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على ا÷زائري Úوا÷زائريات أان يكونوا فخورين بهذه القوة التي تكتسشبها ا÷زائر
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قيطو ‘ Êتلمسشان

ولد علي يتفقد
اŸواقع الرياضشية
اÙتضشنة لأÓلعاب
اإلفريقية

يÎأاسس وزي - -ر الصس - -ن- -اع- -ة واŸن- -اج- -م
ي -وسس -ف ي -وسس -ف-ي ،ي-وم-ي  05و 6مارسس
ا÷اري ،ي -وم -ا ت -ق -ن -ي -ا ح -ول اŸن -اول -ة ‘
صس - -ن - -اع - -ة السس - -ي- -ارات ،وذلك ب- -ف- -ن- -دق
’وراسس- -ي اب- -ت- -داء م- -ن السس -اع -ة 08:00
ا أ
صسباحا.

عيسشى يختتم الدورة
التكوينية لأÓئمة
اŸنتدبÃ Úسشجد باريسس

زعÓن ‘ إاليزي

ي- -ق- -وم وزي -ر ال -ط -اق -ة مصس -ط -ف -ى
قيطو ،Êغدا« ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤و’ي- -ة ت -ل -مسس -ان ،ح -يث سس -يضس -ع
ح - -ي- -ز اÿدم- -ة ل- -ع- -دي- -د اŸشس- -اري- -ع
القطاعية للكهرباء والغاز.

...ويقوم بزيارة عمل إا ¤ڤاŸة
يقوم وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية ڤاŸة ،حيث سسيعاين مشساريع قطاعية ويدشسن أاخرى.

ميهوبي ‘ عنابة

ندوة تاريخية حول الششهيد
العربي بلمهيدي
ي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
غ- -دا ،ن- -دوة ت -اري -خ -ي -ة ح -ول الشس -ه -ي -د
ال -ع -رب -ي ب -ل-م-ه-ي-ديÃ ،ق-ره ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  14:00بعد الزوال.

...وأاخرى حول الششهيد
الرائد رابح اŸقراÊ
ت- -ن- -ظ- -م ج -م -ع -ي -ة مشس -ع -ل الشس -ه -ي -د،
’سس Ó-م -ي -ة
ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -كشس -اف -ة ا إ
ا÷زائرية ،اليوم ،ندوة تاريخية حول
اسس -تشس -ه -اد ال -رائ-د راب-ح اŸق-را ،ÊاŸدع-و
سس - -ي ÿضس- -ر ،وذلك ب- -اŸرك- -ز ال- -ع- -ل- -م- -ي
’خضسرية بو’ية البويرة ،ابتداء من
با أ
السساعة  10:00صسباحا.

ندوة علمية حول ظاهرة
اÿلع والطÓق با÷زائر
’على ،يوم
’سسÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
 07مارسس ا÷اري ،ندوة علمية بعنوان
«ظ- -اه- -رة اÿل- -ع وال- -ط Ó-ق ب -ا÷زائ -ر»،
Ãقره ،ابتداء من السساعة  10:0صسباحا.

’دارة والمالية
ا إ

زيتو ‘ Êأام البواقي

يتفقد اŸواقع األثرية بالطارف

ي- -ق- -وم وزي- -ر السس -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
ب -زي-ارة م-ي-دان-ي-ة إا ¤و’ي-ة وه-ران
ي - -ع- -اي- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ب- -عضس اŸشس- -اري- -ع
القطاعية.

ة حول إانقاذ غزة

ندوة الÈك

كما سسيتنقل ،غدا ،إا ¤و’ية الطارف ،حيث
’ثرية والهياكل التابعة لقطاع
يتفقد اŸواقع ا أ
الثقافة.

...وينششط ندوة صشحفية حول أاول طبعة لسشوق الفن

’نسسا،Ê
ي وا إ
Èكة للعمل ا Òÿن «انقذوا
–ت عنوا
جمعية ال
قد
ية
ا÷م -ع-ي-ة
تع ندوة الÈكة الشسهر وات Ãق -ر
د
اليوم،
ق -اع -ة ال -ن -
سس ،ابتداء
ك ب-
ر مراد راي
غ -زة» ،وذل صسومام ببئ
ة ال
 10صسباحا.
بتعاوني سساعة :00
من ال

ندوة دولية حول تهيئة
التجهيزات القدÁة
للسشكك ا◊ديدية
ت -ن -ظ -م الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة
للنقل ع Èالسسكك ا◊ديدية
م- -ع ا’–اد ال- -ع- -اŸي ل- -لسس- -كك
ا◊ديدة ،اليوم وغدا ،ندوة
دول - - -ي - - -ة ح - - -ول ت - - -ه - - -ي- - -ئ- - -ة
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ق-دÁة «ح-ل
اقتصسادي موثوق ‘ العصسرنة
وال- - - - -ط- - - - -م - - - -وح ب - - - -ا◊ظÒة
’·
اŸتداولة» وذلك بقصسر ا أ
اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة 08:30
صسباحا.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

يقوم وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي ،ب-زيارة
عمل وتفقد ا ¤و’ية تيارت.

يزور وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،اليوم،
م-ع-رضس أاع-م-ال ال-ت-خ-رج ل-طلبة معهد الهندسسة
اŸع -م -اري -ة ‘ ›ال ح -ف -ظ الÎاث واŸم -ت -ل-ك-ات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ق -دÁة ب -ع -ن-اب-ة ،وذلك ب-اŸسس-رح
ا÷هوي بعنابة ابتداء من السساعة  14:30بعد
الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

حسشبÓوي ‘ تيارت

يقوم وزير الشسباب والرياضسة الهادي
ول -د ع -ل -ي ،ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
ل -ل -م -واق -ع ال -ري -اضس -ي -ة ال -ت -ي سس -ت -ح -تضس-ن
’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ‘ ج-وي-ل-ية
’ل-ع-اب ا إ
ا أ
’وŸب-ي ل-ل-م-ركب ال-ري-اضس-ي ﬁمد بوضسياف ،وقاعة
 2018ب-ا÷زائ-ر ،م-ن-ه-ا اŸسس-ب-ح ا أ
الرياضسات باŸدرسسة العليا لتقنيات الرياضسة ،واŸركز الرياضسي النسسوي ب Íعكنون
وفريق التنسس بباشس جراح ،وذلك ابتداء من السساعة  09:00صسباحا Ãركب ﬁمد
بوضسياف.

طمار ‘ وهران

يشس - - -رف وزي - - -ر الشس - - -ؤوون ال- - -دن- - -ي- - -ة
’وق- -اف ﬁم- -د ع- -يسس- -ى ،غ- -دا ،ع- -ل -ى
وا أ
Óئ -م -ة
اخ -ت -ت -ام ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ل  -أ
اŸنتدب Úلدى مسسجد باريسس وذلك بدار
’مام على السساعة  09:30صسباحا.
ا إ

’شسغال العمومية والنقل
يقوم وزير ا أ
عبد الغني زعÓن ،يومي  04و 05مارسس
ا÷اري بزيارة عمل وتفقد إا ¤و’ية
إال- -ي- -زي ،م- -ن أاج- -ل اŸت- -اب -ع -ة اŸي -دان -ي -ة
Ÿشساريع القطاع.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

وينشسط يوم  05مارسس ا÷اري ،ندوة صسحفية Ãناسسبة انعقاد أاول طبعة لسسوق
الفن «ربيع الفنون» ‘ ا÷زائر ،حيث سسيقدم كل التفاصسيل حول التحضسÒات ،وذلك
بقصسر مفدي زكرياء ابتداء من السساعة  11:00صسباحا.

بن يونسس يششرف على حفل تكرË
اŸنتخب Úببومرداسس

ت-ن-ظ-م ا◊رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ي-وم ،ح-ف Ó-ت-ك-رÁي-ا ع-ل-ى شسرف
اŸنتخب ،Úيشسرف عليه رئيسس ا◊زب عمارة بن يونسس.
يقام ا◊فل التكرÁي ابتداء من السساعة  10:30صسباحا ،بقاعة «أاوداج»
بجانب القاعة متعددة الرياضسات ببومرداسس.

تواتي يششرف على مؤو“ر جهوي لوليات ا÷نوب
يشسرف رئيسس حزب ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية موسسى تواتي ،اليوم،
على أاشسغال اŸؤو“ر ا÷هوي اÿاصس بو’يات ا÷نوب ،على السساعة 09:00
صسباحا بقاعة السسينما لبلدية غرداية.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يشس - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن ال - -ط - -يب
زي-ت-و ،Êال-ي-وم ،ع-ل-ى إاح-ي-اء ال-ذكرى 61
’سستشسهاد البطل الرمز ﬁمد العربي بن
مهيدي بأام البواقي.

اللقاء ا÷ماعي رقم 240
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن
واŸت- -اح- -ف ا÷ه- -وي- -ة ،ال- -ي- -وم ،ال- -ل- -ق- -اء
ا÷م - -اع - -ي اŸوسس - -ع رق - -م  ،240خ- -صس -صس
Ÿوضسوع «إاسسÎاتيجية الثورة التحريرية
‘ اخÎاق خطي شسارل وموريسس» وذلك
Ãق-ر قسس-م-ة اÛاه-دي-ن ب-الشس-راق-ة ع-ل-ى
السساعة  10:00صسباحا.

ملتقى تطوير الششركات الناششئة «سشتار توب»
ت -ن -ظ-م و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم ،ب-ف-ن-دق
’ول
’وراسس- - -ي –ت رع- - -اي - -ة ال - -وزي - -ر ا أ
ا أ
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة Ÿل-ت-قى تطوير الشسركات
الناشسئة «سستار توب» ،وذلك على السساعة
 13:00زوا’.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(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
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

info@ech-chaab..com
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رئيسس إ÷مهؤرية يهنئ نظÒه إلبلغاري
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز بوتفليقة
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة ل -ل-رئ-يسس ال-ب-ل-غ-اري روم-ان رادف،
Ãن-اسش-ب-ة إاح-ي-اء بÓ-ده ل-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ،أاع-رب له
ف-ي-ه-ا ع-ن مشش-اع-ر ال-ت-ق-دي-ر والصش-داق-ة ال-ت-ي ت-ك-نها
ا÷زائ -ر ل -ب -ل -غ-اري-ا م-ن-ذ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وب-ع-د
السشتقÓل.
وجاء ‘ الÈقية« :إان احتفال جمهورية بلغاريا
ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ال-ذي ي-واف-ق هذه السشنة الذكرى

لرب -ع Úب -ع-د اŸائ-ة ل-ت-ح-ري-ره-ا ،م-ن-اسش-ب-ة سش-ع-ي-دة
ا أ
لت-وج-ه إال-ي-ك-م ،أاصش-ال-ة عن نفسشي وباسشم
أاغ-ت-ن-م-ه-ا أ
الشش-عب ا÷زائ-ري ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة و“ن-ي-اتي لكم
بالسشعادة وموفور الصشحة والزدهار لكم وللششعب
البلغاري الصشديق».
وأاضشاف الرئيسس بوتفليقة يقول« :بهذه اŸناسشبة
السشعيدة ،أاعّبر لكم عن مششاعر التقدير والصشداقة
التي تكّنها ا÷زائر وششعبها لبلغاريا منذ عهد كفاح

تقريب وجهات النظر بﬂ Úتلف الدول العربية

مسساهل يؤؤكد على ضسرورة إإجرإء «إإصسÓح عميق للمنظؤمة إلعربية»
أاكد وزير الششؤوون اÿارجية عبد القادر
مسشاهل ،أاول أامسس ،با÷زائر العاصشمة ،على
ضش-رورة إاج-راء «إاصشÓ-ح ع-م-ي-ق ل-ل-م-ن-ظ-ومة
ال -ع -رب -ي -ة» ‘ ،ظ -ل ال-ظ-روف ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا
العا ⁄العربي حاليا.
قال مسشاهل ‘ تصشريح للصشحافة عقب
اسشتقباله لرئيسس الŸÈان العربي ،مششعل بن
فهم السشلمي ،الذي يقؤم بزيارة إا ¤ا÷زائر،
أان -ه ” خ Ó-ل ال -ل -ق-اء «ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضش-رورة
إاجراء إاصشÓح عميق للمنظؤمة العربية ،سشؤاء
ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة أاو الŸÈان
ال -ع -رب-ي وك-ل اŸؤؤسشسش-ات ال-ع-رب-ي-ة األخ-رى»،
مضشيفا أان هذا اإلصشÓح أاصشبح «مهّما جدا ‘
ظل الظروف التي يعيششها العا ⁄العربي ومن
ششأانه أان Áكننا كعرب من امتÓك اسشتقÓلية
القرار وحل مششاكلنا بأانفسشنا».
ونؤه وزير الششؤؤون اÿارجية بدور الŸÈان
العربي ‘ «رفع التحديات التي يعرفها العا⁄
العربي ،سشؤاء بالنسشبة للنزاعات اŸؤجؤدة ‘
بعضس اŸناطق أاو ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف» ،مششÒا إا ¤أانه تطرق مع

ذات اŸسش- -ؤؤول ال- -ع- -رب- -ي إا¤
«أاه -م -ي -ة دور سش-ي-اسش-ة ال-ؤئ-ام
واŸصشا◊ة الؤطنية وا◊ؤار
‘ حل النزاعات».
‘ ذات السش- - - -ي - - -اق ،أاك - - -د
مسش- -اه- -ل «وق- -ؤف ا◊ك -ؤم -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة م- - - -ع الŸÈان
العربي ‘ كل ما يقدمه من
اقÎاحات تصشب ‘ إاطار حل
مششاكلنا وتعزيز قدراتنا على
حل هذه اŸششاكل» ،وذلك من
خÓ- -ل «–ق- -ي- -ق ال- -ت- -ك- -ام -ل ب Úا◊ك -ؤم -ات
Óه -داف
والŸÈان- -ات ال- -ع- -رب- -ي- -ة خ- -دم- -ة ل - -أ
اŸسشطرة من أاجل إاعطاء ا÷امعة العربية
دورا كبÒا ◊ل ﬂتلف النزاعات».
من جانبه ،أاششاد مششعل بن فهم السشلمي بـ
«التجربة اŸتميزة التي عاششتها ا÷زائر من
خ Ó-ل ت -غ -ل -يب ا◊ؤار واŸصش -ا◊ة ال -ؤط -ن-ي-ة
واألمن الجتماعي ،وذلك بفضشل الدور الذي
قام به رئيسس ا÷مهؤرية السشيد عبد العزيز
ب -ؤت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ ه-ذا الشش-أان ،وال-ت-ف-اف الشش-عب

ا÷زائري حؤله ،وهؤ ما جعل
ا÷زائ -ر ال -ي -ؤم ت -ن-ع-م ب-األم-ن
واألمان والنهضشة والزدهار».
وأاوضشح ذات اŸسشؤؤول ،أان
ه- -ذه ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ -ري -ة
«–تاجها الدول العربية التي
تعيشس اليؤم نزاعات وحروبا
داخلية» ،مضشيفا أان الŸÈان
العربي «يعمل ÿدمة قضشايا
ومصشالح األمة العربية ‘ ظل
ال - - -ت - - -ح- - -دي- - -ات واıاط- - -ر
ا÷سش-ي-م-ة ال-ت-ي تسش-ت-ؤجب ال-ت-ع-اون والتششاور،
و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا م-ؤضش-ؤع م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب»،
مششÒا إا ¤اŸؤؤ“ر الذي احتضشنته العاصشمة
اŸصشرية القاهرة والذي ” خÓله التفاق
بشش -أان «ال-ؤث-ي-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة الشش-ام-ل-ة Ÿك-اف-ح-ة
التطرف واإلرهاب».
وث- -م- -ن رئ- -يسس الŸÈان ال- -ع -رب -ي «ا÷ه -د
اŸت- -م- -ي -ز ال -ذي ت -ق -ؤم ب -ه ا÷زائ -ر ‘ إاط -ار
الدبلؤماسشية العربية وتقريب وجهات النظر
بﬂ Úتلف الدول العربية».

اأك -دت وزي -رة ال -تضش -ام-ن ال-وط-ن-ي والأسش-رة
وقضشايا اŸراأة غنية الدالية ،اأمسس الأول ،من
ت -ونسس ،ع-ل-ى اأه-م-ي-ة ت-وسش-ي-ع ن-ط-اق مسش-اه-م-ة
اŸراأة العربية و“كينها ‘ اŸششاركة بفعالية ‘
اŸسش-ار ال-ت-ن-م-وي ل-ب-ل-دان-ه-ا لÓ-ن-تقال من الدور
النمطي التقليدي اإ ¤دور الششراكة واŸناصشفة
‘ ت ق ل د ا Ÿن ا ص ش ب ‘  ﬂت ل ف ا  Ûا ل ت ا ل س ش ي اس ش ي ة
و ا ل ق ت ص ش ا دي ة و ا ل ج ت م ا ع ي ة .
‘ ت -دخ -ل -ه -ا ‘ اأشش-غ-ال ال-دورة  37للجنة
ا  Ÿر اأ ة ا ل ع ر ب ي ة  ،ش ش د دت ا ل ؤ ز ي ر ة ع لى ض ش ر و ر ة
« و ضش ع ا آ ل يا ت م ن ش ش ا أ ن ه ا ت ك ث ي ف ا ل ع م ل ا ل ع ر ب ي
ا  Ÿش ش  Îك و ا ل ف ع ا ل ف يم ا ي خ ص س ا ل ن ه ؤض س ب ؤ ض ش ع
اŸراأة ‘ اÛت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة وك-ذا ت-ع-زي-ز
م ك ان ت ه ا ع ل ى ا ل ص ش ع ي د ين ا لإ ق ل ي م ي و ا ل د و ل ي ي ،
“اشش -ي -ا م-ع الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة وت-رسش-ي-خ-ا
لأه -داف اأج -ن -دة ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة 2030
و ب ر نا م ج ا ل – ا د ا لف ر ي ق ي لآ ف ا ق . » 2 0 6 3
واأشش- -ارت السش -ي -دة ال -دال -ي -ا ،اأن ال -ت -غÒات
ا ◊ ا ص شل ة ‘ ا  Ûا ل ت ا ل ق ت ص ش ا د ي ة وا لأ م ن ي ة
والج -ت -م -اع -ي -ة ع -ل -ى اŸسش -ت-ؤي-ات ال-ؤط-ن-ي-ة
و ا لإق ل ي م ي ة و ا ل دو ل ي ة  « ،ت د ف ع نا ا  ¤ح ش ش د ك ا ف ة
ا ل ط اق ا ت ا ل ب ش شر ي ة ا  Ÿؤ ج ؤ د ة ‘ ا  Ûت م ع د و ن
ا أ ي “ ي ي ز ب  Úا لن س ش ا ء و ال ر ج ا ل »  ،م ع ت  Èة ‘
ه ذ ا ا لص ش د د ا أ ن ا  Ÿر ا أ ة ا ل ع رب ي ة و ا ع ي ة ب اأه م ي ة
د و ر ه ا و مس ش ت ع د ة « ل  Óإ ن د م اج ‘ ه ذ ا ا Ÿس ش ا ر
و م ؤ ا كب ة ه ذ ه ا ل ت ح ؤ ل ت ب غ ي ة – ق ي ق ا س ش تق ر ا ر

ا  Ûت م ع ات و ا ز د ه ا ر ه ا ».
و ف ي م ا يخ ص س ا  ÿط ؤ ا ت ا ل ت ي
ح -ق -ق -ت -ه -ا اŸراأة ا÷زائ -ري -ة،
ت ط ر ق ت ا لد ا ل ي ا ا إ  ¤ا ل ‚ا زا ت
اÙق- -ق -ة ‘ شش -ت -ى اÛالت
س ش ي م ا ا ل س ش ي اس ش ي ة  ،ح ي ث ت ط رق ت
اإ ¤ن -ظ -ام ا◊صشصس (ال-ك-ؤط-ا)
ا ل ذ ي ج ا ء ب ع ه ا ل قان ؤ ن ا ل ع ض ش ؤ ي
‘ س ش ن ة  2 01 2و ا  Ÿت ع ل ق ب ت ؤ س ش ي ع
ح - - -ظ- - -ؤظ “ث- - -ي- - -ل اŸراأة ‘
اÛالسس اŸنتخبة والذي رفع نسشبة تؤاجد
ا  Ÿر ا أ ة ‘ ا ل  Ÿ Èا ن ‘ ا ل ن ت خ ابا ت ا ل ت شش ر ي ع ي ة
 2017بـ
 ،٪25,91اأي على  120مقعد من ›مؤع
 4 6 2نا ئ ب  ،و ه ذ ا م ا س ش مح ب ت ص ش ن ي ف ا ÷ ز ا ئ ر
ك ا أ و ل د و ل ة ع رب ية ‘ هذ ا ا  Ûا ل و ‘ ا  Ÿر ت بة
 2 5ع ا  Ÿيا .
ك م ا ت ط ر ق ت ال ؤ ز ي ر ة ا إ  ¤ا لأ ش ش ؤ ا ط ا  Ÿع ت  Èة
ا ل ت ي قط ع ت ه ا ا ل ن س ش ا ء ا ÷ ز ا ئ ر يا ت ‘ › ا ل
ال -ت -م -ك Úالق -تصش -ادي ،ب -اق -ت -ح -ام -ه-ن ك-اف-ة
اÛالت ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ،بفضشل سشياسشة
ال-ت-ع-ل-ي-م الإج-ب-اري-ة واÛان-ي-ة اŸن-تهجة من
ط ر ف ا ل د ول ة  ‡ ،ا ا أ د ى ـ ك م ا ق ا ل ت  -ا إ ¤
«زي -ادة نسش -ب -ة ال -ط -ال -ب -ات اŸت -خ -رج-ات م-ن
ا ÷ ا م ع ة و م ن م ر ا ك ز ا لت ك ؤ ي ن ا  Ÿه ن ي وا ل ت م ه Ú
وك-ذا سش-ي-اسش-ات ال-تشش-غ-ي-ل اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن روح

ال-دسش-ت-ؤر اŸك-رسشة للمناصشفة
ب  Úا ل ر جا ل و ا ل ن س ش ا ء ‘ س ش ؤ ق
التششغيل والتي ششجعت ترقية
ا  Ÿر ا أ ة ‘ م نا ص ش ب ا  Ÿس ش ؤ ؤ و ل ي ة
وت -ؤل-ي-ه-ا وظ-ائ-ف ﬂت-ل-ف-ة ‘
ال-ه-ي-ئ-ات والإدارات ال-ع-مؤمية
وع- -ل- -ى مسش- -ت -ؤى اŸؤؤسشسش -ات
ا  ÿا ص ش ة» .
وششددت الداليا على عامل
ا ل س ش تق را ر و ا لأ م ن ‘ – ق ي ق
ه- -ذه اŸك- -تسش- -ب- -ات ب- -ق- -ؤل -ه -ا «اإن ج -ل ه -ذه
اŸك - -تسش - -ب- -ات السش- -ي- -اسش- -ي- -ة والق- -تصش- -ادي- -ة
و ا ل ج ت م ا ع ي ة  ⁄ت ك ن ل ت ت ح قق د و ن ا س ش ت تب ا ب
السش -ت-ق-رار والأم-ن ‘ ال-ب-ل-د ،ب-فضش-ل ع-زÁة
رج -ال -ه-ا ونسش-ائ-ه-ا ح-ك-ؤم-ة وشش-ع-ب-ا ل-ل-تصش-دي
ل ل ت ط ر ف و ا لإ ر ه ا ب ا ل ذ ي كا د ا أ ن ي ع ص ش ف ب ك ي ا ن
ال -دول -ة» ،م -ذك-رة Ãي-ث-اق السش-ل-م واŸصش-ا◊ة
ا ل ؤ ط ن ي ة س ش ن ة  2 0 0 5و ا ل ذ ي ” ع ل ى ا أ س ش ا س شه
و ض ش ع ا آ لي ا ت ل ل ت ك ف ل بض ش ح ايا ا  Ÿا أ س شا ة ا ل ؤ ط ن ي ة
 Ãن ف ي ه م الأ ط ف ا ل و ا ل ن سش ا ء » .
و ا س ش ت ش شه دت ا أ ي ض ش ا ب ؤ ل ؤ ج ا  Ÿر ا أ ة  ıت ل ف
ا لأ س ش  Óك ا لأ م ن ي ة ( ج ي ش س  ،در ك و ش ش ر ط ة ) ا أ ي ن
ت ق ل د ت ا أ عل ى ا ل ر ت ب  ،م ش ش  Òة ك ذ ل ك ا إ ¤ف ت ح
اÛال ع - -ام  2016اأم-ام ال-ف-ت-يات لÓإلتحاق
 Ãد ا ر س س اأ ش ش ب ا ل ا لأ م ة ا ل ت ي ك ان ت ح ك ر ا ع لى
الذكؤر.

إلدإليا تؤؤكد من تؤنسس على مشساركة حقيقية وفعالة للمرأإة إلعربية ‘ إلتنمية

إ÷زإئر تسسجل عؤدتها إلرسسمية إإ ¤إلصسالؤن إلدو‹ للزرإعة بباريسس
ع -ادت ا÷زائ -ر بشش -ك -ل رسش-م-ي Ãشش-ارك-ة
الغرفة الوطنية للفÓحة بعد غياب دام 25
ع-ام-ا ل-لصش-ال-ون ال-دو‹ ل-ل-زراعة بباريسس ‘
طبعته اÿامسشة واÿمسش.)55( Ú
ع -ل -ى ع -كسس اŸشش -ارك -ة اÙتشش-م-ة لسشت ()06
مؤؤسشسشات فقط خÓل السشنة الفارطة –ضشر قرابة
 15م-ؤؤسشسش-ة ج-زائ-ري-ة ع-م-ؤم-ي-ة وخ-اصش-ة م-ن-ت-جة
للمنتجات اÙلية ،هذه اŸرة بدعم من وزارة
الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري.
وعÓوة على دڤلة نؤر ،سشيكتششف أايضشا الزوار
للمرة األو ¤خضشر وفؤاكه جزائرية على غرار
العنب «ريد قلؤب» والÈتقال الكب Òواششنطن
نافيل ،والبطاطا ا◊مراء ل بؤركينا والبيضشاء
سش -ب -ؤن -ت -ا وال -ب -اذ‚ان وال-ط-م-اط-م ك-اوا وب-ن-ج-ر
السش- -ك- -ر ،وت- -أات- -ي ه- -ذه اÿضش- -ر وال -ف -ؤاك -ه م -ن
اŸسش- -ت- -ث- -م- -رات ال- -فÓ- -ح -ي -ة ل -ؤلي -ت -ي ت -ي -ب -ازة
وبؤمرداسس.
وصشرح مسشؤؤول جناح ا÷زائر ﬂلؤف ششÓل،
أاول أامسس لـ«وأاج» قائ« :Óنرغب ‘ تؤسشيع جناح
ا÷زائ - -ر م - -ع مشش - -ارك - -ة أاك Èم- -ن اŸؤؤسشسش- -ات
للطبعات اŸقبلة» ،مثمنا ‘ هذا الصشدد سشياسشة

ا◊كؤمة ا÷زائرية ألجل تنمية قطاع الفÓحة
وك -ذا ت -ع -دد وت-ن-ؤع اŸن-ت-ج-ات ا÷زائ-ري-ة «ذات
ا÷ؤدة العالية».
و‘ هذا الطار ،أابى نفسس اŸسشؤؤول إال أان
يتقدم بتششكراته للغرفة الؤطنية للفÓحة على
التمؤيل الذي بلغ  ٪50من اŸششاركة ا÷زائرية
ونقل اŸنتجات وهي مبادرة رحب بها القائمؤن
على اŸؤؤسشسشات اŸششاركة ‘ الصشالؤن.
وإاضشافة إا ¤زيت الزيتؤن وت Úبني معؤشس
و“ؤر بسش -ك-رة ،شش-دت ثÓ-ث-ة م-ن-ت-ج-ات رئ-يسش-ي-ة
(ج-دي-دة) ان-ت-ب-اه ال-زائ-ري-ن :ال-زع-ف-ران والزيؤت
النباتية وكذا الزيؤت األسشاسشية.
ومنذ بضشع سشن Úتنتج األرضس ا÷زائرية الذهب
األحمر (الزعفران) وهؤ تابل باهظ الثمن وكان
الزوار مندهشش Úبعضس الششيء برؤوية هذا اŸنتؤج
بعÓمة ا÷زائر .وتنتج ا÷زائر سشنؤيا ما ب60 Ú
إا 70 ¤كيلؤغراما من هذا التابل وتتؤافر على 90
مزارع للزعفران ،بحسشب العارضش.Ú
ك-م-ا أاث-ارت ال-زي-ؤت ال-ن-ب-ات-ي-ة ك-زيت ال-فسش-تق
ا◊ل- -ب- -ي أاو خ -ل الصش -ب -ار وال -زي -ؤت األسش -اسش -ي -ة
الطبيعية فضشؤل الزائرين.

وأاوضشح أاحد مسشÒي مؤؤسشسشة «بيؤ سشؤرسس»
السشيد أاششم Úمهدي ،أان منتجاته كانت تأاتيه من
وحدات التقط Òالقائمة بتلمسشان وتيبازة وسشؤق
أاهراسس وكذا جيجل والتي يتم جني النباتات من
الغابات اÛاورة ،وتتميز ا◊ياة الÈية النباتية
ا÷زائرية بÌائها حيث تزخر بعدة آالف األنؤاع
ال- -ن- -ب- -ات- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ت- -أال- -ف م -ن ا◊ي -اة الÈي -ة
اŸتؤسشطية.
واسش -ت -ن -ادا إا ¤اÈÿاء ،ف -إان ق -ط -اع ال-زي-ؤت
األسشاسشية اسشتفاد من ‰ؤ سشريع بفعل امتداد
وت-ن-ؤع ق-ط-اع-ات اسش-ت-خ-دام ه-ذه اŸسشتخلصشات
الطبيعية .وتصشل أاحيانا أاسشعارها مسشتؤيات جد
عالية تتعدى  50.000دولر أامريكي لل Îالؤاحد
‘ السشؤق الدولية.
وتأاسشف نفسس اŸسشؤؤول ،على انعدام Èﬂ
إلصش -دار شش -ه -ادات ال -تصش -دي -ق ب -ا÷زائ -ر ألج-ل
تصشدير كميات كبÒة من هذه اŸنتجات ،نفسس
الششيء ينطبق على العسشل ا÷زائري على غرار
عسشل السشدر وعسشل الكافؤر ،كما طرح أاششمÚ
مششكل تغليف هذه الزيؤت وهي قؤارير زجاجية
ل تنتج ‘ ا÷زائر.

بÓدي من أاجل –ّررها والتي ششهدت ذروتها أاثناء
بناء ا÷زائر اŸسشتقلة خÓل القرن اŸاضشي».
وت - -اب - -ع رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ﬂاط- -ب- -ا ن- -ظÒه
البلغاري« ،إان هذا الحتفال يتيح ‹ أان أاؤوكد لكم
“ام اسش -ت -ع -دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى “ت Úأاواصش-ر
الصش-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا ،م-ت-منيا أان
لقليمي
لمن ا إ
يطرد تعاون بلدينا من أاجل السشلم وا أ
والدو‹».

رئيسس إلŸÈان إلعربي يشسيد بسسياسسة إ◊ؤإر وإŸصسا◊ة إلؤطنية إلتي إنتهجها إلرئيسس بؤتفليقة

أاششاد رئيسس الŸÈان العربي مششعل بن فهم
السشلمي بسشياسشة ا◊ؤار واŸصشا◊ة الؤطنية
التي انتهجها الرئيسس بؤتفليقة والتي سشمحت
بتجنيب ا÷زائر تبعات ما سشمي بـ «الربيع
العربي» ،داعيا إا« ¤اعتمادها كمنهجية من
 ⁄الششمل العربي وإاحÓل السشتقرار ‘
أاجل ّ
اŸنطقة».
خ Ó-ل ل -ق -اء ج -م -ع-ه ب-ن-ائب رئ-يسس ›لسس
األم -ة ن -ؤارة سش -ع -دي -ة ج -ع-ف-ري ،أامسس األول،
با÷زائر العاصشمة ،نؤه السشيد مششعل بن فهم
السشلمي بـ «الدور ا÷لي الذي تقؤم به ا÷زائر
من أاجل “ت ÚالعÓقات العربية  -العربية
و–ق -ي -ق ال-ت-ك-ام-ل ال-ع-رب-ي ب-فضش-ل السش-ي-اسش-ة

ا◊ك -ي -م -ة ل -رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بؤتفليقة».
ك -م -ا سش -م -ح ه -ذا ال -ل -ق -اء  -ب -حسشب ب -ي-ان
Ûلسس األمة  -باسشتعراضس «الراهن العربي
وأاهمية دور الŸÈاني ‘ Úالعمل على Œاوز
هذه اŸرحلة الصشعبة».
‘ هذا الششأان ،أاكدت جعفر على «ضشرورة
تفعيل دور الŸÈاني Úالعرب من أاجل حلحلة
اÓÿف- - -ات والÎك- - -ي- - -ز ع- - -ل- - -ى ال- - -قضش- - -اي - -ا
Óم-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا ال-قضش-ي-ة
السشÎات-ي-ج-ي-ة ل -أ
ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة» ،م-ؤؤك-دة «اسش-ت-ع-داد الŸÈان
ا÷زائري Ãمثليه ‘ هذه الهيئة اإلقليمية
على اإلسشهام ‘ هذا اŸسشعى».

ششارك اÛلسس الششعبي الؤطني ،أامسس‘ ،
اŸن - -ت- -دى اÿامسس ل- -دول ال- -ب- -ح- -ر األب- -يضس
اŸتؤسشط للسشياحة الذي سشتحتضشن أاششغاله
ج -زي -رة م -ال -ط -ا ،ب -حسشب م -ا أاف-ادت ب-ه ه-ذه
الهيئة ،اÿميسس ‘ ،بيان لها.
وسشيكؤن اÛلسس الششعبي الؤطني ‡ثÓ
‘ هذا اŸنتدى ،الذي يحمل ششعار «البحر
األب -يضس اŸت -ؤسش -ط :ا◊ي -اة ا÷م -ي-ل-ة ت-ؤح-د
ا÷م- -ي- -ع» ،ب -ك -ل م -ن رئ -يسس ÷ن -ة ال -ث -ق -اف -ة
والتصش -ال والسش -ي -اح -ة ن -ادري ÿضش -ر ون -ائب

رئيسس اÛلسس إاسشماعيل ميمؤن وكذا النائب
نادية لعبيدي.
يعد هذا اللقاء اŸتؤسشطي فرصشة يجتمع
فيها العديد من اıتصش Úلتبادل خÈاتهم
وم -ع -ارف -ه -م م -ع ب -اق -ي اŸشش -اركÃ« ،Úا ق-د
يلهمهم القيام Ãششاريع سشياحية مسشتدامة»،
حيث من اŸتؤقع أان يعرف مششاركة أاك Ìمن
 39بلدا بهدف مناقششة سشبل تعزيز السشياحة
كؤسشيلة لتحقيق السشÓم والسشتقرار ‘ جميع
أانحاء اŸنطقة ،يؤضشح اŸصشدر ذاته.

أاششاد سشف Òالؤليات اŸتحدة األمريكية
با÷زائر جؤن دي روششر ،مسشاء أامسس األول،
‘ ختام الزيارة التي قادته لؤلية قسشنطينة
ودامت يؤم Úبتنؤع اŸؤروث اŸؤسشيقي لهذه
اŸدينة وبجمالها اÓÿب.
وخÓل كلمة مقتضشبة األقاها على هامشس
األمسش-ي-ة اŸؤسش-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي ” ت-ن-ظ-يمها على
ششرفه والؤفد اŸرافق له ‘ إاطار تظاهرة
«ه-ن-ا قسش-ن-ط-ي-ن-ة» ،ال-ت-ي ب-ادرت إال-ي-ه-ا جمعية
«ن -ؤم -ي -دي -ا ف -ن -ؤن» ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع دار ال-نشش-ر
«الفضشاء ا◊ر» Ãقهى «كا‘ ريشس» بؤسشط
اŸدينة ،أاوضشح ذات الدبلؤماسشي أان «اليؤمÚ
ال-ل-ذي-ن قضش-اه-م-ا Ãدي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ج-عÓ-ه
يدرك جيدا سشبب السشمعة ا÷يدة الرائجة عن
مدينة الصشخر العتيق».
وبعد أان نّؤه بحفاوة السشتقبال الذي حظي
به لدى حلؤله بقسشنطينة ،اعت Èتلبيته دعؤة
اŸبادرين لتظاهرة «هنا قسشنطينة»« ،فرصشة
سشانحة للرد بششكل أافضشل على هذا الÎحاب
ا◊ار».
وأاتيحت للسشف Òاألمريكي طؤال عمر هذه
األمسش -ي -ة اŸؤسش -ي-ق-ي-ة ،ف-رصش-ة الر–ال عÈ

«الÎاث اŸؤسش- -ي- -ق- -ي ال- -قسش -ن -ط -ي -ن -ي» ال -ت -ي
اسش-ت-ه-ل-ت-ه-ا ف-رق-ة ال-ف-ن-ان ك-ر Ëدرسش-ؤن ب-أاداء
«دخلة عيسشاوية أاصشيلة» ،تلتها وصشلة مؤسشيقية
‘ طابع اŸالؤف للفنان رياضس خلفة ،ليكؤن
مسشك اÿتام ‘ طابع الششعبي مع اŸطرب
ﬁمد حمدي وذلك وسشط Œاوب واسشتمتاع
كبÒين من طرف السشف Òوالؤفد اŸرافق له
وال -ذي -ن رقصش -ؤا Ãع -ي -ة ا◊ضش -ؤر ع -ل -ى ت -لك
األنغام.
يششار إا ¤أانه عقب كل وصشلة مؤسشيقية ،كان
أاسشتاذ علم الجتماع عبد اÛيد مرداسشي،
أاح -د اŸب -ادري -ن ل -ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ي-ت-ؤ ¤ت-ق-دË
شش-روح واف-ي-ة ح-ؤل ال-ط-اب-ع اŸؤسش-ي-ق-ي ال-ذي
“ت ت -أادي -ت -ه م -ع ال-ت-ط-رق ألصش-ؤل-ه وت-اري-خ-ه
Ãدينة سشÒتا العتيقة.
جدير بالذكر ،أان تظاهرة «هنا قسشنطينة»
تسشتهدف على وجه اÿصشؤصس ،تناول واقع
مدينة قسشنطينة وﬁاولة تغيÒه نحؤ األفضشل
وتقد Ëاإلضشافة اŸرجؤة لهذه اŸدينة التي
ي -زي -د ع -م -ره -ا ع-ن أال-ف-ي سش-ن-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى
تسشليط الضشؤء على اŸسشارات اŸهنية لعديد
الششخصشيات البارزة ‘ ﬂتلف اÛالت.

إÛلسس إلشسعبي إلؤطني يشسارك ‘ إŸنتدى إÿامسس لدول إŸتؤسسط للسسياحة

إلسسف Òإألمريكي با÷زإئر يشسيد بتنؤع إŸؤروث إŸؤسسيقي إلقسسنطيني

للمششاركة ‘ فعاليات الطبعة  52للبورصشة الدولية للسشياحة

إلديؤإن إلؤطني بÈلÚ

يششارك الديؤان الؤطني للسشياحة من  7إا11 ¤
مارسس ا÷اري ‘ فعاليات الطبعة  52للبؤرصشة
ال-دول-ي-ة ل-لسش-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-قام Ãركز اŸعارضس
بÈل( ÚأاŸانيا) ،بحسشب ما أافاد به ،أامسس األول،
بيان للديؤان.
وأاوضش- -ح ذات اŸصش- -در ،أان ال- -دي- -ؤان سش -ي -ك -ؤن
مرفؤقا ‘ هذه التظاهرة بؤفد من اŸتعاملÚ
السشياحي› ‘ Úال الفندقة والسشياحة واألسشفار،
إاضش- -اف- -ة ل -ب -عضس ا◊رف -ي› ‘ Úال الصش -ن -اع -ات
التقليدية الفنية.
وب -غ -ي-ة ضش-م-ان مشش-ارك-ة ج-ي-دة ،ف-ق-د ” ح-ج-ز
فضش -اء مسش -اح-ت-ه 100م إلي- -ؤاء ا÷ن- -اح ا÷زائ- -ري
ال- -ذي سش- -ي- -ك- -ؤن ذا شش -ك -ل مسش -ت -ن -ب -ط م -ن الÎاث
اŸعماري والثقا‘ ا÷زائري ،حيث سشيتم Œهيزه
باŸعدات والؤسشائل الضشرورية للعرضس والÎويج.
وسش-ي-ت-ي-ح ه-ذا ال-فضش-اء ل-ل-م-ت-ع-امل Úا÷زائريÚ
اŸشش -ارك - Úيضش-ي-ف ال-ب-ي-ان « -ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات
الÎقية والÎويج للمنتؤجات السشياحية ا÷زائرية
والسشعي إا ¤تسشؤيقها ‘ أاحسشن الظروف» ،مÈزا
أان ذلك «سش -ي -ن -ع-كسس إاي-ج-اب-ي-ا ع-ل-ى –سش Úصش-ؤرة
ا÷زائر وترقية مقصشدها السشياحي ،خاصشة من
خÓل إابراز اŸقؤمات السشياحية اŸتميزة للبÓد

واŸت- -م- -ث- -ل -ة ‘ اŸن -ت -ؤج الصش -ح -راوي ذي ا÷ؤدة
وا÷مال الفريدين من نؤعهما على مسشتؤى منطقة
البحر األبيضس اŸتؤسشط».
وأاششار نفسس اŸصشدر ،أانه «من أاجل إاضشفاء حيؤية
متؤاصشلة على مسشتؤى ا÷ناح ا÷زائري طيلة أايام
التظاهرة ،سشيسشهر فريق يتكؤن من ثÓثة حرفي‘ Ú
›ال الصشناعات التقليدية الفنية بتنششيط ورششات
حية ،سشيكؤن لها دور هام ‘ اسشتقطاب الزوار إا¤
ا÷ناح ا÷زائري وذلك من خÓل ما سشيعرضس من
فنؤن تظهر كيفية إانتاج التحف الفنية النابعة من
عادات وتقاليد وأاصشالة البÓد».
ي- -ذك -ر ،أان ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة سش -ت -ك -ؤن ف -رصش -ة
للمششارك Úا÷زائري Úمن أاجل «تكثيف التصشال
ب -اŸت -ع -ام -ل Úالسش -ي -اح -ي Úاألج-انب اŸت-ؤاج-دي-ن
باŸعرضس وكذا وسشائل اإلعÓم ا◊اضشرة لتغطية
ا◊دث لتزويدهم بكل اŸعلؤمات التي من ششأانها
–سش Úصشؤرة ا÷زائر السشياحية وترقيتها ،إاضشافة
إا ¤ع -رضس ›م -ؤع -ة م -ن ال -ف -ي -دي-ؤه-ات والصش-ؤر
وت-ؤزي-ع دع-ائ-م ت-رق-ؤي-ة وت-روي-ج-ي-ة م-ن مطبؤعات
وكتيبات ومطؤيات وأاقراصس مضشغؤطة على زوار
جناح ا÷زائر للتعريف باÿصشؤصشيات التي تتميز
بها األقاليم السشياحية ا÷زائرية».
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لسستاذ زه Òإأحدأدن بجامعة أ÷زأئر  3بحضسوركعوأن
إأحياء أربعينية أ أ

على ا÷زائري Úوا÷زائريات أان يكونوا فخورين بهذه القوة التي تكتسسبها ا÷زائر حجار :الراحل كان مثال ‘ العطاء العلمي وحب الوطن واŸبادئ اإلنسسانية
ل‡ية «إأنسسرأج» يعكسض عصسرنة ألسسلك
أفتكاك شسهادة أŸطابقة للمعاي Òأ أ
لخطار ،حيث بات يشسكل قوة فعالة
لول أحمد أويحيى ،جاهزية سسلك أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية ‘ ›ابهة ﬂتلف أ أ
أكد ألوزير أ أ
لمكانيات أŸادية وألبشسرية أŸؤوهلة ألتي باتت تعرفها أن تفرضض مكانتها دوليا ،ما جعلها –قق إأ‚ازأت على ألصسعيدين
أسستطاعت بفضسل أ إ
ألوطني وألدو‹ ،وألحتفال باليوم ألعاŸي لهذأ ألقطاع يقول أويحيى»:فرصسة للجزأئري Úوأ÷زأئريات ليكونوأ فخورين بهذه ألقوة ألتي
ل·
تكتسسبها أ÷زأئر وألتي أثبتت ‘ عدة مناسسبات دليل قدرأتها هنا ‘ ألبÓد وأÿارج ،حيث –صسلت مؤوخرأ على شسهادة عاŸية من طرف أ أ
أŸتحدة ،وهي مناسسبة لتثم Úكفاءأتها ألبشسرية».

أشساد وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
لسستاذ ألرأحل زهÒ
ألطاهر حجار Ãناقب أ أ
لقÓم ألتي
إأحدأدن ،موضسحا أنه من أبرز أ أ
دأف -عت ع-ن أل-قضس-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة إأب-ان أل-ث-ورة
لسستقÓل.
ألتحريرية وبعد أ إ

أ÷زأئر  3بتنظيم معرضس للصصور يلخصس مسصار
أل -رأح -ل أأ’سص -ت -اذ إأح -دأدن وأل-ك-تب وأأ’ط-روح-ات
أ÷ام- -ع- -ي- -ة أل- -ت -ي أشص -رف ع -ل -ي -ه -ا خ Ó-ل مسص -اره
أ÷امعي ،و” أيضصا عرضس شصريط عن حياة ألفقيد
أي -ن “ك -ن ج -م -ي -ع ط -ل -ب -ة أإ’ع Ó-م وأ’تصص-ال م-ن
ألتعرف على هذأ ألرجل ألعظيم ألذي سصيظل ‘
ألذأكرة وقدوة بالنسصبة للشصباب.

–ت شص- -ع- -ار «إأح- -دأدن أŸق- -اوم- -ة وأŸع- -رف -ة
وألكرأمة أإ’نسصانية» ،أبرز حجار موأقف ألفقيد
أل-ت-اري-خ-ي-ة ومسص-اه-م-ت-ه أل-ك-بÒة ‘ ›ال أإ’عÓ-م
وŒل - -ى ذلك ‘ أل- -دور أل- -ذي ل- -ع- -ب- -ه ‘ ت- -ك- -وي- -ن
أإ’ع Ó-م-ي Úق-ب-ل أن ي-ع Úم-دي-رأ ع-ام-ا ل-ل-م-درسص-ة
ألوطنية ألعليا للصصحافة سصنة .1972
وأضصاف أن ألرأحل إأحدأدن لطاŸا دأفع عن
أŸبادئ ألنبيلة ألتي كرسس لها كل حياته وأفنى
عمره ‘ خدمة ألعلم وألوطن ،مشصÒأ إأ ¤مشصاركة
أŸرح- -وم ‘ أل- -ع- -م -ل أل -نضص -ا‹ ‘ ح -زب ألشص -عب
أ÷زأئري وكان من مؤوسصسصي أ’–اد ألعام للطلبة
أŸسص- -ل- -م Úأ÷زأئ- -ري Úب -ا’إضص -اف -ة إأ ¤م -وأق -ف -ه
أŸشصرفة ‘ إأضصرأب ألطلبة  19ماي  1956إأ¤
ج- -انب دوره ‘ ج- -ري- -دة «أŸق- -اوم -ة أ÷زأئ -ري -ة»
وأÛاهد.
وع -رف -ان -ا ل -تضص -ح-ي-ات-ه و›ه-ودأت-ه أ÷ب-ارة ‘
خ-دم-ة أل-وط-ن سصّ-ل-م وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م أل-عا‹ وألبحث
أل-ع-ل-م-ي ت-ذك-ار وف-اء ل-ع-ائ-ل-ة أل-ف-قيد وسصط حضصور
م-ك-ث-ف ÷م-ي-ع أق-رب-ائ-ه وأصص-دق-ائ-ه وح-ت-ى ألطلبة
وأأ’سصاتذة وأإ’عÓمي.Ú
كما أوضصح رئيسس جامعة أ÷زأئر  3رأبح شصريط
قائÁ ’« :Óكن أن “ضصي أربعينية ألرأحل زهÒ
أحدأدن مرور ألكرأم دون أن نحييها ،كونه رجÓ
مناضص Óقدم ألكث Òللجزأئر و ⁄يبخل بالعطاء
Ûال أإ’ع Ó- -م وألصص - -ح - -اف- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ق- -ب- -ل
أ’سصتقÓل وبعده».
وعلى هامشس ألوقفة ألتكرÁية قامت جامعة

كعوأن:
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أوي -ح -ي -ى ول -دى إأشص -رأف -ه ع -ل-ى م-رأسص-م ت-خ-رج
ألدفعة أÿامسصة وأأ’ربع Úأ’عوأن أ◊ماية ألتي
حملت أسصم رئيسس أ◊كومة أأ’سصبق رضصا مالك
وألتي تزأمنت وأ’حتفال باليوم ألعاŸي للحماية
أŸدنية أŸصصادف لـ  1مارسس من كل سصنة ،بحضصور
عدد من أعضصاء أ◊كومة ،وقائد ألدرك ألوطني
أللوأء مناد نوبة ووأ‹ ألعاصصمة عبد ألقادر زوخ،
ثمن قدرأت هذأ ألقطاع ألذي “كن مؤوخرأ من
أف -ت -ك -اك شص -ه -ادة أŸط -اب -ق -ة ل -ل -م -ع -اي Òأأ’‡ي -ة
«إأنسص -رأج» ،ح -يث ب -ات يشص-ه-د ل-ه دول-ي-ا ب-اŸسص-ت-وى
أ’حÎأ‘ ،ما يعكسس مسصار ألعصصرنة ألذي تشصهده
أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية.
بدأية مرأسصم أإ’حتفال باليوم ألعاŸي للحماية
أŸدن-ي-ة أل-ذي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه ب-ال-وح-دة أل-وط-ن-ية
ل- -ل- -ت- -دريب وأل- -ت -دخ -ل ب -ال -دأر أل -ب -يضص -اء أ÷زأئ -ر
ألعاصصمة ،كانت بوضصع ألوزير أأ’ول أحمد أويحيى
أل- -ذي ك- -ان م- -رف- -وق -ا ب -ك -ل م -ن وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷ماعات أÙلية نور ألدين بدوي وأŸدير ألعام
للحماية أŸدنية ألعقيد مصصطفى ألهبÒي ،إأكليÓ
من ألزهور ليقف بعدها دقيقة صصمت على أروأح
شصهدأء ألوأجب أŸهني.
ل-ي-فسص-ح أÛال ب-ع-ده-ا ل-ل-وزي-ر أأ’ول ،ل-ت-فتيشس
أل-دف-ع-ة أŸت-خ-رج-ة أŸك-ون-ة م-ن  1283ع-ون ،م-ن
طرف ألوزير أأ’ول ،تبعها خروج ألطلبة أŸتفوقÚ
وسصط ألسصاحة لتقليدهم ألرتب من طرف عدد من
أعضصاء أ◊كومة ‡ن حضصروأ أ◊فل.
وع -قب ت -ف-ت-يشس أل-دف-ع-ة أŸت-خ-رج-ة ن-وه م-دي-ر
أŸدرسص-ة ،أل-ع-ق-ي-د زي-غ-د ع-ب-د أ◊م-ي-د ،ب-القدرأت
ألتي بات يحظي بها سصلك أ◊ماية أŸدنية ألتي
ج -ع-ل-ت-ه-ا ت-رق-ى إأ ¤مصص-اف أل-دول أل-ع-اŸي-ة ،وه-و
ماعكسس أهتمام ألدولة بÎقية هذأ أ÷هاز ،حيث
أكد أنه» وعم Óبتوجيهات رئيسس أ÷مهورية ألسصيد
عبد ألعزيز بوتفليقة أŸتمثلة ‘ تطوير وعصصرنة
ق -ط -اع أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة شص -ب -ه عسص -ك -ري م-ن-ظ-م
وÎﬁف ،هذه ألتوصصيات أعطت ثمارها ميدأنيا
ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أل -وط -ن -ي وأل-دو‹ ،آأخ-ره-ا ت-ك-ل-ل
بتصصنيف فرقة ألتدخل وأإ’نقاذ وعزل ألردوم دوليا
بنيلها لشصهادة أ’عÎأف وأŸطابقة ألدولية للهيئة
·Ó
أ’سصتشصارية ألدولية للبحث وأإ’نقاذ ألتابعة ل أ
أŸتحدة».
وأك- -د أل- -ع -ق -ي -د زي -غ -د ‘ ك -ل -م -ت -ه أن أل -دف -ع -ة
أŸت-خ-رج-ة تشص-ك-ل دع-م-ا وسص-ن-دأ ق-وي-ا ل-ن-ظÒأت-ه-ا
ألعاملة ‘ أŸيدأن بعدما تشصبعوأ بالكفاءة ألÓزمة
وألتضصحية وأإ’خÓصس وألتفا ‘ Êألعمل.
كما حثهم أن يكونوأ على قدر نبل أŸهام ألتي
يقمون بها ويضصعوأ ‘ أ◊سصبان أن مسصؤوولياتهم

ك-بÒة ك-ون-ه-ا ت-رت-ك-ز ع-ل-ى أسصسس وم-ب-ادئ إأنسص-ان-ي-ة
وأخÓقية وقانونية ،فكونوأ يؤوكد زيغد قائ »:ÓخÒ
خ -ل -ف  Òÿسص-ل-ف ،وصص-ون-وأ أأ’م-ان-ة أل-ت-ي ضص-ح-ى
عليها أسصÓفكم باأ’مسس ووهبوأ حياتهم ÿدمة
هذأ ألوطن أŸفدى ليبقى شصاﬂا وعاليا».
وتوأصصلت بعدها مرأسصيم أ◊فل بأادأء ألدفعة
أŸتخرجة لقسصم أإ’خÓصس حيث تعهدوأ بالسصهر
ع- -ل- -ى خ- -دم- -ة أل- -وط- -ن ل -ي -فسص -ح أÛال ب -ع -ده -ا
ل- -ل- -م- -ت- -خ- -رج ،Úب- -أادأء أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -ل -وح -ات
أ’سصتعرأضصية أÿاصصة بتدخÓت عناصصر أ◊ماية
‘ ﬂت -ل -ف أıاط -ر أل -ت -ي ق -د ت -ع-رف-ه-ا أل-بÓ-د،
عكسصوأ من خÓلها دعم ألدولة ومرأفقتها لهذأ
أ÷هاز أ◊سصاسس Ÿا يلعبه من دور ﬁوري ‘
حماية أŸوأطن.
ل-ي-ح-ظ-ى ب-ع-ده-ارئ-يسس أ◊ك-وم-ة أأ’سص-ب-ق رضص-ا
مالك ألذي حظيت ألدفعة أŸتخرجة بتسصميتها
عليه ،بتكر Ëمن طرف أŸديرية ألعامة للحماية
أŸدنية ” ،تسصليمه ’بنه من طرف ألوزير أأ’ول
أحمد أويحيى.
جدير بالتذك Òأن أ’حتفال باليوم ألعاŸي لهذه
ألسص - -ن - -ة ج - -اء –ت شص - -ع - -ار «أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة
وأŸؤوسصسصات ألوطنية ضصد ألكوأرث» وقد حملت
رسص-ال-ة أأ’م Úأل-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
أŸدن -ي -ة ب -ه -ذه أŸن -اسص -ب -ة ع -دة ت-وج-ي-ه-ات بشص-أان
أل -ت-ح-دي-ات وأل-ت-ه-دي-دأت أŸت-زأي-دة وأل-ن-اŒة ع-ن
ألتغÒأت أŸناخية ألتي سصتسصتمر ‘ عرقلة ألتنمية
أ’جتماعية وأ’قتصصادية أŸسصتقرت Úطيلة ألقرن
 ،21وع -ل -ي -ه ف -م -ن وأجب ج -م -ي -ع أل -ب -ل -دأن أت-خ-اذ
إأج -رأءأت ج-دي-ة م-ن أج-ل ت-ع-زي-ز ه-ي-اك-ل أ◊م-اي-ة
وأل- -دف- -اع أŸدن- -ي Úم- -ن أج- -ل ت- -ط- -وي- -ر ك -ف -اءأت
مسصتخدميها أıتصص.Ú

الدفعة اŸتخرجة –مل اسسم
رئيسس ا◊كومة األسسبق رضسا مالك
ح -م-لت أل-دف-ع-ة أŸت-خ-رج-ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة
أŸت -ك-ون-ة م-ن  1283ع -ون ،إأسص -م رئ-يسس أ◊ك-وم-ة
أأ’سصبق أÛاهد رضصا مالك ،ولد أŸرحوم ‘ باتنة
ب -ت-اري-خ  21ديسص - -م1931 Èح -اصص -ل ع -ل-ى شص-ه-ادة
ليسصانسس ‘ أأ’دب وألفلسصفة من جامعتي أ÷زأئر
وب -اريسس ،عضص -و م -ؤوسصسس ل –Ó-اد أل -ع -ام ل -ل -ط-ل-ب-ة
أŸسص -ل -م Úأ÷زأئ -ري Úع -ام  ،1955أصص -ب-ح م-دي-رأ
÷ريدة «أÛاهد» لسصان حال حزب جبهة ألتحرير
أل -وط -ن-ي م-ن  1957إأ ،1962 ¤أح- -د أŸشص- -اركÚ
أل -ب-ارزي-ن وأل-ن-اط-ق أل-رسص-م-ي ل-ل-وف-د أ÷زأئ-ري ‘
مفاوضصات إأفيان من ماي  1961إأ ¤مارسس ،1962
ع Úبعد أ’سصتقÓل سصفÒأ للجزأئر ‘ كل من

ف -رنسص -ا سص -ن-ة  1965وأ’–اد ألسص -وف -ي -ات-ي ،1970
شصارك ‘ كتابة أŸيثاق ألوطني  ،1976ثم تو¤
منصصب وزير أإ’عÓم وألثقافة سصنة  ‘ 1977سصنة
 1979ع Úم -ن ج -دي-د سص-ف Òل-ل-ج-زأئ-ر ب-ال-و’ي-ات
أŸتحدة أأ’مريكية ،ثم بريطانيا سصنة  1982يعد
ألفقيد أحد أبرز أŸفاوضص Úلتحرير  52رهينة ‘
ألسصفارة أأ’مريكية بطهرأن ،ب Úسصنتي / 1980
 ،1981إأبتعد عن أ◊ياة ألسصياسصية منذ سصنة ،1984
ث-م ع-اد ل-ل-ع-م-ل أل-دب-ل-وم-اسص-ي ح-يث ع Úك-م-ب-ع-وث
خاصس إأ ¤ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية ‘ فيفري
 ،1992ث -م رئ-يسص-ا ل-ل-م-ج-لسس أ’سص-تشص-اري أل-وط-ن-ي،
بعدها عضصوأ خامسصا ‘ أÛلسس أأ’على للدولة،
ثم وزيرأ للشصؤوون أÿارجية ،ليع Úبعدها رئيسصا
للحكومة إأ ¤غاية أفريل  1994تو‘ أŸرحوم يوم
ألسصبت  29جويلية  2017عن عمر ناهز  86عاما،
ترك إأرثا ثمينا من أإ’صصدأرأت على غرأر «ألتقاليد
وألثورة»« ،أ÷زأئر ‘ إأيفيان».

أكد وزير ألصصناعة وأŸناجم يوسصف يوسصفي،
أول أمسس ،على أهمية تطوير ألصصناعة وأ’سصتثمار
‘ هذأ ألقطاع على مسصتوى أŸناطق ألصصناعية،
مشصÒأ إأ ¤أن هناك ÷نة وزأرية مشصÎكة حددت
شصروط أ’سصتفادة من ألعقار أŸوجه لÓسصتثمار ‘
أنتظار إأعدأد مرسصوم تنفيذي لهذأ ألغرضس.
وقال يوسصفي ‘ رده على سصؤوأل خÓل جلسصة
ع -ل -ن -ي -ة ل -ط-رح أأ’سص-ئ-ل-ة ألشص-ف-وي-ة Ãج-لسس أأ’م-ة
ب- -خصص- -وصس إأج- -رأءأت م- -ن -ح أل -ع -ق -ار ألصص -ن -اع -ي
للمسصتثمرين إأنه ” تنصصيب ÷نة وزأرية مشصÎكة
م -ك -ل -ف-ة ب-إاع-دأد مشص-روع م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي ك-نصس
تطبيقي للتدأب Òأÿاصصة.
وأضص - -اف أن- -ه “خضس ع- -ن- -ه- -ا وضص- -ع م- -ع- -ايÒ
م-وضص-وع-ي-ة م-وج-ه-ة خصص-وصص-ا ل-ت-وضص-ي-ح وت-وح-ي-د
شص-روط وك-ي-ف-ي-ة درأسص-ة أل-ط-ل-ب-ات أŸسص-ج-ل-ة ع-لى

أك- -د وزي -ر أ’تصص -ال ج -م -ال ك -ع -وأن أن مشص -وأر
أأ’سص -ت-اذ زه Òإأح-دأدن أ◊اف-ل ب-ال-ن-ج-اح وأل-ت-م-ي-ز
خاصصة ‘ ›ال أإ’عÓم يجب أن يكون مرجعية
للصصحفي Úأ÷زأئري Úوقدوة لشصباب أŸسصتقبل.
وخÓل إأحياء جامعة أ÷زأئر  3أربعينية ألرأحل
زه Òإأحدأدن قال وزير أ’تصصال إأن مسصار هذأ
أŸناضصل سصيبقى رأسصخا ‘ أأ’ذهان فهو عميد
ألصص -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة وم -ن م -ؤوسصسص -ي أŸق -اوم-ة
أ÷زأئرية وأإ’ذأعة ألسصرية ÷بهة ألتحرير ألوطني
إأبان ثورة ألتحرير وبعد أ’سصتقÓل ومن مؤوسصسصي
أŸدرسصة ألعليا للصصحافة.
وأضص -اف ك -ع -وأن أن أأ’سص -ت -اذ أل -رأح -ل إأح-دأدن
أÛاهد وأأ’كادÁي وأأ’سصتاذ أ÷امعي وأŸؤورخ،
كان أحد ألشصهود وألفاعل ‘ Úألعديد من أأ’حدأث
أل -ت -اري -خ -ي -ة أل -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا أ÷زأئ-ر إأب-ان أل-ث-ورة
أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة وأسص -ت -م -ر ‘ ع -ط -ائ -ه ح -ت -ى ب -ع -د
أ’سصتقÓل.
و‘ أأ’خ Òقدم وزير أ’تصصال جمال كعوأن
ت-ذك-ار وف-اء ل-ع-ائ-ل-ة أأ’سص-ت-اذ إأح-دأدن ‘ أرب-ع-ي-ن-ية
وفاته تقديرأ لسصنوأت ألنضصال وألكفاح ‘ سصبيل
ألعلم وألوطن.

حول ألنقل بالسسكك أ◊ديدية ،زعÓن يؤوكد:

الÈنامج متواصسل لربط اŸناطق الصسحراوية
لشس -غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل ع-ب-د
أك -د وزي -ر أ أ
أل -غ -ن-ي زعÓ-ن ،أول أمسض ،ب-ا÷زأئ-ر ،أن ب-رن-ام-ج
ألربط بالسسكك أ◊ديدية ألذي أرسسي من طرف
رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة منذ
 1999ي -ت -وأصس -ل ب -ع -د ألشس -روع ‘ إأ‚از درأسس -ات
لربط أŸناطق ألصسحرأوية بهذه أÿدمة.
وسصتسصمح هذه ألشصبكة وفق ألوزير بفك ألعزلة على
أŸوأطن ،Úكما سصتسصاهم ‘ تفعيل ألنشصاط ألتجاري بÚ
و’يات ألوطن سصيما منها أŸناطق أ÷نوبية خاصصة وأن
هذأ ألفرع شصهد إأ‚از  4000كم حاليا (مقابل  1800كم
سصنة .)1999
Óسصئلة ألشصفوية Ãجلسس أأ’مة ترأسصتها
وخÓل جلسصة ل أ
عضصو ›لسس أأ’مة نوأرة جعفر وحضصرها وزير ألعÓقات مع
ألŸÈان طاهر خاوة أوضصح ألوزير أن هذه ألÈأمج تضصاف
إأ ¤ألورشصات أ◊الية ألتي تعمل على إأ‚از  2300كم سصتدعم
أÿط-وط أ◊ال-ي-ة ل-لشص-ب-ك-ة وأل-ب-ال-غة  4000ك-م ل-تصص-ل ع-ل-ى
أŸدى ألقصص Òإأ ¤أزيد من  6000كم.
و‘ رده على عضصو ›لسس أأ’مة رشصيد بوسصحابة
(عن ألثلث ألرئاسصي) وأŸتعلق بربط و’ية خنشصلة بخط
ألسصكة أ◊ديدية للهضصاب ألعليا أوضصح ألوزير أن هذأ
أŸشصروع ما يزأل قيد ألدرأسصة.
وحسصب زعÓن من ألضصروري ألتوضصيح أن مشصروع
أل -رب -ط ب -خ -ط ألسص -ك -ة أ◊دي-دي-ة ب Úع Úأل-ب-يضص-اء (أم
أل -ب -وأق-ي) وخ-نشص-ل-ة ع-ل-ى مسص-اف-ة  50ك-م يشص-ه-د أن-ت-ه-اء
ألدرأسصة أأ’ولية أÿاصصة به ويتم أإ’عدأد لدف Îشصروط
جديد Ÿا تبقى من ألدرأسصة أأ’ولية ألتفصصيلية.

وبعد أ’نتهاء من هذه ألدرأسصات
Óمكانيات أŸالية أŸتوفرة
ووفقا ل إ
يتابع زعÓن  -سصيشصرع ‘ ربط هذه
ألو’ية أ’سصÎأتيجية بشصبكة خطوط
ألسصكة أ◊ديدية.
إأ ¤جانب ذلك ” درأسصة مشصروع
إأ‚از خط سصكة حديدية جديد بÚ
خنشصلة وباتنة على مسصافة  100كم
وق- -د ” إأن- -ه- -اء أل- -درأسص- -ة أأ’ول- -ي- -ة
أÿاصص -ة ،ح -يث ي -ج -ري رف -ع ب-عضس
أل -ت -ح -ف -ظ -ات ب Úك -ل م -ن أل -وك -ال -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -درأسص -ات وم -ت -اب -ع -ة
أ’سص -ت -ث -م-ارأت وألصص-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ج-ه-ي-ز م-ن أج-ل
ألتنمية من جهة أخرى قصصد أسصتكمال أŸرأحل أŸتبقية
من ألدرأسصة.
وقال ألوزير إأن خط ألهضصاب ألعليا ألذي أقره وأمر
بتجسصيده رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وألذي
Áتد من تبسصة شصرقا إأ ¤غاية مو’ي سصليسصن بو’ية
سصيدي بلعباسس ويع Èكل من أم ألبوأقي ،ع Úمليلة باتنة
ب-وغ-زول ت-يسص-مسص-ي-لت ت-ي-ارت وسص-ع-ي-دة إأ ¤غ-اي-ة سص-يدي
بلعباسس على مسصافة  1160كما ” أسصتÓم عدة أشصطر
منه وهي قيد أÿدمة حاليا.
و‘ هذأ أÿصصوصس ” أسصتÓم  412كم تربط بÚ
ت -بسص -ة ومسص-ي-ل-ة وه-ي ق-ي-د أ’سص-ت-غÓ-ل ح-ال-ي-ا ك-م-ا دخ-ل
أŸق-ط-ع أل-غ-رب-ي سص-ع-ي-دة-سص-ي-دي ب-ل-عباسس حيز أÿدمة
ع-ل-ى مسص-اف-ة  120ك- -م وبسص -رع -ة تصص -ل إأ 160 ¤ك -م ‘

يوسسفي÷ :نة وزارية مشسÎكة لتحديد معاي Òاإلسستفادة من العقار الصسناعي
ألعقار أŸوجه لÓسصتثمار.
وأوضصح ‘ هذأ أإ’طار أنه و‘
أن - -ت - -ظ - -ار أ’ن - -ط Ó- -ق ‘ إأع- -دأد
أŸرسص - -وم أل - -ت - -ن - -ف- -ي- -ذي أÿاصس
بشص- -روط م- -ن- -ح أل- -ع- -ق- -ار أŸوج -ه
لÓ- -سص- -ت- -ث- -م- -ار أن أŸع -اي Òأل -ت -ي
وضصعتها أللجنة ألوزأرية أŸشصÎكة
ت - -ت - -م- -ح- -ور ح- -ول ثÓ- -ث شص- -روط
أسصاسصية وهي نوع ألنشصاط وعدد
م- -ن- -اصصب ألشص- -غ- -ل أل- -ت- -ي سص- -ي -ت -م
إأنشص - -اؤوه - -ا وأل - -ق - -ي - -م - -ة أŸال - -ي- -ة
لÓسصتثمار.
وف -ي -م -ا ي -خصس ت -وف Òأل -ع -ق -ار
ألصصناعي قال ألوزير إأن ألسصلطات
أل -ع -م -وم-ي-ة أع-ت-م-دت ب-رن-ا›ا وط-ن-ي-ا ل-ل-م-ن-اط-ق

مشسوار إاحدادن يجب أان يكون
مرجعية للصسحفي Úا÷زائريÚ

ألصص -ن -اع -ي -ة ك-ل-فت ب-إا‚ازه
أل-وك-ال-ة أل-وط-نية للمصصادقة
وألضصبط ألعقاري وقد ”
ت -ك -ل -ي -ف أل -و’ة ب -إا‚از م-ا
ت -ب -ق -ى م -ن ه -ذأ ألÈن -ام -ج
ط- - -ب - -ق - -ا ل - -ق - -رأر أÛلسس
ألوطني لÓسصتثمار أŸنعقد
‘  15أكتوبر .2017
وأشص -ار ب-ه-ذأ أÿصص-وصس
إأ ¤أن هذأ ألÈنامج وطبقا
لÈن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-ورية
ي -تضص -م -ن ت -ه -ي -ئ -ة مسص -اح -ة
إأج -م -ال -ي -ة ت -ق -در بـ12.000
هكتار موزعة على  39و’ية
ل-يصص-ل أل-ع-دد أل-ك-ل-ي ل-ل-ح-ظ-ائ-ر ألصص-ن-اعية إأ50 ¤

ح -ظÒة وت -غ-ط-ي  9فضص -اءأت ح -دده-ا أıط-ط
ألوطني لتهيئة أإ’قليم لسصنة .2030
وأوضص- -ح أن ه- -ذأ ألÈن -ام -ج ‡ول ع -ن ط -ري -ق
قرضس من طرف ألصصندوق ألوطني لÓسصتثمار.
و من جهة أخرى ،يتم حاليا ـ حسصب ألوزير ـ
إأ‚از ع -دد ’ يسص -ت -ه -ان ب -ه م -ن م-ن-اط-ق أل-نشص-اط
ألصصناعي –ت وصصاية وزأرة ألدأخلية وألتهيئة
ألعمرأنية.
وعلى صصعيد آأخر ،قال ألوزير إأنه خÓل 10
سص- -ن- -وأت م -ن  2006إأ 2017 ¤تضص -اع-ف ع-دد
أŸؤوسصسصات ألصصغÒة وأŸتوسصطة حيث أنتقلت من
 25.000مؤوسصسصة ‘  2007إأ2012 ‘ 55.000 ¤
لتصصل إأ 109.000 ¤مؤوسصسصة ‘  ،2017كما أشصار
إأ ¤أن- - -ه م- - -ن  2010إأ 2017 ¤تضص-اع-ف ح-جم
أ’سصتثمار ‘ ألقطاع ألصصناعي بـ 7مرأت.

ألسصاعة نهاية ألسصنة أŸاضصية.
أم -ا أ÷زء أل -رأب -ط ب Úسص-ع-ي-دة
ومسصيلة على مسصافة  628كم فهو
قيد أإ’‚از ويسصجل تقدما كبÒأ
بنسصبة تÎأوح ب 70 Úو ٪80ب Úكل
مقاطعه.
و‘ رده على سصؤوأل آأخر لعضصو
›لسس أأ’مة ﬁمد ألوأدي يتعلق
Ãشص -روع إأ‚از أزدوأج -ي-ة أل-ط-ري-ق
ألوطني رقم  22ألرأبط ب Úتلمسصان
وسص -ب -دو ع -ل-ى مسص-اف-ة  36ك -م ق-ال
ألوزير إأنه يعد من أولويات ألقطاع
‘ ألو’ية نظرأ لكثافة حركة أŸرور به وكÌة عبور
ألشصاحنات ذأت ألوزن ألثقيل إأضصافة إأ ¤سصوء أأ’حوأل
أ÷وية ‘ فصصل ألشصتاء.
ول -ه -ذه أ’سص -ب -اب أ‚زت أل -درأسص -ة أÿاصص-ة ب-إا‚از
أزدوأجية هذأ ألطريق ب Úتلمسصان وتر Êعلى مسصافة 13
كم باعتباره أ÷زء ألذي يعرف أك Èعدد من حوأدث
أŸرور سص -ن -وي -ا وتسص -ج -ل ب -ه ح -رك-ة ألسص Òخ-اصص-ة أث-ن-اء
تسصاقط ألثلوج يتابع ألوزير.
وسصيتم أ’نطÓق ‘ هذأ ألشصطر فور أ◊صصول على
مقرر ألتسصجيل من طرف مصصالح وزأرة أŸالية وذلك
عقب ألقيام بإاجرأء لتغي Òألعملية باقÎأح من وأ‹ و’ية
تلمسصان.
و‘ هذأ ألصصدد ” إأيدأع طلب ’قÎأح تغي Òعنوأن
عملية مسصجلة إ’‚از ربط ألطريق ألو’ئي رقم ‘ 101
أل -ط -ري-ق ألسص-ي-ار شص-رق -غ-رب ب-رخصص-ة  1,5م-ل-يار دج
بعملية إأ‚از أزدوأجية ألطريق ألوطني رقم  22بÚ
تلمسصان  -تر.Ê
و” ‘ هذأ أإ’طار أ◊صصول على موأفقة مصصالح
وزأرة أŸالية خÓل أجتماع نهاية  2017بتحضص Òميزأنية
ألقطاع لـ 2018وألتي تقوم حاليا بإاعدأد مقرر ألتسصجل.
وفيما يخصس بلدية ألعريشصة فقد ” إأ‚از درأسصة
لربطها بالطريق ألسصيار على مسصافة  104كم ،حيث بلغت
نسصبة تقدم ألدرأسصة  ٪40ويع Èألطريق ألسصيار للهضصاب
ألعليا إأقليم تلمسصان على مسصافة  70كم منها  30كم
ببلدية ألعريشصة حيث بلغت نسصبة تقدم ألدرأسصة لهذأ
ألشصطر .٪50
وبخصصوصس آأفاق تطوير شصبكة ألطرق بو’ية تلمسصان
كشصف ألوزير عن مشصروع لربط ألطريق ألسصيار شصرق -
غرب Ãيناء ألغزوأت على مسصافة  37كم (ألشصطر )2
وربط ألطريق ألسصيار ع Èألعريشصة بـ  104كم وإأ‚از
أزدوأجية ألطريق ألوطني  22وأزدوأجية ألطريق ألوطني
ألرأبط ب Úألرمشصي ومغنية وإأزدوأجية ألطريق ألوطني
رقم  98ألرأبط ب Úألغزوأت وألطريق ألوطني رقم .35
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بخصسوصس مراجعة سسياسسة الدعم ،راوية يوضسح:

قيمة التحويÓت الجتماعية بلغت  1.625مليار دج خÓل سسنة 2017
بلغت قيمة التحويÓت ا’جتماعية خÓل سسنة  ،2017ما قيمته  1.625مليار دج حسسبما أاكده ،أاول أامسس ،با÷زائر ،وزير اŸالية
’مة ردا على سسؤوال شسفوي بخصسوصس مراجعة سسياسسة الدعم أان
عبد الرحمان راوية ،موضسحا خÓل جلسسة علنية Ãجلسس ا أ
التحويÓت ا’جتماعية خÓل سسنة  2017بلغت  1.625مليار دينار ،مؤوكدا أان السسلطات العمومية ظلت وماتزال حريصسة على
تكريسس سسياسسة الدعم لضسمان تغطية اجتماعية أاوسسع للمواطن سسيما الشسرائح الهشسة وبالتا‹ تعزيز التضسامن الوطني.
قال الوزير إان هذا الدعم يÈز من خÓل
إاصس Ó-ح ال -دع-م م-ع اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ت-وازن-ات
الدعم اŸباشسر ألسسعار السسلع ذات السستهÓك
اŸالية والقدرة الشسرائية وذلك من خÓل وضسع
الواسسع ودفع ﬂصسصساتها من خزينة الدولة إا¤
آال -ي -ة مسس -ب -ق -ة لسس -ت -ه -داف ال -دع -م ع-ن ط-ري-ق
جانب الدعم الضسمني غ ÒاŸباشسر اŸتمثل ‘
Óسسر لكي ل تنخفضس القدرة
التعويضس اŸا‹ ل أ
اإلعفاءات الضسريبية على اŸنتجات الطاقوية
الشسرائية نتيجة تخفيضس التحويÓت».
باعتماد أاسسعار مقننة أاقل من تكلفة النتاج.
وتابع الوزير يقول «حتى ل يسساء فهم سسعي
أاضساف راوية يقول إان نظام الدعم اŸباشسر
ا◊ك -وم -ة ل -ع -م -ل-ي-ة إاصسÓ-ح ال-دع-م ف-إان-ه ي-ج-در
والضسمني موجه لشسرائح واسسعة من اÛتمع،
ال -ت -ذك Òأان ال -ع-م-ل-ي-ة تسس-ت-ه-دف ا◊د م-ن ع-دم
«ما يجعل العبء على ميزانية الدولة ‘ تزايد
اŸسس -اواة الج -ت-م-اع-ي-ة م-ع ضس-م-ان اسس-ت-م-راري-ة
مسس -ت -م -ر» رغ -م ذلك ف-إان ال-دول-ة ح-ريصس-ة ع-ل-ى
م - -ي - -زان - -ي - -ة ال- -دول- -ة خÓ- -ل فÎة الن- -ك- -م- -اشس
اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى اŸك- -اسسب الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
القتصسادي».
وتعزيزها.
ومن أاجل التوصسل إا ¤مراجعة ناجعة للدعم
كما أاشسار ‘ ذات السسياق إا ¤أان الدولة عملت
ق -ال راوي -ة « ي -جب اع -ت -م -اد م -ق -ارب -ة شس -ام -ل-ة
دج) و(دعم توازن سسونلغاز  454مليار دج).
على تعديل أاسسعار اŸنتجات الطاقوية تدريجيا
ÓصسÓ- -ح و ه- -و م- -ا ي- -ت- -ط- -لب –دي- -د اآلث- -ار
ل - -إ
منذ  2016من خÓل إاعادة النظر ‘ الضسريبة
اÙتملة على ﬁورين رئيسس.»Ú
ع -ل -ى اŸواد ال -بÎول-ي-ة وت-ع-دي-ل الضس-ري-ب-ة ع-ل-ى
وي- - -خصس اÙور األول  -حسس - -ب - -ه  -تصس - -ور
ال -ق -ي -م -ة اŸضس -اف -ة وإاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ تسس-عÒة
اإلصسÓح لدى اŸواطن Úألن األمر يقتضسي -
اسستهÓك الغاز والكهرباء.
حسسب ال- -وزي- -ر «ت- -وضس- -ي -ح الصس -ورة ع -ن ط -ري -ق
وأاشس- -ار إا ¤أان ال- -ت- -ح- -وي Ó-ت الج -ت -م -اع -ي -ة
أاكد وزير اŸالية عبد الرحمن راوية ،أاول إاشسراك وسسائل اإلعÓم «‘ هذه اŸهمة ،أاما
اŸدرجة ‘ اŸيزانية شسهدت اŒاها تصساعديا أامسس ،با÷زائر ،أان ملف مراجعة سسياسسة الدعم اÙور الثا Êفيتعلق حسسب راوية بتقييم اآلثار
منذ العقد اŸاضسي و ⁄تتوقف عن الرتفاع ل يزال قيد الدراسسة على مسستوى الوزارة ،حيث اÙت - -م- -ل- -ة ع- -ل- -ى اŸت- -دخ- -ل Úالق- -تصس- -اديÚ
خÓل الفÎة اŸمتدة من  2000إا.2017 ¤
” تشسكيل فوج عمل يتكون من ‡ثلي قطاعات الرئيسسي Úمن خÓل قياسس آاثار عملية اإلصسÓح
وأاوضسح ‘ هذا الطار أانه من  2000إا ¤وزارية أاخرى يعكف حاليا على دراسسة اŸلف ،على ﬂتلف الشسرائح.
 2004بلغت نسسبة التحويÓت الجتماعية  ٪22,8مشسÒا إا ¤أاه -م -ي -ة ف -ت -ح ح -وار وط -ن -ي ‘ ه -ذا
وأاوضسح راوية ‘ هذا اإلطار أان األمر يتعلق
م-ن اŸي-زان-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-دول-ة و 7,4م-ن ال-نا œاإلطار لتوضسيح األمور أاك Ìللمواطن.
Óسس -ر م -ن
‘ اŸق- -ام األول ب -ال -دع -م اŸوج -ه ل  -أ
اÙلي اإلجما‹ وب 2005 Úو ٪24,5( 2009من
خÓل –ديد شسكل توزيع اإلعانات وفقا للدخل
اŸيزانية العامة للدولة و 8,6من النا œاÙلي
و–دي- -د األشس- -خ- -اصس ال- -ذي -ن ت -ك -ون ق -درت -ه -م
اإلجما‹) وب 2010 Úو ٪25( 2015من اŸيزانية
الشس -رائ -ي -ة م -ع -رضس -ة ل-ل-ت-آاك-ل ب-ف-ع-ل ال-ت-خ-ف-يضس
العامة للدولة و ٪11من النا œاÙلي اإلجما‹)
Óع-ان-ات ،و‘ اŸق-ام ال-ث-ا Êي-أات-ي
ال -ت-دري-ج-ي ل -إ
‘ ح Úبلغت خÓل الفÎة اŸمتدة من  2016إا¤
اŸت -دخ -ل الق -تصس -ادي اŸت -م -ث -ل ‘ الشس -رك-ات
 2017نسسبة  ٪23من اŸيزانية العامة للدولة و٪9
وأاوضس- -ح راوي- -ة ردا ع- -ل -ى سس -ؤوال ب -خصس -وصس بحيث سسيكون لتخفيضس دعم أاسسعار اŸنتجات
من النا œاÙلي اإلجما‹.
مراجعة سسياسسة الدعم أان فوج العمل الذي ” واÿدم -ات أاث -ر ع -ل -ى الشس -رك -ات ال -ع -م -وم -ي -ي -ة
وأافاد الوزير أان قيمة التحويÓت الجتماعية تشسكيله ،قد باشسر عمله ،مÈزا ‘ الوقت ذاته اŸنتجة للسسلع واÿدمات والتي تتلقى إاعانة من
خÓل  2017بلغت  1.625مليار دج مقابل  1.239أاهمية فتح حوار وطني ‘ هذا الطار لتوضسيح الدولة .
مليار دج ‘ .2010
و‘ هذا الشسأان أاوضسح الوزير أان تقييم هذه
األمور أاك Ìللمواطن.
وأاشسار بهذا اÿصسوصس إا ¤أان هيكل هذه
وأاضس-اف ال-وزي-ر أان م-راج-ع-ة سس-ي-اسس-ة ال-دع-م اآلث- -ار (ت- -خ- -ف- -يضس دع- -م أاسس- -ع- -ار اŸن- -ت- -ج- -ات
التحويÓت يهيمن عليه دعم األسسر خصسوصسا ‘ سس -تسس -ت -غ -رق ال -وقت ال Ó-زم ب -ال -ع -م-ل ت-دري-ج-ي-ا واÿدم- -ات) ي- -ه- -دف إا– ¤دي- -د ال -ق -ط -اع -ات
أاسسعار اإلسسكان والصسحة وهو ما Áثل  ٪64من للوصسول إا ¤حلول ناجعة كفيلة باÙافظة على والشسركات التي تواجه ضسغوطات هيكلية على
›مل التحويÓت فيما Áثل الدعم الضسمني اŸك-اسسب الج-ت-م-اع-ي-ة وت-ع-زي-زه-ا واسس-ت-ه-داف م -ي -زان -ي -ت -ه -ا وق -درات -ه -ا ال-ت-ن-افسس-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة
واÿارجية ،مضسيفا أانه من الضسروري بالنسسبة
معدل قدره  ٪20من النا œاÙلي اإلجما‹ مسستحقي الدعم ا◊قيقي.Ú
وي-ت-ك-ون أاسس-اسس-ا م-ن ال-دع-م اŸوج-ه ل-ل-م-ن-تجات
وأاوضس- -ح راوي -ة أان «ا◊ك -وم -ة ل -ن ت -ق -رر أاي -ة للمؤوسسسسات العمومية تقييم مسستوى الدعم وأاثر
الطاقوية الذي Áثل  ٪61والدعم ذو الطابع تداب ‘ Òهذا الشسأان (مراجعة سسياسسة الدعم) اإلصسÓح عليها.
و‘ اŸقام الثالث فيتعلق األمر حسسب راوية
ا÷بائي الذي Áثل حوا‹  ٪34من قيمة الدعم دون –دي- -د اإلج- -راءات وم- -راح- -ل ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذ
الجما‹.
وأاسس -ال -يب السس -ت -ه -داف ال -ت -ي ت -راه -ا م -ن-اسس-ب-ة ‘ ت -ق -ي -ي -م آاث-ار اإلصسÓ-ح ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ع-ام
ويشس- -م- -ل ال- -دع- -م اıصسصس ل- -ل- -م- -ن -ت -ج -ات مسس -ت -ط -ردا« :ال-ع-م-ل-ي-ة ل-يسست ب-األم-ر ال-ه Úألن (الق- -تصس- -اد ال- -ك- -ل- -ي وال -ت -وازن اŸا‹ وم -ي -زان
الطاقوية ثÓث فئات من اŸنتجات وهي الغاز األم - - -ر ي - - -ت - - -ط - - -لب اŸوازن - - -ة بﬂ Úت - - -ل - - -ف اŸدفوعات واŸديونية الداخلية واÿارجية).
ومن جهة أاخرى أاوضسح الوزير أانه «بالنظر
وال -وق -ود وال -ك -ه-رب-اء ح-يث أاوضس-ح ال-وزي-ر ب-ه-ذا السسيناريوهات اŸتاحة تأاخذ ‘ ا◊سسبان جميع
ل-لسس-ي-اسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دع-م وت-ع-م-ي-مه وانكماشس
الشسأان أان الدعم الضسمني بلغ ‘  2014على سسبيل اŸعطيات وتفحصس آاثار هذه اŸراجعة».
اŸثال ما قيمته  2.560,8مليار دج من ضسمنها
وقال الوزير إانه وبحكم الضسغوط الواقعة على اŸوارد اŸالية للدولة وضسعف اآللة اإلنتاجية
 1.886مليار دج ﬂصسصسة لدعم منتجات الطاقة توازنات القتصساد الكلي واŸا‹ وبفعل تفاقم وﬂت -ل -ف ال -ع -وام -ل الق -تصس -ادي -ة أاضس -ح -ى م-ن
(الوقود  630مليار دج) و(غاز ﬁطات توليد أاع-ب-اء ال-ت-ح-ويÓ-ت الج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى م-ي-زان-ي-ة الضس -روري إاصس Ó-ح ال -دع -م ب -ط-ري-ق-ة ت-دري-ج-ي-ة
الطاقة بـ 315دج) و(مبيعات الغاز بـ 441مليار الدولة فإان «ا◊كومة تسسعى إاŒ ¤سسيد سسياسسة ليكون أاك Ìاسستهدافا».

...ويؤوكد على أاهمية فتح حوار وطني
وتوضسيح األمور أاك Ìللمواطن
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طمار :تعليمة ◊ماية السسكنات اŸنجزة من التخريب قريبا
كشس -ف وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
ع -ب -د ال -وح-ي-د ط-م-ار ،أاول أامسس ،ب-ا÷زائ-ر،
ع-ن –ضس Òال-ق-ط-اع ل-ت-ع-ل-ي-م-ة ت-ل-زم ال-و’ة
ب -ال -ت -ع -ج -ي -ل ‘ ت -وزي -ع السس-ك-ن-ات اŸسس-ت-ل-م-ة
والعمل على إانهاء أاشسغال التهيئة اÿاصسة
ب -ه-ا ت-ف-ادي-ا ل-ت-خ-ري-ب-ه-ا وذلك ب-الشس-راك-ة م-ع
وزارة ال - -داخ - -ل - -ي - -ة وا÷م - -اع- -ات اÙل- -ي- -ة
والتهيئة العمرانية.
Óسسئلة الشسفوية Ãجلسس األمة
وخÓل جلسسة ل أ
ترأاسستها عضسو ›لسس األمة نوارة جعفر وحضسرها
وزير العÓقات مع الŸÈان طاهر خاوة ،أاوضسح
الوزير أان بعضس اŸواقع السسكنية اŸنجزة والتي ”
اسستÓمها من طرف السسلطات اÙلية تعرضست
للتخريب بسسبب ظاهرة اقتحام السسكنات من طرف
األها‹ ب Úسسنوات  1999و 2016والتأاخر ‘ ربط
العديد من هذه السسكنات بالكهرباء.
وقال الوزير خÓل رده على النائب عن حزب
التجمع الوطني الدÁقراطي لولية إاليزي عباسس
بوعمامة أان عملية توزيع السسكنات بعد اسستÓمها
من طرف دواوين الÎقية والتسسي Òالعقاري من
مهام الوليات والتي ينبغي أان تتكفل بها سسريعا
ت -ف -ادي -ا ل -ت -ع-رضس-ه-ا ل-ل-ت-خ-ريب إا ¤ج-انب ت-ق-ل-يصس
مصساريف ا◊راسسة.
وأاكد طمار قائ« :Óنحن بصسدد تدارك الوضسعية

بتعجيل توزيع السسكنات والتحضس Òلتعليمة مشسÎكة
مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولة بتعجيل عملية
التوزيع عقب السستÓم».
و” تسسجيل ‘ هذا اإلطار اقتحام  362وحدة
سسكنية بولية إاليزي ،منها  75وحدة ع 5 Èأاحياء
باليزي و 6وحدات بحي واحد بع Úامناسس و26
وحدة ع 6 Èأاحياء ‘ الدبداب و 25وحدة موزعة
ع 14 Èحي ‘ برج عمر ادريسس و 120وحدة ع6 È
أاحياء بجانت إا ¤جانب  10وحدات بحي واحد
بÈج ا◊واسس.

‘ إاطار إاحياء اليوم العاŸي للمرأاة

لا تنسسيقية لا وطنية للجمعيات اŸسساندة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية تكرم وجوه نسسائية بارزة

Œسسيد اإلصسÓحات مع اÙافظة
على سسياسسة الدعم

Ãشساركة  40متنافسسة من خمسس دول

انطÓق الطبعة الثالثة لرا‹ راد «ملكات ا÷زائر» باألوراسسي
ان -ط -ل -قت ،أامسس ا÷م-ع-ة ،ب-ف-ن-دق األوراسس-ي
(ا÷زائ -ر) ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-را‹ راد «م-ل-ك-ات
ا÷زائ -ر» ،ب Úا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة و“Ôاسست،
Ãشساركة  40متنافسسة من خمسس دول .ويتعلق
األمر بكل من ا÷زائر (البلد اŸنظم) ،اŸغرب،
تركيا ،إايطاليا وفرنسسا .وتهدف هذه الطبعة -
ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا ك-ك-ل سس-ن-ة م-ؤوسسسس-ة «م-زاب تور»
Ãشساركة العديد من السسيدات الÓئي ينشسطن ‘
ال -نسس -ي -ج الصس-ن-اع-ي ،الق-تصس-ادي والج-ت-م-اع-ي
(سس- -ائ- -ق- -ة ومسس -اع -دة) -إا ¤ت -رق -ي -ة السس -ي -اح -ة
الصسحراوية والسسماح باكتشساف ﬂتلف اŸواقع
واŸظاهر الثقافية وكذلك اŸعا ⁄التاريخية.
وصسرح مدير مؤوسسسسة «مزاب تور» بوغا‹ توفيق
لـ ‘‘واج‘‘ ‘ هذا الصسدد« :إانها الطبعة الثالثة
ل -را‹ م-ل-ك-ات ا÷زائ-ر ال-ذي ي-تضس-م-ن ب-رن-ا›ا
تنشسيطيا ثريا على غرار الزيارات السسياحية
والسس-ت-كشس-اف-ي-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-وليات واŸواقع
أابرزها ‘ الصسحراء .لن يكون هنالك تنافسس
بالوقت ب ÚاŸتسسابقات ألنها تظاهرة سسياحية.
نحن نهدف إا ¤فتح اÛال للمرأاة سسواء كانت
م -ق -ي -م -ة ب -ا÷زائ -ر أاو ب -اÿارج لك -تشس-اف ه-ذا
ال-وط-ن وم-ا ي-خ-ف-ي-ه م-ن ال-ت-ح-ف ال-ط-بيعية .كما
نطمح من جهة أاخرى إا ¤نشسر صسورة إايجابية
لهذا البلد مؤوكدين أايضسا أان صسحراء ا÷زائر جد
آامنة‘‘.
وحضس- -ر ح- -ف -ل ان -ط Ó-ق ه -ذا ا◊دث ،وزي -ر

كرمت التنسسيقية الوطنية للجمعيات
اŸسس -ان -دة لÈن -ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘
إاط -ار ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-ل-م-رأاة
›م -وع -ة م-ن ال-وج-وه ال-نسس-وي-ة ال-ل-وات-ي
قدمن إا‚ازات كبÒة ‘ ﬂتلف اŸيادين.
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و‘ حفل نظمته التنسسيقية الوطنية للجمعيات
اŸسساندة لÈنامج الرئيسس بفندق اÒŸك ،Òأاكد
اŸنسسق الوطني للتنسسقية نصسر الدين زرقاوي أان
هذه التظاهرة الوطنية إلحياء ذكرى اليوم العاŸي
ل -ل -م -رأاة ف-رصس-ة ل-ت-ث-م Úال-نسس-اء ا÷زائ-ري-ات ع-ل-ى
›هوداتهن ‘ جميع األصسعدة كل منهن ‘ ›ال
تخصسصسها.
ودع -ا زرق -اوي ج -م-ي-ع ال-نسس-اء ا÷زائ-ري-ات إا¤
عدم نسسيان شسهيدات الوطن اللواتي قدمن حياتهن
لكي تنعم اŸرأاة ا÷زائرية اليوم بالسستقÓل ،وهو
ما جعل اŸراة تÈز وتتأالق ‘ ﬂتلف اÛالت،
حيث أاصسبحت إاطارا ومسسؤوولة وتسساهم ‘ التنمية
والتطور إا ¤جانب الرجل.
وكرمت التنسسيقية كل من حمريد فتيحة ‡ثلة
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة وك-ويسس-ي
صسÈي-ن-ة ل-ع-ويسس-ي ‡ث-ل-ة وزارة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني
واألسس- -رة وك- -راÁي- -ة سس- -ارة ع- -ن وزارة ال- -تشس -غ -ي -ل
والضس -م-ان الج-ت-م-اع-ي ،رئ-يسس-ة اÛلسس ال-وط-ن-ي
◊قوق اإلنسسان فافا ومديرة مركز التكوين اŸهني
ح -م-وشس ن-اج-ي-ة ،وك-ذا ل-ب-و صسÈي-ن-ة ع-ن اŸدي-ري-ة
العامة للجمارك وخراسس زكية من التجمع الوطني

الدÁقراطي واإلعÓمية زهية بن عروسس.
و ⁄تقتصسر التكرÁات على نسساء ا◊اضسر فقط
وإا‰ا ك -رمت ال -ت -نسس -ي -ق -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات
اŸسساندة لرئيسس ا÷مهورية ›اهدات ناضسلن ‘
سسبيل ا◊رية وخدمن الثورة من بينهم اÛاهدة
ميدو Êحجيلة.
وÃن-اسس-ب-ة ت-ك-رÁه-ا اع-تÈت زه-ي-ة ب-ن ع-روسس
الحتفال باليوم العاŸي للمرأاة التفاتة طيبة قائلة
‘مسس- - -ار اŸرأاة ا÷زائ - -ري - -ة ح - -اف - -ل ب - -اإل‚ازات
والنجاح ،هو ليسس تكرÁا للمرأاة فقط وإا‰ا هو
تكر Ëللجزائر رجال ونسساء مع “نياتنا Ãزيد من
األم -ن والسس -ت -ق -رار وال -وح -دة وال -ن-ج-اح وال-ت-ط-ور
Óمام.
للتغلب على جميع الصسعاب و‰ضسي قدما ل أ
وعن تكرÁها قالت سسامية بن مغسسولة مديرة
عامة بوزارة الشسباب والرياضسة إان هذا التكرË
‚Óازات التي يقوم بها جميع إاطارات
تقدير ل إ
ال -وزارة وه -و واجب ل -ك -ل م -ن ي -حب ه -ذا ال -وط -ن
العظيم ويضسع ا÷زائر فوق كل اعتبار وهو ما
يجعلنا مطالب Úبا◊فاظ على السستقرار.
من جهتها ،اعتÈت الŸÈانية بوناب القوانÚ
ال -ت -ي وضس -ع -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة باŸكتسسبات التي –صسلت عليها اŸرأاة
‘ ميادين عديدة خاصسة اÛال السسياسسي من
خ Ó-ل ح -ق اŸشس -ارك -ة السس -ي-اسس-ي-ة والن-خ-راط ‘
ا÷انب السس -ي -اسس -ي و–ق -ي -ق اŸسس -اواة ب ÚاŸرأاة
وال-رج-ل ‘ ا◊ق-وق وا◊ري-ات وت-ك-ريسس ال-ت-م-ي-ي-ز
اإليجابي ب Úالرجل واŸرأاة ،بالضسافة إا ¤ترقية
ا◊قوق السسياسسية للمرأاة و“ثيلها ‘ اÛالسس
اŸنتخبة.

يشسرف عليها طمار اليوم بوهران
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السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-يدية حسسن مرموري
ووزي -ر الشس -ب -اب ال -ري -اضس -ة ال -ه -ادي ول -د ع -ل-ي.
وأاعرب مرموري عن ‘‘سسعادته‘‘ بإاجراء مثل هذه
التظاهرة السسياحية التي تسسمح باكتشساف ما
ت -خ -ف -ي -ه ‘‘صس -ح -راء ا÷زائ-ر‘‘ ،مضس-ي-ف-ا ‘ ذات
السسياق‘‘ :أاود أاول أان أاشسكر اŸنظم Úعلى هذه
الفكرة اإليجابية والتي تدخل ‘ صسميم ترقية
وج -ه -ة ا÷زائ -ر ألن ه -ذا ال -ن-وع م-ن ال-ت-ظ-اه-رة
بصسفة عامة يسسمح باكتشساف ﬂتلف اŸواقع
وﬂتلف اŸظاهر الثقافية واŸعا ⁄التاريخية
باإلضسافة إا ¤جمال اŸناطق اÓÿبة التي تتمتع
بها ا÷زائر
ومن جهته ،اعت Èالهادي ولد علي أان هذا
ا◊دث سس -ي -ك -ون Ãث -اب -ة ف -رصس -ة ل -ل -مشس -ارك-ات

لكتشساف ‘‘السسياحة واŸوروث الثقا‘‘‘ للجزائر.
وصسرح ولد علي‘‘ :أانا سسعيد بوجودي ‘ هذه
التظاهرة الرياضسية والسسياحية وهو دليل على
العمل اŸشسÎك بﬂ Úتلف القطاعات الوزارية
Œسس -ي -دا ل -ت -ع -ل -ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة .ه-ذه
ال -ت -ظ -اه -رة سس -وف ت -ك -ون ف -رصس -ة ل-ل-مشس-ارك-ات
لك -تشس -اف السس -ي -اح -ة واŸوروث ال -ث -ق-ا‘ ال-ذي
تزخر به ا÷زائر من تقاليد ،عادات ومناطق
طبيعية خÓبة كما هو فضساء للتعارف وتوطيد
عÓ-ق-ات ال-تضس-ام-ن وال-ت-آاخ-ي ب ÚاŸشس-ارك-ات‘‘.
وسستقطع اŸشساركات مسسافة  2200كلم ‘ عشسرة
أايام ع Èخمسس وليات وهي ا÷لفة ،غرداية،
اŸن -ي -ع -ة ع Úصس -ال -ح ق -ب -ل ال-وصس-ول إا ¤ن-ق-ط-ة
النهاية بتمÔاسست.

يقوم وزير السسكن والعمران واŸدينة
اليوم ،بزيارة لوهران ،يشسرف خÓلها
ع - -ل - -ى ت- -وزي- -ع  1530وح -دة سس -ك-ن-ي-ة
Ãختلف الصسيغ ،تدخل ‘ إاطار العملية
’سسكان بالو’ية لسسنة
’عادة ا إ
الثانية إ
.2018
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العملية سستنطلق على مسستوى موقع 2700
مسسكن «عدل» بع Úالبيضساء ،حيث سسيشسرف
الوزير على وضسع حجر األسساسس إل‚از 13
م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة Ãخ-ت-ل-ف األط-وار ،وتسس-ل-ي-م
اŸفاتيح للحصسة األو ¤من اŸسستفيدين 820
 1500 /مسسكن بصسيغة عدل.
ك -م -ا سس -يشس-رف أايضس-ا ب-ن-فسس اŸوق-ع ع-ل-ى
تسسليم اŸفاتيح لـ  210من أاصسل  416عائلة
ح- -ام- -ل- -ة ل- -ق- -رارات السس- -ت- -ف- -ادة اŸسس- -ب -ق -ة
ب -اŸن -دوب -ي-ة ال-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ال-بشس Òب-ب-ل-دي-ة
وه-ران ،وإاع-ادة إاسس-ك-ان-ه-ا ب-ال-ق-طب ال-ع-مراÊ

ا÷ديد ببلقايد ليلة األربعاء إا ¤اÿميسس 07
م -ارسس  ،2018ك -م -رح -ل -ة أاو ،¤ع -ل -ى أان ي-ت-م
ترحيل العائÓت اŸتبقية والبالغ عددها 207
عائلة خÓل األيام القادمة ،وذلك بعد النتهاء
من أاشسغال التهيئة اÿارجية بالتجزئة رقم 07
التي سستسستقبل هذه العائÓت.
وحسسب ب -رن -ام -ج ال -زي -ارة ،سس-ي-ع-اي-ن ن-فسس
اŸسس -ؤوول ب -ع -ده-ا م-وق-ع  2500مسس-ك-ن ب-عÚ
ال -ب -يضس -اء ،أاي -ن سس -ي -ق -وم ب -تسس -ل -ي -م اŸف -ات-ي-ح
للمسستفيدين من حصسة  2500 / 309مسسكن
بصسيغة عدل ،بعد ذلك ،سسيشسرف على توزيع
 191مسسكن ترقوي مدعم  67 LPAمسسكنا
ببلقايد 44 ،بحي الصسباح و 80بحي ايسسطو،
وذلك على مسستوى موقع  80مسسكنا ترقويا
مدعما بحي ايسسطو مقابل ا÷امعة.
هذا ،وتواصسل عاصسمة الغرب ا÷زائري
وه-ران ﬂت-ل-ف ع-م-ل-ي-ات الÎح-يل وÃختلف
الÈامج السسكنية ،وفقا لتسسليم الÈامج ووتÒة
تقدم األشسغال ،حيث يسسهر الوا‹ على متابعة
يومية ومسستمرة ıتلف اŸشساريع.

السسبت  03مارسش  2018م
الموافق لـ  15جمادى الثانية  1439هـ
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لنسسان
عصسرنة القطاع ،ضسمان ا◊ريات واحÎام حقوق ا إ

لوح يعطي إاششارة النطÓق الرسشمي إاسشتعمال السشوار اإللكÎو Êللمحبوسش Úمن البليدة
لخ-ت-ام
أاشس -رف وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
ط -يب ل -وح ،أاول أامسس ،ب -ال-ب-ل-ي-دة ،ع-ل-ى
إاع - -ط - -اء إاشس - -ارة الن- -طÓ- -ق ال- -رسس- -م- -ي
لل-كÎو Êكعقوبة
لسس-ت-ع-م-ال السس-وار ا إ
ب -دي -ل -ة ل -ل -م -ح -ب -وسس Úت -ن -درج ‘ إاط -ار
سسياسسة عصسرنة جهاز العدالة واحÎام
لنسسان.
ا◊ريات الفردية وحقوق ا إ
أاع -ط-ى ال-وزي-ر إاشس-ارة ا’ن-ط-لق ال-رسس-م-ي
’سستعمال السسوار اإ’لكÎوÃ Êؤوسسسسة إاعادة
الÎبية والتأاهيل بالشسفة ضسمن الزيارة التي
ق-ام ب-ه-ا ل-ل-ه-ي-اك-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-طاعه ،حيث ”
وضسع هذا السسوار أ’ربعة أاشسخاصش كخطوة
أاو ¤على أان يعمم مسستقبل وبشسكل تدريجي
ع Èباقي و’يات الوطن.
ويأاتي تطبيق هذا اإ’جراء الذي يندرج ‘
إاطار السسياسسة العقابية ا÷ديدة يقول لوح بعد
ثبات ‚اعة هذه الوسسيلة العصسرية ‘ النظم
القضسائية اŸتطورة خاصسة فيما تعلق بإاعادة
اإ’دماج فضسل عن كونها تسساهم ‘ حماية
ا◊ريات وحقوق اإ’نسسان.
أاضس- -اف ال- -وزي -ر أان ه -ذا اإ’ج -راء ا÷دي -د
ال -ذي أادرج ع -ل-ى ق-ان-ون ت-ن-ظ-ي-م السس-ج-ون ‘
إاطار إاعادة اإ’دماج يشسمل كل شسخصش ﬁكوم
ع -ل -ي -ه ب -ع-ق-وب-ة ““خ-ف-ي-ف-ة““ ’ ت-ت-ج-اوز ال-ث-لث
سسنوات ’رتكابه جرائم بسسيطة أاو اÙبوسسÚ
‡ن  ⁄يتبق من فÎة عقوبتهم أاقل من ثلث
سسنوات.
ك -م -ا أان -ه م -ن شس-روط ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذا
اإ’جراء أان يكون للمسستفيد مقر إاقامة ثابت
و’ يضس -ر (السس -وار) بصس -ح -ت -ه ع -ل -ى أان ي-ل-ت-زم
(اŸعني) كذلك بعدد من التعليمات على غرار
عدم ا’جتماع بشسركاء ا÷رÁة أاو الضسحايا
وكذا عدم ارتياد بعضش اأ’ماكن التي يحددها
قاضسي العقوبات.
ويسس -م -ح ه -ذا ال-ت-ط-ب-ي-ق ا÷دي-د ب-ت-ح-دي-د
مكان تواجد و–ركات الشسخصش الذي يضسع
السسوار بدقة عالية مع العلم أان قاضسي تطبيق
ال- -ع- -ق- -وب- -ات ه- -و اıول ب- -ت -ح -دي -د اإ’ط -ار
ا÷غ - -را‘ Ÿك - -ان ت - -واج - -د الشس- -خصش وك- -ذا
اأ’ماكن التي Áنع عليه ارتيادها وهذا حسسب
الشسروحات اŸقدمة بع ÚاŸكان.
و‘ حالة Œاوز الشسخصش الذي يضسع هذا
لطار ا÷غرا‘ اÙدد
السسوار على الكاحل ل إ
ل -ه ت -ع -ط -ى إاشس -ارة ت -ن -ب -ي -ه ل -ق -اع -ة اŸراق -ب-ة
اŸتواجدة على مسستوى مركز إاعادة الÎبية
وكذا مقر اŸصسالح اÿارجية إ’عادة إادماج
اÙبوسش الذي يوجه له إانذار أاو‹.
وسسيسساهم هذا اإ’جراء علوة على السسماح
للمسستفيدين منه من متابعة حياتهم بشسكل
عادي ‘ التخفيف من ا’كتظاظ باŸؤوسسسسات
ال-ع-ق-اب-ي-ة وك-ذا ت-خ-ف-ي-ف أاع-ب-ائ-ه-ا اŸالية إا¤
جانب ترقية وحماية حقوق وحريات اأ’فراد.

وطنية لتوظيف  274طالب قاضشي

أاعلن وزير العدل حافظ اأ’ختام طيب لوح،
أاول أامسش ،بالبليدة ،عن تنظيم مسسابقة وطنية
لتوظيف  274طالب قاضسيا  ⁄يحدد تاريخها،

بهدف تعزيز قطاع العدالة باŸوارد البشسرية
’سسيما ‘ سسلك القضساة.
وسس -تشس -ك-ل ه-ذه ال-دف-ع-ة حسس-ب-م-ا أاوضس-ح-ه
الوزير خلل كلمته التي أالقاها Ãقر ›لسش
قضساء البليدة Ãناسسبة زيارة العمل التي قادته
للو’ية أاول دفعة سسيجري تكوينها باŸدرسسة
العليا للقضساء ا÷ديدة ““سستباشسر مهامها بعد
أاربعة سسنوات من التكوين عوضش ثلث سسنوات
كما كان معمو’ به سسابقا““.
ك- -م- -ا سس- -ي- -ت- -م أايضس- -ا ““م- -راج- -ع- -ة الÈام -ج
البيداغوجية والتطبيقية بشسكل جذري وهذا
وفقا للسسياسسة ا÷ديدة واŸنظومة التكوينية
للقضساة لتضساهي بذلك مثيلتها ‘ اŸدارسش
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-قضس-اء ب-ال-دول اŸت-ط-ورة““ ،أاضس-اف
الوزير.
و‘ إاطار تعزيز مهام مسساعدي العدالة
قال لوح إانه ” تعديل اŸرسسوم ÚالتنفيذيÚ
اÙددي -ن لشس -روط ا’ل-ت-ح-اق Ãه-ن-ة اŸوث-ق
واÙضسر القضسائي وبأانه سسيتم إامضساؤوهما
لجراءات
““قريبا““ من قبل الوزير اأ’ول وفقا ل إ
اŸعمول بها.
و‘ ه -ذا السس -ي -اق كشس -ف ال -وزي-ر ع-ن ف-ت-ح
مسس-اب-ق-ت Úوط-ن-ي-ت Úأايضس-ا ن-ه-اي-ة شس-ه-ر يونيو
’نتقاء موثق Úوﬁضسرين قضسائي Úلتدعيم
سس -لك مسس -اع -دي ال -ع -دال-ة م-ع ال-ع-ل-م أان ه-ذه
اŸسسابقات Œ ⁄ر منذ سسنة .2006
وي - -أات - -ي ه - -ذا اإ’ج - -راء حسسب ل - -وح لسس- -د
ا’حتياجات اŸسسجلة ‘ هذا اÛال وبلوغ
النسسب اŸعمول بها دوليا خاصسة عند العلم أان
اŸعدل اŸسسجل حاليا بالنسسبة للموثق’ Ú
يتجاوز Û 4,5موع  100أالف سساكن و4,1
ﬁضس -ر قضس-ائ-ي ل-ك-ل  100أال-ف سس-اك-ن وه-ي
نسسب ““بعيدة نوعا ما““ عن تلك اŸسسجلة دوليا
خاصسة بالدول اأ’وربية.

...و التحضشŸ Òرسشوم رئاسشي خاصص
بتأام ÚاŸنظومة اŸعلوماتية با÷زائر

كشس -ف وزي -ر ال-ع-دل ح-اف-ظ اأ’خ-ت-ام ط-يب
لوح ،أاول أامسش ،عن التحضسŸ Òرسسوم رئاسسي
خاصش بتأام ÚاŸنظومة اŸعلوماتية با÷زائر
وهذا ‘ إاطار سسياسسة العصسرنة التي مسست
ﬂتلف القطاعات Ãا فيها جهاز العدالة.
وأاوضس -ح ل -وح ع -ل -ى ه-امشش ت-دشس-ي-ن-ه Ÿق-ر
اÙكمة ا÷ديدة ببوفاريك أانه ” تشسكيل

على مسستوى ا◊كومة فريق من اıتصس‘ Ú
هذا اÛال يعمل على هذا اŸشسروع اŸتعلق
ب-ت-أام ÚاŸع-ط-ي-ات واŸن-ظ-وم-ة اŸع-ل-وم-ات-ية
بصسفة عامة با÷زائر.
و‘ سس- -ي- -اق ذي صس- -ل -ة كشس -ف ال -وزي -ر ع -ن
مواصسلة تطبيق اإ’جراءات اŸندرجة ‘ إاطار
عصسرنة جهاز العدالة ،حيث أاشسار ‘ هذا
ال -ب -اب إا ¤الشس -روع خ -لل السس -ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸقبلة ‘ اسستخراج الوثائق اÿاصسة بهذا
القطاع عن بعد.
وأاضساف لوح أان ا÷زائر Œاوزت عدة دول
‘ ›ال عصسرنة قطاع العدالة على غرار
ال -ت -وق -ي-ع اإ’ل-كÎو Êغ ÒاŸوج-ود ب-ع-دة دول
أاوروب -ي-ة ك-ف-رنسس-ا ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ال-دور ال-ك-بÒ
الذي تلعبه اأ’جهزة اŸتطورة التي تدعمت
بها ﬂتلف اŸصسالح التابعة لهذا القطاع ‘
تسسهيل العمل وتسسريع مدته.
من جهة أاخرى ،أاكد الوزير أان ا÷زائر
قطعت أاشسواطا كبÒة ‘ ›ال ترقية حقوق
اإ’نسسان وذلك عن طريق اإ’صسلحات التي
بادر بها رئيسش ا÷مهورية منذ  ،1999بحيث
ط -ب-قت ج-ل ال-ت-وصس-ي-ات واإ’قÎاح-ات ل-ل-ج-ن-ة
ال-وط-ن-ي-ة إ’صس-لح ال-ع-دال-ة ال-ت-ي شس-ارك ف-ي-ها
اıتصس - -ون م- -ن ﬁام Úوقضس- -اة وأاسس- -ات- -ذة
جامعي.Ú
و‘ هذا الصسدد ،كشسف لوح عن ا’نتهاء من
التحضسŸ Òشسروع القانون العضسوي اŸتعلق
ب- -ال- -دف- -ع ب -ع -دم ال -دسس -ت -وري -ة أام -ام ا÷ه -ات
القضسائية على أان يعرضش قريبا على ›لسش
ا◊ك - -وم - -ة ث - -م ›لسش ال - -وزراء ث- -م الŸÈان
للمصسادقة عليه.
وم -ن اŸن -ت -ظ-ر أان ي-دخ-ل ه-ذا ال-ق-ان-ون -
ال- -ذي ي -ك -ف -ل ل -ل -م -واط -ن ح -ق ال -دف -ع ب -ع -دم
ال -دسس -ت-وري-ة ك-ل-م-ا رأاى أان ح-ك-م م-ن اأ’ح-ك-ام
الذي سسيطبق على نزاعاته أاو قضساياه غÒ
دسس -ت -وري -خ -لل ال -ث -لث -ي اأ’ول م-ن السس-ن-ة
اŸقبلة ،مشسÒا ‘ هذا السسياق إا ¤التحضسÒ
لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضساة وأاسسرة
الدفاع لشسرح هذا القانون ا÷ديد.
و‘ موضسوع آاخر أاكد الوزير أانه ““’ يوجد
تشس -ري -ع ‘ ال -ع -ا ⁄ي -ع -ط -ي ا◊ق ‘ ال -ع -ط -ل
اأ’سسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلف
م -ع -ت-ق-دات-ه-ا م-ث-ل ا÷زائ-ر ال-ت-ي تضس-م-ن ح-ق
اŸع-ت-ق-د ل-ك-ل شس-خصش ي-ع-يشش ع-ل-ى أاراضس-ي-ه-ا
““نافيا““متابعة أاي شسخصش قضسائيا بخصسوصش
حرية اŸعتقد كون القانون ’ يسسمح بذلك““.
ي -ذك -ر أان ال -وزي -ر اسس -ت -ه-ل زي-ارت-ه ل-ل-و’ي-ة
ب -ت -دشس ÚاŸق -ر ا÷دي -د Ùك -م -ة ب-وف-اريك
التابعة ’ختصساصش ›لسش قضسا البليدة ليتنقل
بعد ذلك إا ¤مؤوسسسسة إاعادة الÎبية والتأاهيل
بالشسفة أاين أاشسرف على ا’نطلق الرسسمي
’سس -ت -ع -م -ال السس -وار اإ’ل-كÎو Êل-ل-م-ح-ب-وسسÚ
ك -ع -ق -وب -ة ب -دي -ل -ة ك -م -ا ق-ام ب-زي-ارة اŸصس-ال-ح
اÿارجية إ’عادة إادماج اÙبوسس Úليختتمها
بالوقوف على مهام ﬂتلف مصسالح ›لسش
قضساء البليدة.

لسسÓمية خارطة طريق بديلة ‘ ا÷زائر ،غÓم الله:
الصسÒفة ا إ

اقÎاح فتح تخصشصشات مهنية وأاكادÁية لتكوين البنكي ‘ ÚاÛال
أاك -د ع-ب-د ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه رئ-يسس اÛلسس
لول
لعلى ،أاول أامسس ‘ ،لقاء ا أ
لسسÓمي ا أ
ا إ
من نوعه بولية اŸدية ،أان فتوى الصسÒفة
لسس Ó-م -ي -ة ت -ع -ت Èخ-ارط-ة ط-ري-ق ب-دي-ل-ة
ا إ
للمؤوسسسسات البنكية ‘ ا÷زائر والتي تسسمح
لها بالنتقال نحو تنويع منتوجاتها اŸالية
والسس -ت -ف -ادة م -ن ال-ق-درات اŸال-ي-ة اŸت-وف-رة
خارج السسوق اŸالية الواسسعة التي يحتاجها
القتصساد ا÷زائري.

اŸدية :علي ملياÊ
قال الوزير السسابق للشسؤوون الدينية واأ’وقاف
‘ كلمته أاثناء أاشسغال الندوة العلمية التي عقدت
بجامعة يحي فارسش بهذه الو’ية إان ›لسسه
أاصسدر فتوى الصسÒفة اإ’سسلمية بعد اسستشسارة
واسس -ع -ة ق-ام ب-ه-ا م-ع ال-ف-ق-ه-اء وال-ع-ل-م-اء وخÈاء
ا’ق- -تصس- -اد وإاط -ارات اŸال -ي -ة وال -ب -ن -وك ،وه -ي
ا’سستشسارة التى صسدرت ‘ إاطار فتوى عامة لكل
ا÷زائري Úمن أاشسخاصش ومؤوسسسسات أ’جل الرد
ع-ل-ى أاسس-ئ-ل-ت-ه-م وغ-زارة شس-ك-وك-هم وفتح الطريق
أام -ام -ه -م م -ن أاج-ل اسس-ت-ث-م-ار أام-وال-ه-م ب-ال-ط-رق
ا◊ديثة حتى تكون عامل مسساعدا على إاحداث
تنمية اقتصسادية واسسعة مطلوبة.
وأاضس -اف غ -لم ال -ل -ه أان اÛلسش اإ’سس -لم-ي
اأ’على وبعد أان قدم هذه الفتوى للمؤوسسسسات
البنكية واŸصسرفية لتسساعدهم على مباشسرة فتح
أاكشس - -اك الصسÒف - -ة اإ’سس- -لم- -ي- -ة ال- -ت- -ي ق- -ررت
ا◊كومة فتحها انتقل إا ¤ا÷امعات وﬂابر
ال -ب -حث م -ن أاج -ل ف -ت -ح آاف-اق ج-دي-دة ل-لصسÒف-ة

اإ’سسلمية ع ÈاŸزيد من البحوث والدراسسات
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-أاسس-يسش ل-فروع دراسسات متخصسصسة
ل-ت-خ-رج إاط-ارات ب-ن-ك-ي-ة م-ت-خصسصس-ة تكون اأ’داة
التنفيذية للبنوك حتى تكون قادرة على جعل
اŸع- -ام- -لت ال -ب -ن -ك -ي -ة وف -ق م -ع -اي ÒالصسÒف -ة
اإ’سسلمية.
اعت Èرئيسش اÛلسش اإ’سسلمي اأ’على ‘
هذه اÙطة العلمية أان التوقيع على اتفاقية
تعاون ب Úجامعة يحي فارسش باŸدية و›لسسه
تعد أاول اÿطوات التنفيذية التي “كن من فتح
›ا’ت واسس- -ع- -ة وت- -وف Òاآ’ل- -ي- -ات اŸط- -ل -وب -ة
Ÿسس -اع -دة ال -ب -ن -وك ع -ل-ى م-ب-اشس-رة اŸع-ام-لت
اŸالية وفق معاي ÒالصسÒفة اإ’سسلمية.
‘ شسق آاخر ’ يقل أاهمية أاكد مدير جامعة
اŸدية د .حميدي يوسسف على ضسرورة تثمÚ
اتفاقية الشسراكة ب Úهيئة اÛلسش اإ’سسلمي
اأ’على وا÷امعة ،مشسددا على أاهمية تعزيز هذا
ال- -ت- -ع- -اون م- -ن خ- -لل ›م -وع -ة م -ن اأ’ع -م -ال
واŸبادرات اŸشسÎكة من أاجل ترقية الصسÒفة

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

اإ’سس -لم -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ،تضس -اف إا› ¤م-وع-ة
اأ’نشسطة التي بادرت بهذه هذه ا÷امعة من
بينها دار اŸقاو’تيه التي يشسرف عليها الدكتور
عمر هارون.
أاشس- -ار ح- -م- -ي- -دي أان خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق ه- -ذه
ا’ت- -ف- -اق- -ي- -ة اÈŸم- -ة ب ÚاÛلسش اإ’سس -لم -ي
اأ’ع- -ل- -ى وج- -ام- -ع- -ة اŸدي -ة ت -ه -دف إا ¤ت -ب -ادل
اŸنشس -ورات ،ال -ت -ج -ارب واŸع-ل-وم-ات ال-ع-ل-م-ي-ة،
ا◊ث ع- -ل- -ى ال- -ت- -ع- -اون ‘ ت- -ن- -ظ- -ي- -م ﬂت- -ل- -ف
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ع-ل-م-ي-ة وف-ق-ا أ’ه-م-ي-ت-ه-ا ب-النسسبة
للطرف ،ÚاŸشساركة ‘ ترجمة الكتب العلمية
واŸق -ا’ت ،سس -ع -ي ال -ط -رف Úإا ¤إا‚از ب -ح-وث
علمية مشسÎكة ‘ اÛا’ت العلمية التي تهّم
ك -ل م -ن -ه -م -ا ،مسس-اه-م-ة ك-ل ال-ط-رف-ان ‘ نشس-ر
اأ’نشس-ط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة لشس-ري-ك-ه ‘ ا’ت-ف-اق-ي-ة ع-ل-ى
م -وق -ع -ه اإ’ل -كÎو ،Êإاع-لم ك-ل ط-رف لشس-ري-ك-ه
ب -ال-ب-ح-وث وال-دراسس-ات ال-ت-ي Œري-ه-ا اŸؤوسسسس-ة
واŸنشسورات الصسادرة عنها.
وتوجت هذه الندوة التي شسارك فيها كل من
ال - -دك- -ت- -ور ﬁم- -د ب- -وج- -لل عضس- -و ب- -اÛلسش
اإ’سسلمي اأ’على واأ’سستاذ سسليمان بوفاسسة من
ج -ام -ع -ة اŸدي -ة ب -اإ’ع -لن ع -ن ›م -وع -ة م -ن
اŸشس -اري -ع اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي-ة ع-ل-ى رأاسس-ه-ا اع-ت-م-اد
الطرفŸ Úلتقى دو‹ دوري حول آافاق الصسÒفة
اإ’سسلمية ،مع فتح تخصسصسات مهنية وأاكادÁية
لتكوين البنكي ‘ ÚالصسÒفة اإ’سسلمية ،العمل
ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ق-روضش اإ’سس-لم-ي-ة وف-ق ﬂتلف
الصس - -ي - -غ Ÿراف - -ق - -ة الشس - -ب - -اب ‘ مشس - -اري - -ع - -ه
اŸقاو’تية.
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لعادة اإدماج اŸفصسولÚ
لضسراب وتوجيه تعليمات إ
بعد توقيف ا إ

بن غÈيت تسشتقبل ‡ثلي ““كنابسشت““ غدا

تÎأاسس وزي- -رة الÎب- -ي- -ة ال- -وط -ن -ي -ة
ن - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،غ - -دا ،أاول ل- -ق- -اء
يجمعها Ãمثلي ““كنابسست““ بعد توقيف
لرب -ع -اء اŸاضس -ي،
لضس- -راب اŸف- -ت- -وح ،ا أ
ا إ
وف -ق م -ا أاع -ل -ن ع-ن-ه مسس-تشس-اره-ا ﬁم-د
لخÒ
شسايب دراع تا .Êفيما يÎأاسس ا أ
ل -ق -اء م -ع ك -ل ال -ن -ق -اب-ات ح-ول ال-ق-ان-ون
لسساسسي يوم  07مارسس.
ا أ

فريال بوششوية
ب -ع -د ات -خ -اذ ق -رار ي-قضس-ي ب-ت-وق-ي-ف ا◊رك-ة
ا’حتجاجية التي دعت إاليها نقابة ““الكنابسست““،
وال -ت -ي تسس -ب -بت ‘ شس -ل ق-ط-اع الÎب-ي-ة وت-خ-ل-ف
التلميذ عن دروسسهم ،بعد دخول اأ’سساتذة ‘
إاضسراب مفتوح ،تنطلق مطلع هذا اأ’سسبوع جولة
مفاوضسات تشسرف عليها وزير الÎبية الوطنية
شس- -خصس -ي -ا ،ال -ت -ي ك -انت ق -د دعت إا ¤ت -وق -ي -ف
اإ’ضس -راب ’سس -ت -ئ-ن-اف ا◊وار ،ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
معا÷ة اإ’شسكاليات اŸطروحة بطريقة جذرية،
Ãا Áكن من اسستكمال السسنة الدراسسية ‘ جو
من الهدوء.
وكانت الوزيرة الوصسية نورية بن غÈيت ،قد
أاكدت ‘ عدة مناسسبات اسستعدادها Ùاورة
اÙتج ،Úلكن طلبت منهم باŸقابل اسستئناف
العمل موازاة مع التفاوضش ،غ Òأان طلبها قوبل
ب- -ال- -رفضش و“سسك ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ال -ن -ق -اب -ة
الوحيدة ،التي  ⁄توقع على ميثاق وزارة الÎبية
الوطنية باإ’ضسراب ،غ Òأان اسستئناف العمل بدءا
من اÿميسش اŸاضسي ،فتح اÛال ›ددا أامام

انفراج ‘ الوضسع ،يؤوشسر عليه قبول ا÷لوسش إا¤
طاولة ا◊وار ›ددا.
واسس -ت -ن -ادا إا ¤ت -وضس -ي -ح-ات مسس-تشس-ار وزي-رة
الÎبية الوطنية ﬁمد شسايب دراع تا ،Êفإان
ات -خ -اذ ق -رار ت -وق -ي -ف اإ’ضس-راب رج-ح ال-ت-ح-ل-ي
با◊كمة ،جازما أان الوزارة من جهتها –Îم
قاعدة القوان ،Úومن هذا اŸنطلق اتخذت كل
إاج-راءات ل-ت-ه-دئ-ة ال-وضس-ع ‘ ،م-ق-دم-ت-ه-ا إاع-ادة
إادماج اأ’سساتذة اŸفصسول ،Úوطلب من اأ’سساتذة
الذين وصسلتهم إاشسعارات إايداع طعون ،لتسسهيل
عملية إادماجهم ،ويقدر عددهم بو’ية البليدة
.420
وسسيشسارك ‘ لقاء الغد برئاسسة بن غÈيت،
‡ثلو اŸكتب الوطني وكذا اŸكتبان الو’ئيان
ل-و’ي-ت-ي ال-ب-ل-ي-دة وب-ج-اي-ة ل-ن-ق-اب-ة ““ال-ك-ن-ابسست““،
وسس -ي -ت -م ب -حث ا’نشس -غ-ا’ت اŸط-روح-ة وح-ل-ه-ا
بشسكل نهائي ،ووفق ما أاكد شسايب دراع على
أامواج ““اإ’ذاعة““ فقد ” التكفل بـ  90باŸائة من
اŸطالب ،وتوقف عند اŸطلب اŸتعلق بطب
العمل الذي كان ـ حسسبه ـ حلما ‘ العام ،2014
إا’ أانه أاصسبح اليوم واقعا.

دعا إا ¤اسستعمالها ‘ ﬁاربة التطرف والطائفية ،عيسسى:

األئمة مدعون لÓسشتفادة من مواقع التواصشل
الجتماعي ‘ نششر مبادئ اإلسشÓم

لوقاف
دع-ا وزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ﬁم- - -د ع- - -يسس- - -ى ،أاول أامسس ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،أائ -م-ة اŸسس-اج-د إا ¤اسس-ت-غÓ-ل
التكنولوجيات ا◊ديثة ومواقع التواصسل
الج-ت-م-اع-ي Ùارب-ة التطرف والطائفية
لسسÓم ا◊قة.
ونشسر مبادئ ا إ
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ‘ ك -ل -م -ت -ه خ -لل ل -ق-اء م-ع
مسسؤوو‹ القطاع وأائمة اŸسساجد أان اÛتمع
ا÷زائري ““يحتاج إا ¤خطاب تربوي وتوعوي
م -ع -ت -دل ي -رسس -خ حب ال -وط -ن ل -دى ا÷زائ -ريÚ
وتذكÒهم بنعمة اإ’سستقرار خاصسة وأان ا÷زائر
عاشست خلل سسنوات التسسعينات مرحلة صسعبة““
داعيا اأ’ئمة إا ¤اسستغلل -فضسل عن اÿطاب
اŸسس -ج -دي -فضس -اءات ال -ت -واصس -ل اإ’ج-ت-م-اع-ي
خاصسة وأان  33باŸائة من ا÷زائري Úيرتادون
موقع التواصسل اإ’جتماعي /فايسسبوك /أاي ما
يعادل  14مليون جزائري حسسب اإ’حصسائيات
اأ’خÒة.
وشس- -دد ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ضس -رورة أان ت -خصسصش
صس -ف -ح -ات –م -ل اسس -م اŸسس-ج-د ت-ك-ون Ãث-اب-ة
““قلع““ لرد الدعوات اŸوجهة للجزائري““ Úمن
ك -راه-ي-ة وح-م-ل السس-لح وال-ت-قسس-ي-م وال-ط-ائ-ف-ي-ة
واإ’◊اد ال -ت -ي ت -بث ب -ق -وة وب -ط -ري -ق -ة دق -ي -ق -ة
وب -ع -ن-اوي-ن ﬂت-ل-ف-ة““  -داع-ي-ا ا’ئ-م-ة إا““ ¤نشس-ر
خطب وآاراء موحدة حول قضسايا اأ’مة““.
وحذر ‘ هذا اإ’طار من حملت ““الطائفية
ال -ت -ي تسس -ت -ه -دف ا÷زائ-ري Úوك-ذا م-ن ا◊رك-ة
اإ’◊ادية التي باتت –مل اسسم ا◊داثة حيث
وصس -لت ه -ذه ا◊م -لت إا ¤ال -تشس -ك -يك ب -ال-ث-ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي-دة ورم-وزه-ا وب-ا’سس-ت-ق-لل
وبإا‚ازات الدولة وقراراتها““.

من جهة أاخرى ،نفى الوزير صسدور فتاوى
–رم ا◊رقة أاو اإ’ضسراب ،قائل إانه ““و’ إامام
من ا’ئمة أافتى بذلك““.
و‘ رده ع -ن سس -ؤوال ل-لصس-ح-اف-ة ح-ول ت-ن-ظ-ي-م
الفتوى با÷زائر ،قال الوزير إان ““موضسوع الفتوى
ي -ح-ت-اج إا ¤ت-ن-ظ-ي-م وذلك ب-إانشس-اء ›م-ع ال-ف-ق-ه
ا÷زائ- -ري وال- -ذي سس- -يسس- -م- -ح ب -ال -قضس -اء ع -ل -ى
الفوضسى ‘ الفتوى سسواء ‘ الفضساء العادي أاو
‘ وسسائل اإ’علم اŸرئية واŸسسموعة أاو ‘
ذهن ا÷زائري.““Ú
وب -خصس-وصش م-نصسب م-ف-ت-ي ا÷م-ه-وري-ة ق-ال
الوزير إان اŸوضسوع متعلق برئيسش ا÷مهورية،
مشسÒا إا ¤أان الوزارة تصسدر فتاوى فردية أاما
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي تصس-در ف-ت-وى ل-ل-ج-زائ-ري Úج-م-ي-عا
فتتمثل ‘ اÛلسش اإ’سسلمي اأ’على.
وبشسأان تكلفة ا◊ج Ÿوسسم  2018أاكد أانها
سس -ت -ع -رضش ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة اأ’سس-ب-وع اŸق-ب-ل م-ع
موافقة رئيسش ا÷مهورية على التكلفة التي يتم
–ديدها من طرف الوزارة بالتعاون مع الديوان
الوطني للحج والعمرة.

بسسبب عدم اكتمال مهمة الديوان ،ميهوبي:

منح وكالة اإلششعاع الثقا‘ مهمة تنششيط قاعات السشينما
أاع -ل -ن وزي -ر ال -ث -ق -اف-ة
ع -زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،أاول
أامسس ،با÷زائر ،عن منح
ال- - -وك- - -ال - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
Óشس -ع -اع ال-ث-ق-ا‘ م-ه-م-ة
ل -إ
““م- -ع- -اي- -ن -ة““ و«ت -نشس -ي -ط““
ق- -اع- -ات السس- -ي- -ن -م -ا ب -دل
الديوان الوطني للثقافة
لعÓم.
وا إ
وق- -ال م- -ي- -ه -وب -ي  -ع -ل -ى
هامشش افتتاح قاعة عرضش
لف -لم ب -اŸرك -ز ال -وط -ن-ي
ل -أ
للسسينما والسسمعي البصسري-
أان تكليف الوكالة سسببه ““عدم
اك -ت -م -ال““ م-ه-م-ة ال-دي-وان ‘
هذا اÛال ،خصسوصسا وأان
وظ -ي -ف -ت -ه ال -رئ-يسس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق
Ãج - -ا’ت أاخ- -رى كـ ““تسس- -يÒ
اŸهرجانات““.

كما أاعلن أان اجتماعا آاخر
سسيبحث ““بعد أاسسبوع““ كيفية
تنشسيط هذه القاعات الذي
ح -دده-ا ب-ح-وا‹ ““ 80قاعة““
›ه- -زة ب- -وسس- -ائ- -ل ال -ع -رضش
ال- -ت- -ق -ل -ي -دي وع““ Èدي سس -ي
بي““.
وأاضساف الوزير أان الوكالة

سس - -ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ““ت- -وق- -ي- -ع
اتفاقيات مع موزعي اأ’فلم
‘ ب -ل -دان أاوروب-ي-ة وع-رب-ي-ة““
من أاجل ا◊صسول على أافلم
ج -دي -دة ب -ه-دف ع-رضس-ه-ا ‘
ال-ق-اع-ات ك-م-ا سس-ت-ع-م-ل ع-لى
““تكوين ﬂتصس Úمهني‘ ““Ú
تسسيÒها.
ول - -فت م- -ي- -ه- -وب- -ي إا ¤أان
اأ’ول- - -وي- - -ة ‘ تسس- - -ي Òه - -ذه
القاعات سستكون لـ ““النوادي
السس -ي -ن-م-ائ-ي-ة““ ع Èال-و’ي-ات
““ب -ع -د م -ن -ح -ه -م ت -ك-وي-ن-ا““ ‘
اÛال ،م -ؤوك -دا أان ق -ط-اع-ه
““سس -ي -ف -رضش““ ع -ل -ى ﬂرج-ي
اأ’فلم التي تدعمها وزارة
ال- -ث -ق -اف -ة ت -ق -د Ëع -رضس -ه -ا
اأ’و‹ ““ب - - -ا÷زائ - - -ر ول - - -يسش
خارجا““.

السشبت  03مارسس  2018م
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

»æWh
‘ عيدهم ألعاŸي

أأبوأب مفتوحة على أ◊مأية أŸدنية بعنأبة

@ أعتماد سشياسشة وقائية للتقليل من أحتمال وقوع ألكوأرث
’من وحماية أŸوأطن من كل أıاطر
@ غرسس أ أ
أششرف وأ‹ و’ية عنابة ﬁمد سشلما ،Êأول أمسس أÿميسس ،على أ’حتفا’ت ألرسشمية لليوم ألعاŸي للحماية أŸدنية ،حيث ” تنظيم أبوأب مفتوحة على هذه ألهيئة
وألتعريف بتخصشصشات أ◊ماية أŸدنية وإأبرأز دورها ‘ أÛتمع ،كما ” تقد Ëحوصشلة عن ألنششاطات ألتي تقوم بها ‘ ﬂتلف بلديات ألو’ية..

عنابة :هدى بوعطيح

أاكد اŸدير الؤ’ئي للحماية اŸدنية بعنابة
أان ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ه -ذا ال-ي-ؤم ال-ع-اŸي ت-أات-ي م-ع
دخؤل دسشÎة ا◊ماية اŸدنية قيد التنفيذ ،ما
يتطلب غرسس اأ’من وحماية اŸؤاطن من كل
اıاطر التي –يط به ،وقال إان تقدمها يعتمد
على مدى حماية اŸؤاطن Úو‡تلكاتهم ،و’
يأاتي ذلك إا’ من خÓل اأ’حكام القانؤنية التي
تهدف إا ¤حماية اأ’رواح.
وأاشش -ار إا ¤اإ’سشÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت-ي ان-ت-ه-ج-ت-ه-ا
ا÷زائ -ر م-ن خÓ-ل ف-ئ-ات-ه-ا ال-ؤط-ن-ي-ة ،واع-ت-م-اد
ال -نصش -ؤصس ال -ق -ان -ؤن -ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ؤق-اي-ة م-ن
اأ’خ- -ط- -ار ال- -كÈى ،وتسش -ي Òال -ك -ؤارث ‘ إاط -ار
التنمية اŸسشتدامة ،والتي تهدف كلها إا ¤حماية
اأ’ششخاصس واŸمتلكات ،مششÒا ‘ سشياق حديثه
إا ¤أان ا◊ماية اŸدنية عرفت قفزة نؤعية على
جميع اأ’صشعدة ،ما كان لها أان تتحقق لؤ’ إارادة
وعزم رجال وأابناء هذا القطاع ا◊سشاسس ،ومن
ورائ -ه-م ال-ق-ي-ادة ال-رشش-ي-دة إ’ط-ارات-ه-ا اŸرك-زي-ة
واÙلية ،إا ¤جانب دعم السشلطات العمؤمية.
وأاب -رز اŸدي -ر ال -ؤ’ئ-ي اŸك-تسش-ب-ات ال-ت-ي ”
–قيقها من وسشائل مادية حديثة ،وŒهيزات
ن -ؤع -ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ،وت-ؤفÒ

وسشائل بششرية متميزة متخصشصشة ،جعلهم يؤؤدون
مهامهم بكل احÎافية وإاخÓصس ،مضشيفا بأانهم
يسشعؤن إا ¤اعتماد سشياسشة وقائية تهدف إا¤
التقليل من احتمال وقؤع اأ’خطار ،باتخاذ كل
اإ’ج -راءات وال -ت -داب Òال -ؤق -ائ-ي-ة ،مششÒا إا ¤أان
ا÷هؤد تبقى متؤاصشلة قصشد –سش Úاأ’داء من
خ Ó-ل تسش -ط Òب -رام -ج تسش -م -ح ب -ت -ط-ؤي-ر ق-ط-اع
ا◊ماية اŸدنية.

...و بتمÔأسست :برأمج جوأرية ÿلق ثقأفة وقأئية وسسط أÛتمع أŸدÊ

أاكد العقيد مصشطفى ششعبان مدير ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ب -ت -مÔاسشت ،خ Ó-ل اإ’ح -ت-ف-ال ب-ال-ي-ؤم
ال -ع -اŸي ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،اŸصش-ادف ل-ل-ف-ا—
مارسس من كل سشنة ،أان ا◊ماية اŸدنية تششهد
عصش -رن -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ب -فضش -ل ال -ؤسش -ائ-ل اŸادي-ة
والبششرية اŸسشخرة من طرف الدولة ،والÈامج
التكؤينية اŸسشطرة ضشمن اإ’تفاقيات الدولية ‘
›ال ال- -رسش -ك -ل -ة ،وإاك -تسش -اب اÈÿة ومسش -اي -رة
التطؤر التكنؤلؤجي ،يضشاف إاليها برامج جؤارية
من خÓلها يتم اإ’ندماج وسشط اÛتمع اŸدÊ
ÿلق ثقافة بيئية.
صشرح مدير ا◊ماية اŸدنية بالؤ’ية ،ضشمن
الفعالية التي جاءت طبعتها لهذه السشنة –ت
ششعار ““ ا◊ماية اŸدنية واŸؤؤسشسشات الؤطنية
ضشد الكؤارث ““ أان اŸدير العام للحماية اŸدنية
ح-رصش-ا م-ن-ه ،ع-ل-ى خ-ل-ق ث-ق-اف-ة ب-ي-ئ-ي-ة ج-ؤارية،
إاسشتحدث سشنة  2010مششروع مسشعف لكل عائلة،

‡ا سشمح بتكؤين  715مسشعف متطؤع بؤ’ية
“Ôاسشت ،و أازيد من  100أالف ع Èكامل الÎاب
ال -ؤط -ن -ي ،ل -ت -ك -ريسس ال-ث-ق-اف-ة ال-ؤق-ائ-ي-ة ،وال-ت-ي
سشاهمت ‘ مسشاعدة ا◊ماية اŸدنية ‘ الكثÒ
من التدخÓت قبل وصشؤلهم.
أاضشاف العقيد مصشطفى ششعبان أان ا◊ماية
اŸدنية وبفضشل خÈتها التي تتحلى بها جعلت
منها عضشؤا ناششطا ضشمن  50دولة ‘ العا⁄
م-ت-حصش-ل-ة ع-ل-ى شش-ه-ادة “إان-زراك““ ال-ت-ي “ن-ح-ها
ال-ه-ي-ئ-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ل-لدول التي
تتؤفر فيها الششروط للتدخل ع Èأانحاء العا،⁄
والدولة الثانية إافريقيا التي –صشلت على هذه
الششهادة.
هذا و” على هامشس اإ’حتفال تكر Ëبعضس
أافراد سشلك ا◊ماية ،وكذا اŸتفؤق ‘ Úبعضس
الدورات الرياضشية التي نظمت باŸناسشبة.

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود

...و أحتفألت بعيد مÓئكة أألرضس بأŸدية
أح- -ت- -فت ألسش- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي -ة ب -و’ي -ة
أŸدية ،صشبيحة أول أمسس ،باليوم ألعاŸي
للحماية أŸدينةÃ ،قر ألوحدة ألرئيسشة
ل -ل -ح -م-اي-ة أŸدن-ي-ة– ،ت شش-ع-ار““أ◊م-اي-ة
أŸدن -ي -ة وأŸؤوسشسش -ات أل -وط -ن -ي -ة م -ن أج -ل
تسشي Òفعال للكوأرث““.

أŸدية :علي ملياÊ

أاششرف ﬁمد مرزوقي اأ’م Úالعام للؤ’ية،
برفقة رئيسس اÛلسس الششعبي الؤ’ئي ،نؤاب
الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه ،السش-ل-ط-ات اŸدن-ية ،اأ’منية
والعسشكرية واŸديرون التنفيذيؤن ،على فعالية
إاح -ي -اء ه -ذا ال -ي -ؤم ال -ع-اŸي ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
الهادف إا ¤غرسس ثقافة السشÓمة ‘ السشلؤك
ال -ي -ؤم -ي ل -ل-م-ؤاط-ن و–سش-يسس ا÷م-ي-ع ب-اŸه-ام
اإ’نسشانية النبيلة والدور الفعال الذي يقؤم به

إاطارات وأاعؤان ا◊ماية اŸدنية من أاجل إانقاذ
ح-ي-اة اأ’شش-خ-اصس وح-م-اي-ة اŸم-ت-ل-كات اÿاصشة
والعامة إا ¤جانب إابراز الدور الكب Òالذي يلعبه
‘ مؤاجهة اأ’زمات والكؤارث.
ششهدت هذه ا’حتفالية حزمة متنؤعة من
ال-نشش-اط-ات أاه-م-ه-ا تشش-غ-ي-ل ا÷ناح البيداغؤجي
بهذه الؤحدة الرئيسشية والذي سشيتم عÈه تأاطÒ
وتكؤين أاعؤان ا◊ماية اŸدنية ‘ العديد من
الفروع البيداغؤجية والتي تسشاعدهم ‘ تأادية
مهامهم بفعالية من خÓل اأ’خذ بع Úا’عتبار
ا÷ؤانب ال-ع-دي-دة ل-ل-ك-ؤارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ك-ما ”
ت -ق -ل -ي -د ال -رتب وت -ك -ر Ëال -ف-ائ-زي-ن ‘ ﬂت-ل-ف
الرياضشات ،وتكر Ëكل من وا‹ الؤ’ية ورئيسس
اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي ال- -ؤ’ئ- -ي واأ’م Úال- -ؤ’ئ -ي
للمنظمة الؤطنية للمجاهدين.

...وبتلمسسأن ترقية  4أعوأن وتكر ËعأئÓت ضسحأيأ ألوأجب أŸهني

أشش -رف وأ‹ و’ي -ة ت -ل -مسش -ان ع -ل -ي ب-ن
ي-ع-يشسÃ ،ن-اسش-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-حماية
أŸدن -ي -ة أŸصش -اف ل-ل-ف-ا— م-ارسس ،أل-ذي ”
’سشبوع بدأر ألثقافة عبد
تنظيمه نهاية أ أ
ألقادر علولة ،على حفل ترقية وتكرË
أع-وأن أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة وع-ائÓ-ت ضشحايا
أل - -وأجب م - -ن ذأت أل - -ق- -ط- -اع أعÎأف- -ا Ãا
قدموه للوطن.
فبعد Œؤل وا‹ الؤ’ية ‘ معرضس ا◊ماية
اŸدنية الذي نظم باŸناسشبة ’طÓع ا÷مهؤر
على أادوات ووسشائل اإ’نقاذ اŸسشتعملة من قبل
ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ” ،ت- -رق- -ي- -ة اÓŸزم اأ’ول
عبؤدي جميلة إا ¤نقيب ،كما ” ترقية الرقيبÚ
عبؤ يحي وحماد عبد القادر إا ¤رتبة مسشاعد،

‘ ح ” Úترقية العريف هاجي نذير إا ¤رتبة
رقيب.
من جانب آاخر ” تكر ËعائÓت ضشحايا
ال- -ؤاجب ال- -ذي- -ن واف -ت -ه -م اŸن -ي -ة وه -م ي -ؤؤدون
واجبهم ،يتقدمهم العؤن إاكني مصشطفى ذو 30
ربيعا الذي وافته اŸنية غرقا وهؤ يهم بإانقاذ
ب -عضس اŸصش -ط -اف Úم -ن غ -رق وشش -يك بشش -اط-ئ
مسش -ك -اردة Ãرسش -ى ب -ن م -ه -ي-دي ي-ؤم 12جؤيلية
 2015والعؤن ترفاسس إابراهيم الذي تؤ‘ بسشكته
قلبية وهؤ يؤؤدي واجبه بؤحدة ا◊ماية اŸدنية
ب-ال-رمشش-ي ،ق-ب-ل أان ت-خ-ت-ت-م ا’ح-ت-فا’ت بتكرË
وا‹ الؤ’ية على اÛهؤدات اŸبذولة ‘ سشبيل
تطؤير الؤ’ية.

تلمسسان ﬁمد بن ترأر

من جانب أاخر ششهد ا’حتفال باليؤم العاŸي
ل -ل -ح -م -اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ع-ن-اب-ة ب-حضش-ؤر السش-ل-ط-ات
العسشكرية واŸدنية وإاطارات مديرية ا◊ماية
اŸدنية تنظيم أابؤاب مفتؤحة على هذا القطاع
وت -ق -ريب اŸؤاط -ن م -ن -ه ،فضش  Ó-ع -ن ال-ت-ع-ري-ف
Ãخ -ت -ل-ف ت-خصشصش-ات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة وإاب-راز

دورها ،مع تقد Ëحؤصشلة عن النششاطات التي
تقؤم بها ‘ ﬂتلف بلديات الؤ’ية ،على غرار
ت- -ق- -د Ëاإ’سش -ع -اف -ات ل -ل -م -رضش -ى ون -ق -ل -ه -م إا¤
ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة باŸسشتششفيات واŸراكز
الصش- -ح- -ي- -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤إاسش -ع -اف اŸصش -اب‘ Ú
حؤادث اŸرور وا’ختناقات بالغاز.
كما ” باŸناسشبة عرضس فيلم قصش ÒيÈز
مهام سشلك ا◊ماية اŸدنية ،واأ’جهزة اŸتطؤرة
التي حصشلت عليها –ت قيادة فخامة رئيسس
ا÷م -ه -ؤري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،وشش-ه-دت
ا’ح -ت -ف-ا’ت ت-ؤزي-ع ا÷ؤائ-ز ع-ل-ى ال-ف-ائ-زي-ن ‘
ﬂتلف الرياضشات من أاعؤان ا◊ماية اŸدنية..
و ⁄ي -ف -ؤت اŸسش -ؤؤول -ؤن ف -رصش -ة ت -ك -ر Ëشش-ه-ي-د
الؤاجب الؤطني الششاب ““زكريا طرششي““ الذي
ق -دم ح -ي -ات-ه أ’ج-ل إان-ق-اذ اآ’خ-ري-ن ،ح-يث ت-ؤ‘
الصشائفة اŸاضشية وهؤ يؤؤدي واجبه اŸهني.
اأ’بؤاب اŸفتؤحة عرفت تقد Ëحصشيلة حؤل
نشش -اط -ات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة لسش-ن-ة  ،2017ح -يث
سشجلت  2807تدخل ‘ ›ال حؤادث اŸرور،
أاسشعفت  1620جريح ،وتدخلت ‘  25وفاة ،كما
سشجلت  4410تدخل ‘ ›ال ا◊رائق ،حيث
أاج - -لت  44مصش - -اب- -ا وح- -ال- -ة وف- -اة ،و‘ ›ال
اإ’سش -ع -اف-ات واإ’جÓ-ءات ق-دمت  16309تدخل
منها  143جريح 16753 ،مريضس و 370وفاة.

...و Ãيلة :مركز متقدم للتدخل وألطوأرئء بسسد بني هأرون
كششف ،نهار أمسس ،أŸدير ألعام للحماية
أŸدن- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة م- -ي- -ل- -ة ،ع- -ل- -ى ه- -امشس
أ’حتفال باليوم ألعاŸي للحماية أŸدنية
بدأر ألثقافة مبارك أŸيلي ،عن تسشجيل
إأ‚از مشش -روع م -رك -ز م -ت -ق -دم ل -ل -ح-م-اي-ة
أŸدنية على ضشفاف سشد بني هارون بلغت
وتÒة ت -ق -دم أشش -غ -ال -ه  70ب-اŸائ-ة وأل-ذي
ي- -ت -وق -ع أسش -ت Ó-م -ه ““خ Ó-ل أل -ع -ام أ÷اري
.““2018

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

وسشيزود هذا اŸركز وفقا لنفسس اŸسشؤؤول
ب- -ؤسش- -ائ -ل بشش -ري -ة م -ث -ل ال -غ -ط -اسش› Úه -زي -ن
ب-ال-ؤسش-ائ-ل ( 4م -ؤج -ؤدي-ن ح-ال-ي-ا و ‘ 4ط - -ؤر
التكؤين) وأاعؤان آاخرين إا ¤جانب معدات مادية
م Ó-ئ -م -ة م -ن أاه-م-ه-ا ال-زوارق اŸط-اط-ي-ة ال-ت-ي
Áكنها بلؤغ نقاط ا◊ؤادث اŸبلغ عنها على
اŸسش- -اح- -ة الشش- -اسش- -ع- -ة ل -لسش -د وذلك ‘ أاوق -ات
““قياسشية““.
وتتمثل مهمة هذه الؤحدة ا÷ديدة ‘ ضشمان
حماية اŸصشطاف ÚواŸؤاطن Úالذين يقÎبؤن
من مياه السشد من خÓل تقريب وسشائل التدخل
م -ن ن -ق -اط ا◊ؤادث ال -ط-ارئ-ة ول-ط-اŸا شش-ك-لت
م -ه -ام ال-ت-دخ-ل Ãن-ط-ق-ة ه-ذا السش-د م-ن-ذ 2004
اه -ت -م -ام السش -ل-ط-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى
اÙل -ي وك -ذا ف-رق ال-ت-دخ-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة والسش- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة خ- -اصش- -ة م -ع
ت- -زاي- -د ح -ا’ت غ -رق الشش -ب -اب اŸق -ب -ل Úع -ل -ى
السشباحة بهذا الؤسشط اŸائي خÓل مؤسشم ا◊ر
والتي عادة ما تنتهي بحؤادث مأاسشاوية.
و–صش -ي مصش -ال -ح ك -ل م-ن ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
والؤكالة الؤطنية للسشدود سشنؤيا وقؤع ما ب6 Ú
إا 8 ¤ح-ا’ت غ-رق ب-ف-ع-ل اŸغ-ام-رة ب-السش-باحة
ب -ع -رضس م -ي -اه ه-ذا السش-د اŸم-ت-د ع-ل-ى  35كلم
بحؤضس تزيد مسشاحته عن  5آا’ف هكتار ،ما
يضشمن ‚اعة التدخل كما قال اŸقدم مرباح.
التدخل ع Èالطرق الÈية اÛاورة للسشد
يسشتغرق وقتا طؤي Óوعادة ما يسشتغرق التدخل
على الطرق الÈية اÛاورة للسشد إاثر اإ’بÓغ

عن حا’ت غرق وقتا طؤي ‘ Óالتنقل وهؤ ما ’
يسشاعد على القيام بإاسشعافات سشريعة لضشحايا
ه -ذه ا◊ؤادث ك -م -ا ك -ان يسش -ت -ن -ج-د ‘ السش-اب-ق
بغطاسش Úمن جيجل وسشكيكدة.
وإا ¤جانب هذه اŸهمة اأ’سشاسشية للمركز
اŸتقدم للحماية اŸدنية اŸتؤاصشل إا‚ازه فإان
له حسشب نفسس اŸسشؤؤول -مهمة ثانية تكمن ‘
ضشمان التدخÓت على الطريق الؤطني رقم 27
ب Úالقرارم قؤقة  -جيجل اŸعروف بكثافة
حركة اŸرور وحؤادث السش ÒاÿطÒة وذلك
بدعم من الؤحدة الثانية للقرارم قؤقة القريبة.
ولتعزيز قدرات التدخل القريبة من حؤضس
السشد وكذا ‡ارسشة باقي مهام ا◊ماية اŸدنية
با÷هة تناهز وتÒة اأ’ششغال Ãششروع الؤحدة
ال -ث -ان -ؤي -ة ا÷اري إا‚ازه -ا Ãن -ط -ق -ة ف -رضش -ؤة
بسشيدي مروان اŸطلة على السشد  70باŸائة
أايضش -ا ،ك-م-ا ت-ت-ؤاصش-ل اأ’ع-م-ال ب-ال-رواشش-د ل-ب-ن-اء
وحدة ‡اثلة وكلها مرششحة لتدخل حيز اÿدمة
““خÓ- -ل ال -ع -ام ا÷اري  .““2018وتضش -م ا◊م -اي-ة
اŸدنية Ãيلة ششبكة قؤامها  14وحدة تدخل
تضشم نحؤ  900مسشتخدم ب Úأاعؤان وإاطارات إا¤
جانب تسشجيل تقدم كب ‘ Òنؤعية التجهيزات
العملية والطبية ا◊ديثة.

العدد

17582

07

..وبأŸسسيلة ت أكيد على ألتكوين
وإأشسرأك أŸؤوسسسسأت ألوطنية
للحد من ألكوأرث ألطبيعية
أاح-يت ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-اŸسش-ي-ل-ة ،نهاية
اأ’سش- -ب- -ؤع ،ا’ح -ت -ف -ا’ت اıل -دة ل -ع -ي -ده -ا
العاŸي اŸصشادف للفا— مارسس من كل سشنة،
–ت شش -ع -ار ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة واŸؤؤسشسش-ات
ال -ؤط -ن -ي -ة م -ن أاج -ل تسش -ي Òف-ع-ال ل-ل-ك-ؤارث،
ب›Èة ال- -ع- -دي -د م -ن اأ’نشش -ط -ة اıت -ل -ف -ة
وان -ت -ه -اج اسشÎاŒي -ة ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى إاشش-راك
اÛت - -م- -ع اŸد ÊواŸؤؤسشسش- -ات ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة
وتكؤين اŸسشعف Úمن أاجل اŸششاركة ‘ ا◊د
من الكؤارث الطبيعية.
” ب-ال-ؤح-دة اŸرك-زي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة
باŸسشيلة ،إاطÓق عدة أانششطة ﬂتلفة من
قبل وا‹ الؤ’ية على رأاسشها تسشمية الؤحدة
ب -اسش-م الشش-ه-ي-د دغ Úع-ل-ي اŸسش-م-ى ال-ع-ق-ي-د
لطفي وتدشش Úتدشش Úا÷ناح البيداغؤجي
والعيادة الطبية بنفسس الؤحدة وتقليد بعضس
الرتب وتكر Ëالفائزين ‘ اŸسشابقة الثقافية
والرياضشية واŸؤظف ÚاŸتقاعدين ‘ سشلك
ا◊ماية اŸدنية وتسشليم ششهادات مسشعف لكل
أاسشرة دفعة أاو 2018 ¤الذين تلقؤا تكؤين
ن- -ظ- -ري وت- -ط -ب -ي -ق -ي ‘ ›ال اإ’سش -ع -اف -ات
اأ’ولية.
أاكد اŸكلف باإ’عÓم ““ بÓل نعجي ““ ‘
تصش- -ري- -ح لـ ““الشش -عب ““ أان م -دي -ري -ة ا◊م -اي -ة
اŸدنية انتهجت إاسشÎاŒية جديدة للحد من
الكؤارث الطبيعية من خÓل إاششراك اÛتمع
اŸد ÊواŸؤؤسشسشات الؤطنية وكذا ا’عتماد
على عملية تكؤينية تخصس مسشعف لكل أاسشرة
ومسشعف جؤاري .حيث ” حسشب اŸتحدث
تكؤين  120عنصشر ‘ ﬂتلف عمليات اإ’نقاذ
واإ’سش- -ع -اف وال -ط -رق اŸث -ل -ى ل -ل -تصش -رف ‘
ﬂتلف ا◊ا’ت.
ت -خ -ل -لت ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة م-ن-اورات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
ومعرضس للعتاد اÿاصس بالتدخل والؤسشائل
اŸسشتخدمة ‘ إانقاذ اŸؤاطن ،Úكما نظمت
ال-ؤح-دة ال-ث-ان-ؤي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
برهؤم أابؤابا مفتؤحة للجمهؤر لÓطÓع على
ﬂتلف الؤسشائل اŸسشتعملة ‘ اإ’نقاذ وكذا
ط -رق اسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ،ح -يث شش -ه-دت اأ’ب-ؤاب
اŸفتؤحة إاقبا’ كبÒا للجمهؤر على غرار
ت Ó-م -ي -ذ اŸدارسس وأاعضش -اء وم -ن-خ-رط‘ Ú
جمعية الرقي الثقا‘ تلقؤا خÓلها ششروحات
ودروسس ح- -ؤل ال- -ت- -دخ- -ل واإ’ن- -ق- -اذ وط -ري -ق
اسشتعمال العتاد.
قام وا‹ الؤ’ية بزيارة بعضس اŸنششآات
على غرار ﬁافظة الغابات القد ËوتقدË
عدة تؤصشيات ‘ ما يتعلق باŸقر وكذا زيارة
دار الرحمة التي أابدى بششأانها اسشتياءه الكبÒ
وأاعطى تعليمات صشارمة بإاعادة تهيئتها أاو
إا‚از دار للرحمة أاخرى تليق بنز’ئها من
خÓل تÈعات اÙسشنÃ Úسشاهمة اإ’ذاعة
اÙلية نظرا للؤضشع الكارثي الذي يسشؤدها.

أŸسسيلة :عامر ناجح

ومن أم ألبوأقي :ألتحسسيسس بأهمية أإلسسعأف أ÷مأهÒي للحد من أألخطأر

–ت شش -ع -ار““ ،ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة واŸؤؤسشسش-ات
الؤطنية من أاجل تسشي Òفعال للكؤارث““ ،أاحيت
اŸدي -ري -ة ال -ؤ’ئ -ي -ة ل -ل -ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ؤ’ي-ة أام
البؤاقي ،اليؤم العاŸي للحماية اŸدنية اŸصشادف
للفا— من ششهر مارسس كل سشنة ،بتنظيمها لعدة
نشش -اط -ات ﬂت-ل-ف-ة ع Èع-دة م-ؤؤسشسش-ات ب-ال-ؤ’ي-ة،
إاششراكا للمؤاطن ‘ هذا ا’حتفال واسشتغÓلها ‘
التؤعية والتحسشيسس بأاهمية هذا اŸرفق وإادماج
ا÷مهؤر ليششارك ‘ التقليل من اıاطر وتقدË
اإ’سشعاف ا÷ماهÒي.
” ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،ت-ن-ظ-ي-م م-ن-اورات تطبيقية
Óنقاذ واإ’سشعاف واإ’طفاء حؤل ﬂتلف
ميدانية ل إ
اأ’خطار أ’عؤان ا◊ماية اŸدنية ،منها حؤادث
اŸرور ،ا◊ؤادث اŸنزلية ،إاخماد ا◊رائق ،تÈز
مدى اسشتعداد ا◊ماية اŸدنية Ûابهة الكؤارث
وكذا تنظيم اإ’غاثة عند وقؤعها.

كما نششطت مصشالح ا◊ماية اŸدنية ‘ هذا
اإ’ط - -ار ،ن - -دوات وحصشصس إاذاع - -ي- -ة م- -ع اإ’ذاع- -ة
اÙلية والتلفزة العمؤمية وكذا مراسشلي الصشحف
إ’براز دور الؤقاية والتحسشيسس ‘ ا◊د أاو التقليل
من ﬂتلف اأ’خطار وكذا إابراز مبادئ اإ’سشعاف
ا÷م -اهÒي وال -ت -ي ت-ع-د اŸسش-اه-م-ة اأ’ول-ي-ة ال-ت-ي
Áك - -ن أان ي - -ق - -دم - -ه- -ا اŸؤاط- -ن ‘ ح- -ال- -ة وق- -ؤع
حؤادث .هذا إا ¤جانب ،تنظيم أابؤاب مفتؤحة
على مسشتؤى وحدات التدخل اŸنتششرة بالؤ’ية” ،
م -ن خ Ó-ل -ه -ا إاب-راز ل-ل-ع-ام-ة أاه-م-ي-ة ودور ا◊م-اي-ة
اŸدنية ‘ التقليل من الكؤارث ‘ إاطار التنمية
اŸسشتدامة ،والتي سشتسشتمر إا ¤غاية  18من مارسس
ا÷اري اŸصشادف لليؤم اŸغاربي للحماية اŸدنية
وتتخللها نششاطات أاخرى.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

باتنة –تفل ‘ أŸوعد

تدشس Úمرأفق ووضسع حجز أسسأسس ألخرى
أاح -يت ،أامسس ،ع -اصش -م -ة اأ’وراسس ب -ات -ن-ة ،ع-ل-ى
غرار باقي و’يات الؤطن ،اليؤم العاŸي للحماية
اŸدنية واŸصشادف لتاريخ  1مارسس من كل سشنة،
حيث أاششرف اŸسشؤؤول اأ’ول عن الهيئة التنفيذية،
ع -ب -د اÿال -ق صش -ي -ؤدة ،رف -ق -ة السش-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة
واأ’م-ن-ي-ة وال-عسش-ك-ري-ة ،ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات إاح-ياء هاته
التظاهرة الؤطنية.
التظاهرة ” تنظيمها هذه السشنة –ت ششعار
““ا◊ماية اŸدنية واŸؤؤسشسشات الؤطنية من أاجل

تسش -ي Òف-ع-ال ل-ل-ك-ؤارث““ ،وب-اŸن-اسش-ب-ة أاشش-اد ال-ؤا‹
باÛهؤدات اإ’نسشانية التي يبذلها أاعؤان ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ‘ ح -م -اي-ة ال-ؤط-ن واŸؤاط-ن ،وا’رت-ق-اء
بالقطاع وذلك ‘ إاطار الÈنامج الطمؤح لفخامة
رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ليقة،
داعيا عناصشر وأافراد ا◊ماية اŸدنية إا ¤بذل
اŸزي -د م -ن ا÷ه -ؤد ل -ت -حسش Úاÿدم-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة
اŸقدمة للمؤاطن.
وك- -انت اŸن- -اسش- -ب- -ة ف- -رصش- -ة ل -ت -دشش ÚاŸل -عب

اŸعششؤششب اصشطناعيا بالؤحدة الرئيسشية للحماية
اŸدنية بكششيدة لفائدة عناصشر وأافراد ا◊ماية
اŸدنية وحضشؤر جانب من اŸناورات التطبيقية
اŸي - - -دان - - -ي - - -ة ا›ÈŸة ،إاضش - - -اف- - -ة إا ¤ا÷ن- - -اح
ال -ب-ي-داغ-ؤج-ي ووضش-ع ح-ج-ر اأ’سش-اسس إ’‚از م-ق-ر
الفرقة السشينؤتقنية بذات الؤحدة الرئيسشية كما ”
تكر Ëالفائزين ‘ ﬂتلف اŸسشابقات الرياضشية
اŸنظمة Ãناسشبة اليؤم العاŸي للحماية اŸدنية.

باتنةŸ :وشسي حمزة

السسبت  03مارسص  2018م
الموافق لـ  15جمادى الثانية  143٩هـ

من مراسسلينا

لششغال بنفق سشيدي عيشش
صشعوبات ‘ تقدم ا أ

ظهور اŸياه ،والÎبة الهشّسة ‘ مقطع  ⁄تتوقعه الدراسسات

تششهد أاششغال إا‚از الطريق السشيار ششرق  -غرب ،الذي يربط منطقة أاحنيف (البويرة) ببجاية اŸمتد على
ل‚از على مسشتوى نفق سشيدي عيشش على طول  1600م ،Îوذلك بسشبب اŸياه –ت
مسشافة  100كلم صشعوبة ‘ ا إ
لرضش بكميات معتÈة ،ونوعية للÎبة الهشّشة.
ا أ
‘ هذا الصسدد ،أاكد عبد النور عف Òرئيسص
مشسروع أاحف Òـ بجاية ،لـ»الشسعب» ،أاّن أاشسغال
ال -ط -ري -ق السس -ي-ار ال-راب-ط ب Úو’ي-ة ب-ج-اي-ة
والبويرة ،عرفت صسعوبة ‘ تقدم اأ’شسغال
بنفق سسيدي عيشص ،ليسص لنقصص الوسسائل لكن
بسسبب رداءة الÎبة واŸياه –ت اأ’رضص‘ ،
مقطع  ⁄تتوقعه الدراسسات.
وق -د ÷أا ال -ع -م -ال إا ¤اسس -ت -ع-م-ال اأ’دوات
ال-ي-دوي-ة ،لضس-م-ان أام-ن اŸنشس-آات وال-ب-ن-اي-ات
التي تنفذ –تها ،علما أان هذا النفق Áتد
على طول  1600م ،Îحيث ”ّ إا ¤حّد اآ’ن
فتح النفق باŸنطقة ا÷نوبية أازيد من 400
م ،Îأاك Ìم- - - - - - -ن  100م Îم -ن اŸن -ط -ق -ة
الشسمالية ،وتبقى اأ’شسغال متواصسلة إ’“ام
1000م ÎاŸتبقية ،علما أان نسسبة ا’‚از
بلغت بهذا النفق إا ¤حّد اآ’ن حوا‹ 62
باŸائة ،و ⁄يبق سسوى قرابة  48كلم ’سستÓم
الشسطر الثا Êمنه ،وهو التحدي الذي رفع
ل Ó-ن -ت -ه -اء ال -ك -ل -ي م-ن اŸشس-روع ‘ اآ’ج-ال
اّÙددة.
Óشس- -ارة ،ف- -ق- -د ع- -رف اŸشس -روع ب -عضص
ل - -إ
اŸعوقات التي Œاوزتها السسلطات اÙلية،
على غرار مشسكل الشسركة الصسينية اŸتمثل ‘
ن -قصص ال -ي -د ال -ع -ام -ل -ة ‘ أاغ -ل -ب-ي-ة اŸشس-روع،
ب- -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ع -راق -ي -ل أاخ -رى ت -ت -م -ث -ل ‘
م -ع -ارضس -ة ب -عضص م -ال -ك-ي اأ’راضس-ي ،وال-رب-ط
بشسبكات الغاز والكهرباء والصسرف الصسحي،
” ا‚از ﬁو’ت
إا’ أان اأ’شسغال تواصسلت و ّ
تربط الطريق السسريع شسرق  -غرب بالبويرة،
” التعجيل ‘ نزع اأ’لياف الكهربائية
حيث ّ
التي أاعاقت اŸشسروع ،وكذا ا‚از شسبكات
الكهرباء ،الغاز ،وقنوات صسرف اŸياه.
مشسروع الطريق السسيار شسرق  -غرب ،يشسمل
إا‚- -از  46م -نشس -أاة ف-ن-ي-ة- -ﬁ 07 ،و’ت13 ،
جسس- -را ،ن -ف -ق أارضس -ي ع -ل -ى ط -ول  1105مÎ
ط - -و‹ 15 ،ج- -دار دع- -م ،وثÓ- -ث -ة فضس -اءات

خدماتية ،موزعة على طول الطريق اŸؤودي
من مدينة بجاية ،إا ¤غاية منطقة أاحنيف
(البويرة) مرورا Ãدن تالة ،حمزة ،القصسر،
سسيدي عيشص ،أامالو ،أاقبو ،تازملت ،وامشسدالة،
وي -ق -ط -ع ه-ذا ال-ط-ري-ق و’ي-ة ب-ج-اي-ة ب-هضس-ب-ة
الصسومام.
ومن شسأانه أان يسساهم عند نهاية اأ’شسغال ‘
ال -قضس -اء ع -ل -ى ا’زدح -ام ،وت -خ-ف-ي-ف ا◊رك-ة
اŸروري- -ة ع- -ل- -ى ه- -ذا اÙور م -ن ال -ط -ري -ق
ال -وط-ن-ي رق-م  ،26ك -م-ا سس-تسس-ت-ف-ي-د أايضس-ا م-ن
إا‚از ه- - - -ذا اŸشس- - - -روع ،ك- - - -ل اŸؤوسسسس- - - -ات
ا’ق -تصس -ادي -ة الصس -ن -اع -ي -ة اŸت -واج-دة ب-وادي
الصس -وم -ام ،خ -اصس -ة ال -واق -ع -ة م -ن-ه-ا Ãن-ط-ق-ة
نشس -اط -ات ال -قصس-ر وم-ن-ط-ق-ة نشس-اط-ات أاق-ب-و،
وذلك بفعل عجز الطريق الوطني رقم 26

الذي يع Èالعديد من اŸدن ،عن ا’سستجابة
ل -ه -ذه ا◊اج -ة اŸل ّ-ح -ة ل -ل-ت-ط-ور ا’ق-تصس-ادي
باŸنطقة ،حيث إاذا ما أاخذنا بع Úا’عتبار
ا’زدحام اŸتكّرر ،الذي يتشسّكل على مسستوى
اŸراكز ا◊ضسرّية الكÈى على غرار أاوز’قن،
سس -ي -دي ع -يشص ،وأاق -ب -و ،م -ا ي -ج -ع -ل ال -ن-اق-لÚ
يضسّيعون الكث Òمن الوقت.
وسس- -ي- -ت -جسس -د ه -ذا اŸشس -روع ‘ ط -ري -ق،Ú
مسس -ت-ق-ي-م Úوم-وازي Úل-وادي الصس-وم-ام ال-ذي
سسيمتدان على طوله ،كما أانه سسيضسمن خدمة
النقل ÿمسص مدن تتمثل ‘ تازمالت ،أاقبو،
سسيدي عيشص ،القصسر وبجاية ،ويشستمل مئات
اŸشساريع الفرعية اأ’خرى ،على غرار نفق
سسيدي عيشص وجسسر أاقبو.

بجاية :بن النوي توهامي

 500عائلة
من زدين القدÁة السسكان قلقون من تدهور اŸرافق اÿدماتية
تنتظر مشسروعها
السسكني
حي الششهيد بن علي سشعداوي بالششلف

ينتظر سسكان زدين القدÁة ‘ و’ية
ع Úالدفلى والبالغ عددهم أاك Ìمن 500
عائلة عملية Œسسيد مشسروعهم السسكني
الذي وافقت عليه ا◊كومة ضسمن هدم
للحي وŒنيب السسكان أاخطار فيضسانات
سسد أاو’د ملوك ببلدية الروينة.
اŸشس -روع ال -ه -ام ال -ذي ان -ت-ظ-ره سس-ك-ان
اŸن -ط -ق -ة ب -ع-د سس-ن-وات م-ن اŸع-ان-اة ⁄
ي -ن-ط-ل-ق ب-ع-د رغ-م اŸواف-ق-ة وت-خصس-يصص
ال- -غÓ- -ف اŸا‹ إ’‚از اŸشس- -روع ال- -ذي
أاختÒت أارضسيته ،حسسب تصسريح رئيسص
اÛلسص الشسعبي البلدي لزدين بن ا◊اج
ا÷ي ‹Óمهدي .وبحسسب أاقوال السسكان
اŸع -ن -ي Úب -الÎح-ي-ل م-ن ه-ذه السس-ك-ن-ات
اŸه -ددة ب -ارت -ف -اع م -نسس -وب اŸي-اه بسس-د
أاو’د ملوك بالروينة ،فإان تأاخر عملية
اإ’‚از يزيد ‘ متاعبهم اليومية ،خاصسة
بعد إارتفاع عدد اأ’فراد ‘ العائÓت منذ
اإ’حصساء اأ’ول‡ ،ا يعيق عملية الÎحيل
بالنظر إاﬁ ¤دودية ا◊صسة اŸمنوحة
للو’ية ،حسسب رئيسص اÛلسص الشسعبي
البلدي.
ومن ناحية أاخرى ،فإان اŸشسروع يعرف
ل - -واح - -ق أاخ - -رى ك- -اŸؤوسسسس- -ة الÎب- -وي- -ة
اإ’ب -ت -دائ -ي -ة واŸسس -ج -د وق -اع -ة ال -ع Ó-ج
وال -ف-رع ال-ب-ل-دي وم-ل-عب ك-رة ال-ق-دم ك-ون
اŸنطقة كانت مقرا للبلدية قبل سسنوات
ا÷مر التي عرفتها الو’ية .وأامام هذا
ال -تـأاخ -ر ‘ ان -ط Ó-ق -ة اŸشس -روع ي-ن-اشس-د
السسكان السسلطات الو’ئية بالتدخل لدى
Óسسراع
اŸصسالح اŸعنية بعملية اإ’‚از ل إ
‘ إاعطاء إاشسارة اإ’نطÓق التي ينتظرها
أاب- - -ن - -اء اŸن - -ط - -ق - -ة ‘ ظ ّ- -ل اإ’رت - -ف - -اع
اÙسسوسص Ÿنسسوب اŸاء بذات السسد ـ
يقول ﬁدثونا ـ من أابناء اŸنطقة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسسÒدة «الفواقة» ‘ حاجة
إا ¤برامج اسستعجالية
ناشسد عشسرات السسكان بقرى ومداشسر مسسÒدة «الفواكة» السسلطات
اÙلية من اجل التدخل العاجل لتمك Úالبلدية من مشساريع التنمية
اÙلية ،خاصسة ‘ إاطار البنى التحتية والغاز الطبيعي وتهيئة الطرق
بقرى ومداشسر مسسÒدة التي تعرف مشساكل كÈى ‘ التنمية.
هذه اŸنطقة ’تزال  ⁄تسستفد من حقها من مشساريع النهوضص
التنموي بالرغم من اعتبارها قبلة للسسواح صسيفا بفعل شساطئ بيدر
’مل ‘ اسستقطاب اŸدينة السسياحية القطب
اÓÿب الذي فقد ا أ
التي علق عليها سسكان اŸنطقة أاما’ كبÒة ‘ توف Òمناصسب شسغل
جديدة وتغي‰ Òط معيشسة سسكان اŸنطقة التي اسستفادت من العديد
من برامج السسكن ،لكنها  ⁄تسستفد من التنمية فطريق السساحل
تعطلت أاشسغالها و–ّولت إا ¤نقمة على السسكان بفعل تأاخر اشسغال
’شسغال ،وكذا طرقات البلدية التي ⁄
اŸقاولة اŸكلفة ‘ سس Òا أ
تعرف التزفيت وحتى شسوارعها كذلك ،حيث اسستقرت بعضص بوادر
التطور على مقر البلدية أاربوز وبوكانون التي تعت Èواجهة اŸنطقة
بفعل وقوعها على ضسفاف الطريق الوطني رقم 7أا اŸؤودي إا ¤مرسسى
بن مهيدي ،هذه البلدية اÛاورة للحدود الغربية فقد سسكانها اأ’مل
‘ مشساريع السسلطات اÙلية فقّرروا نقل انشسغالهم ا ¤السسلطات
اÙلية ،مؤوكدين وجود قواعد ا’سستثمار السسياحي بها ،باإ’ضسافة
ا ¤اŸوارد الفÓحية التي تعّد مصسدر عيشص أاغلبهم وذلك من خÓل
ا’عتناء بحقول الرمان التي تزخر بها اŸنطقة ،كما أاشسار السسكان
’زمات اŸوسسمية التي تتقّدمها
إا ¤أان اŸنطقة تعرف الكث Òمن ا أ
أازمة النقل اŸدرسسي الذي تعا Êمنه البلدية التي ’تزال تعتمد على
ح-افÓ-ت م-هÎئ-ة ل-ن-ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن-ذ ال-ف-ج-ر م-ن ال-قرى اŸتناثرة
Óبناء ‘ ح ÚيÎك البنات اŸدرسسة باكرا
لضسمان التمدرسص ا◊سسن ل أ
لبعدها عن منازلهم ،ويختار الفتيات صسناعة الط Úالتي تشستهر بها
’همال اŸسسؤول Úعلى الصسناعة
اŸنطقة عاŸيا لكنها ›هولة وطنيا إ
التقليدية للفخار التي تقوده جمعية اتخدت من مدرسسة مغلقة مقرا
ل -ه-ا ‘ ظ-ل غ-ل-ق م-رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي أاو مصس-ن-ع صس-غ Òل-ت-دع-ي-م
الصسناعة التقليدية بهذه الناحية الفقÒة التي أابدعت أانامل نسسائها
‘ خلق رونق من ط ÚاŸنطقة الشسه.Ò

مششاريع معطلة ببلدية زناتة
ط -الب سس-ك-ان ب-ل-دي-ة زن-ات-ة  30ك-ل-م شس-م-ال و’ي-ة ت-ل-مسس-ان ب-إانشساء
مؤوسسسسات اقتصسادية أاو منطقة صسناعية ببلدية الفقÒة من شسأانها فك
العزلة عنهم واŸسساهمة ‘ تنمية بلديتهم التي أاشساروا أانها طريق
ج- - -م- - -ي- - -ع اŸسس- - -ؤوول Úب- - -ف- - -ع- - -ل وج - -ود م - -ط - -ار م - -يصس - -ا‹ ا◊اج
بها ،لكن اهتماماتهم بها بقيت دون رد.
هذا وأاشسار السسكان إا ¤أام بلديتهم خÓل اÿماسسي اأ’خ Òعرفت
قفزة نوعية ‘ ›ال اŸشساريع ا’جتماعية من خÓل إاقامة 100
مسس -ك-ن وت-وزي-ع  100ق-ط-ع-ة أارضص م-رف-ق-ة ب-إاع-ان-ات م-ال-ي-ة إ’ق-ام-ة
سسكانات ريفية زيادة على اسستفادة اŸنطقة من ثانوية جديدة ،لكن
ا÷انب ا’قتصسادي  ⁄يتج ّسسد فعليا بفعل غياب اŸصسانع باسستثناء
بعضص ا’سستثمارات اÿاصسة التي تبقى بعيدة عن منأاى السسكان لعدم
توفرها على مناصسب شسغل كافية لسسكان اŸنطقة وحتى اŸطار ،فإانه
’ Áتصص البطالة و’ يسساهم ‘ تنمية اŸنطقة ‘ وجود اإ’دارة
ال -ع -ام -ة ب-ه خ-ارج إاق-ل-ي-م م-دي-ن-ة زن-ات-ة م-ا أاسس-ق-ط سس-ك-ان زن-ات-ة م-ن
التوظيف ،من جهة أاخرى طالب السسكان بضسرورة Œسسيد اŸلعب
اÈŸمج إاقامته بÎاب الو’ية والذي اختÒت اأرضسيته ،لكنه توقف
بفعل سسياسسة التقشسف ما ح ّ
طم احÓم توظيف العشسرات من شسباب
سسكان زناتة الذين يأاملون من وزارة الصسناعة إاقامة مصسنعا باŸنطقة
التي تشستهر بالفÓحة وتربية الدواجن ،ما يجعل اإقامة مصسنع لتصسبÒ
’عÓف او تصسب Òاللحوم وصسناعة
اÿضسر والفواكه أاو لصسناعة ا أ
مشستقاتها يحقق قفزة نوعية ‘ اÛال التنموي للمنطقة.
تلمسسان ﬁمد بن ترار

قرية ع Úعموشش بتلمسشان تعا Êالعزلة

أابدى سسكان حي الشسهيد بن علي سسعداوي
ب-ب-ل-دي-ة الشس-ل-ف ق-ل-ق-ه-م م-ن اأ’وضساع اŸزرية
ال -ت-ي ي-ك-اب-دون-ه-ا وع-دم أاخ-ذ انشس-غ-ا’ت-ه-م ‘
الÈن-ام-ج ال-ت-ن-م-وي ل-ع-اصس-م-ة ال-و’ية وحسسب
عريضسة الشسكوى اŸوجهة للسسلطات الو’ئية
من طرف رئيسص جمعية ا◊ي ﬁمد بوروينة
قصسد التدخل ورفع حالة التهميشص على الواقع
ال- -ت -ن -م -وي ،حسسب اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ا◊ي
الذي صسار غارقا ‘ نقائصص أاصسبحت ’ تطاق
‘ غ -ي -اب اŸشس -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي ط -ال
ان -ت -ظ -اره -ا وال -ت -ي أاشس -ارت إا ¤أان ال -وضس-ع-ي-ة
اŸت -ده -ورة ل -ل -ط -ري -ق ب -ف -ع -ل ح -ال-ة ال-ت-وح-ل
وان -تشس -ار الÈك اŸائ -ي-ة وا◊ف-ر ال-ت-ي حّ-ولت
اŸنطقة إا ¤مسستنقعات وسسيول جارفة بذات
الناحية التي اشستكى منها أاصسحاب السسيارات
واŸرك-ب-ات ب-ف-ع-ل اأ’ع-ط-اب اŸسس-ج-ل-ة ي-وميا
ج -راء ع -م -ل -ي -ة ا◊ف -ر ال -ت-ي مّسس-ت اŸن-ط-ق-ة
ل- -رب- -ط -ه -ا بشس -ب -ط -ة الصس -رف الصس -ح -ي وغ -از
اŸدينة .كما –ّدث السسكان عن غياب موقف

ا◊اف -ل -ة وال -ه -ي -اك -ل وال -فضس -اءات الÎف -ي-ه-ي-ة
أ’بنائهم الذين وقع بعضسهم ‘ غول اآ’فات
اإ’جتماعية التي ابتلعت الكث Òمنهم .هذه
ال- -ظ- -روف ال -ق -اسس -ي -ة وإاقصس -اء ا◊ي م -ن ك -ل
م-ظ-اه-ر ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
–سس Úال-ظ-روف اŸع-يشس-ي-ة ل-لسس-ك-ان ،ي-ن-اشسد
أاب-ن-اء ا◊ي وخ-اصس-ة رئ-يسص ج-م-ع-ي-ت-ه-م الوا‹
ومسسؤوول اÛلسص الشسعبي الو’ئي بالتدخل
لرفع الغ Íعن السسكان اŸتذمرين من اتسساع
رق -ع -ة اŸع -ان-اة ال-ت-ي كشس-ف-وا ع-ن-ه-ا ل-ل-ج-ه-ات
اŸعنية ‘ أاك Ìمن مرة وغّير روح اإ’قصساء
للمنطقة من كل مظهر من مظاهر التنمية
اÙلية صسار Ãثابة كابوسص يؤورقهم ـ يقول
السسكان الذين يلتمسسون من اÛلسص البلدي
Ãعاينة اŸنطقة واإ’طÓع بع ÚاŸكان عن
الواقع اŸزري الذي تفاقم ‘ اŸدة اأ’خÒة
يشس Òهؤو’ء السسكان.

الششلف /و.ي .أاعرايبي

ناشسد سسكان قرية ع Úعموشص التابعة إاقليميا لبلدية الرمشسي من
ك العزلة عن
السسلطات الو’ئية لتلمسسان التدخل العاجل من اأجل ف ّ
قريتهم التي انقطعت بها السسبل منذ –ويل الطريق اŸؤودي ا¤
بلدية سسبعة شسيوخ الذي كان يعÈها منذ حوا‹ سسنت Úو–ويله نحو
قرية سسيدي ميلود ،ما جعل القرية معزولة عن العا ⁄اÿارجي اأ’مر
الذي أاثر على “درسص تÓميد القرية التي –وي مدرسسة واحدة
ي -ت -ع -ل -م ب -ه -ا ج -م -ي -ع اŸسس-ت-وي-ات ،م-ا خ-ل-ق مشس-ك Ó-ك-بÒا ‘ ادراك
التÓميذ بفعل غياب القابلية عند التلميذ وا’رادة عند اŸعلم الذي
يأاتي من مدينة الرمشسي وغالبا ما يكون متأاخرا بفعل غياب النقل.
كما تعرف القرية العديد من اŸشساكل التنموية على رأاسسها غياب
اŸاء الشسروب وقنوات الصسرف الصسحي ،وطرقاتها  ⁄تعرف التهيئة
كما أان القرية  ⁄تعرف اي برنامج تنموي ،خصسوصسا السسكن بحيث أان
جميع السسكنات عبارة عن أاكواخ من القرميد تفتقد ا ¤أادنى شسروط
ا◊ياة ‘ ح Úان القرية تغيب بها أاية مصسحة أاو ملحقة ادارية
ما جعلها بدون روح ،هذا ورغم برنامج السسلطات البلدية للرمشسي
بÎحيل سسكانها نحو قرية عبد ا÷ليل منور على ضسفاف الطريق
الوطني رقم  35عن طريق اسستفادتهم من قطع ارضسية واعانات
ريفي تسسمح لهم بإاقامة سسكنات ’ئقة تخرجهم من اŸعاناة.
تلمسشان ﬁمد بن ترار
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إانتعاشس ﬁسضوسس ‘ قطاع السضكن باŸسضيلة

مششاريع بصشيغ ﬂتلفة تتوافق وإامكانات اŸواطنÚ
يشض-ه-د ال-ق-ط-اع السض-ك-ن اŸسض-ي-ل-ة ان-ت-ع-اشض-ا ك-بÒا ‘ ﬂت-ل-ف الصض-ي-غ
عّززه السضعي الدائم للسضلطات الو’ئية للحصضول على أاك Èا◊صضصس
’رضضية
Ãختلف أانواعها وا’نطÓق ‘ تهيئة العديد من القطع ا أ
اıصضصس ل-ب-ن-اء السض-ك-ن-ات .وب-اŸق-اب-ل ع-م-لت السض-ل-ط-ات جاهدة على
ﬁاربة ﬂتلف أاشضكال البناءات العشضوائية ع Èالعديد من النقاط
لتحسض Úالوجه العمرا Êللمدينة وخاصضة منها السضياحية التي كان
م -ن اŸف -روضس أان ت -ف -ق -د ب -ري -ق -ه -ا ‘ ظ ّ-ل ان-تشض-ار السض-ك-ن ال-ف-وضض-و ي
كالفطريات.

البلديات ‘ عملية تهيئة التجزيئات الÎابية من خÓل ربطها
Ãختلف الشسبكات على غرار الصسرف الصسحي والكهرباء واŸاء
على غرار حصسة Œ ١00زئة ترابية على مسستوى قرية بانيو ببلدية
اŸعاريف وحصسة Œ ٢00زئة ترابية على مسستوى بلدية برهوم.
وأاما ببلدية مقرة فقد باشسرت السسلطات عملية تسسوية وضسعية ٨3
قطعة أارضسية بالتجزئة الÎابية  63٤على إاجراء عمليات القرعة
اÿاصسة القرعة اÿاصسة بتسسوية وضسعية  ٨3قطعة أارضسية الكائنة
ب-ال-ت-ج-زئة الÎابية  63٤ق -ط -ع -ة ح-ي ط-ري-ق اŸال-ح ،ح-يث ج-رت
العملية ‘ ظروف عادية ،وŒدر اإلشسارة إا ¤أان عملية السستفادة
“ت سسنة  ٢000والتي أاحصست وجود
جاءت بناءً على الدراسسة التي ّ
ب -عضس ال -ب -ن -اءات ال -ف-وضس-وي-ة وال-ت-ي وب-ن-اًء ع-ل-ى م-داول-ة اÛلسس
الشسعبي البلدي سسنة  ،٢0١٢تقّرر تنظيمها وإاعادة هيكلتها وفق
التجزئة الÎابية  63٤قطعة وبالتا‹ اسستفادة السسكان وأابنائهم من
قطع أارضسية صسا◊ة للبناء تدخل ‘ إاطار الكتفاء الذاتي للعائÓت
القاطنة والتي شسملتها الدراسسة.

اŸسضيلة :عامر ناجح
حيث أاكد وا‹ الولية حاج مقداد ‘ ﬂتلف اŸناسسبات أانه سسوف يضسرب
بيد من حديد لكل من تسسّول له نفسسه نهب العقار العمومي ولن يتوانى ‘
السس -ع -ي ◊صس -ول اŸواط -ن Úال -ذي يسس -ت-ح-ق-ون ا◊صس-ول ع-ل-ى سس-ك-ن ب-الشس-ك-ل
القانو Êوالفعلي ،داعيا رؤوسساء الدوائر إا ¤ضسرورة التمحيصس ا÷يد والشسفاف
‘ قوائم طالبي السسكن وانتقاء من هم بحاجة ماسسة للسسكن وتتوّفر فيهم جميع
الشسروط اŸنصسوصس عليها قانونا ،خاصسة وأانه يتابع شسخصسيا عمليات توزيع
السسكن وأان الولية اسستفادت من حصسصس سسكنية معتÈة و‘ ﬂتلف الصسيغ،
حيث اسستفادت الولية ـ حسسب السسلطات الولئية ـ من برنامج سسنكي كبÒ
يحصسي  )١000+١000( ٢000وحدة سسكن ريفي ‘ إاطار قانون اŸالية ،٢0١٨
حيث قامت اللجنة الولئية بتوزيع هذه ا◊صسة على بلديات الولية ،حسسب
الحتياجات اŸع Èعنها ،ليصسبح العدد اإلجما‹  ٤١٢٤٥إاعانة ‘ هذه الصسيغة
بنسسبة ا‚از ،%٩٨
كما اسستفادت الولية ـ حسسب ذات السسلطات ـ من  ٢000وحدة سسكن ريفي
سسيتم توزيعها لحقا لتصسبح ا◊صسة اإلجمالية للولية خÓل سسنة  ٢0١٨بـ٤000
وحدة .إال أان هاته الكمية تعت Èغ Òكافية حسسب متتبعي الشسأان اÙلي
بالولية لعدة أاسسباب أاهمها أان معظم بلديات الولية تقع ‘ اŸناطق الريفية
وجّل طالبي صسيغة السسكن الريفي هم أابناء الريف وÁتلكون قطع أارضسية
لتجسسيد سسكناتهم ،وجلهم ينتظر ا◊صسول على السستفادة من الصسغية التي
تعت Èالقيمة اŸالية لها غ Òكافية نظرا لغÓء أاسسعار مواد البناء واليد العاملة
ول تفي بالغرضس ،ومثال ذلك هو رفضس قائمة السسكن الريفي اŸقدرة بـ ٥0
سسكنا ريفيا لبلدية Ÿعاضسيد والتي أاحدثت حراكا كبÒا من قبل اŸواطن Úوهو
ما دفع وا‹ الولية إا ¤إالغائها وايفاد ÷نة –قيق ‘ قائمة اŸسستفيدين
والتي اعتÈها الكثÒون انها تصسب ‘ صسالح ‡ن دعموا رئيسس البلدية ولهم
نفسس النتماء السسياسسي له ،و‘ ح Úتبقى العديد من البلديات عرضسة
لÓحتجاجات لنقصس ‘ عدد ا◊صسصس الريفية اŸمنوحة لهم.
ومن ذات ا÷انب اسستفادت الولية اسستنادا ا ¤نفسس اŸصسدر من ١000

إاعÓن ا◊رب على البناء الفوضضوي

وحدة سسكنية بصسيغة البيع باإليجار بحصسة إاجمالية تقدر بـ  ٢٩00وحدة سسكنية،
ويذكر أان هذه ا◊صسة تلبي ما نسسبته  % ٨0من ›موع الطلبات ‘ صسيغة عدل،
و ١000وحدة سسكنية أاخرى بصسيغة السسكن الÎقوي اŸدعم  ، LPAتضساف إا¤
 ٢٧١0بالصسيغة القدÁة وهي قيد اإل‚از ،يضساف إاليه اسستفادة الولية من
غÓف ما‹ هام يقدر بـ  ١٤00.000.000دج خصسصس لتغطي ـ ـة أاشسغال التهيئـ ـ ـة
والربط بالغاز والكهرباء Ûموع  ١٤000وحدة سسكنية Ãختلف الصسيغ.
وما Œدر اإلشسارة إاليه ،أان العديد من بلديات الولية أافرجت عن ا◊صسصس
السسكنية ‘ إاطار السسكن الجتماعي و ⁄تشسهد احتجاجات كبÒة سسوى بعضس
اŸناوشسات على غرار بلدية ع Úاÿضسراء ومقرة والدهاهنة وأاولد دراج
واŸطارفة وŸعاضسيد وقد أارجع السسبب إا ¤عمليات التمحيصس التي قام بها
رؤوسساء الدوائر عم Óبتوصسيات وا‹ الولية الداعية إا ¤التحلي بروح اŸسسؤوولية
وانتهاج أاسسلوب الشسفافية ‘ ،ح Úينتظر الكث Òمن اŸواطن Úاإلفراج عن
باقي السسكنات ع Èالبلديات التي ماتزال  ⁄يتم توزيعاها على غرار بلدية
ب -ل -ع -اي -ب -ة وب -ره-وم وأاولد ع-دي ل-ق-ب-ال-ة وسس-ي-دي ع-يسس-ى (حصس-ة  ١٩٧مسسكن)
وبوسسعادة (حصسة ١٢٧٩مسسكن) وغÒها من مدن الولية.
من جانب آاخر ،خصسصست السسلطات الولئية ما يقدر بـŒ ١٨000زئة وإا‚از
الرخصس اÿاصسة بها والنطÓق ‘ أاشسغال التهيئة Ÿا ›موعه  6000قطعة
ع Èبلديات الولية التي بّلغت Ãباشسرة عملية التوزيع ،كما انطلق ‘ العديد من

باشسرت ﬂتلف السسلطات باŸسسيلة منذ بداية السسنة ا÷ارية
عمليات واسسعة من أاجل القضساء على البناءات والتجارة الفوضسوية
ع Èالعديد من النقاط السسوداء انطÓقا من مدينة بوسسعادة بحكم
انها تعت Èا◊يز الذي يشسمل النتشسار الكب ÒواŸتزايد للبناءات الفوضسوية
واسستغÓل ا÷يوب العقارية العمومية والختÓل بالتوازن البيئي وفقد اŸنطقة
” كمرحلة أاو ¤حسسب مصسالح الولية هدم ٤٥0 :أاسساسسا
الÈيق السسياحي ،حيث ّ
و 0٤إاحاطات و 03أاكواخ ،على مسستوى حي الباطن بحضسور السسلطات اÙلية
وال-ق-وة ال-ع-م-وم-ي-ة ،ك-م-ا ت-خّ-ل-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف وت-ه-ي-ئ-ة ل-ل-مسساحات
اŸسسÎجعة التابعة ألمÓك الدولة بغرضس تخصسيصسها إل‚از Œهيزات ومرافق
عمومية
و‘ مرحلة ثانية أاشسرف عليها رئيسس الدائرة ورئيسس اÛلسس الشسعبي
” هدم  ٢00أاسساسس و ١6إاحاطة و ٤بنايات.
لبلدية بوسسعادة ّ
و‘ ن -فسس السس -ي -اق أاع -طت السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة الضس-وء األخضس-ر ıت-ل-ف
السس-ل-ط-ات Ùارب-ة ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة ع Èاألسس-واق ال-ف-وضس-وي-ة وال-ط-رقات
للقضساء عليها وإاعطائها الصسبغة القانونية انطÓقا من سسوق الكدية الذي تنقل
إاليه رئيسس بلدية اŸسسيلة ابراهيم بشسÒي والدخول ‘ حوار مفتوح مع التجار
من أاجل تنظيم السسوق وإاعطائه الطابع الÓئق به وتهيئتها.
كما قامت ﬂتلف البلدية بطرد ﬂتلف التجار اŸنتشسرون ع Èالطرقات
والذين غالبا ما يتسسببون ‘ عرقلة حركة السس Òع Èالعديد من الطرق
الرئيسسية وعﬂ Èتلف األحياء ،وهي العملية التي لقت اسستحسسان السسكان

الوجهة اŸفضضلة للعائÓت

ا◊مدانية مقصشد اللمدانيÚ
’‚از
’موال إ
يراهن عدد كب Òمن أاميار و’ية اŸدية ‡ن ’ تعرف بلدياتهم مشضاكل ‘ العقار على اسضتقطاب رؤووسس ا أ
مشضاريع سضياحية وفضضاءات للراحة وا’سضتجمام ،تكون ‘ شضكل متنفسس بديل للعائÓت اللمدانية باŸناطق ا◊ضضرية أاوالسضهبية.
ت -أاك -دت ه -ذه اإلرادة ال -ت -ن -افسس -ي -ة ب -ك -ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي
الÈواقية والربعية لوجود المكانيات الطبيعية مثل غابة
الربعية اÛاورة لكل من بلديات الÈواقية ،أاولد ذايد،
خمسس جوامع ،والسسواقي ‘ ،ح Úتتوّفر بلدية مقر دائرة
الÈواقية حسسب العارف Úبالشسأان التنموى على حمام
الصسا◊ ÚالقدÁ Ëكن أان يكون ‘ اŸسستقبل مصسدرا
إاضسافيا لتمويل خزينة البلدية ،وموردا اقتصساديا يعّول
عليه ‘ إانعاشس اŸنطقة ‘ ›ال الÎفيه وطلب للراحة.
و‘ ه -ذا اإلط -ار ،دع -ا السس -ي -د ع -ب -د اŸالك سس Ó-م -ة
–Óاد ال -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف -يÚ
اŸنسس- -ق ال- -ولئ- -ي ل - -إ
ا÷زائري Úبولية اŸدية بهذه اŸناسسبة لـ «الشسعب» إا¤
ضسرورة اإللتفات Ÿبادرات وا‹ الولية ﬁمد بوشسمة
ا◊اث- -ة ع- -ل- -ى اإلسس- -ت -ث -م -ار ا◊ق -ي -ق -ي وا÷اد ‘ ›ال
السس -ي -اح -ة والÎف -ي -ه ل-ك-ون أان ه-ذه ال-ولي-ة ذات ال-ط-اب-ع
ال -ف Ó-ح -ي والسس -ي -اح -ي ب -ق -يت م -ن -ق -وصس -ة م-ن اŸراف-ق
السس -ي -اح -ي -ة ،ك -م -ا ع ّ-ط -ل ذلك إا ¤ح ّ-د ق-ريب م-ن م-ن-اخ
األعمال.
وتفضسل العائÓت اللمدانية هذه األيام دعوة أابنائها
لتناول الوجبات الغذائية باŸطاعم أاو اÿيمات بعاصسمة
الولية أاو بفضساءات الشسواء ببلدية ا◊مدانية ،بقصسد
م-ن-ح-ه-م ف-رصس-ة الÎف-ي-ه ع-ن ال-ن-فسس وشس-ح-ن البطاريات
–سسبا إل‚از ﬂتلف المتحانات ‘ ظروف معنوية
مرتفعة ،سسيما بعد تهاطل كميات من الثلوج واألمطار
التي عملت إا ¤حّد ما على تغي Òبرامج هاته األسسر ‘
هذه الظروف اŸناخية.
وه-ك-ذا ان-تشس-رت ع-ق-ل-ي-ة ت-ن-اول ال-وج-ب-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
واŸكسس -رات اÙل -ي -ة ب -اÿي -م -ات وق-ب-ل-ه-ا ب-اŸط-اع-م
الشسرقية Ãا جعل هذه األسسر تغّير من بعضس أا‰اط
معيشستها ،حيث تتعّمد ربات البيت التخطيط إا ¤عملية
اÿروج ألجل تناول وجبات غذائية .ليليه لنهاية األسسبوع
ب -قصس -د  ⁄شس -م -ل أاف -راد ال -ع -ائ-ل-ة ال-واح-دة خ-ارج أاسس-وار
اŸن- -ازل ب- -ه- -دف كسس- -ر ال -روت ،Úإال أان ه -ذه ال -رغ -ب -ات
اŸشسروعة عادة ما تصسطدم بعدد قليل من الفضساءات

اÿدماتية Ãن يقرر هذه اÿطط ا◊ياتية إاذ تضسطر
ب -عضس األسس -ر إا ¤ال -ل -عب ع -ل -ى ع -نصس -ر ال -زم-ن وا◊ج-ز
اŸسسبق من أاجل الظفر Ãقاعد وطاولت يتم من خÓلها
ا◊صس -ول ع -ل -ى أاج -ود األط -ب -اق ك-م-ا ه-وا◊ال Ãط-اع-م
الشسواء ببلدية ا◊مدانية ،بعدما باتت هذه الفضساءات
مقصسد الكث Òمن األسسر العابرة للطريق الوطني رقم 0١
أاو القادمة من ولية البليدة ÷ودة خدماتها بشسكل يومي.
وإان كان الوضسع بهذه األماكن السسياحية قائما على
مدار السسنة وبخاصسة ‘ فصسل الصسيف لوجود حظائر
لتوقف اŸركبات ›انيا بالرغم من نقصس فضساءات لعب
األطفال انتبه أاصسحاب بعضس اŸطاعم بعاصسمة الولية
لهذا اÿلل ،حيث أاقدموا على توف Òبعضس األلعاب ،غÒ
أان ظ -اه -رة الن-ت-ظ-ار أام-ام اÓÙت أاو داخ-ل-ه-ا ل-ل-ظ-ف-ر
Ãقعد أاو طاولة إاطعام بسسبب ضسيق بعضسها باتت من
األم -ور اŸق -ل-ق-ة ◊ي-اه ال-ع-ائÓ-ت ال-ل-وات-ي –ب-ذن دع-وة
األبناء لتناول وجبات غذائية خارج منازلهن بقصسد تغيÒ
وتذّوق ﬂتلف األطباق التي أاضسحى الرجال يتنافسسون

‘ إاع - - -داده - - -ا م- - -ن ﬁل
آلخ- - -ر ،وب Úرافضس Ÿث - -ل
ه- -ذه اŸودة وب Úمشسّ- -ج -ع
لها بالنظر إا ¤خصسوصسية
السساكنة بهذه الوليةŒ ،د
ب- -عضس ال- -ع- -ائ Ó-ت ح -رج -ا
كبÒا ‘ التنقل من فضساء
إا ¤آاخر نظ Òقلة مسستغلي
ه- -ذه األنشس- -ط- -ة م- -ق -ارن -ه
بوليتي البليدة وتيبازة أاو
العاصسمة جراء عدم وجود
ال -وع -ي ال-ك-ا‘ ل-دى ب-عضس
م-ق-دم-ي خ-دم-ات اإلط-عام
Ÿث- -ل ه- -ذه السس- -ل -وك -ي -ات،
ح -يث تضس -ط-ر ب-عضس-ه-ا إا¤
اقتناء بعضس حاجياتها من

اÓÙت وتناولها Ãنازلهن.
و–ّبذ الكث Òمن العائÓت التي تقصسد حديقة بن
شسكاو بالطريق الوطني رقم  0١مؤوخرا من داخل الولية
وخارجها على إاثر سسقوط كميات كبÒة من الثلوج التفسسح
واللعب والتزحلق وأاخذ الصسور التذكارية وجود أاماكن
لشسراء بعضس اŸرطبات وتناول األغذية اÿفيفة ‘ ،وقت
ق ّ-ررت ف-ي-ه السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ت-خصس-يصس ه-ذا ال-فضس-اء
لÓسستثمار اÿاصس ÷عله منتجع سسياحي وامتداد طبيعي
ل -ب -يت الشس -ب -اب اŸشس -غ -ل-ة بصس-ف-ة رسس-م-ي-ة م-ن-ذ أاسس-اب-ي-ع.
باŸقابل وجدت بعضس العائÓت اللمدانية ضسالتها نهاية
كل أاسسبوع ‘ أاطراف بحÒة الضساية بإاقليم بلدية “زقيدة
الفÓحية اŸطلة على جبال الشسريعة ،حيث قضست وقتا
كبÒا ‘ السستمتاع باŸناظر اÓÿبة واسستنشساق الهواء
النقي وأاخذ قسسط كب Òمن الراحة.

اŸدية :علي ملياÊ

ششباب اإلدريسشية يتنقلون
إا ¤ع Úاإلبل للحصشول على
بطاقة طلب عمل
اشس- -ت -ك -ى شس -ب -اب اإلدريسس -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف مسس -ت -وي -ات -ه -م
وأاعمارهم من قطع مسسافة  ١00كلم من أاجل ا◊صسول على
بطاقة طالب العمل من الوكالة الولئية للتشسغيل ،تضساعفت
تلك اŸعاناة جراء القرار الصسادم بعد توجيههم إا ¤الوكالة
اÙلية للتشسغيل بع Úاإلبل.
ويضس -ط -ر شس -ب -اب اإلدريسس -ي -ة ‘ أاغ -لب األح -ي -ان إا ¤ك -راء
سسيارات لنعدام وسسائل النقل اŸباشسرة ب Úالبلديت .Úوهي
اŸصس -اري -ف ال -ت -ي “ث -ل ع -ب -ئ -ا ع -ل -ى ك -اه -ل أاول -ئك الشس-ب-اب
باعتبارهم بطال ‘ Úطور البحث عن منصسب عمل.
للعلم ،فإان كÈى دوائر ولية ا÷لفة تتوّفر على وكالت
ﬁلية للتشسغيل ماعدا اإلدريسسية والشسارف على الرغم من
كثافتهما السسكانية الكبÒة وموقعهما السسÎاتيجي الرابط بÚ
عدة بلديات مثل القديد والدويسس وبن يعقوب وع Úالشسهداء.
” طرح هذا النشسغال من قبل ›موعة من الشسباب على
وقد ّ
اÛلسس البلدي ا◊ا‹ ‘ آاخر مداولة له ووعدهم بإايجاد
ا◊ل- -ول ‘ أاق- -رب اآلج -ال ،ح -يث أاك -دوا ‘ رسس -ال -ة –صس -لت
جريدة «الشسعب» على نسسخة منها على ضسرورة فتح فروع
ﬁلية ıتلف آاليات دعم التشسغيل لتسسهيل عملية اإلسستفادة
منها وتقريب خدماتها من سسكان هذه الدائرة وبلديتها.
وتأاتي اŸطالبة بفتح هذه الفروع اÙلية ألجهزة دعم
ال -تشس -غ -ي -ل ب -ال -ن-ظ-ر ÿصس-وصس-ي-ة ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
بشسسساعتها وتباعد اŸسسافات ،فيما ب Úقراها من جهة وبينها
وب Úمقر الولية من جهة أاخرى ،حيث أان انعدام توفر هذه
ال -ف -روع (ي -ح -رم أاغ -لب م-واط-ن-ي ه-ذه ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة
اŸت -ن -اث -رة م -ن اإلسس -ت -ف -ادة م-ن ه-ذه اآلل-ي-ات ال-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا
السس -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-دع-م ال-تشس-غ-ي-ل) سس-يسس-اه-م ‘ –سسÚ
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ودع-م اÛه-ود ال-ت-ن-م-وي ب-ه-ذه ا÷م-اعة
اÙلية التي تتوفر على طاقات شسابة وإاطارات جامعية من
شسأانها أان تسساهم ‘ ترقية التنمية اÙلية.

ا÷لفة :موسضى بوغراب

الرياضصي
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زمــــــــان...

حسشيبة بواŸرقة ..
أاهدت ا÷زائر
أاول ذهبية أاوŸبية

اشصراف :حامد حمور
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تطّور
الّرياضصة النّسصوية
‘ ا÷زائر

يا زمـــان

أاسشماء واعدة..

وعمل معت ÈلÎقية مسصتوى اŸمارسصة
اأ’لعاب اإ’فريقية للششباب ..مناسشبة
كبÒة ’كتششاف بطÓت اŸسشتقبل
كلمة العدد

أاهمية ا÷انب اŸعنوي...
أنهى أŸنتخب ألوطني لّÓعب ÚأÙليّ Úترّبصصه ‘
ظ -روف م -ع -ن -وي -ة ج -د م -وأت-ي-ة ،ح-يث وق-ف ألّ-ن-اخب
أل-وط-ن-ي ع-ل-ى أم-ك-ان-ي-ات أل-ع-ن-اصص-ر أل-ت-ي أسص-تدعاها
بهدف أ’سصتفادة من
ب -عضص-ه-م ‘ ت-ربصص-ات
أŸن- -ت- -خب أل- -وط- -ن- -ي
أأ’ول ،ح- - - - - - -يث تشصÒ
ب- - - -عضض أأ’صص - - -دأء أّن
أل- -ق- -ائ- -م- -ة أل- -ق -ادم -ة
Ÿاجر سصتضصم ألعديد
من «أÙلّي »Úألذين
ق- - - -د يشص - - -ارك - - -ون ‘
أŸق-اب-ل-ت Úأل-قادمتÚ
ل-ل-ف-ري-ق أل-وط-ني أمام
^ حامد حمور
كل من تنزأنيا وإأيرأن.
طة ألتي رسصمها أل ّ
هذأ «ألّتفاؤول» يسص Òوفق أّ ÿ
طاقم
ألفني Ãنح ألفرصصة أك ÌلÓعبي ألبطولة ألوطنية،
ذلك أّننا Ÿسصنا «أسصتفاقة» لعديد من ألÓعب Úألذين
يريدون «حجز» مكان ضصمن ألتشصكيلة ألوطنية من
خÓل ألتأالق ‘ ألرأبطة أÎÙفة أأ’و.¤
وب -ال -رغ -م م -ن وج -ود «ك -وأدر» ل -ه -ا مسص -ت -وى ع -اŸي
وتنشصط ‘ أك Èألبطو’ت أأ’وروبية ألتي تقدم قوة
م -ع -تÈة ل -ل -م -ن -ت-خب أل-وط-ن-ي ،ف-إان إأع-ط-اء أل-ف-رصص-ة
ل-ل-م-ح-لّ-ي Ú-وإأج-رأء ت-رّب-صص-ات دوري-ة ل-ه-م ي-ع-د Ãثابة
«ورشص- -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة» ت -ف -ي -د أل -ك -رة أ÷زأئ -ري -ة ك -ك -ل
وأŸن -ت -خب أل-وط-ن-ي بصص-ف-ة خ-اصص-ة..ذلك أن أ÷انب
أŸعنوي يعد ‘ مقدمة أهتمامات ماجر.
فاسصتدعاء مدأفع شصبيبة ألقبائل سصعيد بلكÓم ‘
ألÎبصض أ’أخ Òطرح ألعديد من ألتسصاوؤ’ت لدى
صصو
تكقانسأصإذيأ تعّمقنا ‘ عمل ألطاقم
Ÿتيترّبع :اÚي ،ل
بعض تض أ
أل- -ف- -ن- -ي ‚د أّن «أإع -ادة» أŸدأف -ع أŸذك -ور أإ¤
ألنخبة ألوطنية يجعله «يربح» ألكث Òمن ألوقت
ب -ع -د أل -فÎة ألصص-ع-ب-ة أل-ت-ي مّ-ر ب-ه-ا ،خ-اصص-ة و أّن
أمكانياته معÎف بها .ومن أŸمكن جدأ أن يكون
ضصمن ألتشصكيلة ألتي سصتشصارك ‘ كاأسض أفريقيا
ألقادمة بفضصل هذأ ألعمل «ألرياضصي وأŸعنوي»
‘ نفسض ألوقت ألذي أعّده ماجر ألذي يعرف أن
وسص- -ط أل- -دف- -اع ي- -ح- -ت- -اج لÓ- -ع- -ب Úذوي أÈÿة
وأ’إمكانيات ألبدنية ألكبÒة.
وألكل يّتفق على أنّ ألّناخب ألوطني ‚ح ‘ «ملف
شص -اوشص -ي» ع-ن-دم-ا أسص-ت-دع-اه إأ ¤أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي،
بحيث أصصبح أ◊ارسض رقم وأحد ويقّدم مسصتويات
كبÒة مع ناديه مولودية أ÷زأئر ،ويسصتفيد «أÿضصر»
و»أل-ع-م-ي-د» ب-إام-ك-ان-ي-ات ه-ذأ أ◊ارسض أل-ذي ب-إام-كانه
تقد Ëألكث.Ò
وبالتا‹ ،فإاّن تسصي ÒأŸنتخب يعني أ’سصتفادة من كل
ألفرصض ألتي قد تعطي أ’ضصافة للتشصكيلة..هذأ ما
يقوم به ألطّاقم ألفني أ◊ا‹.

مر Ëمباركي :

«طموحي تششريف
بلدي ‘ اÙافل
الدولية»

كاميليا حاج السصعيد :

على اŸرأاة
ا÷زائرية مواصشلة
العمل ورفع التحدي

صصوفيا سصعيدا: Ê

أاسشعى  ÿـ ـوضض
Œربة التّدريب
بع ـ ـ ـد ا’عتـ ـ ـ ـ ـزال
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تطّور
الّرياضصة الّنسصوية
‘ ا÷زائر

تسص-ع-ى ال-ع-دي-د م-ن ال-ري-اضص-ي-ات إا ¤بلوغ
مسص -ت -وي -ات ك -بÒة ب -فضص-ل ال-ع-م-ل ال-ك-بÒ
الذي تقمن به ‘ ﬂتلف ا’ختصصاصصات،
’خ -ر ري -اضص -ي -ة ل-ه-ا
ح -يث تÈز م -ن ح Úآ
إام -ك -ان -ي -ات م -ع-تÈة ت-ؤوه-ل-ه-ا ا ¤تسص-ج-ي-ل
نتائج باهرة وتشصريف الراية الوطنية ‘
اÙافل الدولية.

أاسضماء واعدة..وعمل معت ÈلÎقية مسضتوى اŸمارسضة
األلعاب اإلفريقية للشضباب..مناسضبة كبÒة لكتشضاف بطÓت اŸسضتقبل
جهة ،وجرعة أاوكسسج Úإلعطاء دفع لكرة القدم
ال -نسس -وي -ة ‘ ال -ف -ئ -ات ال -ع -م-ري-ة الصس-غÒة ع-ل-ى
مسستوى اŸنتخبات ،ألن ‡ارسسة هذه الرياضسة
‘ م -ن -ح -ى تصس -اع-دي ب-فضس-ل اله-ت-م-ام ال-ك-بÒ
للفتيات Ãمارسسة كرة القدم.
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ري -اضس -ات ا÷م -اع-ي-ة ،ف-إان دورة
األل -ع -اب اإلف -ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ق-د ت-ك-ون Ãث-اب-ة
انطÓقة متجددة لرؤوية منتخبات الكرة الطائرة
وكرة اليد وكرة السسلة العودة إا ¤الواجهة بعد
الÎاج- -ع ال- -ذي ط- -ال- -ه- -ا ‘ السس -ن -وات األخÒة،
خاصسة وأاّن رياضسيات من مسستوى عال سسجلت
ن- -ت- -ائ- -ج ب- -اه- -رة ‘ ه- -ذا اŸي -دان ‘ اŸاضس -ي
ال -ق-ريب .وال-ك-ل ي-ع-ط-ي اŸث-ال اŸع-ت Èب-ف-ري-ق
الكرة الطائرة النسسوي الذي مثل ا÷زائر مرتÚ
‘ األلعاب األوŸبية حيث كانت الÓعبة أاوكازي
وزم-يÓ-ت-ه-ا ‘ مسس-ت-وى م-ع-ت ،Èوب-ال-ن-ظ-ر للعمل
الكب Òالذي يقام ‘ عدة فرق من اŸمكن جدا
أان ي -ع -ود ف -ري -ق ال -ك -رة ال -ط -ائ -رة ا ¤ال-واج-ه-ة
›ّددا.

حامد حمور
با◊ديث مع بعضس الرياضسيات ،ل سسيما الÓئي
‘ ب -داي -ة ط -ري -ق -ه-ن ‘ ه-ذا اÛال ي-ت-ح-دث-ن
بطموح كب Òللوصسول ا« ¤النجومية ،ويّتخذن
من الرياضسيات السسابقات الÓئي كت Íاسسمهن
بأاحرف من ذهب قدوة لهن.
فأاسسماء حسسيبة بواŸرقة ،بنيدة مراح ،سسليمة
سس -واك -ري وصس -وري -ة ح -داد ت -ت -داول ب -كÌة ل-دى
الرياضسيات ،بالنظر للمسسÒة الذهبية التي كانت
للرياضسيات اللواتي ذكرنا أاسسماءهن ‘ تاريخ
الرياضسة ا÷زائرية والدور الرائد الذي لعبته كل
واحدة منهن ‘ رفع الراية الوطنية عاليا ‘
أاك Èالتجمعات الرياضسية العاŸية ،ولذلك من
اŸم -ك -ن ج -دا أان ت-ت-جّسس-د ط-م-وح-ات ع-دد م-ن
الرياضسيات ‘ الوقت ا◊ا‹ للظفر باأللقاب
العاŸية.
وسستكون الفرصسة مواتية هذه السسنة لرياضسياتنا
للتأالق على اŸسستوى الدو‹ من خÓل اŸشساركة
‘ األل-ع-اب الف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ت-ي –تضسنها
ا÷زائر وكذا األلعاب اŸتوسسطية ‘ تاراغونا،
وه -ذا ب -ال-ن-ظ-ر ل-ل-ع-م-ل ال-ك-ب Òال-ذي ي-ق-ام ع-ل-ى
مسستوى ﬂتلف اŸنتخبات الوطنية.
وÁكن القول أان رياضسات أالعاب القوى وا÷يدو
والسس -ب -اح -ة ت -أات -ي ‘ م -ق-دم-ة ال-ري-اضس-ات ال-ت-ي
ب -إام -ك-ان-ه-ا أان «ت-ق-دم» ل-ن-ا ب-طÓ-ت اŸسس-ت-ق-ب-ل،
خاصسة وأان اŸمارسسة الرياضسية النسسوية عرفت
–سس- -ن- -ا م- -ل- -ح- -وظ -ا ب -وج -ود ع -دد م -ع -ت Èم -ن
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اŸمارسسات على اŸسستوى الوطني.

الفريق الوطني لكرة القدم وهدف
اŸشضاركة ‘ كأاسض إافريقيا 2018
كما أاّن رياضسة كرة القدم النسسوية عرفت قفزة
ن-وع-ي-ة م-ن ح-يث ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م ل-ل-بطولت،

ووج-ود اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ئ-ات ال-ع-م-رية
اıت-ل-ف-ة،ف-ب-ال-رغ-م م-ن الصس-ع-وب-ة ال-كبÒة التي
Œده -ا م -ن -ت -خ -ب -ات ال -ف -ئ-ات الصس-غ-رى ل-ف-رضس
وجودهن على اŸسستوى القاري ،كون اŸسستوى
م -ع -ت Èوال -ن -ت -ائ -ج اŸت -واضس -ع -ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا
م-ن-ت-خ-ب-ات-ن-ا ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ات ق-د ت-تحسسن تدريجيا
حسسب الختصساصسي Úبالعمل اŸتواصسل الذي
يسسمح بتقليصس هذا التأاخر كون اÿطة التي

وضسعت على اŸدي ÚاŸتوسسط والبعيد بإامكانها
أان تعطي ثمارها ‘ اŸسستقبل.
بالنسسبة للمنتخب الوطني للكÈيات ،فإانّ الهدف
اŸسس ّ
طر هو اŸشساركة ‘ كأاسس افريقيا القادمة
اŸقررة بغانا هذه السسنة ،حيث يسسعى اŸدرب
ع -زال -دي -ن شس -ي -ح ا ¤تشس -ك -ي -ل ›م -وع -ة ق -وي-ة
بامكانها انتزاع تأاشسÒة التأاهل ،والتي سستكون
Ãثابة حافز معنوي كبı Òتلف الÓعبات من

كاميليا حاج السصعيد (مصصارعة اŸنتخب الوطني للكاراتي) لـ «الشصعب»:

اتصصلنا بالبطلة العاŸية ‘ الكاراتيه ‘ اختصصاصص «الكاتا» «كاميليا حاج السصعيد» التي
روت ل-ن-ا قصص-ت-ه-ا م-ع ري-اضص-ة ال-ك-ارات-ي-ه و–دثت ع-ن مسصÒت-ه-ا ال-ري-اضص-ي-ة ال-ت-ي ب-ل-غت
موسصمها الـ  ‘ ،17هذا ا◊وار الشصيق:
حاورهاﬁ :مد فوزي بقاصص
مشساركة “كنت من حصسد أاول ميدالية ذهبية،
ومنذ تلك السسنة إا ¤السسنة ا÷ارية أانا بطلة
«الشص -عب» :أاو’ ع ّ-ر‘ ل -ن-ا ن-فسصك ل-ق-رائ-ن-ا ا÷زائر ،و‘ سسنة  2007تلقيت أاول اسستدعاء ‹
للمنتخب الوطني ا÷زائري ،بعدما ” إانشساء
الكرام؟
كاميليا حاج السصعيد :كاميليا حاج السسعيد ،ألول مرة ‘ تاريخ الكاراتيه ا÷زائري منتخب
من مواليد  30نوفم 1992 Èببلدية بني مسسوسس أاقل من  16سسنة ،وشساركنا بعد أاشسهر من ذلك ‘
بالعاصسمة ،متحصسلة على شسهادة ليسسانسس ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وه-ي
ع- -ل- -وم اإلعÓ- -م والتصس- -ال ت- -خصسصس سس- -م- -ع -ي ال -ب -ط-ول-ة ال-ت-ي شس-اركت ف-ي-ه-ا و“ك-نت م-ن ن-ي-ل
بصس -ري ،وب -ط -ل -ة ال -ع -ا ‘ ⁄ري -اضس -ة ال-ك-ارات-ي-ه الذهب ‘ «الكاتا» والفضسة ،بحسسب الفرق ،و‘
 2009انتخب رئيسس جديد على رأاسس ال–ادية
تخصسصس «كاتا».
كيف بدأات قصصتك مع رياضصة الكاراتي؟ ا÷زائ -ري-ة ل-ل-ك-ارات-ي-ه اسس-م-ه «أاب-و ب-ك-ر ﬂف-ي»
Óشس -ب-ال
@@أاخ- -ي األك Èال- -ذي ي- -ف- -وق -ن -ي بسس -ن -ت Úك -ان وي -وم -ه -ا ” انشس -اء م -ن -ت -خب وط -ن -ي ل  -أ
Áارسس رياضسة الكاراتيه وكنت ‘ كل مرة أارافق واألواسس- -ط واآلم- -ال ،وه- -و م- -ا سس -اه -م ‘ رف -ع
والدي إا ¤القاعة لنصسطحبه معنا إا ¤البيت ،مسستوى الكاراتيه ا÷زائري ،وسسمح للمنتخب
و‘ أاح-د اŸن-اسس-ب-ات دخ-ل-ن-ا ال-ق-اع-ة وشس-اه-دنا من اŸشساركة ‘ أاول طبعة للبطولة العاŸية
Óشس -ب -ال واألواسس-ط واآلم-ال سس-ن-ة  ،2009ألن
جزءا من التدريبات ،وعند رجوعنا إا ¤البيت ل  -أ
كنت أاطلب من أاخي أان يعلمني بعضس ا◊ركات ،اŸن -افسس -ة ح -ت -ى ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-دو‹ ك-انت
بعدها طلبت من والدي أان يسسجلني ‘ نفسس تقتصسر على فئة األكابر ،وخÓل تلك الطبعة
ال- -ف -ري -ق م -ع أاخ -ي ال -ذي رفضس األم -ر ج -م -ل -ة فزت باŸيدالية الذهبية ‘ البطولة العاŸية
وتفصسي ،Óوقتها أاتذكر بأانه قال ‹ با◊رف ب- -اŸغ- -رب ‘ اخ- -تصس- -اصس «ال -ك -ات -ا» ،وب -حسسب
ال -واح -د ال -ك -ارات -ي -ه ري-اضس-ة ل تÓ-ئ-مك ،ل-ك-ن-ي ال -ف -رق ،وت -لك ك -انت ان -طÓ-ق-ت-ي ا◊ق-ي-ق-ي-ة ‘
أاّلحيت عليه وÃسساعدة من والدتي “كنا من مسسÒتي الرياضسية و‘ السسنة اŸوالية شساركت
Óكابر وقتها كنت
إاقناعه وكان ذلك سسنة  ‘ 1999نادي الشسباب ألول مرة ‘ البطولة العاŸية ل أ
أابلغ  17سسنة ونصسف ونلت اŸركز اÿامسس ‘
الرياضسي لبلدية الشسراقة.
أاروي لنا قصصتك مع الكاراتيه من الÈاعم الÎت -يب ال-ع-ام ،ألف-وز ب-ال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ‘
الشصابة إا ¤النجومية التي بلغتها ‘ سصن ال -ف -ردي ،وب -حسسب ال -ف-رق ،و‘ سس-ن-ة ‘ 2011
األل-ع-اب اإلف-ري-ق-ي-ة ب-اŸوزم-ب-ي-ق نلت اŸيدالية
مبكرة؟
@@ مشسواري مع رياضسة الكاراتيه انطلق موسسم الذهبية ‘ «الكاتا» وفضسية ،بحسسب الفرق وهي
( ،)1999 – 1998كما قلت لك مع نادي الشسباب ن-فسس ا÷وائ-ز ال-ت-ي ن-ل-ت-ه-ا ‘ األل-ع-اب ال-ع-رب-ي-ة
ال -ري-اضس-ي ل-ب-ل-دي-ة الشس-راق-ة وت-درجت ‘ ك-ام-ل بقطر ‘  ،2011و‘ سسنة  2012توقفت بسسبب
األصس -ن -اف ال -ع -م -ري-ة ل-ل-ن-ادي ،وخÓ-ل مسسÒت-ي اإلصسابة التي تلقيتها ‘ الرباط الصسليبي وهو ما
الرياضسية التي بلغت موسسمها الـ  17هذه السسنة ج -ع -ل -ن -ي أاضس-ي-ع م-ون-دي-ال «ب-ارسس-ي» ،و‘ 2013
غÒت فريقا واحدا واآلن أاحمل أالوان نادي شس -ف -يت م -ن اإلصس -اب -ة وع -دت ل -ل-م-ن-افسس-ة ،أاي-ن
األمن الوطني ،وكان ذلك مطلع سسنة  ،2016أاول شساركت ‘ األلعاب اإلسسÓمية و“كنت من الفوز
ب -ط -ول -ة وط -ن-ي-ة خضس-ت-ه-ا ك-انت سس-ن-ة  ‘ 2004ب -ال -فضس -ي -ة ‘ اخ -تصس -اصس -ي ،وه -ي السس-ن-ة ال-ت-ي
اخ -تصس -اصس -ي «ال -ك -وم -ي -ت -ي» و»ال -ك-ات-ا» و‘ أاول شساركنا فيها إال ‘ تلك اŸنافسسة بعدما حدث

تغي Òعلى مسستوى رئاسسة ال–ادية وحدث نوع
من نقصس السستقرار ،و‘ السسنة اŸوالية ولسسوء
حظي Ÿشساكل ادارية ،أانا وإاحدى الزميÓت ،ما
جعلنا نضسيع اŸشساركة ‘ البطولة العاŸية ‘
شسهر ديسسم« ‘ ÈبرÁن» والتي كانت الدورة
التي كنا سسنشسارك فيها ،وبعدها ‘ سسنة 2015
جاء رئيسس جديد وعدنا للمشساركات اÿارجية،
أاين شساركنا ‘ األلعاب اإلفريقية بالكامÒون
وع -دت ل -ل -ت -ت -وي -ج -ات Ãي -دال-ي-ت Úذه-ب-ي-ت‘ Ú
الفردي ،وبحسسب الفرق 2016 ‘ ،توقفت للمرة
الثانية ‘ مسسÒتي الرياضسية بعد الزواج ورزقت
بطفلة ،وعدت للمنافسسة ‘  ،2017أاين شساركت
‘ البطولة اإلفريقية بالكامÒون ونلت
ذه -ب -ي-ت ،Úوه-ذا اŸوسس-م شس-اركت
مع فريق األمن الوطني ‘ أاول
Óندية
ب-ط-ول-ة ع-رب-ي-ة نسسوية ل أ
ب -اإلم -ارات ون -لت ذه -ب -ي-ت‘ Ú
ال- -ف- -ردي ،وب- -حسسب ال -ف -رق،
هذه كل األلقاب التي نلتها ‘
مسسÒتي الرياضسية ◊د اآلن
وأاطمح لنيل اŸزيد.
أاقل من  26سصنة متزوجة أام
وري -اضص-ي-ة ‘ اŸسص-ت-وى ال-ع-ا‹ ،أا⁄
تتأاثر مسصÒتك الرياضصية بعد اŸرور إا¤
ا◊ياة الزوجية؟
@@ م -ن -ذ ن -ع -وم -ة أاظ -اف-ري ك-نت م-ت-ع-ودة ع-ل-ى
ت -قسس -ي -م ال -وقت وضس -رورة ال -ت -ف-وق ‘ ال-دراسس-ة
والرياضسة وكانت مسسؤوولية على عاتقتي طوال
سسنوات ،بعدها Ÿا أانهيت الدراسسة تنقلت للعمل
‘ أاح -د ال -ق -ن -وات اÿاصس -ة وك -انت ل-دي حصس-ة
تلفزيونية و“كنت كذلك من التوفيق ب Úالعمل
وال -ري -اضس -ة ،ألت -ن -ق -ل ب -ع -ده -ا إا ¤ن -ادي األم -ن
الوطني ،ومعه تزوجت ،واآلن أاتفرغ لواجباتي
اŸن-زل-ي-ة وال-ت-دريب ،صس-ح-ي-ح أان ح-ي-اة اإلنسس-ان
تتغ Òعندما يتزوج لكن ا◊مد لله الزوج يلعب
دورا كبÒا خÓل هذه الفÎة ،كما أان األمر الذي
سساعد Êهو أان مكان إاقامتي ليسس بالبعيد عن
أاه -ل -ي وه -و م -ا سس -اع -د Êك -ثÒا ،زوج-ي إانسس-ان
متفهم وتركني أاكمل هوايتي ول يضسغط عليا،

على اŸرأاة
ا÷زائرية
مواصصلة العمل
ورفع التحدي

األم - -ر ال - -وح - -ي - -د
الذي كان صسعبا عليا
خÓل هذه الفÎة هو
ال-ت-وق-ف ع-ن التدريبات
- -Ÿدة  9أاشس- -ه -ر خ Ó-ل فÎة
ا◊مل وضسيعت البطولة العاŸية ‘
 2016بالنمسسا ،وخÓل كل تلك الفÎة التفكÒ
الوحيد الذي كان يدور ‘ عقلي هو هل أاÊ
سس -أاك -ون ق -ادرة ع -ل -ى ال-ع-ودة إا ¤مسس-ت-واي ب-ع-د
–ول جسسمي ،ا◊مد لله تربية البنت كان أامرا
صسعبا علي ‘ بداية األمر لكن وجدت اŸسساندة
العائلية ووالداي هما اللذان يتكفÓن بالطفلة
‘ غ- -ي -اب -ي وه -و م -ا ج -ع -ل -ن -ي أاك -م -ل مسسÒت -ي
الرياضسية و ⁄أاشسعر بالتحول ‘ حياتي.
نعود قلي Óللوراء ‘ ،بداية ا◊وار قلت
ب -أان ال-وال-د ك-ان ضص-د ‡ارسص-تك ل-ري-اضص-ة
’مر؟
الكاراتيه ،لكن بعدها هل تقبّل ا أ
@@ والدتي عرفت كيف تقنعه ودون موافقته
كان من اŸسستحيل أان أامارسس الكاراتيه ،ووقتها
سساهم كذلك بشسكل كب ÒاŸدرب ‘ إاقناعه،
وهو كان ضسد ذلك ألنه كان متخوفا بحكم أاÊ
كنت وقتها أاول طفلة منخرطة ‘ نادي الشسباب

حسضيبة بواŸرقة ..

أاهدت ا÷زائر أاول ذهبية أاوŸبية
بقلم :حامد حمور

مر Ëمباركي لـ «الشصعب»:

«أاهنئ اŸرأاة ا÷زائرية كونها قّدمت
تضضحيات كبÒة ‘ سضبيل الوطن»

ت-ع-ت Èال-ري-اضص-ة أاه-م ن-ق-ط-ة ‘ ح-ياتها بعد
ال-دراسص-ة وت-ط-م-ح إا ¤ال-ت-أال-ق والنجومية ‘
ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات ال-دول-ية و‘ مقدمتها
’وŸبية ،اختارت طريقها بعزÁة
’لعاب ا أ
ا أ
ك -بÒة ه -ي م -ر Ëم -ب -ارك -ي صص -اح -ب -ة الـ 14
رب- -ي- -ع -ا ال -ت -ي م -ارسصت السص -ب -اح -ة ‘ ب -داي -ة
اŸشص-وار ،ل-ك-ن-ه-ا غّ-ي-رت وج-ه-ت-ه-ا إا ¤ري-اضصة
اŸسصايفة التي وجدت فيها ما كانت تبحث
’و ¤ل-درب ال-ن-ج-اح
’سصسص ا أ
ع -ن-ه وضص-عت ا أ
م -ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج اŸشص-رف-ة ال-ت-ي حّ-ق-ق-ت-ه-ا
قاريا وعاŸيا ،هذا ما وقفت عنده جريدة
«الشصعب» خÓل ا◊وار الشصّيق الذي جمعنا
بطÓت العا ‘ ⁄أالعاب القوى
’ح-ت-ف-ال
م -ع ال -ب-ط-ل-ة الصص-اع-دة Ãن-اسص-ب-ة ا إ
لذوي الحتياجات اÿاصضة
ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة ،وب-دوره-ا حّ-يت كل
‘ ح Úأان أاسس- -م -اء ‡ث Ó-ت -ن -ا ‘ ري -اضس -ة ذوي نسص -اء ا÷زائ -ر وخ -اصص-ة ال-ري-اضص-ي-ات م-ن-ه-ن
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس-ة ت-ؤوك-د اŸسس-ت-وى ال-ك-ب Òم -ث ّ-م -ن -ة ال -دور ال -رائ -د ل -ه -ن ‘ رف-ع ال-راي-ة
ل-ري-اضس-ي-ات-ن-ا الÓ-ئ-ي ي-كسس Íاألل-ق-اب األوŸب-ي-ة الوطنية ‘ كل اÙافل واŸناسصبات.
والعاŸية ‘ كل مناسسبة ،على غرار اسسمهان
حاورتها :نبيلة بوقرين
بوجعدار ،نسسيمة صسايفي ،صسفية جÓل ،نادية
›مج الÓئي توجن بعدة أالقاب وفرن وجودهن
«الشص -عب» :م-ا ه-و سص-بب إاخ-ت-ي-ارك ل-ري-اضص-ة
‘ أاك ÈاŸنافسسات العاŸية.
وŸسسنا وجود عدة مبادرات إلقامة دورات ‘ اŸسصايفة دون غÒها؟
ﬂت-ل-ف ال-ري-اضس-ات ل-تشس-ج-ي-ع ال-ري-اضس-يات على «مر Ëمباركي» ‘ :بداية مشسواري الرياضسي،
–سس Úمسس - - -ت - - -واه- - -ن و تسس- - -ط Òأاه- - -داف ‘ ك -نت أام -ارسس السس -ب -اح -ة  ⁄أاك -ن أاع -ل-م أان ري-اضس-ة
مسسÒت- -ه- -ن ،خ -اصس -ة وأان ال -ن -ق -ط -ة األسس -اسس -ي -ة اŸسسايفة موجودة ‘ ا÷زائر وبعدما اكتشسفت
ت- -خصسصس اك- -تشس- -اف اŸواهب م- -ن خ Ó-ل ه -ذه ذلك غ ّ-ي -رت وج -ه -ت -ي ل -ه -ذا اإلخ -تصس -اصس ألن -ن -ي
أاعجبت به كثÒا عندما شساهدت طريقة ‡ارسستها
الدورات.
وتعلمت أابجدياته وجدت فيه متعة كبÒة ،ومن هنا
عرفت أان هذا الطريق هو األنسسب ‹ على الصسعيد
الرياضسي وكانت اإلنطÓقة ا◊قيقية سسنة ،2012
وعمري  ⁄يكن يتجاوز حينها الـ  9سسنوات مع
ف -ري -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ‘ صس-ن-ف األصس-اغ-ر ث-م
األواسسط وكنا نÎبّصس Ãعدل  3أايام ‘ األسسبوع.
الرياضسي لبلدية الشسراقة ،وأاتذكر أا ‘ Êتلك متى بدأا مشصوارك مع الفريق الوطني؟
الفÎة قلت له أاتركني أامارسس الكاراتيه أل@@ Êأاول دعوة للمنتخب الوطني كانت سسنة ،2013
سسأاكون بطلة ‘ اŸسستقبل ،واألمر الوحيد الذي بعدما حّققت اŸركز الثا ‘ Êالبطولة الوطنية
جعلني أاواصسل هوايتي اŸفضسلة هو أا Êكنت وفرحت كثÒا ألن اŸنتخب هو أامل كل رياضسي
دائما متفوقة ‘ الدراسسة ،واآلن هو بات يقول وا◊مد لله أاتيحت ‹ الفرصسة و“كنت من “ثيل
‹ لو  ⁄أاتركك “ارسس Úالكاراتيه لكان ذلك أالوان بلدي من خÓل اŸشساركة ‘ بطولة العا⁄
جرÁة ،بعدها كان يتابعني وأاخي إا ¤أان توقف باليونان ،إاضسافة إا ¤عدة تظاهرات دولية وقارية
ع -ن ‡ارسس -ة ال -ك -ارات -ي -ه ب -ع-د ت-ع-رضس-ه ◊ادث سسواء ‘ اÿارج أاو تلك التي احتضسنتها ا÷زائر
بالدراجة النارية ،ليتفرغ Ÿتابعتي و◊د اآلن وإاكتسسبت خÈة وŒربة ‘ سسن مبكرة وهذا ما
ي -ت -ن -ق-ل م-ع-ي ‘ ﬂت-ل-ف ال-ب-ط-ولت وال-دورات يعني أانني ‘ الطريق الصسحيح وسسأاواصسل العمل ‘
داخل وخارج الوطن ،وشسرطه الوحيد ح Úتقدم نفسس اŸسستوى من أاجل الذهاب بعيدا ‘
زوجي لطلب الزواج مني كان أان أاواصسل ‡ارسسة م-ا ه-ي أاه-م اŸواع-ي-د ال-ت-ي شص-اركت ف-ي-ه-ا مع
الكاراتيه.
الفريق الوطني؟
ما هي أاهداف حاج السصعيد مسصتقب ً
Ó؟
@@البداية كانت عام  ،2013خÓل بطولة العا⁄
@@ال -ت -حضس Òل -ل-مشس-ارك-ة أاول ‘ أال-ع-اب ال-ب-ح-ر باليونان ،ثم شساركت ‘ بطولة البحر اŸتوسسط
األبيضس اŸتوسسط بÎاغونا ،واأللعاب األوŸبية للشسباب بوهران  ،2015حيث حققت اŸركز الثا،Ê
 2020بطوكيو بعدما باتت اآلن رياضسة أاوŸبية ،إاضسافة إا ¤عدة دورات عاŸية على تلك التي كانت
واآلن ا◊م- -د ل- -ل -ه أان -ا م -ت -واج -دة ‘ تصس -ن -ي -ف باسسبانيا ،ثم اŸركز الثا Êحسسب الفرق ‘ البطولة
«الرانكينغ» ألفضسل  50مصسارعة ع Èالعا ،⁄وأانا األفريقية التي احتضسنتها مصسر وتأاهلت إا ¤الدور
›Èة على اŸشساركة ‘ الدورات كي أارفع من خÓل بطولة العا ⁄التي كانت با÷زائر عام ،2017
نقاطي ‘ ،األشسهر القليلة اŸاضسية كنت ‘ وأاخÒا ب -ط -ول -ة ال-ع-ا ⁄ال-ت-ي ك-انت ب-ق-اع-ة ح-رشس-ة
اŸركز السسابع واآلن تدحرجت ‘ الÎتيب العام خÓل األسسابيع القليلة اŸاضسية.
إا ¤اŸرك - -ز األرب - -ع ،Úوإاذا  ⁄ن - -ت - -وق - -ف ع - -ن ما هو هدفك ‘ اŸسصتقبل؟
اŸشساركة ‘ الدورات الدولية لكان ترتيبي اآلن @@ حاليا أانا مازلت أاعمل بكل جدية وأاطمح إا¤
مع العشسرة األوائل عاŸيا ،سسنشسارك ‘ البطولة ال -ف -وز Ãي -دال -ي -ات ذه -ب -ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸواع-ي-د
Óلعاب
اإلفريقية و‘ نوفم Èلدينا البطولة العاŸية الدولية ،ولكن ا◊دث األبرز هو التأاهل ل أ
ب- -إاسس -ب -ان -ي -ا ،وه -و م -ا م -ن شس -أان -ه أان يسس -م -ح ‹ األوŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و  ،2020ألن-ه ب-ال-ع-م-ل نسس-ت-ط-ي-ع
باŸشساركة ‘ األوŸبياد.
–ق- -ي- -ق م- -ي -دال -ي -ة أاوŸب -ي -ة ول ي -وج -د أاي شس -يء
ن
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ك-ل-م-ة ل-ل-م-رأاة ا÷زائ
مسستحيل ‘ الرياضسة ،ولكن يجب أان يكون عمل
مارسص؟
كب ،Òمثابرة وجدية وبحول الله سسأاصسل إا ¤هد‘
@@ اŸرأاة ل يجب أان –صسر ‘ عيد واحد وكل اŸتمثل ‘ تشسريف أالوان بلدي.
’ختيار؟
األيام هي عيدها ،اŸرأاة ا÷زائرية اقتحمت أا ⁄تندمي على هذا ا إ
ك -ل اŸي-ادي-ن وأاث-ب-تت ق-وت-ه-ا وك-ف-اءت-ه-ا ،وح-ت-ى @@ بكل صسراحة ‘ بعضس األحيان يراود Êمثل
عندما ترجع للتاريخ لدينا «للة فاطمة نسسومر» هذا اإلحسساسس بسسبب كثافة الÈنامج ب Úالدراسسة
و‘ الرياضسة اŸيدالية األوŸبية األو ¤للجزائر وضسرورة إاعداد كل الواجبات ومراجعة الدروسس
امرأاة ،وهي التي جلبتها ورفعت الراية الوطنية ،والتدريبات ،ألن األمور تغّيرت مع مرور الوقت،
مع احÎامي لكل الرياضسي Úا÷زائري ،Úوعلى عندما كنت ‘ الفئات الصسغرى كنا نتدرب ثÓث
اŸرأاة ا÷زائرية مواصسلة العمل ومواصسلة رفع أايام فقط ‘ ولكن فيما بعد زاد الضسغط وأاصسبح
التحدي.
ي راحة يوم اÿميسس فقط و‘ بعضس األحيان
لد ّ

والدي كان ضضد ‡ارسضتي للكاراتي  ..وبعد سضنوات بات مشضجعي األول

زمــــــــان...

«طموحي تشضريف بلدي
‘ اÙافل الدولية»
أابكي من شسدة الضسغط والتعب ،ولكن طموحي
الكب Òيجعلني أاتغلب على كل تلك األمور ،خاصسة
عندما أاحقق نتائج إايجابية وأاشسرف بلدي.
م -ن سص -اع -دك ع -ل-ى ال-ت-وف-ي-ق ب Úال-دراسص-ة
والرياضصة؟
@@ أاهلي كانوا يدعمونني ومازالوا يقفون معي
ويشسجعونني ،أاسساتذتي أايضسا يسساعدونني خاصسة
‘ فÎة اŸنافسسات ،حيث يعيدون ‹ الدروسس
واإلمتحانات عندما أاغيب وكذا اŸدرب Úورئيسس
اإل–ادية رؤووف برناوي ،وهذا ما جعلني أاحّقق
ن -ت -ائ -ج إاي-ج-اب-ي-ة إا ¤حّ-د اآلن وأاط-م-ح إا ¤إاسس-م-اع
النشسيد الوطني ‘ قادم اŸواعيد بحول الله.
ما هو تقييمك Ÿسصتوى اŸسصايفة ‘ ا÷زائر؟
@@اŸسسايفة ‘ ا÷زائر تعرف تطورا ملحوظا
وذلك راج- -ع إا ¤ال- -ع- -م- -ل ال -ك -ب Òال -ذي ي -ق -وم ب -ه
اŸسسÒين واŸسسؤوول Úو‘ مقدمتهم الرئيسس عبد
الرؤووف برناوي الذي  ⁄يدّخر أاي جهد من أاجل
خدمة هذه الرياضسة وله دور كب ‘ Òالنتائج التي
يحققها اŸصسارع ‘ Úكل اŸنافسسات ،ألنه دائما
يدافع عنا ويتيح لنا فرصس اŸشساركة ‘ اÿارج،
إاضسافة إا› ¤هود اŸدرب ،Úلكن نحن الرياضسيÚ
أايضسا مطالب Úبالعمل أاك Ìونغّير بعضس الذهنيات
حتى نصسل إا ¤اŸبتغى من خÓل اإلرادة وا÷دية
ل- -ك- -ي ت- -ك- -ون م- -ي- -دال- -ي- -ات ع -اŸي -ة وأاوŸب -ي -ة ‘
اŸسستقبل.
ل- - - -و “ ⁄ارسص- - - -ي ال- - - -ري- - - -اضص- - - -ة ،أاي ›ال
سصتختارين؟
@@ لكنت ‘ ›ال اŸوسسيقى أل Êأاحبها كثÒا
ومارسستها عندما كنت صسغÒة على غرار «البيانو»،
«القيتارة» ولكن الوقت  ⁄يسسمح ‹ بأان أاواصسل
فيها وفضسلت الرياضسة.
ما هو هدفك ‘ الدراسصة؟
@@ أاريد أان أاصسبح طبيبة ألن الدراسسة مهمة جدا
بالنسسبة ‹ ،ولبد أان أا‚ح حتى أاضسمن مشسواري
‘ اŸسستقبل ولهذا أانا أاعمل دائما على التوفيق
ب Úالدراسسة والرياضسة إلسسعاد والدي ألنهما قدما
ومازال يقدمان ‹ الكث.Ò
’كلة اŸفضصلة عندك؟
ما هي ا أ
@@ أاحب ك -ثÒا األك Ó-ت ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ع-ل-ى غ-رار
الشسخشسوخة ،الرشستة ،الكسسكسس.
أاجمل ذكرى؟
@@ كل اŸنافسسات التي حّققت فيها ميداليات
تعت Èذكريات جميلة بالنسسبة ‹ لكن بطولة العا⁄
التي جرت با÷زائر سسنة  ،2017كانت األفضسل
ألنني “كنت من الÈوز فيها وتأاهلت للدور الثا،Ê
خاصسة أانها ‘ بلدي وأامام ا÷مهور ا÷زائري.
ماذا تقول Úلكل ا÷زائريات Ãناسصبة اليوم
العاŸي للمرأاة؟
@@ أاهنئ اŸرأاة ا÷زائرية وأاقول لها عيد سسعيد
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة ،ألن ال -نسس -اء

يا زمان
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ا÷زائريات شسرفن الوطن ‘ كل اÙافل Ãا
فيهن اŸرأاة الرياضسية التي تأالقت وقدمت الكثÒ
للجزائر رفعت الراية الوطنية ‘ أاك ÈاŸنافسسات
الدولية أابرزها األلعاب األوŸبية ومازالت كذلك،
حيث تطورت كثÒا وأا“نى أان نكون ‘ اŸسستوى
ونواصسل حمل اŸشسعل ونحقق إا‚ازات أاخرى ‘
اŸسستقبل.

أاهدت للجزائر أاول ميدالية ذهبية أاوŸبية ووضسعت بصسمة بارزة ŸسسÒتها الرياضسية التي
كانت ناجحة ألبعد درجة ،إانها العداءة حسسيبة بواŸرقة التي تعّد من ب Úأاحسسن الرياضسيات
‘ أالعاب القوى العاŸية ،ل سسيما ‘ السسباقات نصسف الطويلة (800م و 1500م).
وق - -د ج - -م - -عت ب - -واŸرق - -ة
العديد من األلقاب الدولية،
ك-ون-ه-ا ت-ع-م-ل ب-ج-د وب-عزÁة
كبÒة التي تعطيها اإلضسافة
إا ¤اإلمكانيات الكبÒة التي
ت- -ت- -م -ت -ع ب -ه -ا ح -يث ت -دخ -ل
السسباقات بÎكيز كب‡ ،Òا
يجعلها توظف كل قدراتها
‘ السسباق.
وب - -ل - -غت أاك Èاألل - -ق - -اب ‘
ب- -رشس- -ل -ون -ة خ Ó-ل األل -ع -اب
األوŸبية  ،1992ح Úتغلبت
على منافسساتها ‘ سسباق الـ
1500م الذي يبقى تاريخيا وتابعه ا÷مهور ا÷زائري بكل فخر واعتزاز بالعداءة التي كانت
‘ اŸوعد وصسعدت إا ¤أاعلى منصسة التتويج.
وبواŸرقة من مواليد  10جويلية  1968بقسسنطينة ،شسدت إاليها أاألنظار بشسكل مركز ‘
البطولة الفريقية أللعاب القوى التي احتضسنتها مدينة عنابة ،حيث “ّكنت من نيل ميداليتÚ
ذهبيت ‘ Úسسباقي الـ  800و 1500م ..وأاعادت الكّرة ‘ العام اŸوا‹ بÓغوسس (نيجÒيا)
بالتفوق ‘ اŸسسافت Úوتؤوكد طموحاتها الكبÒة  ..حيث واصسلت اÛهودات ‘ التدريبات
واŸشساركات الدولية ،حيث نالت ميداليت Úذهبيت ‘ Úأالعاب البحر األبيضس اŸتوسسط 1991
بأاثينا ( 800و 1500م) ..وكانت هذه السسنة جد ناجحة لبطلتنا التي كسسبت اللقب العاŸي ‘
طوكيو خÓل بطولة العا ..⁄وكانت بحقّ إا ¤جانب نور الدين مرسسلي ‘ تلك الفÎة قاطرة
أالعاب القوى ا÷زائرية.
إا ¤أان وصسلت ‘ األلعاب األوŸبية بÈشسلونة  1992إا ¤أاوّج عطائها عندما تّوجت باللقب
األوŸبي ‘ مسسافة الـ1500م بعد أاداء ‡يّز وعزÁة كبÒة وتوقيت تاريخي بـ 3د 55:ث :
30ج ..والكل يتذكر تلك الصسور التي صسنعتها بواŸرقة آانذاك عند Œاوزها خطّ الوصسول ‘
اŸركز األول .وبعد ميدالية ذهبية ‘ أالعاب البحر األبيضس اŸتوسسط بÓنغدوك روسسيون
 ·Óعام
بفرنسسا عام  ‘ 1993سسباق الـ 800م ،نالت بواŸرقة اŸركز األول ‘ كأاسس العا ⁄ل أ
 ‘ 1994لندن ..لتعود إا ¤القمة ‘ الدورات العاŸية ح Úتّوجت للمرة الثانية باللقب العاŸي
عام  ‘ 1995غوتبورغ بالسسويد.
و–وز البطلة األوŸبية والعاŸية العديد من األلقاب العربية واŸغاربية منذ سسنة  1981حÚ
نالت أاول لقب عربي با÷زائر ‘ سسباق الـ800م ..كما تّوجت باŸيدالية الذهبية ‘ األلعاب
العربية بالÓذقية ‘ سسباق الـ1500م.
وÁكن القول ،إان بواŸرقة تعّد Ãثابة قدوة حقيقية للعديد من الرياضسيات الÓئي يردن
السس Òعلى خطى هذه البطلة التي مازالت تقدم الكث Òللرياضسة ا÷زائرية ،حيث أان حلم
الكث Òمن العداءات العمل بكثافة Ùاولة الوصسول إا ¤اŸسستوى الذي بلغته بواŸرقة ‘
مشسوارها الرياضسي.
” تعي ÚبواŸرقة رئيسسة الوفد الرياضسي ا÷زائري الذي سسيشسارك ‘
ول إ
Óشسارة ،فإانه ّ
األلعاب اŸتوسسطية بتاراغونا السسبانية ‘ الصسيف القادم ..وتقوم بعمل كب Òمن أاجل وضسع
كل الÎتيبات الضسرورية من أاجل راحة كل أاعضساء الوفد ا÷زائري من خÓل Œربتها الكبÒة
كرياضسية وحنكتها ‘ التسسي.Ò

صصوفيا سصعيداÊ
’عبة بحرية حسص Úداي لكرة السصلة لـ «الشصعب»:

«هد‘ الحÎاف ‘ أاوروبا وأاسضعى
ÿوضض Œربة الّتدريب بعد العتزال »

ع ّ-ب -رت صص -وف -ي-ا سص-ع-ي-دا’ Êع-ب-ة ب-ح-ري-ة ح Úداي ل-ك-رة السص-ل-ة ع-ن سص-ع-ادت-ه-ا
’ن سصواء مع فريقها أاو مع اŸنتخب الوطني ،مؤوّكدة
باŸشصوار الذي تؤوديه ◊د ا آ
أان هدفها هو –قيق اŸزيد من ا’لقاب.
حاورها :عمار حميسصي

من جهة أاخرى أابدت سسعيدا Êطموحات كبÒة
من أاجل مواصسلة التأالق بعد اعتزال رياضسة كرة
السسلة من خÓل العمل ‘ ›ال التدريب ،وهو
ما يؤوّكد حبّها الكب Òلهذه الرياضسة التي فتحت
لها أابواب التأالق .و ⁄تفّوت لعبة بحرية حسسÚ
داي التأاكيد على فضسل فريقها ‘ تأالقها ،وهو ما
جعلها Œدد وفاءها له من خÓل بقائها فيه
لك Ìم -ن سس -ن -ة وت -ري -د ال-ب-ق-اء ل-فÎة أاخ-رى م-ن
خÓل رفضس كل العروضس ما عدا التي تكون من
خارج الوطن.
❊ الشص -عب :ك -ي -ف ت -ق ّ-ي-م ÚمسصÒتك ◊د
’ن؟
ا آ
❊❊ صصوفيا سصعيدا :Êا◊مد لله أانا راضسية عن
اŸسسÒة التي أاؤوديها ◊د الن رغم أان طموحي ل
ح -دود ل -ه ب -ح -ك -م رغ -ب-ت-ي ال-ك-بÒة ‘ ال-ت-واج-د ‘
اŸسس -ت -وى ال -ع -ا‹ سس -واء م -ع ف -ري -ق-ي أاو اŸن-ت-خب
ال -وط -ن-ي ،وه-و م-ا ي-ت-ط-لب م-ن-ي ال-ع-م-ل اŸت-واصس-ل
والجتهاد سسواء ‘ التدريبات أاو خÓل الÎبصسات
من أاجل اÙافظة على لياقتي والظهور Ãسستوى
مشسرف ،و◊د اآلن المور تسس Òبطريقة جيدة ‘
انتظار ما يخبئه اŸسستقبل.
❊ كيف كانت بداياتك ‘ هذه الّرياضصة؟
@@ البداية كانت منذ الصسغر أاي عندما كنت أابلغ
 8سسنوات ،حيث لحظ أافراد عائلتي أانني دائمة
ا◊ركة وأافضسل التحرك من مكان آلخر ،وهو
المر الذي جعلهم يفضسلون ‡ارسستي للرياضسة
من أاجل اسستغÓل هذه الطاقة بطريقة إايجابية
لصسالح ا÷سسم ،والبداية كانت بدخول عا ⁄كرة
السسلة ،ول أانكر أانني وجدت راحتي كثÒا ‘

ال -ب -داي -ة خ -اصس -ة م -ع الج -واء ال -ت -ي ك-انت “ي-ز
ال-ت-دري-ب-ات أاو اŸب-اري-ات ال-ت-ي ك-ن-ا ن-ل-ع-ب-ها ،ومع
م -رور ال -وقت ب -دات م -وه -ت -ي ت-ظ-ه-ر ومسس-ت-واي
يتطور ،وهو ما سسمح ‹ باللتحاق بفريق بحرية
حسس Úداي الذي يبقة فريق القلب بالنسسبة ‹
وتغيÒه لن يكون ال لÓحÎاف ،حيث وجدت
فيها كل الÎحاب واألجواء داخل الفريق أاخوية،
وهو ما جعلني ابقى ‘ هذا الفريق Ÿدة 15
سس -ن -ة ،وأا“ن -ى اŸواصس -ل -ة ف -ي-ه-ا وح-ال-ي-ا أات-ط-ل-ع
لتقد Ëمباريات أافضسل خÓل الفÎة اŸقبلة.
❊ م- -ا ه- -ي ا’‚ازات ال- -ت- -ي ت- -ف- -ت- -خ- -ري- -ن
بتحقيقها؟
@@ أاكيد أانّ األلقاب التي توجب بها مع فريقي
بحرية حسس Úداي تبقى ‘ الذاكرة ،ومن الصسعب
نسسيانها خÓل اŸوسسم اŸاضسي والذي قبله بعد
فزنا بالثنائية ،وهو المر الذي سسيبقى راسسخا ‘
ذاك- -رت- -ي ب- -ال -ن -ظ -ر ا ¤اŸشس -وار الصس -عب ال -ذي
ق - -ط - -ع - -ن- -اه ،ل- -ك- -ن اله- -م أان اÿا“ة ك- -انت ‘
اŸسستوى ،واسستطعنا التتويج باللقب الهم الذي
أانسسانا الصسعوبات التي قطعناها خÓل اŸشسوار.
أام -ا م -ع الصس -اغ -ر ف -ق -د ف-زت ب-ال-ب-ط-ول-ة لسس-ب-ع
سسنوات متتالية ،وهو المر الذي جعلني أاطمح
دائ -م -ا ل -ل -ب -حث ع -ن الل -ق -اب Ãا أاّن -ن-ي ت-ذّوقت
طعمها خÓل سسنوات عديدة ،واأصسبحت ‹ ثقافة
الفوز باللقاب وهو المر الذي جعلني دائما
أاطمح للبقاء ‘ اŸسستوى العا‹ من خÓل التأالق
مع فريقي أاو اŸنتخب الوطني.
❊ ماذا عن اŸنتخب الوطني؟
@@ مع اŸنتخب الوطني البداية كانت ‘ سسن 15
سس- -ن- -ة ،ح- -يث ت -ل -ق -يت أاول اسس -ت -دع -اء م -ن اج -ل
الل-ت-ح-اق ب-اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،وه-و الم-ر الذي

زاد Êفخرا حيث لعبت
‘ ﬂت- - - -ل - - -ف أاصس - - -ن - - -اف
اŸنتخب ا ¤غاية الوصسول إا ¤اŸنتخب الول
ح -ال -ي -ا ه -د‘ ه -و ال -ظ -ه-ور بشس-ك-ل ج-ي-د ووضس-ع
خÈتي واŸسستوى الذي وصسلت اليه ‘ خدمة
اŸنتخب من أاجل –قيق النتائج اليجابية رغم
صسعوبة اŸامورية ‘ ظل اختÓف اŸسستوى بÚ
اŸنتخب والنادي ،لكن علينا العمل من أاجل ذلك
والدفاع عن اللوان الوطنية حيث أاطمح دائما
ل -ت -ق -د Ëالفضس -ل خ Ó-ل ك -ل م-ب-اراة أال-ع-ب-ه-ا م-ع
اŸنتخب.
❊ ما هو طموحك ‘ اŸسصتقبل؟
@@ لديّ طموحات كثÒة ،فخÓل الفÎة اŸقبلة
طموحي كب Òمن أاجل الظفر بعقد احÎا‘ ‘
أاوروبا ،وهو المر الذي لن يكون ‘ اŸتناول لكن
سس- -أاع -م -ل ع -ل -ى ذلك م -ن خ Ó-ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى
اŸسستوى الذي أاقدمه Ãا اأن هد‘ هو اللعب ‘
اŸسستوى العا‹ ،وهذا من خÓل النتقال إا¤
أاحد األندية الوروبية .أاما من ناحية مسستقبلي
‘ هذه الرياضسة فطموحي كب Òمن أاجل العمل
‘ اÛال التدريبي ،وأاطمح لتحقيق هذه الغاية
ألكون مدربة كرة سسلة والتواجد ‘ اŸسستوى
العا‹ كÓعبة ومدّربة.
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ربع نهائي كأاسس ا÷مهورية

ا–اد بلعباسس وشضبيبة السضاورة يتنافسضان على تأاشضÒة بلوغ اŸرّبع الّذهبي

يحل اليوم فريق ششبيبة السشاورة ضشيفا
على ا–اد بلعباسس ‘ مباراة ربع نهائي
ك - -أاسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ،ح - -يث ي - -ط - -م - -ح
ال- -ف -ري -ق -ان ل -ل -م -ن -افسش -ة ع -ل -ى ت -أاششÒة
ال- -ت- -أاه- -ل إا ¤اŸرّب- -ع الّ- -ذه- -ب -ي رغ -م أان
لفضشلية ل–اد بلعباسس الذي سشيلعب
ا أ
أامام جمهوره.

السش -اورة إ’ن -ق -اذ م -وسش -م ال -ف-ري-ق ،خ-اصش-ة أان
اأ’نصش -ار ك -ان -وا ي -راه -ون ع -ل -ى ه -ذا اŸوسش-م
لتحقيق نتائج أافضشل من التي –ققت خÓل
اŸواسشم اŸاضشية ،إا’ أان خصشم سشت نقاط من
رصشيد الفريق وتسشجيل هزÁت Úمتتاليت‘ Ú
البطولة جعلت الرهان يكون على الكأاسس.
من جهته يسشعى فريق ششبيبة السشاورة لتأاكيد
قوته والعودة بتأاششÒة التأاهل إا ¤بششار من
بلعباسس رغم أان نتائج الفريق تراجعت ‘
اآ’ونة اأ’خÒة بعد أان اكتفى بنقطة واحدة
من مبارت Úأامام بارادو وششباب بلوزداد.

إا–اد بلعباسس

شضريف الوزا Êيؤوّكد جاهزية فريقه للموعد
أاّكد مدرب ا–اد بلعباسس ششريف الوزا Êسشي
الطاهر أامسس جاهزية فريقه Ÿواجهة ششبيبة
السشاورة اليوم Ãلعب  24فÈاير  1956بسشيدي
ب-ل-عباسس ( 16 : 00سش -ا) ،ب -رسش -م ال-دور رب-ع
النهائي لكأاسس ا÷مهورية ‘ كرة القدم.
وأاجرى ’عبو ا’–اد تربصشا قصشÃ Òدينة
ع Úتيموششنت دام ثÓثة أايام ،وصشفه اŸدرب
بالناجح ،حيث سشمح له بالعمل مع عناصشره ‘
أاجواء هادئة ،على حد تعبÒه.
وقال ‘ هذا السشياق« :ح ّضشرنا ‘ ظروف
جيدة ،وكل الÓعب Úجاهزون للمباراة ،حيث
اسش- -ت- -ف -دن -ا ك -ثÒا م -ن اأ’ج -واء ال -ت -ي سش -ادت
الÎبصس» .وقّ- -رر ال- -ط- -اق- -م ال- -ف -ن -ي ل –Ó-اد
ال-ت-حضش Òل-ل-م-ب-اراة ب-ع-ي-دا ع-ن م-دي-نة سشيدي
بلعباسس لتجنيب ’عبيه ضشغطا إاضشافيا من
طرف اأ’نصشار ،سشيما بعد النتائج السشلبية التي
سش -ج -ل -وه -ا ‘ اآ’ون -ة اأ’خÒة ب -رسش -م ب-ط-ول-ة
ال- -راب- -ط- -ة اأ’و ،¤وم- -ن ب- -ي- -ن -ه -ا اÿسش -ارتÚ
اŸت -ت-ال-ي-ت ‘ Úا÷ول-ت Úالسش-اب-ق-ت ،Úخ-اصش-ة
أام -ام م -ول-ودي-ة وه-ران ب-ع-ق-ر ال-دي-ار ‘‘دارب-ي‘‘
ال- -غ -رب ا÷زائ -ري .وت -اب -ع شش -ري -ف ال -وزا:Ê
«مباراة الكأاسس تأاتي ‘ توقيت مناسشب ،حيث
أانها “ثل بالنسشبة لنا فرصشة مÓئمة لتصشحيح
مسش-ارن-ا واسشÎج-اع ال-ث-ق-ة اŸف-ق-ودة– ،سش-ب-ا
لبقية اŸششوار» .لكن الدو‹ السشابق يعÎف
بصش -ع -وب -ة اŸه -م -ة أام -ام ف -ري -ق ي -غ-ذي ن-فسس

اŸهرجان الوطني
للّرياضشة النّسشوية
بسشطيف

حضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
 450مشضاركة
من  38ولية

عمار حميسشي
يطمح ا–اد بلعباسس إ’عادة سشيناريو اŸوسشم
اŸاضش - -ي م - -ن خ Ó- -ل ال - -وصش- -ول إا ¤اŸرب- -ع
ال -ذه -ب-ي م-ن ب-واب-ة شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة وضش-م-ان
ت-نشش-ي-ط نصش-ف ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-م-رة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
التوا‹ بعد أان انهزم اŸوسشم اŸاضشي أامام
ششباب بلوزداد ،والذي قبله أامام نصشر حسشÚ
داي.
وي- -أام- -ل أانصش -ار ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس أان يسش -ت -غ -ل
الÓ-ع-ب-ون ع-ام-ل ا÷م-ه-ور م-ن أاج-ل اق-ت-ط-اع
ت- -أاششÒة ال- -ت -أاه -ل ،خ -اصش -ة أان ال -ف -ري -ق Áلك
اŸقومات الÓزمة لبلوغ اŸربع الذهبي رغم
تراجع مسشتوى التششكيلة.
وسش -ت -ك -ون م -واج -ه-ة شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ف-رصش-ة
لÓعب Úمن أاجل التصشالح مع ا’نصشار بعد
هزÁت Úمتتاليت ‘ Úالبطولة أامام مولودية
وهران وششبيبة القبائل جعلتا الفريق يÎاجع
‘ جدول الÎتيب.
وي-راه-ن شش-ري-ف ال-وزا Êع-ل-ى م-ب-اراة شش-ب-ي-بة

»°VÉ`` `` jôdG

وي- -راه- -ن اŸدّرب خ- -ودة ع- -ل- -ى خÈة ب- -عضس
ال Ó-ع -ب Úع -ل -ى غ-رار ي-ح-ي-ى شش-ري-ف وان-اق-ة
ب -ورد ‘ Ëال -وسش -ط م -ن إاج -ل م-ب-اغ-ت-ة ا–اد
بلعباسس على ملعبه وأامام جمهوره من خÓل
تسشجيل هدف على ا’قل يسشاهم ‘ زعزعة
ثقة ’عبي اŸنافسس بأانفسشهم.
ويطمح أانصشار ششبيبة السشاورة للذهاب بعيدا
‘ م- -ن- -افسش- -ة ال- -ك- -أاسس ه- -ذا اŸوسش -م ع -كسس
اŸواسشم اŸاضشية التي  ⁄تعرف تأالق الفريق
‘ هذه اŸنافسشة ،حيث اكتفى بالظهور ا÷يد
‘ البطولة فقط.

نادي أامباكت مونريال

ا◊ارسس إافيان بوشس
يثني على زميله تايدر

أاّكد عزيز طاه Òمدير الششباب والرياضشة
لو’ية سشطيف أانّ الرياضشات ا›ÈŸة ‘
اŸه- -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -ل -ري -اضش -ة ال -نسش -وي -ة
بسشطيف Áكن من خÓلها تششجيع الرياضشة
‘ الوسشط النسشوي ببÓدنا ،وهذا هو الهدف
ال -ذي ي -ط-م-ح إال-ي-ه ا÷م-ي-ع ،م-ذك-را أان-ه م-ن
خÓل هذه التظاهرة يتم التعريف بالرياضشة
ال-نسش-وي-ة ب-حضش-ور ك-ل ا÷م-ع-ي-ات ال-ري-اضشية
ع Èالوطن ،مششÒا إا ¤اŸهرجان النسشوي
الكب Òالذي –تضشنه مدينة سشطيف بداية
من اليوم.
أاما دنيا حجاب ،رئيسشة ا÷معية الوطنية
لÎقية وتطوير الرياضشة النسشوية ،فصشرحت
ب -اŸن -اسش -ب -ة أان ال-ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضش-ي-ة ال-ت-ي
–تضش - -ن - -ه- -ا و’ي- -ة سش- -ط- -ي- -ف ت- -تضش- -م- -ن 4
اختصشاصشات وهي :كرة السشلة ،ا’يروبيك،
را‹ ا’نضش- - -ب- - -اط وسش- - -ب - -اق ا÷ري ،ودعت
ا÷م -ه -ور ال -ري -اضش -ي ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -ال-ق-اع-ة
اŸت -ع -ددة ال -ري-اضش-ات ب-اŸدرسش-ة ا’وŸب-ي-ة
بالباز Ÿتابعة مباريات كرة السشلة ،والنهائي
‘ هذه الرياضشة ،كما وجّهت نداء للنسشاء
للمششاركة ‘ ماراطون ا’يروبيك.
وهكذا و‘ أاجواء رياضشية نسشائية حماسشية،
تششهد و’ية سشطيف وعلى مدى  3أايام كاملة
واح- -دة م -ن أاك Èال -ت -ظ -اه -رات ال -ري -اضش -ي -ة
للنسشاء احتفاء باليوم العاŸي للمرأاة ،وهذا
–ت رعاية وزير الششباب والرياضشة ،و–ت
إاششراف وا‹ و’ية سشطيف ،حيث –تضشن
عاصشمة الهضشاب العليا اŸهرجان الوطني

ل -ل -ري -اضش -ة ال -نسش -وي -ة ب -اŸدرسش -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل -ل -ري -اضش -ات اأ’وŸب -ي -ة ب-ال-ب-از ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م
مديرية الششباب والرياضشة للو’ية وا÷معية
ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-رياضشة النسشوية
وا÷معية الو’ئية ،وهذا Ãششاركة  38و’ية.
Œري فعاليات التظاهرة الرياضشية بحضشور
أاك Ìمن  450مششاركة من  38و’ية ،ويتضشمن
اŸه -رج -ان اŸن -افسش -ة ‘ ع -دة ت -خصشصش-ات
منها ماراطون ا’يروبيك ،كرة السشلة ،را‹
اسش- -ت- -ع- -راضش- -ي ،سش -ب -اق ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات
اÿاصش-ة ،وال-ع-اب ال-ق-وى ،وت-ن-ط-ل-ق ﬂت-ل-ف
السشباقات ا›ÈŸة من دار الثقافة هواري
” تخصشيصس جولة
بومدين بسشطيف ،كما ّ
سش -ي -اح -ي -ة ل -ل-مشش-ارك-ات ا ¤م-دي-ن-ة ج-م-ي-ل-ة
اأ’ثرية ،بعد زوال اليوم.
نشش Òإا ¤أاّن اسشتقبال الوفود اŸششاركة ”
يوم الفا— مارسس على السشاعة الثانية بعد
ال -ظ -ه -ر ب -اŸدرسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ري-اضش-ات
ا’وŸب -ي -ة ب -ال -ب -از سش -ط-ي-ف ،وت-ت-زام-ن ه-ذه
ال -ت -ظ-اه-رة ال-وط-ن-ي-ة ال-كÈى ‘ ال-ري-اضش-ات
‡ا يعطيها
النسشوية واليوم العاŸي للمرأاةّ ،
دفعا أاك Ìإ’براز اŸرأاة الرياضشية قدراتها ‘
›ال الرياضشة والنتائج اÙققة ‘ ﬂتلف
الرياضشات.
سشطيف :نور الدين بوطغان

ا–اد العاصشمة

سضرار« :جئت لتجسضيد مشضروع رياضضي»
الطموح ،ويسشعى هو اآ’خر لتدارك النتائج
السشلبية اأ’خÒة التي سشجلها ‘ البطولة منذ
ان -ط Ó-ق م -رح -ل -ة اإ’ي-اب ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ت-وق-ع
«مباراة قوية» ،على حد قوله.
وتعد اŸقابلة أايضشا مناسشبة لÓعبي ا’–اد
للتصشالح مع أانصشارهم الغاضشب Úمنهم بعد
ت- -راج- -ع ال -ن -ادي ‘ الÎت -يب ،ح -يث أاضش -ح -ى
مهددا بالسشقوط ،سشيما بعد خصشم سشت نقاط
من رصشيده بقرار من ا’–اد الدو‹ لكرة
ال-ق-دم ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ن-زاع-ه م-ع ’عب أاج-ن-بي
سشابق ‘ صشفوفه .ومعلوم أان فريق ‘‘اŸكرة‘‘
ي -نشش -ط ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ل-ث-الث م-رة ع-ل-ى
التوا‹ بعدما كان قد أاقصشي ‘ نصشف نهائي
النسشخت Úالسشابقت.Ú

لو¤
الّرابطة اÎÙفة ا أ

تقد Ëمباراة م ـ ا÷زائر ـ ـ م ـ وهران إا ¤يوم  12مارسس
سش -ت -ج -ري م -ب -اراة م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ـ م-ول-ودي-ة وه-ران◊ ،سش-اب ا÷ول-ة  22ل-ل-رابطة اأ’و¤
«موبيليسس» يوم ا’ثن 12 Úمارسس بد’ من يوم الثÓثاء  13مارسس ،مثلما كان م›Èا آانفا ،حسشب
ما أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة لكرة القدم.
ويوضّشح نفسس اŸصشدر ما يلي« :بناء على طلب مولودية ا÷زائر ،وبعد موافقة مولودية وهران،
أاجرت الرابطة اÎÙفة هذا التغي ،Òقصشد السشماح للعميد بالتحضش Òا÷يد Ÿباراته ضشد
مونتاين أاوف فاير النيجÒي ‘ ،إاياب الدور السشادسس عششر لرابطة أابطال إافريقيا».

أاثنى حارسس مرمى فريق أامباكت موريال
الكندي (القسشم ا’ول لكرة القدم) ،إافيان
ب- -وشس ،ع- -ل- -ى زم- -ي -ل -ه ‘ ال -ن -ادي ،ال -دو‹
ا÷زائري سشف Òتايدر ،متوقعا أان يكون من
ضش- -م- -ن «أاحسش- -ن الÓ- -ع -ب ‘ »Úال -ب -ط -ول -ة
اÙلية.
وأاوضشح ا◊ارسس Ÿوقع «تفييا سشبورت»
ال-ك-ن-دي «ت-اي-در إاضش-اف-ة ج-ي-دة ل-ل-ف-ريق’ ،
أاع -ل -م إان ك -ان سش -يسش ّ-ج -ل أاه -داف-ا أاو ي-قّ-دم
“ريرات حاسشمة ،لكنه سشيسشاعدنا كثÒا
على التحرك ‘ الهجوم والدفاع».
وأاضشاف« :أاتوّقع أان يكون من ب Úأاحسشن
رق- -م  8خ Ó-ل ه -ذا اŸوسش -م ،صش -ح -ي -ح ⁄
نششاهده كثÒا لكن كان رائعا خÓل الدقائق
التي لعبها حيث  ⁄يضشيّع أاي كرة».
وغادر تايدر نادي بولونيا ا’يطا‹ (القسشم
اأ’ول) شش -ه -ر ج -ان -ف -ي ال -ف -ارط لÓ-ل-ت-ح-اق
ب- -تشش- -ك- -ي -ل -ة إاÁب -اكت م -ون -ري -ال ال -ك -ن -دي
وال -ن -اشش -ط ‘ ال -ب-ط-ول-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة «آام آال
أاسس» ،بعقد مّدته  3سشنوات.

لفريقية للعدو الريفي بالششلف
البطولة ا إ

ضضبط الÎتيبات التنظيمية إلسضتقبال200عداء من 15دولة
كششفت التحضشÒات ا◊ثيثة التي تقوم بها اللجنة التنظيمية بو’ية
الششلف واإ’–ادية الوطنية أ’لعاب القوى عن وضشع اللمسشات اأ’خÒة
إ’سشتقبال الوفود اŸششاركة ‘ البطولة اإ’فريقية للعدو الريفي التي
يعرفها مسشلك اŸوافقية ببلدية الششلف Ãششاركة 15دولة بنجومها
وأابطالها.
وبحسشب رئيسس الرابطة الو’ئية أ’لعاب القوى بالششلف إابراهيم صشبحي
فإان 15دولة سشيششاركون ‘ الدورة  ،متعÈا تأاخر بعضس الدول ‘ تأاكيد
مششاركتها راجع ‘ اأ’سشاسس أان بطو’تها  ⁄تنته ◊د السشاعة  ،لكنه
باŸقابل أاششار أان 200عداء منتظر Ãسشلك اŸوافقية من ضشمنهم
أابطال معروف ÚوعاŸي‡ ،Úا يجعل التعداد يقارب  600ششخصس
حسشب مسشؤوول الرابطة.

أاما بخصشوصس هياكل اإ’سشتقبال واإ’يواء فإان الÎتيبات كلها مضشبوطة
حسشب تصشريحه  ،حيث سشخرت 4فنادق 2منها ب ‚4وم و 2من ‚3وم
 ،بقدرة اسشتيعاب تصشل إا400 ¤سشرير  ،باإ’ضشافة ا200 ¤سشرير
باŸركز الوطني لتحضش Òالنخبة باŸلعب اأ’وŸبي يحي بن سشونة  .كما
وضشعت اللجنة اŸششرفة على التنظيم كإاحتياط 200سشرير Ãنطقة
تنسس التي تبعد عن مقر و’ية الششلف بـ 50كلم.
ه -ذا وي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ع -رف مضش -م -ار اŸواف -ق -ي -ة اŸعشش-وششب ط-ب-ي-ع-ي-ا
وÃقاييسشه الدولية تنافسشا كبÒا ،حيث تدخل التششكيلة الوطنية بهدف
إاحتÓل مراتب مششرفة يراها اıتصشون قد تكون اŸرتبة  5وهو ‘
حد ذاته ا‚از مهم.
الششلف /و.ي .أاعرايبي

أاّكد رئيسس ÷نة تسشي Òفريق ا–اد ا÷زائر
عبد ا◊كيم سشرار أان هدف النادي العاصشمي
هذا اŸوسشم هو احتÓل اŸرتبة الثانية ‘
بطولة الرابطة اÎÙفة اأ’و« ¤موبيليسس»،
لضشمان مششاركته ‘ منافسشة رابطة أابطال
إاف -ري -ق-ي-ا اŸوسش-م ال-ق-ادم ،زي-ادة ع-ل-ى ح-م-ل-ه
Ÿششروع رياضشي لفريقه ا÷ديد.
واسشتبعد سشرار إامكانية تتويج ا’–اد بلقب
بطولة هذا اŸوسشم بالنظر إا ¤سشيطرة ششباب
قسشنطينة على اŸنافسشة «مصش Òلقب بطولة
ال -وط -ن -ي -ة ي -ت -واج -د ح -ال -ي -ا ب Úي -دي شش-ب-اب
قسشنطينة اŸتصشدر ( 42نقطة) ،إا’ إاذا رفضس
ذلك ،وعليه من غ ÒاŸعقول التفك ‘ Òفوز
ا–اد ا÷زائ -ر ب -ال -ل -قب ،واع-تÈه م-ن ال-غ-ب-اء
الرياضشي».
وكششف سشرار أانه سشيتم ا’إبقاء على اŸدرب
ميلود حمدي مع تسشط Òهدف إانهاء اŸوسشم
‘ اŸركز الثا.Ê
«’ Áك-ن-ن-ا ت-غ-ي Òال-ف-ري-ق ح-ال-ي-ا وسش-ن-ح-تفظ
باŸدرب حمدي حتى نهاية اŸوسشم .بالنظر
إا ¤تعداد الفريق واŸقابÓت اŸتبقية نطمح
إا ¤نيل اŸرتبة الثانية ،فنحن نتواجد ‘
الصشف الرابع ( 32نقطة) بفارق سشت نقاط
عن صشاحب اŸركز الثا Êمولودية وهران (38
نقطة) ،وهذا Áر ع Èتسشي Òذكي للجو’ت
التسشع اŸتبقية من عمر اŸنافسشة».
وقال رئيسس وفاق سشطيف السشابق أاّنه لطاŸا
تسش -اءل ع -ن سش-بب ع-دم ت-أال-ق تشش-ك-ي-ل-ة «أاب-ن-اء
سشوسشطارة» رغم اإ’مكانيات اŸادية والبششرية
ال-ت-ي ي-زخ-ر ب-ه-ا ال-ف-ري-ق فضش Ó-ع-ن ال-ت-نظيم
داخل النادي «عند التحاقي با’–اد تعرفت
على الهياكل التي يتوفر عليها النادي ،وكذا
Ÿحكم على اŸسشتوى اإ’داري ،زيادة
التنظيم ا ُ
ع -ل-ى م-ع-رف-ت-ي ب-ال-ت-ع-داد الÌي ال-ذي يضش-م-ه
الفريق ،وهذا يدفعني للتسشاؤول عن أاسشباب
تراجع نتائج التششكيلة .أاظن أانه يوجد خلل
ما ،وعلينا البحث عنه من أاجل معا÷ته.
ال-ف-ري-ق ي-ع-ا Êم-ن تششّ-ت-ت وسش-ط اÛم-وع-ة،
ل - -ذلك ي - -جب اسشÎج - -اع ال- -روح ا÷م- -اع- -ي- -ة
والتضشامن ب Úا÷ميع من أاجل إاحراز نتائج
إايجابية واÿروج بالنادي اإ ¤بّر اأ’مان».
وف-ي-م-ا ي-خصس ال-ه-دف اأ’ب-رز ل-ع-ائ-ل-ة ح-داد
اŸالكة لنادي ا–اد ا÷زائر ،وهو التتويج

ب-راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي Áن-ي ال-ف-ريق
العاصشمي وأانصشاره النفسس لنيلها منذ عقود،
قال سشرار« :الفوز بكأاسس إافريقيا يتطّلب عدة
م- -ع- -اي Òو–ضشُ Òم- -ح- -ك- -م وت- -وف Òج- -م- -ي -ع
ال -ظ -روف ال Ó-زم -ة .ج -ئت ’–اد ال -ع-اصش-م-ة
بهدف تقد Ëاإ’ضشافة والتفاصشيل التي تنقصس
ال -ف -ري -ق م -ن أاج -ل ال -ت -ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ال-ق-اري
مسشتقب ،Óولهذا سشأاو ّ
ظف كل التجربة واÈÿة
التي اكتسشبتها كÓعب دو‹ ومسشيّر».
وأاّكد سشرار أاّنه Áلك «البطاقة البيضشاء» من
طرف رئيسس الفريق وأانه جاء ’–اد ا÷زائر
لتجسشيد مششروع رياضشي« :مهّمتي الرئيسشية
هي تطوير الفريق من ناحية النتائج الفنية
أ’ن ج- -م- -ي- -ع اأ’م -ور مضش -ب -وط -ة م -ن ن -اح -ي -ة
ال -تسش -ي .Òك -أاول-وي-ة أاسش-ع-ى ل-زرع روح م-ع-ن-وي-ة
جماعية وتضشامنية داخل التششكيلة ،وبعدها
ت-خ-ف-يضس ت-ع-داد ال-ف-ري-ق وال-ق-ي-ام ب-ان-ت-دابات
عقÓنية بجلب ’عب Úيتمّتعون Ãسشتوى جيد
– ّسش-ب-ا ل-ل-م-وسش-م ال-ق-ادم ،وم-واصش-ل-ة ا’هتمام
بالتكوين» ،مؤوكدا أانه سشيعمل جاهدا ليكون ‘
مسشتوى الثقة التي وضشعها ‘ ششخصشه مÓك
ال -ن -ادي ،وأاّن رب -وح ح -داد ي-ب-ق-ى دوم-ا رئ-يسس
ا’–اد.:

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لول ‘ مهرجان العزف اŸنفرد لـ «الششعب»:
رياضس بوعÓم الفائز ا أ
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اŸوهبة موجودة ..تنتظر صشقلها أاكادÁيا
بافتكاكه اŸرتبة الأو ‘ ¤اŸهرجان الوطني للعزف اŸنفرد بالبليدة ،يكون عازف العود رياضس بوعÓم قد اأكد
مرة اأخرى على موهبته الفذة و“يزه الإبداعي .اسشتطاع هذا الفنان الششاب ،خريج اŸعهد الوطني العا‹
للموسشيقى ،وا◊امل لليسشانسس ‘ الإعÓم الآ‹ ،اأن يعزف ‘ اأهم الأوكرسشÎات اŸوسشيقية ،و–ت قيادة اأسشماء
لمعة على غرار اأم Úقويدر وفريد عوامر ،ولكن رياضس  ⁄يتوقف عن التاأليف والإبداع ،مع الإصشرار على
–سش Úمسشتواه ،وهو ما يوؤكده لنا ‘ هذا ا◊وار..

حاوره :أسسامة إأفرأح

«الششعب» ‘ :البداية حدثنا عن مششاركتك
لسشبوع
‘ اŸهرجان الوطني للعزف اŸنفرد ا أ
اŸاضشي بالبليدة ،حيث حصشلت على ا÷ائزة
لو..¤
ا أ
رياضس بوعÓم ‘ :الوهلة اأ’و ،¤حينما رأايت
اإ’عÓن عن التظاهرة ‘ موقع التواصسل ا’جتماعي
فايسسبوك ⁄ ،أاكن أاعرف أان التظاهرة بهذا ا◊جم
وهذا اŸسستوى العا‹ ..طلب مني تأاكيد التسسجيل
بإارسسال بطاقة معلوماتي وفيديو يتجاوز  3دقائق،

بعد أان قمت بذلك أاعلمو ‘ Êرسسالة على صسفحتي
أانه ” اختياري بعد التصسفيات التي قامت بها ÷نة
التحكيم مع موعد ا’لتحاق .بعد اإ’عÓن عن قائمة
اŸشسارك’ Úحظت أانه يوجد أاغلبية لعاز‘ آالة العود،
وه -ذا م -ا دف -ع-ن-ي ÿوضس غ-م-ار ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
أاسسميها رحلة البحث والتعلم واكتسساب اÈÿة ،وهو
اأ’هم عندي شسخصسيا.
@ كيف كان اŸسشتوى العام للمسشابقة؟ وهل
Áكن أان نرى منافسشات مششابهة أاك ÈوأاكÌ
‘ اŸسشتقبل؟
@@ ’ أاسستطيع أان أاكون دقيقا ‘ وصسفي للمسستوى،
فقد كان هناك تنافسس ب Úآا’ت ﬂتلفة ومتنوعة

وهذا ما زاد التنافسس حدة ..أاي أان كل متنافسس يأاتي
ب -ع -م -ل ج -دي -د وج-م-ي-ل ول-يسس م-ت-داو’ ك-ثÒا ك-ان ل-ه
الفرصسة اأ’ك ‘ Èنيل اŸراتب اأ’و.¤
أا“نى أان نرى منافسسات أاك Èوأاك ÌتأاطÒا ،أاقصسد
مث ‘ Óكل عام تقام طبعة وكل طبعة خاصسة بآالة
معينة ،بهذا يسسهل ا◊كم على اŸتنافسس Úمن جهة،
ويتبادل اŸشساركون اÈÿات وتكون هناك ورشسات
وملتقيات ودروسس خاصسة بهذه اآ’لة.
@ شش- -اركت ‘ ت- -ربصش- -ات ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة خ- -ارج
الوطن ..هل العود ا÷زائري بخ Òمقارنة
بغÒه؟
@@ Ÿا ذهبت للÎبصس ‘ اÿارج و–ديدا ‘ تركيا

وزارة الÎبية تطلق مسشابقة « اقÓم بÓدي «

مبـ ـ ـ ـادرة لتششجيع الق ـ ـ ـراءة و الكتابة ل ـ ـدى الناششئـ ـ ـ ـ ـة
الششعب /:اأطلقت وزارة الÎبية الوطنية بداية من ششهر مارسس
ا÷اري ،مسشابقة «اقبيل  »2018و هو اختصشار لـ» « اأقÓم بÓدي « ،و
التي نظمها بالتعاون مع وزارة الثقافة واÛلسس الأعلى للغة
العربية و كذا اÙافظة السشامية لÓأمازيغية ،حسشب بيان للوزارة
–صشلت الششعب على نسشخة عنه .
يتعلق هذا ا◊دث الثقا‘ بفتح اÛال للتنافسس ب Úكتابات تÓميذ ا’بتدائيان و
اŸتوسسطات والثانويات باللغات العربية و الفرنسسية واأ’مازيغية ،على أان تقدم

ا÷ائزة للفائزين خÓل التظاهرة السسنوية Ÿعرضس ا÷زائر الدو‹ للكتاب «سسيÓ
.2018
و تعت Èهذه ا÷ائزة حسسب ذات البيان ،امتدادا للمشسروع النمودجي» قراءة  /متعة
« و اŸسسرح ‘ اŸدرسسة» ،الذي انطلق خÓل السسنة الدراسسية  ،2015-2014و يهدف
إا ¤تطوير متعة القراءة لدى الناشسئة و تعريفهم خاصسة بأاعمال الكتاب ا÷زائريÚ
بالعربية وا’مازيغية و الفرنسسية و كذا اثارة الرغبة ‘ الكتابة و اكتشساف اŸهارات
اإ’بداعية اŸمكنة لديهم.

نظمتها مكتبة «مصشطفى نطور» بقسشنطينة

مسشابق ـ ـة «الكاتب الصشغ ‘ »Òالقصشة
القصشـ ـ ـ ـÒة واŸقـ ـ ـ ـ ـ ـال الصشحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

نظمت اŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية «مصشطفى نطور» بقسشنطينة
بالتنسشيق مع دار» الرجاء» للنششر وجريدة النصشر اليومية ،مسشابقة « الكاتب
الصشغ ‘ »Òالقصشة القصشÒة واŸقال الصشحفي– ،ت ششعار« :حلمي أان أاصشبح كاتبا
كبÒا».

قسسنطينة  /أحمد  -د.

هذه اŸسسابقة التي انطلقت ابتداء من الفا— مارسس
ا÷اري وتسستمر حتى  25منه ،موجهة لفائدة تÓميذ
الطور اŸتوسسط لو’ية قسسنطينة ،وهي تهدف إا¤
إابراز اŸواهب لدى هذه الشسريحة ‘ ›ا’ت اأ’دب
والصسحافة وإاعطاء الفرصسة للمتفوق Úلولوج عا⁄
اإ’بداع ‘ فنون الكتابة اıتلفة ،وهو ما يع Èعنه
صسراحة شسعار هذه اŸسسابقة.
ت -رك اŸن -ظ -م-ون ل-ل-مشس-ارك Úا◊ري-ة ‘ اخ-ت-ي-ار
اŸواضس -ي -ع اŸق -دم -ة وال-ل-غ-ة اŸع Èب-ه-ا ( ع-رب-ي-ة أاو
فرنسسية) وهذا ‘ ›ال القصسة القصسÒة أاو اŸقال
الصسحفي ،بشسرط أان ’ يتعدى حجم النصس اŸشسارك
به  30سسطرا على الورق العادي.
تسسهر على هذه اŸسسابقة ÷نة متكونة من أاسساتذة
ﬂتصس Úوصسحفي Úعلى انتقاء النصسوصس الفائزة،
حيث تتوج هذه اأ’خÒة بجوائز تسسلم ‘  23أافريل
القادم Ãناسسبة اليوم العاŸي للكتاب وحقوق اŸؤولف.
ا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان اŸك -ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة «مصس-ط-ف-ى ن-ط-ور» ،تسس-ه-ر م-ن-ذ ت-دشس-ينها
السس -ن -ة ال -ف -ارط-ة ،ع-ل-ى اŸشس-ارك-ة ‘ ت-ف-ع-ي-ل ا◊ي-اة
الثقافية ‘ مدينة ا÷سسور اŸعلقة ،وهذا من خÓل
ع- -دة نشس- -اط- -ات م- -ن- -ه- -ا« :ب- -يت الشس -ع -ر» اıصسصس
Óمسسيات الشسعرية« ،صسالون قسسنطينة للكاريكات»،»Ò
ل أ
قارئ اليوم قائد الغد» ،إاضسافة ا ¤معرضس احتفاء
بالسسنة ا’مازيغية وبرامج العطل اÿاصسة بالتÓميذ
اŸتمدرسس.Ú

منارة تعيد رسشم التاريخ وا◊فاظ على الذاكرة

اŸتحف ا÷هوي للمجاهد بسشكيكدة معلم يثّمن

Áثل اŸعلم مؤوسسسسة عموم ـية ذات طابـ ـ ـع إاداري تتمتع ج -ي-ج ـل ،قسس-ن-طـ ـي-ن-ة ،ال-طـارف ،ق-اŸة ،سس-ك-ي-ك-دة ،م-ي-ل-ة
ب- -الشس- -خصس- -ي ـة اŸعـ ـن -وي -ة وا’سس -ت -ق ـ ـÓل اŸالـي ،أانشس -أات وعنابة.
Ãوجب اŸرسسوم التنف ـيذي رقم  170-08اŸؤورخ ‘  11دوره يتمثل ‘ جمع اŸمتل ـكات التاريـخية والث ـقافـ ـية
ج- -وان  2008وضسـ ـم اخ- - -تصس ـاصس - -هـا اإ’قـل ـي ـم - -ي ك ـل مـن اŸتع ـلقة باŸق ـاومة الشسعـ ـبية وا◊ ـركة الوطنية وثورة
و’ي ـات:
التحرير الوطني واقت ـنائها واسسÎجاعها ،جرد اŸمتلكات
الت ـاريخية والثقـ ـ ـافية ،حف ـ ـ ـظ ›ـ ـموعات اŸقت ـنيات،
ت -ن -ظـي -م م-عـارضس دائ-م-ة وم-ؤوقـت-ة أاو م-ت-ج-ول-ة ،اح-تضس-ان
اأ’نشسطة والتظاهرات اŸنظمة Ãناسسبة إاحياء اأ’يام
واأ’ع ـياد الوطـ ـ ـنية واأ’حداث التاريخ ـية ’سسي ـما
يقع بحي حسس Úلوزاط «اŸقصسلة « سسكيكدة با÷هة العلوية
اŸقابلة للمحطة الÈية لنقل اŸسسافرين ﬁمد بوضسياف ،يت ـربع اŸعـ ـارضس واÙاضس -رات واŸل-ت-ق-ي-ات واأ’ي-ام
اŸتحف ا÷هوي للمجاهد ،على مسساحة إاجمال ـ ـية قدرها 4681.07م الدراسسية ،اŸسساهمة ‘ تسسجيل الشسه ـ ـادات
ويتكون من ثÓثة أاقسسام ،القسسم اأ’ول يتكون من جناح عرضس يحتوي على ا◊ية ’سسيما شسهادات اÛاهدين ،تنظيم
أارب ـ ـع صسا’ت وبهو وأاروقة ،القسسم الثا Êمن مكتبة كبيـرة فيـها قاعـة النشساطات الثقافية بالعÓقة مع اŸتحف
ÓعÓم اآ’‹ والتوثيق ،أاما القسسم الثالث من قاعـة ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج ـاه-د وال-ه-ي-ئ-ات ال-ث-قـاف-ي-ة،
للمطالعة وقاعتـيـن ل إ
ﬁـ ـاضسرات تتسس ـع ل ـ  620مقع ـد .لدى تفقد اŸتحف ا÷هوي للمجاهد وزير اŒاه مؤوسسسسات التعل ـيم وا÷مهور ،توزيع
اÛاهدين ‘ آاخر زيارة للو’ية ،أاطلق عليه باŸناسسبة اسسم اÛاهد الÎاث ال- -ت- -اري -خ -ي وال -ث -ق -افـ ـي ’سس -ي -م -ا
الراحل علي كا‘ ،كما حث وزير اÛاهدين على ضسرورة جعل هذا بالوسسائل اŸعلوماتية ،اصسدار ال ـدوري ـات
اإ’‚از قلعة إاشسعاع باŸنطقة للتذك Òبأاحداث ومآاثر الثورة التحريرية ،اŸـ ـت - - -خصس ـ ـ ـصس- - -ة ،ت- - -نـسسـ ـي- - -ق نشس ـ ـاط- - -ات
اÓŸحـ ـق ال-ت-اب-ع ـة ’خ-تصس-اصس-ه-ا اإ’ق-ل-ي-مي،
وشس -دد ‘ ه -ذا السس -ي -اق ع -ل -ى ضس -رورة ف -ت-ح أاب-واب اŸت-ح-ف ا÷ه-وي
السسه ـر على حم ـاية اأ’رشسي ـف وصسيانة اأ’مÓك
للمجاهد على مصسراعيه أامام التÓميذ والطلبة وكل الشسباب للتعريف
واأ’جهزة.
Ãعاناة الشسعب ا÷زائري وتضسحيات شسهدائه و›اهديه.

موقعه

ثم تونسس ( ⁄يكن هناك تربصس ‘ تونسس وإا‰ا ذهبت
ل -ل -م -ع -ه -د ال -ع-ا‹ ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى ‘ ت-ونسس لÓ-ح-ت-ك-اك
بالعازف Úالتونسسي )Úانبهرت بعدد عاز‘ آالة العود
وﬁب-ي-ه-ا ،وط-ل-ب-ة آال-ة ال-ع-ود وح-ت-ى اأ’سس-ات-ذة ،وال-ت-ي
تدرسس بطريقة أاكادÁية بحتة .اŸدرسسة الÎكية (‘
جامعة اسسطنبول) واŸدرسسة الشسرقية (‘ تونسس).
مقارنة با÷زائر ،فإان عدد أاسساتذة وعاز‘ آالة العود،
أاقصسد الذين يعزفون بطريقة أاكادÁية ،يعّدون على
اأ’صسابع .لهذا Áكنني القول اإن العود ا÷زائري ‘
ال -ط -ري -ق إا ¤ا’ن -دث -ار ،إاذا اسس-ت-م-ر اأ’م-ر ع-ل-ى ه-ذه
الوتÒة ،وعلينا العمل ’سستعادة مكانته.
@ ه -ل ت-ف-ك-ر ‘ ت-دريسس م-ا ت-ع-ل-م-ت-ه إا ¤ح-د
لن ،أام أانك ت- -رى ب- -أان ال- -ت- -ف -كŒ ‘ Òرب -ة
ا آ
التعليم ما زال مبكرا؟
@@ م -ن دواع -ي سس -روري أان أان -ق -ل م -ا ت -ع -ل -م -ت -ه وم-ا
اكتسسبته من خÈات لكل أابناء بلدي وهذا شسرف ‹
طبعا ،وكانت لدي الفرصسة ‘ التظاهرة اأ’خÒة أان
ت- -ق- -اب -لت م -ع ع -از‘ ال -ع -ود م -ن ا÷ن -وب ا÷زائ -ري

كغرداية واأ’غواط وع Úصسالح وبوسسعادة ،ورأايت أانهم
ماهرون ‘ العزف وذوو موهبة كبÒة ،لكن ينقصسهم
طرز هذه اŸوهبة بالتعلم اأ’كادÁي ،لهذا  ⁄نبخل
على بعضسنا وتبادلنا اأ’فكار ‘ ،الوقت الراهن Áكن
أان أاقدم تربصسات لعاز‘ وﬁبي هذه اآ’لة ،أاما Œربة
التعليم فأاظن أانها مبكرة قلي Óأ’ ’ Êأازال أاريد التعلم
أاك’ Ìكتسساب خÈة أاك ‘ Èهذا اÛال.
@ رأاي -ن -اك ‘ ع-دة أاع-م-ال ك-ع-ازف م-ن-ف-رد ‘
ﬂت- - -ل- - -ف اŸن- - -اسش- - -ب- - -ات Ãا ‘ ذلك رف- - -ق - -ة
لوركسشÎا السش- -ي- -م- -ف -ون -ي -ة ..ه -ل سشÔاك
ا أ
مسشتقب ‘ Óعمل فردي أاو أالبوم مث ً
Ó؟
@@ أاعمل اآ’ن على تأاليف وتدوين موسسيقاي ،عمل
أال -ب -وم ي -ح -ت -اج إا› ¤ه -ود أاك Èخ-اصس-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
اŸادي -ة ط -ب -ع-ا ،ل-ه-ذا أاف-ك-ر ح-ال-ي-ا ‘ تسس-ج-ي-ل أال-ب-وم
ك -ع -ازف ‘ ف -رق -ة م -وسس -ي -ق -ي -ة م -ت-ك-ون-ة م-ن ق-ان-ون،
كÓرينات ،عود ،بيانو ،كونÎباصس كبداية ،ثم ِلَم ’
سسأاحاول كتابة تأاليف أاك Èآ’’ت متنوعة ،كإاضسافة
الكمان وحتى اآ’’ت النحاسسية.

لصشل الفرنسشي ‘ الدارجة ا÷زائرية
قاموسس الكلمات ذات ا أ

أاداة بيداغوجية للمسشاعدة ‘ تخطي مششكل اللغة با÷امعة
لصشل الفرنسشي ‘ «الدارجة» ا÷زائرية ،هو كتاب صشادر عن» دار اÿطاب «
قاموسس الكلمات ذات ا أ
لسشتاذ أاعمر ايت عمران ،الذي أاراد من خÓل هذا القاموسس وضشع وسشيلة اتصشال
للنششرŸ ،ؤولفه ا أ
تسشهل العمل البيداغوجي ‘ وسشط الÎبية الوطنية و خصشيصشا ‘ مرحلة التعليم العا‹.
وكشسف أاعمر ايت عمران ‘ تصسريح
للشسعب ،ان فكرة جمع هذه اŸفردات
و شس- -رح- -ه- -ا و ت- -ق -دÁه -ا م -ع اŸع -ن -ى
ب -ال -ف -رنسس -ي -ة ج -اءت ب-ح-ك-م اح-ت-ك-اك-ه
بالطلبة بعد خÈة كأاسستاذ ‘ التعليم
بجميع أاطواره Ÿدة  30سسنة’ ،حظ
من خÓلها  ،أان اأ’طفال يتعلمون لغة
اأ’م ‘ البيت ‘ السسنوات اأ’و ¤و
غاليا ما –مل هذه اللغة مصسطلحات
أاجنبية تنطق بصسورة خاطئة ،و قد

تشسكل ﬂزونا لغويا هاما لكنه يتلف و
يضسيع ‘ اغلب اأ’حيان ،ح Úدخولهم
ا ¤اŸدرسسة «.
ح Úقرر ،يقول اŸؤولف « ،جمع هذه
اŸصس-ط-ل-ح-ات وإاصس-داره-ا ‘ ق-اموسس
يظم قرابة  2000كلمة حدد من خÓلها
اŸرادف- -ة واŸع- -ن- -ى و ك- -ذا ال- -ن- -ط- -ق
الصسحيح  ،و هو اإ’صسدار الذي يوجهه
ل -ل -ط -ل -ب -ة ا÷ام -ع-ي Úب-ال-درج-ة اأ’و¤
قصس- -د مسس- -اع- -دت- -ه- -م ‘ اسس- -ت- -ع- -م- -ال

ﬂزون-ه-م م-ن ال-ك-ل-م-ات الشس-ع-بية ذات
ا’أصسل الفرنسسي بالطريقة الصسحيحة
 ،خ Ó-ل م -زاول -ت -ه -م ال-ط-ور ا÷ام-ع-ي،
خ -اصس -ة م-ن-ه-م م-ن ي-أات-ي م-ن اŸن-اط-ق
الداخلية ن و يجد صسعوبة ‘ التعامل
مع اŸواد التي تدرسس بالغة الفرنسسية.
ك -م -ا كشس -ف اŸؤول -ف ع-ن شس-روع-ه ‘
إاعداد قواميسس أاخرى ت خاصسة بجمع
الكلمات من اأ’صسل الÎكي و ا’سسباÊ
اŸت -واج -دة ‘ ال -دارج -ة ا÷زائ -ري-ة و

إاصس -داره -ا مسس-ت-ق-ب Ó-ب-ن-فسس الشس-ك-ل و
اŸضسمون.

حبيبة غريب

Ãششاركـــــــة  15فنانــــا فكاهيــــا مـــن دول مغاربيــــــة

انط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق تظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـرة «مسشتغ ـ ـ ـ ـ ـا Âضشحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك»

ان -ط -ل -قت ،مسس -اء اÿم -يسسÃ ،سس-ت-غ-ا ،Âت-ظ-اه-رة
«مسستغا Âضسحك» ‘ طبعتها اأ’وÃ ¤شساركة 15
فنانا فكاهيا من ا÷زائر واŸغرب وتونسس وليبيا.
وعرف حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تدوم إا¤
غاية  6مارسس ا÷اري عرضس فيلم وثائقي حول
اŸسسÒة الفنية للمرحوم «بلعياشسي عباسس» الذي
عرف ‘ التسسعينيات من القرن اŸاضسي من خÓل
السس-لسس-ل-ة ال-ف-ك-اه-ي-ة ال-ت-ل-فزيونية «ب Óحدود» ،كما
حظيت عائلته بتكر Ëخاصس من قبل اŸنظم.Ú
و” بهذه اŸناسسبة أايضسا تكر Ëالفنان اŸسستغا‰ي
«ا◊راق ب -ن سس -م -اع »ÚاŸع -روف ب -أاداء اأ’غ -ن -ي -ة

الفكاهية اŸلتزمة .اسستمتع جمهور قاعة «رÁا»
بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بوصسÓت فنية
غنائية ‘ الفن العصسري والÎاث مع الفنانة «أامال
ع -ت -ب -ي» واŸط -رب -ة «’م -ي -ة ب -ط-وشس» ،فضس Ó-ع-ن
فقرات فكاهية مع الفنان «بسسام» .ويشسارك ‘ هذه
ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ا÷م-ع-ي-ة اÙل-ي-ة «القناع
اأ’زرق» ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ب -ل -دي -ة مسس -ت -غ -ا‚ Âم-ا
الÈنامج التلفزيو« Êب Óحدود» «مصسطفى هيمون»
و»حزﬁ Ëمد» والفنانة «بختة بن ويسس» و»مراد
صساو‹» و»زوب Òبلحور» و»ﬁمد خسسا »Êو»لزرق
القوسسطو» و»هواري فتيتة» و»سسيد أاحمد مداح»

و»حسس Úبلحاج» و»عبد القادر
سسيكتور» .كما يشسارك ‘ التظاهرة الفنان اŸغربي
«زبÒي» وال -ف -ن -ان ال -ت -ونسس -ي «اك-رم» و»ط-راب-لسس-ي
ﬁمد» من ليبيا .وحظي الفنانون اŸشساركون ‘
هذه التظاهرة ،ظهÒة اليوم ،باسستقبال من طرف
اÛلسس الشسعبي البلدي Ÿسستغا ،Âكما ” تنظيم
ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة ب-ق-اع-ة «اأ’م Òع-ب-د ال-ق-ادر» ب-دار
البلدية ،كشسف خÓلها اŸنظمون عن رغبتهم ‘
–ويل هذه التظاهرة إا ¤مهرجان سسنوي للفكاهة
والضس -حك ي -ج -م-ع وج-وه ف-ن-ي-ة م-ع-روف-ة م-ن داخ-ل
وخارج الوطن.

تنظمها جمعية «الوسشام» الثقافية

اÿدمـ ـ ـ ـ ـات ا÷امعيـ ـ ـ ـة تسشتضشيـ ـ ـ ـ ـ ـف
ا’صشـ ـ ـ ـ ـوات اŸغ ـ ـردة بقسشنطينـ ـ ـة
« الششعب» /تعيشس عاصشمة الششرق
ا÷زائري بقسشنطينة ،اليوم ،وعلى مدار
خمسشة ايام من  3ا 8 ¤مارسس فعاليات
لحسشن
ليام الوطنية ا÷امعية « أ
ا أ
صشوت» تنظمها جمعية الوسشام الثقافية
حيث اخت Òلها هذه اŸرة ششعار
لغنية الÎاثية الوطنية ‘ رحاب
«ا أ
ا÷امعة» ،وهذا بالتنسشيق مع مديرية
اÿدمات ا÷امعية.
‘ بيان تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،يقول فيه
أاصسحاب اŸبادرة بأان هذه تعت Èا’يام الوطنية
’حسس -ن صس -وت « »The Voice Univوه -ي
أ
’ختيار أاحسسن صسوت على
نسسخة Ÿسسابقة وطنية إ
مسستوى مديريات اÿدمات وا÷امعات وللمراكز
ا÷ام-ع-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أان-ح-اء ال-وط-ن ،ت-ت-ب-ع-ها طبعا
ورشس-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة وت-أاطÒي-ة ‘ اÛال ال-غ-ن-ائ-ي،
واختارت ا÷هات اŸنظمة لهذه الطبعة موضسوع
’غنية الÎاثية الوطنية Ãختلف طبوعها .سسعيا
ا أ
م-ن-ه-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى الÎاث اŸوسس-ي-قي والغنائي

ا÷زائ -ري أام -ام م -وج -ة ال -ط -ب -وع ال -غ-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي
أاضس -حت ت -ن -افسس وال -ت-ي ق-د تسس-م-ح ل-ه-ذا ال-ط-اب-ع
اŸتجذر من ا’ندثار.
‘ السسياق ذاته ،فان اŸبادرة تأاتي ضسمن خطة
عمل لوزارة التعليم العا‹ و البحث العلمي الرامية
إا ¤ت -رسس -ي -خ ال -ف -ن -ون ب -ك -ل أان -واع-ه-ا وŒل-ي-ات-ه-ا،
و’سس -ي-م-ا ال-ف-ن-ون ا’صس-ي-ل-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى الÎاث
الوطني Ãختلف طبوعه ،وما Áيزه من تنوع عن
باقي الطبوع ع Èالعا ،⁄حيث أاصسبح من ا’همية
Ãا ك -ان ا◊ف -اظ ع -ل -ى الÎاث ال -ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي
وإاشسعاعه ب Úالناشسئة ‘ ظل التأاثÒات اÿارجية،
كما أاضسحى أاولوية مهمة ‘ اıططات التنموية
’ضسافة اإ¤
للثقافة السسياحية ب Úربوع الوطن ،با إ
’صسيلة واŸتنوعة.
إابراز خصسوصسياته اŸتميزة وا أ
ان ا’خ -ت -ت -ام ي -ك -ون –ت وصس-اي-ة ÷ن-ة –ك-ي-م
’سس -م -اء ف -ن -ي -ة م -ن شس -أان -ه-ا ان ت-ن-ت-ق-ي ا’صس-وات
أ
ا÷دي-رة ال-ل-قب .ال-ت-ظ-اه-رة ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي تتزامن
وعيد اŸرأاة فرصسة لÓحتفاء باŸوازاة مع اليوم
ال-وط-ن-ي ل-ع-ي-ده-ا وال-ت-ي سس-ت-ك-ون ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا على
’قامة ا÷امعية ع Úالباي .5
مسستوى ا إ

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

‹hO

ألسضبت  03مارسس  201٨م
ألموأفق لـ  15جمادى ألثانية  143٩هـ

لمن هذا الشسهر
أاول اجتماع لكوهلر Ãجلسس ا أ
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تأاييد دو‹ متزايد لقرار اÙكمة الوروبية حول الصسحراء الغربية
لمن هذا
ل· اŸتحدة إا ¤الصسحراء الغربية ،هورسست كوهلر أاول اجتماع له Ãجلسس ا أ
يعقد مبعوث ا أ
الشسهر ‘ ،ح Úأان اŸشساورات مع طر‘ النزاع التي سسبقت هذا الجتماع  ⁄تسستكمل.
بحسضب أجندة مجلسس أألمن لشضهر مارسس فإان هورسضت
كوهلر سضيعرضس أول تقرير له حول ألصضحرأء ألغربية في
شض-ه-ر م-ارسس ب-مسض-اع-دة رئ-يسس ب-ع-ث-ة أل-م-ي-ن-ورسض-و ألجديد
كولين سضتيوأر ،وهذأ طبيقا لÓئحة  2351لسضنة  2017ألتي
طلبت من أألمين ألعام لمنظمة أألمم ألمتحدة بتقديم
تقرير حول ألوضضع ألسضائد في ألصضحرأء ألغربية بعد 6
أشضهر من تعيين ألمبعوث ألجديد.
للتذكير فإان ألÓئحة دعت أألمين ألعام إألى إأطÓع مجلسس
أألمن بالمسضلك ألذي ينتهجه ألمبعوث ألشضخصضي إليجاد
حل سضياسضي يقبله ألطرفان ويسضمح بتقرير مصضير شضعب
ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة .ول-ح-د أآلن ،ع-ق-د أل-م-ب-ع-وث أل-ج-دي-د
سضلسضلة من ألمشضاورأت مع طرف وأحد من ألنزأع وهو
جبهة ألبوليزأريو وألبلدين ألمجاورين ألجزأئر وموريتانيا
ولم يعقد لقاءه مع ألمغرب ألذي كان مقررأ في جانفي
ببرلين .بالنظر إألى ألطريق ألمسضدود ألذي يتوأجد فيه
مسضار ألسضÓمي يمكن أن «يتخذ مجلسس أألمن إأجرأءأت
ل -مسض -ان -دة ك -وه -ل -ر ف -ي ج-ه-وده ل-ع-ق-د ج-ول-ة خ-امسض-ة م-ن
ألمفاوضضات» ،حسضبما تم تأاكيده في هذه ألوثيقة .وتعود
آأخ -ر أل -م -ف -اوضض -ات أل -ت -ي ج -رت ب-ي-ن ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-ي-زأري-و
وأل -م -غ -رب إأل -ى شض -ه-ر م-ارسس  2012ب-م-ن-هاسضت بالوليات
ألمتحدة.

من جهة أخرى ،جدد ألسضيد مي ديفرز إأصضرأر جبهة ألبوليسضاريو
على متابعة ألنضضال على ألمسضتوى ألقضضائي سضعيا منها لفرضس
أحترأم قرأر محكمة ألعدل أألوروبية ،مشضيرأ إألى إأمكانية رفع
دعوى على مسضتوى ألمحكمة ألبحرية بخصضوصس ألتصضريح بضضم
مياه ألصضحرأء ألغربية للمغرب .فيما يتعلق بالتفاق ألجوي بين
ألتحاد أألوروبي وألمغرب ألمبرم في أكتوبر ألماضضي ،يعتزم
محامي جبهة ألبوليسضاريو تقديم «طعن تظلم» يهدف إألى إأدأنة
ألمفوضضية أألوروبية لعدم أتخاذها ألجرأءأت ألÓزمة من أجل
ألمتثال للقانون أألوروبي بعد قرأر محكمة ألعدل أألوروبية
ألصضادر في  21ديسضمبر  2016وألذي أسضتثنى ألصضحرأء ألغربية
م-ن ح-ق-ل ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق-ي-ات ألشض-رأك-ة وت-ح-ري-ر أل-م-ب-ادلت ب-ي-ن
ألتحاد أألوروبي وألمغرب .فيما يتعلق باتفاق ألصضيد ألبحري،
يعتزم محامي ألبوليسضاريو تقديم «طعن» تظلمي حول تهاون
ألمفوضضية وألمؤوسضسضات أألوروبية في تحمل مسضؤوولياتها حيال
أل- -حصض -ول ع -ل -ى ت -ع -ويضض -ات ع -ن ألضض -رر أل -ذي ل -ح -ق ب -الشض -عب
ألصضحرأوي.

غا‹ يثّمن دور ا÷معية الÈيطانية

تأاييد دو‹ مسستمر لقرار اÙكمة

بعث ألسضيد إأبرأهيم غالي ،رئيسس ألجمهورية وأألمين ألعام
لجبهة ألبوليسضاريو ،برسضالة شضكر وعرفان ألى ألحملة من أجل
ألصضحرأء ألغربية ومكتب ألمحاماة معبرأ عن تثمين وتقدير
وتشضكرأت ألسضلطات ألصضحرأوية وألشضعب ألصضحرأوي قاطبة .هنأا
ألرئيسس إأبرأهيم غالي ألجمعية ألبريطانية ومكتب ألمحاماة على
أنتصضار ألعدألة لصضالح ألشضعب ألصضحرأوي بفضضل ألمجهودأت
ألجبارة وألدفاع عن حقوق ألشضعب ألصضحرأوي وألتضضامن ألÓ
مشضروط مع قضضيته ألعادلة على مدى ما يناهز خمسضة وثÓثين
سضنة من طرف ألجمعية ألبريطانية وكذلك عمل مكتب ألمحاماة
ألذي أنتصضر بجدأرة وأحترأفية للقضضية أمام ألمحاكم ألعليا في
بريطانيا وألتحاد أألوروبي.
أكد رئيسس ألجمهورية أن قرأر محكمة ألعدل أألوروبية وألذي
جاء لتقوية قرأرها ألسضابق ألصضادر في يوم  21ديسضمبر ،2016
يعتبر رصضيد قانوني يؤوكد أن ألتفاقيات بين ألمملكة ألمغربية
وألت -ح-اد أألوروب-ي ل ي-م-ك-ن ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى أرأضض-ي ألصض-ح-رأء
ألغربية ول مياهها أإلقليمية ألن هذه أألرضس ليسضت مغربية وهذأ
أألمر يعني أن أي أتفاقية بين ألمملكة ألمغربية وأطرأف أخرى
تعتبر أنتهاكا ألبسضط مبادئ ألقانون ألدولي ،بما في ذلك ألحق
في تقرير ألمصضير.
ودعا غالي إألى ألسضتمرأر في ألعمل وأإلصضرأر على بذل كل
أل -ج -ه-د أل-م-م-ك-ن م-ن أج-ل أل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق ومصض-ال-ح ألشض-عب
ألصضحرأوي بما في ذلك ألمجال ألقانوني إأذأ تطلب أألمر.

مازألت ألصضوأت ألمؤويدة لقرأر محكمة ألعدل ألدولية تتعالى من
كل أرجاء ألعالم وفي أوسضاط ألمنظمات وألحزأب ألسضياسضية،
حيث أعتبر «أنتصضارأ» للشضعب ألصضحرأوي في سضجل كفاحه من
أج -ل ت -ق -ري -ر أل -مصض -ي -ر ،ودف -ع-ا «ق-وي-ا» ل-مسض-ار تسض-وي-ة أل-قضض-ي-ة
ألصضحرأوية على أسضاسس ألقانون وألشضرعية ألدوليين.
في هذأ ألطار جدد ألمين ألعام لوزأرة ألشضؤوون ألخارجية
ألجزأئرية ،نور ألدين عيادي ،خÓل ألدورة ألـ  37لمجلسس حقوق
ألنسضان لمنظمة ألمم ألمتحدة ألمنعقدة مؤوخرأ بجنيف ،دعوة
ألجزأئر ألى أدرأج «عنصضر حقوق ألنسضان» في
مهمة بعثة ألمم ألمتحدة من أجل تنظيم أسضتفتاء بالصضحرأء
ألغربية (مينورسضو) ،وألى أرسضال بعثات منتظمة لمكتب ألمفوضس
ألسضامي ألى أألرأضضي ألمحتلة للصضحرأء ألغربية ،مشضيرأ ألى أن
«أح-تÓ-ل ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ب-ال-ق-وة وأن-ك-ار أل-ح-ق-وق ألسض-اسض-ية
لشضعب هذأ ألقليم غير ألمسضتقل لسضيما حقه ألثابت في تقرير
ألمصضير تسضتحقان أهتمام مجلسضنا ألتام» .أفريقيا ،أعتبر حزب
أل-م-ؤوت-م-ر أل-وط-ن-ي ألف-ري-ق-ي (أل-ح-اك-م) ب-ج-ن-وب أف-ري-ق-ي-ا ،قرأر
محكمة ألعدل أألوروبية« ،خطوة تاريخية» للشضعب ألصضحرأوي
ف-ي ك-ف-اح-ه ضض-د ألح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي ،ودف-ع-ا ضض-روري-ا ل-ل-ت-عجيل
بمسضار تسضوية ألقضضية ألصضحرأوية».
بمناسضبة صضدور هذأ ألقرأر ،جددت ألخارجية ألبريطانية موقف
ألمملكة ألمتحدة «ألثابت» بخصضوصس ألصضحرأء ألغربية ،وألمتمثل
في دعم جهود ألمم ألمتحدة وألمين ألعام وألمبعوث ألشضخصضي،
م- -ن أج- -ل أي- -ج -اد ح -ل سض -ي -اسض -ي ع -ادل ودأئ -م يضض -م -ن ل -لشض -عب
ألصضحرأوي حقه في تقرير ألمصضير.
ب-دوره-ا ه-ن-أات أل-تشض-ك-ي-ل-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ل-ل-يسضار ألموحد ألرأغون
(أسضبانيا) ألشضعب ألصضحرأوي على قرأر محكمة ألعدل أألوروبية،
قائلة أنه «من أآلن فصضاعدأ يحق للشضعب ألصضحرأوي وحده
مرأقبة موأرده وليسس للرباط» ،مؤوكدة أن «رخصس ألسضتغÓل
يجب أن يتم ألتفاوضس بشضأانها مع ألشضعب ألصضحرأوي عن طريق
ممثله ألوحيد وألشضرعي ،جبهة ألبوليسضاريو ،ألن ألصضحرأويين هم
وحدهم ألفاعلون ألشضرعيون في أي تفاوضس».
هذأ وأهتمت ألعديد من ألصضحف أللكترونية ألدنماركية بالوضضع
في ألصضحرأء ألغربية ودعت كوبنهاغن ألى أحترأم ألقرأر .وسضبق
للدنمارك وأن صضوتت صضرأحة مرتين ضضد أتفاق ألصضيد ألبحري
لÓتحاد أألوروبي مع ألمغرب بسضبب أدرأجه إلقليم ألصضحرأء
ألغربية.

على مالكي السسفن التحادث مباشسرة مع
البوليسساريو
هذأ ،ووجهت ،أمسس ألجمعة ،تمثيلية جبهة ألبوليسضاريو
بسض-ويسض-رأ ،م-ذك-رة إأل-ى ك-ل أل-ب-ع-ث-ات أل-دأئ-م-ة ف-ي ج-نيف،
تدعوهم فيها إألى ألنتباه للحكم ألصضادر عن ألمحكمة
ألعليا أألوروبية ،وألحرصس على تطبيقه.
كما دعا محامي جبهة ألبوليسضاريو ،مي جيلز ديفرز،
ألخميسس مالكي ألسضفن أألوروبيين إألى «ألتحدث مباشضرة»
مع ألممثل ألشضرعي للشضعب ألصضحرأوي بغية ألحصضول على
ألترأخيصس ألضضرورية لمتابعة نشضاطهم ألمتمثل في ألصضيد
في ألمياه أإلقليمية للصضحرأء ألغربية.
صضرح ألمحامي مي ديفرز خÓل ندوة صضحفية مشضتركة
م -ع م -م -ث -ل أل -ب -ول -يسض -اري -و ف -ي ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ق-ائ« :Ó-ن-رفضس
ألمسضاومة بحجة إأفÓسس مالكي ألسضفن وعددهم  ،40ولكن
إأذأ أرأدوأ ألسضتمرأر في مزأولة نشضاط ألصضيد ما عليهم
سضوى ألتوجه لجبهة ألبوليسضاريو للحصضول على ألترخيصس».
أكد ألمحامي في هذأ ألشضأان أن جبهة ألبوليسضاريو يمكنها

«أن تمنح منذ أآلن حقوق مزأولة نشضاط ألصضيد ألبحري «،
مضضيفا أن هذأ ألنشضاط سضيتم تأاطيره بقوأنين لحماية
بعضس أألنوأع.

ضسرورة متابعة الكفاح القضسائي

مقترحا أن تكون ألخطوة أألولى «ألعاجلة» ألوأجب أتخاذها
تعليق ألمفاوضضات مع ألمغرب حول ألفÓحة وألصضيد ألبحري
ذأت ألصض -ل -ة ب -الصض -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،دأع-ي-ا ألت-ح-اد أألوروب-ي إأل-ى
«أللتزأم مع ألشضعب ألصضحرأوي وممثله».
من جهتهم ،دعا نوأب أوروبيون ألمفوضضية أألوروبية ،ألى تقديم
توضضيحات حول عدم أدرأج حقوق ألنسضان في ألتقييم ألبعدي
وألسضتشضرأفي لتفاق ألشضرأكة في مجال ألصضيد ألبحري ألمبرم
بين ألتحاد أألوروبي وألمغرب وألذي أعده خبرأء ألمفوضضية
تحسضبا للمفاوضضات حول برتوكول جديد خاصس بالصضيد ألبحري
ونشضر مطلع شضهر جانفي ألماضضي.

اŸطالبة بالعÎاف با÷مهورية الصسحراوية
طالب ألمجلسس ألبلدي لدورأنغو (دول ألباسضك ألسضباني) من
ألحكومة ألسضبانية ألعترأف بالجمهورية ألعربية ألصضحرأوية
ألديمقرأطية وهذأ في بيان أصضدره بمناسضبة ألحتفال بالذكرى
 42إلعÓن قيام ألجمهورية ألصضحرأوية.
كما طالب ألمجلسس ألبلدي لدورأنغو ألشضركات ألعاملة بالصضحرأء
أل-غ-رب-ي-ة أح-ت-رأم ح-ق ألسض-ي-ادة أل-دأئ-م-ة ع-ل-ى أل-م-وأرد أل-ط-ب-يعية
ومبادئ ألقانون ألدولي ألمتعلقة باسضتغÓل موأرد طبيعية ألرأضس

محتلة .كما طالب ألمجل ُسس ألمغرَب بالشضروع «فورأ في أطÓق
سض -رأح ك -ل أل -مسض -اج -ي-ن ألسض-ي-اسض-ي-ي-ن ألصض-ح-رأوي-ي-ن» ووضض-ع ح-د
«لنتهاكات حقوق ألنسضان في سضجونه وفي أألرأضضي ألمحتلة
للصضحرأء ألغربية».

الشسركة البحرية «برمودا» تضسع حدا لعملياتها
أفاد مرصضد ألموأرد ألطبيعية للصضحرأء ألغربية ،أن ألشضركة
أل -ب -ح-ري-ة «ب-رم-ودأ» وضض-عت ح-دأ ل-ع-م-ل-ي-ات-ه-ا غ-ي-ر ألشض-رع-ي-ة
بالصضحرأء ألغربية وألغت جميع عقودها مع ألرباط ألمعنية
بأارأضضي ألصضحرأء ألغربية ألمحتلة من طرف ألمغرب.
أع -ربت شض -رك-ة أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري «ب-رم-ود ق-ول-دن أوشض-ن» ع-ن
«أسض-ف-ه-ا» ل-مشض-ارك-ت-ه-ا ل-ع-دة سض-ن-وأت ف-ي ن-ق-ل أل-ف-وسضفات من
لرأضضي ألصضحرأوية وهو ألنشضاط غير ألشضرعي ألذي قررت
أأ
أسضتثناءه مسضتقب ،Óبحسضب ما أفاد به ألمرصضد.
أعلنت ألشضركة عن قرأرها بإاجرأء تغيير على بنود عقودها
ألتجارية مسضتقب Óبحيث تمنع كل نشضاط لنقل ألسضلع من
لرأضضي ألمحتلة للصضحرأء ألغربية.
أأ

انشسغال ال–اد الوروبي
أثار ألقرأر ،أنشضغالت ألنوأب ألوربيين ألذين طالبوأ ألتحاد
ألوروب -ي ب -إاع-ادة أل-ن-ظ-ر ف-ي عÓ-ق-ات-ه م-ع أل-م-غ-رب وألصض-ح-رأء
ألغربية ،حيث قال ألنائب أألوروبي ،فلورأن مارسضلسضي« ،أدعو
ألمفوضضية وألدول أألعضضاء إألى مرأجعة شضاملة لعÓقاتها مع
أل-م-غ-رب وألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ب-غ-ي-ة ألنصض-ي-اع ل-ل-ق-ان-ون ألدولي»،

لرهابية
‘ هجوم لبوكو حرام ا إ

مقتـ ـ ـل  4عامل ـ ـ ـ ‘ Úا Ûـ ـ ـال اإلنسسـ ـ ـا ÊبنيجÒيـ ـ ـا
لنسس- -ا ‘ Êه- -ج- -وم
ق- -ت- -ل أارب- -ع- -ة ع- -ام- -ل ‘ ÚاÛال ا إ
لره-اب-ي-ة ‘ ب-ل-دة ران بشس-م-ال
÷م -اع -ة «ب -وك -و ح-رام» ا إ
شس-رق ن-ي-جÒي-ا ،وف-ق م-ا أاع-ل-نت ا÷م-ع-ة م-ت-ح-دثة باسسم
ل· اŸت-ح-دة،
ل· اŸت -ح -دة .أاع -ل -نت ن -اط -ق -ة ب -اسس -م ا أ
ا أ
أامسس ،أان أاربعة عامل Úإانسساني Úلقوا حتفهم ‘ هجوم
لره-اب-ي-ة ‘ ب-ل-دة ران ال-ن-ائ-ي-ة
÷م -اع -ة «ب-وك-و ح-رام» ا إ
والواقعة بشسمال شسرق نيجÒيا.

أوضضحت سضامنثا نيوبورت أن ألهجوم وقع في وقت
متأاخر ألخميسس مضضيفة أن «أربعة عاملين إأنسضانيين
قتلوأ وأصضيب آأخر بجروح بينما أعتبر سضادسس في
عدأد ألمفقودين ونخشضى أن يكون تعرضس للخطف».
أضضافت نيوبورت أن من بين ألضضحايا موظفان من
منظمة ألهجرة ألدولية يشضرفان على إأدأرة مخيم

للنازحين وطبيب يعمل مسضتشضارأ لليونيسضف .ولم ترد
تفاصضيل على ألفور حول ألقتيل ألرأبع لكن تبين أن
ألعاملين أآلخرين ألمصضاب وألمفقود هما أمرأتان.
وقع ألهجوم خارج مخيم رأن للنازحين ألقريب من
ق -اع -دة ل -ل -ج -يشس ك -انت ه -ي أل -مسض-ت-ه-دف-ة .وت-اب-عت
نيوبورت أن «ألهدف كان ألجيشس وقد علق (ألعاملون
أإلنسضانيون)».
أكد عنصضر من مقاتلين مدنيين يحاربون إألى جانب
ألجيشس ضضد «بوكو حرأم» أإلرهابية وضضابط عسضكري
هذه ألحصضيلة ألمدنية كما أكدوأ مقتل ثمانية جنود
في ألهجوم لكن لم يصضدر أي تأاكيد رسضمي لذلك بعد.
الشسعب ٢٠١٨/٠٣/٠٣
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ألسسبت  03مارسص  2018م
ألموأفق لـ  15جمادى ألثانية  1439هـ

واغادوغو تهتز على وقع عمليت ÚإارهابيتÚ

عششـ ـ ـرات القتل ـ ـ ـى وا÷رح ـ ـى
‘ اسشته ـ ـ ـداف Ÿق ـ ـ ـرات حيويـ ـ ـة

اهتزت عاصصمة بوركينافاسصو ،واغادوغو ،أامسس ،على وقع
ه- -ج- -م -ات إاره -اب -ي -ة دام -ي -ة ،اسص -ت -ه -دفت م -واق -ع ح -ك -وم -ي -ة
ودب-ل-وم-اسص-ي-ة ،وخ-ل-فت عشص-رات ال-ق-ت-ل-ى وا÷رح-ى ،ل-ت-ؤوك-د
لم -ن -ي ‘ ال -ب Ó-د و‘ م -ن -ط -ق -ة السص -اح -ل
هشص- -اشص- -ة ال- -وضص -ع ا أ
لفريقي .حيث هاجم إارهابيون مقر قيادة أاركان ا÷يشس
ا إ
‘ ال -ع -اصص -م -ة ال -ب-ورك-ي-ن-اب-ي-ة ،وك-ذا م-ن-ط-ق-ة وسص-ط اŸدي-ن-ة
واŸعهد الفرنسصي والسصفارة الفرنسصية.

وحسسب مصسادر أمنية فرنسسية ،فإان ألحصسيلة أألولوية للهجوم أإلرهابي ،ناهزت
ألثÓثين قتي Óما بين مدنيين وعسسكريين ،وأزيد من  50جريحا ،فيما أكدت
ألحكومة ألبوركينابية ألقضساء على منفذي ألعتدأء.
وأفاد ذأت ألمصسدر بأان أألمر يتعلق بهجوم إأرهابي ،رغم عدم أية جماعة
إأرهابية للعمليات ألمتفرقة ألتي أسستهدفت مقرأت بالغة ألحسساسسية .وأكدت حكومة
بوركينا فاسسو أنه «تم ألقضساء على أربعة إأرهابيين في ألعتدأء ألذي أسستهدف
سسفارة فرنسسا وألمقر ألعام للقوأت ألمسسلحة في وأغادوغو».
وأوضسح ألبيان ألذي نشسر على موقع مكتب ألعÓم في حكومة بوركينا فاسسو أن
«أل -وح-دأت أل-خ-اصس-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-وأت أل-دف-اع وأألم-ن ت-ج-ري ع-م-ل-ي-ة أل-قضس-اء ع-ل-ى
ألمهاجمين».
من جهتها كتبت ألسسفارة ألفرنسسية في رسسالة مقتضسبة على صسفحتها على موقع
«فيسسبوك» قبيل ألسساعة  11صسباحا أن «هجوم جار على سسفارة فرنسسا وألمعهد
ألفرنسسي .أبقوأ في أماكنكم».
وكتب ألمبعوث ألفرنسسي ألخاصص ألى منطقة ألسساحل جان مارك شستانييه في
تغريدة «هجوم أرهابي هذأ ألصسباح في وأغادوغو ( )...كل ألتضسامن مع زمÓئنا
وأصسدقائنا في بوركينا فاسسو» .ودعا ألى توخي «ألحذر ،وتجنب وسسط ألمدينة».
في ألمقابل ،كشسفت أوسساط قريبة من وزير ألخارجية ألفرنسسي ،جون إأيف
لودريان ،إأن ألوضسع بات تحت ألسسيطرة بمقر ألسسفارة ألفرنسسية وألمعهد ألفرنسسي،
مؤوكدة في ألوقت ذأته عدم إأصسابة ألرعايا ألفرنسسيين في ألهجوم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشÓمة يدعو لتجاوز اŸرحلة ا’نتقالية ‘ ليبيا

ل· اŸت-ح-دة إا ¤ل-ي-بيا،
دع-ا م-ب-ع-وث ا أ
غسص- - -ان سصÓ- - -م- - -ة ،ل- - -ت- - -ج - -اوز اŸرح - -ل - -ة
النتقالية ا◊الية ،وشصدد على ضصرورة
لزمة
Œاوز حالة النسصداد السصياسصي وا أ
الق -تصص-ادي-ة والنسص-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا
الليبيون منذ سصنوات.

قال سسÓمة مخاطبا ،أعضساء من مجلسص
أل -ن -وأب ف -ي م -دي -ن -ة ب -ن -غ-ازي «ع-دوي ه-و
أإلبقاء على ألوضسع ألقائم في ليبيا» ،مؤوكدأ
لهم أن «أي مبادرة تصسدر عنهم من أجل
إأنهاء ألوضسع ألقائم ،لتحقيق توأفقات من
أجل ألدفع نحو ألوحدة وبناء ألمؤوسسسسات
ألفاعلة هي في محل ترحيب وضسرورية «،
وفق ما نشسرته ألبعثة أألممية عبر صسفحتها
على موقع تويتر.
ألتقى ألمبعوث أألممي إألى ليبيا غسسان
سسÓمة ،أمسص أألول ،قبل أجتماعه بالنوأب
ألقائد ألعام للجيشص ألمشسير خليفة حفتر
ب-م-ق-ر أل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة ب-م-ن-ط-ق-ة أل-رج-مة.
وقالت ألبعثة أألممية عبر صسفحتها على
«ف -يسس -ب -وك» إأن سس Ó-م -ة ن-اقشص م-ع ح-ف-ت-ر
«لعملية ألسسياسسية وألخطوأت ألتالية».
قال عضسو مكتب أإلعÓم ببلدية بنغازي،
سسليم ألشسحومي ،في تصسريحات إأعÓمية،
إأن ألجتماع تناول أألوضساع ألتي تشسهدها
م- -دي- -ن- -ة ب- -ن- -غ- -ازي ،وآأخ -ر أل -مسس -ت -ج -دأت
وألتطورأت وألنتائج ألتي توصسلت لها بعثة
أألم -م أل -م -ت -ح -دة ،وأل -مسس -اع -ي وأل -ج -ه-ود
ألرأمية لسستقرأر ألوضسع في ليبيا.
أوضس -ح ألشس -ح -وم -ي أن أل-ط-رف-ي-ن ن-اقشس-ا
أل -ع -دي-د م-ن أل-م-ل-ف-ات أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-م-دي-ن-ة
بنغازي بشسكل خاصص وليبيا بشسكل عام.
وثsمن عميد بلدية بنغازي ،ألمسستشسارعبد
ألرحمن ألعبار ،ألدور ألذي تقوم به بعثة
أألم -م أل -م-ت-ح-دة ب-ت-وأصس-ل-ه-ا أل-مسس-ت-م-ر م-ع
ألمكونات ألجتماعية وألسسياسسية كافة في
ب -رق -ة ،ف -ي -م-ا ع-ب-ر أل-م-ب-ع-وث أألم-م-ي ع-ن
سسعادته بتوأجده في مدينة بنغازي.

مقتل وإاصشابة 146
ششخصص
كشسفت بعثة أألمم ألمتحدة في ليبيا ،أنها
وثقت مقتل  13مدنيا وإأصسابة  133حالة
بجروح خÓل أألعمال ألعدأئية في جميع
أنحاء ليبيا خÓل شسهر فيفري ألماضسي.
وأوضسحت ألبعثة في تقرير لها ،أمسص ،أن
ألضسحايا كانت في معظمها فى صسفوف
أل-م-دن-ي-ي-ن بسس-بب أن-ف-ج-ار ع-بوأت ناسسفة
يدوية ألصسنع .كما قتل شسخصص وأصسيب
 116آأخ -ري -ن ث -م بسس -بب إأطÓ-ق أل-ن-ار (7
حالت وفيات و 8حالت إأصسابة بجروح)
ث -م أل -م -ت -ف-ج-رأت م-ن م-خ-ل-ف-ات أل-ح-رب
(حالتا وفاة و 6حالت إأصسابة بجروح)
وأل -قصس-ف ( 3ح - -الت وف- -اة و 3حالت
إأصسابة بجروح).
ك-م-ا وث-قت ب-ع-ث-ة أألم-م أل-م-ت-ح-دة ل-لدعم

«وقوع سسبع إأصسابات أخرى ناجمة عن
أن -ت -ه -اك -ات ل -ل -ق -ان -ون أإلنسس-ان-ي أل-دول-ي
وأن -ت -ه -اك -ات أو ت -ج-اوزأت ع-ل-ى أل-ق-ان-ون
ألدولي لحقوق أإلنسسان وذلك في مدن
أل- -زأوي- -ة وب- -ن- -غ- -ازي ودرن- -ة وط- -رأب- -لسص
وسسبها» .دعت بعثة أألمم ألمتحدة جميع
أألطرأف ألمشساركة في ألقتال في ليبيا
ألى ألتوقف عن أسستخدأم مدأفع ألهاون
وغ -ي -ره -ا م -ن أألسس-ل-ح-ة غ-ي-ر أل-م-ب-اشس-رة
وأل -غ -ارأت أل -ج -وي -ة غ -ي-ر أل-دق-ي-ق-ة ع-ل-ى
أل-م-ن-اط-ق أل-م-أاه-ول-ة ب-ال-م-دن-ي-ي-ن لضسمان
ح-م-اي-ة أك-ب-ر ل-ل-م-دن-ي-ي-ن وأل-ب-ن-ية ألتحتية
أألسساسسية .كما طالبت ألبعثة بعدم وضسع
ألمسسلحين أو أألهدأف ألعسسكرية أألخرى
ف- -ي أل- -م- -ن- -اط -ق أل -م -أاه -ول -ة ب -السس -ك -ان.
وأن-خ-فضست حصس-ي-ل-ة ألضس-ح-اي-ا أل-م-دنيين
بشسكل كبير في فبرأير مقارنة مع شسهر
ج-ان-ف-ي ألسس-اب-ق ع-ل-ي-ه وأل-ذي سس-ج-ل فيه
مقتل  39مدنيا وإأصسابة  63جرأء أعمال
عدأئية في ليبيا.

طلبوا منه الضصغط على اŸغرب لوقف سصياسصته القمعية

سشك ـ ـ ـان الري ـ ـف يسشتغيثـ ـ ـون با’– ـ ـاد ا’وروب ـ ـي

عمليات منسشقة
ك -ل شس -يء ب-دأ ع-ل-ى ألسس-اع-ة أل-ع-اشس-رة م-ن صس-ب-اح أمسص ،ب-ال-ع-اصس-م-ة أل-ب-ورك-ي-ن-اب-ي-ة
وغادوغو ،حيث وذكر شسهود عيان أن خمسسة إأرهابيين مقنعين ،ترجلوأ من سسيارة
وأطلقوأ ألنار على ألمارة قبل ألتوجه ألى ألسسفارة ألفرنسسية في وسسط ألعاصسمة.
وأفاد مصسدر من دأخل ألسسفارة ألفرنسسية أن خمسسة مهاجمين حاولوأ ألدخول ألى
ألسسفارة لكنهم فشسلوأ .فأاطلقوأ ألنار عليها قبل ألدخول ألى مقر ألقوأت ألمسسلحة.
وفي ألوقت نفسسه أشسار شسهود آأخرون إألى وقوع أنفجار قوي ،أتضسح فيما بعد أنه
يعود لسسيارة كانت معبأاة عن آأخرها بالمتفجرأت ،بالقرب من مقر ألقوأت ألمسسلحة
وألمعهد ألفرنسسي ،على بعد نحو كيلومتر وأحد من موقع ألهجوم أألول ،في وسسط
ألعاصسمة.
وأفاد مرأسسل وكالة فرأنسص برسص في ألمكان عن سسماع تبادل إأطÓق نار كثيف
Óرهابيين ،وأضساف أن قوأت خاصسة تابعة للجيشص
وأندلع ألنيرأن في سسيارة تعود ل إ
أنتشسرت في ألمكان فيما كانت مروحيات تحلق في أجوأء وأغادوغو.
وظ -ه -رت ألصس -ور أل -ت-ي نشس-ره-ا سس-ك-ان أل-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى ت-وي-ت-ر أع-م-دة دخ-ان أسس-ود
متصساعدة من مبان عدة من بينها مقر ألقوأت ألمسسلحة.

حصشيلة الهجوم
قال ألمتحدث باسسم حكومة بوركينا فاسسو ريمي دأندغينو إأن مهاجمين مجهولين
قتلوأ خمسسة أشسخاصص وأصسابوأ نحو  50آأخرين في هجوم على مقر ألجيشص في
ألعاصسمة وأغادوغو أمسص.
وأفادت مصسادر إأعÓمية بمقتل  8إأرهابيين 4 ،أمام مقر ألسسفارة ألفرنسسية و 4أمام
قيادة أركان ألجيشص ،فيما قتل  7عناصسر من ألقوأت ألمسسلحة ألبوركينابية ( 2أمام
ألسسفارة و 5أمام قيادة ألركان) ،فيما تم ألقبضص على إأرهابيين أثنين.
في ألمقابل ذكرت مصسادر أمنية فرنسسية ،أن عدد ألضسحايا بمقر قيادة ألركان
يناهز ألثÓثين قتي ،Óما يؤوكد ألتضسارب ألكبير في أرقام ألحصسيلة ألنهائية.
وأعتبر محللون ،أن ألعمليتين ألمنسسقتين ،جاءت كرد على أعتزأم إأنشساء قوة
ألـ5سساحل ،وألدعم ألكبير ألذي تحظى به من قبل فرنسسا .وفي ألسسياق ،أكد رئيسص
دولة ألنيجر وقوة أل5سساحل ،محمد إأيسسوفو ،ألعمل على أسستكمال إأنشساء ألقوة
ووضسعها حيز ألخدمة ودعا كافة ألدول إألى مزيد من أليقظة.

وج -ه ح-وا‹  400شص-خصس م-ن ال-ري-ف ق-دم-وا م-ن اŸغ-رب وه-ول-ن-دا
وأاŸانيا وبلجيكا وفرنسصا واسصبانيا من مقر الŸÈان الوروبي بÈوكسصل،
نداء ا ¤ال–اد الوروبي لكي يضصغط على السصلطات اŸغربية حتى
ت-ك-ف ع-ن اسص-ت-ع-م-ال ال-ق-وة وال-ق-م-ع ‘ م-ع-ا÷ت-ه-ا لÓ-زم-ة ال-ت-ي تضصرب
منطقة الريف و»–Îم ا◊قوق السصاسصية للمعتقل Úالسصياسصي.»Ú

خÓل ندوة نظمتها ألنائب ألوروبية ألهولندية كاتي بيري حول ألوضسع في
ألريف ،أعرب ألمحامي ألمغربي عبد ألصسديق ألبوشساطاوي عن «أسستيائه
لصسمت ألتحاد ألوروبي حول ألحدأث ألتي تضسرب منطقة ألريف»،
دأعيا ألمفوضسية وألبرلمان ألوروبيين ألى «ألهتمام بالوضسع في هذه
أل -م -ن -ط -ق-ة وب-م-ط-الب سس-ك-ان أل-ري-ف» ل سس-ي-م-ا «مسس-أال-ة أن-ت-ه-اك ح-ق-وق
ألنسسان» في ألريف.
أعتبر أن «ألتحاد ألوروبي يمكنه ألتأاثير على سسياسسة ألحكومة ألمغربية
في ألريف بالنظر ألى ألشسرأكة ألعميقة ألتي تربطه بالمغرب وعليه أن
يضسغط عليه حتى يحترم حقوق ألنسسان»..
وأكد هذأ ألمحامي ألذي تعرضص هو أيضسا للحبسص مدة  20شسهرأ ألنه
أن-ت-ق-د أل-م-ق-ارب-ة ألم-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ألسس-ل-ط-ات أل-مغربية إأزأء ألحركة
ألشسعبية في منطقة ألريف« ،أن هذه ألمقاربة سستخلق منطقة توتر
ج -دي -دة م -ن شس -أان -ه-ا زع-زع-ة أل-م-غ-رب وك-ام-ل أل-م-ن-ط-ق-ة أيضس-ا» .أق-ت-رح
ألمشساركون في ألندوة على ألتحاد ألوروبي ،ربط أحترأم حقوق ألنسسان

بالمسساعدة على ألتنمية ألممنوحة للمغرب أو سسحب «ألوضسع ألمتقدم»
ألتي يسستفيد منه ألمغرب بما أنه لم يحترم ألتزأماته في أطار أتفاقاته
مع ألتحاد ل سسيما ألتفاق ألمتعلق باحترأم حقوق ألنسسان.

التحقيق ‘ ظروف حبسص اŸعتقلÚ
ودعا أحمد ألزفزأفي وألد ناصسر ألزفزأفي زعيم ألحركة ألحتجاجية
ألشسعبية في ألريف (حرأك) ،ألبرلمان ألوروبي ألى وضسع لجنة مكلفة
بالتحقيق حول «ظروف حبسص ألسسجناء ألسسياسسيين في ألريف» وحول
«ألمعاملة ألسسيئة ألتي يتعرضص لها هؤولء ألمعتقلين».
أع-ربت م-ن ج-ه-ت-ه-ا أل-ن-ائب ألوروب-ي-ة م-اري-ك-ريسس-ت-ي-ن ف-ي-رجيات عن
مسساندتها لسسكان ألريف ،معلنة عن عقد لقاء جديد حول ألوضسع في
ألريف خÓل ألدورة ألمقبلة للبرلمان ألوروبي بسسترأزبورغ (فرنسسا).
وأسسترسسلت تقول« :عندما نمنع ألمنظمات غير ألحكومية من ألقيام
بعملها ،فبالتأاكيد لدينا أشسياء نخفيها» ،مضسيفة أن ألحقوق ألسساسسية
لسسكان ألريف أليوم معرضسة للخطر» .وأسستدلت باألحكام ألقاسسية ألتي
صسدرت في حق ألمعتقلين ألسسياسسيين ألريفيين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشبت  0٣مارسس  ٢018م
الموافق لـ  1٥جمادى الثانية  14٣9هـ

تسشونامي أليابان ُيجر حيوأنات بحرية ألمريكا

«همهمة ويندسشور”” تفسشد حياة بلدة كندية؟

تضشع
مولودها
بعد 55
يوما على
وفاتها؟

اآ’ثار الصشحية للهمهمة ،حيث ششكا مواطنون
م -ن ح -ا’ت صش -داع وأارق وان -زع -اج واك -ت -ئ-اب
وأاع-راضس أاخ-رى ،مضش-ي-ف-ة ““أاّن-ه-م م-ت-عّ-ط-ششون
للحصشول على تفسش Òلهذه الظاهرة““.
‡ا ي- -عّ- -ق- -د ت- -ع -قب مصش -در الصش -وت ه -و
و ّ
اختلف ما يسشمعه السشامعون ووقت السشماع
ومكانه ،كما  ⁄يجد الباحثون أا‰اطا موحدة
للسشماع تتعلق بجنسس السشامع أاو عمره.
وذكر تقرير أاصشدرته جامعة ويندسشور أان
اŸصش -در اŸرج -ح ل -لصش-وت ه-و أاف-ران لصش-ه-ر
الصش- -لب ب- -ج- -زي- -رة زاغ ع- -ل- -ى ن- -ه- -ر ديÎويت
اŸكتظة بالصشناعات .وششكا النششطاء من أان
ششركة الصشلب اأ’مÒكية التي تدير اأ’فران ’
تتعاون معهم وتتكتم على اŸعلومات ،و ⁄ترد
م- -ت- -ح- -دث- -ة ب -اسش -م الشش -رك -ة ع -ل -ى ط -لب م -ن
الصشحيفة للتعليق.
وق- -ال ال- -ب- -احث ال- -رئ- -يسش- -ي ‘ ال -ظ -اه -رة
الÈوف- -يسش- -ور ك- -ول- -ن ن -وف -اك ع -ام  ٢014إان

«مو

ال -ب -اح-ث Úب-ح-اج-ة Ÿزي-د م-ن ال-وقت وت-ع-اون
السشلطات اأ’مÒكية لتحديد اŸصشدر بدقة،
معّلقا ““إانّ اأ’مر يششبه مطاردة ششبح““.
وورد ‘ الدراسشة أان مثل هذه الهمهمات
قد ُرصشدت ‘ أاك Ìمن عششرة أاماكن على
ن -ط -اق ال -ع -ا ،⁄ب -ي -ن -ه -ا م -ن-اط-ق ‘ أاسشÎال-ي-ا
وإا‚لÎا وأاسش -ك -ت -ل -ن -دا وم -ن -اط -ق ب -ال -و’ي -ات
اŸتحدة.
وقام ﬂتصشون عام  199٣بدراسشة مصشدر
همهمة ‘ منطقة تاوسس بالو’يات اŸتحدة،
وان-خ-فضس ب-ع-ده-ا صش-وت ال-ه-م-ه-م-ة .و‘ عام
 ” ٢00٣تركيب معدات لكتم اأ’صشوات ‘
منطقة أامريكية أاخرى وهي كوكومو ،خفضشت
الصشوت لدى بعضس اŸواطن .Úو‘  ٢008ورد
أان إاحدى اŸواطنات اسشتمرت تعا ÊكثÒا من
الصشوت حتى أانها انتقلت مسشافة  700ميل
( 11٢7ك -ل -م) ع -ن ك -وك -وم -و ل -ل -ت -خ -لصس م -ن
اأ’عراضس التي أاصشابتها.
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بيعت
لوحة ““موناليزا اإ’
““أايقونة““ حقيقية ‘ نيج فريقية““ التي تششكل
Òيا
جنيه إاسشÎليني ( ، 1 ، ٦٥مقابل  1 ، ٢مليون
مل
بلندن ،وهو سشعر يواز يون دو’ر) ‘ مزاد
ي أا
التقديرات اÿاصشة به ربعة أاضشعاف أاعلى
ذا العمل ،ويششكل رقماً
قياسشياً لصشاحبه.

ششبكة للهاتف أÙمول على
سشطح ألقمر ‘ !٢0١9
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اسش-ت-ط-اع أاط-ب-اء ‘
ب -ول -ن -دا إاب -ق -اء ام -رأاة
حامل توفيت دماغيا
على قيد ا◊ياة  ٥٥يوماً إ’نقاذ طفلها ،و“كن الفريق
الطبي ‘ مدينة فروتسشواف من إاخراج اŸولود عن طريق
عملية قيصشرية بعد مكوثه  ٢٦أاسشبوعاً ‘ بطن أامه التي كانت
تعا Êمن ورم خبيث ‘ الدماغ ،وبعد ذلك قاموا بإايقاف
اآ’’ت التي كانت ُتبقي اأ’م على قيد ا◊ياة.
وق- -الت رئ- -يسش- -ة قسش- -م ال -و’دة ‘ اŸسش -تشش -ف -ى ا÷ام -ع -ي
““بفروتسشواف““ باربرا كرو’ك أاوليجنيك ““من النادر أان يسشتمر
ا◊مل فÎة طويلة وابتداء من مرحلة مبكرة ،أاي بعد اأ’سشبوع
 17أاو .““18
وأاضشافت كرو’ك  -أاوليجنيك أانه ” نقل اŸرأاة ا◊امل
ال-ب-ال-غ-ة م-ن ال-ع-م-ر  41ع -ام -ا إا ¤اŸسش -تشش-ف-ى أاواخ-ر ال-ع-ام
اŸاضشي ،وكانت تعا Êمن ورم ‘ اŸخ أادى إا ¤وفاتها
دماغيا““ ،لكن عائلتها أا◊ت على إانقاذ الطفل وإابقاء اŸرأاة
على قيد ا◊ياة حتى تضشع مولودها.
ووصشفت رئيسشة قسشم الو’دة ‘ اŸسشتششفى ا÷امعي
ب- -ف- -روتسش -واف ا◊ف -اظ ع -ل -ى ح -ي -اة ا÷ن““ Úب -اŸع -رك -ة
ال-ي-وم-ي-ة““ ،ال-ت-ي اسش-تمرت  ٥٥ي -وم -ا .وق -الت ك-رو’ك -
أاوليجنيك““ :أاردنا ،نحن اأ’طباء ،أان ينمو هذا الرجل
الصشغ Òبششكل طبيعي ،لكن جاء اليوم الذي أاصشبحت
حياته مهددة““.
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هذا اأ’مر
“ّكن علماء فلك من التقاط إاششارات ‡ا يعتقد بأانها أاول
ال-لزم-ة وب-دء ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ق-يصش-ري-ة إ’ن-ق-اذ ح-ي-اة النجوم التي تششكلت ‘ الكون بعد ا’نفجار العظيم (بيغ بانغ).
اŸولود.وتكللت العملية بالنجاح وولد الطفل
وأاجرى ا’كتششاف الباحث جد بومان من جامعة و’ية أاريزونا
ال -ذي ك -ان وزن -ه ع -ن -د ال -و’دة ك -ي -ل -وغ-رام-ا
وفريقه البحثي ،وامتدت على مدار عدة سشنوات.
واح- -دا ،أام- -ا اآ’ن ف- -ي- -ب- -ل- -غ وزن- -ه ث- -لث -ة
واسش-ت-خ-دم ال-ب-اح-ث-ون ه-وائ-ي-ات خ-اصش-ة وضش-ع-وها ‘ أاماكن
ك-ي-ل-وغ-رام-ات ل-ي-غ-ادر اŸسشتششفى بعد
م -ن -ع -زل -ة غ -رب-ي أاسشÎال-ي-ا ،ح-يث ت-وج-د مصش-ادر ق-ل-ي-ل-ة ف-ق-ط
ثلثة أاششهر من مكوثه ‘ العناية
إ’ششارات الراديو من البششر التي تتداخل مع اإ’ششارات من
اŸركزة.
الفضشاء البعيد.
لششارات التي التقطها العلماء ،فإان أاول ‚م تكّون
ووفقا ل إ

17٥8٢

ما يقارب  ٣٠٠نوع

صصوت
 ⁄تسصتطع ا÷هات ا◊كومية –ديد مكان ال ّ

أافسص -دت أاصص -وات م -ت -ك -ررة لضص-وضص-اء
›هولة اŸصصدر حياة السصكان ‘ إاحدى
ال -ب -ل -دات ال -ك -ن -دي -ة لسص -ن-وات .ويشصّ-ب-ه
السص-ك-ان ه-ذه الضص-وضص-اء بصص-وت شصاحنة
تسص Òأاو رع - -د ب - -ع - -ي - -د ،و ⁄تسص - -ت- -ط- -ع
’ك -ادÁي -ة أاو
ا÷ه- -ات ا◊ك- -وم- -ي- -ة أاو ا أ
غÒها –ديد مصصدر الصصوت.
وأاورد ت -ق -ري -ر نشش -رت -ه ن-ي-وي-ورك ت-اÁز أان
ب -عضس السش-ك-ان أاح-ي-ان-ا يصش-ف-ون الصش-وت ك-أان-ه
صشوت ﬁركات سشيارات تعمل بالديزل تسشÒ
‘ قافلة بالقرب من اŸنزل ،وقال آاخرون إانه
ي-ه-ز ن-واف-ذه-م وي-خ-ي-ف ح-ي-وان-ات-ه-م اŸن-زلية
اأ’ليفة.
هذه الضشوضشاء  -التي ُيطلق عليها أاها‹
اŸن-ط-ق-ة ““ه-م-ه-م-ة وي-ن-دسش-ور““  -ت-ع-ا Êمنها
بلدة ويندسشور بأاونتاريو الكندية القريبة من
مدينة ديÎويت اأ’مÒكية ،وهي ظاهرة من
الصشعب التنبؤو بوقت بدايتها أاو اسشتمرارها أاو
ششدتها أاو نهايتها ،وهو ما يجعلها مصشدرا
إ’زعاج اŸتأاثرين بها.
وق -الت سش -اب -ري -ن -ا وي-زي ال-عضش-و ‘ إاح-دى
›موعات اŸواطن ‘ Úفيسشبوك برسشالة لها
على الصشفحة إانها فكرت عدة مرات العام
اŸاضشي ‘ ا’بتعاد عن البلدة أ’ن الصشوت
أاصشبح غﬁ Òتمل ،مضشيفة ““تخيل أانك تششعر
بضشرورة الهروب ‡ا تعرفه و–به فقط لكي
تتخلصس من سشماع تلك الهمهمة لسشاعات ‘
رأاسشك““.
وج -م -ع م -دي -ر ›م -وع -ة م -واط -ن Úع -ل -ى
فيسشبوك مايك بروفوسشت خلل سشت سشنوات
أاك Ìم- -ن أارب- -ع- -ة آا’ف رسش- -ال -ة –ت -وي ع -ل -ى
م -لح -ظ-ات ي-وم-ي-ة ع-ن اسش-ت-م-رار الضش-وضش-اء
وشش -دت -ه-ا وصش-ف-ات-ه-ا وأاح-وال ال-ط-قسس سش-اع-ة
تسشجيل اŸلحظات وما إا ¤ذلك ،لنفي ما
ُيقال عن أان هذه الظاهرة تتعلق بنفق سشري أاو
جسشم غريب أاو عمليات سشرية للحكومة.
وورد أان ظاهرة الهمهمة ’ تقتصشر على
ويندسشور ،بل أابلغ سشكان من ماكغروغر  -التي
تبعد نحو  ٣0كلم إا ¤ا÷نوب ،ومن ششرق
ك-ل-ي-ف-لن-د ع-ل-ى مسش-اف-ة  14٥ك -ل -م  -بسش-م-اع
الصشوت نفسشه.
وأاششارت العضشو ‘ ›لسس العموم الكندي
ت -ريسش -ي رامسش -ي إا ¤أان -ه-ا ت-ت-ل-ق-ى ب-ان-ت-ظ-ام
مكاŸات هاتفية من مواطني البلدة حول

العدد
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ل- - -وح - -ظ ‘ ال - -و’ي - -ات اŸت - -ح - -دة
’م- -ري- -ك- -ي- -ة وج -ود م -ا ي -ق -رب م -ن
ا أ
ث Ó- -ث - -م- -ائ- -ة ن- -وع م- -ن ا◊ي- -وان- -ات
البحرية رغم أان موطنها الطبيعي
بعيد جدا من هناك ،وهو ما Áكن
أان يسصبب مشصاكل للنظام البيئي ‘
’مÒكي.
السصاحل ا أ
ونشش-رت صش-ح-ي-ف-ة ““ل-وم-ون-د““ الفرنسشية
مقطع فيديو أاوضشحت فيه كيف انتقلت
هذه الكائنات ا◊ية من سشواحل اليابان
إا ¤السشواحل اأ’مÒكية.
وذكرت أان ذلك ” على م““ Ïقوارب
مرŒلة““ أالقيت ‘ البحر جراء تسشونامي
ضش- -رب اأ’رخ- -ب- -ي -ل ال -ي -اب -ا Êع -ام ،٢011
مششÒة إا ¤أانه بعد سشبع سشنوات ’ تزال
أاجناسس جديدة من هذه الكائنات تصشل
السش-اح-ل اأ’مÒك-ي ،وم-ع-ظ-م-ه-ا ع-لى مÏ
مواد بلسشتيكية ،وقالت اإن ما ’ يقل عن
 ٢89ج -نسش -ا م -ن ه -ذه ال -ك -ائ-ن-ات عÈت
اÙيط الهادي خلل سشت سشنوات.
ونسشبت لوموند لدراسشة  -أاعدت ‘
سشبتم - ٢017 Èالقول إان هذه الظاهرة
ت -ث Òمشش -ك -ل -ت Úرئ-يسش-ي-ت :Úف-م-ن ن-اح-ي-ة
Áكن أان تتحول اأ’جناسس اŸهاجرة اإ¤

ك -ائ -ن -ات غ -ازي -ة وت -ه -دد ال-ن-ظ-ام ال-ب-ي-ئ-ي
اأ’مريكي ،ومن ناحية أاخرى فإان هذه
الظاهرة تكششف عن مششكلة  ⁄تكن ‘
ا◊سش -ب-ان ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ل-وث ال-ب-ح-ار ب-اŸواد
ال -ب-لسش-ت-ي-ك-ي-ة إاذ أاصش-ب-حت ق-ارب-ا م-ث-ال-ي-ا
ل -ه -ج -رة اأن -واع م-ن ال-ك-ائ-ن-ات وق-د ي-ك-ون
ضشرها اأك Ìمن نفعها.
وك -انت ال -ي -اب -ان ق -د ت -ع ّ-رضشت ي-وم 11
مارسس  ٢011لزلزال بلغت قوته 8 . 9
درج -ات ع -ل -ى م -ق-ي-اسس ري-خ Îت-ب-ع-ه م-د
ب-ح-ري (تسش-ون-ام-ي) ط-ال ب-ال-ذات سش-اح-ل
اÙي -ط ال -ه -ادي Ãن -ط -ق -ة ت -وه-وك-و ‘
ششمال ششرق البلد.

تختصصر زمن الّرحÓت بشصكل قياسصي

طائرة ركاب ””نووية”” لختصشار ألّزمن
صشممت ششركة ““أاوسشكار فينالسس““ اإ’سشبانية ‰وذجًا لطائرة ركاب تعمل بالطاقة
النووية ،تششبه سشفن الفضشاء ،وتختصشر
زم -ن ال -رح-لت بشش-ك-ل ق-ي-اسش-ي ،إاذ ل-ن
تسشتغرق الرحلة من لندن إا ¤نيويورك
سش- -وى ث -لث سش -اع -ات ف -ق -ط ،ب -ي -ن -م -ا
تسش -ت-غ-رق ح-ال-يً-ا ن-ح-و  8سش -اع-ات ،إا¤
ج-انب ان-ع-دام إان-ت-اج-ه-ا أ’ي ان-ب-ع-اث-ات
كربونية طوال الرحلة.
وتسشتطيع الطائرة حمل  ٥00راكب
والوصشول إا ¤سشرعة قصشوى تقدر بـ  1 . ٥ماخ (قياسس يب Úمعدل السشرعة ا◊قيقية
إا ¤سشرعة الصشوت) ،أاي نحو  11٥0ميلً ‘ السشاعة.
وأاطلق على الطائرة اسشم ““ماغنفام““ ،وتعني باللغة اللتينية ““الط Òالكب ““ÒوÁكنها
ا◊صشول على طاقتها من ““مفاعل ا’ندماج““ ،با’عتماد على عملية ‡اثلة لتلك التي
تبقي الششمسس مششتعلة ،وهو ما يوفر كمية قياسشية من الطاقة الكهربائية.

اكتشصفها باحثون ‘ اŸتحف الÈيطاÊ

خمسشة آألف سشنة عمر وششوم على مومياوأت مصشرية
اكتشصف باحثون ‘ اŸتحف الÈيطاÊ
ب-ل-ن-دن أاق-دم وشص-م ‘ ال-ع-ا ⁄ع-ل-ى اث-نÚ
من اŸومياوات اŸصصرية (ذكر وأانثى) يبلغ
عمرهما خمسصة آا’ف عام .فقد تعّرف
الباحثون على هذه الوشصوم عن طريق
’شصعة –ت ا◊مراء.
اŸسصح با أ
وظهر على أاعلى ذراع اŸومياء الذكر وششم
لثور بري ‘ ،حُ Úرسشم على جسشد اأ’نثى
أارب -ع -ة وشش -وم –م -ل شش-ك-ل ح-رف ( )Sأاسش-ف-ل
كتفها اليمنى ،فضشًل عن رسشوم أاخرى.
وت- -ع- -د اŸوم- -ي- -اء ال- -ذك- -ر م- -ن اأب- -رز واأه -م
اŸع- -روضش- -ات ‘ اŸت- -ح- -ف الÈي -ط -ا( ÊاأكÈ
متحف ‘ لندن) ،ويزورها ملي Úاأ’ششخاصس
سشنوًيا منذ اكتششافها قبل أاك Ìمن مئة عام.
وكانت أابحاث سشابقة كششفت أان اŸومياء
الذكر ُقتل جراء طعنة ‘ الظهر ‘ ،عمر
ت - -راوح ب18 Úو ٢1ع-اًم-ا ،وك-انت ت-ظ-ه-ر على
ذراعه علمات داكنة تبدو كظلل باهتة ،لكن
عند فحصشها باأ’ششعة –ت ا◊مراء تب Úاأنها
وششم تصشويري.
وكششفت تكنولوجيا اأ’ششعة –ت ا◊مراء أان
تلك الظلل هي وششوم ◊يوانات ذات قرون

أخÒأ أٌكتششف أّول ‚وم ألكون؟؟

بعد ا’نفجار العظيم بـ  180مليون سشنة ،وذلك قبل  1٣ . ٦مليار
سشنة من اآ’ن ،وقبل تسشعة مليارات سشنة من تششكل ششمسشنا.
وقد يسشاعد هذا ا’كتششاف ‘ فهم أاك Èللمادة اŸظلمة،
وهي مادة غ Òمرئية ،لكن Áكن ا’سشتد’ل عليها من خلل
قوة جاذبيتها التي “سشك اّÛرات معا ،ويعتقد بأانها تششكل
نحو  % 90من هذا الكون.
وهذه اŸادة ‘ نهاية اŸطاف تتكثف إا ¤اÛرات والنجوم
والكواكب ،وهو ما يجعل اŸادة اŸظلمة عمليا الغراء الذي
Áسشك الكون.

معروفة ‘ الفن اŸصشري قبل عصشر اأ’سشر
الفرعونية.
ج- -دي -ر ب -ال -ذك -ر أان آا’ف ال -ق -ط -ع اأ’ث -ري -ة
اŸصش- -ري- -ة ُت- -ع- -رضس ‘ اŸت -اح -ف اأ’وروب -ي -ة
واأ’مÒكية ،وتسشعى القاهرة إا ¤اسشÎداد جزء
منها ،علما بأان بعضشها ” تهريبه قبل عششرات
السشن Úوالبعضس اآ’خر ” تهريبه حديثا.
ف-ف-ي تصش-ري-ح-ات صش-ح-ف-ي-ة سش-اب-قة ليوسشف
خ-ل-ي-ف-ة رئ-يسس اإ’دارة اŸرك-زي-ة ل-ل-مضشبوطات
واŸق -ت -ن -ي -ات اأ’ث -ري -ة سش -اب -ق -ا ب -وزارة اآ’ث -ار
اŸصشرية اأن معد’ت سشرقة اآ’ثار زادت بنسشبة
 % 90نتيجة ا’ضشطراب اأ’مني الذي ششهدته
مصشر منذ عام .٢011

السشبت  ٠٣مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس Ãسشجد البشش Òاإ’براهيمي
ششـارع الششهـداء

هام جدا

ع-ن أاب-ي ه-ري-رة رضس-ي ال-ل-ه ع-نه
أان رج Óقال للنبي صسلى الله عليه وسسلم:
أاوصس -ي -ن -ي ق -ال  ’« :ت -غضسب» ف-ردد م-رارا
قال  ’« :تغضسب»
هذا الحديث عظيم وهو من جوامع
الكلم ،ويجمع بين خيري الدنيا واآلخرة ،الخير
ال-ذي ي-ع-ق-د ع-ل-ى ضش-ب-ط ال-ن-فسس وال-ت-ح-ك-م في
نزواتها بالبتعاد عن الششر والغضشب وأاسشبابه.
وال- -غضشب ه- -و ن -ق -يضس ال -رضش -ا ،وه -و
غليان دم القلب وفوارانه الذي يؤودي بصشاحبه
إالى القتل ،والضشرب وكل أانواع الثم والعدوان،
كما يترتب عنه األقوال المحرمة من الفحشس
وال- -ب- -ذاء وال- -ق -ذف ،والسشّب الشش -ت -م واخ -ت Ó-ف
األكاذيب من أاجل تششويه صشورة المغضشوب عليه
حتى وإان كان يحمل صشورة جميلة في جميع
ن- -واح- -ي ح -ي -ات -ه ألن ع -ي -ن السش -خ -ط ل ت -ب -دي
لصشحابها إال مسشاوئ الخصشوم فقط بما قال
الششاعر:
وعين الرضسا عن كل عيب كليلة
كما أان عين السسخط تبدي المسساوئ
فالغضسب جمرة من الشسيطان وهو
محمود ومذموم.
أاّم- -ا ال- -غضشب ال- -م- -ذم -وم ف -ه -و ال -ذي
ي -غضشب ف -ي -ه اإلنسش -ان ألت-ف-ه األسش-ب-اب وي-ت-ع-ل-ق
ب-أام-ور ال-دن-ي-ا وال-حسش-اب-ات الشش-خصش-ي-ة الضش-يقة
والذي ينتج عنه النتقام وأاخذ الثأار بطريقة
جاهلية غير محدودة العواقب ومثل هذا هو
ال -ذي ح ّ-ذر م -ن-ه ال-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه سش-ل-م
واعتبر أان ردة الفعل المنجرة عنه ليسشت قوة
في الرجل الغاضشب ،بل هي ضشعف فيه إاذ لم
يسشتطع التحكم في نفسشه وكظم غيظه ،بل ع ّضس
أاصشابع الندم بعد أان أافاق من غضشبه ورجع إاليه
ع -ق -ل -ه ،ي -ق -ول ع -ل -ي -ه الصش Ó-ة والسش Ó-م «ل -يسس
الشش-دي-د ب-الصش-رع-ة وإان-م-ا الشش-دي-د ال-ذي ي-ملك
نفسشه عند الغضشب».
إان الغضشب المذموم يقوم على دعوى
الجاهلية وحميتها وهو الذي يحيي الثغرات
القديمة ،ويؤودي إالى القطيعة بين أابناء العمومة
واألخ - -وان وح- -ت- -ى األخ- -وة واألخ- -وات وأاق- -رب
المقربين ،وهو الذي يعمي عن الحقيقة فيرى

ا’سسÓم

الباطل حقا والحق باط ،Óول ينصشاع إالى الحق
وأاهله بل يبغضس من ينصشحه ويأامره بالمعروف
وينهاه عن المنكر ويسشتوي عنده الصشالح مع
الطالح ف Óيرى إاّل نفسشه التي يعتبرها مظلومة
ولها الحق في فعل ما تريد حتى تسشترد حقها
المزعوم ولهذا فهو مذموم.
أاّما الغضشب المحمود وهو ما كان فيه
الغضشب لله وللحق إاذا انتهكت حرمات الله،
وت -ع -دي ع -ل-ى ح-دود ال-ل-ه ،وغ-م-ط ف-ي-ه ال-ح-ق،
وأاك -لت ف -ي-ه ال-ح-ق-وق ،وظ-ل-م ف-ي-ه ال-ن-اسس ف-ه-ن-ا
يغضشب النسشان لحقاق الحق وابطال الباطل
ول تأاخذه في الحق ونصشرتها لومة لئم ،ألن
هذا يعد جهادا في سشبيل الله وأافضشل الجهاد
كلمة حق عند سشلطان جائر ،والسشلطان هنا
يششمل النفسس ويششمل جميع الخلق كما يششمل
ال -ح -اك -م ،ف -ال -ذي ي-ق-ف ع-ل-ى ن-فسش-ه ف-ي-ل-زم-ه-ا
حدودها ويعترف بحقوق الناسس ويردها ويعتذر
لمن هو أاقل منه وأاضشعف منه ،هذا يعد رجÓ
مجاهدا حق الجهاد فلم يخفه سشلطان نفسشه ان
يقول لها أانت مخطئة وظالمة.
وهذا النوع من الغضشب المحمود هو
الذي كان يميز خير الخلق محمد بن عبد الله
عليه أازكى الصشÓة والسشÓم ،فعن جابر «رضشي
الله عنه» قال « :كان صشلى الله عليه وسشلم إاذا
غضشب أاح -م -رت ع -ي -ن -اه ،وع  Ó-صش-وت-ه ،واشش-ت-د
غضشبه حتى كأانه منذر جيشس» ،وهذا الغضشب
ليسس لنفسشه صشلى الله عليه وسشلم وانما دفاعا
عن حرمة األششخاصس وصشونا لÓسشÓم وحفظه
م- -ن الضش- -ي- -اع بسش- -بب ال- -تصش- -رف- -ات ال -ط -ائشش -ة
وال-ع-ادات ال-م-م-ق-وت-ة ال-ت-ي ع-وضس ال-مسشلم فيها
بماهو خير.
وال- -غضشب ال- -م- -ذم -وم ال -ذي ي -ح -ارب -ه
السشÓم له أاسشباب وهي مذمومة ايضشا يمكننا
أان نذكر بعضشها في النقاط التالية:
 : ١ال-ع-جب :ف-ح-ي-ن-م-ا ي-عجب المرء
برأايه والمكانة التي هو فيها ونسشبه الذي ينتمي
اليه وماله الذي يملكه يؤودي ذلك الى العداوة
والبغضشاء ،والغضشب الششديد وكذلك حذر منه
النبي صشلى الله عليه وسشلم فقال »:المهلكات
ثÓث :إاعجاب المرء بنفسشه وششح مطاع وهوى

’ يحّرم الششهوات
بل ينظمها
’سشتقامة حياته

يقول الله تعالى« :زين للناسس حب الششهوات
من النسشاء والبنين والقناطير المقنطرة من
ال -ذهب وال -فضش -ة وال-خ-ي-ل ال-مسش-وم-ة واألن-ع-ام
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده
حسشن المآاب» سشورة آال عمران.
الشش- -ه- -وات ه- -ي ع- -ب- -ارة ع -ن م -ج -م -وع -ة م -ن
األح-اسش-يسس ت-ت-ج-اوب بسش-رع-ة م-ع مسش-ت-قبÓت
الثارة ،وهي موجودة في كل انسشان على هذه
األرضس سشواء كان ذكرا أاو أانثى.
والششهوات حبها مغروسس في الذات البششرية
وه -ي م -ت -ع-ددة م-ن-ه-ا« :شش-ه-وة األك-ل ،وال-م-ال،
والنكاح وغيرها ،وهي ششهوات يصشعب التحكم
فيها وضشبط جماحها ،وقد يجد النسشان نفسشه
في وحلها متورطا مما يؤودي ذلك الى انحرافه
وتجاوز الحد فيها ،وبالتالي يكون مهيئا الى
السش- - -ق- - -وط ف- - -ي ال- - -ح- - -رام وال- - -م- - -ع- - -اصش- - -ي
والذنوب.فكيف يمكن لÓنسشان ان يضشبط هذه
الششهوات ،وكيف يمكن التحكم في جماحها؟
ان السشيطرة والتحكم في الششهوات ينطلق من
العتراف انها واقع ذو خيارين« :إاما مقاومتها
والن-تصش-ار ع-ل-ي-ه-ا وإام-ا ارت-ك-اب-ه-ا ،السشماح لها
بسشحبنا الى طريق الضشÓل والهÓك ،ولهذا
فإانه يتعين علينا متابعة تعاليم السشÓم وكيف
اسشتطاع النبي صشلى الله عليه وسشلم ان يربي
ال-رع-ي-ل األول ع-ل-ى ال-ع-ف-ة وال-ط-ه-ارة وم-ك-ارم
األخÓق والتغلب على الششهوات ،وتسشخيرها
في طاعة الله تعالى.
ان السشÓ- -م وضش- -ع م -ج -م -وع -ة م -ن ال -ع -وام -ل
ال-مسش-اع-دة ع-ل-ى م-ق-اوم-ة الشش-ه-وات وت-هذيبها
متمث Óفي:
ـ الصشوم الذي أاوجبه الله سشبحانه وتعالى إاذا لم

ت- -ك- -ن ال- -غ- -اي- -ة م -ن -ه ه -و
المتناع عن الطعام والششراب
وال -ج-م-اع وإان-م-ا ه-و ام-ت-ن-اع ع-ن ك-ل م-ا
يحرمه الله من المعاصشي والذنوب والششهوات،
ح- -يث تصش- -وم ال- -ع- -ي- -ون ع- -ن رؤوي- -ة ال -ح -رم -ان
وال-م-ع-اصش-ي م-ث-ل :مشش-اه-دة األفÓ-م اإلباحية،
وع -ورات اآلخ -ري -ن وتصش -وم اآلذان ع -ن سش-م-اع
األقوال البذيئة واألغاني الهابطة وقد اعتبر
الرسشول صشلى الله عليه وسشلم ان الصشوم عÓج
والحل األفضشل لمن يعجز عن الزواج ،كما قال
صشلى الله عليه وسشلم« :يا معششر الششباب من
اسشتطاع منكم الباءة فليتزوج فإانه أاغضس للبصشر
وأاحصشن للفرج ومن لم يسشتطع فعليه بالصشوم
فإانه له وجاء».
كما أان غضس البصشر يعد من أاهم األمور التي
ت- -ل- -عب دورا م- -ه- -م- -ا ف- -ي ضش- -ب- -ط الشش- -ه- -وات
ومقاومتها فقد قال سشبحانه« :وقل للمؤومنين
يغضشوا من أابصشارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أازكى لهم» سشورة النور.
ألن غضس البصشر يبعث في القلب الطمأانينة
والسشعادة والفرحة بالنتصشار على الششيطان.
وُيعد ذكر الله ايضشا باسشتمرار وفي كل األوقات
مح ّصشن ومانع لÓنسشان من ارتكاب المعاصشي،
وي-ع-زز م-خ-اف-ة ال-ل-ه ب-داخ-ل-ه ،وي-عطيه الرقابة
الذاتية وتهذيب النفسس.
ف -ع -ل -ي-ن-ا ال-ت-ف-ك-ي-ر ق-ب-ل الق-دام ع-ل-ى ارت-ك-اب
المعاصشي وعلينا التفكير بعواقبها في الدنيا
وماتجلبه من مصشائب وهموم وششقاء ،وعقابها
في اآلخرة من خزي وعذاب وحرمان الجنة
ونعيمها وبذلك تسشتطيع التغلب والتحكم في
الششهوات.

متبع».
 : ٢المراء :وهو آافة خطيرة تدفع الى
الغضشب نتيجة للتعصشب األعمى وحب الظهور
في صشورة الرجل الذي ل يهزم فإاذا خالفه
حليفه غضشب منه وانتقم لنفسشه بطريق او بآاخر
ل -ذلك ن -ه-ى ال-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ع-ن
الجدال العقيم الذي ل خير فيه فقال :أانا
زعيم بيت في ربضس الجنة لمن ترك الجدال
وان كان محقا».
 : ٣المزاح :وهو الذي أاوله حÓوة
وآاخ -ره ع -داوة خ -اصش -ة إاذا ت-ع-دى ف-ي-ه صش-اح-ب-ه
الحدود إاما بالكÓم أاو بالفعل فيترتب على ذلك
الغضشب القاتل الممزق ألواصشر األخوة والمحبة
ب -ي -ن ال -ن-اسس ول-ذلك ن-ه-ى السشÓ-م ع-ن أاسش-ب-اب
الغضشب التي يسشببها هذا المزاح فقال صشلى الله
عليه وسشلم « :ليأاخذن أاحدكم متاع صشاحبه
جادا ول لعبا».
وللغضشب عÓج من أاخذ به فقد أاخذ
بحظ وافر ومنه:
 - ١م Ó-زم -ة ال -ذك -ر ب -السش -ت -غ -ف-ار
والتسشبيح والحوقلة وقراءة القرآان.
 - ٢كظم الغيظ فإانه من كظم غيظه

العدد
١٧٥٨٢

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

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

الغضشب جمـ ـرة م ـ ـن الششيطـ ـان فمنـ ـه اÙمـ ـود ومن ـ ـه اŸذم ـ ـوم
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حظك من أاسسماء الله ا◊سسنى
الكرË

رف-ع-ه ال-ل-ه ع-ل-ى رؤووسس ال-خÓ-ئ-ق ي-وم ال-ق-ي-ام-ة
يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يششاء
ولقد قال صشلى الله عليه وسشلم« :ما من جرعة
أاحب الى الله من جرعة غيظ ما كظمها عبد
 Óالله بها جوفه ايمانا».
الله إال م أ
 - ٣ومن عÓج الغضشب تغير الوضشع
الذي يكون عليه الغاضشب فيجلسس اذا كان واقفا
ويقف اذا كان جالسشا أاويضشجع وهكذا فعن أابي
ذر «رضشي الله عنه» ان رسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم ،قال« :إاذا غضشب أاحدكم وهو قائم
فليجلسس فإان ذهب عنه الغضشب وإال فليضشجع».
ف -ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ت-ج-نب ال-غضشب ودواع-ي-ه
ولنصشبر ولنحتسشب ونجعل من أاعراضشنا صشدقة
ب -ال -ت-ن-ازل ع-ن ح-ق-وق-ن-ا ول-ن-ب-ع-د الشش-ي-ط-ان م-ن
طريقنا ،ولنعلم ان الكبير هو الذي ل يغضشب بل
ي -ت -ج -اوز ع -ل -ى أاخ-ط-اء م-ن أاغضش-ب-ه ك-م-ا ي-ق-ول
الششاعر:
’يحمل الحقد من تعلو إاليه الرتب
و’ تنال الرضسا من طبُعه الغضسب

ورد اسس-م ال-ل-ه ت-ع-ال-ى
ال -ك-ري-م ثÓ-ث م-رات
ف -ي ال -ق -رآان ال -ك -ري-م
م-ن-ه-ا ق-ول-ه« :ف-تعالى
ال -ل -ه ال-م-لك ال-ح-ق ’
إاله إا’ هو رب العرشش
ال-ك-ري-م « ال-م-ؤومنون،
ومعناه في حق الله تعالى ،كما يقول الغزالي:
هو الذي إاذا قدر عفا ،وإاذا وعد وفى ،وإاذا أاعطى
زاد على منتهى الرجاء ،و’ يبالي
ك -م أاع-ط-ى ول-م-ن أاع-ط-ى ،وإان رف-عت ح-اج-ة إال-ى
غيره ’ يرضسى ،وإاذا جفى عاتب وما اسستقصسى»
فالكريم هو كثير الخير ،الجواد المعطي الذي ’
’ن-واع ال-خ-ي-ر والشس-رف
ي -ن -ف -د ع -ط -اؤوه ال -ج -ام -ع أ
والفضسائل.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

خ Òالهدى
ما يقول إاذا دخل اŸسشجد

عن أابي حميد أاو عن أابي أاسسْيد ،قال :قال رسسول الله صسلى الله عليه
وسس -ل -م « :اذا دخ -ل أاح -دك -م ال -مسس -ج-د ،ف-ل-ي-ق-ل« :ال-ل-ه-م اف-ت-ح ل-ي أاب-واب
رح -م -تك» واذا خ -رج ف -ل -ي -ق -ل :ال -ل-ه-م إان-ي أاسس-أالك م-ن فضس-لك» رواه
مسسلم.

حكمة العدد

« إاذا أاردت أان ت - -ع- -رف م- -ن- -زل- -تك
ع - -ن- -ده ،ف- -ان- -ظ- -ر أاي- -ن أاق- -امك ؟ وب- -م
اسستعملك»

سسلوك ‘ اŸيزان

™æe ‘ πNój πgh ? óé°ùŸG ‘ ádÉ°†dG ¿Gó°ûf ºµM Ée
? ô¡æJ Óa πFÉ°ùdG ÉeGCh :¤É©J ¬dƒb É¡HÉë°UGC
نششدان الضشالة فهو طلب األششياء الضشائعة من أامور الدنيا في
المسشجد ويخل فيها وقوف بعضس المتسشولين في المسشجد وبعد
سشÓم المام من غير أاداب ول اسشتئدان يطلبون من الناسس المال
وهو أامر ل يجوز ولقد نهى النبي صشلى الله عليه وسشلم عن نششدان
الضشالة في المسشجد ومنعه إاياهم ل يدخل في قوله تعالى« :واأّما
السشائل ف Óتنهر».

زمام اŸبادرة روح أاخÓقية رفيعة

ÉgQhO ô¶àæJ »gh ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ IGCôeG ∑ƒ∏°S »æÑéYGC
‘ äQOÉHh ’GE ¢VQ’CG ≈∏Y ÉNÉ°ShGC äGCQ Éª∏c É¡fG êÓ©dG
◊.äÓª¡ŸG á∏°S ‘ É¡©°Vhh Égó«H É¡∏ª
ان هذا السشلوك الحضشاري يدل على تحضشر هذه المراأة
وحبها للنظافة وحبها لميحطها ولبلدها الذي تحب ان أان
تراه نظيفا.
وفي الحقيقة ان العمل الذي كانت تقوم به وبعفوية تظهر
ف -ي -ه ع Ó-م -ات الخ Ó-صس ،ل-يسس ب-ال-ك-ب-ي-ر ول-ك-ن-ه ي-ع-ط-ى
انطباعا في النفسس جمي Óقد يعيد األمل لÓنسشان ،وأان
الخير في هذه األمة لزال قائما وهوما تتميز به األغلبية
الصشامتة وهي كثيرة وربما منعها من ظهور نفسشها الحياء
والخوف.
تصشور معي أاخي القارئ لو أان كل فرد من المجتمع عمل
مثل ماقامت به هذه المرأاة ،وأاخذ كل واحد منا زمام

المبادرة فإان وجه البلد الكالح بسشبب األوسشاخ المتناثرة
هنا وهناك والتي سشببها نحن في الحقيقة حين ماتت فينا
روح المواطنة ،وتغلبت عليها عقلية « البايلك» إاذ كل واحد
يرى اأن الدولة هي من تتحلم مسشؤوولية النظافة ودورنا
نحن هواأن نقوم برمي فضشÓتنا في كل مكان ألنه يوجد
من يحملها ،والصشحيح هو أان هذه العقلية هي عقلية
المتخلفين المتطفلين العالة على الناسس الذين يظنون في
أان -فسش -ه -م ال -ك -م -ال وال-ع-ل-و ول-ك-ن-ه-م أاذل ال-ن-اسس وأاشش-ره-م
واأدناهم مقاما ومكانا عند الله.
إان الواجب يقتضشي منا جميعا اأن نأاخذ زمام المبادرة
ولنضشع بصشمتنا في الخير ونتعاون على البّر والتقوى،
ول-نسش-اه-م ف-ي ت-ط-وي-ر بÓ-دن-ا ونشش-ر ث-ق-اف-ة ال-ن-ظ-افة بين
الناسس من خÓل العمل المتواصشل بالقدوة في إاماطة كل
اأذى مررنا عليه أاو حللنا فيه.

إأعــــــدأد :
ج.أمينة
السصبت  ٠٣مارسس  2٠١٨م
الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٨2 :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال أÒÿ

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

أ◊مل
احتضصن في قلبك من يسصتحق أان
ي -ك -ون م -عك ف -ي ك ّ-ل م -ك -ان م -ن
ي -م -ن -حك ال -ود اأ’ن -ي -ق واإ’ح-ت-رام ال-داف-ئ م-ن
يجعلـك ترى الحياه بضصوء مختلف.

ألثور
إاذا أاردت أان تزرع اإ’حترام لك
ف-ي ق-ل-وب ال-ن-اسس ف-ارف-ع مسص-ت-وى
كلماتك و’ ترفع مسصتوى صصوتك ..فإان المطر
هو الذي ينبت الورد وليسس الرعد.

أ÷وزأء

حـرب ألقلـوب كحرب ألشسعوب ومن صسدق
ألوعد أحرز نصسرأ
ب حبَ sألـفدأ فـكنت بـحبيّ و شسـعبي بـّرأ
وعلّـمني ألحـ t
ويشسـهـد لي فـيـه وأدي قـريــششِ سسـلـوأ قـلبـه فـهو مني أدرى
وديري ألـذي كنت أتلو به صسÓتي  -مع ألليل سسرأّ
و جهرأ

مفدي زكريا

أأخبار

مثÒة

مكاŸـ ـات «وأتسسـ ـاب» مـ ـن
دون «أأنÎن ـ ـت»

ألوفاء يرتبط باŸشساعر
ألصسادقة وليسش بنوع ألبشسر
فهناك من يخلصش لك عمر
وهناك من يبيع كل شسيء ‘
أقرب مزأد..

ف- -ي م- -رح- -لٍ- -ة م- -ا م- -ن ع -م -رك
سص- -ت- -ع -رف إان اإ’ح -ت -رام أاه -م م -ن
الحب ،والتفاهم أاهم من التناسصب  ،والثقة أاهم
من الغيرة ،والصصبر أاعظم طريق للوصصول إالى
أاي شصيء.

^ أنه هناك بلدة في أمريكا إأسسمها
« »nothingأو «’ شسيء» عدد سسكانها هو
صسفر حاليا! كانت سسابقا تحتوي على محطة
وقود وبقالة صسغيرة؟

ألسسرطان
اح- -ت -رامك ي -رف -ع م -ق -امك ب -ي -ن
البشصر و الصصمت  ..اأجـ ـمل وأارقى
صصفات اإ’حترام.

^ أن ألمنطقة ألوحيدة في ألعالم ألتي ’تمتلكها
أي دولة هي ألقطب ألمتجمد ألجنوبي؟

أألسسد
ا’حترام ،هو ذاك الحبل الذي
يربط بيننا ،فإاذا انقطع انقطعت
معه عÓقتنا.

º°ùàHG
حكم و أمثال
^ألصسديق ألو‘ يهتم بعÓجك ل
بعقابك.
^وأجه مشساعرك حتى تتمكن من
توجيهها.

^ سسأال أحدهم حكيما:
كيف أعرف عيوبي؟
قال :أخبر زوجتك بأاحد
عيوبها وسسوف تخبرك بعيوبك
وعيوب أهلك وأصسحابك وجيرأنك.

ششغل
عقلـك

^ عزيزتي ألمرأة :إأذأ ضسربك زوجك إأمسسحي
ألماكياج وأربطي شسعرك وقاتلي رج Óلرجل..
فحركات سسأاذهب إألى أهلي أنتهى زمانها..

ألعذرأء
^ ماهو ألعدد
أل - -ذي إأذأ ضس - -رب - -ت - -ه
ب-ن-فسس-ه وأضسفت إأليه
خ - - -مسس - - -ة يصس - - -ب- - -ح
ثÓثين؟

حل ألعدد ألسسابق
’سسفنج.
^أ إ

إاذا أاردت اإ’ح- -ت -رام ف -اح -ت -رم
غ- -ي -رك وإاذا أاردت ال -ت -واضص -ع،
ف - -ت- -واضص- -ع ل- -غ- -ي- -رك وإاذا أاردت
الصص -دق ف -ك -ن صص -ادق ً-ا م-ع غ-ي-رك اع-ط-ي أاوً’
Óخرين ما تطالب به.
ل آ

أŸيزأن
الصصمت في المواقف الصصعبة
يولد اإ’حترام بعكسس الصصراع و
الجدل الذي يولد التنافر والحقد.

ألعقرب

IÈ©∏d
بات بإامكان كثيرين حول العالم ممن ترهقهم
تكلفة ا’تصصال باأ’نترنت أ’جل إاجراء مكالمات
عن طريق تطبيق «واتسصاب» ،تنفسس الصصعداء
بفضصل اكتشصاف لطالب رواندي في الـ  26من
عمره.
فـ «ديودات موجنزي» ،الذي يتابع دراسصته في
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اإ’عÓ-م وا’تصص-ال ب-ال-م-ركز متعدد
ال-ت-ق-ن-ي-ات بـ «ك-ي-ج-غ-ال-ي» ال-روان-دي-ة ،ت-م-كن من
اختراع نموذج سصيمكن مسصتعملي «واتسصاب» من
إاجراء مكالمات محلية ودولية من دون اتصصال
باأ’نترنت ..صصرح «موجنزي» للبوابة اإ’عÓمية
المحلية ( )New Timesبأان تكلفة ا’نترنت
المرتفعة في غالبية الدول ا’فريقية ،حفزته
على السصير في هذا ا’تجاه ،وان فكرته هذه
اسص-ت-وح-اه-ا م-ن ك-تب ع-ن ال-ح-واسصب ال-م-ح-مولة
وكتب الفيزياء ،مدفوعا بإارادة التغيير..
نظام ا’تصصال هذا أاسصاسصه الفيزياء البصصرية،
وت-ق-ن-ي-ات ا’تصص-ا’ت ال-ذك-ي-ة ال-م-ت-ن-ق-لة ومبادئ
الشص-ب-ك-ات ،وه-و يسص-م-ح ل-مسص-ت-خ-دمي «واتسصاب»
با’تصصال مباشصرة بأارقام الهواتف المتحركة ،أاي
إان ا’تصصال فيه ’ يقتصصر على «واتسصاب» بـ
«واتسصاب» فقط ،كما أان سصلبيته الوحيدة تتمثل
في عدم قدرته على اجراء مكالمة جماعية..

حسسب موقع «صسن نيوز»
فإان صصاحب ا’ختراع في مفاوضصات مع السصفارة
اأ’م -ري -ك -ي -ة أ’ج -ل مسص-اع-دت-ه ع-ل-ى ت-جسص-ي-د ف-ك-رت-ه
تجاريًا..

ماذنبي حين أولد و’ أعرف من أنا؟ وكيف أتيت؟
حسسبي ألله ونعم ألوكيل وكفى ،أللهم عوضسني بجنتك ’ بدنيتك
فلو إأقتربتم من أنين قلوبنا ألبريئة لسسمعتم أسستصسرأخنا يدوي بكل
ألم في ضسمائركم:
رأفة بنا رجاءأ و ’تنعتوننا بأاسسماء ’ذنب لنا فيها
فو ألله لوكان بأايدينا أن نختار حياتنا ’خترنا ألموت بدل حياة مات
فيها مسستقبلنا قبل حاضسرنا فكونوأ عونا لنا ’ جÓدأ يضسرب
مشساعرنا كلما أطفأانا شسمعة من عمرنا..
و’تظلمونا كما ظلمونا من تسسببوأ في وجودنا في هذه ألحياة..
ماذنبنا لتحملونا أخطاء ألكبار؟
Óندماج بينكم؟
لماذأ ’ يرحمنا ألمجتمع و’ تترك لنا ألفرصسة ل إ
لقد نبذتمونا وفي زأوية ألظلم رميتمونا ..وزمن ألنسسيان أحتوأنا
فمن نحن حتى نرمقه بنظرة أحتقار؟؟
كن أخي رج Óيخاف ألله في ألسسر وألعلن رحمكَ ألله
كوني أختي إأمرأة تخاف ألله في ألجهر و ألخفى رحمكِ ألله
ولوكان هذأ هو نتيجة ألحب فماهو بربكم نتيجة ألكره؟
فالدين لم يمنعنا من ألحب و لكن ألدين منعنا من ألحرأم
وهاهي صسرخة ألوأحد منا سسننقشسها على جبين ضسمائركم
لسست لقيط!...
و’ أبن شسوأرع...
أنا ألحب ألذي تخلى عنه عشسيقان عند منتصسف ألوعد ..وتركوني
وحيدأ على رصسيف ألمعاناة...
لسست لقيط!...
أنا ألوعد ألذي قطعه نصسف رجل وصسدقته أنثى ناقصسة ..عقÓ
ومرأهقة ...أنا ثمرة نزوة أخطأات ألحسساب...
لسست لقيط!...
أنا ضسحية عÓقة تنازلت فيها أمي عن شسرفها لمن غلف لها ألمكر
’مل فصسدقت بغباء أنها في حضسن رجل لن يخون...
با أ
لسست لقيط!...
’حتضسار ...وإأن لم
أنا ألحب ألذي تركتموه خلفكم على رصسيف أ إ
أغفر لكم ..لن يغفر ألله لكم

 -جابا لله أمينة -

مـ ـ ـ ـ ـن أأنـ ـ ـ ـا؟

لك ا’ختيار في «الحب» أاما
«اإ’حترام» فإانه «واجب.

ألقوسس
حياة ِمن ’ يحتاجك ،
’ تدخل َ
و’ ت - -ف - -رضس ذاتك ع - -ل َ- -ى م- -ن
ي -رف ٌضص -ك ف َ-م -ن أارادك سَص -ي -ف -ع -ل
الٌمسصتحيل لي سَصب قلبك.

أ÷دي
عامل نفسصك باحترام كما تعامل
شصخصصًا آاخر تكنّ له المودة و اإ’حترام ارفق
بنفسصك و’ تقلل من شصأانها.

ألدلو
’ت- -ظ -ن ال -ك -ره ي -ج -ع -لك أاق -وى
والحقد يجعلك أاذكى وأان القسصوة
تجعلك محترما.

أ◊وت

حسص - -ن ال - -خ - -ل - -ق و اإ’ح - -ت- -رام
وال -ك -ل -م -ه ال -ط-ي-ب-ة واإ’ب-تسص-ام-ة
والتسصامح  ...نوافذ لجمال الحياة
 ..فمن أاراد اإ’سصتمتاع بالحياة ف Óيغلق هذه
النوافذ.

info@ech-aab.com
السسبت  03مارسس  ٢0١٨م الموافق لـ  ١٥جمادى الثانية  ١439هـ
www.ech-chaab.com
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أنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السس-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سس-ك-ل ،أشس-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشس-اويث،
أترأقيث..ألشسياي يÓن هيقيث"ألشسعب" مانك أتيلي سسما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

امرشسيد انوحبو نفرنسسا فتÔي

اسسقسس  ١9٥9تبدى فرنسسا
“ع- - -الت ات- - -را Êات- - -غ - -اريت
اوفصسال انتÔي انغ الصسحراء
ف - - - -دزي - - - -ر تسس - - - -رسس اق - - - -ن
سس-ودم-ون-اسس اق-ارناسس حمزة
ب -وب -ك -ر ب-اشس ادق-ن-اع ادم-وان
ا‰ن -اوت ت -ع -رشس -ري-ن ان-تÔي
افصسال نتÔي فتمورا نالتل.
اسسن  ١٢جوان ÓÁ ١9٥9قة
اŸم -ث -ل ان -دي-غ-ول ي-د الشس-ي-خ
بيوضس اغÓن ايعرضس غفسس
ال - -ف - -ك - -رة ان - -وفصس- -ال انÎي
امبصسح الشسيخ بيوضس اولقبل
الفكرة دوسسول غفسس .
 ١960ارن -ي -نت ال -زي -ارات
‰قرانان نفرنسسا غال تÔي
امبصسح الشسيخ بيوضس Áفهام
ي -د ال -ق -ائ -د ال -ع -ي -د ام -ق -ران
ان-ورجÓ-ن دم-ق-ران ن-ال-زاوي-ة

ن-ال-ت-ي-ج-ان-ي-ة ن-ت-وق-ورت اب-دي
اودم نومرشسيد نفرنسسا اتبدى
اتهدد التجار ددموان انتوات
سسا◊بسس ادونفانسسان .
اسسقسس  ١96١يبدى العسسكر
ن -ف -رنسس -ا اسس -ز’ف دوسس -قسس
ن -ت -ح-ون-ا ن-ق-اع ال-ت-ج-ار انÎي
ام-اشس-ي تشس-ع-ل ان-ت-ف-اوت جار
اŸالكية دا’باضسية سسوفوسس
ا‰ن- -او ال- -ع- -مÓ- -ء ن- -ف- -رنسس- -ا
اياالنية نوسسقود نات اغرسسان
سس -اÿط -ر ن -وق -م -ي ي -د دزي-ر
ب -اشس ادقÓ-ن ادع-اشس-ان دق-د
ا◊ماية نفرنسسا .
السس -ي -اسس -ة ن -ف -رنسس -ا ت-فشس-ل
سس -ال -فضس -ل ‰ق-رن-ان ددم-وان
ادف-ق-انسس-اŸك-ر ن-ت-ومان باشس
ادحبون فاÒÿات ندزير.
تغردأيت :ألشسيخ باعلي وأعمر

انزور عادل مزاب
عادل مزاب ايلولد اسسقسس  ١943ارغم
انÈقان مان يبدى اعزامسس امزوار سسني
ي -قضس -ع غ -ال ل -ق-رارة م-ان ي-ر Êاع-زامسس
اŸعهد نا◊ياة مان يتوغ دقن سسا’عضساء
امزوار انÎباعت نالفن ناŸعهد نا◊ياة .
دف -ر اق -دى ان -وع -زامسس اŸع -ه-د ي-دول
غ- -ال ب- -رق- -ان م- -ان اط- -ف اسس- -ع- -زم اق- -ن
سس- -غ- -رب- -ازان اي -ت -وغ دخ دق -ن سس Ó-عضس -اء
اتقابÓن انشسط اŸناسسبات انلعراسس .
اقضس - -اعسس غ - -ال دزي - -ر ÓÁق- -ة ي- -د
اŸوسس- -ي- -ق- -ارع- -ب -د ال -ك -ر◊ Ëب -يب م -ان
اشس- -ج- -عت ب -اشس ادي -ات -ف ال -ع -ا ⁄ن -ال -ف -ن
دحوفان مان اسسقسس  ١9٧٨يبدى لغناء
سس -ت -وت Ó-سست ان -ت-وم-زابت ي-و‹ الشس-انسس
اسس-قسس-ان ن-ال-ث-م-ان-ي-ن-ات سس-ل-غنية ايانوجي
ي-ن-ع-ر م-ن-اوت ت-ن-وب-اوي-ن انÓ-سس ف-ي-دسسن
ام- -و Êسس- -ت- -و’يت ان- -ت- -وم- -زابت اسس- -اوال
سستمدورت انوغÓن ادمدناسس .
ع - -ادل م- -زاب ا‚م ب- -اشس ادرزم ت- -ورى
اسس -ووال سس -ت -وم -زابت ان Ó-سس دت -ل-ف-زي-ون

دشسنى انغ لغناء انتوقغارسسنت باÿصسوصس
اهيل انغ الÈنامج او’ن دزلوان انÓسس
فيدسسن.
اسسقسسان نالتسسعينات يو‹ غال فرنسسا

خدمنت سسلمسسال أتكبوب Ê Úفو’ن

لعوايل أانلوراسس امقران اتقنت تركواث
ذاللقاث أاثاروانسسنت ذي اŸشستاياي

ما ني Óاعمر اخدم اسسعزام تاروى نات
اغرسسان توتÓيت انتعرابت دتومزابت.
تغردايت :الشسيخ باعلي واعمر

تغردأيت :ألشسيخ باعلي وأعمر

أاسسلمذ نلحرفث ثقذرن ذقغربز
سسزك نزمن يل يون إااŸذ اصسنع غف
أافسس ان -ت -ي -م -تسس ن -غ ام -ب-بسس ،ث-ر أاث-ب-دل
ثسسوحث أاسسلمذ يفغ سسقخم يكشسم سسغربز
ذين أاليجن أاطسس إانلمذن أاذŸذن ذثكلت ،
إاشس -ف -يث أاسس-ل-م-ذ أازط ي-تسس-ل-د ذق-خ-م أان-د
ثمطث نغ ثيمتسس ثقر آازط ذثسسق نغث
ركنت أابخم ،أاسس Úأانف يلسس نغ ثسسلثسس
أاثقدشس فلسس أام ثفك أاشسغل أادقم سسم انتم
إازطن أاتسسقر ثموث أامك ثسسعدي أاضسرف
ذقد ومك ثشسلي إاغنم ’ نغ أابدل أانتجبذن
’القم أاقد ميقرسس.
يوث يوث ا ⁄ثلمذأاكن إاوث ا◊ل ثر
اثبدل اثمغل أاسسلمذ نلحرفث ،أاذغ ذدرث
أاق أان -كشس -م سس -غ -رب -زن أاسس -ل -م-ذ ن-ل-خ-رفث
إامضسÈن ثعن ثمسسلت أارند الوله أانسسن غر
ا◊رفث ثقذرن إاقبذن لتسسرحنت،امذي
ادن- -ب- -ذر Ÿسس -ل إاج -غ -ذرن أان -د أان -ف أاك -ن
ثلمزين أاجنت ا◊رف أانتيمتسس أاغلنت غر
ثغن أا◊ول أابخمسس لسسوق ،أايق ذين يجن
أاكن ا◊رف Ÿسسل أاقرب أاذينقر سسثذرن .
أاسس Úأان -ف إاح -دذن ن -ل -ف -ط -ة ن -قسس -ن
أاسسوطسس،ثرو أانسسن أابن أابرذ أانضسن أاند
أاتسسرحن أاتسسنقن ذين يجن أالفطة ثقسس
اسسوطسس ذثم أانتمزغ يطف أامكنسس ببلك
ذعقشسن إادكتشسمن سسثمر أام ،Èأانف أاذغ

ذق -ن -كشس -م أان -ف -رر ذقسس-ل-م-ذ ن-ل-ح-فث ذث-م
أانÈتسس أاطسس أاب- -ق- -ذ ال- -ي- -ل -م -ذن ا◊رف
أاحدذ نلفطة ذين السسيفكن اذم امينث اون
إادجن إامزور إام أانول أاكن ذثقر ثمزغÚ
ل- -ع -ل -ق -نت اسس -وطسس أام أاتسس -م -ن -قشس -ن ن -غ
ثمطرقن أالفطة يك ذدح اتسسغوسسون انظن
إاقرنن أاشسبح إاثقبيلث.
أامكن أانف أاكن أاطسس نلحرفث اإدشسدن
غر أاثفلحث أام ذين يع أالقم نتجر ،نغ
اتسس- -رب- -ق ن- -ل- -م ل -يك ات -ززو ازي -وث -ل ذي -ن
ال -دي -فك أاف -ذ م -ق -رن إاث -ف -ل-حث ان-ت-م-رث

ذدريرث،ذثم ‰علة يك ذسسور الغز’ن أانف
ا◊رف ان- - -ت- - -زربث’ ب- - -ل م ن - -تسس ÿيضس
انتقندرث القبيل غرسسنت ثقندرث ناث
لقصسر إاقمشسعن ،يل أاند أاسسلمذن ÿيضس
اسسبضس اسسوغلم أابقر غم نعلم أاكن سسزك
الن إاقذ يسسخضسن إاسسبضسن إاÁذن سسفسس.
نزمر أادنن أاكن أابرذ إادبن أاسسقسس Áذبرن
أاب -ح -رشس أاسس -ل-م-ذ ن-ل-ح-رفث أاذون أال-ي-ج-ن
إاŸزي - -ن أاتسس - -ل - -م - -زي - -ن أاذŸذن أا◊رفث
ثقذرن إادجن أامزور.

ألبويرة  :ع نايت رمضسان

سس -م -دع -دا اي -ور ن-ف-ي-ف-ري وي-وشس-د رب-ي
أاسس- -ق- -اسس ا ÒÿذالÈاكث ن- -ن -وث ذاذف -ل
ف-ال-و’ي-اث ان-ل-وراسس ام-ق-ران،م-ا Êه-وث-ا
ل- -ب- -اسس واع- -داد اسس -م -ي -ط ذام -ق -ران ذي
ثمورث انغ سسÒتو ذي ثمورا اق Óبعثنت
وتيلنت ذيسسنت لعوايل ذياقذورار.
وف-ل-ج-ال ن-الشس-ي-اي ي-دج ل-ب-اسس ان-لعوايل
اذو’نت غ -رن -ت-غ-اوسس-وي-ن اق Ó-ن-ن-ا و’نت
ول - - -يسس ط - - -ول ذي ث - - -م- - -ورث ،وسسÒت- - -و
ثغاوسسوناي أاق Óغرسسنت لفايدة فدريث
أانسس- -نت سسÒت- -و إاق- -داشس -ن م -ا Êأاب -ذونت
لباسس ناÓÿث أاتقنت أازطا تقنت سسيسسي
ث -قشس -اب Úإاق -رق -ازن انسس -نت خ -اط -ر ث -ي -ا
أاق -ت -ن -وززنت أاذت -ع -ان -تشس أاسس -م-ي-ط ام-ت-ي-ا
أاقتوخذمن سسفوسس.
وإادريث أات- -ق -نت ت -رك -واث أاسس -ل -مسس -اسس
م-ان-ي-إادت-اوي-نت Ÿودال ن-رشس-مث ن-تالريكو
وأاذبذونت ذي ÿذمت انسس واذتطفشس
السس -م -انت وادي -اجث صس-ح يسس-ت-ع-اب ق-ل-ي
ÿذمت نالÎيكو بصسح اÓÿث ا–بانت
أاذسس- - - -ررذنت ث- - - -ارو انسس- - - -نت أاروذ Áوق
سسقفاسسننسسنت.
ا÷رنال نالشسعب يسسقسسو قلي ناÓÿث
ان -ن -ت -ان-غ ب-ل-ي سس-ذت-ع-دا اŸشس-ت-ا أاسس-ق-اسس

سسÒت - -و م- -ا Êإاقسس- -م- -ط ا◊ال أارق- -ي- -نت
غ- -ت- -ح- -ون- -ا إاق- -زن- -ززان ال -ك -بب ن -اÿي -ط
واأسس- -اغ- -ن- -ت- -ي- -د فÓ- -سس- -نت بشس -ام أاذق -نت
الÎي -ك -واث ذال-ل-ق-اث وح-ت-ى ال-ك-اشس-ن-ي-اث
اقداشسن بشسام أادخÒنت للوان ذالرشسامي
يحÓن أاهنتقن ،خاطر القشس أاقÓن إامÒا
ي -غ Ó-ي ل -ب -اسس ي -ر Êأاذسس -ح -م-ايشس ط-ول
اذي -ري -ذ ÿط -ر واأذم -زق أان -ي-غ أاذع-راضس،
ف -ا÷ال نشس -ي -اي ت -ق -نت ن -ه -ن -ت Úل -ي-ق-اث
ذالÎيكواث إاثاروانسسنت سسي فاسسن انسست
اأم Úإاغنتنا ا◊اجة فتيحة أاق Óغرسس
يليسس أاثقرا ذي الليسسي أاتيشست أاثخدم
ا–ب -انت ل -ب -اسس أال -ك -اشس -ن -ي -اث إاسس-ن-ت-ت-ق
Áاثسسنت.
ل -ع -واي -ل ث -ي -ظ أاوف -ي-نت ذيسس ال-ف-اي-دت
اتقنت وأازنووزانت إاثحونا انيغ إاثخياطÚ
واأت-وتشس-ن-اسس-نت ال-ف-ايت ث-ح Ó-ب-زاي-داسس،
وثغاوسس ثيشست ثا Êثح Óذي ÿياطاي
ن - -ت - -اث ل - -ع - -واي - -ل ان - -ل - -وراسس أام - -ق - -ران
ا–ف-اظ-ن-ت-ف-ال-ع-اداث ذال-ت-ق-ال-ي-د انغ أاقÓ
نورثيت فا÷دود انغ إاميزورا ما ÊإاثÓ
ث -م -ط -وث ن -ت-اث اق-ت-ق-ن أاروظ ن-ت-اروانسس
سسÒتو ذي اŸشستا

باتنةŸ:وشسي حمزة
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مواقيت
الصسÓة

^  03مارسس  :١٩57قوات الحتÓل الفرنسسي،
تغتال «ﬁمد العربي بن مهيدي» ‘ زنزانته
بعد عملية اسستنطاق وتعذيب وحشسي ،طيلة
لننا ‰ثل
ث-م-ان-ي-ة اأي-ام وه-و ال-ق-ائ-ل« :سس-ننتصسر أ
لنكم “ثلون اŸاضسي
اŸسستقبل الزاهر ،وسستهزمون أ
السستعماري اŸتعفن».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

السسبت  ١5جمادى الثانية  ١43٩هـ الموافق لـ  03مارسس  20١8م

توقيف  3ثÓثة إارهابي 11 ،Úمهربا
وحجز  55قنطارا من الكيف اŸعالج
/ن.ع 4.وسضعيدة /ن.ع ،2.سضتة ( )06مهربÚ
وح- -ج -زت ( )55ق- -ن- -ط- -ارا م- -ن م- -ادة ال- -ت- -ب -غ
و( )27513وحدة من ﬂتلف اŸشضروبات.من
جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشض -ع -ب -ي وع -ن -اصض -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ()233
مهاجرا غ Òشضرعي من ﬂتلف ا÷نسضيات
ب -ك -ل م -ن غ -رداي -ة وب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار وعÚ
صضالح وسضعيدة.

””الشسعب””‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضضل
ا÷هود النوعية لقوات ا÷يشس الوطني الشضعبي،
سّض -ل -م إاره -اب -ي ن -فسض -ه ،صض -ب -اح  01م - -ارسس 2018
للسضلطات العسضكرية بالناحية العسضكرية السضادسضة
ب -ت -مÔاسضت ،وب -ح -وزت -ه مسض -دسس رشض -اشس م -ن ن-وع
كÓشضنيكوف وﬂزن ذخÒة ‡لوء .ويتعلق األمر
ب -اŸسض -م -ى ””م .إاسض-م-اع-ي-ل”” اŸك-ن-ى ””أاب-و “اغ-ي-ل””
الذي كان قد التحق با÷ماعات اإلرهابية سضنة
 .2014تشض -ه -د ه -ذه ال -ن-ت-ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة اÙق-ق-ة
ميدانيا على مدى –كم قواتنا اŸسضلحة ‘ تنفيذ
مهامها بكل فعالية واحÎافية قصضد بسضط األمن
والسضكينة ‘ كامل ربوع الوطن .كما تؤوكد على
السضتعداد الدائم للجيشس الوطني الشضعبي للدفاع

عن الوطن والتصضدي لكل ﬁاولت اŸسضاسس بأامنه
واسضتقراره.
‘ إاط- -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب ،دم -رت م -ف -رزة
للجيشس الوطني الشضعبي ،يوم  28فيفري ،2018
( )15ل -غ -م -ا ت -ق -ل -ي-دي الصض-ن-ع خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ب-حث
و“شض-ي-ط بالبويرة/ن.ع .1.م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى و‘
إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصضر
ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي ب- -ك- -ل م- -ن ت- -ل- -مسض- -ان/ن.ع2.
وبشضار/ن.ع ،3.سضتة (Œ )06ار ﬂدرات بحوزتهم
( )10,6كيلوغرام من الكيف اŸعالج .كما أاوقفوا
بباتنة/ن.ع ،5.شض- -خصض- -ا ب- -ح- -وزت- -ه سض Ó-ح)02( Ú
ناري Úوكمية من الذخÒة ‘ ،ح Úضضبطوا ()8633
وحدة من ﬂتلف اŸشضروبات بالوادي/ن.ع4.

إارهابي يسشلم نفسشه بتمÔاسشت وتدم 15 Òلغما تقليديا

‘ حادث مرور وقع بسسكيكدة

مقتل عسشكري وإاصشابة  04آاخرين
لقي عسسكري حتفه ،أاول أامسس اÿميسس،
إاضسافة إا ¤إاصسابة أاربعة آاخرين ،إاثر حادث
مرور خطÃ Òنطقة بئر سسطل على مسستوى
الطريق الوطني رقم  06ببلدية ا◊روشس.
ا◊ادث اŸم- -يت ،حسض- -ب -م -ا أاوضض -حت مصض -ال -ح
ا◊ماية اŸدنية‚ ،م عن انحراف سضيارة من نوع””
بيجو ،””208التي كان على متنها  05أاشضخاصس من
ب-ل-دي-ة ا›از ال-دشض-يشس ،ي-ن-ت-م-ون ل-ل-ج-يشس الوطني
الشضعبي  ،كانوا قاصضدين ثكنتهم بولية اŸدية،

تو‘ خÓلها ””حمزة.ب”” ‘ ع ÚاŸكان ،وأاصضيب
 04آاخرون من ركاب السضيارة ،ل تتجاوز أاعمارهم
 35سضنة ” ،إاجÓؤوهم من قبل مصضالح ا◊ماية
اŸدنية ،إا ¤مسضتشضفى ا◊روشس ،لتلقي اإلسضعافات
األول -ي -ة ،ك -م -ا ب -اشض -رت مصض -ال -ح ال -درك ال -وط -ن-ي
–ري -ات -ه -ا ل -ل -وق -وف ع -ل -ى أاسض -ب -اب ه -ذا ا◊ادث
اŸميت.

سسكيكدة :خالد العيفة

العثور على  87قرصسا من اŸؤوثرات العقلية بحوزته

ششرطة الطاه Òتوقف مسشبوقا قضشائيا بوسشط اŸدينة

أاوقف عناصضر الشضرطة القضضائية بأامن دائرة
ال -ط -اه Òمسض -ب -وق -ا قضض -ائ -ي-ا ،ب-ح-وزت-ه ك-م-ي-ة م-ن
اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ،إاث -ر م-ع-ل-وم-ات وردت ل-ذات
العناصضر األمنية ،بخصضوصس قيام أاحد األشضخاصس
بÎوي -ج اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة وسض-ط الشض-ب-اب ع-ل-ى
مسض -ت -وى أاح-د أاح-ي-اء اŸدي-ن-ة ،ب-ت-ك-ث-ي-ف األب-ح-اث
والتحريات حول هذا الشضخصس ” –ديد هويته
وت -ع -ل -ق األم -ر بشض-خصس مسض-ب-وق قضض-ائ-ي-ا ب-قضض-اي-ا
‡اثلة ،يبلغ من العمر  41سضنة ،أاين ” وضضع خطة
أامنية مكنت من توقيف هذا األخ Òمتلبسضا بأاحد

أاحياء اŸدينة حيث كان على م Ïمركبة والتي بعد
إاجراء عملية التفتيشس عليها ” العثور بداخلها
على  87قرصضا من اŸؤوثرات العقلية ،كما عÌ
بحوزته على مبلغ ما‹ من عائدات الÎويج قدر
بـ 39000دج ،بعد اسضتكمال اإلجراءات القانونية ‘
حقه قدم إا ¤أامام ا÷هات القضضائية اıتصضة
ألج -ل قضض -ي -ة ح -ي -ازة وت -روي-ج اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
بطريقة غ Òمشضروعة ،أاين صضدر ‘ حقه أامر
إايداع ا◊بسس Ãؤوسضسضة إاعادة الÎبية.

جيجل :خالد.ع

نزاع عائلي ينتهي بحادث مأاسساوي

ششرطي Áوت على يد زوجته بوهران طعنا بسشكÚ
تبعا لقضضية الضضرب وا÷رح اŸفضضي إا ¤الوفاة ،التي راح ضضحيتها موظف شضرطة تابع Ÿصضالح األمن
بولية وهران ،بتاريخ  01مارسس  ،2018داخل مسضكنه العائلي ،تنهي مصضالح أامن ولية وهران ،أان القضضية
تتعلق بنزاع عائلي متبوع Ãناوشضات كÓمية ب Úموظف الشضرطة اŸرحوم وزوجته داخل بيتهم العائلي
Ãدينة وهران ،تطور إا ¤اسضتعمال سضÓح أابيضس من طرف الزوجة ،ترتب عليه إاصضابة الزوج بجروح عميقة
على مسضتوى الصضدر ،ليفارق ا◊ياة بعد نقله للمسضتشضفى وإاخضضاعه لعملية جراحية ،وباŸوازاة ” إالقاء
القبضس على الزوجة اŸعتدية التي سضتحال أامام النيابة بعد انتهاء التحقيق ‘ القضضية.

وهران  :براهمية مسسعودة
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لمن بباتنة و“Ôاسست
لجهزة ا أ
بفضسل اسستغÓل اŸعلومات أ

لره -اب
””الشس- -عب””ـ ‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا إ
وب -فضس -ل اسس -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم-ات ،أاوق-فت
م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشس ال- -وط- -ن -ي الشس -ع -ب -ي
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ع-ناصسر الدرك الوطني،
أاول أام- - - - - - - - - - - - - - - - - -سس )03( ،إاره- - - - -اب - - - -يÚ
بباتنة/ن.ع.5.
و‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر الدرك الوطني،
‘ عمليات متفرقة ،بكل من “Ôاسضت وعÚ
صضالح وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6.خمسضة ()05
م- -ه- -رب Úوح- -ج -زت ج -ه -ازي -ن ( )02ل- -كشض -ف
اŸعادن وعشضرة ( )10مطارق ضضغط وأاحد
عشض - -ر ( )11م -ول -دا ك -ه -رب -ائ -ي -ا وسض-ي-ارة ()01
رب-اع-ي-ة ال-دف-ع وب-ن-دقية ( )01صض -ي-د ووسض-ائ-ل
اتصض -الت ‘ .ن -فسس السض -ي -اق ،أاوق -فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر
ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م -ن بسض -ك -رة وال-وادي

الفجر05.5١................:
الشسروق07.١7..............:
الظهر١3.00.................:
العصسر١6.١4................:
المغرب١8.47...............:
العشسـاء20.05..................:
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مولودية ا÷زائر  – 2مولودية بجاية 0

العميد Áر بسشهولة للمربع الذهبي
ت- -أاه- -ل أامسس ف- -ري- -ق م- -ول- -ودي -ة ا÷زائ -ر
ل - -ل - -م - -رب - -ع ال- -ذه- -ب- -ي م- -ن م- -ن- -افسس- -ة ك- -أاسس
ا÷م-ه-وري-ة ب-ع-دم-ا “ك-ن م-ن الفوز بهدفÚ
ن -ظ -ي -ف Úع -ل -ى ضس -ي-ف-ه م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ‘
اŸب -اراة ال -ت -ي ج-م-عت ب-ي-ن-ه-م-ا ع-ل-ى م-ل-عب 5
لوŸب-ي ،وع-رفت روح-ا ري-اضس-ي-ة
ج -وي-ل-ي-ة ا أ
عالية على أارضسية اŸيدان واŸدرجات.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي

اختتام اجتماعات عمل
أافريبول – أاوروماد شسرطة IV

دليل العرائضض واألدلة الرقمية لتعزيز
قدرات أاجهزة الششرطة األورومتوسشطية
””الشسعب”” ـ اخ -ت -ت -مت ،أاول أامسس ،ف -ع -ال -ي -ات
اج-ت-م-اع-ات ال-ع-م-ل ح-ول ””دل-ي-ل ال-ع-رائضس واألدلة
الرقمية”” ،التي انطلقت ›رياتها يوم الثÓثاء ،من
تنظيم أافريبول ،بالتنسضيق مع أاوروماد شضرطة ،IV
ب -رئ -اسض -ة م -يشض -ال ك -ي ،ومشض -ارك -ة إاط-ارات األم-ن
الوطني ،بهدف تنويع وتكثيف لقاءات التعاون مع
ﬂت-ل-ف م-ن-ظ-م-ات الشض-رط-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة والدولية،
Œسضيدا ÿارطة طريق عمل أافريبول ،اŸقررة
با÷زائر ضضمن فعاليات اجتماع شضهر ماي .2017
وأاثرى تبادل وجهات النظر بﬂ Úتلف خÈاء
الشضرطة ،ألوروماد شضرطة  ،IVهيئة أافريبول،
اŸنظمات اإلقليمية للشضرطة اإلفريقية ،باإلضضافة
إا ¤م- - - - - - - -داخ Ó- - - - - - -ت خÈاء ‘ ›ال النÎنت،
اجتماعات اŸلتقى حول تدعيم ›الت التعاون
بﬂ Úت -ل -ف أاج -ه -زة إان -ف -اذ ال -ق -ان -ون اإلق-ل-ي-م-ي-ة
والدولية ،من أاجل الوقوف على –ديات ا÷رÁة
السض - -يÈان - -ي - -ة وال - -تصض - -دي ل- -ل- -ج- -رÁة ال- -ع- -اب- -رة
Óوطان.وقد جسضدت اجتماعات اŸلتقى ،النظرة
ل أ
السض -تشض -راف-ي-ة ل-رئ-يسس الف-ري-ب-ول ،ال-ل-واء اŸدي-ر
Óم-ن ال-وط-ن-ي وال-ت-زام-ه Ãب-ادئ ال-ت-ع-اون
ال -ع -ام ل -أ
األم -ن -ي اŸشضÎك ال -ذي ي -ه -دد أام -ن األشض -خ -اصس
واŸم -ت -ل -ك -ات م-ع ﬂت-ل-ف اŸن-ظ-م-ات وال-ه-ي-ئ-ات
Óشضارة ،فقد صضادف
األمنية اإلقليمية والدولية .ل إ
انطÓق لقاءات العمل والتشضاور اŸنظمة Ãقر
أافريبول با÷زائر العاصضمة زيارة اŸدير التنفيذي
Ÿنظمة أاوروبول ،السضيد روب واينورايت ‘ ،إاطار
ترقية العÓقات ب Úأافريبول وأاوروبول ،وتعزيز
قدرات أاجهزة الشضرطة األورومتوسضطية للوقوف
‘ وجه التهديدات اإلجرامية العابرة للحدود.

ﬂتصسة ‘ تنظيم الرحÓت
غ Òالشسرعية بع“ Úوشسنت

توقيف  7عناصشر وحجز زورق
و 6صشفائح وقود ومعدات

“ك-ن ع-ن-اصض-ر ف-رق-ة ال-ب-حث وال-ت-ح-ري بولية
ع“ Úوشضنت من اإلطاحة برأاسس شضبكة لتنظيم
رحÓ-ت ال-ه-ج-رة غ Òالشض-رع-ي-ة وإاج-ه-اضس ع-م-لية
إابحار لـ 7أاشضخاصس مع حجز زورق مطاطي ذي 06
أامتار و 6صضفائح من الوقود ومبلغ ما‹ قدر بـ 270
أالف دج .وقائع القضضية تعود إا ¤نهاية األسضبوع أاين
ت -دخ -لت مصض -ال -ح األم -ن أاج -ل فك شض -ج -ار ان -دل-ع
بوسضط اŸدينة ب 07 Úعناصضر ‘ حالة متقدمة
من السضكر ،كما تب Úأان الشضجار كان بسضبب مبالغ
مالية ” جمعها من أاجل تنظيم رحلة إابحار غÒ
شضرعية نحو السضواحل اإلسضبانية انطÓقا من أاحد
شضواطئ ولية ع“ Úوشضنت.
التحقيقات مكنت من الوصضول إا ¤أاحد عناصضر
شض -ب -ك -ة ت -ن -ظ -ي -م ال-رحÓ-ت غ Òالشض-رع-ي-ة وال-ذي
بتفتيشس منزله ” العثور على زورق مطاطي ذو 06
أامتار دون وثائق زيادة على  06صضفائح وقود بسضعة
Óبحار،
إاجمالية قدرت بحوا‹  150ل ومعدات ل إ
من ناحية أاخرى ” توقيف  7مرشضح Úللهجرة
ومباشضرة التحقيق معهم ‘ انتظار تقدÁهم إا¤
العدالة.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ب -داي -ة اŸواج-ه-ة سض-ي-ط-ر ف-ي-ه-ا الضض-ي-وف ع-ل-ى
›ري -ات ال -ل -ق -اء ل -ك -ن سض-رع-ان م-ا “سضك أاشض-ب-ال
اŸدرب ””كازو ””Êبزمام اللقاء ،و‘ ثا Êهجمة
خطÒة للعميد “كن ””أايوب عزي”” من فتح باب
التهديف ‘ (د  )22برأاسضية ﬁكمة بعد تنفيذ
””حشضود”” لكرة ثابتة ﬁكمة ،و‘ (د ”” )39رحال””
يسضÎجع الكرة التي فلتت من ””أامادا”” ويقذف بقوة
م- -ن ع- -ل- -ى ب -ع -د  25م Îو«شض- -اوشض- -ي”” ك- -ان ل -ه -ا
ب -اŸرصض -اد ‘.اŸرح -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة ت-راج-ع مسض-ت-وى
العاصضمي ÚكثÒا وانتظرنا إا ¤غاية (د  )54لنشضاهد
أاخطر فرصضة من تسضديدة ””درارجة”” التي أاخرجها
ا◊ارسس ””بن شضريف”” بصضعوبة إا ¤الركنية ،ليعود
نفسس الÓعب  5دقائق بعد ذلك وينفذ ﬂالفة
قوية تضضرب ‘ الشضباك الصضغÒة ،ضضغط اŸولودية
كلل بإاضضافة الهدف الثا Êمن ””زيدان ميباراكو””
برأاسضية ﬁكمة بعد تلقيه كرة ﬁكمة من ﬂالفة
””حشضود”” ‘ (د )76وجد نفسضه متحررا من الرقابة
وسضجل هدف الفوز ضضد مرمى فريقه السضابق،
باقي فÎات اللقاء سضÒلعبو العميد فيها الوقت
إا ¤غ -اي -ة ن -ه -اي-ة اŸواج-ه-ة ب-ف-وز وت-أاه-ل ال-ع-م-ي-د
للمربع الذهبي.
‘ اللقاء الثا Êواصضل صضغ ÒاŸنافسضة ‡ثل
مدينة البليدة الثا Êفريق شضباب الزاوية مغامرته
‘ السضيدة الكأاسس ،بعدما “كن أاشضبال اŸدرب
””رضضا زوا ””Êمن اإلطاحة برائد ترتيب الرابطة
اÎÙف- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة أام -ل ع Úم -ل -ي -ل -ة ‘ ال -وقت

اإلضضا‘.
Óمل ‘ (د
أاهداف اللقاء سضجلها ””بن عروسضي”” ل أ
 )2+ 45م -ن رك -ل-ة ج-زاء وع-دل ال-ن-ت-ي-ج-ة ””ع-رف-ة””
دقيقة بعد ذلك من مقصضية ،ليهدي ””ا◊اج صضدوق””
ال -ت -أاه -ل ل -ل -زاوي-ة ‘ ال-دق-ي-ق-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-وقت
اإلضضا‘ ،ويواصضل بذلك أابناء ””بني تامو”” اŸغامرة
وكتابة تاريخ النادي.

سشباق اللقب يبعث من جديد
‘ مباريات ا÷ولة الـ  22من الرابطة اÎÙفة
األو ¤ل -ك -رة ال-ق-دم ،ان-ه-زم رائ-د ت-رت-يب ال-ب-ط-ول-ة
شضباب قسضنطينة ‘ قمة ا÷ولة وعاد خائبا إا¤
الديار ‘ داربي الشضرق أامام وفاق سضطيف ،بعدما
ان -ه -زم Ãل -عب ال-ث-ام-ن م-اي ب-ه-دف وح-ي-د أامضض-اه
””حدوشس”” ‘ (د  ،)34وبهذا الفوز ارتقى الوفاق إا¤
اŸركز اÿامسس مؤوقتا برصضيد  33نقطة فيما بعث
سضباق اللقب من جديد.
وتوقفت سضلسضلة النتائج اليجابية لفريق إا–اد
بسضكرة على ملعب العالية بعدما انهزم أامام إا–اد
العاصضمة الذي عاد إا ¤سضكة النتصضارات بهدف
””بن خماسضة”” ‘ (د  ،)64وهو فوز انفرد به اإل–اد
مؤوقتا باŸركز الثالث برصضيد  35نقطة.

أامن قسسنطينة يطيح بشسبكة إاجرامية

توقيف  8أاششخاصض وحجز  21كلغ من اıدرات
‘ ع -م -ل -ي -ة ن -وع-ي-ة“ ،ك-نت مصس-ال-ح أام-ن
ولي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة م -ن وضس -ع ح -د ل -نشس -اط
جماعة إاجرامية متكونة من  08أاشسخاصس،
تÎاوح أاع- - - -م- - - -اره - - -م ب 25 Úو 45سسنة
مسس -ب -وق Úقضس -ائ-ي-ا ،ب-ت-ه-م-ة اŸت-اج-رة Ãادة
””ال -ك -ي -ف”” اŸع -ال -ج ب -ا÷م -ل -ة ،وه-ذا ‘ إاط-ار
لف- -ات الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة لسس- -ي -م -ا
ﬁارب- -ة ا آ
ا÷رائم اŸتعلقة اıدرات.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

وحسضب ب -ي -ان أام -ن -ي ،وع -ل-ى إاث-ر ع-م-ل م-ي-داÊ
لفرقة البحث والتدخل للمصضلحة الولئية للشضرطة
ال -قضض -ائ-ي-ة ” ،ت-وق-ي-ف خ-مسض-ة أاشض-خ-اصس Ãدي-ن-ة
قسضنطينة على م 03 Ïمركبات ،متلبسض ÚبجرÁة
حيازة كمية معتÈة من اıدرات قدرت بـ()60
صضفيحة بوزن يتجاوز  05كيلوغرام ،وبعد تعميق
التحقيقات ” توقيف متهم Úآاخرين من الشضبكة
ع -ل -ى مسض -ت-وى اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ””ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي””،
وبتفتيشس منازل اŸوقوف Úع Ìعناصضر األمن على
صضفيحة ( )01أاخرى من اıدرات وأاسضلحة بيضضاء

من ا◊جم الكب ،Òإاضضافة إا ¤مبلغ ما‹ معت Èمن
العائدات اإلجرامية وكذا ›موعة من اŸؤوثرات
العقلية.
التحريات مكنت أايضضا من التوصضل إا ¤اŸمون
ال-رئ-يسض-ي ل-لشض-ب-ك-ة اإلج-رام-ي-ة ،ع-ن ط-ري-ق “دي-د
الختصضاصس على مسضتوى إاحدى الوليات الشضرقية،
حيث ع Ìبحوزته على  150صضفيحة من ””الكيف
اŸع -ال -ج”” ي -ق -ارب وزن -ه-ا  15ك -ل -غ ،م -ع اسضÎج-اع
اŸرك -ب -ة اŸسض -ت -خ -دم-ة ‘ اسض-تÒاد ،ن-ق-ل وت-وزي-ع
اıدرات ،ك- -م- -ا ب Úال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق أان اıدرات
مسضتوردة من إاحدى الدول اÛاورة عن طريق
التهريب الدو‹ ليتم بيعها على مسضتوى وليات
شضرق الوطن .وقد أاثمرت هذه العملية عن حجز
 211صض -ف-ي-ح-ة ﬂدرات (ق-راب-ة  21ك-ل-غ) ،و()04
م -رك -ب -ات وم -ب -ل -غ م -ا‹ م -ع -ت Èم -ن ع-ائ-دات ب-ي-ع
اŸمنوعات و›موعة من اŸؤوثرات العقلية وعدة
هواتف وشضرائح مقيدة باسضم الغ ،Òتسضتعمل ‘
اتصض -الت أاف -راد الشض -ب -ك-ة وال-ت-م-وي-ه ع-ل-ى ال-ه-وي-ة،
وأاسضلحة بيضضاء.

كاريكات /ÒعنÎ

