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العدد

يسس- - -ت- - -اأن- - -ف اÛلسض الشس- - -ع- - -ب- - -ي
ال-ؤط-ن-ي ،ال-ي-ؤم ،اأشس-غ-ال-ه ب-ج-لسس-ة
ع -ل -ن -ي -ة ي-خصسصس-ه-ا ل-ط-رح اأسس-ئ-ل-ة
شسفؤية ،سسؤؤال للؤزير ا’أول ،سسؤؤا’ن لؤزيرة الÎبية الؤطنية
وسس-ؤؤال ل-ؤزي-رة الÈي-د وت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا’إعلم وا’تصسال وذلك
ابتداء من السساعة  10 : 00صسباحا.

1٧1٩٧

طلعي يسستقبل سسفÒي
هولندا وكوريا با÷زائر

مباركي يجتمع Ãديري التكوين والتعليم اŸهنيÚ

يشس-رف وزي-ر ال-ت-ك-ؤي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يﬁ Úم-د م-ب-ارك-ي ،ال-ي-ؤم ،ع-ل-ى
اللقاء الؤطني Ÿديري التكؤين والتعليم اŸهني Úوذلك باŸعهد الؤطني
للتكؤين والتعليم اŸهني Úا’أبيار ،ابتداء من السساعة  08 : 30صسباحا.

نوري يسستقبل سسفÒي
إاسسبانيا وإايطاليا با÷زائر

يسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ا’أشس -غ -ال ال -ع -م -ؤم -ي-ة
وال -ن-ق-ل ب-ؤج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،ال-ي-ؤم ،سس-فÒ
‡ل -ك -ة ه -ؤل -ن -دا ب -ا÷زائ -ر روب-رت ف-ان
اأم - -ب - -دن ،وسس - -ف Òج - -م - -ه- -ؤري- -ة ك- -ؤري- -ا
با÷زائر بارك سسانغ ج ،Úوذلك Ãقر الؤزارة.

وا‹ ‘ زيارة
عمل للمسسيلة

اليوم اŸغاربي لألشسخاصض
اŸعوقÚ

يسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي-ة
والسس -ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
يقؤم وزير اŸؤارد اŸائية
ال- -ؤه- -اب ن- -ؤري ،ال- -ي -ؤم ،سس -ف Òاإسس -ب -ان -ي -ا
والبيئة عبد القادر وا‹،
ب- -ا÷زائ- -ر األ- -ي- -خ- -ان- -درو ب- -ؤ’ن -ك -ؤ وذلك
ال- -ي -ؤم ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د اإ¤
ابتداء من السساعة  0٩ : 30صسباحا.
كما سسيسستقبل سسف Òاإيطاليا با÷زائر باسسكؤال فريرا و’ي - -ة اŸسس - -ي - -ل - -ة Ÿع - -اي - -ن - -ة ب - -عضض
وذلك Ãقر دائرته الؤزارية ابتداء من السساعة  10 : 30اŸشساريع القطاعية.
صسباحا.

زيتو ‘ Êتلمسسان وتيارت

حنون تسستعرضض
تقريرها
ا’فتتاحي

ي- -ق -ؤم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -ؤ Êي -ؤم 04
ديسس -م Èا÷اري ،ب -زي -ارة ع -م -ل ل -ؤ’ي -ة ت -ل -مسس-ان
للإشسراف على مراسسم اإحياء الذكرى اŸئؤية Ÿيلد
الرئيسض الراحل اأحمد بن بلة .كما سسيقؤم ‘ 05
ديسسم Èا÷اري بزيارة عمل اإ ¤و’ية تيارت.

ت -ق -دم ا’أم -ي -ن -ة ال -ع-ام-ة
ل- - -ؤي- - -زة ح- - -ن- - -ؤن ،غ- - -دا،
ال- -ت- -ق- -ري -ر ا’ف -ت -ت -اح -ي،
وذلك بتعاضسدية عمال
م -ؤاد ال -ب -ن-اء ب-زرال-دة
ابتداء من السساعة  10 : 00صسباحا.

ﬁاضسرة حول شسخصسية اأ’م Òعبد القادر

تنظم وزارة الثقافة ،اليؤمﬁ ،اضسرة حؤل «شسخصسية
ا’أم Òعبد القادر» ،ينشسطها الكاتب واŸؤؤرخ ا’أمريكي
«جؤر كايرز» ،وذلك بقصسر الثقافة مفدي زكريا ،ابتداء
من السساعة  14 : 30بعد الزوال.

«أاوريدو» ُملتزم إا ¤جانب اأ’شسخاصض ذوي ا’إعاقة

يوم دراسسي حول تنقل ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة

تشس- - - - - - - - -رف وزي- - - - - - - - -رة
ال - -تضس - -ام - -ن ال - -ؤط- -ن- -ي
وا’أسسرة وقضسايا اŸراأة
م - -ؤن - -ي - -ة مسس- -ل- -م سس- -ي
ع- - -ام - -ر ،غ - -دا ،ع - -ل - -ى
اح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة خ- -اصس -ة
ب - - -ال - - -ي - - -ؤم اŸغ- - -ارب- - -ي
ل - -لأشس- -خ- -اصض اŸع- -ؤقÚ
وذلك بقصسر الثقافة مفدي زكريا ابتداء من
السساعة  14 : 30بعد الزوال.

بلعيد ينشسط Œمعا شسعبيا
باأ’غواط

ي- - - -نشس- - - -ط رئ - - -يسض
ج- -ب- -ه- -ة اŸسس- -ت -ق -ب -ل
ع-ب-د ال-ع-زي-ز بلعيد،
ي- - - - -ؤم  03ديسسمÈ
ا÷اريŒ ،م -ع -ا شس -ع -ب -ي-ا
ب-ؤ’ي-ة ا’أغ-ؤاط ،م-ت-ب-ؤعا
ب-ن-دوة صس-ح-ف-ية وذلك بقاعة
مكتبة الشسهيد شسريط ﬁمد Ãدينة اآفلؤ ابتداء من
السساعة  10 : 00صسباحا.

التوعية والوقاية من أاضسرار
حوادث اŸرور ﬁور حصسة
«أ’منكم»

أاوري -دو ،م -ؤؤسسسس-ة اŸؤاط-ن-ة وال-ؤف-ي-ة
’ل -ت -زام -ات -ه -اُ ،ت -ح -ي -ي ال -ي -ؤم ال -ع-اŸي
ت - -نشس - -ط ا÷م - -ع - -ي - -ة ال - -ؤط - -ن - -ي- -ة
’عاقة الذي يتزامن
لشسخاصض ذوي ا إ
ل أ
لم- -راضض ال- -عصس- -ب- -ي- -ة ال- -عضس- -ل -ي -ة
ل - -أ
مع  03ديسسم Èمن كل سسنة.
وج- -م- -ع- -ي- -ة ب- -ؤق -رة 03 ‘ ،ديسسمÈ
ل -تسس -ج-ي-ل حضس-ؤره ‘ ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة،
ا÷اري ،يؤما دراسسيا حؤل تنقل ذوي
أاطلق أاوريدو بالشسراكة مع الفيدرالية
ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ةÃ ،ن -اسس -ب -ة
’عاقة،
لشس-خ-اصض ذوي ا إ
ا÷زائ-ري-ة ل -أ
’ذاع- - -ة
ح- - -م- - -ل- - -ة اتصس- - -ال- - -ي- - -ة ع Èا إ
ا’ح-ت-ف-ال ب-ي-ؤم-ه-م العاŸي وذلك
ت - - -ت - - -ن- - -اول حصس- - -ة
’نÎنت ح -ؤل أاه -م-ي-ة ال-ع-م-ل ع-ل-ى
وا أ
Ãن-ت-دى اÛاه-د اب-تداء
«’أمنكم» ،التي تعنى
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صسباحا.
ضس - - - -م - - - -ن ال- - - -فضس- - - -اء
’ع-اق-ة:
لشس-خ-اصض ذوي ا إ
أاك -دت ع -ت -ي -ق -ة اŸع -م -ري ،رئ -يسس -ة ال -ف -ي -درال -ي -ة ا÷زائ -ري-ة ل -أ
ا’إذاع- - - -ي ل - - -لأم - - -ن
’عاقة لهم نفسض ا◊قؤق ككل اŸؤاطن ،Úفعلينا أان نرافقهم كي يشساركؤا
’شسخاصض ذوي ا إ
«ا أ
الؤطني ،التي تبث
معنا لبناء جزائُرنا كما نحُلم بها.»...
ت -ن -ظ -م اŸؤؤسسسس -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ل -لصس -ح -ة اأمؤاجها ع Èالقناة ا’إذاعية ا’أو ،¤اليؤم،
‘ رسسالتها Ãناسسبة هذا اليؤم ،صسرحت السسيدة عتيقة اŸعمري« :نحن سسعداء بتجسسيد شسراكتنا مرة
’شسخاصض اŸعاق .Úأاُثمن ا’لتزام اللمشسروط لـ أاوريدو Ÿرافقتنا ‘ ا÷ؤارية ،اليؤم ،يؤما مفتؤحا حؤل داء م -ؤضس -ؤع ال -ت -ؤع -ي -ة وال -ؤق -اي-ة م-ن ا’أضس-رار
أاخرى مع أاوريدو ‘ مشساريع لفائدة ا أ
برا›نا لتحسس Úالظروف اŸعيشسية للمعاق Úو‘ جهؤدنا لتحقيق هدفنا الرئيسسي اŸتمثل ‘ ضسمان إادماج ف -ق -دان اŸن -اع-ة اŸك-تسس-ب-ة «السس-ي-دا» ،الناجمة عن حؤادث اŸرور ،حيث سستبث من
وذلك ب- -دار السس- -ك- -ري ب- -ا◊ام- -ة ،مسس- -تشس- -ف- -ى ب- -ن ع- -ك- -ن- -ؤن Ãشس- -ارك- -ة اأط -ب -اء
اجتماعي ومهني أافضسل».
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أاوريدو هؤ شسريك الفيد
ﬂتصس Úوكذا الضسحايا ،با’إضسافة اإ ¤عرضض
اب -ت -داء م-ن السس-اع-ة 08:30
.
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حصسيلة حؤادث اŸرور لهذا ا’أسسبؤع.
صسباحا.

يوم مفتوح حول
السسيدا

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(0٢1)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألخميسس  ٠١ديسضمبر  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٣٠صضفر  ١٤٣٨هـ

رئيسس ا÷مهورية معزيا أاسسرة الفقيد الزاهي

إ÷زإئر فقدت برحيله أإحد أإعمدة إلغناء
’سسرة الفنان اعمر الزاهي الذي وافته
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية أ
اŸنية ظهر امسس  ,أاكد من خÓلها أان ا÷زائر فقدت برحيله أاحد أاعمدة الغناء على مدى عقود طويلة,
’صسالة وا◊داثة.
بحيث سسيظل قدوة للمبدع Úو معينا Áكنهم من اŸزاوجة ب Úا أ
ك -تب أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ب-رق-ي-ة
ألتعزية «تلقيت باأسضى و أسضف نباأ أنتقال
أŸغ -ف -ور ل -ه أل -ف -ن -ان أع-م-ر أل-زأه-ي أإ¤
ج- -وأر رب- -ه ت- -ع- -ا ,¤ه- -ذأ أŸب -دع أل -ذي
أمضض - - -ى ح - - -ي - - -ات- - -ه ‘ خ- - -دم- - -ة ألÎأث
أŸوسض- -ي- -ق -ي أل -وط -ن -ي ,أث -رى أŸشض -ه -د
أل- -ث- -ق- -ا‘ ب- -رصض -ي -د م -ع -ت Èم -ن ألأغ -اÊ
وألأ◊ان أل-ت-ي ح-ف-ظ-ه-ا أ÷م-ه-ور و“ت-ع
بها ﬁبو ألفن ألشضعبي».
كما أكد رئيسس أ÷مهورية باأن ألفقيد
كان من ألفنان Úألذين «“يزوأ و أبدعوأ
روأئع جميلة تنم عن فن أصضيل ,فغنى
لشضعرأء ألفحول ,منتقيا ألكلمة أŸوؤثرة
وأ◊ك -م -ة أل -ب -ل -ي -غ -ة وألأدأء أل -رف -ي-ع Ãا
تطرب له ألأذن ويسضمو به ألذوق».
و تابع ألرئيسس بوتفليقة «لقد فقدت
ف -ي -ه أ÷زأئ -ر أح -د أع-م-دة أل-غ-ن-اء ع-ل-ى
م- -دى ع- -ق- -ود ط- -وي- -ل -ة ,ول شضك ‘ أن -ه
سضيظل قدوة للمبدع Úو معينا يفيضس
ع- -ل- -ي- -ه- -م ب -ب -دأئ -ع أل -ف -ن وÁك -ن -ه -م م -ن
أŸزأوجة ب Úألأصضالة وأ◊دأثة .ولئن
فقدناه أليوم فلن نفقد فنه ألذي
سض -ن -ل -مسس أث -ره ‘ ألأج -ي -ال أ÷دي-دة
مطرب Úكانوأ أو فنان.»Ú
و خ- -ت- -م رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ب -رق -ي -ة
ألتعزية بالقول «نسضاأل أŸو ¤ألذي عمت

رح -م -ت -ه أل -ع -ا ÚŸأن ي -غ -دق ع -ل -ي -ه م-ن
خزأئن رحمته ثوأبا ومغفرة و أن يلهم
أه -ل -ه وذوي -ه وك -ل ألأسض -رة أل-ف-ن-ي-ة صضÈأ
ج-م-ي-ل وسض-ل-وأن-ا ع-ظ-ي-م-ا .وأإذ أق-ف أإ¤
جانبكم ‘ هذأ أŸصضاب أ÷لل,
أعرب لكم جميعا عن تعازي أÿالصضة

و موأسضاتي ألصضادقة».
«وبشس- -ر الصس- -اب- -ري- -ن ال -ذي -ن اإذا
اأصس-اب-ت-ه-م مصس-ي-ب-ة ق-الوا اإنا لله واإنا
اإليه راجعون اأولئك عليهم صسلوات
م - -ن رب - -ه - -م ورح - -م- -ة واأول- -ئك ه- -م
اŸهتدون».

ب -ع ث ر ئ -ي س س أ ÷ م -ه -و ر ي -ة ع -ب -د أ ل -ع -ز ي -ز
ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة  ،ب -ر ق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -ل -ح ا ك م أ ل ع ا م
ل  Èب -ا د و س س  ،أإ ي -ل -ي -و ت ف -ي -ت -ز ر و ي ب -ل -غ -ر أ ف ،
وهذأ Ãناسضبة ألحتفال بالعيد ألوطني
لبلده ،جدد له فيها رغبته ‘ ألعمل
م - -ع - -ه ع - -ل - -ى ت -ع -ز ي -ز أ و أ ص ض -ر أ ل ص ض -د أ ق -ة

وألتضضامن ألتي تربط ألبلدين.
و ج -ا ء ‘ ب -ر ق -ي -ة أ ل -ر ئ -ي س س ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة
ق - -و ل - -ه  « :ي - -ط - -ي ب ‹  ،و ب - -ل د ك - -م – ت - -ف -ل
ب ع ي د ه ا أ ل و ط ن ي  ،أ ن أ ت و ج ه أإ ل ي ك م  ،ب ا س ض م
أ ÷ ز أ ئ -ر ش ض -ع -ب -ا و ح -ك -و م -ة و أ ص ض -ا ل -ة ع -ن
ن ف س ض ي  ،ب اأ ح ر أ ل ت ه ا  Êم ر ف و ق ة ب ت م ن ي ا ت ي

ل - -ك - -م ب -ا ل ص ض -ح -ة و أ ل س ض -ع -ا د ة و ب -ا ل ز د ه -ا ر
لشضعب بربادوسس».
و أ ض ض - -ا ف ر ئ - -ي س س أ ÷ م - -ه -و ر ي -ة  « :ه -ذ أ
و أ غ ت ن م ه ا ف ر ص ض ة لأ ج د د ل ك م ر غ ب ت ي ‘
أ ل - -ع - -م - -ل م - -ع - -ك - -م ع -ل -ى ت -ع -ز ي -ز أ و أ ص ض -ر
ألصضدأقة وألتضضامن ألتي تربط بلدينا».

..و يهنئ إ◊اكم إلعام لÈبادوسس بالعيد إلوطني لبÓده

ملتقى مسساهمة ا÷زائر ‘ تصسفية ا’سستعمار بإافريقيا

توصضيات تشضدد على موإصضلة إلتضضامن لتحرير فلسضط Úوإلصضحرإء إلغربية
أانهى اŸلتقى الدو‹ حول «مسساهمة
ا÷زائر ‘ تصسفية ا’سستعمار بأافريقيا»،
أامسس ،أاشس-غ-ال-ه ب-ت-وصس-ي-ات ت-ؤوك-د على أان
ان-تصس-ار أاف-ري-ق-ي-ا ع-ل-ى ا’سس-تعمار واŸيز
العنصسري لن يكتمل إا’ بعد أان تتجسسد
إارادة الشسعوب كافة ‘ تقرير مصسÒها
صس -ت ال -ت-وصس-ي-ات ب-ال-ذك-ر ،الشس-ع-بÚ
وخ ّ
ال - -ف - -لسس - -ط- -ي- -ن- -ي والصس- -ح- -راوي .وك- -ان
اŸشس -ارك -ون ق -د أاج-م-ع-وا ع-ل-ى ال-ت-حضسÒ
ل -نسس -خ -ة ث -ان -ي -ة م -ن اŸل -ت -ق -ى ل -ت-دوي-ن
شس -ه -ادات اŸن -اضس -ل Úم-ن أاج-ل ال-ت-ح-رر ‘
القارة السسمراء.

ìGôaGE áeÉ°SGC :»°SGQh’CG ¥óæa
وزير ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹
رم -ط -ان ل -ع -م -ام-رةﬂ ،ت-ت-م-ا أŸل-ت-ق-ى ،أمسس
بفندق أألورأسضي ،قال إأنه ينوب عن رئيسس
أ÷مهورية وألشضعب أ÷زأئري ‘ ألتعب Òعن
ألشض -ك -ر وأل -ت -ق -دي -ر وأل-ع-رف-ان ل-ل-مشض-ارك‘ Ú
أŸلتقى على شضهادأتهم ومسضاهماتهم.
وأكد ألوزير ،أن «رئيسس أ÷مهورية أو¤
ع-ن-اي-ة خ-اصض-ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى أل-ذي سض-ادت-ه أألخوة
أل -ع -ال -ي-ة أشض-غ-ال-ه ،أل-ع-زÁة م-ن أج-ل ألرت-ق-اء
باŸفاهيم ألنبيلة ‘ ضضوء ألتحديات ألقدÁة
وأ÷ديدة ألتي يجب أن تتضضافر أ÷هود من
أجل موأجهتها.
وأضض -اف أل -وزي-ر ،أن ك-ت-اب-ة ت-اري-خ أل-ث-ورأت
أل -ت -ح -ري -ري -ة ‘ أف -ري -ق -ي -ا ،أضض -حت ح -ت-م-ي-ة
جماعية .وأكد على أن تؤوخذ بع Úألعتبار
«ألتوصضيات أŸتعلقة Ãوأصضلة هذأ أ÷هد ‘
إأطار منظم ومتوأصضل وتضضافر ‘ أ÷هود بÚ
مؤوسضسضات حكومية وجمعيات غ Òحكومية».
وأسضتحضضر لعمامرة نضضال من  ⁄تتح لهم
أل- -ف -رصض -ة ◊د أآلن ‘ ‡ارسض -ة ح -ق -ه -م غÒ
أل -ق -اب -ل ل -ل-تصض-رف ‘ ت-ق-ري-ر أŸصض ،Òوخّصس
بالذكر فلسضط Úوألصضحرأء ألغربية ..وأعتÈ
أنه لن يكتمل أنتصضار أفريقيا على ألسضتعمار
وأŸي -ز أل -ع -نصض -ري إأل ب -ع -د أن ت-ت-جسض-د إأرأدة
ألشض -ع -وب ك -اف -ة ‘ ت -ق-ري-ر مصضÒه-ا وأل-ع-يشس
ألكر ‘ Ëأوطانها.
وخ -رج أŸشض -ارك -ون ‘ أŸل -ت-ق-ى ب-ع-دد م-ن
ألتوصضيات ،كانت أولها «موأصضلة دعم قضضية
ألشضعب ألصضحرأوي وحقه ‘ تقرير مصضÒه
وفق لوأئح أأل· أŸتحدة وأل–اد أألفريقي»،

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

وك- -ذأ إأنشض -اء م -رك -ز ل -ل -درأسض -ات وأل -ب -حث ‘
أ◊ركات ألتحررية ألوطنية بأافريقيا ،وعقد
شض -رأك -ة ب ÚأŸؤوسضسض -ات وأل -ه -ي-ئ-ات أل-ب-ح-ث-ي-ة
أل- -رسض -م -ي -ة ‘ أل -ب -ل -دأن أألف -ري -ق -ي -ة خ -اصض -ة
ب -ال -درأسض -ات أل-ت-اري-خ-ي-ة وأألرشض-ي-ف وأإلب-دأع
ألفني وحفظ ألذأكرة أ÷ماعية أŸشضÎكة.
ك -م -ا أوصض -ى أŸشض -ارك -ون ب -إانشض-اء صض-ن-دوق
ل -دع -م أل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي أل-ت-اري-خ-ي وأإلب-دأع
أألفريقي ،وإأنشضاء جائزة ألحسضن بحث حول
م-وضض-وع ح-رك-ات أل-ت-ح-رر أألف-ري-ق-ي-ة ،وإأنشضاء
بنك معلومات حول حركات ألتحرر ألوطني،
وإأدرأج موضضوع ألذأكرة أ÷ماعية أŸشضÎكة
ل - -لشض - -ع- -وب أألف- -ري- -ق- -ي- -ة ‘ أج- -ن- -دة أل–اد
أألفريقي.
كما جاءت ‘ ألتوصضيات إأنشضاء خلية توأصضل
وم -ت -اب -ع -ة ،ع -ل -ى أن ي -ت-ك-ف-ل أŸرك-ز أل-وط-ن-ي
ل- -ل- -درأسض- -ات وأل- -ب -حث أŸنضض -وي –ت وزأرة
أÛاه -دي-ن ب-اح-تضض-ان ه-ذه أÿل-ي-ة وت-نسض-ي-ق
نشضاطاتها .كما طالب أŸشضاركون بأان تكون
طبعات أخرى حول موضضوع هذأ أŸلتقى.
‘ أÿت- - - -ام ّ” ت- - - -ك- - - -ر ËأŸشض - - -ارك‘ Ú
أل -ت -ظ -اه -رة ،ك -م -ا ّ” ت -ق-د Ëشض-ه-ادة أعÎأف
وت -ق -دي -ر ،وك -ذأ شض -ع -ار أŸل -ت -ق-ى ،م-ن ج-م-ي-ع
أŸشض -ارك Úل -رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أسض-ت-ل-م-ه-ا ل-ع-م-ام-رة وأألم Úأل-عام
ل- -وزأرة أÛاه- -دي -ن ‡ث -ل ل -ل -وزي -ر أل -ط -يب
زيتو.Ê
وكانت مدأخلت أليوم ألثا Êوأألخ ،Òقد
ت-ع-ددت ‘ أل-زوأي-ا ،ل-ك-ن-ه-ا أل-ت-قت ‘ أل-ن-ت-ائج
وأÙصضلت .تسضاءل ‡ثل غينيا بيسضاو« ،هل

ألذين كانوأ يهيمنون علينا أوقفوأ نشضاطاتهم
أألمÈي -ال -ي -ة أم أن -ه -ا م -ت -وأصض -ل ب -ط -ري -ق-ة أو
بأاخرى؟».
فيما أعت Èجوزيف بوتيكو من «مؤوسضسضة
نÒيري» ألتنزأنية ،أن ألتفاوضس يكون ‘ ألسضلم
ومن أجل ألسضلم ،كما يكون ‘ أوقات أ◊رب،
وألدبلوماسضية أ÷زأئرية متميزة ‘ أ◊التÚ
م -ع -ا .وتسض-اءل ب-وت-ي-ك-و« ،م-ا ه-ي أل-دول-ة أل-ت-ي
Áك -ن Ãف -رده -ا أن ت-دأف-ع ع-ن-ا؟ ل مسض-ت-ق-ب-ل
ألفريقيا بدون وحدة» .كما أكد على ضضرورة
أل -ع -م -ل م -ع -ا م -ن أج -ل أ◊ري -ة ألق -تصض -ادي -ة
ألفريقيا ،حماية لÌوأتها من ألنهب ومن رياح
ألعوŸة.
وك- - -انت مشض- - -ارك - -ة أŸا‹ أ◊اج ي - -وسض - -ف
طرأوري مؤوثرة جدأ ،وهو ألشضيخ ألذي ناهز
ع-م-ره  95ع -ام -ا ،وأد ¤بشض-ه-ادت-ه ع-ن رئ-يسس
أ÷مهورية« :لقد رأيت عبد ألعزيز بوتفليقة أو
عبد ألقادر أŸا‹ ‘ أŸيدأن ورأيت كيف
ينشضط هذأ ألصضديق ألعزيز».
فيما قارن سضاو غوأكوب من زÁبابوي ،بÚ
Œرب- -ة ب- -لده م- -ع ألسض- -ت- -ع- -م- -ار وأل -ت -ج -رب -ة
أ÷زأئرية ،وروى كيف أن كفاح أ÷زأئريÚ
أع -ط -ى ألشض -ج -اع-ة Ÿن-اضض-ل-ي زÁب-اب-وي ضض-د
ألحتلل ألÈيطا.Ê
أما أألكادÁي جنوب أإلفريقي نعيم جنة،
فطرح إأشضكالية «كيف نحول هذه ألنوسضتا÷يا
وننظمها حتى نوأجه ألتحديات أŸعاصضرة؟»،
م-ؤوك-دأ ع-ل-ى ألضض-رورة أŸلّ-ح-ة ل-ت-وظ-ي-ف ه-ذأ
أل -زخ -م وأل -رصض -ي-د أل-ت-اري-خ-ي ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘
–رير شضعبي ألصضحرأء ألغربية وفلسضط.Ú

فيدإل كاسضÎو سضيظل أإسضطورة وإرثا لقيم إلعدل وإلكرإمة
’مة عبد القادر بن
أاكد رئيسس ›لسس ا أ
’ول ،بهافانا ،أان زعيم الثورة
صسالح ،أامسس ا أ
الكوبية فيدال كاسسÎو ،الذي وافته اŸنية،
ا÷م -ع -ة ال -ف -ارط ،سس-ي-ظ-ل «أاسس-ط-ورة وإارث-ا
Óجيال التي تسستلهم من فكره أاسسسس
ثمينا ل أ
ب - -ن - -اء ع - -ا ⁄يسس - -وده ال - -ع - -دل وال - -ك - -رام- -ة
وا◊رية».
‘ ك-ل-م-ة ت-أاب-ي-ن-ي-ة ،أك-د ب-ن صض-ال-ح ،أل-ذي ع-ي-ن-ه
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة لتمثيل
أ÷زأئ -ر ‘ م -رأسض-م دف-ن أل-زع-ي-م أل-ك-وب-ي ف-ي-دأل
ك -اسضÎو ،أل -ت -ي ن-ظ-مت أل-ث-لث-اء ب-ه-اف-ان-ا ،أن ه-ذأ
أألخ« Òعاشس عظيما وسضيبقى بعد رحيله أسضطورة
لجيال تسضتلهم من فكره أسضسس بناء
وإأرثا ثمينا ل أ
عا ⁄يسضوده ألعدل وألكرأمة وأ◊رية وتسضتن Òمن
نضضاله خصضال ألزهد وألتضضحية وألنزأهة وألوفاء
للمثل وألقيم مهما كلف ذلك».
ك -م -ا ع ّ-ب-ر ب-ن صض-ال-ح ب-اسض-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
وباسضم أ÷زأئر حكومة وشضعبا للحكومة وللشضعب
ألكوبي ،Úعن خالصس ألتعازي وأŸوأسضاة لفقدأن
«وأحد من خÒة ما أ‚بته هذه أألرضس ألطيبة
ج -زي -رة أ◊ري -ة ،ك -وب -ا» ،م-ؤوك-دأ تضض-ام-ن وم-ؤوأزرة
أ÷زأئر لكوبا «‘ هذأ أŸصضاب أ÷لل».
وأعت Èأن أحسضن عزأء للشضعب ألكوبي ألصضديق،
هو «هذأ ألتعاطف ألعفوي وألصضادق Ÿلي Úمن
ﬁب -ي -ه م-ن ك-اف-ة أرج-اء أŸع-م-ورة أل-ذي-ن ف-ج-ع-وأ
برحيله».
كما أسضÎسضل يقول« :هل هناك أصضدق تكرË
Ÿناقب «ألليدأر ماكسضيمو» من هذأ أإلجماع حول
إأسضهامات وتأاث Òهذأ ألرجل ‘ ›ريات كÈيات
أألحدأث ألتي عاشضها ألعا ⁄خلل ألنصضف ألثاÊ
من ألقرن ألعشضرين».
وختم بن صضالح كلمته بالقول« :فلينم قرير ألعÚ

وسضيبقى حيا ‘ قلوبنا و‘ ذأكرتنا وخا“ة قو‹
شضعار فيدأل أŸفضضل «دأئما حتى ألنصضر»».

يقدم للرئيسس إلكوبي تعازي إ÷زإئر
قدم رئيسس ›لسس أألمة ,عبد ألقادر بن صضالح
أول أمسس بهافانا للرئيسس ألكوبي تعازي أ÷زأئر
باسضم رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة أثر
وفاة زعيم ألثورة ألكوبية فيدأل كاسضÎو روز.
ك -م -ا ق -دم ب-ن صض-ال-ح ت-ع-ازي أ÷زأئ-ر ل-رئ-يسس
أÛلسس ألوطني للسضلطة ألشضعبية لكوبا.
و قد تو‘ أب ألثورة ألكوبية فيدأل كاسضÎو
مسض-اء أ÷م-ع-ة أŸاضض-ي ب-ه-اف-ان-ا ع-ن ع-م-ر ي-ن-اه-ز
تسضع Úعاما بعد أن قاد بلده حوأ‹ خمسض Úسضنة
قبل أن ينسضحب من ألسضياسضة سضنة  ٢٠٠٦ألسضباب
صضحية.

الشسبكة الŸÈانية Ÿنطقة «مينا»

›لسس إألمة يشضارك ‘ إجتماع تونسس
’مة ،يومي اÿميسس
يشسارك ›لسس ا أ
وا÷م -ع -ة اŸق -ب -ل ،Úب -ت -ونسس ‘ ،اج-ت-م-اع
«إاط Ó-ق ف -رع الشس -ب-ك-ة الŸÈان-ي-ة ل-لشس-رق
’وسس-ط وشس-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا اŸع-ن-ي-ة بالبنك
ا أ
ال-ع-اŸي وصس-ن-دوق ال-ن-ق-د الدو‹» ،بحسسب
ما أافاد به اÛلسس ،أامسس ‘ ،بيان له.
لط - -ار ،سض - -يشض - -ارك رئ- -يسس ÷ن- -ة
‘ ه - -ذأ أ إ
لمة ،عبد
ألشضؤوون ألقتصضادية وأŸالية Ãجلسس أ أ
ألقادر شضنيني ‘ هذأ ألجتماع ،أŸنظم من
لوسضط وشضمال
طرف ألشضبكة ألŸÈانية للشضرق أ أ

إأفريقيا أŸعنية بالبنك ألعاŸي وصضندوق ألنقد
أل- -دو‹ ،ب- -ال- -ت- -ع- -اون م -ع ›لسس ن -وأب ألشض -عب
ألتونسضي.
يتضضمن برنامج عمل هذأ ألجتماع ،أŸنظم
ع -ل -ى ه -امشس ف -ع -ال -ي -ات أŸؤو“ر أل -دو‹ ح -ول
ألسضتثمار ،مناقشضة موأضضيع متعلقة بـ «أولويات
لصض-لح-ات ألق-تصض-ادي-ة وأ◊وك-م-ة» و»تشضجيع
أإ
أŸقاولتية ألشضبانية وخلق مناصضب ألشضغل ‘
لوسضط وشضمال إأفريقيا» وكذأ
منطقة ألشضرق أ أ
لقليمية».
«دور ألشضبكات أ إ

مسساهل يسستقبل ‡ثلي جمعية اللجان الوطنية ا’أوŸبية ا’إفريقية

بحث إلÎتيبات إ÷ارية لتنظيم أإلعاب إلشضباب إإلفريقية با÷زإئر

’–اد
إاسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة وا إ
ا’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ية عبد القادر
مسساهل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة‡ ،ثل Úعن
’ف - -ري- -ق- -ي وج- -م- -ع- -ي- -ة ال- -ل- -ج- -ان
’–اد ا إ
÷ان ا إ
’ف - -ري - -ق - -ي - -ة وا–اد
’وŸب - -ي - -ة ا إ
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ا أ
’فريقية ،حيث ”
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ات ال-رياضسية ا إ
بحث الÎتيبات ا÷ارية لتنظيم أالعاب الشسباب
’فريقية ،اŸزمع إاجراؤوها ‘ ا÷زائر ‘ الفÎة
ا إ
اŸمتدة من  5إا ١5 ¤جويلية .٢٠١٨
حضضر أللقاء ،ألذي يندرج ‘ إأطار ألتحضض Òأللعاب
ألشض -ب -اب أإلف -ري -ق -ي -ة‡ ،ث -ل -ون ع -ن أ◊رك -ة أألوŸب -ي -ة
وأل -ري -اضض -ي -ة أل -دول -ي -ة ك -ذأ ورئ -يسس أل -ل -ج -ن-ة أألوŸب-ي-ة
أ÷زأئرية مصضطفى بÒأف.
‘ تصضريح للصضحافة عقب مرأسضم ألسضتقبال ،أثنى
مسضاهل على أÛهودأت ألتي تقوم بها أللجان أألوŸبية
ل -ف -ائ -دة ألشض -ب -اب وأل -ري -اضض -ة ‘ إأف -ري -ق -ي -ا ع -ل -ى وج -ه
أÿصضوصس وألتي مكنت  -كما قال « -من إأعطاء صضورة
إأيجابية عن إأفريقيا بعيدة عن وأقع أ◊روب وأŸآاسضي
أل -ت-ي ط-اŸا وسض-مت ب-ه-ا أل-ق-ارة ألسض-م-رأء وم-ك-ن-ت-ه-ا م-ن
إأ‚اب أسض- -م- -اء ري -اضض -ي -ة ك -بÒة وف -رق م -ع -روف -ة ع -ل -ى
أŸسض -ت -وي Úأل -ق -اري وأل -دو‹ ،لسض -ي -م -ا ‘ ري-اضض-ة ك-رة
ألقدم».
وأب -رز م -ن ج -ه -ت -ه رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة أل-ل-ج-ان أل-وط-ن-ي-ة
أألوŸب -ي -ة أإلف -ري -ق-ي-ة ،لزأن-ا ب-ال-ون-ف-و ‘ ،ك-ل-م-ة ل-ه ،أن
ألزيارة ألتي يقوم بها ألوفد أإلفريقي إأ ¤أ÷زأئر ترمي
إأ ¤ألوقوف على أإلمكانات ألتي تتوأفر عليها أ÷زأئر
لتنظيم تظاهرة ألشضباب أإلفريقي أŸقررة ‘ ، ٢٠١٨
وألقدرأت ألتقنية لضضمان كل ألتسضهيلت ألرياضضية ،مثنيا
على حسضن ألسضتضضافة وألسضتقبال ألذي حظي به كل
ألوفود ألرياضضية ‘ أ÷زأئر.
وأكد بالونفو ،أن «÷ان أل–اد أإلفريقي وجمعية

إإمضضاء عقد تنظيم إأللعاب إإلفريقية للشضباب
للعاب
” أمسس ،أمضضاء عقد تنظيم أ÷زأئر ل أ
أإلف -ري-ق-ي-ة ل-لشض-ب-اب  ،٢٠١٨وذلك Ãق- - - -ر ولي - - -ة
أ÷زأئر .من طرف كل من ألهادي ولد علي وزير
ألشض- -ب- -اب وأل- -ري- -اضض- -ة ،وع- -ب- -د أل- -ق -ادر زوخ وأ‹
أل -ع -اصض -م -ة ،وب -ال أن -ف -و رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة أل-ل-ج-ان
أألوŸب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة ومصض-طفى بÒأف
رئ -يسس أل -ل -ج-ن-ة أألوŸب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة .وج-اء ه-ذأ
ألمضضاء ‘ ختام زيارة أÈÿأء أألفارقة للجزأئر.
و‘ ألكلمة ألتي ألقاها عبد ألقادر زوخ ،أكد
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بن صسالح من هافانا:

سسيجمع حوا‹  ٣آا’ف رياضسي با÷زائر ٢٠١٨
سضعادته باحتضضان أ÷زأئز للموعد ،مشضÒأ إأ¤
ألسض-ت-ع-دأد ل-ت-وف Òك-ل ألشض-روط ل-ت-ن-ظ-ي-م ﬁك-م،
شض -اك -رأ أŸسض -ؤوول Úأل -ري-اضض-ي Úأألف-ارق-ة ،أل-ذي-ن
أختاروأ أ÷زأئر لحتضضان هذأ أŸوعد.
من جهته ،ع Èبال إأنفر عن شضكره أ÷زيل
ل -ل -ج -زأئ -ر ،وق -دم –ي -ة ت -ق -دي -ر وأخ -وة ل -رئ -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،لدعمه ألدأئم
ل -ل -ح -رك -ة أل -ري-اضض-ي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة ،وأضض-اف ق-ائ-ل
«إأن -ب-ه-رن-ا ب-ال-ت-حضضÒأت أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا أ÷زأئ-ر
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لحتضضان هذأ أŸوعد أإلفريقي للشضباب ،ألذي
سضيجمع حوأ‹  ٣آألف رياضضي».
أما وزير ألشضباب وألرياضضة ألهادي ولد علي،
فقد أشضار أن هذأ أŸوعد سضيكون Ãثابة حفل
ل -لشض -ب -اب أإلف -ري -ق-ي ب-ا÷زأئ-ر ،وسض-ي-ك-ون أل-ع-م-ل
بالتنسضيق لحتضضان أ÷زأئر لهذأ أŸوعد.
لشضارة فإان أأللعاب أإلفريقية للشضباب مؤوهلة
ل إ
للعاب أألوŸبية للشضباب.
ل أ
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أل - -ل - -ج- -ان أل- -وط- -ن- -ي- -ة أألوŸب- -ي- -ة أإلف- -ري- -ق- -ي- -ة وأ–اد
ألكونفدرأليات ألرياضضية أإلفريقية ،تعمل بشضكل متناسضق
من أجل ضضمان سض ÒأŸنافسضات أإلفريقية أŸقبلة ‘
أ÷زأئر ‘ أحسضن ألظروف».
وأضض -اف« ،أن أ÷زأئ -ر ت -ت-وأف-ر ع-ل-ى ك-ل أإلم-ك-ان-ات
وأل -ق -درأت أل -ت -ق -ن -ي -ة ألضض-روري-ة لضض-م-ان ألسض Òأ◊سض-ن
أللعاب ألشضباب أإلفريقية ألقادمة» ،وهو ما خولها  -كما
ق- -ال  -أن ت- -ك- -ون «أل- -ن -م -وذج أألم -ث -ل» لح -تضض -ان ه -ذه
أل-ت-ظ-اه-رأت أل-ق-اري-ة ل-ت-وف-ره-ا ع-ل-ى أل-هياكل وألقدرأت
ومؤوهلت ألسضتقبال.
أما رئيسس أ–اد ألكونفدرأليات ألرياضضية ألفريقية
أحمد ناصضر  ،فأاكد من جهته ،أن لقاء أليوم مع مسضاهل
إأ‰ا «يعكسس ألهتمام ألقوي ألذي توليه أ÷زأئر للقارة
أإلفريقية وألشضؤوون ألعربية أيضضا» ،مÈزأ أن «أ÷زأئر
تعد مثل من أألمثلة ألكÈى يحتذى به وتعتز به ألقارة
ألسضمرأء ‘ ›ال ألرياضضة».
ولفت أللوأء ناصضر ،أن وجود ألقوى ألثلثية إلدأرة
أل- -ري- -اضض -ة ‘ إأف -ري -ق -ي -ا م -ن إأ–اد أل -ل -ج -ان ألوŸب -ي -ة
أإلف-ري-ق-ي-ة وأإل–ادي-ات أإلف-ري-ق-ي-ة وأإل–اد أإلفريقي،
إأ‰ا يدل على «ألتوحيد للرياضضة أإلفريقية من خلل
دورة أأللعاب أإلفريقية للشضباب ألتي سضتقام ‘ ‘ ٢٠١٨
أ÷زأئر» وهو كما أضضاف «ليسس باألمر أ÷ديد على
أ÷زأئ- -ر أل- -ت- -ي أع- -ت- -ادت ع- -ل- -ى أح- -تضض- -ان م- -ث -ل ه -ذه
ألتظاهرأت ألتي تسضتضضيفها أ÷زأئر من دورأت إأفريقية
كبÒة».
وجدد ناصضر ألتأاكيد على أن «أ÷هود ألرياضضية ألتي
يتبناها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،تبقى
دأئما مثمرة ويشضهد عليها من ألدأخل وألعا ⁄بأاسضره».
ك-م-ا ت-ط-رق إأ ¤أ÷ه-ود أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا أل-ل-ج-ن-ة أألوŸب-ية
أ÷زأئرية وألتي تعكسس «مدى ألتحضضر ألذي وصضلت إأليه
ألقارة ألفريقية من خلل أ÷زأئر».

»æWh

الخميسس  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٣٠صسفر  ١٤٣٨هـ

رئيسس ا÷مهورية يسستجيب ’نشسغا’ت العمال:

تعديل شسفوي يؤوجل تطبيق مشسروع التقاعد دون شسرط السسن إا٢٠١٩ ¤

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’فارقة
أاشسرف عليها لعمامرة رفقة الضسيوف ا أ

غرسض شسجرة «تصسفية ا’سستعمار»

ا’سستفادة من التقاعد لعامل اشستغل  32سسنة ودفع اشسÎاكات الضسمان ا’جتماعي

اسستجاب رئيسس ا÷مهورية لÓنشسغا’ت اŸع Èعنها من طرف الطبقة الشسغيلة التي قضست  32سسنة خدمة ،و⁄
تبلغ السسن القانونية للتقاعد اÙددة بـ  60سسنة ،بخصسوصس الغاء دون شسرط السسن ،من خÓل تأاجيل تطبيق
ﬁتوى القانون اŸعدل اŸصسادق عليه من قبل نواب اÛلسس الشسعبي الوطني امسس ا ¤العام  ،2019وÃوجب قرار
رئيسس ا÷مهورية ،الذي كرسسه التعديل الشسفوي ،سسيكون بإامكان من قضسى سسنوات اÿدمة ودفع ا’شسÎاكات،
ا’سستفادة من التقاعد ‘ سسن  58سسنة ‘  ، 2017وببلوغ  59عاما ‘ .2018

تصصوير :آيت قاسصي
أاشس -رف وزي-ر ال-دول-ة ،وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارج -ي -ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ ،رم-ط-ان
ل- -ع -م -ام -رة ،رف -ق -ة ع -دد م -ن الضس -ي -وف
’ف -ارق -ة ،ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة غ-رسس شس-ج-رة
ا أ
«تصس - -ف- -ي- -ة ا’سس- -ت- -ع- -م- -ار» Ãق- -ر وزارة
الشسؤوون اÿارجية.
وجاءت هذه التظاهرة عقب اختتام الذي

أاصس -در ت -وصس -ي -ات ت -ط -الب Ãواصس -ل -ة ج -ه -ود
ال-تضس-ام-ن وال-ت-أاي-ي-د ل-ل-قضس-ي-ت Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية
والصسحراوية.
مع العلم جرى ملتقى «مسساهمة ا÷زائر
‘ –رير القارة السسمراء» بفندق األوراسسي
يومي  ٢٩و ٣٠نوفم Èالفارط.

حمزة.م

ا÷زائر وناميبيا تبحثان ›ا’ت التعاون الثنائي
فريال بوشصوية
كعادته ،حرصس رئيسس ا÷مهورية على
السس-ت-ج-اب-ة لنشس-غ-الت ال-ط-ب-ق-ة الشسغيلة
ع -م -وم -ا ،وت -لك ال-ت-ي أا“ت  ٣٢سس-ن-ة من
اÿدمة دون شسرط السسن ،أاي قبل بلوع ٦٠
سس-ن-ة ك-ام-ل-ة ،ال-ت-ي أاب-دت ام-ت-ع-اضس-ه-ا م-ن
ادراج الغاء «دون شسرط السسن» ‘ مشسروع
القانون اŸعدل واŸتمم للقانون ١٢/٨٣
واŸتعلق بالتقاعد اŸعدل واŸتمم ،الذي
يج Èالعامل على اسستكمال العمل حتى
ب- - - -ع - - -د ا“ام  ٣٢سس- -ن- -ة خ- -دم -ة ودف -ع
الشسÎاكات ،التي تضسمن له  ٨٠باŸائة
من أاجره كمعاشس للتقاعد ‘ ،حال عدم
بلوغه السسن القانونية ،بتوجيه تعليمة ا¤
ا◊كومة لتأاجيل تطبيق دون شسرط السسن
ا ¤العام . ٢٠١٩
ب-ت-ع-ل-ي-م-ة م-ن رئ-يسس ا÷م-ه-ورية ،أادرج
وزي - -ر ال - -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م- -ان
الجتماعي ﬁمد الغازي تعدي Óشسفويا،
” اعتماده ‘ مشسروع القانون اŸعدل

واŸت- -م- -م ل- -ل- -ق- -ان -ون  ١٢/٨٣واŸتعلق
بالتقاعد اŸعدل واŸتمم ،تطبيق الغاء
التقاعد دون شسرط السسن بعد قضساء ٣٢
سسنة خدمة ودفع الشسÎاكات  ‘ ،الفا—
جانفي  ، ٢٠١٩على أان يسستفيد من قضسى
سس- -ن -وات اÿدم -ة وع -م -ره  5٨سس-ن-ة م-ن
التقاعد ‘  ، ٢٠١٧وÁكن Ÿن بلغ 5٩
سسنة السستفادة من التقاعد ‘ . ٢٠١٨
التعديل الشسفوي الذي أادرجه الغازي،
وفق ما يخوله القانون الناظم للعÓقات
ب ÚالŸÈان وا◊ك- -وم -ة ،م -ب -اشس -رة ب -ع -د
ت Ó-وة ال -ت -ق -ري -ر ال -ت-ك-م-ي-ل-ي ع-ن مشس-روع
القانون يكرسس مرحلة انتقالية ،بتمكÚ
العمال الذين عملوا طيلة  ٣٢سسنة كاملة
م -ن ال-ت-ق-اع-د ق-ب-ل  ٦٠سس -ن -ة ‘ ،غضس-ون
السس -ن -ت ÚاŸق -ب -ل-ت ،Úأاي أان ت-ط-ب-ي-ق دون
شسرط السسن يكون بتدرج ،على أان يطبق
ك -م -ا ج -اء ‘ ال -ق -ان -ون اب -ت-داء م-ن ال-ع-ام
.٢٠١٩
ال -ت -ع -دي -ل الشس-ف-وي ال-وح-ي-د ،ال-ذي ”
“ري -ره م -ن ط -رف ن -واب األغ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي

“ث-ل ح-زب-ي»األفÓ-ن» ،و»األرن-دي» ،ب-عد
عرضسه من قبل رئيسس اÛلسس الشسعبي
ال- -وط- -ن- -ي ﬁم- -د ل -ع -رب -ي ول -د خ -ل -ي -ف -ة
للتصسويت ،عم Óبأاحكام اŸادة  ٣٤من
القانون  ، ١٦/١٢واŸادة  ٦١من النظام
الداخلي ،صسوت عليه حزب العمال بـ «ل»
ل- - -يسس رفضس- - -ا Ùت - -واه ،وا‰ا “سس - -ك - -ا
ب -ت -ع -دي -ل -ه ال -ذي رفضس -ت -ه ÷ن -ة الصس -ح-ة
والشس-ؤوون الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-م-ل وال-تكوين
اŸهني ،فيما “ت مقاطعة ا÷لسسة من
قبل نواب «األفافاسس».
وبإارجاء تطبيق القانون ا÷ديد الذي
ي -ل -غ -ي صس -ي -غ -ة دون شس -رط السس-ن  ،ي-ك-ون
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ق -د اسس -ت -ج-اب أله-م
مطلب رفعه العمال ،بعد ادراج تعديÓت
ك -انت ق-د اق-رح-ت-ه-ا أاط-راف ال-ثÓ-ث-ي-ة ‘
اج-ت-م-اع-ها  ‘ ، ١٩خ -ط -وة اسس -ت -ب -اق-ي-ة
ل -ت -ج -ن -يب الصس -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اع-د
الفÓسس ،من خÓل ا◊فاظ على توازنه
اŸا‹ ودفع معاشسات أازيد من مليونÚ
و ٨٨٠أالف متقاعد.

ب -حث وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة و ا÷م-اع-ات
اÙل - -ي - -ة ن- -ور ال- -دي- -ن ب- -دوي و وزي- -رة
ال-داخ-ل-ي-ة و ال-ه-ج-رة الناميبية السسيدة
باندوكيني ايفو’ ايثانا امسس با÷زائر
ال- - -ع - -اصس - -م - -ة «›ا’ت ال - -ت - -ع - -اون بÚ
البلدين».
اشس-ارت ال-وزي-رة ال-ن-ام-ي-ب-ي-ة ‘ تصس-ري-ح
للصسحافة عقب هذه اŸباحثات ا ¤ان هذا
اللقاء «فرصسة لسستكشساف ›الت التعاون
ب Úا÷زائر و ناميبيا».
و اضسافت تقول ان البلدين «يشسÎكان ‘
م- -اضس سس -اده ال -ت -ع -اون» لسس -ي -م -ا م -ن خ Ó-ل
مسساهمة ا÷زائر ‘ –رير ناميبيا مذكرة ان
‘ا÷زائر زودت اÙارب Úالنامبي Úبالسسلحة
من اجل نيل اسستقÓل بلدهم».

اللواء هامل يتحادث مع وزيرة الداخلية ديسسوزا

التنسسيق ب Úاجهزة الشسرطة ا÷زائرية
والÈتغالية Ÿكافحة ا’رهاب

فيما صسوت «العمال» و»ا÷زائر اÿضسراء» وجبهة العدالة والتنمية بـ «’»:

نواب اأ’غلبية Áررون قانون الغاء التقاعد النسسبي وارجاء تطبيق دون شسرط السسن
صسادق أامسس نواب اÛلسس الشسعبي
’غ-ل-ب-ي-ة ،ع-ل-ى مشس-روع
ال -وط -ن-ي ب-ا أ
ال -ق -ان -ون اŸع -دل واŸت -م -م ل -ل -ق-ان-ون
 12/83واŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-اع-د اŸع-دل
واŸت -م-م ،ال-ذي ي-ق-ر ال-غ-اء ال-ت-ق-اع-د
ال-نسس-ب-ي وي-رسس-م ال-ت-ق-اعد ‘ سسن 60
سسنة لكل الصسيغ ،مع تأاجيل تطبيقه
ل -ل -ف-ئ-ة ال-ت-ي أا“ت  32سس-ن-ة خدمة
ب -ع -ام ،Úف-ي-م-ا صس-وت ح-زب ال-ع-م-ال
وت -ك -ت-ل ا÷زائ-ر اÿضس-راء وج-ب-ه-ة
ال -ع -دال -ة وال -ت-ن-م-ي-ة بـ «’» ،وق-اط-ع
ن - - -واب ح - - -زب ج - - -ب - - -ه - - -ة ال - - -ق- - -وى
ا’شسÎاكية ا÷لسسة.

فريال/ب
صسوت نواب اÛلسس الشسعبي الوطني،
و–ديدا األغلبية بـ «ل» على التعديÓت
التي أادرجها نواب الشسعب ،وعددها ١٩
ع -ل -ى مشس -روع ال -ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م
ل -ل -ق -ان-ون  ١٢/٨٣واŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-اعد
اŸع-دل واŸت-م-م ،أاب-رزه-ا ال-ت-ح-ك-م ب-دون
شسرط السسن Ÿن أا”  ٣٢سسنة ‘ اÿدمة،
و” “رير التعديل الشسفوي الذي بادر به

‡ثل ا◊كومة ﬁمد الغازي ،الذي يقر
ال -غ -اء دون شس -رط السس -ن ل -ك-ن اب-ت-داء م-ن
العام . ٢٠١٩
و‘ أاع - -ق- -اب ال- -تصس- -ويت ،رحب وزي- -ر
ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان الج-ت-م-اعي
ÃقÎح- - - - - -ات اŸواف- - - - - -قÚ
واŸع - - - - - -ارضسŸ Úشس - - - - - -روع
ال - - -ق - - -ان - - -ون ،مشسÒا ا ¤أان
الخ -ت Ó-ف -ات ل ت -فسس-د ل-ل-ود
قضسية ،لفتا ا ¤أانه وعمÓ
بتوصسيات رئيسس ا÷مهورية،
وت-وج-ي-ه-ات-ه ل-ل-ح-ك-ومة والتي
م- -ف- -اده- -ا «ت- -رق- -ي -ة ال -ع -م -ل
وال - -تضس- -ام- -ن ب Úم- -ك- -ون- -ات
اÛتمع ا÷زائري.
رمضسان تعزيبت عن حزب
العمال ،اعت Èقرار تأاجيل تطبيق دون
شسرط السسن« ،انتصسار للحنكة السسياسسية
وذكاء» ،وبخصسوصس التعديل الشسفوي قال
«أان -ه ج -زئ -ي ول ي -غ Òج -وه -ر ال-ق-ان-ون»،
مضس - -ي - -ف- -ا ب- -أان ح- -زب ال- -ع- -م- -ال Áارسس
اŸعارضسة اليجابية ،وليسس سسلبيا يلعب
دور كسسر الدولة ،وا‰ا يبحث دائما عن
ا◊لول ،مؤوكدا أان التشسكيلة التي Áثلها

سس -ت -ت -وج -ه ا ¤رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة إلل-غ-اء
القانون.
و“حورت التعديÓت وفق ما ورد ‘
التقرير التكيميلي حول ،الغاء اŸادت٢ Ú
و  ٦من مشسروع القانون  ،وادراج  ٦مواد
ج-دي-دة ،م-ع ام-ك-ان-ي-ة منح
م-ع-اشس ال-ت-ق-اع-د ل-ل-ع-ام-ل ـ
بصسفة اسستثنائية ـ قبل قبل
بلوغ  ٦٠سسنة ،شسريطة أان
ي-ت-م م-دة ع-م-ل ف-ع-ل-ي-ة نتج
عنها دفع اشسÎاكات تعادل
 ٣٢سس -ن -ة ك-ام-ل-ة ،ع-ل-ى أان
تسس -ري اج -ال أاح -ك-ام ه-ذه
اŸادة ل -فÎة ان -ت -ق-ال-ي-ة ،ل
ت-ت-ج-اوز سس-ن-ت Úاب-ت-داء من
صسدور القانون ‘ ا÷ريدة
ال -رسس -م -ي -ة ،ك -م-ا ” اقÎاح ت-ق-ل-يصس سس-ن
التقاعد ا 55 ¤سسنة للرجل وا 5٠ ¤سسنة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -رأاة ب-ط-لب م-ن-ه-م-ا حسسب
ا◊ال -ة ،واح -ال -ة ال -ع -ام -ل ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د
Óحالة
شسريطة دفع مسستحقات خصسيصسا ل إ
ع - -ل - -ى ال - -ت - -ق - -اع - -د دون شس - -رط السس - -ن،
باقتطاعها من األجر ،مع امكانية دفعها
بأاثر رجعي.

رفضض كل
تعديÓت
النواب

«الشسعب» ‘ إاطار الزيارة العملية
التي يقوم بها إا ¤الÈتغال ،إالتقى
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام
Óم -ن ال -وط-ن-ي ،اول امسس ب-وزي-رة
ل -أ
ال- -داخ -ل -ي -ة الÈت -غ -ال -ي -ة ،السس -ي -دة
ك -ونسس -ت -انسس -ا أارب-ان-و ديسس-وزا ،ح-يث
أاك-د ال-ط-رف-ان ع-ل-ى ت-ع-زيز التشساور
وال -ت -نسس -ي-ق ب Úأاج-ه-زة الشس-رط-ة ‘
البلدين للتصسدي لظاهرة ا’رهاب
ال - - - -ذي ي - - - -ه - - - -دد أام- - - -ن اŸواط- - - -نÚ
و‡ت-ل-ك-ات-ه-م ‘ ال-ع-ا ⁄وك-ذا العمل
ع -ل -ى ﬁارب -ة ك -ل أاشس-ك-ال ا÷رÁة
Óوطان.
عابرة ل أ
خ Ó-ل ال -ل-ق-اء ،أاك-د ال-ل-واء ه-ام-ل ع-ل-ى
أاهمية اللقاء الذي “حور اأسساسسا حول
سسبل توطيد أاواصسر التعاون ب Úشسرطة
البلدين وذلك عن طريق تبادل اŸعلومات
األم-ن-ي-ة ،وال-ت-نسس-ي-ق ب Úشس-رط-ة ال-ب-ل-دي-ن
وت- -وح- -ي- -د ا÷ه- -ود وتضس -اف -ره -ا ب -ه -دف
Óرهاب وكل أاشسكال ا÷رÁة.
التصسدي ل إ
وأاضس - -اف ال- -ل- -واء ه- -ام- -ل ‘ تصس- -ري- -ح
ل- -وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ،أان ه -ذا ال -ل -ق -اء ك -ان
مناسسبة للحديث عن ›ال تعزيز التعاون
ال- - -ث - -ن - -ائ - -ي ب Úالشس - -رط - -ة ا÷زائ - -ري - -ة

والÈت-غ-ال-ي-ة ف-ي-م-ا ي-خصس ت-بادل اÈÿات
وال -ت -ج -ارب ،ال -دع -م ال -ت -ق -ن-ي وال-ت-دريب
والتكوين ،مؤوكدا أان فرقة من ا÷مهرة
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة اÿاصس-ة ل-لشس-رطة ا÷زائرية
( )GOSPباشسرت تكوينا ميدانيا بالتنسسيق
مع الوحدة اÿاصسة للشسرطة الÈتغالية
اŸتخصسصسة ‘ مكافحة الرهاب.
من جهتها ،اأشسادت الوزيرة كونسستانسسا
اورب -ان-و ديسس-وزا ب-اإرسس-اء دع-ائ-م ال-ت-ع-اون
وال - -ت - -نسس- -ي- -ق ب Úالشس- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ون -ظÒت -ه -ا الÈت -غ -ال -ي -ة ،ح -يث دعت إا¤
ضس-رورة ت-ط-وي-ره-ا وت-ع-زي-زه-ا Ãا ي-خ-دم
األمن ‘ البلدين ،منوهة ‘ ذات اÛال
ب-اŸسس-ت-وى اŸت-م-ي-ز ل-لشس-رط-ة ا÷زائ-رية
وخÈتها القليمية والدولية.
ك -م -ا ق -ام ال -ل -واء وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه
بزيارة ميدانية اإ ¤مقر الوحدة اÿاصسة
ل-لشس-رط-ة الÈت-غ-ال-ي-ة ،ح-يث إال-تقى بأافراد
الشس -رط -ة ال -ت -اب -ع÷ Úم -ه -رة ال -ع-م-ل-ي-ات
اÿاصسة للشسرطة ( )GOSPالذين يزاولون
دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ب-الÈت-غ-ال ب-هدف اكتسساب
م -ع -ارف وت -ق -ن -ي -ات ج -دي -دة م -ن شس-أان-ه-ا
اإلسسهام ‘ التصسدي لكل أاشسكال الجرام
اŸنظم واإلرهاب.
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‡ثل وزارة الداخلية من وهران:

 ٧٠٠بلديـ ـ ـة عـ ـ Èألوطن تع ـ ـ ـا Êعجزأ
ﬁأربة التهرب ا÷بأئي لتعزيز اŸيزانية اÙلية
أاكد ‡ثل وزارة الداخلية وا÷مأعأت اÙلية ،قأيدي إابراهيم أان  700بلدية تعأ Êعجزا مأليأ حأدا نتيجة لقلة اŸوارد
اŸألية وا◊ألة ا’قتصسأدية للدولة ،إا’ انه أاشسأر إا ¤العدد انخفضس مؤوخرا بعدمأ ” تسسجيل  1000بلدية عأجزة سسأبقأ.

وهران :براهمية مسشعودة
هو ما يجعل  -حسسبه  -إلتضسامن إŸا‹
مع هذه إلبلديات ضسرورة ملحة خاصسة بعد
ق - -ي - -ام إل - -وزإرة ب - -إانشس - -اء م - -دي- -ري- -ة إŸوإرد
وإل-تضس-ام-ن إŸا‹ ،ب-ه-دف تضس-ام-ن إل-ب-ل-ديات
إل- -غ- -ن -ي -ة م -ع -ه -ا وم -رإف -ق -ة ه -ذه إل -ب -ل -دي -ات
وتدعيمها.
شسّ- -دد ق- -اي- -دي ‘ إل- -ي -وم إل -درإسس -ي ح -ول
إلتحصسيل إ÷بائي إÙلي وإ’سستثمار إلذي
نظمه أإمسش إÛلسش إلشسعبي بوهرإن ،على
ضسرورة تغي‰ Òط إلتسسي Òلدى هذه إلبلديات
ب-ت-حصس-ي-ل إ÷ب-اي-ة وم-ن-ع إل-ت-ه-رب إلضس-ري-ب-ي،
قائ« Óإ’قتصساد ’ يبنى على إإ’نتاج فقط
وإ‰ا ع- -ل- -ى م- -دإخ- -ل إ÷ب- -اي -ة وإل -ت -حصس -ي -ل
إلضسريبي».
إعت Èذإت إŸسسؤوول أإّنه من إلوإجب إعادة
ت- -وزي- -ع إأ’م- -وإل ع- -ل- -ى إل- -ب- -ل -دي -ات ‘ إط -ار
إلتضسامن ،موضسحا بالقول أإن «إŸالية إÙلية
وإ÷ب-اي-ة إÙل-ي-ة ج-زء م-ن إŸال-ي-ة إل-وط-ن-ية
وإ÷باية إلعمومية ،وهو ما يجعل إŸسستثمر
شس - -ريك ‘ خ - -ل- -ق إلÌوة» ،مشس- -ددإ ‘ ن- -فسش
إلسس- -ي- -اق ضس -رورة ضس -ب -ط إأ’م -وإل ب -ال -تسس -يÒ
وت -رج -م -ة إل -نصس -وصش إل -ق -ان -ون-ي-ة ع-ل-ى أإرضش
إلوإقع ،ومن جانب آإخر على مضساعفة تكوين
إŸوإرد إلبشسرية.
من جهته أإكد وإ‹ و’ية وهرإن عبد إلغني
زعÓن أإنه يجب إعادة إلنظر ‘ تسسعÒة كرإء
إŸرإف- -ق إل- -ع- -م- -وم- -ي -ة إل -ت -ي  ⁄ت -رف -ع م -ن -ذ
إلسسبعينات ،معتÈإ إŸرإفق إلعمومية وعلى
رأإسسها حظائر إلسسيارإت موردإ ماليا هاما
للبلديات إ’ أإنها غ Òمسستغلة ،وهو ما جعله
ي -ن -دد ب -ا’خ -ت ’Ó-ت إل -ك-بÒة ‘ إ÷م-اع-ات
إÙلية ،وإلتي دفعت إ◊كومة إ ¤إنشساء
هيئة حكومية Ÿتابعة إلتوصسيات إلتي وضسعت
‘ ل- -ق -اء إ◊ك -وم -ة م -ع إل -و’ة م -ؤوخ -رإ ح -ول
إلتحصسيل إ÷بائي إÙلي وإ’سستثمار.

م -ن ج -ه -ت -ه دع -ا رئ-يسش إÛلسش إلشس-ع-ب-ي
لوهرإن شسعبني فتح إلله إ ¤مرإجعة قانون
إلبلدية وإلو’ية إلذي  ⁄يعد يوإكب إلتطورإت
وم -ا يصس -اح -ب -ه -ا م -ن ت-غ-يÒإت ت-ن-ع-كسش ع-ل-ى
إلتنمية إÙلية و–سس Úإÿدمات إلعمومية
وغÒها من إÛا’ت إلتي ترتبط إرتباطا
وثيقا باŸوإطن وإŸسستثمر إلذي يعد شسريكا
فعا’ ‘ إلتنمية وخلق إلÌوإت.
كما دعا فتح إلله إ ¤إعتماد إŸزإد إلعلني
لتصسفية إ◊ظائر ،مؤوكدإ أإنه ’ يجب إدخار
أإي وسسيلة قانونية Ùاربة مظاهر إلÓمبا’ة
‘ إل- -تسس -ي Òب -ا÷م -اع -ات إÙل -ي -ة وت -ن -وي -ع
إ’سستثمار ‘ إلفÓحة وإلعقار إلغابي وإ◊د
م -ن إل -ت-وسس-ع إل-ع-م-رإ Êورف-ع إلصس-ادرإت وف-ق
معاي Òإلتجارة إلدولية.
مع إلعلم أإنّ هذإ إليوم إلدرإسسي ،نظّم
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزإرة إل-دإخ-لية بعد لقاء
إ◊كومة مع إلو’ة ووضسع توصسيات لصسياغتها
‘ نصس -وصش ق-ان-ون-ي-ة وشس-رح ق-ان-ون-ي-ة إŸال-ي-ة
 201٧إلذي يحتوي على  10٨مادة قانونية

ت -تضس -ام -ن إل -ت -حصس -ي -ل إ÷ب -ائ-ي وإ’سس-ت-ث-م-ار
وغÒه-م-ا م-ن إل-ق-ط-اع-ات إل-ت-ي ت-ع-ول ع-ل-ي-ها
إل-بÓ-د ل-ت-ع-ويضش إل-بÎول ب-ع-د إن-ه-ي-ار أإسس-عاره
مؤوخرإ.
كما Œدر إإ’شسارة إ ¤إلقطاع إ’قتصسادي
ب-وه-رإن سس-ي-ت-ع-زز ب-نحو  1٧م-ن-طقة صسناعية
جديدة ،يتم توزيعها على عدد من إلبلديات
إŸعنية ‘ ›ال إ’سستثمار ،وفق إمكاناتها
وم -وق -ع -ه-ا إ÷غ-رإ‘ ونشس-اط-ه-ا إ’ق-تصس-ادي،
حسسبما أإّكده إŸسسؤوول إلتنفيذي إأ’ول للو’ية،
عبد إلغني زعÓن .
وع- -ل- -ى ه- -ذإ إأ’سس- -اسش ،ف- -ق- -د م -ن -حت
إŸركزية إŸوإفقة إلفعلية من إجل إنشساء
هذه إŸناطق على مسستوى بلديات بئر إ÷Ò
و إرزيو و إلعيايدة وبوفاطيسش و سسيدي بن
يبقى و مسسرغ Úوع Úإلبية كمرحلة أإو،¤
فيما يكمن إلهدف إلرئيسسي ‘ توف Òمناصسب
شسغل جديدة و تعزيز إ’سستثمار بالو’يةÃ ،ا
يعود بالفائدة على مصسالح إلبلدية ‘ كافة
›ا’ت إلتنمية إÙلية .

مرأجعة ألتسضي Òللنظام ألصضحي ضضرورية لتقليصس فاتورة أسضتÒأد أألدوية

تيزي وزو :ز /كمال
ح- - -اول إŸدي- - -ر إل- - -ع- - -ام
ل-ك-اسس-ن-وسش ‘ م-دإخ-ل-ة ق-دم-ه-ا
إأمسش إمام طلبة إŸاسس Îبقاعة
إÙاضس- -رإت ل- -ك- -ل- -ي- -ة إل- -ع -ل -وم
إ’ق -تصس -ادي -ة ب -ج -ام -ع -ة م -ول -ود
م - -ع - -م - -ري ب - -ت - -ي- -زي وزو ح- -ول
موضسوع»“ويل إلهيئات إلصسحية
با÷زإئر»  ،تقد Ëتشسريح عام
لوإقع إلنظام إلصسحي من حيث
ط-رق إل-ت-م-وي-ل وسس-ب-ل ت-خ-ف-يضش
إل - -ف - -ات - -ورة إŸرت - -ف - -ع- -ة إل- -ت- -ي

ت-خصسصس-ه-ا إل-دول-ة سس-ن-وي-ا ل-ه-ذإ
إل - -ق - -ط - -اع إ◊سس - -اسش م - -ق- -اب- -ل
إسستمرإر حالة عدم إلرضسى من
ق -ب -ل إŸوإط -ن Úح -ول ط -ب -ي -ع -ة
إÿدم- - -ات ب - -اŸسس - -تشس - -ف - -ي - -ات
وإŸرإك -ز إلصس-ح-ي-ة ،ح-يث شس-دد
ع- -ل- -ى «ضس- -رورة ع- -ق- -ل -ن -ة ط -رق
إل-ت-م-وي-ل وإل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ت-ك-اليف
إ’أدوية بدعوة إ’أطباء إ ¤إعادة
إل -ن -ظ -ر ‘ إل-وصس-ف-ات إلصس-ح-ي-ة
إŸسسلمة للمرضسى بتقليصش عدد
إ’أدوية ◊ماية صسحة إŸريضش
وإلتقليل من إلكلفة ،مع حتمية
عصسرنة طرق إلتسسي Òوإÿروج
من إلوضسعية إلتقليدية.
كما تطرق عاشسق شسوقي إ¤
إÛهودإت إلكبÒة إلتي تبذلها
إلدولة من إأجل ترقية إلصسحة

إلعمومية وتوسسيع نسسبة إلتغطية
إ’ج- - - -ت - - -م - - -اع - - -ي - - -ة م - - -وؤك - - -دإ
ب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة»إأن إلسس - -ل - -ط- -ات
إل -ع -م -وم -ي -ة ت -خصسصش م -ي-زإن-ي-ة
كبÒة للقطاع مع تنويع صسناديق
إلضس -م -ان إ’ج -ت -م-اع-ي ل-ت-وسس-ي-ع
ع -م -ل -ي-ة إل-ت-غ-ط-ي-ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة
ب -خ -ل -ق إآل -ي -ات “ك -ن إل-ع-ائÓ-ت
إŸعوزة وإŸرضسى إŸزمن Úمن
ضس -م -ان ح-ق إل-عÓ-ج وإل-ت-ع-ويضش
ع - - -ن إ’أدوي - - -ة ،ون- - -فسش إ’أم- - -ر
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ع-اط-ل Úع-ن إل-ع-م-ل
Ÿسس - -اع - -دت - -ه - -م ع - -ل - -ى خ - -ل - -ق
م -وؤسسسس -ات مصس -غ -رة ع-ن ط-ري-ق
إلصس-ن-دوق إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-اأم Úع-ن
إل- - -ب- - -ط- - -ال- - -ة»ك- - -ن- - -اك» ،وه- - -ي
إÛه- -ودإت إل- -ت- -ي ج -ع -لت م -ن
ن -ظ -ام إل -ت -غ -ط -ي -ة إلصس -ح -ي -ة ‘

إ÷زإئر يعت Èإ’أحسسن إفريقيا
وإأفضس -ل ح -ت -ى م-ن ب-عضش إل-دول
إŸتقدمة على حد قوله.
رغ - - -م ذلك حسسب ق- - -ول ذإت
إŸسسوؤول ’ ،يزإل هناك إلكثÒ
م- -ن إل- -ع -م -ل خ -اصس -ة ب -ال -نسس -ب -ة
لصس- -ن -دوق ك -اسس -ن -وسش م -ن إأج -ل
غ - -رسش م - -ا إأسس - -م - -اه «ث - -ق - -اف- -ة
إل-ت-ع-اضس-د وإ’ن-تسس-اب ل-لصسندوق
لدى إŸوإطن وﬂتلف إلفئات
إ’ج-ت-م-اع-ي-ة إ’أخ-رى إل-ن-اشس-طة
م -ن ع-م-ال وفÓ-ح ،Úوإ’ق-ت-ن-اع
باأن إلعملية ’ تعدو ›رد شسكل
م- - - -ن إأشس- - - -ك - - -ال إل - - -تضس - - -ام - - -ن
إ’ج- -ت -م -اع -ي ،وح -ق إل -ت -ق -اع -د
وإلتعويضش.
‘ إÿتام عرج عاشسق شسوقي
على ملف إلتقاعد إلذي يشسكل
إ◊دث ب-ال-نسس-ب-ة ل-ف-ئ-ات م-ه-ن-ي-ة
ع- -دة ،ح- -يث إأسس- -هب ‘ ع- -رضش
مزإيا نظام إلتقاعد ‘ إ÷زإئر
مقارنة مع بعضش إلدول إ’أخرى،
على غرإر مدة إÿدمة إلتي ’
تتعدى  32سسنة مقابل ما ب40 Ú
و 42سسنة ‘ إوروبا ،إضسافة إ¤
إأخ - -ذ م- -ع- -دل إÿمسش سس- -ن- -وإت
إ’أخÒة إلتي تعت Èإ’أحسسن ‘
مسسÒة إل -ع -ام -ل ل -ت-ح-دي-د إأج-رة
إŸت -ق -اع -د ب-نسس-ب-ة تصس-ل إ٨5 ¤
ب -اŸائ -ة ‘ ،ح Úي -ت-م إح-تسس-اب
ك -ل إŸسس -ار إŸه -ن -ي وب-نسس-ب-ة ’
تتجاوز  63باŸائة ‘ إ’أنظمة
إ’أخرى.
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الÌوة البحرية ‘ انخفأضس ﬂيف بسسبب الصسيد غ Òالشسرعي والتلوث

خÈأء يدقون ناقوسس أÿطر من نهب أŸرجان

’سستأذ ا÷أمعي فريد دربأل
كشسف ا أ
أان ك- -م -ي -أت ب -أه -ظ -ة م -ن اŸرج -أن ي -ت -م
اسستغÓلهأ بطريقة غ Òقأنونية بسسبب
شس -ب -ك -ة ت -نشس -ط خ -أرج إاط -أر ال -ق -أن -ون،
م-ك-ون-ة م-ن ›م-وع-ة أاشس-خ-أصس يعملون
على نهب كميأت هأئلة من اŸرجأن ‘
ب -عضس ال -و’ي -أت السس -أح -ل -ي-ة ك-ع-ن-أب-ة و
القألة وبيعهأ إا ¤زبأئن من نوع خأصس،
يتعأملون معهم بصسفة دائمة .

صشونيا طبة

مدير كأسسنوسس من تيزي وزو:

دعأ اŸدير العأم لصسندوق
الوطني للضسمأن
ا’جتمأعي للعمأل غÒ
ا’أجراء»كأسسنوسس» عأشسق
شسوقي يوسسف اإ ¤اإعأدة
النظر ‘ طريقة التسسيÒ
ا’قتصسأدي للنظأم الصسحي
بأ÷زائر لتقليصس فأتورة
ا’أدوية الضسخمة وكذا
تكأليف التكفل بأ◊أ’ت
الصسحية داخل اŸسستشسفيأت
وفÎة اإقأمة اŸريضس التي
تتعدى ‘ الغألب اŸدة
القأنونية اŸعمول بهأ وهي
 48سسأعة ’أسسبأب اأحيأنأ
ثأنوية كغيأب الطبيب
ا÷راح ،اأشسعة الراديو
وغÒهأ من اŸشسأكل
اŸفتعلة التي تزيد من اŸدة
والتكأليف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإك -د درب -ال ‘ تصس -ري -ح ل «إلشس -عب «ع -ل-ى
هامشش إلندوة إلعلمية إلتي نظمت أإمسش Ãقر
إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة ل -لصس-ي-د إل-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
إŸائيات بع Úإلبنيان بالعاصسمة حول إلشسعاب
إ’صس- -ط -ن -اع -ي -ة أإن ع -م -ل -ي -ات ن -هب إ◊ق -ول
إŸرج -ان -ي -ة ’ ت -زإل مسس -ت -م-رة رغ-م إل-رق-اب-ة
إŸفروضسة من قبل مصسالح إلدرك إلوطني
وإإ’ج -رإءإت إل -ردع -ي -ة إل -ت -ي وضس-ع-ت-ه-ا وزإرة
إلصسيد إلبحري وتربية إŸائيات ‘ حق هؤو’ء
إأ’شسخاصش .
وأإشس -ار إأ’سس -ت -اذ ب -ج -ام -ع-ة ع-ن-اب-ة ‘ ذإت
إلسس -ي -اق إ ¤أإن ع -م -ل -ي -ة إسس-ت-خ-رإج إŸرج-ان
وإسس-ت-غÓ-ل-ه ي-ت-ط-لب درإسس-ات ع-ل-م-ية معمقة،
يقوم بها ﬂتصس ‘ ÚإÛال وليسش بشسكل
عشسوإئي ،وهو ما جعل إلسسلطات إŸعنية تقوم
بوضسع قوإن Úجديدة –دد طرق إسستغÓل

هذه إلÌوة بطريقة علمية ،زيادة على إنشساء
مدرسسة لتكوين إلغطاسس ÚإŸهني.Ú
وكشس -ف إأ’سس -ت -اذ أإن إŸوإرد إل -ب -ح -ري-ة ‘
إ÷زإئ- -ر سس- -ت- -ع- -رف ‘ إلسس- -ن- -وإت إل -ق -ادم -ة
إنخفاضسا رهيبا بسسبب إلصسيد غ ÒإلقانوÊ
وإن-تشس-ار إل-ت-ل-وث وإل-ب-ن-اء إل-عشسوإئي للعمارإت
وإل-ب-ي-وت ع-ل-ى مسس-ت-وى إلسس-اح-ل م-وضس-ح-ا أإن
إلشسعاب إ’صسطناعية من شسانها أإن تسساهم ‘
إلقضساء على خطر إنقرإضش إلÌوإت إلبحرية
إلتي تزخر بها إ÷زإئر من خÓل إ◊فاظ
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أإن -وإع إأ’سس -م -اك وإل -ن -ب -ات -ات
وحماية لسساحل من إلتلوث ،مشسÒإ ‘ سسياق
آإخر إ ¤أإن  50باŸائة من إلصسيد إلبحري ‘
إ÷زإئر يتم على مسستوى إلسساحل بعمق ’
يتجاوز  50مÎإ .
من جهتهم إجمع إŸتدإخلون على أإهمية
إل- -ق -ي -ام Ãشس -اري -ع إلشس -ع -اب إ’صس -ط -ن -اع -ي -ة
بإاشسرإك علمي Úوإسساتدة ﬂتصس ‘ Úعلوم
إلبحار من خÓل إ’سستفادة من Œارب عنابة
ووهرإن و شسرشسال ‘ هذإ إÛال باعتبارها
تسس -اه -م ‘ ح -م -اي -ة إل -ب -ي -ئ-ة وضس-م-ان ت-ن-م-ي-ة
مسس -ت -دإم -ة ‘ إŸن -ط -ق -ة إلسس -اح-ل-ي-ة دإع-يÚ
إلسسلطات إŸعنية إ ¤تقد Ëإلدعم للجمعيات
وإŸهني Úإلعلمي Úومنحهم إلÎخيصش لوضسع
إلشس-ع-اب إ’صس-ط-ن-اع-ي-ة ك-ون أإغ-لبيتهم يتلقون
صس -ع -وب -ات ‘ ت -ط -ب -ي -ق إŸشس -روع وي -ع -م -ل-ون
بإامكانياتهم إÿاصسة.

دعأ إا ¤التنسسيق ب ÚاŸلبنأت وفرق التجأرة

رئيسس ÷نة أŸشضاركة Ûمع «سضيليا» يرأهن على تسضوية أزمة أ◊ليب

كشسف رئيسس ÷نة اŸشسأركة Ûمع
سسيليأ ا÷زائر و أام Úفرع نقأبة ملبنة
بني تأمو ‘ البليدة «مراد عزيزي»  ،أان
أازم- -ة أاك- -ي -أسس ا◊ل -يب Áك -ن ح -ل -ه -أ ،و
القضسأء على مسسأألة ندرة هذه اŸأدة ‘
’سس- -واق ال- -وط- -ن- -ي- -ة  ،و –ق -ي -ق أايضس -أ
ا أ
اك -ت -ف -أء ذات -ي ،و ال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن ف-أت-ورة
ا’سس - - -تÒاد ‘ م - - -أدة غÈة ا◊ل- - -يب  ،و
’زمة بشسكل نهأئي،
اÿروج من دائرة ا أ
‘ ح- -أل ” ا’ل- -ت -زام بشس -روط و خ -ط -ة
عمل ‡نهجة.
أإوضسح عزيزي لـ « إلشسعب « ،أإنه يتوجب
‘ إلوقت إ◊ا‹ تطبيق مرإقبة صسارمة من
قبل مصسالح و أإعوإن مديرية إلتجارة ،بكل
إل -و’ي -ات ع -ل -ى إŸوزع ،Úو م -رإق -ب -ة أإيضس-ا
نقاط بيع أإكياسش إ◊ليب ،حتى يتم تفادي
بيعها بالسسوق إلسسودإء وإ ¤أإصسحاب متاجر
صس -ن -اع -ة إل -ل Íو مشس -ت -ق -ات-ه  ،ب-اإ’ضس-اف-ة إ¤
تطبيق خارطة عمل ‡نهجة تضسمن و تكون
بدي Óعن إسستÒإد غÈة إ◊ليب.
و أإكد عزيزي أإن إلدولة سسعت و تسسعى إ¤
إل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ف -ات-ورة إ’سس-تÒإد Ÿادة غÈة
إ◊ليب بالعملة إلصسعبة  ،و إلÎكيز على مربي
إأ’بقار إ◊لوب  ،لتعويضش إلنقصش و إلفارق
إلذي كان موجودإ  ،إ’ أإن إŸشسكلة إليوم مع
مربي إأ’بقار إ◊لوب ،و إلتي تكمن ‘ إلتأاخر

إŸسس- -ج -ل م -ن ح Úأ’خ -ر ‘ دف -ع إل -وصس -اي -ة
أ’موإل إلدعم إ ¤هؤو’ء إŸرب ،Úو إÙسسوبة
بـ  12دينارإ عن إلل Îإلوإحد ،و هو ما ولد ‘
هجرة بعضش إŸرب◊ Úرفتهم من جهة ،و
إقدإم إلبعضش إلقليل على بيع أإبقارهم◊ ،جم
إŸصساريف إلتي –تاج إليها تربية مثل هذإ
إلنوع من إ◊يوإنات إأ’ليفة .
و عن إŸوزع Úقال إŸتحدث أإنه ’ بد
من عقد لقاءإت ثنائية بينهم و ب Úمصسالح
مديريات إلتجارة  ،أ’جل إلتوصسل إ ¤وضسع
خطة  ،حول طريقة و كيفية توزيع حليب
إأ’كياسش  ،بدل هذه إلفوضسى إلتي تشسهدها
سس - -وق إ◊ل - -يب  ،مشسÒإ إ ¤ضس - -رورة ف - -رضش
إلوصساية لرقابة دقيقة .
و ذكر عزيزي بأان ملبنة بني تامو و إلتي
تصسنف ضسمن إك ÈإŸلبنات Ãنطقة إلوسسط
‘ إ÷زإئر ،تÎبع على مسساحة تصسل إ٧ ¤
هكتارإت  ،و Áكنها رفع طاقة إنتاجها إ¤
حدود إلـ  400أإلف ل Îيوميا من إ◊ليب  ،بدل
إنتاج  96أإلف ل Îيوميا  ،كما هو عليه إ◊ال
إليوم  ،لتسسقيف ديوإن إ◊ليب ‘ بوفاريك
إل -ك -م -ي-ة إŸم-ن-وح-ة ل-ل-م-ل-ب-ن-ة م-ن ح-يث م-ادة
إلغÈة ،و أإن رفع طاقة إإ’نتاج مرتبط ببعضش
إلشسروط  ،و إلتي تبقى  -حسسبه -غÒ
مسستحيلة .

البليدة:لينة ياسشمÚ

مدير ا÷زائرية للتأأمينأت من بأتنة:

 ١٢مليار دينار تعويضضات خÓل  ٩أأشضهر

سس-ت-ت-ع-زز م-ط-ل-ع العأم ا÷ديد ،2017
شس-ب-ك-ة «ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-أأم-ي-ن-أت» ،ب-فتح
أاك Ìم- - - -ن  5وك- -أ’ت ت- -أم Úج -دي -دة
ببأتنة وو’يأت أاخرى إا ¤جأنب فتح
مديرية جهوية لسسطيف حسسب مأ أافأد
ب -ه ي -وسس -ف ب-ن م-يسس-ي-ة ال-رئ-يسس اŸدي-ر
العأم للشسركة ،داعيأ اŸواطن ÚالتأأمÚ
ع-ل-ى ‡ت-ل-ك-أت-ه-م ومشس-أري-ع-ه-م م-ن أاي-ة
أاخطأر أاو كوارث.
دعا بن ميسسية على هامشش لقاء جهوي
إحتظنته عاصسمة إ’ورإسش باتنة ،حول تأامÚ
إأ’خطار إŸتعلقة باŸؤوسسسسات إ ¤ضسرورة
إل-ت-أام Úع-ل-ى إŸم-ت-ل-ك-ات خ-اصس-ة ب-عد دخول
حيز إÿدمة منتجات تأامينية جديدة غايتها
تسسريع إلعمليات إلتأامينية على غرإر تسسديد
إل -ت-أام Úع-ن ط-ري-ق إإ’نÎن-يت وك-ذإ إل-ت-دخ-ل
إ’صسÓح إأ’ضسرإر إلطارئة.
وبخصسوصش رقم إعمال إلشسركة خÓل إلعام
إ◊ا‹ وإ ¤غاية شسهر سسبتم Èفأاشسار إلرئيسش
إŸدير إلعام للشسركة على –قيقها لنسسبة ‰و
جيدة Œاوزت إلـ 10باŸائة مقابل نصسف هذه
إل -نسس -ب -ة ‘ ن -فسش إل -فÎة م -ن إل-ع-ام إŸاضس-ي
 ، 2015مؤوكدإ بلوغ رقم  21مليار دج إلعام
إŸاضسي فيما ح Úيتوقع Œاوز هذإ إلرقم
ب -ك -ث Òه -ذه إلسس -ن-ة  2016ب-فضس-ل ›ه-ودإت
إلشس -رك -ة و إط -ارإت -ه -ا وك -ذإ ث -ق-ة إŸت-ع-ام-لÚ

إ’قتصسادي Úوباقي إلزبائن.
وف-ي-م-ا ي-خصش مشس-اك-ل إل-ت-ع-ويضس-ات وإل-ت-ي
ت -ك -ون دإئ-م-ا ﬁل إن-ت-ق-ادإت إل-زب-ائ-ن بسس-بب
تأاخر صسرفها للمأامن Úفأاكد إلسسيد يوسسف بن
ميسسية أإنها Œاوزت  12مليار دج خÓل إلـ9
أإشس -ه -ر إأ’و ¤م -ن إل -ع -ام إ÷اري ،م -ق-اب-ل 13
مليار دج خÓل سسنة  ،2015مرجعا إلسسبب ‘
ذلك إ ¤ترإجع أإسسعار إلنفط وما تبعه من
تأاث Òسسلبي غ Òمسسبوق على قطاع إلتأامينات
‘ إ÷زإئ -ر ب -ع -د تسس-ج-ي-ل ضس-ع-ف ‘ إإ’ن-ت-اج
وإلصسناعة وبالتا‹ ضسعف إلتأام Úإلذي شسهد
ب - -دوره نسس - -ب - -ة صس - -ف - -ر ‰و ب- -اŸائ- -ة خÓ- -ل
إلسسدإسسي إأ’ول من إلعام إ÷اري مقابل 2
باŸائة ‘ سسنة  2015و 10باŸائة ‘ .2014
وقد كان إللقاء إلذي سسبقته لقاءإت ‡اثلة
بعديد و’يات إلوطن حسسب إŸتحدث فرصسة
للحديث بصسرإحة عن إ’نشسغا’ت إ◊قيقية
للمتعامل Úإ’قتصسادي Úوإلزبائن بكل فئاتهم
يهدف إلتقرب أإك Ìمنهم إ’يجاد حلول ترضسي
ج-م-ي-ع إأ’ط-رإف وت-زي-د م-ن ث-ق-ت-ه-م ب-الشسركة
إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ،م-ن خÓ-ل إطÓ-ع-هم
وباأ’رقام حول إختصساصساتها ‘ كل إأ’خطار
وإلكوإرث سسوإء تعلقت با÷وإنب إلصسناعية
وإلتقنية وكيفية تعاملها معها.

باتنةŸ :وششي حمزة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٣٠صسفر  ١٤٣٨هـ

الÈوفيسشور مسشلي نعيمة –ذر من ا÷لطات الدموية

أاك Ìمن  ٨٠شصخصصا يصصابون بـ»الهيموغلوبÒيا النتيابية الليلية»

العدد
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يوم –سشيسشي من إارهاب الطرق بتندوف
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ترسصيخ الÎبية اŸرورية ‘ أاوسصاط التÓميذ

قّدمت الÈوفيسشور مسشلي نعيمة ،رئيسس مصشلحة أامراضس الدم Ãسشتششفى تلمسشان وبصشفتها رئيسشة Ûموعة
لنتيابية» الليلية ،قراءة وبائية لهذا اŸرضس النادر جدا من خÓل دراسشة مقارنة
اÈÿاء ‘ «الهيموغلوبÒيا ا إ
لمراضس الدم.
وصشفية ،تضشمنت  8١مريضشا ” متابعتهم خÓل  ١0سشنوات موزع Úع ١3 Èمصشلحة أ

سسهام.ب
خلصست الدراسسة إا ¤أان الشسباب البالغ،
من جنسس الذكر ،واŸشسخصس متوسسطه ‘
سس- -ن  ٣٨ع -ام -ا ه -و األك Ìع -رضس -ة ل-ه-ذا
اŸرضس ،وأان ال - - - - -وه- - - - -ن والضس- - - - -ع- - - - -ف
وال -ه -ي -م-وغ-ل-وب Úت-ب-ق-ى األع-راضس األكÌ
Óسس-ف ت-ب-ق-ى
ان -تشس -ارا وسس -ي -ط-رة ،ل-ك-ن ل -أ
ا÷لطات الدموية التعقيد الرهيب ،و جاء
عرضس الدراسسة خÓل لقاء علمي جمع
أاك Ìمن ﬂ ١٣٠تصسا ‘ أامراضس الدم
وا÷ه- -از ال- -هضس- -م- -ي واŸن -اع -ة وال -ك -ل -ى
اŸن -ظ -م م -ن ق -ب -ل ﬂاب -ر «آال -ي -كسس -ي-ون»
بفندق السسوفيتال با÷زائر.
ال-ل-ق-اء ال-ع-ل-م-ي ت-ن-اول «الهيموغلوبÒيا
اإلنتيابية الليلية» وهي مرضس نادر جدا
Áسس أاك Ìمن  ٨٠شسخصسا ‘ ا÷زائر،

و‘ ه- -ذا الصس -دد اسس -ت -ع -رضس أاوصس -دي -ق
شسفيق ،اŸدير العام « Èıإاليكسسيون»
‘ شسمال إافريقيا ،تاريخ هذه اŸؤوسسسسة
العاŸية ‘ ›ال الصسيدلة ا◊يوية التي
توظف حوا‹  ٣آالف عامل ع Èالعا⁄
والتي أانشسأات عام  ١٩٩٢من قبل األمريكي
اıتصس ‘ أامراضس القلب ليونار بال
وت -ع -رف «أال -ي -كسس -ي -ون» ال -ي -وم ع -ل-ى أان-ه-ا
ال -رائ -دة ع -اŸي -ا ‘ م -ن -ع وك -ب-ح اŸك-م-ل
النهائي بتطويرها عÓج «إايكوليزوماب»
اŸان-ع األول وال-وح-ي-د ل-ل-نشس-اط ال-ن-ه-ائ-ي
للمكمل.
ويتداول هذا العÓج ‘  5٠بلدا من
ب-ي-ن-ه-ا ا÷زائ-ر ب-ع-د ا◊صس-ول ع-ل-ى ق-رار
تسسجيله ‘  ٢٣مارسس من العام ا÷اري،
وأامام هذا الوضسع أابدى شسفيق أاوصسديق

سسروره بتسسجيل الدواء على غرار العديد
من الدول ‡ا يسسمح للعديد من اŸرضسى
ا÷زائ- -ري Úب- -ال -ع Ó-ج وال -ت -م -ت -ع ب -ح -ي -اة
اجتماعية ومهنية عادية ،وÁتاز العÓج
عن بقية العÓجات اŸتعاقبة التي تقدم
–سسنات عابرة ومرحلية «ايكوليزوماب»
أانه يسسمح بتحسسن مذهل على الصسعيد
اإلك-ل-ي-ن-ي-ك-ي وال-ب-ي-ول-وجي ،والدليل أان كل
اŸنشسورات صسبّت ‘ هذا اإلطار يضسيف
أاوصسديق.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ذّك- -ر الÈوف- -يسس- -ور رضس -ا
قريدي‡ ،ارسس ‘ الوسسط السستشسفائي
ورئ - -يسس مصس - -ل - -ح - -ة أاورام ال - -دم Ãرك- -ز
السس -تشس -ف -ائ -ي «سس-انت ك-ون-ت-ان» ب-ف-رنسس-ا
ورئيسس الشسبكة ا÷هوية للسسرطان «بيكار
أاونكوبيك» ،بكافة األعراضس اإلكلينيكية
وال -تشس -خ-يصس وك-ذا ال-عÓ-ج-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
بالهيموغلوبÒيا النتيابية الليلية ،مدعما
حديثه بحالت ملموسسة.
وŒدر اإلشسارة إا ¤أان ،اللقاء العلمي
رّكز على عرضس ومناقشسة ›موعة من
ا◊الت اŸرضس -ي -ة م -ن ق-ب-ل ال-ع-دي-د م-ن
رؤوسساء مصسالح أامراضس الدم ،على غرار
الÈوفيسسور ﬁند الطيب عباد من مركز
مكافحة السسرطان بالبليدة وأام Úبكاجة
من مسستشسفى وهران ،ونور الدين سسيدي
منصسور من مسستشسفى قسسنطينة وأاخÒا
الÈوفيسسور سسليم نّكال من مسستشسفى بني
مسس- -وسس ،ح- -يث قّ- -دم ك- -ل واح- -د م -ن -ه -م
تشسخيصسا مطّورا لهذا اŸرضس ،ومتابعته
و” تسس -ل -ي -ط الضس -وء ع -ل -ى اŸضس-اع-ف-ات
الفتاكة ‘ بعضس ا◊الت ‘ غياب العÓج
األمثل.

بلوغ  5آالف منخرط جديد الهدف

اسصÎاتيجية للكشصافة ا÷زائرية تعرضض بوهران
لسش Ó- -م - -ي- -ة
تسش - -ع - -ى ال - -كشش - -اف - -ة ا إ
ا÷زائ -ري-ة ب-وه-ران إا ¤ب-ل-وغ  5آالف
م -ن -خ -رط ج -دي -د م -ع ن -ه -اي -ة السش -ن -ة
اŸق-ب-لة و ١5أال -ف م-ن-خ-رط م-ع ح-ل-ول
سشنة  202١حسشب ما أافاد به اÙافظ
ال-ولئ-ي ل-ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-كشش-ف-ي ،بن
مسش- -ع- -ود ب- -و ع -ب -د ال -ل -ه ع -ل -ى ه -امشس
لسشÎاتيجية
الندوة الولئية حول ا إ
ا÷دي -دة ال -ت -ي سش-ت-ع-ت-م-ده-ا ا◊رك-ة
ب -ال -ولي -ة إا ¤ج -انب اŸصش -ادق -ة ع -ل -ى
الÈنامج السشنوي.

وهران :براهمية مسسعودة
ح -يث كشس -فت ب -ن مسس-ع-ود ع-ن خ-ط-ة
ال-ع-م-ل اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘ اÛال ال-كشس-في
ال -ت -ي سس -ت -ع -ت -م-ده-ا اÙاف-ظ-ة ال-ولئ-ي-ة
ب -وه -ران ،وال -ت -ي ت -ت -م -ح -ور حسسب ن -فسس
اŸسس- -ؤوول ح -ول –ي ÚالسسÎات -ي -ج -ي -ات
ال- - -ولئ- - -ي- - -ة ال- - -رام- - -ي - -ة إا ¤رف - -ع ع - -دد
اŸن -خ -رط ،Úوف -ق إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ن-م-ي-ة
ال -عضس -وي -ة ال -ت -ي ” تسس -طÒه -ا م -ن ق-ب-ل
ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى تسس-ي Òشس-ؤوون اÙاف-ظ-ة
ال -ولئ -ي -ة ب -وه -ران ،ب -ع -د تسس -ج -ي-ل ٢٨٠٠
منخرط إا ¤حد اآلن موزع Úعلى ٣٠
فوج كشسفي.
كما تضسمن برنامج الندوة التي دامت
يوما واحدا عرضس الÈنامج السسنوي من
أاجل إاثرائه من قبل كافة اŸشسارك‘ Ú
الندوة الولئية التي ” فيها التطرق إا¤
ال -ع -دي -د م -ن اŸواضس -ي -ع م -ث -ل ال -ت -دريب
وت - -ن - -م- -ي- -ة اŸوارد ال- -بشس- -ري- -ة واإلدارة و
التنظيم وورشسة خدمة وتنمية اÛتمع
زي -ادة ع -ل -ى ورشس -ة اإلع Ó-م وال -عÓ-ق-ات
ال -ع -ام -ة وك -ذا ورشس -ة اŸال -ي -ة وت -ط-وي-ر
مصسادر التمويل وغÒها من الورشسات
األخ- -رى ال -ه -ادف -ة إا– ¤ق -ي -ق ال -ن -ت -ائ -ج
اŸرجوة.
اŸناسسبة اغتنمها اÙافظ الولئي

بن مسسعود بو عبد الله ليؤوكد على ضسرورة
–سس Úصسورة الكشسافة ﬁليا من خÓل
ت -ط -وي -ر األداء ال -كشس-ف-ي داخ-ل اÛت-م-ع
وت-ع-زي-ز ال-ورشس-ات ال-ت-دري-ب-ي-ة وال-ت-ك-وينية
لفائدة قادة الوحدات الكشسفية ‘ ›ال
إادارة الوحدات وتنفيذ الÈامج الÎبوية
ال -كشس -ف -ي -ة ،م -ن -وه -ا ب -أاه -م -ي-ة م-ث-ل ه-ذه

ال-ت-ظ-اه-رات ‘ الح-ت-ك-اك ق-ادة األف-واج
اıتلف والسستفادة من Œارب اآلخرين
‘ ›ال النضسال الكشسفي وكيفيات توسسيع
ال -ع -م -ل اŸي -دا Êوذلك Ãضس -اع -ف-ة ع-دد
اŸن -خ -رط Úواسس -ت -ق -ط -اب أاك Èف-ئ-ة م-ن
الشس -ب -اب ع -ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات
وهران.

ي -ن -ظ -م ب -ت -ن -دوف ال -ي -وم اŸف-ت-وح
ح- - -ول ح- - -وادث اŸرورÃ ،شش- - -ارك- - -ة
لداري- -ة
ال - -ع- -دي- -د م- -ن اŸؤوسشسش- -ات ا إ
وف- -ع- -ال- -ي- -ات اÛت- -م- -ع اŸد Êوق -وى
لم - -ن وب - -حضش- -ور لفت ل- -تÓ- -م- -ذة
ا أ
اŸؤوسشسشات الÎبوية بالولية بهدف
ال- -ت- -حسش- -يسس م- -ن خ -ط -ورة ح -وادث
اŸرور ،وهو ما وقفت عليه «الششعب»
من ع ÚاŸكان.
التظاهرة التي جاءت –ت رعاية وا‹
ال -ولي -ة و ب -ت-ن-ظ-ي-م م-ن ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ي-ة
ل- -ل- -وق- -اي- -ة واŸراق -ب -ة واأم -ن ال -ط -رق -ات
ب -ال -ت -ع -اون م -ع إاذاع-ة ت-ن-دوف اخ-ت Òل-ه-ا
شسعار «“هل ..لكل طفل مُسستقبل» ،و قد
شس -ه -دت اŸن -اسس -ب -ة ت -ن-ظ-ي-م ال-ع-دي-د م-ن
ال - -ف - -ع - -ال - -ي - -ات ا÷واري- -ة و م- -ع- -ارضس و
مسس- -اب -ق -ات م -ن -ظ -م -ة م -ن ط -رف األم -ن
الوطني و الكشسافة السسÓمية و مدارسس
ت- -ع- -ل -ي -م السس -ي -اق -ة تصسُب ك -ل -ه -ا ‘ اإط -ار
ال -ت -حسس -يسس بضس -رورة ت -وخ -ي ا◊ي -ط -ة و
ا◊ذر بالنسسبة Ÿرتادي الطريق سسواء من
السسائق Úأاو اŸارة ،كما اأشسرفت الرابطة
ال -ولئ -ي -ة ل -ل-ري-اضس-ة اŸدرسس-ي-ة Ãدي-ري-ة
الÎبية لولية تندوف على تنظيم العدو
نصسف اŸاراطوÃ Êشساركة  ١٢٠تلميذ و
دورة ‘ ك- - -رة ال - -ق - -دم –ت إاشس - -راف ٢٠
مؤوطر من أاسساتذة الÎبية البدنية.
وع - - -ن ه- - -ذه ال- - -ت- - -ظ- - -اه- - -رة ،اأك- - -دت
«بوصسبيعات سسكتو» مديرة الÎبية لولية
تندوف أان اللبنة األو ¤لبناء جيل واع و
ُمدرك ÿطورة حوادث اŸرور يبدأا من
اŸدرسسة و من التلق Úا÷يد ‘ القسسم،
مؤوكدةً ‘ ذات السسياق أان اŸديرية أاخذت
على عاتقها مهمة تنوير عقول النشسء و
إابراز مدى خطورة حوادث اŸرور سسواء
Ÿقررة اأو
من خÓل الÈامج التعليمية ا ُ
ال- -نشس- -اط- -ات ذات الصس- -ل -ة و ال -ت -ي ُت -ق -ام
ب -ال -ت -ع-اون م-ع شس-رك-اء ال-ق-ط-اع ،أام-ا وا‹
الولية.
و من جهته نوه ‘ تصسريح خصس به
«الشسعب» على هامشس افتتاح التظاهرة
ب -اÛه -ودات ا÷ب -ارة ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
الدولة من أاجل سسن القوان Úو الُنظم و
اŸراسسيم اŸنظمة ◊ركة اŸرور و التي
ك -انت Ãث -اب -ة «صس -م -ام أام -ان» ع -ل -ى ح-د
وصس -ف -ه ،مÈزاً ›م -وع -ة م -ن ال-ت-داب Òو
اÿطوات التي أاقرتها ا◊كومة ضسماناً
لسسÓمة ُمرتادي الطرقات ببÓدنا.
و أاكد وا‹ تندوف أان التصسدي آلفة

حوادث اŸرور هي «كفاح حقيقي» من
ط -رف ك -ل اŸسس -ت -وي -ات اŸؤوسسسس -ات -ي -ة و
ف- -ع- -ال- -ي -ات اÛت -م -ع اŸد ،Êداع -ي ً-ا ‘
ال - - -وقت ذات- - -ه اإ ¤ضس- - -رورة ت- - -ف- - -ع- - -ي- - -ل
«اإسسÎات-ي-ج-ي-ة ن-اج-ع-ة ت-تسس-م بالدÁومة و
القوة لبسسط سسياسسة فعالة للتقليصس من أاو
ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى ح -وادث اŸرور»ُ ،م È-زاً
ال -دور ال -ف -ع -ال ل -ل -م -درسس-ة و اŸسس-ج-د و
وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ‘ ت -ن -وي -ر ال -رأاي ال-ع-ام
اÙلي و الوطني و إابراز مدى خطورة
التهور و السسرعة و الÓمبالة التي قد يقع
فيها البعضس ،و هو أامر يسستدعي منا –
ُيضسيف اŸتحدث– «الوقوف حول خطورة
إارهاب الطرقات و اتسساع رقعتها و التي
Ÿجتمع ا÷زائري
باتت اليوم ُتثقل كاهل ا ُ
و ُتكلفنا ثمناً جد باهظ ‘ األرواح و
اŸمتلكات».
و ‘ مبادرة منها للقضساء على حوادث
اŸرور و خ -اصس -ة ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-ري-ق
ال-وط-ن-ي رق-م  5٠ال -راب -ط ب Úت-ن-دوف و
بشس-ار ،ب-ادرت ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تنظيم
سسباقات الهجن الكائن مقرها بتندوف
على اإطÓق حملة وطنية للتحسسيسس من
خ -ط -ورة ح -وادث اŸرور خ -اصس -ة Ãرب -ي
اإلب- -ل ،اأي- -ن اب- -ت- -ك- -رت ط- -ري- -ق -ة إلع Ó-م
السس -ائ -ق Úب -وج -ود ق -ط -ع -ان اإلب -ل ع -ل -ى
مسستوى الطريق و خاصسة ‘ الليل ،حيث
ع -م -دت ا÷م -ع -ي -ة ع -ل -ى ت-وزي-ع أاشس-رط-ة
ع -اكسس -ة ل -لضس -وء ع -ل -ى اŸوال Úم-ن أاج-ل
تعليقها على اإلبل و هو ما سسيسسام بشسكل
كب Òمن ا◊د من حوادث اŸرور على
مسستوى الطريق الوطني رقم  5٠و التي
غ -ال -ب ً-ا م -ا ت -ك -ون بسس -بب ق -ط -ع -ان اإلب -ل
اŸتجولة.
و بذات اŸناسسبة ،شسهد الشسارع الرابط
ب Úابتدائية «فضسيلة سسعدان» و ثانوية
ال -ع Ó-م-ة «اıت-ار ب-ن ب-ل-ع-مشس» ل-وح-ات
ف -ن -ي -ة و ج -داري -ات ت -دع-و السس-ائ-ق Úإا¤
ال -ت -ع -ق -ل ،ك-م-ا ن-ظ-مت ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
بتندوف بالتعاون مع اÛموعة اإلقليمية
للدرك الوطني و فرق اإلسسعاف التابعة
÷معية أاطفال ا÷نوب مناورة مفتوحة
أامام ا÷مهور ُتحاكي حادث مرور تسسبب
‘ ج- -رح ب- -عضس اŸواط- -ن ،Úأاي- -ن ع- -اي -ن
ا÷م -ه -ور ط-ب-ي-ع-ة ع-م-ل مصس-ال-ح األم-ن و
ف- - -رق ا◊م- - -اي- - -ة اŸدن- - -ي - -ة ‘ ا◊الت
اŸماثلة و ما ينبغي اتخاذه من إاجراءات
حل التعرضس ◊ادث مرور.

تندوف :عويشش علي

تتششكل من  ١١ششخصشا

عصصابة السصطو على سصائقي العربات ‘ قبضصة األمن
/الششعب“ /ك-نت مصس-ال-ح الشس-رطة
ألمن ولية البليدة ،نهاية هذا األسسبوع،
من تفكيك شسبكة متكونة من  ١١شسخصسا
متورطا ‘ قضسية تكوين ›موعة أاشسرار
بهدف اإلعداد ÷ناية السسرقة اŸقÎنة
بظر‘ التعدد واسستحضسار مركبة ،والتي
خ -ل -فت وراءه -ا عّ-دة ضس-ح-اي-ا ،ت-ع-رضس-وا
لسسرقة ‡تلكاتهم كانت موضسوعة داخل
م -رك -ب -ات -ه -م ،خ Ó-ل األشس -ه -ر ال -ق -ل -ي -ل -ة
اŸاضسية.

ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وق-ي-ف“ ،ت ب-ع-د –ريات
ميدانية دقيقة قامت بها قوات الشسرطة
اıتصسة التابعة ألمن دائرة األربعاء،
ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة شس-ك-اوى م-واطن Úتعرضسوا
لسس -رق-ة أام-وال-ه-م م-ن داخ-ل م-رك-ب-ات-ه-م،
◊ظ -ات ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-خ-راج-ه-ا م-ن
إاح -دى ال -وك -الت ال -ب -ن -ك-ي-ة ،اŸت-واج-دة
ب -أاح -د أاح -ي -اء م -دي -ن -ة األرب -ع -اء ب -ولي-ة
البليدة.
›موعة األشسرار هذه ،كانت تÎصسد

‘ ك- -ل م- -رة ،ب- -زب- -ائ -ن ن -فسس ال -وك -الت
ال- -ب- -ن -ك -ي -ة ،ح -يث Ãج -رد رك -ن ال -زب -ون
اŸسس -ت -ه -دف Ÿرك -ب -ت -ه ،قصس-د ال-دخ-ول
ل-ل-وك-ال-ة إلج-راء م-ع-ام-ل-ت-ه ال-بنكية ،تقوم
هذه األخÒة بافتعال العطل باŸركبة،
ليتم بعد ذلك اسستغÓل ◊ظة انشسغال
مالك السسيارة Ãحاولة تصسليحها للسسطو
ع- -ل- -ى اŸب- -ال- -غ اŸال- -ي -ة ال -ت -ي ك -ان ق -د
اسستخرجها لتوه.
بعد إاخضساع اŸشستبه فيهم ،إلجراءات

ال -ت -ح -ق -ي -ق ” ت -ق -دÁه-م أام-ام ا÷ه-ات
القضسائية اıتصسة.
Óمن الوطني،
تذكر اŸديرية العامة ل أ
ك -اف -ة اŸواط -ن Úب -اأخ-ذ ك-اف-ة إاج-راءات
ا◊يطة وا◊ذر عند إاجراء معامÓتهم
ال- -ت -ج -اري -ة ال -ي -وم -ي -ة ،ك -م -ا تضس -ع –ت
تصس -رف -ه -م ال -رق-م الأخضس-ر  ١5٤٨ورقم
ÓبÓغ عن كل ما من شسأانه
النجدة  ١٧ل إ
اŸسس - -اسس ب - -أام - -ن اŸواط - -ن وسس Ó- -م- -ة
‡تلكاته.
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الرئيسس اŸدير العام Ûمع سشونلغاز من جيجل:

التعجي ـ ـ ـل بإا‚ـ ـ ـاز ﬁطـ ـ ـ ـ ـة
تولي ـ ـ ـد الكهرب ـ ـ ـاء ‘ بـ ـ ـÓرة
مششروع اسشÎاتيجي لتموين مركب ا◊ديد والصشلب

أاع - - -ط - - -ى مصش - - -ط - - -ف- - -ى
ق -ي -ط -و Êال -رئ -يسس اŸدي-ر
ال- -ع- -ام Ûم- -ع سش- -ون- -ل -غ -از،
ت - -ع - -ل - -ي - -م - -ات ““صش - -ارم - -ة““
ل- - -ل- - -مسش- - -ؤوول ÚاŸك - -ل - -فÚ
ب- - -إا‚از مشش- - -روع ﬁط - -ة
ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء ب-بÓ-رة،
تضشمنت ضشرورة مضشاعفة
ا÷ه -ود م -ن أاج -ل اسش -تÓ-م
ﬁط -ة ت -ول -ي -د ال-ك-ه-رب-اء
’جال اÙددة
لبÓرة ‘ ا آ
خÓ-ل سش-ن-ة  ،2018م-ؤوكدا
’‚از –ظ-ى
أان أاشش -غ -ال ا إ
ب -اه -ت-م-ام وع-ن-اي-ة ف-ائ-ق-ة
ل - - - - - - - -ه- - - - - - - -ذا اŸشش- - - - - - - -روع
ا’سشÎاتيجي.

جيجل :خالد العيفة

أاك -د ق-ي-ط-و ،ÊخÓ-ل زي-ارة
العمل التي قادته إا ¤جيجل،
““أان ه - -ذا اŸشش- -روع ب- -ط- -اق- -ة
 1398ميغاواط وكلف  89مليار
د.ج ” ،الشش - - - - - -روع ‘ إا‚ازه
ن -ه -اي-ة  2013ع -ل-ى مسش-اح-ة
ت -ق -ارب  40ه-ك-ت-ارا ،سش-يمون
م- - - -ركب ا◊دي- - - -د والصش- - - -لب
ا÷اري إا‚ازه ب- -ه -ذا اŸوق -ع
ب- -رب- -ع ال- -ق- -درة اإ’ج- -م- -ال- -ي- -ة
للمحطة ،أاي ما يعادل حوا‹
 400م-ي-غ-اواط سش-يسش-ت-هلكها
م- - - -ركب ا◊دي- - - -د والصش- - - -لب
وسش- - -ي- - -م - -ك - -ن م - -ن ت - -ع - -زي - -ز
ا’حتياجات الوطنية ‘ ›ال
الطاقة““.

ول - -غ - -رضض ال - -ق- -ي- -ام ب- -أاو¤
مراحل ا’سشتغÓل التجريبي،
سش- - -ي- - -م- - -ون م- - -ركب ا◊دي - -د
والصش- - - -لب بـ 440كيلوفولط،
ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ﬁط- -ة وادي
العثمانية بو’ية ميلة.
واط -ل -ع خ Ó-ل -ه -ا ق-ي-ط-و،Ê
ع- - - - -ل - - - -ى أاه - - - -م اÿط - - - -وات
واإ’ج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه-ا
مصش- - -ا◊ه لضش - -م - -ان ت - -زوي - -د
مشش - - - -روع م - - - -ركب ا◊دي- - - -د
والصش-لب ب-ال-ط-اق-ة ال-كهربائية
والغاز ،حيث سشيتم ا’نتهاء من
أاشش- -غ -ال رب -ط اŸركب ب -خ -ط
ك -ه -رب -ائ -ي م-ن م-ن-ط-ق-ة وادي
العثمانية نهاية الششهر اŸقبل،
وهو ما من ششأانه ضشمان تزويد
اŸرح -ل -ة اأ’و ¤م -ن اإ’ن -ت-اج،
ال -ت-ي م-ن اŸزم-ع أان ت-ن-ط-ل-ق،
ن-ه-اي-ة شش-ه-ر م-ارسض م-ن ال-ع-ام

من ششأانها تقليل ششكاوى
الزبائن بخصشوصس الفوترة

ششركة توزيع الكهرباء
تسشتحدث نظاما لرصشد
العدادات بتمÔاسشت

ت-ع-ت-زم شش-رك-ة ت-وزيع الكهرباء والغاز
’ي -ام
ل- -ل -وسش -ط ب -ت -مÔاسشت ‘ ،غضش -ون ا أ
ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة ،إاطÓ-ق ن-ظ-ام ج-ديد
مسش-ت-ح-دث ل-رصش-د ال-ع-دادات ب-اسش-تعمال
جهاز ﬁمول ذكي ،يقوم بالتعرف على
العداد اŸرجو رصشده من خÓل إاعطاء
م -ع -ل -وم -ات خ -اصش -ة ب -ال -زب -ون ،ك -ال -رق-م
التسشلسشلي للعداد أاو إاسشم الزبون وغÒه.

أاكدت اŸكلفة باإ’عÓم على مسشتوى مديرية
ال -ت -وزي -ع ب -ع -اصش -م-ة اأ’ه-ق-ار ،رب-اع-ي ح-ف-ي-ظ-ة ،لـ
““الششعب““ ،أان النظام ا÷ديد يأاتي لعصشرنة قراءة
ال -ع -داد ل-ت-ق-ل-ل م-ن شش-ك-اوى ال-زب-ائ-ن ف-ي-م-ا ي-خصض
الفوترة لتصشبح قراءة صشحيحة‡ ،ا يجنب الوقوع
‘ اأ’خطاء الششائعة ‘ الطريقة الكÓسشيكية.
أاضشافت اŸتحدثة ‘ نفسض السشياق ،أان العملية
“ر Ãرح - -ل - -ت :Úاأ’و ¤م - -ن- -ه- -ا ،وضش- -ع وب- -ر›ة
العدادات ‘ اŸيدان .والثانية ،دخول العملية حيز
اÿدم -ة ،ح -يث ت -ت -م ع -م -ل-ي-ة ال-ف-وت-رة ع-ن ط-ري-ق
الرصشد بجهاز «تي.بي.أاسض».
‘ سشياق آاخر ،ولربط جميع سشكان الو’ية بالغاز
اŸوزع ع Èالقنوات ،أاكدت اŸكلفة باإ’عÓم ،أانه
” ربط قرية السشاهلة الغربية بعاصشمة التديكلت،
بطول ششبكة قدرت بـ 13.34كلم ” ،من خÓلها
ربط  462منزل ،لتأاتي هذه اÿطوة تزامنا مع
دخ - -ول فصش - -ل الشش - -ت - -اء‡ ،ا سشÒف- -ع ال- -غ Íع- -ن
اŸواطن Úوينهي معاناتهم مع قارورة الغاز.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

اŸق -ب -ل ،ب -حسشب تصش -ري-ح-ات
مسش- - - -ؤوو‹ ›م- - - -ع ا◊دي- - - -د
والصشلب.
وط - -لب خ Ó- -ل ن - -زول- -ه إا¤
ورشش - -ة اإ’‚از ب - -بÓ- -رة ،م- -ن
مسش- -ؤوو‹ الشش- -رك- -ة ال- -ك- -وري -ة
اŸك- -ل -ف -ة بÎك -يب Œه -ي -زات
اÙط -ة ،رف -ع وتÒة ال -ع -م-ل،
بداية من اأ’سشبوع اŸقبل ،من
خ Ó- -ل زي - -ادة ع - -دد ال - -ف - -رق
ومراجعة سشاعات العمل وعدد
العمال ،والعمل بدوام Úبدل
دوام واحد.
‚Óازات ‘
وت- -ت- -وي- -ج- -ا ل - -إ
ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء والغاز بو’ية
ج -ي -ج -ل ،ك -انت زي -ارة اŸدي-ر
العام للوقوف على اŸششاريع
ال- -ه- -ام- -ة ال- -ت- -ي ه -ي ‘ ط -ور
اإ’‚از ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
ت- -ق- -د Ëاإ’ضش -اف -ة ‘ اÛال

الصش -ن -اع -ي ،ب -ت -ف -ق -ده ع -دي -د
اÙط -ات ت -ت -ع-ل-ق ب-ق-ط-اع-ه،
على غرار أاششغال إا‚از مراكز
Ùو’ت كهربائية 220/400
و 60/220ك-ي-ل-وف-ول-ط بأاو’د
ي -ح -ي -ى خ -دروشض ،أاي-ن أاوضش-ح
أانهما سشيكونان قيد اÿدمة.
ومن اÎŸقب أان تنتهي أاششغال
إا‚- -از - ﬁول  400كيلوفولط
‘ شش -ه -ر سش -ب -ت -م Èم -ن ال-ع-ام
اŸقبل ،ليتم بعدها نقل العتاد
وال -ي -د ال-ع-ام-ل-ة إ’ك-م-ال إا‚از
اÙول الثا.Ê
كما أاششرف الرئيسض اŸدير
ال-ع-ام Ûم-ع سش-ون-ل-غ-از ،ع-لى
إاع- - -ط - -اء إاشش - -ارة الشش - -روع ‘
“وي- -ن أازي- -د م- -ن  500عائلة
ب -ب -ل -دي -ة اأ’م Òع -ب -د ال -ق -ادر
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي ،وكذا إاششارة
انطÓق أاششغال برنامج “وين
 200سش -ك-ن ب-ح-راث-ن Ãدي-ن-ة
جيجل بالغاز الطبيعي.
Óششارة ،اسشتفادت الو’ية
ل إ
ب- -ع- -دي- -د اŸشش -اري -ع ‘ ›ال
ال -ط -اق -ة ،ع -ل -ى غ-رار ﬁط-ة
ل- -ت -ول -ي -د ال -ك -ه -رب -اء وم -راك -ز
ل- -ل- -م- -ح- -و’ت ال- -ك- -ه- -رب -ائ -ي -ة
وخطوط للربط ،بغÓف ما‹
ب-ق-ي-مة  146م -ل -ي -ار د.جÃ ،ا
Áكن ،عقب اسشتكمال ›مل
ه - -ذه اŸشش- -اري- -ع ،م- -ن ب- -ل- -وغ
تغطية بالكهرباء تصشل إا100 ¤
من اŸائة و 86مناŸائة بالغاز
الطبيعي.

أاحدثت حالة اسشتنفار قصشوى ببلعباسس

تسشمم  ٤٣عام Óبالششركة الÎكية إل‚از سشكنات «عدل»

إاسش- - -ت- - -ق - -ب - -لت ،أامسض ،مصش - -ل - -ح - -ة
اأ’مراضض اŸعدية التابعة للمسشتششفى
ا÷امعي عبد القادر حسشا Êبسشيدي
ب-ل-ع-باسض 43 ،ع-ام Ó-ت-اب-ع Úل-لشش-ركة
الÎكية اŸكلفة بأاششغال إا‚از سشكنات
““عدل ““2-باŸنطقة اÙاذية Ÿوقع
ال -ب -وسش -ك -ي ،ب -ع -د إاصش -اب -ت-ه-م ب-تسش-م-م
غذائي جماعي.
حادثة التسشمم ا÷ماعي تسشببت ‘
اسشتنفار داخل اŸصشلحة التي تأاهب
ط -اق -م -ه -ا ال-ط-ب-ي ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ا◊ا’ت
اŸصشابة وتقد ËالعÓجات ،حيث ”

و◊د السش -اع -ة ال -ت -ك -ف -ل بـ 41عامÓ
“ك -ن -وا م -ن م-غ-ادرة اŸسش-تشش-ف-ى‘ ،
ح’ Úي - -زال إاث - -ن- -ان –ت اŸراق- -ب- -ة
الطبية.
‘ انتظار ما سشتسشفر عنه التحاليل
وال-ت-ح-ق-ي-ق-ات التي باششرتها اŸصشالح
اأ’م -ن -ي -ة ،ك -انت ب -عضض اأ’ط -راف ق-د
رجحت إامكانية حدوث التسشمم نتيجة
تناول دجاج فاسشد ‘ ،ح Úأارجعت
أاط- -راف أاخ- -رى السش- -بب لشش- -رب م- -اء
ملوث.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
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مدير الفÓحة باŸسشيلة لـ ““الششعب““:
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رفع اإلنتاج لتحقيق الكتفاء الذاتي
أاك -د م -دي -ر ال -ف Ó-ح -ة ع -زال -دي-ن
ب -ول -ف -راخ ،لـ ““الشش -عب““ ،أان مصش-ا◊ه
تعتمد على تنويع اŸنتوج الفÓحي،
’صش-ن-اف
م-ن خÓ-ل إان-ت-اج ﬂت-ل-ف ا أ
ال -فÓ-ح-ي-ة ،خ-اصش-ة ال-زي-ت-ون ال-ذي
سش-ج-ل ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ إان-ت-اج-ه كّ-م-ا
ون- - -وع- - -ا وك- - -ذا ب- - -عضس اŸن - -ت - -ج - -ات
ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -ل -ح -وم
وا◊ليب.

اŸسسيلة :عامر ناجح

كشش- -ف م- -دي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة ع- -زال- -دي -ن
بولفراخ ،عن –قيق نتائج جد اإيجابية ‘
ع-دي-د اŸن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ذات الطلب
الكب Òعليها من قبل اŸواطن Úوحققت
ا’كتفاء الذاتي ،على غرار مادة الزيتون
التي تفوق مسشاحة زراعته  11000هكتار،
يتوقع إانتاج  125000قنطار ما يوفر 1.2
مليون ل Îمن الزيت.

‘ ذات ا÷انب ،انطلقت عملية غرسض
اأششجار الزيتون اإ’سشبانية ‘ ،إاطار –ويل
جانب من ديون اإسشبانية Œاه ا÷زائر إا¤
اسشتثمار فÓحي ،ع Èمسشاحة تقدر بـ150
هكتار ببلدية مسشيف وبخÈات إاسشبانية
وهو ما سشوف يعطي مردودا كبÒا خÓل
السشنوات القادمة.
ك -م -ا سش -ج -لت ذات اŸصش-ال-ح ج-م-ع 2٧
م -ل -ي -ون ل Îم -ن ا◊ل -يب م-ن ع-ن-د م-رب-ي
اأ’بقار .اأما عن اإنتاج اللحوم ،فقد بلغ
خÓ- -ل السش- -ن- -ة ا÷اري -ة  2٧٧000قنطار
◊وم ح - -م - -راء و◊ 138000وم ب -يضش -اء،
ومليون Úو 05قناط Òمن اÿضشار .كما
” ت -خصش -يصض  408ه-ك-ت-ار م-ن اأ’راضشي
ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ن-ط-قة اŸطار
بسش -وب -ل -ة Ãح -اذاة السش -د اŸائ -ي ا÷اري
إا‚ازه سشوف يتم توزيعها على مسشتوى
ال-ب-ل-دي-ة ب-ع-د ت-قسش-ي-م-ه-ا إا ¤ق-طع أارضشية
تخصشصض للفÓح Úالراغب ‘ ÚالفÓحة
لتعزيز القطاع الفÓحي بالو’ية.

÷نة من وزارة الفÓحة تدرسس ملف ا’سشتثمار بتيارت

Œسشيد نظرة الدولة ‘ تنويع القتصشاد

ناقششت ÷نة من وزارة الفÓحة
والتنمية الريفية والصشيد البحري
ب -و’ي -ة ت -ي -ارت ،م -ل -ف ا’سش -ت-ث-م-ار
واسشتصشÓح اÙيطات.

تيارت :عمارة.ع

تتششكل اللجنة من تقني ÚوخÈاء ،وحضشر
وا‹ ت- -ي- -ارت أاشش- -غ -ال -ه -ا ،ج -م -عت ال -ف -اع -لÚ
واŸهتم ÚبالفÓحة ،اطلعوا على اŸنهجية
ا÷ديدة التي أاقرتها ا◊كومة لتصشور ‚اعة،
م -ن -ه -ا م -ن -ح أاوع -ي-ة ع-ق-اري-ة فÓ-ح-ي-ة ل-ل-ذي-ن
Áلكون قدرات مالية وأافكارا من ششأانها تنويع
ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي ال-ذي أاصش-ب-ح ي-ع-ت-م-د على
القدرات الذاتية والوطنية.
“خضض ع -ن ا÷لسش -ة ال -ع-م-ل-ي-ة ،تشش-خ-يصض
ال -وضش -ع -ي -ة ا◊ال -ي -ة ل -ل-م-ح-ي-ط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة
وإاحصشاء اأ’وعية اŸمنوحة وغ ÒاŸمنوحة
وم-ع-اي-ن-ة اÙي-ط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة وم-ؤوهÓ-ت-ه-ا
وأابرز اÙاصشيل الزراعية اŸمكن إانتاجها
بالششروع ‘ القريب العاجل بدراسشات معمقة
ل- -ل- -م -ح -ي -ط -ات اŸنشش -أاة م -ن ط -رف اŸك -تب
الوطني للدراسشات اÿاصشة بالتنمية الريفية.

اششهار

أاك -د ال -وا‹ ب -ن ت-وات-ي ع-ب-د السشÓ-م ،ع-ل-ى
مسشايرة نظرة الدولة ا’سشÎاتيجية ‘ تنويع
ا’قتصشاد و–قيق ا’إكتفاء الذاتي والطموح
ل-ل-تصش-دي-ر ،وع-ل-ي-ه سش-توزع اأ’راضشي الفÓحية
على ذوي اŸهارات والكفاءات والقدرات على
اسشتصشÓح اأ’راضشي وزرع كل الششعب الفÓحية
ا’سشÎاتيجية ومن جانب آاخر على اŸسشتثمر
ت-ق-د Ëضش-م-ان-ات ،و’ “ن-ح اŸواف-ق-ة ل-ل-ذي-ن
يعولون على “ويل البنك ،إا’ إاذا كان التعهد
واضشحا وصشريحا لتمويل اŸششروع.
ك -م -ا ” –دي -د م -ع -اي Òا’ن -ت -ق -اء ب-ح-يث
سش-ت-م-ن-ح ال-ف-رصش-ة ل-ق-اطني اŸنطقة ،ششريطة
ام-تÓ-ك-ه-م اإ’م-ك-ان-ات اŸادي-ة واŸال-ي-ة ال-ت-ي
تسش -م -ح ل-ه-م ب-ا’سش-ت-ث-م-ار وت-ط-وي-ر ال-فÓ-ح-ة،
إاضش -اف -ة ل -ل -مسش -ت -ث -م-ري-ن ال-ق-ادم Úم-ن شش-ت-ى
اŸناطق.
م -ع ال-ع-ل-م أان ال-ت-داب Òسش-تسش-م-ح ب-ا◊ف-اظ
ع -ل -ى ال-وع-اء ال-ع-ق-اري ال-فÓ-ح-ي .ك-م-ا ي-جب
م- -راع- -اة سش- -ت- -ة ج- -وانب أاسش- -اسش -ي -ة ‘ م -ل -ف
ا’سش -ت -ث -م -ار ال -فÓ-ح-ي ،ا◊ف-اظ ع-ل-ى اأ’م-ن
العام ،ا÷انب الزراعي ،ا÷انب اإ’جرائي،
ا÷انب السش -وسش -ي -ول-وج-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،ا÷انب
القانو Êوا÷انب اŸا‹.

الخميسس  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٣٠صسفر  ١٤٣٨هـ
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مراسسلينا

الشص ـروع ف ـ ـ ـي توسصي ـ ـع الّطريـ ـ ـق ال ّسصريـ ـ ـع زرال ـ ـ ـدة  -بن عكن ـ ـ ـون

شسرعت ولية ا÷زائر ‘ إاطار برنامج فك اÿناق على حركة اŸرور ‘ إاعادة توسسيع الطريق السسريع الرابط مابÚ
زرالدة  -بن عكنون ،حيث يشسهد هذا اŸقطع أاشسغال تهيئة لرواق جديد من خÓل السستفادة من اŸسساحات الشساغرة.

ا÷زائر :آاسسيا مني
ا ن طلقت اأشس غ ا ل اإعا د ة توسس ي ع الط ر يق السس ر يع
زرال -د ة ب -ن ع -ك -ن -ون  ،ح -ي ث سس -ي -ت-م اإ ض س-ا ف-ة رو ا ق
خ ا م سس م ن اأجل فك الخنا ق على ه ذ ا المحور
الرئيسسي ،الذي يربط ما بين العديد من بلديات
العاصسمة ،ما جعل منه همزة وصسل هامة ما بين
غرب ووسسط العاصسمة وشسرقها ،وهذا في ظل
ا ’ خ -ت -ن -ا ق ال -م-روري ال-ذ ي ي-ع-رف-ه ه-ذ ا ال-م-ح-ور
بشس كل ن ّغ ص ست م ن ي و م ي ا ت م سس ت عمليه.
وفي هذا الصسدد ،كنا لـ «الشسعب» حديث مع عدد
م- -ن م سس- -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ر ي -ق ،ال -ذ ي -ن ع ّ-ب -رو ا ع -ن
ارت ي ا حهم لم ث ل ه ذ ه المب ا درة الرا م ي ة اإلى تخف ي ف
حركة المرور على مسستوى هذا المحور الهام،
و الت ي م ن شس اأ ن ها فك الخنا ق عليه اأو الت خف ي ف

ا◊ي السسكنـــي ا÷ديد رشسيد كوريفة با◊راشض

اأج ل ض سم ا ن اأ من ا ل مو ا طنين و س س  Óم تهم.
ك -م -ا ب -رم -جت ا ل -و ’ي -ة ف -ي اإ ط -ا ر اأ ش س -غ -ا ل اإ ع -ا د ة
تحسسين وجهها وعصسرنة تسسييرها حتى ترقى الى
مصساف العواصسم العالمية برنامجا واسسعا خاصسا
ب اإ ع ا د ة ت هيئة ا ل م س س ا ح ا ت ا ل م ح ا ذية ا ل ى ا ل طري ق
ا ل س س - -ري -ع ا ل -ر ا ب -ط م -ا ب -ي -ن ز ر ا ل -د ة ب -ن ع -ك -ن -و ن ،
و ت -ح س س -ي -ن ا ل -م -ن -ظ -ر ا ل -ج -م -ا ل -ي ل -ه ح -ي ث ب -ا ش س -ر ت
م وؤ خ ر ا ف ي ع م ل ية و ا س سعة ل ج ع ل منه ا م س س ا ح ا ت
خضسراء مزينة ببعضس الحجارة ،حيث تعمل على
اإ ع ا د ة ت هيئة ص سو ر ت ه ا ا ل ج م ا ل ية.
ك م ا ت ّم ف ي ه ذ ا ا ’إ ط ا ر ت س سطي ر برن ا مج ’إ ع ا د ة
تزين جدران الجسسور على مسستوى هذا المحور
ب -ر س س -و م -ا ت ف -ن -ي -ة ت -ر م -ز م -ن خ  Ó-ل -ه -ا ا ل -ى اأ ص س -ا ل -ة
وتقاليد وطننا الحبيب ،وكذا بطو’ت تعكسس من
خÓلها عظمة الثورة التحريرية.

عصصابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات شصباني ـ ـ ـ ـة تفـ ـ ـ ـ ـرضص منطقه ـ ـ ـ ـ ـ ـا

١٧١٩٧

‰وذج تطبيق التّوصصيات

لحداث سسيولة ‘ حركة اŸرور
إ

منه.
المواطن «حسسان» اعتبر برنامج الو’ية الخاصس
ب -اإع -ا د ة ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط -رق -ات ا ل -ر ئ -ي س س -ي -ة و ت -و س س -ي -ع
ال-م-ق-ا ط-ع ال-ق-ا ب-ل-ة ل-ل-ت-وسسع ب ا ل قر ا ر ا ل ه ا م  ،و ا ل ذي
ي اأت ي ف ي ص س الح الموا ط ن الذي يع ا ني يو م ي ا من
ا خ-ت-ن-ا ق م-روري ك-ب-ي-ر  .ب-د وره -ا ا ل س س -ي -د ة « اأ م -ينة»
اأ ب د ت اسس ت حسس ا ن ها لم ث ل ه ذ ه ا ل م ش س ا ري ع ا ل ت ي ت ع م ل
ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل ال-ع-را ق-ي-ل ع-ل-ى ا ل -م -و ا ط -ن -ي -ن ،م ب دية
اأ ملها ف ي اأن ي ت م تعم ي م العم ل ية ع ل ى ك ل ا ل م ح ا و ر
الكبرى التي تعاني من اختناق مروري.
ويدخل هذا المشسروع الخاصس الذي كشسف عنه
والي العاصسمة عبد القادر زوخ خÓل نزوله ضسيفا
ع -ل -ى ح ص س -ة م-ن م-ن-ت-دى ا ’إذ ا ع -ي -ة ا ’أ و ل -ى ض س -م -ن
ب ر ن ا م ج الع ا ص س م ة و اجه ة الج ز ا ئ ر ،ح ي ث اأ ّك د اأ نّ
اأشس غ ا ل كب ي رة تت م على م سس ت و ى ه ذه ا ل م ح ا و ر من
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جمال أاوكيلي

ل -م ت -ن -ت -ظ-ر ال-ب-عضس م-ن ال-و’ي-ات ط-وي Ó-ل-لّشس-روع ف-ي الّ-ت-ف-اع-ل م-ع
ال ّ-ت -وصس -ي -ات ال -ت -ي ت ّ-وجت ل -ق -اء ال -ح -ك-وم-ة ال-و’ة ،ف-ي ورشس-ات-ه الـ ،٣
وبا’أخصس ما ورد في «الثانية» التي حملت عنوان «اإصسÓح المالية
والجباية المحلية من اأجل تنمية مسستدامة» ،وما تÓها من نقاشس ثري
وصسريح في اآن واحد ،اأفضسى اإلى اقتراحات عملية نابعة من الواقع
اليومي.
وا’نطباع العام الذي خرج به كل الحضسور هو ضسرورة اإعادة تثمين
اأمÓك الجماعات المحلية باأسسعارها الحقيقية بعيدا عّما كان ا’أمر
عليه فيما سسبق باعتماد اآليات جديدة في كراء المحÓت ا’أسسواق،
ال-ب-ن-اي-ات ،ال-مسس-اح-ات ،ال-ق-اع-ات وال-ح-ظ-ائ-ر ،ك-ل ه-ذه المنظومة من
ا’مكانيات المادية المتاحة سستقيم من جديد ووفق نظرة تجارية بحتة
تندرج ضسمن روؤية متكاملة لمسسعى محلي ’ بديل عنه.
وفي هذا الشّساأن ،بادرت و’ية قسسنطينة باسستحداث «وكالة» لتحصسيل
الرسسوم العقارية على مسستوى البلديات عقب تسسجيل نسسب متدنية لم
تتجاوز الـ  ،٪ ٤اأي قرابة الضسعف فقط ،اإذا ما قورن الرقم بالحركية
التجارية الهائلة في هذه الو’ية .وتبعا لهذا ا’جراء العملي فقد تقّرر
فتح مزايدة تهم سسوق الجملة للخضسر والفواكه «ماغروفال بالبوليقون»
اأم Óفي تحديد تسسعيرة اأخرى تتجاوز الـ  ٢٠مليون الحالية ،في حين
اأّن اأسسواق الخروب وشسلغوم العيد يقّدر المداخيل المترّتبة عن التّاأخير
بـ  ١٠٠مليون دينار.
هذه العيّنة ،تبين اأّن قسسنطينة و’ية راغبة في مسسايرة ا’جراءات
الجديدة ال ّصسادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة
باإعادة ا’عتبار لقيمة اأمÓك الو’ية والبلدية وفق ما هو موجود في
ال ّسسوق ،يرجع للخزينة المحلية حقوقها المنطقية.
وهذا بجعل هذه الموؤسّسسسات القاعدية منخرطة كلية في عملية تعزيز
ال -م -وارد ال -م -ال -ي -ة ال -ق -ادرة ع -ل -ى اسس-ت-ع-ادت-ه-ا ب-واسس-ط-ة تصس-ح-ي-ح ك-ل
ا’خ-ت’Ó-ت ف-ي ال-م-ي-دان ،وج-ع-ل ال-مسس-ت-ح-ق-ات سس-ائ-رة م-ع ال-ق-وان-ين
السسارية المفعول لتكون في ال ّسسقف المعقول ،تتجاوز ما يعرف بال ّسسعر
الّرمزي ،وهناك بلديات دخلت هذا المعترك مباشسرة عقب ا’جتماع
ا’أخير بين الحكومة والو’ة.
وهذا بالبحث عن ا’آليات ذات الفعالية في هذا ا’طار ،منها تعيين
خبراء ’إعادة تقييم ا’أسسعار الحقيقية الراهنة والمتعامل بها في
الوقت الراهن ،وعلى ضسوء هذا المسسح لÓأمÓك يتم تحديد القيمة
لكل هيكل وفق منظور مضسبوط يراعي كل الجوانب حتى ’ يتحول
ا’أمر اإلى مضسايقات على التجار.
ويعّد نموذج و’ية قسسنطينة بداية لتدشسين مرحلة حيوية في تعديل
المالية والجباية المحلية با’مكان ا’قتداء بها انطÓقا من الروؤية
المرنة في التسسيير ا’داري .هذا من جهة ومن جهة ثانية ترقية
ال -م -ب-ادرة ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ي شسّ-دد ع-ل-ي-ه-ا السس-ي-د ن-ور ال-دي-ن ب-دوي وزي-ر
الداخلية والجماعات المحلية على مسستوى الو’يات في اسستغÓل قدر
ا’مكان وبصسورة عقÓنية ما تتوّفر عليه البلديات من مصسادر ثرية
لتدعيم كل الحلقات المالية والجبائية محليا ،با’عتماد على الذات في
تمويل المشساريع التنموية لصسالح المواطن ’إضسفاء الطّابع ال ّصسارم في
الّتسسيير ،واسستعادة كل ما هو مبعثر هنا وهناك لفائدة المجموعة
المحلية.

جل ‘ شسبكة التوزيع ببومرداسض
لتدارك العجز اŸسس ّ

تخصصيصص  120مليون دج لشصبكة الغاز ‘ 2017
خصسصست اŸي- -زان -ي -ة
لول- - -ي- - -ة لسس - -ن - -ة 2017
ا أ
ل -ولي -ة ب -وم-رداسض ال-ت-ي
” اŸصسادق عليها من قبل
اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-ولئي
 120م-ل-ي-ون دج ل-ت-وسس-يع
شس- - -ب - -ك - -ة غ - -از اŸدي - -ن - -ة
ببلديات الولية كإاجراء
اسس - -ت - -ع - -ج- -ا‹ ل- -ت- -دارك
العجز اŸسسجل ‘ الشسبكة
لضس -ع -ف
ال- -ت- -ي ت- -ع -ت Èا أ
على اŸسستوى الوطني‘ ،
ﬁاول - - - - -ة ل - - - - -ت- - - - -حسسÚ
ال- - -ظ- - -روف اŸع- - -يشس- - -ي - -ة
للمواطن وتخفيف حدة
م-ع-ان-ات-ه ‘ رح-لة البحث
عن قارورة الغاز خاصسة
مع بداية فصسل الشستاء.

بومرداسس :ز ــ كمال
لمن باŸوقع السسكني ا÷ديد  4000مسسكن رشسيد كوريفة من أاهم النشسغالت اŸطروحة حاليا من طرف العديد من
يعد انعدام ا أ
العائÓت ا ¤نقمة بسسبب ظروف ا◊ياة الصسعبة التي اكتشسفوها بحيهم ا÷ديد نتيجة انعدام مركز المن ،حيث كان من اŸفروضض أان
لمن العام ،لكن ذلك  ⁄يحدث ا ¤غاية اليوم.
يتم فتح مركز أامني على مسستوى اŸوقع السسكنى ،بهدف ا◊فاظ على ا أ

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

واأضسحت العديد من العائÓت المرحلة حي
 ٤٠٠٠مسس -ك -ن ب -ك -وري -ف -ة ت-ع-يشس ح-ال-ة م-ن
ال- -خ -وف ال -ذي غ -ال -ب -ا م -ا ي -وؤدي اإل -ى وق -وع
مناوشسات وصسدمات بين سسكان الحي الواحد
نتيجة ’أسسباب منها حب التسسلط والزعامة،
ب- -ا’إضس- -اف- -ة اإل- -ى ال- -ح- -ال- -ة ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
للمتشساجرين دون اأن ننسسى ا’آفات ا’أخرى
التي اأصسبحت اأكثر ما يجر اإلى المناوشسات
اليومية التي ’ تنتهي.
واأكد السسكان المرحلين الى هذا الحي في
ح-دي-ث-ه-م م-ع «الشس-عب» ،ب-اأن-ه-م ت-حت رح-م-ة
عصس -اب -ات الشس -وارع ،ال -ت -ي اسس -ت -غ -لت غ-ي-اب

الفراغ على مسستوى الحي لتفرضس منطقها،
ح -يث ق -ال اأح -د ال -ق -اط -ن -ي -ن اأن السس -ل-ط-ات
ال-م-ع-ن-ي-ة ك-انت ق-د وع-دت-ن-ا ب-اإنشس-اء مقريين
لÓمن بالحي،
ما جعلهم عرضسة للمواجهات التي تندلع بين
ال-ح-ي-ن وا’خ-ر ب-ي-ن ال-م-ج-م-وع-ات الشس-ب-ابية
ل -بسس -ط ن-ف-وده-م،م-ط-ال-ب-ي-ن ف-ي ه-ذا الشس-اأن
ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-ج-ي-ل ب-اإنشس-اء م-راكز
لÓمن من اأجل التحكم في الوضسع المنفلت
باأحيائهم ،وردع هوؤ’ء الشسباب الذين فرضسوا
سسيطرتهم ولو بقوة السسÓح ،مسستشسهدين بما
وقع بحيهم منذ اسسبوعين بعد حالة موؤسسفة
في مواجهات وتحول الوضسع الى فتنة ،حيث
ت- -دخ -لت مصس -ال -ح ا’م -ن واأوق -فت ال -ج -ان -ي

وعددا من المنحرفين .
واأعرب كل من تحّدثت اإليه «الشسعب» من
سس -ك -ان ه -ذا ال -ح -ي ع -ن ان -زع -اج -ه -م ج-راء
التنامي الخطيرة للظاهرة مرجعين اأسسبابها
ب-ال-درج-ة ا’أول-ى اإل-ى ال-وضس-ع-ي-ة ا’ج-تماعية
ل -ل -م-تشس-اج-ري-ن ف-م-ع-ظ-م-ه-م ب-ط-ال-ة ،يصس-عب
التجاوز معهم من طرف ا’أمن اأو عقÓء

ال- -ح- -ي ،م- -وؤك -دي -ن ف -ي ه -ذا الصس -دد اإن
الصس -دام -ات ت-ن-ط-ل-ق م-ن اأسس-ب-اب ت-اف-ه-ة
ك-ا’إزع-اج وال-م-ع-اكسس-ة ل-ت-ت-ط-ور بتضسامن
مرحلي شسباب الحي الواحد ضسد ا’آخر
اإلى مشسادة بين سسكان الحيين لÓنتقام.

اع -ت -رف رئ -يسس ال -م-ج-لسس
الشسعبي الو’ئي احمد زيان
خ- - -وج- - -ة بضس - -ع - -ف ح - -ج - -م
الميزانية اأ’ولية مقارنة مع
السس-ن-ة ال-م-اضس-ي-ة ،ال-ت-ي ل-يسس
ب- -إام- -ك- -ان- -ه- -ا ت- -غ- -ط- -ي- -ة ك- -ل
ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-م-ت-زاي-دة من
مشس -اري -ع ال -ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
المنتظرة من قبل المواطن
وب-ال-ت-ال-ي سس-ي-تم العمل بمبدأا
ا’ول -وي -ات وال-ح-اج-ة م-ث-ل-م-ا
قال ،مرجعا سسبب ذلك اإلى
ضس-ع-ف ال-ت-حصس-ي-ل ال-ج-ب-ائي،
ع-دم ت-ث-م-ي-ن وت-ف-ع-ي-ل ع-ملية
تأاجير العقارات والمنقو’ت
وال- -ع- -ت -اد وضس -ع -ف ال -نشس -اط
ا’سستثماري بالو’ية.

أام -ام ه -ذه ال -وضس -ع-ي-ة إارت-أات
ل- -ج- -ن -ة ا’ق -تصس -اد ال -م -ال -ي -ة
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس ب-ال-ت-رك-يز
أاك-ث-ر ع-ل-ى ق-ط-اع ا’سس-ت-ثمار
وت -ه-ي-ئ-ة م-ن-اط-ق ال-نشس-اط-ات
الصس -ن -اع -ي -ة ب -ال-و’ي-ة ،ح-يث
ق-مت ال-ل-ج-ن-ة ب-ع-د المناقشسة
ب- -ت- -خ- -ف- -يضس ن- -ف- -ق- -ات ف -رع
التسسيير بنسسبة  ٧,٧5بالمائة
من المبلغ المقترح من طرف
اإ’دارة المحلية المقدر بـ٧٤٢
م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م سس-ي-وج-ع لفرع
ا’سس-ت-ث-م-ار ل-ت-دع-ي-م ال-ت-ن-مية
المحلية وخلق الثروة ،وعلى
هذا اأ’سساسس منحت اللجنة
اأ’ول -وي -ة لـ ١٦ب-ل-دي-ة تشس-هد
نسس -ب -ة ت -غ -ط-ي-ة ضس-ع-ي-ف-ة ف-ي
شسبكة الغاز.
ك -م -ا أاوصس -لت ال -ل -ج-ن-ة أايضس-ا

بضسرورة إاتمام كل المشساريع
ال-مسس-ج-ل-ة لصسالح الجماعات
المحلية في أاجالها المحددة
ب -م -ع -ال -ج -ة ال -ع -ق -ب -ات ال -ت-ي
ت -ع -ت -رضس مسس -ي -رة ال -ت -ن -م-ي-ة
ال-م-ح-ل-ي-ة ل-فائدة المواطنين،
وتخصسيصس  ١١١مليون سسنتيم
ك-إاع-ان-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات مخصسصسة
ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-حضس-ري-ة ،شسبكات
الصس- -رف الصس- -ح- -ي ،ت -رم -ي -م
ال -م -راف -ق ال-ع-م-وم-ي-ة وم-ن-ه-ا
المؤوسسسسات التربوية والدعوة
إالى توسسيع الوجبات السساخنة
ب-ال-م-ط-اع-م ال-م-درسس-ية وكذا
العمل بمبدأا اأ’وليات وعقلنة
ال-تسس-ي-ي-ر ف-ي م-ج-ال اإ’ن-ف-اق
العمومي تماشسيا مع الظرف
ا’قتصسادي الحالي

الخميسض  ٠1ديسسمبر  2٠1٦م
الموافق لـ  ٣٠صسفر  1٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستعجلت فتح –قيق حول التجاوزات اŸسسجلة ضسد الصسحراويÚ

منظمة ““عدالة الÈيطانية““ تندد بانتهاكات اŸغرب اÿطÒة

ن -ددت اŸن -ظ -م -ة الÈي-ط-ان-ي-ة ل-دع-م
الصسحراء الغربية ““عدالة الÈيطانية““،
لرب -ع-اء ،ب-الن-ت-ه-اك-ات اÿطÒة
أامسس ا أ
ال- -ت- -ي ي- -رت- -ك- -ب -ه -ا اŸغ -رب ضس -د ح -ق -وق
لنسس- -ان خÓ- -ل م- -ظ- -اه- -رات سس- -ل- -م -ي -ة
ا إ
ب -الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ،داع-ي-ة إا ¤ف-ت-ح
–قيق فوري حول التجاوزات اŸسسجلة
مؤوخرا ‘ حق السسكان الصسحراوي.Ú
وع- -ل- -ى م- -وق -ع -ه -ا اإلل -كÎو Êك -ت -بت ه -ذه
اŸنظمة الÈيطانية ،أان ““السسلطات اŸغربية
ارت -ك -بت ان -ت -ه-اك-ات خ-طÒة ‘ ›ال ح-ق-وق
اإلنسس -ان خ Ó-ل م -ظ -اه -رات ق-امت ب-ه-ا ع-دة
منظمات صسحراوية يوم  21نوفم ÈاŸاضسي،
Ãن -اسس-ب-ة ال-زي-ارة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ‡ث-ل-ون ع-ن
الصسحفية
األمريكية ““دÁوكراسسي ناو““ (الدÁقراطية
اآلن) إا ¤الراضس- -ي اÙت- -ل -ة ب -ه -دف اع -داد
تقرير حول الرقابة اŸفروضسة على اإلعÓم
‘ اŸنطقة““.
وأاك-دت اŸن-ظ-م-ة ،أان اŸت-ظ-اه-ري-ن ال-ذين
من اŸفروضض السسماح لهم Ãمارسسة حقهم ‘
التظاهر سسلميا ،تنديدا بالتعذيب والتجاوزات
األخ -رى ضس -د ح -ق -وق -ه -م م -ن ط-رف اÙت-ل
اŸغ-رب-ي““ ،ت-ع-رضس-وا ل-ل-ع-ن-ف““ م-ن ق-ب-ل ق-وات
األمن اŸغربية.
واسس -ت -ن -ادا إا ¤شس -ه -ادات وضس-ح-اي-ا ،أاك-دت
اŸنظمة الÈيطانية أان أاك Ìمن  9متظاهرين
سس -ل -م -ي““ Úأاصس -ي -ب -وا ب -ج -روح ب -ل -ي-غ-ة““ ن-ت-ي-ج-ة
ال-وحشس-ي-ة ال-ت-ي م-ارسس-ت-ه-ا الشس-رط-ة اŸغ-رب-ية
““ال -ت-ي اسس-ت-ع-م-لت ال-عصس-ي وا◊ج-ارة ل-ت-ف-رق-ة

اŸتظاهرين““.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -ع -رضست ال -نسس -اء إا¤
““الضس- -رب““ واŸضس- -اي- -ق- -ات م -ن ط -رف رج -ال
الشسرطة ليسض بعيدا عن اŸكان الذي شسهد
اŸظاهرة بحي داداشض ،لتقوم اثنتان منهن
بإايداع شسكوى ،بحسسب نفسض اŸصسدر.
وخÓل هذه التظاهرة تعرضض صسحافيان
من تلفزيون ا÷مهورية العربية الصسحراوية
ال -دÁق -راط -ي -ة إا““ ¤اع -ت -داء““ ألن -ه -م -ا ق -ام-ا
بتصسوير مشساهد العنف.
وعليه ،فقد أاشسارت ““عدالة الÈيطانية““،
إا ¤أان ““السس-ل-وك ال-ع-ن-ي-ف ل-لشس-رط-ة اŸغ-رب-ي-ة
يؤوكد أانها تلقت تعليمات لتفرقة اŸتظاهرين
بجميع الوسسائل ،ألنها كانت تدرك أانها لن
“ثل أامام العدالة““.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ن - -ددت اŸن- -ظ- -م- -ة بـ
““ال ّ
Óعقاب““ على العنف اŸمارسض من طرف
السسلطات اŸغربية ضسد السسكان الصسحراوي،Ú
‘ ح“ Úت إادانة اŸتظاهرين بـ ““عقوبات
صسارمة““ ،فقط ألنهم مارسسوا حقهم الشسرعي
‘ التظاهر سسلميا.
كما أاوضسحت اŸنظمة ،أان األطباء تلقوا
أايضسا أامرا بعدم تسسليم شسهادات طبية لضسحايا
عنف الشسرطة ،قصسد منعهم من تقد Ëأادلة
‘ دعاويهم.
ك -م -ا ” ت -ه-دي-د الصس-ح-اف-ي ÚاÙل-ي‘ Ú
حال تصسوير وحشسية السسلطات اŸغربية أاو
ال-ت-ح-دث ‘ م-ق-الت-ه-م ع-ن ال-ع-ن-ف ا÷سس-دي
واللفظي وتخويف الشسعب الصسحراوي ،يضسيف
نفسض اŸصسدر.

احتجاجا على إابادة أاقلية الروهينغا اŸسسلمة ‘ ميا‰ار

رئيسس الوزراء اŸاليزي يدعو Ÿظاهرة األسسبوع اŸقبل

دع- -ا ن- -ائب رئ- -يسس ال -وزراء اŸال -ي -زي
لرب-ع-اء،
أاح -م -د زاه-د ح-م-ي-دي ،أامسس ا أ
م-واط-ن-ي بÓ-ده ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ م-ظ-اه-رة
سس -ل -م-ي-ة ‘ م-ل-عب ““ت-ي-ت-ي-وا‚سس-ا““ ب-ق-لب
لحد القادم،
العاصسمة كوالŸبور ،يوم ا أ
لق-ل-ي-ة ال-روه-ي-ن-غ-ا ‘
لظ -ه-ار دع-م-ه-م أ
إ
لق-ل-ي-ة
م -ي -ا‰ار وتضس -ام -ن -ه -م م-ع ت-لك ا أ
اŸسس- -ل- -م- -ة ال- -ت- -ي ت- -ت- -ع -رضس ل -ل -ت -ط -هÒ
العرقي.
قال نائب رئيسض الوزراء اŸاليزي ،خÓل
اف -ت -ت -اح اج -ت-م-اع سس-ن-وي ألح-د أاج-ه-زة ح-زب
(أامنو) ا◊اكم ،إان اŸظاهرة سستكون عÓمة
اح-ت-ج-اج ع-ل-ى ال-ك-راه-ي-ة الشس-دي-دة من بعضض
األط -راف Œاه اŸسس -ل -م ،Úمضس -ي -ف -ا ““دع-ون-ا
نظهر تضسامننا مع اŸسسلم ‘ Úميا‰ار““.
وم -ن اŸت -وق -ع أان ت -ب -دأا اŸظ -اه -رة ،ال-ت-ي
تنظمها منظمات إاسسÓمية غ Òحكومية ،عند
“ام السس -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة صس -ب -اح-ا (ب-ال-ت-وق-يت
اÙلي اŸاليزي).
وت -ت-ع-رضض أاق-ل-ي-ة ال-روه-ي-ن-غ-ا اŸسس-ل-م-ة ‘
م -ي -ا‰ار ل -ل -ق -م -ع والضس -ط-ه-اد‡ ،ا أادى إا¤
هجرة اآللف منهم لتجنب األعمال الوحشسية
التي ترتكب ضسدهم.

عشسرة آالف فّروا إا ¤بنغÓدشس
خÓل أاسسابيع
أاعلنت األ· اŸتحدة ،أامسض ،أان عشسرة
آالف من أاقلية الروهينغا اŸسسلمة ،عÈوا من
بورما ““ميا‰ار““ ،إا ¤بنغÓدشض ‘ األسسابيع
اŸاضسية هربا من اعمال العنف ‘ مناطقهم
بعد تدخل ا÷يشض البورمي.

وق- -الت ف -ي -ف -ي -ان ت -ان ،اŸت -ح -دث -ة ب -اسس -م
·Ó
اŸف -وضس -ي -ة ال -ع -ل -ي-ا لÓ-ج-ئ Úال-ت-اب-ع-ة ل -أ
اŸتحدة ‘ بانكوك““ ،اسستنادا إا ¤تقارير عدة
م -ن -ظ -م -ات إانسس -ان -ي -ة ،ن -ق-در أان عشس-رة آالف
وصس -ل -وا ‘ األسس -اب-ي-ع اŸاضس-ي-ة .ل-ك-ن ال-وضس-ع
يتطور بسسرعة والعدد ا◊قيقي Áكن أان يكون
أاعلى بكث.““Ò
وشسّن ا÷يشض البورمي حملة قمع ‘ ولية
راخ ،Úفيما تدفق آالف من مسسلمي أاقلية
الروهينغا على ا◊دود للعبور إا ¤بنغÓدشض،
الشس -ه -ر ا◊ا‹ ،و–دث -وا ع -ن ارت-ك-اب ق-وات
األم -ن ع-م-ل-ي-ات اغ-تصس-اب ج-م-اع-ي وت-ع-ذيب
وقتل.
وتقول األ· اŸتحدة ،إان أاعمال العنف
أادت ا ¤تهج ÒثÓث Úأالف شسخصض وسسقوط
عشس -رات ال -ق-ت-ل-ى م-ن-ذ ب-داي-ة ع-م-ل-ي-ة ا÷يشض
ال -ب-ورم-ي ،ب-ع-د سس-لسس-ل-ة ه-ج-م-ات اسس-ت-ه-دفت
مراكز للشسرطة مطلع أاكتوبر.
وت-ب Úم-ن –ل-ي-ل م-ن-ظ-م-ة ه-ي-وم-ن رايتسض
ووتشض ،لصسور التقطت باألقمار الصسطناعية،
تدم Òمئات اŸسساكن ‘ قرى الروهينغا.
وم- -ن- -ع صس- -ح- -اف- -ي- -ون أاج- -انب وﬁق -ق -ون
مسستقلون من دخول اŸنطقة للتحقيق ‘ هذه
الوقائع.
ودعت ب- - -ن - -غ Ó- -دشض ب - -ورم - -ا إا ¤ات - -خ - -اذ
““إاجراءات عاجلة““ لوقف دخول الروهينغا إا¤
أاراضس-ي-ه-ا ،م-ت-ج-اه-ل-ة ضس-غوط األسسرة الدولية
من اجل فتح حدودها لتجنب أازمة إانسسانية.
واع- -تÈت اŸف -وضس -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا ل Ó-ج -ئ،Ú
الثÓثاء ،أان أاقلية الروهينغا قد تكون ضسحية
جرائم ضسد اإلنسسانية.
وأاكدت تان ،أان األ· اŸتحدة –ث حكومة
بنغÓدشض على توف ÒمÓذ آامن للروهينغا.

على اŸغرب أان يقبل الرأاي الصسحراوي
فيما يتعلق باحتÓل أارضسهم
وعليه دعت اŸنظمة الÈيطانية ا◊كومة
اŸغربية إا““ ¤قبول““ الرأاي الصسحراوي فيما
يتعلق باحتÓل الصسحراء الغربية واŸعبّر عنه
‘ اŸظ-اه-رات ال-ع-م-وم-ي-ة والسس-ل-م-ي-ة ع-وضض
اللجوء إا ¤اسستعمال العنف.
ك-م-ا ط-ال-بت ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق مسس-ت-قل ““فورا““
ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشس-ك-اوى اŸودع-ة م-ن ط-رف
الضس -ح -اي -ا ،ع -م  Ó-ب-ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ◊م-اي-ة
حقوق النسسان.
ويجب أايضسا على ا◊كومة اŸغربية ضسمان
عدم اسستعمال القوة من طرف شسرطتها ضسد
اŸت -ظ -اه -ري-ن السس-ل-م-ي ÚاŸط-ال-ب Úب-ت-ق-ري-ر
مصس Òشسعب الصسحراء الغربية.
كما يجب عليها أان تعمل ‘ إاطار شسراكة
مع اŸشسرف Úعلى تنظيم هذه اŸظاهرات
من أاجل التوصسل إا““ ¤تفاهم متبادل““ ،من
شس -أان -ه أان ي -خ -ف -ف م -ن ح -دة ال -ت -وت -ر ،ت -ق-ول
اŸنظمة الÈيطانية.
وكان مرصسد اŸوارد الطبيعية للصسحراء
الغربية قد أاشسار مؤوخرا ‘ ،تقرير له ،إا¤
العنف الذي “ارسسه الشسرطة اŸغربية ضسد
السسكان الصسحراوي.Ú
كما ذكر بأان الصسحراوي Úأاودعوا شسكاوى
ضس- -د ““وحشس- -ي- -ة الشس -رط -ة““ اŸغ -رب -ي -ة خ Ó-ل
اŸظ - -اه - -رات السس - -ل - -م- -ي- -ة ضس- -د الشس- -رك- -ات
اŸسستوردة ،بطريقة غ Òشسرعية ،لفوسسفات
الصسحراء الغربية.

العدد

1٧19٧

رحلته تنتهي من حيث بدأات

11

كوبا تعيد رماد كاسسÎو إا ¤سسانتياغو مهد الثورة ليدفن األحد
حفل التأاب Úدام يومÚ
Œم- - - - - - - - - - - - - - -ع آالف
ال- -ك- -وب- -ي ‘ Úسس- -اح -ة
ال - - - - -ث - - - - -ورة ‘ ق- - - - -لب
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ه -اف -ان -ا،
ل - -ت - -ودي - -ع ق - -ائ- -ده- -م
وزع - -ي - -م- -ه- -م ف- -ي- -دل
كاسسÎو.
من أامام “ثال رفيق
درب- - -ه تشس - -ي غ - -ي - -ف - -ارا،
أاق- -ي- -مت م- -راسس- -م ت- -أابÚ
اسستمرت يوم Úبحضسور
شس- - -ع - -ب - -ه وق - -ادة ال - -دول
الصسديقة ،قبل أان ينقل،
أامسض األربعاء ،الوعاء الذي يحوي رماده إا¤
م -دي -ن -ة سس-ان-ت-ي-اغ-و دي ك-وب-ا ح-يث سس-ي-دف-ن،
األحد.
ب -ع -د ح -ف-ل ت-أاب-ي-ن-ي دام ي-وم ،Úن-ق-ل رم-اد
ف -ي -دل ك -اسسÎو ،أامسض األرب -ع -اء ،ن -ه -ائ-ي-ا م-ن
ال -ع -اصس -م -ة ه -اف -ان-ا إا ¤سس-ان-ت-ي-اغ-و دي ك-وب-ا
(شسرق) ،مهد الثورة الكوبية ،حيث سسيدفن
األحد.
وسسينقل الوعاء اÿشسبي الذي يحوي رماد
““الكومندنتي““ اŸعروضض ‘ قاعة تابعة لوزارة
القوات اŸسسلحة الكوبية منذ حرق جثمان
كاسسÎو ‘ ،موكب مهيب يضسم عدة سسيارات
سسيقطع مسسافة  95٠كلم ‘ الŒاه اŸعاكسض
الذي سسلكه فيدل كاسسÎو إاثر انتصسار الثورة
التي قادها ‘ .1959
وبعد رحلة تسستمر أاربعة أايام ،سسيدفن رماد
كاسسÎو ،األحد ‘ ،مقÈة سسانتا إايفيغينيا دي
سسانتياغو قرب ضسريح خوسسيه مارتي مهندسض
اسستقÓل كوبا.
وسستنهي هذه ا÷نازة فÎة ا◊داد الوطني
لتسسعة أايام منذ إاعÓن الرئيسض راؤوول كاسسÎو،
مسساء ا÷معة ،وفاة شسقيقه فيدل.
ومن الثا Êإا ¤الثامن من جانفي ،1959
تنقل فيدل كاسسÎو ““اŸنتصسر““ ‘ كافة مناطق
البÓد ‘ ““قافلة ا◊رية““ بعد فرار الدكتاتور
باتيسستا إا ¤اÿارج ،إاثر ﬁاصسرته ‘ هافانا،
‘ ح Úتو ¤كاسسÎو ا◊كم ‘ سسانتياغو دي
كوبا.
وروج كاسسÎو لÈنا›ه الثوري ‘ سسائر
مناطق البÓد ومنها مسسقط رأاسسه هولغ‘ Ú
جنوب شسرق كوبا.
واŸرح- -ل- -ة األسس- -اسس- -ي- -ة ‘ ه -ذه اŸسسÒة
سستكون ‘ سسانتا كÓرا ،حيث دفن رماد رفيقه
‘ السسÓح ،األرجنتيني إارنيسستو تشسي غيفارا
الذي قتل ‘ .19٦٧

جنازة ‘ مسستوى عظمته
رغم انتقاده من الأ· اŸتحدة ومعارضسيه
وات -ه -ام -ه ب -ان -ت -ه -اك ح -ق-وق اإلنسس-ان ،ي-ب-ق-ى
كاسسÎو ‘ نظر الكث Òمن الكوبي Úشسخصسية
عظيمة وكان إاعÓن وفاته Ãثابة الصسدمة لهم
رغم بلوغه التسسع.Ú
بعد إاعÓن ا◊داد الوطني ،من ا÷معة اإ¤
األح -د ،أال -غ -يت ال-ت-ج-م-ع-ات والسس-ت-ع-راضس-ات
وعلقت اŸباريات الرياضسية وأاغلقت اÓŸهي
الليلية وحظر بيع الكحول.
وخصسصض اإلع Ó-م ال -وط-ن-ي ب-را›ه ل-وف-اة
ك -اسسÎو وب -ثت بشس-ك-ل م-ت-واصس-ل ل-ق-ط-ات ع-ن
نضس -ال -ه ع-ل-ى أان-غ-ام م-وسس-ي-ق-ى أال-ف-ه-ا اŸغ-ن-ي
الشسعبي راؤوول توريسض.
ومسساء الثÓثاء ،إا ¤جانب مئات اآللف
م -ن سس -ك -ان ه -اف-ان-ا ،ك-رم ق-ادة يسس-اري-ون م-ن
أامريكا الÓتينية وإافريقيا كاسسÎو ودعوا إا¤
اسستمرارية إارثه.
وقال الرئيسض الفنزويلي نيكولسض مادورو،
““ ⁄ي -رح -ل .م -ازال ه -ن -ا ب -ي -ن -ن-ا وق-د أانصس-ف-ه
التاريخ““ ‘ ،إاشسارة إا ¤العبارة الشسهÒة التي
أاطلقها كاسسÎو لدى ﬁاكمته بعد الهجوم
على ثكنة مونكادا ““التاريخ سسينصسفني““.
ثم وجه راؤوول كاسسÎو رسسالة إا ¤شسقيقه
جاء فيها““ ،عزيزي فيدل ونحن نحتفل هنا
ب-ان-تصس-ارات-ن-ا ،ن-ق-ول لك م-ع شس-ع-ب-نا اıلصض
واŸقاتل والبطل :دائما حتى النصسر!““.
وأامسسية التكر Ëالتي طغى عليها اÿطاب
السسياسسي ⁄ ،يشسارك فيها العديد من الرؤوسساء
ال -غ -رب-ي ،Úب-ي-ن-ه-م ال-رئ-يسض األم-ري-ك-ي ب-اراك
أاوباما ،مهندسض التقارب التاريخي منذ نهاية
العام  2٠1٤ب Úاÿصسم Úالسسابق ‘ Úا◊رب
الباردة.

واشسنطن –ث حف Îعلى النضسمام إا ¤حكومة الوفاق

كوبلر :ا◊وار الطريق الوحيد إلنهاء ا÷مود السسياسسي بليبيا
ل· اŸت-ح-دة اÿاصس
أاك -د م -ب -ع -وث ا أ
إا ¤ل -ي -ب-ي-ا م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ،أان-ه ل ي-ت-وق-ع
Óزم-ة ال-ل-ي-بية ،
““ح Ó-ج-ذري-ا ق-ري-ب-ا““ ل -أ
داعيا إا ¤تقصسي ا◊قائق بشسأان تقارير
ت-ف-ي-د ب-وج-ود أازم-ة إانسس-ان-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة
درنة ،الواقعة إا ¤الشسرق من بنغازي.
نقلت وكالة األنباء الليبية ،أامسض األربعاء،
أان ك -وب -ل -ر وصس -ل ،ال -ثÓ-ث-اء ،إا ¤م-ط-ار طÈق
العسسكري ‘ ،زيارة قال عنها إانها تهدف إا¤
““ال- -ت- -واصس -ل م -ع الشس -رق وم -ع أاعضس -اء ›لسض
النواب واإلصسغاء والسستماع إا ¤آارائهم بشسأان
ا÷م -ود السس -ي-اسس-ي ا◊اصس-ل وك-ي-ف-ي-ة اÿروج
منه““.
وجدد كوبلر ،التأاكيد على أان ““التواصسل أامر
مهم جدا وخاصسة مع اŸسسؤوول ‘ Úشسرق
ال-بÓ-د““ ،مضس-ي-ف-ا ““إال-ت-ق-يت سس-اب-ق-ا ‘ أابوظبي
ب -رئ-يسض ›لسض ال-ن-واب ع-ق-ي-ل-ة صس-ال-ح ،واآلن
التقي السسيد أاﬁمد شسعيب ،لتناول التطورات
السسياسسية بالتفاق السسياسسي الليبي ومناقشسة
الجتماع الذي حصسل ألعضساء ا◊وار الليبي
‘ مالطا والذين طالبوا فيه بإاجراء التعديل
الدسستوري““.
وغرد كوبلر على حسسابه ‘ موقع التواصسل
الجتماعي توي ،Îداعيا إا ¤تقصسي ا◊قائق
بشسأان تقارير –دثت عن وجود أازمة إانسسانية
‘ م- -دي- -ن- -ة درن- -ة ،ال -واق -ع -ة إا ¤الشس -رق م -ن
بنغازي.
وأاع- -رب ع- -ن ““ق -ل -ق -ه““ بشس -أان ع -دم احÎام
حقوق اإلنسسان ‘ ليبيا ،مضسيفا القول ““‘
نهاية فÎة مهمتي ،لن يكون هناك حل كبÒ
Óزمة الليبية ،إانها مهمة األجيال القادمة““.
ل أ
وأاضساف اŸبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا ‘ هذا

السسياق ،أانه ““غ Òراضض““ Ãا ” –قيقه ا¤
حد السساعة ،لسسيما فيما يتعلق بالسسيطرة
على أامر الهجرة ،مشسددا على أانه ““طاŸا ⁄
تتم اسستعادة ا◊كم ‘ ليبيا ،فإان تهريب البشسر
لن يتوقف““.
وأاكد كوبلر ،أان ““اŸهرب Úيسستفيدون من
إانقاذ الÓجئ Úالغرقى من اŸياه الدولية من
ق -ب -ل اŸن -ظ -م -ات األوروب -ي -ة أاو اإلنسس -ان -ي-ة““،
مشسÒا إا ¤أان ““اŸهرب Úيجلبون الناسض عÈ
الصس - -ح - -راء إا ¤داخ - -ل ال - -ب- -ل- -د ،ح- -يث ي- -ت- -م
اح -ت -ج -ازه -م داخ-ل م-عسس-ك-رات““ ،م-عّ-ب-را ع-ن
““قلقه بخصسوصض عدم احÎام حقوق اإلنسسان
هناك““.

على كل القوى النضسواء –ت لواء حكومة الوفاق
‘ السس - -ي - -اق ،دعت ال - -ولي - -ات اŸت - -ح- -دة
األمريكية ا÷Ôال الليبي خليفة حف ،Îإا¤
النضسمام ◊كومة الوحدة الوطنية ،مؤوكدة أان
ه -ذه ا◊ك -وم -ة ت -ع -ت““ ÈاŸسس -ت-ف-ي-د الشس-رع-ي
ال -وح -ي -د م-ن اŸسس-اع-دة ال-دول-ي-ة ‘ اŸي-دان
األمني““.

وأاشس- -ار ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسس -م -ي ل -ل -خ -ارج -ي -ة
األمريكية جون كÒبي ،خÓل ندوة صسحفية،
إا ¤أانه ““يتع Úعلى كافة القوى الليبيةÃ ،ا
فيها ا÷Ôال حف Îوا÷يشض الوطني الليبي
النضس - -واء –ت ل - -واء ال- -ق- -ي- -ادة اŸدن- -ي- -ة
◊كومة الوفاق الوطني““.
جاء هذا التصسريح عقب الزيارة اÿاطفة
التي قام بها ا÷Ôال حف Îإا ¤موسسكو سسعيا
لدعم عسسكري من روسسيا.
وامتنع الديبلوماسسي المÒيكي عن التعليق
ع - -ل - -ى ه - -ذه ال- -زي- -ارة ،غ Òأان- -ه أاوضس- -ح ب- -أان
““الوليات اŸتحدة حريصسة كل ا◊رصض على
العمل مع حكومة السسراج واŸمثل اÿاصض
Ÿنظمة األ· اŸتحدة ‘ ليبيا““.
و‘ رده على سسؤوال يتعلق بالطلب الذي
تقدم به قائد القوات بشسرق ليبيا Ÿوسسكو
والقاضسي بتقد ËاŸسساعدة العسسكرية ،أاجاب
كÒبي بأان ““حكومة الوفاق الوطني تعتÈ
اŸسستفيد الشسرعي الوحيد من اŸسساعدة
ال- -دول- -ي- -ة ‘ اŸي- -دان األم -ن -ي ،ك -م -ا أاك -دت -ه
اÛم -وع -ة ال -دول -ي -ة ‘ ب -ي-ان ف-ي-ي-ن-ا““ ،ال-ذي
رخصض إلعفاء ليبيا من حظر األسسلحة.
وع -ن سس -ؤوال ح -ول م -ا إاذا ك -انت واشس -ن-ط-ن
Óسس-ل-حة من روسسيا
ت-ع-ت Èتسس-ل-ي-م-ا ﬁت-م Ó-ل -أ
لليبيا خرقا للحظر ،رد كÒبي قائ““ :Óحكومة
ال -وح -دة ال -وط -ن -ي-ة ه-ي اŸسس-ت-ف-ي-د الشس-رع-ي
الوحيد من اإلعانة العسسكرية الدولية““ وأانه ““ل
جدوى من اŸضساربة بشسأان هذا الحتمال““.
وضس- -اف““ ،ن- -أام- -ل ‘ دع- -م ا÷م -ي -ع ◊ك -وم -ة
الوحدة الوطنية وقد سسبق التأاكيد على هذا
(الشس- -رط) م- -رارا وت- -ك- -رارا وسس- -نسس- -ت- -م- -ر ‘
اŸطالبة بذلك““.
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«الششعب» تنقل معاناة اŸصشابÚ
‘ اليوم العاŸي Ÿكافحة السشيدا

ل· اŸتحدة اŸششÎك اŸعني بال ّسشيدا
أاكد مدير برنامج ا أ
«أاونيسشيدا» عادل زدام انه ” تسشجيل  700حالة إاصشابة
باليدز جديدة إا ¤نهاية ششهر سشبتمر اŸنصشرم ما يعكسض
اÛه-ودات اŸب-ذول-ة م-ن ط-رف ال-دول-ة ال-ت-ي م-ك-ن-ت-ه-ا من
ب- -ل- -وغ ه- -دف اıط- -ط السشÎات- -ي- -ج- -ي ال- -ذي وضش- -ع -ت -ه
ل· اŸت -ح -دة Ÿك-اف-ح-ة الي-دز
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ب -رن -ام -ج ا أ
لصشابة بالسشيدا إا ¤اقل من  1000حالة جديدة
بخفضض ا إ
لولوية لتحقيق هدف صشفر إاصشابة
‘ السشنة ،ما يعطيها ا أ
آافاق .2030
فتيحة /ك
كشضف عادل زدام لـ«الشضعب» أان ا÷زائر اسضتطاعت الوصضول إا¤
’صضابات وذلك بفضضل العمل
نوع من ا’سضتقرار على مسضتوى ا إ

زدام مدير «أاونيسشيدا»:
حمÓت –سشيسض دائمة
للوقاية من مرضض العصشر
’طباء ،
أاك Ìمن  ٩٠باŸائة من اŸصضاب– Úت رقابة ا أ
’ضضافة إا ٦٠ ¤مركز كشضف عن اŸرضض يتوزعون عÈ
با إ
ﬂتلف مناطق الوطن ،كما ” ادماج التشضخيصض Ãراكز
’م إا ¤ا÷نÚ
’مومة لتفادي نقل العدوى من ا أ
التوليد و ا أ
’ن اŸتابعة الطبية Áكنها وقوع مثل هذه ا’صضابات.

ألتوعية وأجب ديني وأجتماعي

لنسشب
لسشÓمية ا◊ل ا أ
الÎبية ا إ

أاجرى ا◊وارŸ :وششي حمزة
لسشÓم ‘ هذا اŸرضض الفتاك؟
«الششعب» :ماهو رأاي ا إ
ه- -ن- -اك م- -ن ي- -ع -تÈه ع -ق -وب -ة ‘ ح Úي -راه آاخ -رون
ابتÓء؟
^^ اأ’سضتاذ جداي :ما يتعلق بهذا السضؤوال فاŸسضلم ينظر
إا ¤اأ’مراضض على أانها من أاقدار الله تعا ¤سضواء كانت على
صضورة ابتÓء أاو عقوبة◊ ،كمة يعلمها اŸو ¤عز وجل ،فقد
يبتلي الله اŸؤومن باأ’مراضض اختبارا ً و“حيصضاً إ’Áانه،
قال تعا« ¤آا ل م أاحسضب الناسض أان يÎكوا أان يقولوا آامنا
وه - -م ’ ي - -ف - -ت - -ن - -ون «[سض- -ورة ال- -ع- -ن- -ك- -ب- -وت اآ’ي- -ة.]2…1
وقد تكون اأ’مراضض تكفÒا ً للذنوب واÿطايا التي ارتكبها
اŸرء فÒحمه الله بتعجيل عقوبته عليها ‘ الدنيا قبل
اآ’خ -رة ،وق -د ت -ك -ون رف -ع -ا ل -درج -ات-ه ‘ ا÷ن-ة .وم-ع ه-ذا
فالشضرع ا◊نيف ينشضد العافية والسضÓمة للناسض جميعا،
ويدعوهم للوقاية وحفظ نفوسضهم وعقولهم من كل ما يلحق
بها ضضررا ،فمن اŸعلوم ‘ ديننا أان اÙافظة على النفسض
البشضرية مقصضدا من مقاصضد الشضرع وكلياته اŸتفق عليها ،
واŸؤوم- -ن م -ط -الب شض -رع -ا ب -أاخ -ذ ا◊ي -ط -ة وال -وق -اي -ة م -ن
اأ’مراضض ،وإاذا ابتلي باŸرضض وجب عليه اأ’خذ باأ’سضباب
وتناول الدواء فما أانزل الله من داء إا’ وأانزل له الشضفاء ‘
دواء ما علمه من علمه وجهله من جهله.
ك -ي -ف ع -ال -ج ال-دي-ن ا◊ن-ي-ف مسش-ب-ب-ات ه-ذا اŸرضض
وطرق الوقاية منه؟
^^ اإ’سضÓم يدعو أاصضالة إا ¤الوقاية ،وŒنب مسضببات
اأ’مراضض واآ’فات ،لذا حرم الله تعا ¤الفواحشض ما ظهر
منها وما بطن كالزنا ،وأاكل ◊م اÿنزير ،وأاكل اŸيتة..الخ،
ي اْلَفَواِحش َض» اأ’عراف اآ’ية
قال تعاُ« :¤قْل إاِsنَما حَsرَم َرuب َ
 .33وقال تعاَ« :¤و’ َتْقَرُبوا الuزَنى إاsنُه َكاَن َفاِحشَضًة وسَضاَء
سَضِبي ً
( .»Óا’سضراء اآ’ية )32
وأامر اŸؤومن واŸؤومنة بالعفة والطهارة ،واÙافظة على
أاعراضضهم.
وأامر اŸؤومن Úبلزوم الطريق ا◊Óل اŸشضروع ،ورغب ‘
النظافة وإازالة القاذورات ،وحث على الوقاية من اأ’مراضض
ووجوب اŸداواة ،واŸنع من انتشضار اأ’وبئة ،فشضرع للمسضلم

ال- -ط- -ه- -ارة ال -ظ -اه -رة وال -ب -اط -ن -ة،
ا◊سضية واŸعنوية ‘ ،نفسضه وبدنه وعقله وﬁيطه.
لقارب
لهل وا أ
يششتكي أاغلب اŸرضشى من مقاطعة ا أ
وا÷Òان لهم ،فهل Œوز مقاطعهم وعزلهم أاو منع
اŸسشاعدة عنهم؟
^^ يجب علينا أان ننظر إا ¤هؤو’ء اŸرضضى بع Úالعطف
والرحمة واŸواسضاة  ،فذاك حقهم على أاهليهم وأاقاربهم
وعلينا جميعا  ،فاŸصضاب مبتلى  ،وهذا اŸوقف اŸتمثل ‘
اŸقاطعة مرجعه إا ¤أامرين  :اأ’ول خوف الناسض من عدوى
اŸرضض ،والثا : Êكنوع من العقوبة لهم إان كانت اإ’صضابة
بسضبب الفاحشضة.
ولدفع هذين اأ’مرين ’بد من التوعية الصضحية والتوعية
ال -دي -ن-ي-ة  ،ف-أام-ا ال-ت-وع-ي-ة الصض-ح-ي-ة ف-ب-م-ع-رف-ة ان ›السض-ة
اŸريضض وﬁادث -ت-ه وم-ؤواك-ل-ت-ه ول-ب-اسض-ه ..ال-خ ل-يسضت ن-اق-ل-ة
للعدوى  ،وإا‰ا أاسضباب العدوى تكون عن طريق نقل الدم
اŸلوث أاو ا’تصضال ا÷نسضي  ،أاو اسضتعمال اإ’بر اŸلوثة
و’سضيما ب Úمتعاطي اıدرات،
وأاما التوعية الدينية فبالنظر إا ¤اŸصضاب على انه شضخصض
ابتلي  ،فان كان مرضضه بسضبب اŸعاشضرة غ Òالشضرعية ،
فيكفيه ما أاصضابه  ،خصضوصضا إاذا تاب واناب إا ¤خالقه  ،فÓ
نع Úالشضيطان عليه  ،و’ ننظر إاليه بع Úا’حتقار وا’زدراء
 ،فييأاسض ويقنط  ،فتدعوه نفسضه إا ¤ا’نتحار أاو ا’نتقام من
اÛتمع ونشضر اŸرضض  ،وان كان مرضضه بغ Òذلك فما
أاحوجه إا ¤اŸواسضاة والعطف واŸعاملة ا◊سضنة كمن انتقل
إاليه خطأا عن طريق نقل الدم  ،وقد جاءت اأ’حاديث النبوية
ترشضدنا إا ¤اإ’حسضان ‘ مثل هذه اŸواقف.
هل أانتم مع فكرة نشضر الوعي بخطورة هذا اŸرضض وا◊د
من انتشضاره؟ أام مع إابقاء اŸوضضوع طابو مسضكوتا عنه؟
^^ ذكرت سضابقا إان التوعية بهذا اŸرضض واجب شضرعي
وصضحي واجتماعي  ،كل منا يقوم بدوره ‘ ›اله  ،و’ شضك
أان التوعية الدينية التي يتو ¤مهمة القيام بها بالدرجة
اأ’و ¤السضادة العلماء واأ’ئمة الفضضÓء والدعاة إا ¤الله
تعا ¤كل ‘ ميدانه ‘ غاية اأ’همية والفعالية ‘ هذا الباب
 ،فليسض من ا◊كمة التغافل عن اıاطر وعدم النظر إاليها

 ٪90من اŸرضشى يخضشعون لعÓج مكثف

 ⁄تعد قضشية مكافحة مرضض السشيدا أاو نقصض اŸناعة اŸكتسشبة ‘ ا÷زائر حكرا فقط على السشلطات العمومية و›هودات وزارة الصشحة التي تتكفل بنسشبة بـ 90باŸائة من اŸرضشى بإاخضشاعهم لÈنامج عÓج مكثف ومنتظم وبتكلفة عÓج جد
لعادة الندماج العادي ‘ اÛتمع وا◊ياة العائلية والششخصشية ،بل هي مسشأالة أاك Èمن ذلك وتتطلب انخراط ا÷ميع من هيئات ومؤوسشسشات اجتماعية ودينية على غرار فعاليات اÛتمع اŸد ،ÊاŸدرسشة واŸسشجد ،من اجل
مرتفعة –ضشÒا إ
Œاوز ا◊اجز النفسشي الذي ل يزال يسشيطر على تفك ÒاÛتمع حول مرضض  ⁄يتخلصض بعد من النظرة السشلبية أاو تصشنيفه كطابو ل Áكن اÿوضض فيه إال من وراء سشتار.

ا÷امعي علي جداي ‘ حوار لـ«الششعب»:

–يي اليوم ،ا÷زائر وعلى غرار باقي دول اŸعمورة ،اليوم العاŸي Ÿرضض
ليدز  -متÓزمة نقصض اŸناعة اŸكتسشبة  -أاو ما يعرف Ãرضض
ا إ
السشيدا ،وسشط ›هودات معتÈة للحد من انتششار الداء
والتكفل ا÷يد باŸصشاب Úبه ،حيث يعت Èا◊ديث
ع -ن -ه م -ه -م -ا ج -دا ‘ ال -وقت ال -ذي ت -راج -ع ف-ي-ه
ال -وازع ال -دي -ن -ي ب-كÌة ل-دى ﬂت-ل-ف ف-ئ-ات
اÛتمع.
ح- -اولت «الشش -عب» ‘ ه -ذا ا◊وار م -ع ع -ل -ي
لسش -ت -اذ اÙاضش -ر ب -ك -ل -ي -ة ا◊ق-وق
ج -داي ا أ
وال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة  ،ب-ج-ام-ع-ة ب-اتنة ،01و
العضشو النششط بلجنة الفتوى واÛلسض العلمي
للششؤوون الدينية تسشليط الضشوء على أاحد أاهم
لصش -اب -ة وق -ب -ل -ه -ا ال -وق -اي-ة م-ن ه-ذا ال-داء
ج -وانب ا إ
الفتاك من وجهة نظر دينية وششرعية.

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

بومردأسض يتجند ضصد أÿطر

أك Ìمن  ١٠آأ’ف مصصاب باإ’يدز ‘ أ÷زأئر..
 ٧٠٠حالة جديدة نهاية سصبتمÈ
الذي قامت به على مسضتوى اŸؤوسضسضات و اÛتمع اŸد، Ê
’و ¤للمرضض ‘ ا÷زائر كان هناك خوف و
ففي اŸراحل ا أ
ت -ه -م -يشض ل -ل -مصض -اب م -ن ط -رف اÛت -م -ع ال -ذي ك-ان ج-اهÓ-
للمسضببات ا◊قيقية للمرضض  ،فقد كان يغلف اŸرضض بصضورة
سضوداء وحصضرها ‘ إاطار العÓقات غ Òالشضرعية  ،و لكن ومنذ
 1٩٨5أاين سضجلت أاول حالة ‘ ا÷زائر قامت الدولة بحمÓت
توعية و–سضيسض باŸسضاهمة مع اÛتمع اŸد Êجعلت نظرة
’حسضن.
اÛتمع تتحول وتتغ Òنحو ا أ
و كان ’سضتحداث مراكز العÓج و ﬂابر اŸتابعة حسضب
ع--ادل زّدام دورا ك--بÒا ‘ ج--م--ع اŸع--ل--وم--ات ح--ول ت--ط-ور
اŸرضض ‘ ا÷زائر التي وعلى مدى ثÓث Úسضنة اسضتطاعت
أان تكون رائدة Ãا توفره من إامكانيات حيث فتحت 15
مركز عÓج على مسضتوى الÎاب الوطني يتلقى فيها ٩٠٠٠
مصضاب با’يدز العÓج من اصضل 1٠ا’ف مصضاب ما يعني أان
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بومرداسض..ز/كمال
م- -ن أاج- -ل ت- -كسض Òه- -ذا ا◊اج- -ز ال- -ن -فسض -ي وا’ج -ت -م -اع -ي ل -دى
اŸواطن ،Úبادرت مديرية الشضباب والرياضضة لو’ية بومرداسض ا¤
تنظيم جملة من ا’نشضطة العلمية والرياضضية Ÿدة ثÓثة ايام،
وتنشضيط حمÓت –سضيية توعية ‘ عدة بلديات ،حيث كانت
البداية يوم أامسض بتنظيم حملة جوارية –سضيسضية ‘ كل من
اŸعهد الوطني للفندقة والسضياحة ،مراكز التكوين وبعضض
ا’قامات ا÷امعية ،مع بر›ة مداخÓت من قبل أاطبائ
ﬂتصض ،Úاضضافة ا ¤تنظيم معارضض للصضور وانشضطة
ﬂت-ل-ف-ة م-ن ق-ب-ل الشض-ب-اب ع ÈاŸراك-ز الشض-ب-ان-ي-ة
اŸنتشضرة بالو’ية.

لكن وعلى عكسض اŸناسضبات اأ’خرى الوطنية والعاŸية التي تعنى
Ãك-اف-ح-ة اأ’م-راضض خ-اصض-ة اŸزم-ن-ة م-ن-ه-ا ك-السض-ك-ري ،الضض-غ-ط
الدموي والقصضور الكلوي أاو على اأ’قل التعريف بها والتحسضيسض
Ãخاطرها
للحد

شصهادأت
من عمق
أŸعاناة

حورية تقاوم أŸرضض
منذ  ١٤عاما
وإاهمالها بدعوى
اÿصضوصضية
وا◊سض-اسض-ي-ة وم-ا شض-ابه
ذلك  ،فهذا مرضض ووباء يصضيب العشضرات ‘ اليوم الواحد
على اŸسضتوى العاŸي  ،وأاصضبحت وسضائل التأاث ÒالعاŸي
متاحة داخل كل بيت  ،فا◊زم يقتضضي من عقÓء اأ’مة
ا◊ديث ع -ن اıاط -ر اŸع -اصض -رة ال -ت -ي ت -ذهب ب-ال-ع-ق-ول
والنفوسض –ت جنح الليل  ،واإ’سضراع ‘ اŸعا÷ة با◊كمة
وا◊ديث عن هذا اŸرضض من اجل الوقاية منه  ،والتعريف
بأاسضبابه  ،وطرق انتشضاره  ،والسضعي إا ¤نشضر الوعي ‘ كيفية
التقليل من أاثاره وﬂاطره.
ب-عضض اŸتشش-ب-ع Úب-ال-ث-ق-اف-ة ال-غ-ربية عندنا يجدون
ح- -رج- -ا ك- -بÒا ‘ ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ه- -ذا اŸرضض Ãن -ظ -ار
اŸرجعية الدينية التي يتميز بها ›تمعنا ما رأايك؟
^^ اإ’سضÓم دين شضامل كامل ،جاء لسضعادة البشضرية جمعاء ،
و ⁄تغفل أاحكامه عن حال و’ شضأان من شضؤوون اإ’نسضان إا’
وبينت حكمه  ،من أاعظم شضيء ‘ حياة اأ’· أا’ وهو نظام
ا◊كم وشضؤوون الدولة إا ¤أادنى شضيء يتعلق بقضضاء ا◊اجة ،
فهل يعقل أان ’ ينظر اŸؤومن إا ¤هذا اŸرضض اÿبيث
Ãنظور الشضرع وتصضوره  ،وان يرجع بعضض أاسضبابه إا ¤تعدي
اإ’نسضان على حدود الله تعا ، ¤ا ⁄يقل اÈÿاء واأ’طباء أان
ا’تصضال ا÷نسضي اÙرم من أاهم أاسضباب هذا اŸرضض ،
فصضدق رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم إاذ أانبأانا عن ذلك ،
َعْن َعْبدِ الsلهِ ْبنِ ُعَمَر َقالََ :أاْقَبَل َعلَْيَنا َرسُضولُ اللsهِ صَضلsى اللsهم
َعلَْيهِ َوسَضلَsم َفَقاَلَ« :يا َمْعشَضَر اْلُمَهاِجِريَن َخْم ٌسض إاَِذا اْبُتِليُتْم
بِِهsن َوَأاُعوُذ ِباللsهِ َأاْن ُتْدِرُكوُهsن  ،لَْم َتظَْهِر الَْفاِحشَضُة ِفي َقْوٍم
جاُع الsتِي
حsتى ُيْعِلُنوا بَِها  ،إاِ’ َفشَضا ِفيِهُم الطsاُعوُن َواَأ’ْو َ
َقطَ t
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
s
لَ ْ-م َت ُ-ك ْ-ن َم َ -ضض ْ-ت ف-ي أاسْضÓ-ف-هِ-م ال-ذيَ-ن َمَ -ضضْ-وا( »..رواه اب-ن
ماجه).
خلَ َ ِ
ِ ِ
ف َأاضَضاُعوا ال sصضََÓة
وقال تعاَ« : ¤ف َ
ف مْن َبْعدهْم َخلْ ٌ
ف َيلَْقْوَن َغّياً».
َواsتَبُعوا الشsضَهَواِت َف َسضْو َ
ات -ب-ع-وا الشض-ه-وات وان-ح-رف-وا ع-ن م-ن-ه-ج ال-ل-ه ف-ح-ق ع-ل-ي-ه-م
العقاب والعذاب  ،فنسضأال الله العافية.
وأاما من أاصضيب به بغ Òهذا الطريق ف Óشضك أان هذا من
قدر الله عليه ابتÓء واختبارا ،فليصض Èوليحتسضب  ،قال
تعا« : ¤إا‰ا يوفى الصضابرون أاجرهم بغ Òحسضاب».

منها ’ ،تزال مناسضبة اليوم العاŸي Ÿكافحة داء السضيدا تتم
بطريقة ﬁتشضمة و’ ترقى ا ¤حسضاسضية اŸوضضوع وأاهميته‘ ،
ظ -ل غ -ي -اب ج-م-ع-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-اŸرضض واŸصض-اب Úأاو ح-ت-ى ت-ق-دË
إاحصضاءات وأارقام عن عدد اŸصضاب Úالذي
يبقى مسضكوت عنه.

ه - -ي سش - -ي- -دة ت- -ت- -خ- -ف- -ى وراء ج- -دار
الصشمت كا“ة أانفاسشها وآالمها حتى
ل يعرف اÙيط الذي تعيشض وسشطه
إاصشابتها بداء اليدز الذي له نظرة
دون -ي -ة م -ن اÛت -م -ع ،رغ-م أان ال-طب
اثبت أان أاسشبابه متعددة و ليسض فقط
العÓقات الغ Òششرعية  ،هذا ا◊كم
اŸسشبق منعها من البوح بسشرها.
فتيحة /ك
رفضضت ح- -وري -ة ل -ق -ائ -ي ح -ت -ى ’ ت -رتسض -م
تقاسضيم وجهها ‘ ذهني فأاكون سضببا ‘
كشضف سضرها ،لذلك حدثتني ع Èالهاتف
لتخ ÊÈقصضتها مع داء العصضر الذي احكم
قبضضته عليها  ،فكانت كلماتها اأ’و ¤تروي
تفاصضيل خوف من ان اعتÈها واحدة ‡ن
كانوا ’ يبالون بأاعراف وتقاليد اÛتمع.
وب-دأات ك-ل-م-ات-ه-ا ت-خ-رج م-ن ف-م-ه-ا ب-خجل
ل -ت -خÈن -ا ع -ن سض -بب إاصض -اب -ت -ه -ا ب-اŸرضض
ف -ق -الت أان -ه -ا ت -ربت ‘ ع -ائ -ل -ة ﬁاف-ظ-ة
منعتها من مواصضلة دراسضتها ‘ الثانوية
خوفا عليها فما كان منها سضوى الرضضوخ
لرغبة ا’ب واأ’خ اأ’ك ، Èوهكذا مرت
اأ’ي - -ام ت- -ن- -ت- -ظ- -ر ف- -ارسض اأ’حÓ- -م ال- -ذي
سض -ي -خ -رج -ه -ا م -ن السض -ج -ن ال-ذي ع-اشض-ت-ه
لسض - -ن - -وات ط- -وي- -ل- -ة ‘ إاح- -دى ال- -و’ي- -ات
الداخلية .وب-ال-ف-ع-ل ع-ن-د ب-ل-وغ-ها الثانية
وال-عشض-ري-ن ت-ق-دم ÿط-ب-ت-ه-ا اح-د أاق-ارب-ها
اŸغÎب ب- -ف- -رنسض- -ا ح- -يث ج -اءت وال -دت -ه
لتطلب يدها  ،وافق ا’ب و كل إاخوتها ،
وكان اأ’مر بالنسضبة لها يشضبه ا◊لم الصضعب
تصضديقه ،وبالفعل بعد سضنة جاء العريسض
ل-ي-أاخ-ذ ع-روسض-ه م-ن ب-يت أاه-ل-ه-ا ل-ت-ت-ح-ق-ق
بذلك أامنية حورية ‘ أان تفرد جناحيها
وتط Òإا ¤عا ⁄ ⁄تعرفه من قبل.
كان زوجها دائم التنقل إا ¤فرنسضا لذلك
كانت تبقى مع أاهله طوال فÎة غيابه،

ول -ك -ن وب -ع -د سض -ن -ت Úم -ن ال -زواج ح -م -لت
بطفلها الذي انتظرته يوما بعد يوم وشضهرا
ب-ع-د شض-ه-ور ،ع-مت ال-ف-رح-ة ال-ع-ائ-ل-ة وك-ان
الزوج اكÈهم سضعادة عاد ا ¤ارضض الوطن
‘ اليوم اŸوا‹ ليكون برفقة زوجته  ،و
لكن  ⁄يكن احد يعلم ان الطفل سضيكون
السضبب ‘ اكتشضاف ا◊قيقة اŸميتة.
ب-ع-د إاج-راء ال-ف-ح-وصض-ات ال-ط-ب-ي-ة ال-ع-ادي-ة
للحامل ،طلب من حورية إاجراء –اليل
إاضض -اف -ي -ة ل -ه -ا ول -زوج -ه-ا ،وب-ال-ف-ع-ل ك-انت
ال-ن-ت-ي-ج-ة ك-م-ا ت-وق-ع اأ’ط-ب-اء ،فقد كشضفت
التحاليل اصضابتهما با’يدز  ،نزل اÈÿ
ع -ل -ي -ه -م -ا ك -الصض -اع -ق-ة ال-ت-ي ح-ط-مت ك-ل
ا’ح Ó-م وا’م -ال ،ق -الت ح -وري -ة ان -ه -ا ⁄
تفكر ‘ نفسضها بل ‘ طفلها الذي –مله
‘ احشضائها كيف سضيكون مصضÒه…  ⁄تفكر
حتى ‘ الطريقة التي اصضيبت بها’ ،ن
عاطفة ا’مومة سضيطرت عليها… زوجها
اŸدهوشض بدأا بالصضراخ والقاء اللوم عليها
وكأانها من اصضابه بالعدوى ،بل اك Ìمن
ذلك اتهما بانها امراة لعوب وانها كانت
تفعل ما يحلو لها ‘ الفÎة التي يغيب عن
اŸنزل رغم انه يدرك علم اليق Úانها
ك -انت ت -ب -ق -ى م -ع وال -دي -ه و’ ت -خ -رج دون
اح -ده -م -ا...،وسض -ط ه -ذا ال -ل -غ -ط ت-دخ-ل
الطبيب قائ Óان الزوج من نقل العدوى
أ’ن أاعراضض اŸرضض عنده متقدمة مقارنة
بزوجته  ،ولكن رغم ذلك أاصضر على ما قاله
 ،بل طلب منها إاجهاضض الطفل ’نه ثمرة
سضوء يجب التخلصض منها.
عادت ا ¤البيت وهي Œر امراة ثكلى ’
تدري ما تفعل و ’ كيف سضتÈأا نفسضها امام
اÛت-م-ع ال-ذي سض-ي-ع-ل-ن-ه-ا صض-راحة عندما
يعلم با◊قيقة انها امراة ’ عفة لها ،
ل -ذلك ت -ك -ت -مت ع -ل -ى ا◊ق -ي-ق-ة وج-اراه-ا
زوجها ‘ ذلك واخÈها انه سضيذهب ا¤
فرنسضا ب Óرجعة  ،وأانها حرة ‘ البقاء ‘

البيت أاو العودة إا ¤بيت اهلها ،بالنسضبة لها
كان البقاء او العودة امرا مسضتحي’ ،Óنها
تسضتطيع ا’حتفاظ بسضرها طوي Óان فعلت
اي واحد منهما ،لذلك اتصضلت باخيها من
وال -ده-ا اŸق-ي-م ب-ال-ع-اصض-م-ة ،وط-ل-بت م-ن-ه
لقاءه  ،تنقل ا ¤حيث تقيم مع اهل زوجها
لتخÈه با◊قيقة التي  ⁄تأا“ن أاحدا غÒه
ع-ل-ي-ه-ا و ط-ل-بت م-ن-ه السض-م-اح ل-ه-ا ب-ال-ب-قاء
عنده لتكون اقرب إا ¤اأ’طباء و بعيدة عن
أانظار من يعرفونها فقد اخÈها الطبيب
ان -ه ب-اإ’م-ك-ان أان ت-ل-د ط-ف Ó-سض-ل-ي-م-ا رغ-م
إاصضابتها باŸرضض.
اق -ن-ع أاخ-وه-ا وال-ده-ا وأاخÈت-ه أان ح-م-ل-ه-ا
صضعب و يجب تتلقى العÓج العاصضمة ،و
ب -ذلك ب -دأات ح -وري -ة م -رح -ل -ة ج -دي-دة ’
أاحÓم و’ آامال فيها سضوى أان ينقذ الله
طفلها من براثن اŸرضض ،و هكذا مرت
اأ’يام و الشضهور ووصضل موعد الو’دة الذي
اشض -رف ع-ل-ي-ه ف-ري-ق أاط-ب-اء ي-درك-ون أان-ه-م
ينقذون طف Óمن اŸوت اÙتم  ،وخرج
الطفل سضليما معافى و كأانه اŸعجزة التي
أاعادت إا ¤حورية ا◊ياة... ،طفلها اليوم
يبلغ من العمر أاربعة عشضر سضنة  ،هو مقبل
ع-ل-ى شض-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسض-ط  ،أاخÈته
وال-دت-ه م-ن-ذ سض-ن-ت Úع-ن ح-ق-ي-ق-ة م-رضض-ها
وعن دعم خاله لها ولو’ه
رÃا  ⁄يكن لÒى النور
يوما.
اسضتغربت
ح-وري-ة م-ن
ال-ق-وة ال-ت-ي
واج- - -ه ب- - -ه - -ا
اب-ن-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ة وأاخÈه-ا أان-ه ي-ح-ب-ه-ا وأانه
سض-ي-ك Èل-ي-ك-ون ال-ط-ب-يب ال-ذي سض-ي-داوي-ها،
 ....و“نت أا’ ي -ح -ك -م ع-ل-ي-ه-ا ب-السض-وء
ع -ن -دم -ا ي -ك Èوي-ع-ي م-ا ه-و م-رضض
ا’يدز.

بيقال اŸديرة التنفيذية
ل‡ي
اŸسشاعدة للÈنامج ا أ

أ÷زأئر –تل مكانة
جيدة ‘ مسصعى
مكافحة ألسصيدأ
 ·ÓاŸتحدة «اينيسشيدا» Ÿكافحة
هدف الÈنامج اŸششÎك ل أ
فÒوسض فقدان اŸناعة ،هو حششد اÛتمع الدو‹ وتضشافر جهود
 11هيئة أا‡ية حول Œسشيد الرؤوية اŸششÎكة اŸتمثلة ‘ صشفر
إاصشابات جديدة بالفÒوسض ،وصشفر “ييز ووفاة مرتبطة بهذا
الوباء ،ومواصشلة تسشريع الوقاية والتششخيصض والعÓج لوضشع
حد للفÒوسض بصشفته يهدد الصشحة العمومية آافاق
Óجيال القادمة ولدة ذات
 2030وضشمان ل أ
مناعة خالية من الفÒوسض واŸندرجة
‘ إاطار التنمية اŸسشتدامة.
سشهام بوعموششة
أاك -دت ج-ان ب-ي-ق-ال اŸدي-رة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة اŸسض -اع -دة
Ÿن -ظ -م -ة «ان-يسض-ي-دا»،

ل -دى ت -دخ -ل -ه-ا ،أامسضÃ ،ن-ت-دى
يومية اÛاهد ،أان ا÷زائر –تل
م -ك -ان-ة ج-ي-دة م-ق-ارن-ة ب-دول أاخ-رى ‘
مسضعى مكافحة مرضض السضيدا ،بحيث “ثل
 ٩٠م -ن اŸائ-ة م-ن نسض-ب-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة الصض-ح-ي-ة

باإ’ضضافة اإ ¤هذا نسضجل غياب مراكز متخصضصضة بإامكانها تقدË
أارق -ام وإاحصض -اءات ع -ن ع -دد ا◊ا’ت اŸسض -ج-ل-ة ب-ال-و’ي-ة ،ط-رق
التكفل وأاهم اإ’جراءات اŸتخذة Ùاولة إاقناع اŸواطن بأاهمية
الكشضف اŸبكر عن طريق التحاليل مثلما هو عليه ا◊ال لدى
بعضض ا÷معيات الناشضطة ‘ اÛال الصضحي والوقائي ،وهنا
Áكن ذكر جمعية مكافحة داء السضرطان بو’ية بومرداسض التي
تقدم خدمات كبÒة للمواطن Úوباÿصضوصض لدى اŸرأاة من خÓل
ب -رام -ج اأ’نشض-ط-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ل-تشض-خ-يصض سض-رط-ان ال-ث-دي
وباÿصضوصض لدى اŸرأاة الريفية بتنظيم حمÓت –سضيسضية
وقافلة متنقلة لهذه اŸناطق النائية ،اأ’مر الذي ’ يحدث
بالنسضبة لعمليات مكافحة مرضض السضيدا.
و›انية العÓج ،مقابل  1٨من اŸائة ‘ دول أاخرى،
مشضيدة باÛهودات التي بذلتها السضلطات ا÷زائرية
وا÷معيات الوطنية وكذا اإ’عÓم ‘ هذا اŸيدان.
أاب -رزت ‡ث -ل -ة م -ن -ظ -م -ة «ان -يسض -ي -دا» ،وج -ود ع -دي -د
ال-ت-ح-دي-ات ،م-ن-ه-ا صض-ع-وب-ة ا◊صض-ول ع-ل-ى ال-عÓج ‘
بعضض مناطق إافريقيا والشضرق اأ’وسضط ،مشضÒة إا¤
أان اسضÎاتيجية «انيسضيدا» Ÿكافحة فÒوسض السضيدا،
ت -رت -ك-ز ع-ل-ى السض-ك-ان اŸف-ت-اح وه-م اŸدم-ن-ون ع-ل-ى
اıدرات و‡ارسض - -و ال - -ع Ó- -ق - -ات غ Òالشض - -رع - -ي- -ة
(الدعارة) ،التي ترتفع بها نسضبة الفÒوسض ،من أاجل بلوغ
هدف وضضع حد ’نتشضار الوباء إا ¤غاية Ã ،2٠3٠ينا
وإاف -ري -ق -ي -ا و‘ ك -ل ال -ع -ا ،⁄م -ن خ Ó-ل م -واصض -ل -ة ال -ع -م -ل
التحسضيسضي للوقاية والتشضخيصض اŸبكر والعÓج.
Óصضابة وأان الفÎة
بحسضب بيقال ،فإان الفتيات هن اأ’ك Ìعرضضة ل إ
ما ب 15 Úو 2٤سضنة تعت ÈفÎة حرجة بالنسضبة لهذه الفئة .علما أان
«انيسضيدا» أاعلنت عن اسضتفادة  1٨.2مليون شضخصض من العÓج اŸضضاد
للفÒوسضات ‘ جوان .2٠1٦
من جهتها أاوضضحت الدكتورة Áينة شضكار
اŸدي -رة اإ’ق -ل -ي -م -ي-ة لـ «ان-يسض-ي-دا» Ãن-ط-ق-ة
«م -ي -ن -ا» ،أان وضض -ع -ي -ة ال Ó-ج -ئ Úصض-ع-ب-ة وه-م
Óصض -اب -ة ب -فÒوسض
م- -ع- -رضض- -ون ل  -إ
فقدان اŸناعة بحكم تنقلهم من
م-ن-ط-ق-ة أ’خ-رى ،بسض-بب ال-ن-زاعات
‘ ب-ل-دان-ه-م‡ ،ا ي-ج-ع-ل ح-ظ-وظهم
ضضئيلة ‘ ا◊صضول على العÓج.
وأاضضافت شضكار ،أان  23٠أالف شضخصض
ي -ع -يشض -ون ب -فÒوسض ف -ق-دان اŸن-اع-ة ‘
منطقة شضمال إافريقيا والشضرق اأ’وسضط،
وأان  ٧٠م-ن اŸائ-ة السض-ك-ان
Óصض - -اب - -ة
اأ’ك Ìع- - -رضض- - -ة ل  - -إ
ب -ال -فÒوسض ب -إاي-ران ،الصض-وم-ال
والسض -ودان بسض -بب ق -ل -ة ال -ت-ك-ف-ل
ال - - -ط - - -ب- - -ي ب- - -السض- - -ك- - -ان ،وكÌة
اÙقونÚ
ب- - - -اıدرات ،مÈزة
ه -دف-ه-م ال-رئ-يسض وه-و
ال- -قضض -اء ع -ل -ى ان -ت -ق -ال
ال- - - -فÒوسض م- - - -ن اأ’م إا¤
الطفل.
ن -فسض اأ’م -ر أاك -ده ع -ادل زدام -و م -دي -ر دول ان -يسض -ي-دا ا÷زائ-ر ،ق-ائ Ó-أان
ا÷زائر بذلت ›هودات سضمحت للسضكان با◊صضول بصضورة عادلة على
العÓج ،والتي رافقتها عمليات –سضيسضية حول ضضرورة التشضخيصض اŸبكر
والوقاية من عوامل اإ’صضابة من طرف ا÷معيات الوطنية الناشضطة ‘
هذا اÛال‡ ،ا سضاهم ‘ انخفاضض نسضبة الوفيات بـ ٤5من
اŸائة خÓل سضنة  .2٠1٦مذكرا أان أاك Ìمن  1٠آا’ف حالة
إاصضابة نهاية سضبتم 2٠1٦ Èبا÷زائر ،أاي تسضجيل  5٠٠إاصضابة
جديدة من طرف ا Èıالوطني اŸرجعي التابع لوزارة
الصضحة.
وأاشضار إا ¤تسضجيل عشضرة أاطفال من أامّ صضفر إايجابي من بÚ
 112امرأاة حامل ،و 5٤حالة وفاة وذلك العام اŸاضضي .كما أان
الفئة العمرية اأ’ك Ìإاصضابة بالفÒوسض تÎاوح ب 2٤ Úو 35سضنة
وأاغلبيتهم عن طريق العÓقات غ Òالشضرعية ،آام ‘ Óزيادة
إا‚از مراكز مكافحة فÒوسض فقدان اŸناعة.
وأاضضاف زدام ،أان اÙاور اأ’سضاسضية التي يرتكز عليها الÈنامج
الوطني Ÿكافحة فÒوسض السضيدا ،هي الوقاية ،تعويضض اأ’دوية،
–سض Úا◊قوق اإ’نسضانية والتشضخيصض الذي يعد أاولويةÃ ،ا ‘
ذلك التكفل النفسضي وا’جتماعي ،غ Òأانها غ Òكافية بحكم تغÒ
ا’حتياجات ،بحسضب ضضيف منتدى اÛاهد.
و‘ رده على سضؤوال حول تكلفة العÓج ،قال زدام إان تكلفة العÓج تقدر بـ5٠
أالف دج شضهريا.
وبحسضب إاحصضائيات التقرير اأ’‡ي ،فإان عدد حا’ت اإ’صضابات ا÷ديدة
بفÒوسض السضيدا انخفضضت بـ 1٤من اŸائة ما ب 2٠1٠ Úو .2٠15كما أان عدد
الوفيات خÓل هذه الفÎة انخفضضت إا 1٠ ¤من اŸائة بإافريقيا الغربية.

حمÓت
أ÷معيات
سصاهمت
‘ أنخفاضض
نسصبة ألوفيات

ثقافة
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السسينما واŸسسرح ...حدود ا’ئتÓف وا’ختÓف بسسيدي بلعباسس

ألتحديات أŸسضتقبلية ‘ ظل ألتسضارع ألتكنولوجي
خÈأء يشضرحون ألوأقع ويقدمون أ◊لول

وق -ف ،أامسس ،اŸشس -ارك-ون ‘ ف-ع-ال-ي-ات
’ول ح-ول السس-ي-ن-م-ا
اŸل -ت -ق -ى ال-وط-ن-ي ا أ
واŸسسرح -حدود ا’ئتÓف وا’ختÓف
’راء
’شس - -ك - -ا’ت وا آ
 ع- - -ل- - -ى ع - -دي - -د ا إاŸتضس - -ارب - -ة واŸسس - -اء’ت ا÷ادة ح - -ول
نقاط ا’لتقاء والتباين ب Úالفن الرابع
وال-ف-ن السس-اب-ع،وال-ب-حث ‘ اÿصس-وصس-ي-ة
وال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ك-ل ف-ن م-ع إاظ-ه-ار م-ف-ه-وم
ال- -ف- -ردان- -ي- -ة ال- -ذي أاح- -دث- -ت- -ه وسس -ائ -ل
ا’تصس-ال وال-ت-ك-ن-ول-وجيا ا◊ديثة التي
أابعدت اŸتلقي عن قاعات العرضس ومن
’فاق اŸسستقبلية
ثم بحث التحديات وا آ
ل -ل -ع -ودة ب -اŸسس -رح والسس -ي -ن-م-ا إا ¤سس-اب-ق
ع -ه -ده -م -ا ك -ق -وة ف -ن-ي-ة ل-ه-ا ت-أاثÒه-ا ‘
’جيال.
’فكار وا أ
صسناعة ا أ

تÓشضت مسضرحة إأ’دإء وتوظيف إلديكورإت.
أإما عن أإوجه إإ’ختÓف فقد ذكر إلصضورة
ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى إل-تفاصضيل ‘ إلفيلم
وعلى إلشضمولية ‘ إلعرضض إŸسضرحي ،وحركة
إلصضورة إلتي يتحكم فيها إıرج ‘ إلسضينما
ع -كسض إŸسض -رح أإي-ن ي-ت-م-ت-ع إŸت-ل-ق-ي ب-ح-ري-ة
مطلقة ‘ إŸشضاهدة

ألصضورة ‘ ألسضينما يتحكم فيها أıرج
أأما أŸسضرح فاŸتلقي

سس .بلعباسس:غ .شسعدو

إŸل-ت-ق-ى ،إل-ذي ن-ظ-م ب-قسض-م إل-ف-ن-ون بكلية
إآ’دإب ب -ج -ام -ع -ة إ÷ي  ‹Ó-إل -ي -ابسض سض -ي -دي
بلعباسض ،حضضره نخبة من إأ’سضاتذة إ÷امعيÚ
وإأ’ك -ادم -ي Úم -ن ﬂت -ل -ف ج -ام -ع-ات إل-وط-ن
وإلذين إختلفت طروحاتهم باختÓف أإرإئهم
حول إلعÓقة ب Úإلفن ،Úفمنهم من رأإى أإن
إŸسض -رح وإلسض -ي -ن -م -ا ت -وأإم -ان ‘ ›ال ف-ن-ون
إلعرضض ،نظرإ للتشضابه ‘ إلكرونولوجيا‘ ،
إإ’ن -ت -اج وصض -ن -اع-ة إل-ع-رضض ،إل-نصض ،إل-ت-م-ث-ي-ل
إإ’خرإج ،إلسضينوغرإفيا وإŸؤوثرإت إلسضمعية
وإلبصضرية ،حيث يعتÈإن متجاورإن وأإك Ìقربا
م -ن ب -عضض -ه -م -ا رغ-م إخ-تÓ-ف وسض-ائ-ل وط-رق
إلتنفيذ ،وتتجه روح إلعرضض إŸسضرحي نحو
إŸباشضرة وإآ’نية أإين يولد إÿطاب إŸسضرحي
م -ت -ج -ددإ ‘ ،ح Úت -ن -ت -ه -ي ع -م -ل -ي -ة إإ’ب-دإع
إلسض -ي-ن-م-ائ-ي م-ع م-ون-ت-اج إل-ف-ي-ل-م إل-ذي ي-ف-ق-د
إلتجدد مع دخوله إ ¤بكرة إلفيلم وبهذإ يكون
إŸسضرح عرضضا حيا مباشضرإ متجددإ ويصضÒ
إلفيلم عرضضا سضجنت حياته ‘ إطار شضريط
سضينمائي .ومهما حاولت إلسضينما إلتملصض من
إإ’رث إ÷ما‹ للدرإما ،فإانها كانت تسضتمد
كثÒإ من منطقها وجماليتها لصضالح أإنوإعها
إل -ف -ي -ل -م -ي -ة ،ف -م -ع -ظ -م إأ’فÓ-م إل-ت-ي إع-ت-ق-د
صضانعوها بأانها قد أإفلتت من إŸسضرح إلتقته
وبشض -ك-ل أإع-م-ق ع-ل-ى مسض-ت-وى إل-نصض ووسض-ائ-ل
إلتعب Òإلتقنية.

أŸبدع ألناجح سضينمائيا عليه أŸرور باŸسضرح
رك -ز إل -دك-ت-ور ق-رق-وى إدريسض م-ن ج-ام-ع-ة
بلعباسض و‘ حديثه عن فنون إلعرضض ودورها

‘ ت -رق -ي -ة إل -ذوق إل -ف -ن -ي ل-ل-م-ت-ل-ق-ي ع-ل-ى أإن
إŸسضرح أإب إلفنون فهو يتيح للمتلقي أإك Ìما
تتيحه إلسضينما ،فالعرضض إŸسضرحي ’ يرتبط
ب- -ح- -اج- -ز إل- -زم- -ن ح- -يث Áك- -ن مشض- -اه -دت -ه
وإإ’خ -ت Ó-ط Ãن -ج -زي -ه وم -ن -اقشض -ت-ه-م وط-رح
إأ’سضئلة عليهم بينما إلعرضض إلسضينمائي هو
ع- -رضض “ت- -ع- -ي ف- -ق- -ط ،وأإضض -اف أإن إŸب -دع
إلناجح سضينمائيا ’بد إن Áر باŸسضرح وهو
ح- -ال إل -ك -ث Òم -ن إل -ف -ن -ان Úإأ’م -ري -ك -ان م -ن
‡ث- -ل ،Úك- -ت -اب وﬂرج Úم -روإ ع Èمسض -رح
ب -رودوإي ب -ن -ي -وي-ورك ،ه-ذإ وت-ك-ل-م أإيضض-ا ع-ن
إل- -ن- -زي -ف إ÷م -اع -ي إل -ذي يشض -ه -ده إŸسض -رح
عموما وإ÷زإئري خصضوصضا بعد توجه ‡ثليه
إ ¤إلسضينما إ’عتبارإت عديدة وتنكرهم له
ع-كسض إŸسض-رح إل-كÓ-سض-ي-ك-ي إل-ف-رنسض-ي إل-ذي
يعود ‡ثلوه غالبا بعد توجههم إ ¤إلسضينما.
أإما إلدكتور ÿضضر منصضوري من جامعة
وه - -رإن و‘ درإسض - -ة م - -ق- -ارن- -ة ب Úإإ’خ- -رإج
إلسضينمائي وإŸسضرحي خلصض إ ¤أإن إإ’خرإج
بصضفة عامة هو رؤوية للعا ⁄إÙيط بنا ،ومنه
نتخذ موقفا إنسضانيا ليب Úأإوجه إلشضبه بينهما
كون إإ’نسضان قاسضم مشضÎك بينهما ،وإعتماد
كل منهما على إلنصض ،وعلى فن إأ’دإء للتعبÒ
عن إŸضضام ،Úليؤوكد أإن إلتطور إلتكنولوجي
إفقد إأ’دإء إلتمثيلي إلفردي لكليهما ،بعد أإن
–ول إŸفهوم إŸادي إ ¤إلرقمي ومن ذلك

هذإ وأإثارت إلدكتورة بومسضلوك خديجة
من جامعة مسضتغا Âنقطة هامة ‘ مدإخلتها
ح -ول إلسض -ي -ن -م -ا وإÛاورة إŸسض -رح -ي-ة حÚ
قالت أإن إŸسضرح أإصضبح فنا نخبوي وإلسضينما
ف- -ن ج- -م -اهÒي ،م -وضض -ح -ة أإن روح إل -ع -رضض
إŸسض -رح -ي ت -ت -ج -ه ن -ح -و إآ’ن -ي -ة وه-و ع-رضض
متجدد ‘ ح Úأإن إلعرضض إلسضينمائي سضجنت
ح-ي-ات-ه.ه-ذإ وع-رجت إل-دك-ت-ورة ل-ل-حديث عن
دور إلسض -ي -ن -م -ائ -ي ج -ورج م -ل-ي-يسض ‘ ت-ق-ريب
إŸسض-رح م-ن إلسض-ي-ن-م-ا ب-ع-د إب-ت-ك-اره ل-ت-ق-ن-يات
مسض -رح -ي -ة مشض -ه -دي -ة ف -ي -ل -م-ي-ي-ة .وه-و ن-فسض
إŸن -ح -ى إل-ذي ذه-بت إل-ي-ه إل-دك-ت-ورة شض-رق-ي
هاجر من جامعة مسضتغا Âإلتي خلصضت إ¤
إلقول أإن إŸسضرح هو إأ’ب إلشضرعي للسضينما
بعد إن فصضلت ‘ فن إلديكور باعتباره علم
مسضتقل بذإته وجامع ب ÚإŸسضرح وإلسضينما
على إلرغم من إختÓف إÿصضوصضية ،حيث أإن
إلسضينما مسضرح متحرك ليسض لها مكان ثابت
ك -اŸسض -رح.أإم -ا إل -دك -ت -ور ب -وخ -م-وشض-ة إل-ي-اسض
وباعتباره أإسضتاذإ وﬂرجا سضينمائيا فقد قام
ب- -ع- -رضض Œرب- -ة ل- -ه ‘ إل- -ف- -ي -ل -م إل -وث -ائ -ق -ي
إلسضينمائي قبل أإن يعطي شضروحات مفصضلة
ع -ن درإسض -ت -ه إŸق-ارن-ة ب Úت-ق-ن-ي-ات إŸسض-رح
وإلسضينما .وما زإد من ثرإء إلطرح إأ’كادÁي
مدإخلة إلدكتور غمشضي بن عمر من جامعة
وه -رإن وإل -ذي ت -ك -ل -م ع -ن ك -ي -ف-ي-ة إسض-ت-قÓ-ل
إلتقنيات إلسضينمائية عن إŸسضرح.
ه -ذإ وك-ان لشض-خصض-ي-ة إل-ط-ف-ل ‘ إل-ت-م-ث-ي-ل
إلسضينمائي وإŸسضرحي نصضيب من إŸناقشضة
بعد إلطرح إلذي قدمه إأ’سضتاذ بن عيسضى نور
إلدين من جامعة معسضكر وإلذي أإجرى درإسضة
مقارنة ب Úتوظيف شضخصضية إلطفل ‘ إلفن
إŸسض-رح-ي وإلسض-ي-ن-م-ائ-ي أإي-ن أإك-د أإن ل-ل-ط-ف-ل
قدرإت “ثيلية تنافسض إلكبار مÌيا مدإخلته
ب -ع -ي-ن-ة سض-ي-ن-م-ائ-ي-ة م-ق-ت-ط-ف-ة م-ن ف-ي-ل-م أإو’د
ن-وف-م Èل-ل-م-خ-رج م-وسض-ى ح-دإد وإل-ذي ك-انت
بطولته للطفل مرإد بن صضا‘ إلذي أإدى دوره
حمدي عبد إلقادر.

عرضست على هامشسها مسسرحية الشسهيد والفنان أارسسÓن باŸدية

أÿشضبة تتذكر فقيد ألدرأما يوسضف أأم Úتومي بعد موته أŸفاجئ
اعت Èحميد بركات ﬂرج مسسرحية
أارسسÓن ،عشسية أاول أامسس ،بأان الطبعة
ال -راب -ع -ة ““ل -ق -ن -ادي -ل اŸسس -رح““ ب -اŸدي-ة،
كانت مهداة السسنة اŸاضسية لروح الفنان
أاﬁمد بن قطاف ‘ ،ح Úأاهديت هذه
ال-ط-ب-ع-ة اÿامسس-ة ل-ل-ف-ن-ان يوسسف أامÚ
ت- -وم- -ي ،ال- -ذي ق- -دم ال- -ك -ث Òل -ل -مسس -رح
وخاصسة للمدية ،معتÈا أانه من كانون
ي -خ -ت-ل-ف-ون م-ع-ه ‘ اÿشس-ب-ة  ⁄ي-ع-رف-وا
قيمته إا’ بعد رحيله ،وزادت ﬁبتهم
له ،وأانا واحد منهم ،رغم أانه جمعني
ب-ه ع-م-ل مسس-رح-ي ق-ب-ي-ل وف-اته بصسفته
ﬂرجا Ÿسسرحية ““فن ‘ اŸزاد““ مقتبسس
من مسسرحية اللوحة ““أاوج Úيونسسكو““،
م-ن-ب-ه-ا ‘ ه-ذه السس-ان-ح-ة ب-أان اŸسس-رح هو
أاحسس-ن وث-ي-ق-ة ل-ل-ت-أاري-خ وت-اري-خ اŸدية
يخرج بهم أاو بدونهم.

أŸدية :م.أم Úعباسس

أإكد من Òعيسضوق مدير دإر إلثقافة حسضن
إ◊سضني ‘ هذإ إلصضدد بأان مثل هذه إلقناديل
ه -ي ف -رصض -ة ل -ب -عث إ◊ب وإل -دفء ول-ت-ح-دي
إلطبيعة وقسضاوة أإنفسضنا ،كما أإن هذه إلعادة
من عادإت أإجدإدنا ،كاشضفا بأان تسضمية هذه
إŸب -ادرة ب -ق -ن -ادي -ل إŸسض-رح م-ن أإج-ل إضض-اءة
ب -ي -وت-ن-ا إلضض-ي-ق-ة ،م-ؤوك-دإ ب-أان-ه ق-د إل-ت-ق-ى م-ع
يوسضف أإم Úتومي على حب إلفن وإلثقافة،
إ ¤جانب أإنه إتخذ هذإ إÛال ““ إŸسضرح““
كمهنة ،مذكرإ بأان إŸسضمى بهذه إلطبعة كان
Áث -ل إإ’نسض -ان وإŸوإط-ن إل-ل-م-دإ Êب-ط-ري-ق-ة
عفوية ،وكان له إلفضضل على هذه إلو’ية أ’نه
ج -ع -ل -ن -ا ن -ح -ب -ه-ا ل-ك-ون-ه ك-ان ج-م-ي Ó-وه-ادئ-ا

و›ت -ه -دإ وم -وإظ-ب-ا ع-ل-ى صضÓ-ت-ه وÎﬁم-ا،
بدليل أإنه  ⁄تخرج من فمه كلمة غ’ Òئقة
قط ،مشضÒإ أإمام جمهور مؤوسضسضته بأاننا ““ كلنا
مشضاريع قبور ونأامل بأان يذكرونا با ،Òÿو⁄
يكن يبدي قلقا حيال رفاقه باŸعهد إلوطني
للفنون إلدرإمية وإلكورغرإفيا بÈج إلكيفان،
فيما قال أإبو““ مسضرح إأ’طفال““ بهذه ﬁمد
بخات بأانه عاشض مع إÙتفى به أإيام طفولته،
ك -م -ا أإن إÿشض -ب -ة ك -انت Œم -ع -ه-م-ا ‘ إ◊ل-و
وإŸر ،مطالبا من إ◊ضضور بالدعوة وإلرحمة
للمرحوم أإم Úإلذي إفتقدته هذه إلو’ية ،قبل
أإن يتم تكرÁه من طرف دإر إلثقافة ،حيث
إنهال أإبو مسضرح إأ’طفال بكاءإ نظ Òهذه
إللفتة.
ه- -ذإ وك -ت -بت م -ؤوسضسض -ة دإر إل -ث -ق -اف -ة ع -ن
إŸرحوم بأانه ولد إلفنان إلرإحل ‘ إلفا— من
شضهر ماي  1965بحي باب إ’قوإصض ،وإلتحق
ب-اŸدرسض-ة إل-ق-رآإن-ي-ة ب-ال-زوبÒي-ة ب-حي سضيدي
سضليمان على يد إلشضيخ عمر قدندل ليزإول
تعليمه إ’بتدإئي Ãدرسضة بلجباسض سضنة 1971
وب - -ع- -ده- -ا إن- -ت- -ق- -ل إ ¤م- -ت- -وسض- -ط- -ة إل- -بشضÒ
إ’ب -رإه -ي -م -ي ث -م م -ت -وسض -ط -ة ك -م-ال زمÒلÚ
ووإصض -ل مشض -وإره إل -درإسض -ي ب -ث -ان -وي -ة ف -خ -ار
عبدإلكر Ëثم ثانوية بوقاسضمي إلطيب ،كما
ظهرت بوإدر إلفنان إلرإحل ‘ ميدإن إŸسضرح
م -ن -ذ إل -ت -ح -اق -ه ب -ال-كشض-اف-ة إ’سضÓ-م-ي-ة ب-دإر
إلشضباب طحطوح على يد أإسضتاذه ﬁمد صضفار
بو Êومن ثم أإصضبح هاويا للفن إلرإبع أإين
إلتحق باŸعهد إلوطني للفنون إلدرإمية بÈج
إلكيفان حيث تكون Ÿدة  03سضنوإت على يد
أإسض -ات -ذة م -ن -ه -م ف -وزي -ة آإيت إ◊اج وب -ول -ي -ف-ة
وغÒهم ،وهو من إأ’وإئل إŸتخرج Úبشضهادة

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

‡ثل Îﬁف ‘ و’ية إŸدية ،أإدى وإجب
إÿدم-ة إل-وط-ن-ي-ة سض-ن-ة  1993ب-ت-لمسضان وظل
ي -ب -حث ع -ن ك -ل م -اه -و ت-اري-خ وف-ن وي-ج-السض
إل -ك -ب -ار ،أإنشض -أا إل -رإح -ل أإول ف -رق-ة مسض-رح-ي-ة
ب -اŸدي -ة تسض -م-ى ف-رق-ة إ÷ي-ل إلصض-اع-د سض-ن-ة
 1983وك -انت ل -ه ع -دة أإع -م -ال ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة
وشضكاتشضات وأإعمال مسضرحية ،منها مسضرحية
فن ‘ إŸزإد ،ومسضرحية إلقلعة ومسضرحية
إشضكون إمرأإة وشضكون إلرإجل ،وكانت له آإخر
مسض-رح-ي-ة م-ع ج-م-ع-ي-ة إل-بسض-م-ة إل-زوإ‹ رإبح،
سضافر إ ¤إŸغرب سضنة  2012أإين إلتقى مع
إıرج إل -ط -يب صض -دي -ق -ي ’ن -ت-اج مسض-رح-ي-ة
إ◊رإز ،وك- -انت ل -ه أإيضض -ا ن -ي -ة ج -م -ع ق -دم -اء
إŸسضرح ’نتاج هذه إŸسضرحية ،كما كان له
آإخر عمل مع إلفنان سضليم قبايلي حول أإحسضن
عمل عن إلفنان حسضن إ◊سضني ،حيث –صضل
على إ÷ائزة إأ’و ¤ضضمن مسضابقة إŸهرجان
إل -وط -ن -ي ل -ل-مسض-رح إل-ف-ك-اه-ي ،غ Òأإن إŸوت
خطفه على إثر أإزمة قلبية كان يعا Êمنها ‘
أإيامه إأ’خÒة سضنة  ،2012رحم إلله إلفقيد
وأإسضكنه فسضيح جنانه ““ .منقول عن إلطالبان
ﬁمد قريشضي وهشضام بوطهري سضنة /2012
.““ 2013
هذإ وللعلم بأان عشضاق إÿشضبة كانوإ عشضية
أإول إل- -ب- -ارح- -ة ،م- -ع أإول مسض- -رح -ي -ة ب -ع -ن -وإن
““أإرسضÓن ““ من طرف جمعية ﬁمد إبن شضنب
إل-ث-ق-اف-ي-ة ،ح-يث إسض-ت-م-ع-وإ بلوحات موسضيقية
رإئعة جسضدت جانبا من إلتاريخ إلبطو‹ بهذه
إلو’ية ع Èشضخصضية إلشضاعر وإلفنان وإلشضهيد
إلفذ حاج حمدي إŸدعو أإرسضÓن ،حيث عاد
دور إلروإئي للمخرج حميد بركات ،بينما رجع
دور إلبطولة للفنان عبدإلكر Ëحمادو.

إلعدد
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حسسنة البشسارية تعود للسساحة الفنية من جديد

ميهوبي يكرم ““سضيدة ألسضاورة““ ‘ أختتام مهرجان إأبدأعات أŸرأة
كرم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي،
سس- - -ه- - -رة أاول أامسس ،اŸط- - -رب - -ة حسس - -ن - -ة
ال-بشس-اري-ة ف-ن-ان-ة م-وسس-ي-ق-ى ““ال-دي-وان““،
ال - -ت- -ي ورغ- -م ت- -ع- -ب- -ه- -ا أاع- -طت ÿا“ة
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة السس-اب-ع-ة ل-ل-مهرجان
’بداعات اŸرأاة ،جمالية فنية
الوطني إ
تضساهي ما قدمته العارضسات من –ف
وإاب -داع ط -ي -ل -ة ع -م -ر ال -ت -ظ -اه-رة ال-ت-ي
اح -تضس -ن -ه -ا Ÿدة أاسس -ب -وع قصس -ر ال-ث-ق-اف-ة
مفدي زكريا.

حببية غريب

ج -اء ه-ذإ إل-ت-ك-ر ،Ëب-حسضب م-ي-ه-وب-ي ،ن-ظÒ
““إŸسضار إلفني إ◊افل لسضيدة موسضيقى إلسضاورة““
إلتي أإطربت وفرقتها إŸوسضيقية ““Ÿة بشضارية““
إ◊ضضور إلذي تفاعل بقوة مع إلباقة إŸتميزة
وإلرإئعة من طابع إلديوإن وإلفردة ،على غرإر
أإغنية ““إلله مصضل على إلنبي““ و«آإسضيدي مو’نا““
و«إل -زي -ن Ÿة““ و«إ÷زإئ -ر ج -وه -رة““ ،ك -م -ا م -ي -ز
إلسض-ه-رة إل-ف-ن-ي-ة إ◊ضض-ور إل-ق-وي لسض-ع-ادة عسض-لة
مغنية ومؤوسضسضة فرقة ““ Ÿة يشضارية““ إلتي تأالقت
بصضوتها إلقوي ورقصضاتعة إŸبدعة““.
إ÷دير بالذكر ،أإن تكر Ëحسضنة إلبشضارية
وتنشضيطها للحفل إلسضاهر هو Ãثابة أإول ظهور
لها أإمامك إ÷مهور بعد إلوعكة إلصضحية إلتي
أإصض -اب -ت-ه-ا م-ن-د أإك Îم-ن شض-ه-ري-ن وغ-ي-ب-ت-ه-ا ع-ن
إŸشضاركة ‘ إلعديد من إلتظاهرإت إŸوسضيقية
خ-اصض-ة إŸه-رج-ان إل-ث-ق-ا‘ إل-وط-ن-ي Ÿوسض-ي-ق-ى
إلديوإن ببشضار إلذي نظم شضهر أإوت إŸاضضي.
و‘ سضياق ,آإخر ،فقد إختتمت مسضاء إلطبعة
إلسض-اب-ع-ة ل-ل-م-ه-رج-ان إل-وط-ن-ي إ’ب-دإعات إŸرأإة

إلتي حملت شضعار ““من إلتحويل إ ¤إلتجديد““،
وعرفت مشضاركة  33فنانة من ﬂتلف مناطق
إلوطن ،بتتويج كل من مصضممة إ◊لي نارÁان
ح-ك-ي-م-ي ومصض-ن-ف-ة ب-اق-ات إل-زه-ور ن-ادية بارشض
وحائكة إلزرإبي إلتقليدية جميلة تازير.
وق -د ت-أال-قت إأ’ع-م-ال إŸشض-ارك-ة ‘ إل-ط-ب-ع-ة
إلسض-اب-ع-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ب-ج-م-ال-ي-ت-ه-ا وأإيضضا بفضضل
ت-فّ-ن-ـن صض-اح-ب-ات-ه-ا وم-ه-ارإت-ه-ن وإحÎإفيتهن ‘
إ‚ازه -ا إن -ط Ó-ق -ا م -ن م -وإد أإول-ي-ة مسضÎج-ع-ة
ك-ال-ورق وإل-ق-م-اشض وسض-ع-ف إل-ن-ح-ل وإلبÓسضتيك،
وإÿشضب وغÒها من إŸوإد...
هذإ وقد “يزت كل من نارÁان حكيمي حلي
مصضنوعة من موإد مسضÎجعة “ثلت ‘ خيوط
إل-ك-ه-رب-اء وق-ط-ع إل-ن-ح-اسض وإأ’ل-وم-نيوم ‘ حÚ
إعتمدت نادية بارشض ‘ تنسضيق وصضنع باقاتها
على أإغصضان إأ’شضجار إليابسضة وبذور إلفوإكه،
وعرضضت بدورها جميلة تازير زرإبي تقليدية
منتجة من بقايا زإربي قدÁة.

’مريكي ““ميÓد أامة““ يفتتح التظاهرة بقاعة اŸوقار
الفيلم ا أ

أنطÓق فعاليات مهرجان أ÷زأئر ألدو‹ للسضينما وألفيلم أŸلتزم

تشس - -ه - -د ق - -اع - -ة السس - -ي - -ن - -م - -ا اŸوق- -ار
ب -ال -ع -اصس -م-ة ،أامسس-ي-ة ال-ي-وم ،ا’ن-طÓ-ق
ال -رسس -م -ي ل-ف-ع-ال-ي-ات م-ه-رج-ان ا÷زائ-ر
ال- -دو‹ ل- -لسس- -ي -ن -م -ا وال -ف -ي -ل -م اŸل -ت -زم،
ب- -ال- -ع- -رضس خ- -ارج اŸن- -افسس- -ة ل- -ل- -ف -ي -ل -م
’م- -ري -ك -ي ““م -ي Ó-د أام -ة““ ıرج -ه ن -ات
ا أ
باركر اŸسستوحى من قصسة حقيقة وهي
ا◊ك- -اي- -ة ال- -ت- -ي ت- -روي “رد ال- -ع -ب -ي -د
’ف -ري -ق-ي-ة
’صس -ول ا إ
’م -ري -ك -ان ذوي ا أ
ا أ
بقيادة نات تورنر.

حبيبة غريب

إلفيلم إلذي سضيوّزع ‘ أإوروبا إبتدإء من شضهر
ج-ان-في  ،2017م -ن إن -ت -اج إلسض -ن -ة إ÷اري -ة وه-و
يسضرد أإحدإثا هامة لكن غ Òمعروفة ‘ تاريخ
إلو’يات إŸتحدة إأ’مريكيةُ ،تنقل إ ¤إلشضاشضة
إلكبÒة أ’ول مرة بتسضليط إلضضوء من جديد على
إنتفاضضة عام .1881
تدور إأ’حدإث قبل ثÓث Úسضنة من إ◊رب
إأ’هلية إلتي كانت إحدى عÓمات قيامها ،إذ
ك-ان ن-ات ت-ورن-ر ع-ب-دإ م-ت-عّ-ل-م-ا ووإع-ظ-ا مؤوثرإ،
ف -اسض-ت-خ-دم-ه صض-اح-ب-ه إ’ق-ن-اع إل-ع-ب-ي-د إآ’خ-ري-ن
وع - -زل إأ’ك Ìع- -ن- -ادإ م- -ن- -ه- -م .ل- -ك- -ن- -ه ّŸا رأإى
إŸعامÓت إلبشضعة بعينيه ،إنقلب ‘ إأ’خ Òعلى

م ّ
Óك إلرقيق وأإنصضارهم.
وق-اد ن-انت ت-ورن-ر إن-ت-ف-اضض-ة ب-و’ي-ة ف-رجينيا
با÷نوب ” قمعها بوحشضية من قبل إÓŸك
إلبيضض وقتل فيها أإك Ìمن  65منتفضضا.
عنوإن إلفيلم إلذي يعرضض ‘  110دقيقة
مقتبسض بنوع من إلتأاويل من إلفيلم إلكب Òإلذي
أإخرجه د.و.غريفيث““ ،ميÓد أإمة““ سضنة 1895
““إŸناصضر لدعوة كو كلوكسض كÓن““.
Óشضارة ،يشضارك  17فيلما ،بينها  9وثائقية،
ل إ
‘ إŸنافسضة إÿاصضة إلطبعة إلسضابعة Ÿهرجان
إ÷زإئر إلدو‹ للسضينما وإلفيلم إŸلتزم ،إضضافة
إ ¤فيلم Úخارج إŸسضابقة 21 ،دولة ،نذكر منها
إ÷زإئر ،جمهورية إلصضحرإء إلغربية ،فلسضط،Ú
إŸكسض - -يك ،إلÈت - -غ - -ال ،إل - -و’ي - -ات إŸت - -ح - -دة
إأ’م-ري-ك-ي-ة ،ف-رنسض-ا ،ب-ل-ج-يكا ،أإŸانيا ،كولومبيا،
إيطاليا ،إسضبانيا ،نيجÒيا ،كندإ ،إيرإن ،إليونان،
سض -ويسض-رإ ،إŸم-ل-ك-ة إŸت-ح-دة ،إلÈإزي-ل ،إل-ي-م-ن
وإإ’مارإت إلعربية إŸتحدة.
إلتظاهرة إلتي سضتدوم إ ¤غاية  8من إلشضهر
إ÷اري مرفوعة إ ¤روح إلفقيد إلرئيسض إلكوبي
فيدإل كاسضÎو ،كما سضتعرف تكر Ëإıرجة
إلسضينمائية جميلة صضحرإوي ،إ ¤جانب بر›ة
على هامشض إلعروضض ندوإت وموإئد مسضتديرة
تخوضض ‘ ““كيفية وسضبل دعم ظهور سضينما فتية
‘ إ÷زإئر““ ،و‘ موضضوع ““إ’لتزإم ‘ إلسضينما
ب Úإلدعوة وإلتحديات إŸسضتقبلية““.

اŸلتقى الوطني الرابع حول اŸكتبات Ãعسسكر

أهمية أŸطالعة ضضرورية ‘ ألتثقيف وأإلصضÓح ألجتماعي
اختتمت ،أامسس ،أاشسغال اŸلتقى الوطني
ال -راب -ع اŸن -ظ -م م-ن ط-رف وزارة ال-ث-ق-اف-ة
Ãشس-ارك-ة اŸك-ت-ب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة الرئيسسية
لـ 14و’ية ومسساهمة من  Èﬂبحث نظم
’رشس -ي -ف ÷ام -ع-ة وه-ران،
اŸع -ل -وم -ات وا أ
حول ““اŸكتبات داخل اŸؤوسسسسات العقابية
ب Úال -ت -ث-ق-ي-ف وإاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل وال-دم-ج
ا’جتماعي““ ،حيث احتضسنت دار الثقافة
أاب -ي رأاسس ال -ن -اصس -ري أاشس -غ-ال ه-ذا اŸل-ت-ق-ى
ال-ذي ن-وقشست خÓ-ل-ه ﬁاور ه-ام-ة ،م-ن-ها
واق -ع وم -ك -ان -ة اŸك-ت-ب-ات داخ-ل اŸؤوسسسس-ات
العقابية ونوعية اÿدمات التي تقدمها
للسسجناء.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

إضض -اف -ة إ ¤إل -ن -ظ-م وإل-تشض-ري-ع-ات إŸط-ب-ق-ة
عليها ومدى سضÒها وفق إŸعاي Òإلدولية وكذإ
إل -دع -وة ل -ت -ط -وي -ر إÿدم -ات إŸك -ت -ب -ي -ة دإخ-ل
إŸؤوسضسضات إلعقابية تلبية ’حتياجات إŸسضاجÚ
ل -دوره-ا إŸسض-ت-حسض-ن ‘ إإ’صضÓ-ح إ’ج-ت-م-اع-ي
لهذه إلفئة.
كما إسضتعرضضت خÓل إŸلتقى إلذي شضهد 5
ج -لسض -ات ع -ل -م -ي -ة نشض -ط-ه-ا ﬂتصض Úوب-اح-ث،Ú

Œارب إŸك -ت -ب -ات إل -ع -م -وم -ي -ة ‘ م-ع-امÓ-ت-ه-ا
إل-ي-وم-ي-ة م-ع إŸؤوسضسض-ات إل-ع-ق-اب-ي-ة ،إضض-اف-ة إ¤
حوصضلة عن نشضاط إŸكتبات إلعمومية للو’يات
إŸشض -ارك-ة ‘ م-ا ت-ع-ل-ق ب-ن-ت-ائ-ج نشض-اط-ه-ا دإخ-ل
إŸؤوسضسضات إلعقابية.
وخ-رج إŸل-ت-ق-ى إŸن-ظ-م ‘ ط-ب-ع-ت-ه إل-رإب-ع-ة
ح -ول إŸك -ت -ب -ات دإخ -ل إŸؤوسضسض -ات إل -ع -ق-اب-ي-ة
ب -ت -وصض -ي -ات ع -دة م -ن -ه-ا ،أإه-م-ي-ة ت-ف-ع-ي-ل فضض-اء
إŸط -ال -ع -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ك -ت -ب -ات إلسض -ج-ون
وضضرورة ربط هذه إلفضضاءإت Ãختصض Úلضضمان
جودة وفعالية إÿدمات إŸقدمة ‘ إلتثقيف
وإإ’صض Ó-ح إ’ج -ت -م -اع -ي ،فضض Ó-ع-ن إŸط-ال-ب-ة
بتيسض Òإلتعامل ب ÚإŸكتبات إلعمومية ومكتبات
إŸؤوسضسض-ات إل-ع-ق-اب-ي-ة وإث-رإء إل-رصض-يد إلوثائقي
لهذه إأ’خÒة مع إلتأاكيد على أإهمية إلوسضاطة
إل-ث-ق-اف-ي-ة ‘ ت-ط-وي-ر إÿدم-ات إŸك-ت-ب-ية دإخل
إلسضجون.
من جهتها ،إسضتلمت  6مؤوسضسضات عقابية على
مسضتوى و’ية معسضكر ›موعة ثرية من إلكتب
إلتاريخية وإلدينية وإŸؤولفات إأ’دبية ،تفعيÓ
لÓ- -ت- -ف -اق -ي -ة إÈŸم -ة ب Úوزإرة إل -ع -دل ووزإرة
إل -ث-ق-اف-ة ،ح-يث ت-ك-ون م-دي-ري-ة إل-ث-ق-اف-ة ل-و’ي-ة
معسضكر قد سضلمت لكل موؤسضسضة عقابية بÎإب
إلو’ية  600كتاب.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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لطفال بالتعلم
’لعاب ألتي تسصمح ل أ
ضصرورة أنتقاء أ أ

لعب ـ ـ ـ ـة ألعـ ـ ـ ـ ـائÓت ألـ ـ Ÿ 7ـ ـ ـ ـ ـا قبـ ـ ـ ـ ـل ألتاري ـ ـ ـ ـخ
’نها
’مور ألتي تتعلق بحياته بطريقة سصهلة أ
تعت Èأهم وسصيلة من أجل إأرشصاد ألطفل و تعلميه أبجديات أ◊روف و أ أ
’شصياء ألتي تنمي عقله بشصكل سصليم و صصحيح.
’فكار و أ أ
’ولياء ‘ إأيصصال أ أ
ألصصديق أŸقرب له وتسصاعد أ أ

نبيلة بوقرين

ل -ه-ذا ف-إإن الأول-ي-إء يسس-ه-رون دائ-م-إ ع-ل-ى
ان -ت -ق-إء الأل-ع-إب ال-م-ن-إسس-ب-ة وال-ت-ي ت-ؤؤدي
المعنى المطلؤب رغم اختÓف اأنؤاعهإ و
اأحجإمهإ ،ومن اأبرز الألعإب تلك التي
تعتمد على اختبإر ذكإء الطفل على غرار
لعبة تركيب الحروف ،تعلم الألؤان ،تعلم
الّ- -ل- -غ- -إت ،ال- -ت- -ع -رف ع -ل -ى ال -ح -ي -ؤان -إت
واأصسؤاتهم ،الألعإب الإلكترونية ،تشسكيل
مجسسمإت وغيرهإ من الأمؤر التي تتعلق
بإلحيإة اليؤمية وبطريقة سسهلة تتمإشسى
مع سسنهم وميؤلهم.
وقفت «الشسعب» خÓل الصسإلؤن الدولي
ل-ل-ك-ت-إب ف-ي الأي-إم ال-م-إضس-ي-ة ع-لى وجؤد
ل -ع -ب -ة رائ -ع -ة ت -حت ع -ن -ؤان« :ال -ع -إئÓ-ت
السس -ب -ع -ة» ،وه -ي م -ن اإصس -دار م -ح -إف-ظ-ة
التراث بمتحف «البإردو» فإيزة ريإشش،
والتي تحمل هدف ممتإز تسسمح لÓأطفإل
بتعلم تإريخ البشسرية وتطّؤره عبر العصسؤر
اإلى يؤمنإ هذا في شسكل ترفيهي ،وهذا
دليل على حرصش كل الجهإت المعنية في
ال -ج -زائ -ر ع -ل -ى ضس -رورة ت -ع -ل -ي -م ال-ج-ي-ل
الصسإعد لتإريخه حتى يتمكن من مؤاصسلة

Ωƒ«dG á°
üb
ي - -ح - -ك- -ى أان- -ه ك- -إن
ه-ن-إك أاسس-رة صس-غ-ي-رة وسس-ع-يدة
تعيشش في رضسإ وهدوء ،وفي يؤم من
األي- -إم ج- -إءت ف- -رصس- -ة سس- -ف -ر األب،
ف-ؤاف-ق ع-ل-ى ال-ف-ؤر سس-ع-يً-إ وراء ال-م-إل
وت -رك زوج-ت-ه وأاولده ال-ثÓ-ث-ة ال-ذي-ن
ك-إن-ؤا ي-ك-ن-ؤن ل-ه ح-بً-إ ج-م-إً واح-ت-رامًإ
شس -دي -دا ً ،وب-ع-د سس-ف-ر األب ب-ع-دة أاي-إم
قليلة أارسسل إالى أابنإئه رسسإلتة األولى،
وعلى الرغم من شسدة حب أابنإئه له،
إال أانهم لم يهتمؤا بقراءة الرسسإلة ،بل
على العكسش أاخذ كل إابن منهم يقبل
الرسسإلة ويعإنقهإ قإئ ً
 Óهذة الرسسإلة
م -ن ع -ن-د أاغ-ل-ى األح-ب-إب،
وبعد ذلك وضسعؤهإ في
ع-ل-ب-ة ق-طيفة جميلة
وك - -إن- -ؤا ك- -ل ي- -ؤم
يخرجؤنهإ

بنإء وطنهم.
تحتؤي هذه اللعبة على كل التفإصسيل
منذ فترة مإ قبل التإريخ التي شسهدت
العصسر الحجري القديم والحديث وذلك
نسسبة للجؤء الإنسسإن اإلى الحجإرة والتي
اسستعملهإ في كإمل مجإلت حيإته ،وكذا
ال -ف -ن -ؤن ال-ت-ي ت-ط-ؤرت م-ع ال-ؤقت م-رورا
بفترة ظهؤر الكتإبة والتي كإن التحّؤل
الحقيقي بإلنسسبة للبشسرية ونمط الحيإة
خÓل الأزمنة الأولى وتطؤرهإ بحسسب
ال -ح -إج -ة واأه -م ال -م -ن -إط -ق الأث -ري -ة ف -ي
الجزائر
و مختلف دول شسمإل اإفريقيإ.
بإلتإلي فإإنه من الضسروري انتقإء الألعإب
ال -خ -إصس -ة ب -إلأط -ف -إل بصس -ف -ة مضس -ب-ؤط-ة
وم-ح-ك-م-ة لأن-ه-إ ال-ؤسس-ي-ل-ة المبإشسرة التي
تسسمح للطفل بإلتعلم من مرحلة اكتشسإف
الأشسيإء اإلى غإية نمؤه بشسكل كإمل مع
ي-ج-ب-ر الأول-ي-إء ع-ل-ى م-راع-إت-ه-إ واخ-ت-ي-إر
الأحسسن من خÓل شسراء الألعإب التي
ت-مسس-ح ل-ه-م ب-إل-ت-ع-ل-م لأن-ه-م صس-غإر السسن،
وهذا مإ يعني اأن عقلهم صسفحة بيضسإء
وبإإمكإنه اكتسسإب المعلؤمإت التي تجعل
منه شسخصسإ نإجحإ في المسستقبل.

إلرسسالة إŸهجورة
يهتم أاي منهم بقراءة مإ بهإ ،وهكذا
فعل األبنإء مع كإفة رسسإئل والدهم
.مضست سسنؤات عديدة واألب يرسسل
إال-ى أاب-ن-إئ-ه رسس-إئ-ل ك-ث-ي-رة ب-ي-ن ال-حين
واآلخ- -ر ،إال أان أاولده ي- -ع- -إم- -ل- -ؤن- -ه- -إ
ك -إل -رسس -إل -ة األول -ى ت -م-إمً-إ ،ي-ق-ب-ل-ؤه-إ
ويضس- -ع -ؤه -إ ج -إن -ب ً-إ دون ال -ن -ظ -ر ف -ي
محتؤاهإ  ..وبعد مرور سسنؤات العمل
عإد األب إالى أاسسرته فؤجد المنظر
فإرغًإ إال من إابن واحد فقط فسسأإله
في دهشسة  :أاين أامك ؟ ،رد األب في
حزن لقد أاصسإبهإ مرضسإً شسديدا ً ولم
يكن معنإ مإ يكفي من المإل للعÓج
فمإتت ،تعجب األب من جؤاب اإلبن
وق -إل ل-ه ل-م-إذا ل-م ت-ن-ف-ق-ؤا م-ن ال-م-إل
الكثير الذى أارسسلته
ل - -ك - -م ف- -ي

ل -ي -ن -ظ -ف -ؤه -إ م -ن األت -رب-ة
ويعيدوهإ مرة أاخرى إالى مكإنهإ ،ولم الرسسإلة األولى ،قإل

لذكياء
ل أ
فقط
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اإلب - - - - - - - -ن  :ل - - - - - - - -م ن - - - - - - - -ج - - - - - - - -ده.
فسسأإله أابؤه :أاين بإقي إاخؤتك ،قإل
اإلبن أان أاخؤه األول تعرف على رفقإء
السسؤء بعد مؤت أامي وذهب معهم،
ان- -دهشش األب وق -إل ل -م -إذا ل -م ي -ق -راأ
ال -رسس -إل -ة ال -ت -ي ط -ل-بت م-ن-ه ف-ي-ه-إ أان
يتجنب أاصسدقإء السسؤء وأان يلجأإ إالي
فقط ؟ عندمإ سسأإله األب عن أاخته،
أاجإب اإلبن أانهإ تزوجت من الشسإب
الذى إاسستشسإرتك في الزواج منه وهي
اآلن تعيشش في تعإسسة شسديدة معه ،رد
األب غإضسبًإ  :لمإذا تزوجته ؟ أالم تقرأا
ه-ي األخ-رى ال-رسس-إل-ة ال-ت-ي أاخ-ب-رت-ه-إ
فيهإ أان تبتعد عنه ألنه سسيء األخÓق
وأان تتزوج ذو الدين والخلق ؟ نظر
اإلبن في خجل إالى األرضش قإئ :Óلقد
وضس- -ع- -ن -إ ك -إف -ة رسس -إئ -لك ف -ي ع -ل -ب -ة
ال-ق-ط-ي-ف-ة ،دومً-إ ك-ن-إ ن-ق-ب-لهإ وننظفهإ
ولكننإ لم ننظر إالى محتؤاهإ .
اآلن بعد أان إانتهت قصسة هذة
األسس -رة ،ك -م م -ن -إ ت -ع -إم-ل م-ع
رسسإئل الله عز وجل لنإ
ك- -م- -إ ت- -ع- -إم- -ل ه- -ؤؤلء
األبنإء مع رسسإئل أابيهم،
إاك - -ت - -ف - -ي- -ن- -إ ب- -ت- -ق- -ديسش
ال- - -مصس - -ح - -ف الشس - -ري - -ف
وت-ن-ظ-ي-ف-ة م-ن األت-رب-ة بين
الحين واآلخر ووضسعه داخل
علبة قطيفة على المكتب ،كم
منإ تغإفل عن قراءته وتدبر
معإنيه وآايإته والعمل به وجعله
هؤ منهج حيإته ؟

إإسسم و معنى
ميرنا :أصصل أ’سصم أنجليزي ويعني
ألفتاة ألمهذبة و أللطيفة.
أأيمن :من أليمن وألبركة وكذأ أليد
أليمنى ،وهي عكسس أليسصرى.

هي إاحدى الؤليإت الجزائرية .تقع في الشسمإل الشسرقي للبÓد تحّدهإ
شسرقإ قإلمة ،غربإ ميلة ،شسمإل سسكيكدة وجنؤبإ أام البؤاقي وشسهدت مرور
العديد من الحضسإرات بهإ بإلنظر إالى مؤقعهإ اإلسستراتيجي على غرار
الحضسإرة األمإزيغية في عهد الملك مإسسينسسإ ويؤغؤرطة ،وكإنت عإصسمة
األمإزيغ وتعرف ببإيلك الشسرق وآاخرهإ الحضسإرة العثمإنية وهي أاقدم
المدن في العإلم يؤؤرخ لؤجؤدهإ لحؤالي  2500سسنة قبل الميÓد وأان أاشسهر
تسس-م-ي-إت-ه-إ سس-ي-رت-إ ،م-دي-ن-ة ال-جسس-ؤر ال-م-علقة ومدينة الصسخر العتيق.كمإ
تعرف بأإم الحؤاضسر بإعتبإرهإ من أاقدم المدن في العإلم ،تتميز المدينة
القديمة بكؤنهإ مبنية على صسخرة من الكلسش القإسسي ،ممإ أاعطإهإ
منظرا ً فريدا ً يسستحيل أان يؤجد مثله عبر العإلم في أاي مدينة للعبؤر من
ضسفة إالى أاخرى ،شُسّيدت عدة جسسؤرعبر محتلف العصسؤر ،فأإصسبحت
قسسنطينة تضسم أاكثر من  8جسسؤر ،بعضسهإ تحطم لنعدام الترميم وبعضسهإ
مإ زال يصسإرع الزمن ،لذا سسميت قسسنطينة مدينة الجسسؤر المعلقة حيث
يمر وادي الرمإل على المدينة القديمة وتعلؤه الجسسؤر على ارتفإعإت
تفؤق  200متر.نظمت مدينة قسسنطينة تظإهرة عإصسمة الثقإفة العربية
 ، 2015وقد انطلقت في أافريل  2015واختتمت في  16أافريل ،2016
عرفت فيهإ المدينة تنظيم عدة مهرجإنإت و تفإعÓت من طرف الؤفؤد
العربية المشسإركة ،أاغلبهإ نظم بإلتحفة المعمإرية الجديدة قإعة أاحمد
بإي ( زينيت قسسنطينة ).

???? ??

ن يفرز حوألي
’نسصا
أ إ
^ أنّ فم ن أّللعاب يوميًّا
لتر م

فرف بجناحيها
ّنحلة تر
^ أنّ أل رب  350مّرة في كلّ
ما يقا
ثانية.
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^ سصأال أسصتاذ تلميذ ،ما ألفرق بين ألنملة وألفيل؟ قال
ألتلميذ :ألفيل رجلو تنمل ولكن ألنملة رجلها ما تفيلشس
ههههه.
^ قال أسصتاذ لتلميذه أل ُ
’نقاصس ألوزن رد
خضصار مهمة إ
عليه تلميذ قائل :لكن لماذأ لم يسصتفد منها ألفيل.
هههههههه.
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^ عدم أخذ أدوأت غيرنا من ألسصلوكات ألحضصارية
ألتي يجب ألتحلي بها.
’نها خطر
^ ضصرورة ألتمهل عند قطع ألطريق أ
وأصصبحت تعرف بإارهاب ألطرقات.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع ألسسـ ـبـب

جوَدة /أاو:
قل :ال uسسَلع ألَمْعُروضَصة /أاو :ألَمْو ُ
ألُمتََوأِفَرة في ال tسسؤق.
ل تقل :السسلع ألُمَتَوأِجَدة في السسؤق ،إالخ

الخميسس  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٣٠صسفر  ١٤٣٨هـ

á°VÉjQ

يسسعى لتدعيم التشسكيلة –سسبا للمنافسسة القارية

العميد يطلب خدمات الهداف حامية رسصميا...

كشسفت مصسادر ““الشسعب““ من داخل
ب- -يت م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ،أان إادارة
الفريق دخلت ‘ مفاوضسات متقدمة
م -ع ن -ظÒت -ه -ا م -ن أاوŸب -ي اŸدي-ة م-ن
أاج -ل الت -ف -اق ال -ن -ه -ائ-ي ع-ل-ى شس-راء
ع- -ق- -د م- -ه- -اج- -م ال- -ف- -ري- -ق وه- -داف
البطولة ““ﬁمد أام Úحامية““ .كما
أاكد لنا اŸناج Òالعام لفريق إا–اد
ال-ب-ل-ي-دة ““ع-ب-د ال-ن-ور ك-ريبازة““ ،أانه
دخ- -ل ‘ م- -ف- -اوضس- -ات م -ت -ق -دم -ة م -ع
لربعاء
الÓعب السسابق لفريق أامل ا أ
““حسس Úعشس -ي -و““ وي -قÎب م-ن حسس-م
لمر الذي نفاه
الصسفقة معه وهو ا أ
الÓعب جملة وتفصسي.Ó

ﬁمد فوزي بقاصص
ب- -اشس- -رت إادارة م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ‡ث -ل -ة
برئيسسها عمر غريب ،مفاوضساتها والبحث عن
العصساف Òالنادرة ÷لبهم ‘ اÒŸكاتو الشستوي
الذي سسينطلق ‘ اÿامسس عشسر من شسهر
ديسسم Èالداخل ،من أاجل مواصسلة التأالق ‘
م -رح -ل -ة ال -ع -ودة واÛاب-ه-ة ب-ق-وة ع-ل-ى ل-قب
البطولة والذهاب بعيدا ‘ منافسستي كأاسس
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة القدم وكأاسس
ا÷مهورية.
اتصس -ل ،أامسس -ي -ة ال -ث Ó-ث -اء ،رئ -يسس ال-ع-م-ي-د
ب- -رئ- -يسس ن- -ادي أاوŸب- -ي اŸدي -ة ””ب -وق -ل -ق -ال””
وع -رضس ع -ل -ي -ه شس -راء ع -ق-د م-ه-اج-م ال-ف-ري-ق
وهداف الرابطة اÎÙفة اÎÙفة األو¤

بسسبعة أاهداف ””ﬁمد أام Úحامية”” ،وهو ما
رفضسه رئيسس األوŸبي ،خصسوصسا أان اŸهاجم
يعت Èمن أابرز لعبي الفريق وأاكÌهم ‚اعة
أامام اŸرمى.
رفضس ””ب -وق -ل -ق -ال”” ال -ف -ك -رة ،ج-ع-ل غ-ريب
يعرضس عليه شسراء عقد الÓعب ومقايضسته
بÓعب Úمن اŸولودية ،قررت تسسريحهم ‘
اÒŸك- -ات- -و الشس- -ت -وي ،وه -و م -ا ج -ع -ل رئ -يسس
األوŸبي يل Úبعضس الشسيء وطالبه باŸهاجم
””عن Îجمعو ””Êالذي بدأا يعود تدريجيا إا¤
أاجواء اŸنافسسة بعد تنصسيب اŸدرب ””كمال
م-واسس-ة”” م-درب-ا ج-دي-دا ل-ل-ع-م-ي-د ،وكذا صسانع
األل -ع -اب ””ع-ب-د اŸالك م-ق-داد”” ل-ع-دم ت-واج-د
لعب من طينته ‘ فريق األوŸبي.
وافÎق الطرفان على اتفاق مبدئي‘ ،
ان -ت -ظ -ار ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ت-ف-اصس-ي-ل لح-ق-ا ،ح-ت-ى
يÎسس -م ن -ه -ائ -ي -ا شس -راء ع -ق -د صس-ان-ع األل-ع-اب
””زك -ري -اء م -نصس -وري”” م -ن إادارة ن -ادي ب-ارادو،
بعدما منح رئيسس الفريق ””خ Òالدين زطشسي””
موافقته اŸبدئية وهو الذي رأاى بأان لعبه
تأاثر كثÒا بعدم حمله قميصس العميد منذ

مولودية بجاية

بوزيدي يشصحن بطاريات لعبيه
أاك -د م -درب م -ول -ودي -ة ب -ج -اي-ة ي-وسس-ف
ب - -وزي - -دي ،أان ف - -ري - -ق- -ه يسس- -ع- -ى ‘ ل- -ق- -اء
ال- -غ- -د ◊سس- -اب ا÷ول- -ة  ١3م-ن ال-راب-ط-ة
لو““ ¤م-وب-ي-ل-يسس““ ،إا ¤اج-تياز
اÎÙف-ة ا أ
عقبة الوفاق السسطايفيﬁ ،ذرا الÓعبÚ
م- -ن م- -غ- -ب- -ة ال- -ت- -ه -اون أاو السس -ق -وط ‘ ف -خ
السسهولة ،مÈزا ضسرورة اللعب بكل جدية
وصس-رام-ةدوك-ذا ال-ت-ح-ل-ي ب-النضس-ب-اط ،م-ع
العمل بجدية وبذل تضسحيات كبÒة.
كما يرى مدرب اŸولودية أان تواجد التعداد
كام– Óت تصسرف الطاقم الفني ،من شسأانه أان
Áنحه خيارات كثÒة ،معربا عن ارتياحه للروح
اŸع -ن-وي-ة ال-ع-ال-ي-ة لÓ-ع-ب Úط-ي-ل-ة ال-ت-حضسÒات،
واإلصسرار ا÷ماعي على العودة للتأالق و–قيق
نتيجة إايجابية واسستعادة نفسس الروح التنافسسية
للخروج من منطقة اÿطر.
يتع Úعلى الÓعب ،Úبحسسبه ،اسستغÓل كل

الفرصس اŸتاحة ،شسريطة إاعطاء اللقاء األهمية
البالغة وهو ما جعله يحرصس خÓل التحضسÒات
على الÎكيز أاك Ìعلى ا÷انب النفسسي ،لوضسع
الÓعب ‘ Úحالة مÓءمة مع –سسيسسهم بحجم
اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقهم.
اŸدرب البجاوي أاضساف ،أانه Áلك اÈÿة
ال- -ك- -اف- -ي- -ة م- -ن أاج- -ل مسس- -اع -دة ف -ري -ق اŸوب،
وإاخ-راج-ه م-ن ال-وضس-ع-ي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-ت-واج-د
ع-ل-ي-ه-ا بسس-بب ال-ن-ت-ائ-ج السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ◊قت به،
معÎفا ‘ ذات السسياق بصسعوبة اŸهمة ،إال أانه
أاشس -ار أان ن -فسس ال -وضس -ع -ي-ة صس-ادف-ت-ه م-ع ف-ري-ق-ه
السسابق نصسر حسس Úداي و‘ مناسسبت ،Úو“كن
من –قيق البقاء ضسمن حظÒة النخبة وإانقاذه،
كما دعا إا ¤تضسافر جهود ا÷ميع من مسسÒين،
لعب Úوأانصسار ،للوصسول إا ¤بر األمان.

بجاية :بن النوي توهامي

فنون قتالية  -إاختصساصس بينتشساك سسيÓت

مشصاركة هÓل الكاليتوسس ‘ البطولة العاŸية
ت- -وج- -ه ن- -ادي هÓ- -ل ال- -ك- -ال- -ي- -ت- -وسس
لول م-رة ‘ ،ال-ط-ب-ع-ة ١٧
ل -ل -مشس -ارك-ة ،أ
ل - -ل - -ب - -ط - -ول - -ة ال - -ع - -اŸي - -ة لخ- -تصس- -اصس
ال -ب -ي -ن -تشس -اك سس -ي Ó-ت (أاك -اب -ر) اŸق -ررة
ب-أان-دون-يسس-يا من  ٢إا ٨ ¤ديسس -م Èبـ١١
ري-اضس-ي-ا ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م م-ن ال–ادية
ا÷زائرية للفنون القتالية.
واسس -ت -ع -دادا ل-ه-ذا اŸوع-د ،أاج-رى ال-ن-ادي
–ضسÒات م -ك-ث-ف-ة م-ن-ذ شس-ه-ر ونصس-ف ،ح-يث
خاضس تربصسا Ÿدة  ١٠أايام بأازفون (تيزي
وزو) ،ثم عاد بعدها إا ¤ا÷زائر العاصسمة
إلج -راء ت -دري -ب -ات م -رت ‘ Úال-ي-وم ب-ال-ق-اع-ة
الرياضسية بالكاليتوسس.
وك -ان ه -دف اŸدرب ◊سس -ن سس -ك-ف-ان م-ن
خÓل تكثيف التدرب ،التأاقلم مع اŸسستوى
العا‹ للمنافسسة.
وم -ع -ل -وم أان ال -ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة Œرى م-ن
الصسباح إا ¤الفÎة اŸسسائية‡ ،ا قد يضسطر

ال- -ري- -اضس -ي Úإا ¤إاج -راء م -ن -ازل -ت ‘ Úال -ي -وم
ال- -واح- -د ،ب- -حسسب م- -ا أاوضس- -ح- -ت- -ه ال- -ه- -ي- -ئ- -ة
الفيدرالية.
ويعول مدرب النادي ◊سسن سسكفان ،الذي
شس -غ -ل م -نصسب رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة ال -ف -ي -درال -ي-ة
للبينتشساك سسيÓت وكذا ‡ثل هذه الرياضسة
‘ ا÷زائر ،على تأالق عنصسرين من فريقه
اŸشس -ارك ‘ ه -ذا اŸوع -د ال -ع -اŸي .ويضس -م
البينتشساك سسيÓت سست رابطات ولئية وهي:
ا÷زائ -ر ،ال -ب-ل-ي-دة ،ال-وادي ،ج-ي-ج-ل ،خ-نشس-ل-ة
وسسطيف ،علما أان هذه الهيئات تأاسسسست قبل
عام.Ú
وŒرى منازلت البينتشساك سسيÓت دون
ارت -داء ال -ق -ف -ازات ول اÿوذات ،ح -يث Áن -ع
الضسرب على الوجه ‘ ،ح Úيرتدي الرياضسي
ف - -ي - -ه - -ا صس - -دري- -ة تشس- -ب- -ه صس- -دري- -ة مصس- -ارع
التايكواندو.

دورة ا◊مامات للتنسس

إاقصصاء ا÷زائري ﬁمد حسصان ‘ الدور األول

أاقصسي لعب التنسس ا÷زائري ﬁمد حسسان من الدور األول Ÿنافسسة فردي (رجال) للدورة
الدولية للتنسس با◊مامات (تونسس) ،أامام الروما Êسسرجيو إايوان بوكور بشسوط Úلواحد ،أامسس.
وخسسر الÓعب ا÷زائري ذو  ٢١ربيعا الشسوط األول ( )٦ / ٤قبل أان يعدل النتيجة ‘ الشسوط
الثا ،)٤ / ٦( Êلكنه فشسل ‘ الشسوط الفاصسل الذي خسسره بنتيجة (.)٦ / ١
ويجري نهائي الدورة الدولية للحسسابات ،من  ٢٨نوفم Èإا ٤ ¤ديسسم Èالتي رصسدت لها
جوائز بقيمة  ١٠آالف دولر.

بداية اŸوسسم ،بسسبب اÓÿف اإلداري الذي
حدث ب Úإادارة اŸولودية والرابطة الوطنية
ال-ت-ي رفضست ت-أاه-ي-ل الÓ-عب ب-ع-دم-ا ت-أاخ-رت
إادارة ””غريب”” ‘ دفع ملفه.
وما يرجح إا“ام الصسفقة ،رغبة الÓعب
الكبÒة ‘ تغي Òاألجواء بعدما صسادفته بعضس
اŸشس -اك -ل م -ع ج -م -ه-ور ال-ف-ري-ق ال-ذي ات-ه-م-ه
بالتخاذل واختيار مباريات على أاخرى وعدم
تقد Ëكل ما لديه ‘ بعضس مباريات الفريق
ما أاثر على الÓعب بعضس الشسيء.
لكن باŸقابل ،فإان ابن مدينة باب الزوار،
ت -ل -ق -ى اتصس -الت رسس -م -ي -ة م -ن إادارة ال -ف-ري-ق
ال -ت-ونسس-ي ال-ن-ج-م السس-اح-ل-ي ،ال-ت-ي اتصس-لت ب-ه
Ùاولة ضسمه خÓل اÒŸكاتو ا◊ا‹ ،ومن
دون أادنى شسك ‘ حال ما إاذا  ⁄ترسسم صسفقة
ان -ت -ق -ال ال Ó-عب إا ¤ال -ن -ادي ال-ت-ونسس-ي ف-إان-ه
سسيكون سسيلتحق Ãولودية ا÷زائر ابتداء من
مرحلة العودة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ناسصيونال يطلب منح كأاسس أامريكا ا÷نوبية للنادي الÈازيلي

ط-لب أات-ل-ت-ي-ك-و ناسسيونال الكولومبي،
ا–اد أام -ري -ك -ا ا÷ن -وب -ي -ة ل -ك-رة ال-ق-دم
Ãنح لقب كأاسس ““سسود أامريكانا““ لنادي
شس -اب -ي-ك-وي-نسس-ي الÈازي-ل-ي ،ب-ع-د أان راح
غ-ال-ب-ي-ة لع-ب-ي-ه ضس-ح-ي-ة ح-ادث –طم
طائرة.
وكان الفريق الÈازيلي ‘ طريقه ŸيدلÚ
Ÿواج-ه-ة أات-ل-ت-ي-ك-و ن-اسسيونال عندما –طمت
ال -ط -ائ -رة ‘ وقت م -ت -أاخ -ر م -ن ي -وم األث-ن.Ú

وذكر النادي الكولومبي ‘ بيان على موقعه
ع -ل -ى األنÎنت”” :ي-ط-الب أات-ل-ت-ي-ك-و ن-اسس-ي-ون-ال
ا–اد أامريكا ا÷نوبية لكرة القدم Ãنح لقب
كأاسس سسود أامريكانا لنادي شسابيكوينسسي لكرة
ال -ق -دم ،ت -ك -رÁا ل-ه ع-قب خسس-ارت-ه ال-ف-ادح-ة
وتخليدا لضسحايا ا◊ادث اŸميت التي جعلت
ري - - - - - - - -اضس - - - - - - - -ت - - - - - - - -ن - - - - - - - -ا ‘ ح- - - - - - - -داد””.
وأاضساف”” :بالنسسبة لنا ...شسابيكوينسسي سسيظل
Óبد بط Óلكأاسس سسود أامريكانا .””٢٠١٦
ل أ

أاشصيو ⁄ :أاتلق أاّي اتصصال من إا .البليدة

بعد أان فقد معظم لعبيه

من جهة أاخرى ،أاكد عبد النور كريبازة،
اŸن- -اج Òال- -ع- -ام ل- -ف- -ري- -ق ا–اد ال- -ب -ل -ي -دة لـ
””الشسعب”” ،أانه دخل ‘ مفاوضسات جد متقدمة
مع الÓعب الدو‹ السسابق صساحب  ٣٧ربيعا
حسس Úعشسيو ،وتوصسل إا ¤اتفاق رسسمي معه
Óمضس -اء ع -ل-ى ع-ق-د ي-رب-ط-ه ب-ال-ف-ري-ق Ÿدة
ل -إ
موسسم ،Úاألمر الذي نفاه الÓعب اŸغادر
لفريق أامل األربعاء منذ أايام ‘ اتصسال هاتفي
معه ،وكشسف أانه  ⁄يتلق أاي اتصسال من إادارة
إا–اد البليدة وأان التصسال الرسسمي الوحيد
الذي تلقاه ‘ الفÎة األخÒة كان من قبل
فريق شسبيبة بجاية و–ديدا من قبل اŸدرب
””خزار”” الذي أاعجب كثÒا باŸسستوى واللياقة
البدنية التي مازال يحتفظ بها الÓعب ،وهو
ما يبعث على التسساؤول ...قضسية للمتباعة.

عرضست أاندية الدرجة األو ¤الÈازيلي لكرة القدم ،إاعارة لعب Úإا ¤منافسسهم اÙلي
شسابيكوينسسي ‘ اŸوسسم اŸقبل ،بعدما فقد معظم لعبيه ‘ حادث –طم طائرة الفريق ‘
كولومبيا.
كما طلبت األندية من ال–اد الÈازيلي للعبة ،إاعطاء شسابكوينسسي إاعفاء من الهبوط
لدرجة أادنى Ÿدة ثÓث سسنوات.
وكان الفريق الÈازيلي ‘ طريقه ŸيدلŸ Úواجهة أاتليتيكو ناسسيونال ‘ ذهاب الدور
النهائي لكأاسس سسود أامريكانا عندما –طمت الطائرة التي تقل أافراده ‘ وقت متأاخر يوم
األثن.Ú
وذكر بيان األندية”” ،هذه أاقل لفتة Áكن أان نظهرها ‘ الوقت ا◊ا‹ للتأاكيد على تضسامننا
مع شسابيكوينسسي ،تسستند إا ¤رغبة صسادقة إلعادة بناء هذه اŸؤوسسسسة وترميم هذا ا÷زء
اŸفقود من الكرة الÈازيلية ””.و ⁄يعلق ال–اد الÈازيلي بشسكل فوري على هذا العرضس.
وتأاجلت جميع اŸباريات اÙلية ‘ الÈازيل Ÿدة أاسسبوع حدادا على الضسحايا.

تشسابي أالونسسو:

أا“نى اللعب مع رونالدو
‘ بايرن ميونيخ
أابدى تشسابي
أال -ونسس -و ،لعب
خ- - - -ط وسس - - -ط
ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ
األŸا،Ê
أام-ن-ي-ت-ه ب-تعاقد
ن- - - -ادي- - - -ه م - - -ع
كريسستيانو
رون - -ال - -دو ‚م
ري - -ال م- -دري- -د
اإلسسبا Êوزميله السسابق ‘ النادي اŸلكي.
ول- -عب أال- -ونسس- -و ب -ج -انب رون -ال -دو ÿمسس
سس- -ن- -وات ‘ ري- -ال م- -دري -د ،ق -ب -ل أان ي -رح -ل
لصسفوف النادي البافاري العام  ،٢٠١٤بعد
إا‚ازات وبطولت حققها مع اÒŸنغي.
ت -أال -ق رون -ال-دو م-ؤوخً-را م-ع اŸل-ك-ي ،ح-يث
سسجل  5أاهداف خÓل آاخر مبارات ،Úوقاد
الفريق لصسدارة جدول ترتيب الليغا ،وبفارق
 ٦ن - -ق - -اط ع- -ن ال- -وصس- -ي- -ف ب- -رشس- -ل- -ون- -ة.
وقال أالونسسو ،خÓل تصسريحاته إلذاعة ””أاوندا
سسÒو”” اإلسسبانية”” :كريسستيانو تكيّف مع أارضس
اŸلعب ،هو ليسس مهاجما صسريحا ولكنه يريد
أان يلعب قريبا من هذه اŸنطقة ،فهو يتوقع
أاين سستذهب الكرة والكث Òمن أاهدافه تكون
من اللمسسة األو.””¤
وأاضساف”” :أاعتقد أانه يؤودي بشسكل جيد،
فهو يأاخذ خطوة ويكون قريبا من اŸنطقة،
وأا“ن -ى ل -و ل -دي-ن-ا شس-خصس-ا م-ث-ل-ه ه-ن-ا ،أارق-ام
ك- - -ريسس- - -ت- - -ي- - -ان- - -و خ - -ي - -ال - -ي - -ة ب - -دون شسك””.
وعن رأايه ‘ زين الدين زيدان مدرب ريال
مدريد”” :بالتأاكيد زيدان فاجأا Êكمدرب⁄ ،
أاكن أاعرف كيف سسيفعل ذلك ،لقد سساعدنا
ك -ثÒا ل -ك-ي ن-ت-وج ب-ال-ع-اشس-رة  ،٢٠١٤و ⁄ي- - -ؤود
الفريق بشسكل جيد ،لكنه فاز با◊ادية عشسرة،
واآلن متصسدر بفارق  ٦نقاط ‘ الليغا””.
وعن توقعاته للكÓسسيكو”” :لعبو مدريد
ل -دي-ه-م الصسÓ-ب-ة ح Úت-أات-ي ه-ذه اŸب-اري-ات،
ل-دي-ه-م ال-ث-ق-ة وال-ق-وة ل-ت-خ-ط-ي ه-ذه ال-عقبات
دائًما””.
واختتم”” :برشسلونة يعا ‘ Êبعضس اللقاءات
خارج أارضسه ،لكنه أافضسل ‘ الهجمة اŸرتدة،
فهو قادر على تغي Òسس ÒاŸباراة ،و‘ فÎة
وج- -ود غ- -واردي -ول ،ك -ان -وا أافضس -ل ‘ ال -ل -عب
بالسستحواذ””.

األندية الÈازيلية تقدم عرضصا إلنقاذ مسصتقبل شصابيكوينسصي

نادي الشسباب السسعودي

سصامي ا÷ابر مرتاح لعودة بن يطو

عّ- - -ب- - -ر م- - -درب ن - -ادي الشس - -ب - -اب
السس- -ع -ودي ل -ك -رة ال -ق -دم سس -ام -ي
ا÷اب -ر ،ع -ن ارت -ي -اح -ه ل -ع -ودة
اŸه -اج -م ا÷زائ -ري ﬁم -د ب -ن
ي-ط-و ال-غ-ائب ع-ن اÓŸعب م-نذ
لصسابة،
أاك Ìمن شسهر بسسبب ا إ
قبل أايام عن اŸواجهة القوية
ضسد الهÓل.
ال -ه -داف السس -اب -ق ل -وف-اق سس-ط-ي-ف،
شسارك ‘ ا◊صسة التدريبية لنادي الشسباب
السسعودي يوم الثÓثاء ،اسستعدادا للقاء الهÓل
يوم ا÷معة اŸقبل ضسمن مباريات ا÷ولة ١١
من البطولة السسعودية دوري جميل.
ومن اÙتمل أان يسسجل هداف الفريق
السسعودي عودته للمنافسسة Ãناسسبة مواجهة
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة اŸق- -ب- -ل ،ب -حسسب الصس -ح -اف -ة

اÙلية.
ومن اÙتمل أان يسسجل هداف
ال - -ف - -ري - -ق السس - -ع - -ودي ع - -ودت - -ه
للمنافسسة مواجهة يوم ا÷معة
اŸق - -ب- -ل ،ب- -حسسب الصس- -ح- -اف- -ة
اÙلية.
يذكر ،أان بن يطو قد أاصسيب
بتمزق ‘ العضسلة اÿلفية خÓل
مباراة الفريق أامام الفتح ()٠ / ٢
ب -رسس -م ا÷ول -ة السس -اب -ع -ة م -ن ال -ب-ط-ول-ة
السسعودية .وقد غاب عن اÓŸعب Ÿدة شسهر
ونصسف.
ويتأالق ﬁمد بن يطو ‘ البطولة السسعودية
بتقدÁه مسستوى فني جيد ‘ هجوم الشسباب
مسسج Óخمسسة أاهداف.

كلوب :كوتينيو يغيب عن اÓŸعب حتى بداية العام اŸقبل

لŸا Êي- -ورغ- -ن
كشس- -ف ا أ
كلوب ،اŸدير الفني لفريق
ل‚ليزي لكرة
ل-ي-ف-ربول ا إ
القدم ،أانه سسيفتقد جهود
لعب خط الوسسط فيليبي
ك- -وت -ي -ن -ي -و ،ح -ت -ى ب -داي -ة
ال-ع-ام اŸق-ب-ل بسس-بب إاصسابة
‘ الكاحل.
ج - -اء ذلك ب - -ع- -دم- -ا خضس- -ع
ك -وت -ي -ن-ي-و ل-ف-ح-وصس-ات وأاشس-ع-ة
طبية للوقوف على حالة اإلصسابة التي تعرضس
لها خÓل اŸباراة التي انتهت بفوز ليفربول
على سسندرلند  / ٢صسفر ،ضسمن منافسسات
البطولة اإل‚ليزية اŸمتازة.
وقال كلوب ‘ تصسريحات لهيئة اإلذاعة
الÈي- -ط- -ان -ي -ة «ب -ي.ب -ي.سس -ي» ،ع -ل -ى ه -امشس
اŸباراة التي انتهت بالفوز على ليدز بونايت ٢

 /صسفر ‘ دور الثمانية بكأاسس
رابطة اÎÙف Úاإل‚ليزية،
«ف -ل -ي -ي-ب-ي (ك-وت-ي-ن-ي-و) إا ¤ن-ح-و
خ- -مسس- -ة أاسس- -اب- -ي- -ع ك- -ي ي- -ع -ود
للمشساركة معنا””.
وأاضس -اف ‘ ،إاشس -ارة ل -غ -ي-اب
الÓعب عن اŸباراة األخÒة،
سسننتظر ونرى ،لن يكون جاهزا
‘ هذه اŸباراة (أاي أامام ليدز)
وعدد من اŸباريات اŸقبلة.
ولعب كوتينيو دورا بارزا ‘ النتائج ا÷يدة
للفربول هذا اŸوسسم ،حيث سساعد الفريق ‘
الصس -ع -ود ل -ل -م -رك -ز ال -ث -ا Êب -ج -دول ال -ب -ط-ول
اŸمتازة.
ل -ك -ن اإلصس -اب -ة سس -ت -ب -ع -ده ع -ن ال-ف-ري-ق ‘
مبارياته اŸقررة خÓل ديسسم ،Èبينها مباراتا
إايفرتون ومانشسسس Îسسيتي.

البطولة التونسسية

النادي اإلفريقي مهدد بخصصم  ٦نقاط من رصصيده
هدد اإل–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا» ‘ ،مراسسلة وجهها للنادي اإلفريقي التونسسي بانتهاء
أاجل تسسديد مسستحقات الÓعب السسابق ماط موسسيلو ،منذ األحد اŸاضسي ،وأانه سسيتم خصسم ٦
نقاط من رصسيد الفريق ‘ البطولة بسسبب عدم دفع مبلغ  ٨٠٠أالف دينار لفائدة الكونغو‹.
وذكرت التقارير التونسسة ،أامسس األربعاء ،أان حالة اسستنفار ‘ النادي اإلفريقي من أاجل التوصسل
إا ¤حل مع ﬁامي الÓعب موسسيلو لتفادي العقوبة.
وطلبت إادارة النادي اإلفريقي مهلة إاضسافية تقدر بثÓثة أاشسهر لتسسديد اŸبلغ اŸطلوب ،وهي
حاليا ‘ انتظار موافقة الÓعب الكونغو‹ على العرضس خÓل السساعات القادمة.

á°VÉjQ

ألخميسض  ٠١ديسصمبر  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  3٠صصفر  ١٤3٨هـ

لو:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

الرائد ‘ مهمة صضعبة ببلعباسس

سسيقوم رائد ترتيب البطولة اÎÙفة
لو ¤م- -وب- -ي- -ل- -يسش ل- -ك -رة ال -ق -دم ،ا–اد
ا أ
ا÷زائ -ر ،ب -ت -ن -ق -ل ﬁف -وف ب -اıاط-ر إا¤
سس -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسش ‘ ،ال-وقت ال-ذي يÎقب
اÓŸح - -ق - -ون ت- -عÌهÃ ،ن- -اسس- -ب- -ة ا÷ول- -ة
ال-ث-ال-ث-ة عشس-رة ل-ل-م-ن-افسس-ة اŸق-ررة نهاية
لسسبوع.
هذا ا أ
سصيجد ألرأئد ألعاصصمي ( ٢3نقطة) ،ألذي
فاز ‘ أ÷ولة أألخÒة على نصصر حسص Úدأي
( ،)١-٢بعضض ألصصعوبات أمام مضصيفه ألبلعباسصي
(١٥ - ٧ن) ألذي يطمح لÓرتقاء إأ ¤أŸرأكز
أألو ‘ ¤ألÎتيب.
وتبقى تشصكيلة سصوسصطارة ،ألتي  ⁄تنهزم منذ
ق -دوم أŸدرب أ÷دي -د أل -ب -ل -ج -ي -ك-ي ب-ول ب-وت،
مطالبة بحسصن تسصي Òهذه أÿرجة وإأل سصيلتحق
بها أو يتجاوزها أÓŸحقون أŸباشصرون.
وسص -يسص -ت -ق-ب-ل م-ول-ودي-ة وه-رأن (٢١ - ٢ن)
صص -اح -ب -ة مشص -وأر ب -دون خ -ط-إا ت-ق-ري-ب-ا ،شص-ب-ي-ب-ة
ألسصاورة (١٨ - ٦ن) وكلها عزم على أفتكاك
ن -ق -اط أŸب -ارأة م -ن أج -ل ألÎب -ع ع -ل -ى ك -رسص-ي
أل- -ري- -ادة ‘ ح- -ال سص- -ق- -وط أل -رأئ -د ‘ سص -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسض .ل -ك -ن أŸه-م-ة ل-ن ت-ك-ون سص-ه-ل-ة ع-ل-ى
““أ◊مرأوة““ أمام ‡ثل أ÷نوب ألغربي ألذي أدى
مشصوأرأ موفقا منذ بدأية أŸوسصم جعله يحتل
مرأتب متقدمة ‘ ألÎتيب ألعام.
أم- -ا أوŸب- -ي أŸدي- -ة““ ،ألضص- -ي -ف أŸف -اج -أاة““
للمنصصة ألشصرفية (٢٠ - 3ن) ،فسصيكون ‘ مهمة
صص -ع -ب -ة ب -ت -ي-زي وزو Ÿوأج-ه-ة أل-ف-ري-ق أÙل-ي
شصبيبة ألقبائل ( ١3 - ١١نقطة) ألذي خيب آأمال
أنصصاره منذ بدأية موسصم .٢٠١٧-٢٠١٦
وسص- -ت- -ك- -ون لÓ- -ع -ب -ي أŸدرب سص -ي -د أح -م -د
سص -ل -ي-م-ا Êأورأق رأب-ح-ة أم-ام تشص-ك-ي-ل-ة ق-ب-ائ-ل-ي-ة
عاجزة عن –قيق ألفوز Ãيدأنها منذ أ÷ولة
أألو ¤وه -ي حصص -ي -ل -ة ل ت -ب -عث ع -ل -ى ألرت -ي-اح
ب -ال -نسص-ب-ة ل-ف-ري-ق ك-ان ‘ ألسص-اب-ق صص-عب أŸن-ال
Ãلعب  ١نوفم.È
وسصتتوخى مولودية أ÷زأئر (٢٠ - ٤ن) أ◊ذر
من سصريع غليزأن (١١ - ١٥ن) ألعائد بقوة –ت
إأشص- -رأف أŸدرب أل- -ت- -ونسص- -ي م- -ع- -ز ب- -وع- -ك- -از.
وسص-يسص-ت-ن-ف-د أل-ع-اصص-م-ي-ون ل-ق-اءه-م أل-ث-ا Êب-دون
حضص -ور أنصص -اره -م ،ح -يث سص -ي-ك-ون-ون م-ط-ال-بÚ
بتفادي أي تع Ìمن أجل ألبقاء ‘ ألسصباق نحو
أللقب.
وسصيسصتقبل وفاق سصطيف (١9 - ٥ن) –ت
إأشص- -رأف أŸدرب ع- -ب -د أل -ق -ادر ع -م -رأ Êأل -ذي
رفضصت أسص- -ت- -ق- -ال -ت -ه م -ن ط -رف إأدأرة أل -ن -ادي،
تشصكيلة مولودية بجاية (٧ - ١٦ن) ألتي تعاÊ

أألمّرين باحتÓلها مؤوخرة ألÎتيب.
ورغم أن ألوفاق سصيكون مرشصحا للفوز بنقاط
أل -ل -ق -اء ،إأل أن -ه سص-ي-أاخ-ذ أل-ف-ري-ق ألضص-ي-ف ب-عÚ
ألعتبار ،كونه قادرأ على –قيق أŸفاجأاة‘ ،
أنتظار إأجرأء مبارياته ألثÓث أŸتأاخرة وكله
أمل ‘ أÿروج من عنق ألزجاجة.
وسصيحتضصن ملعب  ٥جويلية أألوŸبي على
وقع ألدأربي ألعاصصمي ب Úأ–اد أ◊رأشض (-١٠
١3ن) وشصباب بلوزدأد (١٢ - ١3ن) ‘ ،مبارأة تعد
ب - -ال - -ك - -ث Òب Úأ÷اري - -ن ألسص- -اع- -ي Úل- -ت- -حسصÚ
وضصعيتيهما ‘ ألÎتيب ألعام.
أ◊رأشصيون يرغبون ‘ موأصصلة صصحوتهم،
كونهم  ⁄ينهزموأ ‘ أŸباريات أألربع أألخÒة،
‘ ح Úألشصباب ألبلوزدأدي يطمح من جهته
Ÿغادرة أŸنطقة أ◊مرأء ‘ أسصرع وقت ‡كن.
وسصيخوضض نصصر حسص Úدأي (١٢ - ١3ن)،
أل -ذي لزأل ي -ت -ل -ذذ نشص-وة أل-ف-وز ع-ل-ى م-ول-ودي-ة
بجاية ‘ لقاء ألكأاسض ،مبارأة صصعبة أمام دفاع
ت-اج-ن-انت (١٥ - ٨ن) وأل -ق -ادر ع -ل -ى ﬂادع-ة
ألنصصرية بالعاصصمة.
أخÒأ ،سص -ت -ع -رف ه -ذه أ÷ول -ة إأج-رأء دأرب-ي
شص -ي -ق ب -ب -ات -ن -ة ب Úألشص-ب-اب أÙل-ي (١٤ -9ن)
وشصباب قسصنطينة (١3 - ١٢ن) وألذي يبدو ألول
وهلة متكافئا ومفتوحا على كل ألحتمالت.

برنامج مباريات ا÷ولة  13للمحÎف األول
موبيليسس أايام اÿميسس ،ا÷معة والسضبت:
اÿميسش  ١ديسسم( Èسسا )١6:٠٠
سص -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض :أ–اد ب-ل-ع-ب-اسض  -أ–اد
أ÷زأئر
ا÷معة  2ديسسم( Èسسا )١6:٠٠
أ÷زأئ -ر ( ٥ج -وي -ل -ي-ة) :أ–اد أ◊رأشض -
شصباب بلوزدأد
أ÷زأئر (عمر حمادي) :مولودية أ÷زأئر
 سصريع غليزأن (سصا  ١٧:٠٠بدون جمهور)سصطيف :وفاق سصطيف  -مولودية بجاية
السسبت  3ديسسم( Èسسا )١6:٠٠
باتنة :شصباب باتنة  -شصباب قسصنطينة (سصا
)١٥:٠٠
أ÷زأئر ( ٢٠أوت) :نصصر حسص Úدأي -
دفاع تاجنانت
وهرأن (زبانة) :مولودية وهرأن  -شصبيبة
ألسصاورة (بدون جمهور)
تيزيز وزو :شصبيبة ألقبائل  -أوŸبي أŸدية

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

اŸهرجان الوطني للكرة
الطائرة على الرمال

توقع مشضاركة  200متنافسس
‘ موعد غرداية
من أŸنتظر أن يشصارك  ٢٠٠متنافسض
‘ أŸهرجان ألوطني للكرة ألطائرة على
ألرمال وكرة ألسصرعة ،أŸقرر بغردأية من
 ٢3إأ ٢٦ ¤ديسصم ،٢٠١٦ Èبحسصب ما علم
من أل–ادية أ÷زأئرية للرياضصة للجميع.
Áث- - -ل ه- - -ؤولء أŸشص- - -ارك - -ون أل - -ه - -وأة،
ألرأبطات ألولئية ألتابعة للهيئة ألفيدرألية
وألتي يقدر عددها بـ ،3٢بحسصب ما أفاد به
ألرئيسض ألهادي مصصاب.
تعد هذه ألطبعة ألثا
م
ن
ة
Ÿ
ه
رجان ألكرة
أل -ط -ائ-رة ع-ل-ى أل-رم-ال ،وأل-ط-ب-ع-ة أل-ث-ان-ي-ة
بالنسصبة لكرة ألسصرعة ،يضصيف أŸصصدر.
ك -م -ا أف -اد مصص -اب ،أن -ه ““ع -ل -ى ه -امشض
أل -نشص -اط -ات أل -ري -اضص -ي -ة ،سص -ت -ن -ظ -م أيضص-ا
نشصاطات ثقافية وترفيهية وسصياحية““.
من جهة أخرى ،تقرر إأجرأء أŸهرجان
أل-ع-رب-ي ل-ل-ري-اضص-ة ل-ل-ج-م-ي-ع وك-رة ألسص-رعة
بولية ألوأدي ،ما ب ٢٠ Úو ٢٥مارسض ٢٠١٧
بحضصور أك Ìمن  ١٠بلدأن عربية ،بحسصب
ما كشصفته ألهيئة.
وسصتنظم خÓ
ل
ه
ذ
أ
أ
Ÿ
ه
ر
ج
ا
ن
،
أ
ل
ذي
ي -ج -رى بشص -ع -ار ““ك -ل -ن -ا م -ن أج -ل ت -ط -وي -ر
ألسص- -ي- -اح- -ة أل -ري -اضص -ي -ة““ ،ع -دة نشص -اط -ات
رياضصية ،على غرأر ألتزحلق على ألرمال،
ألكرة ألطائرة على ألرمال ،كرة ألقدم على
ألرمال ودورأت حول أŸدينة ،باإلضصافة
إأ ¤سصباقات شصعبية.
وت- -ه- -دف أل- -ه- -ي- -ئ -ة م -ن ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه
أل-ت-ظ-اه-رة““ ،ت-نشص-ي-ط ألسص-ي-اح-ة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأÿارج-ي-ة وألسص-م-اح ıت-ل-ف أŸوأط-نÚ
Ãمارسصة رياضصتهم أŸفضصلة““.

تسسوية رزنامة القسسم
اŸمتاز «ب» لكرة السسلم

لقاء شس.ع“ Úوشضنت -
م.شضرشضال يوم السضبت بشضرشضال
سصتجرى ،يوم ألسصبت ،مبارأة متأاخر عن
ب -ط -ول -ة أل-قسص-م أŸم-ت-از «ب» ل-ك-رة ألسص-ل-ة
(رجال) ،ب Úشصباب ع“ Úوشصنت ومولودية
شصرشصال ◊سصاب أ÷ولة أألو ¤للمنافسصة.
وك - -انت ه - -ذه أŸب - -ارأة م - -ق- -ررة ب- -عÚ
“وشصنت ،إأل أن غياب آأله  ٢٤ثانية ،جعلت
أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألسصلة ت›Èها
بشصرشصال ،تطبيقا للقوأن ÚأŸعمول بها.
وي-ح-ت-ل ف-ري-ق شص-ب-اب “وشص-نت أŸرك-ز
أل -ث-الث رف-ق-ة شص-ب-ي-ب-ة أŸسص-ي-ل-ة ب-رصص-ي-د ٤
ن-ق-اط ،ب-ي-ن-م-ا ت-ق-ب-ع م-ول-ودي-ة شص-رشص-ال ‘
أŸرتبة أألخÒة بثÓث نقاط.

ألعدد
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بطولة إافريقيا لكرة اليد  -سسيدات اليوم (سسا :) ١٥:٠٠ا÷زائر ــ غينيا

ا÷زائرية أامام مهمة –قيق أاول فوز ‘ اŸنافسضة

ي- -ل- -ت- -ق- -ي ،ظ- -هÒة ال- -ي- -وم ،ال -ف -ري -ق
الوطني لكرة اليد سسيدات ،مع نظÒه
ال -غ-ي-ن-ي ب-رسس-م وق-ائ-ع م-واج-ه-ة ا÷ول-ة
الثانية من منافسسة بطولة أا· إافريقيا
ال -ت -ي ت -ت-واصس-ل ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-أان-غ-ول إا¤
غاية  7ديسسم Èا÷اري والتي سستكون
بداية من السساعة  ١٥:٠٠مسساء بتوقيت
ا÷زائر.

نبيلة بوقرين

تسصعى لعبات أ÷زأئر إأ– ¤قيق أول فوز
لهن ‘ ألطبعة  ٢٢من أŸنافسصة ألقارية من
خ Ó-ل أإلط -اح -ة ب-اŸن-ت-خب أل-غ-ي-ن-ي ،ب-ع-دم-ا
أصصبحت لديهن فكرة عن طريقة لعبه عقب
أŸوأج -ه -ة أل -ت -ي ج -م -ع-ت-ه ‘ أول ج-ول-ة ضص-د
تونسض ،ما يعني أن أÛموعة سصتدخل برغبة
أكÈلتحقيق نتيجة إأيجابية.
شصبÓت أŸدرب قرنان أمام مأامورية سصهلة
بعضض ألشصيءÃ ،ا أن منافسصاتهن لسصن قويات
كثÒأ وبإامكانهن ألفوز عليهن ‘ حال سصيطرن
ع -ل -ى ›ري -ات أل -ل-ق-اء و ⁄ي-رك-ت Íأألخ-ط-اء
أŸاضصية بسصبب غياب ألتناسصق وألنسصجام بÚ
أÛموعة ألتي أعتمد عليها ألطاقم ألفني.
لهذأ فإان أألمور سصتكون أك Ìوضصوحا أمام
زم -ي Ó-ت ت -ي-زي م-ن أج-ل –ق-ي-ق أل-ف-وز ق-ب-ل
خوضض موأجهة أ÷ولة أألخÒة بهدف ضصمان
أحتÓل مركز جيد وتفادي موأجهة صصاحب
أŸركز أألول من أÛموعة أألو ‘ ¤ألدور

رب -ع أل -ن -ه -ائ -ي وأل -ذي سص -ي-ك-ون ب-نسص-ب-ة ك-بÒة
صصاحب أألرضض وأ÷مهور أنغول.
من هذأ أŸنطلق ،فإان أŸنتخب ألوطني
مطالب بتحقيق ألفوز أليوم ،ألن أŸوأجهة
تعد أألك Ìسصهولة على ألورق رغم أختÓف
أŸعطيات ،أذ  ⁄يعد هناك فرق ضصعيفة Ãا
أن أ÷ميع شصارك ‘ أŸنافسصة بهدف ألتأاهل
Óدوأر أألو ¤وه - -ذأ ه- -و م- -ا ي- -رغب ف- -ي- -ه
ل --أ
أل -ق -ائ -م -ون ع-ل-ى أل-ك-رة ألصص-غÒة أ÷زأئ-ري-ة،
خ -اصص -ة أن -ن -ا ‰لك ›م -وع -ة م-ن ألÓ-ع-ب-ات
أل Ó-ت -ي ب -إام -ك-ان-ه-ن إأع-ط-اء أل-ك-ثÃ Òا أن-ه-ن
صصغÒأت ‘ ألسصن ،لكن تبقى تنقصصهن بعضض
أÈÿة وألتجربة ،إأضصافة إأ ¤لعب أك Èعدد
من أللقاءأت حتى يكون ألتناسصق وألنسصجام
بينهن.
يأاتي ذلك بعد ألهزÁة ألتي تعرضض لها
ألفريق ألوطني ‘ أ÷ولة أألو ¤من أŸنافسصة
أمام نظÒه ألكونغو‹ بنتيجة  ٢٥هدف مقابل
 ،١9أي بفارق  ٦أهدأف فقط ،وهذأ دليل
على أن أ÷زأئريات بإامكانهن ألفوز أليوم،
كون أŸنافسض ألسصابق أقوى من غينيا ،قبل
موأجهة تونسض ‘ أŸوأجهة أألخÒة.
Óشصارة فإان سصيدأت أ÷زأئر ضصمنّ ألتأاهل
ل إ
ل -ل-دور رب-ع أل-ن-ه-ائ-ي ب-ع-دم-ا أنسص-حب أل-ف-ري-ق
أŸصصري من أŸنافسصة .وحسصب قانون أللعبة،
فإان أصصحاب أŸرأكز أألربعة أألو ¤يتأاهلون،
يبقى على أ÷زأئريات فقط –سص ÚألÎتيب
لتفادي أŸنتخبات ألقوية مسصتقب Óمن أجل
بلوغ ألهدف أŸسصطر وهو أŸربع ألذهبي.

كأاسش إافريقيا لكرة القدم (إاناث)

الكامÒون تواجه نيجÒيا ‘ النهائي

اÛموعة ا أ
لو( ¤لقاء متأاخر  /سسا
١٥:٠٠
شس - -
ر
ش
س
ا
ل
:
ش
س
ب
ا
ب
ع Úم- -وشس- -نت ـ
مولودية شسرشسال

لزمة اŸالية دفعت ““الصسفراء““ للتفك ‘ Òبيعه
ا أ

«العميد”” والنصضرية يتنافسضان على خدمات الÓعب حّراق

أاصسبح لعب ا–اد ا◊راشش
شس - -مسش ال - -دي- -ن حّ- -راقﬁ ،ل
صسراع كب Òب Úفريقي نصسر
حسس Úداي وم - - - - -ول- - - - -ودي- - - - -ة
ا÷زائ - -ر م - -ن أاج - -ل ال - -ظ - -ف- -ر
ب - - -خ - - -دم - - -ات - - -ه خ Ó- - -ل فÎة
الن -ت -ق -الت الشس -ت -وي -ة ال -ت-ي
سس - -ت- -ن- -ط- -ل- -ق ‘  ١٥ديسسمÈ
اŸقبل.

أك Èدفع إأدأرة ““ألصصفرأء““ للÎيث لغاية أ◊صصول
على ألعرضض أŸا‹ أألفضصل.

التحضضÒات Ÿواجهة الشضباب متواصضلة

عمار حميسسي

لفت تأالق حرأق منذ أنطÓق أŸوسصم أ◊ا‹،
أنظار عدة أندية أبدت رغبتها ‘ ألتعاقد مع
ألÓ- -عب ،أل- -ذي سص- -ي- -ن- -ت- -ه- -ي ع -ق -ده م -ع أ–اد
أ◊رأشض ،شص-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة أŸق-ب-ل ،ح-يث سص-ي-كون
حينها حّرأ من أي ألتزأم.
يبدو أن ألنصصرية و«ألعميد““ لن ينتظرأ إأ¤
غاية نهاية أŸوسصم للحصصول على خدمات هذأ
أل Ó-عب أŸوه -وب ،خ -اصص -ة أن -ه -م -ا ي -ط -م-ح-ان
لتحقيق أهدأف مهمة خÓل مرحلة ألعودة من
ألبطولة.
ومنح رئيسض أ–اد أ◊رأشض ﬁمد ألعايب،
إأشص-ارأت إأي-ج-اب-ي-ة ع-ن إأم-ك-ان-ي-ة ألسص-م-اح برحيل
حّرأق خÓل ““أÒŸكاتو““ ألشصتوي ،ألنه يدرك أن
رح -ي -ل ح -رأق ›ان -ا ‘ ن-ه-اي-ة أŸوسص-م وب-غضض
أل -ن -ظ -ر ع-ن أÿسص-ارة أل-ف-ن-ي-ة ،فسص-ت-ك-ون ه-ن-اك

خسصارة مالية سصيكون من ألصصعب تعويضصها.
من جهته يبدو ألÓعب متحمسصا للغاية من
أجل خوضض Œربة جديدة ،بعد أن أدرك أن
أ–اد أ◊رأشض ل -ن ي -ل -ب -ي ط -م -وح -ات -ه أل -ف -ن -ي -ة
أŸتمثلة ‘ أŸنافسصة على أأللقاب ،وحتى من
ألناحية أŸالية ألÓعب مازأل ينتظر أ◊صصول
على مسصتحقاته ألعالقة منذ أŸوسصم أŸاضصي.
و“ر إأدأرة ““ألصص- -ف- -رأء““ ب- -فÎة صص- -ع- -ب- -ة م -ن
ألناحية أŸالية ،حيث زأدت ألضصغوطات على
ألفريق من جميع ألنوأحي وهو ما جعل رئيسض
ألفريق يفكر ‘ إأيجاد ﬂرج ولو على حسصاب
مسصتوى فريقه ،من خÓل بيع أفضصل لعبيه من
أجل تغطية ألعجز أŸا‹ ألذي Áر به ألفريق.
وع -رضصت إأدأرة ““أل -ع -م-ي-د““ م-ب-ل-غ  ٧٠٠مليون
سصنتيم مقابل أ◊صصول على خدمات ألÓعب،
أألمر ألذي جعل إأدأرة ألنصصرية تقدم عرضصا

وأصص -ل أل -ف-ري-ق –ضصÒأت-ه –سص-ب-ا Ÿوأج-ه-ة
شص -ب -اب ب -ل -وزدأد ‘ أ÷ول-ة  ١3ل-ل-رأبطة أألو¤
موبيليسض ألتي سصتجرى ،غدأ أ÷معةÃ ،لعب ٥
جويلية أألوŸبي حيث يطمح ألفريق Ÿوأصصلة
ألنتصصارأت.
ورفضض أŸدرب شصارف إأجرأء مبارأة ودية
ق -ب -ل م -وأج-ه-ة شص-ب-اب ب-ل-وزدأد ،ت-ف-ادي-ا إلره-اق
ألÓعب ،Úحيث ” ألÎكيز على ألتدريبات فقط
ح-ت-ى ي-ب-ق-ى ألÓ-ع-ب-ون ﬁاف-ظ Úع-ل-ى ل-ياقتهم
ألبدنية.

تواصضل غياب بن رقية وبن خلف الله

ي -غ -يب وسص -ط أŸي -دأن ب -ن رق -ي -ة ج-ل-ول ع-ن
م -وأج -ه -ة شص-ب-اب ب-ل-وزدأد بسص-بب أإلصص-اب-ة أل-ت-ي
ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا ،ح -يث سص-ي-ع-ود ب-دأي-ة م-ن أ÷ول-ة
أŸق-ب-ل-ة .ك-م-ا سص-ت-ع-رف م-وأج-ه-ة ألشصباب غياب
أل Ó-عب خ -ل -ف أل -ل -ه بسص -بب ع -دم أن -ت-ظ-ام-ه ‘
ألتدريبات.
ولن تطرح هذه ألغيابات أي أشصكال بالنسصبة
للمدرب شصارف ألذي Áلك أ◊لول ‘ ألوسصط
من خÓل توأجد عدة لعب ‘ Úجاهزية جيدة،
على غرأر حرأق ومÓل.

تأاهل أŸنتخب ألنيجÒي لكرة ألقدم إأ ¤نهائي كأاسض أ· إأفريقيا  ٢٠١٦للسصيدأت ،عقب فوزه
على جنوب إأفريقيا Ã ٠/ ١دينة ليمبي (جنوب ـ غرب ألكامÒون).
سصجلت ألهدف ألوحيد ‘ مبارأة نصصف ألنهائي ألÓعبة ديزيري أوبارأنوزي ‘ ألدقيقة ،٥٤
ليلتحق فريق ‚Òيا ،حامل أللقب ،بالكامÒون ‘ ألنهائي ،أŸقرر يوم ألسصبت أŸقبل ،بياوندي.
وبرمج أللقاء من أجل أŸرتبة ألثالثة يوم أ÷معة .وكان أŸنتخب ألكامÒو Êقد تأاهل أإ¤
أÙطة أألخÒة من أŸنافسصة بعد تغلبه على غانا ( )٠ / ١بفضصل هدف رأيسصا فودجيو ‘
ألدقيقة .٧١

ريال مدريد

بايل يخضضع لعملية جراحية ‘ الكاحل
أع- -ن ن- -ادي ري- -ال م- -دري- -د ،م -تصص -در أل -دوري
أإلسصبا Êلكرة ألقدم ،أن ‚مه ألدو‹ ألويلزي
غاريث بايل ،خضصع ،يوم ألثÓثاء ‘ ،لندن ،لعملية
جرأحية ‘ كاحل قدمه أليمنى.
أوضصح ألنادي أŸلكي ‘ بيان له ،أن غاريث
بايل خضصع لعملية جرأحية ناجحة ،ألثÓثاء ،بعد
أن تعرضض إلصصابة ‘ أوتار كاحل قدمه أليمنى.
وكان بايل قد تعرضض إلصصابة ،قبل أسصبوع‘ ،
أŸب -ارأة ضص -د سص -ب -ورت -ي -ن -غ لشص-ب-ون-ة ألÈت-غ-ا‹ ‘
لشصبونة ‘ ،أ÷ولة أÿامسصة من دور أÛموعات
Ÿسصابقة دوري أبطال أوروبا ( )٢ / ١وأضصطر إأ¤
ت -رك م -ك -ان -ه ب -ع -د سص -اع -ة م -ن أل -ل-عب ،ل-ت-كشص-ف
أل-ف-ح-وصص-ات أل-ت-ي خضص-ع ل-ه-ا ب-ع-د ذلك ،إأصص-اب-ته
بالتوأء ‘ أوتار كاحله أألÁن.
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 م٢٠١٦  ديسصمبر٠١ إلخميسض
 هـ١٤3٨  صصفر3٠ وإفق لـŸإ

QUOTIDIEN NATIONAL D‘INFORMATION
EPE SPA ECH-CHAAB
01 AVENUE PASTEUR ALGER
TEL/FAX : 021 73.60.59
COMPTE CPA AGENCE EMIR EL KHETTABI
N° 004 00117 401709520190
TARIFS PUBLICITAIRES
A COMPTER DU 01 JANVIER 2013

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

PUBLICITE NOIR ET BLANC
hors taxe
154.875,00
263.025,00
86.940,00
47.880,00
23.100,00
9.975,00
5.145,00
51.030,00
46.305,00
20.475,00

tva 17%
26.328,75
44.714,25
14.779,80
8.139,60
3.927,00
1.695,75
874,65
8.675,10
7.871,85
3.480,75

PUBLICITE COULEURS
hors taxe
233.047,50
310.327,50
130.410,00
65.625,00
34.912,50
15.456,00
9.187,50
76.545,00
68.775,00
30.660,00

tva 17%
39.618,08
52.755,68
22.169,70
11.156,25
5.935,13
2.627,52
1.561,88
13.012,65
11.691,75
5.212,20

montant ttc
181.203,75
307.739,25
101.719,60
56.019,60
27.027,00
11.670,75
6.019,65
59.705,10
54.176,85
23.955,75

montant ttc
272.665,58
363.083,18
152.579,70
76.781,25
40.847,63
18.083,52
10.749,38
89.557,65
80.466,75
35.872,20

PUBLICITE POUR ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE ET NOTAIRES

tarif special
surface
01 page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page

ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE
tarifs hors taxe
25.000,00
9.500,00
4.500,00
3.000,00
1.450,00
1.000,00

NOTAIRES
tarifs hors taxe
13.625,41
7.032,48
3.955,77
2.285,56
1.137,61
703,25

فالك فال إÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
الخميسش  ٠١ديسصمبر ٢٠١٦

إ◊مل

أاجمل اأ’شصياء قضصاء وقتك مع
شصخصش يتحّدث ببراءة،
ويضصحك بطريقة ُتشصعرك أانّ
أاوجاع الحياة انتهت.
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الموافق لـ  ٢9صصفر  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧١9٧:

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
للشصوأرب فوأئد

عيشش وتأأ...⁄بأشش اÿطرة ا÷أية تتعلم

إلثور

صصدق من قال :جمال المكان
بمن رافقك إاليه ،وجمال الوقت
بمن شصاركك فيه.

إ÷وزإء

الحياة كالورود تحتاج دائماً من
يراها من الناحية اأ’جمـل دون
النظر إالى اأ’شصواك الجارحة
فيها.

تعيشش آاخر سص’Óت اأ’نيو في أاقصصى شصمال جزر اليابان،
و’ يتعدى عدد الباقين منهم على قيد الحياة سصوى آا’ف
قليلة.
وأ’ن الرجال يطلقون شصواربهم على طبيعتها ،فإانها كثة
غ -زي -رة ط -وي -ل -ة تسص -د م -ن-اف-ذ ال-ف-م واأ’ن-ف ،وه-ي ب-ذلك
تفيدهم في تدفئة الهواء البارد قبل أان يتنفسصوه.
أاما عندما يشصرب فإانه ’ يفعل إا’ بعد أان يحمل شصاربه
على حامل خاصش يرفعها بعيدا ً عن اإ’ناء.
واأ’غرب من ذلك أان المرء قبل أان يفعل ذلك يغمسش
أاطراف حامل الشصارب في الشصراب ذاته ،ويلقى بقطرات
من الشصراب على كتفه اأ’يسصر.
وعرفوا عنهم عادة عدم مسش الشصعر ،والغريب أان لغتهم
اأ’صص -ل -ي -ة ذات ل-ه-ج-ات م-ت-ع-ددة ،م-م-ا ي-دل ع-ل-ى أان ت-لك
القبيلة كانت كبيرة متشصعبة العشصائر والمواطن في وقت
من اأ’وقات ،ويعيشصون في قرى قرب سصاحل البحر.
وح-ي-ات-ه-م ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى صص-ي-د السص-مك ب-اع-ت-ب-اره غ-ذائ-هم
الرئيسصي وقنصش حيوانات المناطق الباردة ذات الفراء،
يسصتخدمونها ثيابًا تجلب لهم الدفء ،ويبطنون أاكوامهم أاو
يتخذون منها فراشصًا وبسصاطًا ،ووظيفة اأ’نيو في حياة
القبيلة ’ تتعدى مهام الصصيد وا’تجار ،أاما عدا ذلك
من اأ’عمال فمن شصأان النسصاء حتى الشصاق منها.

º∏©J πg
^ أان الحزن الذي ينتأبك
في بعضش الليألي دون سسبب يكون عبأرة عن ُدفعة
ُمتأأخرة من مواقف مُؤولمة قديمة تمأسسكت فيهأ
وكأن ُيفترضش أان تبكي حينهأ؟
^ أان غألبأ مزاجك عند إاسستيقأظك صسبأحًأ هو
مقيأسش سسعأدتك أاو غضسبك طول اليوم؟

ومضشــــــــــة
افتراضصك لحسصن النية ليسصت سصذاجة،
ومعاملتك الطيبة للناسش ليسصت ضصعًفا،
Óفضصل دائًما ليسصت رؤوية قصصيرة
وتّوقعك ل أ
النظر؛ اإ’يجابية أاسصلوب حياة جميلة.

‘ حبّك يأ بÓدي
وفي باب واديـك أاعمـق ذكرى * * *
أاعـيشش بأاحـÓمها الـزرق دهـرا بها ذاب
قلـبي كذوب الـرصصـا * * * صش ،فأاوقد
قلبي ،و شصعبي جـمرا وثـورة قلـبي كـثورة
شصعبي * * * همـا أالهـماني فأابـدعت
شصـعـراإاذا الـقلب لم ينـتفـضش للـجمـ ـال ***
ولم يبل في الحب حلوا و مـرا ف Óتـثـقّن
بـه في النضصـ ـ ـال *** و’ تعتـمد في المـهمات
صصـخرا و’ يكـتم السصـّر إاّ’ الـمشصو * * * ق ،ومن لـم يهم ليسش يكتم
سصـرا وحـرب القلـوب كحرب الشصعو* * * ب ومن صصدق الوعد أاحرز
نصصرا وعلـّمني الحـب tحبّ sالـفدا * * * فـكنت بـحبيّ وشصـعبي بـّرا
ويشصـهـد لي فـيـه وادي قـري ـششِ سصـلـوا قـلبـه فـهو مني أادرى وديري *
الـذي كنت أاتلو به * * * صصÓتي  -مع الليل  -سصرا ّ و جهرا

قم

ش

ة إفرسش

^ ل تكن على أاخطأئك محأمي وعلى أاخطأء
الخرين قأضسي.

شغل
ع
ق
ل
ـ
ـ
ك

ت بجبال
إلهمÓ

عددأن حاصصل ضصربهما  15وحاصصل جمعهما
 16ما هما؟

ك التي تتصسنعهأ لحظة
^ أاصسَعب ابتسسأمة ،تل َ
انصِسدامك بأأعّز نأسس ْ
ك.

لكي
تكون ملكا
مهابا بين الناسش..
إاياك أان تتكلم في اأ’شصياء
إا’ بعد أان تتأاكد من صصحة المصصدر ..
وإاذا جاءك أاحد بنباأ فتبين قبل أان تتهور..
وإاياك والشصائعة ’ تصصدق كل ما يقال و’
نصصف ما تبصصر،
وإاذا ابتÓك الله بعدو قاومه باإ’حسصان
إاليه..ادفع بالتي هي أاحسصن..
فإاّن العداوة تنقلب حباً..
إاذا أاردت أان تكتشصف صصديقاً..سصافر معه
ففي السصفر ينكشصف اإ’نسصان
يذوب المظهر وينكشصف المخبر! ولماذا
سصمي السصفر سصفرا ً؟
إا’ أ’نه عن اأ’خÓق والطبائع يسصفر!
وإاذا هاجمك الناسش وأانت على حق..أاو
قذعوك بالنقد فافرح.
إانهم يقولون لك أانت ناجح ومؤوثر ،فالكلب
الميت ’ ُيركل !
و’ ُيرمى إا’ الشصجر المثمر!
وسصأاّعلمك أاّن اأ’سصد لم يصصبح ملكاً للغابة
أ’نه يزأار!
ولكن أ’نه عزيز النفسش! ’ يقع على فريسصة
غيره!
مهما كان جائعًا يتضصور ’ ،تسصرق جهد
غيرك..فتتجور!

لسشد
إ أ

ال sسصعادة شصعور ولكن في بعضش
اأ’وقات ي شصخصش معين.

إلعذرإء

كل شصيء في هذه الدنيا إاما أان
يتركك أاو تتركه إا’ الله إان
أاقبلت إاليه أاغناك وإان تركته
ناداك.

إŸيزإن

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

للعبــرة

إلسشرطان

المعروف ’ يضصيع أابدا ،ربما
يسصتغرق اأ’مر بعضش الوقت ولكن
المعروف مثل حقيبة السصفر على جهاز سصير
الحقائب سصيرجع إاليك مرة ثانية.

نصصـائـ ـح أأسص ـ ـ ـ ـ ـد ’ب ـ ـ ـنـ ـ ـه:

يا ويبل

غ إرتفا

عها
8400

إبـتـسشـم

^ الزوج :من
فضسلك يأ زوجتي
نأوليني السسجأدة كي أاصسل
الظهر.
الزوجة :الشسرع يقول صسÓة
الرجل في المسسجد.
الزوج :والشسرع أايضسأ يقول
مثنى وثÓث وربأع.
الزوجة :هل أافرشش لك
السسجأدة في الصسألون أام في
غرفة الجلوسش؟

بني..
وّفر لنفسصك بدي ًÓلكل شصيء..اسصتعد أ’ي أامر!
حتى ’ تتوسّصل لنذل..يذل ويحقر!
واسصتفد من كل الفرصش أ’ن الفرصش التي
تأاتي اآ’ن..قد ’ تتكرر!
’ تتشصّكى و’ تتذّمر..أاريدك
..Óمقب ً
متفائ ً
 Óعلى الحياة ..
اهرب من اليائسصين والمتشصائمين! وإاياك
أان تجلسش مع رجل يتطير!
’ تتشصّمت و’ تفرح بمصصيبة
غيرك...وإاياك أان تسصخر من شصكل أاحد..
فالمرء لم يخلق نفسصه ،ففي سصخريتك أانت

في الحقيقة تسصخر!
من صصنع الذي أابدع وخلق وصصور!
وإاذا شصعرت بالقسصوة يومًا فامسصح على
رأاسش يتيم،
ولسصوف تدهشش كيف للمسصح أان يمسصح
القسصوة من القلب..فيتفطر!
’ تكن أاحادي الرأاي ،فمن الجميل أان تؤوثر
وتتاثر!
لكن إاياك أان تذوب في رأاي اآ’خرين...وإاذا
شصعرت بأان رأايك مع الحق ،فاثبت عليه و’
تتأاثر! وليسش عيبا أان تتراجع عن رأايك أان
رأايت الحق والعدل في ذلك.

أاكثر اأ’شصياء وجعاً إاّننا نعلم أان
ُهناك ّيوم ِحسصاب ،وأانّ ُهناك
من ُيحاسِصب على مِثقال ذّرة ومع
ذلك ’ ن تم كثيرا ً.

^ لو تفلسسف عليك أاحدهم
وقأل لك :يجب عليك أان تتوقع
دومأ أامورا لم تكن
تتوقعهأ..فأأكرمه بكف
لبعأد على وجهه وقل
خمأسسي ا أ
له بسسرعة:هل توقعت أان
يحصسل لك هذا؟!

إلعقرب

الغباء أان تتمسصك بشصخصش ’
يريدك وأانت تعلم ذلك.

إلقوسس

احترم الشصخصش الذي يخبرني
بما يزعجه منّي أ’ّنه يفتح لي
طرقاً لÓعتذار عكسش الشصخصش
الذي يكتم ويحقد بالخفاء.

إ÷دي

الحياة طريقان :إاما تقول الحق
وتغضصب الناسش عليك ،إاما ترضصي الناسش و’
تقول الحق.

إلدلو

هناك أاناسش تبحث عنْ أاخطائك
لكي ترحل عنك ،وهناك أاناسش
تعمي عيونها عن أاخطائك أ’نها ّتحبك.

إ◊وت

لن تجد الشصخصش الذي سصيحل
كل مشصاكلك فقط ،ابحث عن
الشصخصش الذي لن يتركك تواجه
مشصاكلك مفردك.
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الخميسس  ٠١ديسسم ٢٠١٦ Èم
الموافق  ٣٠صسفر  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
ممثل
سسوري شسهير

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٩٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

يعبر

٣

٦

وجع
نصسف فبرك
يثني
ثلثا ضسرب
ثلثا أامة
سسقي
سسينمائي
جزائري

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية

تقرت
تصسالح

لعبة ا◊روف

رمانة

احسسان
علل
مداد
ناقوسس
كل
عبر

مخطوط
«م»
سسئم

جود «م»
علم
ممثلة
لبنانية

لفظ هاتفي
١

كومي ـ ـدي ومسسرحـ ـ ـي سسـ ـوري

٢

٣

٤

٥

٨

٧ ٦
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أاي شسخصسية يضسم الكتاب
لحمر مقولت لشسخصسية
ا أ
لسسماء التالية؟
شسهيرة من بين ا أ

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

ضسمير
منفصسل «م»
جواب

1

كلمة سسردردشسة
ا◊روف

يلحق
حرف
موسسيقي

سسلف
وليمة «م»

٨

اللغز:

بوشسوشسي

٤

نصسافح «م»

روائي
جزائري

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.

ضسروري
للطعام
أاطرب
«م»
قبيح

رقاد
جوهر

دردشسة
لسسهم
اأ

منعشس «م»

أاقذف

٢

شسارع عربي
منام

سساند

في الوجه

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
Ÿوسسيقار عربي راحل.

٧

لم ـسس
نعم
باألجنبية

٥

٧٣٣

رقــــــــــم

لمسس
والدتي «م»

مسس

١٧١٩٧

قارة صسفراء

يمـر فوق ـه

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

ا÷مل ،ا÷ميلة ،ا÷دل ،ا÷ ، Íا÷بل ،ا÷ديد ،ا÷اهل،
ا÷رار ،ا÷افل ،ا÷هد ،ا÷زائر ،ا÷زيرة ،ا÷عفري ،ا÷ندرمة،
ا÷يل ،ا÷امعة ،ا÷مجمة ،ا÷مباز ،رجال ،ا÷ميع ،ا÷حيم،
جبيل ،جرجرة ،ا÷وانب ،جيم ،جند،
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افقيا  )١فيليب تروسسبي ،موسسى دانيو،
دسس ،حكر ،حماية ،ربو ،جود ،هنري
ميشسال ،يمرح ،ار ،احسس ،ميم ،عسسل ،نرى،
سسمع ،ركنية ،ري ،اه ،بوبود يولسسو،
عموديا )١ :فم ،حر ،برن ،يواكب ،دكو،
سسل ،مهور ،بنى ،راي ،نيم ،يو ،دب ،اجر،
دمية ،تام ،مايو ،رن ،يدمر ،سسرو ،وادي،
عميل ،سسوسسة ،شساسسع ،مراحل ،اسس ،يمدح،
سسل ،وهن،
الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٩٤ = ٨٦ + ٥٥ + ٧٠ + ٥٦ + ٧٢ + ٣٦ + ١٩
الحل  /تسسل وتثقف

ج /الدولة التي رفضست اعتماد
اليورو كعملة لها هي «بريطانيا»
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا ـ أادولف هتلر؟
ب ـ ماوتسسي تونغ ؟
ج ـ نابوليون بونابرت؟

` 4 `` 3 ` 2

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

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

عموديا

 ) ١فريق أاوروبي،
 ) ٢يتضسرع،
 ) ٣عÓمة ،مثلما ،مرضس صسدري،
 ) ٤اقترب ،شسكل هندسسي ،اسسم موصسول،
 ) ٥رئ-يسس سس-اب-ق ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة الجزائرية
لكرة القدم،
 ) ٦البعير ،ضسل «م»،
 ) ٧دولة افريقية ،السسأام،
 ) ٨القواعد ،كأاسس مبعثرة،
 ) ٩قهوة «م» ،بكاء شسديد ،للتمني «م»
 ) ١٠السسم الثاني لمدرب بيارن ميونيخ،
 )١١للنوم ،عاصسمة عربية،

 ) ١عاصسمة اروبية «م» ،جمع مدينة،
 ) ٢ليمتحن مبعثرة ،قطع،
 ) ٣نهر أامريكي «م» ،سسقي،
 ) ٤رمز جبري ،برهان ،للمسساحة،
 ) ٥سسئم ،شسكر،
 ) ٦سسخي ،غمام،
 ) ٧فريق كرة القدم افريقي،
 ) ٨يÓعب ،أارضس قاحلة،
 ) ٩بواسسطتي «م» ،يتكلم بصسوت خافت،
ثلثا نور،
 ) ١٠مادة قاتلة ،دولة عربية
 ) ١١السستعمار

الفجر0٦.10...............:
مواقيت الظهر12.3٦...............:
الصصÓة العصصر15.13...............:
المغرب17.31..............:
العشصـاء1٨.5٨................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  01ديسص - -م :1٩57 Èرف- - -عت ال - -دول
لف -رو ـ آاسص -ي-وي-ة» لئ-ح-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
«ا أ
 ·ÓاŸت-ح-دة ط-ال-بت ف-ي-ه-ا
ال -ع -ام -ة ل  -أ
ب- -ت -م -ك Úالشص -عب ا÷زائ -ري م -ن ح -ق -ه ‘
السصتقÓل.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17197 Oó©dG

اÿميسش  30صصفر  143٨هـ اŸوافق لـ  01ديسصم201٦ Èم
إاثــــــر كمـــــ Úواشصتبــــــــاك
مع مسصلح Úجنوب “ياوين

ا÷ي ـ ـ ـ ـ ـشس يلق ـ ـ ـي القبضس على
إارهابي Úاثن ÚبÈج باجي ﬂتار
لرهاب وإأثر
الشصعب ‘ /إأطار مكافحة أ إ
ك-م Úت-ب-ع-ه أشس-ت-ب-اك م-ع إأره-اب-ي Úمسس-ل-حÚ
ج-ن-وب م-ن-ط-ق-ة “ي-اوي-ن ب-ال-قطاع ألعملياتي
لÈج ب -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع“ ،6.ك -نت م -ف -رزة
ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،ي-وم  29نوفمÈ
 ،2٠16م -ن إأصس -اب -ة ث -م إأل -ق -اء أل -ق -بضس ع -ل-ى
إأرهابي Úأثن ÚوأسسÎجاع مسسدسس آأ‹ من
ن-وع كÓ-شس-ن-يكوف و(ﬂ )٠٤ازن وك -م -ي -ة م-ن
ألذخÒة ودرأجة نارية.

حجز ﬂدرات وتوقيف مهاجرين
غ ÒشصرعيÚ

‘ إأطار تأام Úأ◊دود وﬁاربة ألتهريب
وأ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة ،ضس-ب-ط ع-ن-اصس-ر ح-رسس
أ◊دود بتلمسسان/ن.ع ،2.كمية تقدر بـ()٠7
كيلوغرأم و( )95٠غرأما من ألكيف أŸعالج.
فيما حجزت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي
بتندوف/ن.ع ،3.سسيارة رباعية ألدفع ﬁملة
بـ( )1٠3٤ه- - -ات - -ف ﬁم - -ول و( )1٠ك - -امÒأت
لقمار ألصسناعية ونظارة
وجهاز أتصسال ع Èأ أ
ميدأن.
كما ضسبط عناصسر ألدرك ألوطني بكل من
سس-ط-يف وميلة/ن.ع )638٠٠ ( ،5.وح- -دة م -ن
للعاب ألنارية.
أأ
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوق -فت م -ف -ارز مشسÎك-ة
ل- -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ث -م -ان -ي -ة ()٠8
مهاجرين غ Òشسرعي ‘ Úعمليات منفصسلة
بكل من بشسار/ن.ع 3.وتبسسة/ن.ع.5.

عمـــال «الشصعـــــب» يكرمــــــون
 3زمÓء أاحيلوا على التقاعـــد

بادر عمال جريدة «الشصعب»
بتنظيم حفل وداع على شصرف
ثÓثة من زمÓئهم أاحيلوا على
التقاعد القانو ،Êبعد سصنوات
طويلة من العمل الدؤووب
واللتزام ،ما أاعطاهم ا◊ق ‘
التقدير والعرفان ‘ ،وقفة
تضصامنية اسصتحسصنها ا÷ميع،
داع Úإا ¤جعلها تقليدا مسصتقب.Ó
كان أŸوقف مؤوثرأ ‘ نفوسس ألزمÓء
رأب-ح ب-زي-و ع-م-ي-د أل-ع-م-ال وإأسس-ماعيل
شسعÓل من ألقسسم ألتقني وناصسر سسبع
م-ن أل-ت-ح-ري-ر (أل-قسس-م أل-دو‹) ،أل-ذي
ع ‘ Èكلمة باسسم رفاقه ،عن شسكره
ل-ل-م-ب-ادرة ،م-ت-م-ن-ي-ا م-وأصسلة أŸسسÒة،
جي Óبعد جيل ،حتى يسستمر ألعنوأن
أل- -ع- -ت- -ي -د رأئ -دأ ‘ صس -دأرة أŸشس -ه -د

أاوبـ ـ ـك تتبن ـ ـ ـى اŸق ـ ـ ـÎح ا÷زائ ـ ـ ـري بفيينـ ـ ـ ـ ـ ـا
بوطرفـــــة :ارتيــــــاح للتوصصـــــل إا ¤اتفــــــــاق تاريخي

أŸنظمة و 6٠٠ألف برميل يوميا من طرف
ألدول غ Òأألعضساء.
اتفاق ا÷زائر مرجعي
” ،أمسس ،ب -ف -ي -ي -ن -ا ،ت -ب-ن-ي ألقÎأح أ÷زأئ-ري
أل- -ذي ي- -خصس ت- -خ- -ف- -يضس أإلن- -ت -اج أŸق -دم ‘
ألج -ت -م -اع أل -وزأري Ÿن-ظ-م-ة أل-دول أŸصس-درة
ل -ل -بÎول «أوبك» ،ب-حسس-ب-م-ا ع-ل-م-ت-ه «وأج» ل-دى
مصسادر موثوقة.
هذأ ألقÎأح أÙتفظ به كقاعدة عمل من
طرف أللجنة ألسسامية Èÿأء أŸنظمة ،يقضسي

وقفة عرفان وتقدير للفقيد بشص Òحمادي

وثّمن من جانبه أألم Úألعام للفرع
ألنقابي سسعيد بن عياد ،مسسار ألزمÓء

خاصسة عندما دخل عا ⁄ألصسحافة.
يتذكر ت Úذلك ألعتصسام من أجل فتح
ف-رع أل-ع-ل-وم ألسس-ي-اسس-ي-ة ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ية،
وتخرج أول دفعة ضسمت بشسÒأ آأنذأك،
وق -د ت -ع -رف ع -ل -ي -ه ‘ م -ق-رر «م-وأث-ي-ق
ألثورة».
أم-ا أإلعÓ-م-ي مصس-ط-ف-ى ه-م-يسس-ي ف-قد
عاد با÷ميع إأ ¤ذكريات خالدة ‘ ذهن
كل من عاشسوأ وعايشسوأ هذأ ألشسخصس،
ولب- -د م- -ن أإلشس- -ارة أن مصس -ط -ف -ى ك -ان
صس -دي -ق -ا ح-م-ي-م-ا ل-بشس ،Òل يÈح-ه أب-دأ
رأج Óأم رأكبا ‘ سسيارة أحد منهما و⁄
ي-ت-ف-رق-ا أب-دأ إأ ¤غ-اي-ة م-غ-ادرة ه-م-يسسي
أرضس ألوطن ،معتÈأ أن ألنضسال كان سسمة
أŸرحلة مهما كانت أÿيارأت آأنذأك،
وأزدأد عنفوأنا مع شسحنة دخول قطاع
أإلعÓم وبالضسبط ‘ جريدة «ألشسعب»
ألتي كانت مدرسسة بأا” معنى ألكلمة.

أŸتقاعدين ،متمنيا لهم تقاعدأ هنيئا
مع موفور ألصسحة وطول ألعمر ‘ ظل

دفء أسسرهم.
ك- -م- -ا دع- -ا ع- -م- -ال أ÷ري- -دة ،أل -ذي -ن
شسكرهم على أŸبادرة ،أ ¤تعزيز مناخ
ألسس-ت-ق-رأر أل-ذي ت-ت-م-ي-ز ب-ه «ألشسعب»
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أŸك-اسسب أÙق-ق-ة
وت -ع -زي -زه -ا ،مÈزأ أه -م -ي -ة أع -ت -م -اد
أ◊وأر ألجتماعي آألية تقود دأئما أإ¤
نتائج إأيجابية تعود بالنفع على كافة
ألعمال ألذين دعاهم إأ ¤موأصسلة بذل
أ÷هود ليسستمر ألعنوأن رأئدأ إأعÓميا
بامتياز.
و“يز أ◊فل أ◊ميمي ألكب Òبقيمته
بتسسليم أŸعني Úهدأيا رمزية وأقتسسام
ح -ل -وي -ات ومشس -روب -ات رم-زأ ل-لصس-ف-اء
وأألمل ‘ مزيد من أŸكاسسب.

سس .ب

لعÓم
لضصواء وا إ
عاشش زاهدا بعيدا عن ا أ

الششيخ عمر الزاهي يرحل وخلفه األغا Êترثيه

ششهادات تسشتحضشر اŸسشار اŸهني واإلنسشا Êللراحل

إاسصتحضصر ،أامسش ،رفقاء الراحل
بشص Òحمادي ،اŸسصÒة اŸهنية
للفقيد وخصصاله العالية ‘
لنسصانية مع اŸقربÚ
عÓقاته ا إ
منه ،الذين شصاركوه ‘ ﬁطات
عديدة ،اكتشصفوا كفاءة هذا
لعÓمية
الرجل ‘ إادارة اŸشصاريع ا إ
التي أاشصرف عليها وحرصصه الكبÒ
على إا‚اح انطÓقتها منذ النشصأاة
إا ¤غاية اقتحامها فضصاء اŸنافسصة
وا◊ضصور كعناوين ‘ السصوق.
إأنها وقفة تقدير وعرفان إلعÓمي كان
نعم ألزميل ‘ ألعمل ،ل ترأه إأل وهو
ي -ت -بسس -مﬁ ،اورأ ك -ل م -ن يشس -ت-غ-ل م-ع-ه،
أجتماعي بطبعه ،يتمتع بقدرة فائقة ‘
ألتوأصسل مع أآلخر ،ولك ما تسستفيد منه
خÓل مناقشسة أي موضسوع ،نظرأ لكونه
دأئ - -رة م - -ع - -ارف ،م - -ط - -ل - -ع ع- -ل- -ى ك- -ل
أŸسستجدأت ،أما ما كان يكتبه ‘ مقاله
أألسسبوعي «خوأطر وظوأهر» فهو منهل
للحكمة ‘ سسÒورتها ألوأقعية.
ه- -ك- -ذأ ت- -وأ ¤ع- -ل- -ى م- -نصس -ة ج -م -ع -ي -ة
أ÷احظية ،ومن تنشسيط جمعية ألكلمة
ل -ل-ث-ق-اف-ة وأإلعÓ-م ل-ل-زم-ي-ل ع-ب-د أل-ع-ا‹
م -زغ -يشس ،ك -ل م -ن أألسس -ت -اذ ﬁم-د تÚ
وأإلعÓ-م-ي Úمصس-ط-ف-ى ه-م-يسس-ي وسسعد
ب -وع-ق-ب-ة ،وك-ان ب-اإلم-ك-ان ألسس-ت-م-اع إأ¤
أإلعÓمي ﬁمد عباسس ألذي كان بشسÒ
نائبه بالقسسم ألوطني ÷ريدة «ألشسعب».
وبعد أن ذكر أألسستاذ تÃ Úناقب ألرأحل
ألذي أشستغل Ãهنة أŸتاعب Ÿدة ٤٠
سسنة ،أكد أن هذأ أألخ Òضسحى من أجل
قيم كان يؤومن بها ،إأÁانا قاطعا ،وناضسل
من أجلها سسوأء ‘ أ÷امعة أو ‘ عمله،

بتخفيضس أإلنتاج بحوأ‹  1,2مليون برميل ‘
أليوم لبلدأن أوبك.
وقد تقرر إأجمال خفضس إأنتاج إأ 32,5 ¤مليون
ب -رم -ي -ل ي -وم-ي-ا أب-ت-دأء م-ن أل-ف-ا— ي-ن-اي-ر 2٠17
حسسبما أعلن رئيسسها ﬁمد ألسسدأ.
وصس- -رح أألسس- -دأ خ Ó-ل ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ع -قب
ألجتماع ألوزأري ألعادي للمنظمة أن «ألقرأر
يتعلق بتخفيضس أإلنتاج بنحو ـ 1,2مليون برميل
يوميا بغية تسسقيفه عند مسستوى 5ر 32مليون
برميل يوميا أعتبارأ من ألفا— يناير .»2٠17

عـ ـ ـ ـرفان وتأاكيـ ـ ـ ـد عل ـ ـ ـى مواصشلـ ـ ـ ـة اŸسشـ ـ ـ ـÒة بثق ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ النف ـ ـ ـ ـسس

أإلعÓمي ألوطني وأإلقليمي ،منافحا
ع -ن أل -ق -ي -م وأŸب -ادئ وح-ريصس-ا ع-ل-ى
أŸصسلحة ألوطنية.
ب -اŸن -اسس -ب-ة ،ح-يت أل-رئ-يسس-ة أŸدي-رة
أل -ع -ام -ة ألسس -ي -دة أم -ي -ن -ة دب -اشس ه-ذه
أللتفاتة ،ألتي تعكسس مدى ألنسسجام
وألتعاون ب Úأعضساء أسسرة أ÷ريدة،
م-ث-م-ن-ة أ÷ه-ود أل-ت-ي ب-ذل-ها أÙالون
ع -ل -ى أل -ت -ق -اع -د ‘ ت -ن -م -ي-ة أ÷ري-دة
لتوأصسل مهمتها ألوطنية .وأكدت على
ضس -رورة مضس -اع -ف -ة أل -ع -م -ل وإأت -ق -ان -ه
ومسس-اي-رة أل-ت-ح-ولت أل-ت-كنولوجية من
خÓ- - -ل ت - -ن - -م - -ي - -ة ج - -ري - -دة ألشس - -عب
ألل -كÎون -ي -ة ،أل -ت -ي ي -ج -ري إأ‚ازه -ا
بإامكانات بشسرية ومادية ذأتية ،تعبÒأ
ع -ن إأرأدة ع -م -ال -ه -ا ‘ رف -ع أل-ت-ح-دي
بهدوء وثقة ‘ عمال أ÷ريدة.

أما أإلعÓمي سسعد بوعقبة ،فقد صسرح
بأان بشس Òكان عنصسرأ فاع Óومؤوثرأ ‘
ت -أاسس-يسس «ألشس-روق أل-ي-وم-ي» وك-ل م-ا ت-ب-ع
ذلك ف -ي -م -ا ب -ع -د .صس -احب ق -ل-م ،يشس-اور
أ÷ميع ‘ موأضسيع معينة ول يتحرج من
ذلك.
نشس Òإأ ¤أن أإلعÓمي خليفة بن قارة
بعث برسسالة مؤوثرة ذكر أ◊ضسور Ãوأقف
بشس Òألوطنية.

جمال أاوكيلي

وافتها اŸنية بعد سصكتة قلبية

راديوز تزور وتكرم عائلة الششرطية سشبع أامينة

ألشسعب /مرفوقة Ãمثل أŸرأقب ألعام ألسسيد نوأصسري صسالح ،قامت جمعية
«رأديوز» برئاسسة قادة ألشسا‘ وكذأ بن شسيحة ناصسر ،بزيارة إأنسسانية وتضسامنية
وتقد Ëألتعازي أ◊ارة للمجتمع أŸد Êلعائلة ألشسرطية أŸرحومة سسبع أمينة،
ببلدية بوسسفر بالطنف ألوهرأ.Ê
ألشسرطية ألتي توفيت بعد سسكتة قلبية ،يشسهد لها أ÷ميع بحسسن أألخÓق وألتفاÊ
‘ ألعمل وأحÎأم موأطني أŸنطقة.
أŸناسسبة كانت لتكر Ëومسساعدة ألعائلة ،حيث قدمت لها شسهادة أعÎأف ووسسام
لÓسستحقاق كتقدير وعرفان Ÿا قدمته أŸرحومة لسسلك ألشسرطة ،وهي ألزيارة ألتي
أسسعدت ألعائلة كثÒأ ،خاصسة وألد أŸرحومة ،ألذي شسكر كثÒأ قادة شسا‘ وأŸديرية
Óمن ألوطني ألتي  ⁄تبخل على ألعائلة بشسيء وهي تقوم بوأجب ألزيارة
ألعامة ل أ
تقريبا يوميا ع‡ Èثل Úلها باŸديرية ألولئية ألمن وهرأن.

 20°ا÷زائر

 17°وهران
 15°وهران

الثمن  10دج

لنتــــاج بـ 1,2مليـــون برميـــل يوميـــا
تخفيـــضش ا إ

أاكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة،
أامسش ،بفيينا ،ثقته ‘ توصصل منظمة
الدول اŸصصدرة للنفط «أاوبك» إا ¤اتفاق
ÿفضش إانتاجها خÓل اجتماعها
الوزاري.
ق-ال ب-وط-رف-ة ،ع-ل-ى ه-امشس أف-ت-ت-اح ألج-ت-م-اع
أل -دوري ل -ل-م-ن-ظ-م-ة« ،أسس-ت-ط-ي-ع أن أق-ول ب-أان-ن-ا
نقÎب من أتفاق وآأمل بأان نصسل إأ ¤أتفاق ‘
نهاية ألجتماع».
وأب -رز ‘ ه -ذأ ألسس -ي -اق ،أ÷ه -ود أل-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا
أ÷زأئر لتجسسيد ألتفاق أÈŸم ‘ أ÷زأئر ‘
سسبتم ÈأŸاضسي.
وأضساف ألوزير« ،هناك ›هود كب Òللسسلطات
أ÷زأئرية ،على رأسسها رئيسس أ÷مهورية عبد
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،أل-ذي أو ¤أه-م-ي-ة ك-بÒة
وأعطى دعما كبÒأ لهذأ ألجتماع حتى يتم
عقده ‘ أحسسن ألظروف».
و‘ جوأبه على سسؤوأل حول ألرد أإليرأ Êعلى
أŸقÎح أ÷زأئري ÿفضس إأنتاج أوبك بـ1,2
مليون برميل يوميا ،أوضسح بوطرفة أنه يأامل
ب- -أان ي- -ك- -ون رد إأي -رأن «إأي -ج -اب -ي -ا» خ Ó-ل ه -ذأ
ألجتماع.
وتعقد أوبك حاليا بفيينا أجتماعها ألوزأري
 171أıصسصس أسس - -اسس - -ا ل - -درأسس - -ة أŸقÎح
أ÷زأئري ،ألذي أعتمدته أللجنة ألعليا Èÿأء
أوبك كمرجعية لهذأ ألجتماع.
يتمثل هذأ أŸقÎح ‘ تخفيضس أإلنتاج بوأقع
 1,2م -ل -ي -ون ب -رم -ي -ل ي -وم -ي -ا م-ن ط-رف دول

 23°ا÷زائر

انتقل إا ¤رحمة الله ،أامسش،
لغنية
با÷زائر العاصصمة ،شصيخ ا أ
الشصعبية عمر الزاهي اŸلقب بعميمر
عن عمر ناهز  75سصنة ،بعد معاناة
لخÒة من
ليام ا أ
مع اŸرضش ‘ ا أ
رحلة العمر الطويل .وقد تدخل
رئيسش ا÷مهورية للتكفل بوضصعيته
الصصحية خارج الوطن ،موفدا وزير
الثقافة لزيارته ‘ بيته با◊ي
العتيق بباب الوادي ،إال أان إارادة الله
أارادت غ Òذلك مع تدهور صصحته.

نورالدين لعراجي

ع -اشس أل -ف -ن -ان ألشس-ي-خ ع-م-ي-م-ر ح-ي-ات-ه
زأهدأ بعيدأ عن ألصسحافة وأألضسوأء ل
ي - - -ظ - - -ه - - -ر ك - - -ثÒأ إأل ‘ أألف - - -رأح أو
أŸن-اسس-ب-ات أل-ت-ي ي-حضس-ره-ا بشس-روطه،
منها عدم أإلدلء بأاي تصسريح ألي جهة
ك - -انت ،رأفضس - -ا ك - -ل أن - -وأع أل- -ظ- -ه- -ور
أإلعÓمي ،وهي شسخصسيته منذ عرفه
أŸشسهد ألفني ‘ أ÷زأئر.
كسسب «عميمر» قلوب ألكثÒين من أبناء
سس- -وسس- -ط -ارة ب -اب أل -وأدي وأل -قصس -ب -ة،
ط -اق -ارة ،أل -رون-ف-ا‹ ،ج-ن-ان ألسس-ف-اري
وغÒها من أألحياء ألعتيقة بالعاصسمة،
فصسارت أغانيه أشسهر من نار على علم،
فالرجل  ⁄يقتصسر ‚مه على ألعاصسمة
ف -ق -ط ب -ل أن -ت-ق-ل إأ ¤ك-ل رب-وع أل-وط-ن
وصسارت أغانيه تردد ‘ كل أŸناسسبات.
عاصسر ألزأهي شسيوخ أألغنية ألشسعبية
أم- -ث- -ال ألشس- -ي- -خ أل- -ع -ن -ق -ى وأل -ب -اج -ي،
ﬁبوباتي ،وألهاشسمي قروأبي وألشسيخ
أ◊سس - -ن - -اوي أمشس- -ط- -وح وب- -وج- -م- -ع- -ة
أل-ع-ن-ق-يسس وع-ب-د أل-ق-ادر قسس-وم ،وع-مر

عزيز ،وتعلم على أيدي ألشسعرأء ألكبار
‘ أŸتون أمثال أبن سسهلة وأبن مسسايب
وغÒهم من ألفطاحل ألكبار ،كما رأفق
أ÷يل ألذي جاء من بعده فكان لهم
خ Òمعلم وناصسح وكاتب كلمات ورمزأ
حكيما من رموز أألغنية ألشسعبية ‘
Óجيال ألتي
أ÷زأئر ،بل مثال وقدوة ل أ
ركبت موجة ألشسعبي وشسهدت تطوره،
وتدفقه ‘ أوج مرأحله وعطائه ،عÈ
أألحياء ألعاصسمية حيث كان أŸنطلق.
ألفنان عميمر أختار حياته رأهبا منذرأ
ح-ي-ات-ه ل-ل-ف-ن وت-أال-ي-ف أل-كÓم أŸوزون،
فعاشس بعيدأ عن أألسسرة ألنووية ألتي
يقول عنها مقربون كانت ،بسسبب رفضسه
ألزوأج لدوأٍع نفسسية وشسخصسية متعلقة
به كشسخصس ،جرأء صسدمة أو دأفع آأخر،
أو رÃا نتيجة ألتجربة ألفاشسلة ألتي
عاشسها ‘ ألرتباط بشسريكة حياته،
وم -ن -ه -ا أخ -ذ مسس -اره ألج -ت-م-اع-ي
منعرجا آأخر من ألزهد وألتعاطي
مع أألشسياء بنوع من ألنوسستا÷يا
تشسبه حياة رأهب نذر نفسسه للفن
وألتقاسسيم أŸوسسيقية.
سس -ت -ب -ق-ى أغ-ان-ي-ه م-ن-ب-ع-ا ت-ت-دأول-ه-ا
أأللسسن وأألجيال رأسسخة ‘ ذأكرة
أÛتمع.
كما سسيظل أسسمه ﬁفورأ ‘ ربوع
أل- -ذأك- -رة أ÷م- -اع- -ي -ة ،وسس -ت -ب -ق -ى
«زنوبة» أحلى أغنية قدمها ألفقيد
للذأكرة ألشسعبية ،تخلد حياته ‘
بسس -اط-ت-ه وط-ي-ب-ت-ه وع-ق-ي-دت-ه أل-ت-ي
رفضس أل -ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا ،م-ع-تÈأ ذلك
Ãق - -ول - -ت - -ه أÿال - -دة «أل- -ف- -م يضس- -حك
وألسساكن ‘ ألقلب ظÓم».

19°
17°

france prix 1

«أاوبك» تولد من جديد

سسعيد بن عياد

سصجلت منظمة البلدان اŸصصدرة للبÎول (أاوبيب) مكسصبا يعيد
لسصواق النفطية ،بتوصصل وزرائها ‘
لها جانبا من اŸصصداقية ‘ ا أ
اجتماع فيينا ،أامسش ،إا ¤تفعيل بنود اتفاق ا÷زائر الذي أا‚زته
بلدان اŸنظمة ‘ سصبتم ÈاŸاضصي ‘ ،ظل جهود حثيثة بذلتها
ا÷زائ-ر أاع-طت دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ل-ل-م-ف-اوضص-ات وال-ت-وصصل إا ¤تقريب
وجهات النظر ب Úالفرقاء ضصمن تصصور يسصتجيب Ÿصصا◊هم ،التي
ت -ك -م -ن ‘ اع-ت-م-اد سص-ع-ر م-ت-وازن وع-ادل لÈم-ي-ل ال-ن-ف-ط Ãع-دل
يراعي مصصالح البلدان اŸسصتهلكة لهذه اŸادة ا◊يوية بالنسصبة
لÓقتصصاد والنمو العاŸي.Ú
بالفعل ،تبددت اıاوف لتفتح صصفحة جديدة سصوف تنعكسش
على ‰و القتصصاد العاŸي ‘ ظل انتعاشش أاسصواق اÙروقات ،كون
مصصلحة الشصركات العاŸية واقتصصادات البلدان الصصناعية ترتبط
مباشصرة وبنسصبة عالية Ãدى انتعاشش النمو ‘ البلدان اŸصصدرة
للنفط ،ضصمن جدلية تعت Èفيها البلدان اŸصصدرة للخام زبونا
مهّما لدى البلدان اŸسصتهلكة ومن ثمة تسصتمد مصصلحة كل جانب
لخر.
من مصصلحة ا÷انب ا آ
وك-ان ل-ت-أاك-ي-د اع-ت-م-اد ات-ف-اق ا÷زائ-ر ،ال-ت-ي ت-ت-ح-م-ل ج-انبا من
حصصصش التخفيضش بـ 50أالف برميل يومي ،أاثر مباشصر ،بتسصجيل
انتعاشش معت Èلسصعر برميل النفط لÒتفع ا 51 ¤دولرا للÈميل
لسصطر.
إا ¤حد كتابة هذه ا أ
 ⁄يكن مسصعى إاعادة بناء توافق داخل أاوبيب ظرفيا ،إا‰ا كان
ثمرة عمل واسصع وشصامل بادرت به ا÷زائر على أاعلى مسصتوى منذ
أان ت- -أاك -د ت -راج -ع أاسص -ع -ار ال -ن -ف -ط ‘ صص -ي -ف  2014ل-ت-ت-قهقر إا¤
لمكان البقاء Œاهها بدون بعث التصصالت
مسصتويات  ⁄يكن با إ
الدبلوماسصية واللقاءات الوزارية التي لعبت فيها ا÷زائر دورا
لطرافÃ ،ا ‘
ﬁوريا ،من منطلق “تعها باŸصصداقية لدى كل ا أ
ذلك بلدان منتجة من خارج اŸنظمة ،مثل روسصيا ،التي أاعلنت
لسصعار
Óسصواق وتنعشش ا أ
التزامها بالنتائج التي تعيد السصتقرار ل أ
Ãعدل مقبول.
ورغم بروز بعضش مؤوشصرات عودة اÓÿفات ب Úقوى بÎولية
لها وزنها ‘ السصوق‡ ،ا أادى بالبعضش إا ¤التشصاؤوم وا◊ذر من
بعضش آاخر بشصأان التوقعات Ÿا تتمخضش عنه جلسصات فيينا ،إال أان
يقظة ا÷زائر ،من خÓل الرفع من وتÒة التصصالت وإاطÓق
ج -ول-ة زي-ارات ط-وي-ل-ة ودق-ي-ق-ةÃ ،ت-اب-ع-ة وت-وج-ي-ه م-ب-اشص-ر م-ن
ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،إا ¤ب-عضش ال-ع-واصص-م ذات ال-ن-ف-وذ ‘ صصياغة
قرارات اŸنظمة ،من أاجل تأاكيد ا◊رصش على أان اتفاق ا÷زائر
ال -ق -اضص -ي ب -ت -خ -ف -يضش إان -ت -اج ال-ب-ل-دان أاعضص-اء أاوب-يب وام-تصص-اصش
ال -ف -ائضش وف -ق -ا ◊صصصش م -وزع -ة بشص-ك-ل م-دروسش وت-واف-ق-ي بÚ
لسصعار
لعضصاء Áثل اıرج الناجع وا◊قيقي من أازمة انهيار ا أ
ا أ
وتفكك السصوق.
وعÓوة على النتائج اŸالية والقتصصادية اŸرتقبة ،بدءًا من أاول
لعادة السصوق إا ¤طبيعتها،
جانفي  ،2017التي “ثل منعرجا إ
فتعود وتÒة السصتثمارات النفطية ا ¤معدلت إايجابية ،فإان
منظمة البلدان اŸصصدرة للنفط التي عانت لسصنوات من تداعيات
خÓفات ذات طابع غ Òاقتصصادي ،زادت من تعقيداتها تدخÓت
ل -ق -وى ع-اŸي-ة ن-اف-ذة ÿدم-ة مصص-ا◊ه-ا ا◊ي-وي-ة ،ع-رفت ك-ي-ف
ت- -ع- -ود ا ¤السص- -اح- -ة ك- -ت -ك -ت -ل اق -تصص -ادي ح -ريصش ع -ل -ى –م -ل
مسص-ؤوول-ي-ات-ه ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ضص-م-ن م-ع-ادل-ة متوازنة تتميز
باسصتقÓلية مسصؤوولة ،خاصصة وأان عددا من أاعضصائها أادركوا أان
لسصعار بالشصكل اŸسصجل سصوف يلحق بهم الضصرر الكب Òولو
انهيار ا أ
بعد ح.Ú
لخÒة على
لشصهر ا أ
وكان لتغليب ا◊كمة التي سصادت طيلة ا أ
اعلى مسصتوى ،أاثره اليجابي على مسصار تكريسش اتفاق ا÷زائر
الذي حظي ‘ نفسش الوقت بدعم من خارج اŸنظمة ،كما هو
اŸوقف الروسصي الداعم لهذا اÿيار الذي ينبغي أان يلتزم كافة
لط-راف ب-ت-ط-ب-ي-ق ت-وج-ه-ات-ه اŸتضص-م-ن-ة ‘ ات-فاق ا÷زائر ضصمن
ا أ
روح من اŸسصؤوولية والتضصامن ،فيكون لذلك تداعيات إايجابية
على موارد البلدان لتضصمن حقوق شصعوبها ‘ التنمية الشصاملة.
لسصعار لن يكون ‘
لقد اقتنع ا÷ميع بأان اسصتمرار مسصار انهيار ا أ
مصصلحة أاي بلدÃ ،ا ‘ ذلك البلدان اŸسصتهلكة التي ل تقبل أان
تسصقط امÈاطورياتها النفطية ‡ثلة ‘ الشصركات العاŸية التي
لسصعار ،باعتبارها أاول اŸسصتفيدين إاما مباشصرة
يهمها أايضصا –سصن ا أ
أاو م-ن خÓ-ل ال-ودائ-ع اŸال-ي-ة ل-ل-ب-ل-دان ال-ن-ف-ط-ي-ة ‘ ب-نوك البلدان
لم-ريكية نفسصها التي
الصص-ن-اع-ي-ة ،ت-ت-ق-دم-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
تندرج مصصا◊ها ‘ إاطار اŸشصهد الشصامل لسصوق اÙروقات العاŸية،
‘ ظ-ل اسص-ت-ق-راره-ا وت-وازن أاسص-ع-اره-ا ،ل-ي-ت-ج-ه ال-ع-ا ⁄إا ¤مرحلة
ج -دي -دة ي -ك -ون ف -ي -ه -ا ‰و الق -تصص -اد ال -ع -اŸي ال -ق-اسص-م اŸشصÎك
للبشصرية.

لسصطــــــــــــــورة
واصصفا إاياه بالفنان ا أ

ميهوبـي يعـزي عائل ـة الفقي ـ ـد

أبرق وزير ألثقافة عزألدين ميهوبي رسسالة
ت -ع-زي-ة إأ ¤ع-ائ-ل-ة أل-ف-ق-ي-د أل-ف-ن-ان «ع-م-ر
ألزأهي» معتÈأ فيها رحيل أحد قامات
أألغ -ن -ي -ة ألشس -ع -ب -ي -ة أل -ن-اب-ع-ة م-ن أحضس-ان
أÛت- -م -ع أ÷زأئ -ري ،لن -ه ت -ع -ل -م وت -أاث -ر
ب -الشس -ي-وخ أل-ك-ب-ار أم-ث-ال أب-ن مسس-ايب ،أب-ن
سسهلة ،أبن تركي ،وألشسيخ ألباجي رحمهم
أل-ل-ه ،وأصس-ف-ا أل-ف-ق-ي-د ب-ال-ف-ن-ان أألسس-ط-ورة
وأحد كبار هذأ ألفن ألشسعبي ألعريق مؤوكدأ
أن ألرأحل “يز برنة رأئعة وصسوت رخيم
وق -د ت -رك رصس -ي -دأ ل يسس-ت-ه-ان ب-ه وم-ن-ه-ا
ألكث Òمن روأئعه ألتي تغنى بها كأاغنية
مريومة ،يالوشسام ،بالصسÓة على ﬁمد،
ي -اق -اضس -ي ن -اسس ل -غ -رأم ،ي -اŸق -ن Úأل-زي-ن
وغÒها من ألكنوز ألتي سستبقى ثروة ومÒأثا تتدأوله ألجيال أÙبة للفن
ألشسعبي ألصسيل ،وأصسفا أياه بالفنان ألسسطورة.

ن.لعراجي

