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طمار ‘ زيارة ميدانية
إا ¤ولية أادرار
ي-وسس-ف ي-وسس-ف-ي ،ال-ي-وم وغ-دا ،ي-وم-ا
ت- -ق- -ن- -ي- -ا ح -ول اŸن -اول -ة ‘ صس -ن -اع -ة
لوراسسي ،ابتداء
السسيارات ،بفندق ا أ
من السساعة  08:00صسباحا.

ولد علي ‘ زيارة عمل إا ¤سسوق هراسس

ي - -ح - -ل ،ال - -ي - -وم ،وزي - -ر ال - -ع - -م- -ل
وال -تشس -غ -ي -ل والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
لول من
مراد زما‹ ،ضسيف العدد ا أ
لذاع- -ة ل -ل -ق -ن -اة
ب- -رن- -ام- -ج ف- -وروم ا إ
لو ،¤حيث يناقشس العدد ا÷ديد
ا أ
على اŸباشسر من اŸركز الثقا‘ عيسسى
مسسعودي Ãقر اŸؤوسسسسة من السساعة
 11:00صس -ب -اح -ا إا ¤السس-اع-ة 12:30
ع -دة ﬁاور ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ال -ن-زاع-ات
ا÷م-اع-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل وإاعادة ترتيب
اŸشس-ه-د ال-ن-ق-اب-ي ‘ ا÷زائ-ر وسسياسسة
ا÷زائر ‘ ›الت التشسغيل ،العمل
والضسمان الجتماعي.

يقوم ،اليوم ،وزير الشسباب
وال -ري-اضس-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي،
ب -زي-ارة ع-م-ل إا ¤ولي-ة سس-وق
هراسس ،حيث سسيتفقد مشساريع
وه- -ي -اك -ل ري -اضس -ي -ة وت -دشسÚ
أاخ- -رى ،اب- -ت- -داء م -ن السس -اع -ة
 09:00صسباحا.

...ويعاين مشساريع
قطاعية بتمÔاسست

زعÓن ‘ إاليزي
ي- -ق- -وم وزي- -ر السس- -ك- -ن وال- -ع -م -ران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار ،اليوم
وغ -دا ،ب -زي -ارة م -ي -دان -ي-ة إا ¤ولي-ة
أادرار وك- -ذا ال- -ولي- -ت ÚاŸن- -ت- -دب -تÚ
لدوار ،برج باجي ﬂتار وتيميمون.
أ

حسسبÓوي ‘ تيارت

ك- -م- -ا ي- -ق -وم ال -وزي -ر ،غ -دا،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة “Ôاسست ،ح -يث سس -ي -ع -اي-ن ع-دة
لشس-راف ع-ل-ى إاع-ط-اء
لضس-اف-ة إا ¤ا إ
مشس-اري-ع ق-ط-اع-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،ب-ا إ
إاشس -ارة ان -ط Ó-ق اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي لـ 08م -ارسس ،اŸن -ظ-م م-ن ال-ن-ادي
الرياضسي للهواة من أاجل ترقية الرياضسة النسسوية.

ميهوبي ينشسط ندوة
صسحفية حول أاول
طبعة لسسوق الفن

يوم برŸا ÊباÛلسس الشسعبي الوطني

لشس-غ-ال ال-ع-م-ومية
ي-واصس-ل وزي-ر ا أ
وال- -ن -ق -ل ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،غ -دا،
زيارة عمل وتفقد إا ¤ولية اليزي،
م -ن أاج -ل اŸت -اب -ع -ة اŸي -دان-ي-ة Ÿشس-اري-ع
القطاع.

تسسليم جوائز
للمتخرج Úمن مؤوسسسسة
التكوين العليا للبنوك
ي -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،ال -ق -رضس الشس -ع -ب-ي
ا÷زائ - -ري ،ح - -ف - -ل تسس - -ل- -ي- -م ج- -وائ- -ز
ل -ل -م -ت -خ -رج Úم -ن م-ؤوسسسس-ة ال-ت-ك-وي-ن
العليا للبنوك ،وذلك بفندق ا÷زائر،
ب-حضس-ور ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-عام بودياب
عمار.

يقوم وزير الصسحة والسسكان
وإاصسÓ- -ح اŸسس- -تشس -ف -ي -ات ﬂت -ار
حسسبÓوي ،اليوم ،بزيارة عمل
وتفقد إا ¤ولية تيارت.

ل دور اŸؤوسسسسات
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يوم دراسسي قيم حماية البيئة
دينية ‘ ترسسيخ
مي لولية
لسسÓ
إ
ال
كز الثقا‘ ا
‘ ترسسيخ
م اŸر

ي-ن-ظ-م اÛلس
س الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،غ-دا
،
ي
و
م
ا
ب
ر
Ÿ
ا
ن
ي
ا
Ã
ن
ا
س
س
ب
ة
باليوم العاŸي للمرأا
الحتفال
ا÷زائرية» وذ ة وذلك –ت شسعار «مكاسس
ب
و
إ
ا
‚
ا
ز
ا
ت
و
ر
ه
ا
ن
ا
ت
ل
ل
مرأاة
لك عل
ى السساعة  08:30صسباحا.

لقاء حول السسينوغرا‘
عبد القادر فراح

ملتقى حول تهيئة السسدود
اÿضسراء ◊ماية األراضسي
ت -ن -ظ -م ،غ -دا ،اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
ل-ل-غ-اب-ات ل-ق-اء وط-ن-ي-ا –ت ع-ن-وان:
«ل -ن -ج -ن -د أان -فسس -ن -ا م-ن أا ج-ل ت-ه-ي-ئ-ة
لراضسي
السسدود اÿضسراء ◊ماية ا أ
لمن الغذائي» ب Íعكنون،
وضسمان ا أ
وذلك على السساعة  09:30صسباحا.

ي -ن -ظ -م اŸسس -رح ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ،غ -دا ،ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة خ-اصس-ة ب-ل-ق-اء ح-ول
السسينوغرا‘ عبد القادر فراح اŸزمع تنظيمه يومي  13و 14مارسس – 2018ت عنوان
«عبد القادر فراح ....سسينوغرا‘ جزائري ‘ فرقة شسكسسب ÒاŸلكية» ،وذلك على
السس-اعة  10:30صس-ب-اح-ا ب-ق-اع-ة ا◊اج ع-م-ر ب-اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ﬁي ال-دين
بشسطارزي.

ت الدينية
ظ
قافية والعلمية ين ور اŸؤوسسسسا
د
‘ إاطار النشساطات الث سسيا –ت عنوان « :ور أاسساتذة
ضس
را
رداسس ،غدا ،يوما د ظ-اف-ة اÙي-ط» ،ب-ح عة 09:00
ال-ب-ي-ئ-ة ون-
م
 ،على السسا
بو م ح-م-اي-ة
ختصساصس
ي ل- -ولي- -ة
لسسÓ- -م- -
ق-يﬂ -تصس Úمن ذوي ال ث- -ق- -ا‘ ا إ
اŸرك- -ز ال- -و
ب- -اح- -ا ب-
لعلى ،يوم  07مارسس ا÷اري ،ندوة
لسسÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
صس - -ومرداسس.
ب
علمية بعنوان «ظاهرة اÿلع والطÓق با÷زائر»Ã ،قره ،ابتداء
من السساعة  10:00صسباحا.

ندوة علمية حول ظاهرة اÿلع والطÓق با÷زائر

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -نشس -ط وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م- -ي- -ه -وب -ي ،ال -ي -وم ،ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة
Ãن -اسس -ب -ة ان -ع-ق-اد أاول ط-ب-ع-ة لسس-وق
الفن «ربيع الفنون» ‘ ا÷زائر ،حيث
سس - -ي - -ق - -دم ك - -ل ال- -ت- -ف- -اصس- -ي- -ل ح- -ول
ال-ت-حضسÒات ،وذلك ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة
م-ف-دي زك-ري-اء ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 11:00صسباحا.

تكر Ëالكاتب مولود معمري Ãكتبة شسايب دزاير

–تضسن ،غدا ،مكتبة شسايب دزاير ،التابعة للمؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال
لشس -ه -ار◊ ،ضس -ور ل -ق -اء وﬁاضس -رة م -ع اﬁيسس أاوكسس -ل ج -وه -ل
ال -نشس -ر وا إ
لرث اŸفÎضس ابتداء
لتكر Ëالكاتب مولود معمري الÎاث اŸسستلزم ،ا إ
من السساعة  14:00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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فيما –فظ على  ١٠أاسسئلة 4 ،منها كتابية و 6شسفوية

مكتب اÛلسس الشصعبي الؤطني يحيل  94سصؤؤال على ا◊كؤمة
أاح -ال م -ك -تب اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي
خÓ- -ل اج- -ت- -م -اع -ه ،أامسس ،ب -رئ -اسس -ة رئ -يسس
اÛلسس السس -ع -ي -د ب -وح-ج-ة 94 ،سس-ؤوا’ ع-ل-ى
ا◊ك - -وم - -ة وذلك ب - -ع - -د أان درسس  38سسؤوا’
كتابيا و 66آاخر شسفويا.
و–فظ اŸكتب  -بحسسب بيان للمجلسس  -على
« 10أاسسئلة ،منها  4كتابية و 6شسفوية ،لكون غالبيتها
سسبق اإ’جابة عنها وأاخرى غ Òمسستوفاة الشسروط
ومنها التي سسحبت من أاصسحابها».
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان مكتب اÛلسس «اطلع
Óسس-ئ-ل-ة ال-ت-ي ح-ولت إا¤
ع-ل-ى حصس-ي-ل-ة ت-ق-ي-ي-م-ي-ة ل -أ
ا◊كومة ‘ اآ’جال القانونية بعدما درسست من
قبله بالشسكل الذي يؤوطر التزاماته مع النواب».
ك -م -ا اط -ل -ع اŸك -تب ع -ل -ى «ال -وضس-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة
للنصسوصس القانونية على مسستوى اللجان الدائمة،
مسس -ج Ó-دراسس-ة أاح-ك-ام مشس-روع ال-ن-ظ-ام ال-داخ-ل-ي
للمجلسس الشسعبي الوطني من قبل ÷نة الشسؤوون
ال-ق-ان-ون-ي-ة واإ’داري-ة وا◊ري-ات ال-ت-ي أاع-دت أايضس-ا
ت -ق -ري -را “ه-ي-دي-ا ح-ول مشس-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق
بحماية اأ’شسخاصس الطبيعي› ‘ Úال معا÷ة

اŸعطيات ذات الطابع الشسخصسي وتقريرا “هيديا
Óمر
آاخر حول مشسروع القانون اŸعدل واŸتمم ل أ
اŸتضسمن قانون اإ’جراءات ا÷زائية».
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ان -ت -هت ÷ن -ة الصس -ح -ة والشس -ؤوون
ا’جتماعية والعمل والتكوين اŸهني من دراسسة
اأ’ح -ك -ام اŸتضس -م -ن -ة مشس -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل-ق

ب -الصس -ح-ة ،ف-ي-م-ا ت-ولت ÷ن-ة الشس-ؤوون ا’ق-تصس-ادي-ة
وال-ت-ن-م-ي-ة والصس-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة وال-ت-خ-طيط توزيع
ال -ت -ق -ري -ر ال -ت -م -ه -ي -دي اÿاصس Ãشس-روع ال-ق-ان-ون
اŸت -ع -ل-ق ب-ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك وق-م-ع ال-غشس ،وك-ذا
ال -ت -ق -ري -ر ال -ت -م -ه-ي-دي اŸت-ع-ل-ق Ãشس-روع ال-ق-ان-ون
اŸتعلق بشسروط ‡ارسسة اأ’نشسطة التجارية.
وأاضساف البيان ،أان ÷نة الÎبية والتعليم العا‹
والبحث العلمي والشسؤوون الدينية ،سستشسرع ‘ توزيع
التقرير التمهيدي اŸتعلق Ãشسروع القانون الذي
يحدد القواعد اŸطبقة ‘ ›ال التمه.Ú
من ناحية أاخرى ،وافق مكتب اÛلسس على
برنامج زيارة اسستعÓمية تقدمت به ÷نة اŸالية
واŸيزانية .كما درسس البطاقات الفنية والتقنية
ل -ي -وم ب -رŸا Êح -ول «الصسÒف -ة اإ’سسÓ-م-ي-ة -واق-ع
وأافاق» ،واطلع على التحضسÒات ا÷ارية لتنظيم
أايام برŸانية أاخرى تتعلق با’حتفال باليوم العاŸي
ل - -ل - -م - -رأاة «م- -ك- -اسسب وإا‚ازات وره- -ان- -ات اŸرأاة
ا÷زائرية» يوم  6مارسس ا÷اري ،وكذا يوم برŸاÊ
حول الصسناعة العسسكرية ‘ ا÷زائر بتاريخ 13
مارسس ا◊ا‹.

عرف اللقاء نقاشسا ثريا ومسسؤوو’

÷نة اŸالية Ãجلسس األمة تسصتمع لعرضس شصامل لؤزير اŸالية
ع -ق -دت ÷ن -ة الشس -ؤوون ا’ق -تصس -ادي -ة واŸال -ي -ة
Ûلسس اأ’مة ،أامسس ،اجتماعا ‘ إاطار دراسستها
ل -ل -نصس اŸتضس -م -ن تسس -وي-ة اŸي-زان-ي-ة لسس-ن-ة .2015
اسس -ت -م -عت خÓ-ل-ه إا ¤ع-رضس شس-ام-ل ل-ل-نصس ق-دم-ه
‡ثل ا◊كومة وزير اŸالية عبد الرحمان راوية،
بحسسب ما جاء ‘ بيان للمجلسس.
ت- -ط -رق وزي -ر اŸال -ي -ة خ Ó-ل ه -ذا ا’ج -ت -م -اع،
برئاسسة رئيسس اللجنة أاحمد أاوراغي وبحضسور وزير
ال - -ع Ó- -ق - -ات م - -ع الŸÈان ال - -ط - -اه - -ر خ- -اوة ،إا¤
اŸؤوشسرات اأ’سساسسية أ’ثار تنفيذ النفقات العمومية
على عديد القطاعات وكذا السسياسسة ا’جتماعية
للدولة و–سس Úالظروف اŸعيشسية للمواطن.
وبحسسب ذات البيان ،فإان راوية تطرق أايضسا إا¤
أاه -م م -ع -اي Òال -ت -أاط Òا’ق-تصس-ادي ال-ك-ل-ي واŸا‹
لقانون اŸالية لسسنة  2015ونتائجه وتنفيذه وكذا

النفقات بشسقيها اŸتعلق Úبالتسسي Òوالتجهيز وكذا
نتائج تنفيذ العمليات اÿاصسة للخزينة.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر ،أان اجتماع اللجنة عرف
«نقاشسا ثريا ومسسؤوو’» ب‡ Úثل ا◊كومة وأاعضساء
ال -ل -ج -ن -ة ال -ذي -ن ت -ط -رق -وا إا ¤ع -دي -د اŸواضس -ي -ع
ا’قتصسادية واŸالية ذات العÓقة.
من جهته رّد وزير اŸالية على ›مل النقاط
ال -ت -ي وردت ‘ أاسس -ئ -ل -ة وانشس -غ -ا’ت وم Ó-ح-ظ-ات
أاعضساء اللجنة ،حيث قدم التوضسيحات «الÓزمة»
بشسأانها.
وأاشسار بيان ÷نة الشسؤوون ا’قتصسادية واŸالية
Ûلسس اأ’مة ،إا ¤أان اجتماعها يندرج ‘ إاطار
إاع-داده-ا ل-ت-ق-ري-ر “ه-ي-دي ح-ول ال-نصس اŸتضس-من
تسس -وي-ة اŸي-زان-ي-ة لسس-ن-ة  2015ل-ع-رضس-ه ’ح-ق-ا ‘
جلسسة عامة.

تباد’ وجهات النظر حول وضسعية ا’قتصساد الدو‹

راوية يسصتقبل نائب رئيسس اŸؤؤسصسصة اŸالية الدولية فرع البنك العاŸي
اسستقبل وزير اŸالية عبد الرحمان راوية،
أامسس ،با÷زائر نائب رئيسس اŸؤوسسسسة اŸالية
الدولية فرع ›موعة البنك العاŸي Ÿنطقة
’وسسط ،سسÒجيو بيمونتا‘ ،
إافريقيا والشسرق ا أ
إاطار زيارة العمل التي يقوم بها إا ¤ا÷زائر،
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
خÓل هذا اللقاء ” ،تبادل وجهات النظر
ح-ول وضس-ع-ي-ة ا’ق-تصس-اد ال-دو‹ وان-ع-ك-اسساتها
’عضساء ‘ اŸنطقة،
على اقتصساديات الدول ا أ

يوضسح البيان.
وب--حث راوي--ة أايضس--ا م--ع ب--ي--م--ون--ت-ا ،السس-ب-ل
’م--ك--ان--ات اŸت--اح--ة ل--ت--ع--زي--ز ال-ت-ع-اون بÚ
وا إ
ا÷زائ-ر واŸؤوسسسس-ة اŸال-ي-ة ال-دول-ي-ة Ÿن-ط-قة
’وسس--ط ،يضس--ي--ف ن--فسس
إاف---ري---ق---ي--ا والشس--رق ا أ
اŸصسدر.
وخÓ---ل ذات ال---ل---ق---اء ،أاب--رز ال--وزي--ر أايضس--ا
’صسÓ---ح---ات ال---ت---ي شس--رعت ف--ي--ه--ا ا÷زائ--ر
اإ
’جراءات اŸتخذة من أاجل تكثيف وتسسهيل
وا إ

قصسد الدفع بعجلة التنمية والرقي باŸنتوج الوطني

عمليات ا’سستثمار.
م-ن ج-ان-ب-ه أاب-دى السس-ي-د ب-ي-م-ون-ت-ا اسستعداد
مؤوسسسسته للرد على كل الطلبات التي Áكن أان
’سسهام أايضسا ‘ تعزيز
تتقدم بها ا÷زائر ،وا إ
عÓقات التعاون ب Úالطرف.Ú
وخÓل مدة إاقامته با÷زائر ،سسيقوم نائب
رئيسس اŸؤوسسسسة اŸالية الدولية Ãحادثات مع
عدد من اŸسسؤوول ‘ Úقطاعه الوزاري وكذا
مؤوسسسسات مالية جزائرية ،يضسيف البيان.

بن مرادي يجري ﬁادثات مع رئيسس بعثة صصندوق النقد الدو‹ با÷زائر

اسستقبل وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،أامسس،
با÷زائر رئيسس بعثة صسندوق النقد الدو‹ للجزائر
السسيد جان فرانسسوا دوفان ،رفقة وفد من خÈاء
هذه الهيئة اŸالية الدولية ،بحضسور إاطارات من
دائ- -رت- -ه ال- -وزاري- -ة ،ح- -يث ت- -ط -رق ال -ط -رف -ان إا¤
›م -وع-ة م-ن ال-قضس-اي-ا ا’ق-تصس-ادي-ة ،خ-اصس-ة ت-لك
اŸتعلقة بالقطاع ،بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
تطرق بن مرادي خÓل ﬁادثاته مع السسيد
دوفان ،إا ¤ا’سسÎاتيجيات التي اعتمدتها الوزارة
على الصسعيدين الداخلي واÿارجي وكذا جميع
ال-تسس-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ال-ق-ط-اع ل-ل-دف-ع بعجلة

ال -ت -ن -م -ي -ة وال -رق -ي ب -اŸن -ت -وج ال -وط -ن -ي وح -م -اي-ة
اŸسستهلك ،يضسيف ذات اŸصسدر.
كما أاكد الوزير خÓل ذات اللقاء ،على توفÒ
م -ن -اخ إاي -ج -اب-ي وتسس-ه-يÓ-ت إاداري-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
ا÷زائري Úواأ’جانب على حد سسواء.
من جانبه ،أاعرب رئيسس بعثة صسندوق النقد
ال -دو‹ ل -ل -ج -زائ -ر ،ع -ن ارت -ي -اح -ه ب -خصس -وصس ك-ل
اŸع -ط-ي-ات والشس-روح-ات ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا م-ن ط-رف
السسيد بن مرادي ،من أاجل الرقي بقطاع التجارة،
مشسÒا إا ¤أاهمية هذا اأ’خ ‘ Òالنهوضس بأاي
اقتصساد.

خÓل اسستقباله من طرف يوسسفي

صصندوق النقد الدو‹ يؤؤكد قدرة ا÷زائر على تخطي مصصاعبها اŸالية

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسس-ف
ي -وسس -ف -ي ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ،وف-دا م-ن
صسندوق النقد الدو‹ يقوده رئيسس بعثة الصسندوق
إا ¤ا÷زائر جون فرانسسوا دوفان ،الذي أاكد قدرة
ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى Œاوز الصس -ع -وب -ات اŸال -ي -ة ال -ت -ي
تواجهها بسسبب تراجع اŸداخيل النفطية ،بحسسب
ما أافاد به بيان للوزارة.
أاوضسح دوفان ،خÓل هذا اللقاء ،أان ا’قتصساد
ا÷زائري الذي Áتلك إامكانات هامة ،قادر على
Œاوز الصسعوبات الناجمة عن انخفاضس اإ’يرادات
النفطية ،مضسيفا أان هذه الصسعوبات “ثل «فرصسة
لتسسريع وتÒة التنويع ا’قتصسادي» ،بحسسب نفسس
اŸصسدر.
واسس- -ت- -ع- -رضس ال- -ط -رف -ان ال -وضس -ع ا’ق -تصس -ادي
ل-ل-ج-زائ-ر وك-ذا السس-ي-اسس-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ال-بÓد
’متصساصس الصسدمة اÿارجية الناŒة عن تهاوي
أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط ‘ اأ’سس -واق ال -دول-ي-ة م-ن-ذ ،2014
يضسيف البيان.
ك -م -ا ت -ط -رق-ا إا ¤ضس-رورة تسس-ري-ع مسس-ار ت-ن-وي-ع

ا’ق-تصس-اد ا÷زائ-ري وال-وسس-ائ-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-حقيق
ذلك ‘ ،ظل الظرف اŸا‹ ا◊ا‹.
‘ هذا اإ’طار ،أاوضسح يوسسفي Ÿمثلي صسندوق
النقد الدو‹ بأان «ا÷زائر “كنت إا ¤غاية اآ’ن
من –مل الصسدمة بفضسل السسياسسة واإ’جراءات
ال -ت -ي اع -ت -م-دت-ه-ا ا◊ك-وم-ة» ‘ السس-ن-وات اأ’خÒة
والتي سسمحت بامتصساصس آاثار هذه الصسدمة.
ول- - -فت ال- - -وزي - -ر أايضس - -ا ،إا ¤ب - -عضس ا’‚ازات
اÙققة ‘ بعضس القطاعات التي تعت Èقاطرة
ل -ل -ت -ن -وي -ع ا’ق -تصس -ادي ،م-ث-ل ال-فÓ-ح-ة والسس-ي-اح-ة
والصسناعة.
وفيما يخصس القطاع الصسناعي ،أاشسار يوسسفي
إا ¤اÛا’ت التي حققت فيها ا÷زائر «تقدما
معتÈا» ‘ السسنوات اأ’خÒة ،على غرار الصسلب
وم-واد ال-ب-ن-اء واإ’ل-كÎون-يك واŸي-ك-ان-يك وال-نسس-ي-ج
والصسناعات الغذائية.
وسستسسمح هذه الشtسعب برفع ،ورÃا Ãضساعفة
حصسة القطاع الصسناعي ‘ النا œاÙلي اÿام
للبÓد ‘ السسنوات القادمة ،بحسسب الوزير ،الذي

أابدى تفاؤوله حول قدرة ا’قتصساد ا÷زائري على
ال -ت-ح-ول إا ¤اق-تصس-اد م-ت-ن-وع ق-ل-ي-ل ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-ري-ع
النفطي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير الداخلية السصعؤدي يشصرع ‘ زيارة رسصمية إا ¤ا÷زائر
شسرع وزير الداخلية للمملكة العربية السسعودية
اأ’م Òعبد العزيز بن سسعود بن نايف بن عبد
العزيز آال سسعود ،أامسس اأ’حد ‘ ،زيارة رسسمية إا¤
ا÷زائر تدوم ثÓثة أايام ،بدعوة من وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نورالدين
بدوي ،ووزير العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح.
وكان ‘ اسستقبال الوزير السسعودي لدى وصسوله
إا ¤مطار هواري بومدين الدو‹ ،كل من السسيدين
نورالدين بدوي والطيب لوح .وتندرج زيارة وزير
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة السس -ع -ودي ‘ ،اإط -ار ت -ع -زي -ز أاواصس -ر
ال- -عÓ- -ق- -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة اŸت -م -ي -زة ب Úا÷زائ -ر
واŸم -ل -ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة وك-ذا ت-ط-وي-ر سس-ب-ل
ال -ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي .وسس-تسس-م-ح ه-ذه ال-زي-ارة ب-ب-حث
ال -ع -دي -د م -ن ال -قضس -اي -ا واŸسس -ائ-ل ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشسÎك ،باإ’ضسافة إا ¤تبادل اÈÿات ‘ عديد
اÛا’ت ب Úالبلدين.

‘ زيارة عمل تدوم ثÓثة أايام

وزير الشصؤؤون اÿارجية الد‰اركي يحل با÷زائر
شس - - - -رع وزي - - - -ر الشس - - - -ؤوون اÿارج - - - -ي- - - -ة
ال - -د‰ارك - -ي أان - -درسس سس - -ام - -وي- -لسس- -ن ،أامسس
’ح- -د ‘ ،زي- -ارة ع- -م -ل إا ¤ا÷زائ -ر ت -دوم
ا أ
ثÓ-ث-ة ( )3أاي -ام ،ب -دع -وة م -ن وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية عبد القادر مسساهل.
تندرج هذه الزيارة ‘ اإطار مواصسلة ا◊وار
السسياسسي الذي عرف دفعا جديدا بفضسل الزيارة
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ال -رئ -يسس السس -اب-ق ل-ل-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة
الدا‰اركية كريسستيان جانسسن للجزائر ‘ فÈاير
.2016
وسسيجري سسامويلسسن ﬁادثات مع مسساهل ،إا¤
جانب وزراء آاخرين .كما سسيتم اسستقباله من طرف
الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى.
تشس -ك -ل ه-ذه ال-زي-ارة ف-رصس-ة إاضس-اف-ي-ة م-ن أاج-ل
إاعطاء دفع جديد للتعاون ب Úا÷زائر و‡لكة
الدا‰ارك ،بحسسب ما جاء ‘ بيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.
كما سستسسمح أايضسا بتبادل وجهات نظر البلدين
ب -خصس -وصس اŸسس -ائ -ل اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي-ة ذات
ا’هتمام اŸشسÎك ،خاصسة الوضسعية ‘ كل من
منطقة السساحل وليبيا والشسرق اأ’وسسط ،إا ¤جانب
اŸسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ه-ج-رة وم-ك-اف-ح-ة اإ’رهاب
والتطرف العنيف.
من جانب آاخر ،فإان زيارة السسيد سسامويلسسن
سس- -ت- -ع- -رف إاق- -ام -ة ح -ف -ل ت -دشس Úم -ق -ر السس -ف -ارة
الدا‰اركية ا÷ديدة با÷زائر.
من جهة اخرى ،سسينظم ،يوم الثÓثاء اŸقبل،
منتدى رجال أاعمال جزائري  -دا‰اركي ،يÎأاسسه
م-ن-اصس-ف-ة وزي-را الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ل-ك Ó-ال-بلدين.
وسسيسسمح هذا اŸنتدى ،الذي ينظمه منتدى رؤوسساء
اŸؤوسسسس-ات وال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ال-دا‰ارك-ي-ة للصسناعة،
Ÿؤوسسسسات البلدين بتحديد وا’طÓع على فرصس
الشس -راك -ة الصس -ن -اع-ي-ة ،خ-اصس-ة ‘ ›ا’ت اإ’ن-ت-اج
الصس - -ي- -د’ Êوال- -ط- -اق- -ة وال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة
والصسناعات الغذائية والنقل البحري واللوجيسستك.
خ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة ،سس -ي-ق-وم وزي-ر اÿارج-ي-ة
الد‰اركيÃ ،عية وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ﬂت -ار حسس -ب Ó-وي ،ب-وضس-ع ح-ج-ر
اأ’سساسس إ’‚از مصسنع إانتاج اأ’نسسول ÚاŸتواجد
Ãنطقة بوفاريك (البليدة) والذي يندرج ‘ إاطار
الشسراكة ب› Úمع صسيدال واŸؤوسسسسة الدا‰اركية
«نوفو نورديسسك».
ل - -ل - -ت- -ذك ،Òوب- -خصس- -وصس ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار خ- -ارج
اÙروقات ،فإان الدا‰ارك حاضسرة ‘ ا÷زائر
م -ن خ Ó-ل ﬂاب -ر «ن -وف-و ن-ورديسسك» ال-ت-ي تصس-ن-ع
ب- -الشس- -راك- -ة م- -ع اÛم- -ع الصس -ي -د’ Êال -ع -م -وم -ي
«صسيدال» ،أادوية خاصسة بداء السسكري وذلك ‘ كل
من و’يتي قسسنطينة وتيزي وزو.
وترتكز هذه الشسراكة ا’سسÎاتيجية ذات القيمة
اŸضس -اف -ة ال -ع -ال -ي-ة ،ع-ل-ى ال-ت-ح-وي-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
والكفاءة اŸميزة Ÿؤوسسسسة «نوفو نورديسسك» -التي
تعد رائدا عاŸيا ‘ ›ال معا÷ة داء السسكري -
ن -ح-و ›م-ع صس-ي-دال واŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإ’ن-ت-اج اÙل-ي
Óنسسول Úالبشسري متعددة ا’شسكال (الكÓسسيكية
ل أ
واÿرطوشسة والقارورة).
و‘ ›ال اÙروقات ،فإان الشسركة البÎولية
الدا‰اركية «مارسسك -أاويل» حاضسرة با÷زائر ‘
اÛال ال- -ن -ف -ط -ي وال -غ -ازي م -ن -ذ ع -دة سس -ن -وات،
خصسوصسا ‘ حقول «برك.»Ú

و‘ شسهر مايو الفارط ،قام الرئيسس اŸدير
العام Ÿؤوسسسسة «مارسسك  -أاويل « ،السسيدة قريتشسن
وات - -ك - -ي- -نسس ب- -زي- -ارة ا ¤ا÷زائ- -ر ،ح- -يث أاج- -رت
ﬁادث - -ات م- -ع ال- -رئ- -يسس اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ûم- -ع
سسوناطراك السسيد عبد اŸؤومن ولد قدور.
وك- -انت السس- -ي- -دة وات- -ك -ي -نسس ق -د أاك -دت ب -ه -ذه
اŸن -اسس -ب-ة ،أان ا÷زائ-ر ب-ل-د م-ه-م ‘ اسسÎات-ي-ج-ي-ة
تطوير مؤوسسسسة «مارسسك -أاويل» على اŸسستوى
الدو‹» ،معÈة ‘ ذات السسياق عن إارادة مؤوسسسستها
‘ ا’سستثمار أاك ‘ Ìا÷زائر وتقوية شسراكتها مع
›مع سسوناطراك.

الزيارة تعزيز للتعاون
القتصصادي مع ا÷زائر
دع - -ا وزي - -ر اÿارج - -ي - -ة ال - -د‰ارك- -ي أان- -درسس
سسامويلسسن ،أامسس اأ’حد ،با÷زائر العاصسمة ،إا¤
ت -ع -زي -ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي م-ع ا÷زائ-ر ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت.
‘ تصسريح للصسحافة لدى وصسوله إا ¤مطار
ا÷زائ -ر ال -دو‹ ه -واري ب -وم -دي -ن ‘ إاط-ار زي-ارة
العمل التي يجريها ا ¤ا÷زائر ،بدعوة من وزير
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل ،أاك -د
سس -ام -وي -لسس -ن أان زي -ارت -ه ت -ن -درج ‘ إاط-ار «ت-ع-زي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ’سس -ي -م -ا ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون
ا’قتصسادي ب Úالبلدين».
وسس-ت-ك-ون ل-وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ال-د‰اركي
مباحثات مع نظÒه ا÷زائري عبد القادر مسساهل،
ول-ق-اءات م-ع وزراء أاخ-ري-ن وسس-ي-ح-ظ-ى ب-اسس-ت-ق-ب-ال
›املة من قبل الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى.
ك -م -ا سس -تشس -ك -ل ه -ذه ال -زي -ارة «ف-رصس-ة ج-دي-دة
إ’ع- -ط- -اء دف- -ع ل- -ل- -ت- -ع- -اون ب Úا÷زائ- -ر و‡ل- -ك- -ة
الد‰ارك» .وسستسسمح هذه الزيارة بتبادل «وجهات
النظر ب Úالبلدين حول القضسايا اإ’قليمية والدولية
ذات ا’هتمام اŸشسÎك’ ،سسيما الوضسع ‘ منطقة
السساحل وليبيا والشسرق اأ’وسسط وكذا حول قضسايا
الهجرة ومكافحة اإ’رهاب والتطرف العنيف».
كما تأاتي هذه الزيارة باŸوازاة مع حفل تدشسÚ
السس -ف -ارة ا÷دي -دة ل -ل -د‰ارك ب -ا÷زائ -ر .وب -ه-ذه
اŸناسسبة ،سسيÎأاسس وزيرا شسؤوون خارجية البلدين
منتدى اأ’عمال ا÷زائري -الد‰اركي.

برنامج العمل النمؤذجي للتنمية الريفية والزراعية با÷زائر Áدد لسصنة إاضصافية

” “ديد برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية
وال -زراع -ي -ة ب -ا÷زائ -ر Ÿدة سس -ن -ة وال -ذي ي-ت-م “وي-ل-ه
مناصسفة من طرف ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي ويهدف
إا– ¤سس Úظروف ا◊ياة ‘ اŸناطق الريفية ،بحسسب
ما علم ،أامسس ،بتلمسسان من رئيسس اللجنة الوطنية
Ÿتابعة الÈنامج.
أاكد ‡ثل اŸدير العام للغابات ﬁمد عباسس ،على
هامشس حفل افتتاح دورة تكوينية مندرجة ‘ إاطار
اŸسساعدة التقنية لدعم الÈنامج« ،أان هذا الÈنامج
الذي أاطلق سسنة  ،2014إاثر اتفاقية وقعت ب Úا÷زائر
وا’–اد اأ’وروبي الذي كان سسينتهي ‘  31ديسسمÈ
 ،2018قد مدد Ÿدة سسنة لينتهي ‘  31ديسسم.»2019 È
وق -ال ع -ب -اسس« ،سس -ت-خصسصس سس-ن-ة  2019باأ’سساسس
ل -ت -ك-وي-ن اŸك-ون Úال-ذي-ن سس-ي-ؤوط-رون ب-دوره-م ‡ث-ل-ي

ﬂتلف القطاعات اŸشساركة ‘ دورة تلمسسان».
وأاكد بخصسوصس «تنمية اŸناطق الريفية التي –تل
جزءا كبÒا من البÓد ،فقد أاطلق هذا الÈنامج على
مسس -ت -وى أارب -ع و’ي -ات ‰وذج -ي -ة ه -ي :ت-ل-مسس-ان وعÚ
“وشسنت واأ’غواط وسسطيف ،وÁكن أان Áتد لو’يات
أاخرى بعد اسستÓم كافة أاشسغال هذا الÈنامج».
وأاضساف ذات اŸسسؤوول ،أان «هذا الÈنامج يرمي إا¤
–سس ÚاŸداخيل على مسستوى اŸناطق الريفية عن
طريق خلق مناصسب شسغل ومؤوسسسسات مصسغرة .ويشسمل
ه- -ذا الÈن- -ام- -ج ع- -دة ق- -ط- -اع- -ات ،م- -ن -ه -ا السس -ي -اح -ة
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-فÓ-ح-ة وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
وال -نشس -اط ا’ج-ت-م-اع-ي وال-غ-اب-ات واÛال ا÷م-ع-وي،
’سس- -ي -م -ا اŸشس -ارك -ة ‘ ‚اح -ه» ،م -ؤوك -دا أان «ا’–اد
اأ’وروبي لعب جيدا دوره ‘ اŸرافقة وتعزيز القدرات

البشسرية».
ولدى تدخله باŸناسسبة ،أاكد ‡ثل اŸديرية العامة
للغابات أان هذا «الÈنامج يشسكل حركية جديدة ‘
اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ،ح-يث “ث-ل ه-ذه ال-دورة ال-ت-ك-وينية
عم Óأاسساسسيا فيه».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أاك -د اÿب Òال -رئ -يسس -ي ‘ ال -ت -ك -وي -ن
كريسستيان بÓسسزاك ،أان» تكوين اŸكون Úأامر ضسروري
لبلوغ الهدف النهائي للÈنامج واŸتمثل ‘ –سسÚ
ظروف حياة سسكان الريف ورفع اŸداخيل ومناصسب
الشسغل بالوسسط الريفي».
Óشس- -ارة ،ف -إان اŸرح -ل -ة اأ’و ¤م -ن ه -ذه ال -دورة
ل - -إ
التكوينية ،التي سستدوم سستة أايام وتخصسصس لهندسسة
التكوين ،سسيؤوطرها اŸسستشسار اŸكون الفرنسسي جÒوم
موريسس.
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انتداب  100إامام Ÿسصجد باريسس من  1100مÎشصح ،عيسصى:

ا÷زائر ترافع عن اإلسضÓم اŸرجعي وتدعو للتعايشض مع اآلخر
’سصÓمي،
’وقاف ﬁمد عيسصى ،على الدور الذي يحتله جامع باريسس ‘ خارطة العا ⁄ا إ
أاكد وزير الشصؤوون الدينية وا أ
’سصÓمي ورفع ا’تهامات
مركزا على الدور الهام الذي ينبغي لÓئمة الذين ” انتدابهم إاليه ‘ تغي Òنظرة الغرب إا ¤الدين ا إ
التي يرميه بها «سصياسصيون جهلة».

حياة كبياشش

حث ﬁم -د ع -يسض -ى ا’أئ -م -ة ال -ذي-ن ”
اخ -ت -ي -اره -م وال -ذي-ن ان-ت-دب-وا اإ ¤مسض-ج-د
باريسص ،اأمسص ،خÓل اللقاء الذي جمعه
ب- -ه- -م ‘ دار ا’إم- -ام ب- -اÙم- -دي- -ة ،ق -ب -ل
م -غ-ادرت-ه-م ’أرضص ال-وط-ن ،ع-ل-ى اج-ت-ث-اث
ال -تشض -دد وال -ط-ائ-ف-ي-ة وال-ن-ح-ل-ي-ة وﬁارب-ة
ال -ع -ن -ف وال -ف -ك -ر اŸت -ط -رف ،م -ن خ Ó-ل
ا’عتماد على ا’إسضÓم اŸرجعي« ،الذي
ن -تصض -وره ه -و ال -ذي ن -ع -يشض -ه ‘ ا÷زائ -ر،
واحÎام اŸوروث ا◊ضض -اري ،وال -ت -ع -ايشص
مع ا’آخر ،واحÎام تقاليد البلد الذي هم
فيه».
قال عيسضى خÓل الكلمة التي األقاها
باŸناسضبة ،اإنه ’ يوجد الذين انضضموا اإ¤
ا÷ماعات ا’إرهابية من اÎŸددين على
مسض -اج -د وم-دارسص ب-ف-رنسض-ا ال-ت-ي ي-وؤّم -ه-ا
اأئمة جزائريون «موؤكدا اأنهم اأك Ìبراءة
من هذه الظاهرة «التي تهدد ليسص فرنسضا
واأوروبا واإ‰ا العا ⁄ككل.
واأضض- - -اف ‘ ه- - -ذا الصض- - -دد اأن ه - -وؤ’ء
ا’أئ -م -ة ان -ت -دب -وا اإ ¤مسض-ج-د ب-اريسص م-ن
خÓل انتقاء ذاتي دقيق ،وليسص عن طريق
«الصض -داق -ة و’ ع -ل -ى ال -ط-واف ‘ ﬁي-ط
ا’إدارة « واإ‰ا اأف - -رزت - -ه- -م ام- -ت- -ح- -ان- -ات
ومسضابقات ،معتÈا اأن  100اإمام الذين ”
ان -ت -داب -ه-م م-ن اأصض-ل  1100مÎشض -ح ،ه-م
اأحسضن من ترشضح لهذه اŸهمة.

باإمكان الأئمة ا÷زائري Úاأن
يحدثوا التغي ‘ ÒاŸفاهيم
اÿاطئة عن الإسضÓم
من خÓل التوجيهات التي قدمها لهم،
ركز اŸسضوؤول ا’أول على قطاع الشضوؤون
الدينية على ضضرورة اأن يعمل ا’أئمة من

خÓل اÿطب والدروسص التي يلقونها على
اÎŸددي - -ن ع - -ل- -ى مسض- -ج- -د ب- -اريسص م- -ن
ج -زائ -ري ÚوغÒه -م م -ن اŸسض -ل-م Úع-ل-ى
«تÈئ- -ة سض- -اح- -ة ا’إسضÓ- -م ‡ا ي- -نسضب اإ¤
ا’إعÓم من اتهامات ،التي يوجهها بعضص
ا÷ه -ل -ة م -ن السض-ي-اسض-ي ،Úال-ذي-ن ي-ري-دون
اإلصض - -اق ا’إره - -اب ب- -ا’إسضÓ- -م ،وذلك م- -ن
خÓل نشضر فضضائل الدين ا◊نيف والتي
منها التعايشص مع الغ ،Òوا◊وار واحÎام
تقاليد اÛتمع الفرنسضي.
ودعا ‘ هذا ا’إطار ا’أئمة اإ ¤جعل
اŸسض -ل -م ال -ف -رنسض -ي ي -خ -دم ›ت -م -ع-ه و’
ينقلب عليه Ãجرد اعتناقه لÓإسضÓم ،واأن
’ يوا‹ وطنا اآخر غ Òوطنه ،واأن يحثوا
على ثقافة اŸواطنة واإيجاد مÈرات ذلك
‘ نصضوصص الكتاب والسضنة ،واعت Èاأنهم
اإذا حققوا ‚احا ‘ هذا اŸيدان «فاإن
قيمة ا’إمام ا÷زائري سضتزداد « كما يرى
اأن ه- -وؤ’ء ا’ئ- -م- -ة ب- -اإم- -ك- -ان- -ه -م اإح -داث
«التغي.»Ò

دليل بوبكر :مسضجد باريسض
رمز سضياسضي وديني
وم- -ن ج- -ه- -ت -ه– ،دث ع -م -ي -د مسض -ج -د
ب -اريسص دل -ي -ل ب -وب -ك -ر ع -ن ال-ت-ط-ور ال-ذي
ع -رف -ت-ه ا’إم-ام-ة م-ن-ذ  ،2013وال -ت -ي ك -ان
للسضلطات الفرنسضية دور ‘ ذلك ،حيث
Áكن لÓإمام الذي يتقن اللغت Úالعربية
والفرنسضية ،مشضÒا اإ ¤اأنه يوجد بفرنسضا
 2200مسضجد وا’إسضÓم Áثل الدين الثاÊ
بهذا البلد.
وذك- -ر ‘ سض- -ي- -اق م- -تصض- -ل اأن مسض- -ج- -د
باريسص يعد رمزا سضياسضيا ودينيا وهو يقوم
بدوره ‘ اإرسضاء مبادئ ا’أمن والتوازن بÚ
ال -دي -ان -ات وال -ع -ق-ائ-د ،ك-م-ا –Îم م-ب-داأ»
الÓ-ئ-ك-ي-ة» ال-ت-ي ت-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا ا÷م-ه-ورية
ال -ف -رنسض-ي-ة م-ن-ذ  ،1905م - - -شض Ò- - -ا اإ ¤اأن

ا÷زائ -ر ت -رسض -ل اأئ -م -ة بصض -ف -ة م -ن -ت-ظ-م-ة
ومسضتمرة منذ سضنة .1984

‡ثل سضفارة فرنسضا با÷زائر :
احÎام الÓئكية التي تقوم
عليها الدولة الفرنسضية
من جهته– ،دث ‡ثل سضفارة فرنسضا
ب- -ا÷زائ -ر ف -وري Òت -ي -ب -و ع -ن ال -ع Ó-ق -ات
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ف -رنسض -ي -ة ال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى
ا’إنسض -ان -ي -ة ،م -ع -تÈا اأن ال -ت -ع -اون ب Úدار
ا’إمام ومسضجد باريسص «مثا‹» وشضراكة
مكنت من تطورها  Èﬂاللغة الفرنسضية
الذي تشضرف عليه السضفارة بدار ا’إمام.
ورك- -ز خÓ- -ل ال- -ك- -ل- -م -ة ال -ت -ي األ -ق -اه -ا
باŸناسضبة نيابة عن السضف Òالفرنسضي على
ضضرورة احÎام الÓئكية التي تقوم عليها
الدولة الفرنسضية ،واŸرتبطة بتاريخ هذا
البلد ،مشضÒا اإ ¤التنوع وحرية الضضم،Ò
واإ ¤ال- -ق- -وان Úال -ت -ي وضض -عت م -ن -ذ 1905
وال -ت -ي – ‘ Úك -ل م -رة م -ن -ه -ا م-ا ت-ع-ل-ق
بارتداء اÿمار وغ Òذلك والتي تندرج ‘
اإطار حرية اŸعتقد.

أامام أاعضصاء ÷نة الشصؤوون ا’قتصصادية واŸالية

فرعون تعرضض القانون اŸتعلق بالتجارة اإللكÎونية
قبل عرضضه للتصضويت
قدمت وزيرة الÈيد واŸواصصÓت
السص - - -ل - - -ك - - -ي - - -ة وال Ó- - -سص - - -ل - - -ك - - -ي - - -ة
وال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وال-رق-م-ن-ة إاÁان
ه- -دى ف -رع -ون ،أامسس ،أام -ام أاعضص -اء
÷نة الشصؤوون ا’قتصصادية واŸالية
’ُsم- - -ة ع- - -رضص- - -ا ح- - -ول نصس
Ûلسس ا أ
ال- - -ق - -ان - -ون اŸت - -ع - -ل - -ق ب - -ال - -ت - -ج - -ارة
’ل-كÎون-ي-ة –سص-ب-ا لعرضصه ’حقا
ا إ
‘ ج - -لسص - -ة ع - -ل- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ن- -اقشص- -ة
وال -تصص -ويت ،حسصب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
للمجلسس.
وت -ط -رقت ال -وزي -رة خ Ó-ل ا’ج -ت -م-اع،
ال -ذي حضض -ره أايضض -ا وزي -ر ال -عÓ-ق-ات م-ع
الŸÈان ،الطاهر خاوة ،إا ¤اأ’حكام التي
تضض -م -ن -ه-ا نصص ال-ق-ان-ون واأ’ه-داف ال-ت-ي
يرمي إا– ¤قيقها و’سضيما ما تعلق منها
بضضمان أامن التجارة اإ’لكÎونية و–ديد
ال - - -ت - - -زام - - -ات اŸم - - -ون Úوال - - -ع- - -مÓ- - -ء
اإ’لكÎوني.Ú
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر سض -ي-م-ا ب-ال-تسض-ج-ي-ل ‘
السض -ج -ل ال-ت-ج-اري و–دي-د م-وق-ع-ه ع-ل-ى
شض -ب -ك -ة اأ’نÎنت ال -ل -ذان ُي-عs-دان شض-رطÚ
أاسضاسضيŸ Úمارسضة التجارة اإ’لكÎونية.
وم -ن أاه-م اأ’ح-ك-ام ال-ت-ي ي-نصص ع-ل-ي-ه-ا
أايضضا نصص القانون ،اŸصضادق عليه نهاية
فÈاير اŸاضضي من قبل اÛلسص الشضعبي
ال-وط-ن-ي ،الشض-روط ال-ت-ع-اق-دي-ة للمسضتهلك
اإ’لكÎو Êوشضروط تشضكيل العقد وكذلك
اŸعلومات اإ’لزامية التي يجب احتواؤوها
‘ العقد اإ’لكÎو.Ê
وفيما يتعلق باŸعامÓت التجارية عÈ
ا◊دود ينصص مشضروع القانون على أان بيع
السضلعة أاو اÿدمة من جانب ‡ون مقيم
ل -ل -مسض -ت -ه -لك اإ’ل -كÎو ÊاŸنشض -أا ‘ ب -ل-د

أاج -ن -ب -ي م -ع -ف -ى م -ن إاج -راءات م -راق -ب -ة
ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي-ة .وي-ت-ب-ادل ع-ن-دم-ا ’
تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من ا◊د
الذي يحدده التشضريع السضاري.
ومع ذلك يجب أان تقيد عائدات هذا
البيع بعد الدفع ◊سضاب مقدم اÿدمات
اإ’لكÎونية الذي يوجد مقره ‘ ا÷زائر
م- -ع مصض- -رف م- -ع- -ت- -م -د م -ن ط -رف ب -نك
ا÷زائ -ري أاو م -ن ب -ري-د ا÷زائ-ر ع-ن-دم-ا
يكون الشضراء اإ’لكÎو Êمن ا÷زائر من
قبل مسضتهلك إالكÎو Êمن ‡ون إالكÎوÊ
أانشض - -ئ ‘ ب - -ل - -د آاخ - -ر وي- -ق- -تصض- -ر ع- -ل- -ى
ا’سضتخدام الشضخصضي فإانه معفى أايضضا
من إاجراءات التجارة اÿارجية والعمÓت
ع -ن -دم -ا ’ ت -ت -ج -اوز ق -ي-م-ت-ه-ا م-ا ي-ع-ادل-ه
بالدينار من ا◊د الذي يحدده التشضريع
السضاري.
وب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا ¤ذلك ي- -نصص ع -ل -ى أان
اŸع- -امÓ- -ت اÙظ -ورة ه -ي ت -لك ال -ت -ي
ت -ت -ع -ام -ل م -ع أال -ع -اب الصض -دف -ة وال-ره-ان
واليانصضيب واŸشضروبات الكحولية والتبغ

واŸنتجات الصضيد’نية واŸنتجات التي
ت- -ن- -ت- -هك ح- -ق -وق اŸل -ك -ي -ة ال -ف -ك -ري -ة أاو
الصضناعية أاو التجارية أاي جيدة أاو خدمة
ﬁظورة Ãوجب التشضريع السضاري وكذلك
أاي خ Òأاو خدمة خاضضعة إ’قامة سضند.
كما يحظر أاي معاملة إالكÎونية للمواد
واŸع -دات واŸن -ت -ج -ات ا◊سض -اسض-ة ال-ت-ي
–ددها اللوائح السضارية وكذلك أاي منتج
أاو خ -دم -ة أاخ -رى ق-د ت-ؤوث-ر ع-ل-ى مصض-ال-ح
الدفاع الوطني والنظام العام والسضÓمة
العامة.
وعندما يتم الدفع اإ’لكÎو Êيتم ذلك
من خÓل منصضات الدفع اıصضصضة التي
يتم إانشضاؤوها وتشضغيلها بشضكل حصضري من
ق -ب -ل ال -ب -ن -وك اŸع -ت -م -دة م -ن ق -ب-ل ب-نك
ا÷زائر أاوبريد ا÷زائر ومتصضلة بأاي نوع
من ﬁطة الدفع اإ’لكÎو Êع Èشضبكة
من مشضغل ا’تصضا’ت العامة.
يجب تأام Úاتصضال اŸوقع اإ’لكÎوÊ
Ÿوف-ر اÿدم-ة اإ’ل-كÎو Êب-ن-ظ-ام ال-دف-ع
اإ’ل - -كÎو Êم - -ن خ Ó- -ل ن - -ظ - -ام إاصض- -دار
الشضهادات اإ’لكÎونية.
و‘ الفصضل اŸتعلق Ãراقبة اŸمون
اإ’لكÎو Êوتسضجيل ا÷رائم يشض Òالنصص
إا ¤أان -ه ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ضض -ب -اط وضض-ب-اط
الشضرطة القضضائية اŸنصضوصص عليها ‘
قانون اإ’جراءات ا÷نائية لديهم سضلطة
تسضجيل انتهاكات أاحكام هذا القانون.
وتبعا لطبيعة ا÷رائم ،يتم التخطيط
لغرامات تÎاوح ب 50 000 Úدج و 2مليون
دج ،يضضاف إاليها إالغاء السضجل التجاري
وإاغÓ- - -ق اŸوق- - -ع وه- - -ذا دون اإ’خÓ- - -ل
ب -ت-ط-ب-ي-ق ك-ام-ل أاك Ìصض-رام-ة اŸنصض-وصص
عليها ‘ التشضريع السضاري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكدت أان اŸدرسصة بحاجة إا ¤الدعم واŸرافقة وا◊ماية

بن غÈيت :عدد األسضاتذة الذين أاضضربوا
 ⁄يتجاوز  5باŸائة

أاك- -دت وزي- -رة الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ن - -وري - -ة ب - -ن غÈيت ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
’سص -ات -ذة ال-ذي-ن
ال -ع -اصص -م -ة ،أان ع -دد ا أ
’ضص -راب م -ن -ذ شص -ه -ر ي-ن-اي-ر
شص -ارك -وا ‘ ا إ
اŸاضص- -ي  ⁄ي- -ت- -ج -اوز  27.000م- -ن بÚ
 465.000م -وج -ودي -ن ع -ل -ى الصص -ع-ي-د
الوطني ،أاي نسصبة  5باŸائة.
وصضرحت الوزيرة لوأاج على هامشص ورشضات
تكوين لصضالح مفتشضي الÎبية الوطنية قائلة
«ل-دي-ن-ا  27.000م -ؤوسضسض-ة و 9مÓ-ي Úت-ل-ميذ
وأازيد من  700.000عامل وÁكنني أان أاقول
لكم إانه منذ بداية اإ’ضضراب ،هناك 27.000
أاسض- -ت- -اذ ف- -ق- -ط ق- -ام- -وا ب- -اإ’ضض- -راب م -ن بÚ
 465.000موجودين على الصضعيد الوطني ،أاي
أان نسضبة أاتباع اإ’ضضراب بلغت  5باŸائة».
وأاشضارت الوزيرة من جهة أاخرى إا ¤أان
لقاءها بعد ظهر أامسص مع ‡ثلي اÛلسص
الوطني اŸسضتقل Ÿسضتخدمي التدريسص ثÓثي
اأ’ط -وار ل -لÎب -ي-ة (ك-ن-ابسضت) سض-ي-ك-ون ف-رصض-ة
ل- -ل- -ت- -ذك Òأان اŸدرسض- -ة «ب- -ح- -اج- -ة ل- -ل- -دع- -م
واŸرافقة وا◊ماية».
وأا◊ت قائلة «الرسضالة التي أاوجهها Ÿمثلي
الكنابسضت هي أان هناك وعي على مسضتوى
اÛتمع الذي يدعوا إا ¤حماية اŸدرسضة»،
مشض-ي-دة ب-ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة ب-ق-رار ه-ذه ال-ن-ق-اب-ة
بتوقيف اإ’ضضراب.
و‘ ردها على سضؤوال حول مراعاة جانب
ع -دم إان -ه -اء ال -دروسص ‘ –ضض Òام -ت-ح-ان-ات
نهاية السضنة قالت بن غÈيت إان «ما ” تنفيذه
حقيقة هو ما سضيؤوخذ بع Úا’عتبار» ،ملحة

ع -ل -ى ضض -رورة «اسض -ت -دراك ال -دروسص ال -ت-ي ⁄
تقدم ◊د اليوم».
وقالت بن غÈيت «’ يجب ا◊ديث عن
سضنة بيضضاء وتقد Ëالوضضع على أانه كارثي
أ’ن-ن-ا بصض-دد اسض-ت-ك-م-ال ب-روت-وك-ول اسض-ت-دراك
الدروسص بالتعاون مع اŸفتشض.»Ú
وأاوضضحت بن غÈيت أانها «أاعطت ا◊رية
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات إ’ي-ج-اد ح-ل م-ن-اسضب ’سضتدراك
الدروسص ،علما أان الورشضات اأ’ربع التي زارتها
الوزيرة تندرج ‘ إاطار برنامج اسضÎاتيجي
لتكوين اŸفتشضÁ Úتد على ثÓث سضنوات،
وتتعلق الورشضات باŸطالعة اŸمتعة والكتابة
اŸب -دع -ة وال -وسض -اط -ة والÈوت -وك-ول ‘ ح-ال-ة
وضضع اسضتثنائي والÎبية اŸدنية.

اŸفتشس العام بوزارة الÎبية الوطنية‚ ،ادي مسصقم :

 154أاسضتاذ مضضرب من أاصضل  580اسضتأانفوا العمل بالبليدة
اسصتأانف  154أاسصتاذ مضصرب من أاصصل
 580اŸسصجل Úبو’ية البليدة إا ¤غاية
أاول أامسس السصبت عملهم بعد إايداعهم
ط -لب إاع -ادة إادم -اج حسص -ب -م -ا ع -ل-م ل-دى
وزارة الÎبية الوطنية،أامسس.
أاكد اŸفتشص العام بوزارة الÎبية الوطنية
‚ادي مسضقم أانه « من ›موع  580أاسضتاذ
مضض -رب ت -ل -ق -وا إاشض-ع-ارا ب-الشض-طب م-ن ط-رف
اŸراقب اŸا‹ اسضتأانف  154منهم العمل إا¤
غاية أاول أامسص السضبت بعد إايداعهم طلب
إاعادة إادماج».
كما صضرح مسضقم مطمئنا ا÷ميع أانه « لن
يتم شضطب أاي أاسضتاذ مضضرب شضريطة إايداع
ط -لب إاع -ادة إادم -اج» داع -ي -ا أاول -ئك ال-ذي-ن ⁄
يودعوا هذه الطلبات بعد إا ¤القيام بها «‘
أاقرب اآ’جال».

ي- -ذك- -ر أان اÛلسص ال- -وط- -ن- -ي اŸسض- -ت -ق -ل
Ÿسضتخدمي التدريسص لقطاع ثÓثي اأ’طوار
(ك -ن -ابسضت) ق -رر ع -قب دورت -ه ا’سض -ت -ث -ن -ائ-ي-ة
اŸن -ع-ق-دة ال-ثÓ-ث-اء اŸاضض-ي وق-ف اإ’ضض-راب
اŸف -ت -وح ال -ذي شض -رع ف-ي-ه اأ’سض-ات-ذة م-ن-ذ 30
يناير اŸنصضرم.
وك -انت وزارة الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ق-د أام-رت
جميع مديري الÎبية بتسضهيل إاعادة إادماج
ج -م -ي -ع اأ’سض -ات -ذة اŸضض -رب Úع -ل -ى مسض -ت-وى
م -ؤوسضسض -ات-ه-م ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-ل-ق-وا ب-ع-د اإ’شض-ع-ار
ب -الشض -طب وك -ذا اأ’سض -ات -ذة اŸضض-رب Úال-ذي-ن
أاودعوا طعونهم بعد إاشضعار بالشضطب.
Óسضاتذة اŸشضطوب Úالذين ⁄
وبالنسضبة ل أ
ي-ودع-وا ب-ع-د ط-ع-ون-ه-م ي-ت-م إاع-ط-اء ت-ع-ل-ي-مات
Ÿدي- -ري اŸؤوسضسض- -ات قصض- -د تسض- -ه -ي -ل إاي -داع
الطعون وإاعادة إادماجهم فورا.

دعا إا ¤إاشصراكهم لتقليصس الضصغط على نفطال ،ڤيطو:Ê

ضضرورة السضماح للشضباب بالتخصضصض ‘ ›ال تركيب قارورات سضÒغاز

شص -دد وزي -ر ال -ط -اق -ة مصص -ط -ف-ى ق-ي-ت-و،Ê
أامسس ،خ Ó-ل زي -ارة ال -ع -م -ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي
ق- -ادت- -ه إا ¤و’ي- -ة ت -ل -مسص -ان ع -ل -ى ضص -رورة
تشص-ج-ي-ع ت-ع-م-ي-م ع-م-ل-ي-ة اسص-ت-ع-م-ال سصÒغاز
ل-تسص-ي ÒاŸرك-ب-ات م-ن أاج-ل ت-ق-ل-يصس ف-اتورة
ا’سصÎاد ل -ل -م -ود ال -بÎول -ي -ة وال -ت-ي ق-درت
بحوا‹  3.5طن سصنويا بقيمة Œاوزت 02
مليار دو’ر ،خاصصة ‘ ظل ارتفاع اسصتهÓك
الوقود من 100مليون م Îمكعب سصنة 2010
إا 420 ¤مليون طن سصنة .2016
أاك -د ق -ي -ت -و Êع -ل -ى ضض -رورة ا’سض -ت -ث -م -ار ‘
اسضتغÓل سضÒغاز كبديل اقتصضادي وبيئي من
تكوين الشضباب ‘ تقنيات تركيب قارورات غاز
السضÒغاز بالسضيارات بغية رفع نسضبة اسضتغÓل
هذه اŸادة وربط السضيارات بها ،مؤوكدا على
ضض- -رورة ب- -ل- -وغ سض- -ق- -ف ت- -رك -يب ق -ارورات غ -از
السضÒغاز لـ  500الف مركبة سضنويا سضنة ،2020
مؤوكدا أان تكاليف اسضتÒاد الوقود اŸميع يكلف
خ -زي -ن -ة ال -دول -ة م -ب-ال-غ كÈى وذلك أان ا÷زائ-ر
تسضتهلك ما كميته  15مليون طن من الوقود ‘
ال -وقت ال -ذي ’ ت -ن -ت -ج م -رك -ز ال -ت -ك-ري-ر ب-ارزي-و
وسضكيكدة سضوى  11مليون طن ،حيث يبقى أامل
ال-قضض-اء ع-ل-ى اسض-تÒاد ال-وق-ود اŸم-ي-ع م-رت-ب-طا
بإاطÓق مراكز التصضفية بتيارت وحاسضي مسضعود.
وعاين وزير الطاقة مركز تعبئة قاروات غاز
البÎول اŸميع بشضتوان ،حيث وقف على حجم
اإ’ن -ت -اج وا÷ه -ود اŸب-ذول-ة ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى أازم-ة
قارورات الغاز ‘ فصضل الشضتاء ،حيث شضدد على
ضضرورة رفع اإ’نتاج Ùاصضرة الطلب وتفادي
اأ’زم- -ات ،ك- -م- -ا ع- -اي- -ن ذات اŸسض- -ؤوول اŸرك -ز
ا÷هوي لتوزيع الوقود بالرمشضي ودشضن ﬁطة

ل- -ت -وزي -ع ال -وق -ود ب -اŸدخ -ل ا÷ن -وب -ي ل -ب -ل -دي -ة
الرمشضي.
و‘ ›ال ال -رب -ط ب -ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي أاع-ط-ى
الوزير إاشضارة إاطÓق غاز اŸدينة لـ  970عائلة
ببلدية أاو’د رياح و 470عائلة بقرية فاطمي
العبي التابعة لبلدية الرمشضي و 260عائلة بكل
من قريتي الÈج واŸفتاحية بدائرة فÓوسضن،
هذه اŸشضاريع التي كلفت ميزانية الدولة مبلغ
 332مليون من خÓل تدشض 33 Úكلم من القنوات
كما ع Èالوزير عن رضضاه حول ارتفاع نسضبة
الربط بالغاز التي بلغت  88.34باŸائة ‘ و’ية
تلمسضان حيث شضملت التغطية  52بلدية من أاصضل
 53ووعد بربط بلدية الفحول ‘ أاجل أاقصضاه 3
أاشضهر ،كما دشضن الوزير مركزا لسضونلغاز بحي
ا◊مري Ãغنية وعاين مركزا لتحويل الضضغط
العا‹ بع Úفتاح.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

»æWh

اإ’ثنين  05مارسش  2017م
الموافق لـ  17جمادى الثانية  1439هـ

بوعزغي يؤوكد من البويرة:

ا÷زائ ـ ـر ل ـ ـن تتخل ـ ـى ع ـ ـن دعـ ـم القط ـ ـاع الفÓحـ ـ ـي
^  1٠مليار دج لقتناء مادة الشصع ÒاŸوجه للعلف

جلب اŸسصتثمرين لسصتغÓل
الغابات الÎفيهية

أاك- -د ،أامسس ،ع- -ب -د ال -ق -ادر ب -وع -زغ -ي وزي -ر
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ريفية والصصيد البحري
خÓل الزيارة التي قام بها إا ¤ولية البويرة
أان ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ن ت-ت-خ-ل-ى ع-ن سص-ياسصة
الدعم الفÓحي كاشصفا عن تخصصيصس مبلغ 1٠
م -ل -ي -ار دي -ن -ار ج -زائ-ري ‘ ق-ان-ون اŸال-ي-ة 2٠18
لدعم اŸوال Úلقتناء الشصع ÒاŸوجه للعلف،
حيث أاصصبح الفÓح يقتني قنطار الشصعÃ Òبلغ
 15٠٠دج ب -ي -ن -م -ا ك -ان ث-م-ن ال-ق-ن-ط-ار ال-واح-د
يسصاوي  275٠دج سصنة .2٠17

ب -خصص -وصش ع -ق -ود ا’م -ت -ي -از ف -إان ال-وزارة ـ أاوضص-ح
ال -وزي -رـ خ -طت خ -ط -وة ك -ب-ي-رة ف-ي تسص-وي-ة ال-ع-ق-ار
الفÓحي ’سصيما الذي كان يرتبط با’سصتثمارات
الفÓحية سصواء الجماعية أاو الفردية وذلك بموجب
قانون  03/10الذي حول حق ا’نتفاع إالى حق
ا’م -ت -ي-از وت-م ت-وج-ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ام-ت-داده-ا ع-ل-ى
المسصتوى المحلي لتسصوية الوضصعية حيث تم تسصوية
Óراضصي الفÓحية من
وضصعية  188أالف مسصتغل ل أ
أاصصل 220أالف مسصتثمرة فÓحيه محصصية واتخذت
كل التدابير لتكون سصنة  2018سصنة تحويل من حق
ا’ن -ت-ف-اع إال-ى ح-ق ا’م-ت-ي-از وه-ذه اأ’راضص-ي ت-م-ن-ح
للفÓحين الذين لهم نية ا’سصتثمار.
وفي هذا السصياق ،أاكد بوعزغي أانه في غضصون 5
سص -ن-وات ال-م-ق-ب-ل-ة سص-ي-ك-ون مسص-ت-ق-ب-ل ال-فÓ-ح-ة ف-ي
الهضصاب العليا والصصحراء بالنسصبة إ’نتاج الزيتون،
مؤوكدا أان منتوج سصنة  2017وصصل إالى  80مليون
لتر.
أاما فيما يخصش التذبذب في توزيع ماد ة الحليب
أاوضصح أان الجزائر أانتجت خÓل شصهر مارسش 2018

نفسش الكمية المنتجة في السصنوات الماضصية ،أاما
حليب البقر فإانها تنتج  4مÓيير لتر في السصنة لكن
العجز يكمن على مسصتوى جمع الكمية المنتجة،
حيث أانه ’ يتم جمع سصوى  9مليون لتر ،مشصيرا إالى
أان ه- -ذا ا’ضص- -ط- -راب ف- -ي ال- -ت -وزي -ع ي -مسش ب -عضش
الو’يات فقط ،مشصيرا أانه اتخذت كل ا’حتياطات
لتوفيرها خÓل شصهر رمضصان المعظم.
وخ Ó-ل إاط Ó-ع -ه ع -ل-ى م-ؤوشص-رات ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة
بو’ية البويرة أابدى الوزير عدم ارتياحه ،حيث
Óمكانيات الهائلة التي تزخر بها
أاشصار أانه ونظرا ل إ
الو’ية مثل  3سصدود و  32حاجزا مائيا من جهة
والعقار الفÓحي  190.000هكتار صصالح للزراعة
ل -ك -ن ’ ت -وج -د ب -ه -ا سص-وى  16000ه-ك-تار مسصاحة
مسصقية وهو أامر غير معقول و’ يرقى إالى تطوير
زراعة تنافسصية.

كما أاعطى الوزير تعليمات صصارمة لقطاع الغابات
لجلب المسصتثمرين في هذا القطاع مثل الغابات
ال -ت-رف-ي-ه-ي-ة ذلك أان ال-و’ي-ة ت-ت-رب-ع ع-ل-ى  112أالف
هكتار من الغابات وتركت بدون اسصتغÓل ،وعند
تقديم المؤوشصرات قال الوزير إان العبرة ليسصت في
تقديم العرضش خÓل زيارة المسصؤوولين ثم تطوى
اأ’وراق كأان شصيئا لم يكن لكن العبرة في النتيجة،
حيث أان القطاع مطالب بذلك وليسش بالوسصيلة ردا
على إاشصارة المسصؤوول إالى حملة إاذاعية بثت على
أامواج اإ’ذاعة المحلية موجهة لجلب المسصتثمرين،
داعيا إالى ا’سصتفادة من تجربة بعضش الو’يات التي
حققت نتائج مرضصية بدون اإ’مكانيات التي تزخر
بها البويرة.
من جهة أاخرى ،أابدى الوزير تذمره خÓل زيارته
ل-م-ع-رضش ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي ع-ن-د ت-ق-دي-م-ه-م أان-واع
ال -ت -خصصصص -ات وع -دد ال -م -ت -ربصص -ي-ن ال-ذي-ن كّ-ون-وا،
فأاوضصح أان العبرة ليسصت في الكم لكن في النوعية
والنجاعة في الميدان.
وخÓل زيارته أاشصرف الوزير على افتتاح معرضش
الزيتون بمشصداله وتعاونية الحبوب والبقول الجافة
وغابة الريشش وكذا بعضش المسصتثمرات الخاصصة في
قطاع الفÓحة.

البويرة  :ع نايت رمضضان

اŸدير العام للشصركة الوطنية للنقل بالسصكك ا◊ديدية ،ياسص Úبن جاب الله:

إا◊اق أاضصرار بالقطارات يتسصبب ‘ خسصائر كبÒة للشصركة

ت-أاسص-ف اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشص-رك-ة ال-وط-ن-ية للنقل
بالسصكك ا◊ديدية ياسص Úبن جاب الله◊ ،ادث
الع- -ت- -داء ع- -ل- -ى أاول وأاح- -دث ق- -ط- -ار اق- -ت- -ن -ت -ه
ا÷زائر ،يضصمن نقل اŸسصافرين ‘ اÿط الرابط
ب Úالعاصصمة ووهران ،الذي ” رميه با◊جارة
تسصببت ‘ كسصر نافذة ،لفتا إا ¤أان ا◊دث الثاÊ
من نوعه ‘ ظرف أايام قÓئل يتسصبب ‘ خسصائر
كبÒة ،كما أانه يحدث ‘ وقت تعمل فيه إادارة
الشص -رك -ة ج -اه -دة ،ل -ت -حسص Úاÿدم -ات اŸق -دم-ة
لزبائنها.

كل القطاعات المعنية ،وبرأايه فإان التخلصش من
المسصاكن المحاذية للسصكك مهم جدا للحد منها.

Œربة ا÷زائر رائدة ‘ إاعادة
تهيئة العتاد القدË

فريال بوشضوية
عاد المسصؤوول اأ’ول على الشصركة الوطنية للنقل
بالسصكك الحديدية ،في تصصريح أادلى به للصصحافة
ع -ل -ى ه -امشش ال -ي -وم ال -ث -ان-ي واأ’خ-ي-ر م-ن أاشص-غ-ال
الملتقى الدولي حول «إاعادة تهيئة العتاد القديم:
حل اقتصصادي موثوق في التحديث وا’سصتخدام
اأ’م -ث -ل ل-ح-ظ-ي-رة ال-ع-ت-اد ال-م-ت-ح-رك» ،إال-ى ح-ادث-ة
ا’ع -ت -داء ع -ل -ى ال -ق -ط-ار ال-ج-دي-د أاول أامسش ع-ل-ى
مسص -ت -وى غ-ل-ي-زان ،ح-يث ت-ع-رضصت ن-اف-ذت-ه ل-ل-كسص-ر
بالحجارة ،رغم أانه دخل حيز الخدمة قبل أايام
قÓئل ،وتم اقتناؤوه من شصركة «أالسصتوم» في إاطار
تجديد عتاد الشصركة التي سصتتعزز بـ  17قطارا
ج -دي -دا ،تسص -ت -ل -م ث-ال-ث-ه-ا ال-ي-وم ع-ل-ى أان تسص-ت-ك-م-ل
العملية ،في غضصون شصهر أاوت المقبل.
ظاهرة ا’عتداء على القطارات من خÓل رميها
بالحجارة تعد معضصلة حقيقية’ ،سصيما وأان إادارة
الشصركة قامت باسصتثمار كبير على المدى القريب

والمتوسصط والطويل ،بعدما اسصتفادت من قرضش
إاجمالي ناهز  127مليار دج ،تم رصصد  68مليار دج
بين  2015و  ،2020ورصصد غÓف مالي ’ يقل عن
 200م -ل-ي-ون أاورو ’ق-ت-ن-اء  17ق-ط-ارا ج-دي-دا م-ن
أاحدث ما صصنعت شصركة «أالسصتوم» ،لضصمان النقل
على مسصتوى الخطوط الكبرى على غرار بشصار
وبسصكرة وعنابة وقسصنطينة وغيرها من المدن.
واسصتنادا إالى توضصيحات ياسصين بن جاب الله ،فإان
كسص -ر ن -واف -ذ ال-ق-ط-ارات أاو ع-رب-ات-ه-ا ،ي-تسص-بب ف-ي
خسصائر كبيرة ،ويحدث في وقت تعمل فه الشصركة
جاهدة على تحسصين الخدمات المقدمة ،وأان تكون
في مسصتوى تطلعات زبائنها ،وكان قد صصرح خÓل
ال- -ي- -وم اأ’ول أان ه- -ذه ال -ظ -اه -رة ت -ق -تضص -ي ع -م Ó-
تحسصيسصيا كبير ،تقوم به الشصركة أاسصاسصا ،والتكفل
بها في إاطار بعدها ا’جتماعي مع ضصرورة إاقحام

في سصياق مغاير ،ولدى تطرقه إالى أاشصغال الملتقى
ال- -دول- -ي ال- -ذي اخ- -ت- -ت- -م أاشص- -غ -ال -ه ،أامسش ،ب -قصص -ر
المؤوتمرات عبد اللطيف رحال ،أاشصار إالى أان تجربة
الجزائر رائدة في إاعادة تهيئة العتاد القديم ،التي
مكنتها من تقليصش ما ’ يقل عن  30بالمائة من
ال-م-ي-زان-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ت-رصص-د ل-ل-ت-ج-دي-د ،كما أانها
سصاهمت في خلق مناصصب شصغل كثيرة ،وتكوين يد
عاملة مؤوهلة على مسصتوى الورشصات السصبع التي تتم
بها عملية إاعادة تهيئة العتاد القديم.
وي -ع -ت -ب -ر خ -ي -ار إاع -ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ف-ي ظ-ل ال-ظ-رف
ا’قتصصادي الصصعب ،أاحد أانجع الحلول المطروحة
أام- -ام الشص -رك -ة ،ال -ت -ي دخ -لت م -رح -ل -ة ه -ام -ة م -ن
اإ’صص Ó-ح -ات ،ل Ó-ن -خ -راط ف -ي ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة،
وتجسصيد اسصتراتيجية الدولة في قطاع النقل ،كونه
أاحد ركائز النموذج ا’قتصصادي ،الذي تراهن عليه
ال-دول-ة ف-ي إاط-ار ال-ت-خ-لصش م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-م-داخيل
ال -م -ح -روق -ات.أام -ا ب -خصص -وصش ال -دورة  34للجنة
المغاربية للشصبكة السصككية المجتمعة تزامنا مع
الملتقى ،أاشصار ذات المسصؤوول أان الجزائر سصلمت
رئاسصتها السصنوية إالى موريتانيا.

ولد علي يدعو للهدوء من ڤاŸة ويؤوكد :

نعمل على إازالة التوتر داخل ال–ادية ا÷زائرية لرياضصات ذوي الحتياجات اÿاصصة

صص -رح وزي -ر الشص -ب -اب وال-ري-اضص-ة ال-ه-ادي
ولد علي ،أامسس ،بقاŸة ،أان الوزارة ‘ تواصصل
لزال-ة ال-ت-وت-ر»
لط-راف « إ
مسص -ت -م -ر م -ع ك-ل ا أ
داخل ال–ادية ا÷زائرية لرياضصات ذوي
الحتياجات اÿاصصة.
واع -ت-ب-ر ال-وزي-ر ف-ي تصص-ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى
ه -امشش إاشص -راف -ه ع -ل -ى ت-دشص-ي-ن وتسص-م-ي-ة دار
الشصباب الجديدة باسصم محمد هقهاق بوسصط
مدينة قالمة وذلك ضصمن زيارة تفقد قام بها
إالى هذه الو’ية أان اأ’وضصاع السصائدة داخل
ا’ت - -ح - -ادي - -ة ال - -ج - -زائ- -ري- -ة ل- -ري- -اضص- -ة ذوي
ا’حتياجات الخاصصة «مؤوسصفة» ،مشصيرا إالى أان
الوزارة في عمل مسصتمر مع كل من رئيسش
ا’ت-ح-ادي-ة وأاعضص-اء ال-م-ك-تب ال-ف-ي-درال-ي وك-ل
رياضصيي هذه الفئة.
وأاعرب ولد علي عن أامله في أان تكلل مسصاعي
ال - -وزارة ب - -ع- -ودة ال- -ه- -دوء وأاج- -واء ال- -ت- -آاخ- -ي
والتضصامن بين كل اأ’طراف الناشصطة  -كما
قال -في رياضصة ذوي ا’حتياجات الخاصصة،
مبرزا أان هذه الفئة من الرياضصيين شصرفت
اأ’لوان الوطنية ومثلت الجزائر أاحسصن تمثيل
في اأ’لعاب شصبه اأ’ولمبية والبطولة العالمية
ب -حصص -ول -ه -ا ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن ال-م-ي-دال-ي-ات

واأ’ل -ق -اب .ف -ي ن -فسش السص-ي-اق ،وف-ي م-ع-رضش
إاجابته عن سصؤوال أ’حد الصصحفيين حول تأاخر
ع -ق -د ال -ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة لÓ-ت-ح-ادي-ة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم اع-ت-ب-ر وزي-ر الشصباب
والرياضصة أانه «’ يوجد أاي تأاخير» ،مشصيرا إالى
أان ا’تحادية الجزائرية لديها كل الصصÓحيات
ف-ي ع-ق-د ج-م-ع-ي-ت-ه-ا ال-ع-ام-ة إال-ى «غاية نهاية
أافريل المقبل».
وجدد الوزير بالمناسصبة التذكير أان العمل جار
بصص -ف -ة ج -دي -ة ’سص -ت Ó-م م Ó-عب ك-رة ال-ق-دم

الكبرى نهاية السصنة الجارية  ،2018موضصحا
أان التنسصيق قائم بين المصصالح التقنية للوزارة
وك -ذا و’ي -ات وه -ران وت -ي -زي وزو وال -ج-زائ-ر
العاصصمة ’سصتÓم هذه المنشصآات الكبرى في
«اآ’جال المحددة».
وذكر ولد علي أان و’ية قالمة اسصتفادت من
 238ع-م-ل-ي-ة إان-ج-از م-راف-ق ري-اضصية وشصبانية
برسصم المخططات الخماسصية الثÓثة لرئيسش
الجمهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة بقيمة
مالية إاجمالية بـ  6مليار دج ،مما أاعطى -
حسص-ب-ه  -ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ل-ل-م-راف-ق ال-م-ف-ت-وحة
لفائدة الشصباب بهذه الو’ية.
وكان الوزير قد أاشصرف خÓل زيارته للو’ية
على وضصع حيز الخدمة لبيت الشصباب يتسصع لـ
 50سصريرا بقرية حمام أاو’د علي السصياحية
ال -ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ه-ي-ل-وي-وب-ول-يسش ،إاضص-اف-ة إال-ى
ت -دشص -ي-ن دار شص-ب-اب ج-دي-دة ب-ح-ي ب-وال-رواي-ح
سصليمان وسصط مدينة قالمة وكذا تدشصين بيت
شصباب جديد يتسصع لـ  50سصريرا بذات البلدية
كما حضصر مهرجانات رياضصية وشصبانية بكل
م -ن دار الشص -ب -اب ال -ع -ل -م -ي -ة صص -ال -ح ب-وب-ن-ي-در
وال -ح-ظ-ي-رة ال-م-ت-ع-ددة ال-ري-اضص-ات سص-وي-دان-ي
بوجمعة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسصجيل 1263حالة إاصصابة بفÒوسس البوحمرون
بوليتي الوادي وورقلة

كشصف مدير الوقاية وترقية الصصحة
ب - -وزارة الصص - -ح - -ة والسص - -ك - -ان وإاصصÓ- -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ال-دك-ت-ور ج-م-ال فوراري،
ع - -ن تسص - -ج - -ي- -ل  1263ح -ال -ة إاصص -اب-ة
ب-فÒوسس ال-ب-وح-م-رون ب-ولي-تي الوادي
وورقلة.

وأاوضصح الدكتور فورار في تصصريح لواج أامسش اأ’حد
أان النسصبة الكبيرة من هذه الحا’ت سصجلت على
مسصتوى مدينة الوادي حيث توفي ثÓثة أاطفال
رضصع وكهل يبلغ من العمر  50سصنة ،فيما شصهدت
و’ية ورقلة وفاة شصخصش يبلغ من العمر  26سصنة.
وحسصب نفسش المسصؤوولي فقد تم تلقيح  43أالف
طفل تتراوح أاعمارهم ما بين  6و 14سصنة بو’ية
ورقلة و 39أالف آاخرين بو’ية الوادي ،مشصيرا الى
أان العملية متواصصلة إالى غاية تلقيح أاكبر عدد
ممكن من اأ’طفال الذين لم يتلقوا اللقاح خÓل
حملتي مارسش  2017ويناير . 2018
وأاعلن بالمناسصبة أان وزارة الصصحة أاوفدت مجموعة
من المختصصين إالى هاتين الو’يتين بغية تقديم
الدعم الÓزم وتفادي «وضصعية وبائية خطيرة».
وأارج -ع ال -دك -ت -ور ف -ورار ظ-ه-ور ه-ذه ال-ح-ا’ت م-ن
الحصصبة إالى «عزوف المواطنين على تلقيح أابنائهم
خÓل الحملتين المذكورتين» ،مؤوكدا أان تسصجيل
خمسش حا’ت بمنطقة معينة يعتبر بمثابة «حالة
ط -وارئ ب -ال -نسص -ب -ة ل -لسص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة» ،داع-ي-ا
ال-م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ت-خ-ل-ف-وا عن المواعيد السصابقة
ل-ل-ت-وج-ه إال-ى م-ؤوسصسص-ات الصص-ح-ة ال-ج-واري-ة ل-ت-لقيح
أابنائهم.
وذك -ر ال -دك -ت -ور ف -ورار أان ال -غ Ó-ف ال -م -ال-ي ال-ذي
رصصدته الدولة في إاطار البرنامج المكمل للرزنامة
الوطنية للقاحات اأ’طفال ضصد الحصصبة والحصصبة
اأ’لمانية يمثل  6مÓيين أاورو من أاجل القضصاء
نهائيا على هذين الفيروسصين.
وعبر مدير الوقاية عن ارتياحه لقضصاء الجزائر
ع- -ل- -ى وب- -اء الشص- -ل- -ل خÓ- -ل السص -ن -وات ال -م -اضص -ي -ة
وال -ت-ي-ت-ان-وسش ل-دى اأ’ط-ف-ال ح-دي-ث-ي ال-و’دة وذلك
باعتراف من المنظمة العالمية للصصحة وسصعيها في
إاطار ذات الديناميكية إالى «القضصاء على الحصصبة
والحصصبة ا’لمانية».
يذكر أان حملة التلقيح التي نظمت بالتنسصيق بين
وزارتي التربية الوطنية والصصحة والسصكان وإاصصÓح
ال-مسص-تشص-ف-ي-ات داخ-ل ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-رب-وية خÓل
مارسش  2017واسصتهداف حوالي  7مÓيين طفل
ت -ت-راوح أاع-م-اره-م ب-ي-ن  6و ،14ل -م ت-ل-ق اسص-ت-ج-اب-ة
واسصعة من طرف أاولياء التÓميذ بسصبب الضصجة
اإ’ع Ó-م -ي -ة ال -ت-ي أاح-دث-ت-ه-ا ب-عضش اأ’وسص-اط ح-ول
سصÓمة اللقاحات ومنبع اسصتيرادها.
واح-ت-رام-ا ل-ل-ب-رن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ق-اح-ات اأ’ط-ف-ال
اضصطرت وزارة الصصحة إالى تنظيم حملة اسصتدراك
م- -ا ب -ي -ن  25ديسص-م-ب-ر  2017و 7ي-ن-اي-ر 2018
بمؤوسصسصات الصصحة لكنها لم تمسش إا’ نسصبة 45
بالمائة من اأ’طفال المسصتهدفين.

 10عيادات متنقلة للتكفل بحالت
اإلصصابة با◊صصبة بالقرى النائية واŸناطق
اŸعزولة

تم اسصتحداث بو’ية الوادي عشصر ( )10عيادات
متنقلة لفائدة البدو الرحل للتكفل بحا’ت اإ’صصابة
بمرضش الحصصبة بالقرى النائية والمناطق المعزولة
لوضصع حد ’نتشصار هذا الداء الذي خلف إالى حد
اآ’ن  643حالة حسصب حصصيلة لمصصالح الصصحة.
وكشصف والي الوادي عبد القادر بن سصعيد عقب
زيارته إ’حدى بؤور الوباء بقرية الربابة ( 10كلم عن
بلدية العقلة) عن تشصكيل خلية أازمة تضصم مختلف
ال-ه-ي-ئ-ات اإ’داري-ة وال-م-ؤوسصسص-ات ال-ع-مومية مهمتها
المتابعة اليومية لهذا المرضش المعدي وإانشصاء 10
عيادات متنقلة للتكفل بحا’ت اإ’صصابة بالحصصبة
بالقرى النائية والمناطق المعزولة.
وتم تسصجيل ما ’ يقل عن  643حالة لداء الحصصبة
من بينها أاربع ( )4وفيات على مسصتوى أاقاليم 25
ب -ل -دي -ة ع -ب -ر ت -راب و’ي -ة ال-وادي حسص-ب-م-ا أاف-ادت
مصصلحة الوقاية بمديرية الصصحة والسصكان وإاصصÓح
المسصتشصفيات على ضصوء حصصيلة ضصبطت إالى غاية
اآ’ن.
وأاك- -دت اأ’رب- -ع ( )4وف- -ي -ات ث Ó-ث -ة ( )3م -ن -ه-ا ف-ي
أاوسصاط اأ’طفال اأ’قل من  11شصهرا وحالة في
الثÓثينيات من العمر نتائج التحاليل المخبرية بعد
إاصصابتهم بفيروسش داء الحصصبة ،حيث أان  80بالمائة
من حا’ت اإ’صصابة مسصجلة في فئة اأ’طفال اأ’قل
م -ن خ -مسش سص -ن -وات ك -م -ا أاوضص -ح رئ -يسش مصص-ل-ح-ة
الوقاية كمال ضصيف.
وأاشص - -ار ذات ال- -مسص- -ؤوول إال- -ى أان ه- -ن- -اك  48حالة
اسصتشصفائية ’ تزال تخضصع إالى المراقبة الطبية
ال -مسص -ت -م-رة م-ن ط-رف أاخصص-ائ-ي-ي-ن ف-ي اأ’م-راضش
ال -م-ع-دي-ة م-ن-ه-ا إاح-دى عشص-رة ( )11ح -ال-ة ل-ل-ك-ب-ار
بمصصلحة اأ’مراضش المعدية بالمؤوسصسصة العمومية
Óطفال
ا’سصتشصفائية بن عمر الجيÓني و  37حالة ل أ
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى مصص- -ل- -ح- -ة اأ’م- -راضش ال -م -ع -دي -ة
المسصتحدثة مؤوخرا بالمؤوسصسصة ا’سصتشصفائية ا’أم
والطفل بشصير بالناصصر ولم يسصجل دخول أاي حالة
إالى مصصلحة العناية الطبية المركزة.
وأاشص -ار رئ -يسش مصص -ل -ح -ة ال-وق-اي-ة إال-ى أان-ه ك-إاج-راء
وقائي يهدف أاسصاسصا إالى عزل هذا الوباء وحصصر
بؤور انتشصاره تم إاطÓق حملة اسصتدراكية للوقاية
شصملت إالى غاية اليوم الثامن من انطÓقها تلقيح
 32.961عبر مختلف المراكز الصصحية على مسصتوى
بلديات الو’ية الثÓثين.
وأاكد المسصؤوول نفسصه أان هذه الحملة تأاتي في إاطار
Óج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-ي
ال -ت -جسص -ي -د ال-م-ي-دان-ي ل -إ
ات - -خ - -ذت - -ه- -ا وزارة الصص- -ح- -ة والسص- -ك- -ان وإاصصÓ- -ح
المسصتشصفيات كآالية للحد من انتشصار هذا المرضش
الوبائي ومحاولة جادة ’سصتدراك ما نسصبته 63
بالمائة من اأ’فراد الذين لم يسصتجيبوا لحمÓت
التلقيح التي أاطلقتها المصصالح الصصحية في الوسصط
المدرسصي السصنة المنقضصية.

ل–اد بسصطيف
خÓل تنشصطيها Œمعا جهويا ŸناضصÓت ا إ

حفصصي  :ا◊فاظ على األمن والسصتقرار ‘ البÓد «–دي نرفعه جميعا»

أاك - -دت األم - -ي- -ن- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل–Ó- -اد
ال -وط -ن -ي ل -ل -نسص -اء ا÷زائ -ري-ات ن-وري-ة
ح -فصص -ي ،أامسس ،بسص -ط -ي -ف ،أان ا◊ف-اظ
ع - -ل - -ى األم - -ن والسص- -ت- -ق- -رار و–ق- -ي- -ق
التنمية ‘ البÓد «–د نرفعه جميعا’’.

وأاوضص -حت ح -فصص -ي خ Ó-ل ت -نشص -ي-ط-ه-ا ل-ت-ج-م-ع
ج -ه -وي ل -م -ن-اضصÓ-ت ا’ت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-ل-نسص-اء
ال -ج -زائ -ري -ات ل -و’ي -ات شص -رق ال-بÓ-د ب-ال-ق-اع-ة
المتعددة الرياضصات للمركب الرياضصي  8ماي
 1945بمناسصبة ا’حتفاء باليوم العالمي للمرأاة
( 8م -ارسش) أان ال-نسص-اء ال-ج-زائ-ري-ات م-ج-ن-دات
للحفاظ على اأ’من وا’سصتقرار وتحقيق التنمية
الشص -ام -ل -ة ال-مسص-ت-دام-ة وال-مسص-اه-م-ة ف-ي ت-ن-وي-ع
ا’ق- -تصص- -اد ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -خ- -روج م- -ن ت- -ب- -ع -ي -ة
ال-م-ح-روق-ات ،م-ع-ت-ب-رة أان ه-ذا ال-ت-ح-دي «يجب
رفعه من طرف الجميع».
واع -ت -ب -رت ف -ي ذات السص -ي -اق أان ال -م -ن -ت -خ -ب-ات
المحليات يسصتطعن رفع هذا التحدي من خÓل
ال-مسص-اه-م-ة ف-ي دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
المعول عليها كثيرا لبناء اقتصصاد وطني قوي،
مشصيرة إالى أان «المرأاة الجزائرية برهنت في
ا’سصتحقاقات ا’نتخابية اأ’خيرة عن جدارتها
والتزامها واسصتعدادها في خدمة المواطن».
واعتبرت اأ’مينة العامة لÓتحاد الوطني للنسصاء
الجزائريات أانه «’ يمكن الحديث عن تنويع

ا’ق -تصص -اد ال-وط-ن-ي وع-ن ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى اأ’م-ن
وا’سص-ت-ق-رار ب-دون ال-تضص-ام-ن وال-وح-دة الوطنية
التي كانت السصÓح القوي في مواجهة ا’سصتعمار
وأاعداء الوطن».
كما دعت نفسش المسصؤوولة التنظيمات النقابية
إالى وضصع المصصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار،
مشص -ي -دة ف-ي ه-ذا السص-ي-اق بـ «ال-م-ع-ل-م-ي-ن ال-ذي-ن
التحقوا بالمدارسش واختاروا الحوار كأاسصلوب
حضصاري لحل القضصايا المطروحة».
وذكرت نورية حفصصي في هذا السصياق بمقولة
فقيد الجزائر النقابي عبد الحق بن حمودة في
ندوة الوفاق سصنة  ’« : 1994بيت و ’ سصقف و ’
ديمقراطية و’ حرية و ’ هوية و’ سصيادة و’
تاريخ إا’ في ظل هذا الوطن الذي نحيا فيه
ويحيا فينا».
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قصصد إعادة تأاهيله

ﬂيم الششباب Ãيلة بحاجة إا ¤أازيد من مليار سشنتيم
كشص-ف م-دي-ر إلشص-ب-اب وإل-ري-اضص-ة ل-ولية
م -ي -ل -ة ،ع -ن ح -اج -ة مشص-روع ﬂي-م إلشص-ب-اب
إل- -ذي  ⁄ي -دخ -ل إÿدم -ة ب -ع -د م -ن -ذ سص -ن -ة
 ،2011لغلف ما‹ يقدر Ãليار و 300مليون
سص-ن-ت-ي-م ل-ل-ت-ك-ف-ل بالنقائصس إŸسصجلة ،وإزإلة
لضص - -رإر إل - -ت - -ي ◊قت ب - -ب - -عضس أإج - -زإئ- -ه،
إ أ
لع-ادة إلع-ت-ب-ار ل-ه ،وت-أاه-ي-ل-ه ل-وضص-ع-ه ‘
و إ
إÿدمة.

شص -ب -ك -ات ق -اع -دي -ة ‘ م -ق -دم-ت-ه-ا شص-ب-ك-ة أل-ط-اق-ة
ألكهربائية ،وأÙول أÿاصس بها ،وكذأ شصبكة غاز
أŸدينة ألتي كانت كل منطقة مارشصو تفتقدها قبل
سص -ن -ة ب -اإلضص -اف -ة إأ ¤ب -ق -اء أŸسص-لك أŸؤودي ل-ه-ذأ
أŸرفق من دون تهيئة وهي ألنقائصس ألتي أخذت
مؤوخرأ بع Úألعتبار و” ألتكفل ببعضصها ،حيث
Œري حاليا عملية ربط ألهيكل ألشصبا Êبالطاقة
ألكهربائية فيما تبقى أŸناقصصة أÿاصصة بإايصصال

ألغاز دوما غ› Òدية ،وسصيتم Œديد أإلعÓن
عنها ،حسصب ‡ثل شصركة توزيع ألكهرباء وألغاز
Ãيلة خÓل أأليام ألقادمة.
ﬂيم ألشصباب ألذي يضصم ﬂتلف أألجنحة ألتي
ت -وف -ر مسص -ت -ل -زم -ات أإلق-ام-ة م-ن إأط-ع-ام ،وم-ب-يت،
أسصتفاد من رخصصة برنامج تقدر بـ  12مليار سصنتيم،
أسصتهلكت ‘ إأ‚از ﬂتلف أألجنحة وŒهيزها
وإأ‚از ألتهيئة وأÙيط أÿارجي.

عقب إسصقاط أإسصمائهم من قوإئم إŸسصتفيدين

طالبو إاعانة ““األفنبوسس““ يحتجون بتمÔاسشت
ط - -الب عشص- -رإت إŸوظ- -ف Úم- -ن ﬂت- -ل- -ف
له -ق -ار ،بضص -رورة
إŸسص- -ت- -وي- -ات ب -ع -اصص -م -ة إ أ
إل-ت-دخ-ل إل-ع-اج-ل وإي-ج-اد ح-ل ل-وضص-ع-ي-تهم،
لعانة إŸقدمة
لسصتفادة من إ إ
فيما يخصس إ إ
م - -ن ط - -رف إلصص - -ن- -دوق إل- -وط- -ن- -ي Ÿع- -ادل- -ة
لج-رإء
لج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل-ع-م-ال إ أ
إÿدم -ات إ إ
إŸقدرة بـ  500أإلف دينار جزإئري ،من أإجل
إ“ام ب -ن -اء سص -ك -ن-ات-ه-م ،وه-ذإ حسص-ب-ه-م رغ-م
إسص -ت -ي -ف-ائ-ه-م ÷م-ي-ع إلشص-روط ،وخضص-وع-ه-م
للمعاينة من طرف مكاتب إلدرإسصات إŸكلفة
ب -ذلك ،ل -ي -ت -ف -اج -أاوإ ب -إاسص-ق-اط أإسص-م-ائ-ه-م م-ن
إل-ق-ائ-م-ة إŸع-ل-ن ع-ن-ه-ا إلشص-ه-ر إŸنصصرم ،وهذإ
دون تقد Ëأإي تÈيرإت مقنعة توضصح لهم
خلفية إقصصائهم.
أكد بابة موسصى ‡ثل أŸوظف ÚأŸقصص‘ Ú
حديثه ““للشصعب““ عن إأسصتياء ما يقارب  420موظف
من ألطريقة ألتي ” بها إأسصقاط أسصمائهم من أصصل
 801ملف مودعة لدى ألصصندوق ،رغم إأسصتيفائهم

÷م -ي-ع ألشص-روط أل-ق-ان-ون-ي-ة خ-اصص-ة أن-ه-م خضص-ع-وأ
للمعاينة ألتي تلت تقد ËأŸلفات ،وألشصروع ‘ بناء
ألسصكنات ،ودفع حقوق أŸعاينة Ÿكاتب ألدرأسصة،
ألتي ترأوحت ب 6 Úآألف ،و 18ألف دينار.
وحسصب بابة فإانه رغم عدم خضصوع من سصبقوهم
Ÿث -ل ه -ذه أŸع-اي-ن-ة ،وأسص-ت-ف-ادت-ه-م بشص-ك-ل ع-ادي،
ليتفاجأاوأ بإاسصقاط أسصمائهم من ألقائمة أŸعلن
عنها ألتي تضصمنت  387مسصتفيد ‘ ،ح ” Úإأقصصاء
أآلخرين دون تقد Ëأي توضصيح‡ ،ا أضصطرهم
لتقد Ëبيان أحتجاج ‘ وقت سصابق وألذي تلقت
““ألشصعب““ نسصخة منه.
من جهته ،أوضصح صصالح حمادين أحد أŸقصص،Ú
أنه ” إأيدأع ملفاتهم منذ  2015بشصكل عادي ودون
أي عرأقيل ،إأل أن ألقائم Úعلى ألصصندوق كانوأ ‘
ك -ل م -رة ي -ق -دم -ون وع -ودأ ب -تسص -وي -ة وضص -ع -ي -ت -ه-م،
ليتفاجأاوأ بخلو ألقائمة أألخÒة من أسصمائهم دون
تقد Ëأي مÈرأت مقنعة ،وأختÓقهم لشصروط ⁄
يتم إأبÓغهم بها عند إأيدأع أŸلفات.

ت-وق-فت إ◊رك-ة إŸروري-ة م-ن-ذ إلسص-اعات
لو ،¤صص - -ب - -ي - -ح - -ة أإمسس ،ع - -ل- -ى مسص- -ت- -وى
إ أ
إلطريق Úإلوطني ،09 ،Úو ،26بسصبب إقدإم
بعضس إŸوإطن Úعلى غلقهما “اما ‘ وجه
إ◊ركة ،تعبÒإ منهم عن تذمرهم من عدم
إسص -ت -ج -اب -ة ،إلسص -ل -ط -ات إÙل -ي -ة وإل -ولئ -ي-ة
ل-ل-وع-ود إزإء م-ط-ال-ب-ه-م إŸقّ-دمة منذ سصنوإت
خ-لت ،وإŸت-م-ث-ل ‘ إŸط-ال-ب-ة ب-ال-ربط بشصبكة
غ -از إŸدي -ن-ة ونشص-ر ق-وإئ-م إŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
إلسصكنات إلجتماعية.

أضصاف بابة موسصى ‘ سصياق متصصل ،أنه ”
ألج -ت -م -اع ب -ه-م م-ن ط-رف ‡ث-ل-ي ألصص-ن-دوق ف-رع
ورقلة بتاريخ  ،2018 /02 /13أين ” تقد Ëوعود
باإلفرأج عن قائمة أخرى للمسصتفيدين مع نهاية
ألشصهر أŸنصصرم إأل أنه  ⁄يتم أإلعÓن عنها إأ¤
حد ألسصاعة‡ ،ا أثار إأسصتيائهم وتذمرهم ،خاصصة
بعد عدم تقد Ëأي توضصيح لتأاخ ÒأإلعÓن عن
ألقائمة ألتي وعدوأ بها .وإأضصطرهم لتقد Ëطلب
م -ق -اب -ل -ة م -ع أل -ق-ائ-م أألول ع-ل-ى أل-ولي-ة م-ن أج-ل
أإلسص -ت -م -اع لنشص -غ-ال-ه-م وإأنصص-اف-ه-م ‘ أق-رب وقت
Óتصصال
‡كن ،كون أŸمثلية ‘ كل مرة توجههم ل إ
بالفرع أ÷هوي ورقلة.
وي- -ذك- -ر أن ““ألشص- -عب““ ت- -ن- -ق -لت ‘ وقت سص -اب -ق
Ÿمثلية ألصصندوق بعاصصمة أألهقار للوقوف على
وضص -ع -ي -ة أÙت -ج ،Úأي -ن أك -د أح -د أŸوظ-ف Úأن
أŸمثلية غﬂ Òولة بإاعطاء أي تصصريح ،كونها
تابعة للفرع أ÷هوي ورقلة.
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ضشرورة اŸرافقة لتنمية ملكات الÎبية الداخلية لأÓبناء

Óسص Ó-ك أÿاصص -ة ب -إادأرة ألشص -ؤوون
ل - -أ
أل- -دي- -ن- -ي- -ة وأألوق -اف ب -ال -ولي -ة ،إأ¤
أل -ت -ع -ري -ف ب -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات وسص-ائ-ل
ألتصص- -ال ،وإأ ¤أألب- -ع- -اد أل- -ن- -فسص- -ي -ة
Óلعاب أإللكÎونية ،أين أكد أألسصتاذ
ل أ
ﬁمد خÓيفية على مسصايرة أإلبن
وم Ó-ع -ب -ت -ه إأ ¤ح Úيصص -ب-ح رأشص-دأ،
وعدم تركه لوحده معزول ‡ا يجعله

كّون أإزيد من  120جمعية على إŸسصتوى إلوطني

اŸركز الوطني لÎقية قدرات اÛتمع
اŸد ÊيÈز نششاطه بعاصشمة األهقار

أبرز أŸركز ألوطني لÎقية قدرأت أÛتمع أŸد Êبعاصصمة أألهقار،
صصباح أمسس ،ألدور وألنشصاط ألذي يقوم به على أŸسصتوى ألوطني ،من أجل
تنمية قدرأت أ÷معيات ألناشصطة ‘ جميع أÛالت ،من خÓل ألتأاط ÒعÈ
دورأت تكوينية يؤوطرهاﬂ ،تصصون ناشصطون باŸركز ‘ ،خطوة لÎقية أ◊ركة
أ÷معوية وتطوير نشصاطها÷ ،علها عنصصرأ بارزأ يعول عليه ‘ أŸسصتقبل،
إلعطاء أإلضصافة أŸرجوة ‘ جميع أÛالت أŸرتبطة باÛتمع ككل.
نظم أŸركز ألوطني ألتابع للجمعية ألوطنية ألشصاي أألخضصر لÎقية ألصصحة
وأŸسصاعدأت أإلنسصانية خÓل ألسصنة أŸنصصرمة ،حسصب ما كشصف عنه رئيسصه
ألدكتور ﬁمد قمامة 8 ،دورأت تكوينية Ãختلف وليات ألوطن ،إأسصتفادت
منها أزيد من  120جمعية ناشصطة ‘ ميادين عدة ،يتم فيها ألÎكيز على كيفية
نشصاط أ÷معيات وتسصيÒها من أ÷انب أŸا‹ وألطرق أأل‚ع إلسصتمرأرية
أحسصن ،وهذأ –ت إأشصرأف ﬂتصص Úمن أŸركز ،بحيث يتم ألتكفل من طرفه
بتنظيم هذه ألدورأت ‘ ﬂتلف وليات ألوطن.
أ÷دير بالذكر أن جمعية ألشصاي أألخضصر ألتي أصصبحت وطنية بحلول سصنة
 ،2016تعت Èأ÷معية ألوطنية ألوحيدة على أŸسصتوى ألوطني أŸتوأجد مقرها
خ -ارج أل-ع-اصص-م-ة ،ت-نشص-ط ‘ ›ال ت-رق-ي-ة ألصص-ح-ة وأŸسص-اع-دأت أإلنسص-ان-ي-ة،
وألتكفل ألصصحي بالÓجئ ،Úأين أصصبحت أ÷معية ألوحيدة على أŸسصتوى
ألوطني ألتي أبرمت معها هيئة أأل· أŸتحدة إأتفاقية للتكفل بالÓجئ ،Úكما
تنشصط ‘ ›ال مكافحة ألسصيدأ وأıدرأت.
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ي-نشص-غ-ل ب-األل-ع-اب أإلل-كÎون-ي-ة ،ومنه
أإلدمان عليها ،إأ ¤ألوصصول إأ ¤أآلثار
ألتي تؤودي به إأ ¤ما ل –مد عقباه.
‘ نفسس ألسصياق ،أضصاف أألسصتاذ

أق -دم ،أمسس ،سص -ك-ان ب-ل-دي-ة أوق-اسس ع-ل-ى غ-ل-ق
ألطريق ألوطني رقم  09ألرأبط ب Úوليتي بجاية
وسص-ط-ي-ف ،وذلك ب-اسص-ت-ع-م-ال أ◊ج-ارة وأل-ع-جÓ-ت
أŸط-اط-ي-ة م-ن-ذ ألسص-اع-ة ألسص-ادسص-ة صص-ب-اح-ا ،ع-ل-ى
مسصتوى نفق أوقاسس ،وهذأ أحتجاجا على تأاخر
مشصروع ألربط بشصبكة ألغاز أŸدينة ،حيث طالبوأ
ألسصلطات أÙلية بالسصتجابة لنشصغالهم ‘ أقرب
أآلجال.
وحسصب أح - -د أÙت - -ج ،Úج - -اء أل - -ل- -ج- -وء إأ¤
ألح-ت-ج-اج ب-ه-ذه أل-ك-ي-ف-ي-ة ب-ع-د ع-دم وفاء أ÷هات
ألوصصية ،بالوعود أŸقدمة للسصكان ،وأŸتمثلة ‘
–سص Úظروفهم أŸعيشصية بربط سصكناتهم بشصبكة
غاز أŸدينة ،كونهم يعيشصون ظروفا صصعبة منذ
سص -ن -وأت ح -يث ك -ل -م -ا ح ّ-ل فصص -ل ألشص-ت-اء ،ي-ج-دون

صصعوبة ‘ أقتناء قارورأت غاز ألبوتان.
ومن جهتهم ،أقدم سصكان سصيدي عيشس ،على
غلق ألطريق ألوطني رقم  26ألرأبط ب Úوليتي
ب -ج -اي -ة وأ÷زأئ -ر ،أح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ع-دم ت-وزي-ع
ألسص-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ،وأل-ت-ي أن-ت-ظ-روه-ا ط-ويÓ
ب -ال -رغ -م م -ن أل -وع-ود أل-ت-ي  ⁄ت-ر أل-ن-ور ،و‘ ه-ذأ
ألصصدد أكد ‡ثلو ألسصكان أن ألظروف أ◊الية ⁄
تسصاعدهم على ألسصتقرأر ،ويأاملون ‘ إأيجاد آأذأن
صصاغية تضصع حّدأ Ÿعاناتهم أليومية.
ووج -د سص -ائ-ق-و ألسص-ي-ارأت وأŸرك-ب-ات أن-فسص-ه-م
ع -ال -ق Úع -ل -ى مسص -ت -وى أل-ط-رق ،بسص-بب ألخ-ت-ن-اق
أŸروري أل - - -ذي ن - - -ت - - -ج ع - - -ن ه- - -ات Úأ◊رك- - -تÚ
ألح-ت-ج-اج-ي-ت ،Úح-يث  ⁄ي-ت-م-ك-ن أŸوأط-ن-ون م-ن
ألل -ت -ح -اق ب -وج-ه-ات-ه-م ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى ضص-رورة أن
ت -رأع -ى أأله -م -ي -ة ع -ل -ى أŸسص -ت -وي Úألق -تصص -ادي
وألسص-ي-اح-ي ،وخ-اصص-ة أإلنسص-ا ،Êوأل-ت-ح-رك سص-ري-عا
إليجاد حلول معقولة تضصمن تنقلهم دون مشصاكل
تذكر.
و‘ ن -فسس ألسص -ي -اق أك -د ح -دأد وم -ه -ن -ي رئ-يسس
أÛلسس ألولئي ،لـ ““ألشصعب““ ،أن أŸشصاكل ل –ل
ب -ه -ذه أل -ط -ري -ق-ة غ Òأ◊ضص-اري-ة ،ح-يث أن أب-وأب
أÛلسس م -ف -ت -وح -ة ل -ط-رح أنشص-غ-الت أŸوأط-ن،Ú
وع - -ل - -ي - -ه - -م ألب- -ت- -ع- -اد ع- -ن ه- -ذه أألشص- -ك- -ال م- -ن
ألح-ت-ج-اج-ات خ-اصص-ة أن-ه-ا تضص-ر ك-ثÒأ ب-ال-ت-ن-م-ية،
مضصيفا أن أŸطالب مشصروعة إأل أن حلولها تتم عن
طريق أنتهاج أسصلوب أ◊وأر.

مدير إلÎبية أإكد أإن إ◊لول سصيتم إيجادها حسصب وضصعية كل مؤوسصسصة

لهقار
للكÎونية ﬁور يوم درإسصي بعاصصمة إ أ
للعاب إ إ
إ أ

لسصاتذة
أإجمع ›موعة من إ أ
وإıتصصون ،ضصمن فعاليات يوم
درإسص -ي ” ف-ي-ه تسص-ل-ي-ط إلضص-وء
لل - - -ع- - -اب
ع - - -ل - - -ى م - - -وضص - - -وع ““إ أ
لل-كÎون-ي-ة ن-ظ-رة ع-ن كثب““،
إ إ
ع-ل-ى ضص-رورة إŸرإف-ق-ة ل-ت-ن-م-ي-ة
م- -ل- -ك- -ات إلÎب- -ي- -ة إل- -دإخ- -ل -ي -ة
لب -ن -اء ،ع -وضس إŸرإق-ب-ة إل-ت-ي
ل -أ
تصصعب ‘ إلوقت إلذي أإصصبحت
إلشص -ب -ك -ة إل -ع -ن -ك -ب-وت-ي-ة ت-ع-رف
إن- -تشص- -ارإ ك- -بÒإ ،وإسص- -ت- -خ- -دإم -ا
لدمان
ق-ي-اسص-ي-ا ل-ل-ت-ك-ن-ولوجيا وإ إ
ع -ل -ي -ه -ا ،خ -اصص -ة ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق
لل -كÎون -ي -ة إل -ت -ي
لل -ع -اب إ إ
ب- -ا أ
تشص- -ك- -ل خ- -ط- -رإ ي- -ه- -دد أإج- -ي -ال
إŸسصتقبل.
ت - -ط - -رق أŸشص - -ارك - -ون ب - -ق - -اع- -ة
مدأولت أÛلسس ألشصعبي ألولئي،
من خÓل مدأخÓتهم ألتي أثروأ بها
نقاشس ألفعالية أŸنظمة من طرف
أŸعهد ألوطني للتكوين أŸتخصصصس
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بجاية :بن النوي توهامي

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

وأكد ﬁدثنا أن هذأ أŸرفق سصيدخل أÿدمة
ألفعلية خÓل شصهر مارسس أ÷اري ،حال ألنتهاء
من عملية ألربط بالكهرباء ألتي سصتمكن من توفÒ
ألتدفئة ‘ ،أنتظار ألتمكن من ألربط بشصبكة ألغاز،
أما عن ألعنصصر ألبشصري أŸسصخر لتشصغيل أŸرفق
سص -ي -ك -ون ب -اسص -ت-غÓ-ل أل-ف-ائضس أŸوج-ود ح-ال-ي-ا ‘
أŸؤوسصسصات ألشصبابية أألخرى.
و ⁄ي -دخ -ل ه -ذأ أل -ه -ي -ك -ل ألشص-ب-ا Êأل-ذي أ‚ز
Ãنطقة مارشصو بأاعا‹ ميلة ،أÿدمة لفتقاره إأ¤

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

ألعدد
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بن ﬂلوف ﬁمد ضصمن تدخله ألذي
سص- -ل- -ط ف- -ي -ه ألضص -وء ع -ل -ى أألل -ع -اب
أإلل-كÎون-ي-ة وأث-ره-ا ع-ل-ى سص-ل-وك-يات
أÛت- -م- -ع ،ع- -ل- -ى ضص- -رورة إأع- -ط- -اء
أألول-ي-اء أألول-وي-ة ب-ع-د أن-ت-ه-اء أوقات
Óسص-رة ،وم-رأف-ق-ة أألب-ن-اء
ع -م -ل -ه -م ل -أ
خاصصة وأننا نعيشس ‘ ›تمع جديد
Ãقومات جديدة ،لذلك ل بد من
تطوير أألسصاليب Ÿوأجهة ألتحديات
أ÷ديدة ألتي لن تكون إأل باŸرأفقة.
ه -ذأ وع -رف أل -ي -وم أل -درأسص -ي أل-ذي
م- -ي- -زه حضص- -ور أألول -ي -اء وأألط -ف -ال،
نقاشصا و›موعة من ألتسصاؤولت ألتي
أجاب عنها أألسصاتذة ‘ كل ما يتعلق
ب-األل-ع-اب أإلل-كÎون-ي-ة وآأث-اره-ا ع-ل-ى
ألفرد وأÛتمع.

“Ôاسستﬁ :مد.صص

تÓميذ ثانويات برج بوعريريج ‘ مسشÒة للمطالبة
بإالغاء اإلمتحانات
خرج إلعشصرإت من تلميذ ثانويات مدينة
ب -رج ب -وع-ري-ري-ج ‘ ،مسصÒة إح-ت-ج-اج-ي-ة عÈ
شص -وإرع إŸدي -ن -ة وت -وج -ه -وإ إ ¤م -ق-ر م-دي-ري-ة
إلÎبية للمطالبة بإالغاء إلفصصل وإلمتحانات،
ك-م-ا ط-ال-ب-وإ ب-ال-ع-ت-بة بالنسصبة للطلبة إŸقبلÚ
على شصهادة إلبكالوريا.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

ألطلبة أÙتجون خرجوأ أفوأجا من ثانوياتهم ثم
Œمعوأ وقاموأ باŸشصي ‘ مسصÒة سصلمية رأفقتها
مصصالح أألمن من ثانوية ألسصعيد زروقي إأ ¤غاية
مديرية ألÎبية ،وع Èألطلبة عن تذمرهم وتخوفهم
من مصص Òقالوأ إأنه ›هول جرأء ألتأاخر ألكب Òألذي
تسصبب فيه أإلضصرأب أألخ ‘ Òقطاع ألÎبية.
وأتهم ألتÓميذ أألسصاتذة بالعشصوأئية ‘ ألتدريسس
وأعتماد أ◊شصو وأإلمÓء أŸباشصر بدل شصرح ألدروسس
ك -م -ا أسص -ت -غ -رب -وأ ب -ر›ة ألم -ت -ح -ان-ات أمسس أألح-د
مباشصرة بعد دخول أألسصاتذة من إأضصرأبهم ،ويطالب
أÙتجون ‘ ألسصنت Úأألو ¤وألثانية ثانوي بإالغاء
ألفصصل وألمتحانات ،فيما يطالب طلبة ألسصنة ألثالثة
ثانوي بإاقرأر ألعتبة ‘ إأمتحان ألبكالوريا.
من جهته ،مدير ألÎبية أكد أنه من غ ÒأŸمكن
إألغاء أإلمتحانات وألفصصل ‘ ح Úأمر بتأاجيلها مع
منح إأدأرة كل مؤوسصسصة حرية تقرير تاريخ أإلمتحان
بعد ألتشصاور مع أألسصاتذة وأولياء ألتÓميذ وألتÓميذ،
ألن كل مؤوسصسصة تختلف ‘ وضصعيتها عن مؤوسصسصة
أخرى.
ودعا مدير ألÎبية ألتÓميذ إأ ¤ألهدوء وألتعقل
وألسص- -ت- -م -اع إأ ¤ت -وج -ي -ه -ات م -دي -ري م -ؤوسصسص -ات -ه -م
وأسصاتذتهم وأوليائهم لتفادي تضصييع ألوقت وإأيجاد
ح- -ل- -ول ‘ ج- -و ه- -ادئ ب- -ع- -ي- -د ع- -ن أإلح- -ت- -ج -اج -ات
وأŸسصÒأت وألشصارع ،هذأ وبعد لقاء مدير ألÎبية
Ãج -م -وع -ة م-ن أل-تÓ-م-ي-ذ ‘ ق-اع-ة أÙاضص-رأت ”
ألتحدث إأليهم قبل أن يتفرق ألتÓميذ بعد حوأ‹ 03
سصاعات من أإلحتجاج.

 ...وأاصشحاب حافÓت النقل ا◊ضشري
يدخلون ‘ إاضشراب
أحتج سصائقوأ حافÓت ألنقل أ◊ضصري Ãدينة برج
ب -وع -ري -ري -ج ،أمسس ،ب -ال -دخ-ول ‘ إأضص-رأب ب-ع-د رك-ن
ح -اف Ó-ت -ه-م ع-ل-ى ح-اف-ة ألشص-ارع أل-رئ-يسص-ي ب-اŸدي-ن-ة
أمتدأدأ من ثانوية ألسصعيد زروقي إأ ¤غاية موقف
أ◊افÓت بحي عبد أŸؤومن.
وط -الب أÙت -ج -ون ب -ت -ن -ظ -ي -م وت -رت -يب م -وأق-ف
أ◊افÓت ألتي –ولت إأ ¤فوضصى على حد تعبÒهم
جرأء ألتوقف ألعشصوأئي للسصيارأت وهو ما يرغمهم
على أÿروج من موأقفهم أıصصصصة لهم أو ألتوقف
‘ ألوضصعية ألثانية ما يتسصبب ‘ سصحب وثائقهم من
طرف ألشصرطة.
ورفع أÙتجون طلبا بضصرورة تسصريع إأجرأءأت
م- -ن- -ح أل- -رخصس أÿاصص- -ة ب- -ال- -رحÓ- -ت إأ ¤أألم -اك -ن
ألسصياحية وأ◊مامات أŸعدنية ،حيث أتهموأ مديرية
ألنقل بالتماطل ‘ منح تلك ألرخصس ما يتسصبب ‘
إألغاء ألرحÓت أ›ÈŸة.
أكد مدير ألنقل عمار لعور ألذي تنقل إأ ¤مكان
ألحتجاج أن مطلب تنظيم أŸوأقف مطلب شصرعي
مطمئنا ألناقل Úأنه سصيتم ألتكفل به وإأنهاء أŸشصاكل
ن -ه -ائ -ي -ا ب -ع -د دخ -ول أÙط -ة ألÈي-ة أ÷دي-دة ح-ي-ز
أÿدمة قريبا وتطبيق ﬂطط ألنقل وألسص Òأ÷ديد
باŸدينة مع –ديد أŸوأقف ووضصع ألÓفتات.
ووعد مدير ألنقل بالسصعي وألتنسصيق مع مصصالح
أألمن إلخÓء أŸوأقف من ألسصيارأت للسصماح بركن
أ◊اف Ó-ت ب -أاري -ح -ي -ة ،ك-م-ا أك-د أن رخصس أل-رحÓ-ت
أÿاصصة “نح ‘ وقتها ألقانو Êنافيا أن يكون هناك
Óجرأءأت.
“اطل أو تعقيد ل إ
هذأ ودعا مدير ألنقل ألناقل Úأثناء توأجده معهم
إأ ¤إأنهاء أإلضصرأب وألعودة إأ ¤ألعمل وتعي‡ ÚثلÚ
عنهم للجلوسس إأ ¤طاولة حوأر ودرأسصة كل أŸشصاكل
بهدوء وترو وألتعاون على إأيجاد حلول لها.

لسصعاف إلسصريع
إ◊ماية إŸدنية بوهرإن تسصتفيد من  8درإجات نارية ل إ

الضشغط على ششريط التوقف السشتعجا‹ يرهن حياة الضشحايا
ط -الب ع -دد م -ن إل -ع -ام-ل› ‘ Úال
إل - -ط - -وإرئ ،بضص - -رورة نشص - -ر ث - -ق- -اف- -ة
لسص- -ع- -اف
إل - -ت - -ع - -ام - -ل م - -ع سص - -ي- -ارإت إ إ
وإ◊م - -اي - -ة إŸدن- -ي- -ة ،مسص- -ت- -ن- -ك- -ري- -ن
تصص- -رف- -ات إل- -ب -عضس أإث -ن -اء سص -م -اع -ه -م
لسص -ع -اف وإصص -رإره -م ع -ل -ى
صص- -ف -ارة إ إ
إلسص Òأإو إل - - -وق - - -وف دإخ- - -ل شص- - -ري- - -ط
إلتوقف إلسصتعجا‹.

مشصÒأ ‘ ألوقت نفسصه إأ ¤تدعيم أ÷هاز
بسص -ي -ارة ““إأسص-ع-اف ط-رق-ي““ ›ه-زة Ãع-دأت
تقنية جد متطورة للمسصاهمة ‘ أ◊د أو
ألتقليل من حوأدث أŸرور.

 ...وأاك Ìمن  4300مواطن يتقن
أاسشاسشيات اإلسشعافات األولية

وهران:براهمية مسسعودة

دع- -ا أÓŸزم أألول ب Ó-ل -ة ع -ب -د أل -ق -ادر
أŸك- -ل- -ف ب- -الإعÓ- -م ب -اŸدي -ري -ة أل -ولئ -ي -ة
للحماية أŸدنية بوهرأن ،مسصتعملي ألطريق
وخ- -اصص- -ة سص- -ائ -ق -ي أŸرك -ب -ات إأ ¤ضص -رورة
إأفسصاح ألطريق أمام سصيارأت أإلسصعاف أثناء
ن- -ق- -ل- -ه -ا أŸرضص -ى وأŸصص -اب ‘ Úأ◊وأدث
ب-ه-دف تسص-ه-ي-ل وصص-ول-ه-ا إأ ¤أŸسص-تشص-ف-ي-ات
Ÿب -اشص -رة ع -م-ل-ي-ة ت-ق-د Ëأل-عÓ-ج ‘ أل-وقت
أألمثل.
وأكد بÓلة على ضصرورة أللتزأم بعدم
Œاوز شصريط ألوقوف ألسصتعجا‹ أّÙدد
باللون أألصصفر على جانب ألطريق ،لعدم
عرقلة وصصول سصيارأت أإلسصعاف وﬂتلف
أألج - -ه - -زة أألم - -ن - -ي- -ة أألخ- -رى إأ ¤أŸوق- -ع

ألصصحيح ‘ ألوقت أŸناسصب ،لسصيما وأن
مصص -ال -ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-وه-رأن سصّ-ج-لت
لوحدها 46856ت - -دخ - -ل خ Ó- -ل ألسص - -ن- -ة
أŸنصص- -رم -ة  ،2017ف -ي -م -ا يسص -ت -ق -ب-ل م-رك-ز
ألتنسصيق ألعملي أك Ìمن  300مكاŸة يوميا
عن طريق رقم ألنجدة أألخضصر  14وألرقم
ألعادي.

وقد أسصتفادت أŸديرية ‘ هذأ أإلطار
من ( )8درأجات نارية جد متطورة تسصتخدم
‘ حالة ألكتظاظ من قبل درأج Úبكفاءة
عالية ‘ ›ال أإلسصعاف ألطرقي ،بهدف
أل- -وصص -ول إأ ¤م -وق -ع أ◊ادث ،ق -ب -ل وصص -ول
سص -ي -ارأت أإلسص -ع -اف ل -ت -ق -د Ëأإلسص -ع -اف -ات
أألول -ي -ة ل -لضص -حّ-ي-ة ،يضص-ي-ف ن-فسس أŸصص-در،

كما أعلنت أ◊ماية أŸدنية بوهرأن ،عن
إأطÓق عملية جديدة لتكوين أŸسصعف‘ Ú
إأط -ار مشص -روع ““مسص -ع -ف ل-ك-ل ع-ائ-ل-ة““ أل-ذي
أنطلق ‘ ألسصنوأت أألخÒة وأعطى نتائج
هامة سصمحت برفع تعدأد فرق أإلسصعاف
أل -دأع -م -ة ل -ل -ج -ه -از وت -ع-زي-ز ق-درت-ه-ا ع-ل-ى
ألسص- -ت- -ج- -اب- -ة Ÿوأج -ه -ة ح -الت أل -ط -وأرئ
وألكوأرث.
حيث “كنت نفسس أŸديرية من تكوين
أك Ìمن  4300موأطن ،يحوزون على شصهادة
مسص -ع -ف ،تسص -م -ح ل-ه-م ب-ت-ق-د Ëأإلسص-ع-اف-ات
ألف -رأد ع -ائ Ó-ت -ه -م ول-ل-م-وأط-ن Úأآلخ-ري-ن،
ولسصيما أثناء أ◊وأدث أŸنزلية ،فيما يكمن
أل- -ه- -دف أل- -رئ -يسص -ي م -ن ه -ذأ أŸشص -روع ‘
Óسص-ع-اف
أك -تسص -اب أŸف -اه -ي -م أألسص -اسص-ي-ة ل -إ
وأإلنقاذ ألتي Áكن أن “نع خطر أŸوت
ألفوري ،وفقما أشص Òإأليه.

اإ’ثنين  05مارسض  2018م
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مدرجة ضسمن اتفاقية ““رامسسار““ كمنطقة رطبة

ميلة :سضد بني هارون ““روأق جديد““ للطيور أŸهاجرة
يسس-ت-ق-ب-ل سس-د ب-ن-ي ه-ارون ب-و’ي-ة م-ي-لة،
ال- -ذي ي -ع -د أاك Èم -نشس -أاة م -ائ -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر
ب-ق-درة ت-خ-زي-ن إاج-م-ال-ي-ة تصس-ل إا 1 ¤مليار
م Îم- -ك- -عب ،اŸزي -د م -ن ال -ط -ي -ور اŸه -اج -رة
م -ع -ززا ب -ذلك ح -ظ -وظ -ه ل -يصس-ن-ف م-ن-ط-ق-ة
رط -ب -ة ضس -م -ن ات -ف -اق -ي -ة رامسس-ار اŸوق-ع-ة ‘
فÈاي- - - -ر  ،1971ف - -م- -ن- -ذ ع- -دي- -د السس- -ن- -وات
يسستقبل هذا اŸسسطح اŸائي ما ب Úاثن Úإا¤
ثÓثة أانواع جديدة إا’ أان جرد  2018سسمح
““ب-رصس-د اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ل-ث-مانية أانواع جديدة““،
حسسب ما ” تأاكيده Ãحافظة الغابات.

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

أاكدت ‘ هذا السصياق منال حنيشض ،إاطار Ãكتب
التنوع البيئي Ãصصلحة حماية النباتات ،أان خلية
مراقبة الطيور رصصدت ما ’ يقل عن  12.530طÒ
Ãنطقة سصد بني هارون والتي “ثل لوحدها نسصبة
 96ب -اŸائ -ة م -ن ه -ذا ال -ت -ع -داد م -ا ي -ج-ع-ل م-ن-ه-ا
””رواقا جديدا”” ‘ حركة تنقل الطيور اŸهاجرة
قصص -د اج -ت -ي -از فصص -ل الشص -ت -اء وك -ذا ﬁط-ة ع-ب-ور
و راحة لعدد مهم منها باإ’ضصافة إا ¤ثمانية أانواع
ج- -دي -دة ” رصص -ده -ا عﬂ Èت -ل -ف اŸسص -ط -ح -ات
اŸائية لو’ية ميلة حيث ” جرد  17.401طÒ
م -ه -اج -ر ‘ إاط -ار ا÷رد ال-دو‹ الشص-ت-وي ل-ل-ط-ي-ور
اŸائ-ي-ة لسص-ن-ة  ،2018وف -ق م -ا ع -ل -م م-ن ﬁاف-ظ-ة
الغابات.
ويشصار ‘ هذا السصياق إا ¤اسصتقبال صصنف جديد
بأاعداد مهمة هو بط شصرشص Òالصصيفي و شصرشصÒ
اıط -ط وط -ي -ط -وي اأ’خضص -ر وط-ي-ط-وي أاخضص-ر
السصاق وكذا دريجة صصغÒة ودريجة أالبية وقطقاط
اسصكندرا.Ê

رصضد أول لطائر طيطوي أحمر ألسضاق

وب -ا◊اج -ز اŸائ -ي ل-ق-ري-ة ب-ن ب-ول-ع-ي-د ب-ج-ن-وب

الو’ية ،رصصدت خلية مراقبة الطيور دخول أاول
طائر من صصنف طيطوي أاحمر السصاق ما يدل،
حسصب منال حنيشض على ””تأاث Òتغ ÒاŸناخ على
وج -ه -ة ه -ج -رة ب -عضض ال -ط -ي -ور إا ¤شص-رق ال-بÓ-د””.
ومن جهة أاخرى ،تنفرد اŸسصطحات اŸائية لو’ية
ميلة بأاعداد هائلة ومتزايدة من طائر غراب اŸاء
وتزيد أاعداد هذا الطائر اŸهيمن حاليا خاصصة
بسص- -د ب -ن -ي ه -ارون ع -ن  7آا’ف ،اسص -ت-ن-ادا أ’رق-ام
ﬁاف- -ظ- -ة ال -غ -اب -ات ل -ل -و’ي -ة .وم -ن د’ئ -ل ت -وف -ر
اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى خصص -ائصض وشص -روط إاي -ك -ول-وج-ي-ة
مÓئمة وجاذبة أ’صصناف جديدة مÓحظة وإاحصصاء
›ام -ي -ع ك -بÒة م -ن ط -ائ -ر ح-م-راوي أاب-يضض ال-عÚ
Ãن- -ط- -ق- -ة غ- -ار سص- -ل- -ي -م بسص -د ب -ن -ي ه -ارون ح -يث
وصصلت أاعداده إا 348 ¤ط.Ò

من تنظيم جامعة ﬁمد  ÚŸدباغ Úبسسطيف

دورة تكوينية للمكون Úبحضضور  12جامعة من
أŸغرب ألعربي وأأوروبا

ت- -ن- -ع -ق -د ال -ي -وم وإا 08 ¤م - -ارسس ،2018
ب- -ج- -ام- -ع- -ة ﬁم -د  ÚŸدب -اغ-Úسس -ط -ي -ف،2
’وŸ ¤شس-روع التعاون
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ا أ
الدو‹ الذي انخرطت فيه ا÷امعة ،وهو
مشس -روع( :دي -ر-م -اد) ،ال -ذي ي -ه -ت -م ب-ا◊وار
ال - -ث - -ق- -ا‘ ،وشس- -ب- -ك- -ات ا◊رك- -ي- -ة ‘ ح- -وضس
اŸتوسسط ،وهو اŸشسروع الذي يندرج ‘ إاطار
’وربي.
’–اد ا أ
برنامج إارسسموسس ويؤوطره ا إ
هذا اŸشصروع الذي ينسصقه ا–اد ا÷امعات
اŸتوسصطية ،يضصم  12جامعة مشصاركة من إاسصبانيا،
ف- -رنسص- -ا ،إاي -ط -ال -ي -ا ،وت -ونسض ،اŸغ -رب وا÷زائ -ر،
وي -ب-حث ع-ن ت-ع-اون ج-ام-ع-ي دائ-م وث-ق-ة م-ت-ب-ادل-ة،
ووعي ثقا‘ مشصÎك يجمع بلدان اŸتوسصط ،من
خÓل تعزيز تنقل اأ’شصخاصض والتبادل على اŸدى
الطويل.
وأ’جل ذلك جاء هذا اŸشصروع الذي سصيعرف،
تنظيم أاو ¤دوراته التكوينية بفضصاء جامعة ﬁمد
 ÚŸدب -اغ-Úسص -ط -ي-ف ،2وه - - -ي ال- - -دورة ال- - -ت- - -ي
سصتخصصصض لتكوين اŸكون ،Úوتسصتهدف مسصؤوو‹
مكاتب العÓقات الدولية ،كي يتسصنى لهم التحكم
أاك Ìفأاك ‘ Ìميكانيزمات وآاليات التعاون والتبادل
ل-ك-ل م-ك-ون-ات اأ’سص-رة ا÷ام-ع-ي-ة (ط-ل-ب-ة ،أاسص-ات-ذة)
وحتى إاطارات غ ÒأاكادÁية.
نشص Òإا ¤أان اŸشصروع ‘ جانب آاخر ،يبحث عن
تقوية التعاون ب Úا÷امعة واÛتمع من خÓل
ترقية ا◊وار الثقا‘ وترقية الروح الدولية لدى
اŸؤوسصسصات Ãنطقة حوضض اŸتوسصط ومنه خلق
ا◊ي -وي -ة ‘ سص -وق الشص -غ -ل .و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ف -إان
م -ك-اتب ال-عÓ-ق-ات اÿارج-ي-ة سص-ت-ل-عب دورا م-ه-م-ا
بصصفتها مكاتب فرصض دولية.

وسص -يسص -م -ح اŸشص -روع ،أايضص -ا ،ب-ال-ع-م-ل ‘ إاط-ار
سصياسصة مسصتقبلية ،هدفها –سص Úوتطوير الÈامج
اŸبادرات من خÓل إاعداد إاطار تعاون وﬂطط
عمل موجه Ÿؤوسصسصات التعليم العا‹ وتركز الدورة
اأ’و ¤ع -ل -ى أاو ¤اÛم -وع -ات اŸسص -ت -ه -دف-ة م-ن
اŸشص- -روع واŸسص- -ت- -ف- -ي -دة م -ن ا◊رك -ي -ة ال -دول -ي -ة
وهم :الطلبة ،فهذه الدورة التكوينية تعالج الفرصض
الدولية اŸتاحة للطلبة بصصفة عامة.
وترتكز فكرة الدورة على تطوير فضصاء للحوار
ال -ذي يسص -م -ح ب -ت -ح -وي -ل وت -ق -ريب م -ن-اه-ج ال-ع-م-ل
اıتلفة ،بحيث الكل مسصتفيد من اآ’خر ،ولهذا
تريد إاتباع مقاربة مبنية على التعاون ،من أاجل
خلق ملتقى فعلي ينخرط فيه جميع اŸشصارك‘ Ú
اŸشص-روع ،ك-م-ا تسص-ت-ه-دف اŸسص-ت-خ-دم ÚاŸكلفÚ
ب-ال-عÓ-ق-ات اÿارج-ي-ة وال-ت-ب-ادل م-اب Úا÷ام-ع-ات
ال -ذي -ن اسص -ت -ف -ادوا م -ن ال -ت-ك-وي-ن ،وسص-ي-ل-ع-ب-ون دور
اŸك -ون Úل -ي -ت-ح-ول-وا ف-ي-م-ا ب-ع-د Ÿرج-ع ﬁل-ي ‘
اÛال ،خاصصة وأان الدورة تقÎح وسصائل وآاليات
وطرق تسص Òتقنية وإادارية ومالية ،تسصمح بدورها
ب - -ال- -تسص- -ي Òاأ’م- -ث- -ل ıت- -ل- -ف ف- -رصض ا◊رك- -ي- -ة
اŸط -روح -ة ،ك -م -ا ت -ق-دم ال-دورة –ل-يı Ó-ت-ل-ف
أا‰اط حركية الطلبة.
’ربعاء  07مارسض ،2018
كما سصيعرف يوم ا أ
’مÚ
ب--دوره ،ان-ع-ق-اد اج-ت-م-اع ه-ام سص-ي-ج-م-ع ا أ
’–اد ا÷امعات اŸتوسصطيةÃ ،ختلف
العام إ
ا÷ام---ع---ات ا÷زائ--ري--ة اŸن--خ--رط--ة ‘ ه--ذه
ال--ه--ي--ئ--ة ال--دول--ي--ة ال--ت--ي تضص--م  103مؤوسصسصة
’بيضض اŸتوسصط،
جامعية ،ع Èحوضض البحر ا أ
وال--ت--ي ان--خ--رطت ف--ي--ه-ا ج-ام-ع-ة ﬁم-د ÚŸ
دباغ-Úسصطيف 2مند سصنة .2014

’سسرة الثورية تسستذكر بطو’ته
ا أ

مصضطفى ألبليدي يعود من جديد للحياة بإاحياء ذكرى وفاته أألو...¤

‘ ج -و ح -م -اسس -ي وج-م-ي-ل ،اسس-ت-ع-اد سس-ك-ان
’و ¤ل-رح-ي-ل اÛاه-د
ال -ب -ل -ي -دة ال -ذك -رى ا أ
ال- -ب- -ط- -ل ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ال- -ب- -ل- -ي- -دي اŸدع- -و
““مصس -ط -ف -ى““ ،حضس -ر اŸن -اسس -ب-ة ال-ت-ي أاط-رت-ه-ا
ﬁاف-ظ-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-ح Òال-وطني و›اهدو
اŸنطقة ،عائلة الفقيد والسسلطات الرسسمية
ورفاق اÛاهد الراحل.

البليدة :لينة ياسسمÚ

‘ شصهادات اسصتعرضصها بعضض رفاق الفقيد ،جاء
أان ””مصصطفى”” البليدة رحل عنهم جسصديا ولكن
طيف روحه ما يزال يرفرف ويحلق بينهم ،حيث
أاوضص -ح رف -اق ال -ف -ق -ي-د و‘ م-ق-دم-ت-ه-م ال-رائ-د ع-ز
الدين ،أان الفقيد كان واحدا من الذين صصنعوا ›د
ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن اإ’صص-اب-ات ال-ت-ي
تعرضض لها ،وهو يفتقده كثÒا ،خاصصة وأانه قضصى
معه أاياما ثورية ’ تنسصى.
و” خÓل اŸناسصبة تقد Ëبورتريه عن حياة
اÛاهد الراحل ،حيث ” التطرق إا ¤طفولته
وكيف نفذ أاول عملية جريئة وهو شصاب ‘ ريعان
شصبابه“ ،كن فيها من سصرقة سصÓح أاحد عسصاكر

فرنسصا ،ليقرر ‘ اأ’خ Òا’لتحاق بصصفوف الثورة
والثوار وا’نخراط ‘ صصفوف كتيبة الشصيخ مسصعود،
و“كن من ا’رتقاء ‘ الرتب ،إا ¤أان أاصصبح واحدا
من ””كومندو علي خوجة””.
وهو الكومندو الذي نشصر الرعب ‘ أاوسصاط
ا÷يشض الفرنسصي ،واسصتطاع أان يصصل إا ¤حدود
ا÷هة الشصرقية من ا÷زائر ،وينفذ عدة عمليات
جهادية بطولية ،و‘ واحدة منها أاصصيب بجروح
بليغة ،حينما تفجر فيه لغم وردمته تربة اأ’رضض،
حيث تقرر نقله للعÓج إا ¤اŸغرب ثم تونسض ،ليعود
وه -و ي -ح -م -ل ع -ل -ى جسص -م -ه ب -ق -اي -ا ت-لك اإ’صص-اب-ة
اÿطÒة ،وعاشض بعد ا’سصتقÓل وقدم أ’بناء وطنه
و ⁄يبخل.
وكانت ‘ آاخر كلمات له سصجلتها ””الشصعب”” ‘
خضصم كتابة مذكرات ‘ مؤولف ،اختار له عنوان
””ب Úأادغ - -ال ا◊ري - -ة”” ،ق- -ال إان اإ’نسص- -ان ال- -ذي ’
يعرف من أاين جاء ،لن يعرف أاي طريق يسصلكه
ليواصصل اŸسص ،””Òو إانه ’ بلد لنا نعيشض فيه سصوى
ا÷زائر ،وإانه يتوجب على الشصباب اليوم أان يؤومنوا
وي -ع -ت -دوا بشص -دة ب -وط -ن -ه-م وي-ع-ززوا وط-ن-ي-ت-ه-م ‘
قلوبهم ،وأان ’ ينصصاعوا وراء اŸغالطات والكÓم
الذي يغالط حقيقة ا÷زائر وثورتها ””اŸقدسصة””.

ويعا Êهذا الطائر النادر واÙمي دوليا من
تناقصض مسصتمر ‘ أاعداده ع Èالعا ⁄إاذ هو مهدد
ب -ا’ن -ق-راضض ،وع-ل-ى ال-ع-م-وم تسص-ج-ل اŸسص-ط-ح-ات
اŸائية لو’ية ميلة حضصورا حيويا لـ  37نوعا من
الطيور اŸائية اŸهاجرة إا ¤جانب أاعداد هامة
أاخرى من أاصصناف الطيور اŸعشصشصة التي اختارت
هذه اŸنطقة اÿضصراء موطنا إ’قامتها وتكاثرها.
ورغم ا÷هود التي بذلتها فرق اŸراقبة ومراقبة
الطيور اŸنتشصرة ع 7 Èنقاط معنية باإ’حصصاء من
أاج -ل م -ت-اب-ع-ة رصص-د واسص-ت-كشص-اف ح-رك-ي-ة ال-ط-ي-ور
الوافدة واŸقيمة ،إا’ أان شصسصاعة اŸسصطحات
اŸائية وباأ’خصض منها سصد بني هارون (  37كلم
طول اÛرى وعلى مسصاحة  7700هكتار) ’ تسصمح
ب-رصص-د ك-ام-ل ل-ه-ذه ال-ط-ي-ور اŸت-زاي-دة ب-اŸن-طقة.
ويذكر أان و’ية ميلة تتوفر على  3سصدود هي سصد
ب -ن -ي ه -ارون والسص-د اÿزان لسص-ي-دي خ-ل-ي-ف-ة وسص-د
قروز بوادي العثمانية إا ¤جانب  4حواجز مائية
صصغÒة.
وسصاهم ‘ حملة التعداد العام للطيور خÓل
شصهر يناير  2018إا ¤جانب أاعوان ﬁافظة الغابات
Ãي -ل -ة نشص -ط -اء م -ن ج-م-ع-ي-ة ””أاك-وا سصÒت-ا”” وسص-م-ح
التعاون بﬁ Úافظة الغابات وعدد من ا÷معيات
اÙب-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة وه-واة ال-ط-ي-ور ب-اك-تشص-اف أاصص-ن-اف
جديدة من الطيور وتغطية مسصاحات أاوسصع للتعداد
حسصب مسصؤوو‹ القطاع.

على طول الطريق السسيار
الرابط العلمة ميناء جنجن

أك Ìمن  100قطعة أرضضية
لسضكان بلدية ع Úألسضبت
تواصصل مصصالح بلدية ع Úالسصبت ‘ ،شصمال
شص-رق و’ي-ة سص-ط-ي-ف ،ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-فل بالعائÓت
ال -ق -اط-ن-ة ‘ مسص-ار ال-ط-ري-ق اŸتصص-ل ب-ال-ط-ري-ق
السصيار شصرق غرب ،واŸؤودي إا ¤ميناء جن جن
بو’ية جيجل ،على مسصافة  100كم ،منها  55كم
ب-و’ي-ة سص-ط-ي-ف ،م-رورا Ãدي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ،وال-ذي
توشصك اأ’شصغال به على ا’نتهاء ،وذلك بالشصروع
قريبا ‘ ترحيل العائÓت اŸتضصررة إا ¤حي
الكاف اأ’حمر ،بالقرب من بلدية ع Úالسصبت،
حيث خصصصصت السصلطات البلدية مبالغ مالية من
أاجل تهيئة قطع أارضصية لفائدة السصكان اŸعني،Ú
وهذا بإا‚از قنوات الصصرف الصصحي ،وكذا شصبكة
اŸياه الصصا◊ة للشصرب.
و‘ ه - - -ذا اإ’ط- - -ار ” ،ت- - -ع- - -ويضض  66بناية
ل-ق-اط-ن-ي-ه-ا ب-ق-ط-ع أارضص-ي-ة ف-اقت اŸائ-ة ق-ط-ع-ة،
Ãسصاحات تÎاوح ب 150 Úإا 200 ¤م Îمربع،
ل-لسص-م-اح ل-لسص-ك-ان م-ن ﬂت-ل-ف ال-ق-رى واŸداشصر
التي Áر عÈها الطريق بإا‚از سصكناتهم ،مع
العلم أان البعضض منهم قد أا‚زوا بنايات ،حيث
تقع القطع اأ’رضصية اŸسصلمة ‘ Œزئة للبلدية،
ب-ال-ق-رب م-ن م-رك-ز ال-ب-ل-دي-ة ،ع-ل-ى ب-ع-د ك-يلومÎ
واحد ،وبالقرب كذلك من حي  110مسصكن التابع
لنفسض البلدية.
وكان وا‹ و’ية سصطيف ،ناصصر معسصكري ،قد
أاكد ،سصابقا ،أان مصصالح الو’ية تسصعى إا ¤تعويضض
أاصص -ح -اب اŸن -ازل ال -ت -ي ت -عÎضض مشص -روع رب -ط
ال -ط -ري -ق السص -ي -ار شص -رق غ-ربÃ ،ي-ن-اء ج-ن ج-ن
بو’ية جيجل.
وأاوضص -ح ال -وا‹ ،ع -ل -ى ه -امشض ال -زي -ارة ال-ت-ي
قادته ،قبل أاشصهرŸ ،عاينة اŸشصروع ،أان عملية
ال-ت-ع-ويضض ط-ب-ق-ا ل-ق-ان-ون ن-زع اŸل-ك-ي-ة ل-ل-م-ن-فعة
ال -ع -ام -ة ج-اري-ة ،وه-ن-اك م-ن اسص-ت-ل-م أام-وال-ه م-ن
اŸواط -ن ÚاŸع -ن -ي ،Úوه -ن-اك م-ن م-ازال م-ل-ف-ه
ينتظر ،حيث اشصÎط ‘ هذا اإ’طار أان يكون
ه- -ن- -اك ت -ف -اه -م ب Úأاصص -ح -اب ال -ب -يت ال -واح -د،
وإاحضصار الوثائق الÓزمة ،على غرار الفريضصة
التي يحررها اŸوثقون للورثة عند الضصرورة ،أاما
من يرفضض اأ’موال اŸقدمة له ،على اعتبار أانها
غ Òكافية ،فإان هناك عمل للخÈاء العقاري‘ Ú
اŸيدان ،وإاذا  ⁄يقتنع اŸسصتفيد بذلك فيمكنه
اللجوء إا ¤القضصاء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

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

العدد

17584

07

“ثّل صسفحة من صسفحات تاريخ الو’ية اÛاهدة

إأحياء ألذكرى ◊ 62ادثة حرق سضوق مدينة تبسضة
أاح- - - - -يت ،أامسس ،و’ي- - - - -ة
ت -بسس -ة ح -ادث -ة ح -رق سس-وق
اŸدينة ‘ الرابع مارسس من
سس -ن -ة  ،1956ح- - -يث أاشس - -رف
وا‹ ال -و’ي -ة ع -ل -ى م-راسس-م
ا’ح- -ت -ف -اء ب -ال -ذك -رى ““““62
ل- -ل- -ح- -ادث -ة أام -ام ا÷داري -ة
اıل -دة ل-ه-ا ،وذلك ب-حضس-ور
السس - - - -ل - - - -ط - - - -ات اŸدن - - - -ي- - - -ة
’سسرة
والعسسكرية‡ ،ثلي ا أ
ال- -ث- -وري- -ة و›م- -وع- -ة م- -ن
اÛاهدين وجمع غف Òمن
اŸواطن.Ú
ج -اءت ا◊ادث -ة ال -ت-اري-خ-ي-ة،
ع-قب ق-ي-ام ال-ف-دائ-ي”” سص-م-اعلي
ب -وزي -د ”” أاح -د أاب -ن -اء اŸن -ط -ق-ة
اأ’شص -اوسض ،ب -ت -اري -خ ال -راب -ع م-ن
شصهر مارسض سصنة  ،1956بعملية
فدائية نفذها عند مدخل سصوق
تبسصة ضصد مرتزق من مرتزقة
ال -ع -دو ال -ف-رنسص-ي ق-ام ب-اغ-ت-ي-ال
العديد من اŸواطن Úاأ’برياء.
وأاسص-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ف-دائ-ية

عن مقتل عدد كب Òمن عسصاكر
العدو الفرنسصي ،وجرح آاخرين
 ⁄يجد لها اŸسصتعمر من حيلة
لتغطية هزÁته ،إا’ اللجوء إا¤
حرق السصوق عن آاخره ‡ا خلف
سص-ق-وط ال-عشص-رات م-ن الشص-ه-داء
بسص -اح-ة الشص-رف م-ن-ه-م  06غÒ
ب- -ع- -ي- -د ع- -ل- -ى السص- -وق ال -ذي ”
حرقه ،كإاجراء انتقامي بهدف
م -ن -ع ال-ت-م-وي-ن ع-ن اÛاه-دي-ن
واŸؤوونة عن اŸواطن.Ú

واأشصرف وا‹ الو’ية ،بنادي
اÛاه -د ب -ت -بسص -ة ع -ل -ى ت-ك-رË
ع -دد م -ن اÛاه -دي -ن اعÎاف-ا
ب -تضص-ح-ي-ات-ه-م ا÷سص-ام م-ن أاج-ل
ج-زائ-ر ح-رة ومسص-ت-ق-لة ،وتكرË
‡ث- -ل Úع- -ن اأ’سص- -رة ال- -ث- -وري- -ة
ل -ل -م -ج-ه-ودات اŸب-ذول-ة ب-ه-دف
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ية
حية ب Úاأ’جيال.

تبسسة :خالد .ع

بشسراكة جزائرية  -صسينية ويشسغل أالف منصسب شسغل

تبسضة –تضضن مشضروعا صضناعيا لسضتخرأج و–ويل ألفوسضفات

تسس- -ت- -ع- -د و’ي- -ة ت- -بسس -ة ’ح -تضس -ان
مشس- - -روع صس- - -ن- - -اع- - -ي ضس- - -خ- - -م ‘ إاط - -ار
ا’سس-ت-ث-م-ار ال-ع-م-ومي ،واŸشسروع يتمثل
‘ الشس- -راك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة -الصس- -ي -ن -ي -ة،
Ãن-ط-ق-ة ا◊دب-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر،
ويشسمل منطقة التوسسع ’سستخراج مادة
الفوسسفات.

تبسسة :خالد العيفة

من اŸقرر تشصغيل يد عاملة مؤوهلة ،تصصل إا¤
أازي- -د م -ن  1000أال -ف م -نصصب شص-غ-ل ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى
اسصتخراج وتأاهيل مادة الفوسصفات التي يحول جزء
منها للتصصدير وا÷زء اآ’خر للمعا÷ة على مسصتوى
 03م-رك-ب-ات صص-ن-اع-ي-ة ،ب-ال-ع-وي-نات ،ووادي الكبÒ
بسص -وق أاه -راسض ،وح -ج -ر السص -ود بسص-ك-ي-ك-دة ،وآاخ-ر
بو’ية عنابة.
أاك- -د وا‹ ال -و’ي -ة ع -ط -اء ال -ل -ه م -و’ت -ي ب -ه -ذا
اÿصصوصض”” ا’سصتثمار با◊دبة ،سصينطلق رسصميا،
وعند بداية اŸشصروع سصيوفر  1200منصصب عمل،
وسصيتزايد بالتدريج إا ¤أان يصصل إا ¤ا◊د الذي
نأامل فيه القضصاء على البطالة Ãنطقة بئر العاتر””،
وأاضص- -اف ”” أان اŸؤوسصسص- -ة سص- -ت -نصصب ب -ع ÚاŸك -ان،
لÓ-ن-طÓ-ق ‘ م-ب-اشص-رة إا‚از ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دية،

ووسصائل ا’سصتغÓل””.
من جهتها ،أاوضصحت مديرية اŸنتجة بالو’ية،
أان اسصتغÓل اŸناجم ‘ هذا القطاع يعد مفتوحا،
ل -ط -ال -ب -ي ا’سص -ت -ث-م-ار اÿاصض ‘ إاط-ار ال-نصص-وصض
القانونية السصارية اŸفعول”” ،مؤوكدة ‘ ذات السصياق
””أان مؤوشصرات اŸواد اŸعدنية على غرار ا’رجيل،
وال -ك -لسض ،سص-ت-ع-رضض ل-ل-ب-ي-ع ‘ إاط-ار ال-تشص-ري-ع-ي-ات
التنظيمية ،و‘ حدود احÎام القوان ÚواÛال
البيئي””.
Óشصارة ،حل مؤوخرا وفد عن الشصركة الصصينية
ل إ
””سصيتيك وينغفو”” ،مرفوقا بالرئيسض اŸدير العام
لشصركة مناجم ا÷زائر ””منال ””‡ ،ثل عن وزارة
الصص -ن-اع-ة واŸن-اج-م ،ن-ائب ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام
لشص -رك -ة سص -ون -اط -راك ،رئ -يسض مشص -روع اسص -ت -خ-راج
و–ويل الفوسصفات ،والرئيسض اŸدير العام Ûمع
أاسصميدال ‘ ،زيارة عمل إا ¤و’ية تبسصة Ÿعاينة
م-ن-ج-م ال-ف-وسص-ف-ات Ãن-ط-ق-ة بÓ-د ا◊دب-ة ب-إاق-ل-ي-م
بلدية بئر العاتر ”” 90كلم ا ¤جنوب تبسصة””.
واŸشصروع اŸندمج بشصراكة مع عدة مؤوسصسصات
وط -ن -ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة ،ي-ن-درج ضص-م-ن –ديث وت-ط-وي-ر
اسصتغÓل الÌوة اŸنجمية بتبسصة ،سصيما ‘ ›ا’ت
اسصتغÓل مادة الفوسصفات ومعا÷تها و–ويلها إا¤
مادتي ا◊امضض الفوسصفوري وا◊امضض الكÈيتي
واŸواد الكيمياوية ذات الصصلة ،ومن ثمة تسصويقها.

’ضسفاء البعد الوطني وا’عتزاز باŸرجعية الفكرية
إ

وزأرة ألشضؤوون ألدينية تصضدر قريبا تفسضÒأ للقرآأن باألمازيغية

ذك -ر مسس -تشس -ار وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
’وق -اف ع -م -ر ب -اف -ول-ول-و ‘ ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا
وا أ
ن -ي -اب-ة ع-ن ال-وزي-ر خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات اŸل-ت-ق-ى
’م-ام الشس-ي-خ
ال -ع -ل -م -ي ال-وط-ن-ي ح-ول ف-ك-ر ا إ
إابراهيم بن عمر بيوضس الذي نظم السسبت
Ãبنى معهد ا◊ياة ببلدية القرارة و’ية
غ-رداي-ة أان ال-وزارة سس-تصس-در ق-ري-ب-ا ت-فسسÒ
القرآان الكر Ëباللغة ا’أمازيغية حسسب ما
’ع Ó-م ل -ل -م -ل -ت -ق -ى ح -م -و
ذك- -ره اŸك- -ل -ف ب -ا إ
أاوجانة.

ورقلة:إاÁان كا‘

أاكد مسصتشصار الوزيرعلى أاهمية هذا اŸلتقى ‘
ت -رسص -ي-خ ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وا’ع-ت-زاز ب-اŸرج-ع-ي-ة
ال-ف-ك-ري-ة ال-وط-ن-ي-ة وتشص-ج-ي-ع ال-ب-اح-ث ÚواŸه-ت-مÚ
بالتنقيب والتعريف بأاصصحاب هذا الفكر اŸتجدد
واŸتأاصصل.
من جهته ،أاوضصح مدير معهد ا◊ياة ورئيسض
اŸلتقى صصالح أابو الع Óالذي شصدد على ضصرورة
إاب-راز م-ع-ا ⁄الشص-خصص-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل ف-ك-ر
علماء ا÷زائر ‘ ظل ما يعرفه الواقع اليوم من

–دي -ات ع -دي -دة ل-ل-ع-وŸة وت-ط-ور ع-ا ⁄ال-رق-م-ن-ة
وا’تصصال ،والتي تهدد سصÓمة الهوية والشصخصصية
الوطنية لدى الناشصئة والشصباب ،مشصيدا ‘ ذات
الوقت بفكر الشصيخ إابراهيم بيوضض ،الذي قاد ثورة
تعليمية وفكرية من أاجل النهوضض باأ’مة ا÷زائرية
واإ’سصÓمية.
وقد سصجل اŸلتقى الذي اختتم بعرضض فيلم
وثائقي موسصوم بـ ””الشصيخ إابراهيم بيوضض معلما
ومفسصرا”” حضصورا نوعيا لعدد من العلماء واŸشصايخ
والباحث ÚواŸهتم Úمن ﬂتلف و’يات الوطن،
وحضص -ور ضص -ي-ف-ي شص-رف اŸل-ت-ق-ى ال-دك-ت-ور الشص-ي-خ
التواتي بن التواتي ،والشصيخ ﬁمد سصعيد كعباشض،
ال- -ل -ذي -ن ك -رم -ت -ه -م -ا ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة م -ؤوخ -را
ل -ت -فسصÒه -م -ا ال -ق -رآان ال -ك -ر ،Ëحسص -ب-م-ا أاوضص-ح-ه
مسصتشصار الوزير.
’سص--ات--ذة م--ن شص--ت--ى ج--ام--ع-ات
ون--اقشض ا أ
الوطن ‘ ،جلسصت Úعلميت Úا÷انب الÎبوي
وال-ت-فسصÒي ل-لشص-ي-خ إاب-راه-ي-م ب-يوضض ،وبعده
الوطني والسصياسصي ،من خÓل عدة مواقف
بطولية ،أابرزها تصصديه لÓسصتعمار الفرنسصي
’فشصال مطامعه الرامية لفصصل الصصحراء
إ
عن الشصمال.
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من مراسسلينا

قرية ت Úتارأب ÚبتمÔأسشت

السضكان يطالبون بتهيئة الطريق وقاعة عÓج والكهرباء ومواقف للشضباب

ناششد سشكان قرية ت Úتارأب Úألتابعة لبلدية «تازروك» ألوأقعة على بعد  220كلم
من عاصشمة ألو’ية ،و 160عن مقر بلديتهم وألقرى أÛاورة لها ،ألسشلطات أÙلية وعلى
’وضشاع وألنقائصص ألتي
رأسشهم وأ‹ ألو’ية ألسشيد دومي جي ‹Óبزيارة أŸنطقة Ÿعاينة أ أ
يعانون منها ،وألتي وّلدت لديهم حالة من ألقلق وألتذمر ،خاصشة بعد تقد Ëوعود من طرف
ألقائم Úعلى ألو’ية ‘ ،آأخر زيارة سشنة  ،2015بتجسشيد جملة من أŸششاريع من ششأانها أن تفك
’ن.
ألعزلة عن ألسشكان ،وألتي حسشبهم  ⁄تَر ألنور إأ ¤حّد أ آ

وأاك- - -د ل - -ن - -ا أاح - -د سش - -ك - -ان ال - -ق - -ري - -ة
السشيد»أاوميدي أاكني» أان القرية ،تعاÊ
ع- -زل- -ة ‘ ›ال ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ‘ ،شش- -ت- -ى
اÛا’ت وهذا انطÓقا من الطريق غÒ
اŸعبد ،حيث يعرف حالة كارثية بسشبب
تعرضشه ‘ كل مرة إا ¤ا‚راف جراء
تسشاقط اأ’مطار‡ ،ا ينجر عنه عرقلة
التنقل من وإا ¤عاصشمة الو’ية ‘ ششقه
الواقع ب Úالقرية ،وقرية «تاهيفت» على
مسشافة  120كلم ،والذي يعرف توقفا منذ
م- - -دة حسشب اŸت- - -ح- - -دث ،خ- - -اصش- - -ة ‘
ا◊ا’ت اإ’سشتعجالية كاŸرضص ،بالرغم
م- -ن ت- -وف- -ر ال -ق -ري -ة ع -ل -ى ق -اع -ة ع Ó-ج
و‡رضش ،Úإا’ أان ا◊ا’ت اŸسشتعجلة
تتطلّب نقلها إاما إا ¤مقر البلدية التي
تبعد بـ 160كلم ،أاوعاصشمة الو’ية التي
تبعد بـ  220كلم ‘ ،هذا الصشدد عÈ
اŸت- -ح- -دث ع- -ن أام- -ل- -ه ب- -إاي- -ف -اد أاط -ب -اء
ﬂتصش Úعلى غرار العام ،Úمن أاجل
معاينة اأ’ششخاصص اŸسشن.Ú
و‘ سشياق متصشل ،يضشيف اŸتحدث،

أان ال -ق -ري-ة ال-ت-ي ي-ق-ط-ن ب-ه-ا ق-راب-ة 700
مواطن ،تعا Êمن مششكل الكهرباء الذي
 ⁄يحل إا ¤حّد اأ’ن بالرغم من أانه ”ّ
الشش -روع ‘ وضش-ع اأ’ع-م-دة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة،
واسش-ت-ف-ادة ال-ق-ري-ة م-ن م-ول-دات ل-ل-ط-اقة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة تشش -ت-غ-ل ب-اŸازوت ،إا’ أان
اŸشش -روع ه -واآ’خ-ر ت-و ّق-ف ب-ح-ج-ة ع-دم
توفر صشهاريج لتخزين الوقود ،لتتواصشل
معاناة السشكان خاصشة بعد إاصشابة بعضص
أال-واح ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة ب-أاع-ط-اب ع-لى
مسش -ت -وى ال -ب -ط -اري -ات‡ ،ا ج -ع-ل ب-عضص
السشكان من دون كهرباء إا ¤حّد اليوم،
ي- -ح- -دث ه- -ذا م -ع اقÎاب ح -ل -ول فصش -ل
الصش -ي -ف،وال -ذي ت -ت -م -ي -ز ف -ي-ه اŸن-ط-ق-ة
بحرارة ششديدة.
ويضشيف السشيد أاكني أان القرية التي
ي-تششّ -ك-ل سش-ك-ان-ها من  ‘ 20اŸائ -ة ب -دو
رح-ل ،ي-ع-ان-ون ‘ ت-ن-قÓ-ت-ه-م م-ن مشش-ك-ل
نقصص اأ’بار الرعوية ،والذين ـ حسشبه ـ
يضشطرون للتنقل إا ¤مناطق بعيدة بحثا
ع -ن اŸاء ،م -ط -ال -ب -ا بضش-رورة ح-ف-ر آاب-ار

بسشبب ألنقصص أ◊اد ‘ أŸياه

فÓحو قرية «الشضبيكة» با÷لفة
قلقون على ﬁاصضيلهم
تششهد قرية «الششبيكة» (فايجة الكوان -Úخنق الكرمة) ،التابعة إاقليمًيا لبلدية
ا÷لفة ،ظروفا اجتماعية صشعبة ،وهي التي ’ تبعد عن عاصشمة الو’ية سشوى
ببضشعة كيلومÎات ،حيث تعا Êأازمة مياه وغياب اŸسشالك ،خصشوصشا الكهرباء حيث
أاعرب ‘ ذلك ،أاك Ìمن عششرين فÓحا باŸنطقة ،عن اسشتيائهم من ا’سشتمرار ‘
نقصص اÿدمات الضشرورية ،مطالب Úبتدخل السشلطات الو’ئية ،بعد أان أاوضشحوا
بأانهم يعيششون ظروفا أاقل ما يقال عنها صشعبة ،إاذ اششتكى هؤو’ء الفÓحون من
نقصص اŸياه التي ’ يحصشلون عليها إاّ’ من أاصشحاب الصشهاريج الذين اسشتثمروا ‘
هذه اأ’زمة ،والتي ÷أا سشكانها إا ¤ششراء هذه اŸادة ا◊يوّية من على بعد مسشافة
 10كلم وأاحياًنا تزيد Ãبلغ يتجاوز الـ  1000دج للصشهريج الواحد ،وهذا على الرغم
من وجود بئرين تابعت Úللششركة ا÷زائرية للمياه ،إاّ’ أان هذه اأ’خÒة “ ⁄نحهم
حقّ ا’سشتفادة منها عن طريق اأ’نابيب علّها تفك من معاناتهم مع هذه اŸادة التي
ت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ت Èأاك Ìم- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن
ضشرورية ،خصشوصًشا إاذا علمنا أان هات Úالبئرين ’ تفصشلهما عن هذه اŸنطقة إا’
مسشافة 500م ،فاأ’و ¤توجد Ãنطقة خنق الكرمة ،والثانية Ãنطقة خنق الكب،Ò
و‘ نفسص اإ’طار ُيضشاف إا ¤ذلك ،مششكل آاخر أاصشبح الهاجسص الذي يعيق نششاطاتهم
أا’ وهو الكهرباء الريفية ،حيث طالبوا اŸسشؤوول اأ’ول ‘ الو’ية بتمك Úمنطقتهم
الريفية من التزود بالكهرباء الريفية التي ظلوا يحلمون بها منذ سشنوات طوال،
خصشوصًشا إاذا علمنا أانّ اأ’عمدة الكهربائية “ر بجانبأاراضشيهم غ Òبعيدة حوا‹
500م ،و‘ ذات السشّياق أايضشا ،يشش ÒالفÓحون Ãنطقة» الششبيكة» ،إا ¤أاّن وضشعيتهم
الصشعبة التي فاقت كل تصشّور وكأان هذه اŸنطقة معزولة وخارجة عن اهتمام
اŸنتخب ÚاّÙلي ،Úحيث أاوضشح ذات سشكان القرية ،بأان منطقتهمﬁ ،رومة كذلك
‡ا
من ششبكة اŸواصشÓت فقد Œد السشكان يسشتعملون أاحياًنا وسشائل بدائيةّ ،
يجعل اأ’ها‹ بهذه اŸنطقة يتخوفون ‘ غياب النقل وتدهّور حالة الطريق.
كّما تششّكل هذه الوضشعية كذلك ديكوًرا حقيقًيا لصشعوبة ا◊ياة لسشكان وفÓحي
هذه اŸنطقة ،و‘ ظل اأ’وضشاع اŸزرية ،فإان الفÓح Úششرعوا ‘ التفك ‘ Òششّد
الرحال إا ¤عاصشمة الو’ية أاوإا ¤مناطق أاخرى ‘ ،هجرة ،متخّل Úعن أاراضشيهم.
وما زاد الط Úبلة أايضشا ،مششكل قلة السشكن الريفي ،ناهيك عن البطالة التي
اسشتفحلت بششكل رهيب ،وكذا تخّلي التÓميذ عن مقاعد الدراسشة مبّكرا ‘ ،ظلّ
انعدام وجود مؤوسشسشة تربوية بهذه اŸنطقة ،وأامام هذا الوضشع يأامل فÓحو منطقة
«الششبيكة» اŸعروفة بق Èالصشحبي ،تدخل السشلطات اŸعنية أ’خذ هذه اŸششاكل
بع Úا’عتبار ،واتخاذ كل اإ’جراءات الضشرورية وإايجاد ا◊لول الناجعة لها.

أ÷لفة  :موسشى بوغرأب

رعوية ‘ اŸنطقة ،على غرار قريتي
(“كيندوت ،أايت أاوكÓن).
م - -ن ج- -انب آاخ- -ر ،صشّ- -رح م- -واط- -ن أان
القرية ،عرفت بعضص الهياكل على غرار
اŸوجهة للششباب كقاعة ترفيه اسشتفادت
م -ؤوخ -را م -ن Œه -ي -زات ،إا’ أان -ه -ا ب-ق-يت
م -غ -ل-ق-ة ن-ظ-را ’ن-ع-دام ال-ت-أاط ،Òالسش-بب
الذي حّرم الششباب من متنفسص ،نفسص
الششيء ينطبق على مكتب الÈيد الذي
بقي مغلقا وهيك Óبدون روح إا ¤حّد
اآ’ن.
ك -م -ا أان ال -ق -ري -ة حسشب اŸت-ح-دث⁄ ،
تسشتفد من إاعانات السشكن الريفي منذ
‡ ،2014ا أاثار إاسشتياء السشكان ،خاصشة
وأان القرية تعا Êمن السشكنات الهشّشة.
ه-ذا ون-اشش-د سش-ك-ان ال-ق-ري-ة السش-ل-ط-ات
اÙل- -ي- -ة وع- -ل- -ى رأاسش- -ه -م وا‹ ال -و’ي -ة
ب -إال -ت -ف -ات -ة وال -وق -وف ع -ل -ى م -ع -ان -ات -ه-م
وإانهائها.

“Ôأسشتﬁ :مد ألصشالح بن حود

أصشبح هاجسشا
للسشائقÚ
ببسشكرة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الطريق
الوطني
رقم  83تهّدد
حياة أاصضحاب
اŸركبات
ي -ع -يشص مسش -ت -ع-م-ل-و ال-ط-ري-ق
ال- -وط- -ن -ي رق -م  ‘ 83ششّ - -ق -ه
الرابط ب Úمدينتي سشيدي عقبة وعاصشمة الو’ية
بسشكرة ،معاناة حقيقة جراء تأاخر أاششغال توسشعة
هذا الطريق ا◊يوي ،والذي يسشتعمله السشائقون
يوميا بكÌة ،حيث –ّول مع مرور الوقت حسشب
ال -عشش -رات م -ن أاصش -ح -اب اŸرك -ب -ات ،إا ¤مشش -ك -ل-ة
حقيقية وبات يششكل خطرا على حياة مسشتعمليه
بسشبب ضشيقه من جهة وكثافة اسشتعماله من جهة
أاخرى.
وقد طالب مسشتعملوه من ا÷هات اŸعنية ضشرورة
ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج -ل ل -وضش -ع ح -د Ÿع-ان-ات-ه-م ب-إال-زام
اŸقاولة اŸكلفة بإا‚ازه اإ’سشراع أاك Ìليدخل حيز
اÿدمة ‘ أاقرب وقت ‡كن ،خاصشة وأان بقاءه
ع -ل -ى ه -ذا ا◊ال تسش -بب ‘ ال -ع -دي -د م -ن ح -وادث
اŸرور التي خّلفت ضشحايا ك.Ì
وتسش -ب -بت اأ’شش -غ-ال اŸت-وق-ف-ة ‘ ك-ث-اف-ة م-روري-ة
واختناق غ Òمسشبوق يصشل ‘ بعضص اأ’حيان إا¤
ال -نصش -ف سش -اع-ة م-ن ا’ن-ت-ظ-ار خ-اصش-ة أاث-ن-اء م-رور
الشش -اح -ن -ات ذات ال -وزن ال -ث -ق -ي -ل وال -ت -ي اشش -ت -ك -ى
أاصش -ح -اب -ه -ا م -ن ضش -ي-ق ال-ط-ري-ق وال-غ-ب-ار اŸت-ن-اث-ر
والكثافة اŸرورية إاذ يششهد الطريق مرور اŸئات
منها يوميا من ﬂتلف اأ’وزان والو’يات.
ك -م-ا أاشش-ار اŸع-ن-ي-ون إا ¤صش-ع-وب-ة ه-ات-ه ال-ط-ري-ق
خاصشة خÓل الهبب والعواصشف الرملية ،أاو تسشاقط
اأ’م -ط -ار وج -ري -ان اأ’ودي -ة ،ح -يث ت-ت-عّ-ط-ل ح-رك-ة
اŸرور كليا وŸدة طويلة ،ما ُيحuول اŸكان إا¤
طابور غ Òمتناهي للسشيارات واŸركبات اıتلفة
وي -دف -ع أاصش -ح -اب اŸرك -ب -ات ’سش -ت-ع-م-ال ال-ط-ري-ق
الو’ئي رقم  ،31وما يششكله ذلك بدوره من خطورة.

تششجيع أŸقاو’تية لدى ألششباب
ببسشكرة

أاوصش -ى اŸشش -ارك -ون ‘ خ -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات ال-ل-ق-اء
اإ’عÓمي اأ’ول حول اŸقاو’تية والذي احتضشنته
جامعة الششهيد ﬁمد خيذر بو’ية بسشكرة بضشرورة
ت -ن -م-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-ف-ك-ر اŸق-او’ت-ي ل-دى ال-ط-ل-ب-ة

ا÷امع ،Úوكذا توسشيع الفهم الضشيق له والذي ’
يجب أان يقتصشر على إانششاء مؤوسشسشة خاصشة فقط.
وكشش -فت ‘ ه -ذا الصش -دد السش -ي -دة ج -ودي ح-ن-ان
مديرة دار اŸقاو’تية بجامعة بسشكرة ،على هامشص
ال -ل -ق -اء ال -ذي ن-ظ-م Ãشش-ارك-ة ع-دد م-ن م-ؤوسشسش-ات
الدعم على غرار الصشندوق الوطني للتأام Úعلى
ال-ب-ط-ال-ة وم-رك-ز ال-تسش-ه-ي-ل ب-و’ي-ة بسش-ك-رة والوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب ،إا ¤أان ال-ط-الب
ا÷امعي و‘ كل التخصشصشات يجب عليه التفكÒ
بجدية إ’نششاء مؤوسشسشة خاصشة به يحّقق فيها ومن
خÓلها أاحÓمه اŸهنية وكل اأ’فكار التي درسشها
با÷امعة ،لتكون اŸؤوسشسشة اŸنششأاة فضشاء للتطبيق
اŸيداŸ Êا تعلمه ،داعية الطلبة إا ¤عدم التفكÒ
‘ التوظيف لدى اŸؤوسشسشات العمومية واÿاصشة
ف- -ق- -ط ،أ’ن اŸسش- -ت- -ق- -ب- -ل ل -ل -م -ؤوسشسش -ات الصش -غÒة
واŸتوسشطة ،خاصشة مع الدعم الكب Òالذي تقدمه
الدولة للششباب ‘ هذا اÿصشوصص.
ب - -دوره - -م اأ’سش - -ات - -ذة اŸشش- -ارك- -ون ‘ ال- -ل- -ق- -اء
اإ’ع Ó-م -ي ،أاك -دوا ‘ م -داخ Ó-ت -ه -م ع -ل-ى ضش-رورة
ت-دريسص اŸق-او’ت-ي-ة وت-ل-ق-ي-ن-ه-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة كتخصشصص
م-ك-ت-م-ل اŸع-ا ،⁄ل-ب-عث ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا’ق-تصشادية
اŸرغوب فيها مع فتح اÛال للراغب ‘ Úذلك
من الطلبة با÷امعة.
وأال ّ-ح اŸشش -ارك -ون ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ت -ل-ق Úال-ط-ل-ب-ة
م -ه -ارات وخصش -ائصص اŸق -اول ال -ن -اج-ح م-ن خÓ-ل
غ -رسص ث -ق -اف -ة اأ’م -ل وال -ن -ج -اح وال -ت-ف-اؤول وŒنب
ا◊ديث عن الفششل وﬂاطره بالÎكيز على ح ّسص
اإ’بداع وا’بتكار وتنمية وتطوير روح التنظيم لديه،
ليقتنع الطلبة بضشرورة التوجه فع Óومباششرة بعد
التخرج ’سشتحداث مؤوسشسشات خاصشة بهم بششكل
فردي أاو حتى بالتعاون مع بعضشهم خاصشة ‘ بعضص
التخصشصشات التي –تاج للششراكة.

بسشكرةŸ :وششي حمزة

بعد أن نفروأ من حديقة بوششارب ناصشر بوسشط أŸدينة

التيارتيّون يف ّضضلون تاوغزوت ،معسضكر وسضعيدة
’ Œد العائÓت التيارتية متنفسشا للراحة أايام
العطل واأ’عياد ،فحتى ثقافة التوجه إا ¤منتزه
أاو م -ك -ان ل -لÎوي -ح أاو ح -ت -ى م -راف -ق -ة اأ’ط-ف-ال
ل -ل-ت-ح-ف-ي-ز ت-ع-ت Èم-ت-أاخ-رة ،إاذا اسش-ت-ث-ن-ي-ن-ا ب-عضص
الرحÓت لتÓميذ اŸدارسص باŸناطق البعيدة
ع -ن ع -اصش -م-ة ال-و’ي-ة ت-ي-ارت ◊دي-ق-ة ال-تسش-ل-ي-ة
ب -أاع -ا‹ اŸدي -ن -ة ،وع -قب ك -ل ع -ط -ل -ة رسش -م -ي-ة
للتÓميذ اŸتفّوق.Ú
و‘ ه- -ذا ا’ط- -ار ،سش- -أال- -ن- -ا ب -عضص اأ’ول -ي -اء
واأ’م -ه -ات Ãدي -ن -ة ت -ي -ارت ف-ك-انت اإ’ج-اب-ة أان
أاوقات التنزه نادرة إا’ لبعضص ا’طفال ‘ عطلة
ا’سشبوع ،والتنزه يكون غالبا إا ¤حديقة بوششارب
الناصشر بوسشط تيارت ،هذه ا◊ديقة كانت تضشم
حيوانات وكانت تزورها اأ’سشر ’ سشيما ا’طفال
غ Òأاّنها حولت منذ سشنوات قليلة ا ¤حديقة
ع -م-وم-ي-ة ي-ل-ج-أا إال-ي-ه-ا الشش-ب-ان والشش-اب-ات ،وه-ي
ح -دي -ق -ة ب -ك -راسص خشش -ب -ي-ة وب-ه-ا أاعشش-اب ت-زي-ن
اŸكان.
أاما اŸنتزه الوحيد هو حديقة التسشلية أاو
«رسشتم بارك» ” ،فتحتها قبل سشنة من طرف
السشلطات اÙلية أامام الزوار بعد غلقها Ÿدة
” ترميمها واضشفاء عليها
فاقت  15سشنة ،حيث ّ
طابع الÎفيه ،وهي ا◊ديقة الوحيدة بالو’ية
وت-ت-واج-د ب-أاع-ا‹ ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-لمدينة تضشم
أالعابا لÓطفال فقط ،ورغم توف Òاأ’من وتواجد
مصشالح ا◊ماية اŸدنية ،إا’ أان البالغ Úمهمتهم
هي مرافقة اأ’بناء ’ غ ،Òهناك أايضشا شش’Óت
سشيدي واضشح التي تعت Èشش’Óت جيدة غ Òأان
مسشالكها صشعبة.
Ãدينة فرندة  50كلم عن عاصشمة الو’ية
ت -ي -ارت ،صش ّ-رح ب -عضص م -واط -ن -ي-ه-ا أان اŸت-ن-فسص
ال -وح -ي -د ه -و اŸسش -ب -ح الشش -ب-ه أاوŸب-ي وخصشصص
Óناث يوم ‘ ا’سشبوع ،أاما بقية اإ’يام فإان
ل إ
ال -ع -ائ Ó-ت سش -واء ت -ت -وج-ه ا ¤ح-دي-ق-ة ال-تسش-ل-ي-ة

بتيارت وعلى بعد  50كلم ،أاو تتوجه ا ¤و’ية
معسشكر اÛاورة على مسشافة تفوق  100كلم ،أاو
إا ¤تاوغزوت حيث توجد مغارة العÓمة عبد
الرحمان بن خلدون،
وتذهب النسشوة رفقة اأ’طفال إا ¤تاوغزوت أاو
قلعة بني سشÓمة ،حيث توجد مرتفعات وعرة
يتسشلقها ا÷ميع للوصشول ا ¤اŸغارات.
ورغم وجود أاماكن جميلة وﬂضشرة بتاوغزوت
غ Òأاّنه ’ يوجد بها أاي مرفق ’ ،مقهى و’
مطعم و ’ مرشص أاو حمام و’ دكان‡ ،ا جعل
الزوار ينفرون منها ،كما ‚د الغابة التي –يط
Ãدي -ن -ة ف -رن -دة وأاخ -رى ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -قصش -دا
ل -ل -ع -ائ Ó-ت ال-ف-رن-دي-ة ،ول-ك-ن دائ-م-ا ب-اŸراف-ق-ة
Óط-ف-ال واأ’سش-ر ط-ب-ع-ا م-ع ال-تحضشÒ
ب-ال-نسش-ب-ة ل -أ
اŸسشبق للمأاكو’ت وكل ما يحتاجه زائر الغابة.
ورغم ذلك تن ّ
ظم بعضص ا÷معيات واŸؤوسشسشات
الÎبوية جو’ت وزيارات للغابات اÛاورة ،أاما
صشيفا فإان التجمعات اŸائية تبقى مزارا للششبان
رغ-م خ-ط-ورت-ه-ا واب-تÓ-ع-ه-ا ل-ل-ع-ديد من الششبان
بفرندة رغم وجود مسشبح بها.

سش- -ك- -ان دائ- -رت -ي ف -رن -دة وع Úك -رمسص ع -ن -د
اسشتفسشارنا عن وجهاتهم لقضشاء عطلة يوم اأو
سشويعات ،فإاّن جلهم يقصشدون حمام السشخونة
بو’ية سشعيدة ،ورغم قربه منهم بحوا‹  50كلم
أاو أاك Ìإا’ أان وسشائل النقل العمومية قليلة بهذا
ا◊مام ،باإ’ضشافة إا ¤مرششات فردية يقصشدها
اŸصشابون باأ’مراضص ا÷لدية واŸفصشلية.
ا◊ديث عن السشياحة أاو اŸنتزهات يجعلنا
ن -ط -رح مشش -ك  Ó-آاخ-را ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-غ-ل-ق اŸب-ك-ر
ل-ل-م-راف-ق اÿاصش-ة ك-اŸط-اع-م واŸق-اهي Ãدن
تيارت ،ما يجعل قاصشدها لي Óيأاخذ احتياطاته
مسشبقا ،فتيارت ’ تتواجد بها مسشارح أاو دور
سش -ي -ن -م -ا ل -زي-ات-ه-ا ل-ي ،Ó-م-اع-دا ب-عضص اŸت-اج-ر
كأاصشحاب تعبئة ششرائح الهواتف النقالة ،أاو بيع
السش-ج-ائ-ر و’ سش-ي-م-ا ب-ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ب-عد عن
تيارت ،رغم أان ا◊ركة تبقى إا ¤وقت متأاخر من
ال -ل -ي -ل م-ن ط-رف اŸرك-ب-ات و’سش-ي-م-ا سش-ي-ارات
الكلوندسشتان والششاحنات التي تعمل لي.Ó
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اإلثن ٠٥ Úمارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
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حمÓت نظافة واسسعة بتبسسة

‘ انتظار تسسليم  3أا’ف وحدة قريبا

رفع  3000طن من النفايات ببلدية الشسريعة

قسسنطينة  ..مشساريع سسكنية واعدة وحل لألزمة ‘ اأ’فق
حظيت و’ية قسسنطينة خÓل العشسرية اŸاضسية ،بÈامج سسكنية Ãختلف الصسيغ جاءت لتغطي
العجز ا◊اصسل أامام الطلبات اŸتزايدة ‘ هذا اÛال ،حيث Œاوز عدد السسكنات ا›ÈŸة ‘ هذه الفÎة
’خÒة ،ما ”ّ ا‚ازه ب ÚفÎتي السسبعينات وحتى نهاية تسسعينيات القرن اŸاضسي.
ا أ
وق- -در إاج -م -ا‹ م -ا ّ” ت -وزي -ع -ه م -ن سس -ك -ن
اج-ت-م-اع-ي ب-ال-ولي-ة م-ن-ذ ج-ان-في  ١٩٩٩وا¤
غ - -اي - -ة م - -ن- -تصس- -ف ديسس- -م ،٢٠١٧ Èح- -سس -ب
إاحصس -ائ-ي-ات مصس-ال-ح ال-ولي-ة ،ب-ح-وا‹ ٤٢٩٨٣
وح- -دة سس- -ك- -ن -ي -ة م -ن -ه -ا  ١6أال -ف-ا ل-ل-ح-الت
الج-ت-ماعية و ٢٥٩٠٠أال- -ف وح- -دة أاخ -رى ‘
إاطار القضساء على السسكن الهشس.
وينتظر حسسب ما أاعلن عنه ،اŸسسؤوول األول
للولية ،توزيع حصسة  ٣آالف وحدة سسكنية
اج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ق-طب ا◊ضس-ري «م-اسس-ي-ن-يسسا»
ببلدية اÿروب واŸوجهة لفائدة القائمتÚ
اŸعلن عنهما Ãدينة قسسنطينة قبل تاريخ ٢٠
م -ارسس  ،٢٠١٨وذلك ب -ع -د الن -ت-ه-اء م-ن ك-اف-ة
الÎتيبات منها وضسع رزنامة للتوزيع واتخاذ
الج -راءات ال Ó-زم -ة ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
الÎبية ،فيما يخ ّصس “درسس التÓميذ وضسبط
ﬂطط نقل لتسسهيل تنقل اŸواطن Úمن وإا¤
هذا القطب ا◊ضسري ا÷ديد.
وقد مّكنت الزيارات األسسبوعية واŸتكررة
ل- -وا‹ ال -ولي -ة ل -ورشس -ات السس -ك -ن -ات ‘ ط -ور
ال‚از ،خاصسة ‘ كل من اŸدينة ا÷ديدة
«علي منجلي» و»ع Úالنحاسس» و» ماسسينيسسا»
ببلدية اÿروب من التعجيل ‘ وتÒة ال‚از
وتسسليم السسكنات ا ¤مسستحقيها ‘ اآلجال،
كما وجه الوا‹ و‘ كل مرة تعليماته للجهات
اŸعنية من اجل اإلسسراع ‘ ا‚از اŸرافق
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ك-ل األق-ط-اب ا◊ضسرية ،وخاصسة
قطب «ماسسينيسسا» الذي يشسهد اك Èالورشسات
السسكنية ع Èالولية ،ومن هذه اŸرافق التي
ي -جب أان ت -ك -ون ج -اه -زة ل -ت -حسس Úاÿدم-ات
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ه -ذه األق -ط -اب
ا÷ديدة ،اŸكاتب الÈيدية وقاعات العÓج
وكذا الفروع اإلدارية وأايضسا التكفل األمثل
باألراضسي الشساغرة عن طريق تأاهيلها كفضساء

لÓسسÎخاء أاومسساحات خضسراء.
وب -ال -ق -طب ا◊ضس -ري «ع Úن-ح-اسس» وال-ت-ي
تقارب األشسغال به على النتهاء ،أاكد الوا‹ ‘
زياراته اŸتكررة لهذا القطب على ضسرورة
التنسسيق ب Úكل اŸديريات اŸعنية لتسسوية كل
ال -ع -راق -ي -ل ال -ع-ال-ق-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا “دي-د
التأاخ ‘ Òأاشسغال التهيئة اÿارجية واÿاصسة
بورشسة با◊صسة السسكنية اŸتكونة من ٢٠٠٠
وح -دة ع -م -وم -ي -ة اي -ج -اري -ة م -ن أاصس -ل حصس-ة
إاج -م -ال -ي -ة ت -ق-در بـ  ٣٢٠٠وح- -دة م -ن ن -فسس
الصسيغة.
وب -ال -نسس -ب-ة لÈن-ام-ج  ٣٢٠٠سس-ك-ن ع-م-ومي
إاي-ج-اري ب-ت-وسس-ع-ة ال-وح-دة ا÷واري-ة  ٢٠علي
م -ن -ج -ل -ي اŸوج -ه -ة ل -ف -ائ -دة سس-ك-ان اŸدي-ن-ة
ال -ق -دÁة وم -ن-اط-ق الن-زلق تشس-ه-د األشس-غ-ال
ت -ق-دم-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى  ١٧6٢وح -دة ،ك -م-ا أان
األشسغال قد انطلقت بباقي الوحدات األخرى
على غرار حصسة  ٢٣٠٠وحدة بـ»ماسسينيسسا»
ال -ت -ي سس-ت-خصسصس  ١٤٠٠وح-دة م-ن-ه-ا ل-ف-ائدة
بلدية اÿروب مع ا◊رصس على Œهيزها ‘
القريب العاجل.
Óشسارة ،فإان الÈنامج ا÷اهز من السسكن
ول إ
العمومي اإليجاري يقدر على مسستوى الولية
ب -ـ  ٢٧أال -ف وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ن-الت ك-ل ب-ل-دي-ات

الولية حصسة منها وتأاتي ‘
م-ق-دم-ت-ه-ا ب-ل-دي-ة قسس-ن-ط-ينة
التي اسستفادت من ()١6١٧٠
وحدة منجزة ،حيث سستوجه
 ١٣أالف وحدة منها للتكفل
Ãن ي -ح -وزون ع -ل-ى ق-رارات
السستفادة اŸسسبقة ثم تتبعها
ب- - -ب - -ل - -دي - -ة اÿروب بـ(6٣٥٠
وحدة وبلدية «ع Úسسمارة»
بأالف وحدة ،و»أاولد رحمون»
بـ( )٨٨وح -دة ،و»ع Úع -ب-ي-د»
( )١١٢٢وح - - -دة ٨ ،بـ»اب- -ن ب- -اديسس» و()١٥٠٠
وحدة بـ»حامة بوزيان» و( )٣٣٠وحدة ببلدية
«ديدوشس مراد» وببلدية «زيغود يوسسف» ()٢١
وحدة جاهزة ،إاضسافة ا ٥٠٠ ¤وحدة انطلقت
بها األشسغال مؤوخرا .وأاخÒا اسستفادت كل من
ب-ل-دي-ة ب-ن-ي ح-م-يدان بـ( )٥٩وح -دة و»مسس -ع-ود
بوجريو» بـ( )٥٠وحدة سسكنية.
ا÷دي -ر ب-ال-ذك-ر ،أان اج-ت-م-اع-ات ت-نسس-ي-ق-ي-ة
ب -ال -ولي -ة ت -ن -اولت ب -ال-دراسس-ة ‘ ب-داي-ة شس-ه-ر
ج -ان -ف -ي اŸاضس -ي وضس -ع-ي-ة السس-ك-ن الÎق-وي
اŸدع -م ،ك-م-ا أان الج-ت-م-اع-ات ال-ت-ي ج-م-عت
‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد Êب-ال-وا‹ واŸن-ت-خبÚ
اÙلي Úأاكد من خÓلها الوا‹ عزمه على
اإلسسراع ‘ إا“ام ﬂتلف الÈامج السسكنية
وتسس-ل-ي-م-ه-ا Ÿسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا وأان ك-ل م-ن Áلكون
اسستفادة مسسبقة سسيتم التكفل بهم ع Èمراحل
ب -اŸوازاة م -ع اسس -ت -ك -م -ال أاشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة
اÿارجية ıتلف اŸواقع السسكنية ،كما أاكد
أايضسا على وجود أارادة للعمل مرحليا من أاجل
إاي-ج-اد ا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ةŸشس-ك-ل السس-ك-ن بكل
صسيغه.
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شسهدت بلدية الشسريعة بتبسسة ،انطÓق حملة نظافة كبÒة ،م ّسست األحياء والشسوارع الرئيسسية،
العملية التطوعية أاشسرف عليها عطاء الله مولتي وا‹ الولية ،ألهميتها ،وÃشساركة كل
الهيئات واŸؤوسسسسات القتصسادية العمومية واÿاصسة ،إا ¤جانب ‡ثلي اÛتمع اŸد،Ê
وشسملت رفع النفايات الهامدة والنفايات اŸنزلية وتنقية األحياء وتنظيف األرصسفة وطÓئها
وزبر األشسجار وقلمها والعتناء باŸسساحات اÿضسراء وتنقيتها من األعشساب والشسوائب.
وإل‚اح هذه العملية سسخرت السسلطات الولئية واÙلية ،كافة الوسسائل اŸادية والبشسرية
الÓزمة واعت ÈخÓل هذه ا◊ملة وا‹ الولية أان العمل التطوعي بالناجح ودعا اŸواطنÚ
«التحلي بروح اŸسسؤوولية لتنقية اÙيط البيئي» ،مشسÒا إا »¤أان الشسيء اإليجابي الذي Ÿسسه
خÓ-ل ا◊م-ل-ة ال-ت-ط-وع-ي-ة ب-الشس-ري-ع-ة ،ت-ف-اع-ل ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ومشس-ارك-ت-ه-ا إل‚اح ح-م-لة
التنظيف بالبلدية» ،موضسحا «ان حمÓت التنظيف متواصسلة وسستمسس كافة بلديات الولية».
ا◊ملة مّكنت من رفع  ٣٠٠٠طن من النفايات الهامدة و ١٠٠٠م Îمكعب من النفايات
اŸنزلية ،شسارك بالعملية أازيد من  ٣٠٠عامل من عمال البلديات وجهاز ا÷زائر البيضساء مع
مشساركة فّعالة لبعضس ا÷معيات واسستعملت فيها  6٨شساحنة ﬂتلفة األحجام فضس Óعلى ١٥
آالية ،و ⁄تكن برودة الطقسس عائقا أامام اŸشسارك Úمن ‡ثلي ا÷معيات اÙلية ،الذين
انخرطوا طواعية للمسساهمة بفعالية وايجابية ‘ ا◊ملة الشسيء الذي اسستحسسنه وا‹ الولية
الذي تنقل إا ¤ع ÚاŸكان صسباح ا◊ملة وتابع العملية عن كثب مثمنا اÛهودات التي بذلت
من الهيئات الرسسمية للدولة والهيئات اŸنتخبة وا÷معيات اŸشساركة ،داعيا اŸواطن Úإا¤
تغي Òالذهنيات السسلبية وإابداء الهتمام بحمÓت ووجوب التطوع للمشساركة فيها وا◊رصس
على مواصسلتها إلعطاء الصسورة اŸشسرفة عن الولية وغرسس العمل التطوعي ‘ نفوسس
النشسء.
وحسسب ما اسستفيد من رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية الشسريعة ،فإان مبادرة التنظيف
جاءت بتوجيهات من وا‹ الولية ،وقد سسخرت البلدية كل وسسائلها وعتادها الثقيل واÿفيف
من شساحنات ورافعات وجرارات ،وغÒها لرفع هذه الردوم التي أاسساءت للمنظر العام،
بتقسسيم بلدية الشسريعة إا ١٠ ¤مناطق ،وكل منطقة تشسرف عليها وتتابعها مديرية ولئية،
و‡ثل Úعن البلدية ،بحيث أاوكلت مهمة اإلشسراف لهيئات رسسمية ،وÃرافقة أاعضساء اÛلسس
Óطار البشسري فقد شسارك ‘ هذه ا◊ملة
الشسعبي البلدي لبلدية الشسريعة ،أاما بالنسسبة ل إ
التطوعية عمال برنامج ا÷زائر البيضساء ،وعمال بعضس اŸؤوسسسسات القتصسادية اÿاصسة،
و‡ثل Úعن ا÷معيات ،وشسباب األحياء ،واŸنظمات الطÓبية.
و–ضسÒا للعملية التطوعية لنظافة بلدية الشسريعة ،عقد عشسية انطÓقها بقاعة الجتماعات
Ãقر بلدية الشسريعة برئاسسة وا‹ الولية مرفوقا برئيسس اÛلسس الشسعبي الولئي لقاء
–سسيسسيا تنسسيقيا جمعه بفعاليات اÛتمع اŸد Êلبلدية الشسريعة وأاعضساء الهيئة التنفيذية
ورؤوسساء الدوائر ورؤوسساء اÛالسس الشسعبية البلدية ،و‘ جدول أاعماله ضسبط كافة األمور
اŸتعلقة بالوسسائل والعتاد وتوف Òاإلمكانيات البشسرية واŸادية إل‚اح هذه ا◊ملة التطوعية
التضسامنية اŸتواصسلة لنظافة اŸدن والعتناء بالبيئة ،و‘ كلمته وا‹ الولية عدد األهداف
اŸرجوة من هذه ا◊مÓت التطوعية ومنها الوصسول تدريجيا إا ¤التسسي Òالسسليم للمدن
و–سس ÚاŸرفق العام والتواصسل مع اŸواطن و–فيزه إلشسراكه لحقا ‘ إاعداد اıطط
ال-ب-ل-دي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وت-أاصس-ي-ل ث-ق-اف-ة ال-ت-ط-وع وروح اŸواط-ن-ة ل-دي-ه ن-اه-يك عن –سس Úظروفه
اŸعيشسية.

قّرر هدم سسكنات فوضسوية ورفع دعاوى قضسائية

Óطباء بسسطيف
التكوين اŸتواصسل ل أ

وا‹ باتنة يقّرر متابعة مقاو’ت ومكاتب دراسسات بسسبب هدر اŸال العام

أاث- -بت وا‹ ب- -ات- -ن- -ة ع- -ب -د
اÿال -ق صس -ي -ودة م-رة أاخ-رى
حرصسه الشسديد وصسرامته ‘
التعامل مع كل من يقصسر ‘
أاداء مهامه ‘ التكفل ا÷دي
ب-انشس-غ-ا’ت اŸواطن ،Úحيث
ك- -انت خ- -رج- -ت -ه اŸي -دان -ي -ة
ل-ب-ل-دي-ات ث-ن-ي-ة العابد ،شسÒ
ووادي ال- - -ط - -اق - -ة ،ف - -رصس - -ة
’شس - -ه- -ار سس- -ي- -ف ا◊ج- -اج ‘
إ
وج - - -وه ع - - -دي - - -د اŸق- - -اولÚ
ثنية العابد ،و ⁄تنته بعد.
وول Úع - -ن اŸشس - -اري- -ع للدائرة و–ويله إا ¤مقر أامن.
واŸسس  - -ؤ
وكشسف وا‹ باتنة ،عن رفع الدولة
وأاث -ن-اء وق-وف-ه ع-ل-ى مشس-روع سس-ك-ن-ات
ا
Ò
ث
ك
ت
ر
خ
أ
ا
ت
ي
ت
ل
ا
ة
ي
التنمو
عمومية اإيجارية ببلدية وادي الطاقة ،ا÷زائ- -ري- -ة‡ ،ث- -ل -ة ‘ مصس -ال -ح وزارة
عن آاجالها.
أاعطى الوا‹ تعليمات صسارمة تقضسي ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úل-لتجميد
اÿرج -ة اŸي -دان -ي -ة ت -ن-درج ‘ إاط-ار
اŸت -اب -ع -ة اŸسس -ت -م -رة ل -ت -ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج
ال -ت -ن -م-ي-ة ا÷واري-ة ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة وف-ق-ا
Ÿتطلبات واحتياجات السساكنة خاصسة
‘ قطاعات الكهرباء الريفية ،السسكن،
الصس -ح-ة ا÷واري-ة ،ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دي-ة
األخرى.
” تدشس Úمشسروع ربط مشستتي
حيث ّ
تغاغت وزانة ببلدية ثنية العابد لفائدة
 ٥٨عائلة ،بتكلفة مالية تقارب  ٤مÓيÒ
دينار جزائري ،كما عاين مشساريع إا‚از
قاعة للرياضسة بثانوية ثنية العابد ،قسسم
فرعي للمصسالح الفÓحية ببلدية ثنية
العابد ،وثانوية ببلدية شس ،Òأاين شسّدد
على مؤوسسسسات اإل‚از بضسرورة تسسريع
وتÒة إا‚از األشس- -غ- -ال ‘ أاج -ل ن -ه -اي -ة
الشسهر ا◊ا‹ ،وخÓل تفقده Ÿشسروع
إا‚از مقر جديد لدائرة ثنية العابد
قّرر صسيودة إاعادة تهيئة اŸقر ا◊ا‹

ب -ه -دم ال -ب -ن -اءات ال -ف -وضس -وي-ة وخ-اصس-ة
ع -ن -دم -ا وق -ف ع -ل -ى ح -ال-ة ب-ن-اء سس-ك-ن
ف-وضس-وي ب-أارضس ت-اب-ع-ة ألمÓ-ك ال-دولة
ﬂصسصس -ة ل -ب -ن -اء سس -ك -ن-ات اج-ت-م-اع-ي-ة
إايجارية.
وق - -د أادى تشس- -ي- -ي- -د ت- -لك ال- -ب- -ن- -اءات
ال -ف -وضس -وي-ة حسسب صس-ي-ودة إا ¤ع-رق-ل-ة
مهام مقاولت إل‚از السسكنات ،ما أاثار
اسس -ت -ي -اءه ،خ-اصس-ة وأان-ه وق-ف شس-خصس-ي-ا
على اسستفحال ظاهرة التوسسع العمراÊ
ال-ف-وضس-وي Ãح-ي-ط ع-قارات ﬂصسصسة
إل‚از مشس -اري -ع ع -م -وم -ي -ة ،ك -م -ا ق ّ-رر
ال - -وا‹ إاع - -داد م - -ل - -ف قضس- -ائ- -ي ضس- -د
مقاولت ومكاتب دراسسات متهما إاياها
ب -إاه -دار اŸال ال -ع-ام ،بسس-بب ال-ت-م-اط-ل
وسس- -وء إا‚از اŸشس- -روع ،وع- -دم احÎام
آاجال ومقاييسس اإل‚از خاصسة ما تعلق
Ãشسروع وحدة للحماية اŸدنية الذي
انطلقت به األشسغال سسنة  ،٢٠٠٨ببلدية

على عدد من اŸشساريع الهامة بولية
باتنة ،على غرار مشسروع معهد وطني
متخصسصس ‘ التكوين اŸهني باŸعذر،
ومشس-روع م-رك-ز ل-ل-ت-ك-وي-ن ب-ب-ل-دي-ة أاولد
سس -ي سس -ل -ي-م-ان ،وال-ذي-ن م-ن اŸزم-ع أان
ت-ن-ط-ل-ق ب-ه-م-ا األشس-غ-ال ق-ري-ب-ا ل-يضساف
لعدد اŸؤوسسسسات التابعة لقطاع التكوين
اŸهني والتمه Úبولية باتنة واŸقدرة
بـ ٢٧م -ؤوسسسس-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-م-وم-ي-ة و١٠
مؤوسسسسات خاصسة معتمدة بالولية.

وكشس - -ف اŸسس - -ؤوول األول ل - -ل - -ه- -ي- -ئ- -ة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ع-ن اسس-ت-ف-ادة ال-ولي-ة م-ن
مشس- -اري- -ع ه- -ام -ة ه -ي ‘ ط -ور اإل‚از
تهدف إا ¤تعميم توف Òهياكل التكوين
اŸهني Ãختلف البلديات ،منها ما هو
ق - -ي - -د اإل‚از ،ك - -اŸع - -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي
اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني بÈيكة،
ومشسروعي ا‚از مركز التكوين اŸهني

تبسسة :خالد .ع

والتمه Úبع Úياقوت وبوزينة.
و–رصس ال -دول -ة حسسب صس -ي-ودة
ع -ل -ى اع -ت -م-اد م-ق-ارب-ات م-ب-ت-ك-رة
لح -ت -واء رغ -ب -ات -ه وم-ي-ولت-ه وك-ذا
الرت -ق -اء ب -ه ،والسس-ع-ي ال-دائ-م إا¤
جات اŸؤوسsسسسات
الربط ب Úمُخر َ
التكوينية ومُتطلبات سسوق الشسغل
التي تعت Èأاحد أاهم رهانات هذا
القطاع ،خصسوصسا ‘ ظلّ النموذج
الق -تصس -ادي ا÷دي -د ال -رام -ي إا¤
إان -ع -اشس السس -ت -ث -م -ار “اشس -ي -ا م -ع
ال -وضس -ع ال -راه-ن ل-بÓ-دن-ا ورؤوي-ت-ه-ا
اŸسستقبلية.
وأاشس -ار ال -وا‹ إا ¤تسس -ج -ي-ل ٢٣٠
اتفاقية خاصسة ب Úمؤوسسسسات التكوين
وال- - -ت- - -ع- - -ل - -ي - -م اŸه - -ن - -ي Úوﬂت - -ل - -ف
ال- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ات واإلدارات واŸؤوسسسس - -ات
الق- -تصس- -ادي- -ة ،وق- -د دع -ا ال -وا‹ وزي -ر
التكوين اŸهني والتمه Úإا ¤تسسجيل
عملية ا‚از معهد وطني متخصسصس ‘
التكوين اŸهني بدائرة أاريسس و–ويل
م - -رك - -ز م- -ه- -ن- -ي Ãدي- -ن- -ة ب- -ات- -ن- -ة إا¤
معهد بالنظر إا ¤التطور التكنولوجي
وال-تسس-ارع ‘ وتÒة ال-ت-ن-م-ي-ة الصس-ن-اع-ية
بولية باتنة والتزايد الكب ÒواŸتكّرر
ل - -ط - -ل- -ب- -ات الن- -تسس- -اب إا ¤اŸع- -اه- -د
وﬂتلف مراكز التكوين اŸهني ،وكذا
ت -زوي -د م -ؤوسسسس -ات ال -ت -ك -وي -ن ب -أاج-ه-زة
ت -رك -يب األل -واح الشس -مسس -ي -ة والضس -وئ-ي-ة
وا◊رارية وصسيانة اŸصساعد ،وصسيانة
م -رك -ب -ات ال -وزن اÿف -ي-ف ،وŒه-ي-زات
ال-ت-ح-ك-م ال-رق-م-ي ب-ه-دف ضسمان تكوين
م -ي -دا Êج -ي -د يسس-ه-ل ع-ل-ى اÎŸبصسÚ
ول- -وج ›ال الصس- -ن- -اع- -ة عﬂ Èت- -ل- -ف
مؤوسسسسات الولية.

باتنةŸ :وشسي حمزة

تنمية اŸعارف حول ا◊ا’ت
ا’سستعجالية لألطفال

ب- -ادرت اŸؤوسسسس- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة
اإلسس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة ب- -ع Úال -ك -بÒة،
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع مصس -ل -ح -ة طّب
األط -ف -ال ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي
«سس- -ع- -ادن- -ة ﬁم- -د ع- -ب -د ال -ن -ور»
بسس -ط -ي-ف ،ب-ي-وم دراسس-ي ت-ك-وي-ن-ي
حول اسستعجالت طب األطفال،
اح - -تضس - -ن- -ه ب- -يت الشس- -ب- -اب ب- -عÚ
الكبÒة– ،ت إاشسراف الÈوفيسسور
بيوضس بلقاسسم.
وقد دعي لليوم الدراسسي أاطباء
ع -ام -ون ،وق-ابÓ-ت م-ن اŸؤوسسسس-ة
العمومية اإلسستشسفائية ،ومؤوسسسسة
الصس -ح -ة ا÷واري -ة ب -ع Úال-ك-بÒة،
ونشس - -ط - -ه ع - -دد م - -ن األسس - -ات- -ذة
والأطباء اıتصس Úمن ﬂتلف
اŸؤوسسسسات الصسحية بالولية.
وأاك- -د الÈوف- -يسس -ور «ب -ي -وضس
بلقاسسم» ،أان هذا اليوم الدراسسي
يدخل ضسمن السسلسسلة التي “ت
ب -ر›ت -ه -ا ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ت-ك-وي-ن
الطبي اŸتواصسل ،من أاجل –يÚ
Óطباء
ورسسكلة اŸعارف الطبية ل أ
العامÃ Úسستجدات طب األطفال
على اŸسستوى العاŸي ،والتي ”ّ
اإلن -ط Ó-ق ف -ي -ه -ا م-ن-ذ ح-وا‹ ٠٣
أاشسهر ،بداية Ãسستشسفى ع Úآازال،
ثم ع ÚوŸان ،العلمة ،واليوم بعÚ
ال-ك-بÒة ،ب-ه-دف ت-ك-وي-ن أاط-باء ‘
Óطفال ،ما
السستعجالت الطبية ل أ
سس -يسس -م -ح ل -ه -م ب -ال-ت-ك-ف-ل األم-ث-ل
وا÷ي -د ب -ا◊الت اإلسس -ت-ع-ج-ال-ي-ة
Óطفال على مسستوى اŸؤوسسسسات
ل أ
الصسحية اŸتواجدين بها ،وتفادي
اإلجÓ- - - -ءات ال- - - -ك - - -ثÒة ن - - -ح - - -و
اŸسستشسفى ا÷امعي بسسطيف.

وأاضس -اف الÈوف -يسس -ور ب-ي-وضس
بلقاسسم ،أان اŸداخÓت والدروسس
التي ”ّ تناولها ‘ اليوم الدراسسي
هذا ،جاءت وفق برنامج مسسطر
ومدروسس يتماشسى مع مقÎحات
األط - -ب - -اء اŸشس - -ارك ،Úوه - -و م- -ا
ي-حّ-ف-زه-م ع-ل-ى ال-ت-ك-وين من أاجل
تطوير معارفهم ،وهذا ما يسسمح
ل -ه -م ب -ال -تشس -خ -يصس وال -ت-ح-ك-م ‘
Óط-ف-ال
ا◊الت اإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ل -أ
اŸرضس -ى ال-ت-ي يصس-ادف-ون-ه-ا ع-ل-ى
مسستوى مؤوسسسساتهم الصسحية ،قبل
عمليات اإلجÓء أاو التحويل اإ¤
اŸسستشسفى ا÷امعي بسسطيف.
من جهتهم ،األطباء اŸشساركون
اسس -ت-حسس-ن-وا ك-ثÒا ه-ذه اŸب-ادرة،
م -ط -ال -ب Úب -ت -ك -راره -ا وم-واصس-ل-ة
التكوين ‘ عدة تخصسصسات أاخرى
م- -ن أاج- -ل مسس- -اي- -رة ال- -ت- -ط -ورات
ا◊اصسلة ‘ اŸيدان الطبي .كما
ك - -ان ل - -ل - -مشس- -رف Úع- -ل- -ى ال- -ي- -وم
ال- - -دراسس- - -ي ،م- - -دي - -ر اŸؤوسسسس - -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة اإلسس -تشس -ف -ائ -ي -ة عÚ
الكبÒة ورئيسس بلدية ع ÚالكبÒة
بالتنسسيق مع جمعية بريق األمل
اÒÿي - -ة ل - -ع Úال - -ك - -بÒة ل - -ف- -ت- -ة
إانسسانية“ ،ثلت ‘ زيارة األطفال
اŸرضسى Ãصسلحة طب األطفال
Ãسس- -تشس- -ف- -ى ع Úال- -ك -بÒة“ ،ت
خÓ- -ل- -ه -ا ت -وزي -ع ب -عضس األل -ع -اب
والهدايا الرمزية عليهم ،أادخلت
‘ ن -ف -وسس-ه-م وأاول-ي-ائ-ه-م ال-ف-رح-ة
والسسرور ،أانسستهم ولو القليل من
مرضسهم ومعاناتهم.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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اعتÈته انتصسارا بارزا للشسعب الصسحراوي

برŸانية إاسسبانية تشسيد بقرار ﬁكمة العدل األوروبية
’وروب -ي -ة ا’سس -ب-ان-ي-ة،
اع -تÈت ال -ن -ائ -ب -ة ا أ
السسيدة بالوما لوبيث ،أان قرار ﬁكمة العدل
’وروبية الصسادر يوم  27فيفري  2018يشسكل
ا أ
م- -ع -ل -م -ا ب -ارزا ‘ اŸسسÒة ال -ك -ف -اح -ي -ة ل -لشس -عب
الصس -ح-راوي م-ن اج-ل ‡ارسس-ة ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس Òوا’سس- -ت- -قÓ- -ل ،ح- -يث يسس -ت -ث -ن -ي اŸي -اه
’ق -ل -ي -م -ي -ة الصس -ح -راوي -ة م -ن ات -ف -اق الصس -ي-د
ا إ
’وروبي واŸغرب.
البحري اŸوقع ب Úا’–اد ا أ
وتحدثت البرلمانية األوروبية بالوما لوبيث خÓل
ندوة حول «واقع الحتÓل في الصضحراء الغربية»
عن عمل المجموعة البرلمانية المشضتركة من اجل
الصضحراء الغربية على مسضتوى البرلمان األوروبي،
مشضيرة على أانها تمثل أارضضية للدفاع عن حقوق
الشض -عب الصض -ح -راوي ف-ي ال-م-ح-اف-ل األوروب-ي-ة أاي-ن
يتواجد اللوبي المغربي المدعوم من بعضش القوى
األوروبية ،كما أاشضادت البرلمانية األوروبية في هذا
السض- -ي- -اق ب -م -ق -اوم -ة ال -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن السض -ي -اسض -ي -ي -ن
الصض -ح -راوي -ي -ن وع -ل -ى رأاسض-ه-م م-ج-م-وع-ة –اك-دي-م
ازيك–.
وحضض -ر ه -ذه ال -ن -دوة عضض -و م -ن ت -م -ث -ي -ل-ي-ة ج-ب-ه-ة
البوليسضاريو في التحاد األوروبي الصضالح سضعيد
مصض -ط -ف-ى ب-اإلضض-اف-ة ال-ى األم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-ن-ة
البلجيكية للتضضامن مع الشضعب الصضحراوي السضيدة
هيلت تيوين.
وت-ط-رق ال-م-ن-دوب الصض-ح-راوي الصض-ال-ح سض-ع-يد من
جهته ،عن الواقع الذي يعيشضه الصضحراويون زهاء
 42سض-ن-ة ف-ي م-خ-ي-م-ات الÓ-ج-ئ-ي-ن الصض-ح-راوي-ي-ن
وخاصضة وضضع الشضباب الصضحراوي الذي نفذ صضبره
اتجاه تباطؤو المجتمع دولي في إايجاد حل سضياسضي
ي-ن-ه-ي الح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي ل-لصض-ح-راء الغربية .كما
ابرز المندوب الصضحراوي في كلمته « أان الشضعب
الصض-ح-راوي م-ل-ت-زم ب-ال-م-ق-اوم-ة السض-ل-م-ي-ة من اجل

انتزاع حقوقه المشضروعة في الحرية والسضتقÓل.
وأاشض -ادت ف -ي ه-ذا الصض-دد األم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-ن-ة
البلجيكية للتضضامن مع الشضعب الصضحراوي السضيدة،
ه -ي -لت ت -ي -وي -ن ب -مسض -ت -وى ال -تضض -ام-ن الج-ت-م-اع-ي
وال -وح -دة ب-ي-ن شض-رائ-ح ال-م-ج-ت-م-ع الصض-ح-راوي ف-ي
مخيمات الÓجئين ،كما ثمنت الدور الذي تلعبه
ال -م -رأاة الصض -ح -راوي -ة ف-ي ال-ك-ف-اح وف-ي ال-مشض-ارك-ة
السضياسضية.

موقف فعال
من جانبه طالب السضيناتور السضباني بابلو رودريغاز
سضيخاسش حكومة بÓده بتبني موقف فعال من اجل
تنظيم اسضتفتاء تقرير المصضير في الصضحراء الغربية

طبقا لقرارات األمم المتحدة.
وذكر بابلو رودريغاز في عريضضة أاودعها لدى لجنة
الشض -ؤوون ال -خ -ارج -ي-ة ل-م-ج-لسش الشض-ي-وخ ب-مسض-ؤوول-ي-ة
الدولة السضبانية كقوة اسضتعمارية قديمة ومديرة
Óقليم ،حاثاً إاياها على «دعم الحق المعترف به
ل إ
للشضعب الصضحراوي في تقرير مصضيره من خÓل
اسضتفتاء حر وديمقراطي».
وم -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،حث السض-ي-ن-ات-ور م-ن-ظ-م-ة األم-م
المتحدة والتحاد األوروبي على المتثال للقانون
ال -دول-ي م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى «وق-ف ال-ق-م-ع ف-ي
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وإاطÓ-ق سض-راح ك-ل ال-م-ع-ت-ق-ل-ين
السض-ي-اسض-ي-ي-ن الصض-ح-راوي-ي-ن ال-م-داف-ع-ين عن حقوق
النسضان ووضضع حد لنهب الموارد الطبيعية».
وأاوضضح السضيناتور بأان هدف هذه العريضضة يتمثل
في ضضمان «دخول المÓحظين الدوليين إالى التراب
الصضحراوي وتوسضيع صضÓحيات بعثة األمم المتحدة
ل -لصض -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة (م-ي-ن-ورسض-و) ل-م-راق-ب-ة ح-ق-وق
النسضان» ،مشضيرا إالى أان الهدف من وراء العريضضة
ل يتمثل فقط في «ضضمان وقف اطÓق النار بل
ايضضا في تفادي انتهاكات حقوق النسضان الى غاية
اجراء السضتفتاء».
كما اقترح السضيناتور «زيادة المسضاعدة النسضانية
الموجهة لمخيمات الÓجئين» والعتراف بجبهة
ال -ب -ول -يسض -اري -و ك -م -م -ث -ل شض -رع -ي ووح -ي -د ل-لشض-عب
الصضحراوي مثلما تعتبره منظمة األمم المتحدة.
وفي دفاعه عن طلبه ،ذكر بابلو رودريغاز بالكيفية
التي تنتهك بها حقوق النسضان على نحو يومي في
الصضحراء الغربية المحتلة من قبل القوات المغربية
والمعاناة التي يتعرضش لها السضكان الصضحراويين
الذين يعيشضون تحت وطأاة «التعذيب والضضطهاد
والقمع».

اŸعارك خلفت  6قتلى و 12جريحا

نزوح  120عائلة ليبية جراء الشستباكات ‘ سسبها

اجÈت ا’شس -ت -ب -اك -ات اŸسس-ل-ح-ة ال-ت-ي
تشسهدها مدينة سسبها جنوب ليبيا منذ
ا’ح- -د اŸاضس -ي 120ع-ائ-ل-ة ع-ل-ى النزوح
وفق ما ذكرت بلدية سسبها امسش السسبت.

وأاوضضحت بلدية سضبها في بيان صضحفي نقلته وكالة
أانباء الصضين الجديدة (شضينخوا) أامسش ،أان 120
ع -ائ -ل -ة م -ن ع -ائÓ-ت ح-ي (ال-ط-ي-وري) ن-زح-وا ع-ن
ديارهم نتيجة الشضتباكات وتردي الوضضع األمني
الدائر الذي يشضهده مدخل المدينة الجنوبي وبلغ
عدد المدنيين النازحين اإلجمالي  700شضخصش
إاضضافة إالى  200طفل».
وأاشضارت البلدية إالى تشضكيل لجنة لحصضر النازحين
وتلبية احتياجاتهم وتقديم المسضاعدات العاجلة.
م-ن ج-ان-ب-ه أاشض-ار أاسض-ام-ة ال-واف-ي ال-م-ت-ح-دث ب-اسضم
م -رك -ز سض -ب -ه -ا ال -ط -ب -ي وف -ق (شض -ي -ن -خ -وا )إا ل -ى أان
الشضتباكات المسضلحة أاسضفرت منذ مطلع األسضبوع
ال -ج -اري ع -ن م -ق -ت -ل سض-ت-ة أاشض-خ-اصش وإاصض-اب-ة 12
آاخرين.
وتشضهد مدينة سضبها منذ أايام اشضتباكات عنيفة بين
قبيلتي أاولد سضليمان والتبو ،ويشضن مسضلحو التبو
ه-ج-وم-ا ع-ل-ى م-ق-ر ال-ل-واء السض-ادسش ب-وسض-ط سض-ب-ه-ا
ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-وات ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-ذي ت-ن-حدر جل
عناصضره من قبيلة أاولد سضليماني بسضبب مقتل أاحد
مسض-ل-ح-ي ال-ت-ب-و ع-ل-ى ي-د ق-وة ت-اب-ع-ة ل-ل-واء .وط-الب
ال -م -ج -لسش ال -رئ -اسض -ي ل -ح -ك -وم -ة ال -وف-اق ال-وط-ن-ي
الخميسش الماضضي بوقف فوري إلطÓق النار في
سضبها مؤوكدا وقوفه على مسضافة واحدة من جميع
األطراف.
كما أاعلن المجلسش الرئاسضيي عقب اجتماعه بعدد
من أاعضضاء بالبرلمان عن مدن الجنوبي تشضكيل
ل -ج -ن-ة م-ن ح-ك-وم-ة ال-وف-اق وأاعضض-اء م-ن م-ج-لسض-ي
ال -ن-واب وال-دول-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ه-دئ-ة
وإاعادة السضتقرار للجنوب.

وأاع -ربت ب -ع -ث-ة األم-م ال-م-ت-ح-دة ل-ل-دع-م ف-ي ل-ي-ب-ي-ا
الخميسش ،عن قلقها إازاء التصضعيد العسضكري الذي
تشض-ه-ده م-دي-ن-ة سض-ب-ه-ا م-ط-ال-ب-ة ب-وق-ف السض-تخدام
Óسض -ل -ح -ة ف -ي ال-م-ن-اط-ق ال-م-ك-ت-ظ-ة
ال -عشض -وائ -ي ل  -أ
بالسضكان.

هشساشسة اقتصسادية
Óم -م ال -م -ت -ح -دة ،أان -ط-ون-ي-و
ق -ال األم -ي -ن ال -ع -ام ل  -أ
غوتيريشش ،إان المشضاكل الهيكلية لÓقتصضاد الليبي
لم تعالج حتى اآلن ،رغم مؤوشضرات التحسضن الكبير
بسضبب ارتفاع أاسضعار النفط عالميا وحدوث زيادة
ف -ي إان -ت-اج ال-ن-ف-ط ( 1.1م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ي-وم-يًا في
جانفي  ،2018مقابل  860أالف برميل يومياً في
أاوت .)2017

اسستمرار الهدنة رغم هشساشستها

أاح - -رزت ال- -ق- -وات السس- -وري- -ة
اŸزي -د م -ن ال -ت -ق -دم ‘ ال -غ-وط-ة
الشسرقية وذلك ‘ إاطار العملية
العسسكرية التي تقودها للقضساء
ع- -ل -ى آاخ -ر ج -ي -وب ا’ره -اب -يÚ
ق-رب ال-ع-اصس-م-ة السسورية ،بينما
أاعلن أامسش عن بدء فÎة تهدئة
’فسس - -اح
ج - -دي - -دة ‘ اŸدي - -ن - -ة إ
اÛال ÿروج اŸدن- -ي Úال- -ذي- -ن
ي -ح -اصس -ره -م ت -ن -ظ -ي -م «ج -ب -ه -ة
’ره-اب-ي وي-ت-خ-ذه-م
ال -نصس-رة» ا إ
دروع- - -ا بشس- - -ري - -ة ،وذلك ب - -ع - -د
’يام
منعهم من اŸغادرة طيلة ا أ
اÿمسسة اŸاضسية.
وتخضضع بلدات الغوطة الشضرقية التي
تعاني حصضارا منذ  ،2012لسضيطرة
ع -دة م-ج-م-وع-ات إاره-اب-ي-ة وفصض-ائ-ل
مسض -ل -ح -ة أاب -رزه -ا «ج -يشش اإلسض Ó-م»
و»ف -ي -ل -ق ال -رح-م-ن» وفصض-ائ-ل دم-وي-ة
أاخ -رى م -م-ا دف-ع ب-ال-ج-يشش إال-ى ب-عث
ع -م -ل -ي -ة عسض -ك-ري-ة واسض-ع-ة ل-ت-ط-ه-ي-ر
المدينة وفرضش حصضار عليها لوضضع
اإلره- -اب- -ي- -ي- -ن ب- -ي- -ن خ- -ي- -اري- -ن إام- -ا

وأاعرب غوتيريشش عن قلقه من أان األزمة المالية
والنقدية سضتزداد سضوءا في األجل الطويل ،إاذ كشضف
في تقريره إالى مجلسش األمن حول البعثة األممية
في ليبيا« ،تلقي البعثة تقارير عن تفشضي الفسضاد».
وقال في التقرير الذي يغطي الفترة من  22أاوت
إال- -ى  12ف -ي -ف -ري« :إان ال -ت Ó-عب بسض -ع -ر الصض-رف
الرسضمي بغرضش تحقيق أارباح فورية في السضوق
السضوداء يؤودي إالى رفع األسضعار وإاحداث حالت
ن -قصش ف -ي السض -ل -ع األسض-اسض-ي-ة» ،مشض-ي-راً إال-ى وج-ود
«تقارير واسضعة النتشضار تفيد بدفع رشضى لتيسضير
المعامÓت».
وت -ح -دث ال -ت -ق -ري -ر ع -ن أان «ال -ح-دود ال-ت-ي يسض-ه-ل
اختراقها أاتاحت التهريب المنهجي للسضلع ،بما في
ذلك الوقود المدعوم لمنفعة الشضعب الليبي ،األمر
ال- -ذي يسض- -ه- -م ف- -ي زي- -ادة ح -ج -م الق -تصض -اد غ -ي -ر
القانوني».

ا÷يشش السسوري يحرز تقدما ‘ الغوطة الشسرقية

النسضحاب أاو السضتسضÓم».
واسض -ت -ح -وذت ال -غ-وط-ة الشض-رق-ي-ة ف-ي
اآلونة األخيرة على اهتمام دولي منذ
تصضاعد المواجهة العسضكرية في 18
ف -ي -ف-ري ،ح-يث ت-ب-ن-ى م-ج-لسش األم-ن
ال- - -دول- - -ي ،ق - -رارا ي - -وم  24فيفري
ال -م -نصض -رم ب-اإلج-م-اع ب-وق-ف إاطÓ-ق
النار لمدة  30يوما على األقل في
ج - -م - -ي - -ع أان - -ح - -اء سض- -وري- -ا إليصض- -ال
مسض -اع -دات إانسض -ان -ي-ة ل-ل-م-ح-اصض-ري-ن
وتأامين اإلجÓء الطبي ،وبعد يومين
أاعلنت موسضكو عن هدنة «إانسضانية»
ل-خ-مسش سض-اع-ات ي-وم-ي-ا ف-ي ال-غ-وط-ة
بدءا من الثÓثاء الماضضي غير أانها لم
تسض- -م -ح إال ل -زوج -ي -ن م -ن ب -اكسض -ت -ان
وطفلين بالخروج من المدينة ،بينما
يواصضل اإلرهابيون إاحتجاز المدنيين
وت -ره -ي -ب -ه -م وم-ن-ع-ه-م م-ن ال-م-غ-ادرة
متخذين منهم دروعا بشضرية لعرقلة
ج-ه-ود ال-ج-يشش السض-وري ف-ي ت-ط-ه-ي-ر
الغوطة من الجماعات المسضلحة.

تواصسل اإلقتتال ‘ عفرين
وع- -ل- -ى ج- -ب -ه -ة أاخ -رى ف -ي ال -ح -رب
متعددة األطراف ،قالت تركيا إانها
اسضتولت على بلدة كردية في منطقة
ع -ف -ري -ن شض -م -ال غ-رب سض-وري-ا ح-يث
ت -خ -وضش ق-ت-ال ضض-د وح-دات ح-م-اي-ة

الشضعب الكردية منذ جانفي الماضضي
بمسضاعدة مسضلحين متحالفين معها.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشضعب
ال -ك -ردي -ة ام -ت -دادا ل -ح -زب ال -ع -م -ال
ال- -ك- -ردسض -ت -ان -ي ال -ذي تصض -ن -ف -ه ه -ي
وال - -ولي - -ات ال- -م- -ت- -ح- -دة والت- -ح- -اد
األوروبي منظمة إارهابية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد  5أاشسهرأاŸانيا تطوي أازمة تشسكيل ا◊كومة

ا◊زب الدÁقراطي الشسÎاكي يوافق على التحالف مع مÒكل
واف- - - - - -ق أاعضس- - - - - -اء ا◊زب ا’شسÎاك - - - - -ي
’Ÿا Êبغالبية واسسعة ،أامسش،
الدÁقراطي ا أ
ع -ل -ى ال-دخ-ول ‘ –ال-ف ج-دي-د م-ع أان-غ-يÓ-
مÒك-ل ال-ت-ي ب-ات ب-وسس-ع-ه-ا تشسكيل حكومتها
ب-ع-د أاك Ìم-ن خ-مسس-ة أاشس-ه-ر ع-ل-ى ان-ت-خ-ابات
تشسريعية أاضسعفت موقعها.
وأاث- -نت ال -مسض -تشض -ارة ع -ل -ى ق -رار ق -اع -دة ال -ح -زب
الشضتراكي الديمقراطي وعلقت في تغريدة على
صض -ف -ح -ة ح -زب -ه -ا ال-م-ح-اف-ظ «يسض-رن-ي أان ن-واصض-ل
تعاوننا لما هو في صضالح بÓدنا».
لكن يبدو أان ولية ميركل الرابعة ،وعلى األرجح
األخيرة برأاي المراقبين ،سضتكون أاكثر دقة بكثير
من الوليات السضابقة.
صض-وت ال-ح-زب ال-دي-م-ق-راط-ي الشض-تراكي األلماني
بالموافقة على الدخول في ائتÓف مع المحافظين
بزعامة المسضتشضارة أانغي Óميركل ،أامسش األحد،
مما يمهد الطريق أامام تشضكيل حكومة جديدة في
أاك -ب -ر اق -تصض -اد ف -ي أاوروب -ا وإان-ه-اء ح-ال-ة م-ن ع-دم
اليقين السضياسضي اسضتمرت خمسضة أاشضهر.
وذك - -ر مسض - -ؤوول ب - -ال - -ح - -زب أان ث- -ل- -ث- -ي أاعضض- -ائ- -ه
صضوتوا»بنعم» لصضالح التفاق ،وهي نسضبة أاكبر مما
توقع الكثيرون ،األمر الذي يعني أان ميركل قد
تؤودي اليمين لفترة رابعة بحلول منتصضف مارسش،
في تكرار لÓتئÓف الكبير الذي يحكم البÓد منذ
.2013
وتتراكم التحديات على ميركل ،التي تواصضل أاداء
دور المسضتشضارة منذ خمسضة اأشضهر عقب انتخابات
غير حاسضمة ،مع تطلع أاوروبا لقيادة أاكبر دولها في
ال -تصض -دي ل -م -ج -م -وع -ة م-ن ال-قضض-اي-ا الق-تصض-ادي-ة
واألمنية.
وق- -ال ال -ق -ائ -م ب -أاع -م -ال ال -ح -زب ال -دي -م -ق -راط -ي
الشض- -ت- -راك- -ي أاولف شض- -ول -تسش ف -ي م -ق -ر ال -ح -زب
ال-رئ-يسض-ي ب-برلين»األغ -ل -ب-ي-ة ال-ع-ظ-م-ى م-ن أاعضض-اء

الحزب قبلت اقتراح قيادته».
وهنأات ميركل الديمقراطيين الشضتراكيين قائلة
«أات -ط -ل -ع إال -ى ال -ع -م -ل م -ع ال -ح -زب ال-دي-م-ق-راط-ي
الشضتراكي مجددا من أاجل صضالح بÓدنا».
ووضض-ع تصض-ويت ال-ح-زب ال-دي-م-ق-راط-ي الشض-تراكي
ق -ي-ادة ال-ح-زب ال-م-ن-ت-م-ي ل-ت-ي-ار يسض-ار ال-وسض-ط ف-ي
مواجهة جناح الشضباب المتشضدد ،الذي أاراد أان يعيد
ال -ح -زب ب -ن -اء ال -م -ع -ارضض -ة ب -ع -د أاداء ك -ارث -ي ف -ي
النتخابات.
وقالت أاندريا نالسش ،التي من المرجح أان تكون
الزعيمة المقبلة للحزب الديمقراطي الشضتراكي،
«أانا سضعيدة أان األمور سضارت على هذا النحو».
وتعني النتيجة أان حزب البديل من أاجل أالمانيا
اليميني المتطرف سضيكون أاكبر حزب معارضش في
البرلمان .ووصضف الحزب في تغريدة قرار الحزب
ال -دي-م-ق-راط-ي الشض-ت-راك-ي ب-أان-ه «كارثة» أللمانيا،
متعهدا بمعارضضة شضرسضة خÓل السضنوات األربع
المقبلة.

شسكوك قوية بوجود اخÎاق للجيشش

اسستجواب موقوف يشستبه بأانه مدبر هجمات واغادوغو

أاع- -ل -ن مصس -در ح -ك -وم -ي ‘ ب -ورك -ي -ن -ا
ف- - - -اسس- - - -و ،أامسش ا’ح- - - -د ،أان ال - - -قضس - - -اء
يسستجوب شسخصسا يشستبه بأانه شسارك ‘
’رك -ان ال -ع -ام -ة
ال- -ه- -ج- -وم ع -ل -ى م -ق -ر ا أ
للجيشش ا÷معة ‘ واغادوغو.
وأاضضاف المصضدر أان هذا الشضخصش قد يكون
«م-دب-ر» ال-ه-ج-وم ،مشض-ي-را إال-ى «شض-ك-وك ق-وي-ة
ج- -دا» ب -وج -ود «اخ -ت -راق ل -ل -ج -يشش» أادى إال -ى
اطÓع المهاجمين على معلومات.
وت- -اب- -ع ال- -مصض -در أان ه -ذا الشض -خصش اع -ت -ق -ل
ال -ج -م -ع -ة ف -ي السض -اع -ات ال-ت-ي ت-لت ال-ه-ج-وم
المزدوج على مقر قيادة األركان والسضفارة
الفرنسضية.
وقتل سضبعة من قوات األمن وأاصضيب أاكثر من
 80شض -خصض -ا ب -ج -روح ،ف-ي-م-ا ق-ت-ل تسض-ع-ة م-ن
اإلره -اب -ي -ي -ن وف -ق -ا ل -ت -ق -ري -ر ن -ه -ائ -ي ق-دم-ه
المصضدر.
وك -انت مصض -ادر أام -ن-ي-ة أاع-ل-نت سض-اب-ق-ا م-ق-ت-ل
ثمانية عسضكريين وثمانية اإرهابيين.
وأاعلنت «جماعة نصضرة اإلسضÓم والمسضلمين»
اإلرهابية مسضؤووليتها عن الهجومين ،مؤوكدة
أانها شضنتهما ردا على عملية عسضكرية فرنسضية
ف -ي م -ال -ي ،وذلك ف -ي رسض -ال -ة ت-ل-ق-ت-ه-ا وك-ال-ة
األخبار الموريتانية الخاصضة السضبت.
وذك -رت ال-وك-ال-ة أان ال-ج-م-اع-ة ال-دم-وي-ة ال-ت-ي
يتزعمها إاياد أاغ غالي من طوارق مالي شضنت
الهجومين على رئاسضة أاركان القوات المسضلحة
والسضفارة الفرنسضية «ردا على مقتل عشضرات
من قادتها في هجوم للجيشش الفرنسضي في
شضمال مالي منذ أاسضبوعين».
إالى ذلك ،ذكر المصضدر الحكومي أان ثÓثة
أاشضخاصش حاولوا دون جدوى اقتحام حاجز
في واغادوغو ليل السضبت اإلى األحد.
وق -ال إان شض -خصض -ي -ن ت -م -ك -ن -ا م-ن ال-ف-رار وت-م
اعتقال الثالث لكنه قتل عندما أاطلقت عليه
النار بعد محاولته السضتيÓء على سضÓح أاحد
حراسضه.
وبالضضافة إالى ذلك ،وصضل مدع عام وأاربعة
م -ح -ق -ق -ي -ن ف -رنسض -ي -ي-ن أامسش إال-ى واغ-ادوغ-و

للمشضاركة في التحقيق في الهجوم المزدوج،
كما أاعلن المصضدر.

هجوم منظم
وتعد سضلسضة الهجمات التي شضهدتها واغادوغو
على مسضتوى عال من التنظيم ،حيث تمكنت
م -ج -م -وع -ات إاره -اب -ي -ة م -ن ال-ت-ح-رك بشض-ك-ل
متزامن في مكانين بوسضط مدينة واغادوغو
واسض-ت-خ-دم-وا سض-ي-ارة م-ف-خ-خ-ة ق-ب-ل أان يشضنوا
الهجوم على رئاسضة الأركان.
وقال المسضتشضار األمني البوركيني بول كوالغا
إان «ط -ري -ق -ة شض -ن ال -ه-ج-م-ات ت-ت-ط-ور بصض-ورة
تصض-اع-دي-ة .ف-ب-ع-د أاه-داف سض-ه-ل-ة ،ك-ال-ف-ن-ادق
وال-م-ط-اع-م ،اسض-ت-ه-دف ه-ذا ال-ه-ج-وم أاه-دافا
صضعبة ،رموزا قوية» ،مشضيرا أايضضا «إالى مشضكلة
على مسضتوى السضتخبارات».
وق -ال مصض -در دب -ل -وم -اسض-ي ف-رنسض-ي إان «ق-ي-ام
م-ج-م-وع-ة ب-ال-ت-ح-رك ف-ي شض-ك-ل م-ت-زام-ن ف-ي
منطقتين رئيسضيتين في العاصضمة يعني أانه
ه- -ج -وم م -ن -ظ -م ج -دا م -ع وضض -وح ك -ب -ي -ر ف -ي
األهداف .هذا يشضير إالى بعضش المجموعات
التي نعرفها تماما في المنطقة».
وهي المرة الثالثة خÓل سضنتين التي تتعرضش
ف-ي-ه-ا ع-اصض-م-ة ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسض-و ل-هجمات على
أاهداف يؤومها غربيون ،وقتل  19شضخصضا في
م -ق-ه-ى ف-ي  13أاوت  ،2017ول -م ي -ع -ل-ن أاح-د
مسض -ؤوول -ي -ت -ه ع -ن الع -ت-داء ،وف-ي  15جانفي
 ،2016ق- -ت -ل  30شض-خصض-ا م-ن-ه-م سض-ت-ة كنديين
وخمسضة أاوروبيين ،خÓل هجوم أاعلن تنظيم
ال -ق -اع -دة ف-ي ال-م-غ-رب اإلسضÓ-م-ي اإلره-اب-ي
مسضؤووليته عنه.
Óمم المتحدة صضدر الجمعة
وجاء في تقرير ل أ
أان تنامي قوة مجموعة دول السضاحل الخمسش،
يتزامن مع «تهديدات إارهابية متزايدة من
ت -ن -ظ -ي -م ‘ال -دول -ة اإلسض Ó-م -ي-ة‘ ف-ي الصض-ح-راء
الكبرى ومن أانصضار اإلسضÓم» خصضوصضا على
حدود بوركينا فاسضو ومالي والنيجر.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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@ ن -ح-و ال-تششكل اإلنسش-ان-ي وال-ت-مّ-رد ال-فكري ف-ي ب-ن-ي-ة
ث-ق-اف-ي-ة ك-انت حكرا ع-لى الرجل @ ‘ ا÷زائ -ر ت-زداد
خصشوصشية النّصص النّسشوي قّوة وحضشورا ملفتا @ ضشرورة
الكتابة اŸسشهمة ‘ بناء أافق الوعي @ الوجع اإلنسشاني
كلمة العدد

حين تنتفضص المرأاة
بقلم :هدى بوعطيح
يحتفل العالم في الثامن مارسس من كل سسنة بالمرأاة ،وهو بذلك ليسس مجرد
احتفال بالجنسس اللطيف وفقط ،وإانما تكريم واحتفاء بالمرأاة التي قررت ذات
يوم أان تكسسر حاجز الصسمت ويكون لها صسوت في هذا العالم ،لترسسم لها تاريخا
مشسرفا في مختلف المجا’ت والميادين..
لم تكن المرأاة الجزائرية بمنأاى عن ا’نجازات التي حققتها نظيرتها في
مختلف أانحاء العالم ،حيث انتفضست بدورها ،حتى ’ ُتوصسف بذلك الكائن
الجامد ،لتعلن عن تواجدها وبقوة ،لتكون المرأاة المعلمة ،الطبيبة ،المحاسسبة،

واح-د ي-ح-م-ل وصش-ف-ة صش-اح-به @ األب -ط-ال ل يصش-ن-ع-ون ‘
صش- -الت الّ- -ت- -دريب إاّن- -ـم- -ا م -ن أاشش -ي -اء ع -م -ي -ق -ة ‘ داخ -ل -ه -م
@ال-ج-زائ-ري-ة ب-ي-ن ت-حّ -ديات القصشة القصشيرة والقصشة القصشيرة
جًدا @ لدينا أاقÓم نسشوية ناجحة وحصشدن جوائز مششّرفة

المحامية ..والمبدعة ،وهو الميدان الذي لم تتوان في أان تسسطر لها فيه اسسما
من ذهب ،لتدخل عالم الكتابة وتكون روائية وشساعرة وقاصسة ،وتلج عالم الرسسم
لتكون فنانة تشسكيلية ،كما لم يخل عالم الطرب من أاسسماء فنية جزائرية ’معة،
ووجدت المرأاة الحرفية التي أابدعت بأاناملها لتصسنع تحفا فنية.
فالمرأاة الجزائرية لعبت دورا هاما في الحركة الثقافية والفنية ،فقد كانت
خير سسفير لوطنها ،وهي تمثله في مختلف المحافل الدولية ،حيث رفعت
اسسمها واسسم الجزائر عاليا ،وتعرف العالم على المرأاة الجزائرية المبدعة
سسواء الكاتبة أاو المطربة أاو الفنانة التشسكيلية أاو الفنانة المسسرحية التي تأالقت
وحصسدت وانتزعت عديد الجوائز في منافسسات كبرى وبدون منازع لتحلق
عاليا في سسماء اإ’بداع.
لم تكن الجزائر لتنجب نسساء مبدعات لو’ المكانة التي منحت لها ،وا’هتمام
الذي يوليه المسسؤوولون للمثقفات والمبدعات ،واللواتي وجدن فضساءات رحبة
إ’طÓق العنان إ’بداعاتهن ،هذا الفضساء الذي أاعلن عن ميÓد أاسسماء نسسوية

ُيحسسب لها أالف حسساب ،على غرار زهور ونيسسي ،ربيعة جلطي ،زينب اأ’عوج،
الفنانة سسلوى ،نورة ،عايشسة حداد ،باية محيي الدين ،كلثوم ،نورية وغيرهن..
’ يسسع المقام لذكرهن جميعا ،إا’ أانهن كن فخر الجزائر ومبدعاتها..
المرأاة الجزائرية وقفت أايضسا إالى جانب أاخيها الرجل في الكفاح والنضسال ،وإان
لم تحمل السسÓح معه ،فقد حملت قلمها لمجابهة العدو الغاشسم ،فكان إابداعها
بمثابة الرصساصسة القاتلة في وجهه ،وبذلك فإان أاغلب المبدعات لم تكن
كتاباتهن أاو أاعمالهن مجرد كلمات أاو خربشسات ،وإانما أاعمال فنية وأادبية لها
وزنها وتاريخها أاوصسلنها إالى ما وراء البحار.
فما أاكثر اأ’قÓم النسسوية في الجزائر ،وما أاكثر المبدعات اللواتي سسطرن لهن
اسسما خالدا وتاريخا حاف ،Óوأاوصسلن صسوت الجزائر إالى أابعد الحدود ،دون أان
يكلن أاو يملن ليكون لهذا الوطن صسيت ذائع ،ويتركن إارثا خالدا يقتدي به
أاجيال المسستقبل ممن يرغبن حمل مشسعل من سسبقنهن ،ويبرزن أانه حين
تنتفضس المرأاة ف Óحاجز يكسسر تواجدها.
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تاء التأانيب مسسافة للتميز ومسساحة للبوح

توسصيع دائرة المعجم النسصوي ،ترسصيخ شصرعيتها وافتكاك ما سُصلب منها

ن أاسصبقية الخلق«آادم»
لقصصاء كانت جينية في الذكر ،أ
صصة ا إ
ل ّ
قّ

للكاتبة الجزائرية نصسيب كبير في التأالق والتميز
فريدة بوقنة/شصاعرة جزائرية
ألكتابة أأن ُتلِبسس ألفكرة لغة ما ،أأن تأاخذ بيد
ألمعنى إألى معجمك لينتقي هندأمه ،أأن يسشتبيح
أل -ح -ب-ر ب-ي-اضس أل-ورق..وه-ي ط-قسس م-ن ط-ق-وسس
ألسش -ت -ف-رأغ سش-وأء ك-انت ق-اب-ل-ة ل-ل-مشش-ارك-ة أأو ل.
وح-ي-ن-م-ا ت-ق-ت-رن أل-ك-ت-اب-ة ب-األدب يتعزز ألتعريف
ب -ج -م -ل -ة م -ن أل-مسش-ؤوول-ي-ات م-ن أأه-م-ه-ا أل-م-ه-ارة
وأل- -م- -ع- -رف -ة .ألن أل -ف -ن -ون أألدب -ي -ة ل ت -ح -ت -م -ل
أإلسشتسشهال أأو ألهذيان ،فلكّل فن آألياته وأأسشسشه
وأأششكاله ألتي تميزه عن باقي ألفنون وعن باقي
أل -ك -ت -اب -ات (أل -ف -ك -ري -ة ،أل -ع -ل -م -ي -ة ،أل-ت-اري-خ-ي-ة،
ألسشياسشية...إألخ).
َعرفتْ ألكتابة أألدبية ألنسشوية تطورأ مهما
وبارزأ؛ بدءًأ بأاول كاتبة ذكرها ألتاريخ وتدعى
«أأن-خ-ي-دوأن-ا»أل-ت-ي ولدت قبل 2300سش-ن-ة (بالرغم
من ألكم ألهائل من ألششاعرأت ( 240ششاعرة )
أللوأتي ظهرن مع مطلع ألقرن ألسشابع ألميÓدي،
إأل أأن ألدب أل -م -ن َ -ت -ج ح -ي-ن-ه-ا أرت-ب-ط ب-السش-ل-ط-ة
ألقبلية أأو ألفحولة) .من ذلك ألوقت إألى ما يصشلنا
أليوم من مؤولفات متنوعة و جاّدة ،مرورأ بأاعظم
وأأهم ما تزخر به ألمكتبات ألعربية وألعالمية من
أأسش -م -اء أأّرخت ألج -م -ل م -ا ُك-تب أأدب-ي-ا ،وضش-م-نت
Óدب أأك-ث-ر م-ن عشش-ر
أسش -ت -ح -ق-اق ج-ائ-زة ن-وب-ل ل -أ
مرأت..
ك-ان ل-ل-ك-ات-ب-ة أل-ع-رب-ي-ة نصش-ي-ب-ه-ا م-ن هذأ ألتأالق
وأل-ت-مّ-ي-ز أل-ل-ذي-ن أرت-ب-ط-ا ت-دريجيا وعلى مرأحل

ب -ح -رك -ة ت -ح ّ-رر أل -وع -ي أل -ذي
ع -رف -ه أل -م -ج-ت-م-ع أل-ع-رب-ي؛ م-ا
مّكنها من ألخوضس في تجارب
ك-ت-اب-ي-ة م-ح-تشش-م-ة ت-ل-ت-ه-ا أأخرى
أأك -ث -ر نضش -خ -ا .ل -ق -د ط-الت ي-د
ألتجربة بلدأن ألمغرب ألعربي
وت- -ح- -دي- -دأ أل- -ج- -زأئ- -ر ،ورغ- -م
ت - -أاخ - -ره- -ا ن- -ظ- -رأ ل- -ل- -ظ- -روف
أل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة وألج- -ت -م -اع -ي -ة
وأل-ث-ق-اف-ي-ة ،م-م-ا جعل ألكتابات
ألنسشوية أألولى باللغة ألعربية بالرغم من أأهميتها
ألفكرية تركن على هامشس أإلطÓع ،عكسس تلك
أل -ت-ي أع-ت-ن-قت أل-ل-غ-ة أل-ف-رنسش-ي-ة فضش-م-نت ب-عضس
ألروأج ،ونذكر على سشبيل ألمثال ألكاتبة آأسشيا
جبار.

عليها محاورة سسيكولوجيتها وأان تكون
مكتوبة ومقروءة ومنتجة أايضسا
إأل أأن أألسشماء أألدبية توألت تباعا ،وبرزت أأكثر
ك -وأف -دة م -ق-ت-درة إأل-ى أل-ح-ق-ل أألدب-ي م-ع ب-دأي-ة
أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات وج-دت ط-ري-ق-ه-ا نحو ألمتل ّقي من
خÓل ألتحكم وألمششاركة في ألخطاب ،وتوسشيع
دأئ- -رة أل -م -ع -ج -م أل -نسش -وي ،وم -ن ث -م -ة ت -رسش -ي -خ
ششرعيتها وأفتكاك ما سُشلب منها في أأن تعكسس
ث -ق -اف-ت-ه-ا ألشش-ف-وي-ة وع-ال-م-ه-ا أل-خ-اصس ،وت-ح-اور
سشيكولوجيتها وأأن تكون مكتوبة ومقروءة ومنتجة

المرأاة كائن مبدع؛ جسسدها لم ُيخلق إلثارة الغريزة ،بل إلضسفاء الجمال في الكون
نحن أاّمة تتحرك عقائديا هن المبدعات...

أأيضشا.
ت -م-ح-ورت أل-ك-ت-اب-ة أل-نسش-وي-ة
أل -ج -زأئ -ري -ة :ألشش -ع-ر ،أل-قصش-ة،
أل -روأي -ة ،ح -ول ع Ó-ق -ة أل-م-رأأة
ب- -ال- -م- -ك- -ان وأل- -زم- -ان وأآلخ- -ر
(ألذأتية وأآلنية) ألتي ل تختلف
عن ألسشير ألذأتية وعن تكرأر
أألفكار ألمتششابهة ،كما حاولت
في بعضس كتاباتها أأن تقت ّصس من
أل-حضش-ارأت أل-ذك-وري-ة أل-ظالمة
بششيء من ألجرأأة وكأانها تؤوّرخ لششهرزأد حدأثية
يششرف عليها ألرجل ويحتفي بها .إأل أأن بعضس
أألقÓم ألنسشوية ألجزأئرية أأخذت منحًى كتابيvا
آأخَر ل يركز على غاية ألتجّمل بالكتابة ،بل صشار
تركيُزه على ألخروج من ألسشجن أللغوي أألنثوي،
وأق -ت -ن -اصس أل -رؤوى وألف -ق أإلنسش -ان -ي-ة أل-ج-دي-دة
أل -ب -ع -ي -دة ع -ن ألسش -ائ -د ،وأأيضش -ا ،ع -ن أخ-تÓ-ف-ه-ا
ألبيولوجي ،وعن ألثيمات ألمتدأولة وعنصشرية و
إأشش- -ك -ال -ي -ة أل -مصش -ط -ل -ح -ات (أأدب رج -ال -ي ،أأدب
نسشوي)؛ بتبّني لغة ألتناقضس وألحتمال وألتفكير
أل -م-ط-ل-ق ،ووج-ه-ات أل-ن-ظ-ر أل-م-ع-رف-ي-ة ،ل-ت-ح-ق-ق
إأسش-ه-ام-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ب-ل وق-ف-زة ف-ع-ل-ي-ة ن-حو ألتميز
بوصشفها كائنا إأنسشانيا بالدرجة أألولى .نسشتطيع
ألقول إأن ألكتابة ألنسشوية ألجزأئرية نسشبيا تسشير
ف-ي ط-ري-ق-ه-ا ألصش-ح-ي-ح ن-ح-و أل-تشش-ك-ل أإلنسش-ان-ي
ألرحب وألتمرد ألفكري في بنية ثقافية كانت
ن.ل
باألمسس حكرأ على ألرجل

لسصتاذة شصامة درويشش@
ا أ

الّدكتورة فايزة خمقا: Ê

تظل اŸرأاة بخصسوصسيتها اّÙرك اŸهم لأÓدب

مهما أختلفت ألتسشميات حول ما تكتبه أŸرأأة
من أأدب من «أأدب أÓŸئكة وألسشكاك »Úإأ ¤أأدب
«أألظ -اف -ر أل-ط-وي-ل-ة» إأ« ¤أألدب أألن-ث-وي» ت-ظ-ل
أŸرأأة بخصشوصشيتها أّÙرك لهذأ أألدب سشوأء
كان ششعرأ أأو نÌأ ،حيث تششحنه بأانوثتها ورؤويتها
أÿاصشة للعا ⁄ولقضشاياه أıتلفة بلغة تششبهها،
وتششبه تكوينها أıتلف ،و–اول تقد Ëنصس
متفّرد يقولها للرجل ولذأتها ،نصس يششبهها جميل
وششرسس ﬁبوب وغريب سشاحر وصشعب إأنه نصس
أأن- -ث- -ى .و‘ أ÷زأئ- -ر ت- -زدأد خصش -وصش -ي -ة أل -نصس
أل -نسش -وي ،ف -اŸرأأة أ÷زأئ -ري-ة أأّدت دوره-ا ب-ق-وة

وحضش- -ور م- -ل- -فت رغ- -م أأّن- -ه ك- -ان
ﬁدودأ ع -ل -ى أŸسش -ت -وى أألدب -ي
أن -ط Ó-ق -ا م -ن أأوضش -اع ت -اري -خ-ي-ة
وأجتماعية معيّنة حكمت عليها
ب- - -الÎأج- - -ع ‘ فÎأت ّﬁددة ‘
تاريخنا ،لكن هذأ  ⁄يثنها فقد
شش ّ -ق -ت ط -ري -ق -ه -ا أأدي -ب-ة شش-اع-رة
وسشاردة من عمق زمن ألكفاح إأ¤
ألسشتقÓل وبعده فقّدمت ألكثÒ
وم -ازألت وسش -ت -ظ -ل ،ف -م -ن زه-ور
ونيسشي ،وزليخة ألسشعودي وربيعة جلطي وزينب

الشّصاعرة نورا تومي:

أألع- -وج وأأحÓ- -م مسش- -ت- -غ- -ا‰ي
وفضشيلة فاروق إأ ¤زهرة ديك
ونصشÒة ﬁمدي ونادية نوأصشر
ون- -وأرة ◊رشس وأأم- -ال رق- -اي- -ق
وأأسش- -م -اء م -ط -ر وه -ن -د ج -ودر،
وغÒه- - - -ن م- - - -ن شش- - - -اع- - - -رأت
وروأئيات كت Íأأسشماءهن Ãدأد
أألن- -وث- -ة ع- -ل -ى خ -ارط -ة أألدب
أ÷زأئ -ري ،ف -ف -اق ج -م-ه-وره-ن
جمهور ألرجال و“يّز حرفهن
بإاششرأقه ونظام تصشويره ألفريد.
ن.ل

اإلبداع ‘ ا÷زائر يحتاج إا ¤الكث Òمن ال ّصسفحات وا÷رأاة والقوة والّÓخوف
أ◊ديث عن Œربة ألكتابة حديث –ّفه ألكثÒ
من ألعÌأت خصشوصشا ‘ بلد كا÷زأئر ،فعل
أإلب -دأع ،ط -رأئ-ق ألّ-ط-ب-ع وألّ-ن-شش-ر ،أŸل-ت-ق-ي-ات
وقيمة فاعليتها ،مسشأالة ألقرأءة ،ألكتابة كفعل
ت -غ -ي ،Òج -دل أل ّ-ث-ق-اف-ة ‘ خ-ل-ق أل-وع-ي وب-ن-اء
أÛتمع من خÓل هذه ألوقفات ،أأجد‘ Ê
ي ألعودة إأ ¤ألبدء رّبـما
فوضشى موقف يحّتم عل ّ
كي أأرّتب نفسشي وألقارئ ‘ وضشع ألّنقاط على
أ◊روف.
ل تسشعفني ألّذأكرة ‘ ألعثور على رأأسس أÿيط
للبدأية ،ألجل ذلك فأانا أأميل إأ ¤أأيسشر ألرؤوى
أل-ت-ي ل ي-خ-ال-ط-ه-ا ضش-ب-اب أل-ب-ع-د أل ّسش-ح-ي-ق ‘
طفولة نسشيت فيها ،وعنها كّل ششيء إأّل ما بقي
م -ن أألحÓ-م أŸؤوج-ل-ة وأل-ت-ي ط-اردت-ه-ا ب-وح-ي
ألكتابة يوم أسشتقام وجه أ◊رف ،وتدّلّى ثمره
على ششرفات وأقع بدأأ بي وبدأأت فيه ،هكذأ
كانت أألحÓم تتج ّسشد ‘ حرف عششقته بعد
طول Œريد ‘ أأخيلة  ⁄تنته إألّ إأ ¤حدود
أأورأقي..بدأأ ألشّشعر وردة تفتّحت أأكمامها ‘
صشباح ألقرأءة ،تركت ألشّشوك على حوأف عتمة
ب -ائ -دة ألب -دأأ ت -رت -ي -ل م -ا أأع -رف ،ل أأذك -ر م-ن
سشنوأت ألبدأية ألششيء ألكث Òلكنّي أأميل أآلن
إأ ¤حاضشري بكل ثقل ألوعي أŸتعب ،بقلقه

وسشؤوألته وأأحÓمه وآأماله.
أإلبدأع ‘ أ÷زأئر يحتاج إأ¤
ألكث Òمن أل ّصشفحات وأ÷رأأة
وأل -ق -وة وأل Óّ-خ -وف وأل ّضش-مÒ
ي ل- -تشش- -خ- -يصس أأم- -رأضش -ه،
أ◊ ّ
وم- -ن ث ّ-م وضش -ع ط -رق أل -ع Ó-ج
أŸن -اسش -ب -ة ل-ه ،مسش-أال-ة ألّ-ط-ب-ع
وألّنششر ألتي –تاج هي أأيضشا
إأ ¤أأك Ìمن غربال ،وأأك Ìمن
مؤوسشسشة ،وأأك Ìمن يد مصشلحة
حتى يرتفع أأدبنا إأ ¤مسشتوى
ألّتجويد وألقيمة وألوعي.
أŸلتقيات أألدبية أأيضشا يجب أأن يرأعى فيها
ملمح أل ّضشم ،Òبحيث تتاح ألفرصشة من خÓلها
Óسشماء أŸبدعة أ◊قيقية لتتÓقى وتتوأصشل
ل أ
وت -تÓ-ق-ح ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا م-ن أأج-ل ت-ط-وي-ر أÏŸ
أإلب -دأع -ي أ÷زأئ -ري ،ك -م-ا ل ي-جب أأن ن-غ-ف-ل
أل -ع -نصش -ر أأله -م وأŸه -م وه -و مسش-أال-ة أل-ق-رأءة
وأ÷مهورŸ ،ن نكتب؟ وماذأ نكتب؟ وما هي
ضشرورة ألكتابة أŸسشهمة ‘ بناء أأفق ألوعي
ل -ل -مضش -ي ُق ُ-دم -ا ن -ح -و أل -ع -م-ل أ÷اد وأإلب-دأع
وأل ّصش-ن-اع-ة وألك-ت-ف-اء وألّ-ت-ط-ور ،ووضش-ع دول-تنا
ك ألدول أŸتطورة وأŸصشّنعة ألكبÒة.
على ّ ﬁ

أل ّسش -ؤوأل ه -و م -اذأ ي -ن -قصش -ن-ا؟
وأ÷وأب ب- -إام- -ك -ان أل ّ-ث -ق -اف -ة
وأل ّ-ت -ي ج -وه -ره-ا أل-ك-ت-اب-ة أأن
Œي - -ب - -ن- -ا ع- -ن ه- -ذأ أل ّسش- -ؤوأل
ألكب .Òهذه أألسشئلة ألعارضشة
‘ ألكتابة ،قد تبدو بعيدة عن
فكرة عÓقة ألكتابة باإلبدأع
ل -ك -ن ل -ل -ح -ق-ي-ق-ة ف-ه-ي –م-ل
صشميم تلك ألعÓقة وُتظِْهُرها
Ãا يجب أأن تظهر به ،وهي
أأّن ألكتابة أŸبدعة هي ألتّي
ت -رّب -ي وت-غّ-ي-ر وت-طّ-ور وت-رف-ع و–ارب و“ّج-د
وتفّكك وتبني .ألكتابة حالة حضشور عظيم ‘
كل أألوأن حضشورها ششعرأ ،روأية وقصشة ،و‘
ألعصشر أ÷اهلي كانت ألقبيلة تسشتند على قوة
وصش -وت شش -اع -ره -ا أل -ف -ح -ل ،و‘ ›ت -م-ع-ات-ن-ا
أ◊دي -ث -ة تسش -ت-ن-د ألّ-دول ع-ل-ى صش-وت أŸث-ق-ف
وألشّش-اع-ر وأل-ك-اتب .قّ-دمت ل-ل-م-ك-ت-ب-ة أل-ع-رب-ية
ششكله وردتان عن دأر ضشفاف ألشّشارقة بغدأد
عام  ،2013كما قّدمت ›موعة أأششتهي وطنا
ع- -ن دأر أŸث- -ق- -ف أ÷زأئ- -ر ع -ام  2017أأحبّ
ألشّش -ع -ر صش -وت أل ّ-روح أل -ذي ي-ع-ان-ق ك-ل م-ع-اÊ
أ◊ياة.
ن.ل
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الشصاعرة نزيهة شصلخي موسصى:

الكتابة رسسالة إانسسانية سسامية تحمل قيمة بعيدا عن جنسس صساحبها
إأّن أإلنسش -ان ك -ائ -ن ج -م -ال w-ي ب -ق -در م -ا ه -و ك-ائ-ن
إأجتماعي يعيشس و يتعايشس مع غيره ،له حاجاته
أألسشاسشية أّلتي تغذي جوأنبا قد يرأها ألبعضس
ثانوية ،لكنّها مهّمة بقدر ما تمنحه لنا من إأتزأن
روحي و عاطفي لكلّ وأحد منا ميولته و رغباته
أّلتي من خÓلها يعبّر عن أأفكاره و هوأجسشه و من
هنا جاء أإلختÓف و ألمرأأة بإاعتبارها جزءأ من
أل -م -ج -ت -م -ع ت-ح-ت-اج إأل-ى م-م-ارسش-ة مسش-اه-م-ت-ه-ا و
رسشالتها أّلتي من أأجلها خلقت ،أأنا إأمرأأة لطالما
آأَمَ -ن-ت ب-أاّن أل-ك-ت-اب-ة ه-ي رسش-ال-ة إأنسش-ان-ي-ة سش-ام-ي-ة
تسشتطيع من خÓلها ألتّعبير عن ذأتها و عن ما
ت- - - -ح ّسش- - - -ه و م- - - -ا ي - - -حسش - - -ه أآلخ - - -رون أأيضش - - -ا.
ألكتابة لديّ هي بمثابة ألعصشا ألّتي أأهشس بها على
وجعي وجعي هو وجعك هو وجع أإلنسشان
من خÓل ألكتابة أأسشتطيع ألنّفاذ إألى ذأتي عن
طريق ألبحث و ألّتسشاؤول ألّدأئم عن كّل ما يحيط
بي من أأحياء و جمادأت و بذلك أأصشبحت أأرى
ألحياة بششكل أأعمق لطالما أعتبرت أأّن ألكتابة
هي أل ّصشوت ألعميق للّروح ،وألّترجمة أل ّصشادقة
للمششاعر،
كانت ألبدأية منذ نعومة أأظافري حيث بدأأت
م Ó-مسش -ة أل -ورق ع -ب -ر خ -ربشش -ات و ل-ع-ل-ه-ا ك-انت
ألشّشاهد على بدأية ألحلم هذأ ألحلم ألكبير أّلذي
لزمني منذ أل ّصشغر ،كنت في كّل مّرة أأكتب و
أأمزق أألورأق رّبما ألنني كنت أأح ّسس دأئما أأّن تلك
ألخربششات لم ترق إألى كتابات بعد ،هذأ أإلصشرأر
و ألّتششبث بالحلم جعلني أأوأصشل ألكتابة رغم كّل
أل ّ
ظروف ،كانت ألبدأية عبر نصشوصس جمعتها في
ك -ت -اب يضش -م ت -ج-رب-ت-ي أل ّشش-ع-ري-ة أألول-ى «سش-ط-ور
خ ّ
طتها ألّذأكرة» سشنة  2014وصشول إألى «تباريح
أل ّصش -مت» أل ّصش -ادر ف -ي م -ط -ل -ع  2017ح -يث ك-ان
ل-ل ّصش-مت أأب-ج-دي-ات خ-ا ّصش-ة ع-ب-ر أل-م-وأضش-يع أّلتي
طرقت أأبوأبها وذلك من خÓل مناجاة ألّذأت
أإلنسشانية في أأّدق وأأوسشع تجلياتها ،و ألّرغبة في
أل ّ-ت -ح -رر وأل ّ-ت -وق ل Ó-ن -ع -ت -اق م -ن كّ-ل أل-فضش-اءأت
أل -م -ن-غ-ل-ق-ة أّل-ت-ي ت-غ-وصس ف-ي-ه-ا ألّ-ذأت أإلنسش-ان-ي-ة

أل -م-م-زق-ة ف-ي زم-ن ط-غت ع-ل-ي-ه
ألماديات
وب -م -ا أأّن -ن -ي أأح ّسس ب -أاّن أل -ك-ت-اب-ة
أألدبية ل حدود لها ،أأطمع دأئما
في أأن أأطرق عوألم ششتّى تمنح
ل -ي م-تسش-ع-ا ل-لّ-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن ه-م-وم
أإلنسش-ان و إأره-اصش-ات-ه ألّ-دأخ-ل-ية
وما يعانيه من حروب و ششتات و
ف -ق -ر و مشش -اك -ل إأج -ت -م -اع -ي-ة ..
ف -وج -دت ف -ي أل-ق ّصش-ة أل-قصش-ي-رة
ج -دأ فضش -اء رح -ب -ا ل -ل ّ-ت -ع-ب-ي-ر ع-ن ه-ذه أل-قضش-اي-ا
أل -لصش -ي -ق -ة ب -النسش -ان و أل -م -ج -ت-م-ع ح-اولت ع-ب-ر
نصش -وصش -ي أأن أأق ّ-دم رؤوي -ت -ي أل -خ -ا ّصش -ة ل -ل-ح-ي-اة و
أإلنسشان و ألوطن ،إأذ يحق للكاتب أأن يكون له
موقف من ألحياة أأيضشا ،مؤوخرأ طرقت أأبوأب
ألّتجربة ألّروأئية ألنني دأئمة ألبحث و ألّتسشاؤول
إلك -تشش -اف ع -وأل -م أأرحب ي -م -ك -ن-ن-ي م-ن خÓ-ل-ه-ا
ب
إأسشتنششاق ألجمال ششهيقا و زفيرأ ،أأنا أآلن أأكت ُ
فيها بششغف أأح ّسس بأاّنني أأتعّرف على ششخصشيات
جديدة و أأتحّدث عن حياتها ألّدأخلية وأأغوصس
في ألحوأر ألّدأئر بين تلك ألشّشخصشيات ،أأعالج
من خÓلها قضشايا جديدة و متنّوعة نعيششها في
ألوقت ألّرأهن ،قطعت فيها أأششوأطا ل بأاسس بها
سشترى ألنّور في ألوقت ألمناسشب إأن ششاء ألله،
أأح ّسس أأّن مع كّل نصس أأكتبه تولد ...ق ّصشة حياة
ق ّصشة أأمل و وجع و أألجمل من هذأ كلّه أأنّ ألنّصس
أألدبي محظوظ جدأ ألّنه يعيشس أأكثر من حياة
فحياته تتجّدد مع كلّ قرأءة وقد يؤوثر في حياة
أل -ك -ث -ي -ري -ن أأيضش -ا ،ه -ذأ م -ا أأسش -م-ع-ه م-ن أل-قّ-رأء
فأاسشتغرب و أأفرح في ألوقت نفسشه ألّن حروفي
قد وصشلت و أأّدت ألّدور ألمنوط بها أأرى بأانّ على
ألمرأأة ألكاتبة أأو ألمثقفة أأن تكون فاعلة في
مجتمعها و أأن تقّدم أإلضشافة مّتى سشنحت لها
أل-ف-رصش-ة و إلي-م-ان-ي ب-ف-ك-رة أل-ع-ط-اء ألÓ-م-حدود
قّدمت من وقتي و جهدي لخدمة أإلبدأع ألّنني
Óدب وألفّن دور عظيم في ألتربية
متأاكدة أأن ل أ

أل- -ف- -ك- -رّي- -ة و ت- -ن- -م- -ي -ة أل -ح ّسس
ي لدى ألنّاششئة و مّدها
ألجمال ّ
بالشّشحنة ألعاطفية ألّتي تهدف
إأل -ى أإلسش -ت -ث -م -ار ف -ي أل-ع-نصش-ر
أل- -بشش- -ري و ت- -ك- -وي- -ن أإلنسش- -ان
ألجديد ألمتطّور تطّوًرأ ششام ً
Ó
من خÓل نششاطاتي ألجمعوية.
ع- -ل- -ى أل -م -رأأة أأيضش -ا أأن ت -ؤوم -ن
ب -أاف -ك -اره -ا و تسش ّ-ط-ر ل-ن-فسش-ه-ا
أأهدأفا وأضشحة ألمÓمح حّتى
تسشتطيع أأن تتغّلب على سشلطة ألمجتمع أّلذي
يمارسس معها رعونته و رفضشه لها ،و تحت تأاثير
كّل هذه ألظروف أّلتي ل تخلوأ من مخاضشات
عسشيرة ،تجد ألمرأأة نفسشها أأمام تحديات كبيرة
عليها أأن تصشمد أأمامها و تتفوق عليها أأو تصشاب
باإلحباط و تخضشع لها و بالتالي تجهضس أأحÓمها
قبل أأن تولد.

الجزائر خزان ل ينضسب
من المواهب في كل المجالت

أأرى بأاّن ألمرأأة ألجزأئرية قد أسشتطاعت أليوم أأن
تنفضس غبار أل ّصشوت لتوصشل جلجلة صشوتها إألى
ألجزأئر و إألى كّل ألعالم أأيضشا من خÓل موأهبها
أألدب-ي-ة أل-م-ت-مّ-ي-زة ،وب-ح-ك-م أح-ت-ك-اك-ي أل-م-ب-اشش-ر
وتتبعي للحرأك ألقائم في ألوسشط أألدبي أأرى
بأاّن ألجزأئر تعّد خزأنا ل ينضشب من ألموأهب
ف -ي ك -ل أل -م -ج-الت  ،ل-دي-ن-ا أأقÓ-م أأدب-ي-ة نسش-وي-ة
مششّرفة جدأ سشوأء في ألشّشعر أأو في ألق ّصشة أأو في
أل ّ-روأي -ة وب -ذلك أسش -ت -ط -اعت أل -م-رأأة أأن ت-ف-رضس
نفسشها على أل ّسشاحة أألدبية ألجزأئرية وألعربية
أأيضشا ،فنجدها في مختلف ألمحافل وألفعاليات
ألّ-ث-ق-اف-ي-ة ق-وي-ة بشش-خصش-ي-ت-ه-ا وم-ؤوث-رة ب-أافكارها.
هكذأ هي ألمرأأة ألجزأئرية ألّتي خ ّ
طت أسشمها
بحروف من ذهب على أأنصشع أل ّصشفحات و ألّتاريخ
سشيظل ششاهدأ على ما قطعته من أأدوأٍر نضشاليٍة
ُمششuرفة أأينما وجدت.
ن.ل

القاصصة أام سصارة :

الكتابة وسسيلة...
لغاية...

أأن تكتب يعني أأّنك تضشع ذأتك
Óخ-ر ،و لكي
ك-ت-اب-ا م-ف-ت-وح-ا ل -آ
ت-ك-ون أل-ك-ت-اب-ة مشش-ه-دأ للتغيير
ي -ن -ب -غ -ي وج -ود ق -ارئ ي-حسش-ن
ألتأاويل ،وينصشف ألذأت ألكاتبة
ب - - -م - - -ا ه - - -ي أم - - -رأأة/ذأت ،ل
أم-رأأة/أأن-ث-ى .سش-ؤوأل ي-خ-الجني
مذ وعيت على وأقع أإلنسشان:
ل -م -اذأ أألق -وي-اء رج-ال ،ول-م-اذأ أألصش-ن-ام رج-ال،
ولماذأ ألحكايات؛ كّل ألحكايات ألتاريخية نقلها
ألرجال ،لماذأ معظم أألبطال رجال؟ أأليسس هذأ
إأل -غ -اء وأضش -ح ل -ل -ج -نسس أآلخ -ر/أل-م-رأأة؟ أأل-يسشت
سشيطرة مقيتة (للذكورة) على كلّ ششيء؟ ثم إأنّ
ألسش -ؤوأل أألّول أل-ذي ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ي-ن-ا ط-رح-ه :ه-ل
ألمرأأة أأنصشفتها أللغة أأّول كي تبحث عن إأنصشاف
في مكان آأخر؟.أأظن أأنّ أللغة (بيت ألكينونة)
أأع -طت ك -ل ألصش Ó-ح-ي-ات ل-ل-رج-ل ،ف-أاع-ط-ى ه-و
ألحق لنفسشه بكتابة ألتاريخ؛ كّل ألتاريخ ،بذأت
رجٍل موغل في ألذكورة ،فلو أأُعطيت ألكلمة
ل-ح-وأء وب-ل-ق-يسس وح-ي-زي-ة وزل-ي-خ-ة وغ-ي-رهن من
ألنسشاء ،فماذأ كّن سشي ْسشردن؟ هل سشتكتفي كل
وأح- -دة م- -ن- -هّ- -ن ب- -م- -ا ورد ع- -ل- -ى ق- -ل- -م وف- -ك- -ر
ألرجل/ألذكر؟ ثّم إأنّ ق ّصشة أإلقصشاء كانت جينية
في ألذكر ،ألّن أأسشبقية ألخلق/آأدم ،تعتبر في
أعتقاده سشببا كافيا لحتÓل ألمرأتب أألولى،
كما أأنّ ألفهم ألخاطئ للدين بمختلف أأطيافه
جعل ألمرأأة في ألمؤوخرة .وهنا كذلك يمكنني
فتح قوسس وسشؤوأل ،هل ألنسشاء أللوأتي برزن في
أل- -ت- -اري -خ ك ّ-ن م -ت -م ّ-ردأت ع -ل -ى وأق -ع أل -ذك -ورة
ألمتسشّلط ،أأم أأّنهّن وجدن رجال فهموأ أأّنهنّ
ذوأت مسش-ت-قّ-ل-ة ،ي-م-ك-ن-هّ-ن أل-ب-روز ف-ي مشش-ه-دي-ة
ألحياة/ألتاريخ؟ .ألمرأأة كائن مبدع؛ فجسشدها
أل -ذي أرت -ه-ن-ه أل-ذك-ر (إأب-دأع) ،ف-ه-و ل-م ُي-خ-ل-ق
لضشفاء ألجمال في ألكون.
لثارة ألغريزة ،بل إ
إ
لق-رب ل-ل-ت-أاق-ل-م م-ع ت-غّ-ي-ر
ك -م -ا أأّن-ه-ا أل-ك-ائ-ن أ أ
ألظروف ،وإأيجاد ألحلول بسشرعة ،فرّبما هي
أأولى ألدوأفع ألتي جعلت (ألذكر) يسشتثمر في
مجالها ،ليتقّدم هو أأكثر وتكون هي ألمحّفز له
على ألظهور .من خÓل هذه ألنقطة يمكنني
أل -ع -ودة إأل -ى ألسش -ؤوأل ألسش -اب -ق ،وه -و إأم-ك-ان-ي-ة
أنصشياع ألمرأأة للظروف .أأو تفضشيلها أأدأء دور
ألضشحّية .نعم قد نعلّق ترأجع دور ألمرأأة على
مششاجب ما يحيط بها من منعرجات وأأسشوأر.
ل -ك -ن م -ن ث ّ-ب -ت ه -ذه أل -مشش -اجب وب -ن -ى ه -ذه

لسش- - - -وأر؟ أأل - - -يسس أل - - -رج - - -ل
أ أ
بأانانيته؟

وليسس فكريا ،وحتى
المثقفين منّا تحّركم
عقائدهم

بقلم :حبيبة غريب

أألم يكن هذأ أسشمه ظÓمية في
ألعصشور ألوسشطى وفي ألجاهلية
سشبًيا ووأأًْدأ ،وفي أإلسشÓم سشترة
وحششمة وفي ألعصشر ألحالي إأرهابا فكريا ،ثم
ت -ح ّ-ول إأل -ى دأعشش -ي -ة ت-م-ارسس ع-ل-ى أل-م-اج-دأت
وألضشعيفات على حّد سشوأء؟ .ثّم إأّن ألتع ّسشف
ي ل يمكنه أأن يتوغّل في
وألسشتبدأد ألسشياسش ّ
زوأيا أألمم إأّل إأذأ مّهد له ألبÓط ألسشتبدأَد
ألديني .نحن أأمّة تتحرك عقائديا وليسس فكريا،
وحتى ألمثقفين مّنا تحّركم عقائدهم أأكثر من
إأنسشانيتهم .وألعقائد في ألششرق ،ول سشيما عند
ألمسشلمين ما تزأل طابوهات يمنع ألحديث عن
بعضس ألمفاهيم ألمجتّرة وألمغلوطة وألمبالغ في
سشوء فهمها .وهنا نجد أأّول ضشحية ُتحاكم باسشم
ألعقيدة وألدين هي ألمرأأة ،أنطÓقا من خلفية
سش- -وء أل -ف -ه -م (-La mécompréhen
 ،)sionوما تحمله من أأسشئلة قلقة؛ فظاهرة
سشوء ألفهم تفتح أأفق ألسشؤوأل ،أأو هي ذلك ألقلق
أل- -وج- -ودّي ف- -ي -ن -ا ،أأو رّب -م -ا ن -ق -ط -ة أل -غ -م -وضس
ألمسشتفّزة؛ تلك ألذأت ألمتعّرضشة لسشوء ألفهم
أأكثر من ألفهم بطريقة صشحيحة .أأليسس سشوء
أل -ف -ه -م م -وّل -د يضش ّ-خ ف -ي-ن-ا أل-ح-اج-ة إأل-ى أل-ف-ه-م
ألصشحيح؟ ومنه ألحاجة إألى ضشرورة تأاسشيسس (فنx
ل -ل -ت -أاوي -ل) ،وق -رأءة أل -ذأت /أل -م -رأأة بشش -يء م-ن
أإلنصش -اف ،ل -ق -رأءة أل -ن ّصس أل -دي-ن-ي ب-م-ا ي-ن-اسشب
أل -عصش -ر .أأق -ول ه -ذأ ألّن-ه ف-ي أع-ت-ق-ادي ألسش-بب
ألرئيسس في تهالك أألمة ألعربية ،حين أأقفلت كلّ
مششاريع ألنفتاح على ألثقافات أألخرى ،وهذأ
ط- -ب -ع -ا ي -خ -ت -ل -ف ب -حسشب درج -ات ألسش -ت -ق -رأر
وألمسشتوى ألجتماعي لتلك أألّمة .وكان لبّد من
حدوث هذه ألثورأت ألتي لم تأات بربيع مأامول،
ب -ل ك -انت ري-ح-ا صش-رصش-رأ ع-ات-ي-ة ،وك-ان ألشش-عب
أأعجاز نخل خاوية .فكيف نتحرّر وهناك موأد
دسشتورية تحّدد لك نوعية أللباسس ،كيف نحّرر
وع -ي-ن-ا وه-ن-اك م-ن أل-نسش-اء م-ن ل ي-م-ل-ك-ن ح-ت-ى
بطاقة تعريف وطنية ،أأو أأّنهن ل يملكن ألحق
في ألسشفر ،ول ألحق في قيادة ألمركبات..
@ ك -ات -ب -ة وب -اح -ث -ة ف -ي ال -ن-ق-د ال-م-ع-اصص-ر
وقضصايا تحليل الخطاب /جامعة الجزائر

ت -ع-ود أل-ذك-رى ك-ل  8م-ارسس ل-يسشتذكر
ألعالم نضشال ألمرأأة من أجل أفتكاك
ح -ق-وق-ه-ا وأل-خ-روج م-ن ط-وق أل-وصش-اي-ة
أل -ت -ي ف -رضش -ه -ا ع -ل -ي -ه -ا أل -م -ج -ت-م-ع-ات
ألمحافظة وألتي جعلت ألرجل يتحكم
في حياتها ومالها وفكرها ،وجعلت منها
عام Óمنتجا مسشلوب ألحقوق.
وتعود ألذكرى كل سشنة لتقف ألمرأأة على
ما حققته من تقدم وأفتكاك لمكانتها
ألششرعية كعضشو فعال ومنتج وفكر حر
وششخصس يتمتع بكل حقوقه ألدسشتورية
ويقوم بكل وأجباته ألجتماعية ويسشاهم
ف -ي أل -مشش -ه -د ألسش-ي-اسش-ي وألج-ت-م-اع-ي
وألثقافي للحياة أليوم.
ويسشتوقفنا أليوم ألحديث عن مششاركتها
في ألجانب ألثقافي لنسشلط ألضشوء على
ج - -انب أإلب - -دأع ع - -ن- -د ح- -وأء أألدي- -ب- -ة
وألششاعرة وألرسشامة وألفنانة ألتششكيلية،
وألحرفية وألممثلة ألمطربة وألمخرجة
وأل -مصش -ورة وأل -روأئ -ي -ة و  ....أل -ق -ائ-م-ة
طويلة ،كلهن مبدعات ،كل في مجالها
ي-ج-م-ع ب-ي-ن-ه-ن أل-حسس أل-م-ره-ف وألروح
ألجمالية ،فيرين ألجمال في فكرة في
لحن في لون في مششهد ،فيطلقن ألعنان
ل- -ح -وأسش -ه -ن ولشش -غ -ف -ه -ن وم -وه -ب -ت -ه -ن
فيترجمن هذأ ألجمال على طريقتهن،
ومن هن وبهن يولد أإلبدأع.
وإأن ن -ت -ح-دث ونششّ-ج-ع ط-ي-ل-ة ألسش-ن-ة ع-ن
أإلب- -دأع- -ات أل- -نسش- -وي- -ة ب -ك -ل أل -م -ي -ادي -ن
وألمجالت ،يبقى قدوم ششهر مارسس عامة
وألثامن منه خاصشة محطة للوقوف على
أنجازأت ألمرأأة ألمبدعة وإأفسشاح ألمجال
لها لتعبر عن ذأتها وموهبتها وتعرف ألكل
بمششاريعها وطموحاتها ولتظهر أأن أألمل
دوما قائم في تحقيق ألذأت وألتعبير عن
أإلحسش -اسس وف -ت -ح أل -م -ج -ال وأسش -ع -ا أأم-ام
ألن -ج -ازأت أل -ف -ن -ي -ة وأألدب-ي-ة وأل-ح-رف-ي-ة
وغيرها....
لبداع
فكل سصنة ونحن ا إ
وكل شصيء جميل....

القاصصة فايزة لكحل:

المبدعة تواجه عوائق داخل الحرم اإلبداعي
أأحيانا ّŒر Êألشّشاعرة ألكتب بطريقة ﬂتلفة،
أŸرأأة أل -ت -ي ت -ك -تب ل تسش -ت -ط -ي -ع أأن ت-خ-ل-ع صش-ف-ة
ألششاعرة ،فكلّما أأمطرت تخّيلت أأن ألعا ⁄يغرق ‘
دموع أŸوجوع ،Úوأأنّ أل ّسشماء وحدها من تششد
من أأزرهم رغم أأن ألسشماء وأحدة...كم يششبهني
ألربيع ألّني من موأليد مارسس فأانا أأحب أأزهار
أللوز...ششجرة يغريني حملها بالبياضس فتتسشابق
ب -ع -روق -ه -ا ك -ري -ات أل -دم أ◊م -رأء وك -ري -ات أل -دم
ألبيضشاء ،تبعث ‘ إأحسشاسشا منعششا مفعما بطفولة
ي -ف -ر م -ن ع-ي-ن-ي-ه-ا أألم-ان ‘ ظ-ل أل-دوأعشس ع-ل-ى
أأششكالها ،وهذأ أÿرأب ألذي حل بالعا.⁄
أأّيها أألطفال ماعاد بوسشعي أأن أأكتب ،أأن أأحكي
خرأفات أ÷دأت ،أأنا أأسشتحي من غفوة أيÓن على
ششاطىء أŸوت ،أأسشتحي من طفلة تقف كسشنديانة،
عهد ألتميمي.
هل أأدرك أÓŸكم ألكبﬁ Òمد علي كÓي أأن
«عهد» بطلة كبÒة ألن أألبطال ل يصشنعون ‘
صشالت ألتدريب ،إأ‰ا يصشنعون من أأششياء عميقة
‘ دأخلهم ،هي ألرأدة..أ◊لم وألرؤوية .ما ألذي
يسش -ت -درج ق -ل -م -ي ألصش -ن -ع ‘ أ◊ك -اي -ة أل -وق -ف -ات
وألنهايات وأأكتب أأ◊انا حزينة ألطفال مبتوري
ألسشيقان ليششاركوأ ‘ ألسشباق ألكب ،Òل أأسشتطيع إأل
ن.ل
أأن أأكتب حقيقتنا ح Úتتششابه ألفصشول.

إأن لم تتمكن من أأن تكون خاطرة عابرة في
بÓدها زمن ألقحط ،فقد أأصشبحت معلقة طويلة
تمتد وتتوزع عبر ألعالم كله ..لحدود لحضشورها
أإلبدأعي ،هي عودة جماعية للحرف وأإلبدأع،
أأسش- -م- -اء ك -ث -ي -رة صش -ال -حت م -وه -ب -ت -ه -ا ،ودف -نت
ألقطيعة..بحسشب تصشوري كانت أألنترنت باب
حابة أألمل ألتي فتحت ألمجال
سشمسشم أأو سش َ
لكثيرأت من ألمبدعات .ولعل ألسشؤوأل ألمر لما
ليسس لنا منششورأت ورقية؟ لما توقف ألنبضس كل
ذلك ألوقت..
هو عناء مرتبط بعناء وطن ونزيف وطن ..من
أمتد بهن حبل ألحرف نجدهن إأما في ألمدن
ألكبرى أأو خارج ألوطن ..أأما ألمناطق ألدأخلية
فعلى ألمرأأة أأن تكافح ضشد جبهات كثيرة حتى
ألقلم هو ألخصشم أآلخر ألذي يثقل ركام ألهم
ع -ل -ى صش-در أل-م-ب-دع-ة ..ف-ك-ي ت-ك-ون ك-ات-ب-ة -إأن
تمكنت من ألسشتقرأر أألمني وألنفسشي -لبد
من ألحضشور ألثقافي ..لبد لها أأن توأكب ألعصشر
وتكون قارئة لفعل ألسشاحة ألدبية ،أأظن ألحرأك
ألثقافي يفتح ششهية ألبدأع أأكثر ،وكون أألعرأسس
ألثقافية قليلة جدأ ،ومقتصشرة على مدن معينة
م- -ن أل- -وط- -ن ،وع- -دم وصش -ول أل -ك -ت -اب أل -ورق -ي
إأليهن..كل هذأ يثير ألحزن...أأن توأجه ألمبدعة

ع - - -وأئ- - -ق دأخ- - -ل أل- - -ح- - -رم
ألب -دأع-ي أأيضش-ا ه-ي ج-ب-ه-ة
موأجهة قاتلة.
ف -ق -د ك -ن-ا سش-اب-ق-ا ن-ت-ل-ق-ى
أل -نصش-ح وأل-ت-وج-ي-ه ع-ن ب-ع-د
ع -ل -ى ي -د أأسش -ات-ذة يشش-رف-ون
ع- -ل- -ى ب- -رأم- -ج وصش- -ف -ح -ات
إأب -دأع-ي-ة ...أل-ي-وم أأصش-ب-حت
أل-م-وأج-ه-ة إأل-كترونية نووية،
على ألمبدعة أأن تكون ذكية
جدأ ،وتجيد ألتعامل مع موجهين لقلمها ..دون
أأي حسش -ائ -ر ن-فسش-ي-ة ،أأيضش-ا أل-ع-ن-اق أأو أل-ت-ه-ج-ي-ن
أل -ث -ق -اف -ي أل -ح -ادث ع-ب-ر م-وأق-ع ألن-ت-رنت ب-ي-ن
أألقÓم ألعربية ،دون أمتدأد يد ألقصشاء ألوطنية
لذلك ألفضشاء هو نعمة ..مهما قيل ويقال عنها،
بفضشلها دخلت أأسشماء جزأئرية ألرأهن ألثقافي
أل -ع -رب -ي ،ب -فضش -ل -ه -ا ي -ت -م أل -ت Ó-ق-ح ،وأل-ت-وأصش-ل
أإلبدأعي ،بفضشلها ولجنا نحن ألنسشاء ألمبدعات
ع -ال-م أل-قصش-ة أل-قصش-ي-رة ج-دأ ..أل-ت-ي غ-ابت ع-ن
ألقاصس ألجزأئري ..وبحزن أكتششفنا أأننا بعيدين
بمرأحل عن ألحضشور «ألققج» ألعربي ولو في
ألظهور ألنني أأدرك أأن هناك أأسشماء تكتب روأئع
وتتخفى ألسشباب تخصشها ..على سشبيل ألمثال

قرأأت محاولت للششاعرة نبيلة
سشنوسشاوي كان يمكنها أأن تنجح
ك -ث -ي -رأ ف-ي ه-ذأ ..ك-ذلك ق-رأأت
ألقÓم رجالية غيرها كالششاعر
زي- -ان دوسش- -ن وقصشصس ع- -دي- -دة
ل- - -ل- - -روأئ- - -ي وأل - -ق - -اصس ط - -ارق
ل- -ح- -م- -ادي..رغ- -م أأن ف- -ي ه -ذأ
ألمجال تسشبقنا ألمغرب وسشوريا
وأل -ع -رأق وأل -ي -م -ن ب-أاشش-وأط..أأو
يخيل إألينا أأنهم يسشبقوننا ..لكن
هذأ ألتÓقح ألذي يحدث أأفادنا كثيرأ ،وتمكنت
أألقÓم ألجزأئرية بالتوأصشل وألمتابعة وألمثابرة
دخ -ول ه -ذأ أل -ع -ال -م ألب -دأع -ي ...ل-دي-ن-ا أأقÓ-م
نسشوية ناجحة جدأ ،وتحصشد جوأئز مششرفة..
بغضس ألنظر عن ألقÓم ألرجالية ألتي ششرفت
ألفضشاء ألبدأعي ألجزأئري ..كاألسشتاذ ألقاصس
عبد ألحكيم قويدر ،أأحيي ألجهود ألمبذولة من
نسشاء تعلمن بإاصشرأر أأصشول هذأ ألفن ألقصشصشي
أل-غ-امضس وأل-م-ف-خ-خ ك-حسش-ن-اء ب-ن ن-وي-وة ن-ب-ه-ات
ألزين عزيزة بوقاعدة مريم بغيبغ سشكينة مرباح
حورية دأودي..وغيرهن كثيرأت من من يثيرهن
هذأ ألفن أإلبدأعي ألجديد وألذي بقي ألهتمام
به خجول..وكأاننا لعدم فهمه نسشتسشهله .ن.ل
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لسستاذة فايزة رياشض:
ا أ

حكايتي باأ’ث ÒعÓقة حب تك Èكل يوم
لث Òك -ان ح-ل-م-ا ل-ط-اŸا
إاسس -م -اع صس -وت -ي ع Èا أ
راود Êمنذ الصسغر ،والذي –ّقق أاواخر 2005
وبدايات  2006إاثر التحاقي بإاذاعة ا÷زائر من
مسستغا.Â
ه -ذا ا◊دث ب -ق -در م -ا صس -ن -ع ف -رح -ت -ي ال -ت -ي ل
توصسف ،بقدر ما حّملني مسسؤوولية كÈى ‘ إاثبات
قدراتي سسعيا لتحقيق النجاح ‘ هذا اÛال
ال -ذي ه -و ل-يسس ب-السس-ه-ل .وت-دري-ج-ي-ا “ ّك-نت م-ن
لعÓم الهادف
–قيق أاهدا‘ ‘ إابÓغ رسسالة ا إ
إا ¤ت -ن -وي -ر اÛت -م -ع وت -ث -ق-ي-ف-ه ،وب-ح-ك-م م-ي-و‹
لدب-ي-ة ك-ان أان صس-ن-عت ل-ن-فسس-ي بصسمة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ا أ
لدب -ي -ة
خ -اصس -ة ‘ الÈام -ج ال -ث -ق -اف -ي -ة ع -ام -ة وا أ
ب -خ -اصس -ة ،ح -يث ق -مت ب -إاع -داد وت -ق -د Ëب-رام-ج
ع -دي -دة ك -ان أاه-م-ه-ا ‘ ن-ظ-ري ب-رن-ام-ج «ح-ديث
لقÓم» ،الذي اسستضسفت من خÓله أاسسماء أادبية
ا أ
كثÒة من ا÷زائر والعا ⁄العربي سسعيا لتقريبها
أاك Ìم-ن اŸسس-ت-م-ع وت-ع-ري-ف-ه ب-أاه-م مسس-اه-م-اتها،
لدبية والثقافية
وكذا طرح العديد من القضسايا ا أ
لدبية ا÷زائرية وحتى
التي تشسهدها السساحة ا أ

ال- -ع- -رب- -ي- -ة ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ج -دي -د
لصس- -دارات وأاج- -م- -ل ال -ق -راءات
ا إ
سسواء كانت بصسوتي أاو بأاصسوات
اŸبدع Úأانفسسهم.
لذاع-ي
ج-م-ي-ل حّ -ق-ا ه-و ال-ع-م-ل ا إ
لعÓمي عموما ،وأاكيد Áكن
وا إ
اŸرأاة من اسسماع صسوتها بامتياز،
ل -ك -ن ال -ت -ف-ا ‘ Êال-ع-م-ل ‘ ه-ذا
اÛال ي - -ج - -ع- -ل اŸرأاة ل –سس
‡ا يؤوّثر
Ãرور ا أ
ليام والسسنّ Ú
على ›الت أاخرى ،فنجاحي ‘
ه - -ذا اÛال أا ّخ - -ر ن- -وع- -ا م- -ا ‚اح- -ي ‘ ع- -دة
›الت ،ف- -ق- -د ت- -أا ّخ- -رت م- -ث  ‘ Ó-اإ‚از ب -عضس
لكادÁية التي تكتسسي أاهمية بالغة
الدراسسات ا أ
بالنسسبة ‹ كاŸاجسست Òوالدكتوراه ،ومازلت ◊د
لدبية التي هي
لن متأاخرة ‘ إاصسدار كتاباتي ا أ
ا آ
لدراج ...كما أاّن النجاح ‘ هذا
حاليا حبيسسة ا أ
لسس -ري -ة،
اÛال ل- -ه أاث- -ره ك- -ذلك ع -ل -ى ا◊ي -اة ا أ
لت-ق-ان
لذاع-ي ال-ذي ي-ت-ط-لب ا إ
ف-م-ت-اعب ال-ع-م-ل ا إ

لطÓع
والتحضس Òا÷يد وسسعة ا إ
وا◊رصس ع-ل-ى ال-ت-ج-دي-د ،ت-ث-قل
ك -اه -ل اŸرأاة ذات الرت -ب -اط -ات
لسس-ري-ة ،وŒع-ل-ه-ا ت-ب-ذل ج-ه-دا
ا أ
مضساعفا حتى ل تق ّصسر ‘ حق
أاسسرتها ،وإان حدث وقصسرت فهي
تشس- -ع- -ر ب- -ذنب ك- -ب Òي- -دف- -ع- -ه- -ا
ل- -ت- -ع- -ويضس- -ه ‘ أاق -رب وقت ّ‡ا
ي-ج-لب ل-ه-ا ت-ع-ب-ا مضس-اع-فا .وعن
Œربة Áكنني القول إانّ اŸرأاة
لع Ó-م -ي
اŸب -دع -ة ‘ اÛال ا إ
لخرى ،قد “ّكنت
لبداع ا أ
ورÃا حتى ›الت ا إ
ف -ع  Ó-م -ن إاسس-م-اع صس-وت-ه-ا واŸسس-اه-م-ة ‘ إاث-راء
السساحة الثقافية ا÷زائرية لكن بعد جهد جهيد
لب-داع
سس -ع -ي -ا م -ن -ه -ا ل -ل -ت -وف -ي -ق ب Úم-ت-طّ-ل-ب-ات ا إ
لسس -ري -ة .ف -ن -ج -اح اŸرأاة ‘ ه -ذا
وال- -واج- -ب -ات ا أ
لسس -رة
اÛال ي- -ح- -ت- -اج ل- -دع- -م م -ت -واصس -ل م -ن ا أ
واÛتمع على حد سسواء ،وأاّيا كان هذا الدعم
سسيعني لها الكث Òولو كان بكلمة طيبة.

لدبي لجريدة الجمهورية
النادي ا أ

ا’عÓمية عالية بوخاري  :على درب المرحوم بلقاسسم بن عبد الله
لعÓ-م ال-ث-ق-اف-ي
ال-ح-ديث ع-ن مسس-اري ف-ي ا إ
يجعلني أاقف عند تجربتي المتواضسعة في
لدب- -ي ل- -ج- -ري- -دة
إاع - -ادة إاح - -ي - -اء ال- -ن- -ادي ا أ
ال -ج -م -ه -وري -ة ب -ال-غ-رب ال-ج-زائ-ري .. ،وه-ي
ت -ج -رب -ة أاع -ت -رف أان -ه -ا ك -انت ح -م  Ó-ث-ق-يÓ-
ومسس -ؤوول -ي -ة صس -ع -ب -ة ،ب -اع -ت -ب -اره -ا ف -رصس -ة
لثبات الذات وسسانحة لرفع راية التحدي،
إ
ال -ت -ي ح -م -ل-ه-ا م-ن-ذ سس-ن-وات ال-ك-اتب ال-راح-ل
ب -ل -ق -اسس -م ب -ن ع -ب-د ال-ل-ه ،ال-ذي زرع ال-ب-ذور
لولى لهذه الشسجرة الفكرية اليافعة سسنة
ا أ
.1978
فمنذ لحظة تكليفي كرئيسسة للقسسم الثقافي بإاعادة
هيكلة النادي األدبي من قبل المدير العام لجريدة
الجمهورية بوزيان بن عاشسور وبدعم من رئيسسة
ال-ت-ح-ري-ر ل-ي-ل-ى زرق-ي-ط م-ن-ذ م-ن-تصسف سسنة ،2015
شسرعت في رسسم خطة واضسحة من أاجل إاعطاء
دفعة قوية لهذا الملحق الثقافي العريق ،وألنني
أاردت أان أاسستلهم الخطوط العريضسة للنادي من
أارشسيف الجريدة اطلعت على التجربة القيمة التي
شسهدها الملحق قبل أان يتوقف سسنة  ، 1990ويعود
من جديد سسنة  2013مع زميلتي اإلعÓمية برياح
ال -زه -رة  ..،إاذ ل أان -ك-ر ح-ي-ن-ه-ا أان-ن-ي ان-ب-ه-رت ب-م-ا
وجدته من دراسسات و قصسائد شسعرية ومقالت
تحليلية ،ما جعلني أافكر مطول في كيفية إاحياء
هذه الصسفحات بإاخراج فني جديد دون المسساسس

ب-ج-وه-ر ال-ن-ادي وروح-ه ال-ت-اري-خ-ي-ة العبقة.. ،أاذكر
يومها أانني لم أاكن أابدا شسجاعة كما أادعي دوما أاو
رب -م -ا خ -ان -ت -ن -ي الشس -ج-اع-ة ح-ي-ن-ه-ا ن-ظ-را ..ل-ث-ق-ل
ال - -مسس- -ؤوول- -ي- -ة وأان- -ا ل زلت ف- -ي ب- -داي- -ة مشس- -واري
اإلعÓمي  .كانت أاولى الخطوات التي باشسرتها
ب -ع -د اسس -ت Ó-م -ي ال -مشس-ع-ل ه-ي ال-ت-واصس-ل م-ع أاب-رز
األقÓم األدبية التي سسبق لها و أان زينت صسفحات
ال-ن-ادي ن-ه-اي-ة السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،ع-ل-ى غ-رار ال-روائ-ي
الكبير واسسيني األعرج الذي وافق على أان يعود إالى
جمهوريته بعد سسنوات طويلة ،حتى يسسرد تفاصسيل
هامة عن تاريخ الجريدة التي قضسى فيها لحظات
إاعÓمية ل تنسسى و ظهر في عمود أاسسبوعي أاسسماه
« جمهورية واسسيني»  ،وبعد أايام قÓئل فقط
انضسمت فراشسة األدب الجزائري الروائية ربيعة
جلطي إالى النادي بكل فرح لتعيد مجد بعضس
الشس -خصس -ي -ات ال -وه -ران -ي-ة ال-ت-ي نسس-ي-ه-ا ال-زم-ن،
وت- -ح- -ك -ي ب -ك -ل سس Ó-سس -ة ع -ن أاح -ي -اء ال -ب -اه -ي -ة
وشسوارعها و مقاهيها و ملتقياتها الفكرية خÓل
سسنوات مضست.. ،كل هذا في زاويتها الشسهيرة «
ربيعيات» ،وأانا أاقّر من خÓل هذا المقال أانني
كنت يومها ممتنة جدا للرائعين واسسيني و ربيعة
اللذان بثا فيّ الكثير من الثقة واألمل ودعماني
م -ن -ذ ال -ب -داي-ة ،دون أان أانسس-ى الشس-اع-ر ال-م-ت-أال-ق
عÓوة كوسسة الذي شسجعني هو اآلخر وقدم لي
الكثير من الدعم.. ،وهكذا أاصسبح النادي األدبي

يسستقبل في كل مرة اسسما فكريا جديدا على
غرار المفكر الكبير أازراع عمر الذي تحدث
معي من بريطانيا ولم يمانع أابدا في الكتابة
معنا رغم بعد المسسافة  ،فكان حاضسرا بروحه
ومقالته القيمة ونصسائحه التي لن أانسساها ما
ح -ي -يت ،إاضس -اف -ة إال -ى ال-ك-اتب ال-م-ق-ت-در م-ح-م-د
سس- -اري ،وال- -روائ -ي الصس -دي -ق بشس -ي -ر م -ف -ت -ي،
ال- -ب- -احث ف -ي ال -ت -اري -خ م -ح -م -د م -ف Ó-ح ،أاب
ال -ت -رج -م -ة ع -ب -د ال-رح-م-ان ال-زاوي ،ال-دك-ت-ور
محمد داود ،عمار يزلي ،عاشسور فني ،زينب
لع- -وج ،الصس- -دي- -ق ح- -اج أاح- -م -د ال -زي -وان -ي،
ا أ
وال -دك -ت -ور السس -ع -ي-د ب-وط-اج-ي-ن ال-ذي أاع-ط-ى
إاضس -اف -ة ق -وي -ة ل -ل -ن -ادي ع -ب -ر زاوي -ت -ه «م-راي-ا
عاكسسة» ،فضس Óعن عبد القادر رابحي وعبد
ال -ح -ف -ي -ظ ج-ل-ول-ي وغ-ي-ره-م  ،وأاه-م شس-يء أان
ال-ن-ادي ك-ان أايضس-ا م-ف-ت-وح-ا ل-ل-م-واهب الشس-ابة
التي سساهمت بشسكل كبير في تأالق الملحق
ÓعÓمي القدير نور الدين
ورواجه..فشسكرا ل إ
لعراجي الذي أاتاح لي الفرصسة للحديث عن
هذه التجربة التي مكنتني من لّم شسمل أادبائنا
لفكار
الجزائريين في فضساء واحد لتبادل ا أ
لراء وطرحها أامام جمهور شسغوف بقراءة
وا آ
كل ما يكتبه أادباء وشسعراء وأاكاديميو الجزائر.
ن.ل

لدب اŸثّقف
لدب الّرفيع أاو ا أ
ُيطلق عليها ا أ

ا◊كايات الشّسعبية ا÷ديدة احتلّت مكانا رائدا بﬂ Úتلف اأ’شسكال القصسصسية

لدبية «أام سسارة» اÛال للحديث عن القصسصض اŸوجهة للطفل ،من خÓل ا◊كايات الشسعبية ا÷ديدة ،والتي
فتحت الكاتبة وا أ
لدب
لشسكال القصسصسية ،حتى أاصسبح يطلق عليها ا أ
اعتÈتها حكايات عاŸية ،اسستطاعت أان –تل مكانا رائدا بﬂ Úتلف ا أ
لعلى الذي
لدب اŸثقف ،وأاشسارت إا ¤أان الطفل يسستمتع بهذه ا◊كايات كونها ‘ النهاية تعمل على –قيق اŸثل ا أ
الرفيع أاو ا أ
يسسعى الطفل إاŒ ¤سسيده.
عنابة :هدى بوعطيح
‘ ا◊كاية ،حيث أان الطفل يسستمتع بها ،كونها Œسسد ما يعيشس دفينا
ل ‘ شسعوره ،وتسسعى ‘ النهاية إاŒ ¤سسيد اŸثل األعلى الذي يسسعى
واسستهّلت «أام سسارة» أامسسيتها األدبية بالعودة إا ¤مفهوم الطفولة ،والتي الطفل إا– ¤قيقه مؤوكدة بأان األسساسس األخÓقي هو األهم.
اعتÈتها من أاهم مراحل تكوين اإلنسسان ،مطالبة بضسرورة الهتمام و‘ سسياق حديثها قّدمت الكاتبة «أام سسارة» اÿصسائصس التي “تاز بها
ب -ه -ذه ال -ف -ئ-ة ك-ثÒا ،وأاشس-ارت إا ¤أان نشس-أاة ال-ط-ف-ل واك-تسس-اب-ه ال-ع-ادات ا◊كاية الشسعبية ،على غرار أانها عريقة وليسست وليدة اللحظة ،وتنتقل
وال-ت-ق-ال-ي-د ،والسس-ل-وك-ي-ات ال-ت-ي يÓ-ح-ظ-ه-ا ‘ ›ت-م-عه وميوله أل‰اط من شسخصس ألخر بكل حرية عن طريق الرواية الشسفوية ،والتي من
السسلوك اŸتغÒة ،حسسب تغي Òالعا ⁄من حوله وخاصسة ‘ الوقت خصس-ائصس-ه-ا أان-ه-ا ت-تسس-م ب-اŸرون-ة وŒع-ل-ه-ا ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ط-ور ،وق-الت إان
ا◊اضسر يتحتم عليهم طرح العديد من األسسئلة« ،كيف ننشسئ أاطفالنا ا◊كاية الشسعبية ‘ األصسل حكايات عاŸية ،اسستطاعت أان –تل مكانا
رائ - -دا بﬂ Úت - -ل - -ف األشس - -ك - -ال
Ãشسروع ثقا‘ قادر على أان يحافظ على
ال -قصسصس -ي -ة ،ح-ت-ى أاصس-ب-ح ي-ط-ل-ق
عاداتنا وتقاليدنا؟»« ،كيف نح ّصسن أاطفالنا
ع -ل -ي -ه -ا األدب ال -رف -ي -ع أاو األدب
‘ مواجهة اŸتغÒات التي Áر بها العا⁄
اŸثقف.
اآلن؟» .وترى «أام سسارة» بأان القراءة تلعب
من جهة أاخرى ،كانت األمسسية
دورا أاسساسسيا ‘ Œديد دللت النصسوصس،
ف -رصس -ة ل -ل -ت -ع-ري-ف ب-ال-ك-ات-ب-ة «أام
بدل أان تكون مقاصسد الكاتب هي مصسادر
سس -ارة» ،وال-ت-ي ق-ي-ل بشس-أان-ه-ا إان-ه-ا
معانيه ودللت نصسه ،مؤوكدة بأان القراءة
شس -خصس -ي -ة ث -ري-ة Ãا ت-ق-دم-ه م-ن
حالة إابداعية وسسلطة معرفية لكونها تنتج
أاع- -م -ال ونشس -اط -ات ‘ اŸشس -ه -د
اŸعنى ،كما أانها اÙدد األسساسسي Ÿعنى
ال- -ث- -ق- -ا‘ األدب- -ي داخ -ل وخ -ارج
النصس ،وأاشسارت إا ¤أان اإلنسسان كائن لغوي
اŸدينة ،حيث تتميز بتنوعها ‘
يكتشسف ويخÎع للعا ⁄بفضسل لغاته ،قائلة
الكتابة سسواء للكبار أاو الصسغار،
ب -أان ال -ع Ó-ق -ة ب Úاإلنسس-ان وال-نصس عÓ-ق-ة
أاول عمل لها ‘ ›ال الطفولة
ت-ك-املية بامتياز .ك -م -ا ارت -أات «أام سس -ارة»
Óطفال اŸغاربية ،والتي كانت توزع ‘
ا◊ديث عن مصسطلح «ا◊كاية الشسعبية ا÷ديدة» ،وقالت بأان مصسطلح كان من خÓل ›لة «نونو» ل أ
Óداب العاŸية ،مشسÒة إا ¤أان ا÷زائر وتونسس واŸغرب ،كما عملت ‘ «›لتي» ،والتي كان يشسرف
ا◊كايات الشسعبية جديد بالقياسس ل آ
وصسف السسرد القصسصسي بالشسعبية ،عندما كانت السستجابة اŸباشسرة عليها األديب والوزير األسسبق سسليمان الشسيخ ،كما كانت تشسرف على
جهة للطفل ،وأايضسا عملت رئيسسة –رير
ل إ
Óحسساسس ،با◊اجة إا ¤ضسرب من التميز ب Úإاطار قصسصسي أادبي صسفحة أاخبار الشسرق اŸو ّ
وأاخر يتسسم با◊رية واŸرونة ومسسايرة العقول ،وأاضسافت أانه بهذا Ãجلة «العنابي الصسغ .»Òمن إاصسدارات أام سسارة «الكناري والزهار»،
اŸفهوم نسستوعب أا‰اطا معينة ومتفاوتة ،تسستهدف وضسائف منوعة ،والتي نالت إاعجاب الشساعر الكبﬁ Òمود درويشس ،حيث أاشساد بها،
وهي عبارة يغلب عليها الشسمول« .أام سسارة» قالت بأان ا◊كاية الشسعبية وقال عنها بأانها مشسروع كاتبة للطفل بدرجة ‡تاز ،لها سسلسسلة أادبية
صسورة Ûتمع ما ،و‘ أاخÓق اÛتمع صسورة Ÿا Áكن أان تكون عليه ب -ع -ن -وان «ا◊ي -وان -ات اŸغ -ام -رة» ،وغÒه-ا م-ن اإلصس-دارات ومشس-اري-ع
ا◊كايات ،واعتÈت أانه انطÓقا من هذا اŸفهوم تنتج الفكرة الÎبوية عديدة ‘ عا ⁄الطفولة.

الّتراث يسسكنني....

البحث عن ا◊لقة اŸفقودة ب ÚاŸواطن
ا÷زائري والثّقافة اŸتحفية هد‘
ال -ك -ث Òي -ع -ت -ق -د أان ح -ق-ل
الÎاث ل يتعدى أان يكون
ع - -م ﬁ Ó- -صس - -ورا ع - -ل- -ى
القطع ا◊جرية أاو الهياكل
العظمية ،أاو مواقع أاثرية
وت -اري -خ -ي -ة ق -دÁة ،ل -ك -ن
الÎاث ه - -و ت - -واصس - -ل م- -ع
اŸاضس - - -ي وال - - -غ- - -وصس ‘
حضسارات النسسان القد،Ë
الÎاث هو اÛال الوحيد
ال - -ذي ي - -ج - -م - -ع ك- -ل اÛالت ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصس-ادي-ة وح-ت-ى السسياحية،
لذلك كان يسستوجب علينا اإخراجه من الدائرة
” حصسره فيها ،وهي أاسسوار اŸتحف أاو
التي ّ
حدود اŸوقع األثري.
Œرب- -ت- -ي ك- -م- -ح- -اف -ظ -ة الÎاث ال -ث -ق -ا‘ ‘
اŸؤوسسسس -ة اŸت -ح -ف-ي-ة  ⁄ت-ك-ن ع-ادي-ة ،ف-م-ن-ذ
ال -ت -ح -اق -ي Ãت -ح -ف ال -ب-اردو وأان-ا أاب-حث ع-ن
ا◊ل- -ق- -ة اŸف- -ق -ودة ب ÚاŸواط -ن ا÷زائ -ري
والثقافة اŸتحفية .منذ البداية عقدت العزم
أان أاخلق رابطا ب ÚالÎاث واŸواطن ،فصسرت
أابحث عن سسبل “ّكنني من الÎويج للÎاث
ال -ث -ق -ا‘ ورف -ع ال -وع -ي ل -دى ج -م -ي-ع شس-رائ-ح
اÛتمع للحفاظ عليه ،ومع الغلق اŸؤوقت
لقاعات العرضس Ãتحف الباردو بسسبب أاشسغال
الÎم- -ي- -م ،صس- -ار ه -د‘ ه -و ج -لب ال -زوار إا¤
الباردو حتى وإان كان اŸتحف مغلقا ،فجاءت
فكرة الورشسات البيداغوجية Ÿا قبل التاريخ،
و‚حنا فع ‘ Óإاعادة الزوار للمتحف من
خ Ó-ل ج -لب ال -ت Ó-م -ي -ذ وال -ع-ائÓ-ت أاي-ن ك-ن-ا
نسستقبلهم يوميا بحديقة الباردو ،فلم أاتوقف
عند هذا ا◊د ،فحملت حقيبتي اŸتحفية و
التي تتمثل ‘ الورشسات البيداغوجية و صسرت
أاصسول و أاجول بها ‘ اŸدن و الوليات مثل
األغ -واط ،ال -ب-يضس ،مسس-ت-غ-ا ،Âم-عسس-ك-ر ،عÚ
الصس -ف -راء ،ب -ري -ان ،اŸن -ي -ع -ة ،ج-انت وغÒه-ا
وه -د‘ ك -ان واح -دا ه -و ت -ق -ريب ال-ط-ف-ل م-ن
›ال الÎاث واآلثار ،وأان أاسساهم ‘ تربية
ج-ي-ل ي-حب اآلث-ار وي-ع-ت-ز ب-ت-اري-خ-ه وب-ه-وي-ت-ه،
وكانت كلها Œارب حفرت ‘ ذاكرتي .لكن
Œرب -ة ب -ري-ان ب-غ-رداي-ة ك-ان ل-ه-ا وق-ع خ-اصس،
كيف ل وأانا أارى األطفال يحملون ألول مرة
ق-وق-ع-ة ب-ح-ري-ة ويصس-ن-ع-ون ألن-فسس-هم عقدا أاو
سسوارا يلبسسونه ،كانت دموعي تسسبقني وأانا
أارى طف Óيحمل ورقة ومغرة فقط من أاجل
أان يرسسم لنا آاماله وأاحÓمه ،بكيت حينها ليسس

ح- -زن- -ا ول- -ك- -ن ف- -رح- -ا ألّن -ن -ي
اسس -ت -ط -عت أان أاغ -رسس بسس -م -ة
ع- -ل -ى شس -ف -اه أاط -ف -ال ب -ري -ان،
خ-اصس-ة ب-ع-د اŸرح-ل-ة الصس-عبة
التي مرت بها اŸنطقة ،و‘
ك -ل م -رة ول -دى ع-ودت-ي أاشس-ع-ر
ب- -ا◊زن ألن أاغ- -لب األط- -ف -ال
ك -ان -وا ي -ج-ه-ل-ون فÎة م-ا ق-ب-ل
التاريخ ،وحينها فقط خطرت
‹ فكرة ،وهي أان أاجسسد كل
حضس -ارات م -ا ق -ب -ل ال-ت-اري-خ ‘ ل-ع-ب-ة ورق-ي-ة.
وب -ال -ف-ع-ل ق-مت ب-تصس-م-ي-م ونشس-ر ال-ل-ع-ب-ة ال-ت-ي
أاطلقت عليها اسسم «العائÓت السسبع Ÿا قبل
التاريخ» ،وصسار يقتنيها الكب Òقبل الصسغ.Ò
 ⁄يتوّقف طموحي هنا ،فبعد أان صسار من
الصسعب جلب اŸواطن Úإا ¤اŸتحف ،فّكرت
مليا ووجدت أان ا◊ل الوحيد هو اÿروج
ب -اŸت -ح -ف إا ¤الشس-ارع ،ف-اسس-ت-ط-عت أان أاك-ون
ف-ري-ق ع-م-ل وأان ن-ق-وم ب-ت-ن-ظ-ي-م أارب-ع ط-ب-عات
ل - -ت- -ظ- -اه- -رة اŸت- -ح- -ف ‘ الشس- -ارع ،و‚حت
التجربة ‘ إاعادة ا÷مهور ا ¤اŸتحف.

الّتراث ذاكرة اأ’مة ومرآاتها
كان طموحي كب ،Òلكن منصسبي كمحافظ
ل -لÎاث  ⁄ي -ع -د ي -ك-ف-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق اŸزي-د م-ن
النجاحات ‘ ربط الطفل بالÎاث ،فطموحي
صسار يتعدى أاسسوار اŸتحف ففّكرت بتأاسسيسس
جمعية وطنية ◊فظ الÎاث الثقا‘ ،وا◊مد
ل- -ل- -ه – ّق- -ق ا◊ل- -م ،ف- -غ- -ادرت اŸت -ح -ف إا¤
ا÷ام -ع -ة وب-الضس-ب-ط إا ¤ك-ل-ي-ة ع-ل-وم العÓ-م
والتصسال وصسار الهدف أاك ،Èوهو البحث عن
ا◊ل- -ق- -ة اŸف- -ق -ودة ب ÚاŸواط -ن ا÷زائ -ري
وال-ث-ق-اف-ة اŸت-ح-ف-ي-ة ،وال-ذي سسيكون الوسسيلة
الفّعالة ‘ الÎويج للÎاث الثقا‘ واŸواقع
األثرية ويكون ‘ اŸسستقبل مصسدرا اقتصساديا
م -ه ّ-م -ا ل -ل -ج -زائ -ر ،وألن الÎاث ذاك -رة األم -ة
ومرآاتها ،أاسسأال الله أان يوّفقني إا ¤الّترويج
لÎاثنا عاŸيا ،وأان نسساهم ‘ إاعادة افتتاح
م-ت-ح-ف الّ-ط-ف-ل اŸوج-ود ب-ت-ي-ل-ي-م-ل-ي ليحضسن
آامال وأاحÓم كل أاطفال ا÷زائر.
* أاسستاذة جامعية بكلية علوم العÓم
والتصس-ال ورئ-يسس-ة ا÷م-ع-ي-ة الوطنية
«تراث جزايرنا».
ن.ل

«بياضض الّروح» للمبدعة سسعاد كاشسا يزور ا÷زائر

تأالّق اŸبدعة اŸهندسسة
باŸعرضض الدو‹ للكتاب بالقاهرة

عاشست باتنة Ãكتبة األحسسان باتنة أاصسبوحة
أادبية اسستضسافت اŸهندسسة والشساعرة سسعاد
ك- -اشس- -ا Ãول- -وده- -ا «ب -ي -اضس ال -روح» ،ع -ن دار
بيبلومانيا مصسر ودار اŸثقف ا÷زائر بعمل
مشسÎك ‘ ط -ب -ع -ت -ه ال -ث -ان-ي-ة ب-ع-د اŸشس-ارك-ة
ال -ق-وي-ة ل-لشس-اع-رة ب-اŸع-رضس ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب
ب- -ال- -ق- -اه- -رة ،ب- -ح- -يث ك- -انت ا◊ف -ل -ة ‘ ج -و
روم -انسس -ي رائ -ع ب -حضس -ور شس-ع-راء وشس-اع-رات
قدموا من ﬂتلف ربوع الوطن.
“ّيز ا◊فل بحضسور األديبات مريشس مليكة،
الشّساعرة اŸصسّممة ÷ Úعز الدين صساحبة
ف -ك -رة ال -غ Ó-ف ب -ط -ب -ع -ت -ه الو ¤والشس -اع -رة
ي -اسس -م-ي-ن-ة ا÷زائ-ري-ة ،ك-م-ا “ي-زت الشس-اع-رة

سس-ام-ي-ة ب-ن اح-م-د ب-ت-ق-دÁه-ا ل-ع-م-ل اŸب-دعة
سسعاد كاشسة واŸهندسسة القاصسة نوارة قسسوم
والشس -اع -رة سس -ع -اد ج -ارف وال -ق -اصس -ة سس-ل-م-ى
ال-ن-ع-ي-م-ي والشس-اع-رة ن-وارة ال-ق-ط-ني والقاصسة
دي -ه -ي -ا مÒاي وال -ق -اصس -ة ح -ل -ي -م -ة ب -ن ع -ل -ي
والشساعرة براهيمي شسيمة.
كما “يز ا◊فل باحتفالية عيد مولد الشساعرة
عدالة عسساسسلة ‘ جو عائلي بهيج ” ،من
خÓلها تكر Ëالشساعرة ‘ ،انتظار مواعيد
أاخرى كما عهدنا عن مكتبة الحسسان برئاسسة
مديرها ﬁمد بن عبد الله.
باتنة  /عبد الرؤووف زوغبي

اإلثنين  0٥مارسض  20١٨م الموافق لـ  ١٧الجمادى الثانية ١4٣٩

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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لŸانية بواد سسوف
بعد تسسجيل أاك Ìمن  254إاصسابة با◊صسبة وا◊صسبة ا أ

الدكت ـ ـ ـور بق ـ ـ ـاط برك ـ ـ ـا Êلـ «الشصع ـ ـب»:
لولياء ‘ تلك اŸنطقة
^ انتشسار اŸرضص راجع إا ¤نقصص الوعي لدى ا أ
أاّكد رئيسص عمادة ا أ
لطباء ا÷زائري Úالدكتور الجزائرّيين اإلى تنظيم حمÓت تحسسيسسية فّعالة
ت
ا
ب
ا
س
ص
إ
ل
ا
د
د
ع
ع
ا
ف
ت
ر
ا
ن
أ
ا
،
»
بقاط بركا Êلـ «الشسعب
ّ
تمسض جميع الفئات ومختلف الوليات ،خاصسة
بداء ا◊صسبة خاصسة ‘ ولية واد سسوف راجع إا ¤ال -م -ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ون ف-ي-ه-ا نسس-ب-ة وع-ي
نقصص الوعي لدى ا أ
لولياء ‘ تلك اŸنطقة،نظرا الأول-ي-اء ب-اأه-م-ي-ة ت-ل-ق-ي-ح اأط-ف-ال-ه-م ،لسس-ي-م-ا واأن
لهمال تلقيح أاطفالهم ‘ الوقت اŸناسسب.
إ
ف -ي -روسض ال -حصس -ب -ة الأل -م -ان -ي -ة ي -ن -ت-ق-ل بسس-ه-ول-ة
وبسسرعة من شسخصض اإلى اآخر.
وقال الدكتور بقاط بركاني اإّن الحصسبة والحصسبة وتشسهد ولية واد سسوف انتشسارا غير مسسبوق بداء
الألمانية من الأمراضض المعدية الخطيرة التي ال- -حصس -ب -ة اأو ك -م -ا ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه ال -ج -زائ -ري -ي -ن
تشسّكل خطورة كبيرة على الأطفال في حال عدم «بوحمرون» ،حيث مسض اأكثر من  2٥4شسخصض٧٧،
ال -ق -ي-ام ب-ال-ت-ل-ق-ي-ح زي-ادة ع-ل-ى ال-نسس-اء ال-ح-وام-ل ،ب -ال -م -ائ -ة م-ن ح-الت الإصس-اب-ة سس-ج-لت ل-دى ف-ئ-ة
الأطفال الأقل من خمسض سسنوات،
م - -وّضس - -ح- -ا اأّن اأفضس- -ل وسس- -ي- -ل- -ة
وه -و م -ا ي -م -ث -ل ح-وال-ي  ١٩6حالة،
لتفادي مخاطر التقاط عدوى
واأدت بعضض الإصسابات اإلى الوفاة
لطفال
تلقيح ا أ
الفيروسض التلقيح ،الذي يتوّفر
من بينهم طفلة على مسستوى بلدية
مجانا في مختلف الموؤسسسسات
ب
س
س
ا
ن
Ÿ
ا
ت
ق
و
ل
ا
‘
النخلة بذات الولية ،والتي تبلغ من
الصسحية.
أافضسل وسسيلة
العمر سسنتين.
وعن مخاطر الحصسبة الألمانية
وي - -ع - -ت - -ب - -ر م- -رضض ال- -حصس- -ب- -ة م- -ن
اأج- -اب اأن ال -م -راأة ال -ح -ام -ل اإذا
◊مايتهم
الأم -راضض ال -م -ن -تشس-رة ح-ول ال-ع-ال-م
اأصسيبت بالفيروسض فاإّن جنينيها
وخصسوصسا بين الأطفال ،وهو عبارة
يصسبح عرضسة لتشسوهات خلقية
حادة وخطيرة تعرف باسسم «متÓزمة الحصسبة عن عدوى فيروسسية في الجهاز التنفسسي ينتشسر
الأل -م -ان -ي-ة ال-خ-ل-ق-ي-ة» ك-ف-ق-دان السس-م-ع،ومشس-اك-ل ع-ن ط-ري-ق ال-م-خ-اط وال-ل-ع-اب ،ف-م-ن ال-م-م-كن اأن
اأخ -رى ف-ي ال-ع-ي-ن-ي-ن ،والإصس-اب-ة ب-اأم-راضض ال-ق-لب تنتقل العدوى عند السسعال اأو العطسض ،وقد توؤدي
ومشس- -اك -ل صس -ح -ي -ة اأخ -رى وق -د ت -وؤّد ي ال -حصس -ب -ة اإلى الوفاة.
وع -ن اأع -راضض داء ال-حصس-ب-ة ف-اإن-ه-ا ت-ت-لّ-خ -صض ف-ي
الألمانية في بعضض الحالت اإلى وفاة الطفل.
وف -ي ذات السس -ي -اق ،دع -ا رئ -يسض ع -م -ادة الأط-ب-اء السس-ع-ال ال-م-زم-ن وال-مسس-ت-م-ر وارت-ف-اع شس-ديد في
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علماء يطّورون ›سصات ’صصقة
Ÿسصاعدة مرضصى ال ّسصكتة الّدماغية
على الشّصفاء

درجة الحرارة واحمرار لون العيون واألم شسديد
في العضسÓت والمفاصسل ،بالإضسافة اإلى سسيÓن
الأنف والتهاب الحلق ،وكذا ظهور بقع بيضساء
داخل الفم ،انتشسار الطفح الجلدي على اأماكن
متفرقة في الجسسم وحكة في الصسدر والظهر
والفخذ.

دراسسة علمية حديثة ‘ السسويد

اكتشص ـ ـ ـ ـاف خمسصـ ـ ـة أان ـ ـواع جديـ ـ ـدة لعـ ـ ـÓج مـ ـ ـرضض السصك ـ ـ ـري
كشسفت دراسسة علمية حديثة ‘ السسويد أانّ
م -رضص السس -ك -ري ي -ن -ط -وي ع -ل -ى خ -مسس -ة أان -واع
ﬂتلفةÁ ،كن عÓج كل منها بطريقة ﬂتلفة
عن ا أ
لخرى ،مشسÒة إا ¤أان التصسنيف ا◊ا‹
Ÿرضص السس -ك -ري ال -ق-ائ-م ع-ل-ى وج-ود ن-وع Úم-ن
ا إ
لصسابة يفتقد إا ¤الدقة.

واعتمد الباحثون الذين أانجزوا الدراسسة بمركز أابحاث
السسكري التابع لجامعة لوند السسويدية ،ومعهد دراسسة
الطب الجزيئي في فنلندا ونشسرت نتائجها في مجلة
«لنسس -يت» ال -م -ت -خصسصس -ة ف -ي دراسس -ات م -رضض السس -ك-ري
والغدد الصسماء على بيانات اسستخرجت من تحليل دم
تفصسيلي لعينة بحثية تتكون من  ١4٧٥٥مريضسا.
وق-ال ال-ب-اح-ث-ون إان الك-تشس-اف ال-ذي ت-وّصس-ل-وا إال-ي-ه ي-بّشس-ر
بمسستقبل أافضسل لعÓج مرضض السسكري ،لكن التحول إالى

طرق العÓج الجديدة لن يكون في وقت قريب ،موضّسحين
أاّنه خÓفا للشسائع بأان الضسطرابات في نسسبة السسكر في
الدم تنقسسم إالى فئتين توجد هنالك صسورة أاكثر تعقيدا
ل -ه -ذا ال -م -رضض لسس-ي-م-ا ب-ع-د اك-تشس-اف ال-م-زي-د م-ن أان-واع
اإلصسابة بهذا الداء الذي يتطلب كل واحدة منها طرق
عÓج خاصسة.
كما كشسفوا أانّ هنالك خمسسة أانواع ل إ
Óصسابة بالسسكري،
حيث تعرف الفئة ا أ
لو ¤بأانها مرضض يسستهدف الجهاز
ال -م -ن -اع -ي ويضس -ر ب -ال -غ -دد ال -مسس -ؤوول -ة ع-ن إاف-راز م-ركب
األنسسولين في الجسسم ما يضسعف قدرته على التحكم في
مسستويات السسكر في الدم.
أاما الفئة الثانية من هذا المرضض فترجع اإلصسابة بها
إالى أاسسلوب الحياة كأان تؤوثّر
الدهون سسلبا على الطريقة التي يعمل بها إافراز

ةاألنسس -ول-ي-ن ،ف-ي-م-ا ي-ت-م-ث-ل ال-ن-وع الثالث م-ن اإلصس-اب-ة
بالسسكري في شسكل مقاومة شسديدة إلفراز األنسسولين،
وغالبا ما يكون المصسابون به يعانون من زيادة في الوزن
وت -ف-رز ل-دي-ه-م ك-م-ي-ات م-ن األنسس-ول-ي-ن ل-ك-ن أاجسس-اده-م ل
تسستجيب لها.
وذك- -رت ال- -دراسس- -ة أان ال-ن-وع ال-راب-ع م -ن اإلصس-اب-ة ب-ه-ذا
المرضض تسستهدف األشسخاصض الذين يعانون من السسمنة
المحدودة ،وغالبا ما تصسيب مرضسى كانوا يعانون من
زيادة في الوزن بينما يرتبط النوع اÿامسص من اإلصسابة
بهذا المرضض بعوامل ذات صسلة بالشسيخوخة التي تظهر
أاعراضسها مع التقدم السسن ،وهو أاخف أانواع اإلصسابة

طّور علماء أامريكّيون مجسسات على شسكل لصسقات يمكن
وضسعها على الجسسم من شسأانها المسساهمة في تسسريع شسفاء
مرضسى السسكتة الدماغية ،وتقوم هذه المجسسات بإارسسال
Óطباء.
معلومات بشسكل مسستمر ل أ
ويقول العلماء الذين طوروا هذه التقنية بأانها سستسسمح
Óط -ب -اء ب -م -راق -ب -ة م -رضس -اه -م ،ونشس -رت ت -ف-اصس-ي-ل ه-ذه
ل -أ
لخ -ي -ر ل -ل -ج -م -ع -ي -ة
ال- -دراسس- -ة ف- -ي الج- -ت -م -اع السس -ن -وي ا أ
لمريكية لتطوير العلوم في ولية تكسساسص.
ا أ
وتشس-ارك ال-ط-ب-ي-ب-ة ل-ي-زي م-اك-نيشص التي أاصسيبت بالسسكتة
ال-دم-اغ-ي-ة م-ن-ذ ع-ام-ي-ن ف-ي اخ-ت-ب-ار ه-ذه ال-م-جسس-ات ال-تي
تشسبه لصسقات للجروح ،وتوضسع على الجسسم في محاولة
لتسسريع عملية شسفائها ،حيث ترسسل هذه الÓصسقات جميع
المعلومات لفريقها الطبي بطريقة لسسلكية.
وقالت ليزي التي فقدت لدى إاصسابتها بالسسكتة الدماغية
ال-ق-درة ع-ل-ى ال-كÓ-م وال-ح-رك-ة وح-ت-ى ابتÓع الطعام ،في
ن «هذه التقنية التي تتمثل
مقابلة مع «بي بي سسي نيوز» إا ّ
بوضسع مجسسات على شسكل لصسقات على الجسسم لتقييم أاي
م -ج -م -وع -ة م -ن ال -عضس Ó-ت ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ح-دي-د ال-م-ن-اط-ق
ال -م -تضس -ررة م -ن السس -ك -ت -ة ال -دم -اغ -ي-ة ،ك-ف-ي-ل-ة ب-أان ت-ت-ي-ح
لÓأطباء فرصسة معالجة المشسكلة الطارئة بشسكل مباشسر».
وأاضسافت أان هذه المجسسات تواصسل على إارسسال المعلومات
لÓأطباء حتى بعد انتهائها من إاجراء التمارين ،وهذا يعني
أان ط-ب-ي-ب-ه-ا ك-ريسس-تسس-ن ه-ول ي-م-ك-ن-ه م-ت-اب-ع-ة ح-ال-ت-ه-ا م-ن
منزله.
لطباء أان التحدي الذي واجه العلماء هو
وأاّكد إاحدى ا أ
ك -ي -ف-ي-ة وضس-ع ح-زم-ة ك-ب-ي-رة م-ن الل-ك-ت-رون-ي-ات ف-ي م-ادة
صس -غ -ي -رة م -رن -ة ،وال -ع -م-ل ع-ل-ى إاب-ق-ائ-ه-ا م-ري-ح-ة ل-ي-ت-مّ-ك-ن
المريضص من إارتدائها لفترة طويلة ،وسسيكون لدى فريق
البحث معلومات أاكثر من أاي وقت سسابق عن كيفية التعافي
من السسكتة الدماغية ،ويعتقد العلماء أانّ دراسستهم سستغير
طريقة عÓج المرضسى في المسستقبل.

فوائد الّز‚بيل على صصحتك
اسستخدمت جذور الّزنجبيل في تسسهيل عمليّة الهضسم
م فوائد
وعÓج ا إ
لسسهال ،الغثيان وآالم المعدة .ومن أاه ّ
الّزنجبيل:
^ معالجة القيء والغثيان النّاتج عن العمليّات الجراحّية،
وقد أاثبتت الّدراسسات أانّ اسستعمال غراٍم واح ٍ
د من الّزنجبيل قبل سساعةٍ من العملّية
الجراحّية ،يسساهم بشسكل كبير في التّخفيف من الغثيان بما يعادل ما نسسبته .% 38
صسباح عند الحوامل ،ويجب عدم تناوله من قبل الحوامل إال
^ التّقليل من غثيان ال ّ
صسباح لدى
تحت إاشسراف طبيب مختصّص .ولم يثبت طبيًّا معالجة الّزنجبيل لغثيان ال ّ
غير الحوامل ،أاو لمن يعانون من دوار البحر.
^ الّتخفيف من آالم الّدورة الشّسهرّية ،حيث بيّـن الباحثون أانّ تناول 250غ من
الّزنجبيل  4مّرات يومّيًا لمّدة ثÓثة أاّيام ،وذلك خÓل فترة الّدورة الشّسهرية ،يوازي
ليبوبروفين والميفامينيك أاسسيد في عمليّة
للم الطبّية ،مثل ا إ
مفعول مسسّكنات ا آ
التقليل من آاللم المرتبطة بها.
ت أانّ تناول  250مغ من الّزنجبيل  4مّرات
^ التّخفيف من أالم المفاصسل ،حيث أاُثب َ
يومّيًا ،يعمل على التّخفيف من أالم مفصسل الّركبة بعد  3أاشسهر من العÓج ،وفي دراسسة
أاخرى تّمت المقارنة بين الّزنجبيل ونوع آاخر يسسّمى بالخولنجان  -وهي إاحدى فصسائل
ت أاّنهما يخّففان من أالم المفاصسل ،الّناتج من الوقوف أاو أالم المفاصسل
الزنجبيلّيات  -وثب َ
بعد المشسي.
^ الّتخفيف من أاعراضص البرد وال ّسسعال ،حيث يعمل الّزنجبيل على زيادة اّتسساع
الشّسعب الهوائّية ،والّتخفيف من حّدة بعضص أاعراضص الحسساسسيّة.
^ تنظيم مسستوى ال ّسسكر ،حيث أانّ تناول كوب من مشسروب الّزنجبيل يوميًّا يعمل على
لدوية
تنظيم وخفضص مسستوى ال ّسسكر في الّدم ،ويسساعد أايضساً على زيادة فاعليّة ا أ
المسستخدمة في عÓج هذا المرضص.
لرق ،حيث أانّ شسرب كوب من الحليب الّدافئ ،والمضساف إاليه الّزنجبيل
^ معالجة ا أ
المطحون يسساعد على التّقليل من هذه ال ّ
ظاهرة ،والّنوم بانتظام.

 3فناج Úمن القهوة قد “نع أامراضض
القلب وال ّسسكتات الّدماغية

أاّكدت اÛلة الطبية الÈيطانية أان تناول القهوة بصسورة معتدلة آامن
“ام -ا ،ث Ó-ث -ة أاو أارب -ع -ة أاك -واب م -ن -ه -ا ي -وم -ي-ا رÃا ي-ك-ون ل-ه ب-عضص ال-ف-وائ-د
الصسحية.
وبحسسب البيانات فقد كان هناك تراجع لخطر اإلصسابة بأامراضض الكبد وبعضض
أانواع السسرطان ،وانخفاضض خطر الموت من السسكتة الدماغية ،ولكن الباحثين
لم يتمّكنوا من إاثبات أان القهوة هي السسبب.
وحّذرت المراجعة األخيرة أايضسا من تناول كثير من القهوة خÓل فترة الحمل
يمكن أان يكون ضساّرا ،ودعا الخبراء بضسرورة عدم البدء في شسرب القهوة
ألسسباب صسحية أاو لمنع اإلصسابة باألمراضض.
وجمع باحثون بجامعة سساوثامبتون بيانات عن تأاثير القهوة على جميع جوانب
جسسم اإلنسسان ،مع األخذ بعين العتبار أاكثر من  200دراسسة ،معظمها تم تحت
المراقبة.

هل كانت القهوة ال ّسصبب؟

بالمقارنة مع أاشسخاصض ل يشسربون القهوة ،كان أاولئك الذين يشسربون حوالي ثÓثة أاكواب
من القهوة يوميا أاقل عرضسة لمخاطر اإلصسابة بمشساكل في القلب أاو الموت بسسببها.
ولوحظ وجود فوائد أاقوى وأاهم في خفضض مخاطر الصسابة بأامراضض الكبد ،بما في
ذلك السسرطان.
ولكن البروفسسور بول رودريك ،المؤولف المشسارك في الدراسسة من كلية الطب بجامعة

سساوثهامبتون ،قال إان المراجعة السسابقة ل يمكنها أان تحدد إاذا كانت القهوة هي التي
صسنعت الفارق.
وقال إاّن «عوامل مثل السسن ،والتدخين من عدمه ،والتمارين الرياضسية جميعها لها
تأاثير ،وأان هناك توازن بين المخاطر في الحياة ،ويبدو أان فوائد السستهÓك المعتدل
للبن تفوق المخاطر».
وينصسح األطباء النسساء الحوامل بعدم تناول أاكثر من  200ملليغرام من الكافيين يوميا،
ما يعادل اثنين من أاكواب القهوة الفورية ،ألن الكثير منها يمكن أان يزيد من خطر
الإجهاضض.
وتشسير المراجعة إالى أان النسساء المعّرضسات لخطر الكسسور يجب أان تقلّل القهوة أايضسا.
أاما بالنسسبة للبالغين اآلخرين ،فإان تناول الكافيين المعتدل يعادل  400ملليغرام أاو أاقل،
أاي ثÓثة إالى أاربعة أاكواب يوميا ،ولكن البن ليسض المشسروب الوحيد (أاو الطعام) الذي
يجب أاخذه في العتبار.ويقول الباحثون إان مسستهلكي القهوة يجب أان يلتزموا بـ «القهوة
الصسحية» ،وتجّنب السسكر اإلضسافي أاو الحليب أاو الكريمة أاو وجود وجبة خفيفة مشسّبعة
بالدهون معها.ويدعون إالى إاجراء تجارب سسريرية صسارمة على تناول القهوة لمعرفة
المزيد عن الفوائد المحتملة لصسحة اإلنسسان ،مؤوّكدين إاّن تحديد كيف يمكن أان يكون
للقهوة تأاثير إايجابي على الصسحة «أامرا صسعبا» في الوقت الحالي.
وتعليقا على مراجعة المجلة الطبية البريطانية ،قال إاليسسيو غوالر ،من كلية جون
هوبكنز بلومبرغ للصسحة العامة ،إانه ل يزال هناك عدم يقين بشسأان آاثار ارتفاع مسستويات
تناول القهوة ،مضسيفا أان السستهÓك المعتدل للقهوة آامن بشسكل ملحوظ ،ويمكن إادراجه
كجزء من نظام غذائي صسحي لمعظم البالغين».
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اŸدرب عباسس يلغي تربصس الفريق باŸدية

إأدأرة «ألصضفرأء» ترفضض تأاجيل موأجهة «ألكناري» إأ ¤ألسضبت ألقادم
لو ¤موبيليسس
يواصشل فريق ا–اد ا◊راشس –ضشÒاته –سشبا Ÿواجهة ششبيبة القبائل ‘ إاطار مباريات ا÷ولة الـ  22للرابطة ا أ
حيث أالغى اŸدرب عباسس تربصس الفريق الذي كان م›Èا باŸدية مفضش Óالتحضش Òلهذه اŸواجهة Ãلعب اÙمدية .

عمار حميسصي

أسص -ت-أان-فت تشص-ك-ي-ل-ة «ألصص-ف-رأء» –ضصÒأت-ه-ا
–سصبا Ÿوأجهة شصبيبة ألقبائل حيث مازألت
إأدأرة ألفريق تصصر على بر›ة أŸوأجهة،
يوم أ÷معة ،وترفضس تأاجيلها أ ¤ألسصبت
بسص-بب ل-عب شص-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ل-نصص-ف ن-ه-ائي
ألكأاسس ،يوم ألثÓثاء أمام أ–اد ألبليدة .
جاء رد أدأرة ألفريق ليزيد من ألغموضس
ح -ول ط -ري -ق -ة تسص-ي Òأل-رأب-ط-ة أل-ت-ي ت-ك-ي-ل
Ãكيال Úبحسصب مسصؤوو‹ «ألصصفرأء» ألذين
ضص -رب-وأ م-ث-ال ب-ادأرة أ–اد أل-ع-اصص-م-ة أل-ت-ي
رفضصت ت -أاج -ي -ل م -ب -ارأت -ه -ا أم -ام م -ول -ودي-ة
أ÷زأئر أ ¤أألحد رغم أن هذأ ألخ Òلعب
مبارأة رأبطة ألبطال ،يوم ألربعاء .
ل ينوي مسصؤوولو «ألصصفرأء» ألÎأجع عن
موقفهم مهما كلفهم ألمر خاصصة أن ألفريق
يعا Êأصص Óمن نقصس أŸنافسصة بسصبب بقاء
ألÓعبŸ Úدة أسصبوع Úبدون منافسصة و هو
ما جعل أ÷هاز ألفني و ألدأرة يرفضصون
ألتأاجيل  .كانت إأدأرة ألفريق قد أبلغت
أŸدرب ع -ب -اسس ب -ام -ك -ان-ي-ة ب-ر›ة ت-ربصس
قصص ÒباŸدية –سصبا Ÿوأجهة «ألكناري»،

أصص-اب-ة ح-رم-ت-ه-م-ا م-ن أل-ت-درب م-ع أل-ف-ري-ق
خÓل ألفÎة أŸاضصية و هو ألمر ألذي أرأح
كثÒأ أŸدرب عباسس  .كما سصتعرف تشصكيلة
ألفريق عودة دأود ألذي غاب عن أŸوأجهة
أŸاضص -ي -ة بسص -بب أل -ع -ق -وب -ة أآلل-ي-ة و ه-و م-ا
سصيعزز من أÿيارأت لدى أŸدرب عباسس
م -ن أج -ل أخ -ت-ي-ار أل-تشص-ك-ي-ل-ة أŸث-ال-ي-ة أل-ت-ي
تسصتطيع ألظفر بالنقاط ألثÓث .
تبقى عودة مازأري مهمة بالنظر أ ¤وزنه
‘ ألفريق حيث يعرف عنه تأاثÒه ألكبÒ
على زمÓئه من ألناحية أŸعنوية وهو ما
يجعل توأجده على أرضصية أŸيدأن خÓل
موأجهة شصبيبة ألقبائل أك Ìمن ضصروري.

غياب بيطام يتواصشل

لكن أŸدرب رفضس ذلك بحجة عدم زيادة
ألضص-غ-ط ع-ل-ى ألÓ-ع-ب Úم-فضص Ó-أسص-ت-ك-مال
ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ت -حضصÃ Òل -عب أÙم -دي -ة .
سص -ي -ت-ج-م-ع أل-ف-ري-ق ب-دأي-ة م-ن ي-وم ألرب-ع-اء
ب -ف -ن -دق ب -وف -ايت ب -ب -وشص -اوي أ ¤غ-اي-ة ي-وم
أŸب- -ارأة م- -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع -ل -ى ت -رك -ي -ز
أل Ó-ع -ب Úق -ب -ل أŸوأج -ه -ة أŸصصÒي-ة أم-ام

شصبيبة ألقبائل و ألتي سصيكون فيها ألفوز أكÌ
من ضصروري .

مازاري وبلعربي يند›ان ‘
التدريبات ا÷ماعية

ع -رفت ت -دري -ب -ات أل -ف -ري -ق ع -ودة أل -ث-ن-ائ-ي
مازأري و بلعربي أللذأن كانا يعانيان من

ب -اŸق -اب-ل ع-رفت ت-دري-ب-ات أل-ف-ري-ق غ-ي-اب
أŸدأفع بيطام بسصبب ألصصابة ألتي تعرضس
لها خÓل موأجهة شصباب قسصنطينة و هو ما
جعل أ÷هاز ألفني يبحث عن بدأئل أخرى
من أجل سصد هذأ ألنقصس  .سصيكون لزأما
على أŸدرب عباسس ألعودة إأ ¤خطة 2-4-4
من خÓل أشصرأك ألثنائي مازأري و خليلي
‘ أÙور بعد أن كان يشصرك معهم أŸدأفع
بيطام وتغي Òألطريقة أ. 2-5-3 ¤

زيدان ميباراكو (مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب» :

نسضع ـ ـ ـى للتتوي ـ ـج باللقـ ـ ـب ألت ـ ـ ـاسضع لكـ ـ ـ ـأاسض أ÷مهوريـ ـ ـ ـة

كششف مدافع مولودية ا÷زائر «زيدان ميباراكو» أان الفريق حقق ما كان مطلوبا منه بالفوز والتأاهل إا ¤اŸربع الذهبي من منافسشة كأاسس
لسشبوع وهو ما كان «سشÓح» العميد ‘
ا÷مهورية على حسشاب مولودية بجاية ،موضشحا بأان الفريق تدرب على الكرات الثابتة طيلة ا أ
لول بأالوان اŸولودية
الدور ربع النهائي من كأاسس ا÷مهورية ،مؤوكدا بأان التتويج بالكأاسس بات هدفا للمولودية ،كما –دث عن هدفه ا أ
وعن سشفرية نيجريا ‘ ،هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

الششعب» :ما تعليقك على الفوز والتأاهل إا¤
اŸربع الذهبي ؟
زيدان ميباراكو  :حققنا ما كان مطلوبا منا بتحقيق
ف -وز ج -دي -د أم -ام ج -م -ه -ورن-ا وأل-ت-أاه-ل إأ ¤أŸرب-ع أل-ذه-ب-ي
وموأصصلة رحلة ألبحث عن ألتاج ألتاسصع ‘ تاريخ ألنادي ونحن
سصعدأء بذلك ،مثلما كان منتظرأ أŸوأجهة  ⁄تكن سصهلة أمام
فريق يتوأجد ‘ أحسصن أحوأله ‘ أآلونة أألخÒة لكن عرفنا
كيف نسص Òأللقاء ونحسصم أألمور لصصا◊نا ‘ ألنهاية ،سصجلنا
هدف ‘ Úتوقيت حاسصم من أطوأر أŸبارأة وأألهم أآلن أننا
‘ ألنصصف ألنهائي ومازلنا نصصارع على أ÷بهات ألثÓثة مثلما
نقوم به منذ أŸوسصم أŸاضصي ،أ◊مد لله جمهورنا خرج
سصعيدأ بهذأ ألفوز وباألدأء أŸقدم خÓل أللقاء ،وأآلن سصنتنقل
إأ ¤نيجÒيا Ÿوأجهة نادي «مونتاين أوف فاير» Ãعنويات
مرتفعة وبهدف ألعودة بنتيجة أيجابية.
@ فز” دون عناء ..هل هذا راجع لعودتكم
القوية ‘ مرحلة الياب ؟
@@ مولودية بجاية فريق قوي وليسس بالفريق ألسصهل كما
يعتقد ألبعضس« ،أŸوب» يضصم تشصكيلة قوية بدليل أنها –تل
مركز ألوصصافة ‘ أÎÙف ألثا Êوتصصارع من أجل ألعودة
إأ ¤قسصم أألضصوأء ،كما أن ألفريق Áلك عددأ كبÒأ من
ألÓعب Úأصصحاب أÈÿة ألذين توجوأ بكأاسس أ÷مهورية
وبلغوأ نهائي كأاسس ألكونفدرألية أإلفريقية لكرة ألقدم ،كل
هذه أŸعطيات جعلتنا نتعامل مع أŸوأجهة بجدية كبÒة،
حيث أحÎمنا أŸنافسس وطبقنا طريقة لعبنا أŸعتادة منذ
ألبدأية ،وهو ما سصاعدنا على أفتتاح باب ألتهديف ‘ وقت
جيد بعده سصجلنا ألهدف ألثا Êألذي جعل منافسصنا يفقد
أألمل ‘ ألعودة بالنتيجة ،بعدها سصيطرنا على باقي أطوأر
أŸوأجهة دون عناء إأ ¤نهاية أللقاء بفوز مسصتحق.
@ هدفا اللقاء كانا من توقيع مدافعÚ؟
@@ كرة ألقدم أ◊ديثة –تم على أŸدأفع ÚأŸشصاركة ‘

هجومات ألفريق وأŸسصاهمة ‘ فوز ألفريق بتقد Ëكرأت
حاسصمة أو تسصجيل أألهدأف ،طوأل أألسصبوع تدربنا رفقة
ألطاقم ألفني على ألكرأت ألثابتة وهو ما أتى أكله ‘ ألشصوط
أألول Ÿا أفتتح «عزي» باب ألتهديف من كرة ثابتة وبعده
سصجلت أنا بنفسس ألطريقة ‘ أŸرحلة ألثانية ،كنا ﬁرومÚ
من خدمات زميلنا «نقاشس» أŸعاقب ألذي يقوم بعمل كبÒ

رفقة «سصويبع» ‘ ألهجوم ،وهو ما جعل لعبي «أŸوب»
يغلقون علينا كل أŸنافذ ،وكان أ◊ل ‘ أسصتغÓل ألكرأت
ألثابتة ألتي سصجلنا منها هدف ،Úوبالنسصبة ‹ ليسس أŸهم من
سصجل بقدر ما أننا “كنا من بلوغ هدفنا ‘ هذأ أللقاء
بالتأاهل إأ ¤ألدور نصصف ألنهائي من منافسصة كأاسس أ÷مهورية
ألتي باتت هدفا أسصاسصيا بالنسصبة لنا أآلن ونريد ألتتويج بها
ألنه تفصصلنا تسصع Úأو  120دقيقة عن أŸبارأة ألنهائية.
@ رغم تسشجيلك الهدف إال أانك – ⁄تفل؟
@@ تشصاء ألصصدف أ Êسصجلت ضصد مولودية بجاية أول هدف
‹ ب -أال -وأن م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر م-ن-ذ ت-ق-مصص-ي ألل-وأن أل-ن-ادي
أŸوسصم أŸاضصي وأ“نى أن يكون هذأ ألهدف فا–ة خ،‹ Ò
كما تعلمون أنا أبن مدينة بجاية وسصبق ‹ أن تقمصصت ألوأن
«أŸوب» ألذي قضصيت فيها أوقات ل تنسصى وتوجت معها
بالكأاسس وأنهزمت ‘ نهائي كأاسس ألسصوبر و‘ نهائي كأاسس
ألكاف معها ،هذأ ألفريق له فضصل كب Òعلّي وفيما بلغته ◊د
أآلن ‘ مشصوأري ألكروي ،وهو نفسس أألمر بالنسصبة لفريقي
أألول شص -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة أل-ت-ي ف-ت-حت ‹ ب-اب ألشص-ه-رة وأل-ت-أال-ق،
رفضصت ألح -ت -ف -ال ب -ال -ه -دف أحÎأم-ا Ÿشص-اع-ر «‹ ك-رأب»
وألرجال ألذين عرفتهم ‘ هذأ ألفريق ،وأ“نى أن –قق
أŸولودية وألشصبيبة ألبجاويت Úألصصعود إأ ¤أÎÙف أألول،
خصصوصصا أن أألول يحتل مركز ألوصصافة وألثا Êيحتل أŸركز
ألثالث ‘ ألÎتيب ألعام للرأبطة أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم.
@ ت- -ن- -ت -ظ -رك -م رح -ل -ة شش -اق -ة إا ¤ن -ي -جÒي -ا
Ÿواجهة نادي «مونتاين أاوف فاير» ؟
@@ نحن ل ‰لك أي معلومات عن ألفريق ألذي سصنوأجهه
“اما مثل أللقاء أألول ضصد نادي «أوتوهو» ألكونغو‹ ،أدغال
إأفريقيا نعرفهما بحكم أننا لعبنا هذه أŸنافسصة أŸوسصم
ألفارط وغالبيتنا شصارك ‘ أŸنافسصات ألقارية قبل تقمصس
ألوأن أŸولودية ،وأصصبحنا نعرف ما ينتظرنا من ظروف
عصصيبة هناك ،خصصوصصا ‘ ألرحلة أألخÒة حدثت لنا ألكثÒ
من أŸتاعب ‘ ألكونغو ،نحن مسصتعدون لكل ألسصيناريوهات
ألتي تنتظرنا هناك ،وسصنقدم مبارأة كبÒة وسصنعود بنتيجة
أيجابية من هناك تسصمح لنا بضصمان نصصف تأاشصÒة ألتأاهل هنا
Ãلعب  5جويلية أألوŸبي.

Óندية الفائزة بالكأاسس
كرة اليد :البطولة العربية ل أ

إأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأء ألقرع ـ ـ ـ ـ ـة ألي ـ ـ ـ ـ ـوم بصضفاقـ ـ ـ ـ ـ ـسض ألتونسضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يحتضصن مقر ألنادي ألصصفاقسصي ألتونسصي أليوم ،بدأية من
ألسصاعة ألثالثة بعد ألظهر ،عملية سصحب ألقرعة أÿاصصة
Óندية ألفائزة بالكأاسس أŸقررة بصصفاقسس
بالبطولة ألعربية ل أ
‘ ألفÎة أŸمتدة من  15أ 25 ¤مارسس ،بحسصب ما أعلن عنه
أل–اد ألعربي للعبة.
تنشصط فعاليات هذه ألبطولة من قبل  12فريقا لدى ألذكور
وخمسصة فرق عند ألناث.
سصتكون كرة أليد أ÷زأئرية ‡ثلة لدى ألذكور بكل من ترجي
@ كرة القدم :سصتنظم أŸديرية ألفنية
ل –Ó-اد أ÷زأئ -ري ل -ك -رة أل -ق -دم مسص -اب -ق-ة
ل -دخ -ول ت -ربصس ت-ك-وي-ن-ي خ-اصس ب-اÙضص-ر
ألبد .Êوحددت أŸديرية ألفنية تاريخ 20
مارسس أ÷اري كآاخر أجل إلرسصال ملفات
ألتسصجيل.
@ال -ك-رة ال-ط-ائ-رة :ت- -ن -ظ -م أل–ادي -ة
أ÷زأئرية للكرة ألطائرة عملية سصحب قرعة
ألدور ثمن ألنهائي لكأاسس أ÷زأئر رجال ،يوم
ألثÓثاء ،بدأية من ألسصاعة Ã 11 : 00قر
ألهيئة ألفيدرألية باŸنظر أ÷ميل (أ÷زأئر).
@ رياضشة جامعيةÃ :ناسصبة أليوم ألعاŸي
للمرأة أŸصصادف لـ  8مارسس ،تنظم أل–ادية
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري -اضص -ة أ÷ام -ع -ي-ة أل-ب-ط-ول-ة
ألوطنية لكرة ألقدم سصيدأت دأخل ألقاعة،
ي -وم -ي أÿم -يسس وأ÷م -ع -ة ب -ولي -ة سص -ي -دي

آأرزيو
ووفاق ع Úألتوتة ،فيما سصتكون ألكرة ألصصغÒة ألنسصوية
ألوطنية حاضصرة بقوة ‘ هذه ألدورة ،من خÓل مشصاركة كل
من جمعية قسصنطينة ونادي فتيات قسصنطينة ونادي ألبيار.
‘ ما يلي قائمة الفرق اŸششاركة:
ذكور:
ألنادي ألرياضصي سصاقية ألزيت (تونسس)  -نادي كرة أليد
جمال (تونسس)  -ترجي أرزيو (أ÷زأئر)  -وفاق ع Úألتوتة

(أ÷زأئر) -نادي ألشصرطة (ألعرأق)  -أهلي طرأبلسس (ليبيا)
 أ–اد طرأبلسس (ليبيا)  -ألغرأفة (قطر)  -نادي قطر(قطر)  -مولودية وجدة (أŸغرب)  -نادي أهلي سصدأب
(عمان)  -أهلي جدة ( ألعربية ألسصعودية).
إاناث:
ج -م-ع-ي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة (أ÷زأئ-ر) -ن-ادي ف-ت-ي-ات قسص-ن-ط-ي-ن-ة
(أ÷زأئ -ر)  -ن -ادي أألب -ي -ار (أ÷زأئ -ر) -أل -ن -ادي أإلف -ري -ق-ي
(تونسس) -أ÷معية ألنسصائية صصفاقسس (تونسس).

أأخبار من أ’–اديات ألرياضضية

ب-ل-ع-ب-اسس .سص-ي-ت-م خÓ-ل ه-ذه أل-ب-ط-ولة أنتقاء
أحسص -ن أل Ó-ع-ب-ات لÓ-نضص-م-ام إأ ¤أŸن-ت-خب
ألوطني بهدف أŸشصاركة ‘ ألبطولة ألعاŸية
أŸقررة ب 19 Úو  26أوت  2018بكازأخسصتان.
@ شش -راع :ت -ن -ظ-م أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لشص-رأع
أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ع-ادي-ة ألسص-ن-وي-ة ،ي-وم أÿم-يسس
ب -اŸدرسص -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-ل-ري-اضص-ات أŸائ-ي-ة و–ت
أŸائية با÷زأئر شصاطئ بÈج ألبحري (أ÷زأئر).
@ كرة السشلة ‘ :إأطار ألحتفالت باليوم
أل -ع -اŸي ل -ل -م -رأة ،ت -ن-ظ-م ودأدي-ة ألÓ-ع-بÚ
أل- -ق- -دأم- -ى ،ي- -وم أÿم- -يسس ،ب -ق -اع -ة جسص -ر
قسص- -ن -ط -ي -ن -ة (أ÷زأئ -ر) ،ع -دة ت -ظ -اه -رأت،
ري -اضص -ي-ة ،ح-يث ي-تضص-م-ن ألÈن-ام-ج م-ا ي-ل-ي:
مقابلة ب Úمدرسصة كرة ألسصلة إأناث (14 :00

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

سصا) ،لقاء  3ضصد  3سصيدأت ( )15 :00ومقابلة
ب Úألقدأمى ( 15 :30سصا).
@ رياضشات ميكانيكية :تنظم أل–ادية
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري-اضص-ات أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،رأ‹
ألنضصباط «ألزياني »Úعلى مسصافة  265كلم،
فضص Óعن رأ‹ «خاصس بالسصرعة» على مسصار
 64كلم ‘ ،ألفÎة أŸمتدة ب 8 Úو  11مارسس
على مسصتوى عدة نقاط بولية تلمسصان.
@ دراجات :أخ-ت-ت-مت ي-وم ألسص-بت أل-ط-بعة
ألثالثة لطوأف ع Úألدفلى (أوأسصط وأكابر)
ألذي جرى على ثÓث مرأحل ب 28 Úفيفري
و  3مارسس ،من تنظيم رأبطة ولية عÚ
ألدفلى للدرأجات و–ت إأشصرأف أل–ادية
أ÷زأئرية للعبة.

@ سشباحة :ي- -وأصص- -ل رئ- -يسس أل–ادي- -ة
أ÷زأئ-ري-ة ل-لسص-ب-اح-ة ﬁم-د ح-ك-ي-م ب-وغ-ادو
زيارأته أŸيدأنية رفقة أألم Úألعام للهيئة
أل -ف -ي -درأل -ي -ة ج -ع-ف-ر ب-ن زروق ،ح-يث ح-ط-ا
أل -رح -ال ي -وم أÿم -يسس ب -ولي-ة ألشص-ل-ف ،أي-ن
ألتقيا مدير ألشصبيبة وألرياضصة سصعيد حقاصس
ب-حضص-ور رئ-يسس أل-رأب-ط-ة أل-ولئ-ي-ة ل-لسصباحة.
وع -اي -ن ب -وغ -ادو ح -ال -ة أŸسص-اب-ح وأŸنشص-آات
أل-ري-اضص-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ولي-ة ألشصلف
Óن -دي -ة أŸم -ث -ل -ة
ب- -اإلضص- -اف -ة إأ ¤زي -ارت -ه ل  -أ
للمدينة.
@ صش -م :ت-ع-ق-د أل–ادي-ة أل-ري-اضص-ي-ة للصصم
أ÷زأئري Úجمعيتها ألعامة ألعادية Ÿناقشصة
ألتقريرين أŸا‹ وأألدبي لسصنة  ،2017يوم
ألسص -بت أل -ق -ادم ب -ف -ن-دق غ-رم-ول (أ÷زأئ-ر-
ألوسصطى).

ألعدد
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يزيد بن عÓوة ( رئيسس ا–ادية التايكواندو ) لـ «الششعب»:

إأعادة تنظيم أ’إ–ادية وألعمل أ÷ماعي أسضاسض ألنجاح
ل–ادية ا÷زائرية للتايكواندو يزيد بن عÓوة ‘ حوار خاصس ÷ريدة
أاكد الرئيسس ا÷ديد إ
«الششعب» أانه سشطر برنا›ا ثريا من أاجل إاعادة بعث هذه الرياضشة من جديد إانطÓقا من إاعادة
لنه أاسشاسس النجاح ،وبعدها سشيقوم ببعث اŸنافسشة على الصشعيد اÙلي بعدما
التنظيم والهيكلة أ
توقفت Ÿوسشم Úبسشبب اŸششاكل التي عانت بها هذه الرياضشة ‘ السشابق وأانه على دراية تامة بكل
لمور والوضشع الداخلي ومن خÓل العمل اŸششÎك مع كل الفاعل Úسشيكون فريق وطني قوي و
ا أ
–قيق نتائج إايجابية ‘ اŸواعيد الدولية.

حاورته :نبيلة بوقرين

«الشش -عب» :ك -ي-ف ت-ع-ل-ق ع-ل-ى ›ري-ات ا÷م-ع-ي-ة
لنتخابية؟
العامة ا إ
«يزيد بن عاششور» :أإلنتخابات جرت ‘ ظروف ‡تازة
و‘ شص -ف -اف -ي -ة ع -ال -ي -ة ح -يث صص -وت أعضص -اء أ÷م-ع-ي-ة ب-ك-ل
دÁقرأطية ‘ ،ظل منافسصة قوية وأخوية مع أخي ﬁمد
بولعرأف ألذي كان حكما دوليا وعضصو أŸكتب ألفيدرأ‹
Óشصارة ألول مرة يكون هناك مÎشصح ‘ Úإأطار
أ◊ا‹ ..ول إ
حر ونزيه وسصنعمل سصويا ألن بولعرأف متوأجد معنا حيث
سصنعقد أول إأجتماع لنا ‘ أأليام ألقليلة ألقادمة من أجل
–ديد خطوأت ألعمل ووضصع بر›ة وأضصحة.
@ م -ا ه -و ال -ه -دف ال -ذي سش-ط-رت-ه خÓ-ل ال-ع-ه-دة
لوŸبية؟
ا أ
@@ كنت رئيسس رأبطة ألعاصصمة ولهذأ أنا على درأية تامة بكل
ما كان يحدث ‘ أإل–ادية ،كما أنني عملت مدرب للمنتخب
Óوأسص-ط وأألك-اب-ر م-ا ي-ع-ن-ي أ Êم-ل-م ب-ك-ل أألم-ور
أل -وط-ن-ي ل -أ
أŸوجودة ‘ رياضصة ألتايكوأندو وسصأاعمل على إأيجاد حلول
لكل أŸشصاكل ألتي كانت ‘ ألسصابق من خÓل ألعمل أ÷ماعي
مع كل أŸعني Úبهذه ألرياضصة حتى نتمكن من إأعادتها إأ¤
مسصتوأها أ◊قيقي من جديد.
@ أال ت -خشش -ى م-ن الضش-غ-ط ‘ ظ-ل اŸشش-اك-ل ال-ت-ي
ل–ادية؟
عرفتها ا إ
@@ تو‹ رئاسصة أإل–ادية يعت– Èد جديد وبطبيعة أ◊ال
لن أخشصى من ألضصغط ألنني لن أعمل وحدي ،بل سصأاكون
رفقة كل عائلة ألتايكوأندو ،وسصÔكز على إأعادة ألتنظيم من
جديد ألنه أسصاسس ألنجاح وهذأ ما كان غائب ‘ ألسصابق
بدليل غياب أŸنافسصات Ÿوسصم Úوهذأ ما أثر بشصكل سصلبي
على مسصتوى ألتايكوأندو كما أن ألفريق ألوطني ‘ ألوقت
أ◊ا‹ ضص -ع -ي -ف ج -دأ بسص -بب ت -رأج -ع مسص -ت -وى أل -ري-اضص-يÚ
وإأعتزأل بعضصهم ولكننا ‰لك مدرب Úلهم مسصتوى عال وأكيد
سصيقدمون كل ما لديهم من أجل إأعادة أألمور إأ ¤ألطريق
ألصصحيح من جديد.
@ ما هي أابرز النقاط التي يتضشمنها برنا›كم؟
@@ ألعمل ألكب Òألذي يتضصمنه برنا›نا ألقادم هو ألÎكيز
على أŸنتخب ألوطني ألذي يبقى غائبا عن ألسصاحة ألرياضصة
ألك Ìمن سصنت Úمن خÓل بدأية ألعمل من أجل –قيق نتائج
إأيجابية مسصتقب Óبدأية بالصصعيد أألفريقي ألنني حقيقة ل
Áكنني أن أ–دث عن ألنتائج ‘ ألوقت أ◊ا‹ بسصبب ألوضصع
ألكارثي ولهذأ سصنطمح إأ ¤إأعادة بعث أŸنافسصة ﬁليا بعد
ت-وق-ف-ه-ا Ÿوسص-م Úك-ام-ل Úوسص-ن-ع-ط-ي أل-ف-رصس ل-ك-ل ألشصباب
Óشصارة
ألذين Áلكون إأمكانيات وسصنتعامل مع أŸدرب .. Úول إ
قد أصصبح لدينا  6مسصتشصارين ‘ ألتايكوأندو تخرجوأ مؤوخرأ
وهذه سصابقة ‘ أ÷زأئر.

Óلعاب
@ ه-ل سش-ي-ك-ون ال-ف-ري-ق ال-وط-ني جاهز ل أ
لفريقية للششباب؟
ا أ
@@ أأللعاب أألفريقية للشصباب موعد كب Òخاصصة أنه سصيكون
Óمور ألتي سصبق
‘ أ÷زأئر ورغم أننا لسصنا جاهزين بالنظر ل أ
‹ أ◊ديث عنها إأل أنني ل أسصتطيع أن أعد بأاي شصيء من
ناحية ألنتائج ولكن سصنÈمج تربصصات مكثفة ‘ أŸسصتقبل
حيث نحضصر لهذأ أ◊دث ألذي سصيكون Ãثابة إأنطÓقة
للتايكوأندو أ÷زأئري بعدما كان غائبا ثم نشصرع ‘ ألعمل من
أجل أللحاق باŸسصتوى أألفريقي وبعدها سصنفكر ‘ أŸسصتوى
أألوŸبي Ãا أن هذه ألرياضصة تعرف تطور كب Òومسصتوى
عا‹ ‘ أŸنافسصات ألدولية ونحن مازلنا بعيدن عن ذلك.
لسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-راه-ا م-ن-اسش-ب-ة
@ م-ا ه-ي ا إ
للحاق باŸسشتوى العا‹؟
@@ ألعمل أ÷اد ألننا ‰لك أŸادة أÿام ولدينا أإلمكانيات
ألبشصرية ويبقى علينا فقط سصقلها متابعتها وألوقوف إأ¤
جانبها من خÓل بر›ة تربصصات طويلة أŸدى ألنه من
ألصصعب ألتنقل إأ ¤أÿارج ‘ ظل ضصيق ألوقت Ãا أن أ◊دث
ألقاري يفصصلنا عنه ثÓثة أشصهر فقط ،وسصتسصبقه بطولة
Óوأسصط ‘ تونسس ‘ شصهر أفريل ألقادم إأضصافة إأ¤
عاŸية ل أ
دورة عاŸية باŸغرب ‘ ألشصهر ألقادم وكل هذه أŸوأعيد
مهمة بالنسصبة لنا للسصماح للرياضصي Úباإلحتكاك مع نظرأئهم
من دول أخرى ،وسصنوأصصل ألتحدي حتى نتمكن من ألتوأجد
‘ أأللعاب أألوŸبية بطوكيو  2020بعدما كانت أول مشصاركة
لنا ‘ موعد لندن  2012عن طريق ألبطل أألفريقي ÚÁ
مقدأد.

بطولة ما ب Úأاحياء القصشر العتيق بورقلة

تتويـ ـ ـج فري ـ ـق أأم ـ ـ ـل شضبـ ـ ـاب ألسضـ ـ ـ ـوك

تّوج فريق أامل ششباب السشوك ببطولة ما
ب Úأاحياء القصشر العتيق ورقلة التي أاقيمت
ا÷معة Ãلعب الدكولت ..وقد جمعت
هذه اŸباراة الفاصشلة لتحديد بطل هذا
اŸوسشم فريق أامل ششباب السشوك بفريق
مسشتقبل ششباب سشعيد عتبة بعد تأاهلهما
كمتصشدرين للمجموعت Úوقد كانت
ضشربات الÎجيح الفاصشل ‘ النتيجة ،بعد
لصشلي للمباراة بنتيجة
نهاية الوقت ا أ
ليجابي بهدف مقابل هدف.
التعادل ا إ
عرفت أŸقابلة حضصورأ جماهÒيا غ Òمسصبوق ‘ تاريخ
ألبطولة وألتي تعت Èمن ب Úأقدم بطولة Ÿا ب Úأألحياء على
أŸسصتوى ألوطني ،كما شصهدت كذلك حضصور وتكر Ëبعضس
ألشصخصصيات ألرياضصية ألبارزة وألتي سصبق لها تسصي Òشصؤوون
ألبطولة.
ه -ذأ وسص -ج-ل أألسص-ب-وع ذأت-ه أن-طÓ-ق م-ن-افسص-ة ك-أاسس أل-قصص-ر

ألعتيق وألتي يعود تاريخها هي أألخرى إأ ¤بدأية ألسصبعينيات
من ألقرن أŸاضصي ،كما سصيشصهد أŸوسصم وألول مرة أنطÓق
منافسصة رأبطة أبطال ألقصصر وألتي سصتجمع ب Úألفرق أألربع
أألوأئل من أÛموعت ÚأŸتنافسصت.Ú

ورقلة :إآÁان كا‘

ﬁرز:

نسضتحق نتيج ـ ـة ألتعـ ـادل أأمـ ـام بور ‰ـ ـوث
أعت Èألدو‹ أ÷زأئري رياضس ﬁرز ،مسصجل ألهدف
ألوحيد لفريقه ليسص Îسصيتي ‘ أŸقابلة ألتي أسصتضصاف فيها
نادي بور‰وث ،يوم ألسصبت◊ )1-1( ،سصاب أ÷ولة ألـ  29من
عمر ألبطولة أل‚ليزية لكرة ألقدم ،أن فريقه أسصتحق نتيجة
ألتعادل أمام منافسس منظم جيدأ على مسصتوى خط ألدفاع.
أوضص -ح أل Ó-عب أ÷زأئ -ري ل -وسص -ائ -ل ألعÓ-م م-ب-اشص-رة ب-ع-د
أŸقابلة« :أŸوأجهة كانت صصعبة للغاية لدرجة إأننا وجدنا
أنفسصنا مضصطرين لتغي Òطريقة لعبنا ‘ أŸرحلة ألثانية ()...
فريق بور‰وث كان منظما بصصفة جيدة خاصصة على مسصتوى
خط ألدفاع ونتيجة ألتعادل كانت عادلة و ⁄نكن نسصتحق
أحسصن منها بالنظر أ ¤أŸردود أŸقدم».
أفتتح ألفريق ألضصيف باب ألتسصجيل بفضصل جوزأ كينغ ‘
ألدقيقة ألـ  35بوأسصطة ضصربة جزأء قبل أن يتمكن ألÓعب

رياضس ﬁرز من تعديل ألكفة ‘ ألوقت بدل ألضصائع (د + 90
 )7بعد تنفيذه ıالفة مباشصرة بطريقة جميلة.

نادي فيورنتينا

وف ـ ـاة قائ ـ ـد ألفريق دأفيـ ـ ـدي أأسضت ـ ـوري
تو‘ مدأفع فريق فيورنتينا وألÓعب ألدو‹ أإليطا‹
دأفيدي أسصتوري عن عمر ناهز ألـ 31عاما ،وذلك مسصاء
ألسصبت ،حينما كان مع فريقه ‘ فندق Ãدينة أوديني
ق -ب -ل م -وأج -ه -ة أودي -ن -ي -زي ضص -م-ن م-ن-افسص-ات أل-ب-ط-ول-ة
أإليطالية لكرة ألقدم .جاء ‘ بيان نادي فيورنتينا:
«نحن نشصعر بصصدمة عميقة ،وعلينا أن نعلن بأان قائد

ألفريق دأفيدي أسصتوري قد تو‘ بعد تعرضصه Ÿرضس
من جهته ،أعلن أل–اد أإليطا‹ لكرة
مفاجئ».
ألقدم أنه ” تأاجيل مبارأة أودينيزي وفيورنتينا وألتي
كان من أŸفÎضس أن تلعب ،أمسس أألحد ،على ملعب
ألفريو‹ أ÷ديد Ãدينة أوديني .يذكر أن ألÓعب قد
رزق بأاول طفل له قبل أسصبوع.Ú
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اإلثن ٠٥ Úمارسس  ٢٠١٨م
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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
من إ÷ميل أإن تكون لك
قوإنينك إÿاصصة ‘ إ◊ياة
ي -اح-م-ل ..ول-ك-ن ’ ت-ت-ج-اوز
’خرين.
حدودك و’ تضصايق إ آ

ألثور

إ◊ي - - - -اة قصصÒة ج - - - -دًإ ’
تسص -ت-ح-ق إ◊ق-د ،إ◊سص-د ،إل-ن-ف-اق وق-ط-ع
’رحام ياثور ،غدًإ سصتكون ذكرى فقط
إ أ
إبتسصموإ وسصاﬁوإ من أإسصاء إليكم فا÷نة
–تاج قلوب سصليمة.

أ÷وزأء

إفتح ذرإعك للجزإئر
‘ يوم أإعرإسس إ÷زإئر
فعلى خيول إلريح أإسصرجنا وعلقنا إŸنائر
’زإهر
وأإتت (( عروسس إلشصعب )) ترفل بالكوإكب و إ أ
إنا دفعنا مهرها مليون ثائرٍة و ثائر
وعلى صصباح جبينها إلوضصاء أإشصعلنا إŸباخر
رفاً من إلشصهدإء ليسس تعيه ذإكرة إŸآاثر
’نامل وإلضصفائر
و من إلدم إŸسصفوح حنينا إ أ
ﬁمود درويشس

أأخبار

مثÒة

زورق نسسائي يلف ألعا⁄
بنجاح

من إلظلم أإن تقيسس حظك
’ شص-ي-اء إ÷م-ي-لة إلتي
ب-ع-دد إ أ
– ⁄صص-ل ع-ل-ي-ه-ا دون إل-ن-ظر
إ ¤إ شص -ي -اء إلسص -ي -ئ -ة إل-ت-ي ⁄
تصص -بك! ك -ن ع -ادً’ ح -ت-ى م-ع
نفسصك كي تشصعر بالرضصا.

حكم
وأأمثال

ششغل
عقلـك

@شص -ي -خ ك -ب ‘ Òإلسص -ن ،زإره أإح -د إ◊ك -ام وك-ان
متوسصط إلعمر .فسصأال أإحدهم هذإ إلشصيخ ليختÈ
’ك :Èأإنت أإم إ◊اكم؟
إجابته :من هو إ أ
’شص-ج-ار ه-ن-اك م-ن
@ إل -بشص -ر ك -ا أ
’م Òه-و
ف -أاج -اب -ه إلشص -ي -خ ‘ ح -ك -م-ة :إ أ
تسصتظل بظلهم وهناك من تسصتفيد
’ك Èم-ن-ي .ول-ك-ن-ن-ي ق-د ُول-دت قبًÓ
إ أ
م-ن ث-م-اره-م وه-ن-اك أإيضصً-ا م-ن ي-ع-ي-ق
منه.
طريقك ’ أإكÌ

ل - -ك - -ل م - -ن وصص - -لت ع- -ي- -ن- -اه إ ¤ه- -ذه
إ’سص -ط -ر أإ“ن -ى أإن ت -أاخ -ذه -ا ك -ق -اع -دة
أإسصاسصية
أإنت إنسص- -ان م- -ه- -م و  ⁄ت- -خ- -ل -ق ع -ب -ث -ا
وجودك ‘ هذإ إلكون له سصبب له هدف
’ن- -ه Ÿا ق- -رر إل- -ل -ه أإن ي -خ -ل -قك خ -ل -قك
أ
لسصبب
ف- -أارج- -وك ’ ت -ب -ت -ئسس ب -ل ث -ق ب -أانك ‘
حماية إلله إلوإحد إلصصمد إلذي  ⁄يلد
و  ⁄ي - -ول- -د و  ⁄ي- -ك- -ن ل- -ه ك- -ف- -ؤوإ أإح- -د
حتى و إن قاسصيت أإو عانيت من أإمر ما و
ل -ك -نك ت -ب -ق -ى إنسص -ان -ا م -ه -م-ا ن-ع-م م-ه-م-ا
ح -ت -ى و إن إب -ت -ل -يت Ãرضس أإو إع-اق-ة أإو
ل- -ظ- -ل -م أإو ◊سص -د أإو ل -ت -أاخ ‘ Òأإم -ورك
ف - - -إانك سص - - -ت - - -ب- - -ق- - -ى إنسص- - -ان- - -ا م- - -ه- - -م- - -ا
مهما بالنسصبة لنفسصك حتى و إن نظرت
‘ دإخلك ووجدت بأانك  ⁄تقدم شصيئا
Ÿن ح -ولك ول -ك -نك نسص -يت ب-أانك ق-دمت
خدمات إنت  ⁄تعتÈها تسصتحق إلثناء
أإو أإن ت- - - -ق- - - -اب- - - -ل ب- - - -ك- - - -ل - - -م - - -ة شص - - -ك - - -ر
’ن إلله خلقك لتعبده وحده و أإن
مهما أ
ت -ط -لب م -ن -ه وح -ده إŸع -ون-ة و إل-غ-ف-رإن
’نك بأاع Úأإبنائك مهم و تسصتحق
مهم أ
أإن ت -ك -اف -أا ب-ال-دع-اء و أإن ت-ق-ب-ل ي-دإك و
جبينك
’نه لو’ صصÈك ما –ملت أإمورإ
مهما أ
ك- -نت غ Òق- -ادر ع- -ل -ى إن ت -خ -رج م -ن -ه -ا
ﬁم- -ود إل- -ع- -اق- -ب- -ة وك- -ان ‘ وسص- -عك أإن
’ع- -رإف ب- -ت- -ذم -رك و ط -يشصك
–ط- -م إ أ
’نك خ- - - -ل- - - -قت مسص- - - -ل- - - -م - - -ا
م- - - -ه- - - -م- - - -ا أ
’ن إل- -ل- -ه  ⁄ي- -خ- -ل- -قك ع- -ب- -ث- -ا
م - -ه - -م - -ا أ
ربي يحفظ إ÷ميع.

ألسسرطان

’ Áك -نك ي -اسص -رط-ان أإن ت-خسص-ر
شصيئًا “ ⁄تلكه قط Á’..،كنك أإن –تفظ
بشص - -يء ل - -يسس لك..و’ Áك - -نك إل - -تشص - -بث
بشصخصس ’يريد أإن يبقى.

’سصنان إ’
@أإنه بالرغم من ضصرر إ◊لويات على إ أ
أإن إلشصخصس إلذي إبتكر حÓوة إلقطن كان طبيب
أإسصنان إسصمه «ويليام موريسصون» بو’ية تينسصي
’مريكية قبل 120عاما؟.
إ أ

@إشصÎى رج - - - - - -ل رأإسصÚ
وضص -ع -ه -م -ا ب Úي -دي إم-رأإت-ه وق-ال :
إقعدي نأاكل فأاخذت رأإسصا فوضصعته
’م -ي ف -أاخ -ذ
خ- -ل- -ف- -ه- -ا وق- -الت ه -ذإ أ
’خ-ر ووضص-ع-ه خ-ل-ف-ه
إل -رج -ل إل-رأإسس إ آ
’بي فقالت :
وقال :هذإ أ
فماذإ نأاكل؟ قال  :ضصعي رأإسس أإمك أإضصع رأإسس أإبي.

IÈ©∏d

“ك- -ن زورق شص -رإع -ي ت -اب -ع ل -ل -ب -ح -ري -ة
إلهندية وعلى متنه طاقم نسصائي فقط،
من إلوصصول إ ¤جنوب أإفريقيا ‘ ،ختام
رحلة بحرية حول إلعا..⁄
ودخل إلزورق «تاريني» ،يوم  2فيفري
إŸنصصرم  ،إ ¤ميناء ‘ مدينة كيب تاون،
وه -و آإخ -ر م -ي -ن -اء يصص -ل-ه ق-ب-ل إل-ع-ودة إ¤
ميناء غوإ إلهندي..
ووصصل طول إلزورق إ 17 ¤مÎإ ،وعلى
م -ت -ن -ه ط -اق -م م -ن سصت نسص -اء ،ب -ع-د زي-ارة
م -وإن -ئ ف-رÁان-ت-ل ب-أاسصÎإل-ي-ا ،ول-ي-ت-ل-ت-ون
ب- -ن- -ي- -وزي- -ل -ن -دإ ،وب -ورت سص -ت -ان -ل -ي ب -ج -زر
ف -وك Ó-ن -د ‘ رح -ل -ت -ه إل -ت-ي ب-دأإت ي-وم 10
سصبتم..2016 È
وح-ظ-ي إل-ط-اق-م ب-اسص-ت-ق-ب-ال حار ‘ كيب
ت- -اون م- -ن طÓ- -ب ودب- -ل- -وم- -اسص -ي Úه -ن -ود
وأإعضصاء إ÷الية إلهندية وعمدة إŸدينة
باتريشصيا دي ليل ،إلتي غردت ع ÈتويÎ
ق -ائ-ل-ة إن إل-ب-ح-ارإت Áث-ل-ن إل-ه-ام-ا ل-نسص-اء
إلعا ⁄أإجمع..
وأإك -دت ق -ائ -دة إل -ف -ري-ق ،إÓŸزم ب-ح-ري
ف- -ارت- -ي- -ك- -ا ج- -وشص- -ي ‘ ،ك- -يب ت- -اون ،ي -وم
إلسص -بت ،أإن -ه -ا ك-انت أإك Ìإل-ت-ج-ارب إث-ارة
للتوإضصع ‘ حياتها..
وت- -زإم -ن وصص -ول إل -زورق م -ع م -ه -رج -ان
ه- - -و‹ إل- - -ه- - -ن - -دوسص - -ي ،وف - -ق م - -ا ن - -ق - -لت
’سصوشصيتد برسس..
إ أ

@أإن طائر إلعقعق هو إلوحيد من بÚ
ك- -ل إل- -ط- -ي- -ور إل- -ذي ي -ق -وم ب -ع -م -ل ط -ق -وسس
ج -ن -ائ -زي -ة و ذلك ب -ال-ت-ج-م-ه-ر ح-ول إŸيت ث-م
إلصصياح بطريقة تشصبه إلبكاء؟.
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@ أإكِ- -رم ن- -فسصك,وأإي -ق -ن ب -أانك
لسصت فرصصةأإخرى ول ْسصت خطة
إح-ت-ي-اِط-ي-ة ولسصت عÓ-جًا ُمؤوقتا
’حدهمُ,كن كَمال أإو زوإل.
أ

ي -اج -وزإء إ◊ي -اة أإقصص-ر م-ن أإن
’خ-ري-ن ،وأإكÈ
ت -ه -دره-ا ‘ ط-لب رضص-ى إ آ
من أإن تقضصيها وأإنت قلق على كل كبÒة
وصصغÒة ،وأإعظم من أإن “ضصيها ‘ تقليد
’خرين!.
إ آ

أأنت مهم أأيها أإلنسسان

أألسسد
’شصخاصس،
نعم يا أإسصد بعضس إ أ
ل -يسص -وإ م -ق ّ-دري -ن بـأان ي -ك-ون-وإ ‘ ح-ي-ات-ن-ا
Óبد..فـبعضصهم «يعبُرون» حياتنا فقط
ل أ
..لكي :يعلمونا درسصًا.

@من هو إلذي مات
و  ⁄يولد؟
حل إلعدد إلسصابق
@إلعدد هو .5

ألعذرأء
’خرين ياعذرإء
’ تÓحق إ آ
’شص- -خ- -اصس إل- -ذي- -ن ي- -ن- -ت -م -ون إ¤
 ،ف- -ا أ
ح - - -ي- - -اتك ..سص- - -ي- - -أات- - -ون إل- - -يك ..و سصـ
«يبقون».

أŸيزأن

أإح- -ي- -انً- -ا ن- -ف -ك -ر ب -أان ل -دي -ن -ا ط -ري -ق ً-ا
ط -ويــــً Óلـنسص -ل -ك -ه ي -ام -ي -زإن ،ول -ك -ن-ن-ا
ن -نسص -ى أإن ن -ن -ظ -ر ل -ل -خ -ل -ف..لÔى ك -م
قطعنـا.

ألعقرب
لن Œد إلشصخصس «إŸناسصب» يا
ع- -ق- -رب  ..إذإ  ⁄ت -ب -ت -ع -د ع -ن إلشص -خصس
(إÿاطئ) .

ألقوسس
لن تعرف ياقوسس من هم أإصصدقائك
[إ◊ق- -ي- -ق- -ي- -ون]..إ’ ع -ن -دم -ا ت -ك -ون
ب -ح -اج ٍ-ة شص -دي -دة إ ¤أإم ٍ-ر م -ا .ع -ن-ده-ا
سصÎى من سصيظهر لك!

أ÷دي

’ن
ياجدي أإحيانا..تضصطر أ
ء على
تبتسصم ..و تتظاهر بـأان «كل شصي ٍ
م -اي -رإم» ،و “ن -ع دم -وعك .ث -م ت-رح-ل
بعيدًإ.

ألدلو

ك- -ن ح- -ذرًإ ف -ي -م -ا ت -ق -ول -ه
ق بسصي ٌ
ط منك،
ل آ
Óخرين يادلو ..فـتعلي ٌ
رÃا ت- -ظ -ن -ه «غ Òم -ه -م ً-ا»..ق -د ي -ك -ون
إلسصبب ‘ –طيمهم كليًا.

أ◊وت

ع -ن -دم -ا ي -ت -ح-دث إل-ن-اسس
عنك ورإء ظهرك..تذكر:
ب -أان -ه -م إق -ت -ط -ع -وإ وق -ت ً-ا م -ن
حياتهم إلبائسصة لكي يفكروإ بك
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مواقيت
الصضÓة

^ 05م - -أرسس  :1871ال -ث -أئ -ر «ﬁم-د ب-ن
ت -وم -ي» اŸل -قب «ب -وشض -وشض-ة» ي-ل-ح-ق ه-زÁة
بقوات جيشس الحتÓل الفرنسضي.
^  05م- - -أرسس  :1٩61ل - -ق- -أء سض- -ري بـ
«ن-ي-وشض-أت-ي-ل» « »NEUCHATELبسض- -ويسض -را
ب Úالوفد ا÷زائري والوفد الفرنسضي.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنأبة
عنأبة

لثنين  17جمأدى الثأنية  1٤٣٩هـ الموافق لـ  05مأرسس  2018م
ا إ

Oó©dG

الفريق قأيد صشألح :إاحأطة اأ’كأدÁية العسشكرية لششرششأل بكل الرعأية

@ إادراك ›ريأت الأوضضأع السضأئدة إاقليميأ ودوليأ ،وخلفيأتهأ ضضرورة قصضوى
@ أاي إا‚ـأز فعلـي وميدا ‘ ÊاÛأل التكويني نأبع من ‚ــأح العنصضــر البشضري
ب للوحدات القتأليــة
@مـشضـتـلـــة حـقـيـقـيــة لـتـخـريـج الكفأءات ومصضـدر ل َيْن َضض ْ

منظومة تكوينية متميزة تغرسص اŸهأرات
وترسشخ اŸعأرف والعلوم العسشكرية
«ل -ق -د أك -دت ‘ أل -ع-دي-د م-ن أŸن-اسس-ب-ات ع-ل-ى
ح -رصس -ي ألشس -دي -د ع -ل -ى ج -ع -ل رسس-ال-ة أŸن-ظ-وم-ة
ألتكوينية للجيشس ألوطني ألشسعبي ’ ،تقتصسر فقط
على أ÷وأنب ألتأاهيلية وغرسس أŸهارأت وترسسيخ
أŸع-ارف وأل-ع-ل-وم أل-عسس-ك-ري-ة بشس-ت-ى ت-خصسصس-اتها،
ومسستوياتها ألتقنية وألتكنولوجية فحسسب ،بل يتعÚ
بأان تتصسف بل تتميز عن غÒها ،برؤوية شساملة
تتضسمن أيضسا جوأنب أخرى أعتÈها دوأفع قوية
وﬁف - -زأت ضس - -روري- -ة تصس- -ن- -ع أإ’نسس- -ان أŸل- -ت- -زم
ب -ت -ع -ه-دأت-ه ح-ي-ال ج-يشس-ه ووط-ن-ه ،إأنسس-ان م-ن ذوي
أأ’فكار ألغزيرة وأŸتوأزنة له ألقدرة على ألتكيف
مع أبجديات صسلب أŸهام أŸوكلةﬁ ،يطا بأاهمية
أŸرج-ع-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ،ووأع-ي-ا ب-دوره-ا ‘ ت-ع-زي-ز
عوأمل تقوية حسس ألوأجب لديه ،هذأ إأضسافة إأ¤
إأحاطته بأاهمية إأدرأك ›ريات أأ’وضساع ألسسائدة
إأقليميا ودوليا ،وخلفيات وأبعاد متغÒأتها وتسسارع
أح-دأث-ه-ا وت-أاثÒأت-ه-ا ع-ل-ى أم-ن أ÷زأئ-ر ودف-اع-ه-ا
ألوطني.
فمن هذأ أŸنطلق ألشسامل وأŸتكامل ،يسستمر
أ÷يشس أل -وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني ،إأن شساء ألله تعا ¤وقوته ،ويعمل ‘ سسياق
ألرؤوية أإ’سسÎأتيجية ألشساملة ألتي يتبناها فخامة
ألسسيد رئيسس أ÷مهورية ،ألقائد أأ’على للقوأت
أŸسسلحة ،وزير ألدفاع ألوطني ،على ألنظر إأ¤
مسسأالة أ’سستثمار ‘ أإ’نسسان ،باعتباره أرقى أنوأع
أ’سستثمارأت وأسسلمها على أإ’طÓق ،ويعت Èمن
أجل ذلك أن أŸنظومة ألتكوينية هي أ◊اضسنة
أأ’و ¤وألرئيسسية لهذأ أŸسسعى أ◊يوي لكونها يعود
لها ألدور ،بل ألفضسل ‘ ،إأ‚احه.

تنمية اŸورد البششري بألتكوين وهو مولد
التنمية البششرية
ف -ن -ج -اح ه -ذأ أŸسس -ع -ى أ◊سس -اسس ورب -ح ره-ان
أ’سستثمار فيه ،يسستوجب على ألدوأم أأ’خذ ‘
أ’عتبار أŸرتكزأت ألتعليمية وألتكوينية أÓŸئمة،
ألتي قوأمها أن أŸسسلك ألسسليم نحو بلوغ أأ’هدأف
أŸسس- -ط- -رة ،ه- -و حسس- -ن أسس -ت -غ Ó-ل م -ا ت -وف -ر م -ن
إأم-ك-ان-ي-ات بشس-ري-ة وم-ادي-ة وم-نشس-آات-ي-ة ،وأ’سستفادة
ألقصسوى من أحدث وأ‚ع أŸناهج ألبيدأغوجية،
وأ’عتقاد أ÷ازم بأان أي إأ‚از فعلي وميدأ‘ Ê
أÛال ألتكويني هو نابع من ‚اح ألعنصسر ألبشسري
من ألقاعدة إأ ¤ألقمة ،وموأكبته ألسسليمة للمناهج
ألتطويرية ألسسائدة ‘ ألعا ⁄أليوم ،فهناك تكامل

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 14°وهران
 17°وهران

الثمن  10دج
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اطلع على مدى تنفيذ برامج التعليم والتكوين للسضنة الدراسضية ا÷أرية

«الشضعب ““ قأم الفريق أاحمد ڤأيد صضألح،
ن -أئب وزي -ر ال -دف-أع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-أن
لح -د،
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشض- -ع- -ب- -ي ،أامسس ا أ
لك -أدÁي -ة ال -عسض-ك-ري-ة
ب -زي -أرة ع -م -ل إا ¤ا أ
لشضرشضأل ““الرئيسس الراحل هواري بومدين““.
‘ إاطأر متأبعة مدى تنفيذ برامج التعليم
والتكوين للسضنة الدراسضية .2018-2017
فبعد مرأسسم أ’سستقبال ،ترحم ألفريق على روح
أل- -رئ -يسس أل -رأح -ل ه -وأري ب -وم -دي -ن أل -ذي –م -ل
أأ’كادÁية أسسمه ووضسع إأكلي Óمن ألزهور أمام
Ÿخلد له ،وت Óفا–ة ألكتاب
ألنصسب ألتذكاري أ ُ
على روحه وعلى أروأح ألشسهدأء أأ’طهار.
ورفقة أللوأء أحسسـن طاف ـر قائد ألقوأت ألÈية،
وأللوأء علي سسيدأن قائد أأ’كادÁية ،ألتقى ألسسيد
ألفريق بإاطارأت وطلبة أأ’كادÁية أين ألقى كلمة
ت -وج -ي-ه-ي-ة ت-اب-ع-ه-ا ج-م-ي-ع أف-رأد وح-دأت أل-ن-اح-ي-ة
ألعسسكرية أأ’و ¤عن طريق تقنية ألتحاضسر عن
بعد ،ذكر فيها باأ’همية ألقصسوى ألتي يكتسسيها هذأ
أل-ل-ق-اء ،أل-ن-اب-ع م-ن ح-رصس أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس
ألوطني ألشسعبي على بذل كل ما ‘ ألوسسع من أجل
م -وأصس-ل-ة إأح-اط-ة أأ’ك-ادÁي-ة أل-عسس-ك-ري-ة لشس-رشس-ال
““ألرئيسس ألرأحل هوأري بومدين““ ،بكل ما تسستحقه
من رعاية تك ـفـ ـل لها إأمكانية أŸوأصسلة ألفاعلة
Ûهودها ألتكويني وأدأء ألدور ألريادي أŸنتظر
م- -ن- -ه -ا ،ل -ت -ظ -ل ف -ع  Ó-مـشسـتـلـة حـقـيـقـيـة لـتـخـريـج
ب تـتـزود منه ﬂتلف
ألكفاءأت ومصسدرأ ’ َيْنضَس ْ
وحدأتنا ألقتالية ،بالعنصسر ألبشسري أŸؤوهل ألذي
يـضس -م -ن ل -ه -ا م -وأصس -ل -ة أدأء م -ه -ام -ه-ا ب-ك-ل ك-ف-اءة
وأقتدأر:

الفجر05.٤8................:
الشضروق07.1٤..............:
الظهر1٣.00.................:
العصضر16.16................:
المغرب18.٤٩...............:
العشضـأء20.07..................:

18°

15°
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بينهم من تورط ‘ عدة قضضأيأ بجيجل

توقيف  06أاششخأصص تورطوا ‘ قضشأيأ ترويج
اıدرات بأŸيلية
“كن عناصسر فرقة ألشسرطة ألقضسائية بأامن
دأئ -رة أŸي -ل-ي-ة ،خÓ-ل شس-ه-ر ف-ي-ف-ري أŸاضس-ي م-ن
ألسس-ن-ة أ÷اري-ة ،م-ن م-ع-ا÷ة ثÓ-ث قضس-اي-ا ت-ت-ع-ل-ق
بالÎويج وأŸتاجرة باıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية
وحيازة أıدرأت بغرضس أ’سستهÓك ألشسخصسي،
تورط فيها  06أشسخاصس تÎأوح أعمارهم ب22 Ú
و 31سسنة ،أين ” ضسبط بحوزتهم  89.4غرأم من
أıدرأت و 80قرصسا من أŸؤوثرأت ألعقلية من
ﬂتلف أأ’نوأع ،باإ’ضسافة إأ ¤مبلغ ما‹ قدر بـ
 34725.00دج ك-ع-ائ-دأت ألÎوي-ج ،ب-ع-د أسس-ت-ك-م-ال
أإ’ج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة ‘ ح -ق -ه -م ،ق -دم -وأ أم-ام
أ÷هات ألقضسائية أıتصسة أ’جل قضسايا تتعلق
ب -ح -ي -ازة أıدرأت وأŸؤوث -رأت أل -ع -ق-ل-ي-ة ب-غ-رضس
أŸت- -اج- -رة ف -ي -ه -ا بصس -ف -ة غ Òمشس -روع -ة ،ح -ي -ازة
أıدرأت ل -غ -رضس أ’سس -ت -ه Ó-ك ألشس -خصس -ي ،أي-ن
صس - -در ‘ ح - -ق  05أشس -خ-اصس م-ن-ه-م أوأم-ر إأي-دأع

أ◊بسس Ãؤوسسسسة إأعادة ألÎبية ،مع إأخÓء سسبيل
ألشسخصس أأ’خ.Ò
من جهة أخرى“ ،كنت عناصسر ذأت ألفرقة من
توقيف  09أشسخاصس آأخرين من بينهم مطلوبÚ
لدى ألعدألة تÎأوح أعمارهم ب 17 Úو 50سسنة،
تورطوأ ‘ قضسايا ﬂتلفة تعلقت بالسسرقة ،ألنصسب
وأ’ح -ت -ي -ال– ،ط -ي-م م-لك أل-غ ،Òخ-ي-ان-ة أأ’م-ان-ة،
ألضس- -رب وأ÷رح أل- -ع- -م- -دي ” ،ت- -ق- -دÁه- -م أم -ام
أ÷ه -ات أل -قضس -ائ -ي -ة أıتصس -ة ،أصس -درت ‘ ح-ق
أحدهم حكما بـ  06أشسهر حبسسا موقوفة ألنفاذ
وغرأمة مالية قدرها  50000دج ،مع إأيدأع 04
أشسخاصس أ◊بسس Ãؤوسسسسة إأعادة ألÎبية وتوجيه
أسستدعاء مباشسر لشسخصس Úآأخرين مع إأخÓء سسبيل
ألشسخصس ÚأŸتبقي.Ú

جيجل :خالد العيفة

لمن وا÷مأرك
‘ عملية مشضÎكة مأ ب Úمصضألح ا أ

حجز  108كلغ من الكيف اŸعألج وتوقيف ششخصش Úبتلمسشأن
وت -أاث Òم -ت -ب -ادل ب Úت -ن -م -ي -ة أŸورد أل-بشس-ري وبÚ
أل-ت-ك-وي-ن ،ف-ال-ت-ك-وي-ن ه-و ﬁرك ب-ل م-ول-د أل-تنمية
ألبشسرية ،ف Óتكوين دون تنمية بشسرية وألعكسس
صس -ح -ي -ح ،ف -أادأء أأ’ف -رأد ي -رت -ب -ط ك -ثÒأ ب -ن -وع -ي-ة
تكوينهم ،وهنا ينطبق “اما مبدأ ألتناسسب ألطردي
بينهما““.

تعزيز عوامل تقوية حسص الواجب لدى
اأ’فراد وتعميق الو’ء لوطنهم
أل-ف-ري-ق أك-د ع-ل-ى أه-م-ي-ة أŸرج-ع-ي-ة ألتاريخية
ودورها ‘ تعزيز عوأمل تقوية حسس ألوأجب لدى
أأ’فرأد ،وتعميق ألو’ء وروح أإ’خÓصس لوطنهم،
حاثا أ÷ميع على أ’قتدأء بتضسحيات وبطو’ت
شس -ه -دأء و›اه -دي أل -ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة أÛي-دة،
ألذين أسسÎخصسوأ شسبابهم وحياتهم ووهبوها فدأء
للوطن:

’ يحق أ’ي جيل من أاجيأل ا÷زائر
اŸسشتقلة أان ينسشى تضشحيأت من سشبقوه
«ف -ي -وم ألشس-ه-ي-د وشس-ه-ر ألشس-ه-دأء وع-ي-د أل-نصس-ر
وغÒها من ألذكريات ألعطرة ،هي كلها ﬁطات
ت-اري-خ-ي-ة ب-ارزة ي-ح-تضس-ن-ه-ا شس-ه-رأ فÈأير ومارسس،
ذكريات يتع Úعلى أŸنظومة ألتكوينية أن ’ تفوت
Óجيال ألشسابة،
فرصسة تلق Úدروسسها ألتاريخية ل أ
فالشسهيد هو من أسسÎخصس روحه ودمه ‘ سسبيل
شس -ع -ب -ه ووط -ن-ه وه-و م-ن ضس-ح-ى بشس-ب-اب-ه م-ن أج-ل
أ÷زأئر ،وهو من كتب تاريخ وطنه بدمه وليسس
Ãادة أخرى ،وهناك حقيقة على أأ’جيال أن تعيها
دوم -ا وه -ي أن ك -ل ›اه -د ‘ أل -ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
أŸباركة كان مشسروع شسهيد ،كان مسستعدأ ومهيأا ‘
كل وقت وح ،Úلنيل ألشسهادة ⁄ ،يكن أمامهم سسوى
إأح - -دى ألـح ـسس ـن ـي ـي ـن ،إأم - -ا ألشس- -ه- -ادة أو أل- -نصس- -ر،
فكانت ألشسهادة Ÿن كتب ألله لهم هذه أ◊سسنى،
وكانت حسسنى ألنصسر Ÿن م ـ ـ ـ ـ ـ ـن ألله عليهم وعلى
وطنهم وشسعبهم بهذه ألنعمة ألغالية ،فا÷زأئر أيها
ألشس -ب -اب  ⁄ت -ن-ل أسس-ت-قÓ-ل-ه-ا بسس-ه-ول-ة ،ف-ق-د ن-الت
سس -ي -ادت -ه-ا أل-وط-ن-ي-ة ب-فضس-ل رج-ال-ه-ا وتضس-ح-ي-ات-ه-م
ألعظيمة بأاعز ما Áلكون وبأاغلى فÎأت شسبابهم،
ف Óيحق أ’ي جيل من أجيال أ÷زأئر أŸسستقلة أن
ينسسى هذه ألتضسحيات ،و’ يليق به إأطÓقا ،أن
ينسسى بأان من دفع روحه ودمه كان هو أيضسا شسابا
وكان يحق له هو أيضسا أن يعيشس شسبابه ،فقد رفضس

أن يعيشس حرية زأئفة ووطنه مقيد بن Òأ’سستعمار،
ف -ت -ل -ك -م ه -ي أل -دروسس أل -ت-ي ’ ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ي-ك-م أن
تنسسوها““.
ألسسيد ألفريق و‘ ختام مدأخلته ،طلب من
كافة ألسساهرين على ›ريات ألتكوين بأان يبذلوأ
قصسارى جهودهم ،حتى يرتقي مسستوى ألتعليم ‘
هذه أŸؤوسسسسة ألتكوينية ألكÈى ،إأ ¤ما يتماشسى
وطموحات جيشسنا ألوطني ألشسعبي ،ألتي يتطلب
بلوغُها Œنيد كل ألطاقات وتضسافر كل أ÷هود:

ا’سشتثمأر الرابح واŸثمر هي الÌوة البششرية
« ‘ أÿتام فإانني بقدر ما أجدد أمتنا Êبهذه
ÓكادÁية ألعسسكرية لشسرشسال ،هذه ألقلعة
ألزيارة ل أ
ألتعليمية وألتكوينية ألعريقة وبقدر ما أثمن دورها
ألريادي وأŸقتدر ‘ ›ال صسناعة ألنخبة وتنمية
مؤوهÓت وقدرأت ألعنصسر ألبشسري للجيشس ألوطني
ألشسعبي ،فإانني أعيد أمامكم أليوم بهذه أŸناسسبة
ألكرÁة بأان رأسسمالنا هو ألعنصسر ألبشسري ولهذأ
جاء أسستثمارنا فيه ،وإأننا نسستثمر ‘ أإ’نسسان من
أجل أإ’نسسان ،فبه كسسبنا ومعه سسنكسسب ،بحول ألله
تعا ¤وقوته ،كافة ألرهانات أŸسستقبلية ،وأ’جله
سسيوأصسل أ÷يشس ألوطني ألشسعبي مشسوأر أ’سستثمار
ألرأبح وأŸثمر ‘ هذه ألÌوة أ◊قيقية وهي ألÌوة
ألبشسرية ،هذه ألÌوة ألتي تعتمد من أجل ‰ائها
ع -ل -ى رع -اي -ة خ -اصس -ة وخ -ط -ة ﬁك -م -ة م -دروسس -ة
أŸضس -م -ون وط -م -وح -ة أأ’ه-دأف وم-رن-ة م-ن ح-يث
أل -ت -ط -ب -ي -ق ،أسس -اسس -ه -ا أإ’نسس -ان أŸب-دع وع-م-اده-ا
ألعنصسر ألبشسري أŸبتكر ،ألذي Áثل دون غÒه
ق- -اط- -رة ك- -ل ج- -ه -د ت -ط -وي -ري وŒدي -دي ،ه -ؤو’ء
((ألذين هم أ’ماناتهم وعهدهم رأعون))““.
‘ ختام أللقاء فسسح ألسسيد ألفريق أÛال أمام
طلبة أأ’كادÁية وأفرأد وحدأت ألناحية للتعب Òعن
أه-ت-م-ام-ات-ه-م وأنشس-غ-ا’ت-هم› ،ددين ألتأاكيد على
و’ئ -ه -م أل ﬁÓ-دود ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي
وللجزأئر.
إأثر هذأ أ’جتماع ألتوجيهي ،تابع ألفريق عرضسا
شسام Óقدمه قائد أأ’كادÁية ألعسسكرية لشسرشسال،
تضس-م-ن أل-وضس-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-ه-ذه أل-ق-ل-ع-ة أل-ت-ك-وي-نية
ألرأئدة ومسسارألتكوين ألعلمي وألتقني وألعسسكري
ألذي “نحه لطلبتها ،فضس Óعن ألدور أأ’سساسسي
ألذي تقوم به ‘ ميدأن تكوين ألطلبة لفائدة جميع
أل -ق -وأت وأŸدي -ري -ات ب -اع -ت -ب -اره -ا “ث -ل أل-ع-م-ود
أل-ف-ق-ري ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي وركنها ألرك.Ú

إاثر اسضتغÓل Ÿعلومأت اسضتخبأراتية

توقيف اإ’رهأبي ““أابو جأبر““ بألÈج وآاخر يسشلم
نفسشه بتمÔاسشت
«ألشسعب ““ ‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضسل أ’سستغÓل أ÷يد للمعلومات ،أوقفت مفرزة مشسÎكة للجيشس
ألوطني ألشسعبي ،يوم  03مارسس  2018بÈج بوعريريج/ن.ع ،5.أإ’رهابي ““ق .هشسام““ أŸدعو ““أبو جابر““ .و‘
نفسس ألسسياق ،سّسلم إأرهابي نفسسه صسباح أليوم للسسلطات ألعسسكرية بالناحية ألعسسكرية ألسسادسسة بتمÔأسست،
وبحوزته مسسدسس رشساشس من نوع كÓشسنيكوف وﬂز )02( ÊذخÒة ‡لوءين .ويتعلق أأ’مر باŸسسمى ““ر.
أحمد““ أŸكنى ““أبو أحمد““ ألذي كان قد ألتحق با÷ماعات أإ’رهابية سسنة .2012

“ك -ن أع -وأن أل -ف -رق -ة أŸت -ن -ق -ل -ة ل -ل -ج -م -ارك
ب -ال -غ -زوأت ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع ع-ن-اصس-ر ف-رق-ة أل-ب-حث
وأل -ت -ح-ري وأل-ت-دخ-ل أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصس-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة
للشسرطة ألقضسائية أ’من و’ية تلمسسان ،من حجز
 54ك -ل -غ م -ن أل -ك-ي-ف أŸع-ال-ج ك-انت ﬁم-ل-ة ع-ل-ى
م Ïسسيارة من نوع رونو سسامبول وتوقيف شسخصسÚ

على متنها ،وبعد ألتحري مع سسائق ألسسيارة ،قاموأ
بعملية “شسيط بضسوأحي جامع ألصسخرة ،أين ”
أل-ع-ث-ور ع-ل-ى  54ك -ل -غ أخ-رى م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج
م -وزع-ة ع-ل-ى  108رزم -ة Ãن-ح-در ب-ح-اف-ة إأح-دى
ألوديان ‘ أنتظار أسستكمال ألتحقيق.

تلمسسان ﬁمد بن ترار

بعد اسضتغÓل معلومأت مفأدهأ تواجد شضأحنأت تسضوق اŸشضروب

أامن دائرة البيأضشة يحجز أازيد من خمـ ـسشة آا’ف قأرورة خمر
« الشض- -عب ““ ‘ إاط- -أر م- -ك- -أف -ح -ة ا÷رائ -م
لقتصضأدية‚ ،ح عنأصضر الشضرطة
اŸألية وا إ
لم-ن دائ-رة ال-ب-ي-أضض-ة
ال -قضض -أئ -ي-ة ال-ت-أب-ع Úأ
لسض-ب-وع م-ن ح-ج-ز م-أ قدره
ب-أل-وادي ن-ه-أي-ة ا أ
لن -واع
 5508وح- -دة خ -م -ر ،م -ن ﬂت -ل -ف ا أ
لح- -ج- -أم وح- -ج -ز شض -أح -ن -ت Úم -ن ا◊ج -م
وا أ
الصضغ Òوسضيأرة سضيأحية.
ألعملية قام بها عناصسر ألشسرطة بعد أسستغÓل
م -ع -ل-وم-ات م-ف-اده-ا ت-وأج-د شس-اح-ن-ات ت-ق-وم ب-ب-ي-ع
وتوزيع أŸشسروبات ألكحولية وسسط ألشسباب أين
سس -ط-رت مصس-ال-ح شس-رط-ة أل-ب-ي-اضس-ة خ-ط-ة ﬁك-م-ة
‚حـت من خÓلها ‘ عمليات متتالية ‘ توقيف
ثÓ-ث شس-اح-ن-ات ﬁم-ل-ة ب-ك-م-ي-ات ج-د م-ع-تÈة من
أŸشسروبات ألكحولية ،أأ’و ¤كان بها  4428قارورة
خمر وألثانية كان بها  180وحدة ،وألثالثة كان بها

 426قارورة خمر كانت مغطاة بكيسس بÓسستيكي
أسسود أللون عليه فضسÓت أ◊يوأنات قصسد تضسليل
أŸصسالح أأ’منية ،فضس Óعن حجز مركبة سسياحية
ﬁملة هي أأ’خرى ب ـ  474وحدة من أŸشسروبات
ألكحولية .

كأأسس ا÷مهورية

تأجيل مبأراة ششبيبة القبأئل – ا–أد البليدة ا ¤وقت ’حق
قررت ،مسساء أمسس ،أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم تأاجيل مبارأة شسبيبة ألقبائل – أ–اد ألبليدة إأ¤
وقت ’حق وألتي تدخل ‘ إأطار ألدور ربع ألنهائي لكأاسس أ÷مهورية حسسب ما أكدته ألفاف على موقعها
ألرسسمي .وكانت أ’–ادية قد بر›ت هذه أŸبارأة ليوم غد ألثÓثاء Ãلعب  5جويلية ،ليتم بذلك ألÎأجع
عن هذأ ألقرأر.
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