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بعد إأشصاعات سصبقت أللقاء وإأعتÈته فوهة بركان

france prix

بيت إألفÓن يثمن إلثÓثية ويرإفع للوطنية إلقتصسادية
ولد عباسش :ندعم ميثاق ألشصرأكة و أويحيى حليفي وعّينه رئيسش أ÷مهورية
سصيدي ألسصعيد :أŸبادرة نثمنها وأ’أرضصية أŸوقعة ’ تعني خوصصصصة أŸؤوسصسصات
حدأد :نحن أك Ìدرأية بوأقع مؤوسصسصاتنا وإأقتصصادنا وألرهانات ألتي تنتظرنا
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اŸوارد اŸائية
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أاسسئلة شسفوية Ãجلسس األمة

يقوم وزير الصصحة والسصكان
وإاصص -لح اŸسص-تشص-ف-ي-ات ﬂت-ار
حسص- -ب- -لوي ،ال- -ي- -وم ،ب -زي -ارة
ع- - -م- - -ل وت - -ف - -ق - -د إا ¤ولي - -ة
ا÷لفة.

ي -ع -اي -ن وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
حسص Úنسص- - - - -يب ،مشص- - - - -اري - - - -ع
ق- -ط- -اع- -ه ب- -ال- -ع- -اصص -م -ة ،ي -وم
السصبت  6جانفي ا÷اري.

ندوة صسحفية حول
األنفلونزا اŸوسسمية

لقاء جهوي Ÿنتخبي
جبهة اŸسستقبل

ت - - -ن - - -ظ - - -م وزارة الصص - - -ح- - -ة
والسص - - - - - - - -ك- - - - - - - -ان وإاصص- - - - - - - -لح
اŸسص -تشص-ف-ي-ات ،ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة
لن- -ف- -ل -ون -زا اŸوسص -م -ي -ة
ح- -ول ا أ
ال- -ي- -وم ع- -ل -ى السص -اع -ة 10.45
صص -ب-اح-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ك-ت-ب-ة
معهد باسصتور با◊امة.

لمة ،اليوم ،بداية من السصاعة  10.00صصباحا ،جلسصة عامة تخصصصض لطرح
يعقد ›لسض ا أ
لو ،¤العدل ،اŸوارد اŸائية،
لسصئلة الشصفوية على أاعضصاء ا◊كومة ،و تخصض الوزارة ا أ
ا أ
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،البيئة والطاقات اŸتجددة.
يÎأاسض ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د
رئ-يسض ج-ب-ه-ة اŸسص-ت-ق-ب-ل ،لقاء
ج - -ه - -وي - -ا Ÿن - -ت- -خ- -ب- -ي اÛالسض
الشص-ع-ب-ي-ة ال-ب-لدية و الولئية،
وذلك ي- - -وم السص - -بت  6جانفي
ا÷اريÃ ،ك- -ت- -ب- -ة اŸط- -ال- -ع- -ة
لب -راه -ي -م -ي ب -ولي-ة
ال -بشص Òا إ
لغواط على السصاعة 10.00
ا أ
صصباحا.
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اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم 223
ي- - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د ،
ال-ي-وم ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
م-دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
و اŸت- -اح -ف ا÷ه -وي -ة
ال- - -ل- - -ق - -اء ا÷م - -اع - -ي
اŸوسصع رقم  ،223حول
م - -وضص - -وع «ك - -ي- -ف- -ي- -ة
ال -ت -ك -ف -ل الشص-خصص-ي و
ال-ت-ل-ق-ائ-ي باÛاهدين
ورع-اي-ت-ه-م م-ن ط-رف
الشص -عب ط -وال ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة-ن-ادرة زم-ان-ي-ة ،-و ذلك
Ãقره ابتداء من السصاعة  14:00زوال .

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يوم إاعÓمي حول
قانون اŸالية 2018

ت- -ن- -ظ- -م ال- -غ- -رف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ت -ج -ارة
والصصناعة ،يوما إاعلميا حول قانون اŸالية
 ،2018و ذلك ال -ي -وم ،ب-داي-ة م-ن السص-اع-ة
لوراسصي.
 8.30صصباحا بفندق ا أ

السسياقة ‘ سسوء األحوال ا÷وية
لمنكم» التي تبث على اŸباشصر ضصمن
تتناول حصصة « أ
لذاعية
لذاعي الوطني ع Èأامواج القناة ا إ
الفضصاء ا إ
لو ،¤موضصوع «السصياقة أاثناء سصوء الأحوال ا÷وية
ا أ
و كيفية تعامل السصائق مع اŸركبة أاثناء إاصصابة اŸركبة
ب -ع -طب ف -ج -ائ -ي» ،و ذلك ال -ي -وم ،ب -داي -ة م -ن السص-اع-ة
 16.00مسصاء.
ا◊صصة يشصارك فيها إاطارات ﬂتصصة من اŸديرية
لو¤
لم-ن ال-وط-ن-ي ،و صص-ح-ف-ي م-ن ال-ق-ن-اة ا أ
ال -ع-ام-ة ل -أ
لذاعة الوطنية ،كما تعرضض فيها حصصيلة حوادث
ل إ
لسصبوع.
لمن الوطني لهذا ا أ
اŸرور بقطاع اختصصاصض ا أ

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

الخميسس  04جانفي  2018م
الموافق لـ  16ربيع الثاني  1439هـ

لمة
‘ جلسشة علنية Ãجلسس ا أ

مناقشسة قانو Êاختصساصسات ›لسض الدولة وتنظيم السسجون يوم الثلثاء
لم - - -ة
يسش - - -ت - - -أان - - -ف ›لسس ا أ
ج -لسش -ات -ه ال -ع -ل -ن -ي -ة ،ال -ث Ó-ث-اء
اŸق - -ب- -ل ،ل- -ت- -ق- -د Ëوم- -ن- -اقشش- -ة
ال -ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-اخ-تصش-اصش-ات
›لسس الدولة وتنظيمه وعمله
وال- -ق- -ان- -ون اŸت- -ع -ل -ق ب -ت -ن -ظ -ي -م
لدم - - -اج
السش- - - -ج- - - -ون وإاع- - - -ادة ا إ
الج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ل- -م- -ح -ب -وسش،Ú
بحسشب ما أافادت به ذات الهيئة،
أامسس ‘ ،بيان لها.
أاوضسح البيان أان رئيسس ›لسس
األمة عبد القادر بن صسالح ترأاسس
اج -ت -م -اع -ا Ÿك-تب اÛلسس خصسصس
لدراسسة عدد من القضسايا التي تخصس
سس Òوع- - -م- - -ل اÛلسس ،ح - -يث “ت
دراسس -ة ع -دد م -ن األسس -ئ-ل-ة الشس-ف-وي-ة
ال -ت -ي ت-ق-رر إاح-ال-ت-ه-ا ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة
لسس -ت -ي -ف -ائ -ه -ا الشس -روط ال -ق -ان -ون-ي-ة
اŸطلوبة لتتم بعدها مناقشسة بر›ة
األشسغال التشسريعية للمجلسس ،حيث
ت -قّ-رر اسس-ت-ئ-ن-اف ا÷لسس-ات ال-ع-ل-ن-ي-ة،

اب -ت -داء م-ن ي-وم ال-ثÓ-ث-اء  09جانفي
صسباحا.
تتضسمن رزنامة ا÷لسسات ،تقدË
ومناقشسة نصس القانون العضسوي الذي
ي-ع-دل وي-ت-م-م ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي رقم
 01…98ا- - - Ÿؤورخ ‘  30م- -اي 1998
واŸت- -ع- -ل- -ق ب- -اخ -تصس -اصس -ات ›لسس

ال -دول -ة وت -ن -ظ -ي -م -ه وع-م-ل-ه اŸع-دل
واŸت- -م- -م ونصس ال- -ق- -ان- -ون اŸت- -م- -م
ل-ل-ق-ان-ون رق-م  04…05ا- - -Ÿؤورخ ‘ 6
ف -ي -ف -ري  2005واŸتضس -م -ن ق-ان-ون
ت- -ن- -ظ -ي -م السس -ج -ون وإاع -ادة اإلدم -اج
الج -ت -م -اع-ي ل-ل-م-ح-ب-وسس ،Úع-ل-ى أان
ي -ك -ون السس -ت -م -اع ل -رد وزي-ر ال-ع-دل،

لقي حتفه Ãركز احتجاز ‘ إاسشبانيا

مسساهل يسستقبل أافراد عائلة ا÷زائري اŸتوفى
اسس- -ت- -ق- -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر
مسس- - -اه - -ل ،أامسس األرب - -ع - -اء،
ب - -ا÷زائ - -ر ،أاف - -راد ع - -ائ- -ل- -ة
ا÷زائ -ري ﬁم -د ب -ودرب -ال -ة
اŸت- -وف- -ى Ãرك- -ز اح- -ت- -ج -از
ب -أارشس -ي-دون-ا ج-ن-وب اسس-ب-ان-ي-ا
حسسبما اشسار اليه بيان لوزارة
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة .وأاوضس -ح
ذات اŸصسدر أان الوزير أاطلع أاولياء وأاسسرة الفقيد
«ب -ك -ل م -ا ت -ق -وم ب -ه السس -ف -ارة ا÷زائ -ري-ة Ãدري-د
واŸمثلية القنصسلية للجزائر بأاليكانت بالتنسسيق مع
السسلطات السسبانية من أاجل تسسليط الضسوء على
ه -ذه اŸأاسس -اة ال -ت -ي أاŸت ب -ال -ع-ائ-ل-ة وال-ت-ي أاث-ارت

السس -ت -ي -اء ‘ ال -ب Ó-د» .ك -م-ا أاك-د
مسس- -اه -ل ألف -راد ع -ائ -ل -ة ﬁم -د
ب-ودرب-ال-ة أان اŸصس-ال-ح ال-ق-نصسلية
ا÷زائ-ري-ة ب-إاسس-ب-ان-ي-ا وف-رت «كل
ال - -وسس - -ائ - -ل الضس- -روري- -ة لع- -ادة
ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د وتسسليمه لعائلته
إاث- - -ر اسس- - -ت- - -ك - -م - -ال اإلج - -راءات
اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ت-ح-قيق ‘ اسسبانيا
و‘ ا÷زائ - -ر» .وق- -دم مسس- -اه- -ل
تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه ،مؤوكدا لهم تعاطفه
وتضسامنه ‘ هذه اÙنة األليمة .ويذكر أانه « ‘
إاط -ار ن -فسس ال-قضس-ي-ة اسس-ت-ق-ب-ل اŸك-ل-ف ب-األع-م-ال
Ÿملكة اسسبانيا با÷زائر ‘ الصسبيحة Ãقر وزارة
الشسؤوون اÿارجية» يضسيف نفسس البيان.

ÓعÓم الرقمي عبد الرحمان ششما Êلـ«الششعب»:
رئيسس ال–اد العربي اإلفريقي ل إ

التصسدي ıاطر العا ⁄ا’فÎاضسي من ب Úاأ’هداف اإ’سسÎاتيجية

كشش - - -ف رئ - - -يسس ال–اد
ÓعÓم
لف-ريقي ل إ
ال-ع-رب-ي ا إ
ال- -رق- -م- -ي ع -ب -د ال -رح -م -ان
شش- - - - -م - - - -ا Êع - - - -ن أاه - - - -داف
اسشÎاي - -ت - -ي - -ج - -ي- -ة يسش- -ع- -ى
ال–اد إا– ¤ق- -ي- -ق- -ه -ا م -ن
Óخ -ط -ار
أاج- -ل ال- -تصش -دي ل  -أ
لج - -ي - -ال
ال - -ت - -ي ت - -واج - -ه ا أ
لدم -ان
الصش- -اع- -دة بسش -بب ا إ
على الفضشاء الفÎاضشي.

صصونيا طبة
ÓعÓم
أاكد رئيسس ال–اد العربي اإلفريقي ل إ
الرقمي ‘ تصسريح لـ»الشسعب» أان أاك Èملتقى عربي
إافريقي موجه للخÈاء واŸتخصسصس ‘ ÚاإلعÓم
الرقمي سستحتضسنه ا÷زائر قريبا ‘  ،2018حيث
يتم التحضس Òلهذا ا◊دث الهام الذي من شسأانه أان
يسساهم ‘ –قيق نتائج جيدة من خÓل تبادل
اآلراء واŸعارف ب Úجميع اŸشسارك Úمن ﬂتلف
الدول العربية واإلفريقية .
و‘ ذات السس- -ي- -اق أاضس- -اف شس- -م- -ا Êأان ال–اد
سسيكون له دورا كبÒا ‘ التوعية
وال -ت -حسس -يسس Ãخ -اط -ر ال -ع-ا⁄
الفÎاضسي والسستخدام السسيئ
ل Ó-نÎنت ع -ل-ى أاب-ن-اء اÛت-م-ع
العربي واإلفريقي  ،مشسÒا إا¤
إاطÓ- - -ق اŸب - -ادرة ال - -ع - -رب - -ي - -ة
واإلف- -ري- -ق- -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة ﬁو
األم-ي-ة ال-رق-م-ي-ة ،باإلضسافة إا¤
إانشساء اŸكتبة العربية اإلفريقية
ال- -رق- -م -ي -ة ،وك -ذا ت -أاسس -يسس األك -ادÁي -ة ال -ع -رب -ي -ة
اإلفريقية للتدريب والتطوير ‘ اإلعÓم الرقمي
وه -و ب -رن -ام-ج ﬂصسصس ل-ت-دريب وت-ن-م-ي-ة ق-درات
الفرد ‘ اإلعÓم الرقمي.
ودعا رئيسس ال–اد العربي اإلفريقي ل–Óاد
الرقمي على ضسرورة تكاتف ا÷هود والعمل بروح

الفريق الواحد من أاجل تعزيز
اÙت- -وى ال- -رق- -م- -ي ال -ع -رب -ي
الف -ري -ق -ي ،وال -ت -م-ك Úل-ل-نشس-ر
اإلل- - -كÎو Êأاك ‘ Ìوط- - -ن - -ن - -ا
ال -ع-رب-ي واإلف-ري-ق-ي ،م-ن أاج-ل
تقليصس الفجوة الرقمية ما بÚ
العا ⁄الغربي وعاŸنا العربي
واإلفريقي.
وفيما يخصس انتخابه رئيسسا
ÓعÓم الرقمي
جديدا ل–Óاد العربي اإلفريقي ل إ
‘ اج -ت -م -اع ط-ارئ ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل–Ó-اد
ب -ال -ع -اصس -م-ة السس-ودان-ي-ة اÿرط-وم ق-ال شس-م-ا Êأان
انتخابه جرى عن طريق القÎاع السسري اŸباشسر
‘ مسستهل ا÷لسسة الطارئة التي ترأاسسها األمÚ
ال -ع -ام ل –Ó-اد أام Òع -ط -ي -ة  ،مشسÒا إا ¤اخ -ت -ي-ار
خديجة بن طوطاح رئيسسة لفرع ا÷زائر بال–اد .
وحسسب ﬁدثنا فانه قد ” التطرق إا ¤أابرز
ال -قضس -اي -ا ال -راه -ن-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
واإلسسÓمي على رأاسسها تداعيات «إاعÓن» الرئيسس
األم- -ري- -ك- -ي دون -ال -د ت -رامب ب -خصس -وصس ال -ق -دسس
عاصسمة لÓحتÓل اإلسسرائيلي ،حيث أادان األعضساء
ا◊اضسرون بشسدة هذا القرار واعتÈوه اعتداءا
صسارخا على مقدسسات األمة
وح-ق-وق ال-دول-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
وانتهاكا Ÿواثيق ولوائح األ·
اŸت- - -ح - -دة وق - -رارات ›لسس
األم- - -ن ال - -دو‹ ذات الصس - -ل - -ة
Óراضسي
بالحتÓل الصسهيو Êل أ
العربية الفلسسطينية.
وأافاد شسما Êأان الجتماع
الطارئ ” خÓله مناقشسة مقÎح اسستحداث ÷نة
أاخÓ- - -ق- - -ي - -ات اŸه - -ن - -ة والنضس - -ب - -اط ‘ ال–اد
بالتصسويت على أاعضسائها السسبعة مشسÒا إا ¤أان
ÓعÓم الرقمي يهدف
ال–اد العربي اإلفريقي ل إ
إا ¤ت-ط-وي-ر ت-ق-ن-ي-ات وأاسس-ال-يب اإلعÓ-م الل-كÎوÊ
وال -رق -م -ي ‘ اŸن -ط-ق-ة ب-اع-ت-ب-اره ال-ن-اف-ذة األب-رز
لتداول اŸعلومة ‘ السسنوات األخÒة.

أاك Èملتقى عربي إافريقي
لإلعلم الرقمي –تضسنه
ا÷زائر ‘ 2018

خلفا لياسش Úتونسشي

ﬁمد نواسض رئيسسا مديرا عاما جديدا Ûمع «صسيدال»
ق-ام وزي-ر الصش-ن-اع-ة واŸن-اج-م ي-وسش-ف يوسشفي
بتنصشيب ﬁمد نواسس كرئيسس مدير عام Ûمع
«صش-ي-دال» خ-ل-ف-ا ل-ي-اسش Úت-ونسش-ي ،حسشبما علمته
وأاج لدى هذا اÛمع الصشيدل Êالعمومي.
وقد ” اختيار نواسس الذي ” تنصسيبه خÓل
ح- -ف- -ل ن -ظ -م ي -وم اÿم -يسس اŸاضس -ي Ãق -ر ›م -ع
صس -ي -دال« ،م -ن أاج -ل ضس -م-ان اسس-ت-م-راري-ة نشس-اط-ات
اŸؤوسسسس- -ة إاضس- -اف- -ة إا ¤دراي- -ت- -ه ب- -ط -ري -ق -ة تسس -يÒ
اŸؤوسسسسة باعتباره من إاطارات اÛمع» ،يوضسح
نفسس اŸصسدر.

يذكر أان الرئيسس اŸدير العام ا÷ديد Ûمع
صسيدال ،متحصسل على شسهادة دولة ‘ الصسيدلة حاز
عليها سسنة  ،1989من طرف قسسم الصسيدلة للمعهد
الوطني للدراسسات العليا ‘ علوم الطب ،باإلضسافة
ا ¤دبلوم ‘ الدراسسات الطبية اŸتخصسصسة ‘ 1993
(تخصسصس صسيدلة علم األحياء النباتية ‘ .)1994
وت -ق -ل -د ن -واسس ع -دة م -نصسب خ-ب ‘ Òالصس-ي-دل-ة
الصسناعية لدى وزارة الصسحة وأاسستاذ ‘ صسيدلة علم
األح-ي-اء ال-ن-ب-ات-ي-ة ب-رت-ب-ة أاسس-ت-اذ مسس-اع-د م-ن-ذ يوليو
.2004

حافظ األختام على تدخÓت أاعضساء
اÛلسس من مسساء اليوم نفسسه ،فيما
سستخصسصس جلسسة مسساء اليوم اŸوا‹
(األربعاء  10جانفي) للمصسادقة على
نصسي القانون ÚاŸذكورين أاعÓه.
‘ سسياق ذي صسلة ،درسس اŸكتب
وواف -ق ع -ل -ى ث Ó-ث ت-ع-ل-ي-م-ات –دد
ك -ي -ف -ي -ات ت-ط-ب-ي-ق ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
Ûلسس األمة تتعلق بتنظيم األسسئلة
الشس-ف-وي-ة وال-ك-ت-اب-ية وتنظيم جلسسات
السس- -ت- -م- -اع وك -ذا –دي -د إاج -راءات
وشسروط تشسكيل البعثات السستعÓمية
اŸؤوق -ت -ة ،ك -م-ا “ت اŸواف-ق-ة أايضس-ا
ع -ل -ى ج -لسس -ات السس -ت-م-اع وال-نشس-اط
الفكري للمجلسس خÓل الثÓثي األول
من سسنة  ،2018يضسيف اŸصسدر ذاته.
Óشس -ارة ،ك -ان اج -ت -م -اع م -ك -تب
ل - -إ
›لسس األم -ة ق -د سس -ب-ق-ه ع-ق-د ل-ق-اء
تشس- -اوري ل- -رئ -يسس ›لسس األم -ة م -ع
رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية.

‘ بيان لوزارة اÿارجية

ا÷زائر تدين بشسدة ا’عتداء اإ’رهابي
الذي اسستهدف مسسجدا ‘ نيجÒيا
أادانت ا÷زائر «بشسدة» ،أامسس الربعاء ،على
لسس -ان ال -ن -اط -ق ب -اسس -م وزارة الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة
ال -ه-ج-وم الره-اب-ي ال-ذي اسس-ت-ه-دف مسس-ج-دا ‘
بلدة غامبورو (ولية بورنو) شسمال شسرق نيجÒيا
›ددة «تضسامنها» مع هذا البلد .و‘ تصسريح
لوأاج ،أاوضسح عبد العزيز بن علي شسريف قائÓ
«ندين بشسدة الهجوم الرهابي ا÷ديد الذي
اسستهدف اليوم األربعاء  03يناير  2018مصسلÚ
وهم يؤودون صسÓة الصسبح Ãسسجد غامبورو ‘
ولية بورنو ،شسمال… شسرق نيجÒيا .وإاذ نÎحم
على أارواح ضسحايا هذا العمل الجرامي ‚دد
تضسامننا مع نيجÒيا حكومة وشسعبا كما نقدم
تعازينا اÿالصسة ا ¤عائÓت الضسحايا ونع Èعن
ت-ع-اط-ف-ن-ا م-ع ا÷رح-ى» .واخ-ت-ت-م ال-ن-اط-ق باسسم
وزارة الشسؤوون اÿارجية يقول «قناعتنا راسسخة
بأان هذه األعمال الوحشسية التي يرتكبها الرهاب
ا◊قود األعمى ل Áكنها بأاي حال من األحوال
ال-ن-ي-ل م-ن ع-زم ن-ي-جÒي-ا واف-ري-ق-ي-ا واÛم-وعة
الدولية قاطبة على مكافحة هذه اآلفة العابرة
للقارات إا ¤غاية اجتثاثها بالكامل».

لو ¤من 2017
خÓل  11ششهرا ا أ

 7.75مليار دو’ر فاتورة
واردات ا◊ليب والسسكر
ع- -رفت ف- -ات- -ورة اسس- -تÒاد ا◊ل -يب والسس -ك -ر
والسسكريات ارتفاعا خÓل  11شسهرا األو ¤من
 ،2017حسس- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م- -ت -ه واج ل -دى ا÷م -ارك
ا÷زائرية.
وع- -م- -وم -ا ،ارت -ف -عت ف -ات -ورة واردات اŸواد
الغذائية إا 7,75 ¤مليار دولر خÓل  11شسهرا
األو ¤من ( 2017مقابل  7,53مليار دولر ‘
نفسس الفÎة من  ،)2016ما Áثل زيادة قدرها
Óع Ó-م
 ،٪3حسسب أارق- -ام اŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
واإلحصسائيات التابع للجمارك.
وعرفت واردات ا◊بوب واللحوم من ›موع
اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة األسس-اسس-ي-ة ت-راج-ع-ا ل-كن بشسكل
طفيف وبلغت فاتورة اسستÒاد ا◊بوب (القمح
الصسلب ،الل ،)…Úالسسميد ،والطح 2,54،Úمليار
دولر (مقابل  2,63مليار دولر خÓل نفسس
الفÎة من  ،)2016بÎاجع  87مليون دولر (…
 3,31باŸائة) ،حسسب نفسس اŸصسدر.
و” اسستÒاد اللحوم Ãبلغ  181,52مليون
دولر مقابل  219,23مليون دولر ،أاي بÎاجع
قدره  38مليون دولر (….)٪17,2
‘ اŸقابل ،ارتفعت فاتورة اسستÒاد ا◊ليب
ومشستقات األلبان لتصسل  1,31مليار دولر بÚ
ي-ن-اي-ر ون-وف-م ،2017 Èم -ق -اب-ل  897,92مليون
دولر ‘ ن- -فسس ال- -فÎة م- -ن السس- -ن- -ة ال -ف -ارط -ة،
بارتفاع قدره  412مليون دولر ما Áثل نسسبة
ارتفاع تقارب .٪46
كما عرف اسستÒاد السسكر والسسكريات نفسس
اŸن -ح -ن -ى الصس-ع-ودي ل-ت-ب-ل-غ ف-ات-ورة اسس-تÒاده-ا
 957,48م -ل -ي-ون دولر م-ق-اب-ل  830,04مليون
دولر ،ب- -ارت- -ف- -اع ي -ت -ج -اوز  127م -ل -ي-ون دولر
(.)٪15,3+
أاما فيما يخصس فاتورة اسستÒاد ال Íوالشساي،
فبلغت  349,03مليون دولر مقابل 371,74
مليون دولر ،بإارتفاع يتجاوز  22مليون دولر
( .)٪6+أاما اÿضسر ا÷افة ومواد أاخرى ،فتم
اسستÒادها Ãبلغ  376,27مليون دولر مقابل
 283,47مليون دولر ،أاي بارتفاع يقارب 93
مليون دولر (.)٪32,7+

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ لقاء تششاوري مع رؤوسشاء اÛموعات الŸÈانية

بوحجة يسستعرضض التجديد ا÷زئي أ’عضساء اÛلسض الدسستوري
« الششعب » عقد رئيسس
اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ني
السش -ع -ي -د ب -وح-ج-ة  ،أامسس
لربعاء  ،لقاء مع رؤوسشاء
ا أ
اÛم - -وع - -ات الŸÈان - -ي - -ة
للتششاور حول قضشايا تهم
اÛلسس وت-ع-زي-ز ال-ت-وافق
ح- -ول- -ه -ا ب -أاسش -ل -وب ا◊وار
وال - -ت - -نسش - -ي - -ق  ،وشش- -ك- -لت
لعضش-اء اÛلسس
ن -ق -ط -ة ال-ت-ج-دي-د ا÷زئ-ي أ
ال- -دسش- -ت- -وري ‘ ،شش -ق -ه -ا اŸت -ع -ل -ق Ãا ج -اء ‘
ال- - -دسش- - -ت- - -ور ب- - -خصش - -وصس شش - -روط الÎشش - -ح
للعضشوية ‘ اÛلسس الدسشتوري وفق اŸادتÚ
لعÓم
 183وﬁ ، 184ور تذك Òمصشحوبا با إ
حول إاجراء النتخاب ‘ جلسشة علنية تعقد
خÓل الششهر ا◊ا‹ ،على أان يحدد تاريخها
ب -الضش-ب-ط خÓ-ل ل-ق-اء تشش-اوري آاخ-ر ،وع-ل-ى
لجراءات الششاملة
أاسشاسس مذكرة خاصشة با إ
ب- -إاي- -داع الÎشش- -ي- -ح- -ات وإاج- -راء ال- -ع -م -ل -ي -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،ع -ل -ى أان ي -ت -م ،أايضش -ا ،شش-روع
رؤوسش - -اء اÛم - -وع - -ات الŸÈان - -ي - -ة ‘ ع - -م - -ل
–سش- -يسش -ي ع Èاسش -تشش -ارات داخ -ل -ي -ة ح -ول
اŸوضشوع .
وتناول اللقاء موضسوع البعثات السستعÓمية وفق
اŸادة  134من الدسستور وما ترمي إاليه ‘ توسسيع
عمل غرفتي الŸÈان بهدف –سس Úمسسار إاعداد
القوان Úورقابة عمل ا◊كومة  ،وأان يكون تشسكيل
البعثة بهدف واضسح ،وهو السستعÓم حول موضسوع
ﬁدد أاو وضسع مع Úمن أاهدافه –سس Úرقابة
عمل ا◊كومة ،وأان تكون وسسيلة مسساعدة Ÿمارسسة
الرقابة على عمل ا◊كومة بشسكل أافضسل ‘ اإلطار

اÙدد ‘ ال- -دسس -ت -ور ال -ذي
أاحال على النظام الداخلي،
ال- -ذي ه- -و ق- -ي- -د ال- -دراسس- -ة،
–دي - -د األح - -ك- -ام اÿاصس- -ة
بإاجراءات تشسكيلها ومهامها
واأهدافها ،و‘ انتظار ذلك
سسجل اللقاء Œاوبا مع بعضس
ال -ط -ل -ب -ات ال -واردة م -ن ق-ب-ل
بعضس ÷ان اÛلسس ضسمن

التوجه.
وب- -خصس- -وصس األي- -ام الŸÈان- -ي- -ة ف -إان ال -ل -ج -ان
ال -ق -ان -ون -ي-ة ،وب-تشس-ك-ي-ل-ت-ه-ا اŸم-ث-ل-ة ÷م-ي-ع ال-ك-ت-ل
الŸÈانية ،تبقى الطار األنسسب ‘ اقÎاح عقد
األيام الŸÈانية ذات الختصساصس ،والتفتح على
اŸب- -ادرات اŸقÎح- -ة ضس- -م- -ن م- -ه- -ام اÛلسس ،و
سسيعززها النظام الداخلي ،قيد الدراسسة ،ضسمن
اŸك -اسسب الي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ث-م-ن ب-ت-ن-ظ-ي-م أاكÌ
ل -ت -ف -ادي ال -ت -داخ -ل وال -تضس-ارب ب Úم-ه-ام ال-ل-ج-ان
وم -قÎح -ات اÛم -وع -ات الŸÈان -ي -ة ،إا ¤ج-انب
–ديد اŸوضسوع و البطاقة الفنية والتقنية.
وحول النظام الداخلي الذي هو ﬁل اسستشسارة
ودراسس -ة أاول -ي -ة م -ن ق-ب-ل ÷ن-ة الشس-ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة
والداري- -ة وا◊ري- -ات ،ال- -ت -ي اع -ت -م -دت ال -ق -ان -ون
ال -داخ -ل -ي السس -اري اŸف -ع -ول وال -ق -ان-ون ال-عضس-وي
وال -ق -ان -ون ال -داخ -ل -ي Ûلسس األم -ة ومÓ-ح-ظ-ات
اÛلسس الدسستوري كمراجع ،تبقى منفتحة على
الج - -ت - -ه - -ادات اŸب - -ل - -ورة ‘ اإلط - -ار ،وت - -ق - -دË
اÛم-وع-ات الŸÈان-ي-ة لث-راءات-ه-ا ع Èأاعضس-ائ-ها
للخصسوصسية ،واحÎامها عند توسسيع دائرة الثراء
أايضسا ع Èلقاء تشساوري خدمة للمصسلحة العامة
للمجلسس.

يلتقي نظÒه السشعودي اليوم

ﬁمد عيسسى بالرياضض –ضسÒا Ÿوسسم ا◊ج القادم
سس- -ي- -ج- -ت- -م -ع وزي -ر الشس -وؤون
الدينية والأوقاف ﬁمد عيسسى
م - -ع ن - -ظÒه السس- -ع- -ودي ﬁم- -د
صس -ال -ح ب -ن ط -اه -ر ب -ن ،Ïال -ي-وم
اÿميسسÃ ،كة اŸكرمة ،وذلك
‘ اط- -ار ال -ت -حضسÒات ا÷اري -ة
Ÿوسسم ا◊ج لسسنة  ،2018حسسب
م- -ا اأورده اأمسس الرب- -ع- -اء ب -ي -ان
للوزارة اŸعنية .واأضساف البيان
اأن عيسسى كان قد حل بالسسعودية يوم الثنÚ
على راأسس وفد هام من قطاعه ومن اŸتوقع اأن
يجتمع مع نظÒه السسعودي Ãكة اŸكرمة اليوم
اÿميسس ‘ لقاء يخصسصس لدراسسة ومناقشسة

ت-رت-ي-ب-ات وم-ت-ط-ل-بات ضسيوف
ال -رح -م-ان ل-ل-م-وسس-م ا÷دي-د.
ا÷دير بالذكر كان قد كشسف
السس -ف Òالسس -ع -ودي ب -ا÷زائ-ر
سس -ام -ي ب -ن ع -ب -د ال-ل-ه صس-ال-ح
م- -وؤخ- -را اأن ل -ق -اء سس -ي -ج -م -ع
ع -يسس -ى م -ع ن-ظÒه السس-ع-ودي
ل- -ب- -حث حصس- -ة ا÷زائ- -ر م- -ن
ا◊ج- -اج ل- -ل- -م -وسس -م ا÷اري.
لÓإشسارة تبلغ حصسة ا÷زائر من ا◊جاج حاليا
 36األف حاج ويتوقع ارتفاعها لتصسل  40األفا
وذلك بعد النتهاء من اأشسغال التوسسعة للحرم
الشسريف.

بعد تفقدها لغرف التوقيف بأامن العاصشمة

فافا تبدي ارتياحها للظروف اÿاصسة بإاجراء التوقيف للنظر
أاعربت رئيسس اÛلسس الوطني
◊قوق اإلنسسان فافا سسيدي ÿضسر
ب - -ن زروق - -ي ،أامسس األرب- -ع- -اء ،ع- -ن
ارتياحها Ÿا Ÿسسته من سسهر على
احÎام حقوق اإلنسسان وتوف Òكل
ما من شسأانه ا◊فاظ على كرامة
اŸوقوف Úللنظر باŸراكز التابعة
Óمن الوطني .وعقب الزيارة التي
لأ
ق -ادت وف -دا ع -ن اÛلسس ال-وط-ن-ي
◊ق -وق اإلنسس -ان ل -غ -رف ال -ت -وق-ي-ف
ل-ل-ن-ظ-ر ب-أام-ن ولي-ة ا÷زائ-ر ،ت-ط-ب-ي-ق-ا Ÿذك-رة ال-ت-فاهم
اÈŸم -ة شس -ه -ر ن -وف -م ÈاŸاضس -ي ب Úال-ه-ي-ئ-ة اŸذك-ورة
Óمن الوطني اŸتعلقة بحفظ حقوق
واŸديرية العامة ل أ
اŸوق -وف Úوف -ق -ا ل -ل -ن-ظ-م ال-ق-ان-ون-ي-ة ا÷دي-دة ،أاشس-ادت
السسيدة بن زروقي با÷هود اŸبذولة ‘ سسبيل توفÒ
Œسسيد حقوق اإلنسسان على أارضس الواقع فيما يتعلق
ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة وه-و م-ا سس-ي-ك-ل-ل ب-ت-ق-ري-ر»إاي-ج-ابي» سسÒفع
للسسلطات العليا .وتوقفت رئيسسة اÛلسس عند ﬂتلف
اإليجابيات التي عاينتها على مسستوى هذه اŸراكز على
غرار توف Òجناح خاصس بالرجال وآاخر بالنسساء وثالث

للقصسر فضس Óعن قاعات ﬂصسصسة
لسستقبال اŸعنيÙ Úامييهم .كما
أابدت بن زروقي ارتياحها لعتماد
مصس -ال -ح األم -ن ل -ل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
ا◊ديثة ،على غرار إادخال البيانات
اÿاصس -ة Ãدة ال -ت -وق-ي-ف ‘ ج-ه-از
كمبيوتر يطلق عليه اسسم «النظام
ال -ذك -ي ل -تسس -ي Òوم -راق -ب -ة ق-اع-ات
التوقيف للنظر»‡ ،ا يضسمن «عدم
حدوث Œاوزات بهذا اÿصسوصس»
م- -ن خÓ- -ل اإلن- -ذار Ãوع -د اÙاك -م -ة أاو “دي -د م -دة
التوقيف وفقا Ÿا ينصس عليه القانون .وتندرج كل هذه
اÿطوات ‘ إاطار تطبيقاألحكام التي يتضسمنها قانون
اإلجراءات ا÷زائية وما جاء به الدسستور ‘ مادته 60
التي تنصس على اŸبادئ الثÓث إلجراء التوقيف للنظر
‘ ›ال التحريات ا÷زائية للرقابة القضسائية الذي ل
Áكن أان يتجاوز  48سساعة ،حيث Áلك الشسخصس الذي
ي -وق -ف ل-ل-ن-ظ-ر ح-ق التصس-ال ف-ورا ب-أاسس-رت-ه ،فضس Ó-ع-ن
وج- -وب إاعÓ- -م الشس- -خصس اŸع- -ن -ي ب -ح -ق -ه ‘ التصس -ال
Ãحاميه.

بن خالفة من سشيدي بلعباسس:

قانون اŸالية  2018مهم لتعزيز ا’قتصساد
‘  3السسنوات القادمة

اعت Èعبد الرحمن بن خالفة،
مسس- -تشس- -ار م- -ا‹ ووزي -ر اŸال -ي -ة
السسابق أان قانون اŸالية ا÷ديد
 2018هو قانون إاسستثنائي ومهم
لتعزيز اإلقتصساد الوطني ،خÓل
السسنوات الثÓث القادمة .قال بن
خ- -ال- -ف -ة ول -دى ت -نشس -ي -ط -ه ل -ي -وم
إاعÓمي حول قانون اŸالية لسسنة
 ،2018وأاث- -ره ع -ل -ى اإلسس -ت -ث -م -ار
وحركة األعمال با÷زائر بفندق
اإليدن سسيدي بلعباسس بدعوة من غرفة التجارة
والصسناعة ،إان قانون اŸالية هو مرحلة انتقالية،
وهو ضسغط ايجابي يؤودى إا ¤النمو القتصسادي من
كافة النواحي ،قائ« :Óيجب أان يحقق القتصساد
نتائج بحلول عام  ،2020على أان ‚د ‘ الوقت

نفسسه موارد أاخرى لسسÎداد
ديون البنك اŸركزي».
أاوضسح اÿب Òاإلقتصسادي
أان الشسركات الوطنية ملزمة
للتوجه نحو إاعادة فتح السسوق
واإلنتاج الوطني ،وهي فرصسة
Óن-ت-اج واسس-ت-ثمار
ل-لشس-رك-ات ل -إ
أاك ،Ìب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ال-نصس-وصس
اŸوج - -ودة وال - -ت - -ي تضس - -م - -ن
دي -ن -ام -ي -ك -ي-ة اق-تصس-ادي-ة ،م-ع
ضس -رورة ت -ن -ظ -ي -م السس -ل -ط -ات ل -رؤوي -اه -ا ووضس -ع -ه-ا
لسسÎات -ي -ج -ي -ة م -دروسس -ة ودق -ي-ق-ة ل-ت-ف-ع-ي-ل األداء
الق -تصس -ادي وإات -ق -ان السس -ت -ث -م-ار ال-ن-اج-ح ،خÓ-ل
السسنوات الثÓث اŸقبلة.

سصيدي بلعباسس :غ .شصعدو

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

»æWh
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بيت األفÓن يثمن الثÓثية ويرافع للوطنية القتصسادية
^ ول-د ع-ب-اسس :ن-دع-م م-يثاق
الشس -راك -ة وأاوي -ح-ي-ى ح-ل-ي-ف-ي
وعّينه رئيسس ا÷مهورية
^ سس-ي-دي السس-ع-يد :اŸبادرة
نثمنها واألرضسية اŸوقعة
ل تعني خوصسصسة اŸؤوسسسسات

لم Úإلعام ل–Óاد إلعام للعمال
لم Úإلعام ◊زب جبهة إلتحرير إلوطني جمال ولد عباسس ،با أ
وضشع لقاء ،أإمسس ،إلذي جمع إ أ
لعمال علي حدإد ،حدإ للتأاويÓت وإلقرإءإت إلتي أإعقبت
إ÷زإئري Úعبد إÛيد سشيدي إلسشعيد ،وكذإ رئيسس منتدى رجال إ أ
إلتوقيع على ميثاق إلششرإكة ب Úإلقطاع Úإلعام وإÿاصس ،وعلى عكسس ما أإششيع بخصشوصس إلجتماع إلذي وصشف بـ «إلثÓثية
لول أإحمد أإويحيى ،وأإك Ìمن ذلك حمل ردإ قويا Ÿن
لول إلذي ششهد إلتوقيع –ت إششرإف إلوزير إ أ
إŸوإزية» ،فانه جاء ليزكي إللقاء إ أ
إعتÈوهم «زإرعي إلششك وإلتيئيسس» ،من خÓل “رير رسشالة جوهرية مفادها ،أإن إŸبادرة باŸيثاق جاءت إنطÓقا من برنامج رئيسس
لحوإل إÿوصشصشة.
إ÷مهورية ،ول يعني بأاي حال من إ أ
اأ’سس -م -ى م -ن اŸي -ث-اق خ-دم-ة اŸصس-ل-ح-ة
ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ج-زائ-ر ،وب-دوره أاك-د ح-داد ب-أان
اللقاء ليسس ثÓثية جديدة أاو موازية ،بل
هو مبادرة مسسؤوولة حسسبه من أاجل شسرح
اŸغ-زى ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-م-ي-ث-اق اŸوق-ع –ت
إاشسراف الوزير اأ’ول.
لÓ- -شس- -ارة ،ث -م -ن ك -ل م -ن ول -د ع -ب -اسس
وسسيدي السسعيد وكذا حداد مبادرة رئيسس
ا÷م- -ه -وري -ة بÎسس -ي -م  ١٢ي-ن-اي-ر ع-ط-لة
م - - -دف - - -وع- - -ة اأ’ج- - -ر ،واصس- - -ف Úق- - -راره
بالتاريخي.

^ ح- -داد :ن- -ح- -ن أاك Ìدراي -ة
ب-واق-ع م-ؤوسسسس-ات-ن-ا واق-تصسادنا
والرهانات التي تنتظرنا
فريال بوششوية
تصشويرﬁ :مد ايت قاسشي

‘ بيان مششÎك توج إللقاء:

Œديد الدعم الثابت والوفاء
اŸطلق للرئيسس بوتفليقة

كان مقر حزب جبهة التحرير الوطني
أامسس ﬁ ،ط اه- -ت- -م -ام وسس -ائ -ل ا’ع Ó-م
والرأاي العام ،وكانت كل اأ’نظار مشسدودة
Ÿا أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه ب-ل-ق-اء ال-ثÓ-ث-ي-ة اŸوازية
التي دعا اليها اأ’م Úالعام جمال ولد
عباسس ،اأ’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úعبد اÛيد سسيدي السسعيد،
وكذا رئيسس منتدى رجال اأ’عمال علي
حداد ‘ ،أاعقاب اŸيثاق اŸوقع قبل أايام
الذي يخصس الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصس ،ا’ أانه تب Úبأان اأ’مر يتعلق
باجتماع اكتسسى طابعا توضسيحيا بدرجة
أاو ” ،¤خÓله “رير رسسالت Úبارزت،Ú
اأ’و ¤أان اÿطوة تأاتي تكريسسا لÈنامج
رئيسس ا÷مهورية ،والثانية أان «اأ’فÓن»
يدعم الوزير اأ’ول أاحمد أاويحييى.
ف- -ب -ع -د ق -راب -ة أاسس -ب -وع م -ن ال -ق -راءات
وال -ت -ح-ال-ي-ل ل-دع-وة اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ح-زب
العتيد ا ¤لقاء يجمعه بسسيدي السسعيد
وح-داد ‘ ،أاع-ق-اب ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى م-ي-ث-اق
ي -ؤوسسسس ل -لشس -راك -ة ب Úال -ق -ط -اع Úال -ع-ام
واÿاصس ،الذي أاكد بشسأانه أاطرافه إا¤
جانب ا◊كومة بأانه يهدف تفادي تكرار
سس-ي-ن-اري-و ال-تسس-ع-ي-ن-يات الذي “يز أاسساسسا
بغلق اŸؤوسسسسات وتسسريح آا’ف العمال،
عقد اللقاء بالفعل بعد ظهر أامسس Ãقر
«اأ’فÓن» الكائن بحيدرة ،لكن ا◊اضسرون
تفاجأاوا بأان اللقاء ليسس «ثÓثية موازية»،
كما تداولته وسسائل اإ’عÓم طيلة اأ’يام
السسابقة ،وإا‰ا لقاء حرصس من خÓله ولد
عباسس على ا’سستماع إا ¤شسروحات وافية
بخصسوصس الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصس.

ترسسم بيع مؤوسسسسات القطاع العمومي إا¤
اÿواصس ،قال «’ يوجد خوصسصسة ،واأ’مر
يتعلق بشسراكة نرحب بها ،هي شسكل من
أاشسكال الشسراكة حول اÿدمة العمومية،
وقع ‘ شسفافية وبكل مسسؤوولية»’ ،فتا إا¤
أان اŸيثاق ليسس بجديد ،و” اعتماده من
قبل دول أاخرى.
وفند ذات اŸتحدث بشسكل قاطع ما ”
تداوله ‘ الصسحف،مؤوكدا أان ا◊زب يثق
‘ اŸركزية النقابية و‘ منظمات أارباب
العمل ،و ⁄تكن له أاي نية ‘ عقد ثÓثية
م -وازي -ة ،و’ ي -ع -دو اأ’م -ر أان ي -ك-ون ل-ق-اء
تشساوريا ليسس إا’ ،و‘ أاعقاب تدخل كل
م -ن سس -ي -دي السس -ع -ي -د وح -داد خ -لصس إا¤
ال-ق-ول «ب-ع-د ال-ت-وضس-ي-ح-ات ،ه-ن-اك رسسالة
أامل إا ¤الشسعب واطمئنان ،ا÷زائر بخÒ
وال - - -رئ - - -يسس ب - - -خ Òو»اأ’ف Ó- - -ن» ب- - -خÒ
واŸرك -زي -ة ال -ن -ق-اب-ي-ة وم-ن-ظ-م-ات أارب-اب
العمل بخ ،»Òمضسيفا «اننا ندعم ا◊كومة
ما دامت مع برنامج رئيسس ا÷مهورية،
واذا انحرفت ننبهها».

ل يوجد خوصسصسة بل شسراكة

اŸوقعون ليسسوا مصسف Úول مفÎسسÚ

و‘ السسياق،حرصس اأ’م Úالعام جمال
ول -د ع -ب -اسس ‘ ك -ل-م-ة اف-ت-ت-اح-ي-ة أال-ق-اه-ا
باŸناسسبة ،على التوضسيح بأان «اأ’فÓن»
ب -اع -ت -ب -اره ع -ل -ى رأاسس ق -اط -رة ال -ط -ب -ق-ة
السسياسسية« ،يجب أان يكون ‘ الصسورة»
’فتا منذ البداية إا ¤أان ا◊زب «ليسس
ضسد اŸيثاق اŸوقع ،و’ ضسد الوزير اأ’ول
اŸع Úمن قبل رئيسس ا÷مهورية ،رئيسس
حزب جبهة التحرير الوطني» ،وقرارات
اأ’خ ’ Òتناقشس ،غ Òأان ذلك Á ⁄نعه
من التذك Òبـ»الدور الرئيسسي لـ «اأ’فÓن»
‘ ا◊كومة وكحزب دولة».
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ول -د ع -ب -اسس ف -ان اأ’م -ور
واضسحة “اما ’ يعÎيها أاي غموضس ،ذلك
أان «ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي م-ع
ا’ق -تصس -اد راب -ح ـ راب -ح ،ك -م -ا أان -ه ي -دع-م
ال -ق -ط -اع اÿاصس اŸت -ك-ام-ل م-ع ال-ق-ط-اع
العام» ،وبلغة صسارمة أاعطت ا’نطباع بأانه
غاضسب على كل من اعت ÈاŸيثاق خطوة

من جهته ،تبنى سسيدي السسعيد لهجة
صس - -ارم - -ة ‘ ال - -رد ع - -ل- -ى اŸن- -ت- -ق- -دي- -ن
واŸشس -ك -ك ‘ ،Úت -دخ -ل -ه ال -ذي اسس -ت-ه-ل-ه
باإ’شسادة بتوسسيع ا◊وار والتشساور الذي
ي -ق -تضس -ي -ه مسس -ار ال -ت -واف -ق ،إا ¤ال -فضس -اء
السس -ي -اسس -ي ‘ إاشس -ارة إا ¤ل -ق -ائ-ه ب-اأ’مÚ
العام للحزب العتيد ،وذلك باسسم مليونÚ
و ٧٠٠أالف عامل منخرط ‘ ا’–اد العام
ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úم-ث-م-ن-ا م-ب-ادرة ول-د
ع -ب -اسس ب -ال -ل -ق -اء ’ف -ت -ا إا ¤أان -ه كشس-ريك
اجتماعي يدعو دائما Ÿثل هذه اللقاءات،
لتوسسيع نطاق مسسار التوافق إا ¤فضساءات
أاخرى ،بينها الفضساء التاريخي ‡ث‘ Ó
ا◊زب العتيد».
ومنذ البداية حرصس على التوضسيح ،بأان
«اŸيثاق اŸوقع ” اŸبادرة به انطÓقا
م- -ن ب- -رن- -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وحب
ا÷زائر» ،برنامج ـ أاضساف يقول ـ «يجمعنا
ال -ي-وم Ÿواصس-ل-ة اŸسس-ع-ى ،وسس-أات-ك-ل-م دون

نفاق ،اعلموا أان اŸوقع Úليسسوا مصسفÚ
و’ مفÎسس ‘ ،»Úإاشسارة على التوا‹ إا¤
الشس -ريك ا’ج -ت-م-اع-ي وم-ن-ظ-م-ات أارب-اب
ال- -ع- -م- -ل ،و ⁄ي- -خ- -ف سس- -ي- -دي السس- -ع- -ي -د
ام -ت-ع-اضس-ه ،م-ن «ال-ق-راءات وا’فÎاضس-ات
Ÿسستقبل وشسيك» التي ” تداولها غداة
التوقيع على ا’تفاق ،و‘ كÓم وجهه إا¤
كل من اعت Èأاو على اأ’قل اعتقد بأان
اللقاء ثÓثية موازية ،اجتماعنا اليوم مع
رف- -ي- -ق -ي وصس -دي -ق -ي ول -د ع -ب -اسس ،ل -ق -اء
تشساوري و ⁄نأات لنكون من الناسس الذين
يشس -ت -م -ون ا◊ك-وم-ة ،ع-ل-ى ال-ع-كسس “ام-ا
نأاتي لتعزيز اŸؤوسسسسات ،متسسائŸ Óاذا
اÿل -ف -ي -ات ،سس -اخ -را ‘ ك Ó-م وج-ه-ه إا¤
ا◊اضس -ري -ن م -ن وزراء سس -اب -ق Úوأاعضس-اء
ق -ي -ادي ‘ Úا◊زب و‡ث -ل-ي ال-ب-ات-رون-ا»،
أاليسست اŸشسروبات اŸوجودة على طاولة
ا’جتماع من إانتاج القطاع اÿاصس».
وحذر سسيدي السسعيد من الوصسول ا¤
وضس -ع -ي -ة مسس -دودة ‘ ح-ال ع-دم اع-ت-م-اد
خيار اقامة الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام
واÿاصس ،اŸن -درج ‘ اط -ار دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة
اقتصسادي أاخرى ،تفرضسها اŸعطيات التي
اذا ما اسستمرت بهذا الشسكل سستؤودي إا¤
تكرار سسيناريو  ١٩٩٨ / ١٩٩٠الذي ليسس
لدي أاي اسستعداد ◊ضسوره ،أافضسل اŸوت
على غلق اŸؤوسسسسات وتسسريح العمال»،
وب-ع-ي-دا ع-ن ال-رضس-وخ لشس-روط «اأ’ف-ام-ي»
ال - -دي - -ك - -ت - -ات- -وري- -ة ،وف- -ر اج- -راء رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -اضس -ي ب -تسس-دي-د ال-دي-ون
اÿارج -ي -ة ،خ -ي -ارا أافضس -ل أام-ام ا÷زائ-ر
‡ث ‘ Ó- -الشس- -راك -ة وف -ق م -ا أاك -د ‡ث -ل
الشس -ريك ا’ج -ت -م -اع -ي ،ول -ت -أاك -ي -د ع -ج-ز
م -ؤوسسسس -ات ال -ق -ط -اع ال-ع-ام ذك-ر بضس-خ ٨٠
مليار دو’ر قبل  ٧سسنوات ،لكن ’ بد
حسس- -ب- -ه م- -ن ق- -رار سس- -ي- -ادي ’سس -ت -دراك
الوضسع.
وتسساءل عن أاسسباب انتقاد اŸيثاق ما
دامت نتائجه  ⁄تظهر بعد ،داعيا ا¤
قراءة بنوده ،التي نصس على ا’حÎام التام
للتشسريع والقوان ،Úوكذا التمثيل النقابي،
›ددا ال -ت -أاك -د ع -ل -ى أان اأ’م-ر ’ ي-ت-ع-ل-ق
بخوصسصسة ،وإا‰ا بفتح رأاسسمال الشسركات،

كما انتقد بشسدة اÿطاب الشسعبوي الذي
’ يطعم و’ يلبسس العامل حسسبه ،كما أان
اÿط -وة ت -ع -ت Èإاضس -اف -ة ب -ا◊ف -اظ ع -ل-ى
الشس -غ -ل اسس-ت-ك-م-ا’ ’سس-ت-ق-رار اج-ت-م-اع-ي
مسسجل منذ أاعوام.

مبادرة مسسؤوولة لشسرح اŸغزى
ا◊قيقي للميثاق
وق -ال ع-ل-ي ح-داد ‘ م-داخ-ل-ة م-ط-ول-ة
ح -م -لت ط -اب -ع-ا –ذي-ري-ا« ،ن-ل-ت-ق-ي ال-ي-وم
إ’زالة كل التأاويÓت التي أاعقبت التوقيع
ع -ل -ى م-ي-ث-اق الشس-راك-ة ب Úال-ق-ط-اع ال-ع-ام
واÿاصس» ،ج - -ازم - -ا ب - -رفضس- -ه ال- -ق- -اط- -ع
«ا’تهامات غ ÒاŸسسؤوولة التي يسسوقها
البعضس ضسد أارباب العمل ،بإاصسدار أاحكام
مسس -ب -ق -ة ح -ول ن -واي -ان -ا ب -وضس -ع خ -ط-وط
حمراء ’ ،يجب Œاوزها خصسوصسا عندما
يتعلق اأ’مر Ãسستقبل القطاع العمومي»،
مضسيفا ‘ السسياق «لن نسسمح أ’ي طرف
أان ي - -ق - -دم ل - -ن - -ا دروسس - -ا ‘ ال - -وط - -ن- -ي- -ة
ا’ق -تصس -ادي -ة ،أ’ن -ن -ا اأ’ك Ìدراي -ة ب -واق -ع
م-ؤوسسسس-ات-ن-ا واق-تصس-ادن-ا وال-ت-ح-ديات التي
تنتظرنا...نحن يوميا ‘ اŸيدان ،ونحن
أادرى بالصسعوبات التي تواجهها اŸؤوسسسسة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ،ون -رفضس ت -لك
اÿط -وط ا◊م -راء ال -ت -ي ي -ري -د ال -ب -عضس
وضسعها ‘ اجتماعات الصسالونات».
و‘ كÓم وجهه إاليهم ،حرصس حداد
ع - -ل - -ى ل - -فت ا’ن- -ت- -ب- -اه إا ¤أان اÿط- -وط
ا◊م -راء ال-ف-ع-ل-ي-ة ،ه-ي ت-لك «ال-ت-ي –ول
دون تطوير ا’قتصساد الوطني أاو اسستباق
انهياره» ،و»خطر رهن السسيادة الوطنية»،
و»ال -ب -ق -اء م -ك-ت-و‘ اأ’ي-دي أام-ام ال-ت-ب-ع-ي-ة
ل -ل -خ -ارج» ،و»ال -ع -راق -ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا
اŸؤوسسسس -ة ا÷زائ-ري-ة ي-وم-ي-ا» ،و»اح-ت-ك-ار
قطاعات إاسسÎاتيجية من طرف شسركات
أاج-ن-ب-ي-ة» ،و ⁄ي-ف-وت اŸن-اسس-ب-ة ل-ي-ط-م-ئ-ن
ا÷ميع من خÓل التأاكيد بأان إاسسÎاتيجية
أارباب العمل ،قائمة على عدم التمييز بÚ
القطاع Úالعام واÿاصس ،هناك مؤوسسسسة
اقتصسادية جزائرية»’ ،فتا إا ¤أان الهدف

توج اللقاء التشساوري الذي جمع ،أامسس،
جمع اأ’م Úالعام ◊زب جبهة التحرير
الوطني جمال ولد عباسس ،باأ’م Úالعام
ل –Ó-اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úع-ب-د
اÛي-د سس-ي-دي السس-ع-ي-د ،ورئ-يسس م-ن-تدى
رجال اأ’عمال علي حداد ،بإاصسدار بيان
مشسÎك جددوا من خÓله دعمهم الثابت
ووفاءهم اŸطلق لرئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
وع ÈاÛتمعون عن ارتياحهم العميق
Ÿيثاق الشسراكة ،مؤوكدين انخراطهم ‘
سسياسسة ا◊وار والتشساور التي يدعو اليها
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ك-م-ا ال-ت-زم «اأ’فÓ-ن»
باسستعمال موقعه السسياسسي الريادي ،عÈ
ك -اف -ة اأج -ه -زت -ه وه -ي -ئ -ات -ه لضس-م-ان ‚اح
ا’‚از ،ال -ذي ي -ت -وخ -ى  ⁄شس -م -ل ج-م-ي-ع
اأ’ط -راف ح-ول ال-قضس-اي-ا ذات اŸصس-ل-ح-ة
الوطنية».

وجهوإ رسشالة ششكر وعرفان
إ ¤رئيسس إ÷مهورية

«مسستعدون دائما إل‚اح برنا›كم»
وج -ه اÛت -م-ع-ون ،أامسسÃ ،ق-ر ح-زب
ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
ب- -اأ’م Úال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
الوطني جمال ولد عباسس ،باأ’م Úالعام
ل –Ó-اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úع-ب-د
اÛي-د سس-ي-دي السس-ع-ي-د ،ورئ-يسس م-ن-تدى
رجال اأ’عمال علي حداد ،رسسالة شسكر
وعرفان ا ¤رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أاك-دوا م-ن خÓ-ل-ه-ا دع-م-ه-م
اŸط- -ل -ق ل -ت -وج -ي -ه -ات -ه ،ك -م -ا عÈوا ع -ن
اسستعدادهم الدائم ’‚اح برنا›ه.
كما أاكدوا ‘ رسسالة تتزامن وانقضساء
السسنة ما قبل اأ’خÒة من عهدة رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة حسس -ب -م -ا أاك -د ول -د ع -ب -اسس،
تطلعهم اإ ¤تضسافر جهود ا÷ميع خÓل
هذه السسنة ،لتحقيق اŸزيد من تطلعات
الشسعب ا÷زائري إا ¤التنمية اŸسستدامة،
مثمن ÚمسسÒة الرئيسس العامرة بالتضسحية
وال -ع -ط -اء ،وبصس -م-ت-ه ال-راسس-خ-ة ‘ اعÓ-ء
الراية الوطنية ،وكذا مسساهماته ‘ حل
نزاعات دولية خطÒة.
كما ثمنوا ا’‚ازات اÙققة ،وقبل
ذلك م -ب -ادرة اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ال -ت-ي
كرسست ا’سستقرار واأ’من ،مؤوكدين أانهم
يجدون السسند القوي ‘ شسخصسه دافعا
ق - -وي - -ا Ÿواصس - -ل - -ة Œسس - -ي - -د مشس - -روع- -ه
ال - -ن - -هضس - -وي ،وكسسب ره - -ان ال - -ت - -ن - -وي - -ع
ا’قتصسادي.
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’طباء اŸقيمون يعتصشمون باŸسشتششفي ا÷امعي مصشطفى باششا
ا أ

دعوة لفتح حوار جاد مع الوصشاية لتحقيق اŸطالب اŸرفوعة
’طباء اŸقيم Úداخل اŸسشتششفى ا÷امعي مصشطفى باششا بالعاصشمة ،معÈين عن “سشكهم بأارضشية
اعتصشم أامسص مئات ا أ
’سشاسشي
اŸطالب اŸرفوعة إا ¤الوزارة الوصشية اŸتضشمنة– ،سش Úالظروف اŸهنية وا’جتماعية مع إاعادة مراجعة القانون ا أ
اÿاصص بهم ،وإالغاء إاجبارية اÿدمة اŸدنية وكذا العسشكرية.

آاسسيا مني
تصسوير :عباسس تيلوة
‘ تصس - -ري - -ح لـ»الشس - -عب» ،أاك- -د ال- -دك- -ت- -ور
«نوفل.ب» ،انه ليسس هناك أاي شسيء ملموسس
◊د السساعة فيما يخصس تطبيق مطالبهم
اŸرف-وع-ة ل-ل-وزارة ال-وصس-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ب-د ن-ي-ة
تسسويتها على حد تعبÒه ،مذكرا باللقاء الذي
ج -م -ع م -ؤوخ -را ع -دد م -ن ‡ث -ل -ي-ه-م م-ع وزي-ر
الصس- -ح- -ة وب- -الضس- -ب -ط ‘ ت -اري -خ  27نوفمÈ
اŸن-قضس-ي وال-ذي وع-ده-م ب-تسس-وي-ة م-ط-ل-ب-ه-م
اÿاصس باŸنح ا’جتماعية على اعتبار أان
م - -ط - -لب اÿدم - -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة خ- -ارج ع- -ن
صسÓحياته ‘ ح ” Úالتوصسل إا ¤اتفاق مع
وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي فيما تعلق
بÎقية التكوين.
وذكر نوفل أان اجتماعهم مع وزير الصسحة
دام  15دقيقة ،اكتفى الوزير فيها على حد
تأاكيداته بالقول أان اŸطالب اŸرفوعة ليسست
م -ن صس Ó-ح -ي-ات وزارة الصس-ح-ة ب-ل تسس-ت-دع-ي
تدخل قطاعات أاخرى ،كما أان قانون الصسحة
ا÷دي -د ال -ذي سس -ي -ت -م ال -تصس -ويت ع-ل-ي-ه ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى الŸÈان ي- -تضس- -م -ن ن -ظ -ام اÿدم -ة
اŸدنية.
واسس -ت -ط-رد ن-وف-ل ي-ؤوك-د ‘ تصس-ري-ح-ات-ه أان
اأ’ط -ب -اء ’ ي -زال -ون ي -ن -ت -ظ -رون ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه
اŸطالب على أارضس الواقع ،وأاردف يقول -
نحن نطالب Ãبدإا ا◊وار مع الوزارة الوصسية
ل -ل-وصس-ول إا ¤أارضس-ي-ة ات-ف-اق ب-ل ع-ل-ى ال-ع-كسس
“ام - -ا ل - -ق - -د ك - -ان ه- -ذا اأ’خ Òيشس- -ك- -ل أاول
اŸط -الب ب -اع -ت-ب-اره-ا اأ’داة ال-وح-ي-دة إ’بÓ-غ
انشس -غ -ا’ت -ن -ا وال -تشس -اور م -ع ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
Ÿعا÷تها.
وعدد الدكتور نوفل جملة اŸشساكل التي
يتخبطون فيها ،مؤوكدا أان إاجبارية اÿدمة
اŸدن- -ي- -ة “ي- -ي- -ز ‘ ح -ق اأ’ط -ب -اء اŸل -زمÚ
بالعمل ‘ اŸناطق البعيدة والنائية لسسنوات
وب -ع-ده-ا ت-ف-رضس ع-ل-ي-ه-م اÿدم-ة ال-عسس-ك-ري-ة

الزيادات العششوائية تهدد السشلم ا’جتماعي

اسستيقظ الشسعب ا÷زائر ‘ العام ا÷ديد على زيادات عشسوائية كثÒة مسست الكث Òمن
السسلع واÿدمات وهو ما سسيجعل القدرة الشسرائية ‘ أاسسوأا حا’تها.
فالكث Òمن التجار مثلما وقفت عليه «الشسعب» ‘ ا÷زائر العاصسمة واأ’بيار وباب الزوار
رفعوا من سسعر مشستقات ا◊ليب بـ 5دج للعلبة الواحدة ،و نفسس ا’أمر ينطبق على اŸياه
اŸعدنية التي ” رفع سسعرها بـ 5دج ‘ مشسهد صسدم اŸواطن ÚكثÒا وجعلهم يتسساءلون عن
انفÓت اأ’وضساع التجارية وتركها ‘ يد السسماسسرة واŸضسارب Úالذين يفرضسون سسلطتهم
على كل شسيء.
و ⁄تنجو اÿضسر والفواكه من الزيادات حيث قفزت البطاطا لـ 70دج رغم وفرتها ودخول
إانتاج و’ية الوادي اأ’سسواق .ويتوقع الكثÒون اسستمرار موجة ارتفاع السسعار ‘ ظل سسيطرة
السسوق اŸوازية عل كل شسيء وضسعف اإ’نتاج الوطني الذي ’ يغطي سسوى  ٪30من الطلبات
وهو ما يتطلب عقودا لتداركه ومنه سسيجد الشسعب ا÷زائر نفسسه أامام وضسعية ’ يحسسد
عليها.
و ⁄يجد اŸوطن التطمينات التي –دث عنها اŸسسؤوولون بعدم الزيادة ‘ اأ’سسعار
ا’سستهÓكية ولكن الزيادة ‘ أاسسعار الوقود اعتÈها البعضس تلميحا غ Òمباشسر للتجار
بالزيادة ‘ أاسسعار اŸواد ا’سستهÓكية أ’ن فاتورة النقل ‘ ارتفاع مسستمر طاŸا أان الكثÒ
من اŸواد تقطع آا’ف الكيلومÎات للوصسول إا ¤اŸسستهلك.Ú
وب ÚالغÓء والتضسخم الذي بدأا ‘ ا’رتفاع منذ بداية السسنة يبقى اŸواطن ا÷زائري
مهددا Ãسستوى معيشسي صسعب ‘ اأ’شسهر القادمة.

حكيم بوغرارة

مشسÒا إا ¤ظروف العمل الصسعبة على مسستوى
اŸراك- -ز ا’سس- -تشس -ف -ائ -ي -ة وغ -ي -اب ال -وسس -ائ -ل
الضسرورية للتكفل باŸرضسى وانعدام وا◊ماية
Óط-ب-اء داخ-ل اŸسس-تشس-ف-ي-ات م-ن
ال -ك -اف -ي -ة ل  -أ
ا’عتداءات التي يتعرضسون إاليها.
و‘ ظل جملة هذه اŸشساكل أابدى اأ’طباء
اŸق -ي -م -ون “سس -ك -ه -م ب -اإ’ضس -راب إا ¤غ -اي -ة
–قيق مطالبهم حيث يرتقب عقد اجتماع ⁄
يتم –ديد تاريخه بعد للخروج باÿطوات
اŸرتقب اتخاذها ‘ اأ’يام اŸقبلة للوقوف
على ردة فعل الوزارة الوصسية من اإ’ضسراب
وهذه الوقفة ا’حتجاجية التي سستصسطحبها
وقفات مشسابهة ع Èعدد من و’يات الوطن
باعتبار أانهم قرروا الدخول ‘ إاضسراب مفتوح
إا ¤غاية تلبية مطالبهم اŸشسروعة على حد
تعبÒهم دائما.
و ⁄ي -خ -ف ﬁدث -ن -ا ن-ي-ة ح-ق-ي-ق-ة لÎسس-ي-خ
ا◊وار وب -ر›ة ج -لسس -ات ح -وار ل -ت -ف-ادي أاي-ة
انز’ قات أاو تأازم ‘ الوضسع أاك Ìحيث ’ تزال
ت -نسس -ي -ق -ي-ة اأ’ط-ب-اء اŸق-ي-م Úت-ن-ت-ظ-ر دع-وة
رسسمية ◊ضسور لقاء مع اللجنة اŸنصسبة من
طرف الوزارة Ÿناقشسة كل اŸشساكل اŸهنية
و’جتماعية العالقة.

ولقي اإ’ضسراب الذي دعت إاليه التنسسيقية
Óط -ب -اء اŸق -ي -م Úا÷زائ-ريÚ
اŸسس -ت -ق -ل -ة ل  -أ
اسستجابة واسسعة بنسسبة  ٪85من قبل اأ’طباء
‘ جميع التخصسصسات الذين دخلوا ‘ إاضسراب
وطني منذ شسهرين.
وأاكد عدد من اأ’طباء اÙتج Úونظرا
لتماطل ا÷هات اŸعنية ‘ تسسوية انشسغا’ت
Óطباء
هذه الفئة بعثت التنسسيقية ا÷زائرية ل أ
اŸقيم Úرسسالة إا ¤رئاسسة ا÷مهورية تدعو
فيها إا ¤لقاء الوزير اأ’ول ،إ’يجاد حل نهائي
ıتلف اŸشساكل اŸطروحة من قبل اأ’طباء
اŸقيم Úع Èالوطن.
وعرفت الوقفة ا’حتجاجية تطويقا أامنيا
ﬁك- -م- -ا ح- -ال دون خ- -روج اŸع -تصس -م Úم -ن
اأ’طباء خارج اŸسستشسفي ا÷امعي مصسطفى
باشسا ،ما تسسبب ‘ حدوث صسدام بينهم وبÚ
قوات مكافحة الشسغب ما أادى إا ¤تسسجيل
إاصس -اب -ات خ -طÒة وسس -ط اأ’ط -ب-اء اÙت-جÚ
وهو ما اعتÈوه Œاوزا على حقهم ‘ التعبÒ
عن مطالبهم اŸشسروعة على حد تعبÒهم لنا
كما ” تسسجيل اضسطراب وسسط اŸواطنÚ
الذين قصسدوا اŸسستشسفى لتلقي العÓج حيث
وجدوا صسعوبات كبÒة ‘ دخولها.

معهد باسشتور ينفي وجود أانفلونزا اÿنازير با÷زائر

أانفلونزا موسشمية وراء حا’ت الوفيات اŸسشجلة والتحقيقات جارية
باششر معهد باسشتور –قيقات واسشعة
ح- -ول ح- -ا’ت ال- -وف- -ي -ات ال -ت -ي سش -ج -لت
ب-ب-عضص اŸسش-تشش-ف-ي-ات ‘ م-ناطق ﬂتلفة
م -ن أان -ح -اء ال-وط-ن ،ون-ف-ى م-دي-ر اŸع-ه-د
ال -زب Òح -راث ق-ط-ع-ي-ا أان ت-ك-ون أاسش-ب-اب
ال -وف -ي -ات أان -ف-ل-ون-زا اÿن-ازي-ر ،وأاك-د أان
ال-وف-ي-ات ك-ان سش-ب-ب-ه-ا أان-ف-ل-ونزا موسشمية
م - -ع - -ق - -دة تصش - -يب بشش- -ك- -ل خ- -اصص ذوي
’مراضص اŸزمنة.
ا أ

جÓل بوطي
ن-ف-ى م-دي-ر م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور ال-زب Òح-راث،
أامسس ،أان- -ه وج- -ود أاي- -ة ح- -ال -ة م -ن أان -ف -ل -ون -زا
اÿن- -ازي- -ر ،ق -ائ « Ó-إان ك -ل ا◊ا’ت ال -ت -ي ”
تسس -ج -ي -ل -ه -ا ه -ي ح -ا’ت م-ن ن-وع اأ’ن-ف-ل-ون-زا
اŸوسسمية العادية» ،وبهذا يكون اŸتحدث قد
وضس -ع ح -دا ل -لشس -ائ -ع -ات اŸت -داول -ة ‘ ال-رأاي
الوطني حول وجود أانفلونزا اÿنازير سسيما
بعد تسسجيل حا’ت ‘ ا÷ارة الشسرقية تونسس.
كما أاوضسح حراث ‘ حديث للقناة اإ’ذاعية
اأ’و،¤أامسس ،ان -ه  ⁄تسس -ج -ل أاي -ة ح -ال -ة وف -اة
بسسبب أانفلونزا اÿنازير با÷زائر ،مؤوكدا أان
Óصس-اب-ة
ال-وف-ي-ات اŸسس-ج-ل-ة أاسس-ب-اب-ه-ا ت-ع-ود ل -إ
بأانفلونزا موسسمية معقدة ،وأان حالة إاصسابة
اŸرأاة ا◊امل يتم التأاكد منها خÓل سساعات
على مسستوى ﬂابر اŸعهد.
ول -ل -ت -أاك -د ق -ط -ع -ي-ا ب-اشس-ر م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور
–قيقات واسسعة حول الوباء اŸشسبوه ،الذي
أاث -ار ضس -ج -ة ‘ الشس -ارع وه -اجسس -ا ك-بÒا ل-دى
عائÓت اŸصساب Úباأ’نفلونزا اŸوسسمية ،التي
تعرف انتشسار واسسعا خÓل فصسل الشستاء الذي
يدخل شسهره الثا.Ê
‘ هذا الصسدد أاوضسح مدير معهد باسستور
أان اأ’نفلونزا اŸعقدة هي اŸؤوكد انتشسارها،
حيث تو‘ شسخصس ‘ مسستشسفى باب الوادي
ب -ال -ع -اصس -م -ة بسس -ب -ب -ه -ا ،وأاشس -ار إا ¤أان اŸرأاة
ا◊امل التي ” –ليل مرضسها ‘ اŸعهد
ن -ح -ن ‘ صس-دد ال-ت-أاك-د م-ن إاصس-اب-ت-ه-ا وسس-ي-ت-م
تقد Ëتوضسيحات حيال ذلك.
وقال الزب Òحراث إان ا Èıالوطني
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17533
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اŸرج -ع -ي ل -داء اأ’ن -ف -ل -ون-زا Ãع-ه-د ب-اسس-ت-ور
با÷زائر قد تلقى من  16أاكتوبر  2017إا¤
غاية  02يناير  197 ،2018حالة من العينات
أاخذت من أاشسخاصس ” التأاكد من  35حالة
إاصس -اب-ة ب-اأ’ن-ف-ل-ون-زا اŸوسس-م-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م 3
أاشسخاصس دخلوا قاعة اإ’نعاشس.
وأاوضسح اŸتحدث ذاته أان ا◊ا’ت ا◊ادة
م-ن اأ’ن-ف-ل-ون-زا ه-ي ال-ت-ي ت-دف-ع ب-اأ’شس-خ-اصس
اللجوء إا ¤اŸسستشسفيات ،حيث تظهر عليهم
أاعراضس منها عدم القدرة على التنفسس خاصسة
ل-دى اأ’شس-خ-اصس اŸصس-اب Úب-أام-راضس م-زم-ن-ة
على غرار اŸرضسى بالقلب و الربو والنسساء
ا◊وام -ل ،وÁك -ن أان ت -ؤودي ه -ذه اأ’ن -ف -ل-ون-زا
اŸوسس -م-ي-ة إا ¤مضس-اع-ف-ات ح-ادة م-ا ي-ت-ط-لب
ا◊ذر حيالها.
وي- -ذك- -ر أان ان- -تشس -ار اأ’خ -ب -ار ح -ول وج -ود
أان-ف-ل-ون-زا اÿن-ازي-ر ي-أات-ي ت-زام-ن-ا م-ع تسس-جيل
اŸصسالح اıتصسة با÷ارة الشسرقية تونسس
◊ا’ت متكررة ‘ أانحاء البÓد ،اأ’مر الذي
أاثار ضسجة ‘ أاوسساط الرأاي العام الوطني،
سس-ي-م-ا ب-ال-ن-اح-ي-ة الشس-رق-ي-ة م-ن ال-بÓ-د ب-ح-كم
القرب ا÷غرا‘ لكن توضسيحات وزارة الصسحة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات حيال الوباء
تطمئن أان كل ا◊ا’ت هي أانفلونزا موسسمية.

دعا اŸسشؤوول ÚاÙلي Úإا ¤التحلي با÷دية واحÎام القانون

وا‹ وهران يحّذر من التقصش ‘ Òتنفيذ الÈامج التنموية

ششدد وا‹ وهران مولود ششر‘ على
ضشرورة ا’هتمام بالنظافة ،معتÈا
اأنّ م- -ل -ف ال -ب -ي -ئ -ة واÙي -ط ي -ح -ت -ل
ا’أولوية القصشوى ‘ التحديات التي
ت-واج-ه-ه-ا عاصشمة الغرب ا÷زائري،
’رت -ب -اط -ه ال -وث -ي -ق الصش -ل -ة ب -ب-اق-ي
القطاعات ا’أخرى.

وهران :براهمية مسسعودة
جاء ذلك خÓل لقاء جمعه اأمسس مع
اŸدي -ري -ن ال -ت -ن -ف-ي-ذي ،Úروؤسس-اء ال-دوائ-ر
وروؤسساء البلديات ا÷دد ،تطرق من خÓله
اإ ¤الÈام- -ج ذات ال- -عÓ- -ق- -ة ب- -ال- -ت -ن -م -ي -ة
و–سس Úا’إطار اŸعيشسي للمواطن.
وا‹ وه - -ران ،اسس - -ت- -غ- -ل ف- -رصس- -ة ه- -ذا
ا’إج -م -اع ل -ت -وب -ي -خ اŸسس-وؤول ÚاÙل-ي،Ú
و’سس -ي -م -ا روؤسس -اء ال-ب-ل-دي-ات اŸت-ع-اق-ب،Ú
متهما اإياهم بالتقصس ÒوالÓمبا’ة وعدم
ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وا’ل-ت-زام-ات ‘ اأداء
مهامهم.
ثم عاد يقول :التقصس Òبات ’ يخدم
اŸواطن ،واأن انعدام اŸراقبة واŸتابعة
ا÷ادة اأّدى اإ ¤تردي ا’أوضساع ،مسستد’
‘ الوقت نفسسه بانعدام التهيئة الطرقية
وŒدي - -د الشس- -ب- -ك- -ات ب- -ب- -عضس اŸن- -اط- -ق
واÙاور ،رغم تخصسيصس اعتمادات مالية
ضسخمة من اأجل صسيانتها.
واأشسار ‘ هذا ا’إطار اإ ¤بعضس اأشسكال
اŸناسسباتية وخلق ا’سستثناء فقط عند
زي -ارة ال -وا‹ اأو خ Ó-ل زي -ارات رسس -م -ي -ة،
مشس ّ-د دا ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت-ح-ل-ي ب-ا÷دي-ة
وبروح اŸسسوؤولية ،قائ Óالدعم اŸا‹
وا’إم-ك-ان-ي-ات م-ت-وف-رة ف-م-ا ع-ل-يكم اإّ’ اأن
تشسمروا عن سسواعدكم وتعملوا باإخÓصس
وتفان.
ك -م -ا اأم -ر روؤسس -اء ال -ب -ل-دي-ات ب-اإشس-راك
اŸواط -ن م -ن خ Ó-ل ال -ت -نسس -ي -ق م-ع ÷ن-ة
ا◊ي وا’سس -ت -ف -ادة م -ن اأراء ال -ف-اع-ل‘ Ú

اÛتمع اŸد’ ÊإطÓق مشساريع تنموية
حسسب حاجة السسكان ،خاصسة فيما يتعلق
ب -غ -ي -اب ا’إن -ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وح-ل-ول ب-عضس
اŸشساكل العالقة.
من جهة اأخرى تطرق الوا‹ اإ ¤ملف
البناء العشسوائي وتشسييد ا’أكواخ والفيÓت
بدون رخصسة ،موؤّكدا اأّنه ’ يتسسامح اأبدا
مع السسياسسة اŸلتوية ،اŸبنية على تواطوؤ
اŸسسوؤول ‘ Úالتعدي على اأمÓك الدولة
اأو قوان Úا÷مهورية وبخصسوصس السسكن
ا’جتماعي.
دعا اإ ¤عدم التسساهل وفرضس القانون
ب -ك -ل صس -رام -ة م-ن دون ال-ت-ف-ك ‘ Òن-واي-ا
شسخصسية اأخرى من شساأنها اأن توؤدي اإ¤
وق -وع ع -واقب وخ -ي -م -ة ،م -وؤّك -دا ح -رصس -ه
الشس -دي -د ع -ل -ى احÎام م -ب -داأ الشس -ف -اف -ي-ة
الكاملة ‘ توزيع السسكنات ،مع مراعاة
احÎام القانون.
كما طالب اŸسسوؤول التنفيذي ا’أول
ع- -ل- -ى راأسس ال- -و’ي -ة ،روؤسس -اء ال -ب -ل -دي -ات
ب -تسس -ه -ي -ل ا’إج -راءات ا’إداري -ة وتسس -ه -ي-ل
ع -م -ل -ي -ات اسس -ت -خ -راج ال -وث -ائ -ق وال-ع-ق-ود
اÿاصسة باŸواطن ،Úعلى غرار بطاقات
ال -ت -ع -ري -ف ال -ب-ي-ومÎي-ة وج-وازات السس-ف-ر
البيومÎية.

تخصشيصص  230مليون دينار ’‚از عيادتÚ

رفع التجميد عن مششاريع القطاع الصشحي بسشكيكدة
” رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع-ن مشش-روعÚ
ه -ام ‘ Úق -ط -اع الصش -ح -ة بسش-ك-ي-ك-دة،
ب -ف-ع-ل ›ـه-ودات السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة
وعلى رأاسشها الوا‹ ،و‘ إاطار إاجراءات
رفع التجميد عن اŸششاريع التنموية،
’مر Ãششروع إا‚از وŒهيز
ويتعلق ا أ
ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ب -ال-ق-طب
ال- - -ع - -م - -را Êا÷دي - -د « ب - -وزع - -رورة»
ببلدية فلفلة بغÓف ما‹ قدره 120
م -ل -ي -ون دج ،ومشش -روع إا‚از وŒه -ي -ز
عيادة متعددة اÿدمات ببلدية بني
وأالبان ،بغÓف ما‹ قدره  110مليون
دج ،وسش- - -ي- - -ت- - -م الشش- - -روع ال - -ف - -وري ‘
’ج - -راءات اÿاصش - -ة ب - -إاع - -ادة ب - -عث
ا إ
اŸششروع Úمن جديد ،حسشب مصشدر
م- -ن ال- -و’ي -ة ،ل -ي -ت -ع -زز ب -ه -م -ا ق -ط -اع
الصشحة ،وهذا ضشمن مسشاعي مواصشلة
Œسشيد اŸششاريع التنموية.
ك - -م - -ا ت - -ك - -ل - -لت ›ه - -ودات ومسس- -اع- -ي

السس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي-ة ،ب-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن
مشس -روع ﬁط -ة ت-ط-ه ÒاŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة
ب-ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة ،ه-ذا اأ’خ Òال-ذي ت-ع-زز ب-ه
قطاع الري على اŸسستوى اÙلي والذي
تطلب غÓفا ماليا قدره  2500مليار سسنتيم،
من شسأانه إانهاء مشسكل اŸياه اŸسستعملة التي
كانت تصسب ‘ البحر وبالتا‹ القضساء نهائيا
على التلوث البيئي ،و سسيتم ‘ ذات الوقت
اسستقبال ومعا÷ة اŸياه اŸسستعملة القادمة
من القطب العمرا Êا÷ديد « بوزعرورة
ببلدية فلفلة واŸركبات السسياحية والهياكل
ال -ف -ن -دق -ي -ة ال -ت -ي ي -ج -ري ب-ه-ا ا’‚از عÈ
شسواطئ منطقة العربي بن مهيدي التابعة
إاقليميا إا ¤بلدية سسكيكدة.
و‘ نفسس السسياق ،سسجلت مدير شسركة
سس-ون-ل-غ-از بسس-ك-ي-ك-دة مشس-اريع وبرامج هامة
ل-ت-دع-ي-م شس-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء وال-غاز ببلديات
عديدة ينتظر أان تنطلق بها اأ’شسغال قريبا،
وم- -ن شس- -أان- -ه -ا ت -خ -ل -يصس سس -ك -ان اŸن -اط -ق

اÙروم -ة ’سس -ي -م -ا ب-ال-ب-ل-دي-ات واŸن-اط-ق
اŸعزولة ،وباÿصسوصس اŸشساريع التي ”
Œميدها إاثر اأ’زمة اŸالية ،وهذا بعد ان
“ك -نت شس -رك -ة سس -ون -ل -غ -از م-ن –صس-ي-ل 10
مÓ-ي Òسس-ن-ت-ي-م م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-و’ي-ة وال-ت-ي
سس-ي-ت-م ت-خصس-يصس-ه-ا إ’‚از مشس-اري-ع خ-اصس-ة
ب -ال -غ -از Ãن -اط-ق ن-اح-ي-ة ال-ق-ل ،ال-زاوي-ة بÍ
عزوز ،رأاسس اŸاء ،منزل اأ’بطال بعزابة
ومشساريع أاخرى تتعلق بالغاز بكل من بلدية
ب-ن-ي وأال-ب-ان ،وق-ري-ة سس-ي-وان ب-أاو’د أاع-ط-ية،
ب- -اإ’ضس -اف -ة إا ¤مشس -اري -ع أاخ -رى Ãي -زان -ي -ة
قدرها  20مليار سسنتيم ينتظر ا◊صسول على
التأاشسÒة من اŸصسالح اŸعنية للشسروع ‘
اأ’شسغال ،علما أان هذه اŸشساريع سستمسس
العديد من اŸناطق وبلديات الو’ية التي
تفتقد للغاز والكهرباء.

سسكيكدة :خالد العيفة
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إلخميسض  04جانفي  2018م
إلموإفق لـ  16ربيع إلثاني  1439هـ

رعب وإأغماءأت ب Úألسسكان

هزة أإرضشية بالبليدة –يي ذكريات زلزإل إألصشنام وبومردإسض
لرضسية
تسسببت ألهزة أ أ
أل- - -ت- - -ي ضس- - -ربت أل- - -قسس- - -م
أل-غ-رب-ي ل-ولي-ة أل-ب-ل-ي-دة،
وب- -ال- -ت- -ح- -دي- -د ضس- -وأح- -ي
ب -ل -دي -ة وأدي ج -ر وت-خ-وم
ب - -ل - -دي- -ة ب- -وم- -دف- -ع ب- -عÚ
أل -دف -ل -ى مسس-اء أول أمسس،
‘ وقوع صسدمات نفسسية
وح - -الت إأغ - -م- -اء رعب
لط- - -ف- - -ال وأل- - -ذي - -ن
ب Úأ أ
ي -ع -ان-ون م-ن ““ف-وب-ي-ا““ م-ث-ل
ه-ذه أل-ك-وأرث ،وتشس-ققات
ليسست باÿطÒة ‘ أŸباÊ
وألسسكنات ألقدÁة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
قضش -ى سش -ك-ان إ÷ه-ة إل-غ-رب-ي-ة
وب -ال -ت -ح-دي-د ،ب-ل-دي-ات وإدي ج-ر
وموزإية ،ليلة بيضشاء جرإء إلهزة
إأ’رضش -ي -ة إل -ت -ي ب -ل -غت ق -وت -ه-ا 5
درج - -ات ،ب - -حسشب م - -ا أإف - -اد ب- -ه
إŸرصش - -د إل - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ب - -حث
وإل -ك -وإرث إل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ““ك-رإغ““،
إضشطر فيها إلسشكان إ ¤إÿروج
إ ¤إلشش -ارع وإŸب -يت ‘ إل -ع -رإء،
خشش- -ي- -ة وق- -وع ه- -زإت إرت -دإدي -ة
أإخرى ،تكبدهم خسشائر جديدة،
وب - -اأ’خصض ب Úسش - -ك - -ان إŸب- -اÊ
وإلسش- -ك- -ن- -ات إل -هشش -ة وإل -ق -دÁة،
وإل -ت -ي ت -ع -ود ‘ ك -ث Òم -ن -ه -ا إ¤

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

إلفÎة إ’سشتعمارية وإلعثمانية.
كان وقع إلهزة إأ’رضشية صشعبا
وﬂي-ف-ا ل-ب-عضض إلسش-ك-ان ،وإلذين
ك -ل -ف -ه-م إل-ت-دإف-ع وإ÷ري ‘ ك-ل
إ’Œاه ل - -ل - -ه- -روب وإÿروج م- -ن
سش -ك -ن -ات -ه -م ،وق -وع إصش -اب-ات بÚ
بعضض منهم ⁄ ،تكن باÿطÒة،
إ’ ‘ وإحدة منها ،أإين تعرضض
شش -اب إ ¤ج -روح ن -ت -ي-ج-ة إن-ه-ي-ار
ج -زء م -ن ح -ائ -ط مسش-ك-ن ف-وق-ه،
وتدخل عناصشر إإ’نقاذ وإ◊ماية
إŸدن- -ي -ة أ’ج -ل ت -ف -ق -د وت -ق -دË
إŸسش -اع-دة ل-ل-مصش-اب Úبصش-دم-ات
إÿوف وإ÷روح إلبسشيطة ،حيث
ومن حسشن إ◊ظ أإن إأ’ضشرإر ⁄
ت -ك -ن خ -طÒة ،م -ا ع -دإ تسش-ج-ي-ل
تشش- -ق- -ق -ات وإن -ه -ي -ارإت ج -زئ -ي -ة
وصشلت إ ¤حدود إأ’حياء إلششعبية

إل -ع -ت-ي-ق-ة ب-ق-لب م-دي-ن-ة إل-ب-ل-ي-دة،
وإل-ت-ي ج-ع-لت إŸصش-ال-ح إل-ب-ل-دية،
تعاينها ‘ وقت متأاخر من إلليل،
وت-ط-م-ئ-ن ع-ل-ى أإصش-ح-ابها خاصشة
ف -ئ -ة إل -نسش -اء ،إل Ó-ئ -ي إضش -ط-رت
ب- - -عضش- - -ه - -ن إÿروج إ ¤إلشش - -ارع
وإللجوء إ ¤إ÷Òإن ﬂافة وقوع
إنهيارإت جزئية جديدة.
‘ خضش -م إل -ك-ارث-ة إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
وإلتي ما تزإل هزإتها إ’رتدإدية
تضش- -رب رب -وع إق -ل -ي -م وإدي ج -ر،
ول -ك -ن ب -درج -ات أإخ -ف ،أإق -دمت
إلسشلطات إŸسشؤوولة إلوصشية على
زيارة موقع ونقطة مركز إلهزة ‘
وإدي ج- -ر ،ول- -ق- -اء إلسش- -ك -ان م -ن
م -وإط -ن -ي إل -ب -ل -دي-ة ،ل-ط-م-أان-ت-ه-م
وموإسشاتهم ‘ إلكارثة إلطبيعية،
كما ” تششكيل خلية أإزمة مششكلة

لرضسية جنوب غرب بلدية وأدي جر
عقب ألهزة أ أ

إ◊ماية إŸدنية تسشجل إصشابة ششخصش Úبجروح خفيفة
ق -امت ف-رق أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ،ل-ي-ل-ة
لرضس-ي-ة أل-ت-ي
أول أمسس ،ع -قب أل -ه-زة أ أ
سسجلت  04كلم جنوب غرب بلدية وأدي
جر ،بولية ألبليدة ‘ ،حدود ألسساعة
 21:59لي Óبشسدة بلغت  5درجات على
سس -ل -م ريشس Îشس -ع-ر ب-ه-ا سس-ك-ان  5وليات
›اورة ،ب-خ-رج-ات أسس-ت-طÓعية للقيام
ب -ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ع-رف ع-ل-ى أ◊ال-ة أل-ع-ام-ة
ل -لسس -ك -ان ،وط -م -أان -ة أŸوأط -ن Úل-ت-ف-ادي
لماكن
ح-الت أل-ه-ل-ع وأل-ف-زع ،خاصسة با أ
أÛاورة Ÿركز ألهزة.

سسعاد  -ب.

سش- -ج- -لت ف -رق إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة إصش -اب -ة
شش -خصش Úب -ج -روح خ -ف -ي -ف-ة ج-رإء إل-ف-زع و”
إسشعافهما ‘ ع ÚإŸكان و” –ويلهما إ¤

مسشتششفى إلعفرون ،وبو’ية ع Úإلدفلى ”
تسشجيل إنهيار جزئي لسشقف منزل قد Ëعلى
مسش -ت -وى ح-ي إل-نسش-يسش-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-وم-دف-ع‘ .
إŸقابل وقفت فرق إ◊ماية إŸدنية ،خÓل
خ- -رج -ات -ه -ا إ’سش -ت -ط Ó-ع -ي -ة ع -ل -ى إأ’م -اك -ن
إÛاورة ل -ب -ل -دي -ة وإدي ج -ر ،ح -يث سش -ج -لت
خروج بعضض إلسشكان من منازلهم مباششرة بعد
إل -ه -زة ،ح -يث ق -ام -وإ ب -ت -حسش -يسض إŸوإط -نÚ
بضشرورة رباطة إ÷أاشض وتذكÒهم بالنصشائح
وإإ’رششادإت إلوإجب إتخاذها قبل وأإثناء وبعد
إلهزة إأ’رضشية لتفادي ما ’ يحمد عقباه.
ت- -أات- -ي ه- -ذه إÿرج- -ات إ’سش- -ت- -طÓ- -ع -ي -ة
Óحاطة باآ’ثار
كإاجرإءإت عادية وإحÎإزية ل إ
إلناŒة عن إلهزة إأ’رضشية إلتي ششعر بها حتى
سش- -ك- -ان إل- -و’ي- -ات إÛاورة ك -ع Úإل -دف -ل -ى،
تيبازة ،إŸدية ،إ÷زإئر إلعاصشمة وبومردإسض
وإلتأاكيد على أإهمية إتباع بعضض إلسشلوكيات

لسسد
قطاعات ألري وألصسحة وألÎبية نالت حصسة أ أ

رفع إلتجميد عن إŸششاريع وإعادة بعث إلورششات إŸعطلة بخنششلة
شس -ه -دت ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،خÓ-ل سس-ن-ة
 ،2017رفع ألتجميد على عدة مشساريع
ت -ن -م -وي -ة ه -ام -ة ب -ق -ط -اع -ات ألÎب -ي-ة،
ألصس -ح -ة وأŸوأرد أŸائ-ي-ة وغÒه-ا ،وك-ذأ
إأع -ادة ب -عث مشس -اري -ع ق -ط -اع -ي -ة أخ-رى
لسس-ب-اب
لشس-غ-ال ب-ه-ا أ
ك -انت ق-د أوق-فت أ أ
ﬂت -ل -ف -ة ب -ق-ط-اع-ي ألسس-ك-ن وألشس-ب-ي-ب-ة
وألرياضسة ،بحسسب ما أورده بيان ÿلية
لعÓ- -م وألتصس- -ال ل- -ولي- -ة خ -نشس -ل -ة
أ إ
تضسمن أ◊صسيلة ألتنموية لسسنة .2017
أإوضش -ح إل -ب -ي -ان ،أإن رف -ع إل -ت -ج -م -ي -د ع-ل-ى
إŸشش -اري -ع إل -ت-ن-م-وي-ة إŸسش-ج-ل-ة شش-م-ل ق-ط-اع
إلصشحة مششاريع مسشتششفيات دوإئر ششششار 08
أإسشرة ،بوحمامة  60سشريرإ ،أإو’د رششاشض 60
سش -ري -رإ ،وه -ي إŸشش -اري -ع إل -ت -ي ت-وششك ع-ل-ى
إن -ت -ه -اء إأ’شش-غ-ال وم-ن إŸن-ت-ظ-ر أإن تسش-ل-م ‘
إأ’يام إلقليلة إلقادمة ،هذإ إ ¤جانب رفع
إلتجميد على مششاريع عدة مؤوسشسشات تربوية
عﬂ Èتلف دوإئر إلو’ية.
ق - -ط - -اع إل- -ري وب- -حسشب ن- -فسض إŸصش- -در،
إسش- -ت -ف -اد م -ن حصش -ة إأ’سش -د م -ن أإم -وإل رف -ع
إل-ت-ج-م-ي-د وإل-ت-ي شش-م-لت مشش-اري-ع ،إ‚از سشد
وإدي إل- -ع- -رب ب- -ب- -ل- -دي- -ة إل- -و÷ة وسش- -د أإخ -ر
ب -اŸن -ط -ق-ة إ÷ن-وب-ي-ة صش-ح-رإء إŸي-ت-ة ،وذلك
خÓل زيارة وزير إلقطاع حسش Úنسشيب إ¤
إل -و’ي -ة وه -ي إل -زي -ارة إل -ت -ي ت -وجت ب-ات-خ-اذ
ق- - -رإرإت ه- - -ام- - -ة م- - -ن ط - -رف ه - -ذإ إأ’خÒ
ك -ت -خصش -يصض م -ب -ال -غ م -ال-ي-ة م-ع-تÈة ل-تسش-دي-د
مسشتحقات مؤوسشسشات إ’‚از ورفع إلعرإقيل
وإل-تشش-دي-د ع-ل-ى ضش-رورة إسش-ت-ك-مال إŸششاريع
إلقطاعية ‘ آإجالها إÙددة من إجل إلرفع

من مسشتوى خدمات إلقطاع لصشالح إŸوإطن
إÿنششلي.
كما ششهدت سشنة  2017تخصشيصض مبلغ 16
مليون دينار إ’عادة تهيئة إŸؤوسشسشات إلÎبوية
م- -ث- -ل إع- -ادة أإشش- -غ- -ال إل- -ت- -دف- -ئ -ة ،إŸسش -اك -ة
وإŸط -اع -م إŸدرسش-ي-ة ،وه-ذإ ع-قب إل-وق-وف
إŸيدإ Êللهيئة إلتنفيذية على حالها.
‘ إل- -ق -ط -اع إل -ب -ي -ئ -ي خصشصشت إل -و’ي -ة
ل-ل-ب-ل-دي-ات م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ،م-ع-تÈة لشش-رإء عتاد
إل-ن-ظ-اف-ة ت-ع-زي-زإ ل-ق-درإت إ◊ظ-ائ-ر إل-ب-ل-دية
أ’دإء دوره- -ا ‘ إل -ق -ي -ام ب -خ -دم -ة إل -ن -ظ -اف -ة
وإŸسشاهمة ‘ ترقية إÙيط إلبيئي– ،ت
ت-وج-ي-ه وم-رإق-ب-ة خ-ل-ي-ة إل-ب-ي-ئ-ة إŸنّصش-بة على
مسشتوى ديوإن إلو‹ لهذإ إلغرضض.
ق -ط -اع إلسش -ك -ن شش -ه -د ‘ م-ن-تصش-ف إلسش-ن-ة
إŸاضشية إعÓن مناقصشات إ‚از  5000سشكن
ع-م-وم-ي إي-ج-اري ““إج-ت-م-اع-ي““ ،م-وزع-ة ع-لى
دوإئر إلو’ية ضشمن برنامج إلتنمية إŸسشجل
سشنة  ، 2014منها  1100سشكن ،منها منحت
لعاصشمة إلو’ية ،أإين تتزإيد إلطلبات بوتÒة
متضشاعفة مقارنة بالبلديات إأ’خرى.
أإما قطاع إلششبيبة وإلرياضشة بالو’ية عرف
خÓل هذه إلفÎة إعادة بعث أإششغال مششروع
م -ركب ت -دريب إل -ف -رق إل -وط -ن -ي -ة ،إŸت-وإج-د
Ãن-ط-ق-ة ع Úإلسش-يÓ-ن ب-أاع-ا‹ خ-نشش-ل-ة ع-ل-ى
مقربة من إÙطة إ◊موية حمام إلصشا◊،Ú
وهذإ بعدما أإوقفت إأ’ششغال به أ’سشباب تقنية
” Œاوزها بعد عقد عدة إجتماعات مع
إŸع - -ن- -ي Úم- -ع إإ’دإرإت إŸع- -ن- -ي- -ة وم- -ك- -تب
إلدرإسشات مؤوسشسشة إ’‚از.

إل-بسش-ي-ط-ة إل-وق-ائ-ي-ة إل-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا أإن ت-قي
إإ’نسش- -ان م- -ن ك- -وإرث ق -د ت -ؤودي إ ¤ف -ق -دإن
إ◊ياة بسشبب إلفزع وإÿوف.
‘ إŸقابل و‘ إطار إلتدخÓت إلتي قامت
بها ﬂتلف وحدإت إ◊ماية إŸدنية خÓل
إلفÎة إŸمتدة ما ب 02 Úو  03جانفي 2018
إ ¤غاية ،صشبيحة أإمسض ” ،تسشجيل 2110
تدخل ‘ عدة مناطق ﬂتلفة من إلوطن على
إث- -ر ت -ل -ق -ي م -ك -اŸات إسش -ت -غ -اث -ة م -ن ط -رف
إŸوإطن ،Úسشوإء إŸتعلقة بحوإدث إŸرور،
إ◊وإدث إŸنزلية ،إإ’جÓء إلصشحي ،إخماد
إ◊رإئق وإأ’جهزة إأ’منية.
خÓل نفسض إلفÎة ،تدخل أإعوإن إ◊ماية
إŸدنية من أإجل –ويل جثة ششخصض تو‘
ن-ت-ي-ج-ة إخ-ت-ن-اق-ه ب-غ-از أإوكسش-يد إلكربون بحي
إلزريعة ببلدية إ÷لفة ‘ ،ح ” Úإنقاذ 19
شش -خصش -ا آإخ -ر ع -ل -ى مسش -ت -وى ك -ل م -ن م-ي-ل-ة،
إŸدية ،إأ’غوإط وسشطيف.

جيجل

دورة تكوينية ‘ لغة
إإلششارة لفائدة قوإت
إلششرطة
أإطلق أإمن جيجل ،إبتدإء من إأ’سشبوع
إ÷اري دورة ت- -ك- -وي- -ن -ي -ة ‘ ل -غ -ة إإ’شش -ارة،
بغرضض تقد Ëخدمات أإمنية رإقية ıتلف
ف -ئ -ات إÛت -م-ع ،ل-ف-ائ-دة  23شش-رط-ي-ا من
إلعامل Úعلى مسشتوى إ’سشتقبال بأامن مقر
إلو’ية وكذإ مقرإت إأ’من إ◊ضشري و أإمن
إلدوإئر.
إلعملية ” تنظيمها بالتنسشيق مع مديرية
إل -نشش -اط إ’ج -ت-م-اع-ي ل-ل-و’ي-ة ،وذلك ع-ل-ى
مسشتوى مقر مدرسشة صشغار إلصشم إلبكم،
بجيجلŸ ،دة أإربعة أإششهر ،سشيتلقى خÓلها
قوإت إلششرطة تكوينا خاصشا –ت إششرإف
ﬂل - -وف ن- -ذي- -ر ،أإسش- -ت- -اذ ﬂتصض ‘ ل- -غ- -ة
إإ’شش-ارة سش-ي-م-ك-ن-ه-م وي-ؤوه-ل-ه-م لفهم وإتقان
إسشتعمال لغة إإ’ششارة ،وهو ما يسشهل عليهم
إلتعامل مع هذه إلفئةو سشيما أإثناء توإجدها
Ãق - -رإت إلشش - -رط - -ة سش - -وإء ت- -ع- -ل- -ق إأ’م- -ر
ب-اسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا وم-ع-رف-ة ط-لباتها وإلتكفل بها
وهو ما من ششأانه توف Òخدمات نوعية لها
“اششيا وتوجيهات إلقيادة إلعليا للمديرية
Óم- -ن إل- -وط- -ن -ي ،إل -رإم -ي -ة إ¤
إل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
إ’سشتقبال إ÷يد وإلتكفل إأ’مثل بانششغا’ت
جميع فئات إÛتمع دون إسشتثناء.

جيجل :خالد  -ع.

17533

لمر إأ ¤أسسباب تقنية وإأدأرية
مدير ألشسؤوون ألدينية يرجع أ أ

توتر ببلدية تيزي بسشبب غلق ““ُكّتاب““ لتعليم إلقرآإن

ط- -الب سس- -ك- -ان ب- -ل- -دي- -ة ت- -ي -زي ‘
رسس - -ال - -ة ‡ضس - -ي - -ة م - -ن ط- -رف 140
م - -وأط - -ن وج - -هت ل - -وزي - -ر ألشس- -ؤوون
لوق- -اف وألسس- -ل -ط -ات
أل- -دي- -ن- -ي- -ة وأ أ
أÙل-ي-ة ،ب-رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د عن نشساط
م -درسس -ة ق -رآأن -ي -ة وأق-ع-ة ب-ح-ي 105
سس -ك -ن ،ك -ان ي -ت -ل -ق -ى أب-ن-اؤوه-م ف-ي-ه-ا
تعليم ألقرآأن ألكر.Ë

معسسكر :أام ا - Òÿسس.

م- -ن إŸصش- -ال- -ح إŸؤوه -ل -ة ،أ’ج -ل
ت -ق -ي -ي-م ح-ج-م إأ’ضش-رإر وإحصش-اء
إŸب- - -ا Êإل- - -ت- - -ي ت- - -ع- - -رضشت إ¤
تششققات.
ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر أإن إل -ب -ل -ي -دة
شش -ه -دت ‘ إلسش -ن -وإت إŸاضش-ي-ة،
ع- -دة ه- -زإت أإرضش -ي -ةÃ ،ن -ط -ق -ة
حمام ملوإن ،حيث بلغت أإعنفها
 5.3درج -ات ع -ل -ى سش-ل-م ريشش،Î
ت- - -و‘ ع - -ل - -ى إث - -ره - -ا شش - -خصض،
وت - -ع - -رضشت م - -ب - -ا Êإ ¤أإضش- -رإر
م - -ع - -تÈة ،خ - -اصش - -ة إŸؤوسشسش- -ات
إلÎب-وي-ة وإÿدم-ات-ي-ة م-ث-ل ب-ري-د
إ÷زإئ- -ر ،وق- -امت ع- -ل- -ى إث -ره -ا
إلسش- -ل -ط -ات إŸسش -ؤوول -ة ب -ت -ق -دË
ت -ع -ويضش-ات م-ادي-ة ل-ل-م-تضش-رري-ن،
وإعادة بناء إŸؤوسشسشات إلرسشمية
إلتي تضشررت.

إلعدد

06

ذكر سشكان بلدية تيزي ،نحو  15كلم عن
ع-اصش-م-ة إل-و’ي-ة م-عسش-ك-ر ‘ ،رسش-ال-ت-ه-م أإنهم
مسش -ت -اءون ل -ق -رإر غ -ل -ق إŸدرسش -ة إل-ق-رآإن-ي-ة،
خاصشة ‘ فÎة إلعطلة إŸدرسشية وكذإ غياب
م -رإف -ق إلÎف -ي -ه إل -ت -ي Áك -ن أإن ت-نّ-ف-سض ع-ن
أإبنائهم ،حيث كانت هذه إŸدرسشة إلقرآإنية
إلفضشاء إلوحيد إلذي يجمع أإبناءهم إلقصشر
ويقيهم من ﬂاطر إآ’فات إ’جتماعية إلتي
تÎبصض ب -ال -ك -ب Òوإلصش -غ ‘ Òم -دي-ن-ة ت-ي-زي،
بحسشب ما جاء ‘ رسشالة إلسشكان ،وإلتمسض
هؤو’ء من إلسشلطات إلو’ئية Ãعسشكر إلتدخل
لفتح إŸدرسشة إلقرآإنية أإمام أإبنائهم خاصشة
‘ ظل إ’كتظاظ إلذي تعرفه أإقسشام تعليم
إل -ق -رآإن إل -ك -رÃ Ëسش -ج -دي -ن م-ت-وإج-دي-ن ‘
مدينة تيزي.
ع -ن قضش-ي-ة غ-ل-ق إŸدرسش-ة إل-ق-رآإن-ي-ة ،أإك-د
مدير إلششؤوون إلدينية Ÿعسشكر منور إوكيدإن
‘ رده عن إنششغال إŸوإطن Úبتيزي ،أإن غلق
إŸدرسشة إلقرآإنية مؤوقت ريثما تسشتكمل ÷نة
إŸسشجد بحي  105سشكن ،أإششغال إ‚ازه و
إ“ام جزء من إŸدرسشة إلقرآإنية ،مششÒإ ‘
ح -ديث لـ«إلشش-عب““ ،أإن خ-ل-ف-ي-ة إل-ق-رإر ت-ق-ن-ي-ة
وإدإري -ة ب-ح-ت-ة ،ت-رت-ب-ط أإو’ ب-ق-اع-ة ل-ت-دريسض
إلقرآإن ،هي ‘ إأ’صشل مقصشورة إإ’مام ⁄
ت- -ك- -ت- -م- -ل ب -ع -د و ل -يسشت ق -اب -ل -ة ’سش -ت -ق -ب -ال
إŸوإطن ،Úإضشافة إ ¤ثا Êإأ’سشباب إŸتعلقة
Ãمارسشة نششاط ديني دإخل هذه إŸدرسشة
بدون ترخيصض ومن طرف ششخصض ’ Áلك
ششهادة حفظ إلقرآإن وإسشتغل سشماح مصشالح
Óمامة وكذإ
إلششؤوون إلدينية له بأادإء إ’أذإن ل إ

Óطفال.
تعليم إلقرآإن ل أ

موإطنون يغلقون بلدية إلعÁÓية
إحتجاجا على إلسشكن إلريفي

إحتج ،أإمسض إأ’ول ،إلعششرإت من سشكان
دوإر إŸل -ح وإل -رح -ام -ن-ة ،وإل-ق-وإسش-م إل-ت-اب-ع-ة
إدإري- -ا ل- -ب -ل -دي -ة إل -ع ÁÓ-ي -ة ‘ دإئ -رة ع -ق -از
Ãعسشكر ،أإمام مقر بلدية إلعÁÓية إحتجاجا
على إقصشائهم من إ’سشتفادة من حصشة 40
إعانة ريفية ” إإ’فرإج عنها مؤوخرإ.
ذكر إلسشكان إÙتجون لـ«إلششعب““ ،أإن
قوإئم إŸسشتفيدين تضشمنت أإسشماء أ’ششخاصض
ذوو قرإبة من إŸنتخب Úإ÷دد وأإسشماء أإخرى
إسشتفادت سشابقا من إلسشكن إ’جتماعي ،فيما
تبقى إ◊صشصض إŸوجهة لسشكان هذه إلدوإوير
م -ن إلÈإم -ج إلسش -ك -ن-ي-ة وح-ت-ى ب-اق-ي إلÈإم-ج
إلتنموية ضشئيلة جدإ وغ Òمتوإزنة مقارنة مع
إ◊صشصض إل - -ت - -ي م - -ن - -حت لسش - -ك - -ان دوإوي - -ر
إŸناصشرية وإلكرإنيف ،إأ’مر إلذي زإد من
صش-ع-وب-ة إ◊ي-اة ‘ ه-ذه إل-ت-ج-م-ع-ات إلسش-ك-نية
إل-ن-ائ-ي-ة إŸت-اخ-م-ة ل-ل-ح-دود إإ’ق-ل-ي-م-ية لو’ية
وهرإن ‘ .رده عن إنششغا’ت إÙتج ،Úقال
مدير إلسشكن عبد إÛيد قليل ،إن مصشالح
إل -ب-ل-دي-ة ه-ي إıول-ة ق-ان-ون-ا ب-إاع-دإد ق-وإئ-م
إŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن إلسش -ك-ن إل-ري-ف-ي ،غ Òأإن
مصشالح مديرية إلسشكن قد طلبت إلتحقيق ‘
ملفات بعضض إŸسشتفيدين ،موضشحا أإن حصشة
إإ’عانات إلريفية إŸمنوحة لو’ية معسشكر،
أإوإخر إلسشنة إŸاضشية قدرت بـ  2000إعانة،
وزعت على  11بلدية وأإعطيت إأ’ولوية بناًء
على تعليمات وإ‹ إلو’ية لسشكان إŸناطق
إلنائية وإŸناطق إ÷بلية للرفع من إŸسشتوى
إŸع-يشش-ي لسش-ك-ان ه-ذه إŸن-اط-ق وتشش-ج-ي-عهم
على إلبقاء فيها ،موضشحا أإيضشا أإنها حصشة
قليلة مقارنة مع إحتياجات إلو’ية من إلسشكن
إلريفي وكذإ إلطلبات إŸودعة لدى مصشالح
إلبلديات وإلدوإئر وإلتي بلغت عتبة  42أإلف
طلب على إإ’عانة إلريفية ،وأإكد عبد إÛيد
قليل ‘ نفسض إلصشدد ،مطمئنا إÙتج ،Úإنه
يتوقع أإن ترفع إلوزإرة إلوصشية حصشة إلو’ية
من إإ’عانة إلريفية ،خÓل إلسشنة إ÷ارية.

أشسرف عليها ألوأ‹ أمسس

تزويد  75عائلة بالغاز إلطبيعي ببلدية إلرميلة

أإششرف ،صشباح أإمسض ،وإ‹ و’ية خنششلة
ك -م -ال ن-ويصش-ر ،ع-ل-ى إطÓ-ق إل-ت-زوي-د ب-ال-غ-از
إلطبيعي لفائدة ثÓثة Œمعات سشكانية تابعة
ل -ب -ل -دي -ة إل -رم -ي -ل -ة ،غ -رب ع -اصش-م-ة إل-و’ي-ة.
إل -ت-ج-م-ع-ات إلسش-ك-ن-ي-ة إŸع-ن-ي-ة ب-ال-رب-ط ه-ي،
عزيزي ،بريك ومليح ،إلوإقعة على بعد 10
ك -ي -ل -وم Îب -ب -ل -دي -ة إل -رم -ي -ل-ة ،ح-يث ي-تضش-م-ن
إŸششروع إŸدششن إ’سشتفادة بهذه إÿدمة لـ

 75عائلة من إلربط بششبكة إلغاز إلطبيعي.
م-وإط-ن-و ه-ذه إل-ت-ج-م-ع-ات إلسش-كنية أإقاموإ
إحتفا’ بهذه إŸناسشبة وإبدوإ فرحة كبÒة
وسشط زغاريد إلنسشوة بتوديع معاناة إسشتقدإم
قارورإت غاز إلبوتان وإلتي تششتد مع فصشل
إلششتاء خاصشة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

سشقوط رعية فلبيني من علو  7م Îدإخل باخرة لششحن إلبضشائع Ãيناء وهرإن

تعرضض ،أإول أإمسض ،رعية فلبيني ،يبلغ من
إلعمر  40سشنة إ ¤إصشابة على مسشتوى إلعمود
إلفقري وإ◊وضض ،إثر سشقوطه من حاوية بعلو
 7م Îع -ل -ى سش -ط-ح ب-اخ-رة لشش-ح-ن إل-بضش-ائ-ع
ق -ادم -ة م -ن دول -ة إل -ف-ل-ي-ب ،Úك-انت ع-ل-ى ب-ع-د
حوإ‹ وإحد ميل على إŸيناء .تنقلت على

إثر ذلك عناصشر إ◊ماية إŸدنية إ ¤مكان
إ◊ادث من أإجل –ويله بالزورق إŸطاطي
من إلباخرة إ ¤ميناء وهرإن ،ثم نقله إ¤
إŸسشتششفى إ÷امعي من أإجل تلقي إلعÓج
إŸناسشب.

وهران :براهمية مسسعودة

إنخفاضض ﬁسشوسض ‘ حوإدث إŸرور بسشطيف

سش -ج -لت مصش -ال-ح إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
سش -ط -ي -ف ،خ Ó-ل شش -ه -ر ديسش -م ،Èإن-خ-ف-اضش-ا
ﬁسشوسشا ‘ عدد حوإدث إŸرور وﬂلفاتها،
وهذإ مقارنة بنفسض إلششهر من سشنة ،2016
حيث بلغ عدد إ◊وإدث ،إلششهر إŸاضشي 103
حادث ،خلف ‘ ›مله  6قتلى و 123مصشاب،
وه -ي حصش -ي-ل-ة أإق-ل م-ن ت-لك إŸسش-ج-ل-ة شش-ه-ر
ديسشم 2016 Èبـفارق  31حادثا ،ناقصض  1قتيل
و  37مصشابا.
أإما مقارنة مع حصشيلة هذه إ◊وإدث بÚ
سشنة  2017حيث بلغت  2063حادث ،خلفت 68
قتي Óو  2876جريح ،و  ،2016يÓحظ بحسشب
مصش -ال -ح إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة ،ت-رإج-ع م-ع-ت‘ È

عدد إ◊وإدث بـ  96حادثا ،و تناقصض ‘ عدد
إلقتلى إ 3 ¤قتلى ،رغم تزإيد عدد إŸصشابÚ
بـ  198مصشاب.
إعت Èمسشؤوول إإ’عÓم بذإت إŸديرية هذه
إأ’رق -ام أإن-ه-ا مشش-ج-ع-ة ل-ك-ل إ÷ه-ات إŸع-ن-ي-ة
بالسشÓمة إŸرورية لبذل إŸزيد من إ÷هد
أ’ج- -ل إح -ت -وإء ه -ذه إل -ظ -اه -رة .نشش Òإ ¤أإن
مصشالح إأ’من إلوطني وإÛموعة إإ’قليمية
للدرك للو’ية ،كانت قد تبنت خÓل إلسشنة
إŸاضش- -ي -ة ع -دة ح -م Ó-ت ت -وع -ي -ة و–سش -يسض
لسشائقي إŸركبات ،وهذإ ◊ثهم على إحÎإم
قوإن ÚإŸرور وقوإعد إلسشياقة إلسشليمة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

بسسبب تسسربات أجهزة ألتسسخÚ

تعرضض  11ششخصشا إ ¤إختناقات منزلية باŸدية
تعرضض ما ’ يقل عن  11ششخصشا إ ¤إختناقات ‘ إلفÎة إŸمتدة من  28ديسشم ÈإŸاضشي إ¤
 3جانفي إ÷اري ،بسشبب إسشتنششاقهم لغازإت خطÒة تسشربت من أإجهزة إلتسشخ ÚإŸنزلية،
وهذإ بكل من بلديات إŸدية ،إلÈوإقية ،بن ششكاِو ،وقصشر إلبخاري بو’ية إŸدية .بحسشب
مصشالح إ◊ماية إŸدنية إلتي حولت إلضشحايا إ ¤إŸسشتششفيات ،عقب إصشابتهم بحا’ت غثيان
وصشعوبة ‘ إلتنفسض ،فإان أإعمار هؤو’ء ترإوحت ب 08 Úو  66سشنة .على صشعيد آإخر ،إهتزت
إأ’رضض بهذه إلو’ية ،ليلة إلثÓثاء إ ¤إأ’ربعاء بحوإ‹ إلسشاعة إلعاششرة إ’ خمسض دقائقﬂ ،لفة
حالة من إلذعر وسشط إلسشكان ،فيما  ⁄تسشجل أإي خسشائر مادية.

اŸدية :ع - .علياÊ
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لك ‘ Èالعا ⁄ويوفر  200أالف منصصب شصغل
يعت Èمن ب 30 Úميناء ا أ
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إإطÓق أإشسغال إŸيناء إŸتوسسطي بشسرشسال قبل مارسس
معا÷ة  ٦٫٥مليون حاوية و ٢٥٫٧مليون طن من إلبضسائع سسنويا

يرتقب انطÓق أاشصغال ال‚از
Ãشصروع ميناء ا◊مدانية شصرق
م- -دي- -ن- -ة شص- -رشص- -ال ق- -ب -ل ن -ه -اي -ة
لول م- - -ن السص- - -ن - -ة
ال- - -ثÓ- - -ث- - -ي ا أ
ا÷ارية حسصب ما أاشصار إاليه وا‹
ولية تيبازة مؤوخرا على هامشش
ل-ق-اء اÛلسش ال-ت-ن-ف-ي-ذي للولية
ف -ي -م -ا شص -رعت م-ؤوسصسص-ات ال‚از
م -ؤوخ -را ‘ ت-ه-ي-ئ-ة ق-اع-دة ا◊ي-اة
لليات.
وجلب العتاد وا آ

ا◊دي -دي -ة ب -ح -يث ّ” ت -ك -ل -ي -ف خ -بÒي -ن
ل -ت -ح -دي-د اŸل-ك-ي-ة و ت-ق-ي-ي-م ال-ت-ع-ويضش-ات
اŸالية و حصشلت الولية على مبلغ 1,5
مليار دج كششطر اأول موجه لهذه العملية
التي تأاخذ ‘ ا◊سشبان األسشعار اŸتداولة
‘ السشوق حاليا لتحديد قيم التعويضشات
اŸالية ،مع اإلششارة إا ¤أان مششروع اŸيناء
ال- -ذي يÎب- -ع ع -ل -ى مسش -اح -ة  200هكتار
م -رف -ق Ãن -ط -ق -ة صش -ن -اع -ي -ة تÎب -ع ع-ل-ى
مسشاحة  2000هكتار و طريق سشيار يوصشله
بالطريق ششرق غرب على مسشاحة 250
هكتار ،و يوجد اŸششروع حاليا ‘ مرحلة
ت- -نصش -يب م -ؤوسشسش -ات ال‚از ع -ل -ى أارضس
ال -واق -ع ب -ح -يث ّ” ت-خصش-يصس  12هكتارا
ل-نصشب ال-ت-ج-ه-ي-زات و اآلل-ي-ات الضش-روري-ة
ل -ت -ن -ف -ي -ذ اŸرح -ل -ة األو ¤م -ن -ه ،ك -م-ا أان
التحضشÒات التي بلغت درجة جّد متقّدمة
توحي باّن السشلطات العليا بالبÓد ماضشية
ق- -دم- -ا ‘ سش- -ب- -ي- -ل Œسش- -ي- -ده ‘ آاج- -ال -ه
اّÙددة.

تيبازة :عÓء ملزي
ي- -ع- -ت Èم -ي -ن -اء ا◊م -دان -ي -ة بشش -رشش -ال
اŸشش- -روع ا◊ل- -م ال- -ذي ط- -اŸا ان- -ت -ظ -ره
اŸواطنون كثÒا بالنظر إاﬂ ¤تلف أاوجه
الÎقية التي يحتمل بأان ترافقه على كافة
األصشعدة و –ّول اŸنطقة إا ¤العاŸية
بعد  7سشنوات من مرحلة ال‚از التي
أاشش -ارت ال-دراسش-ات بشش-أان-ه-ا أان-ه-ا ت-ن-قسش-م
ع-م-ل-ي-ا إا ¤م-رح-لتÚ
“ت -د أاوله -م -ا ع -ل-ى
م - -دار  4سش -ن -وات و
ت - -ت- -وج ب- -الشش- -روع ‘
السش - -ت - -غ Ó- -ل األو‹
ل- - -ل- - -مشش - -روع ،و ه - -و
اŸشش - - - - -روع ال- - - - -ذي
صش - - - - - - - - - - -ادق ›لسس
الوزراء على Œسشيده
على أارضس الواقع ‘
اجتماع رسشمي عقد
‘ ديسشم Èمن سشنة
 2015برئاسشة رئيسس
ا÷م - -ه - -وري- -ة ع- -ب- -د
العزيز بوتفليقة.
و تشش Òالدراسشات
اŸن- - - -ج- - - -زة بشش - - -أان
اŸيناء إا ¤كونه يقع
Ãن -ط -ق -ة ج -غ-راف-ي-ة
جّ- -د مÓ- -ئ -م -ة يصش -ل
ع- -م- -ق اŸي- -اه ع- -ل- -ى
م-ق-رب-ة م-ن الرصشيف
إا 20 ¤مÎا ن-اه-يك
ع- -ن ت -وف -ر ا◊م -اي -ة
الطبيعية باŸنطقة ،و من اŸرتقب بأان
يحوي اŸششروع على  23رصشيفا و يسشمح
Ãعا÷ة  6,5مليون حاوية و 25,7مليون
طن من البضشائع سشنويا على أان يتم ربطه
بالطريق السشيار ششرق  -غرب و طريق
ال-وح-دة اإلف-ري-ق-ي-ة ب-ط-ري-ق سشريع مدمج
إاضشافة إا ¤ربطه بالششبكة الوطنية للسشكك
ا◊ديدية بخط جديد يرتقب بأان يصشله
مباششرة Ãنطقة العفرون بولية البليدة و
بخط السشكك ا◊ديدية اŸزمع إانششاؤوه
ب Úزرالدة و ششرششال قريبا ،كما يجب
التأاكيد هنا إا ¤أاّن اŸششروع أاعتمد رسشميا
بالششراكة مع متعامل صشيني وفق قاعدة
 51 / 49وب-ت-م-وي-ل صش-ي-ن-ي ع-لى ششاكلة
ق -رضس ط -وي -ل اŸدى ب -ق-ي-م-ة  3,6مليار
دولر كما يعت Èميناء الوسشط با◊مدانية
من ب Úأاهم اŸنششآات البحرية بالعا ⁄و
بوسشعه أان يصشنف ضشمن  30ميناء Œاري
ع Èالعا ⁄تششهد نششاطا كثيفا ‘ نقل
ا◊اويات والبضشائع فيما تسشمح اŸنششآات
ال -ف -ن -ي -ة اŸزم -ع ا‚ازه -ا ب-ه ب-رسش-و أاكÈ
باخرة Œارية بالعا ⁄بحمولة  240أالف
طن فيما ل تتعدى الطاقة ا◊الية Ÿوانئ
ا÷زائر عتبة  30أالف طن ،ومن اŸنتظر
أان تتيح هذه اÿصشائصس ›تمعة بتوفÒ
قطب Œاري هام على الضشفة ا÷نوبية
للمتوسشط Áكن ÷ّل البلدان اإلفريقية
اسشتغÓلها ل سشيما تلك التي تقع على
الضشفة ا÷نوبية اŸباششرة للجزائر ‡ا
يسش -اه-م بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر ‘ ت-وف Òح-رك-ي-ة
Œارية واقتصشادية دؤووبة باŸنطقة ،كما
ل يخفى على أاحد كون اŸيناء سشيسشاهم
بششكل مباششر ‘ دعم اÿزينة اÙلية

ب -ال -ب Ó-د ،ح -يث ّ” تشش-ك-ي-ل ›لسس
وزاري مصش - -غ - -ر خصش - -يصش - -ا ل - -ه- -ذا
الغرضس وهو اÛلسس الذي يÎأاسشه
ال -وزي -ر األول شش -خصش -ي -ا م -ا ي -وح-ي
ب- -وج- -ود ج- -دي- -ة ك- -بÒة ح- -ول ه -ذا
اŸشش-روع ال-ه-ام ال-ذي يسش-م-ح ب-ن-ق-ل
القتصشاد الوطني نحو العاŸية من
خ Ó-ل ت -وف -ر ه -ي -ك -ل ت-ب-ادل ل-لسش-ل-ع
يصشنف ضشمن الهياكل الـ 30األو¤
‘ العا ⁄مع نهاية سشنة  2024حسشب
م -ا تشش Òإال -ي -ه ال-دراسش-ات اŸن-ج-زة
بشش -أان اŸشش -روع م -ن ط -رف م -ك-تب
دراسشات كوري جنوبي مع اإلششارة
إا ¤ك -ون ع-م-ل-ي-ة السش-ت-غÓ-ل األو‹
سشيششرع فيها بعد  4سشنوات فقط
م - -ن ب - -داي- -ة أاشش- -غ- -ال ال‚از ،م- -ع

Ãا يضشمن لها Œسشيد
مششاريعها التنموية ‘
ظروف مريحة.

›لسس وزإري مصسغر Ÿتابعة
ملف إŸيناء
كشش- -ف وا‹ ولي- -ة ت -ي -ب -ازة أان اŸي -ن -اء
اŸت -وسش -ط -ي بشش -رشش -ال ي-ح-ظ-ى Ãت-اب-ع-ة
دقيقة ومفصشلة من طرف أاعلى السشلطات

 1.٥مليار دج
لتجسسيد إلشسطر
إألول من مشسروع
نزع إŸلكية
كشش- -ف وا‹ ال- -ولي- -ة
موسشى غÓي أان مششروع
اŸي - -ن - -اء ت- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ه
السش- -ل- -ط- -ات اŸرك- -زي -ة
بشش -ك -ل م -ب -اشش -ر ف -ي -م -ا
ت -ت -وق -ف م-ه-م-ة ال-ولي-ة

إسستحدإث ٢00
أإلف منصسب شسغل
أاّكد مدير األششغال
العمومية بولية تيبازة
ﬁم- -د ›ق- -اق ل -دى
ع - -رضش- -ه ل- -ل- -مشش- -روع
مؤوخرا على اÛلسس
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ولي-ة ،أان م-ي-ن-اء ا◊م-دان-ية
يوفر  200أالف منصشب عمل مباششر وغÒ
م- -ب- -اشش- -ر ع -ل -ى مسش -ت -واه وع Èال -ه -ي -اك -ل
اŸرفقة اÛاورة له ل سشيما وأاّنه يرتقب
أان ي-رف-ق Ãن-ط-ق-ة صش-ن-اع-ي-ة ه-ام-ة تÎبع
على مسشاحة  2000هكتار ،األمر الذي
يعتÈه أابناء اŸنطقة مكسشبا لهم وسشبيÓ
لفتح واجهة كÈى على العاŸية من حيث
اعتبار اŸيناء من ب Úأاك 30 Èميناء ‘
العا ⁄فضش Óعن تنوع أاوجه التعامل مع
ال -ب-ل-دان اإلف-ري-ق-ي-ة ع Èال-ط-ري-ق ال-ع-اب-ر
للصشحراء ،ما سشيمكن من توف Òفرصس
عمل متعددة األوجه و الختصشاصشات.

إاطار اŸنفعة العامة ،و أاششار الوا‹ إا ¤أاّن
اŸراحل األو ¤من Œسشيد اŸششروع ل
تعيقها العائÓت إاطÓقا باقاماتها ا◊الية
و من ثّم فإانّ للسشلطات العمومية متسشع
م-ن ال-وقت ل-ت-جسش-ي-د ع-م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ‘
ظروف مريحة ،بحيث تعت Èهذه العملية
اسش- -ت- -ب- -اق -ي -ة و اسش -تشش -راف -ي -ة م -ن ط -رف
السش - -ل - -ط - -ات ال - -ولئ- -ي- -ة ال- -ت- -ي حّضش- -رت
اإلجراءات الضشرورية لعملية الÎحيل قبل
حصشولها على اŸششروع بصشفة رسشمية من
طرف ا÷هات الوصشية ،و من اŸرتقب أان
تتم عملية الÎحيل ‘ غضشون ثÓثة إا¤
أارب -ع سش-ن-وات م-ن اآلن وف-ق-ا ل-ل-ت-ق-دي-رات
اŸعّبر عنها من طرف السشلطات اÙلية.

اإلششارة إا ¤كون اŸششروع يحظى بعناية
ف -ائ-ق-ة م-ن ط-رف وزي-ر ال-ن-ق-ل واألشش-غ-ال
العمومية ما يÎجم وجود عزÁة قوية من
ل- -دن السش- -ل- -ط- -ات اŸرك- -زي- -ة ل- -ت -جسش -ي -د
اŸششروع ‘ آاجاله اÙددة األمر الذي
يعت ‘ Èالواقع رسشالة قوية موجهة للذين
يدعون أان اŸششروع م ّسشه التجميد على
غرار عّدة مششاريع إاسشÎاتيجية أاخرى.

إلتكفل بÎحيل  3٢0عائلة
كششف وا‹ الولية موسشى غÓي عن
سشعي مصشا◊ه للتحضش Òا÷دي لÎحيل
 320عائلة تقطن حاليا على مقربة من
الفضشاء الذي يحتضشن اŸششروع ،مششÒا
إا ¤أان عملية اختيار األرضشية التي يرتقب
أان –تضشن مششروع السشكنات اÿاصشة بهم
” Œاوزها و من اŸرتقب أان تسشتفيد
ّ
العائÓت اŸعنية من مششروع ترحيل إا¤
سشكنات لئقة تعويضشا لها عن مسشاكنها
ا◊الية و عمÃ Óقتضشيات نزع اŸلكية ‘

أاسش- -اسش- -ا ‘ –دي- -د األراضش- -ي اŸع- -ن- -ي -ة
ب -اŸشش -روع Ãا ‘ ذلك ت -لك ال -ت -ي ت-ع-ن-ى
باŸيناء ا÷اف و الطريق السشيار اŸوصشل
للطريق ششرق غرب و كذا مسشلك السشكة

حماية مطلقة للمعا ⁄إألثرية
Ãوقع إŸشسروع
طمأان وا‹ ولية تيبازة جميع اŸهتمÚ
ب- -اآلث -ار وال -ت -اري -خ ب -اّن اŸع -ا ⁄األث -ري -ة
ال -واق -ع -ة ب -اŸوق -ع ال -ذي سش -ي-ن-ج-ز ع-ل-ي-ه
اŸشش- -روع ل- -ن ت -ت -ع -رضس ألّي سش -وء ي -ذك -ر
بالنظر إا ¤وجود اتفاقيات مسشبقة بÚ
ا÷ه- -ات اŸع- -ن -ي -ة واŸؤوسشسش -ة اŸك -ل -ف -ة
ب- -ال‚از ع- -ل- -ى ح- -م- -اي -ة ا÷زر ال -ث Ó-ث
واسشتخراج  6مدافع علقت بأاعماق البحر
منذ العهد العثما Êلعرضشها بفضشاء مدمج
ب -اŸشش -روع ل -ي -ت-ح-ول اŸشش-روع ب-ذلك إا¤
ق- -طب اق- -تصش- -ادي وŒاري ه- -ام م- -رف- -ق
ب-وج-ه-ة سش-ي-اح-ي-ة –م-ل ‘ ط-ي-ات-ها قدرا
كبÒا من تاريخ ا÷زائر القيم وا◊ديث،
وي -رت -قب أان ي -ح -اف -ظ اÛم -ع اŸك -ل -ف
ب -ا‚از اŸشش -روع ع -ل -ى اŸواق -ع األث -ري-ة
على ششاكلة ما حصشل مع اآلثار التي عÌ
عليها بسشاحة الششهداء بالعاصشمة ضشمن
مشش- -روع ت- -وسش- -ي -ع مÎو ا÷زائ -ر ،وي -أات -ي
تصش -ري -ح وا‹ ال -ولي -ة ك -رّد م-ب-اشش-ر ع-ل-ى
ال -ع-دي-د م-ن األصش-وات ال-داع-ي-ة ل-ت-وق-ي-ف
اŸششروع و رفضشه من أاسشاسشه باعتباره
يقع على فضشاء يحوي مواقع أاثرية ذات
ق -ي-م-ة ت-اري-خ-ي-ة ك-بÒة ل-ت-ت-ح-رك ا÷ه-ات
اŸعنية بالسشرعة القصشوى إليجاد ﬂرج
مششّرف لهذه القضشية الششائكة التي أاسشالت
الكث Òمن ا◊ ‘ Èمراحل سشابقة.
Œدر اإلشش - - - -ارة
إا ¤أاّن أاه- -م م -وق -ع
أاث -ري ي -ق -ع ب-فضش-اء
ا‚از اŸي - - - - -ن- - - - -اء
اŸت-وسش-ط-ي ي-دع-ى
ا÷زر الثÓث و هو
ي -ط -ل ع -ل-ى ال-ب-ح-ر
وﬁصش -ن ط -ب -ي -ع-ي-ا
بسش-لسش-ل-ة ج-ب-ل-ية ما
ج - -ع- -ل ال- -ب- -اح- -ثÚ
األث-ري Úي-ت-وافدون
ع- -ل- -ي -ه ع Èأازم -ن -ة
ﬂت - -ل- -ف- -ة إلج- -راء
التنقيبات
وا◊ف -ري -ات قصش -د
ال -ت-عّ-رف أاك Ìع-ل-ى
معاŸه التي –وي
ع-ل-ى ف-ي Ó-رومانية
وب-ازي-ل-يكا مسشيحية
وآاثار أاخرى ،ليبقى
اŸوق - - - - -ع ب- - - - -ذلك
شش -اه -دا ح -ي-ا ع-ل-ى
ع ّ- - - -دة حضش- - - -ارات
قدÁة مّرت من هناك –مل ‘ طياتها
ق -درا ك -بÒا م -ن الÌاء وال -ت -ن -وع ب -ت -اري -خ
ا÷زائر القد Ëوا◊ديث.

من مراسسلينا

أÿميسس  04جأنفي  2018م
ألموأفق لـ 16ربيع ألثأني  1439هـ

مقر إÛاهدين لباب إلوإد وإلقصشبة

’ كهرباء ..و’ ماء ..واŸبنى ‘ تدهور مسشتمر
مازإل مقر إÛاهدين لباب إلوإد وإلقصشبة وإŸنطقة إ◊رة إلكائن بـ 2ششارع ﬁمد بورإسش بسشاحة
إلششهدإء ينتظر تسشوية مسشتحقاته من إسشتهÓك إلكهرباء وإŸاء من طرف إلعائÓت إلتي إنهارت عمارتهم
ب-ال-قصش-بة قرإبة  5سش-ن-وإت ك-ام-ل-ة ،رح-ل-ت-ه-م ف-ي-م-ا ب-ع-د إلسش-ل-ط-ات إÙل-ي-ة ت-ارك Úخ-لفهم فاتورة تصشل إ¤
’مور تزدإد تعقيدإ لدى كل من
حوإ‹ 500أإلف دينار  ⁄يتكفل بها أإحد إ ¤غاية يومنا هذإ‡ ،ا جعل إ أ
يّÎدد على إŸبنى إلتحفة إŸقابل Ÿا يعرف عند إلباحث ‘ ÚإلÎإث «بالدإر إ◊مرإء».

فضشاء Áكن أان يسشتغل للتÓميذ ‘ تاريخ الثورة

جمال أاوكيلي

ووصص -ف ل-ن-أ ألسص-ي-د ك-م-أل ب-ل-ع-زوق
مسصؤوول ألتنظيم أ’بنأء أÛأهدين
Ãكتب ألقصصبة أن أŸقر أŸذكور
سصألفأ وصصل إأ ¤حّد ’ يطأق من
أإ’همأل جرأء مأ توأرثه ألنأشصطون
ف -ي -ه أل -ي-وم م-ن أأ’سص-رة أل-ث-وري-ة م-ن
أن -ع -دأم ل -ل -ت-ي-أر أل-ك-ه-رب-أئ-ي وأŸي-أه
لفÎة “تد على  5سصنوأت أو أك.Ì
وأم - -أم رفضس ه- -ؤو’ء تسص- -دي- -د م- -أ
ترّتب عنهم من كميأت أ’سصتهÓك،
ق ّ-ررت مصص -أل -ح سص -ون -ل -غ -أز وسص -ي -أل
أإ’سصرأع ‘ نزع ألعّدأّدأت وعندمأ
ع - -أد أÛأه - -دون إأ ¤ع ÚأŸك- -أن
أك- -تشص -ف -وأ ب -أن أل -ك -ه -رب -أء وأŸأء ’
وجود أ’ثرهمأ ليدفعوأ ثمن أسصتفأدة
Óسصف على فعل ⁄
ألغ Òويعأقبوأ ل أ
يقÎفوه أبدأ وإأ‰أ كأن ورأءه أنأسس
آأخ - -رون غ - -أدروأ أŸك - -أن وت - -رك - -وأ
مشصك Óعويصصأ ومعقدأ ‘ آأن وأحد
ي - -ت- -طّ- -ل- -ب ح- -ق- -أ ت- -دخ- -ل أ÷ه- -أت
أŸسصؤوولة ◊ّله بشصكل نهأئي سصوأء
ألسص -ل -ط -أت أÙل -ي -ة أي أل -ب -ل-دي-أت
أŸع- -ن- -ي- -ة أو أŸن- -ظ- -م -ة أل -وط -ن -ي -ة

للمجأهدين أو مديرية أÛأهدين
لو’ية أ÷زأئر ،أو وزأرة أÛأهدين
أل- -ت- -ي –رصس ع- -ل -ى ألسص Òأ◊سص -ن
Ÿثل هذأ أأ’مأكن ألتي Œمع حرأسس
أل -ذأك -رة وك -ذلك أب -ن-أء أÛأه-دي-ن
أل -ذي -ن ل -ه -م م -ك -تب خ -أصس ب-أŸق-ر
يسصتقبلون يوميأ كل أŸعني Úفيمأ
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -أل- -وث- -أئ- -ق وغÒه- -أ م -ن
أنشص -غ-أ’ت ه-ذه أل-ف-ئ-ة ،ك-م-أ ي-ل-ت-ق-ي
أÛأه -دون ي -وم-ي-أ ه-ن-أك ‘ إأط-أر
أع -م -أل -ه -م وت -وأصص -ل-ه-م م-ع أ÷ه-أت
أŸعنية.
وشصّ-دد ألسص-ي-د ب-ل-ع-زوق ع-ل-ى دع-وة
أ÷ه - - -أت أŸسص - - -ؤوول- - -ة ل- - -تسص- - -وي- - -ة
مسص -ت -ح -ق -أت ه-ذأ أŸق-ر ‘ ،أق-رب
وقت وعدم أنتظأر أك‡ Ìأ أنتظره
هؤو’ء طيلة هذه ألفÎة ألطويلة جدأ
ع -ل -ى أ÷م -ي -ع ،ك -ي ي -ع -م -ل ك -ل م-ن
ينضصوي –ت هذأ ألسصقف ‘ ،جو
هأدئ بعيدأ عن أي تشصنج خأصصة
بألنسصبة للمÎددين على هذأ أŸكأن
ألذين ’حظوأ بكل تأسصف ألوضصعية
أŸزري -ة أل-ت-ي ي-وج-د ع-ل-ي-ه-أ أŸق-ر،
جرأء مأ يÓقيه من غيأب ◊د أدنى
من أ’هتمأم من أ÷هأت أŸطلوب

أن تكون ‘ مقدمة ألوأقف Úعلى
ألتكفل به وفق أ’مكأنيأت أŸتأحة.
ونشص Òهنأ ،إأ ¤أن أŸبنى ألعتيد
Óسص-رة
يضص -م ع -دة م -ك -أتب ت -أب -ع-ة ل -أ
أل - -ث- -وري- -ة م- -ن ›أه- -دي- -ن وأب- -ن- -أء
أÛأه- - -دي- - -ن وأب- - -ن - -أء ألشص - -ه - -دأء
وأÙك- - -وم ع- - -ل - -ي - -ه - -م ب - -أ’ع - -دأم
وأŸنطقة أ◊رة ألذين يلتقون يوميأ
هنأك ،كمأ هنأك قأعة أجتمأعأت
ب-إأم-ك-أن-ه-أ أح-تضص-أن أل-نشصأطأت غÒ
أن- -ه- -أ غ Òم- -ه- -ي- -ئ- -ة وغ› Òه- -زة،
ج- - -درأن م- - -هÎئ - -ة ،ك - -رأسص - -ي م - -ن
ألبÓسصتيك قليلة جدأ أنعدأم منصصة
وعتأد ألسصمعي ألبصصري (ميكروفون،
مكÈأت ألصصوت).
وي- -تسص -أءل أل -ك -ث ،Òع -ن م -آأل ه -ذأ
أŸقر ألذي مأزأل –ت وصصأية كل
طرف يدعي بأنه تأبع له‡ ،أ ترك
أأ’م -ور ع -ل -ى ه -ذه أ◊أل-ة أل-ك-أرث-ي-ة
بدليل أن ألعمل ينتهي ويتوقف ‘
ح -دود ألسص -أع-ة أل-وأح-دة زوأ’ ع-ل-ى
أقصص -ى ت -ق -دي -ر ،أي أ÷م -ي -ع ي -ؤودي
نشص -أط -ه ‘ أل -ن -ه -أر ب -ف -ت-ح أل-ن-وأف-ذ
لÓسصتفأدة من ألنور ألطبيعي وقبل
ألثأنية يغأدر أ÷ميع أŸكأن نظرأ
لغيأب شصروط موأصصلة عمله ..كل
شص- -يء ي- -تّ- -م ب- -أل -ي -د أي ع -دم وج -ود
أ’عÓم أآ’‹ وغÒه من ضصروريأت
أŸرحلة وأŸعلومة.
و’ ي - -ط - -لب أل - -ع - -أم- -ل- -ون ه- -ن- -أك
أŸسص-ت-ح-ي-ل وإأ‰أ إأع-أدة ت-ه-ي-ئ-ة هذأ
أŸقر وفق مقتضصيأت ألعمل فقط
’ أك Ìو’ أقل وهذأ لفأئدة أ÷ميع،
خ - -أصص - -ة وأن - -ه ي - -وج - -د ‘ م - -وق - -ع
أسصÎأتيجي بأإ’مكأن أ’سصتفأدة منه
ل -ت Ó-م -ي -ذ أل -ث -أن -وي -أت أأ’م Òع -ب -د
ألقأدر ،عقبة ،فرأنز فأنون ،نأهيك
عن أ’بتدأئيأت وأŸتوسصطأت سصوأء
ب- -ع -رضس أأ’ف Ó-م أل -ث -وري -ة أو إأل -ق -أء
ﬁأضص- -رأت ك- -ل ي -وم ث Ó-ث -أء مسص -أًء..
وه-ذأ أل-نشص-أط ي-ن-درج ضص-م-ن ب-رن-أم-ج
وزأرة أÛأهدين ومديريأتهأ.

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

ألعدد
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أإثّر على قطاع إلتششغيل بالششلف
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تراجع نسشبة اŸششاريع ا’سشتثمارية الفÓحية واÿدماتية
’سش-ت-ث-م-اري-ة ت-رإج-ع-ا ك-بÒإ ب-ب-ل-دي-ات إلشش-ل-ف خÓ-ل
ع -رفت إŸشش-اري-ع إ إ
 ،2017حسشب إŸصش -ال -ح إŸع -ن-ي-ة ب-ال-ق-ط-اع‡ ،ا أإثIر ع-ل-ى ق-ط-اع إل-تشش-غيل
’قتصشادي وإÿدماتي خاصشة باŸناطق إلكÈى بالو’ية.
تنششيط إÛال إ إ

الششلف  /و.ي .أاعرايبي
على ألرغم من أإ’جرأءأت ألتحفيزية وألتسصهيÓت ألقأنونية ألتي منحتهأ ألدولة،
وآأليأت ألدعم أŸسصخرة لفأئدة تنشصيط ألقطأع أإ’ أن تفعيله ’زأل دون أŸسصتوى
خأصصة خÓل سصنة  ،2017حيث  ⁄تتعّد أŸشصأريع أإ’سصتثمأرية  60مشصروعأ ،حسصب
مسصؤوول وكألة ألÎقية وتطوير أإ’سصتثمأر بألو’ية ،وهذأ بأŸقأرنة مع ألسصنوأت
أŸنصصرمة يشص Òذأت أŸتحدث ،حيث سصجلت ‘ سصنة  ،2014مأ يفوق  210مشصروع
و‘ سصنتي  2015و ،2016مأ يتجأوز  30مشصروعأ حسصب أ◊صصيلة أŸسصجلة ألتي كشصف
عنهأ ذأت أŸسصؤوول أأ’ول بألوكألة ألذي أرجع هذأ ألÎأجع أإ ¤أرتبأط هذه أŸشصأريع
بألتنمية أŸسصتدأمة ،بأإ’ضصأفة إأ ¤إألغأء بعضس أأ’نشصطة أŸعروفة مثل ألنقل وقطأع
ألصصنأعة ألذي  ⁄يسصجل هو أآ’خر سصوى  30مشصروعأ فقط.
ومن جأنب آأخر ،فإأن ترشصيد ألنفأقأت وسصيأسصة ألتقشصف ألتي م ّسصت هذأ ألقطأع
ألتي يتطّلب أموأ’ طأئلة مع درأسصة أألسصوق وآأفأق أإ’حتيأجأت على ضصوء أŸعطيأت
أ◊ألية وألتي يركز عليهأ أŸسصتثمرون من خÓل مشصأريعهم أŸعتمدة.
هذه ألوضصعية أŸسصجلة تكشصف عن ضصعف كب ‘ Òأإ’سصتثمأر بألو’ية بألرغم من
أŸكأنة ألتي –تلهأ وأŸوقع أ÷غرأ‘ وألهيأكل ألقأعدية وألبنية ألتحتية ألتي تتوفر
ع-ل-ي-ه-أ أل-و’ي-ة ك-أل-ط-ري-ق ألسص-ي-أر شص-رق ـ غ-رب وأŸي-ن-أء وشص-ب-ك-ة أل-ط-رق-أت أل-و’ئية
وألوطنية مثل أŸسصلك ألوطني رقم  4و 11و ،19ألرأبط ب Úتنسس وو’يأت ألهضصأب
ألعليأ زيأدة على أŸطأر ألدو‹ Ãنطقة ألقوأسصمية بعأصصمة ألو’ية ،نأهيك عن توفر
ألعقأر خأصصة بألشصريط ألسصأحلي ألذي Áتد على مسصأفة 120كلم.
ألوضصعية أ◊ألية لقطأع أ’سصتثمأر أنعكسصت سصلبأ على قطأع ألتشصغيل وألنشصأط
أإ’جتمأعي بكأفة بلديأت ألو’ية ألتي مأزألت بحأجة أإ ¤أإقÓعة تنموية ‘ كل
ألقطأعأت خأصصة ألفÓحة وأÿدمأت وأŸؤوسصسصأت ألصصغÒة وألسصيأحة ألتي مأزألت
ترأوح نفسصهأ حسصب أŸعطيأت أŸتوفرة.

إنتعاشش أإجهزة دعم إلتششغيل بجيجل

“ويل حوا ‹  ٨آا’ف مششروع وانخفاضض البطالة بـ٪ ٧

تثم Úإ÷باية إÙلية بو’ية إŸدية

’ بديل عن –صشيل اŸوارد اŸالية

إط - -ل- -ع وإ‹ إŸدي- -ة إلسش- -ي- -د
ﬁم -د ب -وشش -م-ة Ãق-ر إÿزي-ن-ة
إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ل- -ل- -و’ي -ة ،ع -ل -ى
’رق-ام إل-ت-ي تضش-م-ن-ت-ه-ا إلسش-نة
إ أ
إŸال-ي-ة وغ-ل-ق إ◊سش-ابات للسشنة
إل - -ف - -ارط - -ة ،ب - -حضش - -ور رئ - -يسش
إÛلسش إلششعبي إلو’ئي وعدد
من إŸديرين إلتنفيذي.Ú

اŸدية:ع.علياÊ

قدم أم Úأÿزينة للو’ية أŸع Úمنذ
أشص-ه-ر حصص-ي-ل-ة ألسص-ن-ة أŸأل-ي-ة ب-أأ’رقأم

أÿأصصة بأإ’يرأدأت وألنفقأت أŸيزأنية
لسص - -ن- -ة  ،2017ح - - -يث ق- - -درت نسص- - -ب- - -ة
أسصتهÓك ألقروضس لهذه ألسصنة بـ 29
 ،%45,وأل-ت-ي ت-ب-ق-ى م-رشص-ح-ة لÓ-رتفأع
إأ ¤غأية نهأية ألثÓثي أأ’ول من سصنة
 .2018وم- -ن ج- -ه- -ت -ه أك -د أل -وأ‹ ع -ل -ى
ضص -رورة أل -ع -م -ل ع -ل-ى –صص-ي-ل أŸوأرد
أŸأل -ي -ة ل -ل -م -ي -زأن -ي -ة و–سص Úأ÷ب-أي-ة
أÙلية مع أ’سصتغÓل أأ’مثل للموأرد
بصصفة عقÓنية مع ألعمل على تطهÒ
م- -دون- -ة أŸشص- -أري -ع أل -ع -م -وم -ي -ة أ’ج -ل
أŸسص -أه -م -ة ‘ رف -ع نسص -ب -ة أسص -ت -هÓ-ك
ألقروضس ،مثّمنأ بهذه أŸنأسصبة جهود

موظفي قطأع أŸألية.
وتأبع وأ‹ أŸدية لكل أهتمأم مشصكلة
أل-ت-ذب-ذب أŸسص-ج-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة أل-ت-زويد
ع -م -ل -ي -ة أŸي -أه ألصص-أ◊ة ل-لشص-رب بـ 07
ب-ل-دي-أت ب-حضص-ور م-ع-أون-ي-ه أŸب-أشصرين،
إأ ¤جأنب مديرة أŸوأرد أŸأئية ومدير
وحدة أ÷زأئرية للميأه عقب ألتوقف
أ’ضص-ط-رأري لسص-لسص-ة أل-ت-م-وي-ن م-ن سصّد
غ- -ريب ن- -ح -و أŸدي -ة بسص -بب ع -طب ‘
ﬁرك ألدفع ألرئيسصي Ãحطة ألضصخّ
رقم .01
وتسصّ- -ب- -ب ه- -ذأ أŸشص- -ك- -ل ‘ وق- -وع
أعطأب على مسصتوى أŸضصخأت وهذأ
على مسصتوى بلديأت أŸدية ،حنأشصة،
حربيل ذرأع ألسصمأر ،سصي أÙجوب،
بن شصكأو ووأمري ،أأ’مر ألذي أسصتدعى
أتخأذ ألتدأب ÒألÓزمة من طرف شصركة
أ÷زأئ - -ري - -ة ل - -ل - -م- -ي- -أه قصص- -د إأصصÓ- -ح
أÙرك -أت أŸع-ط-ل-ة ودرأسص-ة إأم-ك-أن-ي-ة
خرت
دخولهأ حيز أÿدمة ‘ ،وقت سص ّ
ألصصهأريج أŸتنقلة بنحو أك Ìمن 25
شصأحنة لتغطية أ’حتيأجأت ألضصرورية
للموأطن ‘ ،Úح ّ” Úتسصط Òبرنأمج
تدخل عأجل وقتهأ أ’جل ضصمأن توفÒ
أŸي -أه ألصص -أ◊ة ل-لشص-رب ع-ل-ى مسص-ت-وى
أأ’ح -ي -أء أل -ت -ي ت -ع -رف ك-ث-أف-ة سص-ك-أن-ي-ة
معتÈة بكل من بلدية أŸدية وألبلديأت
أŸتضصررة.

جيجل :خالد .ع
سش -ج-لت ج-ي-ج-ل ،إن-خ-ف-اضش-ا م-ه-م-ا
للبطالة بنسشبة قدرت بـ 7باŸائة،
وأإرج - - -عت إŸدي - - -ري - - -ة إÙل - - -ي - - -ة
’طÓق
للتششغيل هذإ إ’نخفاضش إ
عديد إلورششات إلقائمة بالو’ية
وأإخرى كالطريق إلسشريع إلرإبط
ب Úم- -ي- -ن- -اء ج- -ن ج- -ن وإل -ع -ل -م -ة،
ومششروع إ‚از رصشيف للحاويات
Ãي - -ن - -اء ج- -ن ج- -ن وورشش- -ة إ‚از
م- -ركب إ◊دي- -د وإلصش -لب ب -ب Ó-رة
باŸيلية ،مذكرة أإن معدل إلبطالة
ك- - -ان يÎإوح م- - -ا ب 9,5 Úإ10 ¤
’خÒة.
باŸائة ‘ إلسشنوإت إ أ
فقد أطلق ألصصندوق ألوطني للتأمÚ
ع -ل -ى أل -ب -ط-أل-ة ،ب-أ’ت-ف-أق م-ع م-دي-ري-ة
ألتكوين أŸهني بجيجل ،مبأدرة لتأهيل
ألشص -ب -أب Ÿدة شص -ه -ر م -ن أل -رأغ -ب‘ Ú
أ◊صص -ول ع -ل -ى أل -دع -م م-ن ألصص-ن-دوق،
وأ◊صصول على مؤوهل ،وهذه أأ’خÒة
حسصب م -دي-ر ألصص-ن-دوق ج-أءت م-ك-م-ل-ة
للتسصهيÓت أŸمنوحة من قبل أ÷هأز،
لفأئدة ألشصبأب مأ فوق  30سصنة ،وألعمل
على مسصأعدتهم للتأقلم وكسصب خÈة ‘

أŸيدأن ،بأإ’ضصأفة إأ ¤أ◊صصول على
شصهأدة مؤوهلة“ ،كن من إأكمأل أŸلف
أŸتعلق بألدعم أŸأ‹.
وق-أم صص-ن-دوق أل-ت-أم Úع-ل-ى أل-ب-ط-أل-ة
م -ن -ذ نشص -أت -ه ،ب-ت-م-وي-ل  2071مشصروع،
أسص ُ-ت -ح -دث ع -ل-ى إأث-ره-أ  6097منصصب
” إأحصصأء  54صصأحب مشصروع
عمل ،و ّ
معني Úبأإ’جرأء أ÷ديد ،أŸتمثل ‘
أإعأدة جدولة ألديون بألنسصبة أ’صصحأب
أŸشص -أري -ع أل -ذي-ن ّ” “وي-ل-ه-م ق-ب-ل 06
مأرسس  ،2011وفق أ’تفأقية أÈŸمة
ب Úألصص -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -أم Úع -ن
ألبطألة وألوكألة ألوطنية لدعم تشصغيل
ألشصبأب وأŸؤوسصسصأت ألبنكية ألعمومية.
ك -م -أ كشص -فت أرق-أم أل-وك-أل-ة أل-وط-ن-ي-ة
لدعم ألشصبأب ،وجود  5784ملف ‡و’
من قبل هذه أأ’خÒة ،وهو مأ سصمح
ب -أسص -ت-ح-دأث  14829م -نصصب ع -م -ل،
أبرزهأ ‘ قطأع أÿدمأت بنسصبة 20
ب -أŸأئ -ة ،وت -ل -ي -ه-أ ألصص-ن-أع-ة وأأ’شص-غ-أل
ألعمومية ،حيث أن قطأع ألفÓحة بدأ
ي -ع -رف ‰وأ ك -بÒأ م -ق -أرن-ة ب-ألسص-ن-وأت
أŸأضصية ،أين وصصل عدد أŸؤوسصسصأت
أŸسصتحدثة وأŸمولة ‘ أÛأل 894
م -ل -ف -أ ،ك -م -أ ّ” “وي-ل  3688م-ل-فأ ‘
ألتكوين ألتأهيلي.
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لخضصاع الفلسصطينيÚ
ترامب يلعب ورقة اŸال إ

السسلطة الفلسسطينية :القدسس ليسست للبيع
لم -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب ،إا ¤ال-فصص-ل ال-ث-ا ،Êم-ن خ-ط-ة ت-ع-اط-ي-ه م-ع م-ل-ف ال-ن-زاع
ان -ت -ق -ل ال -رئ -يسس ا أ
لرغام السصلطة الفلسصطينية للعودة إا ¤طاولة
لسصرائيلي ،مسصتخدما اŸال كورقة ابتزاز إ
الفلسصطيني ا إ
اŸفاوضصات ،ورد الفلسصطينيون بأان «القدسس ومقدسصاتها ليسصت للبيع».
ا÷انب.Ú
واأضس- -اف ان اع- -ت- -ب -ار ت -رامب ال -ق -دسس
ع -اصس -م -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل ا’إسس-رائ-ل-ي /ون-ق-ل
سسفارة بÓده اإ ¤القدسس ,وكذلك قرار
«ح - -زب ال - -ل - -ي- -ك- -ود» ب- -ف- -رضس ال- -ق- -ان- -ون
ا’إسسرائيلي على اŸسستوطنات ‘ اأراضسي
دولة فلسسط ÚاÙتلة يعني اأنه  ⁄يعد
هناك ما Áكن التفاوضس بشساأنه ,حيث
–ول الوضسع من التفاوضس اإ ¤ا’إمÓء
ب- -ي- -ن- -م- -ا ‘ ال- -وقت ذات- -ه ي- -ه- -دد ت- -رامب
فلسسط Úبقطع اŸسساعدات ‘ حال عدم
قبول ا’إمÓءات».

هدد ترامب بوقف اŸسساعدات اŸالية
السسنوية التي تقدمها الو’يات اŸتحدة
ل -لسس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وق-ال ت-رامب ‘
ت- - -غ - -ري - -دة ل - -ه ع - -ل - -ى «ت - -وي »Îاأمسس ،اإن
«واشس -ن-ط-ن ت-ع-ط-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úم-ئ-ات
اÓŸي Úمن الدو’رات سسنويا و’ تنال اأي
ت -ق -دي -ر اأو احÎام..ه -م ’ ي -ري-دون ح-ت-ى
التفاوضس على اتفاقية سسÓم طال تاأخرها
مع اإسسرائيل».
وزع- -م اأن ال- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ’ Úي -ري -دون
السسÓم قائ« ÓطاŸا اأن الفلسسطيني Úما
ع -ادوا ي -ري -دون ال -ت -ف -اوضس ع -ل-ى السسÓ-م
Ÿاذا ينبغي علينا اأن نسسدد لهم اأيا من
هذه اŸدفوعات اŸسستقبلية الضسخمة؟».

ابتزاز سصياسصي

الرئاسصة الفلسصطينية ترد

و‘ اأول رد فعل لها ،اأكدت الرئاسسة
الفلسسطينية اأن القدسس «ليسست للبيع»,
بعد تهديدات الرئيسس ا’أمريكى دونالد
ت- - -رامب ب - -وق - -ف اŸسس - -اع - -دة اŸال - -ي - -ة
ا’أمريكية للسسلطة الفلسسطينية.
وق - -ال اŸت - -ح - -دث ب - -اسس- -م ال- -رئ- -اسس- -ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ن-ب-ي-ل اب-و ردي-ن-ة ‘ تصسريح
للصسحافة اأمسس ،ان القدسس ومقدسساتها
ليسست للبيع ’ بالذهب و’ بالفضسة.
وسسبق تهديد ترامب بسساعات تهديد
السسفÒة ا’أمريكية با’أ· اŸتحدة نكي
هيلي باأن بÓدها سستوقف مسساهماتها
اŸال -ي -ة ل-وك-ال-ة غ-وث وتشس-غ-ي-ل الÓ-ج-ئÚ
ال- - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي( Úاأون - -روا) ’إج - -ب - -ار
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي Úع -ل -ى ال-ع-ودة اإ ¤ط-اول-ة
اŸفاوضسات مع ا’سسرائيل.Ú
وال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة ه -ي اأك Èم -ان -ح
ل Ó-أون -روا ,وت -ق -ول ال -وك-ال-ة ان واشس-ن-ط-ن
تعهدت بحوا‹  370مليون دو’ر بداية
من عام .2016
واأدان ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ون ت-ه-دي-د ال-رئ-يسس
ا’أم- - -ري- - -ك - -ي دون - -ال - -د ت - -رامب ب - -وق - -ف

اŸسس - -اع - -دات اŸال - -ي - -ة ،وق - -الت ح- -ن- -ان
عشسراوي عضسو اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير الفلسسطينية ردا على ذلك «لن
نخضسع لÓبتزاز».

عريقاتﬁ:اولة اجبارنا على
تقبل المÓءات «لن Œدي»

وقال صسائب عريقات اأم Úسسر اللجنة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-مة التحرير الفلسسطينية
باأن ﬁاولة اأمريكا و سسلطات ا’حتÓل
ا’سس - -رائ- -ي- -ل- -ي ف- -رضس ا’إمÓ- -ءات ع- -ل- -ى
فلسسط Úوﬁاولة اإجبارها على تقبل هذه
ا’إمÓءات «لن Œدي».
واوضسح عريقات ‘ حوار خاصس لشسبكة
«سس- -ي ان ان» ا’أم- -ري -ك -ي -ة اأمسس ،ان ه -ذا
النهج يضسعف دور اŸعتدل ‘ ÚاŸنطقة
ويقوي موقف اŸتشسددين ,مشسÒا اإ ¤اأن
ال-رئ-يسس ا’أم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ت-خلى
ع- -ن م- -ب -داأه ,ح -يث اأك -د ‘ السس -اب -ق اأن -ه
سسيتوصسل اإ ¤اتفاق يحظى بقبول من

الصصحراء الغربية

م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،اع -تÈت ح -رك-ة ح-م-اسس
اأمسس ،ال- -ت -ه -دي -دات ا’أم -ري -ك -ي -ة ب -ق -ط -ع
اŸسس - -اع - -دات اŸال - -ي - -ة ع - -ن السس - -ل- -ط- -ة
ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة «اب-ت-زاز سس-ي-اسس-ي» ،وق-الت
ا◊ركة ‘ بيان على لسسان الناطق باسسمها
ف- -وزي ب- -ره- -وم ان «ت- -ه -دي -دات ال -رئ -يسس
ا’أم - -ري - -ك - -ي دون - -ال - -د ت - -رامب ب - -ق - -ط- -ع
اŸسس -اع -دات ع-ن السس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
ح -ت -ى ت -ع -ود ل-ل-م-ف-اوضس-ات م-ع ا’ح-تÓ-ل
ابتزاز سسياسسي».
واأضساف برهوم اأن التهديد ا’أمريكي
«يعكسس السسلوك الهمجي ‘ التعامل مع
ع -دال -ة ال -قضس -ي -ة ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة وح-ق-وق
شسعبنا».

مقتل فتى فلسصطيني

م - -ي - -دان - -ي - -ا ،اأع - -ل - -نت وزارة الصس- -ح- -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة اأمسس ،ع -ن م -ق -ت -ل ف-ت-ى
ف -لسس -ط -ي -ن -ي ب -رصس -اصس ج -يشس ا’إح-تÓ-ل
ا’إسس-رائ-ي-ل-ي ‘ م-دي-ن-ة رام ال-ل-ه ب-الضس-ف-ة
الغربية .وذكرت الوزارة ‘ ,بيان صسحفي
لها ,اأن الفتى مصسعب التميمي ( 17عاما)
ق -ت -ل ب-رصس-اصس ق-وات ا’إح-تÓ-ل ‘ ق-ري-ة
(دير نظام) شسمال مدينة رام الله.

حراك اسسبا Êكثيف Ÿسساندة الشسعب الصسحراوي وقضسيته العادلة
كثفت ا◊ركة ا’سسبانية للتضسامن مع
الشسعب الصسحراوي طيلة سسنة  2017من
مظاهر اŸسساندة و ا’لتزام ا ¤جانب
الشسعب الصسحراوي ا ¤ان يسسÎجع كامل
ح- -ق- -وق- -ه واسس- -ت- -قÓ- -ل -ه م -ن خ Ó-ل ع -دة
نشساطات دعم ومسساندة ع Èجميع اأنحاء
اسسبانيا.
وقد حرصست هذه ا◊ركة التي تتاألف
م- -ن ج- -م- -ع- -ي- -ات صس- -داق- -ة و›م -وع -ات
ب -رŸان -ي -ة واأح -زاب سس -ي -اسس -ي -ة و ف-ن-انÚ
وغÒه -ا م -ن م -ك-ون-ات اÛت-م-ع اŸد,Ê
ان -طÓ-ق-ا م-ن ق-ن-اع-ت-ه-ا ب-ع-دال-ة ال-قضس-ي-ة
الصسحراوية منذ عدة سسن ,Úعلى العمل
ب  Ó- -ه - -وادة وع - -ل - -ى ك - -اف - -ة ا’صس- -ع- -دة,
ا’نسس-ان-ي-ة و ال-ث-ق-اف-ي-ة و السس-ي-اسس-ي-ة ,من
اأجل دعم قضسية شسعب › Èعلى اŸنفى
من اأزيد من  40سسنة.
وشسهدت اسسبانيا تنظيم حمÓت توعية
و م -ظ-اه-رات اح-ت-ج-اج-ي-ة ون-دوات و ك-ذا
اأنشس- -ط- -ة ث- -ق- -اف- -ي- -ة م -ن ط -رف ا◊رك -ة
ا’سس-ب-ان-ي-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ’ سس-يما التنسسيقة
ا’سسبانية للتضسامن مع الصسحراء الغربية
و ال- -ت- -ي “ث- -ل ال- -ن- -واة ا’أسس -اسس -ي -ة ل -ه -ذه
ا◊ركة.
وب -ال -ف -ع -ل ف -ق -د ” خ Ó-ل سس -ن -ة 2017
ت -ن -ظ -ي -م ›م -وع-ة م-ن ال-نشس-اط-ات م-ن-ه-ا
الطبعة ا’أو ¤للمهرجان الدو‹ للسسينما
ب-الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة (‘ صس-ح-را) Ãدريد
وال- -ذي ك- -ان ي- -ن- -ظ- -م ع- -ادة Ãخ- -ي- -م- -ات
الÓجئ Úالصسحراوي.Ú

تنديد واسصع

وندد ا’سسبان بشسدة Ãحاكمة ›موعة
سسجناء الراأي الصسحراويı Úيم اكدË
ازيك والتي جرت خÓل شسهر جويلية
ال - -ف - -ارط .و ‘ ه- -ذا الصس- -دد ,ن- -ظ- -مت
التنسسيقية ا’سسبانية للجمعيات الصسديقة
م -ع الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة Œم-ع-ا ك-بÒا ‘
السساحة اŸركزية (بويرتا ديل سسول)
Ãدريد من اأجل التنديد بهذه اÙاكمة
اŸليئة باıالفات القانونية فيما طالب

ن - -واب م- -ن ع- -دة اأح- -زاب (ك- -ومÈوم- -يسس
وال -يسس -ار ا÷م -ه -وري ال -ك-ت-ال-و Êوا◊زب
ال -ب-اسس-ك-ي ب-ي-ل-دو و ب-ودÁوسس) ب-اإل-غ-ائ-ه-ا
وبا’إفراج عن كافة السسجناء السسياسسيÚ
الصس - -ح - -راوي Úال - -ق - -اب- -ع ‘ Úالسس- -ج- -ون
اŸغربية.
كما اأكدت منظمات اأخرى مثل اأرضسية
ت -ي -نÒي -ف-ي ل-دع-م الشس-عب الصس-ح-راوي اأن
ا’أحكام القاسسية الصسادرة ضسد هوؤ’ء
النشسطاء اŸدافع Úعن حقوق ا’نسسان ما
هي ا’ ﬁاولة لتخويف الصسحراوي‘ Ú
ا’أراضسي التي يحتلها اŸغرب.
واعتÈت التنسسيقية الوطنية ا’سسبانية
ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي- -ات الصس- -دي- -ق- -ة م- -ع الشس- -عب
الصسحراوي اأن ا’أحكام القاسسية الصسادرة
ضس -د م -ع -ت -ق-ل-ي اأك-د Ëاإي-زيك «ه-ي م-ث-ال
لكراهية النظام اŸغربي للنضسال السسلمي
للشسعب الصسحراوي» ،موؤكدة من جديد اأن
ه -ذه اÙاك -م -ة «ه -ي سس -ي -اسس -ة م -ب -ن -ي -ة
حصس -ري -ا ع -ل -ى اعÎاف -ات م -ن-ت-زع-ة –ت
التعذيب وسسوء اŸعاملة» .
ك -م -ا صس -ادقت ال -ع-دي-د م-ن الŸÈان-ات
اÙلية على غرار جزر البليار و نافار و
كانتابري و كاتيل اإي ليون و بÓد الباسسك

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

و غÒه -م ع-ل-ى ب-ي-ان-ات م-وؤسسسس-ات-ي-ة سس-ن-ة
 2017دعت من خÓلها اإ ¤احÎام حقوق
ا’نسسان ‘ ا’أراضسي الصسحراوية اÙتلة
و ن - -ددت ب - -ا’سس- -ت- -غÓ- -ل غ Òالشس- -رع- -ي
لÌواتها الطبيعية.

مظاهرة  11نوفم :Èاسصتفتاء
لن
تقرير اŸصص...Òا آ

ت-ع-ت Èم-ظ-اهرة  11ن-وف-م Èاأح-د اأه-م
ا’أحداث التي نظمتها ا◊ركة ا’إسسبانية
للتضسامن مع القضسية الصسحراوية بحيث
خرج اآ’ف ا’أشسخاصس ا ¤شسوارع مدريد
للمطالبة بتنظيم اسستفتاء تقرير اŸصسÒ
‘ الصسحراء الغربية ‘ اأقرب ا’آجال.
وي-ن-ظ-م ه-ذا ا◊دث السس-ن-وي ل-ل-ت-ن-دي-د
با’تفاقات الثÓثية اÈŸمة Ãدريد ‘
 14نوفم 1975 Èوالتي من خÓلها تنازلت
اإسسبانيا عن ا’إقليم الصسحراوي للمغرب و
موريتانيا.
وت- - -ه- - -دف ه- - -ذه اŸظ- - -اه - -رة ,حسسب
اŸنظم ,Úلتكون وسسيلة لتسسليط الضسوء
اأك Ìعلى القضسية الصسحراوية و ‘ نفسس
ال -وقت ف -رصس -ة ل -ت -وج -ي -ه ن-داء –سس-يسس-ي
للراأي العام الدو‹ للتنبيه حول الوضسعية
ا◊الية للسسكان الصسحراوي.Ú
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قال إان ليبيا ل تسصتطيع –مل أاعباء Ãفردها

السسراج :نسسعى إ’عادة اŸهاجرين إا ¤أاوطانهم
ق -ال رئ -يسس اÛلسس ال -رئ -اسس -ي ف -ائ -ز
السسراج ،اأمسس ،اإن ليبيا تسسعى اإ ¤اإعادة
اŸه- -اج- -ري- -ن اإ ¤اأوط- -ان -ه -م ،م -وؤك -دا اأن
«ال-وضس-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-اأن ي-ك-ون-وا ‘ دول-هم
ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-ن-م-ي-ت-ه-ا اأو م-غ-ادرت-ها ‘
ظروف طبيعية دون اÿوضس ‘ مغامرات
ﬁفوفة باıاطر».
واأضس -اف السس -راج ‘ ،ب -ي -ان صس -ادر ع-ن
اÛلسس الرئاسسي اأن «ليبيا بلد عبور،
ورغم صسعوبة الظرف الذي “ر به اأخذت
على عاتقها رعاية عشسرات ا’آ’ف من
اŸهاجرين» ،موؤكدا اأن «ليبيا ’ تسستطيع
–م-ل اأع-ب-اء ه-ذا اŸل-ف ال-ث-ق-ي-ل ب-ح-م-له
ا’أمني وا’إنسسا Êوا’قتصسادي لوحدها،
وي - -جب ع - -ل - -ى دول اŸصس - -در واŸقصس - -د
التعاون فيه».
واأبدى السسراج لدى اسستقباله  ،الوزير
اŸفوضس اŸكلف بشسوؤون الكونغولي‘ Ú
اÿارج وال- -وف- -د اŸراف- -ق ل- -ه ،اإÁان -وي -ل
ايلونغا انقوي كاصسونغو ،اسستعداد ا÷هات
اıتصسة تسسهيل مهمة عودة اŸهاجرين
اإ ¤ب- - - -ل- - - -دان- - - -ه- - - -م ،مشسÒا اإ ¤اأن وزارة
اÿارجية بحكومة الوفاق الوطني سستتو¤
اŸسساهمة ‘ تذليل ا’إجراءات اÿاصسة
بعودتهم.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال ال -وزي -ر ال -ك -ون-غ-و‹
ك -اصس -ون -غ -و ،اإن اأح -د اأسس -ب-اب زي-ارت-ه ه-و
ا’لتقاء باŸهاجرين غ Òالشسرعي Úمن
بÓده والطلب منهم العودة الطوعية اإ¤
بلدهم.
واتفق الطرفان على اأن «الوقت حان
ل- -ت- -ن- -م -ي -ة ع Ó-ق -ات ت -ع -اون وع -ودة زخ -م
العÓقات اإ ¤وضسعها الطبيعي».
‘ سسياق اآخر ناقشس اŸبعوث ا’أ‡ي
اإ ¤ل -ي -ب -ي-ا غسس-ان سسÓ-م-ة ون-ائ-ب-ت-ه م-اري-ا

ريبÒو ،امسس ،مع رئيسس النيجر ﬁمدو
ايسس- -وف -و ،ا’أوضس -اع ا’أم -ن -ي -ة وال -ع -م -ل -ي -ة
السسياسسية ‘ ليبيا.
وق-الت ال-ب-ع-ث-ة ا’أ‡ي-ة ل-دى ل-ي-ب-ي-ا عÈ
صس -ف -ح -ت -ه -ا ال -رسس -م -ي -ة Ãوق -ع ال-ت-واصس-ل
ا’جتماعي ««فيسسبوك» ،اإن اإيسسوفو اأكد
دعمه ’إنهاء ا’أزمة بشسكل سسريع.
واج -ت -م -ع اŸب -ع -وث ا’أ‡ي اإ ¤ل -ي -ب-ي-ا
غسس -ان سس Ó-م -ة ،وب -رف-ق-ت-ه ن-ائ-ب-ت-ه م-اري-ا
ريبÒو ،مع وزير خارجية النيجر اإبراهيم
ي -اك -ب -و ،ل -ب -حث ت -ط-ورات ا’أزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
ومكافحة الهجرة غ Òالشسرعية.
وك -ان رئ -يسس اÛلسس ال -رئ -اسس-ي ف-ائ-ز
السس- -راج ،ق- -ال خÓ- -ل اسس- -ت- -ق -ب -ال -ه Ãق -ر
اÛلسس Ãدي- - -ن - -ة ط - -راب - -لسس ،ال - -وزي - -ر
اŸفوضس اŸكلف بشسوؤون الكونغولي‘ Ú
اÿارج وال- -وف- -د اŸراف- -ق ل- -ه ،اإÁان -وي -ل
ايلونغا انقوي كاصسونغو ،اإن ليبيا تسسعى
اإ ¤اإع- -ادة اŸه- -اج- -ري- -ن اإ ¤اأوط- -ان- -ه -م،
›ددا رفضسها توط Úهوؤ’ء بشسكل دائم.

ليرانية
مظاهرات مضصادة مؤويدة للحكومة ا إ

طهران :أاعداء اÿارج وراء ا’حتجاجات العنيفة
اع -تÈت اإي -ران
اأن اأع- -دائ -ه -ا م -ن
اÿارج ي - -ق - -ف - -ون
وراء ا’حتجاجات
ال- -ع- -ن- -ي- -ف -ة ال -ت -ي
ت - -ع - -رف- -ه- -ا م- -ن- -ذ
اأسس -ب -وع ،وح -ذرت
اÙت - - -ج Úم - - -ن
ال - -ت - -ع - -دي ع- -ل- -ى
اŸمتلكات
العمومية ،ويواجه
ع -دد م -ع -ت‡ Èن
األ - -ق - -ي ع- -ل- -ي- -ه- -م
ال- -ق- -بضس ع -ق -وب -ة
ا’إعدام.
خرجت ‘ مدن اإيرانية ،اأمسس ،عدة
م -ظ -اه -رات م -وؤي -دة ل -ل -ن -ظ -ام وم-ع-ارضس-ة
ل-ل-م-ظ-اه-رات ا’ح-ت-جاجية ضسد سسياسسات
ا◊ك- -وم- -ة ،ب- -ي -ن -م -ا ت -وع -دت السس -ل -ط -ات
اŸتظاهرين الذين يثÒون الفوضسى.
ورفع اŸتظاهرون الداعمون للحكومة،
شس-ع-ارات ت-ط-الب Ãح-اك-م-ة م-ن سس-م-وه-م
مثÒي الفتنة وجابوا شسوارع مدن كل من
ا’أهواز وكرمنشساه واإيÓم وبوشسهر وخرم
اآباد وجرجان وقم ومدن اأخرى.
ياأتي ذلك ،بينما قال قائد قوى ا’أمن
الداخلي ‘ اإيران العميد حسس ÚاأشسÎي
اإن- -ه ” اإبÓ- -غ ج- -م -ي -ع ق -ادة الشس -رط -ة ‘
ﬂتلف اÙافظات بالتعامل ا◊ازم مع
م-ن يسس-ت-ه-دف اŸنشس-اآت ال-ع-ام-ة وي-ح-دث
الفوضسى ،ورصسد –ركاتهم على ا’أرضس
وعلى وسسائل التواصسل ا’جتماعي.
وت -واصس -لت ا’ح -ت-ج-اج-ات ‘ ع-دد م-ن
اŸدن ا’إيرانية ومنها العاصسمة طهران،
وارتفاع عدد القتلى ‘ اŸظاهرات التي
تفجرت اÿميسس اŸاضسي اإ 22 ¤قتي.Ó

اعتقال اŸئات

واأع -ل-نت اأج-ه-زة ا’سس-ت-خ-ب-ارات اأن-ه ”
اع - -ت - -ق - -ال ع - -دة اأشس - -خ - -اصس م - -ت - -ه - -مÚ
باŸسسوؤولية عما وصسفتها با’ضسطرابات،
مشسÒة اإ ¤اأن ا’حتجاجات –ولت اإ¤
اأع- -م- -ال ع- -ن- -ف «بسس- -بب وج -ود ع -ن -اصس -ر
مشسبوهة وعدوانية».
وكان نائب حاكم طهران قال اإن اأكÌ
م- -ن  450شس-خصس-ا اع-ت-ق-ل-وا ‘ ال-ع-اصس-مة
خÓل  3اأيام بينما اعتقل مئات اآخرون
‘ جميع اأنحاء البÓد ،وقال مسسوؤول ‘

ال -قضس -اء اإن ب -عضس -ه -م ق -د ي-واج-ه ع-ق-وب-ة
ا’إعدام.
وق -ال م -رشس -د ال -ث -ورة ا’إي -ران -ي -ة ع-ل-ي
خ - -ام- -ن- -ئ- -ي اأن م- -ن اأسس- -م- -اه- -م «اأع- -داء»
ا÷مهورية ا’إسسÓمية يقفون وراء اإثارة
ا’ضسطرابات ‘ اأرجاء البÓد .وقال ‘
اأول تعليق له على اŸظاهرات اإنّ اأعداء
اإيران اسستخدموا اأدوات ﬂتلفة -منها
اŸال والسسÓ- - -ح والسس - -ي - -اسس - -ة واأج - -ه - -زة
اıابرات’ ،إثارة مشساكل للبÓد.

قلق دو‹ وتصصعيد أامريكي

واأفادت مصسادر دبلوماسسية باأن وزير
اÿارج -ي -ة الÎك-ي م-ول-ود ج-اويشس اأوغ-ل-و
اأجرى مباحثات هاتفية مع نظÒه ا’إيراÊ
ﬁم -د ج -واد ظ -ري-ف ت-ن-اولت ال-ت-ط-ورات
ا’أخÒة ‘ اإي - - -ران.و‘ ب - - -اريسس ،ق - - -الت
الرئاسسة الفرنسسية اإن اإÁانويل ماكرون
اأع- -رب ع -ن ق -ل -ق -ه بشس -اأن ال -ت -ط -ورات ‘
اإيران ،ودعا روحا Êاإ ¤ضسبط النفسس.
من جانبه ،اأعرب ا’أم Úالعام لÓأ·
اŸت -ح -دة اأن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيشس ع-ن اأسس-ف-ه
لسس-ق-وط ق-ت-ل-ى ‘ ا’ح-ت-ج-اج-ات ب-اإيران،
وطالب السسلطات ا’إيرانية باحÎام حق
الشسعب ا’إيرا ‘ Êالتظاهر سسلميا ،وهي
ال -دع -وة ن -فسس -ه -ا ال -ت -ي صس -درت ع-ن دول
غربية عدة.
‘ اŸق - - -اب- - -ل اأصس- - -درت واشس- - -ن- - -ط- - -ن
تصس - -ري - -ح - -ات م- -ت- -ت- -ال- -ي- -ة م- -ن- -ذ ان- -د’ع
ا’حتجاجات ‘ اإيران وسسقوط اأك Ìمن
عشس -ري -ن ق -ت -ي  ،Ó-تصسب ك -ل -ه -ا ‘ ان-ت-ق-اد
النظام ا’إيرا Êوتاأييد ا’حتجاجات.
وكان الرئيسس دونالد ترمب اأعرب ‘
ع - -دة ت - -غ - -ري - -دات ع- -ل- -ى ت- -وي Îدع- -م- -ه
للمحتج.Ú
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اŸشساركون ُيجمعون على ‚اح ملتقى السسرد بسسكيكدة

رفع توصسيات إلدارة قصسر الثقافة بÎسسيم اŸلتقى والعمل على اسستمراره

الدكتور قريبع رشسيد من جامعة قسسنطينة لـ «الشسعب»:

«الوجود بالكتابة» دراسسة ‘ Œربة
الكتابة لدى بعضض الكاتبات ا÷زائريات

قال الدكتور قريبع رشسيد ‘ مداخلته اŸوسسومة بـ « الوجود بالكتابة دراسسة ‘ Œربة الكتابة لدى بعضض
ال -ك -ات -ب -ات ا÷زائ-ري-ات « ،ان» ال-ن-ق-اد ت-ع-رضس-وا ب-ال-دراسس-ة Ÿا ت-ك-ت-ب-ه اŸرأاة وت-راوحت م-واق-ف-ه-م ب Úمشس-ج-ع
ومسستهجن و ⁄تفلت النصسوصض من الغربال الذي اسستعمله هؤو’ء لفرز هذا ا’بداع» ،والواقع كما أاوضسح « ان
التصسورات النقدية التي حاولت ا’قÎاب من إاشسكالية ا’دب النسسائي قصسد معا÷تها واسستخÓصض ما تتوفر
’بداعية التي انتجت هذا اللون من ا’دب تنزع ا ¤رفضض هذا
عليه من سسمات مفيدة وتلك اŸنظورات ا إ
اŸصسطلح الذي يجزئ فعل ا’بداع».

’دبية،
’سساتذة اÙاضسرون والوجوه ا أ
أاجمع ا أ
ال-ذي-ن حضس-روا ع-رسض قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون
بسس -ك -ي -ك-دة ،اŸت-م-ث-ل ‘ اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول
السسرد ا÷زائري ‘ طبعته ا’و ،¤على ‚اح
’دب-ي-ة ،واخ-ت-ت-ام-ه-ا ل-ل-ف-ع-ال-يات
ه-ذه اŸب-ادرة ا أ
الثقافية الهامة بالو’ية للسسنة اŸنقضسية ،و‘
أاجواء احتفالية ‡زوجة Ãوسسيقى شسجية من
أاداء فرقة قصسر الثقافة ” ،تكر ËاŸشساركÚ
بهذا اŸوعد ا’دبي الواعد ،وتوزيع الشسهادات
الشسرفية.
سسكيكدة :خالد العيفة
كان قبل ذلك رفع التوصسيات التي أاعدت من قبل
لسساتذة اÙاضسرين ،مشسهود لهم
÷نة مكونة من ا أ
بالتمرسص ‘ هذا اÛال الدبي ،ان تسسعى إادارة
ال -قصس -ر ع-ل-ى ت-رسس-ي-م ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
اسستمرارية اŸلتقى ،لكي يعطي ثماره اŸسستقبلية
لسسراع
لجل تفعيل اŸلتقى ترى اللجنة ا إ
الكيدة ،و أ
‘ اŸبادرة ‘ تنظيم مسسابقة وطنية ‘ الكتابة
السسردية ،مع تخصسيصص جوائز –فيزية ‘ ›الت
«ال- -رواي- -ة ،ال -قصس -ة ،وال -قصس -ة ال -قصسÒة» ،وم -ن بÚ
ال -ت -وصس -ي -ات ال -ه -ام -ة اŸط -ال -ب-ة ب-دراسس-ة الع-م-ال
السسردية للروائية ا÷زائرية» ‚ية عب ‘ »Òالدورة
اŸقبلة للملتقى ،مع دراسسة النصسوصص التي احتفت
بسسكيكدة كفضساء مكا ،Êكما أاوصست ذات اللجنة
بتكر Ëشسخصسية سسردية وطنية ،وترسسيم ÷نة علمية
تسسهر على اختيار ﬁاور اŸلتقى ،وتقوم Ãهام
التنظيم والرقي به ‘ الدورات اŸقبلة.
من جانبه ،صسرح نور الدين بودماغ مدير قصسر
الثقافة والفنون « تنوعت أاشسغال اŸلتقى الوطني
للسسرد ا÷زائري اŸنظم من طرف قصسر الثقافة
Óسس- -ات- -ذة و ال -دك -ات -رة
لسس- -ك- -ي- -ك- -دة ÃداخÓ- -ت ل - -أ
لضسافـة إا¤
اŸشسارك Úمن ﬂتلف ربوع الوطن با إ
قراءات قصسصسية كانت متبوعة Ãناقشسات من طرف
ا◊ضس -ور ال -ك -ر Ëزادت اŸوضس -وع ث -راء و ارت -ك-زت

خاصسة على الكتابة النسسوية ‘ السسرد ا÷زائري
على اعتبار أان اŸكرم ‘ هذا اŸلتقى وجه نسسوي
تأالق ‘ سسماء الروايـة ا÷زائرية والعاŸيـة ‡ثلـة ‘
شسخصص الروائيـة ا÷زائرية القديرة «زهور ونيسسي»،
كمـا خلصست أاشسغـال هذا اŸلتقى ‘ النهـايـة إا¤
جملـة من التوصسيات الهـامـة».
تضس -م -ن اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ع -رف مشس -ارك-ة ن-وع-ي-ة
Óسساتذة ،على غرار الدكتور يوسسف وغليسسي ،وليد
ل أ
بوعديلة ،سسفيان بوعنيبة وﬁمد كعوان ،جلسسات
نقدية “حورت مضسامينها حول اŸنظور السسردي
وأاشسكال السسرد ،الرواية ا÷ديدة ..التجديد التحول
القطيعة ،الرواية ا÷زائرية ا◊ضسور واÿصسائصص،
لسسلوبي ‘ السسرد ا÷زائري اŸعاصسر،
التجريب ا أ
التناصص التاريخي ‘ رواية «سسيد اÿراب» لكمال
ق -رور ،وق -د نشس -ط-ه-ا أاسس-ات-ذة ودك-ات-رة ،ع-ل-ى غ-رار
لم Úب -ح -ري ،حسسÚ
ال- -ي- -م Úب -ن ت -وم -يﬁ ،م -د ا أ
لح -م-ر ،ح-ب-يب م-ونسس-ي ورشس-ي-د
خ -م -ري ،ف -يصس -ل ا أ
قريبع.
لجابة على إاشسكالية دائرة
أاشسغال اŸلتقى حاولت ا إ

السسرد ‘ شستى أانواعه ،التي ل تزال تتسسع يوما بعد
يوم ،كما أاوضسحت اللجنة العلمية للملتقى التي على
رأاسس -ه -ا الشس -اع -ر ع-اشس-ور ب-وك-ل-وة وال-روائ-ي الزه-ر
عطية »،وها هي الرواية التي تعد من أابرز أانواع
لضسواء وتث Òالهتمام أاكÌ
فنون القول ،تخطف ا أ
لخرى ،و تسسحب البسساط
من غÒها من الفنون ا أ
لدب-ي-ة
لج-ن-اسص ا أ
م -ن –ت أاق -دام الشس -ع -ر وب -اق -ي ا أ
لخرى ،وبذلك ‚دها تسسيطر ،أاو تكاد تسسيطر،
اأ
لدبي والثقا‘ ‘ العا ،⁄نظرا Ÿا
على اŸشسهد ا أ
يتيحه اتسساع عواŸها من انفتاح مرن ،وقدرة على
اح -ت -واء ﬂت -ل -ف أاشس-ك-ال ال-ت-ع-ب Òم-ن ج-ه-ة ،وع-ل-ى
إامكانية اقÎاح إاجابات متعددة وميسسورة عن أاسسئلة
الراهن الثقا‘ والجتماعي والسسياسسي من جهة
أاخرى ،حتى وإان كان ذلك ليسص من اختصساصسها ،ول
هو مطلوب منها»« ،إان الرواية ‘ حد ذاتها سسؤوال
من أاسسئلة ا◊ياة ،وهو ما أاعطى ◊ضسورها فعالية
سساهمت ‘ إاقبال الكتاب ،والقراء والنقاد والباحثÚ
على اÿوضص فيها كتابة ،وقراءة وبحثا ،فانÈى
ب-عضص ال-ك-ت-اب اŸب-دع Úل-ت-ح-ديث أاشس-ك-ال ال-ك-ت-ابة

’م Úبحري لـ«الشسعب»:
الدكتور ﬁمد ا أ

الرواية ا÷زائرية مسسارات التأاسسيسض ومدارات التحديث
أاوضسح اÙاضسر ‘ مداخلة هامة حول
«ال -رواي -ة ا÷زائ -ري -ة مسس -ارات ال -ت -أاسس-يسص
وم -دارات ال -ت-ح-ديث» ،وت-ت-ب-ع م-ن خÓ-ل-ه-ا
خطوات مسسارات الرواية ا÷زائرية منذ
ع -ه -وده -ا ال-ت-أاسس-يسس-ي-ة وصس-ول ا ¤م-ا ط-رأا
ع -ل -ي -ه -ا ‘ السس -ن-وات األخÒة م-ن –ولت
ط -ب -عت ت -ق -ل-ي-ع-ات-ه-ا ال-راه-ن-ة ،م-ع األقÓ-م
واŸشس-اري-ع وال-ت-ج-ارب ا◊ب-ل-ى ب-التحولت
سسواء ‘ الشسكل أاو اŸوضسوع ،وذلك عÈ
ت- -قسس- -ي- -م ه -ذه اŸسس -ارات ا 03 ¤مراحل
كÈى،فاŸرحلة األو ¤يراها اÙاضسر ‘
ال- - -ت- - -أاسس- - -يسص واŸت- - -م- - -ث - -ل - -ة ‘ الصس - -راع
األيديولوجي وتشسمل عشسريتي السسبعينيات
والثمانينيات ،ففي نصسوصسها األو ،¤كما
يوضسح اÙاضسر« ،مع الطاهر وطار وعبد
ا◊م - -ي - -د ب - -ن ه - -دوق- -ة ،نشس- -أات ال- -رواي- -ة
ا÷زائ-ري-ة ب-ورج-وازي-ة اÓŸم-ح ،مسس-ك-ونة
ب -ه -اجسص ال -روح اŸل -ح -م -ي -ة والصس -راع-ات
الفكرية التي كان يخوضسها النسسان والوطن
م -ن أاج -ل ت -رسس -ي -خ م-واط-ن الن-ت-م-اء ع-ل-ى
ج -غ -راف-ي-ا ال-وج-ود وال-ف-ك-ر وال-ع-ا ⁄ب-رؤوي-ة
روائية ،وهو ما جعل الرواية ا÷زائرية ‘
م-رح-ل-ت-ه-ا ال-ت-أاسس-يسس-ي-ة األو ¤ت-تسس-م بثبات
الشسكل واÓŸمح البنائية ،خÓل عشسريتي
السسبعينيات والثمانينيات».
ثم تأاتي اŸرحلة الثانية ،بحسسب الدكتور
وه -ي م -رح -ل -ة الزم -ة وك -ت -اب -ة ال -ه-اجسص،
وتشس- -م -ل عشس -ري -ة ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات وب -داي -ة
اللفيات« ،أاين انحسسر الطابع األيديولوجي
اŸه -ي -م -ن ع -ل-ى ال-ك-اتب وال-نصص السس-ردي،
ول -ع -ل ث Ó-ث -ي -ة ال -ط -اه -ر وط -ار» الشس -م -ع-ة
والدهاليز ،الو‹ الصسالح» ،يعود ا ¤مقامه
الزكي ،الو‹ الطاهر يرفع يديه بالدعاء»،

قد مثلت النهاية الفنية
لهذا النوع الكÓسسيكي
م-ن السس-رد ال-ت-أاسس-يسسي،
م- -ع- -ل- -ن- -ة ب -داي -ة –ول
م -فصس -ل -ي ‘ ال -ك -ت-اب-ة،
ت- -زام- -ن- -ا م -ع ال -ت -ح -ول
اŸفصسلي ‘ اÛتمع
وبناه الذهنية».
ت- -ب- -دأا م- -رح- -ل -ة رواي -ة
الزم- - - - - - -ة ،ب - - - - - -حسسب
اÙاضس - -ر م - -ن رواي- -ة
«ذاكرة ا÷سسد» ألحÓم
مسس- -ت -غ -ا‰ي ،وم -ن ث -م
ب -زم -ن م -ت -أاخ -ر نسس-ب-ي-ا
با÷زئ Úالخرين من
الثÓثية «فوضسى ا◊واسص ،وعابر سسرير»،
وخماسسية الزمة لواسسيني العرج» سسيدة
اŸقام ،حارسسة الظÓل ،ذاكرة اŸاء ،مرايا
الضس -ري -ر ،شس -رف -ات ب -ح -ر الشس -م-ال» ،وك-ذا
ث -ن -ائ -ي -ة ﬁم -د سس-اري ‘ رواي-ت-ي «ال-ورم،
والقÓع اŸتآاكلة» ،وبشس Òمفتي ‘ روايات
« شساهد العتمة ،وخرائط لشسهوية الليل،
ودم -ي -ة ال -ن -ار ،أارخ -ب-ي-ل ال-ذب-اب ،واشس-ج-ار
القيامة».
م -ن ه -ن -ا يشس -رح ال -دك -ت -ور ب -داي-ة م-رح-ل-ة
جديدة من الكتابة Áكن ان يطلق عليها
بكتابة العنف اŸزدوج ،وهو عنف راهن
متعلق بلحظة الزمة وتداعياتها ،وعنف
ماضص متعلق برواسسب الثورة التحريرية.
أام -ا اŸرح -ل -ة ال -ث -ال -ث -ة ‘ ع -م -ر ال -رواي -ة
ا÷زائرية فيصسفها ﬁمد األم Úبحري،
Ãرحلة هاجسص الكتابة و–ولت اŸسسار
السسردي ،وهي مرحلة ما بعد اللفينيات»،

ف - - - - -األغ- - - - -لب م- - - - -ن
ال - -روائ- -ي Úالشس- -ب- -اب
ال- -ذي- -ن  ⁄ي- -ع -ايشس -وا
الزم-ة ب-وع-ي ع-ميق،
نظرا ◊داثة سسنهم،
÷أاوا ا ¤البحث عن
م -واضس -ي -ع مسس-ت-ج-دة،
وان كان أاغلبهم ÷أا
ا ¤ك-ت-اب-ة السس-ت-فراغ
العاطفي ح Úل يجد
م -وضس -وع -ا ل -ل -ك-ت-اب-ة،
ول- - - -ك- - - -ن  ⁄ت- - - -ك - - -ن
مشسكلتهم هي التعبÒ
ع- - -ن ه- - -اجسص ق- - -وي
م -ل -ح ،ب -ق -در م -ا ك-ان
ه-اجسص ال-ك-ثÒي-ن م-ن-ه-م ه-و ال-ك-ت-اب-ة بحد
ذاتها ،أاي «اريد ان أاكون كاتبا ،لذلك علي
أان أانشسر» ،وأاخد هذا الهاجسص يتنامى دون
ان يكون ألهله كفاءة ‘ الكتابة او معرفة
كافية بفنيات الفنون التي يكتبون فيها ،بل
ودون رصسيد قرائي يسسعف ثقافة الكتابة
لديهم ويÌيها».
يؤوكد اÙاضسر ان بعضص األقÓم الشسابة،
عÌت على مواضسيع ،بل على أا‰اط روائية
ﬂتلفة ،وطرائق ‘ الكتابة جديدة ،نتيجة
اج -ت -ه -اده -ا ‘ ال -ق -راءة ،وب -ذل ا÷ه -د ‘
تشسييد مشسروع سسردي مؤوسسسص ،اجÎحوا
مسسارات جديدة للتأاليف ،وا‚زوا ما Áكن
تسسمياه منعطفا سسرديا ‘ تطور الرواية
ا÷زائريةÃ ،شساريعهم الروائية التي بدأات
تثمر هنا وهناك بجوائز ﬁلية وعربية
وعاŸية.

فيها ،وتطوير أادواتها وتقنياتها ،بحثا عن التميز،
وعن الوصسول إا ¤ا‚از نصص ﬂتلف وقادر على
لنسسان ‘ ﬂتلف
اسستيعاب ومعا÷ة انشسغالت ا إ
أاوجه ا◊ياة ،فاŒهت الرواية ا◊ديثة نحو –طيم
م -ن -ظ-وره-ا السس-ردي ال-كÓ-سس-ي-ك-ي اŸت-وارث ،وب-ن-اء
‰وذج أاك Ìح - -داث - -ة ،وأاك– Ìررا ي - -خضس - -ع ل- -رؤوى
جديدة تنتج متخيﬂ Óتلفا ومتفردا».
لسساتذة اŸنظم Úلهذا اŸلتقى انه « غÒ
اكد ا أ
بعيد عن هذا اŸنحى العام‚ ،د السسرد ا÷زائري
يعيشص مرحلة متباينة ،من حيث مسستواه مضسمونا
وشسك ،Óففي الوقت الذي يتوج فيه ،و‘ ﬂتلف
اÙاف-ل ال-دول-ي-ة ،ب-ج-وائ-ز ل-ه-ا أاه-م-ي-ت-ه-ا وقيمتها،
ت -ظ -ه-ر أاصس-وات ن-ق-دي-ة م-ت-ع-ددة ،م-ن ه-ن-ا وه-ن-اك،
«نقاد ،صسحفيون ،قراء» منددة باŸسستوى الهزيل
لعمال السسردية اŸطبوعة
الذي ظهرت به أاغلب ا أ
لخÒت ،Úخ- -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق م -ن -ه -ا
‘ السس- -ن- -ت Úا أ
بالرواية ،حيث اسستسسهل الكث Òمن الناسص هذا الفن،
وأاصس- -ب- -ح Ãث- -اب -ة ا◊صس -ان السس -ري -ع ال -ذي ي -ح -ق -ق
النتشسار ،و يقود إا ¤الشسهرة ،ولو كان ذلك على
حسساب اللغة والشسكل ،والبناء الفني ،فهل يحقق
لنسسان كائنا سساردا ،وله القدرة على
تÈير ذلك ا إ
لقوى من أاثر
التخيل ،وأان أاثر اŸتخيل ‘ اŸتلقي أ
الواقع اŸعيشص؟ وجاء ملتقى السسرد ا÷زائري لكي
يسساهم ،بفضسل أاعÓم السسرد ا÷زائري ‘ ،Úبلورة
نظرة حقيقية عن حال السسرد ا÷زائري من خÓل
اÙاور التي اعتمدها منطلقا للبحث واŸنافسسة
وه -ي اŸن -ظ -ور السس -ردي وأاشس -ك -ال السس-رد ،ال-رواي-ة
ا÷زائ -ري -ة ا◊ضس-ور واÿصس-ائصص والسس-رد ال-نسس-وي
ا÷زائري».
تخللت اŸلتقى جلسسات قراءات قصسصسية وشسعرية
تداول عليها كل من صسورية إاينال ،زهرة بوسسك،Ú
عائشسة زروال ،عÓوة كوسسةﬁ ،مد بوديبة ،الضساوية
كربوسص ،آاسسيا بودخانة ،صسفية بوطغان ،مصسطفى
ب-وغ-ازيﬁ ،م-د ب-وث-ران وغÒه-م ،ل-ت-خ-ت-ت-م أاشس-غال
اŸلتقى الذي فتح الباب أامام اŸبدع Úالشسباب
للتفاعل فيما بينهم ،بتوزيع الشسهادات.

أاوضس - -ح اÙاضس- -ر «ان- -ه ح Úح- -ط
مصس - -ط - -ل - -ح الدب ال- -نسس- -وي رح- -ال- -ه
با÷زائر  ⁄يكن مرحبا به من طرف
بعضص اŸبدعات الناقدات ،ول شسك
ان ال-ه-وي-ة الن-ث-وي-ة ل ت-ع-ن-ي ب-ال-نسس-ب-ة
لبعضص الكاتبات شسيئا لن األسساسص ‘
القضسية هو التميز وهو المر الذي ل
ينفي البداع عن كليهما ،ولكن الدب
شسيء جميل ل يقبل التمييز ،ورغم ان
اŸرأاة “لك خصس -وصس -ي -ات -ه -ا ال-ل-غ-وي-ة
وه -واجسس -ه -ا ال -ذات -ي-ة ال ان وج-وده-ا
وهويتها Œدان حÓوتهما وحقيقتهما
‘ الصس- - -راع اÙت- - -دم ب Úالن- - -وث- - -ة
Óدب الذي تكتبه اŸرأاة نكهة أاخرى وهو ‘
والرجولة ،ول أ
ب- -عضص ا◊الت ي- -ع- -كسص Œارب شس- -خصس -ي -ة واح -اسس -يسص
عاشستها اŸرأاة دون الرجل خصسوصسا ح Úكان جدار
العزلة يرتفع ب Úا÷نسس.»Ú
أاضساف اÙاضسر «انه ‘ الدب ا÷زائري عدد كب Òمن
ال-ك-ات-ب-ات اŸت-م-رسس-ات الÓ-ئ-ي أاب-دع-ن نصس-وصس-ا م-تميزة
وت -رك -ن بصس -م -ات -ه -ن ‘ السس -اح -ة األدب-ي-ة وم-ن-ه-ن م-ن ⁄
يفصسحن عن اسسمائهن ،لكن بينهن ‚يبات مصسارعات
رسسخن أاسسماءهن وأاكدن ان الكتابة ل تعرف ا÷نسص ول
تع Òاهتماما له ،وهنا نتذكر زوليخة سسعودي الكاتبة
صس-اح-ب-ة ال-ق-ل-م ال-ل-ط-ي-ف ،وج-م-ي-ل-ة زن Òصس-اح-ب-ة الغيمة
واحÓم مسستغا‰ي اŸكابرة اŸتفوقة وفضسيلة الفروق
ال -رائ -ع -ة ورب -ي -ع -ة ج-ل-ط-ي ال-غ-راء وزي-نب ل-ع-وج ال-ب-اه-رة
وحسسيبة موسساوي ومنى بشسلم ووافية بن مسسعود وانعام
ب -ي -وضص وزه -رة ديك ،ي -اسس -م -ي -ن -ة صس -ال -ح ،وغÒه -ن م -ن
اŸب -دع -ات وع-ل-ى رأاسس-ه-ن ع-م-ي-دة ال-ك-ت-اب-ة ال-نسس-وي-ة ‘
ا÷زائ -ر زه -ور ون -يسس-ي ال-ت-ي ت-رب-ي-ن-ا وت-ع-ل-م-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة
والشسعور بالكرامة من لسسان قلمها ونضسالها الذي ل يزال
مسستمرا مصسرا».
أاشس -ار ق -ري -ب -ع «اسس -ت -ط -اعت ب -عضص ال-نسس-اء ا÷زائ-ري-ات
احتÓل مسساحة خاصسة بهن وابدعن ‘ الذود عنها و⁄
يÓق› Úابهة من الرجل بل وجدن احÎاما واقبال على
القراءة ما كن يكت Íألنهن Á ⁄ثلن اŸرأاة فحسسب إا‰ا
أاثب Ïان الرجل Áكن ان يجد الدعم عندهن ،وزهور
ونيسسي واحدة من ب Úالنسساء الÓئي يتميزن بالقوة ‘
التعب Òوالقدوة على تسسريب الذات ولفحات الزمن ضسمن

كتاباتهن».
ليؤوكد األسستاذ «ان الكتابة النسسوية ⁄
تعد تث Òحسساسسية لدى الرجال ،بل
ع - -ل - -ى ع - -كسص ذلك ،ف- -إان- -ه- -ا صس- -ارت
تسس-ت-ق-طب ج-م-ه-ورا م-ن ال-ق-راء الذين
ينتمون ا ¤كل القطاعات واŸراتب
الجتماعية ،واŸرأاة ح Úتصس Òكاتبة
تكتسسب أاحاسسيسص أاعمق وÁكنها ان
ت -ع Èع -ن ه-ذه األح-اسس-يسص وع-رضس-ه-ا
على اآلخرين مادامت “تلك الوسسيلة
ال -ت -ي تسس -اع -ده -ا ع -ل-ى ذلك ،وه-ن-اك
ال - -ك - -ثÒات م - -ن ال - -رائ - -دات ‘ ه- -ذا
اÛال م -ث -ل ال -ف -رنسس-ي-ة سس-ي-م-ون دي
بوفوار التي كانت ترفضص اÿنوع والعÎاف بالضسعف».
أاردف اÙاضسر «ان الكتابة النسسوية ‘ ا÷زائر  ⁄تبق
حبيسسة مواضسيع السسعي إلثبات الذات والبحث عن التميز
ع Èطرق الطابوهات واÿوضص فيها دون حدود ،لكن
اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ك -ت -بت ‘ السس -ي -اسس-ة والي-دي-ول-وج-ي-ا،
و–دثت عن التغ Òالذي م ّسص الوطن العربي وغيّر وجه
األوط -ان والشس -ع -وب ،و‘ ك -ن -ف ال-ن-ظ-ري-ات واŸق-ارب-ات
ا÷دي -دة ك -ت -بت ه -ذه اŸرأاة م -ع -ت -م -دة م -ا رأات-ه م-وات-ي-ا
لن -ت-م-ائ-ه-ا وم-تسس-اي-را م-ع ط-م-وح-ات-ه-ا ‘ ظ-ل األع-راف
والتقاليد السسائدة».
أاشسار ‘ نفسص السسياق« ،انه انعكسص الوضسع السسياسسي
واÿطاب األيديولوجي ضسمن نصسوصص هذه الفئة من
اŸبدع Úومالت نصسوصص أاخرى ا ¤التوثيق والتسسجيل،
واخÎقت اŸأالوف وكسسرت حائط الصسدى الذي Áنع
ك -ت -اب -ات -ه -ا م -ن ال -وصس-ول ا ¤الخ-ر ،ك-م-ا ح-ق-قت ب-عضص
النصسوصص متعة القراءة لدى اŸتلق Úوتنوعت التجارب
«.
ك -م -ا ان ب -عضص ال -ك -ت -اب -ات ،أاضس-اف ال-دك-ت-ور «اسس-ت-ط-ع-ن
منافسسة الرجال ‘ اŸيدان مع اإلشسارة ا ¤ان الصسراع
يبقى شسريفا يخدم البداع ول يسسئ له ،وقد Œسسدت
جماليات الدب النسسائي من خÓل ما قدم حوله من
دراسسات أاكادÁية أاثبتت ان اÿصسوصسية ل Áكن ان تكون
‘ ›ال الفن فهو شسيء مشساع يتسسم الصسراع فيه بالعفة
والنقاوة وتنتج إاثارته من حسسن الÎتيب وقوة امتÓك
ال -وسس -ائ -ل اŸت -اح -ة أام -ام ا÷م-ي-ع ألن اŸب-دع Úصس-اروا
سسواسسية أامام النقد ا◊ديث».
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الرؤوية األيديولوجية ‘ الرواية ا÷زائرية Ÿرحلة التسسعينيات
يرى الدكتور بوالسسليو نبيل من جامعة  20أاوت
 55بسسكيكدة« ،ان الرؤوية اليديولوجية ألي
كاتب مهما حققت اسستقÓليتها فهي تخضسع
ل-ل-م-ؤوث-رات ال-ت-اري-خ-ي-ة بصس-ف-ة ع-امة ‘ ،ضسوء
التحولت الجتماعية والسسياسسية التي مرت
بها ا÷زائر مرحلة التسسعينيات» ،موضسحا «ان
رح - -ل - -ة ال- -ب- -حث ب- -دأات ت- -تضس- -ح ‘ ال- -رواي- -ة
ا÷زائ-ري-ة ع-ن خ-ي-ارات أاي-دي-ول-وج-ية جديدة
منذ الثمانينيات» ،ولعل يضسيف الدكتور «هذا
البحث قد بدأا من قبل ،لكن زخم التوجهات
الشسÎاكية التي كانت سسائدة ‘ السسبعينيات
قد ظلت موجهة للكتابة الروائية على مدار
عقدين كامل.»Ú
أاضساف اÙاضسر» قد حتم هذا التحول على
الكاتب طرح البدائل والتصسورات ،لكن ما Áيز
هذا الطرح انه ابتعد ‘ الغالب عن كل ما هو
ي -ق -ي -ن -ي‡ ،ا ادى ل -دى ب -عضص ال -ك-ت-اب-ات ا¤
تشس- -ظ- -ي ال- -نصص وان- -كسس- -اره ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الفكري وكذا الفني» ،ليعود اÙاضسر مؤوكدا
ع -ل -ى «ان -ه م -ه -م -ا اخ -ت -ل-فت ال-رؤوى وت-ع-ددت
بحسسب قناعات وتصسورات كل كاتب ودرجة
وعيه بالواقع ،ول شسك ان طبيعة التحولت
السس-ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ميزت مرحلة
ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات ‘ ا÷زائ -ر ق -د ح-ت-مت ع-ل-ى
الكاتب اتخاد موقف مع ،Úقد يكون منسسجما
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى األي-دي-ول-وج-ي م-ع ت-وج-ه-ات-ه
السس- -اب- -ق- -ة أاو ق- -د ي -ك -ون م -ع -دل بشس -ك -ل م -ن
الشسكال ،أاو قد يكون متعارضسا ،فشسيء طبيعي
ان تؤودي سسلسسلة النهيارات للمفاهيم التي
كانت سسائدة Ÿثل هذا الوضسع الذي حتم على
الكاتب ترميم قناعاته ،او إاعادة طرح السسؤوال
من جديد».
هكذا يصسرح الدكتور ‘« ،حدود واقع متأازم

ع - -رف - -ت- -ه م- -رح- -ل- -ة
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ،حاول
ال- -روائ -ي ا÷زائ -ري
تشس- - -ك- - -ي- - -ل رؤوي - -ت - -ه
األيديولوجية
وضس -ب -ط مسس -ارات -ه -ا
ل-ي-ب-ن-ي ع-لى أاسساسسها
ع - - -اŸه ال- - -روائ- - -ي،
ف- - -تشس - -ك - -لت ع - -ل - -ى
مسس- -ت -وى ال -نصس -وصص
“ظ - - -ه- - -رات ع- - -دة
للرؤوية األيديولوجية
ب - -ق- -در م- -ا ع- -كسست
ق- -ن- -اع- -ات ال -ك -اتب،
فقد كان للواقع دور ‘ صسياغتها ،كالرؤوية
الشسÎاك- -ي- -ة ،وال- -رؤوي -ة اإلنسس -ان -ي -ة ،وال -رؤوي -ة
النفسسية ،والرؤوية الوجودية ،والروؤية الدينية».
يسستنتج اÙاضسر «بأان الرؤوية الشسÎاكية
ح- - -اولت اÙاف- - -ظ- - -ة ع- - -ل- - -ى “اسس- - -ك- - -ه - -ا
واسس-ت-م-راره-ا ،رغ-م ال-ه-زة ال-ت-ي ت-ع-رضست ل-ها
بفعل التحولت والظروف التي شسابت هذه
اŸرحلة والتي  ⁄تكن تخدم هذا التوجه‡ ،ا
أافقد هذه الرؤوية الطابع التفاؤو‹ السستشسرا‘
التي كانت عليه ‘ مراحل سسابقة ،وقد انطبع
ذلك بشسكل واضسح ‘ روايات ،الطاهر وطار،
وواسسيني العرج ،وعبد ا◊ميد بن هدوقة
وا◊بيب السسائح».
يضس- -ي- -ف ب- -والسس- -ل- -ي- -و «ب -أان Œل -ي -ات ال -رؤوي -ة
النسسانية بدأات تتشسكل بكيفية او بأاخرى ‘
ال -تسس -ع -ي -ن -ي -ات ك -ت -ع -ب Òع -ن سس -ق -وط ال-ي-قÚ
األيديولوجي ،وكمحاولة لتقد Ëبديل انسساÊ
يسس-ت-ط-ي-ع ان ي-ج-م-ع ك-ل ال-ت-ي-ارات وال-ط-وائ-ف
ضسمن خانة واحدة ،وقد يقضسي على الصسراع

ال -ق-ائ-م ألسس-ب-اب مصس-ل-ح-ي-ة أاو
طائفية أاو دينية ‘ ،ح Úكانت
ال -رؤوي -ة ال -وط -ن -ي -ة م -ن -ط -ل -ق -ا
أاسس- -اسس- -ي- -ا ألغ- -لب ال- -روائ -يÚ
ا÷زائ -ري ‘ Úال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات،
باعتبار ان الوطن ظل الثابت
الوحيد بالنسسبة إاليهم جميعا،
خ -اصس-ة وه-و ي-ت-ع-رضص ل-ه-زات
ب - -ف - -ع - -ل ع - -وام - -ل داخ - -ل - -ي- -ة
ومؤوامرات خارجية».
ك - - -م- - -ا أاشس- - -ار اÙاضس- - -ر ‘
مداخلته «بأان اŸرحلة دفعت
Ãا شسهدته من أازمات بعضص
ال - -روائ- -ي Úا ¤الن- -ك- -ف- -اء ‘
حدود عواŸهم الذاتية وهواجسسهم اÿاصسة،
فعكسست رواياتهم نوعا من الرؤوية النفسسية
اŸغرقة ‘ العقدي وا÷نسسي ،كما هو ا◊ال
‘ كتابات رشسيد بوجدرة وفضسيلة الفاروق،
وان  ⁄تخل هذه الرؤوية ولو بشسكل ﬁدود من
النفتاح على الواقع ،وقد انفرد الكاتب بشسÒ
مفتي ‘ روايته « شساهد العتمة «بنوع من
ال -رؤوي -ة ال -وج -ودي -ة ،وق -د “ي-زت ب-أان-ه-ا رؤوي-ة
عدمية عبثية يطغى عليها الطابع السسوداوي
ال -تشس -اؤوم -ي ،ق-د ت-ك-ون ول-ي-دة م-ؤوث-رات ذات-ي-ة
وموضسوعية».
أاما بالنسسبة للرؤوية الدينية فيوضسح بوالسسليو
ان -ه -ا Œلت ل -دى ال -ك -اتب ع -يسس -ى ◊ي -ل -ح ‘
روايته «كراف اÿطايا» ،وهي رؤوية وان كانت
منطلقاتها تتبنى اŸرجعيات اإلسسÓمية ،كما
قال ‘ طرح منظورها ،إال انها عÈت عن
›مل التناقضسات اÙكومة بواقع اجتماعي
متأازم.

الدكتورة لوت زينب تقدم قراءة سسيميولوجية

‘ رواية «نسساء ا÷زائر ‘ ﬂدعهن» ألسسيا جبار
ك -انت ل -ل -دك -ت-ورة زي-نب ل-وت م-داخ-ل-ة ج-اءت
بعنوان « :قراءة سسيميولوجية ‘ رواية «نسساء
ا÷زائر ‘ ﬂدعهن « ألسسيا جبار ،حيث
اعتÈت اÙاضسرة «ان الكتابة الروائية هي
اسستنطاق لغة من واقع الوجود وامتداد تخيلي
لهسسهسسة التواجد ،فهي انتقال ب– ÚويÓت
زم - -ن - -ي - -ة ت - -ع- -يشص ‘ ت- -خصس- -يصص اŸك- -ان ‘
خصس -وصس -ي -ة ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ون -واة اŸرأاة
كفاعلة ومنفعلة أايديولوجيا بحالة من الوعي
الروحي والكÓمي وا◊واري».
على وقع حضسور نسسوة جزائريات رسسمتها
الروائية «آاسسيا جبار» ‘ متنها السسردي «نسساء
ا÷زائر ‘ ﬂدعهن» ألنها ببسساطة تقول
الدكتورة« ،تريد ان تخرج من الفئة اŸوصسوفة
بجنسسها ا ¤فضساء نصسف اŸشسارك اÛرد
من جنسسه ال انها ‘ الوقت نفسسه تدرك
قرارة وعيها ان ذلك لن يتحقق ال لفظيا،
وأانها ﬁكومة بحتمية شسرط جنسسها مقاومة
لتصسنيف نتاجها الدبي والذهني بانه نسسوي».
اشسارت لوت «ان الروائية اسسيا جبار عملت
ع -ل -ى إايصس -ال ف -ك -رة اŸرأاة وسس -يسس -ي -ول -وج-ي-ا

ت - -ط - -وره - -ا م - -ن مسس - -ار
ال- - -ث - -وري ا ¤ال - -تسس - -يÒ
التحرري Ûال يؤوهلها
‘ اثارة جوانب ﬂتلفة
‘ ا◊ياة بعد اجتيازها
خÈات حياتية وتطلعها
ال-ث-ق-ا‘ ،ف-ق-ط أاظ-ه-رت
الروائية صسورة اŸرأاة ‘
شس - -ت - -ى ›الت ا◊ي - -اة
والنافذة ‘ الشسأان العام
واÿاصص».
فمن لوحة دل كروا ا¤
ن -ظ-رة ب-ي-ك-اسس-و ،تضس-ي-ف
الدكتورة» تخÎق «اسسيا
ج -ب -ار» ‘ رواي -ت-ه-ا اŸك-ت-ظ-ة ب-الصس-ور» نسس-اء
ا÷زائر ‘ ﬂدعهن» ا◊دود اŸرئية لكشسف
ال Ó-م -رئ -ي ،وت -ق -ت -ف -ي اث -ر ال -ك Ó-م وال-ه-مسص
واŸعايشسة تنيئ الرسسام العربي لعظمة اŸرأاة
ا÷زائرية التي ل Œلسص ‘ ›السص تنفخ
خواء الزمن اŸنفلت خارج وجودها ،و“ أ
Ó
روحها ÃسسÒة الكفاح وكسسر الرتابة واÿذول

هي اŸرأاة التي صسورتها
ارم -ل-ة وي-ت-ي-م-ة وم-ن-اضس-ل-ة
–م- -ل م -رارة م -ا ت -رك -ت -ه
اي- -ادي اŸسس- -ت- -ع- -م- -ر م -ن
بشساعة خطفت منها فرح
ا◊ياة ال انها وبجسسدها
الضس-ع-ي-ف اسس-تطاعت فتق
ح- -دود اŸغ- -ل- -ق م- -ث- -ل -م -ا
–ررت ا÷زائر من غÍ
الح- -تÓ- -ل اŸادي وث -قت
حريتها التي تصساعدت مع
الحداث ،والنفتاح على
م -رأاى اك -تسس-اب شس-خصس-ي-ة
ك -ث-ي-ف-ة ال-دللت ب-األرضص
ب-ال-وط-ن وال-ه-وي-ة» ،ح-يث اسس-تشس-ه-دت Ãق-ولة
نخلة « انا ل افهم أاشسياء كثÒة ‘ ا◊ياة ومع
ذلك تبدو ‹ اقل غموضسا من اŸرأاة ان النسساء
واألشس-ج-ار ل-ه-ن ط-ب-ي-ع-ة واح-دة» وه-ي ط-ب-يعة
السس -ت -م-رار ك-أاي ك-ائ-ن ل-ك-ن ك-ل-وح-ة ع-ظ-ي-م-ة
تخرج لتتجه نحو ا◊رية من وطن يسستند على
عظمة النسساء».

لتوثيق أاشسغال اŸلتقى ” اصسدار كتاب

« ‘ السسرد ا÷زائري ..دراسسات ونصسوصض ملتقى السسرد ا÷زائري األول»
” اع- -داد ك- -ت -اب م -ل -ت -ق -ى السس -رد
ا÷زائري ‘ دورته األو ،¤الذي
ات- - - -خ - - -ذ ع - - -ن - - -وان ‘« :السس - - -رد
ا÷زائ- - -ري ..دراسس - -ات ونصس - -وصص
ملتقى السسرد ا÷زائري األول» من
ق -ب -ل ال -ل -ج -ن -ة ال -ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى
وب- -إاشس -راف إادارة قصس -ر ال -ث -ق -اف -ة،
تضسمن كلمة ÷نة التنظيم ،وطرح
إاشسكالية الفعالية« ،بورتري» للكاتبة
زه- -ور ون- -يسس- -ي ،وشس- -م- -ل ج- -م- -ي- -ع
اÙاضسرات والنصسوصص ا›ÈŸة،
م- -ع ت -ق -د Ëاألسس -ات -ذة اŸشس -اركÚ
باŸلتقى ،وجاء ‘  344صسفحة.
أاشس- -رفت دار اŸاه- -ر ل- -ل- -ط- -ب- -اع -ة
وال-نشس-ر وال-ت-وزي-ع Ãدي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة،
ع-ل-ى ط-ب-اع-ة الع-داد ال-ت-ج-ري-ب-ية،
ومن اŸنتظر طباعته ‘ القريب
ال -ع-اج-ل ل-ت-وث-ي-ق اشس-غ-ال اŸل-ت-ق-ى،
حتى يكون وثيقة علمية ،للطبعات
اŸوال -ي-ة م-ن ه-ذا اŸل-ت-ق-ى الدب-ي
الواعد.

ثقافة
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دعوات لتحويله مهرجانا دولًيا

اختتام فعاليات اŸهرجان الدو‹ للفيلم القصض ‘ Òالبليدة
اخ- -ت- -ت -مت ،مسص -اء أاول أامسس،
ف- -ع- -ال- -ي- -ات اŸه- -رج- -ان ا÷ه- -وي
لول للفيلم القصص ‘ Òالبليدة،
ا أ
Ãشص -ارك -ة أاك Ìم -ن  3٠مشصاركا
ع -ن  1٢ولي-ة ،ق-دم-وا ع-روضص-ا
سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة وومضص-ات إاشص-ه-ارية،
م-ت-ن-افسص Úع-ل-ى اŸراتب ال-ثÓث
لو ،¤والتي عادت عن الفيلم
ا أ
الثوري ““ ا◊ركي ““.

إلبليدة :لينة ياسسمÚ
أŸهرجان ألسصينمائي وألذي جاء
‘ ط -ب -ع -ت -ه أأ’و ¤ح -ام Ó-لشص-ع-ار”” :
فيلم قصص ... Òإأبدأع كب ،”” Òأثار
أهتمام متابعي ألفن ألسصابع خصصوصصا
من فئة ألشصباب ،وأثار أيضصا حضصورأ
وج-وه سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ﬂضص-رم-ة ،ك-رمت
Ãناسصبته ألفنانة أıضصرمة ””سصلوى””
وسص -ي -دة ألشص -اشص -ة أ÷زأئ-ري-ة ”” ب-ه-ي-ة
رأشصدي ،وألفكاهي ألكوميدي ””صصالح
أق- - - -روت””  ،وأل- - - -ذي- - - -ن أث- - - -ن- - - -وأ ‘
تصص -ري -ح-ات-ه-م ع-ل-ى ه-امشش أ◊دث،
أنها فرصصة ذهبية لتعب Òألشصباب عن
م -وأه-ب-ه-م ‘ ه-ذأ أŸه-رج-ان ،وه-ي
ف - -رصص - -ة أيضص - -ا ل- -ك- -ي ت- -ك- -ون ف- -ي- -ه

مهرجانات أخرى ‘ أŸسصتقبل .
ب- -دوره صص- -رح أıرج وأل- -ف- -ن- -ان
ع -م -ار ب -ل -ق -اسص -م أح -د أعضص-اء ÷ن-ة
ألتحكيم لـ ”” ألشصعب ”” أن ””أ◊دث
حقيقة هو مناسصبة من معدن نفيسش،
لكي يطلق ألشصباب ألعنان Ÿوأهبهم
وŒرب -ت -ه -م ألسص -ي -ن -م-ائ-ي-ة ،وه-و ج-د
سصعيد أن يكون ضصمن أعضصاء ÷نة
ألتحكيم ومشصرفا على ورشصة لفائدة
أŸشص-ارك ،Úم-ت-م-ن-ي-ا أن تسص-ت-م-ر مثل
هذه أŸهرجانات ،حتى يتم تطوير
أل -ف -ن ألسص -اب -ع م-ن ق-ب-ل أصص-ح-اب-ه ‘
ب Ó-دن -ا وي -خ -رج م-ن دأئ-رة م-ا يشص-ب-ه
أل - -رك - -ود ،وأل- -وصص- -ول ب- -ه إأ ¤خ- -ارج
أ◊دود ،وŸا ’ إأ ¤ألعاŸية ،متأاثرأ
‘ معرضش ،حديثه بأا›اد ألسصينما
‘ سص -ن -وأت أل -عصص -ر أل -ذه -ب -ي ،وم -ن

روأده -ا وأل -ف -ن -ان Úأل -ذي -ن شص -رف -وأ،
بحسصبه أŸشصهد ألسصينمائي.
ج -اءت أŸرت -ب-ة أأ’و ¤لصص-احب
ألفيلم ألقصص ”” Òأ◊ركي ””  ،مؤورخا
فÎة من تاريخ ألثورة أŸقدسش ،لتعود
أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة إأ ¤صص-احب أل-ف-ي-ل-م
ألوثائقي ”” ألزجاج ”” ،قدم فيها مادة
–سصيسصية عن ألبصصر وأأ’مرأضش ألتي
Áكن أن يتعرضش لها أإ’نسصان ،فيما
عادت أŸرتبة ألثالثة للفيلم ألقصص”” Ò
ألضصياع ”” ،وألذي أسصتعرضش فيه وأقع
أıدرأت وأإ’غرأءأت ألتي يتعرضش
ل -ه -ا شص-ب-اب-ن-ا ،وك-ي-ف ي-ك-ون لسص-ل-ط-ان
أل -ع -ق -ل وأ◊ك-م-ة ،أل-دور وأŸن-ب-ه ‘
إأنقاذ صصاحبه من ألسصقوط ‘ برأثن
أإ’دم- -ان ،وأخ- -ت- -ارت وفضص -لت ÷ن -ة
ألتحكيم أن تسصتحدث جائزة للعصصر

ألنسصوي ،تشصجيعا للمشصاركة أأ’نثوية
ألوحيدة .
ج -دي -ر ب -اإ’شص -ارة ،أن أŸه -رج-ان
ع -رف مشص -ارك-ة ب-أاع-م-ال سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة
تناولت موأضصيع وأنشصغا’ت أÛتمع
وأŸوأط -ن أ÷زأئ -ري ،م-ث-ل أل-طÓ-ق
وأ◊رق- - - -ة وأأ’ل- - - -ع- - - -اب وأإ’دم- - - -ان
أ’ل - - -كÎو Êوأل - - -وق- - -وع ‘ ف- - -خ- - -ه،
باإ’ضصافة أ ¤مشصاركة ‘ ألومضصات
أ’شصهارية ،ب Úفيها عنصصر ألشصباب
أل- -ه- -اوي وأصص- -ح- -اب أŸوه -ب -ة ،ع -ن
قدرأت فنية ‘ أإ’خرأج و‘ أإ’بدأع.
ع -ل -ى ه-امشش أŸه-رج-ان ،أب-دى
أ’م Úألعام لو’ية ألبليدة ،رأبح آأيت
أحسصن ،أن ألبليدة تسصتحق مثل هذه
أŸهرجانات ،وأبدى عن رغبته ‘ أن
يتحول من مهرجان جهوي أ ¤عربي
دو‹ ،وع -ن وأق -ع أŸشص -ه -د أل -ث -ق-ا‘
بالو’ية ،قال أ’م Úألعام ،أنه فيه
مشص -اري -ع سص-ت-ع-رف أع-ادة ب-ع-ث-ه-ا م-ن
ج -دي -د ،م -ث -ل أع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ق -اع -ة
””ﬁمد ألتوري”” ،قصصر ألثقافة ،وهو
أل- -ع -ن -وأن أل -ذي ي -ط -م -ح أه -ل أل -ف -ن
وألثقافة Ãهبط أ’ندلسصي ،Úأن يرى
ألنور لفسصح أÛال وتفج Òألقدرأت
أ’بدأعية وموأهب ألشصباب ‘ هذأ
ألشصق أ◊يوي.

لطارات وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
الدورة الدراسصية  ٤إ

الكاتب بومرزوق يؤورخ لطريق ا◊رير ““حزام الغد ب Úا÷زائر والصض““Ú
هو آاخر إاصصدار للكاتب بومرزوق ،الكتاب
ال -ذي ي -ع -ت Èخ Ó-صص -ة ل -ل -دورة ال -دراسص -ي-ة
لط- - -ارات وزارة ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة
ال- - -راب- - -ع- - -ة إ
وا÷ماعات اÙلية التي اقيمت بجمهورية
الصص Úالشصعبية ،بداية سصبتم ٢٠1٧ Èوالتي
دامت ل -ق -راب-ة  ٢1ي -وم -ا ح-يث ت-ن-درج ه-ذه
الدورة ‘ إاطار الشصراكة اŸمضصاة بتاريخ 1٤
جويلية  ٢٠1٥ب ÚاŸديرية العامة للموارد
لسص-اسص-ي-ة
ال -بشص -ري -ة ،ال -ت -ك-وي-ن وال-ق-وان Úا أ
ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ا÷زائ-ري-ة والك-ادÁي-ة
الصص -ي -ن -ي -ة ل -ل -ح -ك-ام-ة ،وه-ي أاف-ق-ي-ة الط-ار
اŸمتد من سصنة  ٢٠1٥إا ¤غاية  ،٢٠18حيث
لهداف اŸأاخوذة من التجربة الصصينية
أان ا أ
ال -رائ -دة ‘ ›ال ال -ت -ن -م -ي -ة ا◊ضص -ري -ة ه-و
ال - - - -وصص - - - -ول إا ¤مسص- - - -اع- - - -دة مسصÒي اŸدن
ا÷زائرية من اكتسصاب اŸهارات والكفاءات
ال - -ت - -ي تسص - -اه - -م ‘ رسص- -م م- -ع- -ا ⁄أاسص- -اسص- -ي- -ة
وت -ن -ف-ي-ذه-ا ‘ م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
اŸسص-ت-دام-ة ،وواق-ع السصÎات-ي-جيات وكذلك
الرت-ق-اء Ãع-ارف اŸشص-ارك Úو“ك-ي-ن-هم من
ال -ف -ه -م ال -واسص-ع ل-ل-مشص-اك-ل اŸتصص-ل-ة ب-ا÷انب
ا◊ضصري الذي تواجهه ا÷زائر.
للوصصول إأ ¤هذه ألنتائج وأخرى قدم ألكاتب
خÓصصة للمحاضصرأت ألتي قدمت ’طارأت ألوزأرة
من قبل أسصاتذة وكوأدر أ’كادÁية وألتي “حورت
حول:

 - 1أنظمة ألنقل ألذكية ‘ ألصص ،Úتخطيط
ومناجمانت ،قابلية ألتحرك ألورقة ألثانية
 - 2أنظمة ألتخطيط ألتحكم وألرصصد لتسصيÒ
أŸدن وأ◊وأضص -ر أل -كÈى وأل -ب -ن -ى أل -ت-ح-ت-ي-ة وق-د
سصطرت أأ’كادÁية أثنا عشصر ﬁاضصرة زأئد دورة
ت -دري-ب-ي-ة وزي-ارة أŸؤوسصسص-ات وه-ي-ئ-ات أج-ت-م-اع-ي-ة
وصصناعية تهتم بالطاقة أŸتجددة.
كما تعرضش ألكاتب بومرزوق زين ألدين ‘ كتابه
إأ ¤ألعÓقات أ÷زأئرية ألصصينية ألتاريخية ألتي
كانت نتيجتها ألكث Òمن ألتبادل أ’قتصصادي ألذي
أسصتفاد منه ألبلدأن .و‘ فصصل آأخر ،تعرضش ألكاتب
إأ ¤أ’مكانات ألتي أصصبحت تتصصدر ألعا ⁄وذكر
أه -م أ’‚ازأت أل -ت -ي ح -ق -ق -ت-ه-ا ألصص ‘ Úج-م-ي-ع
أÛا’ت أل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ،ألصص- -ن- -اع -ي -ة ،أل -ث -ق -اف -ي -ة،

وأ’ج -ت -م-اع-ي-ة .و‘ أأ’خ Òذك-ر أل-ك-اتب أŸن-اط-ق
ألسصياحية ألتي تتميز بها أŸدن ألصصينية خاصصة
أل -ع -اصص -م -ة ب -ك ،Úب -دأي -ة م-ن أل-قصص-ور وأŸت-اح-ف
وأ◊ضصائر وأŸسصاحات أÿضصرأء أŸتاحف ودور
أل -ث -ق -اف -ة م -ث -ل دأر أأ’وب -رأ وأŸرأف -ق أل -ري -اضص-ي-ة
ألشص -هÒة أŸت -وأج-دة ب-اŸن-ط-ق-ة أÿضص-رأء وك-ذلك
أŸرأف -ق أ÷م -ي -ل -ة أل -ت -ي زأره -ا أل-وف-د أ÷زأئ-ري
وأط- -ل -ع ع -ل -ي -ه -ا ع -ن ق -رب ‘ م -دي -ن -ة ””ن -ا‚ي -ن -ع
وشصنقهاي”” ،وما يتمتعان به من مرأفق أقتصصادية
وسص-ي-اح-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة ،وق-د زي-ن أل-ك-ت-اب
Ãلحق تضصمن بعضش ألصصور ألتي تشصهد على هذه
أل -رح-ل-ة وأل-دورة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي ع-رف-ه-ا أل-ك-اتب
وأ’ط -ار ب -وم -رزوق زي-ن أل-دي-ن وذلك ’سص-ت-غÓ-ل-ه-ا
أحسصن أسصتغÓل إ’برأز أهمية هذه ألدروأت ونقل
Œارب أل -دول أŸت -ط -ورة وك -ي -ف-ي-ة أ’سص-ت-ف-ادة م-ن
خÈأت أآ’خرين.
ألكتاب من طبع دأر أبن زيد للطباعة وألنشصر
للعلم ،ويعد ألكاتب وأأ’ديب بومرزوق زين ألدين،
رئيسش دأئرة تيمقاد ألذي سصبق وأن شصغل نفسش
أŸنصصب بكل من و’ية أدرأر وعنابة وألبيضش ،منذ
سصنة  ،2001وقد صصدر للكاتب كتاب ‘ ألقانون
موسصوم باÿدمة ألعمومية ب Úتطبيقات ألنصصوصش
أل-ق-ان-ون-ي-ة وأل-وأق-ع وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ‰وذجا،
وآأخر أصصدأر أدبي للكاتب ‘ فن ألسصرد ألقصصÒ
جدأ ””موسصم بقلب ﬂتل عقليا””.

‘ أاو ¤ندوات الّرابطة الوطنّية لل ّسصرد

إاّتحاد الكتاب ا÷زائري Úبحاسضي بحبح يؤوسّضسس Ÿشضروع أاكادÁي متمّيز

نشّصطت الّرابطة الوطنيّة لل ّسصرد لّتحاد
الكتاب ا÷زائري ،Úنهاية السصبوع ،وضصمن
لو ،¤ح -يث –دث رئ -يسس
““ن -دوة الّسص -رد““ ا أ
الّرابطة الدكتور سصعيد موفقي ‘ مداخلة
ل -ه ع -ن -وان -ه -اŸ““ :اذا السص -رد““ ،وأادار ج-لسص-ت-ه-ا
الدكتور عبد الرحمن خذيري.

نور إلدين لعرإجي
Ãشص- -ارك -ة ن -خ -ب -ة م -ن أل -ك ّ-ت -اب وأل -ب -اح -ثÚ

وأŸب-دع ،Úن-ذك-ر م-ن-ه-م أأ’سص-ت-اذ أح-م-د مسص-اوي،
ﬂت -ار ل -ع -روسص -ي ،ع -ب -د ألسص Ó-م خ -ال-ديﬁ ،م-د
بهناسش وحضصور مدير أŸكتبة ،ونخبة من أŸثقفÚ
وألكتاب ،وكذأ حضصور متنّوع من ألطلبة وألتÓميذ،
أ’ك Ìمن سصاعت ،ÚأثÒت خÓلها أهّم ألقضصايا ألتي
تتعّلق بال ّسصرد وأجناسصه أأ’دبّية ،من ق ّصصة وروأية
ومسص- -رحّ- -ي- -ة ،وأل -وق -وف ع -ن -د د’ل -ت -ه -ا أل ّ-ل -غ -وي -ة
وأ’صص-طÓ-حّ-ي-ة ‘ أل-ق-ام-وسص Úألّ-ن-ق-دي :Úأل-عربي
وأل -غ -رب -ي ،ق -دÁا وح -دي-ث-ا ،ب-اع-ت-ب-ار نّصش أ◊ك-ي
وألتمثيل وألسصÒة وألتأاريخ و›موعة من ألعملّيات
أإ’بدأعية ألتي أنشصغل بها أإ’نسصان ع Èمسصتويات

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

ﬂت-ل-ف-ة :ك-ت-اب-ة وسص-م-اع-ا وق-رأءة ،وب-ه-ذه أل-فا–ة
أأ’دبّية تكون ألّرأبطة ألوطنّية لل ّسصرد قد وّقعت مع
حلول ألعام أ÷ديد  ،2018برنا›ها ألثقا‘ بهذه
أل ّ-ن-دوة ألّسص-ردّي-ة أل-ت-ي ت-لّ-ق-اه-ا أ◊ضص-ور Ãخ-ت-ل-ف
جهاتهم ومسصتوياتهم بإاعجاب وتنويه كبÒين.
تو ّ
حيث أعلن عن برنامج إأجرأئي يتمثل ‘ إأنشصاء
ورشص -ات ألّسص -رد ،ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-ع-ري-ف وأل-ت-دريب ل-كّ-ل
أŸع-ن-ي Úك-ب-ارأ وصص-غ-ارأ ضص-م-ن ح-ل-ق-ات ت-طّ-وعّية،
سص-ي-ع-ل-ن ع-ن ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ق-ري-ب-ا Ãشص-ارك-ة أإ’عÓ-م-ي
لزهاري نقبيل ،مرأسصل إأذأعة أ÷لفة أ÷هوّية ألذي
منح من وقته أ’جل أإ’سصهام ‘ إأ‚اح ألنّدوة.

أادب الطفل با÷زائر ‘ حاجة إا ¤رعاية حتى يحقق
اŸسضتوى اŸطلوب
اŸب - -دع ‘ ا÷زائ- -ر ي- -ح- -ت- -اج إا ¤ال- -دع- -م
لن Œاه-ل
وال-ت-ح-ف-ي-ز م-ن ق-ب-ل اŸسص-ؤوول ،Úأ
اŸبدع Úوعدم تثم Úما يقومون به يقتل
لب -داع ف -ي -ه -م ،ه -ذا م -ا أاك -دت ع -ل -ي -ه
روح ا إ
الباحثة وطالبة الدكتوراه بجامعة ورقلة
رحمة الله أاوريسصي الفائزة بجائزة الدولة
لدب الطفل بقطر مؤوخرا واŸتحصصلة على
أ
لول م -ن -اصص-ف-ة م-ع ال-ب-احث اŸغ-رب-ي
اŸرك -ز ا أ
ي- - -اسص Úح- - -زك- - -ر ع- - -ن ك- - -ت- - -اب- - -ه - -ا اŸوسص - -وم
““اسصÎات - -ي- -ج- -ي- -ات ال- -ت- -خ- -اطب““ ‘ اÿط- -اب
اŸسص-رح-ي اŸوج-ه ل-ل-ط-ف-ل مسصرحية ““سصأاطÒ
ي -وم -ا““ ل -ي -وسص -ف ب -ع -ل -وج أا‰وذج -ا ،م -ق-ارب-ة
ت -داول -ي -ة ،ه-ذا فضص Ó-ع-ن ج-ائ-زة الشص-ارق-ة
Óبداع العربي ‘ دورتها › ‘ 18ال النقد
ل إ
–ن-ق-د أادب ال-ط-ف-ل– ع-ن ك-ت-اب-ه-ا ““اسص-ت-ط-ي-ق-ا““
لط -ف -ال م -ن ا◊وام-ل اŸك-ت-وب-ة إا¤
قصصصس ا أ
ا◊وامل اŸرئية التي فازت بها منذ سصنت،Ú
لضص -اف -ة إا ¤مشص-ارك-ت-ه-ا ‘ اŸوسص-م السص-اب-ع
ب -ا إ
Ÿسصابقة أام Òالشصعراء.

ورقلة :إÁان كا‘

ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-ن-اق-دة وأل-ب-اح-ث-ة رح-م-ة أل-ل-ه ،ف-إان
أل - -ك - -ت- -اب أ÷زأئ- -ري Úي- -ق- -رؤوون آأدأب أآ’خ- -ري- -ن
ويجتهدون Ÿوأكبة ومسصايرة ألتطورأت أ◊اصصلة
‘ أدب ألطفل ‘ ألعا ⁄ألعربي أو ألعا ⁄ككل رغم
أ◊ضصور أÙتشصم لهذأ ألنوع من أأ’دب ،مضصيفة
أن أŸب- -دع ‘ أ÷زأئ- -ر م- -ث- -ق -ف ك -غÒه ‘ أل -دول
أأ’خرى ،بل رÃا أفضصل من غÒه وكل ما يحتاجه
هو أ’هتمام وألرعاية حتى ينجح ‘ إأخرأج أدب
ألطفل إأ ¤ألنور.
@ ““الشصعب““ :هل تعتÈين أان أادب الطفل
أاخذ اŸكانة التي يسصتحقها؟
@@ رحمة الله أاوريسصي :مازأل أدب ألطفل
 ⁄يأاخذ أŸكانة ألتي يسصتحقها ذلك أن أ’هتمام
بهذأ أأ’دب مازأل قيد ألتشصكيل ،وقل من يكتبون ‘
هذأ أأ’دب ‘ ألوطن ألعربي ،وقلة جدأ من يكتبون
فيه ‘ أ÷زأئر ،لذلك أعتقد أن أدب ألطفل مازأل
بحاجة إأ ¤رعاية كبÒة جدأ حتى يحقق أŸسصتوى
أŸطلوب.
@ كيف تقّيم Úواقع أادب الطفل ‘ العا⁄
العربي و–ديدا ‘ ا÷زائر؟
@@ إأن أ◊ديث ع- -ن أدب أل- -ط- -ف- -ل ‘ أل -ع -ا⁄
ألعربي شصيء ،و‘ وأ÷زأئر شصيء آأخر ،ذلك أن
ه -ذأ أأ’دب م -وج -ود وب -ق -وة ‘ أل -ب -ل -دأن أل -ع-رب-ي-ة
أأ’خرى ‘ ،ح Úأن أدب ألطفل ‘ أ÷زأئر يكاد
يكون مهمشصا ،وقلة قليلة هم من يهتمون بهذأ
أأ’دب ،بل رÃا يعدون على أأ’صصابع ،لذلك وجب
ألتنويه إأ ¤أ’هتمام بهذأ أأ’دب ذلك أن أ’هتمام
به يعني أ’هتمام بالطفل ،وبالتا‹ يعني أ’طمئنان
على من سصيحملون رسصالتنا ‘ أŸسصتقبل ،فطفل
أليوم هو رجل ألغد.
@ م- - -ا ه- - -ي أاف- - -اق أادب ال- - -ط - -ف - -ل ‘ رأايك
كباحثة؟
@@ آأفاق أدب ألطفل وأسصعة جدأ ذلك أن هذأ
أأ’دب كلما مر به ألزمان ،أتسصعت دأئرته وأختلفت
›ا’ته ،و’ Áكننا حصصر أدب ألطفل ‘ ›ال
مع ،Úأو جنسش وأحد ،ذلك أنه مثل أدب ألكبار،
فكما هناك شصعر ،وقصصة ،وروأية ،ومسصرح و ..إألخ
هناك قصصة للطفل ،ومسصرح موجه للطفل ،وشصعر
بل مؤوخرأ مع معاصصرة عصصر ألرقمنة ،وأحتكاكنا
ب-ال-ع-ا ⁄أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،أصص-ب-حت أف-اق أدب ألطفل
تتسصع و’ Áكن حصصرها.
@ مواكبة العصصرنة ضصرورة خاصصة ‘ ظل
ظهور أاجناسس أادبية حديثة عديدة ،كيف
Áك -ن ‘ ن -ظ -رك ضص -م -ان الن -ت-ق-ال السص-لسس
ب - -أادب ال - -ط- -ف- -ل إا ¤ال- -ع- -ا ⁄ال- -رق- -م- -ي دون
لنقاصس من قيمة الكتاب الورقي؟
ا إ
@@ أل -ك -ت -اب أل -ورق-ي ح-اضص-ر وب-ق-وة وأل-عصص-ر
ألتكنولوجي حاضصر أيضصا وبقوة ،إأشصكالية ألرقمي
وألورقي ،إأشصكالية توأترت منذ ألثورة أŸعلوماتية
ألتي حصصلت ‘ عاŸنا ما فرضش حضصور ألكتاب
ألرقمي ،ولكن أن يلغى شصيء على حسصاب شصيء آأخر

الفضضيل الورثي ÊÓكان يدعو للتسضامح وا’بتعاد عن التطّرف

حبيبة غريب

فقط تعريفا بالعا ⁄ألفضصيل ألورثي ،ÊÓبل يشصمل
أيضص -ا Œرب-ت-ه وأع-م-ال-ه ،ح-يث ت-خ-ط-ى أل-ت-ع-ري-ف
Ÿناقشصة عدد من أفكار ألعÓمة وأŸوأضصيع ألتي
تطرق إأليها ‘ مقا’ته أثناء حقبة ألثورة ألتحريرية
وأه-م-ه-ا أل-ت-خ-لصش م-ن ق-بضص-ة ف-رنسص-ا وﬁارب-ت-ها،
وإأسص- -رأئ- -ي- -ل ،وك- -ذأ مسص- -أال -ة أل -ع -روب -ة وأل -ع -ق -ي -دة
وأŸقاومة””.

1٧٥٣٣

الباحثة والناقدة رحمة الله أاوريسصي لـ«الشصعب““:

الكاتب مراد عمرون لـ ““الشصعب““:

الكاتب مراد عمرون ،خريج جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،متحصصل على شصهادة
لدارية ،ثم شصهادة كفاءة ‘ اÙاماة ،وبعدها ماسصت‘ Ò
لسصيسصانسس ‘ ا◊قوق والعلوم ا إ
ال -تسص -ي ÒواŸن -اج -م-انت م-ن اŸع-ه-د ال-دو‹ ل-ل-م-ان-اج-م-انت ب-ب-ج-اي-ة ،وإاط-ار دول-ة ‘ م-ؤوسصسص-ة
عمومية ،عرفه قراء ““الشصعب ““من خÓل حوار كشصف من خÓله عن موهبته ‘ الكتابة
لبحاث
لصصدار وعن عديد كتاباته التي يتأارجح فيها ب Úاÿاطرة والشصعر والرواية وا أ
وا إ
لرشصفة لتاريخ ا÷زائر والتعريف بأاعÓمها ومراجعها.
والتحاليل التقنية ،وكذا ا أ
من ب Úهذه الكتب ،يحدثنا عمرون هذه اŸرة عن كتابه بعنوان““ :الفضصيل الورثي““ÊÓ
والذي يعرف من خÓله بالعÓمة واÛاهد الكب ÒوÃسصÒته وأافكاره الثورية.
أŸتضصاربة بأاشصكالها أŸتطرفة”” .ب Úعمرون من
خ Ó-ل ذلك”” :أن ع -ل -م -اء أأ’م -ة ه -م مسص -ت -ق -ب -ل -ه -ا،
فالفضصيل ألورثي ÊÓدعا من خÓل أفكاره ،يضصيف
أرأد مرأد عمرون من خÓل ألكتاب ،كما يقول قائ :Óإأ”” ¤أ’بتعاد عن كل أنوأع ألتطرف وألدفاع
‘ تصصريح لـ«ألشصعب”” ”” :ألتعريف أو’ بالعÓمة عن أ◊ريات وأŸعتقدأت بطرق سصلمية ،كما أنه
وثانيا مناقشصة أبرز أفكاره وعرضصها على ألقارئ ،لعب دورأ ‘ ألثورة ألتحريرية ،من خÓل قلمه
ثم أإ’جابة على ألكث Òمن أأ’سصئلة ألتي تهم أ÷يل ألذي دغدغ به ضصمائر أ÷زأئري Úوأفزع عقول
أ÷ديد ،بهدف إأنارة ألطريق ل أ
Óجيال ألقادمة ،أŸسص -ت -ع -م-ر أل-ف-رنسص-ي ،ب-ف-ك-ره أ÷ي-اشش وأل-ع-م-ي-ق
أ’خذ ألع Èوأتخاذ أŸوقف ألوسصطي خاصصة ‘ و–مل دوره كام.””Ó
عصص- -رن- -ا ،أي- -ن ت- -ك- -اث -رت أŸعضص Ó-ت وأل -ت -ي -ارأت
أكد ألكاتب ‘ سصياق حديثه ،أن كتابه ’ يحمل

ألعدد
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ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه”” :أل -فضص -ي -ل أل -ورث -ي  ÊÓ-ك-ان
موسصوعة علمية وكتابه ””أ÷زأئر ألثائرة ”” ملخصش
م -وج -ز ي -ل -ق -ي ألضص -وء ع -ل-ى ع-دة قضص-اي-ا ‘ غ-اي-ة
أأ’همية ألتي تعلقت بقضصية أ÷زأئر وأسصتقÓلها
وقضصية تربية ألنششء””.
Óشصارة ينقسصم كتاب مرأد عمرون ألذي عرف
ل إ
هذه ألسصنة طبعته ألثالثة ،من خÓل  200صصفحة
إأ ¤قسصم Úرئيسصي ،Úألقسصم أأ’ول يحتوي على
ألتعريف بالعÓمة حيث يÈز نشصأاته وألقسصم أآ’خر
ي -ت -ن -اول ›م -وع -ة م -ن أŸوأضص -ي -ع أل -ت -ي ع -ا÷ه-ا
ألفضصيل ألورثي ‘ ÊÓمقا’ته،
ف -ه -و ع -ب -ارة ع -ن رسص -ال -ة قصصÒة أع-ت-م-د ف-ي-ه-ا
أŸؤولف أسصلوب ألسصرد ألبسصيط ليقرب ألصصورة إأ¤
ألقارئ معتمدأ ‘ عمله وأبحاثه على مرجعÚ
أسصاسصي Úوهما”” :أ÷زأئر ألثائرة”” وشصهادأت ‚له
مسص -ع -ود حسص -ن .Úم -ن ب Úم-وؤل-ف-ات م-رأد ع-م-رون
أŸتعددة نذكر كتابه”” :ألدمعة أ÷امدة”” و«نسصيج
خوأطري”” و«مشصاه Òأ÷زأئر””.

فهذأ ما يرفضصه ألعقل ذلك أن للكتاب ألورقي
ق-ي-م-ت-ه ،وم-ك-ان-ت-ه وأل-رق-م-ي أيضص-ا ،أŸسص-أال-ة ت-ع-ود
للذأت ألبشصرية وللرغبة ألشصخصصية ،فعلى ألرغم من
سص -ي -ط-رة ه-ذأ أل-ع-ا ⁄ع-ل-ى ح-ي-ات-ن-ا إأ’ أن ل-ل-ك-ت-اب
ألورقي نكهته وقيمته ،أما إأذأ تعلق ألشصأان بالطفل
فاأ’مر يختلف ذلك أن ألطفل ’ يعي مصصلحته أين
تكمن ،لذلك أŸسصؤوولية تقع على عاتق أأ’ولياء
ومن يتبنونه ‘ أأ’سصرة وأŸدرسصة هؤو’ء هم من
تقع أŸسصؤوولية عليهم ،فهم ›Èون على أ÷مع
ب Úألبين ،Úب Úما فرضصته طبيعة ألوأقع وب Úما
تربينا عليه سصابقا .ذلك أن ألكتاب ألورقي مهما
بدأ مقارنة Ãا هو متوأتر حاليا من تكنولوجيا إأ’
أنه أأ’نسصب ،ذلك أنه ينمي خيال ألطفل ،ويكسصبه
مصصطلحات لغوية جديدة ،ويسصهل عملية تعليمه،
‘ ح Úألرقمنة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا على
ألقدر ألذي يحمله من إأيجابيات إأ’ أن سصلبياته
وخيمة لذلك وجب أŸزج ب Úما هو ورقي وب Úما
هو تقني.
@ كيف تصصفŒ Úربتك ‘ جائزة الدولة
لدب الطفل بقطر؟ وما طبيعتها؟
أ
@@ هي Œربة ناضصجة إأ ¤حد كب ،Òذلك أن
مسصتوى ألكتابة تطور ،باإ’ضصافة إأ ¤أن أÈÿة
أزدأدت ،وأتسص -ع ›ال أه -ت -م -ام -ي ب -ال-ن-ق-د ،وأدب
ألطفل ،فلو حاولت أŸقارنة على مسصتوى ألكتابة
Óبدأع ألعربي عن دورتها 18
ب Úجائزة ألشصارقة ل إ
ألتي فزت بها منذ سصنت ،Úوألتي كان ›ال ألبحث
فيها أيضصا أدب ألطفل ،وب Úجائزة ألدولة أ’دب
ألطفل سصأاجد Œربتي ألثانية أنضصج ،وهذأ ليسش
تقليل من عملي ألسصابق فك Óألعملﬁ Úكم Úمن
قبل دكاترة ،فقط تبقى طبيعة وكÌة تناول هذأ
أأ’دب “ن -ح أل -ب -احث ق -درة أك Èع -ل -ى أسص-ت-ي-ع-اب-ه
وفهمه أك .Ìأما عن طبيعة أ÷ائزة فهي من أهم
أ÷وأئز ألعربية أŸهتمة بأادب ألطفل– ،وي على
ألعديد من أÛا’ت ،ففيها فرع خاصش بالقصصة،
وأŸسص- -رح ،وأل- -رسص- -وم أŸت- -ح- -رك- -ة ،وأل- -ف- -ي- -دي- -و،
وألدرأسصات أأ’دبية ،وكلها تدخل ‘ إأطار أ’هتمام
ب -أادب أل -ط -ف-ل ،وق-د ف-زت م-ن-اصص-ف-ة م-ع أŸغ-رب-ي
ياسص Úحزكر بحسصب إأحصصائيات أ÷ائزة ،فإان عدد
أŸشص - - - - - -اركŒ Úاوز  164مشص- -ارك ‘ ج- -م- -ي- -ع
أÛا’ت.
@ ه- -ل ف- -وزك ك- -ن- -اق -دة وب -اح -ث -ة شص -اب -ة
بجائزة الدولة ‘ أادب الطفل بالدوحة دليل
على أان هذا النوع يواكب التطور ا◊اصصل
فيه ع Èالعا ⁄العربي؟
@@ ’ عÓقة لفوزي Ãوأكبة أ÷زأئر للتطور
أ◊اصصل ‘ هذأ ألنوع من أأ’دب ،ذلك أ Êكنت
أسصتطيع أنتقاء ‰وذجا آأخر من أدب ألطفل ألعربي
وأقوم بدرأسصته نقديا ،أختياري لنموذج أدبي هو
رغبة شصخصصية ‘ ألتعريف Ãبدعي أ÷زأئر وعلى
أعتبار أن هذأ أأ’دب ظاهر ‘ أ÷زأئر بصصورة
ﬁتشص -م -ة ،ك -ان م -ن وأج-ب-ي ك-ن-اق-دة ج-زأئ-ري-ة أن
أعرف أŸثقف ألعربي بأان لدينا كتابا جزأئريون
يكتبون هذأ أأ’دب ،أما عن مسصأالة موأكبة أ÷زأئر
ل -ل -ت -ط -ورأت أ◊اصص -ل -ة ‘ أدب أل -ط -ف-ل ‘ أل-ع-ا⁄
ألعربي أو ألعا ⁄ككل فبطبيعة أ◊ال نعم لدينا
كتاب يقرؤوون آأدأب أآ’خرين ويجتهدون Ÿوأكبة
ألعا ⁄بأاسصره وليسش ألعا ⁄ألعربي فقط ،أŸسصأالة
م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ك -ي -ف -ي -ة إأخ -رأج ه-ذأ أأ’دب إأ ¤أل-ن-ور
وألتعريف به كأادب حاضصر بالفعل وهذأ ما أدين
عليه دور ألنشصر ألتي أصصبحت Œارية أك Ìمنها
ثقافية ،وعليه يصصبح أإ’بدأع يباع ،وطبيعة إأخرأجه
Óخر مكلفة ،أأ’مر ألذي يجعل هناك صصعوبة ‘
ل آ
ألتعريف به .أ÷زأئريون مثقفون ونحن كغÒنا ،بل
رÃا أفضصل من غÒنا ‘ موأكبة ألتطور ذلك أننا
ن- -ح- -تك ون- -ق- -رأ أآ’دأب م- -ن مصص- -دره- -ا أأ’صص- -ل -ي
وب -ال -ل-غ-ت Úأل-ف-رنسص-ي-ة وأ’‚ل-ي-زي-ة ،ل-ذلك مسص-أال-ة
موأكبة ألتطور وأردة وبقوة ‘ نظري ،ذلك أننا
على أطÓع بكل جديد ‘ ألعا ⁄وليسش فقط ‘
ألعا ⁄ألعربي.

إعدإد:

الخميسس  0٤جانفي  ٢0١٨م
الموافق لـ  ١٦ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

راعوا مششاعر األطفال
يعتقد
بقلم نبيلة بوقرين
ال -ك-ثÒي-ن أان
اŸفهوم
ا◊قيقي
ل- -ل- -ط- -ف -ل ه -و
ذلك الشصخصص
ال- - - - - - - - - - -ذي ل
يتجاوز عمره
ال - - -ـ  18سصنة
ول - - -ه ا◊ق ‘
لكل ،الشصرب ،اللباسص ،اŸأاوى،
ا أ
لم- - -ان
ال - - -دراسص- - -ة ،ا◊ري- - -ة ،ا أ
لخرى
وغÒه-ا م-ن اŸت-ط-ل-بات ا أ
ال -ت -ي ي -ع -يشص -ه -ا خ Ó-ل ح -ي -ات -ه
ال-ع-ادي-ة ،ل-ك-ن السص-ؤوال اŸطروح
ه - -ل ه- -ذا اŸف- -ه- -وم صص- -ح- -ي- -ح أام
خاطئ؟.

العدد ١٧٥٣٣
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

لعÓمي Úخلصصت بـ:
دورة تكوينية لفائدة ا إ

ضشرورة اإنتقاء اŸصشطلحات اŸسشتعملة ‘ اÿطاب اŸوجه للطفل
لتفاقية الدولية ◊ماية حقوق الطفل سصنة ،1992
تعت Èا÷زائر من ب Úأاوائل الدول التي وقعت على ا إ
وشصرعت ‘ سص ّ
ن القوان Úوالنصصوصص التطبيقية التي تتماشصى معها من أاجل توف Òا◊ماية الÓزمة والرعاية
التي تسصمح للجيل الصصاعد بالسصتفادة من حقوقه ‘ كل ›الت ا◊ياة بعيدا عن العراقيل والعنف بكل
لهتمام الكب Òللمسصؤوول ‘ Úالدولة لهذه الشصريحة التي ل تتجزأا من ›تمعنا.
أاشصكاله ومسصبباته ،ما يÈز ا إ

نبيلة بوقرين
سسايرت الدولة ا÷زائرية كل اŸراسسيم واإلتفاقيات اŸوجودة ‘ ميثاق اŸنظمة
الدولية ◊ماية حقوق الطفل من خÓل تطبيق القانون والÈامج
اŸن-ت-ه-ج-ة إا ¤غ-اي-ة سس-ن-ة  ،٢0١٥ع -ن-دم-ا ّ”
اإلع Ó- -ن ع - -ن م - -يÓ- -د

نبيلة بوقرين

ال -ط -ف -ل ه -و إانسس -ان ل -ه مشس -اع -ر
وح -ق -وق ت-ع-تÃ Èث-اب-ة وع-ود ع-ل-ى
األولياء أاو الوصسي عليه ،اÛتمع
والدولة تعمل كل جهدها من أاجل
ح -م -اي -ت -ه م -ن ك -ل اıاط -ر ال-ت-ي
–يط به أاو تعرضسه للخطر وŒنبه
ال -ع -ن -ف ب -ك -ل أاشس -ك -ال -ه م-ن خÓ-ل
الصسرامة وا÷دية ‘ معاقبة كل
ﬂال -ف ل -ل-ق-وان Úأاو م-ن-ت-هك ◊ق
الطفولة ألنهم ببسساطة  ⁄يصسلوا
إا ¤مرحلة النضسج التي تسسمح لهم
بالدفاع عن أانفسسهم سسواء جسسديا
أاو ذهنيا .و‘ نفسس الوقت ‚د أان
ال -ط -ف -ل ق -ادر ع -ل -ى اŸشس-ارك-ة ‘
ا◊ياة اليومية سسواء ‘ عائلته أاو
‘ ›تمعه ‘ ﬂتلف اÛالت
ألن - - -ه Áلك ح - - -ق اإلدلء ب- - -رأاي- - -ه
واŸشس -ارك -ة ‘ إاع -ط -اء ال -ق-رارات
التي تتعلق به بصسفة مباشسر أاو غÒ
مباشسرة وهذا حق ضسروري يجب
أان يسستفيد منه بناًء على النصسوصس
القانونية الدولية وا÷زائرية ألنه
ع -نصس -ر ف-ع-ال ‘ اÛت-م-ع وÁلك
أاف -ك -ار رائ -ع-ة وإاي-ج-اب-ي-ة واألج-م-ل
ف -ي -ه-ا أان-ه-ا ب-ري-ئ-ة وخ-ال-ي-ة م-ن ك-ل
األم -ور السس -ل-ب-ي-ة ك-ا◊ق-د ،ا◊سس-د
وغÒها .ولهذا يجب أان نكون أاكÌ
وعيا وأاك Ìموضسعية ‘ اŸسستقبل
‘ كل تعامÓتنا مع األطفال مهما
كان جنسسهم أاو عرقهم أاو دينهم
ألن -ه-م أاط-ف-ال ول-ه-م ح-ق-وق ع-ل-ي-ن-ا
ت- -ت- -م- -اشس -ى م -ع ع -م -ره -م ،ون -ح -ن
م-ط-ال-ب Úب-ت-ل-ب-ي-ة ك-ل ال-وع-ود وفقا
ل -ل -ق -وان Úوال-نصس-وصس ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
اŸن- -اهضس- -ة ل- -ع- -م- -ال- -ة األط- -ف- -ال،
اسس -ت -غ Ó-ل-ه-م ،اŸت-اج-رة ب-ه-م ،و‘
نفسس الوقت يجب إانتقاء األلفاظ
اÓŸئمة خÓل خطابنا معهم .كل
هذا يأاتي لضسمان ا◊ياة و‘ نفسس
ال -وقت ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن ت-ك-وي-ن
شسخصسية قوية صسادقة برأاية بعيدة
اŸدى ومتطلع Úعلى كل ما يدور
من حولهم يسسمح لهم بالتعامل مع
ال- -وضس- -ع ب -ك -ل م -وضس -وع -ي -ة وذك -اء
عندما يكÈون ◊ماية بلدهم من
كل ا÷وانب واŸواصسلة ‘ بناءها
ألنهم تلقوا الÎبية السسليمة حتى
ي- -ك- -ون- -وا خ Òخ- -ل- -ف ل- -رف -ع راي -ة
ا÷زائر عاليا بحول الله فلنكن يد
واحد للوصسول إا ¤هذا اŸبتغى.

أإمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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«الهيئة
ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة الطفولة»
والتي تعمل وفقا لقانون  ١٥ـ  ١٢وهو مدروسس بدقة تسسهر
عليه الوزارة األو ¤يتطابق مع ما هو معمول به دوليا حتى تضسمن كل ا◊قوق التي
تسساهم ‘ حماية حماة هذه األمة مسستقب Óوالعمل على ضسمان ا◊ياة التي تتÓءم
مع سسنهم “اشسيا مع كل مراحلها وبكل أابجدياتها ‘ كل اÛالت بعيدا عن
اإلنتهاكات والسسلوكيات غ ÒالÓئقة من خÓل تكريسس مبدأا ا◊فاظ على اŸصسلحة
الفضسلى للطفل التي تعت Èأاهم مبدأا ‘ الهيئة الوطنية التي جعلت من القانوÊ
مرجعية لها بكل مضسامينه.
يأاتي ذلك وفقا Ÿا نشساهده ونعيشسه على أارضس الواقع من خÓل ›انية التعليم،
الصسحة ،الÎفيه‡ ،ارسسة الرياضسةﬂ ،تلف النشساطات اŸتوفرة ‘ دور الشسباب،
توف Òمراكز إليواء ›هو‹ النسسب ،الطفولة اŸسسعفة ،وهناك مراكز طبية خاصسة
ببعضس أامراضس العصسر على غرار السسيدا ،السسرطان ،األطفال اŸعنف ،Úمراكز
إاعادة الÎبية والتأاهيل ‘ حالة اإرتكابهم للجرائم ،ألن سسنهم صسغÒة ول يجب أان
يدخلوا السسجون العادية ◊مايتهم والسسماح لهم Ãزاولة دراسستهم وبعدها العمل
على إاعادة د›هم ‘ اÛتمع لكي يكونوا أاك Ìفعالية ويتجنبوا أاخطاء اŸاضسي.

تخصشيصص الرقم  111لألطفال خطوة جريئة
وبالنظر إا ¤األهمية الكÈى التي توليها السسلطات العليا سسواء من ناحية القوانÚ
اŸتعلقة بحماية الطفل أاو معاقبة منتهكي حقوقه ،بالعمل اŸشسÎك مع ا÷معيات
واŸنظمات ا◊كومية وغ Òا◊كومية بالتنسسيق مع عدة وزارات لها عÓقة مباشسرة
مع عا ⁄الÈاءة عن طريق إامضساء إاتفاقيات شسراكة فيما بينها ” ،تدعيم ذلك من
خÓل إاطÓق الرقم األخضسر « »١١١الذي دخل حيز اÿدمة ‘ األيام األخÒة من
العام اŸنصسرم والهدف منه هو فسسح اÛال أامام األطفال الذي يتعرضسون إا¤
العنف مهما كان شسكله باإلتصسال للتبليغ لنيل ا◊ماية الÓزمة حتى وإان كانت أاسسرته
هي اŸتسسبب ‘ تعنيفه والهدف اŸباشسر من كل هذه اإلجراءات هو العمل على
تطبيق اŸبادئ األربعة التي جاءت ‘ القانون الدو‹ ◊ماية حقوق الطفل والتي
تتمثل ‘ ضسمان ا◊ماية ،عدم التمييز ،ا◊ق ‘ البقاء والنماء ،اÙافظة على
اŸصسلحة الفضسلى إاضسافة إا ¤إاشسراكه ‘ كل اÛالت وخ Òمثال هو الŸÈان
اÿاصس بالطفل وهو موجود منذ عدة سسنوات با÷زائر و‡ارسسة اإلعÓم وغÒها
من األمور األخرى.
ومن هذا اŸنطلق ،اسستنتجنا أان كل شسرائح اÛمع واŸؤوسسسسات التي لها صسلة
مباشسرة أاو غ Òمباشسرة بعا ⁄الطفولة معنية بضسرورة تقد Ëيّد اŸسساعدة ◊ماية
هذه الشسريحة من كل اıاطر وأانواع العنف بأاشسكاله األربعة وتتمثل ‘ العنف
ا÷سسدي الناجم عن الضسرب ،العضس ،الركل ،ا◊رق وغÒها من األمور األخرى،
العنف النفسسي نتيجة الشستم ،القدح ،الذم ،التحق ÒوغÒها من األمور ذات نفسس
” تأاسسيسس جهاز خاصس ◊ماية
الصسلة ،العنف ا÷نسسي ويتمثل ‘ التحرشس ولهذا ّ

الطفولة من كل هذه األمور القذرة التي ذكرناها .واألمر يتعلق بالهيئة الوطنية
◊ماية وترقية الطفولة التي تعمل على التنسسيق ب Úكل ا÷هات اŸعنية من أاجل
Óطفال ا÷زائر.
ﬁاربة العنف وضسمان حياة مÓئمة ل أ

لإلعلم دور كبﬁ ‘ Òاربة العنف ضشد األطفال
وÃا أان اإلعÓم هو السسلطة الرابعة وله دور كبŒ ‘ Òسسيد حماية حقوق
لعÓمية والكشسف عن عدة أامور التي تخدم ا÷يل
الطفل من خÓل التغطيات ا إ
لخطاء اŸرتكبة عن غ Òقصسد
الصساعد بالدرجة األو ،¤إال أان هناك بعضس ا أ
سسواء من ناحية اسستعمال بعضس اŸصسطلحات أاو طريقة التكلم عن ا◊وادث التي
تسسجل قامت الهيئة الوطنية التي تÎأاسسها اŸفوضسة مر Ëشسر‘ بتنظيم دورة
تكوينية جد مهمة لفائدة الصسحفي Úالذين يتعاملون بصسفة مباشسرة مع الطفل من
لردن انتهت ÃيÓد
ﬂتلف وسسائل اإلعÓم –ت إاشسراف خÈاء من ا÷زائر وا أ
«شسبكة اإلعÓمي Úا÷زائري Úلتعزيز حقوق الطفل» والهدف اŸباشسر منها هو
مراعاة مشساعر الطفولة والعمل على تكريسس القواعد اŸتفق علها ‘ ختام
لطفال ‘ كل
لشسراك أاي إاقحام ا أ
أاشسغال الورشسة التكوينية ‘ مقدمتها مبدأا ا إ
لن
›الت ا◊ياة والكف عن معاملتهم كأانهم ›رد كائن يأاكل ،يدرسس ويلعب أ

اإلعÓم يعت Èأاهم وسسيلة لنشسر الوعي ‘ اÛتمع لتفادي بعضس السسلبيات.
لعÓمي ÚخÓل إاعدادهم
يأاتي ذلك بالنظر إا ¤التحديات الكبÒة التي تنتظر ا إ
لنها ‘ بعضس ا◊الت تعرضس هذه العملية
للتقارير اإلعÓمية اŸتعلقة بالطفل أ
لعÓمي أاو أاطفال آاخرين غÒهم ÿطر العقاب أاو
األطفال موضسوع التقرير ا إ
الوصسم اإلجتماعي عن غ Òقصسد ولهذا ‚د أان الهدف اŸباشسر من اŸبادئ
Óتفاقية مسساندة الصسحفي ‘ Úكتابة التقارير التي تتعلق بقضسايا
األخÓقية ل إ
األطفال ،من خÓل تغطية اŸواضسيع بطريقة تتناسسب مع أاعمارهم وتراعي
حسساسسيتهم وهذا من خÓل دعم هذه اÿدمة وفقا للمصسلحة العامة دون تفريط
أاو تسساهل بحقوق الطفل وفقا للمبادئ اŸوجودة ‘ القانون والتي تتمثل ‘
لطفال ‘ كل الظروف ،ضسرورة التقيد بشسرط
ضسرورة إاحÎام كرامة جميع ا أ
لرائهم
لسس-ت-ماع آ
اÿصس-وصس-ي-ة الشس-خصس-ي-ة والسس-ري-ة أاث-ن-اء إاع-داد ال-ت-ق-ري-ر ع-ن-د ا إ
لذى
وإاشس -راك -ه -م ‘ ات -خ -اذ ال -ق -رارات ال-ت-ي “سس-ه-م وت-وف Òا◊م-اي-ة ل-ه-م م-ن ا أ
والعقاب.
ومن جهة أاخرى ،يجب مراعاة اŸصسلحة الفضسلى للطفل اŸعني بالتقرير
لسسئلة أاو
وإاعطائها أاولوية كÈى تكون فوق كل إاعتبار خدمة للطفلŒ ،نب طرح ا أ
لجتهاد والتقدير لتفادي تعريضس
إابداء التوجيهات واÓŸحظات اŸبنية على ا إ
ل ⁄وا◊زن الناجم عن أاحداث
الطفل ÿطر اإلهانة والتي تبعث ‘ نفسسه ا أ
لمور تدخل
لسستماع له مرة واحدة فقط وكل هذه ا أ
مؤوŸة ولهذا من الضسروري ا إ
‘ ا◊ماية Ÿشساعر الطفل ولهذا يجب أان نكون كلنا يد واحدة لتجسسيد اŸبادئ
التي جاءت ‘ القانون الدو‹ أاو ‘ الدسستور ا÷زائري الذي يعمل على ضسمان
لنهم عنصسر فّعال وجد مهم وحاملي مشسعل البناء
حياة مÓئمة لكل أابناء ا÷زائر أ
والتشسييد مسستقب Óوهذا ما يجعلنا نعمل كل جهدنا من خÓل هذا الفضساء
اıصسصس للصسغار إليصسال الرسسالة على أاكمل وجه لكل اŸعني– Úت شسعار
«راعوا مشساعر األطفال».

ألخميسس  04جانفي  2018م
ألموأفق لـ  16ربيع ألثاني  1439هـ

’و““ ¤موبيليسس““
آ÷ولة  16للرآبطة آ أ

«الصشفراء”” تطمح لتحقيق انطلقة قوية من بوابة الوفاق

تسش -ت -أان -ف ،غ -دآ ،م-ب-اري-ات آل-رآب-ط-ة
آ’و““ ¤م -وب -ي -ل -يسس““ م -ن خÓ-ل ب-ر›ة
آ÷ول -ة  16وآ’و ‘ ¤م -رح-ل-ة آل-ع-ودة
آلتي سشتعرف حلول وفاق سشطيف ضشيفا
على آ–اد آ◊رآشس ،فيما يوآجه دفاع
تاجنانت أآوŸبي آŸدية .

عمار حميسسي
يسشعى أ–اد أ◊رأشس Ùو ألصشورة ألسشيئة
ألتي رسشمها خلل مرحلة ألذهاب من خلل
ت -ق -د Ëأن -ط -لق -ة ‡ي -زة ‘ م-رح-ل-ة أل-ع-ودة
بالفوز على وفاق سشطيف ،وهي أŸبارأة ألتي
يسشعى من خللها أŸدرب ألتونسشي حمادي
ألدو إ’عادة ألفريق لسشكة أ’نتصشارأت.
لن تكون مأامورية ““ألصشفرأء““ سشهلة ‘ ظل
ألظروف أÙيطة بالفريق خاصشة بعد رحيل
ب- - -عضس أل - -لع - -ب Úأل - -ذي - -ن ÷ؤووأ أ÷ ¤ن - -ة
أŸنازعات لطلب فسشخ ألعقد بعد عدم تلقيهم
مسشتحقاتهم أŸالية ألعالقة.
سش-ي-ك-ون أل-ت-ق-ن-ي أل-ت-ونسش-ي ح-م-ادي ألدو
مطالبا بايجاد ألتوليفة أŸناسشبة ألتي تسشمح
له بإاعادة ألفريق أ ¤سشكة أ’نتصشارأت رغم
ألصشعوبات ألكبÒة ألتي وأجهها خلل ألفÎة
أŸاضشية ،بعد أŸششاكل أ’دأرية ألتي عانى
منها ألفريق.
من جهته ،يسشعى وفاق سشطيف لتحقيق
ألفوز من أجل ألبقاء على مقربة من فرق
أŸق-دم-ة خ-اصش-ة أن أل-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب أل-ب-ط-ولة
يبقى هدف ألفريق هذأ أŸوسشم و هو ألطموح
ألذي يحذو أللعب Úو أ’نصشار.
سش -ت -ك -ون م-وأج-ه-ة أ–اد أ◊رأشس أ’و¤
ل -ل -م -درب ع -ب -د أ◊ق ب -ن شش -ي-خ-ة ع-ل-ى رأسس
ألعارضشة ألفنية للفريق بعد أن خلف أŸدرب
م -اضش -وي أل -ذي أن -ت-ق-ل أ ¤أل-ن-ج-م ألسش-اح-ل-ي

ألتونسشي دون أخذ موأفقة أدأرة ألفريق .
كان بن ششيخة قد أكد أنه يسشعى أ ¤قيادة
أل-وف-اق ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج أفضش-ل م-ن ت-لك ألتي
حققها خلل مرحلة ألذهاب من أجل –سشÚ
أŸرت-ب-ة أل-ت-ي ي-ت-وأج-د ف-ي-ه-ا ‘ ظ-ل أم-ك-انية
أŸنافسشة على لقب ألبطولة.
كما يحل ششبيبة ألقبائل ضشيفا على ششبيبة
ألسشاورة و هي أŸبارأة ألتي تكتسشي أهمية
ك -بÒة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق Úخ-اصش-ة أن تضش-ي-ي-ع
أل -ن -ق -اط أآ’ن أصش -ب-ح أم-رأ غ Òم-رغ-وب ف-ي-ه
’نعكاسشه ألسشلبي على مسشتقبل كل فريق ‘
ألرأبطة أÎÙفة أ’و.¤
سش-ي-ك-ون شش-ب-ي-ب-ة ألسش-اورة ع-ل-ى م-وعد مع
–قيق أنتصشار جديد ‘ ظل قوته ألكبÒة
على أرضشية ميدأنه رغم أن أŸنافسس جهز
نفسشه جيدأ لهذه أŸوأجهة على أمل ألعودة
بنتيجة أيجابية .
سش-ي-ك-ون شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل م-ع-ززأ ب-خدمات
أللعب Úأ÷دد ألذين أنضشموأ للفريق خلل
فÎة أ’نتقا’ت ألششتوية و يتعلق أ’مر بزيري
حّمار و ألياسس بن يوسشف ألقادم من نادي
ب -ارأدو  .ي -ط -م -ح شش -ب -ي-ب-ة ألسش-اورة Ÿوأصش-ل-ة
نتائجه أŸميزة على أرضشه و أمام جمهوره
خاصشة أنه تعود على –قيق أ’نتصشارأت .
يحل أوŸبي أŸدية ضشيفا على دفاع تاجنانت
‘ أŸوأجهة ألتي لن تقبل ألقسشمة على أثنÚ
‘ ظ -ل أل -وضش -ع -ي -ة ألصش -ع -ب -ة أل -ت -ي ي -ع -يشش-ه-ا
ألفريق Úهذأ أŸوسشم بعد ألنتائج أŸتوأضشعة
ألتي حققاها خلل مرحلة ألذهاب .

برنامج مباريات الغد
دفاع تاجنانت  -أوŸبي أŸدية 15:00
إأ–اد أ◊رأشس  -وفاق سشطيف 16:00
ششبيبة ألسشاورة  -ششبيبة ألقبائل 18:00

á°VÉjQ
تركي آل آلششيخ – رئيسس
آ’–اد آلعربي لكرة آلقدم:

« الفائز برابطة أابطال
العرب قد يششارك ‘
كأاسس العا ⁄لألندية””

أعلن تركي آأل ألششيخ ،رئيسس أ’–اد
ألعربي لكرة ألقدم ،عن وجود مفاوضشات
م -ع أ’–ادأت أل -ع -رب -ي-ة م-ن أج-ل إأع-ادة
إأح-ي-اء أل-ب-ط-ول-ة أل-ع-رب-ي-ة ل -أ
لندية بصشيغة
جديدة (رأبطة أأ’بطال) وألفائز بها قد
يشش -ارك ‘ ك -أاسس أل -ع -ا ⁄ل  -أ
لن-دي-ة 2019
أŸق -ررة ب -أاب-و ظ-ب-ي ب-اإ’م-ارأت أل-ع-رب-ية-
أŸتحدة .قال آأل ألششيخ ‘ تصشريحات
صشحفية““ :نعمل حاليا على أ’تفاق مع
أ’–ادأت ألعربية وأ’–اد ألدو‹ لكرة
ألقدم على إأحياء ألبطولة وإأضشفاء ألصشفة
ألرسشمية عليها““.
ش
ؤ
و
كشش -ف أŸس ول أأ’ول ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ة
ألكروية ألعربية أنه كلف ألرئيسس ألسشابق
ل- -ل–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
ﬁمد رورأوة وأŸصشري ها Êأبو ريدة
بهذه
أ
Ÿ
ه
م
ة
،
و
أ
ض
ش
ا
ف
:
“
“
ه
ن
ا
ك
ششبه أتفاق
رسش -م -ي م -ع أ’–اد أل-دو‹ ل-ك-رة أل-ق-دم
ع-ل-ى أع-ت-م-اد أل-ب-ط-ول-ة أل-ع-رب-ي-ة ل -أ
لندية
كبطولة رسشمية ‘ ألفيفا““ .تابع““ :سشÔفع
من ألعوأئد أŸادية للبطولة وسشنحاول أن
يتأاهل ألفائز بالبطولة إأ ¤كأاسس ألعا⁄
ل أ
لندية““.
ج
د
ي
ر
ب
ا
ل
ذ
ك
ر
،
أ
ن أ’–اد ألعربي لكرة
ألقدم قرر خلل أجتماع ÷نته ألتنفيذية
نهاية ششهر ديسشم Èألفارط بالرياضس رفع
قيمة جوأئز كأاسس أ’–اد ألعربي ل أ
لندية
إأ ¤خمسشة ملي Úدو’ر.
ووأصشل رئيسس أ’–ا
د
أ
ل
ع
ر
بي قائل:
““خ-لل أل-نسش-خ-ة أŸق-ب-ل-ة سش-نحاول إأقناع
أإ’م- -ارأت وه- -ي أل- -دول- -ة أŸسش- -تضش -ي -ف -ة
ل -ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄ل -أ
لن-دي-ة أ’سش-ت-غ-ن-اء ع-ن
م -ق -ع -د ل -ف -ري -ق صش
ا
ح
ب
أ
أ
’
ر
ضس لصش-ال-ح
ألفائز بالبطولة ألعربية““ ،وختم““ :سشيكون
أمرأ جيدأ أن يوأفق أ’–اد أإ’مارأتي
على هذأ أأ’مر وهو ما سشيقوي ألبطولة
ألعربية ل أ
لندية““.

هÈي (مسشاعد مدرب فريق ودآد تلمسشان) لـ ““آلششعب““:

”” هدفنا ضشمان البقاء ‘ الرابطة اÎÙفة الثانية””
ب -ع -د إآقصش-اء ف-ري-ق ودآد ت-ل-مسش-ان م-ن
م -ن -افسش-ة ك-أاسس آ÷م-ه-وري-ة أآم-ام ف-ري-ق
م-ول-ودي-ة آ÷زآئ-ر ،آقÎب-ن-ا م-ن مسش-اعد
م- -درب ف- -ري- -ق ودآد ت- -ل- -مسش -ان آل Ó-عب
آلسشابق ““كمال هÈي““ آلذي أآكد لنا بأان
آل-ق-رع-ة  ⁄ت-رح-م ف-ري-ق-ه وأآوق-عته مع
ف -ري -ق م-ول-ودي-ة آ÷زآئ-ر ،م-وضش-ح-ا ب-أان
’قصشاء بنتيجة عريضشة لن يؤوثر على
آ إ
’نه منذ آلبدآية  ⁄يكن يضشع
آلفريق أ
كأاسس آ÷مهورية من ب Úأآهدآفه بقدر
م -ا ي -ف -ك -ر آل -ف -ري -ق ‘ ضش -م -ان آل-ب-ق-اء ‘
’ول ‘ آل- -رآب- -ط -ة آÎÙف -ة
م- -وسش- -م- -ه آ أ
آلثانية ،بعدما عاد هذآ آŸوسشم من قسشم
آل -ه -وآة ،ك -م-ا –دث ع-ن آ’سش-ت-ق-دآم-ات
آلتي ضشمنها آلفريق ‘ آÒŸكاتو آلششتوي
آ◊ا‹ ‘ ،هذآ آ◊وآر :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
@ ““آلشش-عب““ :أآقصش-ي-ت-م ب-ن-تيجة ثقيلة
م -ن ك -أاسس آ÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى ي-د ف-ري-ق
مولودية آ÷زآئر؟
@@ كمال هÈي :نحن قبل ألتنقل إأ¤
ألعاصشمة كنا متأاكدين بأان أŸبارأة لن تكون
سش-ه-ل-ة أ’ن أل-ق-رع-ة  ⁄ت-رح-م-ن-ا ووضش-ع-ت-نا مع
ف- -ري- -ق م- -ول- -ودي- -ة أ÷زأئ -ر ‘ أل -دور أل -ث -اÊ
وأل -ث -لث Úوخ-ارج أل-دي-ار ،أم-ام ف-ري-ق ي-عشش-ق
أل - -ك- -أاسس وأل- -ك- -أاسس ت- -عشش- -ق- -ه ه- -ي أأ’خ- -رى،
ب -اإ’ضش -اف -ة إأ ¤ك -ون -ه م -ن ب Úأفضش -ل أل -ف -رق
أ÷زأئرية ‘ ألسشنوأت أأ’خÒة بعد حصشده
للعديد من أأ’لقاب ،كنا نريد أن نظهر بوجه

أفضش- -ل وك- -ن- -ا ن- -ري -د ت -ق -د Ëصش -ورة حسش -ن -ة،
أللعبون قدموأ ألكث Òمن أÛهودأت فوق
أرضش -ي -ة أŸي -دأن ل -ك -ن أŸن -افسس ك -ان أق -وى،
أع- -ت- -ق- -د أن- -ه ‘ أŸرح -ل -ة أأ’و ¤وق -ع -ن -ا ‘
أأ’خطاء و’عبو أŸولودية أسشتغلوها بإاحكام
وسشجلوأ علينا ثلثة أهدأف كاملة وأŸبارأة
طوت ‘ ششوطها أأ’ول تقريبا ‘ ،أŸرحلة
ألثانية حاولنا أن نعود ‘ أŸبارأة وأقحمنا
’ع -ب Úج -دد Ùاول -ة أل -ت-ق-ل-ي-ل م-ن خ-ط-ورة
م -ه-اج-م-ي ف-ري-ق م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر وب-ال-ف-ع-ل
“كنا من ذلك وحرمنا أŸولودية من أهدأف
أخ -رى ،ق -ب -ل أن يضش -ي -ف -وأ أل -ه-دف أل-رأب-ع ‘
أل -دق -ائ -ق أأ’خÒة م -ن أل -ل -ق-اء ب-ع-د ه-ف-وة ‘
ألدفاع ،لكنها مبارأة جيدة أمام منافسس قوي
سشمحت لنا بالتحضش Òجيدأ لنعود بقوة ‘
مرحلة ألعودة ‘ ألرأبطة أÎÙفة ألثانية
لكرة ألقدم.

@ أآلسشتم متخّوفون بأان تؤوثر عليكم
ه- -ذه آل- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة ‘ مشش- -وآر آل- -رآب -ط -ة
آÎÙفة آلثانية لكرة آلقدم ؟
@@ م -ن -ذ ب -دأي -ة أŸوسش -م ،وع -ودت -ن -ا إأ¤
ألرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم ،ألكأاسس
 ⁄تكن من ب Úأهدأفنا وكنا نلعب أŸباريات
ألتصشفاوية بقوة من أجل تصشحيح أخطائنا
وكنا نعتÈها كمباريات ودية ،كأاسس أ÷مهورية
نعرفها جيدأ وفزنا بها ‘ مناسشبت Úوأنهزمنا
‘ ألنهائي ‘ ثلث مناسشبات ،لدينا تقاليد ‘
منافسشة كأاسس أ÷مهورية لكنها حاليا  ⁄تكن
من ب Úأهتماماتنا رغم أننا كنا نريد ألذهاب
إأ ¤أبعد نقطة ‡كنة ‘ ألسشيدة ألكأاسس ،أآ’ن
نفكر ‘ كيفية تكوين فريق تنافسشي يضشمن لنا
ألبقاء ‘ ألرأبطة أÎÙفة ألثانية ،خصشوصشا
ب -ع -دم -ا ع-ان-ي-ن-ا أل-وي-لت ‘ ج-ح-ي-م أل-درج-ة
ألثالثة ‘ قسشم ألهوأة غرب ،نحن أآ’ن نفكر
‘ مرحلة ألعودة من ألبطولة لنؤودي مباريات
ك -بÒة ك -ي نضش -م -ن أل -ب-ق-اء أ’ن-ه أل-ه-دف أأ’ول
وأأ’سشاسشي للفريق.
’ن ‘ م -رح -ل -ة آ’ن -ت-ق-ا’ت
@ ن -ح -ن آ آ
آلششتوية ،ما هو جديد آلفريق؟
@@ إأدأرة ألفريق أتفقت نهائيا مع أللعب
““بلطرشس““ ألذي سشنسشتقدمه من فريق ششبيبة
ألسش -اورة ،ك -م -ا أت -ف -ق -ن -ا م -ع ’ع -ب -ن -ا ألسش-اب-ق
““حاجي““ ألذي سشيعود للفريق ‘ أÒŸكاتو
ألششتوي قادما من فريق ششباب ع Úألفكرون
وسشيسشاعدنا من أجل ضشمان ألبقاء ‘ ،أنتظار
أن -ت -دأب ’ع-بْ-ي-ن ج-دي-دْي-ن ،ك-م-ا ت-نصس ع-ل-ي-ه
ألقوأن Úأ÷ديدة ألتي ” أ’تفاق عليها ‘
أŸكتب ألفدرأ‹ أ÷ديد أأ’خ Òلل–ادية
أ÷زأئرية لكرة ألقدم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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””نادي بارادو فريق متماسشك لكننا مطالبون بتحقيق ا’نتصشار ””
أآوضشح مدرب إآ–اد آلعاصشمة ““ميلود
حمدي““ سشبب غياب بعضس آلÓعب Úعن
مبارآة ““أآمل فÒم““ ‘ إآطار آلدور آلـ 32
من منافسشة آلكأاسس.
نشش -ط أŸدرب أل-ف-رأن-ك-و ج-زأئ-ري ن-دوة
صشحفية ،صشباح أمسسÃ ،لعب عمر حمادي
ببولوغ– ،Úدث فيها عن أŸبارأة أŸقبلة
أمام فريق بارأدو موضشحا:
«إأضشطررنا Ÿنح ألرأحة لبعضس أللعبÚ
وب- -اأ’خصس أŸشش- -ارك ‘ Úت -ربصس أŸن -ت -خب
أÙلي ،لقد كان من أŸسشتحيل أإ’سشتعانة
بهم ‘ مبارأة ألكأاسس وكان ملزما علينا تركهم
للرأحة““ كما أضشاف ““خضشنا  6مباريات ‘ 17
يوم وهذأ رقم كب Òبالنسشبة للعب Úخاصشة
ألدولي Úألذين ششاركوأ ‘ تربصس أŸنتخب
أÙلي““.
ب -خصش-وصس غ-ي-اب ب-عضس أأ’سش-اسش-ي Úع-ن
موأجهة ألكأاسس قال حمدي:
«وأجهنا عدة صشعوبات أمام فر ،Ëبسشبب
ب- -عضس أل- -غ -ي -اب -ات ،ح -يث ت -ع -رضس ح -م -زأوي
إ’صشابة خلل أ◊صشة ألتدريبية““.
«أم-ا ب-ن ق-اب-ل-ي-ة وب-ل-ج-ي-ل‹ ف-قد تعرضشوأ
لزكام حاد ،وكان يتوجب علينا ألتأاقلم مع هذه
ألغيابات وألتعامل معها خلل مبارأة فÒم““.
ب -خصش -وصس م -ب -ارأة ب -ارأدو أŸق -ب-ل-ة ‘ إأط-ار
أ÷ول- -ة  16م -ن أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أأ’و¤
موبيليسس قال:
«أهنئ فريق بارأدو على ألنتائج أإ’يجابية
أل-ت-ي ي-ح-ق-ق-ون-ه-ا ‘ ،أل-ب-ط-ول-ة م-ع أن-ه ف-ريق
جديد ‘ حظÒة ألكبار““““ .بارأدو فريق كب،Ò
وÁت - -لك ع - -دة م - -وأهب ت - -ع- -ت Èأأ’فضش- -ل ‘

ألبطولة ،لكن هذأ ’ Áنعنا من ألفوز ‘ أللقاء
و–قيق ألنقاط ألثلث““.
سشبق للمدرب حمدي وأن خسشر أمام فريق
بارأدو ‘ ألدور ألـ 32من منافسشة ألكأاسس سشنة
 ،2015حيث –دث حمدي عن هذأ أللقاء
قائل:
« يجب أإ’ششارة أنني لعبت بـ ’ 5عب Úمن
أآ’مال ‘ تلك أŸبارأة ،كما أننا حرمنا من
زماموشس ومنصشوري بسشبب أإ’صشابة““.
بخصشوصس أإ’سشتقدأمات ألتي قامت بها
أإ’دأرة ألعاصشمية بعودة وليد عرجي ورفيق
بودربال قال““ :عودة عرجي تعت Èمنطقية Ãا
أنه إأبن ألفريق ،وإأذأ كان هناك أي ’عب
يرغب ‘ تغي Òأأ’جوأء من أجل كسشب دقائق
إأضش -اف -ي -ة سش -أاك -ون أول م-ن ي-وأف-ق““ .أضش-اف:
““سش-ي-دي-ب-ي ،ب-ن ق-اب-ل-ي-ة وب-ورن-ان Áل-ك-ون عدة
مؤوهلت ،لكن من ألصشعب أن تفرضس نفسشك
‘ فريق من حجم إأ–اد ألعاصشمة““.

آ’–اد آلعربي لكرة آليد

انتخاب ا÷زائري حبيب لعبان ‘ اŸكتب التنفيذي

آنتخب رئيسس آ’–ادية آ÷زآئرية
ل- -ك- -رة آل- -ي -د ح -ب -يب ل -ع -ب -ان ‘ آŸك -تب
آلتنفيذي ل–Óاد آلعربي للعبة للعهدة
آ’وŸبية آŸقبلة ،خÓل أآششغال آ÷معية
آل- -ع -ام -ة آ’ن -ت -خ -اب -ي -ة آل -ت -ي آن -ع -ق -دت
ب -ال -ق -اه -رة ،ي -وم -ي  30و 31ديسشمÈ
آŸنصش -رم Úوآن -ت-خ-بت آلسش-ع-ودي ﬁم-د
آŸن -ي -ع -ي رئ -يسش ً-ا ل–Ó-اد آل-ع-رب-ي خ-ل-فً-ا
لÎك - -ي آÿل - -ي - -وي آŸن - -ت - -ه- -ي- -ة فÎت- -ه
آل-رئ-اسش-ي-ة ،ب-حسشب م-ا أآوردت-ه آلصش-ح-ف
آÙلية ،أآمسس آ’ربعاء.
أŸؤو“ر أل- - -ذي حضش- - -ره رئ - -يسس أ’–اد
ألدو‹ لكرة أليد أŸصشري حسشن مصشطفى
سش-م-ح أيضش-ا ب-ان-ت-خ-اب أرب-ع-ة ن-وأب ل-ل-رئ-يسس
وهم :هششام نصشر (مصشر) وسشعيد ألششحري
(عمان) وألعد‹ أ◊نفي (أŸغرب) وتيسشÒ
أŸنسش- -ي (أ’ردن) ف -ي -م -ا أسش -ت -ك -م -ل أŸك -تب
أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل–اد أل-ع-رب-ي ب-ان-ت-خ-اب أيضش-ا
م- - -رأد أŸسش- - -تÒي (ت- - -ونسس) وسش- - -لم عs- - -وأد
(ألعرأق) وصشلح خلفان (ألبحرين) ،هذأ إأ¤
جانب أ’م Úألعام ألسشعودي عبد ألله ألعليان.
أبقى أŸؤو“ر أ’نتخابي لل–اد ألعربي
على ألسشعودي خالد ألرششيد ‘ منصشبه رئيسشاً

ل -ل -ج-ن-ة أ◊ك-ام وأل-ت-ونسش-ي رضش-ا أŸن-اع-ي ‘
رئاسشة ÷نة أŸسشابقات
وألعرأقية أعتبار أ◊دأدي كرئيسشة للجنة
أل- -نسش- -ائ -ي -ة وأŸصش -ري خ -ال -د ع -م -ر ف -ت -ح -ي
كمسشؤوول أول للجنة ألتسشويق وألعما Êموسشى
ألبلوششي (رئيسشًا للجنة كرة أليد ألششاطئية)
وألتونسشي منذر مبارك (رئيسشاً للجنة ألطبية)
وأل -ب -ح -ري -ن -ي ›دي مÒزأ (رئ -يسش ً-ا ل -ل-ج-ن-ة
أإ’ع -لم -ي -ة) وأل-ي-م-ن-ي أم ÚأŸدع-ي (رئ-يسشً-ا
للجنة تطوير كرة أليد ‘ ألدول ألنامية)
وأŸصش - -ري ع - -فت رشش- -اد (رئ- -يسشً- -ا ل- -ل- -ج- -ن- -ة
أŸدرب.)Ú
خلل أجتماعاته ألتي حضشرها ‡ثلون
عن  20دولة عربية ،أقر أ’–اد ألعربي لكرة
أليد منح جوأئز ‘ ألبطولة ألعربية أŸقبلة
ألتي سشتقام ‘ صشفاقسس بوأقع  34ألف دو’ر
لندية ألفائزة ألثلثة على مسشتوى ألرجال
ل أ
وألسش -ي -دأت ،ف -ي -م-ا ” إأق-رأر ت-ع-دي-ل أعضش-اء
أللجان بعد مرور سشنة ‘ حال عدم فعالية
ألعضشوية و” تششكيل ÷نة أأ’مور أŸسشتعجلة
وأŸكونة من ألرئيسس وألنوأب أأ’ربعة وأأ’مÚ
لندية أŸقبلة
ألعام وإأسشناد ألبطولة ألعربية ل أ
Ÿصشر ‘ أكتوبر .2018
عقب أنتخابه على رأسس ألهيئة ألعربية
عﬁ Èمد أŸنيع عن سشعادته ‘ ثقة ألدول
ألعربية كافة لتو‹ هذه أŸهمة ،قائل ““ :ألثقة
أل-ت-ي م-ن-حت إأي-اه-ا –م-ل-ن-ي مسش-ؤوول-ي-ة ك-بÒة
Œاه خدمة كرة أليد ألعربية .فخطونا خطوة
كبÒة ‘ هذأ أ’جتماع ،إأذ ” ألتباحث مع
رئ- - -يسس أ’–اد أل- - -دو‹ ،أل - -دك - -ت - -ور حسش - -ن
مصشطفى ،على عقد أجتماع ‘ مدينة بازل
ألسش -ويسش -ري-ة Ÿرأج-ع-ة ل-وأئ-ح أ’–اد ل-ت-ك-ون
ألبطو’ت ألعربية –ت مظلة أ’–اد ألدو‹
ل -ل -ع -ب -ة““ .م -ن أŸن-ت-ظ-ر أن ت-ت-دع-م ﬂت-ل-ف
أللّجان أŸتخصشصشة لل–اد ألعربي لكرة أليد
‘ أ’يام ألقليلة ألقادمة بأاعضشاء مسشاعدين.

قّدرتها ““موندو ديبورتيفو““ بـ  150مليون أآورو

كوتينهو على أاعتاب ا’نضشمام لÈششلونة ‘ صشفقة تاريخية

ذكرت صشحيفة ““موندو ديبورتيفو““ أŸقربة
من نادي برششلونة أإ’سشبا Êأن أأ’خ ÒأقÎب
م -ن إأ“ام صش -ف -ق -ة صش -ان-ع أأ’ل-ع-اب ألÈأزي-ل-ي
فيليب كوتينيو .قالت ألصشحيفة أإ’سشبانية ،إأن
ليفربول أبدى ““أخÒأ““ موأفقته على ألعرضس
ألذي قدمته برششلونة ،وألذي يقدر بنحو 150
م- -ل- -ي- -ون أورو (Ãا ف- -ي -ه -ا أ◊وأف -ز) .كشش -ف
ألصش -ح-ف-ي أإ’سش-ب-ا Êألشش-ه Òغ-وي-ي-م ب-ا’غ-ي،
أل - -ذي ي - -ت - -اب - -ع ب - -اه- -ت- -م- -ام ك- -ل م- -ا ي- -خصس
““ألÁÈرليغ““ ،أن أŸفاوضشات ب Úألفريق Úقد
تفضشي إأ ¤أتفاق خلل أ’أيام ألقليلة أŸقبلة.
أضش- -اف ““أل -ن -ادي أإ’‚ل -ي -زي ب -ات مسش -ت -ع -دأ
للتفاوضس من أجل ألتخلي عن كوتينيو ،وهو
أأ’مر ألذي  ⁄يسشبق أن حدث ،خصشوصشا ‘

ألصشيف أŸاضشي““ .وتابع ““كل أŸؤوششرأت تقول
إأن كوتينيو يتجه إأ ¤ألكامب نو““.
أعÎف كوتينيو ‘ وقت سشابق أنه ليسس
وأثقا من أسشتمرأره مع ليفربول بعد سشوق
أنتقا’ت جانفي‡ ،ا يعت Èصشدمة لعششاق
ليفربول.
سش -ع -ى ك -وت -ي -ن -ي-و إ’ق-ن-اع ل-ي-ف-رب-ول ب-أان-ه
سشيحظى بأاك Èصشفقة ‘ تاريخ ألÒÁÈليغ
( 150م- -ل- -ي- -ون دو’ر) وه -و أل -ذي أنضش -م إأ¤
ألنادي مقابل  13مليون دو’ر من إأن Îميلن
أإ’يطا‹ .وكان أللعب ألÈأزيلي قد أقÎب
من ألرحيل إأ ¤برششلونة ألصشيف أŸاضشي ،إأ’
أن ليفربول رفضس ألتخلي عنه بالرغم من
أ◊صشول على  3عروضس من ألنادي أإ’سشبا.Ê

äÉYƒæe

أÿميسس  0٤جانفي  ٢01٨م
أŸوأفق لـ  1٦ربيع ألثا 1٤3٩ Êهـ

ك ن و ز ‘ اأ ر ي ح ا ت ر ب ط ا  Ÿد ي ن ة  Ãص ض ر ا ل ق د  Áة

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

ألعدد

17533

«بتكوين» تقلق كوريا ا÷نوبية واليابان
تراقبها عن قرب

20

لثرية إŸصشرية ‘ مدينة أإريحا إلقدÁة
ع Ìعلماء آإثار إيطاليون وفلسشطينيون على ﬂبأا للقطع إ أ
‡ا يشش Òإ ¤وجود روإبط قدÁة ب Úمصشر وفلسشط .Úوقد جاء هذإ إلكتششاف بعد حفر وتنقيب طوإل
عششرين عاما Ãنطقة «تل إلسشلطان» ششمال مركز مدينة أإريحا إلقدÁة.

وكان أبرز ما ‘ هذأ ألكتشصاف
«ألسص -ت -ث -ن -ائ -ي» ،ك -م-ا ق-الت ›ل-ة
ناشصونال جيوغرأفيك ،هو خمسس
أصص -دأف ع -رق أل -ل -ؤول -ؤو ،أŸع -روف-ة
أيضصا باسصم أم أللؤولؤو ،من نهر ألنيل
Ãصصر.
ويبدو أن أثنت Úعلى أألقل من
ه- -ذه أألصص- -دأف ق -د أسص -ت -خ -دمت
ل-ت-خ-زي-ن مسص-ت-حضص-رأت أل-ت-ج-م-يل،
حيث ل يزأل بها آأثار من أكسصيد
أŸنغنيز ،ألعنصصر ألرئيسصي ‘ كحل
أل - - -ع ÚأŸرت- - -ب- - -ط ب- - -اŸصص- - -ريÚ
أل- -ق- -دم- -اء .وي- -ع -ت -ق -د أل -ب -اح -ث -ون
باحتمال أن هذه أŸادة أصصلها من
م -ن-اج-م أŸن-غ-ن-ي-ز ‘ شص-ب-ه ج-زي-رة
سصيناء.
وأكد عا ⁄أآلثار لورينزو نيغرو
م -ن ج -ام -ع-ة سص-اب-ي-ن-زأ ‘ روم-ا أن
«ألك- -تشص -اف ي -ث -بت وج -ود ع Ó-ق -ة
Œارية وثيقة كانت موجودة بالفعل
‘ أوأئل أأللفية ألثالثة قبل أŸيÓد
ب ÚأŸدينة ألقدÁة ‘ فلسصطÚ
ومصص- - - - -ر» .وأضص- - - - -اف أن «ه- - - - -ذأ
ألكتشصاف يظهر أيضصا صصعود نخبة
ﬁلية متطورة ‘ أريحا».
ويعتقد ألعديد من أÈÿأء أن
تدم Òمدينة أريحا ألفلسصطينية قد
جل ‘ كتاب يوشصع بإا‚يل أŸلك
سص ّ
جيمسس ،ألتي كانت مركزأ حيويا
ل -ل-نشص-اط ألق-تصص-ادي وأل-ث-ق-ا‘ ‘
وقت مبكر قبل  10500سصنة قبل

أŸيÓد.
ووف -ق -ا ل -ل -ي -ونسص-ك-و ،ف-إان أري-ح-ا
أل -وأق -ع-ة أآلن ‘ ألضص-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة،
أزده - -رت ‘ أل - -عصص - -ور أل - -ق- -دÁة
ب -فضص -ل ق -رب -ه-ا م-ن أŸي-اه أل-ع-ذب-ة
ألنابعة من وأحة معمرة تسصمى عÚ
ألسص- -ل- -ط- -ان سص- -م -حت ل -لصص -ي -ادي -ن
وألرعاة بالسصتيطان فيها وزرأعة
أÙاصص- -ي- -ل و‘ ن -ه -اي -ة أŸط -اف
أتسص -عت رق -ع -ت -ه -ا ل -تصص -ب -ح م-دي-ن-ة
أريحا.
و ⁄ي -ك -ن أكسص -ي -د أŸن -غ-ن-ي-ز ه-و
أل-دل-ي-ل أل-وح-ي-د ع-ل-ى أل-ت-ج-ارة بÚ
أري - -ح- -ا ومصص- -ر أل- -ق- -دÁة .ف- -ق- -د
أك - -تشص- -ف ق– Èت أرضص- -ي- -ة أح- -د
ألقصصور به بقايا أثنت Úمن أإلناث،

طفلة وفتاة بالغة ،يعتقد ألباحثون
أنها كانت خادمة للطفلة.
وق -د ع Ìب -ج -انب أ÷ث-ت Úع-ل-ى
ح- -ي- -وأن- -ات ﬁن- -ط -ة و›وه -رأت
وأوأ ÊفخارÃ ،ا ‘ ذلك إأبريق
يحتوي على بقايا زيوت معطرة أو
ع - -ط - -ور .ووج - -د ع - -ل- -م- -اء أآلث- -ار
›وه - -رأت ب - -رون - -زي- -ة وأح- -ج- -ار
ب- -رون- -زي- -ة بشص- -ك -ل أÿن -افسس ك -ان
أح -ده -ا م -ن -ق -وشص -ا ع -ل -ي-ه ك-ت-اب-ات
ب -ال -هÒوغ -ل-ي-ف-ي-ة أŸصص-ري-ة ،رأب-ط
آأخر ب Úألثقافت.Ú
ويعت Èتل ألسصلطان على قائمة
ألÎأث ك- -م- -وق- -ع ل- -لÎأث أل -ع -اŸي
ل -ل -ي -ونسص -ك -و ،وت -ع -ت Èأري-ح-ا أق-دم
مدينة على أألرضس.

ورق مرحاضض من فضضÓت الباندا ؟

تعتزم ششركة صشينية إنتاج
ورق مرحاضض ومناديل وﬁارم
وجه من فضشÓت حيوإن إلباندإ
وبقايا طعامها.

لن -ب -اء ألصص -ي -ن -ي -ة
وأوردت وك- -ال -ة أ أ
لبحاث
ألرسصمية (شصينخوأ) أن مركز أ أ
وأÙافظة على ألباندأ ألعمÓقة ‘
ألصص Úأبرم مؤوخرأ أتفاقية مع شصركة
سص- -ي- -تشص -وأن تشص -ي -ان -وي ف -ن -جشص -ي -ن -غ
ÓخÒة
ل -لصص -ن -اع -ات أل-ورق-ي-ة ت-ت-ي-ح ل -أ
إأعادة تدوير فضصÓت ألباندأ وبقايا
طعامها ‘ ثÓثة من مقار أŸركز ‘
جنوبي غربي ألبÓد.
ون- -ق -لت أل -وك -ال -ة ع -ن أل -ب -احث ‘
أŸركز هوأنغ يان ألقول إأن حيوأن
ألباندأ ألبالغ يسصتهلك ما ب 10 Úو15

كيلوغرأما
م-ن ن-ب-ات أÿي-زرأن (أل-ب-ام-ب-و) ي-وم-يا

وي-ف-رز أك Ìم-ن عشص-رة ك-ي-ل-وغ-رأم-ات
لل- -ي -اف ب -ع -د
م- -ن ألÈأز أل- -غ- -ن- -ي ب- -ا أ
أم - -تصص - -اصص - -ه سص - -ك - -ر أل- -ف- -اك- -ه- -ة
(أل - - -ف - - -رك- - -ت- - -وز) أŸوج- - -ود ‘
أÿيزرأن.
ك -م-ا ي-ف-رز ح-ي-وأن أل-ب-ان-دأ
نحو خمسص Úكيلوغرأما من
بقايا ألطعام ‘ أليوم ،ذلك
أن - -ه ي - -ق - -وم ب - -بصص- -ق ن- -ب- -ات
أÿيزرأن بعد مضصغه أو يÎكه
من دون تناوله.
وألباندأ ألعمÓقة هي وأحدة
لك Ìشص -ه-رة ‘
م -ن أ◊ي -وأن -ات أ أ
ألصص Úوﬁل جهود قوية من أجل
أ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه-ا .ويصص-ن-ف-ه-ا أل–اد
أل-دو‹ ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ط-بيعة بأانها
«معرضصة للخطر».

الهاتف النقال عدو لدود للجيشض الهندي

Ÿاذإ يحطم إ÷يشض إلهندي
هوإتف أإفرإده؟ هذإ ما حاولت
لجابة عنه
صشحيفة فرنسشية إ إ
ع Èعرضض فيلم لعدد من
إ÷نود إلهنود وهم يحطمون
هوإتفهم إÙمولة ،بعد نششر
عدد من إŸقاطع إلتي تنتقد
إلظروف إŸعيششية للجنود دإخل
إلثكنات.
وقالت لوموند إأن جنودأ أجÈوأ
ع- -ل- -ى –ط- -ي- -م خ- -مسص Úه- -ات -ف -ا
ﬁم- -ول ب- -دأي- -ة شص- -ه- -ر ديسص -مÈ
أ◊ا‹ بذريعة «مكافحة أإلدمان
على ألهوأتف ألذكية».
غ Òأن ألصصحيفة أكدت أنه
منذ بدأية ألعام أ◊ا‹ ،٢017
قام عدد متزأيد من أ÷نود
أل -ه -ن -ود ب -نشص-ر م-ق-اط-ع ع-ل-ى
ألشص-ب-ك-ات ألج-ت-م-اع-ية نّددوأ من
خÓلها بأاوضصاعهم أŸعيشصية أŸزرية
سصوأء من ناحية ألغذأء ،ذي أ÷ودة
أŸت- -دن- -ي- -ة ،أو م- -ن ن- -اح -ي -ة أل -ن -ظ -ام
ألعسصكري ألهندي بشصكل عام.
وي -ظ -ه -ر ‘ ب -دأي -ة أŸق-ط-ع ،أل-ذي
نشص -رت -ه ألصص-ح-ي-ف-ة ،ج-ن-ود ي-ح-ط-م-ون
عشصرأت ألهوأتف –ت نظر جمهور

م - -ن أل - -عسص - -ك - -ري ،Úوه - -و م - -ا ق- -الت
ألصصحيفة إأن ألروأية ألرسصمية ربطته
بإادمان ألهاتف ألذكي.
و‘ مقاطع أخرى يظهر
ج - -ن - -دي غ Òم - -قs- -ن- -ع،
ف- -ي -ق -وم ب -ع -د

ألتعريف
ب -ن -فسص -ه ب -ع -رضس ن -وع -ي -ة
ألغذأء ألتي يتناولها أ÷نود ‘ ألثكنات
أل -عسص-ك-ري-ة م-ن خ-ب-ز غ Òمسص-ت-و ك-ل-ي-ا
وق- -ل -ي -ل م -ن أŸرق وشص -رب -ة ،وه -و م -ا
وصص-ف-ت-ه ألصص-ح-ي-ف-ة بـ»أل-غ-ذأء أŸت-دÊ
أ÷ودة» .ويؤوكد بعضس أ÷نود ألذين

نشصروأ مقاطع من هذأ ألقبيل أنهم
يبيتون أحيانا ببطون فارغة.
وت -ذك -ر ل -وم -ون-د أن ه-ذه أŸق-اط-ع
“ت مشصاهدتها مÓي ÚأŸرأت منذ
نشصرها بدأية ألعام أ◊ا‹ ،أألمر ألذي
دقّ ناقوسس خطرها ‘ أوسصاط قادة
أل- - -ق- - -وأت أŸسص - -ل - -ح - -ة
أل -ه -ن-دي-ة ،ف-م-ا
كان منهم إأل أن
ردوأ بشصكل علني
ع Èف -ت-ح –ق-ي-ق
‘ ه- -ذه أŸسص- -أال -ة
ومعاقبة بعضس من
هؤولء أ÷نود.
وق- -د ق ّ-رر أ÷يشس
م Ó-ح -ق -ة أ÷ن-دي œ
باهادور يدأف بعد أن
عرف بنفسصه ‘ مقطع
نشص- -ره ع -ن سص -وء أوضص -اع
أ÷نود ‘ ألثكنات ،وذلك
ب - -ت - -ه - -م - -ة «تسص - -م - -ي - -م أألج- -وأء
وأل -عصص -ي-ان» ،ل-ي-ع-كسس ب-ذلك م-ا
عنونت له ألصصحيفة من أن
«أل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال أصص-ب-ح أل-ع-دو أللدود
للجيشس ألهندي».

قالت وكالة إلرقابة إŸالية ‘
كوريا إ÷نوبية إنها ل تعتÈ
«بتكوين» وغÒها من إلعمÓت
إلرقمية Ãثابة عمÓت من أإي
نوع ،ولن تسشعى لتنظيم
إلتدإول بها ،كما قال وزير
إŸالية إليابا Êإن «بتكوين» ⁄
تثبت بعد أإنها عملة ذإت
مصشدإقية.
ف -ف -ي ك-وري-ا أ÷ن-وب-ي-ة ق-ال رئ-يسس
وك-ال-ة أل-رق-اب-ة أŸال-ي-ة تشص-وي ه-يونغ
سصيك ‘ مؤو“ر صصحفي إأن كل ما
Áكنهم ألقيام به هو «–ذير ألناسس»
ألن -ه -م ل ي -رون أل -ع -م Ó-ت أل -رق-م-ي-ة
ك-أان-وأع أل-ع-مÓ-ت أل-ف-ع-ل-ية‡ ،ا يعني
أن -ه -م ل-ن يصص-دروأ ق-وأن Úت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
بشصأانها قريبا.
وأضصاف تشصوي أن وضصع أŸزيد من
أل-ق-وأع-د أل-ت-ن-ظ-ي-م-ية قد يدفع فقط
إأ ¤م -زي -د م -ن أل -ت -دأول ب -ال -ع -مÓ-ت
ألرقمية ،ألن أŸسصتثمرين قد يرون
ت -لك أل -ق -وأع -د أ÷دي -دة ك -م -وأف -ق-ة
ضصمنية على حالة عملتهم.
وك- -انت وك- -ال- -ة أل- -رق- -اب -ة أŸال -ي -ة
سصاهمت أألسصبوع أŸاضصي ‘ وضصع
قوأعد رسصمية هي أألو ‘ ¤ألبÓد
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-دأول أل-ع-م-ل-ة أل-رق-م-ي-ة،
وقالت أ◊كومة لحقا إأنها سصتدرسس
ف - - -رضس ضص - - -رأئب ع - - -ل - - -ى أألرب- - -اح
أل -رأسص -م -ال -ي -ة م -ن ت -دأول أل -ع -مÓ-ت
أل-رق-م-ي-ة م-ع شص-ع-ور أŸن-ظ-م Úب-أانها

فقاعة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق- -ال وزي -ر أŸال -ي -ة
أل - -ي - -اب - -ا Êت - -ارو أسص - -و ‘ تصص - -ري- -ح
ل -لصص -ح -ف -ي Úإأن «ب -ت -ك-وي-ن»  ⁄ت-ث-بت
مصصدأقيتها بعد ،وسصÒأقب تطورأتها
على أŸدى ألقريب.
وج -اءت تصص -ري -ح-ات أسص-و ع-ن-دم-ا
سصئل عن تعليق نظÒه ألفرنسصي ‘
وقت سصابق هذأ أألسصبوع بأان فرنسصا
سص -ت -قÎح م -ن -اقشص -ة ت -ن -ظ-ي-م أل-ع-م-ل-ة
أل -رق -م -ي -ة خ Ó-ل أج -ت-م-اع ›م-وع-ة
أل -عشص -ري -ن ل Ó-ق -تصص -ادأت أل-كÈى ‘
ألعام ألقادم.
كما قال أسصو ‘ أعقاب أجتماع
Ûلسس ألوزرأء إأنه ل يوجد تعريف
ث -ابت بشص -أان م -ا إأذأ ك -انت «ب-ت-ك-وي-ن»
عملة أم ل ،مضصيفا أن «هذه أŸسصأالة
صصعبة».
وأضصاف أن ألعمÓت ألرقمية قد
تكون مسصتخدمة على نطاق وأسصع ‘
دول مثل ألصص ،Úلكنها أقل شصيوعا ‘
أليابان ،حيث ل تزأل ألعملة ألصصعبة
هي أŸفضصلة.
يذكر أن قيمة «بتكوين»  -وهي
أشصهر أنوأع ألعمÓت ألرقمية  -قد
أرتفعت بأاك Ìمن  %1700منذ بدأية
هذأ ألعام ،ووصصلت إأ ¤ذروتها أألحد
أŸاضص -ي بسص -ع -ر ت -دأول ب-ل-غ  1٩ألفا
و ٦٦٦دولرأ ل - -ل - -وح - -دة‡ ،ا أث - -ار
ﬂاوف بشص -أان ك -ون -ه -ا ف -ق -اع -ة وق-د
تنفجر.

«شضبيه ا÷مجمة» ‘ زيارة إا ¤الأرضض
‘ 2018؟؟

زأر أألرضس قبل عام ،Úوظهر لتليسصكوباتها بعيدأً بـ  100ألف كيلوم Îعن مدأر
ألقمر ،ويعود ‘  ٢01٨لزيارتها ›ددأً ،بحسصب ما أعلنت وكالة ناسصا ،رأسصه شصبيه
بجمجمة ،وقطر كتلته ألصصخرية  ٦00م Îتقريبًا .أما سصرعته وهو سصالك ‘
ألفضصاء ،فأاك Ìمن  1٢٦ألفًا من ألكيلومÎأت بالسصاعة ،أي ٢100
كل دقيقة ،لذلك فهو يع Èمن جدة إأ¤
مكة بثانيت Úتقريبًا.
أطلقوأ عليه أسصم
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ح Úأك- -تشص- -ف- -وه ‘
م- -ن- -تصص -ف أك -ت -وب -ر
بتلسصكوب
٢015
م -ع -روف ل -ل -ف -ل -ك -يÚ
ب- - -اسص - -م «ب - -اسص - -ت - -ار»
أŸث - - -بت ك - - -م - - -اسص- - -ح
ب -ان -ورأم -ي ع -ل -ى ق-م-ة
«ه-يÓ-ك-ي »Ó-أ÷بلية ‘
ولية هاوأي أألمريكية،
وق- -د صص -ن -ف -ت -ه أل -وك -ال -ة
أن -ذأك ضص -م -ن أألجسص-ام

غ Òألبعيدة عن أألرضس ،مع أن أقرب نقطة
أقÎب فيها منها كانت عند مسصافة  ٤٨٦ألف كيلوم.Î
أما زيارته ألثانية ،فموعدها نوفم Èألعام أŸقبل ،إأل أنه سصيطل هذه أŸرة بعد
أن درسصه علماء ألفلك أك ،Ìونشصروأ بشصأانه درأسصة مفصصلة ‘ دورية فلكية أوروبية،
وفيها أنه ولد قبل  ٤مليارأت و ٦00مليون عام ،أي كما أألرضس تقريباً.
وألشصيء نفسصه فعلته «وكالة ألفضصاء أألوروبية» بتصصنيفه كجسصم «قريب» فلكيًا من
أألرضس ،إأل أنها ضصمته إأ ¤قائمة ألكويكبات أÿطرة ،وأŸتحركة ‘ نطاق بعيد 7
مÓي Úو 500ألف كيلوم ،Îوعددها وصصل ‘ منتصصف  ٢015بÈنامج «ناسصا»
أÿاصس Ãرأقبة «أألجسصام ألقريبة» أك Ìمن  1٦00جرم خط ،Òهو أألقرب بينها
Óرضس ،وسصيبقى أألقرب أإ ¤أن ينتزع منه أللقب كويكب  1٩٩٩أن 10ألبالغ قطره
ل أ
Óرضس ‘  ٢0٢7ليمر قريباً منها Ãسصافة  3٨3ألف
 ٨000م ،ÎوأŸوعود بزيارة ل أ
كيلوم Îفقط.
أما Ÿاذأ يشصبه أŸقبل «ضصيفاً» على أألرضس شصكل أ÷مجمة ،فهذأ ما ل يعرف
سصببه ألفلكيون حتى أآلن ،علمًا أن بعضصهم سصبق وشصرح بأان أشصكال ألكويكبات هي
كأاشصكال ألصصخور على أألرضس إأجماًل «أي عشصوأئية وكيفما كان» ،وفق تعبÒهم.

إÿميسش  ٠٤جانفي  ٢٠١٨م
إلموإفق لـ ١٦ربيع إلثاني  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسض Ãسضجد البشض Òاإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

هام جدا

عن أإّم إŸؤومن Úزينب رضسي إلله عنها
أإن إلنبي ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ دخل
عليها فزعا يقول« :ويل للعرب من شسّر
قد إقÎب ،فتح إليوم من ردم يأاجوج
وم -أاج -وج م -ث -ل ه -ذه ـ وح ّ-ل-ق ب-أاصس-ب-ع-ه
إإلبهام :وإلتي تليها ـ فقلت :يا رسسول
إلله :أإنهلك وفينا إلصسا◊ون؟ قال :نعم
إإذإ ك Ìإÿبث»( ،روإه إل - - - -ب - - - -خ - - - -اري
ومسسلم).
ه- -ذإ إ◊ديث إلشس- -ري- -ف م- -ن دلئ- -ل
إل -نٌ -ب -وة وم-ظ-اه-ر إل-رسس-ال-ة إÙم-دي-ة
ولقد أإشسار إإ ¤ناحية غيبية تقع للعرب
‘ إŸسستقبل إلقريب.
وق- - -د حصس- - -ل ك- - -م- - -ا أإخ Èإلصس - -ادق
إŸصس -دوق ـ صس -ل -ى إل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ،
ح- - -يث عّ- - -م إÛت - -م - -ع إل - -ف Ïوع ّ- -ج
ب -اÿب -ائث وإŸن -ك -رإت وه-ي ‘ زي-ادة
مسستمرة ،و“ ّسش إألخÓق بصسفة خاصسة
وإلتي تعت Èهي إلركيزة إألسساسسية لكل
›ت-م-ع ،ف-إاذإ إن-حّ-ط-ت وقضس-ي ع-ل-ي-ه-ا
إن - -ح - -ط إÛت - -م - -ع وقضس - -ى ع - -ل - -ي - -ه
بالضسرورة.
وم -ظ -اه -ر ه -ذإ إلن -ح Ó-ل جسس-ده-ا
إل-ك-ب-ار وإلصس-غ-ار ف-ان-ع-دم إ◊ي-اء إل-ذي
ي- -عّ- -د أإكسس Òإ◊ي- -اة وه- -و إل -ذي Áن -ع
إلنسس- -ان م- -ن أإن ي- -ج- -ه -ر ب -اŸع -اصس -ي
ويتعدى ‘ ذلك إآلخرين ألن إلنبي ـ
صسلى إلله عليه وسسلم ـ قال« :إإ‰ا أإدرك
إلناسش من كÓم إلنبوة إألو ¤إإذإ ⁄
تسستح فاصسنع ماشسئت».
وه -ذإ ه -و إل-وإق-ع ‘ إ◊ق-ي-ق-ة ف-ل-م-ا
إنعدم إ◊ياء أإو كاد ،أإصسبح إلزنا عاديا
وإل -ت -ب -ج -ج ب-ه شس-ج-اع-ة خ-ارق-ة ون-فسش
إلشس- -يء ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -ع -اط -ي إıدرإت
وشس - -رب إÿم - -ر وك - -ل أإن - -وإع إلغ - -رإء
وإÿروج ع - -ن إألدإب إل - -ع - -ام - -ة وك- -أان
إل -ن -اسش ‘ ›ت -م -ع ح -ي -وإ Êل ق -ان-ون
ي- -ح -ك -م -ه ول أإع -رإف “ن -ع -ه ول وإزع

يردعه وبذلك ظهر إلفسساد وإلفحشش
وإلفسسق وعّم أإنحاء إ◊ياة كلها وصسدق
إلله إلعظيم إإذ يقول‘ OÉ°ùØdG ô¡X{ :
.}¢SÉædG …ójGC âÑ°ùc ÉÃ ôëÑdGh ÈqdG
وهذإ حال خط Òصسوره إلنبي ـ صسلى
إلله عليه وسسلم ـ وهو يدخل على زوجه
زينب رضسي إلله عنها وهو ‘ حالة فزع
وإضسطرإب تعّبر عن حزنه إلعميق إلذي
ك -ان ي-خ-ت-ل-ج صس-دره Ÿا ي-ل-ح-ق ب-ن-ا م-ن
كوإرث ومصسائب ل تعد ول –صسى.
وإ◊ق - - -ي - - -ق - - -ة أإن ه- - -ذه إŸصس- - -ائب
وإلكوإرث ما كان لها أإن تظهر وتطغى
ع -ل -ي -ن-ا ل-ول ت-وف-ر أإسس-ب-اب-ه-ا إŸع-روف-ة
بخطرها وإنحرإفها وغربتها عن ديننا
وأإع -رإف -ن -ا إلسس Ó-م -ي -ة ول -ع ّ-ل أإه -م-ه-ا
إلهمال إلÎبوي وغياب إلوإزع إلديني،
وإلنفتاح إلسسالخ على إلغرب إ◊اقد،
هذإ إألخ Òإلذي سسخّر جميع وسسائله
ل-ه-دم إألسس-رة إŸسس-ل-م-ة وإل-غ-ارة ع-ل-يها
بطريق أإو بآاخر من أإجل إلقضساء على
إل- -ق- -ي- -م وإألخÓ- -ق إل- -ف- -اضس- -ل- -ة ل- -ه -ذإ
إÛتمع ،مسستعم Óإلوسسائل إŸتوفرة
ع-ن-د م-ع-ظ-م إل-ن-اسش ويسس-ه-ل إق-ت-ن-اؤوها
وإسستعمالها عند أإغبى إÿلق ومن هذه
إل -وسس -ائ -ل م -ث  Ó-إلÈإب -ول وإلشس-ب-ك-ة

حقيقة اإلÁان إالتزام ومعرفة واسضتقامة
تفضضي بصضاحبها للجنة
ق -ال ت -ع-اÉæHQ GƒdÉ˘b ø˘jò˘dG ¿GE{ :¤
º¡«∏Y ∫õq˘æ˘à˘J Gƒ˘eÉ˘≤˘à˘°SG º˘K ¬˘∏˘dG
Gƒ˘˘fõ– ’h Gƒ˘˘˘aÉ˘˘˘î˘˘˘J ’GC á˘˘˘µ˘˘˘FÓŸG
º˘˘à˘˘æ˘˘c »˘˘à˘˘dG á˘˘æ÷É˘˘˘H Ghô˘˘˘°ûHGCh
( ، }¿hóYƒJسسورة فصسلت).
إإن ه- -ذه إآلي- -ة إل- -ك- -رÁة ت -ق ّ-رر غ -اي -ة
وهدفا يسسعى إإليه إلنسسان إلذي عرف
إلله ربا وإلسسÓم دينا وﬁمدإ رسسول
وهي رضسا إلله عز وجل وإلفوز با÷نة
وإل-ن-ج-اة م-ن إل-ن-ار وه-ي ن-ت-ي-ج-ة Ÿع-رفة
إلنسسان بأاوإمر ربّه ونوإهيه وإلتزإم هذإ
إل -دي -ن ع-ق-ي-دة وسس-ل-وك-ا وع-ل-م-ا وع-م،Ó-
وه -ذإ إل -ذي ج ّسس -د ح-ق-ي-ق-ت-ه إلصس-ح-اب-ي
إ÷ليل حارثة ح Úسسأاله إلنبي ـ صسلى إلله
ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ـ ع -ن ح-ال-ه ق-ائ« :Ó-ك-ي-ف
أإصسبحت يا حارثة؟ قال :أإصسبحت مؤومنا
وإ◊مد لله قال ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ:
إإن لكل شسيء حقيقة فما حقيقة إإÁانك:
قال عزفت نفسسي عن إلدنيا فأاسسهرت
ل-ي-ل-ي ،وأإظ-م-أات ن-ه-اري وأإصس-ب-حت وكأاÊ
أإنظر إإ ¤عرشش إلرحمان بارزإ ،وكأاÊ
أإنظر إإ ¤أإهل إلنار وهم يتضساغون فيها
وإإ ¤أإهل إ÷نة وهم يتزإورون فيها،.
فقال له إلرسسول ـ صسلى إلله عليه وسسلم :
«عرفت يا حارثة فأالزم».
إإن معرفة إلطريق وإسستيعاب إلوإجبات

حكمة العدد

وف - - -ق - - -ه إألوإم- - -ر
وإل -ن-وإه-ي ي-ق-تضس-ى
م- - - -ن ذلك إلل - - -ت - - -زإم
بجادة إلطريق إلتي وضسحها
إبن إلقيّم رحمه إلله حينما قال« :هذه
إ÷ادة ف- -م- -ن إلسس- -الك وه- -ي إإشس- -ارة إإ¤
إلصس -رإط إŸسس -ت -ق -ي -م إل -ذي م -ن سس -ل-ك-ه
إسس -ت -ق -ام ون-ال رضس-ا إل-ل-ه ع-ز وج-ل وم-ن
إبتعد عنه فقد إنحرف وباء باÿسسرإن
إŸب.Ú
وإلسستقامة هي إلقيام بالوإجبات إلتي
أإم -ر ب -ه -ا إلسسÓ-م وأإم-ر ب-ال-دوإم ع-ل-ي-ه-ا
وإلوقوف عند حدود إلله وعدم تعّديها،
ومن غ Òل ِ
ف ول دورإن وهي تفي ÃعاÊ
إل -وف -اء ب-ال-ع-ه-د وح-ق-ي-ق-ة إلصس-دق وه-ي
أإعظم إلكرإمة ،ألنها بريئة من إÿدإع
وإلنفاق وإلشسقاق وسسوء إألخÓق ،وهي
إلتي –مل صساحبها دوما على إلفضسائل
وإÙاسس-ب-ة وإŸرإق-ب-ة وإل-ت-زإم إل-ط-ري-ق
إلصس -ح -ي -ح ،وه-ي ب-ا÷م-ل-ة دوإم إŸسس-ل-م
على عبادة إلله سسبحانه وإإلسستمرإر على
ط -اع -ت -ه ‘ إلسس -رإء وإلضس -رإء وإŸنشس-ط
وإŸكره وعلى مدإر إألزمنة وإألمكنة.
ف -م-ن أإرإد إ÷ن-ة ون-ع-ي-م-ه-ا ورضس-ا إل-ل-ه
سس-ب-ح-ان-ه ،ف-ل-ي-ل-ت-زم إألم-ر وإلنهي وليلزم
إإلسستقامة وإلثبات على هذإ إلدين.

‹
ـ أ
لن أاكون ذنبا ‘ ا◊ق أاحب إا ّ
من أان أاكون رأاسسا ‘ الباطل.
ـ أافضسل ا÷ود العطاء قبل اŸوعد.

إلعنكبوتية إلنÎنت وإلهوإتف إلذكية،
هذه إلوسسائل إلتي سسيطرت على عقول
إلناسش وكانت سسببا ‘ إنحرإفهم عن
إ÷ادة بسس -بب إ÷ه -ل ‘ إسس-ت-خ-دإم-ه-ا
بالتوجيه إلقو Ëإلنافع ،حيث –ولت
من أإدإة نافعة إ ¤أإدإة هدإمة للبيوت
Óسسر ،سسفاكة للدماء بسسبب
ومفككة ل أ
م- -ا ي- -ت- -دإول ف -ي -ه -ا م -ن صس -ور وأإف Ó-م
ﬁرمة يتعاطاها إلشسباب ويسستعملها
كورقة ضسغط إلشسباع غرإئزه إ◊يوإنية
و‘ إإبتزإز إلناسش وهتك شسرفهم وإلنيل
من كرإمتهم ،وهذإ ما أإدى إإ ¤إإرتكاب
جرإئم قتل وطÓق وإنتحار ،ناهيك عن
إلعقد إلنفسسية وإلوسساوسش إلشسيطانية
وإلن -ع -زإل وإل -تّ-وح-د إل-ذي ي-ع-ا Êم-ن-ه
Óمة
إلكث Òوأإضساف جرإحات جديدة ل أ
إلتي هي ‘ حاجة إإ ¤كل فرد منها
سسليم إلعقل وإلبنية.
إإن هذه إألفعال إلتي تنجّر من خÓل
هذه إلوسسائل يجب إلوقاية منها وذلك
بÎبية إألولد ومتابعتهم وإلوقوف على
مرإقبتهم وتوجيههم إلتوجيه إلصسحيح
‘ إسس - -ت - -ع - -م - -ال وسس- -ائ- -ل إل- -ت- -وإصس- -ل
إلجتماعي حتى ل يقعون ‘ إلفسساد
وإلن-ح-رإف وإل-ف-ج-ور وه-ي مسس-ؤوول-ية

عظيمة تقع على عاتقنا جميعا ،حيث
أإمرنا إلله بهذإ وأإكد عليه إلنبي ـ صسلى
إلله عليه وسسلم ـ فلقد قال إلله تعا:¤
{º˘µ˘°ùØ˘fGC Gƒ˘b Gƒ˘æ˘eGB ø˘jò˘dG É˘¡˘jÉC˘j
 .}GQÉf ºµ«∏gGChوهذإ فيه دليل على
وجوب تربية إألولد ووقاية إÛتمع
م -ن ّشس -ره -م وإن -ح -رإف -ه -م ع -ن ط-ري-ق
مرإفقتهم تربويا.
ويقول ـ عليه إلصسÓة وإلسسÓم ـ وهو
ي -حّ-دد إŸسس-ؤوول-ي-ات و–ّم-ل أإع-ب-ائ-ه-ا:
«كلكم رإع وكلكم مسسؤوول عن رعيته»،
ف - - - -األب رإع ومسس- - - -ؤوول وإألم ك- - - -ذلك
وإÛت- -م- -ع ك- -ذلك وإل- -ك- -ل ي- -ت- -حّ- -م -ل
إŸسسؤوولية وما ينجّر عنها من نتائج
سسلبية كانت أإو إإيجابية ،فلنحذر من
هذه إلوسسائل إلهّدإمة وإلتي تعمل على
ط- -مسش ه -وي -ت -ن -ا إلسس Ó-م -ي -ة وت -ه -تك
حجاب إلسس Îإلذي بيننا وب Úرّبنا ،و‘
إلنهاية نكن من إلهالك Úأإصسحاب إلويل
وإلثبور عفانا إلله جميعا.
وإلناسش ح Úقسست قلوبهم أإصسبحت
إŸوتى ودخول إŸقÈة فرصسة عندهم
ل -ل -كÓ-م إلضس-ار وإل-ب-ي-ع وإلشس-رإء وع-ق-د
إلصسفقات وإلقهقهات إŸثÒة إلتي تدل
على غفلة هؤولء Ãا ينتظرهم {Ωƒj
 }ôFGô°ùdG ≈∏Ñ˘Jوي -وم ت -ب -ل -غ إل -روح إإ¤
إ◊لقوم.
ثم أإن إلضسحك وإلكÓم ‘ إŸقÈة هو
إسستفزإز ألهل إŸيت إلذين يسستحقون
‘ ه- -ذإ إل- -ظ- -رف إŸوإسس- -اة وإإظ- -ه -ار
جانب من إلتأاثر Ÿا أإّلم بحالهم ،وحق
لهم أإن يطردوإ هؤولء إلذين أإشسكالهم
تدل على تشسفيهم Ãا ◊ق بأاهل إŸيت
وليسش موإسساتهم.
ف -ح -ري ب -ن -ا إج -ت -ن-اب ه-ذإ إلسس-ل-وك
وإل -ت -زإم إلحÎإم وإلصس Èع -ل -ى إل -ل-ه-و
وإلصسمت ‘ ذلك إŸكان إŸهيب.

إلعدد
١٧٥٣٣

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

هÓك األ· بالفسضق والفجور والنحÓل
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
اÿافضض

وم -ن أإسس -م -ائ -ه إ◊سس -ن -ى
إسس - -م إل- -ل- -ه إÿافضش وه- -و
إل - -ذي ي - -خ - -فضش إل- -ك- -ف- -ار
ب-اإلشس-ق-اء وي-خفضش أإعدإءه
ب-اإلب-ع-اد وي-خ-فضش إŸت-كÈ
باإلذلل وإلباطل بالُزهوق.
وح ّ- -ظ إŸؤوم- -ن م- -ن- -ه أإن
يوقن أإن إÿفضش وإلرفع صسفة لله تعا ¤فهو إلذي يرفع
ويخفضش فÒفع بالطاعة ويخفضش ويذل باŸعصسية.
وعلى إŸسسلم أإن يرفع إ◊ق ويدإفع عنه ويخفضش إلباطل
بالتمسسك با◊ق وإلذود عنه ونصسره أإهله ودحر أإعدإئه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال إابن ا÷وزي :إاذا جلسست ‘ ظÓم الليل بÚ
لطفال ،فإان
يدي سسيدك فاسستعمل أاخÓق ا أ
الطفل إاذا طلب من أابيه شسيئا فلم يعطه
بكى عليها».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى

تÓوة القرآان خ Òوبركة
لشسعري رضسي الله عنه انه قال:
عن أابي موسسى ا أ
قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ «مثل اŸؤومن
جه) ريحها طيب وطعمها
الذي يقرأا القرآان مثل ـ (ا أ
لتٌر ّ
طّيب ،ومثل اŸؤومن الذي ل يقرأا القرآان كمثل (التمرة) ل
ريح لها وطعمها حلو ومثل اŸنافق الذي يقرأا القرآان
كمثل (الريحانة) ريحها طيب وطعمها مُر ،ومثل
اŸنافق الذي ل يقرأا القرآان كمثل (ا◊نظلة)
ليسس لها ريح وطعمها مُر» ،متفق
عليه.
سسلوك ‘ اŸيزان

الكÓم ‘ اŸقÈة ضضياع
للحسضنات وخرُق لهيبتها
من السسلوكات السسيئة الكÓم
‘ اŸقÈة وع- -دم الع- -ت- -ب- -ار
Ãن يسس- -ك -ن -ه -ا وإازع -اج ل -ه -م
على نعمة الهدوء الذي هم
فيه.
وال -ث -ابت أان ح -رم-ة اŸسس-ل-م
حيا كحرمته ميتا ف Óيجوز
أاب -دا إاي -ذاءه ب -أاي شس -ك-ل م-ن
لذى.
أاشسكال ا أ

السسؤوال :ماهي نواقضس الوضسوء؟
نواقضس الوضسوء سسبعة عشسر وهي :الريح ،والغائط،
والبول واŸذي ،والودي ،واŸنيّ بغ Òلذة معتادة ،ودم
السس -ت -ح-اضس-ة وال-ه-ادي ،وال-ن-وم ،والسس-ك-ر والغ-م-اء،
وا÷ن -ون وال -ل -مسس وال -ق -ب-ل-ة ،ومّسس ال-ذك-ر ،والشسك،
والردة.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اÿميسس  ٠٤جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ ١٦ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

٢٢

العـ ـدد١٧٥٣٣ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

ا◊مل

‘ ت -ع -ام -ل -ك -م م-ع أل-غ Òرك-زوأ
ع -ل -ى أ◊سص-ن-ات وŒاوزوأ ع-ن
لخ -ط -اء ف -إان أل -ك -لم أ÷م -ي-ل
أ أ
م -ث -ل أŸف-ات-ي-ح ت-ق-ف-ل ب-ه أف-وأه وت-ف-ت-ح ب-ه
قلوب.

الثور

Áك- -نك ألن -ت -ظ -ار م -ت -م -ن -ي -ا
ح-دوث شص-يء م-ا ي-ج-ع-لك تشص-عر
بالرضصا عن نفسصك وعملك ولكن Áكنك
أن تضصمن ألسصعادة إأذأ أعطيتها لنفسصك.

ا÷وزاء
ألو ألو ألو ألو
وحدأ Êغريب أنا عايشس
وحدأ Êغريب
يا هاتف ليك ألعنوأن كلملي
ألوطن أ◊بيب أ◊بيب أ◊بيب
جزأير زينة ألبلدأن
من فضصلك كلميلي ألقصصبة
ألو ألو ألو ألو
وأشس حالك يا حومة بابا
ألو ألو ألو ألو
وأشس رأهي بحدأك ألقبة كيف
وأشس رأهو وليد فلن

أأخبار

مثÒة

أادوات عدÁة الفائدة نا تجت ‘ ٢٠١٧

لدوأت
‘ ك -ل ع -ام ن -وأج -ه ك -م -ا ه -ائ -ل م-ن أ أ
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-دن-ا أصص-ح-اب-ه-ا ب-أان-ه-ا
سص -ت -ج-ع-ل ح-ي-ات-ن-ا أك Ìسص-ه-ول-ة ،ح-ت-ى ب-ات-وأ
يطلقون عليها لزمة «ذكية ومبتكرة».
ل -ك -ن ‘ أل-وأق-ع ث-بت أن أل-ع-دي-د م-ن-ه-ا ع-دË
أل -ف -ائ-دة و ⁄ت-ل-ق أل-روأج أŸط-ل-وب  ،وت-ق-ول
م -وأق -ع ت -ق -ن -ي-ة م-ث-ل « مشص-اب-ل» و»إأنÎسص-ت-ن-غ
أ‚نÒنغ» إأن بعضس أŸبتكرأت ‘  ٢٠١٧أكدت
أن ألتكنولوجيا ليسس أ◊ل لكل شصيء ،كما
أن-ه-ا ت-دف-ع ألنسص-ان شص-ي-ئ-ا فشص-ي-ئ-ا ل-لسصتغناء
ع- -ن ع- -ق- -ل- -ه « ..وأورد أŸوق- -ع- -ان ع- -ددأ م -ن
ألبتكارأت ألتي أعتÈأها « فاشصلة»
 . ١أندرويد
أب -ت -ك -رت أدأة ل -ط -ي أŸلبسس وك -ي -ه -ا ب -ع-د
غسص- -ل- -ه- -ا وم- -ا ع- -ل -ى أŸسص -ت -خ -دم أل أل -ق -اء
أŸلبسس فيها ،وهي ›هزة بتقنية ألذكاء
ألصصطناعي ألتي تسصاعدها على –ديد
ألفرق ب ÚأŸلبسس ثم كيها ،لكن مشصكلة
لدأة ‘ ألسصعر ألباهظ ألذي يبلغ  ١٦ألف
أ أ
دولر ،فضص- -ل ع -ن أن ط -ي أŸلبسس ن -فسص -ه
ليسس باŸهمة ألصصعبة..
 . ٢ألطوق ألذكي
إأب-ت-ك-رت شص-رك-ة ط-وق-ا ذك-ي-ا يضص-ع أصصحاب
لل-ي-ف-ة ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-ت-ب-ع سصلوكها
أ◊ي-وأن-ات أ أ
وأرسص- -ال ت- -ن- -ب- -ي- -ه -ات ع Èت -ط -ب -ي -ق ع -ل -ى
ألهوأتف ألذكية ،وقد يكون ذلك ‘ حال
ألسصفر أو ألعمل ،لكن ألسصنا نحن أصصحاب
ه-ذه أ◊ي-وأن-ات ون-ع-رف ك-ي-ف ت-تصص-رف؟
ه -ل ن -ح -ت-اج ف-ع-ل أ ¤ت-ط-ب-ي-ق ل-ن-ع-رف أن
ألقط خائف مثل؟
 . ٣وسصادة ألرÁوت كنÎول
لدأة ع-ل-ى –وي-ل رÁوت
ت -ع -ت -م -د ه-ذه أ أ
أل-ت-ل-ف-زي-ون أ ¤وسص-ادة ،ونسص-ت-ف-ي-د ف-يها ‘
أم -ري -ن أل -ت -ح -ك-م ‘ أل-ت-ل-ف-زي-ون وألت-ك-اء
لري-ك-ة ،ل-ك-ن-ه-ا م-زع-جة عندما
ع-ل-ي-ه-ا ‘ أ أ
–اول أÿل -ود ل -ل -ن -وم ،ل -ك -ن ف-ج-أاة ي-ظ-ه-ر
صص -وت أل -ت -ل -ف -زي -ون أم -امك ،وي -ب -ل -غ ث -م-ن
ألوسصادة  ٥٠دولرأ..
لعشصاب
 . ٤أدأة فرم أ أ
لدأة أل-وقت أل-لزم ع-ن-د
ت -خ -تصص -ر ه-ذه أ أ
لعشص - -اب ،ل - -ك - -ن ت - -ع- -رضس أصص- -اب- -ع
ف - -رم أ أ
أŸسصتخدم للخطر بسصبب ألطارأت أ◊ادة
أŸسصتخدمة فيها..
 . ٥جهاز صصب ألكرÁا
مشص-ك-ل-ة ه-ذأ أ÷ه-از أن-ه ي-ت-ك-ون م-ن ق-ط-ع
ك-ثÒة وي-ح-ت-اج  ٧٣خ -ط -وة لÎك-ي-ب-ه‘ ،
ح Úأن أŸهمة أıصصصس لها سصهلة للغاية
و–ت -اج ب -عضس أل -ت -م -اري -ن ح -ت -ى ي -ت-ق-ن-ه-ا
ألشصخصس..

ق -ن -اع -تك ب-ان ألج-م-ل  ⁄ي-أات
ب- -ع -د ه -ي أل -وق -ود أل -ت -ي Œع -لك
تتحرك نحو أŸسصتقبل.

لسص -ط-ورة
^ أن أ أ
ب -ي -ل -ي -ه ق -ال ‘ تصص -ري -ح سص -اب -ق
ل- -ه»:ضص -رب -ة أ÷زأء ه -ي وسص -ي -ل -ة
جيدة لكي يسصجل أ÷بان! مع ألعلم
أن ب-ي-ل-ي-ه سص-ج-ل ه-دف-ه رقم١٠٠٠من
ل -ل -وط -ن وب -ال -وط -ن ن -ك-ون..أط-ف-ال
ضصربة جزأء؟
نشص - -أان - -ا وت - -رع - -رع - -ن - -ا..وط - -لب درسص- -ن- -ا *أن زي - -دأن ه - -و أول م - -درب ‘ ت - -اري - -خ
وسصهرنا..وموظفون أينما كنا حملنا أمانة أوروبا تكون عدد ألقابه مسصاوية لعدد
أل -ع -م -ل ورف -ع -ة وت -ق -دم أل -وط-ن ب-إاخ-لصس ألهزأئم ألتي تعرضس لها منذ بدأية
وأج -ت -ه -اد وم -ث -اب -رة وإأخ -لصس أم -ام أل -ل-ه ‘
مسصÒت- -ه أل- -ت- -دري- -ب- -ي- -ة ،ح -يث
أقوألنا وأفعالنا وأعمالنا ،إأخلصصاً أمام كل ما
خسصر زيدأن مع ريال مدريد
يرتبط بوطننا.
‘ ٧م-ب-اري-ات ف-ق-ط ،وحصصد
مقابل ذلك ٧بطولت؟

حكم وأامثال
^ ق-ل-وب أل-ن-اسس
ل- -يسصت أ÷ن- -ة ف -ل
ت -ت -عب ن -فسصك م -ن
أجل ألبقاء فيها.

❊ غ - -ب - -ي ذهب
ÿط- -ب -ة ف -ت -اة و‘ أŸسص -اء
إأل-ت-ق-ى ب-أاصصدقائه فسصأالوه
أخÈن- - - - -ا ك- - - - -ي- - - - -ف ه - - - -ي
أل-ن-ت-ي-ج-ة؟ ق-ال ل-ه-م ت-ع-ادل
 ٣/٣ق - -ال - -وأ ل - -ه م - -اذأ ت- -قصص- -د
بالتعادل؟ قال :أنا وأمي وأبي موأفقون
وهي وأبيها وأمها رأفضصون.

º°ùàHG

م -ه -م -ا وث-قت
^
بالناسس أترك أسصرأرك
لنفسصك.

IÈ©∏d

❊ تزوج رجل عربي بكورية ..
قالت لهŸ :ا أنت سصاكت؟ قال لها:
لشص-يء ف-ل-ق-د ك-نت أع-ت-ق-د
بأانك نائمة.

ششغل
عقلـك

السضرطان
ل Œعل يوم وأحد سصيّء يجعلك
تشصُعر بأانك “لك حياة سصيئة.

األسضد

إأن أ◊ي- -اة قصصÒة ل- -درج- -ة أن
لنسصان يجب أن يسصرق ◊ظات
أ إ
أل -ف -رح ،وإأذأ  ⁄ت-ك-ن سص-ارق-ا ج-ي-دأ
سصوف تنزلق منك أ◊ياة.

العذراء

❊ يحتاج ثلثة
أشصخاصس ثلثة أيام
لبناء ثلث غرف ،كم يحتاج
شصخصس وأحد لبناء غرفة
وأحدة؟

حل العدد السضابق
❊ ألسصاعة.

األفاعي ل تلدغ بعضضها

 ⁄ت ُ-ك ْ-ن َت -ع ِ-رُف م -ا ت-ري-ده،
إأذأ ْ
فسص - - -وف ي- - -ن- - -ت- - -ه- - -ي بَك أ◊ال
‡ا ل ُتريد.
بالكثs Ò

اŸيزان

عامل كل إأنسصان وكأانك تتعامل
مع نفسصك  -لتظلمه  -لتذله
 ل ت -ك -ذب ع -ل -ي-ه  -لت-ن-قصص-ه -لن أل-زم-ن
لت -غ -ت -اب -ه  -ل–اول ق -ه -ره  -أ
سصيدور وتذوق مر ما فعل.

العقرب

ث - -اب - -ر ع- -ل- -ى أك- -تشص- -اف أسص- -رأر
أ◊ي- - - -اة وأفÎضس أن رح- - - -ل - - -ة
ح-ي-اتك رح-ل-ة ف-ري-دة ل-ن ت-تكرر
مسص -ت -م -ت -ع ً-ا ب -ه -ا ك -ل ي-وم ،ك-ك-ت-اب ج-دي-د
ت -تصص -ف -ح -ه ب -ك -ل ل -ه -ف -ه ب -اح -ث ً-ا ف -ي-ه ع-ن
ألسصكون.

القوسس
أسصتيقظ من وهمك ،ألعا ⁄ل
ي -ق-ف ع-ل-ى م-ا ت-ري-د ول ي-ن-ت-ه-ي
ع-ن-دم-ا أردت ،تسص-ت-م-ر أ◊ي-اة ط-ب-يعية ‘
وج- -ودك أو غ- -ي -ابك ،ف -ل ُت -ق -ح -م ن -فسصك
Ãتاهات ألتذّمر.

ا÷دي

لب- - -ط- - -ال ل يصص- - -ن- - -ع- - -ون ‘
أ أ
لب- -ط- -ال
صص - -الت أل - -ت- -دريب ،أ أ
يصصنعون من أشصياء عميقة ‘ دأخلهم هي :
لرأدة وأ◊لم وألرؤوية
أ إ

يحكى أن دجاجة رأت صصديقتها أجمل وأفضصل
لمور ،فبث دأء أ◊قد وألغÒة ‘
منها ‘ جميع أ أ
ق -ل-ب-ه-ا ،ف-ج-م-عت ك-ل أل-دج-اج-ات أل-ت-ي ‘ أŸزرع-ه
وأخذت تغتاب ‘ صصديقتها حتى يكرهها أ÷ميع.
لخ-ري-ن ،و‘
وب -دأت –ّسص -ن م -ن صص -ورت-ه-ا أم-ام أ آ
إأح-دى أل-ل-ي-ا‹ أسص-ت-ي-ق-ظت أل-دج-اج-ه فرأت أفعى
تقÎب منها تريد أن تلدغها ،ففزعت وصصاحت
بق بق بق بق أ‚دو ...Êولكن ل جدوى فجميع
أ◊يوأنات نائمة.
لف -ع -ى :م -ا أغ -درك!! ت -قÎب Úم -ن -ي
ف- -ق -الت ل  -أ
بهدوء لتبثي ألسصم ‘ جسصدي!!..

لف-ع-ى ب-ازدرأء أ ¤أل-دج-اجه وقالت:
ف-ن-ظ-رت أ أ
أصصمتي أيتها ألدجاجه فأانا ألدغ ولكني  ⁄ألدغ
أفعى مثلي يومًا ،أما أنت فتلدغ Úدجاجة مثلك
كل يوم.
لو¤
لفعى ل تلدغ أفعى مثلها ،فا أ
❊ إأذأ كانت أ أ
لنا نحن بني آأدم أل نلدغ بعضصنا بعضصا بغيبة أو
‰يمة.
❊ نصصيحه:
عندما تأاكل ◊م أخيك أمام ألناسس ل تنسس أن
غÒك ينظر إأ◊ ¤مك.

الدلو

أنت ق- - - -ائ - - -د ح - - -ي - - -اتك ،أنت
لخ Òع - -ن
أŸسص- - -ؤوول ألول وأ أ
‚احك وسص -ع -ادتك ،ل ت -ل ِ-ق ب -الّ-ل-وم ع-ل-ى
لصص-لح ك-ل م-ا Áك-ن
لخ -ري-ن وأج-ت-ه-د إ
أ آ
إأصصلحه وتعويضصه.

ا◊وت

عندما تكون رأقياً ‘ حوأرك
ول تسصيء ول تشصتم ول تقلل
‡ن يختلف معك ،فأانت تخ Èألعا ⁄إأنك
تلقيت تربية عظيمة.
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^  04ج -ان-ف-ي  :1٩5٧رئ -يسس ا◊ك-وم-ة
ال-ت-ونسص-ي-ة «ا◊ب-يب ب-ورق-يبة» يعّب ر
ع- - -ن تضص- - -ام- - -ن بÓ- - -ده م- - -ع الشص- - -عب
ا÷زائ- -ري ‘ تصص- -ري -ح ج -اء ف -ي -ه م -ا
ي -ل -ي ’« :سص -ب -ي-ل ل-ت-ع-اون صص-ح-ي-ح ن-زي-ه
دائ -م ب -ي -ن -ن -ا وب Úف -رنسص-ا ،م-ادامت ا÷زائ-ر
تئنّ –ت ا’سصتعمار الفرنسصي».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة
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تثم Úجهود إŸرإفقة إإ’عÓمية إŸنفتحة على إŸؤوسسسسات إ÷زإئرية
خبزي« :قائمة اŸواد ‡نوعة
ا’سصتÒاد فرصصة لبعث اسصتثمار
‘  5آا’ف منتوج»

ُيحيي حفلْين ُينهيان عقودا من الغياب

إإيدير ..إلعودة

نشصط كل من الفنان إايدير ومدير «لوندا»
سص - -ام - -ي ب- -ن شص- -ي- -خ ن- -دوة صص- -ح- -ف- -ي- -ة ،أامسس
’رب- - -ع- - -اء ،ب- - -اŸركب ال- - -ري- - -اضص- - -ي ﬁم- - -د
ا أ
ب -وضص -ي -اف ،ت -ط -رق -ا ف -ي -ه -ا إا ¤ا◊ف-ل ال-ذي
سص- -ي- -ح -ي -ي -ه إاي -دي -ر ال -ي -وم وغ -دا ب -ال -ق -اع -ة
البيضصوية .وقال إايدير إانه قّرر الغناء مرة
أاخ - -رى ب - -ع- -دم- -ا Ÿسس إارادة ع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى
’م-ازيغية ،كما
ال-رسص-م-ي بÎق-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة ا أ
أاع- -رب لـ»الشص- -عب» ع- -ن اسص -ت -ع -داده ال -غ -ن -اء
’م - -ر ‘
ب- - -ال- - -ع- - -رب- - -ي - -ة ،بشص - -رط أان ي - -ت ّ- -م ا أ
ا’Œاه ..Úأامّ- - -ا ب- - -ن شص- - -ي - -خ ،ف - -أاسص ّ- -ر ل - -ن - -ا
’ي-دي-ر ‘ ح-ف-ل
ب -ت -حضصÒه م-ف-اج-أاة ك-بÒة إ
اليوم.
أاسصامة إافراح
–ت ع -ن -وان «اÓŸق-اة» ،ي-ع-ود ال-ف-ن-ان ا÷زائ-ري
والعاŸي إايدير إا ¤جمهوره وﬁبّيه ،بعد غياب
ق -ارب  39سش-ن-ة .وُ ⁄ي-خ-ف ال-ف-ن-ان سش-ع-ادت-ه ب-هذا
ا◊فل/العودة ،وتخّوفه «اŸششروع» من رّدة فعل
ا÷م- -ه- -ور ،خ- -اصش- -ة ب -ع -د ه -ذا
ال -غ-ي-اب ال-ط-وي-ل« :ه-ي م-ع-اودة
اللقاء من ا÷انب اŸهني فقط،
أ’ن- -ن- -ي  ⁄أان- -ق -ط -ع ع -ن ب -ل -دي
ا÷زائ -ر وزرت -ه-ا م-رات ع-دي-دة
ولكن ‘ إاطار خصشوصشي» ،يقول
إاي- -دي- -ر ،مضش- -ي- -ف -ا ب -أان ع -ودت -ه
تتزامن وفÎة «بدأا فيها الناسص
أاخÒا ي -ت -ع -رف-ون ع-ل-ى ب-عضش-ه-م
ال -ب -عضص ،وي -ك -تشش -ف -ون ب-عضش-ه-م
البعضص» ‘ ،إاششارة إا ¤مصشا◊ة
ملموسشة مع الثقافة اأ’مازيغية.
و‘ نفسص الصشدد ،رأاى إايدير ‘ ترسشيم يناير ،رأاسص
السش -ن -ة اأ’م -ازي -غ-ي-ة ،ي-وم ع-ط-ل-ة م-دف-وع-ة اأ’ج-ر،
مبادرة جيدة ،خاصشة وأان هذه اŸناسشبة يحتفل بها
جميع ا÷زائري Úأامازيغا وعربا ،بل وحتى ما وراء
ا◊دود ا÷زائرية.
و‘ ا◊ف -ل ال -ذي ي -دوم سش -اع Úونصش -ف -ا ،وت-ن-ق-ل-ه
ﬂتلف القنوات على اŸباششر ،كششف إايدير أانه
سش-ي-ؤودي ب-عضص أاغ-ان-ي-ه ال-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة ال-ق-دÁة ،مع
–سش Úم -وسش -ي -ق -ي ل -ب -عضش -ه -ا ،ك -م -ا اخ -ت-ار ب-عضص
العناوين من «صشائدي النور»« :أاحب هذا اأ’لبوم
وسش -أاغ -ن -ي ب -عضش -ا م -ن -ه» ،ي -ق-ول إاي-دي-ر ،م-ؤوك-دا أان
م -وسش -ي -ق -ي -ي -ه ق -د ب -ل -غ -وا ال -ت -ن -اغ-م اŸط-ل-وب م-ع
اŸوسشيقي ÚاÙلي.Ú
وفيما سشتغيب اأ’سشماء اأ’جنبية التي ترددت ‘
السشابق ،تطرق الفنان وكذا سشامي بن ششيخ إا¤
إامكانية أان نرى إايدير ولونيسص آايت منغÓت ‘

ثنائي يؤوديان فيه أاغنية لقامة من قامات الفن
اأ’مازيغي تكرÁا لها ،ولكن هذا سشيعتمد على
حالة آايت منغÓت الصشحية بعد إاصشابته بزكام ،ومع
ذلك ،وصشف إايدير لونيسص بـ»رفيق الدرب» مؤوكدا
أان-ه-م-ا اب-ن-ا ج-ي-ل واح-د وعÓ-ق-ت-ه-م-ا ق-دÁة ج-دا،
وسشبق لهما وأان غّنيا معا ‘ مناسشبات ﬂتلفة.
م -ن ج-ه-ت-ه ،أاشش-اد م-دي-ر ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق
اŸؤول -ف ،سش -ام -ي ب -ن شش-ي-خ ،ب-ا’سش-ت-ج-اب-ة الÓ-ف-ت-ة
÷مهور إايدير ،بدليل أان كل تذاكر ا◊فل Úقد
بيعتÃ ،عدل يفوق  4آا’ف تذكرة للحفل الواحد:
«صشحيح أان القاعة تسشع أاك Ìمن ذلك ولكننا فضشلنا
توف Òظروف أاحسشن» ،يقول بن ششيخ.
وم-ن م-ن-ط-ق-ة آاث ي-ن-ي ال-ت-ي ي-ن-ح-در م-ن-ه-ا إاي-دي-ر،
اختÒت ›موعة صشوتية ’فتتاح ا◊فل ،وسشتؤودي
أاغاٍن منها تلك التي أاداها إايدير تكرÁا Ÿولود
معمري« :سشيكون جمي Óلو نعرضص صشور معمري
على الششاششة اÿلفية حينما تؤودي الفتيات تلك
اأ’غنية ،ما رأايك؟» سشأال إايدير بعفويته اŸعتادة
سشامي بن ششيخ.
سش- -أال- -ن- -ا إاي -دي -ر« :ه -ل سشÔاك
ت-غ-ن-ي ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،خاصشة
وأانك “تدح دائما العربية لغة
وثقافة» ،فأاجاب« :أانا مسشتعد
ل- -ذلك ،ول- -ك- -ن ح -ي -ن -م -ا ي -ق -وم
اآ’خ- - -رون أايضش- - -ا ب- - -ال- - -غ - -ن - -اء
باأ’مازيغية ..يجب على اأ’مر
أان يذهب ‘ ا’Œاه ،Úوأانا ’
أاقول أابدا ’».
وأاضش-اف ب-أان ال-ل-غ-ة اأ’م-ازي-غية
إاما هي رسشمية أاو ’ ،وحتى وإان كانت هنالك بعضص
النقائصص ‘ تطبيق هذا الÎسشيم ،فهي ليسشت حجة
لكي نتخاذل أاو نطلب ا’سشتقÓل« :أانا جزائري
بششكل كامل وليسص لدي مكان آاخر أاذهب إاليه،
لذلك أاطالب من حقي ‘ أان أاكون أامازيغيا ،خاصشة
وأان ا÷زائر بدون اللغة اأ’مازيغية ليسشت ا÷زائر،
“اما كما أان ا÷زائر بدون اللغة العربية ليسشت
ا÷زائر».
سش -أال -ن -اه ع -ن إام -ك -ان -ي -ة أان ي-ك-ون ح-اضش-را أاك‘ Ì
ا÷زائر مسشتقب ،Óسشواًء فنيا وإاعÓميا أاو حتى
سش-ي-اسش-ي-ا ،ف-أاج-اب« :أان-ا لسشت سش-ي-اسش-ي-ا ،والسشياسشة
مهنة» ،مضشيفا أان الفنان إاذا ارتبط بحزب أاو خط
مع Úثم ‘ وقت ما يناقضص هذا التوجه أاو اÿط
السشياسشي مبادئ وأافكار هذا الفنان فهو  ⁄يبق
فنانا ..بأاغانيه Áلك الفنان نوع من القدرة على
التأاث Òوالتواصشل ،وبا◊وار Áكن تغي Òاأ’مور نحو
اأ’حسشن.
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الغرفة ا÷زائرية للتجارة والصصناعة وغرفة الزيبان تكرمان «الشصعب»

ك ّ-رمت ال -غ -رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصص-ن-اع-ة ‡ث-ل-ة ‘ رئ-يسس غ-رف-ة اŸدي-ة ه-ادف ع-ب-د
الرحمان ورئيسس غرفة الزيبان ببسصكرة خبزي عبد اÛيد منسصق غرف ا÷نوب الرئيسصة
اŸدي-رة ال-ع-ام-ة ÷ري-دة «الشص-عب» ع-رف-ان-ا ل-ل-ج-ه-ود ال-ت-ي ب-ذلت ‘ م-راف-قة الصصالون الدو‹
للتمور «سصيداب تاك» اŸنظم ببسصكرة من  2إا 4 ¤ديسصم ÈاŸاضصي.
يراهن على الطاقات اŸوجودة البششرية واŸادية
سصعيد بن عياد
لكسشب معركة التحول ا’قتصشادي.
تصصوير :فواز بوطارن
وث -م-نت دب-اشص م-ب-ادرة غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة
وأاعرب هادف عن تقدير اŸتعامل ÚاŸنخرط Úمؤوكدة التزام أاسشرة «الششعب» Ãواصشلة العمل على
Óداء النوعي ÷ريدة «الششعب» ‘ متابعة وتغطية نهج اإ’عÓم الوطني اŸتفتح وا’حÎا‘ باسشتيعاب
ل أ
اأ’ح- -داث وال- -نشش- -اط- -ات ا’ق- -تصش -ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة ك -ل اŸت -ع -ام-ل Úا÷زائ-ري Úوم-راف-ق-ة ال-ن-ق-اشش-ات
واÙل -ي -ة وح-رصش-ه-ا ع-ل-ى اÿط ال-وط-ن-ي ÿدم-ة ا’ق -تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-روح اŸسش-ؤوول-ي-ة ك-ون
التنمية الششاملة التي تسشتوعب القدرات ا÷زائرية الغاية تكمن ‘ مواصشلة بناء ا’قتصشاد الوطني من
‘ ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار خ -اصش -ة ‘ ه -ذا ال -ظ -رف اŸا‹ خÓ- -ل اŸؤوسشسش- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي –ت -اج أ’داء
الصش -عب .ف -ي -م -ا ث -م -ن خ-ب-زي ال-ق-ي-م-ة ا’حÎاف-ي-ة إاعÓمي نوعي تسشاهم الششعب ‘ Œسشيده كل يوم
÷ريدة الششعب من خÓل انفتاحها على اÙيط ب -ال -ت -واج -د م -ع ا◊دث ا’ق-تصش-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي
وأاسشلوبها اإ’عÓمي ا÷واري خاصشة Œاه السشاحة وطرح نقاششات يسشاهم فيها اŸتعاملون واÈÿاء
ا’قتصشادية ‘ اŸناطق الداخلية وا÷نوب حيث ت -ت -ن -اول ك -ل اŸواضش -ي -ع سش -ع -ي-ا لصش-ي-اغ-ة رأاي ع-ام
اقتصشادي منسشجم مع اÿيارات الوطنية الكÈى.
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وباŸناسشبة أابدى رئيسص غرفة التجارة والصشناعة
Óجراءات اأ’خÒة
الزيبان لو’ية بسشكرة ارتياحه ل إ
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -وضش-ع ق-ائ-م-ة Ÿواد Áن-ع اسش-تÒاده-ا،
مششÒا إا ¤أان- -ه -ا تسش -م -ح ب -إاط Ó-ق ح -وا‹  5آا’ف
مشش-روع إان-ت-اج-ي صش-غ Òوم-ت-وسش-ط ون-اشش-ئ ل-تموين
اح-ت-ي-اج-ات السش-وق ا÷زائ-ري-ة واع-ت Èه-ذه السش-ن-ة
م -وع -دا إ’‚از ال -وط -ن -ي -ة ا’ق -تصش -ادي-ة Ãب-ادرات
اسش -ت -ث -م -اري-ة ج-زائ-ري-ة يسش-اه-م ف-ي-ه-ا ا÷م-ي-ع م-ن
القطاع Úالعام واÿاصص ،غ Òأانه دعا اŸسشتهلكÚ
إا ¤الصش Èق -ل -ي  Ó-ل -ت -ع -ويضص م -ا ي-ف-ت-ق-د ح-ال-ي-ا ‘
السشوق ،مفيدا أان عددا من اŸسشتوردين تنقلوا ‘
اليوم Úاأ’خÒين فقط إا ¤بلدان ا’سشتÒاد إ’قناع
‡ونيهم بضشرورة القدوم إا ¤ا÷زائر لÓسشتثمار
‘ اŸواد واŸن -ت -ج -ات اŸم -ن -وع -ة م -ن ا’سش-تÒاد
وتام Úتواجدهم ‘ سشوق مربحة وواعدة خاصشة
‘ اŸدى القصش .Òوأاوضشح أان هناك من توجه إا¤
إايطاليا ،اأ’ردن ،تركيا وكندا لتجسشيد هذه اŸهمة
ورفع التحدي ا’سشتثماري بالششراكة خاصشة وأان
اŸناخ أاصشبح أاك– Ìفيزا.
و‘ هذا اإ’طار ذكر خبزي أان متعام Óمن اأ’ردن
ششرع ‘ البحث عن ششريك إ’نتاج مواد التنظيف
كونه يكسشب ‘ السشوق ا÷زائرية لوحدها ما يعادل
مليون أاورو و’ Áكنه إاضشاعة هذا اŸكسشب ‘
وقت ت -ع -رف ف -ي -ه السش -اح-ة ا’ق-تصش-ادي-ة إاج-راءات
ج -دي -دة ل -ف -ائ -دة اŸؤوسشسش -ة اإ’ن -ت -اج -ي -ة ‘ ك -اف -ة
Óششارة صشادف اللقاء حضشور اŸديرة
القطاعات .ل إ
التنفيذية لغرفة التجارة الكندية ا÷زائرية السشيدة
زحزاح التي أاششارت إا ¤مدى الطاقات ا’قتصشادية
التي Áكنها أان تتواجد ‘ اأ’سشواق اÿارجية مثل
ك-ن-دا خ-اصش-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-واد ال-فÓ-ح-ي-ة والفواكه
اÙل -ي -ة ك -ال -ت -م -ور ال-ت-ي –ت-اج إا ¤م-ب-ادرات م-ن
اŸتعامل Úأانفسشهم ’قتحام تلك اأ’سشواق.

أإمن وهرإن يفكك شسبكة
إإجرإمية دولية ﬂتصسة
‘ ترويج إıدرإت

“ك - -نت ف- -رق- -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة ا’Œار غ ÒاŸشش- -روع
ب-اıدرات ل-ل-مصش-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشش-رطة القضشائية
بوهران بعد –ريات معمقة دامت قرابة الششهرين
من وضشع حد لنششاط ششبكة إاجرامية دولية امتد
نششاطها ‘ نقل اıدرات من نوع القنب الهندي من
ا◊دود الغربية للوطن إا ¤ا◊دود الششرقية ومنها
إا ¤الدول اÛاورة .عملية التوقيف جرت وقائعها
ماب Úضشواحي دائرة مغنية بو’ية تلمسشان با◊دود
الغربية للوطن وو’ية تبسشة با◊دود الششرقية للبÓد،
ششملت  03أاششخاصص من بينهم بارون )02(ÚخطÒين.
وهران  :براهمية مسصعودة

Œري بتونسس ‘  10جانفي

ماجر يسستدعي ’ 21عبا ﬁليا
–سسبا Ÿوإجهة روإندإ وديا
أاع -ل -ن راب -ح م -اج -ر م-درب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي،

أامسس ،ق- -ائ- -م- -ة الÓ- -ع- -ب ÚاÙل- -ي ÚاŸع- -ن -يÚ
Ãواجهة اŸنتخب اÙلي الرواندي وديا ‘ 10
ج -ان -ف-ي اŸق-ب-ل ب-ت-ونسس ،ح-يث ع-رفت ق-ائ-م-ة
الÓعب Úغياب مهاجم ا–اد العاصصمة درفلو
عمار حميسصي
وع-رفت ال-ق-ائ-م-ة ت-غ-يÒا واح-دا م-ق-ارن-ة ب-ت-لك التي
ششاركت ‘ الÎبصص اŸاضشي حيث قام ماجر بتوجيه
الدعوة Ÿهاجم ا–اد بلعباسص بوقلمونة على حسشاب
م-ه-اج-م ا–اد ال-ع-اصش-م-ة درف-ل-و .وسش-ج-ل ب-وق-ل-م-ونة
ثÓثة أاهداف فقط مع فريقه ا–اد بلعباسص خÓل
م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ع-كسص درف-ل-و ال-ذي سش-ج-ل ث-م-ان-ي-ة
أاهداف وهو ما يجعل مهاجم ا–اد بلعباسص مطالبا
ب-ال-ت-أاك-ي-د خÓ-ل م-واج-ه-ة روان-دا .وي-باششر اŸنتخب
اÙل -ي ت -ربصش -ه ال -ت-حضشÒي ال-ذي يسش-ب-ق م-واج-ه-ة
رواندا ‘  7جانفي اŸقبل Ãركز سشيدي موسشى
ويسش -ت-م-ر ا ¤غ-اي-ة  11م -ن ن -فسص الشش-ه-ر ،ع-ل-م-ا ان
مواجهة رواندا سشتجري ‘ العاششر جانفي بتونسص.
ويشش -ارك اŸن -ت -خب ال -روان -دي اÙل -ي ‘ ب -ط -ول -ة
افريقيا للمحلي Úالتي سشتنطلق خÓل ا’يام اŸقبلة
ب -اŸغ -رب وي -ط -م -ح ’سش -ت -غ Ó-ل م-واج-ه-ة اŸن-ت-خب
الوطني من أاجل التحضش Òا÷يد لبطولة إافريقيا.
قائمة الÓعبÚ
حراسشة اŸرمى  :ششاوششي ،صشا◊ي الدفاع  :زيتي،
ب -وه-ن-ة ،ب-دران ،ب-ن م-وسش-ى ،شش-اف-ع-ي ،ع-ب-د الÓ-وي،
عروسص ،بن ششريفة وسشط اŸيدان  :جحنيط ،جابو،
بن غيث ،العمري ،بلخ ،Òبوخنششوشص ،بن خماسشة
الهجوم  :لكروم ،بوقلمونة ،عبيد ،ا‹ÓŸ
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قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك بعدة و’يات

توقيف  9مهرب Úوحجز 100كلغ
من إıدرإت وسسÓح ÚناريÚ

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،يوم  02جانفي
 ،2018بÈج باجي ﬂتار/ن.ع )09( ،6.مهرب Úوحجزت ششاحنة ﬁملة بـ ( )09أاطنان من اŸواد الغذائية
ومعدات تنقيب عن الذهب.
‘ سشياق ذي صشلة ،ضشبط حرسص ا◊دود ( )100كيلوغرام من الكيف اŸعالج بتلمسشان/ن.ع ،2.فيما أاوقف
عناصشر الدرك الوطني ثÓثة ( )03أاششخاصص بكل من تلمسشان/ن.ع 2.وميلة وسشكيكدة/ن.ع 5.وحجزوا
سشÓح )02( Úناري Úو( )2500خرطوششة من ﬂتلف العيارات و( )12,2كيلوغرام من اŸواد اŸسشتعملة ‘
صشناعة اÿراطيشص.
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصشر الدرك الوطني ( )31مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من
تلمسشان واأ’غواط والطارف وباتنة.

أاشصرف عليها اللواء هامل

تدشس Úمصسالح طبية جديدة لفائدة إأ’من إلوطني

« الشص -عب » ق -ام ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ-ن-ي ه-ام-ل
Óمن الوطني ،أامسس ا’ربعاء ،
اŸدير العام ل أ
ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ،أاشص-رف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى
ت -دّشص Ú-مصص-ال-ح ط-ب-ي-ة ج-دي-دة ،وا’طÓ-ع
على ﬂتلف الوسصائل الطبية والتقنية التي
Óمن الوطني،
تدّعمت بها اŸرافق الطبية ل أ
ب -ه -دف –سص Úمسص -ت -وى اÿدم-ات ال-ط-ب-ي-ة
’من الوطني،اŸتقاعدين
ل-ف-ائ-دة م-ن-تسصبي ا أ
وذوي ا◊ق- -وق’ ،سص- -ي- -م- -ا م- -ا ت- -ع- -ل -ق م -ن -ه -ا
با÷انب الطبي وا÷راحي.
اسشتهل الزيارة بتفقد للمركز الطبي ا’جتماعي
«ع -م-ر ح-راي-ق» ،أاي-ن اط-ل-ع ع-ل-ى ق-اع-ات ال-ف-حصص
ال -ط -ب -ي اŸت -خصشصص ال -ت-ي ت-دع-مت ب-وسش-ائ-ل ج-د
متطورة ‘ ،العديد من اÛا’ت على غرار طب
اأ’م -راضص الصش -دري -ة وال -ت -ن-فسش-ي-ة ،طب اŸف-اصش-ل
وال -ع -ظ -ام وطب اأ’عصش -اب ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤زي -ارة
مصشلحة الفحصص باأ’ششعة التي تدعمت بوسشائل
ال-ف-حصص اإ’شش-ع-اعي «،«MAMOGRAPHIE
و» ،« ECOGRAPHIEح-يث ت-ل-ق-ى ال-ل-واء
شش -روح -ات ع-ن خصش-ائصص ه-ذه ال-وسش-ائ-ل ا◊دي-ث-ة
وأاه- -م- -ي- -ت- -ه -ا ‘ ال -تشش -خ -يصص ال -دق -ي -ق ıت -ل -ف
اأ’مراضص.
أاكد هامل على أان هذه اŸرافق تعت Èمكسشبا
هاما يضشاف للمنظومة الصشحية الششرطية وذلك
Ÿا ي -ت -وف -ر ع -ل-ي-ه م-ن Œه-ي-زات م-ت-ط-ورة ،ت-واكب
التطورات ‘ اÛال الطبي ،مششّددا على ضشرورة
ال -ت -ح -ل -ي ب -ا’حÎاف -ي -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع م-ل-ف-ات
اŸرضشى ،التي أاصشبحت موثقة إالكÎونيا ،من خÓل
ق -اع -دة ب -ي -ان -ات إال -كÎون -ي -ة –م -ل ك-اف-ة م-ل-ف-ات
اŸرضشى اŸسشجل ÚباŸصشلحة ،والتي يطلع عليها

سش - -وى اأ’ط - -ب - -اء اŸت - -اب - -ع- -ون ◊ا’ت اŸرضش- -ى،
باإ’ضشافة إا ¤تخصشيصص طاقم طبي وششبه طبي ذو
كفاءة عالية‡ ،ا يضشمن تكفل ‘ مسشتوى تطلعات
أافراد الششرطة وعائÓتهم .مواصشلة لÈنامج زيارة
ال -ع -م-ل ،وÃسش-تشش-ف-ى «،»LES GLYCINES
أاششرف على تدشش Úمصشلحة ا’سشتعجا’ت الطبية،
” Œهيزها Ãعدات طبية جديدة ومتطورة
التي ّ
ت -راع -ي اŸع -اي Òال -ط -ب -ي-ة وال-وق-ائ-ي-ة ،وت-دّع-م م-ا
Óمن الوطني ‘ هذا
حّققته اŸديرية العامة ل أ
اÛال ،بحيث تسشتجيب للتكفل اأ’مثل باŸرضشى
على جميع اأ’صشعدة كما تابع العملية ا÷راحية
ال -ت -ي ت -ع -د اأ’و ¤م -ن ن -وع -ه -ا ،ح -ول ط-رق عÓ-ج
الشش -خ Òواإ’خ -ت -ن -اق أاث -ن -اء ال -ن -وم ،وال -ت -ي ع-رفت
›رياتها قاعة ا÷راحة Ãسشتششفى اأ’من الوطني
«– ،»LES GLYCINESت إاشش- -راف ط- -اق -م
طبي ﬂتصص ‘ أامراضص اأ’ذن وا◊نجرة وجراحة
الشش-خ Òواإ’خ-ت-ن-اق أاث-ن-اء ال-ن-وم ،ال-دك-ت-ورة ’ت-اسص
ك -اراسش -ك -و م-اري-ن-ا م-ن اسش-ب-ان-ي-ا ،وال-دك-ت-ور أاح-م-د
السش -ب -ق -ي م -ن ج -م -ه -وري-ة مصش-ر إا ¤ج-انب أاط-ب-اء
وﬂتصش Úمن اأ’من الوطني ،كما تابعها عن طريق
ت - - - -ق - - - -ن - - - -ي - - - -ة ال - - - -ت- - - -ح- - - -اضش- - - -ر ع- - - -ن ب- - - -ع- - - -د
أاطباء
«،«VISIOCONFERENCE
وﬂتصش Úب -اŸراك -ز الصش -ح -ي -ة ب -و’ي -ت -ي غ-رداي-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي
وال -ن -ع -ام -ة ،اŸسش -تشش-ف-ى ا÷ه-وي ل -أ
بوهران ومدرسشتي الششرطة بكل من عنابة وسشيدي
ب -ل -ع-ب-اسص ،ال-ت-ي ت-ن-درج ‘ إاط-ار اأ’ي-ام ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
الطبية ا÷راحية حول « جراحة الششخ Òوا’ختناق
أاثناء النوم» ،اŸنظمة يومي  02و 03جانفي 2018
Ãركز التكوين التقني اŸتواصشل Ãديرية اإ’دارة
العامة بحيدرة.

