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ما تناقلته وسضائل اإلعÓم
اإليرانية حول فحوى لقاء
سضÓل وصضالحي «غير سضليم»
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ا إ

العدد١7٣0١:

الثمن  ١0دج

التغطية الصضحية على مسضتوى صضناديق
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ارتفاع في أاسصعار الخضصر واللحوم
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 80عارضصا في الصصالون الدولي «سصيكوم»
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«الشصعب» ترصصد نشصاط
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ال
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اسصتطÓع
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كشصف عن الشصروع في تطبيق
المخطط الوطني للتوحد ،بوضصياف:

إاعادة العتبار لـ 11مركز
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حرفيون يواجهون
التحّديات حفاظا
على الموروث الحضضاري

مدينة تخلد تاريخ
وحضضارة المنطقة تبحث
عن اعتراف وّتصضنيف
صص ١٥

إاتحاد العاصصمة
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لبداع
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الحركة الّنقدية والّترجمة عطّÓ
عالمية األدب الجزائري
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تجديد عقد الشضراكة
مع «جازي» لسضنتين
صص ١٩

ڤرين ‘ زيارة عمل إإ¤
ڤا Ÿـ ـة يومي  3و 4أإفريـ ـل

اإلثنين  ٠٣أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦رجب ١٤٣٨هـ

تبون يسضلم سضكنات
عدل بأاولد فايت
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العدد
يشص- - - -رف وزي - - -ر السص - - -ك - - -ن
وال- - - -ع- - - -م- - - -ران واŸدي - - -ن - - -ة
وال -ت -ج -ارة ب -ال -ن -ي-اب-ة ع-ب-د
اÛي -د ت-ب-ون ،ع-ل-ى م-راسص-م
ح -ف -ل تسص -ل -ي-م  911وحدة
سص- -ك -ن -ي -ة Ãوق -ع سص -م -رو،Ê
ب - - - -ل - - - -دي - - - -ة اأو’د ف - - - -ايت،
اŸق- - - - -اط- - - - -ع - - - -ة ا’إداري - - - -ة
لشص- - -راق - -ة ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السصاعة  08 . 00صصباحا.

17٣01

إنطÓق قافلة إلÈوفيسضور عبد إلرحمن إ◊اج صضالح

يشص -رف وزي -ر الشص -وؤون ال -دي -ن -ي -ة وا’أوق-اف ﬁم-د ع-يسص-ى ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
السص -اع-ة  09 : 00صص -ب -اح -ا ،ب -دار ا’إم -ام ب-اÙم-دي-ة ،ع-ل-ى ان-طÓ-ق ق-اف-ل-ة
الÈوفيسصور عبد الرحمن ا◊اج صصالح ،النموذجية ’إصصدارات الوزارة
ال-ت-ي سص-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ثÓ-ث و’ي-ات :وه-ران ،عنابة وبسصكرة ،حيث
سصيتم على هامشس هذه القافلة ،اإلقاء عدة مداخÓت .كما سصتعقد ندوة
قراءة ‘ كتاب بعنوان« :حرية اŸعتقد ‘ ا’إسصÓم».

بوضضي ـ ـ ـاف ‘ زيـ ـ ـارة عمـ ـ ـ ـل
إإ ¤بسضكـ ـ ـ ـرة

طلعي يشضرف على إلتجارب إلتقنية
ÿط إلسضكة إلثنية  -تيزي وزو

يقوم وزير الصصحة والسصكان واإصصÓح
اŸسص- -تشص -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضص -ي -اف،
اليوم ،بزيارة عمل اإ ¤و’ية بسصكرة،
ل Ó-إشص -راف ع-ل-ى اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول
الصصحة ‘ ا÷نوب ،الذي سصيعقد ‘ 04
اأفريل .2017

يقوم وزير ا’أشصغال العمومية والنقل
ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-مل
وت - - -ف - - -ق- - -د اإ ¤و’ي- - -ت- - -ي ت- - -ي- - -زي وزو
وب -وم-رداسس ،لÓ-إشص-راف ع-ل-ى ال-ت-ج-ارب
التقنية التي تسصبق وضصع خط السصكة
ا◊ديدية الثنية – تيزي وزو.

نوري يتفقد مشضاريع
إلسضياحة بسضطيف

ندوة صضحفية للقيادة
إألو ¤للدرك إلوطني
بالبليدة

ي- -حّ- -ل وزي- -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال -ع -م -ران -ي -ة
والسص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة التقليدية عبد
الوهاب نوري ،بو’ية سصطيف ‘ ،اإطار
زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ،ي-وم اÿم-يسس 6
اأفريل ا÷اري ،يعاين خÓلها مشصاريع
القطاع.

أإيام مفتوحة حول إŸدرسضة إلعليا لإÓشضارة بالقليعة

ت -ن -ظ -م ال -ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ا’أو ¤م-ن  0٣اإ 0٥ ¤اأفريل
ا÷اري ،اأياما اإعÓمية حول اŸدرسصة العليا لÓإشصارة اŸرحوم
اÛاهد عبد ا◊فيظ بوصصوف بالقليعة ،وذلك على مسصتوى
م-رك-ز ا’إعÓ-م ا’إق-ل-ي-م-ي الشص-ه-ي-د ﬁم-د مادي– باب السصبت،
البليدة ،ابتداء من السصاعة  08 : ٣0صصباحا.

برنامج تكويني حول إلتسضممات إلغذإئية

تعلن اŸدرسصة التحضصÒية ‘ علوم
الطبيعة وا◊ياة ،ا÷زائر ،يوم 0٥
اأف- - -ري- - -ل ا÷اري ،ع- - -ن الÈن- - -ام- - -ج
التكويني اŸتواصصل ‘ اإطار الوقاية
م -ن ال -تسص -م -م -ات ال -غ -ذائ-ي-ة ،وذلك
Ãقر اŸدرسصة الكائن مقرها باأحمد
ح - -م - -ي - -ط - -وشس «ب- -ول- -ي- -و» ا◊راشس،
ابتداء من السصاعة  10 : 00صصباحا.

تنظم «’فارج هولسصيم» ،يوم  06اأفريل الداخل ،الطبعة 1٣
ل -ل -ن -دوة ال -ت -ق -ن -ي-ة ع-ن ال-ب-ن-اء «اÿرسص-ان-ة ،ت-واج-د –دي-ات
ال-ب-ن-اء» ،وذلك ب-ف-ن-دق ا’أوراسص-ي اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 09 : 00
صصباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير(021) 60.67.83 :
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ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.٣٥:

(021) 60.70.40

إلغازي ‘ زيارة عمل إإ ¤سضطيف
ي- -ق- -وم ﬁم- -د ال- -غ- -ازي ،وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل
وال -تشص -غ -ي -ل والضص -م-ان ا’إج-ت-م-اع-ي،
ال - -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د
ل- -ل- -ه- -ي- -ئ- -ات ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل- -ق -ط -اع
بسصطيف.
ي-ت-ف-ق-د ال-وزير هياكل ومنشصاآت
القطاع.

ت-ن-ظ-م القيادة
ا÷هوية
ا’أو ¤ل -ل-درك
الوطني
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ي-وم
 04اأفريل ا÷اري ،ندوة صصحفية لعرضس
نشصاط وحداتها لسصنة  2016وذلك بقاعة
اÙاضص -رات Ãق -ر ال -ق -ي -ادة Ãح -اذاة م-ق-ر
ال - -و’ي- -ة اب- -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 10 : 00
صصباحا.
ت- -ق- -وم ع- -ائشص- -ة ت- -ق- -اب- -و ال- -وزي- -رة
اŸن - -ت - -دب - -ة ل - -دى وزي - -ر ال - -ت - -ه- -ي- -ئ- -ة
ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة والسص -ي -اح -ة والصص -ن -اع -ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸك-لفة بالصصناعة التقليدية،
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل اإ ¤و’ي- -ة عÚ
ال - -دف - -ل - -ى ل- -ت- -ف- -ق- -د ب- -عضس اŸشص- -اري- -ع
القطاعية.

تقابو تعاين مشضاريع
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بع Úإلدفلى
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اŸن -ع -كسس ل -ل -م -ن-اول-ة «سص-ان-يسصت»،
وذلك بقصصر اŸعارضس ،الصصنوبر البحري.

«سضيال» تشضارك ‘
إلصضالون إلوطني
إŸنعكسس للمناولة

ندوة تقنية عن إلبناء

التحرير

ي- -ق- -وم وزي -ر ا’تصص -ال ح -م -ي -د
ڤ - -ري - -ن ي- -وم- -ي  ٣و 4افريل
الداخل بزيارة عمل ا ¤و’ية
ڤ -اŸة ح -يث يشص -رف ع-ل-ى ن-دوة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ن-وان-ه-ا «ال-ت-ع-ريف
بوسصائل ا’عÓم حق اŸواطن ‘
م -ع -ل-وم-ة م-وث-ق-ة» .وه-ي ن-دوة
ت -ن -ظ -م ب -ج -ام -ع -ة  8م- - - -اي 4٥
ي-نشص-ط-ه-ا ع-م-ار ب-ورويسس مدير
ال -ق-ن-اة ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ع -ن -وان» ا’عÓ-م
ا÷واري و–دي - - -ات ال - - -ب - - -ع- - -د
القاري ا÷زائري.
م -ع ال -ع -ل-م اأن ه-ذه ال-ن-دوة ه-ي
الـ 17م- - - -ن- - - -ذ اعÓ- - - -ن وزارة
ا’تصص- - - -ال سص- - - -لسص- - - -ل- - - -ة دورات
ت-ك-وي-ن-ة Ÿرافقة الصصحافي‘ Ú
كسصب رهان ا’حÎافية.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم إتصضل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الثنين  ٠3أافريل  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٦رجب  1٤3٨هـ

الناطق الرسضمي لوزارة اÿارجية:

ما تناقلته وسسائل اإلعÓم اإليرانية حول فحوى لقاء سسÓل وصسا◊ي «غ Òسسليم»
لعÓم
أاكد الناطق الرسضمي لوزارة الشضؤوون اÿارجية عبد العزيز بن علي الشضريف ،أامسس ،أان ما تناقلته بعضس وسضائل ا إ
ليرا Êرضضا أام Òصضا◊ي ،من طرف
لسضÓمي ا إ
لرشضاد ا إ
ليرانية حول مضضمون اللقاء الذي حظي به مؤوخرا وزير الثقافة وا إ
ا إ
لول عبد اŸالك سضÓل ،يعد «نق Óغ Òسضليم واسضتنتاجا غ Òمطابق ◊قيقة ما ” تداوله من مواضضيع وما ورد من
الوزير ا أ
تصضريحات خÓل هذا اللقاء».
ؤردا على سسؤوال لوأاج بشسأان ما تناقلته بعضس
العÓقات التي تربط ا÷زائر بجميع الدؤل
ؤسسائل اإلعÓم اإليرانية ،بخصسوصس فحوى
ال -ع -رب -ي -ة ‘ اÿل -ي -ج ؤاŸشس -رق ؤخ -اصس-ة م-ع
ه -ذا ال -ل -ق -اء ،أاؤضس -ح ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ن ع-ل-ي
اŸملكة العربية السسعودية الشسقيقة’’ ،معÈا ‘
الشسريف أانه «Œدر اÓŸحظة بادئ ذي بدء
نفسس الوقت عن «قناعته بأان ا◊وار ؤحده هو
أان ما تناقلته بعضس ؤسسائل اإلعÓم اإليرانية
الكفيل بتجاؤز اŸشساكل الظرفية اŸطرؤحة
‘ الوقت ا◊اضسر’’.
بخصسوصس فحوى اÙادثات التي “ت خÓل
ؤأاشس -ار ال -ن -اط -ق ال -رسس -م-ي ل-وزارة الشس-ؤوؤن
اŸق -اب -ل -ة ال -ت -ي ح -ظ -ي ب -ه -ا ؤزي -ر ال -ث -ق -اف-ة
اÿارج- -ي- -ة أايضس- -ا ،إا ¤أان ال- -وزي -ر األؤل أاك -د
ؤاإلرشساد اإلسسÓمي اإليرا Êمن قبل الوزير
«احÎام ا÷زائر لكل الديانات السسماؤية ؤكل
األؤل ،ل يعدؤ كونه نق Óغ Òسسليم ؤاسستنتاجا
اŸذاهب ؤقناعته بأاهمية ؤضسرؤرة التواصسل
غ Òمطابق ◊قيقة ما ” تداؤله من مواضسيع
ؤما ؤرد من تصسريحات خÓل هذا اللقاء،
ؤمّد ا÷سسور فيما بينها».
الذي ارتكز فيه ا◊ديث أاسساسسا على األهمية
كما كان موضسوع مكافحة اإلرهاب من بÚ
ال -ت -ي ي -جب أان ي -ول -ي -ه-ا ال-ط-رف-ان ا÷زائ-ري
أاهم اÙاؤر التي دار بشسأانها ا◊ديث خÓل
ؤاإليرا Êللجوانب الثقافية من أاجل توطيد
ه -ذا ال -ل -ق -اء ،ح -يث «أاك -د ال -وزي-ر األؤل ع-زم
ع Ó-ق -ات الصس -داق -ة ؤال -ت -ع -اؤن ال -ت -ي ت -رب -ط
ا÷زائر على مواصسلة سسعيها Ùاربة هذه
البلدين».
اآلف- -ة ؤال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى –سس -يسس شس -رك -ائ -ه -ا
ؤق -د شس -ك -ل ه -ذا ال-ل-ق-اء ،يضس-ي-ف ب-ن ع-ل-ي ﬁيطها ؤأان تكون عامل اسستقرار ؤتوازن ‘ بخطورتها على األمن ؤاإلسستقرار الدؤليÚ
الشسريف« ،فرصسة للوزير األؤل ليعبر عن أامل منطقة الشسرق األؤسسط ؤاÿليج العربي».
ؤضسرؤرة تعبئة كل الطاقات اŸمكنة للتصسدي
ّ
ة
ي
ع
ؤ ⁄ي - -ف - -وت سس Ó- -ل ال- -ت- -ذك Òبـ «ن- -و
لها ؤاجتثاثها».
ا÷زائر ‘ أان تلعب إايران دؤرا إايجابيا ‘

ميهوبي من مسضتغا:Â

خمسسينية مهرجان مسسرح الهواة ﬁطة لبعث حركة أابي الفنون
اأع- -ل- -ن وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ع- -زال -دي -ن
م-ي-ه-وب-ي ،اأمسسÃ ،سض-ت-غ-ا ،Âع-ن زي-ارة
وفد من اÈÿاء الإيراني ÚاıتصضÚ
‘ اÛال السضينمائي اإ ¤ا÷زائر قريبا،
لÓطÓع على وضضعية قاعات السضينما
والنظر ‘ كيفية تهيئتها.
اأب -رز م -ي -ه -وب -ي ‘ ن -دؤة صس -ح -ف-ي-ة ،ع-ل-ى
هامشس زيارته التفقدية للولية ،اأنه «سسيحل
ب-ا÷زائ-ر ،ق-ري-ب-ا ،خ-بÒان م-ن اإي-ران ل-ل-ق-يام
بخÈة على قاعات السسينما اŸتاحة ؤالطÓع
على ؤضسعيتها ؤالنظر ‘ كيفية تهيئتها».
ؤاأفاد باأن «هناك بعضس القاعات مهياأة
ؤالبعضس الآخر يحول اإ› ¤معات سسينمائية
بحسسب الفضساء ؤالإمكانات».
ؤصس -رح اأيضس -ا ،اأن -ه «Áك -ن اأن ي -ك -ون ه -ذا
ال -وف -د الإي -را Êشس -ري-ك-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ؤŒه-ي-ز ال-ق-اع-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى شس-رؤط
ال-ع-رضس ب-اأج-ه-زة رق-م-ي-ة تسس-ت-ج-يب ل-ل-ع-رضس
التقني ا◊ديث ؤكذا تكوين اأك Èعدد من
اıتصس ‘ Úصسناعة مهن السسينما ،سسواء ‘
ال- -ع- -رضس اأؤ ‘ ›الت صس- -ن- -اع -ات الأف Ó-م
ك- -الأخ -راج ؤاŸون -ت -اج ؤالإضس -اءة ؤالصس -وت»،

مشسÒا اإ ¤اأن هذه التجربة مفتوحة لبقية
الشسركاء.
ؤاأشس-اد ؤزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-ج-رب-ة الإيرانية
التي “تلكها ‘ صسناعة السسينما ،سسواء ‘
ج-ان-ب-ه-ا ال-ف-ن-ي ؤال-ت-ق-ن-ي اأؤ صس-ناعة الأفÓم،
مذكرا باللقاء الذي جمع ،الأسسبوع اŸنصسرم،

اÿدمات البنكية عن بعد

خÈاء اإي - -ران - -ي ‘ ÚاÛال السس - -ي- -ن- -م- -ائ- -ي
ؤمسسوؤؤ‹ ﬂتلف اŸصسالح ؤاŸراكز الثقافية
ؤاÿواصس ا÷زائري.Ú
ؤذك -ر م -ي -ه -وب -ي ،ب -اأن م -ن اأؤل -وي-ة دائ-رت-ه
الوزارية «اإعادة تنشسيط ا◊ياة السسينمائية،
من خÓل فتح القاعات اŸهياأة التي تتوفر
على شسرؤط العرضس» .ؤاأؤضسح ،اأن الديوان
ال -وط -ن-ي لÓ-إعÓ-م ؤال-ث-ق-اف-ة شس-رع ‘ ضس-ب-ط
قاعات السسينما ع Èكل ؤليات الوطن ،من
بينها مسستغا Âالتي سسيتم بها عرضس الأفÓم،
داع - -ي - -ا ‘ ذات السس- -ي- -اق ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس
ل- -ل- -مسس- -اه- -م- -ة ‘ ه- -ذه اŸب- -ادرة ؤف -ق دفÎ
شسرؤط.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،اأك -د ؤزي -ر ال -ث-ق-اف-ة اأن
ق -ط -اع -ه بصس -دد ؤضس -ع اسسÎات -ي -ج -ي -ة ؤرؤؤي-ة
جديدة Ÿنح اŸسسرح نفسس جديد .ؤدعا اإ¤
«اإسسقاط مصسطلح جهوي ‘ تسسمية اŸسسارح
ؤالسس Òنحو فكرة مسسرح اŸدينة».
كما اعت Èميهوبي الحتفال هذه السسنة
بخمسسينية اŸهرجان الوطني Ÿسسرح الهواة
Ÿسس- -ت- -غ- -ا ،Âح -اف -زا ل -ت -حسس Úاأداء ا◊رك -ة
اŸسسرحية ‘ ا÷زائر.

 ٣اتفاقيات ب Úالبنك الوطني والتعاضسد الفÓحي
أامضض- -ى ال- -ب- -نك ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ -ري
والصضندوق الوطني للتعاضضد الفÓحي،
أامسس ،ع- -ل- -ى ث Ó-ث ات -ف -اق -ي -ات شض -راك -ة
ل-ت-م-ك Úزب-ائ-ن الصض-ن-دوق ل-ل-وصض-ول إا¤
اÿدم-ات ال-ب-ن-ك-ي-ة ال-ت-ي يقدمها البنك
الوطني ا÷زائري.
ت -رك -ز الت -ف -اق-ي-ات أاسس-اسس-ا ع-ل-ى انضس-م-ام
الصسندؤق الوطني للتعاضسد الفÓحي ؤكذا كل
الصس -ن -ادي -ق ا÷ه -وي -ة ال -ت-اب-ع-ة ل-ه ،ال-ت-ي ي-ب-ل-غ
عددها  ٦٧إاضسافة إا ٤٢٠ ¤مكتب ﬁلي ،إا¤
نظام قبول الدفع ع ÈاألنÎنت عن طريق
ب -ط -اق -ة ال -دف -ع اإلل -كÎؤن -ي -ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا¤
تقد÷ Ëميع األعضساء ›موعة ؤاسسعة من
اÿدم- -ات اŸصس -رف -ي -ة ع -ن ب -ع -د ع Èن -ظ -ام
اÿدمات ا÷ديد «ب ؤج.نيت».
سستسسمح هذه الشسراكة بالنسسبة للصسندؤق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -اضس -د ال-فÓ-ح-ي ،م-ن تسس-وي-ق
م-ن-ت-ج-ات ال-ت-أام Úال-فÓ-ح-ي ؤالصس-يد البحري
ال -ت -اب -ع -ة ل-ه ع-ن ط-ري-ق األنÎنت ع Èخ-دم-ة
«ال -دف -ع ع -ن ب -ع-د» اŸق-دم م-ن ط-رف ال-ب-نك
الوطني ا÷زائري.
ؤتدعم هذه اÿدمات من خÓل اتفاقية
توط Úحسسابات الصسندؤق ؤشسبكته التجارية
لدى شسبكة اسستغÓل البنك الوطني ا÷زائري.
ؤ” ال -ت -وق -ي -ع ب-األح-رف األؤ ¤ع-ل-ى ه-ذه
التفاقيات من طرف الرئيسس اŸدير العام
ل -ل -ب -نك ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ع -اشس -ور ع -ب-ود،
ؤاŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصس-ن-دؤق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اضس-د
الفÓحي ،شسريف بن حبيلسس.
ؤسس -ي -ق -وم ال -ب -نك ك -ذلك ،ب -ت -زؤي-د ؤك-الت
الصس- -ن- -دؤق اŸن- -تشس- -رة ع ÈالÎاب ال- -وط -ن -ي
Ãحطات الدفع اإللكÎؤ.Ê
ؤصس- -رح ع- -ب -ود ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ،أان ه -ذه
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يعرضس التجربة ا÷زائرية ‘ ا◊وكمة بنيقوسضيا

مدلسسي يشسارك ‘ ورشسة تفاعل الثقافات ‘ الدÁقراطية
يشض- -ارك رئ -يسس اÛلسس ال -دسض -ت -وري
م- -راد م- -دلسض- -ي ،ال- -ي- -وم ،ب- -ن- -ي- -ق- -وسض- -ي- -ا
(قÈصس) ‘ ،أاشضغال الورشضة اÿامسضة لـ
«ت -ف -اع -ل ال -ث -ق-اف-ات ‘ ال-دÁق-راط-ي-ة»
لوروب -ي -ة
ال- -ت- -ي ت- -ن- -ظ -م -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة ا أ
ل- -ل- -دÁق- -راط- -ي- -ة ب -واسض -ط -ة ال -ق -ان -ون،
لوروبي ،بحسضب ما
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-جلسس ا أ
أاكده ،أامسس ،بيان للمجلسس الدسضتوري.
أاؤضس - - -ح ال - - -ب- - -ي- - -ان ،أان «رئ- - -يسس اÛلسس
الدسستوري مراد مدلسسي ،يشسارك ،اليوم‘ ،
أاشسغال الورشسة اÿامسسة لـ»تفاعل الثقافات ‘
الدÁقراطية» التي تنظمها اللجنة األؤربية
ل -ل -دÁق -راط -ي -ة ب -واسس -ط-ة ال-ق-ان-ون ،ال-ت-اب-ع-ة
للمجلسس األؤرؤبي اŸعرؤفة بلجنة فينسسيا،
بالتعاؤن مع ؤزير الشسؤوؤن اÿارجية القÈصسي
ؤذلك ي- - -وم- - -ي  ٠3ؤ ٠٤أاب-ري-ل ب-ن-ي-قوسسيا-
قÈصس».
تتناؤل هذه الورشسة ،يضسيف البيان ،موضسوع
«العÓقات ب ÚاÙاكم الدسستورية ؤاÙاكم
العادية» ؤالتي تندرج ضسمن نشساط ال–اد
األؤرؤبي الهادف إا ¤دعم برنامج ا◊وكمة

الدÁقراطية ‘ بلدان جنوب البحر األبيضس
اŸتوسسط.
يشس- -ارك ‘ ه- -ذه ال- -ورشس- -ة‡ ،ث- -ل- -ون م -ن
اÙاك - -م ؤاÛالسس ال - -دسس - -ت- -وري- -ة ل- -ل- -دؤل
األعضساء ‘ ÷نة فينيسسيا من ﬂتلف مناطق
العا.⁄

حشسيشسي تشسارك ‘ اجتماع ÷نة حقوق اŸرأاة بروما
«الشضعب»  -تشسارك النائب عقيلة حشسيشسي ‘ ،اجتماع ÷نة حقوق اŸرأاة
با÷معية الŸÈانية ل–Óاد من أاجل اŸتوسسط ،اŸقرر عقده ،اليوم ،برؤما.
Óشسارة ،فإان النائب عقيلة حشسيشسي سستشسارك ‘ هذه الجتماع ،بصسفتها نائب
ل إ
رئيسس هذه اللجنة.

للبسضة ،العقيد بلحاج ميلود:
مدير مؤوسضسضة ا أ

الشسراكة مع  ٣مؤوسسسسات دولية لتلبية احتياجات ا÷يشش
ت- -ع -ت -زم م -ؤوسضسض -ة الأل -بسض -ة ول -وازم
النوم التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
ت -ط -وي -ر شض-راك-ت-ه-ا م-ع ب-عضس الشض-رك-ات
لج-ن-ب-ي-ة اŸت-خصضصض-ة ‘ ت-ك-ن-ول-وجية
ا أ
النسضيج والصضناعة النسضيجية ،بحسضب
ما اسضتفيد ،أامسس ،بوهران ،لدى اŸدير
ال -ع -ام ل -ه -ذه اŸؤوسضسض -ة ال -ع-ق-ي-د ب-ل-ح-اج
ميلود.
أاؤضسح العقيد بلحاج ‘ تصسريح صسحفي،
لؤل ل -ل -نسس -ي-ج
Ãن -اسس -ب -ة الصس -ال -ون ال -دؤ‹ ا أ
ؤاŸوضس- - -ة ال- - -ذي اف- - -ت - -ت - -ح ،أامسسÃ ،رك - -ز
الت -ف -اق -ي -ات «ﬁم -د ب -ن أاح -م -د» ل -وه -ران
ؤتعرضس فيه اŸؤوسسسسة اŸذكورة منتجاتها،
ق-ائ« :Ó-ل-دي-ن-ا شس-راك-ة ؤن-ع-ت-زم ت-طويرها مع
شس -رك -ات سس -وي -دي -ة ؤتشس -ي -ك -ي -ة ؤب -رت -غ -ال -ي -ة
متخصسصسة ‘ تكنولوجية النسسيج ؤالصسناعة
النسسيجية بكافة تنوعاتها ؤتركيباتها».
ؤت- -ه- -دف ه- -ذه الشس- -راك- -ة ،ال -ت -ي ت -ع -ت -زم
اŸؤوسسسس -ة ت -ط -وي -ره -ا ،إا« ¤السس-ت-ج-اب-ة إا¤
اح -ت-ي-اج-ات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ال-ذي
يعرف اŸزيد من التطور ...كما يعد من بÚ
ا÷ي -وشس ال -ق-ل-ي-ل-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل
بكامل احتياجاتها ‘ ›ال اÓŸبسس ؤلوازم
النوم ؤالتخييم ؤغÒها» ،ؤفق ذات اŸسسؤوؤل.
ؤبخصسوصس ؤلوج منتجات هذه اŸؤوسسسسة
لفريقية ،صسرح مديرها العام «لقد
السسوق ا إ
لل- -بسس -ة ؤل -وازم ال -ن -وم أان
سس- -ب- -ق Ÿؤوسسسس- -ة ا أ
صسّدرت بعضسا من منتجاتها إا ¤بعضس الدؤل
لفريقية اÛاؤرة ؤذلك لتلبية احتياجات
اإ
جيوشسها».
لؤ ¤ل-لصس-ال-ون ال-دؤ‹
ؤت -ت -ي -ح ال -ط -ب-ع-ة ا أ
ل -ل -نسس -ي-ج ؤاŸوضس-ة ال-ت-ي ت-ت-واصس-ل إا ¤غ-اي-ة
ال -ث Ó-ث -اء ،ل-ل-م-ه-ن-ي ÚالطÓ-ع ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اŸن- -ت- -ج- -ات م- -ن أاح- -ذي- -ة ؤأال -بسس -ة ؤب -ذلت
عسس -ك-ري-ة ؤغÒه-ا ؤه-ي مصس-ن-ع-ة م-ن ط-رف

لل -بسس -ة ؤل -وازم ال -ن -وم ال -ت-ي ت-ع-د
م -ؤوسسسس -ة ا أ
مؤوسسسسة عسسكرية ذات طابع صسناعي ؤŒاري
ؤالكائن مقرها با÷زائر العاصسمة.
لسساسسية لهذه اŸؤوسسسسة،
ؤتكمن اŸهام ا أ
التي تعمل –ت ؤصساية مديرية الصسناعات
العسسكرية لوزارة الدفاع الوطني ‘ ،تلبية
احتياجات ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ ›ال
لح -ذي -ة ؤال -ت-أاث-يث ؤل-وازم ال-ن-وم
اÓŸبسس ؤا أ
ؤبخÈتها التي تتجاؤز الثÓث Úسسنة عرفت
م- -ن- -ذ نشس- -أات -ه -ا ع -دة م -راح -ل م -ن ال -ت -ط -ور
اŸسس -ت-م-ر ،ب-حسسب م-ا ذك-ره ال-ع-ق-ي-د ب-ل-ح-اج
ميلود.
ؤكانت كل مرحلة من التطور نتيجة ثمار
ا÷هود اŸبذؤلة من أاجل تنويع اŸنتجات
ؤتقد Ëأاحسسن جودة ؤاحÎام آاجال التسسليم
ؤال-ق-درة ع-ل-ى إادخ-ال أاح-دث ال-ت-ك-نولوجيات
من أاجل تطور متواصسل.
ؤأاشسار نفسس اŸصسدر ،إا ¤أان «هذا التطور
قد –قق بفضسل توجيهات ؤتعليمات القيادة
لخصس ن -ائب ؤزي -ر ال -دف -اع
ال -عسس -ك -ري -ة ؤب -ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ؤرئ- -يسس أارك- -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشس -ع-ب-ي ال-ف-ري-ق أاح-م-د ق-اي-د صس-ال-ح ،ال-ذي
يسسهر على تطوير الصسناعات العسسكرية من
أاجل الرقي إا ¤درجة عالية من الندماج
ؤت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات ا÷يشس ال-وط-ني الشسعبي
Ãنتوج من صسنع جزائري  1٠٠من اŸائة».
للتذك ،Òيعرف الصسالون الدؤ‹ للنسسيج
ؤاŸوضس- - -ة ،اŸن- - -ظ- - -م م - -ن ق - -ب - -ل شس - -رك - -ة
«صسارل.سسي.جي.كوم إايفانت» ،بالتعاؤن مع
غ -رف -ة ال -ت -ج-ارة ؤالصس-ن-اع-ة ل-ن-اح-ي-ة ؤه-ران
ؤال–ادية الوطنية لعمال النسسيج ؤا÷لود،
اŸنضس -وي -ة –ت ل-واء ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائ -ري-ي،ن مشس-ارك-ة  1٢٠ع-ارضس ،م-نهم
زهاء  ٤٠مؤوسسسسة جزائرية عمومية ؤخاصسة
ؤ ٨٠أاجنبية.

اق- - -ت- - -نت ا÷زائ- - -ر  600وثيقة
ت-اري-خ-ي-ة ت-عود للحقبة العثمانية،
كانت معروضضة ‘ اŸزاد العلني بدار
«مارمابات مÓفوسس» Ãدينة تولوز
ال- -ف -رنسض -ي -ة ،ب -حسضب ب -ي -ان ل -وزارة
الثقافة نشضر ،اأمسس الأحد.
تعود هذه الوثائق التي ” اقتناؤؤها،
ا÷م -ع -ة الأخÒة  31م - -ارسس ،اإ« ¤فÎة
التواجد العثما Êبا÷زائر ؤاإ ¤السسنوات
الأؤ ¤من الحتÓل الفرنسسي» ؤتتمثل ‘
›م-وع-ة «ﬂط-وط-ات ؤصس-ور ؤخ-رائ-ط
ؤكتب نادرة».
مثل ا÷زائر ؤزارة الشسوؤؤن اÿارجية
ؤؤزارة الثقافة ‘ العملية ،التي عرفت
«م -ن -افسس -ة ك -بÒة م -ن ط -رف ال-ك-ث Òم-ن
ال- -ه- -ي- -ئ- -ات ؤاŸوؤسسسس- -ات ال- -ف -رنسس -ي -ة»،

بالإضسافة اإ ¤جامعي الوثائق القدÁة
الأجانب ،بحسسب نفسس البيان.
ؤشس -ارك ‘ تسس -ي Òال-ع-م-ل-ي-ة ،ال-رئ-يسس
اŸدير العام للموؤسسسسة الوطنية للفنون
اŸطبعية ؤاŸدير العام بالنيابة للمكتبة
ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ؤ‡ث-ل ال-ق-نصس-ل-ي-ة
ا÷زائرية بتولوز ،حيث قدرؤا «الأهمية
العلمية لتلك الوثائق».
ؤاعت Èبيان ؤزارة الثقافة ،اأن اقتناء
الوثائق «خطوة تكتسسي بعدا سسياديا‘ ،
اإطار ا÷هود التي تبذلها اأعلى السسلطات
‘ الدؤلة لسسÎجاع الأرشسيف» ؤ»“كÚ
ال- - -ب- - -اح- - -ث Úا÷زائ- - -ري Úم- - -ن اإج- - -راء
ال- -دراسس- -ات ال- -ت- -اري- -خ -ي -ة ع -ل -ى اأسس -اسس
مسس- -ت -ن -دات م -وث -وق -ة ل -ت -ث -م Úال -ذاك -رة
ا÷ماعية».

ا÷زائر تقتني  600وثيقة تاريخية ‘ مزاد علني بفرنسسا

الشسراكة النوعية «هي ثمرة مسسار طويل من
ال -تشس-اؤر م-ع شس-رك-ائ-ن-ا ‘ الصس-ن-دؤق ال-وط-ن-ي
ل-ل-ت-ع-اضس-د ال-فÓ-ح-ي ؤه-ي ت-ع-كسس ال-ت-زام-اتنا
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ق-وي-ة ؤت-ن-وي-ع اÿدم-ات لصس-ال-ح
ال-ف-اع-ل Úاألسس-اسس-ي ‘ Úالق-تصس-اد ال-وط-ن-ي،
سس -ي-م-ا ال-فÓ-ح Úؤالصس-ي-ادي-ن ؤاŸرب Úؤه-ذا
ب -إادخ -ال ›م -ل شس -ب -ك -ة صس -ن-ادي-ق ال-ت-ع-اضس-د
الفÓحي إا ¤قناتنا ا÷ديدة ÿدمات الدفع
عن بعد ع ÈاألنÎنت».
ؤأاضساف أايضسا ،أان اÛهودات التي قام بها
البنك خÓل السسنوات األخÒة ،تدخل ‘ إاطار
ت -وج -ي -ه -ات السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بتحديث اÿدمات اŸالية ؤتنويع اÿدمات
ال- -ب- -ن- -ك -ي -ة ع -ن ب -ع -د م -ن أاج -ل السس -ت -ج -اب -ة

لحتياجات اŸتعامل Úالقتصسادي.Ú
من جهته عبّر بن حبيلسس عن أامله فيما
يخصس األثر اإليجابي اŸتوقع لهذه الشسراكة
على اÿدمات التأامينية اŸقدمة من طرف
الصسندؤق الوطني للتعاضسد الفÓحي.
ؤأاضساف قائ« :Óسسيتمكن أاك Ìمن مليون
فÓح ؤصسياد ؤمربي من ربح ؤقت ؤمال كث،Ò
كما سستسسمح لنا ﬂتلف اÿدمات اŸبتكرة
للبنك الوطني ا÷زائري من تقليصس العديد
من العراقيل اإلدارية».
ؤبلغ عدد زبائن الصسندؤق الوطني للتعاضسد
ال- -فÓ- -ح- -ي ،أاؤل شس- -رك- -ة ت- -أام ÚفÓ- -ح -ي ‘
ا÷زائر 15٨.٠٠٠ ،زبون ؤيشسغل قرابة ٢5٠٠
موظف.

»æWh

ا’ثنين  ٠٣أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦رجب  ١٤٣٨هـ

الغازي ‘ لقاء مع إاطارات القطاع ببومرداسس:

التغطية الصسحية على مسستؤى صسناديق الضسمان ا’جتماعي Œربة هامة
 ١٥مليون بطاقة ششفاء وزعت و 6٥نقابة سشجلت

دعا وزير العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي ﬁمد الغازي من بومرداسس ،اŸواطن Úإا ¤التصشويت بقوة ‘ النتخابات
التششريعية القادمة .وقال ‘ هذا الصشدد« ،من واجبنا جميعا ،مهما اختلفت مششاربنا وتوجهاتنا ،أان نكون ‘ اŸوعد .كما أادعو
لدلء
جميع إاطارات القطاع ع 48 Èولية ،للقيام بعملية –سشيسشية لفائدة اŸواطن Úللذهاب إا ¤صشناديق القÎاع وا إ
بآارائهم بكل حرية من أاجل اŸسشاهمة ‘ بناء الدÁقراطية ودولة ا◊ق والقانون».

بومرداسش :ز .كمال
اعتﬁ Èمد الغازي ‘ لقائه ،أامسس ،بإاطارات
قطاع التشضغيل «أان ا’سضتحقاق ا’نتخابي القادم
يشض -ك -ل ف -رصض -ة ل -ت -أاك -ي-د ال-تÓ-ح-م ب Úا÷زائ-ريÚ
وال -دف -اع ع -ن اŸك -تسض -ب-ات اÙق-ق-ة ‘ اŸي-دان،
مؤوكدا بالقول« :نحن مسضتهدفون وﬁاطون من كل
ج -ه -ة ،م-ن ل-ي-ب-ي-ا وم-ن ا÷ن-وب ،ل-و’ ي-ق-ظ-ة أاف-راد
ا÷يشس الوطني الشضعبي السضاهر على أامن حدودنا.
وع -ل -ي-ه ،ف-إان ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ق-ادم-ة تشض-ك-ل ف-رصض-ة
للتأاكيد على هذا التÓحم والرد بقوة على بعضس
اأ’صض- -وات ال- -نشض- -از ال- -ت- -ي –اول ‡ارسض- -ة ل- -ع- -ب -ة
«التخÓط» لزرع الفتنة ب Úا÷زائري ،Úلذلك أادعو
الشضباب ا÷زائري أان يكون فخورا ببلده.
‘ موضضوع آاخر يخصس قطاع التشضغيل والضضمان
ا’ج -ت -م -اع-ي ،اع-تﬁ Èم-د ال-غ-ازي «أان ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائرية ‘ ›ال التشضغيل والتغطية ا’جتماعية
وحماية الفئات الهشضة وكذا مناهضضة ظاهرة عمالة
اأ’طفال والتحرشس ‘ مكان العمل– ،ولت إا¤
‰وذج وعÓمة مسضجلة ،بشضهادة اŸنظمات الدولية
اŸتخصضصضة ،منها اŸنظمة الدولية للشضغل ،التي
ث-م-نت ‘ آاخ-ر اج-ت-م-اع ل-ه-ا ب-ج-ن-ي-ف ،اÛه-ودات
ا÷زائرية ‘ الدفاع عن كل الفئات ا’جتماعية،
وهذا بفضضل برنامج رئيسس ا÷مهورية الذي حث
ع -ل-ى ب-ن-اء دول-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ت-ك-رسس م-ب-ادئ ال-ع-دل
و–فظ حقوق اŸواطن.
ك -م -ا ح -اول ال -غ -ازي ع -رضس ج -م-ل-ة اŸؤوشض-رات
اإ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة اÙق- -ق -ة ‘ اŸي -دان ب -فضض -ل ه -ذه
السضياسضة ا’جتماعية ،أابرزها ،مثلما قال« ،مشضروع

ال-ت-غ-ط-ي-ة الصض-ح-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى صض-ناديق التأامÚ
ا’جتماعي ،التي مكنت من توزيع  ١5مليون بطاقة
شضفاء على اŸسضتوى الوطني ٨5 ،من اŸائة منها
تشض- -م -ل ب -اق -ي اأ’صض -ول وذوي ا◊ق -وق وأاصض -ح -اب
اأ’مراضس اŸزمنة الذين يتم التكفل بهم بنسضبة
ك -ام -ل -ة ،ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤ع-دة ات-ف-اق-ي-ات أاخ-رى م-ع
القطاع الصضحي لضضمان ﬂتلف اÿدمات الصضحية
لفائدة هذه الفئة.
‘ ›ال السض - -ك - -ن ،سض- -اه- -م ق- -ط- -اع الضض- -م- -ان
ا’جتماعي ،بحسضب الوزير“« ‘ ،ويل وبناء أازيد
م- -ن  ٣٠أال- -ف سض -ك -ن ‘ إاط -ار صض -ن -دوق م -ع -ادل -ة
اÿدمات ا’جتماعية «أافنبوسس» ،ناهيك عن آا’ف
اإ’عانات اŸقدمة لفائدة العمال اŸؤوsمن ‘ Úهذا
ا÷انب ،وعدة مكتسضبات أاخرى حققها القطاع،
خاصضة ‘ ميدان العمل النقابي ،مؤوكدا« :أان وزارة
ال- -تشض- -غ -ي -ل –صض -ي  ٦5ن -ق -اب -ة ت -اب-ع-ة ıت-ل-ف
القطاعات تعمل بحرية وتسضهر للدفاع عن ا◊قوق
اŸهنية وا’جتماعية للعمال .نفسس اأ’مر بالنسضبة
لسضياسضة الدولة ‘ مكافحة البطالة وتوف Òمناصضب
الشض-غ-ل ب-واسض-ط-ة أاج-ه-زة ال-دع-م وتشض-ج-ي-ع التكوين
اŸهني ،حيث أاشضار باŸناسضبة أان نسضبة البطالة ‘
ا÷زائ- -ر ان- -خ -فضضت إا ¤ح -دود  ١٠,٦م-ن اŸائ-ة
مقابل  ١٠,٢9بو’ية بومرداسس.

تنصسيب ÷نة مشسروع قانؤن العمل
شسهر رمضسان القادم
كشض -ف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشض -غ -ي -ل والضض -م -ان
ا’جتماعي لدى حديثه عن ملف مسضودة قانون

العمل ،التي تطالب النقابات بتعديلها واŸصضادقة
عليها« ،أان اŸشضروع سضلم للشضركاء ا’جتماعي Úمن
أاجل دراسضته وإاثرائه باŸقÎحات اŸناسضبة ،قبل
ت -ن-ظ-ي-م ج-لسض-ات خ-اصض-ة Ÿن-اقشض-ت-ه ب-ع-د أان ي-ك-ون
جاهزا .مشضÒا ‘ هذا الصضدد ،إا« ¤تأاسضيسس ÷نة
مسضتقلة متكونة من خÈاء تسضهر على دراسضته مع
Óخذ برأايهم ،ينتظر تنصضيبها شضهر
تبليغ الشضركاء ل أ
رمضض -ان ال -ق-ادم ،ح-ت-ى ت-أاخ-ذ ك-ام-ل وق-ت-ه-ا وم-ن-ه-ا
مسضأالة –ديد طبيعة اŸهن الشضاقة التي تطالب بها
بعضس النقابات.
‘ اأ’خ ،Òعّ- -رج وزي -ر ال -تشض -غ -ي -ل ع -ل -ى ب -عضس
النقاط اأ’خرى التي تشضغل بال فئة العمال ،منها
ق -ان -ون ال -ت -ق -اع -د ال -ذي ق-ال بشض-أان-ه «إان رف-ع سض-ن
ال -ت -ق-اع-د إا ٦٠ ¤سض -ن -ة م -ن شض -أان-ه اŸسض-اه-م-ة ‘
تخفيف الضضغط على الصضندوق الوطني للتقاعد،
م -ع تشض -دي -ده ع -ل -ى ضض-رورة احÎام اŸسض-ت-خ-دمÚ
لقانون العمل بتأام Úالعمال وعدم هضضم حقوقهم
اŸه-ن-ي-ة ،وك-ذا ب-ال-نسض-ب-ة Ÿسض-أال-ة ال-تÓعب بالعطل
اŸرضضية .وهنا كشضف الوزير «عن تنظيم لقاءات
مقبلة مع اأ’طباء اŸمارسض Úلشضرح تداب ÒاحÎام
أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة وشض-روط اŸم-ارسض-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
اÿاصضة بطب العمل».
يذكر ،أان وزير التشضغيل وقف خÓل زيارة العمل
والتفقد التي قادته إا ¤و’ية بومرداسس عند عديد
اÙط -ات ،ك -انت ال-ب-داي-ة م-ن الصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي
للعطل مدفوعة اأ’جر «كاكوبات» ،ثم قام بتدشضÚ
اŸقر ا÷ديد Ÿديرية التشضغيل ،كما دشضن الوكالة
اÙلية للتشضغيل ،ليقف بعدها على مقر الصضندوق
الوطني للضضمان ا’جتماعي للعمال اأ’جراء ،ثم
الصضندوق الوطني للتقاعد.

 80عارضشا ‘ الصشالون الدو‹ «سشيكوم»

Œارب وحلؤل تكنؤلؤجية لÓقتصساد الرقمي
ÓعÓ- -م
ي - -ع- -ود الصش- -ال- -ون ال- -دو‹ ل - -إ
ل‹ ،اŸك-ت-ب-ي-ة والتصش-ال «سش-ي-ك-وم» ‘
ا آ
ط -ب-ع-ت-ه  ،26ل- -ي- -ق- -دم ل -زواره اŸه -ن -يÚ
وج- -م- -ه- -وره ال- -ع- -امﬂ ،ت -ل -ف خ -دم -ات
السش -ي -اسش -ة ال -وط-ن-ي-ة اŸع-ت-م-دة ‘ ›ال
لعÓ-م والتصش-ال ،م-ا
ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات ا إ
ي-ج-ع-ل م-ن-ه واج-ه-ة ه-ام-ة ل-ت-قد Ëآاخر
اŸسش-ت-ج-دات وا◊ل-ول اŸب-ت-ك-رة ل-ت-ل-ب-ي-ة
احتياجاتهم وانششغالتهم.

سسعاد بوعبوشش
‘ ه -ذا اإ’ط-ار ،أاوضض-ح م-ن-ظ-م ال-ت-ظ-اه-رة
حسض ÚمÒا ،أامسس ،خÓل ندوة صضحفية بقاعة
اÙاضض- -رات ب- -اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -لشض -رك -ة
ا÷زائرية للمعارضس والتصضدير ،أان الطبعة ٢٦
ل -ت -ظ -اه -رة «سض -ي-ك-وم» ،سض-ت-ع-رف مشض-ارك-ة ٨٠
عارضضا ،بينهم خمسس مؤوسضسضات أاجنبية من
النمسضا ،الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،الصض،Ú
دبي وفرنسضا ،باإ’ضضافة إا ¤مؤوسضسضات أاجنبية
أاخ- -رى‡ ،ث- -ل- -ة ‘ م- -وزع Úل -ه -ا ب -ا÷زائ -ر،
سض -ي -ع -رضض -ون آاخ -ر اب-ت-ك-ارات-ه-م خÓ-ل ال-فÎة
اŸمتدة ب ٠5 Úإا ٠9 ¤أافريل ا÷اري على

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

مسضاحة  ٤5٠٠م Îمربع ﬂصضصضة للمهني،Ú
و ٤٠٠م Îمربع كفضضاء للبيع.
واخ- -ت- -ار اŸن- -ظ- -م ل -ه -ذا اŸوع -د شض -ع -ار:
«سض -ي -ك -وم ح -ل -ق -ة أاسض-اسض-ي-ة ل-ن-ج-اح ا’ق-تصض-اد
ال -رق -م -ي» ،خ -اصض -ة وأان -ه سض -ي -ع -رف مشض-ارك-ة
عارضض Úجدد مقارنة بالطبعات السضابقة ،ما
سضيتيح الفرصضة لعرضس حلول وخÈات جديدة
‘ ال -ع -ا ⁄ال -رق -م-يÃ ،ا سض-يسض-اه-م ب-دوره ‘
إاعادة التوجيه نحو اŸؤوسضسضات
اŸسض -ت -ع -م -ل -ة ل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’عÓم وا’تصضال اŸسضتحدثة
Ÿناصضب شضغل.
عن ا÷ديد الذي سضتحمله
الطبعة ،أاوضضح مÒا ،أانه ،أ’ول
مرة ،سضتشضارك وزارة الداخلية
م -ن خ Ó-ل ن -دوة تسض -ت -ع -رضس ف -ي -ه -ا ﬂت -ل-ف
اإ’جراءات والتداب Òالتي اعتمدتها لتطوير
وعصض -رن -ة ال -ق -ط -اع’ ،سض -ي -م-ا رق-م-ن-ة اإ’دارة
وت-ق-ري-ب-ه-ا ل-ل-م-واط-ن ،ب-داي-ة ب-البطاقة وجواز
السض -ف -ر ال -ب -ي-ومÎي ،Úإا ¤ال-ت-حضضŸ Òشض-روع
بطاقة الناخب اإ’لكÎونية.
من جهة أاخرى ،سضتعرف التظاهرة غياب

بعضس العÓمات اŸعروفة ‘ ›ال اإ’عÓم
اآ’‹ على غرار «آاسض »Òو»آاشس.بي» ،لكن هذا
لن يؤوثر ،بحسضب اŸنظم ،Úعلى هذا اŸوعد
الهام الذي أاضضحى تقليدا سضنويا ،على جمهور
«سضافكسس» ‘ .ح Úسضيتم تنظم عدة ندوات
Ãواضضيع ﬂتلفة ،تتطرق إا ¤جديد القطاع
ب- -اإ’ث- -راء واŸع -ا÷ة ،ع -ل -ى غ -رار ا◊وسض -ب -ة
التنقلية ،اÙطات اŸتنقلة تأام ÚاŸعطيات
م-ن-ذ  ،٢٠١١إا ¤ج - -انب ت- -غÒ
اŸفاهيم التي تفرضس مواكبة
ا÷دي - - -د ل - - -ل - - -ت- - -ح- - -ك- - -م ‘
اŸسضتقبل.
وأاوضض - - - - -ح مÒا ،أان- - - - -ه ”
ت -وسض -ي -ع ال -ت -ظ -اه-رة ل-تشض-م-ل
مسض -ت -ع -م -ل -ي ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات
اإ’عÓم وا’تصضال ‘ هذا القطاع الذي هو
م- -دع- -و مسض- -ت- -ق- -ب ،Ó- -ل -ل -عب دوره ك -م -ح -رك
ل Ó-ق -تصض -اد ال -رق -م-ي ب-اع-ت-ب-اره ه-و ا’خ-ت-ي-ار
الوحيد والواقعي إ’خراج اŸؤوسضسضة ا÷زائرية
م -ن السض -ب -ات و–سض Úمسض -ت -ق -ب-ل-ه-ا وق-درت-ه-ا
ال -ت -ن -افسض-ي-ة ‘ م-واج-ه-ة اأ’زم-ة ا’ق-تصض-ادي-ة
ا◊الية وتسضهيل انتقالها العصضر الرقمي.

حسس ÚمÒا :مرافقة
اŸؤؤسسسسة ا÷زائرية
البديلة للمحروقات

العدد
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زيتو Êمن تلمسشان:
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ترسسيخ ثقافة الÎاث الثؤري لدى اأ’جيال

أاكد وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
لهمية البالغة
أامسس ،بتلمسشان ،إايÓء ا أ
لشش-اع-ة
ل -لÎاث ال -ت -اري -خ -ي وال -ث -ق -ا‘ إ
لجيال
الثقافة التاريخية ‘ صشفوف ا أ
الصش-اع-دة وت-رسش-ي-خ ‘ ن-ف-وسش-هم مبادئها
السشامية.
أاوضضح الوزير ‘ الندوة التاريخية بعنوان،
«ال -ف -ع -ل السض -ي -اسض -ي ‘ اŸق -اوم -ة الشض -ع -ب -ي-ة
وا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم،»١95٤ È
نظمت باŸتحف ا÷هوي للمجاهد لتلمسضان،
أان ه- -ذا اŸسض- -ع -ى ال -وط -ن -ي ج -اء ت -ن -ف -ي -ذا لـ
«ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة اÛاه-د عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ال-ت-ي –ث ع-ل-ى إاشض-اع-ة
الثقافة التاريخية وترسضيخ مبادئها ‘ نفوسس
اأ’جيال الصضاعدة».
لتجسضيد هذه التعليمات« ،سضطرت وزارة
اÛاه-دي-ن ب-رام-ج وط-ن-ي-ة وﬁل-ي-ة م-ت-نوعة
ومتكاملة من خÓل إاحياء اأ’عياد الوطنية
واÙل -ي -ة وت -خ -ل -ي -د ذك-ري-ات أاح-داث ال-ث-ورة
ورم -وزه -ا وت -رم -ي-م م-ق-اب-ر الشض-ه-داء وت-ه-ي-ئ-ة
اŸع -ا ⁄واŸواق -ع ال -ت -اري -خ-ي-ة و–وي-ل-ه-ا إا¤
مزارات ومتاحف ،نسضتذكر من خÓلها أاروع
صضور الصضمود والبطو’ت التي أابداها الشضعب
ا÷زائري» ،كما أابرز زيتو.Ê
وأاضض -اف ،أان «ه -ذه اŸت -اح-ف ت-ع-م-ل ع-ل-ى
اسضتقبال الطلبة والباحثŸ Úسضاعدتهم على
ك -ت -اب-ة ت-اري-خ ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي صض-ارت
مرجعا ◊ركات التحرر بالعا.»⁄
وعن هذه الندوة التاريخية ،ذكر أان «من
مقاصضد هذا اللقاء اسضتلهام اأ’جيال الصضاعدة
ال -دروسس واŸع -ا ⁄م -ن ال-نضض-ا’ت ال-ب-ط-ول-ي-ة
اÿالدة ومواقف الصضمود والتحدي وترسضيخ
هذه اŸبادئ اŸتجذرة ‘ اأ’فئدة والنفوسس
ل -ل -ت -آاخ-ي وال-تسض-ل-ح ب-ه-ا ‘ م-واج-ه-ة –دي-ات
ا◊اضضر» ،قبل أان يشض Òإا ¤اأ’من وا’سضتقرار
والطمأانينة التي تنعم بها البÓد.
ودع - -ا ال - -ط- -يب زي- -ت- -و Êا◊اضض- -ري- -ن إا¤
اŸشضاركة اŸكثفة ‘ ا’سضتحقاقات اŸقبلة

«لدعم هذا الوضضع واŸسضاهمة ‘ صضنع القرار
وبناء مسضتقبل بنات وأابناء وطننا اŸفدى».
وبعد عرضس شضريط وثائقي رسضم اŸعا⁄
التاريخية «من اŸقاومة الشضعبية إا ¤حرب
ال- -ت- -ح -ري -ر» ،فسض -ح اÛال إا ¤اŸداخ Ó-ت،
اسض-ت-ه-ل-ه-ا اأ’سض-ت-اذ ع-اب-د سض-ل-طانة من جامعة
معسضكر“ ،حورت حول «معركة اأ’م Òعبد
القادر Ãنطقة تلمسضان ‰وذجا».
وعلى هامشس أاشضغال الندوة التي نظمتها
وزارة اÛاه- -دي -ن ،ب -حضض -ور ›م -وع -ة م -ن
›اه - -دي اŸن - -ط- -ق- -ة وم- -ؤورخ Úوأاسض- -ات- -ذة
جامعي ،Úأاشضرف الوزير زيتو Êعلى تدشضÚ
نصضب تذكاري Ãنطقة صضÈة يخلد ﬁرقة
«بوفاريسس» التي ارتكبها اŸسضتعمر الفرنسضي
‘ سضنة  ١95٧واسضتشضهد فيها  ٧شضهداء.
كما ” زيارة ،بناحية ع Úغرابة ،النصضب
التذكاري Ÿعركة حرق فل Úغابة احف Òالتي
قام بها اÛاهدون ليلة الفا— نوفم،١95٤ È
–ت قيادة الشضهيد العربي بن مهيدي .وكذا
ت-ف-ق-د م-رك-ز ا’ع-ت-ق-ال وال-ت-ع-ذيب «الشض-اطو»
ل -ل-مسض-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسض-ي Ãدي-ن-ة سض-ب-دو وال-ذي
Œري به اأ’شضغال لتحويله إا ¤متحف.

مدير الوكالة الوطنية للنفايات كر Ëومان:

أاك Ìمن أالف مؤؤسسسسة «أاونسساج» تنشسط ‘ رسسكلة النفايات
كششف اŸدير العام للوكالة الوطنية
للنفايات كر Ëومان ،أامسس ،أان أازيد من
أال -ف م -ؤوسشسش -ة مصش -غ -رة مسش -ت-ف-ي-دة م-ن
ق -روضس ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -تشش-غ-ي-ل
الششباب «أاونسشاج» ،تعمل ‘ ›ال جمع
ورسش -ك -ل -ة ال -ن -ف -اي-ات .داع-ي-ا ،م-ن ج-ه-ة
ث-ان-ي-ة ،إا ¤اسش-ت-غÓ-ل ال-نفايات اŸنزلية
ال -ت -ي ب -ل -غت ق -ي -م -ت-ه-ا اŸال-ي-ة  38مليار
دي -ن -ار ،م -ا يسش -اه -م ‘ ت-ق-ل-يصس اسش-تÒاد
م- -واد ع- -دي -دة Áك -ن اسشÎج -اع -ه -ا م -ن
النفايات.

جÓل بوطي
أاضضاف ومان ،أان كمية النفايات ‘ ا÷زائر
خÓل  ٢٠١٦بلغت  ٢٢,9٤مليون طن ‘ ،حÚ
“ثل  ١١,5مليون طن نفايات منزلية ٠٢ ،من
اŸائ -ة م -ن -ه -ا ن -ف -اي -ات خ -طÒة ،ع -ل -ى غ-رار
النفايات الطبية التي ترميها اŸسضتشضفيات،
و ٪٠,٤نفايات خاصضة ،مشضÒا
إا ¤أان عملية ا÷مع والرسضكلة
تسضاهم فيها  ١٠٠٠مؤوسضسضة من
أاونسضاج.
أاوضض - -ح اŸت - -ح- -دث خÓ- -ل
ن- -زول- -ه ،أامسس ،ضض- -ي- -ف- -ا ع -ل -ى
م - -ن - -ت- -دى ي- -وم- -ي- -ة اÛاه- -د
ب-ال-ع-اصض-م-ة ،أان ك-م-ية النفايات
ال-ت-ي ت-خ-ل-ف-ها اأ’سضرة الواحدة
بلغت  ٣١٠كلغ سضنويا ،وهو مؤوشضر كب Òعلى
ارت -ف -اع ال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة ال -ت -ي ت -ت-ط-لب
ا’سضتغÓل ‘ .ح Úأاشضار إا ¤أان  95كلغ منها
يتم إاعادة تدويره ،موضضحا أان الفرد الواحد
ي-خ-ل-ف ي-وم-ي-ا قرابة  ٠.9ك-ل-غ وذلك ب-ال-نسضبة
للمقيم ‘ اŸناطق ا◊ضضرية ‘ ،ح Úيخلف
ال -ف -رد السض -اك-ن ب-اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة  ٠.٨كلغ
يوميا.
تعت Èالقيمة اŸالية للنفايات اŸنزلية التي
بلغت  ٣٨مليار دينار رقما كبÒا ،حيث دعا
ومان ‘ هذا الصضدد ،إا ¤اسضتغÓل ذلك ‘
تقليصس اسضتÒاد مواد عديدة حاليا ،يتم ذلك
م -ن خ Ó-ل ت -وف ÒاŸادة اأ’ول -ي -ة ب -اسض -ت-غÓ-ل
اإ’مكانات الوطنية التي تتعزز سضنويا ،سضيما
‘ ›ال البحث العلمي ‘ هذا القطاع.
من جهة ثانية أاوضضح ومان ،أان أاك Ìمن
 ٪٨٠م -ن ال -ن -ف -اي -ات اŸن-زل-ي-ة ي-ت-م رم-ي-ه-ا ‘
مفارغ عشضواية ،موضضحا اأن نشضاط اسضÎجاع

النفايات سضيدعم اÿزينة العمومية بهامشس
ربح قد يصضل إا ¤حدود  5٦مليار دينار ،حيث
أان نشضاط اسضÎجاع النفايات اŸنزلية ومواد
التغليف لوحدهما سضيحققان ربحا اقتصضاديا
يفوق  ٣٨مليار دينار.
وأاضضاف مدير وكالة النفايات ،أان ا◊ظÒة
الوطنية لردم النفايات تتوفر على  ١٦٤مركز
للردم التقني ” ،إا‚ازها ‘ إاطار الÈنامج
الوطني للتسضي ÒاŸتكامل للنفايات ‘ ،حÚ
” القضضاء على  ٢٠٠مفرغة عمومية من أاصضل
 ٣٠٠٠مفرغة بداية من سضنة  ٢٠٠٠وإا ¤غاية
اليوم.
على صضعيد آاخر ،دعا ومان إا ¤ضضرورة
ال -تسض -ي Òا÷ي -د ل -ل -ن -ف -اي -ات ا’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة
اŸندرجة ضضمن خانة «اÿطÒة جدا» وذلك
ع Èوضضع ﬂطط اسضÎاتيجي خاصس إ’عادة
حرقها بعيدا عن التجمعات السضكنية ،نظرا
ÿط -ورت -ه-ا ال-ب-ال-غ-ة ع-ل-ى صض-ح-ة اأ’شض-خ-اصس
واحتوائها على مواد كيمائية سضامة وكم هائل
م-ن اŸي-ك-روب-ات وا÷راث-ي-م،
موضضحا أان القانون واضضح ‘
ه- - -ذا اÛال ‘ ك- - -ي- - -ف - -ي - -ة
تخزينها ونقلها.
عن إاسضÎاتيجية الوكالة ‘
ت- - -دوي - -ر ال - -ن - -ف - -اي - -ات ق - -ال
اŸتحدث ،إان التسضي Òعرف
ت - - -ط - - -ورا ك - - -بÒا ‘ اآ’ون- - -ة
اأ’خÒة ،سض- - - -ي - - -م - - -ا ب - - -ع - - -د
اسض -ت -ح -داث آال -ي -ات ال -ت -دوي-ر ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
ال -وط -ن -ي ،م -وضض -ح -ا أان ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة “ث-ل
اŸرجع اأ’سضاسضي الذي يتم ا’عتماد عليه‘ ،
ح Úقامت الوكالة بعقد شضراكات عديدة مع
ف -اع -ل ‘ Úال -ق -ط -اع ،ع-ل-ى غ-رار ا÷ام-ع-ات
وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ي ي-ت-خ-رج م-ن-ه-ا سض-ن-وي-ا
خÈاء ‘ اÛال لتحقيق تسضي Òحسضن.
وبحسضب ومان ،فإان الهدف ‘ اŸرحلة
اŸقبلة ،يكمن ‘ توف Òمناصضب شضغل للشضباب
‘ اÛال ،واسض- -ت- -ح- -داث أان- -ظ- -م -ة ج -دي -دة
مسضايرة للتطورات ا◊اصضلة ‘ .هذا اإ’طار،
سضيتم تنظيم تظاهرة دولية من  ٢٤إا ٢٧ ¤من
شض- -ه- -ر أاب- -ري- -ل ا÷اري Ãرك- -ز ا’ت -ف -اق -ي -ات
بوهران .كما سضيتم تنظيم ‘ ،نوفم Èالقادم،
م-ع-رضس دو‹ ب-ال-ع-اصض-م-ة ي-ح-تضض-ن الشض-ركات
العاملة ‘ ›ال الرسضكلة ،التدوير وحماية
البيئة.

 ٣٨مليار دينار قيمة
النفايات اŸنزلية
وا’قتصساد اأ’خضسر
خيار اسسÎاتيجي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإلثنين  ٠3أافريل  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠6رجب  1٤3٨هـ

كشسف عن الشسروع ‘ تطبيق اıطط الوطني للتوحد ،بوضسياف:

إعادة إ’عتبار لـ 11مركز عÓج للتكفل باŸرضسى نفسسيا
 4آإ’ف متوحد على مسستوى إŸرإكز إŸتخصسصسة

كشس - - - -ف وزي- - - -ر الصس- - - -ح- - - -ة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات
ع- -ب- -د اŸالك ب- -وضس- -ي- -اف ،ع- -ن
الشس- -روع ‘ ت -ط -ب -ي -ق اıط -ط
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -ف-ل ب-اŸصس-ابÚ
ب -اضس -ط -راب ط -ي -ف ال -ت -وح -د،
ال - -ذي أام - -ر ب - -إاع - -داده رئ- -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،مشسÒا إا ¤أاه-مية
لول- -وي- -ة ل- -ل- -ج- -انب
إاع- -ط- -اء ا أ
ال-عÓ-ج-ي والجتماعي ووضسع
وح -دات داخ-ل م-راك-ز ال-عÓ-ج
Óط- -ف- -ال ال- -ذي -ن
ال- -ن- -فسس- -ي ل - -أ
تÎاوح أاعمارهم ما ب 3 Úو6
سسنوات.

صسونيا طبة
على هامشس إاحياء اليوم العاŸي
لضص-ط-راب ال-ت-وح-د ب-قصص-ر ال-ث-قافة
مفدي زكريا ،أاكد الوزير أانه سصيتم
إاعادة العتبار لـ 11مصصلحة للطب
Óطفال ،من أاصصل
النفسصي اŸوجه ل أ
 1٧مركزا ،نظرا للنقائصس اŸسصجلة
ف -ي -م -ا ي -خصس ت -ك -ف -ل-ه-ا ب-اŸصص-ابÚ
ب- -ال- -ت- -وح- -د ،ح -يث نصص -بت  6منها
ك-م-راك-ز م-رج-ع-ي-ة ،ن-ظ-را ل-ت-وافرها
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف األخصص -ائ -ي Úال-ذي-ن
يسص-ت-ق-ب-ل-ون األط-ف-ال ويسصهرون على
م -راف -ق -ت -ه -م وال -ت -ك -ف -ل ب -ح -ال -ت -ه-م
الصصحية.
ك- -م- -ا شص -دد وزي -ر الصص -ح -ة ع -ل -ى
أاه -م -ي -ة أان ت -ظ-ل الشص-ب-ك-ة ا÷واري-ة
مد›ة باŸراكز اŸرجعية لضصمان
جهاز مرجعي مواز ،لتحسص Úنوعية

الفحصس وتفادي التنقÓت اŸكلفة
والبعيدة ،مشصÒا إا ¤إاطÓق برنامج
ل -ت -ك -وي -ن ج -م-ي-ع األسصÓ-ك اŸع-ن-ي-ة
ب- -ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -األط- -ف -ال اŸصص -ابÚ
ب - -ال- -ت- -وح- -د ،لسص- -ي- -م- -ا م- -ا ت- -ع- -ل- -ق
بالتشصخيصس والفحصس الطبي وكيفية
التكفل بهذه الفئة ،وكذا السصتفادة
من Œارب الدول اŸتقدمة األخرى
التي حققت ‚احا ‘ هذا اÛال.
وأاوضص -ح ب -وضص -ي -اف ،أان ال -ت -ك -ف -ل
ب- -األط- -ف -ال اŸصص -اب Úب -اضص -ط -راب
التوحد ،ما ب 3 Úو 6سصنوات ،يشصهد
–سصنا ملحوظا ،بفضصل التوصصيات
ال-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
م- -ت- -ع- -ددة ال- -ق- -ط- -اع- -ات ل -ل -ت -ك -ف -ل
باŸصصاب Úبطيف التوحد ،من خÓل

اŸت- -اب- -ع- -ة ال- -ن- -فسص- -ي- -ة اŸسص -ت -م -رة
والفعالة.
Óطفال الذين تزيد
أاما بالنسصبة ل أ
أاعمارهم عن  6سصنوات ،فإانهم -
ع- -ل- -ى ح- -د ت- -ع- -بÒه  -ب -ح -اج -ة إا¤
مرافقة اجتماعية وتربوية ،وÁكن
توجيههم من قطاع إا ¤آاخر حسصب
‰وهم الشصخصصي ،مضصيفا أان التكفل
بهذه الفئة ‘ سصن الرشصد أامر صصعب
يتطلب معرفة اŸسصار الذي مر به
اŸصصاب منذ ازدياده.
ودع -ا ال -وزي-ر ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات
اŸع -ن-ي-ة وا÷م-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ،إا¤
ضصرورة اŸسصاهمة ‘ ترقية التكفل
ب- - -األشص- - -خ- - -اصس اŸصص - -ابÃ Úرضس
التوحد ‘ مرحلة مبكرة ،باإلضصافة

 ٧٠٠حالة بسسيدي بلعباسس

أإولياء إأ’طفال إŸصساب Úيطالبون Ãركز عÓج
لط- - -ف - -ال
ج- - -دد أاول- - -ي- - -اء ا أ
اŸصس- -اب Úب -ال -ت -وح -د بسس -ي -دي
لح-ت-ف-ال
ب -ل-ع-ب-اسس ،ت-زام-ن-ا وا إ
ب- -ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -ت- -وح -د،
م- -ط -ل -ب -ه -م ال -ق -اضس -ي ب -ت -وفÒ
الرعاية اÿاصسة لهذه الفئة،
ال-ت-ي ارت-ف-عت أاع-دادها خÓل
لخÒة.
السسنوات ا أ

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو
–صص -ي ج-م-ع-ي-ة أاط-ف-ال ال-ت-وح-د
بسصيدي بلعباسس ،أازيد من  ٧٠٠طفل
مصصاب بهذا اŸرضس على مسصتوى
ال -ولي -ة وه -و ال -ع -دد ال -ذي ت -ف -اق -م
بشصكل كب ÒخÓل السصنوات األخÒة،
ما دفع ا÷معية ،التي تأاسصسصت سصنة
 ،٢٠1٤ل- -ل- -م -ط -ال -ب -ة ب -إا‚از م -رك -ز
م-ت-خصصصس ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ي-ت-وف-ر على
ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ات اŸادي-ة وال-بشص-رية

التي من شصأانها التكفل ا÷يد بهذه
ال- -ف -ئ -ة ا◊سص -اسص -ة وت -وف Òت -ع -ل -ي -م
م- -ت- -خصصصس وك- -ذا ت- -ك- -ف- -ل ن- -فسص -ي
باألطفال ،حيث ‚حت ا÷معية ‘
ا◊صصول على وعاء عقاري إل‚از
ه -ذا اŸشص-روع ع-ل-ى مسص-اح-ة ت-ق-در
بـ 3٥٠مÎا مربعا ‘ ،انتظار تلقيها
مسص -اع -دات ل Ó-ن -ط Ó-ق ‘ أاشص -غ-ال
اإل‚از والتجهيز.
مرضس التوحد ،الذي يعت Èمن
األم -راضس ال -ن -فسص -ي -ة اŸن -تشص -رة ‘
صصمت ب Úفئات اŸتمدرسص ،Úدفع
ب -ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ‘ ،م -ق-دم-ت-ه-ا
مديرية الÎبية ،إا ¤دمج عدد من
ه-ذه ال-ف-ئ-ة ب-اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-يمية
وهي اŸبادرة التي لقت رفضصا من
قبل أاولياء التÓميذ العادي ،Úعلى
غرار ما وقع بابتدائية عائشصة أام
اŸؤومن ،Úبداية اŸوسصم الدراسصي
ا÷اري ،حينما نظم أاولياء التÓميذ

وق -ف -ة اح -ت -ج -اج -ي -ة ،م -عÈي -ن ع -ن
رفضصهم لدمج  19تلميذا من أاطفال
التوحد مع أابنائهم وهو ما اعتÈوه
خرقا للقانون ،باعتبار أان هذه الفئة
ل Áك -ن -ه -ا الن -دم -اج م -ع األط-ف-ال
العادي ،Úنظرا ◊سصاسصية وضصعهم،
م - -ط - -ال- -ب Úبضص- -رورة ن- -ق- -ل ه- -ؤولء
األط- - -ف- - -ال اŸرضص - -ى إا ¤م - -راك - -ز
متخصصصصة من أاجل تدريسصهم من
طرف ﬂتصص.Ú
‘ اŸقابل ،أاكدت مديرية الÎبية
اأن القسصم اŸكيف ألطفال التوحد
حتمية وضصرورة ،خاصصة وأان لهؤولء
األطفال قدرات عقلية “كنهم من
اللتحاق باألقسصام العادية ‘ حال
حصص- -ول- -ه- -م ع -ل -ى رع -اي -ة خ -اصص -ة،
مسص- -ت- -دل -ة ب -ت -ج -رب -ة ‡اث -ل -ة لقت
‚احا Ãدرسصة عفان فاطمة بعد
ت- -خصص- -يصس قسص- -م م -دم -ج ألط -ف -ال
التوحد داخل اŸدرسصة.

«التحدي» ‘ يوم –سسيسسي باŸدية

 ٢٠٠طفل ‘ حاجة إإ ¤تكفل
نظمت جمعية التحدي للتكفل بداء التوحد باŸدية ،صصبيحة أامسس ،يوما إاعÓميا حول اŸرضس بدار الثقافة
حسصن ا◊سصنيÃ ،شصاركة بعضس دور ا◊ضصانة وﬂتصص ‘ ÚاŸيدان وكذا األولياء.
كشصفت ﬂتلف التدخÓت عن وجود قرابة  ٢٠٠طفل بهذا اŸرضس ،منخرط Úبهذه ا÷معية الفتية ‘ .حÚ
أاسصهبت الدكتورة كوثر شصراير ،من جامعة تيبازة ‘ ،تقد Ëتعاريف لهذا اŸرضس ،الذي Áكن أان يكون سصببه
إاعاقة أاو Áكن أان يطلق عليه مرضس التوحد ،مقÎحة ‘ هذا الصصدد على األولياء العمل بنظام ا◊مية الغذائية،
Óطفال.
كتفادي اسصتهÓك السصكريات كونها تتسصبب ‘ كÌة ا◊ركة ل أ
كما أالح جل اŸتدخل ‘ Úهذا اللقاء التوعوي ،على ضصرورة تتمة عملية التكفل بهذه الفئة ما بعد التمدرسس
‘ دور ا◊ضصانة ،بتخصصيصس مقاعد بيداغوجية لهذه الفئة الهشصة.

اŸدية :م.أام Úعباسس

إا ¤تطوير البحوث ‘ هذا اÛال
قائ ،Óإان ملف التوحد ل يقتصصر
ع - -ل- -ى وزارة الصص- -ح- -ة ف- -ق- -ط ،إا‰ا
يتطلب العمل ،بالتنسصيق مع ﬂتلف
ا÷هات دون اسصتثناء ،حتى تتحقق
األهداف الرامية إا ¤وضصع ﬂطط
وطني حقيقي يكون وعاء ورشصاتيا
رئاسصيا ذا أاولوية واÿروج بتدابÒ
فعلية وملموسصة.
من جهته أاكد الÈوفيسصور ﬁمد
شصكا‹ ،أان حوا‹  ٤آالف مصصاب
باضصطراب التوحد يتم التكفل بهم
على مسصتوى مصصالح طب األمراضس
العقلية تخصس األطفال الذين تقل
أاعمارهم عن  3سصنوات.
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بدإية إلعد إلتناز‹ للحملة إ’نتخابية
فريال بوشسوية

ت -ن -ط -ل -ق ب -ع -د اأسص -ب -وع م -ن ال -ي-وم ،ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
ل -تشص -ري -ع -ي -ات ال -راب -ع م -اي ال-داخ-ل ،ال-ت-ي ت-ؤوسصسس ل-ل-فÎة
ال-تشص-ري-ع-ي-ة ال-ث-ام-ن-ة ،ب-ع-د اسص-ت-ك-م-ال ك-ل ال-ت-حضصÒات من
ا÷انب اإلداري –ت اإشصراف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية.
من ا÷انب السصياسصي ،ضصبطت كل التشصكيÓت السصياسصية
عقاربها على ا◊ملة التي Œري طيلة الفÎة اŸمتدة بÚ
 ٠9و 3٠أافريل ا÷اري ،فيما تتابع الهيئة العليا اŸسصتقلة
Ÿراقبة النتخابات كل أاطوار العملية النتخابية ،إا ¤غاية
القÎاع واإلعÓن عن النتائج ،عم Óباأحكام دسصتور .٢٠16
وصصلت التحضصÒات للطبعة اÿامسصة من السصتحقاقات
ال -تشص -ري -ع -ي -ة ‘ ظ -ل ال -ت -ع -ددي-ة ،اآخ-ر م-رح-ل-ة تسص-ب-ق ي-وم
القÎاع‡ ،ثلة ‘ ا◊ملة النتخابية التي تعت Èثا ÊأاكÈ
Óحزاب واŸشصارك Úعموما ،بعد عملية إاعداد
امتحان ل أ
ال -ق -وائ -م ال -ت -ي ب -اتت اأك Ìصص -ع -وب -ة م -ن ق -ب-ل ،ق-ي-اسص-ا إا¤
اŸنافسصة الشصديدة داخل األحزاب وطموح اŸناضصل‘ Ú
ا◊صصول على “ثيل نيابي ،من خÓل افتكاك تأاشصÒة ولوج
الŸÈان من بوابة اÛلسس الشصعبي الوطني.
تضصبط األحزاب السصياسصية وكذلك اŸرشصحون األحرار
‘ ال- -وقت ا◊ا‹ ،آاخ- -ر ال- -رت- -وشص- -ات –سص- -ب- -ا ل -ل -ح -م -ل -ة
النتخابية ،التي تكون خÓلها وجها لوجه مع اŸواطن،Ú
ل- -ع -ل اأب -رز –ّد ل -ه -ا اآلن إاق -ن -اع ال -ن -اخ -ب Úب -أاداء ال -ف -ع -ل
النتخابي ،الكفيل بتمكينها من إاحراز أاك Èقدر من الوعاء
النتخابيÃ ،ا يضصمن لها “ثيÎﬁ Óما ‘ قبة الŸÈان.
واإذا كانت وزارة الداخلية حرصصت على توف Òكل شصروط
إا‚اح القÎاع الذي يكتسصي أاهمية بالغة للمسصار السصياسصي
اŸك -رسس ل-ب-ن-اء الصص-رح ال-دÁق-راط-ي ،ف-إان ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسصتقلة Ÿراقبة النتخابات ،قامت بعمل دقيق من خÓل
مداومتها الولئية ،وقد عكسصت عملية القرعة واŸشصاورات
ال -ت -ي ج -رت ،رضص-ا ا÷م-ي-ع ،أاح-زب-ا واأح-رار ،ع-ن ال-ت-وزي-ع،
لسصيما واأن مبداأ القرعة ” اقÎاحه بإاجماع من قبل
التشصكيÓت السصياسصية ،على اأسصاسس اأنه يضصمن اإلنصصاف.
‘ انتظار النطÓق الرسصمي للحملة النتخابية ،األحد
اŸقبل ،شصرع اÎŸشصحون ‘ العمل ا÷واري قبل مدة من
الزمن ،مفضصل Úالنزول اإ ¤اŸيدان والحتكاك اŸباشصر
باŸواطن ،Úللتعرف على انشصغالتهم وإاقناعهم Ãنحهم
أاصصواتهم يوم القÎاع ،على اعتبار اأن اأصصواتهم تضصمن لهم
“ثي Óوتكف Óأا‚ع Ãشصاكلهم.

اÛتمع اŸد Êوالتشسريعيات

زهرة بوخطاية 4 :ماي يوم Œديد ‡ارسسة إ◊ق إلسسياسسي
تعددية وحرية إختيار ‘ ظل تنافسس مفتوح للÈإمج

لسستاذة زهرة بوخطاية رئيسسة ا÷معية الوطنية آافاق اŸرأاة ا÷زائرية،
اعتÈت ا أ
لجراء النتخابات التشسريعية ﬁطة أاخرى يجدد فيها
موعد الرابع ماي القادم اŸقرر إ
الشسعب ا÷زائري ‡ارسسة حقه السسياسسي بانتخاب ‡ثليه ‘ اÛلسس الشسعبي الوطني ‘
ظل التعددية وحرية الختيار ،مشسÒة إا ¤أان التنافسس ينحصسر ‘ الÈامج واŸواقف
Œاه القضسايا التي تتعلق باŸصسلحة الوطنية ومن ثمة يكون ضسروريا التوجه إا ¤مكاتب
التصسويت وحسسن الختيار وفقا Ÿعيار اŸسسؤوولية الوطنية.

سسعيد.ب

أابرزت بوخطاية ،أاهمية إادراك اŸواطن Ÿدى
ال -ث-ق-ل ال-ذي “ث-ل-ه الن-ت-خ-اب-ات ‘ مسص-ار ت-ع-زي-ز
البناء الدÁقراطي وتوسصيع نطاق ا◊ريات التي
ي-تضص-م-ن-ه-ا ال-دسص-ت-ور وت-ك-ف-ل-ها القوان Úالتي تضصع
مبدأا السصيادة الشصعبية ‘ صصميم التعددية ،التي
ت -وف -ر مسص -اح -ة واسص-ع-ة لÓ-خ-ت-ي-ار وŒسص-د ق-ي-م-ة
التنافسس الشصريف ب ÚاÎŸشصح Úالذين يتقدمون
للفوز بثقة الشصعب.

مكاسسب –ّققت ‘ ظل إŸصسا◊ة إلوطنية
وأاعادت إا ¤األذهان اŸسصار الطويل للكفاح
الذي خاضصه الشصعب ا÷زائري منذ أاو ¤الثورات
ضص -د الح -ت Ó-ل ال -ف -رنسص -ي ،ال-ذي م-ارسس “ي-ي-زا
مفضصوحا Œاه ا÷زائري Úإا ¤درجة حرمانهم من
‡ارسصة حقهم النتخابي ،الذي أاعادت له ثورة
أاول نوفم Èالعتبار ومكنت ا÷زائري ،Úبفضصل
م -ل -ح -م -ة ج -ي -ل ث -ورة أاول ن-وف-م ،Èم-ن اسصÎج-اع
حقوقهم السصياسصية والقتصصادية التي تعت Èعلى
مر األجيال اŸضصمون العميق للسصيادة الوطنية.
وأاضصافت ‘ ،خضصم رؤويتها للموعد الذي ينبغي
إادراج- -ه ‘ سص- -ي- -اق ح- -م -اي -ة السص -ي -ادة الشص -ع -ب -ي -ة
وت -ك -ريسص-ه-ا Ãا يضص-م-ن دÁوم-ة ال-ع-م-ل اŸن-ت-ظ-م
للمؤوسصسصات الشصعبية الدسصتورية باعتبارها مكسصبا
ثمينا للشصعب ا÷زائري ينبغي صصيانته باŸشصاركة
القوية والختيار السصليم والهادئ.

وأاشص -ارت ب -وخ-ط-اي-ة إا ¤أان اŸشص-ارك-ة ب-ك-ث-اف-ة
تعكسس بالتأاكيد رسصالة قوية للمشصّكك ،Úخاصصة من
وراء ال -ب -ح -ر ،ح -يث تسص -ع-ى أاوسص-اط ح-اق-دة ،دون
جدوى ،اإ ¤التشصويشس على اŸسصار الدÁقراطي
الذي يعرف تطورا منتظما ‘ ظل الدسصتور الذي
ينظم آاليات السصلطات ويكرسس اسصتقÓليتهاÃ ،ا
يحمي ا◊قوق ،خاصصة اŸعارضصة التي تتوفر لها
إامكانات التعب Òمرورا بالنتخابات ،التي –ولت
إا‡ ¤ارسصة طبيعية ‘ ظل التعددية والتنافسس
السص -ل-م-ي ت-ت-وج اŸك-اسصب ال-كÈى اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي
–ق-قت ‘ اÛالت الق-تصص-ادي-ة والج-ت-م-اع-ية
خ Ó-ل السص -ن -وات األخÒة ب -فضص-ل اع-ت-م-اد ال-دول-ة
خ -ي-ارات ت-ن-م-وي-ة شص-ام-ل-ة –ت م-ظ-ل-ة اŸصص-ا◊ة
الوطنية.
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«ألشصعب» أثارت أŸشصكل ‘ أسصتطÓعها

السصلطات تتكفل بانشصغال سصكان  8بلديات بخنشصلة
إاعادة ضصخ ا◊صصة اıفضصة من مياه سصد كدية Ÿدور

ب- -ع- -د إأث- -ارة «ألشص- -عب» مشص -ك -ل
ت- -ق- -ل- -يصس ت- -زود ع- -دة ب- -ل- -دي -ات
بخنشصلة من مياه سصد كدية Ÿدور
ون -ق -ل -ه -ا أنشص -غ -ا’ت ألسص -ك-ان” ،
أل- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ال- -قضص- -ي- -ة م- -ن أه -ل
أ’ختصصاصس وأŸؤوسصسصات أŸعنية.
وهو ما أرتاح له ألسصكان.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
كشص- -ف ن- -ائب م- -دي- -ر وح- -دة خ- -نشص -ل -ة
للجزائرية للمياه ورئيسس دائرة السصتغÓل
ن- - -ب- - -ي- - -ل شص- - -خ- - -اب ،لـ «الشص - -عب» ،ح - -ول
مسصتجدات قضصية تقليصس حصصة خنشصلة
من مياه سصد كدية Ÿدور بنسصبة فاقت 50
من اŸائة ،أان إادارة السصد وبالتنسصيق مع
اŸصص -ال -ح اŸرك -زي -ة ووح -دة ا÷زائ -ري -ة
ل -ل -م -ي -اه ،ق-ررت إاع-ادة الضص-خ ال-ت-دري-ج-ي
ل-ل-ك-م-ي-ات اıفضص-ة م-ن اŸي-اه للبلديات
الثما ،Êموازاة مع قرب فصصل الصصيف،
حيث يزيد الطلب على هذه اŸادة.
كانت «الشصعب» قد تطرقت إا ¤هذا
اŸوضص -وع ب-ال-ت-فصص-ي-ل ‘ اسص-ت-طÓ-ع نشص-ر
بالعدد  22 ‘ 17291مارسس اŸنصصرم،
ولقي Œاوبا كبÒا من السصلطات ،لسصيما
اŸرك -زي-ة م-ن-ه-ا ،ول-دى ال-ع-ام-ة ب-خ-نشص-ل-ة
وع Èصص- - -ف - -ح - -ات ال - -فضص - -اء األزرقŸ ،ا
تضص-م-ن-ه م-ن م-ع-ا÷ة م-وضص-وع-ي-ة ودق-يقة
لهذه اŸشصكلة بشصهادة القراء ،مسصاهما ‘

دف -ع السص -ل -ط -ات إلع -ادة ضص -خ ال -ك -م -ي-ات
اıفضصة من حصصة خنشصلة وهو ما تقرر
فع Óولو بشصكل جزئي.
‘ ه- -ذا اإلط -ار ،أاوضص -ح م -دي -ر وح -دة
خنشصلة بالنيابة نبيل شصخاب ،أان عملية
إاعادة الضصخ انطلقت بزيادة  03آالف مÎ
م-ك-عب ي-وم-ي-ا ،ع-ل-ى أان ت-ت-واصص-ل ال-زي-ادة
ت -دري -ج -ي -ا ‘ ح -دود اإلم-ك-ان-ات اŸادي-ة
اŸتوفرة لدى السصد وإادارة الوحدة .علما
وأان عملية تخفيضس حصصة خنشصلة نفذت
تدريجيا منذ فيفري اŸنصصرم ،من 23
أالف م Îمكعب إا 10 ¤آالف م Îمكعب
يوميا.
وجدد ذات اŸسصؤوول دعوته للمواطنÚ
اŸدان Úل -دى الشص -رك -ة بضص -رورة تسص-دي-د
مسص-ت-ح-ق-ات ال-ف-وات Òال-ت-ي ع-لى عاتقهم،
م -ذك -را ب -ال -تسص -ه -ي Ó-ت وت-قسص-ي-ط ال-دف-ع
ل -ه -ؤولءÃ ،ا سص -ي-حسص-ن ال-وضص-ع-ي-ة اŸال-ي-ة
ل -لشص -رك -ة وي -ن-ع-كسس آال-ي-ا ب-اإلي-ج-اب ع-ل-ى
اÿدمات.

÷نة و’ئية لعمال ما قبل
التشصغيل والشصبكة ا’جتماعية
‘ إاطار تقن Úوتعزيز العمل النقابي
وا÷معوي ،أانشصئت ،أامسس÷ ،نة جديدة
خ -اصص-ة ب-ع-م-ال وم-وظ-ف-ي ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل

ال-تشص-غ-ي-ل والشص-ب-ك-ة الج-ت-ماعية Ãختلف
صصيغها ،تعمل –ت غطاء األمانة الولئية
ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-قلة Ÿسصتخدمي
اإلدارة ال -ع -م -وم -ي -ة» سص -ن -اب -اب» ‘ إاط -ار
اŸط-ال-ب-ة ب-ح-ق ه-ذه ال-ف-ئ-ة ‘ ال-ت-وظ-يف
وأاولويتها به ضصمن مناصصب مالية جديدة،
ب -حسصب م -ا أاك -ده لـ «الشص -عب» إاسص -م -اع-ي-ل
مرداسصي األم Úالولئي للنقابة.
جرت أاشصغال تنصصيب اŸكتب الولئي
Ãقر النقابة Ãدينة خنشصلة ،حيث حضصر
عشصرات العمال واŸوظف ‘ Úإاطار صصيغ
الشص -غ -ل اŸؤوق -ت -ة اŸذك -ورة ،و” ت -زك -ي -ة
مكتب ولئي لهذه الفئة متكون من تسصعة
أاعضصاء برئاسصة بوكحيل الطاهر ،عامل ‘
طار عقود ما قبل التشصغيل ،باإلضصافة إا¤
م-وظ-ف Úوع-م-ال م-ن ق-ط-اع-ات الشص-ب-ي-ب-ة
وال - -ري - -اضص - -ة ،ال- -نشص- -اط الج- -ت- -م- -اع- -ي،
ا÷ماعات اÙلية ،الÈيد واŸوصصÓت
وغÒها...
معلوم ،أان القوان Úالتي –كم وتسصÒ
ع-ق-ود ال-ت-وظ-ي-ف ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،ل ت-تضصمن
مواد تلزم اŸسصتخدم بإادماج العامل أاو
اŸوظ -ف ضص -م -ن اŸن-اصصب اŸال-ي-ة ال-ت-ي
“نح للمؤوسصسصات العمومية ذات الطابع
اإلداري ،حيث تتجاوز مدة العمل ‘ إاطار
الشص-ب-ك-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى سصبيل اŸثال،
ال -عشص -ر سص -ن -وات ل -ل -م-ئ-ات م-ن ال-ع-امÓ-ت
والعمال ‘ عديد اإلدارات دون إادماج.

تعنى با÷انب أ÷ما‹ ونظافة أÙيط

تنصصيب اللجنة التقنية لتسصي Òمدينة بومرداسس
” ،أمسس ،ت - -نصص- -يب أل- -ل- -ج- -ن- -ة
أل - -ت - -ق - -ن - -ي- -ة ل- -تسص- -ي Òم- -دي- -ن- -ة
ب- -وم- -ردأسس ،أل- -ت -ي ي -رأسص -ه -ا وأ‹
ألو’ية ورئيسس ألدأئرة كمنسصق
ع- -ام ،وه- -ي ع- -ب- -ارة ع- -ن ه -ي -ئ -ة
تشص- - -اوري- - -ة تشص- - -ارك- - -ي- - -ة تضص - -م
م -دي -ري-ن ت-ن-ف-ي-ذي ،Úم-ن-ت-خ-بÚ
ﬁل - - - -ي Úو‡ث- - - -ل- - - -ي أ◊رك- - - -ة
أ÷م -ع -وي -ة وف -ع -ال -ي -ات أÛت-م-ع
أŸد Êتقوم Ãهام –سص Úألوجه
أ÷ما‹ ونظافة أÙيط وتنظيم
ألشص -ؤوون أÙل -ي -ة وأل -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة
ل-ل-م-دي-ن-ة م-ن أج-ل إأع-طائها بعدأ
حضص- -اري- -ا ي- -ل- -ي -ق ب -ه -ا ك -م -دي -ن -ة
م -ت -وسص -ط -ي -ة ب-ع-ي-دأ ع-ن م-ظ-اه-ر تشص -اوري -ا تشص -ارك -ي -ا تضص -م ك -ل ال -ف -اع -ل ÚاŸق-ب-ل ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه النشص-غ-الت ،ال-تي
اÙل- -ي Úو‡ث- -ل- -ي ا◊رك- -ة ا÷م -ع -وي -ة تضص -م ث-م-ان-ي-ة م-ق-اي-يسس ت-خصس ال-ت-حسصÚ
ألفوضصى ألتي تعا Êمنها.

بومرداسس :ز .كمال
اللجنة التقنية اŸنصصبة سصتقوم Ãهام
تسصي Òومراقبة كل التجاوزات العمرانية
وال -ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة وك-ذا األنشص-ط-ة ال-ت-ج-اري-ة
ال- -ف -وضص -وي -ة داخ -ل م -دي -ن -ة ب -وم -رداسس.
وب- -حسصب تصص- -ري- -ح وا‹ ال- -ولي- -ة م- -داÊ
فواتيح ،اعت« Èأان الهيئة سصتكون فضصاء

لنتمكن من تدارسس ﬂتلف اآلليات التي
تسص-م-ح ب-إاع-ط-اء إاضص-اف-ة ج-م-الية عمرانية
خ -دم -ات -ي -ة ل-ه-ذه اŸدي-ن-ة وتصص-ورات م-ن
حيث الرؤوية واŸنهجية ،خاصصة ما تعلق
بقضصية رفع القمامة والهتمام بالنظافة
العامة.
ج -اء ت -نصص -يب ال -ل -ج -ن-ة وف-ق م-ق-اي-يسس
تشصÎك ف -ي-ه-ا ك-ل ال-ق-ط-اع-ات ،ح-يث م-ن
اŸن -ت -ظ -ر ت -ق-دﬂ Ëط-ط ع-م-ل ل-لشص-ه-ر

واله -ت -م -ام ب -ال -ب -ع -د ا◊ضص -اري Ÿدي -ن -ة
ب - -وم - -رداسس ،اله - -ت - -م - -ام ب- -ال- -فضص- -اءات
الرياضصية ،الÎفيهية ،التجارية وشصبكات
ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة التي تخصس كل
األحياء ،كما يرتقب أايضصا تنظيم اجتماع
دوري مع اŸنسصق العام للجنة ولقاء عمل
ي -وم  2م-اي اŸق-ب-ل ل-ت-ق-ي-ي-م م-دى ت-قدم
اŸقÎحات وكيفية Œسصيدها واقعا على
األرضس.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸطلوب خÓيا لليقظة الروحية ‘ الزوايا
(ألشص- -عب)  -ق- -ال بشص Òمصص- -ي -ط -ف -ى
’سص- - -ب- - -ق لÓ- - -سص- - -تشص- - -رأف
أل- - -وزي- - -ر أ أ
’حصصاء ‘ ،أعمال أŸلتقى ألدو‹
وأ إ
’ول ح- - - -ول سصÒة ونسصب ألشص- - - -ي- - - -خ
أ أ
سص-ي-دي ﬁم-د ألسص-اي-ح ،أل-ذي ن-ظ-مته
أŸؤوسصسص-ة أÒÿي-ة وأل-تضص-ام-ن-ي-ة ألتي
–م - -ل أسص - -م- -هÃ ،شص- -ارك- -ة وط- -ن- -ي- -ة
وإأف -ري-ق-ي-ة وأخ-ت-ت-م ،ألسص-بت أŸاضص-ي،
ب -ب -ل -دي -ة ع -م -ر ‘ أل -و’ي -ة أŸن -ت -دب -ة
تقرت ،قال إأن أ÷يل أ◊ا‹ وأ÷يل
أل -ق -ادم م-ن ألشص-ب-اب ي-ن-ت-ظ-ر م-ن م-ث-ل
هذه ألهيئات أŸهمة ‘ أÛتمع تطوير
أدأئ- -ه- -ا Ÿسص- -اي- -رة مشص- -كÓ- -ت أل- -عصص -ر،
’و¤
خ- -اصص- -ة م- -ع ظ -ه -ور أ’إشص -ارأت أ أ
ل-ل-ت-ف-كك ألÎب-وي وأل-ديني وألروحي
‘ كث Òمن ألدول أ’إسصÓمية ،بدأية
أل-ق-رن أ◊ا‹ ،وأل-ت-ي م-ن أŸن-ت-ظ-ر أن
’شصارأت خÓل ما تبقى
تتطور هذه أ إ
’ول من هذأ ألقرن.
من ألثلث أ أ
وأاضصاف مصصيطفى ‘ ،مداخلة بعنوان:
«تطبيقات اليقظة اإلسصÎاتيجية ‘ اÛال
ال-روح-ي وال-دي-ن-ي ب-ا÷زائ-ر وإاف-ري-قيا» ،أان
القرن القادم سصيكون قرن الفكرة الثقافية
Ãخ- -ت- -ل- -ف أاب- -ع -اده -اÃ ،ا ‘ ذلك األدي -ان
واŸع -ت -ق -دات .وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ت -ق-دم
ال -ع -ام -ل ال -دي -ن -ي ك -م -ت -غ Òف-اع-ل ‘ رسص-م
اÿارط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-لشص-ع-وب ،مسص-تفيدا ‘
ذلك م -ن ت -ق -دم ال -رق -م -ن -ة وأاداء ال -ت-واصص-ل
الجتماعي ،خاصصة مع تنامي نفوذ اليمÚ
واألحزاب الدÁقراطية اŸسصيحية ‘ أاوربا
وتنامي التطرف الديني ع Èالعا.⁄
وŸواك- -ب -ة م -وع -د ال -ق -رن ال -ق -ادم ،دع -ا
مصص-ي-ط-ف-ى ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى الزوايا والطرق
الصصوفية ‘ ا÷زائر وعموم إافريقيا ،إا¤

السصتثمار ‘ إاشصارات اŸسصتقبل ،مع حماية
اŸوروث اŸادي وال Óّ-م -ادي ل -ه-ذه ال-ط-رق
م-ن خÓ-ل إادم-اج-ه-ا ‘ م-ن-ظ-وم-ة «ال-ي-قظة
اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة» م -ن ث Ó-ث -ة ج-وانب ،ه-ي:
إاحصص -اء ورق -م -ن -ة الÎاث ال -روح -ي– ،ل-ي-ل
الÎاث ال- -روح- -ي واŸشص- -ارك -ة ‘ تصص -م -ي -م
السصياسصات اŸناسصبة ◊مايته من التفكيك
م- -ن ج- -ه- -ة ول- -ت- -أام Úال- -ت- -م -اسصك ال -دي -ن -ي
واŸرجعية اŸذهبية للسصكان.
‘ هذا اإلطار ،دعا مصصيطفى الطرق
الصصوفية النشصطة با÷زائر وعددها ثÓثون
ط -ري -ق -ة ت-ت-ب-ع-ه-ا آالف ال-زواي-ا ،إا ¤إاطÓ-ق
«خÓ-ي-ا ال-ي-ق-ظ-ة ال-روح-ي-ة» ضص-من هياكلها،
تتكفل بتطبيقات اليقظة اإلسصÎاتيجية على
ا◊ياة الروحية للسصكان ع Èكل الوليات
وذلك م- -ن أاج- -ل –ري- -ر ه -ذه ال -زواي -ا م -ن
الشصوائب التي ◊قت بها ،ثم تنقية اŸوروث
ال -دي-ن-ي م-ن ال-ب-دع ال-ت-ي أاث-رت ‘ ف-ع-ال-ي-ت-ه
ضصمن النسصيج الثقا‘ العام ،وأاخÒا إاعادة
مد ا÷سصور مع ا÷يل ا÷ديد من الشصباب،
الذي سصيكون بدوره سصاحة Œارب جديدة
فيما له عÓقة Ãوازين القوى ‘ العا.⁄

أرتفاع ﬁسصوسس ‘ أسصعار أÿضصر وأللحوم بسصطيف

البطاطا بـ 90دج والدجاج بـ 300دج
والثوم يÓمسس السصحاب

تشص- -ه- -د أسص- -وأق أÿضص- -ر وأل -ف -وأك -ه
وأللحوم Ãدينة سصطيف وضصوأحيها،
’ي -ام ،أرت -ف -اع -ا ﬁسص -وسص -ا ،م -ا
ه -ذه أ أ
أوج- - -د ج- - -وأ م- - -ن أ’سص- - -ت- - -ي - -اء ل - -دى
أŸتسص- - -وق ،Úب- - -حسصب م- - -ا ع - -اي - -ن - -ت - -ه
«ألشصعب» بع ÚأŸكان.

سسطيف :نورالدين بوطغان
‘ ا÷ولة التي قادتنا ،أامسس ،إا ¤أاحد
أاك Èأاسص- -واق وسص- -ط اŸدي- -ن- -ة ،وه- -و سص- -وق
ع -ب -اشص -ة ع -م -ار اŸع -روف ع -ادة ب -أاسص -ع-اره
اŸع-ق-ول-ة ،ت-ف-اج-أان-ا ب-ارت-فاع سصعر البطاطا
من  65إا 90 ¤دج للكيلوغرام ،وهو سصعر
اعتÈه اŸتسصوقون جد مرتفع ول يتمشصى
م -ع ق -درت -ه -م الشص -رائ -ي -ة .أام -ا ال -ف-اصص-ول-ي-ا
اÿضص - -راء ف - -ق - -د ارت - -ف- -عت إا 220 ¤دج،
وال - -ط- -م- -اط- -م إا 130 ¤دج ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام،
وال-بسص-باسس بـ 90دج ،وم -ازال ال -ث -وم يصص-ن-ع
ا◊دث ،حيث يعرضس النوع ا÷اف منه ،أاي
ثوم اŸوسصم اŸاضصي بـ 1600دج ،مع بداية
ظ -ه-ور ﬁتشص-م ل-ل-م-حصص-ول ا÷دي-د ،ول-ك-ن
بأاسصعار مرتفعة لقلة العرضس ،فيما تبقى
خضصر أاخرى كاÿسس والبازلء (ا÷لبانة)
تعرضس بأاسصعار مقبولة نسصبيا بـ 50دج ،و85
دج لكل منهما على الÎتيب.
ال-ف-واك-ه شص-ه-دت أاسص-ع-اره-ا ه-ي األخ-رى
ارت -ف -اع -ا ،ح -يث وصص -ل سص -ع -ر ال-ك-ل-ي-وغ-رام
ال -واح -د م -ن الÈت -ق -ال ا÷ي -د إا 200 ¤دج
للكيلوغرام ،وبدأا التفاح اŸسصتورد يعرف
قلة ‘ العرضس ،تاركا مكانه للتفاح اÙلي
األقل جودة بأاسصعار تÎاوح ب 200 Úو250
دج للكيلوغرام ‘ ،ح Úشصرع ‘ تسصويق
ﬁصص-ول ال-ف-راول-ة ب-أاسص-ع-ار م-رت-ف-ع-ة نسصبيا
بلغت  300دج للكيلوغرام.
‘ مادة اللحوم ،شصهدت أاسصعار الدجاج
ارتفاعا ﬁسصوسصا بدورها ،إاذ يÓمسس سصعر
ال-ك-يلوغرام  300دج ،وه-و م-رت-ف-ع م-ق-ارن-ة
بسصعره قبل أاسصبوع ،إاذ وصصل آانذاك إا230 ¤
دج .ون -ت -ي -ج -ة ل -ه -ذه ال -زي -ادة ،ارت-ف-ع سص-ع-ر
شصرائح صصدر الدجاج إا 520 ¤دج واألحشصاء
إا 600 ¤دج ،وه - -ي أاسص - -ع - -ار اع- -تÈه- -ا
اŸتسصوقون ‘ غ Òمتناولهم ،خاصصة مع
غÓء أاسصعار اللحوم ا◊مراء وﬁافظتها
ع-ل-ى أاسص-ع-اره-ا اŸرت-ف-ع-ة ،وكذا األسصماك،
خاصصة سصمك السصردين الذي يعرف ندرة

حقيقة تسصببت ‘ رفع سصعره إا 600 ¤دج.
وي- -ت- -خ- -وف اŸواط- -ن- -ون م- -ن أان ي- -ك -ون
الرتفاع اŸسصجل هذه األيام ينذر Ãا هو
أاك ،Èوه -ذا خÓ-ل األسص-اب-ي-ع اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي
سصتعرف حلول شصهر رمضصان اŸبارك ،الذي
ع -ادة يشص -ه -د ال -ت -ه -اب -ا غ Òمسص -ب -وق ل-كÌة
الطلب.
وب -حسصب ب -عضس ال -ت-ج-ار ،ال-ذي-ن –دث-ن-ا
إاليهم ،فقد أاكدوا أان بعضس اÿضصر سصتعرف
انخفاضصا قبل رمضصان ،على غرار البطاطا
وال -ط -م -اط-م وال-ث-وم .أام-ا ع-ن ال-دج-اج ف-ل-م
ي- -فصص- -ح- -وا ع- -ن م -آال أاسص -ع -اره -ا ‘ األي -ام
القادمة ،لعدم التحكم فيها ولكونها تخضصع
لعتبارات متعددة.

صصب  8آا’ف دينار ‘ حسصاب 3550
عائلة معوزة
ب مبلغ  8000دج ‘ ا◊سصابات
” صص ّ
الÈي- -دي- -ة لـ 3550ع -ائ -ل -ة م -ع -وزة ب-ولي-ة
سص- -ط- -ي- -ف ،اŸسص- -ج- -ل -ة ‘ ق -وائ -م خ -اصص -ة
ب- -اŸسص -اج -د ،وه -ذا يشص -ك -ل نصص -ي -ب -ه -ا م -ن
صصندوق الزكاة.
ب- -حسصب مصص- -در م- -وث- -وق م- -ن م -دي -ري -ة
الشص -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واألوق -اف ،ف-إان ا◊م-ل-ة
اÿامسصة عشصرة لصصندوق الزكاة ‘ موسصم
“ 2017 / 2016كنت من الفا— سصبتمÈ
 2016إا ¤غاية  28فيفري  ،2017من جمع
ما مقدراه  3مÓي Òو 300مليون أالف دينار
من األموال وعروضس التجارة ،بعد حملة
–سصيسس منسصقة أاشصرف عليها األئمة من
أاجل مسصاعدة عديد العائÓت التي سصبق لها
وأان سص -ج -لت ب -ق -وائ -م م-ع-دة ل-ه-ذا ال-غ-رضس
Ãسصاجد الولية.
وذك- -ر ذات اŸصص -در ،أان ع -م -ل -ي -ة ج -م -ع
الزكاة لتزال متواصصلة ،ودعاهم إا ¤دفعها
‘ آاجالها ،باعتبارها فريضصة من الله عز
وج - -ل إا ¤مسص- -ت- -ح- -ق- -ي- -ه- -ا م- -ن ال- -ف- -ق- -راء
واŸعوزين.
وب -ه -ذه ا◊م -ل-ة األخÒة ،ت-ك-ون م-دي-ري-ة
الشصؤوون الدينية واألوقاف قد “كنت من
مسصاعدة عدد ل بأاسس به من فقراء الولية،
‘ انتظار مبادرات خÒية أاخرى ،خاصصة
ونحن على أابواب شصهر رمضصان اŸبارك.

ا’ثنين  ٠٣أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦رجب  ١٤٣٨هـ

»æWh
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حرفيون يواجهون التحّديات حفاظا على اŸوروث ا◊ضشاري

السسطو على العÓمة ا÷زائرية والنشساط اŸوازي خطر قائم
يسسعى ا◊رفيون الناشسطون ‘ ﬂتلف مهن الصسناعة التقليدية ،إا ¤ا◊فاظ
على الÎاث ا◊ضساري رمز الهوية .وهو ما يتجلى ‘ اÛهودات التي يبذلونها ‘
لخر للمقصسد
لصسالة باعتباره الوجه ا آ
لبداع والبتكار ومزجه با أ
›ال ا إ
السسياحي الذي يتوافد عليه اŸواطنون والجانب .ويخوضض ا◊رفيون معركة
مصسÒية من أاجل مواجهة تنافسسية اŸنتوجات الجنبية ذات التجربة العريقة
والعÓمات التجارية حفاظا على اŸوروث الوطني التقليدي ودوامه باعتباره أاحد
لسساسسية للهوية الوطنية ،بحكم أان القطاع يوفر فرصض العمل وخلق
العناصسر ا أ
الÌوة ‘ مناطق ﬂتلفة ،ويعت Èبدي Óللمحروقات .التفاصسيل ‘ هذا
السستطÓع الذي قامت به «الشسعب»..

سسهام بوعموشسة  /تصسوير :فواز بوطارن
جمعية حرفيي وŒار اÛوهرات لباتنة
التي أانششأات بتاريخ  ٢٨فيفري Ã ٢٠٠٦بادرة
م - -ن ›م - -وع - -ة ح- -رف- -ي Úقصش- -د ال- -ت- -ك- -ف- -ل
بانششغا’تهم ووضشع حد للفوضشى العارمة التي
عرفها القطاع لفÎة طويلة واحدة من الهيئات
التي تناضشل ’بقاء اŸنتوج ا◊ر‘ ا÷زائري
له قيمته ومكانته .من أاهدافها تنظيم وهيكلة
القطاع وا◊فاظ على اأ’خÓق النبيلة للحر‘
وت -اج-ر اÛوه-رات ،وك-ذا ت-ط-وي-ر نشش-اط-ات
القطاع بإادخال اآ’’ت ا◊ديثة ‘ الصشناعة
م -ع ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ب -ع -د ال-ث-ق-ا‘ ل-ل-م-ن-ت-وج
وأاصشالته ،مع تششجيع اإ’نتاج اÙلي وترقيته
Ÿصش - -اف اŸن - -ت - -وج - -ات
ال- -ع- -اŸي- -ة م- -ن ن- -اح- -ي -ة
ا÷ودة واŸواصشفات.
ذكر مسشؤوولو ا÷معية
لـ «الشش -عب» ان -ه -م ق-ام-وا
ب -ع -دة ل -ق -اءات تشش -اوري-ة
واسش - -تشش- -اري- -ة م- -ع ع- -دة
ق - -ط - -اع - -ات ذات صش- -ل- -ة
ب -نشش -اط -ه -ا ،م -ن-ه-ا وزارة
اŸؤوسشسش- - - -ات الصش- - - -غÒة
واŸت-وسش-ط-ة والصشناعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل-لصش-ن-اع-ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،م-دي-ري-ة ال-تششريع ا÷بائي لوزارة
اŸال -ي -ة ،واŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لضش-م-ان ب-وزارة
اŸالية ،مع إامضشاء اتفاقية تعاون مع ›موعة
«ج.ت.ز» اأ’Ÿان- -ي- -ة ال- -ت -ي ت -ع -ن -ى ب -تشش -ج -ي -ع
ا÷معيات وتوجيهها.
أاك- -د ه- -ذا ب- -ل- -خÒي م -ان -ع اŸدع -و ف -ؤواد
مسشتششار ‘ ا÷معية ،وصشاحب مؤوسشسشة روايل
ل - -ل - -تصش- -ن- -ي- -ع وŒارة ال- -ذهب ‘ ،تصش- -ري- -ح لـ
«الششعب».
كششف ‘ هذا اإ’طار ،أانه من اŸششاريع
اŸسش -ت -ق -ب -ل -ي-ة إاع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ا÷م-ع-ي-ة وب-عث
نشش -اط -ه -ا ب-اسش-ت-ح-داث م-ن-اصشب و÷ان ت-ه-ت-م
بتسشي Òمششاريعها اŸسشتقبلية ،وإاعادة تنظيم
وه -ي -ك -ل -ة اŸن-خ-رط Úم-ع السش-ع-ي ÷لب أاكÈ
عدد منهم ،واإ’طÓع عن كثب على اŸششاكل
ال -ت-ي ت-ع-ي-ق اŸه-ن-ي Úم-ع ال-ع-م-ل ع-ل-ى إاي-ج-اد
ا◊لول لها ،بر›ة صشالونات خاصشة با÷معية
وتفعيل مششاركتها ‘ جميع اŸعارضض اÙلية
والوطنية Ÿواكبة التطورات العلمية ،والعملية
ا◊اصش -ل -ة ‘ اÙي -ط اŸه -ن-ي وا’ق-تصش-ادي
للدولة.

ال -تصش -ام -ي -م وال -تصش -وي-ر ع-ل-ى أاج-ه-زة اأ’ب-ع-اد
الثÓثية والتصشنيع بالليزر من خÓل اسشتلهام
الصشناع وا◊رفي ،Úمن حضشارتنا وتنوع تراثنا
اŸادي واŸعنوي وتقدÁه ‘ الششكل ا÷يد
بالبعد التجاري ،وتنتج مكاسشب مادية للفرد
واÛتمع.
أاوضشح بلخÒي أان اŸششرع ا÷زائري يسشن
ق - -وان Úدون اسش - -تشش - -ارت- -ه- -م ،ك- -ون- -ه- -م أادرى
ب-اŸشش-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ال-ق-ط-اع ،داع-ي-ا إا¤
اأ’خذ بع Úا’عتبار اأ’ششخاصض الفاعل‘ Ú
اŸي - -دان وإاشش - -راك - -ه - -م ‘ سش - -ن ال - -نصش - -وصض
التنظيمية ،مؤوكدا أان هناك تششريعات تتعلق
ب -ق-ط-اع اŸع-ادن ال-ث-م-ي-ن-ة
التي  ⁄تتغ Òمنذ سشنة
 ،١9٦٢وه - - - - - - - - -ي غÒ
م -ك -ي-ف-ة م-ع ال-واق-ع،
وغﬁ Òي- - - - - -ن- - - - - -ة
ل-تسش-ه-ي-ل ال-ت-ع-امل،
‡ا ي -ع -ي -ق ت -ط -ور
ال - -ق- -ط- -اع ،مششÒا
ل -وج -ود صش -ع -وب-ات
ك - - - - - - -بÒة ‘ اŸادة
اأ’ولية ،مقÎحا فتح
سش - -وق ل - -ت- -وفÒه- -ا ل- -ت- -م- -وي- -ن الصش- -ان- -عÚ
وا◊رف- - -ي Úك- - -ل حسشب ط- - -اق- - -ت- - -ه
اإ’ن -ت -اج -ي -ة .ق -ائ  ‘ Ó-ه -ذا
اŸق-ام« :ق-م-ن-ا ب-دراسشة
ك- -ام- -ل- -ة وشش- -ام- -ل- -ة
ل-ل-ق-ط-اع اغتنمنا
فرصشة
مششاركتنا ‘
اŸعرضض
وسشلمناها
لوزير
السشياحة
والصشناعة
التقليدية
والوزيرة اŸنتدبة
اŸك -ل -ف -ة ب -الصش-ن-اع-ة
التقليدية ملف الدراسشة».
م- -ن ج- -م -ل -ة اŸشش -اك -ل ال -ت -ي
ي -ع -ان -ي -ه -ا ،م -ه-ن-ي-و ال-ق-ط-اع ق-ال صش-احب
مؤوسشسشة روايل للتصشنيع وŒارة الذهب ،عدم
مسش -اي-رة ال-ق-وان Úل-ل-ت-ق-دم ال-ع-ل-م-ي وال-ع-م-ل-ي
ا◊اصش - -ل ب- -اÙي- -ط ا’ق- -تصش- -ادي ،ضش- -ع- -ف
اŸسش- -ت- -وى ال -ع -ل -م -ي Ÿع -ظ -م ‡ارسش -ي ه -ذه
ا◊رف -ة‡ ،ا ’ يسش -م -ح ل -ه -ا ب -ا’ط Ó-ع ع -ل-ى
ال-ق-وان’ ÚحÎام-ه-ا وال-ع-م-ل Ãوج-ب-ه-ا ،وكذا
اأ’ع -ب -اء الضش-ري-ب-ي-ة اŸرت-ف-ع-ة ،ب-ح-يث تÎاوح
نسشبة وسشم الدمغة والضشريبة السشنوية من 5
إا ١٢ ¤باŸائة ،واÿضشوع اŸزدوج للضشريبة
«ا÷زا‘ وا◊قيقي ‘ حالة فوترة اŸبيعات
بنسشبة واحدة».

انشش ـ ـ ـ ـ ـاء مكـ ـ ـ ـ ـاتب
للضشمان ومفتششيات
التخليصص باŸطارات
لتسشهيل التصشدير

دراسشة حول واقع الصشناعة
التحويلية للمعادن الثمينة
‘ هذا الششأان ،أاعدت ا÷معية دراسشة حول
واق-ع الصش-ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ل-ل-م-ع-ادن الثمينة،
ومششاكل و–ديات القطاع مقدمة اقÎاحات
بناءة ،بحكم أان اŸتعامل ‘ Úهذا اŸيدان
من صشناع وحرفي Úبقدراتهم ا◊الية ،ومهما
بلغوا من التقدم ‘ تنويع و–سش Úمنتجاتهم،
إا’ أان وسشائل اإ’نتاج تبقى تقليدية بنسشبة ٨٠
إا 9٠ ¤باŸائة ،بحسشب ما أافاد به مسشتششار
ا÷معية.
بحسشبه ،فإان التحدي الذي يواجه الصشناع
وا◊رف -ي -ون ،م -ن أاج -ل م -واك -ب -ة م -ن -ت-ج-ات-ه-م
للتصشنيع العصشري والقضشاء على الغشض والسشوق
اŸوازي ،يسش -ت -وجب ع -ل -ي -ه-م وع-ل-ى اإ’دارات
اŸشش - -رف- -ة ت- -ظ- -اف- -ر ›ه- -ودات- -ه- -م اŸادي- -ة
واŸع- -ن -وي -ة ،ل -ت -وف Òأاحسش -ن ظ -روف ال -ع -م -ل
ب- -تشش- -ري- -ع ق- -وان Úت- -واكب ال -ت -ق -دم ا◊اصش -ل
ب-ال-ق-ط-اع وتضش-ب-ط-ه ،وف-ت-ح اÛال ل-ل-حصش-ول
ع -ل -ى اآ’’ت واŸاك -ن -ات ال -عصش-ري-ة وتشش-ج-ي-ع
Óبداع مثل
اŸتخصشصش ‘ Úالتكوين عليها ،ل إ

إادراج ضشريبة جزافية سشنوية
خاصشة بتجار التجزئة
يقÎح بلخÒي ،وضشع قانون ضشريبي خاصض
بهذا النششاط يتماششى مع خصشوصشية حرفة
تصشنيع وŒارة اŸعادن الثمينة صشناعة وŒارة
اÛوه- -رات ،أاي ا’ق- -ت- -ط- -اع م- -ن اŸصش -در،
تخفيضض الضشريبة بحسشب كمية اŸنتوج ،جمع
ح - -ق - -وق ال - -دم- -غ وك- -ل الضش- -رائب اŸوج- -ه- -ة
ل -لصش -ان -ع Úوا◊رف -ي Úوإادراج-ه-ا ‘ ضش-ري-ب-ة
واح -دة ت -ق -ت -ط -ع م -ن اŸصش-در وأان ’ ت-ت-ع-دى
قيمتها  ٨٠دج للغرام ،وبهذا تكون اإ’دارة قد
–صش -لت ع -ل -ى ح -ق-وق-ه-ا ‘ ح-ي-ن-ه-ا وك-ام-ل-ة،
ويكون الصشانع وا◊ر‘ قد أادى ما عليه و’

يتهرب
من اإ’دارة ،خششية من الوثائق والغرامات التي
تÓحقه ‘ آاخر السشنة ويتفرغ للعمل ،أاضشاف
ذات اŸتحدث.
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ت-ج-ار ال-ت-ج-زئ-ة ،اقÎحت
ا÷معية إادراج ضشريبة جزافية سشنوية خاصشة
ب- -ه- -م ،وت- -ك -ون ق -ي -م -ت -ه -ا ،ب -حسشب اŸن -اط -ق
ا◊ضشرية الناششطة ،مدن صشغÒة ،متوسشطة
وكبÒة من  ١كلغ إا ٦ ¤كلغ ذهب ‘ السشنة ،وأان
ي -ك -ون سش -ع -ر ال-ذهب ب-حسشب سش-ع-ر ال-ب-ورصش-ة
الوطنية وأان ’ يتعدى حسشاب هذه الضشريبة
 ١.5باŸائة .مع تششديد الرقابة اŸيدانية من
طرف مفتششيات الضشمان وتسشليط العقوبات
اŸادية على اıالف.Ú
م- -وازاة م- -ع ذلك ،ل- -ل- -قضش- -اء ع- -ل- -ى ال -غشض
اŸوجود باŸصشوغات اŸتداولة بالسشوق بدون
دمغة ،يقÎح –ديد فÎة ششهرين ليقدم فيها
ج-م-ي-ع ال-ت-ج-ار سش-ل-ع-ه-م مضش-ب-وط-ة ال-ع-ي-ار إا¤
م -ك -اتب الضش -م -ان ل -ل -دم -غ ،وت -ك -ون ال -ع-م-ل-ي-ة
مسش- -ب- -وق -ة ب -فÎة إاشش -ه -ار ل -ه -ا ،و’ ت -ك -ون أاي
متابعات بششأانها ،مع اإ’عفاء من السشكة القطع
اأ’قل من ٢غ لكون صشغر حجم هذه القطع
التزيينية ’ يتحمل ضشربة السشكة ويتم إاتÓفها
‘ م -ع -ظ -م اأ’ح -ي -ان’ ،سش -ي-م-ا وأان اŸاك-ن-ات
اŸسشتعملة ‘ الدمغ قدÁة و’ تليق للعمل بها
على اŸنتجات من السشلع العصشرية.
ف -ي -م -ا ي-خصض اŸشش-اك-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ،ط-الب
بلخÒي بتمك Úالصشانع Úوا◊رفي Úمن

اسش -تÒاد م -اك-ن-ات
ال -تصش -ن -ي-ع ال-عصش-ري-ة
ول - -وازم - -ه - -ا واŸواد
اأ’ول- - - -ي - - -ة م - - -ن غÒ
اŸع- -ادن ال- -ث- -م- -ي- -ن- -ة،
وإال-غ-اء الضش-رائب ع-ل-ي-ها
م- -ق- -اب- -ل ت- -رخ -يصض ل -ه -ذا
ال - - -غ - - -رضض وال - - -ذي تصش- - -دره
الهيئات اŸششرفة عليهم ميدانيا،
وتسش-ه-ي-ل اع-ت-م-اد ﬂاب-ر خ-اصش-ة لتحليل
اŸع-ادن ال-ث-م-ي-ن-ة ،وإاع-ط-اءه ال-تسشمية الÓزمة
بالسشجل التجاري وغرفة الصشناعات التقليدية
وا◊رف.
اقÎح أايضشا تسشهيل ا◊صشول ،على رخصض
إ’نشش -اء وح -دات تصش -ف -ي -ة ورسش -ك -ل -ة اŸع -ادن
الثمينة على أاسشاسض تقد Ëخدمة للحرفي،Ú
الصشناع والتجار ،وليسض كما جاء بها اŸرسشوم
التنظيمي رقم  ١٦9/١5اŸؤورخ ‘  ٢٣جوان
 ،٢٠١5وك- - - -ذا ‘ دف Îالشش - - -روط ،مششÒا إا¤
ضش -رورة إانشش -اء م-ك-اتب ل-لضش-م-ان وم-ف-تشش-ي-ات
ال -ت -خ -ل -يصض ب -اŸط-ارات ا÷زائ-ري-ة ل-تسش-ه-ي-ل
عمليات التصشدير وا’سشتÒاد أاو تكون مكاتب
مششÎكة بينهما للتكفل بالنششاط اŸنوط بهم
بالتنسشيق مع نفسض اŸصشالح بالو’يات التي
ينتمي إاليها اŸصشدر أاو اŸسشتورد ربحا للوقت
وا÷هد.
م-راج-ع-ة ال-ل-وائ-ح ال-ت-ن-ظ-ي-مية أاو النصشوصض
التطبيقية لدى مصشلحة الضشمان والضشرائب،
وا‚از دليل يحتوي على كل اŸواد القانونية
اÿاصش -ة ب -تسش -ي ÒاŸع -ادن ال-ث-م-ي-ن-ة ،وح-ق-وق
ومسش-ؤوول-ي-ات اŸت-ع-ام-ل Úف-ي-ه-ا ،وت-ق-د Ëهذا
ال -دل -ي -ل ل-ك-ل م-ت-ع-ام-ل م-ع ك-ل تسش-ل-ي-م ل-وصش-ل
التسشجيل بالسشجل التجاري أاو بطاقة حر‘
ليتسشنى لهم معرفة ا◊قوق والواجبات .وإالغاء
ع -م -ل -ي -ة ال -دم -غ ب -اŸي-زان وا’ك-ت-ف-اء ب-دم-غ-ة
الضش -م-ان ،ل-ك-ون كÌة ال-ط-رق ب-اŸاك-ن-ة ت-ت-ل-ف
اŸصشوغات ،وأان يدفع التاجر حق الضشمان،
حسشب ميزان السشلع.

ي- -رى صش- -احب م -ؤوسشسش -ة «رواي -ل» ،ضش -رورة
إادراج م -واد ق -ان -ون -ي -ة ت-وضش-ح وت-ل-زم مصش-ال-ح
اأ’م-ن ب-السش-م-اح ل-ل-م-ت-ع-امل Úبحرية التنقل
بسش-ل-ع-ه-م Ãج-رد اسش-ت-ظ-ه-اره-م لنسشخ من
السشجÓت التجارية أاو بطاقة حرفيي،
إاضشافة إا ¤الفاتورة أاو وصشل ا’سشتÓم أاو
التسشليم دون عرقلة ،وتسشهيل عمليات
تصش- -دي- -ر اŸن- -ت- -ج -ات إا ¤اÿارج بسش -ن
ق- -وان Úتسش- -ه- -ل ال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -ت -ج -ار
اأ’ج -انب ،وم -راج -ع-ة ط-ري-ق-ة اıالصش-ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة ب-ال-ب-نك وخ-اصش-ة ‘ ا’سش-تÒاد
والتصشدير اŸؤوقت لهاته السشلع.
ط -الب ب -ل -خÒي ب -إال -غ-اء اŸادة  ٣٦5و٣٦٦
اللتان تنصشان ،على اتصشال التجار اŸتجولون
أاث-ن-اء ق-ي-ام-ه-م ب-نشش-اط-ات-هم التجارية بإادارات
ال -ب -ل -دي -ات ع -ن -د وصش -ول-ه-م وم-غ-ادرت-ه-م ل-ه-ا،
والتصشريح لهم بأاعمالهم ،كونهما أاصشبحتا غÒ
م -ن -اسش -ب -ت Úو’ ي -ع -م -ل ب -ه-م-ا ح-ال-ي-ا ‘ ،ظ-ل
تخصشصض أاجهزة الدولة الرقابية اŸتواجدة ‘
اŸي - - -دان ،وع - - -دم ت- - -خصشصض أاف- - -راد إادارات
البلديات ‘ هذا النوع من العمل.
أاكد بلخÒي ‘ هذا الششأان ،أان ا÷معية
تتوفر على حرفي Úمهرة وبضشاعة فيها إابداع
تنافسض البضشاعة اأ’جنبية ،بحيث تقدر اليد
العاملة بالقطاع بـ  ١٨٠٤5عامل ‘ معدل أاربع
أافراد ‘ اأ’سشرة ،وتوزع على عدد ا◊رفيÚ
والصشناع اŸسشجل.Ú
علما أان عدد ا◊رفي Úبالقطاع اŸوازي
يقدر بـ  ،١٦٠٠أاما التجار اŸسشجل Úفعددهم
 ٣٠٠عامل والعمال اأ’جراء Ãعدل أاربع عمال
ب- -ال- -ورشش- -ة ،إاضش- -اف- -ة إا ¤أاصش- -ح- -اب ال- -ع- -م- -ل
واŸقدرين بـ  ١٤١9٦عامل ،عÓوة على اليد
العاملة غ ÒاŸباششرة لبائعي Œهيزات العمل
بحوا‹  ٣٠٠فرد.

رمضشا :Êمششروع إانششاء مركز
امتياز خاصص با◊لي
من جهته ،كششف رمضشا Êإاسشماعيل ،مدير
غرفة الصشناعة التقليدية لباتنة ،عن مششروع
إانشش -اء م -رك-ز ام-ت-ي-از خ-اصض ب-ا◊ل-ي ال-و’ي-ة،
قائ:Ó
« ال -و’ي -ة م -ن -ح -ت -ن -ا اŸق-ر ،وه-ذا اŸرك-ز
خصشصض ل- -ه ط -اب -ق Úوسش -ي -ج -م -ع ا◊رف -ي،»Ú
موضشحا أان اŸركز مقسشم للتكوين ،ا،Èı
هيئة «أاجنور» للتقييسض وا◊رفي Úوكل من
ل -ه -م ع Ó-ق -ة ب -ال-نشش-اط وه-ذا قصش-د ا’ل-ت-ق-اء
وا’رتقاء باŸتعامل Úوتسشهيل اŸهمة ،مششÒا
إا ¤وجود مششكل التمويل من أاجل التهيئة.
أابرز رمضشا ‘ Êهذا الصشدد ،الدور الذي
Áكن للمركز أان يلعبه من خÓل اŸسشاهمة ‘
دمج ›ال ا◊لي واÛوهرات ‘ ا’قتصشاد
ب - - -ق - - -وة ،ع– Èسش Úال - - -ن- - -وع- - -ي- - -ة وا÷ودة
وال-ت-ن-افسش-ي-ة ،وق-ال أايضش-ا أان غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة
التقليدية بباتنة قامت بعملية جرد النماذج
بالو’ية إ’عادة إادماجها وعصشرنتها.
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من مراسسلينا

’عادة وجهه ا÷ما‹
إ

عملي ـ ـة ترميـ ـ ـم واسسعـ ـ ـة لشسـ ـارع الشّسه ـ ـداء

يشسهد شسارع الشسهداء بالعاصسمة عمليات ترميم واسسعة الّنطاق من أاجل إاعادة الوجه ا÷ما‹ لهذا اŸكان ،الذي يعد نقطة
صسصست و’ية
عبور العديد من اŸركبات ،فضس Óعلى البعد التاريخي الذي ترويه جدران ا◊ي الذي يجتازه ،ومن هذا الباب خ ّ
ا÷زائر غÓفا ماليا من أاجل إاعادة تعبيد طرقاته وتهيئة الرصسيف ودهن جدران منازله.

ا÷زائر :آاسسيا مني

وت-دخ-ل ه-ذه أ’ل-ت-ف-ات-ة ب-ع-د أل-ح-الة
أل -م -زري -ة أل-ت-ي ب-ات ي-ع-رف-ه-ا ألشس-ارع م-ن
ت-ده-ؤر ح-ال-ة أل-ط-ري-ق وتشسّ -ق-ق ألّ-رصس-يف
وأهترأء أأوجه منازل ألمطّلة على ألشسارع،
ح-يث ع-رف ه-ذأ أأ’خ-ي-ر ك-م-رح-ل-ة أأول-ي-ة
إأعادة تنصسيب أأ’نابيب تلتها ألقضسبان
أل -ح -دي -دي -ة ب -ال -ل -ؤن أأ’خضس -ر وأل -ذه-ب-ي

أأع - -طت ج - -م - -ا’ ل - -لشس- -ارع وضس- -عت ح- -د
أ’صسحاب ألمركبات ،ألذين كانؤأ يركنؤن
سسيارأتهم فؤق ألرصسيف معرقلين بذلك
حركة ألمرور وألرأجلين على حد ألسسؤأء،
وه-ي أ’ل-ت-ف-ات-ة أل-ت-ي ثّ-م-ن-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن
سسكان ألحي ألذين ضساقؤأ درعا من تلك
ألتصسرفات غير ألقانؤنية.
وبعد عملية أ’نتهاء من وضسع ألقضسبان
ألحديدية وإأعادة طÓء وأجهة ألمنازل،

شس -رعت م -ؤؤ ّخ-رأ أل-مصس-ال-ح أل-م-ح-ل-ي-ة ف-ي
إأع- -ادة إأصسÓ- -ح أل- -رصس- -ي -ف ف -ي أن -ت -ظ -ار
أسستكمال ألعملية على طؤل ألشسارع من
إأجل أ’نطÓق في إأعادة تبليط ألرصسيف.
ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ’قت أسس -ت-حسس-ان سس-ك-ان
ألحي ،ألذين ثّمنؤأ مثل هذه ألمبادرأت
أل -ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا إأع-ادة أل-ؤج-ه أل-ج-م-ال-ي
لشس-ؤأرع أل-ع-اصس-م-ة ،وج-ع-ل م-ن-ه-ا عاصسمة
ترقى إألى مصساف ألدولة ألمتقّدمة.

’سستغÓل العق ÊÓللعتاد البيداغوجي
‘ إاطار ا إ

إاسسÎجاع الّتجهيزات الّتربوية إ’صسÓحها على مسستوى مراكز الّتكوين

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توزي ـ ـع  ٣٤0سسك ـ ـن ببنـ ـ ـي مÎان بالطاه ـ ـ ـÒ

أأشسرف ألعربي مرزوق وألي جيجل
ع -ل -ى ع -م -ل -ي-ة تسس-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح 340
مسسكن عمؤمي إأيجاري بمنطقة بني
مترأن ببلدية ألطاهيروألتي تتبع في
أأ’يام ألمقبلة بتسسليم مفاتيح 235
مسسكنا بمنطقة أأو’د صسالح وتؤزيع
 530وح-دة سس-ك-ن-ي-ة أأخ-رى ب-منطقة
بؤشسرقة بنفسض ألبلدية.
وتّم منذ بدأية ألسسنة ألجارية ،تسسليم
م -ف -ات -ي-ح  1700مسس -ك -ن ع-م-ؤم-ي
إأيجاري بؤ’ية جيجل ،ومن ألمبرمج
أأن يتم تؤزيع ما يفؤق  4000مسسكن
ع -م -ؤم -ي إأي-ج-اري إأل-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
ألسس -ن -ة ،ك -م -ا أأشس -رف خÓ-ل خ-رج-ة
أل -ع -م-ل ن-فسس-ه-ا ع-ل-ى إأع-ط-اء إأشس-ارة
تشسغيل شسبكة ربط  255عائلة بالغاز
أل-ط-ب-ي-ع-ي ب-م-ن-ط-ق-ة ح-رأث-ن ب-ب-لدية
ج-ي-ج-ل ،وت-دخ-ل ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي مسست ق-رأب-ة
 1300مؤأطن وبغÓف مالي يقدر بـ  5 . 4مليؤن
دينار ،في إأطار برنامج ممّؤل من ميزأنية ألؤ’ية،
وألذي يهدف إألى تزويد  33مؤقعا سسكنيا يضسم
حؤألي  2151عائلة عبر  14بلدية بغÓف مالي
ي- -ق- -در بـ  70م -ل-ي-ؤن دي-ن-ار .ه-ذأ أل-ب-رن-ام-ج يضس-م
شس -ط -ري -ن ،ألشس-ط-ر أأ’ول ط-ؤر أإ’ن-ج-از يشس-م-ل 21
مؤقعا ،وألشّسطر ألثاني قيد ألدرأسسة ويشسمل 12
مؤقعا.

حملة ضسد المخدرات تمسس  1280متربّصس
جديد
ن ّ
ظم أأمن جيجل بالتنسسيق مع مديرية ألتكؤين
ألمهني للؤ’ية حملة تحسسيسسية على مدأر ثÓثة
أأي -ام ح -ؤل م -ؤضس -ؤع أآ’ث -ار ألسس -ل -ب -ي -ة ’سس -ت -هÓ-ك
ألمخدرأت ،لفائدة  1280من ألطلبة ألمتربّصسين
ألجدد ذكؤر وإأناث عبر  14مرأكز ومعهد ألتكؤين
وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-ن-ي-ي-ن أل-م-ن-تشسرة عبر إأقليم ألؤ’ية،
تضسّمنت إألقاء دروسض نمؤذجية من طرف إأطارأت
م -ت -خصسصس -ة م -ن أل -مصس -ل -ح -ة أل -ؤ’ئ -ي -ة ل -لشس -رط-ة
ألقضسائية وخلية أ’تصسال وألعÓقات ألعامة ،وأأمن
أل -دوأئ -ر ب -أام-ن أل-ؤ’ي-ة ،ح-ؤل م-خ-اط-ر أسس-ت-هÓ-ك
ألمخدرأت وتأاثيرأتها ألخطيرة على صسحة أإ’نسسان
وسسبل مكافحتها وألتصسدي لتفشسيها في أأوسساط
ألشسباب.

حملة للتّوعية حول ال ّسسÓمة المرورية

بمناسسبة حلؤل ألعطلة ألربيعية وضسع أأمن جيجل
خطة أأمنية تهدف إألى تؤفير أأ’جؤأء ألمÓئمة
ل -قضس -اء ع -ط -ل-ة رب-ي-ع-ي-ة آأم-ن-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
أل -ت -ؤأج -د أأ’م -ن -ي ع -ب -ر أل-ط-رق وم-ح-اوره-ا وك-ذأ
ألمرأفق ألعامة كمحطات نقل ألمسسافرين وحظائر
Óط-ف-ال أل-ت-ي ت-ع-رف تؤأفدأ،
أل-تسس-ل-ي-ة وأل-ت-رف-ي-ه ل -أ
وإأقبا’ كبيرين للمؤأطنين في هذه ألمناسسبات .و
بهذه ألمناسسبة أأيضسا سسطر أأمن ألؤ’ية برنامجا
خ- -اصس- -ا م- -ن خÓ- -ل أل- -مسس- -اه- -م -ة ف -ي أل -ح -م -ل -ة
ألتحسسيسسية ألؤطنية ألتي أأطلقتها ألمديرية ألعامة
Óمن ألؤطني في مجال ألسسÓمة ألمرورية تحت
ل أ
شس -ع -ار «ألسس Ó-م -ة أل -م-روري-ة ق-رأر أأن-ت-م صس-ان-ع-ؤه»
تتضسمن تنشسيط ألحظيرة ألمرورية ،ألمشساركة في

ألعديد من ألنشساطات ألجمعؤية وتقديم نصسائح
وإأرشسادأت لمسستخدمي ألطريق سسائقين ورأجلين
وتحسسيسسهم بمخاطر عدم أحترأم قؤأعد ألسسÓمة
أل -م -روري -ة ب -ه -دف ت -ف -ادي ح -ؤأدث أل -م -رور أل-ت-ي
أأصس -ب-حت ت-ع-ك-ر صس-ف-ؤ ح-ي-ات-ه-م ،ه-ذأ وي-ب-ق-ى أأم-ن
ألؤ’ية في خدمة ألمؤأطنين من خÓل أأ’رقام
 ،104 - 17 - 1548وكذأ عبر ألصسفحة ألرسسمية
أ’من و’ية جيجل في مؤقع ألتؤأصسل أ’جتماعي
فايسسبؤك.

معرضس على مسستوى حديقة اأ’لعاب والّتسسلية
بحي موسسى

سس ّ
طر أأمن جيجل على مدأر يؤمين عدة نشساطات
ت-ؤع-ؤي-ة وت-حسس-يسس-ي-ة ب-ه-ذه أل-م-ن-اسس-ب-ة ،ت-زأم-نا مع
ألعطلة ألربيعية ومسساهمة في ألحملة ألتحسسيسسية
Óمن ألؤطني حؤل
ألتي أأطلقتها ألمديرية ألعامة ل أ
ألسسÓمة ألمرورية تحت شسعار «أل ّسسÓمة ألمرورية
قرأر أأنتم صسانعؤه» ،بتنظيم على مسستؤى حديقة
أأ’ل-ع-اب وأل-تسس-ل-ي-ة ب-ح-ي م-ؤسس-ى ب-ج-ي-ج-ل م-عرضسا
مفتؤحا للجمهؤر تضسمن عرضض صسؤر وإأحصسائيات
خاصسة بنشساطات مصسالح أأ’من ألعمؤمي في مجال
ألسس Ó-م -ة أل -م -روري -ة ب -غ -رضض ت -حسس -يسض وت -ؤع -ي-ة
ألمؤأطنين عن خطؤرة عدم أحترأم قانؤن ألمرور،
وكذأ نشساطات مصسالح ألشسرطة في مجال مكافحة
أل -م -خ -درأت ،ب -اإ’ضس -اف -ة إأل -ى ت -نشس-ي-ط أل-ح-ظ-ي-رة
ألمرورية لفائدة أأ’طفال ’طÓعهم وإأرشسادهم عن
كيفية ألعبؤر ألسسليم للطريق ،كما تم تؤزيع على
مسس-ت-ؤى م-خ-ت-ل-ف ن-ق-اط أل-م-رأق-ب-ة ،م-ح-طات نقل
أل -مسس -اف -ري -ن وم -ف -ت -رق-ات أل-ط-رق م-ج-م-ؤع-ة م-ن
ألمطؤيات ألتحسسيسسية وألتؤعؤية على ألسسائقين،
وكذأ مسستعملي ألطريق ألعمؤمي وهذأ بمشساركة
كل من برأعم ألكشسافة أإ’سسÓمية بؤ’ية جيجل،
جمعية ألرؤوية للتنمية ورعاية ألشسباب وألطفؤلة
وأل-ج-م-ع-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-لسسÓ-م-ة أل-م-روري-ة ،تتضسّمن
نصسائح وإأرشسادأت حؤل قؤأعد ألسسÓمة ألمرورية.
من جهة أأخرى وخÓل هذه ألفترة تمّ تعزيز نقاط
أل-م-رأق-ب-ة ،خ-اصس-ة أل-م-ح-اور أل-ت-ي ت-عرف أكتظاظا
ب-غ-رضض ضس-م-ان سس-ه-ؤل-ة ت-ن-ق-ل أل-م-ؤأط-ن-ين وتنظيم
حركة ألمرور.

جيجل :خالد العيفة

اعتماد تركيبة مالية ثÓثية بتيبازة

مبادرات ﬁلية لربط أاك Ìمن  7آا’ف بيت بغاز اŸدينة

ف-ي ت-ج-رب-ة ت-ع-ت-ب-ر أأ’ول-ى م-ن ن-ؤع-ها،
وت -م -اشس -ي -ا وسس -ي -اسس -ة ت -رشس -ي -د أل-ن-ف-ق-ات
أل-ع-م-ؤم-ي-ة وت-ن-ف-ي-ذأ ل-تعليمات وألي و’ية
ت -ي -ارت ألسس -ي -د ب -ن ت -ؤأت -ي ع -ب -د ألسس Ó-م
وألقاضسية بضسرورة أسسترجاع ألتجهيزأت
ألمدرسسية ،و’ سسيما ألطاو’ت من خÓل
م-ع-اي-ن-ت-ه ل-ج-ل أل-م-ؤؤسسسس-ات أل-تربؤية عبر
ت- -رأب أل- -ؤ’ي- -ة ،ح- -يث ل -ؤح -ظ أأّن ب -عضض
أل-م-رأف-ق أل-ت-رب-ؤي-ة خ-اصس-ة أل-ن-ائ-ي-ة م-ن-ها
ت -ف -ت -ق -ر إأل -ى أأبسس -ط وسس -ائ-ل أل-ت-م-درسض،
ويرجع ألسسبب تارة إألى نقصض أإ’عتمادأت
ألمالية وتارة أأخرى إألى نقصض ألصسيانة،
إأضس -اف -ة إأل -ى أق -ت -ن -اء ع -ت -اد ’ يسس -ت-ج-يب
ل-ل-م-ؤأصس-ف-ات أل-م-ع-م-ؤل ب-ه-ا ب-ي-دأغ-ؤج-ي-ا
حسسب أأ’طؤأر ألثÓث .وألغريب حسسب
تصس- -ري- -ح- -ات وأل- -ي ت- -ي- -ارت ف- -إاّن ب- -عضض
أل- -م- -ؤؤسسسس -ات أل -ت -رب -ؤي -ة ت -ك -ت -ظ ب -ع -ت -اد
ضسخم ،ألذي يصسرح بأانه غير صسالح دون
أأن تّ- -ت- -خ- -ذ مصس- -ال- -ح م -دي -ري -ة أل -ت -رب -ي -ة
أإ’جرأءأت ألÓزمة وألمتمثلة في عمليات
إ’سس -ق -اط وغ -ي -اب أل -ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح

أأمÓك ألدولة.
ك- -م- -ا سسّ- -ج- -ل أأّن أأغ -ل -ب -ي -ة أل -ت -ج -ه -ي -زأت
ألمدرسسية ألمكدسسة بالمؤؤسسسسات ألتربؤية
و’ سس-ي-م-ا ب-ا’ب-ت-دأئ-ي-ات وأل-م-ؤّجهة للبيع
بالمزأد ألعلني في أأ’صسل هي تجهيزأت
سسليمة ،وتحتاج لعمليات صسيانة بسسيطة
تعيدها إألى حالتها ألطبيعية وذأت جؤدة
عالية من حيث ألمؤأد أ’ولية ،وتسستغل
م -ن ط-رف أل-تÓ-م-ي-ذ ف-ي أأري-ح-ي-ة ك-ام-ل-ة
وتؤفر خزينة ألدولة أأمؤأل طائلة ،بلغت
حسسب وألي ألؤ’ية  650مليؤن دج ،وهي
حصسة معتبرة في ظل ترشسيد ألنفقات.
وع -ل -ى ضس-ؤء أل-م-ع-ط-ي-ات أل-م-ذك-ؤرة ،أأم-ر
وأل -ي ت -ي -ارت أل -م -دي -ر أل -ؤ’ئ-ي أل-ت-ك-ؤي-ن
وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-م-ه-ن-ي-ي-ن ب-التنسسيق مع مديرة
ألتربية بإابرأم أتفاقية مع رؤوسساء ألبلديات
خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-م-ؤؤسسسسات أإ’بتدأئية
ألتي تقضسي بصسيانة وتصسليح ألتجهيزأت
أل -م -درسس -ي -ة (ت -ل -ح -ي -م ،ط Ó-ء ،أسس-ت-ب-دأل
ألخشسب ،)...وقد باشسر متربّصسؤ ألتكؤين
ألمهني عبر ألعديد من ألبلديات عملية

ألصسيانة مثل ما جرى بالتكؤين ألمهني
بعين كرمسض .وبلغة أأ’رقام وبعد عملية
أحصساء شساملة تّم إأحصساء  12 . 358عتاد
مؤزعة كاآ’تي 9931 :طاولة و 2255كرسسي
و 172مكتب ،ألتي سستتم عملية صسيانتها
عبر  08مرأكز ألتابعة للتكؤين ألمهني،
بحيث سستمّكن هذه ألعملية تؤفير قرأبة
ما يفؤق  6مÓيير سسنتيم لخزينة ألدولة
فقط في عملية أسسترجاع  9931طاولة،
وك -ت-فصس-ي-ل أأك-ث-ر فسس-ع-ر صس-ي-ان-ة أل-ط-اول-ة
ألؤأحدة يكلف  500دج بينما سسعر ألطاولة
ألجديدة يكلف  6500دج بدون رسسؤم أأي
أل-ف-رق م-ع-تبر جدأ( 6000دج) ،وه -ذأ م -ا
وّفرته ألسسلطات ألمحلية لخزينة ألدولة
ك -ت -رشس -ي -د ل -ل -ن -ف -ق -ات أل -ع -م -ؤم -ي-ة .وق-د
أسس-ت-حسس-ن م-دي-رو أل-م-ؤؤسسسس-ات أل-ت-رب-ؤي-ة
وأأول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ أل-ع-م-ل-ي-ة ل-كؤنها عملية
تعؤد على ألتÓميذ بالفائدة ،و’ سسيما أأن
ألبعضض كان يشستكي من قدم ألطاو’ت
وأهترأئها.

تيارت:ع ــ عمارة

’ ي-زال سس-ك-ان اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
ب -ت -ي -ب -ازة ي -ط -ال -ب -ون ب -ت -وف Òغ -از اŸدي -ن -ة
’ح- -ي- -اء واŸداشس- -ر ‘ أاق -رب وقت
ıت- -ل- -ف ا أ
‡ك-ن ع-قب Œسس-ي-د مشس-روع ت-وصس-ي-ل ه-ذه
اŸادة ا◊ي - -وي- -ة إا ¤ال- -ن- -اح- -ي- -ة ال- -غ- -رب- -ي- -ة
للو’ية ،وبرز ذلك جليا من خÓل الزيارات
اŸيدانية التي قام بها وا‹ الو’ية السسيد
موسسى غÓي للمنطقة ،بحيث أاعرب ‡ثلو
ﬂتلف مداشسر اŸنطقة عن هذا ا’نشسغال.

تيبازة :عÓء ملزي

غير أأّن ألحقيقة ألميدأنية ألتي يجهلها هؤؤ’ء
ألسسكان كؤن تؤصسيل بيت وأحد فقط بهذه
ألمادة يكلف خزينة ألدولة  750أألف دج ،في
حين ’ يدفع ألمسستفيد سسؤى  10آأ’ف دج
وعلى مدأر  3سسنؤأت كاملة ،إأ’ أأّنه بالرغم
من ذلك فقد بادرت ألسسلطات ألؤ’ئية بجملة
من ألمبادرأت ألمحلية لتلبة ألحاجات ألمعبر
عنها في هذأ ألمجال في ظلّ تعّرضض معظم
أل -مشس -اري -ع أل -م -رت -ب-ط-ة ب-ت-ؤف-ي-ر ه-ذه أل-م-ادة
ل-ع-م-ل-ي-ات ت-ج-م-ي-د وف-ق-ا ل-م-ق-تضس-ي-ات ترشسيد
أل -ن -ف -ق -ات أل -ع -م-ؤم-ي-ة ،ب-ح-يث أأشس-ار أل-م-دي-ر
ألجهؤي لشسركة تؤزيع ألكهرباء وألغاز حميد
ل- -ؤزي إأل -ى ك -ؤن  41مشس-روع-ا ل-ت-زوي-د سسكان
أأ’حياء بغاز ألمدينة على مسستؤى  13بلدية،
وتعنى بـ  4200سسكن ’ تزأل مجمدة بفعل
أنعدأم أأ’غلفة ألمالية ،كما أأنّ  500سسكن تقع
بالعمارأت ألقديمة بـ 8بلديات ’ تزأل تفتقد
لغاز ألمدينة بفعل أنعدأم ألقنؤأت ألصساعدة،
و’ تزأل حصسصض متفرقة من مجمؤع 2600
سس-ك-ن ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-غ-رب-ي-ة ب-ف-ع-ل أل-ت-ح-ف-ظ-ات

ألمسسجلة منذ فترة طؤيلة نسسبيا على نؤعية
ألقنؤأت ألناقلة للغاز بها ،إأضسافة إألى عّدة
حا’ت أأخرى ’ تزأل تنتظر دورها في هذأ
ألمجال .وبالنظر إألى حجم ألتأاخر ألمسسجل
ف- -ي ه- -ذأ أل- -ق -ط -اع ف -ق -د أأق ّ-رت ألسس -ل -ط -ات
ألؤ’ئية ،أعتماد سسياسسة تمؤيل جديدة خارج
ألبرنامج ألؤطني ألمعتمد وذلك من خÓل
أع -ت -م-اد ت-رك-ي-ب-ة م-ال-ي-ة تشس-ت-رك ف-ي-ه-ا ثÓ-ث-ة
أأط -رأف م-ع-ن-ي-ة بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر ف-ي م-خ-ت-ل-ف
أل -مشس -اري -ع ،ب-ح-يث ت-قّ-رر ب-أان ت-ت-ك-ف-ل شس-رك-ة
سس -ؤن-ل-غ-از ب-م-ا ي-ع-ادل  35ب-ال-م-ائ-ة م-ن ق-يمة
ألمشسروع ،على أأن تقتتسسم ألنسسبة ألمتبقية
بين ألمسستفيدين وألجماعات ألمحلية ،فيما
سس-ي-ت-م أأخ-ذ ت-ك-ل-ف-ة إأن-ج-از أل-ق-نؤأت ألصساعدة
بالعمارأت ألقديمة على عاتق ميزأنية ألؤ’ية
ف-ي-م-ا سس-ت-ت-ك-ف-ل أل-ج-م-اع-ات أل-م-حلية وديؤأن
ألترقية وألتسسيير ألعقاري بقضسية ألتحفظات
ألمسسجلة على نؤعية ألقنؤأت ألناقلة للغاز
بسسكنات ألناحية ألغربية ،بالتؤأزي مع مباشسرة
ح-م-ل-ة ت-حسس-يسض وت-ؤع-ي-ة شس-ام-ل-ة ف-ي أوسساط
سسكان ألعمارأت ألمعنية لحثّهم على تنظيم
أأنفسسهم من خÓل أنجاز لجان أأحياء تؤكل لها
م-ه-م-ة أل-ت-ف-اوضض م-ع أل-ج-ه-ات أل-م-ع-ن-ي-ة فيما
يتعلق بتحديد نسسبة مشساركة ألمسستفيدين في
أل-ت-رك-ي-ب-ة أل-م-ال-ي-ة أل-م-ع-ن-ي-ة ب-إات-مام ألمشساريع
أل -م-ؤع-ؤدة خÓ-ل ألسس-ن-ة أل-ج-اري-ة ،وف-ي ح-ال
نجاح ألمبادرة فإاّن نسسبة ألتغطية بغاز ألمدينة
سستقفز من  47بالمائة حاليا إألى ما يربؤ عن
 54ب -ال-م-ائ-ة م-ع ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة أل-ج-اري-ة مّ-م-ا
سسيسسمح للؤ’ية بتجاوز ألنسسبة ألؤطنية أ’ول
مّرة.

اإلثنين  ٠3أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦رجب ١٤38هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’وروبي ملزم بحظر اŸنتجات القادمة من ا’قليم اÙتل
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اأ’· اŸتحدة تدافع عن اŸشساركة الصسحراوية ‘ اجتماعات اللجنة ا’قتصسادية إ’فريقيا
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اتفـ ـ ـاق مصسا◊ـ ـ ـة ب ـ ـ Úقبائ ـ ـل جنوب ليبيـ ـ ـ ـا

’فريقيا التابعة ل ·ÓاŸتحدة
أاكدت ا’· اŸتحدة ان مششاركة الصشحراء الغربية ‘ جلسشات واجتماعات اللجنة ا’قتصشادية إ
’· اŸتحدة و‡ارسشاتها وإاجراءاتها
’فريقيا وتتماششى مع قواعد ا أ
تقوم على أاسشاسس عضشويتها اŸنتسشبة إا ¤اللجنة ا’قتصشادية إ
’· اŸتحدة للششؤوون القانونية ‘ نيويورك.
’راء واŸواقف القانونية التي أاعرب عنها مكتب ا أ
وﬂتلف ا آ

أابرز رد توضسيحي شسفوي وّزعته مفوضسية ال–اد
الفريقي على الدول األعضساء ان اللجنة ال‡ية
تذكر بأان قرار ا÷معية العامة رقم  3٧/3٤اŸؤورخ
 ٢١نوفم ،١9٧9 Èالفقرة  ٧العاملة ،يؤوكد أان جبهة
البوليسساريو هي‡« :ثل شسعب الصسحراء الغربية»،
وأان هذا اŸوقف  ⁄يتغ.Ò
ذكر اŸسستشسار القانو Êألمانة اللجنة القتصسادية
إلف- -ري- -ق- -ي -ا-ب -حسسب اŸذك -رة -أان اخ -تصس -اصس -ات
وق-واع-د إاج-راءات ال-ل-ج-ن-ة الق-تصس-ادي-ة إلف-ري-قيا،
وه -ي ه -ي-ئ-ة ف-رع-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسش الق-تصس-ادي
والجتماعي ،على النحو الذي اعتمده اÛلسش
القتصسادي والجتماعي ‘ قراره رقم  ٦٧١أالف (د
 )٢5ا- - - Ÿؤورخ  ٢9أاف -ري-ل  ،١958ت- -نصش ع- -ل- -ى أاناألقاليم غ ÒاŸتمتعة با◊كم الذاتي ‘ جميع
قارة إافريقيا سستكون أاعضساء منتسسب ‘ Úاللجنة
الق -تصس -ادي -ة إلف -ري -ق -ي -ا .وت -ع -ت Èاأل· اŸت -ح-دة
الصسحراء الغربية إاقليما ينتظر تصسفية السستعمار
Ãوجب ال- -فصس -ل ا◊ادي عشس -ر م -ن م -ي -ث -اق األ·
اŸتحدة.
ذكرت اللجنة القتصسادية إلفريقيا كذلك أان حضسور
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ‘ ه -ذا الج-ت-م-اع اŸشسÎك
ي-ت-م-اشس-ى م-ع ق-واع-د األ· اŸت-ح-دة و‡ارسس-ات-ه-ا
وإاجراءاتها.
أاوضس- -حت م- -ف -وضس -ي -ة ال–اد اإلف -ري -ق -ي أان ه -ذا
الجتماع اجتماع مشسÎك للجنة فنية متخصسصسة
ت -اب -ع -ة ل –Ó-اد اإلف -ري -ق -ي وأان ال -ل -ج -ان ال -ف -ن -ي-ة
اŸت - -خّصس- -صس- -ة ق- -د أاُنشس- -ئت Ãوجب اŸادة  5من

القانون التأاسسيسسي وبالتا‹ فإان قواعد واإجراءات
ال–اد اإلفريقي تنطبق على هذا الجتماع.
ين ّصش القانون التأاسسيسسي على اŸسساواة ‘ السسيادة
ب Úج -م -ي -ع ال -دول األعضس -اء وح -ق ج -م -ي -ع ال -دول
األعضس - - -اء ‘ اŸشس - - -ارك - - -ة ‘ أانشس - - -ط- - -ة ال–اد
اإلفريقي .وأاكد ال–اد اإلفريقي بقوة على قرار
اÛلسش التنفيذي بشسأان الشسراكات السسÎاتيجية
اإلفريقية الصسادر عن قمة جانفي  ٢٠١٧والذي
ينصش على أان ÷ميع الدول األعضساء ،دون “ييز،
ا◊ق ‘ اŸشس - -ارك - -ة ‘ ج- -م- -ي- -ع الج- -ت- -م- -اع- -ات
واألنشسطة واŸناسسبات التي تن s
ظم ‘ إاطار شسراكات
ال–اد اإلفريقي.
أاب -ل -غ ال–اد اإلف -ري-ق-ي الج-ت-م-اع ب-أان اÛلسش
التنفيذيÃ ،وجب هذا اŸقرر ،قد قرر أان جميع
الدول األعضساء التي ل “تثل ألحكام هذا اŸقرر
سسوف –sرم من شسرف اسستضسافة الجتماعات وفقا
للمادة  ٢3من القانون التأاسسيسسي .وأاكد ال–اد
اإلف -ري -ق -ي أان ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية دولة عضسو ‘ ال–اد وأان أاي إاجراء
Áن-ع-ه-ا م-ن اŸشس-ارك-ة سس-ي-ك-ون ﬂال-ف-ا للمقررات
اŸذكورة أاعÓه والقانون التأاسسيسسي وبالتا‹ لن
يكون مقبول بالنسسبة للمفوضسية.

إامكانية التفاوضس مع البوليسشاريو حول
ثروات الصشحراء

‘ تطور جديد ‘ ملف ثروات الصسحراء الغربية،
أاك- -دت م- -نسس- -ق- -ة السس- -ي- -اسس -ة اÿارج -ي -ة ب -ال–اد

األوروب- -ي «ف- -ي- -دي- -ري- -ك- -ا م -وغÒي -ن -ي» ان ال–اد
األوروبي ملزم بالتقيد بحكم اÙكمة األوروبي
ال-ذي اسس-ت-ث-ن-ى الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن الت-فاقيات
الق - -تصس - -ادي - -ة م- -ع اŸغ- -رب .كشس- -فت اŸسس- -ؤوول- -ة
األوروبية ‘ رد مكتوب على أاسسئلة نواب الŸÈان
األوروب -ي -نشس -ر ،السس -بت ،أان اŸصس -ال -ح األوروب-ي-ة
ت- -واصس- -ل إاج -راء –ل -ي -ل شس -ام -ل Ÿضس -ام Úا◊ك -م
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطبيقه.
Ùت منسسقة السسياسسة اÿارجية األوروبية إا¤
إامكانية فتح مفاوضسات مع جبهة البوليسساريو حول
ثروات الصسحراء الغربية ،عندما أاكدت انه ل يوجد
ح -ظ -ر ع -ل -ى اŸن -ت -ج -ات ال -ق -ادم -ة م-ن الصس-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ،ف -ح -ك-م اÙك-م-ة رفضش ال-ت-ف-اوضش م-ع
اŸغرب حول ثروات الصسحراء الغربية ،و ⁄يحظر
اŸن -ت -ج -ات ال -ق -ادم -ة م -ن الراضس -ي الصس -ح -راوي-ة
اÙت -ل -ة ،ف -اسس -ح -ا اÛال ÷ب -ه -ة ال -ب -ول-يسس-اري-و
ب -اع -ت -ب -اره -ا اŸم -ث -ل الشس -رع -ي وال -وح -ي-د ÷ب-ه-ة
البوليسساريو.
جددت اŸسسؤوولة األوروبية باŸناسسبة دعم ال–اد
 ·ÓاŸت -ح -دة
األوروب- -ي ÷ه- -ود األم Úال- -ع- -ام ل - -أ
الرامية إا ¤التوصسل إا ¤حل للقضسية الصسحراوية
يضسمن حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير اŸصس.Ò
كانت جبهة البوليسساريو ،طالبت ال–اد الوروبي
ب-احÎام ق-رار ﬁك-م-ة ال-ع-دل األوروب-ي-ة وت-ط-ب-يقه
دون –ايل» .

مغــــاز’ الفــــرنسشي Úمن أاصشــــول أاجنبيـــــة

ماكرون يهّدد اليم ÚاŸتطرف عدوه اأ’ول ‘ ا’نتخابات

اعت Èمرششح تيار الوسشط ‘ ا’نتخابات
الرئاسشية الفرنسشية إاÁانويل ماكرون
ا÷بهة الوطنية اŸمثلة لليم ÚاŸتطرف
اŸنافسَس الرئيسشي له ،و‘ وقت تلقى
هجوما ششديدا من مرششح اليم Úفرانسشوا
فيون ،أاظهر اسشتطÓع للرأاي أان السشباق
بات أاك Ìتقاربا.

اسس-ت-خ-دم م-اك-رون ل-ه-ج-ة شس-دي-دة Œاه م-رشس-ح-ة
ال -ي -م ÚاŸت -ط -رف م -اري-ن ل-وب-ان -ال-ت-ي ت-ع-ط-ي-ه-ا
اسستطÓعات الرأاي نتائج متقاربة معه ‘ ا÷ولة
األو ¤اŸقررة ،يوم  ٢3أافريل ا÷اري ،فوصسفها
وحزبها بأانهما «األعداء األسساسسيون وورثة حزب
ا◊قد» ،مؤوكدا أانه سسيدافع عن الفرنسسي Úذوي
األصس-ول األج-ن-ب-ي-ة «ال-ف-خ-وري-ن بكونهم فرنسسي.»Ú
قال ماكرون ‘ Œمع انتخابي ‘ مدينة مرسسيليا
ب -ج -ن -وب ف -رنسس -ا ،إان «ا÷ب -ه -ة ال-وط-ن-ي-ة خصس-م-ن-ا
ال-رئ-يسس-ي ي-ه-اج-م-ن-ا م-ن ك-ل ج-انب .ل ت-ن-ت-ق-دوهم
بصسيحات السستهجان ،بل ت ّصسدوا لهم».
قال «يراد منا أان نقصسي حزب الكراهية والزدراء
وك -ل م-ن ي-ج-ع-ل-ن-ا نشس-ع-ر ب-اÿج-ل ب-ع-ي-دا ع-ن ه-ذه
ا◊ملة وعن البلد كله .سسنتقدم ‘ ا÷ولة األو¤
ونهزمهم» .من جانبه ،شسّن مرشسح اليم Úفرانسسوا
ف-ي-ون م-ع م-ع-اون-ي-ه ه-ج-وم-ا شس-دي-دا ع-ل-ى م-اكرون
ال -ذي ب -ات األك Ìت -رج -ي-ح-ا ل-ل-ف-وز ب-الن-ت-خ-اب-ات،
فوصسفه بـ»اıادع» و»الشسعبوي اŸرهف».

خÓل Œمع انتخابي ‘ جزيرة كورسسيكا وصسف
ف-ي-ون م-ن-افسس-ه ال-وسس-ط-ي م-اك-رون ب-أان-ه «اإÁان-وي-ل
هولند» ،متهما إاياه بأانه «يوحي بأانه منشسق»‘ ،
ح Úأان مشسروعه هو «السستمرار» فيما قام به
فرانسسوا هولند.
بات ماكرون ،الوزير السسابق ‘ حكومة فرانسسوا
ه -ولن -د ،ال -ه -دف اŸفضس -ل ل -ل-ي-م Úال-ذي ي-واصس-ل
العتقاد بأانه ل يزال باإلمكان إايصسال فيون إا¤
ا÷ولة الثانية رغم اسستطÓعات الرأاي التي تدل
على العكسش.
رد ماكرون ‘ مهرجان انتخابي له Ãرسسيليا على
فيون ومعاونيه الذين وصسفهم بـ «العصسابة» واتهمهم
ب -الق -ت -داء ب -ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن-ي-ة ع Èارت-داء «ق-ن-اع
ا◊قد» ،فقال إان فيون «ليسش لديه برنامج لذلك
يهاجم اآلخرين ⁄ .يعد قادرا على التوجه إا¤
الفرنسسي ،Úلذلك يتقوقع حول عصسابته».

لوبان ‘ اŸركز الثاÊ

‘ ه -ذه األث -ن -اء أاظ -ه-ر آاخ-ر اسس-ت-طÓ-ع ل-ل-رأاي ،أان
سسباق الرئاسسة الفرنسسي قبل ثÓثة أاسسابيع من بدء
النتخابات ما زال متقاربا ،رغم أان ماكرون ولوبان
ما زال ‘ اŸقدمة مع تراجع كل منهما بنقطة،
وذلك بـ  %٢5و %٢٤لكل منها على الÎتيب.
أاشسار السستطÓع الذي أاعدته مؤوسسسسة «بي ‘ أاي»

إا ¤ارتفاع التأاييد للمرشسح فرانسسوا فيون الذي
ي -ح-ت-ل اŸرك-ز ال-ث-الث ب-ن-ق-ط-ت Úإا ،%١9 ¤ون-ق-طة
واحدة Ÿرشسح تيار اليسسار اŸتطرف جان لوك
ميÓنشسون إا.%١5 ¤
‘ عÓمة أاخرى على اسستمرار الغموضش ،قال %38
‡ن شسملهم السستطÓع إانهم ل يسستطيعون –ديد
كيف سسيصسوتون أاو رÃا يغÒون موقفهم .ويعد هذا
تراجعا بنسسبة نقطت Úمئويت Úعما كانت عليه
ا◊ال ،قبل أاسسبوع ،وهي نسسبة مئوية عالية ÃعايÒ
النتخابات ‘ فرنسسا.

أاع-ل-نت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ا’ي-ط-الية،
أامسس ،إاب- -رام ق- -ب- -ي -ل -ت -ي أاو’د سش -ل -ي -م -ان
والتبو من جنوب ليبيا اتفاق مصشا◊ة،
ا÷م- -ع- -ة ‘ ،روم -ا ،ي -نصس ع -ل -ى ضش -ب -ط
ح- -دود ه- -ذا ال- -ب- -ل- -د ا÷ن- -وب- -ي- -ة ح -يث
يتكثف نششاط مهربي اŸهاجرين.
أاك -دت ال -وزارة ال -ت -ي رعت اÙادث-ات
ل-وك-ال-ة ف-رانسش ب-رسش ،م-ع-ل-وم-ات ع-دد م-ن
الصسحف اليطالية –دثت عن اتفاق من
 ١٢بندا اختتم مفاوضسات سسرية ماراطونية
اسستمرت  ٧٢سساعة ‘ روما.
صس-رح وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة الي-ط-ا‹ م-اركو
مينيتي لصسحيفة لسستامبا انه «سسيتم تشسكيل
ق -وة م -ن ح -رسش ا◊دود ال -ل-ي-ب-يŸ Úراق-ب-ة
 5٠٠٠ك -ل -م م -ن ا◊دود ‘ ج-ن-وب ل-ي-ب-ي-ا».
وسسيكمل هذا ا÷هاز الذي  ⁄يحدد عديده
لن ع- -م- -ل ق -وات خ -ف -ر السس -واح -ل
ح- -ت- -ى ا آ
ال-ل-ي-ب-ي Úشس-م-ال ال-ذي-ن سس-ت-زوده-م اي-ط-اليا
عشسرة زوارق سسريعة.
أاضساف الوزير أان «ضسمان أامن ا◊دود
ا÷نوبية الليبية يعني ضسمان أامن ا◊دود
لوروبية».
ا÷نوبية ا أ
جمع اللقاء ‘ روما حوا‹  ٦٠من شسيوخ

فرنسسا قد تصسبح
«دولة فاشسلة»

ال -ق -ب -ائ -ل خصس -وصس-ا ال-ت-ب-و وأاولد سس-ل-ي-م-ان
بحضسور ‡ثل Úعن الطوارق وكذلك ‡ثل
ع-ن ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة التي
ت-ت-خ-ذ م-ن ط-راب-لسش م-ق-را .ت-ه-دف م-بادرة
الوسساطة اليطالية إا ¤مكافحة «اقتصساد
مبني على التهريب يؤودي إا ¤مئات القتلى
‘ ال - -ب - -ح- -ر اŸت- -وسس- -ط وآالف ال- -ب- -ائسسÚ
الباحث Úعن حياة أافضسل ،والتصسدي لصسعود
الشسعبوية (‘ أاوروبا) والتهديد ا÷هادي ‘
الصس- -ح -راء» ،ب -حسسب ال -وث -ي -ق -ة اÿت -ام -ي -ة
لÓ-ج-ت-م-اع ال-ت-ي نشس-رت-ه-ا صسحيفة كوريÒي
دي ÓسسÒا .كما ينصش التفاق على التعهد
باسستحداث فرصش للتدريب اŸهني للشسباب
لبعادهم عن وسسيلتهم الوحيدة للبقاء ،أاي
«إ
حياة ا÷رÁة».
لح -داث ال -ت -ي أاط -احت
م -ن -ذ ان -دلع ا أ
بالنظام سسنة  ٢٠١١تشسهد ليبيا حالة من
الفوضسى ،تتخللها صسراعات قبلية ‘ جنوب
البÓد الصسحراوي الشساسسع للسسيطرة على
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ال -ت-ي تسس-ت-خ-دم ل-ن-ق-ل
لغ- - -ذي- - -ة واŸواشس- - -ي وك- - -ذلك ت- - -ه - -ريب
اأ
اŸه- - - -اج - - -ري - - -ن وال - - -دخ - - -ان واıدرات
لسسلحة.
وا أ

إاششهار

ح ّ-ذر اŸرشس -ح اÙاف-ظ
‘ ان -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس-ة
الفرنسسية فرانسسوا فيون،
من أان باريسش قد تواجه
أازمة ديون على غرار تلك
ال -ت -ي ت -واج -ه -ه-ا ال-ي-ون-ان
ح -ال -ي-ا ،ق-ائ Ó-إان ف-رنسس-ا
قد تصسبح دولة فاشسلة.

اجتماع بروكسشل

وزراء خارج ـيـ ـة ا’–اد اأ’وروب ـ ـ ـي يبحث ـ ـون ملف ـ ـات سسوري ـ ـا ،ليبيـ ـا واليمن

يعقد وزراء خارجية دول ا’–اد ا’أوروبي
اجتماعا ‘ بروكسشل ،اليوم ،برئاسشة فرديريكا
موغÒيني ،منسشقة الششوؤون اÿارجية وا’أمنية ‘
ا’–اد لبحث عدد من اŸلفات العربية ،بينها
سشوريا وليبيا واليمن والصشومال.
بحسسب بيانات من اŸوؤسسسسات الأوروبية ‘ بروكسسل ،فاإن
اأج -ن -دة ال -ن-ق-اشس-ات سسÎك-ز ع-ل-ى ال-وضس-ع ‘ سس-وري-ا ،وذلك
عشسية اŸوؤ“ر الدو‹ حول دعم مسستقبل سسوريا واŸنطقة
والذي يرعاه ال–اد الأوروبي مع منظمات ودول اأخرى
الذي ينعقد ‘ بروكسسل ،يومي  ٤و 5اأبريل ا◊ا‹ Ãشساركة
وفود  ٧٠دولة ومنظمة عاŸية واإقليمية.
سس-ي-ب-حث ال-وزراء خÓ-ل اج-ت-م-اع ،ال-ي-وم ‘ ،اإسسÎات-ي-ج-ية
ال–اد بشساأن سسوريا التي وضسعت بناء على التواصسل بÚ

اŸف -وضس -ي -ة الأوروب -ي -ة وم -وغÒي -ن-ي ‘ ه-ذا الصس-دد ،ك-م-ا
سسيناقشش الوزراء ملف الأوضساع ‘ ليبيا ومتابعة النقاشش
حول هذا اŸلف والذي بداأ ‘ جانفي اŸاضسي.
اسستطلع موغÒيني الوزراء على نتائج الجتماع الرباعي
الذي شساركت فيه مع ا÷امعة العربية وال–اد الأفريقي
والأ· اŸتحدة ‘  ١8مارسش اŸاضسي.
اإ ¤جانب ذلك يبحث الوزراء ‘ تطورات الأوضساع ‘
اليمن وخاصسة ما يتعلق با◊الة الإنسسانية ‘ هذا البلد التي
ل تزال تتدهور بسسبب الصسراع.
سسيشسارك الأم Úالعام للجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط
‘ اجتماع الوزراء ،ومن اŸقرر اأن يصسدر الجتماع فقرة
‘ البيان اÿتامي لÓجتماع تتعلق بالصسومال والتحضسÒات
ا÷ارية Ÿوؤ“ر لندن اŸعني بالصسومال ‘ ماي القادم.

إاششهار

تهنئة
حّلت األفراح ‘ بيت عائلة «بوششامة» بازدياد «وائل ﬁمد» يوم ٠١
 ٢٠١٧ / ٠٤ /وسسط فرحة األهل واألحباب.
وبهذه اŸناسسبة ال ّسسعيدة يتقّدم عّمه «بوششامة ياسش »Úوابنته
«سشجود» وعائلة «بوعامة» «مهدي»« ،ناصشف» ،و«نز »Ëبأاحر
الّتها Êمتمني Úللمولود دوام ال ّصسحة والعافية.
أالف مÈوك
الششعب ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الششعب ٢٠١٧/٠٤/٠٣

ANEP 214955
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ألنّصصوصس أŸكتوبة بالفرنسصية
تظل حبيسصة تلك ألّلغة بكل
حمولتها أإليديولوجية
كتاب ـ ـ ـات غّيبـ ـ ـت ألقارئ
وهوّيته وصصنعت فجوة
كب ـ ـ ـÒة بينهم ـ ـا

‚ح ‘
إايصصال
الّثقافة
والهوية
الوطنية
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ا
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أول روأي ـ ـ ـة ترجمـ ـ ـ ـ ـ ـت إأل ـ ـ ـ ـ ـ ـى أإل‚ليزي ـ ـ ـ ـ ـة
““أ◊مار ألّذهبي““ ألبوليوسس أألمازيغي

لكادÁــــي نسسقـــي يعتمــد
^ الّنقـــــد ا أ
لو ¤على النماذج ا÷اهزة
بالدرجة ا أ
^ العـا ⁄الّرقمــي يقّرب اŸسسافـــات
وÁنــح تأاشســـÒة دون حــدود

كلمة العدد

أللغة صصمام أألمان

نور الدين لعراجي

اذا اعتÈنا ان ا’دب هو هوية اأ’مة وروح
كيانها ،فان اللغة التي كتب بها هي تأاششÒة
ال- -ث -ب -ات واÿل -ود ل -ل -وصش -ول ا ¤ا’خ -ر م -ن
الضشفة ا’خرى وضشمان تواصشله ودÁومته.
واذا كانت رسشالة ا’دب تسشمو ‘ اÿيال،
فانها ‘ الواقع ترسشم معا ⁄السشمو والنجاح
والسش -ؤودد وال -ت -ع -ا‹ ب Úك -ت-اب-ات وإاب-داع-ات
ا’·.
اذا اع- -تÈن- -ا ان رواي -ة ا◊م -ار ال -ذه -ب -ي
’بوليوسس اول رواية كتبت ‘ التاريخ ،انتقل

صشداها ا ¤العا ⁄كتبت باللغة ا’مازيغية وترجمت ا ¤ا’‚ليزية ،فهل هي
التي منحتها صشفة الولوج ا ¤مصشاف ا’عمال العاŸية؟ ،ام ان اعتبارات
اخرى ’ Áكن ‚هل بعضشها؟.
صشحيح ان العديد من الكتابات ا’دبية سشواء ‘ الرواية او القصشة او حتى
‘ الششعر اسشتطاعت النفوذ ا ¤اقطار اŸعمورة و“ت ترجمتها ا ¤العديد
من لغات العا ..⁄احتضشنتها مكتباتهم فأاصشبحت ‰اذج ادبية تقام حولها
الدراسشات النقدية والبحوث ،ويقوم اصشحابها بتقدÁها واإ’ششهار لها ‘
وسشائل ا’عÓم اıتلفة ،ناهيك عن جلسشات البيع بالتوقيع وترجمتها ا¤
لغات عاŸية وإاقامة ايام دراسشية حولها لكنها تظل حبيسشة تلك الرفوف.
من جهة اخرى جدير بنا طرح بعضس التسشاؤو’ت حول ظهور بعضس ا’قÓم
ب Úعششية وضشحاها ويروج لكتاباتهم ‘ اÿارج ،وتفتح امامها ا’فاق وتصشنع
لها اŸعا ⁄وتخصشصس حولها جوائز واحيانا –ول ا ¤افÓم ،أ’نها تتحدث عن
اŸقدسس وا÷نسس واŸرأاة ،اي Ãعنى تتطرق ا ¤هذه الطابوهات اŸكرسشة
من اŸمنوعات واŸوانع الثÓثة سشواء با◊ديث عنها أاو Œسشيدها ‘ حوار
يصشنع جدلية اŸسشكوت عنه ،وتثار حولها الكث Òمن النقاششات وأاحيانا تصشل

ا ¤الرجم ،أاليسشت ““آايات ششيطانيه““ هي ما حملت كتابات سشلمان رششدي ا¤
العاŸية ‘ ظرف وجيز بعد ان كان نكرة ’ يسشمع به احد.
الغرب الذي يفرضس دوما سشلطة الظهور والتخفي ’ Áتلك تلك الرؤوية
ا÷مالية التي نرى بها نصشوصشنا نحن ،بل جعلها مطية كما يراها هو ’ ،ان
يراها غÒنا ،وذلك ’عتبارات عدة ،منها ما يتعلق باللغة ذاتها’ ،ن روح
الكاتب ‘ لغته وليسس ‘ الÎجمة التي تفقده الكث Òمن ا÷ماليات.
خÓصشة القول ،اعÎافنا او’ بان العاŸية ‘ مفهومها ا’نÌبولوجي ليسشت
حتما حدود ا÷غرافيا وا‰ا هي كيفية التوغل وتخطي حدود النصس ودغدغة
ا’خ -ر ‘ ث -ق -اف -ت -ه وسش -ل -وك-ه و›اب-ه-ة اف-ك-اره ب-أاف-ك-ار اك Ìحضش-ارة وسش-م-وا
وتاريخا.
العاŸية تكمن ‘ روح الكتابة وليسس ‘ كيفية الÎويج لها ،باعتبار الثقافة
اصشبحت سشلوكا فقط بل هي ا’عجاز والتصشنع وا’بتكار ،وليسشت بالضشرورة
اŸسشاسس بتاريخ ا’مة و›دها وحاضشرها ،حتى نبلغ غايات التمدن والعوŸة،
كفيل بنا معرفة كيف نحرصس على التباهي بهذا اŸوروث وﬁاولة اسشتنطاقه،
لكي يراه ا’خر رافدا من ا’فكار واإ’بداع ’ ثرثرة ‘ هزيع الليل.
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األدب وعاŸيــ ـ ـة
الكتابة واإلبداع
لدب ا÷زائري الرتقاء إا¤
لدب العاŸي؟ هل اسصتطاع ا أ
أاين نحن من ا أ
العاŸية ‘ إابداعاته وإاجاباته اıتلفة؟ هل رواية ا◊مار الذهبي
لدبي إا ¤هذا العا ⁄اŸفتوح؟ أام
لبوليوسس تعت Èأاول رواية قادت اŸشصهد ا أ
أ
أان اللغة التي ترجمت بها هي ما منحها التأاشصÒة لبلوغ هذا اŸراد؟ وهل
لن وصصل فع Óا ¤هذه اÙطة أام أانها ›رد إاضصافات
كل ما يكتب ا آ
للهامشس ،وأان الغرب ليسس من مصصلحته السصماح بظهور كتابات أاخرى
لسصيا
لكادÁية الفرانكفونية أ
بغ Òلغته ،وماذا أاضصاف تكر Ëا أ
جبار؟.
لكادÁية
لجابة عليها ‘ هذه الوقفات ا أ
أاسصئلة نحاول ا إ
لسصاتذة ومÓمسصة أاك Ìالتفاصصيل اÿفية
لبعضس ا أ
واŸعلنة...

ن .لعرأجي

عاŸية األدب ا÷زائري
مقتصصرة على الّرواية

لو ¤له
الÈوفيسصور شصميسصة غربي تؤوّكد على البدايات ا أ

لدب ا÷زائري صصنعت
عأŸية ا أ
علـ ـ ـ ـ ـى مـ ـ ـ ـ ـ ـّر العهـ ـ ـ ـود

ا◊ركة النّقدية والتّرجمة ع ّط ÓعاأŸية األدب ا÷زائري

^ اسصتفأد من Œأرب اآلخرين لكن بوعي ورؤوى وقيم معرفية

لدبية غ Òكافية لوحدها ‘ توصصيف الواقع الذي نعيشصه
^ عناصصر الكتابة ا أ

لدباء على مسصتوى العا ،⁄بناء وتركيبا وإابداعا ،وهذا لن يتأاّتى إال من خÓل معايشصة الواقع أاو ما
العاŸية هي طموح كل أاديب ،بل هناك من ل يرى نافذة التفوق إال من خÓل الكتابة بلغة عاŸية تقارع كبار ا أ
لكادÁية وا÷امعات ،وحتى تلك التي ترتبط باŸسصرح والسصينما من فنون أاسصاسصها
لدب الذي نراه متداول ‘ اŸؤوسصسصات ا أ
يعرف بخصصوصصية الواقع ا÷زائري وشصعريته ،والتي نراها تسصبق ما يكتب ‘ ‘ ›ال ا أ
لدب بعناصصر شصهرته وعاŸيته انطÓقا من واقعنا الراهن مع
لدب ا÷زائري .نحاول من خÓل هذا ا◊وار أان نسص Èأاغوار العÓقة التي تربط ا أ
لدبيŸ ،عرفة حدود إاشصكاليات عاŸية ا أ
الكلمة اŸكتوبة ذات البعد ا أ
لدب العربي الدكتور قندوز كبلوتي بجامعة ﬁمد الشصريف مسصاعدية.
أاسصتاذ ا أ

سسوق أهرأسس :صسحرأوي ــ ح

لدب-ي وه-ل
❊ الشص -عب :ك-ي-ف ت-رى واق-ع-ن-ا ا أ
هناك بوادر لولوجه العاŸية؟
❊❊ ك-ب-ل-وت-ي قندوز :ب-ال-نسس-ب-ة ل-واق-عنا اأ’دبي
اإ’بداعي ا◊ا‹ ،أاقل ما نسستطيع أان نصسفه به
بأانه متأاّخر كثÒا عّما هو متداول على اŸسستوى
عاŸي ،فاأ’دب كفن إانسسا Êراقي يرتبط بعناصسر
ا’بداع واÿلق ‘ ،اأ’خ Òهو رسسالة عن واقع
معاشص يرتبط بهذا الواقع ،ويتطور ا’دب وتزدهر

عناصسر الكتابة بدرجة مسسايرتها للواقع اŸعاشص،
نحن نسسقط من خلل ما نكتبه واقعا يراه اأ’ديب
ب -ع Úن -اف-ذة دق-ي-ق-ة ،تصس-ف أاه-م م-ا ف-ي-ه ،وت-ن-ق-ل
اأ’حاسسيسص والعواطف التي ينتسسب إاليها واقعنا
اŸعاشص ،بل تعطي للواقع اŸعاشص شسعريته وقراءة
سسليمة له حتى إاذا قرأانا ما نكتبه‚ ،مع فيضسا من
اأ’حاسسيسص التي تكون عناصسر مدركاتنا عن هذا
الواقع اŸعاشص ،وبدرجة الوصسف الدقيق واإ’بداع
‘ ال -ط -رح ،وال -ق -وة ‘ اأ’سس -ل -وب ب-ال-درج-ة ال-ت-ي
لدب.
تسساهم بقوة ‘ ارتقاء الكتابة ل أ

اإلع ـ ـÓم يرسص ـ ـم مÓم ـ ـح األدب العأ Ÿـ ـي ونح ـ ـن بعيـ ـ ـدون ع ـ ـن ه ـ ـذا

حاوره :أسسامة إأفرأح
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لدب العربـــــــي بجامعــــــــــة سصـــــــــــوق أاهـــــــراسس لـــــــــــــــ ““الشصعـــــــب““:
د  -كبلوتـــــــي قنـــــــدوز أاسصتـــــــاذ ا أ

لبــــــــداع العربــــــــي““ لـــــــــ ““الشصعــــــــب““
صصالــــــــح كحــــــــول مديــــــــر ›لــــــــة ““ا إ

لعÓمي صصالح كحول ،مدير ›لة
‘ هذا ا◊وار الذي خصّس به ““الشصعب““ ،يرى ا إ
لعÓم الثقا‘،
لشصهار التي يلعبها ا إ
لبداع العربي ،بأانّ اسصÎاتيجيات الÎويج وا إ
ا إ
لدب
م العوامل التي ترسصم مÓمح ا أ
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العاŸي ،ومع ذلك ،يعت Èكحول بأانه ل وجود Ÿسصار ﬁدد يجب على أادب ما اتباعه
لدب ا÷زائري ،يرّكز ّﬁدثنا على تنوعه
حتى يبلغ العاŸية .و‘ حديثه عن ا أ
لسصماء العاŸية ،وإان كان
الثقا‘ واللغوي ،و“ّكن أاسصماء عديدة من مزاحمة خÒة ا أ
لدبية.
لجناسس ا أ
لمر يقتصصر على الرواية و ⁄يتعّد إا ¤غÒها من ا أ
ا أ
ِ
❊❊ اأ’دب ا÷زائري  ⁄يحد عن هذا اŸعنى،
بل أاثبته وأاضساف إاليه عوامل وخصسوصسيات عدة،
❊ الشص-عب :ب-ح-دي-ث-ن-ا ع-ن م-ف-ه-وم العاŸية ،ج- -ع- -لت ال- -وصس- -ول ب- -ال- -ن ّصص إا ¤ال- -ع- -اŸي -ة ّÁر
لدب-ي Ãدى Ãح ّ
طات اللغة والتاريخ وا÷غرافيا ،وقد كان
ه -ل ت -ق -اسس ع -اŸي -ة ال -ع -م-ل ا أ
انتشصاره وتوزيعه وترجمته أاو Ãضصمونه الروائي ا÷زائري أابوليوسص الذي اسستوطن و’ية
أاو بدÁومته ‘ التاريخ أاو با÷وائز التي سسوق أاهراسص أاّول من كتب الرواية ‘ القرن
الثا ÊاŸيلدي ،رغم ﬁاولة البعضص نزع صسفة
حصصل عليها؟
ا÷زائرية عنه كونه يحمل اسسما رومانيا ،وكان
لعÓ-م-ي صص-ال-ح ك-حول’ :زال م-ف-هوم
❊❊ ا إ
اأ’ديب اأ’م Òمصسطفى ا÷زائري أاول من كتب
لدب ﬁاط -ا بشس-يء م-ن
ال -ع -اŸي -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل  -أ
رواي- - -ة ب- - -ال- - -ل- - -غ- - -ة ال- - -ع - -رب - -ي - -ة سس - -ن - -ة .1849
الضسبابية ،وتختلف حوله آاراء اŸتتبّع ،Úفيعزوه
تعد اللغة من أاهم العوامل اŸسساعدة للنصص
بعضسهم إا ¤لغة النصص ومضسمونه ،فيما Áيل به
ل-ب-ل-وغ-ه ع-اŸي-ت-ه ،وأ’سس-ب-اب ت-اري-خ-ي-ة م-رت-ب-طة
اآ’خرون نحو مفاهيم أاوسسع ليصس Òبذلك كل
ب -ال -ت-واج-د ا’سس-ت-ع-م-اري ‘
أادٍب ل - - -ه ه - - -امشص ح ّ- - -ظ
ا÷زائ- -ر وارت -ب -اط ال -ق -ارئ
ليصس ÒعاŸيا من عدمه
وال- - - -ك - - -اتب ا÷زائ - - -ري ‘
وال -ت -اري -خ أاث -بت ذلك ،و’
مرحلة ما باللغة الفرنسسية،
Áك- -ن -ن -ا ال -ق -ول إاّن ب -ل -وغ
‡ا ُيكتب بها أاقرب
جعل ّ
ال - -ع - -اŸي - -ة أ’دب م - -ا ل- -ه
إا ¤العاŸية وا’نتشسار خارج
مسساره اÙدد أاو معايÒه
ا◊دود ا÷غ- - -راف- - -ي - -ة م - -ن
اŸت -ف -ق ع -ل -ي-ه-ا ،ب-ل ل-ك-ل
اأ’دب اŸك - -ت- -وب ب- -ال- -ل- -غ- -ة
أادب م- -ق- -وم- -ات- -ه وح -ظ -ه
ال-ع-رب-ي-ة واأ’م-ازيغية ،فنجد
ودافعه نحو العاŸية ،ومصسطلح عاŸية اأ’دب أاو
ﬁمد ديب ،وكاتب ياسس Úومولود فرعون وآاسسيا
اأ’دب ال- -ع- -اŸي رغ- -م م- -ا ب -ي -ن -ه -م -ا م -ن ب -عضص
جبار ‘ ،طليعة من حملوا لواء اأ’دب ا÷زائري
ا’ختلف ليسص وليد اليوم ،بل له تواجد منذ
نحو وجهته العاŸية ،فكان لبعضسهم هذا فيما
زم -ن ب -ع -ي -د ،وي -ع -ت Èغ -وت -ة أاول م -ن أادرج ه -ذا
فشسل البعضص ‘ ولوج باب العاŸية Ÿعاي’ Ò
اŸصس -ط -ل -ح ‘ ح-وارات-ه
Áكن تصسنيفها أاو وضسع ترتيب لها ،بل لعب
وأاشس-ار إال-ي-ه ‘ ك-ت-اب-ات-ه،
ا◊ظ ل -ع -ب-ت-ه ‘
م-ل-م-ح-ا ل-وج-ود ح-رك-ي-ة إا ّ
ن ع-اŸي-ة ال
ع
م
ل
ا
أ
ل
د
ِ
ب
ي
ن-ت-اٌج وﬁط-ة ي-ب-ل-غها ذلك.
بدافع
أادبية تدفع Ÿزيد من وا ٍ ل Áكن –ديد
م
د
ا
ه
و
اأ’دب ا÷زائري
ت
أ
ا
ث
Ò
ه
ال-ت-ق-ارب وال-ت-مازج ب Úعت
 ،غ Òأاّننا
مادا على ما يد
ب-ل-غ-ات-ه اŸت-عّ-ددة
ال -ث -ق -اف -ات ،ق-د ت-ع-ل-ن Áك-ن-ن-ه-ا ال-ق-ول ُ رج ‘ خانة ا أ
لدب العا
Ÿ
ي
يعت Èثريا ،ضساربا
أان-ه ت-رك-ي-
بة متكاملة تت
م -ي -لد عصس -ر ع-اŸي-ة فيها لغة الن
داخل بجذوره ‘ تاريخ
صس ومضصمونه،
اأ’دب وك- -ان ل- -ه ذلك،
اأ’دب ال- - - -ع - - -اŸي
ف -ف -ي ع -ام  1827ق -ال غ -وت-ة““ :أان-ا
رغ -م ق-ل-ة اأ’سس-م-اء
مقتنع بأان أادبًا عاŸيًا أاخذ يتشسكل ،وأان جميع
التي مثلته ،لكنه أاثبت قدرته على مقارعة الكبار
اأ’· “ي -ل إا ¤ه -ذا...إاّن -ن -ا ن -دخ -ل اآ’ن عصس-ر
والوصسول إا ¤حدود عجز اآ’خرون عن بلوغها.
اأ’دب العاŸي .وعلينا جميعًا اإ’سسهام ‘ تسسريع
إاّن اŸسسار الذي اتخذه اأ’دب ا÷زائري نحو
ظهور هذا العصسر““ ،و ⁄يكن حينها مفهوم اأ’دب
العاŸية “يز بشسيء من ا’ختلل وعدم الثبات
العاŸي بهذا الوضسوح الذي نراه اليوم.
على اÿط ،ففيما ‚د شسقه اŸكتوب باللغة
إاّن عاŸية اأ’دب أاو اأ’دب العاŸي هو اŸشسروع
الفرنسسية  ⁄يجد صسعوبة ‘ بلوغ مراده وتعدد
ال -ذي ب -دأا ال -ع -م-ل ع-ل-ي-ه م-ن-ذ م-دة م-ن أاط-راف
أاسسمائه ،كمحمد ديب ،ومولود فرعون ،وكاتب
وﬂابر سسعت ÿلق “ازج ومنصسة عاŸية Œمع
ياسس Úوآاسسيا جبار وغÒهم ،واجه كتابه باللغة
ع -ل -ى رك -ح -ه-ا م-زي-ج-ا م-ت-داخ-ل م-ن ال-ث-ق-اف-ات
ال -ع -رب -ي -ة م -ط ّ-ب -ات ع -دة ‘ –ق-ي-ق ه-ذا ،رغ-م
واآ’داب ،ووضسعت أ’جل هذا معاي Òمتباينة،
صس-م-وده-م أام-ام م-غ-ري-ات ال-ل-غ-ة ال-فرنسسية ودور
بعضسها مرتبط باللغة ،وقيم اإ’نسسانية والتاريخ
النشسر العاŸية ،التي ‘ زمن ما كان لها كل
وحتى ا◊دود ا÷غرافية ،فيما اأ’خرى ›حفة
الدور ‘ –قيق العاŸية أ’دب ما من غÒه ،غÒ
لÎسسم وجها قبيحا لهذا الÎتيب والتمييز.
أانه مؤوخرا اختلف اŸفاهيم وتعددت وجهات
ع
ق
و
م
❊ اع -ت -م-ادا ع-ل-ى م-ا سص-ب-ق ،ك-ي-ف ت-رى
النظر لهذا اŸصسطلح فصسرنا ‚د ‘ رحاب
ى
و
ا
ص
س
ت
لدب ا÷زائري من العاŸية؟ وهل ت
ا أ
العاŸية أاسسماًء بلسسان عربي وأادب يؤورخ لÌاء
؟
ك
ل
ذ
‘
ة
ي
ب
د
أ
ل
ا
ل
ا
ي
ج
أ
ل
ا
ف
ل
ت
ﬂ
ّ
اŸوروث ا÷زائري ،منهم الطاهر وطار وأاحلم
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واللغة ،فكما كان لكاتب ياسس Úوﬁمد ديب
‡ن أاثروا
ومولود فرعون وآاسسيا جبار وغÒهم ّ
اŸكتبة العاŸية Ãؤولفاتهم واحتّلت أاسسماؤوهم
مسساحة معتÈة ‘ منابر اإ’علم الثقا‘ ،ا◊ظ
‘ التواجد لفÎة ب Úاأ’سسماء العاŸية وترجمة
أاعمالهم إا ¤عديد اللغات ،بقي من يكتب باللغة
العربية يجتهد ويواجه رياح اإ’قصساء اŸتعمد
لفÎة زمنية ليسست بالهينة قبل –قيق عاŸية
أادبهم.
تعّددت اأ’سسماء ا÷زائرية واسستمر ظهورها
تباعا ‘ اÙافل الدولية ،فجاءت آاسسيا جبار
ك- -اسس- -م أادب- -ي ف- -رضص ب -ق -وة ال -نصص ت -واج -ده ‘
اŸنصسات الدولية ،و” ترشسيحه عديد اŸرات
لنيل جائزة نوبل دون –قيق هذا اŸراد لعدة
أاسس-ب-اب ب-عضس-ه-ا ي-ب-ق-ى ›ه-و’ ،ل-ن-ج-د ال-ط-اهر
وط- -ار وأاح- -لم مسس- -ت- -غ -ا‰ي ورشس -ي -د ب -وج -درة
وغÒهم ،يسسÒون على دربهم لتحقيق عاŸية
اأ’دب ا÷زائ- -ري رغ -م اق -تصس -اره ع -ل -ى صس -ن -ف
مسس -ت-غ-ا‰ي وواسس-ي-ن-ي اأ’ع-رج وث-ل-ة م-ن اأ’دب-اء الرواية ،لكنه وجه مشسرف أ’دب له من الزخم
الذين بلغوا بأادبهم العاŸية.
والÌاء ما يؤوهله ◊جز مكانة ومسساحة أاوسسع
ا
ه
غ
ل
ب
ي
ة
ط
ﬁ
و
ج
ا
ت
إاّن ع-اŸي-ة ال-ع-م-ل اأ’دب-ي ِن-
ٌ
على منصسات التواجد العاŸي.
ّ
بدافعٍ ’ Áكن –ديد مداه وتأاثÒه ،غ Òأاننا
صصصس ،ما هو
واعتمادا على ما ُيدرج ‘ خانة اأ’دب العاŸي ❊ من موقعك كإاعÓمي متخ ّ
لدبية
Óعمال ا أ
لعÓم ‘ الÎويج ل أ
Áكننها القول أانه تركيبة متكاملة تتداخل فيها دور ا إ
لخر؟ باŸقابل ،هل
لغة النصص ومضسمونه ،وحركية الÎجمة وحال وإايصصال صصوتها إا ¤ا آ
لعÓم صصورة ّŸاعة من ل شصيء؟
اŸق -روئ -ي -ة ‘ ال -وسس -ط اأ’دب -ي ،ل-ت-أات-ي ب-ع-ده-ا يصصنع ا إ
عوامل تبتعد عن صسبغتها اأ’دبية ،كالدور الذي ❊❊ حلم بلوغ أادب أاو اسسم ما عاŸيته تتحكم فيه
ت - -ل - -ع - -ب - -ه دور ووسس - -ائ - -ل اإ’ع - -لم م - -ن خ- -لل ع -وام -ل ل -ه -ا ارت -ب-اط Ãاه-ي-ت-ه مضس-م-ون-ا ول-غ-ة،
ا’سسÎات -ي-ج-ي-ات اŸع-ت-م-دة ل-دف-ع أادب م-ا ن-ح-و ارت-ب-اط-ا ب-ال-ت-اري-خ واإ’نسس-ان-ي-ة ،وت-أات-ي الÎج-مة
عاŸيته مرغما ،رغم افتقاره أاحيانا Ÿقوماتها .لتحقق له مكاسسب عدة وتسسهل انتشساره وكسسبه
م- - -زي - -دا م - -ن ال - -ق - -راء
إانّ عاملي التاريخ وا÷غرافيا وما يرتبط بهما
واŸت - -اب - -ع ،Úل - -ي- -أات- -ي
م -ن ق -ي -م أاسس -اسس -ه -ا ال-ل-غ-ة،
ً عاŸيًا أاخذ يتشصكل ،وأان جميع اإ’ع - - -لم ال - - -ث- - -ق- - -ا‘
’زا’ أاه- - - - - - - - - - - -م
مقتنع بأان أادبا
إاّننا ندخل ا آ
أانا
لن عصصر ك- -م- -ت- -ح- -ك- -م رئ- -يسس -ي
العوامل
.
.
.
ا
ذ
· “يل إا ¤ه
لسصهام ‘ تسصريع وﬁرك ÿي - - - - - - - - -وط
اŸتحكمة ‘ بلوغ ا أ
ل
علينا جميعًا ا إ
لدب العاŸي .و
ي-ك-ن ح-ي-ن-ه-ا م-ف-ه-وم ال- -ل- -ع- -ب -ة ،م -ن خ -لل
أادب م - - -ا ﬁط - - -ة ا أ
ا ال -عصص-ر““ ،و⁄
ال-ع-اŸي-ة أاو فشس-ل-ه ،ظ -ه -ور ه -ذ
ذي نراه اليوم.
خ- - - -ط - - -ط دع - - -م - - -ه
هذا الوضصوح ال
لدب العاŸي ب
وت- -روي- -ج -ه ،ف -ي -زي -د
وع - - - - -ان- - - - -ى ا أ
’دب ا أ
ب-ري-ق ه-ذا وي-ط-مسص م-ت-ع-مدا،
ا÷زائ -ري ‘ شس-ق-ه
ال -ع -رب -ي م -ن ت-ب-ع-ات م -قصس -ي -ا أادب-ا م-ا ،م-ان-ع-ا أاي-اه ب-غضص ال-ن-ظ-ر ع-ن
هذا ،ووجد طريق بلوغ العاŸية ملغما ،فكان امتلك مقومات التواجد العاŸي من عدمه.
ي -ل -عب اإ’ع -لم ال -ث -ق-ا‘ وخ-ل-ف-ه دور ال-نشس-ر
ال -ت -م -ي -ي -ز واإ’قصس -اء ال -ذي “ارسس-ه دور ال-نشس-ر
العاŸية ومنابر اإ’علم التي هيمنت بÎسسانتها ال -ع -اŸي -ة ،وال -ت -ي “لك خ -ط -ط-ا ب-ع-ي-دة اŸدى
‘ رسس -م خ -ارط -ة ال -ت -واج -د ال -ع -اŸي ıت -ل-ف واسسÎات-ي-ج-ي-ات ت-روي-ج وإاشس-ه-ار م-تطورة ،الدور
ال -رئ -يسس-ي ‘ رسس-م م-لم-ح
اأ’ج-ن-اسص اأ’دب-ي-ة ،ال-ع-امل
لدب،
ال- -وج- -ه ال- -ع- -اŸي ل - -أ
اأ’سساسسي ‘ فشسل بعضسهم
وت -ب -ق -ى ا÷زائ -ر ب -أادب -ه -ا،
‘ –قيق أاهدافه.
بسس- -ي- -اسس- -ت- -ه -ا اإ’ع -لم -ي -ة
إانّ اأ’دب ا÷زائ- -ري رغ- -م
وت- -رسس- -ان -ت -ه -ا وخ -ط -ط -ه -ا
ث -رائ-ه وت-عّ-دد مشس-ارب-ه⁄ ،
ج -ه -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ح-ل-م
ي -ك -ن ل -ب -عضص أاج -ن-اسس-ه م-ا
اŸو ّ
ع- -اŸي- -ة اأ’دب ا÷زائ- -ري
ح -ظ -يت ب -ه اأ’خ -رى ع-ل-ى
واسستمرار تواجده على هذا
م -نصس-ات ال-ع-اŸي-ة ،ف-ن-ج-د
ال- -رك- -ح ،ب -ع -ي -دة ع -ن ه -ذا
ال- -رواي- -ة وم -ا ◊ق -ه -ا م -ن
ترجمة◊ ،قبة من الزمن اسستمرت إا ¤يومنا ا◊راك والتقدم ،معتمدة على أاسساليب بالية،
هذا ،الوجه الوحيد لتواجده عاŸيا ،فيما يعجز وخ -ط -ط ب -اه -ت -ة ،ت -ف -ت-ق-ر ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط اÙك-م
غÒها كالشسعر خاصسة والقصسة عن إايجاد مكانة وام- -ت- -لك ع- -ام -ل اŸب -ادرة ،ل -ل -وصس -ول ب -اأ’دب
له ‘ اÙافل العاŸية ’عتبارات عدة تتحّكم ا÷زائري واأ’سسماء التي “ثله نحو العاŸية.
فيها نسسبة اŸقروئية ومضسمون النصص وﬁتواه

لكل أادب مقّوماته وح ّ
ظه
ودافعه نحو العاŸية

من زاوية أاخرى ،عناصسر الكتابة اأ’دبية غ Òكافية
لوحدها ‘ توصسيف الواقع الذي نعيشسه وا’رتقاء
Ãا ن -ك -ت -ب -ه ،إاذا  ⁄يصس -احب ذلك ح -رك -ة ن -ق-دي-ة
مزدهرة ،تسستند إا ¤قواعد علمية منهجية تقوم
على التنقيح وا’سستزادة ‘ ﬂتلف ما يكتب من
مواضسيع أادبية ،الع Úالناقدة هي جزء من الذات
التي تكتب بطبيعة ا◊ال ،وهذا رÃا حلقة ‘
سس- -لسس- -ل- -ة ط- -وي- -ل -ة تضس -اف إا ¤ع -ن -اصس -ر ا’ب -داع
والتأاليف ،والطموح الذي يدفع اأ’ديب إا ¤ما هو
راقي وواقعي ليطل على العاŸية ،كما أاّن العاŸية
أاو السسلم الذي نرتقي به ‘ كتاباتنا ،هي عبارة
عن ا◊لقة اأ’خÒة من هاته السسلسسلة ا’بداعية،
تأاتي هاته اŸرحلة كنتيجة Ÿا ينقد من كتابات،
فل ينتظر اأ’ديب أان يلج العاŸية ،و ⁄يتم تداول
و’ ت-ن-اول ك-ت-اب-ات-ه ب-ال-ن-ق-د وال-تصس-ح-يح واŸقارنة
والتوصسيف ،أ’ّن هاته ا◊ركة العلمية كلها مراحل
تضسيف Ÿا يكتب القوة والشسهرة والتداول وتزيد
للكاتب ثقة فيما يكتبه.
لدب ب-ال-ل-غ-ة؟ أام ل
❊ ه -ل ت-رت-ب-ط ع-اŸي-ة ا أ
Áكن اعتبارها عائقا فيما نكتبه؟
❊❊ اللّغة هي مفتاح أاو كما تقول ا◊كمة بقدر
–كمنا ‘ اللغات بقدر ما أاّننا نكسسب مفاتيح
ل -ول -وج ث -ق -اف-ات أاخ-رى ،ل-و ن-ظ-رن-ا إا ¤ال-ع-اŸي-ة،
وأاغلب ا÷وائز اŸمنوحة ‘ إاطار عاŸي‚ ،د
‘ الغالب اللغة اللتينية هي اŸهيمنة على أاغلب
ما يكتب من آاداب عاŸية ،لكن اللغة ’ Áكن ان
ت -ك -ون ه -اجسس -ا ك -بÒا أام -ام اأ’ديب ،خ-اصس-ة أام-ام
تطور عناصسر الÎجمة اأ’دبية الدقيقة ،لكن هناك

مرافقة اŸؤوسّصسصأت األدبية العلمية واألكأدÁية الغأئب األكÈ
مفارقة كبÒة فيما يتعلق بالÎجمة ،غالبا ما تفقد الفرنسسية أامثال الطاهر وطار ،واسسيني اأ’عرج
الفنون اأ’دبية قيمتها اللغوية Ãجرد ترجمتها ،وبوجدرة...إالخ .
تفتقد عناصسر القوة فيها أ’ن اللغة هي وعاء ثقا‘ ❊ هل ‡كن الّتعرف على عوائق ذلك؟
ليسست رسسما لسسانيا ›ردا ،كما أان اأ’دب هو
❊❊ هناك العديد من العوائق التي تقف حائل
ع -ن -اصس -ر ن-فسس-ي-ة يÎج-م-ه-ا اأ’ديب م-ن خ-لل م-ا
دون ولوج اأ’دب ا÷زائري أاسسوار العاŸية ،نحاول
يكتبه ويصسفه بدقة متناهية .لكل لغة عناصسر للقوة
أان نحصسرها ‘ ثلث عناصسر رئيسسية يأاتي ‘
فيها ،حتى اللفظ ‘ حد ذاته ،إاذا –ول من لغة
مقدمتها العائق اللغوي وهذا سسبق وأان فصسلنا
إا ¤لغة أاخرى يفقد معه
ف -ي -ه ،ث-م ضس-ع-ف ا◊رك-ة ال-ن-ق-دي-ة ،وه-ي
ال- - -ق- - -وة ‘ ال- - -ت- - -ع - -بÒ
ا
ل
ل
غ
ة
ا
ل
سس - -بب ك - -ا‘ ل- -ع- -دم
فرنسصية
ت
ع
ت
È
ب
ا
ل
ن
س
ص
ب
وع - -ن - -اصس - -ر ا’ي - -ح - -اء غن
ة لنا كجزائري Úا’رت-ق-اء ب-ال-ك-ت-اب-ات
يمة حرب ،أاع
ط
ت
البليغ.
ل
ل
ع
د
ي
د
ي
من ا أ
‡ن اأ’دبية ،أ’ن النقد هو
لهذا نحن ‘ ا÷زائر كتبون بها دفعا
لدباء ّ
ك
ب
Ò
ا
‘
ت
و
ص
ص
يل كتاباتهم إا ¤روح اأ’دب أ’ن ا’دب
‚د أان ال- - - - -ل- - - - -غ- - - - -ة مصص
اف العاŸية ،ح
ّ
تى وإان كان تداولها ﬁدودا بل نقد يبقى ﬁليا،
ا
ب
ب
ا
الفرنسسية والتي تعت Èجد قي اللّغا
ت الّÓتينية على مسصتوى عاÁ ’ Ÿكن أان نرتقي إا¤
ب - - -ال - - -نسس- - -ب- - -ة ل- - -ن- - -ا
ي
مصس -اف م -ت-ق-دم-ة م-ن
كجزائري Úغنيمة حرب ،أاعطت للعديد من
خ-لل ك-ت-اب-ات-نا اأ’دبية
‡ن يكتبون بها دفعا كبÒا ‘ توصسيل
اأ’دباء ّ
ونحن نراوح نفسص اŸكان ،دون دراسسات نقدية
ك -ت -اب -ات -ه -م إا ¤مصس -اف ال-ع-اŸي-ة ،ح-ت-ى وإان ك-ان
معمقة Ÿا يكتب ويتداول من كتابات.
تداولها ﬁدودا جدا بباقي اللغات اللتينية على
يأاتي أايضسا سسبب آاخر سساهم بقسسط كب ‘ Òتأاخر
مسستوى عاŸي ،ونسستدل بالعديد من اأ’سسماء التي
لدب ،وهي ضسعف حركة النشسر ‘
ما يكتب ل أ
رÃا سسطعت على مسستوى السساحة اأ’دبية الوطنية
ا÷زائر ،وهي سسبب كا‘ لعزوف الكتاب واأ’دباء
امثال كاتب ياسس Úوروايته ‚مة ،والدور الكبÒ
إا ¤طبع ما يكتبون ،بسسبب إارتفاع التكاليف وغياب
الذي قّدمه اأ’ديب أابو العيد دودو ‘ الÎجمة
كب Òلدور النشسر التي ترافق اŸنتوج ا’دبي ،أ’ن
لرواية أابوليوسص ،كذلك اأ’ديب مرزاق بقطاشص،
غ- -ال -ب -ا اأ’ديب أاو ال -ك -اتب ي -ن -ح -در م -ن ال -ف -ئ -ات
والكتاب أايضسا الذين يكتبون باللغت Úالعربية أاو
اŸتوسسطة ،ليسص له من القدرات اŸالية أان ينشسر

القاصصـــــــــة غـــــــــزلن هاشصمـــــــي لـــــــــ ““الشصعــــــب““:

األدب ا÷زائري لن يصصل إا ¤مصصأف
العأŸية إالّ إاذا قّدم بلغة اآلخر
لفضصل بعيدا
^ هنـــاك أاسصمــاء أادبية –اول تقد Ëا أ
ليديولوجيــــات القاتلــــة
صصراعــــات وا إ
عـــن ال ّ

لسصتاذة بجامعة ﬁمد الشصريف مسصاعدية بسصوق أاهراسس غزلن
ترى القاصصة وا أ
لخر ،أاو حاول
لدب ا÷زائري لن يصصل إا ¤مصصاف العاŸية إال إاذا قدم بلغة ا آ
نا أ
هاشصمي ،أا ّ
انتهاك القيم الذاتية احتفاء بقيم مغايرة ،مؤوّكدة بأانه تنقصصه بعضس ا÷رأاة ‘ إانتاج
كتابة متعلقة بهموم الذات ،بعيدا عن تهوÁات اŸعنى وإاغراقاته التي تخلق فجوة
لدبية اليوم أاسصماء –اول
كبÒة بينه وب ÚاŸتلقي .وأاشصارت هاشصمي إا ¤أان ‘ السصاحة ا أ
ليديولوجيات القاتلة ،من خÓل
لفضصل بعيدا عن كل الصصراعات وا إ
جاهدة تقد Ëا أ
خلق ‰اذج ثورية تنتهك ﬂلفات الرؤوية السصتعمارية.
’دب اŸكتوب ❊ أاسص -م -اء ج -زائ -ري -ة ت -رّشص-ح ل-ن-ي-ل ج-وائ-ز
ومنجز وفق معايÒه اÿاصسة ،فا أ
بالفرنسسية حتى وإان حمل ‘ مضسمونه بعضص عاŸية ،على غرار أاسصيا جبار التي رشّصحت
لدباء
اه -ت -م-ام-ات اÛت-م-ع ا÷زائ-ري وح-م-ل صس-ب-غ-ة لنيل جائزة نوبل ،لكن ل أاحد من ا أ
❊ الشصعب ‘ :اعتقادك هل Áكن القول أانّ نضس -ال -ي -ة ،إا’ أان -ه ي -ظ-ل ح-ب-يسص ت-لك ال-ل-غ-ة ب-ك-ل ا÷زائرّيّ“ Úكنوا من افتكاكها ،ما ال ّسصبب
لدب ا÷زائري دخل فضصاء العاŸية؟
ا أ
’يديولوجية ،فحتى وإان ظن أانه ‚ا ‘ رأايك؟
حمولتها ا إ
ن
أ
ا
ا
ن
ي
ل
ع
’
و
أ
ا
:
ن
ل
ز
غ
ي
م
ص
ش
ا
ه
ة
ص
ص
ا
ق
ل
ا
❊
❊
من تلك النÈة ا’نبهارية ،إا’ أانه يسسقط ‘ فخ ❊❊ الكتابة تنبثق عن رؤوى معينة وأاي إاخلل بها
‘
ل
م
ح
ي
ذ
إ
ا
،
ة
ي
Ÿ
ا
ع
ل
ا
م
و
ه
ف
م
‘
ر
ظ
ن
ل
ا
د
ي
ع
ن
’ديب
ال -ع -دائ -ي -ة ل -ك-ل م-ا ه-و يؤودي إا ¤إانتاج متذبذب ،ولرÃا لو ركز ا أ
ن
أ
ا
ه
ا
ن
ع
م
ا
ذ
ه
و
،
ة
ي
Ò
غ
ل
ل
ا
ح
س
ض
ا
و
ا
ز
ي
–
ه
ن
و
م
س
ض
م
ا÷زائ- -ري ع- -ل- -ى إا‚از م -ا ه -و ق -ريب م -ن
ه -ن -ا
ا أ
’دب ا÷زائري لن يصسل إا ¤مصساف العاŸية ا ك ك -ت -اب-ات قّ-دم
ت
انشسغا’ته اليومية ـ طبعا دون تسسجيلية تخل
ت
و
ص
ص
ي
ف
ا
د
ق
ي-ق-ا Ÿ
’خر ،أاو حاول انتهاك القيم ÷زائ-ري،
ل
آ
ا
ة
غ
ل
ب
م
د
ق
ا
ذ
إ
ا
إا’
ك
ن
ه
ا
ت
ظ
’نسسان
ع-ان-اة بأادبيته ـ لكنا أامام أادب يث Òأاسسئلة ا إ
ل
ا
ّ
ل
ت
ق-ل-ي-لة جدا بالن
ر
ظ
ك
ر
ي
إ
ا
ب
د
أ
ا
ل
ك
ن
أ
ا
Ú
ح
‘
،
ة
ر
ي
ا
غ
م
م
ي
ق
ب
ء
ا
ف
ت
ح
ا
ة
ي
ت
ا
ذ
ال
ز
¤
’نسس -ان بصس-ف-ة
ا÷زائ -ري بصس -ف -ة خ -اصس -ة وا إ
ع - -ل- -ى ت- -
Áك -ن -ه ا’ن -تشس -ار م -ن خ -لل م -ع -ا÷ة قضس -اي-اه و
ا
ث- -وي- -ر ال- -ق- -ي- -م
ل
ا
ج
أ
ل
ت
د
ب
م
ا
ي
ع
ي
ة
ة
ع-ام-ة ،وي-ع-ي اخ-ت-لف-ات ال-راه-ن وت-ناقضساته
دون
وعي باŸرحلية
اÿاصس- -ة وب- -ل- -غ -ت -ه اÙل -ي -ة إاذا ’مسص ال -وج -ع التّ
ومقتضصيات وي -ق -دم رؤوي -ة اسس -تشس -راف -ي -ة ‘ ن-فسص ال-وقت،
غي ÒاŸنبني عل
ى
ا
ل
س
ص
ا
ب
ق
و
ا
ّ
ل
ّ
Ó
ح
ق
’دب ا÷زائري معظمه
’نسسا ،Êوأاعتقد أان ا أ
ا إ
معا.
وه -ذه ك -ل -ه -ا ت -ع -د أاو ¤شس -روط ال -دخ -ول إا¤
فشسل ‘ الوصسول إا ¤العاŸية بسسبب ﬁاولته
العاŸية بغضص النظر عن اللغة التي أانتج بها.
ال -وصس -ول إا ¤ال -ن -م -وذج اÙت -ذى اŸسس -ت -ع-ار،
فا’نشسغال بتكرير النماذج الغÒية دون وعي
ذاتي
ز
ف -ال-ت-ق-ل-ي-د وإان ات-خ-ذ سس-م-ت-ا ث-وري-ا ه-و م-ا Áي
بخصسوصسية ◊ظة الكتابة أاسسقطت الكث Òمن
خالصص بدعوى ا’نفتاح والبحث عن قيم
م
ا
’بداعية ،التي غيبت ا’هتم
معظم الكتابات ا إ
ا’خ -ت -لف واŸغ -اي -رة ،إاذ ’ ي -ن-ت-ب-ه أان-ه ي-ؤوسسسص كتابنا ‘ فخ التقوقع والنخبوية التي تعد العدو
بالقارئ وهويته وصسنعت فجوة كبÒة بينهما.
’دبية .هذا و’ ننكر أان ا÷ائزة
’ول للكتابة ا أ
لثقافة اŸطابقة ،ونحن ’ ننكر أان هناك كتابات ا أ
لدب اŸكتوب باللغة قدمت توصسيفا دقيقا Ÿعاناة ا÷زائري ،لكنها ‘ حد ذاتها ’ تعدو أان تكون اسستمرارا Ÿنطق
❊ أال تعتقدين أان ا أ
ال - -ف - -رنسص- -ي- -ة “ّك- -ن م- -ن كسص- -ر ا◊واج- -ز تظل قليلة جدا بالنظر إا ¤الÎكيز على تثوير ك-ول-ون-ي-ا‹ ’ ي-عÎف إا’ ب-ق-ي-م ت-ن-اسسب م-ن-ظ-وره
’يديولوجي.
’دبية وا’جتماعية دون وعي باŸرحلية ا إ
لدب القيم ا أ
واخÎاق ا◊دود نوعا ما ،مقارنة با أ
اŸكتوب باللغة العربية؟
لدب ا÷زائري Ÿنافسصة
وم -ق -تضس -ي -ات ال -ت -غ -ي ÒاŸن -ب -ن -ي ع -ل -ى السس-اب-ق ❊ ما الذي ينقصس ا أ
’خر واللحق معا.
أاك Èالّروايات ‘ العا⁄؟
’شسكال ’ يكمن ‘ كتابة أادب يفهمه ا آ
❊❊ ا إ
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وي -ط-ب-ع ع-ل-ى حسس-اب-ه الشس-خصس-ي م-ا ي-ك-ت-ب-ه ،ف-ه-و
ب- -ح- -اج- -ة إا ¤اŸراف- -ق -ة م -ن ط -رف اŸؤوسسسس -ات
ا’دب -ي -ة ال -ع -ل -م -ي -ة وا’ك -ادÁي -ة ،وه-ذا غ-ائب ‘
ا÷زائر ما عدا بعضص ا’لتفاتات التي ’ تكاد
ت- -ذك- -ر ‘ اŸن- -اسس- -ب- -ات وال- -ت -ظ -اه -رات ا’دب -ي -ة
واŸلتقيات ،لكنها تبقى غ Òكافية .نحن بحاجة
ا ¤ثورة ‘ ›ال النشسر والÎجمة ،على غرار ما
نراه ‘ العديد من الدول العربية كتونسص ،لبنان،
مصسر ،الكويت....إالخ.
لهم منفذ Áكن
❊ هل لك أان تعطينا رؤوية أ
Óديب ا÷زائ - -ري أان ي - -ل - -ج م - -ن خÓ- -ل- -ه
ل --أ
الّنافذة العاŸية؟
❊❊ من خلل مسساري العلمي ،ومن خلل متابعتي
Ÿا يكتب ‘ هذا اÛال ،أارى أان اأ’دب الشسعبي
لديب من خللها أان يرتقي إا¤
أاهم بوابة Áكن ل أ
العاŸية ،ولنا ‘ ذلك العديد من التجارب ،خاصسة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اأ’دب ال -ذي يسس -ت -ن -د إا ¤أاب -ع-اد
أانÎبولوجية تنقل تاريخ اإ’نسسان ،وأابرز Œربة
نراها Œربة اأ’ديب عبد ا◊ميد بورايو ‘ اأ’دب
اأ’مازيغي أاو ما يعرف بالقصسصص الشسعبي ،وهو
‰وذج عن اأ’دب الروسسي ،يعنى باأ’دب الشسعبي،
ينقل إا ¤اآ’خر رؤوية جديدة لواقع ’ يعرفه من
خلل إابداع أادبي دقيق ،وهذه Œربة جيدة أاثبتت
قوتها ‘ العديد من الدول ،وحازت من خللها
العديد من اأ’سسماء على جوائز عاŸية.

ن ي -ن -ب -ث -ق ع -ن
زائ -ري ع -ل -ي -ه أا
لدب ا÷
وأان ي- -ب -حث ‘
ا أ
ف- -ي وج- -ودي،سص- -ؤوال ف- -لسص-
ق-اب-ع ‘ ◊ظ-ة
ذاك-رة ع-ن ك-ل
مسص -اف -ات ال-
ول إا ¤إاج-اب-ات
س ب-ه-دف ال-وصص-
صص-مت ،ل-يس
اÛت-م-ع ع-ام-ة
ا ب-ه-دف ح-م-ل
ج -اه-زة وإا‰
ي Òرؤوي-ت-ه إا¤
اصص -ة ع -ل-ى ت-غ-
لنسص -ان خ -
وا إ
الوجود ككل.

❊❊ رÃا تنقصسه بعضص ا÷رأاة ‘ إانتاج كتابة
متعلقة بهموم الذات ،بعيدا عن تهوÁات اŸعنى
وإاغ -راق-ات-ه ال-ت-ي ت-خ-ل-ق ف-ج-وة ك-بÒة ب-ي-ن-ه وبÚ
’و ¤وعلى
’دب إانسسا Êبالدرجة ا أ
اŸتلق ،Úفا أ
’ديب ا÷زائري أان يتحرر من وهم النموذج
ا أ
’صسنام القابعة ‘ ﬂيلته ،حتى ينتج وعيا
ومن ا أ
ج- -م- -ال -ي -ا م -رت -ك -زا ع -ل -ى خصس -وصس -ي -ة ال -راه -ن
وانبثاقات اŸاضسي ،مع ›اوزتهما ‘ ﬁاولة
’طلق وعي اسستشسرا‘ يسسهم ‘ خلقه اŸتلقي
إ
كذلك.
’دب ا÷زائ- -ري ع -ل -ي -ه أان ي -ن -ب -ث -ق ع -ن سس -ؤوال
ا أ
فلسسفي وجودي وأان يبحث ‘ مسسافات الذاكرة
ع- -ن ك- -ل ق -اب -ع ‘ ◊ظ -ة صس -مت ،ل -يسص ب -ه -دف
الوصسول إا ¤إاجابات جاهزة وإا‰ا بهدف حمل
’نسسان خاصسة على تغي Òرؤويته
اÛتمع عامة وا إ
إا ¤الوجود ككل.
❊ ‘ اعتقادك هل هناك أاسصماء أادبية ‘
ا÷زائر هي اليوم خليفة مولود معمري،
مولود فرعون ،أاسصيا جبار ،أاو Áكن القول
أانّ الكتابة توّقفت نوعا ما عند هؤولء؟
❊❊ القول بذلك معناه انتهاء زمن الكتابة ،لذلك
أاعت Èأان لكل زمن كتابه و’ أاحب إاعطاء أاسسماء
’دب -ي -ة ال -ي-وم
ﬁددة ’ ،أان -ك -ر أان ‘ السس -اح -ة ا أ
’فضسل بعيدا عن
أاسسماء –اول جاهدة تقد Ëا أ
’ي-دي-ول-وج-ي-ات ال-ق-ات-ل-ة ،م-ن
ك -ل الصس -راع-ات وا إ
خلل خلق ‰اذج ثورية تنتهك ﬂلفات الرؤوية
ا’سستعمارية ،وحتى لو عولت على شسخصسيات
هشس -ة مضس -ط -رب -ة ح -ائ -رة وع -ل -ى ل -غ -ة م-دهشس-ة
ب -ك -ث -اف -ت -ه-ا إا’ أان-ه-ا م-ن صس-م-ي-م ح-اضس-رن-ا وم-ن
ﬂلفات ›تمعنا ،نراها ماثلة أامامنا كل يوم بل
ونتعامل معها ‘ كل وقت.

اسصتهّلت الÈوفيسصور شصميسصة غربي
أاسصتاذة الدب العربي حديثها لـ
لدب ا÷زائري
““الشصعب““ ،عن ا أ
بالتأاكيد على مسصأالة الوعي ‘
لدب Ÿا فيه من رؤوى
التعامل مع ا أ
وقيم معرفية ،تاريخية ،فنية،
بÓغية ،وهي اŸيزات التي توالت ‘
حركة دؤووبة على مر العهود
لدبية وصصنعت أادبا جزائريا
ا أ
مسصتق Óلمسس ‘ كث Òمن الفÎات
فضصاء العاŸية.

بلعباسس :غ ــ شسعدو
أاّك -دت أاسس -ت -اذة اأ’دب ال -ع -رب -ي ب -ج -ام-ع-ة
ا÷يل‹ اليابسص أان ا◊ديث عن اأ’دب
ا÷زائري ’ ينبغي أان ينطلق من أاقرب
فÎة أاي م - -ن فÎة ال - -ن - -هضس- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
ا◊ديثة ،أاو الفÎة اإ’سستعمارية وإا‰ا من
اإ’نصساف لهذا اأ’دب العودة إا ¤بداياته
اأ’و ،¤فاأ’دب القد Ëمر Ãراحل كالعهد
ال -رسس -ت-م-ي ،ع-ه-د اأ’غ-ال-ب-ة ،ال-ف-اط-م-ي،Ú
الصس- -ن- -ه- -اج- -ي ،Úا◊فصس- -ي Úا◊م -ادي،Ú
اŸوحدين واŸريني Úفلكل عهد طابعه
اÿاصص،ح- - -يث أان اأ’دب ال - -ق - -د Ëت - -رك
بصسمة قوية ولعل الشساعر بكر بن حماد
ا÷زائري وليد تيهرت كان معروفا لدى
اŸشسارقة حتى أانه دخل البلط العباسسي
ونافسص شسعراء تلك الفÎة ،و‘ الن‚ Ìد
الغمام اأ’فلح بن عبد الوهاب وغÒهم.
ل -ك -ن اإ’شس-ك-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ب-احث ‘ ‘ الÎسسيخ لهذا اأ’دب لدليل كاف على
اأ’دب ا÷زائري القد Ëتكمن ‘ صسعوبة إاسس -ت-ق-لل-ي-ة اأ’دب ا÷زائ-ري ،ف-م-ث-ل ب-ن
إافتكاك نتاج اأ’صسيل عن الوافد،فا÷زائر باديسص اعت ÈاŸكون العقلي للناشسئة‘ ،
شسكلت مركز عبور إاسستقطب الوافدين ما ح Úاع -ت Èال -بشس Òاإ’ب -راه -ي-م-ي اŸك-ون
اذك- -ى ا◊راك اأ’دب- -ي واŸع- -ر‘ بشس -ك -ل ال-ف-ن-ي اأ’دب-ي ب-اع-ت-ب-اره رائ-د الصس-ن-عة ‘
ع - -ام ،ف - -ال- -ت- -أاري- -خ ل- -ل- -ع- -اŸي- -ة ‘ اأ’دب ا÷زائر.
ا÷زائري بدأا مع الوهرا Êصساحب كتاب ف -رغ -م ال -ت -ه -م -يشص ال -ذي ي -ع -ان -ي -ه اأ’دب
اŸن- -ام- -ات أاو م- -ق -ام -ات
ا÷زائ- - - - - - -ري إا’ أان
ال- - -عشس - -اق ال - -ت - -ي ت - -ؤورخ ه
ن
ا
ك
ا
ل
ع
ه -ن -اك ال -ع-دي-د
د
ي- -د وال- -ع- -دي- -
ل-ل-ع-اŸي-ة ع-ن ط-ري-ق م-ا الأدباء ‘
د م- -ن وال - -ع- -دي- -د م- -ن
›ال الرواية
ك
ا
ل
يسسمى با أ
ط
ا
ه
ر
اأ’دباء ‘ ›ال
’دب العجائبي وط-ار ،ع
ب-د ا◊م-ي-د ب-ن
ل
ج
ن
أ
ا
ا
م
ك
.
ي
أاو الغرائب
ه
د
و
ق
ا
ة
ل
،
س
ص
الرواية كالطاهر
ع-
ي -د ب-وط-اجÚ
ا- -ıت- -صس  ‘ Ú-ا’دب
ا
Ÿ
‘ السص-ردي-ات وط- - - -ار ،ع - - -ب - - -د
ع
ا
ص ص -ر ة  ،و ا س ص -ي -ن -
ي الأعرج ،عبد ا◊م- - - -ي- - - -د ب- - - -ن
ا÷زائ - - -ري أا ّك- - -دوا أاّن ا
لدب Ÿالك م- -رت- -اض
س
أاول ع- - -اŸي - -ة ل  - -أ
‡
ن
ا
ّ
س
ص
ت
ط -اع -وا ه -دوق -ة ،السس-ع-ي-د
ا÷زائ -ري ه -ي رواي-ة كتابة اأسصمائ
ه
م
‘
س
ص
ج
Ó
ت عاŸية ب - - - - -وط- - - - -اج‘ Ú
ا◊م- - -ار ال- - -ذه- - -ب - -ي ل -ل ّ-ر واي -ة ا
أي-ن ت-رج-مت رواي-ات-ه-م السسرديات
اإ ¤اأك
أ’ب-ول-ي-وسص اأ’مازيغي رو  Ìم- -ن ل- -غ- -ة ،دون نسص- -ي- -ان اŸعاصسرة ،واسسيني
اد ا
اأ’ع- - - -رج ،ع- - - -ب- - - -د
ال-ذي سس-ك-ن م-ن-ط-قة ب ّ لأدب ا÷زائ- - -
ري اŸك- - -ت - -وب
سس -وق أاه -راسص ،وق-د اللّغ
اŸالك م- - - -رت- - - -اضص
ة الفرنسصية .
ترجمت الرواية إا¤
‡ن اسس - -ت - -ط - -اع- -وا
اللغة اإ’‚ليزية.
ك -ت -اب -ة أاسس-م-ائ-ه-م ‘
سس -ج -لت ع -اŸي -ة ل -ل -رواي-ة أاي-ن ت-رج-مت
األم Òعبد القأدر رائد التّحديث ‘
رواياتهم إا ¤أاك Ìمن لغة دون نسسيان رواد
األدب ا÷زائري
اأ’دب ا÷زائ - -ري اŸك - -ت - -وب ب - -ال - -ل - -غ - -ة
وخ - -لل ال - -عصس - -ر ا◊ديث  -تضس - -ي - -ف الفرنسسية .هذا اأ’خ Òالذي خدم القضسية
اأ’سستاذة  -يعد اأ’م Òعبد القادر رائد ا÷زائرية بلغة العدو ،و‘ هذا الصسدد
التحديث ‘ اأ’دب ا÷زائري كونه عايشص عقبت اأ’سستاذة على منتقدي ازدواجية
العصسرين ،عصسر الضسعف والعصسر ا◊ديث اأ’دب ا÷زائ - -ري ‘ ق- -ول- -ه- -ا ب- -أان اأ’دب
وإاذا أاردنا إانصسافه Áكن القول أانه رائد ا÷زائ -ري اسس -ت -ف-اد م-ن Œارب اآ’خ-ري-ن
النهضسة ‘ العا ⁄العربي ككل عكسص ما لكن بوعي ،كما أانه ‚ح ‘ إايصسال الثقافة
ه -و م -ت -داول ب -ال -ق -ول أان ﬁم -ود سس-ام-ي وال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وم-ا ك-ت-ب-ه ﬁم-د ديب،
لدب ا◊ديث مولود فرعون ،كاتب ياسس Úواآسسيا جبار
ال - -ب- -ارودي ه- -و م- -ن أارخ ل - -أ
ودل- -ي- -ل -ن -ا ‘ ه -ذا ال -ت ّشس -اب -ه ال -ك -ائ -ن ب Úإا’ دليل على ذلك.
لدب ا÷زائري،
الشس -خصس -ي -ت ‘ Úك -ون -ه -م -ا شس -خصس -ي -ت -ان وعن رؤويتها اŸسستقبلية ل أ
عسسكرياتان ،أادبيتان ،عاشستا اŸنفى ولهما ق-الت ب-أاّن-ه-ا رؤوي-ة ت-ف-اؤول-ي-ة ل-ك-نها مرهونة
لدب -اء ا÷زائ -ري Úم -ن
دواوين لكن اإ’متياز يتجه صسوب اأ’مÃ Òد ي- -د ال -ع -ون ل  -أ
عبد القادر كونه سسبق البارودي بحوا‹ خ-لل م-راف-ق-ت-ه-م ودع-م-هم ‘ إانتاجاتهم
اإ’بداعية ،والنشسر لهم باعتبار أان مشسكل
سست Úسسنة.
النشسر والطباعة من اŸشساكل التي تعيق
Óم Òاأ’دباء .وهنا ذكرت اأ’سستاذة إاعتمادها
““العشّصأق ‘ ا◊ب واإلشصتيأق““ ل أ
ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا اÿاصس-ة ‘ ط-ب-ع ك-تبها
مصصطفى أاول رواية بأللّغة العربية
السس -ت -ة ،ك -ك -ت -اب ب -ن-اء اŸق-ام-ة ع-ن-د اب-ن
ه- - -ذا وت- - -ع - -د رواي - -ة ال - -ع ّشس - -اق ‘ ا◊ب ميمون ا÷زائري وكتاب السسÒة ‘ اأ’دب
واإ’شستياق لكاتبها اأ’م Òمصسطفى سسنة ا÷زائ -ري ال -ق -د Ëسس-ن-ة  ،2010ا- Ÿدارج
 1849أاول رواية ‘ اأ’دب ا÷زائري باللغة ال-ري-ادي-ة ‘ ال-ب-ي-ب-ل-ي-وغ-راف-ي-ا ال-ب-وع-ن-انية
العربية ،وهي الّرواية التي سسبقت رواية وك- -ت- -اب رضس- -اب ال- -ذاك -رة ا÷زائ -ري -ة ‘
زينب لهيكل التي كتبت سسنة  ،1914اأ’مر اŸق-ا’ت ال-ب-وع-ن-ان-ي-ة سسنة  ،2011وك-ت-اب
لدب شسعيب ا◊ليفي أاوراق ‘ السسÒة والرحلة
ال- -ذي ي- -ؤو ّك- -د ح- -ق- -ي- -ق- -ة السس- -ب- -ق ل  -أ
ا÷زائري ‘ عديد اأ’لوان اأ’دبية .وما سسنة  ،2013وأاخÒا كتاب الذات والوعي
الدور الذي لعبته جمعية العلماء اŸسسلم Úبالتاريخ سسنة .2014

التّأريخ للعأŸية بداأ
مع الوهرا Êصصأحب
كتأب اŸنأمأت أاو
مقأمأت العشصأق
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لسسباب:
أ  -نوأري بالة يضسبط أŸفاهيم ويعّدد أ أ

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

العزوف عن القراءة والنقد أازمات تهدد األدب ا÷زائري
لصسلية ثم ولوجها ألعاŸية
^ ‚اح ألنصسوصس يعني تقبلها ‘ موأطنها أ أ

لدبي ‘ أ÷زأئر على ألرغم من أ◊ركية ألتي يعيشسها ،يشسهد
لسستاذ بقسسم أللّغة ألعربية وآأدأبها بجامعة خنشسلة بالة نوأري أنّ أŸشسهد أ أ
أعت Èأ أ
أزمة عزوف عن ألكتابة وعزوف عن ألنشسر وعزوف عن ألقرأءة ثم عزوف عن ألنقد أيضسا ،وهذأ ألعزوف أدى إأ ¤وأقع متأاّزم من نوأحي عدة،
لدب
لسستاذ أ÷امعي أıتصس ‘ أ أ
لزمة حسسب ضسيف جريدة ““ألشسعب““ أ أ
وجوأنب شستى تبدأ باŸبدع نفسسه لتنتهي بالقارئ ،فأاول مطبّات هذه أ أ
لبدأع إأذ أنّ أŸبدع حبيسس مناسسبات ورؤوى وأفكار مسسبقة خاصسة منها هاجسس ألنشسر ،وهذأ ما يؤوّدي إأ ¤إأعاقة
ألعربي بالة نوأري ،هي أزمة أ إ
لبدأعية.
لطرأف معينة تقع خارج حدود ألعملية أ إ
لبدأعية ،ف Óتؤوتى ثمارها إأل إأرضساء أ
ألعملية أ إ

باتنةŸ :وششي حمزة
أاّما اŸطب الثا Êالذي يتخّبط فيه األدب
ا÷زائ -ري يضض-ي-ف األسض-ت-اذ ب-ال-ة ،ف-ه-و م-طب
النشضر إاذ أاّن اإلبداع وإان  ⁄يكن ظاهرة عامة،
فهو على فلتاته التي تظهر من ح Úآلخر
يلقى عوائق كبÒة ‘ عملية النشضر سضواء كانت
عوائق انتماء وإايديولوجيا أاو عوائق مادية.
ويضضاف Ÿا سضبق  -حسضبه  -مطب آاخر ل
يقل خطورة عن اŸطبات السضابقة وهو غياب
اŸق -روئ-ي-ة ،وه-ذا ال-ع-زوف ل ي-ت-ع-ل-ق ب-األدب
فقط بل يشضمل شضتى ›الت الكتابة أادبية
كانت أاو علمية بل حتى الÎبوية منها باسضتثناء
اإلق -ب -ال ع -ل -ى ال-ك-ت-اب ال-دي-ن-ي ،وه-وة إاق-ب-ال
ﬁتشضم أايضضا.
لتأاتي ثالثة األثا‘ من مطبات هذا األدب،
وه- -ي أازم- -ة ال- -ن -ق -د إاذ أان ال -ن -ق -د األدب -ي ‘
ا÷زائر باسضتثناء الدراسضات األكادÁية والتي
عليها ما عليها ،فإانّ النقد يعت Èالغائب األكÈ
‘ العلمية األدبية ‘ ا÷زائر .فعدا بعضص
ا◊الت ،والتي ل تتناول كل النتاج األدبي،
وغالبا ما تكون ألدباء معروف Úومشضهورين
ب Úالقراء ‘ ،ح Úأان األدباء اŸبتدئ Úأاو
اŸبدع Úالذين هم ‘ بدايات الطريق ل
ي-حصض-ل-ون ع-ل-ى ح-ق-ه-م م-ن اله-ت-مام النقدي
ب -أاع -م -ال-ه-م وإاب-داع-ات-ه-م بصض-رف ال-ن-ظ-ر ع-ن
قيمتها الفنية.
ويفصضل األسضتاذ بالة ‘ هاته النقطة بالتأاكيد
على أانه بالنسضبة للدراسضات األكادÁية التي
تتناول األعمال األدبية ،فإانها تعا Êمن عيوب
ع-دة ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا نسض-ق-ي-ة ال-ت-ن-اول ،وه-ي ‘
إاطارها العام ل تخرج عن مفاهيم ومعايÒ
ال-ن-ق-د ال-غ-رب-ي ،و ⁄تسض-ت-ط-ع ه-ذه ال-دارسض-ات
إايجاد توازن بينه وب Úاألدب العربي عموما
وا÷زائري خصضوصضا.
ف -إاذا ك ّ-ن -ا ن-ؤوم-ن ب-أاّن ال-ن-ق-د ه-و ق-راءة ل-ل-نصص
األدبي أاو إاعادة إانتاج له ،فإان النقد األكادÁي
هو نقد نسضقي يعتمد بالدرجة األو ¤على

النماذج ا÷اهزة واŸعاي Òالثابتة من خÓل
تطبيق اآلليات واألدوات اإلجرائية للمناهج
بكث Òمن التعسضف ب Úإافراط وتفريط ‡ا
يؤودي إا ¤سضلبية هذه الدراسضات وعقمها عن
تقد Ëا÷ديد ،وكانت نتيجة ذلك هي بقاء
هذه الدراسضات واŸذكرات والرسضائل حبيسضة
أادراج مكتبات وﬂازن ا÷امعات ،ف Óيتم
التطرق إاليها ول اإلطÓع عليها إال ‘ حدود
ضضيقة من طرف الطلبة والباحث ‘ Úأاحسضن
األح- - -وال حسضب األسض- - -ت- - -اذ ن - -واري ضض - -ي - -ف
““الشضعب““.

الّدراسسـ ـات األكادÁيـ ـ ـة  ⁄تخـ ـ ـرج
عن مفاهيم ومعاي Òالّنقد الغربي
لـ ـ ـ ـألدب ا÷زائ ـ ـ ـ ـري
أام- -ا ب- -خصض- -وصص م- -ع- -وق- -ات دخ- -ول األدب
ا÷زائري للعاŸية ،يوجزها ‘ اإلشضارة إا¤
أاّن النشضر على نطاق واسضع والÎجمة من أاهم

اŸسسؤوولية مشسÎكة
ومعادلة اŸبدع والنّاشسر
والقارئ توّرط الّناقد
عوامل ولوج العاŸية ‘ األدب ،وهذا ما ل
‚ده ‘ األدب ا÷زائري إال ‘ إاطار ضضيق
ومسض -ت -وى ﬁدود؛ ف -ال -نصض -وصص ال -ت-ي دخ-لت
العاŸية كان ذلك انطÓقا من ‚اح تلقيها
وت -ق -ب -ل-ه-ا ‘ م-واط-ن-ه-ا األصض-ل-ي-ة ث-م ول-وج-ه-ا
ال-ع-اŸي-ة ب-ع-د ت-رج-م-ت-ه-ا لشض-تى اللغات ،حيث
وجدت إاقبال كبÒا خاصضة ‘ ظل العوŸة
وزيادة حدة الصضراعات واألزمات التي تعاÊ
منها شضعوب العا.⁄

ك -م -ا ت -ع -د ال -وسض -ائ -ط اإلل -كÎون -ي -ة الشض -ب -ك-ة
ال -ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ‘ عصض-رن-ا حسضب األسض-ت-اذ ب-ال-ة
دائما من أاهم وسضائل إاشضهار النصضوصص األدبية
نصس -وصس -ا ضس -ئ -ي -ل -ة م -ن ح -يث أل-ق-ي-م-ة
أل -ف -ن -ي -ة أشس -ت -ه-رت بشس-ك-ل م-ل-فت عÈ
ه- -ذه أل- -وسس- -ائ -ط ‘ ،ح Úأّن نصس -وصس -ا
أخ -رى ذأت ق -ي -م -ة ف -ن -ي -ة وج -م -ال -ي-ة
عالية بقيت مغمورة ،وغ Òمعروفة
نظرأ لفتقادها لهذه ألأنشسطة على
مسستوى ألوسسائط ألإلكÎونية.
واألعمال اإلبداعية ،وقد وجدنا ‘ كث Òمن
األحيان يقول األسضتاذ بالة نصضوصضا ضضئيلة من
حيث القيمة الفنية اشضتهرت بشضكل ملفت عÈ
هذه الوسضائط ‘ ،ح Úأان نصضوصص أاخرى ذات
قيمة فنية وجمالية عالية بقيت مغمورة وغÒ
معروفة نظرا لفتقادها لهذه األنشضطة على
مسضتوى الوسضائط اإللكÎونية.
وب - -ا◊ديث ع - -ن أازم- -ة األدب ‘ ا÷زائ- -ر،
فÒفضص األسض -ت -اذ ب-ال-ة ال-ن-ظ-رة السض-وداوي-ة أاو
التشضاؤومية بل إان اŸشضهد األدبي ا÷زائري
يشضهد حركية غ Òمسضبوقة وإانتاجا معتÈا كّما
ون -وع -ا ،وه -ن -اك ‰اذج ف ّ-ذة ف-رضضت ن-فسض-ه-ا
ﬁليا وعاŸيا ونالت تقديرات عدة عربيا
ودول -ي -ا م -ن خ Ó-ل ا÷وائ -ز ال -ت -ي حصض -دت-ه-ا
والّتكرÁات التي تّوجت بها.

الطّموح إا ¤العاŸية بإالغاء السستثناءات

غ Òأانّ هذا ل يرقى إا ¤مسضتوى الظاهرة
األدبية بل هي ‚احات فردية وفلتات –تاج
إا ¤مزيد العناية والتشضجيع رقت إا ¤العاŸية
ب -ف -ع -ل ظ-روف م-ع-ي-ن-ة اب-ت-داء م-ن أاصض-ح-اب-ه-ا
وم-ب-دع-ي-ه-ا ،ال-ذي-ن صض-ن-ع-وا ألن-فسض-ه-م أاسض-م-اء
ومكانة وسضط ا◊ياة األدبية العاŸية ،إاضضافة
إا ¤تعاملهم مع دور نشضر عاŸية لها صضدى
وق-ي-م-ة وت-وزي-ع واسض-ع ،ف-ه-ي ت-طّ-ب-ق ب-انتقائية

حتى –افظ على مكانتها من حيث إاقبال
القّراء على منشضوراتها على اŸسضتوى الدو‹،
وتو‹ أاهمية بالغة وعناية كبÒة ‘ انتقاء ما
تنشضره من مواضضيع ومن كتاب.
ف- -ا◊ديث ع- -ن م- -ع -وق -ات ع -دم ب -ل -وغ األدب
ا÷زائري للعاŸية ل يعني إالقاء اŸسضؤوولية
على طرف واحد من أاطراف هذه اŸعادلة
م- -ن اŸب- -دع وال- -ن- -اشض- -ر وال- -ق- -ارئ وال- -ن- -اق -د
واŸؤوسضسض - -ات اŸشض - -رف - -ة ب - -ل اŸسض - -ؤوول - -ي - -ة
مشضÎكة.
فإاذا كانت األعمال األدبية ل تلقى الوسضط
اŸتقبل لدى مبدعيها وجمهورها ‘ موطنها
األصض-ل-ي ،ف-ك-ي-ف ن-ط-م-ح ل-ل-ع-اŸي-ة؟ مع وجود
بعضص السضتثناءات.
فكل أادب لبد له من احتضضان ‘ موطنه حتى
ي -ن -م -و ويÎع -رع ث-م ي-ف-ي-د إا ¤م-واط-ن أاخ-رى
ت -ت -ل -ق -اه وت -ت -ق -ب -ل -ه Ãا ي -ح -م -ل -ه م -ن قضض-اي-ا
ومشضكÓت إانسضانية وطموحات بشضرية ،وهذه
لدبي أ÷زأئري يشسهد حركية
أŸشسهد أ أ
غ Òمسسبوقة وإأنتاجا معتÈأ كما ونوعا
وهناك ‰اذج فّذة فرضست نفسسها ﬁليا
وع -اŸي -ا ،ون -الت ت-ق-دي-رأت ع-دة ع-رب-ي-ا
ودوليا من خÓل أ÷وأئز ألتي حصسدتها
و ألتكرÁات ألتي تّوجت بها.
ا◊اضض -ن -ة اÙل-ي-ة –ت-اج إا ¤وسض-ائ-ل م-ادي-ة
ت -ب-دأا ب-ال-نشض-ر وال-ت-وزي-ع واإلشض-ه-ار وصض-ول إا¤
ت -ن -ظ -ي -م اŸل -ت -ق -ي -ات وال -ن -دوات واŸع-ارضص
بخاصضة الدولية منها التي تفتح آافاقا أامام
األع- -م- -ال األدب -ي -ة ل -ت -ج -اوز اÙل -ي -ة وول -وج
العاŸية.
وكل هذه العوامل تسضاهم ‘ تنشضيط اŸشضهد
األدبي خصضوصضا والثقا‘ عموما ،وهنا يجب
التنبيه إا ¤خطأا ‘ اŸفهوم وقعنا ونقع فيه
وه-و ت-ق-ز Ëال-ظ-اه-رة ال-ث-ق-اف-ي-ة واخ-تصضارها
واختزالها ‘ الفلكلور فقط،وهي ‘ حقيقتها
أاوسضع وأاشضمل وأاعمق من ذلك بكث.Ò

ويتفاءل األسضتاذ بالة نواري من جامعة خنشضلة
Óدب ا÷زائري بعيدا عن
Ãسضتقبل مزهر ل أ
العاطفة واÛاملة بل نتيجة منطقية Ÿا بذل
ويبذل على اŸسضتوى الفردي والرسضمي من
قبل األدباء والباحث ÚواŸؤوسضسضات ،وا◊ديث

الوسسائط ا’لكÎونية
سساهمت ‘ بلوغ ا’شسهار
الضسفة اأ’خرى
ع -ن السض -ل -ب -ي -ات ه -و م -ن ب -اب ال-ن-ق-د ال-ذات-ي
والنظر إا ¤اŸاضضي هو لسضتخÓصص الدروسص
والع Èواجتناب تكرار األخطاء ،فلكي نرقى
ب -ه -ذا األدب ي -ن -ب-غ-ي أاول أان ن-نشض-ط اŸشض-ه-د
ال-ث-ق-ا‘ ع-م-وم-ا وأان ن-ع-ط-ي ل-ل-ث-قافة أابعادها
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ث -م ي-جب أان ن-و‹ أاه-م-ي-ة ل-ل-نشض-ر
” فتحه عÈ
والقراءة .وهنا نثّمن ونشض ّ
جع ما ّ
أارجاء الوطن من مكتبات للمطالعة العمومية
وه- -ذا يشض- -ج- -ع ع- -ل- -ى ال- -ق- -راءة وي- -رف- -ع م- -ن
اŸق -روئ -ي -ة ،إاضض -اف -ة إا ¤ان -تشض -ار دور ال-نشض-ر
وسضهولة النشضر من الناحية التقنية رغم الكلفة
اŸادي -ة ،ك -م -ا ي -جب أان ن -و‹ أاه-م-ي-ة خ-اصض-ة
Óدب اإلل -كÎو Êم -ن خÓ-ل السض-ت-ف-ادة م-ن
ل -أ
ال-وسض-ائ-ط اإلل-كÎون-ي-ة والشض-ب-ك-ة ال-ع-ن-كبوتية،
ف- -األدب اإلل- -كÎو Êل -ه ‡ي -زات Œع -ل -ه م -ن
األهمية Ãكان أاولها سضهولة نشضره وثانيها قلة
ت-ك-ل-ف-ت-ه ،وث-ال-ث-ه-ا كÌة قّ-راءه وراب-ع-ه-ا اّت-سضاع
رقعته.
كما ل يجب أان ننسضى ما تخرجه ا÷امعات
من بحوث ومذكرات ورسضائل ودراسضات ،فهذه
يجب أان ينفضص عنها الغبار وتنشضر ليتسضنى
للباحث Úوالقراء اإلطÓع عليها حتى ل يبقى
ه - -ذا ال- -زاد الضض- -خ- -م الÌي ال- -ذي ت- -ع- -ج ب- -ه
جامعاتنا حبيسص الرفوف واıازن.

لدب بجامعة بومردأسس سسعيد بوهون علي لـ ““ألشسعب““:
أ أ

غيـ ـ ـ ـاب اسسÎاتيجيـ ـ ـ ـة وطنيـ ـ ـ ـة للتسسويـ ـ ـ ـق أاثّـ ـ ـ ـر علـ ـ ـ ـى اŸبدعـ ـ ـ ـ Úا÷زائريـ ـ ـ ـÚ
لبــــدأع وألنقــــد
^ أعمــــال جــــادة ومبــــادرأت جريئــــة علــــى مسستــــوى أ إ
لبدأعات أ÷زأئرية ‘ ›ال ألروأية
لدب ألعربي بجامعة بومردأسس سسعيد بوهون علي ،إأشسكالية أنحصسار أ إ
ربط أسستاذ أ أ
وألقصسة وحتى ألكتابات ألنقدية وألشسعرية ،بغياب أسسÎأتيجية وأضسحة للتسسويق وألتعريف إأعÓميا بهذأ ألuنتاج دأخل
لسسهامات ،على نوعيتها ،تبقى بعيدأ عن جمهور ألقرأء وألنقاد ،خاصسة
لمر ألذي جعل أغلب أ إ
أ÷زأئر وخارجها ،أ أ
بالنسسبة للكتاب ألشسباب ألذين أفتقدوأ Ÿنابر ثقافية وفكرية تفتح لهم ›ال ألعاŸية وألتوأصسل مع ألقرأء.
قدموا كتابات نوعية وتنافسضية على الصضعيد العربي ،اŸوضضوع مرتبط بإاشضكالية
بومرداسس :ز .كمال
لكنها تبقى بعيدة عن التداول الواسضع.
أازم -ة ال-ث-ق-اف-ة ‘ ا÷زائ-ر.
وضضع األكادÁي واألسضتاذ اŸتخصضصص ‘ أادب الطفل وأاضض- -اف األسض- -ت- -اذ ال- -ب- -احث ب- -ال- -ق -ول ،أازم -ة األدب صضناعة الثقافة ‘ ا÷زائر
ب -ك -ل-ي-ة األدب ل-ب-ودواو سض-ع-ي-د ب-وه-ون ،األصض-ب-ع ع-ل-ى ا÷زائري ‘ الوقت الراهن أانه  ⁄يسضوق له ،ألننا ت -ف -ت -ق -د إا ¤اسضÎات -ي -ج-ي-ة،
مصضدر الداء ،عندما حاول تفكيك إاشضكالية األدب نفتقد إا ¤اسضÎاتيجية وطنية واضضحة لتسضويق هذه هناك بعضص اŸبادرات التي
ا÷زائري وفضضاء العاŸية .وقال متحدثا ““للشضعب““ اإلب -داع -ات اŸق -دم -ة م -ن ط -رف ال -ك -ت -اب الشض -ب-اب ت -ق -وم ب -ه-ا ه-ي-ئ-ات وم-راك-ز
عن اŸوضضوع ،إان واقع األدب ا÷زائري اŸعاصضر بدأا وإاب- -داع- -ات- -ه- -م ،سض- -واء ‘ ›ال ال- -رواي- -ة ،ال- -قصض -ةﬂ ،تصض -ة ك-ا÷ام-ع-ة ،ل-ك-ن-ه-ا
ال-ك-ت-اب-ات ال-نسض-وي-ة ،ك-ت-اب-ة ال-ط-ف-ل ،الشض-عر وكل هذه ت- -ف -ت -ق -د إا ¤رؤوي -ة م -ع -ي -ن -ة
يرسضم مﬁÓه من خÓل ا÷هود
السض-ي-اق-ات ال-ت-ي ق-دمت و–ت -اج إا ¤خ -ط -ة ﬁك-م-ة
اŸقدمة ،سضواء ع Èقناة اإلبداع
وال -ن -ق -د .وŸا ن -ق -ول ال -دراسض -ات أزم- - -ة أ أ
لدب أ÷زأئ - -ري ‘ أل - -وقت ك -ت-اب-ات رائ-ع-ة وشض-رفت واضضحة ومنسضقة على جميع
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النقدية األدبية ‚د الباحث عبد ألرأهن أنه
ا÷زائ- - -ر ‘ اÙاف- - -ل اŸسض- -ت- -وي- -ات وم -ع ج -م -ي -ع
ة
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اŸالك م- -رت -اضص وه -و ن -اق -د م -ن إأ ¤أسسÎأت
ال -دول-ي-ة ،ل-ك-ن-ن-ا ن-ف-ت-ق-د ال -ف -اع -ل ‘ ÚاŸي -دان ،ح -ت -ى ت -ظ -ه-ر ه-ذه ا÷ه-ود،
طراز عربي مرموق .وعلى صضعيد لتسسويق هذه أ إ
لبدأعات أŸقدمة من لسضÎات-ي-ج-ي-ة ال-تسض-وي-ق وب- -ال- -ت- -ا‹ ل ن- -ن- -ك- -ر وج- -ود ›ه- -ودات م- -ن خÓ- -ل
ال -رواي-ة واألدب ،ه-ن-اك م-ب-دع-ون ط-رف أل-كّ-ت-اب ألشس-ب-اب وإأب-دأع-ات-هم ،ال- - -داخ - -ل - -ي ،ف  Ó- -يÈز اŸلتقيات ،لكنها جهود  ⁄يسضوق لها ويتم حصضرها
عندنا األديب أاو الكاتب ﬁليا وتبقى ‘ أاطر ضضيقة وأاحيانا ل نسضمع Ãثل
معروفون على الصضعيدين العربي سسوأء ‘ ›ال ألروأية أو ألقصسة.
إال إاذا ‚ح خ - -ارج - -ي- -ا ،هذه الفعاليات حتى تنتهي ،وهي نقطة ضضعف أاثرت
وال- -ع- -اŸي ،شض- -رف- -وا ا÷زائ- -ر ‘
اÙاف -ل ال-دول-ة م-ث-ل واسض-ي-ن-ي األع-رج ،آاسض-ي-ا ج-ب-ار فيظهر هذا الكاتب على اŸسضتوى الوطني.
سضلبا على هذه ا◊ركية.
لدبية
وياسضمينة خضضراء من الكتاب الذين برزوا مؤوخرا ‘ سضؤوال عن دور الهيئات األدبية والثقافية وﬂتلف عن مسضؤوولية ا–اد الكتاب وبعضص ا÷معيات ا أ
ولفتوا إاليهم األنظار .كما هناك كتاب شضباب برزوا ال-ت-ظ-اه-رات ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ك-اŸل-ت-قيات األدبية والثقافية التي رسضمت مسضÒة األدب ا÷زائري لعقود
ع- -ل- -ى السض- -اح- -ة وه- -و ا÷انب ا÷دي- -د أاو اإلضض -اف -ة وصضالون الكتاب كمنابر وفضضاءات مفتوحة للتعريف ‘ نقل اإلبداعات ا÷زائرية والتعريف بها ﬁليا
اŸميزة ‘ هذه ا◊ركة اإلبداعية ا÷زائرية الذين ب -ه -ذه اإلب -داع -ات ،أاك -د األسض -ت-اذ سض-ع-ي-د ب-وه-ون ““أان ودوليا ،اعت Èالباحث ““أان مسضأالة ا◊كم على ا◊ضضور

الفاعل لهيئة ثقافية من عدمه على
لدب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ت -ب -ق -ى
السض- -اح- -ة ا أ
لعÓ-م-ي ،وعليه ل
م-ره-ون-ة ب-ال-ب-ع-د ا إ
نسض -ت -ط -ي -ع أان ن-ل-غ-ي أاو ن-قصض-ي ج-ه-دا
مادام هناك أازمة تسضويق ،فمث Óل
Áكن أان نقول إان ا–اد الكتاب ينشضط
أاو ل ينشضط ،ومثله بالنسضبة ÷معية
ا÷اح- -ظ- -ي- -ة ،م -ادام ه -ن -اك ت -ع -ت -ي -م
إاع Ó- -م - -ي ،سض - -واء ع- -ن قصض- -د أاو غÒ
قصض -د ،إاضض -اف-ة إا ¤غ-ي-اب ال-فضض-اءات
اŸفتوحة لقياسص ورصضد صضدى القراء
حول ما يقدم من كتابات وباÿصضوصص
لراء النقاد،
لدى الشضباب والسضتماع آ
وه -و م -ا ي -ك -رسص ل -ه -ذا ال -وضض-ع ال-ذي
نعيشضه ‘ ا÷زائر إازاء هذا النوع من
لدبية.
القضضايا ا أ
على العموم هناك جهود ل Áكن إالغاؤوها ،هناك
أاع -م -ال ج -ادة وم -ب -ادرات وط -روح -ات ج -ري-ئ-ة ع-ل-ى
لب -داع وال -ن -ق -د م -ن ط-رف ك-ف-اءات أادب-ي-ة
مسض -ت -وى ا إ
جزائرية نشضأات على يد أاكادمي Úجزائري ،Úأاصضبحوا
لن ق -ام -ات م -ع -روف-ة ن-ع-ت-ز ب-ه-ا ،ل-ك-ن-ه-ا Ÿا ل Œد
اآ
ال -فضض -اء اŸن -اسضب ل -ك -ي تسض -ت -ث -م -ر ‘ م -ك -تسض-ب-ات-ه-ا
وكفاءتها التي جنتها من ا÷امعة ،سضوف Œد من
سضيحتضضنها ويحفزها خارج ا÷زائر وهو ما نعاÊ
لدمغة ا÷زائرية.
منه اليوم ‘ إاشضكالية هجرة ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدينة تخلد تاريخ وحضضارة اŸنطقة الباحث عن ا’عÎاف والّتصضنيف

صصـــــــة –فـــــــة معماريـــــــة عاشصت ’ك Ìمـــــــن  10قرون
@ق ّ
@ «ثافسصوت» صصورة حيّة للتكافل ا’جتماعي عنوانها «التويزة»

’خÒة
أاصص -ب -حت ‘ السص -ن-وات ا أ
م- -دي- -ن -ة م -ن -ع -ة ع -ن -وان ل -ل -ف -رح
وال -ت -ف-اؤول ،وك-ت-اب م-ف-ت-وح ع-ل-ى
اŸوروث ال- - -ث- - -ق- - -ا‘ والشص- - -ع- - -ب- - -ي
ا÷زائ - - -ري ال - - -ذي ÿصص - - -ت - - -ه ‘
ﬂت -ل -ف ال -ت -ق -ال -ي -د ال -ت-ي “ث-ل
ت- -راك- -م- -ات حضص- -اري- -ة ل -ل -ت -ط -ور
ا’نسص- - -اﬂ ‘ Êت - -ل - -ف اÛا’ت،
وطوال شصهر مارسس –تفل ‘ جو
“ل- -ؤوه نسص -ائ -م ال -رب -ي -ع ال -داف -ئ -ة
ب- -ا’ن -ق Ó-ب ال -رب -ي -ع -ي ،ل -ت -ك -ون
ا÷وهرة تكتنز ندرتها ‘ كلمة
واح - -دة ه - -ي «ث- -افسص- -وت» ال- -ت- -ي
ت -ت -وق -ف ع -ن-ده-ا صص-ف-ح-ة «م-دن
وتاريخ»

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

ت- -ن- -ف -رد ال -دشش -رة
الواقعة على بعد 85
ك -ل -م ج -ن -وب شش-رق
م - -دي - -ن - -ة ب- -ات- -ن- -ة
Ãح-اذاة ال-ط-ري-ق
ال -وط-ن-ي رق-م 87
الرابط ب Úباتنة
وبسش- - - -ك- - - -رة ‘
أاع- -ل -ى هضش -ب -ة
ت - -ط - -ل ع- -ل- -ى
وادي ع -ب -دي
الششه Òبقدم
بناياتها
ال- -ت -ي تششÒ
أاغلب الروايات إا ¤أان أاول
نواة لها ششيدت منذ أاك Ìمن  10قرون
ع -ل -ى ب -ق -اي-ا آاث-ار م-ن اِ◊ق-ب-ة ال-روم-ان-ي-ة
مازالت أاجزاء منها بادية للعيان ؤو ¤حد
اآلن.
وإلبراز طابعها ا◊ضشاري الضشارب ‘
عمق التاريخ ،اختÒت منعة لتكون اŸكان
الفضش- -ل لÓ- -ح- -ت- -ف- -ال ب -ع -ي -د ال -رب -ي -ع أاو
«ث -افسش -وث» ك -م -ا ي -ط َ-ل-ق ع-ل-ي-ه ب-ال-ل-ه-ج-ة
الششاوية ،ويحظى باهتمام كب Òمن طرف
ك -ل ال-ع-ائÓ-ت األوراسش-ي-ة ،ال-ت-ي Œد ف-ي-ه
حسشب م-ا وق-ف-ن-ا ع-ل-ي-ه م-ت-ن-فسش-ا ح-ق-ي-قيا
وم -ن -اسش -ب -ة سش-ان-ح-ة ل-نشش-ر ق-ي-م ال-تسش-ام-ح
وال -ت -ك -اف -ل الج -ت -م -اع -ي وال -ت-واصش-ل م-ع
ال-ط-ب-ي-ع-ة ،ب-اسش-ت-حضشار العادات والتقاليد
اŸتوارثة عن األجداد ‘ ،صشور تتحّدى
ال- -نسش -ي -ان وم -ا ت -زال راسش -خ -ة ب -ال -ذاك -رة
الششعبية.

حرائر منعة...تأاكيد للذات
وإاصضرار على الّنجاح
ويعت Èالحتفال بـ «ثافسشوث» فرصشة
ل -ت -أاك -ي -د ال-ذات ب-ال-نسش-ب-ة ل-نسش-اء وح-رائ-ر
مدينة منعة ،حيث يقÎن بخروج العائÓت
إا ¤ا◊ق -ول واŸروج اÿضش -راء ل -ل -ت -م -ت -ع
بجمال الطبيعة وزيارة األقارب ‘ صشورة
رائ -ع -ة ل-ل-ت-ك-اف-ل اإلج-ت-م-اع-ي ال-ذي Áي-ز
اÛت -م-ع ا÷زائ-ري ب-ك-ل أاط-ي-اف-ه ،ح-يث
وق -ب -ل ان-طÓ-ق ال-ت-ظ-اه-رة ق-امت ح-رائ-ر
منعة بالسشتعداد لها على أاكمل وجه من
خÓل خياطة أازياء تقليدية بـ «ا◊اف»
وصشناعة أاششهى اŸأاكولت التقليدية التي
ت -ت -م -ي -ز ب -ه -ا اŸن -ط -ق -ة كـ «الشش-خشش-وخ-ة
ب- -ال- -رخسش- -اسس» أاو «ل- -رف- -يسس ال -زي -راوي»
و»الÈاج» ،ح - -يث أاك - -دت ب - -عضس ال- -نسش- -اء
الÓئي –دثنا إاليهن أان الوقت قد حان
للمرأاة لتفرضس وجودها ‘ اÛتمع كما
كانت دائما سشندا للرجل ‘ جميع الزمان

واŸراحل التي مرت بها البÓد ،خاصشة ‘
م - -ن - -ط - -ق - -ة «م - -ن - -ع - -ة»

و»بوزينة»
ال-ت-ي م-اف-ت-ئت ف-ي-ه-ا اŸرأاة ت-كون
ﬁور ا◊ي -اة ف -ي -ه -ا ،ب-فضش-ل ›ه-ودات-ه-ا
داخل اŸنزل وخارجه.
واحتفاء بالتظاهرة تزينت منازل من
داخ- -ل- -ه- -ا وخ -ارج -ه -ا ب -روائ -ع األغ -ط -ي -ة
التقليدية كا◊نبل والزربية التي أاعادت
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ه-ي-ب-ت-ه-ا وعراقتها الضشاربة ‘
عمق التاريخ ،والتي كانت من صشنع أانامل
سشيدات تصشلحن بالصش Èوالدقة ◊ياكتها
لÎوي تفاصشيلها ثقافة ششعب كامل من
خ Ó-ل ال -رم -وز وال -رسش -وم ال -ت -ي –ي -ك -ه-ا
النسشوة ،وششاركت أاك Ìمن  100امرأاة ‘
ال -ت -ظ -اه -رة ،ف -واح -دة ت-رحب ب-الضش-ي-وف
واألخرى تششرح لهم طريقة صشناعة األزياء
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة وأاخ-رى ت-نسش-ج وراب-ع-ة ت-ق-وم
ب-السش-داي-ة ل-ي-ك-ون ب-ذلك ل-ل-ع-نصشر النسشوي
دوره الكب ‘ Òإا‚اح التظاهرة والتأاكيد
على مكانة فحولة اŸرأاة اŸنعاوية.

«ثاكورت» تتحّدى النّسضيان...
ون -ح-ن ن-ت-ج-ول ب Úأازق-ة م-ن-ع-ة وج-دن-ا
إاغ -راء آاخ -را ل -ل -زوار Ãراف -ق -ت -ه -م ألح -د
اÓŸعب ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ب-اŸن-طقة Ÿششاهدة
أاحد أاهم مظاهر مهرجان ثافسشوث وهو
ل -ع -ب -ة «ث -اك -ورث» ،وه -ي أاشش -ه -ر الأل -ع -اب
الششعبية األوراسشية والتي تششبه ،إا ¤حد
بعيد ،لعبة الهوكي األمريكية ،حيث تقوم
النسشاء بهذه اŸنطقة بجلب مادة ا◊لفاء
اŸع - -روف - -ة ب- -الشش- -اوي- -ة بـ «أاري» ،وب- -ع- -د
ظفرها مع قليل من ششمع العسشل ،تتحول
إا ¤كرة تسشتعمل ‘ لعبة ثاكورث ،والتي
يششارك فيها فريقان فقط متسشاويÚ
تكونان من  8إا 9 ¤أاعضشاء من النسشاء أاو
الرجال ،ويتم التفاق على ششروط اللعبة
وفق قواعد معيsنة .ويدير ششخصس يختار
ك -ح -ك-م ب-رضش-ى ا÷م-ي-ع ،غ-ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون

شش -ي -خ -ا أاو ع -ج-وزا ل-ت-وف-ر ع-نصش-ر ال-وق-ار
وا◊كم والعدل فيه ألن هدف ا÷ميع من
ال-ل-ع-ب-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ه-و اŸت-ع-ة والب-تهاج
والتسشامح.
وŒاوزت ف -رح -ة «م -ن -ع-ة»
بالربيع إا ¤الدوائر والوليات
اÛاورة ،حيث وجدنا طوابÒ
طويلة للسشيارات –مل ترقيم
أاغلب وليات الوطن ،حيث قّدر
م- - -ن ّ- -ظ - -م - -و اŸه - -رج - -ان ع - -دد
اŸواط -ن Úال -ذي-ن ع-اشش-وا ب-ه-ج-ة
«ثافسشوث» إا ¤أاك Ìمن  20أالف
م- -واط- -ن ،وك- -ان ب- -رن- -ام- -ج إاح -ي -اء
ال -ت -ظ -اه -رة ق -د ضش -م ع-دة ورشش-ات
Óطفال حول الكتابة
تربوية فنية ل أ
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ،وال-ع-دي-د م-ن العروضس
اŸسش-رح-ي-ة وال-ف-ك-اه-ي-ة ب-األم-ازي-غية،
وكذا ﬁاضشرات علمية من مناقششات
فكرية ،وتدخÓت Ÿفكرين وأاسشاتذة حول
ال -ه -وي -ة األم -ازي -غ -ي -ة ،وم -ن -ت -دى ل -ك -ت-اب
األوراسس ،ل-ي-ع-رف ال-ي-وم ال-ث-ا Êاسش-ت-ق-ب-ال
الوفود والزوار ،الذين اكتششفوا اŸنطقة
بزيارة ألهم اŸناطق السشياحية على غرار
القرية التاريخية القدÁة «ثاقليعث» التي
يعود تاريخها إا ¤أازيد من  10قرون خلت
وال- -ت- -ي تصش- -ب- -ح م- -ع- -رضش -ا أله -م األدوات
واألل -بسش -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ ل -وح-ات ف-ن-ي-ة
ف-ول-ك-ل-وري-ة ألط-ف-ال ال-ق-ري-ة ،وك-ذا زاوي-ة
سشيدي بلعباسس والتي يتواجد بها ضشريحي
أابناء القائد التاريخي أاحمد باي.
وأاخÒا ال-ت-م-ت-ع ب-ال-ع-روضس ال-فولكلورية
األوراسش-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا أاب-ن-اء اŸن-ط-قة
ب - -ال- -ب- -ارود ورك- -وب اÿي- -ل ،وم- -ب- -اري- -ات
«ثاكورث».
وخÓل جولتنا صشادفنا ‘ كل الششوارع
تقريبا فسشيفسشاء خÓبة لعادات وتقاليد
اŸن -ط -ق -ة ،ح -يث وج -دن -ا ال -عشش-رات م-ن
الفتيات الصشغÒات يرتدين أازياء تقليدية
‡ي-زة ،ت-ع-كسس غ-ن-ى اŸن-ط-ق-ة وت-ن-وعها،
وك- -انت ك- -ل ف -ت -اة “ارسس م -ه -ن -ة ق -دÁة
ك-ط-ح-ن ال-ف-ريك م-ث Ó-وصش-ن-اع-ة ال-زراب-ي
وا◊ل- - -ي ‘ ،صش - -ورة أاذه - -لت الضش - -ي - -وف
األج- -انب خ- -اصش- -ة ال -ق -ادم Úم -ن أاوروب -ا
وفرنسشا بالتحديد.
أام -ا م -ل -عب اŸدي -ن -ة ف-اح-تضش-ن أاج-واء
البهجة التي ميزتها الرقصشات الفلكلورية
واأللعاب الششعبية العريقة Ûموعة من
الفرق وا÷معيات ،وكما دوى أايام الثورة
رصش -اصس ا◊ري -ة ،أاع-اد ال-ب-ارود واّÿي-ال-ة
وف -رق ال -رح -اب -ة ال -ت -ي أاب-دعت ‘ ت-ردي-د
األغا ÊالÎاثية بالقصشبة والبندير الروح
إا ¤سشكان اŸنطقة وضشيوفها ،الذين أابوا
إال وان يششاركوا سشكان منعة واألوراسس
ف -رح -ت -ه -م ب -ق -دوم ال -رب -ي -ع م -ؤوك -دي -ن أان

«ثافسشوث»  ⁄يندثر بل واأصشبح له حماته
من الششباب وبعضس ا÷معيات الثقافية،
باإلضشافة للدور الكب Òلسشكان «منعة».

«تاقليعث» تبحث عن التّصضنيف
وا’عÎاف
كان لششموخ مدينة «ثاقلعيث» اŸششيدة
من مواد بناء تقليدية “ثلت اأسشاسشا ‘
الط Úوقعه على اŸدينة ،وهو ما جعلها
تبدو وكأانها امتداد للطبيعة بها  5أابواب
التي تفتح كل صشباح وتغلق لي ‘ Óوجه
ال -غ -رب -اء ومصش -در ا÷م -ال ف -ي-ه-ا اأزق-ت-ه-ا
الضش -ي -ق -ة وم -ن -ازل -ه -ا ال -ع -ت -ي-ق-ة واأب-واب-ه-ا
الصشغÒة التي كانت أايام السشتعمار خصشنا
منيع للمجاهدين ،والتي ما تزال ششاهدة
ع -ل -ى ح -قب ت -اري -خ -ي -ة ك -ثÒة ◊ضش-ارات
ع -دي -دة م -رت م -ن ه-ن-اك ،ح-يث ت-تشش-ك-ل
اŸدينة من أاك Ìمن  400منزل تبداأ من
ال -ق -اع -دة وت -رت -ف -ع ل-تشش-ك-ل ه-رم-ا ق-م-ت-ه
مسش -ج -د ،وه -ي –ف -ة م-ع-م-اري-ة ‘ غ-اي-ة
الروعة وا÷مال.
ورف -ع م -ن ّ-ظ -م -و اŸه -رج -ان وسشّ-ك-ان-ه-ا
مطلب ترميم «دششرة منعة» ،والتي تعاÊ
اليوم من آاثار الزمن ولول وقوف سشاكنتها
وال -ف -اع -ل Úا÷م-ع-وي Úونشش-ط-ائ-ه-ا ع-ل-ى
حمايته وصشيانتها لكان مصشÒها الّزوال
م -ن -ذ ع -ق -ود ،حسشب م -ا أاك -ده ل -ن -ا رئ-يسس
ا÷معية الثقافية الÎاثية ثافسشوث موسشى
قالة.
ف-تصش-ن-ي-ف ه-ذا اŸع-ل-م الÎاث-ي ي-ح-تاج
حسشب رئيسس بلدية منعة بالعيد مزاتي
تدخل جدي من الدولة كون اŸدينة بنيت
فوق بقايا اآلثار الرومانية واكد اŸتحدث
أان البلدية قد اسشتعانت منذ سشنتÃ Úكتب
دراسشات ﬂتصس من ولية عنابة إل‚از
دراسشة إليجاد طريقة لÎميم بعضس اأجزاء
الدششرة وللحفاظ عليها واسشتغÓلها ‘
السش-ي-اح-ة .أام-ا م-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-م-ر كبور
فضشم صشوته لصشوت سشكان منعة واŸنادي
بضشرورة تصشنيف الدششرة القدÁة Ãنعة
كÎاث ث- -ق -ا‘ وط -ن -ي واإنسش -ا ،Êواأّك -د أاّن
مصشا◊ه –ضشر ملف للتصشنيف.
وك- -انت وزارة ال- -ث- -ق -اف -ة حسشب رئ -يسس
جمعية ثافسشوث اŸنظمة للتظاهرة قد
خصشصشت ‘ سشنة  2009مبالغ مالية لوضشع
ﬂطط ا◊ماية ألربع قرى عتيقة بباتنة
من بينها منعة لكن ” Œميدها ألن هذه
ال-ق-رى  ⁄ت-ك-ن مصش-ن-ف-ة ك-م-ع-ا ⁄ث-ق-افية،
وهو ما أاكده لنا مدير الثقافة.
وم- - - -ن ب Úأاه - - -م اŸع - - -ا ⁄األث - - -ري - - -ة
والتاريخية والدينية اŸوجودة بثاقليعث
مقصشورة أاولد بن عباسس التي يتواجد بها

 10أاضشرحة ألئمة من سشÓلة أاولد عباسس،
وه -م م -ن األول-ي-اء الصش-ا◊ Úب-اŸن-ط-ق-ة،
إاضش -اف -ة لضش -ري -ح Úك -بÒي -ن لب-ن-ي ق-ائ-د
اŸق -اوم-ة الشش-ع-ب-ي-ة ‘ الشش-رق ا÷زائ-ري
أاحمد باي.
وحسشب مرجع تاريخي موثق معلق ‘
لوحة باŸقصشورة ،فإان ابني أاحمد باي
هما ﬁمد وششريف البالغ Úمن العمر 05
و 13سشنة توفيا بسشبب مرضس مفاجئ بعد
÷وء والدهما أاحمد باي إا ¤منطقة منعة
ب -ع -م -ق األوراسس ل Ó-ح -ت -م -اء وال -ت -حصش -ن
Ÿقاومة اإلسشتعمار الفرنسشي رفقة 500
فارسس بعد سشقوط قسشنطينة.
ونشش Òهنا أان العششرات من اŸششاهÒ
مروا على منعة ومكثوا بها على غرار
الزعيم أاحمد باي ،العÓمة عبد ا◊ميد
ب - -ن ب - -اديسس ،ا÷Ôال دي - -غ - -ول ،ع- -يسش- -ى
ا÷رمو ÊوغÒهم كث.Ò

«التويزة» لفرحة عارمة بالّربيع
منذ دخولنا إا ¤منعة ونحن نصشادف
مفاجآات كثÒة لها عÓقة بتاريخ اŸنطقة
وتضشحيات سشكانها ،لنفاجأا أاك Ìأان كل
تلك األجواء البهيجة واألموال الضشخمة
التي صشرفت إل‚اح طبعاته ،هي تÈعات
من عائÓت منعة فقط وحصشريا ‘ غياب
اأي دعم رسشمي حسشب سشكان اŸنطقة.
ك- -م- -ا وت- -ف- -اج- -أان- -ا أايضش- -ا أان ج -م -ع -ي -ة
«ث -افسش -وث ال -ث -ق -اف -ي -ة» ،ال -ت-ي ‚حت ‘
–قيق ما  ⁄تنجح فيه هيئات عمومية
حيث كششف لنا سشكان منعة أانهم تكفلوا
ب -ك -ل مسش -ت -ل -زم-ات اŸه-رج-ان م-ن خÓ-ل
«التويزة» ،حتى ل يندثر اŸهرجان الذي
م -ن ب Úأاه -داف -ه ا◊ف -اظ ع-ل-ى ال-ع-ادات
وال-ت-ق-ال-ي-د و–سش-يسس السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
ب -ال -ق -ي -م -ة ال-ت-اري-خ-ي-ة واألث-ري-ة ل-ل-م-ع-ا⁄
ال- -ك- -ثÒة اŸوج- -ودة ب- -اŸن -ط -ق -ة وح -ت -ى
تسشاعدهم على اإعادة العتبار لها ،كما
ّŒن - -د أاك Ìم- -ن  300شش-اب م-ن خ-ري-جي
ا÷ام-ع-ة وإاط-ارات Ãخ-ت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات
إل‚اح ال -ت -ظ -اه -رة ،ح -يث ي -ج -د ال -زائ -ر
الشش - -ب- -اب ‘ ك- -ل رك- -ن ي- -ح- -م- -ل شش- -ارات
اŸهرجان منهم من كلف Ãرافقة الوفود
األج-ن-ب-ي-ة وم-ن-ه-م م-ن ك-ل-ف ب-توف Òاألمن
وهكذا.

«ثاسضريفث» ق ّصضة  100عÚ
–تضضر ‘ صضمت
ان-ت-ق-ل-ن-ا ‘ اإط-ار ت-غ-ط-ي-ت-ن-ا ل-ف-ع-ال-ي-ات
مهرجان «ثافسشوث» ،إا ¤معلم آاخر جعلنا
نظن اأننا خارج الزمن ،إاذ من كان يظن أان
‚د هناك قطبا سشياحيا طبيعيا بامتياز
يتزاوج فيه سشحر اŸكان وروعة الينابيع
والسشواقي اŸائية الطبيعية اŸتفجرة من
الصشخور ا÷بلية والتي يفوق عددها الـ
 100ع ،Úح -يث ت -تشش -ك -ل «ث -اسش -ري -فث»
ومعناها بالعربية اŸنخفضس العميق من
›موعة جبال صشخرية متقاطعة لونها
Óرجوا Êو‘ وسشطها “ر مياه واد
Áيل ل أ
منعه ،وتعت Èمنطقة ثاسشريفت مزار كل
عائÓت الوراسس خاصشة ‘ فصشلي الربيع
والصش -ي -ف ،وح -ت -ى خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان
ال -ك -ر Ëف  Ó-أاح -د يسش -ت -غ -ن-ي ع-ن م-ي-اه-ه
ال-ع-ذب-ة ل-لشش-رب والسش-ب-اح-ة ،ول-ك-ن واق-ع-ه
يحكي اأŸا وحزنا آاخرا ،ويروي أامام أاعن
ا÷م -ي -ع م -ن م -واط -ن Úومسش -ؤوول Úك -ي-ف
تضشيع السشياحة ‘ بÓدنا ،ف Óخدمات
باŸنطقة البعيدة عن التجمعات السشكانية
واأماكن للراحة.
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لوان
لكتشضاف أاعراضض ا÷لطة الّدماغية قبل فوات ا آ

مكسضب لوليات ا÷نوب الغربي

 5مÓي ÒدينارŸشصروع مكافحة السصرطان

ﬂت ّصصون يقّدمون نصصائح وخطوات هاّمة

@ غربي لـ«الشضعب» 1365 :حالــــــــة إاصضابــــــــة بالـــــــوادي والتكفل
باŸرضضى أاولوية صضحية
يعت Èمشضروع إا‚از مركز مكافحة السضرطان بولية الوادي لبنة ومكسضب لسضكان ا÷نوب والوليات اÛاورة ،كونه
لجهزة
سضيسضاهم ‘ التخفيف من معاناة تنقلهم ومرافقيهم للعاصضمة أاو وليات أاخرى للعÓج ،كما أاّنه يتوفر على كل ا أ
الطبية اŸتطورة Ÿعا÷ة كل أانواع السضرطانات ،علما أانّ هذا اŸرضض اÿبيث منتشضر بكÌة بولية الوادي ،و‘ هذا الصضدد
لسضبوع اŸنصضرم.
تقّربنا من ‡ثلي مديرية الصضحة بالولية على هامشض اختتام صضالون اŸسضتشضفى ا أ

سشهام بوعموششة
تصشوير :فواز بوطارن

أاّكد علي غربي رئيسض مصشلحة
Ãدي-ري-ة الصش-ح-ة والسش-ك-ان ل-ولي-ة
الوادي ‘ حديث لـ «الششعب» ،أاّن
مشش- -روع إا‚از م- -رك- -ز Ÿك- -اف -ح -ة
السش- -رط- -ان ب- -ال- -ولي- -ة بسش -ع -ة 140
سش -ري -ر ،ب -أان -ة ل -ب -ن-ة وم-كسشب ل-يسض
ف-ق-ط خ-اصض ب-ال-وادي ل-ك-ن-ه م-رك-ز
جهوي ،سشيغ ّ
طي كل اŸنطقة Ãا
‘ ذلك اŸناطق ا◊دودية ،بحكم
ان- -تشش -ار م -رضض السش -رط -ان ب -كÌة
ع -ل -ى ك -ام -ل رب -وع ال -وط -ن خ-اصش-ة
با÷نوب وتلك اÛاورة للجنوب
الشش- -رق- -ي ،و ⁄يسش- -ت- -ث- -ن أاي ف- -ئ- -ة
عمرية.
وق - -ال إاّن ال - -دول - -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ارت -أات إا‚از م -ث -ل ه-ذه اŸشش-اري-ع
ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة ال-تنقÓت إا¤
ب- -اق- -ي ال- -ولي- -ات اÛاورة ،وك -ذا
ت- -خ- -ف- -ي- -ف ح- -دة الضش- -غ- -ط ع- -ل -ى
ال-ع-اصش-م-ة ،ع-ن-ابة ووهران ومعاناة
اŸرضش- -ى وخ- -اصش- -ة م -راف -ق -ي -ه -م،
ب- -ح -يث سش -ي -خّصش -صض ه -ذا اŸرك -ز
م - -ك - -ان إاي- -واء خ- -اصش- -ة Ãراف- -قÚ
اŸرضشى.
ع -ل -م -ا أاّن ه -ذا اŸشش -روع ال-ذي
أاشش -رفت ع -ل-ي-ه شش-رك-ة «ك-وسش-ي-دار»
خ ّصشصشت له ميزانية معتÈة بلغت
ق -ي -م -ت-ه-ا  5مÓ- -ي Òدج ،ونسش- -ب -ة
ال‚از وصشلت إا ‘ % 97 ¤اŸائة،
ومن اŸرتقب تسشليمه اŸؤوقت ‘
أاواخر الثÓثي من السشنة ا÷ارية،
بحيث يّÎبع على مسشاحة قدرها
 4900م Îمربع ،ويتوّفر على كافة
اŸصش-ال-ح واألج-ه-زة ال-ط-ب-ي-ة ال-تي
من ششأانها عÓج ومكافحة كل أانواع
السش- -رط- -ان م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا ال- -عÓ- -ج
باألششعة ،األورام الطبية ،وكذا كافة
اŸراف- - - -ق الضش- - - -روري- - - -ة م- - - -ث - - -ل
اŸسش- -رع- -ات ال -ت -ي ه -ي ضش -روري -ة

كريو حمزة

لعÓج هذا اŸرضض اŸزمن.
عÓوة على إا‚از عششر سشكنات
وظيفية لسشتقطاب الطاقم الطبي
اŸؤوّهل لÓسشتقرار ،ملحقات منها
ال -تÈي-د ،ال-ت-دف-ئ-ة وك-اف-ة اŸراف-ق
الضشرورية.
و‘ سشؤوال حول الطاقم الطبي،
أاوضش -ح أاّن ه -ن -اك مصش -ل -ح-ة ت-ق-وم
بالعÓج باألششعة ‘ مسشتششفى بن
عمر ا÷ي ÊÓبالوادي تتوّفر على
ط- -اق- -م ط- -ب -ي م -ت -خصشصض سش -ي -ت -م
السش-ت-ع-ان-ة ب-ه-م ،واسش-ت-ق-دام أاط-باء
آاخرون من وليات أاخرى ،بحيث
أان إادارة الصش -ح -ة ب -ال -ولي -ة بصش-دد
ال -ت -حضشŸ Òي-زان-ي-ة ف-ت-ح م-ن-اصشب
ال - - -ت - - -وظ - - -ي - - -ف ،ع Èال - - -ق - - -ي - - -ام
ب- - - -اإلحصش- - - -ائ- - - -ي- - - -ات Ÿع - - -رف - - -ة
الح -ت -ي -اج -ات ،وحسش -ب-ه ف-إاّن ع-دد
اŸوظف Úسشيكون كبÒا ويسشاهم ‘
ا◊د م- - -ن ب- - -ط - -ال - -ة ا÷ام - -ع - -يÚ
واألطباء واŸتخ ّصشصش.Ú
وع- -ن مشش- -ارك -ت -ه ‘ صش -ال -ون
اŸسشتششفى ،أاّكد غربي أانّ الهدف
هو اإلطÓع على مدى ما وصشلت
إاليه التكنولوجيا ‘ ›ال معا÷ة
األورام السش- -رط- -ان- -ي- -ة ،وصش- -ن- -اع -ة
األجهزة الطبية وكذا التقرب من
اŸنتج Úوتدعيم اŸنتوج الوطني،
ال -ذي يسش -ت -ح -ق وضش -ع -ه ‘ م -رك -ز
مكافحة السشرطان.
وأاضش- -اف أاّن- -ه خÓ- -ل الصش- -ال -ون
“ّك -ن -وا م -ن ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ع-ت-اد

علي غربي

الطبي اŸتطور ،وهو فرصشة إلدراج
ه -ذه األج -ه -زة ا◊دي-ث-ة ‘ دف-ات-ر
الشش- -روط ،ك- -م -ا ” ال -ت -ق -رب م -ن
اŸنتج ÚإلعÓمهم بوجود دفاتر
شش-روط ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ن-وع-ي-ة ال-عتاد
ال -ط -ب -ي وت -وج -ي-ه-ه-م ل-ل-ت-ق-رب إا¤
مديرية الصشحة لتسشهيل إاجراءات
حصش -ول -ه -م ع -ل -ى دف-ات-ر الشش-روط،
وب- -ال -ت -ا‹ اŸسش -اه -م -ة ‘ Œه -ي -ز
اŸرك - -ز ‘ أاق- -رب وقت ،م- -نّ- -وه- -ا
Ãبادرة الوزارة الوصشية ‘ تنظيم
مثل هذا اŸعرضض وإاتاحة الفرصشة
لهم للمششاركة والتعرف على أاحدث
التطورات ‘ ›ال العتاد الطبي،
والتي حسشبه سشتأاخذ بع Úالعتبار.

كريو :إانشصاء ÷نة للكشصف عن
مسصّببات اŸرضض ضصرورة
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاوضش-ح ك-ري-و ح-م-زة
‡ث- -ل خ- -ل- -ي- -ة اإلع Ó-م والتصش -ال
Ãدي-ري-ة الصش-ح-ة والسش-ك-ان ب-ولي-ة
الوادي ،أانّ األسشباب الرئيسشية التي
أاّدت إا ¤انتششار أامراضض السشرطان
خاصشة ‘ ا÷نوب ،هو تغ‰ Òط
اŸعيششة للمواطن ا÷زائري الذي
أاصشبح ل يأاكل اŸأاكولت الطبيعية.
وأاضش - -اف أاّن م - -ا ي Ó- -ح- -ظ ه- -و
اسش- -ت- -خ- -دام ال- -فÓ- -ح Úاألسش -م -دة
ال -ك -ي -م -اوي -ة ‘ ال -زراع -ة ،ك -م-ا أاّن
ﬂت- -ل- -ف اŸأاك- -ولت ت- -أات -ي -ن -ا م -ن

اÿارج دون مراقبة وهي –توي
ع- - -ل- - -ى ◊م اÿن - -زي - -ر ،اÿم - -ور،
الكيماويات اŸسشتوردة من اÿارج
واإلشش-ع-اع-ات ال-ن-ووي-ة ال-ت-ي ت-رك-ها
السشتعمار الفرنسشي ،كّلها مسشببات
رئيسشية للسشرطان ،مششÒا إا ¤أان
ع-دد اŸصش-اب Úب-السش-رط-ان ب-ولي-ة
الوادي ارتفع با÷نوب ،حيث بلغ
 13٦5إاصش -اب -ة سش-ن-وي-ا ‘ ك-ل أان-واع
السش-رط-ان (ال-رئ-ة ،ال-رح-م ،ال-ث-دي،
ا◊نجرة ،اŸخ).
و‘ هذا الصشدد ،نّوه ‡ثل خلية
اإلعÓم والتصشال Ãديرية الصشحة
ب -ال-وادي ب-اÿط-وات واÛه-ودات
ا÷بارة التي بذلتها وزارة الصشحة،
ع Èإا‚از مركز مكافحة السشرطان
‘ ا÷نوب ،والذي سشيكون جهويا
ويقلل من معاناة اŸرضشى وتنّقلهم
للششمال.
ودع -ا ك -ري -و إا ¤ضش -رورة إانشش-اء
÷ن- -ة ب- -حث ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى ه -ذا
اŸركز لبحث وتقصشي ا◊قائق عن
األسش -ب -اب ا◊ق -ي -ق -ي -ة ال -ت-ي ت-ؤودي
لن -تشش -ار م -رضض السش -رط -ان ،ال-ذي
أاضشحى ل يسشتثني أاي فئة عمرية أاو
ج -نسض ،مشش ّ-ددا ع -ل -ى دور وسش -ائ-ل
اإلعÓم ‘ –سشيسض السشلطات ◊د
م- -ن اسش -تÒاد اŸواد ال -ك -ي -م -اوي -ة،
وب - -ال - -ت - -ا‹ إان- -ق- -اذ ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸواطن.Ú
وب -اŸق-اب-ل ،أاشش-ار ‡ث-ل م-دي-ري-ة
الصش -ح -ة ب-ال-وادي ا ¤غ-ي-اب ال-ب-حث
ال- -ط- -ب- -ي وال- -ع -ل -م -ي ع -ل -ى مسش -ت -وى
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري -ة ،ب -ح-يث ي-ت-م
التكفل باŸريضض ومنحه الدواء دون
ال-ب-حث ع-ن أاسش-ب-اب اإلصش-اب-ة ب-ت-ن-قل
الطبيب إا ¤مسشكن اŸريضض Ÿعرفة
أاسشباب اإلصشابة مثلما هو معمول به
‘ ال -ب -ل-دان اŸت-ق-دم-ة ال-ت-ي ت-ع-ط-ي
ع- -ن- -اي- -ة خ -اصش -ة ل -ل -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
لكتششاف مسشّببات اإلصشابة.

لنتاج الوطني
طالب بوضضع تشضريع يحمي ا إ

علي ﬁور لـ «الشصعب» :الّتسصويق يواجه عراقيل إادارية
منتوجنا يحÎم اŸواصصفات الدولية ويسصاهم ‘ ترشصيد نفقات اŸسصتشصفيات
ت - -ع - -ا Êب - -عضض اŸؤوسضسض- -ات
الوطنية اıتصضة ‘ صضناعة
ال -ع -ت -اد ال -ط -ب-ي ،م-ن مشض-ك-ل
تسض- -وي- -ق م- -ن -ت -وج -ه -ا بسض -بب
لدارية رغم أانه
العراقيل ا إ
ي - -ت - -وف - -ر ع - -ل - -ى اŸق - -اي - -يسض
ال -دول -ي-ة وب-أاسض-ع-ار م-ع-ق-ول-ة
تسض-اه-م ‘ اق-تصض-اد م-ي-زان-ي-ة
ق- -ط- -اع الصض- -ح- -ة ،م -ط -ال -بÚ
لنتاج
بوضضع تشضريع يحمي ا إ
ال - - -وط - - -ن- - -ي ،ك- - -ون السض- - -وق
ال -وط -ن -ي -ة غ-زت-ه-ا اŸن-ت-ج-ات
اŸسضتوردة.

سس ــ بوعموششة
تصشوير :فواز بوطارن

و‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،ق- -ال ع- -ل- -ي
ﬁور اŸدي- -ر ال- -ت- -ج -اري لشش -رك -ة
«ه - -ام - -ل ل - -ل - -طب» ،اıتصش- -ة ‘
صشناعة العتاد الطبي ،أانّ منتوجهم
ي-ت-وّف-ر ع-ل-ى اŸواصش-ف-ات ال-عاŸية
و“ّثل بعضض اŸنتجات نسشبة 100
باŸائة من الندماج ‘ ،ح Úنسشبة
الن- - -دم- - -اج الصش- - -غ- - -رى “ث - -ل 70
ب- -اŸائ- -ة ،ك- -م- -ا أان اŸادة األول -ي -ة

اŸسش - -ت - -خ - -دم- -ة ه- -ي م- -ن صش- -ن- -ع
جزائري.
وأاضش- - -اف ﬁور ‘ ح- - -ديث لـ
«الششعب» ،أان سشعر التكلفة تÎاوح
ما ب 30 Úإا 40 ¤باŸائة ،وهي أاقل
من اŸنتوج اŸسشتورد من اÿارج،
وب -ال -ت -ا‹ يسش -اه -م -ون ‘ اق -تصش-اد
ن-ف-ق-ات اŸسش-تشش-ف-ي-ات ا÷زائ-رية،
مششÒا إا ¤مششكل تسشويق منتوجهم
بسش -بب ال -ع -راق-ي-ل اإلداري-ة ق-ائ:Ó-
«ن -ظ -ام ال -تسش-وي-ق ‘ ا÷زائ-ر ف-ي-ه
ع- -وائ -ق إاداري -ة –ول دون ب -ي -ع -ن -ا
Ÿن -ت -وج -ن -ا م -ب -اشش -رة ا ¤اŸراك-ز
السش-تشش-ف-ائ-ي-ةŸ ،اذا ل يسش-م-ح ل-ن-ا
ب -ذلك ويششÎط -ون ع -ل -ي -ن -ا ت-ق-دË
اعتماد تسشلمه الوزارة الوصشية لكن
‘ السشتÒاد يقدم اسشتمارة؟!».

وأاوضش - - -ح ‘ ه - - -ذا الشش- - -أان ،أاّن
تسش-وي-ق-ه-م ل-ل-م-ن-ت-وج ي-ت-م ب-وسش-ط-اء
ال -ذي -ن ي -ب -ي -ع -ون اŸن-ت-ج ب-اسش-م-ه-م
وي- -أاخ- -ذون نسش- -ب -ة أارب -اح ك -ان م -ن
اŸف- -روضض أان ت- -ت- -حصش- -ل ع -ل -ي -ه -ا
اŸسش-تشش-ف-ي-ات لÎشش-ي-د م-ي-زان-ي-تها
وإانفاق اŸال ‘ أاغراضض أاخرى،
لسش - -ي - -م- -ا وأان م- -ي- -زان- -ي- -ة تسش- -يÒ
اŸؤوسشسش- -ة السش- -تشش -ف -ائ -ي -ة ت -ق ّ-در
ÓÃي Òالدينارات ،وحسشبه فإاّنه ”
ط -رح ه -ذا الشش -ك-ال ع-ل-ى ال-وزارة
اŸعنية ،و◊د اآلن  ⁄يتم تسشوية
اŸسشأالة ،على خÓف قطاع األدوية
” تنظيمه وهيكلته ،وبقي ›ال
العتاد الطبي غ Òمهيكل.
ودع -ا اŸدي-ر ال-ت-ج-اري لشش-رك-ة
«ه -ام -ل ل -ل-طب» السش-ل-ط-ات ل-وضش-ع
تشش -ري -ع ي -ح -م -ي اإلن-ت-اج ال-وط-ن-ي،
بحكم أان ا÷زائر أاصشبحت سشوقا
مفتوحة وكل ما ينتج من عتاد ‘
بلدان العا ⁄يتم اسشتÒاده ،مششّددا
ع- -ل- -ى وج- -وب الصش- -رام- -ة ‘ ه -ذا
اÛال ،مضش - -ي - -ف - -ا ب - -أاّن أاسش - -ع - -ار
منتجات الششركة معقولة ،وأانه على
اŸؤوسشسش -ات السش -تشش -ف -ائ-ي-ة إاذا ⁄
تقتصشد ‘ ميزانيتها سشتبقى دائما
تعا Êمن الديون ،ولبد من إايجاد

حل.
ويأامل ﬁور إايجاد حل لقطاع
العتاد الطبي كي تششارك مؤوسشسشة
«هامل للطب» ‘ تنمية القتصشاد
الوطني الذي يعد مكسشب ‘ حد
ذاته ،ع Èاسشتحداث مناصشب ششغل
دائ -م -ة ‡ا سش -ي -ن-ع-كسض ب-اإلي-ج-اب
ع - -ل - -ى –سش Úظ - -روف م - -ع- -يشش- -ة
العائÓت.
وللعلم ،فإاّن الشّشركة التي مقرها
بولية تيزي وزو وتنششط منذ عششر
سش -ن-وات ت-وظ-ف  48ع-ام ،Ó-وهي
متواجدة ع Èكافة الÎاب الوطني،
وﬂتصشة ‘ صشناعة كل ما يتعلق
ب-األف-رشش-ة واألسش-رة ل-ل-مسش-تشش-فيات
واŸؤوسشسش -ات السش -تشش-ف-ائ-ي-ة سش-واء
كانت عمومية أاو خاصشة.
وقد ششاركت ‘ الطبعة الرابعة
لصش- -ال- -ون اŸسش- -تشش- -ف- -ى ،ل -لÎوي -ج
Ÿنتوجها وتكون همزة وصشل مع
اŸتعامل Úالقتصشادي ،Úوأاتيحت
لهم الفرصشة لتكوين ›موعة من
اŸت- - -ع- - -ام- - -ل Úم- - -ن اŸؤوسشسش- - -ات
الصشغÒة لتبادل اÈÿات ،و–سشÚ
اإلن -ت-اج قصش-د إاع-ط-اءه م-واصش-ف-ات
عاŸية ،حسشب ما أافاد ‡ثل ششركة
«هامل للطب».

قّ- - - -دم اıتّصض- - - -ون نصض- - - -ائ - - -ح
وخ - -ط- -وات لك- -تشض- -اف إاصض- -اب- -ة
شض -خصض م-ا ب-ا÷ل-ط-ة ال-دم-اغ-ي-ة
ق -ب -ل أان تسض -وء ح -ال -ت-ه ويصض-ب-ح
عÓ-ج-ه-ا أام-را مسض-ت-ح-ي ،Ó-وذلك
من خÓل القيام بسضرعة بطلب
م- - - - -ن اŸريضض الب- - - - -تسض- - - - -ام - - - -ة
ومÓحظة تهدل الفم من جهة
واح- -دة م -ن ع -دم -ه ،وك -ذا رف -ع
ال -ذراع -ان وم Ó-ح -ظ -ة سض -ق -وط
إاحداها أاو عدم قدرة الشضخصض
على رفع إاحداهما وإاعادة جملة
م- -ع -ي -ن -ة وم Ó-ح -ظ -ة غ -راب -ة ‘
الكÓم أاو بطء أاو أان كÓمه غÒ
مفهوم.

صشونيا ــ ط
ك -م -ا ي -ع-د ال-وقت ع-ام Ó-م-ه-م-ا ‘ ح-ال-ة
ا÷لطة الدماغية؛ إاذا لحظ ششخصض قريب
من اŸريضض أاو لحظ على نفسشه أاعراضض
ا÷ل-ط-ة ال-دم-اغ-ي-ة؛ ف-ي-جب ط-لب اإلسش-عاف
والوصشول إا ¤الطوارئ ‘ أاقرب وقت ‡كن
ك -ون اŸدة ال -ت -ي ي-ب-ق-ى ف-ي-ه-ا ال-دم-اغ ب-دون
أاكسشج Úوغذاء تؤوثر بششكل كب ‘ Òالنتائج،
وتؤوذي ا ¤الصشابة Ãضشاعفات خطÒة من
بينها الششلل ‘ جزء واحد من ا÷سشم أاو
ف -ق -دان ال-ق-درة ع-ل-ى ال-ت-ح-ك-م ‘ ›م-وع-ة
عضشÓت ‘ ا÷سشم ،كفقدان القدرة على
التحكم بعضشÓت جزء من الوجه أاو عضشÓت
الذراع وÁكن أان تصشل إا ¤حد الوفاة.
وأاوضشح اıت ّصشون أانّ الكثÒون يجهلون
أاسشباب الصشابة بالسشكتة الدماغية التي هي
نوبة مفاجئة وششديدة يحدث فيها “زق أاو
‡ا يقطع
انسشداد ‘ وعاء دموي دماغيّ ،
جريان الدم ‘ الدماغ للمنطقة التي يغذيها
الوعاء الدموي الذي حدث فيه النسشداد أاو
التمزق‡ ،ا يؤودي إا ¤فقدان للوعي أاو ششلل
أاو خلل ‘ وظيفة يقوم بها جزء الدماغ الذي
ح- -دث ل- -ه ن -قصض الÎوي -ة .وت -خ -ت -ل -ف شش -دة
األع- -راضض وال- -قصش -ور حسشب ح -دة ا÷ل -ط -ة
ونسشبة النسشداد أاو كمية النزيف.
ه -ن -اك أاسض -ب -اب ﬂت -ل -ف -ة ت -ؤوّدي إا¤
حدوث ا÷لطة الدماغية ،منها:
@ انسشداد األوعية الدماغيّة الصشغÒة.
@ ح- -دوث ج- -ل- -ط- -ة دم- -وي- -ة ق -ادم -ة م -ن
الششريان السشباتي
@ ح -دوث ن -زي-ف دم-اغ-ي ن-ت-ي-ج-ة ارت-ف-اع
الضشغط أاو إاصشابة الرأاسض أاو انفجار وعاء
ي متمّدد أاو بسشبب أاخذ األدوية اŸضشادة
دمو ّ
للتخثّر.
ك -م -ا ت -وج -د ب -عضض ال -ع -وام -ل اŸرت -ب-ط-ة
ب-ال-ن-م-ط اŸع-يشش-ي وسش-ل-وك-ات ال-ف-رد ،وال-تي
Áكن أان تششكل خطورة لÓصشابة با÷لطة
الدماغية من بينها
@ارتفاع الضشغط و أامراضض القلب وارتفاع
نسشبة الكوليسشÎول ‘ ا÷سشم.
@ التدخ Úوتناول الكحول واإلدمان على
اıدرات.
@ السش- -م- -ن- -ة اŸف- -رط- -ة وع- -دم ‡ارسش- -ة
التمارين الرياضشّية وقلة ا◊ركة.
ك-م-ا ت-وج-د أان-واع ﬂت-ل-ف-ة م-ن ا÷ل-ط-ات
الدماغية من بينها نوبة عابرة تظهر خÓلها

أاع -راضض ا÷ل -ط -ة ال -دم -اغ-ي-ة ل-فÎة م-ؤوق-ت-ة
نتيجة نقصض إامدادات الدم ÷زء من الدماغ؛
بسشبب انسشداد أاوعية دموّية بوسشاطة خÌة،
وعادة ما تسشتمر هذه ا◊الة Ÿدة ل تزيد
عن اÿمسض دقائق ،ويجب مراجعة الطوارئ
حتى لو اختفت األعراضض ،ألن هذا يعني
احتمالية حدوث جلطة دماغية مسشتقب.Ó
ا÷لطة الدماغية اإلقفارية– :دث هذه
ا÷ل- -ط -ة ع -ن -د انسش -داد شش -راي Úال -دم -اغ اأو
‡ا يؤوّدي إا ¤حدوث نقصض تروية
تضشيقهاّ ،
‘ ا÷زء الذي تغذيه هذه الششراي.Ú
ا÷لطة الدماغّية الّنزفية– :دث عندما
تتعّرضض أاحد األوعية الدموية ‘ الدماغ إا¤
التمزق ،ونزيف الدماء من الوعاء الدموي
إا ¤اŸادة الدماغية ،و–دث هذه ا◊الة
نتيجة أاي سشبب يؤودي إا ¤التأاث ‘ Òاألوعية
ال -دم -وي -ة م -ن -ه -ا ،ارت -ف -اع ضش -غ-ط ال-دم غÒ
اŸسش- -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه ،والسش -ت -خ -دام اŸف -رط
Ÿضشادات التخ ،Ìأاو نتيجة “دد األوعية
الدموية الدماغية.

أاعراضض ‘ الواجهة
تظهر أاعراضض ا÷لطة الدماغيّة بششكل
مفاجئ؛ وتتطّور غالبا خÓل سشاعات ،ونادرا
م- -ا تسش- -ت- -م -ر ‘ ال -ت -ط -ور ألي -ام ،األع -راضض
الظاهرة تعتمد على جزء الدماغ اŸتضشرر
ووظيفته ،كما أاّن اكتششاف العÓمات التي
تظهر على الششخصض أامر هام للغاية باعتباره
يسشاهم ‘ إانقاذ الكثÒين من خÓل نقلهم
ع-ل-ى ج-ن-اح السش-رع-ة إا ¤اŸسش-تشش-ف-ى ل-ت-لقي
اإلسشعافات الÓزمة.
@ مشش- -اك- -ل وث- -ق- -ل ‘ ال- -كÓ- -م وال- -ف- -ه -م
والسشتيعاب.
@ شش -ل -ل أاو ت -خ -در وح -دوث ‰ن -م-ة ع-ل-ى
مسش- -ت -وى األط -راف ،ع -ادة ‘ ج -ه -ة واح -دة
وخاصشة عند التبسشم.
@ مششاكل ‘ الروؤية ،كأان يعا ÊاŸريضض
من إاعتام ‘ الرؤوية أاو غباشض ،أاو تضشاعف
الصشورة اŸرئية ‘ ع Úأاو ‘ كلتا العين.Ú
@ مششاكل ‘ اŸششي بسشبب حدوث دوخة
والششعور بعدم التزان.
الششعور ‘ بعضض األحيان بصشداع ششديد.
وف- -ي -م -ا ي -خصض ال -وق -اي -ة م -ن ا÷ل -ط -ات
ال- -دم- -اغ- -ي- -ة ي- -نصش- -ح األط- -ب -اء األشش -خ -اصض
اŸصشاب Úبأامراضض القلب اıتلفة وارتفاع
ضش -غ -ط ال -دم ،وارت -ف-اع مسش-ت-وى ال-ده-ون ‘
ا÷سش- -م أاو اŸصش- -اب Úب -السش -م -ن -ة اŸف -رط -ة
بضشرورة السشيطرة على ارتفاع ضشغط الدم،
وعلى نسشبة الكولسشÎول اŸرتفعة ‘ الدم،
وك - -ذا ال - -ت - -وق- -ف ع- -ن اسش- -ت- -هÓ- -ك ال- -ت- -ب- -غ
واŸشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة زي-ادة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
‡ارسشة الرياضشة بششكل دائم وزيادة النششاط
البد Êللجسشم ،وتناول الطعام الصشحي.
كما Áكن أان يصشف الطبيب ‡يعات للدم
Óصشابة
خاصشة باألششخاصض األك Ìعرضشة ل إ
با÷لطة الدماغّية ،أاو سشبق له وأان مّر بنوبة
دم -اغ -ي -ة ،م -ع أان -ه ل Áك-ن ال-ت-ن-ب-ؤو ب-ح-دوث
ا÷لطة ،إال أان تغي‰ Òط ا◊ياة وا◊فاظ
على نظام حياتي صشحي مهم جدا لتجنب
ﬂاطر اإلصشابة با÷لطات الدماغية.

á°VÉjQ

أإ’ثنين  ٠٣أفريل  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ٠6رجب ١٤٣٨هـ

إأ–اد ألعاصسمة

Œديد عقد الششراكة مع «جازي» Ÿدة سشنتÚ
جّددت ،أأمسس ،شسركة ألتصسالت «جازي» عقد ألتمويل ألذي يربطها مع فريق أ–اد ألعاصسمة Ÿدة عامÚ
قابلة للتجديد لعام أإضسا‘ ،حيث أأمضسى ألطرفان على ألعقد Ãلعب «عمر حمادي» ببلوغ Úبحضسور أŸدير ألعام
مانيو غالغا ،Êرفقة أŸدير ألتنفيذي فينيتشسيزر نيشسيي ،أإضسافة أ ¤رئيسس ألنادي ألعاصسمي ربوح حدأد
وبعضس أŸسسÒين.

نبيلة بوقرين
تصصوير :فوآز بوطارن

نشسجع هذه ألفئة ونادي كرة ألسسلة
ودأد ب -وف -اريك ،وه -ذأ أأ’خ Òت -أاه-ل
ل-ل-م-ن-افسس-ة أل-ق-اري-ة وسس-نكون معه ‘
هذأ أŸوعد وهناك عدة مشساريع ‘
أŸسس -ت -ق -ب-ل وسس-ت-ت-ع-رف-ون ع-ل-ي-ه-ا ‘
أأ’يام ألقادمة وأ“نى أن يكون كل
مسستعملي شسريحة «جازي» مرتاحÚ
من تدفق أأ’نÎنيت و أشسكرهم كثÒأ
على وفائهم».

ربوح حدأد« :جّد مسسرور
بتمديد ألعقد مع «جازي»
أك - -د رئ - -يسس أ–اد أل - -ع - -اصس- -م- -ة أن
ألشسرأكة مع شسركة أ’تصسال «جازي»
مسستمرة بشسكل عادي منذ ‘ ٢٠٠5
ق -ول -ه« :ع -ق -د ألشس-رأك-ة ب« Úج-ازي»
وألفريق مسستمرة منذ سسنة  ٢٠٠5و”

أل -ت-ج-دي-د ع-ام  ٢٠١٠ع-ن-دم-ا أصسبح
أ’–اد ن -ادي Îﬁف وأل -ي -وم ق-م-ن-ا
ب -ت-م-دي-د أل-ع-ق-د إأ ¤غ-اي-ة  ٢٠١9مع
إأم-ك-ان-ي-ة “دي-ده-ا لسس-ن-ة أخ-رى وأنا
ج -د سس -ع -ي -د ب -ه-ذأ أل-ع-ق-د أ’ن-ه م-ه-م
وسس -ي -دع -م أل-ف-ري-ق أك Ìخ-اصس-ة أن-ن-ا
سس -ن -ت -ع -ام -ل م -ع ه -ذه ألشس-رك-ة وف-ق-ا
Ÿشس -روع ح -ول م -ا ي -ت -ع-ل-ق بشس-ري-ح-ة
أ÷يل ألـ  ٣و أ÷يل ألـ  ٤وأأ’مور
أŸت - -ع - -ل- -ق- -ة ب- -اأ’نصس- -ار وأ◊مÓ- -ت
ألدعائية».

«سسنفصسل ‘ موضسوع ألناخب
ليام ألقادمة»
ألوطني ‘ أ أ
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãنصس -ب-ه ‘ أل-ف-اف،
بصسفته عضسو ‘ أŸكتب ألتنفيذي،
ق -ال ح -دأد« :سس -ن -ع-م-ل ‘ أ’–ادي-ة

ودأد بوفاريك

أ÷زأئرية بطريقة مشسÎكة من أجل
خ-دم-ة أل-ك-رة أ÷زأئ-ري-ة وت-ط-وي-رها
أك Ìرف- -ق- -ة أل- -رئ- -يسس زطشس- -ي وك- -ل
أعضس -اء أŸك -تب أل -ت -ن -ف -ي -ذي ،أ’ن -ن -ا
أصس- -دق- -اء و’ وج- -ود أ’ي مشس -ك -ل أو
خ Ó-ف ب -ي -ن-ن-ا وه-ي ›رد إأشس-اع-ات
فقط وأ“نى أن تسستمر أأ’مور على
ما هي عليه حاليا Ÿدة أربع سسنوأت
بحول ألله ،وفيما يتعلق ببقائي على
رأسس ألنادي ‘ أ’–اد ’ يوجد أي
مادة “نع ذلك ،ولهذأ سسأاعمل ‘
أ’–ادي- -ة بشس- -ك -ل ع -ادي وسس -ت -ك -ون
أأ’م- -ور ج -ي -دة وأ“ن -ى أن ن ّ-وف -ق ‘
أل- -تسس- -ي Òب- -ال- -ع- -دل ،أ’ن ك -ل أل -ف -رق
سس - - - -وأسس - - - -ي - - - -ة وأŸدرب أ÷دي - - - -د
سس-ت-ت-ع-رف-ون ع-ل-ي-ه ‘ أأ’ي-ام أل-قادمة
ب -ع -دم -ا ي -ن -ت -ه -ي رئ -يسس أل -ف -اف م-ن
أ’تصسا’ت ألتي يقوم بها».

من Òدوب يخلف بÓل دزيري

أأرسسنال

فينغر يؤؤكد رغبته
‘ البقاء
حّ- - -دد أرسسÚ
فينغر مدرب
أرسسنال
رغ- -ب- -ت -ه ‘
أل-ب-ق-اء ع-ل-ى
رأسس
ألعارضسة ألفنية
ل -ف -ري -ق -ه أŸوسس -م
أŸق -ب -ل ق -ائ  ،Ó-إأن أ’ع -ت-زأل سس-ي-ك-ون
Ãثابة شسهادة وفاة بالنسسبة له.
ت-ع-الت أأ’صس-وأت أŸط-ال-ب-ة ب-رح-ي-ل
فينغر بعد  ٢٠عاما قضساها ‘ أرسسنال،
إأثر خروج ألفريق من ثمن نهائي رأبطة
أب -ط -ال أوروب -ا ل -ل -م-وسس-م ألسس-اب-ع ع-ل-ى
ألتوأ‹ وخسسارته أربع من آأخر خمسس
مباريات لعبها ‘ ألبطولة أ’‚ليزية
أŸمتازة ليÎأجع إأ ¤أŸركز ألسسادسس
‘ ألÎتيب.
قال فينغر ألذي ينتهي عقده ‘ نهاية
أŸوسسم أ÷اري لكنه Á ⁄دده بعد «لن
أعتزل» وأضساف أ’عتزأل لصسغر ألسسن،
أما ألكبار فإان أ’عتزأل يكون Ãثابة
شسهادة وفاة.
تابع بالطبع أشسعر بالتعطشس للبطو’ت
مثل أليوم أأ’ول ألذي جئت فيه إأ¤
أل -ن-ادي ،أت-ع-رضس Ÿزي-د م-ن ألضس-غ-وط
حاليا مقارنة بالوضسع قبل  ٢٠عاما ،لكن
ألتعطشس للبطو’ت ’يزأل كما هو.

شســــــاوشسي (مولوديــة أ÷زأئــــر) لـ «ألشسعـــب»:

أاهـ ـ ـ ـ ـ ـدي التأاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ألنصش ـ ـ ـ ـ ـ ـار العمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

أكد حارسس مولودية أ÷زأئر «فوزي شساوشسي» بعد نهاية كÓسسيكو كأاسس
أ÷مهورية بتأاهل ألعميد للمربع ألذهبي ،إأن ألتأاهل  ⁄يكن سسه Óعلى حسساب
فريق شسبيبة ألقبائل ،وأن ألفريق لعب جيدأ وخلق ألكث Òمن ألفرصس ،إأل أن
ألكرة  ⁄ترد ألدخول ،موضسحا بأان موأجهة أليوم توضسح بأان مبارأة ألبطولة ⁄
لطرأف ،كما أوضسح بأان هذأ ألتأاهل سسيسسمح
يتم ترتيبها كما أدعت بعضس أ أ
للفريق بالتنقل إأ ¤تنزأنيا بأاك Ìثقة وألعمل على ألعودة بفوز أمام يونغ
لفريقية يسسمح للفريق بلعب لقاء ألعودة بأاك Ìرأحة،
أفريكانسس ‘ أŸنافسسة أ إ
لمور
كما –دث عن أنتقام ألعميد كرويا من وفاق سسطيف وعن عديد أ أ
لخرى ‘ ،هذأ أ◊وأر:
أ أ

«ألشسعب» :تاأهلتم بصسعوبة على «ألكناري»
و أك -د” م -رة أخ -رى ب -اأن -ك-م ألشس-ب-ح ألأسس-ود
للشسبيبة ‘ ألكاأسس؟

نيشسي« :أل–اد ناٍد عريق
وله تاريخ كب»Ò

غ- - - -ادر أŸدرب بÓ- - - -ل دزي- - - -ري
ألعارضسة ألفنية لودأد بوفاريك،
ليتم تعويضسه Ãن Òدوب قبل أربع
جو’ت عن نهاية بطولة ألرأبطة
ألثانية لكرة ألقدم ،حسسبما علم،
أمسس أ’أحد ،من أإدأرة ألنادي،
وحسسب ذأت أŸصس - - - - - -در ف - - - - - -اإن
دزي- -ري ،أل- -ذي ك -ان ق -د أل -ت -ح -ق
ب -الصس -اع -د أ÷دي-د أإ ¤أل-رأب-ط-ة
ألثانية ‘ نهاية مرحلة ألذهاب
ق-رر رم-ي أŸنشس-ف-ة ع-ل-ى خ-ل-ف-ية
أŸشس -اك -ل أŸال -ي-ة أل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط
فيها ألودأد وألتي دفعت ألÓعبÚ
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حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصصوير :محمد آيت قاسصي

أك -د أŸدي -ر أل -ع -ام لشس-رك-ة أ’تصس-ال
«ج -ازي» م -ان -ي -و غ -ال -غ-ا Êأن-ه-م ج-د
مسسرورين بتجديد ألعقد مع فريق
أ–اد أ÷زأئ -ر ب -ال -ن -ظ -ر ل -لشس -ع -ب -ي-ة
ألكبÒة ألتي يتمتع بها ‘ ألعاصسمة،
وهذأ ما جعلهم يسستمرون ‘ ألعمل
مع أصسحاب ألزي أأ’حمر وأأ’سسود
‘ ع - -دة ›ا’ت ،ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
ب - -الÎوي - -ج وأإ’شس- -ه- -ار وك- -ذأ “وي- -ل
ألنادي ‘ ألسسنوأت ألثÓثة ألقادمة،
“دي -دأ ل -ل -فÎة أل -ت -ي أن-ط-ل-قت ع-ام
.٢٠٠5

أما أŸدير ألتنفيذي لشسركة أ’تصسال
«ج-ازي» ف-ي-ن-ي-تشس-ي-زر ن-يشس-يي أكد ‘
تصسريح خاصس ÷ريدة «ألشسعب» أنه
ج- -د سس- -ع- -ي -د ب -ه -ذه ألشس -رأك -ة أل -ت -ي
تربطهم مع فريق أ–اد ألعاصسمة ‘
قوله« :أنا جد سسعيد بالشسرأكة ألتي
Œم -ع -ن-ا م-ع ف-ري-ق أ–اد أل-ع-اصس-م-ة
ألذي أحبه كثÒأ ولديه تاريخ كبÒ
وع -ري -ق ب -ا÷زأئ -ر وأنصس -ار رأئ -ع -ون
Áل- -ؤوون أŸدرج- -ات بصس- -ف- -ة دأئ -م -ة
وبعدما تعاملنا مع ألفريق ،منذ سسنة
 ،٢٠٠5م -ددن-ا أل-ع-ق-د ل-ع-ام Úق-اب-لÚ
للتجديد لعام ثالث وسستكون هناك
نقاط أخرى ‘ ألتعامل ب ÚألطرفÚ
‘ كل ما يتعلق با’–اد وألتوأصسل
وأإ’شسهار».
أوضس -ح ﬁدث-ن-ا أن-ه ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع
فريق ‘ Úكرة ألقدم وّÁولون ناٍد ‘
كرة ألسسلة ‘ قولهّ‰« :ول فريقÚ
فقط ‘ كرة ألقدم ،إأضسافة إأ ¤فرق
ذوي أ’ح- -ت- -ي- -اج -ات أÿاصس -ة ن -ح -ن

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

ألعدد

‘ ك -ث Òم -ن أ’أح -ي -ان Ÿق -اط-ع-ة
ألتدريبات.
سستكون أمام من Òدوب ،أŸهاجم
أ’أسس-ب-ق ل-ف-رق م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر
وشسبيبة ألقبائل وشسباب بلوزدأد
مهمة أنقاذ ألفريق من ألسسقوط
سسيما و أنه أضسحى أول ألنازلÚ
أإ ¤قسس- -م أل- -ه- -وأة ح- -يث ي- -ح -ت -ل
أŸرتبة  ١٤ب  ١٨نقطة وبفارق
نقطت Úعن صساحبي أŸرتبة ألـ
 ،١٣مولودية ألعلمة وشسباب عÚ
فكرون ،ويعد نادي بارأدو ألذي
رسسم ‘ أ÷ولة ماقبل أŸاضسية

صس - -ع - -وده أإ ¤أل - -رأب- -ط- -ة أ’أو،¤
أل -ف -ري -ق أل -وح -ي-د م-ن ب Úأن-دي-ة
ألرأبطة ألثانية ألذي حافظ على

ن -فسس ت -رك -ي -ب -ة ط -اق -م -ه أل-ف-ن-ي،
ب-ق-ي-ادة أ’إسس-ب-ا Êخ-وسس-ي م-اري-ا،
منذ أنطÓق أŸوسسم أ÷اري.

أاخب ـ ـ ـار الإ–ادي ـ ـ ـ ـات
ل–ادية
لفريقية للشسباب  ٢٠١٨ألتي –تضسنها أ÷زأئر ،أطلقت أ إ
Óلعاب أ إ
@ ألريغبي– :سسبا ل أ
لقل من  ١٨سسنة
لول أ
أ÷زأئرية للريغبي عملية وأسسعة لنتقاء ألÓعب Úمن أجل تكوين أŸنتخب أ أ
‘ رياضسة ألريغبي ألسسباعي.
وأوضسح أŸدرب ألوطني عصسمان ما ،Êأن عملية ألنتقاء تخصس ألÓعب ÚأŸولودين ب Úسسنتي
 ٢٠٠٠و.٢٠٠١
@ كاياك‚ :ح أ◊كمان أ÷زأئريان ربيع آأيت طيب ورياضس رأيسس ‘ ،أختبار أ◊صسول على شسارة
ل–اد أل-دو‹
أ◊ك -م أل -دو‹ ،خ Ó-ل ت -ربصس أق -ي -م ب -اŸغ -رب ،أشس -رف ع -ل -ي -ه أÿب ÒأÛري ل -دى أ إ
للكاياك تسسابا زسسانتو.
لوŸبية وألرياضسية أ÷زأئرية مصسطفى برأف ندوة
لوŸبية :يعقد رئيسس أللجنة أ أ
@ أللجنة أ أ
لوŸبي أ÷زأئر ،على هامشس أ◊فل ألذي سستنظمه هيئته على
صسحفية يوم  ٤أفريل باŸتحف أ أ
شسرف فريق جبهة ألتحرير ألوطني.
@ ﬁاربة ألعنف :يجتمع أعضساء أللجنة ألوطنية ألتنفيذية للوقاية وﬁاربة ألعنف ‘ أŸنشسآات
ألرياضسية ،يوم ألثÓثاء ،بدأية من ألسساعة  ١٠:٠٠صسباحا باŸركب ألرياضسي غرمول (أ÷زأئر)،
لعمال:
Ÿناقشسة ملف ‘ Úجدول أ أ
Óشسخاصس أŸمنوع Úمن
لح-ك-ام أل-ب-ط-اق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
لم-ر أل-ت-ن-ف-ي-ذي أÙدد أ
 ١ـ درأسس-ة مشس-روع أ أ
دخول ألهياكل ألرياضسية.
لمر ألتنفيذي أÙدد لشسروط وأحكام تنظيم وتأام Úألتظاهرأت ألرياضسية.
 ٢ـ درأسسة مشسروع أ أ
لو¤
@ كرة ألسسلة :شسارك أك Ìمن  ١٠٠لعب ينتمون إأ ¤أندية أ÷هة ألوسسطى ‘ أŸسسابقة أ أ
أ÷هوية للموأهب ألشسابة بتيبازة.
جرت ألتظاهرة ،ألتي نظمتها أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألسسلة ،بالتنسسيق مع ألرأبطة أ÷هوية
ألوسسطى بتأاط Òتقني Úجزأئري.Ú
ل–ادية أ÷زأئرية للكرة ألطائرة جمعيتها ألعامة ألنتخابية يوم ٦
@ ألكرة ألطائرة :تعقد أ إ
لوŸبي ﬁمد بوضسياف (أ÷زأئر) .
أفريل أ÷اري ،بفندق أŸركب أ أ
وكانت أ÷معية ألعامة ألعادية ،ألتي جرت يوم  ٢١فÈأير أŸنصسرم ،قد صسادقت على أ◊صسيلتÚ
لخ Òف-ق-د ح-ق ألÎشس-ح لعهدة
لدب-ي-ة ل-ل-رئ-يسس أŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ع-ق-ب-ة غ-وغ-ام ،ل-ك-ن أ أ
أŸال-ي-ة وأ أ
جديدة ،بقرأر من وزأرة ألشسباب وألرياضسة.

ف و ز ي ش س ا و ش س ي  :ك نا ح ا ض س ر ي ن ب ق و ة خ  Óل أ ل ل قا ء
وخ-ل-ق-ن-ا أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-رصس ألسس-ان-ح-ة للتهديف ‘
أ ل و ق ت أ ل ر س س م ي ب د ل ي ل أ ن نا – ص سل نا ع ل ى أ ك  Ìمن 6
ﬂالفات مباشسرة ،لكننا  ⁄نوفق ‘ ترجمتها أإ¤
أ ه د أ ف ‘ أ  Ÿب ا ر أ ة  ،و – ص س ل نا عل ى ع د ي د أ ل ر كن ي ا ت
وضسّيعنا ألكث Òأمام أŸرمى ،كما أن أŸنافسس كان
ح ا ض س ر أ و ب ل غ م ر مانا ‘ أ ل ع د ي د م ن أ Ÿنا س س ب ا ت  ،ل كن
أ ◊ م د ل ل ه أ ÷ م ي ع ك ا ن ي ق ظ ا و أ ب ق ي نا ع ل ى ع ذ ر ي ة
شسباكنا ‘ ،ألشسوط Úأ’إضسافي Úلعب كÓنا بحذر
وأعتمدنا على أŸرتدأت ،أإ ¤أن تنقلنا أإ ¤ضسربات
ألÎجيح ألتي أبتسسمت لنا ‘ أ’أخ ،Òوأ◊مد لله
“ك -ن -ا م -ن أل -ت -اأه -ل أإ ¤أŸرب -ع أل -ذه -ب -ي وأسس-ع-دن-ا
أنصسارنا ألغاضسب Úعنا ،وأكدنا باأن مبارأة ألسسبت
أ  Ÿا ض س ي ‘ أل بط و ل ة  ⁄ت ك ن ن ت ي ج ت ه ا م ف  Èك ة  ،ك م ا ”
ألÎويج له ‘ بعضس وسسائل أ’إعÓم أŸكتوبة ألسسمعية
أ ل ب ص س ر ي ة و ‘ أ ل ش س ا ر ع أل ر يا ض س ي  ،ش س بيب ة أ ل ق ب ا ئ ل ف ر يق
Áلك ’ع -ب‡ Úي -زي -ن ي -ري -دون أل-ع-ودة ‘ أل-ب-ط-ول-ة
وأإن- -ق- -اذ م -ا Áك -ن أإن -ق -اذه ق -ب -ل ن -ه -اي -ة أŸوسس -م ‘
أ  Ÿنا ف س س ا ت أ ل ث  Óث أ ل ت ي ي ل ع ب ون ف ي ه ا  ،و أ ل ي و م وق ف و أ
أ ل ن د ل ل ن د م ع نا ر غ م م ع انات هم ‘ أ ل بط و ل ة م ن سس ل س س ل ة
ألنتائج ألسسلبية وأرأدوأ موأصسلة أŸغامرة ‘ ألكاأسس،
أ ع ت ق د أ ن ه د ف نا أ ل ر ئ ي س س ي م ن خ  Óل ه ذ أ أ ل ل ق ا ء ك ان
ألتاأهل أإ ¤ألدور نصسف ألنهائي وموأصسلة أŸغامرة
‘ ألسسيدة ألكاأسس وألعمل على أ◊فاظ على لقبنا
أ ل ذ ي ن ل ناه أ  Ÿو س س م أ  Ÿا ض س ي و أ ◊ م د ل ل ه ب لغ نا ه د فنا
وتاأهلنا ‘ أŸبارأة ألتي كانت تعت Èمنعرج أŸوسسم،
وأ’آن سسنّوجه تفكÒنا أإ ¤مبارأة كاأسس ألكونفدرألية
أ’إف -ري-ق-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم أم-ام ف-ري-ق ي-ون-غ أف-ري-ك-ان-ز
ألتنزأ.Ê
@ ك- - - -نت رج- - - -ل أŸب- - - -ارأة ب - - -دون م - - -ن - - -ازع
ب -تصس ّ-دي -اتك أل -رأئ -ع -ة و أّه -لت أل -ع-م-ي-د أإ¤
ن ص س ف أ ل ن ه ا ئي ؟
@@ أ◊م- -د ل- -ل- -ه أŸب- -اري -ات أ’أخÒة ‘ أل -ب -ط -ول -ة
وألكاأسس وحتى ‘ أŸنافسسة أ’إفريقية أشسعر فيها
باأ ÊأسسÎجعت أإمكانياتي كاملة وعدت أإ ¤مسستوأي
أ  Ÿع ه و د ب د ل ي ل أ  Êأ قد م مب ا ر يا ت ك ب  Òة  ،أ “ ن ى أ ن
ن س س  Îج ع ك ل أ  Ÿص س اب  ‘ Úأ Ÿب ا ر يا ت أ ل ق ا د م ة ل ن ك و ن
أ ق و ى م س س ت ق ب  Óو ن ب ق ي ع ل ى ح ظ و ظ نا ك ا م ل ة ‘ أل ل ع ب
ع ل ى أ ÷ ب ها ت أ ل ث  Óث ل ب ل و غ أ هد أ ف نا ك ا م ل ة ‘ ن هاي ة
أŸوسسم وأإرضساء أنصسارنا وأ’إدأرة وأنفسسنا ،أ’آن أبقى
مركزأ على مردودي مع فريقي و أ“نى أن أوأصسل
ع -ل -ى ه -ذأ أŸن -اول ’أل -فت أن -ظ -ار أŸدرب أل-وط-ن-ي
أ÷ديد للعودة أإ ¤أŸنتخب ألوطني ألذي أشستقت
◊مل قميصسه.
@ ت - -اأث - -رت ك- -ثÒأ ب- -ع- -د صسّ- -دك لضس- -رب- -ات
ألÎجيح وذرفت ألدموع ،ما أل ّسسر ‘ ذلك ؟
@@ تاأثري بعد صسدي لركÓت ألÎجيح كان بسسبب
أ ل ض س غ و ط أ ل تي أ ع ي ش س ه ا خ  Óل م ب ا ر يا ت أ ل ف ر ي ق ،ح يث
ي ت م ش س ت م و أ ل د ت ي و ه ذ أ با ت أ م ر أ ’ ي ح ت م ل و ’ ي ط ا ق ،
أ نا ح ا ر سس م ر م ى ل ك ن ي ق ب ل ك ل ش سي ء أ ن س س ا ن م ث ل

أ ل ذ ي ن ي ش ست م و ن و أ ل د ت ي و ل و ك ان و أ أ م ا م ي و ج ه ا ل و ج ه
Ÿا أظنهم يقدرون على ألنطق بتلك أ’ألفاظ’ ،أن من
يفعل ذلك أعتÈه جبانا ’أنه يقوم بذلك رفقة أ’آ’ف
من أ÷ماه Òويختفي ورأئهم ،هذأ هو ألسسبب ألذي
جعلني أتاأثر وأذرف ألدموع ،ضسف أإ ¤ذلك فاإننا
ل ع ب نا – ت أل ض س غ ط ب ع د م ا أت ه م نا ب  Îتي ب أ  Ÿب ا ر أ ة
وبعد صسدي للركلة أ’أو ¤وأنفجرت بالبكاء’ ،أنه من
ألصسعب أن تتهم ‘ كل مرة وأ÷ميع يحكم عليك
باأنك أإنسسان سسيء.
@ أ  ⁄ي ك ن ل ذل ك ع  Óق ة م ع  ﬁا ك م ت ك ؟
@ @ ’ أ ب د أ ﬁ ،ا ك م ت ي ل ي س س ل ه ا ع  Óق ة  Ãا ح د ث ‹ ،
’ ت و ج د أ ي ق ض س ي ة و ’ أ ي م ش س ك ل با ل نس سب ة ‹  ،و س س ت ح ل
كل أ’أمور باإذن ألله تعا.¤
@ ت س س تق ب ل و ن و ف ا ق س س ط ي ف ‘ أ  Ÿر ب ع أ ل ذ ه ب ي
‘ مبارأة ثاأرية ،أليسس كذلك؟
@@ بطبيعة أ◊ال ،هي مبارأة ثاأرية بالنسسبة لنا،
ب ع د م ا أ ن ه ز م نا م ع ه م ‘ أ ل ب ط و ل ة و م ن ذ ذ ل ك أ ل ل ق ا ء
ف ق د نا ص س د أ رة أ ل  Îت يب و ت ضس ا ع ف ت ع ل ي نا أ ل ض س غ و ط ،
أ’آن سسنتنقل أإ ¤تنزأنيا Ãعنويات مرتفعة من أجل
ألعودة بنتيجة أيجابية ،بعد ألتاأهل أإ ¤نصسف نهائي
كاأسس أ÷مهورية ،سسنعمل على ألعودة بالفوز وعدم
تلقي أ’أهدأف حتى نسسهل علينا أŸهمة ‘ مبارأة
أ ل ع و د ة حت ى ن ك س س ب أ ك  Ìث ق ة ب ع د كل م ا م ر ع ل ي نا ‘
أ’آونة أ’أخÒة ،وبعدها سسيكون لنا كÓم أآخر مع وفاق
س س ط ي ف أ ل ذ ي  Áر ب ف  Îة ز أ ه ي ة  ،و س س ن ض سح ي ب ك ل م ا
ل د ي نا ل بل و غ أ ل د و ر أ ل ن ه ا ئ ي و أ ◊ ف ا ظ ع ل ى ل قب نا أ ل ذ ي
ن ل ناه أ  Ÿوس س م أ  Ÿا ض س ي .

بعد ألتأاهل إأ ¤أŸربع ألذهبي لكأاسس أ÷زأئر

اŸؤلؤدية :التنقـ ـ ـ ـ ـل اإ ¤تنزاني ـ ـ ـ ـا Ãعنؤيـ ـ ـات مرتفع ـ ـ ـ ـة

إأعت Èمدرب مولودية
أ÷زأئر ،كمال موأسسة،
بأان تأاهل فريقه إأ ¤أŸربع
ألذهبي لكأاسس أ÷زأئر
على حسساب شسبيبة
ألقبائل جاء ‘ وقته
أŸناسسب ،كي يسسمح
لÓعبيه بالتنقل،
أÿميسس أŸقبل،
Ãعنويات مرتفعة إأ¤
تنزأنيا حيث يوأجهون
نادي يونغ أفريكانز
ألسسبت  ٨أفريل ‘ ذهاب
ألدور ألـ  ١٦مكرر لكأاسس
لفريقية
ألكنفدرألية أ إ
لكرة ألقدم.

وق- -ال م- -وأسس- -ة ل- -لصس- -ح -ف -ي Úب -ع -د
أŸبارأة :بفضسل هذأ ألتأاهل سسننتقل
إأ ¤تنزأنيا Ãعنويات مرتفعة ،حيث
سس-نسس-ع-ى ل-ل-ع-ودة م-ن ه-ن-اك ب-نتيجة
أيجابية “هد لنا طريق أŸرور إأ¤
دور أÛموعات قبل موأجهة ألعودة
با÷زأئر.
مر «ألعميد» بظروف صسعبة قبل
أسستضسفافته لشسبيبة ألقبائل ‘ مبارأة

“ي- - -زت Ãق- - -اط - -ع - -ة أنصس - -اره ل - -ه
أح-ت-ج-اج-ا م-ن-ه-م ع-ل-ى ترأجع نتائج
فريقهم ‘ بطولة ألرأبطة أأ’و،¤
حيث أبتعد أشسبال Ÿوأسسة عن سسباق
أللقب بعدما فازوأ باللقب ألشستوي
ألرمزي.
هي أŸرة ألرأبعة خÓل أÿمسس
ط -ب-ع-ات أأ’خÒة أل-ت-ي ت-ت-أاه-ل ف-ي-ه-ا
أŸول -ودي -ة صس -اح-ب-ة ث-م-ان-ي-ة ك-ؤووسس

وط -ن -ي -ة آأخ -ره -ا أل-ع-ام أل-ف-ارط ،إأ¤
ألدور نصسف ألنهائي ألذي سستلقي
ف -ي-ه Ãي-دأن-ه-ا رأئ-د أل-ب-ط-ول-ة وف-اق
سس -ط -ي -ف .ب -خصس -وصس ه-ذه أل-ق-م-ة
أŸرت-ق-ب-ة ،أك-د م-وأسس-ة أن-ه و’ع-ب-ي-ه
م-رك-زون ح-ال-ي-ا ع-ل-ى م-ن-افسسة كأاسس
أل -ك -ون-ف-درأل-ي-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة وب-ع-ده-ا
سس -ن -ب -دأ أل-ت-ن-حضسŸ Òوأج-ه-ة وف-اق
سسطيف ألتي سستكون صسعبة للغاية.

فالك فال اÒÿ
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العـ ـدد١٧٣٠١:

أاجمل األشصياء قضصاء وقتك مع
شصخصش يتحّدث ببراءة،
ويضص -حك ب -ط -ري -ق -ة ُت -شص -ع-رك أاّن أاوج-اع
الحياة انتهت.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

الثور

صصدق من قال :جمال المكان
ب- -م- -ن راف- -قك إال- -ي -ه ،وج -م -ال
الوقت بمن شصاركك فيه.

أاسسÎاليا –ّذر ..أاسسماك قرشش ‘ الشسوارع

الجوزاء

الحياة كالورود تحتاج دائمًا
ل- -م- -ن ي- -راه- -ا م- -ن ال- -ن -اح -ي -ة
األج- - -مـل دون ال - -ن - -ظ - -ر إال - -ى األشص - -واك
الجارحة فيها.

قذفت مياه الفيضصانات التي تلت إاعصصار «ديبي»
في أاسصتراليا بسصمكة قرشش ضصخمة إالى وسصط
ولي -ة ك-وي-ن-زلن-د شص-م-ال شص-رق-ي ال-بÓ-د.نشص-رت
سص- -ل -ط -ات اإلط -ف -اء وال -ط -وارئ ال -ولي -ة صص -ورة
القرشش عبر تويتر ،وقد بدت السصمكة غارقة في
األوحال في شصارع إاحدى بلدات الولية ،وفق ما
أاوردت «سص -ك -اي ن -ي -وز» .ودعت السص -ل -ط -ات ف -ي
التغريدة السصكان إالى البتعاد عن مواقع مياه
الفيضصانات ،تحسصبا من وجود مثل هكذا أاسصماك
قد تهدد حياتهم ،ريثما تجري عمليات تنظيف
ف -ي ال -م -ن -ط -ق -ة.ل ت -زال ال-م-ن-ط-ق-ة ت-ع-ان-ي م-ن
األم -ط-ار ال-غ-زي-رة وال-ري-اح ال-ق-وي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-ي-ق
ج -ه -ود اإلغ -اث -ة ،ورغ -م ذلك ب -ذلت السص -ل -ط -ات
ج -ه -ودا ف -ي إان -ق -اذ عشص-رات األشص-خ-اصش ال-ذي-ن
ح -اصص -رت -ه -م م -ي -اه ال -ف -يضص -ان-ات.ك-ان اإلعصص-ار
«ديبي» اجتاح ولية كوينزلند ،وأالحق أاضصرارا
جسصيمة في البنية التحتية قبل أان تنخفضش شصدة
اإلعصص-ار إال-ى ع-اصص-ف-ة م-داري-ة.تسص-بب «دي-ب-ي»،
فيمابعد ،في هطول أامطار غزيرة على امتداد
 ١٢٠٠كيلومتر من السصاحل الشصرقي ألسصتراليا
قبل أان يتحرك باتجاه البحر.

السسرطان

º∏©J πg
^ إاذا ابتسضم شضخصض في
وج-هك ول-م ت-ظ-ه-ر ت-ج-اع-ي-د حول عينيه فأاعلم
أانه يجامل؟.
^ كلما زاد معدل ذكاء الشضخصض كلما كثرت
أاحÓمه.
^ إاغماضض العين يجعلك تتذكر ما نسضيته
بسضهولة أاكبر؟..

ومضضــــــــــة

ال-م-ع-روف ’يضض-ي-ع أاب-دا ،رب-م-ا يسضتغرق
’م-ر ب-عضض ال-وقت ول-ك-ن ال-م-ع-روف م-ث-ل
ا أ
ح-ق-ي-ب-ة السض-ف-ر ع-ل-ى ج-ه-از سض-ي-ر الحقائب
سضيرجع إاليك مرة ثانية.

م- -ن ج- -ب- -ال -ن -ا ط -ل -ع صص -وت
األحرار
ين ـ ـاديـ ـ ـنا لÓسصت ـ ـقـ ـ ـÓل
ين ـ ـاديـ ـ ـنا لÓسصت ـ ـقـ ـ ـÓل
لسصـ ـت ـق ـ ـÓل وط ـن ـنـ ـ ـ ـا
ت ـ ـضصحـيـتـنـ ـ ـا لل ـوطـ ـ ـن
خـ ـي ـر م ـ ـن الحـ ـيـ ـ ـ ـ ـاة
أاضص ـ ـحـ ـي ب ـحـ ـيـ ـاتـ ـ ـي
وب ـمـ ـال ـ ـ ـ ـي عـلـي ـ ـ ـ ـك

األسسد

ال sسصعادة شصعور ولكن في بعضش
األوقات ي شصخصش معين.
يـ ـا بـ ـ ـ ـÓدي ي ـا ب ـ ـÓدي
أان ـا ل أاه ـ ـوى سص ـ ـ ـ ـ ـواك
ق ـد سص ـ Óالدن ـي ـا فـ ـ ـؤوادي
وتـفـانـ ـى ف ـ ـ ـي ه ـ ـ ـ ـواك
كـ ـل شصـ ـيء ف ـي ـك يـنـمـ ـو
ح ـب ـ ـه م ـثـ ـل النـ ـبـ ـ ـ ـات

اسضم من قد هويته ظاهر في صضروفه
فإاذا زال ربعــــه زال باقي حروفـــه

^ ’ تعطي شضخصضاً أاكبر من حجمه فيتمرد
و’ تعطي شضخصضا أاقل من قدره فيرحل.
^ إان الكرام و إان تغير ودهم  ..سضتروا القبيح
’حسضان.
وأاظهروا ا إ

هناك
سصائق سصيارة أاجرة ،اسصتوقفه شصخصش
فقير ،وشصبه عاجز ..
قال له :إالى أاين...؟
قال له :إالى أاقصصى جادة في الجبل ،وما
معي درهم أاعطيك إاsياه..
قال له :حاضصر...أاوصصله إالى آاخر جادة،
فلما نزل من مركبته ،أاقبل عليه أاولده،
وسصأالوه :أاجئتنا بالخبز يا أابت...
فقال :ل والله ما جئت بالخبز ـ وأاخفى
السصبب في نفسصه ـ ألنه ليملك المال
وألنه إاسصتحى من السصائق أان يطيل عليه
المسصافة والوقت دون أاجرٍ أاو مقابل...
فأاراد السصائق أان يكمل معروفه ،فنزل
إال -ى ج-ادة ف-ي أاسص-ف-ل ال-ج-ب-ل ،واشص-ت-رى
خمسش أاكياسش خبز وذهب إاليه ،وأاعطاه
ال -خ -ب-ز ..أاقسص-م السص-ائ-ق ب-ال-ل-ه أان أاولد
الرجل الفقير إالتهموا نصصف الخبز في
دقائق ،من شصدة جوعهم وفقرهم….
ب -ع -د ذلك ن -زل السص -ائ -ق بسص -ي -ارت -ه م-ن
ال -ج -ب-ل إال-ى ال-م-دي-ن-ة يسص-ع-ى ف-ي كسصب
رزقه ويبحث عن زبون وراكب جديد..
فاسصتوقفه سصائحان قال له :خذنا إالى

‘ حّبك
يا بÓدي

العذراء

كل شصيء في هذه الدنيا ،إاما
اأن يتركك أاو تتركه ،إال الله إان
اأقبلت إاليه اأغناك وإان تركته ناداك.

الميزان

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

للعبــرة

المعروف ل يضصيع أابدا ،ربما
يسص-ت-غ-رق األم-ر ب-عضش ال-وقت
ول-ك-ن ال-م-ع-روف م-ث-ل ح-ق-ي-ب-ة
السصفر على جهاز سصير الحقائب سصيرجع
إاليك مّرة ثانية.

حل
العدد السضابق
^ العين .

اŸطـ ـ ـ ـار والتاكسسـ ـ ـي

المطار ،فأاخذهما إالى المطار ،وأاعطوه
أال -ف -ي -ن وخ -مسص-م-ائ-ة ل-ي-رة ،وال-تسص-ع-ي-رة
الع -ت -ي -ادي -ة ل -ه -ذه ال -رح-ل-ة خ-مسص-م-ئ-ة
ليرة...وهو في المطار جاءه سصائحان
آاخ -ران ط -ل-ب-ا أان ي-وصص-ل-ه-م-ا إال-ى ف-ن-دق
ق -ريب ،أاع -ط -وه م -ائ -ت -ي دولر ـ ت -ع-ادل
عشصر آالف ليرة.ـ هل تعرفون ماذا فعل
السصائق بعد هذا...؟
بقية الحكاية غير متوقعة وهي أاكثر
عمقاً من كل ما سصبق ...

رجع السصائق إالى بيت الرجل الفقير في
الجبل ،واشصترى لهم ما لذ وطاب من
الفواكه ،والحلويات ،واللحوم..
وقال للرجل الفقير :سصاق الله لي كل
ه -ذا ال -رزق بسص -ب -بك ،ألن -ن -ي خ -دم -تك
وكانت خدمتي لك خالصصة لوجه الله
تعالى وعدت إاليك ألني أاردت أان أاعّود
نفسصي وأاربيها على التعلق بالله تعالى
ف -ه-و ال-رزاق وأان أارّب-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-تصص-دق
وإاخÓصش النية…وعلى نياتنا ُنرَزق.

أاكثر األشصياء وجعاً إاّننا نعلم أان ُهناك َيوم
ِح -سص -اب ،واأّن ُه -ن -اك م-ن ُي-ح-اسِص-ب ع-ل-ى
مِثقال ذّرة ومع ذلك ل ن تم كثيرا ً.

العقرب

الغباء أان تتمسصك بشصخصش ل
يريدك واأنت تعلم ذلك.

القوسش

ابـتـسضـم
^ ك- -ان رج -ل مّسض -ن
يعتزم الزواج من فتاة شضابة فقال له
صض -دي -ق-ه :ي-ب-دو أانك ف-ق-دت صض-وابك،
’ن ف- - -ي السض- - -ت- - -ي- - -ن وه- - -ي ف- - -ي
أانت ا آ
العشضرين ،وبعد عشضرين عاما سضتكون
’ربعين.
أانت في الثمانين وهي في ا أ
ف-رد ال-ع-ريسض ال-ك-ه-ل :ل-ق-د ف-ك-رت في
ّ
ذلك م -ل -ي -ا ،ول-ك-ن ع-ن-دم-ا ي-ح-ي-ن ذلك
ال - -وقت ،أاسض- -ت- -ط- -ي- -ع أان أاحصض- -ل ع- -ل- -ى
ال - -ط Ó- -ق وأات - -زوج ف - -ت- -اة أاخ- -رى ف- -ي
العشضرين.
^ كتب رجل إالى أابيه ،كتبت إاليك يا
أابت نحن كما يسضرك الله ،لم يحدث
ع -ل -ي -ن -ا ب -ع -دك إا’ ك -ل خ -ي-ر ،غ-ي-ر أان
حائط لنا وقع على أامي وأاخي الصضغير
وأاخ -ت -ي وال -ج -اري-ة وال-ح-م-ار وال-ديك
والشضاة ولم يفلت غيري والسضÓم..

احترم الشصخصش الذي يخبرني
بما يزعجه منّي ألّنه يفتح لي
ط - -رق ً- -ا ل Ó- -ع - -ت- -ذار ع- -كسش
الشص -خصش ال -ذي ي -ك -ت-م وي-ح-ق-د
بالخفاء.

لجدي

ال -ح -ي -اة ط-ري-ق-ان :إام-ا ت-ق-ول
الحق وتغضصب الناسش عليك،
إام -ا ت -رضص -ي ال -ن -اسش ول ت -ق -ول
الحق.

الدلو

ه - -ن - -اك أان- -اسش ت- -ب- -حث عْ- -ن
اأخ -ط -ائك ل -ك-ي ت-رح-ل ع-نك،
وهناك اأناسش تعمي عيونها عن
اأخطائك ألنها َتحبك.

الحوت

ل - -ن ت - -ج - -د الشص - -خصش ال- -ذي
سص -ي -ح-ل ك-ل مشص-اك-لك ف-ق-ط،
ابحث عن الشصخصش الذي لن
يتركك تواجه مشصاكلك مفردك.
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اإ’ثن ٠٣ Úأافريل ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٦رجب  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٣١نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

فيلم مشسترك
جزائري
إانجليزي
إافريقي

٥

١

وجع
إاله

متشسابهة حرف مكرر
حقن

قهوة
شستم
سساهر «م»
سسن

١٠

وجهة نظر

جرسس
ضسم ودور

اترك
متشسابهان

٢

٣

والد
يصسرح
أامن

يصسرح
إاله

دردشسة
لسسهم
اأ

لÓسستنثاء

مخرج فيلم
البئر
رمز جبري

نام

يقنط «م»
ثروة
٢

٣

٥

٤

٦

٩ ٨ ٧

١٠

مخرج فيلم المعاناة

الح ـ ـ ـ ــل
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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الكلمـــــــات:

لندلسس،
الصصحاح ،اŸدينة ،القوطية ،اŸؤولف ،الواقعة ،ا أ
لبياري ،اŸصصدر ،اŸعجب ،اÿلفاء،
اÛهول ،اŸغرب ،ا أ
لموية ،العفو،
لصصل ،ا أ
ا◊كم ،السصابق ،العروسس ،السصلطة ،ا أ
اŸعاصصي ،اŸالكية ،ا◊روب ،طاغيا ،سصمعهم ،هيج.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٤ + ٨٣ + ٨٢ + ٦٠ + ٥٩ + ٧٤ + ٧٣ + ١١
٦٩٠ = ٤١ + ٣٨ + ٨٥ +
الحل  /تسصل وتثقف

الصصين هي التي تعتمد على
تقويم الشّصمسس والقمر معا.
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مريم ،لم ،زار ،الغابون ،حقل.
^ عموديا أاسسوة ،أامريكا ،ل.ل ،إانصساف،
أامرح ،ري ،غل ،راسسل ،امل ،ندرسس ،يدلي،
يم ،ديك ،والد ،رن ،ب.ب.ب.ب ،لين ،يمر،
حل ،الرياح ،رمل ،أامنه رزق ،باريسس ،ادم.
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ام ،مصس- -ر ،ل- -ن -ا ،راي ،دل ،دري -ة ،ف -ي ،ل -ي -ل،
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ر.ر.ر ،ر.ر ،حاسسة بيك ،نبي ،اسس ،ان ،بديل،
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^ أافقيا

ا’ثنين ،حلب ،سسلم ،دمر ،أامل،
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -الحزب الجمهوري؟
ب  -الحزب الديمقراطي؟
ج  -حزب الشسعب اأ’مريكي؟

`

الكلمــات السسريــة

` 4 `` 3 ` 2

اختبر معلوماتمك
ّ
ألي حزب أامريكي تنتمي مترشصحة
الّرئاسصة األمريكية لعام ٢٠١٦
المدعوة هيÓري كلينتون؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

1

الكلمات السصهمية
كلمة السصر
دردشصة الحروف
لعبة الحروف

رئيسس عربي
راحل
إاحسسان
١

اللغز:

محمد ديب
الهزلية
صصعوبات
لنغراد

ود

واكب

نصسف يوم

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

٩

يسسأام

خوف
والدتي

للنصسب

مخرج
سسينمائي
إافريقي

أاخفى

اشسرح
دمر «م»

للنداء

8٠3

نقاشس «م»

مداد
فاه

٤

١٧٣٠١

رقــــــــــم

أاكمل

٨

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصصل
على اسصم لشصاعر سصوري.

العدد

سساند
هاجر «م»
نصسف لرقم
للمسساحة

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

 )١الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو
عاما ويصسلي كل ليلة مئة ركعة،
 )٢دولة مغاربية ،من أايام اأ’سسبوع،
 )٣للمسساحة ،والد،
 )٤للنهي ،اترك ،للسسؤوال،
 )٥حرف مكرر ،احسسان ،كل،
 )٦للتخيير ،مسسرف،
 )٧طري ،متشسابهان ،شستم،
 )٨يرشسد ،علل،
 )٩سسئم ،علم ،حرف مكرر،
 )١٠متشسابهان ،مقابل «م» ،متشسابهة،
 )١١شسكر ،رقم «م» ،ضسروري للطعام.

عموديا
 )١قمر ،اأ’مل،
 )٢دولة اأسسيوية ،عتاب،
 )٣اإله ،نشسيد،
 )٤شسهر ميÓدي «م» ،نام،
 )٥مدخل ،مدينة عراقية ،في الذراع،
 )٦مسسالك ،متشساهة،
 )٧براق ،شسكل هندسسي،
 )٨نصسف لرقم ،البارحة،
 )٩سساهم ،متشسابهة ،والدة،
 )١٠عكسس ميت «م» ،عز ،عملة
خليجية،
 )١١رقم «م» ،ثلثا لرق ،جمع ريح.

الفجر05.0٣...............:
مواقيت الظهر12.51...............:
الصسÓة العصسر16.27...............:
المغرب1٩.15..............:
العشسـاء20.٣6................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 0٣أاف -ري-ل  :1٩٤٨اع -ت -ق-ال اŸن-اضس-ل◊« Úول
حسس »Úو«حاج شسرشسا‹» خÓل مهرجان العقد
‘ ال -ب -ل -ي -دة وح -ك -م ع-ل-ي-ه-م-ا ب-السس-ج-ن م-دة 6
اأشسهر.
ل–اد ال-وط-ن-ي
^  0٣اأف-ريل  :1٩60دع-ا ح-زب ا إ
ل-ل-ق-وات الشس-ع-ب-ي-ة (اŸغ-رب) م-ن م-دي-نة الدار البيضساء
إا ¤إارسسال متطّوع Úإا ¤ا÷زائر.

1199

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

لثن 06 Úرجب  1٤٣٨هـ اŸوافق لـ  0٣أافريل  2017م
ا إ

17301 Oó©dG

البطولـــــــة العسسكريــــــــة مــــــــا ب ÚاŸـــــــــدارسس للــــرمي

فريق ـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ موع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شسرشسـ ـ ـ ـ ـ ـال

تتواصسل البطولة الوطنية
العسسكرية ما ب ÚاŸدارسس للرمي
بالبندقية النصسف آالية «ذكور وإاناث»
باŸدرسسة العليا للمشساة الشسهيد
«عبيدات جلول»Ã ،شساركة  1٩فريقا
Áثلون ﬂتلف الهياكل التكوينية
للجيشس الوطني الشسعبي.
بدأت أŸنافسشة ما ب Úألفرق (ذكور وإأناث)
على حقل رمي Áتد على مسشافة 200م ‘
رمي ألدقة وألسشرعة و‘ ثÓث وضشعيات
(منبطحا ،وأقفا ومرتكزأ) على أن تتوأصشل
يوم ألثÓثاء Ãنافسشة ألفردي (ذكور وإأناث)،
حسشب برنامج ألبطولة.
تششهد طبعة أŸوسشم أ÷اري مششاركة 10

رأم- -ي- -ات ،م- -ا يÈز ح- -رصس ق- -ي -ادة أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ع -ل-ى تشش-ج-ي-ع أل-نشش-اط
أل- -ري- -اضش- -ي ‘ أل -وسش -ط أل -نسش -وي ،ب -حسشب
أŸنظم.Ú
و‘ أجوأء تنافسشية ،أششرف قائد أŸدرسشة
ألعميد ريح أ÷ي ،‹Óبحقل ألرمي ،على
أف -ت -ت -اح أل -ت -ظ -اه -رة أل -ت-ي ت-ن-درج ‘ إأط-ار
ألÈنامج ألرياضشي ألعسشكري Ÿوسشم -2016
’ربعاء أŸقبل
 2017على أن تختتم يوم أ أ
ويعلن عن ألنتائج ألنهائية ‘ ترتيب ألفرق
وألفردي.
باŸناسشبة ،دعا ألعميد ريح أŸششارك Úإأ¤
صشقل موأهبهم وبذل ›هودأت مضشاعفة
م -ن أج -ل –صش -ي-ل ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة تششّ-رف

م-دأرسش-ه-م ع-ن ج-دأرة وأسش-ت-ح-ق-اق ،مذكرأ
بأاهمية رياضشة ألرمي لدى ألفرد ألعسشكري.
وأكد أن ألقيادة ألعليا لوزأرة ألدفاع ألوطني
ت -و‹ أه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة ل -ل -نشش -اط أل -ري -اضش-ي
أل-عسش-ك-ري ،ب-اع-ت-ب-اره شش-رط-ا أسشاسشيا للفرد
’مكانات أŸادية وألبششرية
قبل أن يÈز أ إ
أل -ت -ي سش -خ -رت -ه-ا أŸدرسش-ة م-ن أج-ل ت-وفÒ
’‚اح ألبطولة.
ألظروف أÓŸئمة إ
وك-ان ف-ري-ق أل-ذك-ور ل-ل-م-درسش-ة أل-ت-ط-ب-ي-ق-ية
ل-ل-دف-اع أŸضش-اد ل-ل-ط-ائ-رأت ،ق-د ح-از ع-ل-ى
’و ¤خÓل ألطبعة ألسشابقة ،ألتي
أŸرتبة أ أ
ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-اŸدرسش-ة أل-ع-ل-يا للمششاة
ألشش-ه-ي-د ج-ل-ول ع-ب-ي-دأت ،ف-ي-م-ا ع-اد أللقب
’ناث للمدرسشة ألعليا للبحرية.
لدى أ إ

الرمي باŸسسدسس الآ‹

إاسس ـ ـ ـ ـدال السستـ ـ ـ ـار علـ ـ ـ ـى البط ـ ـ ـ ـولت Úا÷ه ـ ـ ـويت Úلألمـ ـ ـ ـ ـن الوطن ـ ـ ـي
«الشسعب» -اختتمت Ãدينة معسسكر ،البطولة ا÷هوية للرمي باŸسسدسس الآ‹ ما ب Úمصسالح الشسرطة لناحية الغرب ،حيث
لمن الولية على مدار يوم ،Úالتظاهرة التي شسارك فيها  120رياضسي من  12ولية ،بالتعرف على
احتضسنت قاعة الرماية أ
اŸتأاهل 06 Úالذين سسيمثلون وليات الغرب ‘ البطولة الوطنية ،التي من اŸقرر أان –تضسنها مسستغا Âالشسهر ا÷اري.
وقد توزعت بطاقات ألتاأهل
ب Úأمن  06و’يات وهي :أمن
ع“ Úوششنت ،تلمسشان ،ألنعامة
وتيارت ،فيما أقتطع أمن و’ية
وه- - -رأن ت- - -ذك- - -رت Úب- - -ج- - -دأرة
للمششاركة ‘ ألبطولة ألوطنية.
‘ ن- - - - - - - -فسس ألسش- - - - - - - -ي- - - - - - - -اق،
أخ- -ت- -ت- -مت ب- -ت- -بسش -ة أل -ب -ط -ول -ة
أ÷ه- -وي -ة ل -ل -رم -ي ب -اŸسش -دسس
أ’آ‹ ما ب Úمصشالح ألششرطة
ل- -ن- -اح- -ي- -ة ألشش -رق ،أŸن -درج -ة
ضش - -م - -ن ألÈن - -ام - -ج ألسش - -ن - -وي
أŸسش -ط -ر م -ن ق -ب -ل أŸدي -ري -ة
أل - -ع - -ام - -ة ل Ó- -أم- -ن أل- -وط- -ن- -ي،
متنافسس
Ãشش- - - -ارك - - -ة 145
ومتنافسشة Áثلون  15و’ية.

ف-ق-د أح-تضش-نت ق-اع-ة أل-رم-اي-ة
ششريف لزهر بتبسشة ،على مدأر
 03أيام ،ألتظاهرة ألتي أنتهت

ب -ال -ت -ع -رف ع-ل-ى أŸت-اأه-ل06 Ú
ألذين سشيمثلون و’يات ألششرق
‘ أل- -ب -ط -ول -ة أل -وط -ن -ي -ة .وق -د

ت -وزعت ب -ط -اق -ات أل-ت-اأه-ل بÚ
أم - - - - -ن  04و’ي- - -ات وه- - -ي:
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ب -ات -ن -ة ،ب-ب-ط-اق-ة
وأحدة لكل منهما ،فيما أقتطع
أم- -ن و’ي- -ة ب- -رج ب- -وع- -ري -ري -ج
وعنابة بطاقت Úللنهائي.
وت-و‹ أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ألوطني أهمية لهذه ألتظاهرأت
أل - -ري - -اضش- -ي- -ة ودوره- -ا ‘ رف- -ع
مسشتوى جاهزية أعوأن ألسشلك،
وترقية أŸمارسشة ألرياضشية ‘
ت- -خصشصس أل- -رم -اي -ة وأك -تشش -اف
أŸوأهب أل -ري -اضش -ي-ة وأل-دأئ-م-ة
ل -ع -ن-اصش-ر ألشش-رط-ة ل-ل-ت-دخ-ل ‘
ﬂت - -ل - -ف أل - -ظ - -روف ◊م- -اي- -ة
أ’أششخاصس وأŸمتلكات.

حجــــــز  5705وحــــــدة من اŸشسروبــــــات الكحوليـــــة

«الشسعب» ‘ -إأطار مسشاعي مصشالح ألششرطة للتصشدي
ل -ك -ل أشش -ك -ال أل -ب -ي -ع غ Òأل -ق -ان -و Êخ -اصش-ة أŸشش-روب-ات
Óمن ألوطني بكل من
ألكحولية ،أسشفرت عمليات متفرقة ل أ
و’يات مسشتغا ،Âأدرأر ،معسشكر ،غليزأن وسشوق أهرأسس،
عن حجز كمية معتÈة من أŸششروبات ألكحولية بدون

فوأت ،Òبلغت  5705قارورة من ﬂتلف أأ’نوأع وأأ’حجام،
كانت موجهة للبيع بطرق غ Òششرعية.
ألعمليات “ت بعد حملة مدأهمات قامت بها قوأت
ألششرطة وألتي مكنت من توقيف  06أششخاصس تÎأوح
أعمارهم ماب Úألعقد ألثا Êوألعقد ألرأبع من ألعمر

وحجز مبلغ من أŸال قدر بـ 38600دج يرجح أنها من
عائدأت هذه ألتجارة أıالفة للقانون.
وعليه ،قامت عناصشر ألششرطة Ãصشادرة أÙجوزأت
وتسش -ل -ي -م -ه -ا أ ¤أ÷ه -ات أıتصش-ة م-ع –ري-ر م-ل-ف
جزأئي ‘ حق أıالف Úللقانون.

توأصشل قوأت ألششرطة بو’ية سشطيف حملتها ألردعية
ضشد ألورششات ألسشرية ألتي تنششط ‘ ›ال تقليد
وتصشنيع مادة ألششمة وأŸتاجرة غ Òألششرعية بها.
‘ هذأ ألصشدد ،فقد “كنت ذأت أŸصشالح ،نهاية
أأ’سشبوع ألفارط ،من حجز أك Ìمن  06قناط Òمن
مسشحوق أعوأد ألتبغ ،ألذي يدخل ‘ صشناعة مادة
ألتبغ أŸقلد ،مع توقيف أŸششتبه فيه ألذي هو ‘

ألعقد ألثا Êمن ألعمر.
ألعملية جاءت على إأثر معلومات وردت إأ ¤علم
مصشالح ششرطة دأئرة حمام ألسشخنة لذأت ألو’ية،
تفيد Ãحاولة أحد أأ’ششخاصس نقل كمية معتÈة من
مسشحوق أعوأد ألتبغ ،أأ’مر ألذي دعا قوأت أأ’من
لوضشع خطة ميدأنية ﬁكمة من خÓل نصشب حاجز
أم -ن -ي ف -ج -ائ -ي ب -أاح -د أل -ط -رق أŸؤودي-ة إأ ¤وسش-ط

أŸدينة“ ،كنت خÓله من توقيف مركبة Œارية
تب Úأثناء مرأقبتها وتفتيششها ألدقيق أنها ﬁملة
بكمية من أعوأد ألتبغ ألذي يدخل ‘ صشناعة مادة
ألششمة ،قدر وزنها بـ 06قناطر و 55كيلوغرأما ،كانت
م -وج -ه -ة إأ ¤أل -ورشش -ات أل -ت-ي –Îف ت-ق-ل-ي-د ه-ذه
أŸادة ،فيما ” توقيف مالكها و–ويله إأ ¤مقر
ألششرطة Ÿوأصشلة ألتحقيق معه.

...وأاك Ìمـــــن  06قنــــاط Òمــــــن اأعــــواد التبــــــــغ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 17°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

20°
19°

france prix 1

اشسÎك ‘ كتابته الرائد عزالدين والصسحا‘ بوخالفة

فيلم كر Ëبلقاسسم باللغة اأ’مازيغية يث Òإاعجاب ا÷مهور
لمازيغية
لقت النسسخة ا أ
لفيلم كر Ëبلقاسسم ،أاحد
رموز الثورةı ،رجه
أاحمد راشسدي الذي ”
عرضسه ،يوم السسبت،
بقاعة السسينما لتيزي
وزو ،اسستحسسان ا÷مهور
الذي كان حاضسرا بقوة.

“ت دب-ل-ج-ة ه-ذأ أل-ف-ي-ل-م ب-ال-لغة
أأ’م- -ازي- -غ- -ي -ة ،أل -ذي أششÎك ‘
ك-ت-اب-ت-ه ك-ل م-ن أل-رأئ-د ع-زألدين
وألصش- -ح -ا‘ ب -وخ -ال -ف -ة أم -ازيت
وأح - -م- -د رأشش- -دي وم- -دت- -ه 158
دق-ي-ق-ة ،ي-ت-ن-اول أŸرأح-ل ألهامة
ل-ل-مسش-ار أل-ث-وري ل-ك-ر Ëب-لقاسشم،
أح - -د أل - -رم - -وز أل - -ب- -ارزة ◊رب
ألتحرير.
خ Ó-ل أŸن -اقشش -ات أل -ت -ي ت-ب-عت
ألعرضس ،أعرب أŸتدخلون عن
إأعجابهم بجودة أللغة أŸسشتعملة
وط Ó-ق -ة أل -ت -ع -ب ،Òرغ-م ت-أاسش-ف
بعضس لعدم أسشتعمال كلمات ⁄
تكن مسشتعملة ‘ منطقة ألقبائل
ب  1950 Ú-و( 1960أل-فÎة أل-تي
ج- - -رت أأ’ح - -دأث أŸصش - -ورة ‘
أل -ف -ي -ل -م) م -ث -ل «أزول» «أك -اب -ار»
«تاقرأولة».
ك -م -ا أوضش-ح سش-ام-ي عÓ-م ،أل-ذي
أدى أل -دور أل -رئ -يسش-ي ‘ أل-ف-ي-ل-م
وألذي سش Òفريق ألدبلجة ،أنه
م -ن ج -ه -ت -ه ك -ان ي -فضش -ل أل -ل -غ-ة
أŸسشتعملة ‘ تلك ألفÎة ،غÒ
أن - -ه وم - -ع إأ◊اح ب- -عضس أعضش- -اء
أÛم -وع -ة ،تسش -اه -ل ‘ إأدخ-ال
ب-عضس أل-ك-ل-م-ات أ÷دي-دة بشش-كل
متوأزن.
وط - -رح ك - -ذلك مشش - -ك - -ل ن- -قصس
أŸمثل Úأأ’مازيغي ÚأÎÙفÚ
وأل-وسش-ائ-ل أل-ت-ق-ن-ي-ة .ك-م-ا ت-أاسشف
قائ« :ÓكثÒون هم من يتحدثون
ع -ن أأ’م -ازي -غ -ي -ة ،ل -ك -ن ’ أح -د
يسش -اه -م ‘ ت -رق-ي-ة ه-ذه أل-ل-غ-ة»،
مضشيفا أنه «من ألصشعب ألقيام

بالدبلجة مع غياب أسشتوديوهات
ﬂصشصشة لهذأ ألغرضس».
وأشش- -ار ﬁن- -د أوع -م -ر أوسش -ا،⁄
عضشو ‘ فريق ألدبلجة وألذي
أدى بصش -وت -ه دور أل -ع -ق-ي-د ع-م-ار
أوع- - -م- - -رأن ‘ ه- - -ذأ أإ’ن- - -ت - -اج
ألسش- -ي- -ن -م -ائ -ي« ،أن إأدخ -ال ه -ذه
ألكلمات ألتي  ⁄تسشتعمل ‘ تلك
أل- -فÎة ’ ،يضش- -ر ب- -ال- -ت -اري -خ و’
أأ’ح- -دأث أل- -ت -ي ” سش -رده -ا ‘
ألفيلم».
وط- -رح أ◊ضش- -ور أسش- -ئ- -ل -ة ع -ل -ى
أŸن- -ت- -ج ح- -ول ت- -فضش- -ي -ل ب -عضس
مرأحل مسشار كر Ëبلقاسشم على
حسشاب أخرى ،وŸعرفة إأذأ ما
خضشع ألفيلم للرقابة أو ألرقابة
ألذأتية.
وق- -ال أح- -م- -د رأشش- -دي ‘ ه -ذأ
أÿصش -وصس ،أن «أل -رق -اب -ة ت-ك-ون
بسشبب نقصس أأ’رششيف وألعناصشر

أل- -ك- -ت- -اب- -ي- -ة ل- -ب- -عضس أل- -وق- -ائ- -ع
ألتاريخية».
كما أكد وجود مقاربات متناقضشة
ب ÚأŸؤورخ Úورف - - -اق وأق- - -ارب
كر Ëبلقاسشم ،حيث «’ نعرف ما
هي ألروأية ألتي نعتمدها» .كما
أكد رأششدي على صشعوبة حصشر
 16سشنة من أŸسشار ألثوري لكرË
بلقاسشم ‘ سشاعت Úمدة ألفيلم.
يÈز أل -ف -ي -ل -م أŸط -ول ل-ك-رË
بلقاسشم ،أŸنتج من طرف وزأرة
أÛاه -دي -ن ،أŸرأح -ل أل -ه-ام-ة
ل -ه -ذأ أل -ب -ط -ل’ ،سش-ي-م-ا دوره ‘
أند’ع ثورة ألفا— نوفم1954 È
ومششاركته ‘ مؤو“ر ألصشومام ‘
 20أوت  1956وت -رؤوسش-ه وف-د
أ◊ك -وم -ة أŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
أ÷زأئرية ‘ أŸفاوضشات ألتي
ك-ل-لت ب-ات-ف-اق-ي-ات إأي-ف-يان ووقف
ألقتال ‘  19مارسس .1962

لميار» ‘ تفعيل إاجراءات التسسيÒ
بعد تأاخر «ا أ

تـلميـ ـ ـذ بغلي ـ ـ ـزان ُيحرم ـ ـ ـون م ـ ـ ـن اإ’طعـ ـ ـ ـ ـام

 ⁄يتمّ تعي ÚاŸمولÚ
للمطاعم اŸدرسسية بعد
بولية غليزان ،حيث ⁄
يتناول ،أامسس ،تÓميذ
البتدائيات وجبة
الغداء ،كما هو معتاد،
لمر الذي أاحدث تغيÒا
ا أ
‘ حياة التÓميذ ‘ ،اليوم
لول من عودتهم إا¤
ا أ
مقاعد الدراسسة بعد
إاجازة عطلة الربيع التي
دامت  15يوما.

أح- -دث أل- -ت- -غ- -ي ÒأŸف -اج -ئ ‘
ق - - -رأرأت تسش - - -ي ÒأŸط - - -اع - - -م
أŸدرسشية أختÓفا لدى مديري
أŸدأرسس أ’بتدأئية ،حيث حُرم،
أمسس ،عدد من تÓميذ أŸدأرسس
أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ب-ال-ك-ث Òم-ن ب-ل-ديات
و’ي -ة غ -ل -ي -زأن ،م -ن ح -ق -ه-م ‘
أل-وج-ب-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة ،ب-ع-دما رفضس
مديروها –مل مسشؤوولية طلب
ألتموين ،وقرروأ عدم أŸغامرة
خوفا من أنعكاسشات ذلك عليهم
مسش-ت-ق-ب ،Ó-ف-ي-م-ا خ-اط-ر آأخ-رون
وق-ام-وأ ب-ف-ت-ح أŸط-اع-م وت-رقب
ج-دي-د أل-تسش-ي ،Òب-ع-دم-ا أسش-ندت
مهمة ألتسشي Òلرؤوسشاء ألبلديات.
يأاتي هذأ أ’رتباك بسشبب قرأر
وزأرة ألÎبية ألتي منحت عملية
تسش -ي Òه -ذه أŸط -اع-م Ÿصش-ال-ح
ألبلديات ،وهو ألقرأر ألذي ⁄
ي -ف -ه -م -ه أ÷م -ي -ع ورأح ب-عضش-ه-م

يجتهد ‘ قرأءة أŸنششور ،فيما
سشارع أأ’ميار إأ ¤جمع مديري
أŸدأرسس أ’ب-ت-دأئ-ي-ة Ãك-ات-ب-ه-م
وﬁاولة أÿروج بقرأر يكون ‘
صشالح ألتلميذ ‘ ،أنتظار صشدور
قرأرأت تنظيمية جديدة تفصشل
أك ‘ Ìط - -ري - -ق- -ة تسش- -ي Òه- -ذه
أŸطاعم ،وأمل أ÷ميع أن تسشرع
هذه أŸصشالح ‘ توضشيح أأ’مور
خدمة للتلميذ’ ،سشيما باŸناطق
أل-ن-ائ-ي-ة وأل-ف-قÒة ،وأل-ت-ي ي-قضشي
ألتÓميذ يومهم كله باŸدأرسس
لبعد أŸسشافة عن مسشاكنهم.
ويطالب أولياء ألتÓميذ بتدخل
أ÷هات ألوصشية من أجل تسشوية
ه -ذه أŸشش-ك-ل-ة أل-ت-ي ت-ؤورق ح-ي-اة
أب -ن -ائ -ه -م أŸت-م-درسش ،Úخ-اصش-ة

ألذين تبعد سشكناتهم Ãسشافات
ع-ن م-دأرسش-ه-م ،وذلك ب-الضش-غ-ط
ع -ل -ى أأ’م -ي-ار م-ن أج-ل ت-ع-ج-ي-ل
أإ’ج- -رأءأت وأخ -ت -ي -ار أŸم -ونÚ
وفق ما يقتضشيه ألقانون.
يششار أّن بعضس ألبلديات أجتهدت
‘ ت -ط-ب-ي-ق أإ’ج-رأءأت أ÷دي-دة
ل- -تسش -ي ÒأŸط -اع -م أŸدرسش -ي -ة،
وك- - - -انت أ◊ال- - - -ة ع- - - -ادي - - -ة ‘
م -دأرسش -ه -ا ،ع -ل -ى غ -رأر ب -ل -دي-ة
حمري ،غ Òأنّ غالبية ألبلديات
ب -ال -و’ي -ة ت -ن -ت -ظ -ر ت-ف-ع-ي-ل ه-ذه
أإ’ج -رأءأت ب-ع-د سش-حب أل-تسش-يÒ
من أÛلسس أإ’دأري ألذي كان
يسش– Òت تنسشيق أŸتوسشطات.

غليزان :ع .عبد الرحيم

لربعاء
بدءا من هذا ا أ

انقطاع التزويد بالغاز عن أاحياء بلدية أاو’د فايت

أعلنت ششركة توزيع ألكهرباء وألغاز ببولوغ ،Úبا÷زأئر ألعاصشمة،
عن أنقطاع خدمة تزويد زبائنها بالغاز بجميع أحياء بلدية أو’د
فايت ،بدءأً من هذأ أأ’ربعاء ،بحسشب ما جاء ،أمسس ‘ ،بيان للششركة.
أوضشح ألبيان ،أن أنقطاعا ‘ خدمة تزويد ألزبائن بالغاز سشيمسس،
بدءأ من ألسشاعة ( )20:00ألثامنة مسشاًء ،كل أحياء بلدية أو’د فايت،
يوم أأ’ربعاء أŸقبل ،وذلك إأ ¤غاية أنتهاء أأ’ششغال أŸقررة ‘ قناة
نقل ألغاز.
وتضشع ششركة ألتوزيع ببولوغ Úألرقم – 3303ت تصشرف زبائنها من
أج -ل أŸزي -د م -ن أŸع -ل -وم -ات ،م -ع -ت -ذرة ع -ن أإ’زع-اج ج-رأء ه-ذأ
أ’نقطاع.

