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أاويحيـــــى يؤوكد على البديل خارج اÙروقات من وهران

قان ـون الطاق ـة  ⁄يعـد يجـ ـذب اŸسستثمـ ـرين اأ’جـ ـانب وح ـان الوقت لتعديلـ ـه
^ سسياسسـ ـ ـ ـ ـة الرئيـ ـ ـ ـسس بوتفليقـ ـ ـ ـة أارسسـ ـ ـ ـت السسلـ ـ ـ ـ ـم واŸصسا◊ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـة
^ ا◊كومـ ـ ـ ـ ـ ـة تشسج ـ ـ ـ ـع ا’سستثم ـ ـ ـار ‘ ا Ùـ ـ ـروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الصسخريـ ـ ـ ـ ـة
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بوعـــــزغي مــــــــــــــن
باتنـــــــــة:

صســـ٤3ـــ0

خارطـة طريـ ـ ـ ـ ـق
÷ع ـل الفÓحـة
بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓ
عن اÙروقات
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“ار من سسيدي بلعباسس:

الفريق ڤايــد صســالح ‘ زيــارة عمل
إا ¤قيــــــادة القــــوات البحريـــــة

دفـ ـ ـ ـ ـ Îشسـ ـ ـ ـ ـروط
جديـ ـ ـ ـ ـ ـد ◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
مشساكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
السسكـ ـ ـن اŸدع ـ ـ ـم

كسسـ ـ ـ ـب ره ـ ـ ـ ـ ـ ـان ا÷اهزيـ ـ ـ ـ ـ ـة
الدائمـ ـة والقـ ـ ـدرة الرادعـ ـ ـ ـ ـة
أ’داء اŸهام بالفعالية اŸطلوبة

صســـ3ـــ0

وصسفتـــــــه باŸهزلــــــــة
فاقــــــد الصسÓحيـــــة

صســـ٤3ـــ٢0

اŸسســـرح ا÷زائـــــري ..إا ¤أايــــن !!

أازمـ ـ ـة نصس ـ ـ ـوصس تعك ـ ـسس الوضسـ ـ ـع اإ’قتصس ـ ـ ـادي وا’جتماعي
^ ت ـ ـ ـد ÊاŸسس ـ ـاع ـ ـ ـ ـ ـدات إانعك ـ ـ ـسس سسلب ـ ـ ـ ـا علـ ـى الفعـ ـل الثق ـ ـا‘
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مدريـ ـ ـد تتصس ـ ـ ـدى
’سستفتاء كتالوني ـا
بقبضس ـ ـ ـ ـ ـة أامني ـ ـ ـ ـة
صســـ03ـــ01

فرصس السصتثمار ‘
تربية اŸائيات

اجتماع ›لسس
األعمال
ا÷زائري-
األمريكي

يÎاأسس وزي- - - -ر ال - - -ف - - -لح - - -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د
ال - - -ب - - -ح- - -ري ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر
ب-وع-زغ-ي ،ل-ق-اء وط-ن-ي-ا حول
ف -رصس ا’سص -ت-ث-م-ار اÿاصس ‘
ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،ال-ي-ومÃ ،قر
مديرية الصصيد البحري واŸوارد اŸائية بع Úالبنيان،
على السصاعة  09 : 00صصباحا.

لقاء ÷مع شصهادات
اÛـ ـ ـ ـ ـ ـاهدين

نسصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
‘ زيارة عمل
إا ¤اŸديـ ـة

يÎاأسس وزي - - - - - - - - - - - - - -ر
ال- -ط- -اق- -ة مصص- -ط- -ف -ى
ق -ي -ت -و ،Êاأشص -غ -ال ›لسس ا’أع -م-ال ا÷زائ-ري-
ا’أمريكي ،اليوم ا’أثن 2 Úاأكتوبر .2017

ي- - - - -ق - - - -وم وزي - - - -ر
اŸوارد اŸائ- - - - -ي- - - - -ة
حسص Úنسص - - - - - - -يب،
ب - - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل
وتفقد اإ ¤و’ية اŸدية ،يوم غد ،يعاين
خللها مشصاريع وهياكل التابعة للقطاع.

اإلثنين  ٠٢أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١محرم ١٤٣٩هـ

ورشصات تدريبي ـ ـ ـ ـ ـة
حول مقارنة ا÷ـ ـنسس
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ارت ـف ـ ـ ـ ـاع فاتـ ـ ـ ـورة اسصتـ ـ ـ ـÒاد اŸـ ـ ـ ـواد الغذائ ـي ـ ـ ـ ـة

‘ اإط- -ار ع- -م- -ل- -ي- -ة تسص- -ج -ي -ل
الشص- -ه- -ادات ا◊ي- -ة م -ن اأف -واه
اÛاه- - - -دي- - - -ن واÛاه- - - -دات،
ي - -ن - -ظ - -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج -اه -د ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع
م- - - -دي- - - -ري- - - -ات اÛاه - - -دي - - -ن
واŸت -اح -ف ا÷ه -وي-ة ،ال-ل-ق-اء
ا÷م- -اع- -ي اŸوسص- -ع رق -م ،197
ب - -ع - -ن- -وان« :ك- -ي- -ف- -ي- -ة صص- -ن- -ع
ا’أسص- -ل- -ح- -ة وتصص- -ل -ي -ح -ه -ا م -ن
ط- - -رف ج- - -يشس ال- - -ت- - -ح- - -ري - -ر
ال- - -وط - -ن - -ي» ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السصاعة الثانية بعد الزوال.

ارت- - - -ف - - -عت ف - - -ات - - -ورة
اسص-تÒاد اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة خ-لل
ا’أشص -ه -ر ال-ث-م-ان-ي-ة ا’أو ¤م-ن السص-ن-ة
ا÷اري- - -ة اإ 5 . 9 ¤م -لي Òدو’ر ،م-ق-اب-ل
 5 . 44ملي Òدو’ر خلل نفسس الفÎة من
 .2016فيما تراجعت فاتورة اسصتÒاد ا’أدوية
بنسصبة  7من اŸائة.
ف -ي -م -ا ي -خصس م -ادة ا◊ل -يب ومشص -ت-ق-ات-ه ،ق-ف-زت
ف -ات -ورة ا’سص -تÒاد اإ 1 , 0111 ¤م-ل-ي-ار دو’ر م-ا
ب Úم- -ط -ل -ع ي -ن -اي -ر ون -ه -اي -ة اأوت  2017م-ق-اب-ل
 658 , 16مليون دو’ر خلل نفسس الفÎة من
السص -ن -ة اŸاضص -ي -ة ب -ارت-ف-اع ق-در بـ ،%53 , 7
ب - -حسصب ب - -ي - -ان - -ات اŸرك - -ز ال - -وط- -ن- -ي
ل -لإع -لم ا’آ‹ وا’إحصص -ائ-ي-ات
التابع للجمارك.

قسصنطين ـ ـ ـ ـة –تضصـ ـ ـ ـن
صصالون الزي التقليدي

يحتضصن قصصر الثقافة ﬁمد
العيد اآل خليفة بقسصنطينة،
ب- -دءًا م- -ن ال- -ث -لث -اء اŸق -ب -ل،
الصص - -ال - -ون ال - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -زي
التقليدي –ت شصعار «اأصصالة
ا’أزياء ...تراث البقاء».
ف -ع -ال -ي -ات ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة
ال -ت -ي ت -ب -ادر اإ ¤ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا
م - -دي - -ري - -ة ال - -ث - -ق - -اف- -ة،
ب- - -ال- - -ت - -نسص - -ي - -ق م - -ع
ج -م -ع -ي-ة ال-ب-ه-اء
للفنون
والثقافات
الشصعبية،
يشصارك
يشص -ك -ل م -وضص-وع «ال-ط-الب ا÷ام-ع-ي ‘ خ-دم-ة
ف- -ي- -ه- -ا 35
التنمية اŸسصتدامة»ﬁ ،ور اأشصغال ملتقى وطني
حرفيا
ينظم ،الثلثاء اŸقبل ،بغليزان.
من
اللقاء اŸنظم من طرف دار اŸقاو’تية باŸركز
و’يات
ا÷امعي اأحمد زبانة لغليزان ،سصيسصلط الضصوء
قسصنطينة
على ا’أسصسس النظرية والتطبيقية ‘ ›ال
وتلمسصان
اسص- -ت- -ح- -داث م -وؤسصسص -ات صص -غ -رى واآل -ي -ات
وا÷زائر
ا’سصتفادة منها ‘ تطوير ا’قتصصاد
العاصصمة
اÙلي والوطني.
وت - - - - -ي- - - - -زي وزو
وب-ات-ن-ة وسص-ك-ي-ك-دة
وال- - - - -وادي وا÷ل - - - -ف - - - -ة
واŸسص-ي-ل-ة وع-نابة ،با’إضصافة
اإÔ“ ¤اسصت.

صصالون للمنتجات
الزراعية بوهران

الطالب ا÷امعي ‘
خدمة التنمية موضصوع ملتقى وطني

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ت -ن -ط -ل -ق ف -ع -ال -ي-ات صص-ال-ون اŸن-ت-ج-ات
ال -زراع -ي-ة ،ال-ي-وم ،ب-وه-رانÃ ،ن-اسص-ب-ة
لرشصاد الفلحي،
إاحياء اليوم الوطني ل إ
بحسصب ما اسصتفيد لدى اŸنظم.Ú
يشص -ارك ‘ ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،اŸن-ظ-م-ة
Ãركز ودار الصصناعة التقليدية بحي
«الصص- -ب- -اح» (شص- -رق وه- -ران) ،م- -ن ق- -ب -ل
غ -رف -ة ال -ف -لح -ة وم -دي -ري -ة اŸصص -ال-ح
الفلحية بالتعاون مع غرفة الصصناعة
التقليدية وا◊رف ،هيئات وطنية لها
صص- -ل- -ة ب -ال -ق -ط -اع ال -ف -لح -ي والصص -ح -ة
ال-ن-ب-ات-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن والدعم الفلحي
ومسص- - -ت - -ث - -م - -رون ‘ ه - -ذا اÛال وك - -ذا
ا÷م - -ع - -ي- -ات اŸه- -ت- -م- -ة بÎق- -ي- -ة اŸرأاة
الريفية وﬂتلف الشصعب الفلحية.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة ا’تصص- - -ال،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ه -ي -ئ-ة ا’أ·
اŸت - - -ح- - -دة ل- - -ل- - -مسص- - -اواة بÚ
ا÷- -ن- -سص Ú- -و“- -ك Ú- -ا- Ÿراأة،
ورشص - -ات ت - -دري - -ب - -ي- -ة ح- -ول
م -ق -ارب -ة ا÷نسس ،ل -بث ق -ي-م
اŸسص- -اواة ب Úال -رج -ل واŸراأة
ع Èوسص- -ائ- -ل ا’إع- -لم ال -ت -ي
ي- - - - -جب اأن ت- - - - -ل - - - -عب دورا ‘
ال- -ت- -حسص- -يسس ب -ه -ذه ال -ق -ي -م،
ب -ح -يث ت -ع -ق-د ه-ذه ال-ورشص-ة
من  02اإ 5 ¤اأكتوبر الداخل
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -لصص -ح -اف-ة
بالقبة.

دورة تكـ ـ ـ ـ ـوينـ ـ ـ ـية
للحماية اŸدنيـ ـة حول
التصصال خÓل األزمات

يسص -ت -ف -ي -د ضص -ب-اط ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة اŸك -ل -ف-ون ب-ا’إع-لم
Ãخ - -ت - -ل - -ف ال - -و’ي - -ات ،م- -ن
ال - -ف - -ا— اإ 5 ¤اأك-ت-وب-ر ،م-ن
دورة ت - - -ك - - -وي- - -ن- - -ي- - -ة ح- - -ول
ا’تصصال ‘ حا’ت ا’أزمات،
ت -ن -ظ -م -ه ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة،
ب - -حسصب م - -ا اأف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان
ل- -ل- -م- -دي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ه -ذا
السصلك.
ي-وج-ه ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن ،الذي
يدوم خمسصة اأيام واŸنظم ‘
اإطار تطبيق برنامج التواأمة
ب Úا÷زائر واأوروبا (بي3اأ)،
اأسص - -اسص - -ا ل - -ت - -حضص Òضص - -ب- -اط
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ل -تسص -يÒ
ا’تصصال ‘ حا’ت ا’أزمات،
’سص-ي-م-ا م-ن خ-لل اسص-ت-عمال
وسص - - - - -ائ - - - - -ل ال- - - - -ت- - - - -واصص- - - - -ل
ا’جتماعي.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

اإلثنين  02أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  11محرم  1439هـ
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Ãناسسبة ألعيد ألوطني لبلدأنهم

رئيسس ا÷مهورية يهنّئ رؤوسساء نيجÒيا ،الصس ،ÚقÈصس وبوتسسوانا

بوعزغي يكشسف من باتنة:

العدد
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خارطة طريق ÷عل قطاع الفÓحة بدي Óحقيقا للمحروقات

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة لرئيسس جمهورية نيجÒيا ألفدرألية
ﬁمد بوهاريÃ ،ناسسبة إأحياء بÓده لعيدها ألوطني ،أعرب له من خÓلها عن سسروره لتقارب وجهات
لقليمية وألدولية.
ألنظر ب Úألبلدين Œاه أهم ألقضسايا أ إ

أكد ،أمسس ،وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصسيد ألبحري عبد ألقادر بوعزغي ،أن
م-ت-ط-ل-ب-ات ت-ط-وي-ر ألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي ت-ق-تضس-ي مسس-ؤوول-ي-ة كبÒة من جميع ألشسركاء ‘ قطاع
ألفÓحة ألذي يعول عليه لقيادة قاطرة خلق بدأئل ثروة جدية خارج أÙروقات ،وهو
لمن ألغذأئي ،مشسÒأ
لمر ألذي –تاج ـ بحسسبه  -إأ ¤ألكث Òمن أÛهودأت ،لكسسب رهان أ أ
أ أ
إأ ¤أن قطاعه مدعو إأ ¤لعب دوره كام Óللنهوضس بالقتصساد ألوطني لتحقيق ألهدف أŸنشسود
وهو أÿروج نهائيا من ألتبعية للسسوق أÿارجي ،خصسوصسا بالنسسبة Ÿنتجات مثل أ◊ليب
وأ◊بوب وأللحوم ألبيضساء وأ◊مرأء وجعل ألقطاع ألفÓحي بدي Óلعائدأت أÙروقات.
ودعا الوزير خÓل لقائه ببعضس اŸسصتثمرين واŸربÚ
والفÓح ،Úإا ¤ضصرورة تأامﬁ Úاصصيلهم الزراعية
أاشصار الوزير ،أامسس ،خÓل زيارة العمل والتفقد التي و–ديد األولويات ،داعيا مسصؤوو‹ القطاع الفÓحي
قادته إا ¤عاصصمة األوراسس باتنة ،إا ¤ضصرورة وضصع بالولية إا ¤مرافقة اŸسصتثمرين وتشصجيعهم وتقدË
خارطة طريق ترتكز على برنامج متوسصط اŸدى ،كل التسصهيÓت لهم ،خاصصة أاولئك الذين Áلكون إارادة
ل -ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط ع-م-ل ا◊ك-وم-ة ال-ذي صص-ادق ع-ل-ي-ه اسص-ت-ث-م-ار ح-ق-ي-ق-ي-ة ،م-وضص-ح-ا أان ال-ق-ط-اع ح-ق-ق نقلة
الŸÈان ب -غ-رف-ت-ي-ه م-ؤوخ-را ،ع-ل-ى أان ي-رت-ك-ز ،يضص-ي-ف نوعية وتطورا ملحوظا منذ سصنة  2000وذلك بفضصل
بوعزغي ،خÓل وضصع حيز اÿدمة مذبح الدواجن ال -وسص -ائ -ل اŸال -ي -ة وال -ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي سصّ-خ-رت-ه-ا ال-دول-ة
باتنة التابع Ÿركب الدواجن الهضصاب العليا بعد إاعادة ıتلف النشصاطات الفÓحية ،مذكرا ببذل اŸزيد
تأاهيله ،على تثم Úالقدرات الفÓحية والغابية بهدف من ا÷هود ‘ ›ال التعبئة وتثم ÚاŸنتوج الفÓحي
دعم القتصصاد الوطني وضصرورة تسصخ Òكل اإلمكانات الوطني وتسصويقه وهو التحدي الذي يجب أان يتعاون
اŸادي -ة وك -ذا ال -ك -ف -اءات ال -وط-ن-ي-ة م-ن أاج-ل –سص Úا÷ميع على كسصبه.
اإلنتاجية ،خاصصة ‘ الشtصعب األسصاسصية ،على غرار وك- -ان اŸسص -ؤوول األول ع -ن ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ة ،خ Ó-ل
شُصعب ا◊بوب وا◊ليب والدواجن التي تشصتهر بها إاشصرافه على افتتاح الطبعة الثانية للصصالون الوطني
باتنة وتعت Èأاك‡ Èون للسصوق الوطنية.
للمنتجات الفÓحية اŸوسصمية ،الذي احتضصنته قاعة
وط- -م -أان اŸت -ح -دث ك -ل اŸسص -ت -ث -م -ري -ن وال -ف Ó-ح ÚاŸع-ارضس ““أاسص-ح-ار““ ب-وسص-ط م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،ق-د ت-لقى
النشصط ‘ Úهذا اÛال ،بأان ا◊كومة ماضصية ‘ ع -روضص -ا ح -ول نشص -اط-ات ب-عضس اŸشص-ارك Úواسص-ت-م-ع
مواصصلة دعم الفÓحﬂ ‘ Úتلف الشصعب ،على أان لنشص -غ -الت ال -ف Ó-ح Úال -ت -ي “ح-ورت أاسص-اسص-ا ح-ول
يبادروا هم أايضصا بالسصتثمار ‘ قطاع الفÓحة لوضصع صصعوبة التسصويق ،حيث أاكد الوزير على ضصرورة بذل
حّد لعملية السصتÒاد اŸرهقة والتي تسصتنزف أاموال ›هودات إاضصافية لتطوير الفروع السصÎاتيجية ،على
ضصخمة من اÿزينة العمومية.
غ- -رار شص- -عب ت- -رب- -ي- -ة ال- -دواج- -ن ،ال -ل -ح -وم ا◊م -راء
كما أالح الوزير خÓل زيارته غابة الصصنوبر ا◊لبي Ãنطقة واألع Ó-ف ،وال -ت-واصص-ل ال-دائ-م ب Úك-ل ال-ف-اع-ل Úم-ن
بوييلف ببلدية فسصديسس ،على مسصوؤو‹ قطاع الغابات بجلب ف Ó-ح Úوصص -ن -اع-ي Úوال-رف-ع م-ن ال-ق-درات ال-وط-ن-ي-ة
اŸسصتثمرين ألجل جعل من الغابة مكانا لراحة العائÓت ،للتخزين بهدف امتصصاصس فائضس اإلنتاج الفÓحي
مع احÎام دف Îالشصروط وخصصوصصية الغابة ،حيث طالب وكذا أاهمية إارسصاء توازن ب Úالعرضس والطلب وتنويع
بتحويلها إا ¤فضصاء ترفيهي للعائÓت.
قنوات التوزيع والتسصويق والتخزين.
وخÓ- -ل زي- -ارت -ه ل -ب -عضس اŸسص -ت -ث -م -رات ال -ف Ó-ح -ي -ة وكان الوزير قد عاين خÓل زيارته لباتنة مسصتثمرة
النموذجية ،ذكر الوزير بأان ارتفاع اŸسصاحة الفÓحية فÓحية ﬂتصصة ‘ إانتاج التفاح وذلك بقرية مريال
اŸسصتغلة واŸسصاحات اŸسصقية خطوات نحو بلوغ الفÓحية وكذا مشصروع برنامج جواري للتنمية الريفية
الهدف اŸسصطر واŸتمثل ‘ ( )2مليو Êهكتار من اŸن-د›ة خ-اصس ب-األشص-ج-ار اŸث-م-رة Ãن-ط-ق-ة ث-ن-ية
األراضصي اŸسصقية ،مقابل  1.2مليون هكتار ا◊الية ،اÿرشصف ببلدية تيمقاد التي زار بها ﬁطة الصصيد
م-ن صص-م-ي-م ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز القاري بسصد كدية Ÿدور ،قبل أان يختتم زيارته بتفقد
بوتفليقة ،مشصÒا إا ¤أان الكل ›ند للرفع من قدرات ﬁي-ط السص-ق-ي ال-فÓ-ح-ي ب-ب-ل-دي-ة ب-ول-ه-يÓ-ت ب-دائ-رة
اإلنتاج ‘ قطاع الفÓحة و‘ كل الشصعب لتقليصس الشصمرة واÿاصس بسصقي أاك Ìمن  7200هكتار من
فاتورة السصتÒاد.
األراضصي الفÓحية.

باتنةŸ :وششي حمزة

ج -اء ‘ الÈق-ي-ة““ ،إان اح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة ن-ي-جÒي-ا
بعيدها الوطني ،يتيح ‹ سصانحة طيبة أاتوجه فيها
إاليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن
ن-فسص-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة مشص-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ياتي لكم
Ãوفور الصصحة والسصعادة والرفاه والرقي لشصعب
نيجÒيا الشصقيق““.
وأاضصاف الرئيسس بوتفليقة““ ،أاغتنم هذه اŸناسصبة
السصعيدة ألعرب لكم عن ارتياحي ألواصصر الصصداقة
والتضصامن والتعاون القائمة ب Úا÷زائر ونيجÒيا وأاؤوكد
ل-ك-م “ام ح-رصص-ي ع-ل-ى ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-واصص-ل-ة ت-ع-ميقها
وتعزيزها خدمة Ÿصصلحة شصعبينا الشصقيق.““Ú
وت -اب -ع ﬂاط -ب -ا رئ -يسس ن -ي -جÒي -ا““ ،ه-ذا ،ويسص-رÊ
تقارب نظرة بلدْينا حيال أاهم القضصايا اإلقليمية
وال -دول -ي -ة وأاؤوك -د ل -ك-م ع-زم-ي ع-ل-ى م-واصص-ل-ة ضصّ-م
ج -ه -ودن -ا م -ن أاج -ل السص -ل-م والسص-ت-ق-رار وال-ت-ن-م-ي-ة
القتصصادية والجتماعية لقارتنا““.

...يهنئ نظÒه الصسيني
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية
تهنئة لنظÒه الصصيني شصي جينبينغÃ ،ناسصبة إاحياء
بÓ- -ده ال- -ذك- -رى  68ل -ت -أاسص-يسس ج-م-ه-وري-ة الصصÚ
الشصعبية ،أاكد له من خÓلها حرصصه على مواصصلة
سصّنة ا◊وار والتشصاور وتوطيد عÓقات التعاون ‘
إاطار السصÎاتيجية الثنائية الشصاملة.
وكتب رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته““ ،يسصّر Êغاية
السص -رور أان أاشص -اط -رك -م اح-ت-ف-ال بÓ-دك-م ب-ال-ذك-رى

الثامنة والسصت Úلتأاسصيسس جمهورية الصص Úالشصعبية،
معربا لكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة
عن نفسصي ،عن أاخلصس التها Êمشصفوعة بتمنياتي
اÿالصصة لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة وباŸزيد
من التقدم والزدهار للشصعب الصصيني الصصديق““.
وأاردف ال -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ﬂاط-ب-ا ال-رئ-يسس شص-ي
جينبينغ““ ،وأانتهز هذه الفرصصة السصعيدة ألؤوكد لكم
“ام حرصصي وعزمي على مواصصلة العمل معكم ‘
سص -ب -ي -ل ال -ت -ط -وي -ر اŸسص -ت -م -ر ل-عÓ-ق-ات الصص-داق-ة
وال -تضص -ام -ن ال -ت -ي Œم -ع ب -ل -دي -ن-ا م-ن-ذ أام-د ب-ع-ي-د
ومواصصلة سصّنة ا◊وار والتشصاور وتوطيد عÓقات
التعاون الثنائي ‘ شصتى اÛالت ‘ إاطار الشصراكة
اإلسصÎاتيجية الشصاملة التي Œمع بلدينا Ãا يخدم
مصصلحتهما اŸشصÎكة““.

...نظÒه القÈصسي
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية
تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية قÈصس السصيد نيكوسس
أاناسصتازسصيادسسÃ ،ناسصبة احتفال بÓده بالذكرى
 57لسصتقÓلها ،أاكد له فيها التزامه بالعمل معه
على تدعيم عÓقات الصصداقة العريقة التي Œمع
البلدين وترقية التعاون.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة““ :إان اح-ت-ف-ال
الشص -عب ال -قÈصص -ي ب -ال -ذك-رى السص-اب-ع-ة واÿمسصÚ
لسصتقÓله ،مناسصبة طيبة أاغتنمها ألتوجه إاليكم،
باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي،

“ار من سسيدي بلعباسس:

ب -ت -ه-ان-ي-ن-ا مشص-ف-وع-ة ب-أازك-ى “ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور
الصص- -ح- -ة وال- -ه- -ن -اء وب -ال -رق -ي والزده -ار ل -لشص -عب
القÈصصي الصصديق““.
وأاضصاف بوتفليقة““ ،أاغتنم هذه اŸناسصبة السصعيدة
ألؤوك -د ل-ك-م ال-ت-زام-ي ب-ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-دع-ي-م
ع Ó-ق -ات الصص -داق -ة ال -ع-ري-ق-ة ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا
وترقية التعاون خدمة Ÿصصلحة شصعبينا““.

...ونظÒه البوتسسواÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية
تهنئة إا ¤رئيسس جمهورية بوتسصوانا سصÒتسس خاما
يان خاماÃ ،ناسصبة احتفال بÓده بعيد اسصتقÓلها،
ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا اسص-ت-ع-داده ل-ل-ع-م-ل م-ع-ه ع-ل-ى تعزيز
عÓقات الصصداقة والتضصامن والتعاون التي Œمع
البلدين.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة““ :إان اح-ت-ف-ال
ج-م-ه-وري-ة ب-وتسص-وان-ا الشص-ق-ي-ق-ة ب-ع-ي-د اسص-ت-قÓ-ل-ها،
سصانحة طيبة أاغتنمها ألتوجه إاليكم ،باسصم ا÷زائر
شصعبا وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بتهانينا ا◊ارة
مشصفوعة بتمنياتي لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة،
وبالرقي والرفاه لشصعبكم الشصقيق““.
وأاضصاف بوتفليقة““ ،أاغتنم هذه اŸناسصبة السصعيدة
ألج-دد ل-ك-م اسص-ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-لى تعزيز
عÓقات الصصداقة والتضصامن والتعاون التي Œمع
بلدينا ،ومواصصلة التشصاور وضصم ا÷هود بغية تعزيز
أاهداف السصلم ،السصتقرار والزدهار ‘ إافريقيا““.

التحضس Òلدف Îشسروط جديد ◊ل مشساكل السسكن اŸدعم
أكد عبد ألوحيد “ار وزير ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة من سسيدي بلعباسس ،أن وزأرته وضسعت ورقة طريق وأضسحة أŸعا ⁄لتسسي Òقطاع
لهدأف أŸرجوة ‘
ألسسكن وألتعم ،Òألذي يعد من ألقطاعات أ÷د حسساسسة وألذي توليه أ◊كومة عناية كبÒة للنهوضس به و–قيق أ أ
ألقضساء على أزمة ألسسكن وتنفيذ برنامج رئيسس أ÷مهورية ألقاضسي بإا‚از مليون و 600ألف ‘ ﬂتلف ألصسيغ.
ه -ذه الصص -ي -غ -ة ،ح -يث أان السص -ك-ن ال-ري-ف-ي ي-خ-ف-ف
أاكد “ار أان ÷نة وزارية مشصكلة من خÈاء تقنيÚ
الضصغط عن السصكن العمومي اإليجاري ‘ اŸناطق
وقانوني Úتعمل حاليا على دراسصة ملف السصكنات
ا◊ضصرية ،وهو ما تعمل عليه الوزارة ‘ عملية
اŸدعمة اŸتوقفة والتي بلغ عددها  16أالف وحدة
التحضص Òلقانون اŸالية ،من خÓل تركيزها على
ع Èك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن-ي ،بسص-بب ع-دة مشص-اك-ل،
هذا النمط وتدعيم الوليات بهذه الصصيغة وإاعمار
تقنية منها وأاخرى متعلقة بوفاة اŸرق ،Úحيث
اŸناطق الريفية وتثبيت السصاكنة بها.
سصيتم دراسصة كل حالة على حدة وإايجاد ا◊لول
على اŸسصتوى اÙلي –صصي الولية  5013وحدة
ال -ت -ي ت -خ -ت -ل -ف ب-اخ-تÓ-ف ال-ولي-ات ون-وع-ي-ة ه-ذه
سصكنية ريفية ،منها  1319قيد اإل‚از و 621قيد
اŸشصاكل.
اإلنطÓق.
كما تعمل اللجنة على صصياغة دف Îشصروط جديد
يضصم كل النقائصس التي وجدت ‘ الدف Îالقد،Ë
ع -ل -ى غ -رار غ -ي -اب اŸي -ك -ان -ي -زم -ات ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق
مراجعة قوان Úالعمران ضسرورة ÿلق مدن ذكية
ب -ال -ن -زاع -ات ب ÚاŸرق-ي ،اŸواط-ن واإلدارة .ك-م-ا
قال “ار ،إان ما –قق من إا‚ازات سصكنية  ⁄يعط
سص-ي-ح-م-ل ال-دف Îشص-رط-ا ي-ع-د أاسص-اسص-ي-ا ي-نصس ع-ل-ى
ل -ل -ع -م -ران ح -ق-ه ،ح-يث أاك-د أان-ه  ⁄ي-ت-م ح-ت-ى اآلن
م -واصص -ل -ة ال -ورشص-ة ع-م-ل-ي-ات اإل‚از ،م-ه-م-ا ك-انت
ال -ت -وصص -ل إا ¤ح -ل مشص -ك -ل ال-ع-م-ران ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى
الظروف ،فضص Óعن ضصبطه عملية التمويل والتي
ضصرورة اÿروج من ضصائقة اإلنتاج الرديئ ،وإاعطاء
سصتكون من خزينة واحدة Ÿنع كل التÓعبات.
ا÷انب ال -ع -م -را Êنصص-ي-ب-ه م-ن ال-دراسص-ة واإل‚از،
أاضصاف “ار ،أان خارطة الطريق ا◊الية تركز أايضصا
للوصصول إا ¤ما يسصّمى باŸدن العصصرية الذكية ،من
على مواصصلة برنامج عدل ،مطمئنا اŸكتتب Úبأانه
خÓل السصتعانة باŸهندسص Úالذين يفوق عددهم
كل من Áلك ورقة تسصديد سصيسصتفيد من سصكن ،وهو ذلك ،بحسصبه ،إال من خÓل إاعادة النظر ‘ طرق
وط-ن-يا  7آالف واحÎام خصص-وصص-ي-ات ك-ل م-ن-ط-ق-ة
ما تعمل عليه الوزارة من خÓل الوقوف على وتÒة م -ت-اب-ع-ة اŸشص-اري-ع وت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل-ي-ات ال-تشص-اور م-ع
والب-ت-ع-اد ‘ ال-وقت ذات-ه ع-ن ال-ن-م-ط-ي-ة وال-تشص-اب-ه
أاشصغال الورشصات ا◊الية وإاطÓق برامج وحصصصس السصلطات اÙلية.
الهندسصي الذي يطبع كل اŸشصاريع الوطنية.
جديدة لسصتيعاب كل اŸكتتب.Ú
ع - -ن تشص - -ج - -ي- -ع اŸق- -اولت الصص- -غÒة ومسص- -اع- -دة
وأاضصاف ،أانه لبد من مراجعة القانون واŸراسصيم
ع -ل-ى اŸسص-ت-وى اÙل-ي وÃوق-ع ال-ب-وسص-ك-ي ،ال-ذي اŸسصتفيدين من وكالت دعم وتشصغيل الشصباب ،أاكد
التنفيذية القدÁة التي  ⁄تعد تتمشصى ومتطلبات
يضصم  1500وحدة ،أاشصرف على توزيع حصصة “ 347ار إاعطاء تعليمات صصارمة لكل دواوين الÎقية
ا◊ياة اŸعاصصرة ،حيث أان التفك ‘ Òحل مشصكل
مسص -ك -ن وه -ي ا◊صص -ة ال -ت -ي ت -نضص -اف إا ¤ا◊صص-ة لتدعيم هذه اŸقاولت وتشصجيعها ومن ذلك ما
السصكن واجب ،لكن مع احÎام الناحية ا÷مالية.
اإلجمالية اŸوزعة واŸقدرة بـ 1950وحدة ،على أان وقف عليه الوزير Ãشصروع إا‚از  100وحدة سصكنية
‘ هذا الصصدد ،أاكد “ار أايضصا أان هناك غياب كلي
ت-ت-واصص-ل ع-م-ل-ية إا‚از  2750وح-دة وتسص-ل-م ن-هاية عمومية ببلدية ع ÚالÈد ،الذي تعكف على إا‚ازه
للمراقبة ‘ ›ال التعم ،Òفمث 14 Óولية على
السصنة ا÷ارية ،هذا وسصتسصفيد الولية من حصصة مقاولة لشصاب Úاسصتفادا من دعم أاونسصاج ،حيث
اŸسص -ت-وى ال-وط-ن-ي ل ت-ت-وف-ر ع-ل-ى م-ف-تشس ت-ع-م،Ò
إاضصافية تقدر بـ 3آالف وحدة جديدة.
“كنا من الرفع من مقاولتهما من الدرجة  1إا،5 ¤
منوها إا ¤أاهمية العمل ا÷واري ‘ هذا ا÷انب
عن اŸشصاكل التي تعرفها ﬂتلف الصصيغ السصكنية ،وهو النموذج الذي يجب أان يقتدى به لتشصجيع باقي
وتطبيق العقوبات بشصكل حازم ،باعتبار أان تطوير
خ -اصص -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -ال -ت-أاخ ،Òأاك-د ال-وزي-ر “ار أان اŸقاولت الصصغÒة ومنحها كل الدعم.
القطاع يرتكز على التفك ‘ ÒاŸدينة قبل التفكÒ
ﬂطط عمل الوزارة يركز على السصكنات التي هي أاما عن صصيغة السصكن الريفي الذي قال عنه الوزير،
‘ السصكن.
ط -ور اإل‚از وم -ع -رف -ة اŸشص-اك-ل ال-ت-ي تسصّ-ب-بت ‘ إانه من أاهم الصصيغ ،كونه نقطة أاسصاسصية لحتواء
التأاخ Òوعدم التقيد بالرزنامة اÙددة ،ول يأاتي أازمة السصكن وإا‚اح الصصيغ األخرى مرتبط بنجاح

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

لحدأث
أسسبوع حافل با أ

اŸصسادقـ ـ ـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـ ـ ـى ﬂطـ ـ ـ ـ ـ ـط عمـ ـ ـ ـ ـ ـل ا◊كوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة..
ومرور الذكرى  12على تبني خيار اŸصسا◊ة الوطنية
^ اسستقرار ‘ أاسسعار النفط بعد سسنة من اجتماع ا÷زائر التاريخي

حركية غ Òمسسبوقة عاشست على وقعها
لسسبوع أŸنقضسي ،ألذي
ألسساحة ألوطنية أ أ
لرجح
لحدأث ليكون على أ أ
جاء حاف Óبا أ
لك Ìكثافة من حيث ألنشساطات وأ◊ركية
أ أ
خÓل ألدخول ألجتماعي أ÷اري ،وإأذأ كان
لبرز بامتياز ‘ ألشسق ألسسياسسي
أ◊دث أ أ
أفتكاك ﬂطط عمل أ◊كومة تأاشسÒة
لمني
ألŸÈان بغرفتيه ،فإان أ◊دث ‘ ألشسق أ أ
هو مرور  12سسنة على تبني خيار أŸصسا◊ة
ألوطنية ،ومرور سسنة على ألجتماع
ألتاريخي بقرأرأته ألذي جمع دول ““أوبك““ ‘
أ÷زأئر ‘ أ÷انب ألقتصسادي.

فريال بوششوية

اŸصص -ادق -ة ع -ل -ى ﬂط -ط ع -م -ل ا◊ك-وم-ة م-ن ق-ب-ل
الŸÈان بغرفتيه ،ومرور  12سصنة كاملة على تبني
خيار اŸصصا◊ة الوطنية ‘ الشصق األمني ،وسصنة كاملة
على الجتماع التاريخي لدول ““أاوبك““ با÷زائر ،وكذا
مرور  55سصنة على انطÓق التجربة الŸÈانية ÃيÓد
اÛلسس ال -وط -ن -ي ال -ت -أاسص-يسص-ي ،أاه-م األح-داث ال-ت-ي
ميزت األسصبوع األخ ،Òالذي يكون على األرجح األكÌ
كثافة من حيث النشصاطات واألحداث منذ انطÓق
الدخول الجتماعي.
كما كان متوقعا افتك الوزير األول أاحمد أاويحيي
تأاشصÒة الŸÈان على ﬂطط عمل ا◊كومة دون
عناء ،بعد موافقة أاعضصاء ›لسس األمة ،وقبل ذلك
نواب اÛلسس الشصعبي الوطني ،لتكون وثيقة العمل
اŸسصتمدة من برنامج عمل ا◊كومة نافذة Ãجرد
صصدورها ‘ ا÷ريدة الرسصمية ،مصصادقة باألغلبية ‘
الغرفة السصفلى وباإلجماع ‘ الغرفة العليا“ ،كن
اŸسصؤوول األول على ا÷هاز التنفيذي من العمل بكل
أاريحية ‘ ظرف أاقل ما يقال عنه صصعب.

أامر  ⁄يخفه أاويحيى الذي فضصل تبني خطاب صصريح،
مقرا بكل الصصعوبات واıاطر ،التي كانت سصتصصل
إا ¤درجة عدم تسصديد أاجور نوفم Èالداخل ‘ حال
عدم تبني خيار التمويل غ Òالتقليدي ،خيار كان
ﬁل ترحيب وانتقاد Ÿا قد يكون له من تبعات ليسس
من قبل الŸÈاني Úفقط ،وإا‰ا أايضصا من طرف أاهل
الختصصاصس ،ورغم الصصعوبات إال أان أاويحيى طمأان
اŸواط -ن Úع -م -وم -ا م -ن خ Ó-ل “ري -ر ع -دة رسص -ائ-ل
إايجابية بينها دفع معاشصات اŸتقاعدين مهما كانت
الظروف ،التي تأاتي ردا على خطاب التيئيسس.
‘ سص -ي -اق آاخ-ر ،ي-حسصب ال-ي-وم ل-ل-ج-زائ-ر ال-ت-ي دخ-لت
معركة تنويع القتصصاد الوطني ،للتخلصس من التبعية
Ÿداخ -ي -ل اÙروق -ات والرت -ه -ان ل-ت-ح-ولت السص-وق
النفطية ،أانها سصاهمت بشصكل فعال ‘ اسصتقرار هذه
السص -وق ال -ي -وم ال-ت-ي تشص-ه-د ان-ت-ع-اشص-ا ‘ أاسص-ع-ار اÿام
األسص -ود ،ب -ع -د ت -دح -رج أاسص -ع -اره إا ¤مسص -ت -وي -ات ج-د
متدنية ،بفضصل الجتماع الذي احتضصنته قبل سصنة
وتوج بقرارات وصصفت بالتاريخية ،بعد التفاق على
تسصقيف عتبة اإلنتاج.
ول يحسصب للجزائر فقط القرار التاريخي ،وإا‰ا أايضصا
“كنها من إاقناع كل الدول بضصرورة اتخاذ قرار حاسصم،
‘ ظرف ميزه تراجع حاد ‘ مداخيل النفط ،إاجماع ⁄
يحقق منذ مدة وكان نقطة –ول ‘ السصوق العاŸية،
التي بدأات تسصتعيد اسصتقرارها ،قرار حاسصم ” اتخاذه
‘ اجتماع أاخذ طابعا رسصميا ،بعدما كان غ Òرسصمي.
اŸصصا◊ة الوطنية التي كانت آاخر خطوة ” اŸبادرة
بها من قبل رئيسس ا÷مهورية ‘ ،سصبيل اسصتكمال
اسصتتباب األمن الوطني ‘ العام  ،2005تصصنع ا◊دث
›ددا بالنتائج اÙققة بعد مرور  12سصنة ،والتي
باتت وفق ما أاكد رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني
السصعيد بوحجة ““قلعة لÓأمن والسصتقرار““.

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

»æWh

أإلثنين  02أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  11محرم  1439هـألعدد

أاويحيـــــــــــى فـــــــــي زيـــــــــارة عمـــــــــل لوهـــــــــران

ألعدد

17453

04

رئيسص ا÷مهورية فتح اآ’فاق أامام الشصعب ا÷زائري وسصياسصته أارسصت السصلم واأ’مان
’جانــب وحــان الوقــت لتعديلــه
^ قانــون اÙروقــات  ⁄يعــد يجــذب اŸسصتثمريــن ا أ
اعت Èالوزير ا’أول اأحمد اأويحيى ،باأرزيو (وهران) ،اأن قانون اÙروقات ا◊ا‹  ⁄يعد يجذب اŸسصتثمرين ا’أجانب ‡ا يتطلب اإعادة النظر فيه بكل ““رزانة وهدوء
ودون مزايدات سصياسصية““ .وقال اأويحيى ‘ تصصريح له على هامشش تدشص Úباخرت Úلنقل الغاز الطبيعي اŸميع اإن ““عددا من اŸسصتثمرين ا’أجانب اŸهتم Úبقطاع اÙروقات
با÷زائر تقدموا اإ ¤مناقصصات لينسصحبوا كون القانون ا◊ا‹ ’ Áنح التسصهيÓت الÓزمة““.

وأضشاف أنه ““ل بد من هذأ ألقانون أن يكون جذأبا
خاصشة أن ألسشوق ألدولية تغÒت بصشفة كبÒة““.
وأكد ألوزير أألول أنه ل بد من ““إأعادة ألنظر ‘
ه -ذأ أل -ق -ان -ون ل -ي-ت-أاق-ل-م م-ع أŸت-غÒأت أ÷دي-دة““،
مششÒأ إأ ¤أن ألوليات أŸتحدة أألمريكية أحد
زبائن ألغاز أ÷زأئري أسشتطاعت –قيق ألكتفاء
ألذأتي من خلل أسشتغلل ألغاز ألصشخري فيما
وجدت قطر طريقا إأ ¤ألسشوق أألوروبية وأكتششفت

اقتنتهمــــــــــا شصركـــــــــــة
““هيــــــÈوك““ للنقـــــل
البحري للمحروقات

””تسصالـ ـ ـة”” و ””اوغـارت ـ ـ ـا””
لنقـ ـل  338أالـ ـ ـف مÎ
مكعب من الغاز الطبيعي
أششرف ألوزير أألول أحمد أويحيى ،ألذي قام
بزيارة إأ ¤ألقطب ألبÎوكيماوي ألرزيو (ششرق
وهرأن) على مرأسشم تدشش Úباخرت ÚجديدتÚ
ل-ن-ق-ل أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أŸم-ي-ع أق-ت-نتهما ششركة
““هيÈوك““ للنقل ألبحري للمحروقات ألتابعة
Ûمع سشوناطرأك.
وتسشمح هاتان ألباخرتان ““تسشالة““ و ““أوغارتا““
لسش-ط-ول أل-ب-ح-ري أل-وط-ن-ي أıصشصص ل-ن-قل
ل -أ
أÙروقات على أŸسشتوى ألدو‹ بأان يتماششى
وآأفاق تطوير ألصشناعة ألبÎوكيماوية ألوطنية.
وقد ” Œريب ألباخرت Úعلى طول ألسشاحل
أ÷زأئ- -ري حسشب ألشش- -روح- -ات أŸق- -دم -ة م -ن
طرف إأطارأت من سشوناطرأك.
وتقدر طاقة أسشتيعاب باخرة ““تسشالة““ وألتي ”
ب-ن-اؤوه-ا سش-ن-ة Ã 2016ا ي- -ع -ادل  169.000مÎ
مكعب من ألغاز ألطبيعي أŸميع ويصشل طولها
إأ 291 ¤م Îوعرضشها أألقصشى إأ 46 ¤مÎأ
فيما يبلغ وزنها  112.867طن.
وفيما يخصص ألباخرة ““أوغارتا““ ألذي ” بناؤوها
سشنة  2017فتصشل سشعة نقلها إأ 169.000 ¤مÎ
مكعب من ألغاز ألطبيعي أŸميع .ويبلغ طول
ألباخرة  291م Îوبعرضص أقصشى يبلغ  46مÎأ
بينما يقدر وزنها بـ  84.000طن.
وق -د ” ب -ن-اء أل-ب-اخ-رت Úب-إاح-دى ورشش-ات ب-ن-اء
ألسش -ف -ن أل -ت-اب-ع-ة لشش-رك-ة ““ه-ي-ون-دأي““ ‘ ك-وري-ا
أ÷نوبية.
للتذك Òفقد كانت ششركة ““هيÈوك““ أسشتلمت
سشنة  2008باخرة لنقل ألغاز ألطبيعي أŸميع
““ألششيخ بوعمامة““ وباخرة ‡اثلة –مل أسشم
““ألشش- -ي- -خ أŸق- -رأ ‘ ““Êج- -وي -ل -ي -ة  .2007أم- -ا
ألباخرة ألعملقة ““للة فاطمة نسشومر““ بسشعة
ن -ق -ل ت -ع-ادل  145.000م Îم- -ك- -عب ف- -ق -د ”
أسشتلمها سشنة .2004
وتتوفر هذه ألششركة ألتابعة Ûمع سشوناطرأك
على سشت بوأخر لنقل ألغاز ألطبيعي أŸميع
فضشل عن باخرت Úلنقل ألزفت.

أŸوزمبيق حقل عملقا للغاز ألطبيعي.
وب -خصش -وصص أÛم -ع أل -وط -ن -ي سش -ون -اط -رأك ق-ال
أويحيى إأن سشوناطرأك عرفت ““تذبذبا““ غ Òأنه
أعت Èأن هذه ألششركة وإأطارأتها كانوأ ““ضشحية““
وأنه ““يÎك للتاريخ أإلجابة عن خلفيات ما تعرضشت
له هذه ألششركة ألوطنية ألتي تعد عمادأ للقتصشاد
ألوطني أليوم وإأ ¤غاية عششرين سشنة مسشتقبل““.
وعن ألذكرى ألثانية عششر Ÿيثاق ألسشلم وأŸصشا◊ة
ألوطنية ،ذكر ألوزير أألول أن رئيسص أ÷مهورية قد
ف- -ت- -ح أآلف- -اق أم -ام ألشش -عب أ÷زأئ -ري م -ن خ -لل
سشياسشته ألتي أرسشت ألسشلم وأألمان ‘ ألبلد .و«أننا
أليوم ‰ضشي قدما ‘ تطوير ألبلد بفضشل هذه
ألسشياسشة““ كما قال.

ضصرورة رفع إانتاج الوقود لتقليصص فاتورة ا’سصتÒاد
أكد ألوزير أألول أحمد أويحيى ‘ ،مسشتهل زيارة
عمل لولية وهرأن ،على ضشرورة تكثيف أ÷هود من
أجل رفع إأنتاج ألوقود.
وأششار ألوزير أألول خلل زيارة قادته إأ ¤مصشفاة
ألنفط ““أر أ  1زأد““ ألرزيو إأ ¤أن ““أسشتÒأد ألوقود
ي -ك -ل -ف -ن -ا غ -ال -ي-ا وأن-خ-ف-اضص ق-ي-م-ة أل-دي-ن-ار Œع-ل
أل -وضش -ع -ي-ة صش-ع-ب-ة أيضش-ا .ف-م-ن ألضش-روري ت-ك-ث-ي-ف
أ÷هود من أجل رفع إأنتاج ألوقود““.
و‘ هذأ ألسشياق أعلن ألرئيسص أŸدير ألعام Ûمع
سش -ون -اط -رأك ع -ب -د أŸؤوم -ن ول-د ق-دور أن مصش-ف-اة
ألنفط للجزأئر ألعاصشمة سشتكون عملية ‘ بدأية
سشنة  2018وسشيتم إأطلق قريبا مناقصشات إل‚از
مصشفاتي ألنفط بحاسشي مسشعود وتيارت.
وسشتسشمح هذه أŸششاريع بالرفع من إأنتاج ألوقود
بغية ألسشتجابة للحتياجات ألوطنية ،كما أضشاف
ذأت أŸسشؤوول.
وقد تابع ألوزير أألول باŸناسشبة عرضشا حول هذه
أŸنشش -أاة ألصش -ن -اع -ي -ة أل -ه -ام-ة أل-وأق-ع-ة ب-اŸن-ط-ق-ة
ألصشناعية ألبÎوكمياوية ألرزيو.
وقد ” إأ‚از هذه أŸصشفاة للنفط ‘  1970و1972
قبل أن تسشتفيد من مششروع إلعادة تأاهيل مرأفقها
‘ أوأخ- -ر سش -ن -ة  2008ل-ي-ع-اد أسش-ت-غ-لل-ها بدءأ من
فÈأير .2012
وقد ششملت أششغال إأعادة ألتأاهيل على مسشتوى هذه
أŸصشفاة عدة جوأنب على غرأر عصشرنة وسشائل

أإلنتاج خاصشة أألجهزة وششبكة ألكهرباء فضشل عن
ألرفع من طاقة إأنتاجها.
و‘ ه -ذأ أإلط -ار أن -ت -ق -لت ط -اق-ة م-ع-ا÷ة أل-بÎول
أÿام من  2,5مليون طن إأ 3,75 ¤مليون طن
سشنويا.
كما سشمحت عملية إأعادة ألتأاهيل بوضشع ›موعة
من ألتجهيزأت أ◊ديثة على غرأر مششعل جديد
ووح -دأت ج -دي -دة تسش -م -ح ب -إان -ت -اج أل-ب-ن-زي-ن ب-دون
رصشاصص.
وتنتج مصشفاة ألنفط ““أر أ  1زأد““ ألرزيو سشنويا
 130.000طن من غاز ألبÎول أŸميع و 500.000
طن من ألبنزين و 450.000من ألنفط و291.000
طن من ألكÒوزأن و  1,5مليون من ألغازول و
 700.000طن من ألفيول إأضشافة إأ 160.000 ¤من
زيوت ألتششحيم و  140.000طن من ألزفت.
وتتششكل منطقة ألتخزين على مسشتوى هذه أŸنششأاة
من  212حوضشا تÎأوح سشعتها ما ب 8.000 Úو
 60.000م Îمكعب إأضشافة إأ ¤سشتة خزأنات خاصشة
بغاز ألبÎول أŸميع (بروبان وبوتان) فيما يتم نقل
م -ن -ت -ج -ات أŸصش -ف -اة ع Èألشش -اح -ن -ات وأألن -اب -يب
وألبوأخر.

ا◊كومة تشصجع ا’سصتثمار ‘ اÙروقات الصصخرية
أكد ألوزير أألول أحمد أويحيى ،بأارزيو (وهرأن)،
ب - -أان أ◊ك - -وم - -ة تشش - -ج - -ع ألسش - -ت- -ث- -م- -ار ‘ ›ال
أÙروقات ل سشيما أÙروقات ألصشخرية ألنه
““لدينا قدرأت ‘ هذأ أÛال““.
وأوضشح ألوزير أألول ‘ كلمة عقب متابعته لعرضص
حول ›مع سشوناطرأك Ãصشفاة ألنفط ألرزيو أن
““أ◊كومة تششجع ألسشتثمار ‘ ›ال أÙروقات
ل سشيما أÙروقات ألصشخرية ألنه لدينا قدرأت
‘ هذأ أÛال .ونطمئن بأان ألششركة (سشوناطرأك)
قادرة على أن تششرح أن ذلك ليسص Ãثابة فتح ألباب
أمام جهنم وليسص باŸغامرة بل بالعكسص فإان ذلك
سشيضشمن ألسشتمرأر ‘ ترقية أŸدأخيل ألوطنية ‘
›ال ألطاقة““.
وأششار أويحيى إأ ¤أن ““ألقدرأت أŸوجودة لدى
سشوناطرأك تبعث على ألتفاؤول وهي رسشالة أمل
للجزأئري Úلسشيما ‘ هذأ ألظرف ألذي يتميز
بالضشائقة أŸالية جرأء تذبذب أسشعار ألنفط ‘

ألعا.““⁄
«إأن ألنفط سشيبقى أÙرك أألسشاسشي للقتصشاد
أل-وط-ن-ي وسشÎأف-ق أ◊ك-وم-ة سش-ون-اط-رأك لتنششيط
مششاريعها““ كما قال ألوزير أألول.
وصشرح أحمد أويحيى ““هنيئا Ãا تقوم به ألششركة
ألتي عرفت مصشاعب ‘ ألسشنوأت أألخÒة وأقول
لكم إأن رئيسص أ÷مهورية وكذأ أ◊كومة لهما كامل
أل-ث-ق-ة ف-ي-ك-م وح-ان أل-وقت أن تسش-ت-غ-ل سش-ون-اطرأك
قدرأتها ‘ خدمة ألششركة وألبلد““.

اكتشصاف  26حق Óجديدا للبÎول والغاز منذ جانفي
” أكتششاف  26حقل جديدأ للبÎول وألغاز عام
 2017بششمال وجنوب ألبلد حسشبما ” أإلعلن
عنه خلل عرضص حول نششاطات سشوناطرأك قدم
إأ ¤ألوزير أألول أحمد أويحيى ‘ إأطار زيارته إأ¤
ألقطب ألبÎوكيمياوي ألرزيو (ششرق وهرأن).
«“ت هذه ألكتششافات من طرف فرق سشوناطرأك
‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب Úيناير إأ ¤غاية سشبتمÈ
 .2017و“ثل هذه أ◊قول أحتياطات تقدر بـ 130
م -ل -ي -ون ط -ن م-ع-ادل بÎول““ حسش-ب-م-ا أوضش-ح م-دي-ر
ألتخطيط باÛمع ألبÎو‹ ألوطني مازيغي.
ويتوقع ›مع سشوناطرأك أزيد من  30أكتششافا
جديدأ قبل نهاية ألسشنة أ÷ارية ‘ ح– ” Úقيق
 30أك -تشش -اف -ا ط -ي -ل -ة ألسش -ن-ة أل-ف-ارط-ة وف-ق ن-فسص
أŸسشئول.
وأضش -اف م -ازي -غ -ي ب-أان أ÷زأئ-ر ب-ح-اج-ة إأ ¤إأن-ت-اج
سشنوي قدره  190مليون طن معادل بÎول لسشد
حاجياتها ألدأخلية وتلك أŸوجهة للتصشدير.

›مع سصوناطراك يتوقع مداخيل تفوق
 31مليار دو’ر مع نهاية 2017
يتوقع ›مع سشوناطرأك مدأخيل تفوق 31مليار
دولر مع نهاية  ،2017حسشبما ” أإلعلن عنه
خ -لل ع -رضص ق -دم -ه أح -د إأط -ارأت ه -ذأ أÛم-ع
أل- -بÎو‹ ل- -ل -وزي -ر أألول أح -م -د أوي -ح -ي -ى ب -أارزي -و
(وهرأن).
وقد ” تسشجيل ‘ سشبتم ÈأŸاضشي فائضشا يقدر
بأاك Ìمن  4ملي Òدولر مقارنة مع نفسص ألفÎة

من سشنة  2016كما أشش Òأليه.
وقد حقق ›مع سشوناطرأك ‘ ألسشنة أŸاضشية
مدأخيل تقدر بـ  27,910مليار دولر حسشبما ”
تذكÒه مع أإلششارة إأ ¤أإنتاج  106مليون طن معادل
بÎول.
وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر Ãن -ت -ج -ات أل -بÎول أÿام وأل -غ -از
أŸكثف وألغاز ألطبيعي أŸميع وأŸوأد أŸصشفاة.

معاينة مركب “ييع الغاز الطبيعي ””جي ال  3زاد””
قام ألوزير أألول أحمد أويحيى ،بزيارة إأ ¤مركب
“ي -ي-ع أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ““ج-ي أل  3زأد““ أŸت-وأج-د
باŸنطقة ألصشناعية ألبÎوكيماوية ألرزيو (ششرق
وهرأن).
وي-ع-د ه-ذأ أŸركب أل-وأق-ع ب-ب-ل-دي-ة ب-ط-ي-وة أل-قطار
أل- -ع- -م- -لق ألرزي- -و ‘ ›ال ن- -ق- -ل و“ي -ي -ع أل -غ -از
أل-ط-ب-ي-ع-ي .وي-تضش-م-ن ع-دة وح-دأت ت-خصص معا÷ة
ألغاز ألطبيعي وألفصشل وإأنتاج أŸوأد ألفرعية وكذأ
“ييع ألغاز إأضشافة إأ ¤وحدأت ألتخزين وألششحن.
يذكر أن هذأ أŸركب ألذي دخل حيز أإلنتاج ‘ 14
جوأن  2014يتوفر على طاقة إأنتاج سشنوية تقدر بـ
 4.700.000ط -ن م -ن أل -غ -از أل -ط -ب -ي -ع -ي أŸم -ي -ع
و 275.000ط- -ن م- -ن ألÈوب- -ان و  58.000ط-ن م-ن
ألبوتان و 47.000طن من ألغازول Úو  300.000طن
من أإليثان.
وقد حقق مركب “ييع ألغاز ألطبيعي ““جي أل 3
زأد““ منذ دخوله حيز ألتششغيل إأ ¤أليوم إأنتاجا
يفوق  21,7مليون م Îمكعب من ألغاز ألطبيعي
أŸميع وزهاء  400.000طن من أŸوأد ألفرعية
كالÈوبان وألبوتان وألغازول.Ú
وق -د ” ألسش -ت -لم أŸوؤقت ل -ل -م -نشش -أاة ‘  10ماي
 ،2015فيما ينتظر أسشتلمه بصشفة نهائية يوم 31
أكتوبر  2017حسشبما أشش Òأليه.
ول -دى ت -دخ -ل -ه ع -ل -ى ه -امشص ت -ق-د Ëع-رضص ح-ول
أنششطة أŸركب أششار ألرئيسص أŸدير ألعام Ûمع
سش -ون -اط -رأك ع -ب-د أŸوؤم-ن ول-د ق-دور إأ ¤ضش-رورة
تنويع أسشوأق ألغاز ألطبيعي أŸميع من أجل Œنب
ألششروط أŸفروضشة من طرف أإل–اد أألوروبي.
و أب -رز ن -فسص أŸسش -ئ -ول أن -ه ي -ت -ع Úأسش-ت-كشش-اف
أسش -وأق أخ -رى وأإسش -ت -ه -دأف ب-ل-دأن أخ-رى م-ث-ل
تركيا.

’ول يأامــــــــر برفعهــــــــا مــــــــن  50إالــــــــى  ٪70آافــــــــاق 2019
الوزيــــــــــر ا أ

عق ـ ـ ـد خ ـ ـ ـاصص بتطويـ ـ ـر الصصناعـ ـ ـة الصصيد’نيـ ـ ـة قريب ـ ـ ـا عل ـى طاول ـ ـة ا◊كوم ـ ـ ـة
^ متعاملون اقتصصاديون يطالبون Ãراجعة سصياسصة أاسصعار اŸنتجات الصصيد’نية
’–اد الوطني للمتعامل ‘ Úالصصيدلة عن اقÎاح عقد
كشصف ا إ
لتطوير الصصناعة الصصيد’نية ‘ ا÷زائر لÓنتقال من  ٪ 50حاليا
’دوية ‘ آافاق  ،2019مؤوكدا
إا ٪ 70 ¤من تغطية ا’حتياجات من ا أ
’ول أاحمد أاويحيى.
أانه سصيتم عرضصه قريبا على الوزير ا أ
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وعلى هامشص أأليام ألدرأسشية ألتي نظمت باŸدرسشة ألعليا للفندقة
وأإلطعام با÷زأئر ألعاصشمة ،دعا رئيسص أل–اد ألوطني للمتعاملÚ
ألقتصشادي Úعبد ألوهاب كرأر إأ ¤ضشرورة مرأجعة سشياسشة أسشعار

أŸنتجات ألصشيدلنية ،لتكون مثمنة وليسص زيادة فوضشوية ‘ أألسشعار.
وأششار إأ ¤أن أŸتعامل Úألقتصشادي ÚأÙلي Úقادرون على تغطية
ألح -ت -ي -اج -ات م -ن أألدوي-ة وب-ل-وغ أل-ه-دف أÙدد ‘ ﬂط-ط ع-م-ل
أ◊كومة وأŸتمثل ‘ ألنتقال من  50باŸائة إأ ‘ % 70 ¤آأفاق ،2019
مضشيفا أن أ÷زأئر “لك جميع أإلمكانيات ألتي “كنها من تعزيز
إأن -ت -اج أŸوأد ألصش -ي-دلن-ي-ة وأل-ذه-اب إأ ¤م-رح-ل-ة أل-تصش-دي-ر وت-ط-وي-ر
ألصشناعة ‘ هذأ أÛال.
من جهتهم ،ششدد أŸتعاملون ألقتصشاديون على أهمية إأرسشاء سشياسشية
جديدة –دد أألسشعار أ◊قيقية للمنتجات ألصشيدلنية كون ألنظام

لسش -ع -ار ي-ت-م-ي-ز  -حسش-ب-ه-م  -ب-ا÷م-ود سش-وأء ع-ل-ى مسش-ت-وى
أ◊ا‹ ل  -أ
لدوية ‘ ألسشوق أو من حيث ألوسشائل ألتجارية
أألسشعار ألنهائية ل أ
أŸطبقة على أŸنتوج وألتوزيع با÷ملة.
كما طالب أعضشاء أل–اد بإانششاء وكالة للمنتجات ألصشيدلنية تكون
قوية وتوفر لها ألوسشائل أŸالية وألبششرية وتزويد ألوكالة ألوطنية
للمنتجات ألصشيدلنية ألتي أنششئت ‘ سشنة  2008بالوسشائل ألضشرورية
ح -ت -ى ت -ت-م-ك-ن م-ن أدأء م-ه-ام-ه-ا زي-ادة ع-ل-ى أه-م-ي-ة –ي Úوتصش-دي-ق
ألقوأن Úوكذأ نششر وتطبيق ألتوجيهات من أجل تسشهيل عملية Œسشيد
لدوأر وأŸسشؤووليات.
وثيقة تنظيمية وألتحديد ألوأضشح ل أ
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اإ’ثنين  02أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  11محرم 14٣9هـ

إلتنسسيقية إŸسساندة لÈنامج رئيسس إ÷مهورية تسستذكر إ◊دث بوهرإن

ميثاق السضلم واŸصضا◊ة الوطنية أاهم ما –قق منذ  12سضنة
إلوقوف صسفا وإحدإ ‘ وجه أإعدإء إلنجاح وصسّناع إليأاسس وإلفÏ

لول ،إلذكرى إŸزدوجة للوئام
أإحيت إلتنسسيقية إلوطنية Ÿسساندة برنامج رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،أإمسس إ أ
إŸد ÊوإŸصسا◊ة إلوطنية إŸصسادفة لـ 29سسبتم Èمن كل سسنة ،ضسمن ملتقى وطني ،حضسرته أإك Ìمن  10ولياتّ“ ،ثل
أإعضساء إŸكتب إلوطني وإŸكاتب إلولئية.
جرت فعاليات هذإ إŸلتقى بقاعة إÙاضسرإت Ÿؤوسسسسة إÿدمات إلسسياحية «إلصسنوبر إلذهبي» بع ÚإلÎك ،غرب وهرإن،
وهذإ Ãشساركة ‡ثلي إ◊ركة إ÷معوية وإÛتمع إŸد Êو‡ثلي إŸنظمات وإلتنظيمات إŸهنية وإ–ادإت إلنقابات وإلسسادة
أإعضساء إÛالسس إŸنتخبة وعدد من إŸوإطن Úوضسحايا إŸأاسساة إلوطنية.
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اع- -ت ÈاŸشش- -ارك- -ون ‘ اŸل- -ت- -ق -ى
ال -وط -ن -ي أاّن «‚اح مشش-روع السش-ل-م
واŸصشا◊ة الوطنية» أاهم ما –قق
م -ن -ذ  20سش- -ن- -ة ،واصش- -ف Úإاي- -اه بـ
«ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري وح-ج-ر ال-زاوية»
الذي غيّر ›رى اأ’حداث الوطنية
‘ ا’Œاه السش- -ل -ي -م ،مشش ّ-ددي -ن ‘
ال - -وقت ذات - -ه ع - -ل- -ى ضش- -رورة حث
اأ’ج -ي -ال الصش-اع-دة ع-ل-ى ا’ع-ت-ب-ار
واإ’ق -ت -داء وت -ذكÒه -م اŸت -واصش -ل
Ãأاسش- -اة ال- -عشش- -ري- -ة السش- -وداء وم- -ا
سشببته من معاناة.
وع -ل -ى ضش -وء ذلك اع -ت -م -د ال-ب-ي-ان
اÿت -ام -ي ل -ل -ت -نسش -ي -ق -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
ل -ل -ج -م -ع -ي -ات اŸسش -ان -دة لÈن -ام-ج
رئ- -يسض ا÷م- -ه -وري -ة ع -ل -ى خ -مسض
ل- -وائ -ح أاسش -اسش -ي -ة “ت اŸصش -ادف -ة
عليها ‘ جلسشة عامّة ،حيث أاّكدوا
مسشاندتهم اŸطلقة والوفاء الدائم
ل -رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وخ-ي-اراته اإ’سشÎاتيجية
مع التمني له Ãوفور الصشحّة وطول
العمر ’سشتكمال برنا›ه الطموح.
وع ّ-ب-روا ع-ن ارت-ي-اح-ه-م Ãا –ّق-ق
من إا‚ازات على كل اŸسشتويات
وال- -وق- -وف صش- -ف- -ا واح -دا ‘ وج -ه
أاعداء النجاح ودعاة وصشّناع اليأاسض
والف.Ï
ك -م -ا شش ّ-دد ال -ب -ي-ان اÿت-ام-ي ع-ل-ى
ضشرورة تثم Úجهد فخامة رئيسض

ا÷م- -ه- -وري- -ة وفضش- -ل- -ه ع- -ل- -ى ك- -ل
ا÷زائري Úوا÷زائريات.
ودع -ا إا ¤اÙاف -ظ-ة ع-ل-ى السش-ل-م
واأ’من وعدم نسشيان بأاّن ا÷زائر
مسشتهدفة ،مششيدا ‘ الوقت نفسشه
ب -ال-دور ال-ري-ادي ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشش-ع-ب-ي سش-ل-ي-ل ج-يشض ال-ت-حرير ‘
اÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى ال -وط -ن وأاف -راد
اأ’م -ن اıت -ل -ف -ة السش -اه -رة ع -ل-ى
حفظ اŸواطن و‡تلكاته.
وجاء ‘ نفسض البيان ،الذي صشاغه
كل من بوششجة عبد الغني وششلبي
مصش -ط -ف -ى ،أاّن -ه «إاÁان -ا مّ-ن-ا ب-روح
اŸسشؤوولية التي حملناها طواعية
Ÿسشاندة برنامج رئيسض ا÷مهورية
منذ أان تو ¤سشّدة ا◊كم سشنة 1999

وتقديرا له Ÿا بذله من ›هودات
‘ سشبيل اسشتتباب اأ’من والسشلم ‘
ربوع الوطن ودوره العظيم ‘ إاعادة
ال-ل-ح-م-ة ل-لشش-عب ا÷زائري وإاعادة
اÙبة واأ’خّوة».
وأارجع الفضشل كله «لقانون الوئام
اŸد Êالذي تنبّأا له أابناء ا÷زائر
بفششل ذريع لو’ توفيق الله ووقفة
الرجال ،ليلقى من مصشا◊ة وطنية
ششاملة أاخرجت البÓد من الظلمات
إا ¤النور ،والتي تعد صشلب اهتمام
رئ- -يسض ا÷م- -ه -وري -ة السش -ي -د ع -ب -د
العزيز بوتفليقة إاÁانا منه أاّنه ’
تنمية و’ تطّور و’ ثمار إا’ّ بتوّفر
ع-نصش-ر اأ’م-ن وا’سش-ت-ق-رار ،رك-ي-زة
أاسشاسشية لتطوير أاي برامج تنموية

ششاملة».
يضش- -ي- -ف ن- -فسض ال- -ب -ي -ان واÿاصض
ب- -ال- -ذك -رى  12ل- -ل- -وئ -ام اŸدÊ
واŸصشا◊ة الوطنية :هذا ما مّكن
ع -ودة ا÷زائ -ر سش -ري -ع -ا ل -ل -م-ن-اب-ر
الدولية ،بعدما أاصشبح له ششأان ‘
’خذ بالرأاي دوليا ‘
اŸششورة وا أ
حل النزاعات أاو حلحلة النزاعات
’هلية والدولية.
اأ
’م -ن
و‘ اÿت -ام ق -ال :وب -فضش -ل ا أ
وا’سشتقرار كان للÈامج التنموية
التي أاقرّها فخامة الرئيسض نتائج
م -ل -م -وسش-ةّ– ،سش-سش-ه-ا ك-ل م-واط-ن
وت -ل ّ-ذذ ط -ع-م-ه-ا و’ ي-ن-ك-ر ذلك إاّ’
جاحد.

مندوب أإبناء إلشسهدإء بدإئرة ع ÚإلÎك ،مغني فاضسل:

اŸصضا◊ـ ـ ـة برنامج عمـ ـل عل ـ ـى ا Ÿـ ـدى الطويل تواجهه –ديات كبـ ـÒة
سسياسسة إلسستئصسال ل –ل مشساكل إ÷زإئري Úول تضسمن مسستقبل أإبنائهم

ق -ال أاسش -ت -اذ ال -ت -اري -خ وم -ن -دوب أاب-ن-اء
الشش -ه -داء ب -دائ -رة ع ÚالÎك ب-وه-ران
م-غ-ن-ي ف-اضش-ل ،إاّن اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ية
برنامج عمل على اŸدى الطويل ،لكن
أاشش -ار إا ¤أان ه -ذا اŸسش -ع -ى «ت -واج -ه-ه
–دي- -ات ك- -بÒة ،ح- -دده- -ا ‘ خ -مسش -ة
ن -ق -اط أاسش -اسش -ي -ة» .ح -يث دع -ا م -غ -ن-ي
ﬂت -ف م -ؤوسشسش -ات ال -دول -ة إا– ¤ري-ر

اÛتمع من قيود العنف بكل أاششكاله
وﬁارب-ة ال-ت-ط-رف ال-دي-ن-ي والسشياسشي
وت-ع-زي-ز ال-ن-ظ-ام ال-دÁق-راط-ي ووح-دة
اأ’مة وا’لتفاف حول مكوناتها الثÓثة
اأ’مازيعية والعربية واإ’سشÓم.
مطلوب منا كما قال أان «نخلق سشلوكا
ج- -دي- -دا ،أاسش- -اسش -ه ال -تسش -ام -ح وا◊وار
وتقبل الرأاي والرأاي اآ’خر وأان نتوب

توبة نصشوحة ’ نعود بعدها إا ¤أاي
معصشية».
ثمّ تابع :الششعب ا÷زائري واجه مأاسشاة
وطنية حقيقية وبفضشل إاÁانه و“سشكه
ال- -ث- -ابت ب- -وح- -دت -ه ق ّ-رر ب -ك -ل سش -ي -ادة
ا’ل - -ت - -ف - -اف ح - -ول سش- -ي- -اسش- -ة السش- -ل- -م
واŸصشا◊ة الوطنية.
‘ سش- -اق م- -تصش -ل ،أاشش -ار إا ¤ال -ت -دابÒ

ال-ق-ان-ون-ي-ة اأ’خ-رى ،اب-ت-داء م-ن ق-ان-ون
ال-رح-م-ة م-رورا ب-ق-ان-ون ال-وئ-ام اŸدÊ
وصش -و’ إا ¤م -ي -ث-اق السش-ل-م واŸصش-ا◊ة
الوطنية.
وختم بالقول« :لقد كان من الضشروري
ا’رتقاء بالوئام اŸد Êإا ¤مصشا◊ة
وطنية من أاجل طي هذا اŸلف نهائيا،
أ’ّن سشياسشة ا’سشتئصشال ’ –ل مششاكل

لرهاب وذوي إ◊قوق ،رإبحة تونسسي:
رئيسسة منظمة ضسحايا إ إ

أاطـ ـ ـراف – ـ ـاول إارجـ ـاع ا÷ ـ ـزائر إا ¤سضنـ ـ ـوات ا÷مـ ـر نحـ ـن لهـ ـم باŸرصض ـاد

ق -الت رئ -يسش-ة اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة لضش-ح-اي-ا
اإ’رهاب وذوي ا◊قوق رابحة تونسشي ،إان
ه -ن -اك أاط -راف -ا –اول إارج -اع ا÷زائ-ر إا¤
سشنوات ا÷مر ،لكن نحن أابناء الوطن رجا’
ونسشاء لهم باŸرصشاد وسشنحاربهم إا ¤اأ’بد.
ثم أاضشافت :نحن ‘ اŸنظمة كنا سشباقÚ

وقلنا نعم للمصشا◊ة الوطنية كونها ا◊ل
ال -وح-ي-د م-ن أاج-ل ت-ق-وي-ة ال-ل-ح-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
وتعزيز التماسشك اإ’جتماعي.
عّ-ق-بت ب-ال-ق-ول :ن-ع-م ط-وي-ن-ا الصش-ف-حة رغم
م-رارات-ه-ا ،ل-ك-ن  ⁄ن-نسض ال-ت-ن-ك-ي-ل والتعذيب
والÎويع واŸذابح اليومية وعمليات التدمÒ

والتخريب ،موجهًة –ية إاجÓل وإاكبار إا¤
ضشحايا اŸأاسشاة الوطنية اŸششارك ‘ Úهذه
اŸن -اسش -ب-ة ال-ط-ي-ب-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-م م-ن ف-ق-دوا
عائلتهم بأاكملها .تابعت مسشتعرضشة ششريطا
مؤوŸا وداميا :كفانا دماء ...كفانا أارواحا...
ك -ف -ان -ا خسش -ائ -ر ...ك -ف -ان -ا ث -ك-ا ...¤ك-ف-ان-ا

أاي -ت -ام -ا صش -ن -ع -ت -ه-م عشش-ري-ة سش-وداء أارج-عت
ا÷زائر  50سشنة إا ¤الوراء ،داعية ا÷ميع
وع -ل -ى رأاسش -ه -م اŸؤوسشسش -ات اإ’عÓ-م-ي-ة إا¤
ت - -ذك Òا÷ي - -ل ا÷دي - -د ب - -ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة
اإ’ره -اب -ي -ة Ÿواج -ه -ة ﬂت -ل -ف ال-ت-ح-دي-ات
داخليا وخارجيا.

لكادÁية إÛتمع إŸد ،Êإلدكتور أإحمد شسنة:
لم Úإلعام أ
إ أ

ا÷هـ ـ ـود اآلن ليسض ـ ـت جه ـ ـود حكوم ـ ـة أاو شضخـ ـصص إا ‰ـ ـ ـا هي جهودنا جميعـ ـا

دع- - -ا ال- - -دك- - -ت - -ور أاح - -م - -د شش - -ن - -ة ،اأ’مÚ
ال - -ع - -ام أ’ك - -ادÁي - -ة اÛت - -م- -ع اŸد Êإا¤
ا◊فاظ على اŸكاسشب الكبÒة التي أا‚زتها
اŸصشا◊ة الوطنية ،ولكن ،حسشبه دائما « ’
ي-ن-ب-غ-ي أان ن-نسش-ى ل-ل-ح-ظ-ة ال-عشش-رية السشوداء
حتى تعت Èاأ’جيال و–ذر».
وقال ششّنة «ا÷هود اآ’ن ليسشت جهود حكومة

أاو ششخصض إا‰ا هي جهودنا جميعا» .مؤوّكدا
أاّن «اŸصشا◊ة الوطنية تتواصشل ع Èالزمن
ن-ح-و مسش-ت-ق-ب-ل ن-راه زاه-را ،رغ-م خ-ط-اب-ات
ال-ي-أاسض ال-ت-ي ت-ل-ق-ى ه-ن-ا وه-ن-اك ،ل-ك-ن مآالها
الفششل» /وششّدد قائ’ :Óبد أان نتحدث دون
ت -وري -ة وب -دون أاق -ن -ع -ة أ’ّن ال-ذي –ق-ق م-ن
خÓل اŸصشا◊ة الوطنية ونحن نحتفل اليوم

بذكراها  12دفع بالششعب ا÷زائري إا ¤نقلة
كبÒة من اأ’من واأ’مان والسشÓم.
كما أاششار اأ’م Úالعام أ’كادÁية اÛتمع
اŸد .Êإا ¤ما أانتجته هذه اŸصشا◊ة من
ث -م -ار م-ب-ارك-ة ل-ل-بÓ-د ل-يسض ح-ديث ال-داخ-ل
وفقط إا‰ا أاصشبحت موضشوع دراسشات ‘
مراكز كÈى بأامريكا وأاوربا وأا‰وذجا يقتدى

تنقلت إ ¤بلدية سسفيزف

به ‘ ﬂتلف الدول .وطمأان الرأاي العام
الوطني بأاّن ا÷زائر ‘ ظل القيادة الرششيدة
لفخامة الرئيسض ‘ مأامن وكل ما غرسشه ‘
قلوب ا÷زائري Úوا÷زائريات من إاصشرار
و–ّد ع - -ل - -ى اسشÎج- -اع م- -ك- -ان- -ة ا÷زائ- -ر
اق -تصش -ادي -ا وسش -ي -اسش-ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا داخ-ل-ي-ا
وخارجيا ثمرة ينبغي أان نحافظ عليها.

راديوز –يي الذاكرة وتكرم عائÓت اŸعلمات ضضحايا ›زرة عيد آادن

/الشش -عب ‘ /خ -ط -وة تضش-ام-ن-ي-ة
ال- -غ- -رضض م- -ن- -ه- -ا اإح- -ي -اء ال -ذاك -رة
وت-رسش-ي-خ-ا ل-ل-ت-اري-خ ،تنقلت جمعية
رادي-وز اإ ¤ب-ل-دي-ة سش-ف-ي-زف ب-و’ية
سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،ل-ت-قاسشم عائÓت
اŸعلمات ضشحايا اأيادي الغدر ذات
ي -وم م -ن شش -ه -ر سش -ب-ت-م‘ 1997 È
كم Úنصشب لهم على مششارف جبال
سش -ف -ي -زف الشش -اﬂة ،ي-وم-ه-ا ف-ارق
ا◊ياة  11معلمة ومعلم ‘ ظروف
م- -اأسش- -وي- -ة وه- -م ي- -وؤدون واج- -ب -ه -م
اŸه - -ن - -ي ب - -ك- -ل ف- -خ- -ر واق- -ت- -دار،
م- -واج- -ه Úرسش- -ائ- -ل ت- -ه- -دي- -د م- -ن

ا÷ماعات ا’رهابية ،التي غرسشت
دما ودمعا ‘ نفوسض ا÷زائريÚ
وا÷زائريات ا’أحرار طيلة عششرية
من الزمن.
وف-د ج-م-ع-ي-ة رادي-وز ال-ذي ت-راأسشه
ق -ادة شش -ا‘ Ãع -ي-ة وج-وه ري-اضش-ي-ة
معروفة ‘ صشورة ÿضشر بلومي،
فضشيل مغارية ،رضشوان بن زرقة،
عرفات مزوار و‡ثل Úعن ششرطة
سش -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسض ووج-وه م-ع-روف-ة
ب-ب-ل-دي-ة سش-ف-ي-زف ،ق-ام-وا ب-زي-ارات
تضش - -ام - -ن - -ي - -ة اإ ¤م - -ق - -ر سش- -ك- -ن- -ى
اŸع- - -ل- - -م- - -ات ،اإ ¤ج- - -انب Œم - -ع

Ãت-وسش-ط-ة شش-ع-اب-ن-ي ب-حضشور جمع
غ - -ف ÒوÃشش - -ارك- -ة تÓ- -م- -ذة ه- -ذه
اŸوؤسشسشة الÎبوية التي عمل بها
ششهداء الوطن ،اأين ” تكر Ëاأسشر
الضش- -ح- -اي- -ا ب -اأوسش -م -ة اسش -ت -ح -ق -اق
وشش - -ه- -ادات اعÎاف ومسش- -اع- -دات
م- -ادي- -ة ‘ ،اأج- -واء م -وؤث -رة غ -ل -بت
ع- -ل- -ي- -ه- -ا دم- -وع ا◊زن وا◊سش- -رة،
ششاكرين جمعية راديوز على هذه
اŸبادرة ،متمن ‘ Úنفسض الوقت
اأ’ تعود تلك الÎاجيديا وا’أحداث
الدموية ‘ جزائر يسشودها ا’أمن
وا’سشتقرار ‘ ،وقت قدم ا÷ميع

شش- - -ه- - -ادات- - -ه ب- - -خصش- - -وصض ه - -وؤ’ء
اŸع-ل-م-ات واŸع-ل-م ا’أح-رار الذين
سشخروا حياتهم خدمة للعلم وتربية
النشضء الصشالح من اأجل اأن يبقى
هذا الوطن ششاﬂا ششموخ ا÷بال،
وصش- - - -ام- - - -دا ‘ وج- - - -ه ا’أع- - - -داء،
وم-واصش-ل-ة رسش-ال-ت-ه-م ال-ن-ب-ي-ل-ة ال-ت-ي
اخ -ت -اروه -ا م -ن -ه -اج-ا ل-ه-م ‘ ه-ذه
ا◊ياة ‘ .ا’أخ Òث -م -ن ا÷م -ي -ع
زيارة راديوز التي اأحيت اŸناسشبة،
داع Úمن اŸو ¤العلي القدير اأن
يرحم ششهداء الوطن ويجعلهم ‘
زمرة النبي Úوالصشديق.Ú

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

العدد

1745٣

05

منسسقو إلغرب إ÷زإئري يوجهون رسسالة إ ¤إلرئيسس إ÷مهورية:

نح ـ ـ ـ ـ ـن معـ ـ ـ ـ ـك ،نسضان ـ ـ ـ ـ ـ ـدك إا ¤أاقصض ـ ـ ـ ـ ـى
ا◊ ـ ـدود وسضنظـ ـ ـل ك ـ ـ ـذلك إا ¤األب ـ ـ ـ ـ ـ ـد

ب -اŸن -اسس -ب -ة ” ت -ك -ر Ëرئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د إل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ع-رف-ان-ا
وإمتنانا لعطائه وتفانيه من أإجل إلوطن وإŸوإطن.Ú
وح-م-ل م-نسس-ق ت-ظ-اه-رإت إل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة Ÿسس-اندة برنامج فخامة رئيسس
إ÷مهورية ،إلسسّيد نصسر إلدين زرقاوي رسسالة ثانية من إلغرب إ÷زإئري إ¤
جهها من ّسسقو إ÷نوب.
فخامة إلرئيسس ،بعد إلرسسالة إلتي و ّ
قالوإ ‘ رسسالتهم :سسيدي إلرئيسس إŸصسا◊ة إلوطنية مكسسب ،أإنزل إلله رحمة ‘
حّقه ،وهو ﬁل فخرنا ،أإمانة ‘ أإعناقنا وسسنظل ﬁافظ Úعليه.
«ون -ق -ول لك سس -ي-دي إل-رئ-يسس ،إ ّن-ك ‘ أإح-د إÿط-اب-ات ق-لت ع-ن-دم-ا أإتضس-ارب م-ع
إلسس- - -ب- - -ع ل تÎك- - -و Êوح - -دي ...ن - -ح - -ن م - -عك ،نسس - -ان - -دك إ ¤أإقصس - -ى إ◊دود
لبد».
وسسنظل كذلك إ ¤إ أ

مصسطفى بوجمÓل عضسو إŸكتب إلوطني:

رئيـ ـسص ا÷مهوريـ ـ ـة يتابع كـ ـ ـ ـل كبÒة وصضغÒة
ن رئيسس إ÷مهورية
أإّكد مصسطفى بوجمÓل عضسو إŸكتب إلوطني للتنسسيقية أإ ّ
عبد إلعزيز بوتفليقة ،يتابع كل كبÒة وصسغÒة من إŸكان إلذي هو فيه بالرئاسسة
ويتابع ما يريد إلشسعب وينّفذ هو ما يريد إلشسعب.
قال بوجمÓل ‘ كلمة أإلقاها باŸناسسب،ة إن «مشسروع إلسسم وإŸصسا◊ة إلوطنية
«إسس-ت-قÓ-ل آإخ-ر ل-ل-ج-زإئ-ر» ،ق-ب-ل أإن يضس-ع إلح-ت-ف-ال ب-ذك-رى ه-ذإ إŸشس-روع وعيد
لهمية.
إلسستقÓل على مسستوى وإحد من إ أ
ث-م إسسÎسس-ل ق-ائ :Ó-ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ج-اء ن-ع-م-ة لرفع معنويات إلشسعب
إ÷زإئري وكل إŸناضسل ÚوإŸناضسÓت وإÛاهدين وإÛاهدإت بل جاء مرسسول
Ÿوإصسلة مسسÒة إلسستقÓل.
كما أإعلن إن إلتنسسيقية تنوي عقد سسلسسلة لقاءإت مهمة Ãختلف جهات إلوطن
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ذك-رى إلسس-ل-م وإŸصس-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة وإل-تأاكيد على إلوفاء بالتزإمهم
لخوية وإلرحمة»
لÈنامج فخامة إلرئيسس ،باعتباره يوما ل» إ أ

إلدكتور بن زهويوشس بوزيد:

لن ننسضى من صضان ا÷زائر وعالج جراحها
^ مشضكل ـ ـ ـة ا÷ ـ ـ ـزائري ‘ Úالذهني ـ ـ ـات

ن إختيار
قال إلدكتور بن زهويوشس بوزيد متحّدثا باسسم إلتنسسيقية ،إ ّ
إلتنسسيقية لهذإ إŸوضسوع ليتزإمن مع إحياء إلذكرى  12للوئام إŸد ÊوإŸصسا◊ة
إلوطنية  ⁄يكن عفويا ،مشسÒإ إ ¤أإّنهم إعتمدوإ على مرجعية رئيسسة من إجل
إثبات هذإ إلطرح ،إنطÓقا من «رؤوية رصسينة ووإعية حتى ل ننسسى أإبدإ ما حل
ببÓدنا» مردفا بالقول «فمن ل ماضسي له ل حاضسر ول مسستقبل له».
ثم عاد ليذّكر «بسشنوات ا÷مر ،حيث ا÷زائر
عاŸيا نبذت واأبواب دول علينا غلقت وهطلت
ع -ل -ى ال -ب Ó-د شش -م -ات -ة ال -ع -رب واأّم -ة ‘ ح -ال -ه-ا
احÎقت ومرضشت وقيل اأّنها اندثرت ...واليوم
الكث Òمنا تناسشاها» اإ ¤اأن قال «وÃششيئة الله
جاء النصشر من رئيسشها واأبنائها وانتصشرت ومن
بعيد بعيد رجعت».
وقد قسشمت التنسشيقية هذه اŸسشÒة اإ ¤ثÓثة
مراحل اأخرى ،بعدما اأششارت ‘ كلمتها اإ ¤اأنّ
اŸرحلة الثانية ‘ اإطار اŸصشا◊ة الوطنية’ ،
تكمن فقط ‘ اللقاءات وا’جتماعات واإ‰ا ‘
اŸصشا◊ة مع النفسض.
وهو ما جاء على لسشان نفسض اŸتحّدث ‘ قوله:
اإّنه Ÿن واجب الواجبات اليوم اأن نعÎف ونششكر
و’ ننسشى من صشان ا÷زائر وعالج جراحها يوم
ك -انت تسش-ي-ل دم-وع-ه-ا ودم-ائ-ه-ا وه-ي ت-ئ-ن –ت
الضشرب اÈŸح من اأبنائها واأعدائها.
ثم تسشاءل قبل اأن يتطرق اإ ¤اŸرحلة الثالثة:
اأين كانت ا÷زائر واأين اأصشبحت سشبحان مغÒ
ا’أح- -وال ..ع- -م السش- -ل -م والسش Ó-م ‘ رب -وع ه -ذا
الوطن ...انتعشض اقتصشادنا ورجعت هبة ا÷زائر
اإ ¤اÙافل الدولية..
و‘ ه- - -ذا السش- - -ي - -اق ن ّ- -و ه Ãج - -ه - -ودات رئ - -يسض
ا÷مهورية وششجاعته وحنكته السشياسشية وبعد
نظره وسشداد راأيه وذكائه وعزمه وتفانيه مع من
سشبقوه وششعبه من ورائه من اıلصش Úلهذا
ال -وط-ن م-ن ق-وات-ن-ا اŸسش-ل-ح-ة ال-بسش-ل-ة وﬂت-ل-ف
اأجهزة ا’أمن التي دفعت اأغلى ثمن من خÒة
اأبنائها بصشمت وبصش Èوكل من حمل السشÓح
ل-ل-دف-اع م-ن ه-ذا ال-ب-ل-د م-ن شش-ع-ب-ن-ا ال-ع-ظ-يم من

اÛاهدين وضشحايا اŸاأسشاة الوطنية والقوافل
الكبÒة التي سشافرت اإ ¤جنة الفردوسض وباقي
العائÓت القومية.
اأما اŸرحلة ا’أخÒة الذي Áثلها «اŸسشتقبل»
رّك -زت خÓ-ل-ه-ا ال-ت-نسش-ي-ق-ي-ة ع-لى كلمت ÚثقيلتÚ
«ا’قتصشاد والذهنيات».
قال نفسض اŸتحدث :كل هذه التضشحيات وكل
هذا الثمن الغا‹ ’ نÎكه يذهب هباء منثورا
و’ بّد اأن نفيد به اأنفسشنا وبÓدنا ونكون جديÚ
اأك ،ÌمÈزا اأّن «مششكلة ا÷زائري ‘ Úاأغلب
ا’أحيان مششكلة ذهنيات»
كما ششّدد على ضشرورة اأن يكون «اقتصشادنا هو
الهدف ا’أول على درب طريقنا القادم ويكون
م -ن -ت -ج -ا خ -ال -ق -ا ل -لÌوات ال-دائ-م-ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن
ال-ط-ف-ي-ل-ي-ة وال-ت-ط-ف-ل والسش-ط-ح-ي-ة م-ع-تمدا على
ال-ع-ل-م وال-ع-ل-م-اء وال-رق-م-ن-ة وال-بحث العلمي واأن
تطغى عليه النظرة ا’إسشÎاتيجية بعيدة اŸدى
وسشياسشة تششاركية ‘ اختيار اŸششاريع اŸنتجة
التي توؤمن الÌوة الدائمة للبÓد وتقّلصض من
ا’سشتÒاد».
اأضشاف قائ :Óالروح الوطنية ماتت ودفنت عند
الكث ،Òلذلك نحن مدعوون للقيام بثورة فكرية
لتغي Òدهنياتنا واأفكارنا واأن نرّكز على تقديسض
العمل واŸردودية البششرية وحسشن ا’أخÓق ونبذ
روح ا’ت -ك -ال و“ج -ي-د ال-ع-ل-م وال-ع-ل-م-اء وسش-ح-ق
الغشض والغششاشش ،« Úموؤكدا ‘ الوقت نفسشه على
« ا÷د وا÷دية وا÷ودة والقوة والسشرعة ‘ كل
ما نقوم من تخطيط وتنفيذ واإنفاق ،بعيدا عن
ا’رŒالية والÓمبا’ة حتى نحافظ على هذه
النعمة التي ’ يقدرها الكث Òمنا»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس نقابة الناقل Úاÿواصس ،بوشسريط لـ»الشسعب»:

 25مليون طن من أألدوية أŸقلدة ‘ سسبتم2017 È

رف ـ ـ ـع أأسسع ـ ـ ـ ـار نقل أŸسسافرين غـ ـÒ
مطروح نهائيا ‘ ألوقـ ـ ـت أ◊ ـ ـا‹

دعا الÈوفيسسور كمال داود أاسستاذ ‘ التكنولوجية الصسيدلنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا إا¤
تشسجيع الباحث Úا÷زائري Úعلى مسستوى ا÷امعات ومرافقتهم من طرف اŸتعامل Úالصسناعي ‘ ÚاÛال الصسيدل،Ê
لطنان من اŸسسحوق الصسيدل Êبسسبب اÿطأا
بحكم كفاءتهم وخÈتهم ‘ اŸيدان ،مشسÒا إا ¤أانه سسنويا يتم رمي مئات ا أ
‘ خلط اŸواد.

قال رئيسس النقابة الوطنية للناقل Úاÿواصس عبد القادر بوشسريط ،أامسس،
إانه ل توجد أاي نية لرفع أاسسعار تذاكر وسسائل النقل بالقطاع اÿاصس ،داعيا
إا ¤ضسرورة تخفيضس اسستهÓك الوقود لدى بعضس اŸؤوسسسسات ‘ القطاع العام
Ÿواجهة السستهÓك القياسسي ،وليسس اللجوء إا ¤رفع أاسسعاره مثلما سسيتقرر ‘
قانون اŸالية .2018

لطنان من اŸسسحوق الصسيدل Êبسسبب أاخطاء ‘ خلط اŸواد
رمي مئات ا أ

سسهام بوعموشسة

أبرز ألÈوفيسسور دأود على هامشض
أن- -ع- -ق- -اد أŸل- -ت- -ق- -ى أل- -ث -ا Êح -ول
أل -ه-ن-دسس-ة ألصس-ح-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ب-اب
ألزوأر ،دور ألكفاءأت ألوطنية ‘
ت -ط -وي -ر أıاب -ر وإأي -ج -اد أ◊ل-ول
ل -تصس -ن-ي-ع أألدوي-ة ،ق-ائ Ó-إأن ه-دف
أŸل -ت -ق -ى أل -ب -حث ع -ن ح-ل ي-رب-ط
أ÷ام -ع-ة وأل-ب-اح-ث Úع-ل-ى مسس-ت-وى
أıابر ،من خÓل إأحضسار باحثÚ
ﬂتصس Úل -ع -رضض ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
ج -دي -دة تسس -م-ح ب-اك-تشس-اف إأن ك-ان
أل- -دوأء أو أŸسس- -ح- -وق ألصس -ي -دلÊ
حقيقيا أو مقلدأ ،وكذأ أسستخرأج
أحسس- -ن أألب- -ح- -اث ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
أ÷امعة.
وأضساف أن هناك عشسر جامعات
‡ث -ل -ة ‘ أŸل -ت -ق -ى ،و” أخ -ت -ي-ار
أفضس-ل أألع-م-ال أل-ب-ح-ث-ي-ة ،إلظ-ه-ار
للمتعامل Úألقتصسادي Úأن هناك
ك -ف -اءأت ج -زأئ -ري -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى
أ÷ام -ع -ة أ÷زأئ-ري-ة ي-ن-ب-غ-ي وضس-ع
أل -ث -ق -ة ف -ي -ه -م ،وم -رأف -ق -ت -ه-م ألن
أع -م -ال -ه -م م-عÎف ب-ه-ا م-ن ط-رف
أıتصس Úأألجانب وهناك ÷نة
علمية تختار أألبحاث أ÷يدة ،كما
أن ه -ذه أل -ك-ف-اءأت Áك-ن-ه-ا إأي-ج-اد
أ◊لول للمشساكل أŸطروحة دأخل
مصسانع أألدوية.
وأشس- - -ار إأ ¤أن أل - -ط - -ب - -ع - -ة أألو¤
ل-ل-م-ل-ت-قى سسنة  2013ت-ن-اولت عدة
م- -وأضس -ي -ع ،وه -ذه ألسس -ن -ة شس -ه -دت
حضسور عدة ﬂابر إلنتاج أألدوية
و” حصسرها ‘ موضسوع أŸسسحوق
ألصسيدل ،Êباعتباره أŸادة أألو¤
أŸسس- -ت -ع -م -ل -ة ‘ تصس -ن -ي -ع أألدوي -ة
وأألك - -ي - -اسض م - -ن ط- -رف أıاب- -ر
ب -نسس -ب -ة أك Ìم-ن  .٪80م -ؤوك-دأ أن-ه
بدون بحث ل توجد حلول وينبغي
ع-ل-ى ألصس-ن-اع-ي Úتشس-جيع ألباحثÚ
ومسس -اع -دت -ه -م.ع -ل-م-ا أن-ه سس-ت-ك-ون
هناك طبعة ثالثة.

جÓل بوطي

وحسسب أسس - - - - - -ت- - - - - -اذ ت- - - - - -خصسصض
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة ألصس-ي-دلن-ي-ة ،ف-إان
أŸشسكل أŸطروح هو أÿلط ‘
أ÷رع - -ات وع - -دم أل - -ت - -ح - -ك - -م ‘
ألتكنولوجيات‡ ،ا يؤودي إأ ¤رمي
م- -ئ- -ات أألط- -ن- -ان م- -ن أŸسس -ح -وق
ألصس -ي -دل Êسس -ن -وي -ا ،وه -ذأ م-ع-ن-اه
ضسياع مÓي Òألدولرأت.
و‘ رده ع- - - -ن سس- - - -ؤوأل ج- - - -ري - - -دة
«ألشس - -عب» ح - -ول ع - -دد أل- -ط- -ل- -ب- -ة
أŸسس- -ج -ل ‘ Úشس -ع -ب -ة أل -ه -ن -دسس -ة
ألصسيدلنية ألتي أنطلقت ‘ 2004
وت - -ع - -رف إأق - -ب - -ال ك - -بÒأ ،أوضس - -ح
ألÈفسسور دأود أنه ” تكوين أول
فوج من ألطلبة ‘ أŸاسس Îبنظام
«أل.أم.دي» سس- -ن- -ة  ،2007ب- -فضس- -ل
أŸاجسس - -ت Òوأل - -دك - -ت - -ورأه أل - -ت - -ي
أن -ط -ل-قت ب-ج-ام-ع-ة ب-اب أل-زوأر ”
فتح ألتخصسصض بجامعات ألوليات
ألدأخلية ،ألتي تقÎح هذه ألشسعبة.
‘ ه- - -ذأ ألصس - -دد ،أشس - -ار أسس - -ت - -اذ
أل -ه -ن -دسس -ة أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة إأ ¤أن
أل- -ه -دف م -ن ت -ك -وي -ن أل -ط -ل -ب -ة ‘

تخصسصض ألهندسسة ألصسيدلنية هو
ت - -وف Òأإلط- -ارأت ل- -ل- -ع- -م- -ل ب- -ع- -د
تخرجهم مباشسرة ‘ مصسانع إأنتاج
أألدوية ،وأيضسا ألسسماح لهم بالقيام
ب -أاب -ح -اث ع -ل -ى مسس -ت -وى أıاب -ر
سسنويا نفتح ثÓث مناصسب دكتورأة،
ب -ح -يث أن -ه ه -ذه ألسس -ن -ة سس -ت -ك -ون
مسسابقة ‘ أكتوبر ،مرجعا ألعدد
أل- -ق- -ل- -ي- -ل ل- -ل- -م- -ن- -اصسب إأ ¤ن -قصض
أŸؤوط -ري -ن أŸت -خصسصس ‘ Úه -ذه
ألشسعبة.
وأضساف أنه سسنة  2007كان عدد
أل- -ط- -ل- -ب- -ة أŸسس- -ج- -ل ‘ Úشس- -ع -ب -ة
أل-ه-ن-دسس-ة ألصس-ي-دلن-ية 13 ،طالبا،
وحاليا أصسبح ألعدد  130طالب ،أي
ب -ارت-ف-اع  90ب -اŸائ -ة ،م -ؤوك -دأ أن
ج -ام -ع -ة ه -وأري ب -وم -دي -ن ل -دي-ه-ا
أإلم-ك-ان-ي-ات ل-ت-دريسض أل-ط-ل-بة ولها
عÓقات مع أجانب إلرسسال ألطلبة
للقيام بÎبصسات بدول أوروبية.
و‘ سسؤوأل حول تقليد أألدوية ‘
أ÷زأئر ،قال ألÈوفيسسور دأود إأنه
يجب أن نتوفر على آألت دقيقة

Ÿعرفة ذلك مثل جهاز «ما –ت
أ◊م- -رأء» أŸسس- -ت -ع -م -ل ب -ف -رنسس -ا،
مؤوكدأ أن كل أألدوية ألتي تسستورد
أو تصس - - -ن - - -ع ‘ أ÷زأئ- - -ر “ر عÈ
أ Èıأل- -وط- -ن -ي Ÿرأق -ب -ة أŸوأد
ألصس -ي -دلن -ي-ة ،ألن ل-دي-ه-م إأط-ارأت
تكتشسف ألتقليد و“نح ألÎخيصض
لسستهÓك ألدوأء.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أسس-ت-ع-رضض ألÈفسس-ور
«ج-ون ب-ي-ار دوب-وسست» م-ن ج-ام-ع-ة
ب - -وردو ب - -ف - -رنسس- -ا أح- -دث ج- -ه- -از
لكتشساف ألغشض وألتقليد وتطبيقه
على أŸوأد ألصسيدلنية ،قائ Óإأنه
من  12إأ 19 ¤سسبتم“ 2017 Èكنت
مصس- - -ال- - -ح ألشس- - -رط- - -ة أل- - -دول - -ي - -ة
«أألنÎب-ول» خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ل-ه-ا م-ن
حجز ما قيمته  25مليون طن من
أألدوي - -ة أŸق - -ل - -دة وغ Òق - -اب - -ل - -ة
لÓسستهÓك ،مشسÒأ إأ ¤أنه حسسب
إأحصس -ائ -ي -ات أŸن -ظ -م -ة أل -ع -اŸي -ة
للصسحة فإان قيمة أألدوية أŸقلدة
سسنة  2014كانت  200مليار دولر
بعدما كانت  75مليار سسنة .2010

تنديدا بقوائم النتخابات اÙلية

مناضسلو وأأعضساء أآلفÓن بعنابة ‘ وقفة أحتجاجية
نظم ،أامسس ،بسساحة الثورة بعنابة،
مناضسلو وأاعضساء قسسمات حزب جبهة
التحرير الوطنيÃ ،حافظة عنابة
وا◊جار ،وقفة احتجاجية تنديدا
بقوائم النتخابات اÙلية اŸقررة يوم
 23نوفم ÈاŸقبل ،حيث ” اختيارها ـ
حسسب اÙتج Úـ من قبل أاناسس غرباء
لفÓن ،والذين ل
ودخÓء على حزب ا آ
تربطهم أاي عÓقة به.

ألوطني ،إأ ¤جانب تكليف مناضسل Úنزهاء لدرأسسات
ملفات ألÎشسح لÓنتخابات أÙلية من جديد.
ويشسهد أ◊زب ألعتيد حالة من ألغليان ،منذ أإلفرأج
عن قوأئم حزب جبهة ألتحرير ألوطني بعنابة ،حيث
أكد أÙتجون أن هذه ألوقفة تدخل ‘ إأطار حماية
حزب جبهة ألتحرير ألوطني من ألتÓعبات ،دأعÚ

ÓفÓن للتدخل ألعاجل ،أمام هذأ ألوضسع
أألم Úألعام ل أ
أÿط ،Òوإألغاء ألقوأئم لوضسع حد ıتلف ألتجاوزأت
ألتي تضسر Ãصسلحة أ◊زب ،حيث أعتمد ‘ أختيار
أÎŸشس -ح Úع -ل -ى أÙسس -وب -ي-ة وأŸوألة ،وخ-رق ك-ل
ألتعليمات وخاصسة رقم  ،12وإأقصساء إأطارأت أآلفÓن ‘
عنابة وترتيبهم ‘ آأخر ألقوأئم.

أأسساتـ ـ ـذة ثانوي ـ ـة نحـ ـ ـ ـ ـال م ـ ـ ـ ـرزوق بسسي ـ ـ ـ ـدي بوبكـ ـ ـر يحتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
ألضسغط ،رئيسض جمعية أولياء ألتÓميذ ألذي –دث
إألينا أكد أن ما يقع يعود إأ ¤بعضض سسلوكات ألشسباب
‘ ﬁاصسرة ألتلميذأت خاصسة أ÷هة أ÷نوبية من
ألثانوية وهذأ يتطلب أليقظة .ألطلبة ومن خÓل
ه-ذه أل-وق-ف-ة ألح-ت-ج-اج-ي-ة ط-ال-ب-وأ ب-ف-ت-ح أŸطعم
أŸغلق ‘ وجههم منذ أنطÓق ألدرأسسة أإ ¤يومنا
هذأ وتوف Òأألمن لهذه ألثانوية ألتي باتت مهجورة
عن ألنسسيج ألعمرأ Êعند ﬂرج ألبلدية وÃحاذأة
أل- -ط -ري -ق أل -وط -ن -ي رق -م  6ك -م -ا ط -الب أل-ط-ل-ب-ة
أŸسس-ؤوول ÚأÙل-ي Úب-ت-ن-ف-ي-ذ أل-وع-ود أل-ت-ي ط-اŸا
أنتظروها.
لنارة Ãحطة
سسائقو السسيارات يطالبون با إ
البنزين قروج زحزاح
أشستكى بعضض سسائقي ألسسيارأت من مرتادي ﬁطة
أÿدمات وتوزيع ألبنزين أŸتوأجدة Ãنطقة قروج
زحزأح ألتابعة إأقليميا لبلدية ع Úألسسلطان ،حيث

أن أÙطة هي ألوحيدة أŸتوأجدة على مسستوى
ألطريق ألوطني رقم  92ألرأبط ب Úسسعيدة وبالول
على مسسافة “تد ألك Ìمن  40كم ،إأل أنها توجد
خ -ارج أÿدم -ة ب -دأي -ة م-ن ألسس-اع-ة أل-ع-اشس-رة ل-يÓ-
ل -ظ -روف ق -اه -رة م -ن -ه -ا أن -ع-دأم أإلن-ارة وصس-ع-وب-ة
أل -ط-ري-ق ،م-ا ج-ع-ل أŸن-ط-ق-ة ت-ب-دو ‘ ع-زل-ة رغ-م
أهمية أŸسسار وكÌة أ◊ركة على مسستوأه باعتباره
همزة وصسل ب Úوليتي سسعيدة وتيارت ويتوأجد به
ألعديد من أÙاجر وألشسركات .كما طالب بعضض
قاطني أŸنطقة بوضسع أŸمهÓت وتوف Òأإلنارة
ألÓزمة لضسمان سسÓمة أألشسخاصض وحتى قطعان
أŸاشسية رغم إأقرأرهم بجودة أÿدمات أŸضسمونة
من طرف أÙطة ألتابعة ألحد أÿوأصض أŸدعو
قاسسم عبد ألكر.Ë

سسعيدة :ج.علي

أŸال -ي-ة  2018ت - -شس Ò- -إأ ¤أن
م - -ع- -دلت أسس- -ت- -هÓ- -ك أŸادة
أل- -ط- -اق -وي -ة ‘ أرت -ف -اع ك -ب،Ò
أألمر ألذي أدى با◊كومة أإ¤
م- -ب -اشس -رة إأج -رأءأت ك -ه -ذه ‘
إأطار سسياسسة ترشسيد ألنفقات.
ل-ك-ن أل-زي-ادة أŸت-وق-ع-ة حسسب
بوشسريط ‘ سسعر ألبنزين بـ٪5
سستكون لها نتائج سسلبية على
ك- -ل أل- -ق- -ط- -اع -ات أŸت -ع -ل -ق -ة
بالنقل ،سسيما بقطاع ألتجارة،
وأŸسس -اف -ري -ن ،م -ؤوك-دأ أن م-ن
ح -ق أصس-ح-اب م-وؤسسسس-ات ن-ق-ل
أŸسس -اف -ري -ن رف-ع أألسس-ع-ار ‘
حال أرتفع سسعر ألبنزين بهذه
ألنسسبة.
أما بخصسوصض ألزيادة ‘ مادة
أŸازوت أŸقرر رفعها بنسسبة
 ٪2فلن يكون لها تأاث Òمباشسر
ع- -ل -ى أل -ق -ط -اع أÿاصض ،ك -ون
ألنسسبة غ ÒكبÒة ،موضسحا أن
نسسب أسستهÓك ألقطاع ألعام
كبÒة مقارنة بالقطاع أÿاصض
وÁكن وصسف ذلك بالتبذير ‘
بعضض أ◊الت.

موقع «الكرية  -نيت» والفيدرالية الوطنية للوكالت العقارية

غياب ألوعي لدى أŸوأطن Úفتح أÛال
أأمام ألسسماسسرة وأŸضسارب ÚلÓحتيال

غياب معرفة اŸواطن بالقوان Úاÿاصسة
باŸعامÓت ‘ ›ال العقارات والسسكن على
وجه اأخصس ،فتح اÛال واسسعا اأمام
السسماسسرة واŸضسارب ،Úالذين سساهموا
بشسكل كب ‘ Òاإلهاب اأسسعار الشسقق،
و‡ارسسة الحتيال ÷لب الزبائن
واسستغÓل حاجتهم اإ ¤السسكن.

وأقع سسوق ألعقارأت ‘ أ÷زأئر ألذي ما يزأل
غ Òمضسبوط ،و أسسعار ألشسقق غ Òمسسقفة،
توقف عندها أŸتدخلون أول أمسض ‘ أللقاء

اشستكوا غياب وسسائل النقل

ن -ظ -م أسس -ات -ذة ث -ان -وي-ة ن-ح-ال م-رزوق ع-ن-د ن-ه-اي-ة
أألسسبوع ببلدية سسيدي بوبكر ألتي تبعد عن مقر
ولية سسعيدة على مسسافة  30كلم ،وقفة أحتجاجية
بسسبب غياب ألنقل أ◊ضسري ألذي  ⁄يول لها أي
أهتمام نظرأ للمسسافة أŸقدرة تقريبا  6كلم ذهابا
وإأيابا يقطعها طلبة وطالبات ألثانوية ‘ غياب
ألوعود بتوف Òهذه أألخÒة.
ويطالب تÓميذ ألثانوية بنقل مدرسسي يقيهم من
أŸع- -ان- -اة ،ك- -م- -ا ت- -ع -ا Êأل -ك -ث Òم -ن أل -ب -ن -ات م -ن
أŸضسايقات ألتي سسببها لهم بعضض ألعاطل Úحيث
ي Ó-ح -ظ ي -وم -ي -ا ‘ ب-عضض أألوق-ات وع-ن-د أÿروج
Œم -ع ع -دد م -ن ألشس-ب-اب أم-ام أل-ث-ان-وي-ة Ÿع-اكسس-ة
أل -ف -ت -ي -ات وك -ثÒأ م -ا أشس -ت-ك-ى أول-ي-اؤوه-ن م-ن ه-ذه
أل -ظ -اه-رة وط-ال-ب-وأ ب-ت-وف Òأألم-ن .ه-ذه أل-ظ-اه-رة
كثÒأ ما حولت مدأخل ألثانوية إأ ¤معارك بÚ
ألشس -ب -ان ل-ذأ غ-ادرن م-ق-اع-د أل-درأسس-ة بسس-بب ه-ذأ

‘ مقابل ذلك أشسار بوشسريط
أن -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى ألسس-ل-ط-ات
م -وأج -ه -ة ألسس -ت-هÓ-ك أل-ك-بÒ
ل-ل-وق-ود ‘ أل-ق-ط-اع أل-ع-مومي،
مقارنة بالقطاع أÿاصض ألذي
ل يسس -ت -ه -لك ك -م-ي-ات ق-ي-اسس-ي-ة
بالنظر إأ ¤نشساطه أÙدود،
قائ« Óإأن رفع سسعر ألبنزين ل
ي- -ن- -اسسب أل- -ن -اق -ل ‘ Úأل -وقت
أ◊ا‹» ،ولكن لبد من إأيجاد
آأليات جديدة Ÿوأجهة تبذير
ألوقود.
وأع -ت ÈأŸت -ح-دث أن أل-زي-ادة
‘ سس - -ع- -ر أل- -وق- -ود بـ  2دينار
جزأئري غ ÒمعتÈة لكن ‘
ح - -ال Œاوزت أل - -زي- -ادة ه- -ذأ
ألسسعر ،فسسيؤودي ل ﬁالة إأ¤
رف - -ع أسس - -ع - -ار ق - -ط - -اع ن - -ق- -ل
أŸسس -اف -ري -ن ون -ق -ل أل -بضس-ائ-ع
وحتى قطاعات أخرى يرتبط
نشس - -اط- -ه- -ا بشس- -ك- -ل ك- -ب Òم- -ع
أسستهÓك ألوقود.
وحسسب أŸت - - - -ح - - - -دث ف - - - -إان
ألزيادأت أŸتوقعة ‘ أسسعار
أل- -وق- -ود أ›ÈŸة ‘ ق- -ان -ون

حياة  /ك

عنابة :هدى.ب

طالب مناضسلو حزب جبهة ألتحرير ألوطني ،خÓل
وقفة أحتجاجية من قيادة أ◊زب ألعتيد ،وعلى رأسسهم
أألم Úألعام جمال ولد عباسض ،إأعادة ألنظر ‘ ألقوأئم
ألتي ل تع Èعن إأرأدة كافة أŸناضسل ÚوأŸناضسÓت
أŸنضس- -وي- -ن –ت ل- -وأء ه- -ذأ أ◊زب ،ح- -يث ط -ال -ب -وأ
بضسرورة أحÎأم عملية ألتقييم ألتي “ت على مسستوى
ألقسسمات و÷انها ،وألتي ” تصسنيفها ‘ جمعيات
عامة حسسب ألتعليمة رقم ◊ 2زب جبهة ألتحرير

ق -ال ب -وشس -ري-ط إأن أسس-ت-هÓ-ك
أل - - -وق- - -ود ‘ أ÷زأئ- - -ر ب- - -ل- - -غ
مسستويات قياسسية ‘ ألسسنوأت
أألخÒة ،مشسÒأ إأ ¤أن رف - - - - -ع
أسسعار ألوقود ‘ قانون أŸالية
أŸقرر تطبيقه ‘  ،2018لن
ت- -ل- -ج- -أا م -ن خ Ó-ل -ه أل -ن -ق -اب -ة
ألوطنية للناقل Úأÿوأصض إأ¤
رف- -ع أسس- -ع- -ار ت- -ذأك- -ر أل- -ن -ق -ل
بالقطاع أÿاصض ،لكن ‘ حال
رفع أسسعار ألوقود بنسسب عالية
Áك -ن أل -ل -ج-وء إأ ¤ذلك ن-ظ-رأ
لوضسعية ألقطاع.
أوضس- -ح ب- -وشس -ري -ط ‘ أتصس -ال
هاتفي مع «ألشسعب» ،أمسض ،أن
أل-ن-ق-اب-ة ل-يسض ل-دي-ه-ا حاليا أي
نية لرفع أألسسعار بعد دخول
ق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة  2018حيز
ألتطبيق ،ألذي قررت أ◊كومة
‘ شس - -ق - -ه ألق - -تصس- -ادي رف- -ع
أسسعار ألوقود بنسسبة  5دينار
ل-ل-ب-ن-زي-ن و  2دي-ن-ار للمازوت،
وذلك ل- -ت- -ف- -ادي ألسس- -ت -ه Ó-ك
أل-وأسس-ع م-ن ج-ه-ة وأŸسس-اه-مة
‘ ت -ق -ل -يصض ف -ات-ورة أسس-تÒأده
من أÿارج من جهة أخرى.
ل -ت -ف -ادي رف -ع أألسس -ع-ار أقÎح
بوشسريط أن تكون ألزيادة ‘
أسسعار ألوقود مقبولة ومنطقية
بالنظر إأ ¤ألوأقع ألذي يشسهده
قطاع ألنقل أÿاصض ،مؤوكدأ أن
أي زي -ادة م -رت -ف -ع-ة ‘ أسس-ع-ار
أل -وق -ود سس -ت -ؤودي مسس-ت-ق-ب Ó-ل
ﬁال -ة إأ ¤رف -ع أسس-ع-ار أل-ن-ق-ل
سس -وأء ل -ل -مسس -اف -ري -ن أو ح -ت -ى
لناقلي ألبضسائع.

أŸن -ظ -م ب -ال-ق-ب-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ،م-ن ق-ب-ل م-وق-ع
«أل -ك -ري -ة  -ن -يت» ب -ال -ت -ع -اون م-ع أل-ف-ي-درأل-ي-ة
أل -وط -ن -ي -ة ل-ل-وك-الت أل-ع-ق-اري-ة «ف-ن-اي» ،ح-ول
أ÷وأنب أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ح-وي-ل وأل-ب-ي-ع
وع-ق-ود أŸلكية .وت-ع-د ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة أل-ثالثة
ل Ó-أي -ام أل -ت -وع -وي -ة ح -ول أŸسس -ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ال -ع -ق-ار حسسب م-ا ج-اء ‘ أل-ب-ي-ان ألصس-ح-ف-ي
ألذي نشسر ‘ موقع «ألكرية  -نيت» أŸوقع من
قبل صساحب هذه ألبوأبة ألإلكÎونية لطفي
رمضس - -ا ،Êوأل - -ذي ت - -ط - -رق م - -ن خ Ó- -ل - -ه أإ¤
ألتعامÓت ألتي يشسوبها ألغموضض ،أو بالأحرى
غ Òألقانونية.

ألتعامÓت ألعقارية يسسيطر عليها ألوسسطاء غ ÒألشسرعيÚ

وق -د ذك -ر صس -احب م -وق -ع «أل-ك-ري-ة ـ ن-يت» ل-ط-ف-ي
رمضسا ‘ Êتدخله بالقانون ألعقاري ألذي يتميز
ب -ن -وع م -ن أل -ت -ع -ق-ي-د ،و–دث ع-ن أıاط-ر أل-ت-ي
يتكبدها أŸوأطن ،وأÿدع ألتي يقع ضسحيتها ‘
تعامÓت ألبيع أو ألشسرأء «‘ سسوق غ Òرسسمية
يسسيطر عليها ألوسسطاء» ،ألذين يجرون ورأء ألربح
ألسس -ري -ع ،وي -ق -دم -ون أل -ع -ق -ار ل -ل -زب -ون خ-ال-ي-ا م-ن
أÿصسائصض ألتي يتضسمنها ألقانون.
أكد رمضسا Êأنعدأم أŸعرفة بهذأ أÛال للعديد
من أألشسخاصض حول أشسكال متعددة أŸتعلقة بنقل
أŸل- -ك -ي -ة أل -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ألسس -وق أ÷زأئ -ري م -ن
أŸشسÎي وأل -ب-ائ-ع ،وألف-ت-ق-ار إأ ¤أل-وع-ي ب-أاح-ك-ام
أل- -ق- -ان -ون ‘ ه -ذأ أÛال ،ج -ع -ل م -ن ألسس -ه -ل أن

“ارسض ضس -ده -م ﬂت -ل -ف أن -وأع أ◊ي -ل ،م -ا ج-ع-ل
أŸوق - -ع أإلل - -كÎو ÊأŸت - -خصسصض ‘ أل - -ع- -ق- -ارأت
«أل -ك -ري -ة ن -يت» ،ف -ت -ح أÛال وألسس-م-اح ıت-ل-ف
أŸتخصسصس ÚأŸعني Úبهذأ أŸوضسوع ،مثل وكÓء
أل -ع -ق -ارأت ،وأŸوث -ق ÚوأŸروج ÚوأŸم-ث-ل Úم-ن
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل-لضس-رأئب ،أسس-ت-ع-رأضض ج-م-ي-ع
أ÷وأنب ذأت ألصسلة أŸبيعات للمعامÓت ألعقارية
‘ بلدنا.
كما أشسار إأ ¤أن ألهدف ألرئيسسي لهذأ أللقاء،
ألذي ينتظره أŸهنيون ،تثقيف أŸشسÎين وألبائعÚ
من خÓل ألتعريف با÷وأنب ألقانونية أŸتعلقة
بصسفقة بيع أŸمتلكات غ ÒأŸنقولة ،وألدور ألذي
يضسطلع به ألوكيل ألعقاري ‘ تأام Úهذه أألخÒة.

م- -ن ج- -ه -ت -ه –دث ع -ب -د أ◊ك -ي -م ع -وي -دأت رئ -يسض
ألفيدرألية ألوطنية للوكالت ألعقارية بالتفصسيل عن
ألرسسوم ألتي يفرضسها وكÓء ألعقارأت ‘ صسفقة ألبيع،
مشسÒأ إأ ¤موقف «فناي» ‘ عام  ،2009مشسÒأ إأ¤
نسسب ألتعامÓت ألتي تعود للوكÓء ألعقاري ،Úتصسل إأ¤
 ‘ ٪6بلجيكا ‘ ٪5 ،أŸغرب وتونسض ،مقابل ‘ ٪1
أ÷زأئر.
وكان قد أعلن ذأت أŸتحدث ،أن أك Ìمن  ٪80من
أŸعامÓت ألعقارية تتم خارج أإلطار ألرسسمي ،مؤوكدأ
أن ألسسماسسرة وأŸتدخل Úغ Òألشسرعي ‘ Úسسوق
ألعقار ،هم ألذين يحددون أألسسعار ويتÓعبون بها،

دأعيا ألدولة إأ ¤ضسرورة ألتدخل لتنظيم ألسسوق وحماية
أل-وك-ي-ل أل-ع-ق-اري ،م-ع-تÈأ أن أل-وك-ي-ل أل-ع-ق-اري ي-وأج-ه
مشساكل كبÒة ،حيث أصسبح هو أ◊لقة ألضسعيفة ‘ سسوق
ألعقار و‘ أŸعامÓت.
وإلحدأث توأزن ‘ سسعر ألعقار ‘ أ÷زأئر ،كانت قد
ط -ال -بت أل -ف -ي -درأل -ي-ة ب-إانشس-اء ÷ن-ة مشسÎك-ة ب Úع-دة
وزأرأت ،تضسم كل من وزأرة ألسسكن وألعمرأن ،ألتجارة،
ووزأرة أŸالية ،وكذأ مديرية ألضسرأئب ،لوضسع حد
ل-ل-تÓ-ع-ب-ات أل-ت-ي –دث م-ع أÙضس-ري-ن أل-قضسائي،Ú
حيث ل يتم أإلعÓن عن ألقيمة أ◊قيقية للعقار ﬁل
ألبيع وألشسرأء.

نسسب تعامÓت ألوكÓء أ÷زأئري Úل تتعدى ٪1

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انتهاء المرحلة األولى إلزالة أاكبر حي قصصديري بوسصط سصكيكدة
أشسرف حجري درفوف وألي سسكيكدة ،على عملية ترحيل  2000عائلة بحي صسالح
ب -وأل -ك-روة أل-قصس-دي-ري «أل-م-اتشس» إأل-ى سس-ك-ن-ات أج-ت-م-اع-ي-ة ج-دي-دة ب-ح-ي-ي مسس-ي-ون
لحياء ألجديدة ألتي تضسم
لقطاب ألسسكنية ألتي تعد من بين أ أ
وألزفزأف ،وهي أ أ
أكبر برأمج ألسسكن ألجتماعي بالولية .وكانت ألعائÓت ألمسستفيدة على موعد مع
لول ألسس-بت ،أل-ت-فت ح-ول ألسس-ل-ط-ات
أل -ت -رح -ي -ل ف -ي وقت م -ب -ك -ر م -ن صس -ب-اح أمسس أ أ
ألولئية ،تعبيرأ عن فرحهم بعد تحقق ألحلم ألذي أنتظروه طيلة سسنوأت عديدة.
سسكيكدة :خالد ألعيفة
رغم حسصرتهم إا’ أانهم اقتنعوا بوعود المسصؤوول
اأ’ول على الو’ية الذي كان صصريحا معهم،
ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-مت وسص-ط ظ-روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ب -أان -ه سص -ي -درسص ك -ل ال -ح -ا’ت ب -ع -د ع -م-ل-ي-ت-ي
محكمة ،والتي تعد اأ’ولى من نوعها في تاريخ الترحيل ويأاخذ كل من تتوفر فيه الشصروط
الو’ية ،اسصتهدفت  2000عائلة كمرحلة أاولى ،سصكنا يليق بكرامة المواطن.
على أان تتواصصل باقي عمليات اإ’سصكان في  15ع-م-ل-ي-ة ت-ه-دي-م ال-ب-ي-وت ال-قصص-ديرية كانت جد
أاكتوبر من السصنة الجارية ،وهو ما أاكده الوالي صص-ع-ب-ة ب-م-دخ-ل ال-ح-ي ل-ت-راصص ال-بيوت ووجود
ل- -لسص- -ك- -ان ،ل- -تشص- -م- -ل أايضص- -ا سص- -ك- -ان اأ’ح -ي -اء البعضص في مرتفعات صصعبة ،إاضصافة إالى ضصيق
القصصديرية في كل من بوعباز ،بحيرة الطيور ،ال -ط-ري-ق ال-م-ؤودي ل-لسص-ك-ن-ات وال-ح-ج-م ال-ك-ب-ي-ر
ال -زف -زاف  1وال -زف -زاف  ،2ع - -ل - -م - -ا أان ذات للشصاحنات المسصتعملة من ناحية أاخرى ،مما
اإ’جراءات الخاصصة باإ’سصكان سصتشصمل أايضصا عطل العملية في صصبيحة اليوم اأ’ول إا’ أانه
قاطني السصكن القديم المهدد با’نهيار ،بقلب بعد ذلك أاصصبحت العملية أاكثر سصÓسصة ،كما
ب -ل -دي -ة ع -اصص-م-ة ال-و’ي-ة ،إاضص-اف-ة إال-ى ط-ال-ب-ي وقفت «الشصعب» على ظاهرة لفتت ا’نتباه هي
قيام أاصصحاب السصكن الهشص بتجميع كل أانواع
السصكن ا’جتماعي.
وقد تنقل الوالي رفقة رئيسص المجلسص الشصعبي الحديد من الصصفائح واأ’بواب وغيرها وبيعها
الو’ئي والسصلطات اأ’منية والمدنية ،إالى حي لتجار قدموا من عدة مناطق من الو’يات
صصالح بوالكروة القصصديري حيث عاين جانبا الشص -رق -ي-ة لشص-راء ه-ذه ال-م-خ-ل-ف-ات وه-و اأ’م-ر
مهما من عملية الهدم ،مؤوكدا أانها سصتشصمل الذي سصاهم في تعطيل عملية الهدم من قبل
فقط العائÓت المعنية بالترحيل ،مشصيرا إالى « السصلطات المكلفة بذلك.
أان السص -ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-مسص-ت-ل-م-ة وب-اق-ي وخصصت ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -رح- -ي -ل سص -ك -ان ال -ح -ي
الحصصصص التي يجري بها اإ’نجاز في الوقت القصصديري « الماتشص» وذلك على  03مراحل،
الحالي ،سصتكفي إ’سصكان باقي العائÓت التي ’ اأ’ولى تخصص حوالي  2000مسصتفيد بكل من
تزال تقطن في بيوت هشصة وبالتالي القضصاء «مسص -ي -ون» ،و»ال -زف -زاف» اأ’ح -ي -اء ال -ج-دي-دة،
والمرحلة الثانية خÓل النصصف اأ’ول من شصهر
نهائيا على البيوت القصصديرية».
وكانت جريدة «الشصعب» متواجدة في السصاعات أاك -ت-وب-ر ال-ق-ادم ،وي-ك-ون م-ن ضص-م-ن-ه-ا  211من
اأ’ول- -ى م -ن ب -داي -ة ت -ه -دي -م ال -ب -ي -وت ال -هشص -ة ،الذين أانصصفتهم عملية دراسصة الطعون ،إاضصافة
وحضصرت عملية الترحيل التي كانت في أاجواء إال -ى سص -ك -ان ح-ي ال-زف-زاف  1و ،2أام-ا ع-م-ل-ية
اح-ت-ف-ال-ي-ة ،وال-ف-رح-ة ب-ادي-ة ع-ل-ى سص-كان الحي الترحيل الثالثة والرابعة والخامسصة ،فسصتأاتي
القصصديري ،رغم وجود حا’ت لم تسصتفد من بعد ا’نتخابات المحلية ،وذلك تفاديا مثلما
الترحيل أ’سصباب عدة ،ورغم ذلك فأاصصحابها ق -ال ال -وال -ي ’سص -ت -غ Ó-ل ال -ع -م -ل -ي -ة أ’غ -راضص

تقلبات ألطقسس ببوسسعادة وعين ألملح في مسسيلة

أامطار طوفانية تخلف مقتل شصخصص وتعزل عدة أاحياء

ان -ت -خ -اب -ي -ة ،وتشص -م -ل سص-ك-ان ب-ح-ي-رة ال-ط-ي-ور،
بوعباز ،المدينة القديمة وأاصصحاب الملفات
من السصكن ا’جتماعي.
وقد طمأان درفوف سصكان الو’ية بقرب توزيع
السص -ك -ن ب -م -خ -ت -ل -ف أان -م -اط -ه خ-اصص-ة السص-ك-ن
ا’ج -ت -م-اع-ي ،ح-يث صص-رح ف-ي ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة
ب -دي -وان ال-و’ي-ة ع-ن م-ب-اشص-رة ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل
سص -ك -ان ال -ح -ي ال -قصص -دي -ري «ال -م -اتشص» ،ب -ع-د
ا’نتهاء من دراسصة الطعون التي قدمت بشصان
ال -ق -وائ -م ال-ت-ي أاف-رجت ع-ل-ي-ه-ا ذات ال-مصص-ال-ح
بخصصوصص ا’سصتفادة من السصكن لصصالح الحي
الهشص السصالف الذكر» ،حيث بلغت  986طعن
من مختلف اأ’حياء ،تمت دراسصتها في مدة 10
أايام ،واسصتدراك  211عائلة تم منحها السصكن
بعد التأاكد من وضصعيتها ،وسصتخضصع إ’جراء
ال-ق-رع-ة ’خ-ت-ي-ار سص-ك-ن-ات-ها وإاتمام اإ’جراءات
اإ’دارية اأ’خرى» ،وأاوضصح في هذا الشصأان «ان
الباب مازال مفتوحا لدراسصة الحا’ت التي لم

حالة أسستنفار قصسوى بسسيدي
بلعباسس

وفاة امرأاة جرفها
فيضصان الوادي بتÓغ

أاحدثت فياضصانات شصهدتها ،ليلة أامسص اأ’ول ،بلدية
تÓغ ،جنوب سصيدي بلعباسص ،حالة اسصتنفار قصصوى ،بعد
أان جرفت المياه امرأاة وتسصببت في عديد الخسصائر
ال-م-ادي-ة ،ف-ب-م-ج-رد ارت-ف-اع م-نسص-وب ال-وادي ال-مار عبر
إاق -ل -ي-م ال-ب-ل-دي-ة وف-يضص-ان-ه ،سص-ارعت مصص-ال-ح ال-ح-م-اي-ة
المدنية والسصلطات المحلية وفي مقدمتها والي الو’ية
إال -ى ع -ي-ن ال-م-ك-ان ح-يث سص-خ-رت ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-دخ-ل 16
شصاحنة نجدة 08 ،سصيارات إاسصعاف 140 ،عون الحماية
ال-م-دن-ي-ة ب-م-خ-تلف الرتب و 8غ-ط-اسص-ي-ن ،وقد نجحت
الفرق في إانقاذ  5أاشصخاصص من موت محقق في حين
تواصصلت عمليات البحث عن المرأاة المفقودة قبل أان
يتم العثور عليها جثة هامدة بعد  7سصاعات من البحث
بالمكان المسصمى قرية اللوزة بلدية تنيرة على بعد
حوالي  20كلم من المكان الذي جرفت به ،الضصحية
المتوفية البالغة من العمر  29سصنة حولت مباشصرة إالى
مصصلحة حفظ الجثث بالمسصتشصفى الجامعي بسصيدي
بلعباسص.

سسيدي :غ شسعدو

لمطار ألطوفانية ألتي تسساقطت مسساء أول أمسس ببوسسعادة وعين ألملح
خلفت أ أ
بولية ألمسسيلة ،خسسائر بشسرية ومادية وأغرقت وعزلت أحياء بكاملها في أقل من
لودية وقطع ألعديد من ألطرق
نصسف سساعة من ألتسساقط ،كما تسسببت في جريان أ أ
لشسجار وبعضس ألسسيارأت ألتي كانت تحاول أجتياز
ألوطنية وألولئية وجرفت أ أ
ألطرق ألمنخفضسة ألتي غمرتها ألمياه.
ألمسسيلة :عامر ناجح
أاك-د ال-م-ك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م ع-ل-ى مسص-ت-وى مديرية
الحماية المدنية بÓل نعجي لـ» الشصعب» أان
اأ’مطار التي تهاطلت على مدينتي بوسصعادة
وعين الملح مسصاء أاول أامسص اسصتدعت تسصجيل
 13ت -دخ  Ó-ع -ب -ر م-خ-ت-ل-ف ال-م-ن-اط-ق ت-خصص
اإ’سصعافات والمعاينات الميدانية واإ’نقاذ كان
أاهمها إانقاذ شصباب كان رفقة شصيخ يبلغ من
العمر  69سصنة لقي حتفه بعد أان جرفتهما مياه
واد الرمانة ببوسصعادة بينما كانا يعبران الوادي
على متن سصيارة من نوع بيجو  205لتفاجئهم
سصيول جارفة كانت سصببا في إاغراقهما ووفاة
الشصيخ الذي تم نقل جثته إالى مسصتشصفى رزيق
البشصير بمصصلحة حفظ الجثث ،وكذا تسصجيل
عمليات امتصصاصص واسصعة للمياه عبر العديد
من اأ’ماكن من بينها ملعب بوسصعادة الذي
تأاخرت به المباراة التي جمعت أامل بوسصعادة

ومولودية العلمة بنصصف سصاعة كاملة بسصبب
اأ’مطار المتهاطلة.
في حديث لسصكان بعضص اأ’حياء الذين أارجعوا
سص -بب غ -رق ال -ع -دي-د م-ن اأ’ح-ي-اء وال-م-حÓ-ت
ال -ت -ج -اري -ة ب -م -ي -اه اأ’م -ط -ار إال -ى ع -دم ق -درة
البالوعات على امتصصاصص الكميات المتسصاقطة
وف - -ي ب- -عضص اأ’ح- -ي- -اء اأ’خ- -رى إال- -ى انسص- -داد
غ -ال -ب -ي -ت -ه -ا بسص-بب ع-دم إاع-ادة ت-أاه-ي-ل-ه-ا ب-ع-د
اأ’مطار اأ’خيرة التي تسصاقطت في اأ’شصهر
الماضصية وكذا لغياب التهيئة الحضصرية على
غرار شصارع الخمسصين أاو كما يعرف بشصارع
م -ف -دي زك -ري -اء .ك -م -ا اضص-ط-ر ب-عضص السص-ك-ان
القطنين في البيوت الهشصة لمغادرتها خوفا من
سصقوطها والبقاء لدى الجيران واضصطر العديد
م -ن مسص -ت -ع-م-ل-ي ال-ط-رق إال-ى ع-دم ال-م-ج-ازف-ة
والسص-ي-ر ع-ل-ى ال-م-ن-خ-فضص-ة م-ن-ه-ا التي غمرتها
م -ي -اه اأ’م -ط-ار وخ-اصص-ة ال-ط-رق ال-م-ؤودي-ة إال-ى
بوسصعادة.

العثور على جثة الطفل الذي جرفته
سصيول األمطار بسصوق أاهراسص

تمكن أاعوان الحماية المدنية ،أامسص اأ’ول ،من العثور
على جثة الطفل الذي جرفته سصيول اأ’مطار ،اأ’سصبوع
ال-م-اضص-ي ،ب-ال-م-ك-ان ال-مسص-م-ى «وادي الشص-ارف» ب-ب-ل-دية
الزوابي ،على طول  5كلم ،منذ إاعÓن فقدان الطفل
الضصحية من طرف فرق التدخل للحماية المدنية لو’ية
سصوق أاهراسص.
هذا وأافاد مدير الحماية المدنية لو’ية سصوق أاهراسص
«زوبير معريشص» ،أان عملية البحث تعززت باسصتقدام
ف-رق-ة ’سص-ت-ع-م-ال ال-كÓ-ب ال-م-درب-ة «سص-ي-ن-و-ت-قنية»من
ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-دريب وال-ت-دخ-ل ب-ال-دار ال-ب-يضص-اء
(الجزائر العاصصمة) مختصصة في البحث عن ضصحايا
الكوارث الطبيعية باإ’ضصافة إالى فرقة من الغطاسصين
تابعة لمديرية الحماية المدنية لو’ية عنابة المجاورة.
الطفل الضصحية يبلغ من العمر عامين ،جرفته السصيول
جراء اأ’مطار اأ’خيرة المتسصاقطة ،حيث كان على متن
مركبة مع عائلته ،وتعذر عليهم إانقاذه ،ليتم فورا إابÓغ
الحماية المدينة التي سصخرت حوالي  150عون ،ممثلين
ب -خ -مسص-ة وح-دات ل-ل-ت-دخ-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى ام-ت-داد واي
الشصارف لحوالي أاسصبوع ،منذ ليلة السصبت واأ’حد من
اأ’سصبوع الماضصي.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي.ح

تشص -م-ل-ه-ا ا’سص-ت-ف-ادة ف-ي إاط-ار ال-ق-ان-ون» ،ك-م-ا
أاوضص -ح درف -وف» أان ع -م -ل -ي-ة دراسص-ة ال-م-ل-ف-ات
كشصفت عن حا’ت غشص لطالبي السصكن من
ب- -ي- -ن- -ه- -م م -ن و’ي -ات أاخ -رى ت -م -لك ف -ي Ó-ت،
ومغتربين ،وأاراضصي وغيرها من ا’سصتفادات،
حيث تم إاسصقاط بعد دراسصة الطعون  30ملفا
من قائمة ا’سصتفادة لشصتى اأ’سصباب ،ويصصل
عدد المرحلين إالى  2300عائلة» ،وأاضصاف» أانه
حتى بعد منح السصكن ،ويتم الكشصف عن وضصعية
غير سصوية فانه سصيتم سصحب السصكن بالطرق
ال -ق -ان -ون -ي-ة ،وه-ذا ح-ت-ى ي-ت-م إاح-ق-اق ال-ع-دال-ة
وي -ذهب السص -ك -ن ل -مسص -ت -ح-ق-ي-ه م-ن ال-ط-ب-ق-ات
الهشصة».
أاما بخصصوصص توزيع السصكن ا’جتماعي فقد
أاكد الوالي «أان بلدية سصكيكدة تحصصي 4320
سصكن جاهز من بينها  11أالف سصكن اجتماعي»،
وبشصر السصكان «بأان السصكن يكفي للمحتاجين
الفعليين ولكن بعد التدقيق حتى تتم العملية

في شصفافية وتذهب لمسصتحقيها» ،مضصيفا «أان
حصصة سصكان المدينة القديمة ،وطالبي السصكن
ا’ج-ت-م-اع-ي م-ح-ف-وظ-ة وسص-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-ا ب-عد
ا’نتخابات وهذا وفق برنامج أاعدته الو’ية،
عبر مراحل ،وما عليهم إا’ الصصبر ،أ’ن حصصة
مدينة سصكيكدة من السصكن ا’جتماعي تصصل
إالى  11أالف سصكن» ،وهذا ما يؤوهلنا كما قال
«للقضصاء على القصصدير وكل اأ’حياء سصترحل
ب-م-راح-ل ع-ل-ى غ-رار ب-ح-ي-رة ال-ط-ي-ور ،بوعباز،
وت -وزي -ع حصص-ت-ي ال-م-دي-ن-ة ال-ق-دي-م-ة ،وط-ال-ب-ي
السصكن ا’جتماعي».
وع-ن م-ج-م-وع السص-ك-ن ب-ال-و’ي-ة ق-دم درف-وف
حجري رقم  29921سصكن ،من بينها  16أالفا
سص -ت -وزع ع -ن ق -ريب ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات،
وقرابة  11أالف سصكن في طور اإ’نجاز بنسصبة
تصصل الى  90بالمائة ،وأاضصاف « أان تجار حي
الماتشص أاعطيت لهم اأ’ولوية لÓسصتفادة من
المحÓت باأ’حياء التي سصيرحل إاليها سصكان
الماتشص المتمثلة في حي مسصيون والزفزاف».
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،مصص-ال-ح اأ’م-ن وضص-عت م-خ-ططا
أامنيا مسصتلهم من مخطط اإ’دارة التي باشصرت
ال-ع-م-ل-ي-ة وذلك ل-ل-ت-ام-ي-ن وال-م-رافقة والتدخل،
ح -يث سص -خ -رت ال-مصص-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة ع-ل-ى لسص-ان
رئيسص أامن الو’ية خزماط محمد زهاء 1200
شصرطي موزعين على  03مواقع أاسصاسصية بالحي
المرحل سصكانه» الماتشص» ،وحيي ا’سصتقبال
ك -ل م -ن مسص -ي-ون وال-زف-زاف ،وأاضص-اف م-ح-م-د
خ -زم -اط «أان ال -ه -دف م -ن ال -تشص -ك -ي-ل اأ’م-ن-ي
ال -م -دع -م م -ن ال -و’ي -ات ال -م -ج -اورة ل -ح -م-اي-ة
المواطن وأامÓكه من اأ’خطار ،ولهذا اأ’مر
سص -خ -رت إام-ك-ان-ي-ات ه-ام-ة ،وم-ن ب-ي-ن ال-ق-وات
اأ’منية تم تسصخير  50شصرطية ،لتسصهيل عملي
ال -ت -رح -ي -ل ف -ي ال-وسص-ط اأ’سص-ري ،إاضص-اف-ة إال-ى
تنظيم حزام أامني على الحي المسصتهدف من
الترحيل ،للمحافظة كذلك على الرسصميين من
المدنيين المكلفين بعملية الترحيل».

مطلب قديم متجدد تعهد
ألوألي بتجسسيده

دار صصحافة في األفق بخنشصلة
ت -ع -ه -د وال -ي و’ي-ة خ-نشص-ل-ة ك-م-ال ن-ويصص-ر ،أام-ام
ممثلي مختلف وسصائل اإ’عÓم على المسصتوى
ال-م-ح-ل-ي ،ب-إاي-ج-اد م-ق-ر إاداري ب-ع-اصص-م-ة ال-و’ية
وت-ح-وي-ل-ه إال-ى دار صص-ح-اف-ة ل-ف-ائ-دة اإ’عÓ-م-ي-ين
المحلين ،مثمنا في ذات السصياق العمل الذي
يقومون به من أاجل إايصصال انشصغا’ت المواطنين
عبر ربوع الو’ية.
ج -اء ت -ع -ه -د ال -وال -ي ه -ذا ،خ Ó-ل ل -ق-اء ت-ع-ارف-ي
ب-ال-دي-وان م-ع م-م-ث-ل-ي وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م ال-م-كتوبة
ال -مسص -م -وع-ة وال-م-رئ-ي-ة ال-ع-ام-ل-ة ب-ال-و’ي-ة ،وه-ي
الفرصصة التي اسصتغلها بعضص اإ’عÓميين لطرح
مطلبهم هذا القديم الجديد الذين طالما تعهد
ب-ت-ل-ب-ي-ت-ه مسص-ؤوول-ون سص-اب-ق-ون ب-ال-و’ي-ة إا’ أان-ه ل-م
يتحقق.
وق -د شص-رح وال-ي ال-و’ي-ة ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة ،ال-خ-ط-وط
العريضصة للنهوضص بالتنمية بو’ية خنشصلة ،مؤوكدا
ع- -ل- -ى ضص- -رورة مشص- -ارك -ة ال -ج -م -ي -ع ف -ي ال -ب -ن -اء
واإ’صص Ó-ح ال -م -ح -ل-ي ف-ي شص-ت-ى ال-م-ج-ا’ت ب-دءا
ب -ال -م-واط-ن ال-بسص-ي-ط ال-ذي ي-ع-د أاه-م ح-ل-ق-ة ف-ي
المجال الصصÓح البيئي.
وق- -د أاب- -دى ذات ال- -مسص- -ؤوول ،اسص- -ت -ع -داده ال -ت -ام
ل-مسص-اع-دة الصص-ح-اف-ي-ي-ن ع-ل-ى أاداء م-ه-ام-ه-م ل-ما
Óع Ó-م -ي ال-م-ح-ل-ي م-ن دور ه-ام ف-ي م-راف-ق-ة
ل -إ
ال-مسص-ؤوول-ي-ن ف-ي ت-جسص-ي-د ال-ب-رام-ج ال-ت-ن-موية من
جهة ،ونقل انشصغا’ت المواطنين من جهة ثانية،

مبديا اطÓعا واسصعا على سصير مهنة اإ’عÓم
ودور ال -م -راسص -ل الصص -ح -ف -ي ف-ي خ-دم-ة اإ’عÓ-م
الجواري ،قبل أان يكتشصف الحضصور اأن الوالي
حائز على تكوين في مجال اإ’عÓم قبل التحاقه
Óدارة.
بالمدرسصة الوطنية ل إ

إاجراء القرعة للمسصتفيدين
من السصكن الجتماعي
ببلدية أانسصيغة

أاجريت ،أاول أامسص ،بالمدرسصة ا’بتدائية «جبايلي
ع-ل-ى» ب-ب-ل-دي-ة انسص-ي-غ-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رعة الخاصصة
بتوزيع  172مسصكن من حصصة  200سصكن عمومي
إاي -ج -اري «اج -ت -م -اع -ي» اسص -ت-ف-اد م-ن-ه-ا م-واط-ن-و
البلدية ،قبل ثÓث سصنوات.
ال -ع -م -ل -ي -ة ت -مت ب -حضص-ور م-دي-ر دي-وان ال-ت-رق-ي-ة
والتسصيير العقاري لو’ية خنشصلة ورئيسص دائرة
الحامة ،تحت إاشصراف ومراقبة محضصر قضصائي
في جو هادىء حيث لم تسصجل اأي اأحداث أاو
مناوشصات تذكر لما للعملية من شصفافية تامة.
وكانت «الشصعب» قد نقلت قبل أاسصبوع مطالب
ه-ؤو’ء ال-مسص-ت-ف-ي-دي-ن ب-إاج-راء ال-ق-رعة وتسصليمهم
سصكناتهم في أاقرب وقت ممكن ،علما واأن برامج
توزيع أاخرى سصتشصهدها هذه البلدية مسصتقبÓ
للتكفل بطالبي هذه الصصيغة من السصكن.
خنشسلة :سسكندر لحجازي

لتجسسيد مشساريع تزويد  80ألف عائلة بماء ألشسرب

قطاع الموارد المائية يتدعم بـ 2.2مليار دينار ببجاية
تدعم قطاع الموارد المائية ببجاية ،بغÓف مالي
ق- -در بـ 2.2م -ل -ي -ار دي -ن -ار ،وذلك قصص -د إان -ج-از
مشص -اري -ع ج -د ه -ام -ة ،ل -ت-زوي-د السص-ك-ان ب-ال-م-ي-اه
الصصالحة للشصرب ،خاصصة بالمناطق التي مازالت
ت-ع-ان-ي م-ن أازم-ة ال-م-ي-اه ،ح-يث ت-تضص-م-ن ال-عملية
تزويد أازيد من  80أالف عائلة انطÓقا من سصد
ت-يشص-ي-ح-اف .ب-حسصب ح-م-ام ع-ل-ي م-دي-ر ال-موارد
ال-م-ائ-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،ف-ق-د ح-ظ-يت ب-ل-دي-ات ب-جاية
بمشصاريع إاسصتراتيجية طموحة ،وهو ما سصيسصمح
ب-إان-ه-اء أازم-ة م-ي-اه ط-وي-ل-ة ،وإازال-ة م-ع-ان-اة سصكان
العديد من البلديات ،من نقصص في مياه الشصرب
خاصصة في فصصل الصصيف .مضصيفا ،أان القطاع
سصيواصصل العمل أ’جل تلبية احتياجات السصكان
م- -ن م- -ي- -اه الشص- -رب ،وك- -ذا ت- -حسص- -ي -ن ال -خ -دم -ة
العمومية ،من خÓل برنامج متكامل يرمي إالى
الرفع من وتيرة وسصيرورة ،تزويد المواطنين بهذه
المادة الحوية مع إازالة النقاط السصوداء ،وذلك

بتضصافر الجهود وتعبئة كل الموارد واإ’مكانيات
الÓزمة .مع اإ’شصارة ،أان و’ية بجاية اسصتفادت
من مشصروع اسصتغÓل مياه سصد تيشصيحاف ،الذي
يقع بأاعالي جبال بوحمزة ،وهو المشصروع الذي
يعادل أاكبر السصدود على المسصتوى الوطني على
غ- -رار سص- -د ب- -ن- -ي ه -ارون ف -ي شص -رق ال -ج -زائ -ر،
تاقصصبت في منطقة الوسصط ،وسصد الماو بوهران
ف -ي م -دى أاه -م -ي -ت -ه وضص -خ-ام-ت-ه ،وت-ب-ل-غ ط-اق-ت-ه
اإ’نتاجية نحو  47مليون متر مكعب سصنويا ،وهو
ما يسصمح بتزويد  23بلدية ،باإ’ضصافة إالى سصقي
 9600هكتار من المسصاحات الزراعية ،وهو ما
ي-ع-كسص ال-ج-ه-ود ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ال-ق-طاع،
لتمكين كل البلديات من التزود بالمياه وبكميات
كافية وجودة عالية ،حيث اأن الهدف اأ’سصاسصي
هو تزويد كافة البلديات يوميا بالمياه الصصالحة
للشصرب.
بجاية :بن ألنوي توهامي
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«كاسشنوسس» تيبازة يحّقق نسشبة  ٪65من إلتوّقعات إلسشنوية

أاّكد اŸدير الفرعي للتّحصضيل بوكالة تيبازة
ل -لصض -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
لجراء السضيّد مقطاوي زين الدين،
للعمال غ Òا أ
ن شض - -ري - -ح- -ة ك- -بÒة م- -ن اŸم- -ارسضÃ Úخ- -ت- -ل- -ف
أا ّ
لنشض -ط-ة  ⁄ي-ن-خ-رط-وا ب-ع-د ‘ ن-ظ-ام الشضÎاك
ا أ
لسضباب ›هولة بالرغم
السضنوي لدى الصضندوق أ
من حملة التحسضيسش والتوعية الواسضعة النطاق
ال-ت-ي ب-اشض-رت-ه-ا مصض-ال-ح ال-وك-ال-ة ل-فائدة النشضطاء
على مدار السضنت ÚاŸنصضرمت.Ú

تيبازة :عÓء ملزي

شضّ - -ددت مصض- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة ال -ت -ج -ارة
لبومرداسش بالتنسضيق مع مديرية الصضحة من
إاج -راءات ال -رق -اب -ة وم -ت -اب -ع-ة م-ل-ف تسض-يÒ
اŸط- - -اع- - -م اŸدرسض- - -ي- - -ة ،ا÷ام- - -ع- - -ي - -ة ودور
ا◊ضض- -ان- -ة ،وإال -زام اŸع -ن -ي Úب -احÎام دفÎ
الشضروط اŸتعلق بشضروط النظافة وتخزين
اŸواد الغذائية ◊ماية التÓميذ من أاخطار
التسضممات والتجاوزات التي عرفتها بعضش
اŸؤوسضسض-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة السض-ن-ة ال-فارطة ،وما
قبلها وفق التقارير اŸقدمة.

بومرداسس :ز .كمال

خلصصت فعاليات اليوم اإ’عÓمي الذي بادرت
ال -ي -ه م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة ل-ف-ائ-دة مسص-ت-خ-دم-ي

ومسص-ي-ري ال-م-ط-اع-م ال-م-درسص-ي-ة وال-ج-ام-عية،
وكذا قطاع التكوين المهني ودور الحضصانة إالى
ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-وصص-ي-ات واإ’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة
لتجنب خطر التسصممات الغذائية في الوسصط
ال -م -درسص -ي م -ن خ Ó-ل دع -وة ال -ف-اع-ل-ي-ن إال-ى
ضص-رورة ال-ت-ق-ي-د ب-دف-ت-ر الشص-روط ال-ح-ازم ف-ي
م-ج-ال السصÓ-م-ة الصص-ح-ي-ة ك-إال-زام-ي-ة ال-نظافة
وشصروط شصروط الحفظ والتبريد مع إابرام
ات-ف-اق-ي-ة ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الصص-ح-ة للتكفل
ب -ال -ج -انب الصص -ح -ي ل-مسص-ت-خ-دم-ي ال-م-ط-اع-م
ال -ج -م -اع -ي -ة ع -ن ط -ري -ق إاع -داد م -ل-ف ط-ب-ي
وإاخضص-اع-ه-م ل-ل-م-راق-ب-ة وال-ف-ح-وصص-ات الطبية
الدورية كل سصتة أاشصهر.
كما تمّ أايضصا التطرق إالى بعضس ا’نشصغا’ت

اأ’خرى ذات الصصلة المباشصرة بالملف حسصب
م-دي-رة ال-ت-ج-ارة ل-ب-وم-رداسس سص-ام-ية عبابسصة،
ت-خصس ان-ع-دام ال-م-راق-ب-ة الصص-ح-ي-ة لمحضصري
ال -وج-ب-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-ط-اع-م
ال -م -درسص -ي -ة وال -ج -ام -ع -ي -ة ،إال -ى ج-انب دع-وة
ال-م-ع-ن-ي-ي-ن إال-ى واجب اح-ت-رام ب-ن-ود ال-مرسصوم
التنفيذي رقم  140 / 17المؤورخ في  11أافريل
 ،2017الذي يحّدد ال ّضصوابط الصصحية أاثناء
ت -ق-دي-م وت-خ-زي-ن ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-م-وج-ه-ة
لÓسصتهÓك منها المراقبة الذاتية للمنتجات
وم-ع-رف-ة مصص-ادره-ا ،وال-ت-رك-ي-ب-ات ال-ك-ي-م-اوية
لبعضس المواد لتجنب كل أاشصكال التسصممات
في المؤوسصسصات التعليمية مسصتقب.Ó

لخضضرية
ا أ

إنعدإم إإلنارة إلعمومية ‘ إلطّريق إŸؤوّدي إ ¤إŸدإششر

بلغة اأ’رقام ،قال ممثل الوكالة بأاّنه من بين
جل في قطاع نقل البضصائع لم يسصو
 4636مسص ّ
وضصعيته تجاه الصصندوق سصوى  617ناقل ،كما لم
يسصو وضصعيته سصوى  219ناقل للمسصافرين من بين
 1712مسصجل عبر الو’ية ،اأ’مر الذي يدرج
هاتين الفئتين في مؤوخرة الفئات المقبلة على
ا’ن -خ -راط ب -الصص-ن-دوق ،ف-ي ح-ي-ن شص-ه-دت ف-ئ-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ن ت -ط ّ-ورا نسص -ب -ي -ا م -ق-ارن-ة م-ع ال-ع-ام
المنصصرم ،بحيث أاضصحى  34بالمائة من مجموع
ال -ف Ó-ح -ي-ن ال-مسص-ج-ل-ي-ن ال-ب-ال-غ ع-دده-م 10759
يدفعون مسصتحقاتهم بانتظام لمصصالح الوكالة
ع-قب اسص-ت-ف-ادة ب-عضص-ه-م م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-دف-ع عن
طريق جدول للتقسصيط فيما يتعلق بمخلفات
السص-ن-وات ال-ف-ارط-ة .أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاج-مالي
ال-م-م-ارسص-ي-ن ل-م-خ-ت-لف اأ’نشصطة المربحة ،فقد
أاشصار محدثنا إالى أاّن عددهم يصصل إالى  37أالف
منخرط أاو مسصجل لدى الوكالة ،وينحدرون من
قطاعات مختلفة إا’ أانّ الوكالة لم تسصجل سصوى
 15700منخرط رسصمي لديها يقدمون على دفع
اشص-ت-راك-ات-ه-م دوري-ا م-ن ب-ي-ن-هم  14710منخرط
اسصتوفوا جميع اشصتراكاتهم ،بحيث سصمحت هذه
العمليات للوكالة تحقيق ما يعادل  65بالمائة من
ج -م -ل -ة ال-ت-وّق-ع-ات ف-ي مسص-األ-ة ال-ت-حصص-ي-ل ل-ه-ذه
السص-ن-ة.ع-ن ال-ن-ظ-ام ال-تصص-ري-ح-ي ال-ج-ديد الوارد
بالمادة  14من المرسصوم التنفيذي 15 / 289
الصصادر في نوفمبر  ،2015فقد أاشصار محّدثنا
إال- -ى أاّن اأ’م- -ر ل- -م ي- -ؤوخ- -ذ ب- -ج -دي -ة م -ن ط -رف
ال -م-ؤوم-ن-ي-ن ،ال-ذي-ن ’ ي-زال م-ع-ظ-م-ه-م ي-دف-ع-ون
أاقسصاطا دنيا ضصمن اشصتراكاتهم السصنوية بد’ من
الرفع في قيمة ا’شصتراك تحسصبا للحصصول على
ق-ي-م-ة م-ع-اشس م-ح-ت-رم-ة ،ول-م تشص-ف-ع التحفيزات
الهامة التي جاء بها المشصروع للمنخرطين للرفع
من قيمة اشصتراكاتهم السصنوية التي تتراوح ما
بين  32400دج و 648أالف دج مع تحديد عّدة
أاقسص -اط داخ -ل ه -ذا ال -م -ج -ال وف -ق م-ا ي-ن-اسصب

المنخرط ،بحيث أاّكدت مديرة الوكالة السصيّدة
شص -ي -اح -ي أاسص -م -اء ع -ل-ى أاّن اأ’م-ر ي-ن-درج ضص-م-ن
سص -ي -اسص -ة ت -ح -ف -ي -ز ال -م -ن-خ-رط لÓ-ه-ت-م-ام اك-ث-ر
ب-ال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ه وأ’سص-رت-ه م-ع سص-ع-ي
ال -دول -ة ل -ل -ت -خ -ل -ي ع -ن ال -ت -ع -ويضس ال -ت -ك -م -ي-ل-ي
للمتقاعدين من جهة أاخرى’ ،سصيما وأانّ العديد
من هؤو’ء ’ يعلمون بأاّن معاشصاتهم الشصهرية
تشص-ه-د ارت-ف-اع-ا مسص-وسص-ا ب-ف-ع-ل سص-ي-اسص-ة ال-دع-م
المنتهجة من طرف الدولة ،إا’ أاّنه في كّل هذه
الحا’ت فإاّن النظام التصصريحي بالنمط الجديد
لم يؤوت أاكله وفقا لما تصصبو اليه الجهات المعنية
أ’سص-ب-اب ت-ب-ق-ى م-ج-ه-ول-ة .وق-د ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-خّ-وف
المؤوّمنين من لجوء مصصالح الضصرائب لمراجعة
ا’قتطاعات الضصريبية من حصصصس هؤو’ء ،إا’ أاّن
مصص -ال-ح وك-ال-ة ت-ي-ب-ازة ل-ك-اسص-ن-وسس سص-ارعت ال-ى
تجسصيد حملة توعية وتحسصيسس واسصعة إ’قناع
جميع المؤوّمنين والعمال الّنشصطين بشصكل حر
ع -ل -ى وج -ود ت -نسص -ي -ق م -ح -ك -م م -ا ب-ي-ن مصص-ال-ح
ك -اسص -ن -وسس ومصص -ال -ح الضص -رائب ب -الشص-ك-ل ال-ذي
ي-ج-ع-ل مصص-ال-ح الضص-رائ-ي ت-ت-ج-اه-ل ك-ل-ي-ة ق-ي-م-ة
ا’شصتراك السصنوي الذي يقدمه الموؤن ،بحيث
أاّك -د مسص -ؤوول -و ال -وك -ال -ة ع -ل -ى أاّن -ه ’ عÓ-ق-ة ب-ن
ا’شصتراكات بالصصندوق وقطاع الضصرائب .وأاشصار
بيان مشصترك ما بين المديرية العامة للضصرائب
والمديرية العامة لكاسصنوسس ،إالى أاّن اشصتراكات
الضصمان ا’جتماعي تدخل ضصمن التكاليف التي
يتم خصصمها من الضصريبة ،وبهذا ’ يعد كمصصدر
إ’عادة التّقويم ال ّضصريبي.

سضكان حي  ٥٠٠مسضكن بأاولد يعيشش

مصشالح إل ّصشيانة مطالبة بالتدخل لÎميم إألسشطح

دع -ا سض-ك-ان ح-ي  ٥٠٠مسض -ك-ن ‘ أاولد
ي -ع-يشش ،شض-م-ال شض-رق ال-ب-ل-ي-دة ،ا÷ه-ات
اŸسض -ؤوول -ة ال -ت -دخ-ل ق-ب-ل ح-ل-ول م-وسض-م
لسض -ط -ح
لم- -ط- -ار م- -ن أاج- -ل ت- -ه- -ي -ئ -ة ا أ
ا أ
وصضيانتها منعا لتسضربات اŸياه إا ¤داخل
سض-ك-ن-ات-ه-م ،ال-ت-ي تشضّ-ب-عت ب-ت-لك اŸياه ‘
كل موسضم تسضاقط.

البليدة :لينة ياسسمÚ

م -ن الّصض -ع -وب -ة Ãك-ان دخ-ول م-داشض-ر
لخضض -ري -ة ل -ي  Ó-م -ن ن-اح-ي-ة الّ-ط-ري-ق
ا أ
السضريع نظرا لنعدام النارة العمومية
ع Èكل ذلك اŸمر اŸؤوّدي إا ¤اّÛمعات
السض -ك -ان-ي-ة اŸوج-ودة ‘ ن-ق-اط م-ت-فّ-رق-ة
اسض-ت-ف-ادت م-ن ال-ك-ه-رباء خÓل السضنوات
اŸاضضية بالرغم من تلك اŸناطق الوعرة
‘ الوصضول إاليها بال ّسضهولة اŸطلوبة.

جمال أاوكيلي

تعود تلك الطّريق إالى فترات سصابقة ،وهي
الوحيدة التي يسصتعملها كل من يقصصد مقر
سص -ك -ن -اه م-ن م-دي-ن-ة اأ’خضص-ري-ة ال-ى غ-اي-ة م-ا
ي-ع-رف ع-ن-د ال-ك-ث-ي-ر «ب-السص-يت» .ك-ان باأ’مسس
فضصاء لسصوق يأاتيه الناسس من كل فّج عميق لبيع
شصتى أانواع الخضصر والفواكه واللحوم ،وغيرها
من البضصائع ،اليوم ’ أاثر له بسصبب التّغييرات

التي طرأات على المنطقة ،منها مغادرة الكثير
ل -ت -لك ال -ق -ري -ة واأ’شص -غ-ال ال-خ-اصص-ة ب-ال-جسص-ر
الرابط بين الضصفتين ،والذي يسصمح با’نتقال
إال- -ى ال -مسص -اك -ن ف -ي ال -ج -ه -ة ال -ت -ي تسص ّ-م -ى بـ
«اّللْوطى» ،ونعني بذلك المسصاحة الموجودة
في أاسصفل الجبل ممتّدة على نطاق معين.
وإان كانت اإ’نارة موجودة في المنازل ،فإانّ
خارجها ظÓم دامسس إا’ في جهات اما أامام
المسصجد أاو عند محÓت بيع المواد الغذائية،
غير ذلك فإاّنك تسصير في طريق خطيرة جّدا،
وضصروري هنا أان تكون أاضصواء السصيارة في
حالة جّيدة إ’بÓغ اآ’خر بوجودك.
وبإامكان البلدية المعنية أان تحل هذا المشصكل
العويصس بتنصصيب أاعمدة ا’نارة عند أاخذ هذه
ال ّ
طريق لتفادي كل ما من شصأانه إاثارة مشصاكل
ل -لّسص -ائ -ق -ي -ن وح -ت -ى ال -راج -ل -ي -ن .وم -ث-ل ه-ذا
المشصروع يندرج في إاطار المنفعة العامة ،بقي

لسص-ن-وات ط-وي-ل-ة دون ت-ن-ف-ي-ذ ي-ن-ت-ظ-ره الجميع
بفارغ الصصبر ،غير أاّنه لم يتم إانجازه إالى غاية
يومنا بالرغم من أانّ ال ّ
طريق أاعيدت تزفيتها
من جديد في أاجزاء منها ،إاّ’ أاّن هؤو’ء نسصيوا
ا’نارة المرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك الطريق،
فما فائدة ا’عتناء بال ّ
طريق فقط؟ هل للسصير
ن -ه -ارا ف -ك -ي -ف ال -ح -ال ع -ن-دم-ا ي-رخ-ي الّ-ل-ي-ل
سص -دول -ه؟ أا’ ي -ن -ت -ق -ل ال ّ-ن -اسس إال-ى ب-ي-وت-ه-م أاو
الّذهاب لقضصاء شصؤوونهم؟
إاّنها مفارقة عجيبة وحتى غريبة إان اسصتمر
ال- -ح- -ال ع -ل -ى ه -ذا ال -م -ن -وال ،أاي ت -رك ت -لك
ال -م -ن -اط-ق ت-غ-رق ف-ي الّ-ظÓ-م ،وب-ا’م-ك-ان أان
تسصوى حا’ إان رغب المنتخبون في ذلك ،فهل
يحل المجلسس المنتخب القادم هذا ا’شصكال
ب -ع -د ك -ل ت -لك السص -ن -وات م -ن ع-دم ا’ه-ت-م-ام
والغياب؟

والتمسس أاصصحاب الطلب أان تتدّخل مصصالح
الصصيانة لدى ديوان الترقية والتسصيير العقاري
ب -و’ي -ة ال -ب -ل -ي -دة ،وت -ب -اشص -ر أاشص-غ-ال الصص-ي-ان-ة
ال-مسص-ت-ع-ج-ل-ة ،خ-اصص-ة وأان-ه-م م-ن-ذ أاك-ثر من 4
سص -ن -وات وه-م ي-ت-رّددون وي-راسص-ل-ون ال-مصص-ال-ح
الرسصمية أ’جل التدخل ،ولكن بقيت شصكاويهم
مجرد حبر على الورق ،يعانون كل موسصم من
ال-تسص-رب-ات ،وال-ت-ي ك-ل-ف-ت-ه-م وت-ك-لفهم كل سصنة
نفقات صصيانة ظرفية ،وأاضصافوا بأاّن مخاوفهم
م -ن وق -وع ح -وادث م -ن -زل -ي -ة ك -ال -ت -ك -ه -رب أاو
انهيارات في اأ’سصقف بسصبب تشصّبعها من جهة
بالمياه المتسصربة إاليها ،وأايضصا بسصبب تÓمسس
المياه مع خيوط التيار الكهربائي .وأاضصاف
واحد من المتضصررين بالتوضصيح ،أان مشصكل
ال -ت -ك -ه -رب وإات Ó-ف ال -مصص -اب -ي -ح وال-وصصÓ-ت
الكهربائية أاصصبح يÓزمهم كل مرة ،وتسصاءلوا
لم كل هذا التأاخير في الصصيانة رغم أاّنهم
يسصّددون مسصتحقات اإ’يجار ولم يتأاّخروا ،كما
ل- - -ف- - -ت- - -وا ع- - -ن - -اي - -ة ال - -مسص - -ؤوول - -ي - -ن إال - -ى أان
ع-م-ارات-ه-م ت-ح-ولت إال-ى ه-ي-اك-ل شص-احبة اللون
بسصبب عدم دهنها منذ أاكثر من  20سصنة.
ك -م -ا وّج -ه أاصص -ح-اب ط-ل-ب-ات لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن
سص -ك -ن -ات اج -ت -م -اع -ي -ة اي -ج-اري-ة دع-وات ال-ى
ال-مسص-ؤوول-ي-ن ،وف-ي م-ق-دم-ت-هم المسصؤوول ا’ول
عن الجهاز التنفيذي ،إالى ضصرورة ا’سصتعجال
في توزيع السصكنات الجاهزة ’جل انقاذهم
من أازمة الضصيق الخانقة والعيشس تحت سصقف
مريح ومسصتقر.
أاصصحاب الطلب وخاصصة أارباب اأ’سصر وحديثو
ال-زواج وم-ع-وزون وأام-ه-ات أارام-ل وم-ط-ل-قات،

أاك- -دوا ب- -أان أازم- -ت- -ه- -م ت -ط -ورت ،وأان الضص -ي -ق
واإ’ي-ج-ار وط-ول ا’ن-ت-ظ-ار ج-ع-ل-ت-ه-م ي-ف-قدون
صصبرهم ويعانون ظروفا خانقة ولدت بينهم
إازم -ات ن -فسص -ي -ة وح -ت -ى ا’م -راضس ال -عضص-وي-ة
بسص- -بب ال -مشص -اك -ل ال -ي -وم -ي -ة ال -ت -ي اصص -ب -حت
ت-واج-ه-ه-م ف-ي ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،وإان-ه-م منذ
عامين كاملين وهم يسصمعون عن إاشصاعات
ت-وزي-ع حصصصس سص-ك-ن-ي-ة ف-ي ب-وع-رف-ة وال-بليدة
وبني مراد وبوفاريك ،لكن ذلك ’ ولم يحدث،
وأان السص - -بب ف- -ي ك- -ل م- -رة ي- -ع- -ود إال- -ى ع- -دم
اسص-ت-ك-م-ال ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات وضص-ب-ط ال-قوائم ،في
وقت أان منهم من يعود طلبه لÓسصتفادة من
سصكن الى أاواخر السصبعينات والثمانينات،ورغم
ذلك لم تشصفع لهم تلك الفترة الطويلة من أان
يسصتفيدوا من سصكن كريم ،بل أان منهم من
توفي وهو يحلم بأان يعيشس ولو للحظات في
سصكن مسصتقر ،بعيدا عن أاخطار ا’نهيارات
المتكررة ببازارات الموت القديمة والهشصة ،أاو
اإ’ق-ام-ة ب-ح-ظ-ائ-ر ال-ب-ل-دي-ات وع-ن-ابر ومراكز
العبور المجاورة للمقابر ،مثل ما هو موجود
ب-ب-ن خ-ل-ي-ل وب-ح-ظ-ي-رت-ي ب-ل-ديتي البليدة وبني
م -راد ،وه -م ال -ي -وم يسص -ت -ن-ج-دون ب-ال-وال-ي أ’ن
ي- -ت- -دخ- -ل وي- -فصص -ل ف -ي أازم -ة السص -ك -ن ب -ه -ذه
ال-ب-ل-دي-ات ب-ال-خصص-وصس ،وي-نقذهم من الضصيق
وا’يجار والسصكن بين القبور والموتى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تتصشدى لسشتفتاء كتالونيا بقبضشة أامنية
^ عشسرإت إ÷رحى ‘ صسفوف إŸوإطن Úوإلشسرطة

’سسبانية أإن إ’سستفتاء إلذي يجريه إقليم كتالونيا بشسأان إ’نفصسال ،فقد صسÓحيته “اما ووصسفته بـ«إŸهزلة”” ،فيما أإصسيب عشسرإت
أإعلنت إ◊كومة إ إ
’شسخاصص وعدد من عناصسر إلشسرطة جرإء إŸوإجهات إلتي شسهدت عنفا نسسبيا ب Úإ÷انب÷.Úأات مدريد إ ¤إسستخدإم إلقبضسة إ◊ديدية Ÿنع إجرإء
إ أ
إسستفتاء إنفصسال إقليم كتالونيا عن إسسبانيا ،وإعتمدت ‘ ذلك على عناصسر إلشسرطة وإلدركŸ ،صسادرة صسناديق إ’قÎإع وبطاقات إلناخب Úوإلسسيطرة على
’د’ء بأاصسوإتهم.
إŸرإكز ،ما أإسسفر عن موإجهات مع إلرإغب ‘ Úإ إ
وضصبطت قوات الدرك اإلسصبانية ‘ ،اإلقليم2.5 ،
مليون ورقة اقÎاع و 4مÓي Úظرف ‘ ،إاطار
ع-م-ل-ي-ات-ه-ا ل-ل-ح-ي-ل-ولة دون إاجراء اإلقليم اسصتفتاء
الن- -فصص- -ال ع- -ن ال- -بÓ- -د وأاغ -ل -قت ال -ع -دي -د م -ن
اŸقرات.
وط -لب ‡ث -ل ا◊ك -وم-ة األسص-ب-ان-ي-ة ‘ ك-ات-ال-ون-ي-ا
السص -ل-ط-ات الن-فصص-ال-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ب-وضص-ع ح-د
لـ«م -ه -زل -ة““ السص -ت -ف -ت-اء ع-ل-ى السص-ت-قÓ-ل وال-ذي
تدخلت الشصرطة Ÿنعه.
وق -ال م -ن -دوب ا◊ك -وم -ة اŸرك-زي-ة ‘ ك-ت-ال-ون-ي-ا
إانريك ميجو إان ““كل هذا األمر يبدو مهزلة ،هذه
هي اŸرة األو ‘ ¤التاريخ التي يتم فيها تغيÒ
قواعد اللعبة الدÁقراطية قبل  45دقيقة من
موعد بدء التصصويت““.
وأاوضصح أانه ““ل توجد قوائم انتخابية مرئية ول
ق- -درة ع- -ل- -ى ت- -ع- -داد األصص -وات ول أاوراق اقÎاع
رسصمية ول مظاريف لتحتويها ،ما يعني اسصتحالة
ضصمان سصرية التصصويت ،معتÈا أان ا◊كومة لن
تتسصامح مع ““ﬁاولة البعضس فرضس أاهدافهم““.
وق- -ال ‡ث- -ل ا◊ك -وم -ة ان -ريك م -ي -ل -و ‘ م -ؤو“ر
صصحا‘ إان رئيسس كاتالونيا ““كارليسس بيغدÁونت
وفريقه هم وحدهم مسصؤوولون عن كل ما حصصل
اليوم وكل ما Áكن أان يحصصل إاذا  ⁄يوقفوا هذه
اŸهزلة““.
و‘ جوان اŸاضصي ،أاعلن اإلقليم أان األول من
أاكتوبر ،سصيكون موعد إاجراء السصتفتاء الشصعبي
بشصأان السصتقÓل عن إاسصبانيا.
ويطالب إاقليم كتالونيا ،بالنفصصال عن ا◊كومة
اŸركزية ،ويتمتع اإلقليم الذي يبلغ عدد سصكانه 7
مÓي Úو 500أالف نسصمة ،بأاوسصع تداب Òللحكم
الذاتي ب Úأاقاليم إاسصبانيا ،ويأاتي ترتيبه السصابع
من ب 17 Úإاقليماً تتمتع بحكم ذاتي ‘ البÓد.
وتبلغ مسصاحة اإلقليم  32.1أالف كم مربع ،ويضصم
 947ب -ل -دي -ة م -وزع-ة ع-ل-ى  4م-ق-اط-عات ،وهي
برشصلونة وجرندة ولردة وطرغونة.

عشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ا÷رح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
وق -ال رئ -يسس ب -ل -دي -ة ب -رشص -ل-ون-ة إان أاك Ìم-ن 460
شصخصس أاصصيبوا بجروح ‘ اضصطرابات ‘ ﬂتلف
أارج -اء ك -ت -ال -ون -ي -ا ،أامسس ‘ ،اشص -ت -ب-اك-ات شص-رط-ة
Óدلء
م -ك-اف-ح-ة الشص-غب م-ع أاشص-خ-اصس Œم-ع-وا ل -إ
بأاصصواتهم ‘ اسصتفتاء على اسصتقÓل اإلقليم عن
إاسصبانيا.
وقال أادا كولو ‘ بيان ““بصصفتي رئيسصا لبلدية
برشصلونة أاطالب بإانهاء فوري Ÿهاجمة الشصرطة
للسصكان اŸسصا.““ÚŸ
من جانبها ،أافادت أاجهزة الطوارئ ‘ اإلقليم
أان -ه -ا ع-ا÷ت  337شص-خصس أاصص-ي-ب-وا ‘ ع-م-ل-يات
ت -دخ -ل ل -لشص -رط -ة Ÿن -ع إاج -راء السص -ت-ف-ت-اء ح-ول
اسصتقÓل هذه اŸنطقة ،بينهم  91جريحا.

أإدعت أإن مباد’تها مع إŸغرب ’
تتجاوز  7آإ’ف أإورو

اŸفوضشية األوروبية
تتسش Îعلى قيمة منتجات
األراضشي الصشحراوية

يبدو أان اŸفوضصية األوروبية ““ل “تلك أادنى فكرة““
عن قيمة اŸنتجات القادمة من الصصحراء الغربية
اÙتلة من حيث اŸبادلت التجارية ب Úال–اد
األوروبي واŸغرب والتي قدرتها باŸبلغ ““الزهيد““
 7.000أاورو على مدى سصنة  ،2016حسصبما أاشصار
إاليه مرصصد موارد الصصحراء الغربية.و‘ بيانه أابرز
اŸرصص- -د ذات- -ه أان اŸف- -وضس ال- -ت -ج -اري ل –Ó-اد
األوروب- -ي سص -يسص -ي -ل -ي -ا م -اŸسصÎوم ،ق -دمت رق -م -ا
““غريبا““ حول قيمة اŸنتجات القادمة من األراضصي
الصص -ح -راوي -ة اÙت -ل -ة ‘ اŸب-ادلت ب ÚاŸغ-رب
وال–اد األوروبي للسصنة الفارطة وهذا ‘ رسصالة
وجهت خÓل شصهر سصبتم Èا÷اري إا ¤رئيسس ÷نة
التجارة الدولية ‘ الŸÈان األوروبي بÒند لنغي.
ويشص ÒاŸرصصد ‘ بيانه أان اŸفوضصية ماŸسصÎوم
قدرت اŸنتجات الصصيدية الصصحراوية التي باعها
اŸغ- -رب ب- -ط- -ري- -ق- -ة غ Òشص -رع -ي -ة ل -دول ال–اد
األوروب-ي ب-ق-ي-مة  122م-ل-ي-ون أاورو ب-ال-نسص-ب-ة لسصنة
 ،2016وبأان اŸسصؤوولة نفسصها قدمت الرقم الضصئيل
 7.000أاورو بالنسصبة ÷ميع اŸنتجات غ Òالصصيدية
اŸت -ب -ق -ي -ة.ووصص-ف اŸرصص-د ه-ذا ال-ت-ق-ي-ي-م بـ«غÒ
اŸنطقي““ وأاكد بأان اŸفوضصة األوروبية للتجارة
““ليسس لديها أادنى فكرة عن حجم التجارة الغÒ
الشصرعية““.ويشص ÒاŸرصصد ‘ هذا الصصدد إا ¤أان
التقييم الذي قامت به اŸفوضصة األوروبية للتجارة
ل يتوافق مع التصصريحات التي أادلت بها نائب
رئيسس اŸفوضصية األوروبية فيديريكا موغÒيني.

تضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارب ‘ األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
‘ اŸقابل قالت متحدثة إان أاجهزة اإلسصعاف
““اسصتقبلت  337شصخصس ‘ اŸسصتشصفيات واŸراكز
الصصحية““ ،معظمهم يشصكون من آالم خفيفة وبÚ
ه -ؤولء ““تسص -ع -ون ج -ري-ح-ا وج-ري-ح واح-د إاصص-اب-ت-ه
خطÒة ‘ الع.““Ú
وأاعلنت وزارة الداخلية اإلسصبانية أان  11عنصصرا
‘ قوات األمن أاصصيبوا ‘ إاقليم كتالونيا خÓل
عمليات هدفت إا ¤ا◊ؤوول دون إاجراء السصتفتاء
اÙظور على اسصتقÓل اŸنطقة.
وكتبت الوزارة ‘ تغريدة ““أاصصيب حتى اآلن تسصعة
عناصصر ‘ الشصرطة وعنصصران ‘ ا◊رسس اŸدÊ
خ Ó-ل ت -ن -ف -ي -ذه -م أاوام -ر““ ال -قضص-اء ،مضص-ي-ف-ة أان
عناصصر أامني Úتعرضصوا للرشصق با◊جارة.
وأاطلقت الشصرطة اإلسصبانية الرصصاصس اŸطاطي
‘ برشصلونة ،خÓل التصصدي Ÿتظاهرين كانوا
يريدون التصصويت ‘ إاطار السصتفتاء ‘ كاتالونيا
الذي حظرته مدريد ،بحسصب شصهود عيان.
و‘ بيان منفصصل قالت اإلدارة الطبية ‘ كتالونيا

إان  465شصخصس أاصصيبوا بجروح منهم اثنان ‘
حالة خطÒة باŸسصتشصفى.
وق -الت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة اإلسص-ب-ان-ي-ة إان الشص-رط-ة
أاغ-ل-قت ÷ 92ن-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ‘ ك-ت-ال-ون-يا ،وقالت
ال-وزارة إان ثÓ-ث-ة أاشص-خ-اصس اع-ت-ق-ل-وا م-ن-ه-م ف-ت-اة
صصغÒة بسصبب عدم إاطاعة األوامر واعتداءات ‘
ح Úحاول عشصرات األلف اإلدلء بأاصصواتهم ‘
اسصتفتاء تعتÈه ا◊كومة غ Òقانو.Ê
وأاكد وزير الداخلية اإلسصبا Êخوان إاغناثيو ثويدو
‘ تصصريحات تلفزيونية أان الشصرطة الكتالونية
ط-ل-بت ك-ت-اب-ي-ا مسص-اع-دة ق-وات األم-ن اإلسص-ب-ان-ية،
مضصيفا أان ““قوات األمن سصتواصصل العمل وفقا
للطلبات الصصادرة عن السصلطة القضصائية““.

اششتباك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات عنيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وأاظهرت الكامÒات ،تدافعا شصديدا ب Úالشصرطة
اŸمسصكة بدروع مكافحة الشصغب ومئات الناخبÚ
خ- -ارج م- -رك- -ز اقÎاع ‘ م -درسص -ة ‘ ب -رشص -ل -ون -ة
ع-اصص-م-ة ك-ات-ال-ون-ي-ا ،ف-ي-م-ا ه-ت-فت ا◊شصود ““نحن

سص -ل -م -ي-ون““ ،وت-وق-فت ع-رب-ات م-درع-ة وسص-ي-ارات
إاسصعاف بالقرب من اŸوقع.
واعتصصم مواطنون داخل بعضس مراكز القÎاع
‘ ﬁاولة Ÿنع الشصرطة من إاغÓقها .وهّرب
منظمو السصتفتاء صصناديق اقÎاع إا ¤داخل
ب - -عضس اŸراك - -ز ق - -ب - -ل ال- -ف- -ج- -ر ‘ ح- -ق- -ائب
بÓسصتيكية سصوداء وطلبوا من الناسس اŸقاومة
دون اللجوء للعنف إاذا تدخلت الشصرطة.
وق- -الت وسص- -ائ -ل إاع Ó-م ﬁل -ي -ة إان اŸواط -نÚ
الذين حاولوا التصصويت إالكÎونيا  ⁄يتمكنوا
م - -ن ذلك بسص - -بب ق - -ي- -ام ا◊رسس اŸد Êأامسس
ب- -ع- -رق -ل -ة اسص -ت -خ -دام ت -ط -ب -ي -ق -ات ال -تصص -ويت
اإللكÎو Êاÿاصصة بالسصتفتاء ،كما صصادرت
ا◊كومة اŸركزية كميات كبÒة من البطاقات
النتخابية.
‘ اŸقابل تواصصلت لليوم الثا Êعلى التوا‹
اŸظاهرات ‘ مدريد ضصد السصتفتاء ،وردد
اŸت- -ظ- -اه- -رون ه -ت -اف -ات ت -دع -و إا ¤ال -وح -دة
ال -وط -ن -ي -ة وت -ن-دد Ãن وصص-ف-ت-ه-م ب-اÙرضصÚ
النقÓبي ‘ Úكتالونيا.

لنفصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
الأثــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــر القتصشــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي ل إ

تعد منطقة كتالونيا أإحد أإكÌ
’سسبانية ثرإء ،يقطنها نحو
’قاليم إ إ
إ أ
 7.5مÓي Úشسخصص ،وهي منطقة
صسناعية هامة ،لكن ترإجع أإدإء
’سسبا Êأإدى لتعزيز إلنزعة
إ’قتصساد إ إ
إ’نفصسالية ‘ كتالونيا ،وبات إلكثÒ
’قليم يدفع أإك‡ Ìا ينبغي
يعتقد أإن إ إ
’همية
’قليم وإ أ
Ÿدريد وأإن موإرد إ إ
’يفاء
إلسسياحية فيه “كنه من إ إ
باحتياجاته وإ’نفصسال.
‘ ال- -ع -ام  2014صص -وت ن -ح-و  %80م -ن سص -ك-ان
اإلقليم الكتالو Êبنعم على اسصتفتاء غ Òملزم
ع-ل-ى السص-ت-قÓ-ل ع-ن إاسص-ب-ان-ي-ا ،ف-ي-م-ا اع-تÈت
ا◊كومة اإلسصبانية آانذاك أانه ليسس من حق
كتالونيا دسصتوريا النفصصال ،وأاعلنت ا◊كومة
اŸسصؤوولة عن إادارة اإلقليم عن اسصتفتاء شصعبي
ه- -و ال -ذي ع -رق -ل -ت -ه أامسس م -دري -د ،م -ا ي -ن -ذر
بخÓفات سصياسصية قد تغّير طبيعة العÓقة بÚ
ا÷انب.Ú

اإلسص -ب -ا Êع -م -وًم -ا ،وب -ق -در م-ا ي-ع-د ه-ذا أاثً-را
رياضصيًا إال أان النادي العريق يعت ÈاÙرك
األسص-اسص-ي لق-تصص-اد اإلق-ل-ي-م ،ف-ف-ري-ق برشصلونة
ك -ان وراء ت -دف -ق إاي -رادات م -ال-ي-ة ع-ل-ى م-دي-ن-ة
برشصلونة بـ  759مليون يورو ( 910مÓي Úدولر)
أاو ما يعادل  %1.2من النا œاإلجما‹ اÙلي
للمدينة ،ويوفر النادي ،نحو  15أالف وظيفة
م- -ب- -اشص- -رة م- -ن دون اع- -ت- -ب- -ار ال- -وظ -ائ -ف غÒ
اŸب -اشص -رة ،ك -م -ا أان -ه ي -ن -عشس اÿزي -ن-ة ال-ع-ام-ة
للمدينة الكتالونية Ãبلغ  219مليون يورو سصنوًيا
( 243مليون دولر).
ك -م -ا يشص -ك -ل ن -ادي ب -رشص -ل-ون-ة  %8م- -ن ق- -ط -اع
السص -ي -اح -ة ‘ اŸدي -ن -ة و  %54م -ن إان -ت -اج ه-ذا
ال -ق -ط -اع بشص -ك -ل ع -ام وب-خ-اصص-ة ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق
باألحداث واŸناسصبات والجتماعات ،فهناك
قرابة مليون و 300أالف شصخصس يحضصرون إا¤
اŸدي- -ن -ة لشص -غ -ل ف -ن -ادق -ه -ا ب -غ -رضس م -ت -اب -ع -ة
اŸباريات وزيارة ملعب ““الكامب نو““ واŸتحف
اÿاصس بالنادي.

خسشائر للطرفÚ

اÿسشارة ا÷غرافية

‘ حال ” إاقرار انفصصال إاقليم كتالونيا عن
إاسصبانيا فهذا يعني أان نادي برشصلونة لن يكون
قادًرا على اŸنافسصة بالدوري اإلسصبا ،Êوهذا
م-ن شص-أان-ه ت-وج-ي-ه ضص-رب-ة ق-اسص-ي-ة ل-يسس ل-ل-نادي
ال -ك -ت -ال -و Êوحسصب ب-ل أايًضص-ا ل-ل-دوري ال-ك-روي

من الناحية ا÷غرافية فالبÓد سصتخسصر  %8من
مسصاحتها اإلجمالية أاي قرابة  33أالف كيلو مÎ
مربع هي مسصاحة إاقليم كتالونيا ،إاضصافة إا ¤أان
اسص-ب-ان-ي-ا سص-ت-فقد نحو  %14م-ن ال-ق-وة ال-ع-ام-لة
اإلجمالية للسصكان ،وهذا رقم كب Òمن شصأانه أان

عــــــام Áـــــر
على إند’عه

ي -ك -ون ل -ه آاث -ار سص -ي-ئ-ة ع-ل-ى الق-تصص-اد ع-م-وًم-ا
وي -ؤودي لن -خ -ف -اضس ال -ن -ا œاÙل-ي اإلج-م-ا‹
للبÓد وبالتا‹ انخفاضس ترتيبها على مسصتوى
العا.⁄

ثقل اقتصشادي لإلقليم
يشص -ك -ل اإلق -ل -ي -م ث-ق Ó-اق-تصص-ادًي-ا ‘ ال-بÓ-د إاذ
يشصكل ُخمسس القتصصاد اإلسصبا Êباحتوائه على
أاك Èالشص- -رك- -ات اإلسص- -ب- -ان- -ي- -ة اŸصص -درة م -ث -ل
السصيارات واألجهزة اإللكÎونية ،ويبلغ الناœ
Óقليم نحو  210مليون يورو ،وهو ما
اÙلي ل إ
من شصأانه أان يشصكل خسصارة إلسصبانيا بنحو %19
من إاجما‹ ناŒها اÙلي فيما لو انفصصل
اإلقليم عنها .وُيشصار أايضًصا أان إاسصبانيا سصتخسصر
حوا‹  %26من صصادراتها التي يتم تصصنيعها من
خÓل مواد مصصنعة ‘ إاقليم كتالونيا ،باإلضصافة
إا– ¤ك- -م اإلق -ل -ي -م ‘  %70م -ن ح-رك-ة ال-ن-ق-ل
واŸواصص Ó-ت اÿاصص -ة ب -ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي -ة
إلسصبانيا.
ب Óشصك لو حدث النفصصال سصيخرج كل من
اإلقليم وإاسصبانيا خاسصرين اقتصصادًيا ،كما أان
هذا سصيؤودي إا ¤تشصجيع مقاطعات أاخرى ‘
إاسصبانيا وأاوروبا على القيام Ãثل ما قامت به
كتالونيا ،لذا عارضصته إاسصبانيا وسصاندها ال–اد
األوروبي ‘ منعه خشصية انتقال العدوى إا¤
مناطق أاخرى.

””حراك الريف”” باŸغرب رد ششعبي على ””عطب الدÁقراطية””

إع- -ت Èت- -ق- -ري -ر ح -ديث أإع ّ-ده إŸرك -ز
’بحاث وإŸعاصسرة
إŸغ-رب-ي ل-ل-دإرسس-ات وإ أ
(غ Òحكومي) أإن ””حرإك إلريف شسمال
إلبÓد ما هو إ’ّ أإول رد شسعبي على عطب
إلدÁقرإطية””.
وبّ-رر ال-ت-ق-ري-رال-ذي ج-اء –ت ع-ن-وان ““ت-ق-ري-ر
رصصدي حول حراك الريف ،الوقائع واŸآالت““،
إاط Ó-ق -ه م -ف -ه -وم ““ا◊راك““ ع -ل -ى م-ا تشص-ه-ده
م -ن -ط-ق-ة ال-ري-ف م-ن-ذ أاك-ت-وب-ر اŸاضص-ي ،ب-ك-ون
““اسص -ت -م -رار الح -ت-ج-اج-ات Ÿا ي-ق-ارب السص-ن-ة،
أاّهلها لكي تأاخذ طابع ا◊راك““.
وأاشص- -ار إا ¤مسص- -ؤوول- -ي- -ة السص -ي -اسص -ات اŸت -ب -ع -ة
جر األوضصاع ،مسصتدل على ذلك
باŸنطقة ‘ تف ّ

Ãا قال إانه ““تبخيسس العمل السصياسصي ،والتحكم
‘ األحزاب ،والريع القتصصادي““.
جل التقرير أان حراك الريف سصلّط الضصوء
وسص ّ
على التعامل األمني مع الحتجاجات الشصعبية.
واسصتعرضس أابرز اŸبادرات التي قّدمت لتطويق
““األزمة““.وأاوضصح التقرير أان ““هذه اŸبادرات
ت- -ت -ج ّ-ل -ى ‘ ال -دع -وة إا ¤إاط Ó-ق اŸع -ت -ق -ل،Ú
وا◊وار م -ع ال -نشص-ط-اء لÓ-سص-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-الب
اŸشصروعة ،إاضصافة إا ¤ضصرورة معا÷ة األزمة
‘ عواملها التاريخية ومظاهرها الجتماعية
والقتصصادية والسصياسصية““.
وقال اﬁمد اله ،‹ÓاŸشصرف على إاعداد
ال -ت -ق -ري -ر ،ورئ-يسس اŸرك-ز ،إان ““ه-ذا ال-ت-ق-ري-ر

ي-ت-م-ي-ز ب-ب-ع-ده ال-ت-وث-ي-ق-ي وال-تاريخي Ûريات
ا◊راك ،وه - -و ت - -دوي - -ن ل- -وق- -ائ- -ع م- -وصص- -ول- -ة
بسصياقاتها اıتلفة وكذا Ãواقف ومبادرات
ﬂتلف األطراف““.
وأاّكد أان ““اŸقاربة العلمية والبحثية للتقرير
ح- -رصصت ع- -ل- -ى وضص -ع مسص -اف -ة ب Úال -ف -اع -لÚ
ومواقفهم ضصمانا للمصصداقية وعدم النحياز““.
واعت Èاله ‹Óأان ““التقرير هو مسصاهمة ‘
ال -ن -ق -اشس ال -ع -م -وم -ي ،وإاشص -راك ال -ب -اح -ث‘ Ú
م -ن -اقشص -ة قضص -ي -ة  ⁄ت -ع -د ›رد اح-ت-ج-اج-ات
اجتماعية أاو حركة ذات أابعاد سصياسصية بقدر ما
ت- -ع- -ت ‘ Èب -عضس ج -وان -ب -ه -ا مسص -اءل -ة ن -ق -دي -ة
للسصياسصات العمومية اŸنتجهة““.

العدد
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’سسبانيا ،تفوق
^ يقع إقليم كتالونيا ‘ إلشسمال إلشسرقي إ
مسساحته  32.1أإلف كم مربع ،وهو سسادسص أإك Èمنطقة من
ح-يث إŸسس-اح-ة ‘ إسس-ب-ان-ي-ا إل-ت-ي ت-ع-ج بسس-ب-عة عشسر إقليًما
ﬂتلًفا يتمتعون جميًعا با◊كم إلذإتي.
’قليم إ ¤أإربع مدن وهي :برشسلونة ””عاصسمة
^ ينقسسم إ إ
’ق - -ل - -ي - -م”” ت - -رإغ - -ون- -ا’ ،ردإ ،غ- -رإن- -ادإ ،أإك ÈإŸدن ه- -ي
إ إ
برشسلونة ،إلتي يزيد عدد سسكانها عن إÿمسسة مÓيÚ
’سس-ب-ان-ي-ة
نسس -م -ة ،ي -ت -ح -دث سس -ك -ان إŸق -اط -ع -ة إل-ل-غ-ت Úإ إ
وإلكتا’نية.
^ حصسل إقليم كتالونيا على إ◊كم إلذإتي عام ،1931
ل-ك-ن ع-ن-دم-ا ق-ام إل-دي-ك-ت-ات-ور فرإنكو بانقÓبه إلعسسكري
ع -ل -ى إلسس -ل -ط-ة إ◊اك-م-ة ع-ام  ،1936ق -ام ب -إال -غ -اء إ◊ك-م
إلذإتي ‘ كتالونيا وإسستمر ذلك حتى وفاته عام .1975
’نشس-ط-ة إل-ع-ام-ة إŸرت-ب-ط-ة
^ ح -ظ -ر ف -رإن -ك -و ك -ل أإن-وإع إ أ
بالقومية إلكتا’نية ،منع إسستخدإم إللغة إلكتا’نية ‘
إŸؤوسسسس -ات إل -ع -ام -ة إ◊ك -وم -ي -ة ،ك -م -ا م-ن-ع إل-ع-ل-م إÿاصص
بكتالونيا ،و” إلغاء إلنشسيد إلوطني إلكتا’ ،Êكما ”
إلتعامل مع فريق برشسلونة لكرة إلقدم Ãنتهى إلتحيز،
’فضس-ل م-ع-ام-ل-ة
وت -ع -رضص ري -ال م -دري -د ””إ’ب -ن إŸدل -ل”” أ
مكنته من إلسسيطرة على أإول خمسسة بطو’ت أإوروبية.
^ أإع -ي -د إل-ع-م-ل ب-ق-ان-ون إ◊ك-م إل-ذإت-ي ‘ ك-ت-ال-ون-ي-ا ع-ام
.1979
^ يعت ÈإŸوإطنون إلكتا’ن أإنفسسهم غ Òإسسبان ،وإلكثÒ
’سسبانية ويرون أإنهم أإرضص
منهم يرفضص إ◊ديث باللغة إ إ
ﬁتلة من طرف إسسبانيا.
^ كتالونيا هي إŸنطقة إ’قتصسادية إلرإئدة ‘ إسسبانيا ،مع
’ج-م-ا‹ ل-ه-ذه
م -ا ي -ق -رب م -ن  ٪20م -ن إل -ن -ا œإل -ق-وم-ي إ إ
إŸنطقة.
’زم- -ة إ’ق -تصس -ادي -ة إل -ت -ي عصس -فت ب -ب -عضص
^ إشس- -ت- -دإد إ أ
إل -دول ،وك -انت إسس -ب -ان -ي -ا م -ن ضس -م -ن ضس-ح-اي-اه-ا ،أإدت إ¤
’زم-ة ب Úم-دري-د وإل-ك-تا’ن ،إلذين يعتقدون
ت-ع-م-ي-ق إ أ
أإنهم يقومون بتحويل مبالغ مالية إ ¤إ◊كومة إŸركزية
’سسبانية تفوق  20مليار يورو سسنوًيا تسستقطع من دإفعي
إ إ
إلضسرإئب ‘ كتالونيا.
Òإ بسسبب
^ يرى إلكتا’ن أإن إقتصساد مقاطعتهم تضسرر كث ً
’سس -ب -ان-ي-ة ،ح-يث ف-رضست ضس-ري-ب-ة
سس -ي -اسس -ات إ◊ك -وم -ة إ إ
’جما‹ لتصسل إ¤
عليهم تقدر بـ ٪10من إلنا œإÙلي إ إ
 20مليار يورو ‘ ،إŸقابل ليسص هناك أإي إسستثمارإت أإو
خ-دم-ات ت-ذك-ر ،ت-وإزي ه-ذه إلضس-رإئب إل-ب-اه-ظ-ة ،ك-ما أإن
’ن إ◊كومة
هناك عجزإ ‘ إ’سستثمار ‘ إلبنى إلتحتية ،أ
’سسبانية ’ تريد أإن تكون برشسلونة كمدينة ،أإفضسل من
إ إ
مدريد كما يقولون.
^ إسسبانيا منعت إسستفتاء كتالونيا لعلمها بأانه سسيجر عدة
إسس-ت-ف-ت-اءإت أإخ-رى ‘ ،أإق-ال-ي-م ﬂت-ل-ف-ة ،م-ن-ه-ا على سسبيل
إŸثال إقليم إلباسسك إ◊دودي إلذي يطالب با’سستقÓل
عن إسسبانيا وخاضص بقيادة حركة إيتا إ’نفصسالية حربا
’ضس-اف-ة إ ¤ج-زر إل-ك-ن-اري،
م -ن أإج -ل إ’ن -فصس-ال ،ه-ذإ ب-ا إ
’خرى با’نفصسال عن إسسبانيا.
إلتي تطالب هي إ أ
^ تعارضص أإوروبا إسستقÓل كتالونيا ،حتى وإن  ⁄تظهر
’نها تعلم “اًما أإن عدوى إ’نفصسال حÚ
ذلك للعلن ،أ
’زمات إ’قتصسادية
’ن بفعل إ أ
تسسري ‘ جسسدها إŸنهك إ آ
وتدفق إلÓجئ Úلن تنتهي.

’رهابي وقع ‘ ﬁطة
إ’عتدإء إ إ
سسان شسارل للقطارإت

مقتـ ـل ششخصشـ ـ Úبعمليـ ـة طع ـن
‘ مرسشيليا ومصشرع اŸهاجم
قام شصخصس بالهجوم على عدد من اŸارة ‘ ﬁطة سصان شصارل
للقطارات Ãدينة مرسصيليا الفرنسصية مسصتخدما سصكينا ،وموقعا
قتيل ،Úوتدخل عسصكريون وقتلوا اŸهاجم ،وطلبت الشصرطة من
سصكان اŸدينة Œنب اŸنطقة اÙيطة باÙطة.
قتل عسصكريون رج ،Óأامسس األحدﬁ ‘ ،طة القطارات الرئيسصية
‘ مرسصيليا جنوب فرنسصا بعد أان هاجم عددا من اŸارة بسصكÚ
ما أادى Ÿقتل شصخصص.Ú
وقال قائد الشصرطة أاوليفييه دو مازي Òإان ““اثن Úمن الضصحايا
قت ÓبسصÓح أابيضس““ حيث لقيت إامرأاة مصصرعها ذبحا وأاخرى
طعنا ،وطلبت الشصرطة من سصكان مرسصيليا Œنب منطقة ﬁطة
سصان شصارل ،مع بدء عملية كبÒة بعد الظهر.

ﬁاكمة شسقيق مرإح

من ناحية ثانية تبدأا اليوم الثن ‘ ÚاÙكمة ا÷نائية اÿاصصة
ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ب-اريسس ﬁاك-م-ة ع-ب-د ال-قادر مراح وفتاح
ملكي ،بتهم تسصهيل اإلعداد لÓعتداء الذي قام به ﬁمد مراح
شصقيق اŸتهم األول .وكان ﬁمد مراح قد قتل سصبعة أاشصخاصس
بينهم ثÓثة أاطفال من مدرسصة يهودية تÎاوح أاعمارهم ب 3 Úو8
سصنوات عام  ،2012قبل أان تقتله الشصرطة ‘ تولوز.
وعبد القادر مراح ( 35عاما) متهم بأانه قام ““عمدا““ بتسصهيل
““اإلع -داد““ ÷رائ-م شص-ق-ي-ق-ه ‘ ت-ول-وز وم-ن-ت-وب-ان (ج-ن-وب غ-رب)،
خصصوصصا ع Èمسصاعدته على سصرقة الدراجة النارية الصصغÒة
التي اسصتخدمها ‘ الوقائع.

خمسسة جرحى ‘ كندإ

فتحت الشصرطة الكندية ،أامسس األحد– ،قيقا ‘ ““عمل إارهابي““
بعد أان تعرضس شصرطي للطعن بيد شصخصس قام بعدها بدهسس عدد
من اŸارة ما أادى إا ¤إاصصابة أاربعة أاشصخاصس آاخرين ‘ ادمنتون
‘ غرب كندا.و‘ حادث السصبت ،صصدمت سصيارة حواجز ودهسصت
شصرطيا خÓل أادائه خدمته .ثم خرج رجل منها وطعن الشصرطي
مرارا قبل أان يفر ،وفق شصرطة ادمنتون.
وقبيل منتصصف الليل ،وبعد التعرف عليه عند أاحد ا◊واجز‚ ،ح
اŸشصتبه به بالهرب على م Ïحافلة دهسس بواسصطتها عددا من
اŸارة ‘ ﬁلت Úما أادى إا ¤إاصصابة أاربعة أاشصخاصس ،بحسصب ما
أاعلنت الشصرطة.واكتفت الشصرطة بإاعÓن أانها أاوقفت شصخصصا يبلغ
من العمر نحو ثÓث Úعاما بدون إاعطاء أاي تفاصصيل حول هويته.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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اŸسسرح ا÷زائري..
إا ¤أايــــن !!
كلمة العدد

الركح واسسئلة الراهن
بقلم :حبيبة غريب

أابو الفنون ‘ قفصص ا’تهام
’نتاج
نقصص الدعم اŸا‹ غيّب ا’سسÎاتيجية ورهن ا إ
أازمة نصس ـ ـوصص تعكسص الوضسع ا’قتصس ـ ـادي وا’جتماعي
مسسرحيـ ـات Ÿلء الفراغ وجمه ـور يبحث عن الفرج ـ ـة
تد ÊاŸسس ـ ـاعدات إانعكسص سسلبا علـ ـى الفعل الثقـ ـ ـا‘
لبداع
خوصسصسة اŸسسارح بعيدا عن تأاميمها والبقاء ل إ

كيف تدهور الفن الرابع اليوم بعد أان عرف
سسنوات اÛد والعطاء واإلبداع Áتد حضسور
جذوره إا ¤جيل ثورة التحرير الوطني امثال
رويشس -د ورشس -ي -د ال -قسس -ن -ط-ي-ن-ي وبشس-ط-ارزي
وغÒهم وتواصسل وازهر مع عمالقة النصص
واإلل-ق-اء ‘ السس-ب-ع-ي-ن-ات و ال-ث-م-ان-ي-ات أامثال
›وبي وعلولة وصسونيا وسسراط  ، ....أاسسماء
Ÿعت ب- -حضس- -وره- -ا اŸم -ي -ز ع -ل -ى اÿشس -ب -ة
وبأاعمال تأالقت بنصسوصسها وانصسهار اŸمثلÚ
‘ أادوارها وŒاوب ا÷مهور معهاﬂ ،لدة
بذلك عناوين  ⁄يقدر الزمن و ل اÙن
على طيها عا ⁄النسسيان.
ها هو الركح اليوم يعيشص تدهورا كبÒا ‘ الكم
وال -ك-ي-ف ‘ ا÷ودة وال-ن-وع-ي-ة ،ألسس-ب-اب Œم-ع
حسسب اŸهتم Úو اŸتتبع Úب Úتردي وغياب
النصص اŸسسرحي ،وسسوء التسسي Òأاو باألحرى
سسياسسة الدعم وتسسي ÒاŸؤوسسسسة الثقافية الفنية
بطريقة إادارية غ Òابداعية ،إا ¤جانب انعدام
ال- -ت- -وازن ‘ اŸال واإلم- -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة بÚ
اŸسس- -ارح ا÷ه- -وي -ة وال -ت -ع -اون -ي -ات و اŸسس -رح
ال -ه -اوي ،وك -ذا غ -ي -اب خ -ارط-ة ط-ري-ق ت-أاسسسص
ل -ت -وزي -ع واسس -ت -م -راري -ة األع -م-ال اŸسس-رح-ي-ة،
ناهيك عن انعدام النقد البناء.
فكيف لسسيد الفنون أان يسستعيد ›ده وأايامه
الذهبية وكيف «للعيطة» أان تدوي من جديد
و◊افلة تسس Òأان تواصسل سسÒها ونحن ‘
عصس - - -ر الÎام واŸيÎو و«الشس- - -عب اÿد»Ë
ول -ف -اط -م -ة ول -لشس-ه-داء أان ي-ع-ودوا ح-ق-ا ه-ذا
األسسبوع ،وكيف ÷يل اليوم أان يعيد للمشسعل
فانوسسه ويسس Òمن جديد على خطى عمالقة
ال -رك -ح ،ه-ل ب-خ-وصسصس-ة اŸسس-رح ،أام ب-إاع-ادة
ال -ن -ظ -ر ‘ مسس -أال -ة ت -وزي -ع ع -ادل ل -ل -ت -م-وي-ل
والدعم ،أام أان يفتح اÛال أامام من يحب
اÿشس -ب -ة م -ن م-واهب وط-اق-ات غ-ي-ورة ع-ل-ى
مÒاث علولة و›وبي وبشسطارزي وغÒهم
‡ن أاسسسسوا صسرح الفن الرابع ا÷زائري.
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الثق ـ ـ ـا‘
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أŸسسرح أ÷زأئري..
إ ¤أإيــــن !!

يعد مسسرح «عز إلدين ›وبي» بعنابة وإحدإ من أإهم إŸسسارح إلذين إسستضسافوإ على ركحهم عمالقة إلفن إلرإبع ،وإلذين أإثروه بأاعمالهم إŸسسرحيّة ،ل سسيما خلل سسنوإت
لعمال إŸسسرحية إلتي ما فتئ ينتجها مسسرح
إلثمانينيات وإلتسسعينيات ،حيث كان ل يخلوإ هذإ إلصسرح من جمهوره ،وإلذين كانوإ يتوإفدون عليه باسستمرإر للسستمتاع بأاحد إ أ
›وبي سسنة بعد سسنة..
اŸطلوب ،على اعتبار أان من قام بإاخراجها من
فارغ.
’’الطاروسض’’ وبودربالة’’..
عنابة :هدى بوعطيح
وإان كان مسشرح عنابة ما يزال يقدم أاعمال وق -ال اŸت -ح -دث ب -أان ال -ل -ج -وء إا ¤الق -ت-ب-اسض كبار الفنان ‘ Úعنابة وا÷زائر جمال حمودة،
 ⁄يعرف اŸسشرح ا÷هوي لعنابة آانذاك ركودا مسشرحية ‘ يومنا هذا ،إال أانها ليسشت بالكم وال-ذي ي-ع-د سش-ه Ó-ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-مسش-رح-ي ،Úك-اد الذي أاضشفى Ÿسشته اإلبداعية على هذا العمل،
‘ اإلنتاج ،كما يششهده ‘ الوقت الراهن ،حيث والنوع الذي كانت عليه ‘ السشنوات اŸاضشية ي-قضش-ى ع-ل-ى ال-ك-ت-اب-ة اŸسش-رح-ي-ة ،وخلق كتاب الذي يتحدث ـ حسشب عائششة ـ عن واقع اŸرأاة
وم -ن -ذ السش -ت -ق Ó-ل ق-دم ال-ع-دي-د م-ن األع-م-ال «إال من رحم ربي» ،وعادة ما يششهد إانتاجا مسش-رح-ي Úي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى ن-ق-ل ال-واق-ع اŸعاشض ‘ أاغلب اÛتمعات العربية والتي تتعرضض
اŸسشرحية التي أاخرجتها إا ¤الوجود أاسشماء يجلب ا÷مهور العنابي الذي بات متششوقا للفن با÷زائر ،مششÒا إا ¤أان أاغلب اıرج Úبات للظلم والقهر ،وقالت بأان ا÷زائر بحاجة إا¤
فنية لمعة أانعششت أابي الفنون ،وأامتعت عششاق ال -راب -ع ال -راق -ي« ..الشش-عب» اقÎبت م-ن ب-عضض همهم تقد Ëعمل فني للمسشرح ا÷زائري دون أاعمال ‘ مسشتوى هذه اŸسشرحية.
الفن الرابع بروائع ما تزال تصشنع ا◊دث إاﬁ ¤ب -ي ال -ف -ن ال -راب -ع ال -ذي -ن ات -ف -ق -وا ع -ل-ى أان األخ - -ذ ب - -ع Úالع - -ت - -ب - -ار ÷م - -ال- -ي- -ة ال- -نصض ،أاما أاحمد عطاء الله وهو ششاب ‘ ريعان ششبابه
ومهتم باŸسشرح ،فقد طالب بضشرورة إاعطاء
ي -وم -ن -ا ه-ذا ‘ ا÷زائ-ر ب-أاك-م-ل-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار اŸسشرح ‘ الوقت الراهن  ⁄يعد كما كان عليه والحÎافية ‘ التمثيل.
الفرصشة للششباب الصشاعد واكتششاف اŸواهب ل
مسشرحيات مؤورخ اŸدينة وأاحد رواد اŸسشرح ‘ السشابق ،حيث قلي Óما يقدم عم Óفنيا «مسسرح يكاد يفقد جمهوره»
حسش- -ن دردور م- -ن- -ه- -ا «ب- -اشض آاغ -اب -وسض ب -وسض» راقيا ،وهو ما عرفه مسشرح ›وبي منذ أايام وم -ن ج -ه-ت-ه-ا أاك-دت ع-ائشش-ة ح-م-دي ،ع-ل-ى أان سشيما ‘ ›ال الكتابة اŸسشرحية ،مؤوكدا بأان
و»الرحيل» ..كما أانتج ابن بونة جمال حمودة بعرضض مسشرحية «امرأاة بظل مكسشور» من إانتاج اŸسشرح ا÷زائري  ⁄يتمكن اليوم من إا‚اب ذلك قد يفتح اÛال لسشÎجاع مكانة اŸسشرح
مسشرحيات ﬂتلفة من بينها «ضشيق اÿاطر» ،اŸسشرح ا÷هوي لعنابة ،وإاخراج جمال حمودة .خليفة عز الدين ›وبي ،وعبد القادر علولة بالششكل الذي كان عليه من قبل.
«ال -ل -ي زرع ال -ري -ح»« ،ق -ه-وة ولت-اي»« ،ج-ن-وب» و‘ هذا الصشدد ،يقول ﬁمد لم Úعمارة وآاخرون جعلوا من أابي الفنون ‘ ا÷زائر ‘ ويرى أاحمد بضشرورة السشتثمار ‘ األعمال
و»جايح ،قبيح و›نون» ،وقدم حميد قوري أاسش -ت -اذ ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ،إان أاغ -لب ال -نصش-وصض أاوج ع -ط -ائ -ه ،ق -ائ -ل -ة ب -أان اŸسش -رح ك-اد ي-ف-ق-د الناجحة ودعم اŸبدع ،Úوجعل الفن الرابع
ّ
نصشوصض متنوعة Ÿسشرح عنابة منها «األحÓم اŸق- -دم- -ة ع -ل -ى مسش -رح ع -ن -اب -ة ل ت -رق -ى إا ¤جمهوره ،لول بعضض األسشماء اŸسشرحية التي من ضشمن األولويات التي تسشاهم ‘ التنمية
ال -ث -ق-اف-ي-ة والق-تصش-ادي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ضش-رورة
القذرة»« ،أاولد لبÓصض دارم»« ،البغاة» و»أابولو اŸسشتوى اŸطلوب ،سشوى بعضض األعمال التي حفظت ماء وجه الفن الرابع ‘ عنابة.
ك -وسش-ك-وسض» ،وأاب-دع اب-ن ب-ون-ة ت-وف-ي-ق م-ي-م-يشض تنسشب لكبار الفنان Úوالذين ما يزالون يبدعون وأاششارت ‘ سشياق حديثها إا ¤اŸسشرحية التي الهتمام أاك Ìمن قبل السشلطات اŸعنية بهذا
الذي تو‘ على خششبة اŸسشرح لعششقه لهذا على السشاحة الفنية من ح Úآلخر ،مؤوكدا بأان ” عرضشها نهاية األسشبوع Ãسشرح عز الدين الصشرح ماديا ومعنويا ،ألجل اسشÎجاع مكانته
ّ
الفن الراقي ‘ ،مونولوغ «سشوق أالف ،»Úكما أان أازم -ة ال -نصش -وصض ‘ ا÷زائ -ر مشش -ك -ل م-ا ي-زال ›وبي –ت عنوان «امرأاة بظل مكسشور» والتي وجمهوره الذي فقد ثقته Ãا يقدم على خششبة
‘ رصشيده مع مسشرح عنابة عديد األعمال من ي- -ط- -رح ن- -فسش -ه وبشش -دة ،ح -يث ت -ك ‘ Ìب -عضض اع -تÈت -ه -ا ع -م  Ó-ف -ن -ي -ا ي -رق -ى إا ¤اŸسش -ت -وى الركح ا÷زائري ،ويتتبع فقط بعضض األسشماء
التي ما تزال تنششط على السشاحة الفنية.
ب- -ي- -ن- -ه- -ا «م- -ب- -ن- -ي ل- -ل- -م -ج -ه -ول’’’’ ،اÙف -ور’’ ،األح -ي -ان األع -م -ال اŸسش -رح -ي-ة ل-ك-ن Ãح-ت-وى

تدعيم أŸسسرح ماليا أأثر سسلبا على أإ’نتاج

ي-ف-ت-ق-ر إل-ي-وم ،إل-ف-ن إل-رإب-ع إلذي عرف
سس -اب -ق -ا أإي -ام ع -ز وسس-ن-وإت ›د و شس-ه-رة
لن -ت -اج ك -م -ا ون -وع-ا ،ف-ه-و
ط -وي -ل -ة إ ¤إ إ
مسسرح يعيشس على إلريع ،ل دخل ما‹
ل -ه ،و ل ي -در ع -ل -ى إلق -تصس -اد إل-وط-ن-ي
شسيئا من إلربح ،كونه إعتاد على تدعيم
إل- -دول- -ة ل- -ه ،ف- -م -ازإلت ت -ذإك -ر دخ -ول
إل -ع -روضس ق -اب -ع -ة –ت سس-ق-ف  100دج
لط -ف -ال ،ومشس -اري-ع
ل-ل-ك-ب-ار و 30دج ل  -أ
“ول وت-دع-م م-ن ق-ب-ل وزإرة إل-ث-ق-افة،
ي- -ك- -ت- -ف- -ي إŸسس- -رح -ي -ون وإل -ف -رق ف -ي -ه -ا
ب-ال-ظ-هور  3أإو  4م -رإت ع-ل-ى إÿشس-ب-ة
لن- - -ظ- - -ار
وإل- - -ت- - -وإري ب- - -ع- - -ده- - -ا ع- - -ن إ أ
لموإل إÙصسلة من قبل
وإلسستمتاع با أ
إلدولة.
وهرإن :حبيبة غريب
واألرجح ‘ ذلك ،يقول الفنان اŸسشرحي و
رئيسض جمعية آامال الثقافية بوهران ﬁمد
ميهوبي ‘ تصشريح لـ» الششعب « « :أان يقام
العرضض اŸسشرحي ويوزع على  48ولية ،حتى
يتم التواصشل بعدل مع ا÷مهور ا÷زائري ‘
كل األنحاء.
لكن األمور ل Œري هكذا ،فدعم ا÷زائر
للفن الرابع والذي ل يضشاهيه دعم أاي دولة ‘
العا ،⁄خلق لدى الفنان Úو اŸسشرح Úحسشب

لسسبوعية
لول من ملفاتنا إلثقافية إ أ
عدنا وإلعود أإحمد ..هو ذإ إلعدد إ أ
‘ ه -ذإ إŸوسس -م إ÷دي-د ،م-وسس-م سس-نسس-ع-ى خ-لل-ه إ ¤إم-اط-ة إل-ل-ث-ام ع-ن
لبدإع .إرتأاينا أإن نخصسصس
ﬂتلف إلقضسايا إŸتعلقة بالثقافة وإلفن وإ إ
لنتاج إŸسسرحي ،إلذي شسابه ‘
لخصس ل إ
هذإ إلعدد للفن إلرإبع ،وبا أ
م وإلنوع ،على كÌة إلفاعل Úفيه ،بÚ
إلفÎة إ أ
لخÒة تفاوت ‘ إلك ّ
مسسرح وطني ومسسارح جهوية وتعاونيات وجمعيات وفرق هوإة.
تفاوت حاولنا تسسليط إلضسوء على مسسبباته ونتائجه ،وإسستخرنا ‘
ذلك أإبناء إلركح إ÷زإئري ،إلذين وإن إختلفت مشساربهم وتعّددت
أإصس-وإت-ه-م ،ف-ق-د أإج-م-ع-وإ ع-ل-ى أإن حّب إŸسس-رح ك-ان وسس-ي-ب-ق-ى إ◊اف-ز
لبدإعية إŸسسرحية.
لك ÈوإّÙرك إلرئيسسي للعملية إ إ
إ أ

ركح «عز ألدين ›وبي» يحّن إأ ¤ألزمن أ÷ميل

لمال ﬁمد ميهوبي:
إŸسسرحي و رئيسس جمعية إ آ
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ضسرورة إعادة إلنظر ‘ إلهيكلة وإلكف عن سسياسسة إلتدعيم

أأبو ألفنون ‘ قفصص أ’تهام

مسسرحيات Ÿلء إلفرإغ وجمهور متعطشس للفرجة

الأثنين  02اكتوبر  20١7م الموافق لـ  ١١محرم  ١43٩هـ العدد ١7453
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ميهوبي ،آافة التحايل ،إاذ ل توظف األموال
اŸقدمة كدعم لصشالح العرضض الفني ول تدر
نتائجها اŸرجوة.
كما أانه و‘ غياب أاي نظرية علمية لتسشيÒ
اŸسش-ارح ك-م-ؤوسشسش-ات “ول ن-فسش-ه-ا ب-ن-فسش-ه-ا،
وكذا إالزامية إاعادة النظر ‘ تركيبة اŸوارد
ال -بشش -ري -ة ،ف -اإلداري -ون أاك Ìم -ن ال-ف-ن-ان‘ Ú
أاغلب اŸسشارح ا÷هوية ،بحيث أان أاي دعم
للعروضض واŸششاريع الفنية ل Áكنه تغطية كل
اŸصشاريف وخاصشة كلفة الرواتب.
اŸشش - -ك - -ل ي - -ق- -ول اŸت- -ح- -دث ،إان اŸسش- -ارح
ا÷هوية مازالت تسش Òبنظرة اششÎاكية ،ونحن
‘ ع -ا ⁄ال -رأاسض م -ال -ي -ة ،ف -ال -رئ -يسض ال-راح-ل
هواري بومدين قد أا· اŸسشارح قبل تأاميم
اÙروق -ات ،ف -ل -م -اذا ل ت -خ-وصشصض ،ب-دل أان
ت -ب -ق -ى مسشÒة ب -ال -ت -دع -ي-م ول ت-ق-وم ب-دوره-ا
كمؤوسشسشة ثقافية اقتصشادية ،فنحن اليوم لسشنا
‘ حاجة إا ¤مسشارح جهوية بل إا ¤مسشرحيات
جهوية.
ومع حلول التقششف واتباع سشياسشية ترششيد
النفقات وتد ÊاŸسشاعدات اŸالية للمسشارح
ا÷هوية ،أاصشبح الوضشع اليوم كارثيا اجتماعيا
ومهنيا ،تنعكسض نتائجه يقول ميهوبي سشلبا
على اإلنتاج اŸسشرحي وعلى جودة األعمال
اŸق - -دم - -ة ،مششÒا ‘ ذات السش - -ي - -اق إا ¤أان»
مسشرح بجاية ا÷هوي بصشدد طرد عماله،
فيما أاحيل معظم عمال مسشرح وهران على

ال -ت -ق -اع -د واسش -ت -ب -دل-وا بشش-ب-اب ب-ع-ق-ود ع-م-ل
متجددة.

’ ›ال للحديث عن ألتفاوت ‘ أإ’نتاج

وفند ميهوبي وجود أاي تفاوت اليوم Ãعنى
ال -ك -ل -م -ة ‘ ،اإلن-ت-اج اŸسش-رح-ي ‘ ا÷زائ-ر،
فبخÓف يشش Òقائ ،Óغزارة إانتاج اŸسشرح
الوطني أاحمد بششطارزي بالعاصشمة ،ل ششيء
قد يلفت حقا النتباه ‘ اŸسشارح ا÷هوية
هنا وهناك ،عكسض ما عرفه تاريخ الركح ‘
السشن ÚاŸاضشية ،أاين كانت هناك أاعمال ‘
اŸسشتوى.
إاذا تكلمنا على التفاوت ل بد أان نتكلم على
Óسشف ،يششدد ميهوبي»
الكم والنوع ،فاليوم ل أ
ال-ك-م-ي-ة ق-ل-ي-ل-ة وال-ن-وع-ي-ة ضش-ع-ي-ف-ة ج-دا ،فقد

أاصش-ب-ح ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال م-ه-رج-ان اŸسش-رح
اÎÙف ،مسشابقة لتÈير األموال اŸوظفة،
ليبقى السشؤوال الكب Òيطرح نفسشه ،كيف Áكن
أان يتسشابق من دعم باÓŸي Úمع من ل دعم
ل - -ه ،وك - -ي - -ف Áك- -ن أان ن- -وازي ب ÚاŸسش- -ارح
والتعاونيات والفرق الهاوية التي ل “لك أاي
دع -م م -ا‹ ول مسش -اع -دة م -ع -ن -وي -ة أاو م -ادي-ة
كانت».
ول -ي -ت -م ‘ ن -ظ -ر ال-ف-ن-ان اŸسش-رح-ي « ت-ق-ي-ي-م
وتقو Ëالتفاوت ،ف Óبد من إايجاد وإادماج
مقاييسض تثمن العمل اŸسشرحي ،وتوف Òنوع
من التوازن ب ÚاŸسشارح ا÷هوية والتعاونيات
وال -ف -رق ال -ه -اوي -ة ،وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ب-ج-دي-ة ‘
هيكلة اŸوارد البششرية ،فاŸسشرح يحتاج إا¤
مدير مسشرح فقط وإا ¤دف Îششروط ،وإا¤
نصض جيد واحÎافية ‘ التمثيل».
إان « ال - -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،م- -ن خÓ- -ل وزارة
الثقافة يضشيف ميهوبي قائ« ،Óأاعطت الكثÒ
ل -ل -مسش -رح وسش -اع -دت-ه م-رارا واسش-ت-م-رارا ل-ك-ن
اŸسشرح  ⁄يرد باŸثل ،ومن اŸنتظر إاذا ⁄
يسش- -ع ا÷م -ي -ع ل -ت -دارك ال -وضش -ع ،ال -ي -وم وم -ع
تقليصض اŸيزانية إا 50 ¤باŸائة ،فمن اŸؤوكد
أان كل من النوعية وا÷ودة والكم سشتتدنى
أايضشا ،فعلى الهيئات اŸعنية التفك Òمليا ‘
فتح اŸسشرح للخواصض واÿروج من سشياسشية
ال- -ع- -رضض اÛا ،Êال- -ت- -ي أاصش- -ب -حت ل Œلب
ا÷مهور بتاتا.

إلدكتور سسعيد بن زرقة ﬁافظ إŸهرجان إلوطني للمسسرح

سسنشسرع ‘ معاينة أأ’عمال أŸرشسحة Ÿسسابقة جائزة «ألعنقود ألذهبي»
كشش -ف ال -دك -ت -ور سش -ع -ي-د ب-ن زرق-ة ﬁاف-ظ
اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-مسش-رح ال-ف-ك-اه-ي أابعاد
هذا اŸوعد ‘ بعضض اÙاور األسشاسشية منها
عزم ﬁافظته على القيام Ãعاينة األفÓم
اÎŸششحة Ÿسشابقة جائزة العنقود الذهبي،
خÓ-ل األسش-ب-وع Úال-ق-ادم Úب-ع-دم-ا اسش-ت-لمت
هيئته الكث Òمن األعمال من وليات الوطن
على أامل أان تكون اŸششاركة قوية و‘ مسشتوى
هذا ا◊دث .أاعلن بن زرقة ‘ تصشريح خ ّصض
به يومية «الششعب» أان ﬁافظته سشتقوم أايضشا
ضش -م -ن ﬁاور ه -ذا ال-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘ والÎب-وي
بتنظيم ملتقى للفكاهة «الÎبية وا÷ماليات»
وقد وصشلت هيئته نحو ﬁ 20اضشرة من طرف
خÈاءﬂ ،تصش ،Úن - -ق- -اد مسش- -رح وسش- -ي- -ن- -م- -ا،

وأاك -ادÁي Úوﬂتصش ‘ Úال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ات ،ك-م-ا
سشتقوم ﬁافظته على الهامشض بإابراز أاهمية
الفكاهة عن طريق آالية البوتكاسشت ،إا ¤جانب
ال -ق-ي-ام بÎبصض ت-ك-وي-ن-ي لصش-ال-ح اŸع-ل-م‘ Ú
ال -ط-ور الب-ت-دائ-ي ألج-ل ت-وظ-ي-ف اŸسش-رح ‘
العملية الÎبوية ،فضش Óعلى مسشاهمة هيئته
بششكل رمزي ‘ فتح نواة مكتبية بكل من
م -درسش-ت-ي ا◊سش-ن ا◊سش-ن-ي ب-قصش-ر ال-ب-خ-اري
وم -درسش -ة اإلخ -وة ق -ريشض ب -ب -وغ -ار م-ع ت-زيÚ
ﬁيطهما Ãا يليق مع عطائها الÎبوي منذ
أاج -ي-ال ،ب-اع-ت-ب-ار أان اŸدرسش-ت Úت-ع-تÈان م-ن
رموز ا◊سشن ا◊سشني ومن منطلق أان وا‹
ال -ولي -ة أاب -دى اسش -ت -ع -دادا وت -ف -اع  Ó-ك -بÒي-ن
لتششجيع هذه اŸبادرة و–قيق هذه الفكرة.

@@ علـ ـ ـى أ÷مي ـ ـع سسـ ـ ـوأء
Îﬁف Úأو هوأة أن يكونوأ
‘ خدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أŸسس ـ ـ ـ ـرح
@@ ألبحبـ ـ ـ ـوح ـ ـ ـة أŸالية
 ⁄ترأفقه ـا أسسÎأتيجية
مسسرحي ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأضسح ـ ـ ـ ـ ـة

د جمال قرمي إŸدير إلفني للمسسرح إلوطني إ÷زإئري:

ألضسائقة أŸالية كشسفت حقيقة أŸتطفل Úوأأشسباه ألفنانÚ
ي -ح -دث -ن-ا ج-م-ال ق-رم-ي ،إıرج إŸسس-رح-ي
وإŸدير إلفني باŸسسرح إلوطني إ÷زإئري،
‘ ه- - -ذإ إ◊وإر ،ع- - -ن رؤوي- - -ت- - -ه ل - -ت - -ج - -اوز
إل-ع-رإق-ي-ل إ◊ائ-ل-ة دون إن-ت-اج مسس-رح-ي ‘
م وإلنوع..
إŸسستوى إŸطلوب من حيث إلك ّ
وي -رى ق -رم -ي ب -أان إلضس -ائ -ق -ة إŸال -ي-ة إل-ت-ي
ط-الت ج-م-ي-ع إل-ق-ط-اع-ات Ãا ف-يها إŸسسرح،
ه- -ي ف- -رصس- -ة ل- -ت- -ط- -ه Òإل- -ف -ن إل -رإب -ع م -ن
لن إلعقل إŸبدع
إلدخلء وإلنتهازي ،Úأ
وحب إŸسس -رح ه -م -ا أإه -م سس -لح ن -وإج -ه ب-ه
لزم-ة ،ويسس-م-ح ب-إاي-ج-اد إل-ب-دإئ-ل ،وه-و ما
إ أ
عمد إليه إŸسسرح إلوطني إ÷زإئري.
حاوره :أإسسامة إفرإح
«إلشس-عب» :إذإ أإل-ق-ي-ن-ا ن-ظ-رة ع-ل-ى خ-ريطة
لن-ت-اج-ات إ÷دي-دة م-ؤوخ-رإ‚ ،د ت-فاوتا
إ إ
ك - -بÒإ ب ÚإŸؤوسسسس - -ات إŸسس - -رح - -ي- -ة ع- -ل- -ى
إختلف أإنوإعها؟ Ãاذإ Áكن تفسس Òهذإ
إل -ت -ف -اوت؟ وه -ل أإث -رت سس -ي -اسس -ة ت -رشس -ي -د
لنتاج إŸسسرحي ‘ إ÷زإئر؟
إلنفقات على إ إ
@@ جمال قرمي :هناك حقيقة Ÿسشها كافة
اŸت- -ت- -ب -ع ‘ Úالشش -أان اŸسش -رح -ي ،م -ف -اده -ا أان

لزمات
إلعقل إلبشسري إŸبدع هو إلسسلح Ÿوإجهة إ أ

اŸسش -رح ال -وط -ن -ي  ⁄ي -ت -وق -ف ع -ن اإلن -ت -اج -ات
اŸسشرحية ،وذلك بفضشل السشياسشة الراششدة التي
وضشعها اŸدير العام للمسشرح الوطني ا÷زائري،
وك -ذا ط -اق -م -ه الشش-اب ك-ل ‘ اخ-تصش-اصش-ه ..ل-ق-د
اع -ت -م -دن -ا ع -ل -ى م -ا ه -و م -وج -ود ب-اŸسش-رح م-ن
دي- -ك -ورات أاع -م -ال مسش -رح -ي -ة ق -دÁة ،م Ó-بسض،
أاكسشسشوارات ،وكذا ‡ثل Úوهم اŸفتاح األسشاسشي
ل -ل -ع-م-ل-ي-ة اإلن-ت-اج-ي-ة ،ك-م-ا ف-ت-ح-ن-ا األب-واب أام-ام
التعاونيات وا÷معيات للقيام بأاعمال مششÎكة.
خ Ó-صش -ة ال -ق -ول إان -ن -ا  ⁄نÎك ›ال ل-لضش-ائ-ق-ة
اŸالية لكي تعرقلنا و–ول وبيننا وب Úالعملية
اإلبداعية ،فالعقل البششري هو السشÓح األول ‘
وجه كل أازمة ،والضشائقة اŸالية التي يعتÈها
ال -ب -عضض ن -ق -م -ة ق -د ت-ك-ون ،وه-ذه وج-ه-ة ن-ظ-ري
الشش- -خصش -ي -ة ،ن -ع -م -ة إلزال -ة أاشش -ب -اه ال -ف -ن -ان Úأاو
اŸتطفل Úالذين صشنعهم الظرف السشابق .و‘
هذا الصشدد ،طرح سشؤوال على اıرج العاŸي
ب- -ي- -ئ- -ر ب- -رك ح- -ول ال- -ق- -دÁة اŸال -ي -ة Ÿشش -روع
مسشرحي ،فكان رده :العمل اإلبداعي غ Òمرتبط
ب -ال -ك-م اŸا‹ ب-ل ب-اŸسش-ت-وي ال-ف-ك-ري واŸع-ر‘
وكذا درجة اÿيال والذكاء التي يتششبع بها أاي
مبدع ..بصشفر دينار Áكن أان نصشنع لك إابداعا وبـ
 30أالف يورو كذلك ،حب اŸهنة يجعلك تتحرك
إليجاد ا◊ل الذي تعتÈه األغلبية عند السشياسشي،

ولكن على العكسض ،ا◊ل هو ‘ يد الفنان الصشادق
النزيه الغيور على ا◊ركة اŸسشرحية.
هل إسستفاد إŸسسرح إ÷زإئري من ﬂطط
م-دروسس ي-ت-م-اشس-ى م-ع مسس-ت-ج-دإت إل-وإقع؟
م-ث-ل ه-ل ي-ت-م-اشس-ى ع-دد إلقاعات وحجمها
مع حجم إŸدن وعدد سسكانها؟
@@ كل اŸؤوسشسشات الثقافية ‘ العا ⁄تتماششى
م-ع ظ-روف-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصش-ادي-ة وكذلك
السش-ي-اسش-ي-ة .اŸشش-روع ال-ث-ق-ا‘ ت-خ-ط-ط له جميع
مؤوسشسشات الدولة وليسض وزارة الثقافة وحدها.
أاع -ط -يك م-ث-ال :ح-ي-ن-م-ا ن-ن-ظ-ر إا ¤اıط-ط-ات
اŸع -م -اري-ة ن-تسش-اءل ك-ي-ف ي-وضش-ع م-رك-ز صش-ح-ي،
م -درسش -ة ،ث -ان -وي -ة ..ول ي-وج-د مسش-رح؟ ي-جب أان
يكون اıطط مدروسشا لذا يجب التفك Òبجد
‘ التوقف عن خلق ا◊لول Ÿششكل بعينه وترك
اÛالت األخ- -رى ،ي- -جب ال -ت -ف -ك ‘ Òإاشش -راك
النخبة اŸثقفة ‘ العمل التنموي ،فيما يخصض
اÛال اŸسش -رح -ي إاذا أاردن -ا أان ن -ق -وم ب -ع -م-ل-ي-ة
تششريح بسشيطة ،فقد مرت علينا سشنوات كانت
هناك غزارة ‘ اإلنتاج ولكن دون اسشÎاŒية
واضش -ح -ة أاو ﬂط -ط م -دروسض رغ -م ال -ب-ح-ب-وح-ة
اŸالية ،أاما الظروف ا◊الية فÎكتنا نفكر ‘ أان
ل ينحصشر عمل اŸسشرح الوطني ‘ اإلنتاجات
ÓكادÁي ÚلتقدË
اŸسشرحية بل فتح اÛال ل أ

ﬁاضشرات وندوات وأايام دراسشية ،الهدف منها
فتح نقاششات حول حال اŸسشرح ا÷زائري وكذا
كيفية وضشع اسشÎاŒية واضشحة لتطوير الذوق
الفني عند اŸتلقي ،ومن جهة ثانية ارتأاينا فتح
›ال التكوين أامام كل ششرائح اÛتمع وذلك
بغية تطوير الذائقة الفنية والبحث عن اŸواهب
الششابة وإاعطائها الفرصشة للولوج إا ¤الفن الرابع.
ب -ك -ل صس -رإح -ة ،ه -ل ي-ل-ق-ى إŸسس-رح م-ك-ان-ة
أإولوية ‘ منظومتنا إ◊الية؟ وما إلسسبيل
إ ¤ذلك ‘ نظرك؟
@@ إاذا أاردنا أان يكون للمسشرح مكانة ‘ هذا
اÛتمع يجب أاول أان نطهر ا◊ركة اŸسشرحية
من الدخÓء ،وأان يتوفر ا◊ب والصشدق واألمان
ع -ن -د ال-ف-ن-ان ،Úألن اŸشش-ك-ل ف-ي-ن-ا ن-ح-ن ..ن-ح-ن
نتظاهر بأاننا نريد مكانة ‘ هذه البÓد ولكن ‘
اŸق -اب -ل زاد ال -ن -ف -اق وال -ن -م -ي-م-ة ،وح-ت-ى ال-غÒة
اليجابية أاصشبحت غÒة سشلبية ..إاذا أاردنا أان
يسشمعنا الغ Òفعلينا أاول أان نسشمع بعضشنا البعضض،
وأان نحب بعضشنا البعضض ،وأان نفكر ‘ مسشتقبل
لهذا الفن الذي عششقناه ول نسشتطيع أان نعيشض
بدونه.
لنتاج
هل Áكن إ◊ديث عن تفاوت ‘ إ إ
إŸسسرحي ب ÚإÎÙف Úوإلهوإة؟ وما هي
دللت هذإ إلتفاوت إن وجد؟

أاوضش- -ح ب- -ن زرق- -ة ‘ ه- -ذه اإلضش- -اف -ة ،أان
ﬁاف -ظ -ت-ه سش-ت-ع-م-ل أايضش-ا ع-ل-ى ف-ت-ح اÛال
إلطارات الششباب والرياضشة للمششاركة ‘ دورة
ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ن أاج-ل ب-عث ال-ع-م-ل-ي-ة اŸسش-رح-ي-ة
وسش- -ط ف -ئ -ة الشش -ب -اب ،ع Ó-وة ع -ل -ى ال -ق -ي -ام
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ج -م -ع -ي -ة أاضش -واء ل-بث أافÓ-م
سشينمائية حول ششخصشية ا◊سشن ا◊سشني مع
م -ع -رضض ،ك -م -ا أان ه-ي-ئ-ت-ه بصش-دد ال-ب-حث ع-ن
فرصض ومصشادر لتمويل أانششطة وﬁاور هذا
الفعل الثقا‘ والÎبوي الهامﬂ ،تتما ،حديثه
ب- -أان ولي- -ة اŸدي -ة وا÷زائ -ر سش -ت -ع -يشض ه -ذا
ا◊دث ‘ الفÎة اŸمتدة من  03إا 07 ¤من
ششهر ديسشم Èالقادم.
إŸدية :م  .أإم Úعباسس

@@ لول مرورنا على مدرسشة الهواةŸ ،ا كنا اآلن
‘ ع- - -ا ⁄الحÎاف ..ه- - -ن- - -اك ف - -رق ك - -ب ÒبÚ
مصش - -ط - -ل - -ح - -ي ا◊رف - -ة والحÎاف ..ال- -ف- -ن- -ان
اÎÙف ي -جب أان ت -ت -وف -ر ف -ي -ه ثÓ-ث-ة شش-روط:
الششرط األول أان يتششبع Ãعرفة كيفية طريقة
ال -ع -م -ل اإلب -داع-ي ك-ل حسشب ت-خصشصش-ه ..ث-ان-ي-ا،
التششبع باŸعرفة األكادÁية اŸسشرحية ..ثالثا،
اللتزام أاي النضشباط ثم بعدها تأاتي ا◊رفة
التي تكمل اŸقابل اŸادي .خÓصشة القول ،قد
‚د فرقة هاوية تتوفر فيها الششروط الثÓثة
والعكسض صشحيح ..علينا أان نتفادى تقز Ëالهاوي
أاو اÎÙف ،فكلنا ‘ خدمة ا◊ركة اŸسشرحية.
لخ ،Òما هي ‘ رأإيك إأهم إŸقومات
‘إ أ
إلتي تشسجع إنتاجا مسسرحيا ‘ إŸسستوى كما
وكيفا؟
@@ ا◊رك- -ة اŸسش- -رح- -ي- -ة ت -ع -يشض اآلن ‘ ع -ا⁄
عبثي :الكل ﬂرج ،Úالكل ‡ثل ،Úالكل كتاب،
الكل سشينوغرافي ..Úأاصشحاب الششهادة األكادÁية
‘ جهة يغنون ويطبلون Ãا اكتسشبوه من معرفة
ركحية ،والعصشاميون يغنون ويطبلون ضشد من هو

خريج اŸعهد ،ونسشوا أانهم يششÎكون ‘ صشناعة
الفرجة للجمهور ،والكل يقول نحن األصشح .يجب
ع -ل -ى ال -ع -م-ل ال-ن-ق-دي الأك-ادÁي أان يصش-ن-ف ك-ل
واحد ‘ موضشعه األصشلي .كما يجب أان نعطي
لهذه اŸهنة مكانتها ،وكذا فتح اÛال للجمهور
لكي يقدم انطباعه ‘ العروضض من خÓل توافده
وحضش -وره .ي-جب ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ن-خ-رط ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
الق -تصش -ادي -ة ،أاي أان ك-ل ع-م-ل مسش-رح-ي ي-خضش-ع
لششروط الربح واÿسشارة ،ولو نÎك اÛال كما
ه- -و اآلن Áك- -ن ال- -ق -ول إان ا◊رك -ة اŸسش -رح -ي -ة
سشتبقى تعا.Ê
يجب أان تكون اŸششاريع جادة وتخدم ا÷انب
الفني وا÷مهور ،لذا فرسشالتي إا ¤كل فنان غيور
على ا◊ركة اŸسشرحية هي أان ل يششغل نفسشه ‘
عا ⁄افÎاضشي ،ألن اŸسشرح فعل يجب أان نقوم
ب - -ه ‘ اŸي - -دان ..وأاب - -واب اŸسش - -رح ال - -وط- -ن- -ي
ا÷زائ -ري م -ف -ت -وح-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ،وك-ل ف-ن-ان ل-دي-ه
مقÎح ميدا Êواضشح ،نحن ‰د له أايدينا ..قد
نصشيب وقد نخطئ ولكن هدفنا هو العمل لكي
نحسشن ما تركه أاسشÓفنا.
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تضسافر جهود جميع الفاعلÚ

اŸسسرح ا÷زائري بحاجة ماسسة
إا ¤التأاسسيسص ÿارطة طريق ثقافية
ي -ت -ف -ق الأسس -ت -اذ ع -م -ار ﬁم -دي ،وه -و رئ-يسس
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة «ب -ان -ورام -ا ل -لسس -ي -ن -م -ا
وال -ث -ق -اف -ة» ب -ولي -ة ب -ات-ن-ة ،م-ع ال-ق-ائ-ل Úب-اأن
اŸسسرح ا÷زائري شسهد نقلة نوعية من خÓل
اŸنشس -اآت ال -ق -اع -دي -ة ال -ف -ن -ي -ة ال -ت -ي اأ‚زت -ه-ا
ال-دول-ة اŸع-ن-ي-ة ،ح-يث تشس-ه-د السساحة الفنية
ب - -ا÷زائ - -ر ح - -راك- -ا ‡ي- -زا ،ي- -ت- -م- -ث- -ل ‘ اأي- -ام
مسسرحية ومهرجانات ‘ العديد من الوليات.

لديبة نورا تومي ‘ حوار لـ»الشسعب»
ا أ

يصسلح حال اŸسسرح بصسÓح حياة الناسص
لسستاذة نورا تومي واŸهتمة با◊ياة
لديبة ا أ
ترى ا أ
اŸسس -رح -ي -ة ‘ ب Ó-دن -ا ،أان اŸسس -رح ا÷زائ -ري ي -ع -رف
لخÒة ،وأارجعت
تراجعا كبÒا ،خاصسة ‘ السسنوات ا أ
أازمته ا◊الية ‘ ،حوار لها مع جريدة «الشسعب» إا¤
لوضساع القتصسادية والجتماعية ‘ البÓد،
تردي ا أ
وكذا ما عانته ا÷زائر ‘ التسسعينات من أازمة أامنية
ح - - -ادة ،م - - -ع - - -تÈة أان خÓ- - -صس اŸسس- - -رح ا÷زائ- - -ري
وصس Ó-ح -ه م -رت -ب -ط Úبصس Ó-ح ح -ي -اة اÛت-م-ع ك-ك-ل،
وإاليكم نصّس ا◊وار:

باتنةŸ :وشسي حمزة

سسطيف  /أاجرى ا◊وار :نورالدين بوطغان

واأشض -أر اŸت -ح -دث ق -أئ « :Ó-اإن ا÷زائ -ر وب -ع-د سض-ن-ة
 ،2000عملت على خلق جو ومنأخ مÓئم للعمل الفني
واŸسضرحي على غرار فتح قأعأت اŸسضرح وتشضييد
مسضأرح جديدة واإنشضأء تعأونيأت وجمعيأت جديدة
تنشضط ‘ ›أل اŸسضرح ،غ Òاأنه يوؤكد ‘ تصضريح
÷ريدة «الشضعب» اأن الإنتأج اŸسضرحي ‘ ا÷زائر ل
يزال ‘ مسضتوى الكم و ⁄يصضل بعد اإ ¤مسضتوى
الإن-ت-أج ال-ن-وع-ي ب -أ” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة ،ل-ك-ن-ه م-ت-فأئل
ب - -أل - -ن - -ظ - -ر اإ ¤الإرادة اŸوج - -ودة ل - -دى ال- -ف- -ن- -أنÚ
والسضلطأت اŸعنية ‘ نفسس الوقت للذهأب بعيدا
بأŸسضرح ا÷زائري.
وتعت Èجمعية بأنورامأ للسضينمأ والثقأفة اأول جمعية
سض-ي-ن-م-أئ-ي-ة ي-ت-م ت -أسض-يسض-ه-أ ب-ولي-ة ب-أت-نة سضنة ،2009
ه-دف-ه-أ ت-رق-ي-ة الإن-ت-أج السض-م-ع-ي ال-بصض-ري وتشض-ج-يع
الشضبأب على التكوين ‘ السضينمأ وكذلك تهدف اإ¤
اإع -أدة اإح -ي -أء اŸه -رج -أن ال -وط-ن-ي لسض-ي-ن-م-أ ال-ه-واة،
ب -ألإضض -أف -ة اإ ¤اŸشض -أرك -ة ‘ ﬂت -ل-ف ال-ت-ظ-أه-رات
السضينمأئية على اŸسضتوى اÙلي والوطني وحتى
ال- -دو‹ ،ح- -يث ي- -وؤك- -د اŸت -ح -دث اأن واق -ع اŸسض -رح
ا÷زائري حأليأ ﬂتلف كثÒا عمأ كأن عليه ،غÒاأن
غزارة الإنتأج التي كأن ينبغي اأن تتوفر غ Òموجودة
فألنصضوصس اŸسضرحية كثÒة والإمكأنيأت اŸأدية من
مسض -أرح وت -ق -ن -ي -أت و اإم-ك-أن-ي-أت بشض-ري-ة م-ن ‡ث-لÚ
وﬂرج Úمتوفرة اإل اأن عدد اŸسضأرح ونوعيتهأ مأ
يزال بعيدا عن الطموح.
وينفي اŸتحدث سضبب نقصس الإنتأج اŸسضرحي اإ¤
انعدام الإمكأنيأت ،لأن الدولة ـ حسضبه  -قدمت ومأ
تزال تقدم اإعأنأت مهمة لتطوير القطأع ،ويشض Òاإ¤
اأن العتمأد على الطأقأت الشضبأنية اŸتواجدة ‘
بأتنة على سضبيل اŸثأل واسضتغÓل اإبداعأتهم اأحد
اأسضسس ‚أح اŸسض - -أرح ا÷ه - -وي- -ة ،لأن- -ه ي- -ق- -ل- -ل م- -ن
التكأليف اŸألية ،ويسضأعد على اإسضقأط الواقع ‘
ال -نصض -وصس اŸسض -رح -ي -ة والك -ت -ف -أء ب -ه -أ ك -م -ن -ط -ل -ق
لأعمألهم.
وي- -رى ﬁم- -دي اأن اأح- -د اأه- -م اإشض- -ك- -ألت اŸسض- -رح

«الشس- -عب»“ :لك ا÷زائ- -ر ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ه- -ي -اك -ل
اŸسس-رح-ي-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-بÓ-د ،ف-ما الدور
لدائها سسابقا وحاليا؟
اŸنوط بها ،وما تقييمكم أ
لسس -ت -اذة ن -ورا ت -وم -ي :ي -ب -دو أان ال -وضض-ع
لدي -ب -ة ا أ
@@ ا أ
اŸسضرحي ‘ ا÷زائر يÎاجع سضنة بعد أاخرى ،من صضورة
الزخم وا◊ضضور الفّني الكب Òإاّ› ¤رد شضكل بأهت ،كأن
مصض -ط -ف -ى ك-أتب وع-ب-د ال-ق-أدر ع-ل-ول-ة ،وع-ز ال-دي-ن ›وب-ي
وﬁي الدين بأشضطأرزي وولد عبد الرحمن كأكي وصضونيأ
وﬁمد بن قطأف وغ Òهؤولء ،كأنت «العيطة» و»الصضرخة»
و؛حمق سضليم» اŸقتبسضة عن غوغول ،و»الشضهداء يعودون هذا
األسضبوع» ،كأن اŸسضرح يقدم أاجمل مأ فيه وأاعمق مأ لديه،
كأن اŸسضرح ينتج ا◊يأة ،ويبعث ا÷مأل ،ويشض Òإا ¤اŸعنى
‘ حيأة النأسس ،لكن النسضداد الذي عرفته ا÷زائر إابأن
أاحداث أاكتوبر  1988ومأ ت Óذلك من وضضع أامني معّقد،
ودخول البلد ‘ أاتون النأر غّير ›ريأت كل شضيء  ،ووأاد
اŸسضرح وم ّسس كل جميل.
ورغم مأ تزخر به ا÷زائر من مؤوسضسضأت وهيأكل مسضرحية
وث -ق -أف -ي -ة ،إاّل أاّن ال -وضض -ع ي -رت -ب -ط أاسض -أسض -أ ب-وضض-ع-ي-ة ال-ب-ل-د
الج -ت-م-أع-ي-ة والق-تصض-أدي-ة ال-ت-ي
تخلق ‘ النهأية مشضهدية الثقأفة
‘ ا÷زائر.
لسس-ب-اب
م -ا ه -ي ‘ ن -ظ -رك -م ا أ
لن - - - -ت- - - -اج
وراء ت - - - -ده - - - -ور ا إ
اŸسسرحي ‘ بÓدنا كّما ونوعا
لخÒة؟
‘ السسنوات ا أ
@@ ‘ ا◊قيقة ل Áكن النظر
إا ¤ا◊ي- - -أة ال- - -ف - -ن - -ي - -ة ع - -أم - -ة،
واŸسض -رح -ي -ة خ-أصض-ة Ãع-زل ع-ن
ا◊ي-أة الج-ت-م-أع-ية والقتصضأدية
للفرد داخل ›تمعه ،ا÷زائر تشضهد بعضس النسضداد على
ج -م -ي -ع اŸسض -ت -وي -أت ،و‘ ك-ل أانسض-أق ا◊ي-أة ،وه-و م-أ ي-ق-ود
بألضضرورة إا ¤عملية تراجع الفعل اŸسضرحي ‘ ا÷زائر.
اŸسضرح يحتأج إا ¤هواء ا◊ّرية ،ويحتأج إا ¤تنظيم حيأة
النأسس ،ويحتأج إا ¤طبقة شضعبية يرتفع بهأ لÎتفع به‘ ،
سضنوات اÿوف والدم انتهى اŸسضرح إا ¤التآأكل واŸوت،
تراجع دوره ،ونقصضت الكتأبة فيه ،وهجره من هجره.
وبعد األزمة التي عرفتهأ البÓد ‘ العشضرية السضوداء ،دخلت
ا÷زائر ‘ مشضهدية البحث عن الذات ،وإا ¤اآلن Œ ⁄د

ا÷زائري ‘ هذا للوقت ‘ قطيعة كلية ب ÚاŸسضرح
والنصس الأدبي ،وكذا عدم “أشضي النصس مع مشضأكل
ال- -عصض- -ر اأو اÛت- -م- -ع ،اإضض -أف -ة اإ ¤ن -ظ -رة ال -ك -أتب
ل -ل -مسض -رح -ي Úم-ن ب-رج ع-أ‹ دون ال-ن-زول ل-ل-م-ي-دان،
وع -دم ت -راب -ط اأدوات الإن -ت -أج اŸسض -رح ،ف -ك-ل شض-يء
تقريبأ موجود غ Òاأن غزارة الإنتأج غ Òموجودة
حتى واإن وجدت مسضرحيأت جيدة فهي قليلة نسضبيأ
مقأرنة بألإمكأنيأت اŸتوفرة.
وي- -رى م -ن -ت -ج ف -ي -ل -م «ب -أئ -ع ال -ذاك -رة» اأن اأك‚ Èأح
ل -ل -مسض -رح ا÷زائ -ري ه -و م -ع -أ÷ة واق -ع ال -ي -وم -ي-أت
البسضيطة للجمهور بطريقة بسضيطة وسضلسضلة ،كمأ اأن
ثقأفة اÛتمع ل تقف عأئقأ اأمأم تطور ا◊ركة
اŸسضرحية ،وذلك خÓفأ Ÿأ هو متوقع ،اإضضأفة اإ¤
ت  -أث Òال -ف -ن -أن اŸم -ث-ل ع-ل-ى ا÷م-ه-ور ي -أت-ي ن-ت-ي-ج-ة
ل-ت-م-ك-ن-ه م-ن اأدوات-ه اıت-ل-ف-ة ك-أŸوه-بة والتحصضيل
العلمي والتمكن ‘ اأداء النصس اŸسضرحي».
وا◊ق -ي -ق -ة حسضب ﬁم -دي ه -ي« :اأن ت -راج-ع ج-ودة
اŸسض -رح -ي -أت ب -أ÷زائ -ر سض-أع-د ع-ل-ى ت-راج-ع وج-ود
ا÷مهور بأŸسضأرح لصضألح وسضأئل اأخرى ،الأمر الذي
يحتم علينأ جميعأ من وزارة وصضية وفنأن Úو›تمع
م-د Êال-ت -أسض-يسس ÿأرط-ة ط-ري-ق ث-ق-أف-ي-ة ت-ت-ق-ب-ل كل
ال -وسض-أئ-ط وت-وازن ف-ي-م-أ ب-ي-ن-ه-أ ،ف-أŸسض-رح ال-ي-وم ‘
الدول اŸتقدمة خأصضة ب أوربأ واأمريكأ يسضتثمر ‘
ﬂتلف التقنيأت التكنولوجية ا◊ديثةÃ ،أ يجعله
” توظيفهأ بشضكل ايجأبي ‘
عصضريأ ومتقدمأ ،وقد ّ
›أل اŸرئيأت والسضمعيأت ،وتطوير اŸسضرح بصضفة
عأمة ،وعليه فÓبد من التكأمل ب Úجميع مكونأت
اŸسضرح».

اıرج اŸسسرحي عبد القادر عزوز:

نقصص الدعم اŸا‹ وغياب اسسÎاتيجية واضسحة
يرهن اإلنتاج اŸسسرحي بعاصسمة األهقار

كشس - -ف اıرج اŸسس - -رح - -ي ،ورئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة
الثقافية للفنون الدرامية صسرخة الركح عبد
القادر عزوز ‘ ،تصسريح ÷ريدة «الشسعب» سسلط
لن-ت-اج اŸسس-رح-ي
م -ن خ Ó-ل-ه الضس-وء ع-ل-ى واق-ع ا إ
لهقار ،أان نقصس الدعم اŸا‹ إان ⁄
بعاصسمة ا أ
لن-ت-اج اŸسسرحي يعاÊ
ي-ك-ن ان-ع-دام-ه ج-ع-ل م-ن ا إ
لحيان ،بحيث أان
كثÒا ،ومرهون ‘ الكث Òمن ا أ
م التخطيط له لبد له من مورد ما‹
أاي عمل يت ّ
يدعمه ،وهذا ما يعا Êمنه الفن الرابع ‘ ولية
“Ôاسست.
“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
يضضيف اŸتحدث بأنه رغم توفر العديد من القطأعأت
العمومية على ميزانيأت خأصضة بأإلنتأج اŸسضرحي على
غ -رار اإلدارة ال -وصض-ي-ة ب-أل-ولي-ة ،وم-دي-ري-ة اÛأه-دي-ن
و÷نة ا◊فÓت بأÛلسس الشضعبي البلدي ،وغÒهأ إال
أان الفن الرابع ل يلقى الدعم الذي يجعله يصضل إا¤
أاهدافه اŸنتظرة منه.
أاكد ﬂرج موندروم «ريق الشضيطأن» اŸتّوج بعدة جوائز
دولية آاخرهأ Ãهرجأن اŸغرب السضنة اŸأضضية ،أانه ‘
ح -أل -ة إان -ت -أج أاع -م -أل مسض -رح -ي -ة ،وال-ت-ي وصض-ف-ه-أ ب-أن-ه-أ
ﬁأولت إانتأج للدار الثقأفة بعأصضمة األهقأر وبعضس
ا÷معيأت ،فإأنهأ تواجه عراقيل أاخرى ،مرتبطة هي
األخرى بألدعم ،حيث أان مأ يتم إانتأجه يصضطدم بكيفية
التوزيع والعرضس ،فمأ إان يعرضس ‘ عأصضمة الهقأر،
ي -ت -م ال -ت-ف-ك Òل-ع-رضض-ه وت-وزي-ع-ه ‘ أام-أك-ن أاخ-رى خ-أرج
الولية ،مأ يجعل العمل يعود ويصضطدم Ãشضكل الدعم
اŸأ‹ من جديد ،مضضيفأ أان غيأب ثقأفة اŸسضرح عند
اŸسضؤوول ÚاÙل ،Úوجهلهم Ÿأ Áكن أان يلعبه ‘ رقي
وتوعية اÛتمعأت ،سضأهم ‘ تكريسس هذه العراقيل .
‘ سضيأق متصضل ،أارجع رئيسس جمعية صضرخة الركح،

أازمـ ـة اŸسس ـ ـ ـرح
مرتبطـ ـة بالوضس ـ ـ ـع
القتصسادي والجتماعي

مسسرحيو ورقلة يسسطرون أاهدافهم على اÿشسبة

ترسسيخ مكانة الفن الرابع لدى اŸشساهد

ي- -ت- -ف- -ق اŸسس- -رح- -ي- -ون ‘ ولي- -ة ورق- -ل -ة ‘ أان ن -قصس
الهتمام باŸسسرح مشسكل عام ‘ ا÷زائر ،لكن حّدته
لن-ت-اج
ت -ت -وضس -ح أاك ‘ ÌاŸن -اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة ف-واق-ع ا إ
اŸسسرحي بولية ورقلة يرتبط ـ حسسبهم ـ بتذبذب
لنتاج والتوزيع وغياب
الفعل اŸسسرحي من حيث ا إ
لفكار وتبادلها بÚ
اŸهرجانات التي تسسمح بالتقاء ا أ
لدائه
اŸسسرحي Úمن جهة وبتقييم اŸسسرحي اÙلي أ
و–فيزه على التطوير من ذاته أايضسا ،فضس Óعن هذا
يتفق اŸسسرحيون هنا بأان غياب التكوين اŸسستمر ‘
لداء اŸسسرحي أادى إا ¤فقدان اŸسسرح للكث Òمن
ا أ
ال- -ط- -اق -ات واŸواهب اÙل -ي -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ع -د ت -رى أان
لنداءاتها اŸتكررة أاي جدوى.
ورقلة :اÁان كا‘

ال -ت -ف -أوت ا◊أصض -ل ‘ اإلن -ت -أج ب Úال -ع -دي-د م-ن ال-ف-رق
وا÷معيأت النأشضطة ‘ اŸسضرح ،إا ¤غيأب إاسضÎاتيجية
واضض -ح -ة و‡ن -ه -ج -ة ل -دى ب -عضس ال -ف -رق وا÷م -ع -ي -أت
النأشضطة ‘ ›أل الفن الرابع ،بدءا من غيأب لÈنأمج
سض -ن -وي مسض-ط-ر م-ن خÓ-ل-ه ي-ت-م ت-ق-ري-ر م-أ ي-ت-م إان-ت-أج-ه
مسضتقب ،Óإا ¤مشضأركة الفرق ‘ التظأهرات و العروضس
ا›ÈŸة ﬁليأ أاو وطنيأ أاو دوليأ هذا من جهة ،ومن
جهة أاخرى ،فإأن الفرق التي تنتج على سضبيل اŸثأل ‘
ع -أصض -م -ة اله-ق-أر ف-إأن-ه-أ –أول أان ت-ن-ت-ج ان-طÓ-ق-أ م-ن
اŸداخيل اÿأصضة بهأ وÃجهوداتهأ اÿأصضة ،خÓفأ
لغÒهأ التي غألبأ مأ تبقى أاعمألهأ حبيسضة الدعم اŸأ‹
اŸنتظر من ا÷هأت الرسضمية ‡أ يرهن نشضأطهأ و
عملهأ.

طريق خÓصضهأ ،ومنه فمحأولة تقد Ëاألسضبأب التي أانتجت
أازمة اŸسضرح هي مثل ﬁأولة القفز ‘ الفراغ ،ألّن أاسضبأبه ل
تنفصضل عن أاسضبأب حيأة النأسس التي بأتت جد مأزومة.
اŸسضرح يحتأج إا› ¤تمع وفرد ينتبه إاليك ،يسضتمع إا ¤مأ
Óسضف الشضديد فأŸواطن ا÷زائري  ⁄يعد هنأ -
تقول ،ول أ
على األقل ‘ هذا الراهن اŸوجع ـ.
هل Áكن القول إان اŸسسرح يعيشس أازمة ‘ النصسوصس
والتمثيل والتمويل وغÒها؟
@@ أازم - -ة اŸسض- -رح ‘ ك- -ل شض- -يء ‘ ،غ- -ي- -أب ال- -نّصس ا÷أد
اÎÙف ،و‘ تراجع إاعداد اŸمثل ،و‘ غيأب ا◊ركة
ال- -ن- -ق -دي -ة ،و‘ ال -فشض -ل ‘ ب -ن -أء
جمهور مسضرحي ،و‘ عدم وجود
دعم و“ويل وانتبأه من السضلطة
ال - -ث - -ق- -أف- -ي- -ة ،و‘ أازم- -ة ووضض- -ع
ا÷زائر القتصضأدي والجتمأعي
اÎŸدي.
م -ا ال -ع -وام -ل اŸسس-اع-دة ع-ل-ى
إاع- - -ادة ب- - -عث م- - -ن ج- - -دي- - -د
والعودة إا ¤أايامه ا÷ميلة؟
@@ ‘ ا◊ق - -ي - -ق- -ة ك- -م- -أ ذك- -رت
سضأبقأ ،ل Áكن عÓج وجه دون
آاخر ،فأŸسضرح يرتبط بألثقأفة،
والثقأفة ترتبط بأنسضأق وأالوان ا◊يأة األخرى التي ترتبط
بدورهأ بحيأة النأسس ،ا◊ديث عن اŸسضرح هو حديث عن
حيأة النأسس ،عن معأشضهم ،عن حريتهم ،عن قيمتهم ،عن
وعيهم ،اŸسضرح هو نتأج وﬁصضلة حيأة كرÁة حرة ،ويوم
تصض -ل -ح ح -ي -أة ال -ن -أسس بسض -ي -أسض -ة رشض -ي-دة سض-وف يصض-ل-ح ح-أل
اŸسضرح ،ورÃأ يد اŸسضرح مع األدب مع غÒه من أالوان
الثقأفة هي األيدي التي تصضنع وتصضلح ا◊يأة ،حيأة النأسس..

زرزور طبأل ‡ثل مسضرحي وﬂرج لعدة أاعمأل مسضرحية،
أاكد أان هنأك ﬁأولت فردية كثÒة من ﬂرج ÚمسضرحيÚ
وﬁبي اŸسضرح لبعث روح هذا الفن ‘ ا÷هة ،لكن هذه
اÙأولت وحدهأ ل تكفي ‘ ظّل غيأب دعم حقيقي للفعل
اŸسضرحي ،مؤوكدا أان هذه اÙأولت تبقى ›هودات فردية
معزولة قد تنجح اليوم وتفشضل بعدم اسضتمرارهأ غدا ،لذا
Óن-ت-أج اŸسض-رح-ي ب-أ÷زائ-ر ح-ت-ى
لب -د م -ن رسض -م خ-أرط-ة ل -إ
نتمكن من ا◊ديث عن أاعمأل مؤوثرة ‘ ا◊ركة اŸسضرحية
ال -ع -رب -ي -ة وال -ع -أŸي -ة Áك -ن أان ن-ت-ج-أوز ب-ه-أ اآلخ-ر ونضض-م-ن
اسضتمراريتهأ.
بألنسضبة للحضضور ا◊قيقي للمسضرح ‘ ورقلة يرى اŸمثل
اŸسضرحي طبأل أان هنأك اهتمأمأ حقيقيأ من طرف بعضس
اŸهتم ÚبأŸسضرح على مسضتوى ا÷معيأت ودور الثقأفة وقد
شضّكل هؤولء وهم من خرجي اŸعأهد أاو العصضأمي Úقأعدة

صضلبة وجديدة ‘ العمل اŸسضرحي تعتمد على فهم أاكأدÁي،
إال أان كل هذه اŸبأدرات تبقى ‘ حأجة إا ¤مرافقة من
طرف ا÷هأت اŸعنية لضضمأن تواصضلهأ ،موضضحأ أان ا÷مهور
ال -ورق -ل -ي ب -ط -ب -ي -ع -ت -ه ج -م -ه-ور ذّواق وم-ت-عّ-ط-شس Ÿث-ل ه-ذه
ال-نشض-أط-أت ال-ث-ق-أف-ي-ة وي-ت-ف-ق اıرج اŸسض-رح-ي ن-ور ال-دين
جمأل معه ‘ هذا اŸنظور مؤوكدا أانه منذ السضبعينأت أاو
الثمأنينأت كأنت هنأك فرق مسضرحية تنشضط على مسضتوى
الولية ،لكن الكث Òمنهأ  ⁄تسضتمر بسضبب نقصس أاصضحأب
اÈÿة القأدرين على تأط Òهذه الفرق الهأوية ،مشضÒا إا¤
أان اŸشضكل األسضأسضي الذي يعأ Êمنه النشضأط اŸسضرحي ‘
ال-ولي-ة ه-و غ-ي-أب اŸرج-ع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ن-ظ-را ل-ع-دم وج-ود
م -ع -أه -د م -ت -خصضصض-ة ‘ ه-ذا اŸي-دان ،وك-ذا مسض-رح ج-ه-وي
بألولية حتى يسضأهم ‘ تفعيل حركية خشضبة اŸسضرح بأ÷هة،
ع -دا م -أ ت -ق -دم-ه دار ال-ث-ق-أف-ة م-ن إام-ك-أن-ي-أت ل-دع-م ال-ف-ن-أن
بأ÷هة.
Óنتأج
نور الدين جمأل ،أاوضضح أان هنأك تفأوتأ واضضحأ ل إ
اŸسض -رح -ي ب -أŸق -أرن -ة Ãن -أط -ق أاخ -رى م -رّده ع -دم ت -واف-ر
ال -ظ -روف السض-أن-ح-ة ل-ب-عث ال-ف-ن-أن ل-ك-ل ط-أق-أت-ه ،مشضÒا إا¤
أاهمية مرافقة اŸسضؤوول Úلهذا الفن وإاعطأئه األهمية التي
تليق به كأب للفنون والتي من شضأنهأ أان تسضأعد الكث Òمن
الفرق اŸسضرحية ‘ النجأح والتألق ،مؤوكدا أان هنأك جمهورا
ﬁب للمسضرح بألولية ول عÓقة لقلة النشضأط اŸسضرحي
بأŸنطقة بأ÷مهور ألن جمهور الفن الرابع بطبيعته جمهور
خأصس.
خشض -ب -ة اŸسض -رح ال -ي -وم ‘ ورق -ل -ة حسضب اŸسض-رح-ي ج-م-أل
اıتصس ‘ مسضرح الطفل ومسضرح العرائسس –ديدا ‘
ح -أج -ة إا ¤ط -أق -أت م -ؤوم -ن -ة ب-ه-ذا ال-ف-ن وب-دوره ال-ت-ع-ل-ي-م-ي
والجتمأعي وبأنه ضضروري ‘ بنأء وتطور اÛتمعأت ،لذلك
لبد من غرسس هذه الثقأفة لدى الطفل من اŸدرسضة.

á°VÉjQ

اإ’ثنين  02أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  11محرم  1439هـ

اŸنتخـــــــب الوطنـــــــي

اسستدعاء عدة وجوه جديدة وعودة فغو‹ ،بلفوضسيل وكادامورو
قّدم الناخب الوطني لوكاسس أالكاراز عدة نقاط جديدة ‘ ›ال –ضس ÒاŸنتخب الوطني من خÓل القائمة التي كشسف عنها ليلة يوم
لحد ،والتي تضسم  23لعبا اŸعني ÚبالÎبصس الذي ينطلق اليوم Ãركز سسيدي موسسى –سسبا للمباراة القادمة للمنتخب الوطني
السسبت إا ¤ا أ
أامام نظÒه الكامÒو ‘ Êإاطار تصسفيات كأاسس العا ،2018 ⁄واŸقررة بياوندي يوم السسبت  7أاكتوبر.
رئيسس ا’–ادية كان قد أاكد أان هذا
اأ’مر لن يكون بصسفة نهائية.
أام - -ا اŸداف - -ع حسس - -ا Êال - -ذي ل - -عب
الشسوط اأ’ول ‘ مباراة لوزاكا أامام
زامبيا ،فإانه  ⁄يسستدع لهذا الÎبصس
ا÷دي - - - -د ،رÃا ي- - - -ك- - - -ون م- - - -ردوده
اŸت- -واضس -ع ‘ ت -لك اŸب -اراة السس -بب
اأ’ول ‘ عدم اسستدعائه مرة أاخرى،
وإاعطاء الفرصسة لÓعب Úآاخرين.
والثنائي ›ا ،Êقديورة أاصسبح خارج
ال -ق -ائ -م -ة ،ح-يث أان اأ’ول أاع-ل-ن ع-ن
اعتزاله اللعب دوليا ،وصسرح أانه اتخذ
ال - -ق- -رار لÎك ال- -ف- -رصس- -ة لÓ- -ع- -بÚ
الشس -ب -اب ،ب -ي -ن-م-ا ق-دي-ورة  ⁄يسس-ت-دع
للÎبصس.

حامد حمور
–م -ل ال -ق -ائ -م -ة ال -ت -ي أاع -ل -ن ع-ن-ه-ا
أالكاراز على عدة مفاجآات ،وأاعطى
ال-ف-رصس-ة لشس-ب-ان ت-أال-ق-وا ‘ ال-ب-ط-ول-ة
ال -وط -ن -ي -ة ،م -ؤوك -دا ال -ت-وج-ه ا÷دي-د
ŸسسÒي ال- -ف- -اف ب -ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى
الÓعب ÚاÙلي Úبشسكل أاوسسع ،إا¤
ج -انب ’ع -ب Úت-أال-ق-وا ‘ ال-ب-ط-و’ت
اأ’وروبية.
فقد ” إاعادة اسستدعاء مدافع ا–اد
ال- -ع- -اصس- -م- -ة شس- -اف- -ع -ي ال -ذي ي -ق -دم
مسستويات كبÒة مع ناديه ’ ،سسيما ‘
رابطة اأ’بطال ا’فريقية ،حيث يعود
ه- -ذا الÓ- -عب ال- -واع -د ا ¤صس -ف -وف
““اÿضسر““ بعد أان كان قد اسستدعي
ل- -ل- -م- -رة اأ’و ¤م- -ن ط -رف ال -ن -اخب
الوطني السسابق غوركوف.

بدران ،درفلو ،شسافعي
وموسساوي
كما أاّن القائمة حملت وجوه ““ﬁلية““
ج -دي -دة ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا اŸداف -ع ع-ب-د
ال- -ق- -ادر ب -دران ال -ذي يسس -اه -م م -ن -ذ
اŸوسس- -م اŸاضس- -ي ‘ صس Ó-ب -ة دف -اع
وف -اق سس -ط -ي -ف ح -يث أاث -بت ب -ق -وت -ه

البدنية
وامكانياته الفنية بأاخذ مكان أاسساسسي
وسسط اÿط اÿلفي لفريق ““الكحلة
وب - - - - - - -يضس - - - - - - -اء““ ‘ ،ح Úأان ا◊سس
ال -ت-ه-دي-ف-ي ل-درف-ل-و ‘ ه-ج-وم ا–اد
العاصسمة جعله ‘ قائمة اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ““أا““ أ’ول م -رة ب -ع -د أان ك-ان
Óم-ال،
ضس -م -ن ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -آ
ح - -يث أان Œرب - -ت- -ه ‘ اŸن- -افسس- -ات
القارية مع ا’–اد أاعطته ثقة كبÒة
‘ امكانياته.
و–مل القائمة أايضسا ’عب Úشسبان
واعدين على غرار ا◊ارسس موسساوي
من نادي بارادو ،الذي أابهر اŸتتبعÚ
ب- -ام- -ك- -ان- -ي- -ات- -ه ال- -ك- -بÒة ‘ ب- -داي -ة
منافسسات الرابطة اÎÙفة اأ’و،¤
وك- -ذا اŸه- -اج- -م م- -زي- -ان م -ن ا–اد
العاصسمة الذي يعد Ãسستقبل كب.Ò
وÁك - -ن ال - -ق - -ول أاّن ال ّ- -ت- -غ- -يÒات ‘
ال -تشس -ك-ي-ل-ة سس-م-حت ب-ع-ودة ع-دد م-ن
الÓعب Úالذين سسبق لهم وأان لعبوا
ع - -دة م- -ق- -ابÓ- -ت م- -ع ““اÿضس- -ر““ ‘
اŸاضس- -ي ال- -ق- -ريب أام- -ث- -ال ف- -غ -و‹،
كادامورو وبلفوضسيل ،حيث أان اأ’ول
أاي ف -غ -و‹ ‚ح ‘ ف -ري -ق -ه ا÷دي -د
غ -ل -ط -اسس -راي الÎك -ي ،وق ّ-دم ب -داي-ة
م -وسس -م م-وف-ق-ة ‘ Œرب-ت-ه ا÷دي-دة
ب- -ع- -د ت- -ن- -ق- -ل صس- -عب ا ¤ال- -ب -ط -ول -ة

لو¤
الّرابطة اÎÙفة ا أ

تأاجيل مقابÓت ا÷ولة ٦
إا ¤موعد ’حق
@

جلت جميع مباريات ا÷ولة السسادسسة لبطولة
أا ّ
الرابطة اأ’و ¤موبيليسس التي كانت مقررة آانفا ب5 Ú
و 7أاكتوبر إا ¤تاريخ ’حق ،حسسب ما أاعلنته الرابطة
الوطنية اÎÙفة لكرة القدم.
اتخذ هذا القرار من طرف أاعضساء ›لسس إادارة
الرابطة بعد اأ’مر الذي وجهه إاليهم اŸكتب
الفيدرا‹ وكذا توصسيات وزير الشسباب والرياضسة
الهادي ولد علي ،الذي دعا رئيسس الرابطة ﬁفوظ
قرباج إا ¤تطبيق قرارات ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم ““الفاف““.
وكان برنامج هذه ا÷ولة السسادسسة يتزامن مع إاجراء
مباراة الكامÒون  -ا÷زائر ،ا›ÈŸة يوم  7أاكتوبر
بياوندي◊ ,سساب ا÷ولة اÿامسسة من تصسفيات
كأاسس العا.2018 ⁄
وذكرت الرابطة من جانبها ،أانها متعودة على بر›ة
مقابÓت من البطولة الوطنية خÓل تواريخ ““الفيفا““،
بدون معارضسة أاي طرف من اأ’طراف اŸعنية.
=== === === === === === ===

الكأاسس اŸمتازة

اختيار  ٣مدن ’حتضسـ ـان
اŸنافسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة

@

اختارت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ثÓث
مدن وهي ا÷زائر ،البليدة وقسسنطينة من أاجل
احتضسان مباراة الكأاسس اŸمتازة اŸقررة ‘ الفا—
من نوفم Èالقادم ،حسسب ما أاعلنته الهيئة اŸشسرفة
على تسسي ÒاŸنافسسة.
سسينعقد اجتماع أاول لهيئة الرابطة يوم  10أاكتوبر مع
اŸعني Úبتنظيم اŸقابلة .بينما سسيتم ““عن قريب““
تعي ÚاŸلعب الذي سسيحتضسن اŸواجهة .حسسب
نفسس اŸصسدر.
وسستجمع كأاسس السسوبر ب Úوفاق سسطيف ،حامل لقب
البطولة وشسباب بلوزداد اŸتوج بكأاسس ا÷زائر ،وذلك
Óÿفة ا–اد ا÷زائر اŸتوج بها سسنة  2016على
حسساب مولودية ا÷زائر (.)0 - 2

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

ا’‚ليزية بنادي وسست هام ،وهو ما
أافقده مكانه ‘ صسفوف ““اÿضسر““،
كما أاّن أالكاراز أاعطى فرصسة أاخرى
ل -ب-ل-ف-وضس-ي-ل ال-ذي ع-اد إا ¤ال-واج-ه-ة
وي- -ل- -عب ح- -ال -ي -ا ‘ ال -ب -ون -دسس -ل -ي -غ -ا
اأ’Ÿانية.

فرحات ...أاحد ا◊لول ‘
الّرواق اأ’Áن

وع -رفت ال-ق-ائ-م-ة اŸع-ن-ي-ة ب-الÎبصس
مفاجأاة سسارة لÓعب نادي لوهافر
ال-ف-رنسس-ي زي-ن ال-دي-ن ف-رح-ات ال-ذي
اسس- -ت- -دع- -ي أ’ول م- -رة ،ح -يث ي -ق -دم
مسستويات كبÒة مع ناديه ‘ الرواق
اأ’Áن ،وب -إام -ك-ان أال-ك-اراز ا’ع-ت-م-اد
عليه ‘ الدفاع والهجوم ،كما سسبق
وأان ل- -عب ‘ ا–اد ال- -ع -اصس -م -ة وقت
اŸدرب كوربيسس .ومن جهة أاخرى،
ف -إان ا÷ه -ة ال -يسس-رى ل-ل-دف-اع ع-رفت
اسس -ت -دع-اء الÓ-عب ف-ارسس م-ن ن-ادي
ه- - -ي Ó- -سس فÒون ا’ي - -ط - -ا‹ ال - -ذي
ب -ام -ك -ان -ه ت -ق-د Ëال-ك-ث Òل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة
الوطنية ،وبالتا‹ ،فإان القائمة التي
” نشسرها ‘ اŸوقع الرسسمي للفاف
أاكدت اأ’خبار التي تداولت من قبل
عن ا’سستغناء عن خدمات كل من
ﬁرز ،بن طالب وسسليما ،Êولو أان

بطولــــــة
كرواتيــا

أالكاراز ‘ ندوة صسحفية
اأ’ربعاء القادم
وإ’ع- - -ط- - -اء ت- - -فسسÒات ح - -ول ه - -ذه
ا’ختيارات بالنسسبة للقائمة اŸعنية
بÎبصس اŸن- -ت- -خب ال -وط -ن -ي ي -ع -ق -د
الناخب الوطني لوكاسس أالكاراز يوم
اأ’رب -ع -اء ال -ق-ادم ( )12 : 00ن- -دوة
صسحفية Ãركز سسيدي موسسى ،كما
أان ه- -ذا اŸوع- -د سس- -ي- -ع- -ق- -ب- -ه ن -دوة
صسحفية أاخرى لـ ’ 3عب Úمن الفريق
الوطني الذين سسÒدون على أاسسئلة
رجال ا’عÓم.
ول Ó-شس -ارة ،ف -إان اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي
سس - -ي - -ت - -وج- -ه ا ¤م- -دي- -ن- -ة ي- -اون- -دي
الكامÒونية يوم اÿميسس القادم 5
أاك -ت -وب -ر ‘ رح -ل -ة خ-اصس-ة ع-ل-ى مÏ
ط- -ائ- -رة ت- -اب -ع -ة ل -ل -خ -ط -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية.
وفيما يلي قائمة الÓعب ÚاŸعني ÚبالÎبصس:
مبو◊ي ،صسا◊ي ،موسساوي ،غو’م،
ب -ن سس -ب -ع -ي -ن -ي ،م -ان -دي ،ك-ادام-ورو،
ﬁم - -د ف- -ارسس ،ب- -دران ،شس- -اف- -ع- -ي،
ب -راه -ي -م -ي ،ف -غ -و‹ ،ت -اي -در ،ه -ن-ي،
فرحات ،دهام ،بن غيث ،بن دبكة،
سس -ودا ،Êغ-زال ،ب-ل-ف-وضس-ي-ل ،م-زي-ان،
درفلو.
ضس- -ي- -وف الÎبصس :ال -ه -واري ب -ع -وشس
وع- -م- -اد ال- -دي- -ن أاب- -و ب- -ك- -ر (أاوŸب -ي
اŸدية).

ÊGOƒ°S

ينفرد بصسدارة الهّدافÚ

انفرد اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري لنادي دينامو
زغ- -رب ال- -ك- -روات- -ي ,هÓ- -ل ال -ع -رب -ي سس -وداÊ
بصس -دارة ت -رت -يب ال -ه -داف Úل -ل-ب-ط-ول-ة اÙل-ي-ة
برصسيد ثمانية أاهداف بعد أان وقع ثنائية خÓل
ا÷ولة  11يوم السسبت أامام سسيباليا (فوز .)2 - 5
افتتح الÓعب أاوŸو باب التسسجيل ‘ الدقيقة  18قبل أان يعمق سسوداÊ
النتيجة ‘ الدقيقة  ،25وعاد ’عب جمعية الشسلف سسابقا من جديد مضسيفا
الهدف الثالث عن طريق ضسربة جزاء (د .)51وسسجل كل من هودزيك وأاوŸو
الهدف الرابع واÿامسس على التوا‹ ‘ الدقيقت 82 Úو.88
من جهته ،سسجل كاراماكو ثنائية أايضسا لصسالح نادي سسيباليا ‘ الدقيقت Úالـ
 47و.63
وبفضسل هذا الفوز التاسسع منذ انطÓق فعاليات البطولة اÙلية ,يتصسدر
دينامو زغرب سسلم الÎتيب بـ 29نقطة ،وبفارق سسبع نقاط على الوصسيف
ريجيكا الذي تنقصسه مقابلة.

ريال مدريد

“ديد عقد أاسسينسسيو يثÒ
اسستياء تو Êكروسس
أافادت تقارير إاعÓمية أانّ اأ’Ÿا Êتو Êكروسس ‚م
خط وسسط نادي ريال مدريد اإ’سسبا ’ Êيشسعر
ب -السس -ع -ادة ع -ل -ى اإ’ط Ó-ق م -ن “دي -د زم-ي-ل-ه
الصس-اع-د م-ارك-و أاسس-ي-نسس-ي-و ل-ع-ق-ده م-ع ال-نادي
اŸلكي.
ذكرت صسحيفة ““دون بالون““ اإ’سسبانية ،أامسس
اأ’حد ،أاّن ’عب خط الوسسط يشسعر باأنه ’ يتم
تقديره بشسكل مناسسب من جانب الريال ،وأانه
يتع Úأان يتم رفع راتبه ليتسساوى على اأ’قل مع
راتب النجم الصساعد البالغ من العمر  21عاما.
وك -ان ن -ادي ري -ال م -دري -د ق -د أاع -ل-ن ع Èم-وق-ع-ه
الرسسمي “ديد عقد ماركو أاسسينسسيو حتى عام  .2023وقرر
النادي اŸلكي وضسع شسرط جزائي ‘ عقد الÓعب يسسمح له بالرحيل ‘
حال سسداد  700مليون يورو.
وكان أاسسينسسيو قد انضسم إا ¤ريال مدريد ،اŸوسسم اŸاضسي ،قادما من
مايوركا ،حيث شسارك ‘  38مباراة وأاحرز  10أاهداف ،وسساهم
‘ صسنع أاربعة أاخرى.

العدد

17453

19

زيري حّمار ،لعب ا–اد العاصسمة لـ ““الشسعب““:

لدينا اإ’مكانات للعودة بتأاشسÒة التأاهل للّنهائي من اŸغرب
وصسف زيري حّمار لعب ا–اد العاصسمة ‘
حوار لـ ““الشسعب““ نتيجة لقاء الذهاب أامام
الوداد البيضساوي باŸفخخة ،خاصسة بعدما
فشسل زمÓؤوه ‘ التسسجيل ‡ا يجعلهم امام
حتمية التسسجيل خÓل مباراة العودة.

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

من جهة أاخرى ⁄ ،يفّوت الÓعب السسابق لشسبيبة
السس -اورة ال -ف -رصس -ة ل -ي-ؤوك-د ع-زم-ه وزمÓ-ؤوه ال-ع-ودة
بتأاشسÒة التأاهل من اŸغرب ،خاصسة أان الضسغط
سسيكون كبÒا على اŸنافسس الذي سسيكون مطالبا
بالتسسجيل.
وعاد زيري حّمار مرة أاخرى للحديث عن أارضسية
ملعب  5جويلية التي أاّكد أاّنها أاعاتقهم كثÒا من
أاج -ل ال Ó-عب ب -أاك Ìراح -ة خ -اصس -ة خÓ-ل الشس-وط
الثا Êخاصسة أانها تأاثرت بعد شسوط واحد.
❊ الشس - -عب :ه- -ل أان- -ت- -م راضس- -ون ب- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة
الّتعادل؟
❊❊ زي -ري حّ-م-ار :ب-ال-ط-ب-ع ال-ن-ت-ي-جة غ Òمقنعة
Óنصسار الذين تنقلوا
سسواء بالنسسبة لنا أاو بالنسسبة ل أ
بقوة إا ¤ملعب  5جويلية من أاجل مسساندتنا لكنّنا
 ⁄نسس- -ت- -ط- -ع –ق- -ي- -ق ا’ن- -تصس- -ار م -ن أاج -ل كسسب
ا’فضس-ل-ي-ة اŸع-ن-وي-ة م-ق-ارن-ة ب-اŸن-افسس ل-ك-ن على
ال -ع -م -وم ال -ن -ت -ي -ج-ة م-ف-خ-خ-ة سس-واء ل-ن-ا أاو ل-ل-وداد،
وا◊سسم سسيكون خÓل مواجهة العودة.
❊ ما الذي كان ينقصسكم لتحقيق الفوز؟
@@ هناك عدة عوامل أاّثرت على مردودنا من أاجل
الفوز منها نقصس الفعالية ،حيث ظهر هذا خÓل
اŸواجهة اŸاضسية ‘ ربع النهائي وأامام الوداد من
خÓل تضسييعنا لعدة فرصس سسانحة للتسسجيل بسسبب
نقصس الÎكيز أاو سسوء ا◊ظ إاضسافة إا ¤سسوء أارضسية
اŸيدان التي أاعاقت –ركاتنا كثÒا خÓل الشسوط
الثا Êعلى وجه اÿصسوصس ،وهي النقطة السسلبية
التي كان يجب تفاديها من خÓل Œهيز اأ’رضسية
بطريقة أافضسل لكن ’ يجب ا◊ديث عن هذا اآ’ن
والتفك Òسسيكون حول مواجهة العودة التي سستكون
صسعبة ،وعلينا التسسجيل هناك من أاجل ا◊فاظ
على حظوظنا ‘ بلوغ النهائي ،و–ذو الÓعبÚ
ع -زÁة ك -بÒة م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëم -ب -اراة ك -بÒة ‘
اŸغرب والعودة بتأاشسÒة التأاهل.
❊ ه -ل سس -تسس -ف -ي -دون م -ن اŸسس -اح -ات ‘ دف-اع
اŸنافسس خÓل مواجهة العودة؟
@@ ه -و اأ’م -ر ال -ذي سس -ن-ع-م-ل ع-ل-ي-ه خÓ-ل ال-فÎة
اŸقبلة ،خاصسة أاننا واجهنا صسعوبات كبÒة بسسبب
تكتل اŸنافسس ‘ اÿلف ،وهو اأ’مر الذي قّلصس
اŸسس -اح -ات ل -ن-ا ك-م-ه-اج-م Úل-ك-ن اأ’م-ور سس-ت-ت-غÒ
خÓ- -ل م- -واج- -ه- -ة ال- -ع -ودة أ’ن اŸن -افسس م -ط -الب

باÿروج من منطقته من أاجل التسسجيل ،وهو اأ’مر
الذي سسنعمل على اسستغÓله بأافضسل طريقة ‡كنة
ل -ك-ن ي-جب ال-ل-عب ب-ف-ع-ال-ي-ة أ’ن ال-ف-رصس ’ ت-ت-ك-رر
كثÒا ،وأاي فرصسة ضسائعة قد ’ تعود من جديد،
لهذا فالÎكيز سسيكون كبÒا من أاجل التسسجيل ،وهو
اأ’مر الذي سسنعمل عليه كما قلت خÓل الفÎة
اŸقبلة.
❊ لديكم وقت كاف للّتحضسÒ؟
@@ مواجهة العودة سستجري بعد  20يوما وهي فÎة
كافية من أاجل تقييم مسستوى الفريق خÓل الفÎة
اŸاضسية والوقوف على النقائصس اŸوجودة ،كما
أاّننا سسنقوم بتحليل اŸواجهة اأ’و ¤أامام الوداد
Ÿعرفة ما الذي  ⁄يكن ‘ اŸسستوى ‘ الفريق من
أاجل –سس Úا’مور الفنية والتقنية وحتى النفسسية
لكن اŸنافسسة مسستمرة ولدينا مباريات متأاخرة ‘
البطولة علينا الفوز بها من أاجل البقاء مع كوكبة
اŸقدمة ،والبداية سستكون بلقاء ا–اد بلعباسس.
❊ ك -ي -ف ت-ف-اع-لت م-ع الّصس-ور ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي
لنصسار ‘ اŸدّرجات؟
رسسمها ا أ
@@ أانصسار ا’–اد معروفÃ Úثل هذه اÿرجات
ال -ت-ي دائ-م-ا –ف-زن-ا ل-ت-ق-د Ëا’فضس-ل ،ل-ك-ن ورغ-م
التعادل أامام الوداد إا’ أاّنني أانتهز الفرصسة أ’ؤوكد
لهم عزم كل الÓعب Úعلى تقد Ëأافضسل ما لديهم
من أاجل العودة بتأاشسÒة التأاهل من اŸغرب رغم
صسعوبة اŸأامورية لكن ا◊افز سسيكون موجودا من
أاجل اŸنافسسة بقوة على حظوظنا ‘ التأاهل إا¤
الّنهائي.

موريرانسسي الÈتغا‹

بلقـ ـ ـ ـروي يسسّجل بدايتـ ـ ـه الّرسسميـ ـة مـ ـع النـ ـ ـادي

سس ّ- -ج - -ل اŸداف - -ع ال- -دو‹
ا÷زائ - -ري هشس- -ام ب- -ل- -ق- -روي
ب -داي -ت -ه رسس -م -ي -ا م -ع ف -ري-ق-ه
ا÷دي -دي ن -ادي م-وري-رانسس-ي
م- -ن خÓ- -ل مشس -ارك -ت -ه مسس -اء
السسبت ‘ اŸقابلة التي انهزم
ف -ي -ه -ا ف -ري-ق-ه خ-ارج ق-واع-ده
أام- -ام ن- -ادي ب- -اك- -وسس فÒي- -را
بنتيجة ◊ 2 - 3سساب ا÷ولة
الثامنة من البطولة الÈتغالية.
ودخ - -ل ال Ó- -عب السس- -اب- -ق ‘
صسفوف ا–اد ا◊راشس هذه
اŸق- - - -اب - - -ل - - -ة ‘ ق - - -ائ - - -م - - -ة
ا’ح- -ت- -ي- -اط -ي Úق -ب -ل أان ي -ت ّ-م
إاقحامه ‘ الدقيقة الـ  82من
عمر اللقاء ‘ مكان الÓعب
دالفا سسيميدو.

رائـــــــــد القبـــــــة

ﬁمد الصسغ Òفارسس يسستقيل من رئاسسة الّنادي
أاعلن رئيسس نادي رائد القبة ،الناشسط ‘
بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية موبيليسس
لكرة القدمﬁ ،مد الصسغ Òفارسس عن
اسستقالته من رئاسسة النادي بسسبب اŸشساكل
اŸالية التي يتخبط فيها النادي العاصسمي،
لضسافة ا ¤أازمة النتائج ‘ بداية اŸوسسم
با إ
الكروي  ،2018 - 2017حسسبما علم من
لمر.
اŸعني با أ
وسسيقدم ﬁمد الصسغ Òاسستقالته بصسفة رسسمية،
خÓ- -ل ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام -ة ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال -ت -ي
سسيسستدعيها خÓل اأ’يام القليلة القادمة.
وصسّ- -رح ﬁم -د الصس -غ Òق -ائ ““ :Ó-ات -خ -ذت ق -رار
ا’سستقالة ب Úشسوطي مباراة يوم ا÷معة عندما
اسستقبلنا جمعية ع Úمليلة ( ،)2-2وسسأاعقد جمعية
عامة اسستثنائية ‘ نهاية اأ’سسبوع لÓسستقالة رسسميا
أ’نني سسئمت من تعرضسي للشستم والسسب من قبل
›م -وع -ة م -ن اأ’شس -خ -اصس م -دف -وع -ي اأ’ج -ر” ،
–ريضس-ه-م ضس-د شس-خصس-ي ،سس-ي-م-ا وأان-ن-ي –م-لت
مسس -ؤوول-ي-ة ال-ف-ري-ق Ãف-ردي م-ن-ذ الصس-ائ-ف-ة
وب -إام -ك -ان -ي -ات -ي اŸادي-ة اÿاصس-ة ،فÎب-ي-ت-ي

وأاخÓقي ’ يسسمحان ‹ بتقبل هذه التصسرفات،
وسس - -أاكشس - -ف اأ’ط - -راف ال- -ت- -ي ت- -ق- -ف وراء ه- -وؤ’ء
ا’شسخاصس ‘ الوقت اŸناسسب““.
و‘ سسؤوال حول أاسسباب ا’نطÓقة اŸتعÌة لرائد
القبة ‘ بطولة هذا اŸوسسم ،حيث يحتل الفريق
اŸركز الـ  14برصسيد  ،3أاكد ﬁمد الصسغ ،Òأان
ال-رائ-د ت-ع-رصس ل-ع-دة ع-راق-ي-ل تسس-ب-بت ‘ ال-ن-ت-ائ-ج
السسلبية التي سسجلها زمÓء القائد حسس ÚمÎف،
مؤوكدا أانه Áتلك ’عب‡ Úيزين““ :بداية اŸوسسم
كانت صسعبة رغم امتÓكنا Ûموعة من
الÓعب Úا÷يدين وفريق Îﬁم .وأاسسباب هذه
الوضسعية متعددة ،منها رزنامة البطولة التي ⁄
تخدمنا ،ونقصس اÈÿة عند بعضس الÓعب Úوكذا
نقصس اŸوارد اŸالية ،حيث  ⁄أاسستطع –مل كل
اأ’عباء اŸالية Ãفردي .قمت بدفع مسستحقات سستة
أاو سسبع ’عب ،Úزائد تسسبيق ما‹ لباقي الÓعب‘ Ú
ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى ،وك -ذا دف-ع عÓ-وات ك-ل اŸب-اري-ات،
باإ’ضسافة إا ¤مشسكل ملعب الشسهيد بن حداد ،الذي ⁄
يجهز ◊د اآ’ن ونحن نسستقبل منافسسينا ‘ ملعب 20
أاوت ونتدرب ‘ مÓعب أاخرى““.

اإ’ثن ٠٢ Úأاكتوبر  ٢٠١٧م
اŸوافق لـ ﬁ ١١رم  ١٤٣٩هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

شسهـ ـ ـ ـر اÙـ ـ ـ ـرم..أاحكـ ـ ـ ـام وِحك ـ ـ َـم

مع بداية كل عام هجري تتوق النفسس لبداية
جديدة مع ربها،ويحاسصب كل منا نفسصه على
ما اقترف في عام مضصى ،ويسصتعد بالطاعة
لما هو آات .وتبدأا السصنة الهجرية بشصهر من
اأ’شصهر الحرم كما تنتهي بشصهرين منها ،وفي
هذا د’لة تعني أان العام متواصصل ،وأان حسصاب
ال -ن -فسس وارد ف-ي ك-ل أاي-ام-ه-ا وت-زك-ي-ة ال-ن-فسس
وع -دم ظ -ل -م اآ’خ -ري -ن واجب ،اسص -م -ع ل -ق-ول-ه
ن ِعsدَة الشtشُهوِر ِعنَد الّلهِ اثَْنا
تعالىِ{ :إا s
َع -شَش َ-ر َشش ْ-ه -رًا ِف -ي ِك َ-ت -اِب الّ-لِ-ه َيْ-وَم َخَ-لَ-ق
لْر َضص ِم ْ-ن َ-ه -ا أاَْرَبَ-عٌ-ة ُحُ-رٌم
ال sسش َ-م -اَوات َوا َ أ
َذِل َ-ك ال u-دي ُ -
ن اْلَ-قu-يُ-م َفَ Óَ-تْ-ظِ-لُ-م-واْ ِف-يِ-هs-ن
أاَنُ-فَ -سشُ-كْ-م َوَق-اِتُ-ل-واْ اْلُ-مْ-ششِ-ركِ-يَن َكآاsفًة َكَما
م َك-آاsفً-ة َواْعَ-لُ-م-واْ أاَsن الّ-لَ-ه َمَ-ع
ُي َ-ق -اِت ُ-ل-وَنُ-كْ -
ن} (التوبة .)٣٦
اْلُمsتِقي َ
ونÓحظ من اآ’يات ما يلي:
أاو’ :هذه اأ’شصهر حرم ،ومعنى أانها أاشصهر
(ح -رم) أاي م -ح -رم -ة ’ ي -ق -ات -ل ف -ي -ه-ا إا’ م-ن
اعتدى ،وهذه اأ’شصهر هي رجب وذو القعدة
وذو الحجة والمحرم.
ثانيا :اأ’مر بالعدل ودفع الظلم ،والعدل مع
النفسس يعني عدم تركها في المعاصصي ،والعدل
م-ع ال-غ-ي-ر ي-ع-ن-ي ت-وصص-ي-ل ال-ح-ق-وق ل-هم ،ودفع
ظلمهم.
ثالثا :بالرغم من حرمة هذه الشصهور فإان الله
تعالى أاباح القتال ،ولكن لمن يقاتلنا ،انظر إالى
م َكآاsفًة}،
ق -ول -ه ت -ع -ال-ىَ{ :كَ-م-ا ُيَ-ق-اِتُ-ل-وَنُ-ك ْ
فا’عتداء في أاصصله وبدايته كان منهم.
رابعا :الحث على التقوى ،وهي تعني الخشصية
والخوف من الله تعالى والعمل بما أانزل ،فكأان
اإ’نسصان في كل حركاته يتحرك بميزان الشصرع
ف Óيحيد عنه و’ يخالفه.
فإاذا كان اسصم اأ’شصهر المحرمة بالحرم ،فإان
المحرم منها يكون تأاكيدا لهذه المعاني كلها،
وكأان اإ’نسصان يبدأا عامه مسصتحضصرا معاني
العدل ،وتزكية النفسس ،والقرب من الله تعالى.

هل اÙرم شسهر اللّـه؟
ورد أان هناك أايامًا أافضصل من غيرها كيوم
ال -ج -م -ع-ة ،وه-ن-اك شص-ه-ور أافضص-ل م-ن غ-ي-ره-ا
كشصهر رمضصان ،لما فيها من الخير والبر ،وورد
أان رمضصان شصهر الله ،والمحرم أايضصا شصهر
الله ،ففي صصحيح مسصلم كتاب الصصيام باب
فضصل صصوم المحرم عن أابي هريرة رضصي الله
عنه قال :قال رسصول الله ـ صصّلى الّلـه عليه
وسصّلم ـ «أافضصل الصصيام ،بعد رمضصان ،شصهر الله
ال -م -ح -رم ،وأافضص -ل الصص Ó-ة ،ب -ع -د ال-ف-ريضص-ة،
صصÓة الليل».
وعن أابي هريرة رضصي الله عنه  -يرفعه -
قال :سصئل :أاي الصصÓة أافضصل بعد المكتوبة؟
وأاي الصصيام أافضصل بعد شصهر رمضصان؟ فقال
«أافضصل الصصÓة ،بعد الصصÓة المكتوبة ،الصصÓة
في جوف الليل ،وأافضصل الصصيام ،بعد شصهر
رمضصان ،صصيام شصهر الله المحرم».
وعن النعمان بن سصعد قال :قال رجل لعلي :يا
أامير المؤومنين أاي شصهر تأامرني أان أاصصوم بعد
رمضصان؟ فقال :ما سصمعت أاحدا سصأال عن هذا
بعد رجل سصأال رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه
وسصّلم ـ فقال :يا رسصول الله أاي شصهر تأامرني
أان أاصصوم بعد رمضصان؟ فقال« :إان كنت صصائما
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العدد

هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

١٧٤5٣

فتاوى الّزكاة

^ سص :هل تجب الزكاة في حلي المرأاة؟
^^ ج :حلي المرأاة لÓسصتعمال الشصخصصي ’ زكاة فيه إاذا لم يزد عن القدر المعتاد
للبسس المرأاة بين مثيÓتها في المسصتوى ا’جتماعي لها ،أاما ما زاد عن القدر المعتاد
فيجب تزكيته أ’نه صصار في معنى ا’كتناز وا’دخار  ،وكذلك تزكي المرأاة كل ما عزفت
عن لبسصه من الحلي لقدم طرازه أاو نحو ذلك من اأ’سصباب .
وتحسصب الزكاة في ك Óالنوعين حسصب وزن الذهب والفضصة الخالصصين  ،و’ اعتبار
بالقيمة و’ بزيادتها  ،بسصبب الصصباغة والصصناعة و’ بقيمة ما فيها من اأ’حجار
الكريمة  ،والقطع المضصافة من غير الذهب والفضصة .
^ سص :هل تجب الزكاة على الوارث حين موت المورث أام حين تسشلم
الوارث نصشيبه؟
^^ ج :من مات عن تركة وورثة ،انتقلت تركته إالى ورثته بموته ،وأاصصبح الورثة مالكين

شصهرا بعد رمضصان فصصم المحرم فإانه شصهر
الله وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على
قوم» (رواه الترمذي وأاحمد في مسصند علي
بن أابي طالب).
وق -ال ال -ح -اف -ظ السص -ي -وط-ي :سص-ئ-لت ل-م خ sصس
حsرم بقولهم شصهر الله دون سصائر الشصهور،
الُم َ
مع أان فيها ما يسصاويه في الفضصل أاو يزيد
عليه كرمضصان ،ووجدت ما ُيجاب به ،بأان هذا
ا’سصم إاسصÓمي دون سصائر الشصهور ،فإان اسصمها
كsلها على ما كانت عليه في الجاهلية ،وكان
حsرم في الجاهلية صصفر اأ’ول ،والذي
اسصم الُم َ
بعده صصفر الثاني ،فلما جاء اإ’سصÓم سصsماه
الله المحرم ،فأاضصيف إالى الله تعالى بهذا
ا’ع -ت -ب -ار ،وه -ذه ف -ائ -دة ل-ط-ي-ف-ة رأاي-ت-ه-ا ف-ي
الجمهرة.

الّطاعات ‘ شسهر اÙرم
ذكرنا أان اأ’شصهر الحرم يسصتحب فيها تزكية
ال -ن -فسس وم -راج -ع -ت -ه -ا ،وال -ت-ق-رب ل-ل-ه ت-ع-ال-ى
لتحقيق التقوى ،ومن هذه الطاعات ما ورد
من اسصتحباب الصصوم في شصهر المحرم ،ويقول
الشص -ي-خ ال-م-ب-ارك-ف-وري رح-م-ه ال-ل-ه ف-ي ت-ح-ف-ة
اأ’حوذي وهو يشصرح حديث الترمذي :فإان
قلت :قد ثبت إاكثار النبي صصلى الله عليه وسصلم
من الصصوم في شصعبان ،وهذا الحديث يدل
ع -ل -ى أان أافضص -ل الصص -ي-ام ب-ع-د صص-ي-ام رمضص-ان
صصيام المحرم ،فكيف أاكثر النبي ـ صصّلى الّلـه
عليه وسصلّم ـ منه في شصعبان دون المحرم؟
قلت :لعله لم يعلم فضصل المحرم إا’ في آاخر
الحياة قبل التمكن من صصومه ،أاو لعله كان
يعرضس فيه أاعذار تمنع من إاكثار الصصوم فيه
كسص -ف -ر وم-رضس وغ-ي-ره-م-ا ،ك-ذا أاف-اد ال-ن-ووي
رحمه الله في شصرح مسصلم».

اŸعاصسي ‘ األشسهر ا◊رم
وإاذا كانت الطاعات مندوبة في كل العام فإان
المعاصصي في اأ’يام المباركة تدل على جفاء
ال -ن-فسس وع-دم ت-ج-اوب-ه-ا م-ع م-واسص-م ال-ط-اع-ة
ودعوات الخير ،وبالتالي فمضصاعفة العذاب
ن ِعsدَة
واردة ففي تفسصير قوله تعالىِ{ :إا s

ا◊كمة الربانية من فرضض الّزكاة
الزكاة ُتصصلح أاحوال المجتمع مادًيا ومعنوًيا فيصصبح جسصًدا واحًدا متماسصكا،
وتطهر النفوسس من الشصح والبخل ،وهي صصمام أامان في النظام ا’قتصصادي
اإ’سص Ó-م -ي وم -دع -اة ’سص -ت -ق -راره واسص-ت-م-راره ،وه-ي م-ن أاع-ل-ى درج-ات ال-ت-ك-اف-ل
ا’جتماعي ،وهي عبادة مالية ،وهي أايضصا سصبب لنيل رحمة الله تعالى  ،قال
ت-ع-الى  { :ورح-م-ت-ي وسش-عت ك-ل شش-يء فسش-أاك-ت-ب-ه-ا للذين يتقون ويؤوتون
الزكاة } (اأ’عراف ،) ١5٦ :وشصرط ’سصتحقاق نصصره سصبحانه  ،قال تعالى :
{ ولينصشرن الله من ينصشره إان الله لقوي عزيز الذين إان مكناهم في
لرضص أاقاموا الصشÓة وآاتوا الزكاة } ( الحج ،) ٤١ - ٤٠ :وشصرط أ’خوة
ا أ
الدين  ،قال تعالى  { :فإان تابوا وأاقاموا الصشÓة وآاتوا الزكاة فإاخوانكم في
الدين } ( التوبة ،)١١ :وهي صصفة من صصفات المجتمع المؤومن ،قال تعالى :
{ وال -م -ؤوم -ن-ون وال-م-ؤوم-ن-ات ب-عضش-ه-م أاول-ي-اء ب-عضص ي-أام-رون ب-ال-م-ع-روف
وي-ن-ه-ون ع-ن ال-م-ن-ك-ر وي-ق-ي-م-ون الصشÓ-ة وي-ؤوتون الزكاة ويطيعون الله
ورسشوله أاولئك سشيرحمهم الله إان الله عزيز حكيم } ( التوبة ،) ٧١ :وهي
من صصفات ُعّمار بيوت الله  ,قال تعالى  { :إانما يعمر مسشاجد الله من آامن
لخ-ر وأاق-ام الصشÓ-ة وآات-ى ال-زك-اة ول-م ي-خشص إال ال-ل-ه }
ب -ال -ل -ه وال -ي-وم ا آ
(التوبة ،)١8 :وصصفة من صصفات المؤومنين الذين يرثون الفردوسس ،قال تعالى :
{ والذين هم للزكاة فاعلون } ( المؤومنون.) ٤ :

الشtش ُ-ه-وِر ِع-نَ-د ال-لِّ-ه اْثَ-ن-ا َعَ-ششَ-ر شَشْ-ه-رًا ِف-ي
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ِمْنَها أاَْرَبَع ُ ُ
َتْ- -ظِ- -لُ- -م- -واْ ِف- -يِ- -هs- -ن أاَنُ- -فَ- -سش ُ-ك ْ-م َوَق -اِت ُ-ل -واْ
اْلُ-م-شْشِ-ركِ-يَ-ن َك-آاsفً-ة َكَ-م-ا ُيَ-قاِتلُوَنُكْم َكآاsفًة
ه َمَع اْلُمsتِقي} ،يقول اإ’مام
ن اللّ َ
َواْعَلُمواْ أاَ s
الرازي :ومعنى الحرم أان المعصصية فيها أاشصد
عقابا ،والطاعة فيها أاكثر ثوابا ،والعرب كانوا
يعظمونها جدا ،حتى لو لقي الرجل قاتل أابيه
لم يتعرضس له.
ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسصيرهَ{ :فÓ
َتْ-ظِ-لُ-م-وا ف-يهن أانفسشكم} ،أاي ف - - -ي ه- - -ذه
اأ’شصهر المحرمة ،أ’نها آاكد وأابلغ في اإ’ثم
من غيرها ،كما أان المعاصصي في البلد الحرام
تضص -اع -ف ،ل -ق-ول-ه ت-ع-ال-ىَ{ :وَم ْ-ن ي-رد ف-ي-ه
ِب ِ-إاْل َ-ح -اٍد ِب ُ-ظْ-لٍ-م ُنِ-ذْقُ -ه ِمْ-ن َعَ-ذاٍب أاَِل-يٍ-م}
(الحج .)٢5 :وكذلك الشصهر الحرام تغلظ فيه
اآ’ث -ام ،ول -ه -ذا ت -غ-ل-ظ ف-ي-ه ال-دي-ة ف-ي م-ذهب
الشصافعي وطائفة كثيرة من العلماء ،وكذا في
حق من َقتل في الحرم أاو قتل ذا محرم ،ثم
نقل عن قتادة قوله :إان الظلم في اأ’شصهر
ال -ح-رم أاع-ظ-م خ-ط-ي-ئ-ة ووزرا م-ن ال-ظ-ل-م ف-ي
سصواها ،وإان كان الظلم على كل حال عظيما،
ولكن الله يعظم في أامره ما يشصاء.
ويقول القرطبي رحمه الله ’ :تظلموا فيهن
أانفسصكم بارتكاب الذنوب ،أ’ن الله سصبحانه إاذا
عظم شصيئا من جهة واحدة صصارت له حرمة
واح -دة ،وإاذا ع -ظ -م -ه م -ن ج -ه -ت -ي-ن أاوج-ه-ات
صصارت حرمته متعددة فيضصاعف فيه العقاب
بالعمل السصيئ ،كما يضصاعف الثواب بالعمل
الصصالح.
فعلى من ارتكب معصصية في اأ’شصهر الحرم أان
يبادر بالتوبة ،أ’نه يرتكب ذنبا كبيرا مضصاعفا.

الّزواج ‘ األشسهر ا◊رم
ظن البعضس أان الزواج بين العيدين (الفطر
واأ’ضصحى) نذير شصؤوم ،ومعلوم أان ذا القعدة
وبدايات ذي الحجة يدخل في ذلك ،وهذا
بعيد عن الصصحة فقد تزوج النبي ـ صصّلى الّلـه
عليه وسصّلم ـ بعائشصة في شصوال وبنى بها في
شصوال ،ونهينا عن التطير والتشصاؤوم.

للمال المورث بمجرد موت مورثهم ملكاً مشصاعاً ،كل بحسصب نصصيبه.
فيجوز لكل واحد أان يتصصرف بنصصيبه بيعًا أاو هبة أاو نذرا ً أاونحو ذلك أ’نه معلوم شصرعًا،
وإاذا جاز له أان يتصصرف بنصصيبه بحكم ملكه له ،فوجوب الزكاة عليه فيه من باب أاولى،
وبناء عليه .فإانه تجب في هذه التركة الزكاة وإان لم تقسصم على الورثة إان لم يكن المانع
من تقسصيمها يد غاصصب ،أ’ن يد الغاصصب تمنع إايجاب الزكاة عند السصادة المالكية
بخÓف غيرهم ،ويبدأا الحول فيها من حين موت المورث ،ويخرج الزكاة عن السصنين
التي مضصى فيها المال في يد أاحدهم أاوفي يد الوصصي قبل أان يقسصم ،وتخرج هذه الزكاة
من رأاسس المال إان كان يبلغ نصصيب كل واحد منهم نصصاباً.
فإاذا وزع على الورثة وجب على كل منهم أان يخرج زكاة المال عن السصنوات الماضصية كل
بقدر حصصته اإذا بلغ نصصاباً أ’ن الزكاة متعلقة بعين المال .والله أاعلم.

فتاوى ششرعية

عق ـ ـ ـد ال ـ ـّزواج ‘ شسهـ ـ ـر ا Ùـ ـ ـرم
روى البخاري من طريق ُعروة أان
السشيدة عائششة  -رضشي الله عنها
 ق -الت :ت -زsوج -ن -ي رسش -ول ال -ل-ه ــصشّلى الّلـه عليه وسشّلم ــ في ششوال،
وب- -ن -ي ب -ي ف -ي شش -وال؛ ف -أاي نسش -اء
رسش -ول ال -ل -ه ــ صش ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي-ه
وسش ّ-ل-م ــ ك-ان أاح-ظ-ى ع-ن-ده م-ن-ي؟
ق - - -ال ع- - -روة :وك- - -انت ع- - -ائشش- - -ة
تسش -ت ِ-ح -ب أان ُت-دخ-ل نسش-اءه-ا ف-ي
ششوال.
لقد حرصص كثير من الناسص على
تحري عقد الزواج في يوم معين
لسش -ب -وع ،أاو شش -ه-ر م-ع-ي-ن م-ن
م -ن ا أ
السش- -ن- -ة ،ت -ح -ري -ا ي -ت -رتب ع -ل -ي -ه
أاح - -ي- -ان- -ا ن- -زاع أاو تشش- -اؤوم ورج- -م
ب - -ال - -غ - -يب ع - -ن فشش - -ل ال- -زواج إان
خ -وِل -ف ف -ي -ه ال -م -ع -ت -اد م -ن ه-ذه
لوق -ات .وه -ذه ع -ادة ج -اه -ل-ي-ة
ا أ
ترد على بطÓنها السشيدة عائششة
ب - -ه - -ذا ال - -ح - -ديث ،ف - -ق - -د ك - -ان - -وا

صسيد الفوائد
ال ّ-ل -ه -م ارزق -ن -ا ح ّ-ب-ك وحب ن-بّ-ي-ك ،وحب ك-ل ع-م-ل ي-قّ-رب-ن-ا إال-ى ح-بك ،ال-ل-ه-م فّ-رج ال-ه-م ع-ن
المهمومين ،واقضس الدين عن المدينين ،واشصف مرضصانا ومرضصى المسصلمين .اللهم ’ تدع لنا
في مقامنا هذا ذنبا إاّ’ غفرته ،و’ هّما إا’ فرجته ،و’ كربا إا’ نفسصته و’ مريضصا إا’ شصفيته،
و’ مبتلى إا’ عافيته ،و’ ميتا إا’ رحمته ،و’ دينا إا’ قضصيته ،و’ ضصا’ إا’ هديته ،و’ عدوا إا’
خذلته ،و’ تائبا إا’ قبلته ،و’ جاه Óإا’ علمته ،و’ مجاهدا فى سصبيلك إا’ نصصرته و’ ولدا
إا’ أاصصلحته ،و’ عيبا إا’ سصترته ،و’ عسصيرا إا’ يسصرته ،و’ حقا إا’ اسصتخرجته ,و’ حاجة من
حوائج الدنيا واآ’خرة هي لك رضصا ولنا فيها إاصصÓح إا’ أاعنتنا على قضصائها ويسصرتها برحمتك
يا أارحم الراحمين .الله آامين يا رب العالمين.

الّزكـ ـ ـاة فـ ـ ـ ـي السسن ـ ـة النّبوي ـ ـة
بينت السصنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضصي الله
عنهما أان رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه وسصلّم ـ قال :
» أاُمرت أان أاُقاتل الناسس حتى يشصهدوا أان ’ إاله إا’
الله  ،وأاّن محمًدا رسصول الله  ،ويقيموا الصصÓة ويؤوتوا
الزكاة» (أاخرجه البخاري ومسصلم ) ،وعن جرير بن
عبد الله رضصي الله عنه قال  :بايعت رسصول الله على
إاق -ام الصص Ó-ة  ،وإاي -ت -اء ال -زك -اة ،وال -نصص -ح ل-ك-ل مسص-ل-م

يتطيرون أاي يتششاءمون من ششهر
شش -وال ،ل -م -ا ف -ي اسش -م-ه م-ن م-ع-ن-ى
لششالة والرفع.
ا إ
وقد ذكرت كتب السشيرة أان النبي
ــ صش ّ-ل -ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسشّ-ل-م ــ ع-ق-د
ل-ف-اط-م-ة اب-ن-ت-ه ع-ل-ى علي بن أابي
ط-الب ب-ع-د ب-ن-ائ-ه ب-عائششة بأاربعة
أاشش -ه-ر ونصش-ف الشش-ه-ر ،وح-يث ق-د
ع-ل-م-ن-ا أان زواج-ه وب-ن-اءه بعائششة
ك - -ان ف - -ي شش - -وال ،ف- -ي- -ك- -ون زواج
ف- -اط -م -ة ف -ي شش -ه -ر صش -ف -ر ،وذك -ر
ب- - -عضش- - -ه - -م أان - -ه ك - -ان ف - -ي أاوائ - -ل
ال -م -ح -رم .وم -ه -م-ا ي-ك-ن م-ن شش-يء
فينبغي أال نتششاءم بالعقد في أاي
يوم ول في أاي ششهر ،ل في ششوال
ول في المحرم ول في صشفر ول
في غير ذلك ،حيث لم يرد نصص
ي - -م - -ن- -ع ال- -زواج ف- -ي أاي وقت م- -ن
لحرام بالحج أاو
لوقات ما عدا ا إ
ا أ
العمرة.

(أاخرجه البخاري ومسصلم ) ،وعن ابن عمر رضصي الله
عنهما أان رسصول الله ـ صصلّى الّلـه عليه وسصّلم ـ قال :
» بني اإ’سصÓم على خمسس  :شصهادة أان ’ إاله إا’ الله ،
وأان محمًدا رسصول الله ،وإاقام الصصÓة  ،وإايتاء الزكاة ،
وحج البيت لمن اسصتطاع إاليه سصبي ، Óوصصوم رمضصان»
(أاخرجه البخاري ومسصلم ).

من وصسايا رسسول الّلـه |

عن معدان بن أابي طلحة  -رضشي الله عنه  -قال  :لقيت ثوبان مولى رسشول
الله ــ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ــ فقلت :أاخبرني بعمل أاعمله يدخلني الله به
للى الله فسشكت ،ثم سشأالته فسشكت ،ثم
لعما إ
الجنة ،أاو قال قلت  :بأاحب ا أ
سشأالته الثالثة فقال :سشأالت عن ذلك النبي ــ صشّلى اللّـه عليه وسشلّم ــ فقال:
«عليك بكثرة السشجود ،فإانك ل تسشجد لله سشجدة إال رفعك الله بهادرجة،
وحط عنك بها خطيئة» (أاخرجه مسشلم والترمذي والنسشائي وابن ماجه).
وعن عبادة بن الصشامت  -رضشي الله عنه  -أانه سشمع النبي ــ صشلّى الّلـه عليه
وسشّلم ــ يقول« :ما من عبد يسشجد لله سشجدة إال كتب الله له بها حسشنة،
ومحا عنه بها سشيئة ،ورفع له بها درجة ،فاسشتكثروا من السشجود» (أاخرجه
ابنماجه بإاسشناد صشحيح).

عشسـرة تدفع عشسـرة
قال الرسشول صشلى الله عليه وآاله
وسشلم:
«عششرة تمنع عششرة:
سشورة الفاتحة....تمنع الغضشب.
سش -ورة يسص....ت-م-ن-ع ع-طشص ي-وم
القيامة.
سش -ورة ال -دخ -ان....ت -م -ن-ع أاه-وال
يوم القيامة.
سشورة الواقعة.....تمنع الفقر.
سش -ورة ال -م -لك.....ت -م -ن -ع ع-ذاب
القبر.
سش- - -ورة ال- - -ك- - -وث- - -ر.....ت- - -م- - -ن- - -ع
الخصشومة.
سش-ورة ال-ك-اف-رون.....تمنع الكفر
عند الموت.
لخÓصص....تمنع النفاق.
سشورة ا إ
سشورة الفلق....تمنع الحسشد.
سش - - -ورة ال - - -ن - - -اسص......ت - - -م- - -ن- - -ع
الوسشواسص.
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فالك فال أÒÿ

‘ حّبـك يا بـÓدي

ألحمل

ال -ل -ه وح -ده ُي -نصشت إال -يك ي-راك
وسَش-ط ال-ظÓ-م ي-ح-ي-ي م-ا ت-م-ي-ته
فيك الحياة.

ألثور

يا الله اختر لي ما تراه خيرا ً لي
في مسشتقبلي.

كلمة باختصسار
وانطقها بعزة وافتخار
وأارّددها بتكرار وإاصسرار نحن أابناء
الجزائر بكل افتخار
الدنيا والدين علينا شساهدين
والجزائر حّرروها المجاهدين
دمنا عربي احنا ماشسي مخلطين
تاريخنا واضسح واحنا بيه مفتخرين.

ألجوزأء

حياتك مرارَة
َعْندما َتَتذّوق في َ
ال sصشدَمات سشي َصشبح َعقلك أاكَبر مَْن
ُعْمرك بَكَثير.

حكم و
^نحن ُنب

أأمثال

¯ أان الضسفدعة تسستطيع الحياة دون طعام
ل-م-دة ع-ام ك-ام-ل أام-ا ال-ث-ع-ب-ان فيصسمد ثÓث
سسنوات دون طعام.

الغ في
^ أان تبدأا المحارات جمع محsار حياتها ذكورًا
الصسمتِ أا
ِ
ل
الِكحيانا كي ’ نم ّسس ث -م ت -ت -ح -ول إال -ى إان -اث ،وتسس -ت -ع -ي -د ذك-ورت-ه-ا
برياء ولو ِبكلمة .مجددًا في وقت ’حق.

^ ال
ل حياة ’ تع
ط
ي
ن
ا
م
ن
نحب
ن ال- -ق- -
الحياة ن- -اع- -ة تـع
 ط- -ي- -ن -ا ل.

حين يختاُرك الل ُ
ه ويصسطفيك لِتبّر
والديك..إاحذر ’ ُيْفسِسsدن الشسيطانُ عليك
ل لك :وباقي
هذا ا إ
’صسطفاء؛ فيقو ُ
إاخوتك...ما دورهم...اأين هم؟
اع- -ل- -م أاّن ه- -ذا فضسٌ- -ل م -ن ال -ل -ه اخ -تّصس -ك ب -ه،
فاشستغل بشسكره وحمده.

من تـرأب إأ ¤ت ـرأب

موكب أألم– Òت أ÷سسر
أضسف حرف وأحد ليصسبح فوق
أ÷سسر.
حل العدد السسابق

ألظـ ـ ـل

أبتسسم

امرأاة بيضشاء تجلسض بجانب رجل أاسشود
بالطائرة ،وكانت متضشايقة جدا من هذا
ال-وضش-ع ،ل-ذلك اسش-ت-دعت ال-مضش-ي-ف-ة وقال
ل -ه -ا« :م -ن ال -واضش -ح أانك ’ ت-ري-ن ال-وضش-ع
ال-ذي أان-ا ف-ي-ه ،ل-ق-د أاج-لسش-ت-م-ون-ي بجانب
رجل أاسشود ،وأانا ’ أاوافق أان أاكون بجانب
شش- -خصض م- -ق- -رف..ي- -جب أان ت -و ّف -روا ل -ي
مقعدا بدي ،»Óقالت لها المضشيفة وكانت
عربية الجنسشية
«اهدئي يا سشيدتي ،كل المقاعد في هذه
الرحلة ممتلئة تقريبا ،لكن دعيني أابحث
عن مقعد خال».
غ -ابت ال -مضش -ي-ف-ة ل-ع-دة دق-ائ-ق ث-م ع-ادت
وقالت لها« :سشيدتي ،كما قلت لك ،لم أاجد
م -ق -ع -دا واح -دا خ -ال -ي -ا ف -ي ك -ل ال-درج-ة
السشياحية ،لذلك أابلغت الكابتن فأاخبرني
أانه ’ توجد أايضشا أاي مقاعد ششاغرة في
درجة رجال اأ’عمال ،لكن يوجد مقعد
واحد خال في الدرجة اأ’ولى الممتازة.
وقبل أان تقول السشيدة أاي ششيء ،أاكملت
المضشيفة كÓمها« :ليسض من المعتاد في
شش -رك -ت -ن -ا أان نسش -م -ح ل-راكب م-ن ال-درج-ة
السشياحية أان يجلسض في الدرجة اأ’ولى
ال -م -م -ت -ازة ،ل -ك -ن وف -ق -ا ل -ه -ذه ال -ظ-روف
ا’سشتثنائية فإان الكابتن يششعر أانه من غير

^ ذهب أاح -د الشس -ب -ان
إال - -ى السس - -وق وشس - -اه - -د
امرأاة عجوز لم تسستطع
ح -م-ل ال-مشس-ت-ري-ات ،ف-ق-ال
ل -ه -ا :ه -ل أاح -م -ل ع -نك ي -ا أام -ي؟ ب-كت
ال -ع -ج -وز وق -الت ل -ه شس -ك -را ع -ل -ى ه-ذه
’ّني لم
’ّنك قلت لي أامي أ
الكلمة شسكرا أ
أاسسمع هذه الكلمة منذ سسنين ،فلقد كان
لدي ِابن واحد وتوفي في حادث ،أارجو
ق- -الت الشش- -رط -ة ف -ي و’ي -ة م -ون -ت -ان -ا
أان ت-ك-رر ه-ذه ال-ك-ل-م-ة ال-ج-م-ي-ل-ة ثÓث
اأ’م -ي -رك -ي -ة ،إان شش-خصش-ا أاق-ن-ع أاصش-دق-اءه
’تذكرك.
مرات عند خروجي أ
^وعندما كانت العجوز تخرج من باب
السسوق ناداها ذلك الشساب :أامي أامي
أام -ي ،وع -ن -دم -ا وق -ف ل -ي-دف-ع ث-م-ن
مشس-ت-ري-ات-ه ق-ال ل-ه ال-بائع :المبلغ
ال- -مسس- -ت -ح -ق ب -ال -نسس -ب -ة لك ه -و
 5000دينار وأامك 10000
دينار.

أألسسد

ه ذا هي حياتنا ’ نعلم ما التالي،
و’ نسشتطيع اختيار ما سشيحدث
غدا ً أاو بعد غد..كل ما علينا أان
نقوله..الحمد لله.

ألعذرأء

غياب الششيء عن العين ’ يعني
ب -الضش -رورة ع -دم وج -وده ،ف-ه-ن-اك
مكان أارقى وأاجمل من العين وهو الوجود
بالقلب.

ألميزأن

ال -دن -ي-ا مسش-أال-ة حسش-اب-ي-ة..إاط-رح
منها التعب والششقاء ،وأاجمع لها
الحب والوفاء ،واترك الباقي لرب السشماء.

ألعقرب

سش -ع -ادة اآ’خ -ري -ن ل -ن ت-ق-ل-ل م-ن
سشعادتك ،وغناهم لن ينقصض من
رزقك ،وصش- -ح- -ت -ه -م ل -ن تسش -لب م -نك
ع-اف-ي-تك ،ك-ن ن-ق-يً-ا وت-م-ن-ى ل-غ-ي-رك ما تتمناه
لنفسشك.

ألقوسص

الÓئق أان نرغم أاحدا أان يجلسض بجانب
شش -خصض م -ق -رف ل -ه -ذا ال -ح -د ،ل-ذلك.»..
وال -ت-ف-تت ال-مضش-ي-ف-ة ن-ح-و ال-رج-ل اأ’سش-ود
وقالت« :سشيدتي ،هل يمكنك أان تحمل
حقيبتك اليدوية وتتبعني ،فهناك مقعد
ينتظرك في الدرجة اأ’ولى الممتازة!!»،
في هذه اللحظة وقف الركاب المذهولين
الذين كانوا يتابعون الموقف منذ بدايته

أخبث عملية سسرقة شسارك فيها ألّلصسوصص دون علمهم

بسش- -رق- -ة م- -ن -زل ،ب -ع -د أان أاق -ن -ع -ه -م ب -أان
يسشاعدوه بنقل «بعضض اأ’ثاث» من دون أان
يعرفوا أانهم يششاركون بعملية السشرقة.
وق -الت م -ج -ل -ة «ت -اي -م» إان رج  Ó-ي -دع -ى
ب -ات -رك ج-وزي-ف أادام-ز ،أاق-ن-ع ب-عضش-ا م-ن
أاصشدقائه بنقل أاغراضض بقيمة  40أالف
دو’ر ،بعد أان ادعى أان موقع السشرقة هو

ألسسرطان

’ تكن قاسشيا لدرجة أان ’ تسشامح
أاحد ،و’ َتُكْن مغف Óتثق ِفي كل
مرة.

وصشفقوا بحرارة للمضشيفة لتأاديبها الغير
مباششر للسشيدة البيضشاء.
مخلوقون من نطفة،
وأاصشلنا من طين،
وأارقى ثيابنا من دودة،
وأاششهى طعامنا من نحلة،
ومرقدنا حفرة تحت اأ’رضض..
فلماذا نتكبّر!!

منزله ،وأانه أاراد نقل اأ’غراضض لمنزل
الجديد.
وقال أاحد أاصشدقاء السشارق ،إانه سشاورته
الشش - -ك- -وك ب- -اأ’م- -ر ب- -ع- -د أان رأاى ب- -عضض
الميداليات الحربية في المنزل ،وهو يعلم
أان أادامز لم يخدم في الجيشض اأ’مريكي
م-ط-ل-ق-ا ،اأ’م-ر ال-ذي دف-ع-ه ل-ت-رك م-وق-ع
السشرقة فورا.

ج - -م- -ي- -ل ه- -و ذاك ا’أم- -ل ال- -ذي
ي -خ -ب -رك أان ال -ل -ه سش -يسش -ع -دك ع-م-ا
قريب ،وأان الدنيا حين تضشيق بك من جانب
فإان الله يوسشعها لك من جانب آاخر.

ألجدي

ل -و ك-ان م-ا ي-ق-ال خ-ل-ف ظ-ه-ورن-ا
صش -ح -ي-حً-ا ل-ق-ال-وه أام-ام-ن-ا م-رح-ب-اً
بحسشناٍت لم نتعب أ’جلها.

ألدلو

ل -ل -دن -ي-ا ق-ان-ون يسش-م-ى ال-دوران،
سشيعود إاليك سشواء كان خيرا ً أام
ششرا ً ،فاحسشن صشنع ما تود أان يعود
إاليك.

ألحوت
وق -امت الشش -رط -ة ب -ال -ق -بضض ع-ل-ى أادام-ز
الخميسض بتهم السشرقة واإ’جرام ،مما قد
يعرضشه للسشجن  30عاما ودفع غرامات
بقيمة  100أالف دو’ر.

الحياة ’ تخلو من الخطأا ،فÓ
ت-ج-ع-ل ال-خ-ط-أا ُم-صش-ي-بة ،صشّححه
بعدم الوقوع فيه ،فما ُخلقنا ُمتعّلمين،
ومن ’ ُيخطئ ’ يتعلم.

الفجر05.15...............:
مواقيت الظهر12.٣7...............:
العصشر15.57...............:
الصشلة المغرب18.٣0..............:
العششـاء20.00.................:
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^  02أاك-توبر  :1958ال-رئ-يسش ال-ف-رنسض-ي ،شض-ارل دي-غ-ول ،ي-ق-وم
ب -زي -ارت -ه ال -راب -ع-ة إا ¤ا÷زائ-ر وي-ع-ل-ن م-ن قسض-ن-ط-ي-ن-ة ع-ن
ﬂط -ط خ -م -اسض -ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،اشض-ت-ه-ر –ت إاسض-م «مشض-روع
قسضنطينة» إ’متصضاصش غضضب ا÷زائري.Ú

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة

^ 02أاك-ت-وبر  : 19٦0حضض -ر ن -ائب رئ -يسش ا◊ك -وم-ة اŸوؤق-ت-ة
·Ó
للجمهورية ا÷زائرية كر Ëبلقاسضم أاشضغال ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة ‘ نيويورك وتباحث مع السضيناتور «جون ف .كينيدي».

عنابة
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 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

كسسضب رهان ا÷اهزية الدائمة والقدرة الرادعة لأداء اŸهام بالفعالية اŸطلوبة
^ مقاربة ششاملة ،تتكامل فيها ﬂتلف القوات وتتوافق مع صشلب اŸنظومة الواحدة
قام الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،أامسش
لول ،بزيارة عمل إا ¤قيادة القوات البحرية ،بغرضش
ا أ
متابعة مدى تنفيذ ﬂطط تطوير القوات الهادف إا¤
ترقية و–ديث وعصشرنة قدرات أاسشطولنا البحري.
م -ن ال -ق -درات ال -دف -اع -ي-ة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الشضعبي.

–ديـ ـث وعصضرن ـ ـة األسضطول البح ـ ـري للرفـع
مـ ـ ـ ـن الق ـ ـ ـدرات الدفاعـيـ ـ ـ ـة للجي ـ ـ ـشش
ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صض-ال-ح ط-اف Ãخ-ت-ل-ف أاقسضام
السضفينة وا ّ
طلع على جميع أاجزائها ،حيث
ُق-دمت ل-ه شض-روح-ات واف-ي-ة ح-ول م-ك-ون-ات-ه-ا
وخصضائصضها وتسضليحها.
ب -ع -ده -ا ال -ت -ق -ى ال -ف -ري -ق ب -ط-اق-م السض-ف-ي-ن-ة
وإاط -ارات وأاف -راد ال-ق-وات ال-ب-ح-ري-ة ‘ ل-ق-اء
توجيهي ،أالقى خÓله كلمة ،بثت إا ¤جميع
وح-دات ال-ق-وات ال-ب-ح-ري-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ق-نية
التحاضضر عن بعد ،هنّأاهم فيها على هذا
اإ’‚از ا◊ديث ال- - -ه- - -ام› ،ددا ال- - -ت - -ذكÒ
با÷هود التي تبذل من أاجل تطوير وعصضرنة
ق-وات-ن-ا ال-ب-ح-ري-ة ،ع-م Ó-ب-ت-وج-ي-ه-ات فخامة
رئ -يسش ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات

قامت بها مفارز ا÷يشش

القضضـ ـ ـ ـ ـ ـاء علـ ـ ـ ـى  5إارهابي ـ ـ Úبالقصض ـ ـر
واسضÎجـ ـ ـاع أاسضلح ـ ـ ـة رشضاشضـ ـ ـة
«الششعب» قضضت مفرزة للجيشش الوطني الشضعبي بدائرة القصضر ،و’ية بجاية ،ظهر اأمسش
اأ’حد  01أاكتوبر  ،2017على خمسضة إارهابي ÚخطÒين و“كنت من اسضÎجاع خمسضة
( )05مسضدسضات رشضاشضة من نوع كÓشضنكوف ،كل منها مزودة بثÓثة ﬂازن ذخÒة
‡لوءة .تأاتي هذه العملية النوعية متممة للعملية السضابقة ليوم  28سضبتم ،2017 Èوالتي
مكنت من القضضاء على إارهابي ( )01واسضÎجاع مسضدسش رشضاشش ( )01من نوع كÓشضنكوف
مزود بثÓثة (ﬂ )03ازن ذخÒة ‡لوءة .تؤوكد هذه العمليات جهود قوات ا÷يشش
الوطني الشضعبي ‘ تعقب هؤو’ء اÛرم Úوالقضضاء عليهم ع Èكامل الÎاب الوطني.

كشضف هوية اإلرهابي اŸقضضى عليه ‘ بجاية

«الششعب» ‘ اإطار مكافحة اإ’رهاب وتبعا للعملية اŸنفذة من طرف مفرزة للجيشش
الوطني الشضعبي ،يوم  28سضبتم ،2017 Èوالتي مكنت من القضضاء على إارهابي خط Òبدائرة
القصضر ،و’ية بجاية/ن.ع ” ،5.التعرف على هوية هذا اÛرم ،يتعلق اأ’مر باŸسضمى
““سش .حليم““ اŸكنى ““أابو ابراهيم““ ،والذي كان قد التحق با÷ماعات اإ’رهابية سضنة .2004
‘ سضياق متصضل ،كشضفت ودمرت مفرزة للجيشش الوطني الشضعبي ،يوم  30سضبتم2017 È
خÓل عملية بحث و“شضيط بسضكيكدة/ن.عﬂ ،5.بأا ( )01يحوي مواد غذائية ﬂتلفة
وأالبسضة ،فيما ضضبطت مفرزة أاخرى بالتنسضيق مع مصضالح اأ’من بتمÔاسضت/ن.ع ،6.بندقية
رشضاشضة ( )01وكمية من الذخÒة تقدر بـ( )376طلقة.
و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشش الوطني الشضعبي
تاجري ﬂدرات ( )02بحوزتهما ( )5 ،40كيلوغرام من الكيف اŸعالج ،فيما ضضبطت مفرزة
أاخرى بالتنسضيق مع مصضالح ا÷مارك بع Úقزام وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.مسضدسضا ()01
آاليا و( )05مركبات رباعية الدفع و( )12جهاز كشضف عن اŸعادن ومنظار ميدان (،)01
إاضضافة إا ¤معدات تنقيب عن الذهب.
من جهة أاخرى ،أاحبط حرسش السضواحل ﬁاو’ت هجرة غ Òشضرعية لـ( )92شضخصضا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصضنع بكل من وهران وع“ Úوشضنت وسضكيكدة وعنابة ،فيما ”
توقيف ( )68مهاجرا غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من ع Úقزام واأ’غواط.

توقيف إارهابي بباتنة والتعرف على هوية اŸقضضى عليه بجيجل

«الششعب» ‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضضل ا’سضتغÓل اأ’مثل للمعلومات ،أاوقفت مفرزة
للجيشش الوطني الشضعبي ،يوم  29سضبتم ،2017 Èإارهابيا ( )01بو’ية باتنة /ن.ع ،5.وتبعا
للعملية النوعية التي مكنت من القضضاء على إارهابي ببلدية اأ’م Òعبد القادر ،و’ية
جيجل/ن.ع ” ،5.التعرف على هوية اÛرم ،حيث يتعلق اأ’مر باإ’رهابي اÿط Òب .عبد
الرزاق اŸكنى أانسش ،الذي التحق با÷ماعات اإ’رهابية سضنة .1993
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشش الوطني الشضعبي تاجر
ﬂدرات ببشضار/ن.ع 3.على م Ïمركبة نفعية وحجزت ( )50كيلوغراما من الكيف اŸعالج،
كما كما ” توقيف تسضعة ( )09أاشضخاصش بكل من بسضكرة/ن.ع 4.و“Ôاسضت /ن.ع ،6.وحجز
شضاحنة وخمسش ( )05مركبات رباعية الدفع ،و( )100قنطار من علف اŸاشضية و( )75 ،6طنا
من اŸواد الغذائية ،و( )15 ،3طنا من مادة الفرينة و( )400ل Îمن البنزين و( )150ل Îمن
زيت اÙركات وأاغراضش ﬂتلفة ‘ ،ح Úضضبطت مفرزة أاخرى للجيشش الوطني الشضعبي
وعناصضر الدرك الوطني ،بكل من أادرار/ن.ع 3والوادي/ن.ع )3481( 4.وحدة من ﬂتلف
اŸشضروبات.
من جهة أاخرى ،أاحبط حرسش السضواحل بعنابة والقالة /ن.عﬁ ،5.او’ت هجرة غÒ
شضرعية لـ( )52شضخصضا كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصضنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ()09
مهاجرين غ Òشضرعي Úمن جنسضيات ﬂتلفة بكل من أادرار وتندوف وبشضار.

اŸسضلحة،
وزير الدفاع الوطني:
«لقد أاضضحى بديهيا اآ’ن لدى فهم ا÷ميع،
أان رؤوية ا÷يشش الوطني الشضعبي سضليل جيشش
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي وم -ق -ارب -ت -ه ‘ اÛال
التطويري بشضتى تفرعاته وميادينه ،هي رؤوية
ذات م-ق-ارب-ة شض-ام-ل-ة ،ت-ت-ك-ام-ل ف-يها ﬂتلف
القوات وتتوافق مع صضلب اŸنظومة الواحدة
ال -ت -ي ي -تشض -ك-ل م-ن-ه-ا ق-وام اŸع-رك-ة ل-ق-وات-ن-ا
اŸسض -ل -ح -ة ب-ك-اف-ة م-ك-ون-ات-ه-ا ،ف-ب-وح-ي ه-ذه
النظرة اŸتبصضرة نحرصش دوما على تعزيز
ه -ذا اŸب -دأا ال -ع -م -ل-ي واŸه-ن-ي اŸوضض-وع-ي
والواقعي بل واŸنطقي.
فعلى درب هذا النهج يسضتمر جيشضنا ‘ ظل
ق -ي -ادة ودع -م رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة ،ال-ق-ائ-د
اأ’ع -ل -ى ل -ل -ق-وات اŸسض-ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي ‘ ،ب -ذل ج -ه -وده اŸث -م -رة ال-ت-ي
تأاكدت نتائجها ‘ اŸيدان وأاسضهمت ‘
ب -ل -وغ ق -وات-ن-ا اŸسض-ل-ح-ة ب-ك-اف-ة م-ك-ون-ات-ه-ا
مسضتوى رفيعا من القوة والتطور ،على أاكÌ
من صضعيد.
وقد كان لزاما علينا من أاجل تأام‚ Úاح
اأ’ع- -م -ال وضض -م -ان ح -ي -ازة ك -اف -ة ع -وام -ل
التوفيق ‘ اŸهام اŸوكلة ،قلت ،كان لزاما
علينا ،أان نو‹ عناية كÈى و‰نح رعاية
متواصضلة Ûال غرسش ا◊سش الوطني لدى

اأ’فراد العسضكريÃ Úختلف
ف-ئ-ات-ه-م ومسض-ت-وي-ات-ه-م ومسض-ؤوول-ي-ات-ه-مÃ ،ا
يسض -م -ح ب -أان يÎسض -خ ‘ اأ’ذه -ان وال -ع-ق-ول
والنفوسش ،بل حتى ‘ القلوب ،ذلك الوعي
ال- - -ث- - -ابت وال- - -ع - -ازم ،ب - -أان ا÷زائ - -ر أارضش
الشض- -ه- -داء ،ه- -ي غ- -اي- -ة غ- -اي- -ات أاب -ن -ائ -ه -ا
اıلصض ،Úوم -ن -ت -ه -ى ت -ف-كÒه-م وأام-ل-ه-م،
وأانها بحاجة دوما إا ¤اŸزيد من ا÷هد
واŸزيد من العمل الو‘ واŸثابر ،فجزائر
قوية هي جزائر ﬁفوظة ومهابة““.

حـ ـرصش عل ـى تطوي ـ ـر القـ ـ ـوات البحريـ ـ ـة
والوصضول بهـا إا ¤أاعتاب ا◊داثة والتطـ ـور
الفريق ڤايد صضالح أاكد على ا◊رصش الذي
توليه القيادة العليا للجيشش الوطني الشضعبي
بغية تطوير القوات البحرية والوصضول بها إا¤
أاع -ت -اب ا◊داث -ة وال -ت -ط -ورÃ ،ا ي -ك -ف -ل ل-ه-ا
ا◊ضضور الدائم والناجع ‘ البحر اأ’بيضش
اŸتوسضط:
Óجل ذلك تبذل هذه ا÷هود وأ’جل ذلك
«ف أ
ت-ت-ع-زز ال-ي-وم ق-درات ق-وات-ن-ا ال-ب-ح-ري-ة ب-ه-ذه
السضفينة كاسضحة اأ’لغام ““الكاسضح ـ  ““1وهو
إا‚از ي -ت -واف -ق “ام -ا م -ع ه -دف -ن -ا اأ’سض-م-ى

ال- -رام- -ي إا ¤ال -وصض -ول
ب-أاسض-ط-ول-ن-ا البحري إا¤
أاعتاب ا◊داثة والتطور
والنجاعة العملياتية ،من
خ Ó-ل ا’ع -ت -م-اد أاسض-اسض-ا
على تركيبة بشضرية مؤوهلة
علميا وتقنيا وتكنولوجيا،
وم-ت-ك-ي-ف-ة م-ع ط-ب-ي-ع-ة اŸه-ام اŸوك-ل-ة إال-يها،
ق-ادرة ع-ل-ى اسض-ت-غÓ-ل ال-ت-ج-ه-ي-زات العصضرية
اŸوضضوعة ‘ حوزتها ،ومصضممة على “كÚ
أاسضطولنا البحري ،من كسضب رهان ا÷اهزية
ال -دائ -م -ة وال -ق-درة ال-رادع-ةÃ ،ا ي-ك-ف-ل أاداء
اŸه -ام اŸوك -ل -ة ل -ه ب -ال -ف -ع -ال -ي-ة اŸط-ل-وب-ة،
وبالتنسضيق الكامل مع القوات اأ’خرى ،ويثبت
حضض -وره ال -دائ -م وال -ن-اج-ع ‘ ح-وضش ال-ب-ح-ر
اأ’ب -يضش اŸت-وسض-ط ،وي-ؤوك-د ب-ال-ت-ا‹ اŸك-ان-ة
اإ’قليمية اŸسضتحقة التي ينبغي أان تتمتع بها
بÓدنا ‘ هذه اŸنطقة اإ’سضÎاتيجية.
و‘ اأ’خ ،Òأاسض - -دى ال- -ف- -ري- -ق ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
وت-وج-ي-ه-ات ل-ق-ي-ادة السض-ف-ي-نة كاسضحة اأ’لغام
والقائم Úعلى اسضتغÓلها ،تقضضي بضضرورة
ا◊رصش ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا وصض-ي-ان-ت-ه-ا
الدورية وفقا للمعاي ÒاÙددة بغية ا◊فاظ
ع -ل -ى ج -اه -زي -ت -ه -ا ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ‘ أاع -ل -ى
مسضتوياتها.
ب -دوره -م ع Èأاعضض -اء ط -اق -م السض -ف -ي-ن-ة ع-ن
سض-ع-ادت-ه-م وف-خ-ره-م ب-ال-ع-م-ل ع-لى م Ïهذه
ال -وح -دة ،واع -ت -زازه -م ب-ه-ذا اŸكسضب ال-ه-ام
للقوات البحرية ،مؤوكدين من جديد بأانهم
سضيظلون الع Úالسضاهرة التي تراقب و–مي
حرمة وسضيادة مياهنا اإ’قليمية.

ورششة تدريبية ‘ ›ال –ليل اŸعلومات ا÷نائية

ترقية اÈÿات األمنية ألجهزة إانفاذ القانون ‘ القارة اإلفريقية
«الششعب»  -انطلقت الورششة التكوينية ‘ ›ال –ليل
اŸعلومات ا÷نائيةÃ ،ركز القيادة والسشيطرة للأمن الوطني
با÷زائر العاصشمة ،بتاريخ  01إا ¤غاية  05أاكتوبر  ،2017من
تنظيم اŸنظمة الدولية للششرطة ا÷نائية ““أانÎبول““،
لمن الوطني ،لفائدة إاطارات
بالتنسشيق مع اŸديرية العامة ل أ
لمن الوطني اıتصشة ‘ هذا اÛال،
من اŸديرية العامة ل أ
لضشافة إا ¤مششاركة وفد من ا÷مهورية التونسشية واŸملكة
با إ
لمن الوطني
اŸغربية ،بحضشور إاطارات من اŸديرية العامة ل أ
لوروبي با÷زائر.
ل–اد ا أ
و‡ثل عن وفد ا إ
وقد أاعلن مدير الشضرطة القضضائية بالنيابة ،مراقب الشضرطة زكري
ﬁمد عن افتتاح هذه الدورة التكوينية باسضم رئيسش آالية التعاون
الشضرطي اإ’فريقي (أافريبول) ،اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام
Óمن الوطني ،من خÓل الكلمة ا’فتتاحية أابرز فيها أاهمية مثل هذه
لأ
الدورات التكوينية ‘ ترقية اÈÿات اأ’منية أ’جهزة إانفاذ القانون ‘
ال -ق -ارة اإ’ف -ري -ق -ي-ة ،م-ن أاج-ل م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ورات ا◊دي-ث-ة و–ق-ي-ق
اإ’سضتباقية ‘ ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة والعابرة للحدود ،باإ’ضضافة
إا ¤تطوير التحقيقات وتبادل اŸعلومات ب Úدول أاعضضاء اŸنظمة
الدولية للشضرطة ا÷نائية ““أانÎبول““ ،مؤوكدا على العناية التي يوليها
Óمن الوطني لتأاهيل اŸورد
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
Óم -ن ال -وط -ن -ي اŸت -خصضصش ‘ ه -ذا اÛال م -ن خ Ó-ل
ال- -بشض -ري ل  -أ
السضياسضة التكوينية اŸعتمدة ،وتعزيز التعاون والتنسضيق ب ÚاŸديرية
Óمن الوطني وﬂتلف الهيئات واŸنظمات الدولية اıتصضة
العامة ل أ
‘ هذا اÛال.
من جهتها تطرقت ،نتا‹ ريشضار بوبر ،خبÒة لدى اŸنظمة الدولية
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الثمن  10دج

الفريـــــــــق ڤايـــــــــد صشالـــــــــح ‘ زيـــــــــارة عمـــــــــل إا ¤قيـــــــــادة القـــــــــوات البحريـــــــــة

‘ بداية الزيارة ،وبعد مراسضم ا’سضتقبال،
ووفاء منه للتضضحيات ا÷سضام التي قدمها
شض -ه -داء ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة ،وق-ف
ال- -ف -ري -ق وق -ف -ة ت -رح -م ع -ل -ى روح الشض -ه -ي -د
سضويدا Êبوجمعة ،الذي يحمل مقر قيادة
القوات البحرية اسضمه ،حيث وضضع باقة من
ال -زه-ور ع-ن-د ال-نصضب اıل-د ل-لشض-ه-ي-د وتÓ-
ف -ا–ة ال-ك-ت-اب ع-ل-ى روح-ه ال-ط-اه-رة وع-ل-ى
أارواح الشضهداء اأ’برار.
بعد ذلك أاشضرف الفريق على تفتيشش السضفينة
كاسضحة اأ’لغام ““الكاسضح ـ ،““1رقم ا،501 ÏŸ
ح -يث ق -ام ب-ت-دشض Úوم-ع-اي-ن-ة ه-ذه السض-ف-ي-ن-ة
اŸزودة ب-أاح-دث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ذات الدقة
العالية ‘ اÛال العسضكري البحري والتي
باسضتطاعتها العمل والتدخل ‘ نطاق واسضع
أ’داء م -ه -ام م -ت -ع -ددة ،وه -ي السض -ف-ي-ن-ة ال-ت-ي
تعززت بها قواتنا البحرية ‘ إاطار اıطط
ال -ت -ط -وي -ري ال -رام -ي إا– ¤ديث وعصض -رن -ة
أاسضطولها البحري والذي سضيسضاهم ‘ الرفع
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للشضرطة ا÷نائية ““أانÎبول““ ،إا ¤أاهمية مثل هذه الÈامج التكوينية
لتطوير وتدعيم القدرات العملياتية أ’جهزة إانفاذ القانون ،مشضيدة
بالدور اأ’سضاسضي للشضرطة ا÷زائرية ‘ ›ال ترقية التعاون الدو‹.
ويشض -رف ع -ل -ى ت -نشض -ي -ط ه -ذه ال -دورة ال-ت-دري-ب-ي-ة خÈاء دول-ي-ون م-ن
اŸن -ظ -م -ة ال -دول -ي -ة ل -لشض-رط-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ““أانÎب-ول““ ،ب-ح-يث يسض-ت-ف-ي-د
اإ’طارات اŸشضاركة من ﬁاور الÈنامج الÌية واŸهمة ،فضض Óعلى
التجارب واÈÿات النظرية واŸيدانية للخÈاء التي سضتشضكل دعما
–ليليا نوعيا على الصضعيدين العملياتي وا’سضÎاتيجي.
Óشضارة ،تدخل هذه الدورة التكوينية اŸتخصضصضة ،ضضمن برنامج
لإ
'' ''ENACTEالذي ” إاطÓقه من طرف معهد الدراسضات اأ’منية
Ÿنظمة اأ’نÎبول ،يهدف لبناء القدرات وتطوير اŸعارف العملياتية
أ’فراد الشضرطة اıتصضة لدول أاعضضاء هذه اŸنظمة.

25°
25°

france prix 1

لنتذّكر مقابر
الشضهداء...
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يقÎب موعد تاريخي من
أاعظم اŸناسشبات الوطنية ‘
ال- -ذاك- -رة ا÷م- -اع- -ي- -ة ،إان- -ه
اليوم اıلد لثورة التحرير
لرضش
اÛيدة التي فجرت ا أ
–ت أاق- - - - -دام الح - - - -ت - - - -لل
وج- - -ي- - -وشش - -ه ا÷رارة ‘ أاول
نوفم.1954 È
ج -م -ي-ل أان ت-ن-ظ-م وق-ف-ات
أاصش - - -ب - - -حت ت - - -ق - - -ل- - -ي- - -دي- - -ة
وب -روت -وك -ول-ي-ة ‘ ال-ولي-ات
لجمل لو
وال-ب-ل-دي-ات ،ل-كن ا أ
ي -ق -دم اÛت -م -ع ب -ك -ل ف-ئ-ات-ه
ه -ذه السش -ن -ة ه -دي -ة ‡ي -زة
لرواح الشش - -ه - -داء ب- -إاط- -لق
أ
ع- -م- -ل- -ي -ة واسش -ع -ة ل -ت -ه -ي -ئ -ة
(ت-ن-ظ-ي-ف وت-رم-ي-م وت-زي)Ú
مقابرهم.
ول- -ك- -ي ل ت -ك -ون اŸب -ادرة
ﬁل جدل ،حبذا لو يخرج
رف - - - -اق - - - -ه - - - -م اÛاه - - - -دون،
ي- -ت- -ق- -دم- -ه- -م ك -ب -ار ال -ق -ادة،
ل- -ل -ت -ع -ب Òع -ن ق -ي -م ال -وف -اء
وال-ت-ق-دي-ر والعرفان لقوافل
ل تعد ول –صشى من أابناء
ذلك ا÷ي- -ل ال- -ف- -ري -د ال -ذي
أاوق-ف ظ-ل-م ال-ت-اريخ وصشحح
›راه ب-ال-ن-فسش وال-ن-فيسش ‘
ب-ط-ولت ه-ي مضش-رب ل-ل-فخر
والعتزاز.
ك -ي -ف ي-ع-ق-ل أان ت-خصشصش
ل- -ل- -م- -راف- -ق وم- -واق- -ع أاخ- -رى
عناية وهذا أامر طبيعي ،ول
ي - -ل - -ت - -فت Ÿق - -اب- -ر الشش- -ه- -داء
Ãن - -ح- -ه- -ا م- -ا تسش- -ت- -ح- -ق م- -ن
ع - -ن - -اي - -ة ...ب - -دون ك- -ل- -ف- -ة
ح -ق -ي -ق-ي-ة ‘ ...وقت ت-ع-اÊ
أاغ-ل-ب-ه-ا ،خ-اصش-ة ‘ ال-ولي-ات
ال -داخ -ل -ي-ة ،م-ن إاه-م-ال غÒ
م-ق-ب-ول ولم-ب-الة ل تششرف
ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى الشش-أان ال-ع-ام
هناك.
ل ينبغي أان ينتهز البعضش
‡ن ي -ت -اج -رون ب-الصش-ف-ق-ات
ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة ل- -ت- -خصش- -يصش
م- -ي- -زان- -ي- -ات م -ن اŸال ال -ع -ام
تذهب Ÿعارفهم من مقاولÚ
لزم-ات ،إا‰ا
ي -ق -ت -ات-ون م-ن ا أ
لم -ر ‘
ي- -جب اأن ي- -ن- -حصش- -ر ا أ
ع -م-ل-ي-ات تضش-ام-ن-ي-ة يسش-اه-م
فيها كل اıلصش Úمن سشكان
وأاث- -ري- -اء وأاصش -ح -اب م -راك -ز
اجتماعية هم اليوم من أاكÈ
اŸسشتفيدين.
حقيقة يصشعب على اŸرء
أان ي-ل-ت-فت إا ¤م-اضش-ي-ه ،ل-ك-ن
ي -جب ال -ن -ظ -ر إا ¤ا◊ق -ي -ق-ة
ال- -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي أا‚زه -ا
الششهداء الذين قاموا باŸهمة
ك- -ام- -ل -ة ،وح -ب -ذا ت -ذك -ره -م
ب-الع-ت-ن-اء ب-اŸواق-ع ال-ط-ي-ب-ة
ال -ت -ي ي -رق -دون ف -ي -ه-ا ون-ق-ل
ه- -ذه ال- -رسش- -ال- -ة ال- -ن- -ب- -ي- -ل- -ة
لجيال.
ل أ
ك -م م -ن م -ؤوسشسش -ة ح -ق-قت
النماء ،وكم من رجل أاعمال
ج -م -ع ث-روات ‘ ظ-ل سش-ن-وات
السشتقلل ،وكم من مواطن
ت- -خ- -لصش م -ن ال -ف -ق -ر وأادرك
ال -رف-اه-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-ك-ف-ي أان
ي- -ق -وم ك -ل واح -د Ãف -رده أاو
ضش - - - -م - - - -ن ع- - - -م- - - -ل مششÎك
وب - -ق - -ن - -اع - -ة راسش - -خ - -ة ل - -رد
ا÷ميل.
إان التفاتة من هذا النوع
تÎك أاث -را ط-ي-ب-ا ‘ اÛت-م-ع
ل -ي-ت-زود م-ن ال-ت-اري-خ ب-وق-ود
لرادة الصش - -ل - -ب- -ة Ÿواج- -ه- -ة
ا إ
–ديات اليوم.

