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سسياسسات التقاعد في الجزائر ومجهودات الصسندوق من أاجل تحسسين المعاشسات وكذا كيفية التكّفل بفئة المتقاعدين في ظل
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يسصتضصيف منتدى يومية «الشصعب» الدكتور سصليمان ملوكة،
اŸدير العام للصصندوق الوطني للتقاعد ‘ ،ندوة نقاشص حول
سصياسصات التقاعد ‘ ا÷زائر›،هودات الصصندوق من اأجل –سصÚ
اŸعاشصات وكذا كيفية التكّفل بفئة اŸتقاعدين ‘ ظل الظروف
الراهنة ،يوم الأثن 08 Úجانفي  201٦على السصاعة  11 : 00صصباحا
Ãقر جريدة الشصعب ،39 :شصارع الشصهداء ا÷زائر العاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا
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بوضصياف يفتتح الطبعة 3
لصصالون اŸسصتشصفى

شصهادات
اÛاهدين حول
الثورة باŸتحف الوطني
للمجاهد

فرعون،حجار وبوشصوارب
‘ برج بوعريريج

يشصرف عبد اŸالك بوضصياف وزير الصصحة
والسصكان واإصصÓح اŸسصتشصفيات ،اليوم ،على
الفتتاح الرسصمي للطبعة الثالثة لصصالون
اÈÿات ‘ اÛال السصتشصفائي ““اŸسصتشصفى““
وذلك ابتداء من السصاعة  12 : 30بقصصر
اŸعارضص بالصصنوبر البحري.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد Ãقره ،لقاء يضصم ›موعة من
اÛاهدين واÛاهدات ،لتسصجيل الشصهادات ا◊ية حول
موضصوع ““دور التوجيه والإرشصاد والتعبئة والتجنيد لإ‚اح
تقوم وزيرة الÈيد وتكنولوجيات الإعÓم
الثورة ا÷زائرية““ وذلك يوم الأثن Úبدءًا من السصاعة
والتصصال هدى اإÁان فرعون ،رفقة وزير
 14 : 00بعد الزوال .وينظم ندوة تاريخية اإحياء
الصصناعة واŸناجم عبد السصÓم بوشصوارب،
ء Ãناسصبة
تنظم جبهة القوى الشصÎاكية لقا ً
للذكرى Û ٥8ازر سصاقية سصيدي يوسصف ،يوؤطرها
،
ر
ا
ج
ح
والتعليم العا‹ والبحث العلمي الطاهر
مرور اأربع Úيوما على وفاة رئيسص وموؤسصسص ا◊زب
اأسصاتذة ﬂتصصون بحضصور شصخصصيات تاريخية
.
ج
ي
ر
اليوم ،بزيارة عمل لولية برج بوعري
حسص Úاأيت اأحمد بعنوان““ :مسصار ،فكرة ،مشصروع:
وباحث Úوطلبة
اأيت اأحمد اأخÓق ‘ قلب السصياسصة““ ،وذلك اليوم
و›اهدين.
على السصاعة  14 : 00بعد الزوال بقصصر الثقافة
مفدي زكريا.

اأربعينية الزعيم
اأيت اأحمد

بيع
بالإهداء للكاتب
ﬁمد نز Ëعزيري

ندوة تاريخية حول
سصاقية سصيدي يوسصف

تنظم جمعية مشصعل
الشصهيد ،بالتنسصيق مع
اÛلسص الشصوري ل–اد
اŸغرب العربي ،ندوة
تاريخية –ت عنوان
““›زرة سصاقية سصيدي
يوسصف ﬁطة من
ﬁطات تÓحم الشصعوب اŸغاربية““ ،اليومÃ ،قر
اÛلسص Ãقابل قصصر الشصعب ،ابتداء من السصاعة
 10 : 00صصباحا.

‡ 284ارسس ‘ الصصحة
العمومية يسصتفيدون
من تكوين
ينظم اŸعهد الوطني للصصحة العمومية دورة
تكوينية متخصصصصة لفائدة اŸمارسص ÚاŸفتشصÚ
للصصحة العمومية ،،غدا ،على السصاعة 09:00
صصباحا على مسصتوى اŸعهد .يخصص هذا التكوين
‡ 284ارسص للصصحة العمومية ويدوم  12شصهرا
كاملة

توؤدي الدفعة الثامنة عشصرة
Ÿفتشصي الشصرطة ا◊اصصلÚ
على صصفة ضصابط
الشصرطة القضصائية،
اليم Úالقانونية،
اليوم ،على السصاعة
 08 : 30صصباحا،
ابتداء من يوم اÿميسص ،201٦ / 02/ 04
Ãجلسص قضصاء
سص-ي-ك-ون ب-اإم-ك-ان ال-زب-ائ-ن ا◊صص-ول ع-لى
البليدة.

““موبيليسس““
تقدم عرضصا مضصاعفا
واسصتثنائيا ‘ خدمة
ا÷يل الثالث

اأفضص- - -ل خ- - -دم- - -ة اأنÎنت وت - -خ - -ف - -يضص - -ات
اسصتثنائية تصصل اإ ،%٥0- ¤وحجم تدفق
الأنÎنت مضصاعف ،وهذا خÓل اشصÎاك
جديد اأو ›دد.
ه- -ذا ال- -ع- -رضص صص- -ال -ح Ÿدة  30ي -وم-ا ،اأي
ل -غ -اي -ة  4م - - -ارسص  ،201٦ف  Ó- -ت- -فّ- -و ت- -وا
الفرصصة.
اأن ت -ك -ون ال -رق-م  1ه -و اأن ت-رب-ط ج-م-ي-ع
ا÷زائري Úبا÷يل الثالث ‘  48ولية.
وŸزي- -د م- -ن اŸع- -ل- -وم- -ات زوروا م- -وق -ع -ن -ا
الإلكÎوwww.mobilis.dz :Ê

«م-وب-ي-ل-يسص““ اأول م-ت-ع-ام-ل ه-ات-ف ن-ق-ال ي-غطي 48
ولي -ة ب -خ -دم -ة ا÷ي -ل ال -ث-الث ،ي-ع-ل-ن ع-ن ع-رضص
خاصص لصصالح اŸوؤسصسصات والشصركات.

«م -وب -ي -ل -يسص““ ت -رع -ى ال -ط -ب -ع -ة السص -ادسص -ة لÓ-أي-ام

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

الصصالون الدو‹  6لشصمال
اإفريقيا ““بÎوليوم اإقزيبشصن““

ينظم من  8اإ 11 ¤مارسص القادم ،الصصالون الدو‹ السصادسص لشصمال اإفريقيا
““بÎوليوم اإقزيبشصن““ﬁ ،اضصرات حول التكنولوجيا العالية وورشصات اŸوؤسصسصات
بسصاحة فندق الهلتون ،بحضصور اŸتعامل ‘ Úقطاع البÎول والغاز وموزعي
اŸنتوجات واÿدمات ذات العÓقة بقطاع اÙروقات

تنظم وزارة الثقافة دورة تكوينية لفائدة
اإطارات القطاع ،على اŸسصتوى الوطني حول
تسصي ÒاŸشصاريع الثقافية ،تدوم  10اأيام،
يشصرف عليها باحثون وخÈاء ‘ هذا اÛال،
اليوم ،باŸدرسصة الوطنية العليا للمناجمنت
بالقليعة.

التحرير

تنظم الوكالة الوطنية للنشصر والإشصهار بيعاً
بالإهداء مع الكاتب ﬁمد نز Ëعزيري لكتاب:Ú
الأول عبارة ““قاموسص اŸصصطلحات العربية ‘ اللهجة
ا÷زائرية““ ،والثا Êحول ““الكلمات الإيطالية
ينظم حزب ““عهد  ““٥4لقاء يشصرف
والإسصبانية ‘ الكÓم القد Ëا÷زائري““ ،وذل
ك
عليه رئيسصه علي فوزي رباع،Ú
Ãكتبة النهضصة برياضص الفتح ،اليو
م
،
يجمع مناضصلي ا◊زب بولية غليزان،
ابتداء من السصاعة 14 : 00
اليوم ،على السصاعة  10 : 30صصباحا،
بعد الزوال.
بقاعة ا◊فÓت Ãدينة مديونة ،دائرة سصيدي ﬁمد بن علي.

الدفعة
Ÿ 18فتشصي الشصرطة
توؤدي اليم Úبالبليدة

دورة تكوينية حول
تسصي ÒاŸشصاريع
الثقافية

رباع Úيلتقي
Ãناضصلي ““عهد
 ““54بغليزان

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

...وترعى الطبعة السصادسصة لÓأيام
السصينمائية بالعاصصمة

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

السصينمائية با÷زائر العاصصمة ،ا›ÈŸة من  4اإ¤
 8ف-ي-ف-ري  ،201٦ب -ق -اع -ة اŸوق -ار ب-ا÷زائ-ر
العاصصمة– ،ت الرعاية السصامية لوزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،وب- -الشص- -راك- -ة م -ع ( ،)CADC
وال - -دي - -وان ال - -وط - -ن - -ي ◊ق - -وق اŸوؤل- -ف
(.)ONDA
التظاهرة هي مبادرة من جمعية ““لنا
الشصاشصات““ ،حيث اأصصبح ا◊دث تقليدا
ي-ن-ت-ظ-ره عشص-اق السص-ي-ن-م-ا بفارغ الصص.È
ك-م-ا اأن الأي-ام السص-ي-ن-ي-مائية با÷زائر
العاصصمة ،تعد فرصصة سصانحة للتبادل
ال-ث-ق-ا‘ ب Úاأوروب-ا واإف-ري-قيا والشصرق
الأوسصط.
ب-اŸن-اسص-ب-ة ،ت-وؤك-د ““م-وب-ي-ليسص““ دعمها
ال -ك -ب Òل -ل -م -واهب الشص -اب -ة واŸب-دع Úوتسص-اه-م ‘
تطوير السصينما ا÷زائرية.
وŸزي -د م -ن اŸع-ل-وم-ات زوروا م-وق-ع-ن-ا الل-كÎو:Ê
www.mobilis.dz

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :
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رئيسس ا÷مهورية يهّنئ
نظÒه السسريÓنكي
ب -عث رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د إل-ع-زي-ز
ب- -وت- -ف- -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -ن -ظÒه
إلسص- -ريÓ- -ن- -ك- -ي م- -يÌي- -ب -ال سصÒيسص -ن -ا،
Ãن -اسص -ب -ة إح -ت -ف -ال بÓ-ده ب-ال-ذك-رى 68
لسصتقÓلها› ،ددإ له فيها عزمه على
إلعمل من أإجل ترقية إلتعاون إلثنائي.
ج- -اء ‘ ب- -رق- -ي- -ة إل- -رئ- -يسس« ،يسص- -ع- -دÊ
وج -م -ه -وري -ة سص -ريÓ-ن-ك-ا إل-دÁق-رإط-ي-ة
إلشصÎإك -ي -ة –ت -ف -ل ب -ال-ذك-رى إل-ث-ام-ن-ة
وإلسص-ت Úلسص-ت-قÓ-ل-ه-ا ،أإن أإت-ق-دم إل-يكم،
باسصم إ÷زإئر شصعبا وحكومة وأإصصالة عن

نفسصي ،بأاحر إلتها Êمشصفوعة بأاطيب
“ن -ي -ات -ي ل-ك-م Ãوف-ور إلصص-ح-ة وإل-ه-ن-اء
وÃزي -د م -ن إل -ت -ق -دم وإل -رق -ي ل -لشص -عب
إلسصريÓنكي إلصصديق».
ويضصيف إلرئيسس« ،ول يفوتني ‘ ،هذه
إŸناسصبة إلسصعيدة ،أإن أإؤوكد لكم عن “ام
عزمي على ضصمّ جهودي ÷هودكم من
أإجل تعزيز أإوإصصر إلصصدإقة وإلتضصامن
إلتي Œمع إ÷زإئر وسصريÓنكا وإلعمل
سص-وي-ا ب-غ-ي-ة ت-رق-ي-ة إل-ت-ع-اون إل-ثنائي Ãا
يعود بالنفع على شصعبيْنا».

لدراسسة ترتيبات موسسم ا◊ج القادم

ي- -ل -ت -ق -ي وزي -ر إلشص -ؤوون إل -دي -ن -ي -ة
وإألوق -اف ﬁم -د ع -يسص-ى ،ب-وزي-ر
إ◊ج إلسصعودي ،بندر بن ﬁمد
ب -ن ح -م -زة إ◊ج -ار ،غ-دإ إألح-د،
ب -اŸم -ل -ك -ة إل -ع -رب -ي -ة إلسص-ع-ودي-ة،
ل- -درإسص- -ة وم- -ن- -اقشص- -ة ت- -رت -ي -ب -ات
وم-ت-ط-ل-ب-ات إ◊ج-اج إ÷زإئ-ري،Ú
ب - - -حسصب م - - -ا أإورده ،أإمسس إألول،
بيان للوزإرة.
وم- - - -ن إŸق - - -رر أإن –دد حصص - - -ة

لقاء ب Úعيسسى ونظÒه السسعودي غدا
إ÷زإئر من إ◊جاج خÓل هذإ
إللقاء ،بحسصب ما صصرح به مؤوخرإ
إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل -دي -وإن إل-وط-ن-ي
للحج وإلعمرة يوسصف عزوزة.
ل -ل -ت -ذك ،Òك -ان وف -د ،مشص -ك-ل م-ن
ﬂتلف إلقطاعات ،تنقل ،إألحد
إŸاضص -ي ،إ ¤إŸم -ل -ك -ة إل -ع -رب-ي-ة
إلسص -ع -ودي -ة ل-ل-ت-ع-اق-د م-ع إ÷ه-ات
إŸع-ن-ي-ة ح-ول إل-ع-م-ائ-ر وإإلع-اشصة
وﬂتلف إÿدمات.

وكان عزوزة قد أإوضصح ،أإن موسصم
إ◊ج لهذإ إلعام «يتمّيز بالتحضصÒ
إŸبكر» وهذإ تطبيقا  -كما قال -
«ل- - - - -ق - - - -رإرإت إÛلسس إل - - - -وزإري
إŸشصÎك وتوجيهات إلوزير إألول».
وفيما يخصس تكلفة إ◊ج ،فسصوف
–دد ،م -ث -ل -م -ا ج -رت إل -ع -ادة‘ ،
إج- - - -ت- - - -م - - -اع إÛلسس إل - - -وزإري
إŸشصÎك ،ب- - -ع - -د ع - -ودة إل - -وف - -د
إ÷زإئري من إلسصعودية.

عمل إلصصندوق إلوطني للتأامينات
إلج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال إألج-رإء»،
مشصÒإ إ ¤أإن إلصص- - - - - - - -ن - - - - - - -دوق
«سصيتعامل مسصتقب Óمباشصرة مع
نظÒه إلفرنسصي دون إللجوء إ¤
إŸسصتشصفيات».

م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه أإع - -رب إلسص - -فÒ
إل -ف-رنسص-ي ،ع-ن «إسص-ت-ع-دإد بÓ-ده
ل- -ل- -ع- -م -ل م -ع إ÷زإئ -ر م -ن أإج -ل
ت- -ط -وي -ر وت -ع -زي -ز إل -ت -ع -اون ‘
›الت إل- -تشص- -غ- -ي -ل وإلضص -م -ان
إلج -ت -م -اع-ي»‡ ،ا سص-ي-م-ك-ن -
مثلما قال  -من «إلسصتفادة من
خÈإت إلشص- -رك- -ات إل -ف -رنسص -ي -ة
إŸتوإجدة با÷زإئر من خÓل
تسصط Òبرإمج لتكوين وتدريب
إŸوإرد إل -بشص -ري -ة وإل -رف -ع م -ن
ك- - -ف- - -اءإت إل- - -ي- - -د إل- - -ع - -ام - -ل - -ة
إ÷زإئرية».
‘ إألخ ،Òإتفق إلطرفان على
«ضص -رورة إع -دإد مشص -روع م-ذك-رة
تفاهم ثنائية ‘ ›ال إلتشصغيل
وإلضصمان إلجتماعي».

...و ‘ لقاء مع سسف Òكوريا الشسمالية يؤوكد تعزيز العÓقات الثنائية

ت- -ن- -اول وزي -ر إل -ع -م -ل وإل -تشص -غ -ي -ل وإلضص -م -ان
إلجتماعيﬁ ،مد إلغازي ،مع سصف Òكوريا
إلشصمالية با÷زإئر ،تشصاي هيوك تشصول ،أإمسس
إألول ،ب- -ا÷زإئ- -ر إل -ع -اصص -م -ة ،سص -ب -ل ت -ع -زي -ز
عÓقات إلتعاون ب Úإلبلدين وآإفاق تطويرها.
وأإوضصح بيان للوزإرة ،أإن إلطرف Úإسصتعرضصا
خÓل هذإ إللقاء «إلعÓقات إلتاريخية إلتي
تربط إلبلدين وإلتي تعود إ ¤سصنوإت كفاح
إلشصعب إ÷زإئري ،باإلضصافة إ ¤بحث آإفاق
تطوير وإقع إلعÓقات ب Úإلبلدين وإلسصتفادة

م-ن إل-ت-ج-رب-ة إ÷زإئ-ري-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بقطاع
إلعمل وإلتشصغيل وإلضصمان إلجتماعي».
كما عّبر إلطرفان عن «إسصتعدإدهما إلعطاء
دفع لتعزيز عÓقات إلتعاون ‘ ›ال تبادل
إÈÿإت وإŸؤوه Ó- -ت إŸه - -ن - -ي - -ة م - -ن أإج - -ل
إسصتفادة إليد إلعاملة إ÷زإئرية من معارف
وخÈإت ن-ظÒت-ه-ا إل-ك-وري-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق إل-ت-نمية
إلقتصصادية».
وبهذه إŸناسصبة ،قام إلغازي بعرضس إلتجربة
إ÷زإئرية ‘ ›ال إلعمل وإلتشصغيل وإلضصمان

إلج -ت -م -اع-ي« ،م-ن خÓ-ل إإلصصÓ-ح-ات إل-ت-ي
باشصرها رئيسس إ÷مهورية إلسصيد عبد إلعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ف-ائ-دة إŸوإط-ن إ÷زإئ-ري وإلتي
م-ك-نت م-ن ت-خ-ف-يضس نسص-ب-ة إل-ب-ط-الة و–سصÚ
إلتغطية إلجتماعية للعمال وذوي إ◊قوق».
من جهته ،أإشصاد إلسصف Òإلكوري إلشصما‹ بالتجربة
إ÷زإئ -ري -ة ‘ ›ال إل -تشص-غ-ي-ل وإل-ع-م-ل وإلضص-م-ان
إلج-ت-م-اع-ي وبـ «إإل‚ازإت إل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا إل-دولة
إ÷زإئ -ري -ة ب-فضص-ل إلسص-ي-اسص-ة إ◊ك-ي-م-ة وإل-رشص-ي-دة
إŸنتهجة من طرف رئيسس إ÷مهورية».

ندوة «إاصسÓح ا÷ماعات اÙلية بالدول اŸغاربية» بورقلة:

–سس Úاÿدمة العمومية وتنويع مصسادر الدخل أامر حتمي

دع -ا مشس -ارك -ون ‘ ن -دوة ت -ك -وي-ن-ي-ة
م -غ -ارب -ي-ة ح-ول ‘‘ ت-ك-وي-ن اŸن-ت-خ-ب Úو
اإصسÓ- -ح ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ‘ ال -دول
اŸغاربية‘‘ ‘ ختام اأشسغالها بورقلة اإ¤
ضس -رورة دع -م اإسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ا÷م-اع-ات
اÙل -ي-ة ‘ ال-دول اŸغ-ارب-ي-ة و“ك-ي-ن-ه-ا
م- -ن ك- -ل ال- -وسس- -ائ- -ل الÓ- -زم -ة لضس -م -ان
‚اعة اأدائها.
و” إبرإز ‘ توصصيات إلندوة إلتي حملت
شص-ع-ار ‘‘إل-ره-ان إلإسصÎإت-ي-جي للدÁقرإطية
إل- -تشص- -ارك- -ي- -ة ‘‘ إأه -م -ي -ة دع -م إسص -ت -ق Ó-ل -ي -ة
إ÷ماعات إÙلية ‘ إلدول إŸغاربية مع
“كينها من كل إلوسصائل إلضصرورية إلبشصرية
وإŸادية لضصمان ‚اعة إأدإئها لسصيما فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-حسص Úإÿدم-ة إل-ع-م-وم-ي-ة وت-نويع
مصصادر إلدخل لديها.
وح -ثت ت -وصص -ي -ات ه -ذإ إل -ل-ق-اء إل-ذي ع-رف
مشصاركة خÈإء وإأسصاتذة وباحث Úمن عدة
ج -ام -ع -ات ج -زإئ -ري -ة وم-ن ت-ونسس وإŸغ-رب

وم -وري -ت-ان-ي-ا ع-ل-ى ت-ط-وي-ر إلإط-ار إل-ق-ان-وÊ
إŸن -ظ -م ل -ل -عÓ-ق-ة ب Úإ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة
وإل -دول -ة وب -ي-ن-ه-ا وبﬁ Úي-ط-ه-ا فضص Ó-ع-ن
ت -ع -م-ي-ق إل-ت-ع-اون م-ن خÓ-ل إلسص-ت-ف-ادة م-ن
ﬂتلف إلتجارب إŸغاربية ‘ هذإ إŸيدإن.
كما ” من جانب إآخر إلتاأكيد على إأهمية
إل -ت -ك -وي -ن إŸسص -ت -م-ر ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚإÙل-يÚ
و–فيزهم لÎقية إأدإئهم إ ¤جانب تعزيز
دور مسصاهمة إلنخب إلأكادÁية من خÓل
إرسصاء دÁقرإطية ﬁلية ‘ إطار عÓقة
شص -رإك -ة ب Úإ÷ام -ع -ة وﬁي-ط-ه-ا إلإدإري و
إŸهني.
وب -ه-دف ت-وسص-ي-ع ع-م-ل-ي-ة إل-رق-اب-ة و إشص-رإك
إŸوإط -ن ف -ي -م-ا ي-خصس ح-م-اي-ة إŸال إل-ع-ام
على مسصتوى إ÷ماعات إÙلية ” ،إلتطرق
إأيضصا إ ¤مسصاألة نشصر ثقافة مكافحة إلفسصاد
و تفعيل دور إÛتمع إŸد ‘ Êهذإ إلشصاأن
وب - -اŸق - -اب - -ل دع - -م إلضص - -م- -ان- -ات ◊م- -اي- -ة
إŸن- -ت- -خ- -ب Úع- -ن- -د ‡ارسص- -ة م- -ه- -ام -ه -م إأو
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افتتاحية

ديقراطية تتعّزز
أان -ظ -ار واه -ت -م-ام-ات ا÷زائ-ري Úم-نصسّ-ب-ة ع-ل-ى ا◊دث ال-ب-ارز ال-ذي
’يام ،واŸتعلق Ãراجعة
تعرفه ا◊ياة السسياسسية وا’جتماعية هذه ا أ
ال-دسس-ت-ور ال-ذي سس-ي-ط-رح ع-ل-ى ال-ن-واب ،ي-وم غ-د ،ل-ي-ك-ون Ãث-اب-ة ل-بنة
’صسÓحات السسياسسية التي تعهد بها رئيسس ا÷مهورية
صسلبة Ÿسسار ا إ
أامام الشسعب.
فقد “خضست هذه اŸراجعة القّيمة للدسستور من خÓل إادخال مواد
ج-وه-ري-ة ‘ اŸشس-روع وه-ذا ب-ت-وسس-ي-ع ح-ق-وق وح-ري-ات اŸواط-ن ،وال-ت-ي
تصسب ك-ل-ه-ا ‘ ت-دع-ي-م اŸسس-ار ال-دÁق-راط-ي ل-ل-بÓ-د وال-ن-ظ-ر للمسستقبل
بآاليات فعالة للتنمية الشساملة.
اŸنعرج ا◊اسسم الذي “ر به ا÷زائر ،يجعلها تدعم أاسسسس الدولة
وت-ق-وي-ة م-ؤوسسسس-ات-ه-ا م-ن خÓ-ل ه-ذه «ال-ب-ط-اري-ة» القانونية اŸتماسسكة
ي-ك-ون أاسس-اسس-ه-ا ت-ق-وي-ة ال-رواب-ط ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úم-ع م-اضس-يهم
وث -ق -اف -ت -ه -م ..وال -فصس-ل ب Úالسس-ل-ط-ات ال-ن-ق-ط-ة ا◊سس-اسس-ة ‘ Œسس-ي-د
اŸواطنة بكل معانيها.
إان اŸرحلة ا◊اسسمة تفتح أافقا جديدا للجزائر ‘ مسسارها للرقي
’نسسان ا÷زائري الذي يجد أارضسية قانونية تتماشسى وطموحاته
با إ
اŸشس- -روع- -ة ‘ ﬁي -ط Áارسس ف -ي -ه ال -نشس -اط السس -ي -اسس -ي وا’ق -تصس -ادي
بشسفافية ومرونة.
وق-د ثّ-م-ن اÈÿاء ال-رؤوي-ة ال-ف-ع-ال-ة وال-رشس-ي-دة ل-ل-م-واد ال-تي –ملها
ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -دسس -ت -وري -ة ل -دخ -ول ا÷زائ -ر م -رح-ل-ة ت-دع-ي-م اŸسس-ار
ال -دÁق -راط -ي ال -ذي يسس -م -ح ل -ه-ا ب-أان ت-ع-رف «ع-ه-دا ج-دي-دا وŒدي-دا
’صسÓحات التشسريعية التي تنجر عن هذه
جمهوريا قويا» من خÓل ا إ
’هداف اŸسسطرة
اŸراجعة لتحسس ÚاŸنظومة القانونية حتى تتحقق ا أ
التي ترمي إاليها وثيقة أاسسمى القوان.Ú

ميهوبي يسستقبل سسف Òالسسعودية

تفعيل ا’تفاقيات الثنائية ‘ ›ال التشسغيل والضسمان ا’جتماعي

إسصتعرضس وزير إلعمل وإلتشصغيل
وإلضص -م -ان إلج -ت -م -اع-يﬁ ،م-د
إل- - -غ- - -ازي ،م - -ع سص - -ف Òف - -رنسص - -ا
ب - -ا÷زإئ - -ر ،ب- -رن- -ارد إÁي ،ي- -وم
إÿم -يسس ،ب -ا÷زإئ -ر إل -ع-اصص-م-ة،
سصبل تعزيز عÓقات إلتعاون بÚ
إل- -ب- -ل- -دي- -ن م- -ن خÓ- -ل ت- -ف -ع -ي -ل
إلت -ف -اق -ي-ات إÈŸم-ة ،سص-ي-م-ا ‘
›ال إل- - -تشص- - -غ - -ي - -ل وإلضص - -م - -ان
إلجتماعي.
أإوضص- - - -ح ب- - - -ي - - -ان ل - - -ل - - -وزإرة ،أإن
إÙادثات كانت فرصصة للجانبÚ
لسص -ت -ع -رإضس «عÓ-ق-ات إل-ت-ع-اون
إل -ث -ن-ائ-ي ب Úإل-ب-ل-دي-ن ،سصّ-ي-م-ا ‘
›ال إل- - -تشص- - -غ - -ي - -ل وإلضص - -م - -ان
إلج -ت-م-اع-ي وب-حث سص-ب-ل وآإف-اق
ت- -ط- -وي -ره -ا م -ن خ Ó-ل ت -ف -ع -ي -ل

إلعدد

{zÖ©°ûdG

الغازي ‘ لقاء بالسسف Òالفرنسسي

إلتفاقيات إÈŸمة ب Úإ÷زإئر
وفرنسصا ‘ هذه إÛالت».
و‘ ›ال إلتشصعيل ،أإبدى إلغازي
«إسصتعدإد إلدولة إ÷زإئرية من
أإج -ل إل -ع -م -ل ع -ل -ى وضص -ع آإل-ي-ات
وميكانيزمات من شصأانها تسصهيل
Œسص- -ي- -د إل- -ت -ع -اون ب Úإل -وك -ال -ة
إلوطنية للتشصغيل وقطب إلتشصغيل
إلفرنسصي لسصتكمال إنشصاء مدّونة
إŸهن وإ◊رف».
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ›ال إلضص -م -ان
إلجتماعي ،تطرق إ÷انبان إ¤
«مشصروع بروتوكول جديد ينظم
عملية تنقل إŸرضصى إ÷زإئريÚ
للعÓج باŸسصتشصفيات إلفرنسصية».
‘ ن- -فسس إلŒاه ،أإشص -ار إل -غ -ازي
إ« ¤إنتهاج طرق جديدة لتنظيم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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متابعتهم قضصائيا ،بالإضصافة إ ¤نشصر ثقافة
إŸوإطنة إلإيجابية وإŸسصوؤولة لتثبيت إلثقة
ب ÚإŸوإطن وإلإدإرة إÙلية.
وإ÷دير بالذكر إأن هذه إلندوة إلتكوينية
إŸغ -ارب -ي -ة ( 4-3فÈإي- -ر) إل- -ت -ي شص -ه -دت
مشصاركة وإسصعة Ÿنتخبي إÛالسس إلشصعبية
إلبلدية و إÛلسس إلشصعبي إلولئي لولية
ورق -ل -ة ق -د “ح -ورت ح -ول ثÓ-ث-ة م-وإضص-ي-ع
إأسصاسصية تتعلق بـ ‘‘ إلصصفقات إلعمومية و
إŸنازعات إلإدإرية ‘ إÛالسس إÙلية
وإلإقليمية ‘‘ و ‘‘ إ◊الة إŸدنية و إÛتمع
إŸد ‘ Êإ÷م- - - -اع- - - -ات إÙل- - - -ي- - - -ة ‘‘ و ‘‘
إسص -تشص -رإف مسص -ت -ق -ب -ل إلإدإرة إÙل -ي -ة ‘
إلدول إŸغاربية».
وبادر بتنظيم هذه إلندوة إلتكوينية Èﬂ
إلتحول إلسصياسصي وإلقتصصادي وإلجتماعي
ب-ك-ل-ي-ة إ◊ق-وق وإل-ع-ل-وم إلسص-ي-اسص-ية بجامعة
ق -اصص -دي م -رب -اح Ãسص -اه -م -ة ولي -ة ورق -ل -ة
وموؤسصسصة ‘‘ هانسس صصيدل « إلأŸانية.

مباحثات حول «تطور التبادل الثقا‘»

اسستقبل وزير الثقافة
عز الدين ميهوبي ،أامسس
’ول ،ب - - - - - - - -ا÷زائ - - - - - - - -ر
ا أ
ال-ع-اصس-م-ة ،سس-ف ÒاŸم-لكة
ال - -ع - -رب- -ي- -ة السس- -ع- -ودي- -ة
با÷زائر ،سسامي بن عبد
الله الصسالح ،حيث تناول
ا÷ان-ب-ان «ت-طور التبادل
ال- -ث- -ق- -ا‘» ب Úال- -ب -ل -دي -ن
و»ضس- -رورة ت -رق -ي -ت -ه إا¤
مسس - - -ت - - -وى ال - - -عÓ- - -ق- - -ات
السس-ي-اسس-ي-ة اŸت-م-يزة» وفقا لبيان لوزارة
الثقافة.
وأإشصار إلطرفان خÓل إللقاء ،إ« ¤أإهمية دور
إلثقافة ‘ ترقية إÛتمعات إلعربية وضصرورة
إسصتعمال أإدوإت إلتصصال إلتقنية إ◊ديثة لبلوغ
هذإ إلهدف».
كما نّوه ميهوبي ،باŸشصاركة إلفعالة للمملكة
‘ تظاهرة قسصنطينة عاصصمة إلثقافة إلعربية

 2015وك- - -ذإ ‘ م- - -ع- - -رضس
إ÷زإئر إلدو‹ للكتاب.
وت- -ط- -رق م- -ن ج- -ه- -ت -ه سص -فÒ
إŸم-ل-ك-ة إل-ع-رب-ي-ة إلسص-ع-ودية،
إ« ¤إمكانية مشصاركة إ÷زإئر
كضص- -ي- -ف شص- -رف «Ãه- -رج -ان
إ÷ن-ادري-ة» ل-لÎإث وإل-ث-قافة،
إلذي تنظمه إŸملكة كل سصنة
‘ قرية «إ÷نادرية» بالقرب
من إلعاصصمة إلرياضس.
و–ل أإŸان- -ي -ا ضص -ي -ف شص -رف
ع -ل-ى إل-دورة  30ل-ل-م-ه-رج-ان إل-ذي إفتتح يوم
إألربعاء ويسصتمر إ ¤غاية  21فيفري إ÷اري.
ويعت Èمهرجان إ÷نادرية للÎإث وإلثقافة،
إلذي ينظمه سصنويا منذ  1986إ◊رسس إلوطني
إلسص -ع -ودي ،م -ن ب Úأإه -م وأإق -دم إل-ت-ظ-اه-رإت
إلثقافية ‘ إلسصعودية ،حيث تتنوع فعالياته بÚ
إلشص-ع-ر وإل-ع-روضس إلÎإث-ي-ة وإل-ف-ن-ون إلشص-ع-ب-ية
ومعرضس للكتاب وغÒها.

سسفÒة اÛر:

 100منحة جامعية سسنويا للطلبة ا÷زائريÚ

’ول،
أاك - -دت ،أامسس ا أ
سس -فÒة ج-م-ه-وري-ة اÛر
ب-ا÷زائ-ر ،ه-ي-لقا كتالÚ
ب- -ري- -ت- -ز،ب -ال -ب -ل -ي -دة ،أان
دول -ت-ه-ا ت-خصسصس سس-ن-وي-ا
 100م -ن -ح-ة ج-ام-ع-ي-ة
ل - - -ف- - -ائ- - -دة ال- - -ط- - -ل- - -ب- - -ة
ا÷زائ-ري Úال-راغ-ب‘ Ú
اسس- -ت- -ك- -م- -ال دراسس -ات -ه -م
العليا بدولة اÛر.
وأإوضصحت إلسصفÒة ‘ ،إطار
ورشص-ة ع-م-ل إح-تضص-ن-ت-ه-ا ج-ام-ع-ة سص-ع-د دحلب
حول موضصوع تبادل إÈÿإت وتكوين إلطلبة
‘ ›ال إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي بÚ
إلبلدين ،أإن «جمهورية إÛر تخصصصس سصنويا
 100منحة درإسصة طويلة إŸدى لفائدة إلطلبة
إ÷زإئري Úوذلك ‘ إطار إلتفاقية إÈŸمة
سصنة  2014ب Úإلبلدين».
وأإضص- -افت ،أإن ه- -ذإ إل- -ع- -رضس ي- -خصس إل- -ط- -ل- -ب -ة
إŸسصجل ‘ Úإلسصنة إلثانية ماسص Îوإلدكتورإه،
Ãع -دل  95م-نصص-ب-ا ل-ل-ماسص 2 Îوخ-مسص-ة لطلبة
إلدكتورإه ،بحيث Áكنهم من إسصتكمال مسصارهم
إلعلمي با÷امعات إÛرية وإلسصتفادة بذلك
م -ن ﬂت -ل -ف إل -ت -خصصصص -ات إل-ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-ا ه-ذه
إألخÒة ،ع- -ل- -ى غ- -رإر إل- -فÓ- -ح- -ة وع- -ل -م إŸي -اه
وإلتكنولوجيا وإلصصناعات إلغذإئية.
وإعتÈت سصفÒة إÛر ،أإن إلتعاون إلثنائي
ب Úإلبلدين ‘ قطاع إلتعليم إلعا‹ وإلبحث
إلعلمي من شصأانه أإن يعزز إلعÓقات إŸتينة بÚ
إلبلدين إلتي أإكدت أإنها «ليسصت وليدة إليوم».
وع -ددت ب -ري-ت-ز أإم-ام إل-ط-ل-ب-ة إŸشص-ارك Úم-ن
ﬂتلف جامعات إلوطن ‘ ،هذإ إللقاء إلذي

ت-رأإسص-ه رئ-يسس ج-ام-ع-ة إل-ب-ليدة
إل - -دك - -ت- -ور ﬁم- -د إل- -ط- -اه- -ر
عبادلية ،بحضصور ‡ثل وزإرة
إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي
سصحÒي عثمان ،إŸزإيا إلتي
ت- -وف- -ره- -ا بÓ- -ده- -ا ل -ل -ط -ل -ب -ة
إ÷زإئ -ري ،Úدإع -ي -ة إي -اه -م إ¤
إلسصتفادة من هذإ إلعرضس من
خ Ó-ل إل -تسص-ج-ي-ل ،ق-ب-ل  15من
شص- - -ه- - -ر م- - -ارسس إل- - -دإخ - -ل‘ ،
إلبوإبات إإللكÎونية إŸتوإجدة
ع ÈإŸوقع إإللكÎو Êلسصفارة إÛر.
وأإكدت أإن بلدها إلذي «يشصهد نهضصة سصريعة»،
ّ Œسصدها ﬂتلف إŸؤوسصسصات إلعاŸية ومرإكز
إلبحث إلتي تتوإفر عليها ،هي إليوم فرصصة
أإمام إلطلبة إ÷زإئري ÚلÓسصتفادة من فرصس
إلبحث وإلتكوين.
م -ن ج -ه -ت -ه أإك -د ‡ث -ل وزإرة إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ع-ا‹
وإلبحث إلعلمي أإمام جموع إلطلبة ،ضصرورة
إت-ق-ان-ه-م إل-ل-غ-ة إإل‚ل-ي-زي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا إللغة
إلثانية للمجر بعد إللغة إألصصلية للبلد ،مشصÒإ
إ ¤أإن مسص -اب -ق -ة إن -ت -ق -اء Œرى سص -ن -وي-ا ع-ل-ى
مسصتوى إلوزإرة إلوصصية لتحديد قائمة إلطلبة
إŸسصتفيدين من هذإ إلعرضس .علما أإنه ”،
إلسصنة إŸاضصية ،إنتقاء  40طالبا من أإصصل 170
مÎشصح تقدموإ بطلب إلسصتفادة من منحة
إلدرإسصة باÛر.
يذكر ،أإن إللقاء إلذي إختتم بنقاشس مفتوح مع
إل-ط-ل-ب-ة ،شص-ك-ل ف-رصص-ة سص-ان-ح-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-م
للتعرف عن كيفية إلتسصجيÓت وإلسصتفادة من
هذإ إلعرضس وكذإ إلتخصصصصات إلتي تتيحها
دولة إÛر لهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سضÓل :اŸراجعة الدسضتورية تتويجا إ’صضÓحات الرئيسس بوتفليقة
ولد عباسس :مداخÓت رؤوسساء الكتل سستأاخذ ‘ العتبار ولن تكون شسكلية
لول ،عبد اŸالك سسÓل ،أان مراجعة الدسستور سستقود البÓد نحو Œديد جمهوري قوي .وأاكد أانها تكفل مكاسسب
قال الوزير ا أ
هامة للحقوق وا◊ريات وتعمق اŸمارسسة الدÁقراطية .وأافاد بوفاء الرئيسس بوتفليقة لÓلتزام الذي قطعه أامام الشسعب.

حمزة ﬁصصول

ع - -رضس ع- -ب- -د اŸألك سسÓ- -ل ،أاول أامسس،
مشس- -روع ال- -ق- -أن- -ون اŸتضس- -م- -ن ت- -ع- -دي- -ل
الدسستور ،أامأم اللجنة اŸشسÎكة اŸوسسعة
لغرفتي الŸÈأن ،بقصسر األ· ،حيث أابرز
أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-ديÓ-ت اŸدرج-ة ‘ الوثيقة،
وانعكأسسأتهأ على اŸسستويأت الجتمأعية
والسس- -ي -أسس -ي -ة ،وك -ذا ا÷وانب اŸت -ع -ل -ق -ة
بألهوية والتأريخ.
وقأل سسÓل ،الذي Áثل رئيسس ا÷مهورية
أام- -أم ن -واب الشس -عب ،خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة
السستثنأئية للŸÈأنية ،أان «ا÷زائر تعيشس
أايأمأ تأريخية» ،مشسÒا إا ¤التحضسÒات
اإلج -رائ -ي-ة وال-ن-ق-أشس-أت السس-ي-أسس-ي-ة ال-ت-ي
تسس- -ب- -ق ج- -لسس -ة اŸصس -أدق -ة ع -ل -ى ال -نصس
التشسريعي اŸتضسمن تعديل الدسستور.
واع- - -ت ÈاŸسس- - -ؤوول األول ،ع- - -ن ا÷ه- - -أز
التنفيذي ،أان البÓد مقبلة على مرحلة
ف -أرق -ة ،ب -ع -د ت -رسس-ي-م ال-ع-م-ل ب-أل-دسس-ت-ور
اŸق -ب -ل ،ق -أئ « Ó-ن -ح -ن م -ت -وج-ه-ون ن-ح-و
Œديد جمهوري قوي جدا» ،لضسيف «بأن
اŸراج -ع -ة ال -دسس -ت -وري -ة ت -أت -ي ت -ت -وي -ج -أ
ÓصسÓحأت السسيأسسية التي أارادهأ رئيسس
ل إ
ا÷مهورية والتزم بهأ أامأم الشسعب».
وأابرز سسÓل ،أامأم  60نأئبأ Áثلون اللجنة
اŸشسÎك -ة ل -غ -رف -ت -ي الŸÈأن ،األه -داف
اŸتوخأة من إادخأل تغيÒات واسسعة وبنود
ج -دي -دة ع -ل-ى ال-ق-أن-ون األسس-م-ى ل-ل-دول-ة،
‡ثلة ‘ «توسسيع حقوق وحريأت اإلنسسأن

واŸواطن ،تعميق الدÁقراطية التعددية،
توطيد أاسسسس دولة ا◊ق والقأنون وتعميق
اسستقÓلية العدالة».
واسستهل الوزير األول ،عرضسه ،بألتطرق
لديبأجة الدسستور ،وقأل «أانهأ ترمي إا¤
ت- -ع- -زي- -ز اŸب- -أدئ وال- -ق- -ي- -م األسس -أسس -ي -ة:
اإلسسÓم ،العروبة واألمأزيغية ،التي من
شسأنهأ تقوية الروابط الراسسخة لشسعبنأ مع
تأريخه وثقأفته».

وأاضس-أف ب-ك-ون-ه-أ ح-م-لت «ت-ك-ريسس مبأدئ
الفصسل ب Úالسسلطأت واسستقÓلية العدالة،
ودسسÎة التداول الدÁقراطي عن طريق
ان- -ت- -خ- -أب- -أت ح -رة ون -زي -ه -ة» ،مشسÒا إا¤
«ترجمة هذا اŸبدأا ‘ صسلب الدسستور
ل- -ت- -ف- -ع- -ي- -ل ا◊ي -أة السس -ي -أسس -ي -ة وث -ق -أف -ة
اŸواطنة».
وأاث- -رت ال- -ذي -ب -أج -ة ،حسسب ع -ب -د اŸألك
سسÓل ،دور جيشس التحرير الوطني إا¤

اŸادة  51تخصس مناصضب اأمنية ومالية حسضاسضة
لول ع - -ب - -د اŸالك
أاوضس- - -ح ال- - -وزي - -ر ا أ
سسÓل ،أان اŸادة  ،51من مشسروع القانون
اŸتضس -م -ن ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ور ،ت -ت -ع -ل-ق
لم -ن -ي -ة واŸال -ي -ة السس -ام-ي-ة
ب -اŸن -اصسب ا أ
وا◊سساسسة ،نافيا أان تكون موجهة ضسد
مزدوجي ا÷نسسية ‘ اŸهجر.
وقأل سسÓل ‘ ،تصسريح صسحفي ،على هأمشس
عرضسه Ÿشسروع نصس التعديل الدسستوري ،أامأم
اللجنة اŸشسÎكة لغرفتي الŸÈأن« ،اŸأدة 51
واضسحة ،وليسست موجهة إلخواننأ ‘ اŸهجر،
بل تتعلق بوظأئف جد سسأمية ‘ الدولة».
وأاكد أان اŸنأصسب التي سسيمنع تقلدهأ من
قبل مزدوجي ا÷نسسية ،سستحدد بقوان Úبعد

اŸصسأدقة على تعديل الدسستور ،وأافأد ‘ ذات
الوقت «أانهأ وظأئف سسأمية وحسسأسسة “سس
األمن القومي واألمن اŸأ‹ على مسستوى جد
عأل يتطلب شسروطأ تعجيزية معمول بهأ ‘
عدة دول متقدمة ‘ العأ.»⁄
وأاضسأف الوزير األول ،أان ذات اŸأدة ،تتضسمن
اعÎافأ ضسمينأ للجزائرÃ ،زدوجي ا÷نسسية،
يعد األول من نوعه ،وقأل «هي ليسست موجهة
ضسد إاخواننأ ‘ اŸهجر ،واألبواب مفتوحة له
‘ عدة منأصسب».
وأاشسأر ‘ اŸقأبل إا ¤وفأء رئيسس ا÷مهورية
ب -ت -ع -ه-ده ب-أسس-ت-ك-م-أل ب-ن-أء دول-ة م-ت-ي-ن-ة وذات
مؤوسسسسأت صسلبة.

رئيسس اللجنة الŸÈانية اŸشسÎكة اŸوسسعة ،ولد عباسس:

الرئيـ ـ ـ ـسس أاعـ ـ ـطى الفرصض ـ ـة لك ـ ـل الفعالي ـ ـات
’ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء رأايهـ ـ ـ ـ ـا ‘ اŸراجع ـ ـ ـ ـة
قال رئيسس اللجنة الŸÈانية اŸشسÎكة
اŸوسسعة ،جمال ولد عباسس ،أان اقÎاحات
وم Ó-ح -ظ -ات رؤوسس -اء ال -ل -ج-ان الŸÈان-ي-ة،
سس - -ي - -أاخ - -ذ ب - -ه - -ا ع - -ن- -د إاع- -داد ال- -ق- -وانÚ
اŸتمخضسة عن مراجعة الدسستور.

حمزة/م
وأاكد ولد عبأسس ،خÓل ندوة صسحفية ،أان نصس
مشس -روع ال -ق -أن-ون اŸتضس-م-ن ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور،
سسيعرضس على نواب الغرفت« Úللمصسأدقة عليه
كأم Óوليسس مأدة Ãأدة ،ولن يتخلله نقأشس أاو
تعديل».
وأاŸح إا ¤أان مداخÓت رؤوسسأء الكتل الŸÈأنية،
خÓل ا÷لسسة العلنية لن تكون شسكلية ،موضسحأ
«أان مÓحظأتهم ومقÎحأتهم ،سسيتم األخذ بهأ
عند إاعداد مشسأريع القوان Úالتي سستتمخضس
عن الدسستور اŸقبل».
وأاشسأر إا ¤أانهأ اŸرة األو ¤التي “نح فيهأ
ال -ك-ل-م-ة وŸدة  10دق-أئ-ق ل-ك-ل ك-ت-ل-ة ب-رŸأنية،

إلبداء رأايهم ومواقفهم بشسأن تعديل الدسستور،
مفيدا بأن الرئيسس بوتفليقة يسسعى من خÓل
هذه اŸبأدرة إا« ¤منح الفرصسة لكل الفعأليأت
للتعب Òعن رأايهأ وبكل حرية حول التعديل».
وكشس -ف ول -د ع -ب -أسس ،أان ث -لث أاعضس -أء ال -ل -ج-ن-ة
اŸشسÎكة اŸوسسعة ،نأقشسوا الوزير األول عبد
اŸألك سسÓل ،عقب عرضسهŸ ،شسروع قأنون تعديل
الدسستور ،وطرحوا اسستفسسأرات أاجأب عليهأ.
وأافأد بأن ا÷لسسة شسهدت ،تدخل كل من وزير
العدل حأفظ األختأم ،الطيب لوح ،الذي قدم
ب -عضس ال -ت -وضس -ي -ح -أت ‘ اŸسس -أئ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة
ب- -أل- -ع -دال -ة وسس -لك ال -قضس -أء ،ووزي -ر الصس -ن -أع -ة
واŸنأجم عبد السسÓم بوشسوارب.
و‘ سسيأق آاخر ،أاكد ولد عبأسس ،توجيه الدعوة
ل -ك -أف -ة األح -زاب ل -ت -ع -ي‡ Úث-ل-ي-ه-أ ‘ ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎك -ة ل -غ -رف -ت -ي الŸÈأن ،اŸك-ون-ة م-ن 60
عضسوا ،مشس Òإا ¤أان حزب العمأل هو الوحيد
الذي قبل الدعوة بينمأ قأطعت بأقي أاحزاب
اŸعأرضسة.

ج- -أنب ج- -ب- -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ‘ ،اسسÎج -أع
السسيأدة الوطنية ،وثمنت فضسل اŸصسأ◊ة
‘ اسستعأدة السسلم والسستقرار.
و ⁄تتوقف التغيÒات اŸدرجة ‘ مشسروع
تعديل الدسستور ،عند ا◊قوق وا◊ريأت
والدÁقراطية ،حيث امتدت اإ ¤منأحي
ا◊ي-أة الج-ت-م-أع-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،Úاأب-رزهأ
سسÓل« ‘ ،تأكيد خيأر الشسعب من أاجل
ا◊د من الفوارق الجتمأعية والتفأوت

ا÷ه -وي ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة وت -رق -ي -ة ال -ع -دال-ة
الجتمأعية ومكأفحة الفسسأد إا ¤جأنب
التأكيد على التمسسك ببنأء اقتصسأد وطني
متنوع وكذا تكريسس الشسبأب كقوة حية ‘
بنأء الوطن».
واأفأد بكون مشسروع النصس ،يؤوكد «“سسك
الشس -عب بسس -ي -أدت-ه واسس-ت-قÓ-ل-ه وب-أل-ط-أب-ع
ال - -دÁق - -راط - -ي وا÷م - -ه- -وري ل- -ل- -دول- -ة
ا÷زائرية».

لخطار واŸراقبة
منحها صسÓحيات وعزز دورها ‘ ا إ

قرار اŸعارضضة Ãقاطعة ا÷لسضة يث Òا’سضتياء

لح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة
ات-خ-ذت ا أ
اŸعارضسة شسعار مقاطعة جلسسة
ال- - - -تصس - - -ويت ع - - -ل - - -ى اŸشس - - -روع
ال -ت -م -ه-ي-دي Ÿراج-ع-ة ال-دسس-ت-ور
لح-د ،ك-ح-ل لسس-ت-ع-راضس
غ-دا ا أ
عضس Ó- -ت- -ه- -ا أام- -ام ال- -رأاي ال- -ع- -ام
ال- -وط- -ن -ي وكسسب ود اŸواط -ن،Ú
لمر الذي يراه ﬂتصسون
وهو ا أ
لنظار وإالهاء
أانه سسلوك ÷لب ا أ
الرأاي عن الختÓفات اŸوجودة
لحزاب ‘ ،وقت شساركت
داخل ا أ
ف- -ي- -ه اŸع- -ارضس -ة خ Ó-ل ج -لسس -ة
اŸشساورات سسابقا.

جÓل.ب
رغم تأكيد تعليل اÛلسس الدسستوري
على عدم اŸسسأسس بأŸبأدئ العأمة
للجمهورية وا◊ريأت والدÁقراطية
‘ مشسروع التعديل الدسستوري ،وكذا
م -ن -ح ال -ك -ل-م-ة ل-رؤوسس-أء اÛم-وع-أت
الŸÈأن - -ي - -ة ك- -ل- -م- -ة خÓ- -ل ج- -لسس- -ة
التصسويت إلبداء رأايهأ مسستقب‘ Ó
جملة مشسأريع القوان Úالتي سستلي
اŸشسروع ،إال أان أاحزاب اŸعأرضسة
فضسلت منطق رفضس اŸشسروع جملة
وتفصسي.Ó
وقدمت أاحزاب اŸعأرضسة مÈرات
ﬂت-ل-ف-ة Ÿق-أط-ع-ة ج-لسس-ة ال-تصسويت
غ - - - -دا األح - - - -د ‘ إاط- - - -أر ال- - - -دورة
السستثنأئية للŸÈأن بغرفتيه وفق مأ
ي - -ق- -تضس- -ي- -ه ال- -ق- -أن- -ون ،وحسسب آاراء
اŸع -أرضس -ة اŸت -ب -أي -ن-ة ق-ب-ي-ل ج-لسس-ة
التصسويت فإأن أاسسبأب الرفضس تأتي
انطÓقأ من عدم األخذ ÃقÎحأت
ب- -عضس األح- -زاب خ Ó-ل اŸشس -أورات
السسأبقة ،إال أان بعضس األحزاب أاكدت
مشسأركتهأ لكن اŸقÎحأت  ⁄توثق
ك -ل -ه -أ ،ول -ك -ن آاراء م -ق-رب Úم-ن ت-لك
األح-زاب ،ب-ررت اŸق-أط-ع-ة ب-تخوف

ق -ي -أدات األح -زاب م -ن ع -دم إال -ت-زام
نوابهم بألŸÈأن بقراراتهأ القأضسية
ب -أإلم -ت -ن -أع ع-ن ال-تصس-ويت ،اأو رفضس
تعديÓت مشسروع القأنون ،والتصسويت
بذلك لصسألح اŸشسروع ،مثل مأ فعل
ال -ب -عضس ‘ ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت-ور سس-ن-ة
 ،2008ح -يث صس -وت -وا ب -ن -ع -م لصس -أل-ح
اŸشس- -روع آان- -ذاك ،وه- -و م -أ –رصس
على عدم تكريره هذه اŸرة ،فضسÓ
ع - -ن ب - -روز خ Ó- -ف - -أت واسس - -ع- -ة بÚ
اŸن -أضس -ل Úوق -ي-أدات ب-عضس أاح-زاب
اŸع - - - -أرضس - - - -ة ‘ ال- - - -فÎة األخÒة،
أاظهرت تشستت الصسفوف وضسعف ‘
ق -ي-أدة ال-ق-أط-رة ان-ع-كسس سس-ل-ب-أ ع-ل-ى
ت- -وح- -ي- -د اŸواق- -ف ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن
القضسأيأ.
وب-ررت اÛم-وع-ة الŸÈأن-ي-ة ت-ك-ت-ل
ا÷زائر اÿضسراء أان مقأطعة جلسسة
التصسويت نأبع من يتمأشسى مع موقف
أاحزاب اŸعأرضسة معتÈة اŸشسروع
غ Òت- -واف- -ق- -ي و‡ي -ع ل -ل -مسس -ؤوول -ي -ة
السس -ي -أسس-ي-ة ،ح-يث اأشس-أرت ›م-وع-ة
ال -ت -ك -ت-ل األخضس-ر ‘ ب-ي-أن ل-ه-أ اأمسس
األول تلقت «الشسعب» نسسخة منه اإ¤
أان م- - -قÎح- - -أت ع - -دة ل ت - -ت - -واف - -ق
ومبأدئهأ السسيأسسية.
ك -م -أ اع-تÈت اÛم-وع-ة الŸÈأن-ي-ة
لتكتل ا÷زائر اÿضسراء اأن اŸشسروع
التمهيدي Ÿراجعة الدسستور  ⁄يلق
مشس -أرك -ة شس -ع -ب-ي-ة ،وه-و األم-ر ال-ذي
يعكسس “أمأ موقف ‡ثلي منظمأت
اÛت- -م- -ع اŸد Êال- -ت -ي شس -أركت ‘
اŸشسأورات حول اŸشسروع وقدمت
م- -قÎح -أت ت -ه -م الشس -عب ب -أل -درج -ة
األو ،¤ك- - -م- - -أ شس- - -ه- - -دت مشس - -أرك - -ة
شسخصسيأت سسيأسسية ﬂتلفة الطوائف
Óخذ بكل اŸقÎحأت.
ل أ
ك -م -أ ق -دمت اÛم -وع -ة الŸÈأن-ي-ة
÷ب -ه -ة ال -ع -دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة م-وق-ف-ه-أ

Ãق- -أط -ع -ة ج -لسس -ة ال -تصس -ويت ع -ل -ى
مشس-روع م-راج-ع-ة ال-دسس-ت-ور موضسحة
‘ بيأن لهأ تلقت «الشسعب» نسسخة
م -ن -ه أان اŸب -أدئ ال -ت-ي تسس Òوف-ق-ه-أ
ا÷ب -ه -ة ل ت -ت -واف -ق م -ع م -أ ج -أء ب -ه
اŸشس -روع م-أ ج-ع-ل-ه-أ ت-فضس-ل م-ن-ط-ق
اŸق -أط -ع -ة ،مشسÒة أان -ه ك-أن ي-ن-ب-غ-ي
ال -ت -ع -أم -ل ب -أي -ج -أب -ي -ة م -ع األح-زاب
اŸعأرضسة خÓل مسسأر اŸشسأورات.
ويرى ﬂتصسون ‘ الشسأن السسيأسسي
أان اأحزاب اŸعأرضسة وجدت نفسسهأ
أامأم طريق مسسدود عشسية التصسويت
ع -ل -ى اأسس -م -ى ق-أن-ون ‘ ال-بÓ-د رغ-م
الصسÓ-ح-ي-أت ال-واسس-ع-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-أ
اŸشسروع ضسمن مقÎحأته ا÷ديدة
لسسيمأ تبني مشسأريع القوان ،Úإال أان
اŸشسهد السسيأسسي ‘ ظل اŸقأطعة
يع Èعن مسسأر الدÁقراطية ،الذي
اح- -تضس- -ن اŸشس- -روع م- -ن- -ذ ج -لسس -أت
التشسأور اإ ¤غأية التصسويت غدا.
وŒدر اإلشس- - -أرة إا ¤تصس- - -ري- - -ح - -أت
ﬂتصس ‘ Úالقأنون لهأمشس إابداء
ال- - -راأي والخ- - -تÓ- - -ف ح - -ول ب - -عضس
اŸسسأئل ،وهو انشسغأل كفله مشسروع
م-راج-ع-ة ال-دسس-ت-ور ،ح-يث أان ج-لسس-ة
التصسويت سستشسهد ألول مرة ‘ تأريخ
ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-دسس-ت-وري-ة م-ن-ح الكلمة
ل- -رؤوسس- -أء ال -ك -ت -ل الŸÈأن -ي -ة إلب -داء
آارائهم حول مأ بعد الدسستور.
و‘ هذا السسيأق ،تطرح إا ¤األفق
ملف القوان Úالعضسوية التي سستواكب
التعديل مبأشسرة سسيمأ القوان Úالتي
سستنظم عمل غرفة الŸÈأن السسفلى،
وق- - - -وانﬂ ‘ Úت- - - -ل- - - -ف اÛألت
ل -ت -جسس -د خ -ط -وة ن -ح-و ت-ع-زي-ز ث-م-أر
اإلصسÓحأت السسيأسسية التي بأدر بهأ
رئيسس ا÷مهورية ،والتي تعد مكسسبأ
ه - -أم - -أ ‘ اÛأل ال - -دÁق - -راط- -ي،
حسسب بعضس اıتصس.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دششن أŸركب ألتجاري «بارك مول» بسشطيف ،غول:

ا’عتماد على القطاع اÿاصس سسيعطي حركية حقيقية لقطاع السسياحة
 ٦٦مششروعا و ١0آألف سشرير ‘ ألسشنوأت أŸقبلة بعاصشمة ألهضشاب

أكد وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسشياحة وألصشناعة ألتقليدية عمار غول ،أن ألوزأرة ألوصشية تعول على ألقطاع أÿاصس
للنهوضس بالسشياحة ،باعتباره قادرأ على إأعطاء دفع وديناميكية حقيقية Ÿسشتوى أÿدمات وألرقي بها لتكون Ãسشتوى
طموحات ألسشياح.

مبعوثة «ألشسعب» أإ ¤سسطيف/
سسعاد بوعبوشس

أارجع الوزير خÓل معاينته بعضس اŸششاريع
ال-ق-ط-اع-ي-ة ب-و’ي-ة سش-ط-ي-ف ،ه-ذا ال-توجه إا¤
ع -ج -ز ال -ق -ط -اع ال -ع -م -وم-ي ع-ن –ق-ي-ق ه-ذه
اأ’هداف ،بالرغم من رصشد الدولة لـ 70مليار
دج لتهيئة الهياكل العمومية’ ،سشيما الفندقية
منها واتخاذ جملة من اإ’جراءات لعصشرنة
ه -ذه اŸنشش -آات وت -ط -وي -ر ال -تسش-ي Òم-ن خÓ-ل
إاسشناد اŸهمة للكفاءات كل ‘ مكانه وŒاوز
ما أاسشماه بـ «عقلية البايلك ‘ العمل».
وأاوضش- -ح غ -ول ،أان ا’سش -ت -ث -م -ار م -ن ال -ي -وم
وصشاعدا سشÒتكز على القطاع اÿاصس بهدف
إاعطاء حركية جديدة ،خاصشة ‘ ظل الظرف
اŸا‹ الذي “ر به ا÷زائر ،ما يجعلها أاكÌ
ح -اج -ة ل-ل-خ-واصس ب-ع-ي-دا ع-ن “وي-ل اÿزي-ن-ة
العمومية ،وذلك دون إاهمال ا’هتمام بالقطاع
العام.
و–دث الوزير ‘ هذا اإ’طار ،عن تسشجيل
 66مشش-روع-ا سش-ي-اح-ي-ا ب-و’ي-ة سش-طيف ،حيث
يعول ‘ السشنوات القليلة اŸقبلة على توفÒ
 10آا’ف سش -ري -ر ع -ل -ى مسش -ت -وى م-دي-ن-ة عÚ
ال -ف -وارة واسش -ت-ح-داث ح-رك-ي-ة ه-ام-ة ‘ إاط-ار
ال-ت-ك-ام-ل ب Úال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ب-السش-ي-احة
بصش -ف -ة م -ب -اشش -رة أاو غ Òم -ب-اشش-رة ،مششÒا أان
ال -و’ي -ة ت -ت -واف -ر ع -ل -ى م -ؤوه Ó-ت ك-بÒة ،م-ن
مقاصشد طبيعية ثرية ،تراثية وتاريخية ،وعليه
سش -ي -ت -م تسش -ط Òب -رام-ج ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
السشاكنة ،ما سشيجعلها قلعة حقيقية لتطوير
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة والسش-ي-اح-ة ،ب-اع-ت-بار أان
ال - -ق - -ط - -اع م - -ن أاول - -وي- -ات ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس

ا÷مهورية.
ب -خصش -وصس مسش -أال-ة ال-ع-ق-ار ،أاك-د اŸسش-ؤوول
اأ’ول عن القطاع ،أان الدولة لن تتخلى عن
دوره- -ا ‘ دع- -م وتشش- -ج- -ي- -ع اŸسش- -ت- -ث- -م -ري -ن
ومرافقتهم ‘ .اŸقابل ” وضشع إاجراءات
ردع -ي -ة ضش -د م -ن ي -ح-اول –وي-ل ال-ع-ق-ار ع-ن
وجهته ا’سشتثمارية.
وخÓل زيارته التفقدية ،عاين غول بعضس
اŸششاريع اŸتعلقة بالسشياحة بسشطيف ،حيث
قام بتدشش ÚاŸركب التجاري «بارك مول»
لصشاحبه خنفري رششيد ،اÎŸبع على مسشاحة
مبنية بلغت  900م Îمربع ،ويعد اأ’ك Èمن
نوعه ‘ ا÷زائر والثا ‘ Êششمال إافريقيا
ب -ع -د «م -ول ك -ازا» ب -اŸغ -رب ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا¤
تدشش Úفندق «أازديف» الذي يتوفر على 37

غرفة ب Úفردية وثنائية تÎاوح أاسشعارها بÚ
 6آا’ف و  12أال -ف دج ،ن -اه -يك ع -ن ف -ن -دق
سشياحي آاخر «سشطيف» الذي يتوفر على 70
غرفة و 13جناحا.
كما قام الوزير بتدشش Úمقر دار الصشناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وا◊رف ،م -ع تسش -ل -ي-م شش-ه-ادات
اسشتفادة للحرفي ‘ Úإاطار برنامج الصشندوق
الوطني لÎقية نششاطات الصشناعة التقليدية،
واطلع على نششاط غرفة الصشناعة التقليدية
التي قدمت  247دعم مباششر خÓل ديسشمÈ
 ،2015ناهيك عن اآ’فاق اŸسشطرة واŸتمثلة
‘ اع -ت -م -اد ال -ل -ب -اسس اÿدم -ات -ي ال -ف -ائ -ز ‘
اŸسشابقة الوطنية للباسس التقليدي الرسشمي
واŸهني للمؤوسشسشات الفندقية ،وإانششاء وحدة
إ’نتاج زربية قرقور اÙلية.

...ويؤوكد خÓل لقائه مع أعضشاء أŸكتب ألولئي لـ «تاج»:

اŸصسادقة على مشسروع مراجعة الدسستور يؤوسسسس ÷مهورية جديدة
أكد رئيسس Œمع أمل أ÷زأئر عمار
لول ،أن أŸصش -ادق -ة
غ- -ول ،ل -ي -ل -ة أمسس أ أ
ع -ل -ى مشش -روع ق -ان -ون أل -دسش -ت -ور ،غ-دأ،
Áثل حدثا تاريخيا بالنسشبة للجزأئر،
كونه يؤوسشسس ÷مهورية جديدة تكرسس
◊ريات أوسشع ومؤوسشسشات أقوى وحقوق
إأنسشان أكÃ ،Ìا يبششر Ãسشتقبل زأهر
مبني على أسشاسس ألتضشامن وألتعاون بÚ
أ÷زأئري.Ú
أاوضشح غول خÓل لقائه مع أاعضشاء اŸكتب
ال -و’ئ -ي ◊زب «ت -اج» بسش -ط -ي -ف ،أان مشش-روع
ق -ان -ون ال -دسش -ت -ور يÎج -م ع -زم وإارادة رئ-يسس

ا÷م -ه -وري -ة وال -دول -ة وا◊ك -وم -ة ،ع -ل-ى ح-د
السش-واء ،ل-ل-ذه-اب بسش-رع-ة ن-ح-و ب-ن-اء اق-تصش-اد
وط- -ن- -ي م- -ت- -ن- -وع ت- -ن- -افسش- -ي وم- -ن- -ت- -ج خ -ارج
اÙروقات ،بحيث يكون لÓسشتثمار مكانه
وفسش -ح -ة ك -بÒة ل -ل -ق-ط-اع اÿاصس ،إا ¤ج-انب
القطاع العام يسشاهم ‘ بنائه كل ا÷زائري.Ú
وقال رئيسس تاج ،إان وثيقة قانون الدسشتور
–مل الكث Òمن التفاؤول’ ،سشيما فيما تعلق
ب -ت -ك -ريسس اŸزي -د م -ن ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وتكافؤو الفرصس واإ’نصشاف ليعيشس اŸواطن
ا÷زائري حّرا عزيزا بقيمه والقيم العاŸية،
’سشيما اإ’نسشانية منها.

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د غ -ول أان ال -دسش-ت-ور
ا÷دي -د سش -ي -ع-زز أام-ن ا÷زائ-ر واسش-ت-ق-راره-ا
الداخلي ،من خÓل إاحداث قفزة نوعية ‘
اسش -ت -ت -ب -اب اأ’م-ن وا’سش-ت-ق-رار ون-ي-ل اŸك-ان-ة
وال -ري -ادة ال -ت -ي ت -ل -ي -ق ب-ه-ا ،م-ا ي-ع-كسس ق-ي-م-ة
اإ’صشÓحات التي تضشمنها و” مباششرتها من
قبل ،ما يؤوكد  -على حد قوله  -أانه خطوة
ج -ادة ل -ب -ن -اء ج -زائ -ر ال -غ -د ،ال -ت-ي “ت-لك ك-ل
اأ’وراق الرابحة ،لبناء اقتصشاد متنوع ،مششددا
‘ اŸق - -اب - -ل ع - -ل - -ى ضش - -رورة ت - -وف- -ر اإ’رادة
والتنسشيق اÙكم ‘ تششييد اŸششاريع.

سسعاد .ب

تخسشر  30دينارأ ‘ أ ÎŸأŸكعب من أŸاء أŸوزع

مراح :ا÷زائرية للمياه تواجه «صسعوبات جدية»
ح- - - -ذر أŸدي- - - -ر أل - - -ع - - -ام
ل-ل-ج-زأئ-ري-ة للمياه ،زيدأن
م- - - - - - - - -رأح ،أمسس ألأول ،أن
شش-رك-ت-ه ت-وأج-ه «صش-ع-وبات
ج-دي-ة» ،م-ع-تÈأ أن وح-ده
أÛه -ود أ÷م-اع-ي م-رف-وق-ا
ب-دع-م ألسش-لطات ألعمومية
سش -يسش -م -ح -ان ب-ت-ج-اوز ه-ذه
«أŸرحلة أ◊سشاسشة».
اأد ¤م- - - - - - -راح ب- - - - - - -ه - - - - - -ذه
التصشريحات خÓل لقاء جمعه
ب- -ح- -وا‹  100اإط -ار ن -ق-اب-ي،
بحسشب ما جاء ‘ بيان لهذه
اŸوؤسشسشة العمومية.
و و ف - - - -ق ا  Ÿد ي - - - -ر ا ل - - - -ع - - - -ا م
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري- -ة ل- -ل- -م -ي -اه ،ف -اإن
اŸوؤشش -رات ا◊ال-ي-ة ت-ف-ي-د ب-اأن
اŸوؤسشسشة تخسشر  30دينارا ‘
ا ÎŸاŸك - - - - - -عب م- - - - - -ن اŸاء
اŸوزع.
واأضش- -اف ،اأن ه- -ذا ال- -ع- -ج -ز
سش -ي -ت -ف -اق -م ب -ارت -ف -اع ا’أع -ب-اء
اŸتعلقة باأسشعار الطاقة (20+
من اŸائة) واŸازوت ( 40+من
اŸائ- -ة) ،م- -ع- -تÈا اأن اع -ت -م -اد
ديناميكية قوية للنمو سشتسشمح
للجزائرية للمياه بتجاوز هذا
اŸنحى.

واأشش- -ار م- -راح اإ ¤ت- -ن- -ظ -ي -م
ج- -دي -د ” وضش -ع -ه م -ن ط -رف
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ل -ت-نشش-ي-ط
ال- -تسش- -ي Òوج- -ع- -ل -ه ’م -رك -زي -ا
’إع - -ط - -اء دور اأك Èل - -وح- -دات
الششركة.
واأوضشح اأيضشا ،اأن جملة من
ا’إجراءات ” اتخاذها لذات
ال -غ -رضس م -ن خ Ó-ل م -راج -ع-ة
م-ه-ام اŸن-اط-ق وت-وق-ي-ع ع-ق-ود
النجاعة مع مديري الوحدات

واللجوء اإ ¤التقييم اŸسشتقل.
من جهة اأخرى ،اأكد مراح
خÓل اللقاء اسشتعداده لتحسشÚ
ظ- - - -روف اŸع- - - -يشش - - -ة ورواتب
العمال ،موضشحا اأن كل –سشÚ
‘ النتائج سشيقابل Ãكافاأة.
واأضش- -اف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ‘
ه- -ذا اÿصش- -وصس ،اأن ن- -ظ- -ام -ا
جديدا للرواتب Áسس  68من
اŸائ -ة م -ن ال -ع -م -ال سش -ي -ط-ب-ق
اب- - -ت - -داء م - -ن فÈاي - -ر ا◊ا‹،

م- - -ع - -ط - -ي - -ا الضش - -وء ا’أخضش - -ر
لوحدات الششركة التي باإمكانها
–ّم -ل ه -ذه ا’أع -ب -اء ت -ط -ب -ي -ق
النظام باأثر رجعي ابتداء من
جانفي .2016
غ Òاأن مراح اأوضشح اأن هذا
اÛهود اŸا‹ ’ Áكن –ّمله
‘ وقت يضش - -ي- -ع ف- -ي- -ه  52من
اŸائ- - - - -ة م- - - - -ن اŸاء وع- - - - -دم
اسش -ت -ع-م-ال  8م Ó-ي Òدي -ن -ار
موجهة للتجهيزات.

العدد
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وأ‹ من مسشتغا:Â

05

فتح مسسالك ريفية وترقيتها إا ¤طرق بلدية مسستقبÓ
لشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ع-ب-د
دع -ا وزي-ر أ أ
لولÃ ،سش -ت -غ -ا،Â
أل- -ق -ادر وأ‹ ،أمسس أ أ
إأ ¤فتح مسشالك وترقيتها مسشتقب Óإأ¤
ط-رق ب-ل-دي-ة ل-فك أل-ع-زل-ة ع-ن أŸن-اط-ق
ألريفية بالولية.
أاوضش -ح ال -وزي -ر ل -دى زي -ارت -ه دار الصش -ي-ان-ة
ببلدية بن عبد اŸالك رمضشان ‘ ،إاطار اليوم
ال -ث -ا Êواأ’خ Òم -ن زي -ارت -ه إا ¤ال -و’ي -ة ،أان-ه
سشيتم تخصشيصس أاغلفة مالية ‘ إاطار ميزانية
صش -ي -ان -ة ال -ط-رق ل-ف-ت-ح اŸسش-الك اŸؤودي-ة إا¤
اŸناطق الريفية وترقيتها مسشتقب Óإا ¤طرق
بلدية ضشمن رؤوية اقتصشادية لفك العزلة عليها.
ك- -م- -ا دع- -ا إا ¤ال- -ت- -نسش- -ي- -ق ب Úال- -و’ي- -ات
ومديريات اأ’ششغال العمومية للتكفل مسشتقبÓ
بصش-ي-ان-ة وت-أاه-ي-ل ال-ط-رق ال-ت-ي ت-رب-ط ب-ي-ن-ه-ا،
بالنظر إا ¤أاهميتها ا’قتصشادية وا’جتماعية.
يذكر ،أان و’ية مسشتغا Âتتوافر حاليا على
 7وح-دات ل-ل-م-راق-ب-ة وال-ت-دخ-ل ع-لى مسشتوى
الطرق ،على أان ترتفع مسشتقب Óإا 15 ¤وحدة
لتغطية إاقليم الو’ية.
من جهة أاخرى ،عاين عبد القادر وا‹ ‘
إاطار اليوم الثا Êمن هذه الزيارة ،مششروع
إا‚از فضش -اء ل -ه -ب -وط ال -ط -ائ -رات اŸروح-ي-ة
إ’جÓء اŸرضشى على مسشتوى مسشتششفى 240
سش - -ري - -ر ا÷اري إا‚ازه Ãن - -ط - -ق- -ة خ- -روب- -ة
بالضشواحي الششرقية Ÿدينة مسشتغا.Â
وشش -دد ال -وزي -ر ع -ل -ى ضش-رورة تسش-ل-ي-م ه-ذا
ال -فضش -اء ‘ ظ -رف شش -ه -ري -ن ل -ي -ك -ون ع -م-ل-ي-ا
باŸوازاة مع دخول اŸسشتششفى حيز اÿدمة
‘ ششهر يونيو القادم.
ك -م -ا أاشش -رف أايضش -ا ،ع -ل-ى ت-دشش Úمشش-روع

عصشرنة الطريق الوطني رقم  90على مسشافة
 8كلم ب Úبلديتي سشيدي علي وتازقايت وكذا
ازدواجية الطريق الوطني رقم  11ب Úمنطقة
«الصشخرة» وبلدية بن عبد اŸالك رمضشان (22
كلم).
كما زار اŸيناء التجاري Ÿسشتغا ،Âحيث
قدمت له دراسشة حول مششروع إا‚از ا◊وضس
الثالث للميناء.
وÃن -ط -ق-ة سش-ي-دي ›ذوب ،ت-ل-ق-ى ال-وزي-ر
عرضشا حول حماية هذا السشاحل الواقع بششرق
مدينة مسشتغا ،Âحيث أاكد على ضشرورة إايجاد
حل اسشتعجا‹ ◊ماية هذا الفضشاء ،بالنظر
إا ¤قيمته التاريخية.
كما تضشمن برنامج الزيارة أايضشا اإ’ششراف
على انطÓق أاششغال تهيئة سشوق «السشويقة»
بحي «Œديت» العتيق بعاصشمة الو’ية وملعب
ل -ك -رة ال -ق -دم ،فضش Ó-ع-ن وضش-ع ب-ن-فسس ا◊ي
ح- -ج- -ر اأ’سش- -اسس إ’‚از ف- -رع إاداري ووك -ال -ة
بريدية.

لسشاتذة
بن غÈيت بخصشوصس توظيف أ أ

الوزارة تنتظر رّد الوظيف العمومي
أك- -دت وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
لول،
ن - - - - -وري - - - - -ة ب- - - - -ن غÈيت ،أمسس أ أ
با÷زأئر ألعاصشمة ،أن وزأرتها «تنتظر»
رّد م -دي -ري -ة أل-وظ-ي-ف أل-ع-م-وم-ي ف-ي-م-ا
لسشاتذة أŸفتوحة
يخصس عدد مناصشب أ أ
‘ مسش-اب-ق-ة أل-ت-وظ-ي-ف أŸرت-ق-ب-ة ن-ه-اي-ة
فيفري أ÷اري.
صش- -رحت ب- -ن غÈيت ل- -وأاج ،ع- -ل -ى ه -امشس
زي -ارت -ه -ا Ÿؤوسشسش-ة ﬁم-د ح-م-راوي  ،2ال-ت-ي
سشتحتضشن التÓميذ ذوي ا’حتياجات اÿاصشة
ل-لسش-ن-ة اŸدرسشية« ،2017 - 2016ن- -ح- -ن ‘
انتظار رد مديرية الوظيف العمومي لتحديد
تاريخ اŸسشابقة».
اع -تÈت ب -ن غÈيت أان -ه ب -إام -ك-ان وزارت-ه-ا
«الوفاء بالتزامها فيما يخصس تنظيم اŸسشابقة
‘ نهاية الششهر ا÷اري كما ” اإ’عÓن عنه».
وأافادت إا ¤أانه ” «–ديد» عدد اŸناصشب
التي سشيتم توفÒها ،مششÒة إا ¤أان عددها
«يقÎب من عدد مناصشب السشنة اŸنصشرمة».

أاوضشحت ‘ ذات السشياق ،أان «النقاششات
ح -ول ع -دد اŸن -اصشب ال -ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ت-وفÒه-ا
متواصشلة مع مديرية الوظيف العمومي».
وأاضشافت الوزيرة ،أانه سشيتم «إادراج امتحان
ششفوي ‘ اŸسشابقة اŸقبلة بهدف –سشÚ
أاداء اأ’سشاتذة الذين سشيسشتفيدون من دورات
تكوينية بعد التوظيف».

مقري من معسشكر:

«حمسس» تعتمد ا◊وكمة خيارا ‘ ا◊وار من القاعدة
أشش -رف ع-ب-د أل-رزأق م-ق-ري رئ-يسس
ح -رك-ة ›ت-م-ع ألسش-ل-م ،ع-ل-ى م-ل-ت-ق-ى
لطارأت حزبه ‘ بوحنيفية
جهوي إ
Ãعسشكر ،حضشره  400مششارك من 4
وليات بغرب ألبÓد.
ق -ال ع -ب -د ال -رزاق م -ق-ري ،ال-ذي نشش-ط
صشبيحة أامسس ،ندوة صشحفية Ãقر ا◊ركة
Ãعسشكر ،إان هذا اŸلتقى يدخل ‘ إاطار
إاعطاء دفع جديد لقواعد حزبه ،يهدف
م- -ن خÓ- -ل- -ه الشش- -روع ‘ إا‚از الÈن- -ام -ج
السشنوي ◊ركة لـ «حمسس» ،بناًء على تقييم
ق -ي -ادت -ه -ا ال -وط -ن -ي -ة ◊صش-ي-ل-ة نشش-اط-ات-ه-ا
السش -ي -اسش -ي-ة خÓ-ل السش-ن-ة اŸنصش-رم-ة ،وأان
قيادة ا◊ركة تعتمد معاي Òا◊وكمة على
أاسش-اسس ال-ت-خ-ط-ي-ط ا’سشÎات-ي-ج-ي وا◊وار
م -ع ال-ق-اع-دة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ال-ع-م-ل ا÷واري
والتوعية قاعدة لبناء حركة سشياسشية قوية
وعصشرية ،لها القدرة على اإ’صشÓح.
أاما عن إاعÓن الكتلة الŸÈانية ◊ركة
حماسس مقاطعة التصشويت على الدسشتور،
فأاوضشح عبد الرزاق مقري ،أان التعب Òعن
اŸعارضشة له عدة أاششكال سشياسشية ،وقد
وقع التوافق ‘ حزبه على خيار مقاطعة
جلسشة التصشويت على الدسشتور على حد
تعبÒه ،مؤوكدا أان حركة ›تمع السشلم لها
رؤوي -ة سش -ي -اسش -ي -ة اسشÎات -ي -ج -ي -ة ،وت -تشش -بث

باÿيار السشياسشي ،مسشتبعدا موقف خروج
كتلته من الŸÈان الذي يسشتدعي ،بحسشبه،
م - -وق - -ف - -ا مششÎك - -ا ب Úج - -م - -ي- -ع أاح- -زاب
اŸعارضشة.
كما انتقد عبد الرزاق مقري ،إاجراءات
مراجعة الدسشتور التي  ⁄تكن جوهرية،
ب- -حسشب رئ -يسس ح -رك -ة ح -م -اسس ،و ⁄ت -أات
ب - -ا÷دي - -د م- -ادام  ⁄ت- -وضش- -ح اإ’ج- -راءات
الطارئة ‘ اŸششروع طبيعة نظام ا◊كم
السشائد ‘ البÓد ،عدا ما تعلق بإادراج اللغة
اأ’مازيغية كلغة وطنية رسشمية ،مؤوكدا أانه
تسشاءل عن البعد ا◊ضشاري للغة وعارضس
مسشأالة كتابتها با◊روف الÓتينية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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ألموأفق لـ  27ربيع ألثاني  1437هـ

وصشف تلميذ اŸنطقة بـ «الإرهابي»Ú

وا‹ معسصكر يفتح –قيقا ‘ Œاوزات مدير ثانوية عوف
أامر وا‹ معسشكر العفا Êصشالح ،مدير الÎبية للولية بإايفاد ÷نة –قيق ‘ Œاوزات مدير ثانوية هواري بومدين ‘
بلدية عوف ،حوا‹  55كلم عن مقر عاصشمة الولية ،وهي منطقة ششبه حضشرية ،تقع على امتداد جبال سشعيدة ‘ الناحية
لرهاب مضشربه.
ا÷نوبية لولية معسشكر والتي ضشرب فيها ششبح ا إ

معسسكر :أام ا.Òÿسس
كما عرفت دأئرة عوف ،ألتي تضضم ثÓث بلديات
نائية ،أحتجاجات عارمة لسضكانها ألذين طالبوأ
بÈأم-ج ت-ن-م-وي-ة ت-رت-ق-ي ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه-م وتذلل عليهم
صض-ع-وب-ات أل-ت-ن-ق-ل ب Úأل-ت-ج-م-ع-ات ألسضكانية لعوف
ودأئرة غريسس لقضضاء أأبسضط أ’حتياجات أليومية
وأإ’دأرية وألصضحية.
ج -اءت ت -ع-ل-ي-م-ة أل-وأ‹ إأ ¤م-دي-ر ألÎب-ي-ة ،ب-ع-د
شض -ك -اوى ت -ل -ق -اه-ا أŸسض-ؤوول أل-ت-ن-ف-ي-ذي أأ’ول ل-دى
زيارته أŸنطقة ،نهاية أأ’سضبوع أŸاضضي ،من طرف
موأطن Úوأأولياء ألتÓميذ ،ألذين أأوضضح أأحدهم ‘
شضكوأه ،أأنه أضضطر إأ ¤طلب تدخل رئيسس دأئرة
عوف من أأجل إأعادة إأدماج أبنه Ãقاعد ألدرأسضة
بذأت ألثانوية ،مشضÒأ أأن مدير ألثانوية يصضف أأبناء
م-ن-ط-ق-ة ع-وف بـ «أإ’ره-اب-ي »Úوي-ع-ام-ل-ه-م م-ع-ام-لة
سضيّئة‡ ،ا جعل ألتÓميذ يتوقفون عن ألدرأسضة
ويدخلون ‘ أحتجاج دأم عدة أأيام خÓل أأ’سضابيع
أŸاضض -ي -ة ،ودف -ع أل -وأ‹ أل-ع-ف-ا Êصض-ال-ح إأ ¤ت-غ-يÒ
وجهة برنامج زيارته ألعملية ،ليقوم بزيارة فجائية
ل -ث -ان -وي -ة ه -وأري ب -وم -دي -ن ب-ع-وف ،أأي-ن أسض-ت-فسض-ر
م-دي-ره-ا ع-ن أأق-وأل أŸوأط-ن Úوأأول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ،
فأاجاب مدير ألثانوية على تسضاؤو’ت ألوأ‹ بقوله
إأنها ›رد أفÎأءأت كاذبة.
من جهة أأخرى ،ولدى أحتكاك ألعفا Êصضالح
ب -ت Ó-م -ي-ذ ث-ان-وي-ة ه-وأري ب-وم-دي-ن ،ح-رصس ه-ؤو’ء
ألتÓميذ على Œديد مطلبهم أŸتمثل ‘ إأدرأج
ثانويتهم كمركز إأجرأء ’متحانات ألبكالوريا على
مسض -م -ع م -ن أل -وأ‹ ،ح -يث ي-ل-ج-أا عشض-رأت تÓ-م-ي-ذ
أأ’قسضام ألنهائية بالثانوية ﬁل أŸوضضوع إأ ¤قطع
مسضافات تناهز  55كلم ب Úقرية أ◊رأيزية بغروسس
وبلدية عوف ،فيما يوأصضل هؤو’ء وألبالغ عددهم
 172ت-ل-م-ي-ذ ‘ أل-ط-ور أل-ن-ه-ائ-ي ل-ل-م-وسض-م أ◊ا‹،
مسضÒتهم نحو بلدية غريسس ألبعيدة بنحو  50كلم
أأخرى عن عوف إ’جرأء أمتحانات ألبكالوريا.
وكان هذأ أŸطلب ،إأضضافة إأŒ ¤اوزأت مدير
ألثانوية بحقهم من خÓل وصضفهم بـ «أإ’رهابي،»Ú
وهي أÿلفية أŸباشضرة ألتي أتكأاوأ عليها وأمتنعوأ
عن ألدرأسضة قبل أأسضبوع Úمن أآ’ن .وقد أأوفدت
‘ أŸوضضوع ÷نة تفتيشس لدرأسضة ألوضضع وألوصضول
إأ ¤حلول توقف أإ’ضضرأب ألذي دخل فيه تÓميذ
ألثانوية.،
وكان رد ألوأ‹ لدى وقوفه على أنشضغال تÓميذ
ثانوية هوأري بومدين بعوف ،مطمئنا ،ح Úأأكد
لهم أأن مصضا◊ه تسضعى من أأجل –قيق مطلبهم
وما عليهم إأ’ أŸثابرة ومتابعة دروسضهم بجدية
للحفاظ على أŸرتبة أأ’و ¤و’ئيا ،ألتي حققتها
ثانوية عوف ‘ أمتحانات ألبكالوريا ‘ أŸوسضم
أŸاضضي.

مشصاريع سصكنية متوقفة بدائرة عوف
وأاخرى تث Òا’سصتياء بنسصمط
ح- -اول ،ن- -ه- -اي- -ة أأ’سض- -ب- -وع أŸاضض- -ي ،عشض- -رأت
أŸسضتفيدين من حصضة  45سضكنا أجتماعيا ‘ بلدية
نسض - -م - -ط ” ،ت - -وزي - -ع - -ه - -ا ‘ ديسض- -م ÈأŸاضض- -ي،
أ’حتجاج ،باإ’قدأم على غلق مقر بلدية نسضمط
ألتابعة إأدأريا لدأئرة ألهاشضم جنوب عاصضمة ألو’ية

معسضكر.
ع ّ-ب -ر ه -ؤو’ء ألسض -ك-ان ع-ن م-دى أسض-ت-ي-ائ-ه-م م-ن
ألوضضعية ألتي تÓزمهم منذ أأن شضغلوأ سضكناتهم،
جرأء أهÎأء ألشضبكات ألقاعدية للسضكنات ،على
غ -رأر شض -ب -ك -ة م -ي -اه ألشض -رب أل -ت -ي ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه-ا
أأ’ع-ط-اب ،ب-ال-رغ-م م-ن ح-دأث-ة ألسض-ك-ن-ات وشض-ب-ك-ة
ألصض -رف ألصض -ح-ي أŸوضض-وع-ة ب-ط-ري-ق-ة ’ ت-خضض-ع
Ÿقاييسس ألبناء ،كما ’ تتوفر على منفذ للمياه
أŸسضتعملة ،بحسضب ما علمته «ألشضعب» من مصضادر
موثوقة من بلدية نسضمط.
وكان رئيسس دأئرة ألهاشضم علي بويحياوي ،قد
أأوضض- -ح لـ «ألشض- -عب» ،أأن- -ه ت- -ن- -ق- -ل ’ح- -ت -وأء غضضب
أŸسضتفيدين من أ◊صضة ألسضكنية ألذين حاولوأ غلق
مقر بلدية نسضمط ،مشضÒأ أأن مصضالح ديوأن ألÎقية
وألتسضي Òألعقاري تتحمل كامل مسضؤووليتها بصضفتها
صضاحبة أŸشضروع ألسضكني ،مضضيفا أأن مصضا◊ه قد
رأسضلت مسضؤوول ديوأن ألÎقية وألتسضي Òألعقاري
منذ أأشضهر من أأجل ألتدخل Ÿعا÷ة مشضكل شضبكة
ألصض-رف ألصض-ح-ي وشض-ب-ك-ة م-ي-اه ألشض-رب ،ل-ك-ن-ه-ا ⁄
تتدخل إأ’ بعد أأمر من وأ‹ ألو’ية ،ألذي أأمر
مصض -ال -ح أل -دأئ -رة Ãت -اب -ع-ة أأ’شض-غ-ال أ÷اري-ة أآ’ن
إ’يجاد منفذ مرور أŸياه أŸسضتعملة من دأخل
ألعمارأت أآ’هلة بالسضكان.
‘ سضياق متصضل ،تسضعى مصضالح ديوأن ألÎقية
وألتسضيÃ Òعسضكر ،إ’يجاد حلول Ÿشضاكل عالقة
توأرثها أŸسضؤوولون عن ألديوأن منذ سضنوأت طويلة،
ي-ت-ع-ل-ق ب-عضض-ه-ا ب-دي-ون ع-ل-ى ع-ات-ق دي-وأن ألÎق-ية،
لصضالح مقاو’ت أأشضرفت على إأ‚از وحدأت سضكنية
Ãوأق -ع ﬂت -ل -ف -ة ب -و’ي -ة م -عسض-ك-ر .وصض-ارت ه-ذه
ألديون عائقا أأمام موأصضلة إأ‚از ألسضكنات وخلفية
لتأاخر تسضوية حقوق بعضس أŸقاو’ت ،على غرأر ما
يحدث حاليا ‘ بلدية عوف ألتي أسضتفادت من
حصض- - -ة  40وح- -دة سض- -ك -ن -ي -ة ‘ ‰ط أل -ع -م -وم -ي
أإ’يجاري 34 ،وحدة منها متوقفة و ⁄يطرأأ أأي
ج-دي-د ع-ل-ى أأ’شض-غ-ال أل-ت-ي ب-ل-غت نسض-ب-ت-ها  35من
أŸئ- -ة .وأأ’سض- -وأأ م- -ن ذلك ،أأن ه -ذه ألسض -ك -ن -ات ”
تسضليم مقررأت أ’سضتفادة أ’صضحابها منذ أأشضهر،
غ Òأأن ه- -ؤو’ء م- -ت- -خ- -وف- -ون م- -ن أأن ي- -ط- -ول أأم- -د
أنتظارهم لشضغل سضكناتهم.
‘ ظل هذأ ألوضضع ألقائم ،وجد وأ‹ معسضكر

– ّسشسض بحماية اÙيط والتنمية ا÷بلية

ألعفا Êصضالح أأمام موقف يلزمه بتنفيذ رزنامة
توزيع ألسضكنات على مسضتوى كامل ترأب ألو’ية،
وألتي حددها أŸسضؤوول ‘ غ Òما مناسضبة بنهاية
شض -ه -ر م -ارسس ب -ال -نسض-ب-ة Ÿوأق-ع إأ‚از سض-ك-ن-ات ‘
عاصضمة ألو’ية وألدوأئر ألكÈى ،غ Òأأنه قرر لدى
زيارة مشضاريع ألسضكن بدأئرة عوف وبلدياتها ،إأيفاد
÷نة –قيق لتشضخيصس أÿلل ووضضع حّد للمشضاكل
ألتي يتخبط فيها ديوأن ألÎقية وألتسضي Òألعقاري
Ãعسضكر.

 400عائلة تسصتفيد من الربط
بالغاز الطبيعي ‘ بلدية غروسص
” ،يوم أÿميسس أŸاضضي ،وضضع حيز أÿدمة
مشضروع ربط بلدية غروسس ‘ ألناحية أ÷نوبية
إ’ق -ل -ي -م و’ي -ة م -عسض -ك -ر ،ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،أل-ذي
أسضتفادت منه  400عائلة باŸنطقة ألريفية أ÷بلية
أŸعروفة بطقسضها ألبارد ‘ فصضل ألشضتاء وحرأرة
مرتفعة صضيفا.
أسضتقبل أأها‹ منطقة غروسس مشضروع ربطهم
ب -ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ب-ف-رح-ة ’ ت-وصض-ف ،ب-ح-يث ي-ع-د
أŸشضروع ،ألذي قدرت تكلفته أŸالية بأاك Ìمن 209
م- -ل- -ي- -ون دي- -ن- -ار ،ح- -ل- -م- -ا ط -ال أن -ت -ظ -اره ،بسض -بب
خصضوصضيات أŸنطقة أŸناخية.
وأغتنم هؤو’ء فرصضة توأجد ألسضلطات ألو’ئية
Ÿعسضكر باŸنطقة لوضضع أŸشضروع حيز أÿدمة،
لطرح بعضس أ’نشضغا’ت أŸتعلقة بالتنمية أÙلية
وأŸرت -ب -ط-ة Ãع-ان-ات-ه-م أل-ي-وم-ي-ة ج-رأء أن-خ-ف-اضس
ألضضغط ألكهربائي وتبعاته من أنقطاعات متكررة
للكهرباء أŸنزلية.
ك -م -ا ” ب-ن-فسس أŸن-ط-ق-ة ب-ق-ري-ة سض-ي-دي زي-ان،
إأعطاء إأشضارة أنطÓق مشضروع Œديد شضبكات مياه
ألشضرب لفائدة  1500موأطن Ãبلغ  86مليون دينار،
ومشضروع آأخر إ’‚از بئر إأرتوأزية ثانية ‘ قرية
سضيدي أمبارك ،سضيمكن بدوره من –سض Úنظام
أل -ت -زوي -د ب -اŸي -اه ألشض -روب ‘ أŸن -ط -ق -ة وأقÎأح
درأسضة Ÿشضروع ربط ألقريت Úبالغاز ألطبيعي ،قد
يتم تسضجيلها ‘ ألÈأمج ألتنموية للسضنة أ÷ارية.

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

 230عائلة تسصتفيد من سصكنات اجتماعية جديدة بنقاوسص
سش- -ل- -م ،أامسض ،وا‹ ولي- -ة ب- -ات -ن -ة ﬁم -د
سش -ل -م -ا ،Êم-ف-ات-ي-ح  230سش -ك -ن م -ن صش -ي-غ-ة
لي-ج-اري ع-ل-ى اŸسش-ت-ف-يدين منها
ال-ع-م-وم-ي ا إ
ببلدية نقاوسض ،الذين عانوا سشنوات طويلة
ليجار.
من تأاثÒات ا إ
أŸسض- -ت- -ف -ي -دون م -ن ه -ذه ألسض -ك -ن -ات أ÷دي -دة
أل -وأق -ع -ة ب-ح-ي رأأسس أل-ع ،Úعّ-ب-روأ ع-ن سض-ع-ادت-ه-م
أل-ك-بÒة ب-تسض-ل-م-ه-م أŸف-ات-ي-ح ،ح-يث أأك-د أŸسض-ئول
أأ’ول بالو’ية ،أأن هذأ أŸشضروع يندرج ‘ إأطار
ألÈنامج أÿماسضي  ‘ ،2014 / 2010أنتظار إأ“ام
إأ‚از  460وحدة أأخرى من ذأت ألصضيغة ألسضكنية
لبلدية نقاوسس تسضلم خÓل أأ’شضهر ألقليلة ألقادمة.
وأأشضار ألوأ‹ إأ ¤بر›ة تسضليم أأزيد من 3000
وحدة سضكنية عمومية إأيجارية بدوأئر ع Úألتوتة
سض -ق -ان-ة ب-ات-ن-ة ،خÓ-ل ألسض-دأسض-ي أأ’ول م-ن ألسض-ن-ة
أ÷ارية ،بعد أنتهاء أأ’شضغال منها بصضفة نهائية.
نشض ‘ Òأأ’خ ،Òإأ ¤أأن بلدية نقاوسس أسضتفادت
لوحدها ضضمن ألÈنامج ألسضكني أ÷اري إأ‚ازه
من  1200وحدة سضكنية Ãختلف ألصضيغ ،منها 690
بصضيغة أإ’يجاري ألعمومي.
ب -دوره رئ -يسس ب -ل-دي-ة ن-ق-اوسس ،أأك-د أأن أل-ب-ل-دي-ة
أسضتفادت من  422إأعانة للسضكن ألريفي ،سضلمت ‘
›ملها Ÿسضتحقيها ،فيما Œري أأ’شضغال إ’“ام
 126وحدة سضكنية ترقوية بذأت أŸدينة.

مصصرع شصاب ‘ Úحادث مرور ببومقر
أأفادت مصضالح أ◊ماية أŸدنية بو’ية باتنة،
بهÓك شضخصض ،Úأأمسس ‘ ،حادث مرور وقع على
ألطريق ألوطني رقم  79ألرأبط ب Úو’يتي باتنة
وأŸسضيلة‚ ،م عن أصضطدأم عنيف ب Úشضاحنة
Œر صضهريجا وسضيارة سضياحية وذلك Ãدخل مدينة
بومقر بدأئرة نقاوسس كان على متنها ألضضحيتان
ألبالغان من ألعمر  20و 21سضنة.
وق -د ” ن-ق-ل ج-ث-ت-ي ألضض-ح-ي-ت Úإأ ¤أŸصض-ل-ح-ة
أŸع -ن-ي-ة Ãسض-تشض-ف-ى ن-ق-اوسس .م-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ت-حت
أŸصض- -ال- -ح أıتصض- -ة –ق- -ي -ق -ا Ÿع -رف -ة أأسض -ب -اب
ومÓبسضات هذأ أ◊ادث.

تطوير ا’قتصصاد اÙلي ‘ عودة النشصاط
للمناطق ا÷بلية
وزعت على فÓحي وسضكان أŸناطق أ÷بلية
‘ ألبليدة وبوعرفة وألشضريعة 5 ،آأ’ف شضجÒة
زيتون ،بعد أأن أسضتفادوأ منذ أأسضبوع Úمن  8آأ’ف
شضجÒة لوز ،بحسضب رئيسس جمعية أأحباب ألبليدة
«ﬁمود بن عزوط».
ألهدف من توزيع هذه أأ’نوأع من أأ’شضجار،
خاصضة أللوز وأ÷وز وألزيتون وألرمان وأÿوخ،
إأع -ادة أأح -ي -اء ع -ادأت أق-تصض-ادي-ة ك-انت “ت-ع ب-ه-ا

جاءت أ◊ملة ،عقب عملية تنظيف ﬁيط
منطقة سضيدي أŸد Êبالشضفة ،منذ أأيام ،من أأثار
Óوسضاخ ،خاصضة
ألرمي ألعشضوأئي وغ ÒأŸسضؤوول ل أ
قنينات أŸشضروبات بوسضط تلك ألغابات ألطبيعية
ألسضاحرة.
‘ ألسض- -ي- -اق ذأت -ه ،دع -ا م -وأط -ن -ون وعشض -اق
ألطبيعة ‘ ألشضريعة ورفعوأ صضوتهم ع ÈمنÈ
«ألشضعب» ،إأ ¤ضضرورة –لي بعضس ألسضياح وزوأر
ح -ظÒة ألشض -ري -ع -ة ب -اŸسض -ؤوول -ي-ة وت-ف-ادي –وي-ل
مسضاحات وأأماكن عامة طبيعية وجبلية إأ ¤ما
يشضبه أŸفرغات ألعمومية.
وكشضف أŸوأطنون أأنهم أندهشضوأ أأيام نهاية
أأ’سض -ب -وع ،ك -ي -ف –ولت ت -لك أŸن -اط -ق أل -ع -ذرأء
بحظÒة ألشضريعة ،إأ ¤أأماكن تنتشضر عÈها أأكياسس
وقنينات ألبÓسضتيك ،بشضكل شضوه أŸناظر ألطبيعية
ون ّ -ف -ر أل -ع-ائÓ-ت أل-وأف-دة ل-ل-ت-م-ت-ع وط-لب أل-رأح-ة
وأ’سضتجمام.

عام سصجنا نافذا ضصد لصص اŸسصاجد

أألقت مصضالح أأمن باتنة ،أأمسس ،ألقبضس على
شضاب يبلغ من ألعمر  27سضنة ينحدر من و’ية
سضطيف ،قام بسضرقة ﬁتويات مسضجد أ◊سضن بن
علي ألكائن بحي حملة  ،01حيث ” ضضبطه ‘
حالة تلبسس وهو غارق ‘ ألنوم وÃحاذأته كيسس من
أ◊جم ألكب Òبه ›موعة أأغرأضس متمثلة ‘ علبة
–توي على  10حنفيات ،علبة أأخرى –توي على
 20صض -م -ام-ا وك-ذأ  07ع -لب ب -ه -ا ل-وأح-ق خ-اصض-ة
بالÎصضيصس ألصضحي وكذأ حافظة نقود ومبلغ ما‹
عبارة عن قطع نقدية من فئة  5دنان Òهيأاها
أŸشضتبه فيه لÓسضتيÓء عليها.
أŸشضتبه فيه وبعد أسضتكمال أإ’جرأءأت صضدر
بحقه حكم بعام حبسضا نافذأ.

حجز  3500كيسص من الشصمة اŸقلدة

ح -ج -زت ،أأمسس ،أŸصض -ل -ح-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-لشض-رط-ة
بباتنة ،كمية معتÈة من ألشضمة أŸقلدة تقدر بـ14
علبة كارتون Ãجموع  3500كيسس من ألشضمة ،لدى
صضاحب كشضك بحي بوعقال  03يبلغ من ألعمر 47
سضنة يقوم ببيع هذه أŸادة أŸقلدة .وبعد ألرد
أإ’يجابي ألوأرد من أ Èıألتابع للشضركة ألوطنية
للتبغ وألكÈيت ،ألذي أأكد ‘ ﬁتوأه أأن أŸادة
مقلدة فع Óبجميع خصضوصضياتها وكذأ أأ’كياسس
وألعلب ألكارتونية مقلدة أأيضضا ” ،إأحالة أŸعني
على أ÷هات ألقضضائية.

عامان سصجنا نافذا لسصارق وثائق السصيارات

“كنت ،أأمسس ،عناصضر أأ’من أ◊ضضري أ◊ادي
عشضر بطريق حملة بباتنة ،إأثر دوريات رأجلة بقرية
أ◊مصس بكشضيدة ،من إألقاء ألقبضس على مشضتبه به،
يبلغ من ألعمر  28سضنة ،كان ‘ حالة سضكر ،عÌت
ب -ح -وزت -ه ع -ل -ى ح -اف -ظ -ة سض -ودأء ب -ه -ا ب -ط -اق -ت -ان
م-غ-ن-اط-يسض-ي-ت-ان ل-لسض-حب أآ’‹ وبطاقتان رماديتان
ورخصض -ة سض -ي -اق -ة وم-ذي-اع خ-اصس بسض-ي-ارة م-ن ن-وع
«أل.جي» بدون وأجهة وبعد أÙاكمة ” ألنطق
بحكم سضنت Úسضجنا نافذأ بحقه.

باتنةŸ :وشسي حمزة

‡ثلة اÙافظة الوطنية للسشاحل بوهران:

البيئة البحرية أاسصاسص التوازن اإ’يكولوجي وحمايتها فرضص عÚ
اع - -تÈت السشّ- -ي - -دة سش- -ي- -دي ي- -ع- -ق- -وب
وه- -ي- -ب- -ة‡ ،ث -ل -ة اÙاف -ظ -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -لسش -اح -ل ب -وه-ران ،اأّن ح-م-اي-ة السش-اح-ل
«مسش-وؤول-ي-ة وط-ن-ية» ،تسشتوجب التعاون
وال - -ت - -نسش - -ي- -ق اŸششÎك ب Úا÷م- -ي- -عŸ ،ا
تشش -ك -ل-ه «ال-ب-ي-ئ-ة ال-ب-ح-ري-ة» م-ن اأه-م-ي-ة
ب- -ال- -غ- -ة ،ضش -م -ن ال -ن -ظ -ام الإي -ك -ول -وج -ي
وال -ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصش-ادي-ة
للمجتمعات اÙلية.

وهران :براهمية مسسعودة
أأّكدت سضيدي يعقوب ‘ ،تصضريح صضحفي
Ãن -اسض-ب-ة أل-ذك-رى Ÿ 14يÓ-د ق-ان-ون ح-م-اي-ة
ألسضاحل وتثمينه ،على أأهمية ألتطبيق ألعملي
وأŸي -دأ Êل Ó-ل -ت -زأم -ات وأل -ق-رأرأت وج-ع-ل-ه-ا
م-تÓ-ئ-م-ة م-ع م-ب-ادئ أل-ت-ن-م-ية أŸسضتدأمة ،من
خÓ- -ل أل- -ت -ع -اون وأل -ت -نسض -ي -ق م -ع أ÷م -ع -ي -ات
وﬂت -ل -ف ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة وأل -ه-ي-ئ-ات
أŸن -ت -خ -ب -ة وأŸوؤسضسض -ات أل -ت -ي تسض-ع-ى ل-ن-فسس
أ’أه -دأف ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أÙل -ي ،أل -وط-ن-ي
وألدو‹.

الششريعة ،بوعرفة وسشيدي اŸد Êتسشتعيد
حركيتها ووجهها السشياحي

إاح-ي-اء ل-ل-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-مناطق الرطبة،
ق-امت ج-م-ع-ي-ة «أاح-ب-اب ال-ب-ل-ي-دة» ب-ت-ن-ظيم
لششجار اŸثمرة ،بهدف
ثا Êعملية توزيع ل أ
اسشتعادة اŸناطق ا÷بلية لقيمتها الفلحية
لنواع من الفاكهة.
لنتاجية ‘ بعضض ا أ
وا إ
ف-ي-م-ا فضض-لت ج-م-ع-ي-ة أأصض-دق-اء ألشض-فة ،ألقيام
ب-ح-م-ل-ة تشض-ج Òوت-ن-ظ-ي-ف وأسض-ع-ة ببحÒة ألضضاية
وغابات سضيدي أŸد Êإأ ¤أ◊دود أ÷نوبية مع
ألشضفة« ...ألشضعب» كانت بع ÚأŸكان ورصضدت
هذأ ألنشضاط غ ÒأŸسضبوق.
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‘ انتظار توزيع  3500وحدة سشكنية أاخرى

جمعيات توزع على الفÓح ÚشصتÓت أاشصجار مثمرة
أŸناطق أ÷بلية أ÷نوبية وألشضرقية باÿصضوصس،
خ -اصض-ة وأأن أل-عشض-ري-ة أل-دأم-ي-ة تسض-ب-بت ‘ ن-زي-ف
أأخضض- -ر وه- -ج- -رة أل- -فÓ- -ح Úوسض- -ك -ان أŸن -اط -ق
أ÷بلية ،وهم أليوم يسضعون للعودة إأ ¤هذه ألربوع
Ãسضاعدة أ÷معية ودعم من ألسضلطات أÙلية
’سضتعادة تقليدهم ألتاريخي ألفÓحي ،و–قيق
أك -ت-ف-اء ذأت-ي م-ث-ل-م-ا ك-ان-وأ ع-ل-ي-ه سض-اب-ق-ا ‘ ه-ذه
أأ’نوأع من ألفاكهة ألطبليعية أ÷بلية.
قال بن عزوط لـ «ألشضعب» ،إأن أ÷معية ألفتية
أل -نشض -أاة ت -ق -وم ب -ه -ذأ أل-نشض-اط أل-ذي ي-درج ضض-م-ن
ألتنمية ألريفية أŸد›ة ،قامت من قبل بحمÓت
أل- -ت -ط -وع ل -ت -ن -ظ -ي -ف أÙي -ط م -ن أل -ب Ó-سض -ت -يك
وأأ’وسضاخ...
وشضملت أأ’نشضطة مرتفعات سضلسضلة أأ’طلسس
ألبليدي بجبل “زقيدة ،أأين تنام بحÒة «ألضضاية»
أŸشضهورة ‘ شضمال إأفريقيا ،حيث قام نشضطاء
ب-ج-م-ع-ي-ة أأصض-دق-اء أل-ب-ي-ئ-ة ،ب-التنسضيق مع مقاطعة
ألغابات ومشضاركة طلبة بالتكوين أŸهني ،بحملة
ت -ن-ظ-ي-ف Ãح-ي-ط أل-ب-حÒة أ÷ب-ل-ي-ة ،ح-ت-ى ت-ب-ق-ى
أŸنطقة على عذريتها وسضحرها ألطبيعي ،وألذي
أأصض -ب-ح ي-ج-لب ألسض-ي-اح م-ن شض-رق أل-بÓ-د وسض-ط-ه-ا،
غربها وجنوبها ،خاصضة ‘ فصضلي ألربيع وألصضيف
وعند تسضاقط ألثلوج.

ألعدد
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ب -دوره كشض -ف رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة أأ’زرق Ãط-ق-ع
أأ’زرق ‘ حمام ملوأن مرأد سضا‹ لـ «ألشضعب» ،أأن
نسضبة ألتسضاقط أأصضبحت شضحيحة هذه ألسضنة ،وأأن
من ب Úأأ’سضباب ألتي جعلت نسضبة ألتسضاقط تقل
ج -رأئ -م أ◊رأئ -ق أل -عشض -وأئ -ي -ة أل -ت -ي ب -اتت ت-ه-دد
أل -غ -اب -ات وأل -غ -ط -اء أل-ن-ب-ات-ي ،و–دث ‘ أل-غ-الب
وتنجم عن طهو ألطعام من قبل زوأر وسضياح وسضط
تلك ألغابات ،ونتيجة أأيضضا رمي ألزجاج وأŸعادن
ألتي تسضاعد ‘ أ’شضتعال ،وهي أأسضباب دمرت
ألÌوة ألغابية وأأفضضت إأ ¤إأتÓف نحو  10آأ’ف
ه -ك -ت -ار ،مسضت غ -اب -ات أأ’ط -لسس أل -ب -ل -ي -دي م-ن-ذ
ألعشضرية ألسضودأء.
أسضتمرأر أأ’مر على هذأ ألنحو ،سضيقضضي على
ما تبّقى من غطاء نباتي ،ومعه سضتتحول مناطق
ومسض -اح -ات خضض -رأءإأ ¤م -ن -اط-ق ج-ردأء ،ت-قضض-ي
حتى على ألثورة أ◊يوأنية ألتي تعيشس بها.

البليدة :لينة ياسسمÚ

و ق ا ل ت أ إ نّ أ ت أ ◊ م ا ي ة أ ل ب ي ئ ي ة أ ل ب ح ر ي ة
‘ أ÷زأئ - -ر ،ت - -ع - -كسس درج - -ة وع - -ي أل - -دول- -ة
أ÷زأئرية باŸشضكÓت وأıاطر ألتي تهّدد
أل ّسض -اح -ل ،ب ّ-ر أ وب -ح -رأ ،وت -ت -ع -اون ‘ ذلك م -ع
ألقوى وأŸنظمات ألتي تسضعى أإ ¤حماية أ
ب-ك-اف-ة أأن-وأع-ه-ا وأأشض-ك-ال-ه-ا’ ،أه-دأف أل-ت-ن-مية
أŸسضتدأمة.
ووأصضلت ‡ثلة أÙافظة ألوطنية« :وفقا
ل -ل -ق -ان -ون أÿاصس ب -السض-اح-ل ،ي-جب أأن ي-ع-م-ل
أ÷م -ي -ع ع -ل -ى أإح -دأث ن -وع م-ن أل-ت-وأف-ق ،بÚ
مسضتلزمات حماية ألوسضط ألطبيعي وضضرورة
–قيق ألتنمية أŸسضتدأمة للسضاحل .ويشضمل
هذأ أŸصضطلح ،بحسضب أŸادة  07من هذأ
أل -ق -ان -ون ،ج -م -ي-ع أ÷زر وأ÷زي-رأت وأ÷رف
ألقاري وكذأ شضريط ترأبي ،بعرضس أأقله 800
م Îعلى طور ألبحر.
وج - -اء ‘ أل - -ت - -وضض - -ي- -ح- -ات أŸقّ- -د م- -ة ،أأّن
أÙافظة ألوطنية للسضاحل ،موؤسضسضة عمومية
ذأت طابع أإدأري ،أسضتحدثت بنصس أŸادة 24
من ألقانون  02/02أŸوؤرخ ‘  5فيفري 2002
وأŸتعلق بحماية ألسضاحل وتثمينه ،وهنا يكمن
دور أÙاف -ظ -ة ‘ ح -م -اي -ة وت -ث -م Úألسض-اح-ل
وأŸن-اط-ق ألسض-اح-ل-ي-ة وأ’أن-ظ-م-ة أ’إي-ك-ولوجية
ألتي توجد فيها– ،ت أإشضرأف وزأرة أŸوأرد
أŸائية وألبيئة.
وأأضضافت ،أأّن أÙطة تعمل حاليا بالتنسضيق
م- -ع ح- -رأسس ألشض- -وأط- -ئ وم- -دي- -ري- -ة أل- -ب- -ي- -ئ -ة
وأ÷م-ع-ي-ات وﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات أ’أخ-رى ع-ل-ى
تسض-ي ÒأÙم-ي-ة أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أ’إيكولوجية ÷زر
«حبيباسس» ألفريدة باأنوأع ألنباتات وأ◊يوأنات
ألنادرة أأو أŸسضتوطنة ،من بينها طيور توأجه
بشض ّ-د ة خ -ط -ر أ’ن -ق -رأضس ،ع -ل -ى غ -رأر ط -ائ-ر
ألنورسس ،أأحمر أŸنقار.
وأأشض -ارت ب -اŸن -اسض -ب-ة ،أإ ¤درأسض-ة أأج-رت-ه-ا
أÙافظة ألوطنية للسضاحلﬁ ،طة وهرأن،
كشضفت عن زيادة ‘ مسضاحة أ’أسضماك ،كّما
و ن و ع ا ‘ ج ز ر ح ب ي ب ا س س  ،أ ل ت ي ص ض نّ ف ت ك م ح م ي ة ،
Ãوجب أŸرسضوم ألتنفيذي رقم Ÿ ،147/ 03ا
تزخر به من رصضيد هام من ألÌوأت ألبحرية
وألبيولوجية وأŸوأقع وأŸناظر ألطبيعية.
وأأثبتت ألدرأسضة ،أأن هذه أÙمية تسضاهم
بشضكل كبŒ ‘ Òديد ألÌوة ألسضمكية وتزويد
أŸن -اط -ق أÙاذي -ة ب-ا’أسض-م-اك أل-ت-ي تسض-اه-م
ب د و ر ه ا ‘ أ ل ت ن م ي ة أ ’ ق ت ص ض ا د ي ة  .ك م ا أ أ نّ ل ل ج ز ر ،
أأهمية أسضÎأŒية كبÒة لوقوعها على أ◊دود
ب Úو’يتي وهرأن وع“ Úوشضنت وتعد من
أأقرب ألنقاط لدولة أإسضبانيا وأأوربا.
وب - -حسضب أل - -ب - -اح- -ث ÚأŸشض- -ارك ‘ Úت- -لك
أل- -درأسض- -ة؛ ف- -اإن أ’ك- -تشض -اف أ÷دي -د ،ي -ج -دد
أ’أم -ل ،ب -ال -نسض -ب -ة ’إم -ك -ان-ي-ة ت-زأي-د ›م-وع-ة
ألكائنات ألبحرية أإ ¤مسضتوأه ألطبيعي ،رغم
م- -ا ت- -ع- -رف- -ه ه -ذه أŸن -ط -ق -ة م -ن «هشض -اشض -ة»
و»ت -ده -ور» ،ب -ع-د أأن ت-ف-اق-مت مشض-اك-ل أل-ب-ي-ئ-ة
وأزدأدت فيها عناصضر ألتلوث.
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الموافق لـ  27ربيع الثاني  1437هـ
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’عÓم حول مرضس ألسصرطان ،بوضصياف
دشّصن صصالون أ إ

 ٪ ٦٠من فاتورة الصشيدلية اŸركزية للمسشتششفيات لعÓج الداء
ألتشصخيصس أŸبكر حلقة مفصصلية ‘ أıطط ألوطني Ÿكافحة أŸرضس
أكد وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات عبد أŸالك  ،أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أن فاتورة أدوية ألصصيدلية
أŸركزية للمسصتشصفيات أŸوجهة لعÓج ألسصرطان وأمرأضس ألدم قد بلغت خÓل سصنة  2014أك Ìمن  37مليار دج ،أي  60باŸائة
من ›موع مشصÎيات ألصصيدلية.

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

أاوضصح وزير الصصحة خÓل إاشصرافه على افتتاح
الصص-ال-ون ال-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة السص-رط-ان ال-ذي
Œري ف -ع -ال -ي -ات -ه ت -زام-ن-ا م-ع ال-ي-وم ال-ع-اŸي
Ÿك-اف-ح-ة ال-داء ،أان ف-ات-ورة أادوي-ة الصص-ي-دل-ي-ة
اŸرك -زي -ة ل -ل -مسص -تشص -ف -ي -ات اŸوج -ه-ة ل-عÓ-ج
السصرطان وأامراضس الدم قد بلغت خÓل سصنة
 2014أازي- -د م -ن  37م -ل -ي -ار دج م-ن ›م-وع
مشصÎيات الصصيدلية ،مشصÒا إا ¤اإ’جراءات
التي اتخذتها الدولة منذ سصنة  2013لتوفÒ
ن -فسس أاصص -ن -اف اأ’دوي -ة اŸسص -ت -ع-م-ل-ة ب-ال-دول
اŸتقدمة.
وأاضصاف ‘ نفسس السصياق أانه منذ تلك الفÎة
وÃبادرة من رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي وضص-ع م-ل-ف السص-رطان ضصمن
أاول -وي -ات ا’نشص-غ-ا’ت ال-رئ-اسص-ي-ةŒ ” ،سص-ي-د
اıط- -ط ال- -وط- -ن- -ي Ÿك- -اف -ح -ة ه -ذا ال -داء
( )2019 /2015على أارضس الواقع‡ ،ا سصاهم
‘ –سص Úالتكفل باŸصصاب.Ú
وب -خصص -وصس ال -وق -اي-ة ال-ت-ي ت-ع-د م-ن اÙاور
الرئيسصية للمخطط ،ذكر بوضصياف ‘ هذا
اإ’طار Ãختلف اإ’جراءات اŸتخذة Ÿكافحة
العوامل اŸتسصببة ‘ السصرطان ‘ مقدمتها
التدخ Úبوضصع ﬂطط وطني ‘ هذا اÛال

Óق Ó-ع ع -ن -ه ب -اإ’ضص-اف-ة إا¤
وف -ت -ح م -راك -ز ل  -إ
ﬁارب -ة ت -ع -اط -ي ال -ك -ح -ول والسص -ل-وك-ات غÒ
السصليمة للنمط الغذائي ومكافحة ا’لتهابات
اŸزمنة الناجمة عن الفÒوسصات إا ¤جانب
تعزيز الكشصف والتشصخيصس اŸبكر عن اأ’ورام
اÿب -ي -ث -ة‡ ،ا يسص -م -ح ب -ت -ف -ادي أازي-د م-ن 30
باŸائة من حا’ت السصرطان.
و فيما يتعلق بالعÓج وبعد إاشصادته بالوسصائل
ال- -ت -ي وضص -ع -ت -ه -ا ال -دول -ة ل -ت -حسص Úال -ت -ك -ف -ل
ب - -اŸرضص- -ى ⁄ ،ي- -خ- -ف اŸسص- -ؤوول اأ’ول ع- -ن
القطاع الضصغط الذي عانت منه مراكز العÓج
باأ’شصعة حيث Œاوزت مواعيد العÓج خÓل
السصنوات اŸاضصية  18شصهرا سصيما اŸتعلقة
بسصرطان الثدي والÈوسصتات ،ناهيك عن قلة
وحدات معا÷ة علم اأ’ورام الطبية ‘ العديد
من الو’يات ،خاصصة Ãنطقة ا÷نوب‡ ،ا
دف -ع ب -اŸرضص -ى إا ¤ال -ت -ن -ق -ل ن -ح-و اŸصص-ال-ح
ا’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ل -ل -م -دن ال -كÈى‡ ،ا زاد ‘
الضصغط عليها.
وبالنسصبة لتوسصيع مصصالح العÓج وتقريبها من
اŸواط- -ن ،أاشص- -ار وزي -ر الصص -ح -ة إا ¤ف -ت -ح 32
مصصلحة و 48وحدة تضصم  1913سصرير وتغطي
 48و’ية ،مؤوكدا تعزيزها بالقدرات الطبية

ألÈوفيسصور بومدأن عمارية

سشرطان الدم وأاورام األوليات العصشبية األك Ìانتششار

أكدت ألÈوفيسصور بومدأن عمارية،
’طفال،
رئيسصة مصصلحة عÓج سصرطان أ أ
’ورأم ألسص-رطانية
أل-ت-اب-ع-ة Ÿسص-تشص-ف-ى أ أ
’م Òع -ب -د أل -ق -ادر» أل -وأق-ع Ãن-ط-ق-ة
«أ أ
’طفال،
أ◊اسصي ،وهرأن  ،أن سصرطان أ أ
ّÁثل نسصبة ( )%01إأ )%03( ¤من جميع
أنوأع ألسصرطانات ‘ أ÷زأئر.

 ٣٠٠مصشاب ‘ انتظار افتتاح مسشتششفى أامراضض السشرطان

’ط -ف-ال
كشص -فت ج -م -ع -ي -ة إأع -ان -ة أ أ
أŸصص- -اب Úب- -دأء ألسص- -رط -ان ب -بشص -ار‘ ،
ندوة –سصيسصية حول ألوقاية أŸبكرة
م- -ن أŸرضس ،ع- -ن إأحصص- -اء  330مصصاب
بأانوأع ﬂتلفة من ألسصرطانات منهم
 250ب Úنسصاء و رجال و  80طف. Ó

شصّ-دد م-وسص-ل-ي ب-وف-ل-ج-ة رئ-يسس ا÷م-عية،
على ضصرورة التكفل ا÷يد باŸرضس من
خÓ- -ل ت -وف Òا’أدوي -ة ال Ó-زم -ة وتسص -ه -ي -ل
اإجراء الفحوصصات والعÓجات الكيميائية
وكذا العÓج با’أشصعة ‘ ،انتظار تسصليم
مسص -تشص -ف -ى م -ك -اف -ح-ة اأم-راضس السص-رط-ان
الذي وصصلت نسصبة تقدم ا’أشصغال به اأكÌ
من  75باŸائة حسصب تصصريح وا‹ و’ية
بشص - - -ار ﬁم - - -د ›دوب ،ح - - -يث وع- - -دت
السصلطات اÙلية بتسصليمه قبل نهاية
سصنة  2016على اأك Ìتقدير.
و عن اأمرضس السصرطان ا’أك Ìانتشصارا،
–صصي ا÷معية حالة ا’إصصابة بسصرطان
الثدي ،يليه سصرطان الرئة اŸنشصر بكÌة
ل- -دى ف -ئ -ة ال -رج -ال بسص -بب ال -ت -دخ ،Úث -م
سصرطان الرحم وسصرطان اŸعدة فتحصصي
ا÷معية اأك Ìمن  68حالة اإصصابة .
واأشصار اإ ¤اأنه مع تزايد عدد اŸرضصى،
اأصص -ب -حت ا÷م -ع -ي -ة ع -اج-زة ع-ن ال-ت-ك-ف-ل

ب- -ج- -م- -ي -ع ا◊ا’ت ،وا’ك -ت -ف -اء ب -ا◊ا’ت
ا◊رجة ،وكذا اŸرضصى معدومي الدخل
‘ ›ال التغطية اŸالية لتكاليف التصصوير
ا’إشص-ع-اع-ي وال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة بالعيادات
اÿاصص - -ة ‘ ظ - -ل ن - -قصس ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات
ب-ال-ع-ي-ادات ال-ع-م-وم-ي-ة و مسصتشصفى تورابي
بوجمعة ،وذكر ذات اŸسصوؤول اأنه نظرا
’أه -م -ي -ة ه-ذه ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-دوري-ة يضص-ط-ر
ب -عضس اŸرضص -ى اإ ¤اإج -رائ -ه -ا ب -ت -ك-ال-ي-ف
ب- -اه- -ظ -ة ‘ ال -ع -ي -ادات اÿاصص -ة ‘ ،حÚ
يسصتغني عنها الكثÒون من اŸرضصى ما
يزيد من تدهور حالتهم الصصحية ،حيث
‚ -د  120مصص -اب ي -ع-ا÷ون خ-ارج ت-راب
الو’ية ‘ و’يات قسصنطينة و ا÷زائر و
تلمسصان و وهران.
و ‘ لقاء لـ «الشصعب»مع مدير اŸسصتشصفى
اŸد Êح - -م - -دون ا◊ب - -يب ،دق ن - -اق - -وسس
اÿطر حول مرضس السصرطان ،حيث قال
اإن سص- -رط- -ان- -ات اŸع- -دة وال- -ك -ب -د ،ال -رئ -ة
والقولون والثدي وراء معظم الوفيات التي
–دث كل عام.
و حسصب مدير اŸسصتشصفى اŸد Êحمدون
ب-بشص-ار ،سص-ي-ت-واصص-ل ارت-ف-اع ع-دد ال-وف-ي-ات
ال -ن -اج -م -ة ع -ن السص -رط -ان ع -ل -ى الصص-ع-ي-د
ال - -ع - -اŸي ،ح- -يث يصص- -ل اإ ¤اأك Ìم- -ن 13
مليون وفاة عام  2030اإذا  ⁄تكثف ا÷هود
و العمل اŸتواصصل لتفادي اŸسصببات لهذا
اŸرضس اÿبيث.

’مرأضس ألسصرطانية بباتنة :
أŸركز أ÷هوي Ÿكافحة أ أ

 ٩٠٠إاصشاب ـ ـ ـ ـ ـة  ﬁـ ـ ـ ـ ـل التكف ـ ـ ـ ـ ـل

أاحصصى اŸركز ا÷هوي Ÿكافحة اأ’مراضس
السصرطانية بو’ية باتنة أاك Ìمن  900حالة
إاصص -اب -ة ب -السص -رط-ان ” ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا خÓ-ل
السص -ن-ة  ،2015حسصب م - -ا أاف - -اد ب - -ه رئ - -يسس
اŸرك -ز ال -دك -ت-ور ع-يسص-ى م-اضص-وي ،م-ؤوك-دا
ت-وف Òال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ك-اف-ة اإ’م-ك-انيات
اŸادية والبشصرية لعÓج اŸرضصى والتكفل
بهم خاصصة بعد الشصروع ‘ تطبيق اıطط
ال -وط -ن-ي Ÿك-اف-ح-ة السص-رط-ان Ãب-ادرة م-ن
السص -ي -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق -ة واÿاصس ب -ال -وق -اي -ة م -ن داء
السصرطان والتكفل باŸرضصى.
يسص-ت-ق-ب-ل مسص-تشص-ف-ى اأ’م-راضس السص-رط-ان-ية
بباتنة مرضصى  29و’ية بالوطن منذ افتتاحه
سصنة ﬁ ،2012ققا نتائج إايجابية لتوفÒ
ال - -ع Ó- -ج ل - -ك - -اف - -ة اŸرضص - -ى خ- -اصص- -ة م- -ا
يتعلق بالعÓج باأ’شصعة والعÓج الكيماوي،
حيث ارتفع عدد جلسصات العÓج الكيميائي
من  2447جلسصة عÓج ‘  2012إا 26 ¤أالف
جلسصة.
ب -دوره -ا رئ -يسص -ة ج -م -ع -ي -ة أام -ل Ÿسص-اع-دة
مرضصى السصرطان بباتنة «فوزية شصبعا،»Ê

أاك -دت ال -دور اإ’ي -ج -اب -ي ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه ه-ذا
اŸسصتشصفى مشصيدة باÿدمات النوعية التي
يقدمها للمرضصى الوافدين من كل و’يات
ال -وط -ن .وي -ت -ط -ل -ع مسص -ؤوول -و ه -ذا اŸرف -ق
ا◊يوي إا ¤تقد Ëخدمات أافضصل تسصاعد
اŸرضصى ‘ التخفيف من معاناتهم .
ويتوفر اŸركز ا÷هوي Ÿكافحة السصرطان
بباتنة على  3مسصرعات وجهازي سصكان Òو
يتسصع لـ  240سصرير ويتوفر أايضصا على فندق
صصغ Òخاصس بإايواء مرافقي اŸرضصى.
و يسصتقبل اŸركز يوميا حوا‹  50مريضصا،
يتلقون العÓج كل حسصب حالته اŸرضصية،
ح-يث ي-أات-ي م-رضص-ى ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ‘
صصدارة اŸرضصى الذين اسصتفادوا من العÓج
Ãعدل  9546حصصة ،يليها مرضصى أامراضس
ال - - - - -دم بـ  3472حصص -ة ي -ت -ب-ع-ه-ا اŸرضص-ى
اŸعا÷ Úباأ’شصعة بـ  1540حصصة عÓج،
وب -خصص -وصس ال -ف -ح -وصص -ات ال -ط-ب-ي-ة ف-ق-دم
اŸركز  10آا’ف فحصصا  6آا’ف منها تخصس
اŸسصتشصفى النهاري Ÿصصلحة أامراضس الدم.

باتنةŸ :وششي حمزة

مدير ألصصحة و ألسصكان لو’ية تيبازة

حملة الكششف اŸبكر عن سشرطان الثدي تطلقها
 ٣مسشتششفيات قريبا

وهران :براهمية مسشعودة
ط-بً-ق-ا ل-ل-م-ع-اي ÒاŸع-ت-م-دة م-ن ق-ب-ل م-ؤوسصسص-ة
اأ’ورام السصرطانية «اأ’م Òعبد القادر» ،فإان
مصصطلح «سصرطان اأ’طفال» ،يطلق على الفئة
العمرية  16–0عاما ،ويختلف بشصكل كب Òعن
«سصرطان البالغ :»Úويعّرف ‘ كلتا ا◊الت،Ú
على أاّنه مرضس ،ينجم عن حدوث طفرات ‘
اŸادة الوراثية « ا◊مضس النووي ،دي .ان.
ايه» ‡ ،ا يؤودي إا– ¤ول اÿلية إا ¤خلية
غ Òط -ب -ي-ع-ي-ة ،ت-ن-قسص-م ب-اسص-ت-م-رار و’ “وت،
وتنتقل وتغزو اŸناطق اÛاورة والبعيدة.
ويحتل سصرطان الدم ،حسصب أارقام مصصلحة
عÓ-ج سص-رط-ان اأ’ط-ف-ال ،ال-ت-اب-ع-ة Ÿسص-تشص-فى
اأ’ورام السص- -رط -ان -ي -ة «اأ’م Òع -ب -د ال -ق -ادر»،
اŸرتبة اأ’و ،¤ب Úالسصرطانات التي تصصيب
اأ’طفال بـ  ،% 33تليه أاورام اأ’وليات العصصبية
بـ  ،% 22وتزيد ﬂاطر اإ’صصابة بالسصرطان
لدى اأ’طفال ،الذين تÎاوح أاعمارهم ،ب0 Ú
و 5أاع- -وام ،وه- -ذا ب -نسص -ب -ة  75ب -اŸائ-ة م-ن
اÎŸددين على اŸركز.
وت -ؤوك -د الÈوف -يسص -ور ع -ل -ى ضص -رورة م-راج-ع-ة
الطبيب ،عند ظهور أاعراضس معينة ،تختلف،
حسصب العضصو اŸصصاب ‘ ا÷سصم :فسصرطان
الدم ،قد يسصبب فقر الدم والتهابات متكررة أاو
كدمات ونزفا غ Òطبيعي ونادرا جدا وجود

16947

’طفال أŸصصاب Úبدأء ألسصرطان ببشصار
جمعية إأعانة أ أ

بششار :دحمان جمال

وشصبه الطبية ،وهو ما سصمح برفع التأاط Òإا¤
مسص- -ت- -وى سص -اع -د ع -ل -ى السص Òا◊سص -ن ل -ه -ذه
اŸصص -ال -ح ،ن -اه -يك ع -ن الشص -روع ‘ Œسص -ي -د
برنامج متعدد النشصاطات ‘ إاطار اللجوء إا¤
الصصندوق اÿاصس Ãكافحة السصرطان وبعث
برنامج تكويني لفائدة اأ’طباء العام Úالذين
يعدون ا◊لقة «اأ’سصاسصية» ‘ العÓج.
و للتعرف أاك Ìعلى نسصبة اإ’صصابة بالسصرطان
Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه ،ع-م-مت ال-وزارة السص-جÓت
اÿاصصة بالداء Ãختلف الو’يات ،حيث انتقل
عددها من  15إا 48 ¤سصج ،Óباإ’ضصافة إا¤
دعمها بشصبكة وطنية معلوماتية خاصصة بهذه
السصجÓت لتسصهيل اسصتعمالها.
و‘ هذا الصصدد ،ذكر بوضصياف بأانه وإا ¤غاية
شصهر جانفي من سصنة  ،2016طبقت الوزارة ‘
إاطار اıطط الوطني Ÿكافحة السصرطان،
 38نشص- -اط- -ا م- -ن أاصص -ل  60ضص -م-ن اÙاور
ا’سصÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-م-خ-ط-ط م-ن ب-ي-ن-ه-ا تشصجيع
ا’سص -ت -ث -م -ار ‘ ›ال اأ’دوي-ة اŸوج-ه ل-عÓ-ج
السصرطان وتطوير العÓج وا’سصتشصفاء اŸنز‹
وت -وف Òال -ع Ó-ج ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي ب -ك-ل ال-و’ي-ات
وتوسصيع التعاون مع ا÷معيات لتوسصيع التوعية
و–سص Úالتكفل باŸريضس.

العدد
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كتلة صصلبة ،كعÓمة أاولية للمرضس ،و‘ حالة
سصرطان الدماغ ،يعا ÊاŸريضس ،من صصداع
مسصتمر وغالبا ما يÎافق مع التقيؤو والضصعف
العام ومشصاكل ‘ الرؤوية ،بينما يÓحظ تورم
‘ ال -ع -ن -ق ،ع -ن -د اإ’صص -اب -ة بسص-رط-ان ا÷ه-از
الليمفاوي ،مضصيفة ،أان كل اأ’نسصجة‡ ،كن
أان تكون مصصدرا للمرضس.
ومن اأ’عراضس اأ’خرى :شصحوب غ ÒمÈر
ع-ل-ى ال-ط-ف-ل ،ف-ق-دان ال-ط-اق-ة وا◊ي-وي-ة ،أا⁄
مسصتمر ‘ موضصع مع ‘ Úا÷سصم وغالبا ما
يÎافق والعرج ،حمى مسصتمرة وفقدان غÒ
مÈر للوزن ،تغ Òمفاجئ ‘ الع Úأاو البصصر،
تضصخم أاو تورم ‘ منطقة أاو مناطق معينة ‘
ا÷سصم ،مرضس الطفل بشصكل مسصتمر وبدون
مÈر واضصح.
وحسصب الÈوف -يسص -ور ب -وم -دان ع -م-اري-ة ،ف-إان
ال -تشص -خ -يصس اŸب -ك-ر ل-ل-عÓ-ج ،وت-ل-ق-ي ال-عÓ-ج
اÓŸئ -م ،ي -زي -د م -ن نسص -ب -ة اح -ت -م-ال الشص-ف-اء

ومعدل النجاة .مؤوّكدة ،بأانّ نسصبة الوفيات عند
اأ’طفال ،بسصبب السصرطان ،أاقل بكث Òمنها
عند البالغ ،Úوتظل هناك عديد اإ’صصابات
التي تتماثل للشصفاء التام ،خاصصة ‡ن لديهم
سصرطان ‘ الدم أاو «اللوكيميا» ،وتكون نسصبة
ال- - -وف - -ي - -ات أاك ‘ Èح - -ا’ت سص - -رط - -ان اŸخ
واأ’عصصاب ،تليها حا’ت اأ’ورام الصصلبة.
وع -ن ت -ق -ي -ي -م-ه-ا Ÿسص-ت-وى اÿدم-ات ال-ط-ب-ي-ة
اŸقدمة لفئة الصصغار ،تقول الÈوفيسصور أان
السص -ن -وات اŸاضص -ي -ة شص -ه -دت ق -ف-زة ك-بÒة ‘
ع Ó-ج سص -رط-ان-ات اأ’ط-ف-ال ،وي-ظ-ه-ر ه-ذا ‘
ارتفاع عدد اıت ّصص ‘ Úطب اأ’طفال عÈ
ال -وط -ن ،وه -و ف -رع م -ن ف -روع ال-طب ،يشص-م-ل
ﬂت -ل -ف أاوج -ه ال -ت -ط -ور والصص -ح -ة ال -ب-دن-ي-ة،
وال- -ن- -فسص- -ي- -ة ل- -ل -ط -ف -لÃ ،ا ‘ ذلك م -ع -ا÷ة
اأ’مراضس ،واإ’عاقات واأ’مراضس اıتلفة،
وك -ثÒا م -ا Áت -د ل -يشص -م -ل ال -رع-اي-ة الصص-ح-ي-ة
الوقائية.

كشص- -ف م- -دي- -ر ألصص- -ح- -ة و ألسص -ك -ان
لو’ية تيبازة توفيق جسصيم عمرأ،Ê
عن شصروع مصصالح ألصصحة قريبا على
مسصتوى  3مسصتشصفيات كبÒة ‘ حملة
أل -كشص -ف أŸب -ك -ر ع -ن سص -رط -ان أل-ث-دي
تنفيذأ للÈنامج ألوطني أŸتعلق بهذأ
ألشصأان و ألذي يشصمل عّدة ﬁاور ذأت
صصلة.

تيبازة :عÓء.م
قال مدير الصصحة و السصكان بالو’ية بهذا
الشصأان بأاّن مصصا◊ه اقتنت مؤوخرا جهازين
متخصصصص ‘ Úالكشصف عن سصرطان الثدي
لنصصبهما بكل من مسصتشصفى «فارسس يحي»
ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة و مسص -تشص -ف -ى «اأ’م و ال -ط -ف-ل»
بعاصصمة الو’ية مع اإ’شصارة إا ¤وجود جهاز
ث -الث م -ن -ذ فÎة ع -ل -ى مسص -ت-وى مسص-تشص-ف-ى
سصيدي غيÓسس أاين تتواجد منذ سصنة 2009
مصصلحة خاصصة بالتكفل Ãرضصى السصرطان،
و أاشص- - -ار ذات اŸت - -ح - -دث أايضص - -ا إا ¤ك - -ون
مصصا◊ه نظمت طيلة اأ’شصهر اŸنصصرمة
ت -ك-وي-ن-ا م-ت-خصصصص-ا Ÿوارد بشص-ري-ة أاضص-حت
اآ’ن مؤوهلة للتكفل بحملة الكشصف اŸبكر
ع -ن سص -رط -ان ال -ث -دي و ه -ي ا◊م -ل -ة ال-ت-ي

يرتقب بأان يشصرع فيها بداية مارسس اŸقبل
على أاك Ìتقدير ،بالنظر إا ¤كون سصرطان
الثدي يأاتي ‘ اŸرتبة اأ’و ¤من حيث عدد
حا’ت اإ’صصابة.
و ‘ سصياق ذي صصلة أاحصصت مديرية الصصحة
والسصكان بتيبازة  264حالة إاصصابة جديدة
خÓل العام اŸنصصرم تكفلت بها مصصلحة
اأ’م -راضس السص -رط-ان-ي-ة Ãسص-تشص-ف-ى سص-ي-دي
غ-يÓ-سس 63 ،ب -اŸائ -ة م -ن ه -ؤو’ء م-ن ف-ئ-ة
النسصاء و معظمهن أاصص Íبسصرطان الثدي،
مع اإ’شصارة أايضصا إا ¤كون  219من هؤو’ء
من اŸقيم Úبالو’ية فيما ينحدر اآ’خرون
م - -ن ال- -و’ي- -ات اÛاورة ،و ب- -ذلك ت- -ك- -ون
مصص-ل-ح-ة اأ’م-راضس السص-رط-ان-ية Ãسصتشصفى
سصيدي غيÓسس قد تكفلت بأاك Ìمن 1500
مريضس منذ افتتاحها ‘ جوان  2009إا¤
غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ال-ع-ام اŸنصص-رم ،ب-ح-يث ان-تقل
عدد اŸصصاب Úمن  88حالة سصنة  2010إا¤
 331حالة ‘  2011و  757حالة ‘ 2013
قبل أان ينخفضس العدد إا 331 ¤حالة ‘
 2014و  264حالة خÓل العام اŸنصصرم ،و
م -ن اŸرت -قب ب -أان ت -رف -ق ح -م -ل -ة ال -كشص-ف
اŸبكر عن سصرطان الثدي بحملة –سصيسصية
شصاملة تعنى باتخاذ ﬂتلف اأ’سصباب التي
“كن من الوقاية من هذا اŸرضس اÿبيث.
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بعد حادثة انتحار التلميذ سضيف الدين حرقا

عائÓت «ا◊راڤة» الـ ٨بعنابة تعجل بالبحث عن مصض Òاأبنائها

وفاء لعملها اÒÿي وا’نسضاŸ Êسضاندة العائÓت ومواسضاتها ‘ الظروف الصضعبة ،توجهت جمعية راديوز ‘ رحلة قادتها من
وهران إا ¤ڤاŸة ،للتقرب من أاسضرة رجيلي سضيف الدين حيث وضضع ابنها التلميذ البالغ من العمر  ١8سضنة حدا ◊ياته بحرقه
’سضاتذة ودفعت
نفسضه أامام ثانويته .ا◊ادثة هزت مدينة ڤاŸة الهادئة وخلقت جوا من ا◊زن والتوتر لدى التÓميذ وا أ
برئيسس جمعية راديوز قادة شضا‘ إا ¤القيام بهذه اŸبادرة التضضامنية.

Œم -ه -رت ع -ائ Ó-ت ا◊راق-ة الـ،8
ال - -ذي - -ن ف - -ق - -دوا ‘ ح - -ادث - -ة «رأاسس
سض - -ق Ó- -ب» بسض - -واح - -ل أام ال - -ط- -ب- -ول
ب- - -ال- - -ط - -ارف ،أامسس ا÷م - -ع - -ة أام - -ام
ال- -ق- -نصض -ل -ي -ة ال -ت -ونسض -ي -ة ب -ع -ن -اب -ة،
لÓسضتفسضار عن مصض Òأابنائهم الذين
امتطوا قارب اŸوت ا÷معة اŸاضضي،
وانقطعت أاخبارهم منذ ذلك الوقت
دون أان يتلقوا أاي معلومات إان كانوا
على قيد ا◊ياة أاو فقدوا ‘ عرضس
البحر.

عنابة :هدى بوعطيح

ع -رفت ا÷م -ع -ي -ة ك -ي -ف تسس -ان -د ال -ع -ائ -ل-ة
وت-خ-ف-ف م-ن مصس-اب-ه-ا وخ-اصس-ة ج-دة ال-تلميذ
جÓل التي كانت ‘ قمة التأاثر لكن الهم انزاح
عنها بفضسل عمل راديوز اإلنسسا.Ê
خÓل لقاء –سسيسسي مع تÓميذ وأاصسدقاء
اŸرحوم بالثانوية ،أالقيت كلمات تداول عليها
‡ثل جمعية راديوز ا◊كم الدو‹ األسسبق
ﬁمد حنصسالﬁ ،مود فريد ولزهر ،مدير
الÎبية ،مدير الشسباب والرياضسة و‡ثل أامن
ولية ڤاŸة ،حيث ركز هؤولء ‘ تصسريحاتهم
على التعبئة والتوعية للحد من ﬂاطر هذه
ا◊ادث-ة ال-ت-ي راح ضس-ح-ي-ت-ه-ا زم-ي-ل-ه-م التلميذ
سسيف الدين ‘ ريعان شسبابه .وهي ا◊ادثة
التي ل تنفع ‘ شسيء سسوى ‘ –ميل األسسرة
عناء ا◊رمان من فلذات أاكبادها وتنعكسس
ب-السس-ل-ب-ي-ات ع-ل-ى الشس-ب-اب ون-فسس-ي-ة ال-تÓ-م-يذ
وال- -زم Ó-ء ،خ -اصس -ة وأان اŸرح -وم صس -رح ع -ن
ن -دم -ه ب-ع-د إاق-دام-ه ع-ل-ى ال-ف-ع-ل جّ-راء اآللم
ا◊ادة التي عانى منها قبل أان يفارق ا◊ياة.

ا÷معوي ‘ سسبيل اÛتمع ا÷زائري.

زيارة تضضامنية لعائلة اŸناصضر أايوب
‘ ال -ت-ف-ات-ة ط-ي-ب-ة زارت «ج-م-ع-ي-ة رادي-وز»
نهاية األسسبوع اŸاضسي عائلة اŸناصسر أايوب
الذي تو‘ مؤوخرا بعد عودته من سسطيف،
رئ -يسس ج -م-ع-ي-ة رادي-وز ق-ادة شس-ا‘ وبصس-ح-ب-ة
اŸه -اج -م السس -اب -ق لشس -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل وا–اد
ا÷زائ- -ر ح- -اج ع- -دلن وك- -ذا ا◊ك- -م ال -دو‹
ح- -نصس- -ال ﬁم- -د قّ- -دم- -وا مسس- -اع -دة م -ادي -ة
وتضسامنوا معنويا مع عائلة اŸرحوم Ãقر
سسكناه وذلك بحضسور جمع غف Òمن أانصسار
ال–اد الذين نّوهوا باŸبادرة.
ن -فسس الن -ط -ب -اع ع Èع-ن-ه وال-دا الضس-ح-ي-ة
اللذين تلقيا شسهادة إاعÎاف وتقدير وبعضس
الهدايا خصسوصسا أان اŸرحوم أايوب كان قمة
‘ األخÓق وذلك بشسهادة أاصسدقائه.

انتقدوا اختÓط اŸرضضى البالغ Úبالصضغار:

ﬂتصضون يطالبون بتكفل أاحسضن باŸصضاب Úباألمراضض العقلية
دع -ا اŸشض-ارك-ون ‘ ن-دوة ،ن-ظ-م-ت-ه-ا ال -ب -ال -غ ÚاŸت -ق-دم-ة ح-ال-ت-ه-م Ãسس-تشس-ف-ى
ج -م -ع -ي -ة «ن -ور ال -رح-م-ان» ب-وه-ران ،األم-راضس ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ال-ك-ائ-ن ببلدية سسيدي
مسضاء أاول أامسس اÿميسس ،حول واقع الشسحمي بوهران.
ال -ط -ف -ول-ة وسض-ب-ل ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ا ،إا¤
وأاضس - - -افت اıتّصس - - -ة ،أان اخ - - -تÓ- - -ط
زي- -ادة ع- -دد اŸراك- -ز اŸت- -خّصض -صض -ة ‘ اŸرضسى الصسغار بفئة الكبار ،قد يؤودي إا¤
ا أ
’م- - - - - - -راضس ال- - - - - - -ن- - - - - - -فسض- - - - - - -ي - - - - - -ة صس - -دم - -ات ن - -فسس - -ي- -ة وت- -أاثÒات ط- -وي- -ل- -ة
وال-ع-ق-ل-ي-ة وا’ضض-ط-راب-ات السضلوكية األم -د ع -ل -ى ال -ط-ف-ل ،ت-ك-ون غ Òم-ع-روف-ة
ع -ن -د ا أ
Óباء أاو القائم Úعلى رعاية األطفال أاو
’ط -ف -ال ،ب -اع -ت -ب -اره -م ف -ئ -ة ل آ
هامة من أافراد اÛتمع– ،تاج اإ ¤ل يتم التعامل معها على نحو فعال‡ ،ا
نوع خاصس من الرعاية والعناية.
قد يتسسبب ‘ عواقب وخيمة على األطفال
وأاسس- -ره- -م ،مشسÒة ‘ سس -ي -اق م ّ-ت -صس -ل إا¤
وهران :براهمية مسسعودة
تزايد حالت العتداءات على األطفال من
وح ّ- -ذرت األخصس - -ائ- -ي- -ة ال- -ن- -فسس- -ان- -ي- -ة كافة الطبقات الجتماعية.
من جهتهم أاثار متدخلون آاخرون مشسكل
Ãسس-تشس-ف-ى األم-راضس ال-ع-ق-ل-ي-ة ،ب-وشسريط
صس -ارة م -ن ان -ع -ك -اسس-ات م-ع-ا÷ة األط-ف-ال ن -قصس اŸراك -ز م -ط -ال -ب Úب-إا‚از م-راف-ق
اŸصس - - -اب Úب - - -األم- - -راضس ال- - -ع- - -ق- - -ل- - -ي- - -ة عÓجية أاخرى للتكفل باألطفال وحماية
والضس-ط-راب-ات ال-ن-فسس-ي-ة ،وسس-ط اŸرضسى هذه الفئة ا◊سساسسة من اÛتمع ،نفسسيا
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فقدوا ‘ حادثة «رأاسس سضقÓب» بأام الطبول

وقفة تضضامنية من جمعية راديوز مع عائلة الضضحية بڤاŸة

دعا رئيسس جمعية راديوز قادة شسا‘ من
ج -ه-ت-ه إا ¤الب-ت-ع-اد ع-ن اıدرات وت-ع-اط-ي
األقراصس اŸهلوسسة و›السسة رفقاء السسوء،
ألنها السسبيل الوحيد للقضساء على مثل هذه
ال -ظ -واه -ر ال -ت-ي ت-ب-ق-ى ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن
خصس- - - -ال وع - - -ادات اÛت - - -م - - -ع ا÷زائ - - -ري
اإلسسÓمي .اغتنمت جمعية راديوز الفرصسة
إله- -داء اŸؤوسسسس -ة الÎب -وي -ة ل -وازم وم -ع -دات
رياضسية ،كما كرمت أاحد الوجوه الرياضسية
البارزة ‘ عا ⁄كرة القدم الڤاŸية الÓعب
كردوسسي.
أاكدت راديوز مرة أاخرى قربها الكب Òمن
العائÓت ا÷زائرية ،وبدعم كب Òمن ا÷هات
األم -ن -ي -ة وا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة ب -ولي -ة ڤ-اŸة
وج- -دت ال- -وق- -ف- -ة اإلنسس -ان -ي -ة صس -دى واسس -ع -ا
وأاظ -ه -رت م -دى ج-دي-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى
رائدة ‘ األعمال اŸيدانية التضسامنية ويا
حبذا أان تشساركها ﬂتلف ا÷معيات النشسطة،
هذه اÿرجات اإلنسسانية للمضسي قدما بالعمل

العدد

وع- -ق- -ل -ي -ا وم -ن ﬂت -ل -ف األخ -ط -ار ال -ت -ي
تهددها.

العثور على جثة عليها
أاثر اعتداء بوهران..
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عÌت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لولية
وهران ،مسساء أاول أامسس اÿميسس ،على
جثة شسخصس ،يدعى «ق.ي» ملقاة على
لرضس Ãسسكنه ‘ حي الصسا◊ Úرقم
اأ
 5٧بع ÚالÎك.
وكشسف مصسدر «الشسعب» ،من اŸديرية
الولئية ،أان الضسحية ،يبلغ من العمر 53
سسنة ،ع Ìعليه جّثة هامدة ،عليها آاثار
ج - -روح ع - -م - -ي - -ق - -ة ب - -ال - -رأاسس ،مÈزة ،أان
السس-ل-ط-ات األم-ن-ي-ة ،ب-اشس-رت –ق-ي-ق-ات-ه-ا،
ل -ت -ح -دي-د ح-ال-ة ال-وف-اة ال-ت-ي ي-ع-ت-ق-د أاّن-ه-ا
جرÁة قتل..

ج -هت ع -ائ Ó-ت ا◊راق -ة اŸف -ق -ودي-ن
Óسس- -راع ‘ ال- -كشس- -ف ع -ن مصسÒ
ن- -داء ل - -إ
أابنائهم ،مؤوكدين أان تنقلهم اإ ¤القنصسلية
التونسسية بعنابة ،بهدف مسساعدتهم على
العثور على فلذات أاكبادهم الذين قرروا
ال -ه -ج -رة غ Òالشس -رع -ي -ة ن-ه-اي-ة األسس-ب-وع
اŸاضسي ،دون العثور عليهم ،ل سسيما بعد
أان ك- -ث- -ف ح- -راسس السس- -واح- -ل ومصس- -ال- -ح
ا◊ماية اŸدنية من عمليات البحث عن
اŸف-ق-ودين الـ 8وال-ذي-ن اخ-ت-اروا ال-توجه
نحو إايطاليا من شساطئ «واد بوقراط»
بسسرايدي ،غ Òأانه ” العثور على القارب
شسبه ﬁطم قرب ا◊دود مع تونسس.
أاح -د أاول -ي -اء ا◊راق -ة أاك -د ‘ تصس-ري-ح
لـ»الشس -عب» أان اŸف-ق-ودي-ن ي-ن-ح-درون م-ن
ﬂت -ل -ف أاح -ي -اء ع-ن-اب-ة  ،اأغ-ل-ب-ه-م شس-ب-اب
قرروا الهجرة غ Òالشسرعية نحو اإحدى
اŸدن األوروبية ،مشسÒا إا ¤اأن القارب
حمل ‘ البداية  14حراڤاُ ⁄ ،يكتب لهم
ال - -وصس - -ول إا ¤الضس - -ف - -ة األخ- -رى ،ح- -يث

تقاذفت أامواج البحر القارب نحو منطقة
سسقÓب ا◊دودية ،و” إانقاذ  05حراڤة
” التكفل بهم طبيا ووفاة شساب يتعدى
سسنه الـ.20
‘ ح Úب- - -ق - -ي  08ح -راڤ -ة ‘ ع -داد
اŸفقودين دون أان تتلقى عائÓتهم أاي
ج -دي -د ع -ن -ه -م ب -ال-رغ-م م-ن أان ع-م-ل-ي-ات
البحث ما تزال متواصسلة إا ¤يومنا هذا.
اأك- -د مصس- -در لـ»الشس -عب» أان ع -م -ل -ي -ات
البحث متواصسلة ،بﬂ Úتلف اŸصسالح
األم -ن -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ح -راسس السس-واح-ل،
الدرك الوطني وا◊ماية اŸدنية ،للكشسف
عن مصس Òا◊راقة الثمانية على مسستوى
البحر وا÷هات اÛاورة Ÿكان تواجد
القارب Ãنطقة رأاسس السسقÓب.
وت - -ع - -رف ع - -ن- -اب- -ة ‘ اآلون- -ة األخÒة
ان- -تشس- -ارا ك -بÒا Ùاولت ال -ه -ج -رة غÒ
الشسرعية ،من بينهم من ينجح ‘ الوصسول
إا ¤الضس -ف -ة األخ -رى وآاخ -رون ت -ق -ذف -ه -م
أامواج البحر جثثا هامة ،وفئة ثالثة يكون
لها حراسس السسواحل باŸرصساد.
وهو ما ” مؤوخرا حيث أاحبط عناصسر
ق- -وات السس -واح -ل ﬁاول -ة ل -ل -ه -ج -رة غÒ
الشس-رع-ية لـ 46شس-خصس-ا تÎاوح أاع-م-ارهم
ب  20 Ú-إا 32 ¤سس-ن-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-م قصسر
ام-ت-طوا  03ق-وارب ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع Èرح-لة
ان- -ط- -ل- -قت م- -ن شس- -اط- -ئ «واد ب -وق -راط»
بسس - -راي - -دي ‘ ﬁاول - -ة ل - -ل - -وصس - -ول إا¤
السس- -واح- -ل األوروب- -ي- -ة ،غ Òأان ال- -وح- -دة
العائمة ◊رسس السسواحل كانت ‘ انتظار
«ا◊راڤة» الذين ينحدرون من ﬂتلف
أاحياء الولية ،على بعد  10أاميال شسمال
راأسس ا◊مراء.

تعديÓت قانون الصضفقات العمومية ﬁور يوم دراسضي بغليزان

شض-ك-لت ت-ع-ديÓ-ت ق-ان-ون الصض-ف-ق-ات
’عÓ-م-ي
ال -ع -م -وم -ي-ة ،م-وضض-وع ال-ي-وم ا إ
الذي نظمته غرفة الصضناعة والتجارة
«مينا» لفائدة رؤوسضاء الدوائر واÛالسس
الشض- -ع- -ب -ي -ة اŸن -ت -خ -ب -ة وك -ذا اŸدي -ري -ن
ال - -ت - -ن - -ف - -ي - -ذي Úومسض- -ؤوو‹ اŸؤوسضسض- -ات
’دارية وا’قتصضادية اŸلزم Úبالعمل
ا إ
بقانون الصضفقات ا÷ديد.
شس- -ك- -ل ال- -ل- -ق- -اء ال- -ذي اح -تضس -ن -ت -ه ق -اع -ة
اÙاضس -رات ب -ال -ولي-ة وت-رأاسس-ه األم Úال-ع-ام
للولية عباسس بداوي ،فرصسة للحضسور للتعرف
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ب-ن-ود ا÷دي-دة ال-ت-ي أات-ى ب-ه-ا
اŸرسسوم الرئاسسي رقم  24٧-15اŸؤورخ ‘ 16
سسبتم 2015 Èوالذي يتضسمن تنظيم الصسفقات
العمومية وتفويضسات اŸرفق العام.
وقال بداوي ،إان اللقاء الذي يندرج ضسمن
سس -لسس -ل -ة ال-ل-ق-اءات ال-دوري-ة ال-ت-ي ب-اشس-رت ‘
عقدها الولية ،خصسصس لشسرح من جهة بنود
قانون الصسفقات قصسد رفع كل لبسس أاو إابهام
قد يعÎيه ،مشسÒا ‘ ذات السسياق إا ¤تنوير
اŸسس- -ؤوول ÚاÙل- -ي Úب- -ك- -اف- -ة الشس- -روح- -ات
اŸتعلقة باŸوضسوع.
وأاك -د رئ -يسس غ -رف -ة ال -ت -ج -ارة والصس -ن-اع-ة

«م- -ي- -ن- -ا» ﬁم- -د زروق- -ي ،ل- -دى ت -دخ -ل -ه ،أان
ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -ت -ي مسست ق -ان -ون الصس -ف-ق-ات
العمومية تهدف إا ¤تسسهيل عقد الصسفقات
ب Úاإلدارة واŸتعامل القتصسادي.
وأاضساف ذات اŸتحدث ،أان أاغلب البنود
ال- -ت- -ي ” ت- -ع- -دي- -ل -ه -ا ‘ ق -ان -ون الصس -ف -ق -ات
ال -ع -م-وم-ي-ة ،ت-ه-دف وت-ع-م-ل م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
اŸسساواة ب ÚاŸؤوسسسسات القتصسادية اÿاصسة
والعامة وتدعيم اŸؤوسسسسات اŸنشسأاة حديثا
‘ إاطار أاجهزة الدعم.
م -ن ج -ه -ت -ه دع -ا م -دي -ر غ -رف -ة الصس-ن-اع-ة
وال -ت -ج -ارة «م -ي -ن -ا» ع -ب -د ال -ق-ادر سس-ام-ر ،إا¤
ضسرورة إاطÓع اŸتدخل Úالقتصسادي Úعلى
اإلجراءات ا÷ديدة لهذا النصس التي –دد
وتنظم العÓقات ب Úمؤوسسسسة اإل‚از واإلدارة
خÓل منح الصسفقات.
ك- -م -ا ن -اقشس اŸت -ع -ام -ل -ون الق -تصس -ادي -ون
ا◊اضسرون بالقاعة عديد اŸسسائل اŸتعلقة
ب- -إاع- -داد دف- -ات- -ر األع- -ب- -اء وإاج- -راءات م- -ن -ح
الصس -ف -ق -ات وغÒه -ا م -ن ال -ن -ق -اط اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -الصس -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ال -ت-ي أاج-اب ع-ن-ه-ا
ﬂتصسون ‘ اÛال.

غليزان :ع .عبد الرحيم

إاشضهار
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية
وزارة النقل
الشضركة الوطنية للنقل بالسضكك ا◊ديدية
EPIC - SNTF
مديرية التموين
ر.ت.ج٠٩٩٩١٦٠٠١٠٤٧٤٣٣ :
 ١2شضارع جيشس التحرير الوطني ـ  ١٦٠٤٠حسض Úداي (ا÷زائر)
الهاتف2١٣ )٠( 2١ ٧١ ١٥ ١٠ :
اŸوقع ا’لكÎوwww.sntf.dz :Ê
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من مراسسلينا

الوا‹ اŸنتدب لتيميمون لـ «الششعب»

اŸنطقة مفتوحة على مشساريع اسستثمارية واعدة

العدد

16947

09

أاربعون أالف سشكن “نح Ÿواطني ولية ا÷زائر

حرب على القصسدير وتلميع صسورة العاصسمة

كششف الوا‹ اŸنتدب لولية تيميمون مÈوك عون عن عدة مششاريع متعلقة بالتنمية اÙلية ،مؤوكدا أان
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية منحت  50مليار دينار ”ّ توزيعها على البلديات تخصص ›ال التطه ،Òفك
العزلة والتهيئة ا◊ضشارية كخطوة أاو ،¤حيث سشيششرع ‘ اŸششاريع عن قريب.

سشهام بوعموششة :مبعوثة الششعب
إا ¤و’ية أادرار
أاّكد مÈوك عون ‘ تصسريح لـ «الشسعب»
على هامشص الزيارة التي قادتنا إا ¤أادرار مع
وزارة السسياحة ،أانّ التنمية اÙلية بو’ية
أادرار تسس Òبشسكل جيد ‘ ›ال النظافة
’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-هياكل الثقافية،
وت-وف-ر ا إ
التطه ،Òفك العزلة ،مع تخصسيصص أاغلفة
مالية للقيام Ãشساريع تنموية لفائدة مواطني
’غ-ل-ف-ة اŸال-ي-ة
ال -ب -ل-دي-ة ،مضس-ي-ف-ا أان ه-ذه ا أ
منحت للبلديات لÓنطÓق فيها عما قريب.
وموازاة مع ذلك ،كشسف عن اسستفادة و’ية
تيميمون من غÓف ما‹ منحته الو’ية ‘
إاط-ار اıط-ط ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة،
مشسÒا إا ¤ت -وف -ر ب -رام -ج سس-ك-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
الصسيغ اجتماعية وريفية ،قائ Óأان ا◊صسصص
اŸقدمة للبلدية Îﬁمة وأان الطلبات على
السسكن ‘ تزايد.
و ⁄يخف الوا‹ اŸنتدب لتيميمون وجود
ب -عضص اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ’ ت -خ -ت -ل -ف ع-ن ك-ل
الو’يات ،منها نقصص اŸياه ،التطه ،Òالنقل
’م-اك-ن وال-قصس-ور
ل -فك ال -ع -زل-ة ك-ون ب-عضص ا أ
–ت -اج إا ¤وسس -ي -ل-ة ن-ق-ل ،عÓ-وة ع-ن ت-ع-ب-ي-د
الطرق ،أاما التشسغيل فهو يعا Êمن مشساكل
’نه ’ Áكن تلبية كل رغبات الشسباب.
أ
و‘ سسؤوال حول ا’سستثمار اÿاصص ،أاّكد
وجود طلبات ‘ ›ال الفÓحة ،الصسناعة
والسس-ي-اح-ة ،مضس-ي-ف-ا أاّن ال-ه-ي-اك-ل السس-ي-اح-ي-ة
م -وج-ودة م-ن-ه-ا م-رك-ب-ات سس-ي-اح-ي-ة ،وف-ن-ادق

^ هناك  ٨ملفات إل‚از فنادق وّﬂيمات وحديقة للتّسسلية
^ خمسسـ ـ ـون مليـ ـ ـ ـار دين ـ ـ ـ ـار وّزعت على البلـ ـ ـديـ ـ ـ ـات
كفندق ماسس ،Úايغزر ،وقورارة قائ« :Óهذه
ال-ه-ي-اك-ل ال-ف-ن-دق-ي-ة ’ ت-ك-ف-ي و‚د صس-ع-وب-ة
عندما يأاتي السسياح» ،مÈزا اهتمام الو’ية
با’سستثمار اÿاصص وتشسجيعه وكذا تقدË
لهم كل التسسهيÓت ،حيث ” اسستدعاء كل
اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن ي-ري-دون ا’سس-ت-ثمار ‘
›ال الصسناعة ،الفÓحة والسسياحة.

وق--ال ال--وا‹ اŸن--ت--دب ل--ت-ي-م-ي-م-ون ،أان
ه---ن---اك ث--م--ان--ي--ة ط--ل--ب--ات ’‚از ف--ن--ادق
وﬂي-م-ات سس-ي-اح-ي-ة وح-دي-ق-ة ل-ل-تسسلية ”
إايداعها سسنة  ،2014والذين  ⁄يتحصسلوا
بعد على ا’عتماد ،مضسيفا أان الو’ية تبذل
›ه---ودا ◊ل ك---ل اŸشس---اك---ل اŸت---ع---ل--ق--ة
با’سستثمار.

تششهد تأا ّ
ل‚از
خرا ‘ ا إ

تعليمات صسارمة للمقاول Úبسسكيكدة

أاع-ط-ى وا‹ سش-ك-ي-ك-دة ت-ع-ليمات تتعلق
لسش - -راع ‘ وتÒة ال‚از ،ورف - -ع ك - -ل
ب- - -ا إ
ال -ع -راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه-ه ،خصش-وصش-ا وأان-ه
سشجل ارتياحا ‘ أاوسشاط السشكان ،من أاجل
اسشتÓم مششروع –ديث الطريق الوطني
رقم  0٣على مسشافة  ١٧كم وكذا الطريق
لخ Òالذي تطّلب
الوطني رقم  ،0٣هذا ا أ
غÓفا ماليا هاما ،وذلك على هامشص زيارة
عمل وتفقد لعدة مششاريع تنموية ‘ ،كل
من بلديتي صشالح بوالششعور وا◊روشص.

وشس-ه-دت ال-ع-اصس-م-ة م-ن-ذ ان-طÓ-ق عمليات
الÎحيل ،إاعادة إاسسكان آا’ف العائÓت التي
كانت تقطن ‘ ظروف جد صسعبة ،آاخرها
كانت العملية العشسرين التي ” ترحيل من
خÓلها  6آا’ف عائلة من  15بلدية بالعاصسمة،
فيما عرفت العملية ال ـ  19إازالة حي «الرملي»
بعد أان تعطلت بر›ة ترحيل قاطنيه لشسهور
عديدة ،نظرا إا ¤العدد الكب Òالذي يضسمه
ا◊ي والذي Œاوز  4آا’ف عائلة.
وبعد أايام قليلة سستنطلق العملية ا’خÒة
م -ن إاع -ادة ا’سس -ك-ان ،ح-يث سس-ي-ط-وى ب-ع-ده-ا
ملف القصسدير نهائيا ،وتطوى معها معاناة
اآ’’ف م -ن ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري-ة م-ن خÓ-ل
ترحيل ما تبّقى من عائÓت ‘ دفعة أاخرى
وأاخÒة ،لتكون العاصسمة أاول عاصسمة إافريقية

عملية تطه Òاألرصسفة من الّتجارة الفوضسوية بباتنة

الو’ية ،بتدارك التأاخر اŸسسجل على مسستوى
 10سسكنات  ⁄يتم ا’نتهاء منها إا ¤اليوم ،وذلك
ب -إاي-ج-اد ح-ل ن-ه-ائ-ي ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-ح-ج-ج Ãا ’
يخدم مصسلحة اŸواطن.
كما اطّلع على مشسروع التحسس Úا◊ضسري
بحي الطمبور ضسمن برامج اıططات البلدية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة لسس-نة  ،2015م -ن -ه-ا اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة
وا‚از قنوات الصسرف واأ’رصسفة ،وسسينهي هذا

مسشتغا: Â

الشسروع ‘ أاشسغال تهيئة ﬁطة بحرية لنقل اŸسسافرين

” الشش - -روع ‘ أاشش - -غ - -ال
ت-ه-ي-ئ-ة م-ق-ر ﬁط-ة ب-ح-ري-ة
ل- -ن- -ق- -ل اŸسش -اف -ري -ن Ãي -ن -اء
مسش-ت-غ-ا– Âسش-ب-ا ل-فتح خط
ب- - -ح- - -ري ‘ اŒاه م- - -دي- - -ن - -ة
لسشبانية.
فالنسشيا ا إ
تتعلق اأ’شسغال بتهيئة مرافق
م -وج -ودة ع-ل-ى مسس-ت-وى رصس-ي-ف
’ح - -تضس - -ان م - -ؤوق - -ت - -ا اÙط- -ة
البحرية للمسسافرين ,مع توفÒ
جميع وسسائل الراحة.
وشس -دد وا‹ مسس-ت-غ-ا Âع-ب-د
ال -وح -ي -د ط -م-ار ل-دى م-ع-اي-ن-ت-ه ان-طÓ-ق ه-ذا
اŸشسروع على ضسرورة احÎام آاجال ا’‚از
اÙددة مع نهاية شسهر يونيو القادم على
أاقصس - -ى ت- -ق- -دي- -ر وم- -راع- -اة ا÷ودة وا÷انب
ا÷ما‹ .
يذكر أان الرصسيف اŸذكور الذي يضسم
ثÓثة أارصسفة قد عرف أاشسغال تهيئة وتدعيم
Áك-ن-ه م-ن إاسس-ت-ق-ب-ال ب-واخ-ر إاضس-اف-ية وإاتاحة
مسساحة أاك Èللميناء.
وب- - -خصس - -وصص اÿط ال - -ب - -ح - -ري ل - -ن - -ق - -ل
اŸسس- -اف- -ري- -ن ال- -ذي سسÒب -ط ب Úمسس -ت -غ -اÂ

سشارة بوسشنة

ششّوهت اÙيط العام

خالد العيفة

واسستهّل هذه الزيارة Ãشسروع تهيئة طريق
مشس -ت -ة ط -الب ب -ب -ل-دي-ة صس-ال-ح ب-والشس-ع-ور ،ال-ذي
Œري به اأ’شسغال على مسسافة  60م Îطو’،
والذي سسيفك العزلة عن  5آا’ف نسسمة.
شسملت الزيارة تفقد عدة مشساريع ‘ قطاع
السسكن ،حيث وقف الوا‹ على وضسعية مشسروع
إا‚از  30وحدة سسكنية ،من ضسمن حصسة 1000
سسكن موجهة للقضساء على السسكن الهشص ،وهو
اŸشسروع الذي يشسهد تأاخرا ملحوظا منذ سسنة
 2006بسسبب عدة مشساكل ،سسببها اŸقاول الذي
أاحيل على العدالة .وطلب اŸسسؤوول اأ’ول على

توّدع آالف العائÓت التي كانت
تقيم بالبيوت القصشديرية نهاية
فيفري ا÷اري ا◊ياة الصشعبة التي
كانت تعيششها منذ سشنوات ‘ ،إاطار
العملية الخÒة من عمليات إاعادة
لسشكان التي تقوم بها ولية ا÷زائر،
ا إ
لكواخ
وبالتا‹ طي ملف القصشدير وا أ
التي ششّوهت العاصشمة طيلة عقود من
الزمن.

عربية متوسسطية بدون بناء قصسديري.
اŸرح - -ل - -ة اأ’خÒة م- -ن إاع- -ادة ا’سس- -ك- -ان
سستخ ّصسصص لها حصسة سسكنية معتÈة ،والتي
سستوزع على العائÓت التي ’زالت تقطن ‘
بيوت القصسدير ،ومع ترحيلها سسيطوى هذا
اŸلف نهائيا كون السسلطات اŸعنية رفعت
–دي القضساء على كل ا’حياء الهشسة واعادة
اسسكان كل الذين تثبث احقيتهم ‘ السسكن،
وذلك من أاجل إاعادة بريق العاصسمة الذي
عكره القصسدير ،حيث ” القضساء على جزء
كب Òمنه منذ انطÓق عمليات إاعادة ا’سسكان
‘ جوان .2014
وب- -ل -غ -ة اأ’رق -ام ف -إاّن ع -م -ل -ي -ات الÎح -ي -ل
ا’خÒة رفعت عدد العائÓت اŸرحلة ا¤
أارب- -ع Úال- -ف ع- -ائ- -ل- -ة ،ح- -يث ” ‘ ا’شس -ه -ر
ا’خÒة Ÿاضسية القضساء على أاك ÈاŸواقع
القصسديرية التي ظلت النقطة السسوداء التي
تشسوه عاصسمة البÓد لسسنوات عديدة ،فيما
تسسعى السسلطات خÓل اŸرحلة القادمة اإ¤
ت -رح -ي -ل م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ق-اط-ن-ي ال-قصس-دي-ر ‘
ع -م -ل -ي-ة أاخÒة ي-ن-ت-ظ-ره-ا آا’ف ال-ع-اصس-م-ي،Ú
لينتهي بذلك ملف القصسدير من العاصسمة،
بعد أان عجزت السسلطات لسسنوات عديدة عن
إازالته من عاصسمة البÓد التي عانت الويل ‘
وقت سسابق.

وفالنسسيا (إاسسبانيا) أاشسار السسيد طمار ا ¤أان
الرحلة التجريبية اأ’و ¤سستكون ‘  13مارسص
القادم على أان يدخل اÿط حيز اÿدمة ‘
الصسائفة القادمة.
وأابرز نفسص اŸصسدر أان هذا اÿط البحري
سس- -يضس -م -ن رح -ل -ت ‘ Úاأ’سس -ب -وع خ Ó-ل فÎة
الصسيف ورحلة نصسف شسهرية ‘ الشستاء عن
طريق بواخر بطاقة اسستيعاب تصسل ا1.300 ¤
مسسافر و 300سسيارة ‡ا سسيعود بالفائدة على
أافراد ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة ‘ اÿارج
اŸنحدرين من اŸنطقة فضس Óعن تخفيف
الضسغط على ميناء وهران.

اŸشسروع بعد اسستÓمه اŸعاناة عن  1500نسسمة.
وبشسأان مشسروع سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
بذات البلدية ،أامر الوا‹ بإانهاء كل ما تبّقى من
أاجزاء اŸشسروع ‘ غضسون أايام ،سسيما ما تعلق
ب -ت -زوي -د السس -وق ب-ال-ك-ه-رب-اء واŸاء ،وأام-ر أايضس-ا
بالشسروع ‘ ترتيبات –ويل التجار على مسستوى
السسوق القدÁة إا ¤هذه السسوق.
وببلدية ا◊روشص ،زار مشسروع إا‚از ﬁكمة
سسيتعّزز بها قطاع العدالة قريبا ،وأ’ّن اŸشسروع
يشسهد تأاخرا سسيما وأانه مسسجل ضسمن برامج
 ،200٨ف - -ق- -د أام- -ر ه- -ذا اأ’خ ،Òب- -ت- -دارك ذلك
ومضس-اع-ف-ة ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ،وت-رك بصس-مة ا÷ودة
باختيار أاجود أانواع الرخام الذي سسيتم اعتماده
‘ اأ’شسغال النهائية للمشسروع ،سسيما وأانه Áثل
هيبة الدولة .وقال ‘ هذا الصسدد« :يجب اختيار
نوعية جيدة من الرخام ،اŸشسروع يتعلق بأاحد
القطاعات التي “ثل هيبة الدولة».
كما تفّقد الوا‹ بنفسص الزيارة ،مشسروع إا‚از
 200مسسكن إايجاري Ãنطقة بئر سسطل ضسمن
ﬂططات شسغل اأ’راضسي التي اسستفادت منها
دائرة ا◊روشص ،بلغت به اأ’شسغال  45باŸائة،
غ Òأانه أامر باإ’سسراع أاك ‘ Ìعملية اإ’‚از
خصس- -وصس- -ا وأان- -ه ” ت- -وج -ي -ه -ه إ’ن -ه -اء م -ع -ان -اة
اŸواط -ن ،Úوال -ت -ق-ل-يصص م-ن ح-دة أازم-ة السس-ك-ن
ببلدية ا◊روشص.
أاما مشسروع إا‚از اŸكتبة شسبه ا◊ضسرية،
والذي اسستهلك غÓفا ماليا قدره . 000 . 00
 9 . 272دج ،فقد بلغت بشسأانه نسسبة ا’‚از 50
ب-اŸائ-ة ،وي-ن-ت-ظ-ر اسس-تÓ-م-ه ب-داي-ة شس-ه-ر أاكتوبر
القادم.
ال -وا‹ ت -ف ّ-ق -د اŸصس -ل -ح -ة ال -ب-ي-ومÎي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى م -ق-ري ال-ب-ل-دي-ت ،Úوأاب-دى رضس-اه بسسÒ
عمليات اسستخراج بطاقة التعريف الوطنية التي
ب - -ل- -غت إا ¤ال- -ي- -وم  500ب -ط-اق-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸصس -ل-ح-ت ،Úك-م-ا ي-ت-م اسس-ت-خ-راج ج-واز السس-ف-ر
البيومÎي وكذا البطاقة الرمادية.

انطلقت حملة تطه Òا’أرصسفة من التّجارة
الفوضسوية Ãدينة باتنة ،بالتّنسسيق مع مصسالح
اأ’من ،حيث أاشسرف رئيسص البلدية عبد الكرË
م- -اروك ،ع- -ل- -ى ال- -ع- -م- -ل -ي -ة م -ن خ Ó-ل إازال -ة
ومصس - -ادرة ج - -م - -ي - -ع ا◊واج- -ز والÓ- -ف- -ت- -ات
وال- - -ط - -او’ت اŸت - -واج - -دة أام - -ام واج - -ه - -ات
اÓÙت التجارية لتحرير الرصسيف وتسسهيل
حركة اŸرور للراجل Úوالسسيارات على حد
سسواء ،خاصسة تلك السسلع اŸعروضسة بطريقة
فوضسوية بعد “ادي التجار ‘ عرضص سسلعهم
خارج اÓÙت ،حيث يعمد الكث Òمنهم إا¤
اح -ت Ó-ل اأ’رصس-ف-ة اıصسصس-ة ل-ع-ب-ور اŸارة،
ل -ت -ك -ون ام-ت-دادا ÓÙت-ه-م وم-ك-ان-ا إاضس-اف-ي-ا
‡ا شسّكل إازعاجا كبÒا لدى
لعرضص سسلعهمّ ،
اŸواطن ،Úخاصسة وأاّنها تعرقل حركة سسÒهم

وتضس- -ط- -ره- -م ل- -ل- -مشس- -ي ب- -ج- -انب ال- -ط- -ري- -ق
اıصسصص ل -لسس -ي -ارات ،م -ا ي -ع-رضص ح-ي-ات-ه-م
للخطر.
كما اجتمع رئيسص بلدية باتنة Ãصسا◊هم
ا’داري -ة م -ن أاج -ل ت -ق -ي -ي -م ال -ع-م-ل-ي-ة ،ل-ت-ك-ون
اÙط -ة ال -ث -ان -ي -ة إازال-ة ال-ط-او’ت اÿشس-ب-ي-ة
وا◊ديدية والÓفتات ،وكل ما ” عرضسه على
مسستوى حي ا÷مهورية وعلى طول الشسارع،
ح -يث سس ّ-خ -رت ال -ب -ل -دي -ة ل -ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ك-ل
الوسسائل من شساحنات وعمال البلدية.
جدير بالذكر ،أاّن العملية ‘ يومها اأ’ول
ل -ق -يت Œاوب -ا وارت -ي -اح -ا ك -بÒي-ن م-ن ط-رف
مواطني مدينة باتنة جراء اŸتاعب واŸعاناة
التي ظلّت تÓحقهم لسسنوات طويلة.

باتنةŸ :وششي حمزة

ال ّ
لغواط
لزدواجي الّرابط ب Úتيارت وا أ
طريق ا إ

اسستÓم الّدراسسة الّتقنية قريبا

سس-ي-تم اسستÓم
ال-دراسس-ة اŸتعلقة
Ãشسروع ازدواجية
ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رق -م  ‘ 23شس-ق-ه
الرابط ب Úو’يتي
ت -ي -ارت واأ’غ-واط
ق- -ري -ب -ا ،حسس -ب -م -ا
ع -ل-م م-ن م-دي-ري-ة
اأ’شسغال
العمومية .وينتظر
من هذه الدراسسة
التي بلغت ◊د اآ’ن  ‘ 60اŸائة من مرحلة
اإ’عداد،
أان تكون «معّمقة» وتتضسمن حلو’ ÷ميع
الصس -ع -وب -ات اŸط -روح -ة ،ك -م -ا أاوضس-ح م-دي-ر
القطاع إابراهيم شسن.Ú
وم- - -ن ب Úت- - -لك اŸع- - -وق - -ات ـ حسسب ذات
اŸسسؤوول ـ نزع ملكية اأ’راضسي التي سسيمر
عÈها هذا اÙور اŸمتد على مسسافة 165
كلم انطÓقا من اأ’غواط إا ¤حدود و’ية
ت -ي -ارت م-رورا ب-آاف-ل-و ،وك-ذا –وي-ل اÿط-وط
واأ’عمدة الكهربائية.
ويعّول على ازدواجية الطريق الوطني رقم

 23ـ إا ¤ج - -انب
ت-نشس-ي-ط ا◊رك-ة
التجارية
وتسس -ه -ي -ل ت -ن-ق-ل
اأ’شس - -خ - -اصص ‘
أاحسسن الظروف ـ
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م -ن
ح- - -وادث اŸرور
ال- -ت- -ي أاصس -ب -حت
تسسّ- -ج- -ل بشس -ك -ل
ك -ب Òع -ل-ى ط-ول
ه- - - - - -ذا اÙور،
ك- -م- -ا أاشس Òإال -ي -ه .وم -ن ب Úاأ’شس -غ -ال ال -ت -ي
سس -ي -تضس ّ-م -ن -ه -ا ه -ذا اŸشس -روع ،إا‚از ط -ري-ق
اجتنابي حول مدينة آافلو يربط ب ÚاŸركز
ا÷امعي ا÷ديد والطريق الوطني رقم 47
ومفÎق الطرق سسيدي بوزيد ـ اأ’غواط ،مثلما
أاضساف مدير لقطاع.
ج -دي -ر ب -ال -ذك-ر أاّن و’ي-ة اأ’غ-واط ع-رفت
م- -ؤوخ- -را وضس- -ع الشس -ط -ر اأ’ول م -ن ال -ط -ري -ق
اŸزدوج ب Úاأ’غواط وغرداية حيز اÿدمة
إا ¤غاية بليل على مسسافة  51كلم ‘ ،انتظار
اسستÓم باقي اŸقاطع قبل نهاية السسداسسي
اأ’ول من سسنة .2016

الريـــاضصي
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اشصراف :حامد حمور

السصبت  ٠٦فيفري  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٧ربيع الثا ١٤٣٧ Êهـ  /العدد ١٦٩٤٧

كرة اليــــد
ا÷زائرية
‘ مفـــÎق
ال ّ
طــــــرق

““الشّشجرة  ⁄تغط الغ ـ ـ ـابة““..
بعد إاخفاق ““اÿضشر““ ‘ دورة القاهرة

بوشضكريو مصضّمم على ا’سضتقالة..
وبوعمرة متم ّسضك بضضرورة احÎام العقد

مسصعود بركوسس لـ ““الشصعب““

نقصس التّحضضÒأاثّر علينا
رغم عزÁتنا الكبÒة

كلمة العدد

اŸهم النّتيجة وليسس الطّريقة؟
تغّيرت أاششياء كثÒة ‘ كرة القدم ا÷زائرية ‘ اŸدة األخÒة من حيث
رؤوية الÓعب ÚواŸدرب Úلعملهم ومهّمتهم فوق اŸيدان ،وارتسشمت
هذه التغيÒات على اŸسشتوى اŸقدم من طرف األندية ا÷زائرية ‘
اŸقابÓت.
فقد أاصشبحت تصشريحات ““من يصشنعوا الفرجة ‘ اŸيدان““ بعيدة كل
البعد عن أابجديات كرة القدم من خÓل قولهم ‘ كل مناسشبة ما يلي:
““اŸهم النتيجة ول تهّمنا الطريقة““ ،أاو ““الفرجة ل تضشمن النتيجة““،
” تغي Òكل معا Êكرة القدم التي –تاج للعب وذكاء وامكانيات
فقد ّ

مصصطفى براف :

اŸطالبة برحيل رئيسس ا’– ـادية
وا Ÿـ ـ ـدرب أام ـ ـ ـ ـر غ Òمنطق ـ ـ ـ ـي

ف -ن -ي -ة ال -ت -ي Œلب اŸن -اصش -ر واŸشش -اه -د
لÓسشتمتاع بفنيات الكرة،
وليسس ا÷ري وراء النتائج التي تؤودي دائما
إا ¤أاضشعاف منطق الكرة.
ف -ك -م م -ن م ّ-رة نشش -اه -د ع Èال-ب-ط-ولت
العاŸية الكÈى أاّن فريقا  ⁄يتمكن من
ال -ف -وز Ãب -اراة ،ل-ك-ن-ه أادى م-ردودا ف-ن-ي-ا
ك -بÒا ي -خ -رج لع -ب -وه –ت تصش -ف -ي-ق-ات
ا÷مهور الذي قدم لرؤوية الفنيات قبل
أان يأاتي إا ¤مدرجات اŸلعب للتأاكد عن
^ حامد حمور
نتيجة مباراة.
اŸسشيّرون ‘ أاغلب أانديتنا يسشعون دائما إا ¤إارضشاء ““ا÷مهور““
لن الÎتيب هو
بالنتائج ،ول تعني الطريقة أاي ششيء بالنسشبة لهم ،أ
لهداف التي أاصشبحت رقمية أاك Ìمن أانها
الذي يهم للوصشول ا ¤ا أ

لهمية للعب الفني ‘ اŸقام
فنية ،حتى أان الفرق التي تعطي ا أ
لح-ي-ان ‘
لول أاصش -ب-حت ق-ل-ي-ل-ة ج-دا وغ Òم -ع -ن -ي -ة ‘ غ-الب ا أ
اأ
للقاب.
التنافسس على ا أ
وÃا أاّن الأغلبية من الفرق اŸششكلة للنخبة الوطنية ““تفّكر Ãنطق
لّن
لداء““ ،ف-إاّن مسش-ت-وى ك-رت-ن-ا ‘ ت-دّن-ي مسش-ت-م-ر أ
ال -ن -ت -ي -ج-ة ق-ب-ل ا أ
““اŸبادرة““ عند الÓعب غ Òموجودة لتقد““ Ëالفرجة““ ،ول Áكننا
لّن تكوينهم مرتكز على Œنب الهزÁة ‘
رؤوية لعب Úبارزين أ
اŸقام الأول وŒنب ““البداع““ إا ¤درجة أاّن الÓعب اÙلي قليÓ
لّنه ل يظهر بششكل
لول أ
ما نراه أاسشاسشيا ‘ اŸنتخب الوطني ا أ
لندية التي ““Œري““ وراء النتيجة لتفادي السشقوط.
موفق ‘ ا أ
وخ Òدليل أاّن منافسشة اŸوسشم اŸاضشي قّدمت صشورة فريدة من
نوعها ‘ تاريخ البطولة الوطنية عندما كانت كل الفرق تقريبا
لّنها كانت كلها تلعب من أاجل تفادي الهزÁة،
معنية بال ّسشقوط أ
Óسشف.
وليسس للفوز باŸباريات ل أ
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““ألشّسجرة  ⁄تغط ألغ ـ ـ ـابة““ ..بعد إأخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق ““أÿضسر““ ‘ دورة ألقاهرة
كرة اليــــد
ا÷زائرية
‘ مفـــÎق
ال ّ
طــــــرق
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بؤشسكريؤ مصسّمم على ا’سستقالة..وبؤعمرة متم ّسسك بضسرورة احÎام العقد
مصسطفى براف
لـ ““الشسعب““

“ّر ك-رة ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة Ãرح-ل-ة صس-ع-ب-ة ب-ع-د إاخ-ف-اق اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘ م-ه-م-ت-ه ،و ⁄ي-ت-مّ-كن من حجز تذكرة
اŸشس -ارك -ة ‘ اŸون -دي-ال ال-ق-ادم ،أاي-ن  ⁄ي-ق-دم اŸردود ال-ذي ك-ان م-ن-ت-ظ-را م-ن-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي ج-رت
’نغو‹.
بالقاهرة ،واكتفى باŸركز الرابع الذي  ⁄يكن كافيا ◊ضسور كأاسص العا ⁄بعد خسسارته أامام نظÒه ا أ
Áكنها صسنع ألفارق““.
حامد حمور
ومنذ تلك أŸبارأة وأأ’مور ب Úمّد وجزر حول ““ألكيفية““ ألتي
أوصسلت ألرياضسة ألشسعبية رقم ( )2با÷زأئر إأ ¤هذه ألوضسعية،
ومن أŸسسؤوول أŸباشسر على تد Êمسستوأها ،فمسسؤوو‹ أ’–ادية
أ◊اليّ Úيرجعون ألسسبب إأ ¤مرحلة ألفرأغ ألتي مّرت بها ألكرة
ألصسغÒة ‘ ألسسنوأت أŸاضسية وتوقف ألبطولة ألوطنية ،وكذأ
غياب ألعمل أ÷دي لدى أأ’ندية ألتي  ⁄تتمّكن من ““تطعيم““
أل -ف -ري -ق أل -وط -ن -ي ب Ó-ع -ب‡ Úت -ازي -ن ،إأ ¤ج -انب ع -دم وج -ود
أ’مكانيات ألضسرورية.

 3أاشسهر..طبعا غ Òكافية

‘ ح Úأّن ألبعضس أآ’خر يتهم أ’–ادية بالتقصس ‘ Òعملها ،و’
“لك أسسÎأتيجية وأضسحة ألتي “كنها من ألعمل على أŸدى
أŸتوسسط على أأ’قل ،وخ Òدليل على ذلك هو أ’نتظار إأ ¤غاية
بقاء  3أشسهر فقط من موعد ألقاهرة لتعي ÚأŸدرب ألوطني،
وهو أمر غ Òكاف لتحقيق نتائج كبÒة.
وبعد أÿيبة ،فإان ألوضسعية صسعبة للغاية بالنسسبة لهذه ألرياضسة
إأذأ Œ ⁄د عائلة كرة أليد ألنقطة أأ’سساسسية ألتي سستبدأ بها
للعودة أ ¤ألوأجهة ،خاصسة وأنه ’ بد من تفادي ألوقوع ‘ فÎة
فرأغ أخرى ’ ،سسيما وأّن ألناخب ألوطني أ◊ا‹ بوشسكريو ليسس
متحّمسسا Ÿوأصسلة أŸهمة ‘ تصسريح له““ :سسأاقّدم أسستقالتي
لرئيسس أ’–ادية عندما ألتقي به““ ،بالرغم من أنه يعرف أنه
“ّكن من تشسكيل ›موعة شسابة بإامكانها ألعودة إأ ¤ألوأجهة
ألقارية ‘ ألسسنوأت ألقادمة .هذأ أأ’مر ألذي جعل بوشسكريو ‘
أ◊ديث ألقصس Òألذي كان لنا معه يوضسح““ :أنا مرتبط بعقد مع
أ’–ادية أ ¤غاية  ،2017وإأذأ  ⁄يرد أŸكتب ألفيدرأ‹ هذه
أ’سستقالة فعلي موأصسلة ألطريق““ .وبدون شسك ،فإانه إأذأ وأصسل
بوشسكريو أŸهمة لن تكون بهذه ألطريقة ألتي كانت غ› Òدية
من ألناحية ألفنية ،وهنا وأصسل بوشسكريو““ :أ–ّمل أŸسسؤوولية من
ألناحية ألتقنية ،أ’ّنني قبلت أŸهمة ورأيت أنه بإامكاننا ألوصسول
أ ¤ألهدف ،لكن أمور حدثت وجعلتنا ’ نصسل إأ ¤ألتأاهل كون 3
’عب Úأسساسسي ‘ Úألتشسكيلة أصسيبوأ و ⁄أتوفر على ألبدأئل ألتي

مسسعود بركوسص لـ ““الشسعب““

““نقصس الّتحضسÒأاثّر علينا
رغم عزÁتنا الكبÒة““
أاّكد مهاجم اŸنتخب الوطني مسسعود بركوسص ‘ حوار
خصص ب- -ه ““الشس- -عب““ أاّن- -ه- -م قّ- -دم- -وا ك -ل م -ا ل -دي -ه -م م -ن
’فريقية التي جرت وقائعها
امكانيات خÓل البطولة ا إ
م-ؤوخ-را ب-ال-ع-اصس-م-ة اŸصس-ري-ة ““القاهرة““ ،وتأاسّسف كثÒا
لعدم “ّكنهم من –قيق التأاهل لبطولة العا ⁄التي
سس- -ت- -ك- -ون ب- -ف- -رنسس- -ا ‘ ال -ع -ام اŸق -ب -ل ،وأارج -ع ذلك إا¤
ال- -غ- -ي- -اب- -ات ال- -ك -ثÒة ال -ت -ي م ّ-ي -زت اÛم -وع -ة وع -دم
التحضس Òجيدا قبل اŸوعد القاري.
حاورته :نبيلة بوقرين
❊ الشسعب :كيف تعّلقون على مسستوى اŸنتخب الوطني
’فريقية؟
‘ البطولة ا إ
❊❊ الّلاعب مسسعود بركوسص :مسستوى ألفريق  ⁄يكن عال
لعدة أسسباب ،أبرزها غياب عدد كب Òمن ألÓعب Úعلى غرأر
كعباشس ،شسهبور رياضس بدأعي أإ’صساب،ة وآأخرين أعتزلوأ أللعب
قبل أŸوعد ألقاري .هناك عدد كب Òمن ألعناصسر أ÷ديدة
وألتي  ⁄يسسبق لها أن لعبت ‘ أŸنافسسة ألقارية ،إأضسافة إأ¤
نقصس ألتحضس Òبعد ألتأاخر ألكب ،Òحيث أنطلقنا ‘ ألعمل
شسهرين فقط قبل ألبطولة ،وكل هذه أأ’مور سساهمت ‘ ألنتائج
أÙصسل عليها ‘ ألنهاية أ’ننا تعبنا ‘ أللقاءأت أأ’خÒة.
❊ ماذا حدث ‘ الّدور نصسف الّنهائي؟
❊❊ كنا نريد –قيق نتيجة إأيجابية ‘ موأجهة ألدور نصسف
ألنهائي ضسد أŸنتخب ألتونسسي ،ولكن أ÷ميع شساهد ألفرق من
ألناحية ألبدنية أ’نهم كانوأ ّ ﬁضسرين أف ّضسل مّنا بكث ،Òولهذأ
 ⁄نتمّكن من Œاوز هذأ ألدور ،ولكن هدفنا كان أŸركز ألثالث
لبلوغ أŸونديال خÓل أŸبارأة ألÎتيبية ضسد ألفريق أأ’نغو‹،
ونفسس ألشسيء هذأ أأ’خ Òكان أفضسل منا و“ّكن من صسنع
Óسسباب
ألفارق وحقق ألفوز ‘ ألنهاية بعد أن نال منا ألتعب ل أ
ألتي سسبق ‹ ذكرها.
❊ من اŸسسؤوول على هذا الوضسع والّنتائج ال ّسسلبية؟
❊❊ كلنا مسسؤوولون على ما حدث ‘ ألبطولة أإ’فريقية أأ’خÒة،
وليسس شسخصسا وأحدأ بدأية من ألÓعب ،ÚأŸدرب وأŸسسÒين
‘ أ’–ادية ،وعلينا أن نعمل أك ‘ ÌأŸسستقبل حتى نتفادى
مثل هذه ألنتائج ألسسلبية ،خاصسة بعدما عجزنا عن ألتأاهل
ل -ل -ب -ط -ول -ة أل -ع -اŸي-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-ري أل-ع-ام أل-ق-ادم ،ول-ه-ذأ م-ن

““اŸنتخب الؤطني
أاّدى مـ ـا عليـ ـ ـه
وجزئيات بسسيطة
ك ـ ـ ـ ـ ـانت تنقصس ـ ـ ـ ـه
لتحقي ـ ـ ـق مبتغـ ـ ـ ـاه““

غياب العمل على مسستؤى اأ’ندية...

وذكر بوشسكريو أننا حاليا ’ نتوفر ‘ ألبطولة ألوطنية على
’عب‡ Úتازين بسسبب ضسعف عمل أأ’ندية ،أين ’ Áكن للناخب
ألوطني أ’عتماد على ›موعة كبÒة ⁄““ :أ“ّكن من أ’عتماد
على كل ألتشسكيلة ألتي تنقلت أ ¤ألقاهرة بسسبب عدم توأزنها،
فح Úأردت أجرأء تغيÒأت وأرأحة أأ’سساسسي Úفإاننا كدنا ننهزم
أم -ام ن-ي-جÒي-ا ،وب-ال-ت-ا‹ أع-ت-م-دت ع-ل-ى ›م-وع-ة ﬁدودة م-ن
ألÓعب Úألذين  ⁄يكونوأ ‘ نفسس أŸردود ألبد ÊخÓل 8
مقابÓت ألتي أجريناها خÓل  10أيام““.
و‘ خضسم تصسريحات بوشسكريو ،فإاّن رئيسس أ’–ادية سسعيد
ب-وع-م-رة م-ت-مّسس-ك ب-ال-ن-اخب أل-وط-ن-ي و’ ي-ح-ب-ذ سس-م-اع أسس-تقالة
أŸدرب ،ويسس -ع -ى Ÿوأصس -ل -ة أل -ع-م-ل م-ع-ه وي-رأه أأ’نسسب ل-ق-ي-ادة
““أÿضسر““ ‘ هذه أŸرحلة ،ورÃا أ’جتماع ألذي سسيكون بÚ
ألطرف ÚخÓل بدأية أأ’سسبوع سسيكون حاسسما ‘ أمكانية إأيجاد
حلول للطاقم ألفني للفريق ألوطني لكرة أليد.

ضسرورة إاجراء –ليل منطقي...

بالرغم من أن ذلك ليسس أŸشسكل أ◊قيقي لكرة أليد أ÷زأئرية،
كون ألفريق ألوطني غ Òمعني باŸنافسسات ألقارية أ ¤غاية
 ‘ 2018ألدورة أŸقررة بتونسس ،كون ألعمل ألفعلي ’بد أن
ي- - - -ك- - - -ون ع- - - -ل - - -ى ك - - -ل
أŸسس -ت -وي -ات ’ ،سس -ي -م -ا
أع-ط-اء أأ’ول-وي-ة ل-ل-فئات
ألشس-ب-ان-ي-ة وع-مل أأ’ندية
أل-ت-ي ب-ام-ك-ان-ها ““تقد““Ë
’ع-ب Úل-ل-ف-ري-ق أل-وط-ني
‘ مسس- -ت- -وى ك- -ب ،Òول- -ن
ي -ك -ون أل-ع-م-ل أ◊ق-ي-ق-ي
ع -ل-ى مسس-ت-وى أŸن-ت-خب
ل - -ت - -ج - -نب م- -اح- -دث ‘
ألدورة أأ’خÒة أين عمل
ب-وشس-ك-ري-و ع-ل-ى رفع من
ألضسروري إأعادة ألنظر
‘ كل أأ’مور لتشسريف
أأ’ل - -وأن أل - -وط- -ن- -ي- -ة ‘
ألطبعات ألقادمة.
❊ م - - -ا ه- - -ي ا◊ل- - -ول
’مور؟
اŸناسسبة من أاجل تصسحيح ا أ
❊❊ لكي نعود إأ ¤مسستوأنا أ◊قيقي علينا أن نبدأ ألعمل أ÷اد
من أآ’ن من خÓل تسسط Òبرنامج –ضسÒي يتخّلله مباريات
ودية قوية مع منتخبات تلعب على ألصسعيد ألعاŸي حتى نتمكن
من أ’حتكاك معها من أجل رفع أŸسستوى ألبد Êوألتكتيكي،
و‘ نفسس ألوقت تكون فرصسة لÓعب Úأ÷دد بأاخذ أÈÿة
وألتجربة حتى يقدموأ أإ’ضسافة للفريق ‘ أŸوأعيد ألرسسمية
أل -ق -ادم -ة أ’ن أÛم -وع -ة ت -ت -ك -ون م-ن ع-ن-اصس-ر شس-اب-ة ول-دي-ه-ا
أإ’مكانيات ألفردية ،ويبقى فقط موأصسلة ألعمل معها حتى
يكون أنسسجام و تناسسق ‘ أŸنتخب مثلما كان عليه أ◊ال
سسابقا.
ن Œديد الفريق له عÓقة
❊ هل نفهم من كÓمكم أا ّ
بالّنتائج؟
❊❊ أكيد Œديد ألفريق لديه دخل ‘ ألنتائج أÙصسل عليها،
أ’ن أغلب ألÓعبÁ ’ Úلكون أÈÿة ألكافية ‘ مثل هذه
أŸن -افسس -ة ،ح-يث ت-ن-ق-ل-ن-ا م-ن-ق-وصس Úم-ن
خ -دم -ات ع -دد ك-ب Òم-ن أل-ك-وأدر ،أل-ذي-ن
سسبق لهم –قيق نتائج إأيجابية ‘ عز
أأ’زمة ألتي مرت بها كرة أليد أ÷زأئرية،
ب -دل -ي -ل أن أل -ب -ط -ول -ة أÙل -ي -ة  ⁄ت -ل-عب
لسسنت ،Úإأ’ أننا كنا ‘ مسستوى تصساعدي من ناحية ألÎتيب
أإ’ف-ري-ق-ي ب-دأي-ة م-ن أŸرك-ز أل-رأب-ع ح-ت-ى “ك-ن-ا م-ن أل-ت-ت-وي-ج
باللقب ‘ ألطبعة أŸاضسية ،ولكن أأ’مور  ⁄تتوأصسل وترأجعنا
بثÓث مرأكز كاملة ،وهذأ ما يعني أنه من ألضسروري إأعادة
ألنظر ‘ أأ’مور من طرف ألقائم Úعلى ألكرة ألصسغÒة ‘
أ÷زأئر ،وهناك نقطة أريد ألتطرق إأليها.
❊ ما هي..تف ّ
ضسلوا؟
❊❊ ‘ أل ّسسابق “كنّا من ألنجاح بسسبب أ’سستقرأر ألذي ميز
ألفريق أ’نه عامل مهم من أجل –قيق نتائج إأيجابية ،حيث
عملنا كثÒأ مع بوشسكريو بدأية من  2009عندما شساركنا ‘
ألعاب ألبحر أŸتوسسط ،وكان هناك عناصسر شساركت ‘ أأ’لعاب
أإ’ف -ري-ق-ي-ة أل-ت-ي ج-رت ب-ا÷زأئ-ر ع-ام  ،2007وب-ع-ده-ا ت-وأصسل
ألعمل مع نفسس أÛموعة من خÓل تنظيم تربصسات دأئمة
وبصسفة منتظمة ما جعلنا نكون مع ألفرق أأ’وأئل قاريا ،وكّنا
نتوأجد بصسفة دأئمة ‘ أŸنافسسة ألعاŸية رغم أأ’زمة ألتي
مرت بها كرة أليد ،ولهذأ من هنا يجب أن يتوأصسل ألعمل مع
ألتشسكيلة أ◊الية بتوف Òكل أإ’مكانيات وأأ’جوأء أŸناسسبة حتى
نعود إأ ¤ألوأجهة ‘ أقرب وقت ‡كن أ’ّننا ‰لك ’عب Úلديهم
مهارأت وبإامكانهم –قيق أأ’فضسل.

حجم ألتحضس Òألبد Êقبل أسسابيع فقط من أنطÓق ألبطولة
أ’فريقية.
ف -ال -ع -دي-د أل-ع-ارف Úب-خ-ب-اي-ا ك-رة أل-ي-د ي-رون أن أ◊ل ي-ك-م-ن ‘
ضسرورة إأجرأء –ليل وأقعي ومنطقي Ÿا وصسلت أليه كرة أليد
أ÷زأئرية ،وتد Êمسستوأها
ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى أŸن- -ت- -خب
ألوطني وأأ’ندية ،وأن تعطى
ك -ل أ’م -ك-ان-ي-ات ل-ل-م-ن-ت-خب
أل -وط -ن -ي م-ن خÓ-ل ت-دع-ي-م
ألطاقم ألفني حول أŸدرب
ب-وشس-ك-ري-و ،وإأع-ط-ائه ألوقت
ألكا‘ للوصسول أ ¤أأ’هدأف
أŸرسسومة أ’ن قبوله أŸهمة
رغ -م صس -ع -وب -ت-ه-ا ت-ؤوك-د م-رة
أخ -رى أن -ه م -درب ي -ت -ح-م-ل
مسسؤووليته إأ ¤أبعد أ◊دود
إأ ¤جانب كفاءته ألكبÒة.
’زمة
❊ –ّدثتم عن ا أ
ولكن اŸنتخب الوطني
ك -ان دائ -م -ا ‘ مسس -ت-وى
ع- -ال ب- -ت -ع -داد ﬁل -ي،
أاليسص كذلك؟
❊❊ صسحيح ألبطولة كانت متوقفة لفÎة طويلة،
ورغم ذلك بقي أŸنتخب ‘ أŸسستوى ألعا‹ ،كل ذلك بسسبب
ألعمل ألذي قام به أŸدرب صسالح بوشسكريو وألظروف ألتي
وف -رت ل -ه ،ك -م -ا أن -ه ح -اف -ظ ع -ل -ى ن -فسس أل -ت -ع -دأد سس -وأء م-ن
أأ’سس -اسس -ي Úأو أ’ح -ت -ي -اط -ي ،Úول-ه-ذأ ك-ان ي-ع-رف ك-ي-ف يسسّ-ي-ر
إأم-ك-ان-ي-ات ألÓ-ع-ب Úوف-ق-ا ل-ل-خ-ط-ة أل-ت-ي ي-رأه-ا م-ناسسبة ،أ’ننا
نعرف بعضسنا جيدأ وألتغي Òألذي يقوم به على ألبسساط ’ يؤوثر
بسسبب ألتناسسق وكل وأحد يعرف طريقة تفك Òزميله عكسس ما
حدث مؤوخرأ “اما ،ما يعني أن أ’سستقرأر هو ألعامل للنجاح
مع تسسط Òبرنامج –ضسÒي على أŸدى ألبعيد ،أ’ن ألتشسكيلة
أ◊الية شسابة ويجب أن يكون عمل دأئم معها.
’ضس-اف-ة ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا ب-وشس-ك-ري-و بعد عودته
❊ م-ا ه-ي ا إ
للفريق؟
❊❊ بوشسكريو لديه أÈÿة وألتجربة وقام بتوظيفها ‘ ألعمل
ألذي قام به مع ألفريق ،لكنه  ⁄يكن Áلك ألوقت ألكا‘ من
أجل ألعمل بالشسكل أŸطلوب ،ولهذأ هو ’
يتحمل أŸسسؤوولية لكنه عندما تو ¤مهام
حى وأ÷ميع
أŸنتخب ‘ فÎة متأاخرة ضس ّ
يعرف ذلك ،و’ يجب أن ينتقدوه أ’نه ’
Áك -ن أ◊ك -م ع -ل -ى أم-ور ع-ن ب-ع-د ،وع-ل-ى
أ÷ميع معرفة ألوضسع وبعدها يحكمون علينا أ’نه ‘ هذأ
أŸوعد غاب عنه ’ 10عب Úكانوأ متوأجدين ‘ مونديال قطر
مطلع ألعام أŸاضسي ،ولهذأ على أŸسسؤوول Úتوف Òأإ’مكانيات
لهذأ أŸدرب حتى يعمل أك Ìمثلما فعل من قبل أ’نه يعرف
جيد ألفريق و بإامكانه –قيق نتائج إأيجابية مسستقب.Ó
’فريقية؟
❊ وماذا عن اŸسستوى العام للبطولة ا إ
❊❊ مسستوى ألبطولة أأ’خÒة  ⁄يكن عاليا ،و ⁄تكن منافسس
قوية ب Úألفرق باسستثناء تونسس ومصسر ،وذلك باŸقارنة مع
ألطبعة أŸاضسية ألتي جرت ‘ أ÷زأئر وألتي سسبقتها باŸغرب
حيث أننا  ⁄نشساهد مباريات عالية أŸسستوى ،ولكن  ⁄نتمكن
من –قيق نتائج أفضسل أ’ننا تعبنا كثÒأ ،وهذأ ما أثر علينا
ومنعنا من أ◊فاظ على أŸسستوى ألذي كان ‘ ألدور أأ’ول.
❊ هل لديكم إاضسافة؟
❊❊ أطلب من أŸسسؤوول Úتوف Òأإ’مكانيات ألÓزمة وأأ’جوأء
أŸناسسبة من أجل ألعمل من دون مشساكل ،و–ديد برنامج
–ضسÒي قوي مثلما هو عليه أ◊ال مع كرة ألقدم من دون
مشساكل وسسÒون ألنتائج ،أ’ن ألوضسع ألذي عملنا فيه سسابقا
ليسس سسه ،Óورغم ذلك حافظنا على توأجدنا مع ألفرق أأ’و¤
قاريا ،وأشسكر أ÷مهور ألذي سساندنا دأئما.

ضسرورة تؤّفر ا’سستقرار
للعمل ‘ ظروف جيدة

قالوا عن مسسÒة اŸنتخب
الوطني ‘ البطولة
ب - - - -ع- - - -د ان- - - -ه- - - -زام
ا’فريقية

اŸن - - - -ت- - - -خب ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
ا÷زائ- -ري ل- -ك- -رة ال- -ي -د ‘ نصس -ف
ن -ه -ائ -ي ك -أاسص أا· إاف-ري-ق-ي-ا أام-ام م-ن-ت-خب
تونسص ،وعدم التأاهل إا ¤كأاسص العا ⁄بعد
اÿسسارة أامام أانغو’ ‘ اŸباراة الÎتيبية،
اتصسلنا بالÓعب Úالدولي Úالسسابق Úوكذا
ا◊ال -ي ،Úال -ذي -ن ع ّ-ب -روا ع -ن اسس -ت -ي-ائ-ه-م
ل- -ع- -دم ت- -أاه -ل اÿضس -ر إا ¤اŸوع -د ال -ع -اŸي
اŸق-ب-ل وع-ن ت-ذم-ره-م ل-ل-وضس-ع-ي-ة ا◊الية
التي تعيشسها الكرة الصسغÒة منذ سسنت.Ú

ﬁمد مقراÊ

أل -ت -أاه -ل ع -ل-ى أأ’ق-ل إأ ¤أŸون-دي-ال ،أل-ذي ك-نت
أ“ّنى لو نلعبه ‘ فرنسسا ،أ’ّني كنت متأاّكدأ بأاّننا
سسنكون مدعوم Úبآا’ف أ÷زأئري ،Úوهو ما كان
سس -يشس-ع-رن-ا ب-أان-ن-ا ‘ ق-اع-ة ح-رشس-ة حسس-ان ن-ظ-رأ
لكÌة أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة بفرنسسا ،لسسنا
ه -ن-ا أآ’ن أ’ن-ن-ا ب-بسس-اط-ة  ⁄ن-ع-م-ل وب-ع-د م-ه-زل-ة
أŸونديال كنت أتوقع رد فعل من أŸسسؤوول Úمن
Óسسف
أجل ألتفك ‘ Òإأعادة ترتيب أأ’مور ،لكن ل أ
ألشسديد  ⁄يحدث شسيء وتأاخرنا مرة أخرى ‘
تنصسيب أŸدرب ألوطني ،ألذي قام بعمل جبار
خÓل ثÓثة أشسهر ،لكن ’ Áكننا تكوين منتخب
ألوطني ‘ هذأ ألوقت ألقصس .Òأ“نى أن يبقى
بوشسكريو معنا أ’ Êأنبهرت بالعمل ألذي يقوم به
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى أŸن- -ت- -خب ،وه -ن -اك ك Ó-م ع -ن
أسستقالته من على رأسس ألعارضسة ألفنية أ’نه ⁄
يحقق أهدأفه ،أطلب منه أŸوأصسلة معنا وعلى
أن -اسس آأخ-ري-ن أن ي-ق-دم-وأ أ’سس-ت-ق-ال-ة ،أ’ن-ه ج-اء
بثوب أŸنقذ أ’ ’ Êأظن أن أحدأ Áلك شسجاعته
لقبول أإ’شسرأف على أŸنتخب ‘ ذلك ألوقت
بالّذأت““.

حماد عبد الرزاق (’عب دو‹ سسابق)

Óسس-ف ألشس-دي-د أّن-ن-ا ب-ع-د خ-ي-ب-ة ك-أاسس أل-ع-ا⁄
«ل  -أ
بقطر  ⁄يتحرك أحد من أجل إأعادة أأ’مور إأ¤
›رأها قبل فوأت أآ’وأن ،ألتحضسÒأت بدأت
متأاخرة وأŸدرب ن ّصسب قبل بدأية أ· إأفريقيا
ب-ثÓ-ث-ة أشس-ه-ر ،ك-م-ا أن أل-تشس-ك-ي-ل-ة غ-ال-ب-ي-ت-ه-ا من
ألشسباب ومعظمهم لعب أول بطولة قارية له ،وهو
ما جعلنا ننهزم ‘ ألنصسف ألنهائي أمام منتخب
أون -غ -و’ أل -ذي ت -ط -ور ك -ثÒأ م -ق -ارن -ة ب -ال-نصس-ف
أل -ن -ه -ائ -ي أل -ذي ل -ع -ب -ن -اه ‘ أ÷زأئ-ر ‘ أل-ك-أاسس
أإ’فريقية أŸاضسية ،كّنا أفضسل منتخب ‘ ألقارة
ق-ب-ل سس-ن-ت ،Úوب-ع-د م-رور أل-وقت أل-ذي-ن ي-ع-م-لون
بلغوأ مونديال فرنسسا ونحن ’ ،وهذأ ما يقلقني
أ’ّننا نفّكر ‘ كل شسيء سسوى ‘ ألعمل ،يجب
إأعادة ألنظر ‘ ما حدث بسسرعة وترتيب أأ’مور
كي نكون أقوى مسستقب ،Óأ“نى أن يتم أ◊فاظ
على أسستقرأر ألطاقم ألفني أ’ Êبكل صسرأحة
سسئمت ألوضسعية ألتي نعيشسها ‘ أŸنتخب““.

عبد القادر رحيم

«حسس-رت-ي ك-بÒة ب-تضس-ي-ي-ع-ن-ا أل-ت-اج أل-قاري وعدم

«أŸرتبة ألرأبعة ‘ أ· إأفريقيا وعدم ألتأاهل
إأ ¤أŸونديال كانا منتظرين بالنسسبة ‹ ،أ÷ميع
يقول بأان أونغو’ منتخب ضسعيف وفاز علينا ،لكن
أ÷ميع نسسي بأان أ÷زأئر  ⁄تقم بشسيء خÓل
سس- -ن- -ت Úب- -اŸق- -اب- -ل أŸن -ت -خب أأ’ون -غ -و‹ ط -ور
إأمكانياته ورفع من مسستوأه ،وسسيكسسب أك ÌخÈة
خ Ó-ل م -ون-دي-ال ف-رنسس-ا ،م-ا سس-ي-ج-ع-ل-ه أق-وى ‘
أŸن- -افسس- -ة أإ’ف- -ري- -ق -ي -ة
أŸق -ب -ل -ة ،ون -ح -ن ب -ق-ي-ن-ا
ن - -ت - -ح - -دث ع - -ن أل - -ت - -اج
أإ’ف -ري -ق-ي ون-ت-ب-اه-ى ب-ه،
كما أننا  ⁄نحفظ دروسس
أŸاضس - -ي وع - -ي ّ- -ن- -ا م- -رة
أخرى أŸدرب قبل ثÓثة
أشس - -ه- -ر ع- -ن أŸن- -افسس- -ة
أإ’فريقية هذأ ما أعتÈه

با÷نون.
’ يجب أن ننسسى بأاّننا خرجنا من أزمة كبÒة
أ’ن -ه ق -ب -ل أل -ك -أاسس أŸاضس -ي-ة أل-ت-ي ك-انت Ãث-اب-ة
ألشس-ج-رة أل-ت-ي غ-طت أل-غ-اب-ة ،أŸن-افسس-ة ت-وّق-فت
Ÿدة سسنت Úكاملت ،Úبعدها فزنا باللقب نظرأ
أ’ن ألبطولة ن ّ
ظمت هنا ،وكل أإ’مكانيات وفرت
وقتها من قبل ألوزأرة وكذأ أ÷مهور توأفد بقوة
إأ ¤قاعة حرشسة ،وهو ما زأد من إأرأدة وعزÁة
ألعناصسر ألوطنية ألتي رفعت ألتحدي ،لكن ‘
مصس- -ر أأ’م- -ور ك- -انت ﬂت- -ل- -ف- -ة وأصس- -ط- -دم- -ن- -ا

ب-ا◊ق-ي-ق-ة ،ب-ط-ول-ت-ن-ا أصس-ب-حت ضس-ع-ي-ف-ة م-ق-ارنة
باŸاضسي ،وكلها عوأمل تؤوكد أننا بتحضس Òمدته
ثÓثة أشسهر ’ Áكننا ألذهاب بعيدأ ،أآ’ن ’ يجب
أ◊ديث من أجل أ◊ديث ،يجب ألعمل من أآ’ن
–ضسÒأ ل -ل -ب -ط -ول -ة أل -ق -ادم -ة وأل -ت-حضس Òرف-ق-ة
ألÓعب ÚأÙلي ‘ Úتربصسات قصسÒة وأسسبوعية
إأذأ أردنا ألعودة بقوة قاريا““.

لب ـ ـ ـ ـان طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهر
(’عب دو‹ وقائد
اŸنتخب الؤطني
سسابقا)
«’ أجد ألكلمات للحديث ’ ،أريد أ’نتقاد و’ أريد أن أقسسوأ على أحد ،لكن ما حدث لنا ‘ مصسر
أمر خط Òويجب أن ندق ناقوسس أÿطر ،أ’ننا إأن وأصسلنا ألظهور بهذه ألطريقة ‘ أŸنافسسات
ألقادمة سسنصسبح منتخبا عاديا جدأ ،مسستوأنا ‘ ترأجع رهيب بعد أأ’دأء أıيب ‘ مونديال قطر،
وبعد تضسييع ألتاج ألقاري وعدم ألتأاهل إأ ¤أŸونديال ،مسسلسسل أÿيبات وأŸهازل متوأصسل وأتسساءل
إأ ¤أين سسيبلغ بنا أأ’مر.
أآ’ن نسستمع إأ ¤حديث عن أسستقالة بوشسكريو أ’نه  ⁄يبلغ أهدأفه ،وإأذأ ” قبول ذلك سسأاعتÈه
باأ’مر ألسساذج جدأ أ’نه ورث منتخبا مهله Óوغالبية ’عبيه أعتزلوأ أللعب ألدو‹ ،ولعب بشسباب
يحملون أ’ول مرة ألقميصس ألوطني ،أآ’ن يلزمه ألوقت وأإ’مكانيات ليكون أك Ìقوة ‘ ألبطولة
أإ’فريقية أŸقبلة ،يجب أن نÎكه يعمل ويشسارك ‘ دورأت ودية ودولية لكي يسستعيد أŸنتخب قوته
وهيبته إأفريقيا ،وإأذأ تركنا أأ’مور للزمن فانتظروأ أن نقصسى من ألدور ألربع ألنهائي ‘ ألبطولة
ألقادمة ،لقد سسمعت عن مبارأة ألسسد للتأاهل إأ ¤أŸونديال ،أ“نى أن يحدث ذلك ونتمكن من
ألتأاهل حتى يتوأصسل ألعمل على مسستوى أŸنتخب ألوطني ““.
جمعهاﬁ :مد فوزي بقاصص

’وŸب- - -ي- - -ة
رفضص رئ - - -يسص ال - - -ل - - -ج - - -ن- - -ة ا أ
والرياضسية ا÷زائرية مصسطفى براف ‘
تصسريح لـ ““الشسعب““ وصسف النتيجة التي
سسجلها اŸنتخب الوطني لكرة اليد ‘ كاسص
اف -ري -ق -ي -ا ب -السس -ل -ب -ي -ة ،م -ؤوك-دا أان اشس-ب-ال
بوشسكريو أادوا ما عليهم.
عمار حميسسي
وأبدى برأف تفاؤو’ كبÒأ بخصسوصس مسستقبل
أŸنتخب ،مطالبا أıتصس Úبتسسليط ألضسوء
على أيجابيات أŸشساركة ‘ هذأ أ◊دث على
غرأر بروز عدة أسسماء شسابة سسيكون لها دور
كب Òمسستقب.Ó
وع -ارضس ب -رأف ف -ك -رة إأج-رأء ت-غ-يÒأت أدأري-ة
وفنية ‘ أ’–ادية وأŸنتخب ،خاصسة أن Ÿسسة
بوشسكريو كانت وأضسحة ،أضسافة أ ¤أن أسسباب
حدوث ألتغي Òأ’دأري على مسستوى أ’–ادية
مطلب تبت فيه أ÷معية ألعامة فقط.
نّوه برأف Ãشساركة أŸنتخب ألوطني ‘ كاسس
أفريقيا لكرة أليد قائ““ :ÓأŸنتخب ألوطني أدى
م -ا ع -ل -ي -ه خ Ó-ل ك -اسس أف -ري-ق-ي-ا وظ-ه-ر ب-وج-ه
مشسرف خÓل أŸباريات ألتي لعبها ،لكن ألتاهل
أ ¤كاسس ألعا ⁄يلعب على جزئيات ،وهي ألتي
سساهمت ‘ خروجنا من نصسف ألنهائي ‘ ظل
قوة أŸنتخبات أŸنافسسة ألتي حضسرت جيدأ
لهذأ أŸوعد ألكب ،Òومن ألناحية ألفنية أ÷ميع
’ح- -ظ ت- -ط- -ور مسس- -ت- -وى أŸن -ت -خب رغ -م فÎة
ألتحضس ÒألقصسÒة““.
وأعÎف برأف أن أŸنتخب فاجأا أŸتتبع‘ Ú
ق-ول-ه““ :أل-ك-ث Òم-ن أŸت-ت-ب-ع Úك-ان-وأ م-تشس-ائمÚ
Ãسستقبل أŸنتخب ومشساركته ‘ كاسس أفريقيا،
لكن ألعكسس هو ألذي حدث حيث قدم أشسبال
بوشسكريو مسستوى مشسرفا ،وكما قلت أّدوأ ما
عليهم ‘ كل أŸباريات وألوصسول أ ¤نصسف
ألنهائي وألتوأجد رفقة منتخبات قوية أفريقيا
هو فرصسة كبÒة للتأاكيد أن كرة أليد أ÷زأئرية
 ⁄تÎأجع رغم أŸشساكل ألتي عانت منها ‘
وقت قريب““.

ضسيق الؤقت  ⁄يكن
‘ صسالح بؤشسكريؤ

وعاد برأف لتقييم أŸشساركة من ألناحية ألفنية
قائ““ :Óمن ألصسعب ألظهور Ãسستوى كب‘ Ò
منافسسة كاسس أفريقيا دون ألقيام بتحضس Òفني
وبد Êمن مسستوى عال ،إأضسافة إأ ¤إأجرأء عدة
م- -ب- -اري- -ات ودي- -ة وأل- -ع- -كسس ه -و أل -ذي ح -دث،
ف- -اŸدرب ب- -وشس -ك -ري -و ق -دم م -ا ع -ل -ي -ه وج -ه -ز
أŸنتخب جيدأ رغم ضسيق ألوقت كما أن Ÿسسته
كانت وأضسحة على طريقة أللعب وأŸنتخب كان
فنيا وبدنيا ‡يزأ ،لكن ‘ مسستوى مع Úهناك
بعضس أ÷زئيات ألتي تسساهم ‘ منح أ’فضسلية
للمنافسس.““Ú
وبا◊ديث عن أ÷زئيات ألتي سساهمت ‘ منح
أ’فضس-ل-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-بات أŸنافسسة خاصسة خÓل
أ’دوأر أŸت- -ق- -دم- -ة ،ق- -ال ب- -رأف““ :أŸن- -ت- -خب
أŸصسري مث Óألذي تّوج بالبطولة كان له ألوقت
أل -ك-اف ل-ل-ت-حضس ،Òح-يث شس-ارك ‘ م-ن-افسس-تÚ
ك -بÒت Úوه -م -ا أ’ل-ع-اب أل-ع-رب-ي-ة وأ’ف-ري-ق-ي-ة،
إأضسافة أ ¤أŸباريات ألودية كما أن أŸنتخب
أ’نغو‹ شسارك ‘ أ’لعاب أ’فريقية للشسباب
وقّدم مسستوى كبÒأ وأ÷ميع شساهد كيف وقف
ألند للند أمام منتخب تونسس وأنهزم معه بفارق
هدف وحيد““.
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‡ا أضس - -ط - -ر ب - -اŸدرب إأ ¤وضس- -ع أل- -ث- -ق- -ة ‘
أ◊ارسس ألثالث ،ألذي ورغم أنه أظهر أمكانات
أي- -ج- -اب- -ي- -ة أ’ أن ن- -قصس أÈÿة ‘ م -ث -ل ه -ذه
أŸوأعيد أثر على مسستوأه““.

البعضس نسسي تؤّقف
البطؤلة قبل سسنت““Ú

الغيابات كانت مؤؤّثرة
ومن ال ّصسعب تعؤيضسها

وأسسÎسسل برأف ‘ أ◊ديث عن أ÷انب ألفني
قائ““ :Óمن ألناحية ألفنية هناك عوأمل أخرى
سساهمت ‘ أ’قصساء من نصسف ألنهائي ،على
غ- -رأر غ -ي -اب ع -ن -اصس -ر
أسس-اسس-ي-ة م-ه-م-ة وضس-ي-ق
ألوقت كان عام Óموؤثرأ
ب -ط -ري -ق-ة سس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى
ت-ع-ويضس-ه-م ،وه-ن-ا أن-ا ’
أق-ل-ل م-ن مسس-ت-وى ب-ق-ية
ألعناصسر لكنني أ–دث
كرياضسي ،ففي أي فريق
أو م- -ن- -ت -خب ‘ أل -ع -ا⁄
ه -ن -اك ’ع -ب Úم -ه -مÚ
غيابهم يكون مؤوثرأ للغاية ،وهو ما حدث مع
أŸنتخب ألوطني““.
و–ّدث برأف بلغة أŸدرب قائ Óأن تعويضس
أي ’عب ليسس أمرأ سسه““ :Óحارسس أŸرمى
مث Óأ’سساسسي كان غائبا وحتى أ◊ارسس ألثاÊ

ودأف -ع ب -رأف ع -ن أŸدرب ب -وشس -ك-ري-و ورئ-يسس
أ’–ادية خاصسة بعد تعا‹ أ’صسوأت ألتي نادت
ب -رح -ي -ل -ه -م -ا ق -ائ““ :Ó-ت-غ-ي ÒأŸدرب أو رئ-يسس
أ’–ادية أمر غ Òمنطقي أ’نه –دده عوأمل
أخرى غ Òتلك ألتي يسستند عليها ألبعضس ،و⁄
’ أدأفع عن بوشسكريو؟ ألرجل قام بعمله خÓل
ألفÎة ألقصسÒة ألتي أشسرف فيها على أŸنتخب
وأ÷ميع شساهد كيف تطور مسستوى ألÓعبي،ن
أم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس أŸط -ال -ب Úب -رح -ي -ل رئ -يسس
أ’–ادي -ة ف -أاق-ول ل-ه-م أن أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ‘
ألسس - -ي - -دة ‘ –دي- -د مصس Òرئ- -يسس أ’–ادي- -ة
وفريق عمل ،و’ يجب أن ننسسى أن ألبطولة
ك -انت م -ت -وق-ف-ة م-ن-ذ سس-ن-ت Úوه-و م-ا أث-ر ع-ل-ى
أŸسستوى ألعام لهذه ألرياضسة““.
وأن -ت -ه -ز ب -رأف أل -ف-رصس-ة لÒد ب-ط-ري-ق-ت-ه ع-ل-ى
أŸنتقدين قائ““ :Óهناك ألعديد من ألوجود
أل - -ت - -ي ظ - -ه- -رت م- -ؤوخ- -رأ
وعملهم ألوحيد هو تقييم
أدأء زم Ó-ئ-ه-م وأق-ول ل-ه-م
أن أŸيدأن هو أŸقياسس
أل -ذي ي -ح -دد مسس -ت-وى ك-ل
وأحد ،وإأذأ كان أŸسستوى
ي -ح -دد ب -درج -ة أل -ت-ح-ل-ي-ل
أل -ت -ل -ف -زي -و Êف -نسس -ت -ط-ي-ع
أل-ق-ول إأن-ن-ا ن-ح-ت-ل أŸرك-ز
أ’ول على مسستوى ألعا⁄
‘ جميع ألرياضسات ،لهذأ يجب على أ÷ميع
أل -ت -ك -اث -ف ل -ل -ع -م-ل م-ن أج-ل ت-ط-وي-ر أل-ري-اضس-ة
أ÷زأئ -ري -ة ع -وضس أ’ك -ت -ف -اء ب-ان-ت-ظ-ار ح-دوث
نتيجة سسلبية إ’لقاء أللوم على هذأ ألطرف أو
ذأك ““ .

اŸطالبة برحيل رئيسس
ا’–ادية واŸدرب
أام ـ ـر غـ ـ Òمنطق ـ ـ ـ ـي

‚ال حمو

ا’–ادية تتحّمل مسسؤؤولية اأ’خفاق

قّدم عناصسر أŸنتخب أ÷زأئري رجال لكرة
أل -ي -د ““ك -ل م -ا ل -دي-ه-م““ خÓ-ل ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس
( ·Óك -ان  )2016أل- -ت- -ي ج- -رت
إأف- -ري- -ق -ي -ا ل  -أ
بالعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة ،حسسب ألÓعب
ألدو‹ ألسسابق لـ ““أÿضسر““ حمو سسليم ‚ال،
أل - - - -ذي دع - - - -ا أ’–ادي - - - -ة
أ÷زأئ - - - -ري- - - -ة أ‹ –م- - - -ل
مسسؤووليتها ““كاملة““ ‘ هذأ
أ’خفاق.
ب -ع -د أل -ت -ت -وي-ج ب-ال-ك-أاسس
ألقارية سسنة  2014با÷زأئر
خسس-رت أل-تشس-ك-ي-ل-ة أل-وطنية
أل- -ل- -قب وك- -ذلك أل -ب -ط -اق -ة
أأ’خÒة أŸؤوه -ل-ة Ÿون-دي-ال
 2017بفرنسسا عقب ألهزÁة
أŸرة أمام أنغو’ بنتيجة 25
م-ق-ابل  ‘ 19أŸب -ارأة م -ن
أجل أŸركز ألثالث.
وقال ‚ال““ :لقد أسستحسسنت كثÒأ أ’ندفاع
وأ’رأدة وألرغبة ‘ ألفوز لدى ’عبي فريقنا،
ألذين قدموأ كل ما يسستطيعون تقدÁه ،لكن
Óسسف  ⁄يكن لهم ما يكفي من ألقدرأت
ل أ
ألبدنية vوكذأ نسسق أللعب Ÿقارعة أحسسن
أŸنتخبات ‘ ألدورة““.
خ Ó- -ل أل - -دور أ’ول م - -ن أŸن - -افسس- -ة “ك- -ن
““أÿضسر““ من –قيق أربعة إأنتصسارأت أمام
أل- -ك -امÒون و ن -ي -جÒي -ا وأل -غ -اب -ون وأŸغ -رب
مقابل هزÁة ‘ أ’فتتاح ضسد مصسر ‘ .ألربع
ألنهائي تغلبت أ÷زأئر على جمهورية ألكونغو
أل- -دÁق- -رأط -ي -ة ق -ب -ل أن ت -خ -رج م -ن أŸرب -ع
ألذهبي على يد أŸنتخب ألتونسسي.
وحول مشسوأر ““أÿضسر““ قال ألظه Òأ’Áن
ألسس -اب-ق Ÿول-ودي-ة وه-رأن ( 43سس-ن-ة)““ :توأ‹
أŸب -اري -ات أظ -ه -ر أÙدودي-ة أل-ب-دن-ي-ة وك-ذأ
غياب أ’نسسجام ب Úعناصسر ألفريق .أ◊ظ
وع -نصس -ر أŸف -اج -أاة ل -يسس ل -ه -م -ا أل -ك -ث Òم -ن
أŸسساحة ‘ كرة أليد ألعصسرية .لقد دفعنا
ثمن عدم ألتحضس Òأ’ن أ’–ادية ’ “لك

إأسسÎأتيجة وأضسحة ،لذأ عليها –ّمل وحدها
مسسؤوولية هذأ أ’خفاق ألذي خيّب آأمال ﬁبّي
ألكرة ألصسغÒة أ÷زأئرية““.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ح -ي -ا ‚ال أل-ذي سس-ب-ق ل-ه
أŸشس - -ارك - -ة ‘ خ - -مسس ب - -ط - -و’ت ع - -اŸي - -ة
““شسجاعة““ أŸدرب ألوطني
صسالح بوشسكريو ،ألذي قبل
أ’شسرأف على ألفريق قبل
ث Ó-ث -ة أشس -ه -ر م-ن إأن-طÓ-ق
أŸن- -افسس -ة .و‘ ه- - -ذأ
ألشس- - -أان ،ق - -ال ‚ال أل - -ذي
ي -ع -م -ل ك -م -درب ‘ م -رك -ز
ب- - - -اريسس سس- - - -ان جÒم - - -ان
أل-ف-رنسس-ي““ :ل-ق-د أسس-ت-ج-اب
ب- -وشس -ك -ري -و ل -ن -دأء أل -وط -ن
بقبول مهمة وصسفها ألبعضس
باإ’نتحارية ⁄ ،يكن له
م -ا ي -ك -ف -ي م -ن أل-وقت م-ن
أجل تكوين فريق تنافسسي لكنه قبل ألتحدي““.
ودعا ألدو‹ أ÷زأئري ألسسابق إأ ¤إأجرأء
““تغي Òجذري““ بالهيئة ألفيدرألية ألتي أخفقت
حسس -ب -ه ع-ل-ى ك-ل أŸسس-ت-وي-ات .و‘ –ل-ي-له
للوضسعية أوضسح““ :ألتحضس ⁄ Òيكن ‘ مسستوى
 ،·Óع-ل-ي-ن-ا
م -وع -د ب-ح-ج-م ك-أاسس إأف-ري-ق-ي-ا ل -أ
أŸقارنة فقط ب Úقيمة –ضسÒتنا وتلك ألتي
أل- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه- -ا أŸصس -ري -ون وأل -ت -ونسس -ي -ون.
أŸنتخبات أ’فريقية تتطور من دورة أ’خرى،
ونحن نفقد هوية لعبنا من سسنة أ’خرى““ .بعد
أل-ت-ت-وي-ج ب-ط-ب-ع-ة أ÷زأئ-ر سسنة  ” ،20وضس - -ع
أŸنتخب أ÷زأئري ‘ ““ألثÓجة““ Ÿدة تقارب
سسبعة أشسهر ‡ا أدى إأ ¤مرتبة  24وأخÒة ‘
مونديال  2015بالدوحة ألقطرية.
نفسس ألسسيناريو تكّرر بعد  8أشسهر من عدم
ألنشساط قبل كان  2016بالقاهرة.
ول- -لّ- -ت- -ذك ،Òح- -م- -ل ‚ال خÓ- -ل مسسÒت- -ه
ألرياضسية أ’حÎأفية ألÌية ألوأن سسيلتا فيغو
أ’سس -ب -ا Êث -م ب -ول -و - Êب -ي -ان -ك -ور وك -ري -ت-اي
بفرنسسا.
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لو ¤موبيليسس
الّرابطة اÎÙفة ا أ

ترتيب الفيفأ

““داربي““ عاصشمي واعد ب““ Úالنّصشرية““ و““ال ّصشفراء““

ا÷زائر تÎاجع إا ¤الصشف الـ ٣٦

تسس- -ت- -ك -م -ل ال -ي -وم م -ب -أري -أت
لو¤
ا÷ولة الـ  ١8للرابطة ا أ
م - -وب - -ي- -ل- -يسس ،ح- -يث ت- -ت- -ج- -ه
لنظأر إا ¤ملعب  5جويلية
ا أ
ال -ذي سس -ي -ح -تضس -ن ““ال -دارب-ي““
ال- -ع- -أصس- -م- -ي ب Úنصس -ر حسسÚ
داي وا–أد ا◊راشس ،ف- - -ي - -م - -أ
يطمح الرائد ا–أد العأصسمة
ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة اي-جأبية من
وه- - -ران ع - -ن - -د م - -واج - -ه - -ت - -ه
““للحمراوة““.
عمأر حميسسي
ي -ت -ط ّ-ل-ع ا–أد ا◊راشس ل-ت-ح-ق-ي-ق
ا’ن -تصس -أر ل -ل -ب -ق -أء رف -ق -ة ك -وك-ب-ة
اŸق -دم -ة خ -لل م -واج-ه-ت-ه نصس-ر
حسس Úداي وت - - -ع - - -ويضس خسس - - -أرة
ا÷ول- -ة اŸأضس -ي -ة أام -أم ج -م -ع -ي -ة
وه - -ران ال - -ت - -ي ج- -ع- -لت اأ’نصس- -أر
يطألبون أاشسبأل شسأرف بألفوز ‘
““الداربي““.
وسستكون صسفوف الفريق مكتملة
بعد التحأق اللعب أايت واعمر
بعد مشسأركته ‘ تربصس اللعبÚ
اÙلي ،Úفيمأ يعول اأ’نصسأر على
فعألية مزيأن الذي اسستعأد بريقه
خلل الفÎة اŸأضسية.
ويسسعى نصسر حسس Úداي لتحقيق
ا’ن -تصس -أر ،ح-يث اج-ت-م-ع اŸدرب
بوزيدي بلعبيه وطألبهم بتحقيق
ا’ن - -تصس - -أر ال - -ذي سس - -ي - -ك - -ون ل- -ه
ان-ع-ك-أسس-أت اي-ج-أب-ي-ة ع-ل-ى مشسوار
ال- -تشس- -ك- -ي -ل -ة ‘ ب -ق -ي -ة م -ب -أري -أت
البطولة.
وت-نّ-ف-سس أانصس-أر ال-ف-ري-ق الصس-عداء
ب-ع-د ت-أك-د مشس-أرك-ة ق-أسس-م-ي رغ-م
معأنأته من اإ’صسأبة حيث تكفل
ا÷ه -أز ال -ط-ب-ي ب-ت-ج-ه-ي-زه ل-ي-ك-ون
ح- -أضس- -را خ- -لل م- -واج -ه -ة ا–أد
ا◊راشس ،ف -ي -م -أ ت -ع -رف صس -ف-وف
ال -ف -ري -ق ع -ودة اŸه -أج-م السس-أب-ق
’وŸبي اŸدية دريفل بعد شسفأئه
من اإ’صسأبة.

الّرائد ‘ تنّقل
صشعب إا ¤وهران
يحّل ا–أد العأصسمة ضسيفأ على
م-ول-ودي-ة وه-ران ،وك-ل-ه ع-زم ع-ل-ى
–ق -ي -ق ا’ن -تصس -أر ل-لقÎاب أاكÌ
م- -ن –ق- -ي- -ق ال- -ه- -دف اŸن -ت -ظ -ر
اŸتمثل ‘ التتويج بأللقب حيث
ج -ه -ز اŸدرب ح -م -دي ع -ن-أصس-ره

ليكونوا ‘ اŸوعد.
وي - -دخ - -ل ال - -ف - -ري - -ق م - -واج - -ه - -ة
““ا◊م -راوة““ بصس -ف -وف م -ك -ت -م -ل-ة،
حيث يعّول اŸدرب حمدي على
النجأعة الهجومية للعب نأجي
بعد تسسجيله ثنأئية خلل ا÷ولة
اŸأضس -ي -ة أام -أم شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-أئ-ل،
إاضسأفة إا ¤ثنأئي الوسسط كودري
وبن خمأسسة.
وي -درك ب -وع -ل-ي م-درب م-ول-ودي-ة
وهران أان مواجهة ا’–أد سستكون
اأ’خÒة له على رأاسس ا÷هأز الفني
‘ حأل التع ،Ìحيث يراهن على
–قيق الفوز ’سستعأدة الثقة التي
غ -أبت ع -ن ال -ف-ري-ق م-ن-ذ ان-ط-لق

مرحلة العودة.
وي- -غ- -يب ع- -ن صس- -ف- -وف ال- -ف- -ري -ق
اŸهأجم دهأر واŸدافع مربأح
بسس-بب اإ’صس-أب-ة ،وسس-ي-ق-وم ب-وع-لي
Ãنح الفرصسة للعب Úآاخرين لسسد
هذه الثغرة ،فيمأ ينتظر مشسأركة
بقية العنأصسر التي كأنت حأضسرة
خلل مبأراة ا÷ولة اŸأضسية.
الÈنأمج
دفأع تأجنأنت ـ جمعية وهران
أام -ل اأ’رب -ع -أء ـ شس -ب -ي -ب -ة الّسس-أورة
نصسر حسس Úداي ـ ا–أد ا◊ّراشس
مولودية وهران ـ ا–أد العأصسمة

كأأسس العأ ⁄للمسسأيفة (سسيدات):

مششاركة  ١٢٨مبارزة ‘ اŸرحلة ٢٩
ان--ط--ل--قت ،أامسس ،اŸرح--ل-ة  29ل-ك-أسس ال-عأ⁄
للمسسأيفة ‘ اختصسأصس الشسيشس (سسيدات) بفندق
الهيلتون بألعأصسمةÃ ،شسأركة  128مبأرزة Áثلن
ن من التأهل
 32دولة من أاجل انتزاع نقأط “كنه ّ
إا ¤أاوŸبيأد  2016اŸقررة ‘ ريو دي جأنÒو
(الÈازيل).
“ثل ا÷زائر سسبع مبأرزات وهن على التوا‹ أانيسسة
لوم-ب-ي-أد اŸق-ب-ل-ة
خ -ل -ف -أوي ال -ت-ي ضس-م-نت ال-ت-أه-ل ل -أ
ولوزيرة خلفأوي وخديجة زرابيب وفريأل عجأبي
وأامÒة عويبأت ونأرÁأن الهواري وليلى غأزي.

ق -أل رئ -يسس ا’–أدي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-مسس-أي-ف-ة رؤووف
برنأوي ،إان اŸنأفسسة انطلقت ‘ أاحسسن الظروف.
علمأ أان  16ريأضسية اأ’حسسن ترتيبأ على اŸسستوى
ال -ع -أŸي ،ت -أه-ل-ن م-ب-أشس-رة ل-ل-دور ال-تصس-ف-وي ،ب-ي-ن-م-أ
سستتنأفسس  112مبأرزة ‘ دور اÛموعأت.
وب -ع -د ‚أح ال -دورة السس -أب -ق -ة اŸن-ظ-م-ة سس-ن-ة 2015
ب -أ÷زائ -ر ،ق-رر اŸن-ظ-م-ون اح-تضس-أن ه-ذه اŸرح-ل-ة
بنفسس البلد (ا÷زائر).
وسس -ي-خصسصس ال-ي-وم ال-ث-ألث واأ’خ Òل-ه-ذه اŸن-أفسس-ة،
اŸقرر اأ’حد اŸقبل ،للمبأرزة بألفرق.

مونديأل الكرة الطّأئرة (أاقل من  ٢٣سسنة)

مصشر –تضشن الّدورة ‘ ٢0١٧

سستجرى بطولة العأ 2017 ⁄للكرة الطأئرة لصسنف دون  23عأمأ (ذكور) Ãصسر ،حسسب مأ أاعلن عنه ا’–أد
الدو‹ للعبة.
وكتبت الهيئة الدولية على صسفحتهأ للتواصسل اإ’جتمأعي مأ يلي““ :بعد احتضسأنهأ Ÿونديأل ( 2001دون 19
عأمأ) ،حيث احتلت اŸركز الرابع ‘ الّترتيب النّهأئي ،سستن ّ
ظم مصسر مونديأل  2017دون  23عأمأ ‘ شسهر أاوت
Ãشسأركة  12منتخبأ““.
وأاضسأف نفسس اŸصسدر““ :أاّمأ مونديأل السسيدات فسسيدور بسسلوفينيأ بنفسس العدد من اŸنتخبأت (.““)12
بأإ’ضسأفة إا ¤مصسر ،ع Úا’–أد الدو‹ للكرة الطأئرة البلدان اأ’خرى اŸسستضسيفة للمنأفسسأت الدولية
اŸدرجة لسسنة .2017
بألنسسبة للرجأل ،سسيجرى مونديأل دون  19سسنة ودون  21سسنة على التوا‹ بألبحرين وجمهورية التشسيك ،ولدى
السسيدات –تضسن كل من اأ’رجنت Úمنأفسسة أاقل من  18سسنة واŸكسسيك منأفسسة أاقل من  20سسنة.

ا÷ولة الـ٢٠

بر›ة مباراة إا ـ
البليدة ـ أا ـ األربعاء
Ãلعب تششاكر
سستجري اŸبأراة اŸقررة بÚ
ا–أد ال -ب -ل -ي-دة وأام-ل اأ’رب-ع-أء
◊سسأب ا÷ولة الـ  20للبطولة
اÎÙف- -ة اأ’و ¤م- -وب- -ي -ل -يسس
ل -ك -رة ال -ق -دم ي -وم ا÷م-ع-ة 12
فÈاي- - - -ر اŸق- - - -ب- - - -ل Ãل- - - -عب
مصسطفى تشسأكر بألبليدة
(سسأ  ،)15 : 00حسسبمأ أاعلنت
ع - -ن - -ه ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة.
وتذكر الهيئة الكروية بأن لقأء
ال- -ذه -أب ال -ذي ج -رى ي -وم 18
سسبتم ÈاŸنصسرم ،لعب أايضسأ
Ãلعب مصسطفى تشسأكر““ ،طبقأ
ل- -ق- -رار ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة
ب›Èة اŸب- -أري- -أت اÙل- -ي -ة
ل- -ن- -فسس اŸن -ط -ق -ة ب -أŸلعب
الكبÒة““ ،علمأ أانّ لقأء الذهأب
انتهى بألتعأدل ( 1ـ .)1

ت- -راج- -ع اŸن- -ت -خب ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال -ق -دم
بثمأنية مراكز ‘ تصسنيف ا’–أدية الدولية
ل-ك-رة ال-ق-دم (ال-ف-ي-ف-أ) ،لشس-ه-ر فÈاي-رﬁ ،ت-ل
اŸرك - -ز الـ  36ع-أŸي-أ ،حسس-ب-م-أ كشس-فت ع-نه
الفيفأ ،برصسيد  746نقطة ،تراجع ““اÿضسر““
إا ¤الصسف الثألث إافريقيأ ،بعدمأ كأنوا ‘
اŸرتبة الـ  ‘ 28تصسنيف شسهر ينأير اŸأضسي،
‘ ح Úتتصسّدر كوت ديفوار ،بطلة افريقيأ
 2015الÎتيب القأري بأحتللهأ اŸرتبة الـ 28
ع -أŸي -أ مÎاج -ع -ة ب -تسس -ع -ة م-راك-ز ،م-ت-ب-وع-ة
Ãفأجأة التصسنيف منتخب الرأاسس اأ’خضسر
الذي قفز ا ¤الصسف الـ  33دوليأ متقدمأ
بسستة منأصسب مقأرنة مع الشسهر اŸنصسرم.
أام -أ ف -ي -م -أ ي -ت -ع -ل -ق Ãن -أفسس -ي اÿضس -ر ‘
التصسفيأت اŸؤوهلة ا ¤نهأئيأت كأسس افريقيأ
ل·  2017بألغأبون ،فقد تراجعت إاثيوبيأ
ل أ
بسس -ت -ة م -راك -ز ﬁت -ل -ة ب-ذلك اŸرت-ب-ة الـ 124
عأŸيأ ،فيمأ حأفظت ليسسوتو على اŸرتبة الـ
 152وتراجع منتخب السسيشسل ا ¤الصسف الـ
 .191أامأ ‘ اŸقدمة ،فلم يشسهد الÎتيب أاي
تغي ،Òحيث تواصسل بلجيكأ زعأمتهأ وتليهأ
ا’رجنت Úثأنية ثم إاسسبأنيأ ‘ اŸركز الثألث،
أام -أ ح -أم -ل ال -ل -قب ال -ع -أŸي  ،2014م-ن-ت-خب
أاŸأنيأ فيحتل اŸركز الرابع.

وأاوضسحت ا’–أدية على موقعهأ أانّ ““أاحسسن
 20منتخبأ ‘ العأ ⁄ ⁄يخوضسوا أاي لقأء ‘
 ،2016وب- -ه -ذا ف -إأن ت -رت -يب شس -ه -ر فÈاي -ر ⁄
يعرف اي تغي ‘ Òمقدمة التصسنيف““.
ودخل اŸنتخب الÎكي ‘ ترتيب احسسن 20
منتخبأ مسستغل تراجع نظÒه ا’يفواري ،أامأ
منتخب اÛر فدخل هو اآ’خر ‘ ›موعة
الـ ﬁ ،20تل اŸركز الـ  19وهو اأ’حسسن لهذا
الفريق ‘ تأريخه منذ إانشسأء هذا التصسنيف
‘ سسنة .1993
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ارت -قت السس -ع -ودي -ة بـ 20
مركزاﬁ ،تلة بذلك الصسف الثألث عربيأ و55
ع -أŸي -أ ،ل -ت-ت-ج-أوز ب-ذلك اŸن-ت-خب اŸصس-ري
(اŸرت- - -ب - -ة الـ  ،)56ن- -فسس الشس- -يء ب -أل -نسس -ب -ة
ل -ل -م -ن -ت -خب ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ال-ذي ارت-ق-ى بـ 21
منصسبأ ليتقدم ا ¤الصسف الـ  ‘ 110ترتيب
الفيفأ لهذا الشسهر.
وعلى طرف النقيضس ،هوى اŸنتخب الليبي بـ
 24درج - -ةﬁ ،ت - -ل ب- -ذلك اŸرت- -ب- -ة الـ 105
ع -أŸي -أ ،وه -و م -أ ح -دث Ÿن-ت-خب زÁب-أب-وي
ال -ذي ت -ق -ه-ق-ر بـ  23م-رت-ب-ة ل-ي-ج-د ن-فسس-ه ‘
الصسف الـ .131
وسسيتّم نشسر التّرتيب القأدم لل–أدية الدولية
لكرة القدم بتأريخ  3مأرسس اŸقبل.

للعأب اŸتوسّسطية ٢٠٢١
÷نة تنظيم ا أ

انعقاد لقاء تنسشيقي بوهران

انعقد لقأء تنسسيقي ‘ إاطأر التحضسÒات أ’لعأب البحر اأ’بيضس اŸتوسسط لسسنة  2021يوم
اÿميسس Ãقر و’ية وهران بحضسور رئيسس اللجنة اأ’وŸبية الريأضسية ا÷زائرية مصسطفى براف
ووا‹ وهران عبد الغني زعلن.
وقد تّقرر خلل هذا ا’جتمأع إاعأدة تأهيل اŸقر القد Ëلدائرة وهران الواقع بشسأرع واجهة
البحر ،والذي خصسصس موؤقتأ للجنة تنظيم هذه اأ’لعأب وإانشسأء خلية تنسسيق مؤوقتة يÎأاسسهأ
الوا‹ وكذا تنفيذ برنأمج ’‚أز مقر للجنة تنظيم اأ’لعأب اŸتوسسطية  ،2021كمأ أابرز رئيسس
اللجنة اأ’وŸبية الريأضسية ا÷زائرية.
وأاضسأف السسيد براف بأن ا◊ضسور قد نأقشس أايضسأ دفع تسسبيق ◊قوق التنظيم من قبل اللجنة
ا’وŸبية الريأضسية ا÷زائرية ،فضسل عن التطرق ا ¤مواضسيع أاخرى ،منهأ تلك اŸتعلقة بتنفيذ
جهأز Ÿتأبعة أاشسغأل القرية اŸتوسسطية اŸسستقبلية لوهران.
وقد أاشسأدت ÷نة التنظيم أ’لعأب البحر اŸتوسسط لدورة  2021واللجنة اأ’وŸبية الريأضسية
ا÷زائرية بألدعم اŸقدم من طرف ا◊كومة ،كمأ أابرز ذات اŸسسؤوول.
كمأ برمج لقأء آاخر ‘ غضسون اأ’سسبوع القأدم بوهران من أاجل تقييم الوضسعية ،حسسب رئيسس
اللجنة اأ’وŸبية الريأضسية ا÷زائرية.

ريأل مدريد

زيدان يوّقع عقدا جديدا إا ¤غاية ٢0١٨
أامضسى مدرب نأدي ريأل مدريد زين
ال -دي -ن زي -دان ع -ق-دا ج-دي-دا م-ع ال-ن-أدي
اŸل -ك -ي ،ي -نصس ع-ل-ى زي-أدة ق-ي-م-ة رات-ب-ه،
علوة على اسستمراره ‘ تدريب الريأل
ح -ت -ى م -وسس-م  ،2018حسسب م- - -أ أاوردت- - -ه
صسحيفة مأركأ ا’سسبأنية.
وأاوضس- -ح ن- -فسس اŸصس- -در ““أاّن ا’ت- -ف- -أق
السسأبق الذي تو ¤الفرنسسى من أاصسول
جزائرية زيدان Ãوجبه تدريب الفريق
ا’ول ل -ل -ن -أدي اŸل -ك-ي ك-أن ›رد ات-ف-أق
شسفهي وامتدادا لعقده القد Ëكمدير فني
لنأشسئي ريأل مدريد““.
وكأن زيدان قد ع ‘ Úالشسهر اŸأضسي
خ-ل-ف-أ ل-لسس-ب-أ Êراف-أي-ي-ل ب-ي-ن-ي-ت-ي-ز ال-ذي
أاقألته إادارة النأدي اŸلكي بسسبب تراجع
مسستوى الفريق وسسوء نتأئجه.
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ألسسبت  06فيفري  2016م
ألموأفق لـ  27ربيع ألثا 1437 Êهـ

‘ ﬁاولة يائسسة للتشسويشش على أتفاق ألسسلم وأŸصسا◊ة Ãا‹

إارهابيون يهاجمون قاعدة لأ ·ÓاŸتحدة ونقطة تفتيشش ‘ “بكتو
هاجم إأرهابيون ،أمسش ،قاعدة
’·
ل -لشس -رط -ة ت -اب -ع -ة ل -ق -وأت أ أ
أŸت- - -ح - -دة ون - -ق - -ط - -ة ت - -ف - -ت - -يشش
عسس- -ك- -ري- -ة ل -ل -ج -يشش ‘ م -دي -ن -ة
“بكتو شسمال ما‹.

وف -ق م -ا ن -ق -ل ألسس -ك -ان ف -ق-د أسس-ف-ر
ألهجوم عن وقوع قتلى ،حيث أعلنوأ أنه
ك- -انت ه- -ن- -اك ج -ثث ع -ل -ى أأ’رضس ق -رب
›مع أأ’· أŸتحدة حيث تقيم ألقوأت
ألنيجÒية ،وأسستمر دوي أأ’عÒة ألنارية
‘ ألقاعدة.
وذك -ر أول -ي -ف -ي -ي -ه سس -ا÷ادو أŸت-ح-دث
·Ó
باسسم بعثة حفظ ألسسÓم ألتابعة ل أ
أŸت - -ح - -دة ‘ م - -ا‹ (م - -ي - -ن - -وسس- -م- -ا) أن
أŸه -اج -م Úق -ادوأ سس-ي-ارت-ه-م إأ ¤م-دخ-ل
معسسكر أأ’· أŸتحدة صسباحا ثم فجروأ
ألسسيارة.
وأضس - -اف ““ه- -ن- -اك ع- -دد ›ه- -ول م- -ن
أŸهاجم Úدأخل أŸعسسكر وŒري عملية
أآ’ن تشسارك فيها قوأت مينوسسما وقوأت
من ما‹““ ،وتابع أنه ” إأجÓء شسرطي
أصسيب ‘ ألهجوم.
وق -ال مصس -در عسس -ك -ري ‘ “ب-ك-ت-و إأن
ألقاعدة كانت تضسم فرقة نيجÒية ،وذكر
سسا÷ادو أنها كانت خالية وقت ألهجوم

إأ’ من بضسعة حرأسس.
‘ ألوقت نفسسه هاجم مسسلحون نقطة
تفتيشس عسسكرية ‘ منطقة كابارأ قرب
أŸطار ،و ⁄يتضسح بعد ما إأذأ كانت هناك
خسسائر بشسرية.
يذكر أن حدة ألتمرد ‘ ما‹ أنخفضست
م -ن -ذ ب -دأي-ة م-ط-اردة أل-ق-وأت أل-ف-رنسس-ي-ة
للجماعات أإ’رهابية ألناشسطة ‘ كÈى
ب- -ل- -دأت ألشس- -م- -ال ق -ب -ل ع -ام ،Úل -ك -ن -ه -ا
تصساعدت مرة أخرى ‘ أآ’ونة أأ’خÒة
حيث كثف أإ’رهابيون من وتÒة ألهجمات

اŸانحون يعدون بـ10مÓي Òدو’ر ويشسّددون على ا◊لّ السسياسسي

عا⁄

 Èال
ع

أاوباما يتمسسك باÿيار السسياسسي

’مريكية
ت-رأقب أل-و’ي-ات أŸت-حدة أ أ
’حدأث ‘ ليبيا بكل دقة حسسب
تطور أ أ
ماصسرح به وزير دفاعها ““آأشستون كارتر
““إأ’ّ أّن -ه -ا  ⁄ت -ت -خ-ذ ب-ع-د أي ق-رأر بشس-أان
ت-دخ-ل-ه-ا ه-ن-اك ،ي-نصسب ألÎك-ي-ز ح-اليا
’ن
على إأحدأث تغي Òسسياسسي ‘ ليبيا أ
’رهابي يسسعى لكسسب
تنظيم ““دأعشش““ أ إ
’وضس -اع
م- -ك- -ان -ة ل -ه ه -ن -اك مسس -ت -غ  Ó-أ أ
’م-نية أŸضسطربة لÎويع
ألسس-ي-اسس-ي-ة وأ أ
’جرأمية.
أŸوأطن Úبأاعماله أ إ

ô°UÉf / ¢S

’من تعليق مفاوضسات جنيف
دي ميسستورأ يÈر Ûلسش أ أ

قال ألبنك ألدو‹ أÿميسش إأن كلفة
أ◊رب ألسسورية وأنعكاسساتها على دول
أŸنطقة بلغت نحو  35مليار دو’ر.
وتشس - -م - -ل ه - -ذه أل - -ك - -ل - -ف- -ة خسس- -ائ- -ر
أ’ق- - - -تصس- - - -اد ألسس- - - -وري وخ- - - -مسش دول
›اورة ه- -ي أل- -ع- -رأق ومصس- -ر ول- -ب- -ن- -ان
’ردن وتركيا ألتي تأاثرت -بدرجات
وأ أ
’زمة ألسسورية
متفاوتة -مباشسرة من أ أ
ألتي خلفت نحو  260ألف قتيل ‘ نحو
خمسش سسنوأت.
’ تشس - -م- -ل ه- -ذه أل- -ك- -ل- -ف- -ة أŸوأرد أل- -ت- -ي
خصسصس - -ت- -ه- -ا دول أ÷وأر ألسس- -وري ل- -ت- -ق- -دË
أÿدمات أأ’سساسسية لÓجئ Úألذين تدفقوأ
خصسوصسا على لبنان وأأ’ردن.
وج- -اءت ه- -ذه أأ’رق- -ام ‘ ت -ق -ري -ر أل -ب -نك
ألدو‹ ألفصسلي حول منطقة ألشسرق أأ’وسسط
وشسمال أفريقيا ،وألذي نشسر ‘ أليوم نفسسه
ألذي تعهد فيه أÛتمع ألدو‹ خÓل مؤو“ر
أŸان- -ح ‘ Úل -ن -دن ب -ت -وف Òأك Ìم -ن عشس -رة
مليارأت دو’ر Ÿسساعدة سسوريا ،وذلك إأ¤
غاية ألعام .2020
وق - -د رك - -ز أŸشس - -ارك - -ون ‘ ن- -دوة ل- -ن- -دن
ل- -ل- -م- -ان- -ح Úأÿم- -يسس أن- -ه ي- -ج- -در ب -ال -دول
أŸشس -ارك -ة أل -وف -اء ب -ع-ه-وده-ا ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
أŸأاسساة ألتي يعيشسها ألÓجئون ألسسوريون مع
أن تÈعاتها تبقى غ Òكافية لتسسوية أأ’زمة ‘
سسوريا ألتي تتطلب ح Óسسياسسيا عاج.Ó
وخÓل ألندوة ألح ألعديد من أŸتدخلÚ
·Ó
’سسيما قادة بلدأن كÈى وأأ’م Úألعام ل أ
أŸت -ح -دة ع -ل-ى ضس-رورة ح-ل سس-ي-اسس-ي ل-ل-ن-زأع
ألسسوري.
وصسرح بان كي مون باÿصسوصس ““إأن ألشسعب
ألسسوري ’ يحتاج إأ ¤ألطعام وإأ‰ا إأ ¤أأ’مل
م- -ن أج -ل مسس -ت -ق -ب -ل -ه““ وق -ال كÒي ‘ ن -فسس
ألسسياق بأان ““ألصسكوك ألتي وقعت لن تعيد
ألسسÓم إأ ¤سسوريا““ ودعا أŸسسؤوو’ن أأ’طرأف

’وضساع ‘ ليبيا
وأشسنطن تتابع عن كثب أ أ

ألسسورية إأ ¤فتح مفاوضسات سسياسسية من أجل
تسسوية تنهي أŸأاسساة.
سسياسسيا ،عقد ›لسس أأ’من ألدو‹ أمسس
جلسسة مشساورأت مع أŸوفد ألدو‹ أÿاصس
إأ ¤سسوريا سستيفان دي ميسستورأو ألذي قّدم
ت -ق -ري -رأ إأ ¤سس -ف-رأء أل-دول ألـ-› ‘ 15ل-سس
أأ’من ،عن ألظروف ألتي دفعت إأ ¤تعليق
مفاوضسات جنيف حول سسوريا.
وأعلن دي ميسستورأ أأ’ربعاء تعليقا مؤوقتا
ل - -ل- -م- -ف- -اوضس- -ات غ ÒأŸب- -اشس- -رة ب Úوف- -دي
أ◊ك- -وم- -ة وأŸع- -ارضس- -ة ألسس -وري Úح -ت -ى 25
فيفري أ÷اري ،مؤوكدأ أنه ““’ يزأل هناك
عمل يتع Úألقيام به““.
وعقدت أ÷لسسة أŸغلقة بناء على طلب
ف- -ن- -زوي  Ó-أل -ت -ي ت -رأسس ›لسس أأ’م -ن ل -ه -ذأ
ألشسهر.

انتصسارات ميدانية

تأاتي هذه ألتطورأت فيما يحقق أ÷يشس
ألسسوري أنتصسارأت ميدأنية كبÒة ،حيث “كن
أمسس من ألسسيطرة ألكاملة على بلدة ريتان
وهي معقل جديد Ÿسسلحي أŸعارضسة بريف
حلب ألشسما‹ ألذين ينتمون لتنظيم (جبهة
ألنصسرة) فرع تنظيم ألقاعدة ‘ بÓد ألشسام
بحسسب ما ذكر مصسدر عسسكري.
يشس -ار إأ ¤أن ألسس -ي -ط -رة ع -ل-ى ب-ل-دة ري-ت-ان
وألتقدم باŒاه بلدة ماير جاء بعد سسيطرة
أ÷يشس ألسس- -وري ع- -ل- -ى أŸدن أل- -رئ- -يسس- -ة ‘
شس- -م- -ال ح- -لب وه- -ي ب -ل -دأت دوي -ر أل -زي -ت -ون
حردني Ïمعرسستة أÿان وكسسر أ◊صسار ألذي
ت -ف -رضس -ه ج-ب-ه-ة أل-نصس-رة ع-ل-ى أŸدن ‘ ن-ب-ل
وألزهرأء.
كما “كنت قوأت ألنظام من ألسسيطرة على
بلدة عتمان أإ’سسÎأتيجية ألتي تعت Èألبوأبة
ألشسمالية لدرعا ،وذلك بعد معارك مع كتائب
أŸعارضسة.

والدة أابو خضس““ Òأاحرقو Êمرت““Ú

^ أل- - - -ق- - - -دسش :أصس -درت أÙك -م -ة
أŸركزية أإ’سسرأئيلية ‘ ألقدسس أÙتلة ،حكما
بالسسجن أŸؤوبد على أŸتهم ألثا ‘ Êقضسية خطف
وحرق ألفتى أŸقدسسي ألشسهيد ﬁمد أبو خضس .Òو ⁄تصسدر
أÙكمة بعُد قرأرها ألنهائي بحق أŸتهم ألرئيسسي ،وهو ما أثار
أسستياء عائلة أبو خضس Òألتي أعتÈت أ◊كم غ Òمنصسف.
جاء ذلك بعدما قدم ﬁامي أŸتهم ألرئيسسي قبل نحو شسهرين
تقريرأ طبيا يدعي فيه أن وكيله يعا Êمن أضسطرأبات نفسسية ،بينما
حكمت أÙكمة على أŸتهم ألثالث ( 16عاما) بالسسجن ألفعلي Ÿدة 21
عاما.

’ سسياسسة ‘ خطب ا÷معة

^ بغدأد  :قال أŸرجع أأ’على للشسيعة ‘ ألعرأق آأية ألله علي
ألسسيسستا ،Êأمسس ،إأنه لن يتطرق أ’مور ألسسياسسة بعد أليوم ‘ خطبته

على عدة موأقع ‘ ﬁاولة يائسسة على ما
ي- -ب- -دو ل- -ع- -رق -ل -ة ت -ن -ف -ي -ذ أت -ف -اق ألسس -ل -م
وأŸصس -ا◊ة أل -ذي ” أل -ت -وصس -ل أل -ي-ه بÚ
أأ’ط- -رأف أŸال- -ي -ة ألشس -م -ال -ي -ة ‘ ج -وأن
أŸاضس- -ي ب- -فضس -ل أل -وسس -اط -ة أ÷زأئ -ري -ة
ألفعالة وألنزيهة.
وللتذك 28 ‘ Òنوفم ÈأŸاضسي ،قتل
أرب -ع -ة أشس -خ -اصس -ب -ي-ن-ه-م ع-نصس-رأن م-ن
أل - -ق - -وأت أأ’‡ي - -ة -إأث - -ر ه- -ج- -وم شس- -ن- -ه
إأره-اب-ي-ون ع-ل-ى ق-اع-دت-ه-م أل-عسس-ك-رية ‘
منطقة ““كيدأل““ شسما‹ ما‹.

أثار جد’ وتسسبب ‘
أسستقالة وزيرة ألعدل

الŸÈان الفرنسسي
يناقشش مشسروع قانون
إاسسقاط ا÷نسسية
‘ جلسسة صساخبة ،بدأ أمسس أ÷معة ،نوأب
ألŸÈان أل -ف-رنسس-ي م-ن-اقشس-ة مشس-روع ت-ع-دي-ل
دسس- -ت- -وري أث- -ار ج- -د’ ويشس -م -ل إأدرأج ح -ال -ة
أل- -ط- -وأرئ ‘ أل- -دسس- -ت- -ور وم- -قÎح إأسس- -ق -اط
أ÷نسسية ألفرنسسية عن أŸتورط ‘ Úأعمال
إأرهابية.
وقد أّدى مشسروع ألتعديل ألدسستوري إأ¤
أسستقالة وزيرة وأنتقادأت دولية وأنقسسام ‘
أأ’غلبية أ◊اكمة.
وكان ألرئيسس ألفرنسسي فرأنسسوأ هو’ند
أعلن بعد ثÓثة أيام من أعتدأءأت باريسس ‘
 13نوفم 2015 Èنيته إأدرأج حالة ألطوأرئ ‘
أل-دسس-ت-ور وإأسس-ق-اط أ÷نسس-ي-ة أل-ف-رنسس-ي-ة ع-ن
مزدوجي أ÷نسسية ألذين يتورطون ‘ أعمال
إأرهابية.
وي- -رى م- -ؤوي -دو أل -ت -ع -دي -ل أن إأدرأج ح -ال -ة
ألطوأرئ ‘ ألدسستور من شسأانه أن يؤوطر أكÌ
ه- -ذأ أل- -ن -ظ -ام أ’سس -ت -ث -ن -ائ -ي Ãن -ح -ه إأط -ارأ
دسستوريا.
فيما يرى معارضسوه أنه ’ جدوى منه بل
وخطر على أ◊ريات ألعامة .وتلقى هؤو’ء
دعم أÛلسس أأ’وروبي ألذي أعت Èأن هذأ
أل -ن -ظ-ام شس-ه-د ““Œاوزأت م-ن ق-ب-ل ألشس-رط-ة““
ويسساهم ‘ ““تعزيز إأزدرأء أŸسسلم.““Ú
ل - -ك - -ن أ÷دل أأ’ك Èي- -دور ح- -ول مسس- -أال- -ة
إأسس- -ق -اط أ÷نسس -ي -ة ،ويشس -ار إأ ¤أن أل -ق -وأنÚ
ألفرنسسية تتيح إأسسقاط أ÷نسسية Ÿن أسسندت
له منذ أقل من  15عاما ‘ حال أإ’دأنة ‘
جرÁة إأرهابية .ويهدف مشسروع ألتعديل إأ¤
ت- -وسس- -ي- -ع ه- -ذأ أإ’ج- -رأء ل -يشس -م -ل م -زدوج -ي
أ÷نسسية أŸولودين ‘ فرنسسا.
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رغم أŸسساعي ألسسياسسية أأ’‡ية ألدأعمة
ل-ل-ي-ب-ي Úل-ت-وح-ي-د صس-ف-وف-ه-م وتشس-ك-يل حكومة
تتو ¤إأدأرة ألبÓد وألعمل على ضسرورة إأ‚اح
ألعمل ألسسياسسي.
غ Òأن ألرئيسس أأ’مريكي بارأك أوباما
يوأجه حاليا ضسغوطات كبÒة من جانب بعضس
مسساعديه لشسؤوون أأ’من ألقومي من أجل فتح
جبهة جديدة ضسد تنظيم ““دأعشس““ أإ’رهابي
‘ ل -ي -ب-ي-ا ،إأّ’ أّن أوب-ام-ا أوصس-اه-م Ãضس-اع-ف-ة
أ÷ه- -ود م- -ن أج- -ل دع- -م ح- -ك- -وم- -ة أل- -وح -دة
ألوطنية.
وكانت فرق ألعمليات أÿاصسة أأ’مريكية
وألÈيطانية قد زأدت من مهام أ’سستطÓع
ألسسرية ‘ ليبيا خÓل أأ’شسهر أأ’خÒة لتحديد
ألقيادأت أإ’رهابية وشسبكاتهم للقيام بغارأت
ﬁتملة.

تونسش تبدي قلقها من احتمال التدخل ‘ ليبيا
أبدى ألرئيسس ألتونسسي أÿميسس قلقه من
أحتمال تدخل عسسكري أجنبي ‘ ليبيا وطالب
بأان يتم ““ألتشساور““ مع بÓده بهذأ أÿصسوصس
قبل أتخاذ أي قرأر ‘ هذأ ألشسأان.
وقال قائد ألسسبسسي أثناء موكب تقبل تهاÊ
ألسسلك ألدبلوماسسي بالسسنة أ÷ديدة إأن أنباء
توأترت عن أسستعدأد ألليبي Úلتدخل أجنبي
و«غارأت Ÿكافحة دأعشس““ ،وشسدد ““أن على
ألدول ألتي تفكر ‘ ألتدخل ألعسسكري مرأعاة
مصسالح ألدول أÛاورة و‘ مقدمتها تونسس،
وعليها أن تتشساور معنا ‘ هذأ أÿصسوصس أ’ن
ما يفيدهم قد يسسيء إألينا““.
غ Òأن ألتحالف ألدو‹ أكد ألثÓثاء ‘

أجتماع بروما أن ألتدخل ألعسسكري ‘ ليبيا
غ Òوأرد
وت-ؤوك-د ت-ونسس ب-اسس-ت-م-رأر تضس-رره-ا بشس-ك-ل
خ -اصس م -ن ع -دم أ’سس -ت -ق -رأر ‘ ل -ي-ب-ي-ا أل-ت-ي
أسستغل ““تنظيم ألدولة أإ’سسÓمية““ أإ’رهابي
حالة ألفوضسى فيها للتمدد .كما أغلقت تونسس
حدودها مع ليبيا Ÿدة  15يوما ‘ نهاية 2015
وذلك إأثر أعتدأء أنتحاري ‘ قلب ألعاصسمة
تبناه هذأ ألتنظيم ألدموي وقتل فيه  12من
عناصسر أأ’من ألرئاسسي.
من ناحية ثانية صسادق ألŸÈان أأ’وروبي
‘ بروكسسل يوم أÿميسس على ’ئحة تدعم
حكومة ألوفاق ألوطني ألليبي بـ  478صسوتا
مقابل  81صسوتا ،ورأى أŸصسوتون أن دعمهم
للحكومة ألليبية سسيكون أŸفتاح لوضسع حد
للفرأغ ◊الة ألتقسسيم ألتي تعانيها ألبÓد.

حكومة مصسغرة من  12وزيرا
ق- -الت مصس- -ادر م- -ق- -رب- -ة م- -ن أŸشس -اورأت
أ÷ارية لتشسكيل حكومة وحدة ليبية أن أعضساء
أÛلسس ألرئاسسي أتفقوأ على أن ’ تتجاوز
أ◊ك-وم-ة أŸصس-غ-رة  12وزي -رأ ،وكشس-فت ع-ن
تقدم بخصسوصس أÓÿف حول حقيبة ألدفاع.
وجدد نوأب من برقة مطالبة كتلة عريضسة
‘ ›لسس أل -ن -وأب ب -أان ت -ب -ق -ى وزأرة أل -دف-اع
ضس- -م- -ن صسÓ- -ح- -ي- -ات رئ -يسس أ◊ك -وم -ة وه -و
م -اي -رفضس -ه ‡ث -ل -و ع -دة ج -ه -ات وي -ط-رح-ون
مقÎحا بتعي Úشسخصسية تكون ﬁضس إأجماع .
وي-ن-ت-ظ-ر أن تسس-ت-ك-م-ل أŸشس-اورأت لتشسكيل
حكومة مصسغرة ‘ غضسون يومﬁ ‘ Úاولة
م -ن أÛلسس أŸوأزن -ة ب Úم -ع -اي Òأل -ك -ف -اءة
وأÙاصسصسة أŸناطقية.

’مني
سسجلت – ّسسنا ‘ ألوضسع أ أ

السسلطات التونسسية ترفع حظر التجول

’مني،
بعد أن سسجلت – ّسسنا للوضسع أ أ
قّ-ررت وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ونسسية رفع
ح -ظ -ر أل -ت -ج -ول أل-ل-ي-ل-ي ‘ ك-اف-ة أن-ح-اء
ألبÓد ،وكان أ◊ظر فرضش ‘  22جانفي
أŸاضس - -ي ب - -ع - -د م - -وج - -ة أح - -ت - -ج- -اج- -ات
أجتماعية غ Òمسسبوقة ‘ ألبÓد منذ
أنتفاضسة .2011
قالت وزأرة ألدأخلية ‘ بيان ““تقرر بدأية
من أول أمسس أÿميسس رفع حظر ألتجول
بكامل ترأب أ÷مهورية ،وذلك تبعا لتحسسن
أأ’وضس- -اع أأ’م -ن -ي -ة““ ،وأإ’ج -رأء أل -ذي خ -ف -ف
مرت Úكان سساريا منذ منتصسف ألليل وحتى
أÿامسسة فجرأ.
على صسعيد آأخر ،كشسف تقرير حديث لـ
““أŸرك- -ز أل- -ل- -ي- -ب- -ي ل- -درأسس- -ات أإ’ره -اب““ أن
أل- -ت- -ونسس- -ي- -ات ي- -تصس- -درن أŸرت- -ب -ة أأ’و‘ ¤
أ’لتحاق بتنظيم ““دأعشس““ أإ’رهابي.
وبحسسب تقارير متطابقة ،فإان  700أمرأة
تونسسية ألتحقن بـ«دأعشس““ ‘ سسوريا وليبيا
وألعرأق.
ي- -ذك- -ر أن ح- -وأ‹  6آأ’ف ت -ونسس -ي ،وف -ق

أحدث ألتقارير أأ’منية ،يقاتلون ‘ صسفوف
أ÷ماعات أإ’رهابية ‘ ،بؤور ألتوتر ألكÈى ‘
ليبيا وألعرأق وسسوريا.
وقال أŸركز ألليبي إأن ما يحدث للنسساء ‘
تنظيم ““دأعشس ““ ألدموي ““فاق أبشسع أشسكال
أ’سستغÓل Œاه أŸرأة ،بعد أن حولها إأ¤
شسريك ‘ ألقتل وأ÷رÁة““.
كما كشسف أŸركز عن شسبكات تعمل على
Œنيد ألنسساء وألفتيات أŸرأهقات لÓنضسمام
إأ ¤ألتنظيم ‘ منطقة شسمال إأفريقيا.
وشسدد ألتقرير ألصسادر عن أŸركز ألليبي
ل -درأسس -ات أإ’ره-اب ع-ل-ى أن أل-ت-ن-ظ-ي-م ب-اشس-ر
ع -م -ل -ي-ة أسس-ت-ق-ط-اب أل-ف-ت-ي-ات لÓ-ن-خ-رأط ‘
صس-ف-وف-ه ب-اŸن-اط-ق أل-ت-ي يسس-ت-ح-وذ ع-ل-يها ‘
ليبيا.
وأوضسح ألتقرير ““أن أأ’عمال ألتي تقوم بها
أل -نسس -اء دأخ -ل دأعشس ل-ي-ب-ي-ا م-ت-ع-ددة ،وأول-ه-ا
خ-دم-ات أل-دع-م ،ف-ث-م-ة نسس-اء ي-ق-م-ن Ãهمات
دعم لوجيسستي ،كاإ’شسرأف على سسجن ألنسساء
Óرهابي.““Ú
وإأعدأد ألطعام ل إ

أŸعتادة ‘ صسÓة أ÷معة ألتي كانت على مدى سسنوأت مصسدر
إأرشساد أ’تباعه.
ويتمتع ألسسيسستا Êبنفوذ كب Òب ÚأÓŸي Úمن أتباعه ألشسيعة وله
سسلطة يندر أن يتحدأها سسياسسي عرأقي.

ألوأقعة شسمال بوركينا فاسسو ‘ ألـ 15من جانفي أŸاضسي.
وكانت كتيبة ““أŸرأبطون““ قد تبنت ‘ جانفي أŸاضسي عملية
أقتحام لفندق سسبلنديد بالعاصسمة وأغادوغو ،وأحتجزت ألعديد من
ألرهائن قبل أن تعلن بوركينا فاسسو أسستعادتها ألفندق ‘ وقت ’حق
بدعم من قوأت فرنسسية ،وقد أسسفر أ◊ادث عن مقتل نحو 27
شسخصسا و–رير  150رهينة من  18جنسسية.

^ موسسكو :أحتجز ›هولون أمسس› ،موعة من ألبحارة ألروسس
ك -ره -ائ -ن أخ -ت -ط -ف-وه-م م-ن ع-ل-ى م Ïن-اق-ل-ة ن-ف-ط ك-انت ‘ أŸي-اه
أإ’قليمية لنيجÒيا.
وأحتجزت ألناقلة ‘ خليج غينيا باŸياه أإ’قليمية لنيجÒيا ونقلت
إأ ¤أŸياه أإ’قليمية ÷مهورية بن.Ú

ا◊روب وهبوط النفط يخفضسان النمو

احتجاز بحارة روسش

اختطاف رهينة ببوركينافاسسو
^ وأغادوغو :أعلن ألتنظيم أإ’رهابي أŸسسمى ““أŸرأبطون““ ألتابع
لـتنظيم ألقاعدة ألدموي أختطاف رهينة أسسÎأ‹ وزوجته Ãدينة جيبو

^ باريسش :توقع ألبنك ألدو‹ أÿميسس أن يكون ألنمو أ’قتصسادي
بالشسرق أأ’وسسط وشسمال أفريقيا هبط ‘  2015إأ %2.6 ¤مقارنة بنسسبة
 ،2014 ‘ %2.7معتÈأ أن أ◊روب وهبوط أسسعار ألنفط أضسرأ بالوضسع
أ’قتصسادي لدول أŸنطقة.
وأوضسحت أŸؤوسسسسة أŸالية ألدولية ‘ تقريرها ألفصسلي حول أŸنطقة
ألعربية أن هبوط أسسعار ألنفط إأ ¤نحو ثÓث Úدو’رأ للÈميل مقابل أكÌ
من مئة دو’ر قبل عام ،Úسسبّب مشسكلة كبÒة Ÿصسدري ألنفط ‘ أŸنطقة
مع ترأجع ألعائدأت أ◊كومية بشسكل كب Òوتزأيد عجز أŸوأزنة.

ثقافة

ألسضبت  06فيفري  2016م
ألموأفق لـ  27ربيع ألثا 14٣7 Êهـ

نائب رئيسس جمعية نوميديا بوهران لـ““الششعب““:

موإقع إإلكÎونية لÎقية إلثقافة وتعليم إأ’مازيغية
ماجاءت به مرإجعة إلدسستور تكملة ÷هود إ÷معيات ‘ إ◊فاظ على إلهوية

كشش -ف أاك -ل -ي أاوع -م -ارة ن -ائب
رئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
““ن -وم -ي -دي -ا““ ب-وه-ران ،لـ““الشش-عب““
ع -ن شش -روع ا÷م -ع -ي-ة ‘ Œسش-ي-د
مشش- -روع ك- -ل- -ف ه- -و ب -ال -ت -نسش -ي -ق
بشش-أان-ه ي-ح-م-ل ع-ن-وان““ :اسشتعمال
ال - -ت - -ك - -ن- -ول- -وج- -ي- -ات ا◊دي- -ث- -ة
ك -النÎنت ‘ ح -م -اي-ة وا◊ف-اظ
لمازيغي““.
على الÎاث ا أ

حبيبة غريب
تصسوير :فوأز بوطارن
أوضض -ح م -نسض -ق أŸشض -روع ،أن ““ه -ذأ
أأ’خ Òي - - -دخ - - -ل ‘ إأط- - -ار أ◊ف- - -اظ
وألÎوي -ج ل -ل -ه-وي-ة ول-ل-غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة،
ويهدف إأ ¤إأنشضاء أرضضية على شضبكة
أ’نÎنت وأل- -ت- -ي Áك- -ن أسض -ت -غ Ó-ل -ه -ا
ك-ق-ام-وسش ف-رنسض-ي -أم-ازي-غ-ي يسضاعد
كل من يهتم بهذه أللغة ‘ تعلمها،
هذأ من جهة ،وكفضضاء ÷مع ورقمنة
ألÎأث أأ’م -ازي-غ-ي م-ن أم-ث-ال شض-ع-ب-ي-ة

وح -ك -م وإأل-غ-از وح-ك-اي-ات وم-ع-ا Êم-ن
جهة أخرى““.
‘ ذأت ألسضياق ،أضضاف نائب رئيسش
أ÷معية““،أنه سضيتم ألÎكيز ‘ تصضميم
هذه أأ’رضضية ألرقمية ‘ ،ألبدأية على
ألقوأميسش أŸوجودة ” ،سضيشضرع ‘
إأثرأئها بإادخال كل ما سضيتحصضل عليه
أف- -رأد أ÷م- -ع- -ي- -ة م -ن ت -رأث شض -ف -وي
أم-ازي-غ-ي““ ،م-ع-تÈأ أŸشض-روعÃ““ ،ث-ابة
ف- -رصض- -ة ذه- -ب- -ي- -ة إ’نشض- -اء ب- -نك ق- -ي -م
للمعلومات ،ألذي Áكن أ’سضتعانة به
ف -ي -م -ا ب -ع -د ‘ إأع -دأد ب -رأم -ج أخ-رى
م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -إاث- -رأء وت- -رق- -ي -ة أل -ل -غ -ة
أأ’مازيغية““.
و ⁄ي -ق -تصض -ر نشض-اط أ÷م-ع-ي-ة م-ن-ذ
سض- -ن Úع -دي -دة ،ع -ل -ى ه -ذأ أŸشض -روع
ف-حسضب ،ب-ل سض-ط-رت ،ب-رأم-ج ث-ق-اف-ية
أخ- -رى م- -ت- -ع- -ددة أأ’ه- -دأف ،م- -ن -ه -ا،
أليومية أو أ÷ريدة أ’لكÎونية ألتي
يريدها أفرأد أ÷معية فضضاء مفتوحا
ل -ل -ك -ت -اب -ة وأل -ت -ع -ب Òوأل-ق-رأءة ب-ال-ل-غ-ة
أأ’مازيغية.
ك -م -ا شض -رعت أ÷م-ع-ي-ة ‘ تصض-م-ي-م
وإأطÓ-ق م-وق-ع أل-كÎو Êل-ت-ع-ل-ي-م أللغة

أأ’مازيغية ،مفتوح لكل من يهمه أأ’مر
‘ أل - - -دأخ- - -ل وأÿارج ،حسضب ن- - -ائب
رئ - -يسض - -ه - -ا مشضÒأ إأ ¤أن أ’خ - -ت - -ي- -ار
وأ’عتماد على ألتكنولوجيات أ◊ديثة
وموأقع ألتوأصضل أ’جتماعي ،يهدف
إأ ¤ت-وسض-ي-ع رق-ع-ة أ’سض-ت-ع-م-ال وتعميم
ألفائدة لتشضمل أك Èعدد ‡كن من
ألناسش ،وفتح أÛال وإأتاحة ألفرصش
أم -ام ك -ل م -ن ي -ه-ت-م ب-ال-ه-وي-ة وألÎأث
وأللغة وأأ’مازيغية ،كما يرحب بكل من
يريد أŸشضاركة ‘ هذأ أŸشضروع.
وأضض- - - -اف أŸنسض- - - -ق ق- - - -ائ ،Ó- - - -أن
““أ÷معية ،شضرعت منذ مدة ‘ جمع
أ◊ك-اي-ات ألشض-ع-ب-ي-ة أأ’م-ازيغية ،حيت
سضيتم كبدأية إأصضدأر  4منها قريبا ،كما
أن- -ه- -ا أن -ط -ل -قت ‘ Œسض -ي -د مشض -روع
ألقاموسش ألفرنسضي أأ’مازيغي ،ألذي
سضيوسضع ‘ أŸسضتقبل إأ ¤عدة لغات،
م-ب-اشض-رة ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه-ا ألشضهر أŸاضضي
“وي  Ó-ل -قسض -م م -ن -ه م-ن ق-ب-ل أ’–اد
أأ’وروبي ،يقدر بـ 400مليون سضنتيم،
أي ما يعادل  ٪10من ألقيمة أإ’جمالية
له ،هذأ ‘ إأطار معاهدة ألتعاون ألتي
أب- -رمت ب Úأ’–اد ووزأرة أل- -ث -ق -اف -ة
وأل -رأم -ي-ة إأ ¤ح-م-اي-ة وأ◊ف-اظ ع-ل-ى
ألÎأث أ÷زأئري ،أŸادي وألÓمادي
أ÷زأئري““.
و‘ سضياق آأخر ،أعت Èأكلي أوعمارة
أن م- -ا ج- -اء ب- -ه ت- -ع- -دي- -ل أل- -دسض- -ت- -ور
أ÷زأئ -ري م -ن م -وأد ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى
ألÎأث أل - -ث - -ق - -ا‘ أ÷زأئ - -ري ،وك - -ذأ
ت -ك -ريسش أأ’م -ازي-غ-ي-ة ل-غ-ة وط-ن-ي-ة ه-و
تكملة –صضيل إأيجابي وطبيعي لكل
أ÷ه- -ود أل -ت -ي ب -ذلت وت -ب -ذل ‘ ه -ذأ
أÛال.
وأشض- -ار أŸت- -ح- -دث أيضض- -ا إأ““ ¤أن- -ه
سضيكون لهذأ ألقرأر وقع إأيجابي على
ك -اف -ة أÛت -م-ع أ÷زأئ-ري وع-ل-ى ك-ل
›هود ألرأمية للحفاظ على ألهوية
وألثقافة أ÷زأئرية بكل جوأنبها ،كما
أنه من ألضضروري تعزيز ألصضÓحيات
وتشض -ج -ي-ع أ÷م-ع-ي-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ت-ي
تلعب دور همزة ألوصضل ب ÚأŸوأطن
وأ◊كومة ،باعتبارها شضريكا قويا ‘
كل هذه أŸشضاريع ألصضائبة““.

 info@ech-chaab..comألعدد
16٩47 www.ech-chaab.com

رسسالة قسسنطينة

تبسشة وتلمسشان –طان رحالهما بقسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية

أإسسبوع إلثقا‘ ‘ طبق إلفنون وإلتقليد إلشسعبي

لسش- -ب- -وع ال- -ث -ق -ا‘
ي- -ت- -واصش- -ل ا أ
لوليتي تبسشة وتلمسشان بالقاعة
ال -كÈى ل -ل -ع -روضس ““أاح -م -د ب-اي““
م- -ع- -ط- -ي- -ا ح- -رك- -ي- -ة وان- -ت- -ع- -اشش -ا
ل -ت -ظ -اه -رة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصش-م-ة
ال -ث -ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة لسش-ن-ة ،2015
لسشبوع الثقا‘ منظم من طرف
ا أ
ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ث- -ق- -اف -ة
لعÓم ،يعرف منذ أاول أامسس
وا إ
مشش- -ارك- -ة ‡ي- -زة ل -ل -ف -رق ال -ت -ي
ج- -اءت بÈن- -ام- -ج م- -ث Òي- -ع -كسس
ثراء الÎاث ا÷زائري من ششرقه
لغربه ومن ششماله ÷نوبه ،زاده
ح-رارة ت-واف-د اŸواط-ن Úب-ك-ث-افة
ل -ل -ت -ع-رف ع-ل-ى ع-ادات وت-ق-ال-ي-د
ولي- -ات““ ،الشش- -عب““ ع- -اششت ه -ذه
لج-واء وت-ن-ق-ل أادق ال-ت-ف-اصش-ي-ل
ا أ
من عاصشمة الششرق ا÷زائري.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
معارضش تقليدية طبعت أجوأء قاعة
أل -ع -روضش أل-كÈى  ..م-ع-ارضش ت-رأث-ي-ة
شض- -دت أه- -ت- -م- -ام أل- -زوأر أŸتشض- -وقÚ
Ÿعرفة صضناعة تقليدية وحرف –مل
مضضام Úحضضارة وتنوع وثرأء ثقا‘
ل-ل-ج-زأئ-ر ع-ل-ى غ-رأر أل-زربية ،أللباسش

بن دعماشس من ڤاŸة:

إإعادة إ’عتبار للفنان غايتنا
بادرت دار الثقافة عبد اÛيد
الششافعي بڤاŸة أامسشية اÿميسس،
باحتضشان لقاء إاعÓمي –سشيسشي
لدباء
ج-م-ع ﬂت-ل-ف ال-ف-ن-ان Úوا أ
بالولية ،قام خÓله عبد القادر
ب- - - -ن دع - - -م - - -اشس رئ - - -يسس اÛلسس
لداب ب-إاب-راز
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون وا آ
لجهزة الرئيسشية التي يحتويها
ا أ
اŸرسش-وم اŸت-ع-ل-ق ب-ق-ان-ون ال-ف-نان،
ال-ذي Áث-ل ال-وسش-ي-ل-ة ال-ق-ان-ون-ية
لو ¤م-ن ن-وع-ه-ا م-ن-ذ اسش-ت-قÓ-ل
ا أ
ا÷زائ - -ر ،وال- -ت- -ي تسش- -م- -ح أاخÒا
ل- -ل- -ف- -ن- -ان ب- -أان ي- -ك- -ون ل -ه وج -ود
قانو ،Êعلى حد تعبÒه.

أمال مرأبطي

وأوضضح عبد ألقادر بن دعماشش بأان
جوده بو’ية ڤاŸة جاء لشضرح مهام
أÛلسش أل -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون وأسض-ب-اب
إأنشضائه ،معتÈأ أنه كان غ ÒمعÎف
ب -ال -ف -ن -ان ق -ان -ون-ي-ا ب-ال-رغ-م م-ن ك-ون-ه
موجود ويسضجل ألتاريخ ويتكلم على
ألذأكرة ويسضجل ألهوية.
ك -م -ا أضض -اف ‘ سض -ي -اق م -دأخ -ل-ت-ه،
ق - -ائ Ó- -أن ““أل- -ف- -ن- -ان م- -وج- -ود م- -ن- -ذ
أ’سضتقÓل و‘ غياب قانون خاصش به

 ⁄ي- -ك- -ن يسض- -م- -ح ل -ه أ’سض -ت -ف -ادة م -ن
ألضضمان أ’جتماعي و’ ألوصضول إأ¤
ه -ي -ئ-ات أإ’دأري-ة ،م-ه-م-ا ك-انت م-ي-ول-ه
ألفنية““.
ووأصض-ل ح-دي-ث-ه ق-ائ :Ó-ق-د ““ع-م-ل-نا
منذ سضنوأت عديدة على هذه ألوتÒة
لغاية  11جوأن من سضنة  ،2011وألتي
” ف -ي -ه -ا صض -دور م -رسض -وم ب -ا÷ري -دة

أل-رسض-م-ي-ة ،م-ت-ع-ل-ق ب-ال-ف-ن-ان ،ك-م-ا كان
تنصضيب أÛلسش ‘  5أفريل ،2012
وم -ن -ذ ذلك أل -وقت وأل -ع-م-ل م-ت-وأصض-ل
لغاية فيفري  ،2014أين حاولنا ‘ هذه
أل -فÎة إأع -ط -اء أسضسش ل -ف -ك -رة ق -ان -ون
أل -ف-ن-ان ،وه-ي ›م-وع-ة م-ن أل-ق-وأنÚ
تعÎف بالفنان ع ÈألÎأب ألوطني.
و«ل -ي -ك -ون أل -ف -ن -ان ‘ أŸسض -ت -وى
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وي -ح -ظ -ى ب -ال-ف-رصض-ة ‘ ت-ك-ريسش ف-ن-ه
وهويته ألقانونية ،كان ’بد من عملية
إأحصض-اء ع-ام ل-ل-ف-ن-ان Úع-ل-ى أŸسض-ت-وى
أل -وط -ن -ي و–دي -د وج-وده-م وم-ا ه-ي
أح -ت -ي -اج -ات -ه-م وك-ي-ف ي-ت-م نشض-اط-ه-م،
ف Ó-ب -د م -ن ت -وف -ر أŸع -ل-وم-ة ل-ت-ت-وف-ر
ألسضياسضة وألبطاقة سضنسضتفيد منها ‘
أŸلف““ ،يقول أŸتحدث.
وأعت Èبن دعماشش أÛلسش Ãثابة
أإ’طار ألقانو Êألذي طاŸا طالب به
ألفنان أ÷زأئري ،وألذي سضيكون على
حد قوله ،هيئة أسضاسضية ‘ حل ألكثÒ
م -ن أŸشض -اك -ل وأ’نشض-غ-ا’ت وأل-ه-م-وم
ألتي يعرفها ألفنان.
ومن جهة أخرى ،تعد هذه ألبطاقة
ت -ق -دي -رأ وع -رف -ان -ا ل -ل -ف -ن -ان Úأل-ذي-ن
ي -ت -م -ت -ع -ون أيضض -ا م -ن أآ’ن فصض -اع -دأ
بقانون سضيمنح لهم أ◊ق ‘ ألضضمان
أ’جتماعي ويعÎف به كعضضو فاعل
‘ أÛت- -م -ع““ ،حسضب م -ا أك -ده ع -ب -د
ألقادر بن دعماشش ،خÓل لقاء نظم
ع -ل -ى شض -رف أل -ف -ن-ان Úب-ه-ذه أل-و’ي-ة،
وألذي ” من خÓلها توزيع  6بطاقات
مهنية للفنان بڤاŸة ،فيما ” أيدأع
 180م -ل -ف ع -ل -ى مسض -ت -وى م -دي -ري-ة
ألثقافة.

أل-ت-ق-ل-ي-دي أل-نسض-وي ،صض-ن-اعة أ÷ريد،
ألقشضابية وألÈنوسش ألتبسضي ،ألزربية
ألنموشضية ،ألفخار ،فن ألطبخ ،ألفن
أل -تشض-ك-ي-ل-ي وأıط-وط ل-و’ي-ة ت-بسض-ة
ك -ل -ه -ا ح-اضض-رة ‘ م-ع-ارضش م-ف-ت-وح-ة
ل-ل-ج-م-ه-ور ت-روي أل-ف ح-ك-اية وحكاية
وتكشضف عن موروث وهوية.
إأن -ه -ا صض -ن -اع-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أل-ف-ن-ون
ألشض -ع-ب-ي-ة ،أل-ف-ن-ون أل-تشض-ك-ي-ل-ي-ة ،ف-ن-ون
أل-ط-ب-خ ،ه-ي م-ع-ارضش م-ت-ن-وعة ألهبت
بهو قاعة أحمد باي ألكÈى ،صضنعت
مزيجا متميزأ من ألعادأت وألتقاليد
..صض -ن -عت ج -وأ م -ن أل -ف -رج -ة زأدت -ه-ا
أ’سض -ت -ع -رأضض -ات أل -ف-ل-ك-ل-وري-ة ل-ف-رق-ة
م- -رأوح- -ة خ- -رأط -ه ل -و’ي -ة ت -ل -مسض -ان
ومعزوفات عيسضاوية مع جمعية عشضاق
سض -ي-دي ي-وسض-ف سض-ع-ادن-ي-ة ع Úت-ال-وت
جما’ نالت إأ’عجاب.
أسض -ت-م-ت-ع أ÷م-ه-ور أل-ذي غصضت ب-ه
ألقاعة بالسضهرة ألفنية لو’ية تلمسضان
ألتي تخللتها عروضش موسضيقية قدمته
‚م -ة ألÈن -ام -ج أŸوسض -ي -ق-ي أل-ع-رب-ي
““ر Ëحقيقي““ و«أ◊اج إأبرأهيم قاسضم““
مصض- - -ح- - -وب- - -ة ب- - -ج - -وق –ت ق - -ي - -ادة
أŸوسضيقي ““خليل بابا““.
إأنطلقت ألسضهرة بقوة زأدها تفاعل
أŸوأطن Úجما’ خاصضة وأن ألعادأت
وألتقاليد أ÷زأئرية تصضنع وتقدم عÈ
مزيج من ألشضرق وألغرب أ÷زأئري.
ت -لت أل -ن -غ -م -ات أŸوسض-ي-ق-ي-ة إأل-ق-اءأت
شض- -ع- -ري- -ة فصض- -ي- -ح- -ة وشض- -ع- -ب- -ي- -ة م- -ع
ألشضاعر““حسض Úصضحرأوي““ من تبسضة
وألشضاعر ““ألسضايح بغدأد““ من تلمسضان،
ألقى ألشضاعرأن أبياتا وقصضائد شضعبية
تفاعل معها أ÷مهور زأدتها إألتهابا
وصض-خ-ب-ا أن-غ-ام أل-ط-رب أل-ب-دوي أدت-ها
Óغ -ن-ي-ة أل-ف-ل-ك-ل-وري-ة
ف -رق -ة أ÷رف ل  -أ
وف -رق -ة أل -ك -اه -ن -ة فضض Ó-ع-ن أل-ف-ن-ان
““ق- -دور أل- -ك- -وي- -ف- -ي““ و«ع -م -ار م -ن -ار““
و«ألشضاب عليلو““.
من تلمسضان أطرب ك Óمن سضي عبد
أ◊م -ي -د ط -الب ب -ن دي -اب وأŸط -رب-ة
م -ر Ëب -ن ع Ó-ل أ÷م -ي -ع وأم -ت -ع-ت-ه-م
أسضتعرأضضات فلكلورية جمعية هوأري
ب -وم -دي -ن أل -ث -ق -اف -ي -ة سض-ب-دو ،صض-ن-عت
أل- -ع- -روضش ف -رج -ة أل -ه -بت م -درج -ات
ألقاعة ألكÈى.
توأصضلت ألسضهرة على هذأ أŸنوأل
جاعلة من قسضنطينة مدينة حية ’
تنام  ..ألسضهرة ألتي تعالت ‘ ليلتها
ك -ل -م -ات شض -ع -ري-ة ل-و’ي-ت Úك-انت أو¤
أن -ط Ó-ق وب -اك -ورة ألÈن -ام -ج أل-ث-ق-ا‘
ألذي يدوم إأ ¤غاية  7فيفري تزيده
أنتعاشضا حفÓت فنية يقدمها مطربÚ
م- -ن و’ي- -ة ت- -ل- -مسض- -ان ‘ صض- -دأرت -ه -م
أŸطرب ﬁمد ““توفيق بن غÈيط““
،أŸطرب ““حاج أحمد كر Ëبوغازي““،
أŸطربة ““ليلى بورصضا‹““.

اهمات
مسس

السسبت  ٠٦فيفري  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٧ربيع الثا ١٤٣٧ Êهـ

ثقافة

 info@ech-chaab..comالعدد
١٦٩٤٧ www.ech-chaab.com
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تشسريح اإلنسسان العربي اŸعاصسر ..األقنعة واŸظاهر

لو ¤التي يسستفتح بها حديثه ،متسسائÓ
لنسسان العربي؟““ يجد نفسسه يتع Ìمع الكلمات ا أ
لجابة عن سسؤؤال يبدو بسسيطا من أاول وهلة ،مثل““ :من هؤ ا إ
حينما يهم الدارسس با إ
لنسسان العربي اŸعاصسر .لقد كان العربي القد Ëمتجانسسا مع بيئته وثقافته ،واسستطاع من خÓل هذا
لشسكال التي يتمظهر فيها ا إ
عمن سسيكتب وب Úيديه عدد معت Èمن ا أ
التجانسس أان يبدع فيها ضسربا من الفن نعرفه بالشسعر ،مسستخلصسا من حقيقته الؤجؤدية إايقاعه اÿاصس ،حتى صسار ‘ ا◊ديث الشسريف أانه ““لن تÎك العرب الشسعر حتى تÎك
لبل حنينها““ ،تعبÒا عن التجذر ا◊اصسل بينه وبŒ Úربته الفنية والؤجؤدية من جهة وب Úامتداده ‘ السسياقاته الزمانية واŸكانية من جهة أاخرى.
ا إ

بقلم الدكتور :حبيب مونسسي

اÿاصص ،بل هي مسستهلكة تنتج من
خ Ó-ل اسس -ت -ه Ó-ك -ه -ا ألي-دي-ول-وج-ي-ت-ه-ا
أا‰اطا ﬁلية لها خالية من أابعادها
الفكرية التي أاسسسستها أاول مرة.

غ Òأان-ن-ا ال-ي-وم ح-ي-ن-م-ا ن-ع-اود ط-رح
السس -ؤوال ع -ل -ى أان -فسس -ن -ا ،ث-م ن-ت-ف-حصص
الواقع القائم ب Úأايدينا تنتابنا ا◊Òة
أام- -ام ال- -ت- -ع -دد وال -ت -ن -وع ‘ ““أاق -ن -ع -ة““
اإلنسسان العربي ،ونحن ندرك يقينا أان
ا÷وهر األول ل يزال حاضسرا باهتا ‘
اÿلفية التي تظللها األقنعة وتهيمن
عليها .ومن ثم رحنا نزيل هذه األقنعة
للنظر ‘ طبيعتها أاول و‘ حقيقتها
ثانيا ،حتى نسستكشسف من وضسعها على
هذا النحو على الوجه العربي وما هي
الدواعي التي دعت إا ¤ذلك.

إافرازات الؤاقع الجتماعي
طائفة مقلدة ،عاجزة عن إانتاج
فكرها اÿاصص

ﬂزون بشسري تنظره األعÚ
بشسراهة لسستثماره ‘ ا◊شسد
وا÷ماهÒية
لمي :هذا النمط من
-1العربي ا أ
العربي كث ‘ Òالوطن العربي وهو من
ﬂل-ف-ات السس-ت-ع-م-ار وال-فقر وا÷هل،
وهو إانسسان بسسيط فطري بطبعه ،غÒ
أان-ه مسس-ت-ع-م-ر ب-اÿراف-ات وال-ت-ق-ال-يد،
وأان- -ه أامّ- -ي- -ل إا ¤ال- -ت- -ق- -ل -ي -د ..سس -ري -ع
النصسياع ،راضسخ سسمح ..إانه اإلنسسان
ال- -ذي اسس- -ت- -غ- -ل -ه ال -تصس -وف ودج -ن -ت -ه
ال- -ط- -رق- -ي- -ة أاول األم- -ر ،ث- -م ج- -ن -دت -ه
األح - -زاب السس - -ي - -اسس - -ي - -ة م - -ن خÓ- -ل
اسس-ت-دع-اء ه-ذا ال-راب-ط ف-ي-ه ،وال-عزف
ع- -ل- -ى وت -ر ال -ولء والÈاء .وه -و Áث -ل
اıزون ال -بشس -ري ال -ذي ت -ن -ظ-ر إال-ي-ه
األع Úاألخرى بشسراهة لسستثماره ‘
مشس-اري-ع-ه-ا ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-لى ا◊شسد
وا÷م -اهÒي-ة .ألن-ه-ا ت-ع-رف م-داخ-ل-ه
وتتحسسسص أاوتاره ا◊سساسسة التي سسيتم
العزف عليها كلما دعت ا◊اجة إا¤
ذلك.
-2ال-ع-ربي الؤطني :وه -و Áث-ل
شسريحة أاخرى أاعلى شسأانا من األو¤
ألنه على خÓفها Áتلك حسسا وطنيا
صسنعته صسلته بالسستعمار ،كما شسكلت
اÿطابات الثورية أافق انتظاراته ،فهو
يطمح إا ¤دولة وطنية ،وشسعب متحد،
وزع- -ام -ة ق -ي -ادي -ة ت -ق -وده إا ¤ال -رق -ي
ا .Òÿغ Òأان ﬁصس - - -ول- - -ه اŸع- - -ر‘
ضس -ح -ل ل Áك -ن -ه م -ن إادراك ح-ق-ي-ق-ة
الصسراعات التي تسسكن الزعامة ،ول
األي- -ادي اÿف- -ي -ة ال -ت -ي –رك -ه -ا ،ول
اŸصس - -ال - -ح ال- -داخ- -ل- -ي- -ة واÿارج- -ي- -ة
اŸرتبطة بها ..فهو يدرك أان هناك
–دي- - -ات ‘ ال- - -داخ - -ل واÿارج ،وأان
هناك سسوء نيات وخيانات ،ولكنه ل
يسستطيع الوصسول إا ¤حقيقتها ألن
اÿط-اب ال-رسس-م-ي ي-ظ-ل-له ويحجبه،
ووسسائل اإلعÓم تبلبل تفكÒه ..و“ثل
هذه الشسريحة صسيدا معتÈا ‘ أاعÚ
األح- -زاب وال- -ط- -ا Úﬁإا ¤السس -ل -ط -ة
ال -ذي ي -ع -رف -ون ك -ي -ف ي -ك -ي -ف-ون ه-ذه
الشس- -ري- -ح- -ة Ÿشس -اري -ع -ه -م م -ن خ Ó-ل
ال -ع-زف ع-ل-ى وت-ر ال-وط-ن-ي-ة ،وال-وط-ن،
وال-ه-وي-ة ..وغÒه-ا م-ن اŸصس-ط-ل-حات
التي يبعد معناها عن إادراك الكثÒ
منهم .وهي الطبقة التي تشسكل عادة
Óحزاب إاذ Œدها
اıزون البشسري ل أ
موزعة بينها بحسسب ا÷هة أاو النتماء
اÙلي أاو العرقي أاو اللهجي..

اإلنسسان العربي اŸؤؤدلج ل يرى إال
نفسسه وإازاحة األخر من الطريق
-3ال-ع-ربي اŸؤؤدلج :إان-ه ال-ع-رب-ي
ال- -ذي ع- -م- -لت األوسس- -اط ال- -ث -ق -اف -ي -ة
واŸع -رف -ي -ة ع-ل-ى إان-ت-اج-ه ،م-ن خÓ-ل
الÈام- -ج وال -ك -تب وال -نشس -ري -ات ،وم -ن
خ Ó- - -ل دع - - -اة اŸن- - -ه- - -ج
واألي- - -دي- - -ول- - -وج - -ي - -ا ‘
ا÷ام -ع -ات واŸع -اه-د،
وُقدم له الواقع العربي
ع-ل-ى أان-ه واق-ع ع-ل-يل
م- - - - - -ريضص ي - - - - -جب
إاصسÓحه Ãا صسلح
ب- - - - -ه غÒه م- - - - -ن
اÛتمعات
اŸؤود÷ة،
وم - - - - -ن ث- - - - -م
انحصسر فهم
هذه
الطبقة
‘

األيديولوجيا ،وما تبشسر
ب -ه م -ن مسس -ت -ق -ب -ل ،وم-ا تسس-ع-ى إا¤
–قيقه من واقع ..غ Òأانها جعلت
ال- -ع -رب -ي اŸؤودل -ج ي -ن -ظ -ر إا ¤واق -ع -ه
القريب والبعيد على أانه حجر عÌة
ي - -جب إازاح- -ت- -ه م- -ن ال- -ط- -ري- -ق ﬁوا
وهدما .وأانه لو كان ‘ اŸاضسي خÒ
Ÿا انتهى إا ¤هذه التنيجة اŸزرية
ال-ت-ي آال إال-ي-ه-ا ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي .فصس-ار
اإلنسس -ان ال -ع -رب -ي اŸؤودل -ج ل ي-رى إال
نفسسه ،ول يرى ‘ الغ Òإال شسخصسا
Œب أاد÷ته أاو إازاحته من الطريق..

ه -ذا م -ا ي -فسس -ر م -أاسس -اة ال -ع -دي -د م-ن
اıالف Úلهذه الرؤوية الذين انتهوا ‘
السسجون ،أاو التشسريد ،أاو القتل.
وه-ي شس-ري-ح-ة ت-ت-ع-ا ¤ف-ك-ري-ا ع-ل-ى
غÒه- -ا ألن- -ه- -ا ت- -ع -ت -ق -د أان -ه -ا “ت -لك
ا◊قيقة ،وعادة ما تصسطف إا ¤جانب
ا◊اكم لعتقادها أانها مضسطهدة من
طرف الفرق األخرى التي تزاحمها ‘
السس - -ت - -ح - -واذ ع - -ل - -ى الشس - -ري - -ح - -تÚ
السسابقت .Úفهي تسستغل ا÷انب
ال -وط -ن-ي واŸشس-اع-ر
الوطنية

اسس -ت-غÓ-ل يسس-ت-ث-م-ر
ع - - - -ادة إاف - - - -رازات ال - - - -واق - - - -ع
الج- -ت- -م -اع -ي م -ن ف -ق -ر ،وت -ه -م -يشص،
وإاقصساء وسسوء توزيع للÌوة .واŸلفت
حقا ‘ حقيقتها أانها ل تختلف كثÒا
‘ اعتقادها عن اŸريد الصسو‘ الذي
يتلقى كل شسيء من شسيخه ،فهي طائفة
م -ق -ل -دة ،ع -اج -زة ع -ن إان -ت -اج ف-ك-ره-ا

-4العربي اŸثقف :هذا النوع من
اإلنسس -ان ال-ع-رب-ي يشس-م-ل ع-دة أاط-ي-اف
منها:
 العربي اŸسستغرب :الذي اغÎفث -ق -اف -ت -ه ورؤواه وتصس-ورات-ه م-ن ث-ق-اف-ة
أاخ- -رى ،ث- -م راح ي- -ج- -ت- -ه -د ‘ أاق -وال -ه
وأافعاله وكتاباته للتمك Úلها ،معتقدا
أاشسد العتقاد أانها اıرج الوحيد له
ول- -غÒه م- -ن ورط- -ة ال- -زم -ان ال -ع -رب -ي
اÎŸدي ،وأان النموذج الغربي جاهز
ب Úيديه Áكنه الكيل منه بالقدر الذي
يشساء ‘ الوقت الذي يشساء .غ Òأانه ‘
ف -ع -ل -ت -ه ت -لك Áث -ل ال -ع -ب -د اŸسس-ل-وب
اإلرادة الذي ل Áلك حريته إال من
خÓل الوهم الذي يسسكنه باعتقاده أانه
متنم إا ¤جهة ،وأان تلك ا÷هة صسادقة
‘ ع-اŸي-ت-ه-ا وان-ف-ت-اح-ه-ا على اآلخر،
متناسسيا تاريخها الدامي القريب أاو
ال -ب -ع -ي -د ،م -ؤوم -ن -ا أان م -ا ” ف -ي -ه م -ن
Œاوزات إا‰ا ك- -ان ث- -م- -ن -ا ل -ل -ت -حضس -ر
وا◊داثة.
ال-ع-رب-ي العروبي :رÃا ي -ك -ونظله قد تراجع كثÒا ‘ ظل خيبات
ال -ع -رب -ي وت -راج -ع ال-ق-وم-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة،
وخ- -ف- -وت أاصس -وات -ه -ا ‘ اŸن -اب -ر
السس-ي-اسس-ية ،والفكرية،
واألدبية.
غ Òأان - - - - - -ه
Áثل العربي
ال - -ذي ح - -اول
أان يعود أادرجه
إا ¤ع - - - - - -م- - - - - -ق
ال-ت-اري-خ ،م-ع-تقدا
أان النطÓقة يجب
أان ت- -ك -ون م -ن ه -ذه
ال- -فسس- -ي- -فسس- -اء ال -ت -ي
شس -ك -لت ال -ع-رب-ي األول
قبل أان توحده اللغة ‘
شس -ب -ه ا÷زي -رة ال-ع-رب-ي-ة.
ومن ثم كانت األفكار التي
ي- -ق -ف ع -ل -ي -ه -ا ‘ ادع -ائ -ه
ال-ق-وم-ي-ة ،أاف-ك-ارا ل-يسست ل-ه.
وإا‰ا ه- -ي أاف -ك -ار غÒه ال -ت -ي
أاح-ي-يت ال-ق-وم-ي-ات الضس-ي-ق-ة ‘
ال -غ -رب ‘ فÎات م -ع -روف-ة م-ن
التاريخ .فهو مسسلوب اإلرادة من
ناحيت :Úاألو ¤إانه يعود إا ¤ماضص
ل Áلك م -ن -ه إال صس -ورة ف -ل -ك -ل-وري-ة
باهتة األلوان .كثÒا ما تتأاسسسص على
األسس -اط Òوا◊ك -اي-ات اÙل-ي-ة .وه-و
ثانيا يغÎف من فكر عاشص أاصسحابه
واق- -ع- -ه- -م اÿاصص ف- -ل- -م ي- -ج -دوا غÒ
النتسساب اÙلي القومي بدي Óيدفع
عنهم التمييع الثقا‘ والسسياسسي الذي
“ارسس -ه ق -وى ت -وسس -ع -ي -ة ت -ق -ف ع -ل -ى
األبواب.
العربي اŸسسلمÁ :ثل هذا األخÒوج -ه -ا ي -ج -ذب إال -ي -ه أان -ظ -ار ال -داخ-ل
واÿارج ،غ Òأان- -ه- -ا أان- -ظ- -ار أاط -م -اع،
وتوجسص ،وخيفة ..ومن ثم فحقيقته ل

ُتلتمسص من خÓل اŸنهج الذي ينتسسب
إاليه باعتباره مسسلما ،وإا‰ا ينظر إاليه
من خÓل ““فهمه““ لهذا اŸنهج أاول ،ثم
من خÓل ما يراد له من طرف أاولئك
ال -ذي ي -ح -اول-ون –ريك ه-ذا اŸن-ه-ج
لصسا◊هم .وهذا ما يفسسر كثÒا من
الضسطراب الذي يعيشسه هذا اإلنسسان،
حينما يجد نفسسه ﬁاصسرا ‘ خلواته
من طرف من يفسسرون له دينه كل حÚ
على لغة من اللغات ،وعلى هيئة من
ال-ه-ي-ئ-ات أاح-ي-ان-ا أاخ-رى .ف-يسس-ت-ق-ر ‘
ذه -ن -ه وق-ع م-ا ي-ج-ده ““م-ت-ن-اقضس-ا““ بÚ
نصس- -وصس- -ه وأاف -ك -اره .ل -ذلك ك -ان ه -ذا
اإلنسسان الرهان الذي تتجند من أاجله
ك- -اف- -ة ال- -ف -رق ال -ع -ام -ل -ة ‘ السس -اح -ة
السسياسسية والفكرية ،ألنه Áثل العربي
““اŸتعلم““ .الذي عرف انتماءه وأادرك
أاصسالته ،غ Òأانه من الهشساشسة بحيث
Áكن اسستدراجه داخل هذا النتماء،
وهذه األصسالة إا ¤وجهات غاية ‘
التطرف والشسذوذ ..وقد أادركت كثÒ
م- -ن ال -دوائ -ر ال -ف -ك -ري -ة أان اÿل -ف -ي -ة
الثقافية التي يقف عليها هذا العربي
خ -ل-ف-ي-ة مشس-وشس-ة صس-ن-ع-ت-ه-ا اŸدرسس-ة،
واإلعÓم ،واÿطب الوعظية ..وزكاها
ال - -واق - -ع اÎŸدي والسس - -ت- -ع- -م- -ارات،
وخيبت السسلطات العربية انتظاراتها.
فهو ‘ هذا اŸوقف يقف وحيدا من
غ Òدليل .يجتهد Ãفرده ،ويعتقد ما
ي-راه م-ن-اسس-ب-ا ل-ف-ه-م-ه .ب-ع-دم-ا وق-ر ‘
صس - -دره أان اآلخ- -ر ل ي- -ري- -د ل- -ه اÒÿ
مطلقا .غ Òأانه يظل ‘ نظرهم من
اŸم-ك-ن-ات ال-ت-ي Áك-ن اسس-ت-غÓ-لها إاذا
–زبت األمور واسستثارُتها إاذا دعت
ا◊اجة إا ¤ذلك ،والعزف على جانبها
ال -ع -اط -ف -ي لت -خ -اذه -ا ب -ع -دا بشس -ري -ا
““مثقفا““ مناضس.Ó
ال-عربي النخبؤي :أاف-ردن-اه هناأاخÒا ،ألننا نرى أان كل األقنعة إا‰ا
تؤومن بفكرة أاو –لم بحلم أاو تتجه إا¤
وج -ه-ة ﬁددة .سس-واء اع-ت-ق-دت ف-ي-ه-ا
اıرج ،أاو سسيقت إاليها بخطاب أاو
وعد أاو غÒه من وسسائل التكييف .بيد
أان العربي النخبوي قناع انتهازي ل
دين له ول فكر ،واأنه ل يبصسر أابعد من
مصس -ل -ح -ت -ه اآلن -ي -ة ح -ت-ى وإان “ظ-ه-ر
بصسفات اŸثقف الذي Áتلك اŸعرفة
الدقيقة ،واÈÿة اŸيدانية .وأانه ‘
مقدوره أان يعدد أالسسنته ‘ خطاباته،
وأان ي -ت -م -ظ -ه -ر وقت ا◊اج-ة ب-أاق-ن-ع-ة
اŸواطنة ،والعروبة ،واإلسسÓم ..ألنه
خ - -ري- -ج ا÷ام- -ع- -ات ورائ- -د اıاب- -ر
واŸؤو“رات ..ول- -ك- -ن- -ه ‘ ك- -ل ذلك ل
Áلك ف - -ك- -رة ت- -أاوي- -ه ع- -ن- -د اشس- -ت- -داد
العواصسف فهو يفضسل أان يتخذ مأاوى
‘ حجر غÒه إاذا وجده أامامه جاهزا
مريحا ..واÿيانات ‘ الواقع العربي
تأاتي من هذه الطبقة التي عادة ما
ت -ك -ون ف -رسس -ي -ة سس -ه -ل -ة ل -ل -م -اسس -ون-ي-ة
والنوادي العاŸية اŸعروفة .ومن ثم
لبدي لهذه الدوائر
سسيكون ولؤوها ا أ
م--ه--م-ا أاخ-رجت ل-ل-ن-اسص م-ن أاغ-اÊ
الوطنية ،ومهما كان لها من تاريخ
‘ ذلك الدعاء..
وأاخÒا ..من هو العربي؟ الذي
Áكن أان نبني على عاتقه مسسقبل
لصسالة؟ اأو
العروبة؟ أاو الوطنية أاو ا أ
ا◊داثة؟؟ من هنا يبدأا السسؤوال..
لجابة ‘ يوم
ومن هنا قد تبدأا ا إ
ليام.
من ا أ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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هـ ـوسس يصص ـ ـل باأصصحابـ ـه إ ¤حـ ـ ـد إŸـ ـرضس
..سصلوك Áكن عÓجه

ُيدمن ألكث Òمنا ألتسصوق
وشصرأء ألسصلع أıتلفة
أŸعروضصة ‘ ﬂتلف
لسصوأق ألتي –ول أغلبها
أ أ
إأ ¤مرأكز Œارية لها
طريقتها أÿاصصة ‘
أسصتثمار هذأ ألهوسس ألذي
قد يبلغ لدى ألبعضس إأ¤
درجة أŸرضس....

«رغبة دإخلية ل أإسصتطيع إإيقافها»
«أاشصÎي ب Óهدف ﬁدد» ،هكذا تبدأا كميليا -
ز ،ربة بيت ،قصصة عشصقها للتسصوق ،تقول« :اŸرأاة
Óسصواق والطÓع على
بطبعها –ب الذهاب ل أ
ج -دي -د اŸوضص -ة ،وال -ت -خ -ف-يضص-ات ،و‘ ك-ث Òم-ن
لوقات اشصÎي تلك البضصائع على الرغم من
ا أ
أانني لسصت ‘ حاجة لها ‘ الوقت ا◊ا‹ ،ومن
اŸمكن أان تظل ‘ اÿزانة Ÿدة سصنة أاو أاك Ìمن
دون اسصتعمالها ،ولكن اسصتطيع القول أان وجودها
أاشصبع رغبة بداخلي».
لحيان ينتابني
وأاضصافت كميليا قائلة ‘»:بعضش ا أ
لشصياء التي لسصت ‘
شصعور بالندم على شصراء ا أ
حاجة إاليها ،إال أانني ل أاتعلم من أاخطائي وأاكرر
نفسش اŸوقف مرات عدة ،بحجة أانها فرصصة
ذه -ب -ي -ة ل -لشص-راء ب-أاق-ل سص-ع-ر ‡ك-ن .....،وÁك-ن
القول إانها أاصصبحت بالنسصبة ‹ عادة ل Áكن
مقاومتها ،فضص ًÓعن أان التسصوق يخرج اŸرأاة من
ا◊الة اŸزاجية السصيئة ويجعلها تنسصى الواقع
ال- -ذي ت -ع -يشش ف -ي -ه إاذا ك -انت “ر Ãشص -اك -ل ،ول
أاعتقد أان هناك امرأاة تسصتطيع السصيطرة على
ع- -م- -ل -ي -ة الشص -راء ،وإان وج -دت أا“ن -ى أان ت -وج -ه
نصصائحها لنسصتفيد منها».
وت - - -رى سص- - -مÒة ـ شش  ٤٠سص-ن-ة ،رئ-يسص-ة مصص-لحة
بإاحدى اŸؤوسصسصات العمومية ،أان إايقاع ا◊ياة
اختلف عن ذي قبل ،وأاصصبح سصريعًا بشصكل كب،Ò
وأاصص-ب-حت اŸظ-اه-ر وال-ت-ف-اخ-ر واŸب-اه-اة –تل

مكانة كبÒة ‘ حياة الكثÒين ،وقالت ‘ هذا
الصصدد« :هناك كث Òمن السصيدات يذه Íلشصراء
مسص -ت-حضص-رات ال-ت-ج-م-ي-ل ب-اه-ظ-ة ال-ث-م-ن Ûرد
لن-ه-ا شص-اه-دت إاحدى عارضصات
ال-ت-ق-ل-ي-د ،ن-ظ-را ً أ
لزياء اŸعروفة عاŸيا ،أاو على مواقع التواصصل
ا أ
الج-ت-م-اع-ي ،يسص-ت-خ-دم-ن عÓ-م-ة ع-اŸي-ة معينة
لتتفاخر ب Úأاصصدقائها أانها اقتنت ما اسصتخدمته
لعمى
تلك العارضصة اŸشصهورة ،وهذا التقليد ا أ
يرضصي غرورها».
وأاضص- -افت ق- -ائ- -ل- -ة« :ك -ثÒات يسص -رن وف -ق م -ب -دأا
(اصصرف ما ‘ ا÷يب يأاتيك ما ‘ الغيب) ،بل إاÊ
لح- -ي -ان نسص -اء ي -قÎضص -ن لشص -راء
أارى ‘ ب- -عضش ا أ
أاشصياء ليسصت أاسصاسصية لكي تتباهى وتتفاخر بها،
ففكرة الرفاهية أاصصبحت مهمة لدى الكثÒين،
لوقات تكون ذات أاهمية أاك Èعن
و‘ بعضش ا أ
لسصاسصيات ،ول يقتصصر ذلك على النسصاء فقط
ا أ
بل أاصصبح الرجال أايضصًا يفضصلون التسصوق وحب

تدأب Òمنزلية

كيف –تفظ Úبالبيضس
ألطول وقت ‡كن؟

لفضص-ل
ت -تسص -اءل أل -ع -دي -د م -ن ألسص -ي-دأت ع-ن أل-ط-ري-ق-ة أ أ
لنسصب ألتي Áكن حفظ ألبيضس بها ،لذأ
ودرجة أ◊رأرة أ أ
لرشصادأت ألتي “كنك من ألحتفاظ بهذه
سصنقدم لكي أهم أ إ
لط-ول وقت
أŸادة أل -غ -ذأئ-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة صص-ح-ي-ح-ة وصص-ح-ي-ة أ
‡كن.
بدأيًة إأعلمي أن أفضصل مكان لوضصع ألبيضس هو ألثÓجة،
وذلك من خÓل صصف ألبيضس ‘ ألطبق أıصصصس له ،من ثم
وضصعه دأخل ألثÓجة أو أÈŸد ،لكن ليسس ‘ أÛمد ،و‘ هذه
أ◊الة يبقى ألبيضس صصا◊ا لÓسصتهÓك Ÿدة  4إأ 5 ¤أسصابيع
أي ما يقارب ألشصهر أو أك.Ì
و‘ ح- -ال ” ت -رك أل -ب -يضس خ -ارج أل -ث Ó-ج -ة أي ‘ درج -ة
حرأرة ألغرفة فيجب ألنتباه إأليها بحيث أنه إأذأ كانت –ت
 22درجة ،ف Óضص ‘ Òإأبقاءه ‘ ألغرفة خارج ألثÓجة ،ول
ي -خشص -ى ع -ل -ي -ه م -ن أل -فسص -اد ،ل-ك-ن أن-ت-ب-ه-ي ف-إاذأ زأدت درج-ة
أ◊رأرة وتعدت ألثÓث Úمث ً
 Óفالبيضس يصصبح غ Òصصالح
لÓ-سص-ت-هÓ-ك ب-ع-د مضص-ي سص-اع-ت Úف-ق-ط ،ف-احذري أسصتعماله
للطبخ ‘ هذه أ◊الة.
لطباق قد –تاج Úإأ ¤ألبياضس
لكن ‘ بعضس أ◊الت أو أ أ
فقط دون ألصصفار ،فما أ◊ل لÓحتفاظ به دون أن يفسصد؟
أ÷وأب ب -ك -ل بسص -اط -ة رشص -ي أل -ق -ل -ي-ل م-ن أŸل-ح ع-ل-ى ألصص-ف-ار
وأخفقيه جيدًأ ثم ضصعيه ‘ أÛمد ◊ Úأسصتعماله.

اŸظاهر واŸغالة ‘ شصراء اŸقتنيات ،وأاصصبح
لنفاق فيما يلزم فقط مفهومًا غائبًا
الدخار وا إ
لذهان ،وحل مكانهما التفك Òبشصكل وقتي
عن ا أ
وع -دم ال -ت -حسصب ل -ل-مسص-ت-ق-ب-ل ،ل-ذلك ي-جب ع-ل-ى
لول-ي-ات
له -ل أان ي -زرع -وا ‘ أاب -ن-ائ-ه-م ت-رت-يب ا أ
ا أ
وصصفة الدخار».

إلتخفيضصات  ..تلهب إŸتسصوقÚ

سصمية  -ط ٣٠سصنة ،طبيبة عامة ،تؤوكد أانها كانت
تشصÎي أاغراضصاً ب Óوعي ،فبمجرد أان تعجبها
سصلعة ما تشصÎيها على الفور من دون تفك Òفيما
لن أاصصبح لدي
إاذا كانت –تاجها أام ل ،وقالت »:ا آ
مسصؤووليات وأاعرف قيمة اŸال وكيف أانفقه فزاد
ال -وع -ي ع-ن-دي ،ول-ك-ن أاك Ìشص-يء ي-ج-ذب-ن-ي ،ه-ي
النظارات الشصمسصية ول أاسصتطيع أان أاسصيطر على
رغبتي ‘ شصرائها بالرغم من أان لدي عددا ً كبÒا ً
منها ول حاجة ‹ بشصراء اŸزيد».

وأاكد جمال ـ ك ٤5 ،سصنة أان الكث Òمن اŸتسصوقÚ
يقبلون على شصراء أاشصياء ل حاجة لهم بها Ûرد
وضصع لوحات التخفيضش أاو (الصصولد) ،حتى ولو ⁄
يكن لهم حاجة بها ظنًا منهم أانهم يوفرون ،ولكن
لشصياء
لن هناك بعضش ا أ
هذا اŸفهوم خاطئ أ
تتلف Ãرور الوقت وهنا ل يسصتفيد الزبون من
عملية الشصراء.
و‘ السصياق ذاته قالت نارمان  -ر ،أانه Ãجرد أان
توضصع لوحات التخفيضصات على اÙال التجارية
Œد ال- -زب -ائ -ن ي -ه -رع -ون إال -ي -ه -ا ح -ت -ى ول -و ك -ان
التخفيضش بنسصبة بسصيطة ظناً منهم أانهم يوفرون،
ول -ك -ن ه -ذا ي-وف-ر ل-ه-م ف-ق-ط الرت-ي-اح ال-ن-فسص-ي،
وأاضصافت ...»:أانا أاخصصصش جزءا ً من الوقت ‘
فÎة السصÎاحة أاثناء العمل Ûرد التمشصية ‘
لسصواق وشصراء أاي منتج حتى وإان  ⁄أاكن بحاجة
ا أ
له ،وذلك يسصاعد Êمن التخلصش من ضصغط العمل
والتوتر النفسصي وتكملة باقي اليوم ‘ العمل».

لنسصان من خÓل سصلوكيات
يرى اıتصصون أان ا إ
معينة يحاول إاشصباع أاشصياء ﬁددة يرغب بها،
منها أانه يلجأا للشصراء ب Óهدف من أاجل كسصر
ال-روت ،Úوه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة تسص-اع-ده ع-ل-ى التنفيسش
لن -ف -ع -ا‹ ،واŸرأاة بشص-ك-ل ع-ام تشص-ع-ر ب-ال-راح-ة
ا إ
النفسصية بعد الذهاب للتسصوق ،لتفريغ الشصحنات
السصلبية ،والتسصوق يزيدها ثقة بالنفسش ،فتلجأا
للتسصوق ب Óهدف ،واقتناء أاشصياء ليسصت بحاجة
لفكار ‘ البيئة اÙيطة مثل
لها ،نتيجة بعضش ا أ
التفاخر والتباهي ،وÛرد التقليد لتشصعر بأانها
لفكار تؤودي إا¤
ليسصت دون اŸسصتوى ،وكل هذه ا أ
الشصراء غ ÒاŸق  ،وهذه الأفكار يصصدقها العقل
وينفذها السصلوك ،فضص ً
 Óعن أان هناك أاسصبابًا
ترجع للطفولة نتيجة للحرمان غ ÒاÈŸر أاو
الزواج من شصخصش بخيل ،وح Úتباح الفرصصة
لنفاق يصصبح شصخصصية انتقامية ‘
للشصخصش ‘ ا إ
الشص -راء ،ح -ت -ى ي -ع -وضش ال -ن -قصش ال-ذي ع-ان-اه ‘
فÎات حياته اıتلفة.
ف -الشص -خصص -ي -ة حسصب اıتصص Úال -ت -ي ت -ق -ت-ن-ي
الأشصياء ب Óهدف وب Óداع ⁄ ،تنضصج بعد من
ا÷انب القتصصادي اŸا‹ ،وغ Òقادرة على
التخطيط ،وا◊ل ‘ ا◊د من شصره التسصوق
يكمن ‘ –ديد الدافع من وراء الشصراء ،وذلك
بالطÓع على اأفكار اإيجابية ،ومن اŸمكن اأن
تسص -ت -غ -رق ع -م-ل-ي-ة الشص-ف-اء وت-غ-ي ÒاŸم-ارسص-ات
والأفكار اÿاطئة من  ٣اإ ٦ ¤اأشصهر.
ومن ب Úالطرق التي يتبعها اıتصصون لتغيÒ
هذه العادة السصيئة ،طريقة تسصمى «كف السصلوك
ت د ر ي ج ي اً »  ،ت س ص ا ع د ‘ ا ل ت خ ل ص ش م ن ن ه م ا ل ت س ص و ق ،
فعندما يذهب الشصخصش للتسصوق وتعجبه سصلعة
يجب اأن يتمهل ويعطي لنفسصه فرصصة للتفكÒ
ويÎكها ،ويذهب Ÿكان اآخر فاإذا ظلت السصلعة
عالقة ‘ ذهنه وتشصغل تفكÒه ،فمعنى ذلك اأنها
ضصرورية واأسصاسصية ،اأما اإذا تناسصاها ،و ⁄يفكر
ب -ه -ا ف -ي -ع -ن -ي ذلك اأن -ه -ا ل-يسصت اأسص-اسص-ي-ة ،وم-ن
اŸمكن السصتغناء عنها ،كما ينصصحون بضصرورة
الÎك - -ي - -ز ع- -ل- -ى ت- -ه- -ذيب السص- -ل- -وك ،واإشص- -ب- -اع
الح-ت-ي-اج-ات ل-دى ال-نششء ب-ا◊د ال-ط-ب-ي-عي من
دون اŸبالغة وتنشصئتهم على القناعة والرضصا
Ãا Áلكون.

صصحتك ‘ غذأئك

Œنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب إŸعلبـ ـ ـ ـ ـ ـات....

Áكن أان نحصصر أاسصباب وجيهة لتفادي
تناول اŸعلبات ‘ عدة أامور ،خاصصة حÚ
يتعلق األمر باألطفال ،فينبغي المتناع
عن إاطعامهم اŸعلبات “اما بسصبب أان:
 مصص -ادر ال-ت-ع-ل-يب ل-يسصت م-وث-وق-ة ع-ل-ىال -دوام ،ول ت -ت -وف -ر م -ع -ل -وم -ات واضص-ح-ة
ودق -ي -ق-ة ل-ل-مسص-ت-ه-ل-ك Úح-ول ال-ت-زام ه-ذه
الشصركة أاو تلك بالشصروط واŸواصصفات
اŸطلوبة لتصصنيع الغذاء ،وعلى األخصش
إاذا كانت اŸعلبات مسصتوردة ،بحيث ل
نضصمن الطرق تخزينها وما تعرضصت له
من حرارة أاو ظروف شصحنها وتوزيعها.
 اŸواد ا◊اف- - -ظ - -ة ال - -ت - -ي تضص - -اف إا¤األط -ع -م-ة اŸع-ل-ب-ة ،إلط-ال-ة ع-م-ر اŸن-ت-ج
ومنعه من التعفن أاو التأاكسصد أاو تغي Òلونه
أاو رائحته أاو طعمه ،والتي تبقي الطعام

‘ حالته النضصرة ولو مّر أاك Ìمن سصنة
على تعليبه ،تلك اŸواد التي ل يشصار إاليها
على األغلب ‘ لئحة اÙتويات ،ويتم
الكتفاء بذكر اŸلح فقط كمادة حافظة،
ت - -ل - -ح- -ق الضص- -رر ب- -ا◊وام- -ل واألط- -ف- -ال
واليافع Úوكبار السصن.
 ﬁتواها ذو نوعية وجودة متدنية ،علىافÎاضش أان اÿضصر أاو ا◊بوب أاو الفواكه
أاو ح -ت -ى األسص -م -اك وغÒه -ا ك -انت ق -ب -ل
تعليبها من أاجود األنواع ،إال أانها بعد أان
تطبخ أاو –ضصر بطرق صصناعية وتخلط
باŸواد ا◊افظة ،تعلب Ÿدة طويلة ،هذه
الشصروط Œعل منها مواد غذائية فاقدة
للمغذيات واŸنافع ،ول بد من اسصتبدالها
باŸأاكولت الطازجة.
 -الطÓء الداخلي للعلب اŸعدنية يضصر

بالصصحة ،فالطÓء الذي من اŸفÎضش أان
يحفظ الطعام ويطيل عمره ،هو عبارة
ع-ن اŸركب ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ث-ن-ائ-ي ال-ف-ينول،
وحسصب ﬂتصص Úفإان هذه اŸادة تتسصرب
إا ¤الطعام اÙفوظ واŸعلب ،وقد تؤوثر
ع- -ل -ى سص Ó-م -ة ال -دم -اغ والسص -ل -وك وغ -دة
الÈوسص - -ت - -ات ل - -دى األج - -ن- -ة واألط- -ف- -ال

واليافع ،Úإاذ إان بعضش الدراسصات أاشصارت
إا ¤أانها مادة مسصرطنة وخطÒة.
وننصصح ‘ األخ Òبتجنب أاو التقليل قدر
اإلمكان من تناول الطعام اŸعلب ،وعدم
تسصخ ÚاŸعلبات أاو تعريضصها للحرارة،
واسصتبدالها بالطعام اÙفوظ بالعبوات
الزجاجية.

طفولة وأمومة

إإبني يتدخل ‘ أإحاديث
إلكبـ ـ ـ ـ ـ ـار؟؟؟

 ⁄ي -ع -د ي -ك -ت -ف -ي ال -ط-ف-ل ب-اإلنصص-ات إا¤
ا◊ديث الدائر ب Úأابويه أاو إاخوته ،بل
بات يحشصر نفسصه دائماً مبدياً رأايه ووجهة
نظره ‘ النقاشش الدائر ،حتى وإان كان
ا◊ديث يدور حول أامر ل يعرف عنه
شصيئًا ،اŸهم عنده أان يلتفت إاليه اآلخرون
وأان يجذب أانظارهم ،فماذا يدور داخل
عقل الطفل عندما يبلغ من العمر خمسش
سصنوات.
‘ هذه السصن يبدأا الطفل بإادخال نفسصه
‘ ا◊وارات الدائرة حوله من أاجل جذب
أانظار اآلخرين نحوه ،وقد يصصل به األمر
إا ¤طلب اأدوار من قبل والديه لتنفيذها

وإاب -راز سص -م -ات-ه الشص-خصصّ-ي-ة م-ن خÓ-ل-ه-ا،
ويفسصر العلماء هذا السصلوك بأانّ األطفال
‘ سصن اÿمسش سصنوات من العمر يدركون
ب -أاّن أاف -ع -ال -ه -م يشص -اه -ده -ا وي -ت -أاث -ر ب -ه -ا
اآلخرين ،ويسصتطيع األهل أان يلمحوا ذلك
مث ًÓعندما يبحث طفلهم عنهم ويسصأالهم
إان كانوا يوّدون أان يسصمعوا منه كيف يعد
للمائة ،ثّم يشصعر بالفرح لثنائهم عليه بعد
ذلك.
ويرجع العلماء السصبب ‘ هذا التطّور ‘
ال- - -ف- - -ه- - -م إا ¤ازده - -ار ‘ ‰و ال - -قشص - -رة
اÿارجّية للفصش ا÷بهي ‘ الدماغ ،وهي
اŸن -اط -ق اŸسص -ئ -ول-ة ع-ن ال-وع-ي ال-ذات-ي

وصصنع القرار لدى الطفل.
وح -ت -ى ت -ت-م-ك-ن-وا م-ن مسص-اع-دة أاب-ن-ائ-ك-م
عليكم إاذا رأايتم طفلكم يقوم بشصيء دقيق
مثل اللعب بشصكل جيد مع أاصصغر أاخوته،
فبدلً من القول« :أانا سصعيد للغاية ألّنك
تتعاون مع أاخيك» ،قل له« :أاظن أانّ أاخاك
سص -يشص -ع -ر ب -الرت -ي -اح إاذا قضص-يت وق-تً-ا ‘
ت-ع-ل-ي-م-ه ك-ي-ف-ي-ة ب-ن-اء ب-رج قطع اŸكّعبات

اÿاصّصة به».
و‘ هذا السصياق أاشصارت أابحاث حديثة
مهتّمة بنمو الطفل ،إا ¤أان األطفال (‘
سص -ن اÿمسش سص -ن -وات) ع -ن -دم -ا ي-ت-ح-دث
إال -ي-ه-م أاول-ي-اء أام-وره-م ع-ن وج-ه-ات ن-ظ-ر
اآلخر نحو أافعالهم ،يتعلّمون بشصكل أافضصل
ت- -وق- -ع مشص- -اع- -ر اآلخ- -ري- -ن ‘ اŸواق -ف
اıتلفة مسصتقب ً
.Ó
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إنسسرسس جار  Êفاسسن إنكم كل إسس نالسسبث إغميسس نتمازيغث..ما Êإتافم
ÿبار نتمورثنا إسس ووإلن يÓن نسسنيهن إق غورن سسكل ،إشسنويث ،إمزإبيث ،إقبايليث،
إشس-اويث ،إترإقيث..إلشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"إلشسعب" م -انك إت -ي -ل-ي سس-م-ا إو إزإث إن ك-ل
نوقرإي..إلهدف إنغ نتا إعذإل نالشسي يÓن يÎإق إق جرنان "إلشسعب"  ،وإإنتشسني
نÎحب سساÿطوإث إنيغ لرياي  Êقرإين نوجرنان مانك إثنحسسن.

أسس ÷ناسس لهÓك إأششمتان

 3نسشبيطارأث ٌقتيبازة أهنايان وجذأن أبذأن
ٌقا◊ملث أبرأج فلهÓك إأششمتان ييذمارأن نتسشذنان

إوّك -ذ ث -ا‰ه -ال نسس -رإبسس ن -ت -زم-رث
دم- -زذإغ ن -ال -و’ي -ة ن -ت -ي -ب -ازة م -اسس
““توفيق جسسيم عمرإ ““Êبلي يÓن 3
نسس-ب-ي-ط-ارإث أإه-نايان وجذإن أإبذإن
ٌق- -ا◊مث أإو’ئ- -يث أإب- -رإج ف- -ل -ه Ó-ك
إشسمتان يتشساثان إذمارإن نتسسذنان
على حسساب ماتا يقار لبÓن أإوطاÊ
أإحاياذ فلهÓكو.
تيبازة :عÓء.م
و ي- -ن -ا م -اسس ““جسس -ي -م ت -وف -ي -ق ع -م -را““Ê
ف -ل -مسس -ال -ت -و ب -ل -ي سس -راب-اسس-يسس أاه-ن-اي-ان
أاسسغينيد إاكالو إاÁضسان سسان نالتاويÓث
يقنان سسÈاج فلهÓك إاشسمتان ييذمارن
ن-تسس-ذن-ان سس-رسس-ان-ي-هان ٌقسسبيطار ““فارسس
ي -ح -ي““ ل -ق -ل -ي -ع -ة دو’ سس -ب -ي-ط-ار نـ«اأ’م و

الطفل““ نتيبازة ٌقانقبالت ي Óييج نالتاويل
نيضسان داقذٌ Ëقسسبيطار نسسيدي غيÓسس
م-ا Êي-ت-وسس-م-ا السس-رب-يسس أاع-ال-ج إاموضسان
لهÓك إاشسمتان سسٌقسسٌقاسس نـﬁ ، 2009ال
مانك يناُ انهال نتزمرث نالو’ية بلي ’ن
أاخÓ-ل د’ط-ب-اء يسس-ف-اي-ذان سسٌ-ق-سس-يلغ نيغ
سسٌقكوان فلهÓك إاشسمتان دو’ فالتاويل
يقنان زيسس فيزيرات نياران إاÁضسان ،و
اهنايان إامارو وجذان أاسسيوران التاويلو و
أاب-دان ف-ا◊م-لث اب-راج ف-ل-هÓ-ك إاشس-متان
يÓن توا ⁄أاهبذا ٌقهمزوورا أايور ‰ارسس
وي  Ó-ه -ر Êه -م -ع -ظ-ال ’ ،خ-ط-ر ل-هÓ-ك
ي-تشس-اث-ان إاذم-اران ن-تسس-ذن-ان ن-ت-ان ي-وسساد
دامزوار ٌقلحسساب نا◊ا’ث لهÓكو .
ٌقغ Òنيضسان ،جردان سسراباسس نتزمرث
نالو’ية فيزيرات أاسسٌقاسسو إاÁضسان 264
دا◊ا’ث ت -ي-ج-ذي-ذي-ن ل-هÓ-ك-و يسس-ت-ك-ل-ف

زيسسانت السسربيسس يقنان زيسس نسسبيطار
نسسيدي غيÓسس و  63ذŸياء سسٌقموضسانو
ت- -يسس- -ذن- -ان و ال- -كÌث نسس -انت ه -ل -ك -انت
سسالرهضس لهÓكو يتشساثان إاذماران ،دو’
ج -ردان سس-راب-اسس-و ب-ل-ي  219سسٌقموضسانو
زغ -ذان ٌق -ال -و’ي -ة ن -ت -ي -ب -ازة و إاذان -يضس -ان
أاوسسانيد سسالو’ياث ◊ناياضس  ،و سسوامو
أاييلي السسربيسس لهÓكو نسسبيطار نسسيدي
غيÓسس يسستكلف سسأاك Ìنـ 1500دموضسان
سسÒزم ٌق- - -ج- - -وان  2009أاŸع -اذ إان ٌ-ق-ورا
أاسسٌ- -ق- -اسس- -و إاÁضس -ان ،و ي -ي -مضس ◊سس -اب
إام -وضس-ان سسـٌ 88قـ 2010رٌ 331ق- -ـ 2012
رٌ 757قـ  2013قبل أادياذار ٌ 332قـ 2014
ر 264دا◊ا’ث أازذغ - - -اث  ،و ا◊م - - -لث
أاب-راج ف-ل-هÓ-ك-و إادي-اٌق-وران ات-اي-ان أات-ادي-و
أاك -يسس ا◊م -لث ن -يضس -ان أاسس -ف -ه-م م-ي-دان
فلوموراث يصساواضسان رلهÓكو.
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تدشش Óنتجم نوغرم نتجننت

ت -دشس  Ó-إسس -ق -ارن Œم ت -ب -دى إخ-دإم
دوندإه إسسقسس  200٦إغرم نتجننت
ت- -ب- -دى سس- -م- -ن -او إم -ك -رإسس إخ -دم -ان
إع -اون ‰دإن دودتشس -ل ي -د إضس -ع -اف
دوسس إسس- - - -ح - - -ق إع - - -اون “دورتسس.
ت -دشس -ل -ي -و إتسس -ادج ي -غ -لب ن -دم Ó-ق-ة
دجروإن دمناوت “و ندزير.
اشس -رى اوح -دي دخ ات -خ-دم ت-دشسÓ-ي-و دي-ن
اع -اون ن -ن -وج -ي Ó-ن ان -غ ل -ي -ت -ام -ى سس-وزول
ن -وف -وسس ن-ل-م-ع-اون-ات انسس-وف-ار دال-ت-او’ت
نلمعاشس دبسسون اسسحقان “دورتنسسان مع
وت-ب-اع ن-ت-زم-ارت-نسس-ان .سس-خدامان ازعÓك
اتسس - - -دج دخ اج- - -رو ن- - -ادرار اتسس- - -دج 220
ن -ال -ع -م -ل -ي-ات ن-ت-ط-اوي-ن ب-اط-ل اي-اال-ف-اي-دة
‰وضسان سسومعاون ‰ناو اطببان ادوسسÚ
سسمناو “و ندزير.
ام- - -اشس- - -ي اتسس- - -دج م- - -ن - -اوت ال - -رح Ó- -ت
ن -وف -وره -ات م -ع اك -ون دسس -ل-م-اد ‰ك-راسس
اح - -رشس ن - -ا◊رف - -ات ن- -وف- -وسس دوح- -رشس
نتكرزت اربى نتززوى اتسسدج اقت الدورة
اي -ال -ف -اي -دة ن-ك-رزان ت-ع-ن-ى ارب-ي-ى ن-ا◊وت
Ûال ن -وم -ان ام -اسس ن -ت -ج -م -وي -ن ن -ع -رن

ايالفايدة ناجار  140نكرزان دوسس يغسس
اسسنمر نويتلسس احرشس.
اماشسي اتوضس غال اوسسلماد نا◊رفات
نوفوسس اتوخدامن سسالتاو’ت نتزدايت مع
م -ن -او ام -زواران دم -ن -اوت ا’خ -تصس-اصس-ات
سسونعار نيغلب ‰دان مع ازو Êنالتاو’ت
ن - -وخ - -دام ات - -واشس - -ول Úتضس - -ع- -اف دوزوÊ
نلمعاشس امكراسس دوسس اسسافر ’شسغرسس
اعمار يوسسد سسوزغار يقضسع دبريد.
تدشسÓيو ت“ Óل غال دسسات اقاضس غال
اودواى نالف Úنومضسان نتطاوين باطل
ب- -اÿصس- -وصس ام -وشس -ان ادج -وج -ان اورران
د“و ا’نت اخصس دسس- - - - -نت ال - - - -ت - - - -او’ت
ن - -ت - -زم - -ارت او÷ي ام - -اشس - -ي ي Ó- -ا◊ال
اغرمان ازعÓك كل بي Óشسرى دسس واجد.
ت -دشس  Ó-ن -ت-ج-م-ي ت-وغ ات-خ-دم غ Òال-و’ي-ة
نتغردايت امبعد تفغ غال وزغار توضس غال
اغ -رم -ان اضسضس -ن“ Úورت -ن -غ اوت-ف-ان دسس
ي - -غ - -لب ‰ك - -راسس ددب - -اب اغسس- -ان ان- -داه
ادوخ- -دام اي -وشس ام -ق -ران دوع -اون ‰دان
دوسس يحتاج اسسحق ادتوعاون .
إلشسيخ باعلي وإعمر  -تغردإيت -

أفرنوسس م يومسس ثغل ألقيماسس

ورعان سسكان انلوراسس امقران سسÒتو ذي
ب -اث -نت ،اذخ-نشس-ل-ةن اذام ال-ب-اق-ي ،سس-راق-ن-د
لفراح أانسس سسالفرق نالرحابة أاق Óتغنانت
فÎاث انلجداد وخدمنت سسالباروذ مانÚ
تسس -ل Úال-ف-رق بشس-ام أاذف-رق ل-ف-راح ف-ل-ع-ب-اذ،
وحÎنت ذي لعراسس أاذلوفال يحÓن كامل،
نوفا شسياي أاسسناط ذي ناو سسما Êإاقفرق
الوا‹ أانباثنت Ÿفاثح نسسكناث نالسسوسسيال
فلعباذ اق Óربحنهنت ،وبشسام أاذع Èالسسكان
ف -ل -ف -رحث انسس -ن ،أاوي -ذ ل -ف-رقث ن-ال-رح-اب-ة
ننقاوسس ذيسس إارقازن تشساثن أابندير وتقن
ال -زرن -ا وت -غ -ن -ان وسس -نت ن -ل -خÓ-ث رقصس-نت
الرقصس انزيك أاق Óيتوعاد الروح ،ونوفا
ي- -وذان اوك- -ل ت- -ف- -وري- -ج- -ن وف -رح -ن م -ل -ي -ح
سس -اإ’سس -ت -ع -راضس -اي أاق Á Ó-وق وي -ع-ا ل-ع-ب-اذ

لفرقاث نالرحابة ذي باثنت
ورعان –فاظنت فموروث
انلجداد ذي ل ـ ـ ـ ـ ـوراسس

نÎاث ن- - -ا’ج- - -داد
إاميزورا ،ما ÊإاثÓ
ال- - - - -ن- - - - -يث واÒÿ
أاذل- -ه- -ن -ا وإام -عشس -ار
“جمالن فا Òÿوذي لفراح و“عوانن.
وأاو ث-وشس-ا ل-ف-رقث ن-رح-اب-ة ن-ن-ق-اوسس إال-وا‹
انباثنت ذالضسيوف أاق Óاوسسيند إايذسس Ÿثال
يحلى لباسس فتمورث انلوراسس ما Êإاتغننا
لغنا انزيك أاق Óبحكا فلخ Òوفتضسحياث
‰زورا وفلقيم ‚زايري Úأامكرمن و◊نانة
وأامعاون ولباسس نتغاوسسيون ثربان فÓسسنت،
وسس- -رق- -ن -ت -ي -د ثشس -ط -اح Úأاق  Ó-رف -ذنت ي -ا
اق-ت-ف-وري-ج-ن وأاوي-ن-ه-نت ن-ال-ت-اري-خ ن-ن-ق-اوسس
انزيك سسÒتو ما Êإاق Óأاوبندير يقور إايذ
ن- -رق- -اصس انسس- -نت ،الشس- -ي- -اي ي -دج -ا ال -وا‹

أانباثنت
يطلب
سسيسسنت
بشسام
أادع -اوذن ل -غ -ن -ا ذالشس -ط -ي -ح ،وي -ن -ا إال -ف -رق -ا
أاسسسس -ن -ع -ث -ن م -امك أاذي-وث ال-ب-اروذ ،خ-اط-ر
ينباهر مليح سسيسسن.
ال- -رح- -اب- -ة ذي ل -وراسس ث -ت -ع -ب -ار ف -ا’ح Ó-م
نالسسكان ولهموم أانسسن وث Óحتى ذي الثورث
ذم -رسس -ول ي -حÓ-ن ج-ار اÛاه-دي-ن ،وأا’ن
ات -غ -ن -ان ف -ال-ث-ورث وت-ق-ن ا◊م-اسس-ة ذق-ل-وان
ناÛاهدين بشسم أاتقاذن وأاذحاربن فرنسسا
خاطر الشسعب ا÷زايري كامل يقور أاغÓن
سسن.
باثنت Ÿ :وشسي حمزة

أافرنوسس ،نغ أاعÓي سسثشسويث اذيون نلبسس
ادجن امزيغن امزور .ذصسنف ايسس نلبسس
اسس- -لسس- -ن ي- -رق- -زن ذشس- -ث- -و .أاف- -رن -وسس ذي -ن
اقسس- -م- -دن ال- -ه -يب اورق -ز.أاب -رن -وسس ي -زضس
اسسثضسوط ثمÓلت ادتكسسن ذلون انتفسسث م
لد جدعن أاُول .ثلوين اسسزذيغنت ثضسوت
اسسومن يحمن اسس Úاتسسعدينت ذقمشسضس
امبع اترنت سسقرذشس  .اسس Úيتسسيليد ثلم
بضس- - -رف يك أاذي- - -د .ث- - -ل- - -م بضس - -رف أاذي - -د
ي- -تسس- -م- -خ- -ل -ف ع Ó-حسس -اب ثÈوسسث.يسس -ل
وضس- -رف ازورن اوزط ن- -ثÈوسسث نشس- -ث -و ن -غ
أاضسراف ارقاق أاوبرنوسس أانتفغ نغ نلميعاذ
اق-تسس-ولسس-ن اول ذق-ن-ب-ذ.م-ا ي-ل ‰ع-ن ث-م-غل
ذقسس -م أاورن -وسس أان -اف أاذوي -ن يسس -ع -ن اق-ي-م
أاطاسس غور وقذوذ امزيغ .أابرنوسس ذŸعن
نلحرم ذسسر اتسسرقز .قارنسس أارقاز يلسسن
أاب- -رن -وسس ذرق -از ب -وث -يسس -اسس اقسس -ع -ن أاوال
ذث -ج -م -عث .أام-ك-ن أاق-ارن اك-ر ك-ان أات-لسسضس
أاب -رن -وسس سس -ل -م -ع -ن ب-وي-ن أاورن-ق-ودر ل-ع-وي-ذ

امزذغ .أامكن ابرنوسس أاذلعني ابغذوذ.أاقذوذ
يسس- -م- -ودث ذراز ان- -ب- -ق ن- -ل -ح -رم  .أاسس -لسس -ن
أابرنوسس أاكن أاسسن ÚاقÓك ثغÓضس ذعقال
بقرو نل عرشس .العرشس يسسلسسك ابرنوسس
نصسÌن .أام- -ك- -ن اثسس- -لسس- -ن اثسس- -ل- -يث م ث- -د
سس-خ-م-يسس .أات-لسس اب-رن-وسس أام-بسس .ثسس-ل-يث
اث - -روح سس - -دو ل - -ع - -ن - -ي ام- -بسس ويسسÌي- -تسس
سس -وب -رن -وسس انسس .اب -رن -وسس اتسس-رغ-ز ي-اك
اتطف ذثجديث .ابرنوسس ذلهيب ذ◊رم.
اب -رن-وسس ذي-ن اق-مشس-ع-ن ذدون-يث .أات-ذديث.
اق- -ارن اب- -رن- -وسس م- -ا Áسس ث- -غ- -ل ا◊مسس.
ذمذي اب Úاونسس Úالقيم ب Úادجن ÷ذوذ.
وي- -ن Áسس- -ن اب- -رن- -وسس ن- -اغ يسس- -ع -د ث Ó-سس
أام -ك-ن-يسس أاذÁسس ذث-ج-م-عث ي-اك ذل-ع-رشس.
غاسس أاذيريذ ابرنوسس Ÿعن أاوريتسسغل زديغ
امزيك .ايق ذتوصسي انتجديث .اه ابرنوسس
ال- -ق- -اسس أاذي- -ل ◊رم Ãذن اري -تسسÒي -ذ أاور
يتسسمسس.
إلبويرة :ع نايت رمضسان
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^ 0٦ف -ي-ف-ري  :195٦زي - -ارة «غ - -ي م- -و‹» رئ- -يسس
ا◊كومة الفرنسسي للجزائر ،تقابلها جماهÒ
اŸسس-ت-وط-ن Úب-ال-ط-ماطم والشستائم تعبÒا عن
رفضسها لصسÓحاته اŸقÎحة.
^  0٦فيفري  :1959بداية تطبيق ﬂطط ا÷Ôال
لم-داد ع-ن-ه-ا،
شس -ال (Ù )challeاصس -رة ال -ث -ورة وق -ط-ع ا إ
با◊دود الغربية.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد
عنابة
عنابة

شسدد اأمام اإطارات ومسستخدمي ا÷يشس بعنابة على عصسرنة القوات البحرية

الفريق ڤايد صسالح :ا’عتماد على اأنفسسنا ‘ الصسناعات
ا ل ع س س ك ر ي ة ي ن ب غ ي اأ ن ي ك و ن ا ن ش س غ ا ل ا ÷ م ي ع

«الشسعب» ‘ أليوم ألثا Êمن زيارته للناحية ألعسشكرية أÿامسشة ،قام ألفريق أحمد ڤايد صشالح نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسض أركان
أ÷يشض ألوطني ألششعبي ،يوم  04فيفري  ،2016بتدشش Úوحدة ألبناء ألبحري بعنابة برفقة أللوأء عمار عثامنية قائد ألناحية ألعسشكرية
أÿامسشة وأللوأء ﬁمد ألعربي حو‹ قائد ألقوأت ألبحرية .جاء هذأ ‘ بيان وزأرة ألدفاع ألوطني.
ُتعد وحدة ألبناء ألبحري بعنابة فرعا من مؤوسشسشة
ألبناء وألتصشليح ألبحري Ãرسشى ألكب Òبالناحية
ألعسشكرية ألثانية ،حيث تضشطلع Ãهام بناء هياكل
جديدة لزوأرق أإ’نقاذ وŒديد هياكل ألسشفن قيد
أÿدمة وكذأ تركيب Œهيزأت ومنظومات أ.ÏŸ
خÓل ألزيارة ،أسشتمع ألسشيد ألفريق إأ ¤عرضض
قدمه رئيسض ألوحدة حول مهامها ،ليطوف بعدها
Ãخ -ت -ل -ف م -رأف -ق -ه -ا وورشش-ات-ه-ا .أل-ت-ق-ى أل-ف-ري-ق
بإاطارأت ومسشتخدمي وحدة ألبناء ألبحري ،حيث
ألقى كلمة توجيهية ذّكر فيها باأ’همية ألقصشوى

عليكم ،بأان مطمح أ’عتماد ألتدريجي على أنفسشنا
‘ ›ال ألصشناعات ألعسشكرية ،هو أنششغال مسشتمر
ينبغي أن يكون أنششغال أ÷ميع من أبناء أ÷يشض
ألوطني ألششعبي ’ ،سشيما منهم ألعاملون ‘ قطاع
أل-ب-حث وأل-ت-ط-وي-ر وأل-تصش-ن-ي-ع أل-عسش-ك-ري Ãخ-تلف
فروعه وتخصشصشاته .أقول أخÒأ ،بأان ثـقـتـنا كبÒة
‘ إأطارأت ومسشتخدمي هذه ألوحدة ،ونأامل أن
يكونوأ بدورهم ‘ مسشتوى هذه ألثقة أŸوضشوعة
فيهم ،أ“نى لكم كل ألتوفيق وألنجاح فيما تأاملوه
من مسشاعي““.

اإثر عملية تفتيشس ومراقبة للحدود بتمÔاسست

ا÷يشش يكتشسف ﬂباأ وذخÒة بÈج باجي ﬂتار
«الشس - - - -عب» ‘ اإط- - - -ار ح - - -م - - -اي - - -ة ا◊دود
وم-ك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة،
وبفضسل اليقظة الدائمة للقوات اŸسسلحة،
وإاثر دورية مراقبة على ا◊دود “كنت
ي -وم  03ف-ي-ف-ري ا÷اري م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي لÈج ب-اج-ي ﬂت-ار ،ال-ن-اح-ي-ة
ال -عسس -ك -ري-ة السس-ادسس-ة م-ن إاك-تشس-اف ﬂب-أا
أاسس- -ل- -ح- -ة ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ( )04مسس- -دسس- -ات
رشس- -اشس- -ة م- -ن ن- -وع كÓ- -شس- -ن- -ي -ك -وف و()01
ب- -ن- -دق- -ي- -ة رشس- -اشس- -ة م- -ن ن -وع  12.7ملم
وبندقية رشساشسة ( )01من نوع (.)FMPK
كما ضشبطت مفرزة تابعة للقطاع ألعملياتي لعÚ
ق -زأم ب -إاق -ل -ي -م أل -ن -اح -ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة ألسش-ادسش-ة،
مسشدسشا رششاششا من نوع كÓششنيكوف وكمية من
أل -ذخÒة وم -رك -ب -ت Úرب -اع -ي -ت -ي أل -دف -ع و()324
كيلوغرأم من أŸوأد ألغذأئية .وبنفسض ألقطاع
أل -ع -م -ل -ي -ل -ت -ي ل-ت-مÔأسشت كشش-فت م-ف-رزةﬂ ،ب-أا
يحتوي على بندقية رششاششة من نوع ()FMPK
وكمية من ألذخÒة .كما أوقفت مفارز أخرى
بكل من “Ôأسشت وبرج باجي وع Úڤزأم ()06
مهاجرين غ Òششرعي ،Úكما ” حجز كمية من
أل -وق -ود ت -ق -در بـ( )6400ل Îوشش- -اح- -ن -ة ﬁم -ل -ة
بـ( )12،9طن من أŸوأد ألغذأئية كانت موجهة
للتهريب .وحسشب بيان وزأرة ألدفاع ألوطني

 20°الجزائر

16947 Oó©dG

السسبت  0٦فيفري  201٦م الموافق لـ  27ربيع الثا 1437 Êهـ

ألتي ُتوليها ألقيادة ألعليا للجيشض ألوطني ألششعبي
‘ سشبيل عصشرنة وأحÎأفية قوأتنا ألبحرية ،قائÓ
‘ هذأ أŸقام““ :إأن حرصشي على زيارة وحدة ألبناء
ألبحري بعنابة وتخصشيصض هذأ أللقاء معكم ،وقد
سش -ع -دت ب -ه ك -ثÒأ ،ه -و ن-اب-ع أسش-اسش-ا م-ن أأ’ه-م-ي-ة
أل -قصش-وى أل-ت-ي ن-ول-ي-ه-ا Ûال ب-ن-اء زوأرق أإ’ن-ق-اذ
لفائدة ألقوأت ألبحرية ،ونابع أيضشا من ضشرورة
إأع -ط -اء أل -دف -ع أل Ó-زم ب -ل أ◊ت -م -ي أ’ع-م-ال ه-ذه
ألوحدة ألهامة““.
وأضشاف ألفريق ‘ كلمته ألتوجيهية““ :إأنه ’ يخفى

 23°الجزائر
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 18°وهران
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اأشسرف على تخرجها بدوي رفقة اللواء هامل

تخرج الدفعة الـ ١٠للمÓزم Úا’أوائل للشسرطة
دفعات تعزز مصسالح ا’أمن وترفع أاداء ها ‘ ا’حÎافية

أاشس- -رف وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية نور الدين بدوي ،بحضسور اŸدير
Óمن الوطني اللواء عبد الغني
العام ل أ
ه-ام-ل ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-خ-رج ال-دفعة الـ10
لوائ- - -ل ،ال- - -ذي أاق - -ي - -م
ل- - -ل- - -مÓ- - -زم Úا أ
Óمن الوطني ‘
باŸدرسسة التطبيقية ل أ
الصسومعة أاول أامسس ،وحضسرها  5وزراء
لول ع- -ن ا÷ه- -از
إا ¤ج- -انب اŸسس- -ؤوول ا أ
ال -ت-ن-ف-ي-ذي ل-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وإاط-ارات
عسسكرية ومدنية سسامية ‘ الدولة.
Óمن ‘
مدير أŸدرسشة ألوطنية ألتطبيقية ل أ
ألصش- -وم -ع -ة م -الك ﬁم -د م -رأقب ألشش -رط -ة،
ح -رصض ‘ ك -ل -م -ة ألÎح -يب وأ’ف -ت-ت-اح ،ع-ل-ى
تقد Ëألدفعة أŸتخرجة أŸكونة من 617
ضشابط ششرطة برتبة مÓزم أول من بينهم 57
أمرأة ،وأ◊ديث عن تكوينها وفÎة تربصشها
ألنظري وألتطبيقي ،وركز على أن ألتكوين
يهدف إأ ¤تعزيز قدرأت ألششرطة ،خاصشة ‘
ت -ن -م-ي-ة أل-ق-درأت وت-ع-زي-زه-ا وت-ك-ريسض ق-ي-م-ة
ألتحصشيل ألعلمي ،كما –دث مدير أŸدرسشة
على أن أŸتخرج Úأعتمدوأ ‘ تكوينهم على
ألتدريب ألنوعي ألتخصشصشي وألتأاهيلي ،بتلقي
ألعلوم أأ’منية وألقانونية ،وأإ’طÓع أيضشا على

مبادئ حقوق أإ’نسشان ،وهي كلها تنصشهر ‘
أل- -وصش- -ول و–ق- -ي- -ق أ’حÎأف -ي -ة وأŸه -ن -ي -ة،
وأ◊رصض ‘ ““أÙافظة على أمن أŸوأطن
وسشÓ- -م- -ت- -ه وح- -م -اي -ة أŸم -ت -ل -ك -ات أل -ع -ام -ة
وألفردية““ ،دأعيا أŸتخرج Úإأ ¤أن يكونوأ
م -ث -ا’ ‘ ت -ط -ب -ي -ق أل -ق -ان -ون وإأع-ط-اء صش-ورة
مششرفة عن جهاز أأ’من.
وشش -ه-د أ◊ف-ل تسش-م-ي-ة أل-دف-ع-ة ب-اسش-م شش-ه-ي-د
أل -وأجب أل -وط -ن -ي ألشش -ه-ي-د ضش-اب-ط ألشش-رط-ة
زأرب كمال ،ألذي عمل بالديوأن ألوطني لقمع
أإ’ج -رأم بشش -اط -ون -وف ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة،
أسشتششهد ‘ عام  ‘ ،1994كم Úنصشبته له
›موعة مسشلحة ‘ ألعششرية أ◊مرأء ،وتخلل
أ◊ف-ل ت-ق-ل-ي-د أل-رتب ل-ل-م-ت-ف-وق Úم-ن ألدفعة
أŸت -خ -رج -ة ،وت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة شش-ه-ي-د أل-وأجب
ألذي تششرفت ألدفعة أŸتخرجة بحمل أسشمه،
كما تخلله تقد Ëأسشتعرأضشات فنية أبهرت
أ◊ضش -ور م-ن ألضش-ي-وف“ ،ي-زت ب-اسش-ت-ع-رأضض
عملية ألقبضض على مروجي ألسشموم أıدرة،
وأل -تصش -دي Ÿع -ت-دي-ن يسش-ت-ع-م-ل-ون أسش-ل-ح-ة ‘
أعتدأءأتهم على أŸوأطن ،Úكما ” عرضض
كيفية حماية ألششخصشيات ألرسشمية.
البليدة :لينة ياسسمÚ

الرابطة اÎÙفة الأو ¤موبيليسس:

تأالق ““الكناري““ و““السسنافر““ ..وتراجع ““العميد““
تلقت ““ألششعب““ نسشخة منه فان ألعملية أفضشت
أيضشا إأ ¤حجز كمية معتÈة من ألذخÒة من
ﬂتلف ألعيارأت.

..وتدمﬂ Òابئ يسستعملها
إارهابيون بالبويرة

م -ن ج-ه-ة أخ-رى ،ق-امت م-ف-رزة ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ل-ب-وي-رة ب-إاق-ل-ي-م أل-ن-اح-ية ألعسشكرية
أأ’و ،¤يوم  03فيفري  ،2016بكششف وتدمÒ
ثÓ- -ث -ة (ﬂ )03اب -ئ م -ه -ي -أاة ك -ان يسش -ت -ع -م -ل -ه -ا
أإ’رهابيون .كما كششفت مفرزة يوم  4فيفري
أث -ن -اء ع -م-ل-ي-ة أل-ب-حث و“شش-ي-ط Ãن-ط-ق-ة ك-اف
◊صشان بالقطاع بالبويرة خمسشة (ﬂ )05ابئ
مهيأاة كان يسشتعملها أإ’رهابيون ودمرتها.

 ..توقيف  ١٦مهاجرا غ Òشسرعي بتلمسسان

وبإاقليم ألناحية ألعسشكرية ألثانية ،أوقف حرسض
أ◊دود بتلمسشان ( )16مهاجرأ غ Òششرعي ،فيما
” ضشبط ( )2730ل Îمن ألوقود .من جهتهم،
أوق-ف ع-ن-اصش-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ب-بسش-ك-رة بإاقليم
ألناحية ألعسشكرية ألرأبعة ،مهربا كان على مÏ
شش-اح-ن-ة ﬁم-ل-ة بـ( )11926وح -دة م -ن ﬂت -ل -ف
أŸششروبات.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،أح -ب -ط ع -ن -اصش-ر ح-رسض أ◊دود
ب-ال-ق-ط-اع-ات أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة لسش-وق أهرأسض وتبسشة
وألطارف بالناحية ألعسشكرية أÿامسشة ﬁاو’ت
تهريب كميات هامة من ألوقود ُتقدر بـ()24760
ل.Î

يطالبون باسستفتاء تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي

الطلبة الÔويجي Úيحتجون اأمام السسفارة اŸغربية بأاوسسلو
ت-ظ-اه-ر عشس-رات الشس-ب-اب وال-ط-ل-ب-ة الÔوي-ج-ي Úأام-ام م-ق-ر السس-فارة
اŸغربية بأاوسسلو للمطالبة ““بالتعجيل““ ‘ تنظيم اسستفتاء لتقرير
مصس Òالشس-عب الصس-ح-راوي واسس-ت-ك-م-ال تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-م-ار م-ن آاخر
لنباء الصسحراوية أامسس
مسستعمرة إافريقية ،حسسبما أاوردته وكالة ا أ
ا÷معة.
ودعا أŸتظاهرون أŸنظومة ألدولية إأ““ ¤ألتدخل““ من أجل ضشمان أحÎأم
حقوق أإ’نسشان ‘ أŸناطق أÙتلة من ألصشحرأء ألغربية ووقف نهب ألÌوأت
ألطبيعية ألصشحرأوية وفتح أإ’قليم ،ألذي يعا Êمن حصشار أمني وإأعÓمي
خانق ،أمام أŸرأقب Úألدول .Úوذكرت ألوكالة أن هذه أŸظاهرة كانت
م -ن-اسش-ب-ة أع-ل-نت م-ن خÓ-ل-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ألشش-ب-ان-ي-ة ألÔوي-ج-ي-ة
أنضشمامها للحملة ألدولية أŸوسشومة ““ألصشحرأء ألغربية ..أ’سشتفتاء أآ’ن““.

وتفرضض ألسشلطات أŸغربية حصشارأ ششديدأ على أأ’رأضشي ألصشحرأوية أÙتلة
للتسش Îعلى أإ’نتهاكات أ◊قوقية ألتي يعا Êمنها ألصشحرأويون ألعزل ‘ هذه
أŸناطق .ففي غضشون ششهر جانفي أŸنصشرم ،طردت ألسشلطات أŸغربية
حوأ‹  70مرأقبا مسشتق Óوناششطا حقوقيا من أوروبا وألو’يات أŸتحدة
أأ’م -ري -ك -ي -ة ،ك -ان -وأ م -ت -وج-ه Úإأ ¤أأ’رأضش-ي ألصش-ح-رأوي-ة أÙت-ل-ة ‘ ،إأط-ار
سشياسشتها ألرأمية إأŒ ¤سشيد حصشار عسشكري وأمني خانق على أŸناطق
أÙتلة ألتي تعا Êمن أبششع أإ’نتهاكات أ◊قوقية.
ويكششف هذأ ألوأقع ألقمعي أŸتوأصشل مدى إأصشرأر أإ’حتÓل أŸغربي على
موأصشلة سشياسشته أإ’سشتعمارية على حسشاب حقوق أإ’نسشان أأ’سشاسشية ألتي
تقرها أŸوأثيق و ألقرأرأت ألدولية و‘ مقدمتها ألÓئحة  1415ألتي تنصض
على ضشرورة “ك Úألششعوب من حقها ‘ تقرير أŸصش.Ò

عرفت اŸقابÓت اŸقدمة
ع- - - - - - - -ن ا÷ول- - - - - - - -ة الـ19
لو¤
للرابطة اÎÙفة ا أ
التي جرت ،مسساء أامسس،
عودة شسبيبة القبائل إا¤
ال -واج -ه -ة ب -ع-د ف-وزه-ا ‘
ت- -ي -زي وزو ع -ل -ى شس -ب -اب
ب-ل-وزداد ب-ن-تيجة ، 0 - 1
ال - -ه - -دف ال - -ذي سس- -ج- -ل- -ه
دياوارا سسمح لـ ““الكناري““
ب - -ال - -ت - -ن - -فسس ق - -ل - -ي ‘ Ó- -
ال- -ب- -ط- -ول -ة ب -ع -د أان ك -ان
أاشسبال اŸدرب بيجوتا قد
انهزموا ‘ اŸباراة اŸاضسية
بالعاصسمة.
حامد حمور
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه أك - -د شش- -ب- -اب
قسش-ن-ط-ي-ن-ة أسش-ت-ف-اق-ت-ه ووق-ع
فوزه ألثا Êعلى ألتوأ‹ وذلك
أم-ام م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة بفضشل
أıضش -رم ب-زأز أل-ذي سش-م-ح
لفريقه حصشد  3نقاط ثمينة
ب-ع-د –وي-ل-ه لضش-رب-ة ج-زأء..
ويسش Òألشش- - - - -ب - - - -اب ‘ روأق
م - -وف - -ق ’ح- -تÓ- -ل م- -رت- -ب- -ة
م -ط -م-ئ-ن-ة ك-ون أل-ع-م-ل أل-ذي
يقوم به أŸدرب غوميز بدأ
يعطي ثماره ‘ .ح Úيبقى
فريق مولودية أ÷زأئر يعاÊ

ويضش- -ي -ع ن -ق -اط -ا ث -م -ي -ن -ة ‘
مسشاره ،حيث أكتفى بالتعادل
أأ’ب- -يضض ع- -ن- -د أسش- -ت- -ق -ب -ال -ه
’–اد أل- - -ب- - -ل- - -ي - -دة Ãل - -عب
ب - - -ول - - -وغ Úب- - -دون حضش- - -ور
أ÷م -ه -ور ،أي-ن ع-ان-ى زمÓ-ء
شش- - -اوشش- - -ي و  ⁄ي- - -ق- - -دم - -وأ
أŸردود أل -ذي ك -ان ي -ن -ت -ظ -ر
منهم ..وبدون ششك سشتزدأد
أ’ن -ت -ق -ادأت ب-اŒاه أل-ط-اق-م
ألفني ألذي  ⁄يجد أ◊لول
أŸن -اسش -ب-ة ‘ ه-ذه أŸب-ارأة.
ك- -م- -ا أن وف- -اق سش- -ط -ي -ف ⁄
يسشتفد من لعبه Ãيدأنه أين

ف -رضض ع-ل-ي-ه سش-ري-ع غ-ل-ي-زأن
نتيجة ألتعادل أأ’بيضض ألتي
ت - -ع - -د إأخ - -ف- -اق- -ا ج- -دي- -دأ لـ
““أل-ك-ح-ل-ة““ ..ب-ي-نما سشيسشتفيد
ألسشريع من ألناحية أŸعنوية
م -ن ه -ذه أل -ن-ت-ي-ج-ة ل-ت-حسشÚ
Óششارة ،فإان بقية
ترتيبه .ول إ
أŸق - -اب Ó- -ت Œري عشش - -ي- -ة
أليوم وألتي تتصشدرها ألقمة
أل -ع -اصش-م-ي-ة ب Úنصش-ر حسشÚ
دأي ـ أ–اد أ◊رأشض ..وكذأ
تنقل ألرأئد أ–اد ألعاصشمة
إأ ¤وه- - - - -رأن Ÿوأج- - - - -ه- - - - -ة
أŸولودية أÙلية.

