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ت -ق -وم وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت- - -ج- - -ددة ف- - -اط- - -م - -ة ال - -زه - -راء
زرواط- -ي ،ال- -ي- -وم ،ب- -زي -ارة ع -م -ل
وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،تعاين
خ Ó-ل -ه -ا ه-ي-اك-ل ومشس-اري-ع ت-اب-ع-ة
للقطاع.

17363

إ◊ماية إŸدنية
تعرضس حصسيلة تدخÓتها

إلدإلية تزور دإر إŸسسنÚ

تقوم وزيرة التضسامن الوطني والأسسرة وقضسايا اŸراأة غنية الدالية،
ب -زي -ارة ت -ف -ق -دي -ة ل -دار الأشس -خ -اصس اŸسس -ن Úب -دا‹ اب -راه -ي -م ،ح -يث
سستتقاسسم وجبة الإفطار مع اŸقيم ÚباŸركز ،وذلك يوم اÿميسس 15
جوان ا÷اري ،بداية من السساعة  19 : 00مسساء.
وتشس-رف ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى اإح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-توعية بشساأن اإسساءة
م -ع -ام -ل -ة اŸسس -ن Úع -ل -ى اإع-ط-اء اإشس-ارة نشس-ر دل-ي-ل ح-م-اي-ة الأشس-خ-اصس
اŸسسن Úمن الإهمال وسسوء اŸعاملة على اŸوقع الإلكÎو Êللوزارة.

إإطÓق ›لة «ثقافات»
إلشسهريـ ـ ـ ـ ـة

–ت اإشسراف وزير الثقافة عز الدين
م -ي -ه -وب -ي ،يÎاأسس ح -م -ي -دو مسس -ع -ودي،
ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل - -ل- -م- -وؤسسسس- -ة
الوطنية للفنون اŸطبعية ،حفل اإطÓق
›ل- -ة «ث- -ق- -اف- -ات» الشس- -ه- -ري- -ة ،سس- -ه- -رة
اليوم،ابتداء من السساعة  22 : 00لي ،Óبفندق الهيلتون –
ا÷زائر العاصسمة.

دورة عادية للمكتب
إلسسياسسي ◊زب إلعمال

ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة للحماية
اŸدن -ي-ة ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ،ت-ع-رضس
ف-ي-ه-ا حصس-ي-ل-ة ت-دخÓ-ت وح-داتها
اŸسسجلة ‘ النصسف الأول من شسهر
رمضسانÃ ،شساركة رئيسس جمعية
السس Ó-م -ة اŸروري -ة ،ال -ي -وم ،ع -ل-ى
السس- -اع -ة  10 : 30صس -ب -اح -ا ،ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸرك -ز ال -وط -ن-ي
لÓإعÓم بع Úالنعجة.

دور
إŸغÎبÚ
إ÷زإئري ‘ Úدعم
إلثورة

بوباك Òوفني يحاضسرإن
حول وإقع إإلعÓم

ت-ن-ظم ا÷معية
ا÷زائرية
للدراسسات
الفلسسفية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين مكتب
واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم  ،167وقد خصسصس العاصسمة،
ال- - -ل- - -ق- - -اء Ÿوضس- - -وع « دور اŸغÎب Úا÷زائ- - -ري ‘ Úدع- - -م ال - -ث - -ورة ب- -ال- -ت -ع -اون م -ع
التحريرية» ،وذلك يوم اÿميسس  15جوان ،على السساعة  13 : 00م -وؤسسسس -ة ف -ن-ون
وث-ق-اف-ة ،ال-يوم،
زوالÃ ،ق - - - - -ر اŸت - - - - -ح- - - - -ف
ن-دوة ف-ك-ري-ة ب-ع-ن-وان :واق-ع الإعÓ-م ‘
بالعاصسمة.
ا÷زائر ينشسطها الأسستاذان عبد العزيز
بوباك ،Òوعاشسور فني ،بداية من السساعة
 22 : 30ل-ي ،Ó-ب-ق-اع-ة م-وؤسسسس-ة ف-ن-ون وث-قافة
بسساحة اأودان.

ندوة حول تاريخ
إلقصسبة إلعتيق

ي - -ع - -ق - -د اŸك - -تب السس- -ي- -اسس- -ي ◊زب
العمال دورته العادية ،يوم ا÷معة
 16ج- - -وان ا÷اري ،ح- - -يث تشس- - -رف
الأم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة للحزب على تقدË
التقرير الإفتتاحي ،على السساعة  10 : 00صسباحا،
Ãقر ا◊زب با◊راشس.

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ الإسسÓ- -م- -ي
سس -لسس -ل -ة ت -اري -خ -ي -ة ت -راث -ي -ة ب -ع -ن-وان
«‚م - -ة وهÓ- -ل ‘ بÓ- -د سس- -ي- -دي ع- -ب- -د
الرحمن» تاريخ القصسبة العتيق ب Úالقرن 10
و 19م ،ينشسطها شسيخ اÙروسسة الباحث
‘ الÎاث ،ال- -ي- -وم ،ع -ل -ى السس -اع -ة
لنعام والدواجن
لعÓف وتغذية ا أ
منح  167رخصسة اسستÒاد Ÿواد ا أ
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بالعاصسمة.

 ٢٢٨طلب ” درإسسته من إللجنة إلوزإرية

أإم مصسابـ ـة بالسسرطـ ـ ـان تناشسد
ذوي إلقل ـ ـوب إلرحيمـ ـ ـة

إرتفاع حوإدث إŸرور
‘ إلوسسط إ◊ضسري بسسطيف

ت - -ن- -اشس- -د اأم لـ  ٤اأط -ف -ال ،ت-ع-ا Êم-ن
السس-رط-ان ذوي ال-ق-ل-وب ال-رح-ي-مة
بدراسسة طلبات رخصس السستÒاد للمواد والسسلع اÿاصسة بأاعÓف وتغذية
Ÿسساعدتها على جمع اŸبلغ اŸا‹
لنعام والدواجن عن منح  167رخصسة عقب دراسستها لـ  228طلب مودع
ا أ
اŸط - -ل - -وب لإج - -راء ع - -م - -ل - -ي- -ة
لمانة التقنية للجنة.
لدى ا أ
ج -راح -ي -ة اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ع-ل-ى
واعتمدت اللجنة ‘ دراسستها معاي Òوأاسساليب تقنية وموضسوعية تأاخذ
سس -ج-لت شس-رط-ة سس-ط-ي-ف ،ط-وال الشس-ه-ر ال-ف-ارط
لول -وي -ة ل -ل -م-ت-ع-ام-ل Úالق-تصس-ادي ÚاŸن-ت-ج Úل-ه-ذه
ب -ا◊سس -ب -ان م -ن -ح ا أ
مسستوى البصسر خارج الوطن
(ماي  ،)2017وقوع  78حادثا مروريا جسسمانيا
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وق- - -ع ب- - -إاق- - -ل- - -ي- - -م اخ- - -تصس- - -اصس- - -ه- - -ا ا◊ضس - -ري ،ب - -ع- -د ت- -اأك- -ي- -د الأط- -ب- -اء اأن
التوظيف لكل متعامل اقتصسادي ،السستÒاد والتوزيع لكل حاصسل
خ-لف  101ج-ري-ح وق-ت-ي-ل Úاثن ،)02( Úح-يث العملية مسستحيل القيام بها
على الرخصسة ‘ اŸواد التالية (الشسع ،org Òالذرى  ،maisفول
وم -ق -ارن -ة ب -حصس-ي-ل-ة ن-فسس ال-فÎة م-ن السس-ن-ة ‘ ا÷زائر و‚احها مرهون
الصسوجا  ،tourteau de sojaاŸركز الفيتاميني اŸد -concen Êسس-ي-ت-م «ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل» إاع-ادة ف-تح اŸسسرح
بتوف 8000 Òيورو ،علما اأن
 tré minérale vitaminéوقد ” توزيع ا◊صسصس كالتا‹:
ا÷هوي مصسطفى كاتب لسسوق أاهراسس الذي يخضسع منذ الفارطة ( ” )2016تسسجيل ارتفاع ملحوظ
اŸصسابة طلقت بسسبب اŸرضس
الشس -ع ” org Òم- -ن -ح  ٤2رخصس -ة لسس -تÒاد ك -م-ي-ة م-ق-درة بـ سسنة  2015لعملية إاعادة تأاهيل وترميم واسسعة حسسبما ‘ عدد ا◊وادث اŸرورية ،بفارق ( )13حادثا
لول-وي-ة ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ت-غ-ذي-ة
 ٤62076ط -ن ك -م -ا ” م -ن-ح ا أ
ول ت - - -ق - - -وى ع - - -ل - - -ى –م- - -ل
م -روري -ا جسس -م -ان -ي -ا ،ك -م -ا ه -و الشس -أان أايضس -ا
علم من مدير الثقافة الطاهر عريسس.
لنعام والديوان الوطني للحبوب والبقول ا÷افة.
ا أ
أاشس-غ-ال إاع-ادة ت-أاه-ي-ل ه-ذا اŸرف-ق ال-ذي ي-ع-ود ت-اري-خ ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ع -دد ا÷رح -ى ال -ذي ارت -ف -ع
ت - -ك - -ال - -ي - -ف اح - -ت- -ي- -اج- -ات- -ه- -ا
ـ ال - - -ذرى  ” maisم- -ن- -ح  60رخصس -ة لسس -تÒاد ك -م-ي-ة م-ق-درة
بنائه إا ¤العام  1931أاسسندت إا ¤مقاولة ﬂتصسة ب-فارق ( )31ج -ري-ح-ا ،وك-ل ح-وادث اŸرور
اليومية.
لنعام.
بـ 21٤5321طن Ãن فيهم الديوان الوطني لتغذية ا أ

إعادة فتح إŸسسرح إ÷هوي
لسسوق أإهرإسس قبل نهاية نوفمÈ

ا÷سسمانية اŸسسجلة خÓل هذه الفÎة،
ـ فول الصسوجا  ” tourteauمنح  37رخصسة لسستياد كمية مقدرة
تشس-م-ل السس-ب-اك-ة وŒدي-د ال-كراسسي واÿشسبة
ج - - - -اءت ن - - - -ت - - - -ي - - - -ج - - - -ة ال - - - -ع- - - -ام- - - -ل
لنعام.
بـ ٤9051٤طن Ãن فيهم الديوان الوطني لتغذية ا أ
لن-ارة فضس Ó-ع-ن ع-دي-د ال-ت-ج-ه-يزات
وا إ
البشسري بنسسبة .% 100
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اÿاصسة بالصسوت واŸكيفات.
 28رخصسة لسستÒاد كمية مقدرة بـ 90٤1طنا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يرجى التصسال بالرقم :

055121190٤

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

أأ’ربعإء  1٤جوأن  2017م
ألموأفق لـ  19رمضسإن  1٤٣٨هـ

Ãناسشبة العيد الوطني لبÓدها

رئيـ ـسس ا÷مهوريـة
يهنئ ملكة بريطانيا
بعث رئيسض أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
إأ ¤م-ل-ك-ة أŸم-ل-ك-ة أŸت-ح-دة لÈي-ط-إن-ي-إ أل-ع-ظ-م-ى وإأي-رل-ندأ
ألشسمإلية ،إأليزأبيث ألثإنيةÃ ،نإسسبة ألعيد ألوطني لبÓدهإ،
جدد من خÓلهإ حرصسه على تدعيم عÓقإت ألصسدأقة
وألتعإون ألتي Œمع ألبلدين.
وق -إل رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه““ :إأن أح-ت-ف-إل أŸم-ل-ك-ة
أŸتحدة بعيدهإ ألوطني ،سسإنحة طيبة أأغتنمهإ أ’توجه إأليك،
ب -إسس -م أ÷زأئ -ر شس-ع-ب-إ وح-ك-وم-ة وأأصس-إل-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ب-أإح-ر
“ن -ي -إت -ن -إ لك Ãوف -ور ألصس-ح-ة وأل-ه-ن-إء وب-إ’زده-إر ل-لشس-عب
ألÈيطإ Êألصسديق““.
وأأضسإف رئيسض ألدولة قإئ““ : Óهذأ ،ويطيب ‹ أأن أأغتنم هذه
أŸن -إسس -ب -ة ألسس -ع-ي-دة أ’ج-دد لك ب-إل-غ ح-رصس-ي ع-ل-ى ت-دع-ي-م
عÓقإت ألصسدأقة وألتعإون ألتي Œمع بلدينإ““.

تبون يسشتقبل وزير الششؤوون اÿارجية الفرنسشي

الدورة الرابعة للجنة ا◊كومية رفيعة اŸسستوى قبل نهاية السسنة

لول ،عبد
اسشتقبل الوزير ا أ
اÛي- - -د ت- - -ب - -ون ،أامسس ،ب - -قصش - -ر
ا◊ك- -وم- -ة ،ال- -وزي- -ر ال -ف -رنسش -ي
لوروب- -ا والشش -ؤوون اÿارج -ي -ة،
أ
ج- -ون-إاي- -ف ل- -و دري- -ون ،ال -ذي
يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر،
حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان Ÿصش-ال-ح
لول.
الوزير ا أ
أأضسإف نفسض أŸصسدر أأنه ” خÓل
هذأ أللقإء ألذي حضسره وزير ألشسؤوون
أÿإرج -ي -ة ،ع -ب -د أل -ق -إدر مسس -إه -ل،
““ب- -حث أل -ع Ó-ق -إت أل -ث -ن -إئ -ي -ة وأأف -ق
تعزيزهإ ‘ عدد من أŸيإدين غدأة
م -وع -د أأه -م أ’سس -ت -ح -ق -إق -إت ع -ل -ى
أŸسس -ت-وى أل-ث-ن-إئ-ي ’ ،سس-ي-م-إ أل-دورة
أل -رأب -ع -ة ل -ل -ج -ن -ة أ◊ك-وم-ي-ة رف-ي-ع-ة
أŸسس -ت -وى أل -ت -ي ي -رأأسس -ه -إ أل -وزي-رأن
أأ’و’ن ل -ل-ب-ل-دي-ن ،وأŸزم-ع ع-ق-ده-إ
قبل نهإية ألسسنة أ÷إرية““.
وبهذه أŸنإسسبة ،أأعرب ألطرفإن عن
““أرت-ي-إح-ه-م-إ ل-ل-ت-طور أإ’يجإبي ألذي
سس -ج -ل-ه أل-ت-ع-إون ب Úأل-ب-ل-دي-ن خÓ-ل
ألسس - - - -ن - - - -وأت أأ’خÒة ‘ ع - - - -دي- - - -د
أÓÛت““.
وأأوضس -ح ذأت أŸصس -در أأن أل -وزي -ري-ن

مسس -إه -ل ول -و دري -ون ““ق -دم -إ ع-رضس-إ
ل - - -ل - - -وزي - - -ر أأ’ول ح - - -ول ن - - -ت- - -إئ- - -ج
مبإحثإتهمإ““.
من جهة أأخرى ،شسكلت أŸبإحثإت
““ف -رصس -ة ” خ Ó-ل -ه-إ ت-ب-إدل وج-ه-إت
أل- -ن- -ظ- -ر ح- -ول ع- -دد م -ن أل -قضس -إي -إ
أ÷ه- -وي- -ة وأل -دول -ي -ة’ ،سس -ي -م -إ ت -لك
أŸت -ع -ل -ق-ة ب-إل-وضس-ع ‘ ألسس-إح-ل و‘
أŸن -ط -ق -ة وك -ذأ م -ك-إف-ح-ة أإ’ره-إب
وألتطرف ألعنيف““.
وت - -أإت - -ي ه - -ذه أل - -زي - -إرة حسسب ذأت
أŸصس -در ““‘ سس-ي-إق ي-تسس-م ب-إل-ت-ط-ور
أŸل- -م- -وسض وأŸسس -ت -م -ر ل -ل -ع Ó-ق -إت

ألثنإئية ،كمإ تندرج ‘ إأطإر تقإليد
ألتشسإور ألقإئمة ب Úألبلدين أللذين
ت-رب-ط-ه-م-إ عÓ-ق-إت ك-ث-ي-ف-ة ومتعددة
أŸيإدين““.
إأرأدة ‘ ب -عث أل-عÓ-ق-إت أل-ت-إري-خ-ي-ة
وألودية مع أ÷زأئر وكإن جإن إأيف
لودريون قد صسرح لدى وصسوله إأ¤
أ÷زأئ - -ر أأن أل - -رئ - -يسض أل - -ف - -رنسس- -ي
إأÁإنويل مإكرون يأإمل ‘ إأعإدة بعث
أل -ع Ó-ق -إت أل -ت -إري -خ -ي-ة وأل-ودي-ة م-ع
أ÷زأئر بحزم كب.Ò
وأأكد ألوزير ألفرنسسي ““سسنتطرق إأ¤
أل- -عÓ- -ق- -إت أل- -ث -ن -إئ -ي -ة وأŸوأضس -ي -ع

مسشاهل يلتقي نظÒه الفرنسشي

أ’ق- -تصس- -إدي -ة إأضس -إف -ة إأ ¤أŸل -ف -إت
ألثقإفية وألÎبوية أŸهمة من أأجل
ت-ع-م-ي-ق أل-عÓ-ق-ة أل-ت-إري-خ-ي-ة وأل-ودية
ألتي يرغب ألرئيسض مإكرون ‘ إأعإدة
بعثهإ بكث Òمن أ◊زم““.
ك- -م- -إ أأشس -إر ل -ودري -إن إأ ¤أأن زي -إرت -ه
للجزأئر تهدف إأ ¤ألتحضس Òلزيإرة
رئيسض ألدولة ألفرنسسية إأ ¤أ÷زأئر
و““ت- -ف -ع -ي -ل ه -ي -ئ -إت ألشس -رأك -ة أل -ت -ي
نتقإسسمهإ ““ خإصسة فيمإ يتعلق بتعزيز
أللجنة رفيعة أŸسستوى ألتي يÎأأسسهإ
ألوزيرأن أأ’و’ن للبلدين.
وأأضسإف لودريون آأمل أأن تكون هذه
أل- -زي -إرة م -ث -م -رة و‡ه -دة ل -زي -إرأت
أأخ- -رى ’سس -ي -م -إ زي -إرة مسس -إه -ل إأ¤
ب- -إريسض إأضس- -إف- -ة إأ ¤زي -إرأت أأخ -رى
مرتقبة““ ،مذكرأ بأإن مإكرون جإء إأ¤
أ÷زأئ - -ر ع - -ن - -دم- -إ ك- -إن مÎشس- -ح- -إ
لÓنتخإبإت ألرئإسسية ألفرنسسية.
وأأع- -رب أل- -وزي- -ر أل- -ف- -رنسس- -ي ع- -ن
أإرأدته ‘ ““تعزيز عÓقإتنإ وتبإدل
وج- -ه- -إت أل- -ن- -ظ- -ر ح- -ول مسس- -إئ- -ل
ألسس-إع-ة أ’إق-ل-ي-م-ي-ة خ-إصسة ألوضسع
‘ ألسس - -إح - -ل ول - -ي - -ب - -ي - -إ وألشس - -رق
أ’أوسسط““.

العÓقات الثنائية وزيارة ماكرون للجزائر ﬁور اÙادثات

ششكلت أاجندة العÓقات الثنائية
والتحضش Òللزيارة اŸقبلة للرئيسس
ال -ف -رنسش -ي اÁان -وي -ل م -اك-رون إا¤
ا÷زائ -ر وك -ذا ال -وضش-ع ‘ السش-اح-ل
لره - - -اب ﬁور
وم- - - -ك- - - -اف- - - -ح- - - -ة ا إ
اÙادث - - -ات ال - - -ت- - -ي ج- - -رت ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م -ة ،ب Úوزي -ر
الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسش- -اه -ل و وزي -ر أاوروب -ا والشش -ؤوون
اÿارج- -ي -ة ال -ف -رنسش -ي ج -ان اي -ف
لودريون.
أأشسإر مسسإهل خÓل لقإء صسحفي نشسطه
منإصسفة مع نظÒه ألفرنسسي أŸتوأجد
منذ أأول أأمسض بإ÷زأئر ‘ إأطإر زيإرة عمل تدوم
يوم Úإأ ¤أأن ““أأ’جندة مكثفة ولقد أتفقنإ سسويإ
على ألبقإء على أتصسإل شسبه دأئم و منتظم حول
كإفة أŸسسإئل ألتي تسستوقفنإ وتطور أأ’وضسإع ‘
منطقتنإ““.
وق- -إل مسس- -إه- -ل إأن ““زي- -إرة ل- -ودري -ون إأ ¤أ÷زأئ -ر
سس-م-حت ل-ل-ط-رف Úب-إإع-دأد ت-ق-ي-ي-م ◊إل-ة عÓقإتنإ
ألثنإئية ألتي تعد مكثفة ومتعددة““ مشسÒأ إأ ¤أأنه
ي -جب ““ت -ك -ث -ي -ف ه -ذه أل -ع Ó-ق -ة أأك Ìوت -وسس -ي -ع -ه-إ
وتعزيزهإ ‘ كإفة ألقطإعإت““.
وأعت Èمسسإهل أأن هذأ ألتقييم ““حإمل Ÿشسإريع
جديدة““ أ’نه ““إأ ¤جإنب ألزيإرة أŸقبلة للرئيسض
مإكرون إأ ¤أ÷زأئر ألتي يجب ألتحضس Òلهإ جيدأ
لدينإ أسستحقإقإت للمشسإريع ألتي سسطرنإهإ““.
و بهذه أŸنإسسبة أأعلن مسسإهل عن ““لقإءأت مقبلة
ع -ل -ى مسس-ت-وى أأ’م-ي-ن Úأل-ع-إم Úل-وزأرت-ي ألشس-ؤوون
أÿإرج -ي -ة ل -ل -ب -ل-دي-ن وأج-ت-م-إع أل-ل-ج-ن-ة أŸشسÎك-ة
أ’قتصسإدية فرنسسإ-أ÷زأئر وكذأ أللجنة أ◊كومية
أŸشسÎك -ة رف -ي-ع-ة أŸسس-ت-وى أŸق-رر أن-ع-ق-إده-إ ‘
نهإية ألسسنة أ÷إرية ببإريسض““.
وبشسأإن ألعÓقإت ألدولية قإل مسسإهل إأنه تطرق
““مطو’““ مع لودريون إأ ¤ألنزأعإت ‘ أŸنطقة
’سسيمإ ألوضسع ‘ ليبيإ مضسيفإ ‘ هذأ ألصسدد أأن
مقإربتي أ÷زأئر و فرنسسإ ““متوأفقتإن““.
وأأكد يقول ““إأننإ نؤويد ح Óسسيإسسيإ ع Èمفإوضسإت
شسإملة بغية “ك Úليبيإ من أسستتبإب أسستقرأرهإ““.
كمإ ” ألتطرق خÓل هذه أÙإدثإت إأ ¤ألوضسع
‘ منطقة ألسسإحل خإصسة ‘ مإ‹ وذلك قبل أأيإم

من ألذكرى ألثإنية ’تفإق بإمإكو أŸنبثق عن مسسإر
أ÷زأئر.
وأأشسإر مسسإهل ‘ هذأ ألصسدد إأ ¤أأنه أسستعرضض مع
ن -ظÒه أل -ف -رنسس -ي ““أŸك -إسسب أإ’ي -ج -إب -ي -ة (ل -ه-ذأ
أ’تفإق) على غرأر تنصسيب أللجنة ألدأئمة للحوأر
ب ÚأŸإلي.““Ú
وأأضس- -إف مسس- -إه -ل أأن ““أل -ه -دف أل -رئ -يسس -ي ي -ب -ق -ى
مكإفحة أإ’رهإب ‘ هذه أŸنطقة ألتي تشسهد
أضسطرأبإت كبÒة حيث يتعزز ألتوأجد أإ’رهإبي
بإلنظر إأ ¤ألوضسع ألكإرثي ‘ ليبيإ““ ،موضسحإ أأن
م-ك-إف-ح-ة أإ’ره-إب ت-ب-ق-ى ““ه-دف-إ رئ-يسس-ي-إ““ ل-ل-ع-م-ل
أŸشسÎك ب Úأ÷زأئ - -ر وف- -رنسس- -إ وشس- -رك- -إئ- -ه- -م- -إ
أإ’قليمي Úوألدولي.Ú
وأأكد أأن ““أأ’مر يتعلق بوضسع حد لهذه ألظإهرة
Óوط -إن وم -رأف-ق-ة أأشس-ق-إئ-ن-إ ’سس-ت-ع-إدة
أل -ع -إب -رة ل  -أ
أسستقرأرهم سسوأء ‘ ليبيإ أأو ‘ مإ‹““.

إاضسفاء حركية جديدة على العÓقات الثنائية
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -إل ل -ودري -ون إأن أل -رئ -يسض أإÁإن-وي-ل
مإكرون كلفه بإإجرأء هذه ألزيإرة إأ ¤أ÷زأئر ونقل
““رسس -إل-ة ألصس-دأق-ة أل-ت-ي ت-وج-ه-ه-إ ف-رنسس-إ وألشس-عب
ألفرنسسي للجزأئر وشسعبهإ““.
وصسرح ألوزير ألفرنسسي قإئ““ Óقدمت ‘ سسيإق
تطبعه ثقة وإأرأدة إ’ضسفإء حركية جديدة وشسرأكة
نوعية على عÓقإتنإ بإلنظر إأ ¤ألعÓقإت ألقوية
أل -ت -ي Œم -ع -ن -إ وأل -وأجب ت -ع -زي -زه-إ ‘ أأ’شس-ه-ر و
ألسسنوأت أŸقبلة““ ،مضسيفإ أأن ألزيإرة أŸقبلة ألتي
سسيقوم بهإ إأÁإنويل مإكرون إأ ¤أ÷زأئر ترد كذلك

ضسمن جدول أأعمإل هذه ألزيإرة.
وم - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،أأوضس - -ح أل - -وزي- -ر
أل- -ف -رنسس -ي أأن -ه أأج -رى ﬁإدث -إت ““ج -د
م-ع-م-ق-ة““ ح-ول مسس-إئ-ل إأق-ل-ي-م-ية ودولية
شس- -ك- -لت م -ك -إف -ح -ة أإ’ره -إب ﬁوره -إ
أŸشسÎك.
وأأكد أأن ““هذأ ألعزم هو ألذي يجعلنإ
نأإمل ‘ حل سسيإسسي ‘ ليبيإ““ ،موضسحإ
أأن أ÷زأئ- -ر وف- -رنسس- -إ أت- -ف- -ق- -ت- -إ ع -ل -ى
““مضسإعفة جهودهمإ للتوصسل إأ ¤حل
سس-ي-إسس-ي شس-إم-ل يسس-م-ح ب-إ◊ف-إظ ع-ل-ى
ألوحدة ألÎأبية لليبيإ ودعم مسسإر سسÓم
ي - - -فضس - - -ي إأ ¤أسس- - -ت- - -ت- - -ب- - -إب ألسسÓ- - -م
وألطمأإنينة““.
وخلصض إأ ¤ألقول ““لقد –دثنإ مطو’ حول ألوضسع
‘ ألسسإحل ومإ‹ مع إأرأدة مشسÎكة ‘ ألتوصسل إأ¤
تنفيذ أتفإق أ÷زأئر ألذي نتمسسك به كثÒأ أ’نه
ألوسسيلة ألوحيدة Ÿكإفحة أإ’رهإب““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فنيدسس بن بلة

حملت زيإرة وزير أÿإرجية ألفرنسسي جإن أيف لودريإن ،أأمسض ،إأ ¤أ÷زأئر برنإمج عمل يعزز مسسعى
ألتعإون ألثنإئي لبلدين تربطهمإ عÓقإت “إيز وأسستثنإء يحرصض عليهإ قإدتهمإ عبد ألعزيز بوتفليقة
ومإنويل مإ كرون أللذأن لهمإ رؤوى متطإبقة أ’مهإت ألقضسإيإ ألسسإخنة وتعقيدأت ألظرف ’ سسيمإ مإ
يجري بدول أ÷وأر ومنطقة ألسسإحل من توترأت وأضسطرأبإت تسستدعي تكإتف أ÷هود وتنسسيق
أŸوأقف لتسسوية سسيإسسية بعيدأ عن أأي تصسعيد وعنف.
ظهر هذأ جليإ من خÓل مإ صسرح به ألوزيرأن عبد ألقإدر مسسإهل ونظÒه ألفرنسسي ألذي تدخل زيإرته
لبÓدنإ ‘ إأطإر ضسبط ملفإت وترتيب زيإرة ألرئيسض أÁإنويل مإكرون أŸرتقبة هذه أأ’يإم .وسسبق
للرئيسض ألفرنسسي أأن أأبدى إأرأدة سسيإسسية ‘ إأعطإء نفسض آأخر للعÓقإت ألثنإئية ،معتÈأ أ÷زأئر شسريكإ
أسسÎأتيجيإ ‘ أŸنطقة وﬁورأ جيو سسيإسسيإ– ،ل عÈه ألتعقيدأت وألنزأعإت وتقرب وجهإت ألنظر
ب Úأ’طرأف أŸتنإحرة سسوأء ‘ ليبيإ أأو منطقة ألسسإحل ألتوأقة إأ ¤أ’سستقرأر وألتكإمل وألتنمية
أŸسستدÁة أŸعول عليهإ ‘ بعث أأ’مل ووقف ألنزوح ألبشسري بعد موجة أإ’رهإب أأ’عمى ألتي تسستغل
هشسإشسة أŸؤوسسسسإت وضسعف أأ’دأء لزرع أŸوت وألقنوط.
أأكد مإكرون على هذأ ألتوجه قبل توليه ألرئإسسة وجدده أأك Ìمن مرة ،آأخرهإ زيإرته إأ ¤مإ‹ مشسيدأ
ب -ج -ه -ود أل-وسس-إط-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ت-ذويب أÓÿف-إت ب Úأأ’ط-رأف أŸإل-ي-ة وأإق-ن-إع-ه-إ ب-خ-ي-إر أل-تسس-وي-ة
ألسسيإسسية أعتمإدأ على ألذأت دون تدخل خإرجي عسسكري .وهو مإ حدث مع إأمضسإء أتفإق ألسسلم
وأŸصسإ◊ة ألذي مرت عليه سسنتإن .وهو أتفإق منبثق عن مسسإر أ÷زأئر أÙطة أŸفصسلية Ÿسسعى
أ◊ل ألسسلمي ‘ ليبيإ ألغإرقة ‘ أضسطرأبإت ومشسإحنإت فصسإئل تدير ظهرهإ للتسسوية غ Òمدركة
ÿطورة ألوضسع على وحدة وسسÓمة ألبÓد ألÎأبية.
هذه أ’ضسطرأبإت ‘ أŸنطقة ،أŸسستغلة من أأطرأف تخوضض موأجهإت وحروب بإلوكإلة عن جهإت
تعمل مإ ‘ أŸسستطإع من أأجل تغذية ألنزأع ◊سسإبإت مصسلحية وصسرأعإت نفوذ ونهب ثروأت ،هي ألتي
وجدت أ’هتمإم ألبإلغ من طرف أ÷زأئر وبإريسض أللت Úتضسعإن ﬁإربة أإ’رهإب ‘ أأو ¤ألغإيإت
وأأ’هدأف .ظهر هذأ ‘ رزنإمة ﬂتلف زيإرأت وفود ألبلدين ،منهم حإليإ وزير أÿإرجية لوديإن
أŸشسدد ‘ تصسريحإته على أأن أإ’رهإب هو أÿطر ألدأئم وموأجهته مسسأإلة مصسÒية ‘ أسسÎأتيجية
إأعإدة أ’سستقرأر لليبيإ وألسسإحل عإمة.
إأنهإ ألورقة أ◊إسسمة ‘ معركة ألبنإء Ÿنطقة تآإكلت بإ◊روب وأأثقلت كإهلهإ نزأعإت كثÒأ مإ كإنت
ﬁركة من قوى أÿإرج .نزأعإت –ت أأغطية وتسسميإت متعددة ،تقإسسمت فيهإ ألوظإئف وأأجمعت
على هدف وأحد وحيد :ضسرب أسستقرأر ألدول وإأدخإلهإ إأ ¤أÛهول .وألنتيجة أنتشسإر عصسإبإت
Óوطإن ،ونزوح أأموأج ألبشسر ‘ هجرأت ’ تتوقف نحو ألشسمإل Îﬂقة
أإ’رهإب وأ÷رÁة ألعإبرة ل أ
ألقلعة أأ’وروبية أÙصسنة ،متجإوزة أ◊وأجز وأŸمنوعإت.
عندهإ أأدركت ألعوأصسم أÿطر ألقإدم وأقتنعت بحتمية ألبحث عن بدأئل أأخرى تعزز أ’سستقرأر ‘
منإطق تلتهب بنÒأن حروب أأشسعلهإ غÒهإ .عند هإ فقط أأدرك من ظل يÎدد ويروج أ’شسيإء مإ أأنزل
ألله بهإ من سسلطإن ضسرورة ألكف عن أ’نتقإئية ‘ ألتعإمل مع أإ’رهإب وقإعدة ““تخطي رأسسي““ أ’ن
جرأئمه تضسرب بوحشسية أ÷ميع.

كعوان يسشتقبل سشف ÒالصشÚ

تطوير الشسراكة الثنائية ‘ ›ال اإلعÓم

أاع -رب سش-ف Òالصش Úب-ا÷زائ-ر ي-ان-غ ي-ان-غ-ي-و امسس
عن اسشتعداد بلده لتطوير الششراكات مع ا÷زائر
لعÓ- -م ال- -ذي ي- -وف- -ر ف- -رصش- -ا ل- -ت -ب -ادل
‘ ›ال ا إ
اÈÿات ب -فضش -ل ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات السش-يÈان-ي-ة
حسشبما جاء ‘ بيان لوزارة التصشال.
أأكد ألدبلومإسسي ألصسيني لدى أسستقبإله من طرف وزير
أ’تصس -إل ج-م-إل ك-ع-وأن إأم-ك-إن-ي-ة ““أŸضس-ي ق-دم-إ ب-وتÒة
أأسسرع““ من ألقطإعإت أأ’خرى.
أأوضسح ألبيإن أأنه ” بهذه أŸنإسسبة ألتطرق إأ ¤ألعديد
من أÛإ’ت ’ سسيمإ ألتكوين وتطوير ألعتإد وألرقمنة
وت - -ب - -إدل ألÈأم - -ج ونشس - -ر وسس - -إئ - -ل أإ’ع Ó- -م ‘ ألصسÚ
وأ÷زأئر.
وأأصسر كعوأن ألذي رحب بإ’سستعدأد ألكب Òألذي أأبدته
ألصسŒ Úإه أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ضس -رورة ت -ع -زي -ز أل -ت -ب-إد’ت
وألتعإون ‘ ›إل تكوين ألصسحإفي Úومهنيي أإ’عÓم

مشسÒأ إأ ¤أأن هذأ ألفصسل أŸتعلق بـ ““بدء تعليم أللغة
ألصسينية لن يتأإخر““ أ’نه يشسكل ““معÈأ حقيقيإ للتفإهم
أ÷يد ب Úشسعبينإ““.
و عرج أللقإء على “““يز““ ألعÓقإت ب Úأ÷زأئر وألصسÚ
ح -يث سس -م -ح ب -إإب -رأز م -ك -إسسب ألشس -رأك-ة أ’سسÎأت-ي-ج-ي-ة
ألشسإملة ألتي Œمع ألبلدين.
كإن أللقإء منإسسبة لتثم Úمسستوى ““ألثقة أŸتبإدلة““ ألتي
“يز ألتعإون ألذي ““يعكسض بجدأرة““ ألصسدأقة ““أ◊قيقية““
ألتي ترويهإ صسفحإت ألتإريخ أŸشسÎك حيث ذكر ألوزير
بـ ““تدشس Úألصس ÚلعÓقإتهإ ألدبلومإسسية مع أ◊كومة
أŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة أ÷زأئ-رية سسنة  .““195٨ك -م-إ ذك-ر
ألسسف Òألصسيني Ãوقف أ÷زأئر أŸسسإند لدخول ألصسÚ
إأ ¤أأ’· أŸتحدة بفضسل ألرئيسض بوتفليقة ألذي كإن
آأنذأك وزيرأ للشسؤوون أÿإرجية““.

خÓل زيارة مفاجئة

حسسبÓوي يدعو ا ¤اسستغÓل فضساءات مركز بي Òوماري كوري
ق- -رر وزي -ر الصش -ح -ة والسش -ك -ان وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات
ﬂت -ار حسش -ب Ó-وي ال -ذي أاج-رى زي-ارة م-ف-اج-ئ-ة Ÿرك-ز
ب -ي Òوم-اري ك-وري ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
ظروف التكفل Ãرضشى السشرطان إارسشال ÷نة تقنية
م -ك -ون-ة م-ن خÈاء ل-دراسش-ة ““ك-ل الم-ك-ان-ي-ات م-ن أاج-ل
اسشتغÓل أافضشل للفضشاءات اŸتوفرة““ ‘ مصشلحة تششريح
لمراضس حسشبما أافاد به بيان للوزارة.
ا أ
أأشس -إر أل -ب -ي -إن أأن -ه ‘ مصس -ل -ح -ة عÓ-ج أأ’ورأم ““أأدرك
ألوزير حجم ألعمل ألذي تقوم به ألفرق ألطبية وشسبه
ألطبية ألتي توأجه طلبإ غﬁ Òدود ‘ ظل غيإب
متإبعة مسسإر أŸريضض وكذأ غيإب شسبكة تكفل من
شسأإنهإ أأن تسسهر على مرأفقة وأسستغÓل فضسإءأت طب
أأ’ورأم أ÷ديدة ألتي ” فتحهإ دأخل ألبÓد““.
ك- -م- -إ أأوضس -ح أل -ب -ي -إن أأن زي -إرة مصس -ل -ح -ة تشس -ري -ح
أأ’م- -رأضض كشس- -فت أأن أل- -فضس- -إء أıصسصض ل- -ه- -ذأ
ألنشسإط ““’ يوفر كل أŸتطلبإت للعمإل““ مؤوكدأ أأنه

““سسيتم أرسسإل ÷نة تقنية من أÈÿأء Ÿركز بيÒ
م- -إري ك- -وري م- -ن أأج -ل درأسس -ة ك -ل أ’م -ك -إن -ي -إت
’سستغÓل أأفضسل للفضسإءأت أŸتوفرة خإصسة تلك
أŸوجودة بإلطوأبق ألسسفلية““.
أأم -إ ف -ي -م -إ ي -خصض أل -ع Ó-ج ب -إأ’شس-ع-ة ““أأشس-إد““ وزي-ر
ألصس -ح -ة ب -إل -ع -م -ل أل -ذي أأ‚زت -ه أل -ف -رق م-ت-ع-ددة
أل- -ت- -خصسصس- -إت ل- -ه- -ذه أŸصس -ل -ح -ة ك -م -إ درسض م -ع
أŸسسؤوول Úأ◊إضسرين أمكإنيإت تطوير وعصسرنة
معدأت ألعÓج بإأ’شسعة.
وخÓل زيإرته Ÿصسلحة أأمرأضض ألدم خإصسة وحدة
زرأعة ألنخإع ألعظمي شسدد ألوزير على ضسرورة
تعزيز أأ’سسرة أıصسصسة Ÿصسلحة أأمرأضض ألدم
وكذأ مرأفقة وتطوير عملية زرع ألنخإع ألعظمي
ب -إŸرك -ز أ’سس -تشس -ف -إئ -ي أ÷إم -ع-ي ب-ب-ن-ي مسس-وسض
وسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -إسض وب -إت-ن-ة إأضس-إف-ة إأ ¤أŸؤوسسسس-ة
أ’سستشسفإئية أ÷إمعية بوهرأن.

ط- -رف أل- -ه- -ي- -ئ- -إت أŸع- -ن- -ي- -ة وتشس- -ج -ي -ع أŸشس -إري -ع
أإ’سس -ت -ث -م -إري-ة ل-ت-ج-إوز أŸل-ي-ون و 250أأل-ف ه-ك-ت-إر
أÙققة حإليإ ،مطإلبإ ألفÓح Úبإلعمل على توسسيع
أŸسس-إح-إت أŸسس-ق-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أأ’رق-إم أإ’ق-تصس-إدية
أŸسس -ط -رة ‘ إأن-ت-إج أ◊ب-وب وأل-ف-وأك-ه وأÿضس-روأت
أل -ت -ي ل -ق -ي بشس -أإن -ه -إ أرت -ي -إح -إ ‘ م-ردوده-إ خ-إصس-ة
أ◊وأمضض وهو مإ أأكده للمسستثمرين أÿوأصض ألذين
يحتإجون للمرأفقة وألدعم مإدأمت أŸشسإريع ألتي
يسسÒونهإ نإجحة بكل أŸقإييسض كمإ هو أ◊إل لدى
أŸسستثمر بن نإجي Ãنطقة بئر ألصسفصسإف ألذي
ب- -ح -وزت -ه م -ركب ل -ل -تÈي -د ووح -دة ت -وضس -يب أŸوأد
ألفÓحية بطرق تقنية حديثة .حيث أأكد من خÓل
ذأت أŸسستثمر ألشسإب أأن مرأفقة ألشسبإن يعد عإمÓ
Ÿنح ألثقة ‘ هذه ألفئة ألتي “تلك أأفكإرأ ومهإرأت
لتطوير ألقطإع .
وب-خصس-وصض وف-رة م-ن-ت-وج أل-ف-وأك-ه حث أŸسس-ت-ثمرين
على ألدخول ‘ شسرأكة مع أأصسحإب رؤووسض أأ’موأل
إ’نشس -إء وح -دأت –وي -ل -ي-ة ضس-م-إن-إ إ’ن-ت-إج أل-فÓ-حÚ
وأÙإف-ظ-ة ع-ل-ى ه-إمشض أل-رب-ح ل-دي-ه-م.وب-خصسوصض
ألنوعية أŸتوفرة ‘ ألسسوق ألوطني وجه ألوزير نفسسه

ندأء للمسستثمرين أÿوأصض لتحقيق أإ’كتفإء ألذأتي
وبعدهإ ألتوجه نحو ألتصسدير ألذي ليسض ببعيد عن
طموح أ÷زأئري Úخإصسة بذأت أŸنطقة ،لكن ⁄
يفوت وزير ألفÓحة ألفرصسة دون دفع ألفÓح Úلفتح
Óط-إرأت أل-فÓ-ح-ي-ة أŸت-خ-رجة من
م-ن-إصسب شس-غ-ل ل -إ
أ÷إم -ع -إت وأŸع -إه -د وه -و م -إ سس -ي -ك -ث -ف أل -نشس-إط
أل-فÓ-ح-ي بصس-ورة ع-ل-م-ي-ة وÃك-ن-ن-ة وت-ك-ن-ول-وج-يإ من
شس -أإن -ه -إ مضس -إع-ف-ة أإ’ن-ت-إج أل-فÓ-ح-ي أل-ذي ي-ع-د م-ن
ألتحديإت ألكÈى ألتي توأجه قطإعه يقول ألوزير
نفسسه تربية أŸإئيإت وتوسسيع نشسإطه لتلبية ألسسوق
ألوطنية وأÙلية من أأ’سسمإك وبأإسسعإر مدروسسة
وهذأ من خÓل وقوفه على إأعطإء إأشسإرة أسستغÓل
سس -وق أ÷م -ل -ة ل -ب -ي-ع ألسس-مك ،ح-إث-إ ألصس-ي-إدي-ن ع-ل-ى
أسس-ت-غÓ-ل أإ’م-ك-إن-ي-إت أŸت-وف-رة ’سس-ت-ق-رأر أأ’سسعإر
أÿإصسة بهذه أŸإدة يشس Òألوزير.
هذأ وقد أأقإم ذأت ألوزير حفل توزيع آأ’ت أ◊صسإد
وأ÷رأرأت على ألفÓح ‘ Úغمرة إأعطإء إأشسإرة
أنطÓق حملة أ◊صسإد وألدرسض Ãنطقة ألشسرأيط
ببلدية ألشسلف ،كمإ منح إأشسإرة أنطÓق لنشسإط وحدة
معإ÷ة بذور أ◊بوب.

بوعزقي من الششلف :توسسيع اŸسساحات اŸسسقية رهان Ÿضساعفة مردود منتوج ا◊بوب
شش -دد وزي -ر ال -فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وعزقي ،على
ت -وسش -ي -ع اŸسش -اح -ات اŸسش -ق -ي -ة ب -ه -دف –ق -ي -ق
له -داف اŸسش -ط -رة ،وك -ذا م -راف -ق -ة الشش -ب-اب
ا أ
اŸسشتثمر و تدعيمه باŸكننة ا◊ديثة بعدما
عرف مردود ا◊بوب تراجعا.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

حسسب ب -وع -زق -ي ف -إإن أأغ-لب و’ي-إت أل-وط-ن م-إزألت
تشسكو من توسسيع عقإرهإ ألفÓحي خإصسة فيمإ يتعلق
بإŸسسإحإت أŸسسقية على غرأر ألشسلف ألتي “تلك
ك- -ل أŸؤوهÓ- -ت وأإ’م- -ك -إن -ي -إت أŸإئ -ي -ة و أأ’رأضس -ي
ألشسإسسعة غ Òأأن أŸسسإحإت أŸسسقية بهإ ’زألت
ضسعيفة فمن جملة  55أألف هكتإر أŸسسطرة – ⁄قق
سسوى  27أألف هكتإرأ ◊د ألسسإعة و ألذي حسسبه كإن
من أŸفروضض ألوصسول إأ 70 ¤قنطإرأ ‘ ألهكتإر وهو
م- -إ  ⁄ي- -ت- -ح- -ق- -ق ح- -إل- -ي -إ ح -يث يÎأوح أŸردود بÚ
12و17قنطإرأ ‘ ألهكتإر ألوأحد.
حسسب أل -وزي -ر ف -إإن –ق-ي-ق أأك Ìم-ن م-ل-ي-و Êه-ك-ت-إر
كمسسإحإت مسسقية يتطلب جهودأ كبÒة ومرأفقة من

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األربعاء  ١٤جوان  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩رمضضان  ١٤٣٨هـ

يتمتع بصشÓحيات دسشتورية بعيدأ عن ألوظيفة ألسشتششارية

›لسش حقوق اإ’نسشان باŸرصشاد ’أي خروقات وانتهاكات

العدد
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أكدت على أهمية ألتحول ألطاقوي ،زروأطي:

تأاجيل منتدى ا’سشتثمار ‘ الطاقات اŸتجددة إا ¤نهاية العام

فافا :ألهيئة ل تتعارضس مع ألسشلطة ألقضشائية

لضشافة إأ ¤تقد Ëتوصشيات ومقÎحات
لنسشان ألكث Òمن ألصشÓحيات له ،حيث با إ
أعطت دسشÎة أÛلسس ألوطني ◊قوق أ إ
لنسشان
لنذأر أŸبكر ،تقييم أحÎأم حقوق أ إ
وآأرأء للحكومة وألŸÈان ،يؤودي مهامه أŸنصشوصس عليها ‘ ألقانون منها أŸرأقبة وأ إ
لنسشان ،مثلما أبرزته رئيسشة أÛلسس فافا سشيد
لعÓم وألتصشال لÎقية حقوق أ إ
إأ ¤جانب أŸبادرة بأاعمال ألتحسشيسس وأ إ
ÿضشر بن زروقي.

سصعاد بوعبوشس
ب -ع -د –ول اÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق-وق
اإلنسضان إا ¤هيئة دسضتورية  ⁄يعد يكتفي
بالدور السضتشضاري كما كان ‘ السضابق،
ب -ح -يث ل -دى تسض -ج-ي-ل-ه أاي خ-روق-ات ي-ت-م
القيام بتحقيق حولها وتقد Ëتقرير أاو
اقÎاح حلول ‡كنة والتدخل إاذا أامكن
ح -ت -ى ع -ن ط -ري -ق ال -وسض -اط -ة م -ن خÓ-ل
التدخل ب Úاإلدارة وطالبي اŸسضاعدة،
إا ¤جانب التدخل ‘ النصضوصس التشضريعية
اŸتعلقة بحقوق اإلنسضان من خÓل ÷نة
الشض - -ؤوون ال - -ق - -ان- -ون- -ي- -ة ،ح- -يث ت- -ت- -ق- -دم
ب- -اقÎاح- -ات سض- -واء ك- -ان ال -ق -ان -ون ع -ل -ى
مسضتوى ا◊كومة أاو الŸÈان.
وأاوضض- -حت رئ -يسض -ة اÛلسس ال -وط -ن -ي
◊قوق اإلنسضان ،أامسس ،بالقناة اإلذاعية
األو ،¤أان صضÓحيات هيئتها ل تتقاطع
مع السضلطة القضضائية ،بحيث يدرسس كل
ح- -الت ان- -ت -ه -اك ح -ق -وق اإلنسض -ان ال -ت -ي
يعاينها أاو تبلّغ إا ¤علمه ،ويقوم باتخاذ
اإلجراء اŸناسضب ‘ هذا الشضأان .ويعرضس
نتائج –قيقاته على السضلطات اإلدارية
اŸعنية ،وإاذا اقتضضى األمر ،على ا÷هات
القضضائية اıتصضة.
وأاشضارت إا ¤أان الدسضتور جاء Ãجلسس
جديد من حيث التعريف بداية بالتسضمية
ك- -ون- -ه ›لسض -ا ول -يسس ه -ي -ئ -ة ،إا ¤ج -انب
صضÓحياته ،وتعزز ذلك بالقانون ١٣– ١٦
اÙدد لتشضكيلة اÛلسس بغرضس “كينه
من اŸسضاهمة ‘ ترقية وحماية حقوق
اإلنسض -ان ‘ إاط -ار دول -ة ا◊ق وال -ق -ان-ون،
بحيث أان الرئيسس ينتخب من قبل أاعضضاء
اÛلسس وليسس معينا وÁنع أان يجمع بÚ
عدة وظائف وهو ما ” Œسضيده.
إا ¤جانب أاداء مهامه من خÓل ما ورد
‘ ا- - Ÿادة  ٢٤م-ن ال-ق-ان-ون  ١٣–١٦عÈ
تشضكيل ÷ان دائمة ما يعني صضÓحيات
أاوسضع ،وبالفعل ” تشضكيل ÷ ٦ان تتعلق
ب -الشض -ؤوون ال -ق -ان -ون -ي -ة ا◊ق -وق اŸدن -ي -ة
السض - -ي - -اسض - -ي - -ة ،ا◊ق - -وق الق - -تصض - -ادي - -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ،شض-ؤوون
اŸرأاة الطفل والفئات الهشضة ،اÛتمع

اŸد ،Êالوسضاطة ،وانتخاب رؤوسضاء هذه
اللجان من طرف أاعضضاء اÛلسس ،مع
التأاكيد على تفرغهم التام ألداء وظيفتهم،
ن - -اه - -يك ع- -ن إاح- -داث اŸك- -تب ال- -دائ- -م
اŸتكون من رئيسضة اÛلسس و ٦رؤوسضاء
÷ان واألم Úالعام الذي يحضضر نشضاط
اÛلسس قانونه الداخلي برنامج عمله.
وحول كيفية عمل اÛلسس ‘ اŸيدان
أاوضض- -حت ف -اف -ا أان -ه Áث -ل ع -ن ط -ري -ق 5
م- -ن- -دوب- -ي- -ات ت -نصضب ب -ك -ل م -ن ا÷زائ -ر
قسض -ن -ط -ي -ن -ة وه-ران بشض-ار ورق-ل-ة وسض-ي-ت-م
ت-زوي-ده-ا ب-ك-ل ال-وسض-ائ-ل ل-ت-كون متواجدة
وعلى علم بكل ما يجري على مسضتوى
إاق - -ل- -ي- -م ا÷زائ- -ر ،مشضÒة إا ¤أان األزم- -ة
الق- -تصض- -ادي- -ة ل ت- -ق -ل -ل م -ن مصض -داق -ي -ة
اÛلسس الذي يسضعى إا ¤تكريسس حماية
وترقية حقوق اإلنسضان بزيارات مفاجئة
للمسضتشضفيات ،اŸدارسس ،ا÷امعات وأاي
خ-روق-ات ◊ق-وق اŸواط-ن ي-ق-وم ب-ك-ت-اب-ة
تقارير حولها ترفع إا ¤ا÷هات اıتصضة
خ -اصض -ة وأان أاغ -لب الشض -ك -اوى اŸسض -ت-ل-م-ة
قانونية.
وب -خصض -وصس ال -ت -ق -ري -ر السض -ن-وي ال-ذي
سضÒف - -ع إا ¤رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة أاك- -دت
رئيسضة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسضان
أان -ه ” إاع -داده و–ري -ره وسض-ي-ت-م إارسض-ال-ه
Óدارات وا◊ك -وم -ة وح -ت -ى السض -ف -ارات
ل -إ

وال- -ه- -ي- -ئ -ات غ Òا◊ك -وم -ي -ة ،إا ¤ج -انب
التنسضيق مع الهيئات اإلقليمية والدولية
وسضتكون للمجلسس رئاسضة للشضبكة العربية
Ÿؤوسضسض- -ات ح- -ق- -وق اإلنسض- -ان اب -ت -داء ١٤
أاكتوبر Ÿ ٢٠١٧دة سضنة كاملة ،مشضÒة إا¤
أان الهدف هو اسضÎجاع مركز اÛلسس
من خÓل احتÓله Ÿركز «أا» Ãطابقته
Ÿب -ادئ ب-اريسس وال-ت-ي ف-ق-ده-ا واح-تÓ-ل-ه
حاليا Ÿركز «ب» أاي غ Òمطابق جزئيا.
وفيما تعلق Ãلف الÓجئ Úقالت إان
موقف اÛلسس نابع من موقف ا÷زائر
وهذا ليسس بالغريب عنها فهي معروفة
بجانبها اإلنسضا Êواسضتقبالها ألفواج كثÒة
م-ن الÓ-ج-ئ Úوال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م لسض-ي-م-ا م-ن
ا÷انب اإلنسض- -ا Êوالل -ت -زام Ãب -دأا ع -دم
الرد ،معربة عن أاملها ‘ إاصضدار تشضريع
وط -ن -ي ي -ت -ع -ل -ق ب -إانشض-اء م-رك-ز الÓ-ج-ئÚ
واإليواء باŸوازاة مع ا÷هود التي تبذل
‘ اŸيدان.
وح -ول ح -ق -وق اŸع -ت-ق-ل Úالسض-ي-اسض-يÚ
الصضحراوي Úأاشضارت فافا إا ¤أان اÛلسس
ل Áلك سضوى اŸسضاندة ،وسضيتم خÓل ٢٠
Óدارة
جوان ا÷اري باŸدرسضة الوطنية ل إ
تنظيم ملتقى حول الÓجئ ÚالصضحراويÚ
Ãشض -ارك -ة وزارة اÿارج-ي-ة وم-ت-خصضصضÚ
إا ¤جانب ‡ثل Úعن اŸؤوسضسضة الوطنية
◊قوق اإلنسضان الصضحراوية.

أع- -ل- -نت وزي -رة أل -ب -ي -ئ -ة وأل -ط -اق -ات
أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي ،عن
ت- - -أاج- - -ي- - -ل م- - -ن - -ت - -دى أع - -م - -ال خ - -اصس
ب-السش-ت-ث-م-ار ‘ أل-ط-اق-ات أŸت-جددة ،إأ¤
نهاية ألعام أ÷اري ،بعدما كان مقررأ
أنعقاده أمسس با÷زأئر ،وألذي يندرج
‘ إأط- -ار ت- -ط- -ب- -ي -ق ب -رن -ام -ج دع -م ه -ذه
لوروب-ي
أل -ط -اق-ات ،م-ن ط-رف أل–اد أ أ
Ãوجب ألت- - - -ف- - - -اق أÈŸم ‘  13مارسس
بÈوكسشل.

حياة .ك
تصصوير :عباسس تيليوة

جاء تصضريح الوزيرة زرواطي ،هذا ،عقب
اسض -ت -ق -ب -ال -ه -ا ،أامسسÃ ،ق -ر وزارت -ه -ا ،رئ -يسس
م -ف -وضض -ي -ة ال–اد األوروب -ي ب-ا÷زائ-ر ج-ون
اورورك ،ال -ذي خصض -ه -ا ب -زي -ارة ›ام -ل-ة” ،
خÓ- -ل- -ه- -ا ت -ب -احث وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر وت -ب -ادل
اŸع- - - -ل - - -وم - - -ات ح - - -ول
اŸسض - -ائ - -ل اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب -ال -ب -ي -ئ -ة ،م-ن-ه-ا مسض-أال-ة
الطاقات اŸتجددة.
ق- - - -الت زرواط - - -ي ‘
هذا السضياق إان ال–اد
األوروبي شضريك أاسضاسضي
‘ العديد من الÈامج اŸتعلقة بالبيئة ،للدفع
ب -ال -ت -ن -م -ي -ة والق -تصض -اد األخضض-ر ،م-ن خÓ-ل
اŸشض - -اري - -ع اÿاصض - -ة Ãع- -ا÷ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات
والق- -تصض- -اد األخضض- -ر ،وك- -ذا تسض- -ي ÒاŸوارد
الطبيعية ‘ إاطار التنمية اŸسضتدامة.
وأاوضضحت ‘ ردها على أاسضئلة الصضحافة
أان العمل مع ال–اد األوروبي يتم ‘ إاطار
التعاون والتحاور ،والهدف من زيارة ‡ثل
اŸفوضضية للوزارة ،مشضÒة إا ¤الدعم الكبÒ
الذي تقدمه هذه الهيئة للمجتمع اŸد.Ê
وبالنسضبة للطاقات اŸتجددة ،التي أاسضندت
لوزارة البيئة ،أابرزت الوزيرة أان هناك عمÓ

ت -نسض-ي-ق-ي-ا م-ع وزارة ال-ط-اق-ة ال-ت-ي ك-انت ه-ذه
ال -دائ -رة ت -اب-ع-ة ل-ه-ا ق-ب-ل ال-ت-ع-دي-ل ا◊ك-وم-ي
األخ ،Òل- -ن- -ق- -ل وإادم- -اج إاط- -ارات ال -ط -اق -ات
اŸتجددة ‘ الهيكل الوزاري.
وم- -ن ج- -ان- -ب- -ه ه- -ن- -أا ج -ون اورورك سض -فÒ
مفوضضية ال–اد األوروبي با÷زائر الوزيرة،
وقال إان لديها Œربة من خÓل نشضاطها ‘
اÛتمع اŸد Êوبالتا‹ «فهي تعرف اÛال
جيدا وأاعتقد أانها سضتقوم بدور مفيد وفعال».
ك -م -ا –دث ع -ن اŸل-ف-ات ال-ه-ام-ة ل-ل-وزارة
أاب -رزه -ا ال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،ال-ت-ي ت-ك-تسض-ي
أاهمية بالغة – حسضبه – ‘ ظل التحول الذي
تسض -ع -ى ا÷زائ -ر إا ¤اسض -ت -ح -داث -ه ‘ اÛال
ال -ط -اق -وي ،ب -ال -ل -ج -وء إا ¤إان -ت -اج واسض -ت-غÓ-ل
الطاقات النظيفة اŸتجددة ،بدل الطاقات
التقليدية.
وق- -ال ‘ تصض- -ري -ح ل -لصض -ح -اف -ة إان ال–اد
األوروب - -ي ل - -دي - -ه ب- -رام- -ج مشضÎك- -ة ي- -ج- -ري
Œسضيدها با÷زائر ‘ إاطار التعاون ،مشضÒا
إا ¤ف - - - - - - - - - - - - -رق اÈÿاء
األوروب- - - - -ي Úال - - - -ذي - - - -ن
يجتمعون بصضفة منتظمة
ح- -ول مسض- -أال- -ة ال- -ط -اق -ة
ع - -م - -وم - -ا وال - -ط - -اق- -ات
اŸت -ج -ددة ال -ن-ق-ي-ة ع-ل-ى
وجه أاخصس.
ويذكر أانه من أاهم اŸشضاريع التي تهدف
إا ¤اÿروج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-ط-اق-ات ال-تقليدية
اŸعتمدة على النفط والتوجه نحو الطاقات
اŸتجددة ،برنامج إلنتاج  ٤آالف ميغاواط،
يرمي إا ¤ترقية النجاعة الطاقوية با÷زائر.
ويهدف برنامج الدعم األوروبي للطاقات
اŸتجددة ،إا ¤دعم السضلطات العمومية ‘
م- -راج- -ع- -ة وإاع -داد األج -ه -زة اŸؤوسضسض -ات -ي -ة،
والسض-ي-اسض-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اÓŸئمة ،لتجسضيد
السضياسضات الطاقوية اŸسضتدامة ،من خÓل
ت- -ع- -م- -ي -م ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وال -ن -ج -اع -ة
الطاقوية.

معا÷ة النفايات وا’قتصشاد
اأ’خضشر ...مششاريع مششÎكة
مع ا’–اد اأ’وروبي

لسشرأئيلية
ألعقيد بوروينة حول خمسشينية حرب  1967ألعربية  -أ إ

اŸششاركة ا÷زائرية اŸميزة أاعادت الثقة للجيشش اŸصشري
أكد أŸتدخلون أمسس ‘ ندوة تاريخية نظمتها جمعية مششعل ألششهيد بالتنسشيق مع يومية أÛاهد ،تخليدأ لششهدأء أ◊رب
لسش-رأئ-يلية ‘ جوأن  1967وت-ك-رÁا ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،أن مشش-ارك-ة أل-ق-وأت أل-عسش-كرية أ÷زأئرية ‘ هذه
أل-ع-رب-ي-ة أ إ
أ◊رب ،إأ ¤جانب أششقائنا أŸصشري Úمتميزة من حيث ألكم وألكيف وألتضشحيات ألتي قدمها أ÷زأئريون ‘ موأجهة ألعدو
ألصشهيو ،Êوقد أسشفرت أŸعارك عن أسشتششهاد 56جنديا جزأئريا.

سصهام بوعموشصة
تصصوير :فواز بوطارن
أابرز العقيد عبد القادر بوروينة ‡ثل عن
وزارة ال -دف -اع ال -وط-ن-ي ،ال-بÓ-ء ا◊سض-ن ال-ذي
أابÓ- -ه الضض- -ب- -اط ا÷زائ- -ري- -ون خ Ó-ل ا◊رب
العربية اإلسضرائيلية ‘  ١٩٦٧وحرب أاكتوبر
 ،١٩٧٣بوقوفهم إا ¤جانب إاخوانهم اŸصضريÚ
ومسض -اع -دت -ه -م ‘ رد ال-ع-دو الصض-ه-ي-و Êال-ذي
تلقى ضضربة قاسضية ،قائ Óإان مشضاركة ا÷يشس
الوطني الشضعبي سضليل جيشس التحرير الوطني
‘ حرب السضتة أايام يعد زيادة جديدة لفÎة
تاريخية أا‚ز خÓلها جيشضنا بطولت ،وهي
اف- -ت- -خ- -ار واع- -ت- -زاز ل- -ل -ج -زائ -ر ال -ت -ي أاك -دت
مسض- -اع- -دت- -ه- -ا الÓ- -مشض- -روط -ة وال ﬁÓ-دودة
للمصضري.Ú
وأاضض -اف ال -ع -ق -ي -د ب -وروي-ن-ة أان ،اŸشض-ارك-ة
ا÷زائ -ري -ة ك -انت م -ت -م -ي -زة م -ن ح -يث ال -ك -م
وال-ك-ي-ف وال-تضض-ح-ي-ات أاع-ادت ال-ث-ق-ة ل-ل-جيشس
اŸصض -ري وال -ف -رصض -ة إلع -ادة تشض -ك-ي-ل ن-فسض-ه،
بعدما فقد كل معداته ،كما أاظهر فيها أافراد
األلوية شضجاعة وإاقداماÃ ،شضاركة  ١٤أالف
ضض -اب -ط وضض -ب -اط صض -ف وب-ق-رار م-ن ال-رئ-يسس

ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن ،ب-ح-يث أاث-ب-ت-وا أان
ا÷زائر وفية لقيم ا◊رية إا ¤جانب األشضقاء
ودائما ‘ الصضفوف األو.¤
و‘ هذا الصضدد ،أاوضضح العقيد بوروينة أان
حرب  ٦أايام كانت أاهم مرحلة ‘
ال- -ك- -ي- -ان الصض- -ه -ي -و Êال -ذي أاع -اد
تشض- -ك- -ي- -ل اÿري- -ط- -ة ا÷غ -راف -ي -ة
إلسض -رائ -ي -ل وضض-اع-ف م-ن اح-تÓ-ل
األراضض -ي ،وب -اŸق -اب-ل Áث-ل أاسض-وأا
األيام ‘ التاريخ اŸصضري الذي
ك -انت ق -وات -ه اŸسض -ل -ح -ة م -ن -ه -ارة
ومعنويات شضعبها أايضضا ،مشضÒا إا ¤أان نكسضة
 ١٩٦٧كانت صضدمة ليسس فقط للدول العربية
بل للشضعب ا÷زائري الذي كان سضباقا إلعÓن
تضض -ام -ن -ه وم -ط -ال -ب -ة السض-ل-ط-ة ب-ف-ت-ح م-ك-اتب
للمشضاركة ‘ ا◊رب ،ألنهم يدركون أان جوهر
الصضراع هي فلسضط.Ú
وأاضضاف ‡ثل وزارة الدفاع ،أانه ” –ضضÒ
التشضكيÓت العسضكرية ا÷زائرية وأاولها اللواء
ال -راب -ع مشض -اة ﬁم -ول -ة –ت ق -ي -ادة ال-ف-ق-ي-د
اÛاه -د ع -ب -د ال -رزاق ب -وح-ارة ،وÃسض-اع-دة
ال -رائ -د زرق -ي -ن-ي ونصض-ي-ح-ة ال-راح-ل ب-وم-دي-ن
«ال- -نصض- -ر أاو السض- -تشض- -ه- -اد» تÎدد ع- -ل -ى أاذان
الضضباط ،و–فزهم ،رغم الدعاية الصضهيونية

التي أانشضأات إاذاعة بلهجة مغربية تبث الشضك
‘ ن- -ف- -وسس ا÷ن- -ود ا÷زائ- -ري Úوت- -دع -وه -م
للتخلي عن القتال ،بحجة أان بومدين أارسضلهم
للقضضاء عليهم Ãصضر ،مشضÒا إا ¤أان قواتنا
وصض- - - -لت إا ¤مصض - - -ر ‘ وقت
سض -ادت ال -ف -وضض -ى وانسض-ح-اب
ال -ق -وات اŸصض -ري -ة‡ ،ا أادى
لتعرضضهم لوابل من الصضواريخ
وقنابل النابلم :قائ »:Óنحن
ل ن- -ح- -ك- -م ع- -ل- -ى ال -ق -رارات
اŸصض - - -ري - - -ة ،ل - - -ك - - -ن ق- - -رار
النسضحاب كان خاطئا وغ Òمنظم ،عرضس
قواتها للطÒان اإلسضرائيلي».
وت -اب -ع أان م -ه -م -ة ال -ل -واء ال-راب-ع “ث-لت ‘
اح -ت Ó-ل اÿط ال -دف -اع -يŸ ،ن -ع ال -ع -دو م -ن
ال -ت -ق -دم وأاسض -ن -دت ل -ه م -ه -م -ة ح -م -اي -ة ق -ن-اة
السضويسس ،بحيث نفذت الوحدات ا÷زائرية
›موعة من العمليات بنجاح كب ،Òأابانت عن
شضجاعتهم بالرغم من أان جيشس التحرير⁄ ،
Áضس عليه وقت طويل من خروجه من صضراع
م -ن -هك م -ع السض-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسض-ي ،ب-ح-يث أان
أاف -راد ال -ل -واء ال -راب -ع م -ن اÛاه -دي-ن ك-ان-وا
يتمتعون بخÈة ‘ أاسضلوب حرب العصضابات
تعتمد على الكمائن والغارات واÿفة ،لكنهم

الششعب ا÷زائري
كان سشباّقا للتضشامن
العربي

Á ⁄لكوا أاية معلومات عن العدو من حيث
أاسض -ل -وب ال -ق -ت -ال ،ال-ت-ع-داد ،ال-تسض-ل-ي-ح ،وأارضس
القتال ،هذا األخ Òيعد عنصضرا ضضروريا.

اÛاهد بÓوي :بفضشل روح
التضشحية واÈÿة ‘ حفر
اÿنادق ‚حنا ‘ هزم العدو
من جهته ،قدم العقيد اŸتقاعد واÛاهد
ﬁمود بÓوي شضهادته عن ما جرى ‘ حرب
 ١٩٦٧ك-ون-ه شض-ارك ف-ي-ه-ا وك-تب ك-ت-اب-ا ع-ن-ه-ا،
قائ Óإانه كان ضضمن الكتيبة  ١٢١للمدفعية

با÷لفة ،بحيث ذهب إا ¤بريكة للمشضاركة ‘
مناورة ‘  ١5ماي  ،١٩٦٧و‘  5جوان من
نفسس السضنة توقف عن متابعة اŸناورة بسضبب
ال-ن-كسض-ة وأام-ر ب-ال-ع-ودة إا ¤ال-ث-ك-ن-ة ال-عسض-كرية
ب-ا÷ل-ف-ة ،ل-ي-ج-ت-م-ع ب-زرال-دة رف-قة زمÓئه مع
الرئيسس الراحل بومدين ،وحسضبه فقد أارسضل
العتاد ا◊ربي ع Èالبحر باŒاه اإلسضكندرية،
فيما توجه الضضباط ‘ ثÓث سضرايا بأاسضلحتهم
اÿفيفة إا ¤مصضر.
وأاضضاف اÛاهد بÓوي ،أانهم اسضتقبلوا
من طرف الضضباط اŸصضري Úبالكلية ا◊ربية،
و‘  ٣٠ج -وان اŒه -وا ن -ح -و ق -ن-اة السض-ويسس
ب- -الضض- -ف- -ة الشض- -رق -ي -ة أاي -ن ت -ت -واج -د ال -ق -وات
اإلسض-رائ-ي-ل-ي-ة ،ب-ح-يث اغ-ت-ن-م-وا ف-رصض-ة وج-ود
ال- -ع- -دو ب- -ال- -ع- -راء لضض -رب -ه ،ب -ع -دم -ا ات -خ -ذوا
السضتعدادات الكاملة وبروح التضضحية واÈÿة
‘ حفر اÿنادق والتمويه ‚حوا.
وأاشض -ار ال -ع -ق -ي -د إا ¤أان -ه شض -ارك ‘ أارب-ع
م -ع-ارك ب-ق-ن-اة السض-ويسس ل-ل-رد ع-ل-ى ال-ع-دوان،
ب -ح -يث ب-ق-يت اŸدف-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة  ٧أاشضهر
بالسضويسس ليتجه فيما بعد إا ¤منطقة «فائد»،
رفقة اللواء الثامن –ت قيادة عبد اŸالك
ق -ن -اي -زي -ة ال -ذي ال -ت -ح -ق ه -و اآلخ -ر ل-ت-ق-دË
Óشضقاء ‘ حربي  ١٩٦٧وأاكتوبر
اŸسضاعدة ل أ
.١٩٧٣
وŒدر اإلشضارة إا ¤أانه ” ،تكر Ëكل من
ال-ع-ق-ي-د بÓ-وي وع-ل-ي ب-وغ-زال-ة وال-ع-قيد عبد
القادر بوروينة ‡ثل عن وزارة الدفاع الوطني
من طرف جمعية مشضعل الشضهيد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’دبية ‘ اليوم الثالث
رغم صصعوبة موضصوع الفلسصفة للشصعب ا أ

ارتياح إلجراءات التصسدي لنشسر مواد امتحانات البكالوريا ع Èالفايسسبوك
اسصتياء من “ادي مواقع إالكÎونية وفضصائيات ‘ الÎويج لتسصريبات وهمية

تباينت آاراء اÎŸشصحﬂ ‘ Úتلف التخصصصصات لشصهادة بكالوريا  ‘ 2017اليوم الثالث من ا’متحان ،حيال اŸواضصيع التي
’دبية اŸواضصيع بالصصعبة ‘ ،مقابل ذلك عÈوا عن
كانت ‘ اŸتناول بالنسصبة للشصعب العلمية ‘ ،ح Úوصصف أاصصحاب الشصعب ا أ
ارتياحهم لعدم نشصر اŸواضصيع ع Èشصبكات التواصصل ا’جتماعي.

جÓل بوطي
تسسبب تأاخر توزيع مواضسيع المتحان على
اÎŸشس- -ح Úب- -ع- -د م- -رور ال- -وقت ال- -رسس- -م -ي
ب -عشس -ري -ن دق -ي -ق -ة ‘ ارت -ب-اك داخ-ل ق-اع-ات
المتحان ،والسسبب هو اÿوف من إامكانية
ان- -تشس- -ار اŸواضس- -ي- -ع ع Èشس- -ب- -ك -ة ال -ت -واصس -ل
الجتماعي «فايسسبوك» ،األمر الذي يؤودي إا¤
السس -ت -ن -ج -اد ب -اŸواضس -ي -ع الح -ت-ي-اط-ي-ة ل-ك-ن
التنظيم اÙكم حال دون ذلك إاطÓقا.
و‘ ه - -ذا الصس- -دد ع ÈاÎŸشس- -ح- -ون ‡ن
ال-ت-ق-ت-ه-م «الشس-عب» Ãرك-ز الم-ت-حان عيسسات
أادير بالعاصسمة عن ارتياحهم لعدم السستعانة
باŸوضسوع الحتياطي ،ما كان قد يسسبب لهم
ارتباكا وخوفا ،حيث ثمنوا اإلجراءات التي
ق- -امت ب- -ه -ا وزارة الÎب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ق -ط -ع
األنÎنت Ÿواج - -ه - -ة ال - -غشس - -اشس ،Úوت- -ع- -زي- -ز
إاج - -راءات ا◊راسس- -ة ال- -ت- -ي تصسب ‘ صس- -ال- -ح
ا÷ميع.
وب -خصس -وصس م -وضس -وع الم -ت-ح-ان اŸت-ع-ل-ق
Ãادة ال- -ف- -لسس- -ف- -ة ل- -ت -خصسصس شس -ع -ب -ة اآلداب
وال -ل -غ-ات األج-ن-ب-ي-ة أاج-م-ع اÎŸشس-ح-ون ع-ل-ى
صسعوبته واسستحالة الختيار ب ÚاŸوضسوع،Ú
النصس واŸقالة ،حيث شسمل اŸوضسوع مقالة

فلسسفية حول درسس اŸنطق ،ونصسا –ليليا
حول موضسوع اللغة والفكر.
 ⁄ي -ت -وق -ع اÎŸشس -ح -ون أان ت -ك -ون أاسس -ئ-ل-ة
ال -ف -لسس -ف -ة ب -ه -ذه ال -ط -ري -ق -ة ال-ت-ي وصس-ف-وه-ا
باŸعقدة ‘ ،ح Úهناك من ع Èعكسس ذلك
بالقول أان اŸوضسوع كان ‘ اŸتناول ،لكنه
ي -ت -ط -لب وق -ت-ا أاط-ول لÓ-خ-ت-ي-ار ب Úال-نصس أاو
اŸقالة الفلسسفية ،و‘ هذا اÿصسوصس اختار
أاغلب اÎŸشسح Úالنصس التحليلي إلŸامهم
بدرسس اللغة والفكر.
‘ م - -ق - -اب- -ل ذلك ع ÈمÎشس- -ح- -و الشس- -عب
العلمية عن ارتياحهم لطبيعة موضسوع مادة
العلوم التي تعت Èمادة ذات معامل رئيسسي
ب-ال-نسس-ب-ة إال-ي-ه-م ،ح-يث ج-اء اŸوضس-وع ب-أاسسئلة
بسس-ي-ط-ة وواضس-ح-ة ال-ف-ه-م ،األم-ر ال-ذي خ-ل-ف
ان- -ط- -ب- -اع -ا إاي -ج -اب -ي -ا ح -ي -ال اŸواضس -ي -ع ك -ل
اŸواضس -ي -ع ،ورف-ع م-ع-ن-وي-ات تÓ-م-ي-ذ الشس-عب
العلمية.
اÎŸشسحون ورغم ارتفاع درجات ا◊رارة
ت -زام -ن -ا م -ع الصس -ي-ام ⁄ ،ي-ت-أاث-روا وعÈوا ع-ن
ارت-ي-اح-ه-م ل-ل-ظ-روف ال-ت-ن-ظيمية ا÷يدة ،لكن
الكث Òمنهم جعل من قضسية نشسر اŸواضسيع
ع Èشس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-اع-ي شس-غ-ل-ه
الشساغل ،رغم أان اليوم الثالث مر بشسكل عادي

‡ثل جمعية أاولياء التÓميذ مصصطفى بن قاسصي لـ « الشصعب »:

اÎŸشسحون مطالبون بعدم النسسياق وراء إاشساعات تسسريب اŸواضسيع
شص-ه-دت ام-ت-ح-ان-ات ال-ب-كالوريا دورة
ج-وان  2017ب-ال-ب-ل-ي-دة ‘ ،يومها الثالث
أاج- -واء ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة وه -ادئ -ة ج -دا ،و⁄
تسص- - -ج- - -ل أاي شص- - -ك- - -اوى أاو ح - -وادث غÒ
ﬁسصوبة ،مثلما كان يحدث ‘ السصنوات
اŸاضص -ي -ة ،م -ا ع-دا تسص-ج-ي-ل غ-ي-اب-ات بÚ
’ح-رار ب-اÿصص-وصس ،ف-ي-م-ا
اÎŸشص -ح Úا أ
أاب -دى ‡ث -ل -ون ع -ن أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ
ارت -ي -اح -ه -م ال -ك -ب Òل -ل -ت -ن -ظ-ي-م اÙك-م
Ûريات ا’متحانات.
أاوضس-ح اŸت-ح-دث ب-اسس-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وطنية
ألول- -ي- -اء ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ مصس -ط -ف -ى ب -ن ق -اسس -ي
لـ«الشسعب» ،أان التأاط Òا÷يد واÙكم لتنظيم
دورة جوان ا÷ارية لمتحان البكالوريا ،ميز
هذه الدورةُ ،مبديا رضساه ورضسا غالبية األولياء
للسس Òا◊سسن والتأاط Òا÷يد ،كما أاضساف أانه
 ⁄يسس- -ج- -ل أاي ح- -ادث أاو شس- -ك -وى ت -دع -وه -م
للتدخل والحتجاج.
ودع- -ا ‘ سس- -ي- -اق الم -ت -ح -ان اŸم -ت -ح -نÚ
اÎŸشس -ح Úإا ¤الÎك -ي -ز ع -ل-ى إاج-اب-ات-ه-م ‘
المتحانات اŸتبقية لتدارك ما ضساع منهم ‘
ال- -ي- -وم Úالسس- -اب- -ق ،Úوع- -دم النسس- -ي -اق وراء
اإلشساعات بشسأان تسسريب األسسئلة ع Èشسبكات
ال -ت -واصس -ل الج-ت-م-اع-ي ،وال-ت-ي ت-ب-ع-ده-م ع-ن
الÎك-ي-ز ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ذي-ن يسس-ت-ع-م-لون
الهواتف النقالة ،وحذر من أان عقوبة الغشس
قاسسية ،ول Áكن التسساهل مع الغشساشس.Ú
امتحانات البكالوريا لهذه الدورة سسجلت
رقما مهما ‘ حجم الغيابات ب Úاألحرار
ب -وج -ه خ -اصس وع-دد بسس-ي-ط ب Úال-ن-ظ-ام-ي،Ú
حيث بلغت مرحليا ما يزيد عن  2000غائب،
غ -ال -ب-ي-ت-ه-م م-ن ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي ،وج-اء ذلك
بسسبب تزامنها مع امتحانات معاهد التكوين

اŸهني من جهة ،وهي النقطة التي أاثارها
ب - -عضس اÎŸشس - -ح Úاألح - -رار ،ح - -يث كشس- -ف
بعضسهم أانه كان من األفضسل التباعد ‘ تواريخ
الم-ت-ح-ان-ات ل-ت-م-ك ÚاÎŸشس-ح Úم-ن فرصسة
المتحان ‘ كلتا الشسهادت ،Úباإلضسافة إا¤
–ويل بعضس اÎŸشسح Úعلى مراكز بشسرق أاو
ب- -غ -رب ال -ولي -ة وه -و م -ا اع -تÈه مÎشس -ح -ون
باÿيار القاسسي ضسدهم لبعد مراكز المتحان
خاصسة بالنسسبة لعنصسر اإلناث ،وخوفهن من
انعدام وسسائل النقل ‘ الفÎة اŸسسائية بتلك
اŸن -اط -ق ،ف -ي -م -ا سس-ج-لت اŸصس-ال-ح الÎب-وي-ة
الوصسية غياب عدد من اÎŸشسح ÚالنظاميÚ
 ⁄يتجاوز  ⁄ ،120يتمكنوا اللتحاق Ãراكز
الم -ت -ح -ان ل -ت -أاخ-ره-م ع-ن م-واق-يت ال-دخ-ول
اŸسسموحة.

وعن أارقام اÎŸشسح ‘ Úالبليدة ،فجاء
عدد اÎŸشسح Úمسساويا ألك Ìمن  21أالف
مÎشسح ،من بينهم أازيد من  6200مÎشسح حر،
و‡ 21تحنا من ذوي اإلعاقات البصسرية أاو
ا◊ركية ،وجاء عدد اإلناث أاك Èمن الذكور
ب -ف -ارق ق -ارب  ٣آالف مÎشس- -ح -ة ،أام -ا ع -دد
اŸراكز التي ” تخصسيصسها للممتحن Úفبلغ
 56مركزا ،مع تهيئة  5مراكز أاخرى للحاجة
واحتياطا ألي طارئ ،و” ‘ السسياق تشسكيل
خ-ل-ي-ة ت-نسس-ي-ق وم-ت-اب-ع-ة ع-ل-ى مسستوى مديرية
الÎبية ،مهمتها متابعة ›ريات المتحانات
وج -م -ع اŸع -ل -وم -ات وال -ب -ي -ان-ات ل-رف-ع-ه-ا إا¤
ا÷هات الوصسية.

البليدة :لينة ياسشمÚ
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–سصبا ÷لسصة تنصصيب هياكل اÛلسس الشصعبي الوطني

«األرندي» ينتخب و«األفÓن» يع Úنواب الرئيسس ورؤوسساء اللجان
تواصصلت اأمسس عملية التحضصÒات
ع ل ى م س ص ت و ى ا ل ك تل ا ل  Ÿ Èا ن ي ة  – ،س ص ب ا
ل- -ت- -نصص -يب ه -ي -اك -ل اÛلسس الشص -ع -ب -ي
ال- -وط- -ن -ي ،ح -يث ال -ت -ئ -م ن -واب ح -زب
ال - -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي ال- -دÁق- -راط- -ي
’نتخاب نواب الرئيسس الثÓثة ،وكذا
روؤسص-اء ال-ل-ج-ان ا’أرب-ع-ة ،ف-ي-ما فضصلت
ق-ي-ادة ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير الوطني
اعتماد طريقة التعي’ Úختيار نواب
الرئيسس ا’أربعة واللجان اÿمسس.

ف ر ي ا ل بو شش و ي ة

وبعيدا عن أاي تسسريبات حسسب ما Ÿسسناه
ببعضس مراكز المتحان.
تÓميذ الشسعب األدبية يحبسسون أانفاسسهم
ال -ي-وم –سس-ب-ا لم-ت-ح-ان ال-ت-اري-خ وا÷غ-راف-ي-ا
نظرا Ÿعامله اŸهم بالنسسبة للتخصسصس ،حيث
ب- -رم- -ج ‘ ال- -فÎة الصس -ب -اح -ي -ة ال -ي -وم ،وغ -دا
اÿم- -يسس ه- -و ي- -وم ح -اسس -م لشس -ع -ب -ة ال -ل -غ -ات
األج -ن -ب -ي -ة لج -ت -ي -از م -ادت-ي ال-ل-غ-ة األŸان-ي-ة
والسسبانية.
وأاثبتت وزارة الÎبية الوطنية وشسركاؤوها
ال -ن -ج-اح ‘ ت-أام Úال-ي-وم ال-ث-الث م-ن ام-ت-ح-ان
شسهادة التعليم الثانوي بكالوريا  ،201٧وهو ما
ي- -ؤوك- -د ‚اح اإلج- -راءات اŸت- -خ -ذة ،رغ -م أان
ا◊ديث عن ذلك  ⁄يفارق الشسارع ا÷زائري
ال- -ذي ب -ات ي -ع -ط -ي حسسب ب -عضس اŸواط -نÚ
أاهمية زائدة لهذا اŸلف.
و‘ ه - -ذا الصس - -دد ق- -امت ب- -عضس اŸواق- -ع
اإلل-كÎون-ي-ة وال-ق-ن-وات ال-فضس-ائ-ي-ة بصسب النار
على الزيت من خÓل الÎويج لنشسر اŸواضسيع،
واÿوضس ‘ ه -ك -ذا م -واضس -ي -ع ق -د ت -زي-د م-ن
إاحداث اÿوف والرتباك لدى التÓميذ بدل
أان ت - -ق - -وم ب - -ت - -ق - -د Ëب - -رام- -ج ل- -ل- -رف- -ع م- -ن
معنوياتهم،حيث تأاسسف األولياء لهذه الظاهرة
التي تتفاقم كل دورة بكالوريا.

العدد
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اسستغرقت عملية اإعداد هياكل اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي وق-ت-ا ‘ ن-ه-اي-ة اŸطاف،
كون الأحزاب اأخذت وقتا كبÒا ‘ تعيÚ
روؤسس- -اء ال- -ك- -ت- -ل الŸÈان -ي -ة ،و‘ ت -ع -ي Úاأو
ان -ت -خ -اب ن -واب رئ -يسس ال -غ -رف-ة الŸÈان-ي-ة
السسعيد بوحجة ،وكذا روؤسساء اللجان الـ ،12
ا ل ت ي عا د ت  5م ن ه ا ل ل ح ز ب ا ل ع ت يد و ي ت ع ل ق
الأم-ر ب-ل-ج-ن-ة اŸال-ي-ة واŸي-زان-ي-ة ،وال-ل-جنة
ال-ق-ان-ون-ي-ة والإداري-ة÷ ،،ن-ة الصس-ح-ة و÷نة
النقل و÷نة الشسوؤون اÿارجية ،ومن ب4 Ú
÷ان لـ «الأرن- -دي» ،ي -وج -د ÷ن -ت -ا ال -دف -اع
و ا ل ق ت صس ا د  ،و ا ل  Îب ي ة و ا ل ش س ب ا ب  .و ا ف ت ك  Œم ع
اأمل ا÷زائر ـ تاج ÷نة الثقافة ،وتÎاأسس
ح - -رك - -ة ›ت - -م- -ع السس- -ل- -م «ح- -مسس» ÷ن- -ة
ال- -فÓ- -ح- -ة ،ف- -ي -م -ا اأسس -ن -د ل Ó-أح -رار ÷ن -ة
الإسسكان.
واإذا كان الأم Úالعام لـ «الأفÓن» جمال
ول -د ع -ب -اسس ق -د فضس-ل ال-ت-ع-ي ،Úم-ا ي-ج-نب
ا ◊ ز ب ا لع ت ي د ا ل د خ و ل ‘ خ ص س و ما ت بÚ

ا ل ن و ا ب ا  Ÿت نا ف سس  Úع لى ا  Ÿنا ص س ب ا ل تش س ك ي ل ة
‘ غ -ن -ى ع -ن -ه -ا ،م -ع -ط-ي-ا ال-ف-رصس-ة ل-وج-وه
جديدة بينها اأسسماء ” تداولها ‘ وقت
سس -اب -ق ل -رئ -اسس -ة اÛلسس ،ق -ب-ل ا◊سس-م ‘
ش س خ ص س ا ل س سع يد ب و ح ج ة  ،ع ل ى غ ر ا ر ا ◊ ا ج
ل ع اي ب  ‘ ،ا ل و ق ت ال ذ ي ك انت ي ح ر ص س ف ي ه
ن و ا ب س س اب ق و ن ا ◊ ص س و ل › د د ا ع ل ى ن ف سس
اŸن- -اصسب ،ف -ان الأم Úال -ع -ام لـ ‘الأرن -دي»
اأحمد اأويحي ترك الأمر لنوابه للحسسم فيه
ع ن ط ر ي ق ال ن ت خ ا ب .
و–سس -ب -ا لن -ت-خ-اب ن-واب ال-رئ-يسس وك-ذا
روؤسساء اللجان ،للتجمع الذي سسجل عودة
ق و ي ة ‘ ا ق  Îا ع ا ل را ب ع م ا ي  ،ب ح ص س و ل ه ع ل ى
 100مقعد ،مباشسرة بعد «الأفÓن» بـ ،161
اج- -ت- -م- -ع اأمسس ن -واب -ه ب -اÛلسس الشس -ع -ب -ي
الوطني لنتخابهم ،مع العلم اأنه ” انتخاب
ا ل ن و ا ب ب ن س س حن ون فو ز ي ة و ا م  Úس س ن و س س ي
وطورشسي بوجمعة اأمÒة سسليم ونور الدين
ب -ل-ط-رشس وب-ل-ق-اسس-م ب-ن ع-مÒوشسŸ ،نصسب
نا ئ ب ر ئ ي سس .
وÃج -رد ان -ت-ه-اء الأح-زاب م-ن ع-م-ل-ي-ات
الن -ت -خ -اب وال-ت-ع-ي Úال-ت-ي ت-خصس م-ن-اصسب
ن -واب ال -رئ -يسس ،وروؤسس -اء ال -ل-ج-ان سس-يÈم-ج
رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي السس-ع-ي-د
ب-وح-ج-ة ج-لسس-ة ل-ت-نصس-يب ال-ه-ي-اكل ،على اأن
تشس- -رع ال -غ -رف -ة الŸÈان -ي -ة ‘ اأداء اŸه -ام
اŸنوطة بها بصسفة رسسمية ،ولعل اأبرزها
ع -رضس ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك -وم -ة م -ن ق-ب-ل
ال -وزي -ر الأول ع -ب -د اÛي -د ت -ب-ون وف-ق م-ا
ي- -نصس ع- -ل- -ي -ه ال -دسس -ت -ور ،ال -ذي ي -ت -م ب -ع -د
ا  Ÿص س ا د ق ة عل ي ه م ن ط ر ف › ل س س ال و زر ا ء .

رئيسس اŸشصروع العيد زيان:

تسسليم ترامواي سسيدي بلعباسس ‘  5جويلية
أاك -د رئ-يسس مشص-روع ت-رام-واي سص-ي-دي
بلعباسس أان عملية تسصليم اŸشصروع سصتتم
‘ وق- - -ت- - -ه- - -ا اÙدد واŸق - -رر ‘ اÿامسس
جويلية الداخل بعد أان ” إاسصتكمال 98
’شص -غ -ال وب -ل -وغ ال -ت-ج-ارب
ب -اŸائ -ة م -ن ا أ
التقنية مراحل جد متقدمة.
كشس -ف ال -ع -ي -د زي -ان أان أاشس -غ-ال الÎام-واي
تعيشس مراحلها النهائية بعد أان فاقت نسسبة
األشسغال اإلجمالية  ٩٨باŸائة ،حيث ل “ثل
نسسبة  2باŸائة اŸتبقية سسوى أاشسغال التزيÚ
وال- -تشس- -ج Òف -ق -ط ،وه -ي
األشس -غ -ال ال -ت -ي ل -ن ت-ق-ف
عائقا أامام دخول الÎام
ح-ي-ز اإلسس-ت-غÓل التجاري
‘ م - -وع- -ده اÙدد ي- -وم
اÿامسس ج-وي-ل-ي-ة ال-قادم،
مسس -ت-دل ب-ال-ت-ج-ارب ال-ت-ي
يخضسع لها الÎام على طول خطه البالغ 14
كلم ،وهي التجارب الذي إانطلقت منذ شسهر
ن- -وف- -م ÈاŸاضس- -ي ح -يث مسست ‘ ب -داي -ت -ه -ا
اŸقاطع األو ¤من خط الÎام على مسسافة
 ٣,5ثم  ٧كلم ،لتنتقل بعدها إا ¤اŸقاطع
ا÷ديدة التي ” إاسستكمال إا‚ازها واŸتعلقة
ب- -وسس- -ط اŸدي -ن -ة وح -ي السس -اق -ي -ة ا◊م -راء،
لتكتمل التجارب على طول اÿط البالغ 14
كلم.
هذا وتعود سسكان األحياء التي تضسم مسسار
الÎام ع -ل -ى م -روره ،وم -ن -ب -ه -ات -ه ط -ي -ل-ة فÎة
التجارب ،األمر الذي سسيسساعد على التكيف
ا÷يد مع هذه الوسسيلة العصسرية بعد دخولها
اÿدمة ،وإاحÎام القوان Úالتي –كم سسÒها،
م -ع ضس -رورة اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ه-ذه ال-وسس-ي-ل-ة
ول -واح -ق -ه -ا ك-م-ح-ط-ات الإن-ت-ظ-ار ،السس-اع-ات
اŸنصسبة بالقرب منها وغÒها من اŸمتلكات

ال - -ع- -ام- -ة ،و‘ ه- -ذا الشس- -أان ” رصس- -د ب- -عضس
السس -ل -وك-ي-ات السس-ل-ب-ي-ة ب-ع-د أان ق-ام ›ه-ول-ون
ب -إات Ó-ف وح -رق إاح -دى السس -اع -ات ب -ح -ي ب -ن
حمودة بعد سساعات فقط من تنصسيبها ،وهو
ما اعتÈه القائمون على اŸشسروع باألمر غÒ
ا◊ضساري والذي يتطلب تكاثف كل ا÷هود
Ãا ‘ ذلك م- - -ن اŸواط- - -ن Úوا÷م - -ع - -ي - -ات
اÙل -ي -ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ه-ذا اŸكسسب ال-ذي
ت -ع -ود ف -ائ -دت -ه ب -ال-درج-ة األو ¤ع-ل-ى سس-ك-ان
الولية.
ي- -ذك- -ر أان مشس -روع ت -رام
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس سس -ي-وف-ر
خ- -دم- -ة ال -ن -ق -ل ◊وا‹ 62
أالف مسسافر يوميا Ãعدل 5
آالف مسس- -اف- -ر ‘ السس- -اع -ة
على مسسافة  14كلم ،األمر
الذي سسيخفف من اŸشساكل
اليومية التي يكابدها اŸواطن ‘ ا◊صسول
على وسسيلة نقل داخل األنسسجة ا◊ضسرية،
كما سسيسسمح اŸشسروع بإاعادة رسسم ﬂطط
جديد للنقل باŸدينة من شسأانه القضساء على
ك -اف -ة اإلخ-تÓ-لت اŸوج-ودة ح-ال-ي-ا وإاع-ط-اء
Óشس-ارة ف-إان أاشس-غال
وج-ه ج-م-ا‹ ل-ل-م-دي-ن-ة .ل -إ
ت -رام -واي سس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس إان-ط-ل-قت ‘ أاوت
 201٣بغÓف ما‹ قدره ٣ر ٣2مليار دج ،حيث
سسمحت بتوف 2.٧00 Òمنصسب شسغل ب Úدائم
ومؤوقت وهو اŸشسروع الذي يضسم ﬁ 26طة
عﬂ Èت -ل -ف أاح -ي -اء اŸدي -ن -ة ،ان-طÓ-ق-ا م-ن
اÙط- -ة الÈي- -ة السس- -اق -ي -ة ا◊م -راء ،م -رورا
بوسسط اŸدينة وإا ¤األحياء الواقعة با÷هة
الشسمالية للمدينة على مسسافة تفوق  14كلم،
فضس Óعن أاربع نقاط انعطاف ،أاربع حظائر،
وكالتŒ Úاريت Úو.Óﬁ 26

دعوة للحد من السسلوكات
السسلبية قبل دخوله حيز
اإلسستغÓل

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

’قÓع ونصصائح تسصهيله
مداخÓت ومطويات تضصمنت فوائد ا إ

«كناسس» ينظم حملة –سسيسسية لإÓقÓع عن التدخ Úبخنشسلة
بهدف –سصيسس اŸؤومن Úلهم اجتماعيا باıاطر
الصص-ح-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ت-ع-اط-ي ال-تبغ ،ومسصاعدتهم
’قÓع عن هذه العادة السصيئة ،افتتحت وكالة
على ا إ
خ -نشص -ل -ة ل-لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضص-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي
’ج -راء ،صص -ب -اح أامسس ،ح -م -ل -ة إاع Ó-م -ي-ة
ل -ل -ع -م -ال ا أ
–سصيسصية Ãشصاركة أاطباء وﬂتصص Úو‡ثل Úعن
’م-راضس اŸزم-ن-ة وب-ال-ت-نسصيق مع وكا’ت
ج-م-ع-ي-ات ا أ
’خ-رى،
خ -نشص -ل -ة لصص -ن-ادي-ق الضص-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ا أ
ب-غ-رضس إا‚اح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي سص-تدوم ثÓثة
أايام– ،ت شصعار«التدخ Úقاتل –رروا من قيوده».
أاوضسحت سسكيو أاسسيا مسسؤوولة اإلعÓم والتصسال بوكالة
خنشسلة لـ»الشسعب» ،أان هذه ا◊ملة اإلعÓمية التحسسيسسية

تشس - -م - -ل اŸؤوم - -ن ل- -ه- -م اج- -ت- -م- -اع- -ي- -ا وذوي ا◊ق- -وق ‡ن
اŸسستفيدين من خدمات الصسندوق ،حيث ” تسسخ Òكل
ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة لسس-ي-م-ا ف-ئ-ة األط-ب-اء ال-ت-اب-عÚ
للصسندوق ع Èفروع الضسمان الجتماعي بدوائر الولية،
حتى تتمكن اك Èفئة مؤومن لها اجتماعيا من السستفادة من
هذه ا◊ملة.
و ق- -د ” ‘ ،ه- -ذا الصس- -دد ت- -ق- -د Ëم- -داخ Ó-ت ألط -ب -اء
الصس -ن -دوق ت -تضس -م -ن ﬂاط -ر ال -ت -دخ Úع -ل -ى صس-ح-ة ال-ف-رد
وأاسسرته ،وكذا إاحصساء منافع اإلقÓع عنه مع شسرح الطرق
السسهلة لÎك هذه العادة السسيئة.
م-ؤوط-رو ال-ت-ظ-اه-رة ع-ك-ف-وا م-ن-ذ اف-ت-ت-اح ال-ت-ظاهرة ،على
توزيع مطويات –سسيسسية على ا◊ضسور ،تضسمنت أاخطار

التدخ Úومضساعفاته على صسحة اŸؤومن له أافراد أاسسرته ،مع
شس -رح ب -إاسس -ه -اب إارشس -ادات ل -ل -مسس -اع -دة ع -ن اإلق Ó-ع ع -ن-ه،
كممارسسة نشساط رياضس منتظم ،التقليل من الدهون واإلكثار
م- -ن ت- -ن- -اول ال -ف -واك -ه واÿضس -روات م -ع اإلف -راط ‘ شس -رب
السسوائل خاصسة اÿالية من السسكر.
من ب Úالنصسائح اÙفزة للعزوف عن تعاطي التبغ ،ذكر
ا◊اضسرون ،أان اإلقÓع عن التدخ Úيعود بفوائد صسحية جد
مهمة على الفرد ،منها عودة ضسغط الدم ونبضسات القلب إا¤
وضس -ع -ه -ا ال -ط-ب-ي-ع-ي ،سس-ري-ان وصس-ول الأكسس-ج Úإا ¤اÓÿي-ا
يصسبح طبيعي ،ارتفاع القدرة على التنفسس بنسسبة  10باŸائة،
انخفاضس خطر اإلصسابة بسسرطان الرئة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

أأ’ربعاء  1٤جوأن  2017م
ألموأفق لـ  19رمضشان  1٤٣8هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مرفق سسياحي اسستشسفائي بامتياز لكن غ Òمسستغل

حالة اسستنفار قصسوى بتندوف بسسبب ا◊مى اŸالطية

مزايدة للتنازل عن تسسيÒه لشسركة خاصسة  ⁄تعط نتيجة واŸشسكل معلق
اسستاء سسكان و’ية خنشسلة والسسياح القادمون من الو’يات اÛاورة ،من قرار اÛلسس الشسعبي لبلدية ا◊امة ،القاضسي
’سسباب تقنية ،ما حرم اŸئات منهم من ا’سستجمام ‘ هذه اÙطة كعادتهم،
بغلق مركب حمام الصسا◊ ÚاŸعد Êمؤوقتا ،أ
’رث الروما Êسسياحيا Ÿا يتميز به من خصسائصس جد ‡يزة.
وخيب أامال الكثÒين ‘ النهوضس بهذا ا إ

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
«الشسعب» ،ق -امت ب -زي-ارة أÙط-ة م-ي-دأن-ي-ا،
حيث وقفنا على ششلل ششبه كلي Ÿرأفقه ،بعد غلق
غ -رف أ◊م -ام أل -ت -ي ي -ت -ج -اوز ع -دده -ا  ٤0غرفة
أسشتجمام ،مع ترك أŸسشبح Úألروماني ،Úومسشابح
ألنسشاء تعمل ‘ ظروف جد سشيئة ،لنحاول أ’تصشال
ب-رئ-يسس ب-ل-دي-ة أ◊ام-ة أŸسشÒة ل-ل-م-ركب ل-ت-وضش-يح
أسشباب ألغلق ،إأ’ أنه تعذر علينا ذلك.
مصشدر رسشمي رفضس ألكششف عن أسشمه ،أكد
لنا أن ألسشبب ألرئيسشي لغلق أ◊مام ،هو أنسشدأد
ب -ال -وع -ات صش -رف أŸي -اه أŸسش -ت -ع-م-ل-ة أÿاصش-ة
بالغرف لعدم إأ‚ازها وفقا للمعاي Òعند إأعادة
ترميمه قبل ثÓث سشنوأت ،هذأ إأ ¤جانب عجز
إأدأرة بلدية أ◊امة عن تسشيÒه ،وهو ما كانت
«ألششعب» قد أششارت إأليه خÓل أسشتطÓع قامت
ب -ه ونشش -ر شش -ه -ر م -ارسس  ،201٦شش- -م -ل أ÷وأنب
ألسشياحية ،أ’قتصشادية ،أإ’دأرية وأ’سشتششفائية
وكذأ ألتاريخية لهذأ أŸركب ألكنز من حيث أنه
يجمع ب Úعديد أÿصشائصس غ ÒأŸسشتغلة.
وي -ع -د ح -م -ام ألصش -ا◊ ،Úم -رف -ق -ا سش -ي-اح-ي-ا

طريقة التسسي Òغ› Òدية
والقانون وضسع ا◊لول
كما تعد ألطريقة أإ’دأرية أŸتبعة ‘ تسشيÒ
أŸركب سش- -بب ع- -دم أل- -ن- -ه- -وضس ب- -ه سش- -ي- -اح -ي -ا
وأق -تصش -ادي -ا ،ك -ون أŸدأخ -ي -ل أÙصش-ل-ة وأل-ت-ي
ت-ت-جاوز  700م-ل-ي-ون شش-ه-ري-ا ،تضش-خ م-ب-اششرة ‘
ميزأنية ألبلدية ،لتصشرف ‘ ألسشنة أŸوألية وفقا
ل -ق -وأن ÚأÙاسش -ب -ة أل -ع -م-وم-ي-ة م-ا ي-ح-رم ه-ذأ
أŸركب من مدأخيل أسشتثمارية مباششرة.
بلدية أ◊امة ،وحسشب مصشدر موثوق ،قامت

بإاجرأء مزأيدة للتنازل عن تسشيÒه لششركة خاصشة
‘ ألتسشي Òألسشياحي ،إأ’ أن أŸزأيدة  ⁄تكن
›دية رغم معاودتها للمرة ألثانية ،ما يطرح
ألتسشاؤول ،عن أسشباب عزوف أŸسشتثمرين عن
أŸشش -ارك -ة ‘ تسش -ي ÒأŸركب ع -ل -ى أل -رغ-م م-ن
ألنجاعة أ’قتصشادية وضشمان ‚اح أ’سشتثمار.
كما ينصس قانون ألبلدية ‘ هذأ أإ’طار على
إأم -ك -ان -ي -ة أ÷م -اع -ة أÙل -ي -ة ،خ -ل -ق م -ؤوسشسش -ة
ع -م -وم-ي-ة ب-ل-دي-ة ذأت ط-اب-ع أ’ق-تصش-ادي ،وف-ق-ا
Ÿدأول -ة م -ن أÛلسس أل -ب-ل-دي ،ب-ع-د ت-خصش-يصس
مبلغ ما‹ للمؤوسشسشة من أجل دفعها ‘ ألبدأية،
وه -ي أل -ط -ري-ق-ة أل-ت-ي تصش-ل-ح أن ت-ط-ب-ق ‘ ه-ذه
أ◊ال- -ة حسشب م -ا ت -دع -و إأل -ي -ه ع -دي -د نصش -وصس
أل -ق -ان -ون أإ’دأري ب -ا÷زأئ-ر ،ك-م-خ-رج م-ن أج-ل
ت- -ث- -م Úتسش -ي Òه -ذأ أل -ن -وع م -ن أ’سش -ت -ث -م -ارأت
ألعمومية.
أورد مصشدر رسشمي ،لـ»ألششعب» أن أŸفتشس
أل -ع -ام ل -ل -و’ي -ة ي -ح -ق -ق ‘ ح -ال-ة ه-ذأ أŸركب،
وأسشباب غلقه وتدهور حالة هياكله من أجل
إأعدأد تقرير مفصشل قد يكون أسشاسشا Ùاولة
إأيجاد حل لتسشيÒه.

وضسع بيئي كارثي بدوار الطيايبة يهدد اŸياه ا÷وفية

ديوان السسياحة Ãعسسكر يدق ناقوسس اÿطر ويطلب تدخل السسلطات
حذر ناشسطون شسباب على مسستوى جمعيات
ﬁل -ي -ة Ãعسس -ك -ر ،م -ن ت -ردي ال -وضس -ع ال -ب-ي-ئ-ي
Ãن-ط-ق-ة سس-ي-دي دح-و ال-ت-اب-ع-ة إاداري-ا ل-ب-ل-دي-ة
اŸامونية ومناطق أاخرى من جبال بني شسقران،
اŸعروفة بطبيعتها السساحرة ومنابعها اŸعدنية
اŸتدفقة ‘ العراء ،حيث أاعد نشسطاء الديوان
’هم
السسياحي اÙلي لبلدية اŸأامونية تقريرا أ
النقاط السسوداء واŸشساكل البيئية التي تعيق
ال -ع -م -ل ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع السس-ي-اح-ة ا÷ب-ل-ي-ة ك-م-ا
صسارت تشسكل إاحدى الصسعوبات اليومية التي
ت- -واج- -ه سس- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ري- -ف -ي -ة وت -ؤورق
الفÓح.Ú
ت-ن-اول ت-ق-ري-ر أل-دي-وأن ألسش-ي-اح-ي ل-لسش-ل-ط-ات
أÙل -ي -ة وأل -وزأرة أل -وصش-ي-ة ع-ل-ى ق-ط-اع أل-ب-ي-ئ-ة
مششكل أŸياه ألقذرة ألتي مازألت تتدفق من
›م- -ع Ÿي- -اه ألصش- -رف ب -دوأر أو’د ق -ادة ع -ل -ى
ألفضشاء أÿارجي ،حيث أششتكى فÓحو أŸنطقة
من تلف عششرأت أأ’ششجار أŸثمرة وأÙاصشيل
أل -ف Ó-ح -ي -ة ن -ت -ي -ج -ة سش-ق-ي-ه-ا م-ن م-ي-اه ألصش-رف
أŸتدفقة إأ ¤أرأضشيهم وألتي يرجح أن تكون
ﬁم- -ل -ة بسش -وأئ -ل وروأسشب ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة سش -ام -ة

كمخلفات للنششاط ألصشناعي غ ÒأŸششروع ‘
أŸنطقة على غرأر وجود  ٤مذأبح غ Òقانونية
ب- -دوأر أو’د ق- -ادة وأل -ت -ي صش -ارت ه -ي أأ’خ -رى
ع -ام  Ó-ل -ت -ذم -ر ألسش -اك -ن-ة م-ن أن-ب-ع-اث أل-روأئ-ح
ألكريهة سشوأء من أŸياه ألقذرة أŸتدفقة أو
ألرمي ألعششوأئي ıلفات ألدوأجن.
إأ ¤جانب ذلك رفع ألديوأن ألسشياحي أنششغال
ألسش -اك -ن -ة أŸت -ع -ل -ق ب -وج -ود م -ف-رغ-ة عشش-وأئ-ي-ة
Ãنطقة ألقÓيلية ألتي صشارت تتوسشع يوما بعد
ي -وم ع -ل-ى حسش-اب أأ’رأضش-ي أل-فÓ-ح-ي-ة أ÷ب-ل-ي-ة
وتضش -م -نت ه -ذه أل -ن-ق-ط-ة ألسش-ودأء أن شش-اح-ن-ات
أل-ن-ظ-اف-ة ل-ب-ل-دي-ة أŸام-ون-ي-ة ن-فسش-ها تقوم برمي
أل -ن-ف-اي-ات أŸن-زل-ي-ة ب-ه-ذه أŸف-رغ-ة أل-ت-ي ي-ك-ون
قطاع ألبيئة قد أعلن قبل سشنوأت إأزألتها نهائيا.
وأمام هذه ألÎأكمات تظل ألÌوة أŸائية
أ÷وفية بحوضس سشيدي دحو ألغني عن ألتعريف
أمام أك Èخطر بيئي يهددها ،خاصشة ‘ ظل
وجود  12منبعا معدنيا يصشب ‘ ألعرأء ويتوأزى
›رأه مع ›اري أŸياه ألقذرة على غرأر منبع
سشيدي دحو ألذي يقصشده يوميا عدد كب Òمن
أŸوأطن Úمن ﬂتلف منطقة معسشكر من أجل

توفيق قزوط رئيسسا جديدا للمجلسس الو’ئي بسسطيف
أششرف أمسس ،وأ‹ و’ية سشطيف ناصشر معسشكري ،على عملية أنتخاب رئيسس أÛلسس ألششعبي
ألو’ئي أ÷ديد ،وألتي “ت ‘ ششفافية تامة وظروف جيدة ،وهذأ تطبيقا للمادت 58 Úو 59من
ألقانون رقم  07/12أŸؤورخ ‘  21جانفي  2007أŸتعلق بالو’ية ،وأسشفرت على أنتخاب قزوط
توفيق أŸدعو عادل أ ÎŸششح ألوحيد لهذه أ’نتخابات عن حزب جبهة ألتحرير ألوطني ،خلفا
◊سشان غول ألذي فاز Ãقعد باÛلسس ألششعبي ألوطني ‘ أ’نتخابات ألتششريعية .2017
وبعد عملية أ’نتخاب وألفرز أششرف وأ‹ ألو’ية على تنصشيب ألرئيسس أ÷ديد للمجلسس ألششعبي
ألو’ئي ،للعلم فإان قزوط توفيق ششغل منصشب رئيسس أÛلسس بالنيابة ‘ عدة مناسشبات.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

17٣٦٣

بعد حصسر انتشسار اŸرضس بإاقليم بلدية أام العسسل

غلق مركب حمام الصسا◊ Úبخنشسلة يث Òغضسب السسكان

أسشتششفائيا ،يقع وسشط منطقة غابية ،ذأت مناخ
م-ت-م-ي-ز ،وم-ن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة سش-اح-رة ،تضشاف إأ¤
خصش- -ائصس م- -ي- -اه- -ه أŸع -دن -ي -ة أ◊م -وي -ة ،ذأت
ألÎكيبة ألكيميائية أ’سشتششفائية ،بدرجة حرأرة
 70درجة عند أŸنبع ،وهو ما يؤوهل هذأ أŸركب
أ’ن ي -ك -ون م -قصش -دأ سش -ي-اح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ،وم-وردأ
أقتصشاديا جد مهم يدر أÓŸي Òعلى ميزأنيتي
أل -ب -ل -دي-ة وأل-و’ي-ة ،إأذأ أسش-ت-غ-ل أسش-ت-غ ’Ó-ج-ي-دأ
وتكاتفت أ÷هود من عدة جهات للنهوضس به.

ألعدد
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ج -لب م -ي -اه ألشش -رب أŸع -دن -ي -ة وت -ه-دد سشÓ-م-ة
وصشحة موأرده أŸائية كميات كبÒة من مياه
ألصشرف ألصشحي ألقذرة ألتي تصشب بالقرب من
أŸنبع ،إأ ¤جانب ذلك أبدى ألديوأن أÙلي
للسشياحة باŸأامونية تخوفه من تسشرب أŸياه
ألقذرة إأ ¤طبقة أŸياه أ÷وفية دأعيا إأ ¤إأيجاد
حل جذري للمششكل ألذي تعا Êمنه أŸنطقة
منذ سشنوأت وزأد عن حده ‘ ألفÎة أأ’خÒة.

معسسكر :أام ا.Òÿسش

ت -واصس -ل مصس -ال-ح ال-ب-ي-ط-رة ب-ت-ن-دوف
›هوداتها ا◊ثيثة للقضساء على مرضس
ا◊مى اŸالطية الذي ” اكتشسافه ‘ 11
بؤورة ببلدية أام العسسل لوحدها ،ويأاتي
هذا بعد تسسجيل عدة إاصسابات باŸرضس
‘ اŸواشس- -ي وال- -ذي ان- -ت- -ق -ل ب -ع -ده -ا إا¤
البشسر وسسط ﬂاوف من تفشسي الوباء ‘
تراب بلدية تندوف.
يعود مصشدر ألعدوى حسشب ألقائم Úعلى
قطاع ألÎبية أ◊يوأنية بالو’ية لـ«ألششعب» إأ¤
قطعان أŸوأششي ألتي أنتششرت بإاقليم ألو’ية
‘ خريف  ،201٦وألتي توأفدت باآ’’ف من
و’ي -ات أل -هضش-اب أل-ع-ل-ي-ا ب-ح-ثً-ا ع-ن أŸرأع-ي
أÿصشبة عقب أأ’مطار ألغزيرة ألتي ششهدتها
و’ية تندوف ،جالبًة معها ألوباء ألذي أنتقل
بسشبب ألسشوق أ◊رة لبيع أŸوأششي إأ ¤بلدية
أم ألعسشل ومنه إأ ¤ألبششر ،لُتسشارع مصشالح
ألطب ألبيطري إأ ¤دق ناقوسس أÿطر وحظر
دخ- -ول أو خ- -روج أŸوأشش- -ي م -ن  11ب -ؤورة ”
ألتأاكد من أنتششار أŸرضس بها وتسشجيل حا’ت
جديدة بكل من وأد أÿورب وقرية حاسشي
مون.Ò
حسشب شش -اق -ور ج -ل -ط -ي -ة ﬁم -د أŸف -تشس
أل -و’ئ -ي ل -ل -ب -ي -ط-رة ف-إان أل-ب-ي-اط-رة أŸك-ل-فÚ
Ãتابعة حركة أŸوأششي تنبهوأ ششهر مارسس
ألفارط بوجود نوع جديد من أŸرضس أصشاب
أŸاعز ‘ بدأية أأ’مر ،ليتم بعدها إأجرأء
ف -ح -وصش -ات Èﬂي -ة وأخ -ذ ع -ي-ن-ات م-ن 97٤
رأسس ،وك - -ذأ ف - -حصس  ٣850رأسس ب -ب-ل-دي-ة أم
أل -عسش-ل ،أث-ب-تت أل-ن-ت-ائ-ج أث-ب-تت وج-ود ح-ا’ت
إأصشابة Ãرضس أ◊مى أŸالطية ‘ قرأبة ٣٤5
رأسس منها  280رأسس من أŸاعز ،وأضشاف
أŸت -ح -دث أن مصش -ال-ح أل-ب-ي-ط-رة أت-خ-ذت ك-ل
أل -ت -دأب Òأ’حÎأزي -ة ◊صش-ر أن-تشش-ار أŸرضس
وم -ن -ع وصش -ول -ه إأ ¤ق -ط -ع -ان أŸوأشش-ي بÎأب
بلدية تندوف من خÓل توقيع أ◊جر ألصشحي
على أŸناطق أŸصشابة ،كما “ت أ’سشتعانة
ب -ق -وأت أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب-ي وتشش-ك-ي-ل
أللجنة ألصشحية ألعسشكرية ألتي تضشم  10أطباء

بيطري Úأوكلت لهم مهمة مرأقبة أي حركة
للموأششي من وإأ ¤بؤور ألوباء بهدف ألتقليل
من خسشائر هذأ أŸرضس ألذي أصشاب إأ ¤حد
ألسشاعة حوأ‹  ٦0موأطنا من سشكان بلدية أم
أل -عسش -ل ‡ن أتصش -ل -وأ م -ب -اشش -رة ب -ا◊ي-وأن-ات
أŸصشابة أو أسشتهلكوأ ألبانها ،من جهة أخرى
ُ ⁄يخف أŸفتشس ألو’ئي للبيطرة تخوفه من
أح -ت -م -ال وصش -ول أŸرضس إأ ¤ب -ل-دي-ة ت-ن-دوف
وأنتششاره ب Úقطعان أإ’بل ألتي ’ ُيمكن ألتنبؤو
بحركتها ومسشارها.
‘ هذأ أإ’طار عمدت مصشالح ألبيطرة أإ¤
ت-وزي-ع م-ط-وي-ات وع-ق-د ن-دوأت وت-ن-ظ-ي-م أيام
–سشيسشية لفائدة أŸربُ Úبغية تسشليط ألضشوء
على هذأ ألوباء ألذي أسشتنزف ثروأت أŸربي
وفتك إأ ¤حد ألسشاعة بـ 280رأسس من أŸاعز.
و ‘ سشياق متصشل وتبعاً لتوجيهات ألوزأرة
ألوصشية ،فتحت مصشالح ألبيطرة جبهة جديدة
جنوب عاصشمة ألو’ية Ûابهة أنتششار أ◊مى
ألقÓعية وحمى وأد ريفت وسشط أŸوأششي،
وأع -ت ÈأŸف -تشس أل -و’ئ -ي ل -ل -ب -ي-ط-رة أن ه-ذه
أإ’ج -رأءأت وأل -ت -دأب Òه -ي وق -ائ -ي-ة وسش-اب-ق-ة
أ’وأن- -ه- -ا وت- -أات- -ي Ÿن- -ع دخ -ول أŸوأشش -ي م -ن
موريتانيا ،ما‹ وألنيجر ،وهي ذأت أŸناطق
ألتي تعرف أنتششارأً كبÒأً لهذه أأ’مرأضس.
وأضشاف أŸتحدث أن ألعملية جُند لها
ب -ي -اط -رة “رك -زوأ ب -اŸن -اط -ق أ◊دودي -ة م-ع
م -وري -ت-ان-ي-ا وأأ’رأضش-ي ألصش-ح-رأوي-ة أُŸح-ررة
وت -أات -ي ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ق-وى أأ’م-ن أُŸخ-ت-ل-ف-ة
وب-ال-ت-ع-اون م-ع مصش-ال-ح أل-ب-ي-ط-رة با÷مهورية
ألصش- -ح- -رأوي- -ة ،ون- -ف- -ى أŸت- -ح -دث وج -ود أي
إأصشابات با◊مى ألقÓعية أو حمى وأد ريفت
إأ ¤حد ألسشاعة مؤوكدأً ‘ ألوقت ذأته على
ضشرورة أخذ أ◊يطة وأ◊ذر خاصشة ‘ هذأ
أŸوسش -م أل -ذي ي -ع-رف ع-ب-ور رؤووسس أŸاشش-ي-ة
ل -ل -ح -دود ب -كÌة م -ن م -وري -ت -ان -ي -ا وأأ’رأضش -ي
ألصش -ح -رأوي-ة أÙررة أل-ل-ت-ان ت-ع-تÈأن م-وردأ
رئيسشيا للموأششي لو’ية تندوف.

تندوف :عويشش علي

انهيار ‘ أاسسعار اÿضسر والفواكه

الطماطم بـ ٢٠دج والد’ع بـ  8دج للكلغ
ان -ه -ارت أاسس -ع -ار اÿضس -ر وال -ف-واك-ه ‘
ﬂت -ل-ف أاسس-واق ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي بسس-بب
وفرة اŸنتوج حيث كان اŸوسسم الفÓحي
ن- -اج- -ح- -ا ب- -ام- -ت- -ي -از خ -اصس -ة م -ع دخ -ول
اŸنتجات الصسحراوية التي تنضسج مبكرا
ال -فضس -اءات ال -ت -ج -اري -ة وكسس -ره -ا ل -ك -ل
ﬁاو’ت اŸضساربة وا’حتكار.
قامت «ألششعب» بجولة ‘ ألسشوق ألبلدي
ل- -ب -اب أل -زوأر أŸع -روف بسش -وق «سش -وري -ك -ال»
ووقفت على وأقع أأ’سشعار ألتي عرفت ترأجعا
كبÒأ خاصشة ‘ ألفÎة أŸسشائية حيث يتنافسس
ألتجار على بيع ما تبقى من ألسشلع بكل ألطرق
خوفا من فسشادها أو تلفها.
وصشل سشعر ألطماطم إأ 20 ¤دج وألبطاطا
إأ ٣0 ¤دج أم -ا أل -ك -وسش -ة أو «أل -ق-رع-ة» ك-م-ا
يسشميها أ÷زأئريون فلم تتجاوز  ٣0و ٣5دج
للكيلو غرأم ألوأحد ‘ مششهد جعل من ألقدرة
ألشش -رأئ -ي -ة ت-ت-وأزن ن-وع-ا م-ا خ-اصش-ة وأن ه-ذه
أأ’سش -ع -ار م -ت-زأم-ن-ة م-ع ألشش-ه-ر أل-ك-ر Ëأل-ذي
تزدأد فيه مصشاريف أ÷زأئري Úبقوة.

وحتى ألفوأكه  ⁄تخرج عن سشكة أÿضشر
وع- -رفت أن- -ه- -ي- -ارأ ك- -بÒأ ح- -ت- -ى أن أل -ت -اج -ر
«عد’ن/ز» ‘ حديثه مع ألزبائن أكد لهم
ضشرورة ألتمتع باأ’سشعار أ◊الية ألتي قد ’
تدوم موضشحا بأان سشعر ألكيلوغرأم من ألد’ع
بأاسشوأق أ÷ملة لو’ية بسشكرة وصشل إأ 08 ¤دج
وهو ما جعل أإ’قبال عليه كثÒأ خاصشة وأن
أأ’طباء ينصشحون به ‘ ألششهر ألفضشيل.
وأسش- -ت- -ق -رت أسش -ع -ار أŸشش -مشس وأÿوخ ‘
حدود  100دج ،بينما ألت ÚأÛفف بـ 200
و 250دج ونزلت أسشعار ألكرز من  800دج إأ¤
 ٤00دج و ٤50دج للكرز أŸلكية ،أما ألفرأولة
فسش -ع -ره -ا ’ ي -ت -ج-اوز  100دج و‘ أل- - - -فÎة
أŸسشائية تباع بـ  80دج.
وت -ع -رف أسش -وأق أ÷م -ل -ة أخ -ت -ن -اق -ا ك -بÒأ
ب -اÙاصش-ي-ل أل-زرأع-ي-ة ح-يث سش-اه-م أإ’ق-ب-ال
ألكب Òعلى خفضس أ’أسشعار حتى أن ألطماطم
ب- -ي- -عت بـ  10دج وأل- -ب -ط -اط -ا بـ  20و 25دج
بالكاليتوسس وبوقارة -ألرفيغو -سشابقا.

حكيم بوغرارة

Ãبادرة اÿدمات ا÷امعية بباتنة

إاقامة مائدة إافطار لـ ٢٥٠طالب أاجنبي
ج-م-عت م-دي-ري-ة اÿدمات ا÷امعية
وسس -ط  250ط -الب أاج -ن -ب-ي م-ن  15بلدا
ع -رب -ي -ا وإاف -ري -ق -ي-ا ي-درسس-ون ب-ج-ام-ع-ت-ي
باتنة  01و 02على مائدة إافطار واحدة
‘ أاج -واء روح -ان-ي-ة وح-م-ي-م-ي-ة ت-ع-كسس
قيم التضسامن ا÷زائرية.
أششار عمار مرأح مدير أÿدمات أ÷امعية
وسشط ،منظمة أŸبادرة إأ ¤أهمية تكريسس قيم
أÛت - -م - -ع أ÷زأئ - -ري م - -ن ك- -رم ألضش- -ي- -اف- -ة
وأل -تضش-ام-ن وأل-ت-ك-اف-ل أ’ج-ت-م-اع-ي م-ع أل-دول
ألشش-ق-ي-ق-ة أل-ع-رب-ي-ة وأإ’ف-ري-ق-ي-ة وك-ذأ للحفاظ
على هذأ ألتقليد ألسشنوي ألذي دأب قطاع
أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي -ة ب -ب -ات -ن-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه
وأŸوجه للطلبة أأ’جانب ألذين حالت ظروف
“درسشهم ووضشعيات بعضس بلدأنهم دون قضشاء
ألششهر ألفضشيل ‘ منازلهم بأاوطانهم.
وأك- - -د م - -رأح ع - -م - -ار لـ«ألشش - -عب» ح - -رصس
مصشا◊ه على تعزيز وتوطيد أوأصشر ألعÓقات
أإ’جتماعية وأإ’نسشانية ب Úألطلبة أ÷زأئريÚ

ون- -ظ- -رأئ- -ه- -م أأ’ج- -انب خ- -اصش- -ة ‘ ﬂت -ل -ف
أŸناسشبات وأأ’عياد ألدينية لتحسشيسشهم بأانهم
‘ بلدهم ألثا Êأ÷زأئر وألتي مافتئت تقدم
ك- -ل أل- -دع- -م أإ’نسش -ا Êل -ك -ل أل -دول أل -ع -رب -ي -ة
وأإ’ف - -ري- -ق- -ي- -ة أل- -ت- -ي –ت- -اج ل- -ذلك يضش- -ي- -ف
أŸتحدث.
و ع- -قب أذأن أŸغ- -رب أصش- -ط -ف أل -ط -ل -ب -ة
أأ’جانب رفقة بعضس من نظرأئهم أ÷زأئريÚ
وأدوأ صشÓة أŸغرب جماعة قبل أن يتناولوأ
إأفطار جماعيا على مائدة وأحدة زينتها عديد
أأ’طباق أ÷زأئرية ألتقليدية منها وألعصشرية
ألشش- -ه- -ي- -ة ع- -ل -ى غ -رأر ط -ب -ق ألشش -رب -ة ف -ريك
وأل -ط -اج◊ Úل -و وأل -ب -ورأك وط -ب -ق أل -ز’ب-ي-ة
ل -ل -ت -ح -ل -ي -ة أل -ذي ب -ات أل -ط -ل -ب -ة أ÷زأئ -ري-ون
ي -عشش -ق -ون -ه ك -ثÒأ خ Ó-ل إأق -ام -ت -ه-م ب-ع-اصش-م-ة
أ’ورأسس باتنة.
بدورهم ألطلبة ألعرب وأأ’فارقة أŸقيمون
ب -إاق -ام -ة مصش -ط -ف -ى ب-ن ب-وأل-ع-ي-د أسش-ت-حسش-ن-وأ
أإ’ف -ط-ار أ÷م-اع-ي وث-م-ن-وه م-ؤوك-دي-ن أن م-ث-ل

هاته أŸبادرأت ألتضشامنية ليسشت غريبة على
ألششعب أ÷زأئري ألذي كان ومازأل يحتضشن
كل ألعرب وأأ’فارقة وألذين خÓل إأقاماتهم
سشنوأت ألدرأسشة Ÿسشوأ كل أŸعاملة ألطيبة
وتعرفوأ على أغلب عادأت وتقاليد أ÷زأئر ‘
ﬂت -ل -ف أŸي -ادي-ن خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب
ألغذأئي وألتضشامني وأإ’نسشا.Ê
وأ÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ‘ أأ’خ Òأن أإ’ق- -ام -ة
أ÷ام -ع -ي -ة مصش -ط -ف -ى ب -ن ب -وأل -ع-ي-د أÿاصش-ة
ب-ال-ط-ل-ب-ة ب-اأ’ج-انب وأل-وح-ي-دة وط-ن-يا هي من
إأح -ت -ظ -نت ه -ذه أŸب -ادرة أل -تضش -ام-ن-ي-ة وأل-ت-ي
حضشرها  250طالب جامعي يدرسشون ﬂتلف
ألتخصشصشات لتحسشيسشهم باأ’جوأء ألرمضشانية
‘ ج-و ع-ائ-ل-ي خ-اصش-ة وأن-ه-م ت-ن-اول-وأ وج-ب-ات
إأف -ط -ار ت -ق-ل-ي-دي-ة ج-زأئ-ري-ة ب-حضش-ور م-دي-ري
أÿدمات أ÷امعية بباتنة وعديد أإ’طارأت
أ÷امعية.

باتنةŸ :وشسي حمزة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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“ّكنت ثا Êأك Èمدن أ÷زأئر ،وهرأن من تغطية ألعجز ‘ ميزأنية قفة
رمضشان لهذه ألسشنّة ،بفضشل تضشافر أ÷هود ألرسشمية وأŸدنية وألششعبية ‘
أجمل صشور ألتكافل أ’جتماعي ألذي يح ّ
ث عليه ديننا أ◊نيف وتششجّعه
ألدولة كوأجب وطني ،وهو ما رصشدته ““ألششعب““ خÓل خرجتها أ’سشتطÓعية
ألتي قادتها إأ ¤عدد من مطاعم ألرحمة ونقاط توزيع ألتÈعات.

^^ توزيــع أكــــ Ìمــــن  ١١٥قّفــــــة و ٦٧ألــــــف وجبـــــة منـــــذ حلــــــــول ألشّشهـــــــر ألفضشيـــــل
IOƒ©°ùe á«ªgGôH :´Ó£à°SG

خ ّصصصصت و’ية وهران مبلغ  241مليون دج و261
أال -ف و 446دج ’ق -ت -ن -اء ق -ف -ة رمضص-ان لسص-ن-ة 2017
Ãسص -اه -م-ة م-ن ب-ل-دي-ات-ه-ا الـ  26وم-دي-رية النشصاط
ا’ج -ت -م -اع -ي وال-تضص-ام-ن ،وذلك ‘ إاط-ار ا◊مÓ-ت
التضصامنية التي تنتهجها الدولة ‘ كل عام Ÿسصاعدة
ال -ف -ق -راء واÙروم ،Úحسص-ب-م-ا ع-ل-م ل-دى اŸكّ-ل-ف
Ãك -تب ال -ع -ائ -ل -ة Ãدي -ري -ة ال -نشص -اط ا’ج -ت -م -اع-ي
والتضصامن.
حسصب حضصري ّﬁمد ،فإاّنه بعد تقسصيم هذا اŸبلغ
على العائÓت اŸعوزة التي ارتفع عددها من 74135
عائلة سصنة  2016إا 86987 ¤عائلة حاليا ،لوحظ
انخفاضض ‘ سصعر القفة الواحدة ،وأاوضصح أانّ هذا
اŸبلغ يكفي لشصراء  68902قفة فقط ،ما يسصتدعي
تضصافر كافة جهود اÛتمع الرسصمية واÛتمعية
Ÿواجهة هذا الواقع.
كما أاشصار حضصري إا ¤أاك Ìمن  90جمعية وﬁسصنا
اسصتفادوا من موافقة الوصصاية للمشصاركة ‘ هذه
العمليّة التضصامنية Ãختلف أاشصكالها ،باإ’ضصافة إا¤
مسصاجد تنشصط ‘ هذا اÛال –ت وصصاية مديرية
الشصؤوون الدينية.
“ّك- -نت ا÷م- -ع- -ي- -ات واÙسص -ن -ون اŸشص -ارك -ون ‘
العملية التضصامنية من توزيع  67504وجبة ‘ عÚ
اŸكان و 47261أاخرى ﬁمولة ،ناهيك عن 115833
قفة ،وهذا إا ¤غاية  6جوان 2017اŸوافق لـ 11
رمضصان  ،1438و’ تزال العملية متواصصلة حسصب
مصصدرنا ،وسصط توّقعات بأان يفوق العدد  120أالف
قفة ‘ نهاية الشصهر الفضصيل ،باŸوازاة مع إاحصصاء
 86ن- -ق- -ط -ة ت -خ -زي -ن ،دون اح -تسص -اب ا÷م -اع -ات
ال -ت -ط -وع-ي-ة واأ’ف-راد ال-ذي-ن فضص-ل-وا اŸسص-اه-م-ة ‘
اÿفاء.
وق- -د ب- -دأات ه- -ذه ال- -ع -م -ل -ي -ة ب -ع -دد بسص -ي -ط م -ن
اŸت -ط -وع ،Úث -م ازدادوا شص-ي-ئ-ا فشص-ي-ئ-ا ل-يصص-ل ع-دد
اأ’عوان اŸسصخرين لتوزيع القفة الرمضصانية وإاعداد
ال -وج -ب -ات اÙم -ول -ة وت -أاط Òم -ط -اع -م اإ’ف -ط -ار،
وغÒها من العمليات اأ’خرى ع Èالو’ية إا ¤أاكÌ
م- -ن  1260شص -خصص -ا ي-ن-ت-م-ون إاﬂ ¤ت-ل-ف الشص-رك-اء
الفاعل ‘ Úهذا اÛال.
من هنا يأاتي دور التكافل ا’جتماعي داخل وبÚ
اأ’ف-راد واÛم-وع-ات اıت-ل-ف-ة م-ن ال-ذي-ن أاظ-ه-روا
رغبة عالية ‘ التعاون ،بد’ من ا’تكال على مشصاريع
ال -دول -ة ،ي -ق -ول مصص -درن -ا أان اأ’ج -ه -زة ال -رسص -م -ي -ة ’
تسصتطيع وحدها تغطية كافة احتياجات الطبقة الهشّصة

من اÛتمع ،دون اŸشصاركة التطوعية اÒÿية.

سسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه يتجنّد لتمويل
العمليات الّتضسامنية
م- -ن أاب- -رز اŸسص- -اه- -م ‘ Úه- -ذا اإ’ط- -ار ،اŸؤوسصسص- -ة
العمومية لتسصي Òسصوق ا÷ملة للخضصر والفواكه الكائن
مقرها ببلدّية الكرمة ،والتي جّندت كافة إامكانياته
اŸادية والبشصرية لهذه الهبّة التضصامنية اÒÿية ،حيث
خ ّصص -صصت ي -وم السص -بت م -ن ك -ل أاسص -ب-وع خÓ-ل الشص-ه-ر
ال -فضص-ي-ل ل-ت-وزي-ع ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن اÿضص-ر وال-ت-م-ور

اŸتّÈع بها أ’ك Ìمن  36جمعية ومنظمة ومؤوسصسصة.
وق -د دع -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ه -ذه السص -وق ،ع -ب-د ا◊ق
ب -وسص -ع-ادة ق-دور ،اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصص-ادي Úاإ ¤ج-م-ع
تّÈعاتهم وتقدÁها بطريقة جماعية ‘ نقطة تخزين
واحدة على مسصتوى هذا الهيكل التجاري الهام إ’‚اح
ب- -رن- -ام- -ج اŸسص- -اع- -دات و“ك Úال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة
وﬁدودة الّدخل وعابري ال ّسصبيل من وجبة اإ’فطار.
وقد فاقت الكميّة اŸتÈع بها ‘ اأ’سصبوع اأ’ول من
شص -ه-ر الصص-ي-ام  10أاط-ن-ان م-ن ال-ب-ط-اط-ا و 8ط-ن م-ن
الطماطم و 4قنطار فاصصوليا خضصراء و 1 .5خصض و8
طن من البصصل و 10قنطار من الشصمندر السصكري و8
قنطار خيار و 10قنطار جزر و 10قنطار من التمر و.5
 1ق -ن -ط-ار م-ن ال-ك-رم ال-زه-ري و 3ق-ن-طار باذ‚ان،
” توزيع خÓل اليوم اأ’ول كمّية معتÈة
إاضصافة لذلك ّ
م -ن ال -زيت وال -ق -ه -وة والسص -ك -ر وال -ف-ري-ن-ة وال-كسص-كسض
والطماطم اŸعّلبة والشصاي والزبدة ،وسصتتواصصل هذه
العملّية إا ¤غاية آاخر يوم سصبت من الشصهر الكر.Ë

قال بوسصعادة ‘ لقاء جمعه بـ ““الشصعب““ ،أانّ جميع
عمال السصوق اŸكلّف Úبالعمليّة يعملون بشصكل متكامل
على تلبية احتياجات ﬂتلف اأ’طراف التي أاخذت
على عاتقها إافطار عابري السصبيل ،مؤوّكدا سصعيهم
اŸتواصصل لتقد ËاŸسصاعدات واŸعونات ،على أان
يكون لهذا ا÷انب آاليات تنظيم ومظلة تّوحد هذه
ا÷ه -ود ،بشص -ك -ل ي -ت-ن-اسصب م-ع ق-ي-م وت-ق-ال-ي-د وم-ب-ادئ
اŸسصاعدة اإ’نسصانية خاصصة مع حلول شصهر رمضصان
اŸبارك.
وقد لقيت هذه اŸبادرة تضصامنا ودعما كبÒين من
ق -ب -ل وك Ó-ء ا÷م -ل -ة ،ال -ذي -ن ق -ام -وا ب -ال-ت-كّ-ف-ل ال-ت-اّم

وال -ك -ه -روم -ي-ك-ان-يك ،ق-ائ““ :Ó-أاسص-اه-م ‘ ه-ذا ال-ع-م-ل
اÒÿي منذ الطفولة وهو شصرف كب ،‹ Òوقد تعلّمنا
أاشصياء جديدة من خÓل نشصاطنا مع الهÓل اأ’حمر““.
وهو ما وقفنا عليه على مسصتوى مركز اإ’فطار الذي
فتحته شصركة اإ’تصصال ““أاوريدو““ Ãقرها بالقرب من
ﬁور الدوران اŸرشصد ،وكانت حينها السصاعة تشصÒ
إا ¤ح -دود ال -ث -ام -ن -ة مسص-اء ،أاي  15دق-ي-ق-ة ق-بل أاذان
اŸغرب ،عندما بدأا الصصائمون من اأ’فارقة الÓجئÚ
يتوافدون ‘ هدوء وتنظيم ﬁكم ودون أاية عراقيل،
حسصبما لوحظ ‘ ع ÚاŸكان.
خر نفسصه طواعية ودون إاكراه
قال خنوسض الذي سص ّ

Ãصص -اري -ف ه -ذه اŸوائ -د ،وه-و م-ا مّ-ك-ن ب-ت-خصص-يصض
عشص- -رات م- -وائ -د اإ’ف -ط -ار واŸسص -اع -دات ال -ع -ي -ن -ي -ة
للعائÓت الفقÒة.

Ÿسص -اع -دة وم -ؤوازرة اآ’خ -ري -ن
أان““غرضصهم من هذه اأ’عمال
ال -ت -ط-وع-ي-ة اÒÿي-ة ،ه-و زرع
روح التضصامن وإاحياء أاخÓق
ال -ت-ك-اف-ل واإ’حسص-اسض ب-ال-غÒ
م- -ع ح- -رصص- -ه ال- -دائ -م ع -ل -ى
إايصص- - - - -ال اŸسص- - - - -اع - - - -دات
Ÿسص- -ت- -ح- -ق- -ي- -ه- -ا Ãن- -ت -ه -ى
اŸصصداقية والشصفافية.

الهÓل األحمر ا÷زائري يواصسل مسساعداته اإلنسسانية
ومن ب ÚاŸسصتفيدين من “وين هذه السصوق ،الهÓل
اأ’حمر ا÷زائري فرع وهران ،الذي “ّكن هذه السصنة
من توف Òأاك Ìمن  300وجبة بع ÚاŸكان و 50أاخرى
ﬁمولة ،وذلك ع Èمراكز اإ’فطار الثÓثة التي ”ّ
ف -ت -ح -ه-ا ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ة ع-ي-ون الÎك وح-ي مÒام-ار
بوسصط اŸدينة ،ناهيك عن مطعم اإ’فطار اŸمّول
من قبل شصركة ا’تصصال ““أاوريدو““.
ويسصود نشصاط متطوعي هذه اŸنظمة اإ’نسصانية جو
مفعم با◊يوية والسصعادة ،بعيدا عن الÈوتوكو’ت وما
شص -اب -ه -ه -ا ،م -ث -ل-م-ا ي-وّضص-ح-ه اŸت-طّ-وع الشص-اب ﬂت-ار
خ- - -ن- - -وسضﬂ ،تصض ‘ ال- - -ك- - -ه- - -رب - -اء الصص - -ن - -اع - -ي - -ة

اÙسسن برابح رابح يطمح
لزيادة حجم اŸسساعدات
جريدة ““الشصعب““ انتقلت ‘ اليوم اŸوا‹ إا ¤مطعم
الرحمة ،الكائن بدوار بلقايد والذي يشصهد منذ اليوم
اأ’ول م- -ن شص- -ه- -ر الصص- -ي- -ام ح- -رك- -ي -ة وت -واف -دا ك -بÒا
للمحتاج Úوعابري السصبيل من أاجل اإ’فطار أاو أاخذ

الوجبات ا÷اهزة.
” Œسصيد فكرته من قبل برابح رابح
هذا اŸطعم ّ
ينشصط ‘ ›ال اسصتÒاد وتصصدير التمور ،والذي أاخذ
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه إاط -ع -ام ع-اب-ري السص-ب-ي-ل خÓ-ل الشص-ه-ر
الفضصيل ،و’سصيما منهم الطلبة الداخليون Ãسصاهمة
ب -عضض اÙسص -ن ÚواŸت-ط-وع Úم-ن ال-نسص-اء وال-رج-ال
القائم Úعلى هذا اŸطعم.
أاّكد لنا برابح أان هذه الفكرة راودته منذ أاك Ìمن
ثÓث سصنوات وعمل على Œسصيدها ‘ رمضصان ،2017
مؤوّكدا أاّن بإامكانه إاطعام ضصعف العدد وخارج إاطار
اŸنظمات كالهÓل اأ’حمر وا÷معيات ‘ حالة توّفر
اŸسصاحة الكافية ،إاذ يÎاوح العدد يوميا ب 250 Úإا¤
 300شصخصض يوميا ،متمنيا مواصصلة التكفل بهم إا¤
غاية نهاية رمضصان.
وعن سصؤوالنا حول مصصدر التموين ،أاجاب ّﬁدثنا أاّنه
ي-ع-م-ل مسص-ت-ق Ó-ب-ذات-ه وأاّن أاب-واب-ه م-ف-ت-وح-ة ل-تّÈعات
اÙسصن Úوأاهل ا ،Òÿمضصيفا أان مقر اŸطعم عبارة
ع -ن ﬁل Œاري مسص -اح -ت -ه ت -تسص -ع ف -ق -ط ل -ل -وسص-ائ-ل
اŸسص -ت -ع -م -ل -ة ‘ ال -ط -ب -خ وال -ت -ن -ظ -ي -ف وغÒه -ا م -ن
الضص -روري -ات ،ع -ل-ى أام-ل م-ن-ه ب-أان تسص-اه-م السص-ل-ط-ات
اÙلية ‘ توف ÒاŸقر أاو عدد من اÿيم والÎخيصض
له بوضصعه.
وفيما يلي بعضض اŸظاهر اŸشصينة التي لفتت انتباه
““الشص -عب““ ،أاب -رزه-ا عشص-وائ-ي-ة ت-وزي-ع اإ’ع-ان-ات وع-دم
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وت-ب-اه-ي اŸع-نيÚ
ع ÈاŸواق- -ع ا’ج- -ت -م -اع -ي -ة
وه -وات -ف -ه -م ال -ن -ق -ال -ة ب -نشص -ر
صص -وره -م م -ع ال -ف -ق-راء خÓ-ل
ت - - -وزي - - -ع اŸسص- - -اع- - -دات دون
مراعاة أ’ي بعد ديني وإانسصا،Ê
بغية “رير غايات معينة ،سصواء
كان من قبل أاشصخاصض وجمعيات
أاو م - - -ن - - -ظ- - -م- - -ات إانسص- - -ان- - -ي- - -ة
ومؤوسصسصات.
وهو ما يحدث ‘ وقت توجه فيه
الكث Òمن ا’نتقادات للمتطوعÚ
ال- -ت -اب -ع Úل -ل -ج -ه -ات اŸع -ت -م -دة،
’سص -ي-م-ا وأاّن ال-ك-ث Òم-ن-ه-م يسص-ع-ى
لتحقيق أاقصصى اسصتفادة شصخصصية
‡ك -ن -ة م -ن ال-ع-م-ل اÒÿي ،وه-ذا
يتعارضض مع طبيعة العمل اÒÿي،
ناهيك عن غياب الدورات التكوينية الكفيلة بتدريب
اŸت-ط-وع وت-ه-ي-ئ-ت-ه ل-ل-ع-م-ل وا◊د م-ن اأ’م-ور السص-لبية
واıاطر اŸصصاحبة أ’ي برنامج تطوعي أاثناء تأادية
ال -ع -م -ل ،ن -اه -يك ع -ن ‡ارسص -ات ال -ت -حّ-ي-ز ‘ ت-ق-دË
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أاوراق عائد من أاذربيجان

باكو..

حسسناء تنام على ضسفاف بحر
قزوين في أأحضس ـ ـان ألقوقاز

ك -انت زي -ارت -ي ل -ع -اصص -م -ة اذرب -ي -ج -ان ب -اك -و ب -م-ث-اب-ة
اسص-ت-كشص-اف ع-ال-م ج-دي-د غ-ي-ر م-ع-روف ب-ال-نسص-بة لي،
خ -اصص -ة ان ا’ع Ó-م غ -ي-ر م-ل-م ب-ال-ك-ث-ي-ر م-ن ج-وانب
الحياة في هذه المدينة التي تتقاطع فيها الكثير من
ال -ث -ق -اف-ات وه-و م-ا اك-تشص-ف-ن-اه
على هامشش تغطية أالعاب
التضصامن ا’سصÓمي.
مبعوث «الشصعب» إالى أاذربيجان:
عمار حميسصي

الحلقة الثالثةوا’خيرة

متنزه حسسين جويد...
تكريم أهم ألكّتاب في أذربيجان

ي -ع -ت -ب -ر م -ن -ت -زه حسض -ي -ن ج -وي -د م -ن أاه -م
منتزهات واماكن السضياحة في باكو فقد
اأقيم تكريما لذكرى الكاتب اآلذربيجاني
الشضهير حسضين جويد.
يقع هذا المنتزه عند تقاطع شضارع حسضين
جويد وشضارع لنداو فى باكو وكأانه ممر
يربط بين اإلثنين يبعد المنتزه مسضافة ١.٢
كم عن المدينة القديمة في باكو و 5كم عن
مركز مدينة باكو خضضع المنتزه لعمليات
تطوير متÓحقة من حيث زراعة األشضجار
ال-م-ح-ل-ي-ة وال-زه-ور ال-ج-م-ي-ل-ة ال-م-ل-ونة في
اأرج -ائ -ه وأايضض -ا إاق -ام -ة ال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت-ي-ة
المناسضبة له.
اإذا نظرت للمنتزه من أاحد األبراج العالية
ال -م -ح -ي -ط-ة ب-ه ت-ج-ده ك-ال-بسض-اط األخضض-ر
ي -ف -رضض ن -فسض -ه ع -ل -ى ه -ذا السض -ك-ون وه-و
يحتوي على نصضب تذكاري عمÓق للكاتب
حسضين جويد وفيه بركة ماء أايضضًا وعدد
من المقاعد الحجرية والخشضبية بأاشضكالها
المختلفة بين األشضجار واألزهار.

كما يضضم منتزه حسضين جويد
في باكو العديد من النوافير بما في ذلك
نافورة موسضيقية يصضل ارتفاعها الى 5٠
متراً إانها حقاً نافورة جميلة وخاصضة عند
هبوط المسضاء سضتجد إانعكاسضات الضضاءة
بأالوانها المختلفة شضيء مذهل وسضاحر.
لسض- -ت- -م- -ت- -اع ب- -قضض- -اء ج -لسض -ة رائ -ع -ة م -ع
األصضدقاء والعائلة في الحديقة والجلوسض
على المقاعد الحجرية والتمتع بالمناظر
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة م -ن ح -ولك ورؤوي -ة ال -نصضب
التذكاري وجمال النوافير الرائعة.
التمتع بممارسضة رياضضة المشضي وذلك في
مسضارات المشضي الخاصضة داخل الحديقة
وال -ت -ن -ق -ل ف -ي األرج -اء ب -ك-ل سض-ه-ول-ة ب-ي-ن
األشضجار المعمرة القديمة وقنوات الماء
الصضغيرة الجميلة.
يوجد في الحديقة مطعم جميل وتناول
ال -وج -ب -ات السض -ري -ع -ة واألط-ب-اق ال-م-ح-ل-ي-ة
ال -ت -ق-ل-دي-ة ال-ل-ذي-ذة وسض-ط أاج-واء م-م-ت-ع-ة
Óطفال هناك أاماكن
منعشضة امر رائع .ل أ
مخصضصضة للعب آامنة سضيقضضون فيها أاوقات
م-م-ت-ع-ة وي-م-ك-ن-ك-ه-م كذلك ركوب القوارب
Óطفال في البركة.
الصضغيرة ل أ
مشض-اه-دة ال-ع-روضض ال-م-م-ي-زة م-ن سضيرك
وباركور أاو سضينما والحفÓت والمهرجانات
ال-رائ-ع-ة وال-ت-ي ت-ق-ام سض-ن-وي-ا ف-ي ال-حديقة
وخاصضة حفÓت رأاسض السضنة.

جبل ألنار ألتي لم تنطفئ
منذ  2000عام

تناقلت السضاطير والروايات القديمة في
اذربيجان الكثير عن جبل النار ،خاصضة
نيرانه الملتهبة التي لم تنطفئ منذ زمن
طويل.
فالنيران تشضتعل في هذه القمة الجبلية
ال -م-ل-ت-ه-ب-ة ت-ق-ري-ب-ا م-ن-ذ  ٢٠٠٠ع -ام ق-ب-ل
ال -م -ي Ó-د .وه -و ي -ق -ع ف -ي ق -ري-ة م-ن ق-رى
أابشض -وزان شض -م -ال داي -ج-ي-ه وه-ي أاق-دم ن-ار
مشض -ت -ع-ل-ة دون ان-ق-ط-اع ع-رف-ه-ا اإلنسض-ان!!
ومن هنا اكتسضب جبل النار في باكو شضهرته
الواسضعة واصضبح من معالم السضياحة في
اذربيجان.
إاذا ما اقتربت من جبل النار في باكو
سضتجد حائطاً من أالسضنة النار المتطايرة
من جانب التل وهذا ما يبدو غريباً فع ً
،Ó
حيث سضترى أالسضنة النار التي يفترضض أانها
تشض -ت -ع -ل بسض -بب تسض -رب ل -ل -غ -از م-ن ب-اط-ن
األرضض.
وكان يرجع تفسضير هذه النار وفق الثقافة
السضائدة أانها نيران مقدسضة نظراً ألنهم
كانوا من عبدة النار قبل الفتح اإلسضÓمي
ولكن بعد التطور واكتشضاف حقول الغاز
والبترول فيه تبّين سضبب اشضتعاله المسضتمر.
ي-ع-ت-ب-ر ج-ب-ل ال-ن-ار اذرب-ي-ج-ان م-وق-ع دي-ني

م -ع -روف ل -دى أاه-ال-ي أاذرب-ي-ج-ان وال-ه-ن-ود
واإليرانيين ،خاصضة منذ العصضور القديمة
وي -ت -رّدد ع -ل -ى ال -م -ك -ان م -ت -ب -ع -و ال -دي-ان-ة
الزرادشضتية التي وجدت ألول مرة في هذه
المنطقة منذ أاكثر من  ٢٠٠٠سضنة
يوجد في جبل النار اذربيجان ينابيع مائية
سضاخنة بفعل الحرارة وفيه أايضضًا منحوتات
صض-خ-ري-ة اسض-ت-خ-دمت سض-اب-قً-ا لتبريد الماء
وحفظ الخمور ولسضقي الحيوانات ،حسضب
الثقافة السضائدة.
زيارة قمة جبل النار في اذربيجان والتمتع
بالمناظر الخÓبة والطبيعة الجميلة أاثناء
صضعودك للجبل ورؤوية النار المشضتعلة أاعلى
ال-ت-ل-ة وال-ت-ح-ق-ق ب-أان-فسض-ك-م م-ن اشض-ت-ع-ال-ه-ا
ال-مسض-ت-م-ر وال-ت-ي ك-انت سض-ب-بً-ا ف-ي-م-ا مضضى
Óقاويل والخرافات.
ل أ
جدير بالذكر أان هذه النيران ل تنطفئ
حتى مع وجود الثلوج في الشضتاء ،حيث
تعتبر مصضدر تدفئة للزوار شضتاًء.

يوجد في المكان
ع-دد م-ن ال-ي-نابيع
وع- - -ي - -ون ال - -م - -اء
السض -اخ -ن -ة بسض-بب
درج -ات ال -ح-رارة
ي-م-ك-نك ال-حصضول
ع - -ل - -ى ج - -لسض- -ات
عÓجية في مياه

الينابيع والسضترخاء.
على قمة الجبل يوجد مقهى بسضيط مقابل
شضقوق النار يمكنك الجلوسض على احدى
الطاولت والتمتع بتناول بعضض الحلويات
ال -م -ح -ل -ي -ة وشض -رب ال -مشض-روب ال-ت-ق-ل-ي-دي
الشضاي.
ي- -م- -ك- -نك ال- -ت- -م- -ت- -ع ب -ال -ع -روضض ال -ف -ن -ي -ة
والموسضيقية والعزف الجميل على اآللت
التقليدية ،حيث أاصضبح المكان رائجاً جداً
في إاقامة الحفÓت الموسضيقية والعروضض
ال-ف-ن-ي-ة ب-األزي-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ف-ي السض-ن-وات
األخيرة.
يمكنكم التقاط أاجمل الصضور للجبل والنار
ال -م -ل -ت -ه -ب -ة وأايضض -ا ل -ل -م -دي -ن -ة م -ن أاع-ل-ى
ومشض -ارك-ت-ه-ا م-ع األصض-دق-اء ب-ع-د ع-ودت-ك-م
وشض-راء ب-عضض ال-ه-داي-ا ال-ت-ذك-اري-ة وال-ق-طع
ال-ح-ج-ري-ة ال-م-ن-ق-وشض-ة ال-ت-ي ي-بيعها الباعة
المتجولون في المكان.
إانتهى
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«الششعب» تسشتطلع رحاب رمضشان ‘ القصشبة

رمزية اŸكان ‘ ذاكرة اإلنسسان ع Èالّزمان «العوايد» و«ا◊ّطات» اختفت من الدويرات مع ترحيل العائÓت

بحلول ششهر رمضشان ارتأاينا أان نسشتطلع العاصشمة ،ووقع اختيارنا على عّينة حّية يضشرب بها
اŸثل عند اقÎاب هذا ال ّ
صشرح
ضشيف على ا÷زائرّي ،Úوهكذا كانت وجهتنا القصشبة .هذا ال ّ
ال ّ-ت -اري-خ-ي وا◊ضش-اري ا◊ام-ل لشش-ري-ط ذاك-رة زاخ-رة ب-ق-ي-م الّ-ت-ضش-ام-ن وال-ع-ادات والّ-ت-ق-ال-ي-د
صشانعة Ûد هذا اŸكان الشّشاهد على حلقات إانسشان واجه كل مسشار فعل الزمن بكل ما له
ال ّ
وعليه.
مطّول ‘ ا◊ديث عن األجواء ‘ رمضصان.
جمال أاوكيلي
هذه القفزات ‘ ّ ﬁ
طات هذا الفضصاء كان لها
لثر البالغ ‘ تثبيت سصلوكات وأاخÓقيات من جيل
اأ
إا ¤ج- -ي- -ل ،ت- -وارث- -ه- -ا ك- -ل م -ن سص -ك -ن م -ا ي -ع -رف
بالدويرات وحفظ عن ظهر قلب ضصوابط العيشس
‘ كنف إاطار صصارم ل يعلن اسصمه ،فارضصا نفسصه،
الكل يخضصع له ويحÎمه من الكب Òإا ¤ال ّصصغ⁄ ،Ò
ي- -ت- -م ّ-رد ع -ن -ه أاح -د م -ا دام م -وج -ودا ‘ الّضص -مÒ
ا÷ماعي قائما بذاته.
كانت ال ّسصاعة الـ  ١١صصباحا ،عندما قّررنا معاينة
لح- -ي- -اء اŸشص- -ه- -ود ل- -ه- -ا ب -السص -ت -ع -داد ا◊ث -يث
اأ
لسص -ت -ق-ب-ال شص-ه-ر رمضص-ان واÙي-ط-ة ب-ه-ذا ا◊ي
العتيق كسصوسصطارة ،باب جديد ،رامب فا‹ ،لوÊ
أارزق -ي ،ب -وزري -ن-ة ،سص-اح-ة الشص-ه-داء وم-دخ-ل ب-اب
الوادي إا ّ
ل أاّننا  ⁄نقف على أاي مشصروع ملموسس
ي- -ؤوّك- -د ه -ذا اŸسص -ع -ى ،ال -ك -ل م -ن -ه -مك ‘ أام -وره
اÿاصصة ،ينتظر فقط ما اعتاد عليه ،أاما الباقي
لشصياء عادية جدا.
فإانّ ا أ
هذا اŸشصهد العام اعتقدنا أاّنه ›رد واجهة تخفي
واقعا آاخر غ Òمطلع Úعليه ،وهكذا توّغلنا إا¤
العتبات األو ¤للحي من ناحية مسصجد علي بتشصÚ
وأاول يافطة قابلتنا كتب عليها شصارع األسصتاذ صصوالح
عبارة عن مدرجات ،و‘ الّزاوية اŸقابلة هناك نهج
الدكتور بلعربي ،و‘ آاخر ذلك اŸمر وجدنا أاحد
قدماء ال ّسصكان أال وهو السصيد بولعشصب حسص ،Úالذي
قضصينا معه
وقتا

ما بقي منها إال السسم

وأامام دهشصتنا لغياب حد أادنى من اŸؤوشّصرات
لسص-ب-اب
ل -ه -ذا الّشص -ه -ر ،سص -أال -ن-ا ه-ذا الّ-رج-ل ع-ن ا أ
ال- -ك- -ام- -ن- -ة وراء ه -ذه ال ّ-ظ -اه -رة غ ÒاŸن -ت -ظ -رة
واŸفاجئة ‘ آان واحد ،حتى وإان اعتاد عليها
ال -ب -عضس خÓ-ل الّسص-ن-وات اŸاضص-ي-ة ،وّ‡ا اّط-ل-ع-ن-ا
عليه ‘ هذا اÛال هو تركيزه على رحيل العدد
لصصليّ Úللقصصبة إا ¤مناطق
الهائل من السصكان ا أ
‡ا أاّدى إا ¤اختفاء تلك العادات وحتى
أاخرىّ ،
اندثارها بدليل أاّنه ل توجد اليوم.
ب- -األمسس ،وم- -ن- -ذ ال- -ب -وادر األو ¤ل -رمضص -ان ،تشص -رع
ال -ع -ائ Ó-ت ‘ السص -ت-ع-داد اŸادي ،وه-ذا م-ن خÓ-ل
اإلسصراع ‘ Œي Òالغرف وشصراء األوا ،Êوإاعداد كل
ما يلزم إلعداد األطباق الشّصهية اŸعروفة والّذائعة
الصص- -يت ك- -اŸثّ- -وم ،الشص- -رب- -ة،
ط -اج Úال -زي -ت -ون وال -ع -ج-ائ-ن
اّ Ùضصرة يدويا.
Óسص- -ف غÒ
ه - -ذه الّصص - -ورة ل - -أ
م -وج -ودة ال -ي -وم ن -ظ -را ل -ع ّ-دة
اع -ت -ب-ارات ،م-ن-ه-ا الّ-ت-غ-ي Òا÷ذري ال-ذي ط-رأا ع-ل-ى
الّ-ت-رك-ي-ب-ة ال-بشص-ري-ة ل-لسص-ك-ان ،وم-غ-ادرة ال-ك-ث Òم-ن-هم
اŸك-ان ال-ذي ت-رع-رع-وا ف-ي-ه م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاظ-فارهم
رفقة عائÓتهم وجÒانهم.
وه -ك -ذا ف -إاّن م -ا ي -ع -رف ب -اŸك -ان ال -رم -ز ال -ذي ل-ه
Óجيال سصÒة أاشصخاصس
امتدادات ‘ األعماق يروي ل أ
ع -اشص -وا وع -ايشص -وا أاوق -ات ه -ادئ -ة ‘ ت -ف-اع-ل-ه-م م-ع

رمضشان
‘ بÓدهم

{zQƒchôµ°S
هدايا ا◊ب والود
‘ السسنغال
يشص -ك -ل شص -ه-ر رمضص-ان ال-ك-ر Ëم-ن-اسص-ب-ة مÓ-ئ-م-ة ل-ت-ك-ريسس
واسصتدامة قيم التضصامن التي ظّلت منذ أامد بعيد تسصود
السصنغال ،هذا البلد الواقع غرب إافريقيا نسصبة اŸسصلمÚ
فيه  ‘ ٩5اŸائة ،هو شصهر التقرب إا ¤الله بصصالح األعمال
ودورة مكثفة ‘ ثÓث Úيوما يجتهد العبد فيها ليطهر
نفسصه.
ففي بÓد التÒانغا (الضصيافة بلغة الولوف اÙلية) ،يشصكل

األحداث ذات القيمة الدينية ،انطÓقا من رؤويتهم
ال-بسص-ي-ط-ة وال-ع-ادي-ة Ÿسص-ت-وى م-ع-يشص-ت-ه-م ،ويتذّكرون
جّيدا ما كان يشصهده سصيدي رمضصان ،سصيدي بوقدور،
سصيدي هÓل ،حوانيت سصيدي
ع- - -ب- - -د ال- - -ل- - -ه وغÒه- - -ا م - -ن
ال ّ-ن -شص-اط-ات اŸت-نّ-وع-ة ي-ع-ج-ز
الّ- -ل- -سص -ان ع -ل -ى وصص -ف -ه -ا م -ن
سصهرات وليا‹ السصمر سصواء ‘
اŸقاهي الشّصعبية أاو ‘ ال ّسصاحات العمومية حتى
م -ط -ل -ع ال -ف -ج -ر .و‘ ه -ذا ال ّصص -دد ،ف -إاّن ال ّ-ن -شص-اط
الّرمضصا Êيبدأا مباشصرة بعد ال ّسصاعة الّرابعة مسصاًء
وإا ¤غ- -اي- -ة آاذان اŸغ- -رب ،وه- -ذا ب- -ال -وق -وف ع -ل -ى
الّ-ط-اولت اŸم-تّ-دة ع-ل-ى األح-ي-اء اŸق-اب-ل-ة ل-لقصصبة
والتي تعرضس كل أاشصكال البوراك وزلبية بوفاريك
وقلب اللوز ،وكذلك ما يعرف بالشصربات ،ويسصجّل

ا÷معيات التي تّدعي ا◊ماية
وا◊ف ـ ـ ـ ـظ مناسسباتية فق ـ ـط

رمضصان Œسصيدا بليغا لقيم التسصامح والتعاون التي “يز
الشصعب السصنغا‹ ،حيث Œتهد ا÷معيات اÒÿية ‘ تنظيم
و–ضص Òوجبات اندوغو (اإلفطار) تضصامنية ‘ ﬂتلف
أارجاء العاصصمة دكار لفائدة األشصخاصس اŸعوزين ،أاو لفائدة
السصائق Úالذين صصادف موعد اإلفطار وجودهم ‘ الشصارع
،وهكذا ،تتجسصد روح التقاسصم والتسصامح التي تبلغ ذروتها
خÓل هذا الشصهر الفضصيل ‘ ،تكريسس تقاليد الكرم ا÷ود
والعيشس اŸشصÎك التي “يز هذا البلد.
و‘ ه- -ذا الصص- -دد ،يÈز ت- -ق- -ل -ي -د «سص -ك -رو ك -ور» (سص -ك -ر
رمضصان) ،الذي يشصكل عادة سصنغالية بامتياز ،والذي يقوم
على تقد Ëهدايا للمقرب Úمن أاجل التعب Òعن الود
خÓل هذا الشصهر الكر ،Ëومع مرور الزمن ،أاضصحى
ت- -ق- -ل- -ي- -د «سص- -ك- -رو ك- -ور» Ãث- -اب- -ة واجب ع- -ل -ى ال -نسص -اء
اŸت -زوج-ات ،ف-م-ن أاج-ل إاث-ب-ات تشص-ب-ث-ه-ن ب-أاسص-رة ال-زوج،
للف من الفرنكات من
تصصرف بعضس السصنغاليات مئات ا آ
أاجل اقتناء هذه الهدية ،فيما تعت ÈكثÒات منهن أان هذا
لسصراف.
التقليد صصعب وفيه كث Òمن ا إ
من جهة أاخرى ،وإاذا كانت أازقة العاصصمة تعرف نشصاطا أاقل
قبيل وبعد فÎة اإلفطار ،فإان اŸسصاجد تعرف إاقبال مكثفا
للمؤومن Úالذين يؤومونها ألداء الصصÓة وتÓوة القرآان ،كما
تعرف يوميات سصاكنة دكار خÓل شصهر رمضصان انخفاضصا ‘
الوتÒة حيث تقل ‡ارسصة الرياضصة على طول الكورنيشس
الذي عادة ما يكون غاصصا Ãمارسصيها قبل شصهر الصصيام.
أام- -ا األسص- -واق واÓÙت ال- -كÈى ،ف- -ت -ع -رف خ Ó-ل شص -ه -ر
رمضصان إاقبال منقطع النظ Òمن طرف السصنغالي ،Úما
يؤوكد أانهم يصصرفون ميزانية مهمة خÓله ،وذلك على الرغم
من انخفاضس عدد الوجبات اليومية ،وعلى ذكر الوجبات،
فإان النسصاء السصنغاليات يجتهدن ‘ –ضص ÒأاكÓت ﬁلية

إاقبال واسصع على هذه
اŸرط-ب-ات الّ-ت-قليدية
خ- - - - -اصص - - - -ة أاول - - - -ئك
ال- -فضص- -ول ّ-ي  Ú-ال -ذي -ن
ي -ج-دون لّ-ذة ل م-ث-ي-ل
لها ،وهم مرتاحون ‘
ه- - - -ذا ا÷و ال- - - -ع - - -ام
وا◊يوي.
وي-ت-ذّك-ر جّ-ي-دا عّ-م-ي
«حسص »Úوه - -و صص - -غ Òم - -ا ك - -انت Œم - -ع م - -ق - -ه - -ى
«م -الك -وف» م -ن ف ّ-ن-ان ‘ Úالّ-ن-وع الّشص-ع-ب-ي األصص-ي-ل
ك -ا◊اج اﬁم-د ال-ع-ن-ق-اء ،م-ري-زق ون-خ-ب-ة ك-بÒة م-ن
ّﬁبي هذا الفن رفقة اŸولع Úالذين اعتادوا الÎدد
Óسصف أابوابه موصصدة
على ذلك اŸكان اŸغلق اليوم ل أ
ن- -ه- -ارا أاو ل- -ي ،Ó- -وق- -د ك- -تب ع- -ل -ى

غنية بالسصعرات ا◊رارية.
وتتزين موائد إافطار السصنغالي Úبا◊ليب والتمر
مقاهي السشا‘ بالسشويقة
والعصصائر اÙلية (البوي ،بيسصاب ،)..وقهوة
وعبدو ملتقى القبلة
«توبا» ،وغÒها من اŸشصروبات التي تعّد
عناصصر أاسصاسصية خÓل وجبة اإلفطار،
و‘ وج -ب -ة ال -عشص-اء ،ت-ق-دم األط-ب-اق
اÙضص- - -رة أاسص - -اسص - -ا Ãادة األرز
التي عادة ما تكون وجبة الغذاء
ال -رئ -يسص -ي -ة ‘ ب -اق -ي شص -ه-ور
السص -ن -ة ،وه-ك-ذا ي-ت-م إاع-داد
ي -ت -ه -افت اŸواط -ن ال -ق-ل-ي ب-ع-د صشÓ-ة الÎاوي-ح ع-ل-ى
وج- - -ب- - -ات م- - -ن ق- - -ب- - -ي- - -ل
ميناء الصشيد Ãدخل اŸدينة ،للتمتع بالنسشيم العليل،
«ت- - -ي- - -ي- - -ب - -ودج( »Úاألرز
والتجوال ‘ الفضشاء الذي مازال يحافظ على جاذبيته،
ب- -السص -مك واÿضص -ر) ،أاو
ف -ال -ك -ث Òم -ن «ال -ق -ل -ي -ة» ’رت -ب -اط -ه -م ب -ال -ب-ح-ر Œده-م
«ي-اسص-ا» (األرز ب-ال-دجاج
ج-م-اع-ات ‘ زواي-ا اŸي-ن-اء ،أاح-ادي-ث-ه-م ت-غ-وصص ‘ ذك-ريات
أاو ال- -ل- -ح -وم ا◊م -راء)،
ال -زم -ن ا÷م -ي -ل ،وال -ب -عضص م -ن سش -ك -ان اŸدي -ن-ة خصش-وصش-ا
و»ما‘» وغÒها.
ال -ع -ائ Ó-ت أاصش-ب-ح م-قصش-ده-ا ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة وافÎاشص
ويشص- - -ار إا ¤أان شص - -ه - -ر
رم -ال شش -اط -ئ ع Úدول-ة ،لشش-رب الشش-اي ،وت-ذّوق ﬂت-ل-ف
رمضص- -ان ا◊ا‹ ،ال -ذي
أان -واع ا◊ل -وي -ات ‘ دي -ك -ور ’ ي -ت -ك-رر إا’ ب-ل-ي-ا‹ الصش-ي-ف
ان- -ط- -ل -ق ي -وم  ٢٧ماي
الدافئة.
ا÷اري بالسصنغال ،شصكل
والبعضس اآلخر من أاصصحاب السصيارات باألخصس ،وجهتهم شصاطئ
م -ن -ع-ط-ف-ا ت-اري-خ-ي-ا ه-ذه
ع Úام القصصب ا ¤شصاطئ تلزة ،حيث Œد حركة كبÒة للعائÓت
السصنة ،حيث اتفق جميع
التي تبحث عن الراحة واŸتعة ،ورغم قلة اÿدمات ال ان
اÿل -ف -اء ال -ع -ام Úل -ل -ط-رق
األجواء مغرية لرومنسصية اŸكان.
الصص- -وف- -ي- -ة األك Ìت- -أاثÒا ‘
القلية مازالوا على عاداتهم وباألخصس كبار السصن ،ومن
البÓد (التيجانية واŸريدية)،
سصكان اŸدينة العتيقة اين Œدهم بعد اإلفطار وإاقامة
ع -ل -ى ت-وح-ي-د م-ط-ل-ع-ه ،واضص-عÚ
صصÓة الÎاويح يهرعون ا ¤مقهى السصويقة لسصÎجاع
ب - -ذلك ح - -دا لن - -قسص - -ام دام ع - -دة
ذكريات اŸاضصي ،فتجد الكث Òمن أابناء «شصولوا»
سصنوات.
›ت -م-ع Úب-اŸق-ه-ى ،ك-ل زاوي-ة م-ن-ه ›م-وع-ة
م-ن-ه-م-ك-ة ب-ال-ل-عب ب-ال-ورق ،او «ال-دوم-ينو»،
والصص-وات م-ت-ع-ال-ي-ة ،وال-ك-ل م-نشص-غل
بالفوز على اآلخر ‘ ،صصخب
ك- - - - -ب Òوك- - - - -أانك ‘

ذكريات ما تزال راسسخة
‘ اذهان أابناء اŸدينة

ا÷معيات مسسؤوولة عن هذا الوضسع

وه - -ن - -ا ت - -ك- -ون اŸب- -ادرة لشص- -ت- -ى أان- -واع ا◊ل- -وي- -ات
«الصص -امصص -ة ،م -ق -روط ل -عسص -ل ،ال -غ -ري -ب-ي-ة ،ب-قÓ-وة،
ال-تشص-اراك ال-ع-ري-ان واŸسص-ك-ر ،م-ت-ق-ب-ة بالتمر وحلوة
الطابع».
الذروة ‘ النشصاط خÓل هذا الشصهر يكون بداية من
السصاعة الرابعة مسصاءً ألّن ‘ الصصبيحة يذهب الناسس
ا ¤العمل وقضصاء أاشصغالهم ،وأاثناء هذه الفÎة يفسصح
اÛال لقتناء اÿضصر والفواكه من األسصواق ،وكل
ما يتعلق باألطباق الراقية ذات الروائح الزكية ،إا¤
ج -انب ال -ع -ج -ائ -ن اŸع -روف -ة م -ن دي -ول وق -ط -اي-ف،
ومباشصرة عقب صصÓة العصصر تسصود حيوية ل مثيل لها
وانتعاشس منقطع النظ ‘ Òا◊ركة ‘ شصراء البوراك
أاو الÈيك وماء الزهر القادم من البليدة ،بوفاريك
والقليعة وخبز الدار ،وهناك من ل يظهر له أاثر منذ
اŸسصاء وإا ¤غاية «ضصربات اŸدفع» بالذهاب إا¤
ضصواحي العاصصمة لشصراء كل ما لّذ وطاب من حليب
ال-ب-ق-ر ،ل Íوزلب-ي-ة .وت-ت-واصص-ل ا◊رك-ة ل-ل-ن-اسس ب-ع-د
اŸغ- -رب ب- -ال- -ت -وج -ه ا ¤اŸسص -ج -د لصص Ó-ة الÎاوي -ح
وتغذية الروح بزاد التقوى،
وه -ن -اك م -ن ي -ذهب ل -زي-ارة األه-ا‹ وقضص-اء سص-ه-رة
Óصصدقاء الذين يلتقون ‘
رفقتهم ،كذلك بالنسصبة ل أ
اŸقاهي منها «مالكوف»« ،التلمسصا »Êو»قوراري»،
هذه األماكن كانت ﬁطة مع أاعمدة األغنية الشصعبية
ب-وج-م-ع-ة ال-ع-ن-ق-يسس ،ق-رواب-ي ،حسص-ن السص-عيد ،اعمر
العشصاب ،وتسصتمر هذه «القعدة» ا ¤غاية الفجر.
ويرى السصيد ﬁيوت أاّن سصبب اختفاء هذه األجواء
ه-و م-غ-ادرة ال-ع-ائÓ-ت ال-قصص-ب-ة وإاق-ام-ت-ه-م ‘ أاح-ياء
Óسصف نظرا
سصكنية جيدة ل يتعارفون فيما بينهم ل أ
لخ -ت Ó-ف ع -ادات وت-ق-ال-ي-د اآلخ-ري-ن ،ك-ل م-ا ك-ان-وا
Óسصف دون أان
يحسصنون فعله زال تلقائيا واندثر ل أ
يشص -ع -روا ب -ذلك ،وق -د شص -بّ-ه ﬁي-وت ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة
بتفكك كتلة متماسصكة وانفراط عقد من «العقاشس»،
فشص ّ-ت -ان ب Úال -دوي -رة ا÷ام-ع-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت وال-ع-م-ارة
Óب-واب ال-ف-ارضص-ة ل-ق-ي-م األن-ان-ية والتقوقع
ال-غ-ال-ق-ة ل -أ
شصعارها «نفسصي  -نفسصي».
ويعد السصيد ﬁيوت من ناسس القصصبة الذين لهم
اّ
طÓع واسصع على ما يجري ‘ هذا اŸعلم التاريخي
من كل الّنواحي ،واختصصر لنا القول بأاّن ما يتعّرضس
له اليوم هذا ال ّصصرح تتحّمل مسصؤووليته ا÷معيات
التي تتحّدث باسصم القصصبة ،وهي ‘ الواقع غÒ
م -وج -ودة شص-غ-ل-ه-ا الّشص-اغ-ل أاخ-ذ األم-وال والع-ان-ات
واŸسصاعدات والهبات ثم تختفي ول تعود إاّل عندما
تأاتي األحداث اŸتعّلقة بالقصصبة.
وي -ع -ت Èب -أاّن ه-ذه ا÷م-ع-ي-ات كّ-ل-ه-ا تّ-دع-ي ا◊م-اي-ة
وا◊فظ ،لكن الواقع غ Òذلك مؤوّكدا« :أانظروا إا¤
ما وصصلت إاليه من درجة التدهور وانعدام النّظافة،
وانتشصار اآلفات الجتماعية من تعاطي للمحظورات
مع وجود أاماكن مشصبوهة ،كما أانّ هناك من اسصتو¤
بالقوة على الدويرات ،ويسصكنها حاليا عاديا ول أاحد
يقلقه..هذا هو حالة القصصبة اليوم».

اليافطة من اŸدخل
اÿلفي «رواق مقهى ب-الّ-ن-سص-ب-ة ل-ل-ح-ر‘ خ-ال-د ﬁي-وت ‘ الّ-ن-جارة الفنية
م- - -الك- - -وف» ،وه - -ذا الكائن ّﬁله ‘ أاعا‹ القصصبة باŒاه باب جديد،
ي- -ع -ن -ي أان مسص -اح -ت -ه فإاّنه يتذّكر جيدا تلك الّتحضصÒات ا◊ثيثة التي كانت
“ت- -د ع- -ل- -ى ج -ه -ت Úتقوم بها العائÓت قبل حلول رمضصان بحوا‹ شصهر
سص- - -اح- - -ة الّشص- - -ه - -داء من جميع ا÷وانب ،منها باألخصس تنظيف الغرف
والقصصبة.
وإاع- -ادة طÓ- -ئ -ه -ا Ãادة ا÷ ،Òم -ع غسص -ل ال -ف -راشس
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،
ة
ي
ل
ك
ت
ف
ت
خ
ا
ا
ه
ل
لي ‘ ،Óح Úالفضصاءات اŸمّيزة ل أاثر
ال-وث-ي-ق-ة ب-إاع-داد األط-ب-اق ،وه-ك-ذا تسص-اب-ق العائÓت
ا
ه
ي
ل
ع
ط
ا
ف
ح
ل
ل
وه -اه -ي ال -ي -وم إال آاث -ار إان  ⁄تسص-ارع
الزمن ‘ توف Òكل ما يلزم من مواد غذائية اعتادت
ع
ا
د
ي
إ
ل
ل
ﬁ
م
ا
ي
أ
ل
ا
وحمايتها ،فإاّننا سصنجدها ‘ يوم من
عليها ،منها Œفيف الطماطم واللحم أاو ما يعرف
ا
ه
Ò
غ
و
س
س
ب
Ó
Ÿ
ا
األق- -مشص- -ة أاو
بالقديد للشصربة وغÒها واıلÓت ،وبالتوازي مع
م
و
ي
ل
ا
ل
ا
◊
ا
و
ه
ا
م
ك
ذلك هناك –ميصس القهوة بكل أانواعها (الصصفراء،
.
ف
ص
س
أ
Ó
ل
منتصصف
اÿضصراء ،)..أاي أان العائÓت ‘ القصصبة كانت تعد
ف
ص
ص
ت
ن
م
س
س
ي
ل
و
النهار،
«زادها» لوحدها طيلة هذا الشصهر ،من أاصصغر حاجة
الليل.
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هذا الشّصهر بإاحكام ‘ نفقاته.
واÿدماتية رغم انها من أاقدم اŸدن على اŸسصتوى الوطني،
ول يتوّقف األمر عند هذا ا◊د بل
ة
ي
و ⁄تأاخذ حقها ‘ هذا ا÷انب ،حتى ان التظاهرات الثقاف
ك-ل ال-نشص-اط ّﬂط-ط ل-ه ت-خ-ط-ي-ط-ا
،
ة
ي
ل
والفنية تكاد ان تنعدم ،فأاغلبها تنظم وتقام بعاصصمة الو
واضص- -ح -ا ،وه -ذا ب -الع -داد ا÷ي -د
وتبقى باقي اŸناطق ‘ سصبات عميق.
ل-ل-م-ن-اسص-ب-ات كليلة الـ  ٢٧م-ن ل-يلة
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وافادنا أاحد ابنا القل من كبار السص
القدر ،هناك الكث Òمن العائÓت
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مقهى معروف Ãقهى «عبدو» يتواف
م-ن ت-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ة خ-ت-ان أاب-نائها،
بعد اإلفطار مباشصرة ،وكان مشصهورا بخدماته اŸميزة ،فللزبون
ا◊ري -ة ‘ ت-ن-اول م-ا ي-ري-د م-ب-اشص-رة ،ف-ل-يسس ب-اŸق-ه-ى «ق-ه-واج-ي»
واÿدمات على عاتق الزبائن « »self-serviceولهذه اÿاصصية
جعلت اŸقهى مقصصد أابناء اŸدينة ،ال انه ‘ الوقت ا◊ا‹ ⁄
يعد موجودا ،واختفى اŸقهى تاركا اثرا طيبا ‘ ذاكرة أابناء
القل.ولفئة أاخرى من سصكان اŸدينة ،عادة التوجه قبيل آاذان
اŸغرب ا ¤أاعا‹ جبل «دامبو» ‘ اسصراب من السصيارات،
للتمتع باŸناظر ا÷ميلة ألعا‹ القل ،وخضصرة ا÷بال التي
تعانق زرقة البحر ،عند غروب الشصمسس ‘ ،كنف اثار “تد
ا ¤ع -م-ق ال-ت-اري-خ ،اŸت-م-ث-ل-ة ‘ اŸق-اب-ر اŸي-غ-ال-ي-ت-ي-ة
«الدوŸان» تÎبع على مسصاحة تقدر بهكتار وتعود
ل-ف-ج-ر ال-ت-اري-خ ،ت-ق-ع ب-ا÷ه-ة الشص-م-ال-ي-ة ال-غ-ربية
Ÿدينة القل غ Òبعيدة عن نزل بوقارون،
ي -ب -ل -غ ع -دده -ا سص-ت-ة م-ق-اب-ر م-ت-وسص-ط-ة
ا◊جم.
سش - -ك - -ي - -ك- -دة :خ- -ال- -د
العيفة
تعت ÈاŸشصروبات الغازية من أاك ÌاŸشصروبات اسصتهÓكًا ‘
العا ،⁄والتي ل يتخلى عنها الصصائم ‘ رمضصان ما قد يضصر
بصصحته ،وتنافسس اŸشصروبات الغازية اŸشصروبات الرمضصانية
‘ شصعبيتها ،فهي ل تغيب عن مائدة اإلفطار ،وقد يفرط
الصص -ائ -م ‘ ت -ن -اول -ه -ا ظ -نً-ا أان-ه-ا تسص-اع-د ع-ل-ى ال-هضص-م ،وه-ذا
العتقاد خاطئ.
و أاكد أاخصصائيو التغذية أان اŸشصروبات الغازية ل تسصاعد على
الهضصم وتسصبب الغازات ،كما أان تناولها بعد الصصيام يؤودي إا¤
إالغاء دور اإلنزÁات التي تسصاعد على الهضصم ما يؤودي إا¤
سصوء هضصم الطعام ،وتناولها وقت السصحور يزيد من حاجة
ا÷سصم إا ¤السصوائل ما يسصبب الشصعور بالعطشس نهاراً.
احتوائها على نسصبة عالية من السصكر واÙليات– ،توي على
ويحتوي كوب من اŸشصروبات الغازية على  ١٤٠سصعرة حرارية مواد كيميائية ومواد حافظة تضصر الصصحة ،ويشصّدد أاخصصائيو
و»الدايت» منه يحتوي على سصعرة واحدة ،وذلك من خÓل التغذية على ضصرورة Œنب هذه اŸشصروبات وقت اإلفطار
اسصتبدال السصكر باÙليات الصصناعية  ،ومن اŸعروف أانها وت -ن -اول اŸشص -روب -ات ال-رمضص-ان-ي-ة ك-ال-ت-م-ر ال-ه-ن-دي وعصص-ائ-ر
ت -ف-ت-ق-د إا ¤ال-ف-وائ-د ال-غ-ذائ-ي-ة ،ب-ل ه-ي مضص-رة ،ف-إاضص-اف-ة إا ¤الفواكه الطازجة.

مائدة
الفطور

تارتولت

اŸقادير:
(هذه اŸقادير تعطيك حوا‹  ١5تارتولت)
 أاربع كيÓت فرينة مغربلة كيلة زيت قرصصة ملح بيضصة ﬂفوقة  ١خمÒة حلويات -ماء وماء الزهر ÷مع العجينة

الطريقة:
 نحط ‘ صصحن الفرينة مع اŸلح والفا Êوالسصكر واÿمÒة ونخلط ثم نضصيف الزيت ونبسصسس نحكب Úيدينا باشس يدخل الزيت
‘ الفرينة ثم نضصيف البيضصة
اıفوقة ونخلط.
 نضصيف اŸاء وماء الزهرو‚مع العج Úدون عجن
فقط نكور ونضصغط براحة
اليد حتى تتجانسس العجينة.
 نحط العجينة ‘ كيسسونخليها ترتاح ‘ الثÓجة
حوا‹ ٣٠د (وقت الراحة
مهم حتى حتى حافظ
العجينة على شصكلها Ÿا
تدخل للفرن) ،ثم نضصعها ‘
القالب اÿاصس بالتارت و
ندخلها الفرن حتى تتخذ اللون الذهبي.
ثم نحضصركر« Ëباتيسصي Òفا:»Ê
نخلط ﬁتوى نصصف كيسس «كرام باتيسصيار» مع كاسس حليب ونطهيها على نار هادئة ثم نÎكها تÈد ‘
الثÓجة ،ثم نخفق  ٢مÓعق كبار «كرام شصانتيي» مع شصوية حليب بارد ثم نضصيفها للكرام باتيسصييار بعد
ما بردت نخفق ثم زينت بفصصوصس الفراولة طازجة.

اŸقادير:
 ٢قطعة ج ÍكبÒة
 ٤جزر
 ٤قرعة
 ٢بصصل
 ١كوب جلبانة
 ١كوب حليب
 ١كوب قشصدة
١5غ زبدة
 ١حزمة معدنوسس
 ١حزمة كسصÈ
 ٢بيضس ٢ +صصفار
 ٣مÓعق اكل زيت زيتون
ملح
فلفل أاسصود
كرÁة الكرنبيط٣٠٠ :غ
كرنبيط٢٠ ،غ زبدة
 5سصل كرÁة

كعك اÿضسر

كيفية التحضش:Ò
 فور اÿضصر أاو غليهم ،أابشصر القرعة ،ا÷زر و ا÷لبانة ،أاقلي البصصل ‘ الزيت. أاضصف اÿضصروات ما عدا الكرنبيط ،ملح ،فلفل أاسصود ،أاضصف األعشصاب ،البيضس و صصفار البيضس،أاضصف الكرÁة ،ا◊ليب و قطعة ج Íمفتتة أاو ›زأاة.
 اسصكب اÿليط ‘ طبق مدهون بالزبدة ،ضصعه ‘ حمام مر Ëوادخله ‘ الفرن Ÿدة  ٤٠ا ٤٠ ¤د،أاخلط الكرÁة ،الزبدة ،ا÷ ،Íوالكرنبيط اŸقطر ،ملح ،فلفل أاسصود ،قدمه مع كعكة ا÷.Í

حتك ‘ غذائك
صش ّ

اŸشسروبات
الغازية مضسرة
عند اإلفطار
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القاضسي و جماعتو
اŸقادير:
 قطع ◊م خروف. حبة بصصل كبÒة. ملح ،فلفل أاسصود. ملعقة أاكل سصمن.  ٤قطع ج.Í  ٤بيضصات.التحضش:Ò
قلي اللحم مع البصصل ‘
السصمن جيدا ،أاضصيفي اŸلح
والفلفل األسصود ،ومّرقي
باŸاء السصاخن ،بعد النضصج
صصففي قطع اللحم وضصعيها
‘ طبق الفرن وأاضصيفي
عليها كمية من اŸرق ،وضصعي ب Úكل قطعت Úمن اللحم قطعة من ا÷ Íوإافقسصي بيضصة ،وحاو‹ أان ل
تفسصدي الصصفار ،أادخليها الفرن حتى
يجف بياضس البيضس والصصفار ،إاذا كنتم
من ﬁبي الصصفار النيئ ،قدمي هذا
الطبق مصصحوب باŸرق اŸتبقي.
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دعــــــــــاء

اأ’ربعاء  ١٤جوان  ٢0١٧م الموافق لـ  ١٩رمضصان  ١٤٣٨هـ

فتاوى رمضشانية

ك،
حَÓوِة ِذْكِر َ
اللُّه s
م َقuوني فيهِ َعلى إاقامة أامركَ ،وأاذقني فيهِ َ
ء شُشْ-كِ-رَك ِبَ-كَ-رِمَ-ك ،واح-ف-ظ-ن-ي ف-يِ -
ه ِبِ-ح-فِ-ظَ-ك
وأاوزع -ن -ي ف-يِ-ه ِ أ
لدا ِ
ك يا أابصشر النّاِظرين
َوسَشْتِر َ
اعداد  :عبد الكريم ل

عظيمة بجغرافيتها وخططها الحربيةواهل الحق فيها

غزوة بدر ..رسضمت خارطة العالم من جديد
سصميت غزوة بدر بهذا ا’سصم نسصبة الى مكان المعركة التي
وقعت على ارضص بدر  ،وبدر اسصم لعين ماء يقع بين مكة
المكرمة والمدينة المنورة  .يوم الفرقان أاو غزوة بدر كانت
في  ١٧من رمضصان سصنة  ٢هجرية ،المعركة التي قلبت
موازين العالم ،أاو باأ’حرى عsدلت موازين العالم المقلوبة.
من اأ’همية بمكان أان نذكر أانه ليسص من الضصروري أان
تحدث نقاط التغيير المحورية في العالم نتيجة صصراع بين
ق -وة ع -ال -م -ي -ة أاول -ى ،وق -وة أاخ-رى ف-ي ن-فسص وزن-ه-ا وع-ل-ى
ي
قدرها ،بل قد يبدأا التغيير بحدث ’ يعطيه الناسص أا s
أاهمية ،بل قد ’ يشصعرون به أاصص ً
 ،Óفمن كان يسصمع ببدر
من الفرسص والروم أاو أاهل الصصين؟ بل تدبر معي :ما قيمة
غزوة بدر أاصص ً
Ó؟ إان بدًرا معركة بين ثÓثمائة ونuيف من
المسصلمين أامام أالف من المشصركين في نقطة مجهولة في
ي محلل عسصكري في ذلك الوقت لن يرى فيها
الصصحراء ،وأا t
أاكثر من معركة بين قبيلتين أاو مجموعتين من الناسص ،أاو
مشصاجرة بين عائلتين ’ ،تحمل أاsية خطورة على القوى
العالمية الموجودة آانذاك .إان جيوشص الروم في ذلك الوقت
ك -انت ت -ق s-در ب -ال -مÓ-ي-ي-ن ،وج-يشص ف-ارسص ك-ان ي-زي-د ع-ل-ى
مليوني جندي ،بينما كانت الشصعوب تعيشص على مسصاحات
واسصعةٍ من اأ’رضص ُتكuون اآ’ن عشصرات الدول .إان معركة
بدٍر في التحليل السصطحي معركة عابرة ’ ُيرجى أان يكون
لها أايّ أاثر من أايّ نوع ،إا’ في بعضص النقاط غير المرئية
في حياة الصصحراء ،ولكن التحليل العميق يثبت غير ذلك
تماًما ،فبعد بدر ولدت أامة ثابتة راسصخة لها رسصالٌة ولها
هدف ولها طموح ،تغير التاريخ البشصري حvقا بعد قيام دولة
اإ’سصÓم ،فقد نشصأات اأ’مة التي حملت على عاتقها هداية
البشصرية ،اأ’مة التي سصتصصبح خير أامة أاخرجت للناسص.
خ -رج ال -ج -يشص ال -ذي سص -ي -زل -زل ب -ع -د ذلك ع-روشص كسص-رى
وقيصصر .يوم الفرقان إان بدًرا معركة فّرقت بين مرحلة
ك -انت ف -ي -ه-ا دول-ة اإ’سصÓ-م دول-ة ن-اشص-ئ-ة ضص-ع-ي-ف-ة م-ه-ددة،
ومرحلة أاخرى صصارت فيها هذه الدولة فتsية قوsية لها
اع -ت -ب-ار وشص-أان ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ،وأاصص-ب-ح ال-ع-ال-م ك-ل-ه يسص-م-ع
عنها.كانت بدر إاذن لحظة فارقة حvقا؛ لذلك ليسص من
المسصتغرب أان يسصميها الله يوم الفرقان.إاsن مقاييسص الله
ل -يسصت ك -م -ق -اي -يسص ال -بشص -ر ،ف -ق -د ح-دثت ع-دة صص-دام-ات
وحروب مروعة بين الروم والفرسص ،ولم يتغير من واقع
العالم و’ من وجه التاريخ شصيٌء ،يقول تعالى{ :الم *
ن َبْع ِ
غِلَب ِ
ُ
د َ
م ِم ْ
م
ت الtروُم * ِفي أاَْدَنى ا أ
لَْرض ِ
غَلِبِه ْ
س َوُه ْ
سَشَيْغِلُبونَ * ِفي ِب ْ
ن} ]الtروم .[٤ -١ :فازت
ضشِع سِشِني َ
الروم أاو هزمت الروم ليسص لذلك أاثٌر في واقع اأ’رضص ،ما
هي إا’ لحظات عابرة في عمر البشصرية ،أاsما الصصدام
البسصيط الذي حدث بين المدينة المنورة ومكة فقد غَsير
وج َ-ه اأ’رضص إال -ى ي -وم ال -ق-ي-ام-ة.ل-م ت-ك-ن ب-در أابً-دا ل-ح-ظ-ة
عابرة ،بل كانت لحظة فارقة .وإاذا كان اأ’مر كذلك فيجب
أان نقف وقفة طويلة أامام غزوة بدر ،فغزوة بدر لم تكن

طّيب القول
ثواب الصصيام مطلق غير مقيد ،إاذ يعطى الصصائم
أاجره بغير حسصاب ،ففي الصصحيحين عن أابي هريرة -
رضصي الله عنه  -قال :قال رسصول الله ـ صصّلى اللّـه
عليه وسصلّم ـ «قال الله تعالى :كل عمل ابن آادم له إا’ّ
ال ّصصيام فإاّنه لي وأانا أاجزي به ،»..وفي رواية لمسصلم:
«كل عمل ابن آادم يضصاعف ،الحسصنة بعشصر أامثالها إالى
سصبعمائة ضصعف ،قال الله عز وجل :إاّ’ ال ّصصوم فإاّنه لي
وأانا أاجزي به ،يدع شصهوته وطعامه من أاجلي،»...
فاختصص الله الصصوم لنفسصه من بين سصائر اأ’عمال
لشصرفه عنده ،وأ’ّنه سصر بين العبد وبين ربه ’ يطلع
عليه إا’ الله.
الششيخ محمد الغزالي  -رحمه الّلـه -

خاطرة رمضضانية
@ انظر في سصرعة اأ’يام..واعتبر بمرور ال ّسصاعات
واأ’زمان ،وهذا دليل على قربك من اآ’خرة وبعدك
عن الدنيا.
@ نعمة أان بّلغك الله رمضصان ،فاشصكره على ذلك ،أان
أاطال في عمرك لتتمّتع بالصصيام والعبادة.
@ ’ ب -د م -ن ال -ع-ن-اي-ة ب-ف-ق-ه ال-م-ن-اسص-ب-ات ،وم-ن ذلك:
دراسصة أاحكام رمضصان والحرصص عليها وعلى تعّلمها.
@ ’ بأاسص من الّتهنئة بدخول رمضصان ،كما ثبت عن
النبي ـ صصلّى اللّـه عليه وسصلّم ـ ذلك..ومنها« :أاتاكم
شصهر رمضصان.»..
@ ’ ب -د م -ن ال -ف -رح ب -رمضص -ان ،وه -ذا م -ن ع Ó-م-ات
اإ’يمان.
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غ -زوة ع -ظ -ي -م -ة ب -ج -غ -راف -ي -ت -ه -ا أاو خ -ط -ط-ه-ا أاو السصÓ-ح
المسصتخدم فيها ،إانما كانت عظيمة بأاهل الحق فيها ،ولو
ك -ان -وا ق -ل-ة بسص-ي-ط-ة ف-ق-راء أاو ك-م-ا وصص-ف-ه-م ال-ق-رآان أاذل-ة:
م الsل ُ
م أاَِذsلٌة} ] آال عمران:
صشَرُك ُ
ه ِبَبْدٍر َوأاَْنُت ْ
{َوَلَقْد َن َ
 .[١٢٣كانت بدر عظيمة بالطائفة المؤومنة النبيلة التي
شصاركت فيها .من أاجل هذه الطائفة حدثت تغييرات كونsية
هائلة ،فنزلت المÓئكة وخضصع الشصيطان ،بل نكصص على
عقبيه مذموًما مدحوًرا ’.بد أان نقف وقفة لندرسص هذه
ال -ط -ائ -ف -ة ال -م -ؤوم-ن-ة .ه-ذه ال-ط-ائ-ف-ة ه-ي م-ع-ي-ار ل-ل-ج-يشص
ال -م -ن -تصص -ر.إان ج -يشص ب-در م-ق-ي-اسٌص ل-ج-ي-وشص ال-مسص-ل-م-ي-ن؛
ف -ال -ج -يشص ال -ذي يسص-ت-ط-ي-ع ا’تصص-اف بصص-ف-ات ج-يشص ب-در
يسصتطيع تحقيق انتصصارات كانتصصار بدر ،ويسصتطيع صصناعة
يوٍم يسصsمى (يوم الفرقان) ،سصواء كان ذلك اآ’ن ،أاو من مائة
سصنة مضصت ،أاو بعد مائة سصنة قادمة ،وإالى يوم القيامة.
أاسصباب غزوة بدرقافلة مكية عائدة من الشصام إالى مكة
بقيادة أابي سصفيان بن حرب ،قافلة ككل القوافل التي خرج
إاليها المسصلمون قبل ذلك ،ومعظم القوافل التي قبل ذلك
لم يحدث فيها قتال ،وحتى القتال الوحيد الذي حدث في
سصرية نخلة كان قتاً’ بسصي ً
طا جvدا بين عشصرة من المسصلمين
وأاربعة من الكفار .لكن هذه القافلة كانت تختلف عن بقية
القوافل في بعضص اأ’مور المهمة :أاوً’ :هذه القافلة من
أاك-ث-ر ق-واف-ل م-ك-ة م-اً’ ،وضص-رب-ه-ا ي-مu-ث-ل ضص-رب-ة اق-تصصادية
هائلة لمsكة؛ أالف بعير مُوَقَرة باأ’موال ’ ،تقل عن  50أالف
دينار ذهبي .ثانًيا :هذه القافلة ليسصت بقيادة قائد مغمور
من قواد مكة أاو تاجر عادي من تجار قريشص ،وإانما هي
بقيادة أابي سصفيان بن حرب من سصادة قريشص ومن سصادة
بني أامsية .ومن الواضصح أان للقافلة عند قريشص أاهميًة بالغًة،
ومن َثsم جعلت لها حراسصة مشصددة وقوية مكsونة من ثÓثين
أاو أاربعين رج ً
 ،Óفي حين لم يكن على حراسصة قافلة نخلة
سصوى أاربعة رجال فقط .ثالًثا :وهو اأ’هم ،أان هذه القافلة
تمtر بجوار المدينة في شصهر رمضصان ،أاي بعد شصهر ونصصف
فقط من أاحداث سصرية نخلة ،وموقف المؤومنين مع هذه
القافلة يؤوuكد صصÓبة موقف المسصلمين ،واسصتمرارية حربهم
ضصد قريشص ،ويثبت أانهم ليسصوا خائفين من آاثار سصرsية
نخلة ،بل على العكسص يعتبر هذا الخروج تأاكيًدا لقوة
المسصلمين وتصصميمهم ،و’ شصك أان هذا سصيهtز كفار مكة.
ولذلك خرج الرسصول بأاكبر عدد من المسصلمين إالى هذه
اللحظة ،فكل السصرايا والغزوات السصابقة لم يتجاوز عدد
المسصلمين فيها مائتين .المسصلمون في غزوة بدر كانوا ٣١٣
أاو  ٣١٤أاو  ٣١٧على اختÓف الروايات؛ ولذلك أايضًصا خرج
اأ’نصصار وأ’ول مرة مع المهاجرين ،بينما كانت الغزوات
والسص- -راي -ا ال -ت -ي ق -ب -ل ب -در ك -ل -ه -ا م -ع -ت -م -دة ُك u-ل s-ي ً-ة ع -ل -ى
المهاجرين..الرسصول يسصتشصير أاصصحابه في الخروج كان
خروج اأ’نصصار برغبتهم وبشصورى من رسصول الله  ،كما جاء
في صصحيح مسصلم ،وقد اسصتشصار رسصول الله الناسص في
الخروج للقافلة ،وأاعلن الموافقَة أابو بكر وعمر وكثير من
ال -م-ه-اج-ري-ن ،وم-ع ذلك أاخ-ذ ال-رسص-ول ي-ط-لب ال-م-زي-د م-ن
الرأاي حتى قال سصعد بن عبادة زعيم الخزرج« :إاsيانا تريُد
يا رسصولَ الله؟ والذي نفسصي بيده ،لو أامرتنا أان ُنِخي َضصها
ال -ب -ح -ر أ’خضص -ن -اه -ا (أاي ال-خ-ي-ل) ،ول-و أام-رت-ن-ا أان نضص-رب
أاكبادها إالى َبر ِ
ك اْلِغَماِد لفعلنا» .وخرج اأ’نصصار وبعدد
ْ
كبير] .[١الجيشص اإ’سصÓمي في بدر كان عدد اأ’نصصار
في بدر مائتين وواحًدا وثÓثين 6١ :من اأ’وسص  ١٧0من
ال-خ-زرج.ب-ي-ن-م-ا ك-ان ع-دد ال-م-ه-اج-ري-ن  ٨٣ف-ق-ط .وت-زود

❊ سس :رج - - - - -ل
م- -ريضس ب- -داء
السش -ك -ري ك-ان
ي-تناول حبوًبا
م- - - - - -ن أاج - - - - -ل
ضش -ب -ط نسش -ب-ة
السش- -ك -ري ف -ي
الدم ،لكن مع
تفاقم مرضشه،
أاعطاه
لطّ-ب-اء ُحقن
ا أ
لنسشولين
ا أ
وم - -ن - -ع - -وه م- -ن الّصش- -وم ،وه- -و خ- -ائ- -ف م- -ن
لفطار ،فبماذا تنصشحونه وماذا عليه إان
ا إ
أافطر؟
@@ ج :إاذا كان المسصلم مريضًصا مرضًصا ’ ُيسصتطاع
م -ع -ه صص -ي -ام ف -ال -واجب ال -ع -م-ل ب-الّ-رخصص-ة وه-ي
اإ’ف-ط-ار ل-ق-ول-ه ت-عالىَ{ :فَ-م-ن ك-ان م-ريًضشا أاْو
عَ-ل-ى سش-فٍ-ر فِ-عّ-دٌة ْم-ن أاّي-ام أاَُخر} ،وال-م-رضصى
المصصابون بداء السصكري ويعالجون باأ’نسصولين ’
يسصتطيعون الصصيام لمدة طويلة ،فعليهم اإ’فطار
وإاط -ع -ام مسص -ك -ي -ن ع -ن ك ّ-ل ي -وم ،وُي-حَ-رم ع-ل-ي-ه-م
اإ’ضصرار بأانفسصهم في حالة صصومهم ،وقد قال
ب أان
ي ـ صصّلى اللّـه عليه وسصّلم ـ «إاّن اللهَ ُيح t
النّب ّ
ِ
ب أان ُتؤوَتى عزائُمُه» ،والله
ح
ي
ا
م
ك
ه
ص
ص
خ
ر
ُ t
ُتؤوَتى ُ َ
ُيِثيَبُكم أاجَر ال ّصصائمين إان شصاء الله .والله أاعلم.
❊ سس :ما هي سشاعات إاجابة الدعاء خاصشة
وأاّننا في ششهر رمضشان المبارك؟
@@ ج :إاّن شص- -ه- -ر رمضص- -ان ف- -رصص- -ة ل- -ل- -ع- -اب -دي -ن
والّذاكرين والعاملين ،والدعاء من أاعظم العبادات
الّتي يتقّرب بها ال ّصصائم إالى الله تعالى فينال به
خيري الّدنيا واآ’خرة ،قال تعالى{ :وقال رtبكم
ادعوني أاسشَتِجب لكم إانّ اّلذين َيسشتكبرون
ع-ن ِع-ب-ادت-ي سش-ي-دُخ-ل-ون ج-هّ-نم داخرين}
(غافر ،)60 :فمتى حّقق المؤومن شصروط الّدعاء
وآادابه ،فإاّن الله وعد بإاجابته« :وَمن أاصشدق من
الله حديثًا» ،وقد ذكرنا بعضًصا منها في اأ’ّيام
ال ّسصابقة ،و’ بأاسص بذكر ما ُيناسصب منها المقام
ه -ذه اأ’ّي -ام وه -و شص -ه -ر ال ّصص-ي-ام وع-ب-ادة ال ّصص-ي-ام
والقيام.
وقد شصرعت صصÓة التّراويح في شصهر رمضصان،
قال صصلّى الله عليه وسصلّم« :من قام رمضصان إايماًنا
واحتسصابًا غفر له ما تقّدم من ذنبه» (أاخرجه
البخاري ومسصلم).
وقد ورد في فضصل قيام اللّيل وفي إاجابة الّدعاء
في الثلث اأ’خير منه أاحاديث كثيرة ،منها ما رواه
أابو موسصى اأ’شصعري  -رضصي الله عنه  -عن النّبيّ
ـ صصّلى اللّـه عليه وسصلّم ـ قال« :إانّ الله يبسصط يده
بالّليل ليتوب مسصيء الّنهار ويبسصط يده بالّنهار
ل -ي -ت -وب مسص -يء ال ّ-ل -ي -ل حّ-ت-ى ت-ط-ل-ع ال ّشص-مسص م-ن
م - - - -غ - - - -رب- - - -ه- - - -ا» (رواه اح- - - -م- - - -د ومسص- - - -ل- - - -م).
وعن أابي هريرة  -رضصي الله عنه  -أاّن رسصول الله
ـ صصّلى الّلـه عليه وسصلّم ـ قال« :ينزل ربّنا تبارك
وتعالى كلّ ليلة إالى ال ّسصماء الّدنيا حين يبقى ثلث
اللّيل اآ’خر فيقول :مَن يدعوني فأاسصتجيب له،
من يسصأالني فأاعطيه ،من يسصتغفرني فأاغفر له»
(خرجه البخاري ومسصلم).
كما أاّن ليلة القدر ليلة يسصتجاب فيها الدعاء،
يتحّراها المؤومن في العشصر اأ’واخر من رمضصان،
فيقومها ويذكر الله فيها ،ويدعو سصبحانه وتعالى
بأاسصمائه الحسصنى وصصفاته الُعلى ،موِقًنا باإ’جابة
غير مسصتعجل ،مخل ًصصا له جلّ جÓله.
الششيخ أابو عبد السشÓم

الرسصول بسصÓح المسصافر ،وأاخذ معه فرسصين وسصبعين من
اإ’ب -ل ،وق sسص -م ج -يشص ال-مسص-ل-م-ي-ن إال-ى م-ه-اج-ري-ن وأانصص-ار،
وأاعطى راية المهاجرين لعلي بن أابي طالب ،وأاعطى راية
اأ’نصصار لسصعد بن معاذ ،وأاعطى الراية العاsمة للجيشص
لمصصعب بن عمير ،وجعل على السصاقة في مؤوخرة الجيشص
قيسص بن صصعصصعة؛ فهو إاعداد في منتهى القوة ،و’ تن َسص
أان ذلك الجيشص يخرج لقافلة يحرسصها ثÓثون أاو اأربعون
رج ،ًÓوهذا يعني أان الجيشص اإ’سصÓمي عشصرة أاضصعاف
حsراسص قافلة مكة تقريبًا .المخابرات اإ’سصÓمية حsددت
ُ
أان القافلة سصتمر قريبًا جvدا من بدر ،وبدر على بُعد  ٧0كم
ج-ن-وب ال-م-دي-ن-ة ،واsت-ج-ه ال-رسص-ول م-ب-اشص-رة إال-ى ب-در؛ ل-كي
يقطع الطريق على القافلة .أابو سصفيان ينجو بالقافلة على
الناحية اأ’خرى كان على رأاسص القافلة المكsية أابو سصفيان
بن حرب ،واحٌد من أاذكى وأادهى العرب ،وهو أايضًصا له
مخابراته ،وقد اسصتطاع أان يعرف أان الرسصول خرج من
ي
المدينة المنورة قاصصًدا القافلة ،لكنه ’ يعرف اإلى أا u
مكان وصصل الرسصول  .ولكنه لم ُيضِصع الوقت؛ فأارسصل رسصالة
سص -ري -ع-ة إال-ى م-ك-ة ’سص-ت-ن-ف-ار ج-يشص م-ك-ة ل-ل-خ-روج ’إن-ق-اذ
القافلة ،أارسصل الرسصالة مع ضصمضصم بن عمرو الغفاري.
وبسصرعة كان ضصمضصم في مكة ،ووقف على بعيره ،وشصقs
ق -م -يصص -ه ،وب -دأا ف -ي الصص -راخ ع -ل-ى أاه-ل م-ك-ة« :ي-ا م-عشص-ر
ق-ريشص ،ال-ل-ط-ي-مَ -ة ال-ل-ط-ي-مَ -ة ،أام-وال-ك-م م-ع أاب-ي سصفيان قد
عرضص لها محمٌد في أاصصحابه ’ ،أارى أان تدركوها ،الغوَث
الغوَث»] .[٢قام الناسص كلهم مسصرعين ،أاخذوا اأ’مر في
منتهى الجدية ،فهم لم يفيقوا بعُد من أازمة (سصرsية نخلة).
تكوين جيشص المشصركين بدأات قريشص في جمع المقاتلين
من كل مكان ،وعملوا على إاعداد جيشص على أاعلى مسصتوى:
أالف وثÓثمائة مقاتل من قريشص ،وما حولها من قبائل
العرب .هناك ثÓثمائة رجعوا من الطريق ١00 .فرسص.
 600درع .إابل كثيرة ’ يعرف عددها بالضصبط ،ولكنهم
كانوا ينحرون للطعام فقط تسصعة أاو عشصرة من الِجَمال في
كل يوم .خرج على قيادة الجيشص كل زعماء الكفر تقريبًا:
عتبة بن ربيعة ،وشصيبة بن ربيعة،والوليد بن عتبة ،وأابو
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ثقافة

أألربعاء  ١4جوأن  ٢٠١7م
ألموأفق لـ  ١9رمضسان  ١4٣8هـ

بن عيسصى يبدي سصعادته بتفاعل ا÷مهور

«بابور غرق» تبحر ›ددأ بركح أŸسسرح ألوطني
لث -نÚ
“ي- -زت سص- -ه- -رة أاول أامسس ا إ
ب- -ع- -رضس مسص- -رح- -ي- -ة «ب- -اب- -ور غ- -رق»
لسصليمان بن عيسصى ،التي عادت إا¤
ج -م -ه -ور اŸسص -رح ال -وط-ن-ي ا÷زائ-ري
لول مرة قبل 35
وهي التي عرضصت أ
سصنة .حملت هذه السصهرة اŸسصرحية
ب -ام -ت -ي -از ا÷واب ل Íع -يسص -ى ،ال -ذي
سص- - -ب- - -ق وأان تسص- - -اءل ع- - -ن رّد ف- - -ع - -ل
ا÷م - -ه- -ور خ- -اصص- -ة ا÷ي- -ل ال- -ذي ⁄
يشص- -اه- -د اŸسص- -رح- -ي- -ة م- -ن ق- -ب- -ل و⁄
لصصلي ،جمهور أابهر
يعايشس سصياقها ا أ
ب-ت-ف-اع-ل-ه وإانصص-ات-ه ‘ ت-قدير صصاحب
اŸسص-رح-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ت-واصص-ل إا ¤غ-اية
الـ 22من الشصهر ا÷اري.

ìGôaGE áeÉ°SGC :»æWƒdG ìô°ùŸG
تعت« Èبابور غرق» من أشسهر أألعمال
أŸسسرحية أ÷زأئرية .وتروي قصسة ثÓثة
ناج Úمن غرق سسفينة :أŸثقف وألسسياسسي
(مصسطفى عياد) وألتاجر أŸتÓعب (عمر
ق -ن -دوز) وأل -ع -ام -ل أل-بسس-ي-ط (سس-ل-ي-م-ان ب-ن
عيسسى) .يجد ألثÓثة أنفسسهم وسسط حطام
سس-ف-ي-ن-ة وسس-ط أل-ب-ح-ر وي-دخ-ل-ون ‘ نقاشس
حاد ،ويحاول كل منهم ألبحث عن طريقة
للنجاة.
وسس -ب -ق لسس -ل -ي -م -ان ب -ن ع -يسس -ى أن ق -دم
أل- -ع- -دي -د م -ن أألع -م -ال أŸسس -رح -ي -ة ،م -ن
أشس -ه -ره -ا «ب -وع Ó-م زي -د ل -ق-دأم» (،)١974
«أÙقور» (« ،)١978أنت خويا وأنا وأشس
نكون» ( ،)١99٢و»›لسس ألتأاديب» ()١994
ألتي أعيد تقدÁها سسنة .٢٠١١
على هامشس ألعرضس– ،دثنا إأ ¤وزير
ألثقافة عز ألدين ميهوبي ،ألذي قال إأنه

سسبق له أن شساهد هذأ ألعمل« ،وهو عمل
مسس -رح -ي شس -دن -ا ك -ثÒأ ح -ي -ن -ه -ا ألن ه -ذأ
أÿطاب ألذي جاءت به أŸسسرحية كان له
تأاثÒه ‘ ذلك ألوقت ‘ أ◊ياة ألسسياسسية
وألثقافية» ،يقول ألوزير ،ألذي تطرق إأ¤
ع -ودة أŸسس -رح -ي -ة ق -ائ Ó-إأن-ه «ل ي-جب أن
ننظر إأليه Ãقاييسس ألثمانينيات ،وقد يكون
ألهدف من إأعادة ألعمل هو تقدÁه لهذأ
أ÷يل ألذي  ⁄يشساهده حينها ،ولتعريفه
باŸسسرح ألذي كان موجودأ وأألفكار ألتي
كانت مطروحة إأذ ذأك وفيها إأسسقاطات
ع -ل -ى أل -وأق -ع» .وأضس -اف« :ن -وج -ه أل-ت-ح-ي-ة
وألتقدير للفنان Úألكبار عمر قندوز وبن
عيسسى وعياد وهم فنانون لهم خÈة كبÒة
وŒرب -ة ‘ أŸسس -رح وشس -ك -ل -وأ ‘ وق -ت -ه -م
طفرة كبÒة وكانوأ متميزين ‘ زمنهم عن
أŸسس- -ارح أألخ- -رى ..ل- -ق- -د ك- -ان مسس- -رح -ا
ملتزما يتبنى ألطروحات ألسسياسسية بذكاء».
وع -ن أ÷انب أل -ف -ن -ي ل-ل-ع-م-ل أل-رك-ح-ي،

تواصصل فعاليات ليا‹ رمضصان للمسصرح

«قتتّصوسأةصسملزبلة» حكاية صسرأع من أجل لقمة ألعيشش
فعاليات
ألعروضس
أŸسسرحية
أÿاصسة
بالشسهر
ألفضسيل
باŸسسرح
أ÷هوي
بباتنة ،حيث أسستمتع عشّساق ألفن ألرأبع بقصسة مسسرحية «قصسة
مزبلة» ،وألتي عا÷ت بجرأة جزءأ كبÒأ من صسرأع أإلنسسان من
أجل أ◊صسول على لقمة ألعيشس ولو أقتضسى أألمر تقاسسمها مع
ألفئرأن وألكÓب ويكون ثمن هذأ ألتحدي ألتخلي على ألضسمÒ
أإلنسسا Êباعتبار أن ألظروف ألقاسسية هي من تدفع ألشسخصس
للتضسحية بكل ما هو غا‹ من أجل ألبقاء على قيد أ◊ياة.
ألثنائي ◊سسن شسيبة ومÈوك فروجي أبدعا كثÒأ ‘ أدأء
دوره -م -ا وأث -رأ ‘ أŸت -ف -رج ،خ -اصس -ة وأن أل -نصس ي-تضسّ-م-ن ع-دة
مشساكل أجتماعية تتطّلب معا÷ة وأقعية ،خاصسة ما تعلق منها
بفئة ألشسباب باعتبارهم ألشسريحة أألوسسع من أÛتمع.
ألسسهرة “يّزت بحضسور مكثّف للعائÓت ألتي أصسبحت تصسنع
أ◊دث ‘ ك -ل م -رة ت -ع -ل -ق أألم -ر ف -ي -ه -ا ب-اŸسس-رح ‘ ع-اصس-م-ة
أألورأسس باتنة وتفاعلها كثÒأ مع ألعرضس ألذي جاء ‘ طابع
فكاهي هز‹ ،وبرز ذلك من خÓل تصسفيقات أ÷مهور ألتي
هّ- -زت أل -ق -اع -ة م -ن ح Úآلخ -ر ت -ع -بÒأ ع -ن إأع -ج -اب -ه وت ّ-ذوق -ه
للمسسرحية ومغزأها ألذي يهدف إأ ¤كشسف حقيقة أإلنسسان ألذي
قد يختلف ‘ ألغالب عن جوهره.
وأ÷دير بالذكر أّن أŸسسرح أ÷هوي لباتنة أصسبح ‘ ألسسنوأت
أألخÒة قبلة للكث Òمن ألعائÓت ألتي تعودت على ألنشساطات
أŸقدمة فيه ،حيث أّكدوأ أنّ هذأ ألتقليد أضسفى حيوية على
ألسساحة ألثقافية بباتنة ،كما عّبروأ عن شسغفهم Ãتابعة باقي
ألسس -ه -رأت لك -تشس -اف ج -دي -د أŸسس -ارح أ÷ه -وي-ة وأل-ت-ع-اون-ي-ات
وأ÷معيات.
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فاطمة بن شسعÓل ضسيفة فضساء بشس Òمنتوري

تسس -تضس -ي -ف م -ؤوسسسس -ة ف -ن-ون وث-ق-اف-ة
سسهرة أليوم ألشساعرة وأإلعÓمية فاطمة
ب- -ن شس- -عÓ- -ل ل- -ل -ح -ديث ع -ن Œرب -ت -ه -ا
ألبدأعية وأألدبية ،كما –ظى بقرأءأت
شسعرية وذلك على ألسساعة  ٢١ : ٣٠ليÓ
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن نصس- -ه- -ا ألسس -ردي :ذأت
ألقلب Úآأخر إأصسدأرأتها ‘ ألسسرد ،وذلك
بقاعة بشس Òمنتوري بسساحة أودأن.

أعت Èميهوبي أنه ألعرضس أألول سسيكتسسب
وب -ع -د م -رور ع -دد م -ن أل -ع-روضس سس-ي-أاخ-ذ
حيوية أك« ،Èولكن تفاعل أ÷مهور يؤوكد
أن هذه أŸسسرحية ما زألت فيها روح وما
زألت ق - -ادرة ع - -ل - -ى إأث - -ارة أŸت - -ع - -ة ل- -دى
أ÷مهور» .وقد يكون من أسسباب أهتمام
أ÷م - -ه- -ور ب- -اŸسس- -رح- -ي- -ة رغ- -ب- -ة م- -ن ⁄
يشس -اه -ده -ا م-ن ق-ب-ل ‘ أك-تشس-اف-ه-ا ،ي-ق-ول
ألوزير ،ألذي يرى مع ذلك أهمية بالغة ‘
إأعادة إأنتاج بعضس أŸسسرحيات ألتي حققت
‚اح- -ا ‘ وق- -ت- -ه -ا وت -ع -ت Èم -رج -ع -ي -ة ‘
أŸسس -رح أ÷زأئ -ري .ك -م -ا دع-ا أل-وزي-ر إأ¤
تسسجيل وتوثيق كل أŸسسرحيات.
أما عن سسؤوألنا بخصسوصس ما قاله بن
ع- -يسس- -ى ‘ أل -ن -دوة ألصس -ح -ف -ي -ة أألسس -ب -وع
أŸاضسي عن أعمال ومشساريع تقدم بها و⁄
ت-ت-ل-ق أل-رد ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق بالدورأت
أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ق -ال أل -وزي -ر« :ن-ح-ن نشس-ج-ع
أل -ت -ك -وي -ن ون -دع -م -ه ،وأŸسس -ارح أ÷ه -وي-ة

وألتعاونيات أŸسسرحية بحاجة إأ ¤ألتكوين
ألذي يعت Èرهانا حقيقيا ،وفنانون بتجربة
سسليمان بن عيسسى أو سسيد أحمد أقومي
وغÒه-م-ا م-ن أŸسس-رح-ي Úأل-ك-ب-ار م-هّمون
بالنسسبة لنا ونرى أنهم Ÿا يقÎحون ذلك
فالعيب فينا إأن  ⁄نأاخذ أقÎأحهم بعÚ
ألعتبار».
من جهته بدأ سسليمان بن عيسسى سسعيدأ
برّدة فعل أ÷مهور ،وهو ما كان متخوفا
منه قبل أسسبوع« :هنالك تلٍق وإأنصسات أكÈ
وأذكى ،وأنا أشسكر أ÷مهور على ذلك ألن
ه - -ذأ ه - -و أل- -ع- -رضس أألول وك- -ن- -ا مÎأخÚ
قلي ..Óهذأ أ÷مهور هو “اما كما أحب»،
يقول بن عيسسى ،ألذي أكد مرة أخرى أنه
 ⁄يغ Òشسيئا ‘ ألنصس أألصسلي للمسسرحية،
ألتي تتطرق حسسبه إأ ¤قضسايا من بينها
ن -زأع -ات ع-اŸي-ة ق-د ت-ت-ك-رر ‘ أي ح-ق-ب-ة
زم- -ن- -ي- -ة ‘ سس- -ي- -اق -ات أخ -رى أو م -وأق -ف
أخرى« ..صسحيح أن أŸسسرحية تتحدث عن
سس- -ي- -اسس- -ة أ◊زب أل -وأح -د أل -ت -ي ه -ي م -ن
أŸاضس - -ي ،ول - -ك - -ن ل ي- -جب أن ن- -نسس- -ى أن
أل-ت-ع-ددي-ة أ◊زب-ي-ة أل-ت-ي ن-ع-يشس-ه-ا م-ا تزأل
هشسة وحديثة ألعهد».
و–دث ب - -ن ع- -يسس- -ى ع- -ن وج- -ود أرب- -ع
مسسرحيات يسستطيع إأ‚ازها ومضست سسبع
سسنوأت وهو ينتظر ذلك ،من بينها أقتباسس
Ÿسس -رح -ي -ة «ع -ودة أŸرأة أل-ع-ج-وز» ،وك-ذأ
ت- -ك- -ر Ëل- -ل -مسس -رح أل -ت -ونسس -ي Ãسس -رح -ي -ة
«ألكريطة» لبومهدي وتتطرق إأ ¤ألنزوح
ألريفي ،ومونولوغ «أŸوجة ولت» ألتي أّدي
 ١6عرضسا لها ثم ” إأيقاف عرضسها دون أن
ي -ع -رف صس -اح-ب-ه-ا ألسس-بب إأ ¤ي-وم-ن-ا ه-ذأ:
«إأ‚از مسسرحية ‘ أ÷زأئر صسعب جدأ»،
يجزم سسليمان بن عيسسى.

سُسَعدأٌء ‘ غُْرفِة ألنار
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ف ـي حضسـ ـرة أأّمي - ٤ -
»LGô©d øjódG Qƒf
ك- -انت اŸك- -واة ذات ح- -ج- -م ك- -ب Òب -خ -اري -ة
التشصغيل داكنة اللون ﬁ..دودبة الشصكل ..
كنجم ثاقب  ..تشصبه التي نشصاهدها ‘ أافÓم
لسصود  ⁄ ،أاكن فضصوليا
لبيضس وا أ
الكشصن با أ
لسص- -أال أام- -ي ع- -ن سص- -ر وصص- -ول- -ه- -ا إا ¤ب- -ي- -ت- -ن -ا
أ
لخ -رى ع -ل -ى
اŸت- -واضص- -ع ،وŸاذا –رصس ه -ي ا أ
الهتمام بها مانعة أاي شصخصس القÎاب منها
 ..يخيل إاليك وأانت –اول Ÿسصها أانها تشصبه
ك-ائ-ن-ا غ-ري-ب-ا ح-ل ل-ت-وه م-ن فضص-اء ن-ادر فاقت
ح -م -ول -ت -ه -ا ح -ج -م -ه-ا اÙدودب ،ن-اه-يك ع-ن
ال-واصص-ل ال-ك-ه-رب-ائ-ي ال-ل-ول-ب-ي الداكن لونه ..
يطلق أاصصواتا تشصبه إا ¤حد ما ضصغيب صصغار
لرانب .
ا أ
ك-انت أام-ي ب-رت-ب-ة ق-ائ-د ‘ م-ع-رك-ة ع-فوا ‘
ال- -ب -يت أاوام -ره -ا ت -ط -ب -ق ون -واه -ي -ه -ا Œت -نب
لشص -ي-اء ل
وم -واع -ي -ده -ا –Îم وفصص -ل -ه -ا ‘ ا أ
–ب-ذ ال-ع-ودة إال-ي-ه-ا ،وه-اه-ي لسص-ع-ات ح-نينها
ت -راف -ق -ن-ي إا ¤غ-اي-ة م-دخ-ل اŸدرسص-ة ،أاشص-ع-ر
بدفئها يÓزمني كحن Úجارف ضصيع طريقه
ع -ن -وة ،أاو صص -يب م -ن السص -م -اء ح -ل ل-ت-وه دون
لرضس ال-ع-طشص-ى م-ن ب-راث-ن
ت -ؤودة  ..فسص-ق-ى ا أ
لثمة .
البشصر ا آ
أاغ-ادر ب-ي-ت-ن-ا صص-ب-اح-ا وأاع-ي-نها تراقبني من
ع -ل -ى شص -ق-ة ال-ب-اب اÿشص-ب-ي ،إا ¤أان أاصص-ل إا¤
آاخ -ر الشص-ارع “ت-زج ا◊رك-ات ال-ط-ف-ول-ي-ة ‘
مظهر فريد مازالت مﬁÓه عالقة بالذاكرة
لع -م-ار ذك-ران-ا وإان-اث-ا
إا ¤ال -ي -وم ..م -ن ك -ل ا أ
م ﬁÓ-ه -م ت -ب-دو ج-ل-ي-ة وذات ن-ع-وم-ة زائ-دة
لسص-م-ال وال-ث-ي-اب ال-ت-ي ن-رت-دي-ه-ا
ت -ع -كسص -ه -ا ا أ
لخرين .
عكسس زمÓئنا ا آ
وفور دخولنا القسصم تفعل تلك الفوارق ‘
ال-ه-ن-دام وتسص-ري-ح-ة الشص-ع-ر ف-ع-ل-ت-ه-ا ف-ي-ظ-ه-ر
الخ -ت Ó-ف ج -ل-ي-ا ب Úال-ف-ئ-ات اŸت-م-درسص-ة ..
اŸتعددة اŸشصارب واıارج ،فتضصطر اŸعلمة
إا ¤أام -رن-ا ب-ف-ت-ح ال-ن-واف-ذ ،وت-ه-وي-ة ا◊ج-رة،
وه -روب -ا ب -ج -ل -ده -ا م -ن روائ-ح ع-ك-رت صص-ف-وة
صصباحها اŸتجدد مع بداية السصبوع
لول أاج- -واء
ه - -ك - -ذا ه- -ي ب- -داي- -ة ال- -ي- -وم ا أ
مشص- -ح- -ون -ة ب -الضص -حك وال -ه -م -ز وال -غ -م -ز ،و‘
الكث Òمن اŸرات تتحول تلك النظرات إا¤
مÓسصنات ومعارك ب Úحينا ا÷ديد ا◊امل
لخ- -رى
لح- -ي- -اء ا أ
ل- -ل- -حضص- -ارة وال- -ت- -م- -دن وا أ
ك -ال -درن -ا Êوال -ن -زل -ة و»ا÷وم-ب-ي-ار» ،وأاولد
سصا ⁄وأاولد عمار التعليقات والتخابر ،سصمة
اجتمعت ب ÚتÓمذة مدرسصة مديرها الشصيخ
سص -ي أاح-م-د ي-ح-ي-اوي ال-ع-ا ⁄ال-وارع واÛاه-د
لم -ام اŸع -ل -م  ..ف -ك -ثÒا م -ا ك -انت مشص -ي -ت-ه
وا إ
العرجاء تفضصح مروره أاو اقÎابه من القسصم،
ف  Ó-ت -ك -اد تسص-م-ع ل-ت-ح-رك-ه صص-وت-ا إاطÓ-ق-ا ب-ل
بالكاد تشصعر أانه وراء زجاج النافذة يÎقب
أاي تشص -ويشس ح -ت -ى ي -ن -ال ال -ت -ل -م-ي-ذ اŸشص-وشس
جزاءه .
وبصص- -رخ- -ة واح- -دة م- -ن م- -ع- -ل- -م- -ة ال- -ل -غ -ة
لÁن
ال- -ف- -رنسص- -ي- -ة ي- -ف- -ت- -ح زمÓ- -ء الصص- -ف ا أ
لوسصط
ليسصر نوافذهم فيما يبقى الصصف ا أ
وا أ
م-اك-ث-ا ج-اث-ي-ا ع-ل-ى ط-اولت ال-قسص-م كأان على
رؤووسصهم الط. Ò
....يتبع

ن ّ
لعÓم بقاعة اŸوقار بالعاصصمة
ظمه الّديوان الوطني للّثقافة وا إ

أمينة زه Òور Ëحقيقي “تعان أ÷مهور ‘ حفل فني سساهر
أمتعت فنانتا أ◊وزي أمينة زه Òور Ëحقيقي
سس -ه -رة أول أمسس ج -م-ه-ور ق-اع-ة أŸوق-ار ب-ا÷زأئ-ر
أل-ع-اصس-م-ة ب-ب-اق-ة ‡ي-زة م-ن أل-وصسÓ-ت أل-غ-ن-ائية ‘
أ◊وزي وأل -ع-اصس-م-ي وأل-قصس-ي-د وأŸدأئ-ح أل-دي-ن-ي-ة.
وك -ان ه -ذأ أ◊ف -ل أل -ذي ن ّ-ظ -م -ه أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي
للثقافة وأإلعÓم ‘ إأطار أألسسبوع أŸوسسيقي «فا
نوطة أŸؤونث»  -أıصسصس Ûموعة من أألصسوأت
أل-نسس-وي-ة أ÷زأئ-ري-ة  -ف-رصس-ة ل-ل-ج-م-ه-ور أل-عاصسمي
لÓسستمتاع Ãجموعة من ألوصسÓت ألتي عرفت بها
ألفنانتان ،باإلضسافة ألعمال أخرى لهما مسستقاة من
ألÎأث .وتأاّلقت أمينة زه ‘ Òبدأية أ◊فل بأادأء
أل -ع -دي -د م -ن أألع -م -ال أل -ت -ي أن -ت -ق -ت -ه-ا م-ن ألÎأث
أل -ع -اصس -م -ي ك -قصس -ي -دة «ي -ا أŸصس -ط-ف-ى غ Òع-ل-ي-ا»
ب-اإلضس-اف-ة ل-ع-ن-اوي-ن أخ-رى ع-ل-ى غ-رأر «ب-ال-ل-ه ياللي
عذرو »Êو»قهوة ولتاي» و»تفكرت ألبهجة» قبل أن
تختتم فقرتها باألغنية أÙبوبة «سسيدي أمعمر».
وكان أ÷مهور ‘ أ÷زء ألثا Êمن ألسسهرة على
موعد مع ألفنانة ألتلمسسانية أŸتميزة ر Ëحقيقي،

ألتي أمتعت أŸسستمع Úبأادأئها ألرأقي وحضسورها
أ÷ميل وصسوتها ألشسجي ،مقدمة أغان ‘ أ◊وزي
وأŸدأئح ألدينية علي غرأر قصسيدة «ألطالب» ‘
أŸغ-رب-ي و»م-ولت ألسس-ال-ف-ة أل-ط-وي-ل-ة» و»ي-ا بÓ-رج»
ب-اإلضس-اف-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن أŸدأئ-ح أل-دي-ن-ي-ة م-ن ب-ي-نها
«ب -ديت ب -اسس -م أل -غ -ا‹» و»ي -ا وأسس -ع أıازن» وك-ذأ
«بجاه ألتيجا.»Ê
وأعربت ر Ëحقيقي عن سسعادتها بتنشسيط هذأ
أ◊فل ألفني بالعاصسمة «أمام جمهور ذّوأق يعرف
ماذأ يريد» ،مضسيفة أنها «تسستمد فنها من ألÎأث
أ÷زأئري ألكبÒوأŸتنوع وألغني ،وألذي قّلما تتوّفر
عليه بلدأن أخرى».
يذكر أنّ أألسسبوع أŸوسسيقي «فا نوطة أŸؤونث»
ألذي ينظمه ألديوأن ألوطني للثقافة وأإلعÓم ‘
إأط -ار إأح -ي -اء ل -ي-ا‹ شس-ه-ر رمضس-ان سس-ت-نشس-ط-ه أيضس-ا
أل -ع -دي -د م -ن أألصس -وأت أŸم -ي -زة ع -ل-ى غ-رأر ل-ي-ل-ى
بورصسا‹ ونعيمة ألدزيرية ونسسيمة شسعبان وبادي
للة

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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حّقق اŸدرب ◊بيب
خرايفية مسصÒة ‡يّزة
مع نادي وفاق ع Úتوتة
لكرة اليد ‘ اŸوسصم
ا◊ا‹ ،حيث قاده إا¤
نهائي كأاسش ا÷زائر
وكذا اŸركز الثالث ‘
البطولة الوطنية،
بفضصل خÈته وإامكاناته
اŸعÎف بها ‘ ميدان
التدريب.

خرايفيـــة علـــى ‘ صصـــف
ا÷السص Úمع فريق الناديت

حامد حمور
تصسوير :عباسس تيليوة

ألذي أسضتضضفناه Ãقر جريدة «ألشضعب» ‘ بحر
ه -ذأ أأ’سض -ب -وع ل -ل -ح -ديث ع-ن Œارب-ه ومسض-اه-م-ت-ه
ألفعالة ‘ كرة أليد أ÷زأئرية.

فقد “ّكن ‘ فÎة قصضÒة مع هذأ ألفريق ،بعد أن
خ -ل -ف أŸدرب ألسض -اب -ق حسض -ا Êم -ن أل -وصض-ول إأ¤
ن -ت -ائ-ج م-ع-تÈة وك-ان ق-ري-ب-ا م-ن إأح-دأث أŸف-اج-أاة
وكسضب كأاسس أ÷زأئر ،كون فريق ع Úتوتة أصضطدم
ب- -خÈة ’ع- -ب- -ي أÛم- -ع أل- -بÎو‹ ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه
أŸناسضبات وأللياقة أŸمتازة للحارسس سضÓحجي..
ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤أع -ت -ب-ارأت أخ-رى دأخ-ل-ي-ة وت-خّصس
أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن «خ -رج-وأ» ن-وع-ا م-ا م-ن ألÎك-ي-ز
ألضضروري ألذي يسضبق أŸقابÓت ألنهائية Ÿنافسضة
من حجم كب.Ò
لكن وصضول ألفريق إأ ¤هذأ أŸسضتوى يعّبر عن
ألعمل ألدقيق ألذي أقيم بع Úتوتة ،وألذي يسضÒ
ضض-م-ن أŸن-ه-ج-ي-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ت-ي سض-طرها خرأيفية

أŸسضÒة بدأت ‘ فريق «ألناديت» ألذي كان فريقا
من مسضتوى كب Òيضضم أسضماء ’معة ‘ كرة أليد
أ÷زأئ -ري -ة ،أي -ن سض -ي -ط -ر ع -ل-ى أأ’ل-ق-اب أل-وط-ن-ي-ة
لسض-ن-وأت ع-دي-دة ‘ ألسض-ب-ع-ي-ن-ي-ات أل-ث-م-ن-ي-ن-يات من
ألقرن أŸاضضي بفضضل ’عبّ‡ Úيزين على غرأر
أل-ه-اشض-م-ي ،خ-رأي-ف-ي-ة ،ح-م-يشس ،ب-اك ،Òب-وحليسضة..
حيث كانت أŸنافسضة شضيقة ب Úألفرق أنذأك أمثال
ديناميكية ألبناء ومولودية أ÷زأئر ونصضر حسضÚ
دأي ،إأ ¤جانب مولودية وهرأن ..فالتنافسس كان
على أشضده على أأ’لقاب ألوطنية ،وتعدى ذلك ليصضل
إأ ¤أŸن- -افسض -ات أل -دول -ي -ة أي -ن ك -ن -ا ‚د ف -ري -قÚ
جزأئري Úمؤوهل Úإأ ¤ألدور ألنهائي من ألبطو’ت

ا÷يل الذهبي لـ»الناديت»

أإ’فريقية.
يتّذكر خرأيفية أن قاعة حرشضة كانت تكتظ عن
آأخرها Ÿتابعة مقابÓت كرة أليد كون أŸسضتوى
ألذي يقدم آأنذأك كان ‡ّيزأ بفضضل ألعمل ألكبÒ
Óندية ‘ ألتكوين بصضفة مركزة ،وقال ‘ هذأ
ل أ
Óندية أتضضح بشضكل
ألشضأان« :نتائج ألعمل ألقاعدي ل أ
كب Òبوجود تنافسس كب Òب Úعدة فرق وبالتا‹
ب -روز ’ع -بّ‡ Úي -زي -ن ،أأ’م -ر أل -ذي سض -م-ح ل-ل-ك-رة
ألصض -غÒة أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -م -وق -ع بشض-ك-ل ج-ي-د ع-ل-ى
أŸسضتوى ألدو‹ من خÓل تتويج أنديتنا باأ’لقاب
أ’فريقية وألعربية ،إأ ¤جانب ألتتويجات أŸتتالية
للمنتخب ألوطني على ألصضعيد ألقاري».
و–دث ضضيف «ألشضعب» عن أ’ختÓف أŸوجود
ب ÚفÎته عندما كان ’عبا وألوقت أ◊ا‹ فيما
يخصس ألÓعب Úحيث إأنه قال «ألروح أ÷ماعية
كانت ‘ مقدمة أهتماماتنا أأ’مر ألذي كان يعطي
قوة للفريق ،كما أن أ’سضÎأتيجية كانت مرسضومة

لنانية ،خرايفية:
ضصّيعنا الفوز قبل بداية مباراة النهائي بسصبب ا أ

على أŸدي ÚأŸتوسضط وألطويل ..وهو ألشضيء
ألغائب ‘ ألوقت أ◊ا‹ لدى معظم أأ’ندية».
وبعد مسضÒة ذهبية بالناديت ،أين كان قائدأ للفريق
غادر خرأيفية هذأ ألفريق ألعريق ‘ عام ،1٩٨٨
ليتوجه إأ ¤نصضر حسض Úدأي ثم نادي ع Úطاية،
قبل أن ينهي مشضوأره ويتوجه إأ ¤عا ⁄ألتدريب
ب -اŸوأزأة م -ع م-وأصض-ل-ة درأسض-ات-ه أ÷ام-ع-ي-ة ب-ن-ي-ل-ه
شضهادتي أŸاجسضت Òثم ألدكتورأه.
وك -انت خ -ط -وأت -ه أأ’و ‘ ¤ع -ا ⁄أل-ت-دريب ب-ن-ادي
ألرويبة ،أين أشضرف على بروز ألعديد من ألÓعبÚ
أل -ذي -ن وصض -ل -وأ إأ ¤أŸن -ت-خب أل-وط-ن-ي ،إأ ¤ج-انب
إأشضرأفه على ألدروسس با÷امعة كأاسضتاذ ..كما أنه
دّرب ناديه ألسضابق ألناديت ‘ عام .1٩٩4

عدة Œارب خارج الوطن

خاضس ◊بيب خرأيفية Œارب عديدة كمدرب خارج
ألوطن بكل من تونسس ،ألعربية ألسضعودية ،أإ’مارأت،

أل -ك -ويت وأل-ت-ي سض-م-حت ل-ه ت-وسض-ي-ع ›ال-ه أل-ت-دري-ب-ي
بشضكل موفق ،قبل عودته إأ ¤أ÷زأئر عام  ،200٩أين
Óوأسضط ..ثم
أشضرف على تدريب أŸنتخب ألوطني ل أ
توجه إأ ¤نادي أوŸبي ألوأدي كتجربة جديدة.
‘ ع- - -ام  ،201٣أسض -ن-دت ل-ه م-ه-م-ة أŸدي-ري-ة أل-ف-ن-ي-ة
ألوطنية ’–ادية كرة أليد وهذأ –ضضÒأ ’حتضضان
أ÷زأئر للبطولة أ’فريقية بالنظر Èÿته وحنكته
وإأمكانياته ألتنظيمية كمدير فني ،أين “ّكن أŸنتخب
ألوطني ‘ عام  ،2014من ألتتويج باللقب أإ’فريقي..
فالتجربة ألطويلة ألتي أكتسضبها و–كمه ‘ منهجية
ألتدريب وألتخطيط كانت جد مهمة ضضمن عمله ‘
أŸديرية ألتقنية ألوطنية ..وبأاسضف شضديد –دث
خرأيفية على أن أللقب ألقاري ألذي فازت به أ÷زأئر
‘  ⁄ ،2014يعط تلك ألقفزة ألنوعية ألتي كانت
منتظرة إ’عادة كرة أليد أ÷زأئرية إأ ¤أŸسضتوى من
خÓل بطولة قوية وفرق تعتمد على ’عبّ‡ Úيزين
بتكوين قاعدي Îﬁم أ’سضباب ﬂتلفة ومتعددة..

ل‚ازات التي حّققتها
طالب Ãنحها اهتماما أاك Èبالنظر ل إ

حّققت نتائج إايجابية مع وفاق ع Úتوتة رغم الصسعوبات اŸادية غياب اسسÎاتيجية واضسحة للنهوضض بكرة اليد أادى إا ¤تراجعها
أارجع حبيب خرايفية مدرب فريق
ع Úالتوتة لكرة اليد أاسصباب تراجع
مسصتوى الكرة الصصغÒة إا ¤عدة
عوامل أاهمها غياب الهيكلة على
لندية وغياب هذه
مسصتوى ا أ
لخÒة عن التتويجات القارية
ا أ
بسصبب اÿلل اŸوجود على مسصتوى
ال›Èة.

عمار حميسسي

كشصف مدرب فريق ع Úتوتة لكرة اليد
حبيب خرايفية خلل نزوله ضصيفا على
جريدة «الشصعب» ،أانهم خسصروا نهائي
كأاسش ا÷مهورية قبل بدايته ضصد نادي
اÛمع البÎو‹ بسصبب تشصتت تركيز
اللعب Úعلى أامور خارجة عن اللقاء
لنهم كانوا قادرين على التتويج باللقب
أ
بعد العمل الكب Òالذي قاموا به لو ل
لنانية التي حالت دون الوصصول إا¤
ا أ
لدارة والطاقم
الهدف اŸسصطر من طرف ا إ
الفني.

نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسس تليوة

أك- -د أŸدرب أن- -ه ّŒن- -ب أل -ل -ج -وء ل -ب -عضس
ألطرق ‘ ألتعامل مع بعضس ألÓعب Úألذين
شضتتوأ روح أÛموعة ‘ قوله« :خسضرنا
مبارأة نهائي كأاسس أ÷مهورية ضضد أÛمع
أل -بÎو‹ ق -ب -ل أن ن -ل -ع -ب -ه -ا ن -ظ -رأ ل -ب-عضس
ألسض- -ل- -وك- -ات أأ’ن- -ان- -ي- -ة م- -ن ط -رف ب -عضس
ألÓعب Úألتي أثرت على ›ريات أللقاء
ب -ط-ري-ق-ة سض-ل-ب-ي-ة وب-دأ ذلك م-ن-ذ م-وأج-ه-ة
نصض -ف أل -ن -ه -ائ -ي ع -ن-دم-ا ب-دؤووأ ي-ط-ال-ب-ون
باŸنح ،ألدخول كأاسضاسضي Úورفضضوأ ألبقاء
‘ دك -ة أل -ب -د’ء ،إأضض -اف -ة إأ ¤أم -ور أخ-رى
سضبقت أŸبارأة ما أدى إأ ¤فشضلنا ‘ ألظفر
ب -ال -ك -أاسس إأضض -اف -ة إأ ¤مشض -ك -ل أإ’صض -اب -ات
وغياب معالج طبيعي ما جعلنا نضضيع عدد
كب Òمن ألÓعب ‘ ÚفÎة حاسضمة».
وأصض -ل ضض -ي -ف «ألشض -عب» ‘ ذأت ألسض -ي-اق،
قائ« :Óفكرت ‘ أتخاذ قرأرأت صضارمة ‘
حّق بعضس ألÓعب Úتصضل إأ ¤ألطرد لكنني
ترأجعت بسضبب مصضلحة ألفريق أ’ن ألوقت
 ⁄يكن كافيا من أجل تشضتيت أÛموعة
أك Ìبل كنت مطالبا بإاعادة  ⁄ألشضمل ‘
أسضرع وقت ‡كن حتى نصضل إأ ¤ألهدف
أŸسضطر من طرف رئيسس ألنادي أŸتمثل
‘ أل -ف -وز رغ -م صض -ع -وب -ة أŸه -م -ة ‘ م -ث-ل

أأ’وضضاع سضالفة ألذكر ،إأضضافة إأ ¤غياب
أإ’مكانيات أŸادية ،نقصس ثقافة ألتفكÒ
‘ أŸصضلحة ألعامة للفريق ،عدم ألتعامل
بجدية مع أŸوأجهة ،عدم توفر إأمكانيات
أ’سضÎج -اع وه -ذأ م -ا ج -ع -ل -ن-ا ن-خشض-ى م-ن
أإ’صضابات».

ضصيق الوقت  ⁄يسصمح بإاعادة ترتيب
لمور
بعضش ا أ

ع -اد خ -رأي -ف -ي -ة إأ ¤ضض-ي-ق أل-وقت أل-ذي ⁄
يسضمح له بإاعادة ترتيب بعضس أأ’مور ‘
أل -ن -ادي ‘ ق -ول -ه «سض -اب -ق -ا ك -ن -ا ن -ف -ك-ر ‘
أŸصضلحة ألعامة للنادي و’ يهم من يلعب
أسضاسضي ألذي يكون جاهزأ هو ألذي يدخل
وألقرأر دأئما يعود للمدرب ،ولكن حاليا ’
توجد هذه ألثقافة لدى ألÓعب Úبدليل أننا
تأاهلنا بصضعوبة إأ ¤ألنهائي بعدما فزنا ‘
أللحظات أأ’خÒة ضضد نادي ألÈج ألذي
ك-ان م-ت-ف-وق-ا ب-ف-ارق  5أه -دأف ،ول -و ك-نت
أملك ألوقت ألكا‘ لتمّكنت من تغي Òعدة
أمور ‘ ألتشضكيلة أ’ن مدة شضهرين غÒ
ك -اف -ي -ة إ’ج-رأء ت-ع-ديÓ-ت أ’ن-ن-ي ’ أع-رف
ج-ي-دأ أإ’م-ك-ان-ي-ات أ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-ج-موعة
ول -ه -ذأ سض ّ-ي -رت أŸن -افسض -ة ح -ت -ى أل -ن -ه-اي-ة
وأ◊مد لله “كنا من ألوصضول إأ ¤نهائي
ألكأاسس وأŸركز ألثالث ‘ ألبطولة».
أما عن ألتجربة ألتي قام بها أŸدير ألفني
ألسضابق للفريق ألوطني أعتÈها إأيجابية ‘
قوله« :أملك خÈة وŒربة تصضل إأ26 ¤
سضنة ،ولكن ‘ كل مرة أتعلم أشضياء جديدة
ولهذأ أعتقد أن ألفÎة ألتي قضضيتها ‘
فريق ع Úتوتة كانت إأيجابية ،أ“نى أن
تسضتغل هذه ألنتيجة من طرف ألفريق ولكن
ذلك صض - - -عب ‘ ظ ّ- - -ل غ - - -ي - - -اب أأ’م - - -وأل
وأإ’م -ك -ان-ي-ات أŸادي-ة ع-ام-ة ب-دل-ي-ل أن-ه ’
ي- -وج -د ن -ادي ‘ أ÷زأئ -ر ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى
أŸدرب أ’ك Ìمن موسضم وهذأ ما يؤوثر على
أ’سضتقرأر باسضتثناء أÛمع ألبÎو‹ ألذي
’ يجد أي مشضاكل ‘ هذأ أ÷انب».

‚اح ع Úتوتة راجع للعتماد على
أابناء الفريق

كما تطّرق خرأيفية إأ ¤ألسضبب أŸباشضر ‘
‚اح ألفريق رغم أŸشضاكل ألعديدة وقال
‘ هذأ ألشضأان« ،سضبب ‚اح فريق ع Úتوتة
رغ -م أŸشض -اك -ل ألسض -ال-ف-ة أل-ذك-ر أ’ن أغ-لب
ألÓعب Úألذين يحملون ألوأن ألنادي هم
من أبناء أŸنطقة يتدربون بصضفة عادية
نظام أأ’قسضام وألدرأسضة ألذي وأŸدربون
أبناء أŸدينة وهذأ ما جعل كرة أليد تفوق
كرة ألقدم من ناحية ألشضعبية بدليل أنهم
يقدمون ’عب ‘ Úكل أأ’صضناف ألعمرية
وي-دع-م-ون أل-ف-رق أل-وط-ن-ي-ة وه-ذأ م-ا يعني
أنهم Áلكون أÿلف لو’ ألضضائقة أŸالية
ولهذأ يجب أن يتم أسضتغÓل هؤو’ء ألÓعبÚ
م -ن خÓ-ل ت-وف Òأل-ظ-روف أŸن-اسض-ب-ة ل-ه-م
حتى يقدموأ أدأء جيد ما يسضاهم ‘ رفع
مسضتوى كرة أليد ولهذأ ركزت على ضضرورة
إأعادة ألهيكلة ،أ’نه إأذأ كان هناك مدير
يتكفل بكل أأ’مور أإ’دأرية أŸدرب يتفرغ
للعمل أŸيدأ Êأ’ن فريق ع Úتوتة يعتÈ
مدرسضة ‘ ألتكوين ويجب أن يجد ألدعم
ألكا‘ أ’نه يعت Èخزأنا للفرق ألوطنية».

نتمنّى التوفيق ◊بيب لبان على رأاسش
ال–ادية

تطّرق ﬁدثنا إأ ¤عودة لبان على رأسس
أ’–ادية أ÷زأئرية وقال ‘ هذأ ألشضأان،
«حبيب لبان أبن أسضرة كرة أليد وأ“نى له
كل ألتوفيق على رأسس أ’–ادية أ’نه من
ألصضعب تسضي Òأ’–ادية ‘ ألوقت أ◊ا‹
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤ألسض-ي-اسض-ة أل-ت-ي تسض Òع-ل-ي-ه-ا
أŸنافسضة ‘ ألبطولة تعرقل ألوصضول إأ¤
أŸسض -ت -وي -ات أل -ع -ل -ي -ا ،إأضض -اف -ة إأ ¤غ -ي -اب
أأ’موأل ألتي تسضهل على ألفرق ألعمل ‘ كل
رأحة ما يعني أنه يجب أن تكون إأعادة
ه -ي -ك-ل-ة وبصض-ف-ة ج-ذري-ة أ’ن ك-رة أل-ي-د ل-ه-ا
شضعبية كبÒة ‘ أ÷زأئر وهي ألثانية بعد
كرة ألقدم».

أكد خرأيفية أنه نبّه عندما كان مديرأ
فنيا وطنيا بعد تتويج أŸنتخب ألوطني
لكأاسس أفريقيا ‘  2014إأ ¤أن ألضضرر
دأخلي وألتتويج يجب أن ’ يكون سضتارأ
يتخفى خلفه أŸعنيون.
ك- -م- -ا أن- -ت -ق -د أل Ó-عب أل -دو‹ ألسض -اب -ق
ت -ه -م -يشس دور أل -ت -ق -ن -ي Úع -ل-ى مسض-ت-وى
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل–Ó-ادي-ة ،ح-يث ’
Áتلكون أي رزي وهو ما يجعل تطور
أللعبة ره Úآأرأء أناسس ’ عÓقة لهم
با÷انب ألفني ،ما ينعكسس على مسضتوى
هذه ألرياضضة بالسضلب.
تأاسضف خرأيفية على ترأجع كرة أليد
أ÷زأئ -ري-ة رغ-م –ق-ي-ق ب-عضس أل-ن-ت-ائ-ج
Óسضف ألشضديد ،أنا
أ’يجابية قائ« :Óل أ
ح -زي -ن ع -ل -ى ت-رأج-ع مسض-ت-وى ك-رة أل-ي-د
أ÷زأئرية ألتي من أŸفروضس أن تكون
سضببا ‘ فرحة ألشضعب أ÷زأئري مثلما
حدث خÓل ألسضنوأت أŸاضضية ،لكننا ⁄
نسضتغل ألنتائج أ’يجابية ألتي –دث من
ح Úآ’خ - -ر م - -ن –ق- -ي- -ق أ’ن- -طÓ- -ق- -ة
أŸن -ت -ظ -رة ع -ل-ى غ-رأر أل-ت-ت-وي-ج ب-ك-أاسس
 ،2014 ‘ ·Óلكننا  ⁄نسضتغل
أفريقيا ل أ
ذلك ب -ط -ري -ق -ة ج -ي -دة ب -دل -ي -ل أل-ن-ت-ائ-ج
أل -ك -ارث -ي -ة أل -ت -ي سض -ج -ل -ن -اه-ا ‘ ألسض-ن-ة
أŸوأل -ي-ة ب-ك-أاسس أل-ع-ا ⁄ب-ن-فسس أل-ت-ع-دأد
وأ÷هاز ألفني».
وي -ب-ق-ى أل-ع-ام-ل أŸه-م حسضب خ-رأي-ف-ي-ة
لÎأج -ع مسض -ت -وى ك -رة أل -ي -د ه -و ت-رأج-ع
مسض -ت -وى أأ’ن -دي -ة ح -يث ق -ال «مسض -ت -وى
أأ’ندية ترأجع كثÒأ وألدليل هو ألنتائج
أل-ك-ارث-ي-ة أل-ت-ي ن-ح-ق-ق-ها ‘ أŸشضاركات
أل - -ق- -اري- -ة ،أ’ن- -ه حسضب رأي أŸق- -ي- -اسس
أ◊ق -ي -ق -ي Ÿع -رف -ة مسض -ت -وى ك -رة أل-ي-د
أ÷زأئ -ري -ة ه -و أل -ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي –ّق-ق-ه-ا
أأ’ن -دي -ة خ Ó-ل مشض-ارك-ات-ه-ا أÿارج-ي-ة،
وÃا أن ألنتائج سضلبية فهذأ معناه أن
أŸسض- -ت -وى ت -رأج -ع ك -ثÒأ وي -جب إأع -ادة
ألنظر ‘ ألعديد من أأ’مور ألتي أدت
◊دوث هذأ».
ت- -رأج -ع مسض -ت -وى أأ’ن -دي -ة ي -ع -ود حسضب
خ -رأي -ف -ي -ة ل-غ-ي-اب أل-ه-ي-ك-ل-ة ح-يث ق-ال:
«أأ’ندية أ÷زأئرية لكرة أليد ’ “لك
أ’م-ك-ان-ي-ات أل-ت-ي تسض-م-ح ل-ه-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق
أ’ن -ط Ó-ق-ة أŸن-ت-ظ-رة وه-ذأ م-ن خÓ-ل
غ-ي-اب أل-ه-ي-ك-ل-ة ف-ك-ل شض-يء م-رك-ز ح-ول

رئيسس ألفريق وهو خطأا كب ..Òفالفريق
يجب أن يتوفر على جهاز فني وطبي
وإأدأري إأضضافة إأ ¤تركيبة بشضرية ‡يزة
م- -ن ألÓ- -ع- -ب ،Úل- -ك- -ن ه- -ذأ أأ’م -ر غÒ
موجود عندنا إأ’ ‘ فريق وأحد ،كما أن
ت -رك -ي -ز ك -ل شض-يء ‘ ي-د رئ-يسس أل-ف-ري-ق
خ -ط -أا ك -ب ،Òأ’ن -ه ’ ي -ع -ل -م أل-ع-دي-د م-ن
أأ’مور ألتقنية وهذأ من سضلبيات غياب
م -نصضب أŸدي -ر أل -ف -ن -ي ع -ل -ى مسض -ت -وى
أأ’ندية».

سصوء ال›Èة له انعكاسصات سصلبية

من ألعوأمل أŸهمة ألتي أدت إأ ¤ترأجع
كرة أليد أ÷زأئرية حسضب خرأيفية ،هو
سضوء أل›Èة حيث قال« :أل›Èة من
ألعوأمل ألتي تسضاهم إأما ‘ تطور كرة
أليد أو ترأجع مسضتوأها ،وألعامل ألثاÊ
هو ألذي حدث عندنا أ’ننا نعا Êكل
موسضم من سضوء أل›Èة وهو ما يجعلنا
ندفع ألثمن غاليا ،خاصضة خÓل نهاية
أŸوسضم ،أ’ن أل›Èة تتم على مرأحل
وهو ما يجعلنا نلجأا للعمل أليومي بدون
ألتفك ‘ Òما سضيحدث بعد أسضبوعÚ
أ’نه قد تكون هناك كثافة ‘ أŸباريات
ث -م ن -ب -ق -ى ثÓ-ث-ة أو أرب-ع أسض-اب-ي-ع ب-دون
م -ن -افسض -ة‡ ،ا ق -د ي -ؤوث-ر ع-ل-ى مسض-ت-وى
ألÓعب.»Ú
ويتعّرضس ألÓعبون للعديد من أإ’صضابات
بسض -بب سض -وء أل›Èة حسضب خ -رأي -ف -ي -ة
ألذي قال «يخطيء من يعتقد أن سضوء
أل›Èة ’ ي -ؤوث -ر ع -ل -ى أ◊ال-ة أل-ب-دن-ي-ة
لÓعب ،Úبالعكسس أأ’مور قد تكون أسضوأ
‡ا يتوّقع ألبعضس فنحن مث Óعانينا من
غياب ’عب Úأسضاسضي Úعن نهائي كأاسس
أ÷مهورية بسضبب سضوء أل›Èة ودفعنا

ذلك غاليا».

تهميشش التقني Úغ Òمنطقي

أنتقد مدرب فريق ع Úتوتة تهميشس
أإ’طارأت ألتقنية ‘ كرة أليد حيث قال
«‘ أ’–ادي - - -ة ه- - -ن- - -اك أŒاه وأضض- - -ح
لتهميشس ألتقني ÚوأŸدرب Úفالسضياسضة
ألعامة عندما توضضع يجب أن يشضارك
ف -ي -ه -ا أŸدرب -ون أ’ن-ه-م أأ’درى ب-اأ’م-ور
ألفنية».
وأصض -ب -حت أ’–ادي -ة حسضب خ -رأي -ف -ي-ة
رهينة أ◊سضابات أ’نتخابية ،حيث قال
«أŸدرب-ون ي-خ-اف-ون ع-ل-ى مسض-ت-قبل كرة
أل-ي-د أ÷زأئ-ري-ة وب-ال-ت-ا‹ ف-ع-ندما يصضل
أل -وقت أل -ذي -ن ي-خ-ت-ارون ف-ي-ه م-ن ي-ق-ود
سضفينة أ’–ادية يكون خيارهم نابع من
رغ- -ب- -ت- -ه- -م ‘ أي- -ج- -اد ألشض- -خصس أل -ذي
يسضتطيع تطوير أللعبة».
أصض -ب -حت أأ’ن -دي -ة أ÷زأئ -ري -ة ’ ت-ك-ون
’عب Úمن مسضتوى عال بسضبب غياب
أ’مكانيات ،حيث قال خرأيفية ‘ هذأ
أÿصض - - -وصس «م - - -ن ألصض- - -عب –ق- - -ي- - -ق
أ’ن -ط Ó-ق -ة أŸن -ت-ظ-رة وك-انت ’ ت-كّ-ون
أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن يسض -ت -ط -ي-ع-ون –ق-ي-ق
ألنتائج أإ’يجابية وهذأ أ’ن أأ’ندية ’
“لك أإ’مكانيات ألÓزمة بسضبب غياب
سض -ي -اسض -ة وأضض -ح -ة م -ن أج -ل أل -ن -ه -وضس
برياضضة كرة أليد».
وي-ب-ق-ى أل-ع-ام-ل أŸه-م ه-و غ-ي-اب م-ك-ان
للتدرب حيث قال« :من هو ألفريق ألذي
يسض-ت-ط-ي-ع ت-وف Òق-اع-ة ل-ل-ت-دريب للفئات
ألصض - -غ- -رى م- -ا ع- -دأ أÛم- -ع أل- -بÎو‹
وأ’جابة ’ يوجد ،وبالتا‹ فغياب مكان
للتدرب يجعلك ’ تسضتطيع ألبحث عن
ألÓ- -ع -ب Úأل -ذي -ن ب -إام -ك -ان -ه -م –ق -ي -ق
أإ’ضضافة».

á°VÉjQ
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لو¤
يسضدل السضتار اليوم على الرابطة اÎÙفة ا أ

صسراع عن بعـد بـ ـ Úإا.ا◊راشش وسش.غليزان من أاجل البقاء
نبيلة بوقرين

يسض-دل السض-ت-ار ال-ي-وم
على بطولة الرابطة اÎÙفة
يخوضس أ–اد أ◊رأشس موأجهة
لو ¤م -ن خ Ó-ل ل-عب ل-ق-اءات آاخ-ر
ا أ
مصشÒي-ة وصش-ع-ب-ة سش-ت-ج-م-عه مع
ج -ول -ة م -ن اŸوسض -م ال-ك-روي 2017/2016
ف -ري -ق أوŸب-ي أŸدي-ة Ãي-دأن
هذأ أأ’خ Òبدأية من ألسشاعة ب -ع -د صض -راع ك -ب Òب Úال -ف -رق ال -ت -ي ل-ع-بت
لو ¤ب- -ه- -دف ن -ي -ل ال -ل -قب وأاخ -رى
لدوار ا أ
 ‘ 17:00إأطار أ÷ولة  ٣0من ا أ
أŸوسشم ألرياضشي أ’ن ألنادي ع- -م- -دت إا ¤كسضب أاك Èع- -دد م- -ن ال- -ن- -ق- -اط
أل -ع-اصش-م-ي م-ط-الب ب-ت-ح-ق-ي-ق لتفادي السضقوط للمحÎف الثا ‘ Êالسضنة
ألفوز دون غÒه من أجل ضشمان ال-ري-اضض-ي-ة ال-ق-ادم-ة إاضضافة إا ¤كواليسس
صضادفت أاجواء البطولة التي صضنفها
أل-ب-ق-اء ‘ ح-ظÒة أل-ك-ب-ار ب-ع-دما
اıتصضون بالسضتثنائية من كل
صشّعب من حظوظه عند تعÌه ‘
ا÷وانب.
أ÷ول- -ة أŸاضش- -ي- -ة ع -ل -ى م -ل -ع -ب -ه م -ع
أŸنافسس أŸباششر من أجل آأخر ورقة للبقاء.
لهذأ فإان عناصشر أ–اد أ◊رأشس ’ بديل لهم عن
–قيق نتيجة إأيجابية إأذأ أرأدوأ لعب أŸوسشم أŸقبل ‘
أل- -قسش- -م أأ’ول م- -ن خÓ- -ل ت -ق -د Ëك -ل م -ا ل -دي -ه -م ف -وق
أŸسشتطيل أأ’خضشر ،إ’نقاذ أŸوقف بعدما ضشيعوأ عددأ
كبÒأ من ألنقاط أثناء أŸنافسشة خاصشة ‘ مرحلة ألذهاب
بسشبب أŸششاكل ألدأخلية وغياب أأ’موأل ما أثر بششكل
سشلبي على مردود أÛموعة وجعلهم يصشارعون من أجل
ألبقاء حتى آأخر موأجهة من ألرأبطة إأ’ أنهم Áلكون
حظوظا ‘ ألبقاء من خÓل ألعودة بثÓث نقاط من
أŸدية.
أم -ا أوŸب -ي أŸدي -ة أل -ذي ضش -م -ن أل-ب-ق-اء بصش-ف-ة رسش-م-ي-ة
فسشيدخل أŸوأجهة من دون ضشغط ما سشيجعل ’عبيه
متحررين من ألناحية أŸعنوية باŸقارنة مع ألضشيوف ،ما
يعني أنهم سشيقدمون كل ما لديهم من أجل –قيق ألفوز
إ’نهاء أŸوسشم بنتيجة إأيجابية قبل ألذهاب إأ ¤فÎة رأحة
وأل - -ت - -ي م - -ن دون ششك قصشÒة ق - -ب - -ل أل- -دخ- -ول ‘ فÎة
ألتحضشÒأت أÿاصشة باŸوسشم أ÷ديد.

سس.غليزان يسضتقبل شس.باتنة

من جهته فريق سشريع غليزأن أمام مهمة ’ تقبل ألقسشمة
على أثن Úعندما يسشتقبل على ملعبه نادي ششباب باتنة
ألذي ودع ألقسشم أأ’ول رسشميا ‘ موأجهة تلعب من دون
جمهور بعدما ” معاقبة صشاحب ألضشيافة من طرف
ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم جرأء أأ’حدأث ألتي كانت ‘
أ÷ولة أŸاضشية ولهذأ فإان ألسشريع سشيكون منقوصس من
تششجيع أنصشاره ‘ لقاء أ◊سشم من أجل تفادي ألنزول
للقسشم ألثا Êبعد موسشم Úمن صشعوده إأ ¤أÎÙف أأ’ول
هو أŸوسشم ألسشابع ‘ تاريخ ألنادي ‘ ألدرجة أأ’و.¤
يتوأجد ألسشريع ‘ أŸركز  14بـ  ٣٣نقطة أي بفارق
نقطت Úفقط عن أŸنافسس أŸباششر على آأخر ورقة للبقاء
وأأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ا–اد أ◊رأشس ول -ك-ن ذلك ي-ت-ح-ق-ق إأ’
بتحقيق ألنقاط ألثÓثة أمام ششباب باتنة وأنتظار خدمة

من أوŸبي أŸدية متمثلة ‘ أإ’طاحة بالنادي ألعاصشمي
Ãا أن مصشÒهم ليسس بأايديهم إأ ¤حد أآ’ن ما يعني أن
ألÓعب ÚسشÒكزون على أللعب و‘ نفسس ألوقت على
نتيجة أŸبارأة ألثانية.
أما ششباب باتنة ألذي ودع ألدرجة أأ’و ¤منذ فÎة بعد
سشلسشلة ألنتائج ألسشلبية ألتي طالته خÓل أŸوسشم ألرياضشي
ليسس لديه ما يخسشره وسشيحاول تسشي ÒأŸوأجهة ألتي
سشتكون صشعبة أ’نها خارج ألديار وأمام منافسس يلعب من
أجل ألبقاء وعينه على نتيجة أ’–اد ،ولكن يبقى ألفاصشل
ألنهائي ‘ أمر من سشيبقى ضشمن حظÒة ألكبار للمسشتطيل
أأ’خضشر ما يعني أن جمهور أ’–اد وألسشريع سشيعيششون
أللقاءين على أأ’عصشاب حتى صشافرة ألنهاية بعدما وفاق
سشطيف أمر أللقب قبل جولت Úعن إأسشدأل ألسشتار على
أŸنافسشة.

الÈنامج:
أاوŸبي اŸدية ـــ إا–اد ا◊راشس على السضاعة 17:00
سضريع غليزان ـــ شضباب باتنة على السضاعة 17:00
شضباب بلوزداد ـــ شضبيبة القبائل على السضاعة 17:00
دفاع تاجنانت ـــ وفاق سضطيف على السضاعة 17:00
شضباب قسضنطينة ـــ مولودية وهران على السضاعة 17:00
ا–اد العاصضمة ـــ شضبيبة السضاورة على السضاعة 22:30
مولودية بجاية ـــ نصضر حسض Úداي على السضاعة 22:30
ا–اد بلعباسس ـــ مولودية ا÷زائر على السضاعة 22:30

تقد Ëموعد مران الزمالك بـ ٢٤سساعة

بفضضل أالقابه القارية العديدة

شش .القبائل رابع أافصسل ناد إافريقي

أسشتعدأدأ Ÿوأجهة ألفريق Úيوم  21جوأن ضشمن مباريات
أ÷ولة ألرأبعة لدور أÛموعات لرأبطة أبطال إأفريقيا.
وكان أ’–اد قد تقدم مؤوخرأ بطلب إأ ¤ألكونفدرألية
أإ’فريقية لكرة ألقدم من أجل نقل أللقاء إأ ¤ملعب عمر
حمادي (أ÷زأئر ألعاصشمة) ،لكنه يكون قد لقي رفضس
ألهيئة ألكروية ألقاريةÃ ،ا أنه برمج أ◊صشة ألتدريبية
ألرئيسشية لضشيفه على ملعب  5جويلية أأ’وŸبي.
ويتصشدر ألزمالك ،ألذي تعادل على ميدأنه أمام أ–اد
أ÷زأئر ( ‘ )1-1أ÷ولة ألسشابقة ،أÛموعة ألثانية
ب -خ -مسس ن -ق -اط ،م -ت -ب -وع -ا ب -اŸم-ث-ل أ÷زأئ-ري وأه-ل-ي
ط-رأب-لسس أل-ل-ي-ب-ي ب-أارب-ع ن-ق-اط ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا ،فيما يتذيل
ترتيب هذه أÛموعة نادي كابسس يونايتد من زÁبابوي
بثÓث نقاط.

رابطة كرة القدم اÎÙفة

معاقبة  ٤أاندية Ãباراة واحـ ـدة دون جمهـ ـور
عاقبت ÷نة النضضباط لرابطة كرة القدم اÎÙفة ‘ ا÷زائر أاربعة أاندية من الرابطة
لو ¤موبيليسس وهي سضريع غليزان ووفاق سضطيف وا–اد ا÷زائر وا–اد ا◊راشس،
ا أ
بحرمانها من أانصضارها Ÿباراة واحدة ،وذلك بعد دراسضة هذه اللجنة لتقارير الرسضميÚ
بخصضوصس مقابÓت ا÷ولت 28 Úو 29التي جرت يومي  7و 10جوان ا÷اري ،وفق ما أافاد
للكÎو Êللهيئة الكروية الوطنية.
به ،أامسس الثÓثاء ،اŸوقع ا إ

أحتلت ششبيبة ألقبائل ،ألناششطة ‘ بطولة ألرأبطة أأ’و¤
أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،ألصشف ألرأبع ‘ تصشنيف أفضشل
عششرة أندية إأفريقية ع Èألتاريخ أعده موقع ﬂتصس.
أع -ت -م-د م-وق-ع «‹  10م-ي-ور» ‘ تصش-ن-ي-ف-ه ع-ل-ى ع-دد
أŸششاركات ألقارية لكل ناد ،فضش Óعن أأ’لقاب ألتي نالها
Óبطال (رأبطة أأ’بطال حاليا)
‘ كل من كأاسس إأفريقيا ل أ
وكأاسس ألكونفدرألية أإ’فريقية.
وحلت ألششبيبة ‘ أŸركز ألرأبع برصشيد  740نقطة،
وذلك خ -ل -ف ق -ط -ب -ي أل -ك-رة أŸصش-ري-ة ،أل-زم-الك وأأ’‹
م -تصش -در ألÎت -يب ،فضش  Ó-ع -ن ن -ادي ت -ي ب -ي م -ازÁب-ي
ألكونغو‹.
الÎتيب نقاط
لهلي اŸصضري 2090
 -1ا أ
 -2الزمالك اŸصضري 822
 -3تي بي مازÁبي الكونغو‹ 788
 -4شضبيبة القبائل 740
 -5النجم السضاحلي التونسضي 714
 -6الرجاء البيضضاوي اŸغربي 673
 -7الÎجي التونسضي 605
 -8كانون ياوندي الكامÒو537 Ê
 -9حافيا كوناكري الغيني 446
 -10النادي الصضفاقسضي التونسضي .426
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ديبورتيفو ’كورونيا يجدد اهتمامه بعطال
بعد تأالق خريج مدرسضة نادي أاتليتيك بارادو «يوسضف عطال» ‘ خرجتي اÿضضر
لسضباÊ
لخÒت Úأامام منتخبي غينيا وتوغو ،دخل نادي ديبورتيفو لكورونيا ا إ
ا أ
لÁن الوافد ا÷ديد على اŸنتخب الوطني ،رفقة
السضباق ›ددا لضضم الظه Òا أ
مواطنه نادي ريال بيتيسس اشضبيلية الذي أاجرى معه Œارب ناجحة أاواخر شضهر ماي
ليام القليلة اŸقبلة ،ليفتتح بذلك «عطال» قائمة
اŸنصضرم وينتظر إا“ام الصضفقة ‘ ا أ
الدولي Úا÷زائري ÚاŸتنقل ÚلÓحÎاف خÓل سضوق التحويÓت الصضيفية ا÷ارية
إا ¤أاوروبا.

ولعل ألوجه ألباهر ألذي أظهره أبن
مدينة «بوغني» ‘ أول خرجاته مع
أÿضشر سشÒفع أسشهمه كثÒأ ‘ سشوق
أل-ت-ح-ويÓ-ت ألصش-ي-ف-ي-ة ،خصش-وصشا أن
سشنه يششجع كل أأ’ندية أأ’وروبية على
أ’سشتفادة من موهبته وألعمل على
صش-ق-ل-ه-ا ب-غ-ي-ة أ’سش-ت-ف-ادة م-ن قيمته
ألتحويلية بعد موسشم Úعلى أأ’كÌ
أ’حد ألفرق أأ’وروبية ألكÈى ،وهي
أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي ت-ع-ودت ع-لى ألعيشس
منها فرق مثل ريال بيتيسس إأششبيلية
وديبورتيفو ’كورونيا ألذين Áلكون
‘ تعدأدهم حوأ‹ ’ 100عب مؤوهل
يسش -ت -ف -ي -دون م -ن أل -ق -ي -م -ة أŸادي -ة
إ’عارتهم أو بيع عقودهم للتنافسس
مع كبار ألليغا دأئما على ورقة ألبقاء
أو أللعب على بلوغ أبعد دور ‡كن ‘
منافسشة كأاسس إأسشبانيا.
ه- - -ذأ وكشش - -فت مصش - -ادر «ألشش - -عب»
أل -ق -ري -ب-ة م-ن ب-يت ن-ادي ب-ارأدو ب-أان
نادي ديبورتيفو ’كورونيا كان يريد
إأقامة Œارب لـ «يوسشف عطال» حÚ
كان يخضشع لتجارب مع نادي ريال
ب-ي-ت-يسس ،ل-ك-ن إأدأرة «ب-ي-ت-يسس» م-ن-عت
«ع- -ط- -ال» م- -ن إأق- -ام- -ة Œارب م- -ع
ديبورتيفو بحجة أنها أقتنعت باأ’دأء

ألذي قدمه وأتصشلت مباششرة بإادأرة
ن- -ادي- -ه ل- -ل- -ت -ف -اوضس ع -ل -ى ق -ي -م -ت -ه
ألتحويلية ،وهو ما جعل صشاحب ألـ
 21رب -ي -ع -ا ي -ق -رر أل -ع-ودة إأ ¤أرضس
أل -وط-ن وم-وأصش-ل-ة ت-دري-ب-ات-ه ل-ي-ك-ون
م- - -ؤوهÿ Ó- - -وضس غ- - -م- - -ار ت - -ربصس
أŸن -ت-خب أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري ،ل-ك-ن
ألوجه أŸميز ألذي ظهر به ألظهÒ
أأ’Áن جعل إأدأرة نادي ديبورتيفو
تعاود أ’تصشال بنادي بارأدو من أجل
ألتفاوضس على ششرأء عقد ألÓعب
وه- -و م- -ا ق- -د ي- -خ- -ل -ط أورأق ن -ادي
بيتيسس.
كما كششفت ذأت أŸصشادر بأان مدرب
أŸنتخب ألوطني أ÷ديد أ’سشباÊ
«ل -وك -اسس أل -ك -ارأز» ك -ان ورأء إأج -رأء
’عب نادي بارأدو ألتجارب مع ريال
بيتيسس بعدما أتصشل Ãدرب ألفريق
«ف -ي -ك -ت-ور سش-انشش-يسس» وأقÎح ع-ل-ي-ه
Œريب ألÓ- -عب لÓ- -سش- -ت- -ف -ادة م -ن
خ -دم-ات-ه ،ب-ح-ك-م ألصش-دأق-ة أل-ك-بÒة
ألتي Œمع أŸدرب Úمن قبل ،هو
أل -ذي ع -اي-ن-ه Ãل-عب أل-دأر أل-ب-يضش-اء
بالعاصشمة ‘ حفل تسشليم ذرع بطولة
أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أل-ث-ان-ية وأعجب
ب -إام -ك -ان -ي -ات -ه ك-ثÒأ ،وب-ع-ده-ا ط-لب
أششرطة مباريات ألفريق ليقتنع أنه
’عب موهوب وتوسشط له مع مدرب
بيتيسس ومن ثم أسشتدعاه أ’ول مرة ‘

مسشÒته ألكروية للمنتخب أأ’ول.
وسش-ي-ك-ون أن-ت-ق-ال أل-دو‹ أ÷زأئ-ري
«يوسشف عطال» مفيدأ كثÒأ بالنسشبة
للمنتخب ألوطني ،هو ألذي سشيششكل
ثنائيا قويا مع زميله ‘ أŸنتخب
أÙوري «عيسشى ماندي» ‘ حالة
بقائه مع ريال بيتيسس Ÿوسشم جديد
بعدما تعالت أأ’صشوأت إ’بعاده من
ألفريق وهو ألذي تسشبب ‘ خسشرأن
ألعديد من ألنقاط للنادي أأ’ندلسشي
أŸوسشم ألفارط ،وأثار جد’ كبÒأ
وسشط أأ’نصشار وأإ’عÓم أÙلي.
لكن رغبة أŸدرب ‘ أ’حتفاظ به
قد تكون ‘ صشالح أÿضشر لتحقيق
أ’نسشجام ب Úألثنائي ألششاب ألذي
سش-ي-ف-ي-د أÿضش-ر ‘ أ’سش-ت-ح-ق-اق-ات
أŸق -ب -ل -ة ،وه -و م -ا سش -ي -ع -ط-ي خ-ط
ألدفاع ألذي يبقى أ◊لقة أأ’ضشعف
‘ أÿط- -وط أل -ث Ó-ث -ة ل -ل -م -ن -ت -خب
ألوطني أك Ìقوة وصشÓبة ،خصشوصشا
أن «غ - - -و’م» ب- - -ات م- - -ن ب Úأق- - -دم
أل -ع -ن -اصش -ر ‘ دف -اع أÿضش -ر ،و»ب -ن
سش -ب -ع -ي -ن -ي» ب-دأ ي-ت-ع-ود ع-ل-ى أل-ل-عب
بجانب «ماندي» و»غو’م» منذ كأاسس
أ· إأف -ري -ق-ي-ا أŸاضش-ي-ة ،وه-و ك-ذلك
خريج أكادÁية بارأدو ولعب بجانب
«عطال» لعدة موأسشم ،ما قد يجعل
مششكلة ألدفاع ‘ أÿضشر –ل نهائيا
وبسشرعة  ⁄يتوقعها أك ÈأŸتفائل.Ú

ع ّ
طال (مدافع اŸنتخب الوطني ) لـ «الشضعب»:

سسأاواصس ـ ـ ـل العمـ ـ ـل للحف ـ ـ ـ ـاظ علـ ـ ـ ـ ـى مكـ ـ ـ ـانتي
‘ اŸنتخ ـ ـ ـ ـب وا’ح ـ ـ ـÎاف ‘ أاوروبـ ـ ـ ـ ـا حلم ـ ـي
أابدى يوسضف عطال الوافد ا÷ديد
للمنتخب الوطني ‘ حوار ل»الشضعب» عن
سضعادته Ãشضاركته ‘ مواجهتي غينيا
والطوغو مؤوكدا أانه يتمنى أان يكون عند
حسضن ظن ا÷هاز الفني.

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي

 ⁄ي -ف -وت ع-ط-ال أل-ف-رصش-ة ل-ي-ؤوك-د سش-ع-ادت-ه ب-ال-ف-وز ع-ل-ى
ألطوغو ‘ أفتتاح تصشفيات كاسس إأفريقيا  2019معÈأ عن
رغبته ‘ ألعمل أك ÌخÓل ألفÎة أŸقبلة من أجل ضشمان
ألتوأجد مع أŸنتخب.
كششف ’عب نادي بارأدو أن تغيÒه كان بسشبب معاناته من
أإ’صشابة متمنيا أن ’ –رمه هذه أأ’خÒة من خوضس
Œرب- -ة ‘ أوروب- -ا ‘ ظ- -ل ت- -وأج -ده –ت ›ه -ر ب -عضس
أأ’ندية.

(الشضعب) اŸدرب كشضف أانه قام بتغيÒك
لصضابة ما مدى خطورتها؟
بسضبب ا إ
ع ّ
طال  -بالفعل لقد ششعرت بآا’م حادة على مسشتوى

ألكتف بعد أحتكاكي مع أحد ’عبي أŸنافسس وهو أأ’مر
Óصشابة وكان من ألصشعب أŸوأصشلة
ألذي جعلني أتعرضس ل إ
‘ ظل إأحسشاسشي باأ’ ⁄لهذأ –دثت مع ألطبيب ألذي
طلب مني عدم أŸششاركة ‘ ألششوط ألثا Êبعدما تششاور
مع أŸدرب علما أنني كنت أود أŸوأصشلة رغم ذلك لكن
أ÷هاز ألطبي قرر عكسس ذلك وأŸهم حسشب رأي هو
–ق -ي -ق أ’ن -تصش -ار أل -ذي سش -ي -ع -زز ح -ظ -وظ -ن -ا ‘ ب-اق-ي
أŸب -اري -ات م -ن أج -ل أف -ت-ك-اك ت-أاششÒة أل-ت-أاه-ل إأ ¤ك-اسس
إأفريقيا .2019

لصضابة على عملية
@ هل Áكن أان تؤوثر ا إ
احÎافك ‘ أاوروبا؟

@@ أ“نى أن ’ يحدث ذلك أ’نني ’ أعلم مدى خطورتها
رغم أن ألطبيب قال ‹ أنها ليسس خطÒة لكن كل ششيء
قدر ومكتوب وعلي أن أكون قويا من ألناحية أŸعنوية من
أجل Œاوز هذأ ألظرف خاصشة أنني أتوأجد ‘ مرحلة
مهمة من مششوأري ألرياضشي ‘ ظل رغبتي ‘ أ’حÎأف
‘ أوروب -ا وه -ذأ أأ’م -ر أع -ت-ق-د أن-ه
ي- - - - - -قÎب م - - - - -ن
ألتحقق
لهذأ
‘ مباراة ودية

إأضشافة لهذه ألعقوبة ،يتع Úعلى ألفرق أأ’ربعة دفع غرأمة ألعقوبات جاءت على خلفية أسشتعمال ورمي أنصشار أأ’ندية
Óل-ع-اب أل-ن-اري-ة وأŸق-ذوف-ات ،ع-ل-م-ا وأن ذلك
م-ال-ي-ة ب-ق-يمة  200أل -ف دي -ن -ار ل-ك-ل م-ن-ه-ا .وأوضش-ح ذأت أŸع -ن-ي-ة ل -أ
أŸصشدر ،أن تسشبب ‘ توقف مبارأتي سشريع غليزأن -مولودية أ÷زأئر
هذه
وأ–اد أ◊رأشس -ششباب قسشنطينة ÿمسس وأك Ìمن عششر
دقائق على ألتوأ‹.
مونديال 2018
م -ن ج -ه-ت-ه ،خسش-ر ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ع-ل-ى أل-بسش-اط
م -ب-ارأت-ه أم-ام شش-ب-ي-ب-ة ألسش-اورة ،ب-ع-د أن أضش-ط-ر أ◊ك-م
لتوقيفها ‘ ألدقيقة  ،52بسشبب تقلصس عدد ’عبي
أŸولودية فوق أŸيدأن إأ ¤أقل من سشبعة
’عب ،Úوهو ما “نعه ألقوأن Úألسشارية
أŸف- -ع- -ول (أŸادة  84م-ن ق-ان-ون
بات منتخب إأيرأن لكرة ألقدم أول أŸتأاهل Úمن قارة آأسشيا إأ ¤مونديال ألبطولة أÎÙفة وأŸادة 89
 ‘ 2018روسشيا بعدما تغلب على أوزبكسشتان بثنائية نظيفة ‘ أŸبارأة من قانون أ’نضشباط).
ألتي جمعتهما يوم أأ’ثن Úعلى ملعب آأزأدي ‘ طهرأن ضشمن أ÷ولة وك -انت أل -ن -ت -ي -ج-ة تشش Òإأ¤
ألثامنة من منافسشات أÛموعة أأ’و ‘ ¤ألدور ألثالث من ألتصشفيات ت- -ق- -دم شش- -ب- -ي- -ب- -ة ألسش -اورة
أم-ط-ر أŸن-ت-خب ألÈأزي-ل-ي شش-ب-اك مضش-ي-ف-ه أ’سشÎأ‹ ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-فة ،أمسس
أآ’سشيوية.
بثÓثية نظيفة عند توقف ألثÓثاء ‘ ،مبارأة ودية جمعتهما Ãلعب ملبورن كريكت غرأوند ‘ ملبورن.
سشجل هد‘ أŸبارأة سشردأر أزمون ومهدي تارÁي ‘ ألدقيقت 2٣ Úأللقاء.
سشجل Ÿنتخب «ألكناري» كل من دييغو سشوزأ ’عب سشبورت ريسشيفه ألÈأزيلي
و 88لصشالح أŸنتخب أإ’يرأ.Ê
كما قررت ÷نة أ’نضشباط ثنائية ( )90 ،1وتياغو مدأفع ‚م باريسس سشان جÒمان ( )62وتايسشون أÎÙف
وأصشبحت إأيرأن ألتي كانت بحاجة إأ ¤نقطة وأحدة من أجل حجز خصش- -م ن- -ق- -ط- -ة م- -ن رصش -ي -د بششاختار دونيتسشك أأ’وكرأ.)75( Ê
مقعدها ‘ ألنهائيات للمرة أÿامسشة بعد  1978و 1998و2006
ألبجاوي ،Úألذين وضشعوأ قدمÚ
وأ’نتصشار هو ألعاششر لـ «ألسشيليسشاو» بقيادة مدربه تيتي ويتضشمن ( 8أنتصشارأت
و 2014ثا Êمنتخب يتأاهل مباششرة للنهائيات بعد ألÈأزيل ألتي
ذ
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‘
بتصشفيات أŸونديال وأخرى ودية) مقابل هزÁة وحيدة أمام أأ’رجنتÚ
خ -ط -فت أول ب-ط-اق-ات أل-ت-أاه-ل أŸب-اشش-ر أأ’رب-ع أıصشصش-ة
فÎة ،وح-رم-ان-ه-م م-ن حصش-ت-ه-م أŸال-ي-ة
يوم  9من ألششهر أ÷اري بهدف نظيف على نفسس أŸلعب Ãلبورن.
أ’م -ري -ك -ا أ÷ن -وب -ي -ة وأنضش -م -ت -ا إأ ¤روسش -ي -ا أل-ب-ل-د
أÿاصشة بحقوق ألنقل ألتلفزيو Êعن هذه
وك-انت ألÈأزي-ل ضش-م-نت أل-ت-أاه-ل ل-ن-ه-ائ-ي-ات م-ون-دي-ال روسش-يا
أŸضشيف.
أŸقابلة ،إأضشافة إأ ¤تغرÁهم Ãبلغ  100ألف
 ،2018حيث تنفرد بصشدأرة جدول تصشفيات أمريكا
دينار.
أ÷نوبية.

تأاهل اŸنتخـ ـ ـ ـب اإ’يراÊ
إا ¤نهائيات روسسي ـ ـا
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بعد تأالقه ‘ مواجهتي غينيا والطوغو

ﬁمد فوزي بقاصص

قبل مواجهته ل–اد العاصضمة Ãلعب  5جويلية

يجري نادي الزمالك اŸصضري حصضته
التدريبية الرئيسضية Ãلعب  5جويلية
با÷زائر العاصضمة الذي يسضتضضيف
مباراته أامام ا–اد ا÷زائر يوم  19جوان
بدل من  ،20أاي  48سضاعة قبل اللقاء،
بسضبب احتضضان ذات اŸلعب Ÿباراة مولودية
ا÷زائر -مبابان السضوازيÓندي ‘  20يونيو
ضضمن ا÷ولة الرابعة لدور ›موعات
لفريقية لكرة
كأاسس الكونفدرالية ا إ
القدم.
كشش -ف ح -م -ادة أن -ور أŸدي -ر أإ’دأري ل -ل-زم-الك ل-وسش-ائ-ل
أ’عÓم أÙلية أن أ–اد أ÷زأئر حدد يوم  19جوأن
موعدأ Ÿرأن ألزمالك أأ’سشاسشي على ملعب  5جويلية،

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

ألعدد

الÈازيل تسسحق أاسسÎاليا
برباعي ـ ـ ـ ـة نظيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ششخصشيا ’ أ“نى أن تكون أإ’صشابة سشببا ‘ فششل عملية
أحÎأ‘ علما أنني متفائل بان أإ’صشابة ليسشت خطÒة
حسشب كÓم ألطبيب لتمنعني من –قيق حلمي لكن كل
ششيء وأرد ز علي أن أؤومن بالقضشاء وألقدر.

@ كيف أاحسضسضت وأانت تشضارك لثا Êمرة
كأاسضاسضي؟
@@ هي ثقة أعتز بها من طرف أ÷هاز ألفني ألذي رأهن
علي ‘ منصشب حسشاسس وأ“نى أن أنني كنت عند حسشن
ظن أŸدرب ألذي أمن بقدرأتي من أجل منح أإ’ضشافة
للمنتخب رغم ثرأء ألتعدأد وتوأجد ’عب‡ Úيزين ‘
ﬂت -ل -ف أŸن -اصشب وأل -ل -عب م-ع-ه-م أم-ر ‡ي-ز وم-ه-م ‘
مسشÒتي كÓعب وعلي أن أحسشن تسشي Òهذه ألفÎة بعد أن
ح -ق -قت ه -د‘ أأ’ول أŸت -م -ث -ل ‘ أل -ل-عب م-ع أŸن-ت-خب
ألوطني حلمي ألثا Êهو أ’حÎأف ‘ أوروبا وأ“نى أن
يتحقق ذلك خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألصشيفية.

@ حققتم النتصضار بصضعوبة أامام الطوغو
ما سضّر تراجع مسضتوى اŸنتخب؟

@@ أŸوأجهة كانت صشعبة أو’ أ’نها موأجهة رسشمية
وبالتا‹ فهي تختلف عن أŸباريات ألودية ’ن ألرغبة
‘ ألفوز تكون مششÎكة مع أŸنافسس أما ألسشبب ألثاÊ
فهو مسشتوى أŸنتخب ألطوغو‹ ألذي أبان عن قدرأت
جيدة خاصشة خÓل ألششوط ألثا Êحيث عانينا كثÒأ قبل
أفتكاك ألنقاط ألثÓث وضشمان بدأية أŸششوأر بفوز لهذأ
فاأ’مور كانت صشعبة ونحن كÓعب Úكنا متأاكدين من ذلك
دون نسشيان ألعامل ألبد Êوتأاث Òألصشيام على ألÓعبÚ
فليسس من ألسشهل أللعب ‘ هذأ ألظرف Ãا أننا لسشنا
متعودين على ذلك لكن على ألعموم أعتقد أن أأ’هم –قق
وهو ألفوز.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 14ج- -وان  :1961بسس -بب ت-ع-نت ال-وف-د ال-ف-رنسس-ي
رئيسص الوفد ا÷زائري ،كر Ëبلقاسسم ،يوضسح
أاسسباب تعليق اŸفاوضسات ‘ ندوة صسحفية.

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  14ج- -وان  :1٨30ال - -وح- -دات الأو÷ ¤يشص
الحتÓل الفرنسسي تبدأا عملية إانزال قواتها بسساحل
سسيدي فرج غرب العاصسمة.

لربعاء  19رمضسان  143٨هـ اŸوافق لـ  14جوان  2017م
ا أ
مواصسلـــــــــــــة ÷هــــــــــــود
مكافحـــــــــة ا÷رÁـــــــــة

توقيف عنصش ـ ـر دع ـ ـ ـم
للجماعات أإ’رهـابي ـة
وتـ ـ ـ ـ ـدمﬂ Òب ـ ـ ـ ـ ـأاين
لرهاب،
«الشس-عب» ‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
أاوقف عناصسر الدرك الوطني ،يوم 12
ج- - - -وان  ،2017ع- - - -نصس- - - -ر ( )01دع- - - -م
لره -اب-ي-ة ب-ت-مÔاسست/
ل -ل -ج -م -اع -ات ا إ
ن.ع ‘ ،6.ح Úدمرت مفرزة للجيشص
ال - -وط - -ن - -ي الشس - -ع - -ب - -ي ﬂب - -أاي- -ن ()02
Óره - -اب- -ي Úبسس- -ك- -ي- -ك- -دة /ن.ع،5.
ل --إ
ي- -ح- -وي- -ان م- -واد غ- -ذائ- -ي- -ة وأاغ- -راضس -ا
ﬂتلفة.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة
اŸن - -ظ - -م - -ة ،أاح - -ب - -ط ح - -راسص ا◊دود
ب -ولي -ة ت -ل -مسس -ان /ن.عﬁ ،2.اول- - -ة
تهريب ( )13600علبة من التبغ ،كانت
ّﬁم- -ل- -ة ع- -ل- -ى م Ïسس- -ي- -ارة رب -اع -ي -ة
ال -دف -ع ،ف -ي -م-ا أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص
ال - -وط - -ن - -ي الشس- -ع- -ب- -ي ( )10م- - -ه- - -ربÚ
بتمÔاسست/ن.ع 6.وح - -ج - -زت ()20
م-ول-دا ك-ه-ربائيا و( )04م-ط-ارق ضس-غ-ط
و( )330ل Îمن الوقود.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،أاح- -ب- -ط ح- -راسص
الشسواطئ بسسكيكدة/ن.عﬁ ،5.اولة
ه- -ج- -رة غ Òشس- -رع- -ي -ة لـ ( )14شس -خصس-ا
كانوا على م Ïقارب تقليدي الصسنع،
ف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشس -ع -ب -ي وع -ن -اصس -ر ال -درك ال -وط-ن-ي
وح- -راسص ا◊دود ب- -ك- -ل م -ن ت -ل -مسس -ان
وأادرار وغ- - -رداي- - -ة وال- - -ط- - -ارف)19( ،
م- -ه -اج -را غ Òشس -رع -ي م -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة.

عنابة

لمن الوطني
«الشسعب» قامت قوات ا أ
بولية بسسكرة بتوقيف  03أاشسخاصص ‘
عمليات متفرقة ،أاين “كنت خÓلها
من حجز هواتف نقالة ذات عÓمات
لضسافة إا ¤كمية
ﬂتلفة مسسروقة ،با إ
من الكيف اŸعالج على شسكل قطع
صسغÒة مهيأاة لÎويج.
وقائع إلعملية “ت على إإثر ششكوى تقدم بها
ششخصشان يبلغان من إلعمر (٢9و 34سشنة) إإ¤
ق- -وإت إلشش- -رط- -ة ب -و’ي -ة بسش -ك -رة ،م -ف -اده -ا
تعرضشهما لسشرقة هوإتفهما إلنقالة بطريقة
إلنششل بالسشوق إأ’سشبوعي للمدينة من طرف
شش-خصس ›ه-ول ،ع-ل-ى إل-ف-ور ت-ن-ق-ل ع-ن-اصش-ر
إلششرطة للمكان وبتكثيف إلدوريات إلرإجلة
ب-السش-وق ” ت-وق-ي-ف إŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه وب-ت-حويله
للمصشلحة وعرضشه على إلضشحيت ” Úإلتعرف
عليه مباششرة.
لتأاتي بعدها إلعملية إأ’خÒة ،إلتي “ت على
إإثر دوريات رإكبة لعناصشر إلفرقة إŸتنقلة

ل- -لشش- -رط -ة إل -قضش -ائ -ي -ة ب -بسش -ك -رة ،أإي -ن ل -فت
إنتباههم ششخصس يبلغ من إلعمر (  ٢4سشنة)
إل-ذي وÃج-رد مشش-اه-دت-ه ل-ع-ن-اصش-ر إلشش-رطة
ظ-ه-رت ع-ل-ي-ه مÓ-م-ح إ’رت-ب-اك ل-ي-تم توقيفه
وإإخضشاعه لعملية إلتلمسس إ÷سشدي ،أإين عÌ
عنده على كمية من قطع إıدرإت إŸهيأاة
لÎويج.
‘ ن- -فسس إلسش- -ي- -اق “ك- -نت ن- -فسس إل- -ف- -رق- -ة
وإسش -ت -ن -ادإ ل -ورود م -ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا وج-ود
ششخصس يقوم ببيع وترويج إıدرإت وسشط
إأ’حياء إلششعبية باŸدينة ،على إلفور تنقل
ع -ن -اصش -ر إلشش -رط -ة ل -ل-م-ك-ان ونصش-ب-وإ ك-م-ي-ن-ا
ﬁكما ،ليتم توقيف إŸششتبه فيه متلبسشا
وب -ح -وزت-ه ق-ط-ع م-ن إıدرإت ك-انت م-ع-دة
للبيع ،كما ع Ìعنده على مبلغ ما‹ قدره
 ٦8٠٠دج يعتÈمن عائدإت هذه إلسشموم.
بعد إسشتكمال إإجرإءإت إلتحقيق ” إإعدإد
ملفات قضشائية ضشد إŸششتبه فيهم وتقدÁهم
أإمام إ÷هات إلقضشائية إıتصشة.

سسعيا لتحسس Úاÿدمة العمومية ومد
جسسور التعاون وتعزيز التواصسل بÚ
لشسقاء من ﬂتلف
لمن الوطني وا أ
ا أ
الدول التي لها معابر حدودية مع
Óمن
ا÷زائر ،حرصست اŸديرية العامة ل أ
الوطني يوم  13جوان  ،2017على تنظيم
مأادبة إافطار لفائدة التونسسيÚ
لضسافة إا ¤ا÷زائري Úمسستعملي
با إ
اŸراكز ا◊دودية الÈية با÷هة
الشسرقية التي تربط دولة تونسص
وا÷زائر.

إŸرإقبة بسشهولة و‘ أإقصشر وقت ‡كن وهو
Óمن إلوطني على
ما دأإبت إŸديرية إلعامة ل أ
إلقيام به ‘ إلسشنوإت إأ’خÒة عﬂ Èتلف
إŸرإك- -ز إ◊دودي- -ة ،وذلك ‘ إإط- -ار سش- -ع- -ي
مصشالح إلششرطة لÓرتقاء Ãسشتوى إÿدمات
إأ’منية إلتي تقدمها للمسشافرين.
ه -ذه إ’ل -ت-ف-ات-ة م-ن إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة أ’م-ن
إلوطني أإضشفت جو من إلرضشا وإلسشعادة على
إأ’شش -ق -اء إل -ت -ونسش -ي Úم -ن خ Ó-ل إإشش -ع-اره-م
بأاجوإء رمضشان إŸبارك ‘ بلدهم إلثا Êمن
أإول نقطة وصشول ،وإلذي كان له بالغ إأ’ثر ‘
أإن -فسش -ه -م و أإن -فسس ع -ائ Ó-ت-ه-م ،ح-يث ل-ق-يت
تقديرإ ً وإإعجابًا من ﬂتلف إلوإفدين إإ¤
أإرضس إل -وط -ن إل -ذي -ن ث -م -ن -وإ ه-ذه إÿط-وة،
وإعتÈوها دلي Óعلى مششاعر إلود وإلÎحاب
Óم-ن إل-وط-ن-ي،
م-ن ق-ب-ل إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل -أ
متمن Úمزيدإ ً من إلتقدم وإ’زدهار ،وأ’فرإد
إلشش -رط-ة إل-ت-وف-ي-ق ‘ إل-ق-ي-ام ب-ح-ف-ظ إأ’م-ن
وإ’سشتقرإر.

إأفط ـ ـ ـ ـ ـار جماعـ ـ ـ ـي للتونسشي ـ ـ ـ ـ Úوأ÷زأئ ـ ـ ـ ـريÚ
ع ـ ـ ـ ÈأŸرأكـ ـ ـ ـ ـز أ◊دوديـ ـ ـ ـة ألÈي ـ ـ ـ ـة
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إلدإخل ،مششÒإ إإ ¤أإنه ” Œنيد  ١٢أإلف
شش- -رط- -ي ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ج -م -ي -ع إŸن -اف -ذ
إ◊دودية ،إلÈية ،إ÷وية وإلبحرية.
ك- -م- -ا ” ‘ ذإت إإ’ط- -ار ت- -دع- -ي- -م ج- -م -ي -ع
إلتششكيÓت إأ’منية إŸوضشوعة حيز إÿدمة
ب- -أاع- -دإد إإضش- -اف -ي -ة م -ن إل -ع -نصش -ر إل -بشش -ري
إŸؤوهل ،إإ ¤جانب تدعيم إÙيط إأ’مني
للمنافذ إ◊دودية بالعديد من إلوسشائل من
ب- -ي- -ن- -ه- -ا تشش -دي -د إŸرإق -ب -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
ح-ظ-ائ-رإلسش-ي-ارإت وت-ف-ع-ي-ل نششاطات فصشيلة
إ◊رإسشة وإأ’من.
ك -م -ا ت -ق -رر حسشب إŸت -ح -دث زي -ادة ع-دد
شش -ب -اب -يك إŸرإق -ب -ة إ◊دودي -ة وت -دع -ي-م-ه-ا
بششبابيك متنقلة على مسشتوى إŸنافذ إلÈية
ل-تسش-ه-ي-ل إإ’ج-رإءإت ل-ف-ائ-دة إŸسش-افرين مع
تخصشيصس روإق أإخضشر أ’فرإد إ÷الية على
مسش- -ت- -وى إŸوإن- -ئ وإŸط- -ارإت وإسش -ت -ب -دإل
عملية إلتفتيشس إليدوي بوسشائل حديثة.
و‘ نفسس إإ’طار ،كششف ذإت إŸسشؤوول عن

تعميم تبادل قاعدة إŸعطيات ب Úمصشالح
إلششرطة وإ÷مارك باŸرإكز إ◊دودية وكذإ
تعميم عمل إلفرق إŸبحرة لششرطة إ◊دود
إل -ب -ح -ري -ة ع Èم -وإن -ئ سش -ك -ي -ك -دة وب -ج -اي-ة
وإ÷زإئر ومسشتغا Âووهرإن خÓل موسشم
إ’صشطياف.
و‘ حديثه عن موسشم إ◊ج  ،٢٠١7أإوضشح
إلسشيد زويغ Òأإنه سشيتم إلعمل هذه إلسشنة
باإ’جرإءإت إلتي “كن من معا÷ة وثائق
إ◊جاج قبل  48سشاعة من إنطÓق رحÓتهم
نحو إلبقاع إŸقدسشة.
من جهة أإخرى ،كششف عميد إلششرطة إأن
إŸصشالح إÿارجية لششرطة إ◊دود عا÷ت
 ٢7٦٢قضش- -ي -ة وأإوق -فت  3٠٦4شش- -خصس ”
تقد 378 Ëمنهم أإمام إلنيابة ،مرجعا إرتفاع
ع- -دد إل- -قضش- -اي -ا إŸع -ا÷ة إإ ¤إÛه -ودإت
إŸبذولة من طرف مصشالح ششرطة إ◊دود
وإسش-ت-غÓ-ل-ه-ا إأ’م-ث-ل ل-لتكنولوجيات إ◊ديثة
إŸسشتعملة ‘ إŸيدإن.

لنسسا Êوبعث روح التكافل
بغية ترسسيخ العمل ا إ

أأم ـ ـ ـن ألطـ ـ ـارف ينظـ ـ ـم زيارة للطف ـ ـل شش ـ ـ ـ ـار Êأأنيسس
«الشسعب» ع -ل -ى إإث -ر نشش-ر صش-وره ع-ل-ى م-وإق-ع
إلتوإصشل إ’جتماعي بعد تعرضشه إ’عاقة جسشدية
نتيجة إإصشابته بسشرطان ‘ إلعمود إلفقري وإإجباره
ع -ل -ى م -غ-ادرة م-ق-اع-د إل-درإسش-ة خÓ-ل «إŸوسش-م
إلدرإسشي  »٢٠١٦ / ٢٠١٥قام أإمن و’ية إلطارف
Óمن إ◊ضشري إÿارجي
‡ث Óبإاطارإت تابعة ل أ
«ششبيطة ﬂتار» بتنظيم زيارة ميدإنية إإ ¤منزل
إلطفل أإنيسس بحضشور كل من إلسشادة رئيسس دإئرة

 30°وهران
 30°وهران

الثمن  10دج

Œني ـ ـ ـ ـد  ١٢أألـ ـ ـ ـف ششرط ـ ـ ـ ـي لتسشهي ـ ـ ـل
حركـ ـ ـ ـ ـة أŸسشافريـ ـ ـ ـن عـ ـ ـ ـ Èأ◊ ـ ـ ـ ـدود

ششرطة بسشكرة تضشع حدأ لنششاط سشارقي ألهوأتف ألنقالة

هذه إŸبادرة إلتضشامنية ،تأاتي ضشمن حرصس
إل -ل -وإء ع-ب-د إل-غ-ن-ي ه-ام-ل ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ق-ي-م
إل -ت -ك -اف -ل إ’ج -ت -م -اع -ي خ Ó-ل ه-ذإ إلشش-ه-ر
إلفضشيل مع إلوإفدين إإ ¤أإرضس إلوطن من
دول - -ة ت - -ونسس إلشش- -ق- -ي- -ق- -ة ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إإ¤
إŸوإط- -ن Úإ÷زإئ- -ري Úوحسش- -ن إلضش- -ي- -اف -ة
وإ’سش- -ت- -ق- -ب- -ال ،م -ع ت -وف Òك -اف -ة إل -ظ -روف
إÓŸئمة للقيام بإاجرإءإت إلعبور ع Èنقاط

عنابة

–سسبــــــــــــا Ÿوسســـــم الصسطيــــــاف

جندت مديرية شسرطة ا◊دود
Óمن
التابعة للمديرية العامة ل أ
الوطني  12أالف شسرطي على مسستوى
اŸنافذ ا◊دودية– ،سسبا Ÿوسسم
الصسطياف  ،2017حسسبما أاعلن عنه
أامسص عميد الشسرطة زويغ Òحميد.
وكششف ‡ثل مديرية ششرطة إ◊دود من
م -ن -ت -دى إأ’م -ن إل -وط -ن-ي ب-اŸدرسش-ة إل-ع-ل-ي-ا
للششرطة ،عن إإ’جرإءإت إأ’منية وإلتسشهيلية
إلتي ” إتخاذها –سشبا Ÿوسشم إ’صشطياف

الفجر03.37...............:
الظهر12.49...............:
العصسر16.40...............:
المغرب20.11..............:
العشسـاء21.53................:

إل -ذرع -ان وعضش -و م -ن إÛلسس إل -ب -ل -دي ل-ب-ل-دي-ة
إلذرعان .ول-ل-رف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات إل-ط-ف-ل ششارÊ
أإن -يسس إل-ب-ال-غ م-ن إل-ع-م-ر  ١٢سش-ن-ة وأإف-رإد ع-ائلته
إŸقيمة Ãنزل هشس ببلدية ششبيطة ﬂتار و’ية
إلطارف قدمت له مسشاعدإت خÓل إلزيارة إلتي
ط -ب -ع -ه -ا ج -و م -ن إإ’نسش -ان -ي -ة جسش -ده -ا إإط -ارإت
Óمن إلوطني.
إŸديرية إلعامة ل أ

27°
27°
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ألششرأك ـ ـ ـة «عـ ـام  -خاصس» خيار
للّنم ـ ـ ـ ـو وليـ ـ ـ ـ ـسس للخوصشصشـ ـ ـ ـة
سصعيد بن عياد
تسس -ت -دع -ي ت-داع-ي-ات الصس-دم-ة اŸال-ي-ة اÿارج-ي-ة
ال- -ت -دق -ي -ق ‘ ال -ت -وج -ه -ات الق -تصس -ادي -ة وتصس -ويب
اÿيارات من أاجل Œاوز الظرف الصسعب من خÓل
ا◊فاظ على وتÒة ‰و من شساأنها أان تنجز أاهداف
التحول القتصسادي بالتحرر تدريجيا من التبعية
للمحروقات .و‘ ظل أاوضساع اقتصسادية ومالية مثل
ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د ،ي-ح-ق ل-ل-دول-ة أان ت-ع-يد ضسبط
ورقة الطريق اŸسسطرة آاخذة ‘ العتبار اŸعطيات
واŸؤوشس- -رات ا÷دي- -دة م- -ن أاج -ل ت -أام ÚاŸك -تسس -ب -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي –ق -قت ،ول ت -زال .و‘ ه -ذا
لط- -ار ت- -ب- -ق- -ى الشس- -راك- -ة ب Úال- -ق- -ط- -اع Úال- -ع -ام
ا إ
ل‚از برنامج النمو ‘ ظل
واÿاصص خيارا ﬁوريا إ
ب -عث اق -تصس-اد إان-ت-اج-ي وم-ت-ن-وع ،وم-ن ث-م-ة ي-ن-ب-غ-ي
ا◊رصص ع -ل -ى ب -ن -اء ه -ذه الشس -راك -ة ح-ول مشس-اري-ع
إان -ت -اج -ي-ة و‘ ظ-ل الشس-ف-اف-ي-ة وت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصص بÚ
اŸت -ع -ام -ل .Úوب -ال-ف-ع-ل ،ت-ع-ت ÈاŸزارع ال-ن-م-وذج-ي-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ت -راث -ا اق -تصس -ادي-ا وط-ن-ي-ا ،ويسس-ت-وجب
إادراجها ضسمن مسسار هذه الشسراكة مرافقة قانونية
وتنظيمية –مي حقوق الشسركاء وتوضسح بشسكل ل
›ال فيه للتأاويل أاسسهم الشسركة ا÷ديدة اŸشسكلة
من رأاسسمال عمومي وخاصص ،لتقد ËاŸثال الناجح
ل- -ه- -ذا الن -ف -ت -اح ال -ذي ي -ع -زز ب -دوره ال -ث -ق -ة ل -دى
لج- -ن- -ب- -ي قصس- -د ج- -ذب- -ه إا ¤السس- -وق
ال - -رأاسس - -م- -ال ا أ
ا÷زائرية .لذلك فإان خ Òضسمان لنجاح عمليات
تشسمل هذه اŸزارع وغÒها من اŸؤوسسسسات اŸرشسحة
ل -لشس -راك -ة م -ع ال -ق -ط -اع اÿاصص ال -وط -ن -ي ت-ك-م-ن ‘
اع -ت -م -اد دف Îشس -روط واضس -ح وشس -ام -ل ي -وف -ر اŸن -اخ
لب-رام صس-ف-ق-ات شس-راك-ة ل غ-ب-ار ع-ل-ي-ه-ا،
لي-ج-اب-ي إ
ا إ
ب- -ح- -يث ت- -ف -ت -ح اÛال أام -ام ال -ت -ن -افسص ال -ن -زي -ه بÚ
اÿواصص اŸهتم Úمع إايÓء أاهمية قصسوى للمهنيÚ
حسسب ط -ب -ي -ع -ة نشس -اط ك -ل م -زرع -ة أاو م -ؤوسسسس -ة ‘
قطاعات خارج الفÓحة .ول غرابة أان يتم إاخضساع
م- -ث- -ل ه- -ذه اŸشس- -اري- -ع ال- -ق- -ائ- -م- -ة ع- -ل- -ى الشس- -راك -ة
(ع-ام/خ-اصص) ،وال-ت-ي ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ إان-تاج القيمة
اŸضس- -اف -ة وإانشس -اء م -ن -اصسب ع -م -ل ج -دي -دة خ -اصس -ة
ب-إادخ-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة و‰ط ال-تسس-يÒ
«اŸن- -اجÒي- -ا‹» ،ل -ل -ت -دق -ي -ق واŸت -اب -ع -ة م -ن ك -اف -ة
ا÷وانب ال -ق -ان-ون-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة واŸال-ي-ة وم-دى
لج-راءات.
أاح -ق-ي-ة اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ودرج-ة احÎام ا إ
وطبيعي أان إاقامة هذا النوع من الشسراكة ل يعني
إاطÓقا خوصسصسة للمزارع النموذجية أاو اŸؤوسسسسات
لخ -رى ،ب -ق -در م -ا ه -ي صس -ي -غ -ة ت -ع -اون
اŸرشس- -ح -ة ا أ
جديدة تسستجيب للسسوق ومن حق كل طرف شسريك
أان يدافع عن حصسصسه وأاسسهمه .ول Áكن بأاي شسكل
لشسكال حدوث تÓعب أاو –ايل قد يسسعى إاليه
من ا أ
بعضص اÎŸبصس Úبالقطاع القتصسادي العام طمعا ‘
ال-ع-ق-ار(ي-جب م-راج-ع-ة Œرب-ة خوصسصسة اŸؤوسسسسات
ال-ع-م-وم-ي-ة اÙل-ي-ة ‘ ال-تسس-ع-ينات) وذلك من خÓل
رك-وب م-وج-ة الشس-راك-ة ال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ها ‘ بعث
الق- -تصس- -اد ع- -ل- -ى ق- -واع- -د ح -دي -ث -ة ت -رت -ك -ز ع -ل -ى
الحÎافية والوضسوح والوطنية القتصسادية.

تأامÓت ‘ مباراة مضست

فريقنـ ـ ـ ـا ألوطني ’زأل ضشحيـة ع ـدم أ’نسشجـ ـ ـ ـام

بقلم :جمال نصصر الله*

قدر ما هو مصشطلح إنسشجام سشهل وسشلسس إلنطق ..قدر ما هو مصشطلح صشعب تطبيقه على أإرضس إلوإقع وحيازته .أ’ن إمكانية
إلفوز به تتطلب جهودإ معتÈة وزمنا مششحونا بالصش Èوإلتأا’ .... Êحظنا جمعيا فريقنا إلوطني ‘ آإخر مقابÓته ضشد
إلطوغو..كيف كانت عناصشره تصشول وŒول كاÿيول غ ÒإŸروضشة..تائهون ’ يعرفون من أإين يبدأإون و’ أإين ينتهون..وكأان بهم
‘ حصشة تدريبية يلتقون فيها أ’ول مرة .وهذإ أإهم مششكل ’زإل يضشرب بأاطنابه دإخل بيت إلفريق وهو غياب إلوحدة
إŸوضشوعية .وعدم وجود مؤوششرإت عن أإنه كتلة وإحدة .وهذإ يؤوكد عدم إسشتقرإر إلتششكيلة حتى إإششعار آإخر  ....بل بالعكسس يعد
أإهم إŸعضشÓت إلتي تقف حجر عÌة ‘ إŸسشار إلصشحيح لصشناعة فريق ذي قوإئم وأإسشسس...ومن باب إإعطاء إأ’مثلة إ◊ية قصشد
إŸقارنة ششاهدنا فريق تونسس وكيف إسشتطاع هذإ إأ’خ Òأإن يكسشب تنسشيقا وضشبطا و’ ‘ إÿيال كما يقال...ونتسشاءل جميعا كيف حدث هذإ وجاء وحل
وحضشر...أإليسس بعد فÎة طويلة ششبه مسشتقرة عاششها جل إلعناصشر .وهذإ عكسس فريقنا إلذي ظل مششتتا تائها.كاŸركبة إلهائمة ‘ صشحرإء ششاسشعة ’ يعرف
أإين يحط وكيف يعيد بدء إلرحالÁ ’...كن إلبتة أإن يتحقق إ’نسشجام إŸطلوب ب Úعششية وضشحاها.بل يتطلب هذإ حنكة وإإحكاما على إŸدرب إلوطني
إ÷ديد أإن يعيها جيدإ وأإن يسشارع لتحقيق هذإ Ãجرد أإن يعرف مكانة ومركز كل ’عب..وليسس أإن يظل إلفريق عبارة عن لعبة ششطر„ ‘ كل مرة ُتسشتبدل
إŸرإكز وإأ’دوإر ...إإ ¤غاية أإن يتحول إلÓعبون إإ ¤فئرإن Œارب دون إلنظر إإ ¤أإفق أإعلى وهو كيفية صشناعة إ’نتصشارإت.أ’ن إ÷ميع مل إلتجريب باسشم
إلتجريب وإإ ¤متى ونحن ‚رب؟ .وكأان بالفريق ورششة عمل .همها إلوحيد هو أإن تكون حية وغ Òمعطلة ؟إ قد يذهب خيال سشائل بأان ذلك بسشبب أإن معظم
’عبينا ‘ إغÎإب مب. Úلكن هذإ  ⁄يعد حجة مطلقة فلقد رأإينا فرقا كبÒة كاإ’سشبان وإأ’Ÿان تلعب عناصشرها كذلك ‘ أإندية مششتتة لكن حينما يتعلق
إأ’مر Ãقابلة رسشمية ودولية ينسشجمون بقدرة قادر ويؤودون أإدوإرهم كما ينبغي..إإن مششكلة إلكرة ‘ إ÷زإئر هي مششكلة برإمج وخطط وذهنيات  ⁄تعر عدة
جوإنب إأ’همية إلقصشوى وهي ‘ إ◊قيقة إأ’صشل ‘ .حل جميع إŸششكÓت.ولذلك فإان إ’نسشجام هو هبة تاريخية ونتيجة حتمية تظهر وحدها هكذإ جزإفا
إإ ¤إلوجود ولكن بعد جهود مبذولة كما أإششرنا .يبذلها طاقم مسشتقر ووإع Ãسشؤوولياته .وإإ’ كيف إسشتطاع فريق إلثمانينيات أإن يحوز على هذه إلصشفة لو’
توفر عوإمل تاريخية وبششرية أإهمها إإ’كثار من إللعب إ÷ماعي وتقارب إلعناصشر فيما بينها .عكسس فريق إليوم إلذي يبدو أإنه يحاول أإن يكون صشانعا
›Óاد وهو يجهل طبيعة بعضشه إلبعضس .وكذلك ينزع من فكره بأانه ماضِس أإو ›رد ضشيف ’ غÒوأإنه Áثل أإزيد من أإربع Úمليون جزإئري ,..هذه هي
ل أ
إŸششكلة إلنفسشية إلدإخلية إلتي ’زإلت تÓزم أإغلب إلعناصشر ..فÓد من هضشمها وجعلها مركز وعي وإإدرإك وفطانة.
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