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رئيسص الجمهورية يهنئ نظيره السضورينامي
صص ٠٣

ممث Óللرئيسص بوتفليقة

لعمامرة يشضارك في الندوة
الـ  16للفرانكوفونية بمدغشضقر
صص ٠٣
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ا’سستقبال النقطة السسوداء
في المصسالح ’سستشسفائية

تعزيزا لعÓقات الصسداقة
وا’أخوة

بوضضياف ينتقد
من بلعباسص اإلهمال
في السضتعجالت
تعليمة لمديري الصسحة
باسستكمال البطاقية الرقمية
لتسسيير ملفات المرضسى
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رئيسص وزراء ليسضوتو
‘ ا÷زائر اليوم

صص ٠5

صص ٠٣

’سسرة
بحضسور ڤرين وا أ
’عÓمية
ا إ

الدبلوماسسية الجزائرية تفكك
شسفرة ا’قتصساد بالسسياسسة

مشضاورات مكثّفة
لتحديد ا◊صضصص قبل
لقاء فيينا
صص ٠٩

المÓزم خالد بن خلف الله لـ«الشسعب»:

أاشضغال بناء عيادة وراء إانجراف األرضص بسضÓسضت في بوزريعة
بحثا عن حلول تقنية و نتائج أافضسل

$
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مسضيرو األندية
«يسضتنجدون» بمدرب ـين
مـن مدارسص كرويـة مختلفة
الجزائر تتراجع
إالى الصسف الـ  ٣8عالميا
صص١٤/١٣/١٢/١١

صص٢٤

بشضير حمادي يوارى
الثرى في جو مهيب
بالعاصضمة
صص ٢٤

ووري جثمانه أامسص بمقبرة
شسرشسال

المخرج رماسص نجم
آاخر ينطفىء
صص ١5

 ٢١حالة منذ ٢٠٠٣

السضحر والشضعوذة
وراء اختطاف األطفال
صص٢٤

السصبت  ٢٦نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٥صصفر ١٤٣٨هـ

تبون يفتتح اللقاء التقييمي
لقطاع السسكن
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العدد

ي -ق -وم وزي -ر السس -ك -ن وال -ع-م-ران واŸدي-ن-ة
عبد اÛيد تبون ،يوم الثن 28 ÚنوفمÈ
ا÷اري ،ع -ل -ى اف -ت -ت -اح ال-ل-ق-اء ال-ت-ق-ي-ي-م-ي
السس - -داسس - -ي الأول لسس - -ن - -ة  2016اÿاصس
ب-ق-ط-اع-ه ع-لى السساعة  08 : 00صس-ب-اح-ا ،ب-اŸدرسس-ة الوطنية لÓإدارة
مولي احمد مدغري ا÷زائر.

171٩2

ميهوبي يزور وليتي
معسسكر والنعامة

ڤرين يعاين قطاع اإلتصسال بوهران

يقوم اليوم ،وزير التصسال حميد ڤرين ،بزيارة عمل اإ ¤ولية وهران،
ل Ó-إشس -راف ع -ل -ى ت -دشس ÚاŸق -ر ا÷دي -د لÓ-إذاع-ة اÙل-ي-ة ،واŸرك-ز ا÷ه-وي
ا÷ديد للتكوين .كما سسيعطي اإشسارة انطÓق بث برنامج الإذاعة ‘ 24
سساعة.

ي- -ق- -وم غ- -دا وزي- -ر ال- -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
ميهوبي بزيارة اإ ¤ولية معسسكر ◊ضسور
اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول ال-دول-ة ‘ اŸشسروع
ا◊ضساري لÓأم Òعبد القادر ،الذي ينظم
‘ اإطار الحتفال بالذكرى  184للمبايعة.
وسسيتوجه الوزير ‘ نفسس اليوم اإ ¤ولية النعامة
للقيام بزيارة عمل سسيتفقد من خÓلها مواقع اأثرية
وهياكل تابعة لقطاع الثقافة.

..ويÎأاسس ندوة Ãدرسسة الصسحافة

يشس -ارك وزي -ر التصس -ال ح -م -ي -د ڤ -ري -ن ‘ ،ال -ن-دوة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي
ي-نشس-ط-ه-ا ي-وم الث-ن 28 Úن-وف-م Èا÷اري ال-دك-ت-ور ﬁم-د م-ل-ياÊ
بجامعة وهران وباحث على السساعة التاسسعة صسباحا باŸدرسسة
العليا للصسحافة وعلوم الإعÓم ب Íعكنون ،بعنوان «وسسائل
الإعÓم واأخÓقيات اŸهنة ب ÚاأخÓقية الإدانة واأخÓقيات
اŸسسوؤولية».

طلعي يختتم الصسالون الدو‹
لأÓشسغال العمومية

يشس- -رف وزي -ر الأشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
وال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-لعي ،اليوم ،على
ح -ف -ل اخ -ت -ت -ام اأشس-غ-ال ال-ط-ب-ع-ة الـ 14
للصسالون الدو‹ لÓأشسغال العمومية،
ع- -ل -ى السس -اع -ة  14 : 00ب -ع-د ال-زوال،
بقصسر اŸعارضس بالصسنوبر البحري.

اŸؤو“ر اŸغاربي السسادسس حول طب الكلى

انطÓق
مسسابقة فنون
الدفاع عن النفسس

اسستعراضس مسستجدات القضسية
الصسحراوية وتطوراتها

يشس- - -رف ال- - -ي- - -وم ك- - -ل م- - -ن وزي - -ر

الشس- -ب- -اب وال -ري -اضس -ة ال -ه -ادي ول -د
ت-ع-ق-د ال-ي-وم ،سس-فارة
علي ،ونظÒه من دولة اأندونيسسيا اÁام نهراوي ،على اإعطاء ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ية
اإشسارة انطÓق مسسابقة فنون الدفاع عن النفسس وكرة الريشسة الصسحراوية
الدÁقراطية
ال- -ت- -ي ي- -نشس- -ط- -ه- -ا ري -اضس -يÚ
ب - - - -ا÷زائ - - - -ر ،ن- - - -دوة
اندونيسسيÚ
صس -ح -ف -ي -ة Ãق-ر
وجزائري Úبالقاعة
السسفارة على السساعة  11:00صسباحا ،سسيتم من
البيضساوية
خÓ- -ل- -ه- -ا اسس- -ت- -ع- -راضس مسس- -ت- -ج- -دات ال- -قضس -ي -ة
با÷زائر
لف-ريقي
الصس-ح-راوي-ة وت-ط-ورات-ه-ا وال-تضس-ام-ن ا إ
.
ة
العاصسم
ال -ذي ح -ظ -يت ب -ه م -ن ال -قضس-ي-ة خÓ-ل ال-ق-م-ة
لفريقية العربية.
ا إ

تنظيم
الدوريات ‘
الثورة التحريرية

تنظم يومي  26و 27نوفم Èا÷اري على السساعة
ال-ت-اسس-ع-ة صس-ب-اح-ا ،ب-ف-ندق الأوراسسي اŸوؤ“ر اŸغاربي
السس- -ادسس ح -ول طب ال -ك -ل -ى ،وال -ذي يصس -ادف اŸوؤ“ر
الوطني الـ 23لطب الكلى ،حيث يتطرق اŸوؤ“ر اإ¤
وضسعية واآفاق زرع الكلى باŸنطقة اŸغاربية وتطور التكفل بذوي القصسور
الكلوي بهذه اŸنطقة.

كامÒا اŸراقبة موضسوع «‘ الصسميم»

ت - -ك - -ون حصس- -ة «‘ الصس- -م- -ي- -م» ال- -ت- -ي ت- -ع- -ن- -ى
ب -ال -ت -وع -ي -ة الأم-ن-ي-ة ضس-م-ن ال-فضس-اء الإذاع-ي
ل Ó-أم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ي ت-بث ع-ل-ى اŸب-اشس-ر عÈ
اأمواج القناة الإذاعية الأو ،¤مسساء غدا من
 16 : 00اإ ،17 : 00 ¤ت -ف-اع-ل-ي-ة م-ع اŸسس-ت-م-عÚ
واŸسس - -ت - -م - -ع - -ات ،ل - -ل - -رد ع - -ل - -ى تسس - -اوؤلت - -ه- -م
وانشسغالتهم ‘ ›ال السسÓمة ،وكذا التطرق
اإ ¤موضسوع القوان Úوالتنظيمات اŸعمول بها ‘ تنصسيب كامÒا
اŸراقبة.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د بالتنسسيق مع مديريات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم
 111يوم الثن ،Úحيث سسيخصسصس Ÿوضسوع كيفية تنظيم
لسسلحة من اÿارج إاسس -ت -ع -داد ل -ت-ن-ظ-ي-م
الدوريات ‘ الثورة التحريرية ÷لب ا أ
م - -ع - -رضس «شس - -ي- -ن- -ال-
لعÓم
بحضسور وسسائل ا إ
إاكسس - -ب - -و» ‘ ط- -ب- -ع- -ت- -ه
الوطنية.

 ،2017وسس- - - - -ع - - - -ي - - - -ا إا¤
ت- -ط- -وي- -ر ال- -ع Ó-ق -ات
الثنائية
ا÷زائ-ري-ة  -الصس-ي-ن-ي-ة ،ت-ن-ظ-م شس-ركة
«أاي سس- -ي سس- -ي دي- -ف- -ل- -وÃنت» ال -ي -وم،
بداية من السساعة  13:00زوال وا¤
ت-ن-ظ-م ال–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿسس-ت-خ-دم-ي غاية  17:00مسساء بقصسر اŸعارضس
لول
ق-ط-اع اŸال-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-نقابة الوطنية الصس -ن -وب -ر ال-ب-ح-ري اŸل-ت-ق-ى ا أ
اŸسستقلة Ÿسستخدمي ا إ
لدارة العمومية للشسراكة ا÷زائرية  -الصسينية.
«السس -ن -اب -اب» ،ال -ي -وم ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ال- -ل- -ق- -اء Ãث -اب -ة فضس -اء ل -ت -ب -ادل
ي-نشس-ط-ه-ا رئ-يسس ال–ادية الوطنية وجهات النظر واÈÿات اŸكتسسبة
ي -ن-ع-ق-د ال-ي-وم ل-ق-اء وط-ن-ي ح-ول ف-رط اب -ت-داء م-ن السس-اع-ة  10:30صسباحا ‘ ﬂتلف اÛالت السستثمارية،
ب- -اŸق- -ر اŸرك- -زي ل -ل -ن -ق -اب -ة ب -ب -اب وتعزيز آاليات التعاون القائمة.
ال-وزن والسس-م-ن-ة ت-ن-ظمه وزارة الصسحة ال -زوار وال -ت-ي ي-دور م-وضس-وع-ه-ا
والسس- - -ك- - -ان واإصسÓ- - -ح اŸسس- - -تشس- - -ف- - -ي - -ات ح -ول ال -وق -ف-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة
ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ف-ندقة والإطعام اŸزم -ع ال-ق-ي-ام ب-ه-ا أام-ام م-ق-ر
بع Úالبنيان ،بداية من السساعة
وزارة اŸالية.

رئيسس «السسناباب»
ينشسط ندوة صسحفية

لقاء وطني حول
فرط الوزن والسسمنة

الندوة الدولية الـ 5لتقنيات التلحيم
وصسناعة اŸواد

« الكلمة» –يي تأابينية
الفقيد بشس Òحمادي

 8 : 00صسباحا.

ينظم مركز البحث ‘ التكنولوجيات الصسناعية بوهران الندوة الدولية الـ ٥لتقنيات التلحيم
وصسناعة اŸواد واŸعادن بحضسور اأسساتذة وباحث ÚوخÈاء وطني Úودولي Úوطلبة وصسناعي Úمن
عدة دول اإفريقية وعربية ،والتي تتزامن مع انعقاد الندوة الإفريقية الـ 7للمراقبة غ ÒاŸدمرة
لأول مرة ‘ ا÷زائر ،وذلك بداية من اليوم واإ ¤غاية  28نوفم.È
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

اŸلتقى األول للشسراكة
ا÷زائرية  -الصسينية

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنظم جمعية الكلمة للثقافة
والإع Ó-م وا÷م-ع-ي-ة ا÷اح-ظ-ي-ة ،ت-اأب-ي-ن-ي-ة
اŸرح- -وم بشس Òح -م -ادي ب -حضس -ور اأصس -دق -ائ -ه
وبعضس اأفراد عائلته يوم الأربعاء اŸقبل 30
ن -وف-م 2016 Èاب- -ت -داء م -ن السس -اع -ة 10 : 30
صسباحا Ãقر ا÷معية ا÷احظية  8 -شسارع
رضسا حوحو ،ا÷زائر العاصسمة.

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWƒdG

السسبت  26نوفمبر  2016م
الموافق لـ  25صسفر  1٤3٨هـ

Ãناسسبة الذكرى ال 41لسستقلل بلده

رئيسس ا÷مهوري ـة
يهنـ ـ ـ ـ ـئ نظ ـ ـÒه
السسورينام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة
ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن -ظÒه السس -وري -ن -ام-ي ،دي-زي-ري دي-لن-و ب-وت-رسس،
Ãن -اسس -ب -ة ال -ذك-رى ال 41لسس- -ت -ق -لل ب -لده ج -دد ل -ه ف -ي -ه -ا
اسس-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى “ت Úع-رى الصس-داق-ة وال-تعاون
التي تربط البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسص ا÷مهورية قوله« :يسسعد Êوبلدكم –تفل
بالذكرى الواحدة واألربع Úلسستقللها أان أاتوجه إاليكم ،بإاسسم ا÷زائر
شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها Êمرفوقة بتمنياتي لكم
Ãوف -ور الصس -ح -ة وال -رف -اه وب-إاط-راد ال-رق-ي والزده-ار لشس-عب سس-وري-ن-ام
الصسديق».
وأاضس -اف ال -رئ -يسص ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ-ل« :ه-ذا ،وأاغ-ت-ن-م ه-ذه السس-ان-ح-ة
السسعيدة ألجدد لكم “ام اسستعدادي للعمل معكم على “ت Úعرى
الصسداقة والتعاون التي تربط بلدينا».

تعزيزا لعلقات الصسداقة
لخوة
وا أ

رئيسس وزراء ليسسوتو
‘ ا÷زائر اليوم

يقوم رئيسص وزراء ‡كلة ليسسوتو باكاليثا
موسسيسسيلي ،اليوم ،بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر
“تد من  26إا 29 ¤نوفم Èا÷اري.
وأاوضسح بيان Ÿصسالح الوزير األول أان هذه
الزيارة التي تندرج ‘ إاطار تعزيز علقات
الصسداقة واألخوة ب Úالبلدين سستمسسح لكل
البلدين «بتقييم التعاون الثنائي و –ديد سسبل
وإامكانيات تعزيزه وتعميقه أاك Ìفأاك.»Ì
كما سستشسكل الزيارة «فرصسة للتطرق إا¤
اŸسسائل ذات اإلهتمام اŸشسÎك».
وسسيكون باكاليثا موسسيسسلي مرفوقا خلل
زيارته إا ¤ا÷زائر بوفد وزاري.

بطاقة فنية
‡لكة ليسسوتو

مسساحتها  30،355كلم3
م-ع-ظ-م سس-ك-ان-ه-ا م-ن األفارقة،
ويقدر عددهم حوا‹ 2،067،000
نسسمة
عاصسمتها (ماسسيÒو)
نالت اسستقللها عام 1966
أاهم منتجاتها اŸنسسوجات
وا◊رف اليدوية والقمح والذرة
والسس- -رغ- -وم ،وت- -رب- -ي- -ة األب- -ق- -ار
واŸاعز واألغنام
ل-غ-ة سس-كانها (السس-ب-وتو) وهي
ل- -غ- -ة ﬁل -ي -ة ،إا ¤ج -انب ال -ل -غ -ة
اإل‚ليزية ،وهي اللغة الرسسمية.
ملكية
ن - -ظ - -ام ا◊ك- -م:
دسستورية
اŸلك :ليتسسي الثالث
رئ -يسس ا◊ك-وم-ة :باكبليتا
موسسيسسيلي
ل·
ت- -اري- -خ النضس -م -ام ل  -أ
اŸتحدة 17 :أاكتوبر 1966

ليراÊ
بوطرفة بطهران للقاء نظÒه ا إ

مواصسلة اŸشساورات و التنسسيق ب Úدول األوبيك
ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ن- -ور ال- -دي- -ن
ب -وط -رف -ة ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة إا ¤ط-ه-ران
لي-راÊ
ي -ل -ت -ق -ي خ-لل-ه-ا وزي-ر ال-ن-ف-ط ا إ
ب-ي-ج-ان ن-ام-دار زن-غ-ن-ه حسسب م-ا اأك-دت-ه
وزارة الطاقة.
وي -ن -درج ه -ذا ال -ل -ق -اء ‘ إاط -ار «م -واصس-ل-ة
اŸشساورات والتنسسيق ب Úالدول األعضساء ‘
م -ن -ظ -م -ة ال -دول اŸصس -درة ل-ل-ن-ف-ط (أاوب-يك)
للتوصسل إا ¤اتفاق خلل الجتماع الوزاري
اŸقبل اŸقرر ‘  30نوفم Èبفيينا (النمسسا)
ح -ول ك -ي -ف-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق ات-ف-اق ا÷زائ-ر ب-ه-دف
–قيق اسستقرار ‘ األسسواق النفطية» ،حسسب
ذات اŸصسدر.
و‘ سسؤوال حول زيارته اليوم إا ¤طهران،
وإان كانت تندرج ‘ إاطار اŸشساورات التي
تقوم بها ا÷زائر لتطبيق إاتفاق ا÷زائر قال
بوطرفة ‘ حوار مع وكالة األنباء ا÷زائرية»:
ب -ال -ط-ب-ع .سس-ي-ت-م إاسس-ت-ق-ب-ال-ن-ا م-ن ط-رف وزي-ر
ال -ن -ف -ط اإلي -را Êب-ي-ج-ان ن-ام-دار زن-غ-ن-ه ك-م-ا
سستكون لنا مشساورات مع دول أاخرى بفيينا».
و‘ ه -ذا الصس -دد شس -دد ب -وط -رف-ة ع-ل-ى أان
«الرئيسص بوتفليقة فضسل دوما لغة ا◊وار كما
أان ا÷زائر معروفة ببحثها عن اإلتفاق عن
طريق ا◊وار» ولهذا يضسيف بوطرفة « نواصسل
›هوداتنا للوصسول إا ¤إاتفاق عادل ومتوازن
م -ن شس -أان -ه ت -ط -ب -ي-ق إات-ف-اق ا÷زائ-ر ‘ أارضص
الواقع» والذي من شسأانه تخفيضص إانتاج األوبك
إا ¤ما ب 32,5 Úو  33مليون برميل يوميا.
وحسسب الوزير تواصسل ا÷زائر «العديد من
اŸشساورات مع الدول األعضساء وغ Òاألعضساء
‘ منظمة األوبك من أاجل تقارب وجهات
النظر والتوصسل إا ¤اتفاق Áكنه اŸسساهمة
‘ إاسستقرار أاسسواق النفط».
« –اورنا مطول مع نظرائنا حول مسسائل
ع -م -ل -ي -ة ون -ظ-ل م-ت-ف-ائ-ل Úم-ن أاج-ل أان ي-ؤوك-د
اج-ت-م-اع ف-ي-ي-ن-ا الت-ف-اق ال-ت-اري-خي اŸتحصسل

عليه ‘ ا÷زائر».
÷نة خÈاء األوبيك تتبنى مقÎح ا÷زائر
تبنت ÷نة خÈاء منظمة الدول اŸصسدرة
للبÎول (األوبك) مقÎح ا÷زائر ليتم عرضسه
‘ الندوة الوزارية للمنظمة اŸزمع عقدها
‘  30نوفم Èا÷اري بفيينا ،حسسب ما صسرح
به وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ‘ حوار
لوأاج.
«وضس -عت ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال -ط -اول-ة اقÎاح.
نعتقد أانه جيد ومتوازن ويأاخذ بع Úالعتبار
انشسغالت كل األطراف» حسسبما أاكده الوزير.
كما أاضساف بوطرفة «و لهذا ” تبني مقÎح
ا÷زائ -ر م -ن ق -ب -ل ÷ن -ة خÈاء األوبك ال -ت -ي
ق -ررت ال -ث -لث -اء ال -ف -ارط ع -رضس-ه ‘ ال-ن-دوة
ال -وزاري -ة ل -ل -م -ن-ظ-م-ة اŸزم-ع ع-ق-ده-ا ‘ 30
نوفم Èا÷اري».
وأاك -د ب -وط -رف-ة «ن-ح-ن م-ت-ف-ائ-ل-ون ب-ات-خ-اذ
مقÎح ا÷زائر كقاعدة عمل جيدة للوصسول
إا ¤اتفاق نهائي» مضسيفا أان اإلقÎاح Áثل
كذلك «قاعدة عمل جيدة إلدراج مسساهمة
الدول غ Òاألعضساء ‘ اŸنظمة Ûهودات
األوبك».

وا‹ يسستقبل ‡ثل برنامج األ· اŸتحدة اإل‰ائي

اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
والبيئة عبد القادر وا‹ ،أاول أامسس،
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،اŸم -ث -ل اŸق-ي-م لÈن-ام-ج
ل‰ائ - -ي ب- -ا÷زائ- -ر
ل· اŸت - -ح - -دة ا إ
ا أ
إاي- - -ريك اوفÒف- - -يسست ،حسسب ب- - -ي- - -ان
للوزارة.
وسسمح اللقاء بتقييم التعاون ب Úا÷زائر
وهذه الوكالة األ‡ية وبحث سسبل ترقيتها
خ -اصس -ة ‘ ›ال اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب-ي-ئ-ة
يوضسح البيان.
‘ ه -ذا الصس -دد ات -ف -ق ال -ط -رف -ان ع -ل -ى
تشسجيع كل اŸبادرات لوضسع برنامج تعاون
‘ ›الت اŸوارد اŸائ -ي -ة ي -ت-ع-ل-ق بشس-ك-ل
خ -اصص ب -اÈÿة اÿاصس -ة ب -ف -حصص السس-دود
وإاعداد خرائط اŸوارد الباطنية وحماية
وت -أاه -ي -ل ت -راث ال -ف -ق -ارات وإاع -ادة ت -ع -ب-ئ-ة
الطبقات اŸائية.
أاما عن البيئة يتمحور التعاون مع برنامج
األ· اŸت- -ح- -دة اإل‰ائ- -ي ح- -ول مشس- -اري -ع
تخصص التحضس Òللقاء الثالث حول التغÒات
اŸن-اخ-ي-ة واıط-ط ال-وط-ن-ي ح-ول ال-تنوع

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
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لعمامرة يشسارك ‘ الندوة ال 16للفرانكوفونية Ãدغشسقر
ق- - - - -ام رئ- - - - -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ب -اع -ت-ب-اره
الضس-ي-ف اÿاصس ل-ل-ق-مة
ال 16ل- - -رؤوسس - -اء دول
وحكومات البلدان التي
ت - - -ت - - -ق- - -اسس- - -م ال- - -ل- - -غ- - -ة
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ،ب- -ت -ع -يÚ
وزي- - -ر ال- - -دول- - -ة وزي - -ر
الشس - - -ؤوون اÿارج - - -ي - - -ة
وال - - -ت - - -ع - - -اون ال - - -دو‹
رمضس - - -ان ل - - -ع- - -م- - -ام- - -رة
لتمثيله ‘ جلسسات هذه
ال- - -ن- - -دوة ب- - -ع- - -اصس - -م - -ة
مدغشسقر ،أانتانناريفو.
وÁثل لعمامرة رئيسص الدولة ‘ جلسسات
هذه الندوة التي تعقد اليوم وغدا– ،ت شسعار
«‰و م- -ت -ق -اسس -م وت -ن -م -ي -ة مسس -ؤوول -ة :شس -روط
اسستقرار وفضساء الفرانكوفونية» ،حسسب بيان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
«و ت- -ت- -م -ي -ز ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ب -ت -و‹ رئ -يسص
جمهورية مدغشسقر هÒي راجانارÁامبيانينا
رئاسسة ندوة رؤوسساء دول وحكومات اŸنظمة
الدولية للفرانكوفونية ،حسسب ذات اŸصسدر
ال -ذي ي -ذك -ر ب -أان ا÷زائ-ر تشس-ارك م-ن-ذ ق-م-ة
بÒوت سسنة  ‘ 2002قمم «الفرانكوفونية»
بصسفتها ضسيفا خاصسا.

 ...يؤوكد من الدوحة:
دول اÿليج شسريك واعد
مع ا÷زائر
أاكد وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية و
التعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،أاول أامسص،
ب- -ال -دوح -ة ،أان دول اÿل -ي -ج ال -ع -رب -ي تشس -ك -ل
بالنسسبة للجزائر ﬁورا هاما للجهود الرامية
إا ¤إاقامة شسراكات ذات فائدة مشسÎكة.
وأاوضسح لعمامرة ‘ ندوة صسحفية Ãقر
سس-ف-ارة ا÷زائ-ر ب-ال-دوح-ة ب-أان «ج-م-ي-ع ب-لدان
اÿليج العربي تشسكل بالنسسبة للجزائر ﬁورا
ه -ام -ا ل -ل-ج-ه-ود ال-رام-ي-ة اإ ¤إاق-ام-ة شس-راك-ات
إاسسÎاتيجية ذات فائدة مشسÎكة تقوم على
ال -ث -ق-ة اŸت-ب-ادل-ة وك-ذا ح-ول ت-وازن اŸصس-ال-ح
طبقا لتوجيهات الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة
وأاشسقائه قادة بلدان اŸنطقة».
ك -م -ا أاك -د ل -ع -م -ام -رة ع -ل -ى أان ا◊رك -ي -ات
ا÷ارية واعدة مشسÒا إا ¤مشساريع صسناعية
ط-م-وح-ة ت-ت-ع-دى ›رد اŸب-ادلت ال-ت-جارية،
مؤوكدا أان تواجد عديد الإطارات ا÷زائرية
رف -ي -ع-و اŸسس-ت-وى ‘ ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ‘

ال -دول الشس -ق-ي-ق-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة «ي-ع-ت Èجسس-را
إانسسانيا يكتسسي قيمة كبÒة ويرفع من طبيعة
العلقات الثنائية.
أام-ا ب-خصس-وصص إام-ك-ان-ي-ة انضس-م-ام اŸم-لكة
اŸغربية إا ¤ال–اد اإلفريقي فقد ذكر وزير
الدولة بأان «ا÷زائر بطبيعة ا◊ال متمسسكة
بالنصسوصص التي تسس ÒاŸنظمة اإلفريقية»،
مضسيفا أان «اŸغرب سسيكون مرحبا به كعضسو
رق- -م  ‘ 55ال–اد اإلف- -ري- -ق -ي ع -ل -ى ق -دم
اŸسس -اواة م -ع األعضس -اء ال 5٤ا◊ال-ي Úف-يما
يتعلق با◊قوق والواجبات».
أام- -ا ‘ م- -ا ي -خصص األوضس -اع اŸت -أازم -ة ‘
العا ⁄العربي أاكد لعمامرة أان العمل العربي
اŸشسÎك يجب أان يرفع –دي البحث عن
حلول عادلة ومسستدامة تضسمن رغبة الشسعوب
اŸعنية.
ولدى رده حول تطلعات الشسعوب العربية
إا ¤إاط - -لق م - -ب- -ادرات ج- -زائ- -ري- -ة ‘ إاط- -ار
وسس -اط -ات م-ن شس-أان-ه-ا اŸسس-اه-م-ة ‘ –ق-ي-ق
حلول سسلمية ،أاوضسح وزير الشسؤوون اÿارجية
أان «ا÷زائر تتحمل على أاكمل وجه مهمة
اŸسس -اع -ي ا◊سس -ن -ة ك -ق -وة اقÎاح ت -ع -م -ل ‘
السسرية التي “يّز طابعها الدبلوماسسي منذ
حرب التحرير الوطني».
ك- - -م - -ا أاوضس - -ح ال - -وزي - -ر أان ال - -وسس - -اط - -ات
واŸبادرات الدبلوماسسية األخرى التي Áكن
أان تكلل بالنجاح هي مبادرات جماعية مشسÒا
إا ¤أان ال -ع -م -ل -ي -ات ال -دب-ل-وم-اسس-ي-ة أاط-ول م-ن
اŸواسسم الصسحافية وهي قائمة على اŸثابرة
‘ ا÷هود والسسرية».
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،أاشس- -اد وزي- -ر ال- -دول- -ة
بالتنسسيق اŸمتاز ب Úا÷زائر و قطر فيما
يخصص ا÷هود اŸشسÎكة الرامية إا ¤إاعادة
توحيد أاعمال البلدان األعضساء ‘ األوبيب.
ك -م -ا أاع -رب ال -وزي -ر ع -ن ارت-ي-اح-ه ل-ن-ج-اح
الجتماع الوزاري للبلدان اŸصسدرة للبÎول
اŸنعقد شسهر سسبتم Èالفارط با÷زائر وكذا
للدور الذي لعبته بلدان شسبه ا÷زيرة العربية
الشسقيقة ‘ هذا السسياق.

زوشسيباييف:

ا÷زائر و كازاخسستان تعمÓن على ترقية العÓقات
اإلقتصسادية
أاك - - -د ﬁاف - - -ظ اŸع- - -رضس ال- - -دو‹
اŸت - - -خصسصس أاسس - - -ت- - -ان- - -ا  ،2017راب - - -ي- - -ل
زوشس - -ي- -ب- -اي- -ي- -ف ،أاول أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،أان ا÷زائ -ر وك -ازاخسس -ت-ان
سس - -ت- -ع- -م- -لن ع- -ل- -ى ت- -رق- -ي- -ة مسس- -ت- -وى
لقتصسادية.
علقاتهما ا إ
وصس- -رح زوشس- -ي -ب -اي -ي -ف ل -لصس -ح -اف -ة ع -قب
السستقبال الذي خصسه به وزير الدولة وزير
الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة « أان علقاتنا اإلقتصسادية  ⁄ترق إا¤
اŸسستوى اŸطلوب نظرا للبعد ا÷غرا‘ بÚ
ا÷زائ-ر وك-ازاخسس-ت-ان وسس-ن-ع-م-ل ع-لى تكثيف
ال-ل-ق-اءات وال-ت-ب-ادلت ب Úم-ت-ع-ام-ل-ي ال-ب-ل-دين
لتحسس Úمسستوى التعاون الثنائي».

وب- -ع- -د أان أاوضس- -ح أان زي -ارت -ه إا ¤ا÷زائ -ر
«ت -ه -دف إا ¤ال -ت -وق-ي-ع ب-األح-رف األو ¤ع-ل-ى
العقد اŸتضسمن مشساركة ا÷زائر ‘ اŸعرضص
ال- -دو‹ اŸت -خصسصص أاسس -ت -ان -ا  »2017بصس-ف-ت-ه
ﬁافظا لهذا اللقاء أاشسار السسيد رابيل اإ¤
«انعدام أاي خلف سسياسسي ب Úالبلدين اللذين
ي-ح-ت-ف-لن بالذكرى ال 20إلق-ام-ة علقاتهما
الدبلوماسسية».
وأاوضس -ح اŸسس -ؤوول ال-ك-ازاخسس-ت-ا Êأان ه-ذه
ال -ت -ظ -اه -رة اıصسصس -ة ل-ل-مسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ت- -ط- -وي- -ر ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وال -ط -اق -ة
الشسمسسية والتكنولوجيات ا÷ديدة «سستشسكل
فرصسة لتبادل وجهات النظر من أاجل –سسÚ
مسستوى العلقات القتصسادية ب Úالبلدين».

اسستهدف منطقة الشسوملي ﬂلفا  70قتيل وجرحى

ا÷زائر تدين بشسدة العتداء اإلرهابي ببغداد

البيولوجي وتطبيق ‘ ا÷زائر اıطط
السسÎات-ي-ج-ي لت-ف-اق-ي-ة ال-ت-ن-وع ال-ب-يولوجي
 2020 -2011يضسيف البيان.
للتذك Òقد ” اعتماد اوفÒفيسست ‘
أاك -ت -وب -ر ال -ف -ارط بصس -ف -ت-ه اŸم-ث-ل ا÷دي-د
لÈنامج األ· اŸتحدة اإل‰ائي واŸنسسق
ل· اŸتحدة با÷زائر.
الدائم ل أ

أادانت ا÷زائر «بشسدة» العتداء اإلرهابي
ال -ذي اسس -ت -ه -دف ،أاول أامسصﬁ ،ط -ة ل-ل-وق-ود
Ãن -ط-ق-ة الشس-وم-ل-ي ( 120ك -م ج -ن -وب شس-رق
ال-ع-اصس-م-ة ال-ع-راق-ي-ة) ،وال-ذي خلف  70قتيل
وعددا كبÒا من ا÷رحى.
وأاك- -د ب- -ي -ان ل -وزارة الشس -ؤوون ÿارج -ي -ة أان
«ا÷زائ- -ر ت -دي -ن بشس -دة الع -ت -داء اإلره -اب -ي
الشسنيع الذي اسستهدف منطقة الشسوملي (120
ك-م ج-ن-وب شس-رق ال-ع-اصس-م-ة ال-ع-راق-ية) والذي
خلف  70قتيل وعددا كبÒا من ا÷رحى».
وأاضساف البيان أان «هذا العتداء ا÷بان
الذي اسستهدف أابرياء يؤوكد من جديد وحشسية
وبشس -اع -ة اإلره-اب ال-ل-ت Úت-ت-ع-ارضس-ان م-ع ك-ل

القيم اإلنسسانية وتعاليم ديننا ا◊نيف».
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان أان «ا÷زائ -ر ت -ع -رب ع-ن
تضس -ام-ن-ه-ا ال-ك-ام-ل م-ع الشس-ع-وب وا◊ك-وم-ات
اŸع-ن-ي-ة وت-ت-ق-دم ب-ت-ع-ازي-ها اÿالصسة لعائلت
الضسحايا «.
كما أاكد أان «ا÷زائر تعرب عن تضسامنها
ال -ك -ام -ل م -ع الشس -ع -وب وا◊ك -وم-ات اŸع-ن-ي-ة
وتتقدم بتعازيها اÿالصسة لعائلت الضسحايا
« ،مشسÒا إا ¤أان «ا÷زائ - - -ر Œدد رفضس - - -ه- - -ا
لره-اب وح-رصس-ه-ا ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
ال -ك -ام -ل ل  -إ
التعاون على جميع اŸسستويات مع اÛموعة
ال- -دول- -ي- -ة ب- -ه- -دف ﬁارب- -ة ه- -ذه ال -ظ -اه -رة
واسستئصسالها».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الدورة Û 32لسش وزراء العدل العرب

‘ كلمة له خÓل الدورة ٣٢
Ûلسس وزراء العدل العرب ،ذكر
ل -وح ب -رسس -ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،خÓ-ل
القمة العربية األخÒة اŸنعقدة
Ãوري-ت-ان-ي-ا وال-ت-ي ع Èف-ي-ه-ا ع-ن
انشسغال ا÷زائر العميق بالوضسع
Óم -ة ال -ع -رب -ي-ة ““ال-ذي
ال -راه -ن ل  -أ
يقتضسي مواصسلة إاصسÓح ا÷امعة
ال -ع -رب -ي -ة ب -ال -وتÒة ال -ت -ي ت-واكب
ال -ت -ط-ورات اŸتسس-ارع-ة وت-ط-وي-ر
آاليات عملها““.
أاوضسح أان ا÷زائر تعت Èهذا
األم -ر ““م -ن أاه-م ال-ره-ان-ات ال-ت-ي
ع-ل-ي-ن-ا رف-ع-ه-ا إلضس-ف-اء ال-ن-ج-اع-ة
اŸط-ل-وب-ة ع-ل-ى ع-م-لنا اŸشسÎك
والتكيف مع اŸتطلبات العربية
ال -راه -ن -ة وم -واج -ه -ة ال-ت-ح-دي-ات
ا÷دي -دة لÎق-ي-ة ع-م-ل-ن-ا ال-ع-رب-ي
اŸشسÎك خ - -دم - -ة ل - -قضس- -اي- -ان- -ا
القومية ومواكبة آامال شسعوبنا““.
أاب - -رز ل - -وح أان ““م- -ا ي- -ن- -ذر ب- -ه
ال- - -راه- - -ن ال- - -دو‹ م - -ن –ولت
ع -م -ي -ق -ة ‘ ال -ع Ó-ق -ات ال-دول-ي-ة
وم - - -ت - - -غÒات ‘ ال - - -ت - - -وازن - - -ات
ا÷ي -واسسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي لسس -ن-ا
Ãنأاى عن آاثارها ،يسستلزم أاكÌ
م - -ن أاي وقت مضس - -ى ،أان ت - -ك- -ون
ا÷امعة العربية و مؤوسسسساتها ‘
اŸوق- - -ع ال- - -ذي Áك- - -ن- - -ه - -ا م - -ن
اŸسس -اه -م -ة ب -ف-ع-ال-ي-ة ‘ –دي-د
م - -ع - -ا ⁄ال - -ت - -وج - -ه - -ات وال- -رؤوى
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة ب -ب -وصس -ل-ة ع-رب-ي-ة
Ÿواجهة كل التحديات““.
ت- -اب- -ع ق- -ائ““ :Ó- -ف- -م- -ن غÒ
ال-ط-ب-ي-ع-ي أان ت-ك-ون م-ن-ط-قتنا ‘
ق- -لب ه -ذه ال -ت -ح -ولت ،م -ت -أاث -رة
ب-ال-ت-ج-اذب-ات اإلق-ل-ي-م-ية والدولية
وتكون ‘ نفسس الوقت غ Òمؤوثرة
‘ ›ري- - - - -ات األح- - - - -داث وغÒ
فاعلة ‘ صسنع القرار على النحو
الذي يخدم مصسا◊ها األسساسسية
ويضسمن مسستقبل األمة العربية““.
لفت الوزير إا ¤أان العا ⁄اليوم
““اب- -ت -ع -د ك -ثÒا ع -ن ق -ي -م السس -ل -م
وطغت عليه روح الهيمنة ول خيار
أامامنا ،إال أان نكون فيه فاعل Úأاو
أان ي -ك -ون نصس -ي -ب -ن-ا م-ن-ه ا◊روب
واŸآاسس- -ي وال- -ت- -خ- -ل -ف ع -ن ركب
ا◊ضسارة““.
‘ سسياق متصسل ،أابرز لوح دور
اÛالسس ال -وزاري-ة اŸت-خّصس-صس-ة

وم -ن -ه -ا ع -ل-ى اÿصس-وصس ›لسس
وزراء ال- -ع- -دل ال- -ع- -رب ‘ رصس- -د
واسس- -تشس- -راف –دي -ات ال -ت -ع -اون
ال- -ع- -رب -ي ‘ اÛال Úال -ق -ان -وÊ
وال -قضس -ائ -ي و–دي -د األول -وي -ات
واسسÎاتيجيات العمل اÓŸئمة.
تابع ‘ هذا اإلطار ،قائ:Ó
““وه -ك -ذا ف -إان ع -م -ل-ن-ا ي-ن-ب-غ-ي أان
يتميز بالديناميكية والقدرة على
ال -ت -ك -ي-ف السس-ري-ع م-ع ال-ت-ح-ولت
واŸسس- - -ت- - -ج- - -دات ال- - -ق- - -وم- - -ي - -ة
وال - -ع - -اŸي- -ة““ ،مضس- -ي- -ف- -ا أان ذلك
““يقتضسي تطوير األدوات الكفيلة
ب - -ت - -ف - -ع - -ي- -ل ﬂت- -ل- -ف اآلل- -ي- -ات
والتفاقيات العربية مع إاحداث،
إان ل- -زم األم- -ر ،آال- -ي- -ات وأاج -ه -زة
ج - -دي - -دة ل - -ل - -ت- -ع- -اون اŸب- -اشس- -ر
والعملياتي ب Úاألجهزة األمنية
والقضسائية على نحو يجعلها بحق
وسسائل فعالة ‘ مواجهة كل ما
ي -ت -ه-دد ›ت-م-ع-ات-ن-ا م-ن ﬂاط-ر
“سس أام - -ن - -ه - -ا و اسس - -ت- -ق- -راره- -ا
و“اسسكها““.
بعد أان أاوضسح أان فرق العمل
وال -ل -ج -ان اŸت -خّصس -صس -ة Ûلسس
وزراء العدل العرب تواصسل عملها
اŸنوط بها وحققت إا ¤حد اآلن
““نتائج إايجابية““ ،قال الوزير أان
ذلك ل Áنع من التطلع لتعاون
ق- -ان- -و Êوقضس- -ائ -ي ع -رب -ي ““أاكÌ
دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة““ ي-رت-ك-ز ع-ل-ى أادوات
ووسس -ائ -ل ت -ت -ن -اسسب وم -ت -ط-ل-ب-ات
اŸك -اف -ح -ة ““ال -ف -ع -ال-ة““ ل-ظ-واه-ر
إاج- -رام- -ي- -ة ح- -دي- -ث- -ة ك- -اإلج -رام
السسيÈا Êوتبييضس األموال التي
ت -ت-داخ-ل م-ع نشس-اط-ات إاج-رام-ي-ة
أاخ - - -رى م - - -ع - - -روف- - -ة ك- - -الŒار
باıدرات وباألسسلحة و الŒار

ب- -ال- -بشس- -ر واŸه- -اج- -ري- -ن ““ال- -ت -ي
ان- -تشس- -رت ووج- -دت ‘ األوضس- -اع
األم-ن-ي-ة اÎّŸدي-ة م-ن-اخ-ا مناسسبا
ل -ت -ت-ج-ذر وتصس-ب-ح ت-ه-دي-دا ج-دي-ا
على اسستقرار الدول و أامنها““.
من هذا اŸنطلق ،شسّدد لوح
على ضسرورة العمل وفق منظور
جديد آلليات التعاون تعطى فيه
األول -وي -ة ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى مسس-ت-وى
اÈÿاء وال- -ل -ج -ان اŸت -خّصس -صس -ة
ضس -م -ن إاط -ار ت -ع -اون ع -م -ل -ي -ات-ي
ي - -دع - -م - -ه ““ال - -ت - -ب - -ادل السس- -لسس““
للمعلومات ع Èاألطر اÓŸئمة،
اع-ت-م-ادا ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ت-قنيات
لسس- -ي- -م- -ا ع Èشس- -ب- -ك- -ة النÎنت
والتصسال اŸرئي عن بعد.

إاصشÓحات قطاع العدالة ‘
ا÷زائر مسشتمر
من جهة أاخرى ،أاشساد الوزير
Ãا ” –قيقه من تعاون على
مسس - -ت - -وى ›لسس وزراء ال - -ع - -دل
ال- - -ع - -رب ‘ ›ال م - -ك - -اف - -ح - -ة
اإلره- -اب وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
مضس- -ي- -ف -ا أان ا÷زائ -ر ““ل ت ّ-دخ -ر
ج -ه -دا ‘ اŸسس -اه-م-ة ‘ ت-ع-زي-ز
التعاون العربي ‘ هذا اÛال““.
كما أاكد أان ا÷زائر تضسع أامام
األشسقاء العرب خÈتها وŒربتها
‘ إاصس Ó- -ح ال - -ع- -دال- -ة وت- -ع- -زي- -ز
اسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة ال -قضس -اء وعصس -رن-ة
ال- -تسس -ي““ Òال -ت -ي ق -ط -ع -ن -ا ف -ي -ه -ا
أاشس - -واط - -ا ك - -بÒة““ ،إاضس - -اف - -ة إا¤
اإلصسÓحات التشسريعية لتكريسس
ح- -م -اي -ة ح -ق -وق اإلنسس -ان ودع -م
م -ك -ان -ة ال -دف -اع وت -ك -ريسس م-ب-دأا
ق- - -ري- - -ن- - -ة الÈاءة كضس- - -م- - -ان - -ات

للمحاكمة العادلة.
شس -دد ع -ل -ى أان اإلصسÓ-ح-ات
““ال-ع-م-ي-ق-ة““ ال-ت-ي ع-رفتها العدالة
–ت رع -اي -ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
““مسس -ت -م -رة““ خ -اصس-ة ب-ع-د ت-ع-دي-ل
ال-دسس-ت-ور ““ال-ذي ع-زز اسس-ت-قÓلية
ال- - - -قضس- - - -اء وأاح - - -اط ا◊ري - - -ات
وا◊ق- -وق ال- -ف- -ردي- -ة Ãزي -د م -ن
الضس- -م -ان -ات ال -ت -ي ن -ح -ن بصس -دد
مواصسلة إاعداد أاطرها القانونية
اÓŸئمة““.
من جانب آاخر ،أاشسار الوزير
إا ¤أان ا÷زائر تواصسل اŸسساهمة
‘ إاث - - -راء اإلط - - -ار ال- - -ق- - -ان- - -وÊ
Ÿك- -اف -ح -ة “وي -ل اإلره -اب م -ن
خÓل مقÎحها اŸتعلق بتجرË
ال -ف-دي-ة اŸتضس-م-ن ت-ع-دي-ل ب-عضس
أاحكام التفاقية العربية Ÿكافحة
غسس -ل األم -وال و“وي -ل اإلره-اب
وع -ل -ى اÿصس -وصس إاضس -اف -ة م-ادة
جديدة –ث الدول على اتخاذ
ال-ت-داب Òال-تشس-ري-ع-ي-ة ل-ت-جر Ëأاي
فعل من أافعال دفع الفدية.
أاوضس - -ح أان Œر Ëال- -ف- -دي- -ة
““ي -ه -دف إا ¤ال -تصس -دي ل -ظ -اه-رة
اإلره -اب ب -اسس -ت-ه-داف أاح-د أاه-م
مصسادر “ويله وŒفيف منابعه
ال - - -رئ - - -يسس - - -ي- - -ة ،وذلك ضس- - -م- - -ن
إاسسÎات -ي -ج -ي -ة شس-ام-ل-ة Ÿك-اف-ح-ة
اإلره- -اب ت -ع -م -ل ا÷زائ -ر ع -ل -ى
Œسسيدها ‘ إاطار عمل إاقليمي
ودو‹ مّوحد يسستهدف هذه اآلفة
من جذورها““.
اعتمد ›لسس وزراء العدل
العرب ‘ إاجتماعه على مشسروع
الÈوت -وك -ول ال -ع -رب -ي Ÿك -اف -ح-ة
الŒار ب -ال-بشس-ر وخ-اصس-ة ال-نسس-اء
واألط - - -ف - - -ال وع - - -ل - - -ى مشس- - -روع
بروتوكول عربي Ÿنع ومكافحة
ال- -ق -رصس -ن -ة ال -ب -ح -ري -ة والسس -ط -و
اŸسسلح وعلى التفاقية العربية
ل -ت -ن -ظ -ي-م ن-ق-ل وزراع-ة األعضس-اء
واألنسس - -ج - -ة ال - -بشس - -ري - -ة وم - -ن- -ع
وم -ك -اف -ح -ة الŒار ف-ي-ه-ا وع-ل-ى
التفاقية العربية Ÿنع ومكافحة
السستنسساخ البشسري.
سس -ت -ح -ال اŸشس -اري -ع ع -ل -ى
األم- -ان- -ة ال- -ع -ام -ة Ûلسس وزراء
ال- -داخ- -ل- -ي -ة ال -ع -رب ل -ل -ن -ظ -ر ‘
اعتماده والتوقيع عليه ‘ اجتماع
مشسÎك Ûلسس- -ي وزراء ال- -ع -دل
والداخلية العرب.

وزارة العـــــــــــدل :

اسشتحـ ـ ـ ـداث البطاقـ ـ ـ ـة اŸهنيـ ـ ـ ـة البيومÎيـ ـ ـ ـة Ÿنـ ـ ـ ـع التزويـ ـ ـ ـر

أاكدت وزارة العدل ،أاول أامسش ‘ ،بيان لها أان مششروع اسشتحداث البطاقة اŸهنية البيومÎية يرمي إا““ ¤منع كل
ﬁاولة تزوير““ لهذه الوثيقة من جهة ،و Ÿواكبة وتÒة العصشرنة التي يعرفها القطاع من جهة أاخرى.

أاوضس -ح ال -ب -ي-ان ان ال-وزارة ““اع-ت-م-دت مشس-روع
ال-ب-ط-اق-ة اŸه-ن-ي-ة ال-ب-ي-ومÎي-ة ال-ق-ائمة على إانشساء
وشس -خصس -ن-ة ب-ط-اق-ة م-ه-ن-ي-ة م-ؤوم-ن-ة م-ع-ت-م-دة ع-ل-ى
تكنولوجيا البطاقة الذكية (بطاقة ذات شسريحة)““.
من ب Úخصسائصس هذه البطاقة  -يضسيف
ال-ب-ي-ان““ -ت-خ-زي-ن اŸع-ل-وم-ات اŸتعلقة باŸسسار
اŸه-ن-ي ل-ل-ق-اضس-ي ومسس-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع ال-ع-دال-ة
ب -ط -ري -ق -ة م -ؤوم -ن -ة ت -ت -ي -ح ال -ت -وق -ي-ع اإلل-كÎوÊ
ل- -ل- -م- -ع- -ط- -ي- -ات اıزن- -ة م -ن خ Ó-ل الشس -ه -ادة
اإللكÎونية الرقمية التي توفرها ا◊لول التقنية
اÿاصسة بوزارة العدل““.

أاشسار البيان إا ¤أان الوزارة ترمي من خÓل
هذا اإلجراء إا““ ¤منع كل ﬁاولة تزوير للبطاقة
ع -ن ط -ري -ق سس -ري -ة اŸع -ل -وم -ات ال -ت-ي ل Áك-ن
قراءتها من طرف جهاز غ Òمعتمد من طرف
وزارة العدل““.
تهدف وزارة العدل من خÓل اسستحداث هذا
النموذج إا“““¤ك Úالقضساة واŸسستخدم Úمن
ا◊صس -ول ع -ل -ى ك -اف -ة اŸع -ل -وم -ات والشس-ه-ادات
والوثائق اŸتعلقة Ãسسارهم اŸهني دون التنقل
إا ¤مقر وزارة العدل““.
كما ترمي أايضسا إا““¤تسسهيل تسسي ÒاŸوارد

ال-بشس-ري-ة ع-ن ط-ري-ق ال-ت-ح-ي Úاآل Êل-ل-م-ع-لومات
اŸه-ن-ي-ة ب-اسس-ت-ع-م-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا مؤومنة تسساهم
بشسكل كب ‘ Òترشسيد النفقات والتخلصس من
الدعائم الورقية““.
ذك -ر ال -ب -ي-ان أان مشس-روع ال-ب-ط-اق-ة اŸه-ن-ي-ة
ال -ب -ي -ومÎي -ة ي -ن -درج ‘ إاط -ار““م -واصس-ل-ة Ÿسس-ار
اإلصس Ó-ح -ات ‘ ق -ط -اع ال -ع -دال-ة وال-ت-ي أاق-ره-ا
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وت -ك -م -ل -ة لÈن -ام -ج إاصسÓ-ح
وعصس-رن-ة ق-ط-اع ال-ع-دال-ة م-ن خÓ-ل اإلسس-ت-غÓل
األمثل لتكنولوجيات اإلعÓم واإلتصسال لسسيما
‘ ›ال إادارة وتسسي ÒاŸوارد البشسرية““.

وعود بحل مششاكل النقل وا’كتظاظ
با÷ماعات وعرقلة ا’سشتثمارات

وع - - - -دت ﬂت - - - -ل - - - -ف
ال -وزارات ب -ح -ل ﬂت-ل-ف
اŸشش- -اك- -ل ال -ت -ي ت -ع -رق -ل
سش Òا÷ام - - - - - - - - -ع - - - - - - - - -ات
وا’سش -ت -ث -م -ار ال -ف Ó-ح-ي
وال- - -ن- - -ق- - -ل وت- - -ن - -ظ - -ي - -م
ا◊ظÒة ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة
ل- - -لسش- - -ي - -ارات ،ح - -يث رد
وزراء ال- -ق- -ط- -اع -ات ع -ن
انشش- - - - -غ- - - - -ا’ت أاعضش - - - -اء
’م- -ة ‘ ج- -لسش -ة
›لسش ا أ
صشصشت للرد على
علنية ،أاول أامسش ،خ ّ
’سشئلة الششفوية.
ا أ

›لسس األمة :حكيم بوغرارة
طلعي :الزيادات ‘ تسشعÒة النقل ⁄
تتجاوز  10باŸائة
أاك -د ب -وج -م -ع -ة ط -ل -ع -ي ،وزي -ر ال-ن-ق-ل
واألشسغال العمومية ،أان الزيادات ‘ أاسسعار
النقل  ⁄تتجاوز  ١٠باŸائة وهي الزيادات
ال -ت -ي ” إاق -راره -ا ب -ال -تشس -اور م -ع ﬂت-ل-ف

بدوي يؤوكد أان اÿطوة تنظيمية

بطاقة إالكÎونية لÎقيم السشيارات سشنة 2017

سش - -ت- -دخ- -ل ب- -ط- -اق- -ة
الÎق -ي -م ا’ل-كÎون-ي-ة
للسشيارات حيز اÿدمة
’ول م -ن
‘ ال- -ثÓ- -ث- -ي ا أ
 ،2017ح-يث سش-ت-تضش-من
ال-ب-ط-اق-ة ك-ل م-ع-لومات
م - - - - - -الك السش- - - - - -ي- - - - - -ارة
وت- -ط -ب -ي -ق -ات ف -حصش -ه -ا
وع- - -ق- - -د ت- - -أام- - -ي- - -ن- - -ه - -ا
وم- -ؤوشش- -رات اسش -ت -ه Ó-ك
الوقود.
كشسف وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي ،عن
تغي Òلوحات ترقيم السسيارات من خÓل
وضسع  ٦عÓمات ب Úحروف واأرقام تبقى

م -راف -ق -ة ل-لسس-ي-ارة ب-دون
رق -م ال -ولي -ة ول -ن ي -ت -غÒ
الÎق -ي -م ح -ت -ى ب -ع-د ب-ي-ع
السسيارة وكاأنه رقم بطاقة
ال - -ت - -ع- -ري- -ف ب- -ال- -نسس- -ب- -ة
لÓأشسخاصس.
اأ و ض س - -ح ‘ س س - -ي - -ا ق
م ت ص س ل اأ ن ه ذ ه ا  ÿط و ة
ت -د خ -ل ‘ س س -ي -ا ق ت -ع -م -ي م
ا لإ د ا ر ة ا ل ل - - -ك  Îو ن - - -ي - - -ة
ب ع ي د ا ع ن اأ ي ة ا ع ت ب ا ر ا ت
ض س - -ي - -ق - -ة اأ و ا س س - -ت -ع -م -ا ل
القانون للتفرقة ب ÚاŸواطن› ،Úددا
ا ل ت اأ ك ي د اأ ن م ش س ا ر ي ع ا لإ د ا ر ة ا ل ل ك  Îو ن ي ة
تتم بشسراكة ب Úالعمومي واÿاصس.

ا’سشتثمارات والدعم الفÓحي ﬁل جدل دائم

÷نة تفتيشش وزارية بإاليزي لتقصشي ا◊قائق
سش - - -ت - - -ن - - -زل ÷ن- - -ة
ت - -ف - -ت - -يشش م - -ن وزارة
ال- -فÓ- -ح- -ة إا ¤و’ي -ة
إال -ي -زي ل -ت -قصش-ي واق-ع
ال -ق -ط -اع ‘ ظ-ل ب-عضش
الشش- - -ك - -اوى ال - -ت - -ي ”
ط -رح -ه -ا أاح -د أاعضش-اء
’مة للوزير .
›لسش ا أ
ت -دور الشس-ك-اوى ح-ول
عدم اسستفادة العديد من
اŸسستثمرين من األراضسي
اŸوج-ه-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ،ك-م-ا اأن
معاي Òالسستفادة من حفر اآلبار وتوصسيل
ال- -ك- -ه- -رب- -اء  ⁄يسس- -تسس- -غ- -ه -ا ال -ك -ث Òم -ن
اŸسس- -ت- -ث- -م -ري -ن ال -ذي -ن ي -ت -ح -دث -ون ع -ن
التماطل.
قال وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصسيد البحري ،باأن اŸنشسور الوزاري
ا- - - -Ÿوؤرخ ‘  ٢٠١١واضس- -ح م -ن خ Ó-ل
اإنشساء ﬁ ٣٣يطا ،تعادل تقريبا ٨٠٠٠
هكتار ،وزعت اأجزاء منها على الشسباب
وب- -عضس اŸسس- -ت- -ث -م -ري -ن ،واأوضس -ح ب -اأن
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ط -م -أان وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي ال -ط -اه -ر ح -ج -ار ،ال-ط-ل-ب-ة بشش-أان
مششاكل ا’كتظاظ وغÒها من الصشعوبات
ال- -ت- -ي سش- -ت- -ح- -ل ع Èا◊وار ،م- -وضش- -ح- -ا أان
ا’ح-ت-ج-اج-ات ط-ب-يعية على مسشتوى هذه
الفئة ،موضشحا بأان الوصشاية تواصشل العمل
مع النقابات واŸنظمات.
كشسف ‘ سسياق متصسل أان اللجان اŸكلفة
Ãراج -ع -ة تسس -ي Òاÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة ت-واصس-ل

ال-ف-اع-ل Úب-ال-ق-ط-اع ب-ع-د
دخ - - -ول ال - - -زي - - -ادات ‘
أاسس- -ع -ار ال -وق -ود ،ب -داي -ة
 ،٢٠١٦م- - -ؤوك- - -دا أان أاي - -ة
Œاوزات سس-ت-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا
ع - -ق- -وب- -ات صس- -ارم- -ة ‘
حقها.
ق - -ال ط - -ل- -ع- -ي ،إان
اŸواط -ن Úيسس -ت -ع -م -ل-ون
وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل ا÷ماعية
بكثافة ،حيث ” إاحصساء
ح- -وا‹  ٤٠م -ل -ي-ون مسس-اف-را ع Èشس-ب-ك-ات
““الÎام - -واي““ و«اŸيÎو““ ،و ال - -ن- -ق- -ل شس- -ب- -ه
ا◊ضسري ““ايتوزا““ وهذا من اجل تخفيف
الضس-غ-ط ع-ن الزدح-ام وت-رشس-ي-د اسس-ت-هÓك
الوقود.
قال طلعي إان السسلطات لها أاولويات ‘
ا‚از اŸشساريع ،مؤوكدا بأان إازالة الثلوج من
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م واح -د ب Úالشس-ف-ة
والÈواق- -ي -ة ،ي -ت -م ب -حسسب م -ا ه -و م -ت -وف -ر
واسس-ت-ع-م-ال ط-ري-ق-ة ال-تسس-خ Úإلذابة الثلوج
يتطلب إامكانيات ضسخمة ومعتÈة Áكن أان
توجه إا ¤مشساريع أاخرى.

السس - - -ل - - -ط - - -ات ق - - -امت
باإطÓق الأشسغال ◊فر
 ٥٨بئرا ” ،النتهاء من
 ٤٢م -ن -ه -ا ‘ ان -ت-ظ-ار
اسس- -ت- -ك- -م- -ال ال- -ب- -ق -ي -ة،
ن -اه -يك ع -ن ت-خصس-يصس
 ١٦٠مليون دج للقضساء
ع -ل -ى مشس -ك -ل -ة م -ل-وح-ة
اŸياه.
كشس- -ف أان ع- -م -ل -ي -ة
الربط بالكهرباء تسس‘ Ò
الطريق الصسحيح حيث ” اسستكمال ٦٠
باŸائة من اŸشساريع اŸمتدة على مسسافة
أاك Ìمن  ١٠٠كلم من خÓل توجيه ظرف
ما‹ بـ  ٢٥٠مليون دج لفائدة اŸنطقة ‘
سسياق تطوير وتنمية الوليات ا÷نوبية.
سستسسمر عملية خلق مناصسب العمل ‘
اÛال الفÓحي وتربية اŸواشسي خاصسة
بعد أان اسستفادت الولية من  ١.٨مليار دج
‘  ‘ ٢٠١٢سس -ي -اق دع-م ﬂت-ل-ف صس-ي-غ
التشسغيل ‘ ›ال ا◊فاظ على األراضسي
الصسحراوية وتطويرها.

اŸششاكل اŸطروحة ع Èا’حتجاجات سشتحل با◊وار

ع-م-ل-ه-ا ق-ب-ل ت-ق-د Ëال-ت-ق-ري-ر ال-نهائي والذي قد
يسسلم ‘ أاي وقت ،غ Òمسستبعد أان يكون قبل
نهاية السسنة ،وهذا من أاجل ضسبط القطاع من
ﬂتلف ا÷وانب.
قال الوزير أان ﬂتلف جامعات ا÷زائر قد
عرفت مناقشسة  ٤٦٠٠أاطروحة دكتوراه ب Úسسنتي
 ٢٠١٤و  ٢٠١٥ب-ع-د ال-ت-ح-ف-يزات والتسسهيÓت،
ودعوات اإلسسراع ‘ اسستكمال مناقشسة رسسائل ما
بعد التدرج.

١٧١٩٢

’مة
أاسشئلة ششفوية Ãجلسش ا أ

لوح““ :ضشرورة تطوير آاليات عمل ا÷امعة العربية““
’ختام ،الطيب لوح ،أاول أامسش ،بالقاهرة ضشرورة مواصشلة إاصشÓح ا÷امعة
أاكد وزير العدل حافظ ا أ
’ضشفاء النجاعة اŸطلوبة على العمل العربي اŸششÎك.
العربية وتطوير آاليات عملها إ

العدد
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كشس-ف وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-لمي
الطاهر حجار أان الوصسايا قد سسمحت لطلبة
ال -دك -ت-وراه م-ن اŸن-اقشس-ة Ãج-رد إاحضس-ار ،وع-د
ب- -ال- -نشس -ر إا ¤غ -اي -ة نشس -ر اŸق -ال ،وأاضس -اف ب -أان
ال- -وزارة ق- -د ق -ررت ات -خ -اذ إاج -راءات أاخ -رى ‘
›ال النشسر من خÓل توسسيع الفضساء ع Èهيآات
–رير.
ط -الب ح-ج-ار ال-ط-ل-ب-ة بضس-رورة ال-ت-ح-ك-م ‘
اللغات األجنبية ‘ ظل التكنولوجيات ا◊ديثة

اŸتوفرة حاليا ،ألن ا◊ديث عن الÎجمة التي
مازالت قائمة من خÓل ترجمة عشسرات الكتب
يجب أان يكون ‘ ظل التحولت هذه ،وتشسجيع
الطلبة على التحكم ‘ اللغات يجب أان يكون
أاولوية ألننا ‘ ا÷امعة.
ك -م -ا اع -ت Èف -ت -ح ك -ل -ي -ات ال -طب ‘ ﬂت -ل-ف
الوليات ،ومنها الشسلف ،يجب أان يخضسع لعدة
اعتبارات مدروسسة ،كما أان القرار ل Áسس وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي لوحدها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشتقبال النقطة السشوداء ‘ اŸصشالح لسشتششفائية

بوضسي ـ ـ ـ ـ ـاف ينتـق ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـ ـن بلعب ـ ـ ـ ـ ـاسس أإ’هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
باإ’سستعج ـا’ت ويع ـد Ãعاقبـ ـة أŸسسؤوولـ ـÚ
تعليمة Ÿديري الصشحة باسشتكمال البطاقية الرقمية لتسشي Òملفات القرضس
شش-دد وزي-ر الصش-ح-ة والسش-ك-ان وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات ع-ب-د اŸالك ب-وضش-ي-اف ع-ل-ى أانسش-ن-ة ال-ق-ط-اع و–سش Úظ-روف إاسشتقبال اŸرضشى
لسشتعجالت على وجه
باعتبارها النقطة السشوداء التي تششوه وجه اŸرفق العمومي وتضشفي النظرة السشلبية لسش ÒاŸصشالح الصشحية وا إ
اÿصشوصس .جاء هذا ‘ اللقاء التقييمي ا÷هوي الذي توقفت ““الششعب““ عنده ورصشدت تدخÓت الفاعل Úبع ÚاŸكان.

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

أاك -د ال -وزي -ر ل -دى إاشص -راف -ه ع -ل-ى
ال -ل -ق -اء ال -ت -ق -ي -ي-م-ي ا÷ه-وى ال-ث-الث
ل- -ق- -ط- -اع الصص- -ح -ة ل -و’ي -ات ال -غ -رب
وا÷نوب الغربي أان انعدام التواصصل
م -ع اŸريضض ي -ل -غ -ي ك-ل اÛه-ودات
اŸبذولة مهما بلغت درجتها قائ:Ó
‘‘ب- -أان- -ه إاذا نسص- -ي ف- -اع- -ل واح- -د م- -ن
اŸنظومة الصصحية أان مهمته تكمن
‘ اÿدم - -ة ا◊صص - -ري- -ة ل- -ل- -م- -ريضض
فسصيلقي ذلك بظÓله على كل اأ’داء
الذي ” –قيقه‘‘.
أاضص- -اف ب- -وضص- -ي- -اف أان ع- -م- -ل -ي -ة
ال- -تشص- -خ- -يصض ال- -ت- -ي أاج- -ريت خÓ- -ل
ال -ث Ó-ث السص -ن-وات اŸاضص-ي-ة خ-لصصت
نتائجها إا ¤اعتبار أان اإ’سصتقبال من
أاك ÌاŸشص - -اك - -ل ال - -ت- -ي ت- -ع- -ي- -ق سصÒ
اŸصص -ال -ح اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة أاي -ن أاب-رز
التقرير درجة اإ’همال الذي بلغته
العديد من الهياكل الصصحية ‘ هذا
اÛال خاصصة على مسصتوى مصصالح
اإ’سص -ت -ع -ج -ا’ت ال -ت-ي ت-ع-د ال-واج-ه-ة
اأ’مامية أ’ي مؤوسصسصة صصحية ،وهو
ما دفع بالوزارة إا ¤وضصع اإ’شصكالية
ضص -م -ن خ-ط-ة ال-ط-ري-ق اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة
،باعتبار أان وظيفة الهياكل الصصحية
تكمن ‘ ضصمان اإ’سصتقبال ،اŸتابعة
وال- -ت- -ك- -ف -ل ال -ط -ب -ي و–دي -د مسص -ار
اŸرضص -ى.وه -ن-ا دع-ا ال-وزي-ر مسصÒي
ال - - - -ق - - - -ط - - - -اع إا– ¤سص Úظ- - - -روف
اإ’سص-ت-ق-ب-ال وت-ع-زي-ز ﬂتلف التدابÒ
اÿاصض به.
ذكر بوضصياف بالهدف اأ’سصاسصي
م- -ن ال -ل -ق -اءات ال -ذي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى
ال -ت -حضص Òأ’رضص -ي -ة خ-اصص-ة ب-ت-ن-ف-ي-ذ
ال -ورشص -ات ال -كÈى لسص-ن-ة  2017بدءا
بقانون الصصحة ا÷ديد الذي يضصع
خ- -ارط- -ة ط- -ري -ق ل -ل -ق -ط -اع وي -ح -دد
سص- -ي- -اسص- -ت -ه ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسص -ط
وال-ب-ع-ي-د ،فضص Ó-ع-ن ت-ط-ب-ي-ق ال-نمط
ا÷ديد ‘ التسصي،Òالذي يعتمد على
ن- - -ق- - -اط ك- - -ثÒة أاه- - -م - -ه - -ا ،إاخ - -راج
ال- - -ف- - -ح - -وصص - -ات اŸت - -خصصصص - -ة إا¤
ال - - -ع - - -ي- - -ادات ا÷واري- - -ة وال- - -ع- - -ودة
باŸسصتشصفى إا ¤وظائفه اأ’صصلية ‘
ال- -ت -ك -ف -ل ب -ا◊ا’ت اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة
الثقيلة .
أاك -د ع-ل-ى إارسص-ال ت-ع-ل-ي-م-ة ل-ك-اف-ة
مسصÒي وإاط -ارات ال -ق -ط-اع ت-ل-زم-ه-م
ب- -ت- -ح- -دي- -د ق- -ائ- -م- -ة ل -ل -ف -ح -وصص -ات
اŸتخصصصصة التي يجب إاخراجها كل
حسصب إام-ك-ان-ي-ات-ه وق-اع-دته الصصحية
ل -ت -ع -زي -ز م -ف -ه -وم الصص-ح-ة ا÷واري-ة
وت -ق -ريب ال-ف-ح-وصص-ات م-ن اŸرضص-ى
وك- - -ذا ت- - -خ - -ف - -ي - -ف الضص - -غ - -ط ع - -ن
اŸسص -تشص -ف -ي -ات ال -كÈى .فضص  Ó-ع-ن
خلق مقاطعات صصحية وغرسض ثقافة
صص -ح -ي -ة ج -واري-ة م-ن شص-أان-ه-ا ت-وث-ي-ق
العÓقة ب ÚاŸسصتشصفيات الكبÒة و
ا÷امعية و اŸؤوسصسصات ا÷وارية ‡ا
يتيح خدمة أافضصل واسصتغ ’Óأامثل
ل -ل -م -وارد ال -بشص -ري -ة و اŸادي -ة ،ك -م -ا
ت -ط-رق أ’ه-م-ي-ة اإ’سص-تشص-ف-اء اŸن-ز‹
ب -اع-ت-ب-اره م-ن أاول-وي-ات اإ’صصÓ-ح-ات
الصصحية القادمة ومعيارا لنجاحها.
و‘ ذات السصياق شصدد الوزير على
إاسص- -ت- -ك- -م -ال الشص -ب -ك -ات اإ’ع Ó-م -ي -ة
اÙلية للمؤوسصسصات قبل نهاية السصنة
اŸق -ب -ل-ة  ،2017ب -ه -دف اإ’سص -ت -غ -ن-اء
مسص -ت -ق -ب Ó-ع-ن ال-ت-ع-امÓ-ت ال-ورق-ي-ة
وتسصهيل عملية إايصصال اŸعلومة ومن
ذلك ال -ب -ط -اق-ي-ة الصص-ح-ي-ة واŸل-ف-ات
اإ’ل -كÎون -ي -ة ل -ل-م-رضص-ى وغÒه-ا م-ن
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ال- -ت- -ي ت- -ع -ت -م -د ع -ل -ى
ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات اإ’تصص -ال ا◊دي -ث -ة
واإ’عÓم اآ’‹ “اشصيا مع التطورات
ا◊اصصلة.
ع -ن ال -ن -ظ -ام ال -ت -ع -اق-دي أاع-ط-ى
ال -وزي -ر اŸسصÒي-ن م-ه-ل-ة ح-ت-ى 2018
ك- -أاب- -ع- -د ت -ق -دي -ر م -ن أاج -ل اإ’ع -داد
ل -ل -ت -ع-اق-د ال-داخ-ل-ي واÿارج-ي ب-ع-د
إاج -راء ت -ق -ي -ي-م دق-ي-ق ل-نشص-اط-ات ك-ل
مصصلحة إاسصتشصفائية،منوها ‘ الوقت
ذات - -ه Ãا –ق- -ق ‘ ›ال م- -ع- -ا÷ة
مشص- -ك- -ل وف- -رة اŸواد الصص- -ي -د’ن -ي -ة

وال -ت -وزي -ع اأ’نسصب ل -ل -م-وارد ال-ط-ب-ي-ة
اŸتخصصصصة مع اأ’خذ بع Úاإ’عتبار
إاح- -ت- -ي- -اج- -ات ال- -و’ي- -ات ا÷ن -وب -ي -ة
والواقعة بالهضصاب العليا  ،مع إاعادة
Óدوي-ة ال-ذي
ب-عث اإ’ن-ت-اج ال-وط-ن-ي ل -أ
ي -ف -وق ال-ي-وم  58ب-اŸائ-ة م-ن ق-ي-م-ة
السص -وق ال -وط -ن -ي -ة ع-ل-ى أان يصص-ل إا¤
حدود  70باŸائة نهاية ، 2017مثمنا
ق- -ول- -ه ب- -أان‘‘ صص- -ن- -اع- -ة اأ’دوي- -ة م- -ن
مقومات أامن البÓد‘‘.
حث ب -وضص -ي -اف ك -اف -ة اŸسصÒي -ن
واŸهني Úعلى اإ’حتكام إا ¤الضصمÒ
اŸه -ن -ي وت-رق-ي-ة أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة
وآادابها بعد أان أابرز أاهمية التكوين
‘ خلق إادارة تؤومن Ãنطق اŸشصاركة
وإاحÎام اŸب - - - -ادئ اأ’خÓ- - - -ق- - - -ي- - - -ة
واŸسص- -ؤوول- -ي- -ة Œاه أاداء اŸصص- -ل -ح -ة
العامة وخدمة اŸريضض.

توجيهات إ’طارأت  11و’ية
–ضسÒأ لتطبيق قانون ألصسحة
اسصتفاد إاطارات ومسصÒو القطاع
الصص -ح -ي لـ 11و’ي -ة ب -غ -رب ال-وط-ن
وا÷ن- -وب ال- -غ- -رب- -ي ،خÓ- -ل ال -ل -ق -اء
التقييمي ا÷هوي ،من شصروح مفصصلة
للعروضض التي قدمها إاطارات اإ’دارة
اŸرك- -زي- -ة واŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -اŸل -ف -ات
التنظيمية .
كانت البداية للÈوفيسصور ﬁمد
ا◊اج اŸدير العام Ÿصصالح الصصحة
الذي تطرق ÷ملة القوان Úوشصروح
ح -ول ق -ان -ون الصص-ح-ة ا÷دي-د ،وك-ذا
البطاقة الصصحية.
أاما الدكتور حافظ حمو مدير
الصص-ي-دل-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ف-ق-د
تطرق لنقطت Úاأ’و ¤تتعلق بتأامÚ
ت - -وف ÒاŸواد الصص- -ي- -د’ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى
مسص-ت-وى اŸؤوسصسص-ات الصص-ح-ي-ة وسصبل
تفادي الندرة ،والثانية تتعلق بأاهمية
تعميم نظام اإ’عÓم اآ’‹ ع Èكافة
اŸؤوسصسص - -ات الصص - -ح- -ي- -ة ل- -تسص- -ه- -ي- -ل
التواصصل والتحكم ‘ توزيع اأ’دوية
وه -ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي “سض ح-ال-ي-ا 16
مؤوسصسصة بتسصعة و’يات.
من جهته مدير الوقاية ركز ‘
ع- -رضص- -ه ع- -ل -ى ب -رن -ام -ج م -ك -اف -ح -ة
ال-ت-دخ،Úالصص-ح-ة اŸدرسص-ي-ة وح-م-لة
ال-ت-ل-ق-ي-ح ضص-د اأ’ن-ف-ل-ون-زا اŸوسص-م-ية
التي خصصصصت لها الوزارة  2.5مليون
جرعة لقاح ،أاما مديرة التكوين فقد
ق- -دمت إاحصص- -ائ- -ي- -ات ع -ن ال -ط -ل -ب -ة
اŸنتم Úللقطاع مع توقع تخرج 13
أال -ف شص -ب -ه ط -ب-ي سص-ن-ة  ،2017و 860
قابلة .
كما ” التطرق أايضصا إا ¤عروضض
ع-ن ال-ت-ع-اق-د ال-ط-ب-ي ون-ظام اإ’عÓم
اآ’‹ أاين أابرز ا◊اج ميلود
ع -ب -د ال -ق -ادر أاه -م -ي -ة اسص -ت-ع-م-ال
وسص - -ائ- -ل اإ’عÓ- -م وا’تصص- -ال داخ- -ل
اŸؤوسصسص - -ات الصص - -ح - -ي - -ة وﬂت- -ل- -ف
الÈام - - -ج ال - - -ت - - -ي ت - - -ق- - -وم ال- - -وزارة
ب - - -اسص - - -ت - - -ح - - -داث - - -ه - - -ا كÈن - - -ام - - -ج

نحو دخول  40مسسرعا أÿدمة
للتخفيف من معاناة مرضسى ألسسرطان

‘‘صص -ح -تك‘‘ل -ي -خ -ت -ت -م ﬁم -د ط-ل-ح-ي
اŸداخÓ- -ت ب -ع -رضض مشص -روع دل -ي -ل
اŸريضض ل- - -ت- - -حسص ÚاŸن- - -اخ داخ - -ل
اŸؤوسصسص-ات اإ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل
اأ’م -ث -ل ب -اŸريضض وط -رق ت-وج-ي-ه-ه،
مÈزا مشص- -روع ا’سص- -ت- -ج- -واب ال- -ذي
يوضصع –ت تصصرف اŸريضض ‘ آاخر
يوم إ’قامته باŸسصتشصفى أاين يسصأال
ع- -ن ظ- -روف اإ’ق -ام -ة ،ا’سص -ت -ق -ب -ال
،العÓج ،اإ’طعام  ،النظافة وغÒها
من اÿدمات اŸقدمة.

عملية جرأحية بالبث
أŸباشسر ‘ إأطار توأأمة بÚ
بلعباسس وسسعيدة
ت - -اب - -ع اŸشص - -ارك - -ون ‘ ال- -ل- -ق- -اء
ال -ت -ق -ي -ي -م-ي ا÷ه-وى ال-ث-الث ل-ق-ط-اع
الصصحة بسصيدي بلعباسض ،بثا مباشصرا
ل-ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة أاق-يمت باŸؤوسصسصة
اإ’سصتشصفائية لو’ية سصعيدة من قبل
ف -ري-ق ط-ب-ي ت-اب-ع Ÿصص-ل-ح-ة أام-راضض
أاأ’ذن ،اأ’نف وا◊نجرة باŸسصتشصفى
ا÷امعي عبد القادر حسصا Êبسصيدي
بلعباسض  ،وهي العملية التي تندرج ‘
إاطار إاتفاقية توأامة ب ÚاŸؤوسصسصتÚ
سصمحت بتنقل فريق طبي متخصصصض
ب -ق -ي-ادة الÈوف-يسص-ور ا÷ي ‹Ó-ع-ي-اد
رئيسض مصصلحة أامراضض اأ’ذن ،اأ’نف
وا◊نجرة إا ¤و’ية سصعيدة إ’جراء
ث Ó-ث ع -م -ل -ي -ات ج -راح -ي -ة ل -ف -ائ-دة
مرضصى من أابناء اŸنطقة .
العملية ا÷راحية التي بثت على
اŸباشصر والتي أاجريت على مسصتوى
اأ’ذن لشصاب يبلغ من العمر  28سصنة
،تعد اأ’ول من نوعها با÷هة الغربية
ل -ل -وط -ن ،ع -ل -ى أان ت -ع -م-م مسص-ت-ق-بÓ-
ل- -و’ي- -ات أاخ- -رى ع- -ل -ى غ -رار و’ي -ة
تيسصمسصيلت .
من جهته ثمن الوزير ›هودات
الفريق الطبي مؤوكدا أاهمية مثل هذه
التوأامات ‘ Œسصيد مفهوم الصصحة
ا÷واري- - -ة وت- - -ق- - -ريب ال - -ع Ó- -ج - -ات
اŸتخصصصصة للمرضصى وهو اŸسصعى
الذي سصطرته الوزارة ضصمن اŸرحلة
ا÷ديدة ‘ اŸنظومة الصصحية التي
سص - -ت - -ق- -وم ع- -ل- -ى إاضص- -ف- -اء ال- -ط- -اب- -ع
اŸؤوسصسص -ات -ي ل -ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وأام-ة بÚ
مسص-تشص-ف-ي-ات الشص-م-ال ومسص-تشص-ف-ي-ات
الهضصاب العليا وا÷نوب.

ول -دى م -ع-اي-ن-ت-ه Ÿرك-ز م-ك-اف-ح-ة
أام-راضض السص-رط-ان بسص-ي-دي ب-ل-ع-باسض
كشص -ف ب -وضص -ي -اف ع -ن إارت -ف -اع ع -دد
اŸسصرعات اÿاصصة بالعÓج باأ’شصعة
Ÿرضصى داء السصرطان إا 40 ¤مسصرعا
 18منها يجري تسصليمها تدريجيا بعد
إاسصتيÓم اŸراكز ا÷ديدة Ÿكافحة
السصرطان ع Èكامل الÎاب الوطني.
وأاوضصح أايضصا أان اŸراكز ا÷ديدة
سص -تسص -م-ح ب-ت-ق-ل-يصض آاج-ال اŸواع-ي-د
اÿاصص -ة ب -ال -ع Ó-ج ب -اأ’شص-ع-ة Ãج-رد
دخول اŸسصرعات اÿدمة و تطبيق
ﬂط -ط م -ك -اف -ح-ة السص-رط-ان ال-ذي
ي -تضص -م -ن م -ق-ارب-ات ب-دي-ل-ة ‘ ›ال
العÓج البديل الذي من شصأانه أان يضصمن
العÓج باأ’شصعة لعدد أاك Èمن اŸرضصى.
Óشص -ارة ،ف -إان م-رك-ز م-ك-اف-ح-ة
ول  -إ
أام-راضض السص-رط-ان بسص-ي-دي ب-ل-ع-باسض
والذي تفوق نسصبة إا‚ازه  ٩5باŸائة
 ،ي -ع-د صص-رح-ا إاسص-تشص-ف-ائ-ي-ا ه-ام-ا ”
تشصييده بأاحدث تقنيات البناء وتبلغ
طاقة إاسصتيعابه النظرية  120سصرير
،ويضص - - -م ك- - -ل اŸراف- - -ق واŸع- - -دات
ال - -عصص - -ري- -ة الضص- -روري- -ة Ãا ف- -ي- -ه- -ا
Óطباء .حيث
السص-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة ل -أ
يحتوي الطابق –ت اأ’رضصي على
مصص-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-ت-ع-قيم والبياضصة
فضص  Ó-ع -ن اŸط -ب -خ واŸط -ع-م .أام-ا
الطابق اأ’رضصي فيتكون من أاجنحة
ل -ف -ح -وصص -ات وال -تصص -وي -ر ب -اأ’شص -ع-ة
،ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة والصص-ي-دل-ة زيادة
ع -ل -ى صص -ي -ان-ة ال-ع-ت-اد ال-ط-ب-ي-ة ف-ي-م-ا
ي -ح -ت -وي ال -ط -اب -ق اأ’ول ع-ل-ى ج-ن-اح
ال -ع-م-ل-ي-ات ا÷راح-ي-ة و ع-دة ﬂاب-ر
Óدارة وكذا اأ’رشصيف ثم
وجناح اخر ل إ
ال-ط-اب-ق ال-ث-ا ÊاŸت-ك-ون م-ن أاج-ن-حة
م -وج -ه -ة ’سص -ت -ق -ب -ال اŸرضص-ى ب-داء
السص -رط-ان وعÓ-ج-ه-م ب-اإ’ضص-اف-ة إا¤
مصص-ل-ح-ة ال-ت-خ-دي-ر واإ’ن-ع-اشض ب-ي-ن-ما
خصصصض ال- -ط- -اب- -ق ال- -ث- -الث ك- -ق -طب
ب -ي -داغ-وج-ي ي-ع-ن-ى ب-ت-ك-وي-ن اŸه-نÚ
وترقيتهم.
وحسصب ال- -ق -ائ -م Úع -ل -ى اŸرك -ز
Œري ح -ال -ي -ا ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ج -ه-ي-ز
Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف اŸع - -دات ال - -ط - -ب - -ي - -ة
وال- -ت- -ج- -ه -ي -زات ‘ إان -ت -ظ -ار وصص -ول
مسص -رع Úإاث -ن ،Úفضص  Ó-ع -ن Œه -ي-ز
اŸركز بطاقم طبي متكامل حيث ”
◊د السصاعة توظيف  176من اŸوارد
ال- - -بشص- - -ري- - -ة م - -ن ﬂت - -ل - -ف ال - -رتب
وال-ت-خصصصص-ات ال-ط-ب-ي-ة والشص-به طبية
فيما تقدر اإ’حتياجات بـ 388منصصب
آاخر Ãا ‘ ذلك  30إاختصصاصصيا128 ،
‡ارسض شص- -ب- -ه ط- -ب -ي و 220موظف
إاداري وع - -ام - -ل ب - -اÿدم - -ات .ه- -ذا
وŒري ال -ت -حضصÒات أايضص -ا ل -ت-ك-وي-ن
ع - -دد م- -ن اŸم- -ارسصﬂ ‘ Úت- -ل- -ف
التخصصصصات كاأ’شصعة ،الطب النووي،
والصصيانة.

خيبة سسياسسية أخرى
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جمال أوكيلي

كششف اŸغرب عن نواياه اŸغرضشة خÓل قمة إافريقيا ـ العا ⁄العربي Ãالبو ،عندما أاراد
لجتماع Ãجرد أان وجد الوفد الصشحراوي ‘ القاعدة يششارك كعضشو
نسشف أاششغال هذا ا إ
ك-ام-ل ا◊ق-وق ل-ت-ث-ور ث-ائ-رت-ه ،وت-ن-ت-اب-ه ال-هسش-تÒي-ا ل-رؤوي-ة الصش-ح-راوي Úيحظون بكل ذلك
التقدير والحÎام ‘ الوسشط القاري.
و‡ا جرى من مناورات خفية وﬁاولت يائسشة ،فالتاريخ يششهد ويسشجل كل اŸواقف،
لفريقي دون
لششارة إاليه هنا ،ذلك التسشلل للغرب إا ¤هذا الفضشاء ا إ
لمر ا إ
لكن ما يتطلب ا أ
لفريقي ،وهذا ‘ حد ذاته
ل–اد ا إ
لنضشمام اŸنصشوصشة ‘ مواثيق ا إ
إاذن  ⁄يحÎم إاجراءات ا إ
لفارقة الذين حددوا بدقة الكيفية التي تسشمح لكل من
تطاول على روح تعهدات القادة ا أ
يريد النضشمام بالطرق القانونية اŸتعارف عليها.
لفريقي ،بدليل أان طلب
وإا ¤غاية يومنا هذا ،فإان اŸغرب يعد خارجا عن ال–اد ا إ
لوسشاط السشياسشية
لمانة العامة ⁄ ،يدرسس بعد بدليل أان ا أ
انضشمامه اŸوجود على مسشتوى ا أ
لدراج بعد دخوله ششهره الثا ،Êفمن مهد دخول هذا البلد إا¤
‘ اŸغرب تقول بأانه مازال ‘ ا أ
لغراضس
لفريقي وماهي ا أ
إاجتماع مالبو ،دون أان تكون هناك موافقة من قيادة ال–اد ا إ
الكامنة وراء مثل هذا التحايل؟
لفريقي من تلك البوابة بعد فششله ‘
هذا البلد أاراد هذه اŸرة أان تكون عهده مع ال–اد ا إ
م -واع -ي -د سش -اب -ق-ة ك-ي-ف ذلك؟ أاوﬁ ¤اول-ة اÿاسش-رة ه-ذه ه-و وضش-ع الصش-ح-راوي ‘ Úزاوي-ة
لنطباع للرأاي العام
ضشيقة ،من خÓل السشعي لطردهم من هذا اÛال ا◊يوي ،وإاعطاء ا إ
مايقع ،وهذه اسشÎاتيجية تافهة مردودة على أاصشحابها.
لمور واضشحة ،فما حدث كان إاطاحة
وعليه ،يجب أان ندقق فيما نقول هنا ،حتى نكون ا أ
لنصش -ي-اع ل-ق-رارات ال–اد
لع -ت -ب -ار ل -ب -ل -د ل ي -ري -د ا إ
Ãخ -ط -ط ﬁك -م أاراد اصش -ح -اب -ه إاع -ادة ا إ
لطار
لفريقي ،بخصشوصس اŸسشار القانو ÊلÓنضشمام ،فالذين انسشحبوا ل عÓقة لهم بهذا ا إ
ا إ
Óفارقة ،وإا‰ا أادرجوا هذه ا◊ركة ضشمن مؤوامرة خفية نسشجت خيوطها من قبل
ا÷امع ل أ
Óعراف الدبلوماسشية اŸعمول بها.
Óسشف ل “ت بصشلة ل أ
ل أ
لن ال-واق-ف Úوراء ه-ذا ال-ع-م-ل
ل -ذلك ،ف -إان م -ا وق -ع تصش -ن -ف -ه ضش -م -ن خ -ان -ة «ال Ó-ح -دث» أ
Óفارقة ‘ ،مواجهة التأاث Òخارج
اصشطدموا بحقائق  ⁄يتوقعوها من باب اŸوقف اŸوحد ل أ
ل–اد وﬁاولة تسشجيل البعضس من النقاط التي –اورتها فيما سشبق.
ا إ
لششادة والتنويه ،يÎجم روح
وهذا وعي سشياسشي إافريقي ل حدود له ،يسشتحق كل ا إ
لفريقي.
اŸسشؤوولية العالية ‘ ،عدم ترك أاي أاحد يدوسس على قوان Úال–اد ا إ
هذا الششرخ الذي أاراد اŸغرب إاحداثه ‘ “اسشك ال–اد سشيكلفه مسشتقب ،Óمن زاوية أانه
بصشدد عزل نفسشه بنفسشه من خÓل إاعتماده لسشياسشة الهروب إا ¤الأمام ،والقفز ‘ اÛهول
وح -ت -ى اŸغ -ام -رة ،ه-ذه ال-ن-ع-وت ال-ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ى م-ا يسش Òع-ل-ي-ه ه-ذا ال-ب-ل-د ،ك-ون-ه ي-رفضس
الششفافية ‘ النضشمام معول على أاسشاليب ﬂالفة للقوان Úكاسشتعمال ا◊يل اŸرفوضشة ‘
ا◊وليات الدبلوماسشية.
لفارقة  ⁄يتجاوبوا مع هذه الدعوة وأالتزموا باÿط اŸتبع منذ تأاسشيسس
لذلك فإان ا أ
ال–اد وغ Òذلك فإانه ليسس مقبول بتاتا كمحاولة فرضس واقع جديد ،لهذا النضشمام ل
Óجراءات ‘ هذا الششاأن وحتى طال الزمن أام
Áكن للمغرب أان يكون عضشوا مادام  ⁄يخضشع ل إ
قصشر فإانه يسشهر على الطرق اŸعروفة لدراسشة طلبه ،ليفصشل فيه وفق قوان Úال–اد ول
لحد أان يخصشصس له اŸكان باÛان ،دون ششروط أاخرى منها عدم اŸسشاسس Ãقعد
يسشمح أ
الصشحراوي.Ú

بن غÈيت من بجاية:

إألغاء قرأر ألتقاعد ألنسسبي ’ رجعة فيه

أاك- -دت وزي- -رة الÎب -ي -ة
الوطنية نورية بن غÈيت
م -ن ب-ج-اي-ة ،أان ق-رار إال-غ-اء
التقاعد النسشبي ل رجعة
لن ق- -ط- -اع يشش- -ه- -د
ف- -ي- -ه ،أ
نزيفا كبÒا من خÓل آالية
ال- -ت- -ق- -اع- -د اŸسش- -ب- -ق ،ك- -م -ا
نوهت باÈÿة التي يتميز
لسش -ات-ذة وال-ك-ف-اءات
ب -ه -ا ا أ
داع- - - -ي- - - -ة إا ¤ت - - -ع - - -ويضس
ال-دروسس وت-دارك ال-ت-أاخر
بسشب الضش- -ط -راب -ات ال -ت -ي
شش -ه -ده-ا ال-ق-ط-اع ،وال-ع-م-ل
من أاجل مصشلحة التلميذ قبل كل ششيء.

بجاية :بن ألتوي تهامي
جاء تصصريح الوزيرة خÓل الزيارة التفقدية
التي قادتها إا ¤و’ية بجاية ،حيث وقفت على
بعضض اŸشصاريع الÎبوية وتسصمية البطاقة الفنية
ح -ول ق -ط -اع الÎب -ي -ة ل -ل -و’ي -ة ،وال-ف-رصص-ة ك-انت
ت -دشص Úم -ؤوسصسص -ات ت -رب -وي -ة ج-دي-دة وتسص-م-ي-ت-ه-ا
’برار واÛاهدين كما عقدت
بأاسصماء الشصهداء ا أ
اج - -ت - -م - -اع - -ا م - -ع إاط - -ارات الÎب- -ي- -ة والشص- -ريك
ا’جتماعي.
’و ¤م - -ن زي - -ارة ال - -وزي- -رة ك- -انت
اÙط - -ة ا أ

تبون يسشلم مفاتيح أاول سشكنات برنامج ““عدل  ““2بخنششلة

ال- -ث- -ان- -وي -ة ا÷دي -دة ‘إاج -ي -ون‘
ب-ب-ل-دي-ة ذراع ال-ق-اي-د ،ال-ت-ي ”
ف- -ت- -ح -ه -ا م -ع ب -داي -ة اŸوسص -م
الدراسصي وتسصتقبل  250تلميذ،
وه- -ي اŸؤوسصسص -ة ال -ت -ي ط -اŸا
ان-ت-ظ-ره-ا اŸت-مدرسصون الذين
كانوا يزاولون دراسصتهم بثانوية
خراطة.
ك -ان اسص -ت-ق-ب-ال ب-ن غÈي-ط
م -ن ط -رف تÓ-م-ي-ذ ال-ث-ان-وي-ة،
الذين قدموا لها نبذة تاريخية
ع -ن ح-ي-اة اÛاه-د اŸرح-وم
بشص Òب -وم -ع -زة ،ال -ذي سص-م-يت
’سصاتذة الذين تطرقوا
باسصمه ،وكان لها لقاء مع ا أ
إا ¤ظروف العمل ،كما تلقت شصروحات من طرف
مسص- -ؤوو‹ اŸدي- -ري- -ة ع -ن سص Òب -عضض اŸشص -اري -ع
’شصغال ‘
الÎبوية ،حيث من اŸنتظر أان تنتهي ا أ
’شص -ه -ر ال -ق -ادم -ة ‘ ،ك -ل م-ن ث-ان-وي-ت-ي
غضص -ون ا أ
تيمزريت وتوجة ‘ ،ح Úسصتسصتقبل ثانوية سصيدي
عيشض ومتوسصطة سصيدي بودراهم التÓميذ ،مع
بداية اŸوسصم الدراسصي القادم.
وببلدية سصوق ا’ثن Úوقفت بن غÈيت على
أاشصغال توسصعة ثانوية كر Ëبلقاسصم ،كما كان لها
لقاء مع إاطارات الو’ية بثانوية الشصهداء مقرا،Ê
’ضص -اف -ة إا ¤ل -ق-اء م-ع الشص-رك-اء ا’ج-ت-م-اع-يÚ
ب -ا إ
باŸعهد الÎبوي القد Ëبأاعمريو.

ألÈنام ـ ـ ـج ألسسكن ـ ـي مسستم ـ ـر رغ ـ ـم ألظ ـ ـرف أ Ÿـ ـا‹ ألصسع ـ ـب
ليجار ،التابعة للوكالة
اششرف ،وزير السشكن والعمران واŸدينة ،عبد اÛيد تبون يوم اÿميسس على انطÓق عملية تسشليم مفاتيح سشكنات صشيغة البيع با إ
الوطنية لتحسش Úالسشكن وتطويره برنامج عدل 2لسشنة  ،2013وذلك من موقع السشكنات بالواجهة العمرانية ا÷ديدة بعاصشمة الولية خنششلة ،حيث ”
لطار.
النتهاء من ا‚از  2000وحدة سشكنية ‘ هذا ا إ
ك -وسص-ي-دار ل-ل-ب-ن-اء ،ح-يث Œاوزت أاشص-غ-ال منهم مبلغ  600أالف دينار لكل مسصتفيد
” ‘ هذا الصصدد ،تسصليم اŸفاتيح الشصهداء‘‘.
مرفقة Ãقررات ا’سصتفادة وعقود البيع
وط-م-ان ال-وزي-راŸك-ت-ت-ب ‘ Úسص-ك-ن-ات ا’‚از ب- - - -ه  25ب -اŸائ -ة ،ع -ل -ى أان ي-ت-م منذ سصنت Úوا’‚از مؤوجل.
ب- -اإ’ي- -ج -ار ،ع -ل -ى أاك Ìم -ن  20مسصتفيد ‘‘ع- -دل‘‘ ب- -أان ب- -رن- -ام -ج ا‚از السص -ك -ن -ات اسصتÓم اŸشصروع وا’نتهاء من اأ’شصغال
قال بعضض اŸسصفيدون لـ«الشصعب‘‘ ،آان
ومسص- -ت- -ف- -ي- -دة ،ب- -حضص -ور ال -عشص -رات م -ن متواصصل و’ يوجد أاي Œميد أ’ي برنامج بعد  24شصهر.
أاشصغال ا’‚از  ⁄تنطلق بسصبب الوضصعية
ال -ع -ائÓ-ت ،ع-ل-ى أان تسص-ت-م-ر ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ مسص- -ج -ل ‘ ك -ل الصص -ي -غ ،ف -ك -ل م -ك -ت -تب
اŸال- -ي -ة لشص -رك -ة ا’‚از .م -ع ال -ع -ل -م أان
اأ’يام القليلة القادمة تدريجيا ،إا ¤غاية سصيتحصصل عن سصكنه ،والدولة مسصتمرة ‘ أŸسستفيدون من مشسروع 324
اŸوضصوع تطرقت إاليه ‘‘الشصعب‘‘ ‘ عدد
سصابق.
اإاسأ’صشكصاغانل8ب7ه4ا بمنسصسصتبفةيد00باŸ1باواقŸاعئةا كŸندتفهيعةة االص‚ص-ا -زع هبذاله- -اذليÈام“جر ،ب- -رهغام ا÷لزاظئر-ر،ف نا-اŸف -اي ‹-ا سسكن تسساهمي:نطالب بإادرأج
وزير القطاع وعد باسصتقبال ‡ثلÚ
ملفاتنا ضسمن صسيغة «عدل»2
أاولية للÈنامج ككل.
بشصكل قطعي ما يروج له من إاشصاعات
’يجاد حل Ÿشصكل
عنهم Ãقر الوزارة إ
وقال تبون باŸناسصبة‘‘ ،إان الدولة وفت حول Œميد الÈامج السصكنية اŸسصجلة.
’يجاز
طالب اŸسصتفيدون من مشصروع السصكن –ويل ملفاتهم إا ¤صصيغة البيع با إ
بعهدها اŒاه اŸكتتب ‘ Úبرنامج عدل
ت- -ل -ق -ى ال -وزي -ر وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ،التسصاهمي التابع لشصركة اورباكو ،الشصطر لعدل  2التي تشصهد فائضصا ‘ الÈنامج
ح
 2لسصنة  ، 2013وها نحن نسصلم اŸفاتي
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الثا 324 Êمسصكن ،على هامشض الزيارة ،ا◊ا‹ يقدر بأاك Ìمن  300مسصكن  ⁄يتم
أ’ول توزيع لهذا الÈنامج على اŸسصتوى ب -ال -و’ي -ة ،وم-ع-اي-ن-ة مشص-روع ا‚از  4000من تبون التدخل لتجسصيد هذا اŸشصروع ا’ك-ت-ت-اب بشص-أان-ه-ا ،ب-ع-د تصص-ف-ية اŸلفات
الوطني ،من قلب ا’وراسض اأ’شصم ،ونحن سصكن عمومي إايجاري ‘‘ اجتماعي‘‘ ،بذات اÛمد منذ سصنت ،Úحيث سصدد كل واحد وإاقصصاء عدد معت Èمن اŸسصجل.Ú
نعيشض نفحات شصهر نوفم Èالعظيم بو’ية ال -واج -ه -ة ال -ع -م -ران -ي-ة اŸم-ن-وح لشص-رك-ة

وبشصأان اŸسصتحقات اŸالية Ÿؤوسصسصات
ا’‚از اÿاصص -ة ب -السص -ك -ن ا’ج -ت -م -اع -ي،
والتي  ⁄تسصدد بعد ،أامر تبون باإ’فراج
على مبلغ  01مليار دينار ،لصصالح الصصندوق
ال -وط -ن -ي ل -لسص -ك-ن ف-رع خ-نشص-ل-ة ،م-ن اج-ل
تسص- -دي- -ده- -ا ،م- -ؤوك- -دا ع -ل -ى ضص -رورة دف -ع
مسص -ت -ح -ق -ات م -ؤوسصسص-ات ا’‚از الصص-غÒة
واŸت- -وسص -ط -ة ،ح -ت -ى ’ ت -ق -ع ‘ ع -ج -ز أاو
إافÓسض ﬁتمل ينجر عنه غلقها.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

»æWh

السسبت  26نؤفمبر  2016م
المؤافق لـ  25صسفر  143٨هـ

عيسشى ‘ إجتماع مع رئيسس سشلطة ضشبط إلسشمعي إلبصشري

دعوة إا ¤ترقية اÿطاب الديني اŸعتدل وﬁاربة األفكار الهّدامة
’وقاف ﬁمد عيسشى ،أإول أإمسس ،با÷زإئر إلعاصشمة إ ¤ترقية خطاب ديني معتدل
دعا وزير إلششؤوون إلدينية وإ أ
يحÎم إŸرجع إلديني للمجتمع إ÷زإئري.
أاكد الؤزير خÓل اجتماع عمل مع
رئيسس سسلطة ضسبط السسمعي البصسري
زواوي بن حمادي على ““ضسرورة العمل
من أاجل ترقية خطاب ديني معتدل
يكؤن ‘ خدمة ا÷زائر““.
كما دعا عيسسى ‘ ذات اإ’طار إا¤
““ﬁارب - -ة اÿط - -اب - -ات ال - -ه - -دام- -ة ‘
ﬂتلف وسسائل اإ’عÓم سسيما السسمعية
ال -بصس -ري-ة م-ن-ه-ا وال-دع-ائ-م اإ’عÓ-م-ي-ة
اأ’خ-رى بشس-ب-ك-ات-ه-ا اıت-ل-ف-ة الداعية
إا ¤ال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف وال -ط -ائ -ف -ي -ة
واأ’فكار الدخيلة على القيم الؤطنية
والهؤية ا÷زائرية““.
ذكر ‘ هذا اÿصسؤصس بالدور ““الهام““
الذي يجب أان تلعبه وسسائل اإ’عÓم ‘ هذه
اŸهمة مع السسهر على بث برامج تعكسس
الصسؤرة ““الصسحيحة““ للجزائر.
‘ ذات السس- - -ي- - -اق ،دع- - -ا ال- - -ؤزي - -ر
الفاعل ÚاŸعني Úإا““ ¤تكثيف جهؤدهم
و تبني مسسعى مشسÎك من أاجل تأامÚ
ا◊ي-اة ال-ف-ك-ري-ة ل-ل-جزائري Úومؤاجهة
ال -ت -ج -اوزات وا’ن -ح -راف -ات ع -ل -ى ك -ل
اŸسس -ت -ؤي -ات واÙارب -ة ال-ف-ع-ال-ة ل-ك-ل

إانششاء نظام معلوماتي مندمج لوزارة اŸالية

أاشسرف الؤزير اŸنتدب لدى
وزير اŸالية اŸكلف با’قتصساد
ال- -رق- -م- -ي وعصس- -رن -ة اأ’ن -ظ -م -ة
اŸال -ي-ة م-ع-تصس-م ب-ؤضس-ي-اف ،أاول
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ع -ل -ى ت -نصس -يب
Óشس -راف ع -ل -ى
÷ن- -ة خ- -اصس -ة ل  -إ
مشس-روع إانشس-اء ن-ظ-ام م-ع-ل-ؤم-اتي
م -ن -دم -ج لصس -ال -ح وزارة اŸال-ي-ة،
بحسسب بيان للؤزارة .سسيسسمح
ه - -ذا ال - -ن - -ظ - -ام اŸع- -ل- -ؤم- -ات- -ي
اŸشسÎك مسس -ت -ق -ب  Ó-ب -ال -تسس-يÒ
والؤلؤج إا ¤اŸعلؤمة ‘ وقتها
ت- -ق- -ري- -ب- -ا ،وك- -ذا ال -ت -ف -اع -ل بÚ
ﬂتلف اŸصسالح اŸعنية بالؤزارة ،يؤضسح البيان.
سسيتعلق ا’أمر با’إدارة ا÷بائية واŸيزانية
واÙاسس- -ب- -ة واÿزي -ن -ة واأم Ó-ك ال -دول -ة ،وف -ق

ال - -ؤزارة ،ال - -ت - -ي اأضس - -افت اأن
ت- -ؤط Úال- -ن- -ظ- -ام ا’إعÓ- -م -ي
اŸرك -زي سس -يسس-ن-د اإ ¤وك-ال-ة
ا’إعÓ- - -م ا’آ‹ ل- - -ل- - -م- - -ال - -ي - -ة
ال-ع-م-ؤم-ي-ة .ك-م-ا ت-ع-ت-زم اإدارة
ا÷مارك ‘ اإطار عصسرنتها
وضسع نظام معلؤماتي جديد
سس -ي-ت-م رب-ط-ه م-ع ن-ظ-ام وزارة
اŸالية ،وفق البيان.
ج - -رت م - -راسس - -م ت - -نصس - -يب
اللجنة برئاسسة السسيد بؤضسياف
بحضسؤر اŸدراء العامؤن لؤزارة
اŸالية ويتعلق اأ’مر بكل من
مدير الضسرائب واÙاسسبة واÿزينة و اŸيزانية
وأام Ó-ك ال -دول -ة ووك -ال -ة اإ’ع Ó-م اآ’‹ ل -ل -م -ال -ي -ة
العمؤمية.

اقÎاح إادراج الّلغة األمازيغية ‘ مؤوسشسشات قطاع العدالة
ﬁاول - -ة غ - -زو ط- -ائ- -ف- -ي و م- -ذه- -ب- -ي
Ûت- -م- -ع- -ن- -ا““ .أاع- -ل- -ن ع- -يسس -ى ب -ذات
اŸن -اسس -ب -ة ب -أان-ه سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا ت-ن-ظ-ي-م
لقاءات Ÿناقشسة مسسائل تتعلق بالدين،
منها ملتقى ينظم يؤم  4ديسسم ÈبقاŸة
ح- -ؤل م -ؤضس -ؤع ““اÿط -اب ال -دي -ن -ي ‘

وسسائل اإ’عÓم““.
من جانبه ،أاوضسح بن حمادي أان
ا’ج-ت-م-اع ““ق-د سس-م-ح ل-ل-ج-انب Úبتبادل
وجهات النظر واآ’راء حؤل اÿطاب
الديني ‘ ›تمعنا““ ،معربا عن أامله
‘ أان يكؤن هذا اÿطاب ““مسستؤحى

دائما من اŸرجع الديني ا÷زائري““.
ك- -م- -ا دع- -ا ‘ ه -ذا اÿصس -ؤصس إا¤
““ن - -ق- -اشس واسس- -ع وتشس- -اور ب Úج- -م- -ي- -ع
الفاعل ÚاŸعني Úمن أاجل التؤصسل إا¤
إارسس- -اء إاط- -ار يسس- -م- -ح ب -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا
اÿطاب““.

ا÷زائر تتقدم بـ  ٩نقط و–تل اŸرتبة 103
ن - -ق - -اط وف- -ق م- -ا ورد ‘ ت- -ق- -ري- -ر
اŸن- -ظ- -م- -ة ا’أ‡ي -ة ح -ؤل ت -ق -ي -ي -م
›ت -م -ع اŸع -ل -ؤم-ات الصس-ادر ،ي-ؤم
الثÓثاء ‘ غابؤرون بؤتسسؤانا.
ب- -حسسب ه- -ذا ال- -ت- -ق- -ري -ر ،ت -ع -د
ا÷زائر البلد الثالث عاŸيا من
ح - -يث دي - -ن - -ام - -ي - -ك - -ي - -ة ت - -ط - -ؤي- -ر
تكنؤلؤجيات ا’عÓم بعد ماينمار
وسسان كيتسس ونفيسس اللذين حسسنا

مؤقعيهما بـ  20و  13مرتبة على
التؤا‹.
ك- -م- -ا صس -ن -فت ا ÷ زا ئ -ر ضس -م -ن
ال- -ب- -ل- -د ان ال- -ت -ي ح -ق -قت ت -ق -دم -ا
ج-ؤه-ري-ا ‘ ت -ط-ؤي-ر ت-ك-ن-ؤ ل ؤج يات
ا’عÓ- - - -م و ا’تص س - - -ال اإ ¤ج - - -انب
ماينمار و بهؤتان ،بحسسب تقرير
ا’– اد ال - -ذ ي اأوضس - -ح اأ ن نسس - -ب - -ة
ال -ت -غ -ط -ي -ة ب -ا ل -ه-ات-ف ا Ÿن-ق-ؤل ‘

ا÷زائر قاربت  100باŸائة سسنة
.2015
–ت-ل ك-ؤري-ا ا ÷ ن-ؤب-ي-ة اŸرت-ب ة
ا’و ¤للسسنة الثانية على التؤا‹
‘ ه -ذا ا ل -ت ص س -ن -ي-ف  .اأم-ا ا ل-ب-ل-دان
العشسر اŸتصسدرة التصسنيف فهي
ا ل ص س Úو ا ل- - -ي - -اب - -ان و ايسس - -ل - -ن - -دا
وا ل -دا‰ارك وسس-ؤيسس-را وا Ÿم-ل-ك-ة
اŸتحدة وهؤلندا والÔويج.

ششرإكـة وزإرة إلدإخلية وجامعة إلبليدة 2

اتفاقي ـ ـ ـ ـة لتكويـ ـ ـ ـن  5200إاط ـ ـ ـار بلدي ‘ القانـ ـ ـون واŸاليـ ـ ـة
أإبرمت وزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية إتفاقية مع جامعة ““علي لونيسس““ ‘ إلعفرون ،يتم Ãوجبها تكوين  5200إطار
بلدي ‘ تخصشصشات إلقانون وإŸالية خاصشة ،بهدف تقد Ëخدمة عمومية ‰وذجية للموإطن ،Úوجلب و تششجيع إ’سشتثمار
’خ Òمع
وإŸسشتثمرين Ãختلف بلديات إلوطن إلـ  ،1541وكذإ تنفيذإ وŒسشيدإ للتوصشيات إلتي دعت إليها إ◊كومة ‘ إللقاء إ أ
إلو’ة وإطارإت إلدولة ،وإلرإمية إ– ¤سش ÚإŸدإخيل إÙلية ،و–قيق إ’كتفاء إلذإتي إÙلي.
ج- - -اء ‘ تصس - -ري - -ح‡ ،ث - -ل وزارة
ال- -داخ -ل -ي -ة اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ؤارد
ال -بشس -ري -ة وال -ت -ك -ؤي -ن ع -ب -د ا◊ل -ي -م
م-راب-ط-ي ،أان ال-دول-ة تسس-ع-ى ل-ت-ك-ؤين
إاط-ارات-ه-ا وضس-م-ان رسس-كلة متؤاصسلة،
م- -ع ا÷ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،خ -اصس -ة
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-م-ؤظ-ف Úا÷دد ،ال-غ-اي-ة
الكÈى منها ،هي الرفع من مسستؤى
اأ’داء وال-ت-ك-ؤي-ن ال-ق-اع-دي ل-ه-م ،و⁄
يخف بأان الؤصسايا تسسعى مع نهاية
السسنة ا÷ارية إا ¤ضسمان تكؤين 13
أال - -ف إاط - -ار وم - -ؤظ - -ف ،ورسس - -ل - -ك- -ة
اإ’ط -ارات وال -ع-ام-ل Úل-دى اŸصس-ال-ح
اإ’داري -ة ال -ب -ل -دي -ة ،م -ع ت -ك -ؤي-ن 200
““أام Úع - - -ام““ ل - - -دى ال - - -دائ - - -رة ،وأان
ال -ؤصس -اي -ة ت -ه -دف إا ¤ال -ت -ع -ام-ل م-ع
ا÷ام-ع-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي ت-ؤف-ر ل-ها
ال- -ت- -ك- -ؤي- -ن اŸث- -ا‹ واŸن- -ه -ج -ي ‘

معتصشم بوضشياف:

1٧192

Óمازيغية:
’م Úإلعام للمحافظة إلسشامية ل أ
إ أ

تصشنيف إ’–اد إلدو‹ لÓتصشا’ت إلÓسشكية

تقدمت ا÷زائر بتسسعة مراتب
‘ تصس- - - -ن- - - -ي- - - -ف ا’–اد ال- - - -دو‹
لÓتصسا’ت السسلكلية و الÓسسكلية
لسسنة  2016بناء على مؤؤشسر تطؤير
ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا’إعÓ-م و ا’تصسال.
انتقلت ا÷زائر من اŸرتبة 112
(سسنة  )2015اإ ¤اŸرتبة  103سسنة
Ã 2016ؤؤشسر تطؤير تكنؤلؤجيات
ا’إعÓم و ا’تصسال يسساوي 4 ، 40

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

العدد

06

ال - -ق - -ان- -ؤن واŸال- -ي- -ة ب- -اÿصس- -ؤصس،
وأاضس- -اف أان ه- -ن- -اك Œارب أاخ- -رى،
ت -خ ّصس مسس -اع-ي ال-ؤزارة ال-ؤصس-ي-ة ‘
إاب -رام ات -ف -اق -ي -ات دول -ي -ة م -ع الصسÚ
وفرنسسا وإاسسبانيا ،لتبادل التجارب و
ال -رف -ع م -ن مسس -ت -ؤى اأ’داء ،اسس-ت-ف-اد
منها  1٨0إاطارا ومؤظفا لدى مصسالح
الدولة.
بدوره اسستغل وا‹ البليدة مناسسبة
ال -ت -ؤق-ي-ع ع-ل-ى ا’ت-ف-اق-ي-ة ،وأاك-د ب-أان
ت-ك-ؤي-ن اإ’ط-ارات ،سس-يسس-م-ح ويضس-من
ال -رف -ع م -ن ال -ت-ح-دي-ات وال-ره-ان-ات،
وخ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل-ق ب-عصس-رن-ة اإ’دارة
اÙل - -ي - -ة أاو اŸرك - -زي- -ة ،ل- -ت- -ح- -يÚ
اŸع-ل-ؤم-ات واŸسس-ت-ج-دات ،وضس-م-ان
ب -ذلك –ق -ي -ق غ-اي-ة كÈى ،ح-رصست
ا◊ك-ؤم-ة ع-ل-ى ت-ف-ع-ل-يها وŒسسيدها،
تتعلق بـ ““ –سس Úمعيشسة اŸؤاطن ‘

اأ’ول واأ’خ. ““Ò
أاضس- -اف رئ- -يسس ج -ام -ع -ة ع -ل -ي
ل -ؤن -يسس -ي ال-ب-ل-ي-دة  ‘ 2ال -ع -ف-رون،
اأ’سستاذ شسعÓل أاحمد ،أان مثل هذه
ا’ت -ف -اق-ي-ات وأاخ-رى ،تسس-م-ح ب-ت-ف-ت-ح
ا÷امعة على اÙيط اÿارجي‘ ،
شسقه ا’جتماعي وا’قتصسادي وحتى
اإ’داري ،بنية تأاسسيسس جسسؤر تفاعل
وع -م -ل ث -ن -ائ -ي م -ع ك -ل ال -ق -ط-اع-ات
واŸيادين ،حتى يسساهم هذا الصسرح
ال- -ع- -ل- -م- -ي ال -ن -خ -ب -ؤي ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة ،و’ ينعزل عن اÛتمع
عمؤما.
‘ سس- - -ي- - -اق ا◊دث ” ،ن - -ه - -اي - -ة
اأ’سس -ب -ؤع ،تسس -ج -ي -ل ط-ل-ب-ة ج-دد م-ن
ج-نسس-ي-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وجاء ذلك بعد
اسس- -ت- -ن- -ف- -اذ إاج- -راءات إاداري- -ة ع -ل -ى
مسستؤى مصسالح وزارتي التعليم العا‹

والبحث العلمي والشسؤؤون اÿارجية،
ح -يث ح -ظ-ي-ؤا ب-تسس-ج-يÓ-ت ‘ ك-ل-ي-ة
ا◊قؤق والعلؤم ا’قتصسادية والتسسيÒ
واآ’داب والّلغات ،وقال ‘ هذا الشسأان
رئ -يسس ا÷ام -ع -ة الÈوف-يسس-ؤر أاح-م-د
شس -ع Ó-ل ،أان رق -م ال -ط -ل -ب -ة اأ’ج-انب
قارب من الـ  100على مسستؤى كلياته
‘ ال- -ع- -ل- -ؤم اإ’نسس- -ان- -ي- -ة وال- -ق -ان -ؤن
وا’ق -تصس -اد ،وح -رصس ع -ل -ى اإ’شس-ادة
بنؤعية التكؤين والتأاط Òاأ’كادÁي
بجامعة البليدة  ، 2خاصسة مع السسماح
ل - - - -ط - - - -ل - - - -ب - - - -ة اŸاسس ‘ Îب- - - -عضس
التخ ّصسصسات ،التكؤين عن بعد ،وهؤ
ما اعتÈه با’متياز والتنؤيع والتطؤر
‘ ا÷امعة ،والذي تسسعى جامعته
على مؤاكبة التطؤرات باÿارج.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

’م Úإل - - - - -ع - - - - -ام
أإك- - - - - -د إ أ
ل - -ل - -م - -ح - -اف- -ظ- -ة إلسش- -ام- -ي- -ة
ل Ó-م -ازي-غ-ي-ة سش-ي إل-ه-اشش-م-ي
عصشاد ،أإول أإمسس ،با÷زإئر
إل-ع-اصش-م-ة أإن-ه سش-يتم إقÎإح
’م-ازي-غ-ي-ة ‘
إدرإج إل -ل -غ-ة إ أ
م-ن-ظ-وم-ة إل-ت-ك-وي-ن ıت-ل-ف
إŸؤوسشسش -ات إل -ت -اب -ع -ة ل-ق-ط-اع
إلعدإلة لتعزيز توإجد هذه
إل -ل-غ-ة ‘ إŸؤوسشسش-ات وإŸرإف-ق
إلعمومية.
أاوضسح سسي الهاشسمي عصساد
‘ م -داخ -ل -ت -ه ،خ Ó-ل اŸن -ت -دى
اإ’ع Ó-م -ي وال -ت-ك-ؤي-ن-ي اÿاصس Ãسس-ت-خ-دم-ي ق-ط-اع
العدالة ،أانه سسيتم ““تؤجيه اقÎاح لؤزارة العدل بهدف
تسس -ج-ي-ل ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل ال-ق-ريب ع-م-ل-ي-ة إادراج الّ-ل-غ-ة
اأ’مازيغية ‘ منظؤمة التكؤين ıتلف اŸؤؤسسسسات
التابعة للقطاع““.
يتعلق اأ’مر يضسيف اŸسسؤؤول باŸدرسسة العليا
ل -ل -قضس -اء ،اŸدرسس -ة ال -ؤط-ن-ي-ة Ÿسس-ت-خ-دم-ي أام-ان-ات
الضسبط واŸدرسسة الؤطنية Ÿؤظفي إادارات السسجؤن،
مشسÒا إا ¤أان هذا اŸسسعى يدخل ‘ إاطار ““Œسسيد
إاقرار ترقية اللغة اأ’مازيغية إا ¤لغة رسسمية Ãؤجب
التعديل الدسستؤري اأ’خ.““Ò
اع- -ت Èب- -ه- -ذا اÿصس- -ؤصس اأن- -ه م- -ن الضس -روري أان
““يتحكم““ مؤظفي قطاع العدالة ‘ اللغة ا’مازيغية
باعتباره قطاع ““ذو صسلة مباشسرة بالتعامÓت اليؤمية
للمؤاطن““ .داعيا باŸناسسبة إا ¤ضسرورة ““تؤف Òجميع

الؤسسائل الكفيلة بÎقية هذه اللّغة
والنهؤضس بها ‘ كل القطاعات““.
ذك- - - -ر ‘ ذات السس- - - -ي- - - -اق أان
اÙاف -ظ-ة ت-ق-ؤم ،ب-الشس-راك-ة م-ع
العديد من القطاعات ،بتجسسيد
برامج إاعÓمية وتكؤينية لفائدة
مسس-ت-خ-دم-ي اإ’دارات ال-ع-م-ؤم-ية
ع-ل-ى غ-رار الضس-م-ان ا’ج-ت-ماعي
والصسحافة وا÷ماعات اÙلية.
أاشسار ‘ نفسس السسياق إا ¤أان
ال -دورة ال -ت -ك -ؤي -ن -ي -ة اأ’و ¤ال-ت-ي
ب -ادرت إال -ي -ه -ا اÙاف -ظ -ة ال-ي-ؤم
ت- - -ه- - -دف إا““ ¤خ- - -ل - -ق الشس - -روط
اŸؤضسؤعية لتعزيز اÿدمة بتؤظيف اللغت Úالعربية
وا’م-ازي-غ-ي-ة ‘ ه-ي-ئ-ات ال-ع-دال-ة ا◊اضس-ن-ة ال-طبيعية
◊ق- -ؤق اإ’نسس- -ان““ .أاضس- -اف أان- -ه سس- -ي -ت -م اب -ت -داء م -ن
السسداسسي اأ’ول من العام الداخل ““Œسسيد برنامج
ت -ك-ؤي-ن-ي ه-ام ‘ ق-ط-اع ال-ع-دال-ة ع-ل-ى شس-ك-ل ورشس-ات
ي-ؤؤط-ره-ا ج-ام-ع-ي-ؤن وﬂتصس-ؤن ‘ ال-ت-ق-ن-يات اللغؤية
وتكنؤلؤجيا ا’تصسال““.
‘ مؤضسؤع آاخر ،كشسف اأ’م Úالعام للمحافظة
أانه ““سسيتم ‘  29من الشسهر ا÷اري الكشسف عن
الفائز ‘ مسسابقة اختيار الفنان الذي سسيتكفل با‚از
“ث -ال اŸلك اأ’م -ازي -غ -ي م -اسس -ي-ن-يسس-ا ال-ذي خصسصس
’‚ازه غÓفا ماليا قدر بـ  2مليار دينار جزائري““.
وأاشسار إا ¤أان التمثال سسؤف ينصسب ببلدية ا÷زائر
الؤسسطى (تافؤرة).

نششط Œمعا ششعبيا Ãعسشكر

مقري يرافع من أاجل رؤوية سشياسشية توافقية
نشش -ط ع -ب -د إل -رزإق م -ق-ري ،رئ-يسس ح-رك-ة
›ت- -م- -ع إلسش- -ل -م ،أإمسسŒ ،م -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا ب -دإر
إل- -ث- -ق- -اف- -ة ““أإب- -ي رأإسس إل- -ن- -اصش- -ري““ Ãعسش -ك -ر،
Ãن-اسش-ب-ة إ’ح-ت-ف-ا’ت إıلدة للذكرى إلـ184
’م Òعبد إلقادر.
Ÿبايعة إ أ

معسسكر :أم أ - Òÿسس.

اسس- -ت -غ -ل ع -ب -د ال -رزاق م -ق -ري ف -رصس -ة ل -ق -ائ -ه
Ãناضسلي ا◊ركة و ﬁبيها لÒافع من أاجل رؤوية
سسياسسية جديدة يكؤن قؤامها التؤافق السسياسسي
وصس -ل -ب -ه -ا اإ’رادة السس -ي -اسس-ي-ة ال-ق-ؤي-ة ال-ت-ي ت-خ-رج
ا÷زائر بلدا وشسعبا من اأ’زمات ا’قتصسادية و
ا’جتماعية ،حيث أاكد عبد الرزاق مقري على
أاهمية ا’نتخابات التشسريعية اŸقبلة وأاثرها الكبÒ
‘ ت -غ -ي Òمسس-ت-ق-ب-ل ال-بÓ-د ،داع-ي-ا إاط-ارات ح-رك-ة
›ت -م -ع السس -ل -م إا ¤ال -ت -ع -ب -ئ -ة وا’ه-ت-م-ام ب-الشس-أان

إششهــــــــــــــــار

السسياسسي ،مهما كانت نتائج ا’نتخابات اŸقبلة،
وذلك م- -ن خÓ- -ل –سس- -يسس ال- -ن- -اخ- -ب Úب -أاه -م -ي -ة
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -تشس-ري-ع-ي-ة ،أاك-د م-ق-ري أان أاح-زاب
اأ’غلبية تسسارع ‘ تشسؤيه صسؤرة اŸنتخب ‘ Úمثل
هذه اŸؤاعيد ا’نتخابية من أاجل خلق العزوف
ا’نتخابي الذي يسساعد بدوره على التزوير ،كما
أاك -د رئ -يسس ح-رك-ة ›ت-م-ع السس-ل-م ج-اه-زي-ة ح-زب-ه
للخؤضس ‘ اŸؤاعيد ا’نتخابية اŸقبلة بغرضس
ع -دم ت -ف -ؤيت ال-ف-رصس-ة ع-ل-ى ا÷زائ-ر ،و ج-اه-زي-ة
ا◊ركة أايضسا أ’ي مشسروع يخدم البÓد من خÓل
تشس- -ج- -ي- -ع ا’ق- -تصس- -اد اÿاصس و ت- -ؤسس- -ي -ع شس -ب -ك -ة
اŸؤؤسسسسات اŸصسغرة للخÓصس من التبعية لقطاع
اÙروق -ات وذلك ب -إات -اح -ة ال-ف-رصس-ة أام-ام ج-م-ي-ع
ا÷زائري Úوليسس وضسع الÌوة ‘ أايدي فئة من
رجال اŸال واأ’عمال ،اأ’مر الذي يتطلب بحسسب
مقري إاصسÓحات كثÒة ضسريبية وبنكية وغÒها.
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خÓل إأشسرأفها على جائزة مكافحة ألعنف ضسد أŸرأة

مسسلم :التكفل بـ 1٠٠٠امرأاة ‘ وضسع صسعب
ح- -ثت وزي -رة أل -تضس -ام -ن أل -وط -ن -ي
’سس -رة وقضس -اي -ا أŸرأة م -ون-ي-ة مسس-ل-م،
وأ أ
أول أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،أÛتمع
أŸد Êع- -ل- -ى أŸسس- -اه- -م -ة بـ»ف -ع -ال -ي -ة» ‘
أ÷هود ألرأمية للحد من ظاهرة ألعنف
ضسد أŸرأة.
ودعت الوزيرة لدى إاشسرافها على الطبعة
ال -ث -ان -ي -ة Ÿراسس -م تسس -ل -ي -م ا÷ائ -زة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿكافحة العنف ضسد اŸرأاة ،اÛتمع اŸدÊ
إا« ¤اإلسسهام بفعالية ‘ ا÷هود الرامية للحد
من ظاهرة العنف ضسد اŸرأاة».
و ناشسدت مسسلم من جهة أاخرى اÈÿاء من
أاجل «مواصسلة الدراسسات واألبحاث اŸيدانية
حول إاشسكالية العنف ‘ اÛتمع بغية اعتماد
مراجع علمية ‘ تسسط Òالسسياسسة الوطنية ‘
هذا اÛال».
كما دعت الفاعل Úإا ¤تكثيف ا÷هود بغية
تقليصص رقعة التصسرفات السسلبية من خÓل
«م-ع-ا÷ة مصس-دره-ا وال-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-وام-ل ال-تي
تزيد من تفاقمها».
و ‘ نفسص السسياق ،قالت مسسلم أان ا÷زائر
«يعÎف لها دوليا بالدور الريادي ‘ اŸنطقة
العربية و‘ إافريقيا ‘ ›ال السسÎاتيجيات
الوطنية الرامية إا ¤ترقية اŸرأاة ‘ ﬂتلف
اÛالت».
وأاضس -افت أان ال -ق -وان Úا÷زائ-ري-ة «م-ك-نت
اŸرأاة من ولوج سسوق العمل وشسجعتها على
تبوء مناصسب اŸسسؤوولية ،كما منحتها فرصص
التأالق ‘ ﬂتلف اÛالت مع إاشسراكها ‘
ا◊وار الجتماعي واإلصسغاء ا ¤اقÎاحاتها».
وأاوضسحت الوزيرة أان ا◊مÓت اإلعÓمية
وال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا القطاع
لتعزيز قدرات الفرق اŸتعددة الختصساصسات

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو
أاضساف على هامشص أاشسغال الدورة العادية
ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ج-لسص الشس-ع-ب-ي الولئي أان الوضسع
ال-راه-ن ي-ت-ط-لب رف-ع ال-ت-ح-دي-ات وت-ظ-افر كل
ا÷هود Ÿواصسلة التنمية اÙلية ،ول يتجلى
ذلك إال باإلسستغÓل األمثل لكافة اŸمتلكات
اÙلية بعد إاخضساعها لعملية إاعادة التقييم
،األم- -ر ال- -ذي يسس- -اه- -م ‘ ج- -لب اŸداخ- -ي -ل
واŸوارد اŸالية  .وقد إاسستدل قوله Ãا ”
–صسيله السسنة اŸاضسية حيث  ⁄يتعدى اŸبلغ
 600م -ل -ي-ار سس-ن-ت-ي-م وه-و اŸب-ل-غ ال-ذي Áك-ن
–صسيله من ‡تلك واحد ‘ حال إاسستغÓله
إاسستغÓل جيدا على حد تعبÒه  ،مشسÒا ‘
الوقت ذاته إا ¤قيمة األموال التي تهدر سسنويا

اŸكلفة باسستقبال النسساء اŸعنفات أاو من هن
‘ وضسع صسعب واإلصسغاء إاليهن ومرافقتهن
وإاع- -ادة إادم- -اج- -ه- -ن ت- -ع- -د م -ن ب« ÚاÙاور
ا÷وه -ري-ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه-ا اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة
الشساملة Ùاربة العنف ضسد اŸرأاة».
وأاشسارت مسسلم إا ¤أان حوا‹  1000إامرأاة
‘ شس -دة و‘ وضس -ع صس -عب ” ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -ن
Ãراكز السستقبال التابعة للقطاع اıصسصسة
ل -ه -ذا ال -غ -رضص ب -ح -يث اسس -ت-ف-دن م-ن ت-وج-ي-ه
وتكوين وتكفل اجتماعي.
و بخصسوصص ا÷ائزة الوطنية حول مكافحة
العنف ضسد اŸرأاة ،اعتÈت مسسلم أانها تعد
«مكسسبا ثمينا يجمع ب Úالباحث ÚواŸهنيÚ
واŸبدع Úورجال الدين لتقد Ëأاحسسن عمل
حول مكافحة العنف ضسد اŸرأاة».
وع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،كشس-فت ال-وزي-رة ع-ن

إانشساء ÷نة عمل تضسم ‡ثل Úعن قطاعي
ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن-ي واŸال-ي-ة وك-ذا خÈاء ‘
اŸيدان من أاجل «وضسع برنامج شسامل للتكفل
باŸعوزين و–ديد آاليات توجيه اŸسساعدات
إا ¤مسستحقيها».
وأاشسارت مسسلم إا ¤دور اÓÿيا ا÷وارية
‘ ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-حسس-يسس-ية ومسساهمة مكاتب
الوسساطة Ãديريات النشساط الجتماعي عÈ
الوليات التي ” تفعيلها منذ سستة أاشسهر ◊ل
اŸشساكل األسسرية.
Óشس -ارة ف -ق -د م -ن -حت ا÷ائ-زة ال-وط-ن-ي-ة
ل -إ
Ÿكافحة العنف ضسد اŸرأاة ‘ طبعتها الثانية
إا ¤األسستاذ ا÷امعي لبيضص بوبكر من ولية
ا÷لفة الذي قدم بحثا حول هذا اŸوضسوع
من اŸنظور القانو.Ê

بعد أŸصسادقة على ميزأنية ٢٠١٧
‘ اŸنازعات اإلدارية ومؤوكدا أان الوقت حان
ل -ل -وق -وف ضس -د السس -رق -ات ال -ت-ي ت-ك-ون ب-اسس-م
العدالة.
وركز ‘ حديثه اŸوجه للجهاز التنفيذي
واŸنتخب Úعلى التسسي Òالراشسد والعتماد
على إاجراءات ملموسسة لتفعيل اقتصساد ﬁلي
شسامل للخروج من أاحادية اإلقتصساد إا ¤التنوع
.وهنا دعا البلديات إا ¤إاكتشساف إامكانياتها
وق- -درات- -ه- -ا ا◊ق -ي -ق -ي -ة وت -دارك ال -ن -ق -ائصص
واإلعتماد على التخطيط والتسسي ÒاÙكم
واإلب -ت -ع -اد ع -ن ال-ف-وضس-ى وال-تسس-يب وال-تسس-يÒ
ال -عشس -وائ -ي ،ك -م -ا أاشس -ار إا ¤ضس-رورة اإلرت-ق-اء
ب - -اÿدم - -ة ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة وŒسس- -ي- -د اإلدارة
اإللكÎونية كعامل لعصسرنة اŸرفق العمومي .
ه- -ذا وشس- -ه -دت ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -ث -ال -ث -ة
مصس -ادق -ة أاعضس -اء اÛلسص الشس -ع-ب-ي ال-ولئ-ي
على اŸيزانية األولية لسسنة  ،201٧بعد أان
رفعوا جملة من التوصسيات أاهمها ا◊رصص
على ترشسيد النفقات العمومية ،ا◊رصص على
–صس -ي -ل إاي -رادات اإلي -ج -ار ال -ت -ي ب-ل-غت ٪20
السسنة اŸاضسية ،والسسهر على تنفيذ اŸشساريع
‘ آاج -ال -ه -ا ل -ت -ج -نب ال -دخ -ول ‘ اŸي -زان -ي-ة
اإلضس-اف-ي-ة،م-ع إاي-ج-اد ح-ل ◊ظ-ائ-ر السسيارات

اŸهÎئة  ،قبل أان يقدم مقرر ÷نة اŸالية
شس -رح -ا م-فصس Ó-ع-ن اŸي-زان-ي-ة األول-ي-ة لسس-ن-ة
 201٧التي فاقت  ٧4٧مليون دينار جزائري
،حيث اقتطع منها ما نسسبته  20باŸائة كقيمة
ل -قسس -م ال-ت-ج-ه-ي-ز Ãب-ل-غ ف-اق  136م-ل-ي-ون دج
ل-ت-ف-عيل  13ب-رن-ام-ج خ-اصص بصس-ي-ان-ة وت-رم-يم
البنايات اإلدارية واإلقامات.
أاما النفقات فتتوزع ب Úالتسسي Òكاألجور،
نفقات الكهرباء ،الغاز ،اŸاء والهاتف وكذا
اŸنح واإلعانات ،فضس Óعن وسسائل اإلدارة
ال- -ع -ام -ة .وق -د خصسصص ع -ل -ى سس -ب -ي -ل اŸث -ال
Ûموع العقارات واŸنقولت  112مليون دج،
اŸصسالح العمومية  23مليون دج ،اŸسساعدات
اإلجتماعية  30مليون دج ،سسبعة مÓي Úدج
للنظافة العمومية .
وإاسستفاد قطاع الÎبية من  35مليون دج
م - -ن ›م - -وع اإلي - -رادات ،ق- -ط- -اع األشس- -غ- -ال
ال-ع-م-وم-ية بـ 45م -ل -ي -ون دج ،ق-ط-اع الشس-ب-ي-ب-ة
والرياضسة بـ 110مليون دج على أان تخصسصص
أاجزاء من اŸبلغ لفائدة ا÷معيات الشسبانية ،و
قطاع الشسؤوون اإلجتماعية بـ 30مليون دج28 ،
مليون دج للتجهيزات الصسحية.

يطالبون بادماجهم ‘ أسسÓك ألÎبية

عمال اıابر بتيارت ‘ احتجاج

طالب عمال أıابر بو’ية تيارت
بإادماجهم ‘ أسسÓك ألÎبية ،حيث
ع ÈأÙت -ج -ون ع -ن أسس -ت -ي -ائ -ه-م م-ن
ألوضسعية ألتي يتخبطون فيها ،كما
جاء ‘ ألبيان ألذي تلقت «ألشسعب»
نسسخة منه.

أاك Ìمن  ٨آالف امرأاة ضسحية عنف
 846١أم-رأة ضس-ح-ي-ة ع-ن-ف جسس-دي،
ج -نسس -ي ،أل-ق-ت-ل أل-ع-م-دي و زن-ا أÙارم،
خÓ- -ل سس- -ن- -ة  ٢٠١6أرق- - -ام وإأن ك - -انت
كبÒة وﬂيفة ،غ Òأنها تبقى ’ “ثل
ألعدد ألصسحيح لهذه ألفئة أŸسستضسعفة
ب-ال-ن-ظ-ر ل-رفضس أل-ع-دي-د م-ن-ه-ن أل-ت-ب-ليغ
ل- - -دى مصس- - -ال- - -ح ألشس- - -رط- - -ة ل - -ظ - -روف
أج-ت-م-اع-ي-ة –ت-م ع-ل-ي-ه-ن أل-تسس Îعلى
مثل هذه أ÷رأئم ،.....وهي إأشسكالية
ح-اول م-ن-ت-دى ألشس-رط-ة إأث-رأئ-ه عشس-ية
إأحياء أليوم ألعاŸي Ÿناهضسة ألعنف ضسد
أŸرأة أŸصس- - - -ادف لـ ٢5ن -وف -م Èم -ن ك-ل
سسنة.

راف -عت م -ق -ط -ف ك -رÁة م -دي -رة م-رك-زي-ة
ب -وزارة ال -تضس -ام-ن ال-وط-ن-ي واألسس-رة وقضس-اي-ا
اŸرأاة ‘ ،مداخلتها من اأجل –رير اŸرأاة
ا÷زائرية من ﬂتلف أاشسكال العنف الذي
تتعرضص إاليه ‘ حياتها اليومية ،مÈزة آالية
مرافقة النسساء ضسحايا العنف من أاجل تكفل
أاحسسن Ãشساكلهن.
و اسستعرضست مقطف اإلطار القانو Êو
الجتماعي و كذا آاليات التكفل بالنسساء ضسد
العنف ،حيث دعت ‘ هذا الشسأان إا ¤ضسرورة
مشساركة ا÷ميع للقضساء على هذه الظاهرة و
النسسجام من أاجل التكفل بفعالية Ãشساكل
ال -نسس -اء ضس -ح -اي -ا ال-ع-ن-ف ،ودعت إا ¤ضس-رورة
ت -ك -ث -ي-ف ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة ل-ل-ح-د م-ن ظ-اه-رة
العنف ضسد اŸرأاة ومواصسلة اŸرافعة على
حقوقها اŸشسروعة والعمل على تقليصص رقعة
التصسرفات اŸشسينة بشسخصسيتها.

 08/04حسسب ما جاء ‘ البيان ،و قد
سس -ق -ط ح -ق م -وظ-ف-ي اıاب-ر حسسب م-ا
جاءت به اŸادة  31مكرر و التي تنصص كما
جاء ‘ بيان هذه الفئة حيث  ⁄يتم جمع
سسنوات العمل.
و قد طالب اÙتجون بإادماجهم ‘

أاسسÓك الÎبية و السستفادة من ا◊قوق
التي جاءت بها القوان Úمثل ما نصص عليه
القانون  240/ 12حسسب البيان اŸوجه
إا ¤السس -ل -ط -ات اıول -ة و اŸت -م -ث -ل -ة ‘
وزارة الÎب - -ي - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة و ال- -وظ- -ي- -ف
العمومي.

و ن- -وهت م- -ق- -ط -ف Ãخ -ت -ل -ف اŸب -ادرات
الرامية إا ¤ا◊ماية اŸرأاة من ﬂتلف أاشسكال
ال -ع -ن-ف و“ك-ي-ن-ه-ا م-ن ج-م-ي-ع ا◊ق-وق ال-ت-ي
يكرسسها الدسستور ا÷زائري مسستذكرة بنجاح
ا◊دث ال- -دو‹ اŸت -ع -ل -ق ب -ت -ن -ظ -ي -م اŸؤو“ر
ال -دو‹ ل -ك -ي -غ -ا‹ ب -ا÷زائ-ر ‘ م-ارسص 2016
حول دور أاجهزة األمن ‘ ا◊د من العنف
ضس -د اŸرأاة ال -ذي شس -ارك ف -ي -ه ال -ع -دي -د م -ن
·Ó
‡ثلي الدول وعلى رأاسسهم األم Úالعام ل أ
اŸتحدة بان كي مون.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا اسس-ت-ه-لت ﬁاف-ظ-ة الشس-رطة
ياسسم Úخواصص رئيسسة مكتب حماية الطفولة
Ãديرية الشسرطة القضسائية ،بالتأاكيد على أان
Óمن الوطني تبقى دائما
اŸديرية العامة ل أ
‘ خدمة اŸواطن بجميع شسرائحهم لسسيما
ال - -ف - -ئ- -ات الضس- -ع- -ي- -ف- -ة ،ك- -م- -ا اسس- -ت- -ع- -رضست
اإلحصسائيات اŸسسجلة بخصسوصص العنف ضسد
اŸرأاة لسسنة  2015والعشسرة أاشسهر من سسنة
2016ح -يث ” تسس -ج -ي -ل  8151ام-رأاة ضس-حية
عنف سسنة  2015مقابل 8461امرأاة خÓل
.2016
وأاكدت نفسص اŸتحدثة أان القيادة العليا
Óم -ن ال-وط-ن-ي وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-ل-واء اŸدي-ر
ل -أ
Óم -ن ال -وط -ن -ي ت -و‹ أاه -م -ي-ة ب-ال-غ-ة
ال -ع -ام ل  -أ
Ùاربة جميع أاشسكال العنف اŸمارسص ضسد
اŸرأاة ،مشسÒة ‘ ال - -وقت ذات - -ه أان مصس - -ال- -ح
الشس-رط-ة تسس-ت-ق-ب-ل بصس-ف-ة مسس-ت-مرة البÓغات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ظ-اه-رة وم-ع-ا÷ت-ه-ا ،كما ذكرت
رئ- -يسس- -ة م- -ك -تب األشس -خ -اصص اŸسس -تضس -ع -فÚ
ب -الشس -رط -ة ال -قضس -ائ -ي -ة أان مصس -ال -ح الشس-رط-ة
مسستمرة ‘ حمÓتها التوعوية بالشسراكة مع
جميع الفاعل ‘ ÚاÛتمع من أاجل حماية
ال -ط -ب-ق-ات الضس-ع-ي-ف-ة ع-ام-ة واŸرأاة وال-ط-ف-ل
خاصسة.

أŸفتشس أ÷هوي مصسطفى بن عيني من باتنة:

 ٣٠أالف زائر لأليام اإلعلمية حول مصسالح الشسرطة

أك - - - - -د ،مسس- - - - -اء أول أمسس ،أŸف- - - - -تشس
أ÷ه-وي ل-لشس-رط-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-و’ي-ات
ألشس -رق ،م-رأقب ألشس-رط-ة مصس-ط-ف-ى ب-ن
عيني ،تسسجيل أك Ìمن  3٠ألف زأئر
’م-ن
’عÓ-م-ي-ة ح-ول مصس-ال-ح أ أ
Óي-ام أ إ
ل -أ
ألوطني ‘ طبعتها ألـ 6٧ألتي أحتضسنتها
ق -اع -ة «أسس -ح -ار» ل -ل -م -ع -ارضس ب-ع-اصس-م-ة
’ورأسس باتنة ،على مدأر  4أيام كاملة،
أ أ
–ت شس -ع -ار «ألشس -رط -ة أ÷وأري-ة ع-م-ل
وغاية».

باتنةŸ :وششي حمزة

تيارت :عمارة.ع
قد اسستند اÙتجون ‘ رسسالتهم إا¤
اŸرسسوم التنفيذي  12/204و اŸرسسوم
اŸعدل رقم  315/08و اŸتضسمن القانون
األسساسسي اÿاصص باŸوظف ÚاŸنتم‘ Ú
األسسÓ- -ك اÿاصس- -ة ب -الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ولسس- -ي- -م- -ا أاسسÓ- -ك اŸل- -ح -ق و اŸل -ح -ق
ال -رئ -يسص ل -ل -م -خ-اب-ر وال-ت-ي ” د›ه-ا ‘
األسسÓك اÿاصسة بالÎبية الوطنية غÒها
 ⁄تسستفد من اŸنح و العÓوات كمنحة
التأاهيل و التوثيق و منحة اŸردودية ،غÒ
أان رتبتي عون و معاون تقني للمخ⁄ È
تسستفد من الÎقية اآللية مثل بقية الفئات
اآللية للزوال والتي كانت تسس ÒباŸرسسوم

زنى أÙارم تتصسدر أ’عتدأء عليهن

آسشيا مني

وا‹ سسيدي بلعباسس يأامر بإاعادة تقييم اŸمتلكات
’م Úحطاب وأ‹ سسيدي
أكد ﬁمد أ أ
ب- -ل- -ع- -ب -اسس ،ع -ل -ى ضس -رورة ت -رك -ي -ز ك -ل
’سس-ت-ث-م-ار وت-ف-ع-ي-له عÈ
أ÷ه-ود ع-ل-ى أ إ
ك -اف -ة أŸسس -ت -وي -ات ،وأل -ت -وج -ه ل -ل -ط-اب-ع
أ’ق- -تصس- -ادي ،أل- -ذي يسس- -م- -ح Ãب- -اشس -رة
نشس- -اط- -ات أق- -تصس- -ادي -ة ،وخ -ل -ق ألÌوة
ومناصسب ألشسغل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وي- -ع- -كسص ه -ذا ال -رق -م ال -ك -ب Òم -ن ال -زوار
ıتلف أاجنحة اŸعرضص اŸنظم للتعريف
ب -ج -ه -از الشس -رط -ة ا÷زائ-ري-ة وأادواره-ا وك-ذا
العصسرنة الكبÒة التي يعرفها مقارنة بنظرائه
‘ ال - -ع- -ا ،⁄حسسب اŸصس- -در م- -دى ان- -ف- -ت- -اح
Óمن الوطني على اŸواطن
اŸديرية العامة ل أ
واÛت- -م- -ع اŸد Êب- -ه- -دف ت- -ك- -ريسص م- -ب -دأا
«اŸواطن أاسساسص األمن والشسرطة ما هي إال
األداة «.
ودعا مفتشص الشسرطة للشسرق خÓل ندوة
صس-ح-ف-ي-ة ن-ظ-مت ع-ل-ى ه-امشص اخ-ت-ت-ام األيام
اإلع Ó-م -ي -ة إا ¤ضس -رورة السس -ت-ث-م-ار ‘ ع-دد
ال -زوار وف -ئ -ات -ه م -ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م م-ع-ارضص
مسستقبلية متخصسصسة ‘ كل اÛالت التي
شسهدت إاقبال من طرف اŸواطن Úخاصسة
ف-ئ-ات ال-ط-ل-ب-ة ب-ال-ث-ان-وي-ات وا÷ام-ع-ي Úع-ل-ى
غ -رار ج -ن -اح ا÷رÁة اإلل-كÎون-ي-ة والشس-رط-ة
العلمية و شسرطة الطÒان وهي األجنحة التي
شس -ه -دت ت -واف-دا ك-بÒا ل-ل-زوار يضس-ف م-راقب
الشسرطة مصسطفى بن عيني.

و بخصسوصص دخول اÿط الهاتفي األخضسر
ا÷دي -د رق -م  104ح-ي-ز اÿدم-ة ل-ل-ت-بليغ عن
ح -الت الخ -ت -ف -اء والخ -ت-ط-اف خ-اصس-ة ف-ئ-ة
األط -ف -ال وال -ت -ي ت -ع -رف ارت -ف -اع-ا م-ل-ح-وظ-ا
با÷زائر ‘ السسنوات األخÒة واıصسصص
Óنذار باختفاء أاو
لدعم اıطط الوطني ل إ
اخ -ت -ط -اف األط -ف-ال ف-أاشس-ار اŸت-ح-دث ع-ل-ى
تدعيمه لكل اÛهودات الكبÒة التي تبذلها
مصس- -ال- -ح األم- -ن م -ن أاج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
سسÓمة اŸواطن Úوأامنهم و‡تلكاتهم وهي
›هودات –تاج للمزيد من الدعم من طرف
اŸواطن Úوفعاليات اÛتمع اŸد.Ê
وأاكد ‡ثل اللواء هامل إا ¤أان إاسسÎاتيجية
اŸديرية العامة لتحسس Úأاداء الشسرطة مبنية
ع- -ل- -ى ت- -دع -ي -م وت -رق -ي -ة الشس -رط -ة ا÷واري -ة
ب-اع-ت-ب-اره-ا ه-دف ل-ت-ح-ق-ي-ق األم-ن والسس-ك-ينة
وكسسب ث -ق -ة اŸواط -ن وا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن -ه
و‡ت- -ل- -ك- -ات Ùارب- -ة ك- -ل أاشس -ك -ال ا÷رÁة
ا◊ضسرية وهي من ب Úأاهم أاولويات اŸدير
العام والتي يحرصص على Œسسيدها ميدانيا ‘
ك -ل م -ن -اسس -ب-ة وسس-ان-ح-ة ت-خصص ت-ط-وي-ر سس-لك
األمن.
وك -ان اŸف -تشص ا÷ه-وي ل-لشس-رط-ة ب-الشس-رق
ا÷زائري قد اختتم فعاليات التظاهرة بإاسسم
Óمن
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
بحضسور السسلطات الولئية و عدد من رؤوسساء
مصس -ال -ح وم -دراء األم -ن ال -وط -ن -ي ل -ع -دد م -ن
ولي - -ات شس - -رق ال - -ب Ó- -د ل- -تسس- -ل- -ي- -م ا÷وائ- -ز
والشس- -ه- -ادات ع- -ل- -ى ال- -ف- -ائ -زي -ن ‘ ﬂت -ل -ف
اŸنافسسات الرياضسية التي نظمت باŸناسسبة
وت -ك -ر Ëب-عضص ا÷م-ع-ي-ات اŸدن-ي-ة ال-نشس-ط-ة
ﬁل - -ي - -ا ‘ ﬂت - -ل- -ف اÛالت ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
والرياضسية والثقافية.

من مراسسلينا

ألسشبت  26نوفمبر  2016م
ألموأفق لـ 25صشفر  1438هـ

 ٨سضنوات مرت على انطÓق مشضروع  444سضكن بالسضويدانية

أŸسستفيـ ـدون يحّمـ ـل ـ ـ ـون أŸقـ ـ ـاول تـ ـأاخ ـ ـر أإل‚ ـ ـ ـاز

جه العديد من اŸواطن ÚاŸسضتفيدين من مشضروع  444مسضكن اجتماعي تسضاهمي ببلدية السضويدانية،
و ّ
نداء إا ¤السضلطات اŸعنية يطالبونها فيه بالتّدخل العاجل من أاجل السضراع ‘ وتÒة إا‚از السضكنات وتسضليمها إا¤
لشضغال بعدة عمارات.
لجال ،بعد أان دفعوا كافة اŸسضتحقات اŸالية ‘ ،الوقت الذي  ⁄تباشضر ا أ
أاصضحابها ‘ أاقرب ا آ

أ÷زأئر :سشارة بوسشنة
صشب أŸسش- -ت- -ف- -ي -دون ج -ام غضش -ب -ه -م ‘
حديثهم م-ع «ألشش-عب» ع-ل-ى أŸرق-ي ن-ت-ي-ج-ة
“اط -ل -ه وسش -وء تسش -يÒه ه -ذأ أŸشش-روع أل-ذي
يفÎضس أن يكون قد قطع ششوطا كبÒأ ‘
عملية أإل‚از ،لكن ألتهاون ولمبالة هذأ
أŸرقي جعل أŸسشتفيدين يششكون ‘ قدرة
إأ“ام هذأ أŸرقي للعمل أŸسشند أليه ،خاصشة
وأنه مر أك Ìمن ثمانية سشنوأت على دفع كافة
أŸسش -ت-ح-ق-ات أŸال-ي-ة ،م-ف-ي-دي-ن أن ألشش-غ-ال
بدأت ‘ نصشف عدد ألعمارأت أ›ÈŸة ‘
أŸششروعŸ،ا ألبقية فلم تنطلق بها ألششغال
◊د ألسش -اع -ة ،وم -ا زأد م -ن ق -ل -ق -ه -م ت -وق -ف
أألششغال Ÿدة فاقت سشتة أششهر دون معرفة
أسشباب توقف أألششغال.

وأضش- -اف أŸت- -ح- -دث- -ون ،أن أŸشش- -روع ق -د
تكفلت به إأحدى أŸؤوسشسشات أŸقاولتية منذ
ما يزيد عن ثمانية سشنوأت ،غ Òأن أألششغال
عرفت وتÒة بطيئة جدأ ،مششÒين إأ ¤أنه ”
إأ‚از أربع عمارأت من أصشل ثمانية عمارأت،
بالرغم من دفعهم لكامل أŸسشتحقات أŸالية
م -ن -ذ سش -ن-ة  ،200٧ل -ي-ت-م وع-ده-م وط-م-أان-ت-ه-م
بتسشليم ششققهم Ãجرد أإلنتهاء من أŸششروع
ب-ع-د  5سش -ن -وأت ،م-ع-رب Úع-ن ﬂاوف-ه-م م-ن
تعطل أŸششروع وتأاخره لسشنوأت أخرى ،ما
يحول دون أسشتÓمهم للششقق ،خاصشة وأنهم
سشئموأ أŸعاناة ألتي يتخبطون فيها من كرأء
ومصشاريف وألتنقل دوريا من مسشكن لآخر.
وأك -د ه -ؤولء ،أن -ه -م ت -ف -اج -أاوأ م -ن ت -وق-ف
أششغال سشكناتهم منذ ما يقارب سشتة أششهر،
ألسشباب يجهلونها إأ ¤غاية ألسشاعة ،خاصشة

لخÒة بتيبازة
توجد ‘ Ÿسضاتها ا أ

وأنهم دفعوأ كافة أŸسشتحقات من أجل أن
يسشرع أŸقاول ‘ وتÒة أألششغال ،غ Òأن ذلك
 ⁄يحدث إأطÓقا ،بل تباطأات أألششغال و⁄
ت -ن -ج -ز سش -وى أرب -ع -ة ع -م -ارأت ،مششÒي -ن إأ¤
ضش -رورة –م -ل أŸرق -ي-ة أل-ع-ق-اري-ة مسش-ؤوول-ي-ة
تعطل أألششغال بإا‚از أŸششروع ،باعتبارها
كانت تسشّير أŸششروع بطريقة بطيئة ما حال
دون إأ‚از كافة ألعمارأت ألثما ‘ Êآأجالها
أÙددة.
وع -ل-ي-ه ن-اشش-د أŸسش-ت-ف-ي-دون م-ن أŸشش-روع
وأ‹ ألعاصشمة للتدخل ألعاجل وأرغام أŸرقي
ألسشرأع ‘ وتÒة أل‚ار ألتي عرف ‡ا حال
دون أسشتÓم سشكناتهم ألتي كان من أŸفروضس
أن يتحصشلوأ عليها مطلع سشنة 2015مهددين
‘ ذأت ألوقت ‘ ألدخول باحتجاجات ‘
حالة ما  ⁄تاخذ طلباتهم بع Úألعتبار.

توزيع أأك Ìمن  ١٢أألف سسكن أجتماعي قبيل نهاية ألثÓثي أألول ٢٠١٧

أاّكد وا‹ ولية تيبازة موسضى غÓي
على هامشس انعقاد اÛلسس التنفيذي
للولية على جدية سضÒورة أاشضغال
ال‚از وإانهاء ﬂتلف الصضيغ السضكنية
اŸسضجلة ﬁليا ،داعيا إا ¤ضضرورة رفع
العراقيل والعوائق التي –ول دون
توزيع السضكنات ا÷اهزة على
مسضتحقيها.

تيبازة :عÓء ملزي

كان مدير ألسشكن بالولية ﬁمد مرجاÊ
قد أششار ‘ معرضس تدخله أ ¤أنّ ألولية
أسش- -ت- -ف- -ادت خ Ó-ل أıط -ط Úأÿم -اسش -يÚ
ألسشابق Úمن حصشة إأجمالية تقدر بـ٧5219
بغÓف ما‹ قدره  109مليار دج ،حظي فيه
‰ط-ي ألسش-ك-ن أل-ع-م-وم-ي ألب-ج-اري وألسش-ك-ن
ألريفي بحصشة أألسشد بنسشبتي  34باŸائة و 25
ب-اŸائ-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹،ب-ح-يث تشش Òأ◊صش-ي-ل-ة
أŸسشجلة أوأخر ششهر سشبتمب أŸنصشرم أ¤
كون  450٧2سشكن أنتهت بها أألششغال بصشفة

كلية ‘ ح Úل تزأل  8958وحدة ‘ طور
أل‚از و 3228وحدة ‘ حالة توقف ألسشباب
ﬂتلفة و 1٧961وحدة  ⁄تنطلق بها أألششغال
بعد ألسشباب ﬂتلفة أيضشا وتعنى معظمها
Ãششكل ألعقار.
و من خÓل هذه ألوضشعية فقد أششار وأ‹
ألولية أ ¤أألهمية ألقصشوى ألتي يجب أن
ي -ح -ظ -ى ب -ه -ا ه-ذأ أŸل-ف م-ن ح-يث أل-ت-ك-ف-ل
أŸسشتعجل به باعتباره يسشاهم بششكل مباششر
‘ –سش Úأل -ظ -روف ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن
لسشيما و أنّ ألعديد من ألوحدأت ألسشكنية
أŸسش -ت-ل-م-ة م-ن-ذ سش-ن-وأت عّ-دة ل-يسشت ج-اه-زة
لسش-ك-ن ح-ال-ي-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ف-ت-ق-د ل-لعديد من
أŸسشتلزمات ،و ششّدد على ألسشرأع ‘ عملية
أن -ه -اء مشش -اري -ع أل-ت-ه-ي-ئ-ة أÿارج-ي-ة Ûم-وع
 12440وح-دة سش-ك-ن-ي-ة م-وزع-ة ع-ل-ى أل-دوأئ-ر
أل-عشش-ر م-ن أج-ل ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-يها،
وكّلف وأ‹ ألولية مصشالح ألتعم Òو ألبناء
وديوأن ألÎقية و ألتسشي Òألعقاري Ÿباششرة
ومتابعة عمليات ألتهيئة أÿارجية للسشكنات

جائزة أاحسضن بلدية Ãعسضكر

م -ع ت-وصش-ي-ل-ه-ا Ãخ-ت-ل-ف ألشش-ب-ك-ات أŸت-ع-ل-ق-ة
باŸاء ألششروب وألكهرباء و ألتطه Òألصشحي
مع ألسشهر على تقد Ëبطاقات إأعادة ألتقييم
للوصشاية أŸعنية من أجل طي هذأ أŸلف
خÓل ألثÓثي أألول من ألسشنة أŸقبلة كآاخر
أج -ل و ذلك ب -ال -ت -وأزي م -ع م -ب -اشش -رة رؤوسش -اء
ألدوأئر لعملية ألتحقيقات أŸيدأنية أÿاصشة
ب -ط -ال -ب -ي ألسش-ك-ن ع-ل-ى أن ي-ت-م نشش-ر أل-ق-وأئ-م
Ãج ّ-رد أسش -ت Ó-م -ه -ا رسش-م-ي-ا م-ن أŸؤوسشسش-ات
أŸنجزة و إأعطاء وأ‹ ألولية للضشوء أألخضشر
لذلك.
و فيما يتعلق بـ 2240وحدة سشكنية توقفت
بها أألششغال بفعل إأفÓسس أŸؤوسشسشات أŸكلفة
با‚ازها أو تقاعسشها عن أدأء وظيفتها فقد
أع -ط -ى وأ‹ أل-ولي-ة أوأم-ر صش-ارم-ة Ÿصش-ال-ح
م- -دي- -ري -ة ألسش -ك -ن ت -ت -ع -ل -ق أ“ام ألج -رأءأت
ألدأري- -ة أŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -فسش- -خ أل- -ع- -ق- -ود م- -ع
أŸؤوسشسش -ات ألسش -اب -ق -ة م -ع ت -ع -ي Úم-ؤوسشسش-ات
جديدة بوسشعها أ“ام عمليات أل‚از وفقا
Óجال ألتي يحددها دف Îألششروط.
لآ

أأين دور أÛتم ـ ـ ـع أ Ÿـ ـ ـ ـدÊ؟
أع -ل -ن وأ‹ م -عسش -ك -ر أل-ع-ف-ا Êصش-ال-ح ،ع-ن
إأنششاء جائزة ألحسشن بلدية من حيث نظافة
ﬁي -ط -ه -ا و حسش -ن تسش -يÒه-ا ،وه-ي أŸب-ادرة
أل-ت-ح-ف-ي-زي-ة أل-ت-ي أضش-ط-ر أل-وأ‹ إأ ¤أل-كشش-ف
عنها إليجاد حلول ترتقي بالفكر أ÷ماعي
ح- -ي- -ال أŸسش- -ؤوول- -ي- -ات أŸل -ق -اة ع -ل -ى ع -ات -ق
أ÷م- -ع- -ي- -ات و ف- -ع- -ال- -ي -ات أÛت -م -ع أŸدÊ
و–ف -ي -زه -م ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ خ-ل-ق أŸب-ادرأت
أل-ف-ع-ال-ة لسش-ي-م-ا ‘ ›ال أل-ن-ظ-اف-ة و ت-ع-ب-ئ-ة
أ÷مهور لÓنخرأط ‘ ششتى ألسشياسشات ألتي
ت -ع -ت -م -ده -ا أل -دول -ة ت -ف -ع -ي  Ó-ل-ل-دÁق-رأط-ي-ة
ألتششاركية.
 ⁄يخف ألعفا Êصشالح أسشتياءه من عمل
بعضس أ÷معيات ألتي تظل ترفع أنششغالتها
دون أن تسشاهم بششكل أو بآاخر ‘ إأعطاء دفع
للتنمية أÙلية  ،حيث أكد هذأ أŸسشؤوول أن
أإلدأرة ليسشت لوحدها مطالبة بتقد Ëحصشيلة
عملها و إأ‚ازأتها إأ‰ا بات من ألضشروري أن
ت -ق -ي -م حصش -ي -ل -ة أدأء أÛت-م-ع أŸد Êح-ي-ال

مسشؤوولياته أŸدنية و ألجتماعية  ،كما دعا
إأ ¤تخصشيصس حيز من أÿطب و ألدروسس
ألدينية للتحسشيسس بنظافة أÙيط و إأطÓق
حمÓت لتنظيف أŸقابر وأألحياء بإاششرأك
أŸوأطن Úو هو أقل ما Áكن أن تسشاهم فيه
فعاليات أÛتمع أŸد.Ê

ربط  294عائلة بالغاز
الطبيعي ‘ بلدية اŸناور

وضشع حيز أÿدمة مششروع ربط بلدية
أŸناور ‘ دأئرة ألÈج بالغاز ألطبيعي  ،حيث
ث- -م- -ن سش -ك -ان أŸن -ط -ق -ة أ÷ب -ل -ي -ة أŸشش -روع
أل -ت -ن -م -وي أل -ه -ام أل -ذي Áك -ن ل ﬁال -ة م -ن
–سش Úألظروف أŸعيششية و يضشمن Œاوز
أل -ظ -روف أŸن -اخ -ي -ة ألصش -ع -ب-ة خÓ-ل م-وسش-م
ألششتاء ‘ أŸنطقة أ÷بلية ذأت علو يفوق
 850م عن سشطح ألبحر  ،هذأ أŸششروع ألذي
كلف ميزأنية ألدولة  405مليون دينار 294 ،
عائلة ‘ بلدية أŸناور  ،و  160عائلة بدوأر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وا‹ اŸدية يدعو اŸنتخب ÚاÙلي Úإا ¤العمل اŸيدا:Ê

ضسرورة تثم Úألعقار وألتحصسيل أ÷بائي

أاكــــــــد
مصضطفــى
العيــــاضضي
وا‹ اŸـدية،
خـــــــــــÓل
مراسضـــــــــم
حفـــــــــل
تنصضيـــــــب
رئيــــــــسس
دائــــــــــرة
عاصضمـــة
التيطـري
ﬁمــــد
مرزوقي،
عــــــلى
ضضرورة إاعداد
ﬂططات نقل جديدة لتسضهيل حركة
اŸواطن Úمن وإا ¤مقر الولية ،للحد
لختناق اŸروري ،مؤوكدا أان هناك
من ا إ
مسض - -اح - -ات ‡ل - -وك - -ة ل - -ل - -خ - -واصس غÒ
لدارة اسض-ت-دع-اء
مسض-ت-غ-ل-ة وجب ع-ل-ى ا إ
أاصض-ح-اب-ه-ا وﬂاط-ب-ت-ه-م ب-قصض-د تنبيههم
إا ¤ضض -رورة ت -وظ -ي -ف ه -ذه اŸسض -اح -ات
وتسض-ي-ي-ج-ه-ا وك-رائ-ه-ا وع-دم ت-رك-ها بؤورا
لرمي القمامة.

أŸدية :أم Úعباسس

أوضش -ح أم -ام أŸن -ت -خ -ب ،Úأن ه -ن-اك م-ن
يعتقد بأان هذه أŸدينة ليسس لديها أهلها،
دأعيا إأ ¤ضشبط أمÓك ألبلديات ألتابعة لهذه
أل -دأئ -رة وإأحصش -ائ -ه -ا ،مسش -ت -غ -رب-ا م-ن أول-ئك
أŸسشتول Úعلى ألعقارأت ألبلدية دون وجه
ح -ق ،ح -اث -ا م -ن -ت -خ-ب-ي ب-ل-دي-ة أŸدي-ة  ،ب-ه-ذه
أŸناسشبة ،ومن خÓلهم منتخبي ألـ  64بلدية
ب - -ه - -ذه أل - -ولي - -ة ،إأ ¤أسش - -ت - -ه Ó- -ك أألم- -وأل
أıصشصشة ‘ ﬂتلف ألصشيغ ﬁ ،ذرأ من
ظاهرة عدم أإلنسشجام دأخل هذه أÛالسس،
‘ ق- -ول- -ه «إأذأ  ⁄ي- -ك- -ن ف- -ي -ه ت -ف -اه -م دأخ -ل
أل - -ب - -ل - -دي - -ات سش - -ت- -ذهب أإلدأرة إأ ¤أ◊ل- -ول
أألخرى».
وأع -ل -ن أل -ع -ي -اضش-ي ‘ ه-ذأ ألصش-دد ،ب-أان
ألكÓم ليسس موجها Ÿنتخبي بلدية أŸدية ،
لكون أن كل بلديات ألولية مدعوة بدروها إأ¤
إأحصش -اء أألم Ó-ك أÿاصش -ة ب-ه-ا ،م-ع –صش-ي-ل
أŸدأخيل  ،مبديا رفضشه للبناء ألفوضشوي ،
وأسشتعمال أألقسشام للسشكن  ،متسشغربا وجود
م -ن -زل وﬁل لصش -ن -اع-ة أألح-ذي-ة دأخ-ل ف-ن-اء
م- -درسش- -ة  ،رأفضش -ا م -ث -ل ه -ذه أل -تصش -رف -ات ،
م -ط -ال -ب-ا ‘ ه-ذأ أŸق-ام ب-ت-حصش-ي-ل أإلت-اوأت
وحقوق ألبلديات أÿاصشة باÓÙت ألتجارية
 ‘ ،وقت ترى ألولية  ،حسشبه ،أن هناك من
يتفرج على هذأ ألوضشع  ،مؤوكدأ بأان هناك 14
ب -اŸائ -ة م -ن ي -دف -ع ح -ق -وق رف -ع أل -ق-م-ام-ة ،
متسشائ Óكيف Áكن Ÿثل هذه أŸدينة أن
تكون نظيفة ؟ .
وح- -ذر وأ‹ أل- -ولي- -ة م- -ن أإلسش- -ت- -غ Ó-ل
أل -عشش -وأئ -ي ل -ل -ح -ظ -ائ-ر م-ن ط-رف ألشش-ب-اب ،
مطالبا بكبح مثل هذه ألظوأهر أÿطÒة ،
شش -ارح -ا أب-ع-اد رغ-ب-ت-ه ‘ م-ك-اف-ح-ة أل-ب-ن-اءأت
أل -ف -وضش -وي -ة  ،ل -ك -ون -ه -ا ت -ع-م-ل ع-ل-ى ح-رم-ان
أŸوأط -ن أŸتضش -رر وأŸت-ع-ف-ف م-ن أ◊صش-ول
ع-ل-ى سش-ك-ن Îﬁم  ،م-ط-م-ئ-ن-ا سش-ك-ان م-دي-نة
أŸدي -ة ب -وج -ود مشش -روع سش-ك-ن-ي ب-ن-ح-و 5000

وحدة
 ،من بينها  1300وحدة ضشمن صشيغة وكالة
عدل تنتظر طالبيها ششريطة ألتوزيع ألعادل
لها.
أوضش -ح أل -وأ‹ ب -أان ÷ان أ◊ي م -ط -ال -ب-ة
مسش-ت-ق-ب Ó-ب-دع-م أل-ب-ل-دي-ات  ،ن-اف-ي-ا أسش-تعدأد
مصشا◊ه لدعم جمعيات أو ÷ان حي أنششئت
أسشاسشا ألجل هذه ألوظيفة ألتطوعية ،مطمئنا
‘ ألوقت ذأته أسشتعدأد مصشا◊ه Ÿسشاعدة
كل من يقدم خدمة للمجمتع  ،دعيا أيضشا
رئ- -يسس أل- -دأئ- -رة أ÷دي- -د إأ ¤ألسش- -ه- -ر ع- -ل -ى
ع -ق Ó-ن -ي -ة ت -وزي-ع أŸوأرد أŸال-ي-ة و –صش-ي-ل
أي -ج-ارأت أل-ه-ي-اك-ل غ ÒأŸسش-ت-غ-ل-ة  ،ك-م-ا ه-و
أ◊ال ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -ل- -م -رك -ز أل -ت -ج -اري ودأر
ألصش -ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ق-رب ج-ام-ع-ة ي-ح-ي
ف -ارسس  ،ب -إاع -ت -ب -ار أن ه -ذه أل -ه-ي-اك-ل صش-ارت
ششاغرة  ،بينما هناك من يسشتعمل ألرصشيف
للبيع .
و دع -ا أل -وأ‹ إأ ¤أإلسش -ت -ع -م -ال أل -ف -وري
للمنطقة ألصشناعية ببلدية ذأرع سشمار من أجل
أسشتيعاب صشناعي أألحذية وباعة موأد ألبناء
‘ أألرصش -ف -ة وأŸسش -ت -غ -ل Úل -ب-عضس أألنشش-ط-ة
أŸقننة كغسشل ألسشيارأت ألتي صشارت تزعج
ألسش -ك -ان  ،م -ط -م -ئ -ن -ا ب-رغ-ب-ة مصش-ا◊ه Ÿن-ح
فضش -اءأت ل -ل -ت -ج -ار ب -قصش -د ت -ط -وي -ق ظ-اه-رة
أإلسش-ت-ع-م-ال أل-عشش-وأئ-ي ل-ل-م-ح-ي-ط ألعمرأ، Ê
مششÒأ ‘ زأوية أخرى لرئيسس ألدأئرة أ÷ديد
بأان هناك عمل كب Òينتظره مسشتقب، Óمطالبا
‘ ألوقت نفسشه من كل أŸنتخب ÚوأإلدأريÚ
م- -ده ي- -د أŸسش- -اع -دة  ،ك -م -ا أن ه -ذأ أإلط -ار
مطالب بتخصشيصس يوم إلسشتقبال أŸوأطنÚ
ب -إاع -م -ت -اد ل -غ -ة أ◊وأر ألصش -ادق وأل-ع-ق ÊÓ-و
ألشش-ف-اف  ،وتسش-ج-ي-ل مشش-اك-ل-ه-م وأل-ت-ي ت-ت-علق
أسشاسشا بالسشكن وتوف ÒأŸاء ودعم أŸدأرسس
أإلب -ت -دأئ -ي -ة ب -اإلم -ك -ان -ي -ات  ،م -وضش -ح -ا ب -أان
أŸسشتقبل هو ‘ خدمة أألبناء  ،حاثا ‘ هذأ
ألصش -دد أŸصش -ال -ح أل -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -ع-م-ل أك‘ Ì
أŸيدأن ألجل حصشر أıالفات ألقانونية ‘
›ال أإلعتدأء على ألعمرأن  ،كما حصشل
خÓل أألششهر ألفارطة على مسشتوى أŸركز
ألتجاري ،حيث ” أإلعتدأء على أسشاسشاته
Óخطار ألتي كانت قد تقع حتما
دون أدرأك ل أ
.
وجدد ضشرورة أسشتغÓل ألطاقات ألبششرية
وأل -وسش -ائ -ل أŸم -ك -ن-ة ‘ ›ال ب-عث أÿدم-ة
ألعمومية ،كما طالب رئيسس ألدأئرة بصشفته
صشاحب خÈة بالششروع ‘ عمله ومهمته .

بفضضل اŸراقبة اليومية

أولد ب- -وسش- -ت- -ة و دوأر أولد ألصش- -غ Òب- -ن- -فسس
أŸنطقة ألتي عانى أهلها ويÓت أإلرهاب و
قسشوة ألظروف أŸناخية  ،فضش Óعن رحÓت
أل -ب -حث ع -ن ق -ارورأت غ -از أل -ب-وت-ان ل-ت-دف-ئ-ة
بيوتهم  ،على أن يوأصشل تنفيذ مششروع ألربط
ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ب-اق-ي أل-ت-ج-م-عات ألسشكانية
ألوأقعة بجبل أŸناور و أŸتفرقة على سشفوح
جبال بني ششقرأن على غرأر دوأوير ألعبادلة ،
أ◊بوششة و أولد قنون ‘ ألÈأمج أŸقررة
ل -ل -ت -جسش -ي -د ‘ ألسش -ن -ة أŸق -ب -ل -ة ن -زول ع -ن-د
أŸطالب أŸلحة لسشكان هذه أŸناطق بتوفÒ
ألطاقة أ◊يوية و ألضشرورية لتسشهيل ظروف
م- -ع -يشش -ت -ه -م و –سش -ي -ن -ه -ا  ،ح -يث سش -يشش -م -ل
أŸششروع ربط  600عائلة بهذه أŸناطق على
أن يسش -ه -م أŸسش -ت -ف -ي -دون م -ن -ه ‘ ع -م -ل -ي-ات
ألتوصشيل ألفردية لبيوتهم بسشبب ششح أŸوأرد
أŸالية و بالنظر إأ ¤ألتكلفة ألعالية لعملية
وضشع ألششبكة ألرئيسشية للغاز ألطبيعي .

معسشكر :أم أ.Òÿسس

مكاتب بريدية بباتنة تتجاوز أزمة ألسسيولة أŸالية

تششهد أغلب أŸرأكز ألÈيدية بعاصشمة أألورأسس باتنة ،منذ مدة Œاوزأ Ÿششكل غياب
ألسشيولة أŸالية ألتي كانت تعا Êمنها خÓل ألسشنوأت أألخÒة ،بفضشل أŸوزعات أآللية ألتي
باتت تتوفر عليها أŸكاتب ألÈيدية ،إأ ¤جانب أÿدمات ألنوعية وألسشريعة ألتي تقدمها
أرتفاع أŸكاتب ألÈيدية ،ألبالغ عددهما ولئيا أك Ìمن  230مكتب و ألتي سشاهمت ،بششكل
كب ‘ ،Òألقضشاء على مششكل ألطوأب Òخاصشة ‘ أيام ألذروة وأÿاصشة بسشحب ﬂتلف
عمال وموظفي أألسشÓك ألنظامية وألÎبوية وألصشحية وحتى أŸتقاعدين ألموألهم .
وأفاد عدد من ألسشكان ‘ تصشريح لـ«الشضعب» خÓل زيارة لبعضس أŸرأكز ألÈيدية بأان
ولية باتنة تعرف –سشنا ملحوظا للخدمات ألتي تقدمها أŸرأكز ألÈيدية وكذأ حسشن
أسشتقبال أŸوأطن Úوألتكفل بانششغالتهم ألÈيدية ،حيث –رصس وحدة ألÈيد بباتنة على
وفرة ألسشيولة أŸالية ع ÈأŸرأكز ألÈيدية ،لسشيما بعد ألزيارأت أŸيدأنية وألفجائية ألتي
يقوم بها مدير ألوحدة ألسشيد بوخروبة جمال ،ولقاءأته بالزبائن باŸرأكز ألÈيدية وتفقده
Ÿدى ألتزأم أŸوظف Úبتعليمات أŸديرية ألعامة بخصشوصس –سش Úأÿدمات وعصشرنتها
حيث تقوم أسشÎأتيجيته منذ تنصشيبه ألعام أŸاضشي على رأسس وحدة بريد باتنة على
تششخيصس ألنقائصس أŸسشجلة ،وأحتوأئها من خÓل توف Òألسشيولة أŸالية وتسشقيفها ‘
أŸناسشبات ألدينية وضشمان ألصشيانة ألÓزمة للموزعات أآللية بغية تفادي أألعطاب وهو
أألمر ألذي أنعكسس باإليجاب من حيث مسشتوى أÿدمات أŸقدمة.

باتنةŸ:وششي حمزة
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تسشقيـ ـف اإلنتـ ـ ـاج وتداعياتـ ـ ـه علـ ـ ـى التقارب اإليرا – Êالسشعودي
مششاورات مكثفة لتحديد ا◊صشصص قبل لقاء فيينا
لعضصاء ‘ منظمة ألدول أŸصصدرة للبÎول «أوبيك» وبعضض من
أثبتت قمة نادي ألصصنوبر ألتي أنعقدت با÷زأئر ماب 27 Úإأ 29 ¤من شصهر سصبتم ÈأŸنصصرم ،وجمعت ألدول أ أ
لسصود  ،كما عرف أللقاء حضصور كبار خÈأء ميدأن ألطاقة ورؤوسصاء كÈيات ألشصركات ألنفطية ‘ ألعا.⁄
باقي ألقطار أŸسصتهلكة للذهب أ أ
لشصغال وخÓلها أيضصا  ،ما رجح بعضض ألتخوفات ألظرفية لبعضض دول
أŸنتدى ألدو‹ للطاقة ‘ طبعته ألـ 15جاء عكسض كل ألتوقعات ألتي رمت بظÓلها على أنعقاده وأثناء أ أ
ألعضصاء وأŸشصاركة  ،لكن سصرعان ما زألت كل هذه أıاوف  ،وباعتباره حدثا مفصصليا ‘ تاريخ أŸنظمة  ،فأان أ÷زأئر بدورها كسصبت رهان جلوسض ألطرأف جميعها أ ¤طاولة
أŸفاوضصات وألنقاشض  ،قبل أن تكلل أ÷لسصات ألرسصمية وألسصتثانية على أتفاق من شصانه وضصع ميكانيزمات أنية تسص Òوفقها ألوبيك  ،وهي خارطة طريق أمام ألطرأف أŸنتجة
للنفط لكي ترسصم من خÓل قمة أ÷زأئر  ،سصياسصتها ألنفطية ‘ ما يتعلق با◊صصصض وهو أمر ليسض بالبعيد مادأمت نتائج ألقمة با÷زأئر رسصمت مÓمح هده ألرضصية ولو أ ¤حد
بعيد من ألتفاق وألتفاهم.

بقلم :نور الدين لعراجي

م -ن -ت -ج -ة خ -ارج اŸن -ظ-م-ة ق-ب-ل ا’ج-ت-م-اع ال-ع-ادي
اŸرتقب ل «أاوبك « بفيينا .
الطرف العراقي جبار علي حسش Úاللعيبي ذكر بأان
اللقاء توصشل ا ¤قرارات ناجحة ومفيدة من اجل
ضش -ب -ط ان -ت -اج أاوب -يك «م -ع -تÈا ان ت -وزي-ع حصشصس
ا’نتاج على الدول اŸنظمة سشيتم ضشبطه من قبل
اللجنة العليا.

العا ⁄يضشبط عقارب السشاعة نحو
ا÷زائر ..مفارقة هي أام صشدفة
ارت- -ب -ط شش -ه -ر سش -ب -ت -مÃ Èي Ó-د م -ن -ظ -م -ة ال -دول
اŸصشدرة للنفط ‘  14من نفسس الششهر سشنة 1960
وهي ا÷زائر  ،أانغو’ الغابون  ،نيجÒيا  ،ليبيا ،
العراق  ،الكويت  ،ا’مارات العربية اŸتحدة ،
اندونيسشيا  ،ايران واŸملكة العربية السشعودية ،
فنزوي ، Óا’كوادور،وهو نفسشه الششهر الذي يرسشم
معا ⁄طريق جديدة لدول ا’عضشاء لتكون ا÷زائر
ف -ي -ه صش -اح -ب -ة اŸب -ادرة  ،و–اول رف-ق-ة اأ’عضش-اء
إاعادة رسشم السشياسشة الطاقوية ‘ سشوق النفط  ،مع
رفع العائدات والتحكم ‘ ا’سشعار التي ششكلت
ف -ارق -ا ح -ق -ي -ق -ي -ا ‘ ال -ع -ا ، ⁄خ-اصش-ة ل-دى ال-دول
اŸنتجة  ،و‘ ظل تأاثÒات الربيع العربي الذي
مازال يهدد انتاج بعضس دول اŸنطقة العربية مثل
ل -ي -ب -ي -ا و–ك-م ال-ت-ن-ظ-ي-م ا’ره-اب-ي داعشس ‘ اب-ار
ال -ن-ف-ط واسش-ت-غÓ-ل-ه ل-عصش-اب-ات اıدرات وال-بشش-ر
وم -ق -ايضش -ت -ه ب-السشÓ-ح  ،ن-فسس ا’م-ر ي-ب-دوا م-ت-ع-ب-ا
وخطÒا وهي التفجÒات التي ا’خÒة التي مسشت
السشعودية باعتبارها البلد ا’ك Ìانتاجا Ãعدل 12
مليون برميل يوميا  ،دون ان ننسشى التهديدات
واأ’ع- -م- -ال ال- -ت -ف -جÒي -ة ال -ت -ي ت -ق -وم ا÷م -اع -ات
اŸسشلحة « بوكو حرام « ‘ نيجÒيا .و’ حتى تلك
البواخر اÙملة باŸادة الطاقوية ويتم –ويل
وجهتها عناصشر القراصشنة خاصشة قرب ايرتÒيا
والصش- -م- -ام  ،دون ان ن- -نسش -ى ح -ال -ة ا◊صش -ار ال -ذي
تعرضشت لها ايران ’ك Ìمن عقد من الزمن ،
وح-ال-ة ال-ف-وضش-ى والÓ-اسش-ت-ق-رار م-ا ت-ع-يشش-ه العراق
وسشوريا .
ه -ذه ا’سش -ب -اب ه -ي ا’خ -رى ك -ف -ي -ل -ة ب -اŸت -اب -ع -ة
واŸراقبة لضشمان ا◊د ا’دنى من سشÓمة وضشمان
اÓŸحة البحرية  ،ناهيك عن عوامل اخرى انهكت
اŸن -ظ -م -ة ‡ا رÃا ق -د يسش -اه -م ‘ ال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن
حصشتها اŸقدرة ب  40باŸائة وهو ما توفره من
ال- -ن- -ف- -ط ال -ع -اŸي  ،إاضش -اف -ة إا 80 ¤ب-اŸائ-ة م-ن
ا’حتياطي العاŸي وهي تنتج حاليا ما يقدر ب 33
مليون برميل يوميا .
أان-ظ-ار ال-ع-ا ⁄ضش-ب-طت ع-ق-ارب-ه-ا ب-ت-وق-يت ا÷زائر
وتابعت ›ريات القمة وما أاسشفرت عنه من نتائج
ايجابية وتاريخية  ‘،تاريخ ناهيك عن ا’تفاق
اŸبدئي لرسشم هذه الرؤوية وحسشب اراء اÈÿاء
سشواء من حيث التوقيت او ما يششهده العا ⁄من
–و’ت خ-اصش-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة وا’ف-ري-قية
،ف- - -ان اŸوع- - -د ‘ ح- - -د ذات - -ه ه - -و –دي ب - -ك - -ل
اŸواصشفات .
سشعت الدبلوماسشية ا÷زائرية ا ¤تذليل عقبات
اŸوعد التاريخي ‘ مششاورات حملت التصشورات
ا’سش -تشش -راف -ي -ة واŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل -ل -ذهب ا’سش-ود
،وزيارات قادتها ا ¤عديد الدول ا’عضشاء اŸؤوثرة
من حيث تواجدها ا÷يو -اسشÎاتيجي فسشبقت
القمة ،وهي مفاوضشات كانت لبنة سشليمة ‘ دفع
هذه اŸنظمة لصشناعة قرارها ا’قتصشادي اŸمثل
‘ حسش -م ا’شش -ك -ا’ت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-رضس ال-ف-ائ-ق
للطلب  ،والعالقة منها كالسشعر اŸتد ÊللÈميل أاين
وصشل ادنى التوقعات ليظل دون ا’ربع Úدو’ر ما
ينعكسس سشليا على الدول اŸنتجة ويخلخل ميزانها
التجاري  ،ويؤوثر على سشياسشتها ‘ الراهن.
يتضشمن «ا’نتقال الطاقوي «الذي كان ششعار القمة
 ،كل ما تعلق بسشوق اÙروقات ورهان ا’سشتقرار
اضشافة ا ¤رهانات وهيكلة سشوق الغاز الطبيعي ،
دون ان ننسشى أافاق الطاقات اŸتجددة والرهانات
اŸطروحة حولها  ،باعتبارها البديل القادم  ،خوفا

إاذابة ا÷ليد ب Úالسشعودية وإايران والتفتح
نحو السشوق اإلقليمية صشمام األمان

من التهديدات ا’يكولوجية التي تهدد اŸعمورة
ووصش- -لت ال- -غÓ- -ف ا÷وي  ،م- -ا ي- -ع- -ج- -ل ب -ك -ارث -ة
اي -ك -ول -وج -ي -ة ح -ذرت م-ن-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن ا’ب-ح-اث
والتنبؤوات بششأانها  ،وان كانت بر›تها ‘ اللقاء
ليسس من حيث ا’ثارة وا‰ا من إاششعار ا’طراف
بأاهمية اأ’مر إا’ انها ‘ اŸسشتقبل القريب سشتلقي
بظÓلها على قمة فيينا.

الدبلوماسشية القتصشادية ‘ اŸوعد
ت-ب-ن-ي اج-ت-م-اع ا÷زائ-ر إاج-م-اع ي-ت-وق-ف ع-ل-ى ب-ن-اء
ق- - -اع- - -دة ق- - -وي - -ة
Ÿصش-ال-ح مششÎك-ة
وصشلبة ب Úالدول
ا’عضش - - - - - - - - - -اء ،
و›اب- -ه -ة ري -اح
أازم- -ة ك- -ان ل -ه -ا
ا’ث-ر ال-ب-ل-يغ ‘
اقتصشاديات
ال- - -دول سش - -واء
ت -لك اŸن-ت-ج-ة
ل - -ل- -ن- -ف- -ط او
اŸسشتهلكة
ل - -ه ‘ ،ظ - -ل
التجذابات
ال -ت -ي ط-فت
ع لى
السشطح
منذ ا’زمة
ا’يرانية
السشعودية
وتدهور
العÓقات
الثنائية ب Úالبلدين ما أاثر سشلبا على حالة
ا’سش -ت -ق -رار وت -ده -ور السش-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة ب-ك-ث Òم-ن
التششنجات التي رافقت اŸرحلة وزادت حدتها بعد
أاعباء إاضشافية  ⁄تكن متوقعة  ،ترتب عنها زيادة
‘ حجم ا’نتاج وتد Êسشعر الÈميل ا ¤اسشوء
مرحلة عرفتها السشوق النفطية .
تأاكيد تسشقيف انتاج ا’وبيك ب 32.5 Úو 33مليون
برميل يوميا  ،من ششأانه اŸسشاهمة ‘ اسشتتباب
م- -ؤوشش -رال -ت -وازن ‘ لسش -وق ال -ن -ف -ط -ي -ة  ،وان ك -انت
اÙادث -ات ع -كسشت روح ال-تشش-اور وال-ت-ف-اه-م ف-ق-د
ضشمنت اŸسشار ا’يجابي للقاء ا’وبيك با÷زائر.

وزراء الطاقة لدول األعضشاء يثمنون
اتفاق ا÷زائر وارتياح للنتائج اŸسشجلة
ع- -كسس ك- -ل الشش- -ك- -وك وال- -ت- -أاويÓ- -ت ال- -ت -ي راحت
الصشحافة الغربية تروج لها وتطلق حولها احكاما
مسش -ب -ق -ة ان -ت -عششت اسش-ع-ار ال-ن-ف-ط أ’ك Ìم-ن أاث-نÚ
باŸائة ‘ الوقت الذي كانت أاششغال القمة قائمة
ما يعني أان بوادره اللقاء بدأات ‘ جني ا◊لول
ا’نية اŸراد الوصشول اليها بأاقل ا’ضشرار،بل هذا
ما يكون حافزا ’نتعاششها ا’ك ‘ Ìا’يام القادمة
ا ¤غاية نوفم ÈاŸقبل  ،ا’مر نفسشه ع Èعنه كل
وزراء الطاقة للدول ا’عضشاء ‘ اŸنظمة  ،حيث
ثمن رئيسس «اوبك « ﬁمد بن
الصش -ال -ح السش-ادة وزي-ر
ال -ن -ف -ط ال-ق-ط-ري أان
سش - -ت - -ة سش- -اع- -ات م- -ن
اŸف- - -اوضش- - -ات ال- - -ت - -ي
ششهدها ا’جتماع “ت
ك -ل -ه -ا بصش -ف-ة ج-م-اع-ي-ة
ن - - - -اف- - - -ي- - - -ا وج- - - -ود أاي
م- -ف- -اوضش- -ات ث- -ن- -ائ -ي -ة ،
معتÈا ان النقاشس ” ‘
اج - -واء اي- -ج- -اب- -ي- -ة ج- -دا
سش- -ادت- -ه -ا روح ال -ت -ع -اون ،
موضشحا ‘ ان تفهما ابدته
دول اŸن -ظ-م-ة Œاه ثÓ-ث-ة
اعضشاء بالنظر ا ¤لظروف
واأ’وضشاع التي “ر بها وهي
ل-ي-ب-ي-ا وإاي-ران ون-يجÒيا وهو
ما سشيأاخذ بع Úا’عتبار ‘
توزيع ا◊صشصس
م- -ا عÈع- -ن- -ه ك- -ل م- -ن وزي- -ر
النفط ا’يرا Êبيجان ‰دار
زنغنة عن رضشا بÓده لنتائج
ا’جتماع  ،هو ا’رتياح نفسشه
الذي ع Èعنه نظÒه النيجÒي اÁانويل ايبي
كاششيكوو واصشفا ا’تفاق با÷د ا’يجابي  ،كما ⁄
ي-ف-وت ي-ول-وخ-ي-و دي-ل-ب-ي-ن-و الوزير الفنزويلي للطاقة
اŸوعد التاريخي ليثني بكل فخر على روح التفاهم
وال -تشش -اور ال -ت -ي سش -ادت اج -ت -م-اع ا÷زائ-ر  ،مÈرا
القرار الذي خرج به الدول ا’عضشاء ‘ اŸنظمة
سشيعمل على اعادة ا’سشتقرار للسشوق النفطية ،
معتÈا أاهمية اŸششاورات التي سشتجريها اŸنظمة
مع الدول اŸنتجة للنفط والتي هي خارج «اوبيك»
من اجل –سش Úمسشتوى هذه السشوق يششكل ا‚ع
مششÒا ا ¤اجتماع يجمع أاعضشاء «اوبيك «بلدان

ما من ششك أان ا÷زائر لعبت دورا ﬁوريا ‘
تلطيف اأ’جواء ما ب Úالدول ا’عضشاء وسشاهمت
ا ¤حد كب ‘ Òاذابة ا÷ليد اŸتوارث خاصشة تلك
الفجوة اŸوجودة ب Úايران والسشعودية  ،قصشد
اŸضشي قدما نحو أافق جديد قائم على اŸصشلحة
اŸششÎكة Ãا يخدم مصشلحة الششعوب وتطوير بنى
الدول ‘ ظل افاق اقتصشادية جديدة .
اÿطوة وان اعتÈها خÈاء ا’قتصشاد واÙللون
ت -أات -ي ‘ وقت اق -تصش -ادي عصش -يب ي -ت -م-ل-ك-ه راه-ن
اŸسشتجدات التي طرأات على اŸششهد السشياسشي
العاŸي  ،وتفاقم أاوجه التوتر ب Úا÷ارت ، Úحتى
وان كانت ا’سشباب تاريخية تارة ودينية عرقية ‘
ا÷ه- -ة اأ’خ- -رى  ،إا’ أان ذلك ال- -ت- -وت- -ر م- -ا ه- -و ا’
مزاجات سشياسشوية بأاوجه ﬂتلفة  ⁄ ،يكتب لها ان
خ -طت ع -ل -ى سش -ك -ة ال -ت-ن-از’ت ح-ت-ى ي-ط-وى ه-ذا
الصشراع القائم منذ زمن .
إان ابقاء العربية السشعودية على حصشتها واŸقدرة
بـ.10مليون برميل ‘ اليوم خÓل جانفي ،2016
مقابل ذلك التزام ايران بحصشة  3.6مليون برميل
‘ ال -ي -وم ،وع -دم اŸغ -ام -رة ن -ح-و ان-ت-اج 4.2مليون
برميل ‘ اليوم  ،اأ’مر الذي راعت فيه ا÷زائر كل
الظروف اÿاصشة للبلدين ﬁققة اجماعا تاريخيا
توافقيا مبني على بروتوكول اتفاق يتم فيه Œميد
ا’نتاج ‘ حدود ما اششرنا اليه سشابقا .
ام-ام ه-ذه اÿط-وة ال-ن-اج-ح-ة ت-ب-ق-ى ع-ل-ى ا÷زائ-ر
ا’سش-ت-ث-م-ار ‘ السش-وق ’ف-ري-ق-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا بوابة
القارة ناهيك عن دورها ‘ منطقة اŸغرب العربي
وﬁاولتها السشياسشية إ’يجاد ﬂرج سشلمي عادل
حول الصشحراء الغربية  ،بإاششراف أا‡ي طبعا ‘
اطار الششرعية الدولية .
السشوق ا’فريقية اليوم ‘ حاجة ا ¤نفسس جديد
Áكنه ان يخلق منها ﬁطة جديدة بنفسس وتوجه
ﬂالف وذلك لعدة اعتبارات Á ،كن حصشرها ‘
هذه النقاط .
 - 1دور ا÷زائ- -ر اŸت- -واصش- -ل ‘ اق- -ام- -ة لسشÓ- -م
وا◊رصس على اسشتتباب اأ’من ‘ افريقيا.
 - 2مرافعاتها الدائمة واŸتواصشلة على ان افريقيا
“لك كل اŸؤوهÓت لتكون قطبا اقتصشاديا عاŸيا
بعيدا عن مظاهر ا◊روب والفقر .
 -3توفرها على اÿط الصشحراوي الكب Òالذي
يششق القارة ما يسشاعد ها ‘ تنقل السشلع ودخولها.
 4امكانية إانششاء منطقة سشوق حرة كما هو ا◊ال
‘ السشودان.
 -5اسشتقرارها السشياسشي وا’مني واعتبارها بوابة
مفتوحة على الضشفة ا’خرى من اŸتوسشط.
ق -د ت -ك -ون ه -ذه ال -ع -وام-ل وغÒه-ا مسش-اع-دة ج-دا
ل Ó-سش-ت-ث-م-ار ‘ ه-ذا ال-ت-وج-ه ا÷دي-د ن-ح-و السش-وق
ا’فريقية التي سشتكون البديل ‘ منطقة افريقيا
امام التخلخÓت والهزات التي قد –دث مسشتقبÓ
‘ ا’–اد ا’وروب- -ي خ- -اصش- -ة ب- -ع -د خ -روج ال -ت -اج
الÈي -ط -ا Êم -ن اÛم -وع-ة م-ا ي-ه-دد اسش-ت-ق-راره-ا
وتوازنها ا’قتصشادي كتلة اقتصشادية خاصشة بعد
تلميحات اŸانيا وبعضس الدول ا’خرى Ãغادرة
السشرب ا’وروبي.
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إافريقيا Œدد Ãا’بو دعمها للقضسية الصسحراوية العادلة

القيـ ـ ـ ـ ـم واŸبـ ـ ـ ـ ـادئ غ ـ ـ ـ ـ Òقابلـ ـ ـ ـة للمسساوم ـ ـ ـ ـة
^ زوما «:سسنواصسل دعم الشسعب الصسحراوي إا ¤غاية اسسÎجاع حقوقه””
’قصساء ا÷مهورية الصسحراوية من
فشسلت مناورات اŸغرب اŸتكررة والضسغوط اŸمارسسة على حلفائه ‘ ﬁاولة منه إ
’ربعاء اŸاضسي بعاصسمة غينيا ا’سستوائية أامام اŸوقف الصسارم و ا◊ازم
’فريقية  -العربية الرابعة اŸنعقدة يوم ا أ
القمة ا إ
’فريقية الرافضس لتقبل أاجندة ’ تتماشسى ومواقفها التقليدية.
للدول ا إ
ب -أل -ف -ع -ل ات -ف -قت ال -دول اإلف -ري-ق-ي-ة
بأإلجمأع على أان القيم و اŸبأدئ
ال -ت -ي –ك -م ال–أد اإلف -ري -ق-ي غÒ
قأبلة للتفأوضض و ل للمسسأومة .كمأ
ج -ددت “سس -ك -ه-أ Ãب-أدئ ال-تضس-أم-ن
الفعأل مع الشسعوب التي تنأضسل من
أاج - - -ل –رره - - -أ و ك- - -ذا م- - -ن أاج- - -ل
اسس-ت-ك-م-أل مسس-أر تصس-ف-ي-ة السس-تعمأر
بإأفريقيأ .و‘ هذا السسيأق أاوضسحت
رئ-يسس-ة م-ف-وضس-ي-ة ال–أد اإلف-ري-ق-ي
دلميني زومأ قأئلة ““سسنواصسل دعم
الشس-ع-ب Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي و الصسحراوي
إا ¤غ - -أي- -ة اسسÎج- -أع ح- -ق- -وق- -ه- -م- -أ
الوطنية““.

صسفعة قوية لÓحتÓل
و بألرغم من العمل الدعأئي الذي
يقوم به اŸغرب على أاك Ìمن صسعيد
Óي -ح-أء ب-أن إاف-ري-ق-ي-أ
م -ن -ذ أاشس -ه -ر ل  -إ
م- -ن -قسس -م -ة ح -ول قضس -ي -ة الصس -ح -راء
الغربية إال أانه تلقى هذه اŸرة ردا
قأسسيأ Ãألبو جأء بفضسل التجند و
ال- -دع- -م ال -ك -بÒي -ن م -ن ق -ب -ل ال -دول
اإلف -ري -ق -ي -ة لصس -أل -ح م -ك -أن -ة ووضس -ع
ا÷م- -ه- -وري- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة ك -عضس -و
مؤوسسسض ‘ ال–أد اإلفريقي.
وقد تأكد هذا اللتزام مع توسسعه إا¤
ج- -م- -ي -ع ال -دول األعضس -أء ‘ ال–أد
اإلف - -ري - -ق - -ي Ãأ ف - -ي - -ه - -أ ا◊ل - -ف- -أء
ال-ت-ق-ل-ي-ي-دي-ن ل-ل-م-غرب .وبألفعل فمن
ب Úدول ا÷أمعة العربية انسسحبت
أارب -ع دول خ -ل -ي-ج-ي-ة ف-ق-ط (ال-ع-رب-ي-ة
السس- - -ع- - -ودي - -ة و ق - -ط - -ر و اإلم - -أرات
اŸت -ح -دة و ال -ب -ح -ري -ن) إاضس -أف -ة إا¤
األردن م- -ن أاشس- -غ- -أل ال -ق -م -ة ل -ت -ج -د
ا÷أمعة العربية نفسسهأ ‡ثلة بثلثي
أاعضسأئهأ.

النسسحاب  ..ل حدث

و  ⁄يؤوثر هذا النسسحأب على ›رى
األشسغأل التي “ت ‘ كنف الهدوء
وال -وح -دة وال -تضس -أم -ن ال -ت -ي ت-ؤوسسسض
م -ب-أدئ و ق-ي-م إاف-ري-ق-ي-أ.و م-ن خÓ-ل
اŸوقف الداعم للقضسية الصسحراوية
أارادت إافريقيأ توجيه رسسألة سسيأسسية
ق -وي-ة وواضس-ح-ة م-ن خÓ-ل ت-أك-ي-ده-أ
على “سسكهأ بأ◊فأظ على وحدة
صسفوفهأ ضسد كل ﬁأولة تهدف إا¤
زعزعتهأ.
و‘ هذا اإلطأر ،أاكد وزير اÿأرجية
السسيد ﬁمد سسأ ⁄ولد السسألك ‘
تصسريح لوسسأئل اإلعÓم الوطنية أان
““ق -م -ة م-ألب-و اث-ب-تت ع-زل-ة اŸم-ل-ك-ة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ال -ت -أم -ة ع -ل -ى الصس -ع -ي -د
اإلفريقي ،كمأ أاثبتت لدول ›لسض
ال- -ت- -ع- -أون اÿل- -ي- -ج- -ي أان سس- -ي- -أسس- -ة

الحتÓل والتوسسع والسستعمأر وضسم
أارضض ا÷Òان ب -أل -ق -وة م-رف-وضس-ة ‘
قأموسض اإل–أد اإلفريقي اŸعأصسر
Óت - -ه ع - -ب- -أرات ال- -ت- -ح- -رر
ال - -ذي م  - -أ
والسس -ت -قÓ-ل والسس-ي-أدة ال-ت-ي ضس-حت
من أاجلهأ الشسعوب اإلفريقية ولتقبل
اŸسسأسض بهأ““.
وأاوضسح ﬁمد سسأ ⁄ولد السسألك أان
اŸوقف اإلفريقي الذي عÈت عنه
دول القأرة خÓل القمة العربية -
اإلفريقية يثبت عدة قضسأيأ جوهرية
أاول أان دول ال–أد اإلفريقي ترفضض
الب -ت -زاز والح -ت-ك-أر وال-ت-ع-أ‹ ال-ذي
ي -ع Èع -ن -ه اŸغ-رب دائ-م-أ خÓ-ل ك-ل
الجتمأعأت ،مضسيفأ ““أان العÎاف
اإلف - -ري - -ق - -ي ب - -أل - -واق - -ع ال - -وط - -ن- -ي
الصس-ح-راوي ال-ذي “ث-ل-ه ا÷م-ه-ورية
الصسحراوية لÁكن القفز عليه““ .

إاجهاضش مؤوامرة ضسرب الوحدة اإلفريقية
و‘ نفسض السسيأق أاكد وزير الشسؤوون
اŸغأربية واإلفريقية وجأمعة الدول
العربية ا÷زائري السسيد عبد القأدر
مسسأهل ‘ ،تصسريح لـ«إاذاعة ا÷زائر
الدولية““ ،أان ﬁأولة اŸغرب لطرد
ا÷م -ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة م-ن ال-ق-م-ة
““م-ن-يت ب-فشس-ل م-ق-أب-ل صس-م-ود ال-دول
اإلفريقية بدون اسستثنأء““  ،مشسÒا إا¤
أانه ““ول دولة إافريقية –فظت على
مأ يدافع عليه اإل–أد اإلفريقي من
مبأدئ ميثأقه““.
وأاوضسح الوزير أان ““هذه النتيجة تعÈ
عن انسسجأم إافريقيأ وتؤوكد أان القأرة
اإلفريقية واقفة أامأم كل اÙأولت
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الرامية إا ¤زعزعة القأرة و اإل–أد
اإلفريقي““ ،مÈزا أان ““مأ حدث يعد
درسسأ لكل من يريد أان يقسسم القأرة ““
وت -ع-د ““ن-ت-ي-ج-ة ج-د إاي-ج-أب-ي-ة تسس-ج-ل
للتأريخ ““.
وت- -أب- -ع ق- -أئ  Ó-أان ““ﬁأول -ة اŸغ -رب
بأءت بألفشسل اأمأم اإلرادة اإلفريقية
ال -ق -وي -ة““ ،م -ؤوك -دا أان ه -ن -أك إاج-م-أع
إافريقي على احÎام مبأدئ اŸنظمة
اإلف -ري -ق-ي-ة وأان ““اŸغ-رب ك-ب-ل-د ج-أر
يسس - -ع - -ى إا ¤النضس- -م- -أم إا ¤اإل–أد
اإلفريقي إال أانه برهن مرة أاخرى أانه
ليسض لديه إارادة حقيقة لذلك““.
وأام- -أم ه- -ذا Œدد إاف- -ري -ق -ي -أ ال -ي -وم
دعمهأ للقضسية الصسحراوية العأدلة،
م- -ؤوك- -دة م- -ن خÓ- -ل ه -ذه ال -رسس -أل -ة
السس- -ي- -أسس -ي -ة ““ال -ق -وي -ة وال -واضس -ح -ة““
“سس- -ك- -ه- -أ ب- -أ◊ف- -أظ ع- -ل- -ى وح- -دة
صسفوفهأ وانسسجأمهأ ضسد كل ﬁأولة
تهدف ا ¤إافشسألهمأ.
وبألتأ‹ تكون اŸنأورات اŸتكررة و
الضس - -غ - -وط اŸم - -أرسس- -ة م- -ن ط- -رف
اŸغرب على حلفأئه ‘ ﬁأولة منه
إلقصسأء ا÷مهورية الصسحراوية من
ال-ق-م-ة اإلف-ري-ق-ي-ة -ال-ع-رب-ي-ة ال-رابعة
اŸنعقدة بعأصسمة غينيأ السستوائية
فشس - -لت أام - -أم اŸوق - -ف ““ الصس- -أرم و
ا◊أزم““ ل -ل -دول اإلف -ري-ق-ي-ة ال-رافضض
ل-ت-ق-ب-ل أاج-ن-دة ل ت-ت-م-أشس-ى ومواقفهأ
التقليدية.

قمة مالبو أاثبتت عزلة اŸغرب إافريقيا
“كنت الدول اإلفريقية من إاجهأضض
““م -ن-أورات““ اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة ال-ت-ي

حأولت ،بدون جدوى ،إاربأك السسÒ
ا◊سس -ن ل-ل-ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة-اإلف-ري-ق-ي-ة
الرابعة التي احتضسنتهأ مألبو ،من
خÓل رفضض مشسأركة وفد ا÷مهورية
الصس -ح -راوي -ة ال-ت-ي خ-رجت م-ن ه-ذا
اÙفل أاك Ìقوة بفضسل هذا الدعم
اإلفريقي القوي اŸع Èعنه بوضسوح.
وبأŸنأسسبة أادان ‡ثل دولة أاثيوبيأ
““م- - -ن - -أورات اŸغ - -رب““ ،م - -ؤوك - -دا أان
الصس -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة ه-ي دول-ة ك-أم-ل-ة
العضسوية و–ظى بكأمل ا◊قوق التي
Áن -ح -ه -أ إاي-أه-أ اŸي-ث-أق ال-ت-أسس-يسس-ي
–Óأد اإلفريقي““.
ل إ
وإا ¤جأنب ‡ثل إاثيوبيأ ،أابرز ‡ثلو
كل من جنوب إافريقيأ ونأميبيأ أان
Óفأرقة
““القضسية الصسحراوية “ثل ل أ
مأ “ثله القضسية الفلسسطينية بألنسسبة
ل -ل -ع -أ ⁄ال -ع -رب -ي ،وأان ق -داسس -ة ه-ذه
ال-قضس-ي-ة مسس-ت-م-دة م-ن اŸب-أدئ ال-تي
أاسسسض عليهأ اإل–أد اإلفريقي““‘ ،
ح Úأاكد ‡ثل رواندا أان ““ثوابت و
م -ب -أدئ اإل–أد اإلف -ري -ق -ي ت -ت-ج-أوز
رغبة اŸملكة اŸغربية““.
ومن خÓل ““إاعÓن مألبو““ الذي توج
أاشس-غ-أل ال-ق-م-ة ،أاك-د ال-ق-أدة األف-أرقة
وال - -ع - -رب ال - -ت - -زام- -ه- -م ب- -أأله- -داف
واŸب - -أدئ اŸنصس - -وصض ع - -ل- -ي- -ه- -أ ‘
القأنون التأسسيسسي ل–Óأد األفريقي
وم-ي-ث-أق ا÷أم-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة واإلعÓ-ن
ال - -رسس - -م - -ي ‘ ال- -ذك- -رى السس- -ن- -وي- -ة
اÿمسس Úل –Ó-أد األف -ري -ق -ي سس -ن -ة
 2013اŸتضس -م -ن دع -م ح -ق الشس-عب
الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه –ت
رعأية األ· اŸتحدة.

فيون كان أاك Ìإاقناعا من جوبيه ‘ آاخر مناظرة
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كوبلر يلتقي أاطراف ا◊وار السسياسسي الليبي بطرابلسس

إارهابيو ““داعشش““ يفخخون النسساء واألطفال ويفجرونهم عن بعد بسسرت
ع-ق-د اŸب-ع-وث ال-دو‹ إا¤
ليبيا مارتن كوبلر لقاءات ‘
ط -راب -لسس م-ع أاط-راف ا◊وار
السس -ي -اسس -ي ال -ل -ي -ب-ي واÛلسس
’على للدولة ،وأاكد أان أاي
ا أ
م- -قÎح- -ات بشس- -أان ت- -ع- -دي- -ل
ا’ت -ف -اق السس -ي -اسس-ي ي-جب أان
ت -ك -ون م -ن نصس -وصس ا’ت-ف-اق
ذاتها.
التقى كوبلر اÿميسض بألعأصسمة
ال -ل -ي-ب-ي-ة رئ-يسض اÛلسض األع-ل-ى
للدولة عبد الرحمن السسويحلي،
ك -م -أ اج -ت -م -ع Ãسس -ؤوول Úأام-ن-يÚ
بينهم وزير الداخلية اŸكلف ‘ حكومة الوفأق
الوطني العأرف اÿوجة ،وبحث معه الوضسع األمني
بألعأصسمة.
وأافأد مصسدر من أاطراف ا◊وار السسيأسسي ،بأن
اŸبعوث األ‡ي يسسعى إلطÓق حوار جديد وبÚ
أاطراف جديدة ،على أان يكون بطلب من الليبي.Ú
وقأل أايضسأ إان أاطراف ا◊وار السسيأسسي رفضست
هذا اŸقÎح.
وأاضسأف ذات اŸصسدر أان مأ يعرقل تنفيذ التفأق
السسيأسسي هو إاصسرار ›لسض النواب اŸنعقد ‘
طÈق شس- -رق -ي ل -ي -ب -ي -أ ع -ل -ى إاج -راءات ت -ع -دي Ó-ت
جوهرية على التفأق السسيأسسي ،دون الرجوع إا¤
اآلليأت اŸنصسوصض عليهأ ‘ التفأق.
ُيذكر أان ›لسض النواب يرفضض حتى اآلن منح الثقة
◊كومة الوفأق برئأسسة فأئز السسراج ،وفق مأ ينصض
عليه اتفأق السسÓم اŸوقع قبل نحو سسنة –ت
إاشسراف األ· اŸتحدة .
ويطألب اÛلسض السسراج بتقد Ëتشسكيلة حكومية
جديدة بدل من تلك التي  ⁄يتم منحهأ الثقة.
م-ن ن-أح-ي-ة ث-أن-ي-ة و ف-ي-م-أ تسس-ت-م-ر م-ع-أرك ال-قوات
اŸوالية ◊كومة الوفأق Ãدينة سسرت ضسد بقأيأ
ت -ن -ظ -ي -م داعشض الره -أب -ي ،اأك -د اŸت-ح-دث ب-أسس-م
ع -م -ل -ي -ة ال -ب -ن -ي-أن اŸرصس-وصض ال-ت-أب-ع-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة
سسيطرتهأ على مواقع جديدة داخل آاخر معقل
لداعشض بأŸدينة.
وق -أل ﬁم -د ال-غصس-ري ،اŸت-ح-دث ب-أسس-م ال-ب-ن-ي-أن
اŸرصسوصض ،إان قوات حكومة الوفأق سسيطرت على
أاك Ìمن نصسف حي ا÷يزة البحرية آاخر منطقة
يتواجد بهأ داعشض الدموي بأŸدينة.
وأاضسأف الغصسري ““ا◊صسأر ﬁكم جداً على مأ
تبقى من إارهأبيي التنظيم والعمليأت العسسكرية
Œري بشس -ك -ل م -ن-ت-ظ-م ب-أل-ت-نسس-ي-ق ب ÚسسÓ-ح ا÷و
واŸق -أت -ل Úع -ل -ى األرضض““ ،مشسÒاً إا ¤أان ال -ق -ت-أل
يجري بشسكل فيه حذر شسديد بسسبب إامكأنية وجود

مدني ‘ Úقبضسة داعشض.
وب Úال- - -غصس- - -ري أان اŸدن- - -يÚ
النأج Úمن قبضسة داعشض أاكدوا
أاك Ìم - -ن م- -رة وج- -ود آاخ- -ري- -ن
غÒه - - -م ،ب - - -عضس- - -ه- - -م أاسس- - -رى
واآلخ- -رون أاط -ف -أل ونسس -أء م -ن
أاسسر مقأتلي داعشض.
وتأبع ““لقد دفعنأ ثمنأً بأهظًأ،
فلدينأ أاك Ìمن  600قتيل من
ق -وات -ن -أ ،وم -أ ي-ت-ج-أوز  3آالف
ج -ري -ح ،فÁ Ó-ك-ن-ن-أ اÛأزف-ة
أاك Ìب - -ق- -ت- -ل م- -دن- -ي Úأاب- -ري- -أء
سس -ن -ح -رر اŸدي -ن -ة ول -و ب-ألشسÈ
حتى وإان اسستمر تخلي اÛتمع الدو‹ عنأ““.
وأاضسأف ““نحن نقأتل إارهأبي Úدموي Úيعرفون أانهم
سسيموتون ،ولذا لن يسستسسلموا ومأ ل يعرفه العأ⁄
أان -ن -أ ن -ف-ق-د ك-ل ي-وم ج-ن-وداً ،بسس-بب م-زارع األل-غ-أم
الكثيفة التي زرعهأ اإلرهأبيون قبل انسسحأبهم ‘
كل أاحيأء اŸدينة““.
وذك -ر ال -غصس -ري أان ““ال -دواعشض ف-خ-خ-وا أاط-ف-أل-ه-م
ونسس -أءه -م ل -ت -ف -جÒه -م ع -ن ب -ع -د ،إاذا م -أ وصس-ل-ن-أ
إلنقأذهم ولكم أان تتصسورا حجم معأنأتنأ ونحن
ننقل أاشسÓء أاطفأل أابريأء““.
لكنه أاكد أان قوات حكومة الوفأق ““أافشسلت خطط
ال -دم -وي Úول ت -زال ب -قصس -ف م -واق-ع-ه-م اŸت-ن-ق-ل-ة
وﬂأزن ال -ذخÒة ج -واً ،ك -م -أ اسس -ت -ه -دف ال-طÒان
عشسرات القنأصسة الذين شسكلوا عأئقأ كبÒاً أامأم
تقدمنأ““ ،لفتًأ إا ¤أان اŸعأرك Œري ‘ الوقت
ا◊أ‹ بتحرير آاخر اŸنأزل ‘ حي ا÷يزة كل
منزل على حدة ‘ ،عمليأت يغلب عليهأ طأبع
الÎيث وطول النفسض.

بريطانيا تدافع عن تدخلها العسسكري عام 2011
رفضست ا◊كومة الÈيطأنية النتقأدات التي وجههأ
إاليهأ تقرير برŸأ ،Êبسسبب قرارهأ التدخل عسسكريًأ
‘ ليبيأ عأم  ،2011معتÈة أان هذا التدخل جأء إلنقأذ
أارواح اŸدني Úالليبي.Ú
وقألت ا◊كومة إان التقرير اسستند إا ¤افÎاضسأت
Óدل-ة ،زاع-م-ة أان ال-ن-ظ-أم
خ -أط -ئ -ة و–ل -ي -ل ج-زئ-ي ل -أ
السسأبق كأن لديه القدرة والدافع لتنفيذ تهديداته ،مأ
كأن يتطلب –ركًأ دوليأً مشسÎكأً وحأزمأً.
وكأنت اللجنة قد ذكرت ‘ تقريرهأ أانهأ Œ ⁄د مأ
ي -دل ع -ل-ى أان ا◊ك-وم-ة الÈي-ط-أن-ي-ة ح-ل-لت ب-ط-ري-ق-ة
صس -ح -ي -ح -ة ط -ب -ي-ع-ة ح-رك-ة الح-ت-ج-أج-أت ،وأان-ه ك-أن
يفÎضض بكأمÒون أان يعي أان اإلرهأبي Úسسيحأولون
اسستغÓل النتفأضسة الشسعبية.

ردا على صسد أابوابها أامامها

تركيا تهدد بإاغراق أاوروبا بالÓجئÚ
ه -ددت ت -رك -ي -ا ب -ف -ت -ح ح -دوده-ا ل-ت-دف-ق
’خ - -رى ‘ ح - -ال
الÓ- - -ج - -ئ Úإا ¤الضس - -ف - -ة ا أ
’وروبي ‘ سسياسسته ضسدها
اسستمرار ا’–اد ا أ
Óنضسمام إاليه.
وحرمانها ل إ
يأتي ذلك بعد تصسويت الŸÈأن األوروبي بأغلبية
ك -بÒة لصس -أل -ح ت -ع -ل-ي-ق م-ف-أوضس-أت انضس-م-أم ت-رك-ي-أ
ل–Óأد األوروبي اÿميسض  24نوفم.È
وصس -وت  479م -ن اإج -م-أ‹  623ن-أئ-بأ بألŸÈأن
لصس- -أل- -ح ق- -رار ال- -ت -ع -ل -ي -ق ،ال -ذي ج -أء ك -رسس -أل -ة
احتجأجية غ Òملزمة لÈوكسسل ،على مأ يبدو،
ضسد حملة العتقألت والإقألت التي اأطلقهأ
الرئيسض الÎكي رجب طيب اأردوغأن بعد ﬁأولة
النقÓب.

وأاوضس-ح ال-ن-واب أان م-ط-أل-ب-ت-ه-م ب-وق-ف م-ف-أوضس-أت
النضسمأم مؤوقتة ،مؤوكدين أانهم سسيعيدون النظر
فيهأ عند إانهأء العمل بقوان Úالطوارئ ا◊ألية ‘
تركيأ وسسيحددون موقفهم على أاسسأسض مدى عودة
تركيأ Ÿبأدئ دولة القأنون واحÎام حقوق اإلنسسأن
و‘ تعقيبه على القرار أاكد رئيسض الوزراء الÎكي
““ب- -ن ع- -ل- -ي ي- -ل- -در ““Ëاأن عÓ- -ق- -ة ب Ó-ده ب -أل–أد
األوروبي قوية وأان تصسويت الŸÈأن األوروبي ““غÒ
مهم ويفتقد إا ¤الرؤوية““ ،متوقعأ من قأدة أاوروبأ
الوقوف ‘ وجه برŸأنهم وقراره.
ودعأ يلدر Ëال–أد األوروبي إا ¤أان ““يحدد فيمأ
إاذا كأن سسÒسسم رؤويته اŸسستقبلية مع تركيأ أام
بدونهأ““.

Ÿن تكون الغلبة ‘ الدورة الثانية من انتخابات اليم Úالفرنسسي غدا
هل سستغ ÒاŸناظرة الثالثة التي جرت اÿميسس ب Úفرانسسوا فيون وآا’ن جوبيه نوايا التصسويت لدى أانصسار اليم Úوالوسسط؟ هل سسينجح
’حد أام سسيحافظ فيون على كل حظوظه
جوبيه ‘””قلب الطاولة”” قبل يوم فقط من الدورة الثانية من ا’نتخابات التمهيدية اŸقررة غدا ا أ
’خÒة كانت لفيون؟
خاصسة وأان إاسستطÓع للرأاي أاظهرأان الغلبة ‘ اŸناظرة ا أ

 ⁄تأت اŸنأظرة الثألثة واألخÒة ب Úآالن جوبيه
وف -رانسس -وا ف -ي -ون ب -ج -دي-د ،ب-ق-در م-أ شس-ك-لت ف-رصس-ة
سسأنحة لكل مرشسح أان يقدم تفأصسيل أاوفر وأادق حول
بعضض اÙأور التي يتضسمنهأ برنأ›ه.
آالن جوبيه ،الذي يسسعى إا ¤تدارك فأرق النقأط التي
تفصسله عن فرانسسوا فيون ،كأن أاول من هأجمه حول
ع -دة ﬁأور م -ن ب -رن -أ›ه ‘ ﬁأول -ة م -ن -ه إلظ-ه-أر
الفرق بينه وب Úمنأفسسه.
وانتقد جوبيه قرار فرانسسوا فيون إالغأء  500أالف
وظيفة ‘ القطأع العأم ،واصسفأ إايأه بألقرار ““العنيف““
الذي يصسعب ““–قيقه على األرضض““.
كمأ انتقد أايضسأ فكرة “ديد سسأعأت العمل للموظفÚ
‘ ال -ق -ط -أع ال -ع-أم م-ن  35إا 39 ¤سس -أع -ة دون رف-ع
أاجورهم.
وأاجأب فرانسسوا فيون ‘ «:حأل أاردنأ حقأ إانعأشض
الق -تصس -أد ال -ف -رنسس -ي ،ف -ه-ذا ي-ت-ط-لب دون شسك أاخ-ذ
ق -رارات ق -أسس -ي -ة وتضس -ح-ي-أت ع-دي-دة““ ،م-وضس-ح-أ أان-ه
““عندمأ قلصست ا◊كومة الشسÎاكية سسأعأت العمل
إا 35 ¤سسأعة ‘ األسسبوع ⁄ ،يتبع ذلك تقليصض ‘
رواتب اŸوظف.““Ú
اÙور الثأ Êالذي كأن ﬁل خÓف ب Úالرجل Úهو
اإلج -ه-أضض .آالن ج-وب-ي-ه ان-ت-ق-د م-وق-ف م-ن-أفسس-ه م-ن
ق -أن-ون اإلج-ه-أضض واغ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة ل-ي-ك-رر ب-أن-ه م-ع
قأنون اإلجهأضض وهو حق أاسسأسسي ل يجب إاعأدة

النظر فيه.
فرانسسوا فيون انزعج قلي Óمن النتقأد وعأد ليؤوكد
مرة أاخرى أانه  ⁄يخطر ببأله و لو مرة واحدة إالغأء
قأنون اإلجهأضض ،موضسحأ ““أانه دافع عن هذا القأنون
طيلة حيأته السسيأسسية و ‘ الŸÈأن““.
خ Ó-ف ب -أرز آاخ -ر ظ -ه -ر ب ÚاŸرشس -ح Úح-ول ه-وي-ة
اÛتمع الفرنسسي ومكونأته .فيون أاكد أانه يدافع عن
›تمع فرنسسي تقليدي يحÎم اإلرث الثقأ‘ والديني
الفرنسسي وأانه ضسد ›تمع متعدد الثقأفأت ،داعيأ
األجأنب الذين يأتون إا ¤فرنسسأ إا ¤احÎام تقأليد
البلد والدفأع عن قيمه.
أامأ جوبيه فهو يسسأند فكرة تعدد الثقأفأت والهوية
السسعيدية ،موضسحأ أان هوية فرنسسأ  ⁄تكن ‘ يوم مأ
جأمدة بل ‘ تطور مسستمر وهي غنية بتنوعهأ الثقأ‘
واإلنسسأ Êوالديني ،شسرط أال يقود هذا التنوع إا¤
إانكأر قيم ا÷مهورية الفرنسسية وعدم احÎامهأ.

تباين ‘ السسياسسة اÿارجية

وفيمأ يتعلق بألسسيأسسة اÿأرجية ،فوجئ آالن جوبيه
ب -أل -تصس-ري-ح ال-ذي ق-أم ب-ه ال-رئ-يسض ال-روسس-ي فÓ-دمÒ
بوت Úوالذي سسأند فيه اŸرشسح فرانسسوا فيون ،معتÈا
أان هذه هي اŸرة األو ¤التي يسسأند فيهأ رئيسض
أاجنبي مرشسحأ ‘ النتخأبأت الفرنسسية.
بأŸقأبل جأء موقف فيون معأكسسأ “أمأ ÷وبيه.

فرئيسض ا◊كومة السسأبق ‘ عهد سسأركوزي يرى ‘
روسس -ي -أ ا◊ل -ي -ف ال -ق -وي وال-ق-أدر ع-ل-ى دح-ر ت-ن-ظ-ي-م
““الدولة اإلسسÓمية““ ووقف العنف ‘ سسوريأ.
واغتنم فيون اŸنأظرة ليؤوكد بأنه ليسض ““مواليأ لبشسأر
األسس -د““ ب -ل ي -ري -د ف -ق -ط أان ي -ت -ح -أور م -ع ال-روسس-يÚ
واإليراني Úألنهم قأدرون على وقف العنف ‘ سسوريأ .
وق- -ب- -ل ن -ه -أي -ة اŸن -أظ -رة ،ح -أول ك -ل م -رشس -ح إاق -ن -أع
ال -ف -رنسس -ي Úب -أن -ه ال -رج -ل اŸن -أسسب ل-ت-م-ث-ي-ل ال-ي-مÚ
والوسسط ‘ النتخأبأت الرئأسسية ‘  2017والذي
سسيعيد لفرنسسأ اÛد والقوة القتصسأدية التي كأنت
“لكهمأ.

راما ياد ..مسسلمة من أاصسول إافريقية
تÎشسح لرئاسسة فرنسسا

سسيأسسية فرنسسية مسسلمة الديأنة من أاصسل سسنغأ‹،
تولت منصسب وزيرة الدولة للشسؤوون اÿأرجية وحقوق
اإلنسس -أن ‘ ع-ه-د ال-رئ-يسض ال-ف-رنسس-ي السس-أب-ق ن-ي-ك-ول
سس- -أرك- -وزي ،وت- -رشس- -حت ك- -أول أاف -ري -ق -ي -ة ومسس -ل -م -ة
لÓنتخأبأت الرئأسسية الفرنسسية عأم .2017
ولدت رامأ يأد -التي تشس Òمصسأدر إا ¤أان اسسمهأ
ا◊قيقي هو ““رحمة الله يأد““ -يوم  13ديسسم1976 È
‘ العأصسمة السسنغألية دكأر ،تنحدر من عأئلة قريبة
من عأ ⁄السسيأسسة ،حيث كأن والدهأ أاسستأذ التأريخ
والدبلومأسسية Ãثأبة الذراع اليمنى للرئيسض السسنغأ‹

األسسبق ليوبولد سسنغور.
ت -ن -ت -م -ي رام -أ إا ¤ق-ب-ي-ل-ة مسس-ل-م-ة،
ان -ت -ق -لت ع -أئ-ل-ت-ه-أ ع-أم  1987إا¤
ال -ع -يشض ‘ ف -رنسس -أ ،ل -ت-ت-حصس-ل رام-أ ع-أم  1997على
ا÷نسسية الفرنسسية .وتزوجت عأم  2005من اليهودي
جوزيف زÁيت الذي كأن وقتهأ منأضس ‘ Óا◊زب
الشسÎاكي ،ورزقأ بطفلة.
بدأات رامأ مسسÒتهأ اŸهنية مديرة ‘ ›لسض الشسيوخ
ال -ف -رنسس -ي ع -أم  ،2002وع- - -ي - -نت ‘ ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
الجتمأعية مكلفة Ãلف التشسغيل والتكوين اŸهني
واÿأرج.
تقلدت لحقأ منأصسب عدة منهأ سسفÒة فرنسسأ ‘
منظمة اليونيسسكو من  22ديسسم 2010 Èإا 30 ¤جوان
.2011
وتولت يوم  19جوان  2007منصسب وزير الدولة للشسؤوون
اÿأرج- -ي- -ة وح- -ق- -وق اإلنسس- -أن ،واسس- -ت -م -رت ‘ ه -ذا
اŸنصسب حتى عأم  ،2009لتعيّن يوم  23جوان 2009
وزي -رة دول -ة م-ك-ل-ف-ة ب-أل-ري-أضس-ة إا ¤غ-أي-ة  13نوفمÈ
.2010
التحقت رامأ بحزب ““ال–أد من أاجل حركة شسعبية““،
وكأنت إاحدى سست نسسأء “ت ترقيتهن إا ¤منصسب
سسكرت Òوطني للحزب ،وكلفت Ãلف الفرنكفونية.
بعد مغأدرتهأ حزب سسأركوزي ،التحقت رامأ يوم 10
ديسسم 2010 Èبأ◊زب الراديكأ‹ الفرنسسي (من أاقدم

األحزاب الفرنسسية تأسسسض عأم  )1901وبقيت فيه إا¤
غأية .2015
وأاعلنت يوم  21أافريل  2016عن رغبتهأ ‘ الÎشسح
لÓ-ن-ت-خ-أب-أت ال-رئ-أسس-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة لعأم  2017بأسسم
ا◊ركة السسيأسسية ““فرنسسأ ا÷ريئة ““التي تقول إانهأ ““ل
Áينية ول يسسأرية““.
وأاعلنت رامأ ‘ نوفم 2016 Èعن ترشسحهأ لنتخأبأت
 2017لتكون بذلك أاول مرشسحة من أاصسول أافريقية
لهذا اŸنصسب ‘ فرنسسأ ،وبأشسرت السستعداد لهذا
ال -ت -ح-دي ب-ح-م-ل-ة اخ-ت-أرت ل-ه-أ ن-فسض ع-ن-وان ا◊رك-ة
““فرنسسأ ا÷ريئة““.

قتيلة ‘ هجوم على دار للرهبان

ُع Ìعلى امرأاة مقتولة بعدمأ اقتحم شسخصض مسسلح
دارا إليواء الرهبأن والراهبأت العجزة ‘ مونبيليه،
بجنوب فرنسسأ ،بحسسب تقأرير نقلتهأ وسسأئل اإلعÓم
الفرنسسية.
وأاُخليت الدار ،التي يقيم فيهأ الرهبأن والراهبأت
الذين أادوا فÎة خدمتهم ‘ اإلرسسأليأت ‘ أافريقيأ.
ومأ زال اŸشستبه به طليقأ.
وقألت مصسأدر مقربة من التحقيق إانه ل ُيشستبه أان
يكون ا◊أدث ““إارهأبيأ““.

تصشنيف الفيفا

ا÷زائر تÎاجع إا ¤الصضف الـ  38عاŸيا

الرياضشي
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مسضÒو اأ’ندية «يسضتنجدون»
Ãدرب ـ Úمـن م ـ ـدارسس
كـ ـرويـ ـ ـ ـ ـة ﬂتلف ـ ـ ـ ـة

ضضرورة التعاقد
مع تقنيÚ
Áلكون الكفاءة
والتجربة

حوحو :

اŸدربون ا’جانب
 ⁄يقدموا ا’ضضافة
للك ـرة ا÷زائري ـ ـ ـة

دوب:

التقني اأ’جنبي
 ⁄يأات بأاشضياء
إايجابية ‘ غالب
ا’حيان

عششيو :

أاتنبأا بنجاح اŸدربÚ
من تونسس و اŸغرب
‘ ا÷زائر
كلمة العدد

تصضرفات أاثّرت
على «الفرجة» ...
^ حامد حمور

تضض- -ط- -ر ÷ن- -ة ا’نضض- -ب- -اط ل- -ل- -راب- -ط -ة
اÎÙف- -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ‘ ك -ل أاسض -ب -وع
’ن -دي -ة بسض -بب
ت- -ق- -ري -ب -ا ا ¤م -ع -اق -ب -ة ا أ
’نصض -ار « ال -ذي-ن أاصض-ب-ح-وا
تصض -رف -ات « ا أ
’عراسس الكروية
يحرمون أانديتهم من « ا أ

«  ،كون العقوبات تتوا ¤و تؤوثر على اŸعنى ا◊قيقي للرياضضة و اŸنافسضة
الشضريفة  ‘ ..الوقت الذي نسض Òفيه ‘ نظام ا’حÎاف منذ عدة سضنوات
بالنسضبة لبطولة النخبة.
صضور مؤوسضفة نشضاهدها ‘ مÓعبنا و اŸتعلقة بالعنف ‘ اÓŸعب و
’لعاب النارية التي أاصضبحت خطرا كبÒا على « اŸتفرج« Ú
اسضتعمال ا أ
ا◊قيقي ، Úو أاخرها اصضابة مناصضر من مولودية ا÷زائر ‘ لقاء العميد
مع شضباب بلوزداد بإاصضابة خطÒة حيث أانه بالرغم من الدور الكب Òالذي
’من ،إا’ أان « تصضرفات « اŸتوافدين على اÓŸعب
تقوم به مصضالح ا أ
تطرح الكث Òمن التسضاؤو’ت .
فالقدوم ا ¤اŸلعب يكون بالدرجة اأ’و ¤لÓسضتمتاع باللعب و رؤوية لعبة كرة
القدم ‘ أابهى صضورها من خÓل أاداء الÓعب ، Úا ¤جانب تشضجيع الفريق
اŸفضضل  ..و منطقيا ‘ النهاية ،فإان اŸنافسضة الرياضضية تفرضس وجود فائز و
منهزم  ..لكن نرى أان هذه الرؤوية غ Òموجودة ‘ العديد من اأ’حيان ،والتي

أاّثرت فع Óعلى اŸنافسضة ‘ حد ذاتها.
إان القضضايا اŸتعلقة بتجاوزات اأ’نصضار أاصضبحت توضضع على طاولة ÷نة
ا’نضضباط تقريبا ‘ كل أاسضبوع ،وبالرغم من العقوبات اŸعروفة بـ « الويكلو «
أاو اللعب بدون جمهور كثÒة ،إا’ أان ذلك يتكرر ‘ كل موسضم.
بالتا‹ ،فإانه على ÷ان اأ’نصضار العمل بشضكل فعال مع مشضجعي الفرق من
أاج-ل ال-ت-حسض-يسس ب-خ-ط-ورة ه-ذه ال-ظ-اه-رة ب-إاع-ادة اŸع-ن-ى ا◊ق-ي-ق-ي ل-ت-واج-د
اŸناصضر ‘ اŸدرجات ÷ ..عل اŸباريات الكروية فرصضة ’لتقاء الشضبان و
ا’سضتمتاع بالعروضس الكروية ‘ أاول اŸقام .
كما أان التاأث Òالسضلبي على اأ’ندية يختفي من خÓل تصضرفات ايجابية تعيد «
الروح الرياضضية « بشضكل قوي ،حيث أان الكل – ّسضر على مرور الداربي
العاصضمي الكب Òب ÚاŸولودية وا’–اد بدون «عرسس حقيقي « ،وهذا بسضبب
تصضرفات سضلبية أاثرت على موعد كان ‘ اŸاضضي القريب ﬁطة للفرجة ‘
اŸيدان و على اŸدرجات.
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مسسÒو ا’أندية «يسستنجدون» Ãدرب Úمن مدارسس كروية ﬂتلفة

لندية ألتي تسسعى
لحرى أŸدرب ‘ مقدمة أهتمامات أ أ
يبقى ألتأاط Òألفني للفريق أو با أ
لهدأف أŸسسطرة من طرف أŸسسّيرين
للظفر بالشسخصس ألذي ّÁكن ألنادي من ألوصسول أ ¤أ أ
حيث أن ألكل يÎقب باهتمام كب Òمعرفة أسسم أŸدرب ألذي يقود «ألسسفينة « ،خÓل
موسسم كروي .
حامد حمور
من هذا اŸنطلق فإان «مهنة « التدريب تتطلب
توفر شسروط كبÒة ‘ اŸدرب ،أاو’ها الشسهادات
“كنه من العمل برزانة،
والشسخصسية القوية التي ّ
كون النتائج هي اŸعيار اأ’ول الذي «يحاسسب «
عليه اŸدرب ‘ أاي ناد ‘ العا.⁄
بالنسسبة أ’نديتنا ،فإان السسباق يسستمر تقريبا
طيلة اŸوسسم من أاجل « توف « Òمدرب للفريق
بالنظر للتغيÒات العديدة للمدرب ،Úتقريبا ‘ كل
جولة ،خاصسة وأان مسسÒي اأ’ندية وسّسعوا دائرة
التقني Úالذين يشسرفون على الفرق ‘ القسسم
اأ’ول بصسفة خاصسة.
فمهنة التدريب أاصسبحت عاŸية ،و»ا÷ري» وراء
ال -ك -ف -اءات ه -و ال -ذي ج -ع-ل اŸسسÒي-ن ي-ن-ت-دب-ون
مدرب Úمن بلدان ﬂتلفة ،حيث ان البدايات
اأ’و ¤ك- - -انت ن- - -ح - -و اŸدرب Úال - -ف - -رنسس - -ي‘ Ú
السسنوات اŸاضسية ،الذين ‚ح البعضس منهم ‘
اعطاء أارضسية للعب ‘ الفرق التي دربوها‘ ،
ح Úأان البعضس اأ’خر  ⁄ينجح ‘ مهمته ،و”
ا’سستنجاد Ãدرب «ﬁلي « إ’عادة القطار ا¤
السسكة.

ت -ف -ي -د ال Ó-عب وال -ت -ي  ⁄ي -ع -رف -ه -ا م -ع م-دربÚ
جزائري.»Ú
اأ’مر الذي شسجع التوجه نحو اختيار اŸدربÚ
من تونسس هو النجاح الباهر الذي كسسبه اŸدرب
“كن ‘ فÎة
بوعكاز مع سسريع غليزان ،حيث ّ
وجيزة من ا’رتقاء بالفريق ا ¤مسستوى Îﬁم،
رغ -م اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ك -ان ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا م-ن ع-دة
نواحي ’ ،سسيما ا’دارية منها حتى أانه أاخرج
النادي من منطقة اÿطر ،علما و ان السسريع بدأا
اŸوسسم بتأاخر بـ  6نقاط .
هذا النجاح سسلّط الضسوء على بوعكاز الذي تلقى
ال -ع -دي -د م -ن «ال -ط -ل -ب -ات « م-ن ف-رق ت-ل-عب ع-ل-ى
اأ’لقاب ،لكنه بقي ‘ غليزان ’“ام عمله.
‘ ه -ذا ا’ط -ار ،ت -وج -ه رئ -يسس شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
حناشسي ا ¤الوجهة التونسسية باسستقدام اŸدرب
ا◊يدوسسي ،بعد أان كانت الشسبيبة متعودة على
اŸدرب Úاأ’وروبي ،Úحيث أان اŸدرب التونسسي
وضسع خطة ’عادة الفريق ا ¤الواجهة بفضسل
ط -ري -ق -ة ع -م -ل واضس -ح -ة ،ب -حسسب اŸق -رب Úم-ن
النادي القبائلي  ..ولو أان اŸواجهة اأ’خÒة ⁄
تكن «ناجحة « ◊يدوسسي الذي تلقى هزÁة من «
زميله بوعكاز بغليزان ،حيث أانه أ’ول مرة ‘
ت -اري -خ ال -ك -رة ا÷زائ -ري-ة أان ت-ك-ون م-واج-ه-ة بÚ
نادي Úيشسرف عليهما مدرب Úتونسسي.Ú

الصسرامة التكتيكية  ..جديد اŸدربÚ

بوعكاز  ،ا◊يدوسسي و الزاكي ...

الشسيء ا÷ديد هذا اŸوسسم هو ا’عتماد على
مدرب Úمغاربي ،Úأاي من تونسس و اŸغرب و
الذين Áلكون خÈة معتÈة ‘ ميدان التدريب،
ح -يث أاك -د أاح -د ال -ت -ق-ن-ي Úا÷زائ-ري« :Úأان ه-ذا
التوجه اضسافة حقيقية كوننا نحتك مع تقني Úقد
يقدمون أاشسياء جديدة ‘ طريقة التحضس Òالتي

ب-حسسب ك-ل اŸت-ت-ب-ع ،Úف-إان الصس-رام-ة ال-ت-ك-ت-يكية
كانت ‘ اŸوعد‡ ،ا يؤوكد ا’ضسافة التي يقدمها
هؤو’ء التقني ،Úومن جهته يعت ÈاŸدرب اŸغربي
بادو زاكي « تدعيم نوعي لفريق شسباب بلوزداد
الذي اسستنجد با◊ارسس اŸغربي السسابق و الذي
سسبق له و أان دّرب اŸنتخب اŸغربي أايضسا‡ ،ا
أاكسسبه Œربة كبÒة ارتسسمت على أاداء الشسباب ‘
أاول ! لقاء لزاكي على رأاسس الفريق البلوزدادي
أامام العميد ،والتي فاز بها بامتياز بفضسل الرسسم
التكتيكي Ÿدرب الشسباب ا÷ديد.
فا’ختيار كان صسائبا بالنسسبة ŸسسÒي الشسباب
الذين ينتظرون الكث Òمن اŸدرب زاكي السساعي
للتأاكيد ‘ اŸواجهات القادمة لناديه ا÷ديد،
خ -اصس -ة و أان -ه “ّك -ن م -ن اع -ط -اء ف-رصس-ة ل-ب-عضس
الÓعب Úالذين  ⁄يكونوا كخيار أاول مع اŸدرب

السسابق للشسباب .
إاضسافة ا ¤اŸدرب Úمن تونسس واŸغرب ،فإان
الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤عرفت حضسورا كبÒا

ل- -ل- -م- -درب Úال -ف -رنسس -ي Úال -ذي -ن
يشس -رف -ون م -ن -ذ سس -ن-وات ع-دي-دة
ع -ل -ى اأ’ن -دي -ة ا÷زائ-ري-ة ،ع-ل-ى
غ -رار أا’ن م -يشس -ال ال -ذي ي-درب
حاليا نصسر حسس Úداي بعد أان
كان ‘ شسباب بلوزداد ‘ ،حÚ
دخل اŸدرب ا’سسبا Êأ’ول مرة
السس -اح -ة ب -ع -د اسس -ت-ق-دام شس-ب-اب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ل-ل-تقني فيكاريو
ب - -ورت - -وغ- -ال ال- -ذي ق- -د
ي -ع -ط -ي وج -ه-ا م-غ-اي-را
ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-عاÊ
م -ن -ذ ع -دة أاسس -اب -ي-ع،
ب -ال -رغ -م م -ن وج -ود
عدد من النجوم ‘
صس- -ف- -وف ال- -ف -ري -ق.
ي- - - - -ك- - - - -ون اŸدرب
البلجيكي بول بوب
Ãث- -اب- -ة صس- -ف -ق -ة
م-وف-ق-ة ب-ال-نسسبة
’–اد
العاصسمة الذي
«خطف»
اŸدرب السسابق
Ÿنتخب بوركينا
ف - -اسس - -و ،وال- -ذي
ي- -ع -د م -ن اŸدربÚ
الذين أاثبتوا كفاءتهم
‘ عدة مناسسبات.
بالتا‹ Áكن القول
أان ال - - - -ب- - - -ط- - - -ول- - - -ة
ا÷زائرية أاصسبحت
تضس -م ال -ع-دي-د م-ن
اŸدارسس الكروية
العاŸية  ،و بدون
شسك سسÎتسسم هذه
ا◊ال -ة ع -ل-ى ط-ري-ق-ة
ل- -عب أان- -دي -ت -ن -ا ال -ت -ي
سس -وف تسس -ت -ف -ي -د م -ن ه -ذه اŸدارسس و ت -ك -ون اضس-اف-ة
حقيقية لÓعب الذي بامكانه أان يتحسسن من بعضس
النواحي التي تنقصسه و أاثرت على مسستواه .

حسس Úعشسيو (لعب دو‹ سسابق) لـ «ألشسعب»:

أاتنبأا بنجاح اŸدرب Úمن تونسس و اŸغرب ‘ ا÷زائر
لج -ن -ب-ي  ⁄ي-خ-دم أل-ب-ط-ول-ة
أك -د أل Ó-عب أل -دو‹ ألسس -اب -ق «حسس Úعشس -ي -و» أن أŸدرب أ أ
أ÷زأئرية ،وأن صسناع أفرأح أ÷زأئري Úكانوأ دأئما جزأئري ،Úكما تنبأا للمدرب Úمن
تونسس وأŸغرب ألنجاح ‘ ألبطولة ألوطنية ،و–دث عن مسستقبله ‘ ،هذأ أ◊وأر:
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
لجنبي ،هل
«ألشسعب» :ما رأيك ‘ أŸدرب أ أ
لضسافة أŸنتظرة لبطولتنا؟
جلب أ إ
حسس Úعشس - -ي - -و  :ع- -ن م- -ن ت -ت -ح -دث ،اŸدرب
اأ’جنبي من الدرجة الثانية والثالثة الذي يعمل ‘
Óسسف هذا النوع من اŸدربÁ ’ Úكنه
بطولتنا ،ل أ
جلب اإ’ضسافة ‘ بطولتنا ،هم مدربون عاديÚ
جدا جاءوا للجزائر صسنعوا أاسسماء أ’نفسسهم وهم
اآ’ن يعملون ‘ أاك Èالفرق اإ’فريقية ،ما عدا
بعضس اŸدرب Úالذين عملوا ‘ إا–اد العاصسمة
يتقدمهم «رونار» الغني عن كل تعريف والذي
جلب كأاسسي إافريقيا بعد رحيله من اإ’–اد ،مع
كل من زامبيا وكوت ديفوار ويعمل اآ’ن مدربا
ل -ل -م -ن -ت -خب اŸغ -رب-ي وط-ور أاسس-ل-وب ل-ع-ب-ه ك-ثÒا
مقارنة باŸاضسي ،و»كوربيسس» اŸدرب الفرنسسي
ال -ذي صس -ن -ع ل -ه اسس -م -ا ‘ ال -ب -ط -ول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة،
واŸدرب اأ’رجنتيني «أاوسسكار فيلو ،»Êواأ’ŸاÊ
«أاوت-و ف-يسس-ت »Òوح-ال-ي-ا اŸدرب ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي «بول
ب -وت» ال -ذي ب -ل -غ ن -ه-ائ-ي ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا م-ع
بوركينافاسسو ‘ ،ح Úالفرق اأ’خرى أاعتقد أان
ه-ن-اك إا’ ف-ري-ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ال-ذي ان-ت-دب
م -درب-ا ع-اŸي-ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ال-ف-رنسس-ي «روج-ي
لوم ،»Òلكن كل اأ’سسماء التي ذكرتها  ⁄تتمكن
حتى من الفوز بلقب ﬁلي هنا ‘ ا÷زائر دون
ا◊ديث ع- -ن اأ’ل- -ق- -اب ال- -ق- -اري -ة ،ل -ذا أاع -ت Èأان
قدومهم  ⁄يقدم اإ’ضسافة للبطولة ا÷زائرية.
كما أان هناك نوع آاخر من اŸدرب Úعمل هنا
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-اŸدرب Úال-ذي-ن  ⁄ن-ت-ذك-ر ح-ت-ى
مرورهم بالبطولة أ’نهم بعدها  ⁄يقوموا بشسيء

على غرار الفرنسسي «ديدي أاو‹ نيكول» و»أانخيل
غاموندي» .هناك فئة أاخرى من اŸدرب Úالذين
أاعدناهم ا ¤السساحة مثل ما حدث مع اŸدرب
الفرنسسي «جون ميشسال كافا‹» الذي كان يفكر
‘ أاخ- -ذ ت -ق -اع -ده وإاذا ب -ه وج -د ن -فسس -ه م -درب -ا
Ÿولودية وهران لقرابة موسسم ،Úثم بعدها تنقل
إا ¤السسودان للعمل مع الهÓل اÙلي وعاد إا¤
إا–اد العاصسمة ،باإ’ضسافة إا ¤اŸدرب الصسربي
«ميلوفان راييفاتسس» الذي عمل Ÿدة شسهر على
رأاسس اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ،ب-ع-ده-ا اسس-ت-ق-ال وم-ن-ذ
يوم Úأامضسى عقدا مع الهÓل السسودا ،Êعلما أانه
 ⁄يعمل قبلها أ’ربع سسنوات كاملة.
هناك من هم مدربون ﬁضسرون بدنيون –ولوا
إا ¤مدرب Úلديهم اسسم وشسهرة كبÒة على غرار
الفرنسسي «أا’ن ميشسال» الذي عمل مع كل من
اŸول -ودي -ت Úال -ع -اصس -م -ي -ة وال -وه -ران-ي-ة وشس-ب-ي-ب-ة
السساورة وشسباب بلوزداد وشسبيبة بجاية واآ’ن مع
النصسرية ،هو مدرب يعتمد على العمل البدÊ
الشس - -اق ‘ فÎة ال - -ت - -حضسÒات ،وب - -ع- -ده- -ا يسسÒ
مباريات البطولة ،كما يشساء أ’ن ’عبيه يكونون
اأ’فضسل بدنيا ،وهذه هي طريقته التي جعلته
ينجح هنا .أاما الفئة اأ’خÒة هي التي صسنعت لها
اسسما ‘ ا÷زائر رغم ﬁدودية إامكانياتها على
غرار اŸدرب «هوبر فيلود» الذي كان نكرة ‘
عا ⁄التدريب وعمل ‘ اأ’قسسام الدنيا الفرنسسية
قبل أان يتنقل إا ¤العمل مع وفاق سسطيف الذي
ت ّ-وج م -ع -ه ب -أاول أال -ق -اب -ه ح Úك -ان ال-نسس-ر ‘ أاوج
عطائه ،ليحصسد ‘ العام اŸوا‹ لقبا من عمل
–Óاد ‘ السسنوات
«كوربيسس» مع أافضسل تشسكيلة ل إ
اأ’خÒة ،واآ’ن بات مدربا أ’ك Èنادي ‘ القارة

السسمراء ويتعلق اأ’مر بفريق تي .بي .مازمبي
ال- -ك -ون -غ -و‹ اŸت ّ-وج م -ع -ه ح -دي -ث -ا ب -ل -قب ك -أاسس
الكونفدرالية اإ’فريقية ،الفريق الذي دون مدرب
Áكنه التتويج باأ’لقاب وتراجع مسستواه كثÒا هذا
اŸوسسم.
خÓصسة القول اŸدرب اأ’جنبي ’ Áلك مكانته
‘ ال-ب-ط-ول-ة ا÷زائ-ري-ة ،ورؤوسس-اء ال-ف-رق ي-ج-ل-بون
هؤو’ء اŸدرب Úلسسبب واحد ووحيد هو إ’رضساء
الشس- -ارع أ’ن ا÷م- -ه- -ور ي- -ري- -د أافضس- -ل اأ’سس- -م- -اء
لفرقهم ،كما أانهم يدركون جيدا بأان الصسرامة
وت -ط-ب-ي-ق الÓ-ع-ب Úل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ي-ك-ون دائ-م-ا م-ع
اŸدرب Úاأ’ج -انب ال-ذي-ن ي-حÎم-ون-ه-م ب-ط-ري-ق-ة
عجيبة كونهم أاجانب .
‘ رأيك إأذن أŸدرب أ÷زأئ- -ري أفضس- -ل م- -ن
لجنبي ؟
أ أ
^^ اŸدرب ا÷زائ - -ري ه - -و م- -ن صس- -ن- -ع أاف- -راح
ا÷زائ -ري Úع -ل -ى مسس -ت -وى اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي،
التتويج الوحيد الذي بحوزة اÿضسر من صسنع
اŸدرب الراحل «كرما‹» رحمة الله عليه ،على
مسس -ت -وى اأ’ن -دي -ة ك -ذلك ال -ت -ت -وي -ج -ات ال -ق -اري -ة
Ÿولودية ا÷زائر ووفاق سسطيف وشسبيبة القبائل
صس -ن -ع -ه -ا اŸدرب-ون ا÷زائ-ري-ون ،وآاخ-ره-ا ك-انت
للمدرب الشساب «خ Òالدين ماضسوي» الذي توج
ب -راب-ط-ة اأ’ب-ط-ال اإ’ف-ري-ق-ي-ة م-ع ال-وف-اق وي-ع-م-ل
Ÿوسسمه الثا Êعلى التوا‹ ‘ السسعودية ،كما أان
اإ’–اد اŸوسس - -م اŸاضس- -ي ب- -ل- -غ ن- -ه- -ائ- -ي ن- -فسس
اŸن- -افسس- -ة م -ع اŸدرب «ح -م -دي» واŸوب ه -ذه
السسنة ‘ كأاسس الكاف مع اŸدرب «سسنجاق» الذي
واصس -ل ال -ع -م -ل ال -ك -ب Òال -ذي ق -ام ب -ه أ’زي -د م -ن
موسسم ،ÚاŸدرب «عبد القادر عمرا.»Ê
لكن باŸقابل هناك مدرب Úجزائري Úأافسسدوا
اŸهنة ويعملون مع أازيد من  6فرق ‘ موسسم
واح -د وأان -ا ضس -د ه -ذه ال -ف -ك -رة وم -ع ف -ك -رة م-ن-ع
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حسس Úياحي:

«ضسرورة التعاقد مع مدربÚ
Áلكون الكفاءة والتجربة»
أعت ÈألÓعب ألدو‹ ألسسابق حسسÚ
ي- -اح- -ي ‘ تصس -ري -ح خ -اصس لـ «ألشس -عب»
لج-انب ‘ أل-ب-ط-ول-ة
ت -وأج-د أŸدرب Úأ أ
لمر
أ÷زأئ-ري-ة ل-ك-رة أل-ق-دم Ãث-اب-ة أ أ
لخÒة
أŸع- - -ت- - -اد ،خÓ- - -ل ألسس - -ن - -وأت أ أ
وليسس جديدأ وهذه ألظاهرة منتشسرة
‘ كل ألدوريات بالعا.⁄
نبيلة بوقرين
أاكد ياحي أان اŸوضسوع عادي للغاية ‘ قوله:
«ت- - -واج- - -د اŸدرب Úاأ’ج- - -انب ‘ ال- - -دوري
ا÷زائري ليسس ظاهرة ،بل هو أامر عادي
مثلما هو حاصسل ‘ كل الدوريات بالعا،⁄
ولكن من الضسروري ا’عتماد على مدربÚ
لهم اÈÿة و التجربة الكافية و‘ اŸسستوى
اŸطلوب حتى يتمكنون من إاعطاء اإ’ضسافة
الÓزمة للكرة ا÷زائرية».
واصسل ﬁدثنا قائ ‘« :Óنفسس الوقت ’
ي- -جب ال -ت -ع -اق -د م -ع م -درب Úل -يسس ل -دي -ه -م
اإ’مكانيات واÈÿة ،مثلما نشساهده مؤوخرا
لدى بعضس النوادي ‘ الدوري ا÷زائري،
أ’ن -ه -م ل -ن ي -ق -دم-وا اإ’ضس-اف-ة الÓ-زم-ة وم-ن
الضس -روري ال -ت-ع-ام-ل م-ع ذوي ال-ك-ف-اءة ل-رف-ع
مسستوى كرة القدم اÙلية ،وهذا هو القرار
الصس -ائب وال -ذي سس -ي -ت -ق -ب -ل -ه ا÷م -ي -ع سس-واء
الفني Úوا÷مهور».
ت - -ط- -رق إا ¤ت- -واج- -د اŸدرب Úاأ’ج- -انب ‘
البطولة اÙلية ،خÓل السسنوات اأ’خÒة،
وقال ياحي ‘ هذا الشسأان «عادي أان يتواجد
مدربون أاجانب ‘ الدوري ا÷زائري وأانا
لسست ضسد ذلك لكن الذي Ÿسسناه خÓل الـ 15
سس- -ن- -ة اأ’خÒة ،أان- -ه- -م  ⁄ي -أات -وا ب -اإ’ضس -اف -ة
الÓزمة ،بل الواقع أان اŸسستوى تراجع كثÒا
والدليل ‘ ذلك ضسعف البطولة كثÒا».
أاضساف الدو‹ السسابق قائ« :Óأانا أارحب
باŸدرب Úاأ’كفاء من أاجل تقد Ëاإ’ضسافة و
رفع مسستوى كرة القدم ا÷زائرية حتى تعود
لسس -اب -ق ع -ه -ده -ا م -ن ج -دي -د ول -يسس ه -ؤو’ء
اŸدرب Úالفاشسل Úالذين نشساهدهم مؤوخرا
وهذا واقع حقيقي نعيشسه حاليا».
ك -م -ا –دث ع -ن إام -ك -ان -ي -ة ا’ع -ت -م-اد ع-ل-ى
اŸدرب اÙلي ‘ قوله« :اŸدرب اÙلي

له النوعية وشسخصسية قوية وبإامكانهم تقدË
مسس- -ت- -وى ج- -ي- -د م- -ع ال- -ف- -رق ،ول- -ك- -ن ع -ل -ى
اŸسس -ؤوول Úا’ع -ت -م -اد ع -ل -ي -ه -م وإاع-ط-ائ-ه-م
اإ’مكانيات الÓزمة للنجاح ،وهذا ما سسبق
‹ ا◊ديث عنه لعدة مرات ،أ’ن اŸسسÒين
هم أايضسا معني Úبخياراتهم من أاجل تشسريف
الكرة ا÷زائرية ،وتصسبح لها قيمة أاك Èمن
’نسسب».
’مثل وا أ
خÓل اختيار ا أ
ت -ط -رق ي -اح -ي إا ¤الصس-ورة السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي
تسسبب فيها بعضس اŸدرب ÚاÙلي‘ Ú
قوله« :و‘ نفسس الوقت أانا أالوم على بعضس
’نهم أاصسبحوا يتقبلون
اŸدرب ÚاÙلي Úأ
كل شسيء وليسست لديهم مبادئ و’ حتى
شس- -خصس- -ي- -ة واŸسس- -ؤوول Úاغ- -ت -ن -م -وا ه -ذه
Óط -اح -ة» ب-اŸدرب اÙل-ي
ال -ف -رصس -ة «ل  -إ
’نفسسهم ،قبل
ولهذا عليهم إاعادة ا’عتبار أ
’ن أاغلب ا’‚ازات اÙققة
كل شسيء ،أ
‘ تاريخ الكرة ا÷زائرية كانت من صسنع
أاسسماء وطنية».
أاكد ياحي أانه من أاجل العودة إا ¤الطريق
الصسحيح من جديد وإاعادة الكرة اÙلية
إا ¤سس - -اب - -ق ع - -ه - -ده - -ا ي - -جب أان ت - -ك- -ون
إاسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ﬁك- -م- -ة ‘ ق- -ول -ه« :م -ن
الضس-روري أان ت-ك-ون إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ﬁك-م-ة
م- -ن ط -رف اŸسس -ؤوول Úورؤوي -ة صس -ح -ي -ح -ة
’م-ك-ان-ي-ات اŸوج-ودة وأاخ-ذ
واسس -ت -غ Ó-ل ا إ
ال -ق -رارات ال Ó-زم-ة ح-ت-ى ’ ن-غ-ل-ط ال-رأاي
العام الفرق تعود للمسستوى ا◊قيقي».

دوب فضسيل:

«التقني اأ’جنبي  ⁄يأات
بأاشسياء إايجابية ‘ غالب
ا’حيان»

أاما فضسيل دوب أاكد من جهته لـ «الشسعب» أانه
ي- -ع- -ارضس ف- -ك -رة ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى اŸدربÚ
اأ’جانب أ’نهم  ⁄يقدموا اإ’ضسافة الÓزمة
لكرة القدم اÙلية ،بل كل همهم الرواتب
ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ق-اضس-ون-ه-ا من طرف رؤوسساء
ال -ن -وادي ،ول -ه -ذا ف -إان -ه -م  ⁄ي -ن-ج-ح-وا وم-ن
الضسروري إاعادة النظر ‘ اأ’مور.

كان ذلك ‘ قوله« :أانا ضسد فكرة ا’عتماد
على مدرب Úأاجانب رغم كÌة اأ’سسماء التي
أاصسبحت متداولة ‘ البطولة الوطنية ،إا’
أانهم غ Òأاكفاء و ⁄يأاتوا باإ’ضسافة الÓزمة
من ناحية اŸسستوى وا÷انب الفني ،بل كل
ه -م -ه -م ال-رواتب ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ق-اضس-ون-ه-ا
ويكتفون بإادارة ثÓث للقاءات على اأ’ك Ìو
بعدها يرحلون وهذا ما نشساهده حاليا».
واصس -ل ال Ó-عب السس -اب -ق ل -ل -ع-م-ي-د ق-ائ:Ó-
«والدليل ‘ فشسل هؤو’ء اŸدرب Úما يحدث
لشس- -ب- -اب قسس- -ن- -ط- -ي -ن -ة رغ -م أان -ه -م Áل -ك -ون
اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸادي-ة و أافضس-ل الÓ-ع-ب‘ Ú
البطولة ،إا’ أانهم ’ يحققون نتائج إايجابية
ونفسس الشسيء بالنسسبة لنوادي أاخرى تعاÊ
من غياب التسسي Òالراشسد و غياب اÈÿة
وال- -ك- -ف- -اءة ل- -دى اŸدرب Úاأ’ج -انب ال -ذي -ن
يشسرفون عليهم ،مثلما نشساهد أا’ن ميشسال
الذي بقي يتنقل من فريق آ’خر».
أارجع دوب اŸشسكل اŸباشسر ‘ عدم قدرة
اŸدرب Úاأ’جانب على النجاح ‘ ا÷زائر
إا ¤غ- -ي- -اب ال- -ت- -واصس- -ل ‘ ق- -ول -ه« :اŸدرب
اأ’ج-ن-ب-ي دائ-م-ا ي-فشس-ل ‘ ال-ب-ط-ول-ة الوطنية
بسس- -بب غ -ي -اب اÈÿة وال -ت -ج -رب -ة ‘ غ -الب
اأ’حيان ،إاضسافة إا ¤غياب التواصسل بينهم
وب ÚالÓعب Úبسسبب اختÓف العقلية والّلغة
ب Úالطرف Úوهذا عائق كب.»Ò
من جهة أاخرى ،فإان الدو‹ السسابق تطرق
إا ¤إامكانية ‚اح بعضس اŸدرب Úمن تونسس
واŸغرب با÷زائر بسسبب التقارب ‘ العقلية
و ال- -ل- -غ- -ة اŸشسÎك- -ة ‘ ق- -ول- -ه« :ب- -ال -نسس -ب -ة
للمدرب Úمن تونسس و اŸغرب يقومون بعمل
رائع مع النوادي التي يشسرفون على غرار
بادو زاكي رفقة شسباب بلوزداد وا◊يدوسسي
‘ شسبيبة القبائل ،وهذا راجع ا ¤التشسابه ‘
طريقة التفك Òو اللغة اŸشسÎكة وغÒها من
هذه اأ’مور التي سساعدت على التواصسل مع
الÓعب .« Úكما دافع دوب عن اŸدرب
اÙل- - -ي وق- - -ال ‘ ه - -ذا الشس - -أان « اŸدرب
اÙل- -ي ب- -إام -ك -ان -ه إاع -ط -اء ال -ك -ث Òل -ل -ك -رة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ح -ال ق -دمت ل-ه اإ’م-ك-ان-ي-ات
Óجانب إاعطائه
والتسسهيÓت التي تعطى ل أ
مسس -ت -ح -ق -ات -ه أ’ن -ه -م ك-ان-وا ’ع-ب Úسس-اب-قÚ
ويعرفون طريقة التعامل مع ا÷يل ا◊ا‹،
ول -ك -ن ه-ن-اك ب-عضس اأ’سس-م-اء أاع-ط-وا صس-ورة
سس- - -ل- - -ب- - -ي- - -ة ع - -ن اŸدرب اÙل - -ي بسس - -بب
شسخصسيتهم الضسعيفة ووصسل اأ’مر إا ¤درجة
أان رؤوسساء النوادي هم من يعينون التشسكيلة
التي سستلعب وهذا ما يجب أان يتم النظر فيه
ح -ت -ى ت-ع-ود ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة إا ¤اŸسس-ت-وى
ا◊قيقي».

شسباب قسسنطينة

اŸدرب Úمن العمل أ’ك Ìمن نادي ‘ ÚاŸوسسم،
كما أان الرابطة عليها سسن قانون آاخر Áنع الفرق
من انتداب أاك Ìمن مدرب ‘ ÚاŸوسسم ،أ’ننا ’
نعرف بتاتا كلمة ا’سستقرار على مسستوى العارضسة
الفنية للفرق ،ونشساهد ذلك إا’ مع فريق إا–اد
ا◊راشس.
م- -وضس- -ة ج- -دي- -دة ه- -ذه ألسس- -ن -ة ع -رف -ت -ه -ا
ب- -ط- -ول- -ت- -ن- -ا ب- -ج- -لب أŸدرب Úم- -ن ت -ونسس و
أŸغرب ،ما رأيك ؟
^^ صسحيح أاعتقد أانها اŸرة اأ’و ¤التي يحدث
ف -ي -ه -ا ه -ذا اأ’م -ر واأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي شس -اه-دن-ا
مواجهة ج -زائ-ري-ة ب-ت-واب-ل ت-ونسس-ي-ة ب Úال-ك-ن-اري
وغليزان ،أاعتقد أان اŸدرب التونسسي واŸغربي
Áكنه النجاح ‘ ا÷زائر ،أ’نهم يعرفون العقلية
ا÷زائرية وÁكنهم إايصسال فكرتهم بسسرعة ،كما
أانهم يدركون العشسق ا÷نو Êللمناصسر ا÷زائري،
ل -ذا أات-ك-ه-ن ل-ه-ؤو’ء ال-ن-ج-اح ،شس-ب-اب ب-ل-وزداد ج-لب
م -درب -ا ك -بÒا ك -ان ن -اخ-ب-ا وط-ن-ي-ا أ’سس-ود اأ’ط-لسس
وأاعتقد أان بإامكانه إاعادة الشسباب إا ¤سسالف عهده
وإاخراجه من اŸركز الذي يتواجد فيه حاليا.

م- -ت- -ى ن- -رى حسس Úع- -ل- -ى دك- -ة أل- -ب -دلء
كمدرب ؟
^^ رÃا اŸوسس - -م اŸق- -ب- -ل ،إان شس- -اء ال- -ل- -ه ،إاذا
وضسعت ‘ الثقة ،اآ’ن أانا بصسدد –ضس Òشسهاداتي
وأاحضسر كل الÎبصسات التي ت›Èها لنا الفاف ‘
سسيدي موسسى كي أاكون جاهزا أ’صسبح مدربا،
وباŸناسسبة يجب تشسجيع ا÷يل ا÷ديد للمدربÚ
ا÷زائري ،Úأ’نهم اÿلف للجيل الذي عمل معنا،
فما يقوم به زميليا السسابق ‘ Úاإ’–اد «زغدود»
و»دزي- -ري» وح- -ت- -ى ت -ت -وي -ج «ع -م -روشس» اŸوسس -م
اŸاضسي ‘ اŸولودية مشسرف وبعد بضسعة سسنÚ
سسيصسبح لهم شسأان كب ‘ Òالبطولة ،كما أا“نى
ح -ظ -ا م -وف -ق -ا لصس-دي-ق-ي «ح-م-دود» ال-ذي ب-اشس-ر
مهامه منذ أاسسبوع كمدرب مسساعد للبلجيكي «بول
ب- -وت» ‘ اإ’–اد وسس- -يسس -ت -ف -ي -د ك -ثÒا م -ن ه -ذه
اÈÿة ،وأاشسجع كل من «علي موسسى» و»طاليسس»
و»بختي» و»دوب منŸ »Òواصسلة عملهم بجدية
كبÒة ،وأا“نى أان يخوضس جيلنا عا ⁄التدريب
ل -ن -ق-وم ب-أاشس-ي-اء ج-م-ي-ل-ة م-ث-ل م-ا ك-ن-ا ن-ق-وم ب-ه ‘
اŸيادين كÓعب.Ú

مراجعة أاجور الÓعب ..Úأاول مهمة للمدير العام ا÷ديد
’ول
قّرر شسباب قسسنطينة الذي يحتل اŸركز ا أ
’جور بأاكÌ
‘ اŸصساريف اŸتعلقة بكتلة ا أ
من  30مليون دينار ،مراجعة أاجور الÓعبÚ
و تخفيضسها ،وهي اŸهمة التي أاسسندت لعبد
الوهاب سسويسسي ،اŸدير العام ا÷ديد للشسركة
الرياضسية ذات أاسسهم للنادي اŸنتمي للرابطة
’و ¤لكرة القدم.
ا÷زائرية ا أ
” اتخاد هذا القرار عقب التنصسيب الرسسمي
لسسويسسي ‘ مهامه ا÷ديدة من طرف مالك
’ب-ار،
’شس-غ-ال ا آ
ال -ن -ادي ،اŸؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة أ
بحسسب ما علم لدى إادارة نادي سسÒتا .خÓل
’جتماع صسادق مسسؤوولو مؤوسسسسة أاشسغال
نفسس ا إ
’ب - - -ار ع- - -ل- - -ى ق- - -رار ح- - -ل اŸك- - -تب اŸؤوقت أاو
اآ
«الديركتوار» الذي كان يسس Òأامور «السسنافر» ،منذ
الصسيف اŸاضسي.
’م،
’بار ،إاحدى الفروع التابعة للشسركة ا أ
خلفت مؤوسسسسة أاشسغال ا آ

سسوناطراك ،مؤوسسسسة طاسسيلي للطÒان ،الفرع
’خر للشسركة البÎولية ،حيث تسستحوذ
اآ
على أاغلب أاسسهم رأاسس مال شسركة النادي.
بحسسب نفسس اŸصسدر ،سسيعكف اŸدير
ال -ع -ام ا÷دي -د ع -ل -ى «إاع -ادة ه-ي-ك-ل-ة إادارة
النادي وإاعادة بعث مشسروع إا‚از مركز
’مكانيات اŸالية التي
تكوين» .رغم ا إ
اعتÈت «ضسخمة» واŸوضسوعة من قبل
’بار– ،ت
’شسغال ا آ
اŸؤوسسسسة الوطنية أ
تصسرف شسباب قسسنطينة ،إا’ أان مشسوار
’خ ‘ Òالبطولة ’ يعكسس حجم
هذا ا أ
اŸصساريف،حيث يحتل اŸركز العاشسر ‘
الÎتيب العام رفقة ا–اد ا◊راشس و شسبيبة
القبائل ،بعد مرور  12جولة برصسيد  13نقطة
وبفارق نقطة واحدة عن أاول فريق معني بالسسقوط وهو
شسباب بلوزداد.

سسم Òحوحو لـ «ألشسعب»:

«اŸدربون ا’جانب
 ⁄يقدموا ا’ضسافة
للك ـرة ا÷زائري ـ ـ ـة»

أك - -د أل Ó- -عب ألسس - -اب- -ق و أŸدرب سس- -مÒ
حوحو ‘ حوأر لـ «ألشسعب» أن أŸدربÚ
ألج -انب أل -ذي -ن م -روأ ع -ل -ى أل -ب -ط -ول -ة
أل -وط -ن -ي -ة  ⁄ي -ق -دم -وأ ألضس -اف -ة ل-ك-رة
ألقدم أ÷زأئرية ،ما عدأ ألقلة ألقليلة
م -ن -ه -م و أل -ت -ي ت -ع -د ع -ل -ى أصس -اب -ع أل -ي -د
ألوأحدة .
حاوره  :عمار حميسسي
 ⁄ي -خ -ف ح -وح -و ام-ت-ع-اضس-ه م-ن ÷وء رؤوسس-اء
ا’ندية ا ¤اŸدرب ا’جنبي ‘ كل مرة و
يÎك-ون ال-ك-ف-اءة ال-ت-دري-ب-ي-ة ا÷زائ-رية حبيسسة
ال-ت-ه-م-يشس رغ-م ت-واج-د ع-دة م-درب‡ Úي-زي-ن
يسستطيعون قيادة ا’ندية لتحقيق ا’نتصسارات.
يعود سسبب تعاقد بعضس ا’ندية مع مدرب Úمن
اŸغ- -رب و ت -ونسس ا ¤ع -ام -ل ال -ل -غ -ة ،ب -حسسب
حوحو و بالتا‹ فهو يؤودي لعدم تواصسلهم جيدا
مع اŸدرب Úاأ’وروبي.Ú
( ألشسعب) :هل سساهم أŸدربون ألجانب
أل -ذي -ن درب -وأ ‘ أل -ب -ط -ول -ة ‘ أل-رف-ع م-ن
مسستوى ألكرة أ÷زأئرية ؟
حوحو – ’ يوجد أاي مدرب سساهم ‘ تطوير
كرة القدم ا÷زائرية ما عدا القلة القليلة،
وه -ن -ا أاذك -ر ك -ورب -يسس و ن -وزاري ،اضس -اف -ة ا¤
لوم Òاما البقية فلم تقدم أاي اضسافة لكرة
القدم ا÷زائرية ،بل بالعكسس كانت من بÚ

13

العوامل التي أادت ا ¤تراجع مسستوى البطولة،
وهو ما انعكسس على مسستوى اŸنتخب ‡ا
جعل ا’–ادية تغ ÒاسسÎاتيجتها ‘ ا’عتماد
على ’عب Úمن أاوروبا وهنا كان اÿاسسر اأ’كÈ
اŸدرب اÙل -ي و ط -ب -ع -ا ال Ó-عب اÙل -ي..
لهذا ا◊ديث عن ‚اح اŸدرب Úا’جانب ‘
البطولة أامر وهمي و ’ أاسساسس له من الصسحة و
من يقول عكسس ذلك عليه إاثبات العكسس.
حاليا هناك ظاهرة ألتعاقد مع مدربÚ
من أŸغرب و تونسس وحتى أسسبانباŸ ،اذأ
بحسسب رأيك ؟
’ يوجد تفسس Òلهذا ،بحسسب رأايي غ Òعامل
ال -ل -غ -ة أ’ن ’ع -ب -ي ال -ب -ط -ول -ة ’ يسس -ت -ط-ي-ع-ون
التواصسل مع اŸدرب Úاأ’جانب بطريقة جيدة،
كما يفعلون معنا كمدرب Úجزائري ،Úلهذا ”
التعاقد مع مدرب Úمن اŸغرب و تونسس و
كمدرب جزائري أارحب بهم ‘ بلدهم الثاÊ
وأا“ن -ى ل -ه -م ال -ن -ج -اح ،ل-ك-ن م-ا ي-ؤوسس-ف-ن-ي ه-و
تهميشس الكفاءة ا÷زائرية ‘ التدريب ،خاصسة
أاننا تعبنا من أاجل الوصسول ا ¤هذا اŸسستوى..
ه -ل تسس -بب ألّ-ل-هث ورأء أل-ن-ت-ائ-ج ‘ ه-ذه
ألوضسعية ؟
بالفعل ،إان غالبية رؤوسساء ا’ندية يلهثون وراء
النتائج و ’ يوجد أاي أاحد Áلك مشسروعا
رياضسيا على اŸدى اŸتوسسط أاو البعيد ،مثلما
ح -دث م -ع -ي ع -ن -دم-ا أاشس-رفت ع-ل-ى ال-ع-ارضس-ة
الفنية لفريق شسبيبة سسكيكدة حيث قمت بقيادة
الفريق لتحقيق الصسعود ،لكن ادارة الفريق رأات
أان - -ن - -ي ’ أاصس - -ل- -ح ‘ ال- -وقت ا◊ا‹ و ق- -امت
ب-ال-ت-ع-اق-د م-ع م-ي-ه-وب-ي ،ث-م اŸدرب الÈت-غا‹
غوميز الذي كان يشسرف على شسباب قسسنطينة
و ‘ اŸوسسم اŸاضسي ’حظت ان مسستوى هذا
اŸدرب ﬁدود ،إان  ⁄أاقل ضسعيف عندما
ك -نت أاح -ل-ل م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة ‘ ال-ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائ -ري ’ح -ظت ه-ذا ا’م-ر ،ل-ه-ذا ف-غ-ي-اب
ا’سستقرار هو أامر ايجابي بالنسسبة لهذه الفئة
من اŸدرب’ ،Úأنه إان بقي Ÿدة طويلة ‘
فريق واحد يظهر للجميع أانه مدرب ﬁدود،
أ’نه ببسساطة لن يحقق معه أاي شسيء .
هناك من يقول أن أŸدرب Úأ÷زأئريÚ
ﬁدودين من ألناحية ألفنية لهذأ يتم
لجانب ؟
ألّلجوء أ ¤أ أ
هناك مدرب Úجزائري‡ Úتازين و حققوا
ن -ت -ائ -ج ج -ي -دة ،ل -ك -ن ع-ن-دم-ا تسس-ت-م-ع ل-رئ-يسس
ا’–ادية و هو يقول اننا ’ ‰لك مدربÚ
تفهم جيدا أان ا’مر عبارة عن اسسÎاتيجية
لعدم تشسجيع التقني اÙلي و الدليل انظر ا¤
ا÷ه -از ال-ف-ن-ي ا◊ا‹ ل-ل-م-ن-ت-خب ‡ن ي-ت-ك-ون
نفهم جيدا ما أاقول فلو كان هناك نية من اجل
ا’عتماد على اŸدرب اÙلي لتم وضسع ا¤
جانب اŸدرب الرئيسسي للمنتخب جهاز فني
ﬁل -ي م -ن أاع -ل-ى مسس-ت-وى ..ل-ك-ن ال-ع-كسس ه-و
الذي حدث لهذا فغياب التكوين على مسستوى
ا’ندية هو مقصسود أايضسا و اعتقد ان ا’مور لن
تتحسسن و سسيظل مسستوى البطولة ضسعيفا أ’ن
اŸسس- -ؤوول Úع- -ن ال- -ك- -رة ا÷زائ -ري -ة سس -واء ‘
ا’–ادية أاو ا’ندية ’ يريدون منح الفرصسة
للمدرب اÙلي .

لحد
فيما سسينطلق بوزيدي ‘ عمله يوم أ أ

« اŸوب» تسسعى لتجديد العهد مع ا’نتصسارات
سسيكون فريق مولودية بجاية ‘ لقاء اليوم
أامام نصسر حسس Úداي ◊سساب الدور الثاÊ
وال- -ث Ó-ث Úم -ن م -ن -افسس -ة ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة
مطالبا بالتدارك بعد اÿسسارة اŸسسجلة أامام
أاوŸبي اŸدية ،وذلك من خÓل رفع الÓعبÚ
التحدي وŒديد العهد مع ا’نتصسارات.
و‘ ه -ذا الصس -دد ق -ال ال -رئ -يسس حسس -يسس -ان لـ
«الشسعب»« :نحن مطالبون بتحقيق التأاهل ‘
ه -ذه اŸن -افسس -ة ،وت -دارك سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت-ائ-ج
السسلبية التي ’زمت الفريق ،وبالتا‹ التصسالح
مع اأ’نصسار و–قيق اأ’هداف اŸسسطرة ،و‘
مقدمتها اÿروج من الوضسعية الصسعبة التي
نتواجد عليها حاليا ‘ الÎتيب العام ،وقد
قمنا بتحضسÒات حثيثة ،وبالرغم من صسعوبة
اŸه-م-ة ك-ون-ن-ا ن-ل-عب خ-ارج ال-ق-واع-د سسÔمي
بثقلنا».
سس-ت-ل-عب اŸول-ودي-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء م-ن-قوصسة من
خدمات الÓعب يايا بداعي اإ’صسابة ‘ ،حÚ
يرتقب عودة كل من بلقاسسمي ومسساعدية ‘
التشسكيلة اأ’سساسسية.
هذا وقد عيّنت إادارة مولودية بجاية ،أامسس،
يوسسف بوزيدي مدربا جديدا للنادي ،خلفا
ل -ل -م -درب ÿضس -ر ع-ج-ا‹ ال-ذي اسس-ت-ق-ال م-ن
منصسيه عقب الهزÁة الثقيلة التي مني بها
الفريق البجاوي أامام اŸدية.
” ا’تفاق
وبحسسب الرئيسس حسسيسسان فقد ّ
على بنود العرضس ،وسسيلتحق بوزيدي بالنادي
البجاوي ‘ السساعات القادمة ،حيث سسيسساهم
بشس -ك -ل ك-ب ‘ Òوضس-ع ح-د ل-ل-ن-ت-ائ-ج السس-ل-ب-ي-ة،

وإاخراج الفريق من منطقة اÿطر ،وإاعادة
ال -ق -اط -رة ال-ب-ج-اوي-ة إا ¤سسّ-ك-ت-ه-ا ،فضس Ó-ع-ن
ال -رف -ع م -ن م-ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب Úوكسسب ك-اف-ة
الرهانات خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ .وكانت إادارة
النادي قد وضسعت ‘ مفكرتها ثÓثة أاسسماء
لتدعيم العارضسة الفنية ،وهم على التوا‹،
ع -م -را ،Êب -ن شس -اد‹ وب -وزي-دي ،ه-ذا اأ’خÒ
الذي وقع ا’ختيار عليه».
بن ألنوي توهامي
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كأاسس ا÷مهورية

لقاء كب Òب Úمولودية بجاية ونصشر حسش Úرغم غياب ا÷مهور
لنادي أاوŸبي أارزيو Ãلعب عمر حمادي بداية
من السضاعة الـ  ،15 : 00والتي سضتجري هي
األخرى من دون جمهور بسضبب معاقبة العميد
من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم ،إاّل أانّ
عناصضر اŸولودية يهدفون إا– ¤قيق الفوز
Ãا أانهم سضيدخلون اŸنافسضة بنية الدفاع عن
ال- -ل- -قب ال- -ذي ف -ازوا ب -ه ‘ آاخ -ر ‘ اŸوسض -م
الكروي اŸاضضي ،ومن جهة ومن جهة أاخرى
م -ن أاج -ل إاع-ادة السض-ت-ق-رار م-ن ج-دي-د ل-ب-يت
العميد ،و‘ نفسس الوقت فإان أاوŸبي أارزيو
الذي تعود على لعب األدوار األو ¤من هذه
اŸسضابقة فإانه سضيأاتي إا ¤العاصضمة إلحداث
اŸفاجأاة و العودة بالتأاهل.

ال–اد ،ا◊مراوة وأاهلي الÈج
أاول متأاهل Úللدور الثاÊ

تسس -ت -ك-م-ل ال-ي-وم م-ب-اري-ات ال-دور الـ 32
Ÿن - -افسس- -ة ك- -أاسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،وال- -ت- -ي
سس- -ت- -ع- -رف م- -واج- -ه -ة م -ثÒة Œم -ع بÚ
’م - -ر
’ول ،وا أ
ف - -ري - -ق Úم - -ن اÎÙف ا أ
ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ل م-ن م-ول-ودية بجاية ونصسر
حسس ،Úوالتي سستجري من دون جمهور
وÃلعب  8ماي  1945بسسطيف بداية من
السس -اع -ة الـ  14 : 45ب-ع-دم-ا ّ” م-عاقبة
اŸول- -ودي -ة م -ن ط -رف ال -راب -ط -ة بسس -بب
أاح- -داث الشس- -غب ال- -ت- -ي ع- -ق -بت م -ب -اراة
ا÷ولة الـ  12ضسد ا◊مراوة.

ال -ط -ب -ع -ة اŸاضض-ي-ة سض-ي-دخ-ل اŸواج-ه-ة ب-ن-ي-ة
العودة بالتأاهل من سضطيف ،ولهذا الÓعبون
سضÒمون بكل ثقلهم فوق اŸسضتطيل األخضضر،
والعمل على اسضتغÓل الضضغط الذي Áر به
البجاويون ‘ الفÎة ا◊الية ،إاضضافة إا ¤غياب
ا÷مهور الذي سضيكون لصضالح النصضرية ألنهم
سضيلعبون خارج أارضضهم من أاجل ا◊فاظ على
تواجدهم ‘ السضباق لتكرار إا‚از اŸوسضم
اŸاضضي.

نبيلة بوقرين

‘ ح Úسضتكون مواجهة أاخرى ل تقل أاهمية
تلك التي سضتجمع ب Úشضباب ع Úالفكرون
ونادي أاوŸبي اŸدية ،والتي سضتكون صضعبة
وم- -ثÒة ألن ال- -ط -ري -فÁ Úل -ك -ان ن -فسس نسضب
ا◊ظ -وظ ‘ ال -ت -أاه -ل ل -ل -دور اŸق-ب-ل وي-ب-ق-ى
ال -ف-اصض-ل ال-وح-ي-د اŸسض-ت-ط-ي-ل األخضض-ر بسضب
تقارب اŸسضتوى واإلمكانيات ،إاضضافة إا ¤أان
مباريات الكأاسس ل تعرف اŸسضتحيل والذي
يكون ‘ يومه سضيفوز ‘ النهاية.

وسض -ي -ع -م -ل أاب -ن -اء «ّÁا» ق -وراي-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق
ال -ت -أاه -ل ل-ل-دور اŸق-ب-ل م-ن م-ن-افسض-ة السض-ي-دة
الكأاسس بهدف العودة إا ¤الطريق الصضحيح من
جديد بعدما تفّرغوا من اŸنافسضة القارية من
خÓل اإلطاحة بالنصضرية ‘ لقاء اليوم بعدما
ضضيعوا العديد من النقاط ‘ البطولة ،وهذا
م -ا ي -ع -ن-ي أان-ه-م م-ط-ال-ب-ون ب-ال-ع-ودة إا ¤سض-ك-ة
النتصضارات من جديد رغم أانهم ﬁرومÚ
من دعم ا÷مهور بسضبب العقوبة اŸسضلطة،
ولكن قد يكون عامل إايجابي ألنهم سضيلعبون
من دون ضضغط.
أام -ا ال -ن-ادي ال-ع-اصض-م-ي ال-ذي نّشض-ط ن-ه-ائ-ي

مقابلة مثÒة ب Úع Úالفكرون
وأاوŸبي اŸدية

العميد على موعد
مع مواجهة سشهلة على الورق

بينما تكون مولودية ا÷زائر على موعد مع
مواجهة سضهلة على الورق خÓل اسضتقبالها

اŸنتخب الوطني لكرة اليد ( سسيدات):

–ديد قائمة الـ  1٨لعبة اŸعنية Ãوعد أانغول

كشضف الطاقم الفني للمنتخب ا÷زائري
لكرة اليد (سضيدات) عن القائمة النهائية لـ 18
لعبة اŸعنيات باŸشضاركة ‘ كأاسس افريقيا
ل ‘ ·Óنسضختها الثانية والعشضرين اŸقررة
من  28نوفم Èإا 7 ¤ديسضم 2016 Èبأانغول،
بحسضب ما أاعلنت عنه ال–ادية ا÷زائرية
لكرة اليد.
أاوضض -حت ال -ه -ي -ئ -ة ال–ادي-ة أان ال-تشض-ك-ي-ل-ة
النسضوية سضتخوضس تربصضا با÷زائر من  25إا¤
 27نوفم Èقبل التنقل إا ¤لواندا ،يوم األحد،

–سسبا لعملية القرعة
لكأاسس الكونفدراليات

الكششف عن تركيبة
اŸسشتوي Úاألول والثاÊ

” وضضع روسضيا ،البلد اŸنظم ،والفرق
الثÓثة األحسضن ترتيبا ‘ ،الÎتيب العاŸي
ل–Óادية الدولية لكرة القدم لشضهر نوفمÈ
على التوا‹ ،أاŸانيا ،الشضيلي والÈتغال ‘
اŸسضتوى الول– ،سضبا لسضحب قرعة كأاسس
ال -ك -ون -ف -دي-رال-ي-ات ،اŸق-ررة ال-ي-وم ب-ك-ازان
ال–ادية
الروسضية ،حسضبما أافادت به
سضيضضم اŸسضتوى
الدولية لكرة القدم.
الثا ،ÊاŸكسضيك ،أاسضÎاليا ،زيلندا ا÷ديدة
وب-ط-ل إاف-ري-ق-ي-ا ال-ذي سض-ي-ت-م ال-ت-ع-رف عليه
عقب نهائيات كأاسس أا· إافريقيا.2017-

أاي قبل انطÓق اŸنافسضة بـ 24سضاعة.
‘ أانغول يتواجد اŸنتخب ا÷زائري ضضمن
اÛموعة الثانية حيث سضيواجه على التوا‹
منتخب الكونغو ،يوم  29نوفم ،Èثم غينيا (1
ديسضم )Èوتونسس ،حاملة اللقب ( 2ديسضم.)È
أاما اÛموعة األو ¤فتضضم منتخبات أانغول
(ال- -ب- -ل- -د اŸن- -ظ- -م) وج- -م- -ه- -وري- -ة ال -ك -ون -غ -و
الدÁقراطية (نائبة بطلة إافريقيا) والكامرون
والسضنغال وكوت ديفوار.
فيما يلي قائمة الÓعبات:
حارسضات اŸرمى :1 /نادية عبد ا◊فيظ
(مÒي-ن-ي-اك/ف-رنسض-ا)  :2 -ف -اط -م -ة ب-وسض-ورة
(ن - -ادي األب - -ي - -ار)  :3 -رق- -ي- -ة ج- -ر‘ (ح- -واء
سضعيدة).
’عبات اŸيدان:
 :4فريال آايت أاحمد (سضانت إايتيان/فرنسضا) -
 :5سضارة عزي (ا–اد أاقبو)  :6 -نادية بلخضضر
(نوازي لوقران/فرنسضا)  :7 -سضارة بنابي (ف.
قسض-ن-ط-ي-نة)  :8 -ع -ائشض -ة ب -ن ع-زي-ز (أاوŸب-ي
قسض -ن -ط -ي-ن-ة)  :9 -ف -ري -ال ب -ل -وشض -را( Êن -ادي
األبيار)  :10 -أاحÓم جايت (نادي األبيار)-
 :11سضعاد فرعون (نادي األبيار)  :12 -ليلي
هادي (يوتز/فرنسضا)  :13 -فتيحة حيمر
(اÛمع البÎو‹)  :14 -دنيا هوام (الفور
ف-ي-ل/ف-رنسض-ا)  :15 -سض -ه-ام ه-م-يسض-ي (سض-انت
إايتيان/فرنسضا)-
 :16إايناسس مراد (شضامÈاي /فرنسضا) :17 -
ت -ي -زي ن-ب-ي-ل-ة (ب-راسضت /ف-رنسض-ا) :18 -سض-ي-ليا
زواوي (حواء سضعيدة).
الطاقم الفني :سضم Òزوزو وزه Òقرنان.

أاما عن اللقاءات التي لعبت فإانه مثلما كان
م -ت -وق -ع -ا ت -أاه-ل رائ-د ت-رت-يب ال-ب-ط-ول-ة إا–اد
ال -ع -اصض -م -ة إا ¤ال -دور اŸق -ب-ل م-ن اŸن-افسض-ة
ب -ع -دم-ا أاط-اح ب-ن-ادي تضض-ام-ن سض-وف ب-ث-ن-ائ-ي-ة
نظيفة ،وذلك راجع إا ¤فارق ‘ اإلمكانيات
واŸسض -ت-وى ب Úال-ط-رف ،Úوب-ه-ذا ي-ك-ون أاب-ن-اء
سضوسضطارة قد عّوضضوا اإلقصضاء اŸبكر لهم ‘
الطبعة اŸاضضية.
من جهتها مولودية وهران أاطاحت Ãولودية
العلمة بنتيجة هدف Úدون مقابل مؤوكدة بذلك
اŸسض -ت -وى ال -ك -ب Òال -ذي ت -ق -دم-ه ‘ اŸوسض-م
ا◊ا‹ ب- -دل- -ي- -ل أان -ه -ا ‘ اŸراك -ز األو ¤م -ن
ال-ب-ط-ول-ة ع-كسس م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة ال-ت-ي ت-بقى
ت-ع-ا Êم-ن اŸشض-اك-ل ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي انعكسضت
على النتائج ‘ الفÎة األخÒة  ،كما تأاهل أاهل
برج بوعريريج على حسضاب دفاع تاجنانت بعد
الفوز بنتيجة  1مقابل  0ليكون بذلك مع أاول
م-ت-أاه-ل Úل-ل-دور اŸق-ب-ل م-ن م-ن-افسض-ة السضيدة
الكأاسس.

»°VÉ`` `` jôdG
تصسنيف الفيفا

ا÷زائر تÎاجع إا ¤الصشف الـ  3٨عاŸيا

خسس - -رت ا÷زائ - -ر ث Ó- -ث - -ة م - -راك - -ز
وت -راج -عت إا ¤الصس -ف الـ  ‘ 38ت-رتيب
ا’–اد ال- -دو‹ ل- -ك- -رة ال- -ق -دم (ف -ي -ف -ا)
اÿاصس بشس -ه -ر ن-وف-م Èا÷اري ،وال-ذي
أاصسدرته الهيئة الكروية العاŸية على
’لكÎو Êالرسسمي.
موقعها ا إ
ع -ل-ى الصض-ع-ي-د اإلف-ري-ق-ي ،غ-ادرت ا÷زائ-ر
اŸنصضة ألول مرة منذ عدة أاشضهر ،وأاضضحت
‘ الصضف اÿامسس وراء السضنغال ( 33عاŸيا)
وكوت ديفوار ( )34وتونسس ( )34ومصضر (.)36
يتواجد اŸنتخبان السضنغا‹ والتونسضي ،إا¤
جانب زÁبابوي ( ‘ ،)102نفسس ›موعة
اŸنتخب ا÷زائري خÓل الدور األول من

نادي شسالك

بن طالب يصشاب
بكسشر ‘ األنف

الÈنامج
م- -ول- -ودي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ـ نصض -ر حسض Úداي (دون
جمهور)
سضريع غليزان ـ ترجي مسضتغاÂ
ا–اد عنابة ـ ا–اد بسضكرة
شضباب ا◊ناية ـ ـ ‡ثل ا÷نوب الغربي
ا–اد بني دوالة ـ ـ نادي بوشضقوف
‚م الÈواقية ـ ا–اد تبسضة
شضباب مليلة ـ مولودية الرويسضات
ا–اد خنشضلة ـ ـ وفاق واد السضمار
مولودية واد سضلي ـ ـ ا–اد ا◊راشس
جمعية سضيدي مهدي ـ مولودية سضعيدة
م - -ول - -ودي - -ة ا÷زائ - -ر ـ ـ أاوŸب - -ي أارزي- -و (دون
جمهور)
شضباب ع Úالفكرون ـ أاوŸبي اŸدية

–سسبًا Ÿواجهة ا÷زائر ودًيا

ال–ادية اŸوريتانية تؤوكد حضشور
الÓعب ÚاÎÙف ‘ Úالتششكيلة
أاكدت ال–ادية اŸوريتانية لكرة القدم،
ال -ي -وم اÿم -يسس ،مشض -ارك -ة ج -م -ي -ع الÓ-ع-بÚ
األسضاسضي ‘ Úالفريق الوطني اŸوريتا Êمن
ﬁلي ÚوÎﬁف ‘ ÚاŸبارت ÚالوديتÚ
ضضد نظÒه ا÷زائري يومي  7و  10جانفي
ال- -ق- -ادم ب- -ال -ب -ل -ي -دة ،م -ف -ن -دة م -ا وصض -ف -ت -ه بـ
«الشضائعات» عن السضتغناء عن اÎÙف.Ú
أاوضضحت ال–ادية اŸوريتانية ‘ بيان عÈ
موقعها الرسضمي ان الناخب اŸوريتا ÊكورتÚ
م -ارت -ي -ز ق -د « أاك -د أان -ه سض -وف يسض-ت-دع-ي ك-ل
الÓعب Úاألسضاسضي ‘ ÚاŸنتخب الوطني من
ﬁلي ÚوÎﬁف Úللمشضاركة ‘ ودية ا÷زائر
وقد ” التصضال بهم بالفعل وأاغلبهم قد أاكد
حتى اآلن حضضوره ◊صضوله على إاذن من ناديه
بذلك».
فندت ال–ادية الشضائعات اŸنسضوبة Ÿصضادر
‘ ال–ادي-ة ال-ت-ي ت-ن-اق-ل-ت-ه-ا وسض-ائ-ل العÓم
اÙلية ،مؤوخرا ،من عدم مشضاركة الÓعبÚ
اÎÙف ‘ ÚاŸب - - -ارات Úال- - -ودي- - -ت Úأام- - -ام
ا÷زائر وأان اŸدرب الفرنسضي مارتينز هو
من طلب إاقتصضار اŸواجهت Úعلى اÙلي،Ú
وذلك لغرضس إاعطاء الفرصضة إلختيار لعبÚ
جدد ألول مرة من البطولة اŸوريتانية.
كما نفت ال–ادية اŸوريتانية لكرة القدم
وجود أاي تدخل ‘ شضؤوون الناخب الوطني
Óسض-م-اء ال-ت-ي ي-رغب
واخ -ت -ي -ارات -ه ال -ف -ن-ي-ة ل -أ
بدعوتها للمنتخب الوطني وأان ال–ادية «
ت-ؤوك-د اع-ت-زازه-ا ب-ك-ل الÓ-ع-ب ÚاŸوري-ت-انيÚ

 2017 ·Óالتي تقام
نهائيات كأاسس إافريقيا ل أ
ما ب 14 Úجانفي و 5فÈاير بالغابون.
خسض- -رت ا÷زائ- -ر أايضض- -ا صض- -دارة الÎت- -يب
العربي ،حيث تراجعت Ãرتب Úلتحتل الصضف
الثالث وراء تونسس األو ¤ومصضر الثانية.
تسض -ب -بت اÿسض-ارة ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا اÿضض-ر ‘
نيجÒيا ( ،)1-3يوم  12من الشضهر ا÷اري
ضضمن ا÷ولة الثانية من تصضفيات كأاسس العا⁄
 ‘ 2018تراجع ترتيبهم على كافة األصضعدة.
بخصضوصس ثÓثي اŸقدمة عاŸيا ،فقد شضهد
تغيÒا واحدا بارتقاء الÈازيل إا ¤الوصضافة
ب-دل م-ن أاŸان-ي-ا ال-ت-ي أاصض-ب-حت ث-ال-ث-ة ،ف-ي-م-ا
حافظت األرجنت Úعلى الريادة.

ﬁلي ÚوÎﬁف Úعلى حد السضواء وقد أاثبت
كل من “ت دعوتهم جدارتهم بذلك بتحقيق
ن -ت -ائ -ج م -ت -م -ي -زة وم -ب -اشض -رة ع -ل-ى مسض-ت-ق-ب-ل
اŸنتخب الوطني».
كان اŸدرب مارتينز قد تعرضس إلنتقادات
واسضعة من اإلعÓم اÙلي لغيابه الدائم عن
م-ت-اب-ع-ة ال-ب-ط-ول-ة اŸوري-ت-ان-ي-ة وقضض-اء غالبية
وقته ‘ فرنسضا تاركا مهمة إاختيار العناصضر
اÙلية Ÿسضاعده صضال عبد العزيز اŸتهم
Ãح -اب -اة لع-ب-ي ب-عضس األن-دي-ة ع-ل-ى حسض-اب
األخرى.

تعرضس الدو‹ ا÷زائري نبيل بن طالب اإ¤
كسضر على مسضتوى الأنف خÓل اŸباراة التي
فاز بها فريقه األŸا Êشضالكه على ضضيفه
الفرنسضي نيسس ( ،)0-2مسضاء اÿميسس برسضم
ا÷ول -ة اÿامسض-ة ل-ك-أاسس ‘‘أاوروب-ا ل-ي-غ-ا‘‘ ل-ك-رة
القدم.
بدأا بن طالب اللقاء إاحتياطيا قبل أان يتم
إاقحامه ‘ الدقيقة الـ ،61لكنه غادر اŸيدان
بعد عشضرين دقيقة من ذلك إاثر اصضطدامه
بأاحد مدافعي اÿصضم خÓل صضراع على كرة
هوائية.
قال النادي األŸا ،Êالذي انضضم إاليه بن
طالب الصضائفة اŸاضضية على سضبيل اإلعارة
م -ن ن -ادي ت -وت -ن -ه -ام ال‚ل -ي-زي ،ب-أان لع-ب-ه
ا÷زائري يعا Êمن كسضر على مسضتوى األنف،
وفق ما صضرح به اŸدير الرياضضي ‘ نهاية
اللقاء ،ولكن من دون أان يكشضف عن مدة
غيابه.
أاضضحى بن طالب ،الذي احتفل بعيد ميÓده
الـ  ،22هداف نادي شضالكه بخمسضة أاهداف ‘
كل اŸنافسضات.
تأاهل شضالكه إا ¤الدور الـ  16من منافسضة
‘‘أاوروبا ليغا‘‘ قبل جولة واحدة من نهاية دور
اÛموعات ،بعد سضيطرته على ›موعته
بحيازته  15نقطة ،ومتقدما بثما Êنقاط عن
ال- -وصض -ي -ف أاف ك -ا ك -راسض -ن -ودار (أاوك -ران -ي -ا)،
اŸتأاهل هو اآلخر إا ¤الدور اŸقبل.

ا‚لÎا

جÒارد يعلن اعتزاله اÓŸعب
بعد  19سشنة من العطاء
أاعلن سضتيفن جÒارد ،لعب وسضط ،منتخب إا‚لÎا السضابق وأاحد ‚وم ليفربول اعتزاله كرة
القدم بعد  19سضنة من العطاء.
قال جÒارد ،لعب لوسس أا‚لوسس غالكسضي األمريكي ‘ بيان« :أاشضعر أانني ﬁظوظ للغاية بعد
اŸشضوار الذي قدمته .لكن كل ذلك  ⁄يكن ليحدث دون دعم الكث Òمن ا÷ماه.»Ò
خاضس لعب الوسضط  36عاما والذي يعد رابع أاك ÌالÓعب Úارتداء لقميصس منتخب إا‚لÎا (114
مباراة)  710مباريات مع ليفربول قبل النتقال إا ¤لوسس أا‚لسس غالكسضي األمريكي ‘ .2015
عن اليام التي قضضاها ‘ ليفربول قال« :حققت حلم الطفولة بارتداء قميصس ليفربول األحمر
الشضه Òوعندما خضضت أاول مباراة أامام بÓكÈن روفرز ‘ نوفم ⁄ 1998 Èأاتوقع أابدا أان أاواصضل
اللعب طوال الـ  18عاما التالية» .أاضضاف»:أانا فخور ألنني لعبت أاك Ìمن  700مباراة ‘ ليفربول،
الكث Òمنها كقائد وألنني كنت عام Óمهما بعد أان سضاعدت الفريق ‘ حصضد أالقاب مهمة».

ثقافة

السسبت  26نوفمبر  2016م
الموافق لـ  2٥صسفر  143٨هـ

الطبعة الـ 11للمهرجان الوطني للمسصرح اÎÙف

ميهوبـ ـ ـ ـي يؤوكـ ـ ـد علـ ـ ـى Œديـ ـ ـد اإلطـ ـ ـ ـار البششـ ـ ـري للمسش ـرح
كان افتتاح اŸهرجان الوطني للمسصرح اÎÙف حام Óللكث Òمن الدللت ،وعاكسصا لعدد من اÓŸمح التي قد يكون عليها
ل هذا يتجلى ‘ كلمة وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،التي أالقاها ‘ حفل الفتتاح،
اŸسصرح ا÷زائري ‘ الفÎة اŸقبلة .لع ّ
لطار البشصري للمسصارح ،وعن إا‚ازات جيل جديد ل يجب أان Œعلنا ننسصى ما قدمته
و–دث فيها عن ضصرورة Œديد ا إ
لجيال السصابقة .فهل سصتشصهد اŸسصارح الوطنية تغيÒات هيكلية على غرار اŸتاحف الوطنية؟
ا أ

^ تسصقيف النفقات ليسس معناه التخلي عن اÿشصبة

أŸسسرح ألوطني :أسسامة إأفرأح
تصسوير :فوأز بوطارن
أام-ام ق-اع-ة م-م-ت-ل-ئ-ة ،وق-ف ح-مد
ي -ح -ي -اوي م -ح -اف -ظ ال -م-ه-رج-ان
ال -وط -ن -ي ل -ل -مسس -رح ال -م -ح-ت-رف،
ل -ي-ل-ق-ي ك-ل-م-ت-ه ف-ي ح-ف-ل اف-ت-ت-اح
ال -ت -ظ -اه -رة ال-ذي اح-تضس-ن-ه رك-ح
محي الدين بشستارزي ،حفل جاء
بسس-ي-ط-ا م-خ-تصس-را ،واقتصسر على
ك -ل -م -ت -ي -ن اف-ت-ت-اح-ي-ت-ي-ن وت-ق-دي-م
برنامج التظاهرة .اعتبر يحياوي
أان هذه المناسسبة «ليسست كغيرها
ف- -اأ’م- -ر ل- -يسس ع- -رسس- -ا رك- -ح- -ي -ا
ف- -حسسب ب -ل ت -ظ -اه -رة ث -ق -اف -ي -ة
م -ت -ع-ددة ال-ج-وانب» ،مشس-ي-را إال-ى
«ت - -ب - -ادل ال- -خ- -ب- -رات وم- -واك- -ب- -ة
الجديد» ،ما يشسّكل «أافقا لتجربة
مسس -رح -ي -ة ت -راه -ن ع -ل -ى ال-ف-ع-ل
ال-ت-وف-ي-ق-ي وال-ت-ك-ام-ل خاصسة وأان
ال -مسس -رح ه -و ف-ن إانسس-ان-ي م-ب-ن-ي
على الحضسارة واإ’بداع».
بعد ذلك ،تمّ تقديم لجنة التحكيم
للجمهور ،لجنة يترأاسسها المخرج
وال- -م- -م- -ث- -ل ال- -مسس -رح -ي إادريسس
شس- -ق- -رون- -ي ،ون -ج -د ف -ي ق -ائ -م -ة
اأ’عضس- -اء ك Óّ- -م- -ن ال- -م- -خ -رج -ة
والممثلة حجلة خÓدي ،المخرج
واأ’سس- -ت- -اذ م- -يسس- -وم ل- -ع- -روسس- -ي،
اأ’سس -ت-اذة وال-م-خ-رج-ة سس-م-ي-ة ب-ن
عبد ربه ،والناقد واأ’سستاذ بقسسم
الفنون محمد بوكراسس.
ثّم جاء دور كلمة وزير الثقافة عز
ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ،ال -ذي اغ -ت -ن-م
ف -رصس -ة اج -ت -م-اع ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
جمهور الفن الرابع ،ليترحم على
أارواح من فقدهم الركح ،مركزا
على الراحلين سسيد علي كويرات

وفتيحة بربار.
وعاد ميهوبي إالى الجدل الذي
سسبق هذه الطبعة من المهرجان،
سس- -واء ف- -ي الصس- -ح- -ف أاو م -واق -ع
ال -ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،وق-ال إان
ال -ب-عضس ه-دد ب-اع-تصس-ام-ات أام-ام
الوزارة ،معلقا على ذلك بقوله:
«ب -ق -در م -ا ك -نت أاشس -ع -ر ب-ح-رصس
عشس -اق ال -خشس -ب -ة ودف -اع -ه-م ع-ن
ال -م -ه -رج -ان ،ب -ق -در تسس -اؤول-ي م-ا
ال -ذي ي-دف-ع-ه-م إال-ى ه-ذا وأاب-واب
الوزارة مفتوحة وأاسستقبل الناسس

صسباح مسساء» ،كما حرصس ميهوبي
ع-ل-ى ط-م-أان-ة عشس-اق ال-ف-ن ال-رابع
بأانهم يجدون إالى جانبهم ليسس
وزيرا فحسسب بل محبا للمسسرح
وف- -اع Ó- -ف- -ي ال- -مسس- -رح وك -ات -ب -ا
للمسسرح.
ك-م-ا جّ-دد م-ي-ه-وب-ي ال-ت-ط-رق إال-ى
نقاط سسبق له اإ’شسارة إاليها في
م-ن-اسس-ب-ات م-ن-ه-ا ل-ق-اؤوه ب-م-دي-ري
ال- -مسس- -ارح ،وم- -ن ه- -ذه ال -ن -ق -اط
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ال -ت -وزي -ع ال-ج-ي-د
ل -ل -مسس-رح-ي-ات وت-م-وي-ل اأ’ع-م-ال

اليوم الدراسصي حول الروائي ميمو Êببومرداسس

ذات ال - -ك - -ل - -ف- -ة اأ’ق- -ل لضس- -م- -ان
ا’سس -ت -م-راري-ة ف-ي ظ-ل ال-ظ-روف
ا’قتصسادية الراهنة ،ورفضسه أان
ت -ك -ون ال -مسس -ارح «غ -ي -ط -وه -ات»
م-غ-ل-ق-ة وضس-رورة ان-ف-ت-اح-ه-ا على
م -خ-ت-ل-ف ال-ط-اق-ات ال-مسس-رح-ي-ة،
وك -ذا ج -ع-ل  2017ع-ام ال-مسسرح
بمسستغانم ،هذه اأ’خيرة سستشسهد
أايضس-ا ت-ن-ظ-ي-م م-ه-رج-ان ال-مسس-رح
العربي.
وأاضس- -اف م- -ي- -ه- -وب- -ي ب- -أان -ه رغ -م
تسسقيف النفقات ،إا’ أان الوزارة
لن تتخلى عن المسسارح ،و’ عن
ال - -ج - -م- -ع- -ي- -ات وال- -ت- -ع- -اون- -ي- -ات
المسسرحية.
وف-ي ه-ذا الصس-دد ،هّ-ن-أا م-ي-ه-وب-ي
ال- -ف- -رق ال -ف -ائ -زة ب -ج -وائ -ز «ف -ي
مختلف بقاع العالم» ،مؤوكدا على
أان الوزارة لم تبخل على أاي كان
ب- -ال- -دع- -م ال- -م -ادي ل -ل -مشس -ارك -ة:
«بعضسهم دفع من عنده ونشسكره
على ذلك ..إاننا جاهزون لدعم
أاي ع -م -ل ج -اد ف -ي أاي مسس -اب -ق-ة
جادة» ،يضسيف الوزير.
ورّك -ز م -ي -ه-وب-ي ف-ي ك-ل-م-ت-ه ع-ل-ى
الجيل الجديد ،معتبرا أان على
المسسرح الجزائري إاثبات أانه على
نهج التجديد والتطور« ،المسسرح
ي -ت -ط-ور سس-ن-ة ب-ع-د أاخ-رى ب-فضس-ل
جيل جديد» ،يقول الوزير ،مؤوكدا
ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت- -ج -دي -د اإ’ط -ار
ال -بشس -ري ل-ل-مسس-ارح ،وه-ذا «ل-يسس
ان -ت -ق -اصس -ا م -م -ن ق-دم-وا ال-ك-ث-ي-ر
ل-ل-مسس-رح ول-كّ-ن ت-ج-دي-د ال-دم في
ال-مسس-ارح أام-ر ط-ب-ي-ع-ي» ،تصس-ري-ح
ق -رأا ف -ي -ه ال -ب -عضس ت -ل -م-ي-ح-ا إال-ى
ت- -ج- -دي -د م -ح -ت -م -ل ف -ي ال -ك -ادر
البشسري للمسسارح ،على غرار ذلك
الذي طال المتاحف الوطنية.

طبعـ ـ ـة دوليـ ـ ـة والبحـ ـ ـث عـ ـ ـن حل ـ ـول لإلششكالي ـ ـة القانونيـ ـ ـة للÎجمـ ـ ـة

لعÓن عن
خلصصت أاشصغال اليوم الدراسصي الذي احتضصنته دار الثقافة لولية بومرداسس حول أاعمال الروائي رشصيد ميمو« Êإا ¤ا إ
التأاسصيسس لطبعة دولية –مل اسصم الراحل من اŸرجح أان تكون شصهر نوفم Èمن السصنة اŸقبلة حسصب ما كشصف عنه لـ»الشصعب» مدير
لدباء والباحث Úالذين اشصتغلوا على أادب ميمو ÊواŸغاربي بصصفة عامة وهذا من
الثقاقة جمال فوغا‹ ،سصيشصارك فيها نخبة من ا أ
لدبي الذي تخطى حدود الوطن ،وﬁاولة فك عقدة الÎجمة بتقريب التوافق بÚ
باب رد العتبار للروائي والتعريف بإارثه ا أ
لطراف الثÓثة الناشصر ،اÎŸجم وعائلة ميمو.Ê
ا أ
ال-ج-زائ-ري-ة ل-م-واك-ب-ة ال-تطورات العالمية في
م -ن -اه -ج دراسس-ة ا’أدب ال-روائ-ي.ك-م-ا ت-ط-رق
سسجلت و’ية بومردسس محطة اأخرى من
ا’أسستاذ الباحث اإلى اإشسكالية الترجمة في
ال -م-ح-ط-ات ا’أدب-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي ت-ح-اول
الجزائر التي قال عنها «اأنها تتوقف على
ج- -اه -دة ال -تصس -ال -ح م -ع رم -وزه -ا ال -ف -ك -ري -ة
ضسمان التمويل والنشسر وهي شسروط مغيبة
والثقافية التي سساهمت في اإثراء السساحة
حاليا ،مشسيرا في هذا الصسدد اإلى تجربة
ال-م-ح-ل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ب-اأعمال اإبداعية هامة،
ال -ن -ه -ر ال -م -ح -ول ال -ت -ي فشس -لت ت -ق-ري-ب-ا ف-ي
ل -ك -ن -ه -ا ظ -لت ’أسس -ب -اب ع -دي -دة ب -ع-ي-دة ع-ن
الوصسول اإلى اكبر عدد من القراء ،كما كبحت
ا’هتمام النقدي والتعريف بها عن طريق
الوضسعية القانونية المتعلقة باإشسكالية حقوق
ال -ت -رج -م -ة خ -اصس -ة م-ن-ه-ا ال-م-ك-ت-وب-ة ب-ال-ل-غ-ة
الناشسر ا’أصسلي لعائلة ميموني من مواصسلة
الفرنسسية ،وهي نقطة التوافق تقريبا لدى
ت -رج -م -ة ب -اق-ي ا’أع-م-ال ،ف-ي وقت ك-ان م-ن
اغ -لب ا’أسس -ات -ذة ال -م -ت -دخ-ل-ي-ن خÓ-ل ال-ي-وم
المفروضس اأن يعمل الناشسر على معالجتها
ال -دراسس -ي ال-ذي-ن اع-ت-رف-وا»ب-ال-ت-قصس-ي-ر» ف-ي
وليسس المترجم».
ت -ن -اول اأع -م -ال م -ي -م -ون -ي سس -واء ب -ا’إن -ف-ت-اح
بالمقابل برر مدير الثقافة لو’ية بومرداسس
ا’أكاديمي على الجامعة اأو بتفعيل مشساريع عليه ،وعليه نحن نسسعى لتقريب النصسوصس جمال فوغالي ا’كتفاء بتنظيم يوم دراسسي
الترجمة التي شسرع فيها كل من اأسستاذ ا’أدب الروائية ثم تحفيزه لدراسسة اأعمال ميموني ،م -ن ي -وم واح -د ب -د’ م -ن ل -ق-اء وط-ن-ي ي-ل-ي-ق
الشسعبي عبد الحميد بورايو الذي كان له وتبديد الخوف من عائق اللغة خاصسة وان كل بمكانة الرجل اإلى ضسيق الوقت ،لكنه اأكد اأن
شس -رف ت-رج-م-ة رواي-ة «ال-ن-ه-ر ال-م-ح-ول» اإل-ى اأع -م -ال رشس -ي -د م -ي -م -ون -ي م -ك -ت -وب-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ل-ق-اء رغ-م ذلك ح-ق-ق-ه اأه-داف-ه ال-مسس-ط-رة
اللغة العربية وا’أسستاذ لحبيب السسايح الذي الفرنسسية ولم يتم لحد ا’آن ترجمتها اإلى ب -ت -رسس -ي -م ال-ط-ب-ع-ة ال-دول-ي-ة السس-ن-ة ال-ق-ادم-ة
قام بترجمة رواية»شسرف القبيلة».في هذه ال -ع -رب -ي -ة ل -ت -م -ك-ي-ن ال-ط-ل-ب-ة م-ن ا’سس-ت-ف-ادة خ-اصس-ة ب-ع-د اإعÓ-ن وال-ي ال-و’ي-ة ع-ن ت-ب-ي-ن-ه
النقطة بالذات تقول اأسستاذة اللغة العربية منها».من جهته اعتبر اأسستاذ ا’أدب الشسعبي للفكرة واسستعداده للتكفل بالملتقى وتقديم
ب-ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسس وعضس-و ال-ل-ج-ن-ة ال-علمية ع -ب -د ال -ح -م -ي -د ب -وراي -و ف-ي تصس-ري-ح خ-اصس كل الدعم وا’إمكانات الضسرورية لكي يكون
«عسسيو كنزة» متحدثة لـ»الشسعب» عن هذا لـ»الشسعب « ،اأن اأعمال ميموني الذي اأصسبح في بومرداسس باسسم رشسيد ميموني.
ا’إشسكال»اأن التقصسير تتاقسسمه اأطراف كثر ،وج -ه-ا اأدب-ي-ا ع-ال-م-ي-ا ل-ل-رواي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ’ ك-م-ا وع-د ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى دع-وة ع-ائ-ل-ة ال-كات
لكن المقاربات النقدية الجديدة المتواصسلة ي -م-ك-ن ت-ن-اول-ه-ا ه-ك-ذا ب-ط-ري-ق-ة بسس-ي-ط-ة ب-ل ’إي -ج -اد ح  Ó-ت -واف -ق-ي-ا ،ق-ان-ون-ي-ا واأخÓ-ق-ي-ا
ف -ي السس -ن -وات ا’أخ -ي -رة تسس -ت -دع -ي ق-راءات تسستدعي منا التفكير جليا في ا’رتقاء بمثل ل -ت -رج -م -ة اأع -م -ال -ه اإل -ى ال -ل -غ -ت -ي-ن ال-ع-رب-ي-ة
’أعمال ميموني من زوايا مختلفة ،فكلما هذه اللقاءات ا’أدبية لتاأخذ بعدا دوليا بداية وا’م-ازي-غ-ي-ة ’أن-ه اأدي-ب-ا وم-ن-اضس ،Ó-وم-ث-ق-ف-ا
غ -ي -رن -ا ن-وع ال-م-ق-ارب-ة ال-ت-ي ن-دخ-ل ب-ه-ا اإل-ى من السسنة المقبلة ،وعليه بداأنا في التحضسير عضس-وي-ا ل-م ي-ع-د م-ل-ك-ا ’أسس-رت-ه الصس-غ-ي-رة بل
اأعمال الروائي كلما تحصسلنا على دراسسات ل-ل-ت-ظ-اه-رة ب-تشس-ك-ي-ل ل-ج-نة علمية تتكون من ملكا للمجموعة الوطنية وا’إنسسانية قاطبة
ج-دي-دة وم-ف-ي-دة ،وع-ل-ي-ه ك-اأسس-ات-ذة نحن من خ- -مسس- -ة اأسس -ات -ذة اشس -ت -غ -ل -وا ع -ل -ى ال -رواي -ة ’سس -ت -ع -ادة ه -ذا ال -روائ -ي ل -ع -ائ -ل-ت-ه ا’أدب-ي-ة
خÓل ا’أعمال الموجهة نقوم بتوجيه الطلبة المغاربية وميموني بالذات ،اأسستاذ تونسسي ،الوطنية ،وتمكين الطلبة وكل الباحثين من
ن -ح -و ه -ذا ا’ت -ج -اه ل -ل-ت-ع-ري-ف ب-م-ث-ل ه-وؤ’ء اأسستاذ مغربي ،اأسستاذ جزائري مقيم بفرنسسا ،ا’ط Ó-ع ع -ل -ى اأع -م -ال -ه ب -ال -ل-غ-ات ال-وط-ن-ي-ة
ا’أدب - -اء ،واأضس - -افت ب - -ال - -ق- -ول»:ال- -ط- -الب ’ اآخر بكندا واأسستاذ مقيم بالو’يات المتحدة ،الثÓثة.
يسستطيع الولوج اإلى عمل اأدبي دون ا’طÓع مع التركيز اأكثر على اإشسراك طلبة الجامعة

بومردأسس..ز /كمال

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17192 www.ech-chaab.com

بحضصور وزير الثقافة
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حميد رماسس وري الÌى أامسس ÃقÈة
ششرششال
وري الÌى عصص - - -ر أامسسÃ ،قÈة
شصرشصال الفنان الراحل حميد رماسس
ب -حضص -ور وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن
م -ي -ه -وب -ي ،وج -م-ع غ-ف Òم-ن أاق-ارب-ه
و‡ث -ل -ي ال -ع -ائ -ل -ة ال-ف-ن-ي-ة وال-ذي-ن
قدموا من كل جهات الوطن لتوديعه
لخ.Ò
إا ¤مثواه ا أ

تيبازة :عÓء ملزي
وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ال -ذي ق -دم اأمسس ،م-ن
و’ي -ة اŸسس-ي-ل-ة خصس-يصس-ا ◊ضس-ور ج-ن-ازة
الفقيد بشسرشسال ،قال عنه اأّنه واحد من
ال- -ف -ن -ان Úال -ذي -ن ق -دم -وا ال -ك -ث Òل -ل -ف -ن
ا÷زائ- -ري راه- -ن -ا ح -ي -ات -ه ك -ل -ه -ا ل -ل -ف -ن
واŸسس -رح والسس -ي -ن -م -ا ع -ن ط -ري -ق ك-ت-اب-ة
السس- -ن- -اري -وه -ات واأ’ع -م -ال اŸسس -رح -ي -ة
واإ’خراج ،اأ’مر الذي جعله ﬁبوبا ‘
الوسسط الفني ،وهو معروف عنه كونه من
ب ÚاŸثقف Úالقارين ا÷يدين ıتلف
النصسوصس.
وقال الوزير أايضسا أان السساحة الفنية
ال-وط-ن-ي-ة اف-ت-ق-دت ف-ن-ان-ا جزائريا أاصسيÓ
يسس -ت -ح -ق ال -ت -ن -وي-ه ق-دم ال-ك-ث Òل-ل-مسس-رح
والسسينما والتلفزيون وهو الفنان اأ’كÌ
ع- -ط -اء ‘ ج -ي -ل -ه ،مشسÒا اإ ¤اأن حضس -ور
جنازة الفقيد يعت Èموقفا اإنسسانيا يجب

ال -ت -ع -ب Òع -ن -ه و’ ع Ó-ق -ة ل -ه ب-اŸواق-ف
السس -ي -اسس -ي -ة ب -ح -يث ح -رصس ال-وزي-ر ع-ل-ى
تقد Ëالعزاء لعائلته وللعائلة الفنية ككل.
Óشس -ارة ،ف -ق -د حضس -ر ا÷ن -ازة ج-م-ع
ل -إ
غف Òمن الفنان Úو‡ثلي قطاع الثقافة
’سس -ي-م-ا أاول-ئك ال-ذي-ن ت-ع-رف-وا ع-ل-ي-ه ع-ن
ق -رب م -ن خ Ó-ل ا’أع -م -ال ال -ف -ن-ي-ة ال-ت-ي
اأ‚زت معه وهم الذين ودعوا الفقيد إا¤
مثواه اأ’خ Òعلى غرار عبد ا◊ميد رابية
وح -م-زة ف-غ-و‹ وال-ع-رب-ي زك-ال وغÒه-م.
وأاشسار العديد من مقربيه إا ¤أاّن الفنان
عاشس ‘ الظل واأقيمت جنازته ‘ الظل
أايضسا باعتباره كان يرّكز كثÒا على اإ’نتاج
والعطاء الفني أاك‡ Ìا كان يبحث عن
اأ’ضسواء.

اıرج واŸمثل حميد رماسس ‘ ذمة الله

‚م آاخر ينطفئ ‘ سشماء الفن ا÷زائري
لق -دار أان ي -ف -ارق -ن -ا ال -ف -ن-ان
شص -اءت ا أ
القدير حميد رماسس ،وÎﬁفو اŸسصرح
ي-ح-ت-ف-ون Ãه-رج-ان-ه-م ال-وط-ني ..عانى
الفقيد طوي Óمع اŸرضس ،قبل أان يلتحق
لع-ل-ى ،وب-ق-ائ-م-ة باتت
أامسس ب-ال-رف-ي-ق ا أ
لسصماء الفنية الثقيلة التي
طويلة من ا أ
غ-ادرت-ن-ا ب-ع-د ع-م-ر ك-ام-ل م-ن العطاء..
رح- -ل ت- -ارك- -ا وراءه مسصÒة ف- -ن -ي -ة ق ّ-ل
ن -ظÒه -ا ،خ ّ-ط -ه -ا ال-ف-ق-ي-د ب-ح-روف م-ن
لو.¤
ذهب ،منذ سصنوات السصتقÓل ا أ

أسسامة إأفرأح
ب - -تشس - -ي- -ي- -ع ج- -ث- -م- -ان- -ه ،أامسسÃ ،قÈة
شسرشسال ،وّدعنا فنانا ُعرف بخّفة ظّله
ونقاء سسريرته ،وتفانيه ‘ العمل وحّبه
للفن وا÷مال .هو حميد رماسس ،واسسمه
ا◊قيقي ﬁمد رماسس ،اŸمثل واıرج
اŸسسرحي الذي رأاى النور ذات  11مارسس
 1949بوهران.
جمع ‘ بداياته ب Úالفن والرياضسة،
حيث مارسس أالعاب القوى كعداء لسسباقات
السس -رع -ة ( 100م  Î- -و 200م  Î- -و100
حواجز) ‘ فريق مدرسسته الثانوية ،قبل
أان ي -نضس -م إا ¤ن-ادي ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة
ل -لÈي -د وال-ت-ل-غ-راف  ASPTTبوهران
ح - -يث ت - -دّرج عﬂ Èت - -ل - -ف اأ’صس - -ن- -اف
ال -ع -م -ري -ة .ب-اŸوازاة م-ع ذلك ،انضس-م اإ¤
ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة وال-ف-ن-ي-ة «اŸسس-رح
والسس -ي -ن -م -ا» ،ك-م-م-ث-ل وم-وسس-ي-ق-ي ع-ازف
أاك -وردي -ون ،ك -م -ا ت -ل -ق -ى أايضس-ا دروسس-ا ‘
اŸوسس- -ي -ق -ى واŸسس -رح ب -ك -ونسس -رف -ات -وار
وهران .كان ضسمن جيل الفنان Úاأ’وائل
الذين أا‚بتهم اŸدرسسة الفنية ا÷زائرية
غداة ا’سستقÓل ،حيث التحق باŸعهد
ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة بÈج ال-ك-يفان
سسنة .1967
ال -ف -ق -ي-د واح-د م-ن م-ؤوسسسس-ي اŸسس-رح
الشس -ب -اب -ي ‘ – ،1973ت رع- - -اي - -ة وزارة
الشسباب والرياضسة ،وذلك رفقة كوكبة من
اŸمثل Úا÷زائري Úالبارزين على غرار
صسونياﬁ ،سسن عّمار ،فÓق وغÒهم.
نشّس- -ط حصسصس- -ا ع- -ل- -ى اأث Òال- -ق -ن -اة
اإ’ذاعية الثالثة ،و‘ منتصسف السسبعينيات
ال - -ت- -ح- -ق ب- -اŸسس- -رح ا÷ه- -وي ب- -ع- -ن- -اب- -ة
وقسس -ن -ط -ي -ن -ة ك -م-م-ث-ل ،وذلك –ت اإدارة
ال -ف-ن-ان سس-ي-د اح-م-د أاق-وم-ي .ك-انت سس-ن-ة
 ،1979ت - -اري - -خ انضس- -م- -ام- -ه اإ ¤اŸسس- -رح

ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ،ال -ذي ع -م-ل ب-ه إا¤
غاية تقاعده سسنة .2001
اأخرج العديد من اأ’عمال اŸسسرحية،
ع- -ل- -ى غ- -رار «ال- -ب- -دل- -ة ال -ب -يضس -اء» ل -راي
ب -رادب -ري ،و»ف -رج -ة وبسس -م -ة» ال-ت-ي أاّل-ف
ن ّصسها .كما لعب اأدوارا ‘ أاعمال فنية
باŸسسارح الباريسسية ،منها «بندقيات اأ’م
ك - - -ارار» لÈي - - -خت« ،ورشس - - -ات سس - - -ف- - -ن»
و»اŸطر» لرشسيد بوجدرة ،والتي أاخرجها
أانطوان كوبيه.
كان للفقيد باع طويل ‘ الفن السسابع،
حيث ترك بصسمته ‘ الكث Òمن اأ’فÓم
ال-روائ-ي-ة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا« :ط-اح-ون-ة السس-ي-د
ف-اب-ر» و»مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د» ل-لمخرج
اأحمد راشسدي« ،حسسان تاكسسي» للمخرج
سس -ل -ي -م ري -اضس« ،اآه ي -ا حسس -ان» و»ا÷ارة»
و»اأرخ -ب -ي -ل ال -رم-ال» ل-ل-غ-وث-ي ب-ن ددوشس،
«رشس -ي -دة» ل -ي -م -ي -ن -ة بشس Òشس -وي -خ« ،ا◊ل
اأ’خ »Òل- -رشس- -ي -د ب -ن ع Ó-ل« ،رح -ل -ة إا¤
ا÷زائ -ر» ع-ب-د ال-ك-ر Ëب-ه-ل-ول ،و»ع-ط-ور
ا÷زائ -ر» ل -رشس -ي -د ب -ن ح -اج ⁄ .ي -ن-ق-ط-ع
الفقيد عن العمل الفني ،و ⁄يكن يبخل
ب- -نصس -ح -ه ع -ل -ى ا÷ي -ل ا÷دي -د ،وُع -رف
ب -ط -ري -ق -ت-ه السس-لسس-ة دون أان ي-ت-خّ-ل-ى ع-ن
الصس -رام -ة ال -ت -ي ي-ت-ط-ل-ب-ه-ا إات-ق-ان ال-ع-م-ل
الفني.
تذّكره فنانون ومسسرحيون خÓل افتتاح
م- -ه- -رج- -ان اŸسس- -رح اÎÙف م -ؤوخ -را،
فغياب الرجل بسسبب اŸرضس ترك فراغا
ﬁسسوسسا ،فما بالك بالفراغ الذي يÎكه
وقد غّيبته اŸنيّة ..رحمة الله عليك أايها
اŸبدع اıلصس.

وقفة تأابينية على روح تيسشÒ
عقلة بقصشر الثقافة اليوم
على اثر وفاة اŸوسسيقار واŸلحن
الكب ،Òتيسس Òعقلة رحمة الله عليه،
تعلم وزارة الثقافة ،اأ’سسرة اإ’عÓمية
وال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ،ب-أان وق-ف-ة تأابينية
سس-ت-ق-ام ال-ي-وم ،ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة ،مفدي
زك-ري-اء ،ع-ل-ى السس-اع-ة  11:00صسباحا،
وذلك بحضسور السسيد عز الدين ميهوبي
وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ،واأسس-رة ال-ف-ق-ي-د ،إ’ل-قاء
النظرة اأ’خÒة على روح الفقيد قبل
اأن يوارى جثمانه الÌى ÃقÈة العالية
بعد صسÓة الظهر.
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تسسمياتها « أازديف» سسيتيفيسس تعني «الÎبة السسوداء»

سسطيف قطب سسياحي وثقا‘ يروي مسسار حضسارة عريقة
حّمامات معدنية ..وجهة ترفيهية وعÓجية

ك-ان ي-ق-ط-ن-ه-ا م-ن-ذ آالف السس-ن ÚسسÓ-لة
ت- -ن- -ت -ه -ي إا ¤رج -ل «ك -روم -ان -ي -و» ال -ذي
لم -ازي -غ « ،ح -ام-لÚ
ان -ح -در م -ن ذري -ة ا أ
لح- -رار» وال- -ذي- -ن
م - -ع - -ن- -ى «ال- -رج- -ال ا أ
ت -ن -ظ -م-وا ع-ل-ى شس-ك-ل ق-ب-ائ-ل و ⁄ت-ظ-ه-ر
ال- -دول- -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -وج -ود إال ب -ع -د
ال- -ق- -رن ال- -ث- -الث وال -ث -ا Êق -ب -ل اŸي Ó-د.
لقوال حول ما إاذا كانت تابعة
اختلفت ا أ
Ÿملكة سسينيسسا أاو ‡لكة سسيفاقسس .لكن
لرج- -ح أان- -ه -ا ك -انت ت -اب -ع -ة لسس -ف -اقسس
ا أ
ب -حسسب دراسس -ات ال -ب -اح-ث ÚواŸؤورخ.Ú
سسميت باسسم «أازديف» ثم «سستيبفيسس» و
ال -تسس -م -ي -ات ج -م -ي -ع -ه -ا ت -ع -ن-ى « الÎب-ة
السس -وداء « .إان-ه-ا سس-ط-ي-ف ال-ت-ي ن-ت-وق-ف
عندها ‘ صسفحة «مدن وتاريخ» لرصسد
Óتي.
مسسار اŸاضسي والتطلع ل آ
لسستاذ /عبد القادر حمداوي
*بقلم :ا أ
باحث ‘ التاريخ
سشطيف ،مدينة رائعة من أاغنى اŸناطق ‘
ششمال إافريقيا .منازلها متقاربة ،هي منطقة
قدÁة اسشمها يعود ا ¤العهد الروما Êومعناه
ب -ال ّ-ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة «الÎب-ة السش-وداء» ،و‘ ذلك
سشميت باسشم «أازديف» ،ثم «سشتيبفيسس» ،وكل
التسشميات تعنى « الÎبة السشوداء « .ركزت
م -ع -ظ -م ال -ب -ح-وث ال-ت-ي ت-ع-رضشت ا ¤م-ع-رف-ة
سشطيف ،كما أاششار علماء التاريخ واآ’ثار أانه
وج -دت حضش -ارة روم -ان -ي -ة ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة.
واآ’ثار اŸوجودة خ Òدليل على ذلك.
أارجع اŸؤورخون ا ¤أان سشطيف كان يقطنها
م -ن -ذ آا’ف السش -ن Úسش Ó-ل -ة ت -ن -ت-ه-ي إا ¤رج-ل
«كرومانيو» الذي انحدر من ذرية اأ’مازيغ «
الرجال اأ’حرار» والذين تنظموا على ششكل
قبائل و ⁄تظهر الدولة ا÷زائرية للوجود إا’
بعد القرن الثالث والثا Êقبل اŸيÓد.
اختلفت اأ’قوال حول ما إاذا كانت سشطيف
تابعة Ÿملكة سشينيسشا أاو ‡لكة سشيفاقسس .لكن
اأ’رج- -ح أان- -ه -ا ك -انت ت -اب -ع -ة لسش -ف -اقسس .ق -ام
ي -وغ-رط-ة Ãح-ارب-ة ال-غ-زو ال-روم-ا ،Êشش-ه-دت
اŸعركة الششهÒة والفاصشلة ب Úيوغرطا و»
ماريوسس» .ومنذ  10٥ق م  /حتى  ٤٢م.
ازداد تدخل الرومان وأاصشبح أاك Ìسشفورا‡ ،ا
أادى إا ¤نششوب العديد من الثورات .أاششهرها
«ثورة تاكفاريناسس « ‘ الفÎة ما ب 1٧ Úم و
 ٢٤م.

تاكفاريناسس مّر من هنا

نظم تاكفاريناسس جيششا قويا من اأ’ها‹ ‘
م-ن-ط-ق-ة سش-ط-ي-ف وال-ذي-ن سش-اه-م-وا مسش-اه-مة
فعالة ‘ تلك الثورة .نزل الوندال ‘ ششمال
افريقيا سشنة  ٤30أاغرتهم خصشوبة اأ’راضشي
وسشهولة العيشس .حاول الوندال ا’سشتيÓء على
البÓد تابع لنظام الرومان .وسشلك البيزنطيون
ط -ري -ق ال -ون -دال ‘ ا’ح -ت Ó-ل ،و“ك -ن-وا م-ن
الدخول إا ¤أارضس الوطن بالدسشائسس وا◊يل.
ق -اوم الشش -عب ا÷زائ -ري اÙت -ل ب -ك-ل ق-واه،
ب -ره -ن السش -ك -ان ع -م -ا ك -ان ‘ ضش -مÒه-م م-ن
حماسس حي غيور على وطنه .أاقيمت مدينة
سشطيف ‘ وسشط السشهل اŸرتفع وهي مدينة
ك -بÒة .اق -ت-ح-م ال-ك-ت-ام-ي-ون اŸدي-ن-ة وه-دم-وا

سش- -وره- -ا ان- -ت- -ق- -ام- -ا م- -ن اأ’ع -راب
وأاجÈوهم على دفع ا÷زية .وكانت
لهذه القبيلة ‘ اŸغرب اأ’وسشط
ششأانا كبÒا ‘ العهد اإ’سشÓمي.
ع-رفت م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف اه-تماما
ك- -بÒا وازده- -رت وك- -انت ف- -ي -ه -ا
السشلع رخيصشة و‡لوءة بالبسشاتÚ
واأ’ودي- -ة ،ف- -اأ’ث- -م- -ار ال- -ي- -ان- -ع -ة ت -ق -ط -ف ‘
آاوان-ه-ا.ك-انت السش-ه-ول –ي-ط ب-اŸدي-ن-ة وتنتج
القمح والششع Òوالت Úوغ Òذلك من ا◊بوب
والفواكه .و‘ اŸدينة سشوق عظيمة لها ششهرة
وطنية موقعها ‡تاز بآاثارها النادرة .

العهد العثما..Êمعارك ب Úباي
تونسس وباي قسسنطينة

ششهدت مدينة سشطيف اهتماما كبÒا من قبل
ال -ع-ث-م-ان-ي Úوع-رفت ت-ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا .ح-يث
وج -د ب -ح-دي-ق-ة ال-تسش-ل-ي-ة ح-ي إاسشÓ-م-ي .وق-د
ششهدت اŸدينة عدة معارك كÈى ب Úباي
تونسس وباي قسشنطينة ‘ العهد الÎكي.
‚د بأان العمائر العثمانية متعددة ‘ مدينة
سشطيف ،منها الزوايا اŸتواجدة ‘ اŸنطقة
واŸسش -ج -د ال -ع -ت -ي -ق ال -واق -ع وسش -ط اŸدي -ن -ة
ومسشجد أابوذر الغفاري.
ف -ه -م-ا Áت-دان إا ¤ال-ع-ه-د ال-ع-ث-م-ا Êوخ-اصش-ة
م -ئ -ذن -ت -ه-م-ا ال-ل-ت-ان م-ازال-ت-ا تشش-ه-د إا ¤ال-ي-وم
عبقرية الفن اإ’سشÓمي ،أاما آاثار هذه ا◊قبة،
فقد أاجريت حفريات من  19٧٧م إا 19٨٢ ¤م
ب-ال-ق-ل-ع-ة ال-ب-ي-زن-ط-ي-ة .ح-ديقة التسشلية كششفت
أ’ول م- -رة ع- -ن وج- -ود ح- -ي إاسش Ó-م -ي ،ي -ع -ود
تاريخه إا ¤القرن 9 Úو 10م.
ي -ع -كسس ب -داي -ة ال -ع -م -ارة اإ’سش Ó-م -ي -ة وي-ؤوك-د
الدارسشون للمنطقة أان اŸدينة كانت ‘ أاوج
تطورها وازدهارها حيث كانت نقطة عبور
لنششاط Œاري مكثف ويتمثل هذه اŸنطقة
قصش -ب -ة ك -بÒة ذات أاسش -وار سش -م -ي -ك -ة وع -ال -ي -ة
اأ’بواب.

ع Úالفّوارة  ..األسسطورة

‘ وسش -ط -ه -ا ج -ام -ع ‘ غ-اي-ة ال-ب-ه-اء ت-ع-ل-وه
صشومعة متناهية ا÷مال ،الطريق إاليه سشهل.
وال -ق -رم-ي-د اأ’ح-م-ر يÎاءى ف-وق اŸدي-ن-ة م-ن
بعيد .ونافورة اŸاء تلطف ا÷و وت ّسشر العÚ
وت -ن -عشس ال-زوار ب-رذاذه-ا وك-ل-م-ا ال-ت-ف-تت وق-ع
نظرك على منظر جميل بسشطيف من بينها
مناظر خÓبة « بع Úالفوارة «.
وك -ل م -ن -زل ل -ه ف -ي -ن-اء م-رك-زي وأارب-ع ج-ه-ات
نظمت على ششكل أاجنحة –يط بالفناء ،بيوت
ﬂتلفة التزي Úلكل قاعة ﬂصشصشة بحسشب
تصشميمها.

 15ديسسم..1848 È
بداية السستعمار الفرنسسي

احتلت فرنسشا مدينة سشطيف ،يوم  1٥ديسشمÈ
1٨٤٨م ،بقيادة ا÷نÒال (غالبوا) انتهج العدو
سش -ي-اسش-ة ح-قÒة ق-اه-رة .ت-قشش-ع-ر ل-ه-ا اأ’ب-دان
وب -دأات ا’سش -ت -ن-ط-اق وال-ت-ع-ذيب واإ’ع-دام-ات
واع -ت -ق -ال ال -عشش -رات م -ن اأ’ه -ا‹ وان -ت -زعت
أاراضش-ي-ه-م وسش-ل-مت ل-ل-م-ع-م-ري-ن وك-ذلك ج-ميع
ا’متيازات اأ’خرى وسشاعدت البنوك الكÈى
والشش -رك -ات ال -ع -ق -اري -ة ال-رأاسش-م-ال-ي-ة .ف-ك-انت
ال -ن -ت -ي -ج -ة ت -ده -ور م -ع -يشش -ة السش -ك -ان .ح -يث
الوحششية وجرائم اقÎفها العدو‡ ،ا أادى إا¤
نشش- -وب ث- -ورات وح- -رك- -ات مسش- -ل- -ح- -ة ك- -ث -ورة
اŸقرا Êسشنة 1٨٧1م والتي مسشت جزءا كبÒا
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^ ت- -ق -ع ‘ الشش -م -ال الشش -رق -ي ا÷زائ -ري ،شش -رق ال -ع -اصش -م -ة
ا÷زائر ،مركز الو’ية ،وهي احدى أاهم و’يات ا÷زائر من
ح-يث ال-ك-ث-اف-ة السش-ك-ان-ي-ة ،وم-ك-ان-ت-ه-ا اإ’ق-تصشادية ،كما تعرف
بنششاطاتها الثقافية اŸكثفة ،والفعاليات الفكرية،
والدينية ،والفلسشفية.
^ م -دي -ن -ة ن-ظ-ي-ف-ة ،وج-م-ي-ل-ة ،تشش-ت-ه-ر بسش-ط-ي-ف
ال -ع -ا‹ ،ع -اصش -م -ة ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا ،م-دي-ن-ة عÚ
الفوارة.
^ التسسمية
«أازديف» »،سشيتيفيسس»  ،و»سشطيف» كلها تسشميات
Ÿنطقة سشطيف التاريخية.
^ اŸوقع
تقع و’ية سشطيف ،ششمال ششرق البÓد ،على
ارتفاع حوا‹  1096م ،Îفوق سشطح البحر،
وعلى بعد  300كلم ،ششرق ا÷زائر العاصشمة‘ ،
ج -ب -ال ا’ط -لسس ال -ت -ل -ي ،ع-ل-ى هضش-ب-ات ج-ب-ال
مغرسس وبابور ..
^ اŸناخ
تتميز سشطيف ،بششتاء ،بارد ،و‡طر ،كما تعرف اŸدينة،

من سشطيف.
أافسشد ا’سشتعمار كل ما هو تاريخي والذي
وج- -ده ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ،إاذ اسش -ت -ع -م -ل ا◊ج -ارة
اŸنحوتة التي تعود إا ¤العهد الروما ‘ Êبناء
الثكنات العسشكرية.
أاصشبحت مدينة سشطيف رسشميا Ãوجب أامر
ملكي أاحيطت اŸدينة بسشور له أاربعة أابواب
 ⁄تششهد توسشعا عمرانيا إا’ ‘ عام  191٨م
بعد ا◊رب العاŸية اأ’و.¤
بعد تأاسشيسس جمعية العلماء اŸسشلم :Úبدأات
حركة الوعي تنتششر ومع مرور الوقت اكتسشب
سش -ك -ان سش -ط -ي-ف وع-ي-ا سش-ي-اسش-ي-ا خ-اصش-ة ب-ع-د

هطول ثلوج كثيفة Ÿدة طويلة ،خÓل فصشل الششتاء« ،كالعديد
من اŸدن الداخلية ‘ ا÷زائر» ،أاما الصشيف فهو حار نسشبيا
وجاف.
^ السسياحة
تعت Èمن أاهم اŸناطق السشياحية نظرا Ÿا تتميز به من آاثار
روم-ان-ي-ة ،اŸت-واج-دة ب-ح-دي-ق-ة ال-تسش-ل-ي-ة ،ال-ك-ائنة بها ،واآ’ثار
اŸتواجدة ‘ اŸناطق التابعة للو’ية السشطايفية ،والقريبة
من البلدية السشطايفية ،مركز و’ية
سشطيف ،وعاصشمتها ،من مثل ذلك،
اآ’ثار الرومانية ،اŸوجودة بصشرح
جميلة ،وغÒه ،وآاثار فاطمية ،من
مثل ،منطقة بني عزيز ،كمنطقة
ايكجان ،ومناطق أاخرى كاŸهدية،
وغÒها ،وآاثار اسشÓمية اخرى‘ ،
م-ن-اط-ق م-ت-ع-ددة م-ن ال-و’ية ،ومن
ضشمنها ،منطقة قجال.
مشش- -ه- -ورة ب- -السش- -ي- -اح- -ة ا◊م -وي -ة
ل-ت-وف-ره-ا ع-ل-ى ح-م-ام-ات م-ع-دن-ي-ة
عÓجية ،كحمام السشخنة ،وحمام
قرقور ،وحمام أاو’د يلسس ،وحمام
أاو’د تبان ،وكذلك حمام الصشا◊ Úبا◊امة سشطيف جنوبا،
اŸعروف بدرجة ا◊رارة العالية Ÿياهه اŸعدنية .تسشتقطب
السش -واح ،بشش -ك -ل مسش -ت -م -ر ،وذلك بسش -بب ال -نشش -اط ال -ت-ج-اري،

تأاسشيسس
اأ’حزاب السشياسشية ا◊ديثة ،وششيدت ا÷معية
 1٤0م -درسش -ة ع ÈالÎاب ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م
والتثقيف.
ششهدت اأ’يام اأ’خÒة ‘ الفÎة التي سشبقت
 0٨م- -اي 19٤٥م ح -رك -ات قصش -وى اسش-ت-ع-دادا
Ÿواج- -ه -ة ال -ط -وارئ و›اب -ه -ة م -ا عسش -ى أان
ي -ح -دث م -ن م -ف -اج -ئ -ات ال -ع -دو ح -يث ب-داأت
اŸظ -اه -رات السش -ل -م -ي -ة اŸط -ال -ب -ة ب -ا◊ري-ة
وا’سش -ت -ق Ó-ل ورد ا◊ق-وق الشش-رع-ي-ة ل-لشش-عب
ا÷زائري .لكن اŸؤوامرة دبرها الفرنسشيون
ا◊اقدون على الششعب ا÷زائري ،الدراسشات
وا◊يثيات توحي بأان العدو الفرنسشي له ضشلع
‘ تدب Òا◊وادث الدامية ليوم الثامن ماي
19٤٥م .
إان الذين سشقطوا غدرا ‘ سشاحات الفداء
برصشاصس العدو وغداة انتفاضشة  ٨ماي ،يعدون
ب -اآ’’ف وإاب -راز تضش -ح -ي -ات -ه-م ‘ سش-ب-ي-ل ال-ل-ه
والوطن .حوادث  ٨ماي  ٤٥اŸؤوŸة التي ذهب
ضشحيتها  ٤٥أالف من أابناء قاŸة وسشطيف
وخراطة وغÒها من اŸدن ا÷زائرية.
“ ⁄ضس سشنوات على تلك اŸأاسشاة حتى قام
الشش -عب ا÷زائ -ري ب -ق -ي -ادة ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني بثورة ،يوم فا— نوفم Èاÿالدة ،التي
ضش -رب ف -ي -ه -ا ج -يشس ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي أاروع
اأ’م-ث-ل-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة والشش-ج-اع-ة وح-ط-م أاكÈ
وأافضش- -ع وأابشش -ع اسش -ت -ع -م -ار ع -رف -ه ال -ت -اري -خ.
اسشÎج -عت ا÷زائ -ر اسش-ت-قÓ-ل-ه-ا وأاصش-ب-ح ل-ه-ا
مكان الصشدارة ب Úالدول واأ’·.

اŸكثف باŸنطقة ،باإ’ضشافة ا ¤الفعاليات الفكرية ،والدينية،
والثقافية...
لقتصساد
^ا إ
ت-ت-م-ي-ز ب-ت-ن-وع اأ’نشش-ط-ة ا’ق-تصش-ادي-ة ،ال-فÓ-ح-ي-ة منها بجميع
أانواعها من الزراعة،وتربية اŸواششي ،وغÒها ،والصشناعية،
حيث ازدهرت بها ،الصشناعة بنوعيها ،اÿفيفة منها ،والثقيلة،
والتجارية ،حيث ‚د بلدية سشطيف ،مليئة بأاسشواق ا÷ملة،
ك -م -ا ت -ع -رف ،ب -أاسش -واق ال -ت -ج -زئ -ة اŸم -ي -زة ،ال -ت -ي ي-ج-د ب-ه-ا
اŸسشتهلك ،كل ما يحتاج إاليه ،ومراكز Œارية ،قل مثيلها ‘
الوطن ا÷زائري مثل اŸركز التجاري الذي دششن مؤوخرا
«بارك مول» ،وهو أاك Èمركز Œاري ‘ ا÷زائر حيث يحتوي
على الكث Òمن اŸرافق وهو مركز Œاري عصشري زاد مدينة
سشطيف جما’..
النشساطات والفعاليات
الفكرية والدينية والثقافية
ت-ع-ت Èم-رك-زاً ل-ل-ف-ع-ال-ي-ات ،وال-نشش-اط-ات ،ال-ف-ك-ري-ة ،وال-دي-نية،
وال-ث-ق-اف-ي-ة ،ح-يث ت-ق-ام ب-ال-ب-ل-دي-ة ،سش-ن-وي-ا ،مؤو“رات ،فكرية،
ودي-ن-ي-ة ،وف-لسش-ف-ي-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة ا ¤ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،من
ندوات ،ومؤو“رات عربية ،وششمال افريقية ،وقارية ،ودولية،
‘ ال -ف -لسش -ف -ة ،وال -ف -ك -ر ،وال -دي -ن ،وب -ال-نسش-ب-ة ا ¤ال-نشش-اط-ات
الثقافية ،تقام بالبلدية السشطايفية ،مسشابقات ‘ ،اŸسشرح
والسشنيما ،والفنون التقليدية ،كما تقام بها الندوات اأ’دبية،
واأ’مسشيات الششعرية ،وغ Òذلك.

السسبت  ٢٦نوفمبر  ٢01٦م
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اŸوافق لـ  ٢٥صسفر  1٤٣٨هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

ب Úألطب أ◊ديث وألفقه أل ّصصريح

لسصÓم ،ول حث عليه ،فهو مÎوك لختيار الناسض ما هو أانسصب
لقارب  ⁄يرد به نهي صصريح ‘ ا إ
زواج ا أ
لقارب ليسض ضصارا على
لهم ،ولعل هذا النهج يؤوكد ما توصصل إاليه الطب ا◊ديث ‘ هذا اŸوضصوع ،وهو أان زواج ا أ
طول اÿط ،فقد يكون نافعا ‘ ،حالة ارتفاع نسصبة الذكاء وا÷مال والقوة ‘ العائلة ،وبالتي فالقول بأان زواج
لسصÓم أاباحه ،كÓم تعوزه الصصحة العلمية.
لقارب كله ضصرر ،مع كون ا إ
ا أ

باألجيال القادمة من أاجل ا÷يل ا◊اضسر ،وهكذا
‚د ‘ ال -ن -ه -اي -ة ح -ت -ى ‘ األم -راضض اÙك -وم-ة
بجينات متنحية ل تفضسيل لزواج األقارب على
زواج األباعد ول لزواج األباعد على زواج األقارب.
والح-ت-م-ال ال-ع-ل-م-ي ل-ن-ق-ل ال-ق-ل-ة م-ن األمراضض
ال-وراث-ي-ة ال-ن-اŒة م-ن ج-ي-ن-ات م-ت-ن-ح-ية عن طريق
زواج األقارب يقع ‘ حالة واحدة ،وهي أان يكون
أافراد اÛتمع أانقياء وراثيا وأافراد األسسرة غÒ
أانقياء وراثيا
أام- -ا زواج األق- -ارب ،ف Ó- -ي- -وج -د إاط Ó-ق -ا نصض
صسحيح ينهى عن ذلك ،وحديث «غربوا النكاح» ل
يصسح ،وقد تزوج النبي  -عليه الصسÓة والسسÓم -
من ابنة عمته زينب ،واآلية القرآان صسريحةÉj{ :
øgQƒLGC â«JGC »JÓ
q dG ∂LGhRGC ∂d Éæ∏∏MGC ÉfqGE »ÑædG É¡jqGC
‡∂ªY äÉæHh ∂«∏Y ¬∏dG AÉaGC É
q ∂æ«Á âµ∏e Éeh
}...∂J’ÉN äÉ˘æ˘Hh ∂dÉ˘N äÉ˘æ˘Hh ∂JÉ˘ª˘Y äÉ˘æ˘Hh
(األحزاب ،)٥0 :وبيّنت سسورة النسساء اآلية ٢٤ - ٢٣
اÙرمات حصسرا؛ فما عدا ذلك من األقارب فهو
جائز قطعا ،وهذا ل Áنع أان يفضسل التقليل من
زواج األق- -ارب ح- -ف- -ظ- -ا ع- -ل -ى اتسس -اع ال -ع Ó-ق -ات
واŸصس -اه -رة ،وخشس -ي -ة أان تÎسس-خ ب-عضض الصس-ف-ات
الوراثية السسلبية؛ فيكون من باب التفضسيل وليسض
من باب التحر.Ë
وأاحيانا قد ‚د أاقارب تزّوجوا من بعضسهم وهم
‘ كمال الذكاء والعقل وسسÓمة ا÷سسم مع اللتزام
‘ الدين فÒاعى كل شسيء بحسسبه ،ول مانع أايضسا
من أاراد أان يتزوج من قريبة أان يجري فحصسا طبيا
ليتأاكد من عدم وجود بعضض اŸوانع الطبية.
ويقول مسسعود صسÈي الباحث الشسرعي بكلية
دار العلوم :زواج األقارب  ⁄يرد النهي ‘ الشسرع
Óباحة ،حتى
عنه ،ول األمر به ،وإا‰ا ترك األمر ل إ
تدرسض كل حالة على حدتها ،فرÃا كان األنسسب أان
ي -ت -زوج ال -رج -ل م -ن ق -ري-ب-ت-ه ،ف-رÃا ك-انت ه-ن-اك
اع-ت-ب-ارات اج-ت-م-اع-ي-ة ت-رج-ح ال-زواج م-ع ال-ق-رابة،
ورÃا كان الزواج من األقارب يفضسي إا ¤قطع
الرحم ،أاو زيادة اŸشساحنات ب Úاألقارب ،إان كان
ي -ع -رف ع-ن ال-ع-ائ-ل-ة أان ال-ود ب-ي-ن-ه-م غ Òمسس-ت-ق-ر.
و‡ا ذك- -ره ال -ف -ق -ه -اء أان ي -خشس -ى ضس -ع -ف األولد،
والتحقيق فيها لرأاي األطباء ،وقد ثبت أان األمر
ليسض قطعيا
ث النبي ـ صسلى الّلـه عليه وسسّلم ـ على
وقد ح ّ
صسفات يختار الرجل زوجته على أاسساسسها ،و⁄
ي -ذك -ر م-ن-ه-ا أان ت-ك-ون ال-زوج-ة غ-ري-ب-ة ل ي-رب-ط-ه-ا
ب -زوج -ه -ا نسسب ،ب -ل ط -لب ال -ت-خ Òم-ن الصس-ا◊ات
األكفاء ،فعن عائشسة  -رضسي الله عنه  -قالت :قال
رسس -ول ال -ل -ه ـ صس -ل -ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ «ت-خ-يّ-روا
لنطفكم ،وانكحوا األكفاء ،وأانكحوا إاليهم».
و‘ القرابة صسفات قد ل توجد ‘ األباعد،
و‘ األباعد صسفات قد ل توجد ‘ األقارب ،ولذا
قال العرب قدÁا :الغرائب أا‚ب ،وبنات العم
أاصس.È
و‡ا يدل على جواز الزواج من األقارب أان الله
تعا ¤زوج رسسوله ـ صسلى الّلـه عليه وسسّلم ـ ابنة
عمته زينب بنت جحشض ،بل  ⁄يزوج الله نبيه
إاحدى النسساء غÒها ،وهي قريبته.
وجاء النصض القرآا Êيبيح هذا ،فقال تعاÉjn{ :¤
ø
∂ n «rJnGB »JpÉ∏sdG
∂ n LnGhnRrnGC
» n dn Éæn∏r∏nMrnGC ÉfsGEp
s goQnƒLooGC â
t ÑpæsdG É¡njtnGC

هام جدا

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

لقــــــــارب
زواج ا أ

إاذا نظر أاي عا ⁄نظرة متأانية ‘ أابعاد هذا
اŸوضسوع؛ لوجد أان القول بأان زواج األقارب يعطي
الفرصسة لزيادة األمراضض الوراثية ‘ الذرية ليسض
قول صسحيحا ‘ كل األحوال ،قد يكون صسحيحا ‘
حالت معينة..ولكنه ليسض صسحيحا ‘ كل ا◊الت،
وبالتا‹ ل ينبغي أان يكون قانونا عاما أاو قاعدة
عامة.
لسصاسصية ‘ هذا
وهناك بعضض ا◊قائق ا أ
اŸوضصوع:
 - 1زيادة نسسبة ظهور األمراضض الوراثية ‘
الذرية الناŒة من العوامل الوراثية اŸتنحية من
ك Óاألبوين ليسست معتمدة على زواج األقارب ‘
ك -ل األح -وال ،ول -ك -ن-ه-ا ت-ع-ت-م-د أاسس-اسس-ا ع-ل-ى م-دى
ان -تشس -ار ال -ع -ام -ل ال-وراث-ي اŸرضس-ي اŸت-ن-ح-ي بÚ
أافراد اÛتمع ككل.
 - ٢فإاذا كان منتشسرا بنسسبة أاك Ìمن ‘ ٨ :1
اÛت- -م- -ع؛ ف -إان زواج األب -اع -د ل ي -ك -ون ضس -م -ان -ا
إل‚اب أاصسحاء وراثيا.
نفهم من ذلك أان ظهور بعضض األمراضض الوراثية
‘ الذرية ‘ اÛتمعات التي تنتشسر ب Úأافرادها
العوامل الوراثية اŸرضسية اŸتنحية انتشسارا نحو
 ٨ :1تتسساوى نسسبة ظهورها ‘ الذرية ‘ زواج
األقارب وزواج األباعد على سسواء.
وه- -ن -اك ف -رضض آاخ -ر إاذا ك -انت نسس -ب -ة ان -تشس -ار
العامل الوراثي اŸرضسي اŸتنحي ‘ اÛتمع أاكÌ
من  % 1٢وكانت أاسسرة ‘ هذا اÛتمع نقية وراثيا
‘ هذه ا◊الة ،فإان الزواج ب Úاألقارب ‘ هذه
األسس - -رة أافضس - -ل ك - -ثÒا وأاك Ìضس - -م- -ان- -ا م- -ن زواج
األباعد.
ومن أامثلة تلك األمراضض  -مرضض األنيميا
اŸن -ج -ل -ي -ة :إاذا ك -ان ال -ع -ام -ل ال -وراث -ي اŸت -ن-ح-ي
منحصسرا ‘ أافراد أاسسرة معينة أاك‡ Ìا هو ‘
أافراد اÛتمع من حولهم ،فإان زواج األباعد يكون
أافضسل من زواج األقارب .أاما إاذا كان العكسض هو
الصسحيح وكان أافراد األسسرة أانقياء وراثيا وأافراد
اÛتمع من حولهم ينتشسر فيهم العامل الوراثي
اŸتنحي ،ففي هذه ا◊الة يكون زواج األقارب
أاك Ìضسمانا وأامنا من زواج األباعد ،فمث‘ Ó
ب -عضض م -ن -اط -ق إاي-ط-ال-ي-ا وصس-ق-ل-ي-ة ي-وج-د ال-ع-ام-ل
الوراثي اŸتنحي Ÿرضض األنيميا اŸنجلية منتشسرا
‘ أافراد اÛتمع بنسسبة تصسل  ،%10والنسسبة أاعلى
‘ ›تمعات أاخرى مثل بعضض مناطق كينيا حيث
تصسل النسسبة إا ‘ % ٤0 ¤أافراد اÛتمع ،فإاذا
افÎضسنا أان أاسسرة هاجرت إا ¤هناك وكان أافرادها
أانقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي ،أاف Óيكون
زواج األقارب أافضسل من زواج األباعد؟
لقارب له
و ل يجوز أان ننسصى أان زواج ا أ
جوانب إايجابية:
أا  -إاذا ك -ان ب -األسس -رة ع -وام -ل وراث-ي-ة م-رغ-وب-ة
ليسست ‘ غÒها من األسسر مثل صسفات ا÷مال
والذكاء والقوة أاو طول العمر وغÒها ،حينئذ يكون
زواج األقارب أافضسل من زواج األباعد ،شسريطة أال
يسستمر الزواج ب Úاألقارب جي Óحتى ل تتحول
األسسر إا› ¤تمعات صسغÒة مغلقة ،وهو ماثبت
وراثيا أانه مضسر.
وهكذا تتسساوى الحتمالت فى زواج األقارب
واألباعد ‘ هذه ا◊الت وسسواء كان هذا أاو ذاك
فالرسسول ـ صسلى الّلـه عليه وسسّلم ـ أامرنا بالتخ Òإاذ
ق -ال «ت -خ ّ-ي -روا ل -ن -ط -ف -ك -م» ،وال -ت-خ ‘ Òعصس-رن-ا
ا◊اضسر أاسساسسه السستشسارة الوراثية.
وا÷انب اإليجابي اآلخر ‘ زواج األقارب هو
عدم التضسحية بجيل من أاجل جيل آاخر ،ولشسرح
هذه النقطة نفÎضض أان ‘ ›تمع ما صسار الزواج
ب Úأاقرباء فقط ‘ هذه ا◊الة ‚د أان نسسبة
تواجد ا÷ينات اŸرضسية ‘ هذا اÛتمع سستزداد
‘ ذرية هذا ا÷يل نتيجة عدم التخلصض من هذه
ا÷ي- -ن- -ات اŸرضس- -ي- -ة ،إاذ أان ال -ت -ق -اءه -ا ‘ ح -ال -ة
مزدوجة أاو نادر ا◊دوث.
وال -ن -ت -ي -ج -ة أان-ه Ãرور األج-ي-ال سسÎت-ف-ع نسس-ب-ة
تواجد هذه ا÷ينات اŸرضسية ‘ اÛتمع ،وهذا
يؤودي إا ¤زيادة مطردة ‘ ظهور األمراضض الوراثية
اÙكومة بهذه ا÷ينات ‘ األجيال القادمة مثل
مرضض تليف البنكرياسض.
نخرج من هذا بنتيجة هامة ،وهي أان زواج
األق -ارب ق -د يضس -ح -ي ب -ا÷ي -ل ا◊اضس -ر م-ن أاج-ل
األج -ي -ال ال -ق -ادم -ة ،و زواج األب -اع -د ق -د يضس -ح-ي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فأاباح له الزواج من بنات العم والعمة ،واÿال
واÿالة ،وهي من أادنى الدرجات قربا ،فعرفت
اإلباحة.
وإا‰ا يتغ Òا◊كم من اإلباحة إا ¤الكراهة أاو
إا ¤ما هو أاشسد منها ،إان كان هناك سسبب يحول
اإلباحة إا ¤غÒها ،من ثبوت الضسرر الصسحي ،أاو
التفكك األسسري ،أاو عدم السستقرار الجتماعي
ب Úأاسسر األقارب واألرحام.
يقول اإلمام ابن كث ‘ Òتفسس Òقوله تعا:¤
{äÉæHh ∂dÉN äÉæHh ∂JÉªqY äÉæHh ∂ªqY äÉæHh
 ،}∂J’ÉNهذا عدل وسسط ب Úاإلفراط والتفريط
فإان النصسارى ل يتزوجون اŸرأاة إال إاذا كان الرجل
بينه وبينها سسبعة أاجداد فصساعدا ،واليهود يتزوج
أاحدهم بنت أاخيه وبنت أاخته فجاءت هذه الشسريعة
الكاملة الطاهرة بهدم إافراط النصسارى ،فأاباح بنت
ال- -ع- -م وال -ع -م -ة وب -نت اÿال واÿال -ة ،و–ر Ëم -ا
فرطت فيه اليهود من إاباحة بنت األخ واألخت،
وه -ذا شس -ن -ي -ع ف -ظ -ي -ع ،وإا‰ا ق-ال∂ªqY äÉæ˘Hh{ :
.}∂J’ÉN äÉæHh ∂dÉN äÉæHh ∂JÉªY äÉæHh
وعلى كل ،فالزواج من األقارب مباح ‘ األصسل،
على أان تراعى الظروف الجتماعية والصسحية‘ ،
كل حالة من ا◊الت دون القياسض على أاخرى ،مع
ال -ق -ي -ام ب -ال -كشس -ف ال -ط-ب-ي وف-ح-وصض ال-زواج ق-ب-ل
إا“امه.

أية ومعنى
قال تعا ‘ ¤سسورة نوحGhôØ¨à°SG â∏≤a{ :
 }GQÉØqZ ¿Éc ¬fqGE ºµqHQصسدق الله العظيم .اآلية
‘ سسورة نوح رقم  ،10وفيها يقول نوح عليه
السسÓم لقومه حينما اسستكÈوا وأاصسروا على
الكفر :ارجعوا إا ¤ربكم وابتعدوا عّما أانتم
فيه ،وتوبوا إا ¤الله من قريب ،فإان من تاب
إاليه تاب عليه مهما كانت ذنوبه ‘ الكفر،
وسسÒسسل عليكم األمطار الغزيرة اŸتواصسلة،
وينبت لكم الزرع والثمار وÁددكم باألموال
واألولد ،ويك Ìا Òÿعندكم بعد أان حرمتم
من هذا كله بسسبب “ّردكم وعنادكم وكفركم.
ون -وع السس -ت -غ -ف -ار ه -و ال -ت-وب-ة إا ¤ال-ل-ه،
وصسيغته تكون بأاي لفظ من األلفاظ التي تدل
على التوبة مع النية لÎك اŸعاصسي وعدم
العودة إاليها مثل لفظ «أاسستغفر الله العظيم»
ثÓثًا« ،الّلهم إاّني تبت إاليك فاقبل توبتي وتب
عليّ»« ،تبت إا ¤الّلـه ورجعت إا ¤الّلـه وندمت
على ما فعلت ،وعزمت على أاّل أاعود إا¤
اŸعاصسي أابدا ً وبرئت من كل دين يخالف دين
اإلسسÓم ،وأاشسهد أاّل إاله إال الّلـه وأاشسهد أاّن
ّﬁمدا ً رسسول الّلـه ،وصسّلي الّلـه على سسيّدنا
ﬁمد» .ول يلزم هذا اللفظ بالذات للعاصسي
من اŸسسلم Úبل أاي لفظ يدل عليه ألن شسرط
التوبة هي السستغفار والتوجه من اŸعاصسي،
والعزم على عدم العودة إاليها ،وأان تكون قبل
الغرغرة

á«Yô°T ihÉàa
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لزواج يعاملون زوجاتهم معاملة سصيئة،
❊ سض :بعضض ا أ
لفضص-ل ل-ل-زوج-ة الصص Èع-ل-ي ه-ذه اŸع-ام-ل-ة أام م-ن
ف -ه -ل ا أ
حقها طلب الطÓق؟
❊❊ ج :إان الزوجة سسكن للرجل ،فليسض له أان يوقع الضسرر بها
وعليه اأن يجعل دسستوره قول الله تعا{ :¤فامسسكوهن Ãعروف أاو
سسّرحوهن بإاحسسان ول “سسكوهن ضسرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك
فقد ظلم نفسسه} .وللضسرر قد يكون بالفعل كضسرب الزوحة بÓ
سس -بب أاو اإك -راه -ه -ا ع -ل-ى ف-ع-ل اŸع-اصس-ي أاو ال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ي-ه-ا ‘
اŸعيشسة وهو قادر على السسعة إلرضساء أامه مث ًÓوإاغضساب زوجته
دون سسبب معقول أاو Áسسكها كرها لتطلب الطÓق بعد أان تتنازل
عن حقها وتعطيه ماًل ،وقد يكون الضسرر بالكÓم ا÷ارح .أاو
تعيÒها بأان اأهله أافضسل من اأهلها عندئذ يحق للزوجة طلب
الطÓق سسواء كان الزوج موسسرا ً أاو معسسرا ً ألن عليه أان يقدم لها
كل ما يسستطيع تقدÁه حتي يولف قلبها ويصس Èعليها إاذا صسدر
منها خطأا غ Òمقصسود .قال تعا¿ÉEa ±hô©ŸÉH øghô°TÉYh{ :¤
.}GÒãc GÒN ¬«a ¬`q∏dG π©éjh ÉÄ«°T GƒgôµJ ¿GC ≈°ù©a øgƒªàgôc
لذا يجب على الزوج اأن يكون رقيقاً مع زوجته ،فإاكرامها دليل
الشسخصسية القوية واإهانتها عÓمة للؤومه والضسعف◊ ،ديث رسسول
الّلـه ـ صسلّى الله عليه وسسّلم ـ «ما أاكرمهن اإّل كر Ëوما أاهانهن إاّل
لئيم».
وعلى الزوج أان يصسون زوجته ويحفظها من كل ما يجرح
كرامتها وÁنحها حقها كام ً
 ،Óفإاذا كره منها شسيئاً فإانه ل يكون
سسبباً ‘ التفريط ‘ اأدنى حقوقها ◊ديث« :إانّ الّلـه يغار وإان
اŸؤومن يغار وغÒة الله أان يأاتي العبد ما حّرم عليه».
ول يجوز اأن ينظر إا ¤حقوقه هو ويÎك حقوق زوجته عليه،
حتى إان اإلسسÓم اسستحب أان يتزين لزوجته ،كما تتزين هي له.
وعلى الرغم من اأن اŸرأاة من حقها إاذا وجدت ضسررا ً أان تطلب
Óسسرة واسستقرارا ً لها
الطÓق ،إال أان األفضسل لها اأن تصس Èصسيانة ل أ
Óولد من التشسرد ،وسسيبارك الله لها كثÒا ً ‘ الدنيا
وحفظاً ل أ
بالصسحة والÈكة ‘ األولد واألموال ،اإذ يعّوضسها الله بهذا خÒا ً
عما كابدته من قسسوة زوجها ألّنها فعلت أاك Ìمن اŸفروضض عليها
و–ملت فوق طاقتها.
لذا يسستحب إاذا وقع عليها اأذي من زوجها أال تسسرع ‘ طلب
الطÓق« ،أاّيـما امرأاة صسÈت على سسوء خلق زوجها أاعطاها الله
مثلما اأعطى آاسسية فرعون ،واأÁا رجل صس Èعلى سسوء خلق زوجته
أاعطاه الله مثلما أاعطى سسّيدنا نوح وسسّيدنا لوط» صسدق رسسول
اللّـه ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ

مصصائب أŸؤؤمن Úوألعصصاة أŸذنبÚ؟

الفرق ب ÚاŸصسائب التي يبتلي الله بها اŸؤومن Úلختبار درجة
إاÁانهم وب Úالتي يبتليه بها عقاباً له فرق واضسح ،ألن الله تعا¤
لنسسان بأاشسياء اختبارا ً له .قال تعاô°ûdÉH ºcƒ∏Ñfh{ :¤
قد يبتلي ا إ
 ،}áæàa ÒÿGhفهو سسبحانه وتعا ¤قد يبتلي اإلنسسان Ãرضض أاو بهم
أاو بأاي شسيء ليكّفر عنه من سسّيئاته قد يبتليه وهو يحبه أاي لÒفع
قدره عنده .وقال اأبو بكر  -رضسي الله عنه  -يا رسسول الله إاّنا
مؤواخذون Ãا نتكّلم؟ قال« :نعم» ،فقال اأبو بكر  -رضسي الله عنه -
ل -ن ي -دخ -ل أاح -دن -ا ا÷ن-ة ،ف-ق-ال صس-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م« :أالسست
“رضض..األسست كذا ،»..وقال صسلى الله عليه وسسلم« :ما يصسيب
اŸؤومن من نصسب ول وصسب ول هم ول غم حتى الشّسوكة يشساكها إال
كّفر الله بها من خطاياه» .فقد يكون ‘ النعمة ابتÓء ،وقد يكون
‘ النقمة جزاء من الله سسبحانه وتعا ،¤ولذلك يقول الشساعر:
قد ينعم الله بالبلوى وإان عظمت
ويبتلي الّلـه بعضض النّاسض بالّنعم
أاي أان ال- -ب -ل -وى أاو ال -ك -ارث -ة ال -ت -ي ‘ رأاي -ي ورأايك ف -ي -ه -ا ضس -رر
باإلنسسان ،واإلنسسان يشسمئز منها ويتضسايق .هذه الكارثة قد تكون
منحة خفية ل نطلع نحن عليها ،وقد يكون فيما تفرح به من جاه أاو
منصسب اأو مال اأو وظيفة أاو ولد أاو بنت أاي اأي شسيء من نعم ا◊ياة،
قد يكون فيه اختبار إلÁان اإلنسسان.
واإما أان يكون البتÓء عقابا فهذا واضسح ،ألن الله سسبحانه
وتعا ¤قد يبتلي بعضض العباد Ãصسيبة اأو مرضض نظرا Ÿعصسية
اقÎفوها ،وقد Áنع الرزق بسسبب ذنب يصسيبه اإلنسسان وقد يجلب
إاليه الرزق بسسبب طاعة.
ولذلك يقول الرسسول ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ «إاّن روح القدسض
نفخ ‘ روعي  -أاي األقى ‘ قلبي  -لن “وت نفسض حتى تسستكمل
أاج -ل -ه -ا ورزق-ه-ا ف-ات-ق-وا الّ-ل-ـه واأج-م-ل-وا ‘ ال-ط-لب ،ول ي-ح-م-ل-ن-ك-م
اسستبطاء الرزق اأن تطلبوه Ãعصسية الله فإان ما عند الله ل ينال اإل
بطاعة».

دعــاء اليـــــوم
الّلهم إاّني أاسستغفرك من
كل ذنب خطوت إاليه برجلي
أاو مددت إاليه يدي أاو تأاّملته
ب- -بصس- -ري أاو أاصس- -غ- -يت إال -ي -ه
بأاذ Êأاو نطق به لسسا .Êالّلهم إاّني أاسستغفرك من كل
سسّيئة ارتكبتها ‘ وضسح النهار أاو سسواد الليل.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السشبت  ٢٦نوفمبر ٢٠1٦

ا◊مل

’ ُتحاول أان تبحث عن الوجه
اآ’خر من أاي uششخصصٍ حّتى لو
يء ؛ يكِفي اأّنه احترمك
ُكنت متأاuكد أاّنه سش ّ
وأاظهر لك الجانبَ اأ’فضشلَ منه.
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‚ـ ـ ـت من م ـ ـوت بعد سسقوطها من
الطابق  15بفندق ‘ بوخارسست

ث ،حيث

يارب هون أ⁄
ألكيماوي على
مرضضى
ألسضرطان ،أللهم
إأجعله يسضري
بأاوردتهم باردأ
وإأجعل عاقبته
ألعافية،

الثور

’ تجعل كÓم الغير يؤوثر فيك،
ما دمت واثقاً مما تفعل فأانت
ترى ششيئاً وهم يرون ششيئاً آاخر.

ا÷وزاء

بعضص اأ’حزان مجرد صشفحة
مظلمة لو قلبتها ’كتششفت جمال
الصشفحات التي تليها فالمسشافة بين الحزن
والفرح قد تكون خطوة.

السشرطان

º∏©J πg
’سضرة فهذأ ُيخفف
^ أنه بمجرد أن تولد بنت في أ أ
’باء في حياتهم
ألضضغط وألتوتر ألنفسضي لدى أ أ
بشضكل عام ويزيد من حظوظهم ليعيشضوأ لفترة
أطول طبقاً للدرأسضات؟

ن الجو سشاكنًا

رك سشاكنًا وهو

جب كيف
أيضشًا فاختاروا

ظة!!

أانقذت العناية اإ’لهية سشيدة من الموت المحقق رغم
سش -ق -وط -ه-ا م-ن ن-اف-ذة غ-رف-ت-ه-ا ب-ال-ط-اب-ق  15بأاحد
ال- -ف- -ن- -ادق ب- -ال- -ع- -اصش- -م- -ة ال- -روم -ان -ي -ة ب -وخ -ارسشت.
وذك -ر م -وق -ع «روم -ان -ي -ا -إانسش -اي -در» اإ’خ -ب -اري ،أان
ال- -ح- -ادث وق- -ع ه- -ذا اأ’سش- -ب -وع ع -ن -دم -ا أاب -ل -غ أاح -د
اأ’ششخاصص السشلطات عبر رقم الطوارئ بأانه ششاهد
سشيدة تسشقط من الطابق  15بأاحد الفنادق ،وسشرعان
ما وصشلت فرق اإ’سشعاف إالى موقع الحادث ،حيث
عثروا على السشيدة ملقاة فوق سشقف موقف سشيارات
الفندق وكانت فاقدة الوعي وفي حالة غيبوبة ،لكن
م - - - - -ع وج - - - - -ود ع Ó- - - - -م- - - - -ات ال- - - - -ح- - - - -ي- - - - -وي- - - - -ة.
تم نقل السشيدة إالى أاحد المسشتششفيات القريبة ،فيما
تسشعى السشلطات حاليا لمحاولة معرفة ما إاذا كان
الحادث عرضشياً أام متعمدا مع سشبق اإ’صشرار.

LK

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

’نها
’ن ألحياة ’ تسضتقر على حال و أ
^ أ
تأاخذك بين ضضيق وأتسضاع عّود نفسضك على
ألرضضا بكل شضيء.

ج ،فقال

^ أنه في أللغة ألسضويدية رسضمياً ،تم إأضضافة كلمة
(ز’تان) للقاموسس ،كفعل يعني (ُيسضيطر وُيهيمن)
وذلك تكريماً لÓعب «ز’تان إأبرأهيموفيتشس».

ومضشــــــــــة
من ألجميل أن تكون أعمى هم
عيوب ألبشضر عن أخظائهم وز’تهم
أعمى عن نفاقهم وكذبهم أعمى عن
ألتفاهات وكل ما هو ضضمن ألسضيئات.

‘ حبّك يا بÓدي
كلمة باختصضار
وأنطقها بعزة وأفتخار
وأرددها بتكرأر وإأصضرأر
نحن أبناء ألجزأئر بكل
أفتخار
ألدنيا وألدين علينا
شضاهدين
وألجزأئر حرروها
ألمجاهدين
دمنا عربي أحنا ماشضي
مخلطين
تاريخنا وأضضح وأحنا بيه مفتخرين.

لسشد
ا أ

ليسص العيب في رقة القلب انما
العيب في أان يرق القلب لمن
يعرف العيب.

العذراء

’ ُتحاول أان تكون إانسشان ’
ُيخطئَ ! .فـ هذا مُسشَتحيل بل
كون إانسشانَ َتتعلم من أاخطائ
فهذا عظيم.

اŸيزان

^ ثÓثة عّبروا الجسسر ،األول رأاى الجسسر ومشسى
عليه ،والثاني رأاى الجسسر ولم يمشِش عليه،
والثالث لم ير الجسسر ولم يمشِش عليه ...كيف
حصسل ذلك؟

شش
غ
ل
ع
ق
السشاع لــك
ة

ابـتـسشـم

للعبــرة
يقول
أاحد أاششهر رجال
صشناعة تنمية الذات سشتيفن كوفي :كنت
في صشباح يوم أاحد في قطار اأ’نفاق
بمدينة نيويورك وكان الركاب جالسشين في
سشكينة ،بعضشهم يقراأ الصشحف وبعضشهم
مسشتغرق بالتفكير ...وآاخرون في حالة
اسشترخاء .كان الجو سشاكنًا مفعماً بالهدوء،
حتى صشعد رجل بصشحبة أاطفاله الذين
 Óضشجيجهم وهرجهم عربة
سشرعان ما م أ
القطار.
جلسص الرجل إالى جانبي وأاغلق عينيه
غاف ً
 Óعن الموقف كله ،كان اأ’طفال
يتبادلون الصشياح ويتقاذفون باأ’ششياء ،بل
ويجذبون الصشحف من الركاب وكان اأ’مر
Óزعاج ..ورغم ذلك اسشتمر الرجل
مثيرا ً ل إ
في جلسشته إالى جواري دون أان يحرك
سشاكناً وهو يحافظ على إاغÓق
عينيه!!...؟؟
لم أاكن أاصشدق أان يكون على هذا القدر من
التبلد ..والسشماح أ’بنائه بالركضص هكذا
دون أان يفعل ششيئًا!..؟ يقول (كوفي) بعد
أان نفد صشبره« :التفتت إالى الرجل قائ ً
:Ó
...إان أاطفالك يا سشيدي يسشببون إازعاجا
للكثير من الناسص ...وإاني أ’عجب كيف
تصشبر على كل هذا!!؟ إانك عديم
اإ’حسشاسص».

معنى الجمال الحقيقي بـ
إاختصشار ..طيبة النفسص واحترام
الذات ونقاء القلب.! .

يقول (كوفي) ...تخيلوا ششعوري في تلك
فتح الرجل عينيه ...كما لو كان يعي
 Óقلبي بآا’م الرجل
اللحظة؟؟ فجأاة امت أ
الموقف للمرة اأ’ولى وقال بلطف« :نعم
وتدفقت مششاعر التعاطف والتراحم دون
إانك على حق ...يبدو أانه يتعين علي أان
أافعل ششيئًا إازاء هذا اأ’مر ..لقد قدمنا
قيود ...قلت له :هل ماتت زوجتك للتو؟
لتuونا من المسشتششفى ،حيث لفظت والدتهم إانني آاسشف ...هل يمكنني المسشاعدة...؟؟
أانفاسشها اأ’خيرة منذ سشاعة واحدة...
لقد ...تغير كل ششيء في لحـظة!!
إانني عاجز عن التفكير وأاظن أانهم ’
دائمًا هناك سشبب خلف كل ششيء غريب،
يدرون كيف يواجهون الموقف أايضشًا
ودائمًا سشؤوالنا لماذا أافضشل من معاتبتنا
فاختاروا طريق الصشخب»!!..
قبل أان نعرف...

’صضمعي قال:
حكى أ أ
كنت أسضير في أحد
شضوأرع ألكوفة فإاذأ بأاعرأبي يحمل
قطعة من ألقماشس ،فسضأالني أن
أدله على خياط قريب فأاخذته
ألى خياط يدعى زيدأ وكان أعور
’خيطنه
فقال ألخياط :وألله أ
خياطة ’ تدري أقباء هو أم
’عرأبي وألله
درأج ،فقال أ أ
’قولن فيك شضعرأ ’ تدري أمدح
أ
هو أم هجاء :فلما أتم ألخياط
’عرأبي ولم يعرف
ألثوب أخذه أ أ
هل يلبسضه على أنه قباء أو درأج
فقال في ألخياط هذأ ألشضعر:
خاط لي زيدأ قباء
ليت عينيه سضوأء
فلم يدر ألخياط
أدعاء له أم دعاء عليه

’ تنزعج كثيرا ً إاذا كنت ’ تروق
للبعضص فمهما كنت إانسشان رائع
سشيكون هناك من ’يحبك أ’سشباب ’ تعرفها
فما يراه اأ’خرين يعكسص حقيقتهم وليسص
حقيقتك.

العقرب

كارثة الحياة ..ليسص اأ’خطاء بل
بمن يضشن إانه الوحيد الذي على
صشواب ،وجميع من قابلهم
بتجاربه حمقى الكارثة تبدأا بغفلة عقلك عن
الصشواب.

القوسس

لو أان ال uسشباق إالى الله «با قدام»
لتصشّدر خفيف البدن ،ششديد
التحّمل ،لكن sال uسشباق إالى الله
بالقلوب ،فهنيئًا «لمن أاتي الله بقلب سشليم».

ا÷دي

يحتاج اإ’نسشان أان يختلي
بنفسشه ويغيب قلي ً
 Óعمن
يحيطون به ’ لششيء  -بل ليبني نفسشه من
جديد ويراجع حياته مع ربه هدفه ،طريقه،
وما وصشل إاليه.

الدلو

ليسص دائًما العطاء بالمنح ،بل
أاحياًنا يكون العطاء بالمنع،
ف
ك
و
،
ص
س
ا
ن
ل
ا
ر
ا
ر
فكتمان الغضشب ،وسشتر أاسش
ّ
اللسشان ،هو من أانبل أانواع العطاء.

ا◊وت

عندما يتحدث الناسص عنك
يسشوء ،وآانت تعلم إانك ⁄
تخطيئ ‘ حق أاحد منهم تذكر
أان –مد الله الذي أاششغلهم بك و⁄
يششغلك بهم .

áMGÎ°SG

السسبت  ٢٦نوفم ٢٠١٦ Èم
الموافق  ٢٥صسفر  ١٤٣8هـ

متاهـــــة
األرقــــام

7

يفر ـ م ـ

دولة عربية

٣

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسش الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
ıرج فيلم مصسطفى بن
بولعيد.

دردشسة
لسسهم
اأ

١

غزال

عام

اعطى

لقب عثماني

شسهرم
ميÓدي ـ م ـ
وجع

الح ـ ـ ـ ــل

عمراÊ
الصسحاف
تناقضش
أاحمد راشسدي

معلق
بالتلفزة
الجزائرية

8

في الدراع

بحر

جمع
سساعد

جواب

٤

اراد

حب

أابو
البشسرية ـ
مـ

ازهار

رفقة
سسئم
جواب

اخ اأ’ب
سسئم

للجزم
سسنة

البارحة ـ م

٢

طليق
خبير
التحكيم
الجزائري

سسائل
حيوي

مربي

محلل رياضضي بالقناة الثالثة للتلفزة
الجزائرية

١

٢

٣

٤

٥

٦
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اختبر معلوماتك..
أاي من المدن ا’فريقية يقام بها أاهم
مهرجان لسضينمائي افريقي من تكون.

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

٧٢٩

ثلثا جكي

مضسيء

اللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

٦

ثلثا يعي
ممرن ـ م ـ

محلل رياضسي
بالتلفزة ظرف مكان
الجزائرية

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف

يسستجيب
والد

٢٩١7١

للسسؤوال
جود

ثانية
مدينة
جزائرية ـ م ـ
للمسساحة ـ م لقياسس
اصسبح البناء المسساحة

العدد

رقــــــــــم

منشسط
رحلة ـ م ـ حصسة في
المÓعب ـ م

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

الÈيد ،الŸÈان ،الÈكة ،البديل ،البدر ،البسسمة ،البطل،
البطاطة ،الÈد ،الÈقوق ،البسستان ،البحر ،الببوشش ،ال ،Èالبنجر،
البدابة ،البقر ،البدلة ،البخÒة ،البسسابسش ،باحة ،باسسل ،باسسطا،
بسسكرة ،بشسار ،بصسÒة.
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افقيا  )١زكية محمد ،قل ،يراسسل ،حلب ،لر،
احيا ،’ ،حياة ،حل ،بل ،احسس ،فاروق
حسسني ،لبنان ،ر.ر ،يد ،جر ،نسسلم ،يدرك،
بر ،حسسين فهمي..
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الحل  /كلمات متقاطعة

عموديا )١ :زيارة ،الجيل ،كرك ،Óبرد ،راي،
فن ،حر ،اسسة ،ا.ا ،كسس ،مل ،برن ،يحاول،
ابن ،مراحل ،قر ،رف ،احرسس ،حب ،سسحب،
ميل ،قليل ،سسنين ،لبنان ،يدمر..
الحل متاهة ا أ
لرقام

٤٤٢ = 88 + ٦٦ + ٩٢ + ٩٣ + ٤٥ + ٤٤ + ١٤
الحل  /تسسل وتثقف

ج /الفيلسضوف الذي اختار أالوان
علم إايطاليا هو «دانتي»
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ج -واغادوغو
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ا
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ب -القاهرة

` 4 `` 3 ` 2

أا  -نواقشسوط

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ا

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٨٩نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

19

أافقيا
أافقيا )١ :فنانة عربية راحلة  ،للنصسب
 ) ٢من أاعظم المسسرح في العالم
 ) ٣ثلثا موت ،خوف ،جمع دار
 ) ٤نعم باأ’جنبية ،من اأ’لوان
 ) ٥متشسابهان ،حرف جر ـ م ـ
 ) ٦روائي جزائري اغتيل
 ) 7قبيح ،للتخيير
 ) 8مجلة خليجية
 ) ٩فيلم للمخرج اندريه دانيال الفرنسسي
 ) ١٠شسهر ميÓدي ،البحر ـ م ـ ،للتمني ـ م
ـ
 ) ١١قصسة للكاتب الراحل توفيق الحكيم

عموديا
 ) ١عتب ،قر ،رجاء
 ) ٢يطوي ،من الحواسس ،ثلثا عارم
 ) ٣جوهر ،يقنط ـ م ـ ،ثلثا حبيب
 ) ٤ثلثا أاوربا ،ابو البشسرية
 ) ٥مربي ـ م ـ ،عاصسمة امريكية
 ) ٦ناسس ـ م ـ ،نهر عربي ،طري ـ م ـ
 ) 7للتخيير ،شسعوب ،أاصسافح
 ) 8نوع من المعدن ـ م ـ ،نوال متفرقة
 ) ٩بحر ،ثلثا دقة
 ) ١٠كاتب ـ م ـ ،لقب عثماني
 ) ١١نعبر ،اسسم علم مؤونث

.

السسبت  26نوفم 2٠١6 Èم اŸوافق لـ  25صسفر  ١٤٣٨هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسسرسش جار  Êفاسسن انكم كل اسش نالسسبث اغميسش نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسش ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

تـ ـ ـ ـ ـ ـوآت آدوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرشس نالصسحافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة آدزي ـ ـ ـ ـ ـ ـر

توات توغان دمزوار
ابدان انداه احرشش
نالصسحافة دزير مان
يغلب ننلمادان اوتفان
احرشسو امو ÊاسسÎى
دوسسوفغ نا÷رائد
دمناوت “و ادزير
ادوزغار .

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

دق-------ن م-------دان اوم------ن------ان
اسسوعزام دترى اسسنان بل
الصسحافة غرسس اقن لثار
اي--زع--م ت--م-دورت ان-م-دان
ب--------ال--------خصس--------وصس ام-------ار

ن-ا’سس-ت-ع-م-ار اي-ت-وغ ي-رجل
ك----ل ب----ي Ó---اشس---رى غ---رسس
ال---عÓ---ق--ة م--ع ال--دي--ن ان--غ
الشسخصسية نمسسلمان.
ال-----ج-----ري-----دة ت-----م-----زوارت
ادسسلفان اسسوفغتد محمد
ب--ن ب--ك--ي-ر سسسس-م الصس-دي-ق
جار 1920د 1922ايخدم
اجار  54نا’عداد .
اسس---------قسس  1921سسمسس
ان-----ت-----وات اسس----غ----ي----ن اقت
المطبعة ايتزعلك اوطباع
نمناوت الجرائد سسسست
ال--ج--ري--دة ن-ا’ق-دام  .ام-ا
ال--ج--ري--دة ن--ال--م-ن-ه-اج ت-وغ
تفغد القاهرة يحبى غفسس

الشس------ي-----خ اب-----و اسس-----ح-----اق
اطفيشس اسسقسس  1925اما
الشس----ي----خ اب---و ال---ي---ق---ظ---ان
سستمسس اسسوفغد المدة 12
نسس--قسس--ان ت--ام ن--ال-ج-رائ-د
اسسسس--نت ال--ج--ري--دة ان--واد
مزاب
ال-م-غ-رب ال-ن-ب-راسس ا’مة.
اما الجريدة نالحياة تبدى
اف---وغ اسس--قسس  1933يتوغ
ي----ج----ب----ى غ----فسس م----ف---دي
زكرياء.بعدسس يقضسع غال
وخدام جريدة الشسعب.
سس---دب---اب ات--وغ--ان ت--اري--ن
ال---ج---رائ--د ان--اف رمضس--ان
ح----م----ود اب----و ال---ي---ق---ظ---ان

اب----راه----ي----م م----ح---م---د ب---ن
اب-راه-ي-م ال-طرابلسسي عبد
ال--رح--م--ن ب--ن ع-م-ر ب-ك-ل-ي
امناو اضسضسنين فلحسساب
ن--وسس--ل--م--اد ال--ح-اج سس-ع-ي-د
ل--ك--ت--ابسس اوم--زروي ن--ات
اغرسسان.
ام----زروي ان----غ ال----ت----اري----خ
اسسشس----ن اط----وف دت---غسس---ي
ان-----ت----وات دات اغ----رسس----ان
اتمورتنسسان
اضسحان غفسس يغلب امار
ا’ن دبسس--ي امضس--ان--نسس--ان
ت---م---ورت ن---دزي--ر ام--بصس--ح
دسس-------ن اقت ت-------ن-------م-------رت
ايتزعلك.

يتموقا اقنجيون ويا اقعز مليح

آب ـ ـ ـربوشس سسكسس ـ ـ ـ ـ ـ ـوم نتكروم ـ ـ ـ ـ ـت نتا ذلفخ ـ ـ ـ ـر
نلوماكـ ـ ـل ذي ثمـ ـ ـورث آنل ـ ـ ـ ـورآسس
ورع--------ان ذي ث--------م-------ورث
ان-ل-وراسس ام-ق-ران ل-عوايل
ت----ح----ف----اظ----نت ف---ل---ب---اسس
ن-ال-ع-داث ذال-ت-ق-ال-يد اقÓ
ت----وورث ف----ل----ج----دود ان----غ
سسيرتو ذاقروت انيغ ذي
ل--وم--اك--ل ان--ي--غ ح--ت--ى ذي
ارحب سس--------ن--------ج-------ي-------ون،
وسس---ث---غ---وسس---وي---ن--اي اقÓ--
ورعان ا’نت ذي ثمورث
انلوراسس امقران ،اموقي
ن----ب---رب---وشس سس---ت---ك---رومت
اق---ن--ج--ي--ون اق Ó--تسس--ان--د
ثدار وترحابنا يسسن سسكل
ث-----غ----اوسس ث----ح Ó----بشس----ام
اسس--ن--ب--ي--ي--ن--ن ب-ل-ي ن-ه-ن-ي-ن
ف--رح--ن سس--ال--زي-ارث انسس
وخسسنهن اذقيمن غرسسن
ورنين نورن ثدارث اقÓ
اوسسنتيد سسالثفا ذالنيثة.
ونسس-قسس-و ال-ح-اج-ة عيشسة
مامك اقتموقا امنسسياي
ثناننغ بلي لباسس انلعوايل
ت-كسس-نت ث-ك-رومت ن-اإخ-ف
ن----ال----ع----ي---ذ وت---خÓ---ع---نت
سسلحرور ذالملح وتفرنت
ذاق-----م----ك----ان وت----دج----انت
ال--م--ك--ث--وب ان--رب-ي ام-م-ي
اث---ك---ثب ه---ات--ي--تشس بصس--ح
دي-م-ا ث-ت-ودج-ا اق-ق Ó-اعز
مليح مليح انيغ اقنيجيو.

ث-ق-ار خ-ال-ت-ي ع-يشس-ة ب-ل-ي
ثتموكيسسد ثاكرومث ذين
انيغ حتى اتيلي تاجديت
ك-ي-ف ك-ي-ف وات-ري-ذ م-ل-يح
وم---ن ب---ع---د ي--ت--م--وك--يسس--د
ابربوشس اق Óيتوفثل زيك
ان---ي--غ ي--ت--وف--ث--ال ذج--ديث
وم--ن ب--ع--د اسس-ت-نصسب ’ل
ن----وخ----ام م----ل---ي---خ وات---ذاو
سسلحرو واتدج اثق Óذي
لعقل انسس وزنق لعافيث
ث-خ-ف وم-ن ب-ع-د اتسس-ي-ق-م
ابربوشس مليح بشسام اذسسو
ام---ان م---ل---ي---ح وم---ن ب--ع--د

ات--م--رق ق--ل-ي ق-ل-ي وات-ق-ر
ذيسس البطاطا ذالخوضسر
بشس--ام ات-وم م-ل-ي-ح وات-وشس
ال--ط-ع-مث اي-ذ ن-ال-ف-ل-ف-ل ،
الشس---ي---اي ك---ام---ل ي--ت--ي--ل--ي
وتقديت ثتنان مليح ومن
ب---ع---د ات---ت---خÓ---ط م--ل--ي--ح
ث----ق----ديت ذي---ن وات---ظ---رن
بشس---ام ات---وم ق---ال---ج---ه--اث
كامل.
وم-----ن ب-----ع-----د ات-----م----وكسس
ال-ب-ط-اط-ا بشس-ام اثفسسيشس
اي--ذ ن--ال--ت--ق--ديت وات-وج-ذ
الÓزم نمنسسي واتسسخسسي

اثمرميط بغير اتزر بلي
كشس--ي ي--وم-ا وات-دج ات-ب-رذ
قلي واتموكسس السسخانت
ذين مليح واتكسس اكسسوم
وات-ب-ذو اتشس-ف-ا سس-قخسسان
وات--ق ذالسس--ب--وب احÓ-نت
واتسس----ق----ا سس----ق----ط----بسس---ي
ن--ل--ف--خ--ار واتسس--رسس زن--ق
ا ن س س ا ل س س ----ب ----و ب ن ----ك س س ---و م
وات------ج-----م-----ل اخ-----ام انسس
ذي--ن--ج--ي--ون بشس--ام اذتشس-ن
سسالصسحة اذلهنا.

باتنة:لموششي حمزة

آآدليسس آمزوآرو نالتفسس Òآلقرآآن فيد تسس

ه--ود ب--ن م--ح--ك--م دق--ن
سس-م-ق-ران-ان ن-ا’ب-اضس-ي-ة
اعاشس القرن فيد تسس
ال--م--يÓ--دي ال-ق-رن ف-ي-د
شس----ارد ال----ه----ج----ري ت---م
ن---ا’وراسس سس---ت---عشس--رت
ن-----ه-----وارة ن-----م-----ازغ----ان
ن--الشس--اوي--ة اتشس--رد اق--ن
ام--ار ات--وغ دسس ال--ع--ل--م
ينشسر يغلب مع الطثرة
ن---دب---اب ان--وع--زام ون--ي
يلماد سسوفوسس ننعزمان
ام----ار اي----ت----وغ ب----اب---اسس
م-ح-ك-م دق-ن سس-ن-ع-زمان
ن---ت---م ن---ا’وراسس خ---ت---ن
اي----زع---لك م---مسس ه---ود
ي----وزنت ب----اب----اسس غ----ال
ت----اه----رت م----ان ي----رن---ي
اع-----زامسس سس----وف----وسس
ن-ن-ع-زم-ان ام-ار ن-ال-دولة
نالرسستميين.
ام------اشس------ي ي------ع-----زم دخ
القيروان دوغرم انسسبتة
اي----ت----وغ----ان دم----وشس----ان
ان-----وع-----زام دم-----وشس-----ان
انتفاوت انوعزام تشسور
سس--ال--ع--ل--م--اء دسس--ل-م-ادن
.ت------وغ------ان دم-----وشس-----ان
ن--دمÓ--ق--ة ن--ال--م--ذاهب
ادوعزام ادولماد .
باباسس نهود اتوغ دقن
سس--م-ق-ران-ان ام-وسس-ن-اون
ي--ت--وغ دق--ن سس-م-ق-ران-ان
ن----ت---م---وسس---ن---ي ن---وغ---رم
ن-ت-ي-ه-رت ام-ار ن-ال-ح-ك-م
ن--ا’م--ام اف--ل-ح ب-ن ع-ب-د
الوهاب.
هود بن محكم اتوسسان

سس----ل---ك---ت---ابسس ن---وفسس---ر
ال----ق----ران اسس----م----اي---اسس
.ت----فسس----ي---ر ك---ت---ل ال---ل---ه
العزيز .دقن سسلكتوب
ام------زوار افسس------رن اوال
ن-ي-وشس ام-ق-ران.ل-ك-ت-اب-و
ي-ق-م ال-م-دة ن-م-راو دق-ن
ن----يÓ----ن ي---ك---رم ام---اسس
ن---ت---خ---زان--ي--ن او’دح--د
اولسسين غفسس ال دفغ
غ--ال ت--ف--اوت اسس--قسس-ن-و
ام---دج--ورا ات--ووف اقت
سس----ت----خ---زان---ي---ن ن---غ---زر
انلمزاب.

سسم الح الوقث
يسسبدل ازمن ذيل
ثمسسلت،
ازوج,تسسذينت
اأيغف ث Íثذرث
Ãذن ثغلوذزمن
اأيذغ اإدنقر ذغر
سسيل ثمسسلت ،ذزك
نزمن,اإمذنن
اأتسسمللن اإوكن اأذب
اأخم اأذسسعن اأدري،
اأزوج غر ورغز
اتسسمطث يتسسلد
سسنى.
انف اكن اأزوج يتسسلد
اب--ل م اأم--يسس-ن-ن .ان-ف
اأك---ن اأخضسب ي---تسس---ل--د
غ-----ر ام-----ول-----ن،ارغ----ز
اتسس---م---طث اورسس---ع---ن
اولواكن اأقرن وث زك
اخ---ث---ر اإم---ول---ن ،ي--لسس
اغ--رغ--زن وذك يسس-ع-ن
اصس--وب ،م--ي--ا ال--خ-ل-ف
اأت------------ف------------ظ وي------------ذغ
اأتمخصسمضسواخضسك
اإيسسلسس اأتجلت اأرنسسع
اإرق----زن .ي---ل---ي ب---رق---ز
ثسس----------ح----------زب غ---------ف
اإم--ول--نسس ،مشس اأم--ث--ن
اإسسيقر اأرسسعغ ذد نغ
بب ذثجمعث نغ اأيثم
غر المزين .اأذغ اأنف
اأك----ن اأزوج غ---ر ورغ---ز

اتسس------------م-----------طث اأذون
ي-تسس-وضس-ن سسسس-و,ب-ن-ن
اأخ-----م سس-----ن----ي ،اأرغ----ز
اإخ---دم ذب---ر ,ث---م--طث
ذق-----خ----م ,ق----رنسس ون
يسس-ع-ن ث-م-طث اإحرزن
ثقر ثيغ اإكرزن.
منزد غر ثر اأنف اأكن
ي--ل ث--مسس-ات ث-ب-ن غ-ف
اأط-----------م-----------ع .ارغ----------ز
اتسس-م-طث م-رم-للن يل
يون يسسبكند اأكن اإفز
غفيضس,يل يون اأديسس
ل---ح---ري---ر اإويضس’ك--لشس
ي-ب-ن غ-ف ل-ه-دف.اأسس-م
ال--م--زوج--ن اأذف--ن اأك-ن
اأين اأيغف اأبنن ثمللث
ارثسسع السسسس .اأمذي
اأن-----ف اأطسس ن-----زوجث
ارن--وضس سسسس-و ،ام-ذي
ال---ط--اوسس اأذي--وث غ--ر
ث-----يضس ث-----زوج اأذي-----ون
اإدي---ف---ررن سس--ث--وشس--لت

اسس-----قسس  1990اعاود
احققت بلحاج بن سسعيد
شس--ري--ف--ي اقت ال--ط-ب-ع-ة
ت---------وح--------ديت ن--------اكسس
ن--ال--م--ج--ل-دات اج-روت-ن
ال--م--ج--ل--د اق-ن .ل-ك-ت-اب
دق-----ن سس-----ال-----م-----راج-----ع
ن-----ا’ب-----اضس-----ي----ة افسس----ر
نالقران ديغلب انتمسسال
ا’ن دسسنت الخÓف يد
المذاهب اضسضسنين.

تغردايت :الششيخ
باعلي واعمر

غ ـ ـ ـر أآزوآج ننيـ ـ ـة غ ـ ـ ـر آزوآج أآغـ ـ ـ ـ ـ ـر

ي----رون ،ب---بسس ي---خ---ث---ر
اأم----رك---نت اأك---ن ث---ولث
اإنسس ات----رب----ح،يسس---ع---د
اأزم----ن ي----تسس----رد ويضس
اإب-------ن------د اأك------ن ارغ------ز
ذمسس----------لب ي---------ل اآسس
ذشس---ول,ب---بسس يسس---ن---ذ
غفر بح ابل مول غر
اأزذث ،ث--------ولث تسس--------ع
اأدري,اسس-ي-ن ال-خÓف
يزغ مقر غرسسن.
ث---م---طث غسس ثسس---ع
ث-روسس ل-م-ع-ن ارثصس-بر
ال-----ح-----ف ذل-----ه-----م ي----ل
اآسس,ث----غ----ل----د سس----خ----م
اإمولنسس لمعن ثر ثبد
ثروسس,ثغل
اأتسسعكمت يزين ذقخم
اإمولن .اأيثمسس يل يون
يسسفرر  .يقرد كن يل
ي----ون اأذم---ي---ز م---ق---ب---ل
اأذنقز.

البويرة  :ع نايت رمضشان
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^  26نوفم :19٥٤ Èقام «فرانسشوا ميÎان» وزير
ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسشي بزيارة للجزائر لÓطÓع
على تطورات الثورة التحريرية.
^  26نوفم :19٥٧ Èنفذ الكولونيل «بيجار»
لب- -ري- -اء
ع - -م - -ل - -ي - -ات إاع - -دام ‘ ح - -ق ا÷زائ - -ري Úا أ
بالصشحراء دون ﬁاكمة.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد
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السشبت  2٥صشفر  1٤3٨هـ اŸوافق لـ  26نوفم2016 Èم

 16°وهران

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 19°وهران

الثمن  10دج

18°
20°

france prix 1

لعÓميــة
لسشـــرة ا إ
بحضشــــور وزيـــر التصشــــال ڤريــن وا أ

بشصـ ـ Òحم ـ ـادي يـ ـوارى ال ـ ـÌى ‘ ج ـ ـو مهيب بالعاصصمـ ـة
لجيـــــــــــال
مقــــÈة «سشيدي يحي» تتحـــــــول إا ¤دار للصشحافـــة مـــــــن كـــــــل ا أ
ووري الÌى عصش- -ر اÿم- -يسس ج- -ث -م -ان
لع Ó-م -ي بشش Òح -م-ادي ،إا¤
ال -ف -ق -ي -د ا إ
لخÃ ÒقÈة سش - -ي - -دي ي - -ح - -ي
م - -ث - -واه ا أ
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ب- -حضش- -ور وزي- -ر
التصشال حميد ڤرين ومدراء اŸؤوسشسشات
لعÓم من ﬂتلف
لعÓمية ورجال ا إ
ا إ
لج-ي-ال ،إا ¤ج-انب رف-ق-اء ال-ف-ق-ي-د م-ن
ا أ
سش - -ف - -راء وإاط- -ارات سش- -ام- -ي- -ة ب- -ال- -دول- -ة
لسشبق مولود
يتقدمهم رئيسس ا◊كومة ا أ
ح- -م- -روشس ،ك- -م- -ا حضش -ر إا ¤ج -انب ذلك
زمÓ- -ء ال -ف -ق -ي -د أاي -ام ال -دراسش -ة Ãع -ه -د
ال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-قات الدولية،
وهو اŸششهد الذي وقفت عليه «الششعب»،
لعÓمي
◊ظ-ات ق-ب-ل تشش-ي-ي-ع ج-ث-م-ان ا إ
لخ.Ò
بشش Òحمادي إا ¤مثواه ا أ
نور الدين لعراجي
– و ل ت م ق  Èة س شي د ي ي ح ي با ÷ زا ئ ر ا ل عا ص ش م ة
اإ ¤دار للصشحافة بامتياز ،اأينما وليت وجهك
اإل وج -دت اأسش -م -اء صش -ح -ف -ي -ة ك -ن-ا ن-ق-راأ ل-ه-ا،

واأخ -رى ب -داأن -ا م -ع-ه-ا درب ال-ك-ت-اب-ة واŸق-ال،
واأخ- -رى م- -ازالت تشش- -ق ط -ري -ق -ه -ا ن -ح -و اأف -ق
اإعÓمية جديدة ،اŸششهد  ⁄يقتصشر على ذلك
فكل زاوية من اŸقÈة اإل و–ولت اإ ¤قسشم
م -ن اأقسش -ام ال -ت -ح -ري-ر ،ال-وج-وه ن-فسش-ه-ا ول-ك-ن
ا◊ديث ك- -ان ب- -نÈت -ي ا◊زن وال -ف -ق -د وت -ارة
ب ح س ش ر ة ع ل ى ا ل ت و ا ص ش ل ال ذي ق ل ‘ ز م ن ا لع ا ⁄
قرية صشغÒة.
اأسشماء كبÒة ‘ الصشحافة الوطنية  ⁄تخف
ح-زن-ه-ا وت-اأŸه-ا ب-ال-ف-ق-ي-د بشش ،Òف-اأث-رت على
ن ف س ش ه ا ا ◊ ض ش و ر ل تو د ي ع ه ر غم ا  Ÿر ض س و ا ÷ ه د
والبعد ،ولكنها جاءت لتششارك اأسشرته الصشغÒة
و ا ل ك ب  Òة ه ذ ا ا  Ÿص ش ا ب ا ÷ ل ل  ،من ك ل و س ش ا ئ ل
الإعÓم اŸسشموعة واŸرئية واŸقروءة ،الكل
هنا ‘ السشتماع اإ ¤كلمة التاأب Úالذي األقاها
زم-ي-ل بششÃ Òق-اع-د ا÷ام-ع-ة وب-ك-ل-ي-ة ال-علوم
السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ية ،مقدما Ùة
م ن حي ا ت ه م ن ذ و ل و ج ه ا ◊ ر م ا ÷ ا م ع ي مر و ر ا
ب-ام-ت-ه-ان-ه الصش-ح-اف-ة خ-ي-ارا اأزل-ي-ا ،اإ ¤ح-ي-اته
الÓ-م-ت-ن-اه-ي-ة م-ن ال-ك-ت-اب-ة والحÎاق ب-نبضشها
ا  ÿا ل د ،و ه ي ا ل س ش م ا ت ا ل ت ي  ⁄ت تغ  ‘ Òب ش ش Ò

لرهاب:
ﬁاربة ا إ

تدم Òمدفع تقليدي الصصنع ببجاية

الإنسشان ورافقته طول هذا اŸسشار من عمره
قادما من قلب مدينته العنصشر بجيجل اإ¤

اسشتقراره باأسشوار اÙروسشة التي كÈت فيها
اأحÓمه وطموحاته ومششاريعه الإعÓمية.
«الششعب»رافقت جموع اŸششيع Úو–دثت اإ¤
الكث Òمنهم من رفاق الفقيد اأو من اأصشدقائه
‘ ا÷ام- -ع- -ة ،اأو ال- -ذي- -ن ع -م -ل -وا ‘ ج -ري -دة
« ا ل ش ش ع ب »  ،فك ان ت ت ص ش ر ي ح ا ت ه م ج م ي ع ه ا ت شش ي د
باŸواقف الإنسشانية لبشش Òرغم الهزات التي
تعرضس لها ‘ حياته ⁄ ،توؤثر فيه ،مواصشÓ
ط ر ي ق ه ك م ا ع ه د ه ا ÷ م ي ع  ،و ا ض شع ا نق ط ة ل ن هاي ة
ك -ل ن -كسش -ة ت -عÎضش -ه ل -ي -ع -ود اإ ¤السش -ط-ر م-ن
جديد.
لÓ-إشش-ارة ت-و‘ ال-ف-ق-ي-د صش-ب-ي-ح-ة الأرب-ع-اء عن
ع-م-ر ن-اه-ز  65سش-ن-ة اإث-ر اأزم-ة ق-ل-ب-ي-ة ،ل-يودع
ا◊ياة واŸششهد الإعÓمي تاركا خلفه زخما
ك- - -بÒا م - -ن اŸق - -الت واŸواضش - -ي - -ع وب - -عضس
ال-ت-ج-ارب الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي اأسشسش-ه-ا م-ع ب-داي-ة
الن -ف -ت -اح الإع Ó-م -ي ‘ ا÷زائ -ر ب -داي -ة م -ن
«ا÷زائر اليوم» اإ« ¤ا◊قائق» التي كانت اأخر
صش -ح -ي -ف -ة اأط -ل-ق-ه-ا ب-ع-د ث-م-رة Œارب ك-انت
ب د ا يا ت ه ا م ن ب و ا ب ة ع م ي د ة ال ص ش ح ا ف ة ا لع ر ب ي ة
ج ر ي د ة « ا ل ش ش ع ب ».

Œاوزت ديونهما  960مليون د.ج

÷نتان لسصÎجاع مسصتحقات مؤوسصسصتي الكهرباء واŸاء بوهران
أاع -ل -ن وا‹ وه -ران ع -ب -د ال -غ -ن-ي زعÓ-ن ع-ن
ت - - -نصش - - -يب ÷ن - - -ت Úم - - -ن أاج - - -ل –صش - - -ي- - -ل
اŸسشتحقات العالقة لكل من مؤوسشسشة توزيع
الكهرباء والغاز و»سشيور» للمياه من البلديات
والدوائر وﬂتلف اإلدارات العمومية .تهدف
اللجنتان ا ¤العمل اŸيدا Êوتكامل أادوار
اŸعني Úللوصشول إا ¤أافضشل النتائج وÃا
يخفف من منعكسشات الظروف التي تواجهها
اŸؤوسشسشتان ،وفق زيارات ميدانية يقوم بها
م -ن -تسش -ب -وه -ا إاﬂ ¤ت -ل -ف ال-ب-ل-دي-ات وإاي-ج-اد
ا◊لول لها.
ط -الب ال -وا‹ ال -ل -ج -ن -ت Úب -ال-ت-دخ-ل Ÿع-ا÷ة

اإلششكال فورا ،خاصشة أان اŸؤوسشسشت Úتعانيان
على حد سشواء من مششاكل عويصشة ،فيما
ي- -ت -ع -ل -ق ب -اسشÎج -اع مسش -ت -ح -ق -ات -ه -ا اŸال -ي -ة
العالقة على مسشتواها ،األمر الذي أاثر كثÒا
ع-ل-ى م-داخ-ي-ل-ه-ا اŸال-ي-ة وŒسش-ي-د مشش-اريعها
ال -ت -ن-م-وي-ة .وه-ي م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ن شش-أان-ه-ا أان
تسشاهم ‘ دفع عجلة التنمية اÙلية ،ل سشيما
ع -ل -ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-اÊ
مششاكل با÷ملة ‘ ›ال نقصس التزود باŸياه
الصش -ا◊ة ل -لشش -رب وضش -ع -ف ال -ت -زود ب -اإلن -ارة
العمومية.
براهمية مسشعودة

اÓŸزم خالد بن خلف الله لـ»الششعب»:

“كنت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي ،بسشيدي عيشس (ولية بجاية) ،من تدمÒ
مدفع تقليدي الصشنع ،حسشب ما أافاد به يوم ا÷معة بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضشح نفسس اŸصشدر أانه «‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،دمرت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي يوم
 24ن -وف-م ،2016 Èم -دف -ع -ا ت-ق-ل-ي-دي الصش-ن-ع بسش-ي-دي ع-يشس ،ولي-ة ب-ج-اي-ة (ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
اÿامسشة)» .و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،حجزت مفرزة مششÎكة للجيشس
الوطني الششعبي ببششار (الناحية العسشكرية الثالثة) « 5,5كلغ من الكيف اŸعالج وأاوقفت أاربعة ()4
Œار ﬂدرات» ،فيما ضشبطت مفرزة أاخرى بع Úقزام (الناحية العسشكرية السشادسشة) «مركبة
رباعية الدفع و 5أاجهزة لكششف اŸعادن».
وبكل من سشوق أاهراسس وتبسشة والطارف (الناحية العسشكرية اÿامسشة) ،أاحبط عناصشر حرسس
ا◊دود «ﬁاولت تهريب كمية كبÒة من الوقود تقدر بـ 15.722ل ،Îفيما ” حجز مركبت .»Úمن
جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز مششÎكة للجيشس الوطني الششعبي ‘ ،عمليات منفصشلة 64« ،مهاجرا غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة من بينهم  18سشوريا بكل من تلمسشان وبششار وجانت وقسشنطينة
و“Ôاسشت.

‘ عملية نوعية للدرك بوهران

توقيف كامÒو Êمتورط ‘ قضصية تزوير األموال

“كن عناصشر الدرك الوطني بوهران من توقيف رعية كامÒو ‘ Êعقده الثالث بوسشط اŸدينة.
ع Ìبحوزة الرعية أاثناء التفتيشس على أاوراق مالية مزورة ،قدرت بـ  1.30مليون دينار كانت ﬂبأاة
داخل حقيبة بحوزته ،ليتم توقيفه فيما ل يزال التحقيق متواصش Óمعه.

القبضض على  07أاشصخاصض تورطوا ‘ إانشصاء ﬁل للفسصق

من جهة أاخرى“ ،كنت قوات الششرطة ،التابعة للفرقة ا÷نائية باŸصشلحة الولئية للششرطة
القضشائية ألمن ولية وهران من تفكيك ﬁل Ÿمارسشة الفسشق والدعارة يقع بوسشط اŸدينة.
العملية “ت على أاعقاب –ريات وبعد التأاكد منها ” اسشتصشدار إاذن من وكيل ا÷مهورية ،وعليه
” مداهمة اŸكان،حيث ضشبط  07أاششخاصس ،من بينهم  03نسشاء وصشاحب اŸسشكن الذي حوله إا¤
وكر للرذيلة والفاحششة ‘ وضشعيات ﬂلة با◊ياء ليتم توقيفهم ،و–رير إاجراءات قضشائية ضشدهم.
وهران :براهمية مسشعودة

أاشصغال بناء عيادة وراء إا‚راف
أارضصي Ãنطقة سصÓسصت ‘ بوزريعة
تسش- -ب- -بت أاشش- -غ- -ال ب -ن -اء ع -ي -ادة ط -ب -ي -ة
Ãنطقة سشÓسشت التابعة إاداريا لبلدية
بوزريعة ‘ تخريب قنوات ناقلة للمياه،
لمر الذي أاحدث ا‚رافا للÎبة،
وهو ا أ
أامسس ،ع -ل -ى السش -اع -ة ال -ع -اشش-رة صش-ب-اح-ا
وأاث- -ار ه- -ل- -ع- -ا ك -بÒا
ل-دى سش-ك-ان اŸن-ط-قة
وح- -ت -ى ب -اب ال -وادي
ال- -ذي ت- -ط -ل ع -ل -ي -ه
اŸن -ط-ق-ة ال-واق-ع-ة ‘
م -ن -ح -در م -ا ج -ع-ل ا÷م-ي-ع ي-ت-خ-وف م-ن
تكرار حادثة بن عكنون.
حكيم بوغرارة
كششف اÓŸزم خالد بن خلف الله اŸكلف
بالتصشال على مسشتوى ا◊ماية اŸدنية لولية
ا÷زائر لـ»الششعب» أان الوحدات تدخلت ‘
ال -وقت اŸن -اسشب ،م -وضش -ح -ا ب -أان ا◊ادث -ة ⁄
تخلف ضشحايا ول مصشاب ،Úوأاحدثت ا‚رافا
على مسشاحة  20م.2
وت -ف -ادي -ا ألي-ة ت-ب-ع-ات ل-ه-ذا ال‚راف ق-ررت
ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إاب-ق-اء ع-ن-اصش-ره-ا إا ¤غ-اي-ة

أاضشــــرار مـــاديـــة
ول خسشائر بششرية

الدور الثا ÊوالثÓث Úمن كأاسس ا÷مهورية

إاقصصاء ناديي جمعية وهران وشصبيبة بجاية

تواصشلت ،أامسس ،مباريات الدور ال 32من منافسشة كأاسس
ا÷مهورية ‘ يومها ال 2على التوا‹ دون مفاجآات تذكر،
وع -رفت إاقصش -اء ف -ري -ق Úم-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة
لمر بكل من جمعية وهران وششبيبة بجاية.
ويتعلق ا أ
ﬁمد فوزي بقاصس
غادر فريقا جمعية وهران وششبيبة بجاية من الرابطة اÎÙفة
الثانية لكرة القدم اŸنافسشة بعدما خسشر األول ضشد ششباب
قسشنطينة بهدف Úلواحد ‘ الوقت األصشلي رغم أان األخ Òقدم
مباراة كبÒة وخانه ا◊ظ ‘ اللقاء ،وعاد إا–اد البليدة بتأاهل
ثم Úمن بجاية أامام الششبيبة اÙلية Ãلعب الوحدة اŸغاربية،
بعد أان “كن من العودة ‘ النتيجة ‘ الوقت األصشلي ،وعرف

كيف يسش ÒاŸباراة إا ¤نهايتها ،ليتمكن رفقاء اŸتأالق «زرق»Ú
م -ن خ -ط-ف ال-ت-ع-ادل ‘ سش-لسش-ل-ة ركÓ-ت الÎج-ي-ح ال-ت-ي ان-ت-هت
ب-ه-دف Úلواحد .أان -دي -ة ال -راب-ط-ت Úاألو ¤وال-ث-ان-ي-ة ك-انت ‘
اŸوعد بحيث  ⁄يقصس أاي فريق على حسشاب األندية الناششطة
‘ األقسشام الدنيا ،منها من اسشتعرضشت عضشÓتها أامام الصشغار
م -ث -ل ج -م -ع -ي -ة الشش-ل-ف ال-ت-ي أاط-احت بشش-ب-اب سش-ي-دي ب-وع-زي-ز
بسشداسشية نظيفة ‘ عقر داره ،وششبيبة القبائل التي عادت إا¤
أاجواء النتصشارات بعد الهزÁة ‘ اÎÙف األول ضشد سشريع
غليزان وسشحقت وفاق تيسشمسشيلت بخماسشية نظيفة.
فرق النخبة عانت األمرين على غرار ما حدث لفريق ششبيبة
السشاورة التي تأاهلت بششق األنفسس و‘ سشلسشلة ركÓت الÎجيح

اسش- -ت- -ك- -م- -ال أاشش- -غ- -ال ازال- -ة آاث- -ار ال‚راف،
وشش- -رعت مصش -ال -ح ولي -ة ا÷زائ -ر وم -ؤوسشسش -ة
«اسشروت» ‘ إاعادة األمور ا ¤نصشابها.
وأاكد «رششيد/ب»  42سشنة موظف يقطن بباب
الوادي لـ»الششعب» أان ا◊ادثة أاحدثت هلعا
كبÒا لكون ا◊ي يقع
‘ سش - -ف - -ح م- -ن- -ط- -ق- -ة
سشÓسشت ،موضشحا بأان
سش - -ك - -ان ا◊ي ب - -ات - -وا
ي -ت -خ -وف -ون ك -ثÒا م -ن
حدوث كوارث فصشور فيضشانات باب الوادي،
وحفرة بن عكنون خلقت مششاكل نفسشية لدى
ا÷ميع.
ويذكر أان سشلطات دائرة بوزريعة قد منعت
عمليات البناء ‘ وقت سشابق ‘ كث ÒاŸناطق
ب -إاق-ل-ي-م اŸن-ط-ق-ة ب-ال-ن-ظ-ر ◊الت ال‚راف
الكبÒة ،وكذا تقلصس اŸسشاحات الغابية التي
زح -ف ع -ل -ي -ه -ا السش -م -نت ،ك -م-ا أان تضش-اريسس
اŸنطقة الوعرة واŸتميزة باŸرتفعات باتت
تشش-ك-ل ت-ه-دي-دا ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ل-مناطق الواقعة ‘
سشفوحها من باب الوادي إا ¤باينام.

أامام اŸسشتضشيف ‚م اŸقرة بعدما انتهت اŸباراة بالتعادل
السشلبي ‘ الوقت Úالرسشمي واإلضشا‘ .اŸقرة أاسشالت العرق
البارد للضشيوف وكادت أان تسشجل هدف الفوز ‘ العديد من
اŸناسشبات .لكن رفقاء «جاليت» كانوا أاك Ìتركيزا ‘ الركÓت
الÎجيحية وتأاهلوا للدور الـ  ،16أاو ما حدث لفريق إا–اد
بلعباسس الذي كاد يغادر اŸنافسشة أامام فريق رائد القبة الناششط
‘ قسشم الهواة وسشط ،بعدما قاده األخ Òإا ¤الوقت اإلضشا‘
بعد انتهاء الوقت األصشلي بالتعادل بهدف Ÿثله ،ليضشيف الزوار
الهدف الثا ‘ Êاللقاء ‘ الششوط الثا Êمن الوقت اإلضشا‘.
كما أان ششباب بلوزداد تأاهل بصشعوبة كبÒة أامام نادي برج
الغدير بهدف نضشيف وعانى للحفاظ على نضشافة ششباكه.

جمع اإلعÓميÚ
‘ حياته و‡اته
فنيدسس بن بلة
لقربون ÃقÈة
حالة من التأاثر البالغ عاششها الزمÓء وا أ
سش -ي -دي ي-ح-ي-ى ب-أاع-ا‹ ب-ئ-ر م-راد رايسس ي-وم اÿم-يسس ‘
ت -ودي -ع واح -د م -ن أاع -م -دة الصش-ح-اف-ة ا÷زائ-ري-ة «بششÒ
ح -م -ادي» ال-ذي ووري ج-ث-م-ان-ه ‘ أاج-واء ك-ئ-ي-ب-ة ع-اششت
«الششعب» أادق تفاصشيلها.
لج -واء م -ك -ان -ة ال -ف -ق-ي-د بشش ‘ Òق-ل-وب
أاظ -ه -رت ه -ذه ا أ
لع Ó-م -يŸ Úا “ي -ز ب -ه م -ن خصش -ال
لع Ó-م -ي Úوغ Òا إ
ا إ
وم -ي -زة ك -انت ﬁل ح -ديث ج -م -ي -ع م-ن شش-ارك ‘ ت-أادي-ة
واجب العزاء Ãنزل الراحل بحي قاريدي القد Ëبجوار
العناصشر وكذا اŸششاركة ‘ اŸوكب ا÷نائزي اŸهيب الذي
جرى بعد صشÓة العصشر زادته ثق Óوبطئا حركة مرور
مكتظة عن آاخرها على الطريق اŸؤودي إا ¤اŸقÈة.
لعÓ-م-ي-ة القادمة من
لج-واء ق-ي-م-ة ال-ق-ام-ة ا إ
أاظ-ه-رت ا أ
سش-لك ال-ت-ع-ل-ي-م م-ل-ت-ح-ق-ة Ãه-ن-ة الصش-حافة والندماج مع
أاسشرة جريدة «الششعب» أاثناء إادارة عبد القادر بن صشالح
لم-ة ح-ال-ي-ا ،م-دي-ري-ة ا÷ري-دة ،وب-ينت
رئ-يسس ›لسس ا أ
كيف ‚ح طالب العلوم السشياسشية آانذاك ‘ ششق طريقه
إا ¤العلى ‘ مهنة اŸتاعب جاع Óمنها فضشاء للفكر اŸبدع
والكلمة الصشادقة التي تعلو ول يعلى عليها.
أاظ -ه -راŸوكب ا÷ن -ائ -زي اŸه -يب ال -ذي حضش -ره وزراء ،إاط-ارات
لصش-دق-اء ـ ل-ت-ودي-ع أاح-د عمالقة
سش-ام-ون ل-ل-دول-ة وال-رف-ق-اء وا أ
الصشحافة ا÷زائرية و‰اذجها اŸتميزة ‘ التسشامح وا÷دال
لخر ـ ما
بالتي هي أاحسشن بعيدا عن التطرف والغلو وإاقصشاء ا آ
يتمتع به الفقيد حمادي من ﬁبة وتقدير.
كيف ل وقد جمع الراحل الذي تأاثر لفقدانه القريب
لع Ó- -م- -ي Úرغ- -م ت- -ب- -اي- -ن- -ه- -م
وال - -ب - -ع - -ي - -د ﬂت - -ل - -ف ا إ
لي -دي -ول -وج -ي وال -ع -ق -ائ -دي وال-ل-غ-وي ‘ ح-ي-ات-ه أاث-ن-اء
ا أ
ا◊وارات السشاخنة با÷امعة والسشجالت الفكرية على
واج -ه -ة ال -ع -ن -اوي -ن الصش -ح -ف -ي -ة ح -ول أام -ه-ات ال-قضش-اي-ا.
وج -م -ع -ه -م ‘ ‡ات -ه ح -يث شش-ارك ‘ ت-ودي-ع-ه إا ¤م-ث-واه
لخ Òمن حملوا أافكارا متناقضشة ورؤوى متباينة حول
ا أ
لعÓم والبناء الوطني واختلفوا ‘ مقارباتهم
اŒاهات ا إ
لولويات.
لليات وا أ
لسشباب وا آ
حول ا أ
وكانت كلمة عبد الرحمان نذير ـ زميله ‘ الدراسشة ـ
ال -ت -أاب -ي-ن-ي-ة أاك Èت-ع-ب Òوأاصش-دق شش-ه-ادة ح-ي-ة ع-ن بششÒ
حمادي الذي غاب عنا على ح Úغفلة لكنه سشيبقى حيا
‘ قلوب من عرفوه عن قرب وتقاسشموا معه مسشÒة عمر
ب -ح Ó-وت -ه -ا وم -رارت -ه -ا وم -ن “ت -ع -وا ب -ك -ت -اب -ات ال-ف-ق-ي-د
الصش -ح -ف -ي -ة ا÷ري -ئ -ة ال -ت -ي ت -كشش-ف ج-وانب م-نÒة م-ن
لح - -ادي وال - -ت - -ع - -ددي إا ¤أاب - -ع- -د
لع Ó- -م ا÷زائ - -ري ا أ
ا إ
ا◊دود.

 21حالة اختطاف سشجلت منذ 2003

السصحر والشصعوذة وراء اختطاف األطفال

الشش -عب /نشش -ط ال -ع -م -ي-د األول ل-لشش-رط-ة أاع-م-ر ل-ع-روم رئ-يسس خ-ل-ي-ة
التصشال والصشحافة ،أامسس ،ندوة Ãسشجد النجاح باÙمدية حول
«رعاية الطفل ‘ اإلسشÓم وواجب اÛتمع اŸد ‘ Êحمايته»
تناول لعروم ‘ الندوة التي “ت بناء على دعوة وزارة الششؤوون الدينية
والوقاف ﬁاور دور األمن ‘ حماية األطفال والفئات الضشعيفة ‘
Óنذار عن اختفاء أاو
اÛتمع كاششفا عن ماهية اıطط الوطني ل إ
اختطاف األطفال ،مÈزا دور العدالة ‡ثلة ‘ وكيل ا÷مهورية ‘
الششراف على اıطط ،الذي يهدف أاسشاسشا إا ¤حماية وإانقاذ
الطفل الضشحية .وقال لعروم إانه Ãجرد صشدور تعليمة الوزير األول ‘
ششهر أاوت اŸاضشي ششرع ‘ تفعيل آاليات Œسشيد هذا اıطط
Óسش-راع ب-ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا إاج-رائيا وتقنيا
ب-إاع-ط-اء ال-ل-واء ه-ام-ل ت-ع-ل-ي-م-ات ل -إ
Óمن على الفور الرقم
وإاعÓميا .وبذلك وضشعت اŸديرية العامة ل أ
األخضشر  104اıصشصس ◊ماية األطفال والفئات الضشعيفة من كل
أانواع العتداءات واألخطار.
وقال لعروم إان حالت الختطاف اŸسشجلة من قبل مصشالح األمن
منذ  2003مقدرة بـ  21حالة فقط ،أاي ل ترقى لتكييفها على أانها
«ظاهرة» ،و” ‘ هذا اإلطار إانقاذ  06أاطفال من هذا اÛموع أاما
ا◊الت اŸتبقية فقد ” إايقاف الفاعلي ÚوتقدÁهم أامام العدالة ‘
وقت قياسشي .وعرضس رئيسس خلية التصشال والصشحافة من خÓل
التحليل ا÷نائي Ÿصشالح الششرطة أان من أاهم الدوافع التي تؤودي إا¤
جرائم الختطاف هي السشحر والششعوذة والسشتسشÓم ألفكار خرافية
بالية ل صشلة لها بديننا ا◊نيف ول بأاخÓقنا وتقاليدنا الجتماعية
و‘ غالبية ا◊الت هي التي أادت إا ¤العتداء والتنكيل بعدد من
األطفال آاخرها قضشية الطفل من تسشمسشيلت ،وبعده الطفل من بلدية
«مازر» بولية بششار .من جهته يونسشي خالد نائب مدير اإلرششاد
الديني بوزارة الششؤوون الدينية ،ذكر بواجب التبليغ عن كل ما Áسس
بأامن اÛتمع وهي واجب ديني وأاخÓقي ووطني ،اعتمادا على
اآليات والششواهد من القرآان الكر Ëوا◊ديث والسشنة مبينا أان النهي
عن اŸنكر واألمر باŸعروف فرضس ع Úعلى كل مسشلم ومسشلمة.

