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بن غÈيت تنهي لقإءاتهإ بإلشصركإء الجتمإعي Úاÿميسش القإدم

إاضضرابات تواجه قطاع الÎبية
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تكر Ëالفائزين ‘
مسشابقة جائزة أاول
نوفم١954 È
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الموافق لـ  ٢٠ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

02

info@ech-chaab..com
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العدد

يشص -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زيتو ،Êعلى مراسصم حفل تكرÁي
خ-اصس ب-ال-ف-ائ-زي-ن ‘ مسصابقة جائزة
أاول ن - -وف - -م 1954 Èط -ب-ع-ة ،2017
وذلك غ- - -دا ،ع - -ل - -ى السص - -اع - -ة 9:30
صص-ب-اح-ا ،ب-اŸرك-ز ال-وط-ني للدراسصات
والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
’بيار.
أاول نوفم 1954 Èا أ

أاحدث ا’كتششافات
الكونية وحالة علم
الفلك العربي

كعوان يششارك ‘
احتفا’ت يناير بغرداية

1753٦
ي- - -ق - -وم وزي - -ر ا’تصص - -ال ج - -م - -ال
كعوان ،يومي  10و 11جانفي ا÷اري
ب - -زي - -ارة ل - -و’ي- -ة غ- -رداي- -ة ،ح- -يث
سص - -ي - -حضص - -ر ﬂت - -ل - -ف ال - -نشص - -اط- -ات
وا’ح-ت-ف-ا’ت اıل-دة ل-ي-ن-اي-ر ب-ه-ذه
لذاعة
ال-و’ي-ة ،وسص-ت-ك-ون مناسصبة ل إ
’ب -راز
وال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون ا÷زائ -ري Úإ
’م -ازي -غ -ي -ة ل -ل -ج-زائ-ر م-ن
’ب -ع -اد ا أ
ا أ
خلل برامج ﬂتلفة

تدشش Úمششاريع
صشناعية بالعاصشمة
ي -ق-وم وزي-ر الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م
ي- - -وسص - -ف ي - -وسص - -ف - -ي رف - -ق - -ة وا‹
العاصصمة عبد القادر زوخ ،اليوم،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د ل -و’ي -ة
ا÷زائ- -ر ،وك- -ذا ت- -دشص Úمشص -اري -ع
اسص - -ت - -ث - -م - -اري- -ة ،ح- -يث سص- -ي- -ك- -ون
ا’نطلق من مقر الو’ية ابتداء
من السصاعة  09:00صصباحا.

طمار يجتمع Ãديري السشكن

الرياضشة النسشوية ‘ ا÷زائر ﬁل نقاشش بالŸÈان
ي-ن-ظ-م اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وطني ،اليوم،
ع -ل -ى السص-اع-ة  9:00صص-ب-اح-ا ي-وم-ا دراسص-يا
ح- -ول «ال- -ري- -اضص- -ة ال- -نسص -وي -ة ‘ ا÷زائ -ر:
اŸم-ارسص-ة وال-ت-ع-م-ي-م» ،وذلك –ت إاشص-راف
÷ن - -ة الشص - -ب - -اب وال - -ري - -اضص - -ة وال- -نشص- -اط
ا÷معوي.
ي- - -ن- - -اقشس اŸشص - -ارك - -ون ‘ ه - -ذا ال - -ي - -وم،
اÙوري -ن ال -ت -ال -ي« :Úسص -ي -اسص -ة ال -دول -ة ‘
›ال ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ال -ري -اضص -ة ال -نسص -وي -ة»،
و»ال -ري -اضص -ة ال -نسص-وي-ة ‘ ا÷زائ-ر ،ال-واق-ع
’فاق».
وا آ

ي-نشص-ط ال-ع-ا ⁄ا÷زائ-ري د.نضصال
’م- -ري -ك -ي -ة
قسص- -وم ،م- -ن ا÷ام- -ع- -ة ا أ
ب -الشص -ارق -ةﬁ ،اضص -رة ح-ول «أاح-دث
ا’ك -تشص -اف -ات ال-ك-ون-ي-ة وح-ال-ة ع-ل-م
ال- -ف- -لك ال- -ع- -رب- -ي» ،غ- -دا ،ب- -ج -ام -ع -ة
قسصنطينة  3على السصاعة  14:00بعد
الزوال.

يوم إاعÓمي حول
قانون اŸالية باŸدية

ي -ج -ت -م-ع وزي-ر السص-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدي- -ن- -ة ع- -ب- -د ال- -وح- -ي- -د ط- -م- -ار،
Ãدي -ري السص -ك -ن ÷م-ي-ع ال-و’ي-ات،
وذلك ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى السص -اع -ة 9:00
صصباحاÃ ،قر الوزارة.

التأاط Òا÷ديد للتجارة

موعد مع التاريخ –ط
الرحال بقاعة ابن زيدون

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-
وط-ني للمجاهد العدد
 159من حصصة «موع
د
مع التاريخ» ،بعنوان
«ك -ي -ف يشص-ارك ا÷
م-ي-ع ‘ إاث-راء ال-ذاك-رة
ال -وط -ن -ي -ة وي -ح-اف-
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ت-ن-ظ-م غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصصناعة
لو’ية اŸدية بالتنسصيق مع اŸديرية
العامة للضصرائب والنادي ا’قتصصادي
ا÷زائ - -ري ي- -وم- -ا إاع- -لم- -ي- -ا ح- -ول «
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لسصاعة
وق -د ح  -ذات الو’ي
رؤوسص - -اء اŸؤوسصسص - -ات ،ه - -ي - -ئ - -ة
جامعة ب
اÙاسصب Úوﬁافظي ا◊سصابات
بالو’ية.

هزة أارضشية بقوة
3,درجات بالوادي
9

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

دور الكششافة اإ’سشÓمية ‘ الثورة

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

ي- -ح- -ل وزي- -ر ال -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن
م -رادي ،ال -ي -وم ،ضص -ي -ف -ا ع-ل-ى ف-وروم
’ذاع- -ة ،ح- -يث سص- -ي- -ن -اقشس خ -لل -ه
ا إ
جملة من اŸلفات اŸرتبطة بالقطاع
أاهمها التأاط Òا÷ديد للتجارة وفق
قانون اŸالية  2018وذلك ابتداء من
السصاعة .11:00

الصشÒفة اإ’سشÓمية
واŸعامÓت البنكية الششرعية
’على ،ندوة
’سصلمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
صص- -ح- -ف- -ي- -ة ت- -خصصصس ل- -ت- -ق- -د Ëوث -ي -ق -ة
’سص-لم-ي-ة واŸع-املت البنكية
الصصÒف-ة ا إ
الشص-رع-ي-ة ،وذلك ي-وم ال-ث-لثاء  9جانفي
ا÷اريÃ ،ق- - -ر اÛلسس ،ع- - -ل - -ى السص - -اع - -ة
 14:00بعد الزوال.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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ألموأفق لـ  20ربيع ألثاني  1٤٣٩هـ

وزير الداخلية التونسصي عقب ﬁادثاته مع بدوي:

أاهمية ا’سستفادة من التجارب الثنائية Ãا يضسمن أامن البلدين
اأكد وزير الداخلية التونسصي،
ل -ط -ف -ي ب -راه-م ،اأن ال-زي-ارة ال-ت-ي
شص - -رع ف - -ي - -ه - -ا اأمسس ،اإ ¤ا÷زائ- -ر
تندرج ‘ اإطار «سصنة التواصصل بÚ
البلدين للتباحث وا’سصتفادة من
التجارب الثنائية Ãا يضصمن اأمن
ال- -دول- -ت Úوالشص -ع -ب Úا÷زائ -ري
والتونسصي».
ق -ال ب-رأه-م ‘ تصض-ري-ح ل-لصض-ح-اف-ة
عقب ﬁادثات جمعته بوزير ألدأخلية
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة أ’إقليم،
ن - -ور أل - -دي - -ن ب - -دوي ،أأن زي - -ارت - -ه أإ¤
أ÷زأئر «تندرج ‘ أإطار سضنة ألتوأصضل
ب Úأل - -ب - -ل- -دي- -ن م- -ن أأج- -ل أل- -ت- -ب- -احث
وأ’سضتفادة من ألتجارب ألثنائية Ãا
يضض - -م - -ن أأم - -ن أل - -دول - -ت Úوألشض- -ع- -بÚ
ألشضقيق Úأ÷زأئري وألتونسضي».
وبعد أأن ذكر أأن زيارته هذه هي
أ’أو ¤ل- -ه خ- -ارج ت- -ونسش م- -ن -ذ ت -ول -ي -ه
م -نصض -ب -ه ،ن -ق -ل أل -وزي-ر ل-ط-ف-ي ب-رأه-م
ب -اŸن -اسض-ب-ة –ي-ات أل-رئ-يسش أل-ت-ونسض-ي
ألباجي قايد ألسضبسضي ورئيسش أ◊كومة
يوسضف ألشضاهد أإ ¤رئيسش أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وأل-وزير أ’أول
أأحمد أأويحيى.
من جانبه ،أأكد بدوي على ضضرورة
«أي Ó-ء أ’أول -وي -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى أأم-ن
أ÷زأئ- -ر وت- -ونسش وع- -ل- -ى ط- -م- -اأن -ي -ن -ة
شضعبيهما» ،مÈزأ أأن ذلك «يتطلب منا
أأن نكون دأئما ‘ مقدمة هذأ ألتوأصضل
وألتنسضيق أ’أمني ‘ ﬂتلف أŸيادين».

وأعت Èأأن لقاءه مع نظÒه ألتونسضي
Ãثابة «فرصضة للعمل من أأجل تكريسش
وت-رسض-ي-خ ت-ع-ل-ي-مات ألرئيسض Úبوتفليقة
وألسض -بسض -ي أŸت -ع -ل-ق-ة بضض-رورة أل-ع-م-ل
أŸتوأصضل للرقي دأئما بهذه ألعÓقات
أإ ¤مسضتويات أأسضمى».
ك -م -ا سض -م -حت أÙادث-ات يضض-ي-ف
بدوي بالتطرق أإ« ¤ألعÓقات ألثنائية
وضض-رورة أل-ع-م-ل أل-دأئ-م وأل-ت-وأصض-ل مع
ﬂت -ل-ف أŸصض-ال-ح أ’م-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
وأل-ت-ونسض-ي-ة لصض-ون ب-ل-دي-ن-ا ،ب-اع-تبار أأن
أ أ م - -ن أ ÷ ز أ ئ - -ر م - -ن أ أ م - -ن ت -و ن س ش و أ أ م -ن
تونسش من أأمن أ÷زأئر».
وأأكد بدوي أأن هذه ألقيم «مكرسضة
‘ عÓ-ق-ات-ن-ا أل-ت-اري-خ-ي-ة و‘ عÓقاتنا
أ◊دودي -ة م -ن أ÷انب أ’سضÎأت -ي -ج -ي

ألذي يتطلب منا أأن نكون ‘ مسضتوى
هذه ألتحديات».

اŸعهد الوطني للأدلة
ا÷نائية وعلم ا’إجرام
مفخرة للدول العربية
أأكد وزير ألدأخلية ألتونسضي لطفي
برأهم ،أأمسش ،با÷زأئر ألعاصضمة ،أأن
أŸعهد ألوطني لÓأدلة أ÷نائية وعلم
أ’إجرأم يعت« Èمفخرة للدول ألعربية»
لتوفره على «مقاييسش دولية ‘ ألبحث
أ÷ن -ائ -ي غ Òم -وج -ودة ح -ت -ى ‘ دول
أأوروب -ي -ة» .وق -ال أŸسض -وؤول أل -ت-ونسض-ي،
خÓل زيارته رفقة ألوفد أŸرأفق له

لبلوغ النجاعة اŸسصطرة

ıت-ل-ف أ’أقسض-ام وأل-دوأئ-ر ب-اŸع-ه-د،
م-رف-وق-ا ب-ق-ائ-د أل-درك أل-وط-ن-ي أللوأء
م- -ن- -اد ن -وب -ة« :شض -رف ‹ أأن أأزور ه -ذأ
أŸعلم ألكب Òوألقطب ألتكنلوجي ألذي
يعت Èمفخرة للجزأئر وللعا ⁄ألعربي،
ن-ظ-رأ ل-ت-وف-ره ع-ل-ى أŸق-اي-يسش ألدولية
وعلى ألتقدم ألتكنلوجي ألذي ’ يوجد
حتى بدول أأوروبية» .وأأضضاف ألسضيد
لطفي برأهم أأنه ” أ’تفاق مع وزير
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية ،نور ألدين بدوي ،وكذأ قائد
ألدرك ألوطني ،أللوأء مناد نوبة ،على
«تبادل أÈÿأت مع أ÷زأئر من خÓل
أإرسضال أإطارأت تابعة ıتلف أ’أجهزة
أ’أم -ن -ي -ة أل -ت -ونسض -ي -ة ل -ت-ل-ق-ي أل-ت-ك-وي-ن
و–ق-ي-ق أل-ت-ك-ام-ل أل-علمي وألتكنلوجي
‘ أل - -ب- -حث أ÷ن- -ائ- -ي وت- -وف Òأ’أدل- -ة
وبالتا‹ –صض Úبلدينا وشضعبينا».
وتلقى ألوزير ألتونسضي ،خÓل زيارته،
شض -روح -ا وأف -ي -ة ح -ول م -ه -ام أŸع -ه-د،
’سضيما منها مطابقة ألوثائق وفحصش
ق- -ط- -ع أ’إث- -ب- -ات وف- -حصش أل- -بصض -م -ات
وألوثائق وألتحقيق ‘ قضضايا أ◊رأئق
وأ’نفجارأت وألباليسضتيك .و‘ ختام
زي -ات -ه ،ق -ام وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ونسض-ي
بالتوقيع على ألسضجل ألذهبي للمعهد
قبل أأن يتبادل هدأيا رمزية مع قيادة
ألدرك ألوطني .لÓإشضارة ،فاإن ألسضيد
لطفي برأهم شضرع أأمسش ‘ زيارة أ¤
أ÷زأئر ،هي أ’أو ¤له خارج تونسش
منذ توليه منصضبه.

حسسبلوي يؤوكد شسروع قطاعه ‘ إا‚از عدة مشساريع

أأك - - -د وزي - - -ر ألصض - - -ح - - -ة وألسض - - -ك - - -ان وأصضÓ- - -ح
أŸسض -تشض -ف -ي -اتﬂ ،ت -ار حسض -ب Ó-وي ،أمسش أ’ح -د،
با÷زأئر ألعاصضمة ،أأن قطاعه شضرع منذ ‘ 2015
أ‚از ع- -دة مشض- -اري- -ع ل- -ت -حسض Úتسض -ي Òم -ؤوسضسض -ات
ألصضحة ألعمومية وبلوغ أ’هدأف ألرأمية أ ¤تقدË
خدمات عÓجية ذأت جودة» وهذأ ‘ أنتظار صضدور
ألقانون أ÷ديد حول ألصضحة .وشضدد ألوزير خÓل
تقدÁه عرضضا أأمام ÷نة ألشضؤوون أŸالية وأŸيزأنية
للمجلسش ألشضعبي ألوطني حول تسض Òميزأنية ألصضحة
لسض- -ن- -ة  ،2015ع- -ل- -ى ضض- -رورة «م- -وأصض- -ل- -ة ت- -أاه- -ي -ل
أŸؤوسضسض -ات أ’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة م-ن خÓ-ل أدرأج ع-ق-د
‚اع- -ة سض- -ن- -وي وألÎك -ي -ز ع -ل -ى –دي -د أ’ه -دأف
أŸرجوة’ ،سضيما ‘ ›ا’ت ألوقاية وأÿدمات
أل -ط-ب-ي-ة وتسض-ي ÒأŸوأرد أل-بشض-ري-ة وأŸال-ي-ة» .وذك-ر
حسضبÓوي ب»ألدور ألهام للقطاع أ’سضتشضفائي ألعام
ألذي يتكفل بحماية وتطوير ألصضحة ع ÈألÈأمج
ألوقائية وتنظيم تلقي ألعÓج ‘ جميع مسضتوياته»،
مشضÒأ أ ¤أأن هذأ ألقطاع «يتوفر على أأزيد من 5٧1
مؤوسضسضة صضحية و ٤٨مؤوسضسضة –ت ألوصضاية» .وقدر
ألوزير أŸيزأنية أ’جمالية لقطاع ألصضحة ب ٤٨٣,٨

مليار دج سضنة  ،2015مشضÒأ أ ¤أأنه
” منها تخصضيصش  ٤52,٧مليار دج
Ÿيزأنية ألتسضيÃ Òا فيها مسضاهمة
صضندوق ألضضمان أ’جتماعي بـ٦5,2
م -ل-ي-ار دج ،مضض-ي-ف-ا أن أ’ع-ت-م-ادأت
أŸسضتهلكة بلغت  ٣٨5,٩مليار دج.
و” ت- - - - -خصض- - - - -يصش  ٪٩5,2٨م- - - - -ن
أعتمادأت ميزأنية ألتسضي Òلتمويل
نشض- -اط- -ات أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -ح -ي -ة،
حيث ” توجيه ما يقارب ٪٨1,٦٣
Ÿي - -زأن - -ي - -ة أŸؤوسضسض- -ات و٪12,٩0
ل- -لصض- -ي- -دل -ي -ة أŸرك -زي -ة ل -ل -مسض -تشض -ف -ي -ات ل -ت -زوي -د
أŸؤوسضسض- -ات ألصض- -ح -ي -ة ب  50ب -اŸائ -ة م -ن أŸوأد
ألصض -ي-د’ن-ي-ة و ٪0,٧5خصضصضت Ÿع - -ه- -د ب- -اسض- -ت- -ور
أ÷زأئ-ر ل-ت-زوي-د أŸؤوسضسض-ات ألصض-ح-ي-ة ب-ال-لقاحات.
وعن تأاخر تبليغ أ’عتمادأت أŸالية Ÿعهد باسضتور
ل -ت -م -وي-ن أŸؤوسضسض-ات ب-ال-ل-ق-ح-ات وأ’مصض-ال ،أأرج-ع
ألوزير هذأ ألتأاخر أ« ¤نظام ألتسضقيف ألذي وضضعته
ألسضلطات ألعمومية وألذي  ⁄يسضمح بتحريرها إأ’
‘ سض -ب -ت-م .»2015 Èوف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-دم أسض-ت-غÓل

أŸناصضب أŸالية ألشضاغرة ،أأكد
ألسضيد حسضبÓوي أأن ذلك يعود
أ« ¤ع- -دم أسض- -ت- -ي- -ف- -اء شض- -روط
أل -ت -ع -ي ‘ ÚأŸن-اصضب أل-ع-ل-ي-ا»،
م- -رج- -ع -ا ع -دم أسض -ت -ه Ó-ك ك -ل
أŸن- - -اصضب أ« ¤ألصض- - -ع- - -وب - -ات
أŸسضجلة ‘ أطار ألرقابة على
أل- -ن- -ف- -ق- -ات وث- -ق- -ل أ’ج -رأءأت
أŸتعلقة بالصضفقات ألعمومية».
وفيما يخصش ميزأنية ألتجهيز،
قال ألوزير أأنها قدرت ب 12,٩
مليار دج ،غ Òأأنه لوحظ أأن نسضبة –قيق ألعمليات
◊سضاب ﬂتلف برأمج ألتنمية «ضضعيفة جدأ» بحيث
أأن نسضبة أسضتهÓك ترأخيصش ألÈأمج « ⁄تتجاوز
 .»٪٣0,11م- -ن ج- -ه -ة أأخ -رى ،ذك -ر أل -وزي -ر أن -ه «⁄
يسض - -ج - -ل أأي صض - -رف م - -ا‹ ‘ ألصض - -ن- -دوق أÿاصش
ب -ا’سض -ت -ع -ج -ا’ت وأل -نشض-اط-ات أل-عÓ-ج-ات أل-ط-ب-ي-ة
وصض-ن-دوق م-ك-اف-ح-ة ألسض-رط-ان ،ح-يث ي-ق-در رصض-ي-د
ألصض - - -ن - - -دوق أ’ول ب  ٨٧,٩10م -ل -ي -ار دج وأل-ث-اÊ
بـ 22,٤٩0مليار دج

القانون ا÷ديد للصصحة سصيسصاهم ‘ –سص Úوتطوير هذه اÿدمة

التزام بإايجاد حلول للمطالب اŸطروحة من اأ’طباء اŸقيمÚ

ج - -دد وزي - -ر الصص - -ح - -ة والسص - -ك - -ان واصصÓ- -ح
اŸسص- - -تشص- - -ف- - -ي- - -اتﬂ ،ت- - -ار حسص - -ب Ó- -وي ،اأمسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،ال -ت -زام-ه ب-اإي-ج-اد ح-ل-ول
للمطالب اŸطروحة من طرف ا’طباء اŸقيمÚ
‘ اطار «حوار مسصوؤول وبنّاء».
أأوضضح ألوزير ‘ تصضريح للصضحافة على هامشش
عرضضه حصضيلة نشضاطات ميزأنية قطاع ألصضحة لسضنة
 2015أمام أأعضضاء ÷نة أŸالية وأŸيزأنية للمجلسش
ألشضعبي ألوطني ،أأن أأبوأب ألوزأرة تبقى مفتوحة أأمام
أ’طباء أŸقيم ،»ÚمشضÒأ أ ¤أأنه سضيتم ألتكفل بهذأ
أŸل -ف» وأأن -ه ” «أ’أخ -ذ ب -ع Úأ’ع -ت -ب -ار ك-ل أل-ن-ق-اط
أŸط -روح -ة أÿاصض -ة ب -ق -ط -اع ألصض -ح -ة»وق-ال ‘ ه-ذأ
ألصضدد« :سضنحاول أيجاد حلول مناسضبة لكل أŸشضاكل
‘ أطار حوأر موضضوعي بّناء ومسضوؤول.
وقد رفع أ’طباء أŸقيمون مطالب تتعلق أأسضاسضا
ب-اÿدم-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،أÿدم-ة أل-عسضكرية وأÿدمة
أŸدنية .وبخصضوصش مطلب أإعادة ألنظر ‘ أÿدمة
أŸدن - -ي- -ة ،أع- -ت Èأل- -وزي- -ر أأن ه- -ذه أÿدم- -ة أأك Ìم- -ن

ضضرورية» ،مÈزأ أأهمية «تكييفها وتطويرها من خÓل
–سض Úظروف ألعمل ونوعية ألنشضاط ألتقني أ ¤جانب
ت-وف Òك-ل أ’ج-ه-زة أل-ط-ب-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل أ÷ي-د ب-اŸرضض-ى
و–سض Úظروف ألعمل» .وأأكد ألوزير ‘ هذأ أ’طار أن
ألقانون أ÷ديد للصضحة «سضيسضاهم ‘ –سض Úوتطوير
هذه أÿدمة» ›ددأ «ألتزأمه بتحسض Úوترقية مسضتوى
تسض -ي ÒأŸوؤسضسض -ات أ’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة ل -ت -ق -د Ëأÿدم -ة
ألصضحية ألÓئقة لكل أŸرضضى.

مسسÒة للأطباء اŸقيم Úللمطالبة
بتحسس Úظروفهم ا’جتماعية اŸهنية
ن -ظ-م أأط-ب-اء م-ق-ي-م-ون م-دع-م-ون ب-ط-ل-ب-ة وأأسض-ات-ذة
مسض -اع -دي -ن ودأخ-ل-ي ‘ Úج-رأح-ة أ’أسض-ن-ان وصض-ي-ادل-ة
أآخ -ري -ن أل -ي -وم أ’أح -د مسضÒة ب -قسض -ن -ط -ي-ن-ة م-ط-ال-بÚ
ب-ت-حسض Úظ-روف-ه-م أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أŸه-ن-ي-ة .وق-د Œمع
أÙتجون باŸركز أ’سضتشضفائي أ÷امعي أبن باديسش
قبل أأن يتجهوأ رأجل Úأإ ¤غاية وسضط أŸدينة حاملÚ

’ف -ت -ات ك -ت -بت ع -ل -ي -ه -ا ع-ب-ارأت ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-حسضÚ
أأوضضاعهم أ’جتماعية أŸهنية .وحسضب رئيسش أŸكتب
أÙل -ي ل -ل -م -ج -م -وع-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة لÓ-أط-ب-اء أŸق-ي-مÚ
أ÷زأئ - -ري Úع- -ب- -د أŸوؤم- -ن ح- -دي- -دي ف- -اإن أ’أط- -ب- -اء
أŸق-ي-م Úي-ط-ال-ب-ون «ب-ق-ان-ون» م-ك-م-ل ل-ق-ان-ونهم ألعام
ب- -ا’إضض- -اف- -ة أإ ¤م -ط -الب أأخ -رى ت -ت -ع -ل -ق ب -اÿدم -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأÿدم -ة أل -وط -ن-ي-ة وأÿدم-ة أŸدن-ي-ة
وألتكوين .وأأكد كذلك أأن أŸسضÒة ألتي نظمت أليوم
ب -قسض -ن -ط-ي-ن-ة ت-ه-دف أإ‘‘ ¤مسض-ان-دة‘‘ مسض-اع-ي أ’أط-ب-اء
أŸق- -ي -م Úأل -ذي -ن ن -ظ -م -وأ أ’أرب -ع -اء أŸاضض -ي مسضÒة
با÷زأئر ألعاصضمة .لÓإشضارة فقد أأحيطت أŸسضÒة
بجهاز أأمني هام دون تسضجيل أأية حوأدث .للتذكÒ
ف -ق -د شض -رع أ’أط -ب-اء أŸق-ي-م-ون ‘ أإضض-رأب م-ن-ذ ع-دة
أأسض-اب-ي-ع ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-حسض Úأأوضض-اع-ه-م أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
أŸهنية .وقد Œمعوأ أ’أربعاء أŸاضضي دأخل أŸركز
أ’سض -تشض -ف -ائ -ي أ÷ام -ع -ي مصض -ط -ف -ى ب -اشض-ا ب-ا÷زأئ-ر
أل -ع -اصض -م -ة وذلك ت -ل-ب-ي-ة ل-ن-دأء أÛم-وع-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة
لÓأطباء أŸقيم Úأ÷زأئري.Ú

تضصمنت اŸباحثات اŸشصروع اŸشصÎك للحديد والصصلب ببÓرة

اسص -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي-وسص-ف
يوسصفي ،أامسس ،با÷زائر ،السصف Òالقطري السصيد
ابراهيم بن عبد العزيز السصهÓوي ،حيث تباحثا
راه- -ن وآاف- -اق الشص- -راك- -ة ب Úال- -ب -ل -دي -ن ،خ -اصص -ة
مشصروع ›مع ا◊ديد والصصلب ببÓرة (جيجل)،
بحسصب ما أافاد به بيان للوزارة.
ت -ط -رق أل -ط -رف -ان أأيضض -ا ،إأ ¤أل -ت -ع -اون أ’ق -تصض-ادي
وألصضناعي ب Úأ÷زأئر وقطر وسضبل تعزيزها .وبهذه
أŸن-اسض-ب-ة ،ث-م-ن ألسض-ي-د ي-وسض-ف-ي وسض-ف Òق-ط-ر ب-ا÷زأئر
ألشض -رأك -ة أ÷زأئ -ري -ة  -أل -ق -ط -ري -ة ‘ ›ال ألصض-ن-اع-ة،
خ -اصض -ة ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق Ãج-م-ع أ◊دي-د وألصض-لب ب-بÓ-رة
(جيجل) ألذي هو ثمرة ألشضرأكة ب ÚأÛمع ألعمومي
«أÁيتال» و»قطر سضتيل ألدولية» .كما نوه ألطرفان‘ ،
هذأ أإ’طار ،بوتÒة تقدم أأ’شضغال ‘ هذأ أŸشضروع ألذي

يوسسفي يسستقبل السسف Òالقطري
دخ -ل ج -زئ -ي -ا ‘ أÿدم -ة ب -إان -ت -اج ب-ل-غ
 2.000ط -ن م -ن ح -دي -د أÿرسض-ان-ة ‘
أل- -ي- -وم .وب- -حضض- -ور مسضÒي أŸؤوسضسض- -ة
أıتلطة «أ÷زأئرية -ألقطرية سضتيل»
‘ ه -ذأ أل -ل -ق -اء ،ت -ل -ق -ى ي -وسض-ف-ي ع-دة
شض - -روح - -ات ح - -ول ﬂت- -ل- -ف م- -رأح- -ل
أŸشض -روع أل-ذي سض-ي-دخ-ل ح-ي-ز أ’ن-ت-اج
كليا سضنة  ‘ .201٩هذأ أ’طار ،حث
ألوزير مسضؤوو‹ هذأ أŸشضروع ألرأئد
على « تسضريع عملية أ’‚از من أجل
أŸسض-اه-م-ة ‘ ت-غ-ط-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات ألسض-وق أل-وط-ن-ي-ة من
م -ن -ت -ج -ات أ◊دي -د وألصض-لب وأل-ت-وج-ه ن-ح-و أل-تصض-دي-ر»،
يضضيف ألبيان .كما حث أيضضا أŸسضؤوول Úعلى «درأسضة
أمكانية أسضتعمال معدن أ◊ديد أÿام أ÷زأئري من

أجل تغطية أحتياجات وحدة بÓرة.
وم - -ع ت- -أاك- -ي- -ده ع- -ل- -ى أه- -م- -ي- -ة ‚اح
أŸشضروع ،أعت Èألوزير أأن هذأ أÛمع
يشض- -ك- -ل م- -ث- -ا’ ل- -ل- -ت- -ع- -اون أ’ق- -تصض- -ادي
أ÷زأئ-ري -أل-ق-ط-ري .ون-ت-ي-ج-ة ل-لشض-رأكة
ب Úق -ط-ر سض-ت-ي-ل أل-دول-ي-ة ( )٪٤٩و›م -ع
أÁي - -ت - -ال ( )٪٤٦وألصض - -ن- -دوق أل- -وط- -ن- -ي
لÓسضتثمار (أأف.أأن.آأي) ( ،)٪5ينتج ›مع
أ◊ديد وألصضلب ببÓرة ‘ مرحلته أأ’و¤
 2م -ل -ي -ون ط -ن م-ن ألصض-لب (أل-ف-و’ذ) ‘
ألسضنة ،ثم  5مÓي Úطن ‘ مرحلته ألثانية .وباسضتثمار
بلغت قيمته ( )2ملياري دو’ر ،يضضم أÛمع  10وحدأت
Óن -ت -اج ،وف -رن Úك-ه-رب-ائ-ي Úوﬁط-ة ل-ل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي
ل -إ
وﬁول كهربائي ،ومصضنع للج Òووحدة Ÿعا÷ة أŸياه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الهوية الوطنية أاك Èمن كل ا◊سسابات
تعّززت مكانة أأ’مازيغية با‚از مكاسضب ثمينة تندرج ‘ إأطار توطيد ألعناصضر أŸشضكلة
لعماد ألوحدة ألوطنية ،ألتي كانت و’ تزأل وسضتبقى أأقدسش وديعة تركها شضهدأء ثورة أأول
Óجيال أŸتعاقبة ،وتقتضضي ألسضهر على تأامينها طبقا Ÿا يكرسضه ألدسضتور ألذي حّدد
نوفم Èل أ
أإ’طار أÓŸئم للدÁقرأطية ألتعددية Ãا يضضع ألعناصضر ألثابتة للهوية ألوطنية أŸشضكلة من
ثÓثية أإ’سضÓم وألعربية وأأ’مازيغية ‘ منأاى عن أأي توظيف حزبي أأو سضياسضوي .وبذلك
يتح ّصضن أŸناخ ألعام لتوأصضل ألبÓد مسضÒة ألتنمية بكل مفاهيمها أ’قتصضادية وأ’جتماعية
وألبشضرية Ãضضامينها ألصضحيحة ألتي تقوم على مبادئ ألعدألة ‘ توزيع ألÌوأت وتعميق
أ◊ريات أıتلفة ضضمن سضيادة ألقانون ألنابع من إأرأدة ألشضعب وفقا للمعاي Òألدولية أŸثلى.
لعّل أبرز مكسضب ينجز ‘ ظل ألهدوء وألتبصضر وبعد ألنظر بعد ترسضيم أ’مازيغية لغة
وطنية ورسضمية وأعتماد يناير أŸوأفق لـ  12جانفي عطلة مدفوعة أأ’جر أإ’عÓن عن
تأاسضيسش أأكادÁية جزأئرية تتو ¤مهام ألعمل على ترقية أللغة أ’مازيغية وفقا Ÿناهج علمية
وبيدأغوجية تسضتعيد من خÓلها طابعها أأ’صضيل و–ميها من توظيف غ Òطبيعي ومن ثمة
تخليصضها من تبعات أŸاضضي ألتي أسضتثمرت فيها جهات أجنبية –اول يائسضة ألتشضويشش على
مسضار أسضÎجاع أ÷زأئر ’حد مقومات هويتها مثلما تÓعبت نفسش أ÷هات وبدون جدوى
Ãقوم أخر ‘ مرحلة ألتسضعينات.
وتقع أليوم على أأ’كادÁي Úأ÷زأئري ÚوأŸهتمÃ Úسضائل أللغات وألثقافة وألتاريخ
مسضؤوولية كÈى للمسضاهمة بجدية وبروح بناءة ‘ تنمية وتطوير هذأ أŸسضار ،خاصضة وأنه بلغ
مرحلة من ألنضضج من خÓل أتسضاع رقعة تدريسش أللغة أ’مازيغية ‘ أŸنظومة ألÎبوية
Óجيال حيث يسضجل
وأ÷امعية فيما يبدي أÛتمع بكافة شضرأئحه قناعة بأانها مكسضب ل أ
إأقبال جيد على تعلمها وأ’Œاه لتكريسش ألتعامل بها تدريجيا على مسضتوى مرأفق عمومية
تتعامل مباشضرة مع أŸوأطن Úألذين أأصضبحوأ أليوم يدركون أأن أŸعركة ألكÈى تنجز ‘
ألسضاحة أ’قتصضادية وألتكنولوجية ÿدمة أÛتمع بكافة مكوناته.
Óمازيغية دورأ فعا’ ‘ بلوغ هذه أŸرحلة أŸتقدمة على
ولعبت أÙافظة ألسضامية ل أ
مسضار Œاوز ترسضبات موروثة عن أ◊قبة أ’سضتعمارية ألتي عانى فيها ألشضعب أ÷زأئري من
مشضاريع أسضتهدفت غرسش ألفتنة وإأشضاعة ألتشضكيك ‘ ألهوية ،لو’ أأن قادة ونخب أ◊ركة
ألوطنية ‘ ﬂتلف جهات ألوطن تصضدت لها وأأحبطتها من أأسضاسضها .ويرتقب أأن تتضضاعف
أ÷هود أŸتسضمة بطابع جزأئري أصضيل يسضتوعب كافة ألعناصضر أŸرتبطة بنشضاطها وأبرزها
ألتنوع وألÌأء ألذي تتميز به لغة أ’جدأد ألذين كما يؤوكده ألتاريخ منذ جذوره أ’و¤
أرتباطهم بالنسضيج ألوطني بل وتبوأأ ألصضدأرة ‘ ألدفاع عن ألهوية ألوطنية مثلما جسضدته
أجيال متعاقبة تقدم لÓجيال أ÷ديدة صضورة نظيفة لÎكيبة منسضجمة ومتناغمة للمجتمع
أ÷زأئري.
قد تكون أأ’وضضاع أ’قتصضادية ألصضعبة عام Óسضلبيا يعيق ألتقدم ألذي توأصضل أ÷زأئر
أ‚ازه بعد أأن Œاوزت بنجاح ألعديد من ألصضعوبات وألعوأئق وتخطت أأك Ìمن مأازق بفضضل
خيارأت إأسضÎأتيجية طوت مرحلة ألفتنة ألتي تغذى منها أإ’رهاب لعشضرية كاملة قبل أأن
يسضقط بفعل أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي توجت مسضار ألوئام أŸد Êلتع Èمنها ألبÓد إأ ¤مرحلة
ألبناء وألتقو Ëوأسضتئناف ألنهضضة ألشضاملة بكل ما رأفقها من تعÌأت ‘ مشضاريع أأو إأخفاقات
‘ خيارأت سضرعان ما يتم ألتكفل بتصضحيحها ومÓءمتها مع أŸتغÒأت وألتطورأت دون
أ’نحرأف عن ألتوجهات ألكÈى.
وÁكن من خÓل ألعمل على مسضتوى ترقية هذأ أŸكون أأ’سضاسضي من خÓل مد جسضور
ألتكامل وأ’نسضجام مع ﬁيطه ألطبيعي عن طريق ألÎجمة ‘ أ’Œاه Úوتثم Úألقيم
أŸشضÎكة بلوغ مرحلة نوعية يدرك فيها أÛتمع أ÷زأئري كل ما لديه من طاقات وقدرأت
من شضانها أأن تسضاهم ‘ رفع ألتحديات لتوأصضل ألبÓد مسضارها أŸتأالق ب Úأأ’·.
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بهدف تعزيز التعاون ا’قتصصادي ب Úالبلدين

لقاء رجال اأ’عمال ا÷زائري Úوا’أردني Úل
رسسم ﬂطط الشسراكة الرابحة
’وراسص-ي ف-ع-ال-ي-ات
ي -ح -تضص-ن ف-ن-دق ا أ
’ردÊ
اŸن-ت-دى ا’ق-تصص-ادي ا÷زائري ا أ
’سص -ب -وع اŸق-ب-ل ،ع-ل-ى ه-امشس اج-ت-م-اع
ا أ
ال -ل-ج-ن-ة اŸشصÎك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ب-ه-دف
ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق-ات ا’ق-تصص-ادي-ة ورف-ع
مسص -ت -واه -ا إا ¤السص-ق-ف ‘ ع-دة ›ا’ت
خ - -اصص- -ة وأان- -ه ي- -ج- -م- -ع رج- -ال أاع- -م- -ال
’ردني.Ú
جزائري Úبنظرائهم ا أ

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
Áث -ل أŸن -ت -دى ف -رصض -ة إأضض -اف-ي-ة ح-ق-ي-ق-ة
ل -ل -م -ؤوسضسض -ات أل -ب-ل-دي-ن يسض-م-ح ب-ب-حث ف-رصش
ألشضرأكة ألصضناعية وأ’سضتثمارأت أŸشضÎكة
و–دي - -د أح - -ت - -م - -ا’ت وضض - -ع أŸن- -ت- -وج- -ات
أ÷زأئرية ‘ ألسضوق أأ’ردنية ،بحيث تعتÈ
أأ’ردن بوأبة لدخول أŸنتجات أ÷زأئرية إأ¤
دول منطقة ألشضرق أأ’وسضط ،فيما Áكن أأن
ت- -ك- -ون ألسض- -وق أ÷زأئ- -ري -ة م -رك -زأ أن -ط Ó-ق
للبضضائع أأ’ردنية لدخول ألسضوق أإ’فريقية.
يشضارك ألوفد أأ’رد Êبشضركات تنشضط ‘
قطاعات ﬂتلفة تتعلق بالصضناعة ألتحويلية،
أل -ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ي ،ألصض -ن -اع -ة أإ’ل-كÎون-ي-ة
وأإ’ل-كÎو م-ن-زل-ي-ة ،أل-ت-غ-ل-ي-ف وأل-ت-عليب ،موأد
ب -ن -اء ،أŸوأد أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ،أŸسض-ت-حضض-رأت
ألصض-ي-د’ن-ي-ة وأل-ت-ج-م-ي-ل ،أل-بÓسضتيك ،ألنسضيج
وألدباغة ،أŸعادن ،ألزجاجيات وتكنولوجيا
أŸعلومات وأ’تصضا’ت.
يأاتي هذأ أŸنتدى أ’قتصضادي على هامشش
أن -ع -ق -اد أل -دورة أل -ث -ام -ن-ة ل-ل-ج-ن-ة أıت-ل-ط-ة
أ÷زأئرية أأ’ردنية ألتي  ⁄تنعقد منذ أأكÌ
من  11سضنة ،حيث سضيسضبق فعاليتها لقاء رجال
أأ’ع-م-ال ل-ي-ك-ون أأ’رضض-ي-ة أل-ت-ي ي-رت-ك-ز عليها
تعزيز ألعÓقات ألتجارية ب Úألبلدين ألتي ⁄
ت - -رت - -ق إأ ¤أل - -ت- -ط- -ل- -ع- -ات أŸرج- -وة ‘ ظ- -ل
أإ’مكانيات أŸتاحة ب Úأ÷انب ،Úخاصضة وأأن
ألصضادرأت أأ’ردنية إأ ¤أ÷زأئر تركزت أأغلبها
على ألصضناعات ألكيماوية وألدوأئية وبعضش

أŸوأد أل- -غ -ذأئ -ي -ة ،ف -ي -م -ا ت -رك -زت صض -ادرأت
Óردن على أŸناطق أ◊رة بالعقبة.
أ÷زأئر ل أ
ك -م -ا ي-ن-ت-ظ-ر إأع-ادة ب-عث أج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة
أŸشضÎكة وضضع أإ’طار ألقانو Êوألتنظيمي
وأل-تشض-ري-ع-ي ل-ل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ب Úأل-ط-رف،Ú
وت -ف-ع-ي-ل أ’ت-ف-اق-ي-ات أل-ت-ج-اري-ة أŸوق-ع-ة بÚ
أل -ب -ل -دي -ن وب -حث م -ع -وق-ات ت-ن-ف-ي-ذه-ا خÓ-ل
أجتماعات أللجنة ألعليا أأ’ردنية أ÷زأئرية
أŸشضÎك- -ة ،ب- -ه- -دف إأرسض- -اء ق -وأع -د شض -رأك -ة
حقيقة ضضمن مقاربة رأبح  -رأبح ،خاصضة وأأن
ألعقبات ألتي تقف عائقا أأمام زيادة ألتبادل
ألتجاري ب Úألبلدين تكمن ‘ عدم وجود
خط بحري مباشضر ب Úألبلدين ،وعدم حرية
أنتقال رؤووسش أأ’موأل أŸسضتثمرة ‘ أ÷زأئر
خارج أأسضوأقها ،إأضضافة إأ ¤وجود قائمة سضلبية
أأصضدرتها ألسضلطات أ÷زأئرية تتضضمن عددأ
من أŸوأد أŸمنوع أسضتÒأدها.
وبناء عليها يعت Èملتقى رجال أأ’عمال
أ÷زأئ -ري Úوأأ’ردن -ي Úف -رصض-ة ل-ت-ذل-ي-ل ه-ذه
أŸعّوقات ،ودعم أ’سضتثمارأت أŸشضÎكة بÚ
ألبلدين ،خاصضة وأأن أ÷انب أأ’رد Êيسضعى أ¤
ع -ق -د شض-رأك-ة م-ع أ÷زأئ-ر م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل
أ’ت -ف -اق -ات أل -ث-ن-ائ-ي-ة وإأزأل-ة أŸع-وق-ات أأم-ام
أŸسضتثمرين أ÷زأئريÃ Úعيار ﬂتلف عن
أت- -ف- -اق- -ي- -ة ألسض- -وق أل- -ع -رب -ي -ة أ◊رة ‘ ،ظ -ل
أسض -ت -ع -دأد أ÷زأئ -ر إ’رسض -اء ق-وأع-د ألشض-رأك-ة
أقتصضادية وŒارية حقيقية مع أأ’ردن لتكون
Ãسض -ت -وى أل -ع Ó-ق-ات ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ت-ي ت-رب-ط
ألبلدين ،خاصضة وأأنهما Áتلكان فرصضة حقيقة
لتحقيق ألتكامل أ’قتصضادي أŸشضÎك.

أ’ثنين  08جانفي  2018م
ألموأفق لـ  20ربيع ألثاني  1439هـ
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زعÓن يؤوكد من البويرة:

اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية تسضتجيب Ÿعاي Òاألمن الدولية
’ششغال العمومية والنقل ،أامسس ‘ ،لقاء صشحفي نظم على هامشس الزيارة التي قام بها
أاكد ،أامسس ،عبد الغني زعÓن وزير ا أ
’من والسشÓمة
إا ¤و’ية البويرة ،أان الششركة الوطنية للخطوط ا÷وية ا÷زائرية تسشتجيب للمعاي Òالدولية فيما يخصس ا أ
وفق ششروط اŸنظمة العاŸية للطÒان اŸد.Ê

البويرة :ع .نايت رمضصان
أشصار زعÓن ،أإ ¤أن ألشصركة لها أإمكانات
م -ادي -ة وك -ف -اءأت أل -ت -ي “ك -ن -ه -ا أن ت -رت -ق -ي
ب -اÿدم -ات أل -ت -ي ت -ق -دم-ه-ا ل-ل-زب-ائ-ن ،وت-اأت-ي
ت -اأك-ي-دأت أل-وزي-ر ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة م-ن-ع ط-ائ-رأت
أ÷وية أ÷زأئرية من دخول مطارأت ألصصÚ
ب -ح-ج-ة ع-دم ت-وف-ره-ا ع-ل-ى م-ع-اي ÒألسصÓ-م-ة
وأ’أمن.
‘ رده ع -ل -ى سص -وؤأل ح -ول م -ي -ن -اء أل-وسص-ط
«أ◊مدأنية» ألذي تقدر سصعته  25مليون طن
‘ ألسص -ن -ة وي -ع -ت Èم -ن أه -م أŸشص -اري -ع أل-ت-ي
تنجزها أ÷زأئر بشصرشصال ،قال ألوزير أنه ”
–ديد معاŸه وألدرأسصة ألتفصصيلية ” ألتعمق
فيها وبدأت عملية تعويضس مÓك أ’أرأضصي
أŸباشصرة بالطريق ألسصيار وألسصكة أ◊ديدية.
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ت -اأخ -ر أل -ذي ع -رف -ت -ه ب -عضس
أŸشص- -اري- -ع أعÎف ب- -وج- -ود ب -عضس أÿل -ل ‘
ألوتÒة ذلك لوجود مشصاكل جيولوجية بسصبب
أل -تضص -اريسس أل -وع -رة أو أŸع -ارضص-ات ل-ك-ن ‘

أŸسصتقبل سصتكون رقابة من ألوزأرة ،كما أن
تسصديد مسصتحقات ألشصركات سصتسصاعد على
رفع وتÒة أ’إ‚از وقد رصصد مبلغ  120مليار
دينار لتسصديد ديون أŸوؤسصسصات ألتي قلصصت
أإ 4 ¤أشصهر بعد أن كانت سصنة ،وأإن أعت Èأن
أ’عتمادأت أŸالية غ Òكافية لقطاع أ’أشصغال

ألعمومية.
‘ ت -ق-ي-ي-م-ه ل-زي-ارت-ه ل-و’ي-ة أل-ب-وي-رة ح-يث
ت -ف -ق -د ف -ي-ه-ا ع-دة مشص-اري-ع ‘ ط-ور أ’إ‚از،
أشص -ار أل -وزي -ر أن -ه رغ -م أل -تضص -اريسس أل -وع -رة
وب- -عضس أل- -ع- -وأئ- -ق م- -ث- -ل أعÎأضص- -ات م Ó-ك
أ’أرأضصي أإ’ أن وتÒة أ’أشصغال تسص Òبطريقة
م-رضص-ي-ة “ك-ن أŸن-ط-ق-ة م-ن أم-تÓ-ك شص-ب-كة
طرق تربطها بالو’يات أÛاورة وكذأ فك
ألعزلة عن أŸناطق ألنائية وتسصاهم ‘ ألتنمية
أÙلية ،خاصصة و أن عدة مشصاريع سصتسصتلم
أج -زأء م -ن -ه -ا ‘ ألسص-دأسص-ي أ’أول م-ن ألسص-ن-ة
أ÷ارية.
ك -م -ا وق-ف ع-ل-ي وضص-ع-ي-ة أل-ط-رق أل-و’ئ-ي-ة
وأل -وط -ن-ي-ة وأل-ب-ل-دي-ة م-ع-تÈأ أن %80م-ن-ه-ا ‘
وضص- -ع- -ي- -ة ج- -ي- -دة مشصÒأ أإ‹ أن أÛه -ودأت
سص -ت -وج -ه ن -ح -و أŸن -اط -ق أل -ن-ائ-ي-ة Ÿسص-اع-دة
أŸوأط- -ن Úع- -ل -ى أل -ع -ودة أإ ¤أ’أري -اف وك -ذأ
بالهضصاب ألعليا وقد أسصتفادت ألو’ية من 40
مليار دينار جزأئري لعصصرنة وأإعادة ألتاأهيل
 600كلم للوصصول أإ ¤أŸردودية أ’قتصصادية
وألتقليل من حوأدث أŸرور.

مدير الصشيدلة والتجهيزات الطبية ،حافظ حمو:

نفقات الصضيدلية اŸركزية للمسضتشضفيات بلغت  88مليار دج ‘ 2017

كل أادوية السشرطان متوفرة ...وتأاخر اŸسشتششفيات ‘ إايداع الطلبات سشبب التذبذب
أاك -د م -دي -ر الصش -ي -دل-ة وال-ت-ج-ه-ي-زات
ال- -ط -ب -ي -ة ح -اف -ظ ح -م -و ،أان ك -ل أادوي -ة
م -ع -ا÷ة اŸرضش -ى اŸصش -اب Úب -السش -رط -ان
م- -ت- -وف- -رة ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى الصش -ي -دل -ي -ة
اŸرك- -زي- -ة ،وق- -ال ‘ السش- -ي -اق إان ح -ج -م
ن - - -ف- - -ق- - -ات الصش- - -ي- - -دل- - -ي- - -ة اŸرك- - -زي- - -ة
للمسشتششفيات اسشتقر ‘ حدود  88مليار
دج ‘  ،2017فيما يتوقع أان تقفز إا94 ¤
م- -ل -ي -ار دج ‘ غضش -ون السش -ن -ة ا÷اري -ة،
ع-ل-ى أان ي-ت-م ت-ق-د Ëم-قÎح اسش-ت-حداث
’دوية ‘ اجتماع
خلية متابعة توف Òا أ
’ربعاء.
مرتقب ا أ

فريال بوشصوية
أقر ألدكتور حافظ حمو مدير ألصصيدلة
وأل -ت -ج -ه -ي-زأت أل-ط-ب-ي-ة ب-وزأرة ألصص-ح-ة ،ل-دى
أسصتضصافته أمسس ‘ أ◊صصة أإ’ذأعية «ضصيف
أل -ت-ح-ري-ر» ،ب-أان إأشص-ك-ال-ي-ة وف-رة أأ’دوي-ة ﬁل
شص- -ك- -اوى ‘ ك- -ل م- -رة’ ،ف- -ت -ا إأ ¤أن أل -وزأرة
أل -وصص -ي -ة أصص -درت م -ؤوخ -رأ ب -ي -ان -ا م -ط -م-ئ-ن-ا
ب -خصص -وصس أدوي -ة م -ع -ا÷ة ألسص -رط -ان ،أل -ت-ي
تتكفل بكل ألشصكاوى أŸرتبطة بتوفره بصصفة
آألية.
وب -ع -دم -ا ذك -ر ب -أان م-دة صصÓ-ح-ي-ة أأ’دوي-ة
ﬁدودة ،أشصار ذأت أŸسصؤوول إأ ¤أن توفÒها
يتم بطريقت Úأأ’و ¤أŸنتجة ﬁليا ،و‘ حال
تسصجيل ندرة تتصصل ألوزأرة ألوصصية مباشصرة
ب-أاصص-ح-اب أŸصص-ان-ع أل-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه-ا ،م-ن أج-ل
ت -غ -ط -ي -ة أل -ط-لب أŸسص-ج-ل ،وع-ادة ’ ي-ح-دث
مشصكل ’سصيما وأن أ÷زأئر –صصي  84وحدة
إأنتاجية ،أما أŸصصدر ألثا Êفيتعلق أ’سصتÒأد،

مشصÒأ إأ ¤ألضص-غ-وط-ات أل-ن-اŒة ع-ن أل-ت-ب-ع-ي-ة
للمخابر ألدولية ،و‘ ألسصياق ذكرت ألوزأرة
بأان أأ’دوية ألسصبعة أثنان منها كانت موفرة.
وفند حافظ حمو ألتأاخر ‘ إأيدأع ألطلبات
أÿاصصة بها ،ودأفع عن ألصصيدلية أŸركزية
ألتي تقوم بعملها على أحسصن وجه ،وقامت
ب -ع -م -ل أŸسص-تشص-ف-ي-ات وأخ-ذت ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا
–ضص Òألطلبات على أسصاسس ألسصنوأت ألثÓث
أأ’خÒة ،ألتي وجهتها للمسصتشصفيات من أجل
ت -أاك -ي -ده -ا ،ج -ازم -ا ب -أان ك-ل ط-ل-ب-ات أسص-تÒأد
أأ’دوية ” إأيدأعها ‘ ألوقت أÙدد وفق
عقود وأضصحة ،وكشصف عن عقد أجتماع هذأ
أأ’رب -ع -اء Ÿن -اقشص -ة مسص -أال-ة أآ’ج-ال وأل-وف-رة،
وسصيتم طرح أسصتحدأث خلية متابعة.
و‘ معرضس رده على سصؤوأل يخصس عدم
توفر أأ’دوية ،ألنقطة ألتي أثارتها جمعيات

ألتكفل باŸرضصى أŸصصاب Úبالسصرطان ،نبه
إأ ¤أن أأ’دوية متوفرة على مسصتوى ألصصيدلية
أŸركزية ،لكن أإ’شصكال أŸطروح ‘ بعضس
أأ’حيان يخصس أ÷انب أإ’دأري أÙضس ،ذلك
أن أŸسصتشصفيات ’ تودع طلبات لدى أأ’خÒة
أو تودعها متأاخرة.
ورفضس أسصتعمال كلمة ألÎشصيد أ’ن أأ’مر
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال -دوأء ،وأأ’نسصب ‘ ه -ذه أ◊ال -ة
أ◊ديث عن أ’سصتعمال أŸناسصب ،أي ألدوأء
موجه إأ ¤شصخصس ﬁدد وبجرعات ﬁددة
كذلك ،وردأ على سصؤوأل يخصس حجم نفقات
ألصصيدلية أŸركزية ،أشصار إأ ¤أنها ناهزت 75
مليار دج ‘ ألعام  ،2015وقفزت إأ ¤حدود 81
مليار دج ‘ ألعام أŸوأ‹ ،لتصصل إأ 88 ¤مليار
دج ‘ غضصون  ،2017وتوقع أن ’ تقل عن
حوأ‹  94مليار دج ‘ غضصون ألسصنة أ÷ارية.

’نفلونزا بعدة و’يات وارتفاع الوفيات يث Òالرعب
انتششار فÒوسس ا أ

حالة اسضتنفار باŸسضتشضفيات والوصضاية تدعو لحتواء ا◊الت اŸعقدة
تششهد اŸراكز ا’سشتششفائية ‘ ﬂتلف
و’ي -ات ال -وط -ن ح -ال -ة اسش -ت -ن -ف -ار قصش-وى
’ن -ف -ل -ون -زا م -ن
بسش- -بب ان- -تشش- -ار فÒوسس ا أ
و’ي- -ة إا ¤أاخ -رى ب -داي -ة م -ن ال -ع -اصش -م -ة
متسشببا ‘ وفاة بعضس اŸرضشى من ﬂتلف
’عمار ،وهو ما أاثار ﬂاوف اŸواطنÚ
ا أ
’سش -ي -م -ا م -ن -ه -م ال -ذي -ن  ⁄ي -ق -وم -وا ب -ع -د
’نفلونزا اŸوسشمية.
بالتلقيح ضشد ا أ

صصونيا طبة
رغ -م ت -ط -م -ي -ن-ات وزأرة ألصص-ح-ة وألسص-ك-ان
وإأصصÓ-ح أŸسص-تشص-ف-ي-ات ل-ل-رأي أل-ع-ام وإأث-باتها
بأان أŸرضس ’ يتعلق بأانفلونزأ أÿنازير بعد
تشص- -خ- -يصس أ◊ا’ت أŸسص- -ج- -ل- -ة ‘ أŸع- -ه -د
أŸرج -ع -ي» ب -اسص -ت-ور» ،إأ’ أن أل-فÒوسس أل-ذي
ي -ع -رف ح -ال -ي -ا أن -تشص-ارأ ‘ أ÷زأئ-ر وأن ك-ان
مصص -دره أأ’ن -ف-ل-ون-زأ أŸوسص-م-ي-ة ل-ك-ن-ه ’ ي-ق-ل
خ -ط -ورة ع -ن أن -ف -ل -ون -زأ أÿن -ازي-ر ب-اع-ت-ب-اره
فÒوسصا قات.Ó

أأ’نفلونزأ أŸوسصمية ألتي يعتÈها ألكثÒون
مرضصا هينا ’ يشصكل أية خطورة على ألصصحة،
قلبت هذه ألسصنة أŸعادلة وتسصببت ‘ وفاة
عددأ من أŸوأطن Úبعد ظهور مضصاعفات
خطÒة  ⁄يتمكن أأ’طباء من عÓجها ،و‘
ألوقت ألذي نفت فيه وزأرة ألصصحة وجود
أنفلونزأ أÿنازير ‘ أ÷زأئر تتهاطل يوميا
أأ’خ -ب -ار ع -ن تسص -ج -ي -ل ح -ا’ت وف -ي-ات ب-ه-ذأ
ألفÒوسس أÿط ،Òآأخرها ما وقع Ãسصتشصفى
سصيدي غيÓسس بتيبازة أثر وفاة شصخصس يبلغ
من ألعمر  45سصنة بعد إأصصابته بأازمة تنفسس
حادة ومعقدة.
و‘ ظل هذأ ألوضصع أŸزري ” “ديد
حملة ألتلقيح ضصد أأ’نفلونزأ أŸوسصمية إأ¤
غاية شصهر مارسس أŸقبل بغرضس أ◊د من
ﬂاطر أنتشصار ألفÒوسس خصصوصصا ‘ موسصم
ألشصتاء ألبارد ،خÓل شصهري جانفي وفيفري
أين يزدأد تنقل ألفÒوسس من شصخصس إأ ¤آأخر
ويصصبح أك Ìخطورة وÁكن ‘ هذه أ◊الة أن

تتطور أإ’صصابات إأ ¤حا’ت أنفلونزأ معقدة.
وي -ت -ع Úع -ل -ى ج -م -ي-ع أŸوط-ن Úأل-ذي-ن ⁄
يقوموأ بالتلقيح إأ ¤حد أآ’ن خاصصة ألفئات
أل-هشص-ة وذوي أŸن-اع-ة ألضص-ع-ي-ف-ة أل-ت-ق-رب من
أŸؤوسصسص-ات ألصص-ح-ي-ة لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن أل-ل-ق-اح
Óشصخاصس ألذين تفوق أعمارهم 65
›انا ل أ
سصنة ،باإ’ضصافة إأ ¤أهمية ألتقيد بإاجرأءأت
وقائية وإأتباع قوأعد ألنظافة من خÓل غسصل
أأ’ي - -دي ب- -الصص- -اب- -ون و–دي- -د أ’تصص- -ال م- -ع
أأ’شص -خ -اصس أŸرضص -ى وأسص -ت -ع -م -ال أŸن-ادي-ل
ألورقية عند ألعطسس.
ك - -م - -ا وج- -هت وزأرة ألصص- -ح- -ة ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ة
للمؤوسصسصات ألصصحية ومرأكز ألعÓج لكي تبقى
‘ حالة تأاهب ’حتوأء أ◊ا’ت ألقادمة إأليها
وألتي تعا Êمن أعرأضس هذأ ألفÒوسس ألقاتل
مع تقد Ëجميع أإ’سصعافات ألÓزمة وألعناية
ألضصرورية من أجل –سص Úأوضصاع أŸرضصى
وألتكفل با◊ا’ت أŸعقدة ،وبالتا‹ أ◊د من
خطورة وتفشصي هذأ ألفÒوسس.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’نتاج اÙلي من الطارف
ششدد على –سش Úا إ

بوعزغي يدعو إا ¤تكثيف البذور و زراعة اÿضضروات
دعا وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصشيد البحري ،عبد القادر بوعزغي،
’ح---د ب---ال---ط---ارف إا ¤ت---ك---ث---ي--ف
امسس ا أ
’ن----ت---اج اÙل---ي م---ن ال---ب---ذور وزراع---ة
ا إ
اÿضش--روات م--ن أاج--ل تشش--ج--ي--ع ال-ق-ط-اع
الفÓحي بهذه الو’ية.
ولدى معاينته Ÿشصتلة للخضصروأت ذأت طابع
خاصس ببلدية زريزر ،أكد ألوزير بأان و’ية ألطارف
«تتوفر على جميع أŸؤوهÓت ألتي سصتمكنها من
–سص Úإأنتاجها ألفÓحي» .و‘ هذأ ألصصدد ،دعا
أŸسصتثمرين ‘ ألقطاع ألفÓحي إأ« ¤ألتحرر من
أ’سص- -تÒأد م- -ن خÓ- -ل مضص- -اع- -ف -ة إأن -ت -اج أل -ب -ذور
أÙلية» ‡ا سصيسصمح ،بحسصب ما أضصاف ،ب»تلبية
أحتياجات ﬂتلف مناطق شصرق ألبÓد وألتوجه
نحو ألتصصدير» .وبعد أن ذكر بسصلسصلة تدأب Òألدعم
ضص -م -ن ﬂت -ل-ف ألÈأم-ج أل-ت-ي تسص-ت-ه-دف م-رأف-ق-ة
أŸسصتثمرين  ،تطرق ألسصيد بوعزغي للمؤوهÓت
أŸتوأجدة ‘ شصعبة ألطماطم وآأفاق تنمية هذأ
أÛال بو’ية ألطارف.و لدى توجهه إأ ¤مؤوسصسصة
ذأت ط- -اب- -ع خ- -اصس م- -ت- -خصصصص- -ة ‘ إأن- -ت -اج ب -ذور
ألبطاطسس وحفظ وتوضصيب أŸنتجات ألفÓحية ”
إأنشصاؤوها ‘ إأطار ألتعاون ألدو‹ ،ثمن بوعزغي
أل -ت -ع -اون أŸث -م -ر» ودع-ا أŸسص-ت-ث-م-ري-ن إأ« ¤إأب-رأم
شص -رأك -ات م -ن شص -أان -ه -ا ت -ل -ب -ي -ة أح -ت-ي-اج-ات ق-ط-اع
ألفÓحة» .وبوحدة –ويل ألطماطم ببلدية ألشصط
ح -يث أسص -ت -م -ع أل -وزي -ر لشص -ك -اوى مسص -ت -ث -م-ري-ن ‘
ألطماطم ألصصناعية  ،أوضصح أنه سصيتم تنظيم «لقاء
تشص -اوري» ي -ج -م -ع ب Úج -م -ي-ع أŸت-دخ-ل ‘ Úه-ذه
ألشصعبة بو’ية ألطارف «خÓل أأ’سصبوع أŸقبل» من
أج -ل ت -ق -ي -ي -م أل -وضص -ع وإأي -ج -اد ح -ل -ول ل -ل -مشص -اك-ل
أŸط-روح-ة .وأسص-ت-ن-ادأ ل-ل-م-ع-ل-وم-ات أŸق-دمة فإان
و’ية ألطارف ألتي –صصي  289ألف و 175هكتار
من أŸسصاحة ألفÓحية أإ’جمالية منها  74ألف
و 173ه -ك -ت -ارأ صص -ا◊ة ل -ل -زرأع -ة سص-ج-لت خÓ-ل

أŸوسص -م أل-فÓ-ح-ي  2017 / 2016ق-ي-مة إأنتاجية
بـ 56,5مليار د.ج كما ” تصصنيفها ‘ أŸرتبة 25
على ألصصعيد ألوطني Ãا Áثل  1,9باŸائة من
Óشصغال أ÷ارية
أإ’نتاج ألوطني .ولدى معاينته ل أ
ب -اÙي -ط أŸسص -ق -ي ب -ال -ط -ارف-ب-وث-ل-ج-ة-ب-حÒة
ألطيور أŸتعلق بالتهيئة أŸائية ألفÓحية بسصهل
ألطارف ألذي يضصم  9600هكتار ،أعطى ألوزير
تعليمات للمسصؤوول ÚأÙلي Úمن أجل «أ’هتمام
Ãشصكل فيضصانات أأ’رأضصي ألفÓحية أŸطروح من
ط -رف ف Ó-ح -ي أŸن -ط -ق-ة» وحث ذأت أŸسص-ؤوولÚ
ع- -ل- -ى «أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى إأي -ج -اد أ◊ل -ول أل Ó-زم -ة».
وÃدرسصة ألصصيد ألبحري بالقالة  ،أشصرف ألوزير
ع -ل -ى م -رأسص-م أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة ب ÚأŸرك-ز
أل-وط-ن-ي ل-ت-ن-م-ي-ة ألصص-ي-د أل-ب-حري وتربية أŸائيات
ومسصتثمر حائز على عقد أمتياز ببحÒة أÓŸح من
أج -ل أسص -ت-زرأع ب-ل-ح أل-ب-ح-ر وأÙار ع-ل-ى مسص-ت-وى
ب- -حÒة أÓŸح وإأ‚از ح- -دي -ق -ة Œري -ب -ي -ة لÎب -ي -ة
أأ’رأنب .ك -م -ا سص -ي-ت-وج-ه أل-وزي-ر إأ ¤غ-اب-ة ط-ون-ق-ة
ألÎفيهية Ãدينة ألقالة قبل أن يشصرف على لقاء
مغلق مع إأطارأت قطاعه.

لهبÒي من إايليزي:

ضضرورة جاهزية األعوان للتصضدي للحوادث واألخطار
ششدد اŸدير العام للحماية
اŸدنية أامسس ،بو’ية إايليزي
ع - -ل - -ى أاه - -م - -ي - -ة ج- -اه- -زي- -ة
’ع -وان ل -ل -تصش -دي ıت -ل-ف
ا أ
’خطار.
أانواع ا◊وادث وا أ
أبرز ألعقيد مصصطفى لهبÒي
خ Ó-ل ت -ف -ق -ده م -رك -زأ م -ت-ق-دم-ا
للحماية أŸدنية بأاوهانت (150
كلم شصمال إأن أميناسس) ‘ أإطار
ألزيارة ألتفقدية ألتي شصرع فيها
إأ ¤هذه ألو’ية من أقصصى جنوب
شص- -رق أل- -ب Ó-د ضص -رورة أن ي -ك -ون
أع- -وأن أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ‘‘ ‘ ج -اه -زي -ة ت -ام -ة «
للتصصدي ıتلف أنوأع أ◊وأدث وأأ’خطار سصيما
على مسصتوى ألطريق ألوطني رقم  3ألرأبط بÚ
و’يتي إأيليزي وورقلة.
ب -اŸن -اسص-ب-ة أك-د ل-ه-بÒي ع-ل-ى ت-وف Òأل-ظ-روف
Óعوأن وألتكوين
أŸهنية  -أإ’جتماعية أÓŸئمة ل أ
أŸتوأصصل أيضصا Ãا يسصمح بأادأء مهامهم على أكمل
وجه.
كما أسصتمع أŸدير ألعام للحماية أŸدنية ألذي
ي -رأف -ق -ه ع -دد م -ا أإ’ط -ارأت أŸرك -زي-ة إأ ¤ب-عضس

أنشصغا’ت أعوأن ألقطاع ألعاملÚ
بهذه أŸنطقة.
ويقع أŸركز أŸتقدم للحماية
أŸدنية ألذي دخل حيز أÿدمة
‘  2012ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-طريق
ألوطني رقم  ‘ 3شصقه ألرأبط
ب Úأل -ت -ج -م -ع ألسص -ك -ا Êت -ي -اف-ت-ي
تبنكورت بإاقليم بلدية برج عمر
إأدريسس وألنقطة ألكيلومÎية 60
نحو إأن أميناسس .
وأنشصئ هذأ ألهيكل بالنظر إأ¤
أل- -ن -ق -اط ألسص -ودأء ب -ه -ذأ أÙور
أ◊يوي حيث يضصمن أسصاسصا ألتدخل ‘ حوأدث
أŸرور .ويتوفر على ثÓث فرق أ’عوأن أ◊ماية
أŸدن-ي-ة وسص-ي-ارة إأسص-ع-اف ي وشص-اح-ن-ة ل-ل-ت-دخÓ-ت
حسصب شصروحات مدير أ◊ماية أŸدنية بالو’ية
أŸقدم قسصوم عبد ألفتاح.
كما أطلع لهبÒي على نشصاط ألوحدة ألثانوية
للحماية أŸدنية Ãدينة إأن أميناسس.
ويوأصصل أŸدير ألعام للحماية أŸدنية زيارته
بتفقده أليوم هياكل أخرى ببلديتي عاصصمة ألو’ية
وبرج أ◊وأسس.

الرئيسس اŸدير العام لششركة «سشوغرال»:

أازيد من  70مليون مسضافر عﬁ Èطات النقل الÈي ‘ 2017
Œاوز ع -دد اŸسش -اف -ري -ن ال -ذي -ن ت -ن -ق-ل-وا
خÓل سشنة  2017عﬁ Èطات النقل الÈي
با÷زائر  70مليون مسشافر مقابل  65مليون
مسش- -اف- -ر خÓ- -ل سش -ن -ة  ، 2016ب- - -حسشب م - -ا
أاوضش- -ح- -ه ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع -ام لشش -رك -ة
اسش - - -ت - - -غ Ó- - -ل وتسش- - -ي ÒاÙط- - -ات الÈي- - -ة
للجزائر(سشوغرال).
أوضص- -ح ع- -زأل- -دي- -ن ب -وشص -ه -ي -دة ل -وأج أن ع -دد
أŸسصافرين ألذين تنقلوأ عﬂ Èتلف ﬁطات
ألنقل ألÈي ألتي تشصرف ألشصركة على تسصيÒها
(ﬁ 65طة) موزعة عﬂ Èتلف و’يات ألوطن
فاق خÓل سصنة  2017سصقف  70مليون مسصافر
مقابل نحو  65مليون مسصافر خÓل سصنة .2016
وحققت أŸؤوسصسصة خÓل سصنة  2017بفضصل
أرت -ف -اع ع -دد أŸسص -اف -ري -ن عﬁ Èط-ات-ه-ا وف-ت-ح
ﬁطات جديدة رقم أعمال قارب  2مليار دج ،
مقارنة بنحو  1.8مليار دج خÓل سصنة  ، 2016وهو
ما شصكل نسصبة ‰و قدرت ب  8باŸائة .كما عرفت
ألسصنة أŸاضصية تقليصس ألعجز أŸا‹ ‘ تسصيÒ
ألعديد من أÙطات من مليار سصنتيم ليصصل أ¤
ح - -دود  100أ 50 ¤م -ل -ي -ون سص-ن-ت-ي-م  ،يضص-ي-ف
بوشصهيدة.
وأرجع أŸتحدث أرتفاع موأرد أŸؤوسصسصة وأيضصا
ع -دد أŸسص -اف -ري-ن عﬁ Èط-ات-ه-ا ل-ق-رأر أل-ن-اق-لÚ
ب-دخ-ول أÙط-ات ألÈي-ة وأل-ع-م-ل بصص-ف-ة ن-ظ-امية
وقانونية ،وهو ما دفع (سصوغرأل) أ ¤ألÎأجع عن
فكرة ألتخلي عن تسصي Òبعضس أÙطات ألتي كان
ألناقلون يرفضصون ألدخول أليها.
وأورد بوشصهيدة ﬁطة تيبازة كمثال عن هذه
أÙطات ألتي كانت «شصبه خاوية» بالرغم من كل
’مكانات ألتي كانت موفرة بدءأ من أŸرفق ككل
أإ
’قناع ألناقلÚ
 ،قبل أن تتحرك ألسصلطات ألو’ئية إ

بضص - -رورة دخ - -ول ه - -ذه أÙط - -ة  ،مضص- -ي- -ف- -ا أن
ألسصلطات أÙلية بباقي ألو’يات ألتي يطرح فيها
’شصكال مدعوة للتحرك من أجل أيجاد حل
هذأ أ إ
لهذأ ألوضصع.
ويطرح مشصكل «مقاطعة» أ◊افÓت أÙطات
ألÈية بصصفة ملحوظة ع Èكل من و’يات أŸسصيلة
(ع ﬁ 06 È-ط-ات) وو’ي-ة خ-نشص-ل-ة وأل-ن-ع-ام-ة (4
ﬁطات).
من جهة أخرى عرفت أŸؤوسصسصة مع أوأخر
شصهر ديسصم ÈأŸنصصرم أسصتÓم ﬁطات جديدة
ع Èكل من و’يات تلمسصان وتيسصمسصيلت وباتنة
وقسصنطينة وهي ألهياكل ألتي تأاتي لتدعيم قطاع
ألنقل بالو’يات أŸشصار أليها .فيما يتوقع أسصتÓم
’سص- -ب- -وع أ÷اري Ùط- -ة ج- -دي -دة بÈج
خÓ- -ل أ أ
بوعريريج وأخرى بو’ية عنابة على أن يتم أيضصا
’ي -ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸق-ب-ل-ة أسص-تÓ-م ودخ-ول ح-ي-ز
‘أأ
أÿدمة كل من ﬁطات و’يتي ألبليدة وألشصلف
وﬁطت Úبو’ية أ’غوأط.
وسصمحت عمليات فتح أÙطات أ÷ديدة منذ
ألسص -ن -ة أŸاضص -ي-ة ب-ت-وف Òف-رصس شص-غ-ل ل-ن-ح-و 300
عامل ‘,أنتظار فتح ﬁطات أخرى Œري بها
أ’شص- -غ- -ال ع Èك- -ل م- -ن و’ي- -ات ورق -ل -ة وت -ي -ارت
وسص -ك -ي -ك -دة وأدرأر وأم أل -ب -وأق -ي وسص -وق أه-رأسس
وقاŸة وأ÷زأئر ألعاصصمة (بئر مرأد رأيسس).
وتعد شصركة (سصوغرأل) مؤوسصسصة عمومية ذأت
أسصهم  ،و“ويلها «ذأتي» أنطÓقا من أÿدمات
ألتي تقدمها Ÿرتاديها وعمÓئها دون أي مورد
ما‹ آأخر وهو ما يفرضس عليها –قيق أرباح
م -ال -ي -ة ع ÈأÙط-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا (ﬁ 65طة)
’رب-اح م-ن خÓ-ل أق-ت-ن-اء
’ع -ادة أسص -ت -ث-م-ار ت-لك أ أ
إ
أل-ت-ج-ه-ي-زأت وأشص-غ-ال ألصص-ي-ان-ة باÙطات وصصب
أجور ألعمال أيضصا.

ا’ثنين  0٨جانفي  201٨م
الموافق لـ  20ربيع الثاني  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن غÈيت تنهي لقاءأتها بالشصركاء ألجتماعي Úأÿميسس ألقادم
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أŸؤو“ر ألفرنسصي  -أŸغاربي لسصرطان ألثدي بوهرأن

اإلضشرابات تواجه قطاع الÎبية رغم سشياسشة ا◊وار اŸنتهجة تعزيز التعاون والتنسشيق مع اıت ّصش Úضشمان لتطبيق القوان Úالتنظيمية
تنهي وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت لقاءأتها مع ألشصركاء ألجتماعي Úيوم أÿميسس ألقادم على وقع
لضصرأبات وألحتجاجات بعدة وليات ،رغم أن ألوزيرة تنتهج سصياسصة أ◊وأر وألباب أŸفتوح مع كل ألنقابات منذ توليها
أ إ
لصصÓحات ألتي يعرفها.
ألوزأرة ،لكن عودة ألحتجاجات قد تؤوثر على مسصار قطاع ألÎبية ‘ ظل أ إ
تنديدا با’عتداء الذي تعّرضصت له زميلتهم ‘
حرم مديرية الÎبية ،وذكر أان «بن غÈيط
رغم سصياسصتها اŸنتهجة منذ فÎة بفتح
ق -ررت إارسص -ال ÷ن -ت Úق -ط -اع -ي -ت Úل -ت-قصص-ي
أابواب ا◊وار مع كل الشصركاء ا’جتماعيÚ
ا◊قائق إا ¤كل من مديريتي الÎبية لو’يتي
ل-ط-رح انشص-غ-ا’ت-ه-م سص-واء ت-ع-ل-ق اأ’م-ر تطوير
البليدة وتيزي وزو ،بعد الشصكاوى التي رفعتها
منظومة التعليم أاو Ãسصتوى –سص Úوضصعية
إال-ي-ه-ا ال-ن-ق-اب-ة ح-ول ال-ت-ج-اوزات اŸسص-جلة ‘
اŸسصتخدم Úتواجه بن غÈيت إا’ أان بعضض
اŸدي -ري -ت ÚاŸذك -ورت Úدون ن -ت -ائ -ج ت -ذك -ر،
ال- -ن -ق -اب -ات دخ -لت ‘ إاضص -راب Ÿواج -ه -ة م -ا
داعيا الوزارة إا ¤التدخل للوصصول إا ¤حل
ي-ت-ع-رضض ل-ه اأ’سص-ات-ذة م-ن ت-ه-م-يشض ع-ل-ى ح-د
نهائي.
وصصف اÛلسض الوطني اŸسصتقل Ÿسصتخدمي
كما أاشصار بوديبة إا ¤أان النقابة قد طلبت
ال -ت -دريسض ل -ل -ق -ط -اع ث Ó-ث-ي اأ’ط-وار ل-لÎب-ي-ة
م -ن وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وق-وف ع-ل-ى انشص-غ-ا’ت
«الكناباسصت».
ع-م-ال ال-ق-ط-اع واŸت-ع-ل-ق-ة ‘ ›م-ل-ه-ا ب-رف-ع
‘ هذا اإ’طار احتج،أامسض ،اأ’سصاتذة بكل
التضصييق عن حرية ‡ارسصة العمل النقابي
م -ن و’ي -ت -ي ت -ي -زي وزو وال -ب -ل -ي -دة م-ع ب-داي-ة بكل من و’يتي تيزي وزو والبليدة ،وأاوضصح وفتح أابواب ا◊وار والتشصاور مع ‡ثليه ‘
ال -دخ -ول اŸدرسص -ي ب -ع -د ال -ع -ط -ل -ة الشص-ت-وي-ة اأ’م Úال -وط-ن-ي اŸك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م وا’تصص-ال ع -دي -د ال-و’ي-ات ،إاضص-اف-ة إا ¤تسص-وي-ة م-ل-ف-ات
ودخول ‘ إاضصراب ،رغم أان التنظيم النقابي ب -ال -ن -ق-اب-ة مسص-ع-ود ب-ودي-ب-ة أان «رق-ع-ة ا◊رك-ة اŸسص-ت-ح-ق-ات اŸال-ي-ة غ ÒاŸسص-ددة ،ال-ل-ج-ان
التقى وزيرة الÎبية الوطنية نهاية اأ’سصبوع ا’حتجاجية التي عرفتها البليدة وتيزي وزو م- -تسص- -اوي -ة اأ’عضص -اء وﬂت -ل -ف ال -وضص -ع -ي -ات
اŸاضصي وناقشض كل اŸلفات اŸطروحة على سصتمتد إا ¤عدة و’يات عÈت مسصاندتها لهم ،اإ’دارية.
‘ مقابل ذلك ع Èبعضض أاولياء التÓميذ
اŸسص -ت -وى ال -وط -ن -ي ،إا’ أان مسص -ؤوول اإ’ع Ó-م وذلك بعد رفضض مناقشصة اŸلفات اŸطروحة
مسص - -ع - -ود ب - -ودي - -ب - -ة أاك - -د ت - -وسص- -ي- -ع ا◊رك- -ة سصواء بيداغوجية كانت أام إادارية خÓل اللقاء عن خوفهم من تأاث Òاإ’ضصرابات على مسصتوى
ا’ح -ت -ج -اج -ي-ة ب-ع-د رفضض ال-وصص-اي-ة م-ع-ا÷ة ال- -ذي ج- -م- -ع- -ه- -م ‘ ال- -ث -الث ي -ن -اي -ر ا÷اري التحصصيل العلمي ،سصيما وتزامن ا’حتجاج مع
اŸشصاكل بكل من و’يتي تيزي وزو والبليدة.
الدخول اŸدرسصي بعد انتهاء العطلة الشصتوية
بالوزيرة.
«ال- -ك- -ن -اب -اسصت» أاك -د ت -وسص -ي -ع ح -رك -ت -ه
‘ هذا السصياق قال بوديبة أان «اÛلسض وال-ت-حضص’ Òم-ت-ح-ان-ات ال-فصص-ل ال-ثا ،Êاأ’مر
ا’حتجاجية ليشصمل كافة الو’يات بعد رفضض الو’ئي لنقابة «الكنابسصت» بتيزي وزو والبليدة الذي قد يؤوثر سصلبا على مسصتوى التÓميذ ‘
الوزارة الوصصية –قيق مطالبهم ومعا÷تها سص -ي-واصصÓ-ن ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ات-ه-م اإ’ح-ت-ج-اج-ي-ة ظل اإ’سصتقرار باŸؤوسصسصات الÎبوية.

التحضش Òإل‚از برنامج مسشتقبلي Ÿكافحة السشرطان با÷زائر

جÓل بوطي

تÓميذ  ⁄يلتحقوأ Ãقاعد ألدرأسصة بعد أنقضصاء ألعطلة

«كنابسشت» تقرر مواصشلة اإلضشراب ‘ البليدة

 ⁄يلتحق عدد من ألتÓميذ Ãقاعد
أل -درأسص -ة ‘ أول ي -وم م -ن ع -ودت -ه-م م-ن
ع -ط -ل -ت -ه -م أŸدرسص-ي-ة ألشص-ت-وي-ة ،بسص-بب
لسصاتذة
“سصك نقابة أÛلسس ألوطني أ
أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ث -ان -وي وأل -ت -ق -ن -ي ث Ó-ث -ي
لط - -وأر «ل - -ك - -ن - -ابسصت» ‘ أل - -ب - -ل - -ي- -دة،
أ أ
لضصرأب ،أŸعلن عنه منذ نحو
Ãوأصصلة أ إ
 5أسص-اب-ي-ع ،وم-ق-اط-ع-ة أمتحانات ألفصصل
لول ،وأل -ت -ي ” ع -ل -ى إأث -ره -ا ح -رم-ان
أ أ
عدد من ألتÓميذ إأجرأؤوها.
 ⁄ي -ت-م-ك-ن ع-دد م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ع-ودة إا¤
م -ق -اع -د دراسص -ت-ه-م أامسض ،رغ-م أان اÙك-م-ة
اإ’دارية أاعلنت منذ أاسصبوع Úأاي قبل حلول
ال -ع -ط -ل -ة الشص -ت -وي -ة ،ب -ع -دم شص -رع-ي-ة إاضص-راب
التنظيم النقابي ،إا’ أان ذلك  ⁄يثن اÙتجÚ
ال- -ن- -ق- -اب- -ي Úم- -ن اإ’عÓ- -ن ›ددا م -واصص -ل -ة
ح -رك -ت -ه -م ا’ح -ت -ج -اج-ي-ة ،وأان-ه-م مسص-ت-ع-دون
ا’سصتمرار فيها حتى إان اسصتدعتهم الظروف

إا ¤الفصصل الدراسصي الثا ،Êوأانه ما  ⁄تتحرك
ا÷هات الوصصية اŸسصؤوولة و‘ مقدمتها وزارة
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،وت -ك -ف -لت Ãع-ا÷ة أازم-ة
ال-ق-ط-اع ب-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،وال-ت-وصص-ل إا ¤اتفاق
مرضض با÷ميع ،يصصدر عن ÷نة أاو جهة
صصاحبة سصلطة القرار ،وتلبية وا’سصتجابة إا¤
مطالبهم اŸشصروعة ،و إا’ فإان اأ’مور سصتظل
على حالها.
و‘ السصياق نفسصه عقدت ا÷معية الوطنية
أ’ولياء التÓميذ ،اجتماعا مع مديرة الÎبية
Ãقر إادارتها أاول أامسض السصبت ،رفع اأ’ولياء
انشص -غ-ال-ه-م وأاب-دوا ﬂاوف-ه-م م-ن ال-دخ-ول ‘
«سص -ن -ة ب -يضص -اء» ،ودع -وا اإ’دارة إا ¤إان -ق-اذه-م
وإايجاد حلول مسصتعجلة أ’جل وضصع حد ’زمة
اإ’ضصراب ،وإانقاذ باأ’خصض أابنائهم اŸقبلÚ
ع -ل -ى ام -ت -ح -ان -ات مصصÒي -ة ،م -ث -ل ام -ت-ح-اÊ
شص -ه -ادت -ي ال -ب -ك -ال -وري-ا وال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسص-ط،
وطمأانت بدورها مديرة الÎبية غنيمة آايت

براهيم اأ’ولياء ،وكشصفت بأان وزيرة الÎبية
نورية بن غÈيت تتابع الوضصع ‘ البليدة على
غ -رار و’ي -ات أاخ -رى ،ت -ع -رف ن -فسض ال -وضص-ع،
Óزمة.
وسصتجد ا◊ل اأ’‚ع أ’جل وضصع حل ل أ
و‘ السص -ي -اق ن -فسص -ه رف -ع اأ’ول -ي -اء رسص -ال -ة
مفتوحة إا ¤كل اŸعني ،Úجاء ‘ مضصمونها
أانها سصعت كطرف أ’جل الصصلح ب Úاأ’طراف
اıتلفة ‘ وجهات النظر ،ولكن مسصاعيها
Œ ⁄د سصبي Óإا ¤ا◊ل ،وهم وأامام كل هذه
الظروف يدعون إا– ¤كيم لغة العقل ،وعدم
اسصتغÓل أابنائهم ‘ معادلة ’ تعنيهم ،وأان
ا’سصتمرار ‘ هذا القرار واŸوقف من قبل
التنظيم النقابي ،فهم بذلك يعرضصون مصصÒ
أاطفالهم اŸتمدرسص Úإا ¤الضصرر ،وهو ما ’
يتمنوه أان يتواصصل ،مشصددين على ضصرورة أان
ت- -ت -دخ -ل ال -وصص -اي -ة وت -ن -ه -ي أازم -ة اإ’ضص -راب
بو’يتهم بالطرق القانونية واŸوضصوعية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

دعا أŸؤو“ر ألفرنسصي أŸغاربي لسصرطان
ألثدي وألتكفل متعدد ألتخصصصصات ألذي
لسص-تشص-فائية
ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه ب-اŸؤوسصسص-ة أ إ
أول نوفم Èبوهرأن إأ ¤ألتطبيق ألصصارم
للقوأن ÚوأŸبادئ ألكفيلة بتنظيم عملية
أل -تسص -ي Òو–دي -د أŸسص-ؤوول-ي-ات ب-ال-وسص-ط
لسص-تشص-ف-ائ-ي ،م-ع إأشص-رأك ج-م-ي-ع أ÷هات
أ إ
أ◊كومية وألوزأرأت أŸعنية بهذأ أŸرضس،
وعلى رأسصهم وزأرة ألبيئة.

وهران  :براهمية مسسعودة
ك -م -ا أاّك -د اŸشص -ارك-ون ع-ل-ى ضص-رورة ت-ع-زي-ز
ال -ت -ع-اون وال-ت-نسص-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف اıتّصص‘ Ú-
اÛال ،فيما يخصض التكفل الشصامل ،انطÓقا
من العÓج إا ¤ا÷راحة والعÓج باأ’شصعة ،بهدف
ال -ت -ق-ل-يصض م-ن م-ع-ان-اة اŸرضص-ى وإادارة ال-وقت،
’سص-ي-م-ا فÎة ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ،ب-ه-دف وقف
تطور اŸرضض والسصيطرة على أاعراضصه وا◊د
من مضصاعفاته’ ،سصيما وأاّن التكفل بالسصرطان
‘ مراحله اأ’و ،¤يقّلل من نسصبة اÿطورة‡ ،ا
يÈز أاه -م -ي -ة ال -وق -اي -ة وال -كشص-ف اŸبّ-ك-ر ،وه-ي
النقطة اأ’هم التي وردت ضصمن التوصصيات.وقد
عرف مؤو“ر سصرطان اŸرأاة «الثدي» اŸنظم
يومي  06و 07نوفم Èمشصاركة ما يزيد عن 360
م- - -ت - -خصصصض وخ - -ب ‘ Òشص - -ت - -ى اÛا’ت ذات
ال -ع Ó-ق -ة بسص -رط -ان ال -ث-دي م-ن ﬂت-ل-ف اŸدن
ا÷زائرية والفرنسصية وعدد من الدول العربية
ك - -ت - -ونسض واŸغ - -رب ،ب - -اإ’ضص - -اف - -ة ل- -ع- -دد م- -ن
اŸؤوسصسص- -ات م- -ن داخ -ل دول -ة ا÷زائ -ر أاب -رزه -ا
صص-ن-دوق ال-تضص-ام-ن اإ’ج-ت-ماعي.ووفقا Ÿنظمي
هذا ا◊دث فإان اŸؤو“ر يسصعي ضصمن أاهدافه
ال- -رئ- -يسص- -ي- -ة إا ¤ت- -ب -ادل اÈÿات وال -ت -ج -ارب،
خصصوصصا وأانه يسصتند على شصق Úاأ’ول علمي
يتناول كيفية عمل الفحوصصات للكشصف اŸبكر
ع- -ن اŸرضض وأاب -رز ال -ع Ó-ج -ات اŸسص -ت -خ -دم -ة
والتطورات ‘ هذا الصصدد ،والشصق الثا Êتثقيفي
يركز على الوقاية والتشصخيصض اŸبكر والعÓج

أÿب ‘ Òألطاقات أŸتجددة عبد أÛيد برقوق لـ«ألشصعب» :

ضشرورة التقليل من اسشتعمال الطاقات التقليدية ..إلطالة عمر اآلبار
أك -د أÿب ‘ Òأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة
ع- - -ب- - -د أÛي- - -د ب- - -رق - -وق ‘ تصص - -ري - -ح
لـ»ألشص -عب»ع-ل-ى ضص-رورة أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
أسص- -ت- -ع- -م- -ال أل- -ط- -اق- -ات أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة
وأسص- -ت- -ب- -دل- -ه- -ا ب- -ال- -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة
ل- - -ل- - -ح- - -اف- - -ظ ع- - -ل- - -ى دÁوم- - -ة أŸوأرد
ألطاقوية وحماية ألبيئة من ألتلوث
أل- -ذي ي- -ن- -ج- -ر ع- -ن- -ه -ا ،لأن -ه ألسص -ب -ي -ل
أل-وح-ي-د أل-ذي يسص-اه-م ‘ أل-ت-ق-ل-يل من
أل-ت-ب-ذي-ر وضص-م-ان أإط-ال-ة ع-م-ر ألآب-ار،
ألذي Áكن أن يصصل أإ 20 ¤سصنة بدل
 10سصنوأت.

حياة  /ك
اع -ت Èاÿب Òب -رق -وق اأن ت -ن -وي-ع مصص-ادر
الطاقة اأضصحى حتمية ،خاصصة واأن الطاقات
البديلة ا÷ديدة واŸتجددة متوفرة بشصكل
ك - -ب ‘ Òا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -ط- -اق- -ة
الشصمسصية والطاقة اŸتولدة عن الرياح ،التي
“تلكها ا÷زائر ،والتي ’ –تاج ـ حسصبه -
سصوى تطوير تقنيات اسصتغÓلها ،دعيا اإ¤
–سص‚ Úاع-ة ال-وسص-ائ-ل اŸسص-ت-ع-م-ل-ة حاليا
للتنقيب واسصتخراج الغاز اأو البÎول.
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-خ-ب Òف-ان اسص-ت-غÓ-ل ال-ط-اقة
اŸت -ج -ددة ال -ت -ي ت -ع -د ›ال اخ -تصص -اصص -ه،
سص- -تسص- -اه -م بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن
اسص-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات ال-ت-ق-ل-ي-دية لدÁومتها،
مفيدا بان ا÷زائر تتوفر على  3600سصاعة،

«و’ يوجد الكث Òمن دول العا ⁄من يتوفر
ع-ل-ى ه-ذه ال-ط-اق-ة ال-ت-ي م-ن-ح-ن-ا ال-ل-ه اإياها
باÛان» ،و’ تتطلب ـ كما قال  -سصوى
اسصتخدام التكنولوجيات ا◊ديثة ’إنتاج هذه
الطاقات التي تزخر بها بÓدنا.

تثم ÚالÈامج العمومية
اŸششجعة لÓسشتثمارات
وقد ثمن اŸتحدث ا’هتمام التي توليه
ا◊ك -وم -ة ل -ه-ذا اÛال اŸرت-ب-ط ارت-ب-اط-ا
وث -ي -ق -ا ب -ال -ب -ي -ئ -ة ،م -ن خÓ-ل الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ا’سصتثمار ‘ الطاقات ا÷ديدة واŸتجددة،
‘ اإط-ار ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة ،ال-ت-ي سص-ي-ت-م
ترقيتها ،ع ÈالÈامج العمومية اŸشصجعة
للمبادرات ،وا’سصتثمارات اÿاصصة ‘ هذا
اÛال ،من خÓل تنفيذ برنامج الفعالية
ال- - -ط- - -اق- - -وي - -ة ،ح - -يث ا’أول - -وي - -ة ‘ ه - -ذه
ا’إسصÎات -ي -ج -ي -ة سص -ت-ع-ط-ى ل-ل-ج-ن-وب ،ن-ظ-را
للخزان الكب Òالتي تتوفر عليه ا÷زائر من
هذه الطاقات.
وذك- - -ر ب- - -رق - -وق اأن حصص - -ة ال - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة من ا’سصتهÓك الوطني للكهرباء
قد ارتفعت من  ٪2سصنة  2011اإ ٪5 ¤سصنة
 ،2015ومن اŸنتظر اأن تصصل اإ ٪14 ¤سصنة
 2020وما يقارب  ٪30سصنة  ،2030لكنها
تبقى غ Òكافية ـ حسصبه  ‘ -ظل ا’رتفاع
اŸتوقع للطلب على الغاز بحجم يصصل اإ¤

 54مليار م Îمكعب سصنة  2020ويتضصاعف
اإ 102 ¤مليار م Îمكعب سصنة .2030
ول Ó- -إشص - -ارة ،ف - -ان مشص - -روع ال - -ط- -اق- -ات
اŸت - -ج - -ددة ي - -ع - -د اأول - -وي- -ة ‘ السص- -ي- -اسص- -ة
ا’ق-تصص-ادي-ة ال-ط-اق-وي-ة ،وي-ع-ول ع-ل-ي-ه لبلوغ
نسص -ب -ة  ٪40م -ن اإن -ت -اج ال -ك -ه -رب -اء م -وج-ه-ة
لÓسصتهÓك الوطني ،من اأصصول متجددة ‘
اآفاق ،2030وق- - -د اأنشص- - -ئ ل - -ه - -ذا ال - -غ - -رضض
الصصندوق الوطني للطاقات اŸتجددة ،الذي
يتم “ويله من خÓل اقتطاع نسصبة  ٪1من
ا÷ب -اي -ة ال -بÎول -ي -ة ،وتسص -ت-خ-دم م-وارده ‘
“ويل اŸشصاريع اŸسصجلة ’سصتخدام هذه

ال -ط -اق-ات ،م-ن-ه-ا مشص-اري-ع كÈى خ-اصص-ة ‘
›ال الطاقة الشصمسصية.
يذكر اأن من اأهم ا’‚ازات التي –ققت
‘ هذا اÛالﬁ ،طة اأدرار بطاقة اإنتاج
الطاقة الشصمسصية  10ميغاواط ،التي دخلت
مرحلة التشصغيل وﬁطة الطاقة ا◊رارية
بحاسصي رمل بطاقة اإنتاجية  150ميغاواط،
وهناك بعضض Œارب اسصتعمال هذه الطاقة
‘ ا’إن- -ارة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،وتسص- -خ ÚاŸي- -اه
ب -اسص -ت -ع -م -ال ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة م-ن خÓ-ل
–وي- -ل- -ه -ا ،وك -ل -ه -ا مشص -اري -ع اأث -ب -تت حسصب
اÈÿاء فعاليتها الطاقوية.

ال-ط-ب-ي-ع-ي وإاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل وال-ت-غ-ذي-ة السص-ل-ي-م-ة
ودوره- -م- -ا ‘ ال- -وق- -اي- -ة م- -ن اŸرضض وع -وام -ل
اÿطورة التي تزيد من احتمالية اإ’صصابة فضصÓ
ع-ن ك-ي-ف-ي-ة ع-م-ل ال-ف-حصض ال-ذات-ي ل-ل-كشصف عن
اŸرضض .وقال رئيسض اŸؤو“ر د .شصا‘ بلقاسصم،
ﬂتصض ‘ أامراضض النسصاء والتوليد ‘ تصصريح
ل»الشصعب» إان هذا اŸؤو“ر جاء ‘ إاطار حرصض
ا÷زائر على مواكبة التطورات الطبية العاŸية
ل - -ل - -ح - -د م - -ن ان- -تشص- -ار اŸرضض وت- -وف Òك- -اف- -ة
اإ’مكانيات الÓزمة والدعم اŸطلوب Ÿكافحته
ﬁل -ي -ا والسص -ي -ط-رة ع-ل-ي-ه’ ،سص-ي-م-ا أان سص-رط-ان
الثدي أاول سصرطان قاتل ب Úالنسصاء ‘ ا÷زائر
والعا.⁄
أاضصاف قائ :Óلذلك كان ’بد من تسصليط
الضصوء عليه وعلى أاهمية الكشصف اŸبكر الذي
يعد التحدي اأ’ك ،Èفضص Óعن خوف البعضض من
اك- -تشص- -اف اŸرضض وم- -ن ث- -م اÿضص- -وع ل -ل -ع Ó-ج
’سصيما الكيميائي وتأاثÒه على ا◊الة النفسصية
وا÷سصدية للمريضض ،معتÈا أاّن ثقافة الوقاية
’ تزال مغيّبة رغم أاهميتها.

إاعداد برنامج Ÿكافحة سشرطان الثدي
ومواصشلة تفعيل  25ورششة ﬂتصشة

بدور ،ثّمن الÈوفيسصور مسصعود زيتو Êمنسصق
وطني ıطط مكافحة السصرطان 2019/2015
›هودات ›هودات ا÷زائر بعد ‚احها ‘
وضصع برنامج وطني Ÿكافحة سصرطان الثدي،
والذي دخل حيّز التطبيق الفعلي موؤّخرا ع5 È
و’يات ‰وذجية ،قائ Óأاّن» عملية تقييم النتائج
اّÙققة سصتتم بعد مرور سصنة على دخوله حيز
التنفيذ .كما أاشصاد زيتو ‘ Êتصصريح ل»الشصعب»
ب -ال -ن -ت -ائ -ج اإ’ي -ج-اب-ي-ة ال-ت-ي حّ-ق-ق-ه-ا اıط-ط
الوطني Ÿكافحة السصرطان الذي أامر به فخامة
رئ -يسض ا÷م -ه -وري-ة’ ،سص-ي-م-ا ‘ شص-ق-ه اŸت-عّ-ل-ق
ب -ال -ت -حسص -يسض وال-وق-اي-ة.وع-ل-ى ضص-وء ذلك أاع-ل-ن
الÈوفيسصور عن  25ورشصة اختصصاصصية ‘ طريق
ال -ت -ن -ف-ي-ذ ،تشص-م-ل ال-ت-ح-ال-ي-ل وال-عÓ-ج ب-اأ’دوي-ة
وا÷راحة واأ’شصعة وجميع ا’ختصصاصصات ذات
الصصلة Ãختلف اأ’عضصاء اŸصصابة بالسصرطان،
بهدف إانتاج برامج خاصصة Ãكافحة السصرطانات
اŸن -تشص -رة ب -ا÷زائ -ر ،وع -ل -ى رأاسص -ه -ا سص -رط -ان
ال -ث -دي.وأاوضص -ح أان  ‘Îﬁالصص -ح -ة ب -ا÷زائ-ر
ت -ن -اول -وا ‘ ورشص -ت-ه-م اأ’و ¤سص-رط-ان «ال-ث-دي»
كونه يحتل اŸرتبة اأ’و ¤ب 12أالف حالة سصنويا
من ب Úأانواع السصرطانات التي تصصيب النسصاء ‘
ا÷زائر وذلك بنسصبة  50باŸائة ،موؤّكدا أان
الÈن- - -ام- - -ج اأ’ول اÿاصض ب- - -ه - -ذا ال - -ن - -وع م - -ن
” ا’نتهاء من إاعداده منذ أاك Ìمن
السصرطانات ّ
شصهر ودخل حّيز التطبيق الفعلي ع Èخمسصة 5
مراكز للكشصف اŸبّكر لسصرطان الثدي Ãغنية ‘
و’ي -ة ت -ل -مسص -ان واأ’غ-واط وا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة
وفسصنطينة وجيجل وبسصكرة.وأاّكد أاّن الÈنامج
الوطني Ÿكافحة سصرطان الثدي ،يجري تنفيذه
Ãقاييسض دقيقة ،وبعد انتهاء سصنة تنطلق عملية
التقييمŸ ،باشصرة إاعداد برامج خاصصة باأ’نواع
جل فيه ا÷زائر سصنويا ما
اأ’خرى ‘ ،وقت تسص ّ
’ يقل عن  45أالف حالة إاصصابة ،وسصط توقعات
بارتفاع هذا العدد إا 70 ¤أالف ‘ سصنة ،2025
فيما “ّثل شصريحة النسصاء نصصف العدد ،وذلك ‘
انتظار ضصبط اأ’رقام ضصمن سصجل وطني موحّد
يضصيف ّﬁدثنا.
وحسصب نفسض اŸصصدر فأاّن الهدف اأ’ول من
اıطط الوطني Ÿكافحة السصرطان ،يكمن ‘
ال -ت -حضص Òإ’‚از ب -رن-ام-ج «مسص-ت-ق-ب-ل-ي» خ-اصض
Ãكافحة السصرطان ،فيما تكمن اأ’هداف اآ’نية
‘ بلوغ  35مركزا Ÿكافحة السصرطان ،مبّينا ‘
ال -وقت ن -فسص -ه أاّن ال-ع-م-ل-ي-ة تسص Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة
لتحقيق هذا الرقم ‘ آافاق  ،2021فيما يتواجد
حاليا أاك Ìمن  15مركزا وما يناهز  10مراكز ‘
ط - -ور اإ’‚از.ك - -م - -ا أاشص - -ار إا ¤أاّن «الصص- -ن- -دوق
الوطني Ÿكافحة السصرطان ،هو حاليا بيد ذوي
ا’خ -تصص -اصض ،وع -ل -ى رأاسص-ه-م رج-ال ا’ق-تصص-اد
واŸالية ،بالتنسصيق والتعاون مع وزارة الصصحة،
وذلك ‘ إاطار اŸيزانية ا÷ديدة».

أإ’ثنين  08جانفي  2018م
ألموأفق لـ  20ربيع ألثاني  1439هـ
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’عاقة لـ«الششعب““:
نور الدين ششويط رئيسس ا÷معية الوطنية لذوي ا إ

نطالب بخفضس مدة اقتناء اأ’عضصاء ا’صصطناعية ولواحقها
صشرح رئيسس ا÷معية ا÷زائرية
’ع -اق -ة شش -وي-ط ن-ور ال-دي-ن
ل -ذوي ا إ
’خÒة
÷ريدة ““الششعب““ ،أان هذه ا أ
واجهت العديد من الصشعوبات فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت ف-ئ-ة
اŸعاق ،Úموضشحا أانها تطالب بإاعادة
’عضش- -اء
ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ق- -ان- -ون م- -ن- -ح ا أ
ا’صش -ط -ن -اع-ي-ة ول-واح-ق-ه-ا اÿاصش-ة
بهم وباقي التجهيزات ،حيث يسشمح
’جراء اŸعمول به حاليا للششخصس
ا إ
اŸعاق بتغي Òأاعضشائه ا’صشطناعية
ولواحقها كل خمسشة سشنوات فقط،
ل -ه -ذا ن -رى ضش -رورة ت -خ -ف-يضس ه-ذه
اŸدة إا ¤سش - - -ن- - -ة واح- - -دة م- - -راع- - -اة
لظروف اŸعاق.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوضس -ح شس -وي -ط أن
جمعيته سستطالب من وزأرة أŸالية ووزأرة
أل-تضس-ام-ن أل-وط-ن-ي أل-ت-دخ-ل أل-ع-اجل لدى

موزعي ومصسنعي ألسسيارأت ‘ أ÷زأئر
من أجل تطبيق أحكام أŸادة  ،67من
ق -ان -ون أŸال -ي -ة لسس -ن -ة  ،1989وأŸت-ع-ل-ق-ة
باإ’عفاء من أ◊قوق وألرسسوم على أقتناء
ألسس - - - -ي - - - -ارأت أÛه - - - -زة أıصسصس - - - -ة

Óشس - -خ - -اصس أŸع - -اق Úح- -يث ي- -رفضس
ل --أ
م- -وزع- -ي ومصس -ن -ع -ي ألسس -ي -ارة ب -ي -ع ه -ذه
ألسسيارأت ‘ إأطار هذأ ألتخفيضس ،لهذأ
نأامل من ألوزأرة ألوصسية ألتدخل ألعاجل،
لتحسس Úوضسعية هذه ألفئة ألهشسة ،ووضسع
Óشس-خ-اصس
ح -د ل -ل -م -ع -ان -اة أŸسس -ت -م -رة ل -أ
أŸعاق.Ú
بخصسوصس أŸنحة أŸقدمة لهذه ألفئة
وأŸق- - - - -درة بـ  4000دي- -ن- -ار ،ق- -ال ذأت
أŸت -ح -دث أن -ه -ا ’ تسس -م-ن و’ ت-غ-ن-ي م-ن
جوع ،معتÈأ هذأ أŸبلغ ““ﬁنة““ وليسست
““منحة““ ،وطالب برفعه إأ ¤مسستوى أفضسل
حتى يلبي متطلبات أŸعاق و–قيق حياة
ك -رÁة ،ل -ه -ذأ ن -ل -ح ع -ل -ى أ◊ك -وم-ة ف-ت-ح
أ◊وأر م -ع ه -ذه أل-ف-ئ-ة ل-ت-ذل-ي-ل أل-ع-ق-ب-ات
ورفع ألتهميشس ألذي طال هذه ألشسريحة
من أÛتمع.

سسكيكدة :خالد العيفة

’بجدية
’مية ا أ
’مازيغية للمتحّررين من ا أ
اسشتحداث أاقسشام لتعليم ا أ

تسصجيل إانخفاضس بـ  ‘ ٪12نسصبة اأ’مية بسصيدي بلعباسس

’م- -ي- -ة
كشش - -فت م - -ل - -ح - -ق- -ة ﬁو ا أ
وت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ك -ب -ار ل -و’ي -ة سش -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسس ع-ن تسش-ج-ي-ل إان-خ-ف-اضس ‘
’م -ي -ة ع -ل -ى اŸسش-ت-وى اÙل-ي
نسشب ا أ
إا ٪12 ¤بعد توافد عدد معت Èمن
ال - -دارسش Úع- -ل- -ى فصش- -ول اŸل- -ح- -ق- -ة
سشنويا.

مؤوسسسسة إأعادة ألتأاهيل.
تسس- -ع- -ى أŸل -ح -ق -ة إأ ¤ت -ع -ل -ي -م أل -ل -غ -ة
أأ’مازيغية باعتبارها لغة رسسمية حيث ”
أŸوسس- -م أŸاضس- -ي إأسس- -ت- -ح- -دأث خ- -مسس -ة
فصس -ول ل -ت -ع -ل -ي -م أل-ل-غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة ت-ب-ع-ا
ÓسسÎأت -ي -ج -ي -ة أ÷دي -دة Ùو أأ’م -ي -ة
ل -إ
أÿاصسة با÷يل ألثا Êوألتي –مل جملة
م-ن أإ’صسÓ-ح-ات أل-ت-ي ت-ت-م-اشس-ى وأأ’دوأر
أŸسس-ت-ج-دة ل-ل-دي-وأن وألنظرة أŸسستقبلية
Ùو أ’م-ي-ة وت-ع-ل-ي-م أل-ك-ب-ار ،ك-م-ا تسسعى
أŸلحقة حاليا إ’سستحدأث فصسول جديدة
لتدريسس أإ’عÓم أآ’‹ لفئة أŸتحررين
م-ن أأ’م-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن أل-توأصسل بلغة
ألعصسر وحسسن إأسستخدأم وسسائل ألتوأصسل
أ◊ديثة.
بحسسب مدير أŸلحقة ،فإان أأ’قسسام
أŸسستحدثة يسسهر على تأاطÒها أسساتذة
‘ أإ’خ -تصس -اصس ت -اب-ع-ون ل-ل-دي-وأن وتضس-م
أŸلحقة حوأ‹  400مؤوطر منهم  260من
فئة أŸتعاقدين مع ألديوأن ألوطني Ùو

/الشش -عب /ح -طت أامسس ،ال -ق -اف-ل-ة
التحسشيسشية الوطنية التي أاطلقتها
م- -ؤوسشسش- -ة ن- -ف- -ط- -ال الشش- -ه- -ر اŸاضش -ي
رح - -ال - -ه - -ا ب- -و’ي- -ة ت- -ي- -ارت ،ح- -يث
أاعطيت إاششارة انطÓقتها من ثانوي
ع-داوي ا◊ب-يب ب-ب-ل-دي-ة م-دريسش-ة
من خÓل تقد Ëدرسس تربوي حول
كيفية نقل القارورة وطرق التعامل
معها على ان تششمل مدارسس أاخرى
’سش -ب -وع ا◊م-ل-ة ال-ت-ي
خ Ó-ل ه -ذا ا أ
شش- -رعت ‘ ت- -ن- -ف- -ي- -ذه- -ا م- -ق- -اط -ع -ة
ال- -بÎول وال- -غ- -از اŸم- -ي -ع ب -ت -ي -ارت،
ب- -إاشش- -راف م- -ن م- -دي- -ري- -ة ال- -ط- -اق- -ة
واŸن -اج -م وب -ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية ومديرية الÎبية.
أ◊ملة ألتحسسيسسية “تد إأ ¤غاية 11
م- -ن ن- -فسس ألشس- -ه- -ر وتشس- -م -ل أل -ب -ل -دي -ات
أŸعروفة بكÌة أسستهÓكها Ÿادة ألغاز أو
ألبلديات ألتي سسجلت بها حا’ت ’نفجار
ق -ارورأت أل -غ -از ،ك -م -ا سس-ت-نشس-ط ن-ف-ط-ال
حملتها ببلديات تيسسمسسيلت أيام  9و10
بعديد أŸؤوسسسسات ألÎبوية لنفسس ألغرضس
على أن تختم ببلدية أفلوأ يوم أÿميسس
ألقادم.
وعمدت نفطال تيارت هذأ ألعام إأ¤
أن-ت-ه-اج ب-رن-ام-ج ت-رب-وي ل-ف-ائ-دة أأ’ط-ف-ال
وأŸتمدرسسÃ Úختلف أأ’طوأر ألÎبوية
بغية تعزيز سسبل ألوقاية وتعليمهم ألطرق
ألصس -ح -ي -ح -ة وك -ي -ف -ي -ة أل -ت -ع -ام-ل أ◊سس-ن
وألصسحيح مع قارورأت غاز ألبوتان ‘
شسكل دروسس تربوية يسستفيد منها طفل
أل -ي -وم ب -اع -ت -ب -اره رج -ل أل -غ -د ،وأ’ن ف -ئ-ة

أأ’طفال هي أأ’ك Ìتعام Óمع ألقارورأت
‘ ›ال أل- -ن- -ق- -ل ،ضس -ف إأ ¤أن أل -ط -ف -ل
وسسيلة سسريعة وذكية إ’يصسال أŸعلومات
Óسسرة.
ألصسحيحة ل أ
هذه أ◊ملة تندرج ضسمن إأسسÎأتيجية
أŸؤوسسسس - -ة أÿاصس - -ة ب - -إا‚اح أ◊م - -ل- -ة
ألشستوية خÓل ألفÎة أŸمتدة ب Úشسهر
أكتوبر ومارسس (  6أشسهر) –ت شسعار
شس -ت -اء دون ح -وأدث ,وق -د ج -ن -دت ن-فسس
أŸؤوسسسسة عمالها ومرأكزها لتنشسيط هذه
أ◊م - -ل - -ة خصس - -يصس- -ا ألسس- -ائ- -ق Úأل- -ذي- -ن
ي -ت -ع -ام -ل-ون بصس-ف-ة ي-وم-ي-ة ومسس-ت-م-رة م-ع
أŸوأطنÃ Úختلف ربوع و’ية تيارت
وم -ا ج -اوره -ا ع Èن -ق -اط أل -ب -ي -ع وح-ت-ى
قارعات ألطرق ألو’ئية ألبلدية وألو’ئية،
إأضسافة إأ ¤ألتغطية أإ’عÓمية ألسسمعية
وأŸكتوبة باللغت‡ Úا سساهم ‘ إأعÓم
ﬂت- -ل- -ف شس- -رأئ -ح أÛت -م -ع Ãا ‘ ذلك
عائÓت ألبدو ألرحل.
Óشس- -ارة ف- -أان وح- -دة ت- -وزي- -ع أل- -غ- -از
ل - -إ
وألبÎول أŸميع  GPLتضسم مركزين ‘
ت-ي-ارت ““ ب-اŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ي-ة زع-رورة““
تقدر قدره إأنتاجه أليومية ب 14 Úألف
قارورة و 21ألف قارورة يوميا ووأخر ““
ب -و’ي -ة ت-يسس-مسس-ي-لت““ ُي-ن-ت-ج ي-ومً-ي-ا ب7 Ú
أ’ف إأ10 ¤أ’ف ِِ،عÓوةً عن ذلك فهي
–وي ع-ل-ى ع-دة مسس-ت-ودع-ات ت-اب-ع-ة ل-ه-ا
ب -أاق -اِل -ي -م ““ف -رن -دة ،أف -ل -و ،سس -وق -ر قصس-ر
ألشسÓلة تبيع يوميا ما ›موعه حوأ‹ 3
أ’ف ق- -ارورة ح- -يث ت- -ع- -م -ل أŸؤوسسسس -ة
ج- -اه -دة ع -ل -ى ت -وف ÒأŸن -ت -ج ‘ أل -وقت
وأŸكان أŸناسسب Úوأأ’قرب للزبون.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
أحصست أŸلحقة ومنذ بدأية أŸوسسم
أل -درأسس -ي أ÷اري إأل -ت-ح-اق  5500دأرسس
أغلبهم من فئة أإ’ناث موزع Úعلى أزيد
م - -ن  700فصس-ل ب-اŸسس-ت-وي-ات أل-ت-ع-ليمية
ألثÓثة فضس Óعن فئات ذوي أإ’حتياجات
أÿاصس -ة أل -ذي -ن ف -ت -حت ل -ه -م أŸل -ح -ق -ة
أبوأبها سسعيا منها للتكفل بكل ألفئات ألتي
ت - -ع - -ا Êم - -ن أأ’م - -ي - -ة ع - -ل - -ى أخ - -تÓ- -ف
خصسوصسيتها ألتعليمية Ãا ‘ ذلك ألقسسم
أÿاصس بتعليم أللغة ألعربية لفئة أأ’فارقة
وأل- -ذي ” إأسس- -ت- -ح- -دأث- -ه ع- -ل -ى مسس -ت -وى

أأ’مية وتعليم ألكبار و 162تابع÷ Úهاز
أإ’دماج أŸهني‡ ،ن تلقوأ تكوينات ‘
أŸن- -ه- -ج- -ي- -ات وأأ’سس- -ال -يب ألصس -ح -ي -ح -ة
أŸوجهة لتعليم فئة ألكبار وفق برنامج
مسس-ط-ر ي-قضس-ي ب-ت-وح-ي-د م-ن-هج ألتدريسس
وضسمان –صسيل جيد لفئة ألدأرسس‘ Ú
فصس - -ول ﬁو أأ’م - -ي - -ة .ه - -ذأ وي- -ح- -ظ- -ى
أŸؤوطرون أيضسا بندوأت علمية طيلة أيام
ألسس -ن -ة ت -خصسصس ل-ل-ج-انب أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي ‘
كيفية إألقاء ألدروسس.
Óشسارة فقد سسجلت أŸلحقة ،خÓل
ل إ
أŸوسسم أŸنصسرم ،ترأجعا هاما ‘ نسسبة
أأ’مية بعد أن قاربت نسسبة ألتحرر ٪70
وهي ألنسسبة ألتي أعتÈت باŸشسجعة‘ ،
ح Úبلغ عدد أŸتحررين من أأ’مية ،منذ
أنطÓق أإ’سسÎأتيجية أزيد من  35ألف
دأرسس.

’هانة
رفعوا ششعار ““’ إ
العائلة الثورية““

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

ألعدد
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إالزام الشصركة الصصينية ““سصينو إايدرو““ باسصتكمال
اŸشصاريع العالقة

ششّ- -دد وا‹ سش- -وق أاه -راسس ع -ب -اسس
ب- -داوي ،ع- -ل- -ى –م- -ل اŸسش- -ؤوول -ي -ات
ال -ك -ام -ل -ة م -ن ط -رف اŸؤوسشسش-ة ال-ت-ي
أاسش- -ن- -دت إال- -ي- -ه -ا ﬂت -ل -ف اŸشش -اري -ع
ال -ع-م-ران-ي-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ،وت-لك
ال -ت -ي م -ازالت ت -راوح م -ك -ان -ه-ا رغ-م
انقضشاء آاجال التسشليم.
أل -ل -ق -اء ” ب -حضس -ور أل -رئ -يسس أŸدي -ر
للمؤوسسسسة ألصسينية ““سسينو أإيدرو““ أŸسسند
إأليها أ‚از  2900سسكن أجتماعي و8000
مقعد بالقطب أ÷امعي أ÷ديد و›لسس
ألقضساء Ãدينة سسوق أهرأسس ،حيث ”
أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ضس -رورة أل -ت -زأم ألشس -رك-ة
Ãوأع -ي-د تسس-ل-ي-م أŸشس-اري-ع أŸذك-ورة ‘
آأج-ال-ه-ا أل-ت-ي ” “دي-ده-ا سس-اب-ق-ا ،وق-ال
ألوأ‹ موجها حديثه إأ ¤ألرئيسس أŸدير
أل-ع-ام ل-لشس-رك-ة ألصس-ي-ن-ي-ة أن-ه م-ل-ت-زم أم-ام
موأطني ألو’ية بتسسليمهم هذه أŸشساريع
ألتي يتطلعون إأليها بفارغ ألصس ،Èوبلهجة
شسديدة أكد أن على أŸؤوسسسسة أ’لتزأم
Ãسس -ؤوول -ي -ت -ه -ا ‘ إأن -ه -اء ه -ذه أŸشس-اري-ع
وب -ال -ن -وع -ي -ة أŸط -ل -وب-ة وك-ذأ ‘ أآ’ج-ال
أÙددة ،وأن أي ت - - -قصس Òم - - -ن ط - - -رف
أŸؤوسسسسة سسيتم أتخاذ كافة أإ’جرأءأت
ألÓزمة حياله.
ت -ع -رف أل -ع -دي -د م -ن أŸشس -اري -ع أل -ت-ي
أسسندت إأ ¤ألشسركة تأاخرأ كبÒأ خاصسة
أل -ق -طب أ÷ام -ع -ي أ÷دي-د  8000مقعد
بيدأغوجي وأŸقابل للجامعة أŸركزية،

وأل -ذي ب -ل -غت نسس -ب -ة ت -ق-دم أشس-غ-ال-ه ٪70
لتتوقف أزيد من عام ،بعد عزوف ألعمال
ألصس -ي-ن-ي Úع-ن أسس-ت-ك-م-ال أأ’شس-غ-ال ب-ه-ذأ
أŸرف -ق أل -ب -ي -دأغ -وج-ي أل-ه-ام أل-ذي ك-ان
منتظرأ تسسليمه ‘ ألدخول أ÷امعي.
م -ن ب Úأه -م أŸشس -اري -ع أل -ت -ي  ⁄ي -ت-م
أسس-ت-ك-م-ال-ه-ا ›لسس قضس-اء سس-وق أه-رأسس
وألذي أسسند أإ ¤ذأت ألشسركة  ⁄يسستكمل
◊د أليوم ،أإذ تÎأوح نسسبة تقدم أأ’شسغال
به ب 60 Úو ٪70تقريبا ،رغم أآ’جال ألتي
وضسعت وألشسريك ألصسيني ‘ تسسليم هذه
أŸنشسأاة ألكبÒة.
كما يعا Êمشسروع  2900وحدة سسكنية
م-ن صس-ي-غ-ة أ’ج-ت-م-اع-ي ب-ع-اصس-مة ألو’ية
تأاخرأ ملحوظا وهو أŸشسروع ألذي أسسند
إأ ¤ذأت ألشسركة ،حيث تعّول ألو’ية على
ه- -ذأ أŸشس -روع ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى أل -ت -وسس -ع
أل -ع-م-رأ Êأل-ف-وضس-وي أل-ذي آأرق سس-ل-ط-ات
أل -و’ي -ة ب -غ -رضس أل -قضس -اء ع -ل -ى أل-ن-ق-اط
ألسسودأء أو ما يعرف باأ’حياء ألفوضسوية،
إأ ¤ج- -انب ت -أاخ -ر أيضس -ا أسس -ت -ك -م -ال 400
وحدة سسكنية أجتماعية بدأئرة مدأوروشس
وألتي أسسندت إأ ¤ألشسركة ألصسينية و⁄
يتم أسستكمالها ،وبالتا‹ تعّول و’ية سسوق
أهرأسس أن يضسع هذأ أ’جتماع ألتقييمي
Ÿسسؤوو‹ ألشسركة حدأ للتأاخر ألكب Òأ’هم
أŸشساريع ألسسكنية أŸتوقفة تقريبا منذ
أزيد من عام.

اختتام ا◊ملة اإ’عÓمية التحسصيسصية Ÿكافحة داء
–ت ششعار ““ششتاء دون حوادث““
سصكان أاو’د راشصد بالبويرة
السصيدا بسصطيف
نفطال –سصسس أاطفال اŸدارسس بخطر ا’سصتعمال
اخ- - - -ت- - - -ت- - - -مت ،أامسس ،ا◊م- - - -ل- - - -ة أأ’ماكن ألتي تك Ìفيها ألفئة ألشسبانية،
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’عÓ-م-ي-ة ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-وق-ائ-ية إأضس -اف -ة أإ ¤أأ’ح -ي -اء أ÷ام -ع -ي -ة ،م-رأك-ز
السصيئ للغاز
أقدم سسكان بلدية أو’د رأشسد ،أمسسŸ ،ك -اف -ح -ة داء السش -ي -دا اŸن -ظ -م-ة م-ن أل -ت -ك -وي-ن أŸه-ن-ي ،ألسس-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
على غلق مقر ألبلدية أحتجاجا على ما
أع -تÈوه Œاوزأت رئ -يسس أل -ب -ل -دي-ة أل-ت-ي
Áارسس- - -ه- - -ا ع- - -ل - -ى أŸوأط - -ن Úوب - -عضس
أŸوظف Úخاصسة ألعائلة ألثورية ،رأفعÚ
’فتة كتب عليها شسعار ““’ إ’هانة ألعائلة
ألثورية““.
ألقطرة ألتي أفاضست ألكأاسس ،بحسسب
أÙت -ج Úه-ي ﬁاول-ة أ’سس-ت-يÓ-ء ع-ل-ى
ق -ط -ع -ة أرضس Áل -ك -ه -ا ›اه -د ب -وث -ائ-ق
رسس -م -ي -ة وأن-ت-ق-لت أŸل-ك-ي-ة أب-ا ع-ن ج-د،
متحججا ببناء مقر لفرقة ألدرك ألوطني
رغ -م أن -ه ” أخ -ت -ي -ار أأ’رضس -ي -ة ‘ ج-ه-ة
أخرى من طرف أللجنة ،منذ أك Ìمن 10
سسنوأت.
أÙت -ج -ون أع -تÈوأ أل-ق-رأر ت-عسس-ف-ي،
خ- -اصس- -ة وأن رئ- -يسس أل- -ب- -ل- -دي- -ة  ⁄ي- -ق -م
بإاجرأءأت قانونية لنزع أŸلكية ،بل قام
با’سستعمال ألتعسسفي للسسلطة ،على حد
قولهم ،كما دعوأ وأ‹ ألو’ية إأ ¤ألتدخل
للحد من ألضسغوطات ألتي Áارسسها على
أŸوأط- -ن Úأل- -بسس -ط -اء ،وك -ذأ أŸوظ -فÚ
ألذين  ⁄يصسّوتوأ لصسا◊ه ‘ أ’نتخابات
أÙلية ما أعتÈوه أنتقاما منهم وأعتدأء
على حرياتهم ألشسخصسية وأŸثال ألصسارخ
هو –ويل موظفة من مقر ألبلدية إأ¤
ملحقة إأدأرية على مسسافة أك Ìمن 10
كلم وتفتقر لوسسائل ألنقل ،أ’نها صسّوتت
لصس -ال -ح مÎشس -ح آأخ -ر .أ’ح -ت -ج-اج أل-ذي
شسارك فيه عشسرأت من أŸوأطن ’ Úزأل
متوأصس Óإأ ¤حد كتابة أŸقال بطريقة
سسلمية.

البويرة :ع نايت رمضسان

طرف ديوان مؤوسشسشات الششباب –ت
إاششراف مديرية الششباب والرياضشة،
وه-ي ا◊م-ل-ة ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ،ن-هاية
شش-ه-ر ن-وف-م ، 2017 Èومسشت ع - -ددا
م -ع -تÈا م -ن اŸواط-ن ،Úودامت أاكÌ
من ششهر لنششر الوعي لدى اŸواطنÚ
بصش - -ف - -ة ع - -ام- -ة والشش- -ب- -اب بصش- -ف- -ة
خاصشة.

سسطيف :نور الدين بوطغان
أ◊م- -ل- -ة أ’عÓ- -م- -ي- -ة أل- -ت- -حسس -يسس -ي -ة
Ÿك -اف -ح -ة دأء ألسس -ي -دأ ج -ن -د ل-ه-ا دي-وأن
م-ؤوسسسس-ات ألشس-ب-اب ك-ل إأم-ك-ان-اته أŸادية
وأل - -بشس - -ري - -ة ،م - -ن أط- -ب- -اء وأخصس- -ائ- -يÚ
ن -فسس -ان -ي Úوأج -ت -م -اع-ي ،Úوﬂتصس‘ Ú
أإ’ع Ó-م وأ’تصس -ال Ãخ -ت -ل-ف م-ؤوسسسس-ات
ألشس -ب -اب ل -ل -ن -زول إأ ¤أŸي-دأن ،م-ن أج-ل
ألتحسسيسس وألتوعية بدأء ألسسيدأ ،خاصسة
‘ ألوسسط ألشسبا ،Êحيث ” أسستهدأف

وأأ’حياء ،من خÓل تنظيم ندوة أعÓمية
–سسيسسية بدأر ألثقافة وتنظيم فضساءأت
Óصسغاء وأ◊وأر ،وتوزيع مطويات تشسرح
ل إ
طرق أنتقال أŸرضس وكيفية ألوقاية منه،
وتضسع أŸوأطن أمام حقيقة هذأ ألدأء
وك-ي-ف-ي-ة أل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه ،ورف-ع أل-ك-ث Òم-ن
ألتسساؤو’ت ألتي تدور ‘ أذهان أŸوأطنÚ
خاصسة أÿاطئة منها ،وكيفية ألتعامل مع
أŸصس -اب ،ونشس -ر أل -وع -ي ب -ح -ال -ة أل-وب-اء،
وتنظيم ندوأت ومعارضس وتوزيع مطويات
ل -ل-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل أل-ط-رق أل-ت-ي ي-ن-ت-ق-ل ع-ن
طريقها ألفÒوسس ،وأŸسساهمة ‘ –سسÚ
أŸع -اشس أل -ن -فسس-ي أŸؤو ⁄ل-ل-مصس-اب ب-دأء
ألسسيدأ ،وألعمل على ألقضساء على ألتمييز
أÛح- -ف ب Úه- -ذأ أŸرضس وأأ’م- -رأضس
أأ’خ -رى ،وأل -قضس -اء ك -ذلك ع -ل -ى أل -وصس-م
بالعار وألفضسيحة للمصساب بهذأ ألدأء من
خÓل نشسر ألوعي بوباء أ’يدز وألعدوى
بفÒوسسه من أجل ألتصسدي لهذأ ألوباء.

مصصرع امرأاة وإاصصابة أاخرى ‘ حادث مرور بسصعيدة
خلف حادث مرور ،فجر أمسس أ’حد ،على مسستوى ألطريق ألوطني رقم  6ألرأبط
ب Úسسعيدة وألنعامة بسسيدي معمر بلدية ع Úأ◊جر هÓك أمرأة وإأصسابة أخرى
ب -ج -روح وصس -فت ب -اŸت -ف-اوت-ة أÿط-ورة ” ن-ق-ل-ه-ا ع-ل-ى ج-ن-اح ألسس-رع-ة إأ ¤مصس-ل-ح-ة
أ’سستعجا’ت Ãسستشسفى أحمد مدغري بسسعيدة ،فيما حولت جثة ألضسحية نحو
مصسلحة حفظ أ÷ثث بذأت أŸسستشسفى ،أ◊ادث أŸميت فتحت من ورأئه مصسالح
أأ’من أıتصسة –قيقا حول أسسبابه .سسبق وأن عرف هذأ ألطريق ألوطني رقم 6
وبالذأت عند أقل من يوم Úعن حادث مرور ﬂلفا مقتل شسخصس وإأصسابة  4آأخرين،
وقع أ◊ادث بعد أصسطدأم شساحنة ذأت مقطورة بسسيارة أجرة وسسيارة نفعية.

سسعيدة :ج .علي

اإلثنين  08جانفي  2018م
الموافق لـ  20ربيع الثاني  1439هـ

»æWh

مشصروع أرباكو  02بخنشصلة  ⁄تتجاوز أشصغاله  % 05منذ 2014

اŸسستفيدون يطالبون بتحويل اسستفادتهم إا ¤صسيغة البيع باإليجار
ط -الب أŸسص -ت -ف -ي -دون م-ن مشص-روع
 325سص -ك -ن ت -رق -وي م -دع -م أل-ت-اب-ع
ل-ل-م-رق-ي أل-ع-ق-اري أل-ع-م-وم-ي أرب-اكو
حصصة  ،02من وأ‹ ألو’ية ووزير
ألسص -ك -ن وأل -ع -م-رأن وأŸدي-ن-ة ،ب-رف-ع
أل -غ Íع -ن -ه -م وت -ن -ف-ي-ذ ق-رأر أل-وأ‹
ألسصابق ألقاضصي بتحويل أسصتفادتهم
’ي-ج-ار ل-لمرقي
إأ ¤صص-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-ا إ
أل -ع -ق -اري ك -ن-اب أÁو ،وه-ذأ ب-ع-دم-ا
’ول
سص -ئ -م -وأ م -ن أن -ت-ظ-ار أŸشص-روع أ أ
أŸنشصأا سصنة  2014وألذي  ⁄تتجاوز
’شصغال به  05باŸائة.
نسصبة تقدم أ أ

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
أاوضض -ح ‡ث -ل -ون لـ ““الشض -عب““ ‘ اح -ت -ج -اج،
صضباح أامسض ،أامام مقر الولية ،أان ملفاتهم
أاودعت لدى مصضالح الدائرة سضنة  ،2011وبعد
إانشض- -اء مشض- -روع ارب -اك -و  ” 02اسض-ت-دع-اؤوهم
و–ويلهم إا ¤السضتفادة منه وبعدها سضددوا
مبلغ  600الف دينار جزائري لكل مسضتفيد
كدفعة أاو ،¤إال أان أاشضغال اŸشضروع  ⁄تنطلق
منذ ذلك ا◊ Úوا ¤غاية سضنة  ، 2017حيث
” وضض -ع ب -عضض ا◊ف -ر ل -ل -ع -م -ارات وت -وق-فت
األشضغال.
بعد احتجاج هؤولء عدة مرات أامام مقر
الولية ” ،اتخاذ قرار –ويل اسضتفادتهم من

طرف الوا‹ السضابق إا ¤صضيغة البيع باإليجار
Ÿشضروع ““اÁو كناب““ التي توشضك األشضغال به
ع -ل -ى الن-ت-ه-اء ،و” إاع-داد ال-ق-ائ-م-ة اÿاصض-ة
بذلك من طرف مدير السضكن ومصضالح الدائرة
واسضتبشضر هؤولء خÒا ،كون اŸشضروع سضيسضلم
قريبا وسضيحصضلون على حلم حياتهم.
أاضض- -اف ه -ؤولء أان -ه -م ت -ف -اج -أاوا ،األسض -ب -وع
اŸاضض -ي ،ب -اسض -ت -دع-ائ-ه-م م-ن ط-رف مصض-ال-ح
دائ-رة خ-نشض-ل-ة ل-ت-وج-ي-ه-ه-م إا ¤ا◊صض-ول ع-لى
اسض -ت -ف-ادة إاع-ان-ة صض-ن-دوق دع-م السض-ك-ن ب-اسض-م
اŸشض - -روع األول ارب- -اك- -و ال- -ذي  ⁄ت- -ت- -ج- -اوز
األشضغال به  05باŸائة وهي متوقفة ،بحسضب
ما عاينته ““الشضعب““ ‘ ع ÚاŸكان.

اÙتجون  ⁄يجدوا أاذانا صضاغية أاو رد
رسضمي من طرف وا‹ الولية الذي رفضض
اسضتقبالهم ◊د كتابة هذه األسضطر ،وقوبلوا
أام-ام م-ق-ر ال-ولي-ة ب-تسض-خÒة أام-ن-ي-ة ل-لشضرطة،
ل -ي -ق -رروا ال -دخ -ول ‘ إاضض -راب ع -ن ال-ط-ع-ام،
خ Ó-ل ه -ذا األسض -ب -وع ،ع -ل -م -ا أان ج ّ-ل -ه -م م-ن
إاطارات الولية من أاطباء ومهندسض ÚوإاداريÚ
وأاسضاتذة.
«الشض- -عب““ ح -اولت التصض -ال ب -ف -رع شض -رك -ة
““ارباكو““ للسضؤوال عن مصض Òأاموال اŸسضتفيدين
اŸودعة لديها ،منذ سضنة  ، 2014لكن  ⁄نتلق
أاي رد ع Èالهاتف علما أان هذا الفرع متواجد
بولية أام البواقي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديرية الطاقة باŸدية تدعو السسكان إا ¤أاخذ احتياطاتهم
حث مدير ألطاقة لو’ية أŸدية،
ع-ب-د أل-ه-ادي ب-رك-ات ،سص-كان بلديات
وزرة وت - -ي - -زي أŸه - -دي وب- -ن شص- -ك- -او
وأو’د أب- - - -رأه- - - -ي- - - -م ع - - -ل - - -ى أخ - - -ذ
أح-ت-ي-اط-ات-ه-م ألÓ-زمة ،خÓل فÎة
أن-ق-ط-اع م-ادة غ-از أŸدي-ن-ة ،ن-ت-ي-ج-ة
ع -طب خ -ارج ع -ن ن -ط -اق مصص-ا◊ه،
أصص-اب أل-ق-ن-اة أل-رئ-يسص-ية ،مسصاء يوم
ألسص - -بت أل - -ف- -ارطÃ ،ن- -ط- -ق- -ة وأدي
◊رشض.
أاك -د ب -رك -ات Œن -ي -د ف -رق ت -ق -ن-ي-ة م-ن
اŸدية و فرقة شضركة نقل الغاز إلصضÓح
العطب الذي أاصضاب القناة ،إلعادة خدمة
توزيع الغاز ‘ أاسضرع وقت ‡كن.
‘ ال -وقت ال -ذي ان -ق-ط-عت ف-ي-ه ه-ذه
اŸادة ا◊يوية على بعضض سضكان حي ثنية

ا◊ج- -ر ‘ ه -ذه الأي -ام الشض -ت -وي -ة بسض -بب
اإلصض Ó-ح -ات ،ق -امت م -دي -ري -ة األشض-غ-ال
العمومية بنشضر مركباتها بالطريق الوطني
رقم  01على مسضتوى اÙور الرابط بÚ
الÈواق -ي -ة وب -ن شض -ك -او ،م -رورا Ãن -ط-ق-ة
ال-ف-رن-ان ب-قصض-د إازال-ة ال-ث-ل-وج ال-ت-ي بدأات
ت-ت-ه-اط-ل ب-ك-م-ي-ات خ-ف-ي-ف-ة ،م-نذ صضبيحة
أامسض.
مع العلم أان السضلطات اÙلية و–سضبا
لح-ت-م-ال ق-ط-ع ال-ط-ري-ق ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة
سض -ارعت م -ؤوخ -را ل -تشض -غ-ي-ل ب-يت الشض-ب-اب
بأاعلى بلدية بن شضكاو من أاجل اسضتقبال
اŸواطن Úع Èهذا الطريق الوطني من
ا÷نوب اإ ¤الشضمال.

اŸدية :ع .علياÊ

’هقار
 13حادثا مروريا بعاصصمة أ أ

سسحب أازيد من  100رخصسة سسياقة وحجز  84مركبة

أرهقت زوأر أŸرفق ألسصياحي و أ’سصتشصفائي أŸعدÊ

سسكان ““حمام ربي““ بسسعيدة يشستكون غياب النقل ومركز صسحي

أشص -ت -ك -ى سص -ك -ان ق -ري -ة ““ح -م -ام رب-ي““
أŸع -د ،Êأل -ت -ي ت -ب -ع -د ع -ن م -ق -ر و’ي -ة
سصعيدة بـ  14كلم فقط ،وألتابعة إأقليميا
ل-ب-ل-دي-ة أو’د خ-ال-د ..أل-رب-اح-ية ..من
أنعدأم شصبه كلي للنقل من وأ ¤قريتهم
أل -ت -ي وصص -ف -وه -ا ب -اŸع -زول-ة ع-ن أل-ع-ا⁄
أÿارج -ي ،خ -اصص-ة ‘ أل-فÎة أŸسص-ائ-ي-ة،
رغ- -م أن أل- -ق- -ري -ة –ت -وي ع -ل -ى م -ن -ب -ع
’مر بحمام ربي
سص-ي-اح-ي ه-ام وي-ت-ع-ل-ق أ أ
أŸعد Êوأ’سصتشصفائي.

سشعيدة :ج .علي
كشضف سضكان القرية لـ ““الشضعب““ معاناتهم
بسضبب الغياب شضبه الكلي لوسضائل النقل ‡ا
تسضبب ‘ حرمان العشضرات منهم من التنقل
ن-ح-و ب-ل-دي-ة ال-رب-اح-ي-ة م-ق-ر ب-ل-دي-تهم ،خاصضة
األطفال اŸتمدرسض Úوالعمال الذين يجدون
صض -ع -وب -ة ك -بÒة ‘ ال -ت -ن -ق -ل إا ¤م-ؤوسضسض-ات-ه-م
الÎبوية وأاماكن عملهم.
‘ صضرخة موجهة للسضلطات ا◊الية من
طرف سضكان القرية– ،مل ‘ طياتها معاناة
أاهل قرية ““حمام ربي““ ،وصضف السضكان قريتهم
ب -اŸع -زول -ة “ام -ا ع-ن اŸدي-ن-ة بسض-بب ن-قصض
وسضائل النقل‡ ،ا خلق لهم مشضاكل كبÒة،
بحسضب تعبÒهم ⁄ ،يسضلم منها حتى زوار
وضض -ي -وف سض -ع -ي -دة لـ« ح -م -ام رب -ي““ اŸع-د،Ê
مناشضدين اŸعني Úباألمر التدخل إليجاد حل
للمشضكل ،وإانهاء معاناتهم.
ترى عينة من زوار اŸرفق السضياحي ،أان
اÿروج م -ن ““ح -م -ام رب -ي““ السض -تشض-ف-ائ-ي م-ن
اŸسض -ت -ح -ي Ó-ت ،ح -يث يضض -ط -رون ل -ل -م -ك-وث
سضاعات طويلة على جانب الطريق الوطني

تسسهيل اإلجراءات اإلدارية للمسستثمرين

رقم  6بحثا عن وسضيلة نقل تعيدهم إا ¤مدينة
سض-ع-ي-دة ،وط-ال-ب-وا ال-ه-ي-ئ-ة اŸن-ت-خ-بة ا÷ديدة
باÛلسض الشضعبي لبلدية الرباحية ومديرية
النقل ،بإالزام حافÓت نقل اŸسضافرين اŸارة
على الطريق الوطني رقم  6الرابط معسضكر
بولية بشضار مرورا Ãدينة سضعيدة ،الدخول
إا ¤موقع ا◊مام بدل من إانزالهم بعيدا عن
اŸرفق السضياحي.
من جانب أاخر ،بحسضب حديث ›موعة
من سضكان القرية ،فإان إاشضكال غياب النقل أاثر
ع -ل -ي -ه -م سض -ل -ب -ا خ -اصض-ة م-ن ا÷انب الصض-ح-ي
باإلضضافة إا ¤غياب صضيدلية بذات اŸنطقة،
حيث يضضطر اŸرضضى ‡ن تتطلب حالتهم
التنقل اŸسضتمر إا ¤قاعات العÓج أاو شضراء
الدواء ،بعاصضمة الولية أاو البلديات اÛاورة
إا ¤ك -راء سض -ي -ارات ““ال -ك-ل-ون-ديسض-ت-ان““ و–ّم-ل
أاع -ب -ائ-ه-ا اŸال-ي-ة ،ون-اشض-د ه-ؤولء م-ن-ت-خ-ب-ي-ه-م
ا÷دد ،ب- -ع- -د أان أادار سض- -اب- -ق- -وه -م ظ -ه -ره -م
ل -ل -ق -ري -ة -ال -ق -ي-ام ب-دوره-م Œاه م-واط-ن-ي-ه-م
بالقرية لتحسض Úاإلطار اŸعيشضي للسضكان ،كما
طالبوا مديرية النقل بالتدخل بغية تخصضيصض
خ-ط-وط ن-ق-ل دائ-م-ة ومسض-ت-م-رة ن-ح-و ق-ري-تهم
اŸعروفة وطنيا بـ«حمام ربي““ اŸعد.Ê

قامت السضلطات الولئية على مدار السضنة
اŸاضض - -ي - -ة ب - -تسض- -ه- -ي- -ل اإلج- -راءات اإلداري- -ة
للمسضتثمرين اÿواصض بهدف تشضجيعهم على
Œسضيد مشضاريع فعالة ومنتجة ،خÓل العام
ا÷دي -د ⁄ .ي -ك-ن ال-وضض-ع ال-ت-ن-م-وي ب-ال-ولي-ة،
خÓل سضنة  ،2017أافضضل حال من السضنوات
السض-اب-ق-ة ،ف-األغ-ل-ف-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي خصضصض-ت-ها
ال -دول-ة ل-ل-ن-ه-وضض ب-ق-ط-اع-ات ع-دي-دة  ⁄ت-لب
طموحات سضكان الولية لتبقى اآلمال معلقة
على ما سضتحمله السضنة ا÷ديدة من مشضاريع
اسضتثمارية قد تسضاهم ‘ الدفع بعجلة التنمية
نحو األمام،فالسضلطات اÙلية حاولت ،خÓل
السضنة اŸاضضية ،تسضهيل اإلجراءات اإلدارية
من خÓل تطه Òالعقار وتبسضيط اإلجراءات
ل -ل -مسض -ت-ث-م-ري-ن اÿواصض ف-اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي
–وزه-ا ولي-ة سض-ع-ي-دة ،ت-ؤوه-ل-ه-ا ل-ت-ك-ون قطبا
اسضتثماريا شضريطة العمل على إازاحة كل من
يعيق اسضتقطاب اŸسضتثمرين ،وهو ما تعهد به
اŸسضؤوول األول عن الولية سضيف اإلسضÓم لوح
ب -أان سض -ع -ي -دة ت -ت -وف-ر ع-ل-ى إام-ك-ان-ي-ات ه-ائ-ل-ة
ب -خصض -وصض السض -ت-ث-م-ار وه-ذا ب-وج-ود أارضض-ي-ة
فÓحية خصضبة ومنتجة بوجود مياه جوفية
صضا◊ة للشضرب معدنية وبإامكان اŸسضتثمرين
القدوم والسضتثمار ‘ هذه القطاعات و‘
اÛال الصض- -ن- -اع- -ي خ- -ل -ق ث -روة و‘ اÛال
السضياحي إانشضاء فنادق و‘ انتظار أان Œسضد
اŸشض -اري -ع السض -ت -ث -م -اري -ة اŸن -ت-ظ-رة ،ي-ب-ق-ى
اŸواطن ‘ سضعيدة يعلق آامال كبÒة على ملف
السضتثمار لÓلتحاق بركب الوليات األخرى.

أطاح بهم أمن ألعاصصمة

هكذا اسستو 5 ¤رعايا أاجانب على  1.5مليار ذهب و  65مليون سسنتيم

ألشص -عب /ع -ا÷ت مصص-ال-ح أم-ن و’ي-ة
أ÷زأئ-ر ،قضص-ي-ة ت-ك-وي-ن ج-م-عية أشصرأر
’ع - -دأد ÷ن - -اي - -ة ألسص - -رق- -ة
ل - -غ - -رضض أ إ
أŸقÎن- -ة ب- -ظ- -روف أل- -ت- -ع- -دد وأل- -كسص- -ر
’قامة
وأسص-ت-حضص-ار م-رك-ب-ة ،ألدخول وأ إ
ب- -ط- -ري -ق -ة غ Òشص -رع -ي -ة ع -ل -ى ألÎأب
” توقيف ( )05أشصخاصض
ألوطني ،حيث ّ
من جنسصية أجنبية ،قاموأ بسصرقة مبلغ
ما‹ قدره ( )65مليون سصنتيم وكمية معتÈة
من ألذهب قّدرت بـ( )1.5مليار سصنتيم.
قضض -ي -ة ا◊ال ع -ا÷ه -ا أام -ن اŸق -اط -ع-ة
اإلداري -ة ل -ل -روي -ب -ة وذلك ع -ل-ى إاث-ر ت-رسض-ي-م
شض -ك-وى م-ن ق-ب-ل أاح-د اŸواط-ن ،Úم-ف-اده-ا
ت -ع -رضض م -ن-زل أاخ-ي-ه إا ¤السض-رق-ة م-ن ق-ب-ل
رعية أاجنبي يعمل عنده ،حيث اكتشضف ذلك
بعد أان أاخÈه سضائق العائلة أان العامل غÒ
م -وج -ود وه -ات -ف -ه اÿل-وي م-غ-ل-ق ،ل-ي-ت-وج-ه
شضقيق الضضحية إا ¤منزل أاخيه ،حيث وجد

قفل باب غرفة نومه ّ ﬁ
طما ،مع وجود آالة
تقطيع ومقصض كب Òا◊جم على األرضض،
ح -ي -ن -ه-ا اتصض-ل بشض-ق-ي-ق-ه ل-ي-خÈه Ãا ح-دث
باعتباره متواجدا خارج الوطن ،مسضتفسضرا
إان كان قد ترك أاي أاشضياء ثمينة ،حينها
أاعلمه أان الصضندوق اŸصضّفح ﬁل السضرقة
يحتوي على مبلغ ما‹ قدره ( )65مليون
سضنتيم وكمية معتÈة من الذهب تقّدر بـ
( )1.5مليار سضنتيم ،على الفور بدأات قوات
الشض-رط-ة ب-ال-ت-ح-ري رف-ق-ة الشض-رط-ة العلمية
وال -ت -ق -ن -ي -ة ،وÃشض-اه-دة ك-امÒات ال-ف-ي-دي-و
اŸثّبتة على اŸنزل ،شضوهد خروج رعية
أاج -ن -ب -ي رف -ق -ة شض -خصض آاخ -ر ي-ح-م-ل ن-فسض
مÓمح العامل اŸشضبوه ،حامÓن صضندوقا
حديديا مصضّفحا ﬁل السضرقة ،وضضعوه على
م Ïم -رك -ب-ة ،م-ع مشض-اه-دة شض-خصض مشض-ب-وه
آاخر أاجنبي يÎصّضد عند حمل الصضندوق،
ك -م -ا ع Ìع-ن-اصض-ر الشض-رط-ة ع-ل-ى آال-ة ق-ط-ع

ا◊دي -د وأاق -راصض ل -ل -ت-ق-ط-ي-ع وم-قصض ك-بÒ
ا◊جم مرمي على األرضض وشضظايا تقطيع
ا◊ديد مبعÌة على األرضض ،بعد التحري
ع -ن السض -ي-ارة اŸشض-ب-وه-ة– ” ،دي-د ه-وي-ة
م -ال-ك-ه-ا ،ل-ت-ت-بّ-ي-ن أان-ه-ا م-لك لشض-خصض Áلك
وكالة لتأاج Òالسضيارات ،قام بكرائها للرعايا
األجانب بطريقة قانونية ،باسضتغÓل نظام
–ديد اŸواقع اŸثبّت ‘ السضيارة” ،
–دي -د م -ك -ان -ه -ا ،ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة ت-رّصض-د
ﬁك -م -ة ” ،ت -وق -ي -ف شض -خصض Úمشض -ت -ب-ه
لضض-اف-ة إا ¤ت-وق-ي-ف اŸشض-ت-ب-ه
ف-ي-ه-م-ا ،ب-ا إ
فيهم الثÓثة لحقا ،حيث تبّين أان احدهم
معروف بعّدة هوّيات.
لج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
ب -ع-د اسض-ت-ك-م-ال ا إ
” تقد ËاŸشضتبه
اŸعمول بها قانونياّ ،
ف -ي -ه -م اÿمسض -ة أام -ام وك -ي -ل ا÷م-ه-وري-ة
اıتصض إاق-ل-ي-م-ي-ا ،ح-يث أام-ر ب-إاي-داع-هم
ا◊بسض اŸؤوقت.

Óمن
كشص-فت أŸصص-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة ل أ
أل - -ع - -م - -وم - -ي ب - -و’ي- -ة “Ôأسصت‘ ،
حصص-ي-ل-ة أل-نشص-اط أل-ع-م-ل-ي-اتي لفرق
أŸرور ل -لشص -ه -ر أŸنصص -رم م -ن ألسص -ن -ة
أŸاضص - -ي - -ة ،ع- -ن تسص- -ج- -ي- -ل 13حادثا
’وسص- -اط
م - -روري - -ا جسص - -م - -ان - -ي- -ا ‘ أ أ
أ◊ضص-ري-ة ،خ-ل-ف  11ج -ري-ح-ا و 03
قتلى.
ح-رصض-ا م-ن-ه-ا ل-ل-مسض-اه-م-ة ل-ل-ح-د من
اإلجرام اŸروري ،عملت مصضالح األمن
ع -ل-ى ال-ت-ك-ث-ي-ف م-ن ع-م-ل-ه-ا ال-ردع-ي م-ن
خ Ó-ل –ري -ر ›م -وع-ة م-ن اıال-ف-ات
اŸرورية ،حيث ” سضحب  107رخصضة
سض-ي-اق-ة ب-غ-رضض ال-ت-ع-ل-ي-ق لفÎتي ( 3و 6
أاشض- -ه -ر) ،وه -ذا ب -ن -اًء ع -ل -ى ع -دم إاحÎام
ق - -ان - -ون اŸرور ،م - -ن ط - -رف اأصض - -ح- -اب
اŸركبات ،حيث ” –رير ﬂ 90الفة
م - -روري - -ة ” Ãوج - -ب - -ه- -ا سض- -حب رخصض
السضياقة لغرضض التعليق Ÿدة ( 3أاشضهر)
وﬂ 17الفة مرورية لغرضض التعليق Ÿدة
( 6أاشضهر) ،هذا بحسضب البيان الصضادر من

خ-ل-ي-ة اإلعÓ-م والصض-ح-اف-ة ب-أام-ن الولية،
والذي تلقت ““الشضعب““ نسضخة منه.
قامت اŸصضالح اıتصضة بناء على
اıالفات وا÷نح اŸرورية ،من وضضع
 84م-رك-ب-ة وح-ج-زه-ا ب-ا◊ظÒة ألسضباب
ﬂتلفة ،منها  37جنحة مرورية تتعلق
بنقل األشضخاصض بدون رخصضة ،و 12جنحة
مرورية تتعلق بإانعدام أاو عدم صضÓحية
بطاقة اŸراقبة التقنية وغÒها ،كم ”
تسضجيل خÓل نفسض الشضهر –رير 358
ﬂال-ف-ة م-روري-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-درج-ات،
والتي ‚م عنها غرامات مالية للمخالفÚ
تÎاوح ما ب 2000( Úو  6000دج).
Óم-ن
ت -ع -م -ل اŸصض -ل -ح -ة ال-ولئ-ي-ة ل -أ
العمومي بعاصضمة األهقار ،بحسضب ذات
ال- -ب- -ي- -ان ،ع- -ل- -ى Œسض- -ي -د خ -ط -ة أام -ن -ي -ة
اإسضÎاتيجية Ÿكافحة اإلجرام اŸروري
واıالفات اŸرورية ،من خÓل تعزيز
عمل قوات الشضرطة باŸيدان.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

جه تعليمات للتكفل بجميع أنشصغا’ت أŸوأطنÚ
و ّ

وا‹ بشسار يهّدد بسسحب اÓÙت غ ÒاŸسستغلة من أاصسحابها
ت- -ف- -ق- -د وأ‹ بشص -ار دزي -ري ت -وف -ي -ق،
أمسض ،أل -ع -دي -د م -ن أŸشص -اري -ع أ◊ي -وي-ة
ألتي من شصأانها خلق نشصاط وديناميكية
باŸدينة ،حيث أسصتهل زيارته Ãعاينة
ح-دي-ق-ة أل-تسص-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èمن أهم
م -ط -الب سص -ك -ان أŸن-ط-ق-ة ،ن-ظ-رأ ل-ن-قصض
م -رأف -ق أل -تسص -ل -ي -ة ب -ال -و’ي-ة ،و أك-د أن
أ◊دي- - -ق- - -ة سص- - -ت- - -ع- - -رف وتÒة ع - -م - -ل
م-تسص-ارع-ة م-ن أج-ل أ’ن-ت-ه-اء من جميع
’شصغال أŸتبقية ’سصتغÓلها من طرف
أ أ
أŸوأط -ن أل-بشص-اري وأل-زأئ-ري-ن Ãن-اسص-ب-ة
ذك-رى  08م -اي وه-و ن-فسض أ’سص-م أل-ذي
أطلق على هذه أ◊ديقة.

بششــار :جمال دحمان
ب -اŸن -اسض -ب -ة أاك -د وا‹ بشض -ار أان ال-ب-ل-دي-ة
سضتعزز بحديقة ثانية بطريق القنادسضة قريبا،
وه -و ح -ل -م ك -ب Òط -اŸا ان -ت-ظ-ره ال-بشض-اري-ون،
وبحي  150مسضكن الدبدابة تفقد اŸسضؤوول
األول بالولية وضضعية هذا ا◊ي ،خاصضة فيما
يخصض قنوات الصضرف الصضحي وتعبيد األزقة
ووضضع األرصضفة ،وهنا أاعطى تعليمات صضارمة
ل -ل -م -ن -ت -خ -ب Úوا÷ه -ات اıتصض -ة م -ن أاج -ل
التكفل التام بجميع انشضغالت اŸواطن Úو‘

أاسض- -رع وقت خ- -اصض- -ة وأان ه- -ذه ال- -تصض ّ-دع -ات
أارهقت سضكان ا◊ي.
وبالسضوق ا÷واري ﬁ-طة سضيارات األجرة
سضابقا ،-وقف على الوضضعية اŸزرية التي آالت
إاليها هذه اÓÙت والتي تسضببت ‘ تراكم
األوسضاخ و أاصضبحت أاماكن مشضبوهة ومأاوى
ل- -ل -م -ن -ح -رف Úج -راء اإله -م -ال ،وه -ذا ل -ع -دم
اسضتغÓل Óﬁتهم التي اسضتفادوا منها منذ
أاك Ìمن سضنت ،Úحيث هدد بسضحبها منهم و
منحها إا ¤من يسضتحقها ،واتخذ بعدها جملة
من القرارات الصضارمة التي من شضأانها إاعادة
العتبار لهذا اŸرفق الهام.
ب-ح-ي  600مسض-ك-ن ع-اي-ن ال-وا‹ وضض-ع-ية
ال -ط -ري -ق اŸزدوج ال -ذي ي -رب -ط م -ق-ر إاذاع-ة
السض -اورة Ãسض -تشض-ف-ى ت-راب-ي ب-وج-م-ع-ة وال-ذي
يشضرف على النتهاء ،كما وقف على وضضعية
ق- -ن -وات الصض -رف الصض -ح -ي واŸي -اه الصض -ا◊ة
للشضرب حيث أامر اŸعني Úبإا“ام األشضغال
وتسضليم الطريق للمواطن ‘ Úأاسضرع وقت.
عاين وتÒة ا‚از مسضلك لتعليم السضياقة
وال- -ت -ي ان -ت -هت ب -ه األشض -غ -ال  %100واŸزم- -ع
تسض -ل-ي-م-ه Ÿدارسض ت-ع-ل-ي-م السض-ي-اق-ة ،األسض-ب-وع
اŸقبل ،حيث يعت Èمسضلك جيد و‡تاز ”
اختياره من طرف ‡ثلي اŸدارسض.

اإلثن 08 Úجانفي  2018م
المؤافق لـ  20ربيع الثاني  1439هـ

من مراسسلينا

«الششعب» تسشتطلع وضشعية ﬁطات اŸسشافرين ..قبل موعد الزيادة ‘ تسشعÒة التذكرة

انعدام اÿدمات واÓŸسصنات مشصاهد يومية

تعيشس ﬁطات نقل اŸسشافرين بالعاصشمة حالة كارثية ،كونها تفتقر لعدة ششروط Œعلها ترقى إا¤
مصشاف نظÒتها ذات اŸواصشفات اŸعمول بها بسشبب غياب حد أادنى من الضشروريات للخدمات على غرار ما تعرفه
كل من ﬁطة النقل بالرغاية ،ع Úطاية والرويبة ،خاصشة ما تعلق بضشيق مسشاحاتها وسشوء التسشي Òمن طرف
أاصشحاب ا◊افÓت.

العاصشمة :آاسشيا مني
«الشضعب» و‘ جؤلة اسضتطÓعية عÈ
ع -دد م -ن ﬁط -ات ال -ن -ق -ل اŸت-م-رك-زة
شضرق العاصضمة ،عاشضت اŸشضهد اليؤمي
الذي يطبع هذه األخÒة التي ل تزال
تشضهد فؤضضى كبÒة رغم األغلفة اŸالية
اŸرصضؤدة لها إلعادة العتبار لها وهذا
دون ا◊ديث ع - - -ن السض - - -ل - - -ؤك- - -ات غÒ
ا◊ضضارية اŸسضجلة على مسضتؤى هذه
األخÒة واŸشضادات اليؤمية التي –دث
ماب Úالقابضص والزبؤن بسضبب تكديسص
اŸؤاطن ،Úتصضرفات ل مسضؤؤولة ،تطبع
اŸشض- -ه -د ،دون أان ن -نسض -ي ا◊ديث ع -ن
الؤضضعية الكارثية للحافÓت التي أاكل
عليها الدهر وشضرب بعد سضنؤات طؤيلة
من العمل لتشضكل عبئا كبÒا على البيئة
وصضحة اŸؤاطن.Ú
وإان ك- -ان مصض- -ط- -ل- -ح ﬁط- -ة ي- -ع- -ن -ى
بالضضرورة أاماكن لÓنتظار –ؤي على

األق -ل ع -ل -ى ع -دد ك -اف م -ن ال-ك-راسض-ي
وأاكشضاك لشضراء بعضص ا◊اجيات وكذا
مراحيضص ولكن ما هؤ ملحؤظ عندنا
فهي عبارة عن مسضاحات لضضمان وقؤف
اŸسضافرين.
وجهتنا األو ¤كانت من على مسضتؤى
”
ﬁطة تافؤرة وسضط العاصضمة التي ّ
تغ Òمكانها خÓل السضنؤات األخÒة،
حيث تعرف تقليصضا كبÒا ‘ اŸسضاحة،
صضعب من حركة اŸارة وا◊افÓت على
حّد السضؤاء وهذا بالنظر ا ¤الكم الهائل
ل-ل-مسض-اف-ري-ن ال-ل-ذي-ن يقصضدونها بصضؤرة
ي -ؤم-ي-ة وه-ؤ م-ا خ-ل-ق ت-ذم-را ل-لسض-ائ-قÚ
واŸؤاطن Úمعا ،مع عدم وجؤد أاماكن
ﬁددة لÓنتظار رغم أانها تعت Èهمزة
وصضل بﬂ Úتلف جهات العاصضمة من
شضرقها لغربها.
ﬁط -ة ال-روي-ب-ة ال-ؤاق-ع-ة Ãح-اذاة
اŸسضتشضفى ،هي األخرى وجدناها ‘
ح- -ال- -ة ت -ده -ؤر ك -ب Òبسض -بب ال -ف -ؤضض -ى
وغياب التهيئة بكل أاشضكالها ،أاهمها تقل

ا◊رث العششوائي بسشيدي بلعباسس

ضضيق مسضاحة اÙطة ،وهذا بالنظر
إا ¤عدد اÿطؤط التي تشضغلها ما بات
ي-ع-رق-ل م-ن م-ه-م-ة أاصض-ح-اب ا◊افÓ-ت
الذين يجدون صضعؤبة ‘ ركن حافÓتهم
فعادة ما يتسضبب الؤضضع ‘ شضجار كبÒ
ب Úأاصض- -ح- -اب ا◊افÓ- -ت ،فضض Ó- -ع- -ن
اÿطر الذي تشضكل هذه ا◊افÓت على
حياة اŸؤاطن Úفعادة ما تسضجل هذه
األخÒة حؤادث.
ن -فسص اŸشض -ه -د ّ” تسض -ج -ي -ل -ه ع-ل-ى
مسض - -ت- -ؤى ﬁط- -ة ن- -ق- -ل اŸسض- -اف- -ري- -ن
بالرغاية الؤاقع Ãحاذاة اŸلعب البلدي
ال -ت -ي تسضّ-ج-ل ه-ي األخ-رى غ-ي-اب أادن-ى
اÿدمات كالؤاقيات الشضمسضية وكراسضي
ل Ó-ن -ت-ظ-ار ح-يث تضض-م-ن ه-ذه اÙط-ة
نقل اŸسضافرين ا ¤كل رغاية الشضط،
درقانة وبؤدواو ،بدورها تعرف ﬁطة
الشض -ال -ي -ه -ات ب -ال -رغ -اي -ة ا÷دي -ة ن-فسص
الؤضضعية.
وق- -د ك- -ان ل- -ن -ا ح -ديث م -ع ع -دد م -ن
اŸؤاطن Úحيث أاكدوا لـ»الشضعب» عن
اŸعاناة التي يتجرعؤنها يؤميا ،حيث
يضض- -ط -رون إا ¤ال -ؤق -ؤف ي -ؤم -ي -ا ل -ع -دة
سض -اع -ات ‘ ان -ت -ظ -ار ا◊اف -ل -ة ال -ت-ي ل
تنطلق إا ¤بعد امتÓئها على اآلخر ،ما
يتسضبب ‘ شضجار ما ب ÚاŸسضافرين،
كما طرح ﬁدث Úمشضكل غياب فضضاء
للخدمات العمؤمية كاألكشضاك ما فتح
اÛال أام- - -ام ال- - -ب- - -اع- - -ة اŸت - -ج - -ؤلÚ
واŸق -اع -د وك -ذا ك -راسض -ي وم -راح -يضص
عمؤمية.
و‘ ظلّ جملة هذه اŸشضاكل يناشضدون
اŸؤاط -ن Úالسض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل›Èة
مرافق مكملة ‘ هذه اÙطات التي
وإان وجدت ،باعتبار أان عدد من بلديات
العاصضمة ما تزال ل “لك حتى Ùطة
النقل.

–رير ﬁ 10اضصر ضصد موال ‘ ÚاŸناطق السصهبية اÙمية

ششّددت مصشالح الدرك الوطني
رقابتها على اŸناطق السشهبية
بالبلديات ا÷نوبية لو’ية
سشيدي بلعباسس Ÿكافحة ا◊رث
العششوائي ،حيث حّررت ‘ هذا
’طار ﬁ 10اضشر ﬂالفة ضشد
ا إ
موال Úتورطوا ‘ ﬂالفات تتعّلق
با◊رث العششوائي بكل من مرحوم
بئر ا◊مام ورجم دموشس.

بلعباسس :غ ششعدو

وأادى تسض -اق -ط اŸط -ر ال -ذي شض-ه-دت-ه
ال -ؤلي -ة م -ؤؤخ -را إا ¤ان -ت -ع -اشص ع -م -ل-ي-ة
ا◊رث والبذر وسضمح للفÓح Úبتؤسضيع
اŸسض - -اح- -ات اŸزروع- -ة ب- -أاك Ìم- -ن 30
اŸائ- -ة ب- -ه -ذه اŸن -اط -ق ،و‘ اŸق -اب -ل
لتزال بعضص اŸناطق ا÷نؤبية تشضهد
ال -ع -دي-د م-ن ال-ت-ج-اوزات بسض-بب ا◊رث
العشضؤائي الذي ّ Áسص الشضيح وا◊لفاء
وهؤ ما يتطلّب قطع الطريق أامام مافيا
السض-ه-ؤب ال-ت-ي أاضض-رت ب-ال-ت-ؤازن ال-ب-يئي
بهذه اŸناطق السضهبية.
وكانت مديرية اŸصضالح الفÓحية قد

م-ن-حت ك-ل ال-تسض-ه-يÓ-ت لضض-م-ان م-ؤسضم
ا◊رث والبذر من خÓل تؤف Òالبذور
وﬂت -ل -ف أان-ؤاع األسض-م-دة ،ح-يث ب-ل-غت
حملة ا◊رث والبذر نسضبة  91باŸائة
وم ّسضت مسضاحة تقدر بـ  153أالف هكتار
من أاصضل  168800هكتار متؤقعة للزرع
وقد أارجعت اŸديرية تأاخر ا◊ملة إا¤
ن- -قصص اŸغ- -ي- -اث- -ي -ة م -ع ب -داي -ة ال -دورة
الفÓحية ا÷ديدة.
هذا وتتؤاصضل عملية تؤزيع البذور
واألسضمدة من طرف التعاونيات األربع
‘ الؤلية والتي “ّكنت ◊د اآلن من
تؤزيع  105آالف قنطار من البذور،منها
 22أالف قنطار من القمح الصضلب44 ،
أالف قنطار من القمح الل Úو 79أالف
قنطار من الشضع.Ò
ومن جهتها ،وزعت التعاونية بتÓغ 16
الف قنطار منها  2200قنطار من القمح
الصضلب 2700 ،قنطار من القمح الل،Ú
 11300ق -ن -ط-ار م-ن م-ادة الشض-ع Òوه-ي
اŸادة األك Ìط- -ل- -ب- -ا ،ن- -ظ- -را ل -ل -ط -اب -ع
الفÓحي الرعؤي الغالب على األنشضطة
الفÓحية بهذه اŸناطق أاي ما يعادل 20
أال- - - - -ف ه - - - -ك - - - -ت - - - -ار ،م - - - -ن أاراضض - - - -ي

ا◊راث اŸتكفل بها بنسضبة  50باŸائة،
وÃع- -دل  780ف Ó- -ح م - -ع ت- -ؤف Òآالت
اÿاصضة بالبذر وآالت تؤزيع األسضمدة.
وع-ن ال-تسض-م-ي-د ف-ق-د اسض-ت-طاعت ذات
التعاونية من بيع  500قنطار من ﬂتلف
األسضمدة من جملة  2300قنطار تتؤفر
ع-ل-ي-ه-ا ال-ت-ع-اون-ي-ة وتتؤّقع تزايد اإلقبال
على األسضمدة اآلزوتية التي يك Ìعليها
ال -ط -لب وقت ال -تسض -اق -ط ،ك -م -ا ت -ت -ؤق-ع
إارتفاعا إاجماليا ‘ عملية بيع األسضمدة
مقارنة باŸؤسضم اŸاضضي.
هذا وتتؤاصضل أايضضا بذات التعاونية
ع -م -ل-ي-ة ت-ؤزي-ع األعÓ-ف ع-ل-ى اŸؤالÚ
” تؤزيع  26أالف قنطار على اكÌ
حيث ّ
من  700مؤال بسضعر  2750دج للقنطار
ال- - -ؤاح - -د م - -ن م - -ادة الشض - -ع .ÒوŒرى
اإلسضتفادة من العلف اŸذكؤر بعد إايداع
Óدارة رفقة البطاقة
ملف قانؤ Êيقدم ل إ
الصضحية للماشضية اŸسضلمة من مصضالح
البيطرة وبالتنسضيق مع الغرفة الفÓحية
واŸصضالح الفÓحية.
و‘ سضياق تسضي Òعملية تسضليم عقؤد
اإلمتياز الفÓحي بؤتÒة متسضارعة رغم
تأاخر مسضتثمري بلديات جنؤب الؤلية
‘ ايداع ملفاتهم لدى ديؤان الؤطني
األراضض -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ،م-ا يضض-ط-ر ه-ذا
األخ Òإلسضقاط حقهم ‘ اإلسضتفادة من
حّ- -ق اإلم- -ت- -ي- -از ف- -م- -ن ›م -ؤع 14963
مسض-ت-ث-م-ر ع-ل-ى مسض-ت-ؤى الؤلية اسضتقبل
ال- - - -دي - - -ؤان  14672م- - -ل - -ف - -ا و“ت
دراسضة  ،14574كما ”ّ تسضليم 14117
عقد امتياز ألصضحابه منذ مارسص ،2011
‘ ح Úيبقى  293مسضتثمر فÓحي
أاغلبهم من جنؤب الؤلية ‡ن تقاعسضؤا
‘ إايداع ملفاتهم ،فضض Óعن اŸلفات
اŸؤؤجلة بسضبب مشضاكل اإلرث ،أاين يقؤم
” اتخاذ قرار
الديؤان بإاعذارهم ومن ّ
إاسضقاط ا◊ق على أان تدخل اŸسضاحة
ضض -م -ن ف -ائضص األرضص وت -قسض -م بصض -ف -ة
قانؤنية عن طريق ÷نة ولئية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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منح عقود المتياز لـ  ٣٢0مشصروع ورفع كل العراقيل اإلدارية
تبسشة :خالد .ع
كشضف عطا الله مؤلتي وا‹ تبسضة ،خÓل جلسضة عمل جمعته بأاعضضاء الهيئة التنفيذية
ورؤوسضاء الدوائر ،عقب معاينته اŸيدانية لعدد من مشضاريع السضتثمار ببعضص بلديات الؤلية
عن خارطة طريق جديدة تهدف إا ¤تنشضيط القطاعات التي تشضهد اختÓلت ‘ تسضيÒها،
مؤؤكدا على وجؤب رصضد تطلعات وانشضغالت اŸؤاطن اŸلحة التي تسضتدعي سضرعة التكفل
ا◊قيقي بها ‘ شضفافية مطلقة.
كما دعا إا ¤العمل على تصضفية اŸلفات العالقة والتي بقيت حبيسضة أادراج اإلدارة ،وضضرورة
اŸرافقة والتنسضيق التام ومضضاعفة ا÷هؤد خدمة للصضالح العام ،مشضÒا إا ¤أان كل ذلك
سضيكؤن ﬁل متابعة دقيقة ويؤمية.
فقد أاو ¤السضيد عطا الله مؤلتي منذ تعيينه على رأاسص الؤلية ،أاهمية خاصضة إا ¤قطاع
السضتثمار على اعتبار أان الؤلية منطقة حدودية يقتضضي تدعيمها Ãزيد من اŸشضاريع
التنمؤية الكÈى وقد عرفت بداية Œسضيد اŸشضاريع السضتثمارية على أارضص الؤاقع حيث من
ب 320 Úمشضروع –صضلت على عقؤد المتياز سضجل  122مشضروع –صضل على رخصضة البناء
و 66مشضروعا ،انطلق ‘ اإل‚از بنسضب متفاوتة و 12مشضروعا دخل حيز النشضاط ،هذا
باإلضضافة إا ¤عدة مشضاريع ”ّ ا‚ازها على عقار ملك ألصضحابه.
و‘ هذا اإلطار تفقد وا‹ الؤلية اŸشضاريع اŸنطلقة ‘ اإل‚از سضؤاء تلك اŸسضتفيدة
ÓمÓك اÿاصضة للدولة أاوتلك التي ”ّ إا‚ازها على
من امتياز على األراضضي التابعة ل أ
ملكيات خاصضة ،على غرار العديد من بلديات الؤلية التي احتضضنت ﬂتلف اŸشضاريع
السضتثمارية ببكارية ،بؤ◊اف الدير ،بئر الذهب ،ا◊مامات والشضريعة ،ففي بلدية بكارية،
عاين والؤفد الؤلئي جملة من اŸشضاريع التي سضتعمل متى ”ّ ا‚ازها على فك العزلة عن
هذه البلدية وتؤف Òعدد من مناصضب الشضغل ،حيث وقف عند مزرعة لÎبية األبقار،
واŸن -ت -ظ -ر ت -دشض -ي -ن-ه-ا خÓ-ل شض-ه-ر ج-ان-ف-ي ا÷اري ،ب-ل-غت نسض-ب-ة ت-ق-دم اإل‚از ب-ه-ا ،%98
سضتخصضصص لÎبية األبقار وتؤف ÒاŸادة األولية لعدد من اŸصضانع إلنتاج ا◊ليب ،إا ¤جانب
إانتاج ﬂتلف مشضتقاته ،بهدف تدعيم السضؤق اÙلية والؤطنية بهذه اŸادة ا◊يؤية ،ثم
تؤجه Ÿعاينة مشضروع ا‚از وحدة لصضناعة األثاث «مؤؤسضسضة لؤؤي» والتي سضتعمل على –ؤيل
وصضناعة اÿشضب ذو النؤعية وا÷ؤدة العالية وتصضنيع ﬂتلف وحدات األثاث ،سضيمكن من
تؤظيف أازيد من  200عامل ،ليتفقد مشضروع ا‚از مذبح صضناعي للدواجن يسضعى بعد
ا‚ازه إا ¤تؤف Òاللحؤم البيضضاء بكميات كبÒة مؤجهة لÓسضتهÓك اÙلي والؤطني إا¤
جانب وحدة إلنتاج البيضص ،تعدت تكلفته اŸالية  95مليؤن دينار ،ومنه إا ¤تدشضﬁ Úطة
متعددة اÿدمات بذات البلدية ،أابدى إاعجابه بنؤعية وجؤدة األشضغال بها مشضّددا على
ضضرورة احÎام الشضروط وآاجال األشضغال.
وببلدية بؤ◊اف الدير ،عاين اŸسضؤؤول التنفيذي األول مشضروع منطقة النشضاط والتخزين
ا÷ديدة والتي –تؤي على  39قطعة أارضضية صضا◊ة لÓسضتغÓل ،اسضتفاد منها  26مسضتثمرا
إل‚از وŒسضيد مشضاريعهم ‘ أاقرب اآلجال ،ومنها أاكد على أاهمية تؤزيع مثل هذه اŸناطق
على كل بلديات الؤلية بهدف القضضاء على اŸركزية و“ك Úكل سضكان الؤلية من السضتفادة
Óنتاج الصضناعي ÿرسضانة اللياسضة ا÷اهزة
منها ،ثم وقف عند مشضروع ا‚از وحدة ل إ
واألعمدة الكهربائية والتي بلغت نسضبة األشضغال بها  ،%40حيث شضّدد مرة اخرى على ضضرورة
‚Óاز بهدف دخؤلها حيز اÿدمة قريبا لÓسضتفادة منها.
احÎام اآلجال اÙددة ل إ
ومن بلدية بئر الذهب ،أاكد وا‹ الؤلية على ضضرورة اسضتخدام اŸؤاد األولية اÙلية
اŸتؤفرة بكميات كبÒة ‘ ﬂتلف اŸناطق اŸنجمية إل‚از األجر والقرميد ،إا ¤جانب
إاعادة رسضكلة النفايات اÎŸتبة عنه واسضتخدامها من جديد ،وببلدية ا◊مامات ،ثّمن الؤا‹
اÛهؤدات اŸبذولة للرفع من نسضبة تقدم ا‚از مشضروع وحدة إلنتاج اŸياه اŸعدنية
واŸشضروبات الغازية ،والتي تناهز  60باŸئة حيث شضّدد على احÎام اŸقاييسص اŸعمؤل بها
حتى تصضبح عÓمة Œارية معÎف بها تنافسص نظÒاتها ‘ األسضؤاق العاŸية ،إا ¤جانب أامله
‘ اسضتخدام الفؤاكه اÙلية ‘ إانتاج العصضائر الطبيعية ،ثم تؤجه ا ¤مشضروع إل‚از Èﬂ
للتحاليل الطبية أاين وجه تعليماته للجهات الؤصضية لتسضهيل كافة اإلجراءات اإلدارية واŸالية
لتمك ÚاŸسضتثمرة اسضتكمال اŸشضروع لتعزيز هياكل القطاع الصضحي الذي طالب Ãضضاعفة
ا÷هؤد لضضمان التكفل الصضحي األفضضل باŸؤاطن.
اÙطة األخÒة من الزيارة كانت بلدية الشضريعة وبها أاشضرف وا‹ الؤلية على وضضع حجر
األسضاسص Ÿشضروع ا‚از عيادة بيطرية ،ثم عاين مشضروع ا‚از مركب سضياحي األشضغال
متؤقفة به ألسضباب متعّددة ،الشضيء الذي اسضتاء له الؤا‹ كثÒا مطالبا باسضتئناف األشضغال
فؤرا مع ا◊رصص على تؤسضعة حجم اسضتيعابه إا ¤جانب تزويده Ãسضبح ،ثم تلقى شضروحات
وافية حؤل مشضروع مؤسضع إلنتاج مؤاد البناء اŸقؤلبة وصضناعة الطÓء وإانتاج اŸؤاد الغذائية
اŸسضتخرجة من القمح الصضلب ،وهؤ اŸشضروع الذي أاثنى عليه وا‹ الؤلية واعتÈه ‰ؤذجا
اسض -ت -ث -م -اري -ا ن -اج -ح-ا ي-جب الق-ت-داء ب-ه ،وم-ن ثّ-م-ة زار مصض-ن-ع إلن-ت-اج آالت ال-تÈي-د وآالت
بÓسضتيكية للغسضيل «سضتار ليت» Ãدينة تبسضة ،وبه تلقى شضروحات حؤل سض Òهذا اŸركب
الصض -ن -اع -ي الضض -خ-م مشض-ددا ب-ؤج-ؤب زي-ادة نشض-اط-ه و–سض Úج-ؤدت-ه ،خ-اصض-ة وأان-ه ي-ن-افسص
العÓمات التجارية العاŸية ‘ ›ال األجهزة الكهرومنزلية.

التغطية بالغاز  ⁄تتجاوز  ٪ 60بالششلف

جمعية صصناع األمل توزع  50مدفأاة على العائÓت ببلدية بريرة

’زالت نسشبة التغطية بالغاز
الطبيعي بو’ية الششلف ضشعيفة ،ما
جعل السشكان يطالبون السشلطات
الو’ئية بالتحرك لتغطية العجز
اŸسشجل ورفع اŸعاناة عنهم ضشمن
الÈامج القطاعية وميزانية الو’ية
على غرار الو’يات اÛاورة.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

ت-ف-اق-مت األوضض-اع ب-اÛم-ع-ات السضكانية
جراء افتقارها لهذه اŸادة الضضرورية ما
لول عن
جعل قاطنيها يناشضدون اŸسضؤؤول ا أ
ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي -ذي ال -ن -ظ -ر إال -ي -ه -م قصض-د
التخلصص من معاناة البحث عن قارورات
لحؤال
غاز البؤتان ،خاصضة ‘ أاوقات سضؤء ا أ
ا÷ؤية حيث  ⁄تعد هذه الؤسضيلة كافية
لسضد الحتياجات اŸتعّددة يشضﬁ Òدثؤنا
بعدة بلديات و›معات سضكنية ،خاصضة تلك
القريبة من قنؤات التؤصضيل والتي تكلف
م -ي -زان-ي-ة ال-ؤلي-ة ،ك-م-ا ه-ؤ ا◊ال Ãن-ط-ق-ة
ك- -ؤان اŸع- -روف- -ة بـ «الشض -ط « ب -ب -ل -دي -ة واد
الفضضة.
ه -ذا وكشض -ف وا‹ الشض -ل -ف ع -ب -د ال-ل-ه ب-ن
منصضؤر خÓل خرجته لبلدية أابؤ ا◊سضن أان
النسضبة  ⁄تعد تتجاوز  60باŸائة خÓل سضنة
” بر›ة  5بلديات خÓل عام
 ،2017لذا ّ
 ،2018للرفع من قدرة التغطية والتي من
اŸقّرر أان تصضل إا 75 ¤باŸائة حسضب ذات
اŸسضؤؤول الؤلئي ‘ ،انتظار برامج أاخرى

من شضأانها القضضاء على هذا النقصص الذي
تعا Êمنه البلديات واÛمعات السضكانية
اÙيطة بالبلديات الكÈى.
” ا‚ازه ‘
ومن جهة أاخرى ،اعت Èما ّ
ه- -ذا اÛال ث- -م- -رة الÈام- -ج ال- -ت- -ن- -م- -ؤي -ة
اıصضصضة للؤلية ،باŸقابل  ⁄يبد رضضاه
عن التأاخر الذي عرفه القطاع بخصضؤصص
عمليات الربط والتؤصضيل والتي تأاثرت من
جهة أاخرى بتجميد اŸشضاريع من ا÷هات
اŸركزية كإاجراء م ّسص أاغلب الؤليات ،لكن
باŸقابل طمأان السضكان بتدارك الؤضضعية
‘ القريب العاجل .وباŸؤازاة مع الÈامج
لمل
اŸسضطرة ،كان لشضباب جمعية صضناع ا أ
م-ب-ادرة تسض-ت-ح-ق ال-تشض-ج-ي-ع وال-ت-ن-ؤيه ،حيث
انتقلت إا ¤منطقة “زقيدة النائية ببلدية
بريرة الريفية ،أاين بادرت بتؤزيع  50مدفاأة
ع -ل -ى ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -ؤزة ال -ت-ي عÈت ع-ن
ارتياحها وسضعادتها بهذه اŸبادرة الطيبة
لج-ت-م-اع-ي
ال -ت-ي ت-دخ-ل ضض-م-ن ال-تضض-ام-ن ا إ
ال -ذي م -ا ف -ت -ئت ت -ق -ؤم ب -ه ه -ذه ا÷م -ع -ي-ة
ال -نشض -ط -ة ل -ف -ائ-دة ال-ع-ائÓ-ت ال-ف-قÒة ال-ت-ي
ط- -اŸا اشض- -ت- -كت م- -ن ت- -ده- -ؤر أاوضض- -اع -ه -ا
لجتماعية القاسضية.
اإ
هذا وأاكد رئيسص ا÷معية رفقة أاعضضائها،
ع -ن رغ -ب -ت -ه ‘ ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ‡اث-ل-ة ‘
مناطقة فقÒة ـ يقؤل هؤؤلء اŸتطؤعؤن
با÷معية ـ التي تركت انطباعا طيبا لدى
سضكان اŸناطق الريفية حسضب تصضريحات
السضكان اÙتاج.Ú
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اŸغرب يعÎضس على إايفاد بعثة أا‡ية للمنطقة

إلبوليسصاريو –ذر من عودة إلتوتر للكركرإت
رفضس اŸغرب بشسكل قطعي طلب
’· اŸت-ح-دة إاي-ف-اد ب-ع-ثة
م-ن-ظ-م-ة ا أ
ت -ق -ن -ي -ة إا ¤ال -ك-رك-رات ب-ه-دف ح-ل
’زم- -ة ب- -ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ال- -ع -ازل -ة
ا أ
الواقعة بجنوب الصسحراء الغربية.
أوضص -ح أح -م -د ب -وخ-اري‡ ،ث-ل ج-ب-ه-ة
أل-ب-ول-يسص-اري-و Ãن-ظ-م-ة أأل· أŸت-حدة ‘
تصصريح ،أن ألبعثة أأل‡ية متضصمنة ‘
ألفقرة  3من لئحة ›لسس أألمن رقم
 2351أŸؤورخة ‘ سصنة  2017وألتي “دد
م -ه -م-ة أŸي-ن-ورسص-و أل-ت-ي ت-عÎف أن أزم-ة
ألكركرأت ““تث Òأسصئلة جوهرية مرتبطة
ب -وق -ف إأط Ó-ق أل -ن -ار وب -الت -ف-اق-ات ذأت
ألصصلة““ وتطالب من أألم Úألعام للمنظمة
أن ““يبحث سصبل حلها““.
ويذكر أن هذأ ألبند من ألÓئحة 2315
قد كان موضصوع مفاوضصات دأمت عدة
أيام على مسصتوى ›لسس أألمن ألذي قرر
Ãوأف- -ق- -ة أل- -ط- -رف Úأن ي -ب -حث أسص -ب -اب
وت -دأع -ي-ات خ-رق أŸغ-رب ل-وق-ف إأطÓ-ق
ألنار.
وأشصار بوخاري أنه ” أÿروج بعد ذلك
ب -ات -ف -اق ي-قضص-ي ب-إاي-ف-اد ب-ع-ث-ة ت-ق-ن-ي-ة إأ¤
أŸيدأن ،مضصيفا أنه بعد مرور شصهر عن
أŸصص-ادق-ة ع-ل-ى ألÓ-ئ-ح-ة ب-اشص-ر أل-ط-رف
ألصص- -ح -رأوي أتصص -الت م -ع أألم Úأل -ع -ام
Ÿن -ظ -م -ة أأل· أŸت -ح-دة وك-ذأ م-ع قسص-م
عمليات ألسصÓم وقسصم ألشصؤوون ألسصياسصية
بهدف تطبيق هذأ ألبند.
غ Òأن أŸغرب قد رفضس شصهر سصبتمÈ
ألفارط بشصكل قاطع طلب أألم Úألعام
وهو ألرفضس ألذي يشصكل حجة إأضصافية
ل -رغ-ب-ة أŸغ-رب ب-دف-ع أل-وضص-ع إأ ¤أل-ت-أازم
أك Ìفأاك.Ì
وأضص- - - -اف ب- - - -وخ - - -اري أن أل - - -رئ - - -يسس
ألصص -ح -رأوي وب -ه -دف ت -ف -ادي أل -تصص-ع-ي-د
باŸنطقة ،قد رأسصل بتاريخ  9ديسصمÈ
أل- -ف- -ارط أألم Úأل- -ع- -ام Ÿن- -ظ- -م -ة أأل·
أŸت -ح-دة ،أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس إلخ-ط-اره
بالوضصع بالكركرأت.
وأسصتطرد يقول إأن ألرئيسس غا‹ قد
أسص -ت -ل -م أمسس أألول ،رسص -ال -ة م -ن ألسص -ي -د
غوتÒيسصيعÎف أألم Úألعام أأل‡ي فيها
““بأاهمية حل مشصكل ألكركرأت ‘ إأطار
ألفقرة  3من لئحة ›لسس أألمن““.
وأبرز غوتÒيسس ‘ رسصالته إأ ¤ألرئيسس
ألصصحرأوي أن أقÎأح إأرسصال هذهالبعثة

إأ ¤أŸنطقة ألعازلة قد رحب بها من قبل
ألطرف ألصصحرأوي ألذي ع Èعن رغبته
‘ ألتعاون مع منظمة أأل· أŸتحدة من
أج -ل ت-ط-ب-ي-ق-ه وه-و أعÎأف ي-ع Úبشص-ك-ل
ضصمني أŸغرب كطرف يعيق عمل أأل·
أŸتحدة.

إجتماع مع كوهلر

وعرف ألوضصع Ãنطقة ألكركرأت تأازما
‘ أألي -ام أألخÒة ب -ع -د ورود م -ع -ل -وم -ات
تشص Òإأ ¤أإلب- -ق- -اء ع- -ل- -ى م- -رح- -ل -ة ““رأ‹
أف - -ري- -ق- -ي- -ا أي- -ك- -و رأسس““ أل- -ت- -ي سص- -ت- -عÈ
ألكركرأت.
وأرسصلت جبهة ألبوليسصاريو منذ ثÓثة
أيام سصيارتي شصرطة إأ ¤أŸنطقة من أجل
إأخطار أŸينورسصو بضصرورة أخذ ألتدأبÒ
أل Ó-زم -ة ل -ت -ف -ادي أل -تصص-ع-ي-د خÓ-ل ه-ذه
أŸرحلة من ألرأ‹ .ويعت Èألبقاء على
هذه أŸرحلة من ألرأ‹ Ãثابة أسصتفزأز
لسصيما وأن أŸنطقة تعد منطقة عسصكرية
Áنع فيها ‡ارسصة أي نشصاط مد.Ê
وب-اŸق-اب-ل تسص-ع-ى ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اريو
إليجاد حل لÓزمة حيث من أŸرتقب أن
ي -ج -ت-م-ع ق-ب-ل ن-ه-اي-ة شص-ه-ر ي-ن-اي-ر أ÷اري
أل -رئ-يسس أب-رأه-ي-م غ-ا‹ ب-اŸب-ع-وث أأل·
ه-ورسصت ك-وه-ل-ر ل-ب-حث ل سص-ي-م-ا مسص-ائ-ل
أل -ع -ب -ور أل -ت-ج-اري وم-ك-اف-ح-ة أıدرأت
باŸنطقة.

تأاكيد إلتعاون

وأك -دت ج -ب -ه -ة أل-ب-ول-يسص-اري-و ت-ع-اون-ه-ا
 ·ÓأŸتحدة
““ألصصادق““ مع أألم Úألعام ل أ

أاŸانيا

مÒكل تؤوكد ضصرورة إإلسصرإع ‘ تشصكيل حكومة جديدة
’Ÿان -ي -ة أا‚ي،Ó-
أاك -دت اŸسس -تشس -ارة ا أ
أامسس ،أاه -م -ي -ة ال -ت -وصس -ل ’ت-ف-اق بشس-أان
تشس -ك -ي -ل ح-ك-وم-ة ج-دي-دة ‘ بÓ-ده-ا ‘
’ج-ال ،حسس-ب-م-ا ذك-رت-ه مصس-ادر
أاق -رب ا آ
إاعÓمية.
وقالت مÒكل خÓل بدء مفاوضصات تشصكيل
أئتÓف حاكم ›ددأ ب Úأل–اد أŸسصيحي
ب-زع-ام-ت-ه-ا وأ◊زب ألشصÎأك-ي أل-دÁق-رأطي
ع -ن أع -ت -ق -اده -ا ب-أان-ه Áك-ن أل-ن-ج-اح ‘ ه-ذه
أŸشصاورأت وأŸفاوضصات ،مؤوكدة أنها سصوف
ت- -خ- -وضس أŸب -اح -ث -ات ب -ت -ف -اؤول وأن -ه -ا ع -ل -ى
أسصتعدأد لقبول ألعمل أŸشصÎك للوصصول إأ¤
نتيجة جيدة.
وعلى ألرغم من إأعÓن ألشصركاء أÙتملÚ
أن -ه-م سص-ي-ب-اشص-رون ه-ذه أÙادث-ات أل-ت-ي م-ن
أŸقرر أن تسصتمر خمسصة أيام““ ،بتفاؤول““ يتوقع
أن Œري أŸناقشصات ‘ أجوأء من ألتوتر
خصصوصصا بشصأان ألسصياسصة أŸتعلقة بالهجرة.
وأوضصحت ““سصوف نعمل بشصكل سصريع قدر
أإلمكان وبشصكل مكثف للغاية““ ،مشصÒة إأ ¤أنه
سصيتم أألخذ ‘ ألعتبار خÓل أŸباحثات أن
أŸوأطن ‘ ÚأŸانيا يتوقعون من أألوسصاط
ألسصياسصية ح ÓللمشصكÓت أŸطروحة.
ك -م -ا شص -ددت ع -ل -ى أن ح -زب-ه-ا أŸسص-ي-ح-ي
ألدÁقرأطي يخوضس أŸباحثات بهدف توفÒ
أŸقومات ألÓزمة لتشصكيل حكومة مسصتقرة
دأع- -ي- -ة إأ ¤ضص- -رورة وضص- -ع أألسصسس ألÓ- -زم -ة
لتوف Òإأمكانية موأصصلة ألعيشس بشصكل جيد ‘
رخ -اء خ Ó-ل أل-عشص-رة أع-وأم أل-ق-ادم-ة وك-ذلك
إأمكانية ألعيشس ‘ أمان و‘ دÁقرأطية““.
وأك - -دت ع - -ل - -ى أن- -ه ““ل Áك- -ن م- -وأج- -ه- -ة
ألتحديات ‘ ألعا ،⁄إأذأ  ⁄يتم ألتعاون دأخل
أوروبا ع Èألسصيطرة على ألهجرة وتنظيمها

وحفظ ألسصÓم وتأام Úألرخاء““.
ي -ذك -ر أن مÒك -ل ف -ازت ‘ شص-ه-ر سص-ب-ت-مÈ
أŸاضصي بالنتخابات ألتشصريعية للمرة ألرأبعة
ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ وأُع -ي -د أن -ت -خ -اب -ه-ا مسص-تشص-ارة
ألŸانيا ،ومنذ ذلك ألتاريخ تعÌت مسصاعي
تشصكيل حكومة أئتÓفية ‘ ألبÓد بعد رفضس
حزب أل–اد أŸسصيحي ألشصÎأكي ألدخول
‘ –الف مع أ◊زب ألدÁقرأطي أŸسصيحي
ل -تشص-ك-ي-ل أ◊ك-وم-ة أ÷دي-دة ل-ت-ب-اي-ن م-وأق-ف
أ◊زب Úبشصأان ألعديد من أŸلفات من بينها
ألهجرة.
وأخفقت مÒكل ‘ نوفم ‘ Èألتوصصل إأ¤
أرضص- -ي -ة ت -ف -اه -م م -ع دع -اة ح -م -اي -ة أل -ب -ي -ئ -ة
وألليÈألي .Úولتشصكيل سصلطة تنفيذية “لك
أغلبية ‘ ›لسس ألنوأب ⁄ ،يعد أمامها سصوى
أل - -ت - -ح - -ال- -ف ›ددأ م- -ع أ◊زب ألشصÎأك- -ي
ألدÁقرأطي ،وهو أ◊ل أŸفضصل لديها.
أما أ◊زب ألشصÎأكي ألدÁقرأطي فهو
منقسصم حول أÿطوأت ألوأجب أتباعها ،إأذ
يفضصل كث Òمن أعضصائه ألبقاء ‘ أŸعارضصة
ب- -ع- -د أل- -ه- -زÁة أل- -ت- -ي ◊قت ب- -ح- -زب- -ه -م ‘
ألن- -ت- -خ- -اب -ات ،وي -خشص -ون أن ي -وأج -ه أ◊زب
ت- -ه -دي -دأ ل -وج -وده ك -م -ا ‘ ف -رنسص -ا ‘ ،ح -ال
مشصاركة جديدة مع أÙافظ ‘ Úأ◊كومة.

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

ومبعوثه ألشصخصصي من أجل ألتوصصل إأ¤
حل سصلمي عادل على أسصاسس أحÎأم حق
ألشصعب ألصصحرأوي غ Òألقابل للتصصرف
‘ تقرير أŸصص ÒوألسصتقÓل و«ألتزأمها
ألتام““ ‘ هذأ ألسصياق Ãقتضصيات أتفاق
وقف أطÓق ألنار.
وأك-دت أ÷ب-ه-ة ،حسص-ب-م-ا ن-ق-ل-ه أŸوقع
ألخباري (ألصصحرأوي) ،أمسس ،أن ألتوتر
أ◊ا‹ ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ن-ط-ق-ة أل-ك-ركرأت
إأ‰ا ي- -ع- -ود ““بشص- -ك- -ل ك- -ام- -ل““ إأ““ ¤أÿرق
أŸغربي ألسصافر لتفاق وقف إأطÓق ألنار
وألتفاقية ألعسصكرية رقم  1من خÓل فتح
مع Èبشصكل أحادي أ÷انب ‘ منطقة
نزأع على مسصتوى ألكركرأت وأإلمعان ‘
ألتعنت ورفضس تطبيق قرأر ›لسس أألمن
 2153وهو ما Œلى ‘ رفضس ألطرف
أŸغ-رب-ي أŸت-ك-رر أسص-ت-ق-ب-ال ب-ع-ث-ة خÈأء
أ‡ية إأ ¤أŸنطقة““.
وأك -دت أل -ب -ول-يسص-اري-و ‘ ،ب-ي-ان ن-ق-ل-ت-ه
وك -ال -ة أألن-ب-اء ألصص-ح-رأوي-ة (وأصس) ““أن-ه-ا
ليسصت بصصدد ألقيام بأاي عمل من شصأانه
زيادة ألتوتر ‘ منطقة ألكركرأت ،مشصددة
على أنه ““ل يسصتقيم إأطÓقا أ◊ديث عن
وجود طريق Œاري يع Èمنطقة عازلة
ﬁظورة على ألطرف.““Ú

السسويد

إصصابة شصخصص ‘ Úإنفجار
خارج ﬁطة إÎŸو
أصصيب شصخصصان ،أحدهما إأصصابته خطÒة،
جرأء أنفجار وقع ،أمسس ،خارج ﬁطة مÎو
أن- -ف- -اق ‘ ج- -ن- -وب أل- -ع- -اصص- -م- -ة ألسص -وي -دي -ة
سصتوكهو.⁄
وقالت مصصادر أمنية سصويدية ،إأن أنفجارأ
وقع Ãحطة فاربي جارد ‘ حاضصرة هودينغ
ألتي تبعد نحو  11كيلومÎأ إأ ¤أ÷نوب من
سصتوكهو ،⁄عندما ألتقط شصخصس ما أ÷سصم
أل- -ذي أن- -ف- -ج -ر ،حسص -ب -م -ا ذك -ر أل -ت -ل -ف -زي -ون
ألسصويدي.
وق - -ال رئ - -يسس إأدأرة أإلط - -ف - -اء أÙل - -ي - -ة
للتلفزيون ألسصويدي ““أسصتخدم شصخصس نوعا
من أŸتفجرأت وهذأ كل ما نعرفه““.
وأضصاف أŸصصدر ذأته ،أن فرق ألشصرطة
وأألط- -ب- -اء وصص- -ل- -وأ Ÿك- -ان أ◊ادث ،وق -امت
ألشص- -رط- -ة ب- -ت- -ف- -ت- -يشس أŸن -ط -ق -ة أÙي -ط -ة
ب-اÙط-ة وف-رضصت ع-ل-ي-ه-ا ط-وق-ا ب-ع-د دع-وة
ف -رق -ة أب -ط -ال م -ف -ع -ول م -ت -ف -ج-رأت ل-ل-ق-ي-ام
بالتحقيق.
وق - -ال أŸت - -ح - -دث ب - -اسص - -م ألشص - -رط- -ة ‘
سص- -ت -وك -ه -و ⁄سص -ف-Úأي -رك أولسص -ون ل -وك -ال -ة
فرأنسس برسس ““بحسصب شصهود عيان ،ألرجل
أل -ت -ق -ط غ -رضص -ا ع -ن أألرضس أن -ف-ج-ر ف-ورأ““،
وذكرت صصحيفتا ““أكسصÈسصن““ و«أفتونبÓديت““
أن أ÷هاز ألذي أنفجر قد يكون قنبلة.
وقالت ألشصرطة لوكالة أنباء «تي.تي» ،إأن
أŸصص -اب Úرج -ل ‘ ألسص -ت -ي -ن -ي -ات م -ن ع-م-ره
وسص -ي -دة ‘ أألرب -ع -ي -ن -ي-ات وه-م-ا زوج-ان و”
نقلهما إأ ¤أŸسصتشصفى ،وبحسصب تقارير ،فإان
حالة ألرجل خطÒة ‘ ح ⁄ Úتتب Úحالة
أŸرأة.
وق -ال سص -ي -ف Úإأريك أولسص -ون م -ن شص -رط -ة
سصتوكهو ⁄للصصحفي ،Úإأنه ل يسصتطيع –ديد
نوع أŸادة أŸتفجرة أو حجم قوة ألنفجار
ل -ك -ن -ه ق -ال إأن -ه ك -ان ق -وي -ا Ãا ي -ك -ف-ى ل-ن-ق-ل
ألزوج Úللمسصتشصفى ،مضصيفا ““أنه ليسس هناك
أي عنصصر يشص Òإأ ¤أن ألعمل إأرهابي““.
و” إأخÓء ﬁطة فاربي جارد وإأغÓق
مÎو سصتوكهو ⁄جزئيا وتعمل حافÓت بديلة
على ألطريق ألوأقع على أÿط أŸتضصرر.

ألعدد
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فلسصط Úسصتطلب إلعضصوية إلكاملة بالأ· إŸتحدة
قال عضسو اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
التحرير الفلسسطينية ،أاحمد ›د’،Ê
إان ال - -ق - -ي - -ادة ال - -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة Œري
’م- - -ن
مشس- - -اورات م- - -ع أاعضس- - -اء ›لسس ا أ
ال - -دو‹ ل - -ت - -أام Úال - -تصس - -ويت لصس - -ال- -ح
مشس-روع ق-رار ،سس-ت-ق-دم-ه ل-نيل فلسسطÚ
’· اŸتحدة.
صسفة عضسوية كاملة با أ
قال ›دل““ Êل يوجد بعد تاريخ ﬁدد
لذلك ،سصيتم تقد ËأŸشصروع بعد ألنتهاء من
أŸشص -اورأت ل -ت -أام Úأل -ع -دد أل -ك -ا‘ ل -ت -ق-دË
أŸشص -روع ،رغ -م إأدرأك -ن -ا أŸسص -ب -ق إلم -ك-ان-ي-ة
أسصتخدأم ألفيتو أألمريكي““.
وَأضص -اف““ :ب -ع -د أل -ف -ي -ت -و أŸرج -ح ه -ن -اك
مشصروع ثانٍ ‘ ›لسس أألمن ،وسصيتبعه ثالث
ورأبع وسصنكرره مرأت عدة حتى ُيمل منا““.
ويسص -ت -وجب ألنضص-م-ام إأ ¤أأل· أŸت-ح-دة
كـ«دولة عضصو““ تأاييد ألقرأر من قبل  9أعضصاء
من ب Úألدول › ‘ 15لسس أألمن ألدو‹،
شصرط عدم أسصتخدأم ألفيتو من قبل عضصو أو
أك Ìمن ألدول أÿمسس دأئمة ألعضصوية.
وك -انت ف -لسص -ط Úق -د حصص-لت ع-ل-ى عضص-و
مرأقب ‘ أأل· أŸتحدة ‘ ألعام ،2012
حيث صصوتت  138دولة لصصالح مشصروع ألقرأر
‘ حينه.
وك-ان وزي-ر أÿارج-ي-ة أل-ف-لسص-ط-ي-ني رياضس
أŸالكي ،قال ‘ وقت سصابق ،أمسس ،إلذأعة
صصوت ““فلسصط ““Úألرسصمية ،إأن أأليام ألقادمة
سصتشصهد –ركات فلسصطينية ردأ على قرأر
أل- -رئ- -يسس أألم- -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رأمب بشص -أان
أل - -ق- -دسس ع- -ل- -ى أŸسص- -ت- -وي- -ات ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة
وألدبلوماسصية وألقانونية.
وأشص- -ار إأ ¤أن ““ك- -ل أألب -وأب سص -ت -ق -رع م -ن
›لسس أألم -ن ،وﬁك -م -ة أ÷ن -اي -ات أل-دول-ي-ة
وغÒها““.
وكان ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب ،قد
أع - -ل - -ن ‘  6ديسص - -م ÈأŸاضص - -ي ،ألعÎأف
بالقدسس (بشصقيها ألشصرقي وألغربي) عاصصمًة
لÓحتÓل أإلسصرأئيلي ،ونقل سصفارة بÓده من
تل أبيب إأ ¤أŸدينة أÙتلة.

وقال بسصام ألصصا◊ي ،رئيسس حزب ألشصعب
ألفلسصطيني (أحد أحزأب منظمة ألتحرير) إأن
ألقيادة ألفلسصطينية تنطلق ‘ موأجهة قرأر
أإلدأرة أألمريكية من منطلق أعÎأف أأل·
أŸتحدة بدولة فلسصط.Ú
وأضص- -اف““أل- -قضص -ي -ة أŸرك -زي -ة ه -ي إأن -ه -اء
ألح -ت Ó-ل ،وإأق -ام -ة أل -دول -ة أل -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة
أŸسص -ت -ق -ل -ة وع -اصص -م-ت-ه-ا أل-ق-دسس ألشص-رق-ي-ة،
وضصمان حق عودة ألÓجئ.““Ú

إصصابة شصاب فلسصطيني
أصص -يب شص -اب ف -لسص -ط -ي-ن-ي ب-ج-روح ،أمسس،
خ Ó- -ل م - -وأج - -ه - -ات م - -ع ق - -وأت ألح- -تÓ- -ل
أإلسصرأئيلي قرب مدينة رأم ألله وسصط ألضصفة
ألغربية أÙتلة.
وذكرت وكالة أألنباء ألفلسصطينية (وفا) أن
شصابا أصصيب بجروح جرأء إأصصابته برصصاصصة
معدنية مغلفة باŸطاط أطلقها عليه جنود
ألحتÓل خÓل موأجهات دأرت ب Úشصبان
وقوأت ألحتÓل عند أŸدخل ألغربي ÷امعة
بÒزيت.
وك- -انت ق- -وأت ألح -ت Ó-ل أق -امت ح -اج -زأ
عسصكريا عند أŸدخل ألغربي للجامعة ،حيث
دأرت موأجهات أطلق خÓلها جنود ألحتÓل
ق -ن -اب -ل أل -غ -از أŸسص -ي -ل ل -ل -دم-وع وأل-رصص-اصس
أŸعد ÊأŸغلف باŸطاط.

خلفت  22قتي Óوعشسرات اŸعتقلÚ

إ◊رسس إلثوري يعلن إخماد إلحتجاجات
ق- -ال ا◊رسس ال- -ث- -وري
’يرا ،Êأامسس ،إان شسعب
ا إ
’م- - -ن
ال- - -بÓ- - -د وق- - -وات ا أ
“ك - - -ن - - -وا م - - -ن إاخ - - -م- - -اد
اضسطرابات أاثارها أاعداء
أاج- -انب ،ف- -ي- -م- -ا اج- -ت -م -ع
الŸÈان م - - - -ع مسس - - - -ؤوولÚ
أام- -ن- -يŸ Úن- -اقشس- -ة أاق- -وى
–د ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-دي-نية
‘ البÓد منذ عام .2009
قال أ◊رسس ‘ بيان نشصر
ع-ل-ى م-وق-ع-ه أإلخ-ب-اري على
أألنÎنت «سص - - -ب- - -اه ن- - -ي- - -وز»،
““ألشص - -عب أل - -ث - -وري أإلي- -رأÊ
وعشص -رأت أآللف م -ن ق -وأت
أل -ب -اسص -ي -ج وألشص -رط-ة ووزأرة
ألسصتخبارأت كسصروأ سصلسصلة
ألضص-ط-رأب-ات أل-ت-ي صص-ن-عتها
بلدأن أجنبية““.
وق-ال أل-ت-ل-ف-زيون ألرسصمي
إأن ألŸÈان ع - -ق - -د ج - -لسص - -ة
م- -غ- -ل- -ق- -ة ،أمسسŸ ،ن- -اقشص- -ة
ألضص- -ط- -رأب- -ات م- -ع وزي- -ري
أل -دأخ -ل -ي -ة وألسص -ت -خ -ب-ارأت
وقائد ألشصرطة ونائب قائد
أ◊رسس ألثوري.
و‘ ت - -لك أألث - -ن- -اء ن- -ظ- -م
م-ؤوي-دون ل-ل-ح-ك-وم-ة مسصÒأت
لليوم أÿامسس ردأ على أكÈ
أح - -ت - -ج - -اج- -ات م- -ن- -اهضص- -ة
ل-ل-ح-ك-وم-ة م-ن-ذ أضص-ط-رأب-ات
وأسص - -ع- -ة أل- -ن- -ط- -اق ‘ 2009
بسص- - -بب م - -زأع - -م ب - -ت - -زوي - -ر
ألنتخابات ألرئاسصية.
وبث أل-ت-ل-ف-زي-ون أل-رسص-مي
ل-ق-ط-ات ح-ي-ة م-ن أŸسصÒأت
‘ ع- -دة م- -دن م- -ن ب- -ي- -ن- -ه -ا
شص-ه-رك-رد أل-ت-ي أح-تشص-د فيها
أŸئ- - -ات وه - -م ي - -ح - -م - -ل - -ون
أŸظÓ- - -ت وسص - -ط ه - -ط - -ول
ألثلوج بغزأرة.
وه - -ت - -ف أŸت - -ظ - -اه- -رون
بشص - -ع - -ارأت م - -ن - -ه- -ا ““أŸوت
ألمÒكا““ و«أŸوت إلسصرأئيل““
و«أŸوت لÈيطانيا““ و«أŸوت
ŸثÒي ألفتنة““.
وق-ال مسص-ؤوول-ون إأي-رأن-يون

إأن  22شصخصصاً لقوأ حتفهم
كما ” ألقبضس على أك Ìمن
ألف ‘ أك Ìمن أسصبوع من
ألحتجاجات.
وأمتدت ألقÓقل إأ ¤أكÌ
م - -ن  80م -دي -ن -ة وب -ل-دة ‘
ألريف وشصارك فيها آألف من
ألشصبان وأبناء ألطبقة ألعاملة
أل - -غ - -اضص - -ب Úم - -ن أل - -فسص - -اد
وألبطالة وألفجوة أآلخذة ‘
ألتسص- - - -اع ب Úأل- - - -ف- - - -ق- - - -رأء
وأألغنياء.
وقال سصكان ‘ عدد من
أŸدن إأن ألح- - -ت - -ج - -اج - -ات
أنحسصرت ‘ أأليام أŸاضصية
ب - -ع- -د أن ك- -ث- -فت أ◊ك- -وم- -ة
ح- -م -ل -ت -ه -ا ع -ل -ى أÙت -جÚ
ب- - - -إارسص- - - -ال ق - - -وأت أ◊رسس
ألثوري لعدد من أألقاليم.
وأظ-ه-رت ل-ق-ط-ات ف-ي-دي-و
نشصرت على موأقع ألتوأصصل
ألجتماعي ‘ وقت متأاخر
من مسصاء ألسصبت وجودأً أمنياً
مكثفًا ‘ مدن منها خرم آأباد
‘ جنوب غرب إأيرأن.
وشصارك ‘ ألحتجاجات
عدد كب Òمن ألشصبان وألعمال
وأب-ن-اء أل-ط-ب-ق-ة ألوسصطى من
أŸت- -ع- -ل -م Úأل -ذي -ن شص -ك -ل -وأ
أسص -اسس أل -ت -م -رد أإلصصÓ-ح-ي
قبل نحو عقد.
ون-ق-لت وك-ال-ة أ÷م-ه-وري-ة
Óنباء
أإلسصÓ-م-ي-ة أإلي-رأن-ي-ة ل أ

عن متحدث باسصم ألشصرطة
ق- -ول- -ه إأن أغ- -لب أŸع -ت -ق -لÚ
““ُغ - -رر ب - -ه - -م““ ل - -ي - -نضص - -م - -وأ
لÓ- - -ضص- - -ط - -رأب - -ات وإأن - -ه ”
أإلفرأج عنهم بكفالة وأضصاف
““ل -ك -ن ألسص -ل-ط-ات أل-قضص-ائ-ي-ة
أحتجزت قادة ألضصطرأبات
‘ ألسصجن““.
وق- - -ال مسص- - -اع - -د رئ - -يسس
ج- -ام- -ع- -ة ط- -ه- -رأن ل -لشص -ؤوون
ألثقافية وألجتماعية ›يد
سصرسصنكي إأن أ÷امعة شصكلت
÷ن -ة Ùاول -ة أل -ت -وصص-ل أإ¤
مصص Òط-ل-ب-ة أع-ت-ق-ل-وأ خÓ-ل
ألضصطرأبات.
و‘ تصصريح منفصصل قال
ن - -ائب ب- -رŸا Êإأن ن- -ح- -و 90
طالباً معتقلون 10 ،منهم ل
يعرف مكانهم.
ون- -ق- -لت وك- -ال- -ة أل- -ع -م -ال
Óن - -ب - -اء ع- -ن
أإلي - -رأن - -ي - -ة ل  - -أ
ألسصياسصي أإلصصÓحي ﬁمود
صصادقي قوله ““فيما يبدو أن
أل-ع-دد أإلج-م-ا‹ ل-ل-م-ع-ت-ق-لÚ
هو نحو  .90هناك  10طلبة
م- -ن ج- -ام- -ع- -ات ‘ ط- -ه -رأن
ومدن أخرى ‘ موأقع غÒ
معروفة ..و ⁄يعرف بعد أي
جهة أعتقلتهم““.
ول -دى إأي -رأن ع-دة أج-ه-زة
أم- -ن- -ي- -ة وي- -ق- -ول سص- -ك- -ان إأن
ألسصلطات ل تعلن ‘ ألعادة
عن ألعتقالت على ألفور.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ٠٨جانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٠ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٣٦
ا أ
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لمازيغية  ..الرهانات والتأاسضيسس
الكادÁية الوطنية للغة ا أ

إايجاد لغة وطنية مؤوسصسصة علميا وأاكادÁيا مكسصب جيد
القيام بعمل إاعÓمي موازاة
م ـع األكـ ـ ـادÁي لتفـ ـ ـادي
صص ـ ـراع اŸتـ ـ ـغÒات

لمازيغية إا ¤الÎاث الكتابي
@ البحث عن وسضيلة تواصضل واحدة لنقل الثقافة ا أ
@ خصضوصضيات لغوية لكل متغ Òلسضا Êداخل اللغة الواحدة
@ إاشضراك كل اŸتغÒات ضضروري ÿلق وسضيلة تواصضل موحدة
لولويات
لمازيغية من كل مناطق أاو ¤ا أ
@ جمع مفردات ا أ

كلمة العدد

التيفيناغ يجمعنا
خطوة ايجابية يجب تثمينها ودعمها
حتى ترسسو على بر آامن ،يضسمن لها
الدÁومة والبقاء الطويل ،بعيدا عن
لفكار الشسمولية
السسياسسوية الضسيقة ،وا أ
ال -تسس -ل -ط -ي-ة ،ال-ت-ي ل ت-زي-د ال-وضس-ع إال
ت -ع -ف -ن -ا و“ارسس القصس -اء ل -ك-ل م-اه-و
ج -ام -ع ،لي -خ-دم اŸصس-ل-ح-ة اŸشسÎك-ة
للوطن وحاضسر المة وماضسيها.
إان اقرار إانشساء الكادÁية الوطنية للغة
لم- - -ازي- - -غ- - -ي- - -ة م- - -ن ط- - -رف رئ - -يسس
اأ
نور الدين لعراجي
ا÷مهورية ،يأاتي ‘ ظروف سسلسسة ،ل
هي بالسستثنائية ول بالزماتية ول بالسسياسسية ا◊رجة ،بل ان هذه

لخÒة ،أاي الظروف سسوف تكون دافعا وحافزا للعمل على تطوير
اأ
ه -ذه اŸنشس -أاة ودع -م-ه-ا ب-ك-ل الل-ي-ات واÈÿات ل-ت-ط-وي-ر ال-ت-واصس-ل
وتأاهيل اللغة باعتبارها وسسيلة التصسال ،تضسمن النتقال ا÷يد من
ا◊الة الشسفوية ا ¤الوضسعية الكتابية الدائمة.
ا◊ديث ع -ن اك -ادÁي -ة ل -يسس ه -و ن -فسس -ه ا◊ديث ع -ن اÙاف -ظ -ة
السسامية لÓمازيغية التي اقتصسر دورها على ﬁطات معينة ل
لكادÁية،
ترتقي ان تكون بالشسكل الذي سسوف تنشسأا من أاجله ا أ
ب -اع -ت -ب -اره -ا ت -أات -ي ‘ سس -ي -اق اŸصس -ط -ل -ح الك -ادÁي أاي ال -ع -ل -م-ي
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ،اÿاضس-ع ل-ل-ت-ج-رب-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-دراسس-ات البحثية ‘
اللسسانيات والنÌبولوجيا.
ت-ن-اول اŸسس-أال-ة م-ن م-ن-ظ-وره-ا الضس-ي-ق إا ¤أاف-ق-ه-ا ال-ع-ل-م-ي ال-واسس-ع
ووضسعها ‘ ﬂابر علمية ب Úاسساتذة جامعي Úولغوي Úولسساني Úهو
ضس-م-ان ل-دÁوم-ة ال-ل-غ-ة وال-ت-أاسس-يسس ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-غة وطنية أامازيغية
جامعة دون اية خلفيات ترهن اŸشسروع وتضسعه ‘ تكهنات Áكنها
الثأار منه كمشسروع حضساري وإا‚از تاريخي مشسÎك ب Úكل جهات
ال -وط-ن سس-واء ،الشس-اوي-ة اŸي-زاب-ي-ة ،الشس-ل-ح-ي-ة ال-ت-ارڤ-ي-ة ،ال-ورڤ-ل-ي-ة،
لن كل هذا الزخم يشسكل التنوع والفسسيفسساء اŸميزة ‘
القبائلية ،أ
لمكانيات الÓزمة
لمر مرتبط بتوف Òا إ
ماضسينا وثقافتنا العتيقة ،وا أ

ل‚اح هذا اŸشسروع
والدعم الضسروري من قبل ا÷هات الوصسية إ
الهام ‘ اŸيدان.
وي -ب -ق -ى أاه -م شس -يء ‘ ا‚اح ه -ذا اŸشس -روع ال -ع -ودة إا ¤ال -ك -ت -اب -ة
لم-ر ي-ت-ط-لب
لصس-ل واŸن-ب-ع ،وا أ
لن-ه ا أ
اŸقÎح-ة ب-ح-رف ال-ت-ي-ف-ي-ن-اغ أ
لجيال وأاجيال ،أاو ‘ حالة اخرى اللجوء إا ¤العربية
البحث الطويل أ
باعتبارها لغة وطنية ورسسمية ‘ ا÷زائر ودخول أاية لغة أاخرى هو
تهديد Ÿركزية ﬂرجات الحرف ان  ⁄نقل أاصسولهاÃ ،عنى منبعها
ا◊قيقي ،لذلك يتطلب ا◊ذر ‘ مثل هذه ا◊الت العصسيبة اŸهمة
لكادÁية.
‘ تاريخ ا أ
لمازيغية تعايشست مع
وهناك اعتبارات أاخرى من بينها ان اللغة ا أ
اللغة العربية Ÿدة  14قرنا وعليه أاخذ هذا البعد التاريخي ‘
ا◊سسبان مهم جدا ‘ التعامل معها بشسكل أاقرب من غÒها.
لن
لحوال اللجوء إا ¤أاية لغة أاخرى أ
بالتا‹ ل Áكن ‘ أاي حال من ا أ
لخرى ،حتى وان أاراد البعضس التمسسك
لمازيغية سسبقت اللغات ا أ
اأ
لقرب نتيجة وجود أارضسية ،وهنا يتطلب
با◊رف الÓتيني هو ا أ
وضسع اليات رقابة وانتباه حذر ،من أاي تسسلل مشسبوه Ÿفردات غريبة
ع-ل-ى أام-ازي-غ-ي-ت-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ،ف-ه-ي ل-غ-ة واح-دة ع-ل-ى ال-رغ-م من البعد
ا÷غرا‘ والنفصسال الظاهري ب Úالناطق Úبها.
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الكادÁية الوطنية للغة المازيغية  ..الرهانات والتأاسصيسس

إايجاد لغة وطنية مؤوسصسصة علميا وأاكادÁيا مكسصب جيد
‘ انتظار الوصصول إا ¤صصيغة مّوحدة

لك -ادÁي -ة ال -وط-ن-ي-ة
سص -ب -ق ا◊ديث ع -ن ا أ
لمازيغية ،مبادرات عديدة لÎقية
للغة ا أ
هذه اللغة ،حتى قبل دسصÎتها واعتبارها
رسص- -م- -ي- -ة ،وŒل- -ى ذلك ‘ إادراج- -ه- -ا ضص -م -ن
الÈنامج الدراسصي الوطني .ولكن تدريسس
ه -ذه اŸادة واج -ه ›م-وع-ة م-ن ال-ع-راق-ي-ل،
لعل من أاهمها تعدد متغÒات هذه اللغة،
وك -ذا ط -رائ -ق ك -ت -اب -ت -ه -ا ،وه-و م-ا سص-ن-ح-اول
ع -رضص -ه بشص -ك -ل وج -ي -ز م -ن خ Ó-ل اŸن -اه -ج
الدراسصية ومواضصيع المتحانات الرسصمية.
أاسصامة إافراح

ك -ان شض-ه-ر أك-ت-وب-ر  1995م-وع-دأ ل-ف-ت-ح ع-دد م-ن
أألقسض -ام أل -ن -م -وذج-ي-ة ‘  16ولي-ة ل-ت-ع-ل-ي-م أللغة
أألمازيغية ،ومن أجل ذلك ” توظيف نحو  200من
أŸع - -ل - -م ÚأقÎح- -ت- -ه- -م أÙاف- -ظ- -ة ألسض- -ام- -ي- -ة
Óم -ازي -غ -ي -ة ،ق -ادم Úم -ن أ÷م-ع-ي-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة
ل -أ
أألمازيغية أو من مادتهم ألتعليمية أألصضلية ،وكذأ
بعضس أ◊امل Úلشضهادة ألليسضانسس.
‚د م-ن-ه-اج أل-ل-غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة (ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة)
أÿاصس ب -السض -ن -ة أل -ث -ان -ي -ة م-ت-وسض-ط ،ي-ت-ط-رق إأ¤
أألمازيغية ومتغÒأتها أللغوية وألكتابية ،ونقرأ فيه
أن «إأعدأد أي برنامج للغة أألمازيغية ‘ هذه
أŸرحلة من ألتكّفل باŸادة ل بّد أن يأاخذ ‘
ألع -ت -ب -ار خ -مسس م -ت -غÒأت ل -غ -وي -ة ع -ل -ى أألق-ل:
ألقبائلية وألشضاوية وأŸيزأبية وألشضنوية وألÎقية».
ي -ت-م –ري-ر أŸضض-ام ÚأŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸادة ن-فسض-ه-ا
وألتي ل تختلف كثÒأ من متغÒة لغوية إأ ¤أخرى،
على غرأر أŸصضطلحات ألبيدأغوجية وألتعليمية
وأل-ن-ح-وي-ة وألصض-رف-ي-ة ،ي-ت-م –ري-رها باألمازيغية،
«مع أألخذ ‘ ألعتبار بعضس ألختÓف ‘ ألصضوت

أللغوي أ÷هوي  /وكذأ قوأعد
ألكتابة با◊روف ألعربية وألّÓتينية وألتيفيناغ «.
ولعّل هذه ألنقطة أألخÒة سضتكون من أولويات
أألكادÁية ألوطنية للغة أألمازيغية ،ألتي سضتنشضأا
ع- -ن ق- -ريب .ف -الخ -ت Ó-ف ب Úه -ذه أألب -ج -دي -ات
أل-ثÓ-ث أسض-ت-ل-زم ألع-ت-م-اد ع-ل-ى ج-دول ل-ل-م-ق-ارنة
ب-ي-ن-ه-ا ،ع-ل-م-ا ب-أان «ت-ع-ل-ي-م أألم-ازي-غ-ي-ة ح-ال-ي-ا ي-ت-م
ب -ا◊روف أل Ó-ت -ي -ن -ي -ة أل -ت -ي ت -ك ّ-ون ب -ه -ا م -ع -ظ -م
أŸعلم ،»Úيقول نفسس أŸرجع.
يشض Òذأت أŸرجع إأ ¤أŸشضاكل أŸطروحة ‘
أŸصض-ط-ل-ح-ات أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ح-يث
ي- -ق- -ول« :ري- -ث- -م- -ا ي -ت ّ-م إأنشض -اء وت -نصض -يب أل -ه -ي -ئ -ة
أŸتخصضصضة ‘ ألبحث وتهيئة أللغة أألمازيغية،
ف -إان أÛم -وع -ة أŸت -خصضصض -ة ل -ل -غ -ة أألم-ازي-غ-ي-ة
سض - -ت - -وأصض- -ل ›ه- -وده- -ا ‘ أل- -ب- -حث و‘ ت- -بّ- -ن- -ي
أŸصضطلحات ألبيدأغوجية وألتعليمية».

أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بخصضوصس
ألختÓفات
ب Úأل -تÓ-م-ي-ذ
ألناطقÚ
باألمازيغية
وغ Òأل-ن-اط-قÚ
ب -ه -ا ،وإأم-ك-ان-ي-ة
ت -وأج -د ن-اط-قÚ
Ãختلف متغÒأت أألمازيغية ،يقÎح هذأ أŸنهاج
م -ق -ارب -ت Úب -ي -دأغ -وج -ي -تﬂ Úت-ل-ف-ت« :Úم-ق-ارب-ة
ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي -ة ل -ل -غ -ة أألم ت -خّصض -صس ل -ل -ن -اط -قÚ
ب-األم-ازي-غ-ي-ة ،وم-ق-ارب-ة ب-يدأغوجية تخّصضصس لغÒ
أل -ن -اط -ق Úب -ه -ا» ،وي -ت -م أل -ت -ع-ام-ل ب-ه-م-ا «ب-حسضب
ألوضضعيات ألبيدأغوجية ألتي تكون ‘ أألقسضام».
‘ أنتظار توحيد أبجديات كتابة أللغة أألمازيغية،
ي-ب-ق-ى أŸت-م-درسض-ون ي-ت-ع-ام-ل-ون ب-ثÓ-ث-ة أب-جديات
ﬂتلفة ،با◊روف ألعربية وألÓتينية وألتيفيناغ،
وهو ما يظهر ‘ ألصضور أŸرفقة ،حيث نرى ‘
ألصض -ور أألو ¤وأل -ث -ان-ي-ة وأل-ث-ال-ث-ة م-ق-ت-ط-ف-ات م-ن
موضضوع أمتحان ألبكالوريا لسضنة  ،2017فيما ‚د
‘ ألصضورة ألرأبعة مقتطفا من موضضوع أمتحان
شض -ه -ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسض-ط  ،2015وه -و م -ك -ت-وب
بأاحرف عربية ولكنه يتضضمن أيضضا نفسس أŸوضضوع
بالÓتينية وألتيفيناغ.

دعت إا ¤وضصع تصصور شصامل ومتكامل من أاجل ا◊فاظ على جسصر الذاكرة

األكادÁية الوطنية مكسصبا هاما للغة األمازيغية وتصصالح مع الذات
أاعت ÈاŸكلف بالتصصال بجمعية»ثافات» طويل لعدة أجيال متعاقبة دأفعت
الثقافية لبلدية عمال بولية بومرداسس ع -ن أل -ه -وي -ة أل-وط-ن-ي-ة أألم-ازي-غ-ي-ة
ح -ل -ي -م ب -و÷ن -ات م -ت-ح-دث-ا لـ»الشص-عب»أان وحافظت على هذأ أإلرث ألثقا‘
مشص- -روع الأك- -ادÁي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -غ -ة أل -زأخ -ر م -ن ك -ل أشض -ك -ال أل-ط-مسس
ا أ
لم- -ازي -غ -ي -ة ه -ي م -كسص -ب -ا ك -بÒا وه -ام -ا وألندثار.
لÎق -ي -ة ه -ذه ال-ل-غ-ة ال-وط-ن-ي-ة ا أ
لصص-ي-ل-ة ك - -م - -ا أع - -ت Èذأت أŸت - -ح- -دث»أن
وت- -ط -وي -ره -ا ت -ق -ن -ي -ا وأاك -ادÁي -ا “ه -ي -دا مشض- -روع ج- -م- -ع ألÎأث ألشض- -ف- -ه- -ي
ل-ت-وح-ي-د ال-ل-ه-ج-ات اÙل-ي-ة اŸن-تشصرة ع Èوأللهجات ألمازيغية ود›ها تقنيا
م- -ن- -اط- -ق ال -وط -ن م -ن أاج -ل ال -وصص -ول إا ‘ ¤لغة معيارية علمية يعت ‘ Èحد
تأاسصيسس لغة معيارية مرجعية وموحدة ذأت -ه خ -ط -وة ن -ح -و أŸصض -ا◊ة م -ع
تكون اŸنطلق لبداية اسصتغÓل هذه اللغة أل - - - -ذأت وأل - - - -ت- - - -اري- - - -خ أŸشضÎك
وال-ث-ق-اف-ة ا أ
لم-ازي-غ-يت Úبطريقة علمية ل -ل-ج-زأئ-ري Úب-ع-ي-دأ ع-ن أŸزأي-دأت ،وم-ن-اسض-ب-ة
ب- -ع- -ي -دا ع -ن ك -ل ال -ت -أاثÒات السص -ي -اسص -ي -ة أيضض- -ا لسض- -حب أل- -بسض- -اط م- -ن ك -ل أل -ت Ó-ع -ب -ات
واليديولوجية..
وﬁاولت ألسضتغÓل ألسضياسضي وأليديولوجي
لهذأ أŸوروث ألوطني عن طريق إأخرأج ألقضضية
بومرداسس..ز /كمال
ث- -م- -ن ح- -ل -ي -م ب -و÷ن -ات أŸه -ت -م ب -ال -درأسض -ات من حيزها ألضضيق إأ ¤أفقها ألعلمي ألوأسضع
وأألب - -ح- -اث ‘ أل- -ل- -غ- -ة ألم- -ازي- -غ- -ي- -ة مشض- -روع ووضضعها ‘ أيدي باحث Úجامعي Úولغوي Úمن
ألكادÁية ألوطنية ألذي وصضفه «بأانه ضضرورة أصضحاب ألكفاءة للقيام بالدرأسضات وأألبحاث
ح -ت -م -ي -ة إلع -ادة ج -م -ع ه-ذأ ألÎأث أل-ت-اري-خ-ي ألوأفية من أجل ألتقريب بﬂ Úتلف أللهجات
ألوطنية أŸشضÎكة
أل -وط -ن -ي أŸشضÎك بÚ
ك- - - - - - -ل أ÷زأئ - - - - - -ري ،Úإاخ-راج ال-قضص-ي-ة م-ن ح-ي-زه-ا الضص-ي-ق إا ¤ل-ل-ت-أاسض-يسس إأ ¤ل-غة
وأضض- -اف» أن- -ن- -ا ن- -ق- -در أاف-ق-ه-ا ال-ع-ل-م-ي ال-واسص-ع ووضص-ع-ه-ا ‘ أاي-دي أم-ازي-غية أكادÁية
أل- -ق -رأرأت ألسض -ي -اسض -ي -ة ب-اح-ث Úج-ام-ع-ي Úول-غ-وي Úم-ن أاصصحاب م-ث-ل ب-اق-ي أل-لغات
ألشض - -ج- -اع- -ة أŸت- -خ- -ذة ال -ك -ف -اءة ل-ل-ق-ي-ام ب-ال-دراسص-ات وا أ
لب-ح-اث أألخ- - -رى بشض- - -رط
م-ؤوخ-رأ م-ن ق-ب-ل رئ-يسس ال-واف-ي-ة م-ن اج-ل ال-ت-ق-ريب بﬂ Úت-لف ت - - - -وف Òك - - - -اف- - - -ة
أ÷م- - -ه- - -وري - -ة إلع - -ادة ال-ل-ه-ج-ات ال-وط-ن-ي-ة اŸشصÎك-ة ل-ل-تأاسصيسس أإلمكانيات
ألعتبار لهذأ أŸوروث إا ¤ل-غ-ة ام-ازي-غ-ي-ة أاك-ادÁي-ة م-ث-ل ب-اقي أل Ó-زم -ة وأل -دع -م
ألضضروري من قبل
لخرى
أل -وط -ن -ي Ãا ف-ي-ه ق-رأر اللغات ا أ
ألسضلطات
ترسضيم  12يناير كعطلة
سضنوية وطنية ،وقبلها دسضÎة ألمازيغية كلغة أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة إل‚اح ه- -ذأ أŸشض -روع أل -ه -ام ‘
وطنية وتوسضيع ›ال تدريسضها ع Èأزيد من  38أŸيدأن.
ولية ،وبالتأاكيد هي مكاسضب هامة بعد نضضال ‘ سضؤوأل عن كيفية Œاوز إأشضكالية ألختÓف

‚اة ◊ضصÒي :
إاحياء وتطوير لغة كل ا÷زائري Úكتابة ونطقا

اعتÈت ‚اة ◊ضصÒي باحثة Ãركز البحث م -ن خ Ó-ل أŸق -ابÓ-ت وألسض-تسض-ق-اء أŸي-دأ÷ Êم-ع
‘ا أ
لنÌوب-ول-وج-ي-ا الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-افية أŸوروث ألشض-ف-ه-ي أŸت-ع-ل-ق ب-األدب أألم-ازي-غ-ي ب-ك-ل
ك- - -راسصك وه - -ران ‘ تصص - -ري - -ح ل»الشص - -عب» أان أ‰اط فروعه وŒليات أجناسضه ألنÌية وألشضعرية
«إانشصاء أاكادÁية للغة ا أ
لمازيغية بأامرية من ألشضفهية أو أŸكتوبة ،باعتباره مكّون أصضيل يعني كل
رئيسس ا÷مهورية هو إاحياء وتطوير للغة كل أ÷زأئر وليسس منطقة معينة.
ا÷زائري Úكتابة وشصفاهة».
«وع Èألتاريخ يوجد موروث ثقيل جدأ ينتظر هذه
أألك- -ادÁي- -ة» تضض- -ي- -ف ّﬁدث- -ت -ن -ا مسضÎسض -ل -ة:
وهران  :براهمية مسصعودة
وعندما يتم أ÷مع أŸيدأ ،Êباعتباره مرحلة
أولية لبد منها ‘ مسضار أي بحث من ألبحوث
قالت ◊ضضÒي ،عضضو ‘ ›موعة مشضاريع بحث ألعلمية ،يتو ¤ألفريق ألثا Êمهام أألرشضفة
على أŸسضتوى ألوطني و‘ إأطار ألتعاون أŸغاربي ،وألتدوين وألتاريخ عن طريق أÓÛت أو
أّن ألÎأث أألمازيغي وما يحمله من زخم فكري ألكتب وإأعدأد برأمج خاصّضة إلدرأجها ‘
وحضض- -اري Áت- -د إأ ¤آألف ألسض- -ن Úف- -ى ح- -اج- -ة إأ ¤أألطوأر ألتعليمة وأ÷امعات أو أŸدأرسس
أŸزي -د م -ن أل -ب -حث وأل -ت -قصض -ي لك -تشض -اف ج -وأن-ب-ه أÿاصضة وأ÷معيات أŸهتمة بالثقافة أو
أıف -ي -ة ،ورأء ت -ن -وي -ع -ات -ه أل -ل -غ-وي-ة وغ-ن-ى أشض-ك-ال-ه ألÎأث أألم- - - -ازي- - - -غ- - - -ي وغÒه- - - -ا م - - -ن
وتعابÒه ألتي غلب عليها ألطابع ألشضفهي بشضكل أŸؤوسضسضات أألخرى وفعاليات أÛتمع
أسضاسس ،قبل أن تؤوّكد على ضضرورة وضضع تصضور شضامل أŸد.Ê
ومتكامل ÷معه وتوثيقه ونشضره ،من أجل أ◊فاظ وق -د ل -ل -ب -اح-ث-ة ◊ضضÒي وأن أشض-رقت
على «جسضر ألذأكرة» ألذي يربط أ÷زأئر Ãاضضيها على تأاط Òدورت Úتكوينيت ‘ Úأللغة
أألمازيغية لفائدة ثمانية باحث Úعلى
ألتليد.
مسضتوى
وأشضادت ‘ هذأ أإلطار
ب - -ال- -دور أل- -ذي Áك- -ن أن وضصع تصصور جديد لتأاثÒات هذه أŸركز
تلعبه أألكادÁية ألوطنية ال-ل-غ-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ق-ي-ي-م اŸسصتوى ألوطني
ل-ل-ب-حث ‘ أألنÌوب-ولوجيا
للغة أألمازيغية ‘ –ول
أألدب أألم - -ازي - -غ - -ي م - -ن التلقيني ورجع الصصدى أاو التأاث Òألج -ت -م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة،
ط -ب -ي -ع -ت-ه ألشض-ف-اه-ي-ة إأ ¤اŸرت-د ع-ل-ى اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه وذلك خÓل شضهري جانفي
أل-ك-ت-اب-ة ،م-ردف-ة ب-القول :اŸبادرة التي كانت عبارة عن أاخذ وم- - - -ارسس م- - - -ن ألسض - - -ن - - -ة
أŸنصض- -رم- -ة  2017حول
ع- -ن- -دم- -ا نسض- -م- -ع ك- -ل -م -ة ورد بطريقة تشصاورية
أ◊روف أألب - - - -ج - - - -دي - - - -ة
أك- -ادÁي- -ة ،ي- -ت- -ب- -ادر إأ¤
ذه -ن -ن -ا ف -ورأ م -ك-ان م-وّث-ق ف-ي-ه ع-ل-م و›م-وع-ة م-ن وألكلمات ألشضائعة باللغة أألمازيغية وحصضصس أخرى
أŸه -ت -م Úق -د ي-ك-ون-وأ ب-اح-ث Úأو أسض-ات-ذة ج-ام-ع-ي Úشضملت أإلعرأب وألنحو ،كما أقÎحت عليهم بعضس
ﬂتصض ‘ Úأل- -ل- -غ- -ات وأل- -لسض- -ان -ي -ات و›ال ألÎأث ألكتب وأŸنشضورأت حول أللغة أألمازيغية ،أŸنتمية
للمحافظة ألسضامية للغة ألمازيغية و›موعة من
وغÒها من أÛالت أألخرى.
كما بّينت أّن أألكادÁية ،تتكّون عادة من ›موعة أألعمال أإلبدأعية من ﬂتلف أجناسس أألدب من
فرق ،تنقسضم إأ ¤قسضم :Úأألّول ينشضط ‘ أŸيدأن شضعر ،وروأية ،وقصضصس وحكايات وأسضاط Òأو حتي
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اŸكلف بالتصصال بجمعية«ثافات» حليم بو÷نات لـ«الشصعب»

تعليم مادة األمازيغية يبقى رهينة اŸتغÒات الكتابية
وأŸعجم

لثنين  08جانفي  2018م ألموأفق لـ  20ربيع ألثاني  1439هـ ألعدد 17536
أأ

أألع -م -ال أل-ت-اري-خ-ي-ة
أŸك-ت-وب-ة ب-أام-ازي-غ-ي-ة
وب- - - - -عضس أÙاولت
ذأت أل - - - - - -ه - - - - - -اجسس
ألتوثيقي.
وأشض - - - - - - - - -ارت إأ ¤أّن
ألهدف ألرئيسضي من
هذأ ألعمل أŸهم هو
وضض- - - -ع تصض- - - -ور
ج-دي-د ل-تأاثÒأت
ه -ذه أل -ل -غ-ة ،م-ن
خ Ó- -ل ت- -ق- -ي- -ي- -م
أŸسض-ت-وى ألتلقيني
ورج - -ع ألصض - -دى أو
ألتأاث ÒأŸرتد على
أŸسضتفيدين من هذه
أŸب -ادرة أل -ت -ي ك-انت
ع- -ب- -ارة ع -ن أخ -ذ ورد
ب- -ط- -ري- -ق- -ة تشض -اوري -ة،
وصضفتها باŸثمرة حتى
أ◊د أألقصضى من موقع
أل- -دورة أل- -ث- -ان- -ي- -ة أل- -ت- -ي
خصضصضت ل -ت -ق -ي -ي-م ن-ت-ائ-ج
ألدورة ألتكوينية أألو.¤
هناك قوأسضم مشضÎكة بÚ
ألعربية وأللهجات أŸنتشضرة ع ÈألÎأب ألوطني
ختمت ّﬁدثتنا تدّخلها بأاهم ما لحظه أŸتكّونÚ
خÓل  9حصضصس :وهو أّن تعلم أألمازيغية أو ألÈبرية
ل ي -ع -رف سض -ن م -ع ،Úع -كسس م -ا ي -تصض ّ-وره أل -ب -عضس،
وبالرغم من ألفوأرق أللغوية ب Úأألمازيغية وألعربية
Óمر ‘ ألوهلة أألو ¤إأل أّنهم وجدوأ سضهولة
للناظر ل أ
كبÒة ‘ تعلمها ،نظرأ لوجود قوأسضم مشضÎكة بينها
وب Úأل- -ع- -رب- -ي- -ة وأل -ل -ه -ج -ات أŸن -تشض -رة ع ÈألÎأب
ألوطني ،شضأانها شضأان جميع أللغات أألخرى.

الباحث ‘ عصصور ما قبل
التاريخ بن غالية لـ«الشصعب» :

تنميطها على قواعد علمية
يؤوسصسس Ÿرحلة إانتاج كتابي

يرى الباحث باŸركز الوطني للبحوث ‘ عصصور ما قبل التاريخ
لنسصان والتاريخ ،معتز بالله بن غالية أان مسصأالة تنميط
علم ا إ
لسصاسصية والهدف
للغة المازيغية أاو توحيدها هي اÿطوة ا أ
Óك-ادÁي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-غ-ة الم-ازي-غ-ي-ة والتي يجب أان
الأول ل -أ
لكادÁي ‘ Úهذا اÛال بعيدا عن كل
–ال إا ¤اıتصص Úوا أ
الدي -ول -وج -ي -ات أاو اŸزاي -دات السص -ي -اسص -ي-ة ت-أاسصسس ع-ل-ى ق-واع-د
علمية أاكادÁية.
خنشصلة  :اسصكندر ◊جازي

قال بن غالية ضضن هذأ ألسضياق ‘ لقاء مع»ألشضعب»« ،نقصضد
بالتنميط ببسضاطة هو ألعمل على إأحدأث لغة أمازيغية موحدة وفقا
للقوأعد ألعملية ل تهضضم حق أي متغ Òلسضا Êع Èكل مناطق
ألوطن ،تدرسس باŸدرسضة أ÷زأئرية وتكون هي وسضيلة أإلنتاج
ألكتابي».وأضضاف« ،وبعد مرحلة ألتنميط ألعلمي أألكادÁي تأاتي
م-رح-ل-ة ألرت-ق-اء ب-ال-ل-غ-ة وأل-ث-ق-اف-ة ألم-ازي-غ-ي-ة ،ألتي ضضلت رهينة
ألشضفاهة منذ ألف ألسضن ،Úبنقل ألÎأث ألمازيغي من ألشضفهي
إأ ¤ألكتابي بلغة وأحدة تكون مرجع يعتمد عليها ألكاتب وأŸنتج
تدرسس بكل أألطوأر ألتعليمية ويفهمها أ÷ميع ع Èكامل ألÎأب
ألوطني».وأوضضح بن غالية ‘ هذأ ألصضدد ،مثمنا ومشضيدأ بقرأر
إأنشضاء هذه أألكادÁية ،أن أللغة ألمازيغية لغة وأحدة على ألرغم
من ألبعد أ÷غرأ‘ وألنفصضال ألظاهري ب Úألناطق Úبها وألذي
أدى إأ ¤وجود خصضوصضيات لغوية لكل متغ Òلسضا Êدأخل أللغة
ألوأحدة وهي ظاهرة تعرفها كل أللغات ،وبالتا‹ وحدة أللغة تسضهل
عملية ألتنميط أو ألتوحيد.
ك -م -ا ث -م -ن أل -ب -احث ب -ن غ -ال -ي -ة خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل-ق-اء ،ق-رأر رئ-يسس
أ÷م-ه-وري-ة إأنشض-اء أألك-ادÁي-ة أل-وط-ن-ي-ة لÓ-م-ازي-غ-ي-ة وأل-تي جاءت
ت-ت-وي-ج-ا ل-نضض-الت أل-ن-ه-وضس ب-ال-ث-ق-اف-ة ألم-ازي-غ-ي-ة خÓ-ل أل-ع-ق-ود
ألسضابقة ،وهي أÿطوة ألتي تضضاف إأ ¤أŸكاسضب أÙققة ‘ هذأ
ألإطار،كإادرأج هذه أللغة للتدريسس ‘ أŸنظومة ألÎبوية وألتعليم
ألعا‹ ودسضÎتها وتأاسضيسس أÙافظة ألسضامية للغة ألمازيغية.

ب Úأل- -ل- -ه- -ج- -ات ألم- -ازي- -غ- -ي- -ة
أÙل - -ي - -ة م- -ن ح- -يث أ◊روف
وأŸع-ا Êوح-ت-ى ط-ري-ق-ة ك-ت-اب-ة
أ◊رف ألم- -ازي -غ -ي أل -ذي أثÒ
حوله ألكث Òمن أ÷دل ،أعتÈ
أل -ن -اشض -ط أل -ث -ق -ا‘ ‘ ج-م-ع-ي-ة
«ث -اف -اث» «أن ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ق-ي-ي-م
وت- -وح- -ي- -د أŸصض -ط -ل -ح -ات بÚ
أل- -ل- -ه- -ج- -ات أÙل- -ي- -ة وح- -ت -ى
أŸغ- -ارب- -ي- -ة ه- -ي م- -ن م- -ه- -م- -ة
أل- - - - -ب - - - -اح - - - -ث Úأıتصض‘ Ú
أل -لسض -ان-ي-ات أل-ذي-ن سض-يشض-ت-ع-ل-ون ع-ل-ى أŸصض-ادر
وألشضتقاقات أŸشضÎكة ب Úعدة لهجات أخرى
ول -غ -ات ع -اŸي -ة شض -ه -دت-ه-ا حضض-ارة أŸت-وسض-ط،
وب-ال-ت-ا‹ ف-ان ألسض-ل-ط-ة أل-ت-ق-دي-ري-ة تبقى بأايدي
أألكادÁي Úوهذأ حتى من حيث حروف ألكتابة
أŸقÎحة ما ب Úحرف ألتيفيناغ مثلما تشضتغل
ع-ل-ي-ه ح-ال-ي-ا أÙاف-ظ-ة ألسض-ام-ي-ة لÓ-م-ازي-غية،
أ◊رف ألÓتيني أو ألعربي ،لكن وبالنظر إأ¤
ألوأقع أليوم فإان أ◊رف ألÓتيني هو أألقرب
نتيجة وجود أرضضية من أألبحاث وألدرأسضات
أللغوية وألنÎوبولوجية ألتي قام بها ألكث Òمن
ألباحث Úعلى غرأر مولود معمري ،باŸقابل
ن -رى أن ه -ن -اك إأم -ك -ان -ي -ة ل -ك -ت-اب-ة ألم-ازي-غ-ي-ة
باألحرف ألعربية لكن يبقى فيه مشضكل عدم
موأئمة أ◊روف مع أıارج أألمازيغية وعليه
يتطلب إأيجاد حروف جديدة ،مع ذلك تبقى
أŸسض-أال-ة م-رت-ب-ط-ة ب-اج-ت-ه-ادأت أل-باحث Úألذين
بإامكانهم Œاوز كل أإلشضكالت أللغوية وتقريب
أŸصض-ط-ل-ح-ات وأŸع-ا Êإلي-ج-اد ل-غ-ة أم-ازي-غ-ي-ة
وطنية مؤوسضسضة علميا وأكادÁيا إأ ¤جانب أللغة
ألعربية.
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رئيسس جمعية القصصر للثقافة بورقلة حسصن بوغابة لـ«الشصعب»:

إاشصراك كل اŸتغÒات ضصروري ÿلق وسصيلة تواصصل موحدة
ث -م -ن رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة ال-قصص-ر ل-ل-ث-ق-اف-ة
لصص Ó-ح ب -ورق-ل-ة حسص-ن ب-وغ-اب-ة ق-رار
وا إ
رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -اضص -ي بضص -رورة
لك-ادÁي-ة ال-وط-ن-ي-ة
لسص -راع ‘ إانشص-اء ا أ
ا إ
لم -ازي -غ -ي-ة واصص-ف-ا إاي-اه ب-ال-ق-رار
ل -ل -غ -ة ا أ
الشص -ج -اع وال -ذي ي -أات-ي ضص-م-ن سص-ي-اق ع-ام
وإارادة سص- -ي -اسص -ي -ة واضص -ح -ة وه -ادف -ة إا¤
لمازيغية وإاضصفاء بعدها
تكريسس اللغة ا أ
ال-وط-ن-ي .م-ؤوك-دا ع-ل-ى أاه-مية “ك Úكل
اŸت-غÒات ال-ل-ه-ج-ي-ة اŸت-ع-ددة واŸت-ن-وعة
لم-ازي-غ-ي-ة
ال -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه -ا ال -ث -ق-اف-ة ا أ
الوطنية من إاثبات حضصورها وتواجدها
‘ ق- -الب أاك -ادÁي واح -د وم -وح -د ل -ل -غ -ة
لمازيغية.
ا أ
ورقلة  :إاÁان كا‘
وأوضضح حسضن بوغابة أن قرأر إأنشضاء أألكادÁية
ألوطنية للغة أألمازيغية جاء ضضمن سضلسضلة من
أŸك -تسض -ب -ات أل -ه -ام-ة أل-ت-ي ت-ع-ززت ب-ه-ا أل-ل-غ-ة
أألمازيغية منذ دسضÎتها كلغة رسضمية ،مثنيا ‘
نفسس ألسضياق على قرأر ترسضيم يوم  12يناير
عطلة مدفوعة أألجر وتعميم ألحتفالت به
على مسضتوى كل ألÎأب ألوطني ،حيث أعتÈ
أنها خطوة من شضأانها “ك Úكل أŸناطق ألتي
تنتمي للثقافة أألمازيغية ‘ ألوطن من إأبرأز
ترأثها ألثقا‘ أألمازيغي أŸادي وألÓمادي.
وعن تصضور أ÷معية للدور ألذي من أŸمكن أن
ت-ل-ع-ب-ه أألك-ادÁي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لغة أألمازيغية ‘
ألتأاسضيسس لوسضيلة ألتوأصضل ألوأحدة وأŸوحدة
لنقل ألثقافة أألمازيغية من ألÎأث ألشضفهي إأ¤
ألÎأث ألكتابي ،قال نفسس أŸتحدث أنه خÓل
ل -ق -ائ-ه م-ع أألم Úأل-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ألسض-ام-ي-ة

Óمازيغية ‘ أحتفالت ألسضنة
ل أ
أŸاضض -ي -ة ب -ع -ي -د ي-ن-اي-ر وأل-ت-ي
ن -ظ -مت ب -ب-ل-دة أع-م-ر ك-ان ق-د
طرح فكرة توأجد أŸتغÒأت
أÙل- -ي- -ة ‘ ك- -وك- -ب- -ة أل- -ل- -غ- -ة
أألم-ازي-غ-ي-ة وأك-د ع-ل-ى أه-م-ية
إأدرأج أŸت -غ Òأل -ورق-ل-ي ك-غÒه
م -ن أŸت -غÒأت أألخ -رى ل -ل -غ-ة
أألم- - -ازي - -غ - -ي - -ة ع - -ل - -ى غ - -رأر
«أل-ق-ب-ائ-ل-ية ،ألتارقية ،ألشضاوية،
أŸزأبية» وذلك لتمك ÚأŸتغÒ
أل- -ورق- -ل- -ي م- -ن أŸشض- -ارك -ة ‘
ألتأاسضيسس لوسضيلة توأصضل وأحدة لنقل ألثقافة
أألمازيغية إأ ¤ألÎأث ألكتابي ،وذلك لعتبارأت
عدة أهمها ألتعدأد ألكب Òللسضكان ألناطقÚ
باللسضان أألمازيغي ألورقلي من جهة ،فضض Óعن
أŸب -ادرأت ألشض -خصض-ي-ة وأ÷م-اع-ي-ة ل-ل-ب-حث ‘
أŸتغ Òألورقلي من طرف أ÷معية وكذأ عدد
من ألباحث ÚأألكادÁي Úألذين أهتموأ بثقافة
أÛتمع أألمازيغي بورقلة.
وم-ن ه-ن-ا شض-دد رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة ب-وغ-اب-ة ع-ل-ى
أهمية إأشضرأك كل متغÒأت أللغة أألمازيغية
أŸوج- - -ودة ‘ أ÷زأئ- - -ر ÿل- - -ق إأط- - -ار وأح - -د
ومشضÎك ع Èأك- - -ادÁي‡ Úث- - -لı Úت - -ل - -ف
متغÒأت أللغة أألمازيغية من أجل ألتأاسضيسس
ل -ل -غ -ة أك -ادÁي-ة م-وح-دة ب Úج-م-ي-ع أل-ن-اط-قÚ
ب- -األم- -ازي- -غ- -ي- -ة ،مضض- -ي- -ف- -ا أن ألخ -ت Ó-ف بÚ
أŸت- -غÒأت أŸت- -ع- -ددة وأŸت- -ن- -وع -ة ‘ أل -ل -غ -ة
أألمازيغية أ◊اضضرة على مسضتوى ألوطن ليسس
كبÒأ ولكن مع ذلك فإان أي أسضتثناء ألي جهٍة
كانت ‘ أŸشضروع ألهادف إأ ¤بناء إأطار لغوي

وأحد قد يخلق عائقا مسضتقب ‘ Óأللغة من خÓل ألقوأميسس وأŸعاجم وألكتيبات
أŸصضورة قبل ألنطÓق ‘ إأصضدأر أŸؤولفات
تدريسضها بهذه أŸناطق.
من جانبها دليلة شضيبا ÊأÙامية وأألعمال أألدبية ،ويعت Èأنه من أŸهم جدأ أن
وألعضضوة ‘ أ÷معية ترى أن ترأث يهتم حاملو شضهادة ألبكالوريا ‘ ورقلة بدرأسضة
ألثقافة أألمازيغية أÙلي يحمل أل-ل-غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة وألل-ت-ح-اق ب-ا÷ام-عات ألتي
زخما معرفيا كبÒأ خاصضة ما تعلق توفر هذأ ألتخصضصس ع Èألوطن وذلك ÿلق
ف -ي -ه ب-ال-ت-اري-خ أÙل-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة طبقة ﬁلية من أŸتكون ÚأكادÁيا ‘ أللغة
وخصضوصضية هذأ أÛتمع وبالتا‹ أألمازيغية.
م-ن شض-أان ت-دوي-ن-ه أن ي-ث-م-ن أل-ف-ك-ر وع -ن رأي -ه ف -ي -م -ا ي -خصس أل -ت -أاسض -يسس ل -وسض-ي-ل-ة
أÛت -م -ع -ي أألم -ازي -غ -ي أل-ورق-ل-ي ألتوأصضل أللغوي لنقل ألثقافة أألمازيغية من
ويسض -اه -م ‘ أل -ت-أاري-خ ل-ل-ع-دي-د م-ن ألÎأث ألشضفهي إأ ¤ألÎأث ألكتابي فقد أعتÈ
أألح-دأث أل-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا أŸن-طقة أن ألتفاق على حروف للكتابة مهم ولكنه ليسس
ويحمي بذلك ألذأكرة أÛتمعية أÙلية من إأشضكال ألن ألأهم ‘ نظره هو أن يكون هناك
إأن - -ت - -اج وأن ي- -ت- -م أإلسض- -رأع ‘ ت- -دوي- -ن ألÎأث
ألندثار.
صضاحب أول قاموسس ورقلي يؤوكد على أهمية أألمازيغي وتوثيقه ،فبالنظر إأ ¤كم أألشضخاصس
ألذين يتوفون كل عام فإان
أإلسض- -رأع ‘ ت- -دوي- -ن
التفاق على حروف للكتابة م -ا ت -ف-ق-ده م-ع-ه-م أل-ث-ق-اف-ة
ألÎأث أألمازيغي
لن أألمازيغية من زخم ترأثي
و
ه
شضخ-- --اال- -بدخ-ف- --ارضت- -سوغ-Êم -ار مهم ولكنه ليسس إاشصكال أ
م -ن ك -ل -م-ات ،شض-ع-ر وأغ-اÊ
ألتجربة بإاصضدأر أول ا أ
له -م ‘ ن -ظ-ره ه-و أان ي-ك-ون كب Òوكب Òجدأ ،لذلك فإان
ق - -ام - -وسس ع - -رب - -ي -هناك إانتاج وأان يتم ا إ
لسصراع ط -ري-ق-ة أل-ك-ت-اب-ة ‘ أل-وقت
لم-ازي-غ-ي أ◊ا‹ ل- -يسضت إأشض -ك -ال ألن
أمازيغي عام وشضامل ‘ ت-دوي-ن الÎاث ا أ
أŸهم حاليا هو «أن نكتب
لأ -ألك -م-لازيم--غف--ي-رةدأأل-توأرل-قل--لغ-يةة وتوثيقه،
وأن ن- - - -دون ه- - - -ذأ ألÎأث»
–ت أŸسضمى أألمازيغي «إأيولّْنز تيّقارقرنت» يضضيف أŸتحدث.
سض-ن-ة  ‘ 2016أن -ت -ظ -ار أإلعÓ-ن ع-ن إأصض-دأره مع ذلك يتفق فرتو Êمع أآلرأء ألدأعية إأ¤
أ÷ديد قريبا وأŸتمثل ‘ كتاب مدرسضي موجه أعتماد أ◊روف ألÓتينية كوسضيلة للتوأصضل ‘
ل -ت -ع -ل -ي -م أب -ج-دي-ات أل-ل-غ-ة أألم-ازي-غ-ي-ة ل-ل-ط-ور أألمازيغية حيث يفضضلها ويعتÈها أسضهل وأكÌ
ألتحضضÒي وأإلبتدأئي أمازيغي -عربي حمل مرونة ‘ ألكتابة ،مشضÒأ إأ ¤أن ما –تاجه هو
فقط ألتقن Úوألبحث ‘ كيفية تكييف قوأعد
عنوأن «أّول أّنا».
يعتقد ألباحث فرتو Êأنه من أŸهم أن تنطلق أللغة أألمازيغية مع أ◊رف ألÓتيني.

لمازيغي ﬁمد أارزقي فراد لـ«الشصعب»:
الباحث ‘ الشصأان ا أ

أاقÎح ﬂ 3ابر بحث لتمكينها من وضصع قواعد و أاسصسس لغة معيارية

لسصتاذ ﬁمد أارزقي فراد على أاّنه من ضصوابط و معا ⁄إأحدأهما ورقية و أألخرى ألكÎونية مع ألتكفل
لمازيغي ا أ
أاّكد الباحث ‘ الشصأان ا أ
لم-ازي-غ-ي-ة مسص-ت-ق-ب Ó-احتواؤوها على ﬂ 3اب-ر ب-حث ت-ع-ن-ى بكيفيات بجمع و إأحصضاء جميع أŸؤولفات أŸتعلقة بالشضأان
‚اح أاك-ادÁي-ة ال-ل-غ-ة ا أ
لمر الذي سصيمّكن من انهاء ا÷دل القائم بشصأان أألمازيغي سضوأء ألفها عرب أو أمازيغ أو غÒهم
الكتابة الثÓثة اŸعتمدة حاليا با÷زائر ا أ
م -ن ب -ن -ي أل-بشض-ر ب-ح-يث ث-بت م-ن خÓ-ل أل-ب-ح-وث
ربط العامل اليديولوجي بها.
ي-ح-ت-ف-ظ-ون ألن-فسض-ه-م ب-اÿط أألم-ازي-غي ألأصضيل أŸيدأنية وجود مئات ألكتب ألتي تتحدث عن
تيبازة :عÓء ملزي
أŸدعى بالتيفيناغ ،أما عن دور كل  Èﬂعلى ألشضأان أألمازيغي ألفها رحالة من ألغرب و من
و أشض- -ار أألسض- -ت- -اذ ﬁم- -د أرزق -ي ف -رأد أ ¤ك -ون حدة فقد أختصضره ألباحث فرأد ‘ جمع ألÎأث ألعرب أيضضا ،و لبد من أرفاق أألكادÁية بقسضم
إأشضكالية ألكتابة تعت Èأألك Ìطرحا حاليا فيما أألمازيغي أŸرتبط بالنمط أŸعني لغرضس ترقيته خاصس بالÎجمة من أألمازيغية أ ¤غÒها من
يتعلق باللغة أألمازيغية بحيث تتم كتابتها حاليا مع وضضع قوأعد أللغة ألتي تفرضضها أللسضانيات أللغات مع أعتماد ألفعل ألعكسضي أيضضا .
Óمازيغية
با◊رف Úألعربي و ألÓتيني و حرف ألتيفيناغ و Ãع -ن -ى ت-ق-ع-ي-د أألم-ازي-غ-ي-ة م-ع ألشض-ارة أ ¤ك-ون أما عن مسضأالة توحيد أللغة أŸعيارية ل أ
من ثم فÓبد من Œاوز هذه ألشضكالية عن طريق أ◊رف ألÓتيني يعت Èألوحيد ألذي يحوز على فقد أّكد ألباحث أرزقي فرأد أ ¤أّن ذلك ليسس
إأعتماّد ثÓث ﬂابر بحث يعنى كل وأحد منها قوأعد ألكتابة باألمازيغية حاليا بالنظر أ ¤شضروع مطروحا حاليا “اما و أألولوية كل أألولوية تكمن
بوضضع قوأعد أللغة بكل نوع من ألكتابات ألثÓث عدة باحث ‘ Úألعمل حول هذأ أŸوضضوع منذ ‘ ترقية كلّ خط من أÿطوط ألثÓث أŸعتمدة
ّ
Œنبا ألي صضدأم أو صضرأع ب Úألتوجهات ألثÓثة أك Ìمن  40سضنة على غرأر ألعمل ألضضخم ألذي حاليا و وضضع قوأعد أللغة بكل منها بحيث تقتصضر
مهمة أ÷يل أ◊ا‹ على أنقاذ ما تبقى من أللغة
مشضÒأ أ ¤كون أÿط ألÓتيني يتمركز عموما أ‚زه مولود معمري.
Ãن -ط -ق -ة أل -ق -ب -ائ-ل ف-ي-م-ا ي-ن-تشض-ر أÿط أل-ع-رب-ي و ‘ سض- -ي- -اق ذي صض -ل -ة ق -ال أل -ب -احث ف -رأد ب -ان أألم -ازي -غ -ي -ة ب -األح -رف أل -ث Ó-ث ع -ل-ى أن ت-ط-رح
ّ
Ãناطق ألشضاوية و بني ميزأب و ل يزأل ألتوأرق أألكادÁية أŸقÎحة يجب أن –وي على مكتبت Íأشضكالية أللغة أŸعيارية بعد جيل Úأو ثÓث من

أآلن حينما تّتضضح ألمور أك Ìو عقب
إأجرأء عملية تقييم شضاملة  ،و أشضار
ألباحث ﬁمد أرزقي فرأد أيضضا أ¤
كون أللهجات أŸنتشضرة با÷زأئر حاليا
ل تشضّكل حاجزأ أمام ترقية هذه أللغة
بحيث يجب أن يتم ألنطÓق أسضاسضا
م -ن لسض -ان Úم -ت-م-اي-زي-ن ي-ع-ن-ى أول-ه-م-ا
ب-ال-لسض-ان أل-ق-ب-اي-ل-ي أل-ذي ح-ظي بوضضع
قوأعده منذ ألقرن ألتاسضع عشضر بأاعمال عمار
بوليفة و غÒه أضضافة أ ¤أللسضان ألشضاوي أŸزأبي
أŸتقارب ‘ ألنطق و أŸمارسضة  ،و قد شضرع
مولود معمري منذ  40سضنة ‘ وضضع أللبنة أألو¤
للغة أŸعيارية من حيث جمع جميع أŸصضطلحات
أل-دأل-ة ع-ل-ى ن-فسس أŸع-ن-ى Ãخ-ت-ل-ف أل-ل-ه-ج-ات و
ربطها مع بعضضها على أسضاسس أنها مÎأدفات و
لكن هذأ ألعمل يبقى ناقصضا حاليا بالنظر أ¤
ألرصضيد ألÌي ألذي –وزه هذه أللغة و كون ذأت

لسصتاذة العطا‘ شصهرزاد لـ«الشصعب»:
ا أ

اŸهمة صصعبة ،ليسصت مسصتحيلة واŸهم التواصصل ب Úا÷ميع

بعيدا عن الباحث Úوذوي الختصصاصس ،يعت Èذوي
لم-ازي-غية أان إانشصاء
ال-ت-ط-ب-ي-ق ‘ ›ال ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ة ا أ
لك -ادÁي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ه -ذه ال-ل-غ-ة ب-ك-ل م-ت-ف-رق-ات-ه-ا
ا أ
اŸتعددة واŸتقاربة ‘ نفسس الوقت ‘ الكث Òمن اŸعاÊ
لف -ع-ال ،م-ه-م-ة صص-ع-ب-ة ل-ك-ن-ه-ا
لسص -م -اء وا أ
لل -ف -اظ وا أ
وا أ
ل-يسصت مسص-ت-ح-ي-ل-ة ،ف-ه-ي ـ ك-م-ا ت-ق-ول ـ ال-ع-ط-ا‘ شص-هرزاد
لمازيعية (اŸتغÒة التارقية) Ãتوسصطة
أاسصتاذة اللغة ا أ
زغ -دود ي -وسص -ف ب -ت -مÔاسصت« ،تسص -ت -دع -ي ال -ك -ث Òم-ن
لصصول
ŸÓام ÃتغÒات Œتمع ‘ ا أ
اÛهودات والوقت ل إ
وتتفرق نوعا ما من ناحية ا÷غرافية واللفظ».
حبيبة غريب
«إأن ألمازيغية ليسضت ﬁصضورة على ألقبائلية أو ألشضاوية أو

ألتارقية ،فهي لغة –مل ألعديد من أŸتغÒأت ،وتدريسضها
يقوم أسضاسضا على لغة أألم ألتي تدرسس للطفل على حسضب
›ت -م -ع -ه و ب -ي -ئ -ت-ه« ،ف-أان-ا ،ت-ق-ول ،أل-ع-ط-ا‘ شض-ه-رزأد» ،أدرسس
أألمازيغية باŸتغÒة ألتارقية ،كونها أللغة أألم ألتي تتدأول هنا
Ãن-ط-ق-ة “Ôأسضت ،وه-ي ل-غ-ة –م-ل م-ف-ردأت-ه-ا وتصض-ري-ف-ات-ه-ا
وتعتمد مند زمن ألتيفناغ كأابجدية لها».
وتعت Èألعطا‘« :أنه من أÿطأا حصضر أللغة أألمازيغية ‘
متغÒة وأحدة ،بل هي Œمع ب Úألقبائلية وألتارقية وألشضاوية
وأŸزأبية وألزناتية وألشضلحية» ،ألسضنة ،تقول «وإأن تفرقها بعضس
أŸفردأت ،أوألنقصس أو ألزيادة ‘ حرف أو حرف ‘ Úبعضس
ألكلمات ،إأل أن أصضلها وأرضضيتها وأحدة».
ومن أŸؤوكد حسضب أŸتحدثة أن «إأنشضاء أألكادÁية ألوطنية
ل -ل -غ -ة ألم-ازي-غ-ي-ة ،ه-ي ف-ك-رة صض-ائ-ب-ة وأ‚از ع-ظ-ي-م يصضّب ‘
ألتعريف وأ◊فاظ على ألهوية أ÷زأئرية وعلى تاريخ شضعبها

ألعريق ولهجاته وألسضنته أŸتعددة ،لكن يبقى ألطريق طويل
وصضعب ‘ وجه أıتصض ‘ Úأللسضانيات وألباحث ‘ Úأللغة
ألمازيغية ÷مع كل أŸتغÒأت وألتعريف بها ورÃا توحيد أللغة
للكتابة وألقرأءة بها».
لكن يبقى أإلشضكال قائما وألطريق طويل نوعا ما ‘ ،ما يخ ّصس

أل-ع-م-ل-ي-ة ت-ت-ط-لب تكاتفا ÷هود
عديد ألباحث Úو أŸهتم. Ú
و عن ضضوأبط و عوأمل ‚اح
أألكادÁية ‘ أدأء دورها كامÓ
أّكد ألباحث أرزقي فرأد على
ضض-رورة ط-رح أشض-ك-ال-ي-ة أل-ل-غتÚ
أألمازيغية و ألعربية ‘ أطار
تكاملي باعتبار أللغة أألمازيغية
تعايشضت مع أللغة ألعربية Ÿدة  14قرنا و من ثّم
فÓبد من أخذ ألبعد ألتاريخي ‘ أ◊سضبان مع
ألسضتعانة بخÈأء ﬂتصض ‘ Úأللسضانيات ليسضوأ
بالضضرورة من ألعارف Úباللغة أألمازيغية ،و بهذه
ÓكادÁية إأبرأز دورها
أŸعطيات ألوأقعية Áكن ل أ
ك -ام  ‘ Ó-ت -رق-ي-ة أل-ل-غ-ة ألم-ازي-غ-ي-ة ع-ل-ى ع-كسس
أÙافظة ألسضامية أ◊الية ألتي نشضأات ‘ ظروف
سضياسضية و أجتماعية خاصضة ل تتيح لها تقّمصس
هذأ ألدور ألبارز.

طريقة ألتدوين ،فلحّد ألسضاعة ،ل Œد سضوى «ألتفيناغ»
ألتي يكتب بها ألتوأرق مند ألقدم ،وكتابة أللغة ألقبائلية
بالغة ألÓتينية ،ألتي كان سضباق فيها أŸفكر وأألديب
م -ول -ود م -ع -م -ري م -ن -د ق -رن ،ت-ب-ق-ى أŸت-غÒأت أألخ-رى
متدأولة لفظيا وشضفهيا فقط ،فعلى أŸنصضب Úعلى هذأ
أŸوضضوع بذل ›هودأت كبÒة ‘ إأيجاد ألطريقة أألمثل
لكتابة موحدة ،لسضيما وأن أŸتغÒأت ألتي تتكون منها
أل -ل -غ -ة ألم -ازي -غ -ي -ة Œت -م-ع ع-ن-د أل-ك-ث Òم-ن أŸف-ردأت
وأŸعا Êوأألصضول».
و‘ سضياق آأخر ،ترى ألعطا‘ «أن أŸهم ‘ هذه أÿطوة
من ترسضيم أللغة ألمازيغية وأنشضاء أكادÁية وطنية لها،
ه -ي وضض -ع أسضسس صض -ح -ي -ح -ة ت -وط -ي-د أل-ت-وأصض-ل ب Úك-ل
مكونات ألشضعب أ÷زأئري وأإلŸام بكل جوأنب هويته،
مع ألعلم أن ألبحث ‘ أللغة أألمازيغية وضضبط مفردأتها عمل
يسضتدعى وقتا كبÒأ وعم Óمتوأصض Óوأبحاثا كثÒة وليسس أŸهم
طريقة ألكتابة بالÓتينية أو ألعربية أو ألتارقية ،لكن يبقى أألهم
من ذلك هو توصضيل ألفكرة وأسضتيعابها أنطÓقا من مفهوم أن
أللغة ل تعرف أ◊دود».
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لمازيغية ليلى بن عائشضة لـ«لشضعب»:
الباحثة ‘ الثقافة ا أ

تعزيز الهوية الثقافية والوحدة الوطنية نسصيج متجانسس
لسضراع ‘ إاعداد مشضروع قانون إانشضاء أاكادÁية للغة
يعت Èتكليف رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،ا◊كومة با إ
لم-ازي-غ-ي-ة ،ق-رارا ت-اري-خ-ي-ا ،م-ن شض-أان-ه ت-ع-زي-ز ال-ه-وي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-وح-دة ال-وط-نية وضضمان –قيق نسضيج ثقا‘ متجانسس ‘
ا أ
مواجهات ﬂتلف التحديات.
باتنةŸ :وشضي حمزة
األمازيغية التي اكتنفها ششبه
Áكن أان يضشطلعوا Ãهمة
ت-وج-ي-ه ل-ت-ع-ليم لهجة بعينها
اإلسشهام ‘ بناء عرى هذه
على حسشاب لهجات أاخرى ،
ؤتعتقد ‘ هذا الششأان ،الدكتورة اÙاضشرة األكادÁية ،هم النخبة التي
ؤه -ذا األم -ر غ Òم -ن -ط-ق-ي
ب -قسش -م ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ؤآاداب-ه-ا ب-ك-ل-ي-ة اآلداب “ت- -لك ت- -ك -وي -ن -ا أاك -ادÁي -ا
البتة .أاهمية إاششراك اŸرأاة
ؤاللغات بجامعة ﬁمد  ÚŸدباغ Úسشطيف ؤرصش -ي-دا م-ع-رف-ي-ا ؤخÈات
ؤ ال -ف -ئ -ات ال -ن -اط -ق -ة ب -ك-ل
 ، 2األسشتاذة «ليلى بن عائششة» ،أان قرارا مثل على مسشتويات عدة ثقافية
اللهجات
ال -ذي صش -در ع -ن ف -خ-ام-ة رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ف- -ك- -ري- -ة لسش- -ان- -ي -ة ،إاداري -ة
ك- -م- -ا ت -ع -ت Èاألسش -ت -اذة ب -ن
بششأان اعتماد  12يناير عيدا ؤطنيا باإلضشافة تنظيمية،
ع- -ائشش- -ة أان إاشش -راك اŸرأاة
إا ¤إانششاء أاكادÁية للغة األمازيغية «قرار ؤق- -ان- -ون -ي -ة...ؤغÒه -ا م -ن
ؤ“ك -ي -ن-ه-ا م-ن اإلسش-ه-ام ‘
ح -ك -ي-م» ،ي-ن-م ع-ن ب-ع-د ن-ظ-ر ،ؤت-ف-ك Òصش-ائب اÈÿات التي بإامكانها أان
ال -ت -أاسش -يسش ال -ف -ع -ل -ي ل -ه -ذه
ؤسشديد ،إاذ أان اختيار اللحظة التي ” فيها ت- - -ف ّ- -ع - -ل دؤر األك - -ادÁي - -ة
األك -ادÁي-ة ،ؤك-ذا ب-ن-ائ-ه-ا ؤاإلشش-راف ع-ل-ي-ه-ا،
اإلعÓن عن مثل هذا القرار جاءت مناسشبة ؤترسشي دعائمها على أاسشسش قوÁة.
بوصشفها عنصشرا أاسشاسشيا ؤمهما ‘ اÛتمع،
للوقوف ‘ ؤجوه أاعداء الوطن  ،ؤا◊يلولة
انتقاء األطراف اŸعتدلة بعيدا عن
مع ا◊رصش على أان يكون ؤجود األكادÁية
دؤن إاع-ط-اء ال-ف-رصش-ة ل-ل-ط-ف-ي-ل-ي Úؤك-ل القوى
التطرف يحيدها األكادÁية
ؤجودا حيويا فاع Óل أان يكون ؤجودا ششكليا
اŸتسشÎة –ت غ -ط -اءات ع -دي -دة ؤﬂت -ل -ف -ة
عن جوهرها ا◊قيقي،
ل ي -ت -ع-دى ه-ي-ئ-ة ؤه-ي-ك Ó-ي-ق-تصش-ر دؤره ع-ل-ى
سشعيا إا ¤زرع الفتنة.
كما ل تششك ضشيفة جريدة»الششعب» ليلى بن ؤح -رصشت ال -دك -ت -ورة ب -ن ع-ائشش-ة عضش-و ÷ن-ة تقد Ëنششاطات ضشحلة ،.ؤيعت Èأايضشا فتح
عائششة ؤهي الباحثة ‘ الثقافة األمازيغية ،ؤ ج- -ائ- -زة رئ- -يسش ا÷م -ه -وري -ة ع -ل -ي م -ع -اشش -ي شش -راك -ة م -ع ق -ط -اع ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ؤال-ب-حث
كاتبة ؤالناقدة مسشرحية ،أان إانششاء األكادÁية ل-ل-م-ب-دع Úالشش-ب-اب ع-ل-ى ال-ت-أاك-يد على أاهمية العلمي ،ؤالششÎاك اŸزدؤج ‘ ؤحدات بحث
سشيكون له األثر البالغ على كافة اŸسشتويات ؤضشرؤرة تعيينها من قبل رئاسشة ا÷مهورية  -ؤإانشش- -اء ﬂاب- -ر ف- -ع- -ال ‘ Œسش- -ي -د أاه -داف
بدء باÛال السشياسشي ،ؤالذي سشينعكسش ب Óمع اسشتششارة اÈÿاء ؤاıتصش - Úللحرصش األك -ادÁي -ة ال-ف-ع-ل-ي-ة  ،دؤن ان ن-نسش-ى تضش-ي-ف
أادنى ششك على باقي اŸسشتويات الجتماعية على انتقاء األطراف اŸعتدلة التي ل تركن ÷ريدة»الششعب» تسشط Òبرامج تكوينية على
ل -ل -ت -ط -رف ال -ذي م -ن شش -أان -ه أان ي -ح-ي-د ب-ه-ذه اŸدى الطويل ؤأاخرى على اŸدى القصش Òمن
منها ؤالثقافية ؤحتى القتصشادية.
ÓكادÁية ‘
مهمة ‘ حفظ اŸورؤث الثقا‘ ؤاإلثنوغرا‘ األك -ادÁي -ة ع -ن ج -وه-ره-ا ا◊ق-ي-ق-ي ،ال-ذي ششأانها Œسشيد الدؤر اإليجابي ل أ
سش -ي -ك-ون اŸب-دأا األسش-اسش-ي ف-ي-ه -ح-ت-م-ا -ه-و التكوين ،ؤالبناء  ،مع فتح آافاق الششراكة مع
ؤمن األهمية Ãكان التذك Òتضشيف بن عائششة ا◊ف -اظ ع -ل -ى ؤح-دة ه-ذا ال-وط-ن ؤالع-ت-زاز ؤزارات الثقافة ،اإلعÓم ؤالتصشال ،ؤالسشياحة
بأان األكادÁية سشتكون نواة للتأاسشيسش الفعلي ب -فسش -ي -فسش -ائ-ي-ت-ه ؤب-إارث-ه اŸت-ن-وع ،ؤاسشÎج-اع ل-ل-ن-ه-وضش ب-دؤر ال-ث-ق-اف-ة ال-وط-ن-ية األصشيلة ،ؤ
ل -ل -غ -ة م -وح -دة ت -أاخ -ذ ب -ع Úالع-ت-ب-ار ال-ت-ن-وع القيمة ا◊قيقية للغة األمازيغية ؤتفعيلها بدل تفعيل سشبل التواصشل باللغة األمازيغية ثقافيا
اللهجي الذي تزخر به بÓدنا ،كما سشيكون لها الوقوف عند ششكليات ل تÌي دؤر هذه اللغة ،فكريا ،ؤسشياحيا  -إاذا جاز التعب ‘ -Òضشوء
دؤر فاعل ‘ الششتغال على حفظ اŸورؤث بقدر ما تقزمه .
التطور ا◊اصشل على مسشتوى العا، ⁄ؤ‘ ظل
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الثقا‘ ؤاإلثنوغرا‘ الذي يدخل ‘ السشياق ؤتقÎح صشاحبة
ال- -ت- -ن -م -ي -ة اŸسش -ت -دام -ة  ،ؤك -ذا دع -م نشش -اط
ال-ه-وي-ات-ي ال-ذي ي-ح-ف-ظ ل-ه-ذه األم-ة جذؤرها ب-اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-مسش-رح األمازيغي عن األك -ادÁي -ة ب -الششÎاك م -ع اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
مسش -رح -ي -ة «ؤرن -ي-د أاك-ي-درن-ي-غ» لضش-م-ان ‚اح ل -لÎج -م -ة ب -وح -دة ل -لÎج -م -ة م-ن ؤإا ¤ال-ل-غ-ة
ؤانتماءها ا◊قيقي .
ك -م -ا أان ت -وح -ي -د ال -ل -غ -ة ؤاع -ت -م -اده -ا ك-ت-اب-ة ؤاسش-ت-م-راري-ة ؤك-ذا ف-ع-ال-ي-ة ه-ات-ه الك-ادÁية ،األمازيغية لتوسشيع فعالية اللغة إا ¤ما ؤراء
حسشبها -سشينقلها من سشياق الفلكلور إا ¤لغة إاششراك كل الفئات الناطقة بكل اللهجات ،من حدؤد ؤجودها .معاصشرة ؤمواكبة Ÿا نعيششه ‘ عصشرنا ‡ا كل اŸناطق حتى ل تكون حكرا على فئة دؤن ؤتختم ضشيفتنا مششاركتها معنا ‘ هذا اŸلف
ي-ع-ي-د ل-ه-ذه ال-ل-غ-ة ق-ي-م-ت-ه-ا ا◊قيقية ؤالفعلية أاخرى كما ‘ Œارب سشابقة ‡اثلة ،إاذ بقي ب- -رغ- -ب- -ة م- -ل- -ح- -ة ‘ ي -ت -جسش -د مشش -رؤع ه -ذه
ؤن -ق -ل -ه -ا بشش-ك-ل ح-ي-وي م-ن السش-ي-اق الشش-ف-وي األمر مقصشورا على جهة دؤن باقي جهات األكادÁية فعليا ،ؤأان يرى النور قريبا ليكون
التواصشلي اÙدؤد إا ¤ماهو أاؤسشع بدخولها الوطن‡ ،ا يخل بالتوازن ؤالعدالة على هذا ق -ط -ب -ا ل -ل-ن-ه-وضش ب-ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة ؤإاع-ادة
‘ اÿدمة العمومية ؤاإلسشهام ‘ ا◊ركية اŸسشتوى .
الع -ت -ب -ار ل -ه -ا سش-ي-اسش-ي-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،ث-ق-اف-ي-ا
إاضشافة إا ¤توحيد اللغة ينبغي أان يكون مبنيا ؤاق-تصش-ادي-ا ؤج-ع-ل-ه-ا ت-ت-ع-دى ›رد ت-رسشيمها
الثقافية ؤالجتماعية ؤالقتصشادية .
ؤلعل األششخاصش حسشب الباحثة بن عائششة ع- -ل- -ى أاسشسش ع- -ل- -م- -ي -ة ؤأاك -ادÁي -ة يسش -ه -م ‘ دسشتوريا ،لÎسشم فعليا ؤحيويا Ãا يتناسشب مع
ا◊اصش -ل-ة ع-ل-ى شش-ه-ادة ال-دك-ت-وراه ‘ ال-ف-ن-ون –دي -ده -ا ال -ب -اح-ث-ون ؤاÈÿاء ؤل ي-رك-ن إا ¤ق-ي-م-ت-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي-ة ب-وصش-ف-ه-ا ج-زء م-ه-ما من
الدرامية من جامعة السشانية بوهران ؤ الذين األفضشلية،كما حدث ‘ عملية تدريسش اللغة الهوية الوطنية ؤالكيان ا÷زائري .

ضضرورة التوصضل إا ¤لغة ‰طية تضضم كل اŸتغÒات الوطنية

حمزة  :القيام بعمل إاعÓمي باŸوازة مع العمل األكادÁي لتفادي صصراع ب ÚاŸتغÒات
لمازيغية ا÷زائرية اŸتنوعة والÌية
بناŒ : Êسضيد Œانسس لغوي ب Úاللهجات ا أ

لسضتاذ ﬁمد حمزة  ،مفتشس و
يرى ا أ
لمازيغية  ‘ ،تصضريح
باحث ‘ اللغة ا أ
«للشضعب» تطرق من خÓله إا ¤الدور
لك -ادÁي -ة
ال -ذي Áك -ن أان ت -ق -وم ب -ه ا أ
ال -وط -ن-ي-ة لÓ-م-ازي-غ-ي-ة ‘ ن-ق-ل الÎاث
لمازيغي من الشضفهي إا ¤الكتابي  ،أان
ا أ
لع Ó- - -م - - -ي ال- - -ت- - -واصض- - -ل- - -ي و
ال - - -دور ا إ
ال - - -ت - - -حسض - - -يسض - - -ي ب Úك- - -ل اŸت- - -غÒات
لكادÁية
(اللهجات) باŸوازاة مع عمل ا أ
 ،ضضروري و لبد من القيام به  ،و هذا
من خÓل العمل و البحث اŸيدا ÊبÚ
ا÷م -ي -ع ب -ال -ت -ن -ق -ل ل-ك-ل اŸن-اط-ق ال-ت-ي
لمازيغية .
تتواجد فيها اŸتغÒات ا أ
“Ôاسضت ﬁ :مد الصضالح
بتقريب الرؤؤى عن طريق فتح حوارات ؤ
نقاششات ؤ ملتقيات من اجل توضشيح أان هذه
اŸتغÒات تصشب ‘ لغة ؤاحدة ؤ قالب ؤاحد
ؤ هي األمازيغية  ،خاصشة ؤ أان ا÷ذر ؤاحد ،
ؤ الصشوت هو اŸتغ ، Òؤ هذا من أاجل تفادي
صشراع داخلي ب ÚاŸتغÒات ‡ ،كن أان ينجم
عن سشوء فهم بأان تسشود لهجة عن غÒها .
أاك- -د ﬁم- -د ح- -م- -زة أان ال- -ع -م -ل اإلع Ó-م -ي
ÓكادÁي يجب عليه هو األخر أان
اŸوازي ل أ
يضشم على مسشتواه عمل ‡ثل بالتوازن  ،من
باحث Úؤ ﬂتصش Úؤ علماء ÷ميع اŸتغÒات
مركزيا ؤ ﬁليا  ،على مدى سشنوات من أاجل
ال- -وصش- -ول إا ¤ل- -غ- -ة ‰ط- -ي- -ة تضش- -م ج- -م- -ي- -ع
اŸتغÒات األمازيغية الوطنية  ،ؤ التي يجب
على ا÷ميع التضشحية من اجلها  ،ؤ جعلها
لغة كاللغات النمطية العاŸية .
‘ هذا الصشدد  ،دعا مفتشش اللغة المازيغية
ب- -ع- -اصش -م -ة اله -ق -ار  ،إا ¤ع -دم اإلك -ت -ف -اء ؤ

الوقوف عند ما توصشل إاليه األسشتاذ الراحل
م -ول -ود م -ع -م -ري  ،ال -ذي حسش -ب -ه ل ت -ك-ف-ي ،
ؤضشرؤرة مواصشلة البحث ؤ العمل  ،لكون اللغة
تطورت ؤ عرفت برؤز إاضشافات جديدة ،
مؤوكدا بأان هذا ل Áكن أان يكون ‘ ؤقت
ؤجيز ‡ ،ا يحتم بضشرؤرة العمل ‘ تأا Êؤ
رؤية ؤ ع Èسشنوات للوصشل إا– ¤قيق لغة
‰طية جامعة  ،مششددا على اإلبتعاد حاليا
عن الرسشمية التي قامت بدؤرها سشابقا ‘
ترسشيم «يناير» ؤ دسشÎة «اللغة المازيغية» ،
اما األن حسشبه فيجب ترك األكادÁية تقوم
بعملها على أاكمل ؤ جه  ،ؤ هذا بإانتاج أاششياء
للمجتمع ؤ منه يتم ا◊سشم ‘ نقل الÎاث من
الششفهي للكتابي ؤ كيفية رسشمه  ،ؤ بعدها يتم
الÎسشيم مسشتقب. Ó
بناŒ : Êسشيد Œانسش لغوي ب Úاللهجات
األمازيغية ا÷زائرية اŸتنوعة ؤالÌية
ؤ ‘ سشياق متصشل  ،أاكد الدكتور بنا Êأاحمد
أاسشتاذ اللسشانيات باŸركز ا÷امعي بعاصشمة
اله -ق -ار  ‘ ،تصش -ري -ح -ه «ل-لشش-عب» بضش-رؤرة

Œسش- -ي -د Œانسش ل -غ -وي بÚ
ال - -ل - -ه - -ج- -ات األم- -ازي- -غ- -ي- -ة
ا÷زائرية اŸتنوعة ؤالÌية
ع -ن ط-ري-ق دراسش-ات دق-ي-ق-ة
تعيد األلفاظ ؤاألسشاليب إا¤
ب- -داي- -ات- -ه- -ا ب- -وضش- -ع آال- -ي -ات
للتعرف على قدم أاؤ حداثة
الكلمات ؤاألسشاليب ،ؤالبحث
ع -ن ال-ل-ه-ج-ة ا÷ام-ع-ة ل-ه-ذا
ال-ت-ن-وع ب-اع-ت-ب-ار األم-ازي-غ-ي-ة
مصش- -ط- -ل -ح افÎاضش -ي ل -ل -غ -ة
ج -ام -ع -ة  ،ف -ي-م-ك-ن أان ي-ع-زز
ب -ب -حث ي -خ -لصش إا ¤ال -ل -ه -ج-ة
ا÷امعة لهذا التنوع بكل علمية  ،ؤموضشوعية
ؤفسشح اÛال أامام اŸتخصشصش Úللفصشل ‘
ذلك ح -رصش-ا ع-ل-ى ال-ت-ك-ام-ل  ،ؤح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
الهوية ؤ–قيقا ◊ضشور الÎاث اŸششÎك ‘
ك -ل شش Èم -ن ؤط -ن -ن -ا ال -ع -زي -ز ب -ي-ت-ا م-درسش-ة
›تمعا إادارة ؤغÒها.
طالب بنا ‘ ، Êمقتضشب حديثه بضشرؤرة
إاخ- -راج األم- -ازي -غ -ي -ة إا ¤ال -ت -ن -اؤل ال -ع -ل -م -ي
ؤاŸوضش- -وع- -ي  ،ح- -يث سش -ي -ق -ع ع -ل -ى ع -ات -ق
األكادÁية البحث ‘ القضشايا العلمية على
غ- -رار اŸب- -احث ال- -ف- -ي -ل -ول -وج -ي -ة _»ال -ل -غ -ة
القارن»_  ،ؤ إاجراء التحريات اللغوية ،ؤ
الهتمام بالوسشائط اإلعÓمية ‘ ›ال البث
ال- -فضش- -ائ- -ي ال- -غ- -زي- -ر  ،ؤ م -ن -ه ال -وصش -ول إا¤
ال -ت -ج -انسش ب Úال -ل -ه -ج -ات ‡ ،ا يسش -اع-د ‘
اإلتفاق على لغة امازيغية Œمع ضشمنها كل
اŸتغÒات  ،إا ¤أان يتم اإلتفاق على كيفية
رسشمها ؤ هذا عن طريق خلق حوار ب Úكل
الفاعل. Ú

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

لدب
الدكتور سضعدي قاسضي أاسضتاذ الÎجمة وا أ
بجامعة تيزي وزو ل«الشضعب » :

الوعي بدقة اŸرحلة وبأاهمية النتقال
باألدب من «الشصفهية»إا« ¤الكتابة»

ن ﬁاولة
يرى الدكتور سضعدي قاسضي أاسضتاذ الÎجمة وا أ
لدب بجامعة تيزي وزو أاّ ّ
لمازيغي من الشضفهي إا ¤اŸكتوب ،يعد اŸنعطف البارز ‘ تاريخه،
لدب ا أ
انتقال ا أ
إاذ  ⁄ي -ك -ن ه -ذا ال -ع -ب -ور ›رد ان -ت -ق -ال ل -ل -م -وروث الشض -ف-ه-ي إا ¤م-رح-ل-ة ال-ك-ت-اب-ة
لخطبوط
والتدوينŸ ،ا تسضتوجبه هذه التجربة من جّدية وحزم ‘ زمن العوŸة ،ا أ
الذي يلف عنق الثقافة الشضعبية أاو التقليدية لبلدان العا.⁄
وهران  :براهمية مسضعودة
ؤعلى هذا األسشاسش سشأالته «الششعب» عن الدؤر
الذي Áكن أان تلعبه األكادÁية ‘ إاحداث
ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة شش -ام -ل-ة ‘ ب-رام-ج ؤمشش-اري-ع
اإلنتقال من الششفهي إا ¤اŸكتوب ‘ ،ؤقت
يعرف فيه األدب األمازيغي مرحلة جديدة
بعدما أاصشبحت األمازيغية التي يسشتخدمها
الÈبر لغًة رسشمية ‘ ا÷زائر بتاريخ  7فÈاير
 ،2016ؤلق -ى مشش -رؤع إانشش -اء أاك -ادÁي-ة ل-ل-غ-ة
األمازيغية ؤالتي كلف رئيسش ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ا◊كومة باإلسشراع ‘ إاعداد
مشش- -رؤع ق- -ان- -ون- -ه- -ا ال -عضش -وي ت -رح -ي -ب -ا م -ن
Óمازيغية ،بعد نضشال ال- -ع- -ا ⁄قصش- -د ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ه -ذا ال -ت -ورث
اÙافظة السشامية ل أ
ؤتطويره.
ألك Ìمن نصشف قرن.
ذكرالدكتور قاسشي إان اآلداب كما هو معرؤف كما أارّكز ضشمن هذا اإلطار على عا ⁄الكتابة
ه -و ف -ن ،ؤاإلب -داع ال -ف -ن -ي ال -ت -ي اتسش-مت ب-ه ع Èالوسشائل اللكÎؤنية ؤجهاز الكمبيوتر أاؤ
ا◊ضش -ارة األم -ازي -غ -ي-ة ع Èال-عصش-ور ه-و أاؤ ¤ا◊اسشوب الذي “ّكن ‘ ظرف قياسشي من
ؤأاسش -م -ى ع -ل-ى م-ر ال-ت-اري-خ ،ؤه-و م-ا ي-فÎضش السش-ي-ط-رة ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄ب-أاخ-طبوطه اإلعÓمي
ال -وع -ي ب -دق -ة اŸرح -ل -ة ؤب -أاه-م-ي-ة الن-ت-ق-ال الضشخم ،ؤهو آالة للكتابة قبل كل ششيئ ،ؤيجب
باألدب من «الششفهية»إا« ¤الكتابة» ،ؤانطÓقا ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ن -ت-ق-ل م-ن الشش-ف-وي إا ¤ال-ك-ت-اب-ة
م - -ن ت - -أام - -ل- -ي اŸت- -واضش- -ع أاسش- -اه- -م ب- -ب- -عضش ب- -ا◊اسش- -وب ؤل -يسش ف -ق -ط م -ن الشش -ف -وي اإ¤
اŸقÎح -ات ؤاÓŸح -ظ -ات ال -ت -ي ي -ن -ب-غ-ي أان الكتابي Ãعنى التدؤين.
تتبناها هذه اŸؤوسشسشة األكادÁية ‘ منهاجها مرت عملية تدؤين الأدب األمازيغي Ãراحل
بعد أان
 ،ضشرؤرة جمع مفردات الأمازيغية كما هي ‘ عّدة ،بدأات فعليا ‘
ال -واق -ع ،أاي ك -م -ا ن -ت -ح ّ-دث ب -ه-ا ‘ اÛت-م-ع كان مقصشورا على اŸششافهة ،ماهو تقييمكم
ا÷زائ- - -ري بصش- - -ف - -ة ع - -ام - -ة ،ؤخ - -ا ّصش - -ة أان لهذه اŸرحلة؟
األمازيغية متعّددة اللجهات ؤلتنوعات اللغوية صشحيح أان األدب الششعبي األمازيغي عرف
ﬁاؤلت لتدؤين نصشوصشه ؤتوثيقها قبل هذا
ؤالثقافية خاصشة.
إاذ تصشبح عملية جمع مفردات األمازيغية من ال - -عصش - -ر ،ح - -يث ب- -دأا ج- -م- -ع اıط- -وط- -ات
ك - -ل م - -ن - -اط - -ق ال- -ب- -ل- -د ا÷زائ- -ري م- -ن أاؤ ¤المازيغية ‘ العصشر الكلونيا‹ أاؤل من طرف
األؤلويات ،ؤالكلمات متعدد من منطقة إا ¤جÔالت فرنسشية ،ؤكان اŸقصشود من ذلك
أاخرى بفرؤعها اŸتنوعة الششاؤية ،ؤالقبايلية ،ليسش حب أاؤ تطوير الثقافة األمازيغية بصشفة
ؤاŸزابية ،ؤالطارقية ،بهدف ؤضشع قاموسش عامة أاؤ اللغة ؤالثقافة ؤاللغة القابائلية بصشفة
ج -ام -ع ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ال-ك-ل-م-ات األم-ازي-غ-ي-ة خ- -اصش- -ة ،ب- -ل اŸقصش- -ود م- -ن ذلك ا◊ Úه- -و
ال- -ت- -ع ّ-رف ع -ل -ى
ا÷زائ- - -ري - -ة ب - -ك - -ل
ه -ذه ال -ث -ق-اف-ات
ت-ن-وع-ات-ه-ا ال-لسش-ان-ية
اŸسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ة ع Èت -ب -ق -ى ال-فÎة اŸع-اصض-رة Ãث-اب-ة قصشد السشتعمار
«عصضر تدوين» حقيقي ومنهجي ال -ك-ل-ي ؤال-ت-وغ-ل
الÎاب الوطني.
إا ¤اÛت-م-ع-ات
 ج - - - -م - - - -ع اآلدابالششفاؤية من أاششعار ل- - -لÎاث ا أ
لم- - -ازي- - -غ- - -ي ،ل- - -ع ّ- -دة التقليدية
ف
و
ر
ظ
ل
ا
ا
ه
ي
ض
ض
ت
ق
ت
،
ؤأالغاز ؤنكت ؤحكم اع -ت -ب-ارات
ال -ق-دÁة آان-ذاك
ؤأام - -ث - -ال ؤأاسش- -اط Òا÷دي-دة ل-ه-ذ ال-عصض-ر ،وت-ت-جّ-ل-ى ؤم- -ن ثّ- -م ب- -داأت
اÛتمعات
ؤقصشصش ؤ
‡اةرسمشارتت أاسض -اسض -ا ‘ ا إ
لم -ك -ان-ي-ات ال-بشض-ري-ة األصش -ل -ي -ة ت -ع ّ-ل-م
رؤحية ؤديني
اللغة الفرنسشية.
ع -ل-ى ال-بشش-ري-ة م-ن-ذ واÈÿات الÓزمة
ك- - - -م- - - -ا Áك - - -ن
أازم -ان غ -اب -رة ،ؤك-ل
م- -ا ؤرث -ن -اه ج -ي  Ó-ب -ع -د ج -ي -ل ع Èاألم -ه -ات اعتبار سشنوات اÿمسش Úؤالسشت ÚؤالسشبعÚ
ؤا÷دات ؤششيوخ ذؤي ا◊كمة ،مث Óعندما من القرن العششرين البداية ا◊قيقية لنطÓق
ن-ت-ح-دث ي-وم-ي-ا ب-األم-ازي-غ-ي-ة ال-ق-ب-ائ-لية نشش Òه- -ذه ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷دي- -دة ‘ ت -اري -خ األدب
هكذا من آاؤنة ألخرى إا ¤قصشيدة قدÁة أاؤ األم -ازي -غ -ي ب -ا÷زائ -ر ،إاذ ظ -ه -رت ألؤل م-رة
›موعة من األعمال اإلبداعية من ﬂتلف
حكمة أاؤ مث Óششعبي من األزمنة الغابرة.
 السش -ت -ف -ادة م-ن ؤسش-ائ-ل اإلعÓ-م Ãخ-ت-ل-ف أاجناسش األدب ا◊ديث ،مثل العمل الذي قامبه الكاتب ا÷زائري ؤاألديب مولود فرعون
أاششكالها ؤأاصشنافها لتعليم هذه الثقافة
 عندما يكون لدينا موسشوعة ثقافية أاؤ ؤم- -ول- -ود م- -ع- -م -ري م -ن خ Ó-ل ج -م -ع الÎاثمدّؤنة من من اŸورؤث الثقا‘ أاؤ الÎاث الششفوي القبائلي من أاششعار ؤقصشصش ؤأامثال
الششعبي الششفوي ،نتقّدم بخطوة أاخرى نحو ؤحكم ؤغÒها من الأششكال األخرى ،ؤقاموا
ال -ت -ح -ل -ي-ل السش-وسش-ي-ول-وج-ي ،األنÌؤب-ول-وج-ي ،بتدؤينها ؤترجمتها إا ¤اللغة الفرنسشية ،كما
التاريخي ،األدبي ،اللسشا Êؤالنفسشا Êلكل ما اقÎح-وا –ل-يÓ-ت أانÌب-ول-وج-ي-ا ؤأادب-ي-ة ل-هذا
الÎاث الشش-ف-وي ،ضش-م-ن ب-ي-ب-ل-ي-وغرافيا األدب
يوجد ‘ ثقافاتنا كما هي ‘ الواقع.
ي-ت-عّ-ي-ن ع-ل-ى األك-ادÁي-ة ال-ت-دخ-ل ‘ إاع-داد األمازيغي.اŸن-اه-ج ؤاŸشش-اري-ع الÎب-وي-ة ،ب-ه-دف ت-ع-ل-يم ؤت -ب -ق -ى ال -فÎة اŸع -اصش -رة Ãث -اب-ة «عصش-ر
لمازيغي،
هذا الÎاث ؤإادماجه ‘ اŸدرسشة ا÷زائرية ،تدؤين» حقيقي ؤمنهجي للÎاث ا أ
ؤتعميمه ليششمل كل أابناء ا÷زائر ،سشواء لعّدة اعتبارات ،تقتضشيها الظرؤف ا÷ديدة
لمكانيات
كانوا متحدث Úباألمازيغية بكل تنوعاتها أاؤ لهذ العصشر ،ؤتتجّلى أاسشاسشا ‘ ا إ
ب -ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة أاؤ م -ا يسش -م -ى البششرية ؤاÈÿات الÓزمة من الدكاترة
بالدارجة ،ؤاعتباره جزءا من نظام التعليم ؤح- -م- -ل -ة شش -ه -ادة اŸاسش Îؤال -ل -يسش -انسش ‘
الرسشمي الذي يبدأا ‘ العادة من اŸرحلة ال- -ت- -خصشصش- -ات اŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -ال -لسش -ان -ي -ات
لمازيغي ؤأانÌبولوجيا
لدب ا أ
لمازيغية ؤا أ
ا أ
البتدائية ؤإا ¤غاية ا÷امعة.
لم - -ازي- -غ ،ن- -اه- -يك ع- -ن ال- -ت- -ط- -ور
 السش -ت -ف -ادة م-ن ؤسش-ائ-ل اإلعÓ-م Ãخ-ت-ل-ف ع - -ا ⁄ا ألم-ك-ان-ي-ات التقنية العالية
أاششكالها ؤأاصشنافها لتعليم هذه الثقافة ع Èال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ؤا إ
لمكانيات اŸالية ؤاŸادية
لضشافة إا ¤ا إ
ا÷ري-دة ؤاإلذاع-ة ؤال-ت-ل-ف-زي-ون ،ح-ت-ى ي-تمكن با إ
Óن -ف-اق ع-ل-ى م-ت-ط-ل-ب-ات ا÷م-ع
ا÷زائري أان يفتح أابواب جديدة نحو أاصشالته ال Ó-زم -ة ل  -إ
ؤت - -اري - -خ - -ه ال - -ع - -ري - -ق Ãن - -ظ - -ور آاخ- -ر ،ألّن ؤالتحويل ؤالتطوير ،ؤذلك ‘ إاطار Œسشيد
لمازيغية ،إايذانا
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات ا◊دي -ث -ة –ّدث الÎاث مششرؤع أاكادÁية اللغة ا أ
العاŸي ،ؤؤاجب على األكادÁية أان تسشتعمل ب -ب -دء رؤؤي -ة ج -دي-دة ل-ه-ذا اŸك-ون ال-وط-ن-ي
لصشيل.
بذكاء هذه الوسشائل ا÷ديدة التي طغت ‘ ا أ

اإلثن ٠٨ Úجانفي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٠ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
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رئيسس الفدرالية ا÷زائرية ÷معيات مرضضى السضكري:
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كشضف رئيسس الفدرالية الجزائرية
لجمعيات مرضضى السضكري نور الدين
بوسضتة عن تسضجيل أاكثر من  10آا’ف
طفل متمدرسس مصضابين بداء السضكري
’ولياء
على المسضتوى الوطني ،داعيا ا أ
إالى ضضرورة الكشضف المبكر عن الداء
وإاتباع نمط حياة صضحي.
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أاوضشح رئيسس الفدرالية الجزائرية لجمعيات
م -رضش -ى السش -ك-ري ع-ل-ى ه-امشس ي-وم إاعÓ-م-ي
تحسشيسشي لفائدة موظفي الجماعات المحلية
ح- -ول ه -ذا ال -داء أان ال -مصش -اب -ي -ن ل ت -ت -ج -اوز
أاعمارهم  ١٦سشنة ،مششيرا إالى أان عدد مرضشى
السشكري من مختلف األعمار في تزايد عبر
ال -وط -ن ،م -رج -ع -ا سش -بب ذلك إال -ى ع-دم إات-ب-اع
األن -ظ -م -ة ال-غ-ذائ-ي-ة الصش-ح-ي-ة وك-ذا إال-ى ع-دم
ممارسشة الرياضشة.
وفي ذات السشياق ،أاضشاف بوسشتة أان الحالت

الجديدة التي يتم اكتششافها يجهل أاصشحابها
إاصش -اب -ت -ه -م ب -داء السش -ك -ري إال ب -ع -د ال-كشش-ف
الجواري الذي تقوم به جمعيات داء السشكري
مششّددا على أاهمية إاتباع نمط حياة صشحي
ل -ل -وق -اي -ة م -ن اإلصش -اب -ة ب-األم-راضس ال-م-زم-ن-ة
الخطيرة.
وأاشش- -ار إال- -ى أان أاك- -ث- -ر م- -ن  ٢٠ب-ال-م-ائة من
ال- -مصش- -اب -ي -ن ب -داء السش -ك -ري غ -ي -ر م -ؤوم -ن -ي -ن
اج-ت-م-اع-ي-ا م-م-ا ي-ع-رضس ح-ي-ات-ه-م إال-ى الخطر
ويعقد حالتهم نتيجة صشعوبة الحصشول على
األدوي- -ة ن- -ظ- -را ل- -غÓ- -ئ -ه -ا ،ك -اشش -ف -ا أان ع -دد
المصشابين بداء السشكري في الجزائر فاق ٤
مÓيين ونصشف مليون مصشاب ،من بينهم ٢٠
أالف حالة جديدة تمّ اكتششافها منذ بداية سشنة
.٢٠١٧
ك -م -ا دع-ا ال-مشش-ارك-ون إال-ى ضش-رورة ال-كشش-ف
ال -م -ب-ك-ر ع-ن داء السش-ك-ري والضش-غ-ط ال-دم-وي
لتفادي حدوث مضشاعفات وإالى إاتباع نظام
غ -ذائ -ي صش -ح -ي ،ع -ل-م-ا أان ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي
حضشره أاطباء مختصشون في داء السشكري تمّ
تنظيمه بمبادرة من والي ولية غيليزان ،وتمّ

÷هاسضم
للوقاية من جفاامت
فصشااصش

إال
ﬂتىص8سأاوكونا يبنمصنس الحماوءنيبومشّيساررفبعمنبندمما6ن  6إا 8 ¤أاكواب من اŸاء يوميا
ينصضح المختصضون بأاهمية شض

يكون تناول ا إ
’نسضان للماء أاقل من
الماء الذي يخسضره جسضمه ُيصضاب
الجسضم بالجفاف ،مشضيرين إالى أانه
أاسضاسضي للحفاظ على اسضتقرار الجسضم
وتوازن وظائفه.
وت- -زداد خسش- -ارة ال- -م- -اء م -ن ال -جسش -م ف -ي
حالت الجو الحار ،وأاثناء ممارسشة التمارين
الرياضشّية الششديدة ،وفي األماكن المرتفعة،
ومع التقدم في العمر التي تقل فيها أايضشا
ح -دة الشش-ع-ور ب-ال-ع-طشس ،ك-م-ا ت-زداد ح-اج-ة
الجسشم للماء في الحمل والرضشاعة ،فإانه من
ال Ó-زم شش -رب ال -م -زي -د م -ن ال -م-اء ف-ي ه-ذه
الحالت.
وم -ن ب -ي -ن أاه -م ف -وائ -د شش-رب ال-م-اء ع-ل-ى
الجسشم ما يلي:
❊ يسشاهم في تنظيم سشوائل الجسشم ،حيث
يتكون الجسشم من حوالي  %٦٠من الماء،
وت -ع -م -ل سش -وائ -ل ال -جسش -م ف -ي ال -ع -دي-د م-ن
ال- -وظ- -ائ -ف ،م -ث -ل ال -هضش -م ،والم -تصش -اصس،
وال -دوران ،وإان-ت-اج ال-ل-ع-اب ،ون-ق-ل ال-ع-ن-اصش-ر
ال-غ-ذائ-ي-ة ،وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى درج-ة حرارة
الجسشم.
❊ يسشاعد ششرب الماء على التحكم في
ال ّسشعرات الحرارية المتناولة ،ولكن الماء ل
ي -م -لك ق -درة سش -ح -رّي-ة تسش-اع-د ف-ي خسش-ارة
الوزن ،إال أان اسشتبدال المششروبات العالية
ب -السش-ع-رات ال-ح-راري-ة ب-ال-م-اء يسش-اع-د ع-ل-ى
خفضس السشعرات الحرارية المتناولة.
❊ ك- -م- -ا يسش- -اع- -د اخ- -ت -ي -ار األغ -ذي -ة ذات
ال -م -ح -ت -وى األع -ل-ى م-ن ال-م-اء ع-ل-ى خ-فضس
ال ّسشعرات الحرارّية المتناَولة بسشبب حجمه
الذي ُيسشاهم في الشّشعور بالشّشبع ،كما أاّن
هذه األغذية تحتاج إالى مضشغ أاكبر ويكون

أابطأا ،وتششمل األغذية عالية الحتواء على

معلومات هامة

عÓمات وأاعراضض قد تتعّلق بالزهاÁر

خÓله تقديم نصشائح إاجراء الكششف المبكر
عن داء السشكري لموظفي الجماعات المحلية.

امرأاة أامريكية تنجب طفلة ”ّ
Œميدها Ÿدة  25سسنة

ششهدت الوليات المتحدة األمريكية إانجاز
طبي غير مسشبوق ،وذلك بعد أان أانجبت سشيدة
طفلة تم تجميدها كمضشغة  embryoلمدة ٢٥
عاما.
وتعود تفاصشيل الحادثة إالى أان هذه الطفلة
تّم إابقاؤوها مضشغة لمدة  ٢٤عاما ونصشف،
مما يجعلها أاطول فترة تجميد قبل أان يتم
نقلها إالى رحم سشيدة وولدتها بنجاح ،حسشب
ما ذكر باحثون في جامعة تينيسشي بريسشتون
الطبية.
وولدت إايما رين في  ٢٥نوفمبر من السشيدة
تينا جيبسشون  ٢٦عاما في ششرقي تينيسشي،
وتمت عملية تجميد المضشغة في  ١٤أاكتوبر
ع -ام  ،١٩٩٢أاي ب- -ع -د ح -وال -ي  ١٨شش-ه-را من
م-يÓ-د السش-ي-دة ج-ي-بسش-ون ،ل-ت-ت-م ع-م-لية إاذابة
التجميد في مارسس الماضشي بالمركز الوطني
ل -ل -ت -ب -رع ب -األج -ن -ة (ن -ي -دك) ف-ي ن-وكسش-ف-ي-ل،
ت-ي-ن-يسش-ي ،وأاج-ري ن-ق-ل ال-ج-ن-ي-ن إال-ى السش-يدة
جيبسشون.
واعتبرت عالمة األجنة كارول سشومفريلت
أانه من المذهل أان تنجح التقنية بعد  ٢٤عاما
ونصش-ف ،ب-اسش-ت-خ-دام ت-ق-ن-ي-ات ح-ف-ظ ق-دي-مة
اعتمدت على التجميد البطيء.
وقال الدكتور جيفري كينان ،المدير الطبي
لششركة نيدك الذي أاجرى عملية النقل« :لقد
كان لنيدك ششرف العمل مع عائلة جيبسشون
لمسشاعدتها على تحقيق أاحÓمها» ،وأاضشاف:
«نأامل أان تكون هذه التجربة دعوة واضشحة
ل -ج -م -ي -ع األزواج ال -ذي -ن ل -دي -ه -م أاج -ن -ة ف -ي
التخزين على المدى الطويل للنظر في هذا
الخيار المؤوكد لمنح أاجنتهم الحياة.

مرضس الزهايمر هو نوع من الخرف الذي يسشبب مششاكل في
ال-ذاك-رة وال-ت-ف-ك-ي-ر والسش-ل-وك واألع-راضس ع-ادة م-ا ت-ت-ط-ور ب-بطء
وتزداد سشوءا مع مرور الوقت ،علما أان الزهايمر ل يمسس كبار
السشن فقط بل بات يمسس حتى األششخاصس الذين تقل أاعمارهم
عن  ٦٥سشنة.
وأاثبتت بعضس اإلحصشائيات أان ما يقارب نصشف حالت مرضشى
ال-زه-اي-م-ر ع-ن-د الشش-ب-اب ت-ظ-ه-ر ل-دى ال-م-رضش-ى ال-ذي-ن ت-كون في
عائلتهم حالت سشابقة من اإلصشابة بمرضس الزهايمر في سشّن
مبكرة.
وسش-م-ى ال-زه-اي-م-ر ب-ه-ذا السش-م نسش-ب-ة ل-ل-ع-ال-م األل-م-ان-ي أال-ويسس
الزهايمر  Alois Alzheimerالذي اكتششفه عام .١٩٠٧
ورب-ط أاط-ب-اء م-خ-تصش-ون اإلصش-اب-ة ب-م-رضس ال-زه-اي-م-ر إال-ى ع-دة
أاسشباب من بينها الوراثية ،حيث تزداد اإلصشابة بمرضس الزهايمر
ل-دى األشش-خ-اصس ال-ذي-ن ي-وج-د ف-ي ت-اري-خ-ه-م ال-ع-ائ-ل-ي إاصش-ابة به
كإاصشابة أاحد الوالدين أاو األجداد ،ويبلغ تأاثير العامل الوراثي
الجيني في هذا المرضس إالى نسشبة تتراوح بين  ٥٠و ٨٠بالمائة
وآاخرون أارجعوه إالى التقدم في العمر أاو إاصشابات الرأاسس الخطيرة
التي قد تؤودي إالى ازدياد احتمال اإلصشابة بمرضس الزهايمر.
وه -ن -اك ب -عضس ال -عÓ-م-ات الشش-ائ-ع-ة ال-ت-ي ت-ظ-ه-ر ع-ل-ى م-ريضس
الزهايمر التي إان وجدها أاي أاحد أاو في أاحد األقرباء ل يجب أان
يتردد في زيارة الطبيب.
واحدة من العÓمات األكثر ششيوعا من مرضس الزهايمر هو
فقدان الذاكرة ،خاصشة نسشيان المعلومات التي من المفترضس أانها
عرفت مؤوخرا أاو نسشيان التواريخ واألحداث الهامة.
وإاذا لحظت على المريضس المحتمل أانه يعانى من صشعوبة في
التركيز ،أاو صشعوبة في التعامل مع األرقام،تلك الصشعوبة التي لم
يكن يعاني منها من قبل ،كذلك يعانى المرضشى من عدم معرفه
السشاعة أاو اليوم أاو أاسشماء فصشول السشنة ،وينسشون كذلك أاين هم أاو
كيف أاو متى وصشلوا إالى هذا المكان.
ويلقى المريضس أايضشا الصشعوبة في إايجاد المفردات والكلمات
المناسشبة سشواء فى قراءتها أاو نطقها من العÓمات المهمة على
مرضس الزهايمر ،وفى أاغلب األحيان ينسشى أاماكن األششياء فقد
ينسشى أاين وضشع سشاعته أاو نظارته وخÓفه ،وبالتالي نجد أان
مريضس الزهايمر يششتكى دائما من سشرقه أاششيائه وذلك كونه
ينسشى أاين وضشعها.
كما يتعرضس المصشاب بالزهايمر بمششاكل في الرؤوية وهي من
عÓمات المرضس ،فقد يكون لديهم صشعوبة في القراءة ،أاو تحديد
لون أاو ششكل ما ،وقد تتغير طريقته فى صشنع القرار إاذ يقوم
بتصشرفات غريبة لم يكن يقوم بها من قبل ،وغالبا يجدون صشعوبة
في أاداء مهامهم اليومية البسشيطه كقيادة السشيارة أاو أاداء بعضس
عمليات معينه في العمل أاو حتى تذكر قواعد لعبتهم المفضشلة.
ويبدأا مريضس الزهايمر في النطواء على نفسشه والبتعاد عن
مجتمعه وحياته الجتماعية المعتادة ،فيبدأا في فقدان الهتمام
ب-ه-واي-ات-ه ال-م-فضش-ل-ة ،ح-يث يشش-ع-ر م-ريضس ال-زه-اي-م-ر ب-الك-ت-ئ-اب
والخوف والقلق والعديد من المششاعر السشلبية التي تظهر بششكل
مفاجئ دون أاسشباب واضشحة.

ال -م -اء ك -ال -ف -واك -ه ،وال -خضش -ار ،وال ّشش -ورب-ات
المطبوخة من المرق ،والبقوليات.
❊ يسش- -اع- -د ال- -م- -اء ع- -ل- -ى م- -ن -ح ال -ط -اق -ة
للعضشÓت ،حيث إان العضشÓت التي يختل
توازن الماء والمعادن فيها تتقلّصس ،مما قد
يسشبب إارهاق العضشÓت ،وينصشح الرياضشيون
بتناول كوبين من الماء أاي حوالي نصشف لتر
قبل التمرين بسشاعتين ،باإلضشافة إالى البدء
بششرب الماء منذ بداية الّتمرين والسشتمرار
ف -ي شش -رب -ه ع -ل -ى ف -ت -رات م -ن-ت-ظ-م-ة خÓ-ل
ال ّ-ت -م -ري-ن ل-ت-ع-ويضس ال-م-اء ال-ذي ُي-فَ -ق-د ع-ن
طريق التعرق ،لكن مع تجنب ششرب كمّيات
كبيرة جدا في فترات قصشيرة.
❊ يسشاعد الماء على تنششيط الجسشم ،حيث
إان الجفاف يسشبب الششعور اإلرهاق الششديد
ويسشاعد الماء في الحفاظ
ع- - -ل- - -ى صش - -ح - -ة ال - -بشش - -رة،
ف -ال -ج -ف -اف ي-ج-ع-ل ال-بشش-رة
تبدو جافة وأاكثر تجعدا.
Óصشابة باألنفلونزا الموسشمية في فصشل الششتاء نظرا لبرودة الطقسس ،لذلك ينصشح األطباء بأاهمية أان يحتوي
يصشبح المواطنون أاكثر عرضشة ل إ
❊ ي -ح -اف -ظ ت -ن -اول ال -
م
ا
ء
النظام الغذائي الصشحي الششتوي على المزيد من المواد المغذية والفيتامينات ،التي تتوفر عليها الفواكه.
ب-ك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة ع-لى صشحة ❊ البرتقال :فاكهة غنية بفيتامين ( )Cتفيد في عÓج األنفلونزا في فصشل الششتاء وتسشاعد الجهاز المناعي على محاربة أاي التهابات في
ال -ك -ل -ي-ت-ي-ن ال-ل-ت-ي-ن ت-ق-وم-ان الجهاز التنفسشي.
ب - -ت - -خ- -ل- -يصس ال- -جسش- -م م- -ن ❊ الرمان :من أافضشل الفواكه لتناولها في فصشل الششتاء الغنية بالمواد المغذية ،وتسشاعد على محاربة السشرطان ،كما أانها تحتوي كميات
السش -م -وم ع-ن ط-ري-ق ال-ب-ول ،كبيرة من المواد المضشادة للتأاكسشد ،ما هو أايضشا مفيد للقلب.
ح-يث ت-ع-م-ل ال-ك-ل-ي-ت-ان ع-لى ❊ التفاح :أاحد أاكثر األطعمة التي ينصشح بتناولها خÓل فصشل الششتاء نظرا لحتوائه على كميات وفيرة من مادة الكيرسشيتين التي تعتبر
الحفاظ عليه لسشتعماله في مضشادا حيويا يقوي جهاز المناعة ويقلل من التعرضس لنزلت البرد واألنفلونزا.
❊ الزنجبيل :يعد من العÓجات المنزلية القديمة لنزلت البرد والصشداع ومتاعب الحيضس ويحارب الكثير من األمراضس ويسشاعد على
وظائف الجسشم.
❊ ك -م -ا ي-ع-م-ل ال-م-اء ع-ل-ى العÓج من األنفلونزا الموسشمية ،حيث أانه يعمل على تقوية جهاز المناعة ،ويعد مششروب الزنجبيل السشاخن مع الليمون والعسشل من الوصشفات
الرائعة لمواجهة اإلنفلونزا.
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ع- -م- -ل ال- -ج- -ه -از ❊ المريمية :تعتبر كمضشاد حيوي تكافح الفيروسشات والبكتيريا وتقلل من مسشتويات السشكر في الدم وتقي الجهاز التنفسشي من العدوى
ال-هضش-م-ي وي-م-ن-ع ا إ
لمسشاك ،وتطهر الفم والحلق ،كما تسشاهم في تقوية الذاكرة وفيها كميات وفيرة من الكالسشيوم والزيوت أاو تعمل على تهدئة الجسشم و القضشاء على
خاصشة إاذا ما تّم تناوله مع الكتئاب.
ا أ
لل -ي -اف ال -غ -ذائ ّ-ي -ة وُي-ق-ل-ل ❊ الموز :يعد الموز من الفاكهة الجيدة لمكافحة نزلت البرد واإلجهاد واإلمسشاك ،القرحة وغيرها ،وهو يسشاهم في الوقاية من العديد من
تناول الماء من الّتوتر.
األمراضس لسشيما في فصشلي الخريف والششتاء ،لذلك ينصشح األششخاصس الذين يعانون ضشعف المناعة بتناول مزيد من كميات الموز.

فواكه غنية بالفيتامينات تسساعد على عÓج األنفلونزا

اإ’ثنين  08جانفي  2018م
الموافق لـ  20ربيع الثاني  1439هـ
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طارق عرامة – اŸناج Òالعام لشضباب قسضنطينة لـ«الشضعب””:

تلقي أهدأف عن طريق كرأت ثابتة نقطة سصلبية يتّوجب إأيجاد حل لها

أاكد طارق عرامة ،اŸناج Òالعام
لشضباب قسضنطينة ‘ ،حوار لـ ””الشضعب””
انه راضس بنتيجة التعادل التي انتهت
عليها مواجهة نصضر حسض Úداي ،رغم ان
فريقه كان قريبا من –قيق ا’نتصضار.

حاوره :عمار حميسسي
 ⁄ي -خ -ف ع -رام -ة أاسص -ف -ه ع -ل-ى ت-ك-رار ت-ل-ق-ي
ا’هداف من خÓل الكرات الثابتة التي اعتÈها
نقطة سصلبية بالنسصبة لفريقه و سصيكون ا÷هاز الفني
م -ط -ال -ب -ا ب -اي -ج -اد ا◊ل -ول اŸن -اسص -ب -ة ل -ه -ا خÓ-ل
اŸباريات اŸقبلة.
عاد عرامة ليؤوكد ان اŸنافسصة على اللقب
سصتكون كبÒة خاصصة بعد تقلصس فارق النقاط ا¤
اثنت Úعن شصبيبة السصاورة ،وهو ما يجعل الفوز ‘
اŸباريات اŸقبلة ‘ غاية الصصعوبة.
@ (الشض -عب) :ه -ل أان -ت -م راضض -ون ب -ن-ت-ي-ج-ة
التعادل؟
@@ عرامة  -العودة بنقطة ا ¤قسصنطينة يبقى
أام -را اي -ج -اب -ي -ا رغ-م ان ه-دف-ن-ا ق-ب-ل اŸب-اراة ك-ان
–قيق ا’نتصصار ،إا’ ان هناك عام Óمهما لعب
دورا ‘ ظهور الفريق Úبهذا اŸسصتوى ،وهو معرفة
كل فريق بنقاط قوة وضصعف اآ’خر بعد اŸواجهات
اŸت -ت-ال-ي-ة ال-ت-ي ل-ع-ب-ن-اه-ا ضص-د ال-نصص-ري-ة ‘ ال-فÎة
اŸاضصية ،وهو ما صصّعب من مهمة كل من عمرا Êو
دزيري ‘ ايجاد التوليفة اŸناسصبة و على العموم
أاعتقد ان ا’هم قد حدث حيث اسصتطعنا تفادي
الهزÁة بعد عودة اŸنافسس ‘ الشصوط الثا Êبقوة
وكان قريبا من تسصجيل الهدف الثا ،Êلو’ خÈة
’عبينا التي صصنعت الفارق و على العموم علينا
الÎكيز اك ÌخÓل اŸواجهات اŸقبلة من اجل
–قيق نتائج افضصل والبقاء ‘ الريادة.

@ ه- -ل ك- -ان ال- -ف -ري -ق ق -ادرا ع -ل -ى ””ق -ت -ل””
’ول؟
اŸباراة ‘ الشضوط ا أ
@@ صص- -ح -ي -ح ان ال -ه -دف اأ’ول اŸب -ك -ر ال -ذي
سصجلناه حررنا كثÒا من الضصغط ،لكنه أاثر سصلبا
على الÓعب Úبحسصب رأايي أ’نه دفعهم ا ¤التفكÒ
‘ النتيجة اك Ìو نسصيان تعليمات اŸدرب حيث
عاد الفريق ا ¤الدفاع و ترك الفرصصة للمنافسس
الذي و رغم انه  ⁄يكن خطÒا خÓل الشصوط
ا’ول ،إا’ انه عاد بقوة خÓل الشصوط الثا Êو
اسصتطاع تعديل النتيجة وكاد يسصجل الهدف الثاÊ
لو’ براعة ا◊ارسس رحما Êالذي كان ‘ يومه،
لكن النقطة السصلبية بحسصب رأايي هو تلقي أاهداف
من خÓل كرات ثابتة وهو ا’مر الذي تكرر كثÒا
وعلى ا÷هاز الفني العمل على هذه النقطة من
أاجل تفادي تضصييع نقاط سصهلة خÓل اŸباريات
اŸقبلة.
@ هل سضيبقى هدفكم البقاء ‘ الريادة ؟
@@ سصنعمل على ذلك خÓل اŸباريات اŸقبلة،

–ضضÒا Ÿشضاركته ‘ البطولة ا’فريقية لكرة اليد

أŸنتخب ألتونسصي ينهزم أأمام نظÒه ألبحريني
انهزم اŸنتخب التونسصي لكرة اليد أامام نظÒه
البحريني بنتيجة ( ،)25-24سصهرة السصبت ‘ ،ختام
مشص -ارك -ت-ه ضص-م-ن دورة ““ك-ارب-ات-ي““ ال-دول-ي-ة ال-ودي-ة
ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-روم-ان-ي-ة ب-وخ-ارسصت .ك-ان اŸن-ت-خب
التونسصي قد فاز ‘ مقابلته ا’و ¤على رومانيا
بنتيجة (32ـ )21لينهزم ‘ اŸواجهة الثانية على يد
الÈتغال (.)33-29
‘ مباراة أاخرى عن هذه الدورة أايضصا ،تغلب
اŸنتخب الروما Êعلى نظÒه الÈتغا‹ (.)23-26
يسصتعد اŸنتخب التونسصي للمشصاركة ‘ البطولة

ا’فريقية ل ·ÓاŸقررة بالغابون حيث يتواجد
ضص - - -م- - -ن اÛم- - -وع- - -ة ا’و ¤رف- - -ق- - -ة ك- - -ل م- - -ن
ا÷زائروالبلد اŸنظم والكونغو والكامÒون.
ي -تضص -م -ن ب -رن -ام -ج –ضصÒات ““نسص -ور ق-رط-اج““
مباراة ودية أاخÒة Ãدينة برشصلونة أامام نادي
غ -ران -وي-ارسس ا’سص-ب-ا ،Êي-وم  11ج-ان-في ا÷اري.
يعود وفد اŸنتخب ا ¤تونسس بعدها بيوم واحد
على ان يكون موعد التنقل ا ¤الغابون ،يوم  14من
نفسس الشصهر.

أأخبار من أ’–اديات ألرياضصية

تنسس :بر›ت ا’–ادية ا÷زائرية
ل -ل -ت -نسس ح -ف -ل تسض -ل -ي-م شض-ه-ادات ال-درج-ة
’وŸ ¤درب - -ي ال - -ت - -نسس (وزارة الشض- -ب- -اب
ا أ
وال -ري -اضض -ة/ال -ه -ي -ئ-ة ال-ف-درال-ي-ة) ي-وم 13
جانفي (سضا  )14 : 00بنادي حيدرة للتنسس
(ا÷زائ- -ر) ع- -ل- -ى ه- -امشس ب- -ط- -ول- -ة شض -م -ال
’قل من  14سضنة.
افريقيا أ
بادمنتون :ح- -دد اŸك- -تب ال- -ف -ي -درا‹
ل–Ó- -ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ب- -ادم -ن -ت -ون ،خ Ó-ل
اج -ت -م -اع -ه ،ي -وم اÿم -يسس ،م -واع -ي -د ال -ب -ط-ول-ة
ا’ف-ري-ق-ي-ة وال-دورة ال-دول-ي-ة اŸف-ت-وح-ة اŸق-ررة
با÷زائر كالتا‹:
 ال -دورة ال -دول -ي -ة اŸف-ت-وح-ة م-ن  7إا10 ¤فيفري.
 البطولة ا’فريقية فردي من  12إا15 ¤فيفري.
 البطولة ا’فريقية حسصب الفرق يومي 16و 17فيفري.
رياضضة وعمل :يجرى ماراطون الصصحراء
 2018تضصامنا مع الشصعب الصصحراوي يوم 26
فيفري على مسصافة  42كلم.
أاسض -ف -رت ن -ت-ائ-ج ا÷ول-ة  16م-ن ب-ط-ولتي
ال-راب-ط-ت Úا’و ¤وال-ث-ان-ي-ة ””م-وبيليسس”” لكرة
القدم عن سضقوط أاربعة أاسضماء مدربي أاندية
ب Úمسض -ت -ق -ي -ل وم -ق -ال ،ل -ي -نضض -م -وا ب -ذلك ا¤
ال -ق -ائ -م -ة اŸف -ت -وح -ة ل -ل -ع -دد ””اŸسض -ت -ه -لك”” م-ن
الفني ،Úمنذ بداية اŸوسضم ا÷اري.
فلحسصاب الرابطة ا’و ¤اÎÙفة ،سصقطت ثÓثة
أاسصماء من العارضصة الفنية أ’ندية النخبة ويتعلق ا’مر
بكل من مدرب ا–اد البليدة مصصطفى سصبع ،ومدرب
ا–اد ا◊راشس حمادي الدو ومدرب شصبيبة القبائل
عز الدين آايت جودي.
اذا كان رحيل الثنائي سصبع والدو بشصكل نهائي
فإان طريقة انسصحاب آايت جودي تعد ““تكتيكية““ ،حيث
اكد انه  ⁄يصصبح مدربا مع بقائه ضصمن طاقم اŸكتب
اŸسص Òللنادي القبائلي رفقة ماجن وزواوي.
صصرح آايت““ :عشصت مشصاكل من الناحية الفنية،
الفريق ارتكب أاخطاء بدائية أامام شصبيبة السصاورة وهو
م -ا سص -ب -ق وأان ح -دث ايضص-ا ام-ام شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة““.
اضصاف““ :حاولنا ايجاد ا◊لول الÓزمة ،صصحيح أان
الفريق –سصن مقارنة Ãا كان عليه ‘ السصابق ،غÒ
انني فضصلت ا’نسصحاب من التدريب لكن سصأابقى ‘
التسصي .Òسصأاعمل مع أاي طرف كان من أاجل مصصلحة
الشص -ب -ي -ب -ة ،واذا اق -تضصت مصص -ل -ح -ة ال -ن -ادي أان أارح-ل

الرافل والبياردو ‘ :إاطار –ضص Òأالعاب
البحر اأ’بيضس اŸتوسصط ،اŸقرر إاجراؤوها من
 22ماي إا 1 ¤جوان Ãدينة تاراغونا (اسصبانيا)،
يخوضس اŸنتخب الوطني للرافل الذي يضصم ‘
صصفوفه ’ 12عبا تربصصا من  11إا 13 ¤جانفي
بسصيدي بلعباسس.
ا÷يدو :ي -ج -رى م -ل -ت -ق -ى وط-ن-ي خ-اصس
بالتحكيم والتدريب يوم اأ’ربعاء با÷زائر إ’دراج
وت -وضص -ي -ح ال-ق-وان Úال-ت-ح-ك-ي-م-ي-ة ا÷دي-دة 2018
وال-ت-ي سص-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا خÓ-ل ال-بطولة الوطنية
““فردي أاكابر““ رجال وسصيدات ،اŸقررة من 11
إا 13 ¤جانفي بالشصراقة (ا÷زائر العاصصمة).
دراجات :انطلق يوم السصبت تربصس لفائدة
اÙافظ ÚالوطنيÃ Úركز التكوين للدراجات
Ãعسصكر –ت تأاط ÒاÙافظ الدو‹ ل–Óاد
ال -ع -اŸي ل -ل -دراج -ات ،ج -ون م -يشص -ال ف -وي -تسس.
ويشصارك ‘ هذا الÎبصس الذي يدوم أاربعة أايام،
ﬁ 20افظا.

لكن الفارق اآ’ن أاصصبح نقطت Úفقط عن صصاحب
اŸركز الثا ،Êشصبيبة السصاورة ،الذي عاد بقوة لكن
كفريق شصباب قسصنطينة أاعتقد أاننا نسصتطيع اÿروج
من الوضصعية الصصعبة التي نعيشصها من خÓل –قيق
ا’نتصصار ‘ ا÷ولة اŸقبلة و هو ما سصيسصمح لنا
بالتقليل من الضصغط على الÓعب ‘ Úظل رغبة
جميع ا’ندية ‘ الفوز علينا.
@ ماذا عن قضضية بلخي ،Ìهل هو مصضاب
أام مازال غ Òمّؤوهل؟
@@ م -ن ال -ن-اح-ي-ة ا’داري-ة الÓ-عب ي-ن-ت-م-ي ا¤
شصباب قسصنطينة حيث قمنا بانهاء جميع ا’جراءات
الÓزمة التي تسصمح لنا با’سصتفادة من خدماته وكل
ما ‘ ا’مر ان الÓعب مصصاب بتمدد عضصلي و
ا÷هاز الفني بالتنسصيق مع ا÷هاز الطبي رفضس
اŸغامرة به أامام نصصر حسص Úداي ،مفضص Óمنحه
الوقت الكا‘ للراحة وا’سصتشصفاء وبعدها سصÔى
أام -ا ب -خصص -وصس ا◊ديث ع -ن أام -ور اداري -ة م -ن -عت
الفريق من ا’سصتفادة من خدماته فهو كÓم بعضس
وسصائل ا’عÓم التي تنتمي ا ¤بعضس ا’طراف
التي تطمح ’عادة الفريق ا ¤الفÎة السصلبية التي
عاشصها من قبل لكن ا’دارة ا◊الية سصتكون لهم
باŸرصصاد.
@ هل سضّوى شضباب قسضنطينة كل القضضايا
العالقة على مسضتوى ÷نة اŸنازعات؟
@@ قمنا بتسصوية كل اأ’مور العالقة على مسصتوى
÷نة اŸنازعات وآاخر قضصية كانت خاصصة بالÓعب
ال -ط -يب ال -ذي ق -ررن -ا إاع-ادت-ه ل-ل-ف-ري-ق م-ن ج-دي-د
وسصيندمج ‘ التدريبات غدا على أاقصصى تقدير،
بعد ان يتحصصل على إاذن من ا÷هاز الفني.

أامل بوسضعادة

أنتخاب كمال قاسصيمي
رئي ًسصا جديًدأ
أافرزت
ا÷معية
العامة
ل-ف-ري-ق أامل
بوسصعادة
ال-ت-ي ج-رت
بقاعة
ا◊فÓت
بحضصور 42
عضصوا.
حيث وبعد قراءة التقرير النهائي للجنة الÎشصيح،
” انتخاب كمال قاسصيمي ،رئيسصا جديدا للفريق
باإ’جماع ،خلفا للرئيسس اŸسصتقيل عزوز مقÒشس.
وب -ع -د ت -رسص -ي -م اسص-ت-ق-ال-ة ه-ذا اأ’خ ،Òوف-ت-ح ب-اب
الÎشصيحات ’نتخاب رئيسس جديد ،اسصتقبلت ÷نة
الÎشص -ي -ح -ات ل -رئ -اسص -ة ال -ف -ري-ق مÎشص-ح-ا واح-دا
Óمل كمال
ووحيدا ،أاين تقدم الرئيسس السصابق ل أ
ق-اسص-ي-م-ي ل-ي-ت-م ان-ت-خ-اب-ه ب-اأ’غ-ل-ب-ي-ة ل-ي-كون رئيسصا
ج- -دي- -دا أ’م- -ل ب- -وسص- -ع- -ادة ،خ -ل -ف -ا ل -ل -مسص -ت -ق -ي -ل
مقÒشس،هذا اأ’خ Òالذي عرضس تقريره اأ’دبي
واŸا‹ ،ك -اشص -ف -ا ع-ن اŸداخ-ي-ل اÿاصص-ة ب-ال-فÎة
اŸم- -ت -دة م -ن ج -ان -ف -ي إا ¤ج -وي -ل -ي -ة م -ن السص -ن -ة
اŸنصصرمة التي بلغت أازيد من 2مليار و 800مليون
سصنتيم.
أامـا الفÎة الثانية والتي تخصس هذا اŸوسصم أاي
منذ شصهر جويلية إا ¤غاية الشصهر اأ’خ Òمن السصنة
اŸنقضصية بلغ  3مليـ ـار سصنيتم ،فيما بلغت ديون
ال- -ف- -ري- -ق أازي- -د م- -ن  600م-ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م ،م-ن-ه-ا
مسص -ت -ح-ق-ات الÓ-ع-ب Úوال-طـاق-م ال-ف-ن-ي وال-ط-اق-م
اŸسص.Ò
م -ن ج -ان -ب -ه ،ال -رئ -يسس ا÷دي -د ل -ف-ري-ق أام-ل
بوسصعادة ا÷ديد ،كمال قاسصيمي ،ناشصد ا÷ميع
م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëي -د اŸسص -اع -دة ل -ل-ف-ري-ق ،قصص-د
اÿروج م -ن الضص -ائ -ق-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
و–قيق نتائج ايجابية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

’و ¤والثانية
« النزيف”” يتواصضل ‘ الرابطت Úا أ

جولة أ’سصتئناف”” ُتسصقط ””  4مدربÚ

فسصأاغادر““.
انهزم ““الكناري““ ،يوم ا÷معة ،امام اŸسصتضصيف
شصبيبة السصاورة بهدف Úنظيف Úوقّعهما ثا Êهداف
‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،مصص-ط-ف-ى ج-ال-يت ،ال-ذي رف-ع
رصصيده بذلك ا 10 ¤أاهداف.
أاما بالنسصبة Ÿدرب ا–اد البليدة ،فقد قرر هو
اآ’خر رمي اŸنشصفة بالنظر ا ¤عدم –سصن ا’وضصاع
اŸالية من جهة وتراجع نتائج الفريق من جهة أاخرى.
ت -ل-ق-ى ا–اد ال-ب-ل-ي-دة خسص-ارت-ه ال-ع-اشص-رة ‘ ال-ب-ط-ول-ة
اÎÙف -ة وك -انت ال -ي -وم السص -بت ع -ل -ى أارضص -ه وأام -ام
ج -م -اهÒه ب -ه -دف ق -ات-ل ‘ ال-ل-ح-ظ-ات ا’خÒة أام-ام
مولودية وهران ،وهو ما اثار غضصب ا÷مهور البليدي.
صص -رح سص -ب-ع ع-قب ال-ل-ق-اء““ :أان-ا مسص-ت-ق-ي-ل بشص-ك-ل
رسصمي ،كنت بصصدد الرحيل من ذي قبل لكن بعضس
ا’وفياء للنادي منعو Êمن ذلك وأاصصروا على عودتي،
لكن اآ’ن بالنظر ا ¤ا’جواء اŸشصحونة التي يعيشصها
الفريق ’ Áكنني مواصصلة عملي““.
أافاد““ :هناك بعضس اŸسصÒين ’ يريدون بقائي ‘

Óسصف رئيسس النادي ،شصعيب عليم ،شصاب
الفريق ول أ
( 29سصنة) وتنقصصه اÈÿة ،حيث  ⁄يحسصن اختيار
اأ’شصخاصس اÙيط Úبه.
قبل بداية اŸباراة أامام مولودية وهران تعرضصنا
ا ¤وابل من السصب والشصتم من قبل ›موعة من
ا’نصصار ،وهو أامر ’ Áكن تقبله سصيما وأان أاغلبية
الÓعب Úشصبان “ت ترقيتهم مؤوخرا من الرديف‡ ،ا
أاثر على معنوياتهم كثÒا““.
ع Èسص -ب-ع ع-ن ام-ت-ع-اضص-ه ““ل-ل-وع-ود ال-ت-ي ت-ط-ل-ق-ه-ا
ا’دارة ‘ كل مرة دون Œسصيدها.
فبعد انتهاء مرحلة الذهاب ،اتفقت مع الرئيسس
على تسصوية اŸشصكل اŸا‹ ‘ أاقرب وقت‡ ،ا
حفز Êعلى البقاء وخلصصنا ا ¤عدم إاجراء تربصس ‘
اÒŸك- -ات- -و ،م- -ع ت- -خصص- -يصس أام- -وال ه- -ذا اŸعسص -ك -ر
اŸفروضس لدفع مسصتحقات الÓعب Úبغية –فيزهم،
ل- -ك- -ن ذلك  ⁄ي- -حصص- -ل ‡ا أاث- -ر ع- -ل- -ى م- -ع- -ن- -وي -ات
عناصصري““.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،أاع -ل -ن اŸدرب ال -ت -ونسص -ي ’–اد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سضفيان بن دبكة (متوسضط ميدان مولودية ا÷زائر) لـ ””الشضعب””:

ألفوز على إأ  .بسصكرة مفيد من ألناحية أŸعنوية قبل ألتنقل إأ ¤بوسصعادة

حقق فريق مولودية ا÷زائر الفوز ‘
اسض -ت -ئ -ن -اف م -ب -اري -ات ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة
’و ¤ل- -ك- -رة ال- -ق -دم ،ف -وز ج -اء ل -ي -ؤوك -د
ا أ
’خÒة،
اسض -ت -ف -اق-ة ال-ع-م-ي-د ‘ اŸب-اري-ات ا أ
اقÎبنا من مسضجل هدف السضبق أامام إا–اد
بسضكرة ””سضفيان بن دبكة”” الذي أاكد لنا بأان
’نه سضمح
’–اد ثم Úأ
الفوز اÙقق أامام ا إ
للمولودية بتسضلق سضلم ترتيب البطولة،
م -وضض -ح -ا ب-أان-ه وزمÓ-ءه أاخ-ل-ط-وا ‘ ب-عضس
فÎات اŸب -اراة ب Úالسض -رع-ة وال-تسض-رع م-ا
ج -ع -ل -ه -م ي -ه -درون ال -ع -دي -د م -ن ال-ف-رصس
السضانحة للتهديف ،كما أاكد بأان عودته
ل -ل-تسض-ج-ي-ل سض-ت-كسض-ب-ه ال-ك-ث Òم-ن ال-ث-ق-ة،
و–دث ال -ق -ائ -د السض -اب -ق ل -ل -نصض -ري -ة ع -ن
اسض -ت -ق -ب -ال ال -ف -ري -ق Ÿن -افسض-ي-ه ‘ م-ل-عب 5
’وŸب -ي وع -ن ت -ن -ق -ل ال-ف-ري-ق
ج -وي -ل -ي -ة ا أ
’سض- -ب -وع اŸق -ب -ل إا ¤ب -وسض -ع -ادة Ÿواج -ه -ة
ا أ
’مل اÙلي ‘ منافسضة السضيدة الكأاسس‘ ،
ا أ
هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

@ «الشضعب« :فوز مهم ‘ اسضتئناف البطولة
رغ- -م أان- -ه ج- -اء أام- -ام صض- -احب اŸرك- -ز م -ا ق -ب -ل
’خ Ò؟
ا أ
@@ سضفيان بن دبكة :صصحيح ،فوز ثم Úكما
قلت سصمح لنا من تسصلق الÎتيب العام واسصتغÓل تعÌ
أاندية اŸقدمة ،اآ’ن ‰لك  26نقطة وحققنا أافضصل
انطÓقة ‡كنة ‘ مرحلة العودة ’ ،يجب أان ننسصى
بأان مولودية ا÷زائر  ⁄تفز بأاول لقاء ‘ مرحلة
ال-ع-ودة م-ن-ذ  3سص-ن-وات ،وف-وزن-ا أام-ام بسص-ك-رة ج-ع-لنا
نواصصل سصلسصلة نتائجنا ا’يجابية التي نحققها منذ
ال -ه -زÁة أام -ام إا–اد ال -ع-اصص-م-ة ‘ ال-دارب-ي ،ب-ع-دم-ا
“كنا من العودة بالتعادل من بلعباسس وبعده فزنا
بنقاط الداربي أامام إا–اد ا◊راشس وفرضصنا التعادل
على شصبيبة السصاورة ‘ بشصار واليوم عدنا إا ¤أاجواء
ا’نتصصارات ‘ البطولة أامام إا–اد بسصكرة ،وهو الفوز
الثا Êلنا على التوا‹ بعد التأاهل ‘ كأاسس ا÷مهورية
أامام وداد تلمسصان ،اأ’سصبوع اŸاضصي برباعية نظيفة،
وعن اŸباراة بدايتنا فيها كانت قوية ،مثلما كان عليه
ا◊ال ‘ مباراة تلمسصان حيث نقلنا اÿطورة ،منذ
الدقائق اأ’و ¤وصصنعنا العديد من الفرصس إا ¤غاية
فتح باب التسصجيل ‘ (د  )19وبعدها واصصلنا الضصغط،
‘ اŸرحلة الثانية  ⁄ندخل جيدا ‘ اللقاء أامام
م-ن-افسس ح-اول ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ورم-ى ب-ث-ق-ل-ه ،ل-ك-ننا
عرفنا كيف نسصجل الهدف الثا ‘ Êالوقت اŸناسصب
وسصيطرنا على باقي ›ريات اللقاء إا ¤نهايته ،الفوز
على إا–اد بسصكرة سصيجعل معنوياتنا ترتفع أاك Ìقبل
مواجهة الكأاسس ،اأ’سصبوع اŸقبل ،أامام أامل بوسصعادة.
@ رغ -م ال -ف -وز ب -ه -دف Úن -ظ-ي-ف ،Úإا’ أان-ك-م
أاه- -در” ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ف -رصس ا◊ق -ي -ق -ي -ة
للتهديف؟
@@ صص-ح-ي-ح ‘ ،ل-ق-اء ال-ي-وم أاخ-ل-ط-ن-ا ق-ل-ي Ó-بÚ
السص -رع -ة وال -تسص -رع وأاه -درن -ا ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -رصس
السصانحة للتهديف خصصوصصا ‘ اŸرحلة الثانية ،بعد
تسص-ج-ي-ل-ن-ا ل-ل-ه-دف ال-ث-ا ،Êوه-ذا راج-ع لسص-وء الÎك-يز
أاحيانا وسصوء ا◊ظ أاحيانا أاخرى ،ليسس اŸهم من
يسصجل ،اŸهم هو أاننا “كنا من الفوز بالنقاط الثÓث
و“كنا من تسصجيل  6أاهداف كاملة ‘ مواجهتÚ
م -ت -ت -ال-ي-ت Úدون ت-ل-ق-ي أاي ه-دف ،وأا“ن-ى أان نسص-ج-ل
أاهدافا أاخرى ‘ اللقاء اŸقبل –رر ا÷ميع وŒعلنا
نضصمن التأاهل ‘ الكأاسس ،وهو ما سصÒفع معنوياتنا
أاك Ìحتى نتمكن من حصصد النقاط ‘ كل اŸواجهات
التي تنتظرنا والتي سصتكون نقاطها مفيدة ‘ نهاية
اŸوسصم.
@ اŸول -ودي -ة ع-ادت ل-ل-ف-وز و«ب-ن دب-ك-ة””ع-اد
للتهديف؟
@@ مع مرور اŸباريات وا÷و’ت بدأات أاسصÎجع
إامكانياتي ،كان يلزمني بعضس الوقت حتى أاتأاقلم مع
ف- -ري- -ق- -ي ا÷دي -د وأاف -رضس ن -فسص -ي م -ع ال -تشص -ك -ي -ل -ة
اأ’سصاسصية ،وخÓل مباراة اليوم وأامام وداد تلمسصان
شصعرت بأان ““بن دبكة““ نصصر حسص Úداي بدأا يعود
ت -دري-ج-ي-ا ،ب-دل-ي-ل أا Êوج-دت ن-فسص-ي ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸن -اسص -ب -ات ،م -ت -ق -دم -ا وأام-ام اŸرم-ى وه-و م-ا ك-ل-ل
بتسصجيلي هدف السصبق أامام إا–اد بسصكرة الذي جعلنا
ا◊راشس ،حمادي دو ،عن اسصتقالته يوم ا÷معة،
عقب تعادل فريقه Ãيدانه أامام وفاق سصطيف (.)0-0
أاوضصح الدو““ :قرار اسصتقالتي فكرت فيه مليا وجاء
أ’سصباب شصخصصية ومهنية .لكن احÎاما لكرة القدم
ا÷زائرية و’نصصار النادي أاف ّضصل عدم اÿوضس ‘
كÓم آاخر .أا“نى التوفيق ÿليفتي““.
أاما ‘ بطولة الرابطة الثانية ،فقد جرت العادة
ع - -ل - -ى اق - -ال- -ة اŸدرب Úم- -ن أاج- -ل ““إاسص- -ك- -ات غضصب
ا’نصصار““ .فعلى الرغم من بقاء مولودية بجاية ‘
اŸرتبة الثانية ،عقب اجراء ا÷ولة  ،16إا’ ان ادارة
““اŸوب““ قررت انهاء مهام اŸدرب مصصطفى بسصكري
بسصبب خسصارة الفريق على يد جمعية وهران (،)0-1
يوم ا÷معة.
رغم الهزÁة ،يحتل ““اŸوب““ الصصف الثا Êبرصصيد
 29نقطة مناصصفة مع شصبيبة سصكيكدة ،على بعد ثÓث
ن -ق -اط ف -ق-ط ع-ن اŸتصص-در ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة (32
نقطة).
بهذا تتواصصل ““قصصة““ اإ’قا’ت وا’سصتقا’ت مع
مدربي الرابطت ÚاÎÙفت Úا’و ¤والثانية ،منذ
بداية اŸنافسصة ،نهاية شصهر أاوت  ،2017وتضصاف هذه
ا’سصماء ا’ربعة ا ¤عدد كب Òمن التقني Úالذين
رحلوا من قبل ،على عكسس عدد قليل من اأ’ندية التي
حافظت على اسصتقرارها.

نتحرر أاك Ìونخلق العديد من الفرصس إا ¤أان جاء
الهدف الثا ،Êهدف اليوم سصيحرر Êأاك Ìوسصيكسصبني
ال -ك -ث Òم -ن ال -ث -ق -ة ‘ اŸب -اري -ات ال -ق-ادم-ة ،وأاشص-ك-ر
باŸناسصبة كل زمÓئي الذين سصاعدو Êعلى التسصجيل
وعلى روحهم القتالية فوق أارضصية اŸيدان التي جلبت
لنا النقاط الثÓث وسصتجعلنا نواصصل العمل ‘ ظروف
مريحة وهادئة.
@ ل -ع -ب -ت -م م -واج-ه-ت Úم-ت-ت-ال-ي-ت ‘ ÚاŸل-عب
’وŸبي ،هل بدأا” تتعّودون عليه؟
ا أ
@@ منذ بداية اŸوسصم كنا نّود ا’سصتقبال ‘ ملعب
 5جويلية اأ’وŸبي ،وا’آن منذ مواجهت ،Úكما قلت
اسصتقبلنا فيه منافسصينا ،كرة القدم تلعب على العشصب
الطبيعي وليسس على العشصب ا’صصطناعي ،واللعب ‘
 5جويلية أافضصل من ““عمر حمادي““ ببولوغ Úرغم أاننا
حققنا نتائج جيدة فيه هذا اŸوسصم ،اللعب هنا مفيد
لنا ‘ باقي جو’ت البطولة و‘ مباريات الداربي
التي سصيحتضصنها اŸلعب اأ’وŸبي حتى نتعود على
الضصغط اŸمارسس من قبل اأ’نصصار ونكون جاهزين
Ÿا هو قادم ‘ اŸنافسصة اإ’فريقية التي سصنخوضصها
‘ اأ’سصابيع القليلة اŸقبلة ،وهو ما سصيسصاعدنا على
أان نكون ‘ اŸسصتوى حتى نذهب إا ¤أابعد نقطة
‡كنة ‘ رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ونحقق نهاية
موسصم مثمرة ‘ البطولة والكأاسس.
’سض-ب-وع اŸق-ب-ل إا ¤ب-وسض-ع-ادة
@ ت -ت -ن -ق -ل-ون ا أ
’مل اÙلي ‘ الدور الـ  16من كأاسس
Ÿواجهة ا أ
ا÷مهورية؟
@@ مباراة صصعبة للغاية أامام منافسس يلعب ‘
الرابطة اÎÙفة الثانية لكرة القدم وعاد بقوة ‘
ا÷و’ت اأ’خÒة ،و“ك -ن م -ن اÿروج م -ن م -ن -ط -ق -ة
اÿطر التي كان يتخبط فيها منذ بداية اŸوسصم بعد
ق -دوم إادارت -ه ا÷دي -دة ،ه -و م -ن -افسس ل -يسس ل-دي-ه م-ا
يخسصره وسصيكون تنقل اŸولودية إا ¤بوسصعادة تاريخيا
وهو ما سصيجعل الÓعب Úيقدمون كل ما لديهم من
أاجل الÈوز وﬁاولة اإ’طاحة بنا ،من جانبنا يجب أان
نضص -ع اأ’رج -ل ‘ اأ’رضس ون -ت -ن -ق-ل ب-ن-ي-ة ال-ل-عب ب-ق-وة
والقدوم من بوسصعادة بتأاشصÒة التأاهل إا ¤دور ثمن
ال -ن -ه -ائ -ي ،ح -ت-ى ن-ل-عب ه-ذا اŸوسص-م ع-ل-ى ا÷ب-ه-ات
الثÓث ،مثلما كان عليه ا◊ال ‘ اŸوسصم اŸنقضصي
الذي بلغ ‘ الفريق الدور نصصف النهائي من السصيدة
الكأاسس وصصارع على البطولة إا ¤ا÷ولة اأ’خÒة التي
أانهاها ‘ اŸركز الثا ،Êكما أانه تأاهل إا ¤الدور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسص-ة ك-أاسس ال-ك-ون-فدرالية اإ’فريقية
لكرة القدم وأاقصصي فيه ،وهذا اŸوسصم نريد أان نحقق
فيه نتائج أافضصل من اŸوسصم اŸنقضصي.

بعد انضضمامه إا ¤البارصضا

كوتينيو يصصبح ثالث أغلى
’عب ‘ تاريخ كرة ألقدم

ت - -وصص - -ل ن - -ادي - -ا
ب -رشص -ل-ون-ة ا’سص-ب-اÊ
وليفربول ا’‚ليزي
ا ¤ات-ف-اق لÓ-ن-ت-قال
ال- -دو‹ الÈازي- -ل- -ي،
ف-ي-ل-يب ك-وت-ينيو ،ا¤
ال- -ن- -ادي ال- -ك- -تÊÓ- -
ب -ق -ي-م-ة  142جنيه
اسصÎل - -ي- -ن- -ي أاي م- -ا
ي- -ع- -ادل ق -راب -ة 120
م - -ل - -ي- -ون اورو Ÿدة
خ -مسس سص -ن -وات ونصص -ف ،وف -ق -ا Ÿا كشص -ف ع-ن-ه
ال -ن -ادي -ان .ذك -رت وسص -ائ -ل اعÓ-م ب-ري-ط-ان-ي-ة أان
النادي ا’سصبا Êسصيدفع حوا‹  142مليون جنيه
اسصÎليني ( 193مليون دو’ر) لضصم كوتينيو ليصصبح
ثالث أاغلى ’عب ‘ تاريخ كرة القدم .قال
برشصلونة ‘ بيان له““ :توصصل برشصلونة وليفربول
’ت-ف-اق ح-ول ان-ت-ق-ال ف-ي-ل-يب ك-وت-ي-ن-ي-و .ك-م-ا أاكد
ليفربول ا“ام الصصفقة قائ““ :Óيسصتطيع ليفربول
ت-أاك-ي-د رح-ي-ل ف-ي-ل-يب ك-وت-ي-ن-ي-و ع-ن ال-ن-ادي ب-عد
التوصصل ’تفاق حول انتقاله مع برشصلونة بشصرط
اج -ت-ي-از ال-ف-حصس ال-ط-ب-ي وا’ت-ف-اق ع-ل-ى ال-ب-ن-ود
الشصخصصية ‘ العقد““.
أاضصاف النادي ا’‚ليزي ““Áتلك الÓعب
اإ’ذن اآ’ن ’سص -ت -ك -م-ال اج-راءات ان-ت-ق-ال-ه ع-ل-ى
الفور““ .دفع باريسس سصان جÒمان  222مليون
أاورو إا ¤ب -رشص -ل -ون -ة ل -يضص -م اŸه -اج-م الÈازي-ل-ي
نيمار ‘ أاوت اŸاضصي وسصيدفع النادي الفرنسصي
 180مليون أاورو للتعاقد مع كيليان مبابي عندما
تنتهي اعارته من موناكو هذا اŸوسصم.
سصتتجاوز صصفقة كوتينيو اŸبلغ الذي دفعه
ب -رشص -ل -ون -ة إا ¤ب -وروسص -ي -ا دور“ون -د ،وه-و 105
مÓي Úأاورو ،للتعاقد مع جناح منتخب فرنسصا
عثمان دÁبلي شصهر أاوت الفارط وما حصصل عليه
ليفربول من برشصلونة ،وقيمته  75مليون جنيه
اسصÎل-ي-ن-ي ( 102م -ل -ي -ون دو’ر) ،لضص -م ل-ويسس
سصواريز ‘  .2014لن يسصتطيع كوتينيو اŸشصاركة
م- -ع ب- -رشص -ل -ون -ة ‘ راب -ط -ة أاب -ط -ال اوروب -ا ه -ذا
اŸوسص -م ،أ’ن-ه ل-عب ب-ال-ف-ع-ل م-ع ل-ي-ف-رب-ول ل-ك-ن-ه
سصيعزز من فرصس تشصكيلة ““البلوغرانا““ ‘ حصصد
لقبها  ‘ 25البطولة.

آإلثن ٠٨ Úجانفي  ٢٠1٨م
آلموآفق لـ  ٢٠ربيع آلثاني  1٤3٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

هام جدا

الوالدان أايقونة ا◊ياة ،الّ Èبهما حياة سسعيدة واإلحسسان إاليهما إاÁان

من هما سسبب حياة آإلنسسان ‘ هذآ
آل -ك -ون؟ آ÷وآب ه-و :آل-وآل-دآن أآي-ق-ون-ة
آ◊ي -اة آل -دن -ي-ا ،ورح-م-ة آل-ل-ه آل-وآسس-ع-ة
آّ Ûسسدة ‘ روحيهما ،ف ÓيأاكÓن إآل
إآذآ أآكل آلولد ول ينامان إآل إآذآ نام
آلولد بل يحرمان نفسسيهما من كل شسيء
ويتنازلن عليه ألجل آلولد ،فهما بحق
Óولد ،ويتعبان كثÒآ من
آ◊ياة كلها ل أ
أآجل تربية آ÷يل و–قيق آلرآحة لها،
أآليسس من حّقهما ومن وآجبنا آإلحسسان
إآليهما وآل Èبهما كما أآمرنا آلله بذلك؟
إآّن آإلسسÓ-م ف-رضس ع-ل-ي-ن-ا ط-اع-ت-ه-م-ا
وآل Èب- -ه- -م -ا وج -ع -ل ه -ذآ ‘ آŸرت -ب -ة
آل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ع-ب-ادت-ه سس-ب-ح-ان-ه وت-عا¤
فقال√ÉjGE ’GE GhóÑ©J ’GC ∂HqQ ≈°†bh{ :
 ،}ÉfÉ°ùMG øjódGƒdÉHhسسورة آلسسرآء““.
وق- - -ال ك- - -ذلك’h ¬˘∏˘dG Ghó˘Ñ˘YGh{ :
ø˘jó˘dGƒ˘dÉ˘Hh É˘˘Ä˘˘«˘˘°T ¬˘˘H Gƒ˘˘cô˘˘°ûJ
 ،}ÉfÉ°ùMGسسورة آلنسساء.
وق - - -ال ك- - -ذلك¿É°ùf’EG Éæ˘«˘°Uhh{ :
 ،}Éæ°ùM ¬jódGƒHسسورة لقمان .وحثّ
آلنبي ـ صسلى آلله عليه وسسلم ـ كذلك
ونظرآ ألهميتهما ومكانتهما عند آلله،
ث على آلّ Èبهما وآلحسسان إآليهما
ح ّ
وجعل ذلك من أآسسباب آلÈكة ‘ آلعمر
وآل -رزق ف-ق-ال ع-ل-ي-ه آلصسÓ-ة وآلسسÓ-م:
““من سسّره أآن ّÁد آلله ‘ عمره ويزآد ‘
رزقه فليّ Èوآلديه وليصسل رحمه““ ،روآه
أآح-م-د ،ول-ق-د ج-ع-ل آل-ن-ب-ي ـ صس-ل-ى آل-ل-ه
عليه وسسلم ـ دخول آ÷نة متوقفا على
آل Èوآلحسسان للوآلدين فقال ـ صسلى
آلله عليه وسسلم ـ““ :رغم أآنفه ثم رغم
أآنفه ثم رغم أآنفه““ ،قيل من يا رسسول
آلله؟
قال :من أآدرك وآلديه عند آلك Èأآحدهما
أآو كليهما ثم  ⁄يدخل آ÷نة““ ،روآه مسسلم.

ف-ك-ل ه-ذه آل-نصس-وصس آلصس-ح-ي-ح-ة من
آلكتاب وآل ّسسنة تؤوكد على ضسرورة بّر
آل- -وآل -دي -ن وآحسس -ان آŸع -ام -ل -ة ل -ه -م -ا
وإآكرآمهما وعدم إآهانتهما وسسوء آألدب
معهما.
ول -ه -ذآ ف -إان -ه آŸط-ل-وب م-ن-ا ج-م-ي-ع-ا
آل- -ت -أاّدب م -ع آل -وآل -دي -ن وف -ق آل -ن -ق -اط
آلتالية:
 ١ـ ح-ب-ه-م-ا والشس-ف-اق عليهما:
فاŸسسلم يجب عليه أآن يحب وآلديه
وأآن يشس- -ف- -ق ع- -ل- -ي- -ه- -م- -ا وي- -رع- -اه -م -ا
وي-خ-دم-ه-م-ا خ-دم-ة صس-ح-يحة Ÿا لهما
من آلفضسل آ÷زيل عليه ،كيف ل وهما
–ّم Ó- -ه صس - -غÒآ م- -ع مشسّ - -ق- -ة آ◊م- -ل
وآلوضسع وآلسسهر وآلتعب وكل ذلك طمعا
‘ أآن يرد آ÷ميل با÷ميل عند آلكÈ
وآلعجز آلذي قد يصسيبهما ثم يتنّكر
لهذآ كله ورÃا كرههما ورمى بهما ‘
آلشسارع أآو ‘ بيوت آلعجزة ،فأاين رّد
آلحسسان بالحسسان بعد هذآπ¡a{ ،
 ،}¿É°ùM’G ’qGE ¿É°ùM’G AGõLآلرحمان.
وليعلم آلفتى أآنه مهما قّدم لوآلديه
من خدمة طوآعية منه وحبا لهما ل
يجب أآن يعتقد أآنه رّد لهما ولو جزء

اإلسستغفار صسفة اŸتق Úنافع لصساحبه
ولو بدون توبة Ÿن أاذنب

يقول تعاá°ûMÉa Gƒ∏©a GPGE øjòdGh{ :¤
¬˘˘∏˘˘dG Ghô˘˘cP º˘˘¡˘˘°ùØ˘˘fGC Gƒ˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘X hGC
ô˘Ø˘¨˘j ø˘eh º˘¡˘Hƒ˘fò˘d Ghô˘Ø˘¨˘˘à˘˘°SGh
Gƒ∏©a Ée ≈∏Y Ghôq°üj ⁄h ¬∏dG ’GE ÜƒfòdG
 ،}¿ƒª∏©j ºghسسورة آآل عمرآن.
إآن آل -ل -ه ع ّ-ز وج -ل ي -ذك -ر خصس -ال ع-ب-اده
آŸؤوم -ن Úآل -ذي -ن يسس -ارع -ون إآ ¤م -غ-ف-رت-ه
وجناته ،وهم آلذين يعتذرون له عما بدر
منهم من أآخطاء ،فÒجعون إآليه ويكÌون
م- -ن آإلسس- -ت -غ -ف -ار وآل -ت -وب -ة ويسس -رع -ون ‘
آل-رج-وع إآل-ي-ه ف-م-ي-زت-ه-م آلسس-ت-غ-ف-ار وعدم
آإلصسرآر على آلذنوب وآŸعاصسي وهو أآمر
إآلهي مطلوب من كل مسسلم ملتزم أآو غÒ
ملتزم ،كيف ل وهو أآمر لرسسول آلله ـ صسلى
آلله عليه وسسلم ـ آلذي غفر آلله له ما تقّدم
من ذنبه وما تأاخر فقال له ‘ آآيات كثÒة
منهاôØ¨à°SGh q≥M ¬∏dG óYh ¿GE È°UÉa{ :
 ،}∂Ñfòdسسورة غافر وقال¬fGC º∏YÉa{ :
’  ،}∂Ñfòd ôØ¨à°SGh ¬∏dG ’GE ¬dGEسسورة
ﬁمد.
وألجل هذآ إآلتزم به آلنبي ـ صسلى آلله
عليه وسسلم ـ وكان يقول للناسس““ :أآيها آلناسس
آسستغفروآ ربكم وتوبوآ إآليه فإا Êأآتوب إآليه
‘ كل يوم مائة مرة““.
وآلسستغفار هو صسفة آŸتق Úمن آألنبياء
وآŸرسسل Úعلى وجه آلعموم وهو آلنافع
للمؤومن دآئما كما يقول آبن تيمية رحمه
آلله““ :إآن آلسستغفار ينفع ولو بدون توبة
Ÿن أآذنب ولكنه يسستغفر دآئما““ ،وعليه فإان
لÓسستغفار فوآئد عظيمة أآهمها:

حكمة العدد

 ١ـ اŸتاع ا◊سسن:
ح - - - - - - -يث Áت - - - - - - -ع
آلسستغفار آلفرد ‘
جسس- -م- -ه وي- -درأآ ع -ن -ه
آŸصس -ائب وآل -ق -ل -ق وÁت-ع-ه
ب -ال -ذري -ة آلصس -ا◊ة ،ح -يث ق-ال سس-ب-ح-ان-ه:
{¬«dGE GƒHƒJ ºK ºµHqQ GhôØ¨à°SG ¿GCh
 ،}Éæ°ùM ÉYÉàe ºµ©àqÁسسورة هود.
 ٢ـ صسرف اŸصسائب :وهو كما قال أآحد
آلصسا◊ :Úولو نزلت آلصساعقة من آلسسماء
ألصسابت كل آلناسس إآل آŸسستغفرين وهذآ
مصسدآقا لقولهº¡Hòq©«d ¬∏dG ¿Éc Éeh{ :
ºgh º¡Hò©e ¬∏dG ¿Éc Éeh º¡«a âfGCh
 ،}¿hôØ¨à°ùjآألنفال.
 ٣ـ جلب الرزق ا◊Óل والذرية الصسا◊ة:
وذلك ب -دل -ي -ل ق -ول آل -ل -ه ت -ع -اﬁ ‘ ¤ك-م
آل-ت-ن-زيل¿Éc ¬fGE ºµHqQ Ghô˘Ø˘¨˘à˘°SG{ :
GQGQóe ºµ˘«˘∏˘Y AÉ˘ª˘°ùdG π˘°Sô˘j GQÉ˘Ø˘Z
ºµd π©éjh ÚæHh ∫GƒeÉCH ºcOóÁh
 ،}GQÉ¡fGC ºµd π©éjh äÉæLسسورة نوح.
 - ٤إانه يفّرج الكروب والهموم :حيث
كتب ‘ آلصسحيح أآن آلنبي ـ صسلى آلله عليه
وسسلم قال““ :من أآك Ìمن آلسستغفار جعل
آلله له من كل همّ فرجا ومن كل ضسيق
ﬂرجا ورزقه من حيث ل يحتسسب““.
فيا من تعيشس ‘ حÒة وقلق وخوف من
آŸسس -ت -ق -ب -ل وآل-ذن-وب وآŸع-اصس-ي ف-ع-ل-يك
بالسستغفار فهو آŸتنفسس آ◊قيقي للمؤومن
وهو طريق آلصسا◊ Úوسسبيل آلفائزين ‘
آلدنيا وآآلخرة.

وليسس عتاب اŸرء للمرء نافعا
إاذا  ⁄يكن للمرء عقل يعاتبه

بسسيط ‡ا قدماه إآليه فزفرة وآحد من
آألم تهدم كل ما قّدم آلولد لها كما جاء
‘ آ◊ديث أآن رج Óجاء إآ ¤آلنبي ـ
صسلى آلله عليه وسسلم ـ فقال :يارسسول
آلله إآ Êحملت أآمي على عنقي ،فهل
أآديت شس- -ك- -ره- -ا؟ ق -ال““ :ول زف -رة م -ن
زفرآتها““.
 ٢ـ التكّفل والنفقة عليهما:
وهذآ وآجب شسرعا على آلولد Œاه
آلوآلدين ،سسوآء كان عندهما أآم ل ،وهو
أآدُب رفيع مع آألب وآألم يتج ّسسد ‘
جلب آلطعام وآلكسسوة ،وكل ذلك من
أآج-ل إآرضس-ائ-ه-م-ا وآ◊صس-ول ع-ل-ى رضس-ا
رّب آلعا.ÚŸ
وآلعÎآف آŸباشسر أآن آلولد حسسنة
من وآلديه وأآنه حّق لهما وكل ما Áلك،
فلقد جاء رجل ““يشسكو أآباه““ ‘ أآخذ
ماله فقال له عليه آلصسÓة وآلسسÓم:
““أآنت ومالك ألبيك““.
وليسس من آألدب ول من آلرحمة إآذآ
وجد ‘ آلدنيا من يشسكو وآلديه آلطعام
وآل-كسس-وة ب-وج-ود أآب-ن-ائ-ه-م-ا فإاذآ حصسل
هذآ فهو آلعقوق بنفسسه وآسستحق فاعله
آلعذآب آلشسديد ‘ آلدنيا وآآلخرة وكما

آلعدد
17536

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

تدين تدآن.
 ٣ـ الحسس -ان إال -ي-ه-م-ا وإان ك-ان-ا
كافرين:
وهذآ يؤوكد طبيعة آلعÓقة آلتي تربط
آلولد بهما وهي تلك آلرحمة آلتي هي
ج- -زء م- -ن رح- -م- -ة آل- -ل -ه ت -ع -ا ،¤وذلك
آلوصسال آلشسجي آلذي يجعل آلوآلدين
ب -أاب -ن -ائ -ه -م -ا ‘ ﬁب -ة دآئ-م-ة ل ت-ق-ب-ل
آل-ق-ط-ي-ع-ة ح-ت-ى وإآن آخ-ت-ل-فت آألم-اك-ن
وأآبعدت آلقلوب وآألفئدة بل حتى وإآن
آختلفت آلديانات وآŸناهج وآألفكار،
ف -ي -ب -ق-ى حّ -ق-ه-م-ا مصس-ون-ا ﬁف-وظ-ا ‘
آإلسسÓم ل يجوز Œاوزه ،وهذآ ما أآكد
ع -ل -ي -ه آإلسس Ó-م ،ح -يث ج -اءت أآسس -م -اء
تسسأال رسسول آلله ـ صسلى آلله عليه وسسلم
ـ وكانت أآمها كافرة فقالت هل أآصسلها؟
فقال لها آلنبي ـ صسلى آلله عليه وسسلم
ـ““ :صسلي أآمك““ ،روآه مسسلم.
ويقول تعا¿GC ≈∏Y ∑GógÉL ¿GEh{ :¤
É˘ª˘¡˘˘©˘˘£˘˘J Ó˘˘a É˘˘Ä˘˘«˘˘°T »˘˘H ∑ô˘˘°ûJ
 ،}Éahô©e É«fódG ‘ Éª¡ÑMÉ°Uhسسورة
لقمان.
 ٤ـ ع- - -دم ت- - -فضس- - -ي - -ل ال - -زوج - -ة
لولد ع-ل-ي-هما :وه -و أآم -ر م -ه -م
وا أ
شسديد آألهمية وإآن يعلم آإلنسسان أآن
آلوآلدين أآفضسل عند آلله من آلزوجة
وآلولد ولقد ‚ّى آلله أآحد آلشسباب من
آŸوت بسس -بب ت -ق -دÁه -م -ا ‘ آل-ط-ع-ام
وآلشسرآب على آألولد وآلزوجة ،وعّذب
آآخر بسسبب طاعته لزوجته على حسساب
أآمه.
ف -ل -ن -ح-ذر ه-ذآ آلسس-ل-وك وع-ل-ي-ن-ا م-ن
م- -ع- -ام- -ل- -ة وآل- -دي- -ن -ا ب -الحسس -ان وآلّÈ
وآلتأادب معهما وطاعتهما ‘ آŸعروف
وآلبعد عن غضسبهما وسسخطهما.
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
البصسÒ

وه -و م -ن أآسس-م-ائ-ه آ◊سس-ن-ى وه-و
آل- - -ذي ي - -بصس - -ر ك - -ل شس - -يء وإآن دّق
وصس- -غ- -ر ،ف- -ي- -بصس -ر دب -يب آل -ن -م -ل -ة
آلسس -ودآء ‘ آل -ل -ي -ل-ة آل-ظ-ل-م-اء ع-ل-ى
آلصسخرة آلصسّماء ،ويبصسر ما –ت
آألرضس Úآلسسبع ،كما يبصسر ما فوق
آلسسماء آلسسبع ويبصسر خائنة آألع Úوما تخفي آلصسدور.
وحظ آلعبد من هذآ آلسسم أآن يثبت صسفة آلبصسر لله وهي صسفة
من صسفات آلكمال وآلتي يكون آŸتصسف بها أآكمل ‡ن ل يتصسف
بها كما قال تعا:¤
{.}¿hôµØàJ ÓaGC Ò°üÑdGh ≈ªY’CG …ƒà°ùj πg πb
وآلله بهذه آلصسفة هو آلبصس Òبعباده آلذي Áنّ عليهم برحمته
وي -غ-دق-ه-م ب-ك-رم-ه ،ول-ه-ذآ ف-اŸؤوم-ن ع-ل-ي-ه أآن ي-ك-ون دآئ-م آ◊ي-اء
وآŸرآقبة منه تعا ¤فعليه آن يسستحي أآن يرآه ‘ مكان آŸعصسية،
وأآن يسستعمل بصسره ‘ آلتفك Òوآلتدّبر ‘ آآيات آلله ليزدآد يقينا

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال عبد الله بن اŸبارك :ا◊ق على العاقل أان ل
لخوان ،فإانه
يسستخف بثÓثة :العلماء ،والسسÓط Úوا أ
من اسستخف بالعلماء ذهبت آاخرته ومن اسستخف
بالسسلطان ذهبت دنياه ،ومن اسستخف
بالخوان ذهبت مروءته.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
عقوق األمهات حرام
عن اŸغÒة بن شسعبة ““رضسي الله عنه““ أان
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال““ :إان الله
لمهات ومنعا وهات ووأاد
حّرم عليكم عقوق ا أ
البنات ،وكّره إاليكم قيل وقال ،وكÌة
السسؤوال وإاضساعة اŸال““ ،رواه
البخاري.
سسلوك ‘ اŸيزان

سس :ما حكم صسÓة ا÷نازة وما يقرأا فيها؟
ج :صسÓة آ÷نازة فرضس كفاية إآذآ قام بها آلبعضس سسقطت
عن آآلخرين وهي عبارة عن أآربع تكبÒآت وتسسليمة وآحدة
ي- -ق- -رأآ ‘ آل- -ت- -ك- -بÒه آألو ¤آل- -ف- -ا–ة و‘ آل- -ث -ان -ي -ة آلصس Ó-ة
آإلبرآهيمة وآلثالثة آلدعاء للميت و‘ آلرآبعة آلدعاء للموتى
بالرحمة وآألحياء باŸغفرة ثم آلسسÓم عليكم.

سسلوك تصسنيف القاذورات واجب حضساري

ليسس من آŸعقول أآن يكون آŸسسلم Áثل آلفوضسى وعدم آلنظام
‘ حياته كلها ،ألن آŸسسلم من طبعه آلنظام وذلك ألنه ينتمي إآ¤
دين ج ّسسد آلنظام آ◊قيقي من خÓل خمسس صسلوآت ‘ آليوم ،ومن
آŸفروضس أآن يعرف أآهمية ذلك وأآن يÎجمه على أآرضس آلوآقع.
وم-ن آألشس-ي-اء آل-ت-ي ي-جب ع-ل-ي-ن-ا ك-مسس-ل-م Úآله-ت-م-ام ب-ه-ا تصس-نيف
آلقاذورآت آليومية وعدم جمع آ Èÿوخلطه مع حفاظات آألطفال
وغÒها من آألوسساخ ‘ سسلة وآحدة ،ألن هذآ يدل على إآهانة آلنعم
آلتي يجب أآن يحمد آلله عليها وذلك بإاكرآمها∂HQ áª©æH ÉeqGCh{ ،
.}çóqëa
إآن آلسسلوك آ◊ضساري يقتضسي أآن يبادر آلناسس ‘ تخصسيصس حاوية
Óشسياء آلقابلة لÓسسÎجاع وأآخرى
لبقايا آلطعام وحاوية أآخرى ل أ
للخبز وأآخرى Ÿا يرمى ويتلف ،وبهذآ آلسسلوك آلعملي نكون فعÓ
ق -د ح -ق -ق-ن-ا شس-رط-ا م-ن شس-روط آ◊ضس-ارة وآل-ن-ظ-اف-ة وآلعÎآف
بالنعم آلتي أآغدقنا آلله بها ،وخرجنا من ﬁيط آلتهام بأاننا قوم
‰ثل آلفوضسى وعدم آلنظافة وتلويث آلطبيعة وآŸناخ.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
اإلثن ٠٨ Úجانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٣٦ :

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

م- -ن ي- -ه- -ت- -م بك وي- -ب- -حث
ع -نك ف -ه -و ي-ح-بك  ..وم-ن
يحبك فسشيهتم بك ويبحث عنك
 ..وغ Òذلك ’ تصشدق ما يقال
لك.

الثور

الطـيـارة الصشـفـرا احـبـسشـي ما تـضشربيشص....
احـبـسشـي ما تـضشربيشص
نـسشـعـى راسص خــويـا اŸـيـمـة مـاتـظنـيـشص....
واŸـيـمـة مـاتـظنـيـشص
نطلع للجبل ‰وت @@@ ‰وت وما نرديشص
‰وت وما نرديشص
الله الله ربي رحيم الششهداء رحيم الششهداء
ا÷ندي ‹ جانا @@@ و طرحنالوا الفراشص
وطرحنالوا الفراشص
سشمع فرنسشا جات @@@ القهوة ما ششربهاشص
القهواة ما ششربهاشص
ذاك الششيخ العيفة وأانا معرفتوشص وأانا
ماعرفتوشص
الله الله ربي رحيم الششهداء رحيم الششهداء

أأخبار

مثÒة

قرية برتغالية تشصجع
اأ’طفال على التدخÚ

’ يلزم أان تكون وسشيما
ل-ت-ك-ون ج-م-ي-ل و’ مداحا
ل -ت -ك -ون ﬁب-وب-ا و’ غ-ن-ي-ا ل-ت-ك-ون
سشعيدا ،يكفي أان ترضشي ربك وهو
سش -ي -ج -ع -لك ع -ن -د ال -ن -اسص ج -م -ي -ل
وﬁبوبا وسشعيدا.

^ أانه يقال أان وزن
’رضص
ال- -ن- -م- -ل اŸوج -ود ‘ ا أ
ج -م -ي -ع-ه-ا ي-ف-وق وزن ال-بشش-ر
بنسشبة 10-1؟.

وهو ذاهب اإ ¤النوم مّر على
^ ه-ل ت-ع-ل-م أان (السش-ح-ل-ي-ة)
غ -رف-ة أاخ-ت-ه .وإاذا ب-ه يسش-م-ع صش-وت
ب-ك-اء وأان Úم-ن ال-غ-رف-ة ⁄ ..ي-ف-ع-ل تعدو بسشرعة فائقة لدرجة أانها
ششيئا فقط وضشع يده على رأاسشه وعلم تسش- -ت- -ط- -ي- -ع ع- -ب- -ور أان- -ه- -ار
وب - - - - - - - - - - - - -حÒات دون أان
أان أاحدا قد سشّدد الدين.
تغرق؟.

حكم وأامثال
^ ال-رف-يق الصشامت
ُي- - -شش- - -ع - -رك ب - -وحشش - -ة
ا’ن- - - - -ف - - - -راد أاك‡ Ìا
تششعر بها وأانت وحدك
’ رفيق لك.

º°ùàHG

@ يصشطدم أاصشبع قدمك الصشغ‘ Ò
حافة الباب وأانت داخل إا ¤الغرفة
بسش-رعة 200ك-م/سش-اع-ة ...هنا تبدأا
رقصش -ة ال-ه-ن-ود ا◊م-ر م-ع إاط-لق
^ ك-ل-م-ا ارت-فعنا أاكÌ
ك - -ل - -م- -ات إاف- -ري- -ق- -ي- -ة غÒ
ك -ل -م -ا ب -دون -ا أاصش -غ-ر ح-ج-مً-ا
مفهومة.
’ولئك الذين ’ يجيدون
أ
الطÒان.

IÈ©∏d

تتميز احتفا’ت عيد الغطاسص ‘
قرية فيل دي سشالغويرو الÈتغالية،
ب -ت -ق-ل-ي-د سش-ن-وي ي-تسشّ-ب-ب ‘ غضشب ‘
’ب- -اء
’ج- -انب ،إاذ ي- -ق- -وم ا آ
أاوسش - -اط ا أ
بتششجيع أاطفالهم ،وبعضشهم يبلغ من
ال -ع -م -ر  5سش- -ن- -وات ،ع- -ل -ى ت -دخÚ
السشجائر.
ويقول السشكان اÙليون ،إان هذه
ال -ع -ادة “ت-د ل-ق-رون مضشت ،ل-ك-ن ’
أاحد يعرف بالضشبط ما ترمز إاليه ،أاو
’ب -اء ع -ل -ى شش -راء ع -لب
Ÿاذا ي -ق -دم ا آ
’طفالهم وتششجيعهم على
السشجائر أ
اŸششاركة ‘ هذا التقليد؟
السش -ن ال -ق -ان -ون-ي-ة لشش-راء ال-ت-ب-غ ‘
الÈتغال هو  18عاما ،لكن ’ يوجد
’باء من جعل أاطفالهم
ششيء Áنع ا آ
ي- - -دخ- - -ن - -ون ،ك - -م - -ا أان السش - -ل - -ط - -ات
الÈت-غ-ال-ي-ة  ⁄ت-ت-دخ-ل لوقف هذه
العادة..
وتشش Òصش -اح -ب -ة م -ق -ه -ى ت-ب-ل-غ م-ن
العمر  35عاما ،إا ¤العرف كسشبب ‘
منحها السشجائر ’بنتها كي تدخنها.
وت - -ق - -ول ’« :أارى أاي ضش- -رر ‘ ذلك،
’ن -ه -م ‘ ال -واق -ع ’ ي-دخ-ن-ون ،إان-ه-م
أ
يسشتنششقون الدخان ويزفرونه على
الفور».

’ول :نصشحني
@ا أ
ال - -ط - -ب - -يب ب- -أان أاك Ìم- -ن
تناول الثوم والبصشل حتى
ينقصص وز.Ê
الثا :Êوهل نقصص وزنك؟
’ول ...’ :نقصص عدد أاصشدقائي.
ا أ

م أاَْن ُت َ-ح -اِدْث َن -فَسشْ-ك
ُم -ؤوِل ْ -
لم ُت ِ- -ري ْ- -د أاَْن َت ُ- -ق - -ول َ- -ه
ِبَ- - -ك - - -آ
ِلـشَشخصصٍ َمآا َو’ َتسشتِطيعْ.

السصرطان
مـــؤولــم  ..أانك تشش - - -ت - - -اق
Ùادث- - -ة شش- - -خصص ع - -زي - -ز
ع -ل -يك ول -ك -ن تصش -رف -ات -ه ÈŒك
’قÎاب منه.
على عدم ا إ

اأ’سصد

ششغل
عقلـك

^ م -اه -و الشش-يء
ال- - -ذي ي- - -وج- - -د –ت
ق- -دمك إاذا ق -ط -عت رأاسش -ه
أاصشبح ‘ فمك؟

حل العدد السصابق
^ حرف النون.

صصÈك له ثمن ’ حصصر له

ششكا ششخصص ا ¤احد الششيوخ فقال له :ياششيخ
Ÿاذا ’ أاجد ا’ الغدر واÿيانه ‡ن أاحسشن اليهم؟
الششيخ  ’ :يجيب .السشائلŸ :اذا أاجد ا÷فاء ‡ن
أاح- -ب- -ب- -ت -ه -م وأاخ -لصشت ل -ه -م؟ الشش -ي -خ  ’ :ي -ج -يب
السش -ائ -لŸ :اذا م -ات اح-ب-ت-ى و ⁄ي-بَ-ق إا’ أاع-دائ-ي؟
الششيخ ⁄ :يجيب السشائل أاخذ يبكى ويسشأالŸ :اذا
اششعر بالوحدة والغربة ‘ هذه ا◊ياة؟ الششيخ :
 ⁄يجب السشائل Ÿ :اذا ’ يحسشن الناسص الظن بي؟
الشش- -ي- -خ  ’ :ي- -ت- -ك- -ل- -م السش- -ائ- -ل Ÿ :اذا ي- -ك -ذُب م -ن
اُصشّ-دق-ه-م ،وي-قسش-و ع-لّ-ي م-ن اح-ن-و ع-ليهم ويرحل
عني من أاعانقهم؟ الششيخ  ’ :يتكلم السشائل Ÿ :اذا
ي- -دى ‡ت- -دة ب- -ا Òÿواي- -دي ال -ن -اسص ‡ت -دة ‹
بالششر ويقابلون ﬁبتى بفجور وليسص بالود واخذ
يبكي؟ فقام الششيخ ووضشع يده على قلب الرجل
وقال له :يا أاخى ’ أادري Ÿاذا أاحبك الله كل هذا
القدر رÃا انت ‡ن قال عنهم الله (أاولئك هم
’حسش- -ان
اÙسش - -ن- -ون) اصش- -ح- -اب م- -راتب الصش Èوا إ
فاعلم يا أاخي أانك جئت تششكو ‹ حب الله لك
لرضص وعينه تدمع فرحا
فسشكت السشائل ونظر ل أ
وقال للششيخ أاصشبت فرميت القلب أاصشبت فبينت
الدرب.
العÈة :
ليسص بالضشرورة ان يكون أاذى الناسص لك ابتلء
فقد تكون انت من اهل ا’حسشان وانت ’ تدري
فل ينال مرتبة ا’حسشان ا’ أانقياء القلوب الّلهم
اف -رغ ع -ل -ي -ن -ا الصش Èوا’ح -تسش -اب  .واج-ع-ل-ن-ا م-ن
اÙسشن . Úاقرؤوها بتمعن فمن صش Èاجره على
الله (إا‰ا يوّفى الصشابرون اجرهم بغ Òحسشاب)..

ا÷وزاء

◊ب إاه - -ت- -م- -ام؛ ف- -إان ⁄
ا ُ
ي ُ-ك -ن ك -ذلك ،ف-ه-و ُم-ج-رد
كلم.

العذراء

خ-لُ-ف أاَب-واَب ال-غ-ياُب ِلقاٌء
 ⁄ي - - - -ح ُ- - - -دث ح ّ- - - -ت - - - -ى ُ‘
َ
أاحلِمنا.

اŸيزان

جميلة ِلك ُ
ن كن
حة َ
صشرا َ
ال َ
صّش- -ري- -ح -آا ِم -ن ال -ب -داي -ة ’
ُت- -ج- -اِم- -ل ثَ- -م ت- -رم َ-ي ب -الَصش -راح -ة
كصشدمة.

العقرب

شش- - - - - -عـور جـمـي - - - - -ل حـÚ
تـعـلم أان هـنا مـن يــبـحث
عـن فـي غـيابـك.

القوسس
’ ت- - -ث - -ق ك - -ثÒا– ’ ،ب
ك - -ثÒا ’ ،ت - -أام - -ل ك - -ثÒا،
’ن كثÒا  ..قد تؤوŸك كثÒا».
« أ

ا÷دي

ه- -ن- -اك ق -ل -وب ل -ن –بك
م-ه-م-ا أاك-رم-ت-ه-ا وق-لوب لن
تكرهك مهما أاوجعتها.

الدلو

ال- -ع- -لق- -ات الّصش- -ادق- -ة ..
ج ِ-م -ي -ل -ة ح -ت-ى وإان ك-انت
 Úوصش-ل وإان-ق-ط-اع ول-ك-نَا ..
ب َ
تسشتمر.

ا◊وت

مْما كرْه َ
ت مَن ُكنت ُتحبْ
فإانَ ل ْ
ن تَراه يتأاَذى.
ن ت ْسشتِطيع أا ْ
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 ٠٨جانفي  :19٥9تسصلم «شصارل ديغؤل» مهامه كرئيسش
للجمهؤرية إلفرنسصية وتعي« Úميشصال دوبÒي»
رئ - - -يسص - - -ا ل- - -ل- - -ؤزرإء –ت ضص- - -غ- - -ط إل- - -ث- - -ؤرة
إ÷زإئرية.
 ٠٨ج-ان-في  :1961إل-رئ-يسش إل-ف-رنسص-ي «ديغؤل»
 DE GAULLEي -ع -ل-ن– ،ت ت-أاث Òزخ-م إل-ع-م-ل
إل -ث-ؤري ع-ن إج-رإء إسص-ت-ف-ت-اء إلشص-عب إ÷زإئ-ري ل-ت-ق-ري-ر
مصصÒه.

’ثنين  ٢٠ربيع إلثاني  1٤39هـ إلمؤإفق لـ  ٠٨جانفي  ٢٠1٨م
إ أ

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــؤم و إلغــــد

عنابة
عنابة

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

ألعدد 17536

قامت بها مفارز إ÷يشش وإلدرك ‘ عدة و’يات

توقيف  7مهرب ،Úحجز  49كلغ
من اıدرات و 3أاسسلحة نارية

 11°وهرإن
 13°وهرإن

إلثمن  1٠دج

12°

12°

france prix 1

’فريقية
’من بالدول إ إ
إ’جتماع  13لرؤوسصاء أإجهزة إلشصرطة وإ أ

اللواء هامل يسستعرضض آافاق تدعيم وتعزيز التعاون األمني
Óمن ألؤطني،
يشصارك أŸدير ألعام ل أ
أل -ل -ؤأء ع -ب -د أل -غ -ن -ي ه -ام -ل ،رئ -يسص آأل-ي-ة
أأ’فريبؤل ،على رأسص وفد هام ،يؤمي  8و9
يناير أ÷اري بأاديسص أبابا (أثيؤبيا)‘ ،
أشصغال أ’جتماع ألعادي  13لرؤوسصاء أجهزة
ألشص-رط-ة وأأ’م-ن ب-ال-دول أإ’ف-ري-ق-ي-ة وكذأ
أ’ج-ت-م-اع  10ل-ل-ج-ن-ة أل-ف-نية أŸتخصصصصة
أŸع - -ن- -ي- -ة Ãج- -ا’ت ألسصÓ- -م- -ة وأأ’م- -ن،
ب -حسصب م -ا أورده أمسص ب -ي -ان ل -ل -م -دي-ري-ة
Óمن ألؤطني.
ألعامة ل أ
أوضصح نفسص أŸصصدر ،أن هذين أ’جتماع Úأللذين
سصيحتضصنهما مقر مفؤضصية أ’–اد أإ’فريقي بالعاصصمة
أأ’ثيؤبية ،سصؤف يجريان بحضصؤر مسصؤؤو‹ أجهزة أأ’من
أإ’فريقية إأ ¤جانب خÈأء أ’–اد أإ’فريقي وكذأ ‡ثلي

رؤوسص- -اء أل- -ه- -ي- -ئ -ات وأŸن -ظ -م -ات أأ’م -ن -ي -ة
أإ’قليمية ،أ÷هؤية وألدولية.
وسص- -يسص- -ت- -ع- -رضص أل- -ل -ؤأء ه -ام -ل ،خ Ó-ل
مشص -ارك -ت -ه ‘ ه -ذي -ن أ’ج -ت -م-اع« ،Úآأف-اق
تدعيم وتعزيز أسصسص ألتعاون أأ’مني بÚ
أجهزة إأنفاذ ألقانؤن بالدول أإ’فريقية ‘
›ال مكافحة أ÷رÁة Ãختلف أشصكالها
ضصمن آألية أأ’فريبؤل».
كما سصيتم «درأسصة ومناقشصة جملة من
أŸؤأضصيع ألهامة ألتي تعنى Ãجا’ت أأ’من
وألسصÓمة ‘ أÛتمعات أإ’فريقية وكذأ بحث سصبل تعزيز
ألتعاون وتبادل أÈÿأت ب Úألدول أإ’فريقية وأŸنظمات
أأ’م -ن -ي -ة أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وأل -دول -ي -ة ‘ م -ؤأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات
وألرهانات أأ’منية أ◊ديثة».

شصهدتها إŸؤؤسصسصة إلعمؤمية إ’سصتشصفائية بتيسصمسصيلت

رفع شسكوى إاثر وفاة امرأاة بعد عملية وضسع جنينها
« إلشصعب » ‘ إأطار حماية أ◊دود وﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة،
أوقفت مفارز للجيشص ألؤطني ألشصعبي ،يؤم  06جانفي  2018بكل من
برج باجي ﬂتار وع Úقزأم/ن.ع ،6.سصبعة ( )07مهرب Úوحجزت
شصاحنت )02( Úومركبت )02( Úرباعيتي ألدفع وقنبلة ( )01يدوية وكمية
من أŸؤأد ألغذأئية.
‘ سصياق متصصل ،أوقفت مفرزة للجيشص ألؤطني ألشصعبي بالتنسصيق مع
مصص-ال-ح أأ’م-ن أل-ؤط-ن-ي ب-ؤهرأن/ن.ع ،2.أرب -ع -ة (- Œ )04ار - ﬂدرأت

وضصبطت ( )49كيلؤغرأما من ألقنب ألهندي ،فيما أوقف عناصصر ألدرك
ألؤطني بكل من بجاية وتبسصة/ن.ع ،5.شصخصص )02( Úبحؤزتهما ثÓثة
( )03أسص - -ل- -ح- -ة ن- -اري- -ة و( )498خ- -رط- -ؤشص- -ة م- -ن ﬂت -ل -ف أل -ع -ي -ارأت
ومنظاري( )02ميدأن وأسصلحة بيضصاء وأغرأضص أخرى ‘ ،ح” Ú
حجز ( )30قنطارأ من مادة ألتبغ بالؤأدي/ن.ع.4.
من جهة أخرى ،أوقف عناصصر ألدرك ألؤطني وحرسص أ◊دود ()17
مهاجرأ غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل من تلمسصان ووأدرأر.

لتعزيز عÓقات إلصصدإقة ب Úجيشصي إلبلدين

مفرزة سسفن حربية للقوات البحرية الصسينية ترسسو Ãيناء ا÷زائر

’ح- -د ب- -رف- -ع شص -ك -ؤى ل -دى وك -ي -ل
ق- -ام م- -ؤأط- -ن أمسص أ أ
أ÷مهؤرية Ùكمة تيسصمسصيلت فيما يتعلق بؤفاة زوجته
ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة وضص -ع ج -ن -ي -ن -ه -ا ب -اŸؤؤسصسص -ة أل -ع -م -ؤم-ي-ة
أ’سصتشصفائية لعاصصمة ألؤ’ية ،حسصبما علم لدى مديرية
أمن ألؤ’ية .وأوضصح ذأت أŸصصدر أن زوج هذه أŸرأة
أŸنحدرة من مدينة خميسصتي قام برفع هذه ألشصكؤى
ل -دى وك -ي -ل أ÷م -ه -ؤري -ة ح -يث ي -ت -ه -م ف -ي -ه -ا أŸؤؤسصسص -ة
أ’سص- -تشص- -ف- -ائ -ي -ة أŸذك -ؤرة ب»إأه -م -ال زوج -ت -ه ‡ا أدى
ل-ؤف-ات-ه-ا» .ي-ذك-ر أن أŸؤؤسصسص-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة أ’سص-تشص-ف-ائ-ية

لتيسصمسصيلت سصجلت ليلة ألسصبت حالة وفاة أمرأة نتيجة
مضص-اع-ف-ات ع-م-ل-ي-ة وضص-ع ج-ن-ي-ن-ه-ا أل-ذي ول-د م-ي-ت-ا على
مسصتؤى ألعيادة متعددة أÿدمات ÿميسصتي .من جهته
أبرز أŸدير ألؤ’ئي للصصحة وألسصكان ل»وأج» بأان «وفاة
ه - -ذه أŸرأة ك - -انت قضص - -اء وق - -درأ ح- -يث أن أŸؤؤسصسص- -ة
أ’سصتشصفائية أŸذكؤرة  ⁄تدخر أي جهد ‘ ألتكفل بها
من خÓل مباشصرة عملية نقل ألدم وتؤف Òطبيبة ﬂتصصة
’نعاشص وكل ألؤسصائل ألطبية
‘ ألتؤليد وﬂتصص ‘ أ إ
ألضصرورية ألتي يتؤفر عليها ذأت أŸرفق ألصصحي.

طلب إلتأاشصÒإت إبتدإء من  9أإفريل

تغي Òالشسركة اŸانحة Ÿواعيد إايداع اŸلفات

أقدمت سصفارة فرنسصا وألقنصصلية ألعامة لفرنسصا با÷زأئر ألعاصصمة على تغي Òألشصركة أŸانحة Ÿؤأعيد إأيدأع ملفات طلب
ألتأاشصÒأت وذلك أبتدأء من  9أبريل أŸقبل ،حسصبما جاء أمسص ‘ بيان لسصفارة فرنسصا با÷زأئر ألعاصصمة .وذكر ألبيان أنه
«أبتدأء من يؤم أ’حد  7يناير ،يتع Úعلى أ’شصخاصص ألتابع Úلدأئرة ألقنصصلية ألعامة لفرنسصا با÷زأئر ألعاصصمة ألرأغبÚ
‘ أ◊صصؤل على مؤعد إ’يدأع ملف طلب تأاشصÒة ما بعد تاريخ  9أبريل  ،2018تقد Ëطلبهم لدى ‘ أف أسص غلؤبال»
( )VFS Globalعلى أŸؤقع أ’لكÎو.»)www.vfsglobal.com/France/Algeria( Ê
و أضصاف ذأت أŸصصدر أن «أŸؤأعيد يجب أن تؤؤكد من خÓل ألدفع أŸسصبق لتكاليف أÿدمة ‘ وكالة لبنك ألقرضص
ألشصعبي أ÷زأئري ثم من خÓل ألقيام ‘ شصهر يناير  2018بفتح ألدفع أŸسصبق ع Èأ’نÎنيت باسصتعمال ألبطاقة ألبنكية،
مضصيفا أن أŸؤقع أ’لكÎو Êل VFS Globalيحتؤي على كل تفاصصيل أجرأء أ◊صصؤل على مؤعد» .وللحصصؤل على
معلؤمات أضصافية ” وضصع مصصلحة أسصتعÓمات –ت تصصرف طالبي أŸؤأعيد Áكن أ’تصصال بها على رقم ألهاتف
 +213 41 98 55 08أو عن طريق ألÈيد أ’لكÎو info.francealg@vfshelpline.com Êمن يؤم أ’حد على
ألسصاعة  08.00أ ¤يؤم أÿميسص على ألسصاعة  .16.00ويجدر ألتذك Òأنه لن يكؤن هناك تغي Òبالنسصبة للمؤأعيد أÙددة
إأ ¤غاية  29مارسص  2018بحيث تؤدع طلبات ألتأاشصÒأت Ãركز «تي أل أسص كؤنتاكت» ( ) TSLويتم أ◊صصؤل على
أŸؤأعيد حسصب أ’جرأء ألسصاري ع ÈأŸؤقع أ’لكÎو. »)https://fr.tlscontact.com/dz/alg/index.php( Ê
وأضصاف ذأت أŸصصدر أن ألقنصصلية ألعامة تضصع «يؤميا على مؤقعها أ’لكÎو Êعددأ هاما من أŸؤأعيد لدى «تي أل أسص
كؤنتاكت» .وإأذأ كان طالب ألتأاشصÒة يرغب ‘ إأيدأع طلبه قبل  29مارسص  ،2018فهؤ أذن مدعؤ للتأاكد من تؤفر مؤعد ‘
ألتاريخ أŸرغؤب على مؤقع أ’لكÎو» Êتي أل أسص كؤنتاكت» .وأوضصح أن أŸؤأعيد ألتي تؤؤخذ أبتدأء من  9أبريل 2018
فسصتتكفل بها «‘ أف أسص غلؤبال» Ãا أن ألقنصصلية ألعامة لفرنسصا با÷زأئر ألعاصصمة سصتشصرع عند هذأ ألتاريخ فقط ‘
ألعمل مع شصركة «‘ أف أسص غلؤبال» خلفا ل»تي أل أسص كؤنتاكت».

عا÷تها مصصالح أإمن دإئرة تقرت

حجز  9آالف وحدة كحولية

ع -ا÷ت أمسص مصص -ال -ح أم -ن دأئ -رة ت -ق -رت قضص -ي-ة ح-ي-ازة
مشصروبات كحؤلية قصصد ألبيع بدون رخصصة وذلك على إأثر
م -ع -ل -ؤم -ات وردت إأ ¤ع-ن-اصص-ر أأ’م-ن م-ف-اده-ا ق-ي-ام أح-د
أأ’شص -خ -اصص أŸشص -ب -ؤه Úب -اسص -ت -غ Ó-ل ح -ظÒة ‘ ت -روي -ج
أŸشصروبات ألكحؤلية وبعد تفتيشص أ◊ظÒة بناء على إأذن
بالتفتيشص صصادر عن وكيل أ÷مهؤرية لدى ﬁكمة تقرت
” حجز كمية  9000وحدة كحؤلية من ﬂتلف أأ’نؤأع.
ي -ذك -ر أن -ه و‘ إأط -ار ﬁارب -ة ظ -اه -رة ب -ي -ع أŸشص -روب -ات

‘ إأطار ألتعاون ألعسصكري ب Úأ÷يشص ألؤطني ألشصعبي وجيشص ألتحرير
ألشصعبي ألصصيني ،رسصت أليؤم  07جانفي Ã 2018يناء أ÷زأئر ،مفرزة
سصفن حربية للقؤأت ألبحرية ألصصينية ‘ تؤقف يدوم خمسصة أيام .على
هامشص هذأ ألتؤقف ” ،أسصتقبال قائد أŸفرزة من طرف قائد ألؤأجهة
ألبحرية ألؤسصطى كما ” إأعدأد برنامج ثري من ألنشصاطات ألثقافية
Óشص-ارة ف-إان م-ف-رزة ألسص-فن
وأل-ري-اضص-ي-ة ع-ل-ى شص-رف أل-ؤف-د ألصص-ي-ن-ي.ل -إ
أ◊ربية ألتابعة للقؤأت ألبحرية ألصصينية تتكؤن من ثÓث ( )03سصفن

وهي:
 أŸدمرة قاذفة ألصصؤأريخ « »HAIKU N°171 ألفرقاطة قاذفة ألصصؤأريخ « »YUEYANG F-575Óسصناد « »QINGHAIHU N° 885
 سصفينة ناقلة بÎول ل إيهدف هذأ ألتؤقف ،ألذي يدخل ‘ إأطار تعزيز عÓقات ألصصدأقة بÚ
جيشصي ألبلدين ،إأ ¤تؤطيد ألتعاون ألعسصكري وتبادل أÈÿأت بÚ
قؤأتنا ألبحرية وألقؤأت ألبحرية ÷يشص ألتحرير ألشصعبي ألصصيني.

“كنت عناصصر أمن و’ية ورقلة مؤؤخرأ من معا÷ة قضصية تتعلق
بجنحة ألسصرقة بالتسصلق وإأخفاء أشصياء مسصروقة ،تعؤد وقائعها إأ ¤تقدم
أحد أأ’شصخاصص بشصكؤى إأ ¤مصصالح أأ’من مفادها تعرضصه للسصرقة
بالكسصر من دأخل مسصكنه من طرف ›هؤل Úطالت مبلغ ما‹ قدره
 140مليؤن سصنتيم وخا” من أŸعدن أأ’صصفر ،وعلى إأثر ذلك ” فتح
–قيق ‘ ألقضصية ،حيث أسصفرت عملية ألبحث وألتحري عن أسصÎجاع
مبلغ قيمته  120مليؤن سصنتيم وتؤقيف ثÓث أشصخاصص مشصتبه فيهم ليتم

–ؤيلهم إأ ¤أŸصصلحة لغرضص ألتحقيق وبعد أسصتكمال أإ’جرأءأت
ألقانؤنية معهم ” تشصكيل ملف جزأئي ضصدهم و” تقدÁهم Ãؤجبه
أمام وكيل أ÷مهؤرية لدى ﬁكمة ورقلة ،أين صصدر ‘ حق كل وأحد
منهم عام حبسص نافذة مع عدم أإ’يدأع ،غرأمة مالية تقدر قيمتها بـ 50
م -ل-ي-ؤن سص-ن-ت-ي-م ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤دف-ع غ-رأم-ة م-ال-ي-ة ب-ال-تضص-ام-ن لصص-ال-ح
ألضصحية تقدر قيمتها بـ  20مليؤن سصنتيم.
إÁان كا‘

األمن يسسÎجع  120مليون سسنتيم سسرقت من إاحدى اŸسساكن بورقلة

ألكحؤلية بدون رخصصة عا÷ت مصصالح أمن و’ية ورقلة 16
قضصية إأ ¤غاية نهاية سصبتم Èمن سصنة  2017وقد بلغت
أل-ك-م-ي-ة أÙجؤزة  12889وح-دة مشص-روب-ات ك-ح-ؤل-ية من
ﬂتلف أأ’نؤأع وأأ’حجام تؤرط فيها  23شصخصصا ” ،إأيدأع
شصخصص وأحد أ◊بسص أ’حتياطي ،فيما أسصتفاد ألبقية من
أحكام قضصائية “ثلت ‘ أ◊بسص غ Òألنافذ وألغرأمة
أŸالية.
ورقلة :إÁان كا‘

