دعا من قسسنطينة إالى شسراكة اقتصسادية أاكثر بين البلدين

الوزير األول للوسشوتو يبدي اهتماما بصشناعة الجرارات واألدوية الجزائرية
صص 03

بمشساركة شسخصسيات وطنية
وإافريقية بارزة

ملتقى دولي حول مسشاهمة
الجزائر في تصشفية
السشتعمار في إافريقيا
لثن 2٧ Úصسفر  143٨هـ اŸوافق لـ  2٨نوفم2016 Èم
ا إ

العدد1٧194:

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

اتفاق بين «سسوفاك» و«فولسسفاغن» بعد مفاوضسات ماراطونية

أاول سشيارة «فولسشفاغن» تركب بالجزائر في جوان ٢٠١٧
«ڤولف »٧
«أاوكتافيا»
«إايبيزا»
و«كادي»
تزود
الحظيرة
الوطنية
بعÓمات
مميزة

صص 03

france prix 1

ڤرين من وهران:

مششروع قانون الصشحافة
اإللكترونية في مرحلة
متقدمة

صص 04

صص 0٥

مواصسلة للحوار مع الدول البÎولية
قبل لقاء فيينا

تصسوير :فواز بوطارن

للغاء التقاعد النسسبي ودون شسرط السسن:
الغازي مرافعا إ

الششريحة تمثل
 ٪٥٢من المتقاعدين
الذين يقاربون من  ٣مÓيين
صص04

$

اŸهرجان الدو‹
للموسسيقى ال ّسسيمفونية
‘ طبعته الّثامنة

صص 0٥

قا‘ أاوبرا ا÷زائر
الث
تتوشّشح بروائع
اŸوسشيقى
العاŸية

صص 13/12/11

بوطرفة اليوم ‘ موسشكو
للقاء نظÒه الروسشي
 ·Óلكرة اليد إاناث
بطولة إافريقيا ل أ

الفريق الوطني سشافر
إا ¤أانغول ‘ ظروف جيدة
صص19

دعوة

لوبيب تراهن
يسستضسيف منتدى «الشسعب» الخبير الدولي في مجال الطاقة مراد برور ،في ندوة نقاشص بعنوان« :اجتماع فيينا… ا أ
لسسواق النفط» ،يوم الثÓثاء  29نوفمبر  2016على السساعة  11:00صسباحا ،بمقر جريدة الشسعب
لعادة التوازن أ
على اتفاق الجزائر إ
 ،39شسارع الشسهداء … الجزائر العاصسمة.
الدعوة عامة

األثنين  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٧صصفر ١٤٣٨هـ

إلتصسويت على مشسروع إلقانون إÙدد للمسسؤووليات
إلعليا ‘ إلدولة

02

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

يسصتاأنف اÛلسش الشصعبي الوطني،
ال-ي-وم ،اأشص-غ-ال-ه ‘ ج-لسص-ة ي-خصصصص-ها
ل -ل -تصص -ويت ع -ل -ى مشص -روع ال -ق -ان-ون
اÙدد لقائمة اŸسصوؤوليات العليا ‘
الدولة والوظائف السصياسصية ،وكذا
مشصروع القانون اŸعدل واŸتمم لÓأمر رقم  20-٧0اŸتعلق با◊الة
اŸدنية ،وذلك على السصاعة العاشصرة صصباحا.

1٧19٤

لقاء تقييمي لقطاع إلسسكن

ڤرين يÎأإسش ندوة تكوين Ãدرسسة إلصسحافة

ي -ق -وم وزي -ر السص -ك -ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،ال-ي-وم ،ب-افتتاح اللقاء
التقييمي للسصداسصي الأول من سصنة 201٦
اÿاصش ب- -ق- -ط- -اع- -ه ع -ل -ى السص -اع -ة 08 : 00
صصباحا ،باŸدرسصة الوطنية لÓإدارة مولي
اأحمد مدغري  -ا÷زائر.

يشص -ارك وزي -ر التصص -ال ‘ ال -ن -دوة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ال-ت-ي ي-نشص-ط-ه-ا ،ال-ي-وم،
ال -دك -ت -ور وال -ب -احث ﬁم -د م-ل-ي-ا Êب-ج-ام-ع-ة وه-ران ع-ل-ى السص-اع-ة 09 : 00
صص-ب-اح-ا ب-اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لصص-ح-اف-ة وع-ل-وم الإعÓم ب Íعكنون ،بعنوان:
«وسص -ائ -ل الإع Ó-م واأخ Ó-ق -ي -ات اŸه -ن -ة ب ÚاأخÓ-ق-ي-ة الإدان-ة واأخÓ-ق-ي-ات
اŸسصوؤولية».

ميهوبي يطلق برنامج
«موعد مع إŸسسرح»

طلعي ينشسط
ندوة نقاشش

ملتقى دو‹ حول مسساهمة إ÷زإئـ ـر
‘ تصسفية إ’سستعمار بإافريقيا

يشصرف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي،
ي - -وم  30ن- -وف- -م Èا÷اري ،ع -ل -ى ه -امشش
ي -نشص -ط وزي -ر الأشص -غ -ال
ال-ط-بعة  11ل-ل-م-ه-رج-ان الوطني للمسصرح
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وال- -ن -ق -ل
اÎÙف ع -ل -ى اإط Ó-ق الÈن -ام -ج ال -ث -ق -ا‘
بوجمعة طلعي،
د
«موعد مع اŸسصرح» ،وذلك بنادي «اأﬁم
ال -ي -وم ،ن -دوة ن -ق-اشش
ن
م
ء
ا
د
ت
ب
ا
ي
ز
ر
ب -ن ق -ط-اف» Ãسص-رح ﬁي ال-دي-ن بشص-ط-ا
Ãن- -ت- -دى اÛاه- -د
السصاعة  1٤ : 00بعد الزوال.
وذلك ابتداء من
السصاعة
10 : 00
صصباحا.

إإحياء إليوم إلعاŸي
Ÿكافحة إلسسيدإ

منتدى حول إلعوإئد
إلدÁغرإفية

–ت رعاية رئيسش ا÷مهورية ،تنظم وزارتا
اÛاهدين والشصوؤون اÿارجية ،يومي  29و30
م- -ن الشص- -ه- -ر ا÷اري ،اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -دو‹ ح- -ول
مسص- -اه- -م- -ة ا÷زائ- -ر ‘ تصص -ف -ي -ة السص -ت -ع -م -ار
ب -اإف-ري-ق-ي-ا ،وذلك ب-ق-اع-ة اÙاضص-رات ب-ف-ن-دق
الأوراسص -ي ب -ال -ع -اصص -م -ة اب -ت -داء م -ن السص -اع-ة
 09 : 00صصباحا.

ورشسـ ـ ـ ـ ـة دولي ـ ـ ـة للوقايـ ـ ـ ـة
من إلتطرف إلعنيف بالسساحل

–ي- - - -ي وزارة الصص- - - -ح - - -ة
والسص- - - - - - -ك - - - - - -ان اإصص Ó- - - - - -ح
اŸسص - -تشص - -ف - -ي - -ات ،ي- -وم 01
ي- -ن- -ظ- -م صص -ن -دوق الأ· اŸت -ح -دة
ديسص -م Èال -داخ-ل ،ال-ي-وم
ل- -لسص- -ك- -ان ب- -ال -ت -ع -اون م -ع ا÷زائ -ر
ت -ن -ظ -م وزارة الشص -وؤون اÿارج -ي -ة ،ال-ي-وم،
العاŸي Ÿكافحة السصيدا،
2
وجامعة الدول العربية ،يومي 9
ورشص -ة دول -ي -ة ‘ اإط -ار اıط -ط-ات ال-وط-ن-ي-ة
وذلك ع - -ل - -ى مسص- -ت- -وى
ى
و 30ن - -وف - -م Èا÷اري ،اŸن- -ت- -د
ل -ل-وق-اي-ة م-ن ال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف لصص-ال-ح دول
فندق السصوفيتال ابتداء من السصاعة 08 : 30
Ú
ع
ب
ة
ق
د
ن
ف
ل
ل
ا
ي
ل
ع
ل
ا
ة
ص
س
ر
د
Ÿ
ا
ب
ك
ل
ذ
و
،
اÿاصش ب-ال-ع-وائ-د ال-دÁغ-راف-ي-ة
السص -اح -ل ،وال -دورة ال -ع -ل -ن -ي -ة ال-راب-ع-ة ل-ف-ري-ق
صصباحا.
.
ا
ح
ا
ب
ص
ص
0
9
:
0
0
ة
ع
ا
ص
س
ل
البنيان بالعاصصمة ،ابتداء من ا
ال -ع -م -ل اŸك -ل -ف Ãن -ط -ق-ة السص-اح-ل ،وذلك ب-قصص-ر
الأ· الصص-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 09 : 00
صصباحا.

إŸؤو“ر إلعادي إأ’ول للحركة إلشسعبية

تنظم ا◊ركة الشصعبية ا÷زائرية يومي  02و 03ديسصم Èالداخل ،اŸوؤ“ر
ال-ع-ادي الأول ،ال-ذي سص-ت-ج-ري م-راسص-م-ه ب-خ-ي-م-ة ف-ن-دق ال-هيلتون بالعاصصمة،
ابتداء من السصاعة  10 : 00صصباحا.

منتدى جهوي لتنمية زرإعة إلبقوليات

ندوة صسحفية ل–Óادية إلدولية Ÿكافحة
إلرشسوة ‘ إلرياضسة

تنظم وزارة الفÓحة ،التنمية الريفية والصصيد البحري ،بالتعاون مع ‡ثلية منظمة «الفاو»
‘ ا÷زائ-ر ،م-ن-ت-دى ج-ه-وي-ا ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ق-ول-ي-ات ال-غذائية ،اأيام  29 ،28و 30ن-وف-م Èا÷اري،
بجامعة «عبد ا◊ميد بن باديسش» ،ولية مسصتغا.Â
ياأتي اŸنتدى ‘ اإطار السصنة الدولية للبقوليات ،التي اأعلنتها الأ· اŸتحدة لعام  ،201٦خÓل
جمعيتها العمومية.

إنقطاع إلتزود بالغاز بأاحياء ع Úإلبنيان

ت-ع-ل-م شص-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-بولوغ Úبالعاصصمة ،زبائنها
بقطع التزود بالغاز اÈŸمج ،اليوم ،وذلك ابتداء من السصاعة 13 : 00
زوال اإ ¤غ -اي -ة الإن -ت -ه -اء م -ن الأشص -غ-ال ‘ ب-عضش اأح-ي-اء ب-ل-دي-ة عÚ
البنيان وذلك بـ ٤00مسصكن ،جنان نوار اللوز ،حي «ب» بع Úالبنيان،
اإق -ام -ة روم-اران ،ح-ي الأسص-ات-ذة ،ط-ري-ق ح-اج ع-ب-د ال-ع-زي-ز .وÁك-ن
للزبائن التصصال على الرقم.3303 :
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسش مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ت- -ن -ظ -م ال–ادي -ة ال -دول -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة ال -رشص -وة ‘ اŸي -دان
ال -ري -اضص -ي ،غ -دا ،ن -دوة صص -ح-ف-ي-ة ،وذلك ب-اŸرك-ز ال-ت-ج-اري
اÙم -دي -ة م-ول ال-ط-اب-ق ال-راب-ع ،اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 10 : 00
صصباحا.

تقييم وإقع “درسش ذوي
إ’حتياجات إÿاصسة

ي- -ع- -ق- -د اÛلسش الشص- -ع- -ب- -ي ال -ولئ -ي
ل - -ل - -ج - -زائ- -ر ،غ- -دا ،ن- -دوة ﬂصصصص- -ة
ل- - - -ت- - - -ق- - - -ي- - - -ي - - -م واق - - -ع “درسش ذوي
الح - - -ت - - -ي - - -اج - - -ات اÿاصص- - -ة ،وذلك
باŸكتبة الوطنية ا◊امة ،ابتداء من السصاعة  09 : 00صصباحا.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أإمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

األثنين  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٧صصفر  ١٤٣٨هـ

دعا من قسشنطينة إ ¤ششرإكة إقتصشادية أإك Ìب Úإلبلدين

الوزي ـ ـ ـر اأ’ول للوسسوتـ ـ ـو يب ـ ـدي اهتمامـ ـا بصسناع ـ ـ ـة
ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارات واأ’دوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

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

العدد
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بن صشالح يسشتقبل رئيسس ›لسس إلنوإب إلليبي

إاشسادة بحرصص الرئيسص بوتفليقة على وحدة ليبيا

لول Ÿملكة لوسشوتو ““باكاليتا موسشيسشيلي““ ،خÓل زيارة ميدإنية لعاصشمة إلششرق إ÷زإئري ،على إلعÓقات
أإكد إلوزير إ أ
إلطيبة إلتي تربط إلبلدين وتعرف تطورإ ملحوظا ،مرإفعا لÎقية إلروإبط إلقتصشادية ‘ ظرف دو‹ صشعب و–ديات
لول Ÿملكة لوسشوطو هذإ خÓل زيارته لقسشنطينة ،رفقة وزيري إلتكوين وإلتعليم إŸهنيﬁ Úمد
كبÒة ،أإكد إلوزير إ أ
لعÓم وإلتصشال هدى فرعون.
مباركي وتكنولوجيات إ إ

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb

أاشص - -اد ضص - -ي- -ف ا÷زائ- -ر ‘
السص -ي -اق ب -اÈÿات وال -ت -ج-ارب
التي “لكها ا÷زائر ‘ عديد
اÛالت ،خ- - -اصص- - -ة م- - -ن- - -ه- - -ا
الصص-ن-اع-ة اŸي-كانيكية وصصناعة
األدوي - -ة ،سص- -ي- -م- -ا وأان ‡ل- -ك- -ة
““لوسصوتو““ “لك طابعا فÓحيا
مائة من اŸائة وهو ما جعل
م- - - - -ن م- - - - -ؤوسصسص- - - - -ة ا÷رارات
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة مصص-در
اهتمام الوفد الزائر لها ،حيث
” ت- - - -ق- - - -د Ëع- - - -رضس ح- - - -ول
اŸؤوسصسصة األم وكذا اŸؤوسصسصة
الفرعية ا÷زائرية  -األمريكية
اıتصص - - -ة ‘ إان- - -ت- - -اج ج- - -رار
““م - -اسص - -ي ف- -رغسص- -ون““ وإان- -ت- -اج
اŸؤوسصسصة األم ÷رار ““سصÒتا““
والتي أانتجت  ١5٠٠جرار خÓل
هذه السصنة و ٢٠٠٠جرار من نوع
““ماسصي فرغسصون““.
خÓ- -ل ال- -ع- -رضس ال- -ت- -ق- -ن- -ي
Ÿؤوسصسص- -ة ا÷رارات ،ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د
أاسصاسصا على ﬂطط تطوير يهدف
إا ¤إادم - - -اج  ٤م Ó-ي Òدج لصص -ن-اع-ة
القطع وكذا مكونات ا÷رار ““ماسصي
فرغسصون““ بنسصبة  ٦٠من اŸائة ،على
مدار  5سصنواتﬁ ،ققة ما نسصبته ٣٢
من اŸائة ،فضص Óعن برنامج تطوير
اŸؤوسصسص -ة ال -ف -رع -ي -ة ل -رف -ع ال -ق-درة
اإلنتاجية إا ٨ ¤آالف جرار سصنويا من
ن- -وع ““م- -اسص- -ي ف -رغسص -ون““ وذلك م -ع
احÎام ا÷ودة ال- -ع- -اŸي- -ة ،ه- -ذا م -ع

نّوه رئيسس ›لسس إلنوإب إلليبي ،عقيلة
صش -ال -ح ع -يسش-ى ،أإمسس ،ب-ا÷زإئ-ر إل-ع-اصش-م-ة،
ب -ح -رصس رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د إل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ع-ل-ى إ◊ف-اظ ع-لى وحدة ليبيا
وسش- -ع- -ي- -ه إ ¤ذلك م- -ن خÓ- -ل إل- -دع- -وة إ¤
–ق -ي -ق إŸصش -ا◊ة إل -وط -ن -ي-ة ب Úإل-ف-رق-اء،
لمة.
بحسشب ما أإفاد به بيان Ûلسس إ أ
خÓل اÙادثات التي جمعته برئيسس ›لسس
األمة عبد القادر بن صصالح ،أاشصاد رئيسس ›لسس

سشÓل يسشتقبل صشالح عيسشى

تقييم الوضسع السسياسسي واأ’مني ‘ ليبيا
ﬂط- - -ط السص - -ت - -ث - -م - -ار ‘ اŸوارد
ال -بشص -ري -ة ب -غ Ó-ف م -ا‹ ي -ق -در بـ٤٢
مليون دج على مدار  ٣سصنوات◊ ،د
اآلن ” اسص- -ت- -هÓ- -ك  55م -ن اŸائ-ة
ب -ت-ك-وي-ن  ٨٧م- -وظ -ف -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اŸي -ادي-ن و ٨٠م -ه -ن-دسص-ا ‘ اÿارج
زذلك لتحسص ÚاŸسصتوى.
ك -م -ا زار ال -وزي -ر الأ ول شص -رك -ة
الإ– اد الصص-ي-د ل Êال-قسص-ن-ط-ي-ن-ي،
ال -ت -ي ت -ع -م -ل بشص -راك -ة م -ع ع-د ي-د
اıاب -ر الأج -ن -ب-ي-ة م-ن ا Ÿسص-ت-و ى
ال- -ع -ا Ÿي و اıت صص -ة ‘ صص -ن -اع -ة

الأدو ي- -ة الأ ص ص - -ل- -ي- -ة ب- -اأصص- -ن- -اف -ه -ا
العÓجي ة ا  Ÿو جه ة لأمراضس ا ل قلب
و الشص- - - -راي ،Úا ل- - - -ك- - - -و ل- - - -يسصÎول،
السص- -ع- -ال ،ا◊سص- -اسص- -ي -ة واأم -راضس
النسصاء.
ت ت و ¤ا  Ÿوؤسصسص ة صص ناع ة ثÓث ة
اأن -واع م -ن اأش ص -ك -ال د وا ئ -ي -ة ج-اف-ة
و سص -ائ -ل -ة و سص -ري -ع-ة ا ل-ذوب-ان  ،ك-م-ا
“ت -لك ا  Ÿوؤس ص سص-ة و ح-دة مسص-ت-ق-ل-ة
م-ت-خ صصصص-ة ‘ ا ل ص ص-ن-اع-ة ا ل دوا ئ ي ة
ال-ه-رم-ون-ي-ة وت-ط-م-ح  ،ب-ع-د ت-غ-ط ي ة
السصوق الو طني ة  ،اإ ¤ا لت ص صدير نحو

 ⁄ل نحو ‡لكة لوسصوتو؟
اÿارج و َ
‘ س ص - -ي - -ا ق ذ ي ص ص - -ل - -ة  ،ك - -ا ن ت
و ج - -ه - -ة ا ل -و ف -د ا ل -ر س ص -م -ي ر ف -ق -ة
ا ل س ص -ل -ط -ا ت ا  Ÿد ن -ي -ة و ا ل -ع س ص -ك -ر ي -ة
زيارة عديد اŸناطق السصياحية
ا ل -ت -ا ر ي -خ -ي -ة  ،ع -ل -ى غ -ر ا ر م -ت -ح -ف
س ص  Òت ا  ،ق ص ص ر اأ ح م د ب ا ي  ،ج س ص ر
سصيدي مسصيد ،جسصر صصالح باي
و ا ل ق ا ع ة ا ل ك  Èى ا ◊ ا ج اأ ح م د ب ا ي
“ “ ز ي ن ي ث “ “  ،ح ي ث ع ّب ر خ  Óل ه ا ع ل ى
ج - -م - -ا ل - -ي -ة ا  Ÿد ي -ن -ة و ا م -ت  Ó-ك -ه -ا
Ÿقومات ضصخمة.

‹ هويÓل عقب لقائه بدوي:

الصس Úترغب ‘ تدعيم تعاونها اأ’مني مع ا÷زائر

صشرح مسشاعد إلوزير إلصشيني
إŸك-ل-ف ب-الشش-ؤوون إÿارج-ي-ة ‹
ه- -ويÓ- -ل ،أإمسس ،ب- -ا÷زإئ- -ر ،أإن
إلصش Úترغب ‘ تعزيز تعاونها
لم - -ن- -ي م- -ع إ÷زإئ- -ر،
‘ إÛال إ أ
مÈزإ ““ إÈÿة إ÷زإئ- - - -ري - - -ة ‘
هذإ إÛال““.
‘ تصص- -ري- -ح ل- -لصص- -ح- -اف- -ة ع- -قب
ا÷لسصة التي خصصه بها وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي،
أاك- -د اŸسص- -ؤوول الصص -ي -ن -ي أان ““الصصÚ
ترغب ‘ تعزيز تعاونها مع ا÷زائر
‘ ›ال األمن““.
كما أاوضصح ‹ قائ““ :Óأاقود اليوم
وفدا صصينيا من أاجل الشصروع ‘ آالية
اŸشص- -اورات األم- -ن- -ي- -ة واŸت- -ع- -ل- -ق -ة
Ãك -اف -ح -ة اإلره -اب ب Úال -ب -ل-دي-ن““،
مشصÒا إا ¤أان- -ه ““ ت- -ب -ادل م -ع السص -ي -د
ب -دوي وج -ه -ات ال-ن-ظ-ر ال-ت-ي “ّي-زت
ب -الصص -راح -ة وال -ع -م -ق ح -ول م -ل-ف-ات

ت -ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ح-ول األم-ن ،ح-يث
توصصلنا بخصصوصصها إا ¤توافق““.
كما أاشصار اŸسصؤوول الصصيني ،إا¤
األه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ول- -ي -ه -ا ا÷زائ -ر
““Ÿك-اف-ح-ة اإلره-اب وال-ت-ط-رف ،م-ن
خÓ-ل ت-بّ-ن-ي سص-لسص-ل-ة م-ن اإلج-راءات

الفعالة واŸتينة““ ،مضصيفا أان ا÷زائر
““اك- - - -تسص - - -بت خÈة ك - - -بÒة ‘ ه - - -ذا
اÛال““.
من جهة أاخرى ،أاضصاف اŸسصؤوول
الصص- - - -ي - - -ن - - -ي ،أان ا÷زائ - - -ر والصصÚ
متفقتان على ““تدعيم النشصاطات ‘

لمني ‘ ﬁاربة إ÷رÁة
تعزيزإ للتعاون إ أ

›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب وŒارة
اıدرات وا÷رÁة اŸنظمة““.
وب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة ق-ال اŸت-حدث،
إان ال -ب -ل -دي-ن ““ل-ه-م-ا م-واق-ف م-وح-دة
ح- - -ول ال- - -وضص- - -ع األم- - -ن- - -ي ال- - -دو‹
واإلق-ل-ي-م-ي ،ك-م-ا ات-ف-ق-ن-ا على تعزيز
ت -ع -اون -ن -ا م -ن أاج -ل م -واج -ه -ة ،م-عً-ا،
ال- -ت- -ه- -دي- -دات األم- -ن- -ي- -ة ‘ ال- -ع -ا⁄
واŸنطقة““.
ول -دى ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى أان ا÷زائ-ر
وب- -ك““ Úشص -ري -ك -ان اسصÎات -ي -ج -ي -ان““،
أاوضصح السصيد ‹ أان البلدين Œمعهما
““ث -ق -ة سص -ي -اسص -ي -ة م -ت -ب -ادل -ة وم -ت -ي-ن-ة
ويعمÓن على تطوير تعاون ملموسس
‘ جميع اÛالت““.
ك -م -ا أاوضص -ح ي -ق -ول ،إان ““شص -رك-ات
صصينية أاك Ìفأاك Ìتأاتي إا ¤ا÷زائر
من أاجل السصتثمار وأان العديد من
الصصيني Úيأاتون أايضصا إا ¤ا÷زائر من
أاجل الزيارة““.

اللواء هامل ‘ زيارة عمل إا ¤الÈتغال

Óمن إلوطني إللوإء عبد إلغني هامل ،إبتدإء من أإمسس ،بزيارة عمل إ¤
يقوم إŸدير إلعام ل أ
إلÈتغال ،تندرج ‘ إطار تعزيز سشبل إلتعاون وإلششرإكة ب Úششرطة إلبلدين ،بحسشب ما أإفادت
Óمن إلوطني ‘ بيان لها.
به إŸديرية إلعامة ل أ
أاوضص -ح ال -ب -ي -ان ،أان ه-ذه ال-زي-ارة،
ال - -ت - -ي ت - -أات - -ي ب - -دع- -وة م- -ن ن- -ظÒه
الÈت -غ -ا‹ ،ت -ه -دف ““ل -ت -ع -زي -ز سص -ب -ل
التعاون والشصراكة ب Úشصرطة البلدين
‘ م- -ي- -ادي- -ن ال- -ت- -ك- -وي- -ن وال -ت -دريب
والشص-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ية وتبادل
اÈÿات ‘ ›ال مكافحة ا÷رÁة

ال -ن -واب ال -ل -ي -ب -ي بـ ““ح-رصس ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة وسصعيه من أاجل ا◊فاظ على وحدة ليبيا
من خÓل دعوته إا– ¤قيق اŸصصا◊ة الوطنية بÚ
ج -م -ي-ع األط-راف ع-ن ط-ري-ق ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-ريب
وجهات النظر““.
من جهته أاوضصح بن صصالح ،أان ““إانهاء األزمة بÚ
الفرقاء لن يتم إال با◊وار و ّ⁄الشصمل ،بعيدا عن
ي تدخل أاجنبي““ ،مؤوكدا أان ““ا◊ّل ل Áكن إاّل أان
أا ّ
يكون ليبيا بحتا““.

اŸن -ظ -م-ة والسص-يÈي-ان-ي-ة ،إا ¤ج-انب
مناقشصة عدة قضصايا ذات الهتمام
اŸشصÎك““.
وب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ،ي -ع-ق-د ال-ل-واء
هامل سصلسصلة لقاءات مع مسصؤوولÚ
سصام ‘ Úجهاز الشصرطة الÈتغالية،
““ت -ت -م -ح-ور أاسص-اسص-ا ح-ول ب-حث سص-ب-ل

تعزيز العÓقات الثنائية ب Úشصرطة
البلدين““.
ك -م -ا ي -ق -وم ه -ام -ل رف -ق -ة ال -وف-د
اŸرافق له ،بزيارة عدد من اŸصصالح
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ل -لشص -رط -ة الÈت-غ-ال-ي-ة
واŸع -ه -د ال -ع -ا‹ ل -ل -ع-ل-وم الشص-رط-ي-ة
واألمن الداخلي ،عÓوة على بعضس

الوحدات العملياتية اŸتخصصصصة ‘
م - - -ك - - -اف- - -ح- - -ة اإلره- - -اب وا÷رÁة
اŸنظمة ،يضصيف اŸصصدر ذاته.

سسفارة كندا با÷زائر تنظم الطبعة  4لصسالون التعليم

ت -ن -ظ -م سش -ف -ارة ك -ن -دإ ب -ا÷زإئ -ر ،ل-لسش-ن-ة
إلرإبعة على إلتوإ‹ ،صشالون إلتعليم بكندإ،
لرب-ع-اء ،ب-قصش-ر إل-ث-ق-افة
ي-وم-ي إل-ثÓ-ث-اء وإ أ
مفدي زكرياء ،با÷زإئر إلعاصشمة ،بحسشب
ما جاء أإمسس ‘ بيان للسشفارة.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان إاثنتي عشصرة مؤوسصسصة كندية
‘ ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وم-دارسس م-ا ب-ع-د ال-ط-ور ال-ث-ان-وي،
سصتكون حاضصرة ‘ هذا الصصالون وهي جامعة سصان
ب-ون-ي-ف-اسس وج-ام-ع-ة ك-ي-ب-يك ÃونÎي-ال وج-ام-ع-ة كيبيك

رÁوسصكي وجامعة لفال وجامعة سصانت آان وثانوية
ب-وري-ال ل-ل-ف-ن-ون ال-ت-ط-ب-ي-ق-ية والتكنولوجية وثانوية كندا
ومدرسصة ليموالو و›مع أافونتاج بأاونتاريو ومدرسصة
التجارة ÃونÎيال وثانوية لسصال ولسصيتي.
كما أاشصارت السصفارة ،إا ¤أان ‡ثلي اŸؤوسصسصات
اŸشص -ارك -ة سص -ي -ج-ي-ب-ون ع-ل-ى أاسص-ئ-ل-ة ال-ط-ل-ب-ة ح-ول
ﬂتلف الÈامج وشصروط القبول وتكاليف الدراسصة.
‘ ذات السصياق ،سصتنظم مؤوسصسصات ومدارسس ما
بعد الطور الثانوي ،على هامشس الصصالون ،جلسصات

إاعÓمية حول برامج الدراسصات.
ك -م -ا سص -ت-ق-دم السص-ف-ارة م-ع-ل-وم-ات ح-ول رخصس
ال-دراسص-ات والشص-روط األخ-رى اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإلق-امة
اÿاصصة بالدراسصة ‘ كندا.
وخلصس ذات اŸصصدر ‘ األخ ،Òإا ¤التأاكيد أان
اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ال-ك-ن-دي-ة م-ع-روف-ه ““ب-جودتها““
و«ن-وع-ي-ت-ه-ا ال-ع-ال-ي-ة““ ‘ شص-ت-ى مسص-ت-وي-ات ال-ت-ع-ليم،
مؤوكدة أان الصصالون سصيفتح أابوابه أامام ا÷مهور من
السصاعة الثانية بعد الزوال إا ¤غاية السصابعة مسصاء.

لول عبد إŸالك سشÓل،
إسشتقبل إلوزير إ أ
أإمسس ،رئيسس ›لسس إلنوإب إلليبي ،عقيلة
صش-ال-ح ع-يسش-ى ،ب-حسشب ب-ي-ان Ÿصش-ال-ح إل-وزير
لول.
إ أ
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان اللقاء مّكن من ““تقييم
الوضصع السصياسصي واألمني ‘ ليبيا على ضصوء ا◊وار
الوطني ما ب Úالليبي.““Ú

‘ ه -ذا اإلط -ار ،ح -رصس ع -ق -ي -ل -ة ع-ل-ى ت-ق-دË
““إاشصادة خاصصة با÷زائر على ا÷هود التي تبذلها
سصعيا وŒسصيدا ◊ل سصياسصي يضصمن أامن واسصتقرار
وسصيادة ووحدة الشصعب الليبي““.
وج - -رت اÙادث - -ات ب- -حضص- -ور وزي- -ر الشص- -وؤون
اŸغ -ارب -ي -ة وال–اد اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع -ة ال -دول
العربية عبد القادر مسصاهل.

لعمامرة يتحادث مع رئيسس إلنيجر ‘ أإنتناناريفو

تقييم التعاون الثنائي والوضسع السسائد ‘ منطقة السساحل

–ادث وزي- - - -ر إل - - -دول - - -ة وزي - - -ر إلشش - - -ؤوون
إÿارجية وإلتعاون إلدو‹ رمطان لعمامرة،
م -ع رئ -يسس إل -ن -ي -ج-ر ﬁم-ادو إيسش-وف-و ‘ ،إط-ار
مششاركته ‘ إلندوة  16لرؤوسشاء دول وحكومات
إل -ب -ل -دإن إل -ت -ي ت -ت -ق -اسش -م إل -ل -غ -ة إل -ف -رنسش -ي-ة
وإŸنعقدة بعاصشمة مدغششقر أإنتناناريفو.
ت- -ن- -اولت اÙادث- -ات ب Úال- -ط -رف ،Úوضص -ع -ي -ة
ال-ت-ع-اون ا÷زائ-ري ال-ن-ي-ج-ري وال-وضص-ع السص-ائ-د ‘
منطقة السصاحل.
كما ” التطرق خÓل هذا اللقاء ،إا ¤القضصايا
الرئيسصية اŸدرجة ‘ أاجندة ال–اد اإلفريقي.
و–ادث رئ -يسس ال -دب -ل -وم -اسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ع
نظرائه من تشصاد موسصى فاكي ﬁامات ورواندا

لويز موشصيكيوابو وما‹ عبدو الÓي ديوب حول
ال -قضص -اي -ا اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات اله -ت -م -ام
اŸشصÎك.
وقدم لعمامرة بهذه اŸناسصبة ،تها Êالرئيسس
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ن-ظÒه اŸل-غ-اشص-ي ،الذي
تطرق معه إا ¤آافاق تطوير العÓقات الثنائية.
و–ادث مع إابراهيم ﬁلب ،مسصاعد الرئيسس
اŸصصري ،حول التعاون العربي اإلفريقي والقضصايا
الرئيسصة اŸدرجة ‘ أاجندة قمة اŸنظمة الدولية
للفرانكوفونية.
كما تبادل أاطراف ا◊ديث مع رئيسصي الدولة
اŸلغاشصي Úمارك رافالو مانانا وأاندري راجويلينا
اللذين حضصرا القمة.

Ãششاركة ششخصشيات وطنية وإفريقية بارزة

ملتقى دو‹ حول ““مسساهمة ا÷زائر ‘ تصسفية ا’سستعمار ‘ إافريقيا““

أافاد بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية ،أامسس ،أانه
سصيتم تنظيم ملتقى دو‹ حول ““مسصاهمة ا÷زائر
‘ تصص-ف-ي-ة السص-ت-ع-م-ار ب-إاف-ري-ق-ي-ا““ ي-وم-ي ال-ثÓ-ثاء
واألربعاء ،با÷زائر العاصصمةÃ ،شصاركة شصخصصيات
وطنية وإافريقية بارزة.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان هذا اللقاء ،الذي ينظم
من طرف وزارة الشصؤوون اÿارجية ،بالتنسصيق مع
وزارة اÛاهدين– ،ت الرعاية السصامية لرئيسس

ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،سصيشصهد مشصاركة
““شص -خصص-ي-ات وط-ن-ي-ة واإف-ري-ق-ي-ة ب-ارزة ،إاضص-اف-ة إا¤
جامعي Úذوي سصمعة عاŸية““.
وأاشصار بيان وزارة الشصؤوون اÿارجية ،إا ¤أان
هذا اŸلتقى سصيسصمح للمشصارك Úبـ ““الوقوف على
ال-عÓ-ق-ة اŸت-مّ-ي-زة ال-ت-ي ت-رب-ط ا÷زائ-ر ب-إاف-ري-قيا
والتي تسصتمد جوهرها من النضصالت اŸشصÎكة من
أاجل النعتاق من ن Òالسصتعمار ونظام األبرتايد““.

»æWh

األثنين  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٧صصفر  ١٤٣٨هـ

’لغاء التقاعد النسشبي ودون ششرط السشن:
الغازي مرافعا إ

إلشسريحة “ثل  ٪٥٢من إŸتقاعدين إلذين يقاربون من  3مÓيÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اتفاق ب« Úسشوفاك» و«فولسشفاغن» بعد مفاوضشات ماراطونية

أإول سسيارة «فولسسفاغن» تركب با÷زإئر ‘ جوإن ٢٠١٧

تكلف صشندوق التقاعد  405مليار دج سشنويا
عزا وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي ﬁمد الغازي ،خيار إالغاء التقاعد النسشبي الذي يسشتفيد منه العامل
ببلوغه  50سشنة ،وقضشائه  20سشنة ‘ اÿدمة ،ودون ششرط السشن الذي يسشتفيد منه بعد اسشتكمال  32سشنة من العمل مهما بلغ
سشنه ،إا ¤آاثار التطورات ا’جتماعية وا’قتصشادية ،وتبعاتها السشلبية على الصشندوق الوطني للتقاعد’ ،فتا إا ¤رصشد 405
مليار دج سشنويا لدفع معاششات Ÿا ’ يقل عن  961أالف متقاعد يششكلون  52باŸائة من ششريحة اŸتقاعدين التي تقارب  3مÓي.Ú

فريال بوشضوية
اك -تسص -ى ع -رضس مشص -روع ال -ق -ان-ون اŸع-دل
واŸت-م-م ل-ل-ق-ان-ون رقم  ١٢/٨٣ا- - Ÿؤورخ ‘ ٢
ج-وي-ل-ي-ة  ١٩٨٣واŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-اع-د اŸعدل
واŸتمم ،الذي قدمه أامسس اŸسصؤوول األول
ع -ل -ى ق -ط -اع ال -ع -م -ل وال -تشص -غ -ي -ل والضص -م -ان
الجتماعي ،طابع اŸرافعة ‘ ﬁاولة منه
إلق -ن -اع ال -ن -واب ال -ذي -ن ال-ت-ح-ق ب-ه-م م-ت-أاخ-را
ب -ا÷لسص -ة ع -ل -ى غ -رار ن -واب ح -زب ال -ع -م-ال،
ل -ت -ن -ق -ل -ه -م Ÿشص -ارك -ة ال -ن -ق -اب -ات اŸسص -ت-ق-ل-ة
احتجاجها‡ ،ثلة ‘ وقفة احتجاجية كانت
مقررة أامام قبة الŸÈان ،ونظمت ‘ نهاية
اŸطاف بالرب من الÈيد اŸركزي.

وجدد ﬁمد الغازي التأاكيد ،بأان اإللغاء
يأاتي حفاظا على الصصندوق الوطني للتقاعد
م -ن أاج -ل ضص -م-ان م-ع-اشص-ات ح-وا‹  ٣مÓيÚ
متقاعد ،قد يعجز الصصندوق عن تسصديدها ‘
ح-ال اإلب-ق-اء ع-ل-ى صص-ي-غ-ت-ي ال-ت-ع-دي-ل ال-نسصبي
ودون شص -رط السص -ن ،ل -ت -أاثÒه-ا اŸب-اشص-ر ع-ل-ى
توازنه اŸا‹ ،إلقبال عدد هائل من العمال
على التقاعد قبل بلوغ سصن . ٦٠
وب-ال-نسص-ب-ة Ÿم-ث-ل ا◊ك-وم-ة ،ف-ان-ه ل خ-يار
آاخ -ر غ Òاإلل -غ -اء ل -ت-ج-نب إافÓ-سس الصص-ن-دوق
الوطني للتقاعد ،مؤوكدا أان التعديل يحدد سصن
التقاعد بـ  ٦٠سصنة ،ويفتح اÛال أامام العمال
لتمديد مدة عملهم بعد بلوغ السصن القانونية بـ
 5أاعوام بطلب منهم ،وقال الوزير الوصصي بأان
هذه اإلجراءات ل تقلل من نظام التقاعد

الذي يعت Èسصخيا قياسصا إا ¤دول أاخرى ،ل
يحق للعمال التقاعد فيها إال ابتداء من ٦٣
سصنة وقد تصصل السصن القانونية إا ٦٧ ¤عاما.
من جهتها ،ذكرت ÷نة الصصحة والشصؤوون
الج -ت -م -اع -ي-ة وال-ع-م-ل وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ‘
ت -ق -ري -ره-ا ال-ت-م-ه-ي-ديÃ ،راج-ع-ة اŸن-ظ-وم-ة
ال-ق-ان-ون-ي-ة اÙدث-ة ل-ن-ظ-ام التقاعدÃ ،وجب
ع -دة نصص -وصس تشص -ري -ع-ي-ة م-ن-ه-ا األم-ر ١٠/٩٤
اÙدث لصص -ي -غ -ة ال -ت-ق-اع-د اŸسص-ب-ق ،واألم-ر
 ١٣/٩٧اŸؤوسصسس للتقاعد النسصبي والتقاعد
دون شص- - -رط السص - -ن ،واألم - -ر  ١٣/٩٦اŸعدل
واŸت -م -م ل -ل -ت-ق-اع-د ‘  ١٩٩٦وال-ق-ان-ون رقم
 ٠٣/٩٩اŸتعلق كذلك بالتقاعد ‘ ، ١٩٩٩
وب -أان اإلج-راءي-ن ف-رضص-ت-ه-م-ا ظ-روف داخ-ل-ي-ة
اسصتثنائية ،وأاملته مؤوسصسصات مالية دولية‘ ،
ظل ظروف اقتصصادية جد صصعبة.
اإلقبال الكب Òللعمال على التقاعد ‘ سصن
مبكرة ،وتراجع مداخيل النفط التي كان يتم
اقتطاع جزء منها لضصخه ‘ الكتلة اŸالية
للصصندوق الوطني للتقاعد ،أادى إا ¤الÎاجع
‘ دفع الشصÎاكات التي تغذي الصصندوق ،مع
العلم أان اŸعدل العاŸي لحتسصاب التقاعد 5
عمال لدفع تقاعد شصخصس واحد ،فانه ‘
ا÷زائ- -ر ﬂت- -ل- -ف إاذ أان اشصÎاك -ات ع -ام -لÚ
تسصدد معاشس متقاعد ،ما يفرضس على الدولة
دف- -ع ال- -ف- -ارق ع Èال- -تضص- -ام -ن ب Úصص -ن -ادي -ق
الضصمان الجتماعي.
وأاج-م-ع الشص-ريك الج-ت-م-اع-ي م-ن م-ركزية
Óطباء األخصصائي،Ú
نقابية والنقابة الوطنية ل أ
وك -ذا الصص -ن -ادي-ق اŸع-ن-ي-ة ،أان ق-رار ال-ت-ع-دي-ل
ضص -رورة ل -ت -ك -ريسس ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة بÚ
األجيال.

الرافضشون يريدون ح Óيضشبط سشوق الششغل اŸوازي

إألغلبية :إŸعارضسة تقوم بحملة إنتخابية مسسبقة
ان -ت -ق -د ن -واب اŸع-ارضش-ة بشش-دة ت-ع-دي-ل
ق-ان-ون ال-ت-ق-اع-د ،ب-إال-غ-اء التقاعد النسشبي
ودون ششرط السشن ،مؤوكدين وجود حلول
أاخ -رى Ÿع -ا÷ة مشش -ك -ل الضش -ائ -ق -ة اŸال-ي-ة
ال- -ت- -ي ي- -ع- -ا Êم -ن -ه -ا الصش -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للتقاعد ،منها –صشيل اششÎاكات العمال
غ ÒاŸصش- -رح ب- -ه- -م ،وط- -رح- -وا إاشش -ك -ال -ي -ة
’ط -ارات
صش- -ن- -دوق ال -ت -ق -اع -د اÿاصض ب -ا إ
Óط -ارات ال -ع -ل -ي -ا
ال -ع -ل -ي -ا ،ال -ذي ي -دف -ع ل  -إ
تقاعدا بنسشبة  100باŸائة ،حتى وان ⁄
تتجاوز مدة ششغلها للمنصشب  6أاششهر ،نواب
’غ- -ل- -ب- -ي- -ة ‘ اŸق- -اب- -ل رفضش- -وا «اŸزاي -دة
ا أ
ع -ل -ي-ه-م» م-ؤوك-دي-ن أان اح-ت-ج-اج اŸع-ارضش-ة
ح -م -ل -ة ان -ت-خ-اب-ي-ة م-ب-ك-رة ل-ل-تشش-ري-ع-ي-ات
اŸقبلة.

فريال /ب
كما كان متوقعا ⁄ ،يفوت نواب اŸعارضصة
ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ا÷لسص-ة ال-ع-ل-ن-ي-ة
ا›ÈŸة أامسس ،ل -ع -رضس وم -ن -اقشص -ة ت -ع -دي-ل
ق-ان-ون ال-ت-ق-اع-د ،ل-تسص-ج-ل م-وق-ف-ه-ا اŸسص-ان-د
للنقابات اŸسصتقلة ،والرافضس إللغاء التقاعد
النسصبي ودون شصرط السصن.
وإاذا كان نواب حزب العمال قد اختاروا
تسص-ج-ي-ل حضص-وره-م ‘ ال-وق-ف-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة
التي حال التطويق األمني دون تنظيمها أامام
مقر الŸÈان ،لتنظم بسصاحة الÈيد اŸركزي،
ف -إان ن -واب ت -ك-ت-ل ا÷زائ-ر اÿضص-راء حضص-روا
ع- -رضس وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشص -غ -ي -ل والضص -م -ان
الجتماعي ﬁمد الغازي ثم غادروا القاعة
والتحقوا ›ددا خÓل النقاشس ،وقاطع نواب
ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ،تÓ-وة م-ق-رر ÷نة
الصصحة والشصؤوون الجتماعية والعمل والتكوين
اŸهني لتقريرها التمهيدي ،واصصف Úإاياه بـ
«اŸزور».
وأاكد ‡ثل األحزاب اŸنضصوية –ت تكتل
ا÷زائر اÿضصراء عبد الرحمان فرحاتي أان ٤
نواب عن الكتلة أاعضصاء ‘ اللجنة و ⁄يشصاركوا
‘ إاعداده ،مشصÒا إا ¤عدم احÎام الشصكل
القانو ‘ Êإاعداده ،فيما فضصل رئيسس الكتلة
الŸÈانية ◊زب القوى الشصÎاكية الوقوف

‘ القاعة والتنديد بالتضصييق على الحتجاج
Ãنعه ‘ ،نفسس الوقت الذي كان يقرأا فيه
مقرر اللجنة اŸشصروع.
وت- -وق -ف ال -ن -ائب ع -ن ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال-دÁق-راط-ي صصÓ-ح دخ-ي-ل-ي ،ع-ن-د إاشص-ك-ال-ي-ة
«هجرة العمال مناصصب عملهم ،إا ¤القطاع
اÿاصس وهم ‘ أاوج العطاء اŸهني» ،مشصددا
على ضصرورة «إايجاد حل للسصوق اŸوازية’ ،ونبه
إا ¤أان «اإلصصÓح ذو طابع اسصتعجا‹ ،يفرضصه
عجز الصصندوق الوطني للتقاعد ،عجز يقع
–مل عبئه على الدولة،
اŸل - - -زم- - -ة ب- - -اإلي- - -ف- - -اء
ب -ال -ت -زام -ات-ه-ا Œاه ه-ذه
الشص -ري -ح -ة ال -ه -ام -ة م -ن
اÛتمع».
النائب الياسس سصعدي
ع- -ن «اآلفÓ- -ن» ،ق -ال ‘
م- - -داخ- - -ل - -ت - -ه «ن - -رفضس
م-زاي-دة أاح-زاب ع-ل-ي-ن-ا»،
‘ إاشص -ارة إا ¤ن -واب اŸع -ارضص -ة ،مصص -ن -ف-ا م-ا
قاموا به ‘ خانة «مناورات سصياسصية» ،تندرج
حسص -ب -ه ‘ إاط -ار ح -م -ل -ة ان -ت -خ -اب -ي -ة م -ب -ك-رة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري-ع-ي-ة ،و‘ كÓ-م وج-ه-ه
ل -ل -م -ع -ارضص Úق -ال «م -ن ك -ان -وا ‘ ال -ت -ح-ال-ف
الرئاسصي ،ل يعطونا اليوم درسصا ‘ الوطنية
ول يزايدون علينا» ،وذهب إا ¤أابعد من ذلك
«نحن ‘ «اآلفÓن» ل نسصاوم ،وا÷زائر قبل
ك -ل شص -يء» ،مسص -ت -ط-ردا «خ-ل-ف-ي-ات-ه-م وم-ن أاي
مصصدر تأاتي توجيهاتهم» ،و ⁄يتوان ‘ التأاكيد
ب- -أان- -ه- -م «ي -ري -دون زرع ال -ب -ل -ب -ل -ة وج -رن -ا إا¤
الÓاسصتقرار».
غ Òأان هذه النتقادات “ ⁄نع النائب عن
ا◊زب العتيد من انتقاد إالغاء التقاعد دون
شصرط السصن Ÿن أا”  ٣٢سصنة من اÿدمة،
وهم ‘ اÿمسصينيات من العمر ،لسصيما وأان
سص- -ن- -وات ال- -ع- -م- -ل اإلضص- -اف- -ي -ة ل –تسصب ‘
التقاعد ،كما شصدد على دور اŸراقبة لوضصع
حد للزيادات ‘ األسصعار ،داعيا الوزراء إا¤
–مل مسصؤوولياتهم».
واعت Èالنائب نور الدين كيحل عن نفسس
ال- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ة ،أان ال- -ق- -ان- -ون اŸع- -دل ق -ان -ون
تناقضصات ،ليسس بسصبب األحكام التي يقرها،
وإا‰ا بسصبب أاحزاب اŸعارضصة ،التي رفضصت

‘ األمسس القريب تطبيق القانون –ت ذريعة
أانه إامÓء من هيئة دولية ،وتدخل خارجي
وب -ال -ت -ا‹ ان -ح -راف خ -ط ،Òوت -ط -الب ال -ي -وم
باإلبقاء عليه.
من جهته ،النائب الطاهر ميسصوم تسصاءل
كيف ل يعا Êصصندوق التقاعد اŸوجه لضصمان
م -ع -اشص -ات اإلط -ارات السص -ام-ي-ة م-ن اإلفÓ-سس
الذين يتقاضصون  ١٠٠باŸائة من راتبهم حتى
وان شصغلوا اŸنضصب أاشصهر قÓئل فقط ،عكسس
العمال الذين يعملون  ٣٢سصنة للحصصول على
 ٨٠ف -ق -ط م-ن رات-ب-ه-م،
وشصأانه شصأان نواب آاخرين
دع -ا ال -دول -ة إا ¤ت -ف-ع-ي-ل
دور اŸراق- - -ب- - -ة ،وق- - -دم
النائب حبيب زقاد دون
انتماء نفسس الطرح ،فيما
ط- -رح ح- -ب- -يب ق- -ريشص- -ي
إاشصكالية عدم السصتغÓل
ا÷يد للبحبوحة اŸالية
‘ تسصي Òأاموال الصصناديق.
النائب ﬁمد الداوي عن حزب الكرامة،
ل-ت-ح-ول ال-ن-ق-اشس م-ن ت-ق-ن-ي Ÿصص-ل-ح-ة ال-عامل
والصصندوق الوطني للتقاعد إا ¤نقاشس سصياسصي
ﬁضس ،مؤوكدا أان الصصندوق كان قد سصجل
فائضصا ماليا يناهز  ١٢مليار دولر حولت إا¤
خ -زي -ن -ة ال -دول -ة ‘ ،وقت مضص-ى ح-ان ال-وقت
لسصتعادتها لتجاوز ضصيقته اŸالية.

–صسيل إشسÎإكات  ٥مÓيÚ
عامل غ Òمصسرح بهم توفر
 ٢٠٠مليار دينار

شسريحة  3٢سسنة عمل دون
شسرط إلسسن تكاد تنقرضض
رمضصان تعزيبت عن حزب العمال ،أاكد أان
إالغاء التقاعد النسصبي ودون شصرط السصن ليسس
ح ،Óألن شصريحة العمال الذين عملوا  ٣٢سصنة
دون بلوغ السصن القانونية أاي  ٦٠تكاد تنقرضس،
كما أان اللتحاق بالعمل يجري ‘ سصن متأاخرة
 ٢٨فما فوق ،أاي ل Áكن قضصاء فÎة العمل
اŸقدرة بـ  ٣٢سصنة ال ببلوغ  ٦٠سصنة ،لكن
ا◊ل باŸقابل حسصبه ‘ –صصيل اشصÎاكات
العمال غ ÒاŸصصرح بهم وعددهم  5مÓي،Ú
“كن اشصÎاكاتهم من جمع  ٢٠٠مليار دج ،و‘
القضصاء على التضصخيم ‘ الفوات.Ò

من اŸقرر أان يتم تركيب أاول سشيارة
م- -ن عÓ- -م- -ة «ف -ولسش -ف -اغ -ن» ‘ ،شش -ه -ر
جوان  ،2017حيث يخفضض عن سشعرها
اŸسش -ت -ورد ل -ل-زب-ائ-ن ب-ن-ح-و  20باŸائة،
وينتظر أان ينطلق تركيبها من نسشبة
 15باŸائة ،لتقفز ‘ غضشون الـ 5سشنوات
اŸق -ب-ل-ة ،إا 40 ¤باŸائة
’م -ر
ح- -يث ي- -ت- -ع- -ل- -ق ا أ
Ãج- -م- -وع- -ة ت -تضش -م -ن
أارب-ع-ة أان-واع ت-ت-م-ثل ‘
«قولف  »7و«أاوكتافيا»
و«إاي- -ب- -ي- -زا» و«ك- -ادي»،
علما أان تكلفة اŸششروع
ال- -ذي ي -ق -ام Ãن -ط -ق -ة
سش-ي-دي خ-ط-اب الكائنة
ب- -و’ي- -ة غ- -ل- -ي- -زان ’ ،ت -ق -ل ع -ن 170
م -ل -ي -ون دو’ر ،ح -يث م -ن اŸن -ت-ظ-ر أان
يسش -ت -ح -دث ه -ذا اŸشش -روع ن -ح -و 1400
منصشب عمل ،وسشطر لكي يتم الوصشول
إا ¤إانتاج سشقف  500أالف وحدة من
اŸركبات ‘ آافاق عام .2019

بغليزان حوا‹  ١٤٠٠منصصب شصغل حسصب
ال- -وزي- -ر ال- -ذي وصص- -ف الشص- -ريك األŸاÊ
بالسصÎاتيجي ،وانطلق من التحول الذي
ي -ع -رف -ه الق-تصص-اد ا÷زائ-ري والصص-ن-اع-ة
ع -ل -ى وج -ه اÿصص-وصس ‘ إاط-ار ال-ن-م-وذج
الق- - -تصص- - -ادي ا÷دي - -د ،ووج - -ود الرادة
ال -ق -وي -ة ال -ق -ائ -م-ة ،م-ذك-را
بالشصراكة التقليدية الطويلة
م -ع األم -ا Êم-ن-ذ ‘ ١٩٧٠
الصصناعة اŸيكانيكية والتي
ان - - -ط- - -ل- - -قت بصص- - -ن- - -اع- - -ة
اÙرك- - -ات واسص- - -ت - -ع - -انت
ا÷زائ- - - - -ر ‘ السص - - - -اب - - - -ق
ب- -خÈت- -ه- -ا ،وب -ال -ن -ظ -ر إا¤
اŸك -ان -ة ال -ت -ي –ظ-ى ب-ه-ا
اأŸانيا ‘ صصناعة السصيارات.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى– ،دث ال -وزي -ر ع -ن
اإطÓ-ق ال-ع-دي-د م-ن اإلم-ت-ي-ازات ا÷ب-ائية
واإلجراءات لفائدة تشصجيع إاقامة مصصانع
لÎكيب السصيارات حيث تعفى من الرسصم
ع -ل -ى ال-ق-ي-م-ة اŸضص-اف-ة Ÿدة  5سصنوات،
ب- -اإلضص- -اف- -ة اإ ¤ط- -رح ن- -ظ- -ام ام -ت -ي -ازي
Ÿؤوسصسصات اŸناولة لتنشصط ‘ اŸيدان،
معتÈا اأن الرهان األك Èيكمن ‘ إانشصاء
وحدات اŸناولة ‘ ›ال اŸيكانيك التي
اشصÎط اأن تنطلق مباشصرة مع اŸصصانع
من أاجل التوسصع لتدفق النتاج ‘ أاسصواق
خ -ارج -ي -ة ،وشص -دد ع -ل -ى أاه -م -ي -ة –وي -ل
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا م-ن خÓ-ل ه-ذا اŸشص-روع
ال- -واع- -د ال- -ذي سص- -وف ي- -ت- -ج- -ه ب -ه ن -ح -و
التصصدير ،ومن شصأانه أان يعطي للجزائر
مكانتها ‘ ›ال الصصناعة اŸيكانيكية.
واأعلن ‡ثل ›موعة «فولسصفاغن» أان
ه- -ذا اŸشص- -روع سص- -وف ي- -ط -رح سص -ي -ارات
Ãعاي ÒعاŸية اأي مثل تلك التي تصصنع
‘ جميع مصصانع عÓمة «فولسصفاغن» عÈ
دول ال - -ع - -ا ،⁄وأاوضص- -ح أان
ميÓد اŸشصروع جاء بعد
–ضص Òط -وي -ل ،وي -ن -ت-ظ-ر
م -ن -ه أان ي -ق -وي ال -ق -اع-دة
الصص- -ن- -اع- -ي- -ة ل- -ل -ج -زائ -ر،
ويسص- - -ت- - -ج - -يب ل - -ل - -ط - -لب
ا÷زائ-ري ،وت-وق-ع ت-طوير
ال - -ق - -درات اإلن - -ت - -اج- -ي- -ة
للجزائر ‘ اآفاق عام  ٢٠٢٠وبلوغ سصقف
تركيب ١٠٠األف سصيارة ‘ اÿمسس سصنوات
اŸقبلة ،وأابدى اسصتعدادهم للتكوين ومنح
التكنولوجيا.
من جهته ،اعÎف مراد علمي الرئيسس
اŸدير Ûمع «سصوفاك» با÷زائر ،اأن
جميع العراقيل قد رفعت من أاجل أان ترى
اŸشص- - -اري - -ع السص - -ت - -ث - -م - -اري - -ة ‘ ›ال
اŸي -ك -ان -يك ال -ن -ور ،وأاشص -ار أان-ه ألول م-رة
يقبل الشصريك «فولسصفاغن» الذي يدخل
أاول مرة إا ¤اإفريقيا ،كشصريك مع مؤوسصسصة
خ-اصص-ة ب-ق-اع-دة اسص-تثمارية  ،5١/٤٩ب-ع-د
ت- -ف- -اوضس ط- -وي -ل ،وف -وق ك -ل ذلك ال -ت -زم
ب-ت-ح-وي-ل ال-ت-ك-ن-ول-وجيا ،وكشصف علمي أانه
من اŸقرر أان تنخفضس أاسصعار سصيارات
م- -ن عÓ- -م- -ة «ف- -ولسص- -ف- -اغ- -ن» اŸرك- -ب- -ة
با÷زائر بنسصبة  ٢٠باŸائة.

«ڤولف « ،»٧إوكتافيا»،
«إإيبيزإ» و«كادي» تزود
إ◊ظÒة إلوطنية
بعÓمات ‡يزة

فضضيلة بودريشش
تصضوير :فواز بوطارن
وق- -ع أامسس ب- -حضص- -ور وزي -ر الصص -ن -اع -ة
واŸن -اج -م ع -ب -د السصÓ-م ب-وشص-وارب ع-ل-ى
ب - -رت - -وك - -ول ات - -ف - -اق ،ب‡ Úث - -ل ›م- -ع
«سص - - -وف - - -اك» ب - - -ا÷زائ - - -ر و›م- - -وع- - -ة
«ف -ولسص -ف -اغ -ن» األŸان -ي -ة إلنشص-اء مصص-ن-ع
الÎكيب با÷زائر ،من أاجل الشصروع بداية
م -ن شص -ه -ر ج -وان  ‘ ٢٠١٧ت- -رك -يب اأول
سصيارة من عÓمة «فولسصفاغن».
أاك -د ب -وشص -وارب أان ال -ره -ان اآف -اق ع-ام
 ٢٠١٩إلرسص -اء ق -اع -دة لÎك-يب السص-ي-ارت
بقدرة إانتاجية ل تقل عن
 5٠٠أال- -ف سص- -ي -ارة ح -يث
ت- -ركب  ١٠٠سص-ي-ارة ي-وميا
ب- -ال- -ت- -ا‹ –ق- -ي- -ق ه -دف
ج-وه-ري ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-قفز
إا ¤مسصتوى ووتÒة اندماج
ﬁل- - -ي ق- - -وي م- - -ن أاج - -ل
التوجه إا ¤التصصدير نحو
األسصواق اÿارجية.
 ⁄ي -خ -ف ال -وزي-ر أان ال-ت-ف-اوضس ح-ول
اŸشصروع اسصتغرق أازيد من سصنت Úونصصف
وم- -ر Ãراح -ل صص -ع -ب -ة ل -ك -ن اŸشص -اورات
ت -وجت ب -ات -ف -اق ب-ه ام-ت-ي-ازات ل-ل-ط-رف،Ú
وكشصف ‘ سصياق متصصل اأن تكلفة هذا
اŸشصروع ناهزت ١٧٠مليون دولر ،ويركز
ف- -ي- -ه خÓ- -ل اÿمسس سص- -ن- -وات اŸق- -ب -ل -ة
لÎكيب  ١٠٠سصيارة يوميا والنتقال من
نسص -ب -ة ادم -اج ت -ق-در بـ١5ب- -اŸائ- -ة اإ٤٠ ¤
باŸائة بالنسصبة للسصيارات بينما ‘ كل ما
ي -ت -ع -ل -ق ب -الشص -اح -ن -ات وا÷رارات نسص -ب-ة
الن -دم-اج سص-وف ت-ن-ط-ل-ق م-ن  5٠باŸائة
ل - -تصص - -ل ع - -ل - -ى اŸدى اŸت- -وسصك إا٨٠ ¤
باŸائة.
يوفر مصصنع تركيب سصيارة فولسصفاغن

إإنتاج  ٥٠٠أإلف وحدة
أإفق ٢٠١٩
وإسستحدإث ١٤٠٠
منصسب عمل

»æWh

األثنين  28نوفمبر  2٠1٦م
الموافق لـ  27صسفر  1٤38هـ

ڤرين من وهران:

مشسروع قانون الصسحافة اإللكÎونية ‘ مرحلة متقدمة
عناوين رقمية ›هولة اŸقر وتفتقد للمهنية

أاكد وزير التصسال حميد ڤرين ،أان مشسروع التحضس Òللنصسوصص التشسريعية والتنظيمية اŸتعلقة بالصسحف
للكÎونية ‘ مراحل متقدمة ،وسسيتم النتهاء منها ‘ الوقت القريب ،وفق إاجراءات ﬁددة وواضسحة تضسبط
ا إ
للكÎونية والتي أاغلبها ›هولة اŸقر وتفتقد للمهنية والحÎافية.
ا÷انب القانو Êللصسحف ا إ

وهران :براهمية مسصعودة
ق -ال ال -وزي -ر ڤ -ري -ن ‘ ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
نشس- -ط- -ه- -ا ع- -ل- -ى ه- -امشض ت- -دشس ÚاŸق -ر
ا÷ديد إلذاعة وهران واŸركز ا÷هوي
للتكوين ،أان الصسحف اإللكÎونية ببÓدنا
Ãا فيها ا÷دية ،تواجه منافسسة شسرسسة
م- -ن ق- -ب- -ل ب- -عضض اŸواق- -ع اإلل- -كÎون- -ي -ة
العاŸية› ،ددا دعوته للمهني ÚالعاملÚ
‘ اŸنابر اإلعÓمية الوطنية وا÷هوية
واÙل-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ت-ل-وي-ن-ات-ه-ا اŸك-ت-وبة
واŸسسموعة وكذا اŸرئية –ري الصسدق
واŸصس -داق -ي-ة ‘ ن-ق-ل األخ-ب-ار والل-ت-زام
بأاخÓقيات اŸهنة التي تدخل ‘ صسميم
ب -رن-ام-ج رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة.
وعاد ڤرين ليذّكر بأان ا÷زائر قطعت
أاشسواطا هامة ‘ ›ال حرية التعب ،Òوأان
الصسحافة ‘ بÓدنا باتت –تل مراتب
ريادية ‘ الوطن العربي واإلفريقي ،فيما
أاكد على أاهمية الدورات التكوينية التي
أاطلقتها وزارة التصسال قبل عام Úلفائدة
الصسحفي Úوالتي فاق عددها بحسسبه 5٠
دورة“ ،ثّل الهدف الرئيسض منها ‘
اŸت -ل -ق -ي ح -ت -ى ل ي-ت-ح-ول إا ¤مسس-ت-ه-لك
سسلبي الوعي لدى الصسحفي ألجل إابراز
الصسورة ا◊قيقية للجزائر ‘ اÿارج.
وبخصسوصض سسؤوال حول تشسويشض بعضض
إاذاع - -ات دول شس - -م- -ال ال- -ب- -ح- -ر األب- -يضض
اŸتوسسط على فضساء البث الوطني ،أاّكد
اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ÿؤوسسسس- -ة ال -بث اإلذاع -ي
وال-ت-ل-ف-زي-و ،Êالسس-ي-د شس-وق-ي سس-عدين بأاّن
ا÷زائر ،قد أاودعت  ٦٠شسكوى ما بÚ
 2٠12و 2٠1٤ب -ه -ذا الشس -أان ل-دى ال–اد
ال-دو‹ لÓ-تصس-الت السس-ل-ك-ي-ة ولسس-ل-ك-ي-ة،
وشس- -ك- -وى واح- -دة أاودعت خÓ- -ل السس- -ن- -ة

ا÷ارية.
وأاوضسح ،أان إاجما‹ الشسكاوى التي “ت
م-ع-ا÷ت-ه-ا ،ت-قّ-در ب-نسسبة  %55م -ن خ Ó-ل
اتخاذ إاجراءات لتصسحيح الوضسع ول تزال
العملية متواصسلة بغرضض القضساء على هذا
اŸشسكل تدريجيا ،فيما قدر نسسبة تغطية
البث اإلذاعي لولية وهران بـ 98باŸائة.
وكان وزير التصسال حميد ڤرين ،قد
أاشس- -رف أامسض ع -ل -ى ال -ت -دشس Úال -رسس -م -ي
ل -ل -م -ق -ر ا÷دي -د إلذاع -ة وه -ران ب -رف-ق-ة
Óذاع-ة ا÷زائ-ري-ة السس-ي-د
اŸدي-ر ال-ع-ام ل -إ
شسعبان لوناكل والسسلطات اÙلية ،حيث
أاب- -دى إاع- -ج -اب -ه ب -اŸب -ن -ى ال -ذي وصس -ف -ه
باألجمل ما ب Úاإلذاعات اÙلية وأانها
سس -ت -ع -رف ق -ف -زة ن -وع -ي-ة م-ن خÓ-ل ه-ذا
التغي Òا÷ديد ،كما أاعطى إاشسارة انطÓق
“ديد سساعات البث اإلذاعي على مدار
 2٤سساعة.

Óشسارة يÎبع اŸقر ا÷ديد إلذاعة
ل إ
وهران على مسساحة  7أالف م Îمربع،
أا‚ز بتمويل من الولية بغÓف ما‹ قدر
بـ 7.5مليار سسنتيم ويضسم عدة مرافق منها
ثÓثة اسستوديوهات ذات تكنولوجية عالية
وق-اع-ة ل-ل-م-ح-اضسرات ،تتسسع لـ 125مقعد
وق -اع -ات ل -ل -ت-ح-ري-ر واإلن-ت-اج واألرشس-ي-ف
ومركز للتدريب الذي سسيحتضسن الدورات
التكوينية مسستقب.Ó
و‘ ذات السسياق ،سستتعزز ولية وهران
Ãشس -روع إا‚از م -رك -ز ل -لصس-ح-اف-ة ضس-م-ن
اŸشساريع ا›ÈŸة للتحضس Òلحتضسانها
أال -ع -اب ال -ب -ح -ر األب -يضض اŸت -وسس-ط سس-ن-ة
 ،2٠21حسسب ما كشسفه وا‹ الولية السسيد
عبد الغني زعÓن ،لفتا إا ¤إانشساء مركز
ÓعÓميÚ
جهوي للتكوين سسيكون فرصسة ل إ
لتحسس Úاÿدمة العمومية والولوج أاكÌ
إا ¤عا ⁄الصسحافة.

اÿب Òمهماه بوزيان:

لقاء فيينا ﬁطة أاسساسسية للحد من انهيار أاسسعار البÎول
اتفاق ا÷زائر خارطة طريق
ي -ت-وق-ع اÿب Òال-ط-اق-وي م-ه-م-اه
ب -وزي -ان ،أان ي -ل -ت -زم دول م-ن-ظ-م-ة
«أاوبك» خÓل اجتماع فيينا للنفط
الذي ينعقد غدا ،بتطبيق اقÎاح
ا÷زائ - -ر ب- -خ- -فضص حصسصص إان- -ت- -اج
Óسسواق،
اŸنظمة وإاعادة التوازن ل أ
مÈزا أانه ‘ حال ‚اح «أاوبك» ‘
هذه اÿطوة سسيمكنها اÿوضص ‘
ال-ن-ق-اشص ح-ول السس-ت-ث-م-ار ‘ ال-غاز
ك- -ق- -وة وم- -ورد ط -اق -وي ه -ام ج -دا
لن -ظ -ف ‘ م -ن-ظ-وم-ة
ب -اع -ت -ب -اره ا أ
لح -ف-وري ،ال-ذي “ت-لك
ال -وق -ود ا أ
بÓدنا ﬂزونا كبÒا منه.

حياة  /ك
أاك - -د م - -ه- -م- -اه أان ت- -ط- -ب- -ي- -ق اŸقÎح
ا÷زائ-ري ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-ل-يصض ح-جم
لن- -ت -اج سس -ي -م -ك -ن م -ن سس -حب أاك Ìم -ن
ا إ
لسسواق
الكمية الفائضسة من النفط ‘ ا أ
ب -داي -ة م -ن السس -ن -ة اŸق -ب -ل -ة ،م-ذك-را أان
–رك ا÷زائر من أاجل إاعادة التوازن
Óسسواق النفطية بدأا منذ وقت طويل.
ل أ
قال مهماه أان العمل حاليا يصسب ‘
اŒاه إابراز تلك ا÷هود ضسمن ورقة فنية
م -ن خ Ó-ل ﬁاصسصس -ة ج -دي -دة« ،وورق-ة
طريق مضسبوطة ومسسار مدروسض Áتد
ع -ل -ى اŸدى ال -ط-وي-ل» ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
ا÷زائر لديها عمل كب Òينتظرها بعدما
أاصس -ب -حت اÙرك ،وﬁور ت -دور ح -ول-ه
لعادة ترتيب بيت هذه
لوبيك» إ
دول «ا أ
لخÒة ،وبعثها «‘ ثوب جديد» ،ويرى
ا أ
لهمية Ãا كان أان ينظر إا¤
أانه من ا أ

اŸنظمة كقوة ‘ أاسسواق الطاقة.
وبرغم التشسكيك ‘ اŸوقف الإيراÊ
وا◊ديث عن تغيب السسعودية عن اللقاء
لوبك» ،حسسب
اŸسسبق مع دول خارج «ا أ
ما أافاد به هذا اÿب ،Òأامسض ع Èالقناة
لو« ،¤إال أان ا÷ميع على قناعة تامة
ا أ
بعدم تفويت فرصسة لقاء فيينا وتطبيق
اŸقÎح ا÷زائري بخفضض إانتاج النفط
إا 32.5 ¤مليون برميل» ،مشسÒا إا ¤أان
السس- -ع- -ودي- -ة –دثت م -ؤوخ -را ع -ن ك -ت -ل -ة
خ -ل-ي-ج-ي-ة مسس-ت-ع-دة ÿفضض إان-ت-اج-ه-ا بـ1
م -ل -ي -ون ب -رم-ي-ل ،ل-ي-ؤوك-د ع-ل-ى أان ال-ط-رح
ا÷زائ-ري ي-ع-د «م-ت-وازن-ا ي-خ-دم مصس-الح
ا÷ميع سسواء فيما تعلق بحصسصض إانتاج
ك- -ل دول- -ة أاو ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ع- -وائ- -د
النفطية».
وأاضس -اف اŸت -ح -دث ،أان ل -ق -اء ف -ي -ي -ن-ا
ﬁطة بنائية ثانية ،لفتا إا ¤أان هناك
ع- -وام -ل ع -دي -دة ت -ب -عث ع -ل -ى ال -ت -ف -اؤول
والطمئنان بخصسوصض اجتماع فيينا ،من
لخÒة التي تلغي
بينها تصسريحات إايران ا أ
الشسكوك بشسأان موقفها والقائلة بأان «ما
سستخسسره إايران على مسستوى ا◊صسصض
سستجنيه على مسستوى العوائد» وأاضساف
لوبك اسس -ت -ط -اعت خÓ-ل
أان م -ن -ظ -م -ة ا أ
الج -ت-م-اع ال-ت-اري-خ-ي ب-ا÷زائ-ر وب-فضس-ل
ا÷هود ا÷زائرية ،إاعادة الثقة ‘ نفسسها
كمنظمة عاŸية لذلك ل Áكنها الÎاجع
خ Ó-ل اج -ت -م -اع ال-غ-د وال-ع-ودة إا ¤ح-ال-ة
لحباط السسابقة.
ا إ
لوبك» -
واŸط- -ل- -وب ح- -ال- -ي- -ا م- -ن «ا أ
حسسب مهماه -هو التفك ‘ Òإاعادة بعث
اŸن -ظ -م -ة ‘ ث -وب ي-ت-واف-ق واŸت-غÒات

الق -تصس -ادي-ة ال-ع-اŸي-ة ،وذلك م-ن خÓ-ل
«تغي Òالعقيدة القتصسادية والبتعاد عن
“ح- - - -وره- - - -ا ح - - -ول اÿام واÿوضض ‘
الصس -ن -اع -ات ال -ب -يÎوك -ي -م -اوي -ة وت-وسس-ي-ع
اسستثماراتها ‘ الفضساءات البينية وكذا
فتح العضسوية».
لخÒة ،أاوضسح اÿبÒ
وفيما يتعلق با أ
‘ ال -ط -اق -ة أان ف -ت-ح ال-عضس-وي-ة ب-ال-نسس-ب-ة
لو ،¤خ-اصس-ة ب-ع-د
ل -روسس -ي -ا ب -ال -درج-ة ا أ
مÓحظة مشساركتها ‘ كل الجتماعات
لضسافة إا ¤اŸكسسيك أايضسا
واللقاءات با إ
وك- -ل صس- -غ- -ار اŸن- -ت- -ج Úوذلك ‘ إاط -ار
ﬁاربة حرب ا◊صسصض ،مؤوكدا انه فقط
لوبك إا¤
بهذه الطريقة Áكن –ويل ا أ
فضساء لكل اŸنتج Úالراغب ‘ Úتنسسيق
لسسواق وضسبط
عا‹ اŸسستوى Ÿتابعة ا أ
لسسعار.
ا أ
لول مرة ‘
وذكر اÿب Òمهماه بأانه أ
لزم-ات
ال -ت -اري -خ ت -ن -كسس -ر ال-عÓ-ق-ة ب Úا أ
وسسعر النفط ،وهذا ما جاء ‘ إاحدى
نشسريات البنك الدو‹ لسسنة  ،2٠1٦والتي
جاء فيها أانه ‘ السسابق كلما كانت أازمة
إاقليمية ،خاصسة ‘ اŸناطق التي “تلك
ط-اق-ة إان-ت-اج-ي-ة ك-بÒة ل-ل-م-ح-روقات على
لوسسط ،إال وكان لها تأاثÒ
غرار الشسرق ا أ
على سسعر البÎول وتدفعه لÓرتفاع.
وهذه اŸعطيات «Œعلنا نتحدث عن
لسسواق ،وإادخال
قواعد جديدة لتحرير ا أ
م -ف -اه -ي -م ج -ي -دة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م-ح-ل-لÚ
لسس-واق ال-ن-ف-ط-ية
اŸت-ت-ب-ع Úل-ت-وج-ه-ات ا أ
الدولية» ،لكنه أاشسار إا ¤غياب معلومات
لمريكي،
وتوقعات حول ﬂزون النفط ا أ
لسسواق.
اŸؤوثر ‘ هذه ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مواصسلة للحوار مع الدول البÎولية قبل لقاء فيينا

بوطرفة اليوم ‘ موسسكو للقاء نظÒه الروسسي
ي -ق -وم وزي -ر ال -ط-اق-ة ن-ورال-دي-ن ب-وط-رف-ة،
لج -راء
لث -ن ،Úب -زي -ارة إا ¤م -وسس -ك -و إ
ال -ي -وم ا أ
ﬁادثات مع نظÒه الروسسي أالكسسندر نوفاك،
لعضساء ‘
تدخل ‘ إاطار مشساوراته مع الدول ا أ
أاوبك وخ -ارج -ه -ا ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م ل-دى وزارة
الطاقة.
سسÒافق بوطرفة إا ¤العاصسمة الروسسية وزير
النفط الفنزو‹ ،الوخيو دال بينو ،بحسسب بيان
للوزارة.
وبعد موسسكو ،سسيتوجه بوطرفة إا ¤فيينا أاين
سس -ي -ج -ري ﬁادث -ات أاخ -رى ،خ -اصس -ة م-ع ن-ظ-رائ-ه
ال -ع -راق-ي والسس-ع-ودي وال-ق-ط-ري ،وه-ذا ق-ب-ل ن-دوة
م -ن -ظ -م -ة ال -دول اŸصس -درة ل -ل -ن -ف-ط «أاوبك» ال-ت-ي
سستنعقد يوم األربعاء القادم.
وقد التقى الوزير ،السسبت اŸاضسي ‘ ،طهران،
وزير النفط اإليرا ،Êبيجان ‰دار زنغنه.
وصسرح الوزيران عقب لقائهما ،أان ﬁادثاتهما
كانت إايجابية وأابديا ارتياحهما للظروف ا÷يدة
التي أاجري فيها اللقاء واثق Úمن نتائج اجتماع
أاوبك القادم.
وكثفت ا÷زائر جهودها لصسالح تطبيق اتفاق
ا÷زائر خÓل الجتماع اŸقبل ألوبك ،حيث باشسر
بوطرفة ﬁادثات دقيقة مع الدول األعضساء ‘
اŸن -ظ -م -ة م -ن أاج-ل إاي-ج-اد ات-ف-اق م-ت-وازن وع-ادل
Áكن من تنفيذ اتفاق ا÷زائر اŸتوصسل إاليه خÓل
الج-ت-م-اع السس-ت-ث-ن-ائ-ي ألوبك اŸن-ع-ق-د ب-ا÷زائر،
نهاية سسبتم ÈاŸاضسي.
و–ادث بوطرفة مع نظرائه أاعضساء أاوبك حول
السسبيل األفضسل الذي يجب اتخاذه للوصسول إا¤
اتفاق متوازن يدعم انضسمام الكل ،ويقوم بخفضض

إانتاج أاوبك إا ¤حدود  33 - 32,5مليون برميل
يوميا.
ودع- -ا ال -وزي -ر أايضس -ا ،إا ¤ا◊صس -ول م -ن ال -دول
خارج أاوبك ،خاصسة روسسيا ،على تعاون كلي والتزام
ل -دع -م ات -ف -اق ا÷زائ -ر لضس -ب -ط إان -ت -اج -ه-ا لصس-ال-ح
اسستقرار دائم ألسسواق النفط.
وقدمت ا÷زائر ،خÓل الجتماع السستشساري
ل -ل -دول األعضس -اء ،ال -ذي ان -ع -ق -د ‘ ال-دوح-ة ع-ل-ى
ه- -امشض الج- -ت- -م -اع ال -وزاري Ÿ 18ن -ت-دى ال-دول
اŸصسدرة للغاز ،اقÎاحا للدراسسة من طرف اللجنة
رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى ال-ت-ي وضس-عت م-ن ط-رف ات-ف-اق
ا÷زائر.
وعقدت هذه اللجنة ،التي تÎأاسسها ا÷زائر،
اج -ت -م -اع-ا ‘ ف-ي-ي-ن-ا ‘  21و 22ن-وف-م Èوقررت
باإلجماع اعتماد القÎاح ا÷زائري ‘ الجتماع
الوزاري ÷عله Ãثابة قاعدة للتنفيذ العملي لتفاق
ا÷زائر.

البلدان النفطية اإلفريقية تدعم جهود «أاوبك» من أاجل اسستقرار السسوق

لفارقة
عّ-ب-رت ج-م-ع-ي-ة م-ن-ت-جي النفط ا أ
ع-ن دع-م-ه-ا ÷ه-ود م-ن-ظ-م-ة الدول اŸصسدرة
للنفط «أاوبك» الرامية إا ¤إاعادة السستقرار
ل -لسس -وق ال -ن -ف-ط-ي-ة– ،سس-ب-ا لج-ت-م-اع أاوبك
لرب- -ع- -اء ب -ف -ي -ي -ن -ا م -ن أاج -ل
اŸرت- -قب ه- -ذا ا أ
Œسسيد اتفاق ا÷زائر.
أاك -د أادام -ا ت -ون -ق -ارا ،ال -رئ -يسض ا◊ا‹ ل -ل-ج-م-ع-ي-ة
والوزير اإليفواري للنفط ‘ ،مراسسلة إا ¤وزير الطاقة
نورالدين بوطرفة ،أان ا÷معية تبدي دعمها لتفاق
ا÷زائر وتنضسّم إا« ¤اÛهودات الرامية إا ¤توازن
السسوق النفطية لبلدان أاعضساء أاوبك».
خ Ó-ل الج -ت -م -اع ال -ع-ادي  52ل-ل-ج-نة اÈÿاء
÷معية منتجي األفارقة للنفط ،الذي جرى مؤوخرا
‘ كوتونو (البن ،)Úركزت البلدان األعضساء ‘ هذه
ا÷م -ع-ي-ة ،ع-ل-ى ال-وضس-ع ال-راه-ن ل-لسس-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة
العاŸية وعبّرت عن التزمها بدعم أاعضساء أاوبك
من أاجل توازن األسسواق.
«اعÎاف-ا م-ن-ه-ا ب-ت-أاثÒان-خ-ف-اضض أاسسعار البÎول

على اقتصساد الدول اإلفريقية واعتبارا بأان القرار
التاريخي اŸتخذ من طرف أاوبك ‘ ا÷زائر قد
أاعطى دفعا حقيقيا للسسوق» ،عّبر أاعضساء جمعية
منتجي النفط األفارقة «عن دعمهم للمسسار اŸتبع
من أاوبك بهدف مواجهة انخفاضض أاسسعار النفط»،
مع مسساندة كل ا÷هود اŸبذولة من أاعضساء أاوبك
‘ ه -ذا اŸسس -ار م -ن أاج -ل اسس -ت -ق -رار األسس -ع-ار ‘
األسسواق النفطية».
وتأاسسسست جمعية منتجي النفط األفارقة ‘
 1987وهي منظمة تضسم  18بلدا إافريقيا منتجا
ل-ل-بÎول وه-ي :ا÷زائ-ر ،ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ،أان-غ-ول،
ال-ب-ن ،Úال-ك-امÒون ،ال-ك-ون-غ-و ،ك-وت دي-ف-وار ،غ-ينيا
السس-ت-وائ-ي-ة ،ل-ي-ب-ي-ا ،م-وري-ت-ان-ي-ا ،النيجر ،جمهورية
الكونغو الدÁقراطية السسودان والتشساد.
وتهدف هذه ا÷معية ،التي يتواجد مقرها ‘
برازافيل (جمهورية الكونغو) ،إا ¤تعزيز التعاون
بﬂ Úتلف الشسركات النفطية للبلدان األعضساء
وا◊فاظ على اسستقرار األسسعار.

مؤوشسرات مكثفة قبل اŸوعد ا◊اسسم

ا÷زائر حريصسة على اعتماد سسعر متوازن لÈمل النفط
سس-ت-ح-ول أاسس-واق ال-ن-ف-ط أان-ظ-اره-ا ،ن-حو
ف-ي-ي-ن-ا ح-يث سس-ي-ج-ري الج-ت-م-اع الرسسمي
ل-ل-دول اŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط «أاوبك» ،واŸتوقع
أان ي- -خ- -رج ب- -ق -رار ي -ع -زز ات -ف -اق ا÷زائ -ر
القاضسي بخفضص نا œاŸنظمة إا ¤ما بÚ
 32.5و 33م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ‘ ال-يوم بهدف
لسسعار.
–قيق اسستقرار ‘ ا أ

حمزة ﬁصصول
ترتبط انتعاشسة سسعر برميل النفط ارتباطا
وثيقا Ãخرجات الندوة الوزارية الرسسمية لدول
األوبيك 3٠ ‘ ،نوفم Èا÷اري ،حيث أان بلوغه
الـ 55دولر وح -ت -ى ع-ت-ب-ة  ٦٠دولرا ،سس-ي-حدث
بشسكل فوري ‘ حالة ما إاذا توج البيان اÿتامي
باتفاق يقضسي بخفضض حوا‹  7٠٠أالف برميل ‘
اليوم من إاجما‹ إانتاج اÛموعة.
ويجمع خÈاء الطاقة ،أان أافضسل ورقة يلعبها
م -ن -ظ-م-ة ال-ب-ل-دان اŸصس-درة ال-ن-ف-ط ،لسس-ت-ع-ادة
توزان األسسعار تتمثل ‘ تثبت اتفاق ا÷زائر (28
سس-ب-ت-م ،)2٠1٦ Èرغ-م ال-ت-ع-ق-ي-دات والصس-ع-وب-ات
ال- -ت- -ي اعÎضست ÷ن- -ة اÈÿاء اŸسس- -ؤوول- -ة ع -ن
–دي- -د حصسصض ك -ل دول -ة ‘ خ -ط -ة ت -خ -ف -يضض
اإلنتاج إا ¤ما ب 32.5 Úو 33ب/ي.
التوصسل إا ¤اتفاق سسيحقق دون أادنى شسك
مصسالح كافة الدول ،باعتبارها جميعها متضسررة
من األزمة التي فاق أامدها السسنت Úونصسف،
و‚م ع -ن -ه -ا ان -ه-ي-ار ‘ اسس-ت-ث-م-ارات ق-ط-اع-ات
Óم-ن ال-ط-اق-وي
ال -ط -اق -ة م -ا يشس -ك -ل ت -ه-دي-دا ل -أ
العاŸي على اŸدى اŸتوسسط.
ورأابا للحسساسسيات ا◊اصسلة داخل اŸنظمة،
لعبت ا÷زائر دورا تفاوضسيا كبÒا قبل الجتماع
السستثنائي الذي احتضسنته وتوج باتفاق تاريخي

ن -ه -اي -ة سس -ب-ت-م ÈاŸاضس-ي ،وق-ب-ي-ل ن-دوة ف-ي-ي-ن-ا،
واسستطاعت دبلوماسسيتها القوية أان تغ Òقواعد
اŸعادلة القائمة على أان التأاثŸ Òن ينتج أاك،È
ﬁدثة توافقا انعكسض بشسكل فوري على سسعر
النفط الذي ارتفع ب ٦دولر وبلغ الÈميل 55
دولرا ‘ ظرف أاسسبوع.Ú
و نظرا لتعلق تقلبات أاسسعار الذهب با◊رب
النفسسية ،فعلت إاشساعات األيام القليلة اŸاضسية
ال -ت -ي أاثÒت ح -ول تشس -ن -ج ج -دي -د ب Úال -ع -رب-ي-ة
السسعودية وإايران فعلتها وجعلت سسعر الÈميل
يسسقط إا ¤حدود  ٤٦دولرا.
وتفاديا ألي طارئ سسلبي ،باشسر وزير الطاقة
نور الدين بوطرفة ،جولة تشساورية ب Úبعضض
العواصسم اŸؤوثرة ‘ سسوق النفط ،واسستهلها من
الرياضض أاين اجتمع بوزير النفط خالد الفالح،
وبعدها طهران ،ليصسل أامسض ،العاصسمة الروسسية
م -وسس -ك -و أاي -ن ال -ت -ق -ى وزي -ر ال -ط -اق -ة ال -روسس-ي
إالكسسندر نوفاك ،وأابدى هذا األخ Òاسستعداد
بÓده مرافقة دول األوبيك بخفضض  5٠٠أالف
برميل من إانتاجها ‘ حالة جسسدت اŸنظمة
اتفاق ا÷زائر على أارضض الواقع.
األصسداء اإليجابية األو ¤و‘ حال ترسسمها
اÿميسض اŸقبل ،سستؤوكد مرة أاخرى الدور البارز
للجزائر داخل اŸنظمة وقدرتها العالية على
التفاوضض Ãا يخدم مصسالح البلدان اŸصسدرة
ل -ل -ن -ف -ط ،وي -أات-ي ت-دخ-ل-ه-ا ه-ذه اŸرة ‘ ظ-رف
صسعب للغاية نظرا لÓأضسرار البليغة التي ◊قت
باقتصسادات الدول األعضساء.
من جانب آاخر ،سسيكون تبني األوبيك لفحوى
اتفاق ا÷زائر صسونا Ÿصسداقيتها داخل األسسواق
وت -أاك -ي -د ع -ل -ى ع -ودة ال -تضس -ام -ن ب Úأاعضس -ائ-ه-ا
وط -وح -ه -ا ل -ل -ت -ح -ك -م ›ددا ‘ خ-ي-وط ال-ل-ع-ب-ة
الطاقوية عاŸيا.
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الثنين  28نوفمبر  2016م
الموافق لـ  27صسفر  1438هـ

أاول مبادرة تطلقها مؤوسشسشة «أاي.جي.سشي» الرائدة ‘ ال›Èيات با÷زائر

 4آالف مؤوسسسسة تدخل الرقمية شسهر ديسسم2016 È
’‹ الرائدة ‘ صشناعة ال›Èيات والتخطيط Ÿوارد اŸؤوسشسشة ‘ ا÷زائر
لعلم ا آ
أاعلن اŸدير العام Ÿؤوسشسشة ““أاي .جي .سشي““ ل إ
’علم
ع -ن إاط -لق أاول م -ب -ادرة وط -ن -ي -ة ““وان ت-يك  ““2016ل-ت-حسش Úت-رت-يب ا÷زائ-ر ‘ اسش-ت-ع-م-ال واسش-ت-غ-لل ت-ك-ن-ول-وج-يات ا إ
وا’تصشال ،و ذلك يومي  13و 14ديسشم Èالداخل بقصشر الثقافة مفدي زكريا.
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خÓل ندوة صسحفية ،نظمت باŸركز
ال -دو‹ ل -ل -غ -ات ب-ال-ع-اصس-م-ة اأك-د اŸدي-ر
العام Ÿوؤسسسسة ““اأي جي سسي““ لÓإعÓم
الآ‹ ،اأن تنظيم هذه اŸبادرة ” –ت
رع- -اي- -ة وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
الإعÓم والتصسال اإÁان هدى فرعون
زيادة على دعم كل من منتدى روؤسساء
اŸوؤسسسس -ات وال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م و
تشس- -غ- -ي- -ل الشس -ب -اب ““اأونسس -اج““ وال -غ -رف -ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة Ùاف -ظ -ي ا◊سس -اب -ات عÈ
›لسسها الوطني.
واأشسار حميني اإ ¤اأن  4اآلف موؤسسسسة
اقتصسادية مسسجلة ع Èموقع www.one-
 tic.dzسستسستفيد من الرقمنة ع Èكافة
وليات الوطن ،موضسحا اأن هذا الإجراء
م- - -ن شس - -اأن - -ه اأن يسس - -اه - -م ‘ ت - -وج - -ي - -ه
اŸوؤسسسس -ات ا÷دي -دة وا◊دي-ث-ة ال-نشس-اأة
ن-ح-و ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة لÓ-إعÓ-م
والتصس- -ال،و–سس Úت -رت -يب ا÷زائ -ر ‘

اسس-ت-ع-م-ال واسس-ت-غÓ-ل ال-ت-ك-ن-ولوجيا بغية
تطوير اإنتاجيتها واŸسساهمة ‘ اإعادة
بعث القتصساد ا÷زائري.
واعت Èحميني اŸرحلة الصسعبة التي
“ر بها ا÷زائر بسسبب تراجع اأسسعار
البÎول بالصسعبة والتي –تم السستثمار
‘ ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا÷دي-دة لÓ-إعÓ-م
والتصسال واتخاذ اإجراءات بديلة وهو ما
جعل اŸوؤسسسسات تسسعى لزيادة اإنتاجيتها
وف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ل-ل-م-ح-افظة على تنافسسيتها،
من خÓل النخراط ‘ الآفاق الرقمية
خصس -وصس -ا م -ع ق -دوم ال -دف -ع الإل -كÎوÊ
وا÷يل الرابع للهاتف النقال ““ 4جي““.
وحسسب اŸنظم Úفاإن مبادرة ““وان
تيك  ““ 2016نظمت بالشسراكة مع ““األفورم
ا÷زائر““ والتي تعد اأرضسية للتعليم عن
ب- -ع- -د م- -ب -ت -ك -رة وف -ري -دة Œم -ع م -ا بÚ
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة واÈÿة وك -ذا مشس-ارك-ة
اأب- - - -رز اŸوؤسسسس - - -ات اŸت - - -خصسصس - - -ة ‘
التصسال وتنظيم ا◊دث نظرا Èÿتهم

ال -واسس -ع -ة ‘ اÛال ع -ل -ى غ -رار ““ف -ول
م - - -ي - - -دي - - -ا““ و ““ ان - - -دروي- - -د دي- - -زاد““ و«
اسستالفيسستا مشسÒا اإ ¤اأن اأصسحاب هذه
اŸبادرة “كنوا من جلب فاعل Úيعملون
‘ سسوق تكنولوجيات الإعÓم والتصسال
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ““ج -يسس -ك -و““ و ““ام -ب-ل-وات-يك““
و«سسÒيسست““ ،م -ن اأج -ل تشس -ك -ي -ل ح-زم-ة
اإدارة وتسسي Òبقيمة مالية تناهز  2مليون
دينار.
واأجمعوا على اأن اŸشساركة الواسسعة
للموؤسسسسات ا÷زائرية ‘ هذا ا◊دث
سس- -ي- -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه -ا ت -رق -ي -ة وت -وج -ي -ه
الشسركات ا÷ديدة ‘ اÛال والتي تقل
خÈت - -ه - -ا ع- -ن  3سس- -ن -وات ن -ح -و ع -ا⁄
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات الإعÓ-م والتصس-ال ،ك-م-ا
سس -تسس -اه -م ‘ اإح -داث م -ف -ع -ول م -ت-ع-دد
الأب -ع -اد ي -ج -م -ع ‘ ال -ب -داي -ة ال -تضس -ام-ن
القتصسادي ب ÚاŸوؤسسسسات ،بلوغ مراتب
ع -ال -ي-ة ‘ ›ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات الإعÓ-م
والتصسال على اŸسستوى الدو‹.

تعود ‘ طبعة جديدة بأالوان إافريقية

أا÷Òيا  2.0ا◊دث األك Èعلى األنÎنت وتكنولوجيا اŸعلومات

ت- -ع- -ود أا÷Òي- -ا  ‘ 2.0ط-ب-ع-ت-ها
اÿامسش - -ة لـ  2016م-ن ج-دي-د ل-تنظم
على مدار خمسشة أايام ابتداء من 13
إا ¤غ - - - -اي- - - -ة  17ديسش- -م Èال -داخ -ل
ب-ح-ظÒة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا لسش-يدي عبد
ال- -ل- -ه ،م -ل -ت -ق -ى دو‹ ل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اŸع- -ل -وم -ات وا’تصش -ا’ت ع Èشش -ب -ك -ة
ا’نÎنت  ،وذلك بعد ‚اح الطبعات
السشابقة التي نظمت ابتداء من 2012
على التوا‹.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
ت -ن -ظ -م ال -ت -ظ -اه -رة م -ن ط -رف ال -وك-ال-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة لÎق- -ي- -ة و ت- -ط- -وي- -ر ا◊ظ -ائ -ر
Óحداث ،حيث
التكنولوجية وإاكسس ميديا ل أ
سستمثل –ديا حقيقا بالنظر ÷دول
األعمال اÈŸمج الذي سسيتسسم
Ãحتوى أاك Ìثراء من خÓل
اÙاضس - - - - -رات وال- - - - -دورات
ال -ت -دري -ب -ي -ة واŸسس -اب -ق-ات
واŸسس-اح-ات ال-ت-ج-ارية
واŸعارضس،

خ- -اصس -ة وأان ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا اŸع -ل -وم -ات
والتصسالت “ثل رافعة قوية ÿلق فرصس
جديدة للتنمية الجتماعية والقتصسادية.
ويعت Èهذا ا◊دث الذي سسينظم –ت
رعاية وزيرة الÈيد وتكنولوجيات اإلعÓم
والتصس- - - -ال ،ه- - - -دى ف - - -رع - - -ون ،و ب - - -عضس
اŸؤوسسسس - -ات ال - -ن- -اشس- -ط- -ة ‘ ه- -ذا اÛال
كموبيليسس وسسامسسونغ و«إاي تي سسولوسسيون““
و ““أان سس -يسس““ ،م -ل -ت -ق -ى دو‹ ل-ل-م-ه-ن-ي‘ Ú
تكنولوجيا اŸعلومات والتصسالت والويب
 ،““ 2.0وهو جزء من إاسسÎاتيجية ا÷زائر
اإللكÎونية التي ترمي إا ¤ضسمان –ويل
›ت -م -ع -ن -ا ن -ح -و مسس -ت -ق-ب-ل رق-م-ي ك-ه-دف
رئيسسي.
وبخصسوصس جديد هذه الطبعة لـ ،2016
فسس- -ت- -ك- -ون ﬂصسصس- -ة ل -ل -م -ه -ارات
األف -ري -ق -ي -ة وال -دول ال -ن -اشس -ئ-ة
وك-ذلك ل-ل-ق-درات ا÷زائ-ري-ة
وكل ما يتعلق Ãا هو جديد
‘ الواقع الفÎاضسي كمهد
للبشسرية ،ولهذا

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

سستكون إافريقيا ‘ اŸسستقبل القريب مع
““أا÷Òيا  2.0مهدا لتكنولوجيا اŸعلومات
والتصس - -الت وشس - -ب- -ك- -ة األنÎنت ،ل- -لسس- -ن- -ة
ا÷اري -ة ،ح -يث سس -ت -ج -م -ع ضس-ي-وف أاف-ارق-ة
م - -رم- -وق ÚوخÈاء وط- -ن- -ي Úودول- -ي Úم- -ن
إافريقيا والبلدان الناشسئة ،وكذلك مشساركÚ
صسبورين وطموح.Ú
وبهذه اŸشساركة اŸتنوعة سستكون طبعة
““أا÷Òيا  ،““ 2.0فرصسة Œمع اŸتخصسصسÚ
‘ ›ال ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ا اŸع - -ل - -وم- -ات
والتصسالت وشسبكة األنÎنت لربط عÓقات
مع بعضسهم البعضس ‘ جميع أانحاء إافريقيا
م -ع ج -م -ي -ع ال -ع -م Ó-ء الق -تصس -ادي Úال-ذي-ن
Áثلون األلوان اإلفريقية.
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بعد أان حامت الششكوك حول تسشببها ‘ انز’ق ““سشلسشت““ ببوزريعة

شسركة مصسحة وفندق اŸرصسد تؤوكد حيازتها
كل وثائق إا‚از اŸشسروع

أاك- -د اŸسش- -ت- -ث- -م -رون ‘ مشش -روع ب -ن -اء
مصش - -ح - -ة وف - -ن - -دق اŸرصش - -د Ãن- -ط- -ق- -ة
““سش- -لسشت““ ال- -ت- -ي ت -ق -ع ‘ إاق -ل -ي -م دائ -رة
ب -وزري-ع-ة ،ع-ن ام-ت-لك-ه-م ك-ل ال-وث-ائ-ق
’داري -ة وال -ت -ق -ن -ي-ة ال-ت-ي تسش-م-ح ل-ه-م
ا إ
بإا‚از اŸششروع ،موضشح ‘ Úبيان كرد
ف-ع-ل ع-ل-ى ا’ت-ه-ام-ات ال-ت-ي وج-هت ل-هم
’رضش- -ي ال- -ذي ح- -دث
ب- -ع- -د ا’ن- -ز’ق ا أ
ا÷م -ع -ة اŸاضش-ي-ة ،ب-أان اŸشش-روع واف-قت
عليه هيئات اŸراقبة التقنية ،واÈı
ال -وط -ن -ي ل -لسش -ك -ن وال-ت-ع-م Òال-ذي ق-ام
ب- -دراسش- -ة الÎب- -ة وﬁاف- -ظ -ة ال -ط -اق -ة
ال -ن -ووي-ة م-ع ح-ي-ازة ال-وث-ي-ق-ة اÿاصش-ة
بالدراسشات البيئية.
تضسمن البيان اŸوقع من قبل اŸسستثمرين
أاصسحاب اŸشسروع وعددهم  5الذي –صسلت

““الشسعب““ على نسسخة منه أامسس معلومات تفيد
ب -أان اŸشس -روع م -ت -حصس -ل ع -ل -ى رخصس-ة ب-ن-اء،
والذي تسسهر على إا‚ازه مؤوسسسسات ﬂتصسة
وفقا لعقود مÈمة ،وأاوضسح اŸسستثمرون أان
كل اإلجراءات قد اتخذت قبل الشسروع ‘
اإل‚از حيث ” ترك مسسافة  10أامتار عن
ال -ط -ري -ق وع-ن ق-ن-وات صس-رف اŸي-اه وشس-ب-ك-ة
اŸياه الصسا◊ة للشسرب.
وأاوضسح أاصسحاب البيان بأانهم اتصسلوا بكل
السسلطات اŸعنية عند وقوع ا◊ادث ا÷معة
اŸاضسية ،و” التكفل بالوضسع ،كما ” ضسخ كل
اŸياه الناجمة عن اŸشسكل مع تعي ÚخبÒ
ﬂتصس ل- -ت- -ح- -دي- -د أاسس- -ب- -اب ا‚راف الÎب -ة
وات- -خ- -اذ اإلج- -راءات الÓ- -زم- -ة لسس- -ت- -ئ -ن -اف
األشسغال.

Ü/ º«µM

إاجلء طفلة تبلغ  09أاششهر من قارعة الطريق

ا◊ماية اŸدنية للبليدة تع Ìعلى جثة إافريقي متوفى Ãنزله

علمت ““الششعب““ من ا◊ماية اŸدنية
ل- -و’ي- -ة ال- -ب- -ل -ي -دة ع -ن إاج -لء ط -ف -ل -ة
رضشيعة تبلغ من العمر حوا‹  09أاششهر
وج-دت ‘ ع-رب-ت-ه-ا ل-وح-ده-ا على حافة
الطريق بحي سشيدي عاششور أامام مسشجد
ا◊سش Úبالبليدة .
قدمت ذات اŸصسالح الفحوصسات الÓزمة
للضسحية على م Ïسسيارة اإلسسعاف عن طريق
ط- -ب -يب ال -وح -دة ال -رئ -يسس -ة وإاج Ó-ئ -ه -ا ن -ح -و
مسستشسفى بن بولعيد Ãصسلحة طب األطفال .

كما تدخل أامسس أاعوان ا◊ماية اŸدنية
بأاولد يعيشس ،من أاجل نقل جثة شسخصس من
جنسس ذكر اŸسسمى ““ك.أا““البالغ من العمر 26
سس -ن -ة م -ن ج-نسس-ي-ة غ-ي-ن-ي-ة ب-ح-ي  520مسسكن
عمارة  25رقم  09بلدية ودائرة أاولد يعيشس،
ح -يث وج -د م -ت -وف -ي -ا داخ -ل م -ن-زل-ه ألسس-ب-اب
مازالت ›هولة و” نقل جثمانه إا ¤مصسلحة
حفظ ا÷ثث Ãسستشسفة فرانسس فانون.

أاششادت بخصشاله ونضشاله من أاجل ا÷زائر

Ü/º«µM

مديرية اÛاهدين لبومرداسس تسستذكر
الشسهيد سسي مصسطفى

«الشش-عب» أاح-يت م-دي-رية اÛاهدين
لو’ية بومرداسس ،أامسس ،بالتنسشيق مع
بلدية سشي مصشطفى الذكرى الثامنة
و اÿمسش’ Úسشتششهاد البطل الرمز
سشعودي ﬁمد اŸدعو سشي مصشطفى يوم
السشبت  26نوفم 2016 Èبالبلدية التي
–مل اسشمه .وهي سشي مصشطفى مسشقط
رأاسس الششهيد ،و ذلك بحضشور السشلطات
’سشرة
’م-ن-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة واÙل-ي-ة وا أ
ا أ
ال- -ث- -وري- -ة وشش- -ب- -اب اŸن -ط -ق -ة وع -ائ -ل -ة
الششهيد .
ت -وج-ه ال-وف-د إا ¤م-ك-ان اسس-تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل
الرمز رفقة أاربعة شسهداء Ãزرعة بن منصسور
ببلدية لقاطة ،حيث وضسع إاكليل من الزهور و
قرأات فا–ة الكتاب ترحما على روح الشسهيد
و قدم رفقاء الشسهيد نبذة تاريخية –دثوا
فيها عن خصساله و شسجاعته والعمليات التي
قام بها ضسد العدو الفرنسسي .
سس -اه -مت م -ؤوسسسس -ة سس -وف -ي -ك -ل -ي ال -واق-ع-ة
Ãنطقة النشساطات سسي مصسطفى اŸسسماة

القاعدة اللوجيسستية التابعة لها بإاسسم الشسهيد
سسعودي ﬁمد ‘.إا‚اح النشساطات اŸقامة
باŸناسسبة .
ق-امت م-دي-رة اÛاه-دي-ن ب-ت-ك-ر Ëع-ائ-لة
الشس -ه -ي-د Ãي-دال-ي-ة و شس-ه-ادة شس-ك-ر و ع-رف-ان
موقعة من قبل معا‹ وزير اÛاهدين .
ك-م-ا ك-رمت ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ائ-ل-ة ب-ن م-نصسور
صس-اح-ب-ة اŸزرع-ة ال-ت-ي سس-ق-ط ف-ي-ه-ا سسعودي
ﬁمد شسهيدا و قد أابقت عائلة بن منصسور
البيت الذي اسستشسهد فيه البطل سسي مصسطفى
ليبقى شساهدا على تضسحيته و كذا بشساعة و
وحشسية اŸسستعمر الفرنسسي.
ولنفسس اŸناسسبة ،نظمت البلدية التي
س س اهمت مع م د يري ة ا Ûاهدي ن ‘ اإحي ا ء
ال -ذ ك -ر ى ع -د ة ن ش س -اط-ات ب-اŸرك-ز ا ل-ث-ق-ا‘
ب -ال -ب -ل -د ي -ة تضس -م -ن ت ع-رضس مسس-رح-ية حول
ح -ي -ا ة الش س -ه -ي -د س س -ع-ودي  ﬁم-د و ت-ك-رË
ال -ف -ائ -زي -ن ‘ اأحس س -ن ب-حث ح-و ل ح-ي-اة و
ن ضس - -ال الش س - -ه - -ي - -د ال- -ذي صس- -غ -رت اأم -ام -ه
الأش س ياء و ك  Èالوطن.

بحسشب ديوان ا’إحصشائيات:

التضسخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ  %5.8بنهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أاكتوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

ب -ل -غت وتÒة ال -تضش -خ-م السش-ن-وي-ة  %5.8ب-ن-ه-اية
أاك-توبر  ،2016حسش-ب-م-ا ع-ل-م-ت-ه وأاج ل-دى ال-ديوان
لحصشائيات.
الوطني ل إ
و“ث-ل وتÒة ال-تضس-خ-م السس-ن-وي-ة ل-ن-ه-اي-ة أاك-ت-وب-ر ت-ط-ور
مؤوشسر أاسسعار اŸسستهلك ‘ ÚالفÎة ب Úنوفم2015 È
وأاكتوبر  2016مقارنة بالفÎة ب Úنوفم 2014 Èوأاكتوبر
.2015
و ب - - -خ ص س - - -و ص س ا ل - - -ت - - -غ  Òا ل س س - - -ن - - -و ي لأ س س - - -ع - - -ا ر
ا  Ÿس س ت ه ل ك  Úاأ ي ا  Œا ه  ‰و ا لأ س س ع ا ر ‘ اأ ك ت و ب ر
 2 0 1 6م -ق -ا ر ن -ة ب -ن -ف س س ا ل ش س -ه -ر م -ن  ، 2 0 1 5ف -ق -د

سسجل ارتفاعا بـ.%5، 2
أام- -ا ال- -ت- -ط- -ور الشس- -ه- -ري ،أاي اŸؤوشس- -ر اÿام ألسس -ع -ار
السستهÓك ‘ أاكتوبر  2016مقارنة بسسبتم ,2016 Èفقد
سسجل معدل يقدر بـ  %0 ،7-بعد أان عرف ارتفاعا بـ4ر%0
‘ أاوت و‘ سسبتم.2016 È
ويأاتي ذلك بعدما ” تسسجيل تراجعا ‘ أاسسعار اŸواد
الغذائية ( )%1 ،8-لسسيما منها أاسسعار اŸواد الفÓحية (-
 ‘ )%3 ،9الوقت الذي سسجلت فيه أاسسعار اŸواد الغذائية
اŸصسنعة زيادة ب %0 ،21مدفوعة بارتفاع أاسسعار القهوة
وبعضس منتجات ا◊بوب.

أ’ثنين  28نوفمبر  201٦م
ألموأفق لـ  27صضفر  14٣8هـ
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’مازيغي ببومرداسص
خÈاء حول البعد الروحي ‘ الÎاث الوطني ا أ

ضسرورة رقمنة أıطوطات ألدينية وألفكرية ◊مايتها من ألضسياع
’مازيغي ببومرداسص ،بتنسشيق ا÷هود ÷مع ،تدوين وحفظ
اهتم اŸلتقى الوطني حول البعد الروحي ‘ الÎاث الوطني ا أ
’نتاج الفكري اŸوزع ب Úلغت Úوأاك،Ì
اıطوط الديني والعلمي اŸادي منه والششفوي عن طريق إانتاج فهرسص موحد لهذا ا إ
ترجمة ورقمنة اıطوطات لتسشهيل عملية التداول من طرف الباحث Úوتخصشيصص جائزة لتششجيع اŸششتغل Úعلى هذا
’مة.
القطاع ا◊سشاسص كجزء من مكونات ا أ

بومرداسش :ز /كمال
مدأخلة قدمها ألباحث جمال ألدين مشضهد
من بجاية حول «ألبعد ألروحي وألديني ‘
ﬂطوطات أفنيق ألشضيخ أŸوهوب أو◊بيب»
أŸولود سضنة –. 1822دث فيها عن تطور
أل-ك-ت-ات-يب وأÿزأئ-ن Ãن-ط-ق-ة أل-ق-ب-ائ-ل ومنها
أŸك-ت-ب-ة أل-ت-ي أنشض-أان-ه-ا سض-نة  1852و ج-م-عت
مÒأث وﬂطوطات أعمال ألشضيخ ألورتÊÓ
وعلماء أŸنطقة  ⁄،تكتشضف حتى سضنة ،1994
وظلت ﬁفوظة ومتوأرثة ب ÚألعائÓت ألتي
شض -ك-لت ح-اضض-ن-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة Ÿث-ل ه-ذه أل-ك-ن-وز
وحمتها من كل أشضكال أ’ندثار خاصضة ‘
ألفÎة أ’سضتعمارية.
وأبرز جمال ألدين أÛهوأدت وأأ’بحاث
ألعلمية ألتي أزدهرت ‘ تلك أ◊قبة ومنها
«علم ألتعمية» أو علم ألتشضف ÒأŸطور حديثا
ﬁذرأ من أıاطر أÙدقة بهذه ألكنوز
ألتاريخية ألتي Œذر أ’صضول أأ’مة وإأسضهامات
علماء منطقة ألقبائل وزوأوة ‘ نشضر وحماية
أإ’سضÓم وأللغة ألعربية من ألطمسض وألتشضويه
أ’سض-ت-ع-م-اري ق-ائ« :Ó-نشض-ه-د أل-ي-وم تهديدأت
ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-دف-ع-ن-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى هذأ ألÎأث
ألروحي وألعلمي».
بدوره أسضهب أأ’سضتاذ ألباحث فريد عتيق
م-ط-و’ ‘ م-دأخ-ل-ة ح-ول»ﬂط-وط-ات ع-لماء
زأوية سضيدي عبد ألرحمان أليلو‹ وبعضض من
’زم -ه -م م -ن أل-ع-ل-م-اء وأŸشض-اي-خ وأل-ط-ل-ب-ة ‘
منطقة ألقبائل»ن حيث تطرق ◊ياة وأعمال
أه- -م شض -ي -وخ وع -ل -م -اء أ÷زأئ -ر أل -ذي -ن م -روأ
بالزأوية منذ تأاسضيسضها على يد ألشضيخ سضيدي
ع -ب -د أل -رح-م-ان أل-ي-ل-و‹ ب-ق-ري-ة «أخ-ردوشض-ن»

ب- -ل- -دي- -ة أي- -ل -ول -ة ب -دأئ -رة ب -وزق -ن ،وﬂت -ل -ف
أإ’سضهامات ألعلمية ألتي قدمها ألباحث‘ Ú
›ا’ت علم ألفلك وشضتى ألفنون أأ’خرى ،مع
تأاكيده «أنه بصضدد إأعدأد مشضروع ÷مع كل
أıطوطات وأعمال ألعلماء وألشضيوخ ألذين
مروأ بالزأوية منذ إأنشضائها.وكان وزير ألشضؤوون
ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد عيسضى قد دعا ‘
أفتتاح أŸلتقى «أŸعاهد وأŸرأكز ألثقافية
وألدينية إأ ¤لعب دور أك ‘ Èحماية ألÎأث
ألذي تتÓعب به قوى ألشضر وفتح نقاشضات مع
ﬂتلف ألفاعل Úللتعريف أك Ìبهذأ أŸوروث
أ◊ضض -اري أل -ذي وصض -ف -ه ب-ال-ه-ام وأŸع Èع-ن
أصضالة أأ’مة وعمقها ألتاريخي على عكسض
ب-عضض أل-ك-ت-اب-ات أل-غ-رب-ي-ة أل-ت-ي –اول ط-مسض

أ◊قائق وﬁاولة “رير رسضائل مغلوطة تشضÒ
أننا ‘ زمن سضابق كنا على دين أليهودية».
وتسضاءل ألوزير  »:لسضنا ندري من أين أتت
ه-ذه أŸع-ل-وم-ات» وأضض-اف»ع-ن-دم-ا ن-بحث ‘
ألÎأث أل -وط -ن -ي أŸك-ت-وب وألشض-ف-ه-ي ،أŸدن
وأŸقابر ،أ’حتفا’ت وألتقاليد ’ ‚د هذأ
أÒŸأث أŸزعوم ،بل ‚ده فقط ‘ أŸدن
وأ◊وأضضر ألتي شضكلت حاضضنة أŸسضتعمر منذ
ألعهد ألبيزنطي ،وبالتا‹ تبقى ›رد كتابات
أ’قÓم غربية وعليه فاŸطلوب هو أسضتغÓل
ت- -رأث- -ن- -ا أل -ث -ق -ا‘ وأ◊ضض -اري ل -دحضض ه -ذه
أŸزأع -م وأل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أل -ع-م-ق أ◊ضض-اري
للشضعب أ÷زأئري ألضضارب ‘ ألتاريخ على مر
أأ’زمنة وأ◊قب أŸتعاقبة.»..

«أونسساج» “ّول  464مشسروع نسسوي بسسوق أهرأسس
’عÓ-م ب-ال-وك-ال-ة
أاف -اد اŸك -ل-ف ب-ا إ
ال -و’ئ -ي -ة ل -دع -م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب
بسشوق أاهراسص ﬁمد أام Úسشاسشي‘ ،
تصشريح لـ«الششعب» ،أان ا÷هاز مول
م - -ا ي- -ق- -ارب  464مشش -روع ل-ف-ائ-دة
ال -ع -نصش-ر ال-نسش-وي م-ن-ذ اسش-ت-ح-داث-ه
وإا ¤غاية مطلع نوفم Èا÷اري.
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 23قضشية سشجلت بسشيدي بلعباسص

أهتمام كب Òبالرقم أألخضسر  104حول أختطاف أألطفال
أاط -ل -قت مصش -ال -ح أام -ن سش -ي-دي سش-ي-دي
بلعباسص يوم أامسص ،حملتها التحسشيسشية
’خضشر  104اÿاصص
للتعريف بالرقم ا أ
بالتبليغ عن حا’ت إاختفاء وإاختطاف
’ط- - - -ف- - - -ال وﬂت- - - -ل- - - -ف ال- - - -ف- - - -ئ- - - -ات
ا أ
الضش - -ع- -ي- -ف- -ة.ه- -ذا م- -ا ت- -وق- -فت ع- -ن- -ده
«الششعب» بع ÚاŸكان.

سسيدي بلعباسش :غ شسعدو

–صشيل  64مليون دينار من الديون لدى اŸسشتفيدين

أ◊م - -ل - -ة ’قت Œاوب - -ا ك - -بÒأ م- -ن ق- -ب- -ل
أŸوأطن Úألذين توأفدوأ على مركب ألشضبيبة
وأل -ري -اضض -ة ب -وسض -ط م-دي-ن-ة سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض
للتعرف على أآ’ليات أ÷ديدة ألتي وضضعتها
أل-دول-ة Ÿك-اف-ح-ة ظ-اه-رة إأخ-ت-طاف أأ’طفال
وم -ن -ه -ا إأسض -ت -ح-دأث أل-رق-م أأ’خضض-ر أÛاÊ
، 104فضض Ó- -ع- -ن أأ’رق -ام أأ’خ -رى أÿاصض -ة
Ãصضالح أأ’من ألوطني 17و. 15-48
حسضب رئيسض فرقة حماية ألطفولة فإان
مسض -اه -م -ة أŸوأط -ن Úت-ع-د أ◊ل-ق-ة أأ’ه-م ‘
م- -ك- -اف- -ح -ة ظ -اه -رة أخ -ت -ط -اف أأ’ط -ف -ال أو
إأختفائم ،باعتبار أن أŸوأطن شضريكا للمصضالح
أأ’م- -ن- -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -ب -ل -ي -غ -ه ع -ن ﬂت -ل -ف
أ’ع -ت -دأءأت ،أ÷رأئ -م وح-ا’ت أ’خ-ت-ط-اف.
فثقافة ألتبليغ أضضحت وأجب من ألوأجبات

أل -ت-ي Áل-ي-ه-ا ألضض-م Òأ÷م-اع-ي ،خ-اصض-ة وأن
أŸصضالح أأ’منية قامت بتوف Òجميع ألوسضائل
أŸادية و ألبشضرية لتفعيل ﬂطط أإ’نذأر.
وأضضحى من ألضضروري تكافل كل أ÷هود
ل -ل -ح -د م-ن ظ-اه-رة أخ-ت-ط-اف أأ’ط-ف-ال أل-ت-ي
تفاقمت خÓل ألسضنوأت أأ’خÒة بعد تسضجيل
ع -دي -د أ◊ا’ت أل -ت -ي رأح ضض -ح-ي-ت-ه-ا أط-ف-ال
أبرياء ،وهو ما أثار مشضاعر أŸوأطن Úألذين
عÈوأ للشضعب عن أسضتعدأدهم ألتام للتبليغ عن
ح -ا’ت أ’خ -ت -ط -اف وأŸشض -ارك -ة ‘ ح -م -اي-ة
أأ’ط -ف -ال م -ن ج -ل أأ’خ -ط -ار أÙدق -ة ب -ه-م
وأ◊د من هذه ألظاهرة ألشضنيعة ألبعيدة كل
ألبعد عن ديننا وهويتنا أÛتمعية.
Óشضارة ،فإان فرقة حماية ألطفولة بأامن
ل إ
سض -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسض أحصضت  2٣قضض-ي-ة م-تعلقة
ب- -اأ’ط -ف -ال ‘ ح -ال -ة خ -ط -ر م -ع -ن -وي خ Ó-ل
ألسض -دأسض -ي أأ’ول م -ن ألسض -ن -ة أ÷اري -ة ،ح-يث
ق -امت Ãع -ا÷ة ك -ل ه -ذه أل-قضض-اي-ا وأل-ت-ك-ف-ل
بكافة أأ’طفال وحمايتهم سضوأء كانوأ ضضحايا
أو جنح وتوجيههم إأ ¤أŸصضالح أıول لها
مهمة رعايتهم ،هذأ وتوأصضل ذأت أŸصضلحة
Œسضيد ألÎسضانة ألقانونية ◊ماية أأ’حدأث
‘ خطر معنوي من خÓل أ◊ماية ألقانونية
وألرعاية دأخل أŸؤوسضسضات أÿاصضة بالتكفل
بهذه ألفئة.

متورط ‘ قضشيتÚ

أمن سسكيكدة يطيح بسسارق أÓÙت ألتجارية
“ك -نت مصش -ال -ح أام -ن سش-ك-ي-ك-دة م-ن
توقيف ششخصص يبلغ من العمر  33سشنة
متورط ‘ قضشيت Úتتعلقان بالسشرقة
من داخل ﬁل Œاري ‘ حالة تلبسص.
ألقضضية تعود إأ ¤تلقي بÓغ هاتفي من
أح - -د أŸوأط - -ن Úم - -ف - -اده ت - -ع - -رضض أح- -د
أÓÙت ألتجارية لبيع أÓŸبسض ألرجالية
أŸت -وأج-د ع-ل-ى مسض-ت-وى ألشض-ارع أل-رئ-يسض-ي
Ãدي-ن-ة أم أل-ط-وب ل-لسض-رق-ة ،وف-ور ت-ل-ق-ي-ه-ا
ألبÓغ سضارعت مصضالح ألشضرطة إأ ¤عÚ
’شضخاصض يحاول
أŸكان أين وجدت أحد أ أ
ألفرأر من دأخل أÙل ألتجاري حيث ”
توقيفه وفتح –قيق ‘ ألقضضية.
›ريات ألتحقيق بينت أن أŸشضتبه فيه
قدم من مدينة سضكيكدة على م Ïمركبة
رفقة شضريكه ألذي “كن من ألفار وألبحث
ج- -اري ل- -ت- -وق -ي -ف -ه ،ح -يث ن -ف -ذأ ع -دد م -ن
ألسضرقات دأخل مدينة أم ألطوب أسضتهدفت

ثÓثة Óﬁت Œارية خاصضة ببيع أÓŸبسض
أل -رج-ال-ي-ة ،وه-ذأ ‘ غ-ف-ل-ة م-ن أصض-ح-اب-ه-ا،
مسض -ت -خ -دم Úت -ق -ن -ي -ات ل -ت -ن -ف -ي -ذ ع -م -ل-ي-ة
ألسض -رق -ات ،ح -يث ي -ق -وم أح -ده -م-ا ب-ت-ب-ادل
أ◊ديث مع صضاحب أÙل بغرضض إألهاءه،
أو أن يطلب منه لباسض موجود ‘ أعلى
’خر بعملية ألسضرقة بعدها
أÙل ،ليقوم أ آ
ي -غ -ادرأن أÙل ب -ح -ج -ة ع -دم ت-وف-ر أŸال
ألكا‘ ’قتنائها.
أصض -ح -اب أÓÙت أل -ت-ج-اري-ة أك-تشض-ف-وأ
ت-ع-رضض-ه-م ل-لسض-رق-ة ب-ع-د م-رأج-عتهم لقائمة
أÓŸبسض ،بعدما تأاكدوأ أن أŸشضتبه فيه
ألذي ” توقيفه من قبل مصضالح ألشضرطة
قام بزيارة Óﬁتهم ،ليتقدموأ من مصضالح
ألشضرطة ألتي سضلمتهم أغرأضضهم أŸسضروقة
وألتي ” ضضبطها دأخل مركبة أŸشضتبه فيه.

سسكيكدة :خالد العيفة

مدير اتصشا’ت ا÷زائر بتندوف لـ«الششعب»:

إأ‚از ﬁ 07طات جديدة للجيل ألرأبع

سسوق أاهراسش :العيفة سسمÒ
أشضار ﬁمد أم Úإأ ¤أن ألوكالة أولت
أهمية كبÒة للبلديات أ◊دودية و ذلك
من خÓل “ويل  1٦7مشضروع ببلديات
نائية  ،على غرأر أ◊دأدة بـ  ٣2مشضروعا،
وسضيدي فرج بـ 57مشضروعا ،وع Úألزأنة
بـ ،٣9وأو’د إأدريسض بـ  ،14وÿضضارة بـ 25
مشضروعا ،ما مكن من أسضتحدأث حوأ‹
 ٣00م - -نصضب شض- -غ- -ل ج- -دي- -د ‘ إأط- -ار
أŸشضاريع ألتي ” إأطÓقها.
م -ك -نت ه -ذه أŸشض -اري -ع أل -ت-ي وصض-لت
’ج -م -ال -ي-ة ل-ت-م-وي-ل-ه-ا إأ1،1 ¤
أل -ق -ي -م -ة أ إ
مليار د.ج من خلق ألÌوة وأسضتحدأث ما
يقارب  1000منصضب شضغل .
وبحسضب ذأت أŸسضؤوول فان أŸشضاريع
أل - -ت- -ي ” “وي- -ل- -ه- -ا ت- -ت- -وزع ع- -ل- -ى 270
مشضروعا ‘ ألقطاع أÿدماتي ،و‘ 82
ألصض -ن -اع-ة و ‘ 44أÛال أل - -فÓ- -ح- -ي
وت- - -رب- - -ي - -ة أŸائ - -ي - -ات ،و 09مشضاريع
’ضضافة إأ59 ¤
’شضغال ألعمومية ،با إ
‘أأ
’عمال أ◊رة ،على غرأر
مشضروعا ‘ أ أ
أل-ه-ن-دسض-ة أŸع-م-اري-ة ،أل-طب و أل-بيطرة،
أÙاماة.
بالنظر إأ ¤ألطابع ألفÓحي -ألرعوي
أŸم - -ي- -ز ل- -ه- -ذه أŸن- -ط- -ق- -ة أŸع- -روف- -ة
’بقار وإأنتاج أ◊ليب ،فقد مولت
بÎبية أ أ
’و ¤من
ذأت ألوكالة خÓل ألـ 10أشضهر أ أ
ألسض -ن -ة أ÷اري-ة  155مشض- - -روع ‘ ›ال
ألفÓحة وأÿدمات وألورشضات أŸتنقلة،
و‘ ›ال ألÎصض -يصض وأŸي -ك -ان -يك ،م -ا
مكن من أسضتحدأث  ٣10منصضب شضغل
وألتخفيف من حدة ألبطالة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذأ إأ ¤جانب تنظيم  14دورة تكوينية
أسضتفاد منها  1٦٦مسضتثمر ‘ ألعديد من
ألقطاعات خÓل ألعام أ÷اري ،كمرأفقة
م - -ي - -دأن - -ي - -ة م- -ن أج- -ل أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
أسضتمرأرية أŸشضروع ،وتوف Òفعالية أكÈ
‘ عملية أ’نطÓق ‘ ألتجسضيد.
ولضضمان أ’سضتمرأر ‘ عملية “ويل
مشض - -اري- -ع إأنشض- -اء أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -غÒة
وأŸت -وسض -ط -ة ÿل -ق ألÌوة وأسض -ت -ح-دأث
مناصضب ألشضغل فإان أ÷هود تنصضب حاليا

ح - -ول –صض - -ي - -ل وأسضÎج- -اع أل- -ق- -روضض
أŸمنوحة للمسضتفيدين قبل نهاية ألسضنة
أ÷ارية ،و هي ألديون ألتي تصضل إأ78 ¤
مليون د.ج منحت منذ  ،2011حيث ”
–صضيل  ٦4مليون د.ج منها أي ما Áثل
’جما‹ أŸمنوح ،وألتي
 % 82من أŸبلغ أ إ
شضدد أŸدير ألو’ئي لوكالة دعم وتشضغيل
ألشض - -ب - -اب ع- -ل- -ى ضض- -رورة أحÎأم آأج- -ال
أل -تسض -دي -د خ -اصض -ة ‘ أل -ظ-روف أŸال-ي-ة
ألصضعبة ألتي “ر بها ألبÓد.

كشش- - -ف م- - -ويسش- - -ى ﬁم- - -د م- - -دي - -ر
اتصش - -ا’ت ا÷زائ - -ر ب - -ت- -ن- -دوف ،ع- -ن
ﬂطط العمل ا÷ديد  .2017وأاوضشح
اŸتحدث ‘ لقاء خصص به «الششعب» أان
اتصشا’ت ا÷زائر سشتعمل ‘ القريب
ال- -ع -اج -ل ع -ل -ى زي -ادة ع -دد اÙط -ات
بالنسشبة ÿدمة ا÷يل الرابع ُتضشاف
إاﬁ 14 ¤طة حاليًا بإاقليم الو’ية،
م-ن-ه-ا ﬁط-ت-ان سش-يشش-رع ‘ ت-رك-ي-ب-ه-ما
شش- -ه- -ر ديسش- -م ÈاŸق -ب -ل وﬁ 05طات
أاخ -رى م-ط-ل-ع  2017م -ن أاج -ل إارضش-اء
الزبائن البالغ عددهم  9207زبون.
أضضاف أŸتحدث أن عاصضمة ألو’ية باتت
تشضهد ضضغطاً غ Òمسضبوق على خدمة أ÷يل
ألرأبع بسضبب ألتوأفد ألكب Òللموأطن Úعلى
هذه أÿدمة ‘ ظرف قياسضي ،مؤوكدأً على أن
أتصضا’ت أ÷زأئر تعمل بكل جهد من أجل
–قيق أأ’هدأف أŸسضطرة من طرف ألوزأرة
من خÓل فك ألعزلة عن أŸناطق ألنائية و
توف Òأحدث أÿدمات بأافضضل نوعية.
وع- -ن سض- -ؤوأل «ألشض- -عب» ح- -ول ب- -رن -ام -ج
أتصضا’ت أ÷زأئر ‘ ألقرى ألنائية  ،أكد ذأت

أŸدي -ر أن ب -ل -دي -ة أم أل -عسض -ل وك -ل م-ن ق-ري-ة
«ح -اسض -ي خ -ب -ي» و»ح -اسض -ي م -ن ⁄ »Òتشض -ه -د
ألتشضبع ألذي يسضتدعي إأ‚از ﬁطات جديدة
بهذه أŸناطق ،موضضحًا ‘ ذأت ألسضياق أن
هذه أŸناطق ُتعد من أولويات ألعمل فيما
يتعلق بتغطية أ’نÎنت.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،تشض-ه-د ت-ن-دوف تسض-ارعً-ا
ك -بÒأً ‘ ع -م-ل-ي-ات أل-رب-ط بشض-ب-ك-ة «أمسض-ان»،
حيث بلغت نسضبة ألربط أك Ìمن  ،%95على أن
تصضل إأ ¤حدود  %100هذأ أأ’سضبوع.
م - -ع أل - -ع- -ل- -م أب- -رمت أتصض- -ا’ت أ÷زأئ- -ر
بتندوف عدة أتفاقيات ،أبرزها تلك ألتي ”
توقيعها مع وكالة دعم تشضغيل ألشضباب من
أج -ل ت -ك -وي-ن و م-رأف-ق-ة شض-ب-اب أŸن-ط-ق-ة ‘
م -ي -دأن ت -رك -يب و صض -ي -ان -ة شض -ب-ك-ات أل-ه-ات-ف
وأ’نÎنت ،وُتحصضي أŸؤوسضسضة حاليًا حوأ‹
 12م -ق -اوً’ ي -ع -م -ل -ون ع-ل-ى إأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار
لشض -ب -ك -ات أل-ه-ات-ف أل-ث-ابت و ت-رك-يب شض-ب-ك-ات
«أمسض -ان» وأل -ت -ي م-ن شض-ان-ه-ا ت-وف Òخ-دم-ات
أ’ن Î-ن-ت ◊-وأ‹  8874مشضÎك ع Èت - -رأب
ألو’ية.

تندوف :عويشش علي

طالبوا بتوف Òماء الششرب

سسكان حي ذرأع يوسسف Ãسسيف ‘ أŸسسيلة يحتجون
أاغ -ل -ق أامسص سش-ك-ان ح-ي ذراع ي-وسش-ف ،ال-ت-اب-ع
إاداريا إا ¤بلدية مسشيف ،الطريق الوطني رقم
 09ب-ا◊ج-ارة واŸت-اريسص ،م-ط-ال-ب Úت-زوي-دهم
باŸياه الصشا◊ة للششرب.
قال أÙتجون أن « حنفياتهم ب Óماء منذ أك Ìمن
شضهر ،رغم طرقهم جميع أبوأب أŸسضؤوول Úبالبلدية إأ’
أن ندأءأتهم Œ ⁄د لها آأذأن صضاغية ،وهو ما دفعهم
إأ ¤غلق ألطريق لسضاعات طويلة.

ك -م -ا ط -الب أÙت -ج-ون ‘ ذأت ألسض-ي-اق ألسض-ل-ط-ات
أÙلية على رأسضها أÛلسض ألبلدي بربط حيهم بغاز
أŸدينة ألذي أعتÈوه أك Ìمن ملح ‘ ظل ألÈودة ألتي
تشض -ه -ده -ا أŸن -ط-ق-ة وأل-ن-درة أ◊ادة ‘ ق-ارورأت غ-از
ألبوتان ألتي تغيب ويرتفع أسضعارها بفعل أŸضضاربة أ¤
أعلى مسضتوى كل شضتاء بالغة حدود أل 400دينار
جزأئري للقارورة ‘ ألسضوق ألسضودأء.
من جهته تنقل رئيسض ألبلدية بشض Òصضحرأوي إأ¤

مكان أ’حتجاج وأسضتمع أ ¤أنشضغا’تهم وطالب من
أÙتج Úفتح ألطريق.
وب -رر صض -ح -رأوي مشض -ك -ل -ة غ -ي-اب أŸي-اه ع-ن أ◊ي
ل -ل -ج -ف -اف أل -ذي ت-ع-رف-ه أŸن-ط-ق-ة وأن-ه ” ت-خصض-يصض
صضهريج مياه لتزويد أ◊ي باŸياه ألصضا◊ة للشضرب
ي -وم -ا ب -ع -د ي -وم ‘ أن -ت -ظ-ار تسض-وي-ة أŸشض-ك-ل-ة ن-ه-ائ-ي-ا
مسضتقب.Ó

اŸسسيلة :عامر ناجح
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العÓمة ﬁمد العربي بن التبا Êالسصطايفي ا÷زائري
^ عال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ذو خصصوصصي ـ ـ ـ ـ ـ ـة متمي ـ ـ ـ ـ ـ ـزة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي العل ـ ـ ـ ـ ـ ـوم الشصرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بقلم :األسشتاذ /عبد القادر حمداوي
ي -ع-تﬁ Èم-د أل-ع-رب-ي أل-ت-ب-ا Êع-ا⁄
من أعÓم أÙدث .Úوبعد أكرمه ألله
ب -ال-رح-ل-ة أŸي-م-ون-ة إأ ¤أŸدي-ن-ة أŸن-ورة
ألشس-اف-ي-ة أل-ع-اف-ي-ة ،ح-يث أسس-ت-ق-ر ف-يها،
كما ’زم فيها كبار علماء خاصسة منهم
أŸال -ك -ي -ة ك -ال -ع Ó-م -ة أح -م-د ب-ن ﬁم-د
خÒأت ألشسنقيطي ألنتدعي.
ك -ان ’ يشس -غ -ل -ه إأ’ ق -رأءة ‘ مسس-ج-د
أل- -ن- -ب -وي ألشس -ري -ف .ل -ق -د دل ذلك م -ن
أل -ت -ج -ارب ع -ل -ى أن ط -لب أل-ع-ل-م ي-ع-م-ل
بصسورة جيدة.
’ع- -م- -ال أŸن- -ظ- -م- -ة
ف - -ال- -ع- -ق- -ل ي- -وأكب أ أ
ويتطلب تخزين أŸعلومات بصسورة مركزة.

ح -ف -ظ أل -ق -رآأن وع -م -ره إأث -ن -ا عشس-ر
’ج-روم-ي-ة.
ع -ام-ا ،ك-م-ا ح-ف-ظ أ ÏŸك-ا أ
عا ⁄موسسوعي فريد من نوعه ،بدأ ‘
طلب ألعلم ‘ سسنّ مبكرة فدرسس ألفقه
وألعقيدة.
ب- - -رز ‘ ج- - -م- - -ي- - -ع ف - -روع أل - -ع - -ل - -وم
’سسÓمي
ألشس-رع-ي-ة ،وق-دم ل-ل-م-جتمع أ إ
م-ؤول-ف-ات ك-ثÒة ،ف-ه-ي م-رج-ع-ا أسس-اسس-ي-ا
Óسساتذة وألدأرسس Úمن تÓميذه.
ل أ
ولد سسنة  1315هـ 1897 -مÃ ،دينة
رأسس ألوأدي ،بو’ية سسطيف .نشسأا ‘
ك -ن-ف وأل-دي-ه أل-ك-ر ،ÚÁدخ-ل ك-ت-اب
ألقرية .أخذ ألعلوم عن شسيوخ بلدته.
شس - -رع ‘ أل- -ت- -وسس- -ع وت- -ل- -ق- -ى أŸب- -ادئ ‘
ألعقيدة وألنحو وألفقه على يد عدة
مشس-اي-خ وع-ل-م-اء أف-اضس-ل ك-الشس-يخ عبد
ألله بن ألقاضسي أليعÓوي.
وعند بلوغه رحل إأ ¤تونسس ومكث
ف -ي -ه -ا شس -ه-ورأ ،درسس ع-ل-ى أي-دي ب-عضس
أŸشسايخ ‘ جامع ألزيتونة.

ظــر

ــة ن

وجه

بقلم :جمال نصشرالله
’صس- -وأت أل -ت -ي ن -ادت ،م -ن -ذ
ك- -ثÒة ه- -ي أ أ
سس- -ن -وأت ،ب -إاع -ادة ق -رأءة ألÎأث أل -ع -رب -ي
قرأءة موضسوعية وعقÓنية ...فوجدت
نفسسها إأما معزولة وإأما منبوذة مشسكوكا ‘
أيديولوجيتها بحكم أن ألÎأث يعت Èمن
’م-ة ق-اط-ب-ة.
أŸق -دسس -ات ‘ ن -ظ-ر ج-م-وع أ أ
وأŸسس -اسس ب -ه Ãث -اب -ة خ-ط أح-م-ر؟! ب-ل أن
ألكث ” ÒتكفÒه و’ حاجة لذكر أسسماء
وعينات معروفة من أŸفكرين ألعرب دون
سسوأهم من ألغربي.Ú

’زم العا ⁄الشصه Òحمدان بن أاحمد الونيسصي
ودرسس أيضس- - -ا ع- - -ل- - -ى ي- - -د ع- - -ل- - -م - -اء
م-رم-وق ،Úح-يث ت-ع-ل-م ﬂتصس-ر خ-ليل،
وأيضس -ا أل -رسس-ال-ة أل-ب-ي-ان-ي-ة ومسسÒة ب-ن
هشسام وديوأن ألنابغة وسسنـن أبي دأوود
و’زم بها أيضسا ألعا ⁄أŸشسهور ألعÓمة
حمدأن بن أحمد ألونيسسي أŸتو‘ عام
1338م .ح- - -يث ق- - -رأ ع- - -ل- - -ي- - -ه ت- - -فسسÒ
أ÷Óل Úوأل -ف-ي-ة أب-ن م-الك بشس-رح أب-ن
ع-ق-ي-ل .وك-ذلك م-ن مشس-ائ-خ-ه ب-اŸدينة
أŸن- -ورة ب- -ل- -د أŸصس- -ط -ف -ى ع -ل -ي -ه أفضس -ل
ألصسÓ-ة وألسسÓ-م .ألشس-ي-خ ع-ب-د أل-ع-زيز
أل-ت-ونسس-ي و‡ن ’زم-ه شس-ي-خ-ن-ا أل-عربي
أللغوي ومن أشسهر ألذي ’زمه ألشسهÒ
ﬁم-د ﬁم-ود ألشس-ن-ق-ي-ط-ي ،وب-عد ذلك
رحل إأ ¤دمشسق حيث مكث فيها شسهورأ
وك - -ان ي- -زور م- -ك- -ت- -ب- -ة أŸلك أل- -ط- -اه- -ر
أŸع -روف -ة ““أل -ط -اه-ري-ة““ وع-اد إأ ¤م-ك-ة
أŸكرمة.
ب- - -ع - -د أن ت - -ك - -ب - -د ﬂاط - -ر ألسس - -ف - -ر
ومشس -اق -ه .ب -دأ ع -ن -د وصس -ول -ه إأ ¤م-ك-ة
أŸك -رم -ة ب-درأسس-ة وأ◊ضس-ور ‘ ح-ل-ق-ات
ألعلوم باŸسسجد أ◊رأم.
ب -ق -ي ألشس-ي-خ ﬁم-د أل-ع-رب-ي أل-ت-ب-اÊ
ب-ق-ي-ة ق-ام-ة .وأي-ق-ون-ة م-ن ج-يل ألروأد
وأل -ع -م -ال-ق-ة أŸوسس-وع-ي Úأل-ذي-ن م-ل-ك-وأ

ن-اصس-ي-ة م-ع-ارف ج-م-ة وث-ق-اف-ة ع-الية،
ف Óيكاد يحدث ‘ شسيء إأ’ وكان Áلك
منه خÈأ.
’جÓ- -ء
وأل - -ك - -ث Òم - -ن أل - -ع - -ل - -م - -اء إ
يشس-ه-دون ع-ل-ى ع-ل-م-ه ألوأسسع وأطÓعه
ألكب Òألذي كسسبه من ›السسة ألعلماء
’نوأر ،حيث أخذ عن
وأخذ من تلك أ أ
ألشسيخ عبد ألرحمان ألدهام دروسسا ‘
فنون شستى.
’نصس-اري
ف -ق -رأ ع -ل-ي-ه شس-رح زك-ري-ا أ أ
ولÈأع- -ت- -ه وح- -ذأق- -ت- -ه ‘ أل- -ف- -ه- -م م- -ع
ألقرأءة وأŸطالعة.
فهو من ألذين ملكوأ حظا وأفرأ من
أل -ع -ل -م وأŸع -رف -ة ،وأرت -ق -وأ ق -م-ة أÛد
وألشسهرة ومع ذلك لبسسوأ ثياب ألتوأضسع
ونكرأن ألذأت.
أن-كب ألشس-ي-خ أل-ع-رب-ي ع-ل-ى م-ط-ال-عة
أل -ك -تب أل -ك -بÒة وألصس-غÒة وأل-رسس-ائ-ل
وجميعها ‘ ألÎأجم وألسس Òوألتاريخ.

مدرسس Ãدرسصة الفÓح ‘ مكة اŸكرمة
‘ عام  1338هـ ع Úمدرسسا Ãدرسسة
أل -ف Ó-ح Ãك-ة أŸك-رم-ة ،ن-ظ-رأ ل-ت-ف-وق-ه
ون -ب -وغ -ه ،ف -اشس -ت -غ-ل ب-ال-ت-دريسس –ت
أروقة أ◊رم أŸكي ألشسريف.
ف-ت-خ-رج ع-ل-ى ي-ده تÓ-م-ي-ذ كثÒون
أصسبحوأ بعده قناديل تضسيء مسساحات
أ◊رم ،م -ن -ه-م أل-عÓ-م-ة أل-ك-ب Òسس-ي-دي
ﬁم -د ع -ل -وي أŸال -ك-ي وأ◊سس-ن-ي أŸك-ي
أل -ذي ي -ل -قب ﬁدث أ◊رم Úوشس -ي -وخ
آأخرون.
إأنه من بيت ديني وعلم وكرم وصسÓح،
درسس ‘ أŸسسجد ألنبوي ألشسريف.
ف -ه -و سس -ع -ة أل -ع -ل -م وشس-ج-اع-ة أل-ق-لب
وظ -ه -ور أ◊ج -ة وق -وة أل -لسس -ان ،ف -ك -ان
’نسس - -ان أل - -رأئ - -ع وأل - -بسس - -ي - -ط ‘
ذلك أ إ
’زهار
عÓقته مع طÓبه ،كان ‘ عمر أ أ
وألعطاء ب Óحدود وكأانه ‘ سسباق مع
ألزمن.
Áت-از ب-أاسس-ل-وب وÃف-خ-م-ة ت-رأك-ي-ب-ه
وج-ودة م-ع-ان-ي-ه وب-ع-د م-رأم-ي-ه ك-ان ذو
أدب ﬁك- -م وب- -ي -ان م -ت -ع -ا‹ ورم -زي -ة

شس -ف -اف -ة .ف -غ -اصس ‘ غ -وأمضس أل -ق -ل-وب
أل-بشس-ري-ة وت-ف-وح م-ن-ه ف-ح-ول-ة أل-كبار.
وهو كاتب ﬁدث وكان من أشسد أنصسار
أŸذهب أŸالكي وأŸدأفع Úعنه .فكان
سس - -ر ‚اح- -ه أل- -ذي ج- -ع- -ل- -ه ‘ مصس- -اف
’ن- -ت- -اج ،ف- -ك- -ذلك أل -ق -رآأن
أŸؤول- -ف Úوأ إ
ألكر Ëألذي حفظ وألذي جعل لسسانه
رطبا بتÓوته.
شسارك ألعلماء ‘ ألتدريسس باŸسسجد
أ◊رأم ‘ حصس- -ره ب- -اب أل -ق -ط -ب -ي وبÚ
بابي ألباسسط Úو‘ روأق باب ألعمرة.
ت-ن-اول ب-ه-ذه أل-زأوي-ة أل-ت-ي أعتÈها
ت-ك-رÁا ل-ل-ع-ل-م وت-نويها للقلم وأعÎأفا
بفضسل ألعلماء ،بل كان يعتني بالعلماء
أل -ذي -ن درسس ع -ن -ده-م .وأل-ذي-ن ك-ان-وأ
ي -ح-رصس-ون ع-ل-ي-ه ه-و أل-دي-ن وأل-وح-دة
ألعربية وألتمسسك بلغة ألقرآأن.
لقد شسيدوأ مسساجد وترميم ألزوأيا
وأل-ع-ن-اي-ة ب-ه-ا وأ◊ف-اظ ع-ل-ى ع-م-ارتها
بالطلبة وألتكفل بهم ’إصسÓح أÛتمع
’م- -ن وأل- -ع- -دل
ب - -ح - -يث يسس - -ود ف- -ي- -ه أ أ
وأŸسس - -اوأة وتصس - -ان ك - -رأم - -ة ك - -ل ف - -رد
وحرياته.
جاء أ’إسسÓم بنظام مد Êيتضسمن
تشسريعا شسام÷ Óميع ألناسس .أصسبحت
ح -ل -ق -ات -ه ‘ أŸسس -ج -د أ◊رأم ع -ل -م -ي -ة
ونورأ تضسيء أروقة أ◊رأم فتÓميذه
ه -م أغ -لب ع -ل -م -اء أ◊رم Úألشس-رفÚ
ألذين أصسبحوأ فيما بعد علماء يلقون
أل- - -دروسس ‘ أ◊رم وأزده- - -رت ب- - -ه - -م
ج-ن-ب-ات أŸسس-ج-د وتوسسمت وأسستبشسرت
بهم خÒأ كثÒأ.
ل -ق -د ب -ذل-وأ ك-ل ج-ه-وده-م ‘ م-ه-م-ة
ب-ال-غ-ة أ’أه-م-ي-ة ‘ ﬁارب-ة أÿرأف-ات
وألشسعوذة وألفسساد.
كان يعلم تÓميذه ألعقيدة وألفقه،
ف - -ه - -و رج - -ل ج - -د م - -تسس - -اه- -ل ‘ ه- -ذأ
أ÷انب ،كان يتفنـن ‘ أإلقاء ألدروسس
ويتو ¤ألقيام Ãهامه ألكاملة.
ل- -ل ش س - -ي -خ أ ل -ع Ó-م -ة أÙدث  ﬁم -د
أ ل -ع -ر ب -ي أ ل -ت -ب -ا Êم ص س -ن -ف -ا ت ك -ثÒة
ن- -ا ف - -ع - -ة ل- -ه - -ا ش س -ه -ر ة ع -ا  Ÿي -ة “ ،ت -از

ب -اآث -ا ره -ا أ ل -ع -ظ -ي -م -ة ،وم-ن أأف-خ-م -ه -ا
أŸسسجد أ◊رأم منها:
ﬂ -1تصسر تاريخ دولة بني عثمان.
’خ-ي-ار
’ب-رأر ونصس-ي-ح-ة أ أ
 -2ب-رأءة أ أ
’عمار.
من خطل أ أ
 -3خÓصسة ألكÓم ‘ أŸرأد باŸسسجد أ◊رأم.
 -4إأدرأك ألغاية من تعقب أبن كثÒ
‘ ألبدأية.
م -ارسس أل -وظ-ائ-ف ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ه-ا م-درسس
باŸسسجد أ◊رأم من عام  1338هـ إأ1390 ¤
هـ وك -ذلك Ãدرسس -ة أل-فÓ-ح Ãك-ة أŸك-رم-ة
وم - -درسس - -ا ب - -اŸسس - -ج - -د أل- -ن- -ب- -وي ألشس- -ري- -ف
وÃدرسسة أŸوظف ÚباŸسسجد أ◊رأم.
’م-ة أل-ع-ظ-ي-م-ة
’›اد ه-ذه أ أ
ي-ه-ت-ز أ
أÿال-دة أل-ت-ي ك-ت-بت ب-دم-ائ-ها ألطاهرة
أشس- - - - -رق ألصس- - - - -ف - - - -ح - - - -ات ‘ ت - - - -اري - - - -خ
’نسس- -ان -ي -ة.ك -م -ا ك -ان يصس -ور ‘ ج Ó-ء
أ إ
إأخÓصسهم لدينهم ووطنهم ولغتهم.

وفاته:
ب -ع -د ح-ي-اة ح-اف-ل-ة ك-ان م-ب-دأ أÙب-ة
’سسرة ألكرÁة
’ثار سسائدأ ‘ بيئة أ أ
وأ آ
ألتي أ‚بته ،وعوأمل ألتنافسس ‘ طلب
ألعلم.
وبث أط -م -ئ -ن -ان ‘ أل -ن -ف -وسس وق -ل-وب
رأضس-ي-ة ت-ت-ج-اذب-ه-ا روعة أÿشسوع وكم
من طالب علم ،أنطلقوأ وكانوأ مفاخر
أ‡هم .ونذكر على سسبيل أŸثال ﬁمد
أل -ع -رب -ي أل -ت -ب -ا Êأل -ذي أح -ت -ل م -ك-ان-ة
متميزة ب Úألعلماء.
تو‘ شسيخنا ألسسيد ألشسريف ألعربي
’على يوم
ألتبا ،Êوأنتقل إأ ¤ألرفيق أ أ
أÿم -يسس أل -ث -ا Êوأل -عشس -ري -ن م-ن شس-ه-ر
صسفر عام 1390هـ أبريل 1970م Ãكة
أŸكرمة .وصسلى عليه باŸسسجد أ◊رأم
ودف -ن Ãق -اب -ر أŸع Ó-ة ‘ شس -ع -ب -ة أل -ن -ور
ب -ج -وأر ق Èألسس -ي -دة أسس -م-اء ألصس-دي-ق-ة
ذأت أل -ن -ط -اق .ÚوأشسÎك ‘ تشس -ي -ي -ع-ه
ع -دد ك -ب Òم -ن أل -ع -ل -م -اء وأه -ل أل -ع -ل-م
وﬁبيه وتÓميذه.

تنقي ـ ـ ـ ـ ـة التـ ـ ـ ـ ـراث مهمـ ـ ـ ـ ـة مسصتعجلـ ـ ـ ـ ـة اليـ ـ ـ ـ ـوم أاو غـ ـ ـ ـ ـدا..؟ا
قد أرتبط ترأثنا ألعربي أرتباطا وثيقا
’صسو‹ ألتشسريعي
’سسÓمي وأ أ
بالفكر أ إ
باÿصسوصس ،لذلك باتت صسفة ألقدأسسة
عليه أحقية ’ ِمرأء فيها وطاغية على
’ Êوأل -ق -د .Ëح -ت -ى وأن ه-ذأ
مسس -اره أ آ
ألÎأث به شسوأئب ’ تتناسسب مع ألعصسر
أو أن- -ه- -ا ن- -ت- -اج أف- -ك- -ار خ- -اصس -ة أج -ت -ه -د
أصس -ح -اب -ه-ا ‘ زم-ان-ه-م .و ⁄ي-ذك-روأ ب-أان
باب أ’جتهاد فيها قد أغلق .بل تركوها
ك-م-ا ه-ي .إأ‰ا أل-ذي-ن أضس-ف-وأ ع-ل-ي-ه-ا باب
ألقدأسسة هم من جاؤووأ بعد ذلك بقرون
وهم ‡ن يسسمون بالسسلفي ÚأŸتشسددين
وأتباع أŸدرسسة أ’بنتيميمية؟أ وبعضس
‡ن أت-ب-ع-وأ أل-وه-اب-ي-ة ع-ل-ى أسساسس أنهم
يشس -ك -ك -ون وب -حسس -اسس -ي-ة م-ف-رط-ة ‘ ك-ل
م -ن -اه -ج أل -ب -حث وي -ع -تÈون -ه -ا ﬁاول -ة
تسسللية لفكر غربي هدأم يريد بطريقة
أو بأاخرى ألنهشس من هذأ ألصسرح أŸتÚ
وقد كان و’ بد من صسيانته وألذود عنه
ب - -ال- -ن- -فسس وأل- -ن- -ف- -يسس؟! وق- -د ’ ‚زم
ك- -اذب Úإأذ أشس- -رن- -ا ب- -أان ه- -ؤو’ء أŸشس -اي -خ
’ئ -م -ة  ⁄ي -ق -رأوأ ه-ذأ ألÎأث ق-رأءة
وأ أ
’ب-ق-اء ع-ل-ي-ه
ع -ق Ó-ن-ي-ة وأن-ه-م فضس-ل-وأ أ إ
ح- - -ت- - -ى وه - -و م - -ل - -يء ب - -ا’ن - -ح - -رأف - -ات
وأل -ت -ن -اقضس-ات وأ’فÎأءأت ع-ل-ى ب-عضس
’حدأث وألشسخصسيات أŸهمة ‘ ألتاريخ
أ أ
’دلة إأذ
’سسÓمي.ولنا ‘ ذلك أ’ف أ أ
أ إ

’قاويل ألتي أصسبحت فيما
Œد بعضس أ أ
’مة .تقول شسيئا
بع أحكام –كم حياة أ أ
ما و‘ موأقع أخرى تقول ألعكسس‡ ،ا
Œعل ألفرد ‘ حÒة من أمره هل يأاخذ
’و ¤أم بالثانية .إأ ¤أن جاء كما هو
با أ
معلوم فريق ثالث ُيسسمى بالتوفيقي..Ú
‡ن نهجوأ ألفكر ألوسسطي على أسساسس
أن -ن -ا أم-ة وسس-ط-ي-ة ...ت-أاخ-ذ م-ن ألÎأث
ماهو صسالح لعصسرنا وتفعل نفسس ألشسيء
م -ن أ◊دأث -ة م -ا’ ي-ت-ع-ارضس م-ع ق-ي-م-ن-ا
ومبادئنا ...فهل هذه ألعقÓنية .أم أن
’خÒة تأاخذ نعوتا أخرى .حيث
هذه أ أ
’صس -ول -ي Úم -اه -ي
ل- -رÃا يسس -أالك أح -د أ أ
أل-ع-قÓ-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ح-دث ع-ن-ها (أعطنا
شس- -ك- -ل- -ه- -ا ول- -ون- -ه- -ا وج -ذوره -ا وت -اري -خ
م-يÓ-ده-ا وف-روع-ه-ا وم-ت-ى بدأ ألعمل بها
ومن فعل ذلك ‘ ألبدء) من جهة أخرى
Œد أن ه- -ذأ ألÎأث ي- -وج- -ه خ- -ط- -اب -ات
’ق-وأم ك-ان-وأ
ع-ب-ارة ع-ن دسس-ات Òع-يشس أ
ي -ع -يشس-ون حسسب مسس-ت-وأه-م أل-ف-ك-ري أي
بعيدين كل ألبعد عن ألتطورأت ألتي
حصس-لت م-ع أل-ق-رون أŸت-ات-ل-ي-ة.وب-ال-تا‹
وجب ت -غ -يÒه -ا وإأي -ج -اد أخ-رى ت-ن-اسسب
ألفرد أŸعاصسر .و’وجود لثابت أومطلق
ففي ذلك Œني على ألعقل...هذأ إأذأ
’سسÓ-مية هي
ك-ن-ا ن-ع-ت Èأن م-ق-وم-ات-ن-ا أ إ
م -ق -وم -ات ع -ق Ó-ن -ي -ة .وت-دع-وأ ل-ل-ب-حث

’جتهاد وليسست ظÓمية و’ نحاول
وأ إ
نحن تنظيفها وتطهÒها من سسوأدها أو
كما ولدت فُنتهم نحن أو غÒنا با÷مود
وع- -دم أل- -ت- -ج- -دي- -د ‘ ج- -م -ي -ع م -ن -اح -ي
حياتنا .وقديتسساءل سسائل أي ترأث هو
أŸقصس - -ود ه - -ل ه - -و م - -ات - -ب- -ق- -ى ل- -ن- -ا م- -ن
ﬂط - - - -وط - - - -ات –وي م - - - -ن- - - -اقب وسسÒ
’سس Ó- - -ف أم ه - - -ي ألشس- - -وأه- - -د أŸادي- - -ة
أ أ
وألعادأت وألفنون.
وÃع -ن -ى آأخ -ر ،ه -ل ه -و ألÎأث أŸادي أو
أŸعنوي...وأعتقد أن أك ÌألÎجيحات
“يل للشسق ألثا.Ê
نحن هنا فع Óضسد تلك أŸناهج ألدخيلة
ألتي “سس حتى أŸقدسس و’ حدود لها
’خضس- -ر وأل- -ي- -ابسس.
ب - -ل ت - -أات- -ي ع- -ل- -ى أ أ
’ن- -ه- -ل- -وط -ب -ق -ه -ا ه -ؤو’ء أل -ف Ó-سس -ف -ة أو
أ
أŸسس -تشس -رق -ون ‘ ب -ل -دأن-ه-م Ÿا ‚حت ب-ل
Œد معارضسة من بني جلدتها ...فقط
يريد بعضس أŸفكرين ألعرب أ’نخرأط
ألكلي ‘ أسستعمال أدوأت يرأد بها –قيق
أŸط- -ل- -ق ‘ ك- -ل شس- -يء وه -ذأ ب -ح -د ذأت -ه
’ن أل-ت-ن-ظ-ي-م ‘ شس-ت-ى م-ن-احي
خ-ط-أا ...أ
أ◊ياة مطلوب بدءأ من تنفسس أ’نسسان
’لة إأ ¤تركيبة ألكون وإأ’ أضسحت
إأ ¤أ أ
كل أŸسسائل فوضسى على فوضسى .ثم Ÿاذأ
’ نبتكر نحن مناهجنا أÿاصسة ونظل
دوما إأمعة منبهرين ُتّبع ...على شساكلة

ألثقافة ألتي رأجت على وزن (صسدمة
أ◊دأثة).
وأع -ت -ق -د أن ه -ذأ أŸط -لب ل-يسس ب-ج-دي-د
ف -ق -د ع -م -ل ب -ه م -ن ق-ب-ل-ن-ا وق-ب-ل ›يء
ه- - -ؤو’ء أŸشس- - -اي- - -خ ك- - -ل م - -ن أب - -ن رشس - -د
وأبوحامد ألغزأ‹ وألفارأبي.حتى وهم
ق-د أت-ه-م-وأ ك-ذلك ب-ال-زن-دقة ألتملق إأ’
أن ﬁاو’تهم كانت بدأية عهد ألقرأءة
’ن -ه إأرث بشس -ري
ألصس- -ح- -ي- -ح- -ة ل -لÎأث أ
صسادر من أقوأم مهما كانت صسفتهم إأ’ أن
خصس -ال أل -ت -ع Ìت -ت -وف -ر ل -دي-ه-م؟! ب-ك-م
بسساطة ألعيشس ونقصس ألوسسائل آأنذأك.
فعميلة ألتنقية أŸشسار إأليها ليسست تلك
أل- - -ت - -ي تصس - -ل ب - -ن - -ا إأ ¤أل - -ت - -خ - -ديشس ‘
أل -نصس -وصس وأŸقصس -ود ه -و ك -ت -اب أل -ل-ه؟!
ف- -ه -ذأ ‘ ح -د ذأت -ه إأفÎأء وخ -روج ع -ن
أŸأال- -وف ب- -ل أŸقصس- -ود ه- -و م- -اصس- -در م- -ن
أل- -بشس- -ر سس- -وأء فÓ- -سس- -ف- -ة أو ﬁدث Úأو
روأة .وعليه وجب ألتشسريح وألدخول
‘ أسس- - -رع وقت إأ ¤ع- - -م- - -ل- - -ي - -ة غ - -رف - -ة
أل -ع -م -ل -ي -ات ل -ل -كشس -ف ألصس-ح-ي وإأع-ط-اء
أي -ق -ون-ات وب-دأئ-ل ت-ل-ي-ق ب-أام-ت-ن-ا ت-ق-دسس
أل - - -ع - - -ق - - -ل و–ق - - -ق أسس- - -م- - -ى أŸب- - -اديء
’نسس- -ان- -ي- -ة .ول- -يسس ف- -ق- -ط ضس- -م- -ادأت
أ إ
مرحلية؟! ثم نعاود ألسسقوط من جديد
بﬂ Úالب أ’جتهاد ألظر‘

ششاعر وصشحفي

اأ’ثنين  28نوفمبر  2016م
الموافق لـ 27صضفر  1438هـ

من مراسسلينا

’زمة اŸالية تفرضش على ا÷ميع مواجهتها
أاّكدوا أانّ ا أ

مقـ ـ ـاول ـ ـون ببـ ـ ـاتنـة ينج ـ ـزون مشس ـ ـاريع ›ـ ـ ـانا
’عمال ببلدية باتنة لنداء رئيسش البلدية ،عبد الكر Ëماروك،
اسستجاب عدد من اŸقاول Úورجال ا أ
للمسساهمة ‘ دعم ﬂتلف برامج التنمية اÙلية وتعميقها والتكفل ببعضش انشسغا’ت اŸواطن Úاÿاصسة بإا‚از
جسسور وفتح طرق وتهيئة أاخرى تطوعيا وبدون مقابل ،حيث عقدماروك اجتماعا Ãقر البلدية بحضسور رئيسش
’حياء وفعاليات
الدائرة ا÷ديد عبلة كمال و‡ثل Úعن مديرية الشسؤوون الدينية و›موعة من رؤوسساء ÷ان ا أ
’سستعجالية على اŸوضسوع« .الشسعب» رصسدت هذه الوضسعية بع ÚاŸكان.
’ضسفاء طابع الشسفافية وا إ
اÛتمع اŸد Êإ

باتنةŸ :وشسي حمزة
واف -ق رج -ال أاع -م -ال وم -ق-اول-ون ع-ل-ى
إا‚از أاربعة جسضور وتهيئة مقÈة وإا‚از
طريق Úمزدوج Úمن أاموالهم اÿاصضة
و›انا دون مقابل من مصضالح البلدية ‘
إاطار إاشضراك ا÷ميع ‘ التنمية اÙلية
ومواجهة شضح اŸداخيل اŸالية ،مؤوكدا
أان اأ’زم -ة اŸال -ي -ة ال -ت-ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د
ت -ت -ط -لب م -ن ج -م -ي-ع الشض-رك-اء ال-ف-اع-لÚ
التجند Ÿواجهتها ،وقد ” ا’تفاق خÓل
ا’ج- -ت- -م -اع ع -ل -ى “وي -ل الشض -ط -ر اأ’ول
لبعضش اŸشضاريع منها إا‚از جسضر عبور
ب-ح-ي سض-لسض-ب-ي-ل ح-يث سض-ت-ت-ك-ف-ل ب-أاشض-غال
ا’‚از م- -ق -اول -ة ب -ن ب Ó-ط ب -وÿراصش،
ح -يث ي -ع-ت Èإا‚از جسض-ر ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن
اأ’ول- -وي- -ات وأاه- -م انشض- -غ- -ا’ت السض -اك -ن -ة
لتمك ÚالتÓميذ اŸتمدرسض Úمن عبور
ال -وادي ال -ذي ي -فصض-ل Œم-ع-ه-م السض-ك-ن-ي
وال -وصض -ول إا ¤اŸؤوسضسض -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة
اŸتواجدة ‘ ا÷هة اأ’خرى من حيهم،
ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤إا‚از جسض -ر ع -ب-ور ب-ح-ي
كشضيدة تتكفل بأاشضغال Œسضيده اŸؤوسضسضة
العمومية أ’شضغال الطرقات جنوب شضرق
وجسض - - -ر آاخ- - -ر ي- - -ق- - -ع ب- - -ح- - -ي ال- - -وادي
اأ’زرق ،ح- - -يث أاب - -دت م - -ق - -اول - -ت - -ي ب - -ن
يحي عمار ولÈارة اسضتعدادهما Ÿباشضرة
ا’‚از ،خ- -اصض -ة وأان ه -ذا ال -وادي ب -ق -ي
ع -ائ -ق -ا أام -ام اŸوط -ن Úوح -ال دون دف-ن
اŸوتى والوصضول إا ¤اŸقÈة اŸتواجدة
بالضضفة اأ’خرى من الوادي.
ب-اŸق-اب-ل سض-ت-ت-كّ-ف-ل م-ق-اولة بن حدة
بإا‚از طريق مزدوج Ÿدخل حملة ،1
حيث من اŸرتقب ا’نطÓق ‘ اŸشضروع
ب - -ع - -د ا◊صض - -ول ع - -ل - -ى الÎخ- -يصش م- -ن
اŸديرية ا÷هوية للسضكة ا◊ديدية ،ومن
شضأان ا‚از هذا الطريق فك ا’ختناق
اŸروري ال -ذي ت -تسض -بب ف -ي -ه اŸرك -ب -ات
خ- -اصض- -ة ‘ أاوق- -ات ال- -ذروة ،ح -يث تشض -ل
ا◊ركة نهائيا به وŸدة طويلة أاين يجد
اŸواطنون صضعوبة بالغة ‘ Œاوز السضكة
ا◊دي -دة ل -ل -وصض -ول إا ¤م -ق -ر سض-ك-ن-ات-ه-م
بالقطب العمرا Êحملة .01
كما سضيتم إا‚از طريق مزدوج من
‡رات بسضكرة إا ¤غاية اÙول اŸؤودي
إا ¤حملة  03على مسضافة  7كلم يتكّفل
بتجسضيده ›موعة من اŸقاول Úالذين
يعملون ‘ ›ال تزفيت الطرقات مع
ت- -ن- -ظ -ي -م ي -وم ت -ط -وع -ي Ûم -وع -ة م -ن
اŸق-اول Úل-ل-ت-دخ-ل ب-آال-ي-ات-ه-م قصضد إازالة
ا÷دار ال- - -ع- - -ازل اŸت- - -واج- - -د Ãح - -اذاة

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

بسسبب نقصش اليد العاملة

م-ت-وسض-ط-ة ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي لتسضهيل حركة
تنقل التÓميذ.
هذا وتطّوع مقاول آاخر بتهيئة وإا‚از
مقÈة جديدة Ãنطقة تامشضيط بغÓف
ما‹ يزيد عن  700مليون سضنتيم ،وتأاتي
اŸب- -ادرة ال- -ت -ي ث ّ-م -ن -ه -ا سض -ك -ان ال -و’ي -ة

جسسور للعبور
وطرق للمرور
ومرافق أاخرى

ل -ل -مسض -اه -م -ة ‘ إا‚از ب -عضش اŸشض -اري-ع
ال-ه-ام-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ل-لتكفل بانشضغا’ت
السضكان.

بريكة تسستعد لتوزيع
 900وحدة سسكنية

ما تزال معاناة اŸئات من سضكان بلدية
بريكة جنوب و’ية باتنة متواصضلة جراء
ت- -أاخ- -ر السض- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة ‘ ت -وزي -ع
السض -ك -ن -ات ا’ج -ت -م-اع-ي-ة اŸق-درة بـ 900
وح -دة سض -ك -ن -ي -ة م -ن صض -ي -غ -ة ال -ع -م -وم -ي
اإ’يجاري ،والتي انتهت بها اأ’شضغال منذ
مدة طويلة وجاهزة للتوزيع ،خاصضة وأاّن
مصض -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة أاك -دت ‘ وقت سض-اب-ق
اسض -ت -ك -م -ال رب -ط -ه-ا Ãخ-ت-ل-ف الشض-ب-ك-ات
الضضرورية من ربط صضحي ،كهرباء ،غاز
وتهيئة حضضرية.
السض - -ك - -ان ال - -ذي - -ن أاودع - -وا م - -ل- -ف- -ات
ا’سضتفادة من السضكن اإ’جتماعي بÈيكة
ن- -اشض- -دوا اŸسض- -ؤوول اأ’ول ع- -ن ال- -ه- -ي- -ئ -ة

أاحصست م- - -دي- - -ري - -ة
الÎب - - -ي - - -ة بسس - - -ي- - -دي
ب -ل -ع -ب -اسش ال-ع-دي-د م-ن
اŸط - -اع - -م اŸدرسس - -ي - -ة
ال- -ت- -ي ’ ت -زال ت -ق ّ-دم
وج- - - - - -ب- - - - - -ات ب - - - - -اردة
للتÓميذ ،والتي بلغت
نسس-ب-تها  25ب-اŸائ-ة من
›م - - - -وع اŸط - - - -اع- - - -م
اŸدرسس- -ي -ة اŸت -واج -دة
’ب-ت-دائ-ي-ة
ب -اŸدارسش ا إ
ع Èك - - - -ام - - - -ل ت- - - -راب
الو’ية.

وأارجع التقرير الذي تمّ عرضضه أامام أاعضضاء
المجلسش الشضعبي الو’ئي أاسضباب هذا الخلل
إال -ى ال -ن -قصش ال -ك -ب -ي -ر ال -مسض -ج -ل ف -ي ع-م-ال
ال -م -ط -اع -م ال-م-درسض-ي-ة وال-ذي-ن ت-وك-ل م-ه-م-ة
ت-وظ-ي-ف-ه-م إال-ى مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ،ب-اع-ت-بار أان
تسضيير هذه المطاعم يندرج ضضمن مهامها،
مضضيفا أان التغذية المدرسضية لها من اأ’همية
ما يسضاهم في تحسضين ظروف التمدرسش.
و‘ ه - -ذا الّصض - -دد ّ” ال ّ- -رف - -ع م - -ن ع - -دد
اŸطاعم اŸدرسضية بالو’ية ليصضل إا202 ¤
بعد اسضتÓم  9مطاعم جديدة ،حيث يصضل
عدد التÓميذ اŸسضتفيدين من اإ’طعام حاليا
 63619تلميذ ،بعد أان كان  61أالف تلميذ.
هذا ويسضتفيد أايضضا  8256تلميذ ‘ الطور
اŸت -وسض -ط م -ن ال -وج-ب-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ‘ إاط-ار
ال- -ن -ظ -ام ال -نصض -ف ال -داخ -ل -ي ،ح -يث –صض -ي
اŸديرية  41نصضف داخلية بعد اسضتÓم واحدة
جديدة مع انطÓق اŸوسضم الدراسضي ا÷اري،
أاما ‘ التعليم الثانوي فتحصضي ذات اŸديرية
 74نصضف داخلية ،ثÓثة منها دخلت اÿدمة
اŸوسضم ا◊ا‹ أاين تقدم الوجبات الغذائية لـ
 12311تلميذ.
وعن اأ’نشضطة اإ’جتماعية اأ’خرى ،فيعد

تقييم نشساط اŸسستثمرين باŸناطق ال ّصسناعية

التقى أاو’د صسالح زيتو Êوا‹
بجاية مع مسستثمري اŸناطق
الصسناعية على مسستوى بلديات
أاوز’قن ،توجة ،فناية ،أادكار،
تيمزريت ،صسدوق وأاكفادو ،وذلك
بالقطب ا÷امعي بأاميزور.

بجاية :بن النوي توهامي

اللقاء الذي أاكد من خÓله الوا‹ ،على
ضض -رورة ت -ط -ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وال-ت-وصض-ي-ات
اŸتخذة ‘ اللقاء اأ’ول الذي جرى بأاقبو،
خاصضة فيما يتعلق بتجسضيد اŸشضاريع من
ط- -رف شض- -رك- -ة ت -وزي -ع ال -غ -از وال -ك -ه -رب -اء
وم -دي -ري -ة اŸوارد اŸائ -ي -ة ،ك -م -ا اسض -ت-م-ع
’نشض-غ-ا’ت اŸسض-ت-ث-م-ري-ن واŸتعلقة بعقود

اسستحداث قطب حضسري متميّز Ãنطقة باكورة بشسرشسال

تيبازة :عÓء ملزي

يضضمّ القطب حاليا عّدة مشضاريع ‘
ط -ور ا’‚از ي -رت -قب ب -أان تشض ّ-ك -ل ل -ب -ن -ة
أاسضاسضية لبناء قطب حضضري متمّيز ،من
بينها مشضروع  452وحدة سضكنية من ‰ط
العمومي ا’يجاري ،والذي يشضمل أايضضا
‰ط ال -قضض -اء ع -ل-ى السض-ك-ن ال-هشش ،وه-و
اŸشض -روع ال -ذي ّ” إا‚از ه -ي -اك -ل -ه م -ن-ذ

فÎة .وتعكف عّدة مؤوسضسضات حاليا على
اسضتكمال مشضاريع التهيئة اÿارجية التي
تشضمل الربط Ãختلف الشضبكات مع تهيئة
ال- - -ط- - -رق- - -ات واŸسض- - -اح - -ات اÿضض - -راء
اŸلحقة ،بحيث يرتقب اسضتÓم اŸشضروع

ق -ري -ب -ا ل -ي-ت-م اسض-ن-اد ال-وح-دات السض-ك-ن-ي-ة
ل -ل -مسض-ت-ف-ي-دي-ن خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي اأ’ول م-ن
” تداوله على
السضنة اŸقبلة ،حسضب ما ّ
هامشش زيارة وا‹ الو’ية ،و”ّ ا◊ديث
أايضضا عن إادماج مشضاريع عمومية ذات

ال -ن -ق -ل اŸدرسض -ي أاه -م اÿدم -ات اŸق -دم -ة
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ب -ع -د اإ’ط -ع -ام ،ح-يث ي-ب-ل-غ ع-دد
التÓميذ اŸسضتفيدين  10448خÓل اŸوسضم
ال- -دراسض- -ي ا÷اري .و‘ اŸق- -اب -ل  ⁄يشض -ه -د
الدخول اŸدرسضي لهذه السضنة تغيÒا ‘ عدد
ا◊افÓت التي يبلغ عددها  133نظرا لÎاجع
ع -دد ال -ت Ó-م-ي-ذ اÙت-اجÿ Úدم-ات ال-ن-ق-ل
بسضبب تقريب اŸدرسضة من التلميذ ،وإا‚از
عدد هام من اŸدارسش باÛمعات السضكنية
اŸنشضأاة حديثا.
هذا وكشضف أايضضا عن اسضتفادة أازيد من 53
أال -ف ت-ل-م-ي-ذ م-ن ›ان-ي-ة ال-ك-ت-اب اŸدرسض-ي،
منهم  44أالف من التÓميذ اŸعوزين و 8آا’ف
من أابناء موظفي القطاع ،فضض Óعن اسضتفادة
 40أالف تلميذ معوز من اŸنحة اŸدرسضية.
و‘ ذات السضياق ،و‘ إاطار اإ’عتمادات
اŸال -ي -ة اıصضصض -ة ل -دروسش ال-دع-م ل-ف-ائ-دة
ال -ت Ó-م -ي -ذ اÙت -اج ،Úك -انت اŸدي-ري-ة ق-د
اسضتفادت من غÓف ما‹ قّدر بـ 1 . 5مليون
دج مّ- -ك- -ن م- -ن اسض- -ت- -ف- -ادة ت Ó-م -ي -ذ اأ’ط -وار
التعليمية الثÓثة من دروسش الدعم بنسضبة 80
ب - -اŸائ - -ة ،ح - -يث ن - -اه - -ز ع- -دد ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ
اŸسضتفيدين بالطور اإ’بتدائي  12أالف تلميذ،
 7آا’ف ‘ ال- -ط- -ور اŸت -وسض -ط و 6آا’ف ‘
الطور الثانوي.

ا’سستثمار اÙلي خيار تنموي

كونه قريبا من اŸيناء اŸتوسّسطي ا◊مدانية

دع- -ا وا‹ ت -ي -ب -ازة م -وسس -ى غ Ó-ي
ع- -ل -ى ه -امشش زي -ارت -ه ال -ت -ف -ق -دي -ة
ل-ب-ل-دي-ات دائ-رة شس-رشس-ال مؤوخرا إا¤
ضس -رورة اسس -ت -ح -داث ق -طب حضس-ري
متمّيز Ãنطقة باكورة باعتبارها ’
ت -ب -ع -د ك -ثÒا ع -ن اŸشس-روع الضس-خ-م
اŸت -ع -ل -ق ب -إا‚از م -ي -ن -اء م -ت -وسس-ط-ي
Ãن- -ط- -ق -ة ا◊م -دان -ي -ة ي -رت -قب أان
يشسرع فيه مع نهاية الثÓثي ا’ول
من السسنة اŸقبلة.
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 ٪ 25من اŸطاعم اŸدرسسية بسسيدي بلعباسس
تقّدم وجبات باردة

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

التنفيذية الوا‹ ﬁمد سضلما Êللتدخل
واإ’سضراع ‘ تعليق قوائم اŸسضتفيدين،
جلت أاك Ìمن مرة
خاصضة وأان العملية تأا ّ
نفذ معها صض ÈاŸواطن ،Úالذين أاكدوا
أان- -ه- -م ضض -اق -وا ذرع -ا م -ن غ Ó-ء اŸن -ازل
وأارهقهم الكراء ،حيث يقضضون كل عام ‘
منزل و‘ منطقة ﬂتلفة ،اأ’مر الذي
أاثر على حياتهم وحياة أابنائهم خاصضة
اŸتمدرسض Úمنهم.
وقد دفع “اطل مسضؤوو‹ بلدية بريكة
ال- -عشض- -رات ع- -ددا م- -ن ط- -ال- -ب -ي السض -ك -ن
ا’ج -ت -م -اع -ي إا ¤ال -ت -ج -م -ه-ر أام-ام م-ق-ر
الدائرة ،مطالب Úبا◊ديث مباشضرة مع
اŸسضؤوول Úقبل تصضعيد ا’حتجاج بهدف
م- - -ع- - -رف- - -ة م- - -وع- - -د ت- - -وزي- - -ع ا◊صضصش
السضكنية ،وقد اسضتقبلت مصضالح الدائرة
‡ثل Úعنهم ’متصضاصش غضضبهم ،مؤوكدة
لهم بشضكل قاطع أان شضهر ديسضم Èالداخل
سضيكون آاخر أاجل لتعليق القوائم وبصضفة
جدية ونهائية وينتظرون فقط موافقة
الوا‹ على ذلك ،مؤوكدين لهم أان القائمة
سضتكون أاولية وبإامكان اŸواطن Úالطعن
فيها ‘ آاجال  8أايام رغم حرصضها على
ب -ذل أاقصض -ى ا÷ه -ود ل -غ -رب -ل -ة اŸل -ف-ات،
وﬁاول -ة م -ن -ح السض -ك -ن -ات Ÿسض-ت-ح-ق-ي-ه-ا
فقط.
وا÷دير بالذكر ‘ اأ’خ ،Òأان ›موع
السضكنات اŸرتقب توزيعها ببلدية بريكة
ن -ه -اي -ة ال -ع -ام ا◊ا‹ ت-ق-در ب-ح-وا‹ 900
وح -دة ‘ صض -ي -غ -ة السض -ك -ن ا’ج -ت -م -اع -ي
متواجدة بحي النصضر ،وحصضة  850وحدة
‘ الصض -ي -غ اأ’خ -رى ع -ل -ى غ -رار السض -ك -ن
الÎق - -وي اŸدع - -م وع - -دل اŸت - -واج - -دة
بطريق امدوكال.

العدد
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صض- -ل- -ة ب- -ال- -ق- -طب ا◊ضض- -ري م -ن ج -ه -ة،
وب- -اŸشض- -روع الضض- -خ -م اŸت -ع -ل -ق Ãي -ن -اء
ا◊مدانية اŸرتقب ا‚ازه قريبا.
ك -م -ا يضض ّ-م ال -ق -طب أايضض -ا مشض-روع-ا
’‚از ثانوية من  1000مقعد بيداغوجي
توشضك اأ’شضغال حاليا على نهايتها ،ومن
اŸرتقب بأان يسضلم اŸشضروع قبل نهاية
اŸوسضم الدراسضي ا◊ا‹ ليتم –ضضÒه
للدخول اŸدرسضي اŸقبل ،وهو اŸشضروع
الذي يعول عليه كثÒا لتخفيف الضضغط
الذي تشضهده حاليا ثانوية ﬁمد بلرباي
باŸدخل الشضرقي Ÿدينة شضرشضال ،كما
سضيتيح فتح الثانوية ا÷ديدة رفع كم كبÒ
من الغ Íعن تÓميذ منطقة باكورة وما
جاورها ،الذين يتنقلون يوميا إا ¤غاية
ثانوية بلرباي ‘ ظروف جّد صضعبة بفعل
ع- -دم ان- -ت- -ظ- -ام سض Òح- -افÓ- -ت ال- -ن- -ق- -ل
العمومي.

ا’سض-ت-ث-م-ار ،مشض-ك-ل اŸاء ،ال-غ-از ،ال-كهرباء
والتهيئة.
وط -الب م -ن اŸدراء اŸع -ن -ي Úال -ت-ك-ف-ل
با’نشضغا’ت اŸطروحة ‘ أاقرب اآ’جال،
كون فÎة البÎول قد انتهت وأاصضبح اللجوء
إا ¤ا’سضتثمار وتشضجيعه أاك Ìمن ضضرورة،
من أاجل خلق اقتصضاد ﬁلي وخلق مناصضب
” تنصضيب ÷نة خاصضة
شضغل للشضباب ،وقد ّ
م-ك-ون-ة م-ن م-دي-ري-ات اأ’شض-غ-ال ال-عمومية،
البيئة ،اŸوارد اŸائية ،الوكالة العقارية،
والتنظيم والشضؤوون العامة ،أاوكلت لها مهمة
ت -ف -ق -د ك -ل اŸن -اط -ق الصض-ن-اع-ي-ة م-ن أاج-ل
م -ع -ا÷ة ال -ن -ق -ائصش وال -ت -ط -ب -ي -ق ال -ف -ع-ل-ي
للتوصضيات اŸنبثقة عن هذا اللقاء.
ه- -ذا وت- -ت- -وف -ر و’ي -ة ب -ج -اي -ة ع -ل -ى 15
منطقة ،موزعة على  747قطعة أارضضية،
وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ت-دّع-م ب-خ-مسش م-ن-اطق
جديدة تÎبّع على مسضاحة إاجمالية تقدر بـ
 279ه -ك -ت -ار ،وت -ق-دم ح-وا‹  180قطعة
أارضضية جديدة من أاجل Œسضيد مشضاريع
هامة.
ومن ب Úهذه اŸناطق منطقة النشضاط
التجاري ببلدية تازمالت ،التي ”ّ –ويل
قطعة أارضضية فÓحية إا ¤منطقة للنشضاط
التجاري ،فضض Óعن اسضتحداث منطقتÚ
صضناعيت ÚتÎبعان على مسضاحة إاجمالية
بحوا‹  320هكتار ›زأاة إا 190 ¤قطعة
أارضضية ،باإ’ضضافة إا ¤منطقت ÚصضناعيتÚ
‘ ك -ل م -ن ب -ل-دي-ت-ي ال-قصض-ر ع-ل-ى مسض-اح-ة
175ه -ك -ت -ارا ،وب-وج-ل-ي-ل ب-ن-فسش اŸسض-اح-ة،
وسض -تسض -اه-م-ان ‘ إان-ع-اشش ا’ق-تصض-اد ودف-ع
وتÒة التنمية بالو’ية ،وخلق مناصضب عمل
ل-ف-ائدة الشضباب .ك -م-ا تسض-اه-م ‘ إاح-داث
شضبكة منسضجمة للنسضيج الصضناعي لتسضريع
وتÒة التنمية ،وذلك من خÓل ا’سضتثمارات
وتطوير الطاقات اإ’نتاجية ،وهو الرهان
الذي يهدف إا ¤تعزيز اندماج ا’قتصضاد
ال -وط -ن -ي وت -ق-ل-يصش ال-ت-ب-ع-ي-ة اÿارج-ي-ة ‘
›ال اأ’مÓك واÿدمات.

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

أا’ثنين  ٢٨نوفمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٧صسفر  ١٤٣٨هـ العدد ١٧١٩٤
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اŸهرجان الدو‹ للموسسيقى ال ّسسيمفونية ‘ طبعته الثّامنة

أاوبرا ا÷زائر تتوشّسح بروائع اŸوسسيقى العاŸية
رشسيد ميمو Êوالبعد
ا’جتماعي ‘ أاعماله

روائي Œنّب ا◊ديث
عن البطل اŸلحمي
وانغمسس ‘ نقل الواقع

مسساهمة نقدية

معركة باألظافر الطويلة ب Úنرجسسية
نزارية ألحÓم وأاناقة لغوية لبن الرمل

كلمة العدد

ُرّب ضساّرة نافعة..
بقلم :أاسسامة إافراح

عديدة هي اŸهرجانات الثقافية التي نشسهد فعالياتها هذه
’دب ،وغ Òذلك من
’يام ‘ ،اŸسسرح والسسينما واŸوسسيقى وا أ
ا أ
’بداع الواسسعة.
سسماوات ا إ
’بداعية
ل ما يجمع ب Úهذه التظاهرات ،ما عدا قيمتها ا إ
ولع ّ

بطبيعة ا◊ال ،هي تأاثر ميزانياتها بتداب Òترشسيد النفقات،
’وضساع
أاو ما درج الناسس على تسسميته بالتقشسف ،وذلك إاثر ا أ
ا’قتصسادية التي تعرفها البÓد ،وأاجزاء عديدة من العا.⁄
جميع هذه اŸهرجانات دون اسستثناء تأاثرت ميزانيتها ،فمنها
ما قلّصس إا ¤الثلث ،Úومنها إا ¤النصسف ،بل هناك ما وصسل إا¤
ل من ذلك ،وخلق ذلك كثÒا من التشساؤوم ‘ أاوسساط اŸثقفÚ
أاق ّ
واŸب -دع ÚواŸن -ظ -م ،Úوتسس -اءل -وا إان ك-انت ه-ذه اŸه-رج-ان-ات
سستحافظ على اسستمراريتها.
وه -ن -ا تصس -اع -دت أاصس -وات ان -قسس -مت إا ¤شسّ-ق :Ú-شسّ-ق أاّول ت-نّ-ب-أا
بسس -ق -وط ع -دي -د اŸه -رج -ان-ات ‘ ال-ع-ج-ز ،وع-دم ق-درت-ه-ا ع-ل-ى
’مر ’
ن ،بقي متفائ Óواعت Èبأانّ ا أ
مواصسلة البقاء .وشس ّ
ق ثا ٍ

تأاسسيسس ملتقى
÷ائزة األديبة الراحلة
زوليخ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سسعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودي
لإÓبـداع الفني واألدبي

يعدو عن مرحلة وجيزة يجب –ّملها والصس ÈعليهاÃ ،عنى
أانها ›ّرد «سسحابة صسيف».
أامّ -ا م -ن -ظ-م-و اŸه-رج-ان-ات ،ف-ي-م-ك-ن ال-ق-ول إان-ه-م Áث-ل-ون الشسّ-ق
’نهم ف ّ
’وضساع ا÷ديدة ،وحاولوا
ضسلوا التأاقلم مع ا أ
الثالث ،أ
’ب -ق -اء ع -ل -ى مسس-ت-وى وج-ودة ت-ظ-اه-رات-ه-م ب-أاقّ-ل
ج -اه -دي -ن ا إ
’مكانيات ،وهنا يظهر الفرق ب Úالنظرية ،وأارضس الواقع.
ا إ
’ن تخلّصس اŸهرجانات من
إانّ من ب Úما ◊ظناه إا ¤غاية ا آ
م -ظ -اه -ر ال -ب -ه -رج-ة وزوائ-د ا’ح-ت-ف-ال ،والÎك-ي-ز أاك Ìع-ل-ى
اŸضسمون ..أاّما إان كانت سستحافظ على اسستمرارية أاخرى أام ’،
ف -ت -لك مسس-أال-ة أاخ-رى ،ي-ل-عب ف-ي-ه-ا اŸمّ-ول-ون دورا ’ ي-ج-وز ل-ن-ا
التغاضسي عنه.
echaab.nour2013@gmail.com
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أاوبرا ا÷زائر تتوشّسح بروائع اŸوسسيقى العاŸية

روائي Œنّب ا◊ديث
عن البطل اŸلحمي
وانغمسض ‘ نقل الواقع

لدبية
لعمال الروائية وا أ
مقابل التوافق على تغييب ا أ
لك-ادÁي-ة وحتى لدى
ل-رشش-ي-د م-ي-م-و Êم-ن ال-ن-اح-ي-ة ا أ
القارئ العادي الناجم عن قلة الÎجمةّ“ ،كن الكاتب
م- -ق- -اب- -ل ذاك ع- -ن –ق- -ي- -ق إاج- -م- -اع م -ن شش -ك -ل آاخ -ر ‘
م -داخ Ó-ت ال -ي -وم ال -دراسش -ي ال -ذي اح -تضش -ن -ت -ه ولي-ة
ن الّروائي اسشتطاع أان يحّقق التواصشل
بومرداسس ،وهو «أا ّ
لنسش- -ان ا÷زائ- -ري ،وج- -ع- -ل ال- -رواي- -ة
م- -ع ي- -وم- -ي- -ات ا إ
بشش -خصش -ي -ات -ه -ا اŸسش -ت-وح-اة م-ن ال-واق-ع ت-ع Èع-ن ه-م-وم
اÛتمع بايجابياته وسشلبياته».
بومرداسس :ز ــ كمال

نشّشط عبد القادر بوعزارة ﬁافظ اŸهرجان الثقا‘ الدو‹ للموسشيقى السشيمفونية ندوة صشحفية ،أاول أامسس السشبت باŸعهد الوطني العا‹
للموسشيقى ،تطّرق فيه إا ¤مÓمح الÈنامج الذي تقÎحه الطبعة الثامنة من اŸهرجان ،الذي Œري فعالياته من  30نوفم Èإا 04 ¤ديسشم Èبأاوبرا
لوبرا ا÷ديدة لسشهرات اŸهرجان سشيضشفي رونقا غ Òمسشبوق ،وسشيششّكل إاضشافة نوعية لهذا ا◊دث الذي
ا÷زائر .وأاّكد بوعزارة أانّ احتضشان ا أ
أاثبت وجوده على ﬂتلف اŸسشتويات.
اŸعهد العا‹ للموسشيقى :أاسشامة إافراح
ال -ف -ق -رة األو ‘ ¤شش -ك -ل ت -ك -رÁات ،أاول -ه -ا ل -ل-ف-ن-ان
ا÷زائ- -ري ﬁب- -وب ب -ات -ي ،ح -يث ت -قÎح الوركسشÎا
تصشوير :فواز بوطارن
م -وسش -ي -ق-ى ج-زائ-ري-ة ع-ل-ى ال-ن-م-ط السش-ي-م-ف-و ،Êأام-ا
التكر Ëالثا Êفهو إلنيو موريكو Êالذي سشتعرف له
سش -ت -ع-رف ه-ذه ال-دورة مشش-ارك-ة  13دول-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا
األوركسشÎا موسشيقى فيلم «معركة ا÷زائر» .فيما
فرنسشا ضشيف الششرف ،موّزعة Ãعدل  3دول ‘ كّل
يخصس التكر Ëالثالث مريام ماكيبا بعزف القطعة
سشهرة ،فيما “ّثل األوركسشÎا السشيمفونية الوطنية
اŸوسشيقية «أافريقيا ،أافريك ،أافريكا».
ا÷زائ -ر ،وت -نشش -ط ح -ف -ل الف -ت -ت-اح ي-وم األرب-ع-اء 30
أام -ا ال-ف-ق-رة ال-ث-ان-ي-ة فسش-ت-ك-ون أاوب-رال-ي-ة م-ع ال-ف-ن-ان-ة
نوفم.È
ا÷زائ -ري -ة السش -وب -ران -و أام -ال ب-راه-ي-م ج-ل-ول ،رف-ق-ة
وقال بوعزارة إان هذه الدورة سشÎكز على األداء
ال -ب -اري -ت-ون ال-ف-رنسش-ي ت-وم-اسس دو‹ .ف-ي-م-ا سش-تشش-ه-د
الصش -وت-ي وال-غ-ن-اء األوب-را‹ ،وه-ذا اغ-ت-ن-ام-ا ل-ف-رصش-ة
الفقرة الثالثة عزف موسشيقى سشيمفونية مع قطعة
إاجرائها ‘ دار األوبرا بوعلم بسشايح .وبخصشوصس
لŸا Êف-رانسس ل-يسشت .وسش-ت-ك-ون ال-ف-ق-رة
«ب-ري-ل-ود» ل -أ
ت -خ -ف -يضس اŸي-زان-ي-ة أا ّك-د أاّن ع-ودة بسش-ي-ط-ة ل-ل-ت-اري-خ
الرابعة موعدا لتقد Ëموزار بأا◊ان جزائرية مع
سش -ت -ب Úك -ي -ف أان ال -ط -ب -ع -ات اŸاضش-ي-ة ك-ل-ه-ا  ⁄ت-أات
آالتي القانون والعود ،وهي التي سشبق وأان عزفتها
بسش- -ه- -ول- -ة« :ل- -يسس ل -دي -ن -ا ن -فسس اإلم -ك -ان -ي -ات م -ث -ل
األوركسشÎا ‘ مناسشبات مثل حفل اŸواهب الششابة
األوركسشÎات األخ -رى ،ول -ك ّ-ن -ن -ا ن -اضش-ل-ن-ا وج-ب-ن-ا ك-ل
وحفل جوائز علي معاششي ،ولكنها سشتقّدم ألول مرة
الÎاب الوطني» .و‘ هذا الصشدد ،أاضشاف اŸايسشÎو
أامام ا÷مهور الواسشع للمهرجان.
‡ا كانت عليه،
أام Úقويدر بأان اŸيزانية أاقل بكثّ Ò
ال -ف -ا— ديسش -م Èسش-ي-ك-ون م-وع-دا لسش-ه-رة ع-رب-ي-ة م-ع
ولكن حب اŸوسشيقى مرتبط Ãعرفتها ،وقد تعلّم
سش -وري -ا وت -ونسس ،م -ع مشش -ارك -ة ي -اب -ان -ي -ة ب -ال -ث -ن -ائ -ي
اŸششرفون على اŸهرجان أان يعملوا على ا◊فاظ
«ي -وك -وه -ام-ا سش-ي-ن-ف-ون-ي-يّ-ت-ا» .أام-ا ال-ث-ا Êم-ن ديسش-مÈ
على اŸسشتوى بأاقل اإلمكانيات.
فسشيعرف مششاركة إاسشبانيا ،النمسشا ،وضشيف الششرف
وع- -ن سش -ؤوال -ن -ا ح -ول إام -ك -ان -ي -ة ت -أاث Òت -غ -ي Òم -ك -ان
فرنسشا ‡ثل ‘ أاوركسشÎا أاوبرا ماسشي ،والسشوبرانو
اŸه -رج -ان ع -ل -ى ت-واف-د ا÷م-ه-ور ،أا ّك-د ب-وع-زارة أان
إايسش-ت-ي-ل بÒي-و ،واŸي-دزو سش-وب-ران-و ه-ي-ل Úدي-للند،
تذاكر ا◊فل األول قد بيعت ،وأان كثÒا من ا◊فلت
تقارب على أان تبيع كل تذاكرها ،وهذا دليل على حب ح -ف -ل ال -ت -دشش Úال -رسش-م-ي ي-وم  20أاك-ت-وب-ر اŸاضشي والتينور رÁي بولكيسس إا ¤جانب الباريتون مارك
ا÷مهور للموسشيقى السشيمفونية ،كما أان سشعر التذكرة بحضشور رئيسس ا÷مهورية ،وقبل ذلك حفل افتتاحها سشوششي .الثالث من ديسشم Èسشيششهد مششاركة ثلثي
الذي ل يتعدى  300دج سشعر رمزي ومششجع جدا 20 .جويلية اŸاضشي بحضشور الوزير األول.
نسشوي من السشويد ،وثلثي من اŸكسشيك أاحدهم
ّ
وقد كان قائد األوركسشÎا الوطنية هو الذي اششÎى و‘ سشياق متصشل ،اعت Èمدير األوبرا نور الدين السشوبرانو مونيكا آابÒغو ،ثم برنا›ا موسشيقيا من
أاول تذكرة ،وعلّق على ذلك بقوله« :فعلت ذلك بششكل سشعودي أان القاعة جميلة وكبÒة و›ّهزة كما يجب ،ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة .أام -ا ال -راب-ع م-ن ديسش-م Èف-ي-ع-رف
ول ينقصشها إال الروح التي سشيبّثها فيها اŸبدعون ،مششاركة ثنائي من أاŸانيا ،بثلثي تينور أاوبرا‹ من
رمزي».
كما أاّكد اŸايسشÎو أام Úقويدر أاّن اŸيزة األسشاسشية وأاضشاف بأاّن هذا اŸبنى يجب أان يكون له ششخصشيته ،إايطاليا ،ثم األوبرا الوطنية للصش.Ú
لهذه الطبعة تتمثل ‘ أاوبرا ا÷زائر ،ألّن التقنيات ششخصشية صشوتية ولكنها أايضشا بصشرية ،وكششف عن كما سشتن ّ
ظم ثلث دورات «ماسش Îكلسس» باŸعهد
التي تتوفر عليها القاعة هامة جدا للموسشيقي ،Úكما تنظيم حفلت توعوية وتربوية ‘ اŸسشتقبل لصشالح ال -وط-ن-ي ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسش-ي-ق-ى ،ي-نشش-ط-ه-ا م-وسش-ي-ق-ي-ون
أان القاعة تتسشع ◊وا‹  1400متفرج .وقد تعرف األطفال ،وذلك« :من أاجل اكتششاف موزار الغد».
Îﬁف -ون م -ن اŸكسش -يك ،ال-ن-مسش-ا ،ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
ّ
ّ
موسشيقيو األوركسشÎا السشيمفونية عليها حينما أاحيوا واسشتعرضس اŸايسشÎو أام Úقويدر برنامج الفتتاح ،والسشويد.
مششÒا إا ¤أانه سشينقسشم إا ¤فقرات ،بحيث تكون

 300دج
للّتذكرة وكّلها
بيعت

مزج ب Úالقصشيدة واللوحة
لبداع ا÷زائري
الفنية ‘ ا إ

اŸلتقى األول ÷ائزة الراحل ـ ـة
زوليخـ ـ ـة سسع ـ ـودي لإÓب ـ ـداع
الفن ـ ـ ـ ـي واألدب ـ ـ ـي
اح-تضش-نت أامسس ب-دار ال-ث-ق-اف-ة الشش-ه-ي-د ع-ل-ى سشوايحي،
لديبة الراحلة زوليخة
لول ÷ائزة ا أ
أاششغال اŸلتقى ا أ
لدبيÃ ،ششاركة أاك Ìمن 30
Óبداع الفني وا أ
سشعودي ل إ
م -ب -دع -ا ،م -ن ف -ن -ان Úتشش-ك-ي-ل-ي Úوشش-ع-راء م-ن ﬂت-ل-ف
ولي -ات ال -وط -ن ،وذلك –ت شش -ع -ار «ال-ب-ع-د ال-وط-ن-ي ‘
ال -ف -ن ا÷زائ -ري» ،ح -يث سش -ي -ت -ن-افسس اŸشش-ارك-ون ،ع-ل-ى
ا‚از أاحسش-ن ث-ن-ائ-ي-ة «شش-ع-ر ول-وح-ة ف-ن-ي-ة» ،ت-ع-الج كل
منها موضشوعا واحدا ‘ إاطار ششعار اŸلتقى.
كششف ،لزهر دمان منسشق اŸلتقى ‘ حديثه لـ«الششعب» ،أان
لدب
مديرية الثقافة بادرت بتأاسشيسس هذا اŸلتقى ،إاحياء أ

الكاتبة الراحلة زوليخة سشعودي ،وتسشليطا للضشوء على حياتها
أاعمالها اŸتنوعة ب Úالقصشة القصشÒة واŸسشرح واŸقال ،من
لبداع ‘ ﬂتلف اÛالت الثقافية
جهة وتششجيعا دعما ل إ

‘ قراءة متأاّنية ومعّمقة لرواية «الّلعنة» ،نقلت الباحثة حياة أام
السشعد جوانب أاخرى من ششخصشية الروائي وطريقة تفكÒه
ومعا÷ته للواقع ا÷زائري اŸعاشس ‘ التسشعينيات أاو فÎة
اللّأامن وزمن العششرية السشوداء كما اصشطلح عليها التي ششّكلت
إارهاصشات حقيقية للروائي دفعته لتقد Ëرواية اللعنة ،وهي
حسشب األسشتاذة «عبارة عن مرآاة عاكسشة للواقع اŸعاشس بسشبب
قلة الوعي ،تسشّلط اÿوف وغياب ا◊ب وهو ثالوث صشنع هذا
العمل اإلبداعي اŸتميز» ،كما قالت عنه «أاّنه الروائي الوحيد
الذي  ⁄يتحدث عن البطل اŸلحمي ‘ رواياته بل حاول
البحث ‘ منابت األزمة وأاسشبابها دون –ميل طرف اŸسشؤوولية
من ب Úاألطراف اŸتخاصشمة ‘ تلك ا◊قبة السشوداء» ،مف ّضشل
لغة التعايشس السشلمي التي صشنعت الروائي وفكرة «أاّن الششعوب ل
ت -ن-ت-ظ-ر ح-ل-ول مسش-ت-وردة م-ن شش-ع-وب أاخ-رى Ÿع-ا÷ة ك-ب-وات-ه-ا
الداخلية».
كما حاولت األسشتاذة الباحثة تصشنيف أاعمال الروائي ضشمن
خانة األدب السشتعجا‹ كونها واكبت فÎة غ Òعادية ،وهي
الفكرة التي عارضشها أاسشتاذ األدب الششعبي عبد ا◊ميد بورايو،
كون رششيد ميمو Êقّدم أاهم أاعماله وهي روايته األو« ¤النهر
اّÙول» سشنة  1982ثم رواية طومبيزا سشنة  ،1984ششرف القبيلة
 ‘ ،1989فÎة كانت تتسشم باسشتقرار سشياسشي

والفنية من جهة ثانية.
وأاضش- - -اف ،أان ه- - -ذه ال- - -ط - -ب - -ع - -ة ،خصشصشت ه - -ذه السش - -ن - -ة،
لحسشن ثنائية ششعر وفن ،تقدر ب 60أالف دينار
جائزة أ
جزائري ،يتنافسس فيها الششعراء والفنان Úالتششكيلي Úعلى
ا‚از أاحسشن عمل إابداعي مناصشفة ب Úفنان وششاعر ،يتمثل
‘ نظم قصشيدة ششعرية مع ا‚از لوحة فنية تعا÷ان موضشوع
واحد ذا بعد وطني.
من ب ÚاŸبدع ÚاŸششارك ‘ Úالتظاهرة ،الششعراء ،عبد
الكر Ëقذيفة من ولية Ÿسشيلة ،عادل بوبرطخ من جيجل،
يوسشف الطويل من الوادي و دلهامي جليل من أام البواقي ،إا¤
جانب فنانات وفنان Úتششكيل ،Úمن مثل فضشيلة مقري من
ورقلة ،سشليم خلف الله من قاŸة وعبد ا◊ق مسشاهل من
عنابة.
كما سشيتم خلل هذا اŸلتقى ،اŸنظم إا ¤غاية  29نوفمÈ
لسشتاذ
ا÷اري ،تقد Ëمداخلة عن حياة الأديبة الراحلة ،ل أ
عبد اÛيد سشعودي ،وأاخرى بعنوان إاسشÎاتيجية أا◊كي ‘
لسشتاذ ختالة عبدا اÛيد من
كتابات زوليخة سشعودي ،ل أ
جامعة خنششلة ،ومداخلة حول علقة التششكيلي بالقصشيدة
لسشتاذ فلو‹ سشاعد من ا÷لفة.
الششعرية ل أ
لهداء لكتابي
التظاهرة سشتششهد كذلك ،إاقامة جناح للبيع با إ
«تغريدة اŸنا‘» للششاعر جمال الرميلي ،و»على خطى طائر
من نار» ،للكاتب بوكحيل عبد اللطيف بالغة الفرنسشية.
خنششلة  :سشكندر ◊جازي

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

اŸهرجان الدو‹ للموسشيقى ال ّسشيمفونية ‘ طبعته الّثامنة

البعد الجتماعي ‘ أاعمال
رششيد ميموÊ

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘
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واجتماعي ،وبالتا‹ ل Áكن تصشنيفها ضشمن هذا النوع األدبي
الذي ظهر ‘ تلك العششرية ،إا‰ا حاول نقل الواقع اŸعاشس
ب-إاي-ج-اب-ي-ات-ه وسش-ل-ب-ي-ات-ه أاو م-ا أاسش-م-اه-ا ب-ال-ت-ن-اقضش-ات ا÷دي-دة
Ûتمع ما بعد فÎة السشتعمار.
لكن اŸؤوكد ‘ أاعمال ميمو Êحسشب بورايو «أاّنها تصشّنف ضشمن
الرواية ا÷زائرية اŸكتوبة بالفرنسشية التي بدأات مبّكرا ‘
نهاية القرن الـ  ،»19كما أاّن الروائي Úا÷زائري Úكان لهم
مÒاث اعتمدوا عليه وظروف تاريخية كذلك ،ألن اŸثقفÚ
ا÷زائ -ري Úك -ان -وا م -ن -غ -مسش Úأاك ‘ Ìال -وسش -ط الج -ت-م-اع-ي،
وبالتا‹ علقة هذا األدب قوي جدا باÛتمع ا÷زائري مثل
ﬁمد ديب وعلقته بالثورة ا÷زائرية وا◊ركة الوطنية ،كاتب
ياسش‚ ‘ Úمة أايضشا ،فهو أادب له علقة قوية باÛتمع
لجانب أاو وفق ما
جها ل أ
ويطرح قضشايا جزائري Úوليسس مو ّ
يريده الغرب على غرار كتابات بعضس الروائي ‘ ÚاŸششرق
هؤولء يقدمون ›تمعاتهم وفق ما يريده الغرب ،وهذا األدب
ليسس غرائبيا ول Áكن Œاهله فهو موجّه للجزائرّي Úوليسس
لجانب وبالتا‹ يحتاج للÎجمة ،ألّنه يتكلّم باسشم اÛتمع
ل أ
وفيه ششيء كب Òمن الصشراحة والتمرد ،وهي أاششياء موجودة ‘
الواقع ا÷زائري.
باŸقابل وصشفت الباحثة نوال كر Ëرششيد ميمو Êبأاّنه األكÌ
قراءة ‘ اŸغرب العربي وفرنسشا واألك Ìتتويجا نظرا ألسشلوبه
‘ الكتابة« ،فهو ششخصس يحب ا◊ياة لكنه وجد نفسشه يكتب عن
ال-ب-ؤوسس واŸع-ان-اة ،ومشش-ك-ل الّ-لع-دال-ة اج-ت-م-اع-ية التي –ّدث
عنها ‘ رواية طومبيزا ،باإلضشافة إا ¤مششكل العصشرنة داخل
اÛتمع ا÷زائري ،الذي تناوله ‘ رواية ششرف القبيلة ،لكّنها
تبقى كلها أاعمال نابعة من الواقع اليومي ومعّبرة عن هموم
اŸواطن».

الطبعة حملت اسشم اŸسشرحي أام Úيوسشف تومي

جمهور دار الثقافة باŸدية
‘ موعد مع  05عروضض مسسرحية

بر›ت مؤوسشسشة دار الثقافة حسشن ا◊سشني باŸدية ،هذه األيام ،عرضس ›موعة من
اŸسش -رح -ي -ات ل -ف -ائ -دة ج -م -ه -وره -ا ال -ع -ريضس ضش -م -ن ف -ع -ال -ي -ة األي -ام اŸسش -رح -ي -ة اÿامسش -ة
«قناديل اŸسشرح» طبعة الفنان اŸسشرحي الراحل أام Úيوسشف تومي.
فإان هذه التظاهرة التي سشتفتح أامسشية اليوم اإلثن ،Úسشيكون فيها عششاق اÿششبة على موعد
م- -ع  05ع -روضس مسش -رح -ي -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا مسش -رح -ي -ة أارسش -لن م -ن ل -دن ج -م -ع -ي-ة اب-ن شش-نب
ﬁمد الثقافية ،متبوعة Ãسشرحية «ما وراء الباب» للتعاونية الثقافية والفنية غليزان ،ثم
مسشرحية جمعية ششباب أاموات على قيد ا◊ياة من طرف جمعية حركة اŸسشرح Ÿدينة القليعة،
ثم مسشرحية ليلة القبضس على حجا من طرف جمعية ابن ششنب ﬁمد باŸدية.
هذا وأاكد عبد الرزاق بن ششهرة ،أاحد مسشرحي ولية اŸدية ،بأان اŸرحوم يعت Èششخصشية
Îﬁمة وكبÒة ‘ عا ⁄الدراما ،ويحب عمله ويتقنه ،موضشحا ‘ هذا الصشدد بأان اÿششبة دون
أام Úما تزال تعيشس فراغا كبÒا ،لكونه كانا مولعا بها  ،كما أانه كان بسشيطا وﬁبوبا لدى أاهل
اŸسشرح على اŸسشتوى اÙلي والوطني ،بدليل يضشيف ﬁدثنا ،أانه كل ما حل بالولية ‘
عرسس مسشرحي إال و يسشأالون عنه مثمنا مبادرة دار الثقافة نحوه.
اŸدية  :م.أام Úعباسس
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لحÓم مسشتغا‰ي اسشتثناءا ‘ ا÷زائر والوطن العربي ،خاصشة للرواج والصشدى
« ششكلت التجربة الروائية أ
لعمالها وتقبلها بنهم ،و›اعة قرائية للرواية وكأان القراء كانوا صشائم Úويفتقدون لهذا النوع من
الواسشع أ
اÿطاب الروائي ،ورÃا يعود هذا السشر إا ¤التوظيف اŸكثف للغة الششعرية ‘ كتاباتها الروائية.
جواد بطل رواية ‚يب ﬁفوظ .فيقول بلقاسشم مسشروق « وبعد
لسشتاذة :قرباز نور الهدى
بقلم ا أ
ششهر من حالة ذهول عششتها،بحثت ‘ تاريخها فقيل ‹ :إانها امرأاة
مسشتعملة ......امرأاة لكل الرجال فتذكرت هÔي ميلر Ÿا قال :أاول
م- -ن خ- -لل إاط- -لع- -ي ع- -ل- -ى األع -م -ال ال -روائ -ي -ة ألح -لم ما عرفت ‘ باريسس امرأاة تقرأا األدب جدا تقرأا لبول فالÒي وبر
مسشتغا‰ي وجدت أان لغتها قريبة من لغة بلقاسشم مسشروق ‘ وسشت وأاندري جيد ولكنها عاهرة حينها أادمعت عيناي ع Úأادمعت
›موعته القصشصشية «ماذا تريد األنثى........؟؟» كما لمسشت أان إاششفاقا على حا‹ وع Úأادمعت إاششفاقا على حال ميلر» لكن ‘
أاسشئلة ابن الرمل،أاجابت عنها أاحلم مسشتغا‰ي ‘ رواياتها «نسشيان العتبة النصشية التي تسشبق النصس يعÎف ابن الرمل بعلقته بها
 ،comعابر سشرير ،فوضشى ا◊واسس....الخ أايضشا وجود حبل سشري وبغرقه ‘ بحرها يقول:أاعÎف أانها كانت ششاﬂة كتماثيل من
يربط ب Úالقصشصشية وهذه الروايات،فحاولت أان أافتعل معركة صشنعوا ›د روما....وأاعÎف أان أاششرعتي تكسشرت على اأمواج
أانثوية من خلل اعتماد الرمز األنثوي «األظافر الطويلة» ب Úأانثى بحرها الهائج» أاما أاحلم فقد جعلت ششيطان ششعرها يتكلم بلسشان
أاحلم،وأانثى الكتابة لبن الرمل،وإان كان اإلرهابي هو الرجل ‘ رجل «زياد» أارادت منه أاحلم الوفاء لرفيقها األول ‘ الكتابة وهو
رواي-ة نسش-ي-ان com.ف- -إان األن- -ث -ى ه -ي السش -ف -اح ‘ اÛم -وع -ة الششعر فتقول على لسشان «زياد» :سشأارحل سشيدتي
أاششرعي اليوم بابك قبل البكاء......تراود Êللرحيل
القصشصشية «ماذا تريدا ألنثى....؟» أاي إارهاب هذا الذي “ارسشه
لخ»Ò
ا أ
امرأاة على رجل ؟ وهل قدر أان تنتهي قسشاوة الرجال حينما يبدأا
فأاحلم اسشتعارة لسشان «زياد وخالد» لتع Èعن ما يخا÷ها لتقول
سشحر النسشاء ؟
عن ششعره»كنت أاحب زياد....كنت مبهورة به كنت أاششعر أانه يسشرق
ليطرح ابن الرمل سشؤوال سشقراط «ماذا تريد األنثى.....؟»
ماذا تريد األنثى..؟ أاتعلم ماذا تريد يا ابن الرمل األنثى ل تبحث م-ن-ي ك-ل-م-ات ا◊زن،وك-ل-م-ات ال-وط-ن،وك-لمات ا◊ب أايضشا.....كان
عن « رجولة السشاعات الثمينة والسشجار الفخم ....ماذا تريده من زياد لسشا،Êوكنت أانا يده كما كان يحلو له أان يقول وكنت أاششعر ‘
الرجال ل يباع ،ول Áكن للصش Úول لتايلند أان تقوما بتقليده ،تلك اللحظة أانك أاصشبحت قلبنا...معا».
وإاغ- -راق السش- -وق ب- -بضش- -اع- -ة رج- -ال- -ي- -ة ت- -ف- -ي ب- -ح- -اج- -ات ال- -نسش -اء رغم أان اŸقطع يتكلم عن حياة اللجئ Úالفلسشطيني Úوعن ا÷رح
العربيات»،ألنها وببسشاطة تبحث عن رجل رضشع الششهامة ،وتربى الفلسشطيني،لكنه ‘ الششق اآلخر ينطبق أايضشا على حال ا÷زائريÚ
على األنفة والنبل تبحث عن سشليل عبد القادر عن صشو‘ وجد ال- -ه- -ارب Úم -ن وط -ن -ه -م اŸغÎب Úخ -وف -ا م -ن اŸوت وح Úي -ق -ول
حلوله مع تاء التأانيث.أانثاك بلقاسشم مسشروق فهمت كتابها اŸقدسس «زياد»:أاششعليني أايا
نسشيان ،com.حلت ششفرتك أان تكون ليÈالية أاو ششيوعية بل حزبها ام- - -رأاة م- - -ن ل- - -هب
حزب النسشاء ششعاره «الرجل ا◊قيقي ليسس من يغري أاك Ìمن امرأاة ت - -ق - -رب- -ن- -ا شش- -ه- -وة
بل الذي يغري أاك Ìمن مرة اŸرأاة نفسشها» وهذا ما فششل فيه ابن ا÷سشد»
أاقصشد زياد حياة أام
الرمل مع سشعاد،وندى،روزا ليا......الخ رÃا هذا اإلخفاق ‘ ا◊ب
أاعطى درسشا لصشاحب ماذا تريد األنثى....؟ وتأاكد أانه ل Áكن قصش- - -د ال- - -ث - -ورة أاو
تعويضس امرأاة بأاخرى ألن ا◊ب نضشال ضشد الدمار،كما علمته الوطن،وأايضشا
أاحلم أان اÙبوب ل Áوت ‘ قلب ﬁبوبه حينما يقول« (:من ل -يشش -ع-ل ن-ار ال-غÒة
تبحث عنها ماتت قبل عام،ورمسشا يقف ششاﬂا ‘ الزاوية القريبة ‘ ق - -لب ال - -ب - -ط- -ل
من اŸقÈة.....فزر قÈها وادع لها إانها تششعر بقدومك» لتجيبه خ- -ال -د ه -ل ت -ق -رب
أاحلم «كم من مرة سشنقع ‘ حبهم بالدوار ذاته ،باللهفة إاياها،غ Òم-ن-ه-ا؟ أاان-فرد بها؟
معنيات برماد ششعرهم وبزحف السشن Úعلى ملﬁهم .ليششيخوا ل- -ت- -ج- -ي- -ب -ه إاج -اب -ة
م -ط -م -ئ -ن Úل ال -زم -ن،ل اŸرضس،ل اŸوت سش-ي-ق-ت-ل-ه-م م-ن ق-ل-وب-ن-ا أانثوية فيها مراوغة
نحن»النسشاء النسشاء «) ثم تنتقل لتتسشاءل «كيف ◊ياة واحدة أان ح - - -ذق - - -ة «أاي - - -ه- - -ا
تكفي ◊ب رجل واحد؟» كيف لرجل واحد أان يتكرر ....أان يتكاثر اÛنون ......هذا
بعدد رجال األرضس « وكأان أاحلم تريد أان تقول :كيف لششهرزاد أان ال- -رج- -ل  ⁄ي -وج -د
تبقى ﬂلصشة لرجل واحد ششهريار رغم جزائه لها جزاء يونان أابد...لقد أاوجدته ألنني أاحب قصشصس ا◊ب ثلثية األطراف ».لكن
أاحلم إاسشتطاعت أان تعطي لبطلها عمرا ثان بعد موته من خلل
◊كيمه روبان.
شش-ع-ره.ل-ك-ن رغ-م ه-ذه ال-ق-درة ال-رائ-ع-ة ب-ال-ت-لعب ب-ال-ل-غ-ة وج-ع-لها
Óسشف أالف مرة لو أان النسشاء كت Íمثل
سشيكون مدعاة ل أ
سشيمفونية موسشيقية تÎاقصس لها الكلمات وتسشجد لها ا◊روف إال
الرجال» لفرجينيا وولف غرفة مسشتقلة،صس88
ولكن ‘ الششق اآلخر ‚د الÔجسشية النزارية تتحد مع األناقة أان ا÷ Íالروائي يطبع العمل Úلذلك ‚د أاحلم ومسشروق قاما
اللغوية لبن الرمل ‘ الكث Òمن اŸواطن .فنجد حضشور الذات ‘ بقتل كائنها ا◊Èي مرة خوفا منه وأاخرى خوفا عليه،فهاهي كاتبة
ال -ك -ت -اب -ة أاو م -ا ي -ع-رف ب-األوت-وب-ي-وغ-راف-ي-ا «ف-ك-انت ال-ذات ن-ق-ط-ة عابر سشرير تقتل بطلها خالد خوفا منه تقول»:خالد مثل ...لو
ان -ط -لق -ه -ا ...فÈه-نت ع-ل-ى ط-غ-ي-ان ال-ف-ردي-ة وتضش-خ-ي-م الشش-ع-ور أاق -ت -ل -ه ‘ ال -رواي -ة ل -ق -ت -ل -ن -ي...م-ا قسشت ع-ل-ي-ه رج-ل إال وازدادت
بالذات،فكل فرد هو بطل روايته اÿاصشة»وإا ¤هذا الرأاي يتجه فجيعتي.....كان ل بد أان Áوت جماله يفضشح بششاعة اآلخرين
كولريدج «إان حياة أاي إانسشان مهما كانت تافهة سشتكون ‡تعة إاذا ويششوشس حياتي العاطفية»،أاما قتلها «زياد» فكان خوفا عليه من
رويت بصشدق ،ومعنى ذالك أان اŸتعة –تاج إا ¤صشدق وطريقة فنية ب- -ط- -ل- -ه -ا خ -ال -د ال -ذي ي -حسس ب -ال -ع -ج -ز ألن -ه ب -ذراع واح -دة وب -ل
ألن الفن إاذا خل من اŸتعة ل يعود فنا» والكتابة تتغذى من وطن،وÃجرد أان وجد حياة أامسشك الوطن ،خافت أاحلم على زياد
التجارب الروائية سشواء كانت واقعية أاو ›رد تأاملت فكرية لذلك من هذا الرجل الذي يعششق قسشنطينة ويحن إاليها ششوقا بعدد
لوحاته التي رسشمها ÷سشورها بدءا «بحن »Úإا ¤آاخر لوحة «حياة»
نلحظ سشيطرة السشرد بضشم ÒاŸتكلم.
أاما الرؤوية السشردية ‘ نسشيان ،com.وماذا تريد األنثى...؟ تعتمد فانقذت بطلها من بطل مششوه يعيشس ‘ عا ⁄بل خرائط.أاما
على رؤوية العا ⁄بعدسشة الششخصشية ،فنجد الكاتب ‘ كل العمل Úالقاصس بلقاسشم مسشروق فقام بقتل كائنه ا◊Èي خوفا منه حيث
يتوحد مع النصس السشÒي ،وكأان الكاتب ينتقم من واقعه ومدينته قام بقتل ندى خوفا على كÈيائه ،وفحولته كرجل رفضس أان ترفضشه
من خلل فعل البوح اŸباششر والسشرد بصشوت عال ،أاما ‘ الششق امرأاة أاو أان يقال كسشرت أانفته ندى ،فقام بقتل طرحتها ليعلن يتمه
اآلخر تظهر التجربة الروائية عند ابن الرمل كنوع من التطه...« Òندى ماتت وإان –يا ‘ ذاكرتك و‘ قلبك أالف عام....رحلت
والعÎاف ب- -خ- -ط -اي -ا ال -ذات واغÎاب -ه -ا،أايضش -ا ط -غ -ي -ان اŸذهب مع الريح اŸسشمومة غيبها اŸوت ......هي لن تعود –ضشر الأرضس
الرومانسشي الكتابة عند أاحل مسشتغا‰ي وبلقاسشم مسشروق ألن هذا ثانية من إابتسشامة اŸبلل بالقبلت» و «.....ولكن Ÿا تعلق األمر
اŸذهب يكاد يطبع جميع أاعمال الروائية والقاصس حيث يرى با÷د رفضشت والدتها.....أان تزوجها لرجل جاء من بعيد»برا»Ê
الدكتور ﬁمد حسشن عبد الله « أان الرومانسشية اسشتمرت تتقاطر وبكيت وبكت ندى بكاء الثكالة» كما فعل مع ندى فعل مع روزاليا
ع Èسشبع Úعاما وهذا يعني أان الرومانسشية عندنا ليسشت مرحلة أايضشا يقول « :قيل تزوجت....وقيل ماتت.......اختفت روزاليا وراء
وجدت ثم توقفت كما حدث ‘ أاوروبا وإا‰ا هي إاحدى قسشمات أاو عطشس السشن.....Úاندسشت ‘ غياهب اÛهول و ⁄تعد Œيء.....
ملمح األدب العربي،كما بينا حتى وإان تغÒت نسشبة النتششار أاو و ⁄نعد نلتقي ».....أاباح ابن الرمل دم كائنه ا◊Èي حتى يحفظ
ماء وجه « وأاحسس أانها طعنته ‘ اÿاصشرة ....جمرة أاطفئت ‘ ماء
الصشناعة الفنية».
وك -أان ال-ع-م-ل Úن-ت-اج م-راه-ق« Úت-لك ال-ك-ت-اب-ات الصش-اخ-ب-ة ب-ال-ي-أاسس بارد .....قالت هذا من باب التحفظ والكÈياء قالت هذا و ⁄تكن
وال-ق-ن-وط وال-رومنتيكية ا◊اŸة،واألوه -ام الضش-ال-ة ......وا◊ب أان -ه -ا ق-ت-ل-ت-ه ح-ول-ت-ه إا ¤ك-ائ-ن ب-دون إاحسش-اسس» .تشش-اب-كت األظ-اف-ر
األول الذي يتوهم اسشتحالة اŸضشي قدما ‘ ا◊ياة بدونه ،ول يلوح الطويلة واتفقت أايضشا ‘ اختيار اŸكان وتخليده «قسشنطينة» بطلت
سشوى النتحار أاو اŸوت كبديل للخلصس من الوهم اŸسشيطر «إاذا روايات أاحلم واŸدينة الفاضشلة لبن الرمل أاحلم وجدت ‘
يششÎك العمل ‘ Úاإلسشراف ‘ ثيمة ا◊ب،كما يششÎك ابن الرمل قسشنطينة ا◊نŸ Úاضس ومسشتقبل أاما بلقاسشم مسشروق فعÈت
وأاح- -لم مسش- -ت- -غ- -ا‰ي ‘ ك- -ت- -اب- -ت- -ه- -م- -ا ‘ ال- -ه- -روب إا ¤الشش- -ع -ر بالنسشبة له عن ا◊رية اŸنششودة ويعود ذلك إا ¤أان «الششعراء مثل
السشردي،ويرجع هذا Ÿلكة الششعر التي يتمتعان بها.فموت الششعر له الرسشام Úلهم عادة تقاوم ‘ تخليد كل مكان سشكنوه أاو عÈوه
نكهة حزن خاصشة تلعن ‡تطي صشهوته،وترفضس أان تÎكه من خلل بحب،بعضشهم خلد ضشيعة ›هولة وآاخر مقهى كتب فيه يوما وثالث
ا◊ضشور ‘ نصشوصشه السشردية ورÃا « تعزى لكونهم وحدهم عندما مدينة ع Èها مصشادفة ،وإاذا به يقع ‘ حبها إا ¤األبد» بلقاسشم
Áوتون يÎكون على طاولتهم ككل اŸبدع،Úرؤووسس أاقلم،رؤووسس مسشروق قسشنطينة  ⁄تكن مدينته األم كان عابر علم فيها ،فعششقها
أاحلم ،ومسشودات وأاششياء  ⁄تكتمل ولذا فإان موتهم يحرجنا بقدر وكانت ملهمته أاما أاحلم فكانت قسشنطينة وجعا وحنينا مششتعل
ما يحزننا» لذلك غرق اŸلفوظ السشردي ‘ وحل الششهوة الفاضشحة تقول على لسشان بطلها خالد» كنت أاعÈها ذهابا وإايابا بفرششاتي
ليجعلنا ابن الرمل ومسشتغا‰ي نتيه ‘ بازل « متاهة» أاراداها للعب وك -أا ÊأاعÈه -ا بشش -ف -اه -ي ،أاق -ب -ل ت-راب-ه-ا ،وأاح-ج-اره-ا وأاشش-ج-اره-ا
بإاحسشاسس اŸتلقي حينما نضشيع ‘ بيداء الرمز أاهو الوطن أام هو وودي -ان -ه -ا :أاوزع عشش-ق-ي ع-ل-ى مسش-اح-ت-ه-ا ق-ب-ل م-ل-ون-ة أارشش-ه-ا ب-ه-ا
أاحلم أاو هو ا◊بيبة...إالخ أاحبيبته عذراء صشوفية أام هي امرأاة شش-وق-ا....وج-ن-ون-ا...ح-ب-ا ح-ت-ى ال-غ-رق» ت-ف-اع-لت أان-ثى الكتابة عند
مسش-ت-ع-م-ل-ة ي-رفضس العÎاف ل-ل-م-ج-ت-م-ع ب-ذلك خ-وف-ا م-ن ﬁاكمة بلقاسشم مسشروق مع أانثى أاحلم إا ¤حد التماهي معها إاذا كانت
اجتماعية جعلت الرجل الششرقي ‘ صشورة سشي السشيد أاو السشيد اللغة هي كنز الكاتب ،Úفإان أاحلم أاثبتت علو كعبها ،أاما ابن الرمل

فأاكد لها أانه تلميذ ‚يب من خلل جمالية اللغة مع ›موعة «ماذا
تريد األنثى.......؟ لبن الرمل الذي جسشد لنا مظهرا من مظاهر
ا◊داثة ‘ القصشة وŒلى ذلك ‘ خروج ابن الرمل من معطف
القصشة القدÁة وذلك من خلل كتابته بلغة ششعرية مطلقة للغة
اŸيتة ،مادة يدها تارة للفلسشفة وتارة أاخرى للطبيعة والششعر.
ل -ي -ب -ح -ر ‘ م -ت -اه -ات ل ح-دود ل-ه-ا ،ف-ك-انت ›م-وع-ة م-اذا ت-ري-د
األنثى....؟ خلقا أاو سشحرا لنوع جديد من القصشة اŸرتبطة ببودلÒ
حيث يششÎك بلقاسشم مسشروق مع بودل ‘ Òالبحث عن ا÷مال
اŸثا‹ فيقول»:رائعة أانت أايتها اŸرأاة القادمة من أاعا‹ أاقداري
الششاﬂة.......لوكان ‘ جنسس النسشاء نبية لكنت أانت وكنت أاول من
آام - -ن Ãا –م - -لن ع - -ي- -ن- -اك م- -ن وه- -ج خ- -را‘ Áت- -د ‘ رعشش- -ة
الكون6»..........
أان الرومانسشية اسشتمرت تتقاطر ع Èسشبع Úعاما وهذا يعني أان
الرومانسشية عندنا ليسشت مرحلة وجدت ثم توقفت كما حدث ‘
أاوروبا وإا‰ا هي إاحدى قسشمات أاو ملمح األدب العربي،كما بينا
حتى وإان تغÒت نسشبة النتششار أاو الصشناعة الفنية».
ورÃا مرد هذا كون بودلÒوابن الرمل ششاعرين ›يدين.وأاهم ما
يطبع ›موعة «ماذا تريد األنثى...؟عناية القاصس باللغة حتى إانها
ل -غ -ة إان-زي-اح-ي-ة ق-ري-ب-ة م-ن الشش-ع-ر ل ال-ن ،Ìل-غ-ة م-ت-م-ردة ه-اج-مت
اŸسش -ت -ودع الÎاث -ي اŸت -خ -ل-ف ،ق-امت ع-ل-ى اŸغ-ام-رة ال-ل-غ-ة ع-ن-د
بلقاسشم مسشروق أاضشحت بطل ‘ القصشة .ننطلق من العنوان والذي
هو « ضشرورة كتابية» ٧و الذي يعرفه جاك فونتا« Êإان العنوان مع
علمات أاخرى هو من األقسشام النادرة ‘ النصس التي تظهر على
الغلف وهو نصس موازي له» 8فعنوان»ماذا تريد األنثى....؟» يعمل
على صشدم وتششويشس فكر القارئ حيث يجعلنا كقراء ‘ حÒة
وارتباك لنه انطلق من
سش - - - - -ؤوال وع - - - - -ن- - - - -وان
اسشتفزازي عازف على
أانغام الفضشول والرغبة
‘ إاك-تشش-اف مضش-ام-ي-نه
من خلل إانهاء قراءة
القصشة أاو اسشنتنطاق ما
سش -كت ع-ن-ه اب-ن ال-رم-ل
ح- -ت- -ى نصش -ل الشش -ط -آان
ا÷م -ال -ي -ة ال-ت-ي ق-امت
ع - -ل- -ي- -ه- -ا اÛم- -وع- -ة
ال-قصشصش-ي-ة ك-م-ا اعتمد
ع -ل -ى» تسش -اؤول ج -ذري -ا
يسش - -ت - -كشش - -ف ال - -ل - -غ - -ة
الشش-ع-ري-ة ،ويسش-تقصشيها
واف-ت-ت-اح آاف-اق Œري-بية
جديدة ‘ اŸمارسشات
الكتابية وابتكار طرق للتعب Òتكون ‘ مسشتوى هذا التسشاؤول»9
وظ- -ف اب -ن ال -رم -ل ال -ك -ل -م -ات ت -وظ -ي -ف -ا اسش -ت -ع -اري -ا م -ث -ل ك -ل -م -ة
حب،موت،وطن ،كما طعم لغته الششعرية باللهجة العامية حيث
يقول« :واششبيك كرهتيني؟فردت:ششكون قالك أانا نحبك؟أانت زميل
وبيناتنا احÎام ل أاك 10»ÌرÃا ليقÎب من العامة تارة ويداعب
ال-ن-خ-ب-ة ت-ارة أاخ-رى ،اع-ت-م-د ب-ل-ق-اسش-م مسش-روق ‘ ›م-وع-ت-ه على
ع-ت-ب-ات نصش-ي-ة ك-انت Ãث-اب-ة ال-ف-ان-وسس ال-ذي يضش-ي-ئ ل-ل-ق-ارئ ع-تمة
مغامرة القراءة،فاسشتطاع ابن الرمل بحسس قصشصشي ودهاء ابداعي
أان Áد يد اŸسشاعدة لقارئه إان تاه ‘ بيداء ›موعته ليؤوكد أان
القاصس وجب عليه أان يتمتع بقدرة –ليل سشايكولوجي حتى يتمكن
من الوصشول إا ¤أاعماق الذات ويع Èعنها بضشم ÒاŸتكلم لقد
ل- -غ -مت ل -غ -ة اÛم -وع -ة ب -أال -غ -ام غ -در،حب،خ -ي -ان -ة ف -ي -ق -ول اب -ن
الرمل»:وأاحسس أانها طعنته ‘ اÿاصشرة.....جمرة أاطفئت ‘ ماء
بارد .....قالت هذا من باب التحفظ والكÈياء ......قالت هذا و⁄
تكن تعلم أانها قتلته حولته إا ¤كائن بدون إاحسشاسس» 11كما تف
القاصس ‘ تصشوير لعبة اŸوت ورسشم لوحة وداع ◊بيبته التي
جاورت اŸوتى وسشكنت اللحود يقول« :من تبحث عنها ماتت قبل
عام،ورمسشها يقف ششاﬂا ‘ الزاوية من اŸقÈة.....فزر قÈها
وادع لها إانها تششعر بقدومك12»..........
–ولت اللغة عند بلقاسشم مسشروق إا ¤صشورة ناطقة عن األنا
اŸنصشهرة ‘ اŸوضشوع اŸغيبة للعقل،أاهدت األنثى ابن الرمل
سشرها لتلحقه بلعنة سشيزيفية إان هو أافششاه لغÒه،وكأان القاصس جنى
‘ رحلته السشقراطية ما جناه جلجامشس ‘ بحثه عن نبتة اÿلد
فالقاصس جعل كل همه اإلنسشان أاو باألحرى األنثى ‘ رحلته الششاقة
عن ا◊ب والوطن،اŸرتبطان بالفردوسس ا◊ا،⁄القصشة عند ابن
الرمل مدت يدها للتحرر بششذوذ فلسشفي سشاحر بجمال حرف
Áتطي صشهوة اللغة الششعرية اŸتنفسشة ‘ أاجواء حداثية،ششكلت
›موعة «ماذا تريد األنثى..؟» نصشا ششعريا سشرديا يحمل دللت
عميقة وإاضشافة مغرية ‘ الغوصس ‘ أاسشطورة هذه األنثى جسشدها
ابن الرمل ‘ باقة ورد ل يششتمها إال متلقي عليم ‘ ›ال العطور
أاما جاهلها فسشتكون اÛموعة القصشصشية بالنسشبة له قÈا باردا.
خدمت اللغة أاحلم وجعلت ‚احها ‡يزا مثÒا للجدل حتى عند
بطل روايتها عابر سشرير الذي يقول»:ما الذي صشنع من تلك اŸرأاة
روائية تواصشل ‘ كتاب مراقصشة قتلها أاتلك النار التي خسشارة بعد
أاخرى أاششعلت قلمها بحرائق جسشد عصشي على اإلطفاء؟ أام هي
رغبتها ‘ –ريضس الريح بإاضشرام النار ‘ مسشتودعات التاريخ التي
سش -ط -ا ع-ل-ي-ه-ا رج-ال ال-عصش-اب-ات» سش-ر ‚اح أاح-لم ه-و شش-ج-اع-ت-ه-ا
وجرأاتها أامام الورقة البيضشاء حيث تكفنها بح Èمروي حروف
ح -ب -ل -ه -ا الشش -ع -ر و“خضش -ه -ا ال -ن ،Ìف -ك -ان اŸول -ود خ -ل-ق-ا شش-ع-ري-ا
سش-ردي-ا.أايضش-ا م-دل-ل-ة ن-زار ق-ب-ا Êع-ل-ى اŸزج ب Úال-ت-اري-خ ال-ع-ائ-لي
وال- - -ت- - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ري م- - -ن خ- - -لل ال- - -دم- - -ج ب Úا◊ق - -ي - -ق - -ي
واŸت-خ-ي-ل،وال-رم-زي م-ن خ-لل ح-ق-ل سش-ردي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ح-ب-ك-ة
مششوقة ولغة مغرية بتعاب Òسشاخرة.
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لب الروحي للثورة الكوبية
قادة العا ⁄يرثون ا أ

بان كي مون :كاسشÎو كان ششخصشية مؤوثرة ‘ الششؤوون العاŸية

لم Úالعا ⁄ل ·ÓاŸتحدة بان كي
أاعرب ا أ
مون عن حزنه لوفاة الرئيسس الكوبي السسابق
ف -ي -دال ك -اسسÎو ال -ذي -ن ك -م-ا ق-ال ك-ان «رم-زا
ل-ل-ث-ورة ال-ك-وب-ي-ة وشس-خصس-ي-ة لم-عة ‘ امريكا
الÓتينية ومؤوثرة ‘ الشسؤوون العاŸية».
قال ‘ بيان صسدر عن اŸتحدث باسسمه أان «دور
ك -اسسÎو ك -رئ -يسص ال -وزراء وال -رئ-يسص وق-ائ-د ال-ق-وات
اŸسسلحة الكوبية وسسكرت Òأاول للحزب الشسيوعي
الكوبي اسستمر نحو  50عاما ترك فيها بصسمة كبÒة
فى بلده وفى الشسؤوون السسياسسية العاŸية».
وأاضساف بان كي مون «سسيذكر التاريخ كاسسÎو
على قيادته للثورة الكوبية والتقدم الذى حققته كوبا
فى ›ا‹ التعليم والصسحة».
كما قدم التعازي للشسعب الكوبي وقال انه يقدم
دعم ا’· اŸتحدة للعمل ا ¤جانب الشسعب الكوبي
مضسيفا «يأامل ا’م Úالعام فى ان تسستمر كوبا فى
ال -ت -ق -دم ع -ل-ى ط-ري-ق ا’صس-لح وا’زده-ار وح-ق-وق
ا’نسسان» وفقا للبيان

..وحقائق ل بّد من معرفتها عن قائد
الثورة الكوبية
’ زالت ع -واصس-م ال-ع-ا ⁄ت-ق-دم ت-ع-ازي-ه-ا ل-ل-رئ-يسص
الكوبي راؤوؤوول كاسسÎو اثر وفاة اأ’ب الروحي للثورة
الكوبية فيديل ‘ سسن الـ.90
ولد فيديل كاسسÎو ‘  13أاغسسطسص من العام
 ‘ 1926كوبا لعائلة ثرية.
ح-م-ل السس-لح ضسّ-د ال-رئ-يسص ف-ول-غ-ي-نسس-ي-و باتيسستا
وحاول اإ’طاحة به ،فاجتذبت مبادئ كاسسÎو الثورية
تأاييداً واسسعاً ‘ كوبا .و“كنت قواته ‘ العام 1959
من اإ’طاحة بباتيسستا الذي أاصسبح نظامه يرمز إا¤
الفسساد وعدم اŸسساواة.

تسس ّ-ل -م ك -اسسÎو ا◊ك -م وح ّ-ول ب -لده إا ¤ال -ن-ظ-ام
الشسيوعي لتصسبح كوبا أاّول بلد يعتنق الشسيوعية ‘
العا ⁄الغربي.
ووفقاً لتقارير على وسسائل التواصسل ا’جتماعي،
وبعد انتشسار خ Èوفاة كاسسÎو ،أابدى سسكان هافانا
حزنهم لسسماع اÈÿ
وهناك أابرز  10حقائق ’ بّد من معرفتها عن
كاسسÎو:
 -1صساحب أاطول فÎة حكم ‘ تاريخ كوبا
ي -ع -ت Èك -اسسÎو صس -احب ث -الث أاط -ول فÎة ح -ك -م
كرئيسص ‘ العا ⁄بعد ملكة بريطانيا وملك تايلند.
وهو صساحب أاطول فÎة حكم ‘ تاريخ كوبا (حوا¤
 50عامًا) و ⁄يتنازل عن ا◊كم لصسالح أاخيه راؤوول
إا’ بعد أان أاجÈه مرضسه على ذلك ‘ يوليو .2006
 -2صساحب أاطول خطاب
‘ رصس -ي -د ك -اسسÎو رق -م ق -ي -اسس -ي ‘ م -وسس -وع -ة
غينيسص عن أاطول خطاب أالقي ‘ اأ’· اŸتحدة .إاذ
دام خطابه ‘  29سسبتم 1960 Èمدة  4سساعات و29
دقيقة .أاّما رقمه القياسسي ‘ كوبا فكان ÿطاب دام
 7سساعات و 10دقائق ‘ العام  1986خلل مؤو“ر
ا◊زب الشسيوعي الثالث ‘ هافانا.
 -3صس - - - - -احب أاك Èع - - - - -دد م - - - - -ن ﬁاولت
الغتيال
يقول كاسسÎو إاّنه ‚ا من ﬁ 634اولة اغتيال
خّ- -ط- -طت ل- -ه- -ا وك- -ال- -ة ا’سس- -ت- -خ -ب -ارات اŸرك -زي -ة
اأ’مÒكية.
وت -تضس ّ-م -ن ه -ذه اÙاو’ت الّسس ّ-م وسس -ي -غ-ار سس-اّم
ورخويات متفجرة وبدلة غطسص ملوثة كيميائيًا.
 -4عاهد  9رؤوسساء أامريكيÚ
على الرغم من ﬁاو’ت اغتياله الكثÒة من قبل
وكالة اإ’سستخبارات اŸركزية اأ’مÒكية ،و 4عقود
ونصسف العقد من العقوبات ا’قتصسادية اŸفروضسة
على كوبا وﬁاولة من جانب القوات التي دربتها

وكالة اإ’سستخبارات اأ’مÒكية من الكوبي ÚاŸنفيÚ
لغزو جنوب كوبا وقلب نظام كاسسÎو ،بقي صسامداً
‘ ا◊كم على الرغم من تبّدل  9رؤوسساء أامÒكي.Ú
 -5اسس-ت-خ-دم ب-ق-رة كسس-رت رق-مً-ا ق-ي-اسس-يً-ا ‘
الÈوباغندا
اسستخدم كاسسÎو البقرة التي أاطلق عليها إاسسم
«أاوبري بلنكا» وكسسرت رقماً قياسسيًا ‘ موسسوعة
«غينيسص» بعد إانتاجها  110ليÎات من ا◊ليب خلل
يوم واحد ،كأاداة للÈوباغاندا للتأاكيد على جهوده
لتحسس Úا’قتصساد الزراعي ‘ كوبا.
 -6والده مهاجر إاسسباÊ
ما ’ يعرفه كثÒون عن كاسسÎو هو أانّ والده
مهاجر إاسسبا Êمن منطقة غاليسسيا كان فلحًا ،وبعد
انتقاله إا ¤كوبا وعمله هناك ،امتلك أاراضسي زراعية
وأاصسبح غنيًا.
 ⁄ -7يكن يحلق ◊يته كي ل يضسّيع الوقت
بدأا كاسسÎو بإاطلق ◊يته قبل أان يصسبح مقاتلً،
ويشسرح السسبب« :يخسسر الشسخصص  15دقيقة ‘ اليوم
‘ ا◊لق -ة ،ف-إاذا ق-مت ب-ع-م-ل-ي-ة حسس-اب-ي-ة بسس-ي-ط-ة،
تسستنتج أاّنك تضسيّع  5000دقيقة ‘ السسنة على ذلك»،
ويضس -ي -ف أاّن -ه Áك-ن-ه أان ي-وّظ-ف ه-ذا ال-وقت ل-ل-ق-ي-ام
بأاشسياء أاك Ìأاهمية.
 -8هواياته غريبة كمقاتل
ك -انت أاب -رز ه -واي -ات ك -اسسÎو ‘ شس -ب -اب -ه ،صس -ي-د
اأ’سسماك بالرمح والطبخ والقراءة.
لهلية
 -09كتابه اŸفضسل هو عن ا◊رب ا أ
لسسبانية
ا إ
كشسف كاسسÎو خلل مقابلة ذات مّرة أاّن واحداً
من كتبه اŸفضسلة هو رواية «Ÿن تقرع اأ’جراسص»
للكاتب اأ’مÒكي إارنسست همنغواي التي تروي قصسة
شساب أامÒكي منتمٍ إا ¤الكتائب الدولية اŸرافقة
إ’حدى عصسابات ا◊رب الشسيوعية خلل ا◊رب
اأ’هلية اإ’سسبانية.

‘ ختام دورتها  16اŸنعقدة Ãدغشسقر
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لليزي مفتوحا
أابقى احتمال ترشسحه إا ¤السسباق نحو ا إ

فالسس يحذر من هزÁة اليسشار ‘ الرئاسشيات الفرنسشية
ح - -ذر رئ - -يسس ال - -وزراء
ال-ف-رنسس-ي م-ان-ويل فالسس،
م -ن أان ح -زب-ه الشسÎاك-ي
ي-غ-ام-ر ب-ت-عّ-رضس-ه ل-ه-زÁة
سس - -اح- -ق- -ة ‘ ان- -ت- -خ- -اب- -ات
الرئاسسة التي Œري العام
اŸق - -ب - -ل ،وذلك ‘ ال - -وقت
ال -ذي أاب-ق-ى ف-ي-ه اح-ت-م-ال
ت - - - - -رشس - - - - -ح- - - - -ه ‘ ه- - - - -ذه
النتخابات مفتوحا.

ق- -ال ف- -السص ‘ م- -ق -اب -ل -ة م -ع
صس - -ح - -ي - -ف - -ة «ل - -و ج - -ورن - -ال دو
دÁانشص» ال- - -ف- - -رنسس- - -ي- - -ة ،أامسص
اأ’حد’« ،بد أان أاذكركم ...أاننا
ق- -د ُن- -سس- -ح- -ق ‘ مسس- -اء ا÷ول -ة
اأ’و ¤وا÷ن - -اح ال - -يسس - -اري ق- -د
Áوت».
وردا على سسؤوال عما اإذا كان
ق -د ي -ت -ح ّ-دى ال -رئ-يسص ف-رانسس-وا
هو’ند ‘ ا’نتخابات التمهيدية
للحزب ا’شسÎاكي ،قال فالسص:
«سس -أات -خ -ذ ق -راري ب-ن-اء ع-ل-ى م-ا
Áل- -ي- -ه ع- -لّ- -ي ضس -مÒي .م -ه -م -ا
ي- -ح- -دث ف- -إان مصس -ل -ح -ة ال -ب -لد
سستؤوثر ‘ قراري».
وقالت تقارير سسابقة لوسسائل
اإ’ع- -لم ال -ف -رنسس -ي -ة ،اإن ف -السص
سسيفكر ‘ ترشسيح نفسسه للرئاسسة
إاذا اختار هو’ند عدم الÎشسح.
من جهته ،دعا رئيسص ا÷معية
ال -وط -ن -ي -ة ك-ل-ود ب-ارت-ول-ون ـ وه-و
ق- - - - - -ي - - - - -ادي ك - - - - -ب ‘ Òا◊زب
ا’شسÎاك -ي ال -ف -رنسس -ي ـ ك-ل م-ن
هو’ند وفالسص إا ¤اŸشساركة ‘
ان -ت -خ -اب -ات ا◊زب اıصسصس -ة
’خ -ت -ي -ار م -رشس -ح ل -لن -ت-خ-اب-ات
ال- -رئ- -اسس- -ي- -ة اŸق- -ررة ‘ ال -ع -ام
اŸقبل.
وق -ال ب -ارت -ول -ون ،إان -ه ي -ود أان
ي - - -رى أاك Èع - - -دد ‡ك - - -ن م - - -ن
اŸرشس- -ح Úلضس- -م -ان اأن ت -ت -ح -د
اأ’ط -راف اŸت -ع-ددة م-ن ال-يسس-ار
ح - - -ول م - - -رشس- - -ح واح- - -د .وحث
بارتولون هو’ند وفالسص ووزير
ا’ق- -تصس- -اد السس- -اب- -ق اإÁان- -وي- -ل
ماكرون على الÎشسح .وقال اإن
ا◊زب سسيسستفيد من كÌة عدد
اŸرشسح ،Úوسسيخوضص ماكرون
السسباق مسستقل بأايّ حال.

وج- -اءت تصس- -ري- -ح- -ات ك- -ل- -ود
بارتولون ‘ الوقت الذي أاشسارت
فيه اسستطلعات الرأاي ،إا ¤أان
ال- -يسس- -ار ال- -ف- -رنسس- -ي اŸن- -قسس- -م
سس - -ي- -خسس- -ر أام- -ام م- -رشس- -ح ÚÁ
ال -وسس -ط أاو أام-ام زع-ي-م-ة ال-ي-مÚ
اŸت - -ط - -رف م- -اري- -ن ل- -وب- -ان ‘
انتخابات أافريل وماي اŸقبل.Ú

مظاهرة حاششدة ترحب
باŸهاجرين
ت -ظ -اه -ر ن -ح -و أال -ف شس-خصص،
السس-بت ‘ ،ال-ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسسية
ب -اريسص ،ت -ع -بÒا ع -ن ت -رح-ي-ب-ه-م
ب -اŸه -اج -ري -ن ورفضس-ا ل-ع-زل-ه-م،
معتÈين أان سسلوك فرنسسا إازاء
اأ’شسخاصص الهارب Úمن مناطق
نزاع «غ’ Òئق».
واأف- -ادت مصس- -ادر أام- -ن -ي -ة ،اأن
اŸتظاهرين حملوا ’فتات كتبوا
عليها بالفرنسسية والعربية «أاهل
باŸهاجرين» و»’ حدود تفّرقنا»
و»أاين حقوق اŸهاجرين».
وŒمع اŸتظاهرون ‘ سساحة
سستالينغراد بشسمال باريسص ،حيث
ك - -انت الشس- -رط- -ة ق- -د أاج- -لت ‘
الرابع من نوفم Èأاك Ìمن 3800
م- -ه- -اج- -ر م- -ن ﬂي- -م أاق- -ي- -م ‘
اŸنطقة.
وكانت السسلطات الفرنسسية قد
اأجلت اأيضسا ‘ ،أاكتوبر اŸاضسي،
سسبعة آا’ف شسخصص عن ﬂيم
«ال- -غ- -اب- -ة» ‘ م- -دي -ن -ة «ك -ال -ي -ه»
الفرنسسية.

القمة الفرانكوفونية تششّدد على التصشدي للتطرف واإلرهاب
ج- -ددت ال- -دورة السس- -ادسس- -ة عشس- -رة ل- -ق -م -ة
اŸن -ظ -م -ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ف-ران-ك-وف-ون-ي-ة ‘ خ-ت-ام
لحد ،بعاصسمة مدغشسقر
أاشسغالها ،أامسس أامسس ا أ
أان-ت-ن-ان-اري-ف-و ،ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى الل-ت-زام ب-العمل
ع- -ل- -ى ال- -تصس- -دي ل- -ل- -ت -ط -رف ال -ذي ي -ق -ود إا¤
لرهاب.
ا إ
قال قادة الدول ورؤوسساء ا◊كومات اŸشساركون ‘
أاشس -غ -ال ال -ق -م -ة ،ال -ت -ي ج -رت –ت شس -ع -ار« :ال -ن -م -و
اŸشسÎك والتنمية اŸسسؤوولة :شسروط ا’سستقرار ‘
العا ⁄والفضساء الفرانكوفو ‘ ،»Êبيانهم اÿتامي
«إاننا ‚دد التأاكيد على التزامنا بالتصسدي للتطرف
لرهاب».
الذي يقود ل إ
وأاشس -ادت ق -م-ة ال-ف-ران-ك-وف-ون-ي-ة ب-ا÷ه-ود ا◊ث-ي-ث-ة
اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط -رف ›م -وع ال -ف -اع -ل Úال -دول -يÚ
واإ’قليمي Úوالوطني ÚواÙلي› ‘ Úال الوقاية
من التطرف والتصسدي له.
كما أاكدوا على أاهمية الوقاية من التطرف العنيف
الذي يقود إا ¤اإ’رهاب ،مشسددين على أان ذلك Áر
بالضسرورة ع Èتعبئة طويلة اŸدى من أاجل التصسدي
أ’سسبابه اŸباشسرة والبنيوية ،سسواء على اŸسستويÚ
الداخلي واÿارجي.
وعبّرت الدول اŸشساركة ‘ قمة الفرانكوفونية ‘
هذا الصسدد ،عن انشسغالها بخصسوصص التهديدات التي
يشس- -ك- -ل- -ه- -ا ت- -ن -ام -ي خ -ط -اب -ات ال -ك -راه -ي -ة وا◊ق -د
والتظاهرات التي تشسجع على التمييز وتدين التسسامح
والتفرقة وا◊ث على العنف بجميع أاشسكاله على أامن

للفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسسية) Ãشساركة
نحو ثلث Úرئيسسا ورئيسص حكومة.
تضسم اŸنظمة الدولية للفرانكفونية الدول الناطقة
باللغة الفرنسسية (كلغة رسسمية أاو لغة منتشسرة) وتشسمل
 54عضسوا و 30مراقبا ،وتقوم Ãجموعة نشساطات
تروج للغة الفرنسسية ،اإ ¤جانب مسساعدة اأ’عضساء
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات واسس-ت-ي-عاب بعضص مشساريع
التنمية ا’قتصسادية.
وتعقد اŸنظمة القمة الفرانكفونية ،التي تضسم
رؤوسساء الدول وا◊كومات ا’أعضساء ،كل سسنت‘ Ú
إاح- -دى ال -ع -واصس -م .وت -ه -ت -م ب -ال -قضس -اي -ا السس -ي -اسس -ي -ة
وا’قتصسادية والثقافية والتقنية ،وتقر برامج التعاون.

دعوة الفلسشطيني Úواإلسشرائيلي Úإا ¤اسشتئناف
اŸفاوضشات

واسستقرار الدول.
وأاب -دى اŸشس -ارك -ون ع -زم -ه -م ع-ل-ى ال-ع-م-ل بشس-ك-ل
تشساوري وملموسص من أاجل تعزيز التعاون ‘ ›ال
الوقاية من التطرف العنيف وﬁاربة اإ’رهاب وذلك
‘ إاطار مقاربة تضسامنية.
من جهة أاخرى ،إالتزموا بتكثيف ا÷هود الهادفة
إا ¤التصسدي لعمليات تهريب اŸهاجرين والقضساء
على ا’Œار بالبشسر وﬁاربة اسستغلل اأ’شسخاصص،

’سسيما منهم النسساء.
القمة الفرانكفونية أاكدت أايضسا« ،العزم على تعزيز
ج -ه -ود ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م-ات
اإ’ره -اب -ي -ة وا’ن -خ -راط ‘ اŸف -اوضس -ات ال-ت-ي ت-روم
التوصسل ‘ ،أافق سسنة  ،2018إا ¤إاطار عمل شسمو‹
ب-خصس-وصص ال-لج-ئ Úوم-ي-ث-اق ع-اŸي ل-ل-ه-جرة اآ’منة
واŸنظمة».
وقد انطلقت ،السسبت ،القمة  16للمنظمة الدولية

دعت ال-ق-م-ة السس-ادسس-ة عشس-رة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة
ل -ل -ف -ران-ك-وف-ون-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úواإ’سس-رائ-ي-ل-ي Úإا¤
اسستئناف اŸفاوضسات اŸباشسرة.
قال قادة الدول وا◊كومات ورؤوسساء الوفود ‘
البيان اÿتامي« ،اإننا ندعو الطرف( ÚالفلسسطينيÚ
واإ’سسرائيلي )Úإا ¤اسستئناف اŸفاوضسات اŸباشسرة
للوصسول إا ¤إاقرار حل الدولت.Ú
وأاشس -اد اŸشس -ارك -ون ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ب -اح -تضس-ان
فرنسسا ،قريبا ،مؤو“را دوليا حول مسسلسسل السسلم ‘
الشسرق اأ’وسسط.
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ا◊رسس الرئاسضي يباشضر مهامه قريبا

بعد أاشضهر من التقلباتﬂ ،اوف من تعطيل سضياسضي جديد

«الوفاق الليبية» تعتمد سضفراء أاوروبيÚ

كشض -ف مصض -در م -ق-رب م-ن اÛلسس
الرئاسضي ◊كومة الوفاق الليبية ،أان
اÛلسس بصضدد إاصضدار أاوامره ÷هاز
«ا◊رسس ال-رئ-اسض-ي» ال-ت-اب-ع له للبدء
لي- -ام
‘ ‡ارسض - -ة م - -ه- -ام- -ه خÓ- -ل ا أ
القادمة.
قال اŸصضدر ،إان آامر ا◊رسس الرئاسضي
‚م -ي ال -ن -اك-وع ،سض-ي-ب-اشض-ر أاع-م-ال-ه ب-ق-وة
عسض -ك -ري -ة ق -وام -ه-ا  580ج -ن-دي ت-ل-قت
تدريبات عالية اŸسضتوى ‘ دول أاوروبية،
منها إايطاليا وبريطانيا.
وأاوضضح اŸصضدر ،أان القوة سضتعمل على
ت-أام ÚاŸق-ار ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة والسض-فارات،
ب -اإ’ضض -اف -ة ل -ت -أام Úم -ق-ر رئ-اسض-ة ال-وزراء
ال -رسض -م -ي ب -ط -ري -ق السض -ك -ة ال-ذي ي-ع-ت-زم
اÛلسس الرئاسضي ا’نتقال إاليه قريبا.
وذكر اŸصضدر ،أان القوة يشضرف عليها
ال -ن -اك -وع ون -ائ -ب -اه وت -ن-ت-ظ-ر وصض-ول ع-ت-اد
عسضكري قوامه سضيارات مصضفحة وأاسضلحة
م -ت -ط -ورة وسض-ي-ت-م ال-ت-ع-اون ‘ ع-م-ل ه-ذه
ال- -ف- -رق- -ة م -ع مصض -ل -ح -ة ح -م -اي -ة اŸق -ار
ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ب-ط-راب-لسس ال-ت-اب-ع-ة لوزارة
الداخلية بحكومة الوفاق.
وت -اب -ع اŸصض -در« ،اŸق-ار اŸسض-ت-ه-دف-ة
با◊ماية هي مقر البعثة اأ’‡ية ومقر
سضفارة تركيا وبريطانيا والنمسضا وهولندا
وك -ن -دا» ال -ت-ي ” ق-ب-ول أاوراق اع-ت-م-اده-ا
م- -ؤوخ- -را م- -ن ق- -ب- -ل اÛلسس ال- -رئ- -اسض -ي
◊كومة الوفاق.
وأاضض -اف« ،ا◊رسس ال -رئ -اسض -ي ي -ن-ت-ظ-ر
ج -ه -وزي -ة ب -ق -ي-ة ق-وت-ه ال-ت-ي ’ت-زال –ت
التدريب والتي تتجاوز  3000عنصضر من
ا÷يشس والشضرطة».
وقال« :نعتقد أان هذه اŸهمة مرحلة
أاو ¤تليها مراحل أاخرىŒ ،ري ‘ الوقت
ا◊ا‹ مفاوضضات مع قادة اÛموعات
اŸسض-ل-ح-ة اŸت-واج-دة ب-ط-راب-لسس إ’فسضاح
اÛال ل -ل -ح-رسس ل-بسض-ط سض-ي-ط-رت-ه ع-ل-ى
م-ق-ار عسض-ك-ري-ة وأام-ن-ي-ة ب-ال-ع-اصض-مة .لكن
ا÷دل ك - - - - - - - - - - - - - - - -بÒ
واŸع - -ارضض- -ة أاك،È

عا⁄
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ع

ح -يث ي -رفضس ا◊رسس ال -رئ-اسض-ي انضض-واء
اÛم -وع -ات اŸسض -ل -ح -ة ضض -م -ن -ه بشض-ك-ل
جماعي و–ت ذات اŸسضميات ويطالب
با’نضضمام إاليه بشضكل فردي».
وك - -ان اÛلسس ال - -رئ- -اسض- -ي ◊ك- -وم- -ة
الوفاق قد أاعلن ‘ ،ماي اŸاضضي ،عن
تشض - -ك - -ي - -ل ق - -وة عسض- -ك- -ري- -ة م- -ن ا÷يشس
والشض -رط -ة –ت مسض -م -ى «ج-ه-از ا◊رسس
الرئاسضي» ،توكل لها مهام تأام Úالعاصضمة
ط -راب -لسس وبسض -ط السض -ي -ط -رة ع -ل-ى م-دن
وأانحاء ليبيا.
و‘ سضبتم ÈاŸاضضي ،كلف اÛلسس
ال -رئ -اسض -ي الضض -اب -ط ‘ ا÷يشس ال -ل -ي -ب -ي
‚م -ي ال -ن -اك -وع ب -رئ -اسض-ة ج-ه-از ا◊رسس
الرئاسضي.
ع- -ل- -ى صض- -ع- -ي- -د آاخ -ر ،إاع -ت -م -د رئ -يسس
اÛلسس ال - -رئ - -اسض- -ي ◊ك- -وم- -ة ال- -وف- -اق
ال -وط -ن -ي ف -ائ -ز السض -راج ،السض -بت ،أارب -ع -ة
سضفراء جدد لدى دولة ليبيا.
وجرت مراسضم اعتماد كل من سضفراء
أاŸان - -ي - -ا ا’–ادي - -ة و‡ل- -ك- -ة ه- -ول- -ن- -دا
واŸملكة اŸتحدة وبعثة ا’–اد ا’أوروبي
‘ العاصضمة طرابلسس.
وأاك -د السض-ف-راء اŸع-ت-م-دون ‘ ك-ل-م-ات
خÓ-ل ا’ح-ت-ف-ال «دع-م بÓ-ده-م ◊ك-وم-ة
الوفاق والشضعب الليبي» ،بحسضب البيان.
السض -راج م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د أان «‡ارسض-ة
السضفراء ا÷دد مهامهم لدى دولة ليبيا
م-ن ال-ع-اصض-م-ة ط-راب-لسس سض-ي-ك-ون ل-ه ب-ال-غ
اأ’ث- -ر ‘ ت- -ط- -وي -ر وت -رسض -ي -خ ال -ع Ó-ق -ات
اŸتميزة ب Úليبيا وبلدانهم».
وكانت حكومة الوفاق تسضلمت ‘ 10
ن -وف -م Èا÷اري ،أاوراق اع -ت -م -اد سض-ف-راء
كندا والنمسضا وتركيا واليمن وذلك للمرة
اأ’و ¤منذ دخولها العاصضمة الليبية أاواخر
م -ارسس اŸاضض -ي ،ع -ل -ى أان ي -ع -م -ل ه-ؤو’ء
السضفراء من خارج ليبيا ‘ الوقت ا◊ا‹.
وك- -ان ج- -م- -ي- -ع السض- -ف- -راء وال- -ب- -ع -ث -ات
الدبلوماسضية الغربية ‘ ليبيا قد غادرت
ال -بÓ-د ال-ع-ام  2014ب-ع-د ان-د’ع م-ع-ارك
مسضلحة ‘ العاصضمة طرابلسس.

شضقيقة كاسضÎو لن تشضارك
‘ جنازته

^ واشضنطن :أاعلنت خوانيتا ،شضقيقة فيديل كاسضÎو،
التي تعيشس منذ  ‘ 1974الو’يات اŸتحدة ،أانها لن تذهب
إا ¤ك -وب -ا ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ج-ن-ازة أاخ-ي-ه-ا ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أاسض-ف-ه-ا
لوفاته،وقالت إانها تعا Êبسضبب وفاة شضخصس تربطها به روابط
القربى.

مقتل  30مدنيا شضرق الكونغو
^ كينشضاسضا :قالت مصضادر ﬁلية ،إان ميلشضيات من عرقية
ناندي ‘ شضرق جمهورية الكونغو الدÁقراطية قتلت نحو  30مدنيا
أاغلبهم من الهوتو ،صضباح اأ’حد ‘ ،تصضعيد على ما يبدو أ’عمال

األطفال ضضحايا اإلرهاب
أاعلنت اللجنة الوطنية ◊قوق اإ’نسضان
‘ ليبيا ،أان اأ’طفال هم اأ’ك Ìتضضررا من
ويÓت ا◊رب والنزاعات اŸسضلحة.
وأاوضضحت اللجنة ‘ تقرير أاصضدرته،
ب-ع-د رصض-ده-ا ا’ن-ت-ه-اك-ات ب-ح-ق اأ’ط-فال
لشضهر نوفم Èا÷اري ،أان اأ’طفال أاكÌ
ال -ف -ئ -ات ال -ع -م -ري-ة ضض-ح-اي-ا وتضض-ررا م-ن
ويÓ- -ت ا◊رب وال- -ن- -زاع- -ات اŸسض- -ل -ح -ة
والهجمات اإ’رهابية وا÷رÁة اŸنظمة
‘ ل-ي-ب-ي-ا ،ن-ت-ي-ج-ة «ال-ف-راغ اأ’م-ني وغياب
سضيادة القانون واسضتمرار حالة اإ’فÓت
من العقاب وكذلك نتيجة اسضتمرار حالة
الفوضضى» التي تشضهدها البÓد.
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اŸعارضضة تفوز بنصضف مقاعد ›لسس
النواب الكويتي

ف - -ازت اŸع- -ارضض- -ة ال- -ك- -وي- -ت- -ي- -ة
وح -ل-ف-اؤوه-ا ب-ق-راب-ة نصض-ف أاعضض-اء
لم- - - -ة ،ال- - - -ذي يضض - - -م 50
›لسس ا أ
م- -ق- -ع- -دا ،وف- -ق ال -ن -ت -ائ -ج اŸع -ل -ن -ة
لحد  27نوفم ،Èما
لÓنتخابات ،ا أ
ي-ثﬂ Òاوف م-ن ت-ع-ط-ي-ل سض-ياسضي
جديد.
ف-از م-ع-ارضض-ون وم-رشض-ح-ون م-قربون
م-ن-هم ،بـ 24م-ق-ع-دا وف-ق ال-ن-ت-ائ-ج التي
نشض -رت -ه -ا ÷ن -ة ا’ن -ت -خ-اب-ات .وي-ن-ت-م-ي
نصضف نواب اŸعارضضة اŸنتخب Úإا¤
تيارات إاسضÓمية من اإ’خوان اŸسضلمÚ
والسضلفي ،Úوفازت امرأاة واحدة ،فيما
تراجع عدد نواب اأ’قلية الشضيعية إا¤
سضتة مقابل تسضعة ‘ اÛلسس السضابق.
من جهته بعث اأ’م Òالشضيخ صضباح
اأ’حمد ا÷ابر الصضباح ،برقيات تهنئة

اسضتنجدوا با÷يشس السضوري

للفائزين بعضضوية ›لسس اأ’مة ،2016
عّبر فيها عن خالصس تهانيه بالثقة التي
أاو’ه -ا ل -ه -م اŸواط -ن -ون ب -ان -ت -خ -اب -ه-م
لعضضوية ›لسس اأ’مة.
وكان الكويتيون قد شضاركوا بكثافة ‘
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال-ت-ي ن-ظ-مت ،السض-بت 26
نوفم ،Èبعد أاشضهر من التقلبات تأاثرا
بخفضس الدعم ا◊كومي واتخاذ تدابÒ
ت -قشض -ف -ي -ة إاث -ر ت -ده-ور أاسض-ع-ار ال-ن-ف-ط.
وسض-ج-لت ب-ع-دي-د م-راك-ز ا’قÎاع نسض-ب-ة
مشض -ارك -ة ب -ل -غت  %80وف -ق ال -ت-ل-ف-زي-ون
ا◊كومي.
ونظمت ا’نتخابات إاثر حل الŸÈان
‘  16أاك -ت-وب-ر اŸاضض-ي ب-ع-د اعÎاضس
ن -واب ع -ل -ى زي -ادة أاسض -ع-ار اÙروق-ات
ال -ت -ي ك -انت أاح -د اŸواضض -ي -ع ال -رئ-يسض-ة
للحملة ا’نتخابية.

أاك Ìمن  900مد Êيغادرون أاحياء حلب الشضرقية
ذك -ر م -رك -ز «ح -م -ي-م-ي-م» ال-روسض-ي ل-ل-مصض-ا◊ة ‘
سض - -وري - -ا ،أامسس ،أان السض- -اع- -ات  24اŸاضض-ي-ة شض-هدت
م -غ-ادرة  903م -د Êإا ¤م -ن -اط -ق سض -ي-ط-رة ا÷يشس
السضوري شضرق حلب ،بينهم  119طفل.
أاشض -ار م -رك -ز «ح -م -ي -م-ي-م» ،إا ¤أان أاه-ا‹ أاح-ي-اء ال-ق-ادسض-ي-ة
وا◊ي -دري-ة ومسض-اك-ن ه-ن-ان-و أاجÈوا اŸسض-ل-ح Úع-ل-ى م-غ-ادرة
أاح -ي -ائ -ه-م ،وأان ث-م-ان-ي-ة مسض-ل-ح Úخ-رج-وا م-ن شض-رق اŸدي-ن-ة
مسضتفيدين من اŸمرات اإ’نسضانية التي فتحتها قوات مركز
«حميميم» وا÷يشس السضوري.
وأافادت كالة «فرانسس برسس» ،بأان  400مد Êفروا من شضرق
حلب إا ¤مناطق سضيطرة ا÷يشس السضوري ،مسضتغل Úتقدمه ‘
شضرق اŸدينة اÿاضضع للمسضلح ،Úوأان قوات ا÷يشس «نقلتهم
إا ¤مناطق سضيطرتها شضمال حلب ،وبعضضهم وصضلوا ،صضباح
أامسس اأ’حد ،إا ¤اأ’حياء الغربية ‘ اŸدينة».
Óنباء ،سضبق لها وذكرت أان
وكالة «سضانا» الرسضمية السضورية ل أ
قوات ا÷يشس السضوري والفصضائل الرديفة التي ترافقها ‘
عملياتها ،سضيطرت مؤوخرا على حي مسضاكن هنانو ‘ مدينة
حلب.
يشضار إا ¤أان حلب ،التي كانت اأ’ك Èب ÚاŸدن السضورية قبل

عنف دموية ب Úالعرقيت Úاسضتعّرت بشضكل متكرر هذا العام.

معا÷ة التخمة العاŸية من الصضلب

ا◊رب ،م -ن -قسض -م -ة ‘ ال -وقت ال -راه-ن إا ¤شض-ط-ري-ن ،شض-رق-ي
ي-خضض-ع ل-ل-مسض-ل-ح Úوي-ق-ط-ن-ه زهاء  250أال -ف نسض-م-ة ،ب-حسضب
اŸصض- -ادر اأ’‡ي- -ة ،وغ- -رب- -ي ي -ق -ع –ت سض -ي -ط -رة ا◊ك -وم -ة
السضورية.
ويجمع اŸراقبون على اأن ا÷يشس السضوري إاذا ما هزم
الفصضائل اŸسضلحة التي تعتÈها دمشضق إارهابية ‘ حلب،
سضيحرز نصضرا كبÒا قد يحسضم ا◊رب ‘ سضوريا وينهيها.

موطئ القدم البعيد قد يكون أاك Ìقيمة من الناحية العسضكرية من
التكنولوجيا النووية.

 30قتي Óإاثر انفجار شضاحنة وقود بالسضودان

^ برل :Úقالت اŸسضتشضارة اأ’Ÿانية أا‚ي ÓمÒكل ،يوم السضبت،
إان-ه ي-جب ع-ل-ى ›م-وع-ة ال-عشض-ري-ن إاي-ج-اد ح-ل ل-ل-ط-اق-ة اإ’ن-ت-اجية
الفائضضة ‘ صضناعة الصضلب العاŸية .وأاضضافت ،إان اإ’فراط ‘
اإ’نتاج ‘ بعضس الدول يسضبب فقد العامل Úوظائفهم ‘ مناطق
أاخرى.

^ اÿرطوم :لقي  30شضخصضا مصضرعهم حرقا ،وأاصضيب 35
آاخرون بإاصضابات وحروق ﬂتلفة ،اإثر انقÓب شضاحنة وقود ّﬁملة
باŸواد البÎولية وانفجارها أاثناء ﬁاولة اأ’ها‹ أاخذ ما بها من
بنزينÃ ،نطقة فداسضي ا◊ليمات بالسضودان.

قواعد بحرية ‘ اليمن أاو سضوريا

أاك Ìمن مليون شضخصس يطالبون باسضتقالة رئيسضتهم

^ دبي :قال ﬁمد حسض Úباقري ،رئيسس هيئة أاركان القوات
اŸسضلحة اإ’يرانية ‘ ،تصضريحات ُنشضرت ،أامسس اأ’حد ،إان إايران قد
تسضعى إ’نشضاء قواعد بحرية ‘ اليمن أاو سضوريا مسضتقب ،Óنظرا أ’ن

^ سض-يول :ت-ظ-اه-ر ن-ح-و م-ل-ي-ون شض-خصس ‘ ال-ع-اصض-م-ة سض-يول،
السض -بت ،رغ-م الÈد وال-ث-ل-وج ،م-ط-ال-ب Úب-اسض-ت-ق-ال-ة رئ-يسض-ت-ه-م ب-ارك
غوين-هي ،على خلفية اتهامات بالفسضاد واسضتغÓل نفوذ.

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17194 www.ech-chaab.com
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اأ’ثنين  28نوفمبر  201٦م
الموافق لـ  27صسفر  1438هـ
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«ه ـ ـوسس الوقت يÓحقن ـ ـي ‘ كل مك ـ ـان» عنوان معاناة دائمـ ـ ـة
أاسستطع اللحاق بها وحدي ،فمنذ التحقت بوظيفتي
ا◊الية واأنا أاعا Êضسيق الوقت ،فلم أاعد أاسستطيع
متابعة دراسسة ابنتيّ كما ينبغي.
و ⁄أاعد اأسستطيع اأن اأطهو الطعام أ’سسرتي غالباً،
فأاضسطر إا ¤اللجوء اإ ¤الوجبات ا÷اهزة ،أ’ن دوامي
يسستغرق معظم يومي ،فإاذا داومت ‘ الصسباح أاقضسي
بقية اليوم ‘ متابعة دروسص أابنائي ،وعند ا’نتهاء
يصسيبني اإ’رهاق فÁ Óكنني اÿروج مع زوجي ،أاو
التفك ‘ Òزيارة اأقاربي ،أاو حتى ‡ارسسة التمارين
ال-ري-اضس-ي-ة .ي-وم ع-ط-ل-ت-ي ي-ك-ون م-زدحمًا بالواجبات،
Óيام اŸقبلة ،أاشسعر
أاطهو فيه ،وأاتابع دراسسة أابنائي ل أ
بإارهاق كب Òفحتى ﬁاو’تي لتنظيم وقتي للقيام
باأ’نشسطة التي أاحبها فشسلت فطبيعة ا◊ياة و العمل،
تفرضص جدو’ً يوميًا يصسعب تغيÒه».

لول -ي-اء ضص-ي-ق
ي -ع -ا Êك -ث Òا أ
ن الـ 24
الوقت إا ¤درجة أاّنهم يجزمون أا ّ
ل“ام أاشص - -غ - -ال- -ه- -م
سص - -اع - -ة ل ت - -ك - -ف - -ي إ
والتزاماتهم العائلية بعد أان –ّولوا إا¤
مدرسص Úيلّقنون أابناءهم دروسصا هم ‘
أاشص - -د ا◊اج - -ة ال - -ي - -ه - -ا ‘ ظ - -ل ت - -راج- -ع
لسصاتذة
مسص-ت-واه-م ال-ت-ع-ليمي  ،و“ادي ا أ
‘ إاضصرابات ب Óتوقف.
أاّكد الكث ‘ Òشصهادات معاناة ل تنتهي
قائل Úإانهم يحتاجون إا ¤اŸزيد لقضصاء
ك-ل ال-ت-زام-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،يسصّمي هؤولء
لشص -خ -اصس ب -ف -ق -راء ال -وقت وه-م دائ-مً-ا
ا أ
أاسصرى أاجندة اŸهام اÿاصصة بهم ،التي ل
ت-ن-ت-ه-ي ،ب-ي-ن-م-ا ال-وقت ي-فّ-ر مسص-رعًا كّلما
ركضس هؤولء ﬁاول Úاللحاق به.
❊ «كرÁة  -ت» ،قالت ‘ شسهادتها« :منذ فÎة
بداأت أاتعامل مع وقتي بطريقة ﬂتلفة ،أاضسع اŸهام
ي القيام بها ‘ جدول حسسب اأ’همية ،وأاجّهز
التي عل ّ
عملي لليوم التا‹ مسسبقاً ،حتى أابتعد عن العمل –ت
وطأاة الدقائق اأ’خÒة ،واأ’ك Ìأاهمية أاّنني امتنعت
ع -ن إادخ -ال اأ’م -ور غ Òاıط -ط ل -ه -ا مسس -ب -قً-ا إا¤
جدو‹ اليومي ،حتى ’ أاعود إا ¤حالة الفوضسى ،التي
ه -ي م -ن أاه -م أاسس-ب-اب ال-فشس-ل» .وأاضس-افت« :اب-ت-ع-دت
أايضساً عن التفك Òوا’هتمام بأامور اآ’خرين ،فليسص
لدي كث Òمن الوقت أ’بدده ‘ أامور ’ تعنيني ،أاف ّضسل
أان أا‚ز ما أاطلبه من نفسسي ،كما أاحÎم يوم عطلتي
وأاح -اول ا’سس -ت -م -ت-اع ب-ه ق-در اŸسس-ت-ط-اع ب-ع-ي-داً ع-ن
العمل ،وهذا ما توصسلت إاليه بعد اŸعاناة سسنوات
وبذل ا÷هد ‘ مقابل القليل من اإ’‚ازات».
‡ن يعانون اŸشسكلة ،ورد عن
«جمال  -م» واحد ّ
السس-ؤوال ق-ائ« :Ó-أاح-ي-انً-ا ك-ثÒة ي-ك-ون ا’ل-ت-زام ب-إان-هاء
مهام العمل ،والقلق من تأاجيل بعضسها إا ¤الغد ،سسبباً
‘ التقصس ‘ Òالواجبات والنشساطات ا’جتماعية،
أ’ّنني أابالغ ‘ ا’هتمام بعملي والتفك Òفيه ،حتى
ع -ن -دم -ا أاك -ون ‘ اŸن -زل ،وك-ثÒاً م-ا أاشس-ع-ر ب-ف-ق-ري
الزمني ،أافتقد فيه اÿروج مع اأ’صسدقاء ،أاو حتى
العودة إا ¤منز‹ دون أان أاكون منهكاً للعب مع ابني
الصسغ ،Òكما أا“نى أان أالتحق بدورات لتنمية بعضص
اŸه -ارات ،أاو أان أاق -رأا ال -ك -تب ك -م -ا ك -نت ،أاو أاسس -م -ع
اŸوسسيقى بهدوء ،فحتى عندما أاقود سسيارتي أافكر
‘ العمل».
ق -ال «ج -م -ال» أاّن شس -ع -وره بضس-ي-ق ال-وقت ب-دأا م-ن-ذ

مشسكلة عانت منها النسسانية

زواجه ،فاعتياده التعامل مع عمله بهذه الطريقة،
جعل مسسؤووليات الزواج تضساف إا ¤برنا›ه ،ما جعله
يشس -ع -ر دائ -م ً-ا ب -أان -ه م-ط-الب ب-ال-ك-ث Òم-ن ال-واج-ب-ات
النفسسية وا’جتماعية وأايضساً العملية ،وهذا ما يرهقه
عندما يفكر ‘ اأ’مر ،كونه يكره أان يكون مقصسراً ‘
حياته اÿاصسة بسسبب اهتمامه الزائد بعمله.
❊ «راضص- - -ي - -ة» ع - -ام - -ل - -ة ‘ إاح- -دى اŸؤوسسسس- -ات
العمومية فقالت« :أاؤومن أاّن اإ’نسسان من دون مشسروع
أاو هدف إانسسان فاشسل ‘ ا◊ياة ،وهذا الهاجسص
يجعلني أاسسعى دائماً لتحقيق أاهدا‘ ،فأانسسى التعب
واإ’رهاق ‘ سسبيل ا’لتزام بجدول اŸهام ،واÿطة
التي وضسعتها لنفسسي ،من أاجل الوصسول إا ¤هد‘ ‘
الوقت النهائي لكل مشسروع وحله ،القلق من إاضساعة
الوقت يسسبب ‹ حالة من الركضص اŸسستمر ،حيث
ك ّ-ل -م -ا ت -وسّس -ع ع -م-ل-ي ،أاج-د ن-فسس-ي أام-ام اŸزي-د م-ن
التفاصسيل التي عليها اأن أاكون مسسؤوولة عنها ،رÃا
هذه ا◊الة تعود إا ¤شسخصسيتي العملية ،إاذ أاف ّضسل
القيام باأ’مور بنفسسي ،باإ’ضسافة إا ¤الÎبية التي
تلقيتها ‘ منزل أاهلي ،حيث نشسأات ‘ منزل يثّمن
الوقت ويقّدر ا’عتماد على النفسص كثÒاً ،وهناك
ترّبيت على أان فكرة الواجبات اŸؤوجلة مرفوضسة».

جراثيم هاتفك الّذكي تعكسس حياتك

❊ «نسص- -ي -ب -ة  -شس» م -وّظ -ف -ة حسس -اب-ات ‘ اأح-د
اŸسستشسفيات تعا Êصسراعا كبÒا مع الوقت ،قالت
أانها تسستيقظ فجراً ،تبدأا يومها بالصسÓة ثم Œهّز
أابناءها للمدرسسة وتصسطحبهم ’نتظار ا◊افلة ،تشسÒ
إاليهم مودعة لتنضسم بعدها إا ¤طوابÒالسسيارات ،التي
بدأات اآ’ن تقÎب من بعضسها أاك Ìفأاك ،Ìلتعلن اأضسواء
توقفها ا◊مراء أان الطريق إا ¤العمل سسيسستغرق اأكÌ
من سساعة ونصسف السساعة.
«نسسيبة» مثل غÒها من اأ’مهات العامÓت ،الوقت
بالنسسبة لهن ﬁسسوب بالدقيقة ،ولذا تقول عن نفسسها
إانها تركضص طوال اليوم؛ أ’ن أاي خلل سسينعكسص على
اŸهام الكثÒة التي يجب أان تنجزها بأاقصسى سسرعة
‡كنة؛ من العمل إا ¤ا’هتمام باŸنزل إا ¤مراجعة
دروسص اأ’بناء إا– ¤ضس Òالطعام لليوم التا‹ ،وهكذا
تسستمر الدائرة كل يوم.
وأاضسافت «نسسيبة» قائلة« :منذ زمن بعيد توقفت
عن التفك Òبفعل أاشسياء أاحبها؛ كالقراءة ،أاو تعلم
ال -ع -زف ع -ل -ى آال -ة م -وسس -ي -ق -ي -ة ’ ،أاج -د وق -تً-ا ل-ل-ق-اء
اأ’صسدقاء ،أ’ن معظم وقتي مشسغول بالواجبات..هذا
أامر مرهق ،لهذا بدأات أاعتمد على ابنتي الكÈى
لتسساعد ‘ Êبعضص شسؤوون اŸنزل ،أ’نني  ⁄أاعد

أاثبت Œربته العلمية
بفعالية عالية

جهاز ينظّف اŸخ من األوسساخ

م- - - - -ن خ Ó- - - -ل –ل - - - -ي - - - -ل اŸواد
ال - -ك - -ي - -م - -ي - -ائ - -ي - -ة ،وا÷زي - -ئ- -ات
وا÷راثيم على الهواتف الذكية
للناسس ،وجد الباحثون ›موعة
أادل- -ة ك- -اف -ي -ة Ÿع -رف -ة ت -ف -اصص -ي -ل
ج -ي -دة ع -ن ع -ادات اŸسص -ت-خ-دمÚ
وأاسص-ال-يب ح-ي-ات-ه-م ،وشص-م-لت ه-ذه
ا÷وانب ال - - -ن - - -ظ- - -ام ال- - -غ- - -ذائ- - -ي
لدوي- - -ة والصص- - -ح- - -ة ال - -ع - -ام - -ة
وا أ
لماكن
ومسص-ت-حضص-رات Œم-يل ،وا أ
التي زارها.
ق- -ال ك- -ب Òم- -عّ- -دي ال- -دراسس- -ة ب -يÎ
دورسستيان هذا النهج Áكن أان يكون
مفيدا ‘ عدد من اÛا’تÃ ،ا ‘
ذلك ال- -ت -ج -ارب السس -ري -ري -ة ال -ط -ب -ي -ة،
والتحقيقات ا÷نائية وفحصص اŸطار،
وال-ت-أاك-د م-ن اŸرضس-ى ال-ذي-ن ي-ت-ناولون
أادوية ،ودراسسات التعرضص البيئي.
وقال دورسستيان ،أاسستاذ ‘ جامعة
كاليفورنيا ،سسان دييغو ‘ كلية الطب
وك-ل-ي-ة الصس-ي-دل-ة وال-ع-ل-وم الصس-ي-د’نية،

«Áكنك أان تتخيل هذا السسيناريو مثÓ
حيث يأاتي ﬁقق ا ¤مسسرح ا÷رÁة
ويجد بعضص اŸمتلكات الشسخصسية مثل
ال -ه -ات -ف ،ال -ق -ل -م أاو اŸف -ت -اح  -ب -دون
بصس- -م- -ات أاصس- -اب- -ع أاو ح- -مضص ن -ووي».
وأاضساف« :ولكننا بدأانا بالتفك :Òماذا
لو كان هناك باب آاخر Áكنه أان يكشسف
لنا أاسسلوب حياة هذا الشسخصص؟».
وقام الباحثون بأاخذ عيّنات من أاربع
مناطق على الهواتف اÙمولة من 39
شس - -خصص ب - -ال - -غ وم - -ن خ Ó- -ل –ل- -ي- -ل
ا÷زي -ئ -ات اŸوج -ودة ع -ل-ى ه-وات-ف-ه-م
اÙمولةÁ ،كن أان القول ما إاذا كان
صس- -احب ال- -ه- -ات- -ف أان- -ث- -ى ،م- -ث  Ó-م -ن
مسس -ت -حضس -رات ال -ت -ج -م -ي-ل واأ’صس-ب-اغ،
وك - -ذلك Áك - -ن - -ن- -ا م- -ع- -رف- -ة م- -ا ه- -ي
اŸشسروبات اŸف ّضسلة لصساحب الهاتف
مثل القهوة والشساي ،ونوع الطعام الذي
ي-ح-ب-ه .ه-ذا ه-و ن-وع اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
Áك - -ن أان تسس - -اع- -د اّÙق- -ق Úع- -ل- -ى
–ديد البحث عن مالك الهاتف.

اكتشس
ا Ÿف باحثون أامريكيون جهازاً ‘
خ ينظ
مع ً ف أاوسساخه بشسكل سسريع  ⁄يكن
روفا من قبل،
وي -ع -م-
ل كسس-لسس-ل-ة م-ن اأ’ن-اب-يب –م-ل
ع-ل-ي-ه-ا ا
أ’وع-ي-ة ال-دم-وي-ة الدماغية ،على
شسكل جه
از ضسخ موازٍ يعمل على تصسريف
اأ’وسساخ،
ووظيفته ‡اثلة لوظيفة ا÷هاز
اللمفاوي ‘ باقي ا÷سسم.
وقالت
الباحثة اŸسسؤوولة عن الدراسسة
مايكن ني
ديرجراد ،إاّن «تنظيف اأ’وسساخ
له أاهمية
مركزية لكل عضسو ،وكانت هناك
أاسسئلة عا
لقة بشسأان كيفية تخلصص الدماغ
م -ن أاوسس -
اخ -ه ،إان ه -ذا ال-ع-م-ل ي-ظ-ه-ر أان
الدماغ ين
ظف نفسسه بطريقة منظمة أاكÌ
وعلى ن
قبل طاق أاوسسع ‡ا كان يعرف من
».
ووصس - -
ف ال - -ع- -ل- -م- -اء ا÷ه- -از ا÷دي- -د
اŸك-تشس-
بشس -ف ب-أادم-غ-ة ال-ف-ئ-ران ،ال-ت-ي تشس-ب-ه
ك -ل كب Òأادم -غ -ة ال -بشس -ر ،ب -ال -دب -ق -ياللمفاوي
 ،أ’نه يعمل كا÷هاز اللمفاوي
ّ
ل -ك -ن ت -ن -
ظ -م -ه خÓ-ي-ا ال-دم-اغ اŸع-روف-ة
باÓÿيا
الدبقية ،ويعرف العلماء من قبل
ً
بأان سسائ
 Óنخاعياً يلعب دوراً مهماً ‘
ت-ن-ظ-ي-ف
ال-نسس-ي-ج ال-دم-اغ-ي ،ح-امً Óمعه
اأ’وسساخ،
وينقل هذا ا÷هاز اŸكتشسف
من جدي
د سسائ ًÓإا ¤كل زاوية ‘ الدماغ
بشسكل فعال جداً.

ك
صصحت الك
سس م
رأا

وي -رى اıتصس -ون ‘ ع -ل -م ا’ج -ت-م-اع أان ا÷م-ي-ع
Áتلكون الوقت ،الفرق ‘ كيفية اسستغÓله أ’ن مسسأالة
امتÓك الوقت واسستخدامه ،مشسكلة قدÁة واجهت
الناسص من جميع شسعوب العا ،⁄باختÓف ثقافاتها
واإن كانت تختلف درجة أاهميتها من ثقافة إا ¤أاخرى،
ومن ›موعة اإنسسانية اإ ¤أاخرى ،حسسب البيئة.
وقد حاول علماء النفسص وا’جتماع تفسس Òأاسسباب
الشسعور بأان الزمن Áر سسريعاً أاو بطيئاً ،حيث رأاى
بعضسهم اأن موضسوع الزمن وسسرعته يرتبط بالعقل
وتركيبته ارتباطًا وثيقًا ،حيث اأرجعوا ذلك إا ¤عاملÚ
مهم :Úعمر اإ’نسسان وطبيعة البيئة التي يعيشص فيها،
واŸدى الذي تفرضسه هذه البيئة من ضسغوط ،فعادة
ما نقيسص الوقت من خÓل اأ’حداث التي “ر بنا.
ويعتقد بعضص العلماء اأّننا نحسسب الزمن الذي
مضسى بالنسسبة لعمرنا ،وفق قانون النظرية النسسبية،
ف-إاي-ق-اع ال-زم-ن ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ك-بشس-ر ي-ت-ب-اطأا مع زيادة
العمر ،اإضسافة اإ ¤اأن اهتمامنا بالزمن يقل مع تقدم
العمر ،نظراً لكÌة اأ’دوار التي نؤوديها كلما كÈنا،
والتي تأاخذ مسساحة أاك Èمن تفكÒنا واهتمامنا.
ف -زي -ادة ضس -غ -وط ا◊ي -اة م -ع ت-غ Òاأ’دوار ،ال-ت-ي
ي-ؤودي-ه-ا اإ’نسس-ان اأث-ن-اء م-راح-ل ح-ي-ات-ه ومسس-ؤوولياتها،
اأدت اإ ¤تقليل الشسعور واإ’حسساسص Ãضسي الزمن،
ف -ي -م -ا ي -ع -ت -ق-د ال-ب-عضص اأن سس-رع-ة م-رور ال-وقت اآ’ن
مقارنة مع اŸاضسي ،سسببه قانون ا÷اذبية اأ’رضسية
بكل تعقيداته ،ما يجعلنا نسستخلصص إا ¤أان فقر
ال -وقت ي -خضس -ع ل -ك -ث Òم -ن ال -ع -وام -ل ا’ج -ت -م -اع -ي-ة
والنفسسية ،التي تشسّكل حياتنا.

الغذاء مصصدر الّداء

احذروا ارتفاع الكوليسسÎول لدى األطفال

حّ-ذرت ت-ق-اري-ر م-ن-ظ-م-ة الصص-ح-ة
لط-ف-ال
ال -ع -اŸي -ة وج -م -ع-ي-ات طب ا أ
ال- -دول- -ي- -ة م -ن مضص -اع -ف -ات ارت -ف -اع
م - -ع - -دلت ال - -ك - -ول - -يسصÎول ع - -ن- -د
لط- -ف- -ال ،ن -ظ -رًا ل -ع -دم اك -تشص -اف -ه
ا أ
لم-ر ال-ذي Áثل
وعÓ-ج-ه م-ب-ك-رًا ،ا أ
خ- -ط- -رًا ي- -ه- -دد ح- -ي- -ات- -ه -م ،وب ّ-ي -نت
الّ- -ت- -ق- -اري- -ر أان الع- -ت -ق -اد اÿاط -ئ
اŸن-تشص-ر ب Úال-غ-ال-ب-ي-ة ال-ع-ظ-م-ى من
لط- -ف- -ال ‘ م- -أام -ن م -ن
ال- -ن- -اسس ،أان ا أ
ارت -ف -اع ال -ك -ول-يسصÎول واŸشص-كÓ-ت
الصصحية الناجمة عنه.
لذا ،فإاّن اأ’هل نادراً ما يفكرون ‘
كمية الكوليسسÎول التي –تويها وجبات
ال -ط -ع -ام ع -ن -دم -ا ي -ق -وم -ون ب -اخ-ت-ي-اره-ا
أ’طفالهم ،ويعرف أان عند –ليل الدم
يكون اهتمام الطبيب اŸعالج بـ  4اأرقام،
وه- -ي ال -ك -ول -يسسÎول ال -ك -ل -ي ،اÿف -ي -ف،
الثقيل والدهون الثÓثية.
والطبيعي لدى اأ’طفال أان يكون الكلي
أاقل من  170مليغرامًا ،واÿفيف اأقل من
 110ملغم والدهون الثÓثية اأقل من 150
ملغم.
مع العلم أانّ  % 80من الكوليسسÎول ‘
‡ا ينتجه الكبد ،والباقي
ا÷سسم يأاتي ّ
يأاتي من الطعام.
والطفل دون سسن السسنت ’ Úيسستطيع
كبده إانتاج الكوليسسÎول بكميات كافية،
ل -ذا ي -ع -ت -م -د جسس -م -ه ‘ ا◊صس -ول ع -ل-ى

ال- -ك- -ول- -يسسÎول اŸت- -وف- -ر ‘ اأ’ط -ع -م -ة،
و–ديداً البيضص وا◊ليب ،حيث إاّنه ’
ي- -ت- -وف- -ر اإ’ ‘ اŸاأك- -و’ت ذات اأ’صس- -ول
ا◊ي -وان -ي -ة ول -يسص ال -ن-ب-ات-ي-ة ،وب-ع-د ع-م-ر
سسنت Úيبدأا الكبد تدريجياً بإانتاج الكميات
الÓزمة للجسسم من الكوليسسÎول.
ول - -ف - -تت ال - -ت - -ق- -اري- -ر إا ¤أاّن ارت- -ف- -اع
كوليسسÎول اأ’طفال يتسسّبب ‘ مشسكÓت
صس -ح -ي -ة خ -طÒة إاذا  ⁄ي-ك-تشس-ف وي-ع-ال-ج
مبكراً ،وهو يحدث عادة نتيجة التزاوج
ب Úاأ’قارب ،فإاذا حمل اأ’بوان ا÷Ú
الوراثي للمرضص ،فهناك احتمال نحو 25
 %لو’دة طفل يعا Êارتفاع الكوليسسÎول
بالدم.
واإذا ك -ان ل -يسص م -ن الضس -روري ات -ب-اع
ن- -ظ- -ام غ- -ذائ -ي صس -ارم ،وÁك -ن ت -ق -ل -ي -ل
اأ’طعمة التي تقدم للصسغ Òوالتي –توي
على الزبد إا’ ‘ حدود ضسيقة ،وا’عتماد
ع -ل -ى اÿضس -روات واأ’سس -م -اك وال -ل -ح-وم
البيضساء منزوعة ا÷لد والبقوليات.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أإلثنين  28نوفمبر  2٠1٦م
ألموأفق لـ  2٧صصفر 1٤38هـ

لثقــــال:
لفريقية لرفع ا أ
البطولة ا إ

يدافع ثÓثة رباع Úمن
الأششبال واآخران من
الواسشط ،عن الألوان
الوطنية ‘ البطولة
الإفريقية ،للجنسش،Ú
اŸقررة بالقاهرة من 8
اإ 12 ¤ديسشم ،Èحسشبما
علم اأمسس من ال–ادية
ا÷زائرية لرفع
الأثقال.
أŸوعد ألإفريقي ألذي كان
م›Èا ‘ سصبتم ÈأŸاضصي
ب-ا÷زأئ-ر ⁄ ،ي-ن-ظ-م لأسص-ب-اب
م- -ادي- -ة وأج- -ه- -ت- -ه -ا أل -ه -ي -ئ -ة
ألفديرألية خÓل هذه ألفÎة.
و أوضصح مدير ألفرق ألوطنية
ﬁمد بوعباشض ل»وأج» »،أمام
ح-ت-م-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ألبطولة
ق- -ب -ل ن -ه -اي -ة  ،2٠1٦فضص- - -لت
ألكونفديرألية ألإفريقية لرفع
ألأثفال –ويلها أإ ¤مصصر».
و أدى هذأ ألتغي ،Òبال–ادية
أ÷زأئ-ري-ة ل-رف-ع ألث-ق-ال أإ¤
تقليصض أŸشصاركة أ÷زأئرية
أإ ¤خمسصة رباع« Úألأحسصن
جاهزية» مقارنة بالآخرين،
كما أضصاف نفسض أŸسصوؤول.

و” أإعادة ألنظر ‘ أهدأف
ه-ذه أŸشص-ارك-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أن-ه
م- - -اب Úشص- - -ه - -ري سص - -ب - -ت - -مÈ
ون -وف -م ،Èب -ق -ي أل-ري-اضص-ي-ون
ب - -دون نشص - -اط لأن أل - -ه- -ي- -ئ- -ة
ألإفريقية تاأخرت ‘ ألإعÓن
عن ألبلد أŸضصيف للبطولة.
و أشص- -ار ب- -وع- -ب- -اشض »،أن ه- -ذأ
أل- - - - - -ت- - - - - -وق- - - - - -ف ‘ –ضصÒ
أل- -ري- -اضص- -ي ،Úح- -ت- -م ع -ل -ي -ن -ا
ألحتفاظ باأربعة رباع‡ Úن
كانوأ جاهزين لبطولة ألعا⁄
‘ فئتهم وألذين  ⁄يشصاركوأ
فيها جرأء نقصض ألإمكانيات
أŸادية ،أإضصافة أإ ¤رباع من
أŸوأهب ألشصابة».
بالنسصبة لÓأشصبال ،وقع أختيار
أŸدرب ألوطني ،عبد أŸنعم
ي -ح-ي-اوي ع-ل-ى أل-رب-اع ف-ارسض
ط -وأي -ري ( ٧٧ك -ل-غ)ﬁ ،م-د
أم Úعثمان ( ٦2كلغ) وﬁمد
ع- -ب- -د أل- -روؤوف شص -ت -ي -وي (5٠
كلغ)».
و أوضص -ح ي -ح -ي -اوي « ك -ان م-ن
أŸف- - - -روضض أن ي - - -ت - - -وأج - - -د
ألرياضصيان ألأولن ‘ تربصض
من شصهر يونيو أإ ¤سصبتم،È

–سص -ب -ا ل -ل -ب -ط -ول -ة أل -ع -رب -ي-ة
وألآف -رو-أآسص -ي -وي-ة ،ب-الأردن (
سص-ب-ت-م )Èوم-ون-دي-ال م-ال-ي-زيا
( أك -ت -وب -ر) ل -ك -ن مشص -ارك -ت -ه-م
أل -غ-يت لأسص-ب-اب م-ال-ي-ة ،ع-ل-ى
ألرغم من أنهم
بلغوأ كامل لياقتهم ألبدنية،
ل - -ك - -ن ب- -ع- -د غ- -ي- -اب- -ه- -م ع- -ن
أŸون -دي -ال وأإل -غ -اء أل -ب -ط-ول-ة
ألإفريقية با÷زأئر– ،طمت
م -ع-ن-وي-ات-ه-م وك-ن-ا مضص-ط-ري-ن
لتسصريحهم».
و” أسص - - - -ت- - - -دع- - - -اء ه- - - -وؤلء
أل- -ري- -اضص- -ي Úم -ب -اشص -رة ب -ع -د
ت -ن -ظ -ي -م أŸوع -د ألإف -ري -ق -ي
ب- -ال- -ق- -اه- -رةÿ ،وضض ت -ربصض
لعدة أيام.
و أضص - - - -اف أŸدرب»،خ Ó- - - -ل
ألتجمعات ألأخÒة ،حاولنا ‘
بدأية ألأمر ألعمل من ألناحية
ألنفسصية للبدء بعد ذلك ألعمل
أŸي- -دأ ‘ Êرف- -ع ألأث- -ق -ال .
◊د ألآن ،أل- - -رب- - -اع - -ون ه - -م
وبنسصبة  8٠باŸائة ‘ كامل
ل -ي -ق-ات-ه-م أل-ب-دن-ي-ة ولي-ن-ب-غ-ي
ألضص -غ -ط ع -ل-ي-ه-م أك ،Ìقصص-د
Œنيبهم ألإصصابات ألتي توؤثر

البطولــــــة التونسشيــــة:

الصصفاقسصي يسصتعيد صص ـدارة اÛموعة األو ¤والÎجي يطارد اإلفريقـ ـي ‘ الثاني ـ ـة
لو ¤من البطولة التونسشية بعد فوزه على أاوŸبيك
اسشتعاد النادي الرياضشي الصشفاقسشي صشدارة اÛموعة ا أ
لرجتيني نسشتار كلوزن ‘ إاطار ا÷ولة الثامنة
سشيدي بوزيد بثÓثية نظيفة –ت قيادة مدربه ا÷ديد ا أ
مسشتفيدا من هزÁة النجم السشاحلي أامام الÎجي ا÷رجيسشي يوم أامسس ‘ جرجيسس.
ورف-ع ألصص-ف-اقسص-ي رصص-يده
أإ 2٠ ¤نقطة ،متقدما على
أل -ن -ج -م ألسص-اح-ل-ي صص-احب
أŸرك -ز أل-ث-ا Êب-رصص-ي-د 19
نقطة ،فيما تعادل صصاحب
أŸرك- -ز أل- -ث -الث أ–اد ب -ن
قردأن مع أ–اد تطاوين.
و“ك -ن أل -ن -ادي أل -ري-اضص-ي
أل -ب-ن-زرت-ي م-ن –ق-ي-ق أول

ف- -وز م- -ن- -ذ ق- -دوم م- -درب -ه
أ÷دي -د م -اه -ر أل -ك -ن-زأري
م- -ت- -ف- -وق- -ا ع- -ل- -ى شص -ب -ي -ب -ة
ألقÒوأن ب ( )1-2ليصصعد
أإ ¤أŸرت- -ب- -ة أل- -رأب- -ع- -ة ‘
ت -رت -يب أÛم -وع -ة ألأو¤
‘ ح Úبقيت ألشصبيبة ‘
أŸرت- - - - - -ب- - - - - -ة ألأخÒة و‘
رصصيدها نقطتان فقط.

جائزة أابوظبي الكÈى لسشباق السشيارات

تتويج األŸا Êروزبرغ بط Óللعا⁄

و‘ أÛم- -وع- -ة أل- -ث -ان -ي -ة
وأصص -ل ألÎج -ي أل -ري -اضص-ي
أل- - -ت- - -ونسص- - -ي م- - -ط - -اردت - -ه
لÓإفريقي بعد ألعودة من
ق -ابسض ب -ث Ó-ث ن -ق-اط ب-ع-د
فوزه على أŸلعب ألقابسصي
ب - -ه - -دف Úدون م- -ق- -اب- -ل،
لÒفع رصصيده أإ¤
 18نقطة

ي -ح-ج-ز ب-ه-ا أŸرك-ز أل-ث-اÊ
خ -ل -ف أل -ن -ادي ألإف -ري -ق -ي
أŸتصصدر برصصيد 19نقطة
وألذي كان قد فاز أمسض
ع- -ل -ى ن -ادي ح -م -ام ألأن -ف
(.)٠-2

لهذا السصبب ارتدى لعبو
الريال هذا القميصس الغريب !

ششارك لعبو نادي ريال مدريد بقمصشان غريبة نوعًا ما
توج أألŸا Êنيكو روزبرغ على م Ïمرسصيدسض بط Óللعا ‘ ⁄اŸب-اراة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه أام-ام ن-ادي سش-ب-ورت-ي-ن-غ خ-ي-خ-ون ‘
لسشباÊ
لسصباقات ألسصيارأت فورمول وأحد بعدما أنهى جائزة أبوظبي ا÷ولة الـ  13من الدوري ا إ
ألكÈى أ÷ولة أ◊ادية وألعشصرين وأألخÒة للموسصم ‘ لكرة القدم  ،وظهر ششعار الششركة
أŸركز ألثا Êأمسض على حلبة مرسصى ياسض.
لم- -ارات ب- -ل -ون
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على ألتوأ‹ ألن ألسصائق أألŸا Êكان ب
الفرق من ﬂلفات اÙيطات.
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◊سصم أللقب للمرة أألو ¤حتى لو فاز ز
وصشممت قمصشان ريال مدريد ‘
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وتقدم هاميلتون ‘ نهاية ألسصباق على
ه -ذه اŸب-اراة م-ن إاع-ادة ت-دوي-ر
سصيباسصتيان فيتل (فÒأري).
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وأنهى روزبرغ ( 31عاما)
حيث يكلف كل قميصس 28
ن
ع
ط
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ة
ر
أ
د
ص
ص
ل
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‘
م
أألو ¤عام  2٠٠٦أŸوسص
قارورة ماء تقريباً.
هاميلتون ألذي دخل إأ ¤ألسصباق أÿتامي متأاخرأ عن زميله أألŸاÊ
بفارق  12نقطة.
وهذه أŸرة أألو ¤ألتي يتوج فيها سصائق أŸا Êبلقب بطل ألعا ⁄على مÏ
سصيارة أŸانية.
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لو¤
الرابطـــــــة ا أ

ثÓثـ ـة أاشصبـ ـال وإاثنان من األواسصط للدفاع ع ـن األلوان الوطن ـي ـة

بشص- -ك -ل سص -ل -ب -ي ع -ل -ى مسصÒة
أŸوأهب ألشصابة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أخ- -ت -ار ك -م -ال
سصعيدي مدرب ألأوأسصط ،كل
م- -ن :رضص- -ا ف- -ن- -ي ( 5٦كلغ)،
عمرمسصعودي ( 85كلغ) ،وهما
رب-اع-ان ع-اشص-ا ن-فسض وضص-ع-ي-ة
ألرباع ÚأŸذكورين سصابقا.
وف -ي -م -ا ي -خصض أسص -ت -ع-دأدأت
ه -ذه أل -ف -ئ -ة ق-ال سص-ع-ي-دي« ،
ق -م -ن -ا ب -ت -حضص Òأل -ري-اضص-يÚ
ب-ال-وسص-ائ-ل أŸت-وفرة .بر›نا
عدة حصصصض تدريبية مرتÚ
‘ أليوم Úوهذأ ‘ تربصصÚ
أثن .Úحقيقة هذأ ل يكفي
للتحضص ÒلÓألعاب ألإفريقية،
لكن ينبغي علينا ألتاأقلم مع
أل - -وضص - -ع .أ“ن - -ى أن ي - -ك - -ون
ألرباع ÚأŸنتق ‘ Úيومهم
خÓل أŸنافسصة لأنه من هنا
Áكننا أ◊ديث عن توقعاتنا
بعد كل ألذي عشصناه.
وم - -ن أŸن- -ت- -ظ- -ر أن ي- -دخ- -ل
أل- -رب- -اع- -ون أ÷زأئ- -ري- -ون ‘
تربصض هذأ ألأسصبوع ويتوأصصل
حتى يوم ألتوجه أإ ¤ألقاهرة،
 ٧ديسصم ÈأŸقبل.

ألعدد

ا–ـ ـ ـ ـاد ا÷زائ ـ ـ ـ ـر:
ثÓث ـ ـ ـة أاي ـ ـام راح ـ ـة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Íيحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
سص- -ي- -غ- -يب أŸدأف- -ع أÙوري ل–اد
أ÷زأئر (ألرأبطة ألأوﬁ )¤مد بن
يحيى Ÿدة تÎأوح ب Úيوم Úأو ثÓثة
ع- -ن ف- -ري- -ق -ه بسص -بب ألإصص -اب -ة أل -ت -ي
تعرضض لها ‘ لقاء ألدور  32لكاأسض
أ÷زأئر لكرة ألقدم ،حسصبما أعلنت
ع- - -ن- - -ه ي- - -وم ألأح- - -د أإدأرة أل- - -ن- - -ادي
ألعاصصمي.
و أف -اد أل -ن -ادي ‘ ب -ي-ان ل-ه أن-ه «ب-ع-د
خضصوعه للكشصوفات تب Úمعاناة بن
يحيى من ألتوأء ‘ ألكاحل ونصصحه
ألأط- -ب- -اء ب- -اÿل -ود أإ ¤أل -رأح -ة Ÿدة
تÎأوح ب Úيوم Úأإ ¤ثÓثة ،وذلك أإثر
أإصص -اب-ه خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة أل-تسص-خ Úق-ب-ل

مبارأة ألفريق أمام تضصامن سصوف ‘
ألدور  32من كاأسض أ÷زأئر».
ومن أÙتمل أن يغيب بن يحيى عن
م -ب -ارأة ف -ري -ق-ه ي-وم أÿم-يسض أل-ف-ا—
ديسصم Èضصمن أ÷ولة  13أمام أإ–اد
ب -ل -ع -ب -اسض ،سص -ي -م -ا و أن -ه سص -ي -ع-ود أإ¤
ألتدريبات يوم ألإثن Úأو ألثÓثاء.
وأسص -ت -دع -ى أŸدرب ب-ول ب-وت خÓ-ل
أ◊صصة ألتدريبية ألتي جرت ألأحد
أربعة لعب Úمن ألفريق ألحتياطي،
وي- -ت- -ع- -ل- -ق ألأم- -ر ب- -ك -ل م -ن أ◊ارسض
أوع -م -رأن ،أل -ظ -ه Òألأيسص -ر ح-م-رأء،
وسصط أŸيدأن يعيشض وصصانع ألألعاب
بن قرينة.

ليطــــــــــا‹:
الــــــــدوري ا إ

جنوى يسصقط جوفنت ـ ـوسس بثÓثي ـ ـ ـة
فجر نادي جنوى
ليطا‹ لكرة القدم،
ا إ
مفاجأاة من العيار
الثقيل ،بعد فوزه
الباهر على جوفنتوسس
بنتيجة  ‘ ،1-3اŸباراة
التي أاقيمت أامسس
Ãيدانه ◊سشاب
ا÷ولة ال 14لبطولة
لو¤
الدرجة ا أ
ليطالية لكرة
ا إ
القدم.
ج -اءت ث Ó-ث -ي -ة أصص -ح -اب
أألرضض ‘ شصوط أŸبارأة
أألول ،وح - -م - -لت ت- -وق- -ي- -ع
أŸه- -اج- -م أألرج- -ن- -ت -ي -ن -ي
ألشصاب جيوفا Êسصيميو،Ê
‚ل أŸدير ألفني دييغو
سص -ي -م -ي -و Êم -درب ف -ري-ق
أت-ل-ت-ي-ك-و م-دريد أإلسصبا،Ê
مسص - - - -ج  Ó- - - -ه- - - -دف‘ Ú
ألدقيقت 3 Úو ،13قبل أن
يتكفل مدأفع جوفنتوسض،
ألÈأزيلي أليكسض سصاندرو،

ب- -إاح- -رأز أل -ه -دف أل -ث -الث
ب- - -اÿط - -أا ‘ م - -رم - -اه ‘
أل-دق-يقة  ،29ف -ي-م-ا أح-رز
ألبوسصني مÒأليم بيانيتشض
ه -دف أل -ي-و‘ أل-وح-ي-د ‘
ألدقيقة .82
وت -ع -د ه -ذه ه -ي أل-ه-زÁة
أألك÷ Èوف- -ن- -ت- -وسض ه -ذأ
أŸوسص- - - -م ‘ ج- - - -م- - - -ي - - -ع
أل -ب -ط -ولت ،وأألو ¤م -ن -ذ
سصقوطه أمام ميÓن خارج
أل -دي -ار ب-ه-دف ن-ظ-ي-ف ‘
أ÷ول-ة أل-ت-اسص-ع-ة ،ل-يتجمد

رصص -ي -ده ع -ن-د  33نقطة،
وي -ع -ي-د أ◊ي-اة م-ن ج-دي-د
لصصرأع ألصصدأرة ،حيث أنه
أصصبح يبتعد فقط بأاربع
ن - -ق - -اط ع - -ن أل- -وصص- -ي- -ف
م -ي Ó-ن ،وروم-ا أإلي-ط-ا‹،
‘ حالة فوزه مسصاء أليوم
على ضصيفه بيسصكارأ.
‘ أŸق -اب -ل ،رف -ع ج -ن-وى
رصص -ي -ده ل -ل-ن-ق-ط-ة ‘ 19
أŸركز ألتاسصع ،مع تبقي
مبارأة مؤوجلة له أمام
فيورنتينا.

لŸانيــة(ا÷ولة )12
البطولة ا أ

شصـ ـ ـ ـالك يفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز
Ãشصاركـ ـ ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـن طـ ـ ـ ـالب
ويحافظ على مركزه الثامن
فاز فريق ششالك  04على ضشيفه
دارمششتاد بنتيجة (◊ )1-3سشاب
ا÷ولة ال 12من البطولة الأŸانية
لكرة القدم ،يوم الأحد ‘ ،اللقاء الذي
عرف مششاركة الدو‹ ا÷زائري نبيل
بن طالب.
وسشجل اأهداف النادي الأزرق كل من
كولسشيناك ( )26و ششوبو موتينغ ()60
وششوبف ( ‘ ،)90ح Úسشجل الهدف
الوحيد لدارمششتاد الÓعب هيل)9( Ò
واأقحم وسشط ميدان اÿضشر ( 22سشنة)
‘ هذا اللقاء كاأسشاسشي ليتم اسشتبداله
بزميله اسشطمبو‹ ‘ الدقيقة .69
وبهذا الفوز يحافظ ششالك على مركزه
الثامن ب 17نقطة على بعد  13خطوة
عن اŸتصشدر ليبزيغ و 10نقاط عن
حامل اللقب وصشاحب اŸركز الثاÊ
بايرن ميونيخ

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
17194 www.ech-chaab.com
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 ·Óلكرة إليد إناث
بطولة إفريقيا ل أ

خÓل فÎة إلنتقالت إلشصتوية
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الفريق الوطني سسافر إا ¤أانغو’ ‘ ظروف جيدة

نادي بارادو يوافق على تسسريح منصسوري لـ «العميد»
منصسوري من حيث اإلمكانيات الفنية والتقنية لكنه
› Èعلى العمل أاك ÌخÓل الفÎة اŸقبلة من
أاجل –سس Úمسستواه وتفادي اإلكثار من اŸراوغات
وهي اÓŸحظة التي وجهها له ‘ أاك Ìمن مناسسبة
اŸدرب السسابق للفريق جمال مناد خÓل تربصس
بولونيا.

تربصص إاسسبانيا من  2إا 14 ¤جانفي

وإف - - -قت إدإرة ن- - -ادي ب- - -ارإدو ع- - -ل- - -ى
تسص -ري -ح إل Ó-عب زك -ري -ا م -نصص -وري إ¤
م -ول -ودي-ة إ÷زإئ-ر ‘ فÎة إلن-ت-ق-الت
إلشص -ت-وي-ة ب-ع-د أإن ت-وصص-ل إل-ط-رف-ان إ¤
إت-ف-اق ي-قضص-ي ب-السص-م-اح لÓ-عب إŸذكور
بخوضس Œربة جديدة مع «إلعميد» .

عمار حميسسي
ينصس العقد ا÷ديد على حصسول إادارة بارادو
على قيمة مالية معتÈة مقابل التخلي عن خدمات
منصسوري لصسالح اŸولودية مع الحتفاظ بأافضسلية
التفاوضس مع أاي ناد أاجنبي يريد التعاقد مع هذا
الÓعب اŸوهوب .
ول Áلك م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر Ãوجب ال- -ع -ق -د
ا÷دي -د أاي سس -ل -ط -ة ع -ل -ى الÓ-عب ‘ ح-ال ت-ل-ق-ى

ع-رضس-ا خ-ارج-ي-ا ألن ن-ادي-ه السس-اب-ق اح-ت-ف-ظ ب-ه-ذه
األفضسلية لصسا◊ه فيما يخصس التفاوضس على مدة
العقد واŸقابل اŸا‹ .
وال- -غ- -ريب ‘ ال- -ع- -ق- -د ا÷دي- -د ال -ذي سسÒب -ط
منصسوري «بالعميد» أان هذا األخ Òلن يسستفيد من
أاي عائد مادي ‘ حال احÎف الÓعب ‘ احد
األندية األوروبية و هو األمر الوارد ‘ اŸسستقبل .
وك- -انت ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ق -د
رفضست تأاهيل منصسوري للعب ‘ مولودية ا÷زائر
قبل انطÓق اŸوسسم بسسبب تأاخر مسسؤوو‹ هذا
األخ ‘ Òوضسع ملفه على مسستوى الرابطة لتأاهيله
‡ا أاجÈه على العودة إا ¤فريقه.
وتأاثر الÓعب كثÒا من الناحية النفسسية خاصسة
انه خاضس مرحلة التحضس Òمع اŸولودية ‘ بولونيا
قبل انطÓق اŸوسسم لكنه اج Èعلى العودة إا¤
فريقه ليخوضس معه مرحلة الذهاب للرابطة الثانية
.
ول Áتلك فريق مولودية ا÷زائر لعبا بحجم

ي -خ -وضس م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ت -ربصس-ا –ضسÒي-ا
بإاسسبانيا –سسبا Ÿرحلة العودة من  2إا 14 ¤جانفي
اŸقبل حيث سسيقوم اŸدرب مواسسة بالÎكيز على
ال -ع -ام -ل ال -ف -ن-ي م-ن أاج-ل –سس ÚاŸسس-ت-وى ال-ع-ام
للفريق.
ويجري الفريق هناك مباريات ودية قد يصسل
عددها إا 4 ¤وهو ما Áنح اŸدرب مواسسة فرصسة
Œريب كل الÓعب Úإاضسافة إا ¤شسحن بطارياتهم
قبل خوضس مرحلة العودة التي سستعرف مشساركة
الفريق ‘ كأاسس «الكاف» .

حشسود وعزي يعودان أامام سسريع غليزان
يسس- -ت- -ف -ي -د ف -ري -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر م -ن
خدمات الثنائي عزي وحشسود اللذان غابا عن
مواجهة الكأاسس التي جرت Ãلعب بولوغÚ
أاول أامسس بسس -بب ال -ع -ق -وب -ة ،و ه -و م -ا ي-ج-ع-ل
مشساركتهما أامام سسريع غليزان مؤوكدة .
ول Áلك مواسسة بدائل كثÒة على ا÷هة
اليمنى من الدفاع على وجه اÿصسوصس حيث
ك -انت م -واج -ه -ة أاوŸب -ي أارزي -و ف -رصس-ة ل-ه-م-ا
لسستنفاذ العقوبة اŸسسلطة عليهما من طرف
÷ن-ة النضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة اÎÙفة
لكرة القدم .

ﬁمد سصوقار (مولودية إ÷زإئر) لـ «إلشصعب»:

بدأانا رحلة الدفاع عن لقبنا بنجاح ...

قاد فريقه إ ¤إلتأاهل إ ¤إلدور إلـ  16من
منافسصة كأاسس إ÷مهورية أإمام فريق أإوŸبي
أإرزيو ‘ إŸبارإة إلتي جمعت بينهما Ãلعب
ع -م -ر ح -م -ادي ب -ب-ول-وغ ،Úإتصص-ل-ن-ا Ãه-اج-م
إل -ع -م -ي -د «ﬁم -د سص -وق -ار» إل -ذي ع -اد ل-ل-عب
أإسص -اسص-ي-ا Ãن-اسص-ب-ة ل-ق-اء إل-ك-أاسس وع-اد ب-ه إ¤
إلتهديف ‘ ،هذإ إ◊وإر.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
^ «إلشص -عب» :ب-دإي-ة رح-ل-ة إ◊ف-اظ ع-ل-ى
إلسص -ي -دة إل -ك-أاسس ك-انت صص-ع-ب-ة أإم-ام م-ن-افسس
لعب دون مركب نقصس؟
^^ ﬁم-د سص-وق-ار :ل -عب دون م -ركب ن -قصس
وب ّ-ي -ن ب -أان -ه ل -يسس ه-ن-اك ف-ارق ك-ب ‘ ÒاŸسس-ت-وى،
سسجلنا الهدف األول وسسÒنا اŸباراة كما كنا نريد،
ودخلنا ‘ التسساهل وهو ما كلفنا تعديل النتيجة،
ا◊م -د ل -ل-ه أان-ن-ا “ك-ن-ا م-ن إاضس-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-اÊ
بسسرعة كبÒة وتفادينا اللعب –ت الضسغط أامام
فريق ليسس لديه ما يخسسره ،وبعدها أاضسفنا الهدف
الثالث من ركلة جزاء وا◊مد لله أاننا “كنا من
ترجمتها إا ¤هدف بعدما “كن الزوار من إاضسافة
الهدف الثا ‘ Êالوقت البدل الضسائع من الشسوط
الثا ،ÊاŸهم ‘ هذا اللقاء أاننا “كنا من التأاهل
إا ¤الدور الـ  ،16ل أاخفي عليك ‘ الكأاسس أاحبذ
ال -ل -عب ضس -د م -ن -افسس Úم-ن اÎÙف األول ،ألن-ن-ا
سسنخوضس ذلك اللقاء ومعطيات كثÒة لدينا عكسس
ال -ل -عب أام-ام ف-رق صس-غÒة ي-ج-ع-لك ت-ل-عب م-ت-خ-وف-ا
بعضس الشسيء من حدوث اŸفاجأاة خصسوصسا إاذا ⁄
تتمكن من فتح باب التسسجيل باكرا ،اŸهم أان رحلة
ا◊ف -اظ ع-ل-ى ل-ق-ب-ن-ا م-ا زالت ق-ائ-م-ة وت-أاه-ل-ن-ا إا¤
ال- -دور اŸق- -ب -ل وسس -نسس Òه -ذه اŸن -افسس -ة م -ب -اراة
Ãباراة وسسنعمل على بلوغ أادوار متقدمة وŸا ل
خ -ط-ف ال-ل-قب ال-ت-اسس-ع ‘ ت-اري-خ ال-ن-ادي و–ط-ي-م
الرقم القياسسي اÙلي ،لنصسبح الفريق ا÷زائري
األك Ìتتويجا ‘ السسيدة الكأاسس.
^ ع -ودتك ل -ل -عب ك -انت م -وف -ق -ة ب -ع -دم -ا
سص -ج-لت إل-ه-دف إل-ث-ا ‘ Êإل-ل-ق-اء وإل-ث-ا Êلك
بأالوإن إلعميد؟
^^ ا◊مد لله “كنت من العودة إا ¤أاجواء
التهديف ‘ لقاء الكأاسس أامام فريق أاوŸبي أارزيو،

يبدو أان التوفيق معي هذا اŸوسسم إال مع فرق
ال -غ -رب ا÷زائ -ري و–دي -دا ف-رق م-دي-ن-ة وه-ران،
بعدما “كنت من تسسجيل أاول أاهدا‘ ‘ اŸوسسم
بأالوان اŸولودية ضسد فريق مولودية وهران (يقولها
م- -ازح- -ا) ⁄ ،أاسس- -ج -ل م -ن -ذ ا÷ول -ة اÿامسس -ة م -ن
الرابطة اÎÙفة األو ،¤وكان من اŸهم جدا
اليوم أان أاسسجل هد‘ الثا Êخصسوصسا أان الشسك بدأا
ي- -تسس- -رب إا‹ ،ا◊م- -د ل- -ل- -ه ه- -دف ج- -اء ‘ وق -ت -ه
وبطريقة جميلة وبعد  15ثانية من تعديل نتيجة
اŸباراة من قبل الضسيوف و‘ اŸباراة التي عدت
فيها إا ¤جو اŸنافسسة بعد غياب طويل ،كما أان
التشسكيلة األسساسسية التي دخلت أامام أارزيو تؤوكد بأان
للمدرب «كمال مواسسة» نية حسسنة ‘ إاعطاء لكل
الÓ-ع-ب Úف-رصس-ة إلظ-ه-ار إام-ك-ان-ي-ات-ه-م ،وال-تشسكيلة
التي لعبت لقاء الكأاسس غالبيتها من الحتياطيÚ
وهو ما يعطينا جرعة أاكسسج Úمفيدة لباقي مشسوار
البطولة.
^ تلقى منافسصة قوية من قبل زمÓئك ‘
إلهجوم؟
^^ اŸنافسسة ل تخيفني وŸا أامضسيت للعميد
كنت أاعي ما ينتظر ،Êاليوم كما شساهدت عدت إا¤
اŸن-افسس-ة وسس-ج-لت ،وزم-ي-ل-ي «ع-ن Îج-م-ع-و »Êهو
اآلخ -ر ف -ت -ح ع -داده م -ن األه -داف ول -عب م-ب-ارات-ه
األو ¤أاسساسسيا ‘ اŸوسسم ،كما أان زميلي اآلخر
«نقاشس» بدأا يسسÎجع بريقه ،و»بوقشس» بات عÓمة
مسس -ج -ل -ة ‘ ال -ف -ري -ق ،ك -م-ا أان اŸداف-ع Úولع-ب-و
الوسسط سسجلوا عددا معتÈا من األهداف وكل هذا
‘ صسالح الفريق ،ألن اŸنافسسة تخدم التشسكيلة
بطريقة أاو أاخرى.
لدإرة ق- -امت بÎق- -ي- -ة ه -دإف ف -ري -ق
^إ إ
Óك-اب-ر ،أإل يشص-ك-ل ذلك
لم -ال «ع -م -اشص-ي» ل -أ
إ آ
بعضس إلضصغط؟
^^ ل أابدا ،أامر جيد أان يتم ترقية لعب Úمن
فريق اآلمال« ،عماشسي» تدرب معنا هذا األسسبوع
ول-دي-ه إام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة وÁك-ن-ه ت-ق-د Ëاإلضس-اف-ة،
م -رح -ب -ا ب -ه وب -ك -ل لعب Áك -ن -ه ت-ق-د Ëاإلضس-اف-ة
ل -ل -ف -ري -ق ،وه -و م -ا سس -ي -م-ك-ن-ن-ا م-ن ب-ل-وغ اأه-داف-ن-ا
اŸسس- -ط- -رة ‘ ب- -داي- -ة اŸوسس -م« ،ع -م -اشس -ي» وك -ل
ال Ó-ع -ب Úاآلم -ال ال -ذي ت -ن -وي اإلدارة ت -رق -ي -ت -ه -م
سس -ي -ك -ون -ون ﬁظ -وظ Úألن -ه -م سس -ي -ج-دون ف-ري-ق-ا
متكام Óوغنيا من الناحية الفردية وا÷ماعية وهو
م-ا سس-يسس-م-ح ل-ه-م م-ن ال-ت-أاق-ل-م بسس-رع-ة ن-ت-م-نى لهم
النجاح ،كما أان هؤولء سسيقومون بكل شسيء من أاجل
الÈوز وهو ما سسيحثنا على العمل أاك Ìلضسمان
تواجدنا ‘ التشسكيلة األسساسسية ،وكما قلت لك منذ
قليل اŸنافسسة إايجابية بشسكل أاو بآاخر.
^ تسص -ت -ق -ب -ل-ون سص-ري-ع غ-ل-ي-زإن ‘ إ÷ول-ة
إŸقبلة دون جمهور؟
Óسسف “ت معاقبة أانصسارنا مرة أاخرى،
^^ ل أ
وه -و م -ا سس -ي -ح -رم -ن-ا م-ن ال-ف-رج-ة ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
الصسعب الذي سسنخوضسه ضسد فريق سسريع غليزان
القوي والذي أاظهر علو كعبه مع كبار اÎÙف
األول ،لقاء يجب أان ندخله بقوة ونلعبه بـ  ٪ 200من
إامكانياتنا حتى نسسÎجع ما فاتنا ‘ الداربي أامام
شسباب بلوزداد ،الفوز ضسروري حتى نبقى ‘ السسباق
على اللقب وŸا ل خطف اŸركز األول إاذا تعÌ
الرائد.
^ ت-وإج-ه-ون م-ول-ودي-ة ب-ج-اية يوم Úبعد

ذلك؟
^^ م -ب -اراة صس-ع-ب-ة ه-ي األخ-رى أام-ام م-ن-افسس
جريح يعمل على العودة ‘ الÎتيب العام للبطولة،
األهم من كل ذلك هو أان اللقاء سسنخوضسه دون
ج-م-ه-ور وخ-ارج م-ل-عب ال-وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة ببجاية،
وهو ما قد يكون ‘ صسا◊نا لنعود بفوز يسسمح لنا
بالقÎاب من هدفنا ،اŸهم هو أان األسسبوع اŸقبل
ف-اصس-ل وم-ن-ع-رج ح-اسس-م ‘ ب-اق-ي مشس-وار ال-ب-ط-ول-ة
ويجب علينا أان ل ‰ر جانبا.

ح-ل إل-ف-ري-ق إل-وط-ن-ي ل-ك-رة إل-ي-د إن-اث ‘
حدود إلسصاعة  3:00من صصباح أإمسس بأانغول
م -ن أإج -ل إŸشص -ارك -ة ‘ ب-ط-ول-ة أإ· إف-ري-ق-ي-ا
إلتي سصتجري وقائعها ب Úإلـ  28نوفم Èوإلـ
 4ديسص- -م Èوك- -ان ذلك ع Èرح -ل -ة ع -ادي -ة
ق -ادت -ه م -ن م -ط -ار ه -وإري ب -وم-دي-ن ب-ح-دود
إلسص-اعة  15:00مسص-اء م-رورإ Ãدي-ن-ة إل-دإر
إل -ب -يضص -اء إŸغ -رب -ي -ة وصص -ول إ ¤إل -ع-اصص-م-ة
لنغولية.
إ أ

نبيلة بوقرين
عرفت الرحلة تواجد وفد يتكون من  23عضسو
يتعلق األمر بكل من الطاقم Úالفني والطبي بقياد
الثنائي زه Òقرنان ومسساعده الصسربي سسم Òزوزو
إاضسافة إا 17 ¤لعبة معنية باŸنافسسة هذا حسسبما
أاكده لـ «الشسعب» مسسؤوول البعثة عمران سسطمبو‹
‘ قوله «الوفد يتكون من  23عضسو من طاقمÚ
طبي وفني وبعضس اŸسسÒين ‘ ال–ادية إاضسافة
إا 17 ¤لعبة بينهن واحدة احتياطية».
واصسل ﬁدثنا قائ« Óاألمور تسس Òبشسكل عادي
” ضس -ب -ط ك -ل ال -ت -ف-اصس-ي-ل م-ن أاج-ل ضس-م-ان راح-ة
الÓ-ع-ب-ات والسس-م-اح ل-ه-ن ب-الÎك-ي-ز ع-لى اŸنافسسة
فقط ،خاصسة أان الرحلة شساقة وبعدها سسنتوجه
مباشسرة إا ¤القرية التي ” –ديدها إلقامة كل
الوفود وهي خارج اŸدينة وقريبة من القاعة التي

نادي نابو‹

اسستقدام زازا ‘ مقدمة ا’هتمامات
ذكرت تقارير صصحفية إيطالية أإن نابو‹
إسص- -ت -ق -ر ع -ل -ى ضص -م سص -ي -م -و Êزإزإ ،م -ه -اج -م
ج -وف -ن -ت -وسس ،إŸع -ار إ ¤صص -ف -وف وسصت ه -ام
يونايتد هذإ إŸوسصم.
وي -ع -ا Êن -اب -و‹ ‘ خ-ط ال-ه-ج-وم خÓ-ل ال-فÎة
األخÒة ،بعد إاصسابة البولو Êأاركاديوز ميليك‚ ،م
الفريق ‘ ،الرباط الصسليبي للركبة ،ما أابعده لفÎة
طويلة.
وانتقل زازا مطلع هذا اŸوسسم إا ¤وسست هام
قادمًا من جوفنتوسس ،على سسبيل اإلعارة بشسرط أان
تتحول إا ¤بيع نهائي حال شسارك ‘ عدد مع Úمن
اŸباريات.
وقال موقع «فوتبول إايطاليا» ،أامسس ،إان نابو‹
اسستقر على زازا ليكون الهدف الرئيسسي خÓل فÎة
النتقالت الشستوية ،بعد أان فشسل مانولو جابياديني
‘ التأاقلم مع طريقة لعب الفريق كمهاجم.
وأاضساف اŸوقع أان ماوريسسيو سساري ،اŸدير
الفني للفريق اإليطا‹ ،كان يريد ضسم ليوناردو
بافوليتي ،مهاجم جنوى ،إال أان مغالة ناديه ‘
طلباته اŸادية جعل اŸدرب يغ Òفكره.
وتابع «وسست هام سسيكون أاك Ìسسعادة لÓسستماع

إا ¤عرضس نابو‹ ،بعدما فشسل زازا ‘ تسسجيل أاي
هدف منذ انتقاله للهامرز مطلع هذا اŸوسسم».
وواصس -ل «ف -وت -ب -ول إاي-ط-ال-ي-ا»« ،وسست ه-ام ع-ل-ى
اسستعداد إلبعاد زازا عن اŸباريات حتى ل تتحول
صسفقة اإلعارة إا ¤بيع نهائي ،ومن ثم يتم إاجبار
ال Ó-عب ع -ل -ى ال -ع -ودة إا ¤ج -وف -ن -ت-وسس ،وب-ال-ت-ا‹
سس -ي -ت -وجب ع -ل -ى ن -اب -و‹ ال -ت -ف-اوضس م-ب-اشس-رة م-ع
البيانكونÒي».

بايرن ميونيخ

“ديد عقد ريبÒي لعام واحد
مدد الفرنسسي فرانك ريبÒي ،جناح فريق بايرن ميونيخ ،عقده مع
ال -ن-ادي ال-ب-اف-اري Ÿدة م-وسس-م واح-د ،ب-ع-د ع-ودة ه-ون-يسس ،ل-رئ-اسس-ة
العمÓق األŸا.Ê
وأاعلن بايرن ميونيخ ،التجديد لريبÒي البالغ من العمر (33
عاًما) ع Èموقعه الرسسمي لينتهي عقده ‘  2018بدًل من
.2017
وانضسم ريبÒي إا ¤صسفوف بايرن ميونيخ ‘ صسيف 2007
قادًما من مارسسيليا الفرنسسي مقابل  25مليون يورو.
وسسجل ريبÒي  108هدف خÓل  333مباراة مع بايرن،
وفاز معه بلقب البوندسسليغا  6مرات ولقب كأاسس أاŸانيا 5
مرات ،ولقب دوري أابطال أاوروبا ‘ .2013
من جانبه ،قال ريبÒي ‘ تصسريحات للموقع الرسسمي للبايرن
«أاشسعر بسسعادة بالغة للعب لعام آاخر مع بايرن»».
ف-ي-م-ا أاشس-اد ك-ارل ه-اي-ن-ز روم-ي-ن-ي-غ-ه ،ال-رئ-يسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ن-ادي
البافاري ،بريبÒي موضسحًا‚« :اح البايرن ‘ السسنوات األخÒة يرتبط
ارتباطًا وثيًقا بوجود ريبÒي».

سسنلعب بها».
كما شسكر سسطمبو‹ كل ا÷هات التي قدمت
اŸسساعدة للفريق لضسمان راحته ‘ قوله «أاشسكر كل
من وزارة الشسباب والرياضسة على دعمها الكبÒ
وك- -ذا وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ال -ت -ي نسس -قت م -ع
القنصسلية األنغولية من أاجل تسسهيل مهام الوفد
ا÷زائري لتفادي كل العراقيل إاضسافة إا ¤رئيسس
ال-ل-ج-ن-ة األوŸب-ي-ة مصس-ط-ف-ى ب-راف ال-ذي سس-اعدنا
كثÒا من كل النواحي ولهذا فإان كل األمور تسس‘ Ò
الطريق الصسحيح حتى نسسمح لÓعبات بالÎيكز
على العمل فوق البسساط فقط خاصسة أاننا بصسدد
إاعادة بناء فريق وهدفنا تشسريف األلوان الوطنية
خÓل هذه الطبعة اإلفريقية بعد الÎاجع الكبÒ
الذي شسهدناه منذ  2014ولهذا خصسصسنا ملياري
سس -ن -ت -ي-م م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ت-حضسÒات وك-ذا اŸن-افسس-ة
الرسسمية».
وسس -ج -لت «الشس -عب» خ Ó-ل ت-واج-ده-ا ب-اŸط-ار
أاجواء رائعة وحماسسية ب Úجميع أاعضساء الوفد
وه- -ذا دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى اإلرادة وال- -ع- -م- -ل ا÷م- -اع- -ي
للمجموعة من أاجل –قيق نتائج إايجابية حسسبما
أاكده اŸدرب زه Òقرنان ‘ قوله «األمور رائعة
ونحن نركز على العمل ا÷ماعي ‘ جو عائلي
حتى نتمكن من تشسريف ا÷زائر رغم أان الرحلة
طويلة وشساقة Ãا أانها سستكون على مرحلت.»Ú

برنامج اŸنافسسة

@ إليوم
سسا  11 : 00تونسس  -غينيا (اÛموعة ب)
ج-م-هورية الكونغو
سس -ا 13 : 00
الدÁقراطية  -السسنغال (اÛموعة أا)
حفل الفتتاح
سسا 17 : 00
أانغول  -كوت ديفوار
سسا 18 : 30
(اÛموعة أا)
@ يوم  29نوفم:È
ا÷زائر  -الكونغو (ب)
سسا 15 : 00
الكامرون  -كوت ديفوار (أا)
سسا 17 : 00
السسنغال  -أانغول ( أا)
سسا 19 : 00
@ يوم  30نوفم:È
كوت ديفوار  -جمهورية
سسا 15 : 00
الكونغو الدÁقراطية ( أا)
سسا  17 : 00الكونغو  -تونسس (ب)
سسا  19 : 00الكامرون  -أانغول ( أا)
@ يوم  1ديسصم:È
سسا  15 : 00غينيا  -ا÷زائر (ب)
ج-م-ه-ورية الكونغو
سس- -ا 17 : 00
الدÁقراطية  -الكامرون (أا)
السسنغال  -كوت ديفوار (اأ)
سسا 19 : 00
@ يوم  2ديسصم:È
الكونغو  -غينيا (ب) :
سسا 13 : 00
تونسس  -ا÷زائر (ب)
سسا 17 : 00
أانغول  -جمهورية الكونغو
سسا 19 : 00
الدÁقراطية (أا)
@ يوم  3ديسصم :Èرإحة
يوم  4ديسسم :Èالدور ربع النهائي
لول (ب)
لو :¤الرابع (أا)  -ا أ
اŸباراة ا أ
اŸباراة الثانية :الثا( Êب)  -الثالث (أا)
اŸباراة الثالثة :الثا( Êأا)  -الثالث (ب)
لول (أا)  -الرابع (ب)
اŸباراة الرابعة :ا أ
@ يوم  5ديسصم:È
الدور نصسف النهائي واŸباريات الÎتيبية
(من اŸركز اÿامسس للمركز الثامن)
@ يوم  6ديسصم:È
اŸباريات الÎتيبية (من اŸركز اÿامسس
للمركز الثامن)
@ يوم  7ديسصم:È
النهائي واŸباراة الÎتيبية من أاجل اŸركز
الثالث.

فالك فال أÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
اإلثنين  28نوفمبر 2٠١٦

أ◊مل

ل يوجد أاسضوأا مِن أان ِتكون قويا
«لدرجة»  ..أان ل أاحد يتوقع
أانك «تحتاج» للُمسضاعدة.

22

الموافق لـ  27صضفر  ١٤٣8هـ

العـ ـدد١7١٩ ٤:

ألثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
ك - - -ي - - -ف «–ذف» ن - - -فسشك م- - -ن
اإلنÎنت بكبسشة زر واحدة؟

أانت محظوظ جدا ً إان كنت
تملك شضخصضاً تحكي له
تصضرفاتك السضيئة دون أان يفكر بأانك شضخصض
سضيء ،ألنه يعرف جيدا ً أان الذي داخلك أانقى
وأاجمل.

أ÷وزأء

الصضداقة ليسضت أان أاتحدث معك
وتسضمعني ،الصضداقة هي أان تنقذني من
بؤوسضي من أاخطائي من حزني ،وإال فإان
الحديث مع الغرباء سضيأاتي بنتائج أافضضل.

ه -ل ت -ت -ع -رضض إلزع -اج م -ن ب -عضض ال -غ -رب -اء ع -ل-ى
اإلنترنت؟ هل تخشضى أان تسضرق بياناتك الشضخصضية
ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي؟ أاو أان ي-ت-ع-رضض
بريدك اإللكتروني للقرصضنة؟ إاليك الحل.فقد عرضض
موقع سضويدي خدمة جديدة على زوار اإلنترنت،
الراغبين في حذف جميع بياناتهم التي سضجلوها
على أاي مواقع إالكترونية.ببسضاطة شضديدة ،ما عليك
سض-وى أان ت-دخ-ل ع-ن-وان ب-ري-دك اإلل-ك-ت-رون-ي وك-ل-م-ة
السضر ،وبكبسضة زر واحدة يمكنك إازالة أاي معلومات
م-رت-ب-ط-ة ب-ه-ذا ال-ب-ري-د ،ف-ي «غ-وغ-ل» و»ن-ت-ف-ل-ي-كسض»
و»ف -يسض -ب -وك» و»ت -وي -ت -ر» و»سض -ن -ابشض -ات» و»إاي ب-اي»
و»أام -ازون» وغ -ي -ره -ا.وم -ن خ Ó-ل ب -روت-وك-ول أام-ن-ي
لشضركة «غوغل» ،يتيح موقع « »deseat.meمسضح
ج-م-ي-ع ال-م-ع-ل-وم-ات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ب-ريد إالكتروني ما،
ب - - - -أاقصض- - - -ى درج- - - -ات األم- - - -ن اإلل- - - -ك- - - -ت- - - -رون- - - -ي
وال-خصض-وصض-ي-ة.وي-ق-ول ال-ف-ري-ق ال-م-ؤوسضسض ل-لموقع إان
جميع الخطوات الÓزمة لحذف أاي معلومات ،يتم
ات -خ -اذه-ا ف-ق-ط م-ن خÓ-ل ال-ح-اسضب الشض-خصض-ي ،ل
لمان.
خوادم اإلنترنت ،لمزيد من ا أ

º∏©J πg
^ أن ألمرأة كلما أرتفع ذكاؤؤها ؤنضضجها ألفكري زأد
أحتمال أن تظل عازبة ؤب Óشضريك لمدة طويلة من
حياتها.
^ أنه لكي يحافظ ألرجال على صضحتهم هم بحاجة
لقل
للخرؤج مع أصضدقائهم يومين في كل أسضبوع على أ أ
طبقا لنتائج ألبحوث ألعلمية..

ومضشــــــــــة
اإلعتذار ل يعني دائما أاننا على خطأا ..
لكنه في بعضض األحيان يعني أاننا نقدر
العÓقة التي تربطنا باألخرين ونحترمها
 ..ونمنحها أاهمية كبيرة.

‘ حبّك يا بÓدي

حبك يا جزائر ....يا أام
األبطال ورمز الكرامة
أاحبك يا زهرة قلبي ونور
عيني التي به أارى
أانت الحضضن الوفي
أانت المجد يا منبع الشضهامة
أاُحبك يا جزائر يا أام األوطان
وصضاحبة الفخامة
بك تبهج الحياة وبين كفيك
أاعانق السضÓمة أاحبك يا جزائر يا أام األسضود ومهد الشضجاعة
بأاشضجى األلحان أامدحك وأاُريدك دائما طليقة حرة
كالحمامة تحيا الجزائر أارضض الجهاد ومن أاحبها لن تصضيبه
الندامة

شش
غ
ل
ع
ق
مرأة
لــك
حامل -

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

لنتقام ،ؤألعمل أمتع من
^ ألعفو ألذ من أ إ
ألفرأغ ،ؤألقناعة أعظم من ألمال،
ؤألصضحة خير من ألثرؤة

^ ماهو الششي الذي ينبضض ب Óقلب؟

–مل
أبن
ها ألصشغ..Òو جنينا-و
ع
ل
ى
هم ثÓثة أ كتفها
ششخاصص

^ دأئماً ُهناك تعويضس رباني مُخبأا عند
ألله ف Óتحزن.

للعبــرة
كان في سضالف
العصضر والزمان سضلطان يحكم إامارة وله ولدان
إاب- -ن وب- -نت وح- -ول- -ه ال- -خ -دم وال -حشض -م وال -وزاء
وال-مسض-تشض-اري-ن يسض-تشض-ي-ره-م ويسض-تعين بهم على
تسضيير إامارته وكان من بين مسضتشضاريه ومقربيه
وزير مسضتشضار حكيم وقصضير القامة ،يقدم له
النصضح في أامور اإلمارة وقليل التزلف يعمل
دوم -ا ب -ح -ك-م-ة وت-دب-ر إال أان-ه ق-ل-ي-ل اإلح-ت-ك-اك
بالسضلطان على غير عادة باقي الوزراء وكان إاذا
ح -دث م -ك -روه ل -لسض -ل -ط -ان يسض -ارع ال -وزراء إال-ى
م-واسض-اة السض-ل-ط-ان ب-م-خ-ت-ل-ف ع-ب-ارات ال-ت-نميق
وال -ت -زل -ف إال أان ال -وزي -ر ال -مسض-تشض-ار ك-ل-م-ا أات-ى
لمواسضات السضلطان يكتفي بعبارة واحدة وهي
(دفع الله ما كان أاعظم) ،توالت األيام والشضهور
والسض-ن-ي-ن ك-ب-ر إاب-ن السض-ل-ط-ان ف-ام-ت-ط-ى حصضانه
وخرج برفقة الحرسض في جولة صضيد وأاثناء
م -ط -اردت -ه ألح -دى ال -ط -رائ -د ت -ع -ث-ر ب-ه ج-واده
فسضقط األمير من على جذوة حصضانه فارتطم
رأاسض -ه ب -ح -ج -ر ف -م -ات ل -ت -وه ف-ح-م-ل-ه ال-ح-راسض
مسضرعين إالى القصضـ ـ ـر فلما انتهى الخبر إالى
السضلطان سضقط مغشضيا عليه من شضدة الصضدمة
وانتهى الخبر إالى كامل اإلمارة فجاءه الوزراء
والمقربين يقدمون التعازي ويتباكون وأاكثروا
م -ن ال -ل -وم ع -ل -ى ال -ح -راسض وي-ق-ول-ون ل-ه ل-و ول-و
وف -ت -ح -وا ع -ل -ي-ه أاب-واب الشض-ي-ط-ان ،ل-ك-ن ال-وزي-ر
ال -مسض -تشض -ار ج -اء م -ت -أاخ -را ع -ن ب -اق -ي ال -وزراء
وعندما تقدم إالى تعزيته قال له (دفع الله ما
ك -ان أاع -ظ -م) ف -ح -ز ذلك ف -ي ن -فسض السض -ل-ط-ان

ألسشرطان

قد يكون أاقرب الناسض إاليك..
أابعدهم عنك! ويكون أابعدهم عنك
أاقربهم إاليك ..فالقرب بالشضعور ل الحضضور.

لسشد
أ أ

في ممرات الحياة  ..تغمرنا
أاشضياء جميلة تسضعدنا! ثمّ تذهب
ول تعود أابدا  ..ليتنا نمتلك معجزة لـ نبقيها.

ألعذرأء

ل ُتعاتب منّ َتوقف َعّن السضؤوآال
عّنك ،رَبما أاصضبَح سضعيدا ً بُدوَنك.

أŸيزأن

ينام العبد على أامر قد يئسض
منه ،ويسضتيقظ على انفراجه!
دع الخالق يجبر كسضر قلبك ..
وارِم همومك وراء ظهرك.

ألعقرب

قد ترى صضديقك يطعنك ،وترى
ى أاغنياء
عدوك ينقذك ،وقد تر َ
يرتشضون ،وفقراء يتصضدقون ،إانها
الدنيا.

ألقوسص

دفـ ـ ـع الل ـ ـ ـه ما كـ ـ ـ ـ ـان أاعظ ـ ـ ـ ـم

أبـتـسشـم

ل تتوقف عندما تتعب ،توقف
عندما تنتهي نحن المسضتخلفون
على هذه األرضض لبد من وضضع
بصضمة في هذا العالم يذكرونك فيها من
بعدك إان شضاء الله.

أ÷دي

^ ألفخامة أيام ألبتدأئي:
لسضتاذ أؤرأق
لما يعطيك أ أ
Óسضتاذ في
ؤيقولك ؤصضلها ل أ
ألفصضل ألثاني تحسس نفسضك
Óمم ألمتحد.
مبعوث ل أ

واغتاظ منه أايما اغتياظ لكنه أاظهر له مالم
يضضمر وعزم في نفسضه على قتله ظنا منه أانه
يكرهه ويتمنى زوال ملكه ومرت األيام فحضضر
السض -ل -ط -ان ق-ف-ة ب-ه-ا أان-واع م-ن ال-ف-اك-ه-ة ووضض-ع
بداخلها أافعى خطيرة ثم وضضعها على رف عالي
وانتظر قدوم الوزير المسضتشضار فلما جاء قابله
السض -ل-ط-ان ب-ال-ت-رح-يب وأاج-لسض-ه ب-ج-ان-ب-ه وأاخ-ذا
يتعاطيان الحديث حول شضؤوون اإلمارة والرعية،
وب -ع -د أان ف -رغ -ا م-ن ح-دي-ث-ه-م-ا ق-ال السض-ل-ط-ان
ل-وزي-ره ال-مسض-تشض-ار ل-ن-ت-ن-اول ق-ل-ي Ó-م-ن ال-فاكهة
فأاشضار لهذا األخير بأان يأاتي بتلك القفة إال أان
الوزير لم يدركها لقصضر قامته فأاشضار له بأان

يسضتعين بكرسضي ليصضل إالى القفة فأاخذ الوزير
الكرسضي واسضتعان به وما أان هم بمد يده إالى
ال -ق -ف -ة ح -ت-ى ان-كسض-رت إاح-دى أارج-ل ال-ك-رسض-ي
فسض -ق -ط ال-وزي-ر ع-ل-ى األرضض وان-كسض-رت رج-ل-ه
فأاسضرع إاليه السضلطان وحمله وأاخذ يواسضيه نظر
إاليه الوزير وتطلع في وجهه مبتسضما ثم قال له
(دفع الله ما كان أاعظم) عندها فقط أادرك
السضلطان مدى عظمة تلك الكلمة فقربه منه
أاك -ث -ر وصض-ار ل ي-ف-ارق-ه وزوج-ه إاب-ن-ت-ه ال-وح-ي-دة
وأاصضبح يسضير معه شضؤوون الرعية توكل على عالم
الغيب وقل (دفع الله ما كان أاعظم).
الحمد لله

^ إأذأ أحتدم ألنقاشس مع أحد
ؤلم تجد شضيئا ترد عليه به
 ..ألحل أنك تقلد صضوته أهم
شضي ل تسضتسضلم.

هناك بعضض الهدايا يتأاخر
قدومها لحكمه إالهية ل نعرفها
..ورغم أانها بنظرنا متأاخرة إال اأنها تبقى
هدية ..فلنفرح بها.

ألدلو

ِحين تمّر بك نسضمة تÓمسض
روحك ،،،ثق أانها دعوة صضادقة
من شضخصض ل ينسضاك.

أ◊وت

تحتقر عاصضيا ضضعف أامام
شضهوته ،فقد تنام وأانت مغتر
بطاعتك بينما ينام ودمعاته على وجهه ندما
على ما فّرط في جنب الله ،فيقبله الله و
يقبلك.

áMGÎ°SG

اإ’ثنين  ٢8نوفم ٢٠١٦ Èم
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متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٢٨نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

’عب دولي

ارشسد

جزائري

رقد

دردشسة
لسسهم
اأ

٥

٦

مرتفع
أارضسي

سسئم

شسغل

شسكى

متشسابهة

رقد «م»

٢

8

ظهر
والدتي

قهرة
اسسم علم
مؤونث «م»
كثير

٤

تويج

٣

مدرب
فرنسسي لكرة
القدم

لفظ هاتفي
«م»
’عب دولي
في قطر
١

ا’سسم اأ’ول لنجم منتخب ايطاليا

فر
٢

٣

٤

٥

٦
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اختبر معلوماتك
عرفت الخرطوم بالعاصسمة المثلثة
ومن تكون العاصسمة العربية التي
تعرف بالمدينة المدورة؟

ا

`` 6
`7
` 8
9

الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٣٤ = ٣١ + ٤٢ + ٤١ + ٣٠ + ٠٣ + ٩٣ + ٩٤
الحل  /تسسل وتثقف

الكلمـــــــات:

ج  /البلد الذي لم يدون
دسستوره هو «بريطانيا»

` 10

عموديا  )١ناعم ،لوم ،وجع ،رن ،بي،
رومانيا ،ناسص ،كد ،ل.ل ،ابر ،يا ،يطوي ،نلم،
عمل ،اصسفر ،مل ،ماسص ،فا ،حلواجي،
المسسبح ،لز ،حسص ،دل ،امسص ،على
مصسباحي.

` 11

السسفير ،السسعادة ،السسبل ،السسيف ،السسكر ،السسندباء ،السسوسس،
السسيبوسس ،السسكينة ،السسÓم ،السسرير ،السسالم ،السساعد،
السسطح ،السسهم ،السسنارة ،السسيارة ،السسقف ،السسهل ،السسحر،
السسينما ،السسوبر ،السسعيد ،السسريع ،السسياسسة،

رجاء

`

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

التنفسص

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

مرضص

حرف جر

اللغز:

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

مرضص
صسدري

جوهر

مدرب
منتخب
نيجيريا

رمانة
اسسÎاحة
القافلة
رشسيد ميموÊ

اخفق

ثلثا غÓم

خاصستي «م»

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.

مدافع
برسسلونة

ثم «م»

قر

٧٣٠

يتبع
رجاء

ازهار

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس 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
لفنان شسهيد ينحدر من
ولية تيارت.

١

هد

اسستيقظ «م»
وطني
رسسول

١7١٩٤

رقــــــــــم

حطم

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

 ) ١مخترع الفوتوغراف «الحاكي»
 ) ٢يدعي النبوة ،ردد،
 ) ٣اسسم موصسول ،اخفى ،حرف مكرر،
والدة
’ ) ٤يداع ،مقعد،
 ) ٥فعل ماضسي ناقصص ،للنفي ،صسفرة
البيضص،
 ) ٦للنصسب ،يؤوم الجماعة ،للمسساحة،
 ) 7لقياسص اأ’طوال ،سسئم ،متشسابه،
 ) 8شستم ،ثوب عريضص وواسسع،
 ) ٩انتفاح،
 ) ١٠قليل ،تقيّد أاو ارتباط،
 ) ١١نهر بأاوروبا.

عموديا
) ١مخرج سسينمائي امريكي،
 ) ٢أاوت مبعثرة ،ضسمير للمخاطب ،حرف
مكرر
 ) ٣ثلثا نزل ،عمر’ ،يداع «م» ،ارشسد،
 ) ٤يسسرف ،مسسالك «م»،
 ) ٥مدينة مغربية ،عتب،
 ) ٦تام ،رقد «م»،
 ) 7عاصسمة افريقية ،حرف موسسيقي،
 ) 8يكاتب ،جل ،ثلثا انت،
 ’ ) ٩يفشسي ،عكسص أاصسغره
 ) ١٠أاتوج «م» ،للتعريف،
 ) ١١أانظف ،عاصسمة أاوروبية.

الفجر0٦.08...............:
مواقيت الظهر12.3٥...............:
الصصÓة العصصر1٥.13...............:
المغرب17.32..............:
العشصـاء18.٥8................:
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^  28نوفم :1٩٦0 Èشصارك وفد ل إ
ال- -ع- -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري ‘ Úاج -ت -م -اع
ب -روكسص -ل (ب -ل -ج -ي-ك-ا) ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
الدولية للنقابات ا◊رة ” .خÓله التنديد
بالسصياسصة الفرنسصية ‘ ا÷زائر.

ا’أثن 27 Úصصفر  1438هـ اŸوافق لـ  28نوفم201٦ Èم

الطقسص اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
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ميهوبي :ألعا ⁄بحاجة إأ ¤حنكة أألم Òللتعايشس وألسسÓم
’م Òعبد
أاشصاد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،بشصخصصية ا أ
القادر الفذة ‘ معا÷ة القضصايا الدولية ،مشصÒا أان العا⁄
’م Òعبد القادر ا÷زائري ‘
بحاجة ماسصة إا ¤حنكة ا أ
التعايشص والسصÓم ،داعيا خÓل إاشصرافه على ا’حتفا’ت
Óم Òعبد القادر من
’و ¤ل أ
اıلدة للذكرى  184للمبايعة ا أ
طرف أاعيان غريسص Ãوقع الدردارة ،إا ¤التعمق ‘ دراسصة
’مة ا÷زائرية الذين
التاريخ وا’هتمام أاك Ìبرجا’ت ا أ
مافتئت شصعوب الدول العظمى تعتني بدراسصة فكرها وقيمها
’نسصانية والسصياسصية.
ا إ

صصفقـــــــات
عموميـــــــة:

خ -ط -ى أألم Òع-ب-د أل-ق-ادر» ب-ع-د
رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة.
من جهته وزير ألثقافة عزألدين
م-ي-ه-وب-ي ولÓ-ه-ت-م-ام أل-ذي يوليه
ل -ك -ت -اب -ة أل -ت -اري -خ وت -ث-م Úألشض-ق
أŸت - -ع - -ل - -ق ب - -الÎأث ألÓّ- -م- -ادي
وأل -ه -وي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،أأع -ل-ن ع-ن
م -وأف -ق -ة أل-وصض-اي-ة ع-ل-ى ط-ب-اع-ة
ونشض -ر أل -نسض -خ -ة أÎŸج -م-ة ،م-ن
ط - -رف ف- -ري- -ق م- -ن أألك- -ادم- -يÚ
ب -ج -ام -ع -ة وه -رأن ،ل-ك-ت-اب «أأمÒ
أŸؤوم- -ن »Úل- -ل -ك -اتب أألم -ري -ك -ي
وأل -ن -اشض -ط Ãشض -روع أألم Òع-ب-د
ألقادر للÎبية جون كايزر.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

 4000ملـ ـ ـف نزأعـ ـ ـات أأمـ ـ ـام ›لـ ـ ـسس ألدولـ ـ ـة

يوجد حوا‹  4.000ملف
نزاعات متعلقة بتنفيذ
الصصفقات العموميةﬁ ،ل
دراسصة من طرف ›لسص
الدولة ،حسصبما أاعلنت اليوم
’حد با÷زائر العاصصمة،
ا أ
رئيسصة ›لسص الدولة السصيدة
عبد الصصدوق سصومية.

وأأوضضحت خÓل لقاء يدوم يومÚ
حول هذه ألنزأعات قائلة «لدينا
حوأ‹  4.000ملف نزأعات خاصضة
ب-الصض-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وأأغ-ل-ب-ي-ت-ها
م-ت-ع-ل-ق-ة Ãرح-ل-ة ت-ن-فيذ ألصضفقات
ول- -يسس ب- -اإلع- -دأد وأأغ- -ل -ب -ي -ة ه -ذه
أŸل -ف -ات ” إأي -دأع -ه -ا سض-ن-ة 2015
و 2016وج -زء ق -ل -ي -ل م -ن -ه-ا سض-ن-ة
.»2014
و‘ تصضريح للصضحافة على هامشس
أللقاء أأشضارت ذأت أŸسضؤوولة إأ ¤أأن
ت -رأك -م ه -ذه أŸل -ف -ات ك -ان سض -ب-ب-ه
ن - -قصس أل- -قضض- -اة أŸت- -خصضصض‘ Ú
م- -ع- -ا÷ة أل- -ن- -زأع- -ات أŸت- -ع- -ل -ق -ة

ب- -الصض- -ف- -ق- -ات ل -دى أÛلسس وم -ع
ت- -ع- -زي -ز ه -ذأ أألخ Òب -إاضض -اف -ة 16
ق- -اضض -ي -ا ج -دي -دأ سض -ت -ت -م م -ع -ا÷ة
أل -ن -زأع -ات Ãخ -ت -ل -ف أأن-وأع-ه-ا ‘
آأجال قصضÒة مسضتقب.Ó
وأأكدت قائلة «ليسس لدينا سضوى فرع
وأحد خاصس بالصضفقات ألعمومية
ول- -ك -ن أل -ع -دد أل -ك -ب Òل -ل -ن -زأع -ات
أŸسضجلة ،دفع بنا إأ ¤إأنشضاء فرع
ثا Êألشضهر أŸاضضي .لدينا من أآلن

فصضاعدأ  12قاضضيا متخصضصضا ‘
ألصضفقات ألعمومية ب 6قضضاة لكل
فوج».
وي -ت -ل-ق-ى ه-ذأن أل-ف-وج-ان ‘ إأط-ار
ألسض -ت -ئ -ن -اف أل -ط -ع -ون أŸت -ع -ل-ق-ة
ب-ت-ن-ف-ي-ذ ألصض-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن
ط- -رف «أŸصض- -ل- -ح- -ة أŸت- -ع -اق -دة»
أŸت -م -ث -ل-ة ‘ أإلدأرة (دول-ة وولي-ة
وب - -ل- -دي- -ة وغÒه- -ا) أأو أل- -ت- -ع- -اق- -د
أŸن- -اصض -ف أل -ذي Áك -ن أأن ي -ك -ون

’نسصان
نصصوصص سصردية متفرقة ’كتشصاف العا ⁄وا إ

أŸم - - -ون أأو أŸق- - -اول أأو م- - -ك- - -تب
ألدرأسضات.
وأأوضضحت من جهتها رئيسضة ألفوج
أ÷دي- -د ل- -لصض -ف -ق -ات أل -ع -م -وم -ي -ة
Ãجلسس ألدولة ألسضيدة بن منصضور
ح-ف-ي-ظ-ة أأن أأغ-ل-ب-ية أل 4.000نزأع
ق-ي-د أل-درأسض-ات مصض-دره-ا أأطرأف
متعاقدة مناصضفة وأŸتمثلة أأسضاسضا
‘ أŸقاول.Ú
و‘ حالة فسضخ عقد ألصضفقة من
طرف أإلدأرة يقوم ›لسس ألدولة،
من خÓل فوجيه« ،بدرأسضة شضرعية
أإل‚از وأح -ت -م-ال وج-ود Œاوزأت
م- - -ن ط- - -رف أإلدأرة وي- - -فصض - -ل ‘
أح-ت-م-ال ت-ع-ويضس أŸت-ع-اق-د أل-ث-اÊ
(أŸتعامل).
وأأضضافت أأن أŸتعامل قد ل يتمكن
من تنفيذ عقده ‡ا يدفع بصضاحب
أŸشض- - -روع (أإلدأرة) إأ ¤أل - -ل - -ج - -وء
ل -ق -اضض -ي إأدأري ل -ط -لب أل -ت-ع-ويضس
خاصضة إأذأ كان مبلغ ضضمان ألتنفيذ
أ÷ي -د» ل ي -غ-ط-ي ج-م-ي-ع أألضض-رأر
ألتي يعت Èأأنه تعرضس لها.

ألتجـ ـ ـارب أ◊ياتي ـ ـة Ùم ـ ـد سسـ ـ ـاري ‘ «حكايـ ـ ـة أأسسف ـ ـ ـار»

يعود الروائي ا÷زائري ﬁمد
سصاري ‘ آاخر أاعماله «حكاية
أاسصفار» إاﬂ ¤تلف رحÓته
وŒاربه ا◊ياتية› ،سصدا عÈ
نصصوصص سصردية متفرقة،
رغبته الدائمة ‘ اكتشصاف
’نسصان.
العا ⁄وا إ

أل -روأي -ة أل -ت -ي ق -دم -ه -ا سض -اري ‘
أأسض- -ل- -وب سض -ه -ل م -ن ح -يث ب -ن -ي -ت -ه
ألسض -ردي -ة وج -م-ي-ل م-ن ح-يث ل-غ-ت-ه
أل -ت-ع-بÒي-ة ،غ-اصس ع Èصض-ف-ح-ات-ه-ا
 ‘ 258أأعماق ذكرياته ،مسضÎجعا
أأسض -ف -اره أŸت -ع -ددة م -ن -ذ ط-ف-ول-ت-ه
بقرية جبلية قرب مدينة «شضرشضال»
ألسض -اح -ل-ي-ة ،م-رورأ ب-ب-عضس Œارب-ه
أ◊ياتية وسضفرياته ألتي قادته وهو
شضاب إأ ¤عدة بلدأن.
يفتتح أألديب عمله هذأ ،ألصضادر
عن منشضورأت «أŸؤوسضسضة ألوطنية
Óتصض - -ال أل - -نشض - -ر وأإلشض - -ه - -ار»،
ل --إ
باسضتذكار ألو ¤أأسضفاره «ألقهرية»
وهو صضغŸ ،Òا ” تهج Òعائلته
وب -ق -ي -ة سض -ك -ان ق -ري -ت -ه م-ن ط-رف
ألسضتعمار ألفرنسضي لتسضتقر فيما

بعد بشضرشضال ،أŸدينة ألتي فرشضت
له بسضاط ألتجوأل وألÎحال.
و ⁄ي - -ف - -وت سض - -اري أ◊ديث ع - -ن
أل -كشض -اف -ة أل -ت -ي أنضض -م إأل-ي-ه-ا وه-و
صضغ ،ÒمعتÈأ أأنها فتحت له آأفاق
ألسض -ف -ر ع-ال-ي-ا وح-ب-بت ل-ه ألÎح-ال
وأكتشضاف أألماكن ألغريبة.
ك - -انت أأو ¤سض - -ف- -ري- -ات أل- -روأئ- -ي
أÿارجية إأ ¤فرنسضا حيث تركت
ب- -اريسس أأك Èأألث- -ر ع- -ل -ي -ه ك -ون -ه -ا
فتحت عينيه على «خفايا ألنشضاط
ألسض - -ي - -اسض - -ي» وقضض- -اي- -ا «أل- -ق- -م- -ع
وأإلضضطهاد» ألذي كان «Áارسس ‘
أل -ب -ل -دأن أل -ع-رب-ي-ة أإلشضÎأك-ي-ة» ‘
ألسض- -ب- -ع- -ي- -ن- -ي -ات وأل -ث -م -ان -ي -ن -ي -ات
وخصض- -وصض- -ا م- -ن خÓ- -ل ألصض -ح -ف
أل -ع-رب-ي-ة أل-ت-ي ك-انت تصض-در ه-ن-اك
وأللقاءأت ألتي جمعته بالعديد من
أŸثقف Úأليسضاري« ÚأŸنفي »Úمن
ألبلدأن ألعربية.
ك - -م - -ا ي- -ع- -ود أألديب إأ ¤رح- -ل- -ت- -ه
للمغرب نهاية ألثمانينيات وزيارته
Ÿدينة ألدأر ألبيضضاء ألتي عرفته
بالعديد من مثقفي ألبÓد كاŸفكر

ع- -اب- -د أ÷اب- -ري وألشض -اع -رﬁم -د
بنيسس غ Òأأن سضفريته تلك جعلته
أأيضضا على “اسس مع «ألقمع» ألذي
ك- - -ان Áارسض - -ه آأن - -ذأك أل - -ن - -ظ - -ام
أŸغ- - -رب- - -ي ضض- - -د ألصض- - -ح- - -رأويÚ
وأŸع-ارضض Úألسض-ي-اسض-ي ÚأŸغ-ارب-ة
أل- -ذي- -ن تشض- -ه- -د زن- -زأن- -ات سض -ج -ن
«تازمامرت» ألشضه Òعليه.
يقول سضاري..« :أرتعدت أأحشضائي،
ت- -ذك- -رت م- -ا ق -رأأت -ه ع -ن وحشض -ي -ة

 20°ا÷زائر

عنابة

درع الفارسص لعائلة بالسصايح ‘ الذكرى  184للمبايعة

وك -ان ع -زأل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،أل-ذي
أأشضرف على أفتتاح ملتقى وطني
ب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة ح- -ول «أل- -دول -ة ‘
Óم Òعبد
أŸشضروع أ◊ضضاري ل أ
أل- - -ق- - -ادر ،م - -ن أل - -ت - -اسض - -يسس إأ¤
أŸقاومة وألتحرير» ،قد أأشضرف
أأيضضا على توقيع أتفاقية لتسضليم
تسض Òزأوية ألشضيخ سضيدي ﬁي
ألدين ،وألد أألم Òعبد ألقادر،
إأ ¤ج -م -ع -ي -ة أألح -ي -اء وأل -ع -ن-اي-ة
ألجتماعية ذأت ألطابع ألديني.
ك -م-ا أأشض-رف وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى
تسض -ل -ي -م ج -ائ -زة درع أل -ف-ارسس ‘
طبعتها ألثانية لعائلة فقيد أألمة
«بوعÓم بسضايح» ،كثا Êرجل دول
ي -ح -ظ -ى ب -ه-ذأ أل-ت-ك-ر Ëأل-ن-وع-ي
أŸقدم من طرف جمعية «على

 23°ا÷زائر

ألنظام أŸلكي باŸغرب وما فعله
ب -اŸع -ارضض ÚأŸغ -ارب-ة م-ن أأم-ث-ال
عبد أللطيف أللعبي (كاتب يسضاري
وسضج Úسضياسضي سضابق) ألذي قضضى
سضنوأت ‘ سضجون جÓلته بسضبب
مسض -ان -دت -ه ل -ت-ق-ري-ر مصض Òألشض-عب
ألصضحرأوي.»..
ويبدو أأن مصضر قد تركت بدورها
أأث - -ره - -ا أل - -ك - -ب Òع- -ل- -ى أل- -روأئ- -ي
وخصضوصضا ألقاهرة ألتي أختزلت له
تاريخ مصضر وثقافتها وأأدبها وأأيضضا
م- -دي -ن -ة «أل -ف -ي -وم» أل -ت -ي ع -رف -ت -ه
ب- -ال- -ع- -دي -د م -ن أأسض -رأر ت -اري -خ -ه -ا
ألفرعو ÊأÛيد.
وفضضل سضاري أأن يتناول ‘ أألبوأب
أألخÒة ل -ع -م -ل -ه ت -ي -م -ات م-ت-ن-وع-ة
“حور بعضضها حول ألبحر كقصضة
أ÷ام- -ع- -ي «ك- -ر »Ëأل- -ذي ÈŒت -ه
بطالته أÿانقة على أمتهان سضرقة
ألرمال وحكاية ألبحار «رشضيد» مع
«أ◊رق -ة» وه -ي م -وأضض -ي -ع ت-ع-كسس
أل -ع -دي -د م -ن أل -ظ -وأه -ر ألسض -ل -ب -ي-ة
«أŸتفشضية» ‘ أÛتمع أ÷زأئري
كالفقر وألفسضاد وأÙسضوبية.

 14°وهران
 16°وهران

14°
17°

france prix 1

الثمن  10دج

بفضصل جهود قوات ا÷يشص

 4إأرهـ ـ ـ ـ ـ ـابي Úيسسلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون أأنفسسهـ ـ ـ ـ ـ ـم
للسسلط ـ ـ ـ ـات أألمنيـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ ـان أأمين ـ ـ ـ ـ ـاسس
سصلم أاربعة إارهابيÚ
أانفسصهم ،أامسص ،للسصلطات
’منية Ãنطقة طارات
ا أ
ا◊دودية بإان أاميناسص
وبحوزتهم أاربعة
مسصدسصات رشصاشصة من
نوع كÓشصنيكوف ،حسصب
ما أافاد به بيان لوزارة
الدفاع الوطني.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأنه «‘
إأط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره- -اب
وبفضضل جهود قوأت أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب-ي ومصض-ال-ح
أألمن ،سضلم صضباح أليوم 27
ن -وف-م ، 2016 Èأأرب- -ع- -ة ()4
إأرهابي Úأأنفسضهم ،للسضلطات
أألم- -ن- -ي- -ة Ãن -ط -ق -ة ط -ارأت
أ◊دودي -ة أل -ت -اب -ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
ألعملياتي ،إأن أأميناسس (ن ع
أل )4وب- -ح- -وزت- -ه- -م أأرب -ع ()4
مسض -دسض -ات رشض-اشض-ة م-ن ن-وع
ك Ó-شض -ن -ي -ك -وف وث-م-ان-ي-ة ()8
ﬂازن ‡لوءة ،ويتعلق أألمر
ب-اإلره-اب-ي ÚأŸب-حوث عنهم
ب.ج -ل -ول و ب.ع -ب -د أŸالك
وب.ميلود وب.شضريف».
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى« ،ح -ج-زت
م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي
ألشضعبي يوم  26نوفم2016 È
بندقيت Úآأليت )2( Úمن نوع
كÓ- -شض- -ن- -ي -ك -وف وث Ó-ث -ة ()3
ﬂازن و كمية من ألذخÒة
خÓ- - -ل ع- - -م- - -ل - -ي - -ات ب - -حث
و“شض- -ي- -ط ب- -ع Úق- -زأم (ن ع
أل.»)6
وت -أات -ي ه -ذه أل-ن-ت-ائ-ج حسضب
ذأت أŸصضدر «بعد ألعمليات
أŸن -ف -ذة م -ن ط -رف م -ف -ارز
أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشض- -ع -ب -ي
وأل- -ت -نسض -ي -ق أÙك -م م -ا بÚ

مصض -ال -ح أألم -ن وألسض-ت-غÓ-ل
أألمثل للمعلومات»

تفكيك قنبلة
تقليدية الصصنع
Ãنطقة تÓغ

“ك - - -نت مصض - - -ال - - -ح أ÷يشس
أل- -وط- -ن- -ي ألشض- -ع -ب -ي ن -ه -اي -ة
أألسضبوع أŸاضضي من تفكيك
قنبلة تقليدية ألصضنع بنوأحي
م - -ن - -ط - -ق - -ة ت Ó- -غ (سض- -ي- -دي
بلعباسس) ،حسضبما علم أأمسس
لدى مصضدر أأمني.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأنه ”
أل- -ت- -ف- -ط- -ن ل- -ه -ذه أل -ق -ن -ب -ل -ة
وت-ف-جÒه-ا ب-ع-ي-دأ م-ن طرف
مصضالح أ÷يشس.
ومن جهة أأخرى ،أأمر قاضضي
أل-ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁك-مة تÓغ
ن- -ه- -اي- -ة أألسض- -ب- -وع أŸاضض- -ي
بوضضع شضخصس رهن أ◊بسس
ووضض- -ع أأرب -ع -ة آأخ -ري -ن –ت
ألرقابة ألقضضائية بتهمة دعم
وإأسضناد أ÷ماعات أإلرهابية
وذلك بعد أأن ” توقيفهم من
قبل عناصضر ألدرك ألوطني
ب - -وأدي ألسض - -ب- -ع وف- -ق ن- -فسس

أŸصضدر.

توقيف Œ 3ار
ﬂدرات و ضصبط 11
قنطارا من الكيف

أأوق- - -فت م- - -ف- - -ارز مشضÎك - -ة
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشض -ع-ب-ي
وأل- -درك أل- -وط- -ن- -ي وح- -رسس
أ◊دود ،أأمسس ،بغرب ألبÓد،
ثÓ- -ث- -ة Œار ﬂدرأت ،ك -م -ا
ضضبطت أأزيد من  11قنطارأ
من ألكيف أŸعالج ،حسضب ما
أأف- - -ادت ب- - -ه وزأرة أل- - -دف - -اع
ألوطني ‘ بيان لها.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأنه و
«‘ إأط - -ار ح - -م- -اي- -ة أ◊دود
وﬁارب -ة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة
أأوق- - -فت م- - -ف- - -ارز مشضÎك- - -ة
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشض -ع-ب-ي
وأل- -درك أل- -وط- -ن- -ي وح- -رسس
أ◊دود ي - - - - - -وم  27نوفمÈ
أ÷اري ثÓثة Œار ﬂدرأت
وضض-ب-طت ك-م-ي-ة ضض-خ-م-ة من
ألكيف أŸعالج تقدر ب 11
ق -ن -ط-ارأ و 14,5كيلوغرأما
بكل من تلمسضان ومسضتغاÂ
بالناحية ألعسضكرية ألثانية’’.

’جرام
درك وهران يÓحق عصصابات ا إ

حجز قرأبة  1طن من ألكيف أŸعالج قادمة من أŸغرب

“كنت مصضالح ألدرك ألوطني
‘ سضاعة مبكرة من ،صضبيحة
أأمسس ،ب -ال -ق -رب م -ن ألشض-ري-ط
أ◊دودي ألغربي من إأحباط
ﬁاولتي تهريب نحو أ÷زأئر
م -ا ي -ق -ارب  1ط -ن م -ن م -ادة
أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج ق -ادم -ة م -ن
أŸغ -رب ،حسض -ب -م -ا ع -ل -م ل -دى
مصضدر أأمني.

و‚ح ح -رسس أ◊دود Ÿغ -ن -ي-ة
‘ حجز  9قناط Òو 44كغ من
أل- -ك- -ي -ف أŸع -ال -ج ب -ع -د أأن ”
“ري- - - -ره - - -ا ع Èألشض - - -ري - - -ط
أ◊دودي ك- -م- -ا أأضض- -اف ن -فسس
أŸصض - -در أل - -ذي أأشض- -ار إأ ¤أأن
ألعملية “ت خÓل قيام حرسس
أ◊دود ب - - -دوري - - -ة أأم - - -ن- - -ي- - -ة
باŸنطقة أ◊دودية.

وب - -ع - -ده - -ا بسض - -اع- -ات “ك- -ن
ع -ن -اصض -ر أل -ك-ت-ي-ب-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة
ل -ل -درك أل -وط -ن -ي Ãغ-ن-ي-ة م-ن
توقيف مركبة كانت –مل 50
ك- - -غ م- - -ن ن- - -فسس أل - -ن - -وع م - -ن
أıدرأت كما أأشض Òأليه.
وق -د ” ف -ت -ح –ق -ي-ق Úح-ول
ألقضضيت Úوفق ما أأبرزه ذأت
أŸصضدر.

قامت بها شصرطة العاصصمة

حج ـ ـز أأزيـ ـ ـد مـ ـن  2ط ـ ـن م ـ ـن ألرتنـ ـج ألهنـ ـدي
“كنت مصصالح أامن و’ية ا÷زائر منذ أاربعة ( )4أايام خلت من حجز  2طن و  70كلغ من
الرتنج الهندي على مسصتوى ا◊دود الغربية للجزائر ما ب Úمدينتي تلمسصان ووهران مع
تفكيك شصبكة دولية خطÒة ﬂتصصة با’Œار باıدرات لتصصديرها نحو إافريقيا و أاوروبا،
حسصبما أاكده اليوم ا’أحد با÷زائر العاصصمة رئيسص أامن و’ية ا÷زائر ،نور الدين
براشصدي.
وأأوضضح برأشضدي ‘ تصضريح
للصضحافة خÓل عرضس هذه
أل- - -ك- - -م- - -ي - -ة أل - -ك - -بÒة م - -ن
أıدرأت ب - -الإضض- -اف- -ة أإ¤
أأزي - - -د م - - -ن  1.600قرصس
م -ه -ل -وسس أأن ف -رق -ة أل -ب-حث
وأل -ت -ح -ري ل -ولي -ة أ÷زأئ -ر
“كنت موؤخرأ من حجز 2
ط- - -ن و  70ك-ل-غ م-ن أل-رت-نج
أل -ه-ن-دي وت-وق-ي-ف شض-خصضÚ
خ-طÒي-ن مسض-ب-وق Úقضضائيا
بغرب أ÷زأئر ،حيث سضيتم

تقدÁهما أليوم ألأحد أأمام
وك -ي -ل أ÷م-ه-وري-ة Ùك-م-ة
أ◊رأشس (ولية أ÷زأئر).
وأأضض- -اف أأن ه- -ذه ألشض- -ب -ك -ة
أل - - -دول - - -ي - - -ة أıتصض - - -ة ‘
ألŒار وت - -خ - -زي - -ن ون - -ق - -ل
أıدرأت م - -ت - -ك - -ون- -ة م- -ن
ثمانية ( )8أأفرأد «خطÒين»
أأعمارهم تÎأوح ما ب 30 Úو
 39سض -ن-ة ،ح-يث ” ت-وق-ي-ف
شض- -خصض Úأث- -ن« Úبصض -ع -وب -ة
ك-بÒة « ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى ألسض-ت-ة

ألآخ- - -رون ‘ ح - -ال - -ة ف - -رأر
مشضÒأ أأن أل- - -ب- - -حث ج - -اري
ل -ل -ق -بضس ع -ل -ي -ه -م ‘ أأق-رب
ألآجال.
وأأبرز أأن ألتحقيق ألبتدأئي
‘ ه -ذه أل -قضض -ي -ة أسض -ت-غ-رق
ثÓثة ( )3أأشضهر ،مضضيفا أأنه
” حجز عÓوة على كمية
أıدرأت أŸذك -ورة سض-ب-ع-ة
( )7هوأتف خلوية ومركبتÚ
وأأسض -ل -ح -ة ب -يضض -اء ﬂت -ل -ف-ة
ألأحجام.

