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خÓل ترؤوسصه فعاليات ملتقى «إلعقيدة إلعسصكرية لثورة نوفم »19٥4 Èبنادي إ÷يشس
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اŸؤو“ر الدو‹ حول تدريسس الÎبية
اإلسشÓمية ‘ اŸؤوسشسشات الرسشمية
يشش- -رف وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال- -تشش- -غ- -ي -ل
والضش- -م- -ان الج- -ت- -م- -اع- -ي م -راد زم -ا‹،
ال -ي-وم ،ع-ل-ى م-راسش-ي-م اخ-ت-ت-ام الصش-ال-ون
ال- -وط- -ن- -ي السش- -اب- -ع ل- -ل- -تشش- -غ- -ي -ل ب -قصش -ر
اŸع- -ارضس ،وذلك اب- -ت- -داء م- -ن السش- -اع- -ة
 09:30صشباحا.

اŸتحف الوطني للمجاهد ينظم ندوة تاريخية

لع -ل -ى،
لسش Ó-م -ي ا أ
ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس ا إ
اŸؤو“ر ال -دو‹ ح -ول ت -دريسس الÎب -ي -ة
لسشÓمية ‘ اŸؤوسشسشات الرسشمية ..نحو
ا إ
فاعلية ‘ ظل التحولت العاŸية ،الذي
سش-ي-ع-قد ،يومي  23و 24أاف-ريل الداخل،
لوراسشي.
بفندق ا أ

ولد علي بتمÔاسشت

ندوة وطنية حول دور الثوابت
الوطنية ‘ تعزيز وحدة الأمة

زيتو ‘ Êبششار

لك - -ادÁي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ت- - -ن- - -ظ - -م ا أ
ل- -ل- -م- -واط- -ن- -ة ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع اÛلسس
لعلى للغة
لعلى واÛلسس ا أ
لسشÓمي ا أ
ا إ
ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة واÙاف- - -ظ- - -ة السش- - -ام - -ي - -ة
Óم -ازي -غ -ي -ة ،ن-دوة وط-ن-ي-ة ح-ول دور
ل -أ
لمة،
الثوابت الوطنية ‘ تعزيز وحدة ا أ
وذلك يوم السشبت  31مارسس ا÷اري على
السشاعة التاسشعة والنصشف صشباحا بدار
الثقافة مولود معمري بتيزي وزو.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د وÃن-اسش-بة إاحياء الذكرى الـ  59لسشتششهاد
البطل Úالرمز عمÒوشس آايت حمودة واحمد بن عبد الرزاق حمودة اŸدعو سشي
لمانة الولئية للمجاهدين بولية ا÷زائر ندوة
ا◊واسس»Ãقره وبالتعاون مع ا أ
ت -اري -خ -ي-ة ح-ول اŸسش-ار ال-نضش-ا‹ وا÷ه-ادي ل-لشش-ه-ي-دي-ن ،وذلك ي-وم اÿم-يسس 29
مارسس ا÷اري على السشاعة  14.00بعد الزوال.

ﬁاضشرة حول «كذبة أاول أافريل»
ي - -واصش - -ل وزي- -ر اÛاه- -دي- -ن ال- -ط- -يب
زيتو ،Êاليوم على إاحياء الذكرى الـ 58
لسشتششهاد البطل Úالعقيد لطفي والرائد
فراج.

...ويششرف على إاحياء ذكرى
الششهيدين عمÒوشس وسشي ا◊واسس
ي-ق-وم وزي-ر اÛاه-دي-ن ،غ-دا ،ب-زي-ارة
Óشش- -راف ع- -ل- -ى
إا ¤ولي - -ة اŸسش - -ي- -ل- -ة ،ل - -إ
الح-ت-ف-الت اıل-دة ل-ذك-رى الشش-هيدين
العقيدين عمÒوشس وسشي ا◊واسس.

لسشÓمي لولية
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ب- -وم- -رداسس ،ي -وم  01أاف -ري-ل «ﬁاضش-رة
حول «كذبة أاول أافريل» ب Úالنصشوصس
الششرعية و اŸآاسشي الجتماعية ،وذلك
Ãق- -ره ،اب- -ت- -داء م- -ن السش -اع -ة الـ 09:00
صشباحا.

الششرطة تطلق حملة التÈع بالدم
Óمن الوطني حملة وطنية للتÈع بالدم ‘ صشفوف
تنظم ،اليوم ،اŸديرية العامة ل أ
لمن الوطني –ت إاششراف مدير الصشحة ،النششاط الجتماعي والرياضشات ،وذلك Ãقر
ا أ
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ل-ق-ل-يسش ،Úب-الب-ي-ار ،اب-ت-داء من
مسش-تشش-ف-ى ا أ
السشاعة الـ  8:00صشباحا.

اŸؤو“ر الوطني لفيدرالية سشائقي سشيارات األجرة
لم Úال-ع-ام ،ال-ن-اط-ق ال-رسش-مي
يÎأاسس صش-ال-ح صش-وي-ل-ح ،ا أ
ل –Ó-اد ال -ع-ام ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري ،Úف-ع-ال-ي-ات
لجرة Ãقر
اŸؤو“ر ال-وط-ن-ي ل-ف-ي-درال-ي-ة سش-ائ-ق-ي سش-يارات ا أ
لمانة الوطنية ل–Óاد العام ،بششارع العربي بن مهيدي
ا أ
على السشاعة التاسشعة ونصشف صشباحا.

الدورة العادية للمجلسس الششعبي الولئي
تسش-ت-ع-رضس أاشش-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشش-عبي
الولئي ،غدا حصشيلة النششاط السشنوي لولية ا÷زائر لـ
 ، 2017وذلك ع -ل -ى السش-اع-ة ال-ت-اسش-ع-ة وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا
بقاعة الجتماعات لولية ا÷زائر.

لدارة والمالية
ا إ

دوفيلبان يحاضشر باŸدرسشة
ا÷زائرية العليا لأÓعمال

حنون تفتتح دورة ›لسشها الوطني

لويزة حنون ،اليوم تقريرها
لمينة العامة ◊زب العمال
تقدم ا أ
ح-زب ب-ا◊راشس ،اب-ت-داء م-ن
ي ،و ذلك ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي ل-ل-الف -ت -ت-اح
السشاعة الـ  10:00صشباحا.

اŸؤو“ر األول ◊زب النصشر الوطني

لول ،وذلك بقاعة
ر الوطني ،غدا ،مؤو“ره ا أ
يعقد حزب النصش
ب بسش -ي -دي ف -رج ،اب -ت -داء م-ن
رات ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -لشش -ب -ا
اÙاضش -
السشاعة الـ  09:00صشباحا.

كرى األو ¤لنطÓق
ذ
الج اإلذاعي «السشليل»
الÈنام

ب -دع -وة م -ن السش -ف -ارة ال -ف -رنسش -ي-ة
لسشبق
لول ا أ
با÷زائر ،يلقي الوزير ا أ
دومينيك دوفيلبانﬁ ،اضشرة بعنوان
«Ÿصش-ا◊ة الصش-ام-ت :Úأاع-ط-وا ال-ك-ل-مة
ل - -لسشÓ- -م» ،ال- -ي- -وم ال- -ثÓ- -ث- -اء ،ع- -ل- -ى
السشاعة  17:00مسشاء ،باŸدرسشة العليا
ا÷زائ- -ري- -ة لÓ- -أع- -م- -ال ب- -الصش- -ن- -وب- -ر
البحري.

ية راقية ببومرداسس

البورصشة ومناخ األعمال

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

يشش- -رف وزي- -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة
ب -ولي-ة “Ôاسشت ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ان-طÓ-ق
فعاليات الدورة الوطنية للدراجات.
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الÈيد ا إ
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التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ينظم ،اليوم ،منتدى الذاكرة ،ليومية اÛاهد ،ندوة تاريخية تخليدا للقادة
الششهداء العربي بن مهيدي ،مصشطفى بن بولعيد ،العقيد لطفي ،العقيد بن حواسس
وعمÒوشس ،العقيد علي مÓح ،الرائد سشي ÿضشر ،الرائد بن بعطوشس ،الرائد سشي
لديب رضشا حوحو.
زغلول ،الرائد قويسشم عبد ا◊ق ،الكاتب مولود فرعون ،ا أ

اŸسشابقة الوطنية للرياضشة اŸكيفة ألعوان ا◊ماية

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ندوة تاريخية حول القادة الششهداء

ﬁاضشرة فكرية
لسشÓ- -م- -ي ،ب -ولي -ة
ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ا إ
ب- - -وم - -رداسسﬁ ،اضش - -رة ف - -ك - -ري - -ة –ت
ع -ن -وان :اŸن-ه-ج ال-ع-ق-ل-ي ‘ دع-وة سش-ي-دن-ا
إاب- -راه- -ي- -م ع- -ل- -ي- -ه السشÓ- -م ،وذلك غ- -دا
لرب -ع -اء ع -ل -ى السش-اع-ة  09.00صشباحا
ا أ
Ãق -ر اŸرك -ز ،وي -نشش -ط ال -ن -دوة أاسش-ات-ذة
جامعي Úومفكرين.

يشش - -رف وزي - -ر الشش - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
لوق -اف ﬁم -د ع -يسش -ى ،ال -ي-وم ،ع-ل-ى
وا أ
افتتاح الصشالون الوطني للحج والعمرة
‘ طبعته الثالثة ،وذلك بقصشر اŸعارضس
الصش-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ع-ل-ى السش-اع-ة 10.00
صشباحا.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

عروضس مسشرح

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãناسشبة الذكرى  47لسشتقÓل بÓده
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رئيسش ا÷مهورية يهنيء نظÒه ÷مهورية بنغÓديشش
ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن -ظÒه م -ن
ج -م-ه-وري-ة ب-ن-غÓ-ديشسﬁ ،م-د ع-ب-د ا◊م-ي-د،
Ãناسشبة الذكرى  47لسشتقÓل بÓده ،جدد له
ف-ي-ه-ا اسش-ت-ع-داده Ÿواصش-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع-ه م-ن أاجل
ت -ن-وي-ع وت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات الصش-داق-ة وال-ت-ع-اون
القائمة ب Úالبلدين.

وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية« :يسشعدÊ
Ãن- -اسش- -ب- -ة اح -ت -ف -ال ج -م -ه -وري -ة ب -ن -غ Ó-ديشس
لرب -عÚ
الشش- -ع- -ب- -ي- -ة ب- -ال- -ذك- -رى السش- -اب- -ع- -ة وا أ
لسش -ت -ق Ó-ل-ه-ا ،أان أات-ق-دم إا ¤ف-خ-ام-ت-ك-م ،ب-إاسش-م
الشش- -عب ا÷زائ- -ري وح- -ك- -وم- -ت -ه وأاصش -ال -ة ع -ن
ن -فسش -ي ،ب -أاح -ر ال -ت -ه -ا ،Êم -ت -م -ن-ي-ا ل-ك-م م-وف-ور
الصش-ح-ة وال-ع-اف-ي-ة ولششعب بنغÓديشس الششقيق

لقليمية حول القتصشاد ا÷ديد ،أاويحيى:
لششغال الندوة ا إ
لدى افتتاحه أ

التكفل بالشصباب يعد –ديا معاصصرا كبÒا واسصتثمارا ثمينا للجزائر
ان -ط -ل -قت ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش-م-ة،
أاشش -غ -ال ال -ن -دوة ح -ول مسش-اه-م-ة الق-تصش-اد
الرقمي ‘ ‰و بلدان منطقة ششمال إافريقيا
لوسش -ط (م -ي -ن -ا) ب -حضش-ور ال-وزي-ر
والشش -رق ا أ
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى و‡ث-ل Úع-ن ال-ب-نك
ا أ
الدو‹ وكذا صشندوق النقد العربي.
وتنظم هذه ألندوة ألتي تدوم يوم– Úت
رع- -اي- -ة رئ- -يسس أ÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز
بوتفليقة حيث سشÎكز على تنصشيب ألهياكل
أل-ق-اع-دي-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ألضشرورية لÈوز أقتصشاد
رقمي ’ سشيما لولوج أأ’نÎنت عا‹ ألتدفق
وأنظمة ألدفع أإ’لكÎو.Ê
وتششهد هذه ألندوة مششاركة ألعديد من
ألفاعل ÚوأÈÿأء ألوطني Úوأأ’جانب من
عا ⁄أ’قتصشاد وأŸالية وكذأ تكنولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصشال.
وأبرز عبد ألرحمان رأوية ‘ كلمته أ’فتتاحية
لهذه أأ’ششغال ،أهمية هذه ألندوة أإ’قليمية ألتي
تهدف إأ ¤تبادل ألتجارب وأÈÿأت بﬂ Úتلف
ب-ل-دأن م-ن-ط-ق-ة م-ي-ن-ا ‘ ›ال أ’ق-تصش-اد أل-رق-م-ي
ومسشاهمته ‘ تطويرها.
ق - -ال أل- -وزي- -ر أأ’ول أح- -م- -د أوي- -ح- -ي- -ى ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصشمة ،إأن ألتكفل بالششباب يعد –ديا
معاصشرأ كبÒأ وأسشتثمارأ ثمينا للجزأئر ،مؤوكدأ أن
رهان ألتششغيل أحتل هو كذلك مكانة جوهرية.
و‘ ه -ذأ ألصش -دد أك -د أوي -ح -ي -ى ل-دى أف-ت-ت-اح-ه
أ’شش-غ-ال أل-ن-دوة أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة رف-ي-ع-ة أŸسش-ت-وى ح-ول
أ’قتصشاد أ÷ديد لبلدأن ششمال إأفريقيا وألششرق
أأ’وسشط وألششباب وألتكنولوجيا وأŸالية أŸنظمة
بالتعاون مع ألبنك ألعاŸي وصشندوق ألنقد ألعربي
أن أ÷زأئر تفتخر لكون  11مليونا من أبنائها أي
أك Ìمن ربع عدد ألسشكان يتوجهون كل صشباح إأ¤
أŸدرسشة أو أ÷امعة أو مرأكز ألتكوين أŸهني.
ك- -م -ا أشش -ار أل -وزي -ر أأ’ول أن سش -ي -اسش -ة ألÎب -ي -ة
وأل -ت -ك-وي-ن ه-ذه أل-ت-ي ت-ع-د ع-م-وم-ي-ة ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا
ي -خصشصس ل -ه-ا سش-ن-وي-ا م-ا ي-ع-ادل  10م Ó-ي Òدو’ر
سشنويا من ميزأنية ألدولة.
ومن ب Úأهم ألÈأمج ذكر ألوزير أأ’ول دعم
أنششاء أŸؤوسشسشات ألصشغÒة وأŸتوسشطة ألذي مكن
م -ن -ذ سش-ن-ة  ،2010م- - -ن إأنشش - -اء  500.000مؤوسشسشة
جديدة ‘ كل أÛا’ت مع أسشتحدأث ما يقارب
 1,2مليون منصشب ششغل دأئم.

القتصصاد الرقمي ‘ قلب التنمية
وأضشاف أويحيى أن أ÷زأئر «تعتزم أ’سشتفادة
من حقها أŸششروع من إأيجابيات أ’قتصشاد ألرقمي
وه -ي ت -ب -ذل أÛه -ودأت أل-ت-ي ي-ف-رضش-ه-ا أ◊اضش-ر
وأŸسش- - -ت- - -ق- - -ب - -ل ‘ ه - -ذأ أÛال» ،مششÒأ إأ ¤أن
أ÷زأئر تبذل «جهدأ معتÈأ» ‘ تعليم أإ’عÓم
أآ’‹ ‘ أŸدرسشة ألذي يسشتفيد منه حاليا حوأ‹
 ٪90من تÓميذ ألطورين أŸتوسشط وألثانوي ‘
ح Úيتم تكوين  20.000مهندسس وتقني ‘ أإ’عÓم
أآ’‹ سشنويا.
م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ت- -وأصش- -ل أ÷زأئ- -ري حسشب
أويحيى تطوير ششبكتها من أأ’لياف ألبصشرية ألتي
تفوق  120.000كيلوم Îع Èكل أنحاء ألوطن.
وفضش  Ó-ع -ن ذلك ي -ق -ول أل -وزي -ر أأ’ول ت -ع -ك -ف
أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ب -رن -ام -ج وط -ن -ي ل -رق-م-ن-ة أÿدم-ة
أل -ع -م -وم -ي -ة أل-ذي ق-ط-ع «أشش-وأط-ا ه-ام-ة» ‘ ع-دة
ق -ط -اع -ات ع -ل -ى غ -رأر أل -ع-دأل-ة وأإ’دأرة أÙل-ي-ة
وألÎبية ألوطنية ،مؤوكدأ أن هذأ ألÈنامج سشيتم
أسشتكماله قبل نهاية ألعششرية أ◊الية كأاقصشى أجل.
كما أوضشح أويحيى أن أ÷زأئر ششرعت كذلك ‘
أإ’ن -ت -ق -ال إأ ¤أÛت -م -ع أŸع -ل -وم -ات -ي ‘ أÛال

أسش-ت-ق-ب-ل أل-وزي-ر أأ’ول ،أح-م-د أوي-ح-ي-ى ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصشمة ،أŸدير ألعام ورئيسس ›لسس
صشندوق ألنقد ألعربي ،عبد ألرحمان أ◊ميد ،ألذي

راوية :ا◊كومة أاولت
«عناية كبÒة» لتطوير
اŸنظومة اŸالية

....و يتحادث مع نظÒته
الكرواتية ماريا بيجينوفيتشش
بوريتشش

أكد وزير أŸالية عبد ألرحمان رأوية ،مسشاء
أمسس أ’ث -ن ،Úب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،أن ب -رن -ام-ج
أ◊ك-وم-ة أو« ¤ع-ن-اي-ة ك-بÒة» ل-ت-ط-وي-ر أŸن-ظ-ومة
أŸالية و›ال ألتكنولوجيات أ◊ديثة .وقال رأوية
خÓل تنششيطه لورششة حول موضشوع (أŸالية أدأة
للتنمية وتطوير ألرقمنة ) ‘ إأطار فعاليات ألندوة
ح -ول مسش -اه -م-ة أ’ق-تصش-اد أل-رق-م-ي ‘ ‰و ب-ل-دأن
منطقة ششمال إأفريقيا وألششرق أأ’وسشط (مينا) ،إأن
برنامج أ◊كومة «أو ¤عناية كبÒة لتطوير عدة
ق- -ط- -اع- -ات م- -ن- -ه -ا أŸن -ظ -وم -ة أŸال -ي -ة وم -ي -دأن
ألتكنولوجيات أ◊ديثة وقطاعات أخرى» ،مذكرأ
أن أ÷زأئ -ر بصش -دد « ت -ن -وي -ع أق-تصش-اده-ا Ÿوأج-ه-ة
ترأجع أسشعار أÙروقات ألذي أدى إأ ¤ترأجع
أŸوأرد أل -رئ -يسش -ي -ة « .وخ Ó-ل ه -ذه أل-ورشش-ة شش-دد
أÿب ‘ Òأ’قتصشاد ألرقمي ألهندي ،كنتايسشن ‘
ﬁاضشرة بعنوأن ( أŸؤوسشسشة وأÛتمع ألرقمي)
ع -ل -ى ضش -رورة «رق -م -ن -ة أŸؤوسشسش -ات أ’ق -تصش -ادي-ة
خاصشة ما تعلق بدوأئرها أŸالية « ،مÈزأ أن هذأ
أŸسش -ع -ى «ي -ق-ل-ل م-ن ﬂت-ل-ف أıاط-ر أÙدق-ة
بتسشي ÒأŸؤوسشسشات وتخفيف أŸعاناة عن زبائن
أŸؤوسشسشة وأŸتعامل Úمعها.

–ادث وزي -ر ألشش -ؤوون أÿارج -ي -ة ،ع -ب -د أل-ق-ادر
مسش -اه -ل ،أمسس أ’ث -ن ،Úب -زغ -رب ‘ إأط-ار أل-زي-ارة
ألرسشمية ألتي يجريها إأ ¤جمهورية كروأتيا مع نائب
رئيسس ألوزرأء ،وزيرة ألششؤوون أÿارجية ألكروأتية
ماريا بيجينوفيتشس بوريتشس .وقام رئيسشا دبلوماسشية
أل -ب -ل -دي -ن ‘ ،ه -ذأ أإ’ط -ار ،ب -ت -ق-ي-ي-م شش-ام-ل ل-وأق-ع
ألعÓقات ألثنائية ،كما أبرزأ «رغبتهما أŸششÎكة»
‘ ت -ع -زي -ز أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي وت-ن-وي-ع-ه أك Ìف-أاك.Ì
وتطرق مسشاهل وبوريتشس مطو’ إأ ¤ألفرصس ألتي
يتيحها ألبلدأن ‘ ﬂتلف أÛا’ت ’ سشيما ‘
ق -ط -اع-ات أل-فÓ-ح-ة وألسش-ي-اح-ة وأل-ط-اق-ة ›ددي-ن
عزمهما على مرأفقة رجال أعمال ألبلدين ‘ تعزيز
ألتباد’ت أ’قتصشادية ألثنائية .وأطلع مسشاهل‘ ،
ه -ذأ أإ’ط -ار ،ن -ظÒت -ه أل -ك -روأت -ي -ة ع -ل-ى أÿط-وط
ألعريضشة للنموذج أ’قتصشادي أ÷زأئري أ÷ديد
أل-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-ت-ف-ت-ح-ه ع-ل-ى أ’سشتثمارأت ألعمومية
وأÿاصشة ،ألوطنية منها وأأ’جنبية وهذأ بالرغم من
أأ’زم -ة أ’ق -تصش -ادي -ة أل -دول -ي -ة .ك -م -ا م -ك -ن أل -ل-ق-اء
ألطرف Úمن ألتطرق إأ ¤ألقضشايا أإ’قليمية وألدولية
ذأت أ’هتمام أŸششÎك ،حيث تباد’ –ليÓتهما
حول أوضشاع أأ’زمات وألصشرأعات ’ ،سشيما ‘ ما‹
وألسشاحل وليبيا وسشوريا وألصشحرأء ألغربية فضشÓ

أسشتقبل ألوزير أأ’ول ،أحمد أويحيى،
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م-ة ،ن-ائب رئ-يسس
أل -ب -نك أل -دو‹ Ÿن -ط -ق-ة ألشش-رق أأ’وسش-ط وشش-م-ال
إأفريقيا (مينا) ،حافظ غا ،Âألذي يقوم بزيارة
عمل إأ ¤أ÷زأئر ‘ إأطار ألندوة ألدولية رفيعة
أŸسشتوى حول أ’قتصشاد ألرقمي وتطوير أ’بتكار،
حسشبما أكده بيان Ÿصشالح ألوزير أأ’ول.
وج- -رى أل- -ل- -ق- -اء ب -حضش -ور وزي -ر أŸال -ي -ة ع -ب -د
أل -رح -م -ان رأوي -ة وك -ذأ وزي -رة ألÈي-د وأ’تصش-ا’ت
ألسش-ل-ك-ي-ة وألÓ-سش-ل-ك-ي-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وأل-رقمنة
إأÁان هدى فرعون ،يضشيف ألبيان.

...ويسصتقبل الوزير التونسصي للتنمية
والسصتثمار والتعاون الدو‹

صصندوق النقد العربي يشصيد باألجهزة ا÷زائرية ÿلق مناصصب الشصغل
أشش -اد أŸدي -ر أل -ع -ام لصش-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-ع-رب-ي ع-ب-د
أل-رح-م-ان أ◊م-ي-د ،أمسس أ’ث-ن ،Úب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-مة،
Ãختلف أأ’جهزة أ÷زأئرية ÿلق مناصشب ششغل وأصشفا
إأياها بالنموذج ألذي يجب أ’قتدأء به.
و‘ تدخله خÓل ألندوة أإ’قليمية حول مسشاهمة
أ’قتصشاد ألرقمي ‘ ‰و بلدأن منطقة ششمال إأفريقيا
وألششرق أأ’وسشط (مينا) ،أŸنظمة من قبل وزأرة أŸالية
بالتعاون مع ألبنك ألدو‹ وصشندوق ألنقد ألعربي ،أكد
أ◊ميد أن جهود أ÷زأئر ‘ ›ال خلق مناصشب ششغل
ل -ف -ائ -دة ألشش -ب -اب م -ع -تÈة ‘ .ذأت ألسش -ي -اق ،أع-ت Èأن
ج-ه-ازي-ن م-ث-ل أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-يل ألششباب
(أونسش-اج) وأل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غيل تعدأن ‰وذجان

يحتذى بهما .من جهة أخرى ،قال أ◊ميد إأن أنعقاد
ن -دوة إأق -ل-ي-م-ي-ة ك-ه-ذه ‘ أ÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ي-دل ع-ل-ى
أأ’همية ألتي توليها أ÷زأئر لهذأ أÛال ألذي يعد
ﬁركا للنمو ‘ .هذأ ألصشدد ،أكد أŸسشؤوول على دعم
صشندوق ألنقد ألعربي ÷هود أ÷زأئر بغية بناء أقتصشاد
منتج قائم على أŸعرفة وألتكنولوجيا وششباب مؤوهل.

بناء اقتصصاد اŸعرفة Áر ع Èإاشصراك الشصباب
أكد مسشؤوولون سشامون ‘ مؤوسشسشات مالية عاŸية،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أن بناء أقتصشاد قائم على
أŸعرفة وألتكنولوجيا Áر ع Èإأششرأك ألششباب.

مسصاهل ُيسصتقبل من طرف رئيسصة جمهورية كرواتيا

أسش-ت-ق-ب-ل أل-وزي-ر أأ’ول ،أح-م-د أوي-ح-ي-ى ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،أل -وزي-ر أل-ت-ونسش-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
وأ’سشتثمار وألتعاون ألدو‹ ،زياد ألعذأري ،ألذي
ي -ق -وم ب -زي -ارة ع -م -ل إأ ¤أ÷زأئ -ر ‘ إأط-ار أل-ن-دوة
أل-دول-ي-ة رف-ي-ع-ة أŸسش-ت-وى ح-ول أ’ق-تصش-اد ألرقمي
وترقية أ’بتكار ،حسشب بيان Ÿصشالح ألوزير أأ’ول.
وج- -رى أل- -ل -ق -اء ب -حضش -ور وزي -ر أŸال -ي -ة ،ع -ب -د
ألرحمان رأوية ،يضشيف ذأت أŸصشدر.

...ويسصتقبل نائب رئيسش
البنك الدو‹ Ÿنطقة مينا

...ويسصتقبل اŸدير العام
لصصندوق النقد العربي

نقل اليها رسشالة من الرئيسس بوتفليقة

أسش - -ت - -ق - -ب - -ل وزي - -ر ألشش- -ؤوون
أÿارجية ،عبد ألقادر مسشاهل،
أمسس أ’ث- - - - - - -ن ‘ ،Úزغ - - - - - -رب
(ك - -روأت - -ي- -ا) ‘ إأط- -ار أل- -زي- -ارة
أل-رسش-م-ي-ة أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ل-ه-ذأ
أل - -ب - -ل - -د ،م - -ن ط - -رف رئ - -يسش- -ة
ج -م -ه -وري -ة ك -روأت -ي -ا ،ك-ول-ي-ن-دأ
غ-رأب-ار ك-ي-ت-اروف-ي-تشس أل-تي نقل
لها «رسشالة صشدأقة وتقدير» من
ط-رف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
أل- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة .وب -ه -ذه
أŸن- -اسش- -ب- -ة ،ث- -م- -نت أل- -رئ -يسش -ة
أل- -ك- -روأت- -ي- -ة ج -ودة أل -ع Ó-ق -ات
ألقائمة ب Úألبلدين ،معربة عن
ع-زم-ه-ا ع-ل-ى ت-ق-وي-ت-ه-ا أك Ìمن
أج -ل «تشش -اور م -ع -م -ق» وت -ع-اون
أقتصشادي «أك Ìكثافة وتنوعا».
وأشش- -ار مسش- -اه -ل أن زي -ارت -ه ت -ن -درج ‘ إأط -ار ب -عث
«ديناميكية جديدة» ‘ ألعÓقات ألثنائية تكون ‘
مسشتوى إأمكانيات ألبلدين.
وسشمح أللقاء كذلك Ãناقششة مسشائل أخرى ذأت
أ’ه -ت -م -ام أŸششÎك ’ ،سش -ي -م -ا أل -ت -ح -دي -ات أل -ت-ي
ي-وأج-ه-ه-ا أÛت-م-ع أل-دو‹ ع-ل-ى غ-رأر أن-تشش-ار ب-ؤور
ألتوتر وأإ’رهاب وأ÷رÁة أŸنظمة وألهجرة .و”
بذأت أŸناسشبة ألتطرق إأ ¤ترقية قيم أŸصشا◊ة
وأ◊وأر وألتعايشس ،حيث صشرحت ألرئيسشة ألكروأتية
أن بلدها يتقاسشم “اما هذه ألقيم وسشتعمل على
ترقيتها على أŸسشتوى ألدو‹ .وأضشافت أن كروأتيا
تعت Èأ÷زأئر «فاع Óأسشاسشيا» من أجل أ’سشتقرأر
‘ منطقة أŸتوسشط وألششرق أأ’وسشط و «حليفا
هاما» Ÿوأجهة ألتحديات أŸششÎكة ويتعلق أأ’مر
باإ’رهاب وألهجرة غ Òألششرعية .وكلفت ألسشيدة
غرأبار كيتاروفيتشس وزير أÿارجية ،مسشاهل ،بنقل
مششاعر ألصشدأقة وألتقدير إأ« ¤رئيسس أ÷مهورية،
عبد ألعزيز بوتفليقة و“نياتها Ãزيد من أ’زدهار
للششعب أ÷زأئري ألصشديق.

يقوم بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر ‘ إأطار
أل -ن -دوة أل -دول -ي -ة رف -ي -ع -ة أŸسش -ت -وى ح-ول
أ’قتصشاد ألرقمي وترقية أ’بتكار ،حسشب
بيان Ÿصشالح ألوزير أأ’ول.
وجرى أللقاء بحضشور وزير أŸالية ،عبد
ألرحمان رأوية ،يضشيف ذأت أŸصشدر.

أŸصش -ر‘ وأل -ت -ج -اري وب -ك -ل م -ا ي -ت -ع -ل-ق Ãح-ي-ط
أأ’عمال ،مضشيفا أنه ” ‘ نفسس ألسشياق أ’نطÓق
‘ –ي Úألنصشوصس ألقانونية وألتنظيمية أŸتعلقة
بهذأ أÛال.
أما ألسشبب ألرأبع فÒجع حسشب ألوزير أأ’ول إأ¤
أهمية قضشايا ألششباب وألتكنولوجيا وأŸالية ألتي
تضش -ع -ه -ا ه -ذه أل -ن -دوة ‘ ق -لب م -ن -اقشش-ات-ه-ا ح-ول
أق-تصش-اد ج-دي-د Ÿن-ط-ق-ة شش-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا وألشش-رق
أأ’وسشط.
وتعد هذه ألرهانات من أهم أأ’ولويات بالنسشبة
للجزأئر ‘ معركتها من أجل ألتنمية أ’قتصشادية
وأ’جتماعية وبالتا‹ «من أŸهم بالنسشبة لنا أن
ن -ك-ون ع-ل-ى درأي-ة ب-اÈÿأت أل-ت-ي سش-ي-ت-م ع-رضش-ه-ا
خÓل أششغال ألندوة Ãا أن أأ’مر يتعلق بتلبية
حاجيات ألششباب ‘ ›ال ألششغل وألفرصس وكذأ
ألتطور ألتكنولوجي وأŸا‹ ومناخ أأ’عمال» يقول
أويحيى.
من جهة أخرى ،أكد أويحيى أن أ÷زأئر تقوم
بقيادة رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة بعمل
«جبار» إ’عادة ألبناء ألوطني عقب أŸأاسشاة ألوطنية
أأ’ليمة وما خلفته من آأثار رهيبة من خسشائر ‘
Óم Ó-ك أ’ق -تصش -ادي -ة
أأ’روأح أل- -بشش- -ري -ة ودم -ار ل  -أ
ألوطنية وكذأ ألتأاخر ‘ ألتنمية.
وب-ال-ف-ع-ل ي-ت-اب-ع أوي-ح-ي-ى «ب-ع-د أسش-ت-تباب ألسشلم
وŒسشيد أŸصشا◊ة ألوطنية “كنت أ÷زأئر من
سشد ألعجز بصشفة معتÈة ‘ ›ال ألتنمية ألبششرية
وأŸنششآات ألقاعدية وذلك بفضشل تعبئة موأرد مالية
عمومية هائلة».
غ Òأن -ه يضش -ي -ف أل -وزي -ر أأ’ول ت-ب-ق-ى –دي-ات
أ÷زأئ- -ر ك -بÒة ’ سش -ي -م -ا م -ن أج -ل أ’سش -ت -ج -اب -ة
◊اجيات ألسشاكنة ألتي تقدر بأازيد من  40مليون
نسشمة أك Ìمن  ٪60منهم ششباب.
ك- -م- -ا ق- -ال أوي- -ح- -ي -ى إأن أل -ك -ف -اءأت وأÈÿأت
أ÷زأئرية ألتي سشتششارك ‘ ﬂتلف ورششات هذه
ألندوة سشيغتنمون ألفرصس لكي يعرضشوأ Ãزيد من
ألدقة ألتجارب أ÷زأئرية ‘ ﬂتلف أÛا’ت
م- -ع- -رب- -ا ع- -ن ق- -ن -اع -ت -ه أن أŸم -ث -ل Úأ÷زأئ -ريÚ
سشيسشهرون كذلك على أ’سشتفادة من هذه أ÷لسشات
لكي يسشتلهموأ من ألتجارب ألقائمة ‘ بلدأن ششمال
إأفريقيا وألششرق أأ’وسشط أأ’خرى.
وأكد أويحيى أن أ◊كومة أ÷زأئرية سشتدرسس
ب-اه-ت-م-ام أل-ق-رأرأت وأل-ت-وصش-ي-ات أل-تي سشتنبثق عن
هذه ألندوة بغية أ’سشتفادة منها.

مزيدا من التطور والزدهار».
وأاضش-اف رئ-يسس ال-دول-ة« :ه-ذا وأاغ-ت-ن-م ه-ذه
لعرب لكم ›ددا عن “ام
السشانحة السشعيدة أ
اسشتعدادي Ÿواصشلة العمل معكم من أاجل تنويع
وت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات الصش-داق-ة وال-تعاون القائمة
ب Úا÷زائ -ر وب -ن -غ Ó-ديشس خ -دم -ة ل-ل-مصش-ل-ح-ة
اŸششÎكة لبلدينا وششعبينا الششقيق.»Ú

و‘ مدأخلته ع Èألفيديو Ãناسشبة ألندوة ألدولية
حول مسشاهمة أ’قتصشاد ألرقمي ‘ ‰و بلدأن ششمال
إأفريقيا وألششرق أأ’وسشط (مينا) ألتي تنظم يومي أإ’ثنÚ
وأل -ث Ó-ث -اء م -ن ق-ب-ل وزأرة أŸال-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع أل-ب-نك
أل -دو‹ وصش -ن -دوق أل-ن-ق-د أل-ع-رب-ي ،أع-ت Èرئ-يسس أل-ب-نك
ألدو‹ ألسشيد جيم يونغ كيم أن سشياسشات ألتششغيل لبلدأن
منطقة مينا يجب أن تعطي أأ’ولوية للششباب أ◊امل
Ÿششاريع تكنولوجية ومبتكرة.
وتوأجه هذه ألسشياسشات ،حسشب رئيسس ألبنك ألدو‹،
–دي إأيجاد عمل أ’زيد من  10مÓي Úششاب مسشتقرين
ب -ه -ذه أŸن -ط -ق -ة خ Ó-ل ألسش-ن-وأت أل-ق-ادم-ة ،دأع-ي-ا إأ¤
ÓنÎنت ول-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ÷دي-دة
أسش -ت-غÓ-ل أحسش-ن ل -أ

ÓعÓم وأ’تصشال لتكون «ﬁركات ‰و».
لإ
ومن جهته ،أششار نائب رئيسس ألبنك ألدو‹ Ÿنطقة
مينا ألسشيد حافظ غا ÂأŸششارك ‘ هذه ألندوة إأ ¤أنه
على عكسس نظرأئهم ‘ ألدول أŸتقدمة ألتي يعتÈ
ألبحث فيها عن عمل أمرأ هينا ،فإان ألششباب أ÷امعي
لبلدأن منطقة مينا Òﬂون ‘ أغلبيتهم ب Úألبطالة أو
ششغل مناصشب ششغل هششة أو ضشعيفة أأ’جر.
ول -ت -ج -اوز ه -ذه أل -ن -ق -ائصس ،أع-ت Èح-اف-ظ غ-ا Âأن
تشش -ج -ي -ع ألشش -ب -اب ع -ل -ى إأنشش -اء م -ؤوسشسش -ات ن -اشش -ئ-ة ‘
ق-ط-اع-ات ذأت صش-ل-ة ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أإ’عÓم وأ’تصشال
وكذأ أÿدمات من ششأانه –قيق ‰و وكذأ خلق فرصس
عمل.

ع - -ن ت- -ط- -ور أأ’وضش- -اع ب- -وسش- -ط
أوروبا.
و–ادث أل - -ط - -رف - -ان أيضش - -ا
خÓل هذأ أللقاء حول ألقضشايا
أŸت -ع -ل -ق -ة Ãك -اف -ح-ة أإ’ره-اب
وأل -ه -ج-رة غ Òألشش-رع-ي-ة ،ح-يث
ع - -رضس مسش - -اه - -ل أل - -ت - -ج- -رب- -ة
أ÷زأئ- - -ري- - -ة ‘ ه- - -ذأ أÛال،
م -ذك -رأ ب -ت-مسشك أ÷زأئ-ر ب-ق-ي-م
أŸصش- - - -ا◊ة وأ◊وأر أل - - -ل - - -ذأن
يشش -كÓ-ن ق-اع-دة ألÓ-ئ-ح-ة أل-ت-ي
بادرت بها أ÷زأئر على مسشتوى
م -ن-ظ-م-ة أأ’· أŸت-ح-دة وأل-ذي
يجعل من  16مايو من كل سشنة
يوما دوليا للتعايشس ‘ سشÓم.
ك -م -ا ذك -ر رئ-يسس أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
أ÷زأئ- -ري- -ة بـ»م -وق -ف أ÷زأئ -ر
ألثابت ألذي يدعم أ◊لول ألسشياسشية أŸبنية على
أ◊وأر ،دون أي ت- -دخ- -ل أج- -ن- -ب- -ي ‘ إأط- -ار أحÎأم
خيارأت ألششعوب وسشيادة و وحدة ألدول» .ووقع
مسش-اه-ل ووزي-رة أل-ث-ق-اف-ة أل-ك-روأت-ي-ة ،ن-ي-نا أوبلوجن
كورزيناك ‘ ،ختام هذأ أللقاء على أتفاق تعاون ‘
أÛال ألثقا‘ .كما نششط ألوزيرأن ندوة صشحفية
جددأ خÓلها «رغبتهما أŸششÎكة» ‘ إأعطاء «دفع
ج -دي -د» ل -ل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي وأل-تشش-اور وأ◊وأر ح-ول
ألقضشايا ألدولية ذأت أ’هتمام أŸششÎك.

...و ُيسصتقبل بزغرب من قبل
الوزير األول الكرواتي
أسش -ت -ق -ب-ل وزي-ر ألشش-وؤون أÿارج-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسشاهل ،أمسس أ’ثن ،Úبزغرب ‘ ،إأطار ألزيارة
ألرسشمية ألتي يقوم بها إأ ¤هذأ ألبلد من قبل ألوزير
أأ’ول ÷مهورية كروأتيا أندرأي بÓنكوفيتشس .وقد
“حورت أÙادثات خاصشة حول ألعÓقات ألثنائية
وآأفاق تطويرها سشيما ‘ أÛال أ’قتصشادي .وأكد
أ÷ان -ب-ان ‘ ه-ذأ ألصش-دد ع-ل-ى “سش-ك-ه-م-ا ب-ت-ع-زي-ز
ألتعاون أ÷زأئري ألكروأتي سشيما ع Èتوجيه هذأ
أل -ت -ع -اون ن -ح-و ›ا’ت وأع-دة ع-ل-ى غ-رأر أل-ط-اق-ة
وألسشياحة وألفÓحة وألصشناعة.
ك -م -ا ” أل -ت -ط -رق خ Ó-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء إأ ¤أنشش-اء
منتدى أعمال جزأئري كروأتي من أجل مرأفقة
رج -ال أع -م -ال أل -ب -ل -دي -ن وذلك م -ن أج -ل ت -ك -ث -ي -ف
أŸب- -اد’ت أ’ق -تصش -ادي -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن .وسش -م -حت
أÙادثات كذلك لك Óأ÷انب Úبالتطرق للمسشائل
ذأت أل -ط -اب -ع أإ’ق -ل -ي -م-ي وأل-دو‹ سش-ي-م-ا م-ك-اف-ح-ة
ألتطرف وأإ’رهاب وأ÷رÁة أŸنظمة وألهجرة غÒ
ألشش -رع -ي -ة .ك -م -ا “ح -ور أل -ل -ق-اء ح-ول ت-رق-ي-ة ق-ي-م
أŸصشا◊ة وألتعايشس ’ سشيما على ضشوء أŸبادرة
أ÷زأئ -ري -ة ع -ل -ى مسش -ت-وى أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة لÓ-أ·
أŸتحدة ألتي سشمحت باŸصشادقة على ’ئحة تعلن
يوم  16مايو يوما عاŸيا للتعايشس ‘ سشÓم.

...و ُيسصتقبل بزغرب من قبل
رئيسش الŸÈان الكرواتي
أسش -ت -ق -ب-ل وزي-ر ألشش-وؤون أÿارج-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسشاهل ،أمسس أ’ثن ،Úبزغرب ‘ ،إأطار زيارته
أل -رسش -م -ي -ة إأ ¤ك -روأت -ي -ا ،م -ن ق-ب-ل رئ-يسس ألŸÈان
أل - -ك - -روأت - -ي غ - -وردأن ي- -ان- -دروك- -وف- -ي- -تشس .ودأرت
أÙادثات أسشاسشا حول تعزيز ألعÓقات ألثنائية مع
ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أل -ت -ع -اون ألŸÈا .Êوأب-رز ألسش-ي-دأن
مسش -اه -ل وي -ان -دروك -وف -ي -تشس أŸسش -اه -م -ة أل -ق -ي -م-ة
ل-ل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ألŸÈان-ي-ة ‘ ت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ات بÚ
أ÷زأئ - -ر وك - -روأت - -ي - -ا مششÒي - -ن إأ ¤أن أŸب - -اد’ت
ألŸÈانية و›موعة ألصشدأقة ألتي أنششئت ‘ 2015
م -ن شش -أان -ه -ا ت -ع -زي -ز أل -ع Ó-ق -ات أل -ث-ن-ائ-ي-ة وأوأصش-ر
ألصشدأقة ب Úألششعب Úأ÷زأئري وألكروأتي .كما ”
ألتأاكيد خÓل أللقاء على تطوير ألتعاون أ’قتصشادي
ب Úألبلدين ’سشيما على ضشوء إأنششاء منتدى أعمال
سش -ي -ج -م-ع رج-ال أع-م-ال أل-ب-ل-دي-ن .م-ن ج-ه-ة أخ-رى
ت -ط -رق ألسش -ي -دأن مسش -اه -ل وي -ان -دروك -وف -ي -تشس إأ¤
ألقضشايا أإ’قليمية وألدولية ذأت أ’هتمام أŸششÎك
’سش -ي -م-ا أأ’زم-ات وأل-ن-زأع-ات وأل-ه-ج-رة وم-ك-اف-ح-ة
أإ’رهاب وأ÷رÁة أŸنظمة وألقضشاء على ألتطرف
فضش Óعن مسشائل ذأت صشلة Ãوضشوع ألعيشس معا ‘
سشÓم.
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Óطباء العام Úلتدعيم قطاعه حسسبÓوي من ميلة :
كشسف عن تكوين متخصسصس ل أ

التلقيح مكن من احتواء داء البوحمرون

كشسف ،نهار أامسس ،وزير الصسحة والسسكان
ﬂت- -ار حسس- -ب Ó-وي ،م -ن م -ي -ل -ة ،أان وزارت -ه
“ك -نت م -ن اح -ت -واء داء ال -ب -وح -م -رون ع -ن
طريق التلقيح وا◊د من النتشسار السسريع
الذي عرفه هذا الداء ،مؤوكدا أانه ” اتخاذ
لجراءات الÓزمة بسسرعة وهو ما أادى
كل ا إ
إا ¤ال -قضس -اء ع -ل -ى نشس -اط ه -دا ال-داء وع-دم
–وله إا ¤وباء .

ميلة ﬁ:مد بوسشبتة
وق - - -ال حسس - - -ب - - -لوي إإن أإسس - - -ب - - -اب إن - - -تشس- - -ار
إلبوحمرون تعود إإ ¤ضسعف إلتغطية بالتلقيح وعدم
إسستجابة إŸوإطن Úإإ ¤ندإء مصسالح إلوزإرة بتلقيح
إألطفال ،مؤوكدإ أإن  265أإلف طفل ” تلقيحهم
خ -لل إل -فÎة إألخÒة وه -و م -ؤوشس -ر إإي -ج-اب-ي ع-ل-ى
إلسس Òإ÷يد ‘ عملية مكافحة إلدإء.
وزي - -ر إلصس - -ح - -ة وخ - -لل زي - -ارت - -ه رك- -ز ك- -ثÒإ
على إلعناية بفئة إألطباء إلعام ،Úحيث عني كثÒإ
ب- -ا◊ديث م- -ع- -ه- -م وإلسس- -ت -م -اع إإ ¤إنشس -غ -الت -ه -م

وط - - -م - - -أان - - -ت- - -ه- - -م ‘ ،رسس- - -ال- - -ة
وإضس- -ح- -ة ت- -ؤوك -د ن -ي -ة إل -وزي -ر ‘
إح - - -ت - - -وإء مشس - - -ك - - -ل إألط - - -ب- - -اء
إألخصس - -ائ - -ي Úوإل- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن
آإث- -ار ح -رك -ات -ه -م إلح -ت -ج -اج -ي -ة
مسس- -ت- -ق -ب -ل ،م -ن خ -لل ت -ك -وي -ن
إألطباء إلعام Úومنحهم شسهادة
إل-درإسس-ات إŸت-خصسصس-ة ل-ي-قوموإ
ب -ب -عضس إل -ع-م-ل-ي-ات إ÷رإح-ي-ة ‘
ﬂت-ل-ف إل-ت-خصسصس-ات ،ك-ح-ل م-ن
إ◊لول إلتي تهدف إإ ¤موإجهة
إألخصسائي Úوإلعمل على ضسمان
إسستقرإر إلقطاع.
‘ سسياق آإخر رفضس حسسبلوي إلتعليق على
قضس - - -ي - - -ة م - - -ق - - -اط - - -ع- - -ة إألط- - -ب- - -اء إŸق- - -ي- - -مÚ
ل -لم -ت -ح -ان-ات ق-ائ-ل »:إإن-ه-ا م-ن إخ-تصس-اصس وزإرة
إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ع-ا‹ وإل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ،إل-ذي ق-ال إإن
إلصس- -لح- -ي- -ات ت -رج -ع إإل -ي -ه -ا لت -خ -اذ إإلج -رإءإت
إلقانونية».
و‘ رده عن سسؤوإل يتعلق بالنقصس إ◊اد ‘

أإخصسائيي إلتخدير ،قال إلوزير
إإن مشسكل نقصس أإطباء إلتخدير
وط- -ن- -ي وإل- -وزإرة ت- -ع- -م- -ل ع -ل -ى
م - -ع - -ا÷ة إل - -ن - -قصس م- -ن خ- -لل
إل -ت-ك-وي-ن  ،..وب-خصس-وصس ت-ك-وي-ن
إألطباء إلعام Úأإوضسح حسسبلوي
أإن مصسا◊ه تو‹ أإهمية قصسوى
ل -ه-ذإ إŸل-ف ل-ت-ك-ون ل-ه-ذه إل-ف-ئ-ة
إل -ق -درة ع -ل-ى إل-ت-ح-ك-م ‘ ب-عضس
إŸم -ارسس -ات إل -ط -ب -ي -ة وت -غ-ط-ي-ة
إلنقصس إŸسسجل ‘ إلكث Òمن
إلتخصسصسات.
لشس - - -ارة ف - - -إان إل - - -وزي - - -ر
ل - - - -إ
ﬂتار حسسبلوي قد شسرع أإمسس ‘ زيارة عمل إإ¤
ولية ميلة قادته إإ ¤أإربع مؤوسسسسات إسستشسفائية
ب-دءإ Ãسس-تشس-ف-ى ه-وإري ب-وم-دي-ن بشس-ل-غ-وم إل-ع-يد،
وإإلخوة مدإحي بفرجيوة وإإلخوة طوبال وإإلخوة
م- -غ- -لوي Ãي- -ل- -ة ووضس -ع إ◊ج -ر إألسس -اسس إل‚از
مدرسسة إلشسبه إلطبي إألو ¤من نوعها على مسستوى
ولية ميلة.

Óطباء اŸقيمÚ
بخصسوصس اÿدمة اŸدنية ل أ

اللجنة القطاعية اŸشسÎكة تقÎح تعديل اŸدة
اقÎحت ال - -ل - -ج - -ن - -ة ال - -ق - -ط - -اع - -ي - -ة
اŸشسÎكة ،التي وضسعتها وزارة الصسحة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ع-ل-ى
‡ث -ل -ي اŸق -ي -م ‘ Úال -ع -ل -وم ال -ط -ب -ي -ة،
لسساسسية
ال-ذي-ن ي-ت-م-ث-ل أاحد مطالبهم ا أ
‘ إال-غ-اء اÿدم-ة اŸدن-ي-ة ،ت-ع-دي-ل م-دة
ه-ذه اÿدم-ة واŸن-ط-ق-ة حسس-ب-م-ا ورد ‘
وثيقة للوزارة نشسرت أامسس.

وأإوضسحت إلوثيقة إلتي تضسمنت أإجوبة إللجنة
إلقطاعية إŸشسÎكة على جميع مطالب إألطباء
إŸقيم ÚإŸضسرب Úأإن تعديل مدة إÿدمة إŸدنية
وت -غ -ي Òق -ائ -م -ة إل -ت -خصسصس-ات إŸع-ن-ي-ة ب-اÿدم-ة
إŸدنية تشسكل «إإلجرإءإت إلتحفيزية إألو‘ ¤
هذإ إإلطار وإلتي سستفضسي آإجل و‘ إŸسستقبل
إلقريب إإ ¤زوإل إÿدمة إŸدنية مثلما هو إلشسأان
بالنسسبة للتخصسصسات غ ÒإŸعنية بها».
وبعد تذك‡ Òثلي إألطباء إŸقيم Úأإن إألمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-إال-زإم أإق-ره إإج-رإء تشس-ري-ع-ي ب-ه-دف ت-وزيع
إل-ط-اق-ات إل-بشس-ري-ة إŸؤوه-ل-ة ع ÈإلÎإب إل-وط-ن-ي،
ضسمن مسسعى تضسامن وطني ،إعت Èأإعضساء إللجنة
أإنه «حان إلوقت Ÿرإجعة إلصسيغة إ◊الية للخدمة
إŸدنية ÷علها ناجعة ومسستقطبة أإك.»Ì
وب-خصس-وصس إل-ل-ج-ن-ة إل-وط-ن-ية للتعي ÚوإŸتابعة
وإل-ط-ع-ن ل-ل-خ-دم-ة إŸدن-ي-ة ،أإب-ق-ى أإعضس-اء إل-ل-ج-نة
إل-ق-ط-اع-ي-ة ،ط-ب-ق-ا ل-لمرسسوم  112/13إ- -Ÿؤورخ ‘
18م -ارسس  ،2013ع -ل -ى م -ب -دأإ مشس-ارك-ة ‡ث-ل ()01
منتخب من طرف إŸقيم ‘ Úأإشسغال إجتماعات
إل -ل -ج -ن -ة إل -وط -ن -ي -ة .و‘ ه-ذإ إلصس-دد ،ط-ل-ب-وإ م-ن
إŸقيم Úإنتخاب ‡ثل ونائب عنهم.
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس إŸط- -لب إŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ت- -ع -يÚ
إıتصس Úوف -ق ›م-وع-ات ﬂتصس Úم-ت-ج-انسس-ة،
فإان إللجنة «وإفقت كليا على هذإ إŸسسعى إلذي
يدعم مهام إللجنة إلوطنية» ،معتÈة أإن «إإنشساء
مسس -تشس-ف-ى م-رج-ع-ي م-زود Ãصس-ال-ح ت-ق-ن-ي-ة ك-ام-ل-ة
وإل -طب ع -ن ب -ع -د وإل -ت -وأإم -ة ه -ي ك -ل -ه -ا إإج-رإءإت

ووسسائل تعزز هذه إلسسÎإتيجية».
وفيما يتعلق بالسسكن ،إعتمدت إللجنة «مبدإأ
لزوم توف Òسسكن ›هز لئق قبل أإي قرإر تعيÚ
لطباء إıتصس ‘ Úإإطار إÿدمة إŸدنية».
ل أ
وبالنظر إإ ¤إلطابع إإللزإمي للخدمة إŸدنية
وقصس -د ت -ف -ادي ك -ل إŸشس-اك-ل إŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ت-وفÒ
إلفوري وتأاج ÒإŸؤوسسسسة للمسسكن أإوصست إللجنة
بأانه «من إألجدر تخصسيصس منحة إإيجار شسهرية».
وفيما يتعلق باŸطلب إÿاصس بالتجمع إلعائلي،
ذكر أإعضساء إللجنة أإن هذإ إإلجرإء مطبق بالنسسبة
لزوإج إألطباء إŸعين ‘ Úإإطار إÿدمة إŸدنية
ل أ
وطالبوإ بـ «إإلبقاء على هذإ إŸطلب وتدعيمه».
وب-خصس-وصس إل-ع-ط-ل-ة إلسس-ن-وي-ة وع-ط-ل-ة إألمومة
وإلعطلة إŸرضسية وغÒها «أإكد أإعضساء إللجنة حق
إألط- -ب- -اء إıتصس ÚإŸع- -ي- -ن ‘ Úإإط- -ار إÿدم -ة
إŸدنية ‘ جميع إإلجرإءإت إŸتعلقة بوضسعيات
إلنشساط إŸتضسمنة ‘ إألمر رقم  03/06إŸتعلق
بالقانون إلعام للوظيف إلعمومي».
وعن إŸطلب إŸتعلق بالتقدم ‘ إلدرجات،
أإشسارت إللجنة إإ ¤إلتكفل بهذه إلنقطة ‘ إإطار
إألم -ر رق -م  ‘ 03/06ح Úأإن ع- -لوة إألق -دم -ي -ة
م-ق-ررة ب-اŸرإسس-ي-م إÙددة ل-لم-ت-ي-ازإت إÿاصسة
إŸمنوحة للمسستخدم ÚإŸؤوهل Úللدولة إلعاملÚ
با÷نوب.
وب -خصس-وصس إŸن-ح إل-ف-وري لشس-ه-ادة إل-درإسس-ات
إل- -ط -ب -ي -ة إŸت -خصسصس -ة ،ذ ّك -ر أإعضس -اء إل -ل -ج -ن -ة أإن
إŸرسسوم رقم  215/71ينصس على تسسليم شسهادة
‚اح م -ؤوق -ت -ة تسس -م -ح ل -ل -م -م -ارسس ÚإŸت-خصسصسÚ
بالعمل ع Èكافة إلÎإب إلوطني ‘ إلقطاع إلعام
وكذإ إلقطاع إÿاصس على حد سسوإء.
ومن جهة أإخرى «يتاح لكل حائز على شسهادة
إل -درإسس -ات إل -ط -ب-ي-ة إŸت-خصسصس-ة إإج-رإء مسس-اب-ق-ة
أإسستاذ مسساعد حتى أإثناء فÎة إÿدمة إŸدنية».
و‘ ردهم على إŸطلب إŸتعلق بنشساط مربح
إلتعاقد ،ذّكر أإعضساء إللجنة باألحكام إلتنظيمية
إلتي تضسبط هذإ إلنشساط وإلتي تعطي هذإ إ◊ق

لطباء إŸمارسس ÚإŸتخصسصس.Ú
ل أ
غ Òأإنهم أإبدوإ «–فظات فيما يتعلق بإامكانية
توقيع عقود وإتفاقيات ب ÚإŸمارسس Úوكيانات
أإخرى عمومية أإو خاصسة إلذي يبقى غ Òمتناسسب
مع وضسع إŸوظف» .من جهة أإخرى ،أإعرب أإعضساء
إل -ل -ج -ن -ة ع -ن «م -وإف -ق -ت-ه-م إل-ك-ام-ل-ة ع-ل-ى م-ط-لب
إŸق -ي -م Úب -خصس -وصس إل -دف -ع إلسس -ري -ع وإŸن-ت-ظ-م
ألج -وره -م إل -ذي ي-ع-د ح-ق-ا» ،م-ذك-ري-ن ب-خصس-وصس
ت- -ذإك- -ر إلسس- -ف -ر وغÒه -ا م -ن سس -ن -دإت إل -ن -ق -ل أإن
إŸم -ارسس ÚإŸت -خصسصس Úيسس -ت -ف -ي -دون م -ن ن-فسس
إ◊قوق إŸقررة لباقي موظفي إلدولة» ،مشسÒين
إإ ¤أإنه ” إلتطرق إإ« ¤إإمكانية إإعدإد إتفاقيات
متعلقة بالنقل ‘ إإطار إÿدمات إلجتماعية».
وبخصسوصس منحة إلتنصسيب ،ذكر أإعضساء إللجنة
أإن إلوزير إألول أإعطى موإفقته على إإقرإر منحة
تنصسيب جديدة سستتكفل بها إ÷ماعات إÙلية
ع Èكامل إلÎإب إلوطني ومن إŸرتقب أإن يحدد
م -ب-ل-غ ه-ذه إŸن-ح-ة إ÷دي-دة وك-ي-ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا
بنصسوصس تنظيمية.
وبخصسوصس إلÎقية ‘ إلرتبة مباشسرة بعد إإنهاء
مرحلة إÿدمة إŸدنية ،إعتÈت إللجنة أإن هذإ
إلقÎإح «مناف ألحكام إلقانون إألسساسسي إÿاصس
ب -اŸم -ارسس ÚإŸت -خصسصس Úل -لصس -ح-ة إل-ع-م-وم-ي-ة»،
مشسÒة إإ ¤أإن مرإجعة إلنظام إلتعويضسي «غ Òوإرد
ب- -ع- -د ‘ ج- -دول أإع -م -ال إ◊ك -وم -ة» وأإن إل -ن -ظ -ام
إل -ت -ع -ويضس -ي ل -ل -م -م -ارسس ÚإŸت -خصسصس Úل -لصس-ح-ة
إل -ع -م -وم -ي -ة سس -ت -ت-م درإسس-ت-ه ع-ل-ى غ-رإر إألسس-لك
إألخرى ح Úيعاد فتح هذإ إŸلف».
وبخصسوصس إÿدمة إلعسسكرية ،أإكدت إللجنة أإن
هذه إŸسسأالة «من إلختصساصسات إ◊صسرية لوزإرة
إلدفاع إلوطني».
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãرإج -ع -ة إل-ق-ان-ون إألسس-اسس-ي
للمقيم ‘ Úإلعلوم إلطبية ،أإشسارت إللجنة إإ ¤أإن
هذه إŸرإجعة «سستتم عند فتح إŸلف من طرف
إ◊ك- -وم- -ة ع -ل -ى غ -رإر ›م -ل إألسس -لك إألخ -رى
للصسحة».

ل‚اح موسسم الصسطياف اŸقبل
حول التداب ÒاŸتخذة إ

مرموري يتباحث مع ‡ثلي نقابات و فدراليات وكا’ت السسياحة
أاجرى وزير السسياحة والصسناعة التقليدية حسسن
مرموري ،مباحثات مع ‡ثل Úعن نقابات وفدراليات
لسسفار والفندقة تناولت أاسساسسا
وكالت السسياحة وا أ
ال-ت-داب ÒاŸت-خ-ذة قصس-د إا‚اح م-وسس-م اصس-ط-ي-اف سس-ن-ة
 2018كما أاكده ،أامسس ،بيان من الوزارة.

وأإوضسح ذإت إلبيان أإنه ” خلل هذإ إللقاء إلذي يندرج ‘
إإطار موإصسلة إللقاءإت إلتي أإقرتها إلوزإرة إلوصسية للتشساور مع
إلشسركاء إلجتماعي ÚوإŸتعامل Úوإلفاعل« Úإلتطرق وبإاسسهاب
إإ ¤إ÷وإنب إŸتعلقة بالتدإب ÒإŸتخذة من قبل قطاع إلسسياحة
قصسد إإ‚اح موسسم إصسطياف هذه إلسسنة» .
وتتعلق هذه إإلجرإءإت أإسساسسا بوجوب «دعم إلÎويج للعرضس
إلوطني إلسسياحي وإلتعريف بالقدرإت إŸتوفرة وإلعمل معا من

أإجل رفع مسستوى إÿدمات على مسستوى إŸؤوسسسسات إلفندقية
وإلسسياحية «.
كما ” أإيضسا مناقشسة إإمكانية «–سس ÚإŸتعامل ÚإلسسياحيÚ
لط-ف-ال إŸصس-ط-افÚ
‘ ت -ن -ظ -ي -م نشس-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة م-وج-ه-ة ل -أ
وإŸشساركة إإ ¤جانب إلوزإرة إلوصسية ‘ إıطط إإلعلمي
إŸسسطر للÎويج وإلتحسسيسس ع Èوسسائل إإلعلم إŸكتوبة و
إلسس -م -ع -ي -ة إل -بصس -ري-ة وشس-ب-ك-ات إل-ت-وإصس-ل إلج-ت-م-اع-ي وإŸوإق-ع
إإللكÎونية إإلعلمية للعرضس إلوطني إلسسياحي».
وباŸناسسبة ع‡ Èثلو نقابات وفيدرإليات وكالت إلسسياحة
وإألسس -ف -ار وإل -ف-ن-دق-ة ع-ن «إرت-ي-اح-ه-م ل-ه-ذه إŸب-ادرة إل-تشس-اوري-ة
«م- -ث- -م -ن Úب -ذلك إإلج -رإءإت إŸت -خ -ذة م -ن أإج -ل إإ‚اح م -وسس -م
إلصسطياف إŸقبل.

حالت التنا‘ فيما يتعلق بالوظائف العليا ‘ الدولة

الهيئة الوطنية Ÿكافحة الفسساد تذكر بالتزام التصسريح الكتابي

ّذك-رت ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن الفسساد
لشسخاصس ‡ن شسغلوا مناصسب
ومكافحته ،أامسس ،ا أ
تأاط Òأاو وظائف عليا ‘ الدولة واŸوجودين ‘
ح -الت ت -ن -ا‘ Œاه آاخ -ر ه -ي -ئ-ة مسس-ت-خ-دم-ة ل-ه-م
بالتزاماتهم فيما يخصس التصسريح الكتابي اŸتعلق
Ãمارسسة نشساطات معينة عقب انتهاء مهامهم.
ف -ف -ي إإط -ار ت -ن -ف -ي -ذ إلÈن -ام -ج إل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي-ن
وإلتحسسيسس ضسد إلفسساد ،وقصسد «تفعيل إآلليات إŸتعلقة
بالوقاية من هذه إلظاهرة ومكافحتها» ،عادت إلهيئة
إلوطنية للوقاية من إلفسساد ومكافحته لتذك ÒإŸعنيÚ
إلذين شسغلوإ مناصسب تأاط Òأإو وظائف عليا ‘ إلدولة،
بالتزإماتهم فيما يخصس إلتصسريح إلكتابي لدى إلهيئة
إŸذكورة وحسسب إ◊الة ،لدى آإخر هيئة مسستخدمة أإو
إلسسلطة إŸكلفة بالوظيفة إلعمومية وذلك طبقا ألحكام

إلقانون إŸتعلق بحالت إلتنا‘ وإللتزإمات إÿاصسة
ببعضس إŸناصسب وإلوظائف .وتتعلق هذه إŸناصسب -
مثلما أإوضسحه إلبيان -بـ»إلهيئات وإإلدإرإت إلعمومية و
إŸؤوسسسس - -ات إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وإŸؤوسسسس- -ات إل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
إلقتصساديةÃ ،ا فيها إلشسركات إıتلطة إلتي –وز
فيها إلدولة على  50باŸائة على إألقل من رأإسس إŸال
وكذإ على مسستوى سسلطات إلضسبط أإو كل هيئة عمومية
أإخ- -رى ‡اث- -ل- -ة ت- -ت -و ¤م -ه -ام إلضس -ب -ط أإو إŸرإق -ب -ة أإو
لشس-ارة ،ي-رم-ي إل-ق-ان-ون إŸت-ع-ل-ق بحالت
إل-ت-ح-ك-ي-م» .ل -إ
إلتنا‘ وإللتزإمات إÿاصسة ببعضس إŸناصسب وإلوظائف
إإ« ¤ت -وع -ي -ة إألع-وإن إل-ع-م-وم-ي Úل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن إألدإء
إلصسحيح وإلنزيه وإلسسليم لوظائفهم» ،حيث “نع إلقوإنÚ
إلسسارية «شساغلي إŸناصسب وإلوظائف إŸذكورة أإعله،
عند نهاية مهمتهم ،من ‡ارسسةŸ ،دة سسنت ،Úنشساطا

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

إسستشساريا أإو نشساطا مهنيا أإيا كانت طبيعته أإو من أإن
ت- -ك- -ون ل- -ه- -م مصس- -ال- -ح م -ب -اشس -رة أإو غ Òم -ب -اشس -رة ل -دى
إŸؤوسسسسات أإو إلهيئات إلتي سسبق لهم وأإن تولوإ مرإقبتها
أإو إإلشسرإف عليها أإو أإبرموإ صسفقة معها أإو أإصسدروإ رأإيا
بغية عقد صسفقة معها أإو لدى مؤوسسسسة أإو هيئة أإخرى
تعمل ‘ نفسس إلنشساط».
كما يشسدد ذإت إلنصس على أإنه وبعد إنقضساء إلسسنتÚ
«ي- -جب أإن ت- -ك- -ون ‡ارسس- -ة أإي نشس- -اط م -ذك -ور أإع -له،
موضسوع تصسريح كتابي من طرف إŸعني ‘ أإجل شسهر
وإحد إبتدإء من تاريخ بدإية ‡ارسسة إلنشساط وهذإ
Ÿدة ثلث سسنوإت» ،تضسيف إلهيئة ‘ بيانها منبهة إإ¤
لحكام سسابقة إلذكر أإعله ،تعرضس
أإن «أإي ﬂالفة ل أ
صس -اح -ب -ه -ا ل -ل -ع -ق -وب-ات إŸنصس-وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ إل-تشس-ري-ع
إŸعمول به».

إلعدد
17603

04

لمة
أاكد أان كتابة التاريخ سستكون دون طابوهات ول قيود مع احÎام ثوابت ا أ

زيتو Êمن بشسار :تاريخ الكفاح السسياسسي والعسسكري للشسعب إارث مشسÎك ب Úا÷زائريÚ

أإك -د وزي -ر إÛاه -دي-ن ط-يب
زيتو ،Êأإمسس إلثن ،Úببشسار ،أإن
ت - -اري - -خ إل - -ك - -ف - -اح إلسس - -ي - -اسس- -ي
وإلعسسكري للشسعب ضسد إلحتلل
إل-ف-رنسس-ي يشس-ك-ل «إإرث-ا مشسÎك-ا»
لكل إ÷زإئري .Úوأإوضسح زيتوÊ
خ -لل ت -نشس -ي -ط -ه حصس -ة خ -اصس-ة
م - -ب - -اشس - -رة ع - -ل - -ى أإم- -وإج إلأثÒ
لذإعة إلوطنية ‘‘أإن إلتضسحيات
ل إ
إ÷سسام إلتي قدمها إ÷زإئريون
خ- -لل  132سس -ن-ة م-ن إلح-ت-لل
إلفرنسسي لبلدنا كانت ورإء صسنع
تاريخنا إÛيد إلذي يشسكل إإرثا
مشسÎكا ب Úإ÷زإئري .‘‘Úوأإشسار وزير إÛاهدين
‘‘أإن كتابة إلتاريخ سستكون دون طابوهات ول قيود
لمة‘‘ ،مضسيفا أإن ‘‘›ال
ولكن باحÎإم ثوإبت إ أ
لسسهام ‘
إلكتابة مفتوح لكل شسخصس يرغب با إ
إإب- -رإز إإح- -دى أإه- -م وأإك Èإل- -ث- -ورإت إلسس- -ي- -اسس -ي -ة
وإل -عسس -ك -ري-ة إ◊دي-ث-ة‘‘ .وأإردف إل-وزي-ر ق-ائ-ل إإن
‘‘أإب- -وإب وزإرة إÛاه -دي -ن وﬂت -ل -ف إŸت -اح -ف
وإل-ه-ي-اك-ل إل-ث-ق-اف-ي-ة وإل-ع-ل-م-ي-ة تبقى مفتوحة وإإن
أإرشس -ي -ف إıط -وط أإو إŸسس -ج -ل سس-ي-وضس-ع –ت
تصسرف أإي باحث يرغب ‘ كتابة تاريخ أإي مرحلة
من إلكفاح إلسسياسسي وإلعسسكري للبلدة خاصسة

ث- - -ورة إل - -ف - -ا— ن - -وف - -م1954 È
إÛيدة .وقد قام زيتو Êإلذي
ك- - -ان م- - -رف- - -وق - -ا ب - -وف - -د م - -ن
إلشس- - -خصس - -ي - -ات إلسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
وإل-عسس-ك-ري-ة ل-ل-ولي-ة إل-تاريخية
إÿامسس - -ة Ãن - -اسس - -ب - -ة إإح- -ي- -اء
إل-ذك-رى  58لسس-تشس-هاد إلعقيد
ل- -ط -ف -ي إل -ذي سس -ق -ط بسس -اح -ة
إلشس-رف رف-ق-ة إلشس-ه-دإء إل-رإئ-د
فرإج وأإحمد برإيك وشسيخ زإوي
‘  27مارسس  1960بجبل بشسار
(ق -ام) ب -ت -دشس ÚإŸق -ر إ÷دي-د
للمديرية إÙلية لقطاع إلصسيد
إلبحري .وسسيسسمح هذإ إلهيكل إلذي أإ‚ز وجهز
Ãبلغ يقدر بـ  90مليون دج بتحسس Úظروف عمل
مسستخدمي إلقطاع .كما أإشسرف وزير إÛاهدين
على إإعطاء إإشسارة إنطلق فنتازيا وسسباق إÿيول
لب -ل إل -ذي ن -ظ-م ج-ن-وب م-دي-ن-ة بشس-ار م-درج-ة
وإ إ
ضسمن إإحياء ذكرى معركة جبل بشسار .وسسيشسرف
وزي- -ر إÛاه -دي -ن ع -ل -ى إلح -ت -ف -الت إıل -دة
للذكرى  58لسستشسهاد إلعقيد لطفي بالÎحم على
أإروإح إلشسهدإء Ãوقع معركة جبل بشساري رفقة
عدد من إŸدعوين وإÛتمع إŸد Êوعائلت
إلشسهدإء.

أاكد أانه سسيتم تطبيق القانون على أاصسحابها ،عيسسى:

الدولة سستتو« ¤مواجهة اأ’فكار الطائفية التي –اول تقسسيم اÛتمع»

أاك - - -د وزي - - -ر الشس- - -ؤوون
لوقاف ﬁمد
الدينية وا أ
ع-يسس-ى ،أامسس ،ب-غ-ل-ي-زان،
أان «ال - -دول - -ة سس - -ت - -ت- -و¤
لفكار النحلية
مواجهة ا أ
وال -ط-ائ-ف-ي-ة ال-ت-ي –اول
تقسسيم اÛتمع بعيدا عن
ان - - -ت - - -م - - -ائ- - -ه ل- - -لسس- - -ن- - -ة
وا÷ماعة».

وذك -ر إل -وزي -ر ل -دى إإشس -رإف -ه
ع -ل -ى إف -ت -ت -اح أإشس -غ-ال إŸل-ت-ق-ى
إلدو‹ إلسسادسس حول إلتصسوف
إŸوسس- -وم بـ «إلÎب -ي -ة إل -روح -ي -ة
ودورها ‘ تعزيز إلسسلم» أإن «مدرسسة كان يعتقد
لمة أإعلنت منذ
لسسلف إ أ
أإنها تريد أإن تنتمي أ
أإيام عن فكر إإقصسائي تختزل من خلله إلنتماء
للسسنة وإ÷ماعة ‘ ›موعتها فقط ﬂرجة
لم - -ة م - -ن دإئ - -رة إلن- -ت- -م- -اء ل- -لسس- -ن- -ة
أإغ - -لب إ أ
وإ÷ماعة».
وأإضس -اف ﬁم -د ع-يسس-ى أإن «إل-دول-ة سس-ت-ت-و¤
لفكار إŸنحرفة وسسيتم تطبيق
موإجهة هذه إ أ
إلقانون على أإصسحابها ولن يتم إلتغافل عن هذه
إŸمارسسات مثلما كان يجري ‘ إلسسابق حتى ل
ت- -ت- -غ- -ل -غ -ل ‘ ع -ق -ول أإب -ن -ائ -ن -ا و‘ م -دإرسس -ه -م
ومسساجدهم وجامعاتهم وحتى ل تكون سسببا من
جديد ‘ إإرإقة دماء إ÷زإئري.»Ú
وق -ال إل -وزي -ر إإن -ه «م -ط -ل -وب م -ن إŸسس-اج-د
وإلزوإيا وإŸدإرسس إلقرآإنية إلعمل على تعزيز
إلسسلم إلذي إسستقر ‘ إ÷زإئر بعد سسنوإت من
لمن
لرهاب بفضسل تضسحيات قوإت إ أ
إلعنف وإ إ
وإŸوإطن Úوبفضسل سسياسسة إŸصسا◊ة إلوطنية
إل -ت -ي إع-ت-م-ده-ا رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ع Èم-ي-ث-اق
إلسسلم وإŸصسا◊ة إلوطنية من خلل زرع إÙبة
للفة ب Úأإفرإد إÛتمع ورفضس إلتصسنيف
وإ أ
لقصس- -اء ك- -م- -ن- -ه- -ج دخ- -ي- -ل ع- -ل- -ى إÛت- -م- -ع
وإ إ
إ÷زإئري».
وأإب -رز ع -يسس -ى أإن «دور إلÎب -ي -ة إل -روح-ي-ة ‘
تعزيز إلسسلم وﬁاربة إلعنف وإلتطرف متوإصسل
لسسلم من خلل رفضس إلدعوإت
منذ فجر إ إ
لقصساء عند ظهور إŸعتزلة و
لو ¤للتكف Òوإ إ
إ أ

ظ -ه-ور م-ن-ط-ق ت-ك-ف Òم-رت-كب
صس -غ-ائ-ر إل-ذن-وب وت-وإصس-ل م-ع
ظ-ه-ور ظ-اه-رة إل-تشس-ي-ع وتكفÒ
لسساءة إإليهم
بقية إÛتمع وإ إ
وب -ي -ن -ه -م صس-ح-اب-ة رسس-ول إل-ل-ه
وزوجاته».
وأإضس - - - - -اف إل - - - - -وزي- - - - -ر أإن
«إ÷زإئ- - -ري Úي- - -ف- - -ت- - -خ- - -رون
ب- -الن- -ت- -م- -اء إإ ¤أإه- -ل إلسس- -ن -ة
وإ÷م-اع-ة ب-اع-ت-ب-اره-م يتبعون
سسنة إلرسسول صسلى إلله عليه
وسسلم ويحافظون على وحدة
لسس -لم -ي -ة ب-ع-ي-دإ ع-ن
لم -ة إ إ
إ أ
لقصساء منذ  14قرنا ول Áكن أإن
إلطائفية وإ إ
يتحولوإ إإ ¤إلتشسيع مثلما يريد إلبعضس».
وأإشسار إإ ¤أإن «إÿطر إلقادم إلذي يوإجه
لرهابية
إŸسسلم Úبعد تلشسي جماعة دإعشس إ إ
كمجموعة صسنعتها ﬂابر أإجنبية لتحقيق مآارب
سس -ي -اسس-ي-ة وإل-ت-م-وق-ع ضس-م-ن خ-ط-ط ع-اŸي-ة ه-و
إنتشسار إŸادية وثقافة إلسستهلك إلتي بدأإت
تلوي رقاب أإ· وتدفعها إإ ¤تقد Ëتنازلت
أإسساسسية وإلردة عن موإقف جوهرية رغبة ‘
عدم إلتقهقر نحو مسستوى معيشسي أإدنى» وينبغي
لسس -رة إŸسس -ج-دي-ة وإل-زوإي-ا وم-ؤوسسسس-ات
ع -ل -ى إ أ
إل- -تصس- -وف -حسسب إل- -وزي- -ر« -إل- -ت- -أاهب ب- -ق- -وة
Ÿوإجهة هذه إلنزعة».
وي- -ن -ت -ظ -م إŸل -ت -ق -ى إل -دو‹ إلسس -ادسس ح -ول
إل-تصس-وف ب-دإر إل-ث-ق-اف-ة إ÷دي-دة ل-غ-ل-ي-زإن ع-لى
مدى يوم Úمن طرف وزإرة إلشسؤوون إلدينية
لوق-اف ب-ال-ت-ع-اون م-ع إل-ولي-ة ب-حضس-ور رئ-يسس
وإ أ
لعلى أإبوعبد إلله غلم
لسسلمي إ أ
إÛلسس إ إ
لعلى للغة إلعربية صسالح
إلله ورئيسس إÛلسس إ أ
بلعيد وأإسساتذة من دإخل وخارج إلوطن.
وب- -ر›ت ب- -اŸن -اسس -ب -ة م -دإخ -لت ع -ل -م -ي -ة
لسساتذة وباحث Úمن  11دولة عربية حيث تتناول
أ
ﬁ 5اور هي «إلتعريف بالÎبية إلروحية وأإثرها
‘ ب -ن -اء إل -ف -رد وإÛت -م-ع» و»م-ق-اصس-د إلÎب-ي-ة
إلروحية ‘ إلقرآإن وإلسسنة» و»قيمة إلسسلم ‘
حياة إŸسسلم» إإضسافة إإ»¤أإثر إلÎبية إلروحية
لمن» و»تعزيز ثقافة إلسسلم ‘
‘ تعزيز إلسسلم وإ أ
إ◊ياة إلعامة».

أاعلنت عن إاطÓق مشساريع ودشسنت أاخرى

فرعون تدعو إا– ¤سس Úاÿدمة العمومية من باتنة
تقوم ،إليوم ،وزيرة إلÈيد
وإŸوإصس- - -لت إلسس- - -ل- - -ك- - -ي - -ة
وإل-لسس-ل-ك-ي-ة وإل-ت-ك-ن-ولوجيات
وإل- - -رق- - -م- - -ن - -ة ،إإÁان ه - -دى
ف-رع-ون ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فقد
ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ت-دشس-ن خ-لل-ها
ع -دة مشس -اري-ع وت-ع-اي-ن أإخ-رى
ت- -اب- -ع- -ة ل- -ق- -ط- -اع- -ه -ا ،ح -يث
سس- -ت- -ع- -ط- -ي إل- -وزي- -رة إإشس- -ارة
إن - -ط - -لق أإشس - -غ - -ال مشس - -روع
إل -وصس -لت إل -وط -ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
ج -رم-ة ،وتضس-ع ب-ب-ل-دي-ة م-ن-ع-ة
حيز إÿدمة مشسروع ربط  5بلديات نائية
باأللياف إلبصسرية بقرية نارة .ويتعلق إألمر
ب -ب -ل-دي-ات ث-ن-ي-ة إل-ع-اب-د ،شس ،Òم-ن-ع-ة ،ب-وزي-ن-ة
وتيغرغار.
ك-م-ا سس-ت-ق-وم ف-رع-ون ب-وضس-ع ح-ي-ز إÿدمة
قاعة متعددة إلوسسائط باŸدرسسة إلبتدإئية
لبال ﬁمود وزيارة مكتب بريد Ãنعة للوقوف
على نوعية إÿدمات إŸقدمة للزبائن حيث
سس -ت-ل-ت-ق-ي ب-ع-م-ال إلÈي-د Ãرك-ز ن-ارة إ÷دي-د

وإل- -ذي ” ت- -زوي- -ده بشس- -ب -ك -ة
إألل -ي -اف إل -بصس -ري -ة ل -ت-حسسÚ
إÿدم- -ة وب- -اŸك -تب إل -ق -دË
ح - -يث ” ت - -زوي- -ده ب- -أاح- -دث
إلشس-ب-ك-ات وإل-ت-ق-ن-ي-ة إ◊دي-ث-ة
لضس - - -م - - -ان –سس Úإÿدم - - -ة
ل-ل-زب-ائ-ن ب-ه-ات-ه إل-ب-ل-دي-ة إل-تي
ت -ت -وف-ر ع-ل-ى ك-ث-اف-ة سس-ك-ان-ي-ة
كبÒة.
ه -ذإ وسس -تسس -ت -م -ع إل-وزي-رة
ل- -ع- -رضس م -فصس -ل ح -ول وإق -ع
إلقطاع خلل زيارتها Ÿركز
إلتضسخيم بوسسط مدينة باتنة ،إلتي سسيزود
أإحد أإك Èأإحيائها إ÷ديدة بخدمة إأللياف
إلبصسرية باŸنازل ويتعلق إألمر بعمارإت عدل
إ÷ديدة.
ل-ت-خ-ت-ت-م إل-وزي-رة زي-ارت-ه-ا ل-ب-ات-ن-ة ب-ت-دشسÚ
مركز بريدي جديد بالقطب إلعمرإ Êإ÷ديد
حملة  01إŸوسسوم بالشسهيد عموري ﬁمد.

باتنةŸ :وششي حمزة
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لو ¤للصسالون الدو‹ للبيئة والطاقات اŸتجددة
خÓل افتتاحها الطبعة ا أ

زرواطي تدعو للحفاظ على البيئة با’سستثمار ‘ ›ال رسسكلة وتصسنيع النفايات

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

افتتاح معرضس أانظمة السسÓمة وحماية البيئة وا◊ماية من ا◊ريق ،سسمÒة لبيب لـ«الشسعب»:

هدفنا تشسجيع اŸصسنع ÚواŸؤوسسسسات واŸهني Úعلى تطبيق أاجهزة الوقاية

تسسجيل  13مليون طن من النفايات  6.1مليون طن قابلة للتثمÚ
كشس- -فت وزي- -رة ال- -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة  ،ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي،
لو¤
خÓ- -ل اف- -ت- -ت- -اح- -ه- -ا ل- -ل- -ط- -ب -ع -ة ا أ
ل -لصس -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ب -ي -ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸت- -ج- -ددة ب- -قصس- -ر اŸع- -ارضس الصس -ن -وب -ر
لرادة
ال -ب -ح -ري ،أان اŸب-ادرة ت-ع Èع-ن ا إ
ال- -ق- -وي- -ة وع- -زم ال -دول -ة ا◊ف -اظ ع -ن
لل-ي-ات واŸيكانيزمات من
ال-ب-ي-ئ-ة ب-ك-ل ا آ
أاجل إاعطاء البيئة رؤوية قوية خاصسة
‘ ›ال ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وتصس -ن -ي-ع
النفايات.

كضسيف شسرف لتبادل اÈÿات ب ÚالفاعلÚ
واŸه -ن -ي Úال -وط -ن -ي Úواأ’ج -انب ب-غ-ي-ة اب-رام
شسراكة ‘ ميادين البيئة والطاقات اŸتجددة،
وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -الÈن -ام -ج ال -و Êل -ل-ط-اق-ات
اŸت-ج-ددة  22000م -ي -غ -اواط ‘ آاف -اق 2030
وال-ذي ي-ه-دف إا ¤ضس-م-ان ال-ت-ح-ول ال-ط-اق-وي
ب - -ا÷زائ - -ر والسس - -م - -اح Ãواج - -ه- -ة ره- -ان- -ات
ال -ت -غ-يÒات اŸن-اخ-ي-ة ب-فضس-ل خ-فضض ان-ب-ع-اث
الغازات اŸسسببة لÓحتباسض ا◊راري.
ك -م -ا ” ب -ر›ة ع -دة ن -دوات أ’خصس -ائ-يÚ
وأاصسحاب خÈة ‘ الطاقات اŸتجددة ،حيث
ت -ت-ع-ل-ق ال-ن-دوة اأ’و ¤ح-ول ع-رضض اسس-ت-ع-م-ال
ال -ن -ف -اي -ات ك -م -ح -روق -ات ب -دي -ل -ة ‘ مصس-ان-ع
اإ’سسمنت ،أاما لثانية فتتعلق باسستعمال اŸياه
اŸسستعملة ‘ الصسناعة.

قصصر اŸعارضض :خالدة بن تركي
وأاعلنت الوزيرة التي كانت مرفوقة بوفد
وزاري ه -ام ي -ت -ع -ل -ق ب -ك -ل م -ن ب -وزي -ر ال -ن-ق-ل
واأ’شسغال العمومية عبد الغني زعÓن ،وزيرة
التضسامن غنية الدالية ،وزير اŸوارد اŸائية
حسس Úنسسيب ،وزير الطاقة مصسطفى قيطوÊ
وكذا وا‹ و’ية ا÷زائر عبد القادر زوخ ،عن
تسسجيل  13مليون طن من النفايات  6.1مليون
ط -ن ق -اب -ل -ة «ل -ل -ت -ث -م »Úوه -و م -ا ي -ف-ت-ح ب-اب
لÓسستثمار ‘ اÛال من خÓل إاحصساء ما
يقدر بـ 2900مؤوسسسسة مسسجلة ‘ سسجل Œاري
والكث Òمن الشسباب اŸسستثمرين ‘ اÛال.
أاكدت زرواطي خÓل الندوة الصسحفية أان
ال- -ط- -ب -ع -ة اأ’و ¤ل -لصس -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ب -ي -ئ -ة
وال- -ط- -اق- -ات اŸت -ج -ددة أان -ه -ا ف -رصس -ة ÿل -ق
مناصسب شسغل وفرصض عمل واسستثمار وخلق
م -ؤوسسسس -ات مصس-غ-رة وف-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة مضسيفة «انه
فضساء للتبادل التجاري واŸعارف مع الدول
اŸشساركة و–قيق التنمية اŸسستدامة».
وب -حضس -ور ضس -ي -ف شس -رف اŸع -رضض سس-فÒ
ا÷مهورية اأ’Ÿانية ا’–ادية ميخائيل زيÔ
«الذي دشسن مع وزير البيئة اŸعرضض الدو‹
اأ’ول– ،دثت ال - -وزي - -رة ع - -ن الشس- -راك- -ة م- -ع
الشس - -ريك اأ’Ÿا ‘ Êسس - -ن - -ة  2002ح- -يث ”
التقرب من التجربة أاكÿ Ìدمة البلد ووفق
خصس -وصس-ي-ات ا÷زائ-ر وم-ن-اط-ق-ه-ا وم-وارده-ا
وك -ذا ك -ل إام -ك -ان -ات -ه -ا ع -ل -ى اع -ت -ب-ار «ان ك-ل
اسستثمار ’ يغيب عنه وعاء الباحث Úخاصسة
وان ا÷زائر “لك  300باحث ،وهي ‘ صسدد
البحث عن ›موعة أاخرى من الباحث Úسسواء

‘ ا÷زائر أاو خارجها.
وأاوضسحت الوزيرة بشسان اŸنتوج ا÷زائري
انه ’بد اعتماد دمج الصسناعات قبل اللجوء
إا ¤ا’سس -تÒاد م -ن أاج -ل ت -ن-م-ي-ة سس-وق ال-ع-م-ل
ودم - -ج أاك Èع - -دد م - -ن الشس - -ب - -اب ‘ السس- -وق
وتشسيجع الصسناعات ونقل التكنولوجيات ،وهي
اآ’ليات التي تدخل ‘ إاطار التحديات التي
تسس- -م- -ح ل- -ن -ا ا◊ديث ع -ن سس -ن -ة  2050وهي
اإ’سسÎاŒي -ة اÿاصس -ة ب-ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
التي تبنتها الدولة ع 48 Èو’ية من خÓل
ا’سستبيان الذي قامت به ‘ كل ربوع الوطن
Ÿعرفة حاجيات الو’ية وهو العمل الذي أاقيم
ÓعÓن عن
من طرف ›موعة من اÈÿاء ل إ
حاجيات البلد واأ’رضسية التي يتم ا’نطÓق
Óسستثمار.
منها ل إ
و‘ ›ال رسس - -ك - -ل- -ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات ،أاك- -دت
اŸسسؤوولة اأ’و ¤عن دعم اŸنشسآات لتثمÚ
الرسسكلة وجمع النفايات واŸرور إا ¤التصسنيع
خاصسة وانه ” تسسجيل  2900مؤوسسسسة مسسجلة
والعديد من الراغب ‘ Úا’سستثمار ‘ اÛال
من اجل الوصسول ا ¤تصسنيع النفايات وإانتاج
اŸادة اأ’ولية با÷زائر ماعدا بعضض النفايات
الصسعب إازالتها التي تصسدر إا ¤اÿارج وهو
ال- -ع- -م- -ل اأ’ف- -ق- -ي ال- -ذي ي -ت -م Ãشس -ارك -ة ك -ل
القطاعات.
وتضسمن اŸعرضض الذي شسارك فيه 100
ع- -ارضض وط- -ن -ي وأاج -ن -ب -ي ع -م -وم -ي وخ -اصض
ومشس -ارك -ة ا÷م -ه -وري -ة ال -ف-درال-ي-ة اأ’Ÿان-ي-ة

سسف Òجمهورية أاŸانيا ا’–ادية يثمن
الشسراكة اأ’Ÿانية ا÷زائرية ‘ ›ال الطاقة
ث -م-ن سس-ف Òا÷م-ه-وري-ة أاŸان-ي-ا اإ’–ادي-ة
«ميخائيل ري »ÔخÓل تدشسينه رفقة وزيرة
ال -ب -ي -ئ -ة ف -اط -م-ة ال-زه-راء زرواط-ي اŸع-رضض
ال -دو‹ اأ’ول ل -ل -ب -ي -ئ -ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ب-قصس-ر اŸع-ارضض الصس-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري ال-ت-عاون
والشس -راك -ة ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ إاط-ار
اÈÿات واŸسس -اه -م -ات ا÷د ف -ع -ال-ة ل-وك-ال-ة
التعاون اأ’Ÿانية « »gizوالشسراكة ا÷زائرية
اأ’Ÿان -ي -ة ‘ ›ال ال -ط-اق-ة ،خ-اصس-ة يضس-ي-ف
سسف Òجمهورية أاŸانيا ا’–ادية أان ا÷زائر
“لك ك -ل اإ’م -ك -ان -ات ال -بشس -ري -ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
الضسرورية لكي تصسبح رائدة ‘ اŸنطقة ‘
›ال ال-ط-اق-ة اÿضس-راء ،مشس-ي-دا ب-ال-ق-رارات
التي اتخذتها ‘ ملتقى باريسض الدو‹ للمناخ
للحد من التقلبات اŸناخية.
وأاشس- -ار «م- -ي- -خ- -ائ- -ي- -ل ري »Ôإا ¤مشس- -ارك -ة
ا÷زائر شسهر فÈاير اŸقبل ‘ مؤو“ر برلÚ
الدو‹ حول اسستبدال الطاقة الذي سسيعرف
مشساركة سسياسس Úورجال أاعمال من أاك Ìمن
 90دول -ة ل -ل -ت -ب -ادل وال -ن-ق-اشض ح-ول م-وضس-وع
ال-ط-اق-ات اŸسس-ت-ب-دل-ة ،داع-ي-ا ا◊ضس-ور وزوار
اŸعرضض لزيارة ا÷ناح اأ’Ÿا Êالذي يعرضض
فيه ‰وذج أاŸانيا ’نتقال طاقوي بكل أاشسكاله
وهذا للمسساهمة ‘ تعزيز النموذج ا÷زائري.

لزمة ا◊ليب قبل رمضسان
صسويلح يطمئن اŸواطن Úبإايجاد حلول أ

اتهامات متبادلة ب Úموزعي ا◊ليب ووزارتي الفÓحة والتجارة
ط- - -م - -أان رئ - -يسس ال–اد ال - -ع - -ام
ل-ل-ت-ج-ار وا◊رف-ي Úصس-ال-ح صس-ويلح
اŸواط- -ن Úب- -إاي- -ج -اد ح -ل -ول ل -ن -درة
ا◊ليب اŸسسجلة با÷زائر العاصسمة
قبل شسهر رمضسان موضسحا أان ذلك
سس- -ي -ت -م م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ع -م -ل
اŸوزع. Ú

صصونيا طبة
وعلى هامشض عقد اŸؤو“ر الوطني
ل -ف-ي-درال-ي-ة م-وزع-ي ا◊ل-يب أامسض Ãق-ر
ا’–اد العام للتجار وا◊رفي Úبالعاصسمة ،أاكد صسويلح
أان تنصسيب رئيسض لفدرالية موزعي ا◊ليب سسيسساهم ‘
توضسيح وتوحيد الرؤوية والكشسف عن اŸسسؤوول ا◊قيقي
عن هذه اأ’زمة التي وقع اŸواطن ضسحية لها  ،حيث
سسيتو ¤مهمة التحاور مع وزارتي التجارة والفÓحة .
و‘ ذات السسياق أاوضسح صسويلح قائ »: Óإاذا تب Úأان
اŸوزع Úهم اŸسسؤوول Úعن الندرة اŸسسجلة ‘ مادة
ا◊ل -يب سس -ت -ق -وم وزارة ال -ت -ج-ارة ب-ت-ط-ب-ي-ق اإ’ج-راءات
القانونية غرامة مالية من  5مÓي Úإا 50 ¤مليون
،وÁك- -ن أان تصس -ل ال -ع -ق -وب -ات إا ¤ح -د غ -ل -ق Óﬁت
اŸوزع Úأاو التجار» .
وأاضساف أان ا’تهامات تتبادل بشسأان ا÷هة اŸسسؤوولة
عن ندرة أاكياسض ا◊ليب ،حيث أان وزارتي الفÓحة
وال -ت -ج -ارة ي -ؤوك -دان أان اŸسس -ح-وق اŸسس-ت-ع-م-ل م-ت-وف-ر
بالكمية الكافية واأ’زمة غ ÒناŒة عن تقليصض حصسة
اŸل -ب -ن -ات م -ن مسس -ح -وق ا◊ل-يب وحصس-راه ‘ ع-م-ل-ي-ة
ال -ت-وزي-ع ‘،ح Úي-ح-م-ل اŸوزع Úالسس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
مسس -ؤوول -ي -ة ال -ن -درة ب -ع -د ب -ت -ق -ل-يصض اسس-تÒاد مسس-ح-وق
ا◊ليب.
وحسسب صسويلح فان ا’–اد ا’–اد العام للتجار
وا◊رفي Úلن يسسمح بالتÓعب بهذه اŸادة الضسرورية ،
ح -يث سس -ي -ق -وم ب-ف-رضض رق-اب-ة مشس-ددة ع-ل-ى اŸوزعÚ
،ل -وضس -ع ح -د ل -ل-ت-ج-اوزات ال-ت-ي م-ن اÙت-م-ل أان ت-ق-ع
وضسمان توزيع منظم للمنتوج و‘ اŸسستوى –ضسÒا

لشس- - -ه - -ر رمضس - -ان ال - -داخ - -ل ال - -ذي
اŸف - - - - - -روضض أان Áر ‘ أاحسس - - - - - -ن
ال- - -ظ- - -روف دون مشس- - -اك - -ل ت - -ت - -عب
اŸواطن. Ú
من جهة أاخرى أاوضسح صسويلح أان
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف -يÚ
ا÷زائ -ري Úضس -د م-ق-اط-ع-ة ا◊ل-يب
ب- -دون أاسس- -ب- -اب ﬁددة إا’ ‘ ح- -ال
تعلق اأ’مر بالنوعية أاو أان يكون
مضس- -ر بصس -ح -ة اŸواط -ن ،ه -ن -ا م -ن
اŸف -روضض أان ت -ق -وم وزارة ال-ت-ج-ارة
بدورها من خÓل سسحب ا◊ليب نهائيا من السسوق.
م -ن ج -ه -ت -ه ن -ف-ى ‡ث-ل وزارة ال-فÓ-ح-ة ن-ور ال-دي-ن
بسس -ك -ري أان ي -ك -ون اŸشس -ك -ل ن -اج -م -ا ت -ق -ل -يصض حصس-ة
اŸلبنات من مسسحوق ا◊ليب مؤوكدا أان البودرة متوفرة
بالكمية اŸطلوبة ،اŸواطنون عندما يسسمعون بخÈ
الندرة ‘ ا◊ليب عوضض اقتناء  4أاكياسض 10ياخدون
أاكياسض من ا◊ليب خوفا من عدم العثور على هذه
اŸادة .
وأاضس- -اف أان إاج- -راءات ات -خ -ذت -ه -ا وزارة ال -ف Ó-ح -ة
للقضساء على اأ’زمة ورقابة ‘ اŸيدان على مسستوى
اŸلبنات واŸرب ÚمشسÒا إا ¤أان الدولة تدعم مسسحوق
ا◊ليب إا’ انه ’ يسستعمل بالشسكل الصسحيح أاي ‘
ا◊ليب اŸبسس Îوإا‰ا ‘ غﬁ Òله.
وفيما يخصض غلق  4ملبنات عرج ‘ هذا الشسأان أان
القرار ” بعد خروج ÷ان إا ¤اŸيدان وتفقد أاوضساع
ال -ع -م -ل ع -ل -ى مسس -ت-وى اŸل-ب-ن-ات ،زي-ادة ع-ل-ى تشس-دي-د
الرقابة بالتنسسيق مع وزارة الفÓحة والتنمية الريفية
والصسيد البحري ووزارة التجارة .
من جهته أارجع رئيسض الفدرالية الوطنية Ÿوزعي
ا◊ليب فريد علمي أاسسباب أازمة ا◊ليب إا ¤تقليصض
اسستÒاد اŸسسحوق متأاسسفا أان ملبنة بئر خادم التي
تغطي  3و’يات تيبازة البليدة وا÷زائر العاصسمة ‘
السسابق أاصسبحت تنتج  450أالف ل Îفقط بعد أان كانت
قدرة إانتاجها تصسل إا 600 ¤أالف ل، Îعلما أان ا÷زائر
تتوفر على  119ملبنة عمومية وخاصسة .

اسستهدفت اŸملكة
العربية السسعودية
لراضسي
انطÓقا من ا أ
اليمنية

ا÷زائر تع Èعن
اسستنكارها وإادانتها
الشسديدين للهجمات
الصساروخية
عÈت ا÷زائر عن «اسستنكارها
وإادانتها الشسديدين» للهجمات
الصساروخية التي اسستهدفت ليلة ا’ثن،Ú
إانطÓقا من اأ’راضسي اليمنية ،مناطق
مأاهولة ‘ العاصسمة الرياضض ومدن أاخرى
‘ اŸملكة العربية السسعودية ،حسسب ما
أاورده أامسض بيان لوزارة الشسؤوون
اÿارجية.
وأاوضسح اŸصسدر ذاته أان ا÷زائر
«تع Èعن اسستنكارها وإادانتها الشسديدين
للهجمات الصساروخية التي اسستهدفت ليلة
ا’ثن ،ÚإانطÓقا من اأ’راضسي اليمنية،
مناطق مأاهولة ‘ العاصسمة الرياضض
ومدن أاخرى ‘ اŸملكة العربية
السسعودية الشسقيقة ﬂلفة سسقوط ضسحايا
من اŸدني.»Ú
وإاذ تعرب ا÷زائر عن «قلقها البالغ»
Œاه هذا التصسعيد اÿط ،Òفإانها Œدد
مرة أاخرى «تضسامنها ووقوفها إا ¤جانب
اŸملكة العربية السسعودية الشسقيقة ،ملكا
وحكومة وشسعبا ‘ ،مواجهة أاي ﬁاولة
’سستهداف أامنها واسستقرارها وتدعو إا¤
الوقف الفوري Ÿثل هذه اأ’عمال
العدائية التي من شسأانها تعميق اأ’زمة
وزيادة التصسعيد والتوتر ‘ اŸنطقة».
كما Œدد ا÷زائر «دعمها للمسساعي
وا÷هود التي تبذلها اأ’· اŸتحدة»،
داعية إا« ¤انتهاج طريق ا◊وار
واŸصسا◊ة إ’يجاد تسسوية سسياسسية شساملة
Óزمة اليمنية».
ل أ
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لن-ظ-م-ة
اف -ت -ت -ح أامسس ،اŸع -رضس ال -دو‹ أ
السس Ó-م -ة وح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ-ة وا◊م-اي-ة م-ن
لو ،¤ب-اŸرك-ز ال-دو‹
ا◊ري -ق ‘ ط -ب-ع-ت-ه ا أ
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،الذي يدوم
إا ¤غاية الـ 29من الشسهر ا÷اري Ãشساركة
خ -مسس Úع -ارضس-ا م-ن-ه-م م-ؤوسسسس-ات ﬂت-ل-ط-ة
ج-زائ-ري-ة اي-ط-ال-ي-ة وج-زائ-ري-ة اسس-ب-ان-ية أاو
ج- -زائ -ري -ة ف -رنسس -ي -ة واغ -ل -ب -ه -م م -ؤوسسسس -ات
وطنية ،وينتظر زيارة  4آالف زائر مهني،
ح -يث يشس-ك-ل ه-ذا الصس-ال-ون ف-رصس-ة ل-ت-ب-ادل
اÈÿات والتجارب ‘ هذا اÛال.

سصهام بوعموشصة
أاوضسحت سسمÒة لبيب مسسÒة شسركة «أاورل أام
.أاسض.إاشس -ه -ار» وم -ن -ظ -م-ة الصس-ال-ون ‘ ،تصس-ري-ح
ل»الشسعب» على هامشض انطÓق اŸعرضض أان
الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تشسجيع
اŸصسنع Úورؤوسساء اŸؤوسسسسات وكل اŸهني‘ Ú
›ال أانظمة السسÓمة وحماية البيئة وا◊ماية
من ا◊رائق على تطبيق أاجهزة للوقاية من وقوع
ا◊رائ-ق ،خ-اصس-ة وأان-ن-ا م-ؤوخ-را شس-ه-دن-ا ح-دوث
حرائق ‘ عدة و’يات.
‘ هذا الصسدد قالت سسمÒة لبيب ،أان هذا
اŸعرضض يتوفر على اأ’جهزة اŸتعلقة Ãكافحة
ا◊رائ -ق وف -ي -دي -وه -ات اŸراق -ب -ة ،وم-ؤوسسسس-ات
تصس -ن -ع أاج -ه -زة اإ’ط -ف -اء ال -ث -اب -ت -ة واŸت -ح -رك-ة
والعديد من ا’بتكارات اسستجابة ’حتياجات
اŸهني Úواÿواصض ،مضسيفة أان هذه التظاهرة
سستسسمح للشسركات بتبادل اÈÿات والتجارب ‘
هذا اÛال وإابرام صسفقات Œارية مع الزوار
اŸهني ،Úبحكم أان الصسالون يضسم العديد من
القطاعات وهي اأ’من وا◊ماية ‘ مكان العمل،
ا◊ماية والنجدة ‘ الوسسط اŸهني ،اÓŸبسض

اŸه -ن-ي-ة ،اأ’خ-ط-ار الصس-ن-اع-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة،
اأ’خطار الطبيعية وحماية البيئة ،ا◊ماية ضسد
ا◊رائق.
باŸقابل ،سسيتخلل اŸعرضض الدو‹ أ’نظمة
السسÓمة وحماية البيئة وا◊ماية من ا◊ريق ‘
طبعته اأ’وﬁ ،¤اضسرات ينشسطها خÈاء حول
حماية اأ’خطار ‘ اŸؤوسسسسات ،أانظمة إادارة
ال- -ط- -وارئ واأ’زم -ات ،اأ’خ -ط -ار ال -زل -زال -ي -ة ‘
ا÷زائر ،الصسناعة والبيئة والصسحة ،السسÓمة من
ا◊رائق والهندسسة اŸعمارية ا◊ديثة.
و‘ مداخلة قيمة للرائد عبد القادر شساد‹
ورئ -يسض م -ك -تب اıاط -ر ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة Ãدي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية ،بعنوان» تقليصض اıاطر ‘
دورة تسسي Òالكوارث» ،اسستعرضض أاهم اأ’خطار
اŸصس -ن -ف -ة ‘ ا÷زائ-ر وف-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ،04-20
الذي اعتÈه مهم وضسرورة تطبيق دورة تسسيÒ
الكوارث على مسستوى أاي مؤوسسسسة أاو هيئة بلدية
لتقليصض حجم اÿسسائر الناŒة عن الكوارث،
مؤوكدا أان كل كارثة كÈى تتطلب إاعداد ﬂطط
مراقبة مسسبق ليجنبنا اآ’ثار السسلبية ،مشسÒا اإ¤
أان  80ب -اŸائ -ة م -ن ا◊رائ-ق سس-ب-ب-ه-ا الÎك-يب
الكهربائي اÿاطئ.

ضسرورة –ديث ﬂططات التدخل
وإاعداد مناورات
وحسسب ‡ثل ا◊ماية اŸدنية فإان حدوث
كارثة كÈى مرده غياب وجود تداب Òوقائية،
وبالتا‹ اÿسسائر تكون أاك ،Èكما أان ا◊واجز
الوقائية تقلل من الكارثة ،ناصسحا با’سستعداد
واقتناء العتاد اŸتخصسصض وتكوين اŸوظف Úمع
–ديث ﬂط -ط -ات ال -ت-دخ-ل وت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ج-دة
وإاعداد مناورات ودورات تدريبية.
م- -وازاة م- -ع ذلك ،أاوضس- -ح ال -رائ -د شس -اد‹ أان
ه -ن -اك ن -وع Úم -ن اأ’خ-ط-ار اأ’و ¤ط-ب-ي-ع-ي-ة ’
يتدخل فيها الفرد ،والثانية تكنولوجية سسببها
الفرد ،مضسيفا أان اأ’خطار الكÈى اŸصسنفة ‘
ا÷زائر بعد زلزال بومرداسض ‘  2003تتمثل ‘
ال -ز’زل ،اأ’خ -ط -ار ا÷ي-ول-وج-ي-ة ،ال-ف-يضس-ان-ات،
اأ’خ -ط -ار اŸن -اخ -ي -ة ،ح -رائ -ق ال-غ-اب-ات ،خ-ط-ر
صسناعي وطاقوي ،اأ’خطار اإ’شسعاعية والنووي،
خ-ط-ر ع-ل-ى صس-ح-ة اإ’نسس-ان وا◊ي-وان وال-ن-ب-ات،
التلوث ا÷وي ،الÈي والبحري ،كارثة ناجمة
عن التجمعات السسكانية .داعيا وسسائل اإ’عÓم
للقيام بعمليات توعية السسكان لتسسهيل اŸهمة
ع -ل -ى أاع -وان ا◊م -اي -ة ومسس -اع-دت-ه-م ‘ تسس-يÒ
اıاطر ،ع Èنشسر اŸعلومة.

لشسغال العمومية ببومرداسس
صسالون مواد البناء وال‚از وا أ

فضساء مفتوح للتعريف باŸنتوج الوطني واكتسساب أاسسواق جديدة
انطلقت أامسس بدار البيئة لبومرداسس
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة لصس-ال-ون مواد
لشسغال العمومية الذي
البناء وال‚از وا أ
سس -ي -دوم إا ¤غ -اي -ة الـ 29م -ن ه-ذا الشس-ه-ر
Ãشس -ارك-ة أازي-د م-ن  30م-ؤوسسسسة صسناعية
وإانتاجية تنشسط ‘ اÛال –ت شسعار»من
أاجل قفزة نوعية للمنتوج اÙلي» وخلق
فضس - -اء ل - -ل - -ع - -رضس وت- -ب- -ادل اÈÿات بÚ
اŸؤوسسسس -ات ال -وط -ن -ي-ة وﬁاول-ة الن-ف-ت-اح
ع-ل-ى السس-وق وإاب-رام ات-ف-اق-ي-ات شس-راك-ة مع
اŸتعامل Úالقتصسادي..Ú

بومرداسض :ز /كمال
بعد الطبعة الثانية التي احتضسنتها دار البيئة
السسنة اŸاضسية وشسهدت ‚احا وإاقبا’ كبÒين
م -ن ق -ب-ل اŸواط-ن ÚواŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-اديÚ
واŸقاول Úمن أاصسحاب اŸشساريع ا’سستثمارية
الفائزة Ãشساريع ‘ إاطار الصسفقات العمومية
ب-و’ي-ة ب-وم-رداسض ،ج-اءت ال-ي-وم ال-ط-ب-ع-ة الثالثة
لصسالون مواد البناء وا’‚از واأ’شسغال العمومية
لتكرسض هذه ا’سسÎاتيجية ا’قتصسادية الوطنية
الهادفة إا ¤التعريف باŸنتوج اÙلي وإاعطاء
فرصسة الظهور وإابراز الكفاءات ا÷زائرية التي
تقود مؤوسسسسات منتجة ‘ ﬂتلف فروع اإ’نتاج
وباأ’خصض مواد البناء بكل أانواعه والصسناعات
البÓسستيكية ومواد الصسيانة والÎكيب الصسحي
ال -ت -ي ت -كسسب م-زي-دا م-ن اŸسس-اح-ات ال-ت-ج-اري-ة
واإ’قبال على حسساب اŸنتوج اŸسستورد وبأاسسعار
تنافسسية وجودة عالية.
و‘ ت- -ع- -ل- -ي- -ق -ه ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ه -ذا اŸوع -د
ا’ق -تصس -ادي وأاه -داف الصس -ال -ون ،أاع -ت Èم -دي -ر
غ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة السس-اح-ل ل-بومرداسض
صس - - -اح - - -ب - - -ة اŸب- - -ادرة ﬁم- - -د خضس- - -راوي أان
ال -ت -ظ -اه -رة»ه -ي ن -وع م -ن ال -ت -ح -ف-ي-ز وتشس-ج-ي-ع

اŸؤوسسسس- -ات الصس -ن -اع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وأاصس -ح -اب
اŸشساريع ا’سستثمارية لتجسسيد مشساريعهم ‘
اŸي-دان وم-راف-ق-ت-ه-م ل-ت-ج-اوز ﬂت-ل-ف العقبات
والعراقيل التي قد تعÎضض طريقهم خاصسة أامام
أازم- -ة غ- -ي -اب ال -ع -ق -ار الصس -ن -اع -ي ب -ب -وم -رداسض
وم-ت-ط-ل-ب-ات إاع-ادة ال-ه-ي-ك-ل-ة م-ن اج-ل ان-طÓ-ق-ة
قوية ،وأايضسا تسسعى اŸبادرة إا ¤تشسجيع العمل
ا÷ماعي وتنسسيق ا÷هود بهدف الوصسول ا¤
مرحلة ثانية من هذه ا’سسÎاتيجية اŸتعلقة
ب -تصس -دي-ر اŸن-ت-وج وت-غ-ط-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات السس-وق
الوطنية ‘ شستى اŸواد الصسناعية واأ’ولية لهذه
القطاعات.
كما أاجمعت آاراء بعضض العارضس Úعلى»أاهمية
مثل هذه الفضساءات التجارية التي تفتح اآ’فاق
واسسعة أامام اŸؤوسسسسات ا÷زائرية اıتصسة ‘
إان -ت -اج م -واد ال-ب-ن-اء ال-ط-م-وح-ة ’ق-ت-ح-ام السس-وق
اÙلي وافتكاك فرصض شسراكة للتعاون والتبادل
وتسسهيل عملية تسسويق اŸنتوج»» وهي مقÎحات
تبقى من ب Úأاهم ا’نشسغا’ت اŸطروحة حاليا
لدى اغلب اŸؤوسسسسات الناشسطة على مسستوى
و’ي -ة ب -وم -رداسض خ -اصس -ة ت-لك اŸت-خصسصس-ة ‘
إان -ت -اج السسÒام-يك ن-ت-ي-ج-ة ن-قصض اŸواد اأ’ول-ي-ة
اŸسستوردة من اÿارج بعد قرار منع ا’سستÒاد
من قبل وزارة التجارة على الرغم من ضسعف
ت -غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات ال-وح-دات الصس-ن-اع-ي-ة م-ن ق-ب-ل
اŸنتج ÚاÙلي ،Úمع ذلك يبقى اك Èمكسسب
بالنسسبة لهذه اŸؤوسسسسات الوطنية هو ثقة الزبون
ال -ذي ب -دأا ي -ق -ت -ن -ع ت -دري -ج -ي -ا ب -ج -ودة اŸن-ت-وج
ا÷زائ -ري ال -ذي ي -ت -م-اشس-ى م-ع أاذواق-ه وق-درت-ه
الشسرائية ،فيما أاصسبح اإ’قبال بصسفة شسبه كلية
من قبل اŸقاول Úوالصسناعي Úعلى هذا اŸنتوج
ل- -ت- -جسس- -ي- -د مشس- -اري -ع السس -ك -ن ال -ك -بÒة ب -و’ي -ة
بومرداسض وكذا بالنسسبة Ÿشساريع الري واأ’شسغال
ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ات اŸي-اه
والغاز إاﬂ ¤تلف بلديات الو’ية.
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حضسره رئيسسي البلديت Úا◊دوديتÚ

إلتوقيـ ـ ـع علـ ـ ـى إتفاقيـ ـ ـة توأإمة ب Úتنـ ـ ـدوف و «ب ـ ـ ـ Òمغريـ ـ ـن» إŸوريتانية

‘ إاط- -ار ال- -ت- -ع -اون اŸشسÎك ب Úا÷زائ -ر
وم -وري -ت -ان -ي-ا ،ح-ل Ãدي-ن-ة ت-ن-دوف ع-م-دة
ب-ل-دي-ة «ب Òم-غ-ري-ن» اŸوري-ت-ان-ية على رأاسس
وف -د ه -ام ع Èال -ن -ق -ط -ة ال -ك -ي -ل -ومÎي-ة 75
ال- -ف- -اصس- -ل- -ة ب Úح- -دود ال- -دول- -ت ،Úوت- -أات -ي
ال-زي-ارة ل-ل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى اتفاقية التوأامة بÚ
ال- -ب- -ل -دي -ت Úا◊دودي -ت ‘ Úإاط -ار مسس -اع -ي
الدولت Úلتعزيز التعاون اŸشسÎك بينهما ‘
شستى اÛالت –ضسًÒا لفتتاح اŸع ÈالÈي
ب Úا÷زائر وموريتانيا.

تندوف :عويشش علي
اتفاقية التوأامة التي تحصسلت «الشسعب» على
نسسخة منها تطرقت في بنودها الى تفعيل
التعاون المشسترك بين بلدية تندوف و «بير
مغرين» مع ضسمان تبادل التجارب و الخبرات
في مجالت عدة ،كما نصست التفاقية على
تشسكيل لجنة مشستركة من ذوي الختصساصس

تحضسيراً لفتتاح المعبر البري بين الدولتين
الجارتين ،مؤوكداً أان اهتمام المجلسس البلدي
لبلدية «بير مغرين» ينصسب على توفير بعضس
السسلع السستهÓكية و مواد البناء الموجودة
بتندوف ونقلها عبر المبادلت التجارية الى
م- -وري- -ت- -ان- -ي- -ا ،مضس -ي -ف ً-ا ف -ي ه -ذا الط -ار أان
ال -م -ن-ط-ق-ت-ي-ن ت-رب-ط-ه-م-ا عÓ-ق-ات ت-اري-خ-ي-ة،
اجتماعية ،ثقافية وعÓقات تجارية تعود الى
سسنوات السسبعينيات.
أاوضسح بير مغرين أان هذه التفاقية «جاءت
لتجديد وإاعادة بعث ما كان موجوداً قديما»،
معرباً عن أامله في عودة سسوق المقار الذي
ك -ان ي -ع-د ن-ق-ط-ة تÓ-ق-ي رئ-يسس-ي-ة ل-ت-ج-ار دول
السس-اح-ل والصس-ح-راء ف-ي ت-ظ-اه-رة اق-تصس-ادي-ة
تقام كل سسنة في المنطقة ،مؤوكداً على أانه
يجري حالياً التحضسير لتفاقية توأامة أاخرى
مع بلدية بشسار ،حاولت «الشسعب» التقرب من
رئ -يسس ب -ل -دي -ة ت-ن-دوف ألك-ث-ر ت-ف-اصس-ي-ل ح-ول
اتفاقية التوأامة والهدف منها غير أانه رفضس
التصسريح بحجة برنامج الزيارة المكثف.
على هامشس التوقيع على اتفاقية التوأامة زار
ال -وف -د ال -م -وري -ت -ان -ي ال -ع-دي-د م-ن ال-مشس-اري-ع
التنموية والمواقع التاريخية والدينية بالبلدية،
حيث زار عمدة بلدية «بير مغرين» و الوفد
ال -م -راف-ق ل-ه ب-عضس ال-مسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة
ال -ن -م -وذج -ي -ة ب -ال -م -ح -ي -ط ال-فÓ-ح-ي «ق-راي-ر
الحرث» وكذا ملبنة «سسيقاية» إلنتاج الحليب
كتجربة أاولى في الجزائر في مجال تعليب
حليب النوق.
كما زار الوفد الموريتاني المدرسسة القرآانية
الشس-ي-خ سس-ي-د أاح-م-د ال-رق-ي-ب-ي وزاوي-ة العÓمة
ال -م -خ -ت -ار ب -ن ب -ل -ع -مشس ،وف -ي ن-ه-اي-ة زي-ارت-ه
للمنطقة أاعرب الوفد الموريتاني عن مدى
إاعجابه بالتطور الذي شسهدته المنطقة في
شس-ت-ى ال-م-ج-الت ،م-ت-م-ن-يً-ا أان ُت-سس-ه-م ات-ف-اقية
التوأامة الموقعة بين الجانبين في نقل هذه
التجربة لبلدية «بير مغرين».

تضس-م م-م-ث-ل-ي-ن ع-ن ال-ب-ل-دي-ت-ي-ن م-همتها تقنين
مجالت العمل الثنائي و تقييم تنفيذ محتوى
المشساريع من خÓل اجتماعات ُتعقد سسنوياً
بالتناوب بين البلديتين.
كما نصست بنود التفاقية القابلة للتجديد كل
خمسس سسنوات الى نقل تجارب بلدية تندوف
في مجال زراعة الخضسروات والزراعة داخل
البيوت البÓسستيكية ،وقد وّقع على اتفاقية
التوأامة عن الجانب الموريتاني د «جد ولد
خ -داد ول -د ع -ب -د ال -ح -ي» ع -م-دة ب-ل-دي-ة «ب-ي-ر
مغرين» وعن الجانب الجزائري السسيد «حبيتر
العيد» ،رئيسس المجلسس الشسعبي لبلدية تندوف
ب -حضس -ور أاعضس -اء م -ن ال -م -ج -السس ال-م-ن-ت-خ-ب-ة
وأاعيان المنطقة.
ع -ل-ى ه-امشس ح-ف-ل ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة
التوأامة ،أاكد عمدة بلدية «بير مغرين» في
تصسريح خ ّصس به «الشسعب» أان هذا المشسروع
جاء بمبادرة من أاعضساء بلدية «بير مغرين»،

تزامنا والتقلبات ا÷وية التي تشسهدها الولية

أإمن جيجل ينظم خرجات تضشامنية ıتلف فئات إÛتمع
لحد ،باŸوازاة مع التقلبات اŸناخية
بادرت مصسالح أامن جيجل ،أامسسية ا أ
لخÒة ،ابتداء من السساعة الثامنة مسساء ‘
لونة ا أ
التي تعرفها الولية ‘ ا آ
تنظيم خرجات تضسامنية لفائدة ﬂتلف فئات اÛتمع ،حيث كانت البداية
من نقطة اŸراقبة بحي الÈقوقة باıرج الغربي للمدينة ،حيث ” تقدË
إارشس -ادات ،وت -وج -ي-ه-ات ل-ف-ائ-دة مسس-ت-خ-دم-ي ال-ط-ري-ق ،سس-ي-م-ا ال-ن-اق-ل Úع-ل-ى
مسسافات طويلة.
كانت الوجهة الثانية محطة نقل المسسافرين الشسرقية ،أاين قام إاطارات و
أاعوان أامن الولية بتوعية السسائقين بمخاطر اإلفراط في السسرعة و ما يترتب
عنها من نتائج وخيمة في ظل هذه الظروف المناخية المتقلبة ،كما تم بذات

المناسسبة القيام بدوريات عبر شسوارع و أاحياء المدينة بحثا عن األشسخاصس
بدون مأاوى ،أاين تم تقديم لهم وجبات سساخنة.
من جهة أاخرى ،يواصسل أامن الولية حمÓته و خرجاته التضسامنية وذلك عمÓ
Óمن الوطني ،الرامية إالى تقريب
بتوجيهات القيادة العليا للمديرية العامة ل أ
المواطن من شسرطته و توفير خدمات تتماشسى و طموحاته في توفير األمن
والطمأانينة له.

جيجل :خالد  -ع.

إإلفرإج عن  160سشكن إجتماعي ببلديات «بجن ،ثليجان وبئر إلذهب» بتبسشة

أافرجت السسلطات اÙلية لولية تبسسة،
ع - -ن حصس - -ة  160سس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي بصس-ي-غة
ليجاري ،على مسستحقيها
السسكن العمومي ا إ
ببلديات «بجن ،ثليجان وبئر الذهب» ،حيث
ك -ان سس-ك-ان ب-ل-دي-ة «‘ ث-ل-ي-ج-ان « ع-ل-ى م-وع-د
ت-وزي-ع ع-ق-ود السس-ت-ف-ادة وم-فاتيح  80سسكنا
اجتماعيا على اŸسستفيدين منها ،وببلدية «
بجن « أاشسرف الوا‹ ومرافقيه على توزيع
 40سسكنا اجتماعيا وذات ا◊صسة اسستفاد منها
مواطنو بلدية « بئر الذهب «.

وال- -ي ال- -ولي- -ة ،وضس- -م- -ن ت- -دخÓ- -ت- -ه ع- -ب- -ر
المحطات التي اأشسرف فيها على توزيع هذه
الحصسة اأكد على سسعيه لتلبية طلبات السسكن
وبجميع صسيغه ،وعلى طالبي السسكن التحلي
ب -الصس -ب -ر» ،واأوضس -ح ف -ي ه -ذا الط -ار» ،ان -ه
ومصس-ال-ح-ه ي-ب-ذل-ون قصس-ارى ال-ج-ه-د للتمكن
قبل نهاية هذا العام من توزيع اأزيد من
 4000سسكن اجتماعي عبر تراب الولية من
برنامج  9200وحدة سسكنية».
اأعلن الوالي ،مبشسرا عن حصسة 1500سسكن
ريفي ،سستوزع قريبا واسستفادة الولية اأيضسا
 1000سسكن بصسيغة العمومي المدعم يجري
التحضسير لتوزيعها ،موؤكدا في هذا السسياق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاحضسنته دار الثقافة «مالك حداد» بقسسنطينة

لقاء جهوي حول «ظاهرة إلعنف ‘ إŸنششاآت إلرياضشية»
إاح -تضس -نت دار ال -ث -ق -اف -ة
«م-الك ح-داد» ب-قسس-ن-ط-ي-نة،
أامسس ،اللقاء ا÷هوي حول»
ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف ‘ اŸنشس-آات
ال - -ري - -اضس - -ي- -ة»Ã ،شس- -ارك- -ة
‡ث- -ل Úع- -ن أارب -ع ولي -ات،
قسسنطينة ،ميلة ،سسطيف و
قاŸة.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي
تضس-م-ن ب-رن-ام-ج ه-ذا ال-ل-ق-اء
الذي نظمته مديرية الشسباب
وال-ري-اضس-ة ل-ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-لجنة الوطنية
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-وق-اي-ة وم-ح-اربة
العنف في المنشسآات الرياضسية،
م- -داخÓ- -ت ق- -دم -ه -ا ك -ل م -ن
م- - -م- - -ث- - -ل- - -ي وزارة الشس- - -ب - -اب
وال- -ري- -اضس -ة و مصس -ال -ح األم -ن
ل -ل -ولي -ة و ال -م -ع -ه -د ال -وط-ن-ي
ل- -ل- -ت -ك -وي -ن ال -ع -ال -ي إلط -ارات
الشسباب والرياضسة.
ف -ي م -داخ -ل -ت-ه ،أاك-د السس-ي-د
«رضس-ا دوم-ي» ،م-م-ث-ل الشس-ب-اب
وال- -ري- -اضس- -ة وعضس -و ال -ل -ج -ن -ة
الوطنية للوقاية من العنف في
ال- - -م- - -نشس- - -آات ال- - -ري- - -اضس- - -ي- - -ة
وم -ك -اف -ح -ت -ه ،أان ه -ذا ال-ل-ق-اء
الرابع وطنيا والذي يعقد في
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ك -ق -طب ري -اضس-ي
بامتياز من شسأانه البحث عن
الميكانيزمات الفعالة للقضساء
ع- -ل -ى ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف وه -ذا
بتظافر جهود كل الفاعلين في
الميدان.
السسؤوال المطروح كما ـ أاضساف
ـ السسيد «دومي» ،هل أاننا فعÓ
مجندون للقضساء على العنف
ف -ي ال -م-نشس-آات ال-ري-اضس-ي-ة ف-ي
ال - -وقت ال - -راه- -ن ،م- -ؤوك- -دا أان

المنافسسة الرياضسة الحقيقية
إاذا كانت مشسروعة ،فإان هناك
خطوطا حمراء ل يجب على
ك- - -ل األط- - -راف ت- - -ج- - -اوزه- - -ا
احتراما للقانون.
اعتبر» رضسا دومي» أان اللجنة
ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-وق-اي-ة
ومحاربة العنف في المنشسآات
الرياضسة والتي توجد لها لجان
ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل ال -ولي -ات،
أاضسحت وبحكم القانون األخير
لها سسلطة فعلية بعد أان كانت
اسس -تشس -اري-ة ،وه-ي ال-ي-وم ـ ك-م-ا
أاضس- -اف ـ ت- -ع- -م- -ل ع -ل -ى وضس -ع
إاسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اية
ومحاربة ظاهرة العنف وكذا
ال-م-ت-اب-ع-ة وال-تقييم ،فهي بهذه
ال- -م- -ه -م -ة ال -ج -دي -دة ت -ت -م -ي -ز
ب -ال -دي -ن -ام-ي-ة ول-يسس ب-ال-ث-ب-ات،
م-ت-م-ن-ي-ا ف-ي األخ-ي-ر أان ي-خرج
لقاء قسسنطينة بحلول ملموسسة
تسس -اه -م ف-ي ال-ح-د أاو ال-قضس-اء
ع- -ل- -ى ظ- -اه- -رة ال- -ع- -ن- -ف ف -ي
الجزائر.

من من جهته ،كشسف األسستاذ «
م-ح-م-د ب-وري-و» م-م-ث-ل ال-معهد
ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن ال -ع -ال -ي
إلط -ارات الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة
ع - -ن ج - -م - -ل- -ة م- -ن األسس- -ب- -اب
ال -م-وضس-وع-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ف وراء
ظ-اه-رة ال-ع-ن-ف ف-ي ال-م-نشس-اآت
ال- -ري- -اضس- -ي- -ة وع- -رج ف- -ي ذات
السس -ي -اق ل -ل-ح-ديث ع-ن ضس-ع-ف
مسس- - - -ت- - - -وى األداء ال - - -ف - - -ن - - -ي
وال-ري-اضس-ي وضس-ع-ف شس-خصس-ي-ة
ال -م -درب -ي -ن وال -ك -بت ال-ن-فسس-ي
ال- -ذي ي -ك -م -ن وراء تصس -رف -ات
األنصسار المشسينة وعدم توفر
ال-م-نشس-آات ال-ري-اضس-ي-ة ع-ل-ى كل
ال -م -راف -ق الضس-روري-ة ،وغ-ي-اب
ال -ت -رب -ي -ة ال -رشس-ي-دة واألخÓ-ق
العالية ،باإلضسافة الى األسسباب
التنظيمية التي تقف كلها وراء
ه- -ذه ال- -ظ- -اه- -رة ال- -خ- -ط -ي -رة
وم- -تسس- -ائ  Ó-ف -ي األخ -ي -ر ع -ن
ال- -ري- -اضس- -ة الح -ت -راف -ي -ة وم -ا
قدمته لنا في الوقت الحاضسر.

لحوال ا÷وية بولية الشسلف
بسسبب سسوء ا أ

فقدإن صشياد بحري وتسشجيل عدة جرحى
وإنقاذ أإك Ìمن  15عائلة
لح- -وال ا÷وي- -ة ب- -ع- -دة
خ- -ل- -ف ت- -ق- -لب ا أ
ب -ل -دي -ات م -ن ولي -ة الشس -ل -ف ف -ق-دان صس-ي-اد
ب-ح-ري Ãن-ط-ق-ة واد ق-وسس Úوتسس-ج-ي-ل ع-دة
ج- -رح- -ى وإان -ق -اذ أاك Ìم -ن 15ع-ائ-ل-ة غمرت
م -ن -ازل -ه-ا م-ي-اه ال-ف-يضس-ان-ات ،ب-حسسب مصس-ال-ح
ا◊ماية اŸدنية بالولية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
ف -ي ج -ر د ل -خ س س -ا ئ -ر س س -و ء ا لأ ح -و ا ل
ا ل - -ج - -و ي - -ة خ  Ó- -ل  2 4س س -ا ع -ة ا ل -م -ن ص س -ر م -ة
ب -ت -ر ا ب ا ل -و ل ي -ة  ،اأ ك -د ا ل -م -ك -ل -ف ب -خ -ل -ي -ة
ا لإ ع  Óم ل د ى م د ي ر ي ة م ص س ا ل ح ا ل ح م ا ي ة
ا ل - -م - -د ن - -ي - -ة ا ل - -م  Ó- -ز م ا لأ و ل م - -ح - -م - -د
م س س ا ع د ي ة اأ ن ا ل ض س ط ر ا ب ا ل ق و ي ا ل ذ ي
ع -ر ف -ت -ه ا ل س س -و ا ح -ل ا ل ش س -ل -ف -ي -ة ت س س -ب ب ف -ي
فقدان صسياد بحري بسسواحل بلدية واد
ق -و س س -ي -ن ت -ج -ر ي ع -م -ل -ي -ا ت ا ل -ب -ح ث ع -ن
ا ل ض س -ح -ي -ة م -ن ط -ر ف ا ل -م ص س -ا ل -ح ا ل -م -ع ن ي ة
ب -ا س س -ت -ع -م -ا ل ع -د ة ف -ر ق م -خ -ت ص س -ة ف -ي
عمليات البحث خاصسة بالجهة الشسرقية
ل س س و ا ح ل م ن ط ق ة ب ن ي ح و ا ء ب ا ل ن ظ ر اإ ل ى
هبوب الرياح القوية بذات الناحية.

ف -ي س س -ي -ا ق ا ل -ت -د خ  Ó-ت ا ل -ت -ي س س -ج -ل -ت ه ا
ف -ر ق م ص س -ا ل -ح ا ل -ح -م -ا ي -ة ا ل -م -د ن -ي -ة ب -ع -د ة
ب -ل -د ي -ا ت  ،اأ ش س -ا ر ا ل -م  Ó-ز م ا لأ و ل م -ح -م -د
م س س ا ع د ي ة اأ ن ف ر ق ا ل م د ي ر ي ة ك ش س ف ت ع ن
 1 7 0ت -د خ -ل و  2 0اإ ج  Ó-ء  ،ج -ا ء ب -ف -ع -ل
ا ل ف ي ض س ا ن ا ت ا ل ت ي غ م ر ت اأ ك ث ر م ن 1 5
م ن ز ل و م س س ا ر ا ل ط ر ق ا ت  ،ك م ا ه و ا ل ش س اأ ن
بالطريق الوطني رقم  4الذي تسسبب
في عرقلة حركة السسير والمرور عبر
عدة مسسالك.
ت -م ت س س -خ -ي -ر اإ م -ك -ا ن -ي -ا ت ك -ب -ي ر ة ل ت غ ط ي ة
ن ش س ا ط ا لإ غ ا ث ة و ا ل ن ج د ة ا ل ذ ي ك ا ن ت ك ل
تدخÓته ناجحة وفي الوقت المناسسب،
ي ض س ي ف ذ ا ت ا ل ض س ا ب ط ا ل م ك ل ف ب ا لإ ع  Óم
بالمديرية المعنية.
م ن ج ه ة اأ خ ر ى  ،ك ش س ف ذ ا ت ا ل م س س وؤ و ل
ع - -ن ت -ق -د م ا لأ ش س -غ -ا ل ا ل -ج -ا ر ي -ة ل -ف -ت -ح
ا ل -ط -ر ي -ق ا ل -ت -ي ت -ع -ر ض س ت ل Ó-إ ن -ز ل ق -ا ت
ب -غ -ا ب -ا ت ب -ي س س -ة ع -ل -ى ا ل -ط -ر ي -ق ا ل -و ل ئ -ي
الرابط بين بلديتي الزبوجة وبني حواء
التي مازالت لحد السساعة مغلقة في
و ج ه ح ر ك ة ا ل س س ي ر م ن و اإ ل ى ا ل ب ل د ي ت ي ن ،
يضسيف ذات المحدث.

بسسبب الرياح القوية

عطا الله مولتي حرصسه على اأن السسكنات
ال -ت-ي ت-وزع اأن ت-ك-ون م-ج-ه-زة ب-الضس-روري-ات
وموصسولة بشسبكات الكهرباء والغاز والماء،
وال -ط -رق -ات ،مضس -ي -ف -ا ان -ه ع -ل -ى اسس-ت-ع-داد

بعد طواب ÒكبÒة من اŸركبات

للتكفل الأمثل بانشسغالت هذه البلديات بعد
تحديد الأولويات».

تبسسة :خالد العيفة

إإعادة فتح طريق بن ششكاو باŸدية بعد تهاطل كميات من إلثلوج
شس-ه-دت م-رت-ف-ع-ات ب-ل-دي-ة ب-ن شس-ك-او ب-ولي-ة اŸدي-ة ،صسبيحة أامسس ،حالة
اختناق وعرقلة للطريق أامام الشساحنات من الوزن الثقيل بسسبب تسساقط
لم-ر ال-ذي أادى ب-أاصس-ح-اب اŸرك-ب-ات وح-افÓ-ت ن-ق-ل اŸسس-اف-رين إا¤
ال-ث-ل-وج ،ا أ
سسلك كل اÙاور اŸؤودية إا ¤دائرة الÈواقية ومن ثم إا ¤جنوب الولية أاو ‘
الŒاه اŸعاكسس نحو عاصسمة التيطري إا ¤العاصسمة.
اسستدعى هذا الوضسع تدخل أاعوان مديرية األشسغال العمومية برمي مادة
الحصسى لتسسهيل حركة السسير إالى جانب اسستعمالهم لكاسسحات الثلوج ،فضسÓ
عن أافراد الدرك الِوطني والحماية المدنية بالمركز المتقدم من أاجل اخÓء
سسبيل الطريق ونزع أاكوام الثلوج و مسساعدة هؤولء للخروج من هذه الوضسعية

المرورية الصسعبة الناجمة عن تراكم الثلوج التي تهاطلت ليلة األحد إالى
الثنين.
فيما تم تسسريح وتيرة السسير بهذه المحاور وبخاصسة بمنطقة الفرنان كنقطة
سسوداء ،عرفت ممرات الطريق الوطني رقم  01بهذه البلدية انتشسار ضسباب
كثيف ،في حين وجدت الكثير من العائÓت من مختلف وليات الوطن ضسالتهم
في أاخذ صسور تذكارية وسسط الثلوج عبر مقاطع هذا الطريق الوطني.

اŸدية :علي ملياÊ

إنقطاع إلكهرباء ‘ عدة بلديات ششمالية بسشطيف

لح-وال ا÷وي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
تسس -ب -بت ا أ
لخÒة ،وسسرعة
ليام ا أ
ولية سسطيف ‘ ،ا أ
ال -ري -اح ال-ت-ي وصس-لت ا 40 ¤ك-م ‘ السس-اع-ة
ب- -اŸن- -اط- -ق ا÷ب -ل -ي -ة ‘ ،ا÷ه -ة الشس -م -ال -ي -ة
الغربية والشسرقية ‘ ،انقطاعات كبÒة ‘
التزود بالتيار الكهربائي ،لسساعات طويلة.

سسطيف :نور الدين بوطغان
ف- -ق- -د ع- -انت ع -دي -د ال -ب -ل -دي -ات ،اأول اأمسس
الأح- -د ،واأمسس الث- -ن -ي -ن ،م -ن ان -ق -ط -اع -ات
مفاجئة في التيار الكهربائي ،بسسبب خلل
واعطاب في الشسبكة وخيوطها ،وهذا نتيجة
ال-ري-اح ال-ق-وي-ة وال-ث-ل-وج ال-م-ت-راك-م-ة ف-وق-ه-ا،
وتتمثل في البلديات الأكثر تضسررا من هذه
ال -وضس-ع-ي-ة ف-ي ك-ل م-ن ب-وسسÓ-م وب-وع-ن-داسس
وتالة ايفاسسن وعين الكبيرة وعموشسة وتيزي
نبشسار وعين ارنات واوريسسيا وعين عباسسة

وقنزات وبابور وحربيل.
سس -خ -رت شس -رك -ة ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
بسسطيف كل فرقها التقنية بهذه المناطق
للتدخل العاجل ،وقامت بالعادة التدريجية
للتيار الكهربائي للسسكان ،وهي العملية التي
شس- -ه- -دت ب- -عضس الصس- -ع -وب -ة ل -ت -واج -د ب -عضس
الأعمدة والخطوط الكهربائية في مناطق
م -ع -زول-ة ف-ي ال-ج-ب-ال ،ب-ع-ي-دا ع-ن ال-مسس-الك
والطرق.
عاد التيار الكهربائي الى اغلب المناطق،
اأمسس الثنين ،خاصسة مع التحسسن التدريجي
ف-ي الأح-وال ال-ج-وي-ة ب-ال-ج-ه-ة ال-ت-ي شس-ه-دت
اأقوى عاصسفة ثلجية ،في هذا العام ،فجر
الح-د ال-م-اضس-ي ،مصس-ح-وب-ة ب-اأم-ط-ار غزيرة
رفعت من منسسوب مياه السسدود ،واأدت الى
ام-تÓ-ء ال-ودي-ان وج-ري-ان-ه-ا ،وان-ف-ج-ار ب-عضس
الينابيع الجبلية.
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 63توصسية رفعها اŸشساركون ‘ جلسسات قطاع الفÓحة Ãعسسكر

تطه Òالعقار الفÓحي وتوسسيع مشساريع اÙيطات اŸسسقية
^ إانشساء ÷نة Ÿتابعة انشسغا’ت الفÓح عن كثب

اختتمت ،أامسص ،جلسسات قطاع الفÓحة
التي دعت إاليها السسلطات الو’ئية Ÿعسسكر
ب -ه -دف تشس -خ -يصص و –دي -د اŸشس -اك -ل ال -ت -ي
حالت دون أان تثمر برامج الدولة اıصسصسة
ل -ل -ق -ط -اع ب -و’ي -ة م-عسس-ك-ر ب-ن-ت-ائ-ج ي-ل-مسس-ه-ا
ال -ف Ó-ح ‘ اŸي -دان ،وح -م -لت ج-لسس-ات ق-ط-اع
ال -ف Ó-ح -ة ال -ت -ي شس -ارك ف -ي -ه -ا فÓ-ح-ون م-ن
ﬂتلف مناطق و’ية معسسكر و ‡ثل Úعن
اÛالسص و ا÷م -ع -ي -ات اŸه -ن -ي-ة ب-إاشس-راف م-ن
ال -وا‹ ﬁم -د ل -ب -ق -ى و اŸصس -ال -ح ال -فÓ-ح-ي-ة
شسعار « واقع– ،ديات و آافاق الفÓحة» .

ولية معسسكر ترفع التحدي لبلوغ 30
أالف هكتار من األراضسي اŸسسقية
عمؤما خلصست جلسسات الفلحة المنظمة بمبادرة
من السسلطات المحلية لؤلية معسسكر ،إالى تشسكيل
ل-ج-ن-ة ولئ-ي-ة م-خ-ت-ل-ط-ة ت-ن-ب-ث-ق م-ن-ه-ا ل-جان بلدية
مصسغرة ،تعمل على متابعة انشسغالت الفلحين
ع-ن ك-ثب و ت-ع-رف-ه-م ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ب-رام-ج ال-تنمؤية
الضسخمة التي جاءت في سسبيل الرفع من قدرات
ق -ط -اع ال -ف -لح -ة و ت-ح-ؤي-ل م-عسس-ك-ر إال-ى مصس-اف
القطب الفلحي بامتياز.
هذا األمر الذي تبدأا الخطؤات إاليه بتجسسيد
ب -رن -ام -ج رئ -يسس ال -ج-م-ه-ؤري-ة ل-ل-رف-ع م-ن ال-ن-ط-اق
لراضسي المسسقية إالى  2مليين هكتار مع
الؤطني ل أ
ن-ه-اي-ة ال-خ-م-اسس-ي ال-ج-اري ،ح-يث سس-تسس-اهم ولية
معسسكر بما ل يقل عن  30أالف هكتار مع نهاية
 ،2019ح- -يث ت- -م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -مسس- -اح -ة م -ج -م -ؤع
المسساحات المشسكلة من المشساريع الكبرى التي
اسس -ت -ف -اد م -ن-ه-ا ق-ط-اع ال-ف-لح-ة و ق-ط-اع ال-م-ؤارد
المائية ،وهي تهيئة سسهل هبرة على مسساحة 10
أالف هكتار في الشسطر األول و  10أالف هكتار
في شسطر ثاني يتؤقع تسسجيله ،وتهيئة محيط سسيق
على مسساحة  5أالف هكتار ،إاضسافة إالى سسهل
غ -ريسس ع -ل -ى مسس -اح -ة  5آالف ه-ك-ت-ار وم-ح-ي-ط
كشسؤط على مسساحة  500هكتار.
بغضس النظر عن المحيطات المسسقية المسستحدثة
بحسسين و عين افكان و الزلمطة على مسساحات

مختلفة ،حيث تتؤفر ولية معسسكر حاليا على ما
مسساحته  13أالف هكتار يتؤقع أان ترتفع إالى 18
أالف هكتار ،مطلع السسنة المقبلة ،و  28أالف هكتار،
إاذا ما تحققت هذه المشساريع في ظروف قياسسية
محسسؤبة على نحؤ  3سسنؤات على األكثر.
لتحقيق ذلك ،تشسير تقارير السسلطات المحلية
الخاصسة بؤضسعية قطاع الفلحة ،أان ولية معسسكر
ت -ت -ج -ه ب -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -م-أام-ؤل م-ن
اسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-دول-ة ل-ل-ت-خ-لصس من التبعية لقطاع
ال -م -ح-روق-ات و ج-ن-ي ث-م-ار م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة خ-ي-ال-ي-ة
رصسدت لترقية الفلحة على مسستؤى ولية معسسكر
لؤحدها.
ذكر تقرير لمصسالح المؤارد المائية على سسبيل
الذكر ،أان مشسروع الماو الذي اسستهلك مبلغ 13
مليار دينار سسيؤفر لؤحده ما كميته  15مليؤن م3
من مياه السسدود للسسقي الفلحي ما يعني سسقي 4
أالف ه -ك -ت -ار إاضس -اف -ي -ة م-ن األراضس-ي ال-ف-لح-ي-ة،
إاضسافة إالى إانجاز قناة جر المياه بين سسد بؤحنيفية
و فرقؤق على مسسافة  37كلم الذي سسيمكن من
اقتصساد  20مليؤن م 3من المياه التي كانت تهدر
في الخلء  .األهم من ذلك قرار جديد لؤزارة
المؤارد المائية يسسمح بتحؤيل المياه الفائضسة من
ح-ؤضس الشس-ل-ف ل-لسس-ق-ي ال-ف-لح-ي ب-م-ح-ي-ط ه-برة
بمعدل  33مليؤن م 3تسسمح بسسقي  5أالف هكتار
مسساحة إاضسافية بمحيط هبرة و  4أالف هكتار
مسساحة إاضسافية أاخرى بسسهل سسيق و هكذا تحقيق
ال -ؤصس-ؤل ل-ت-ح-دي  30أال -ف ه -ك -ت-ار م-ن األراضس-ي
المسسقية بؤلية معسسكر.

بالتعاون ما ب Úو’ية تلمسسان ومؤوسسسسة توزيع الكهرباء والغاز

رصسد  200مليار سسنتيم لربط  14863مسسكن من  17قرية بالغاز الطبيعي
كشس - -فت السس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة
تلمسسان ‘ بيان لها بأان مصسا◊ها بالتعاون مع
مؤوسسسسة توزيع الكهرباء والغاز قد خصسصست
غÓفا ماليا يقارب  200مليار سسنتيم ‘ إاطار
الصسندوق اŸشسÎك للجماعات اÙلية قصسد
ربط بـ  14863مسسكن ريفي بالغاز الطبيعي،
م -وزع-ا ع-ل-ى  17ق-ري-ة و›م-ع ري-ف-ي ب-غ-ية
–سس Úظ- -روف اŸع- -يشس- -ة لسس- -ك- -ان اŸن -اط -ق
ال- -ري- -ف -ي -ة وح -م -اي -ت -ه -م م -ن م -وج -ات الÈد
ال-ق-ارسص م-ن ج-ه-ة وال-ت-خ-ف-يف من معاناتهم
مع قارورات الغاز ‘ فصسل الشستاء .
من المنتظر ان تباشسر مصسالح سسؤنلغاز بربط 682
سسكن بقرية روبان الحدودية والتابعة إاقليميا لبلدية
بني بؤسسعيد بالغاز الطبيعي ،باإلضسافة إالى 585

مسسكن بقرية سسيدي يحيى التابعة لبلدية سسيدي
مجاهد ،من جانب آاخر ،سسيسستفيد سسكان قرية
معازيز ببلدية حمام بؤغرارة ،البالغ عددهم 551
مسسكن من الغاز .نفسس األمر بالنسسبة لقرية بني
غزلي بالؤادي لخضسر التي تحؤي  486مسسكن زيادة
ع -ل -ى ق -ري -ة سس -ي -دي ال -ع -رب -ي بصس-ب-رة ،أاي-ن سس-ي-ت-م
ربط  284مسسكن بالغاز .
كما سستؤدع  482عائلة من قرية واسسر قارورات
غ- -از ال- -ب- -ؤت- -ان ق- -ري- -ب- -ا ون -فسس الشس -يء ب -ال -نسس -ب -ة
لعائلت قرية تافنة ببلدية بؤحلؤ المؤزعين على
 278مسسك ،وبدائرة مرسسى بن مهيدي سسيتم ربط
 263مسسكن بقرية بيدر بالغاز  .أاما على مسستؤى
دائرة الرمشسي ،اسستفادت قرية سسيدي بن الضسياف

التابعة لبلدية بني وارسسؤسس من ربط  600مسسكن
بالغاز  102 ،عائلة من قرية بؤلفراد ،التابعة لبلدية
سسبع شسيؤخ زيادة على  250مسسكن بقرية سسيدي
الشسريف التابعة لبلدية الرمشسي.
بدائرة هنين فقد تقرر ربط قرية قباربلدية بني
خلد التي تحؤي  170مسسكن ،بالضسافة الى جميع
قرى و مداشسر شسمال المنطقة على غرار أاولد
جليل ،أاولد بن عياد ،أاولد عزوز ،أاولد مفتاح،
أاولد عباسسي بمجمؤع 150 :مسسكن ،هذه العملية
التي من شسأانها ان ترفع نسسبة ربط الؤلية بالغاز
الى أاكثر . ٪ 85

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

تخصص مسستشسفيات داخل الو’ية وخارجها

لطف ـ ـال
اتفاقيـ ـات توأام ـ ـة Ÿسستشس ـ ـفى العلم ـ ـة للتكفـ ـل با أ

–ضسر اŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية اŸتخصسصسة
ل Ó-م وال -ط -ف -ل ال -ت -اب -ع-ة Ÿسس-تشس-ف-ى صس-روب
اÿثÃ ،Òدي -ن -ة ال -ع-ل-م-ة ب-و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
’ب -رام ات -ف -اق -ي -ات ت -وأام -ة م -ع ال -ع -دي -د م -ن
إ
اŸؤوسسسس- -ات ا’سس- -تشس- -ف -ائ -ي -ة داخ -ل ال -و’ي -ة
وخ -ارج -ه -ا ،م -ن اج -ل ال -ت -ك -ف -ل ب-ال-ع-م-ل-ي-ات
Óطفال والتدخÓت ا÷راحية
ا÷راحية ل أ
اŸسس -ت -ع -ج -ل -ة ،م -ع ت -وف -ره -ا ح -ال -ي -ا ع-ل-ى 10
اتفاقيات منها.

تفعيل دور الّلجان اıتلطة Ùاربة البناء
الفوضسوي والت ّصسدي Ÿافيا العقار

كشس - - -ف ،صس - - -ب - - -اح أامسص،
م- -دي- -ر ال- -ت- -ع- -م Òوال- -ب -ن -اء
والهندسسة اŸعمارية بو’ية
خنشسلة ،عن إاعداد مفتشسية
التعمı Òطط عمل صسارم
وف - -ع - -ال م - -ن ج- -ل ﬁارب- -ة
اıال -ف Úل-ق-وان Úال-ت-ع-مÒ
وال -ب -ن-اء ووضس-ع ح-د ل-ل-ب-ن-اء
الفوضسوي على مسستوى كل
بلديات الو’ية.

أاكد ضسمن هذا اإلطار ،أان
مصسالحه عملت على تفعيل
دور ال- -ل- -ج- -ان ال- -م -خ -ت -ل -ط -ة
ال - -م - -ي - -دان - -ي - -ة ل- -م- -ح- -ارب- -ة
المخالفين بالتنسسيق مع كل
ال-ب-ل-دي-ات ع-ب-ر إاق-ليم الؤلية
ح - - -ت- - -ى ي- - -ت- - -م وضس- - -ع ح- - -د
ل -ل -م-خ-ال-ف-ي-ن خ-اصس-ة أاولئك
ال -ذي -ن ي -ق -ؤم -ؤن ب -ال-ب-ن-اءات
ال -ف -ؤضس -ؤي-ة وصس-لت إال-ى ح-د
البناء فؤق األرصسفة.
سس- -ج -لت مصس -ال -ح م -ف -تشس -ي -ة
ال-ت-ع-م-ي-ر وال-ب-ن-اء في األشسهر
القليلة الماضسية ،بحسسب ذات
المصسدر ،أاكثر من  70محضسر
م -خ -ال -ف -ة ل-ق-ؤاع-د ال-ت-ع-م-ي-ر
وال - -ب- -ن- -اء ،تضس- -اف إال- -ى 430
م -حضس -ر م -خ-ال-ف-ة أاخ-رى ت-م

تسس- -ج- -ي- -ل- -ه- -ا ف -ي السس -ن -ؤات
ال -م -اضس -ي -ة ،ت -ج -ري بشس-أان-ه-ا
اإلج- - -راءات ال- - -ق - -ان - -ؤن - -ي - -ة
ال- -م- -نصس- -ؤصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ف- -ي
القؤانين ضسد المخالفين.
ت - -ج - -ري ،ب - -حسسب ن- -فسس
ال-مصس-در ،ع-م-ل-ي-ة تفعيل دور
اللجان المختلطة المذكؤرة،
ب-ت-ن-ظ-ي-م خ-راج-ات م-ي-دان-ي-ة
ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -ب -ل -دي -ات
ل-ل-ؤق-ؤف ال-م-ي-دان-ي ع-ل-ى كل
بناء فؤضسؤي أاو أاي مخالفات
أاخرى لقؤانين البناء والتعمير
ك - -ال- -ب- -ن- -اء ب- -دون رخصس- -ة أاو

المتكفل بها في إاطار هذا البرنامج العمليات
السس -ت -ع -ج-ال-ي-ة ،وت-لك ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ال-مسس-الك
لط-فال ،وهذا
ال-ب-ؤل-ي-ة وال-ج-ه-از ال-ت-ن-اسس-ل-ي ل -أ
على يد فريق من األطباء الجراحيين الذين
يخضسعؤن للتكؤين المتؤاصسل.

كانت ذات المؤؤسسسسة قد أاجرت مؤؤخرا 120
لط-ف-ال ،م-ن خ-لل ع-م-ل
ع -م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة ل -أ
ت -ط -ؤع -ي ق -ام ب -ه األط -ب-اء ب-ال-م-ؤؤسسسس-ة ت-حت
إاشس- -راف ع- -م- -ي- -دة األط- -ب- -اء ال- -ج- -راح- -ي- -ي- -ن
بالمؤؤسسسسة.

غيرها.
تشسهد ولية خنشسلة منذ عدة
سس- -ن- -ؤات ف- -ي ه- -ذا السس -ي -اق
تشس- -ي -ي -د عشس -رات ال -ب -ن -اءات
ال-ف-ؤضس-ؤي-ة والسس-ت-ي-لء ع-لى
ال -مسس -اح -ات ال-خضس-راء ع-ب-ر
مختلف بلديات الؤلية والتي
تسس- -ب- -بت ف- -ي ال- -ك- -ث- -ي- -ر م -ن
األح- -ي -ان ف -ي اح -ت -ج -اج -ات
وت - -دخ - -ل السس - -ك - -ان ل - -م- -ن- -ع
المخالفين ومافيا العقار من
السس- -ت- -ي -لء ع -ل -ى ال -ج -ي -ؤب
العقارية الفارغة.

أاشسرف عليها وا‹ الو’ية

جلسسة صسلح ب Úعرشسي «البزازفة والسسبابحة»
بأاولد دراج باŸسسيلة

دعا وا‹ و’ية اŸسسيلة حاج مقداد ،صسباح
أامسص ،خ Ó-ل إاشس-راف-ه ع-ل-ى ج-لسس-ة الصس-ل-ح بÚ
سسكان بلدية أاو’د عدي لقبالة وسسكان بلدية
’راضسي ﬁور
أاو’د دراج حول نزاع متعلق با أ
تقاطع حدود البلديت ،Úإا ¤ضسرورة التعلق
واحÎام ق -وان Úا÷م -ه -وري -ة وا’ب -ت -ع-اد ع-ن
اسستعمال العنف ‘ ﬂتلف القضسايا العالقة .

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاوضس -ح ح -اج م -ق-داد ،خ-لل ج-لسس-ة الصس-ل-ح ال-ت-ي
حضس -ره -ا أاع -ي -ان ال-م-ن-ط-ق-ة والسس-ل-ط-ات ال-م-دن-ي-ة
والعسسكرية ومدراء العديد من القطاعات بحضسؤر
سسكان عرشسي البزازفة و السسبابحة محل النزاع عن
األراضسي الؤاقع محؤر تقاطع العرشسين ،إالى أان
ال-ق-ان-ؤن واضس-ح وج-ل-ي وجب اح-ت-رام-ه م-ن-ب-ه-ا إالى
ضسرورة التعقل والرزانة وإايجاد الحلؤل اليجابية

التي تخدم المصسلحة العامة ،داعيا إالى الحتكام
إالى العقل في النزاعات وخاصسة تلك المتعلقة
باألراضسي.
يذكر أان هذا النزاع عمر سسنؤات طؤال بين عرشسين
م -ت -ج -اوري -ن ح-ؤل األراضس-ي ال-ف-لح-ي-ة ،وم-ن ذات
الجانب ثمن السسكان مسسعى الؤالي إالى إايجاد
الصسلح بين العرشسين واعتبروه بالنبيل خاصسة وانه
سس -ؤف ي -ح -ق-ن األح-ق-اد وال-خ-لف-ات ال-ت-ي ع-م-رت
لسسنؤات طؤال و التفاق على ترسسيم الحدود .
جاءت زيارة الصسلح على هامشس الصسالح زيارة والي
ال -ؤلي -ة إال -ى ب -ل -دي -ات أاولد دراج اإلشس -راف ع -ل -ى
إاطلق وبرمجة عدة مشساريع تتعلق بالري والثقافة
والتربية والتهيئة الحضسرية ،مشسددا في مختلف
مراحل الزيارة على ضسرورة اسستكمال األشسغال في
وقتها وفق المعايير المعمؤل بها.

فيما يحّذر اıتصسون من حرمان التÓميذ حّقهم ‘ الراحة

إاقبال كب Òعلى الدروسس اÿصسوصسية بولية بجاية

ي-ق-ب-ل ال-ع-دي-د م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ ب-و’ي-ة ب-ج-اية ،بعيدا عن اأيّ ضسغؤطات قد تؤلد العناد ،وعليه
Ãخ -ت -ل -ف ا أ
’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م -ي-ة ع-ل-ى ال-دروسص اأنصس -ح دائ -م -ا الأول -ي -اء بضس -رورة ت-ؤخ-ي ال-ح-ذر
اÿصسوصسية خÓل عطلة الربيع ،وهذا من أاجل
ل -ل-ؤصس-ؤل ن-ت-ائ-ج اإي-ج-اب-ي-ة وال-رف-ع م-ن ال-م-ردود
تدارك ما فات ومعا÷ة النقائصص التي صسادفتهم
‘ ب-عضص اŸواد ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ح-رم-ه-م م-ن الدراسسي لفلذات اأكبادهم.
ف- - - - - - -رصس- - - - - - -ة الÎوي- - - - - - -ح ع- - - - - - -ن ال- - - - - - -ن - - - - - -فسص اأّم -ا الأسس-ت-اذ ع-رب-ؤشس اإدي-ر ف-ي-ؤؤك-د ب-دوره»،م-ن
وي-ج-ع-ل-ه-م ي-ع-يشس-ون ‘ ضس-غ-ط دراسس-ي متواصسل ،الضس-روري م-ن-ح الأط-ف-ال ح-ق-ه-م ف-ي ال-دراسس-ة،
ب- -ال- -رغ- -م م -ن أان ال -ع -دي -د م -ن اıتصس ‘ Úع -ل -م حيث من الخطاأ التعدي على حقؤق التلميذ،
النفسص الÎبوي يحذرون من هذا العمل الذي ’
ي -خ -دم ال-تÓ-م-ي-ذ ،ب-ل سس-ت-ك-ون ع-واق-ب-ه وخ-ي-م-ة وحرمانهم من الراحة بعد فصسل دراسسي كامل،
مسستقب ،Óوالغريب أان هذه الظاهرة ’ تقتصسر ف -ال -راح-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-م م-ه-م-ة جّ-دا ول-يسس م-ن
على التÓميذ اŸقبل Úعلى امتحانات البكالوريا الصسؤاب تجاهلها حتى واإن كانت نتائج الفصسل
’قسس- -ام ا أ
ف- -حسسب ،ب- -ل شس- -م- -لت ا أ
’خ- -رى وح- -ت -ى الماضسي سسلبية ،فهي تسسمح بتجديد نشساطهم،
تÓميذ اŸدارسص ا’بتدائية.
عكسس ما هؤ سسائد لدى الأولياء الذين يقؤمؤن
ب-اإق-ن-اع اأب-ن-ائ-ه-م ب-ال-دراسس-ة اأث-ن-اء ال-ع-طلة ،على
اعتبار اأنها فرصسة سسانحة للرفع من مسستؤاهم
في هذا الصسدد ،تقؤل اأخصسائية علم النفسس
الدراسسي ،وهؤ ما يحرم هذه الفئة من حقها في
التربؤي خليدة ،حرمان التلميذ من الراحة
الترويح عن النفسس خلل العطلة ،واأعتبر ذلك
خلل عطلتهم يعتبر عقابا ،ويكؤن بذلك رد
ّ ت -ع -د صس -ارخ لأن ال -ت -لم-ي-ذ ي-ح-ت-اج-ؤن ل-ل-راح-ة
فعلهم سسلبيا مسستقبل ،وتصسبح الدراسسة بالنسسبة
الفصسلية».
لهم نقطة سسؤداء في حياتهم ،حيث ل يعقل اأن
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،ي -رى الأسس -ات-ذة ال-ذي-ن ي-ق-دم-ؤن
تسس-ت-غ-ل ال-ع-ط-ل-ة ل-زي-ادة الضس-غ-ط ع-ن-هم ،وزيادة
دروسسا خصسؤصسية في العطلة لمختلف الأطؤار
ال- -ت- -ؤت- -ر ال- -ن- -فسس- -ي ال- -ذي لزم- -ه- -م ف -ي ف -ت -رة
التعليمية ،اأنهم في حاجة بدورهم اإلى راحة
الم -ت -ح-ان-ات الأخ-ي-رة ،ف-ال-ت-م-ت-ع ب-ال-ع-ط-ل-ة ف-ي
بعد فصسل دراسسي شساق ،ولكّنهم يضسطرون للعمل
الحقيقة يعتبر حقا للتلميذ الناجح اأو الفاشسل.
لكثرة الإقبال والإلحاح عليهم من طرف الطلبة
يمكن للأولياء تقسسيم العطلة اإلى مرحلتين،
والأولياء ،الذين يؤؤكدون باأّن اأبناءهم في حاجة
الأول - -ى ل - -ل - -راح - -ة وال - -ت - -روي - -ح ع - -ن ال- -ن- -فسس،
اإل- -ى دروسس اإضس- -اف- -ي- -ة ل- -ت- -حسس- -ي -ن مسس -ت -ؤاه -م
والثانية تخصسصس للمراجعة لسستعادة ما فات،
الدراسسي.

بجاية :بن النوي توهامي

سسطيف :نور الدين بوطغان
تعمل ذات المؤؤسسسسة ،بحسسب مسسؤؤوليها على
ع -دة م -ح -اور ،م -ن -ه -ا ال -ت -ك -ؤي -ن ال -م -ت -ؤاصس-ل
إلطاراتها ،وتنظيم العمل السستشسفائي للتكفل
لطفال داخل العلمة
ب-ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ج-راحية ل أ
وخ -ارج-ه-ا واألط-ف-ال ال-م-ت-م-درسس-ي-ن خ-اصس-ة،
وهذا بالتعاون مع المؤؤسسسسات السستشسفائية
القريبة من العلمة وخارجها في إاطار هذه
الت -ف -اق -ي -ات  .تشس-م-ل ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ج-راح-ي-ة

’خÒة بخنشسلة
الظاهرة انتشسرت ‘ السسنوات ا أ

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

معسسكر :أام ا - Òÿسس.
رف -ع ال -مشس-ارك-ؤن ف-ي خ-ت-ام ج-لسس-ات ال-ف-لح-ة 63
تؤصسية ،تتعلق بالعقار الفلحي و السسقي الفلحي
و تنظيم الشسعب الفلحية  ،إالى تشسجيع تصسدير
اإلنتاج المحلي والعمل على تشسجيع السستثمار في
الصسناعات المرافقة للقطاع الفلحي.
دعا المشساركؤن في الجلسسات إالى حماية العقار
الفلحي من اشسكال التعدي و اسستصسلح األراضسي
مع تسسهيل إاجراءات تمؤيله و العمل على اسستحداث
محيطات فلحية جديدة ،إالى جانب تطهير العقار
ال -ف -لح -ي ب -اسس -ت -رج-اع الراضس-ي ال-م-ه-م-ل-ة وغ-ي-ر
المسستغلة والتعجيل بتؤزيع الراضسي الفائضسة مع
شس -رط أاول -ؤي-ة م-ن-ح-ه-ا ل-ل-ف-لح-ي-ن وال-مسس-ت-ث-م-ري-ن
ال -ج -ادي -ن وك -ذا تسس -ؤي -ة وضس -ع -ي -ة مسس-ت-غ-ل-ي ه-ذه
األراضسي.
إاضسافة إالى دعؤتهم لفسسخ عقؤد المتنازلين عرفيا
ع -ن ح -ق الم -ت -ي-از و تسس-ؤي-ة وضس-ع-ي-ة ال-مسس-ت-غ-ل-ي-ن
لراضسي ،زيادة على دعؤة السسلطات إالى
الفعليين ل أ
سس -ن نصس -ؤصس ق -ان-ؤن-ي-ة ل-تسس-ؤي-ة وضس-ع-ي-ة األراضس-ي
المؤجؤدة محل نزاع بين الؤرثة أاو تم التنازل عنها
جزئيا وفق عقؤد شسراكة صسؤرية ،والدعؤة لتسسجيل
برامج تنمؤية جديدة لصسالح القطاع تسسمح بتؤسسيع
ن-ط-اق األراضس-ي ال-ف-لح-ي-ة ال-مسس-ق-ي-ة ع-ل-ى المدى
المتؤسسط خاصسة مع قرب اسستلم  4مشساريع في
هذا المجال .
م-ع ت-ع-م-ي-م اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ق-نيات المقتصسدة لمياه
السسقي و تشسجيع الفلح على اسستعمالها كل لما
يسسمح بإادخال التكنؤلؤجيا والمكننة على القطاع
بهدف تؤجيهه نحؤ التنافسسية ،فضسل عن تؤصسيات
أاخ -رى ج-اءت ل-ت-ث-م-ي-ن اإلن-ت-اج ال-ف-لح-ي ال-م-ح-ل-ي
وت -م -ي -ي -زه ع -ن ب -اق-ي م-ن-ت-ج-ات ال-ؤط-ن م-ن خ-لل
ت -ؤسس -ي -م-ه ال-ت-ج-اري وت-حضس-ي-ره لك-تسس-اح األسس-ؤاق
العالمية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كرية
راق ف

أاو

ان اŸواقف اŸششÎكة ب Úدولة
ف- -لسش- -ط ÚواŸم- -ل- -ك- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة
السش -ع -ودي -ة ،ت -ن -ط-ل-ق م-ن ال-عÓ-ق-ة
التاريخية ب Úفلسشط Úوالسشعودية،
والششرعية الفلسشطينية ،واŸواقف اŸششÎكة ضشد الرهاب والتطرف،
ومبادرة السشÓم العربية  ،٢00٢ولقد اسشتمعت ،يوم السشبت اŸاضشي
اŸوافق  ،٢/٢4وع Èاذاعة صشوت فلسشط Úا ¤سشعادة السشف Òباسشم
عبدالله األغا ،وهو يتحدث عن العÓقة الفلسشطينية السشعودية تاريخا
وحاضشرا ،وأاكد ‘ حديثه على متانة العÓقات الفلسشطينية السشعودية،
وك-م-ا أاشش-ار ا ¤م-وق-ف اŸم-ل-ك-ة السش-ع-ودي-ة م-ن ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ينية
والقدسص ،وهو ما جاء ‘ البيان اŸلكي ،وما أاكد عليه مندوب اŸملكة
‘ األ· اŸتحدة السشف ÒاŸهندسص عبدالله بن يحيى اŸعلمي ،حيث
أاكد أامام دول العا ⁄على عمق اŸوقف السشعودي من ا◊ق العربي
الفلسشطيني ‘ فلسشط Úوأانه ل سشÓم ول أامان ول اسشتقرار بدون انهاء

د .فادي ﬁمد الدحدوح
ي - -واج - -ه ال - -ع - -ا ⁄بشش - -ك - -ل ع- -ام
واÛت -م -ع ال-ع-رب-ي بشش-ك-ل خ-اصص
–دي- -ات م -ت -زاي -دة وم -تصش -ارع -ة،
نتيجة التطورات السشريعة ‘ ششتى
اŸي -ادي -ن ،وع-ل-ى وج-ه اÿصش-وصص
اŸيدان العلمي والتكنولوجي التي
ششهدها العا ‘ ⁄الربع األخ Òمن
ال- -ق- -رن اŸاضش- -ي ،وال -ت -ي ي -ت -وق -ع
اسش -ت -م -راره -ا ب -تسش -ارع ك-ب ،Òوق-د
سشبب هذا التقدم العلمي والتقني
الذي سشيطر على جميع مناحي ا◊ياة والذي واكب تطور الÎبية
وŒدد طرق وأاسشاليب التدريسص دخول اآللة والوسشيلة ›ال التعليم،
حيث أاصشبحت ضشرورة وركناً أاسشاسشيًا ‘ العملية التعليمية ،وليسشت
نوعاً من الكمالية والÎف.
حثت اŸؤو“رات الدولية واإلقليمية على ضشرورة تطوير مناهج
التعليم وتوظيف التقنية ‘ خدمة التعليم ‘ الفÎة األخÒة ،وتظهر
الدراسشات أايضشاً أاهمية اسشتخدام الوسشائل والتقنيات التعليمية ودورها
‘ إا‚اح العملية التعليمية ،حيث أاكدت هذه الدراسشات أان اŸتعلم
يحصشل على  %40من معلوماته عن طريق حاسشة السشمع و %30عن
طريق حاسشة البصشر ،و %30عن طريق باقي ا◊واسص.
عند ا◊ديث عن التقنيات التعليمية ا◊ديثة علينا أان نحاول أان
نتعرف على مفهوم التقنيات التعليمية ‘ الÎبية ،فالتقنيات التعليمية
ه -ي ك -ل م -ا يسش -اع -د ع-ل-ى ان-ت-ق-ال اŸع-رف-ة واŸع-ل-وم-ات واŸه-ارات
اıتلفة من ششخصص إا ¤آاخر ‘ ›ال الÎبية والتعليم ،والتدريب من
اŸعلم أاو اŸتدرب إا ¤الطÓب أاو اŸتدرب ،ÚلÎفع القدرة على
اكتسشاب اŸهارات وذلك Ãخاطبة أاك Èعدد من ا◊واسص ،واŸتتبع
ل-واق-ع اسش-ت-خ-دام ال-وسش-ائ-ل وال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة بجامعاتنا العربية
يÓحظ أان هناك ضشعفًا جلياً واضشحاً ل يليق بأاهمية وفاعلية هذه
الوسشائل والتقنيات ،فمن جهة هناك ضشعف لدى األسشاتذة بالوسشائل
واألجهزة التعليمية من حيث اŸعرفة Ãسشميات هذه التقنيات وكيفية
اسشتخدامها ،ومن جهة أاخرى ‚د أان وضشع بعضص ا÷امعات ل يسشمح
ول يششجع على اسشتخدام الوسشائل والتقنيات التعليمية ا◊ديثة.
إان توافر التقنية وإاسشتخدامها ‘ جامعاتنا العربية تسشاهم ‘ جعل
اŸتعلم متعلمًا نششطاً وفّعالً وباحثاً عن اŸعلومة ،ومدركاً ألهمية
التعلم ،وقادراً على اكتسشاب مهارات حل اŸششكÓت ،والسشتقصشاء،
والتواصشل ،والتنوع ،ومن ا÷دير ذكره هو ما تنفقه الدول اŸتقدمة
اŸليارات من الدولرات على دمج التقنية ‘ التعليم ،وذلك إلثارة
خيال الطالب وزيادة تعزيز التعلم وتيسش Òاكتسشاب مهارات التفكÒ
العليا لدى اŸتعلم ،مثل التحليل والتفسش Òوالتقو Ëوالتعميم وحل
اŸششكÓت واإلبداع ،وزيادة كفاءة اŸعلم بحيث تسشاعد اŸعلم Úعلى
تلبية احتياجات اŸتعلم وتسشهيل إايصشال اŸعلومة للطÓب.
عليه نرى بأان تقنيات التعليم هي جزء من تقنيات الÎبية وتعتمد
أاسشاسشًا على مفهوم أان التعليم ›موعة فرعية من الÎبية ،فلم يعد ‘
وسش -ع اÛال ال -ت -ع -ل -ي -م -ي إال أان يسش -ت -ج -يب ل -ت -ي -ار ال -ت-ق-دم ال-ع-ل-م-ي
التكنولوجي ،للنهوضص Ãجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات،
ومواكبة كل ما هو جديد ومفيد ،وقادراً على اللحاق بإابداعات العقل
اإلنسشا.Ê

خب Òمتخصصصص ‘ البحث العلمي والدراسصات العليا
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العÓقة الفلسسطينية السسعودية ب ÚاŸاضسي وا◊اضسر
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أاهمية تطوير اسستخدام التقنيات ا◊ديثة
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الحتÓل وقيام الدولة الفلسشطينية وعاصشمتها القدسص الششريف ،وأان
قرار ترامب ﬂالف للمواثيق والقرارات والقانون الدو‹ اÿاصص
بالقدسص وبالقضشية الفلسشطينية.
ان اŸوقف الفلسشطيني الثابت ،والذي أاعلنه الرئيسص ﬁمود عباسص
ب-وضش-وح ،وخ-اصش-ة ب-ع-د اعÎاف ت-رامب ب-ال-ق-دسص ع-اصش-م-ة لسش-رائ-ي-ل،
يتمثل ‘ رفضص التصشالت السشياسشية مع الدارة األمريكية أاو أان تكون
اŸتفردة برعاية العملية السشياسشية ،والتأاكيد على ان أاي مفاوضشات
قادمة يجب أان تكون برعاية ÷نة دولية ومن خÓل مرجعية القرارات
الدولية ذات الصشلة ،وتثبيت الوضشع القانو Êاÿاصص Ÿدينة القدسص،
والرتكاز على ما جاء ‘ مبادرة السشÓم العربية –بÒوت  ،٢00٢والتي
أاطلقها اŸلك السشعودي عبد الله بن عبد العزيز ،وهدفها انششاء دولة
ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة م-عÎف ب-ه-ا دول-ي-ا ع-ل-ى ح-دود  1٩٦7وع-ودة الÓ-جئÚ
والنسش -ح -اب م -ن هضش -ب -ة ا÷ولن اÙت -ل-ة ،م-ق-اب-ل اعÎاف وت-ط-ب-ي-ع
العÓقات ب Úالدول العربية مع اسشرائيل ““ا◊ل قبل التطبيع““ ،وهو
اŸوقف اŸطلوب من كافة الدول العربية اليوم بأان يسشجلوا مواقف
متطابقة مع اŸوقف الفلسشطيني ،وعدم اقامة أاي عÓقات طبيعية مع

اسشرائيل إال بعد –قيق األهداف التي وضشعتها اŸبادرة العربية ““قيام
دولة فلسشطينية مسشتقلة وذات سشيادة وعاصشمتها القدسص الششرقية““.
ح Úقال الرئيسص اأبومازن““ :لن نصشغي ولن نسشتمع ألي خطة تسشوية
تتقدم بها اأمÒكا ،ولن نقبل بأاي تسشوية اأو حل بدون القدسص عاصشمة
ل -دول -ة ف -لسش -ط ،Úول-ن ن-ق-ب-ل ب-ع-اصش-م-ة ‘ ال-ق-دسص وإا‰ا ال-ق-دسص ه-ي
العاصشمة““ ،كان تأاييد اŸلك سشلمان بن عبدالعزيز للرئيسص أابومازن
بقوله ““ ل سشÓم بدون القدسص ،وأاي كÓم آاخر ل تسشتمعوا إاليه““.
Óمكانيات كبÒة
ها هي السشعودية تÎجم ذلك من خÓل وضشعها ل إ
إل‚اح القمة العربية التاسشعة والعششرون والتي سشتششهدها الرياضص ‘
أاواخر ششهر مارسص ا◊ا‹ ،و–ظى القمة باأهمية خاصشة ‘ ظل
األوضشاع الدولية واإلقليمية الراهنة ،ومع قرب اعÓن الدارة األمريكية
Ãا ُع-رف بصش-ف-ق-ة ال-عصش-ر اŸرف-وضش-ة ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ن-ا ن-ت-ي-ج-ة ل-لقرارات
والج-راءات األم-ري-ك-ي-ة اŸسش-ب-ق-ة وال-ت-ي ت-ت-ن-اف-ى م-ع دوره-ا اŸطلوب
وانحيازها السشافر لÓحتÓل.

عدنان ›لي ومÓمح اŸرحلة القادمة

’خرسص
د .سصامي ﬁمد ا أ
ك -ن -ا ول زل -ن -ا ت -رت-ب-ط ذاك-رت-ن-ا ب-اŸف-ك-ر
الفلسشطيني أادوارد سشعيد صشاحب الفضشل
‘ خلق قاعدة فلسشطينية وعربية متحركة
ب -ال -ولي -ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ،وواج-ه-ة
تنظÒية وفعلية للحق الفلسشطيني ،فغاب
أادوارد سش- -ع- -ي -د وغ -ابت ا◊رك -ة ال -ع -رب -ي -ة
والفلسشطينية النششطة والفاعلة عن السشاحة
األم -ري-ك-ي-ة ،ورÃا م-ن اسشÎاح-وا وشش-ع-روا
بغياب ثقل هام عن ظهورهم من العرب
وال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي Úأاك Ìم- -ن ن- -اظ- -ري- -ه -م
األمريكي Úوغ Òاألمريكي.Ú
فجأاة بدأات تطل علينا رياح أاخرى من
ع Èم -واق -ع ال -ت -واصش-ل الج-ت-م-اع-ي وك-نت
سشعيًدا جًدا وأانا أارى فيديوهات واعÓنات
‡ولة عن هذا الفلسشطيني رجل األعمال
وصش - -احب الÈاءات ال - -ع - -ل - -م- -ي- -ة ‘ ›ال
(أاع -ت -ق -د) الÈاءات ال -ط -ب -ي -ة – إان  ⁄أاك -ن
ﬂطئ– ولكن وقفت عدة ◊ظات أافكر
من أاين ظهر فجأاة هذا الفلسشطيني الفذ
ع -ل -ى السش -اح-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،وب-دأا اإلسش-م
ي-ت-ج-ل-ى وي-ن-قشش-ع غ-ب-ار ج-ه-ل-نا عنه ،وجهل
م -ع -ظ -م شش -ع -ب -ن -ا وخ -اصش -ة ال-ن-اشش-ط-ون ‘
اÛال السش- -ي- -اسش- -ي ،ح- -ت- -ى ب- -دأات ب- -وادر
صشفقات وصشفعات وخطوات نحو القضشية
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة‡ ،ا زاد م -ن ري-ت-م ظ-ه-ور
الدكتور عدنان أاك Ìفأاك Ìوبغ Òتعمد كنت
أاشش -اه -د ك -ل اع Ó-ن-ات-ه اŸم-ول-ة ‘ م-واق-ع
التواصشل الجتماعي ،ولكنه فضشول ششخصص
يحب أان يعرف أاو يتعرف على كل ما هو
فلسشطيني مبدع ،حتى كان فجأاة اتصشال من
إاخ- -وة ‘ م -رك -ز أاب -ح -اث ودراسش -ات ب -غ -زة
ي -دع -و◊ Êضش -ور ن -دوة م -ع شش-خصص م-ه-م،
وع -ن -دم -ا سش -أالت ع-ن السش-م ق-ال-وا ‹ ب-ع-د
ال-ت-ع-ري-ف ك-خ-ب( Òع-دن-ان ›ل-ي) فارتبط
السشم والعÓنات اŸمولة بذهني وربطت
ا◊لقات ببعضشها مع الدعوة ،وأاحسشسشت أان
شش- -يء م- -ا ي- -دور وي- -ب -دأا م -ن ال -رأاي ال -ع -ام
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ع -ل -ى وج -ه ال-ع-م-وم ،وغ-زة
خاصشة ،أاي بعد تقد Ëالرجل ع Èمواقع
ال-ت-واصش-ل ي-ظ-ه-ر ف-ج-أاة وب-ل-ق-اءات ح-ية مع
ال -ن -خ -ب -ة السش -ي -اسش -ي -ة وال -ق-ي-ادي-ة ا◊زب-ي-ة
والشش -ع -ب -ي -ة ،ف-ف-ك-رت ‘ األم-ر وق-ررت أان
أاحضشر هذه اŸناسشبة وأالبي هذه الدعوة،
Óسشف  ⁄أا“كن من
ولكن لظروف قهرية ل أ
السش- -ت- -م -اع ل -ل -رج -ل م -ب -اشش -رة أاو سش -ؤوال -ه،
ول-ل-ح-ق-ي-ق-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء وال-غ-ي-اب ع-نه كان
قهرًيا ،ألنه ولد لدي احسشاسص وقراءة أانه
سشيكون أاحد األسشماء البارزة ‘ اŸعركة
السشياسشية اŸسشتقبلية القريبة ،وفعً Óبدأات
أانبشص عن الرجل وششخصشيته ومكانته ،حتى
ق - -رأات ب- -عضص ال- -ت- -غ- -ري- -دات ع Èم- -واق- -ع
ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي ،رب-طت ب Úاسش-م
الرجل وصشفقة القرن ،وعلى يق Úأان هذه
التغريدات وإان كانت ششخصشية من البعضص

وتقديرية،
إال أان ب - - -ه- - -ا
خبث
وتسشريب
ع- -م- -دي م -ن
بعضص
اŸفاصشل
اŸطلعة
واŸؤوث - -رة ‘
السشاحة
الفلسشطينية،
واŸط- -ل- -ع- -ة ع- -ل- -ى ك -ل م -ا ي -ج -ري خ -ل -ف
الكواليسص وفق حضشورها ،ولعلي كنت ‘
أاحد األسشئلة التي سشأاوجهها للدكتور عدنان
‘ ندوته ،أاين كنت من غزة ع Èإاثنى عششر
ع - -اًم - -ا ،وŸاذا  ⁄نشش- -ع- -ر بك إال ‘ ه- -ذه
اŸرحلة ،وغزة كانت ‘ أاششد ا◊اجة لك
ولكل أابناء فلسشط ÚاŸتنفذين ‘ مواقع
ال- -ق -وة ال -غ -رب -ي -ة واألم -ري -ك -ي -ة؟ ول -ك -ن ⁄
ي- -ح- -ال- -ف- -ن -ي ا◊ظ ل -ل -حضش -ور ،ث -م ت -والت
التسشريبات حتى أاطلعت على خ Èبأاحد
الصش -ح-ف ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ال-ق-ري-ب-ة م-ن ت-ي-ار
ف-لسش-ط-ي-ن-ي ق-وي ع-ل-ى السش-اح-ة السشياسشية،
ت-ك-تب ح-رفً-ي-ا ““صش-دي-ق ت-رامب““ وتسش-ت-كمل
بتفاصشيل ا Èÿعن الدكتور عدنان ›لي
وأان -ه صش -دي -ق م -ق -رب ل -ل-رئ-يسص األم-ري-ك-ي
دون - -ال - -د ت - -رامب وأان - -ه أاح - -د اŸرشش- -حÚ
األق-وي-اء ل-رئ-اسش-ة ال-وزراء ال-ف-لسش-ط-ي-نية ‘
اŸرح -ل -ة ال -ق -ادم -ة ،ه -ذه ال -تسش -ري -ب -ات ل
أاضشحدها ول أاؤوكدها ،ولكن بناء على ما
سشبقها ششيء من اŸصشداقية أاو من ا◊قيقة
التي ترتبط بحلقات األحداث من البدء
ب- -ا◊ديث ع- -ن صش- -ف- -ق- -ة ال- -ق -رن ،و–رك
خليجي – عربي ،وخطوات
أامريكية فاعلة بششأان القدسص ،والسشفارة
لمريكي
لمريكية ،والهجوم السشياسشي ا أ
اأ
غ ÒاŸسش -ب -وق ب -ب-عضص ال-قضش-اي-ا ،وزي-ارة
لمريكي وما سشبقها
بنسص نائب الرئيسص ا أ
من زيارة الدكتور عدنان ›لي ولقائه
ب-رئ-يسص ح-رك-ة ح-م-اسص اسش-م-اع-ي-ل ه-ن-ية
وت-ق-دÁه ل-ل-رأاي ال-ع-ام ال-غ-زاوي خ-اصش-ة،
والفلسشطيني عامة .كل هذه ا◊قائق أاو
اŸشش- -اه -د ت -ؤوك -د أان ه -ن -اك شش -يء ك -بÒ
لبواب
وصشفقة فعلية كبÒة تدور خلف ا أ
اÿلفية ،ويقابلها صشمت Ãعنى رضشا من
ك -ل ال -ق -وى ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة اŸت -واف -ق -ة
واŸتعارضشة مع التوجهات الأخÒة ،وإال
Ãاذا يفسشر اصشدار بعضص القوى بيانات
سش -ي -اسش -ي-ة شش-دي-دة ال-ل-ه-ج-ة تضش-امً-ن-ا م-ع
م -ظ -اه -رات السش -ودان ،وع -دم مصش-ارح-ة
ج-م-اه Òشش-ع-ب-ن-ا Ãؤو“ر صش-ح-ف-ي وطني
كب Òللحديث عن مسشتقبل ما يعد ويطبخ
لب-واب اÿل-ف-ي-ة ،وك-ذلك صش-مت
خ -ل -ف ا أ
لسشÓ-مي
ح-رك-ة ب-ث-ق-ل وأاه-م-ي-ة ا÷ه-اد ا إ
سشياسشًيا وعسشكرًيا عما يدور ،وŒاهلها
التام Ÿا يحدث وكأانها تغرد ‘ سشرب

آاخر أاو لديها أاوامر بالصشمت ،أاو ل تفهم
سش -ي -اسش -ة ك -م -ا وصش-ف-ه-ا ال-رئ-يسص ﬁم-ود
عباسص على هامشص اجتماعات اÛلسص
لخÒة ،وكذلك صشمت عمدي
اŸركزي ا أ
وŒاهل عمدي من الششريك السشياسشي ‘
ال -ن -ظ -ام السش-ي-اسش-ي ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ح-رك-ة
ح- -م- -اسص وغضص ال- -بصش -ر ع -ن مصش -ارح -ة
ششعبنا ،والÎكيز على حراكات الششباب
لخÒة ،و–ريضص الششارع على قضشية
اأ
ن -ق -ل السش -ف -ارة ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة ل-ل-ق-دسص،
لخ -ر اŸصش -ا◊ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
وا÷زء ا أ
ومناكفة سشياسشات التمك Úالتي أاطلقها
لحمد وحكومة التوافق الوطنية.
عزام ا أ
السش-ي-اسش-ة ب-دي-ه-ي-ات خ-ي-الية مبنية على
تسش-ري-ب-ات أاو ج-زء م-ن ا◊ق-ائ-ق ي-ن-ط-ل-ق
ع- -ل- -ى ق- -اع -دة Œي -يشص وإاع -داد الشش -ارع
و“رير بعضص اŸفاهيم والسشياسشات عÈ
ومضشات معينة بششكل ششخصشي أاو بششكل
اسشتخباراتي مبني على أاسشسص ومفاهيم
وق-واع-د ورك-ائ-ز أاسش-اسش-ي-ة ،وق-واع-د غÒ
ث-اب-ت-ة م-ت-ح-رك-ة ل-ت-هشش-ي-م وت-أال-يب ال-وعي
ال- -ع- -ام الشش -ع -ب -ي أاوًل ،ث -م ال -ت -درج م -ع -ه
ب -خ -ط -وات م -ع -ي -ن-ة ح-ت-ى ي-ك-ت-م-ل ب-ل-ورة
الوعي ،وهي قاعدة اششتباك تتسشلح بكل
وسشائل التحششيد والتجييشص ،كما مرت
Ãراح -ل سش -اب -ق -ة وع -ل-ى وج-ه ال-ت-ح-دي-د
برنامج النقاط العششرة عام  ،1٩74وأاسشلو
عام .1٩٩4
لن على
إاذن ف-ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ا أ
لنتهاء منها
اÙك الفعلي ،و‘ طور ا إ
ع Èرزن - -ام - -ة ا◊ل - -ول السش- -تشش- -راف- -ي- -ة
ل -ل -م -ن -ط -ق-ة ب-رم-ت-ه-ا ال-ت-ي ل Áك-ن ب-ن-اء
اسشتقرار وحلول موضشوعية دون أان يتم
حسشم اŸلف الفلسشطيني ،ول أاعتقد أان
رزن -ام -ة ا◊ل-ول أاو الصش-ف-ق-ة ،ك-م-ا ي-ح-ل-و
ل-ل-ب-عضص اطÓ-ق ع-ل-ي-ه-ا ،سش-ت-م-كن الششعب
ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي م-ن ح-ق-وق-ه رغ-م إاصش-رار
وت-أاك-ي-د ،وح-م-اسش-ة اÿط-اب-ات السشياسشية
ال - -ت - -ي تسش - -م - -ع م - -ن فصش - -ائ- -ل ال- -ف- -ع- -ل
الفلسشطيني .فاŸواجهة الفعلية التي يتم
ال- -ت- -حشش- -ي- -د ل- -ه- -ا وع- -م- -ل ك- -ل أاج- -ه- -زة
لن
السشتخبارات اŸعنية بهذا اŸلف ا أ
تسش-ل-ط أاسش-ل-ح-ت-ه-ا وع-ن-اصش-ره-ا وأادوات-ه-ا
ع- -ل- -ى الشش- -ارع ال- -ع- -رب- -ي ع- -ام -ة ،ووج -ه
التحديد اŸصشري ،والرأاي العام الششعبي
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي اŸوازي ل -ل -رأاي ال -ع -ام
اŸصشري Ãا أانهما ميكانزم أاي حلول
مسش- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي -ة ،ول -ذلك لب -د م -ن أادوات
وشش - -خصش - -ي- -ات ج- -دي- -دة “ت- -لك خÈات
وسشجل نظيف لقيادة هذا الفعل ،ولديها
ن- -ف- -وذ وحضش- -ور دو‹ م- -ت- -ق -دم ل -ذلك ل
أاسشتبعد أان يكون ششخصص الدكتور عدنان
›ل -ي اŸسش -ت -ق-ب-ل-ي داخ-ل دائ-رة ال-ف-ع-ل
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي والششخصشية اÙورية التي
Áكن أان يتم من خÓلها قيادة اŸرحلة
الفلسشطينية ا÷ديدة.
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دعوة ا’–اد ا’فريقي ◊ل القضصية من خÓل اسصتفتاء أا‡ي

موغÒيني تؤوّكد بأان الصصحراء الغربية إاقليم غ Òمسصتقل
’قليم الصصحراء الغربية اÙتلة و ﬁاولة اسصتغÓل منتدى كرانسس مونتانا كأارضصية «Ÿناقشصة
يسصتمر اŸغرب ‘ نهب اŸوارد الطبيعية إ
’سصبوعية ا÷نوب افريقية «ذي سصانداي انديباندنت» ،داعية ا’–اد ا’فريقي
اŸسصائل التي تهم افريقيا» ،بحسصب ما نددت به مؤوخرا ا أ
إا ¤كشصف حقيقة اŸغرب واجباره على حل النزاع الصصحراوي من خÓل اسصتفتاء أا‡ي مسصتقل ” .التعب Òعن هذا التنديد ‘ مسصاهمة
نشصرتها أاسصبوعية «ذي سصانداي انديباندنت» للصصحفية اÙللة ا÷نوب افريقية شصانون ابراهيم.
أوضش- -حت أن أŸغ- -رب ي- -ح- -اول أن
ي -ظ-ه-ر «ك-زع-ي-م ق-اري ت-قّ-دم-ي» م-ن
خ  Óل ت ن ظ ي م م ن ت د ى كر أ ن س ض مو ن ت انا
و «أسش- -ت- -غ Ó-ل -ه ك -اأرضش -ي -ة Ÿن -اقشش -ة
أŸسش- -ائ- -ل ذأت أ’ه- -ت- -م -ام أل -ق -اري
ك ا ل ه ج رة ن ح و أ ور و با وم شش ا ر ك ة أ  Ÿر أة
‘ أ ’ ق ت ص شا د و أ ل ت ن م ي ة أ لس ش ي ا س ش ي ة » .
أم - -ام ه- -ذه أŸم- -ارسش- -ات ،ح- -ثت
ألصش -ح -ف -ي-ة أ’–اد أ’ف-ري-ق-ي ع-ل-ى
ك ش ش ف أ Ÿغ ر ب و » ح م ل ه ع ل ى تس ش و ي ة
مسشاألة ألصشحرأء ألغربية نهائيا من
خÓل أسشتفتاء مسشتقل برعاية أ’أ·
أŸتحدة .أكدت ألسشيدة أبرأهيم أنه
ب -ال -رغ -م م -ن أل-ع-دد أل-ه-ام ل-ق-رأرأت
أل- -ع- -دل أل- -دول- -ي- -ة ،أإ’ أن «أŸغ- -رب
يسش -ت -م-ر ‘ ن-هب أŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
لÓقليم أÙتل» من خÓل أإطÓق
عدد من مششاريع أŸنششاآت ألقاعدية
÷ع- -ل ألصش -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة «ﬁورأ
ل  Óت ص شا ل و أ ل تب ا د ل مع ب ل د أ ن أ ف ر يق ي ا
أ ل و أ ق ع ة ج نو ب أ ل ص ش ح ر أ ء » .
ك -ت -بت ألصش -ح -ف -ي -ة غ-دأة م-ن-ت-دى
ك -رأنسض م-ون-ت-ان-ا أن «أ’سشÎأت-ي-ج-ي-ة
وأضش -ح -ة :ي -ري -د أŸغ -رب أسش -ت-غÓ-ل
أ ’ ق ل يم أ ل ذ ي ي ح ت ل ه كج س ش ر ‡ د و د
ن - -ح - -و أل - -ق - -ارة أ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ÷لب
أŸسش -ت -ث -م -ري-ن وأÿروج م-ن ع-زل-ت-ه
أ ل د ب ل وم ا س ش ي ة » .
ك ا ن أ ’ – ا د أ ’ ف ر ي قي قد أ و ع ز ‘
ج - -ان- -ف- -ي أل- -ف- -ارط دول- -ه أ’أعضش- -اء
Ãق-اط-ع-ة م-ن-ت-دى ك-رأنسض م-ون-ات-ان-ا
أل- -ذي ع- -ق- -د م -ن -ذ أسش -ب -وع Ãدي -ن -ة
أ ل د أ خ ل ة أ ل صش ح ر أ و ي ة أ  Ùت ل ة  ،ح ا ث ا
أŸن- -ت -دى ب -ا’م -ت -ن -اع ع -ن ت -ن -ظ -ي -م
أج - -ت - -م- -اع- -ات- -ه ‘ ه- -ذه أŸدي- -ن- -ة.
أ س ش ت ن ك ر ت أ ل س ش ي د ة أ ب ر أ هي م ق ا ئل ة أ ن
ت ن ظ ي م ح د ث ‡ ا ث ل با ل د أ خ ل ة ي ه د ف
أإ« ¤أضشفاء ألششرعية على أحتÓل
غ  Òم ش ش رو ع وو ح ش ش ي ي ن ت ه ك ح ق و ق
أ’نسش -ان و Áن -ع شش -ع -ب-ا ب-اأك-م-ل-ه م-ن
‡ارسش- -ة ح- -ق- -ه أل -ث -ابت ‘ ت -ق -ري -ر
أ  Ÿص ش Òو أ ◊ ر ي ة » .

‘ ذأت ألسش- - -ي - -اق ،أن - -ت - -ق - -دت ذأت
أŸت -دخ -ل -ة مشش -ارك -ة أŸلك زول-وسض
غ -ودوي-ل زول-ي-ت-ي-ن-ي وب-رŸان-ي Úم-ن
أŸع -ارضش -ة ج -ن -وب أ’ف -ري-ق-ي-ة ،م-ن
أل- -ت- -ح- -ال- -ف أل -دÁق -رأط -ي ‘ ه -ذأ
أŸن- -ت -دى .وأث -ارت ه -ذه أŸشش -ارك -ة
جد’ ‘ جنوب أفريقيا ألبلد حيث
ي-ع-ت Èأ’سش-ت-ع-م-ار و ن-ظ-ام أل-ت-م-ي-ي-ز
ألعنصشري «أ’أبرتايد» «رمزأ تاريخيا
و ط ن ي ا ».
ت س ش ا ء ل ت أ ل س شي د ة أ ب ر أ ه ي م « ك ي ف  Áك ن
÷ ن و ب أ ف ر ي ق ي ع ا ش ض ن ظا م أ ل ت م ي ي ز
أل- -ع- -نصش- -ري أن ي- -وصش- -ي ب- -ت- -ع- -زي -ز
أ ل ع  Óق ات م ع ق وة أ س ش ت ع م ا ر ي ة “ ا ر س ض
أ ح ت  ’ Óوح ش ش ي ا ؟ » .
Ÿمنهجة
ك تب ت ت ق و ل أ ن أ ’ ن ت ه ا ك ا ت أ ٌ
◊ق- -وق أ’نسش- -ان أل- -ت- -ي ي- -رت -ك -ب -ه -ا
أŸغ - -رب ‘ ألصش - -ح - -رأء أل- -غ- -رب- -ي- -ة
أ  Ùت ل ة ’ س ش ي م ا أ ل تع ذي ب أ  Ÿم ا ر س ض
‘ حق ألصشحرأوي Úموثقة من قبل
م ن ظ م ا ت م س ش ت ق ل ة لل د ف ا ع ع ن ح ق و ق
أ’نسش - -ان ،م- -ذك- -رة أن- -ه م- -ن- -ذ 19٧5
كششفت ﬁكمة ألعدل ألدولية أنه ⁄
ت و ج د أ ب د أ ع  Óق ات سش ي ا د ة أ ق ل ي م ي ة
ب  Úأ لص ش ح ر أ ء أ ل غ ر ب ي ة و أ  Ÿغ ر ب .

ذ ك ر ت أ  Ùل ل ة أ ÷ ن و ب أ ف ر ي قي ة أ ن
ﬁكمة ألعدل أ’أوروبية أصشدرت ‘
ف -ي -ف -ري أŸنصش -رم ق -رأرأ ت -اري -خ-ي-ا
يقضشي باأن «ألصشحرأء ألغربية ليسشت
ج - -زءأ م - -ن أŸغ- -رب وم- -ن ث- -م ف- -اإن
أ’ت- - -ف- - -اق - -ات أÈŸم - -ة ب Úأ’–اد
أ’أوروب- - -ي وأŸغ- - -رب غ Òق- - -اب - -ل - -ة
ل -ل -ت -ط -ب -ي -ق ع -ل -ى أق -ل -ي -م ألصش-ح-رأء
ألغربية».

ل
دعم اأوروبي للح ّ
ا ل ت ف ا و ض صي

أك- -دت رئ -يسش -ة أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة
أ’أوروبية ،فيديريكا موغÒيني ،أن
أ’–اد أ’أوروبي يعلم أŸوؤسشسشات و
أŸوأط- - -ن Úأ’أوروب - -ي Úب - -ال - -وضش - -ع
أ ل ق ان و Êلل ص ش ح ر أ ء أ ل غ ر ب ية أ  Ÿص ش ن ف ة
ضشمن قائمة أ’أ· أŸتحدة لÓأقاليم
غ  Òأ  Ÿس ش ت ق ل ة م ن ذ  1 96 3كل م ا ط ل ب
م - - -ن - - -ه ذلك .أوضش - - -حت ألسش - - -ي - - -دة
م و غ  Òي ن ي با س ش م أ  Ÿفو ض ش ي ة ‘ ر د ه ا
ع -ل -ى ألŸÈان -ي -ة أ’أوروب -ي -ة ب -ال-وم-ا
ل و ب ي ث أ ل ت ي أ س ش ت و ق فت ه ا ح و ل مش ش ا ر ك ة
موؤسشسشات أوروبية ‘ أ’سشتغÓل غÒ
أ ل ش ش ر ع ي ل ل م و أ ر د أ ل ط بي ع ي ة ل لص ش ح ر أ ء

أل- - -غ- - -رب - -ي - -ة أÙت - -ل - -ة أن «أ’–اد
أ’أوروب- - -ي ك - -ل - -م - -ا ت - -ق - -ربت م - -ن - -ه
أŸوؤسشسشات و أŸوأطن Úأ’أوروبيÚ
ي -ح -ي-ط-ه-م ع-ل-م-ا ب-ال-وضش-ع أل-ق-ان-وÊ
ل ل ص ش ح ر أء أ ل غ ر ب ي ة س ش ي م ا ف ي م ا ي خ ص ض
أسش -ت-غÓ-ل أŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة» .ك-م-ا
ذك -رت أŸم -ث -ل -ة أل -ع -ل -ي -ا ل -لسش -ي-اسش-ة
أÿارج - -ي- -ة ب- -ا’–اد أ’أوروب- -ي ،أن
أ ل ص ش ح ر أ ء أ ل غ ر ب ي ة ت ع ت  « Èأ قل ي م ا غ Ò
مسش- -ت- -ق- -ل» ح- -يث ’ ي- -زأل وضش -ع -ه -ا
أل- -ق- -ان- -و Êوألسش- -ي- -اسش -ي يسش -ت -دع -ي
ألتحديد› ،ددة ألتاأكيد على دعم
أ’–اد أ’أوروب - - - - -ي ÷ه- - - - -ود أ’أ·
أŸتحدة من أجل ألتوصشل أإ ¤حل
«م-ق-ب-ول» م-ن شش-اأن-ه «ضش-م-ان ت-ق-ري-ر
م ص ش  Òأ ل شش ع ب » أ ل ص ش ح ر أ و ي .
أضشافت تقول أن أ’–اد أ’أوروبي
ي -دع -م أ÷ه -ود أل-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا أ’أمÚ
أل - -ع- -ام لÓ- -أ· أŸت- -ح- -دة م- -ن أج- -ل
«ألتوصشل أإ ¤حل سشياسشي عادل و
د أ ئ م و م ق ب و ل م ن أ÷ ان ب  Úي ض ش م ن
ت ق ر ي ر م ص ش  Òش ش ع ب أل ص ش ح ر أ ء أ لغ ر ب ي ة
‘ أإط -ار ت -ف -اه -م -ات ت -ت -م -اشش -ى م-ع
م - -ب - -ادئ و أه - -دأف م - -ي - -ث- -اق أ’أ·
أŸتحدة».

إاقبال كثيف على ا’قÎاع ‘ سصيناء

اŸصصريون يواصصلون اليوم انتخاب رئيسصهم
يواصصل اŸصصريون ،اليوم ،عملية التصصويت ’ختيار الرئيسس الذي سصيتو ¤ا◊كم ’ربع سصنوات قادمة ،و تبدو حظوظ الرئيسس
عبد الفتاح السصيسصي ‘ الفوز كبÒة ’عتباره بالنسصبة للكث Òمن أابناء الشصعب اŸصصري الضصمانة لÓسصتقرار ‘ .يومها ا’ول  ،شصهدت
’ي
’منية التي اتخذها ا÷يشس –سصًبا أ
عملية ا’قÎاع Ãحافظتي شصمال وجنوب سصيناء ،إاقبا’ كثيًفا خÓل ،رغم ا’إجراءات ا أ
هجمات ارهابية.
أكدت ألهيئة ألوطنية لÓنتخابات أنها « ⁄أ◊الية .ولفت إأ ¤أن «ألقبائل خصشصشت
ت -ت -ل -ق أي شش -ك -اوى ح -ول سش Òأل -ع -م -ل -ي -ة سشيارأت لنقل ألناخب Úإأ÷ ¤ان أ’قÎأع،
أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة Ãح-اف-ظ-ة شش-م-ال سش-ي-ن-اء» ،وششكلت بضشع فرق ◊ماية أبرأج ألكهرباء
مششÒة إأ ¤أن - -ه - -ا «نسش - -قت م- -ع أ÷ه- -ات وﬁطات أŸياه وكذلك أŸدأرسض ألتي
أأ’م -ن -ي -ة ع -م -ل-ي-ة وصش-ول أل-قضش-اة ل-ل-ج-ان Œرى ف -ي -ه -ا أ’ن -ت -خ -اب -ات» .ي-ب-ل-غ ع-دد
أ’نتخابية».
ألناخبﬁ ‘ Úافظة ششمال سشيناء 250
أضشافت ألهيئة أن «توصشيل أورأق أ’قÎأع ألًفا و 605ناخب Úموزع Úعلى ÷ 61نة
جرى تأامينه بوأسشطة ألقوأت أŸسشلحة».
فرعية تششرف عليها ÷ 11نة عامة و49
قال أحد ششيوخ قبائل سشيناء ،ألششيخ أحمد مركًزأ أنتخابًيا.
أÿضش ،Òإأن «أ÷ه -ات أأ’م -ن -ي -ة وأل-ق-وأت
‘ أل- - -ـ  9م -ن ف-ي-ف-ري أŸاضش-ي ،أع-ل-ن
أŸسش- -ل- -ح- -ة نسش -قت م -ع -ه -م ح -ول ب -عضض أ÷يشض أŸصش - - -ري أن - - -ط Ó- - -ق خ - - -ط- - -ة
أإ’جرأءأت أأ’منية بسشيناء»’ ،فًتا إأ ¤أن «أÛاب -ه-ة ألشش-ام-ل-ة» ،ب-ت-ك-ل-ي-ف رئ-اسش-ي،
«تلك أإ’جرأءأت “نع أنتظار ألسشيارأت تسشتهدف ع Èتدخل جوي وبحري وبري
بالقرب من أللجان وأششÎأط إأبعادها نحو وشش -رط-ي ،م-وأج-ه-ة ع-ن-اصش-ر أره-اب-ي-ة ‘
 20مًÎأ عن مكان أ’قÎأع».
شش- -م- -ال ووسش- -ط سش -ي -ن -اء (شش -م -ال شش -رق)
ت -وق -ع أÿضش Òأن تسش-ج-ل سش-ي-ن-اء أع-ل-ى وم -ن -اط -ق أخ -رى ب -دل -ت -ا مصش -ر وأل-ظ-ه Òأ’نتخابات ألرئاسشية أŸصشرية على مدأر أل -رئ -يسض ع -ب -د أل-ف-ت-اح ألسش-يسش-ي ،ورئ-يسض
م- -ع- -د’ت أŸشش- -ارك- -ة ‘ أ’ن- -ت- -خ- -اب -ات ألصش- -ح -رأوي غ -رب وأدي أل -ن -ي -لŒ .رى  3أيام حيث تختتم غدأ ،إأذ يتنافسض خÓلها حزب ألغد موسشى مصشطفى موسشى.
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ا’سصتفتاء على الدسصتور الليبي
@ ط -راب-لسس :دع -ا م -ب -ع -وث أأ’م Úأل -ع -ام
ل -ل-ج-ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-دى ل-ي-ب-ي-ا صشÓ-ح أل-دي-ن
أ÷م - - -ا‹ ،أمسض أإ’ث - - -ن ،Úإأ ¤أإ’سش - - -رأع ‘
عرضض مسشودة ألدسشتور ألليبي لÓسشتفتاء؛ كي
’ ي- -ك- -ون ه- -ن -اك ع -ائ -ق أم -ام أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسشية وألŸÈانية أŸقبلة .وأقرت ألهيئة
ألتأاسشيسشية لصشياغة ألدسشتور ‘ نهاية ششهر
جويلية لعام  ،201٧أŸسشودة ألنهائية Ÿششروع
ألدسشتور ،خÓل جلسشة حضشرها  44عضشًوأ من
أصش -ل  60عضشً- -وأ ،وصش ّ-وت  43م-ن-هم لصشالح
أŸسشودة.

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

اسصتمرار التحقيق ‘ اعتداء تريب
@ ب -اريسس :أف -ادت مصش -ادر م -ط -ل -ع -ة ع -ل-ى
ألتحقيق ‘ أ’عتدأء ألدأمي ‘ بلدة تريب،
جنوب فرنسشا ،ألذي أوقع أربعة قتلى ،أن
رف-ي-ق-ة م-ن-ف-ذ أل-ه-ج-وم رضش-وأن ل-ق-د Ëك-انت
مدرجة على قوأئم أجهزة أأ’من ألفرنسشية
ل -ل -ت -ط -رف .وق-ال مصش-در قضش-ائ-ي إأن أل-ف-ت-اة
أل-ب-الغة  1٨ع-ام-ا «أب-دت م-ؤوشش-رأت ت-ط-رف»
خÓل ألتحقيق.
من ناحية ثانية ،بعد تكر Ëذكرى ألضشحايا،
توأصشل فرنسشا ألتحقيق ‘ أعتدأء أ÷معة،
مع إأبقاء ششخصش Úموقوف Úرهن ألتحقيق
ب-ي-ن-ه-م-ا رف-ي-ق-ة أل-ق-ات-ل أŸدرج-ة م-ث-ل-ه ع-لى
قوأئم أجهزة أأ’من للتطرف.
’ŸاÊ
بوتشصدÁون أامام القضصاء ا أ
@ ب- -رل :Úم- -ث- -ل أل- -رئ -يسض أŸق -ال إ’ق -ل -ي -م
كتالونيا أإ’سشبا Êكارليسض بوتششدÁون ،أمسض،

أمام ﬁكمة أŸانية ،بعد يوم من توقيفه
Ãوجب م -ذك -رة أع -ت-ق-ال أوروب-ي-ة أصش-درت-ه-ا
ب-ح-ق-ه أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا أإ’سش-ب-ان-ي-ة أ÷م-عة.
أع -ل -ن أŸت -ح -دث ب -اسش-م أ◊ك-وم-ة أأ’Ÿان-ي-ة
ششتيفن زأيÈت ،أمسض ،أن ألقرأر بخصشوصض
تسش -ل-ي-م ب-وتشش-دÁون إأ ¤إأسش-ب-ان-ي-ا م-ن ع-دم-ه
يعود إأﬁ ¤كمة إأقليمية ،مؤوكدأ أن قضشية
ألزعيم ألكتالو ÊأŸقال سشُينظر إأليها Ãوجب
ألقانون أأ’Ÿا ÊوأŸعاي Òألسشارية بخصشوصض
مذكرأت أ’عتقال أأ’وروبية.
أاك Ìمن  5400مسصلح ومد Êغادروا
@ دمشصق :بلغ عدد أŸسشلح ÚوأŸدنيÚ
ألذين غادروأ جنوب ألغوطة ألششرقية ،أمسض
أ’ول 5435 ،ششخصض ” ،نقلهم على م٨1 Ï
حافلة نحو إأدلب (ششمال غرب) .وهذه أكÈ
ع -م -ل -ي -ة إأج Ó-ء “ت ‘ ي -وم وأح -د ب -رع-اي-ة
روسشية“ ،هد ألطريق أمام سشيطرة ألنظام
ع-ل-ى أŸن-ط-ق-ة ب-اسش-ت-ث-ن-اء دوم-ا ،آأخ-ر م-ع-ق-ل
لفصشائل أŸعارضشة قرب دمششق.

ألعدد
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’فراج عن النشصطاء اŸعتقلÚ
للمطالبة با إ

ّŒدد اŸظاهرات ‘ جرادة اŸغربية
‘ الوقت الذي تراهن فيه السصلطات اŸغربية على اŸقاربة ا’منية والقمع ’جهاضس
ا◊راك ا’جتماعي الذي تشصهده الكث Òمن مدنهاŒ ،ددت اŸظاهراتÃ ،دينة جرادة
اŸغربية للمطالبة بـإاطÓق سصراح اŸعتقل Úوتوف Òفرصس العمل و–سص Úظروف عيشس
السصكان .ردد اŸتظاهرون شصعارات تطالب با’سصتجابة Ÿطالب السصكان ،وا’بتعاد عن
’منية .بث نشصطاء على صصفحات مواقع التواصصل ا’جتماعي ،أاشصرطة فيديو
اŸقاربة ا أ
ŸسصÒات تقودها نسصاء ‘ منطقة حاسصي بÓل وبأاحياء اخرى باŸدينة.

وم -ن خ Ó-ل أأ’شش -رط-ة أŸصش-ورة،
ظهر توأجد مكثف لقوأت أأ’من
بالقرب من أŸتظاهرين.
تصشاعد ألتوتر ‘ أŸدينة خÓل
أأ’يام أŸاضشية ،خاصشة منذ أحدأث
أأ’رب- -ع- -اء م- -ا ق- -ب -ل أŸاضش -ي ،ب -ع -د
م- - -وأج- - -ه- - -ات ق- - -وأت أأ’م- - -ن م - -ع
متظاهرين ،أسشفرت عن ألعديد من
أإ’صش -اب -ات ،وأع -ت -ق-ا’ت وأسش-ع-ة ‘
صشفوف ألنششطاء باŸدينة.

معتقلون ُيضصربـــــــون
عــــــن الطعـــــام

ع- -ل- -ى صش -ع -ي -د آأخ -ر ،وب -ي -ن -م -ا يصش ّ-ر
أŸن-ت-فضش-ون ع-ل-ى م-وأصش-ل-ة ح-رأكهم أ¤
غ-اي-ة ت-ن-ف-ي-ذ م-ط-ال-ب-ه-م ،دخ-ل ع-دد م-ن
أŸع- -ت- -ق- -ل ÚأŸت- -اب -ع Úع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
أ’ح- -ت- -ج -اج -ات ‘ م -دي -ن -ة ج -رأدة‘ ،
إأضشرأب عن ألطعام ،وذلك منذ  20مارسض
أ÷اري .أف- -ادت أ÷م- -ع- -ي -ة أŸغ -رب -ي -ة
◊قوق أإ’نسشان ،بأان هذأ أإ’ضشرأب جاء
أحتجاجا على ما وصشفتها بـ «ألششروط
أŸزري -ة أل -ت -ي ي -ع -يشش -ون -ه -ا ‘ ألسش -ج -ن
أÙلي Ãدينة وجدة».
إأ ¤جانب ذلك ،ذكرت أ÷معية‘ ،
بÓغ لها ،أن أŸعتقل Úأضشربوأ عن
أل -ط -ع -ام بسش -بب ع -زل-ه-م ‘ زن-ازي-ن
أن- - -ف- - -رأدي - -ة .وأوردت أŸن - -ظ - -م - -ة
أ◊ق -وق -ي -ة« :ن-ت-اب-ع ب-انشش-غ-ال وق-ل-ق
عميق Úما يهدد أ◊ق ‘ أ◊ياة

وأ◊ق ‘ ألسشÓمة ألبدنية وأ◊ق ‘
ألصشحة لهؤو’ء أŸعتقل ،Úوما يطال
حقوقهم من أنتهاك ‡نهج دأخل
مؤوسشسشة تابعة للدولةŒ ‘ ،اهل تام
’لتزأمات ألدولة أŸغربية ‘ ›ال
حقوق أإ’نسشان».
فيما حذرت أŸنظمة أ◊قوقية من
«أسش- - -ت- - -م - -رأر Œاه - -ل أŸسش - -ؤوولÚ
إ’ضش -رأب أŸع -ت -ق-ل Úع-ن أل-ط-ع-ام»،
دعت إأ« ¤ح- -م- -اي- -ة ح- -ق- -وق ه -ؤو’ء
أŸع -ت -ق -ل ،Úك -م -ا ت -ك-ف-ل-ه أŸوأث-ي-ق
ألدولية ◊قوق أإ’نسشان ،وعلى رأسشها
أل -ع -ه -د أل -دو‹ ل -ل -ح -ق -وق أŸدن -ي-ة
وألسش -ي -اسش-ي-ة وأل-ق-وأع-د أل-ن-م-وذج-ي-ة
أل-دن-ي-ا Ÿع-ام-ل-ة ألسش-ج-ن-اء وألدسشتور
أŸغ- -رب- -ي لسش- -ن- -ة  ،2011وأل -ق -ان -ون
أŸغ- - -رب- - -ي ل- - -تسش- - -ي ÒأŸؤوسشسش - -ات
ألسشجنية» ،على حد تعبÒها.
ي-ق-ول أل-ن-اشش-ط أ◊ق-وق-يﬁ ،مد
ألزهاري ،إأن «حرأك جرأدة أكد من
ج- -دي- -د ضش- -ي- -ق صش- -در ألسش- -ل- -ط -ات
ألعمومية ‘ ألتعاطي مع أ◊ركات
أ’ج -ت -م -اع -ي ،وأن -ه -ا دأئ -م-ا –اول
م -وأج -ه -ة أ◊رك -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة
Ãقاربة أمنية تهدف إ’خÓء ألششارع
وت -وج-ي-ه رسش-ائ-ل لÓ-ح-ت-ج-اج-ات ‘
مناطق أخرى».
يضشيف ألزهاري « ،أنه بعد تدخل
ألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة بشش-ك-ل وصش-فه
بالعنيف ،تأاتي مرحلة أ’عتقا’ت،

ونقل معركة أ’حتجاجات ألسشلمية
إأ ¤معركة أخرى ‘ دهاليز أÙاكم
وألÎأفع ،وتكليف أأ’سشر عبء ألتنقل
م - -ن م - -دن- -ه- -ا إأ ¤م- -ق- -ر ج- -لسش- -ات
أÙاكمة.
ي -ت -اب -ع أل-ن-اشش-ط أ◊ق-وق-ي أن-ت-ق-اده
ل-ت-ع-ام-ل ألسش-ل-ط-ات م-ع أ’ح-ت-ج-اجات
قائ« :Óألسشلطات ’ –Îم أ◊قوق،
وم -ا ورد ‘ أل -ت -ق -اري -ر أل -دول -ي-ة ح-ول
ح- -ق- -وق أإ’نسش- -ان ي- -ؤوك- -د ب -ال -ف -ع -ل أن
ألسش - -ل - -ط - -ات Œه - -ز ع - -ل - -ى أ◊ق ‘
ألتظاهر ،رغم أنه منصشوصض عليه ‘
أل -دسش -ت -ور وأل -ع -ه -د أل -دو‹ ل -ل-ح-ق-وق
أŸدنية وألسشياسشية».
يشش ÒأŸتحدث ذأته إأ ¤أن «سشوء
أŸع -ام -ل -ة ‘ أŸؤوسشسش -ات ألسش -ج -ن -ي-ة
أصش -ب -ح ظ -اه -رة ع -ام-ة ،أن-طÓ-ق-ا م-ن
أ’ك- - -ت - -ظ - -اظÃ ،ع - -ن - -ى أن - -ه أ÷انب
أل- -ل -وجسش -ت -ي -ك -ي ’ يسش -ت -وعب ،وع -دد
ألسشجناء أ’حتياطي Úيصشل إأ ¤أكÌ
من  ‘ 50أŸئة من نز’ء ألسشجون».
«ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر Ãعتقلي ألرأي
وأ◊رأك ،ف- -إان- -ه- -م ي- -ت- -وأصش- -ل- -ون م -ع
ﬁام- -ي- -ه- -م ،وب- -ال- -ت- -ا‹ م- -ا ي- -ق -ع ‘
أŸؤوسشسش- -ات ي -خ -رج ع -ل -ى لسش -ان -ه -م»،
يضشيف ﬁمد ألزهاري ،ألذي يؤوكد أن
«سش -وء أŸع-ام-ل-ة ظ-اه-رة ع-ام-ة وأل-ك-ل
ي - -ع - -ا Êم - -ن - -ه - -ا إأ ¤ج - -انب ظ- -روف
أ’ك -ت -ظ -اظ ،وأŸؤوك -د أن -ه -م ي -ت -ل-ق-ون
معاملة سشيئة» ،على حد تعبÒه.

’إنهاء حالة العنف ‘ البÓد

نيجÒيا تطلق ﬁادثات مع جماعة «بوكو حرام» ا’رهابية
أاعلنت ا◊كومة النيجÒية انها Œري ﬁادثات مع جماعة «بوكو حرام» ا’رهابية بشصأان
’طÓق النار ،وإانهاء العمليات القتالية ضصد السصلطات اŸركزية .وقال
إامكانية التوصصل لوقف إ
’عÓم النيجÒي ’ي ﬁمد ،إان ا◊كومة «Œري ﬁادثات مع ا÷ماعة بشصأان التوصصل
وزير ا إ
لوقف دائم للعمليات القتالية» ،مشصÒا إا ¤أان «كثÒين ’ يعلمون أان السصلطات اŸركزية ‘ أابوجا
’نهاء حالة العنف ‘ البÓد».
تتواصصل منذ مدة مع /بوكو حرام /إ
ذك- -ر ب -أان -ه ” أ’ت -ف -اق ع -ل -ى وق -ف لوقف إ’طÓق ألنار ‘ “رد أسشفر عن كثÒأ من أأ’رأضشي ألتي كانت تسشيطر عليها.
ق -امت أ÷م -اع -ة ط -ي -ل -ة ألسش -ن-وأت
إ’طÓق ألنار Ÿدة أسشبوع أبتدأء من  19سش -ق-وط عشش-رأت أ’’ف م-ن أل-ق-ت-ل-ى،
مارسض أ÷اري لتمك« Úبوكو حرأم» ونزوح أك Ìمن  2.6مليون ششخصض إأ ¤أŸاضشية بخطف أ’’ف من أŸدنيÚ
من إأطÓق سشرأح ألفتيات أıتطفات بلدأن ›اورة .يذكر أن جماعة «بوكو وخاصشة ألفتيات ألقصشر من مدأرسشهن،
‘ بلدة «دأبتششي» ششمال ششرق ألبÓد ح -رأم» أل-دم-وي-ة ب-دأت “ردأ مسش-ل-ح-ا ونفذت مئات ألعمليات أ’رهابية ،ما
«وه - -و م- -ا ” ف- -ع .»Ó- -وت-ع-د ه-ذه ضشد حكومات أبوجا منذ عام  ،2009دفع جزءأ كبÒأ من سشكان أŸناطق
أل-تصش-ري-ح-ات ،أأ’و ¤م-ن ن-وع-ه-ا أل-تي وأمتدت حملتها إأ ¤تششاد وألكامÒون ألششمالية ألششرقية لنيجÒيا للفرأر إأ¤
ت-تضش-م-ن أعÎأف أ◊ك-وم-ة أل-ن-يجÒية وأل -ن -ي -ج-ر أÛاورة ،ول-ك-ن-ه-ا وأج-هت أأ’رأضش- -ي أل- -ك- -امÒون- -ي -ة وأل -تشش -ادي -ة
ب -أان -ه -ا Œري ﬁادث -ات م -ع ج -م-اع-ة خ Ó-ل ألسش -ن -وأت أل -ق -ل -ي -ل -ة أŸاضش -ي -ة وغÒها هربا من ألتعرضض للقتل ،وفقا
«بوكو حرأم» أ’رهابية بششأان ألتوصشل ضش-غ-وط-ا عسش-ك-ري-ة إأق-ل-ي-م-ي-ة ،وف-قدت لتقارير أ‡ية.

تضصامنا مع بريطانيا ‘ قضصية ا÷اسصوسس سصكريبال

طرد جماعي لدبلوماسصي Úروسس من أامريكا وأاوروبا
’مريكي دونالد ترامب ،أامسس ،بطرد  60دبلوماسصيا روسصيا
‘ خطوة تصصعيدية ،أامر الرئيسس ا أ
وبإاغÓق قنصصلية موسصكو ‘ سصياتل على خلفية قضصية تسصميم العميل اŸزدوج سصÒغي سصكريبال.
أشش -ارت مصش-ادر أعÓ-م-ي-ة ن-ق Ó-ع-ن
مسش- -ؤوول رف- -ي- -ع أŸسش- -ت -وى ‘ أل -ب -يت
أأ’ب -يضض  ⁄ي -كشش -ف ع -ن أسش -م-ه ق-ول-ه
للصشحفي Úإأن هذه أÿطوة تطال ،على
وج- - - - - -ه أÿصش - - - - -وصض« 12 ،وكيÓ
أسشتخبارأتيا روسشيا» يعملون ضشمن بعثة
م -وسش -ك -و ‘ م -ق -ر أأ’· أŸت-ح-دة ‘
نيويورك.
أششارت أŸصشادر إأ ¤أن هذه أÿطوة
ت- -ع- -كسض ،ب- -حسشب مسش- -ؤوول Úرف -ي -ع -ي
أŸسش -ت-وى ‘ أإ’دأرة أأ’م-ري-ك-ي-ة ،ق-ل-ق
وأشش - - -ن - - -ط - - -ن م - - -ن أن «أأ’نشش - - -ط- - -ة
أ’سشتخبارأتية ألروسشية تزدأد عدوأنية
أك Ìفاك.»Ì
جاء هذأ أإ’جرأء بالتزأمن مع أتخاذ
 14من دول أ’–اد أأ’وروبي قرأرأت
بÎحيل دبلوماسشي Úروسض على خلفية
أ’ت- -ه- -ام- -ات أŸوج -ه -ة إأ ¤م -وسش -ك -و
ب - -ال - -وق - -وف ورأء تسش - -م- -ي- -م ضش- -اب- -ط
أ’سش - -ت- -خ- -ب- -ارأت أل- -روسش- -ي ألسش- -اب- -ق
أŸتورط ‘ ألتجسشسض لصشالح أŸملكة

أŸتحدة سشÒغي سشكريبال وأبنته ‘
مدينة سشولزبري ‘  4مارسض أ÷اري،
Óعصشاب.
وذلك باسشتخدأم غاز مششل ل أ
رّدأ على ألقرأر ،قال ألسشف Òألروسشي
‘ وأششنطن إأنه أحتج لدى أÿارجية
أأ’م- -ري- -ك- -ي -ة ع -ل -ى أل -ط -رد «أ÷ائ -ر»
للدبلوماسشي Úألروسض.
Óنباء
نقلت وكالة أإ’عÓم ألروسشية ل أ
عن عضشو ‘ ›لسض أ’–اد ألروسشي،
قوله إأن موسشكو سشتطرد  60على أأ’قل
من أفرأد ألبعثة ألدبلوماسشية أأ’مريكية
ردأ ع - -ل - -ى ق - -رأر وأشش - -ن - -ط - -ن ط - -رد
دبلوماسشي Úروسض.
قالت وزأرة أÿارجية أأ’Ÿانية ،إأن
أŸانيا طردت أربعة دبلوماسشي Úروسض
تضش -ام-ن-ا م-ع ب-ري-ط-ان-ي-ا ،أل-ت-ي أت-ه-مت
Óعصشاب
موسشكو بتنفيذ هجوم بغاز ل أ
ضشد ألعميل أŸزدوج ألروسشي ألسشابق
سشÒغي سشكريبال.
أضش -افت« :ب-ع-د ه-ج-وم أل-تسش-م-ي-م ‘
سشالزبري ما زألت روسشيا غ Òمتعاونة

فيما يتعلق بالتحقيق».
ك-م-ا أع-ل-نت ف-رنسش-ا م-ن ج-ه-ت-ه-ا ط-رد
أربعة دبلوماسشي Úروسض ،وقال وزير
أÿارجية جان أيف لودريان ‘ بيان:
«أبلغنا أليوم ألسشلطات ألروسشية قرأرنا
طرد أربعة موظف Úروسض لديهم وضشع
دبلوماسشي من أأ’رأضشي ألفرنسشية ‘
مهلة أسشبوع».
بدورها ،أعلنت أوكرأنيا عن طرد 13
دب -ل -وم -اسش -ي -ا روسش -ي -ا ،وق -ال أل -رئ-يسض
أأ’وكرأ ÊبÎو بوروششنكو ‘ تصشريح
ب- -ث- -ه م- -ك- -ت -ب -ه أ’ع Ó-م -ي ‘« :إأط -ار
أل -تضش -ام -ن م-ع شش-رك-ائ-ن-ا ألÈي-ط-ان-يÚ
وحلفائنا ع Èأأ’طلسشي وبالتنسشيق مع
دول أ’–اد أأ’وروب - - - -ي ،أت- - - -خ- - - -ذت
أوكرأنيا قرأر طرد  13دبلوماسشيا من
أرأضشيها».
ك -م-ا ط-ردت ك-ل م-ن ه-ول-ن-دأ وب-ول-ن-دأ
و’ت-ف-ي-ا ول-ي-ت-وأن-ي-ا وج-مهورية ألتششيك
دبلوماسشي Úروسض  ،وطردت إأسشتونيا
أŸلحق ألعسشكري ألروسشي.
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الثÓثاء  27مارسس  2٠١٨م اŸوافق لـ  ٠9رجب  ١٤٣9هـ العدد ١7٦٠٣

إاثر التّسشاقطات اŸطرية  ..موسشم فÓحي ناجح بامتياز

توّقع منتوج متنّوع وقياسضي ‘ أÿضضر وألفوأكه
لمطار
ال ّسشدود اسشتقبلت كميات معتÈة من ا أ

اÿب Òعمار فوفو لـ «الششعب»:

أأمطار مارسس مفتاح آأمان
للمزأرعÚ
كلمة العدد

تبديد ألتّخّوف

جمال أاوكيلي

كل اŸؤؤشّشرات األولية تؤحي بأّن
اŸؤسش- -م ال- -فÓ- -ح- -ي ا◊أ‹ ن- -أج -ح
ب-أم-ت-ي-أز إاث-ر الّ-ت-سش-أق-ط-أت اŸطرية
ذات ال -ف -أئ -دة ال -ك -بÒة ع -ل -ى ك -أم-ل
وليأت الؤطن أليأم متتألية ،وبنسشبة
ع -أل -ي -ة ل -ه -أ ال-ف-ع-ل الي-ج-أب-ي ع-ل-ى
فÓحتنأ.
واسش -ت -ن -أدا إا ¤م -راسش -ل-ي-ن-أ ‘ عÚ
اŸك -أن ،ف -إأّن ال -ك-م-ي-أت اŸت-ه-أط-ل-ة

ارتياح كب ‘ Òع Úالدفلى

ألفÓحو ن يرأهنون
على مردود قياسضي
‘ ألبطاطا وأ◊بوب
أاعأدت حّقأ ا◊يأة أاو بأألحرى األمل للفÓح ،Úولكل من يششتغل
‘ األرضض من قريب أاو بعيد أاو له عÓقة مبأششرة بهأ بعد أان
أابدوا تخّؤفأتهم من مؤسشم جأف قد يرهن كل مأ خ ّصشصشؤه من
امكأنيأت مأدية وبششرية ،زادهم ‘ ذلك هأجسض التّفك‘ Ò
الكيفية التي يتم من خÓلهأ سشقي كل تلك اŸسشأحأت الهأئلة ‘
ششتى أانؤاع اÿضشر والفؤاكه ،وخأصشة ا◊بؤب والبقؤليأت.
ه -ذه ال ّ-ت -خ ّ-ؤف -أت ت -ب ّ-ددت ف-ؤرا ع-قب ت-لك األم-ط-أر ال-غ-زي-رة
اŸتسش-أق-ط-ة ع Èال-ؤلي-أت م-ع-ل-ن-ة م-ؤسش-م-أ فÓ-ح-ي-أ م-تمّيزا عن
سشأبقيه ،وهذا بششهأدة اŸهنيّ Úبأنفسشهم الذين يتؤّقعؤن إانتأجأ
‡أ قد يؤؤّدي إا ¤عرضض كب Òتلمسض
قيأسشيأ ‘ اŸؤاد الفÓحية ّ
آاثأره من خÓل األسشعأر اŸعقؤلة.
هذا مأ يتداول بقّؤة ‘ الؤسشط الفÓحي اليؤم نظرا لتلك
الكميأت التي ارتؤت بهأ األرضض ‘ فÎة وجيزة سشمحت للكثÒ
بألتخلي عن ال ّسشقي بألتقط ،ÒوغÒه من أاسشأليب أاخرى تعتÈ
من البدائل ‘ حألة ششح ال ّسشمأء وتسشتعمل عند مÓحظة بؤادر

خÈاء من تيبازة يؤوكدون:

أأمطار ألربيع تضضمن
أإلنتاج وتقضضي على
أألمرأضس ألنباتية
ا÷فأف ‘ ا◊قؤل.
وبألتؤازي مع ذلك ،فإأّن ال ّسشدود وا◊ؤاجز اŸأئية وغÒهأ
اسشتقبلت سشيؤل من اŸيأه ‘ زمن ﬁدود جدا يؤؤشّشر آلفأق
واعدة ‘ اسشتعمألته لل ّسشقي أاو للشّشرب ،ومهمأ كأنت التأثÒات
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ال ّ-ن -أج-م-ة عّ-م-أ ت-خّ-ل-ف-ه الّ-رط-ؤب-ة والّصش-ق-ي-ع ح-ي-أل
اŸزروعأت أاو بروز أامراضض فطرية ،فإأنّ األمر ل ينظر من هذه
ال ّ-زاوي -ة الضش ّ-ي -ق -ة ال -ت-ي Áك-ن ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-أ إاذا م-أ ّ” اŸت-أب-ع-ة
ال ّصشأرمة Ÿثل هذه ا◊ألت .وإا‰أ النششغأل اŸلح هؤ تفأدي
ال ّسشقؤط ‘ وضشع معّقد كأ÷فأف ،الذي ل Áكن التحكم فيه
نظرا لتداعيأته اÿطÒة على مؤسشم فÓحي كأمل خ ّصشصشت له
اسشتثمأرات ل تقّدر بثمن ،وهذا مأ يخيف دائمأ الّنأششط‘ Ú
هذا القطأع ،وقد عأنينأ من هذه الظّأهرة فيمأ مضشى بششكل
مؤؤّثر حّقأ ،ووصشل األمر إا ¤غأية ششهر أافريل الذي يعد مقيأسشأ
لتقييم مأ مدى ظهؤر ا÷فأف من عدمه و ⁄تسشقط قطرة من
األمطأر ،وقد مّرت علينأ سشنؤات على هذه اŸعأنأة.
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خÈاء من تيبازة يؤوكدون:

ﬁليـ ـ ـ ـ ـ ــات

أامطار الربيع تضسمن اإلنتاج وتقضسي على األمراضش النباتية
لخÒة –مل ‘ طياتها قدرا كبÒا من البوادر اليجابية
لمطار اŸتهاطلة بغزارة على اŸنطقة طيلة الفÎة ا أ
أاّكد العديد من اŸتخصصصص ‘ ÚاÛال الفÓحي بتيبازة على أانّ ا أ
لمراضس النباتية بفعل مسصاهمتها ‘ القضصاء على
لوسصاط الشصعبية ،كما أاّنها تعمل على دفع العديد من ا أ
الداعمة للفÓحة باعتبارها تضصمن اŸوسصم وفق ما يتمّ تداوله ‘ ا أ
لمراضس.
لوسصاط التي تعشصعشس بها الفطريات وا◊شصرات اŸسصّببة لتلك ا أ
ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

و‘ ذات السشياق ،فقد أاششار اأ’مÚ
ال -ع -ام السش -اب-ق ل-ل-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ن
زهرة مومن والذي سشاير تطور القطاع
الفÓحي بالو’ية منذ إانششائها خÓل
الثمانينات ،إا ¤أانّ اŸطر مفيد على
مدار السشنة ،إا’ أاّنه حينما يتعّلق اأ’مر
بأامطار الربيع فإاّنها تعمل على تقوية
ا’ن-ت-اج وت-ع-زي-ز ع-م-ل-ي-ة اإ’ث-م-ار وف-قا
للمثل الششعبي الذي يؤوّكد على أاّن هذه
اأ’مطار تنتزع ا’نتاج من قاع البئر،
كما أاششار بن زهرة أايضشا إا ¤كون هذه
اŸياه تسشاهم ‘ تغذية اŸياه ا÷وفية
ال -ت -ي Áك -ن اسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ السش -ق-ي
الفÓحي خÓل فÎة الصشيف ،وتسشاهم
هذه اأ’مطار أايضشا ‘ دفع العديد من
اأ’مراضس التي تهاجم النباتات خÓل
فصشل الربيع ،إا’ أاّن الذي يعت Èمضشرا
ل-ل-فÓ-ح-ة ‘ ه-ذه ال-فÎة ي-ت-مّ-ث-ل ع-ل-ى
وج- -ه اÿصش- -وصس ‘ ج- -م- -ل- -ة ال -ري -اح
ال -ع -اصش -ف -ة ال -ت -ي ت -راف -ق اأ’م -ط-ار أاو
ت- -ع -ق -ب -ه -ا ،إاضش -اف -ة إا ¤ح -ب -ات الÈد،
’سشيما الكبÒة ا◊جم منها .وما سشوى
ذلك فهو يعت› ‘ Èمله فأال خÒ
على الفÓحة ،بحيث Áكن ا’سشتبششار
من اآ’من Ãوسشم فÓحي واعد هذه
السشنة.
و‘ سشياق ذي صشلة ،قال اÿب Òآايت
هÓل بلعيد بأاّن الطبيعة عادت أاخÒا إا ¤تقاليدها القدÁة وهي التقاليد التي
تؤوسّشسس Ÿوسشم فÓحي واعد ،بحيث “يّز هذه التقاليد على وجه اÿصشوصس
تهاطل أامطار الربيع بغزارة لتمكﬂ Úتلف اŸزروعات من ا’حتفاظ باŸياه
أ’طول وقت ،ناهيك عن كونها بأامسس ا◊اجة للمياه ‘ هذه الفÎة على غرار
ﬂتلف أانواع ا◊بوب واأ’ششجار اŸثمرة وﬂتلف اÿضشروات التي تزرع خارج
البيوت البÓسشتيكية ،كما أاششار بلعيد آايت هÓل أايضشا إا ¤أاّن أامطار الربيع
–مل ‘ طياتها منفعة ششاملة للقطاع الفÓحي مقابل نقاط سشلبية ﬁدودة
بحيث تسشاعد هذه اأ’مطار النبات على النمو بششكل طبيعي وعادي Áكنه من
تقد Ëثمار ‘ اŸسشتوى ،وأاّكد بلعيد آايت هÓل على أاّن اŸياه ا÷وفية وحتى
السشطحية منها على مسشتوى السشدود ’ تزال  ⁄تبلغ مسشتواها اŸعهود بعد
مقارنة مع سشنوات مضشت بالرغم من كمية اأ’مطار الهامة التي تهاطلت هذه
السشنة ،ومن ثمّ فإاّن تواصشل هطول اأ’مطار مع بداية موسشم الربيع يعت Èظاهرة
صشحية وتقÎن باŸواسشم الفÓحية الناجحة أاك Ìمن غÒها بحيث Áكنها

اŸسشاهمة الفّعالة ‘ الرفع من منسشوب مياه السشدود التي يسشتغّل جزء منها
للسشقي الفÓحي إاضشافة إا ¤دعم منسشوب اŸياه ا÷وفية التي تسشتغّل ıتلف
ا’سشتعما’ت Ãا ‘ ذلك السشقي الفÓحي.
واأ’هم ‘ ذلك كّله كون النبات على اختÓف أانواعه يزداد قّوة ومقاومة
Óمراضس باسشتقباله لكميات هامة من مياه اأ’مطار خÓل هذه الفÎة ،كما
ل أ
أاششار بلعيد آايت هÓل أايضشا إا ¤أاّنه بغ ّضس النظر عن تعّرضس بعضس اأ’ششجار
اŸثمرة التي تزهر ‘ هذه الفÎة لتسشاقط أازهارها وضشعف اإ’ثمار بها ،فإاّن
أانواعا أاخرى من اأ’ششجار تبقى بأام ّسس ا◊اجة للمياه التي تسشاعدها على
التطّور والنمو السشريع كما أاّن احÎام اŸسشار التقني من طرف الفÓحّÁ Úكن
من ّŒنب العديد من السشلبيات التي تسشببها اأ’مطار والÈد والرياح أاحيانا.
و‘ اإ’طار ذاته أاّكد رئيسس جمعية منتجي ا◊مضشيات بو’ية تيبازة ﬁمد
فرحي على أاّن أامطار الربيع تنفع ›مل أاششجار ا◊مضشيات بدون اسشتثناء
وتزيد من صشÓبة وجودة الثمار التي  ⁄يتّم جنيها بعد ،كما تزيد من قّوة
ومقاومة الششجرة سشواء تعلّق اأ’مر بالÈتقال أاو الليمون ،إا’ أانّ ا’نششغال اأ’كÈ

ال - -ذي ’ي - -زال ي - -ؤورق م- -ن- -ت- -ج- -ي
ا◊مضشيات بالو’ية بهذا الششأان
يكمن ‘ تراكم مياه اأ’مطار على
مسش - -ت - -وى ح - -ق - -ول ا◊مضش- -ي- -ات
Ÿن -ط-ق-ة م-ت-ي-ج-ة ل-فÎات ط-وي-ل-ة
وعلى مسشاحة تفوق اأ’لف هكتار
بحيث يسشتحيل على الفÓح أاداء
م-ه-ام-ه ‘ ح-ق-ل-ه ب-ط-ري-قة عادية
ويج ‘ Èالكث Òمن ا◊ا’ت إا¤
ال -ت -ن-ق-ل إال-ي-ه ع-ن ط-ري-ق ا÷رار،
ب -ح -يث ي -ط -رح اإ’شش -ك -ال بشش -ك -ل
’فت م- -ع ا◊ق- -ول ال -ت -ي  ⁄ي -ت -م
جنيها بعد وتنتمي إا ¤اأ’صشناف
اŸت- -أاخ- -رة ال- -ت -ي دعت م -دي -ري -ة
اŸصشالح الفÓحية لÓهتمام بها
أاك Ìتطلعا لتوف ÒاŸنتج أ’طول
فÎة ‡ك - -ن - -ة ‘ السش - -ن- -ة ،وه- -ي
ا◊ق -ول ال -ت -ي ت -ت -عّ-رضس ث-م-اره-ا
ل -لسش -ق-وط ال-ط-وع-ي داخ-ل الÈك
اŸائ- - -ي - -ة بشش - -ك - -ل يسش - -ت - -ح - -ي - -ل
اسشÎج -اع -ه-ا ف-ي-م-ا ب-ع-د أاو ي-جÈ
ال -ف Ó-ح أاح -ي -ن -ا إ’ج -راء ع -م -ل -ي -ة
القطف وا÷ني ‘ ظروف جّد
صشعبة .وعن طريق ا÷رار وهي
ظ -اه -رة م -ثÒة ت -ت -ك ّ-رر ك ّ-ل سش -ن-ة
بحقول متيجة بحيث  ⁄تتمكن
ا÷هات الوصشية من ايجاد حلول
ت- -ق -ن -ي -ة ل -ه -ا ب -ال -رغ -م م -ن ط -رح
ا’نششغال عليها منذ عّدة سشنوات
خلت ،وبعيدا عن هذا اإ’ششكال
اŸؤورق فإاّن أامطار الربيع تعت Èمفيدة إا ¤درجة كبÒة لكل أانواع ا◊مضشيات
حسشب ﬁدثنا دائما ،والذي أاششار أايضشا ا ¤كون هذه اأ’مطار بوسشعها تأاخÒ
عملية السشقي الفÓحي للحمضشيات من ششهر جوان ا ¤غاية ششهر جويلية.
وأاضشاف العديد من الفÓح Úالذين التقينا بهم بهضشبة فوكة ومنطقة ’بايوت
ببوسشماعيل ،أانّ حقو’ ششاسشعة ‡ا يزرعون تبقى نباتاتها بحاجة ماسشة إا¤
مياه اأ’مطار ‘ هذه الفÎة باعتبار تتلقى اŸياه من جذورها ومن أاوراقها
أايضشا وتزداد النبتة قوة و‰وا حينما يتمّ رشس أاوراقها باŸياه ،بحيث تكمن هنا
أاهمية مياه اأ’مطار ‘ هذه الفÎة  ،وأاجمع ﬁدثونا من جموع الفÓحÚ
اŸتمرسش ‘ ÚاŸيدان على أاّن اأ’مطار اŸتهاطلة طيلة الفÎة اأ’خÒة تؤوسشسس
Ÿوسشم فÓحي ناجح وواعد ويّبشس بخÒات كثÒة إا’ أاّن الذي يبقى يؤورق هؤو’ء
ك لغز التسشويق وانهيار اأ’سشعار للعديد من اŸنتجات ،حينما تتحّقق
يكمن ‘ ف ّ
وفرتها دون أان تتدّخل ا÷هات اŸعنية إ’يجاد آالية تتيح لفÓح Œنب خسشائر
فادحة.

إانقاذ اÙاصصيل ا◊يوية بباتنة

ا◊بوب ،اŸشسمشش ،الزيتون والتفاح
لوراسس ب -ات -ن -ة ،ع -ل -ى غ -رار أاغ -لب
تشص- -ه- -د ع -اصص -م -ة ا أ
ولي -ات ال -وط -ن ،ت -غÒات ج -وي -ة صص-اح-ب-ه-ا تسص-اق-ط ه-ام
لمل للفÓح ،Úخاصصة ‘ ‚اح
Óمطار والثلوج أاعاد ا أ
ل أ
لبار
اŸوسصم الفÓحي وللسصلطات بارتفاع منسصوب اŸياه با آ
والسصدود وللمواطن Úالذين سصيكفيهم شصر أازمة ا÷فاف
ال- -ت- -ي تضص- -رب ب- -عضس م- -دن ال- -ولي- -ة ك- -ل صص -ي -ف ،رغ -م
اÛهودات الكبÒة التي تبذلها الدولة ‘ هذا اÛال.

باتنةŸ :وششي حمزة
ج -اءت اأ’م -ط-ار ال-ت-ي تسش-اق-طت ع-ل-ى ب-ات-ن-ة خ-اصش-ة خÓ-ل شش-ه-ري ف-ي-ف-ري
ومارسس ،لتكون فأال خ Òعلى الو’ية من خÓل الكميات الكبÒة التي تهاطلت
على كل مناطق الو’ية ،حيث ارتوت اأ’راضشي الفÓحية بعد سشنوات جفت فيها
اأ’ششجار واضشطر عديد الفÓح ÚلÎك نششاطهم بعد جفاف اآ’بار وقلة
التسشاقط ،حيث ع Èلنا ‘ هذا الصشدد كل من –دثنا إاليهم من الفÓح Úمن
ﬂتلف مناطق الو’ية باتنة ،عن أاهمية هذا التسشاقط ،بالنظر إا ¤حاجة
اأ’رضس له ومنفعته الكبÒة ،خاصشة بالنسشبة للمزروعات واأ’ششجار الغابية
واŸثمرة وحتى النباتات ،بحسشب ما أاكده لنا الفÓح عمي ﬁمد من قرية
غاصشرو بتيÓطو جنوب باتنة.
وأاكد اŸتحدث ،أان التسشاقطات أانقذت اŸوسشم الفÓحي من ا÷فاف الذي
ضشرب اŸنطقة لسشنوات طويلة ويخفف من اÿسشائر التي يتكبدها الفÓحون
كل موسشم فÓحي ،معÈا عن سشعادته الكبÒة بهذا الغيث النافع ،ششاكرا الله
سشبحانه وتعا ¤على كرمه ورحمته للبÓد والعباد واأ’ششجار وا◊يوانات وأاششار
إا ¤أان كل أانواع اÙاصشيل الزراعية اسشتفادت من هذه الكميات الكبÒة من
اأ’مطار والتي جاءت متواصشلة وغ Òفيضشانيه خفيفة تدخل ‘ أاعماق اأ’رضس
بسشهولة وببطء ،فهي ،بحسشبه ’ ،تتسشبب ‘ ا‚راف الÎبة أاو قلع اأ’ششجار أاو
إافسشاد اÙاصشيل ،والتي –تاج ،بحسشب عمي ﬁمد ،خاصشة ببعضس مناطق
الو’ية على غرار بريكة ،بيطام ،إامدوكال ،سشفيان ،نقاوسس وغÒها إا ¤كميات
من اأ’مطار لسشقي ﬁاصشيل اŸششمشس والزيتون والتفاح وا◊بوب التي تششتهر
بها اŸنطقة.
وع Èلنا بدوره ﬁمد ،أاحد فÓحي أاو’د عوف ،عن سشعادته الكبÒة بكميات

اأ’مطار الهائلة التي تسشاقطت ،مششÒا إا ¤أان الفÓح خÓل السشنوات اأ’خÒة
أاصشبح يدخل كل موسشم فÓحي ‘ حالة من اÿوف والقلق جراء نقصس
التسشاقط ،حيث يلجأا إا ¤اسشتعمال ﬂتلف الطرق والوسشائل لتوف ÒاŸياه
أ’راضشيه وﬁاصشيله الفÓحية ،على غرار نقل اŸياه من منطقة إا ¤أاخرى عن
طريق الصشهاريج أاو عن طريق حفر اآ’بار التي جفت ،خاصشة مع تهديد اŸياه
ا÷وفية ما أاج Èمصشالح مديرية الري واŸوارد اŸائية بباتنة على Œميد منح
تراخيصس حفر أابار بعدة مناطق بباتنة.
وأاوضشح اŸتحدث ،أان هذه اÛهودات الكبÒة من قبل الفÓح Úلسشقي
ﬁاصشيلهم تكبدهم مبالغ مالية إاضشافية ،إاضشافة إا ¤قيامهم بتقليصس اŸسشاحة
اŸزروعة ،خاصشة تلك اŸتعلقة با◊بوب وزراعة اÿضشروات .وأاششار بعضشهم
إا ¤ت -ودي -ع -ه -م ه -ذا ال -ع -ام وسش-ائ-ل ال-ري ال-فÓ-ح-ي ا◊دي-ث-ة واÿاصش-ة بسش-ق-ي
ﬁاصشيلهم الزراعية.
وÃناطق أاريسس وإاششمول ووادي الطاقة وتيمقاد وعيون العصشاف ،Òاسشتبششر
الفÓحون خÒا باأ’مطار والثلوج التي عرفتها الو’ية ،مؤوكدين أان اأ’مطار
التي ششهدتها باتنة خÓل الششهر ا÷اري كانت Ãثابة اأ’مل الذي أانقذ اŸوسشم

ال -ف Ó-ح -ي ،خ -اصش -ة وأان -ه -ا سش -تسش -اه-م ‘ إا‚اح ال-زراع-ات
الششتوية منها ،على غرار القمح الصشلب والل Úوالششع،Ò
ÓعÓ-ف وﬁاصش-ي-ل اÿضش-ر اŸوسش-م-ي-ة الفول
ب-اإ’ضش-اف-ة ل -أ
والثوم والبصشل ،إا ¤جانب دورها الكب‰ ‘ Òو اأ’ششجار
اŸث -م-رة وك-ذا أاعÓ-ف ا◊ي-وان-ات ،ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ب-ال-درج-ة
اأ’و ¤على تسشاقط اأ’مطار.
وبخصشوصس بعضس اıاوف من تسشبب هذه اأ’مطار ‘
إافسشاد اÙاصشيل الزراعية أاو عدم جدواها ،كونها قد
تكون متأاخرة عن وقتها الطبيعي ،فأاششار الفÓح بشش Òمن
إاششمول ،إا ¤أان هذه اأ’مطار جاءت ‘ وقتها الطبيعي
Óرضس ولها أاهمية
واŸناسشب للنمو وهي ذات فائدة كبÒة ل أ
‘ إا‚اح اŸوسشم الفÓحي ،كون أان اŸزروعات ’ تزال ‘
بداية ‰وها.
وأاوضش -ح اŸت -ح -دث ،أان -ه ع -كسس م-ا ه-و م-ت-داول ،ف-ه-ذه
اأ’مطار ليسشت باŸتأاخرة إاطÓقا ،بل جاءت ‘ وقتها،
خاصشة بباتنة اŸعروفة بطابعها الزراعي اŸتميز ‘ ›ال
اÿضش -روات واأ’شش -ج -ار اŸث -م -رة وج -م -ي -ع اأ’م -ط -ار ال-ت-ي
تتسشاقط ‘ الفÎة اŸمتدة من بداية السشنة إا ¤غاية ششهر
مارسس لها أاهمية بالغة ‘ إا‚اح اŸوسشم الفÓحي بالو’ية.
بدورها مصشالح مديرية الفÓحة بباتنة أاششارت إا ¤اسشتبششارها خÒا بهذا
Óمطار والكثيف للثلوج ،اأ’مر الذي سشيحقق موسشما فÓحيا
التسشاقط الغزير ل أ
واعدا ‘ ﬂتلف الششعب الفÓحية التي تششتهر بها باتنة ،موضشحة أان أاغلب
فÓحي الو’ية قاموا بزراعة أاراضشيهم ‘ الوقت اŸناسشب ،خاصشة بالنسشبة
ل -ل -مسش -اح -ات اıصشصش -ة إ’ن -ت-اج ا◊ب-وب أاو اÿضش-ر ،إاذ ت-ع-ت Èه-ذه اŸرح-ل-ة
حاسشمة بالنسشبة لقطاع الفÓحة ،نظرا ◊اجة اÙاصشيل الزراعية إا ¤اŸياه
خÓل هذه الفÎة ،سشيما بالنسشبة للخضشر والفواكه اŸوسشمية ،لضشمان الوفرة
وتزويد اأ’سشواق Ãختلف اŸنتجات الفÓحية وبنوعية جيدة ،ومن ششأان جني
اÙاصش -ي -ل الشش -ت -وي -ة ،ال -ت-ي م-ن اŸرت-قب أان ت-دخ-ل اأ’سش-واق ق-ري-ب-ا ل-تصش-ب-ح
أاسشعارها ‘ متناول جميع اŸواطن.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه -ا مصش -ال -ح م -دي -ري -ة ال-ري واŸوارد اŸائ-ي-ة أاك-دت أان ال-ك-م-ي-ات
اŸتسشاقطة على باتنة ،من ششأانها مسشاعدة الفÓح Úوملء السشدود ورفع
منسشوب اŸياه باآ’بار الفÓحية.
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ارتياح كب ‘ Òع Úالدفلى

 ÓباŸراعي ببلعباسس:
سصتوفر الك أ

إارتفاع اŸسساحة اŸزروعة
بـ 12باŸائة أاي  1٩2أالف هكتار

سش -م -حت ال -تسش -اق -ط -ات اŸط -ري -ة ال -ت-ي
ششهدتها و’ية سشيدي بلعباسس منذ انطÓق
ح -م -ل -ة ا◊رث وال -ب-ذر ب-ارت-ف-اع اŸسش-اح-ة
اŸزروع- -ة م- -ق -ارن -ة ب -ال -دورة ال -ف Ó-ح -ي -ة
اŸاضشية ،حيث بلغت نسشبة  12باŸائة أاي
ما يعادل  192أالف هكتار ،وهي اŸسشاحة
التي فاقت توقعات اŸديرية الوصشية والتي
تأامل ‘ جني ﬁصشول يتعدى  2,5مليون
قنطار من ا◊بوب Ãختلف أانواعها.
وأاف- - -اد ﬁم - -د ل - -ع - -وج رئ - -يسس م - -ك - -تب
اÙاصش-ي-ل ال-كÈى ع-ل-ى مسش-ت-وى م-دي-رية
اŸصش -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ،أان ع -م-ل-ي-ة ا◊رث
والبذر للموسشم الفÓحي ا÷اري جرت ‘
ظ -روف ع -ادي -ة و ⁄تسش -ج -ل اŸدي-ري-ة أاي-ة
مششاكل من حيث توفر البذور أاو اأ’سشمدة
ع -ل -ى مسش-ت-وى ال-ت-ع-اون-ي-ات ،ح-يث سش-ج-لت
اŸديرية مسشاحة  168800هكتار مع بداية
ا◊ملة لÎتفع اŸسشاحة ’حقا إا192700 ¤
ه -ك -ت -ار أاي ب -زي-ادة ‘ ال-نسش-ب-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة
ق- -درت بـ 12ب-اŸائ-ة ب-فضش-ل ال-تسش-اقطات
اŸط- -ري- -ة وال- -ت- -ي ب- -ل -غت شش -ه -ر ج -ان -ف -ي
لوحده  130ملم ‘ ح Úفاقت التسشاقطات
خ Ó-ل شش -ه -ري ف -ي -ف -ري وم -ارسس ال -ك-م-ي-ة
اŸذكورة.
وع- -ن اأ’ه- -داف اŸسش- -ط- -رة ب- -ال- -نسش- -ب- -ة
للمسشاحات اŸزروعة فقد فاقت مسشاحة
القمح الصشلب  39أالف هكتار ،القمح اللÚ
 55أال -ف ه -ك-ت-ار ،الشش-ع 91 Òأال-ف ه-كتار
واÿرطال  7200هكتار .أاما عن توقعات
اإ’نتاج اÿاصس بهذه الدورة فأاضشاف رئيسس
اŸكتب توقع بلوغ  2,5مليون قنطار من
ﬂتلف أانواع ا◊بوب.
سش-اه-مت ك-م-ي-ات اأ’م-ط-ار ال-غ-زي-رة التي
تهاطلت على مناطق و’ية سشيدي بلعباسس
بصش-ف-ة م-ن-ت-ظ-م-ة وم-ت-واصش-ل-ة م-ن-ذ ن-وفمÈ
اŸنصشرم وإا ¤غاية ششهر مارسس ا÷اري
‘ انتعاشس الفÓحة بكل فروعها إاذ انعكسس
ذلك وبششكل ملحوظ على حقول ا◊بوب
والبقوليات التي ‰ت نباتاتها ‡ا يبششر
Ãوسش -م ف Ó-ح -ي ن-اج-ح ،وحسشب ال-ع-ارفÚ
بشش- -ؤوون ال- -فÓ- -ح- -ة ،ف- -إان اأ’م -ط -ار ال -ت -ي
تششهدها اŸنطقة حاليا سشتسشاهم إا ¤حّد
كب ‘ Òالنمو الطبيعي للمزروعات البورية
على وجه اÿصشوصس ،كما سشتعود بالنفع
ع-ل-ى اأ’شش-ج-ار اŸث-م-رة وال-ك-روم ون-ب-اتات
إانتاج اأ’عÓف ،التي يسشتغلها الفÓحون ‘
تغذية اŸواششي .كما أان اأ’مطار اŸوسشمية
تسش- -اق- -طت ‘ ال -وقت اŸن -اسشب وب -نسش -ب -ة
كافية ما يبششر Ãوسشم فÓحي جيد بالنظر
ل -ن -ف -ع -ه -ا الشش -ام -ل ع -ل-ى ج-م-ي-ع ال-ن-ب-ات-ات
واŸزروع -ات ،وسش -تسش -اه-م أايضش-ا ‘ ت-وفÒ
 ÓباŸراعي من خÓل النمو الطبيعي
الك أ
Óعششاب واسشتغناء اŸوال Úعن اأ’عÓف.
ل أ
و‘ ذات السش- -ي- -اق ،نّ- -ب- -ه م -ي -م -ون ح -م -و
الباحث واÿب ‘ ÒاŸيدان الفÓحي من
إاح-ت-م-ال ظ-ه-ور ب-عضس اأ’م-راضس ال-ف-طرية
خÓل الششهر ا÷اري بفعل انتششار الرطوبة
ك- -م- -رضس الصش- -داء اأ’ح- -م -ر ال -ذي يصش -يب
نباتات ا◊بوب Ãختلف أانواعها ومرضس
اŸيلديو الذي تتعرضس له البطاطا ،اأ’مر
ال-ذي ي-ت-طّ-ل-ب اŸراق-ب-ة اŸسش-ت-مرة للفÓح
و‘ حال التأاكد من ظهور أاعراضس اŸرضس
يتع Úعليه اقتطاع عينة منها وا’تصشال
مباششرة باŸعهد الوطني للبحوث الزراعية
ومفتششية حماية النباتات كي يتمّ القضشاء
على اŸرضس ‘ بداياته ومن ” حماية
اŸزروع -ات .ه -ذا وي -ؤوك -د اÿب Òضش -رورة
الشش- -روع ‘ ن- -زع ا◊شش -ائشس الضش -ارة ق -ب -ل
‰وه- -ا وان -تشش -اره -ا ب -اسش -ت -ع -م -ال اأ’دوي -ة
اŸقتناة من اŸؤوسشسشات اŸتخصشصشة على
مسش -ت -وى ال -ت -ع-اون-ي-ات اأ’رب-ع-ة اŸت-واج-دة
بالو’ية كتعاونيات تÓغŸ ،طار ،مصشطفى
ب-ن ب-راه-ي-م وسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ك-م-ا ينصشح
أايضشا بأاهمية وضشع اأ’سشمدة اآ’زوتية التي
تسش -اه -م ‘ زي -ادة ‰و ال -ن -ب -ات-ات و–سشÚ
اŸردود وهي العملية التي تتّم بعد  15يوما
من وضشع اأ’دوية اÿاصشة بنزع اأ’عششاب
الضشارة.

بلعباسس :غ  .شصعدو

13

الفÓحون يراهنون على مردود قياسسي ‘ البطاطا وا◊بوب
مكنت التسصاقطات اŸطرية التي عمت تراب ولية ع Úالدفلى من تسصجيل ارتياح كب ‘ Òأاوسصاط الفÓح ÚواŸصصالح اŸعنية بالقطاع وإادارات الري
واŸوارد اŸائية ،التي سصجلت إارتفاعا ملحوظا ‘ منسصوب اŸياه بالسصدود وا◊واجز اŸائية اŸوجودة ع Èإاقليم الولية‡ ،ا يبشصر Ãوسصم ناجح على كل
اŸسصتويات ،يشصﬁ Òدثونا ،بع ÚاŸكان.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
الكميات الهائلة من اأ’مطار التي عرفتها و’ية ع Úالدفلى خÓل
اŸوسشم الفÓحي ا÷اري سشتسشاهم ‘ توف Òمياه الششرب والسشقي
وت -ب -عث اإ’ن -ت -ع -اشس ‘ ال -ق -ط -اع ،Úب -حسشب م -دي-ر ال-ري واŸوارد
اŸائية ،كما من ششأانها أان يوفر الكميات الÓزمة التي –تاجها
اŸنطقة من اŸاء ،ناهيك عن التخزين بالسشدود الذي حقق أارقاما
مطمئنة.
هذه الوضشعية اŸريحة التي تنعشس القطاع الفÓحي –دث عنها
ال -ف Ó-ح -ون وع -ن م -زاي -ا ال-تسش-اق-ط-ات ‘ م-ث-ل ه-ذه ال-فÎات ال-ت-ي
–ت -اج -ه -ا ا◊ق -ول ال -زراع -ي-ة ،سش-واء ‘ م-ي-دان ا◊ب-وب أاو ح-ق-ول
البطاطا التي قفزت مسشاحاتها هذا اŸوسشم من  9إا ¤غاية  11أالف
هكتار .أاما فيما يتعلق باŸسشاحات اŸزروعة Ãختلف ا◊بوب
كالقمح والششع Òوالقمح اللÃ ،Úا فيها البقوليات ا÷افة ،فقد
وصشلت ما ب 75 Úو 80أالف هكتار ،بحسشب رئيسس الغرفة الفÓحية
ا◊اج جع ،‹Óالذي أابان عن مؤوششرات جد إايجابية هذا اŸوسشم،
ق -د ن -ت -ف -اج -أا ب -أارق -ام ق -ي -اسش-ي-ة ه-ذه السش-ن-ة ‘ ﬂت-ل-ف اأ’صش-ن-اف
اŸزروعة واŸغروسشة ،يؤوكد ذات اŸصشدر العليم بحقائق القطاع
بالو’ية.
أاما بخصشوصس مواقف بعضس اŸنتج ÚاŸعروف Úبالو’ية ،أاكد لنا
كبÒهم ا◊اج عبد القادر ششاششو ،اıتصس ‘ اŸيدان الفÓحي أان
اأ’مطار التي كانت و’زالت خÒا وبركة على قطاعنا الفÓحي ،تعد
نافعة للحبوب بكل أانواعها ومادة البطاطسس ،حيث توفر اإ’قتصشاد
‘ اŸاء الذي  ⁄نلجأا ◊د السشاعة إا ¤السشقي من مياه السشدود أاو
اأ’بار واÛمعات اŸائية ووادي الششلف .وهذا ‘ ذاته مكسشب
ل-ل-و’ي-ة وم-ي-زة ح-ب-ا ب-ه-ا ال-ل-ه اŸن-ط-ق-ة‡ ،ا يسش-م-ح ب-ت-خ-زي-ن ه-ذه
الكميات ‘ اأ’حواضس والسشدود وا◊واجز اŸائية.
من جهة أاخرى يقول ا◊اج عبد القادر ششاششو ،إان الفÓح Úبهذه
التسشاقطات ترفع عنها مصشاريف السشقي اŸكلفة ‘ غياب اأ’مطار،
‡ا يخلصس اŸنتج Úمن اأ’عباء اŸالية.
فاأ’مطار توفر للمغروسشات اإ’رتواء من جانب Ãا فيها الهوامشس
غ ÒاŸزروعة ،خاصشة ‘ هذه الفÎة بالذات ،اأ’مر الذي يسشاعد
على –قيق مردود طيب يفوق السشقي اليدوي أاو عن طريق الرشس أاو
السشقي بالتقط.Ò

لكن تبقى عملية تهيئة الÎبة حول النبتة (أاو مايسشمى بالنقاشس)
قد تتأاخر بفعل ثقل الÎبة ،لكن ‘ كل اأ’حوال مردود الهكتار
الواحد من البطاطا قد يفوق  260إا 300 ¤قنطار ،يقول ا◊اج عبد
القادر ششاششو.
من ناحية أاخرى ،فإان مردود اأ’ششجار اŸثمرة ،بحسشبه ،سشيكون
جيدا ‘ حال  ⁄تهب الرياح القوية على الو’ية ،خاصشة Ãحيط
سشهل الششلف الذي يعرف كثافة ‘ زراعة فاكهة اإ’جاصس والتفاح
واŸششمشس وغÒها من الفواكة اŸعروفة بذات اÙيطÃ ،ا فيه
أاششجار الزيتون والت Úوالعنب واللوز باŸناطق ا÷بلية ،يقول ذات
الفÓح ،الذي اسشتبششر Ãردود فÓحي ناجح بناء على معرفته
باŸواسشم الفÓحية ،معتÈا أان اŸوسشم ا◊ا‹ إاذا اسشتمر على هذه
ا◊الة سشيكون من أاحسشن اŸواسشم الفÓحية حسشب Œربته الطويلة

‘ اŸيدان الفÓحي.
أاما بخصشوصس وضشعية ا◊بوب بكل أانواعها ،فقد أاوضشح ا◊اج
رششيد من منطقة الفغايلية ببلدية ع Úالدفلى ،أان حقول القمح
بوضشعية ‰وها ا◊ا‹ والذي ترتفع نباتاته على مسشتوى سشطح
اأ’رضس بأاك Ìمن  40سشنتيما ،سشيمكن من تخزين واÙافظة على
الÌى على جذور النباتات Ÿدة طويلة‡ ،ا يسشاعد على توفÒ
الكميات اŸطلوبة للسشنابل وعلى نوعية البذرة التي تكون ‘ مثل
هذه الفÎة بحاجة إا ¤سشطح ل Úويسشمح لها بالنمو الطبيعي يقول
ذات الفÓح ،وهو مؤوششر قد يرفع نسشبة مردود الهكتار الواحد
أ’رقام قياسشية ،خاصشة وأان اŸسشاحة اŸزروعة معتÈة بالنظر إا¤
ما ’حظه بالبلديات اŸعروفة بإانتاج القمح بالو’ية.

بالرغم من قلة السصدود وضصعف طاقة السصتيعاب ببومرداسس

عودة األمل والعمل

لم-ط-ار اŸع-تÈة ال-ت-ي شص-ه-دت-ها ولية
أاع-ادت ا أ
لمل للفÓحÚ
بومرداسس وباقي مناطق الوطن ،ا أ
وال -ت -ف -اؤول Ãوسص -م ف Ó-ح -ي م -ث -م -ر ون-اج-ح ب-ك-ل
اŸق -اي -يسس ،خ -اصص -ة وأان ال -فÎة ه-ذه م-ن السص-ن-ة
تعت ،Èبحسصب اıتصص ،ÚمصصÒية ‘ اسصتكمال
‰و ونضص-ج ﬂت-ل-ف اÙاصص-ي-ل ال-زراع-ي-ة ،سص-واء
ب- -ال- -نسص- -ب -ة ل -ل -م -ح -اصص -ي -ل ال -كÈى ك -ا◊ب -وب أاو
Óشص-ج-ار اŸث-م-رة واÿضص-روات وك-ذا
ب -ال -نسص -ب -ة ل -أ
ﬁصصول عنب اŸائدة التي تتميز به الولية.

بومرداسس :ز .كمال
أاجمعت آاراء الكث Òمن الناششط Úو‡ثلي الششعب الفÓحية بو’ية
بومرداسس التي اسشتقتها «الششعب» على إاثر موجة اأ’مطار والثلوج
«أان الوضشعية ا÷ديدة بددت كل الششكوك التي انتابت الفÓح Úمع
ان -طÓ-ق-ة اŸوسش-م ال-فÓ-ح-ي وح-م-ل-ة ا◊رث وال-ب-ذر شش-ه-ر أاك-ت-وب-ر
اŸاضش -ي ،ال -ت -ي ت -أاخ-رت بسش-بب ت-أاخ-ر سش-ق-وط اأ’م-ط-ار ‘ وق-ت-ه-ا
اŸعتاد وبالتا‹ التخوف من تذبذب اŸوسشم .كما جاء هذا الغيث
ليدعم كمية اأ’مطار اŸتسشاقطة ششهري جانفي وفيفري وقبلها
ششهر ديسشم Èولو أانها  ⁄تكن منتظمة وكافية ،خاصشة ‘ ›ال
Óراضش-ي اŸسش-ق-ي-ة ال-ت-ي تشش-ه-د ت-وسش-ع-ا ب-الو’ية،
ال-ري ال-فÓ-ح-ي ل -أ
بحسشب قولهم .وبالتا‹ فإان الكمية اŸعتÈة من اŸياه اŸتسشاقطة

خÓل هذا اأ’سشبوع ،بإامكانها ضشمان إانتاج فÓحي وفﬂ ‘ Òتلف
اأ’‰اط واÙاصشيل الزراعية.
كما عرفت السشدود وا◊واجز اŸائية التي أا‚زها الفÓحون،
ارتفاعا ملحوظا ‘ منسشوبها بعد حالة ا’سشتقرار التي عرفتها منذ
بداية السشنة ،وحتى ضشعف نسشبة ا÷مع والتخزين اŸسشجلة خÓل
ششهر فيفري ،التي  ⁄تتجاوز بسشد ا◊ميز اŸوجه للسشقي الفÓحي

نسش - -ب- -ة  ،٪22ون- -فسس ال- -ك- -م- -ي -ة
ب -ال -نسش-ب-ة لسش-د ب-ن-ي ع-م-ران‘ .
ح ⁄ Úتتجاوز الكمية اıزنة
بسشد قدارة  ،٪50بحسشب اأ’رقام
اŸق -دم -ة م -ن ال -وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة
للسشدود .مع ذلك تبقى كميات
ك-بÒة م-ن اأ’م-ط-ار اŸتسش-اق-ط-ة
ت- -ذهب سش- -دى دون اسش- -ت- -غÓ- -ل،
نتيجة ضشعف طاقة ا’سشتيعاب
بسشدود الو’ية التي تقلصشت بها
بسشبب اأ’وحال وغياب الصشيانة
وعدم تسشجيل أاي مششروع طموح
‘ ه- -ذا ا÷انب م- -ن- -ذ سش -ن -وات
بهذه الو’ية الفÓحية بامتياز،
بعد تع Ìمششروع سشد وادي يسشر،
وكل ما ” –قيقه هو ›رد
مبادرات لفÓحﬂ Úتصش‘ Ú
زراعة الكروم التي –تل أازيد
من  ٪40من اŸسشاحة اإ’جمالية الصشا◊ة للزراعة ،حيث توسشع
النششاط حتى ‘ اŸناطق ششبه ا÷بلية التي تتطلب تدعيما بنظام
السشقي وهو ما دفع الناششط Úإا ¤إا‚از حواجز مائية ،لكن أاغلبها
ظرفية وغ Òخاضشعة للمعاي Òالتقنية ،لكنها سشاهمت بششكل كب‘ Ò
إا‚اح اÙاصش -ي -ل ال -زراع -ي -ة وإان -ق -اذه -ا م-ن ح-ال-ة ا÷ف-اف ال-ت-ي
ششهدتها اŸنطقة السشنوات اأ’خÒة.

اŸصصالح الفÓحية بع“ Úوشصنت

األولوية Ÿسساحات ولهاصسة وسسهول تارقة
كششفت اŸصشالح الفÓحية لو’ية ع“ Úوششنت أانّ التسشاقطات
اŸطرية اأ’خÒة التي عرفتها و’ية ع“ Úوششنت تنبئ Ãوسشم
ناجح رغم تراجع نسشبة ا’راضشي اÙروثة خÓل هذه السشنة
بحوا‹  15باŸائة ،هذه ا’مطار التي سشتسشاهم بششكل كب‘ Ò
رفع نسشبة الزراعة البورية ،التي تششكل أاك Ìمن  65باŸائة من
نسشبة الزراعة بالو’ية ،خاصشة بالناحية الغربية على غرار ولهاصشة
اŸع -روف -ة وط-ن-ي-ا ب-ان-ت-اج ال-بصش-ل وا÷زر وال-ب-ق-ول واÿضش-روات،
ومناطق ع Úالكيحل وع Úالطلبة وبني صشاف وا’م Òعبد القادر
وصشو’ ا ¤سشهول مÓتة الششرقية التي تعتمد عليها و’ية عÚ
“وششنت ‘ انتاج ا◊بوب والبقول ا÷افقة التي تعد رائدة فيها.
من جهة أاخرى ،تسشاهم ا’مطار بششكل كب ‘ Òتنمية ا’ششجار

اŸثمرة وعلى رأاسشها ششعبة الكروم التي تعت Èالو’ية رائدة فيها
Ãسشاحة إاجمالية تتجاوز  13الف هكتار ،هذا ورغم أان ا’مطار
تسشاقطت ‘ وقت متأاخر إا’ أان نزولها مع ششهر مارسس ششجع
ال-فÓ-ح Úخصش-وصش-ا ب-ا÷ه-ات ال-غ-رب-ي-ة والشش-رق-ي-ة ع-ل-ى م-ب-اششرة
زراعة مسشاحات واسشعة من اÿضشر اŸوسشمية التي تنضشج
خÓل فصشل الصشيف ،حيث –ولت اŸسشاحات الششاسشعة بعÚ
لعÓم وولهاصشة وا’م Òعبد القادر ،وع Úالطلبة  ،وسشهول
اŸنطقة الغربية اŸمتدة من ششرق بني صشاف إا ¤غاية تارقة
إا ¤مواقع للزراعة اŸوسشمية على غرار الطماطم والد’ع،
ونفسس الششيء تششهده سشهول اŸنطقة الششرقية اŸمتدة من
حمام بوحجر ا ¤تامزوغة وع Úا’ربعاء وسشهول مÓتة ،حيث

عاد الفÓحون ا ¤النششاط ،ومن أاجل ا’سشتغÓل ا’مثل للمياه.
وقامت اŸصشالح الفÓحية بإا‚از سشدين لضشمان التحكم ‘
اŸياه ومعها ضشمان توسشع اŸسشاحات اŸسشقية بهذا السشهل
الششاسشع ،هذا واسشششار ‡ثل الفÓح Úأانه رغم تراجع الزراعة
اŸعيششية بفعل ارتفاع التكاليف وموجة ا÷فاف التي اجتاحت
اŸنطقة وكذا توسشع السشبخة جنوب ششرق الو’ية ،إا’ أان
ا’مطار ا’خÒة ششجّعت على العودة إا ¤زراعة اÿضشروات
اŸوسشمية خاصشة بولهاصشة وسشهول تارقة ،كما سشيكون لها أاثر
على ا’ششجار اŸثمرة وعلى رأاسشها العنب الذي تششتهر به
’و ¤وطنيا ،زيادة على تربية ا◊يوانات
اŸنطقة التي تعت Èا أ

ع“ Úوشصنتﬁ :مد بن ترار
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اÿب Òعمار فوفو لـ «الشسعب»:

أامطار مارسس مفتاح آامان للمزارعÚ
ال ّسسياسسة الفÓحية تتطّلب نظرة اسستشسرافية

اسضتبشضر الفÓحون بسضكيكدة خاصضة
ب -ع -د تسض -اق-ط الم-ط-ار األخÒة ال-ت-ي
ت- -ه- -اط- -لت ب- -غ- -زارة ع- -ل- -ى اŸن -اط -ق
الشضرقية وخاصضة على ولية سضكيكدة،
وأاّكد الدكتور عمار فوفو من جامعة
سضكيكدة لـ «الشضعب» ،أانّ اŸؤوشّضرات
اŸناخية جد مÓئمة هذه السضنة كل
اÙاصض -ي -ل ال -زراع -ي -ة عﬂ Èت -ل -ف
اŸناطق الزراعية بالولية ،باŸقارنة
مع السضنة اŸاضضية التي شضهدت جفافا
‡ا
نادرا على مسضتوى تراب الوليةّ ،
أاّث- - - -ر ع - - -ل - - -ى اŸردود ال - - -ع - - -ام ÷ل
اÙاصضيل الزراعية وخاصضة ا◊بوب
والعÓف واÿضضروات اŸوسضمية.
وأاوضض -ح ف -وف -و ع -م-ار رئ-يسس ف-ري-ق
ب -حث ح -ول ت -ه -ي -ئ -ة الق -ل-ي-م وتسض-يÒ
اŸياه Ãخ Èالعلوم الفÓحية بجامعة
سض- -ك- -ي -ك -دة «أاّن األم -ط -ار ال -رب -ي -ع -ي -ة
وخ -اصض -ة اŸتسض -اق -ط -ة بشض-ه-ر م-ارسس
تعتÃ Èثابة مفتاح األمان للمزارعÚ
ومؤوشضر إايجابي Ÿوسضم فÓحي منتظر
ان ي- -ك- -ون إاي- -ج- -اب- -ي- -ا» ،مضض- -ي- -ف- -ا أاّن
«اŸؤوشض -رات الي -ج -اب -ي-ة ل-تسض-اق-ط-ات
الربيعية ،وخاصضة لشضهر مارسس فيما
يتعلق Ãحاصضيل ا◊بوب والعÓف،
حيث أان ﬁصضول ا◊بوب يصضل ‘
فصضل الربيع ا ¤مرحلة التسضبيل (أاو
تكوين السضنبلة) التي سضتحدد نوعية
اÙصضول لحقا عند حملة ا◊صضاد
وال- -درسس ،ف- -خ Ó-ل م -رح -ل -ة ت -ك -وي -ن
السض-ن-اب-ل ،ت-زداد اح-ت-ي-اجات ﬁصضول
ا◊ب -وب م -ن اŸاء وب -عضس ال -ع -ن-اصض-ر
اŸعدنية اÿاصضة بالنمو كاألزوت ‡ا
يجعل ‘ حالة ا÷فاف الرجوع إا¤
السضقي التكميلي لتعويضس النقصس ‘
كمية اŸاء» ،وأاضضاف« :لكن التسضاقط
الذي تزامن مع شضهري مارسس وافريل
ي-ع-تﬁ ‘ Èل-ه وج-د م-ن-اسضب ل-ت-ل-ب-ي-ة
اح -ت -ي -اج-ات ﬁاصض-ي-ل ا◊ب-وب ال-ت-ي
تكون احتياجاتها من اŸاء والعناصضر
اŸع- -دن -ي -ة ج -د م -رت -ف -ع -ة ،وت -ك -وي -ن
السضنابل ‘ مرحلة فيزيولوجية جد
مفصضلية ‘ حياة ﬁاصضيل ا◊بوب
واألعÓ- - -ف ،ألن - -ه - -ا –دد ن - -وع - -ي - -ة
اÙصضول وكميته ‘ نهاية اŸوسضم
الفÓحي».
ك -م-ا أاّن تسض-اق-ط ك-م-ي-ات ه-ام-ة م-ن
المطار خÓل فÎة تكوين السضنابل
تتناسضب وتزويد اÙصضول بالعناصضر
الزوت- -ي -ة الضض -روري -ة ،ي -ك -ون وسض -ط -ا
مÓئما لتحليل هذه العناصضر اŸعدنية
ا◊يوية وتسضهيل امتصضاصضها بسضرعة
من طرف النبات ‡ا ينعكسس ايجابيا
على النمو اÿضضري وتكوين السضنبلة
ذات نوعية جيدة ،وكمية هامة من
ا◊بوب ،وكان اŸوسضم الزراعي قبل
سضنة يسض Òعلى وقع نقصس كب‘ Ò
اŸي- -اه ،األم- -ر ال -ذي شض -ك -ل ت -ه -دي -دا
ح -ق -ي -ق-ي-ا Ùاصض-ي-ل ا◊ب-وب ت-غ-ذي-ة
اŸواشض -ي فضض  Ó-ع -ل -ى الن -ع-ك-اسض-ات
اÙتملة للجفاف على أاسضعار اŸواد
السضتهÓكية والقتصضاد عموما الذي
“ث - -ل ال - -زراع - -ة اح - -دى أاع - -م - -دت - -ه
وأاسضسضه» ،مشضÒا ‘ ذات السضياق إا¤
«أان ه -ذه الم-ط-ار الخÒة سض-ي-ت-ب-ع-ه-ا
ط -ب -ي -ع -ي-ا ارت-ف-اع ﬁسض-وسس ‘ درج-ة
ا◊رارة وزي- - -ادة ‘ ك- - -م - -ي - -ة الضض - -وء
اŸتناسضب مع طول النهار ‡ا يدخل
ﬁاصضيل ا◊بوب ‘ أاوج نشضاطاتها
الفيزيولوجية والبيولوجية ‡ا يعجل
ويسضاعد ‘ ‰وه وتكوينه اÿضضري».
واŸؤوشض -رات الي -ج -اب -ي -ة ل -تسض -اق-ط
الم -ط -ار ال -رب -ي -ع -ي -ة ع-ل-ى ﬁاصض-ي-ل
اÿضض- - - -روات ،أاوضض - - -ح ال - - -دك - - -ت - - -ور
ب -خصض -وصض -ه-ا« ،أاّن ت-أاثÒه-ا خصض-وصض-ا
ﬁاصض-ي-ل اÿضض-روات ا◊ق-ل-ي-ة ي-كون
ايجابيا  ،باÿصضوصس على اŸسضاحات
غ ÒاŸسض - -ق - -ي - -ة م - -ث - -ل ال - -ب - -ط- -اط- -ا
والقرعيات والبصضل من جهة وكذلك
ﬁاصض- -ي- -ل ال- -ب- -ق- -ول- -ي- -ات ك- -ا◊مصس
واللوبياء التي تعتمد ‘ ‰وها على
م -ي -اه الم -ط -ار ،وه -ي الن ‘ ب -داي-ة
ال -دورة ال -ب -ي -ول -وج -ي -ة ،أام-ا ﬁاصض-ي-ل
البقوليات مثل الفول وا÷لبانة فأاثر
األمطار الخÒة سضيكون إايجابيا ،كون
هذه اÙاصضيل ‘ منتصضف الدورة

البيولوجية والفيزيولوجية ‡ا يجعل
وفرة اŸنتوج ‘ األسضواق كب ،Òوقد
يكون له أاثر كب Òعلى أاسضعار السضوق،
وحتما اŸسضتهلك هو اŸسضتفيد الول
‘ ظل غياب وحدات التحويل وتثمÚ
اŸنتجات الفائضضة كما».

انتعاشض اŸسساحات اŸروية
و‘ سض -ؤوال ع -ن أاث -ر األم -ط -ار ع-ل-ى
اÙاصضيل الصضيفية ،فيقول الدكتور
«أان تشضبع الÎبة Ãياه المطار وملء
اŸسض-ط-ح-ات اŸائ-ي-ة ا÷وف-ي-ة ي-جعل
من الÎبة –تفظ بكميات هائلة من
اŸياه ‡ا يسضاعد على زراعة بعضس
اÙاصض -ي -ل الصض -ي-ف-ي-ة ك-ال-ط-م-اط-م و
ب - -عضس اÿضض - -روات ،وي - -ك- -ون درج- -ة
اسضتهÓكها Ÿياه الري أاقل بكث Òمن
م- -وسض- -م ا÷ف- -اف ،ك -م -ا أان الم -ط -ار
الهائلة اŸتسضاقطة خÓل هذه الفÎة
ال-رب-ي-ع-ي-ة تسض-اه-م مسض-اه-م-ة فعالة ‘
السضدود و ا◊واجز اŸائية من أاجل
تخزينها واسضتعمالها ‘ وقت ا◊اجة
خÓل مراحل شضح اŸياه وخاصضة ‘
فصضل الصضيف ،وكذلك الشضأان بالنسضبة
للحواجز اŸائية و السضدود الصضغÒة
اŸوجهة خصضوصضا للفÓحة السضرية
‘ اŸن -اط -ق ال -ري-ف-ي-ة ،ف-ع-ن-د ارت-ف-اع
منسضوب السضدود الذي انخفضس بنسضب
كثÒة هذا العام بسضبب شضح األمطار
ال -ع -ام اŸاضض -ي ،ي -ج -ع -ل اŸسض -اح-ات
اŸروية تنتعشس نتيجة لتزويدها Ãياه
الري حسضب الحتياجات اÿاصضة بكل
ﬁصضول ‡ا يؤوثر إايجابا على النتاج
اŸردود ،وب - - -ال - - -ت- - -ا‹ وف- - -رة ك- - -بÒة
باألسضواق اÙلية وا÷هوية».
ك -م -ا ي -ك -ون ت-أاث Òالم-ط-ار الخÒة
ع -ل -ى ال -فضض -اء ال-غ-اب-ي ت-أاث Òاي-ج-اب-ي
ون -اف -ع ج -دا ،ك -ون ت-راب ال-ولي-ة ك-ان
مسضرحا لعدة حرائق خÓل الصضائفة
اŸاضض -ي -ة ‡ا ج -ع -ل ب -عضس اŸن-اط-ق
م -ه -ددة ب-ع-وام-ل ال-ت-ع-ري-ة وال‚راف
واتÓف غطاء غابي ونباتي كب‡ Òا
جعل بعضس اŸرتفعات جرداء ،لكن
الم -ط -ار اŸتسض -اق -ط-ة م-ؤوخ-را ك-انت
بادرة خ Òمن أاجل إاعادة بعث الغطاء
الغابي وخاصضة بعضس الشضجار الغابية
كالبلوط والزان،
وبعضس الحراشس ‡ا سضيسضاهم ‘
أاعادة بناء الغطاء النباتي من جديد»،
وأاضض- - - - -اف «الشض - - - -يء اÓŸح - - - -ظ أان
المطار كانت وفÒة لكنها بطيئة ‡ا
يسض- - -اه- - -م ‘ درج- - -ة تشض - -ب - -ع الÎب - -ة
واŸن - -اط - -ق ال - -غ - -اب - -ي- -ة دون ح- -دوث
Óت -رب -ة ن -ت -ي-ج-ة
ا‚راف -ات وزح -ف ل  -أ
السض - -ي - -ول ا÷ارف- -ة .أام- -ا ب- -ال- -نسض- -ب- -ة
Óنشض -ط -ة ال -ب -ي-ول-وج-ي-ة ل-لÎب-ة ال-ت-ي
ل -أ
أات- -ل- -فت بسض- -بب ا◊رائ- -ق ف- -إان م- -ي -اه
المطار سضتسضاعد ‘ إاعادة بعث حياة
العضضيات اÛهرية التي تصضعد من
أاعماق الÎبة لتخصضيبها وتسضتقر ‘
السضطح Ÿدة وتتكاثر بسضبب العوامل
ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة واŸن -اخ -ي -ة اÓŸئ -م -ة
واŸرتبطة اسضاسضا بالرطوبة وا◊رارة
اŸع -ت -دل -ة ،ع -ل -م-ا أان ه-ذه ال-عضض-ي-ات
اÛهرية اسضاسضية وضضرورية ◊ياة كل
نبات ‘ النظمة البيئية الغابية .و‘
مقام آاخر تسضاهم التسضاقطات الكبÒة
‘ زي-ادة ال-ك-ت-ل-ة اÿضض-ري-ة ل-ل-ن-ب-ات-ات
‡ا سضيصضعب ‘ احÎاقها ‘
الغابية ّ
فصض-ل الصض-ي-ف ن-ت-ي-ج-ة تشض-ب-عها باŸاء
‡ا سض -ي -ق -ل -ل م -ن خ -ط-ر ا◊رائ-ق ‘

الصض -ي -ف ال -ق -ادم ،ألن ج -ف -اف السض-ن-ة
اŸاضض -ي -ة ك-ان م-ن ب Úال-ع-وام-ل ال-ت-ي
سض -اع -دت ‘ سض -ه-ول-ة احÎاق ال-غ-ط-اء
الغابي خÓل الصضائفة اŸاضضية».
من جهة أاخرى يقول الدكتور عمار
فوفو «أان المطار األخÒة تتميز عن
الم-ط-ار ال-ط-وف-ان-ة ب-أان-ه-ا بطيئة ّ‡ا
يسض- -م- -ح ب- -ن- -ف- -اذي- -ة ك -بÒة ‘ الÎب -ة،
ويسض-م-ح ب-ت-زوي-د اŸسض-ط-حات اŸائية
ا÷وف - -ي - -ة وزي - -ادة م - -نسض - -وب اŸي- -اه
الباطنية ‡ا يسضمح بضضهور الينابيع
وال -ت -ي ل -ه -ا ع Ó-ق -ة وط -ي -دة ب -درج -ة
ال-تشض-ب-ع ل-لÎب-ة ،وظ-ه-ور ال-ي-ن-ابيع يدل
ع -ل -ى ان السض -ن -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة سض-ت-ك-ون
م-ن-ت-عشض-ة م-ن ح-يث الن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي
وال -رع -وي» ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى «أان ظ-ه-ور
ال-ي-ن-اب-ي-ع ال-ت-ي ج-فت حÓ-ل السض-ن-وات
الخÒة يصض -اح -ب -ه ظ-ه-ور م-ي-اه ب-عضس
البار التي جفت ،وأاصضبحت مهجورة
وغ Òمسضتغلة ‡ا يعطي دللة قوية
لتشضبع باطن الرضس باŸياه ا÷وفية
التي يسضتغرق مرورها فوق الصضخور
والÎب -ة وق -ت -ا ط-وي‡ Ó-ا يسض-م-ح ل-ه-ا
ب - -اك - -تسض - -اب اŸع - -ادن خÓ- -ل مسضÒة
ن-ف-اذي-ت-ه-ا وتصض-ب-ح صض-ا◊ة ل-لسض-ق-ي أاو
للشضرب احيانا حسضب وضضعية ومكان
كل نقطة ماء».

حذار من الّرطوبة العالية
Óم -ط-ار
ورغ -م ال -ف -وئ -اد ال -ك -بÒة ل  -أ
الربيعية على انتاج الزراعي والغطاء
ال -ن -ب -ات-ي ،إال أان ذلك يصض-اح-ب-ه ب-عضس
الضض -رار ي -ؤوك-ده-ا ال-دك-ت-ور« ،م-ن بÚ
الضض -رار ن -دك -ر ع -ل -ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال،
ظهور بعضس المراضس الفطرية على
ﬁاصضيل اÿضضروات وا◊بوب بسضبب
ال -رط -وب -ة ال -ع-ال-ي-ة ،و ت-ل-ي-ه-ا م-ب-اشض-رة
جه
ارتفاع درجة ا◊رارة» ،و لهذا و ّ
اÿب Òال- -ف Ó-ح -ي ÷م -ي -ع اŸزارعÚ
ا◊ي- -ط- -ة وا◊ذر وم- -ت- -اب- -ع- -ة ا◊ال -ة
الصضحية Ùاصضيلهم باسضتمرار ،ومن
ب Úهذه الضضرار «إاتÓف بعضس أازهار
األشضجار اŸثمرة التي بلغت مرحلة
الزهار ،وخاصضة Ÿا تكون األمطار
مصضحوبة برياح هوجاء وهذه خاصضية
شض - -ه - -ر م - -ارسس‡ ،ا يسض - -بب ات Ó- -ف
الزهار ،وبالتا‹ التأاث Òسضلبيا على
مسضتوى انتاج الثمار ،واŸردود بصضفة
عامة ،كاألشضجار اŸثمرة على غرار
أاشض - -ج - -ار ال - -ل- -وز واŸشض- -مشس واÿوخ
وبعضس ا◊مضضيات» ،وأاضضاف «أان هذه
الم - - -ط - - -ار ت - - -أاّخ- - -ر زراع- - -ة ب- - -عضس
اÙاصض- -ي- -ل بسض- -بب صض -ع -وب -ة دخ -ول
اآللت ،والعمل ‘ ا◊قول اŸشضبعة
ب- -اŸاء وه- -ذا م- -ا يسض- -بب ت- -أاخ Òزرع
ب -عضس ال -ب -ق-ول-ي-ات و خ-اصض-ة ال-ل-وب-ي-اء
وا◊مصس ،وه - -ذي - -ن اÙصض - -ول Úان
ادرك -ت -ه -م -ا األم -ط -ار ق -ب -ل الن -ت -اشس
‡ا يسضتدعي
سضيتعفن –ت الرضس ّ
اع-ادة ال-ع-م-ل-ي-ة ال-زراع-ي-ة م-ن ج-ديد،
وصض -ع -وب -ة ول -وج ا◊ق-ول خÓ-ل اŸدة
اŸصض -اح -ب -ة ل -ل -م -ط-ر Ÿع-ا÷ة ب-عضس
الم- -راضس ال- -ت -ي تصض -يب اÿضض -روات
وﬁاصضيل ا◊بوب».
و‘ ن- -فسس السض -ي -اق ،ي -وضض -ح ع -م -ار
فوفو «أان السضياسضة الفÓحية ا◊الية
اŸت - -ب - -ع - -ة م - -ن- -ق- -وصض- -ة م- -ن ن- -ظ- -رة
اسضتشضرافية لزيادة اŸسضاحة اŸسضقية
من مليون Úهكتار ا ¤ثÓثة مÓي،Ú
وهذا ل يتم ال بزيادة ﬂزون اŸياه
وببناء حواجز مليئة جديدة وسضدود
صض- -غÒة ل- -ت- -خ- -زي- -ن م- -ي- -اه الم- -ط- -ار
واسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ال-ري ال-زراع-ي وقت
ا◊اجة ،ألن كميات التسضاقط تبقى
متذبذبة من منطقة ا ¤اخرى حسضب
التضضاريسس واŸوقع ا÷غرا‘ ،حيث
أان اŸن - -اط - -ق األك Ìتسض- -اق- -ط- -ا ه- -ي
اŸناطق القل ‡ارسضة للفÓحة ،لهذا
اسضتغÓل مياه المطار وتخزينها يبقى
–ّد كب Òيجب الوصضول إاليه لن معركة
التنمية الفÓحية ‘ ا÷زائر سضتكون
حتما متوقفة على مدى التحكم ‘
اŸوارد اŸائية».

سسكيكدة :خالد العيفة

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

تفاؤول باŸدية وتخوف من األمراضس الفطرية

’مطار الغزيرة التي تسساقطت ،التي من شسأانها
اسستحسسن سسكان و’ية اŸدية كثÒا ا أ
’بار Ãا يسسمح بتدفق كميات كبÒة منها نحو الوديان
’رضض وا آ
أان تعمل على تشسبع ا أ
والسسدود والتجمعات اŸائية عقب ارتفاع منسسوبها ،حيث Œد مصسالح اŸوراد اŸائية
أاري-ح-ي-ة ‘ ت-خ-زي-ن وتسس-ي Òوت-وزي-ع م-ي-اه الشس-رب ل-لسس-اك-ن-ة ال-عمومية وتلك اŸوجهة
للسسقي الفÓحي ‘ اŸرحلة الصسيفية القادمة

ي- -رى ب -عضس ال -ت -ق -ن -ي ‘ ÚاÛال
الزراعي ،أان هذه األمطار األخÒة
رÃا قد تؤوثر على األشضجار صضنف
ال -ل -وزي -ات اŸت -أاخ -ره ج-راء سض-ق-وط
األزهار ‘ ،ح Úل تتأاثر اللوزيات
اŸبكرة بهذه األمطارÃ ،ا ‘ ذلك
األشضجار ذات النواة .كما تعمل هذه
األمطار والرطوبة ،وفق نظرة هؤولء
ال-ت-ق-ن-ي ،Úع-ل-ى إاب-ق-اء ح-ب-وب ال-طلع
لصضيقة على مسضتوى األزهار بسضبب
صضعوبة تنقل ا◊شضرات من الشضجرة
اŸلحقة إا ¤أاخرى وهو أامر نسضبي
إا ¤حد ما.
تؤوكد هذه اŸصضادر التقنية ،أان
هذه األمطار وبقدر ما هي هامة
بالنسضبة للحبوب ‘ هذا الوقت ،إال
أانها قد تتسضبب ‘ ظهور أامراضس
ف -ط -ري -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى اÙاصض-ي-ل،
نتيجة زيادة نسضبة الرطوبة بعد أاشضعة
الشض- -مسس ال- -ت- -ي تصض- -احب ع- -م- -ل- -ي -ة
تسضاقط األمطار .غ Òأان هناك من
ال- -فÓ- -ح Úم- -ن ي- -تصض -دون إا ¤ه -ذه
األمراضس الفطرية Ãباشضرة عمليات
العÓج مبكرا ،مشضÒة ذات اŸصضادر
إا ¤أان هذه األمطار هامة بالنسضبة
Ùصض -ول ال -ب-ط-اط-ا ،شض-ري-ط-ة ع-دم
تعرضس اÙاصضيل إا ¤مرضس اŸزيو
«البياضس الزغبي» .واسضتنادا لهؤولء

ال -ت-ق-ن-ي Úف-إان ع-م-ل-ي-ة ت-خ-زي-ن م-ي-اه
األم- -ط- -ار وال- -ث- -ل -وج ع -ل -ى مسض -ت -وى
السض - -دود وال- -ت- -ج- -م- -ع- -ات اŸائ- -ي- -ة،
سض - -تسض - -اع - -د ع - -ل- -ى إا‚اح السض- -ق- -ي
ال- -ت- -ك- -م- -ي- -ل -ي ل -ل -م -زارع وال -بسض -اتÚ
الفÓحية بعد شضهر من هذه الفÎة
وب -خ -اصض -ة ع -ل -ى مسض-ت-وى ﬁاصض-ي-ل
ا◊بوب الكÈى.
واسض -ت -بشض -ر أاح -م -د م -ع-يشس األمÚ
ال -ولئ -ي ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل -فÓ-حÚ
ا÷زائري Úبهذه الولية ،هذه األيام
خÒا بتسضاقط هذه األمطار والثلوج،
لكونها سضتسضاهم ‘ مضضاعفة عملية
م- -لء السض- -دود وت- -خ- -ري -ن اÙاج -ر
اŸائيةﬁ ،ذرا ‘ الوقت نفسضه من
ا÷ليد الذي قد يؤوثر على ﬁصضول
البطاطا Ãنطقة سضيدي نعمان وبني
سض -ل -ي -م -ان ،وال -ت -ي صض-اح-بت ع-م-ل-ي-ة
ال -تسض -اق -ط-ات وشض-دة ال-ري-اح ال-ب-اردة
ال- -ت- -ي صض -اح -بت ه -ذه األي -ام بسض -بب
اŸن- -خ- -فضس ا÷وي ال- -ذي شض -ه -دت -ه
وليات الوسضط.
واقÎح ﬁدث -ت -ا ب -ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة،
بالنظر ا ¤خÈته اŸيدانية ،توسضيع
ت -ع -داد السض -دود ب -ه -ذه ال -ولي -ة ذات
ال -ط -اب -ع ال-فÓ-ح-ي م-ن خÓ-ل إا‚از
سضد من ا◊جم اŸتوسضط بضضواحي
دائرة اŸدية من أاجل اسضتغÓل مياه

السضيول التي باتت تتهاطل كل سضنة
ولكون أان تلك اŸتوفرة بعيدة عن
مصضادر Œميع هذه اŸياه وضضخها
نحو دوائر جنوب الولية اŸعروفة
بزراعة ا◊بوب والتي أاضضحت تعرف
با÷فاف منذ أاعوام بقصضد تشضجيع
السضقي اÙوري.
ونعت عمر منداسضي أاحد فÓحي
ب -ل-دي-ة ب-ن شض-ك-او ،األم-ط-ار وال-ث-ل-وج
ال- -ت -ي تسض -اق -طت ه -ذه األي -ام ب -ح -ق
مصض -در تشض -ب-ع اŸن-اب-ع اŸائ-ي-ة وم-ن
شض -أان -ه -ا أان تسض-اع-د اŸزارع Úع-ل-ى
خدمة أاراضضيهم مسضتقب ،Óمؤوكدا أان
ت-ه-اط-ل األم-ط-ار وال-ثلوج اŸصضاحبة
Ãوج- -ة صض -ق -ي -ع ج -راء الÈودة ،م -ن
شضأانها أان توثر على أازهار األشضجار
اŸثمرة من بينها اللوز ،نوع من حب
اŸلوك ،وكذا الÈقوق ،وهو ما ذهب
إال -ي -ه أايضض -ا ج -ل -ول ط -ه -راوي م -دي-ر
سضابق Ãزرعة سضي الطهراوي ببلدية
العمارية على أانه ‘ حالة سضقوط
ال-ث-ل-وج وصض-اح-ب-ه صض-ق-ي-ع ف-م-ن شضأانه
ذلك أان يؤوثر على األشضجار اŸثمرة
بهذه اŸنطقة اŸعروفه بجودة إانتاج
ماده اللوز والتفاح وبشضكل وف.Ò

اŸدية :علي ملياÊ

فرحة بتيارت

ال ّسسدود سسّجلت الّذروة والّرهان على ا◊بوب

–تاج األراضضي الفÓحية بولية تيارت كميات معتÈة
من األمطار تفوق  400ملم ‘ السضنة لكون الولية من
ضضمن الوليات الرائدة ‘ انتاج ا◊بوب حيث تقدر
مسضاحتها الجمالية بـ  ٢00٥ . 00هكتار منها . ١٥٢
 ١٦0٨هكتار ﬂصضصضة للفÓحة ،وتسضتغل منها . ٦٢٢
 ٧0٧هكتار فقط بسضبب موجة ا÷فاف التي شضهدتها
اŸن -ط -ق -ة م -ن -ذ سض-ن-وات ،ح-يث  ⁄ت-زرع سض-وى 3٥٦000
هكتار هذا العام منها  ٦٦000هكتار من القمح اللÚ
و ١4٥أالف من مادة الشضع.Ò
غ Òأانّ فÓحي تيارت اسضتبشضروا خÒا للتسضاقطات
اŸطرية التي شضهدتها ربوع الولية خÓل شضهر مارسس
ا÷اري الذي يشضرف على النتهاء ،وينتظر الفÓحون أان
Œود السضماء بكميات ‘ منتصضف شضهر أافريل لسضتكمال
النمو ا◊قيقي للحبوب حسضب فÓحي ا÷هة الشضمالية.
وحسضب مصضدرنا ،فإان الولية تسضاقطت بها كمية
م- -ع -تÈة م -ن الم -ط -ار ف -اقت  3٨٥م -ل -م خÓ-ل ال-فÎة
الخÒة ،حيث  ⁄تشضهد الولية تسضاقطات بهذه الكمية
منذ سضنوات ‡ا يؤوشضر Ãوسضم فÓحي واعد ،وحسضب
السضيدة بختة صضافو إاطار Ãديرية الفÓحة لولية تيارت
فإان اŸسضاحات الفÓحية تكفيها تسضاقطات تصضل ا¤
 3٥0م -ل -م ،وق -د سض-ج-ل بشض-ه-ر م-ارسس ل-وح-ده  ١٨٥ملم
ب -ع -اصض -م -ة ال -ولي -ة ت-ي-ارت و 3٦م -ل -م خ Ó-ل السض -ب-وع
اŸنصضرم.
ول سضيما أان فÓحي ولية تيارت ل يسضتعملون كثÒا
طريقة السضقي التكميلي والرشس اÙوري للحبوب ‡ا
أادى ب -ب -عضض -ه -م ا ¤ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ا◊ق -ول وتسض-خÒه-ا
ÓعÓف ،غ Òان الفÓح ا◊اج بن عودة صضاحب اÈÿة
ل أ
والتجربة اŸناخية والفÓحية ،قال لنا بأان هذا العام
يبشّضر با Òÿكون تسضاقط المطار جاء بعد «اليام
اŸوتى» ،وهي أايام متعارف عليها بأان الزرع ل ينبت
فيها إال بعد انقضضائها ،وحتى بعضس ا◊يوانات ل تلد ‘
ه -ذه الي -ام بسض -بب قسض -اوت -ه -ا وال -ف Ó-ح ي -تشض-اءم م-ن-ه-ا،

وأاضضاف أانه على الفÓح Úالسضتعداد Ÿوسضم ا◊صضاد
إاذا شضاءت قدرة الله..
وع-ن ال-تسض-اق-ط-ات اŸط-ري-ة ل-ه-ذا اŸوسض-م ت-وّج-ه-نا
بالسضؤوال ا ¤السضيد غوزي رفاسضي ﬁمد رئيسس مصضلحة
الري الفÓحي Ãديرية اŸوارد اŸائية بتيارت ،الذي
أاكد لنا نسضب التسضاقطات اŸطرية اŸذكورة ،مضضيفا أان
سضدود ولية تيارت الثÓث قد بلغت الذروة تسضاعد على
الكتفاء الذاتي سضواء بسضد بن خدة ،الذي يزود عاصضمة
الولية تيارت واŸدن اÛاورة باŸاء الشضروب ،حيث
ب -ل -غ م-نسض-وب السض-د  30م-ل-يون و 300أال -ف م Îم-ك-عب
.بزيادة  ٨00أالف م Îمكعب ،ونسضبة قدرت بـ  ٧١باŸائة،
وه-و م-ا ي-ؤوشض-ر Ÿوسض-م صض-ي-ف-ي م-ري-ح ب-ال-نسض-ب-ة ل-ت-زوي-د
السضكان باŸاء الصضالح للشضرب.
أاما سضد الدحمو Êاıصضصس للسضقي الفÓحي با÷هة
الشضمالية للولية ،فقد بلغ منسضوبه  ١٧مليون و ٥00الف
م Îمكعب من اŸياه بعد زيادة قدرت Ãليون و ٢00الف
م Îمكعب ،و ٢0أالف و ٥00خÓل اليام اŸاضضية فقط،
وحسضب السضيد رفاسضي فان النسضبة اŸئوية بلغت 4٦
باŸائة بهذا السضد.
ف- -ي- -م- -ا ب- -ل- -غ م -نسض -وب سض -د ب -وق -ارة ال -ذي ت -ت -ق -اسض -م
موارده وليتي تيسضمسضيلت وتيارت التي تسضتغل سضقي
 ١00هكتار منه من أاصضل  9مÓي Úو 900الف وصضل اليها
اŸنسضوب.
وأاضضافت بختة صضافو أان كمية المطار اŸتسضاقطة
م -ن شض -أان -ه -ا أان ت -ع -ي -د الم -ل إا ¤ال-فÓ-ح ،Úول سض-ي-م-ا
Ãن-اط-ق ك-ب-ل-دي-ات واد ل-ي-ل-ي وال-رح-وي-ة ومشض-رع الصض-ف-ا
اŸع-روف-ة ب-ان-ت-اج ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول-ي-ات ،والتي اصضبحت
–ل ﬁل األراضضي البور حيث بات الفÓحون يزرعون
البقوليات كا◊مصس والعدسس وغÒها كون العمل اليدوي
ال -ذي ك -ان ي -ؤورق اŸن-ت-ج Úبسض-بب اسض-ت-ع-م-ال اŸك-ن-ن-ة،
وتعت Èالبقوليات سضمادا طبيعيا للحبوب.

تيارت :ع .عمارة
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ملكة جمال اأ’غنام ‘ ليبيا!
ال- -رأاسس ا÷ّذاب وح- -ج- -م ال- -ع- -ي- -نÚ
واتسض -اع -ه -م -ا ،وط-ول ال-رق-ب-ة وط-راوة
األذن ،إا ¤ج - -انب ط - -ري - -ق - -ة اŸشض- -ي
ورشضاقة ا÷سضم والعمر ،هذه معايÒ
ا÷مال ‘ ليبيا ،لكنها ليسضت خاصضة
ب -ال -نسض -اء ‘ مسض -اب-ق-ة لخ-ت-ي-ار م-ل-ك-ة
جمال ،وإا‰ا باألغنام من أاجل اختيار
أاجمل شضاة لسضنة .201٨
ففي بادرة فريدة من نوعهاّŒ ،مع
هذا األسضبوع حوا‹  120من مالكي
األغنام ‘ مدينة مصضراتة شضمال غرب
ل-ي-ب-ي-ا ،وق-ام-وا ب-اسض-تعراضس حيواناتهم
على حلبة معشّضبة أامام ÷نة –كيم،
وذلك ‘ إاطار معرضس «اŸربي الليبي
Óغنام اŸهجنة ،أام ‘ Óالفوز
الثا Êل أ
بجائزة لقب ملكة جمال الغنم».
وت -ن -افسس ‘ ه-ذه اŸسض-اب-ق-ة ح-وا‹
 300رأاسس غنم ،لكن الختيار وقع ‘

‡نوع الضسحك ‘ التلفزيون
وا’نÎنت؟

ال-ن-ه-اي-ة ع-ل-ى  3أاغ -ن-ام ف-ق-ط ،ف-ازت
واحدة باŸركز األول لتتّوج بذلك ملكة
جمال األغنام ،بعد أان اسضتطاعت لفت
الن-ت-ب-اه ÷م-ال-ه-ا وشض-ك-ل-ه-ا ونظافتها،
ومنحت بذلك Ÿالكها كأاسضا وقÓدة،
ب -ي-ن-م-ا اح-ت-لت وصض-ي-ف-ت-ان ل-ه-ا اŸرك-ز
ال-ث-ا Êوال-ث-الث ،ل-ي-حصض-ل أاصض-ح-اب-ه-م-ا
على قÓدة فقط.
و‘ تصضريح ألحد مؤوسضسضي اŸعرضس
وم- -ن- -ظ- -م- -ي اŸسض- -اب- -ق -ة ،ف -إان «ه -ذا
اŸعرضس يشضهد مشضاركة كبÒة من قبل
كل اŸدن الليبية دون اسضتثناء تقريبا،
ويضضّم أافضضل السضÓلت اŸوجودة بكل
أان-ح-اء ل-ي-ب-ي-ا وال-ع-ا ،⁄ال-ت-ي Œم-ع بÚ
الشض -ك -ل وا÷م -ال وضض -خ -ام-ة ا◊ج-م،
ألنها هج Úمن سضÓلت ليبية عريقة
وأاخ -رى خ -ارج -ي -ة م -ن -ه-ا اÿرط-وم-ي
والزغاوي».

أافادت صضحيفة «سضاوث تشضاينا مورنينج بوسضت» بأان
السضلطات الصضينية فرضضت حظراً على نشضر أاشضرطة
الفيديو اŸضضحكة والتقليد السضاخر ألعمال فنية ‘
التلفزيون واإلنÎنت .ويرى اŸوظفون الصضينيون أان
أاشض- -رط- -ة ال- -ف- -ي- -دي- -و اŸضض- -ح- -ك -ة «ت -ق ّ-وضس األسضسس
الشضÎاك -ي-ة ال-رئ-يسض-ي-ة» ،وق-د ت-ه-دد سض-ل-ط-ة ال-رئ-يسس
الصضيني.

نرويجية تفوز بجائزة قيمتها
 17.4مليون يورو

القنابل للهروب من ا’متحانات!
تشضهد سضراييفو ‘ هذه األيام
إان -ذارات ك-ثÒة ب-وج-ود ق-ن-ب-ل-ة ‘
مدارسضها ،إال أان الشضرطة دائما
ما تكون على ثقة أانها أامام وسضيلة
ي-ل-ج-أا إال-ي-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ البوسضنيون
لتجنب المتحانات .وثمة قاسضم
مشضÎك ب Úكل التصضالت ،فهي
ترد قبل بداية الصضفوف عندما
يكون هناك اختبارات.
وت -ل -قت السض -ل -ط -ات ‘ غضض -ون
أاسض- - -ب - -وع Úح - -وا‹  20اتصضال
بوجود قنبلة تب Úلحقا أانها غÒ
صضحيحة ،فيتم إاخÓء اŸدارسس
وا÷ام-ع-ات وت-ف-ت-يشس األب-ن-ي-ة مع
كÓب مدربة بحثا عن متفجرات.
وأاوضضحت الناطقة باسضم شضرطة

العاصضمة سضعدة كولديا ،أان الوضضع
غ Òمسضبوق .وقالت «كلها كانت
خاطئة ،لكن ل Áكننا أان نتجاهل
أاّي-ا م-ن-ه-ا ألن األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-أام-ن
أاطفال».
وأاوضضحت أان الدافع األك Èهو
«Œنب المتحانات».
وقالت جمعية لذوي تÓميذ «ل
نريد أان يخرج أاطفالنا يوميا من
صضفوفهم مذعورين ،وأان يفوتوا
دروسضا ،وأان ينتظروا ‘ اÿارج
و‘ الÈد لسضتئناف الدروسس».
وسضيجول عناصضر من الشضرطة
‘ األيام اŸقبلة على اŸدارسس
ليوضضحوا للتÓميذ ﬂاطر هذا
األمر وكلفته.

تنفق  30أالف دو’ر على رحلة
جوية فاخرة لكلبÚ؟؟

سضافر كلبان مدلÓن من فصضيلة يوركشض Òتري ،Òيبلغان من
العمر  12عامًا ،رفقة مالكتهما زوي مان ( 43عاماً) على
طائرة خاصضة من هونغ كونغ إا ¤اليابان ‘ عطلة مدتها
خمسضة أايام تناول خÓلها الكلبان وجبات فاخرة من سضمك
السضلمون اŸشضوي والدجاج.
وتعتزم مان ،وهي نائب رئيسس شضركة للمنسضوجات ،القيام
برحلت Úأاخري Úعلى طائرة خاصضة هذا العام ضضمن عدد
متزايد من مالكي ا◊يوانات األليفة الذين يدللون حيواناتهم
برحÓت خاصضة .وأانفقت مان  240أالف دولر هونغ كونغ (30
أالف دولر أامÒكي) على هذه الرحلة.
وب -دأات شض -رك -ة ‘ ه -ون -غ ك -ون -غ ت -ن -ظ -ي -م رح Ó-ت ل-ل-كÓ-ب
وأاصضحابها ،وتبدأا هذه الرحÓت بسضعر  70أالف دولر هونغ
كونغ ،وينمو معدل إانفاق اŸسضتهلك Úعلى حيواناتهم األليفة
بواقع نحو  %20سضنويا ‘ الصض ،Úوسضتبلغ قيمة هذا السضوق 7
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ذكرت شضركة يانصضيب “لكها ا◊كومة الÔويجية،
أان امرأاة ‘ جنوب الÔويج كانت الفائزة الوحيدة
بـ 17.4مليون يورو ( 21.5مليون دولر) ،هي قيمة
جائزة يانصضيب أاوروبية.
ونقلت شضركة «نورسضك تيبينج لوتو» عن اŸرأاة ،التي
 ⁄يكشضف عن هويتها قولها« :ل Áكن حقًا أان أافهم
ذلك حتى اآلن .أاشضعر أان ذلك غ Òواقعي ،لكنني
سضعيدة حقًا».
وأاضضافت اŸرأاة وهي من مقاطعة أاوسضت -أاجدر،
أانها ترغب ‘ اسضتخدام اŸال لتسضديد ديون وقضضاء
عطلة طويلة ‘ مكان دافئ ومشضمسس .وتابعت «أاوّد
حقاً قضضاء عطلة طويلة ‘ تايÓند».
وك -انت ن -روي -ج-ي-ة أاخ-رى م-ن م-ق-اط-ع-ة ه-وردالن-د
واحدة من ثمانية أاشضخاصس ،فاز كل منهم بـ ٦7أالف
يورو ‘ ،مسضابقة يانصضيب «يوروجاكبوت» اŸتاحة ‘
 1٦دولة من آايسضلندا إا ¤سضلوفينيا.

بعد  15سسنة من الغموضس ...كشسف
حقيقة الكائن الفضسائي ‘ تشسيلي

مليون دو’ر تعويضس لرجل سسجن  31عاماً ظلما

تخيل أان يتم سضجنك باÿطإا ألك Ìمن
 31عاماً على جرÁة  ⁄ترتكبها ،ثم بعد
اك- -تشض- -اف ه -ذا اÿط -إا ي -ت -م ت -ع -ويضضك
باŸال ،وذلك بدفع مليون دولر لك ،هل
ترى أان هذا كافٍ؟ تعال نسضمع قصضة هذا
الرجل.
سضجن لورنسس ماكيني (البالغ من العمر
 ٦1عامًا) ‘ عام  1٩7٨لتهامه بالسضطو
والغتصضاب ،إاذ اتهم ح Úكان ‘ سضن
 ،22ب -الغ-تصض-اب والسض-ط-و م-ن ال-درج-ة
األو ،¤بعد أان حددت امرأاة هويته مع
رج -ل آاخ -ر ه-اج-م-اه-ا ‘ شض-ق-ت-ه-ا ،وق-د
حكم عليه بالسضجن لـ 115عاماً.
ُ
ل -ك-ن –ل-ي-ل ا◊مضس ال-ن-ووي ل-ف-راشس
الضضحية ،الذي أاُجري ‘ أاوت ،200٨
كشضف عن ثÓث صضفات وراثية  ⁄يكن أاي منها ينتمي إا¤
ماكيني ،لتسضقط عنه التهم اŸوجهة إاليه ‘ جويلية.
قبل أان يطلق سضراحه ‘  ،200٩بعد أان قضضى  31عاماً
وتسضعة أاشضهر وثمانية عشضر يوماً خلف القضضبان.
وب -ع -د إاط Ó-ق سض-راح-ه ،سض-ع-ى ل-تÈئ-ة سض-اح-ت-ه م-ن ه-ذه
التهامات ،إاذ قال لصضحيفة تنيسضان حينها ⁄« :أاحظ
بفرصضة لبناء مسضار مهني أاو ابتياع منزل .فقدت فÎة
العشضرينات ،والثÓثينات ،واألربعينات من عمري».
إال أان إاحدى ÷ان اإلفراج اŸشضروط رفضضت الطلب ‘
عام  ،201٦وشضككت ‘ شضرعية دليل ا◊مضس النووي ،و‘
ديسضم ،2017 Èعارضس بيل هسضلم ،حاكم ولية تينيسضي،
قرار اللجنة وبرأاه .وكانت هذه اÿطوة تعني أان ماكيني
Áك -ن -ه أان ي -رف -ع قضض -ي -ة ل -ل-حصض-ول ع-ل-ى ت-ع-ويضس ،وق-رر
ﬁاموه أان يطالبوا بأاقصضى تعويضس.

مغناطيسس خارق لعÓج ا◊سساسسية
‘ قاعة ضضخمة مشضيدة من األخشضاب كما لو كانت حظÒة ،بجنوب أاŸانيا ،وعلى مبعدة
من أاي طرق أاو شضوارع ›اورة ،يوجد مغناطيسس خارق يزن قرابة ثمانية أاطنان .وهو
جزء من جهاز للقياسس الطيفي اعتماداً على الرن ÚاŸغناطيسضي النووي ،والذي يعتÈ
واحداً من أادق أاجهزة القياسس على مسضتوى العا.⁄
ويقول بول رويشس ،أاسضتاذ علوم البوليمارات ا◊يوية بجامعة بايرويت األŸانية« :عن
طريق اسضتخدام النبضضات الكهرومغناطيسضية عالية الÎدد ،نقوم بزعزعة التوازن داخل
نواة الذرة ،وÁكننا معرفة الÎكيب ثÓثي األبعاد للجزيئات بواسضطة اإلشضارة الناŒة عن
هذه العملية».
وتؤودي األجسضام اŸعدنية مثل السضيارات اŸارة إا ¤اضضطراب عملية القياسس ،وهذا هو
السضبب وراء وضضع اŸغناطيسس اÿارق داخل بناية من األخشضاب بعيداً عن الطريق.
أاما اŸوضضوع الذي يعكف الÈوفيسض Òرويشس وزمÓؤوه على دراسضته بواسضطة هذا ا÷هاز
الذي تبلغ تكلفته  25مليون يورو ( 31مليون دولر) فهو الÈوتينات.
ورغم أان الÈوتينات التي يتناولها فريق العلماء بالدراسضة هي أاصضغر أالف مرة من
البكتÒيا ،وهو حجم متناهي الصضغر لدرجة ل يسضتوعبها العقل البشضري ،أاصضبح Ãقدورهم

ولتعويضس الرجل على ضضياع عمره ‘ السضجن ،صضوت
›لسس دع -اوى ولي -ة ت -ي -ن-يسض-ي األمÒك-ي-ة Ãن-ح م-اك-ي-ن-ي
أاقصضى تعويضس ،بعد أان كانوا قد أاعطوه  75دولراً فقط
مع إاطÓق سضراحه.
ويعد مبلغ اŸليون دولر أاك Èقيمة تعويضضية “نحها
الولية .هذا ،وقال ديفيد ريبﬁ ،Úامي ماكيني« :نشضكر
حاكم الولية ،ونشضكر اÛلسس .إانه أاك Èمبلغ ُدفع على
اإلطÓق ،ولكن أايضضًا  ⁄يتعرضس أاي شضخصس من قبل
للحبسس كل هذه الفÎة ظلماً».
ومن اŸنتظر أان يحصضل ماكيني على مبلغ 353,000
دولر ل -ي -دف-ع أات-ع-اب اÙام-اة ،ل-ك-ن ب-ق-ي-ة ال-ت-ع-ويضس ل-ن
ُيصضرف له دفعة واحدة .بل سضيحصضل بدلً من ذلك على
اŸبلغ ‘ صضورة أاقسضاط شضهرية Ÿدة  10أاعوام ،بواقع
 3,350دولراً ‘ الشضهر.

قياسس هذه الÈوتينات بواسضطة جهاز القياسس الطيفي ا÷ديد.
وتكفي كمية ل تتجاوز نصضف ملليل Îمن سضائل بروتيني ‘ أانبوب اختبار زجاجي
للتوصضل إا ¤نتائج بواسضطة ا÷هاز الهائل .و‘ نهاية اليوم ،تظهر هذه النتائج ‘ صضورة
›موعة نقاط صضغÒة على شضاشضة كمبيوتر.
وتعكسس كثافة النقاط اŸسضافة ب Úنواة الذرات .ويتع Úوجود قوة حاسضوبية هائلة
لتحويل هذه النقاط إا ¤صضورة ثÓثية األبعاد للÈوت.Ú
وقال رويشس :إان الفضضل يعود إا ¤هواة أالعاب الفيديو وغÒهم ‘ إامكانية اسضتخدام
أاجهزة الكمبيوتر باŸواصضفات اŸتوافرة ‘ األسضواق ‘ تلك األبحاث العلمية التي
يجريها فريق الدراسضة .وأاوضضح أان السضبب ‘ ذلك يرجع جزئيًا إا ¤احتياج هواة األلعاب
إا ¤قوة حاسضوبية ضضخمة إلشضباع هواياتهم ،وهو ما دفع شضركات اإللكÎونيات إا ¤تطوير
حاسضبات ذات معا÷ات فائقة القوة.
ومن ب› Úالت البحث فائقة األهمية بالنسضبة لقسضم البوليمارات ا◊يوية بجامعة
بايرويت دراسضة الÎكيب الكيميائي للعناصضر اŸسضببة للحسضاسضية ،ومن بينها الÈوتينات
ال-ت-ي ت-وج-د داخ-ل ح-ب-وب ال-ل-ق-اح ال-ت-ي ت-تسض-اق-ط م-ن أاشض-ج-ار ال-ب-ت-ول وتصض-يب ال-ك-ثÒي-ن
بالعطسس.
ويبدو الÎكيب ثÓثي األبعاد الذي يصضنعه الكمبيوتر ◊بوب اللقاح ،على شضكل شضريط
›عد به أاجزاء مسضتقيمة وأاخرى متغضضنة .ويعكف رويشس وزمÓؤوه على دراسضة حبوب
اللقاح منذ أاك Ìمن عشضرين عاماً.

بعد جدل طويل ،قال علماء إان الكائن اÙنط
«الصض -غ Òج -داً» ،ال -ذي ع Ìع -ل -ى ج-ث-ت-ه ‘ صض-ح-راء
أاتاكاما بتشضيلي عام  ،2003ل يعود أاصضله إا ¤الفضضاء،
ليغلقوا بذلك باب الشضائعات التي انتشضرت ‘ العديد
من وسضائل اإلعÓم خÓل السضنوات اŸاضضية.
و‘ عام ُ ،2003عِثر ‘ صضحراء أاتاكاما على جثة
جافة لكائن صضغ Òا◊جم ،يبلغ طوله  15سضنتمÎاً
فقط ،داخل حقيبة ‘ منزل مهجور.
وذكرت تقارير إاعÓمية وقتها ،أان الكائن «قادم من
الفضضاء» ،وأاثار ذلك الكث Òمن ا÷دل والنقاشس بسضبب
شضكله غ Òالعادي خصضوصضًا حجمه وشضكل رأاسضه.
ونق Óعن مواقع إاخبارية ،فإان الكائن الذي سضّمي
«أاتا» جرى إاخضضاعه لختبار ا◊مضس النووي ،األمر
الذي جعل الباحث Úيكتشضفون أان أاصضله بشضري ،وليسس
فضضائياً .وقالوا إان الكائن ليسس سضوى طفل مصضاب
بتشضوهات خطÒة ‘ عمل ا÷ينات اŸسضؤوولة عن
الهيكل العظمى.
من جهته ،ذكر األسضتاذ اŸتخصضصس ‘ الكائنات
اÛه- -ري -ة وع -ل -م ال -وراث -ة ‘ ج -ام -ع -ة سض -ت -ان -ف -ورد
األمريكية ،جاري نولن« ،اآلن Áكننا القول بيق Úإان
هذا ليسس كائنًا من الفضضاء اÿارجي» .وأاضضاف« ،بل
هو طفل غ Òمكتمل أاو ُولد متأاخًرا عن موعده،
وت -و‘ ب -ع -د أان خ -رج إا ¤ا◊ي -اة م -ب -اشض -رة» .وت -اب-ع:
«أاعتقد أان جثته يجب أان تعاد إا ¤تشضيلي وتدفن
هناك».

عارضسة أازياء ..أاسسمن امرأاة
‘ العا⁄
ُنقلت سضيدة تزن أاك Ìمن  400كيلوغرام سضريعا إا¤
اŸسضتشضفى ‘ الوليات اŸتحدة األمريكية ،وكانت
تعتقد أان حياتها سضتنتهي وهي ‘ الطريق ،نتيجة
ع -دم ق -درت -ه -ا ع-ل-ى ال-ت-ن-فسس .وك-انت السض-ي-دة ري-ن-ي
بايران ‘ خوف شضديد من أان تكون هذه اللحظة هي
األخÒة ‘ حياتها ،وهي ‘ طريقها إا ¤العيادة التي
سضتخلصضها من وزنها الزائد ،حيث عانت من عدم
حصضولها على هواء كاف للتنفسس ،وذلك كان نتيجة
هبوط ‘ القلب وإاصضابتها بالفشضل الكلوي ،ما كان
يسضتدعي مدها باألوكسضج ‘ ÚاŸسضتشضفى.
كانت ريني ،التي تبلغ من العمر  53عاما ،تعمل
عارضضة أازياء وتعا Êمن زيادة ‘ الوزن .وÃرور
الوقت زاد وزنها لتصضبح من ب Úاألسضمن ‘ العا⁄
لتصضل إا 400.50 ¤كيلوغرام.
وقررت أان تذهب إا ¤الطبيب من أاجل التخلصس من
هذه الزيادة ،ح Úشضعرت بعدم قدرتها على التنفسس
وبدوار شضديد ‘ رأاسضها وهي ‘ الطريق ،ما كان
سضببا ‘ ذهابها إا ¤اŸسضتشضفى .وتقول ريني ،إانها
كانت تأامل ‘ أان تشضعر بتحسضن بعد أاخذ قسضط كاف
Óسض-ف الشض-دي-د ت-ده-ورت ح-ال-تها
م-ن ال-ن-وم ،ول-ك-ن ل -أ
Óسضوإا أاثناء رحلتها إا ¤العيادة ‘ هيوسض،Ï
الصضحية ل أ
وشضعرت أانها ‘ حاجة ماسضة لتزويدها باألكسضج.Ú
وف- -ور وصض- -ول- -ه -ا إا ¤اŸسض -تشض -ف -ى أاخÈه -ا األط -ب -اء
ب-إاصض-اب-ت-ه-ا ب-فشض-ل ب-ج-م-ي-ع أاعضض-ائ-ه-ا ال-داخ-ل-ية ،و”
حجزها ‘ اŸسضتشضفى ،إا ¤أان فقدت  44كيلوغراما
من الوزن بعد مرور شضهر.

ثقافة
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مهرجان القراءة ‘ احتفال –ت ششعار« :بالقراءة نرتقي»...

إانطلقت ،باŸكتبة الرئيسشية للمطالعة العمومية «برادعي مولي أاحمد» ،فعاليات اŸهرجان اÙلي «القراءة ‘ إاحتفال» ‘ طبعته الثامنة،
لسشبوع الثا Êمن عطلة الربيع ،بعرضس ششريط فيديو Ÿقتطفات من الطبعة
والتي تتواصشل إا ¤غاية نهاية الششهر ا÷اري ،تزامنا مع ا أ
لششغال اليدوية واللغات ا◊ية ،وزيارة اŸكتبة اŸتنقلة (قرية إاندلق وتقرمبايت).
لنششطة الثقافية وا أ
السشابقة ،وتنظيم ورششات ıتلف ا أ

أاكد محافظ المهرجان إابراهيم أاورزيق ،أان
المهرجان هو فرصضة لتطوير قدرات األطفال
اإلب -داع -ي -ة ،ألن ال -ق -راءة ه-ي ال-ب-واب-ة األول-ى
لتلقي العلوم المختلفة وتعد أاهم ركيزة في
تشضكيل الوعي لدى األطفال ومن ثم اتسضاع
ث - -ق - -اف - -ت - -ه- -م وت- -ك- -ريسس ال- -ق- -ي- -م واألخÓ- -ق
وال-م-م-ارسض-ات اإلنسض-ان-ي-ة .ك-م-ا ان ال-م-هرجان
ف -رصض-ة ل-م-ده-م ب-ال-م-ع-ان-ي والصض-ور ال-ذه-ن-ي-ة
واأللفاظ اللغوية وتحويل األشضكال المجردة
إالى أاشضكال ذات معنى ومغزى لغوي .يضضيف

م -ح -اف -ظ ال -م -ه -رج -ان ،أان ال -ق -ائ -م -ي-ن ع-ل-ى
التظاهرة قاموا بتشضكيل ورشضات جلها تعمل
على تشضجيع األطفال على القراءة ،إاضضافة إالى
اكتشضاف مواهبهم وقدراتهم.
ع -ن ج -دي-د ال-ط-ب-ع-ة ،صض-رح أاورزي-ق إاب-راه-ي-م
«ل -لشض -عب» ،أان ال -م-ه-رج-ان ع-رف ه-ذه السض-ن-ة
غياب عديد الجمعيات الثقافية ،التي اعتادت
على المشضاركة بسضبب نقصس الموارد المادية
الناجمة عن ترشضيد النفقات.
وسض-ي-ع-رف ال-م-ه-رج-ان ورشض-ات م-ت-ن-وع-ة ع-لى

غرار (الحكواتي ،الرسضم ،المهرج) في جميع
الفضضاءات المخصضصضة لذلك والمنتشضرة عبر
ك -ام -ل ت -راب ال -ولي -ة ،وك -ذا ب -عضس ال-ع-روضس
العلمية الفلكية التي تقدمها جمعية «أامسضلي
أان-ه-ك-ت-ان» ،وك-ذا أامسض-ي-ات شض-ع-ري-ة ونشض-اطات
ترفيهية.
ه -ذا وم -ي-ز الف-ت-ت-اح حضض-ور ك-ب-ي-ر ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
واألطفال رفقة أاوليائهم والذين عبروا عن
فرحهتم بالنشضاطات المقدمة.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

للكÎونية
تعلم التيفناغ والتحسشيسس Ãخاطر الألعاب ا إ

فضشاءات ترفيهية تربوية ألطفال خنششلة Ãهرجان «القراءة ‘ احتفال»
–ت ششعار «أاقرأا اليوم ،من هويتي لغد» ،تنظم من
 25إا 29 ¤مارسس ا÷اري ،الطبعة الثامنة للمهرجان
الثقا‘ اÙلي القراءة ‘ احتفال بحلة جديدة –ت
الرعاية السشامية لوزير الثقافة وإاششراف وا‹ ولية
خنششلة ،حيث ” بر›ة عديد الفضشاءات التثقيفية
الÎب -وي -ة ،م -ن -ه -ا اŸت-ن-ق-ل-ة ع› Èم-وع-ة م-ن ال-ق-رى
والبلديات والقارة بقاعة السشينماتيك ومقر اŸكتبة
الرئيسشية للمطالعة العمومية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

‘ طبعتها التاسشعة تنطلق غدا بتيبازة

ت-ع-ط-ى ،أامسش-ي-ة ال-غ-دÃ ،ق-ر اŸك-تبة الرئيسشية
ل -ل -م -ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة ،إاشش-ارة ان-طÓ-ق
ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-اسش-ع-ة ل-ت-ظ-اه-رة «ق-راءة ‘ اح-تفال»
وه-ي ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ي-ت-م ت-ن-ظ-يمها للعام الثاÊ
على التوا‹ من طرف اŸكتبة الرئيسشية ،بدل من
م -دي -ري -ة ال -ث -ق -اف -ة ال -ت -ي راف -قت ال -ت -ظ -اه-رة ‘
لو.¤
طبعاتها السشبع ا أ

تيبازة :عÓء ملزي

مسشرح باتنة ا÷هوي خÓل عطلة الربيع

 10عروضض مسشرحية لألطفال تسشافر بهم لعوا ⁄مششوقة
لطفال ،والتي يحتضشنها مسشرح باتنة ا÷هوي ،خÓل عطلة الربيع ،حيث ”
تتواصشل فعاليات العروضس اŸسشرحية اÿاصشة با أ
تسشط Òبرنامج مسشرحي ثري وهادف من خÓل مششاركة عدة تعاونيات وجمعيات ثقافية ومسشرحية من عدة مناطق من ولية
باتنة.

باتنةŸ :وششي حمزة

إامتاع أاطفال باتنة.
وأاشضارت الجهات المنظمة إالى تسضجيل إاقبال
Óط -ف -ال ع -ل -ى م -خ -ت -ل -ف ال -ع-روضس
ك -ب -ي -ر ل  -أ
ال -مسض -رح -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار ع -رضض-ي «ال-ح-زام
ال-ذه-ب-ي» و»ال-ح-ك-ي-م ق-م-ر ال-زم-ان» ،ل-جمعية
جمعية عيون للثقافة والفنون وكذا عرضضي
«عالم الدمى» و»ميمو وكيكي» لجمعية أاطفال
ال -مسض -رح وال-م-وسض-ي-ق-ى ،أام-ا ت-ع-اون-ي-ة ال-رب-ي-ع

سشعيدة :ج .علي

وال -م -ل-فت لÓ-ن-ت-ب-اه خÓ-ل ت-غ-ط-ي-ة «الشض-عب» ل-ه-ذا
ال -ح -دث ،أان م -ن -ظ -م -ي ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة وضض -ع-وا
اهتمامهم بالطفل جيل الغد ،شضعاره «برنامج قراءة
في احتفال» ،حيث يتضضمن البرنامج ،بحسضب مدير
المكتبة الرئيسضة للمطالعة السضيد محمد قديدشس،
عديد النشضاطات الموجهة للطفل والفئات العمرية
األخرى ،تحمل عدة أاجنحة من خÓل معارضس
للكتب والصضور ،إالى جانب تنظيم مسضابقات فكرية
وأاخ -رى ل -ل -رسض -م وع -روضس م-ت-ن-وع-ة ف-ي ال-مسض-رح،
ب-اإلضض-اف-ة إال-ى ع-روضس ب-ه-ل-وان-ي-ة وت-رف-ي-هية ،منها

–تضضنها اŸكتبة الرئيسضية للمطالعة العمومية

ج-دي-د ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة ال-م-ب-رمج افتتاحها ،ظهر
اليوم ،بقاعة السضنماتيك بقلب مدينة خنشضلة ،هو
برمجة ورشضة تربوية ترفيهية لتحسضيسس الأطفال
بمخاطر الألعاب اللكترونية واأخرى لتعلم التيفناغ
ب -ق -اع-ة السض-ي-ن-م-ات-يك وب-م-ق-ر ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة
للمطالعة العمومية ببلدية الحامة ،توؤطر من طرف
مختصضين على مدار خمسضة اأيام.
من بين الورشضات المتنقلة المبرمجة كذلك ،ورشضة
«اأكتب لغتي بشضكل صضحيح» و»تعلم اللغة العربية
بشضكل مبتكر» يوؤطرها الباحث في اأدب الطفل
لزهر حسضناوي من خÓل المكتبة المتنقلة عبر
ب -ل -دي -ات ب -اب-ار ،ع-ي-ن ال-ط-وي-ل-ة ،خ-نشض-ل-ة ،م-ت-وسض-ة
والحامة.
اأوضضح في هذا الإطار محافظ المهرجان نذير
ب -وث -ري -د لـ «الشض-عب» ،اأن ال-م-ه-رج-ان ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
التنشضيط الثقافي الفني والترفيهي الموجه لفئة
الأط -ف -ال ،ب -ه -دف ت -ق -ريب ال -ك -ت -اب م -ن الصض -غ -ار
وتشضجيعهم على القراءة بما يعزز في وجدانهم
حب المطالعة وتنمية معارفهم وصضقل مواهبهم
من خÓل التنوع الموجود في البرنامج المعد من
ورشضات ومسضرحيات ومسضابقات مختلفة.
برنامج هذه الطبعة يتضضمن كذلك ،اإضضافة اإلى
اإق-ام-ة م-ع-رضس ق-ار ل-ل-ك-ت-اب واآخ-ر م-ت-ن-قل ،تقديم
عروضس مسضرحية متنوعة لجمعية الثقافية «القناع
لفنون العرضس خنشضلة» ،تجوب البلديات المذكورة
تتخللها األعاب الخفة من تقديم مجيد عبد الباقي
المعروف بـ«ميمو».

البرنامج الخاصس بالعطلة الربيعية ،سضاهم
لطفال ومن
في تسضجيل إاقبال المئات من ا أ
مختلف مناطق الولية باتنة ،تزامنا وعطلة
ال -رب-ي-ع ،ب-مشض-ارك-ة أارب-ع ج-م-ع-ي-ات وت-ع-اون-ي-ة
لوراسس ،حيث كشضفت
واحدة ،من عاصضمة ا أ
مصضالح مسضرح باتنة عن تواصضل الفعاليات
لغاية  30من الشضهر الجار.
من بين العروضس المسضرحية التي لقت إاقبال
لطفال مسضرحية
واسضعا وتجاوبا من طرف ا أ
«ج- - - - - - - -ح- - - - - - - -ا وزوج- - - - - - - -ت- - - - - - - -ه» وك - - - - - - -ذا
«البطال» لجمعية الرجاء للفنون باتنة ،في
ح -ي -ن ح -ق -قت ع -روضس ال -م -ه -رج ال-ب-ه-ل-وان-ي
ال -م -ع -روف شض -وشض -و إاق -ب-ال م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ-ي-ر
لط -ف -ال
واسض- -ت- -حسض -ان -ا واسض -ع -ا م -ن ط -رف ا أ
وأاوليائهم ،حيث تزين بهو المسضرح والحديقة
ال -م -ج -اورة ل -ه ب -ل -وح -ات إاب -داع -ي -ة صض -ن -ع-ه-ا
لطفال.
اأ
وبحسضب برنامج التظاهرة ،فالمشضاركة في
ال -ع -روضس ال-مسض-رح-ي-ة اق-تصض-رت ه-ذه السض-ن-ة
ع -ل -ى ولي -ة ب -ات -ن -ة ف -ق -ط ،ع -كسس السض-ن-وات
ال -م -اضض -ي-ة ،ح-يث ك-انت ال-مشض-ارك-ة م-ف-ت-وح-ة
لمختلف وليات الوطن ،والهدف من ذلك هو
م -ن -ح ف -رصض -ة أاك -ب -ر ل -ل -ج -م -ع -ي -ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
والتعاونيات المسضرحية الولئية للمشضاركة في

لح-د ،ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسشية
ان-ط-ل-قت ،ا أ
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة «ون -زار ع -ب -د ال -ك -رÃ »Ëدي-ن-ة سش-ع-ي-دة،
ت -ظ -اه -رة م -ه -رج -ان ال -ق -راءة ‘ اح -ت -ف -ال –ت شش-ع-ار:
«بالقراءة نرتقي »...والتي سشتدوم ا ¤غاية  29من
الششهر ا÷اري.

حكواتي وتنظيم ورشضة أاطلق عليها ورشضة التعبير
الكتابي وورشضة للرسضم ،يتنفسس من خÓلها الطفل
بولية سضعيدة خÓل العطلة الربيعية للتÓميذ .هذا
وبحسضب البرنامج المعد لهذه التظاهرة الثقافية
المنظمة من طرف مديرية الثقافة ،تحت إاشضراف
وال- -ي ولي- -ة سض -ع -ي -دة ،ي -تضض -م -ن نشض -اط -ات -ه ال -ت -ي
سضتحتضضنها المرافق الثقافية ومكتبات المطالعة
المنتشضرة عبر بلديات الولية ،بمسضاهمة الجمعيات
ال-نشض-ط-ة ف-ي ال-م-ي-دان ال-ث-ق-اف-ي والترفيهي ،عديد
ال- -نشض- -اط- -ات ،م- -ن- -ه- -ا ال -ف -ن -ون وإاب -داع ال -م -واهب
والحكواتي البهلواني .كما يتضضمن البرنامج زيارة
Óطفال بالمؤوسضسضة السضتشضفائية حمدان بختة،
ل أ
مصضلحة قسضم أامراضس األطفال ،ليختتم مهرجان
القراءة في احتفال بتنظيم رحلة ترفيهية الى غابة
العقبان الواقعة بالجهة الجنوبية الغربية لمدينة
سضعيدة.

للثقافة والفنون فقدمت عرضضين موسضومين:
«الوصضية» و»المغامرة».
وقد جاءت كل العروضس المسضرحية بمضضامين
ج -ادة وه -ادف -ة ل -ت -رب -ي -ة ال -ذوق ال -ف -ن-ي ل-دى
لطفال ،من خÓل التركيز على الوظائف
اأ
لبداع
ال-ت-رب-وي-ة ل-ل-مسض-رح ،وك-ذا ت-رق-ي-ة روح ا إ
والخيال لدى الصضغار والتي لقت اسضتحسضانا
كبيرا من أاوليائهم.

أاشض -ارت م -دي -رة ال -م -ك -ت -ب -ة ال -رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
العمومية السضيّدة سضعدية سضباح ،إالى أانّ التظاهرة
تشضمل محورين رئيسضيين هذه السضنة ،يعنى أاولهما
بالمعارضس والعروضس الترفيهية والفنية المتنوعة
من الواحدة زوال إالى غاية الرابعة مسضاء ،فيما
تخصضصس الفترة الثانية الى غاية السضاعة السضادسضة
للورشضات التي تعنى هي األخرى بمواضضيع مميزة
وج -ذاب -ة وه-ادف-ة تسض-ع-ى إال-ى ت-ن-م-ي-ة ف-ك-ر ال-ط-ف-ل
وج-ع-ل-ه ي-ت-ع-ل-ق أاك-ث-ر ب-ال-ك-ت-اب وال-م-ط-ال-ع-ة بغرضس
الكتشضاف والطÓع ،ليبقى الكتاب بذلك يشضكل
ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري والشض-أان األسض-اسس ل-ل-ت-ظاهرة التي
تتواصضل الى غاية نهاية األسضبوع الجاري ،بحيث
تتضضمن الفترة األولى من العروضس عّدة فقرات
ت -ع -ن -ى ب -ع -رضس مسض -رح-ي-ات ه-ادف-ة وأال-ع-اب خ-ف-ة
وأالعاب بهلوانية ،إاضضافة إالى عرضس حكاية بطريقة
خ-اصض-ة وب-الشض-ك-ل ال-ذي ي-ج-ع-ل ال-ط-ف-ل ي-ن-ف-ع-ل مع
الحدث بكل أاحاسضيسضه ومشضاعره.
كما يتضضمن المحور الثاني واألهم
في ذات التظاهرة 6 ،ورشضات مهمة موجهة لفئة

األطفال وتحمل في طياتها رسضائل مشضفرة لهذه
ال-ف-ئ-ة ،ت-دع-وه-ا لÓ-سض-ت-ئ-ن-اسس ب-ال-ك-تاب على مدار
السض-ن-ة ب-خ-ل-ف-ي-ة ال-ت-ع-ل-م واكتسضاب المعارف .وتمت
عنونة الورشضة األولى بـ «عندما تتحدث األلوان»،
ب-ح-يث أادرجت ب-ه-ا عّ-دة م-ح-اور ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-م-بادئ
Óلوان واأللوان
األولى للرسضم والسضتعمال األمثل ل أ
ال -خ -اصض -ة ب -األط -ف -ال وال -ب-ن-ات ،إاضض-اف-ة إال-ى رسض-م
شضخصضيات خيالية وحيوانات بالقرعة.
وتعنى الورشضة الثانية باإلبحار في الكلمات ،من
خÓل صضناعة كتاب صضغير وكتابة قصضة مصضورة
والمبادئ األسضاسضية لكتابة الشضعر وتحرير مجلة
خاصضة بالمهرجان.
ف -ي -م -ا ت -ت-ح-دث ال-ورشض-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ن بصض-م-ات م-ن
الماضضي ،من خÓل اإلشضارة إالى الطيور المهاجرة
وقصض -ة اإلخ -وة ق -ري -م وال -ح -رب ال -ع -ال-م-ي-ة األول-ى
واأللعاب األولمبية والتراث المادي والÓمادي ،مع
أاخذ ولية تيبازة كنموذج لذلك.
وتتحدث الورشضة الرابعة عن المكتبة السضاحرة ،من
خÓ-ل اإلشض-ارة إال-ى الشض-رائ-ط ال-م-رسض-وم-ة وال-ك-تب
ال-م-رج-ع-ي-ة ،ك-ال-ق-وام-يسس م-ث Ó-والمجÓت والكتب
العلمية والترفيهية والوسضائل السضمعية والبصضرية.
وتعنى الورشضة الخامسضة باأليادي المبدعة ،التي
ت -ع -ن -ى ب -ج -م-ل-ة م-ن األشض-غ-ال ال-ي-دوي-ة ال-م-خ-ت-ارة،
كتشضكيل باقة ورد واسضترجاع قارورة إلعداد حامل
األق Ó-م وصض -ن -اع -ة إاط-ار الصض-ور وتشض-ك-ي-ل األزه-ار
بإاطار القارورات وإاعداد التقويم الشضهري.
أاما الورشضة السضادسضة فتتعلق برحلة إالى علم الخيال
وه -ي ت -ق -ت -رح ع ّ-دة ح -ك -اي -ات وأال -غ-از م-ن ال-ت-راث
المغاربي والتونسضي واإلفريقي والعالمي.

لمازيغي
تعلم كتابة التيفناغ واكتششاف القاموسس العربي ا أ

عششرة عروضض فنية ‘ مهرجان ’’قراءة ‘ احتفال’’

بر›ت ﬁافظة اŸهرجان الثقا‘ اÙلي لقراءة ‘
اح-ت-ف-ال ب-اŸدي-ة ،ال-ط-ب-ع-ة ال-ت-اسش-ع-ة –ت رع-اية وا‹
الولية ووزير الثقافة ‘ الفÎة اŸمتدة من  26إا30 ¤
م - - -ارسس ا÷اري  10ع -روضس ف -ي-ن-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أاع-م-ال
مسشرحية أانتجتها عدة فرق من عدة وليات.
تتضضمن هذه الطبعة تحت شضعار «القراءة سضماء»
عدة برامج ثقافية ،فنية ،تربوية وترفيهية.
تهدف هذه األنشضطة القيمة إالى تثمين فعل القراءة
ف -ي أاوسض -اط ال -م -ج -ت -م -ع ،لسض -ي -م -ا ل-دى ال-ط-ف-ول-ة
والشضباب وترقية مسضتوى المقروئية بهذه الولية،
إال -ى ج -انب ت -نشض -ي -ط ال -ح -رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وإاشض-راك
ال -ج -م -اع -ات ال -م -ح -ل -ي -ة وال -ق -ط-اع-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني ألجل
ال -مسض -اه -م-ة ف-ي إاعÓ-ء ق-ي-م-ة ال-ق-راءة ،فضض Ó-ع-ن
ترقية الوعي لدى هؤولء وبخاصضة لدى الطفولة
ل -ب -ن-اء شض-خصض-ي-ة ال-ف-رد ال-ن-اشض-ئ ،ب-اع-ت-ب-اره مصض-در
اإلبداع األول ،مع تكريسس مفهوم جوارية المكتبة
بواسضطة إاشضراك جميع المكتبات العمومية.
ي -ط -ل -ق إاط -ارات ه -ذه ال -م-ح-اف-ظ-ة ح-ف-ل اإلف-ت-ت-اح
ب-ت-نشض-ي-ط ف-ن-ي م-ت-ن-وع ب-مشض-اركة الفرقة النحاسضية،
ف -رق ف -ل -ك -ل -وري -ة م -ن ع-يسض-اوة وزرن-اج-ي-ة ،ال-دم-ى
العمÓقة ،المهرجون ،السضيقان الخشضبية العمÓقة،
ال-كشض-اف-ة اإلسضÓ-م-ي-ة ،ال-ن-وادي ال-ري-اضض-ي-ة المهتمة
Óطفال بالمحيط الخارجي لدار
بالتربية البدنية ل أ
الثقافة حسضن الحسضني بالمدية.
ولحسضب منير عيسضوق محافظ المهرجان ،فإان
جديد هذه الطبعة ،باإلضضافة إالى البحث عن التميز
كل سضنة عن الطبعات السضابقة ،بالنظر إالى أان ولية

ال -م-دي-ة وخÓ-ل سض-ن-ة  2010أاخ -ت-ي-رت م-ن ب-ي-ن 07
وليات رائدة في تنظيم مثل هذه المبادرات ،فإان
المحافظة ارتأات هذه السضنة اإلسضتمرار في تنويع
القراءة وتوسضيع مفهومها من القراءة التقليدية اإلى
القراءة في الصضورة والطبيعة والصضورة التشضكيلية
والصض -ورة ال -مسض -رح -ي -ة ،مضض -اف -ا إال -ى ذلك ت -ن-ظ-ي-م
معرضس كبير يليق بمقام هذه التظاهرة ،فضض Óعن
إادراج عدة أانشضطة محورية ،منها ورشضة تعلم كتابة
ال-ت-ي-ف-ن-اغ واك-تشض-اف ال-ق-ام-وسس ال-ع-رب-ي األم-ازي-غي
بهدف تعلم لغة األجداد ،إاقامة فضضاء المطالعة
الحرة مع مسضابقة في اإللقاء الشضعري «قصضائد
ال-بÓ-ب-ل» وورشض-ة ف-ي ال-ف-ن ال-تشض-ك-ي-ل-ي م-ع مسضابقة
«قراءة في لوحة تشضكيلية» ،إالى جانب تنظيم ورشضة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول ال-م-م-ارسض-ة ال-مسض-رحية لفائدة هواة
ال -مسض -رح ب-ولي-ة ال-م-دي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-ح-اف-ظ-ة
المهرجان الوطني للمسضرح الهواة بمسضتغانم وتأاطير
مختصضين .مع العلم أانه على هامشس هذه األنشضطة
الحيوية سضتعقد ندوة ثقافية بإاذاعة المدية تحت
عنوان« :أانجال األفذاذ» موضضوعها يتناول التنشضئة
السضليمة بين إارادة األولياء وواقع المجتمع تقدم
خÓلها شضهادات ونماذج حية حول تجارب القراءات
ال-مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ب-عضس األول-ي-اء من خÓل اسضتعراضس
تجاربهم فيما يخصس تربية أابنائهم واإلختيارات
التربوية المناسضبة التي رجحوها لضضمان مسضتقبلهم
ب- -مشض- -ارك- -ة األول- -ي- -اء واألب- -ن- -اء وم- -ج- -م- -وع -ة م -ن
األكادميين.

اŸدية :علي ملياÊ
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ثقافة

«الوطن اليوم» تراهن على كتب ا÷يب وتنويع التخصشصشات

«أالفّيـ ـ ـة القـ ـ ـراءة» ...م ـ ـن أاج ـ ـل كت ـ ـاب ‘ اŸتن ـ ـاؤل

لحد ،باŸكتبة الوطنية
لششهار واÿدمات الفنية» ،ندوة صشحفية ،ا أ
نششط كمال قرور ،اŸدير العام لـ «الوطن اليوم للطباعة والنششر وا إ
با◊امة ،قدم فيها مششروع أالفيّة القراءة وكتاب ا÷يب ،وهو اŸششروع الذي بلغت إاصشداراته  50كتابا ‘ ،انتظار تششكيلة أاخرى ‘ ششكل
سشلسشÓت ،و›موعة من اŸششاريع الطموحة قيد التجسشيد .وتراهن «الوطن اليوم» على خصشوصشيات كتاب ا÷يب ،من حيث سشهولة التناول
وتنوع اÛالت واللغات وانخفاضس السشعر.

اŸكتبة الوطنية :أاسسامة إافراح

قال كمال قرور ،مدير دار «الوطن اليوم» ،إان
اإلصص -دارات ب -ل-غت  50ع-ن-وان-ا م-نشص-ورا ،منذ
ب -داي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ق-ب-ل سص-ن-ت-ي-ن ،ب-اإلضص-اف-ة إال-ى
عناوين جديدة قادمة ،دائما في شصكل كتاب
الجيب ،الذي يشصترط أان يكون من الحجم
الصصغير  19على  11سصم .واعتبر قرور أان
عصص-ر ال-وسص-ائ-ط ال-م-ت-ع-ددة أاث-ر ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة
القراءة ،لذلك وقع الختيار على كتاب خفيف
ذي سصعر معقول ويمسس كل الجوانب الفكرية
واألدب- -ي- -ة .وأاك- -د ق -رور أان ال -دار ت -رم -ي إال -ى
مرحلة أاخرى وهي أان يكون لكل مجال من
المجالت سصلسصلة خاصصة به ،وذكر على سصبيل
ال-م-ث-ال ال-رواي-ة ال-ب-ول-يسص-ي-ة وال-خ-ي-ال العلمي،
والتراث والعلوم المبسصطة ،إالى جانب سصلسصلة
كÓسصيكيات أادبية باللغات الثÓثة.
واشصتكى قرور كثيرا من المكتبات ،خاصصة وأان
لكل واحدة من هذه األخيرة سصياسصتها ،وبدل
أان يكون القارئ هو السصيد وتغيب الحواجز
ب-ي-ن-ه وب-ي-ن اإلصص-دارات وأان ت-ك-ون ال-م-ك-ت-بات
واجهة ديمقراطية ،فإان من هذه األخيرة ما
له توجه معين.

وتحرصس دار «الوطن اليوم» على المشصاركة
في معارضس الكتاب الجهوية ،كما بادرت إالى
صصنع رفوف يتم تقديمها لكل مكتبة تقبل كتب
ال-دار ،ف-ي ط-ري-ق-ة إلي-ج-اد ح-ل ل-كّ-ل م-عضص-ل-ة
تعرقل عملية التوزيع ،التي صصارت هاجسصا
يؤورق الناشصرين ألنها حلقة هامة في دورة
صصناعة الكتاب« ...في  ،2017اسصتطاع كتاب
الجيب الذي نصصدره الوصصول إالى نقاط لم
نكن نتوقعها» ،يؤوكد قرور .مضصيفا ،سصعيه إالى
ت -غ -ط-ي-ة ك-ل ال-ت-راب ال-وط-ن-ي ،وسص-ي-دع-م ذلك
مشص -اري -ع أاخ -رى ل -ل -دار ع -ل -ى غ -رار ال -ك -ت -اب
اإللكتروني والصصوتي ،والبيع اإللكتروني والبيع
ب -ال -م -راسص-ل-ة ،وه-و ال-مسص-ع-ى ال-ذي سص-ي-دع-م-ه
إان-ج-از م-وق-ع إال-ك-ت-رون-ي م-ح-ت-رف ل-ل-مشص-روع،
والتفاق مع شصركة مواصصÓت لشصحن الكتب
وهو قيد التحقيق.
ومن وسصائل اسصتراتيجية التوزيع أايضصا ،ضصمان
التواجد في مشصروع أاكشصاك محطات نفطال
ف -ي ال -ط -ري -ق السص -ي-ار ،وك-ذا أاه-م ال-م-ط-ارات
(ال-ع-اصص-م-ة ،قسص-ن-ط-ي-نة وورقلة ،)...وفي هذا
الصصدد يقول قرور« :شصعارنا هو الذهاب إالى
القارئ أاينما كان».

الناشصر ا÷زائري ...متعّدد اŸهام قريبا ...سصلسصلة عن رؤؤسصاء ا÷زائر

«بعد سصنة من العمل اضصطررنا إالى تأاسصيسس
شص -رك -ة ت -وزي -ع م-ه-ي-ك-ل-ة بشص-ك-ل بسص-ي-ط ول-ك-ن
تسصتطيع القيام بدورات عبر الوطن» ،يقول
قرور ،مؤوكدا بلوغ مدن مثل تلمسصان وعين
تموشصنت وميلة وقسصنطينة وغيرها.
وتأاسصف قرور لحال الناشصر الجزائري ،ففي
ح -ي -ن ي -ف -ت -رضس أان ي -ك -ون ه -ن -اك م-ؤوسصسص-ات
مختصصة في التوزيع ،وأاخرى في الترويج ،فإان
«الناشصر الجزائري يجد نفسصه هو الموزع وهو
المرّوج وهو كل شصيء» .كما قال ،إان المكتبات
ترى في إاصصدارات الدار كتبا فكرية ،وهو ما
ي -ع -رق-ل ت-وزي-ع-ه-ا أاو وضص-ع-ه-ا ف-ي ال-واج-ه-ات،
خ-اصص-ة وأان «ال-ك-ت-اب ال-ف-ك-ري سص-يء السص-م-ع-ة
عندنا» ،يقول قرور.

وعن برنامج النشصر ،تحدث قرور عن دخول
مرحلة النشصر باللغتين الفرنسصية واإلنجليزية
إالى جانب العربية .ومن مشصاريع سصلسصÓت
الكتاب الجديدة ذكر «أاعÓم الجزائر» الذي
يشصكل العديد من الشصخصصيات الجزائرية من
م -خ -ت -ل -ف ال -ح -قب وال -م -ج -الت ك -السص -ي-اسص-ة
والكتابة والفن ،بطريقة كرونولوجية حيادية
وموضصوعية ،وسصتكون البداية برؤوسصاء الجزائر
من الرئيسس بن بلة إالى الرئيسس عبد العزيز
بوتفليقة ...وقد تكون هذه السصلسصلة حاضصرة
ف -ي م -ع -رضس ال -ج -زائ -ر ال-دول-ي .ك-م-ا ي-ج-ري
الشصتغال على مختارات من الشصعر الشصعبي،
وال -ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة واإلنسص-ان-ي-ة .ون-ج-د أايضص-ا
ت -رج -م -ات م -ل -خصص -ة ل -ك -ل م -ن م-ح-م-د ديب،
ب-وعÓ-م صص-نصص-ال ،رشص-ي-د م-ي-م-ون-ي وياسصمينة

خضصرة ،أانجزها المترجم واألكاديمي محمد
سصاري.
من جهته ،قال الشصاعر ناصصر معماشس ،إان
ال -دار سص -عت إال -ى أان ي -ك-ون ال-ك-ت-اب ج-زائ-ري-ا
خ -الصص -ا ،وأاضص -اف ب-أان ك-ت-اب ال-ج-يب خ-ف-ي-ف
الوزن ولكنه عميق الفكر ،معّبرا عن أامنية
بلوغ المائتي عنوان.

بوباك ...Òاألك Ìمبيعا
سصأالنا قرور عن العناوين األكثر مبيعا لحّد
اآلن ،فأاجاب دون تردد بأان كل نسصخ جزءي
كتاب عبد العزيز بوباكير «الجزائر في عيون
اآلخر» قد نفدت ،أاي ما يعادل  500نسصخة
لكل جزء.
أام- -ا ع- -ن سص -ؤوال -ن -ا ب -خصص -وصس ال -م -ج -الت أاو
األسصماء التي تركز عليها الدار ،فأاجاب قرور
بأان الباب مفتوح أامام الجميع دون اسصتثناء.
وم -ن ال -ع -ن -اوي-ن ال-ت-ي ت-ق-ت-رح-ه-ا دار «ال-وط-ن
اليوم» ،نذكر «مÓمح جزائرية «للخّير شصّوار،
«عودة حمار الحكيم» لمحمد زتيلي« ،الفلسصفة
ف -ي ال -ج -زائ -ر» ل -ف -ارح مسص -رح-ي« ،ال-م-واط-ن
ال -رق -م-ي» ل-م-ح-م-د ل-ع-ق-اب ،رواي-ة «ال-ت-راسس»
ل- -ك- -م- -ال ق- -رور« ،ال -ق -ول ال -م -أاث -ور ف -ي ك Ó-م
ال- -م- -ج- -ذوب» ل- -ف -ارسس ك -ع -ب -اشس« ،ال -ع -ول -م -ة
القتصصادية» لمصصطفى بودرامة.
للتذكير ،فقد سصبق لكمال قرور أان أاعلن عن
مشص -روع «أال -ف -ي-ة ال-ق-راءة» م-ط-ل-ع سص-ن-ة ،2013
ح-ي-ن-م-ا ك-ان ي-ت-رأاسس م-ن-ت-دى ال-م-واط-ن-ة الذي
تشص -ك -ل ب -م -ب -ادرة م -ن م -ث -ق -ف-ي-ن وإاعÓ-م-ي-ي-ن
وف -ن -ان -ي -ن ،ونشص -ط ت -حت ال -غ -ط-اء ال-ق-ان-ون-ي
Óبداع الثقافي لمدينة العلمة
لجمعية «آافاق» ل إ
بولية سصطيف .وكان قرور حينذاك قد قال
إان هذا المشصروع «سصيمكن من إانشصاء جيل يقرأا
في وقت بات الكتاب يعرف عزوفا كبيرا»
ح -يث سص -ي -ك -ون ه -ذا ال-ك-ت-اب ب-ح-ج-م ال-ج-يب
وبصصفحات ل تتجاوز المائة ،وهو المشصروع
الذي يبدو أان كمال قرور لم يتخلّ عنه مذ
ذاك.

لطفال مرفق بورششات يدوية
من خÓل عرضس لفائدة ا أ

«عمــو يزيـد» يحدث ط ـ ـوارئ بقصصـ ـ ـر الثقافـ ـ ـة بتلمسصـ ـ ـان

لطفال الذين اكتظ بهم
لول ،اŸئات من ا أ
حج ،نهار أامسس ا أ
قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ب-د ال-ك-ر Ëدا‹ لÓ-سش-ت-م-تاع بعروضس الفكاهي
لط -ف -ال «ع -م -و ي -زي -د» ال -ذي ع -رضس نشش -اط -ه ل -ف-ائ-دة
ح -ب -يب ا أ
لطفال Ãناسشبة العطلة الربيعية وعيد الششجرة.
ا أ

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

لحوال الجوية منظمي هذا الحفل على تحويله
أارغمت ا أ
م-ن ال-فضش-اء ال-م-ف-ت-وح ل-ل-ح-وضس ال-ك-ب-ي-ر إالى قصشر الثقافة
لطفال الذين
الذي لم تسشتوعب قاعاته الكم الهائل من ا أ
حجوا رفقة أاوليائهم للتمتع بعروضس عمو يزيد التي لم
ي-ت-م-ك-ن ال-ج-م-ي-ع م-ن مشش-اه-دت-ه-ا ب-ف-ع-ل ضشيق القاعات ،ما
لل-ع-اب
أارغ -م ال -ق -ائ -م -ي -ن ع -ل -ى ف -ت -ح ورشش -ات ل -ل -رسش -م وا أ
وال-م-ع-ارضس ف-ي ب-ه-و ال-قصش-ر لضش-م-ان اسش-ت-قطاب الجماهير
وام-تصش-اصس غضش-ب-ه-م .ك-م-ا سش-اه-مت م-دي-ري-ة ال-غ-اب-ات في
عرضس أانواع مختلفة من نباتات الغابات وطيور المحمية.
لطفال يوما جمي Óبين التفرج على أاداء
هذا وقد قضشى ا أ
ونغمات عمو يزيد داخل القاعة والتجول وسشط المعرضس
في بهو قصشر الثقافة ،وكذا المششاركة في ورششات الرسشم
وأالعاب الخفة وغيرها ...في حين عاشس حراسس القصشر
لط-ف-ال وال-ت-داف-ع ل-ل-دخ-ول إال-ى
ال -وي Ó-ت ع -ل -ى ف-وضش-ى ا أ
ال -ق -اع -ة ال -ت -ي ل -م تسش -ت -ط -ع اسش-ت-ق-ط-اب ال-ك-م ال-ك-ب-ي-ر م-ن
لطفال وأاوليائهم.
ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الشّشاعر عبد القادر رابحي لـ «الششعب»:

لن يكون
الشّشعر ‘ ا÷زائر يسشعى أ
‘ مسشتوى ما ُيكتب عاŸيا وعربيا
أاّكد الششاعر عبد القادر رابحي ،أانّ
الشّشعر اليوم يحاول أان يحّقق ما
اسش -ت -ط -اع م -ن رؤوي -ة ف -ك -ري -ة
وج -م-ال-ي-ة ،ل Áك-ن-ه-م-ا أان
يتحققا إال بوعي الششاعر
ا÷زائ - - - - - - - -ري أاو غÒه،
مششÒا ‘ ح- - - - -وار م- - - - -ع
«الشش- - - - - - - - - - - -عب» إا ¤أان
الشش - - -ع - - -ر ‘ ا÷زائ - - -ر
لن ي- -ك -ون ‘
يسش- -ع- -ى أ
مسش - -ت - -وى م - -ا ُي - -ك - -تب
عاŸيا وعربيا.
وي- - - - -رى راب- - - - -ح- - - - -ي
ضش - -رورة ط - -ب - -ع الشش- -ع- -ر
ونششره وتوزيعه وبر›ته
‘ ال- - - - -ك - - - -تب اŸدرسش - - - -ي - - - -ة،
وال-وق-وف ع-ل-ى –ي Úم-ا Áسش-ه
م - - -ن ت- - -ط- - -ور وŒدي- - -د ‘ اŸن- - -اه- - -ج
اŸدرسشية وا÷امعية ،بهدف تهيئة القارئ
وت -وع -ي -ت -ه ب -أاه -م -ي -ة ال -نصس الشش-ع-ري ،وÃا
–وي- -ه اŸدون -ة الشش -ع -ري -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن
كنوز أادبية.

مفهوم الشصعر اأصص Óبوصصفه جنسصا
اأدبيا يحاول اأن يعكسس ماهية
الوجود ودور الإنسصان في
ت -ح-ق-ي-ق ع-وال-م ال-ح-ري-ة
ال-م-نشص-ورة ،ف-اإذا ك-انت
ثّمة من رسصالة ،فهي
هذه.

^ األ ت - - - - - -رى اأّن
ه- -ن- -اك اأزم -ة ف -ي
ت -ل ّ-ق -ي الّشش -ع-ر ف-ي
ال - -ج- -زائ- -ر ،ول- -م- -ن
ي - -ع - -ود الّسش - -بب ف - -ي
ن - -ظ- -رك ل- -لّشش - -اع- -ر اأم
القارئ؟
^^ ن -ع -م..ه -ن -اك اإشص -ك -ال ف -ي
تلقي الشّصعر في عصصرنا عموما ،ولكنه
اإشصكال مزدوج ومرّكب في عالمنا العربي،
ذلك اأن الشصعر اأنواع واأشصكال وربما توّزعت
ذائقة التلقي على هذه الأنواع والأشصكال
بصصورة غير منسصجمة ،وغير واعية باأهمية
وجود الشصعر بوصصفه كينونة اإبداعية.
وربما خلق هذا النوع من التلقي العداوات
^ الششعب :بداية كيف تقيّمون واقع ال-م-ج-ان-ي-ة ب-ي-ن م-ت-ل-ق-ي الشص-ع-ر ال-م-ختلفين
الشّشعر في الجزائر في الوقت الّراهن؟
ح- -ول ظ- -واه- -ره الشص- -ك- -ل- -ي -ة
^^ عبد القادر رابحي:
والموسصيقية ،متناسصين بذلك
ّ
‘
ر
ع
ش
ش
ل
ا
د
ي
د
Œ
م
ك -راهِ-ن الشص-ع-ر ف-ي ال-ع-ال-
دور الشص- -ع- -ر ف- -ي اك- -تشص- -اف
ي
ك -ك -ل وف-ي ال-ع-ال-م ال-ع-رب-
ال -ذات ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-م-ي-ق-ة،
اŸناهج اŸدرسشية
على الخصصوصس ،يحاول اأن
وح -اج -ة ه -ذه الأخ-ي-رة اإل-ي-ه
لبراز ما
يحقق ما اسصتطاع من روؤية وا÷امعية إ
كحاجتها اإلى الماء والهواء.
ف - -ك - -ري - -ة وج - -م - -ال- -ي- -ة ،ل
–ويه اŸدّونة
^ الكثيرون يقولون اإّننا
ل
اليوم في زمن الّرواية ل
يب--وم -ع-ك-ين-ها-لمش-صا-ااأع-نري-تا-ل-ح-ج-ق-زاق-ئا-راإي الشّشعرية ا÷زائرية
الّششعر ،ما قولكم؟
من كنوز أادبية
اأو غ - -ي - -ره ،ب - -م - -ا يضص - -م- -ن
^^ هذه وجهة نظر سصادت
صص-ي-رورة اإب-داع-ي-ة متواترة
في مرحلة معينة ،الحتفاء
ق
ا
ف
آ
ا
و
ح
ن
ة
ق
ي
م
ودافعة لروؤية الإبداع الع
بفن الرواية الجديد القادم من الغرب لكي
جديدة.
يترسصخ في المخيال الإبداعي العربي..اأما
ن
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ّ
اليوم فقد اأصصبحت الرواية جزءا من هذا
ة
ي
ؤ
و
ر
ب
ق
ق
ح
ت
ت
ة
ن
ه
ا
ر
ل
ا
ة
ي
ر
ئ
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الشصعري
ال -م -خ -ي -ال ،ول -ذلك ف -اإن ق-ول-ه-ا وت-ردي-ده-ا
ء
ا
ر
ع
ص
ش
ل
ا
ه
ب
ت
ك
ي
ا
م
ن
أ
ل
،
ي
ص
ض
ا
م
ل
ا
ال -ق -رن
بدافع الدعاية للرواية وتقويضس دور الشصعر
ال -ج -زائ -ري -ون ي -ع -كسس راه -ن ال -ح -ي -اة ك-م-ا وفاعليته غير مجدية تماما ،وتبدو ذات
ي -ع -ايشص -ه -ا الشص -ع-راء ال-ج-زائ-ري-ون الآن ف-ي اأفق ضصيق في النظر اإلى العوالم الإبداعية
اللحظة ،على الرغم من اختÓف وجهات وما تزخر به من حرية.
ال- -ن- -ظ -ر الإب -داع -ي -ة ال -ت -ي ت -ن -ع -كسس ع -ل -ى
نصص -وصص-ه-م ،ول-ذلك ي-ب-دو ال-راه-ن الشص-ع-ري ^ هل يمكن القول اإنّ ما ينظّم اليوم
متعددا في نظرته للكتابة الشصعرية.
من تظاهرات ثقافية كافية لترقية
الشّشاعر اأو هي مجّرد مناسشبات؟
^ في نظرك ما هي التحديات التي ^^ طبعا ليسصت كافية ،ولكنها ضصرورية من
يواجهها الشّشاعر في الجزائر؟
اأجل ربط التواصصل بين الشصعراء اأنفسصهم،
ي
ت
ل
ا
ت
ا
ي
د
^^ ربما كان ال ّسصوؤال عن التح
وت -ج-دي-د ال-روؤي-ة الإب-داع-ي-ة ال-ت-ي ل ت-ن-فك
ه
ت
ا
ي
د
ح
ت
ف
ي-واج-ه-ه-ا الشص-ع-ر ،اأم-ا الشص-اع-ر
تتطّور وتتجّدد.
ر
ع
ا
ص
ش
ل
ا
ا
ه
ق
معروفة منذ القدم ،كيف يحّق
ّ
ّ
^ ما الذي يلزم للنهوضس بالششعر في
في شصعرية بوصصفه اإنسصانا اأول واأخيرا تلك الجزائر؟
هي المسصاألة.
^^ ط-ب-ع-ه ونشص-ره وت-وزي-ع-ه وب-رم-ج-ت-ه ف-ي
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^ هل ترى
ّ
الكتب المدرسصية ،والوقوف على تحيين ما
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و
.
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ي -مسص -ه م -ن ت-ط-ور ،وت-ج-دي-د ف-ي ال-م-ن-اه-ج
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ال -م -درسص -ي -ة وال -ج-ام-ع-ي-ة ...ه-ذه ال-ع-وام-ل
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الشّشاعر ف
كفيلة بتهيئة القارئ وتوعيته باأهمية النصس
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^^ ربما
الشص-ع-ري ،وب-م-ا ت-ح-وي-ه ال-م-دون-ة الشص-ع-ري-ة
ب
ج
ي
ة
ل
ا
ص
س
ر
ل
ا
ه
ذ
ه
و
،
ة
ل
ا
ص
س
ر
ل
م
ح
ي
يجب اأن
الجزائرية من كنوز اأدبية ،ربما تخلى عنها
اأن توؤّثر في الجمهور وفي القارئ ،قد تبدو ال -درسس ال -ن -ق -دي ول -م ي -ع -ط -ه-ا ح-ق-ه-ا م-ن
هذه المقاربة سصطحية جدا ،بالنظر اإلى الدراسصة ،بسصبب عدم انتشصارها.

حاورته :هدى بوعطيح

من تنظيم دار الثقافة بسشكيكدة

الشصاعر بÓل ماط «فارسس القوا‘» ‘ طبعتها الرابعة
توج الششاعر الششاب بÓل ماط بالطبعة الرابعة لـ «فارسس القوا‘» التي اعتادت
على تنظيمها دار الثقافة ﬁمد سشراج بسشكيكدة ،وذلك من خÓل قصشيدته «غيمة
ت-ه-ط-ل م-ط-را» ،وع-ادت اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لشش-اع-ر الشش-اب راب-ح ال-ع-ايب ،ف-يما عادت
اŸرتبة الثالثة للششاعرة إاÁان بوبقة.
لدب -ي وال-ع-م-ل ع-ل-ى إات-اح-ة
ف -ي ال -م -ج -ال ا أ
لب-راز م-واه-ب-ه-م وت-ط-ويرها
ال-ف-رصص-ة ل-ه-م إ
لبداع».
ومن ثم تحفيزهم على مواصصلة ا إ
Óشصارة ،اسصتهلت هذه المسصابقة التي تنظم
وأاشصار مغÓوي زيدان ،مدير دار الثقافة ،ل إ
إال -ى أان ال -ن -ج -اح ال -ب -اه -ر ل -ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ب-م-ن-اسص-ب-ة إاح-ي-اء الذكرى  56ل-ع-يد النصصر،
لدارة دار
الشص -ع-ري-ة وال-ت-ن-افسس ال-ك-ب-ي-ر ب-ي-ن الشص-ع-راء نهاية فيفري الماضصي ،بمبادرة إ
الشص-ب-اب ،إاضص-اف-ة ال-ى الق-ب-ال ال-ك-ب-ي-ر ع-لى الثقافة محمد سصراح بسصكيكدة ،بالتنسصيق
لداب واللغات بجامعة  20أاوت
ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة ،ج-ع-ل-ن-ا ن-ف-ك-ر ف-ي أان ت-كون مع كلية ا آ
الطبعة المقبلة «الخامسصة» ذات بعد وطني  1955تحت شصعار «أاقÓم تطرز بالحرف
ول -ه -ذا ال -غ -رضس ن -ع-م-ل ع-ل-ى ج-لب شص-رك-اء سصحر الجمال» وبمشصاركة  32شصاعرا من
آاخرين لدعم المبادرة».
فئة الشصباب .وكانت هذه المسصابقة موجهة
ح
ص
ض
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أ
ا
ا
م
ب
ص
س
ح
ب
،
وتهدف هذه المسصابقة
ل -ج -م -ي -ع ال -م -ب -دع-ي-ن الشص-ب-اب وك-ذا ط-ل-ب-ة
ل
ا
ج
م
ل
ا
ي
ف
ب
ه
ا
و
م
مغÓوي« ،إالى اكتشصاف
ال -ج -ام -ع -ة م -ن ال -ج -نسص -ي -ن ال -ذي -ن ت-ت-راوح
س
ص
ا
خ
ل
ك
ص
ش
ب
ر
ع
ص
ش
ل
لدب -ي بشص -ك -ل ع-ام وا
اأ
أاعمارهم ما بين  18و 30سصنة من إاقليم
وك-ذا ال-ت-ع-ري-ف ب-أاع-م-ال المبدعين الشصباب ولية سصكيكدة.

سسكيكدة :خالد العيفة
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مبارإة ودية
إليوم Ãدينة غرإز إلنمسصاوية ( سس  :)17.00إ÷زإئر – إيرإن

« إÿضسر « ‘ إختبار جدي ..وتغيÒإت ﬁتملة ‘ خط إلدفاع
ليرإÃ Êدينة غرإز إلنمسصاوية ‘ مبارإة ودية –ضصÒية ،وهذإ بعد أإيام قليلة من إŸقابلة
يوإجه إŸنتخب إلوطني ،عشصية إليوم ( ،سس ،) 17.00نظÒه إ إ
إلتي أإجرإها «إÿضصر» أإمام تنزإنيا وإلتي عرفت فوز أإشصبال إŸدرب ماجر بنتيجة . 1 – 4

حامد حمور
يسضعى ألفريق ألوطني إأ ¤موأصضلة سضلسضلة
ألن -تصض -ارأت أل -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا م-ن-ذ ›يء
ألطاقم ألفني أ÷ديد ،بالرغم من أن جل
ألختصضاصضي Úيتفقون أن موأجهة أليوم
تعد أختبارأ صضعبا للتشضكيلة ألوطنية أمام
م- -ن- -ت- -خب إأي- -رأن أل -ذي ي -حضض -ر ÿوضس
أŸون-دي-ال أل-روسض-ي ،وي-ت-م-ت-ع ب-إام-كانيات
كبÒة.
دّون ماجر ‘ أŸبارأة أŸاضضية أمام
تنزأنيا ألعديد من ألنقاط ألتي سضيسضتغلها
ل- - -ت- - -حسض Úأألدأء و إأع- - -ط- - -اء ق- - -وة أكÌ
ل -ل -تشض -ك -ي -ل -ة ،وأل -ت -ي ب -ال -رغ-م م-ن أل-ف-وز
أل- -ع- -ريضس أل- -ذي ح- -ق- -ق- -ت -ه ‘ أŸب -ارأة
أŸاضضية ،إأل أن بعضس ألهفوأت ظهرت ‘
ألوسضط وألدفاع ‘ ظل أÿطة ألتكتيكية
أ÷ديدة ألتي أعتمدها ماجر وألتي كانت
صضعبة نوعا ما على بعضس ألÓعب.Ú
ب -ال -ت -ا‹ ،ف -إان أألم -ور ق -د ت -ت-حسض-ن ‘
أŸي-دأن ب-إام-ك-ان-ي-ة أع-ت-م-اد خطة مغايرة
وألعودة أ ¤دفاع مسضطح أليوم بادخال
ألثنائي ماندي  -شضافعي ‘ وسضط أÿط
أÿل -ف -ي وŒدي -د أل -ث -ق -ة ‘ ك -ل م-ن ب-ن
سضبعيني وفرحات على ألروأق .. Úبينما

سض -يشض -غ -ل ›ا Êم -نصضب ت -غ -ط -ي -ة خ-ط
ألوسضط ألدفاعي ،أي أنه سضيعود أ ¤نفسس
أل- -دور أل- -ذي ك- -ان يشض- -غ- -ل -ه سض -اب -ق -ا م -ع
هاليلوزيتشس لعطاء قوة أك Ìللدفاع .
‘ ح Úأن تايدأر سضيعود أ ¤ألوأجهة بعد
أن غاب عن مبارأة أÿميسس أŸاضضي،
سض -يسض -اع-ده ب-وخ-نشض-وشس أل-ذي ي-ك-ون ق-د

«‚ح « ‘ أخ- -ت- -ب- -اره أألول رغ- -م ب- -عضس
أألخ- -ط- -اء أŸرت -ك -ب -ة ‘ ب -دأي -ة م -ب -ارأة
تنزأنيا.
بينما ألوسضط ألهجومي سضيكون للثنائي
ﬁرز وه -ن -ي أل -ل -ذأن سض -ي -نشض -ط-ان ه-ذه
أŸن -ط -ق -ة وﬁاول -ة ت-ق-د Ëك-رأت ذك-ي-ة
للمهاجم ألرئيسس بو‚اح ألذي كان ضضمن

أألورأق ألتي تأالقت ‘ أÿرجة أألو¤
ل -ل -م -ن-ت-خب أل-وط-ن-ي ‘ ،ن-ه-اي-ة أألسض-ب-وع
أŸاضضي.
لذلك ،فإان أ◊ذر هو عنوأن أÿطة ألتي
Áكن أن يعتمدها ألطاقم ألفني عشضية
أليوم ،مع ألحتفاظ باللعب ألهجومي من
ح Úألخ- -ر ل- -ن- -ق- -ل أÿط- -ر أ ¤م- -رم -ى
أŸنتخب أليرأ .. Êوهذأ للبقاء ضضمن
ديناميكية ألفوز .
يكون ماجر قد عاّين بشضكل مفصضل
أŸبارأة أألخÒة للمنتخب أليرأ Êبقيادة
ألÈتغا‹ كÒوشس أمام أŸنتخب ألتونسضي
حيث سضيختار ألتشضكيلة وأÿطة بحسضب
إأمكانيات ألعناصضر أŸوجودة وكذأ طريقة
لعب ألفريق أإليرأ.Ê
Áكن ألقول أن غيابات عديدة سضجلت
خÓل تربصس أŸنتخب ألوطني– ،سضبا
Ÿبارأة أليوم من خÓل تسضريح ماجر لكل
من برأهيمي وبن طالب بسضبب أإلصضابة
إأ ¤جانب بن ناصضر ألذي عاد إأ ¤ناديه
أمبو‹ ألذي يلعب من أجل ألصضعود أ¤
ألدرجة أألو ‘ .. ¤ح Úيبقى «ألÎقب»
سض -ي -د أŸوق -ف ح -ول إأم -ك -ان -ي -ة إأشض -رأك
أŸهاجم إأسضÓم سضليما Êألذي يكون قد
تعافى من أإلصضابة.

سصفيان هّني لـ «إلشصعب»:

«سسنوإجه منتخب مونديا‹ وإلفوز عليه سسيكون له طعم خاصص»
شصّدد سصفيان هني ،لعب إŸنتخب إلوطني ‘ حوإر لـ «إلشصعب» على أإهمية مبارإة إيرإن ،مؤوكدإ أإنها سصتكشصف إŸسصتوى إ◊قيقي للمنتخب ‘ ظل قوة إŸنافسس
إلذي تأاهل إ ¤إŸونديال بجدإرة و إسصتحقاق .
ألذي سضنحاول ألقيام به خÓل موأجهة غرأر برأهيمي وسضليما Êوغولم وأسضتبعاد
أيرأن وألذي يعد منتخبا جيدأ من ألناحية ع -ن -اصض-ر أخ-رى ،وه-و م-ا سض-م-ح ب-ان-دم-اج
كشض -ف ه-ن-ي أن ألÓ-ع-ب Úسض-ي-ت-أاق-ل-م-ون ،أل -ف -ن -ي -ة وأل -ت -ق -ن -ي -ة ب -دل -ي -ل وصض -ول-ه أ ¤لعب Úجدد ،لكن ألنسضجام معهم على
خÓل ألفÎة أŸقبلة مع ألطريقة أ÷ديدة أŸونديال ،إأل أننا سضنقوم Ãعاينة عدد أرضضية أŸيدأن لن
ألتي يطبقها أ÷هاز ألفني وهذأ من خÓل من مبارياته أألخÒة من أجل ألتعرف عن يكون من أŸبارأة ألو ،¤بل يجب ألصضÈ
لعب مباريات كثÒة‡ ،ا يزيد ألنسضجام قرب عن نقاط قوته وضضعفه ،وهو ما على هذأ أŸنتخب و لعب عدة مباريات
سضيسضهل علينا كثÒأ عملية Œهيز أÿطة من أجل ألوصضول أ ¤ألدرجة أŸثلى من
وألتجانسس دأخل أÛموعة.
عاد هني للحديث عن ألفوز ألكب Òأمام أŸناسضبة ألتي سضتسضمح لنا بتحقيق ألغاية ألنسضجام ألتي سضتسضمح لنا بالتعامل مع
تنزأنيا حيث أكد أن ألÓعب Úتعاملوأ مع أŸنتظرة وهي ألنتصضار.
ألطريقة أ÷ديدة بطريقة أفضضل.
أŸبارأة باحÎأفية كبÒة وطبقوأ تعليمات @ أإل ت - -خشص - -ى م - -ن ت- -أاث- -ر مسص- -ت- -وى @ كيف تقيم مسصتوى إŸنتخب أإمام
إŸنتخب بعد تغي Òإÿطة؟
تنزإنيا؟
أŸدرب ،رغم توأضضع مسضتوى أŸنافسس.
(إلشصعب) :كيف ترى موإجهة إيرإن @@ ت -غ -ي Òأÿط -ة ه -ي م -ن صض Ó-ح-ي-ات @@ ل - -ق - -د ك- -ن- -ا ‘ أŸوع- -د و أسض- -ع- -دن- -ا
أ÷هاز ألفني ومن جهتنا كÓعب ،Úأعتقد أ÷ماه Òمن خÓل هذأ ألفوز ألعريضس و
إلودية؟
هني – هي مبارأة ودية –ضضÒية –سضبا أننا قدمنا مردودأ طيبا خÓل موأجهة كان بإامكاننا تسضجيل أهدأف أخرى لول
ل-ل-م-وأع-ي-د أل-ق-ادم-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ظرنا وألتي تنزأنيا رغم توأضضع مسضتوى أŸنافسس ،إأل ألتسضرع من جهة و سضوء أ◊ظ من جهة
تبقى أهمها تصضفيات كأاسس إأفريقيا  2019أننا تعاملنا مع أŸبارأة باحÎأفية كبÒة و أخرى ،لكن على ألعموم من أ÷يد ألفوز
ل-ه-ذأ ن-ح-ن م-ط-ال-ب-ون ب-ال-ظ-ه-ور Ãسض-توى كنا ‘ أŸوعد وحققنا ألنتصضار وحافظنا باŸباريات حتى و لو كانت ودية وأمام
أفضضل وأللعب بأاك Ìقوة من أجل –قيق على سضجلنا خال من ألهزأئم مع أ÷هاز منافسس متوأضضع أŸسضتوى ،ألنه سضتحسضب
ألن -تصض -ار أل -ذي ي -ب -ق -ى ه -دف -ن-ا ‘ ه-ذه ألفني أ÷ديد و أعتقد أن ألمور سضتصضبح لنا ‘ ألنهاية أŸوأجهة ‘ ألبدأية ،كانت أŸوأجهة لصضا◊نا برباعية وهو أمر جيد
أŸبارأة رغم أن ألنتيجة غ Òمهمة ‘ أفضض -ل خ Ó-ل أل -فÎة أŸق-ب-ل-ة ب-ع-د زي-ادة لصضا◊نا إأل أن أŸنافسس عاد ‘ ألنتيجة ،من ألناحية أŸعنوية خاصضة بعد ألفÎة
أŸباريات ألودية ،إأل أن ألفوز على فريق ألنسضجام ،ألنه ل يجب أن ننسضى أن هناك لكننا أسضتطعنا ألعودة من جديد و تسضجيل ألصضعبة ألتي عشضناها بعد ألقصضاء من
مونديا‹ يبقى له طعم خاصس وهو أألمر عدة لعب Úغائب ،Úبسضبب أإلصضابة على ثÓ-ث-ة أه-دأف ك-ام-ل-ة سض-م-حت ل-ن-ا ب-انهاء أŸونديال.

حاوره :عمار حميسسي

Óندية (رجال):
إلكرة إلطائرة :بطولة إفريقيا ل أ

أإوŸبي إŸيلية ‘ إÛموعة إلرإبعة

Óندية
يخوضس أوŸبي أŸيلية فعاليات ألبطولة ألفريقية ل أ
للكرة ألطائرة (رجال) ،أŸقرر إأجرأؤوها من أليوم إأ5 ¤
أفريل بالقاهرة (مصضر) ‘ ،أÛموعة ألرأبعة ،عقب
عملية ألقرعة ألتي سضحبت ،أمسس بالقاهرة.
باإلضضافة إأ‡ ¤ثل أ÷زأئر ،فإان أÛموعة ألرأبعة تضضم
كل من أŸيناء (ألكامÒون) ،كامبال (أوغندأ) ،ج سضي
(كينيا) ،ووليتا (إأثيوبيا) وإألغيشس (مصضر).
يتوأجد حاليا أوŸبي أŸيلية ‘ أŸرتبة ألثالثة برصضيد
خمسس نقاط ‘ ترتيب دورة أللقب للبطولة ألوطنية بفارق
أربع نقاط عن ألرأئد نادي برج بوعريريج ولكن Ãبارأة
ناقصضة.
بحسضب إأدأرة ألنادي ،فإان تشضكيلة أŸيلية تطمح ألذهاب
بعيدأ ‘ أŸنافسضة و–قيق أحسضن نتيجة ‡كنة” .
توزيع أألندية أŸشضاركة ‘ ألبطولة ألفريقية على أربع
›موعات وسضيتأاهل أألول وألوصضيف عن كل ›موعة
إأ ¤مرحلة ألقصضاء أŸباشضر إأ ¤غاية ألنهائي.

لربع بعد عملية إلقرعة:
إÛموعات إ أ
لو :¤أألهلي (مصضر) ،ألسضجون (كينيا)،
@ إÛموعة إ أ
ألشضرطة (كوت ديفوأر) ،أألمل (كوت ديفوأر) ،نيموسضتار
(أوغندأ) ،ريدسضك( Úليزوتو).
@ إÛم -وع -ة إل -ث -ان-ي-ة :ألسض-وي-ح-ل-ي (ل-ي-ب-ي-ا) ،ف-ينونسس
(ك -ي -ن -ي -ا) ،سض -وÁب -ل -و (ألسض -يشض -ل) ،دي ج -ي سضب (ك -ون -غ-و
ألدÁقرأطية) ،ألطÒأن (مصضر) ،بافيا (ألكامÒون).
أÛموعة ألثالثة :فاب (ألكامÒون) ،ألشضرطة (ألبن،)Ú
أألهلي بـ(ليبيا)،
أ÷امعة (زÁبابوي) ،سضموحة (مصضر) ،موأنغازأ (كوت
ديفوأر).
@ إÛم-وع-ة إل-رإب-عة :أŸي -ن-اء (أل-ك-امÒون) ،أوŸب-ي
أŸيلية (أ÷زأئر) ،كامبال (أوغندأ) ،ج سضي (كينيا) ،ووليتا
(إأثيوبيا) و أ÷يشس(مصضر).

إ–اد إلعاصصمة

بودربال يعود إإ ¤إلتدريبات إ÷ماعية
عاد مهاجم فريق إ–اد إلعاصصمة ،رفيق
بودربال ،إ ¤تدريبات فريقه وإنضصم إ¤
لخضصر من
زمÓئه بعد تلقيه إلضصوء إ أ
طرف إلطاقم إلطبي للفريق ،إثر تعافيه
من إلصصابة ،بحسصب ما أإعلنت عنه إدإرة
إلنادي إلعاصصمي.
أوضض -ح أل -ن -ادي ‘ ب -ي -ان م -ق-تضضب ع-ل-ى م-وق-ع-ه
ألرسضمي «عاد أŸهاجم رفيق بودربال إأ ¤تدريبات
ألفريق وأنضضم إأ ¤بقية ألÓعب.»Ú
أصضيب ألÓعب ،صضاحب ألـ 30عاما ،خÓل موأجهة
ألدأربي ألعاصضمي أمام مولودية أ÷زأئر (،)2-2
ح- -يث خضض -ع إأ ¤أل -ع Ó-ج ق -ب -ل أل -ع -ودة إأ ¤أج -وأء

ألتدريبات لكن على أنفرأد ،متبعا برنا›ا خاصضا
ع- -ل -ى غ -رأر م -ا حصض -ل م -ع زم -ي -ل -ي -ه أŸه -اج -مÚ
أŸصضاب :Úفوزي يايا ورضضا هجهوج.
ق -ام أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ب-إاق-ح-ام ب-ودرب-ال ‘ م-ب-ارأة
تطبيقية ،يوم أألحد ،ليتم ألتأاكد من قدرته على
ألعودة إأ ¤أÓŸعب وألتدريبات ألتي يخوضضها بقية
ألÓعب.Ú
ي-ت-ن-ق-ل أصض-ح-اب أل-ل-ون Úأألح-م-ر وأألسض-ود ضضمن
أ÷ولة  24من بطولة ألرأبطة ألو« ¤موبيليسس»،
يوم أ÷معة  30مارسس ،إأ ¤ملعب  20أوت 1955
ب- -ال- -ع -اصض -م -ة ÓŸق -اة شض -ب -اب ب -ل -وزدأد ‘ دأرب -ي
عاصضمي سضاخن.

تنسس:

قف ـ ـزة نوعـ ـ ـية لك ـ ـل
من ريحان وبن قدور
حقق إ÷زإئريان يوسصف ريحان
وليندة بن قدور تقدم ملفت ‘
Óوإسصط إلذي
إلتصصنيف إلعاŸي ل أ
نشصرته ،أإمسس ،إل–ادية إلدولية
لعبة ع Èموقعها إلرسصمي ،حيث
أإضصحا يحتÓن إŸرإتب  153و208
عاŸيا على إلتوإ‹.
تعد هذه ألقفزة ألثانية من نوعها ‘
ظ -رف أسض -ب -وع وأح -د ب -ال -نسض -ب -ة ل Ó-ع -ب -ي
أÛم - -ع أل - -بÎو‹ ب - -ع - -د أن سض - -ج‘ Ó- -
ألÎتيب أŸاضضي –سضن بـ  19و  62مركزأ
على ألتوأ‹.
يعود ألفضضل لهذأ ألرتقاء بعد أŸشضوأر
أ◊سضن ألذي حققه ك ÓألÓعبان خÓل
Óوأسضط
ألطبعة  41من ألبطولة ألفريقية ل أ
ومسضلك شضمال أفريقيا للفئة ألذي جرت
وقائعهما باŸغرب ،أين توجت بن قدور ‘
هذأ أألخ ‘ Òأ÷دول ألزوجي.
ب -ال -نسض-ب-ة ل-ب-ق-ي-ة أ÷زأئ-ري ،Úف-إان خ-ل-ي-ل
رجعة قد خسضر  14مركزأ وأضضحى يحتل
أŸرت -ب-ة  ‘ ،1051أل - -وقت أل- -ذي ت- -رأج- -ع
م -وأط -ن -ه سض-م Òح-م-زة رغ-ي-غ إأ ¤أŸرت-ب-ة
.1302
ع -ن -د ألن -اث ،أح -ت -لت ح -وري -ة ب -وخ -ل -دة
أŸرتبة  ،903بينما شضهدت بشضرى مباركي
ت - -رأج - -ع - -ا ك- -بÒأ ،إأذ خسض- -رت  23مركزأ
وأصضبحت متوأجدة ‘ أŸرتبة .1892

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تخصّس سصباق إلدرإجات ودورة شصمال إفريقيا لكرة إلقدم

تلمسس ـ ـان م ـ ـ ـع مـ ـ ـ ـوعد مع تظاهـ ـ ـ ـرتÚ
رياضسيت Úدوليت ÚخÓل هذإ إألسسبوع

باشصرت إلسصلطات إلولئية لولية تلمسصان –ضصÒإت حثيثة لسصتقبال ناشصط Úرياضصي Úدول،Ú
Óهمية إلتي تكتسصيها إŸدينة تاريخيا ورياضصيا.
لسصبوع ،وذلك ل أ
خÓل هذإ إ أ
ف -ع -ل -ى مسض -ت -وى دورة أل-درأج-ات تسض-ت-ع-د ولي-ة ت-ل-مسض-ان أ÷زأئر ،أŸغرب ،تونسس وليبيا باŸركب ألرياضضي ألعقيد
لسضتقبال  120درأج من  12دولة ألذين سضيشضاركون ‘ دورة لطفي .ولهذأ أجتمع وأ‹ ألولية علي بن يعيشسÃ ،قر
أ÷زأئر للدرأجات وألتي سضتجرى .صضبيحة يوم ألربعاء ،ألولية ،مع أعضضاء من ألفديرألية أ÷زأئرية لكرة ألقدم،
على ألسضاعة ألعاشضرة صضباحا بوسضط مدينة تلمسضان.
حيث أعطى أŸسضؤوول أألول للولية كل ألتسضهيÓت إل‚اح
من جانب أخر ،سضتكون مدينة تلمسضان على موعد مع هذه ألدورة ألكروية ألدولية.
ألدورة ألرياضضية إل–اد شضمال إأفريقيا لكرة ألقدم لفئة
أق -ل م -ن  15سض-ن-ة ،ب-دأي-ة م-ن ن-ه-اي-ة أألسض-ب-وعÃ ،شض-اركة

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

كازو:Ê

نسسعى للفوز على إ .إلبليدة للبقاء ‘ إلسسباق على إللّقب
أإكد مدرب مولودية إ÷زإئر ،إلفرنسصي برنارد كازو ،Êأإنه من إلضصروري إلفوز على إ–اد إلبليدة
لوŸبي ( 17 :00سصا)،
للبقاء ‘ إلسصباق نحو لقب إلبطولة ،وذلك ‘ لقاء يوم إ÷معة Ãلعب  5جويلية إ أ
لو« ¤موبيليسس» لكرة إلقدم .صصرح كازو Êقائ:Ó
◊سصاب إ÷ولة إلـ  24من إلرإبطة إÎÙفة إ أ
«لقاء إ–اد إلبليدة سصيكون هاما بالنسصبة إلينا للمحافظة على كامل حظوظنا من أإجل إلصصرإع نحو
إللقب .علينا فرضس طريقة لعبنا ضصد متذيل إلÎتيب للفوز Ãيدإننا».
نبه ألتقني ألفرنسضي من عدم سضهولة أŸهمة« :نحن
ندخل جميع مبارياتنا دوما بنية –قيق ألنتصضار ،لكن
هذأ ليسس باألمر أله ،Úحيث نوأجه فرقا عنيدة ترغب ‘
أإلطاحة بنا ولذأ تخلق لنا عدة مشضاكل فوق أŸيدأن».
‘ إأطار ألسضتعدأد Ÿوأجهة أبناء «مدينة ألورود» وباقي
أŸشضوأر ،خاضس زمÓء أŸدأفع عبد ألرحمن حشضود
مقابلة ودية ضضد رأئد ألقبة ،ظهÒة أألحدÃ ،لعب ﬁمد
بن حدأد بالقبة ،حيث فاز «ألعميد» بنتيجة ( ،)2-3بفضضل
ثنائية درأرجة وهدف ألعربي شضريف ضضد مرماه ،بينما
سضجل ثنائية ألرأئد نوري أوزناجي ‘ لقاء توقف ‘
أل -دق -ي-ق-ة ألـ  ،70بسض -بب سض -وء أل -ت -ن -ظ -ي -م ودخ-ول أنصض-ار
أŸولودية ألرضضية أŸيدأن.
قال كازو Êبخصضوصس هذه أÿرجة ألتحضضÒية« :أخÎنا
أللعب ضضد رأئد ألقبة Ãلعبه ،للبقاء ‘ وتÒة أŸنافسضة
وألتحضض Òلباقي أŸشضوأر .أشضكر ألفريق أŸنافسس على
أŸردود أل -ط -يب أل -ذي ق -دم -ه ف -وق أŸي -دأن وأ“ن-ى ل-ه
أل -ت -وف -ي -ق لضض -م -ان ب-ق-ائ-ه ‘ أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة .أشض-رك-ن-ا
تشض -ك-ي-ل-ت ÚخÓ-ل ه-ذه أŸوأج-ه-ة ألن-ن-ا ب-ح-اج-ة ÷م-ي-ع
ألÓعب ‘ Úنهاية أŸوسضم ألذي تك Ìفيه أŸقابÓت».
وصضف كازو ÊأÛموعة ألثانية ألتي وقعت فيها مولودية
أ÷زأئر ضضمن دور أÛموعات من منافسضة رأبطة
أبطال إأفريقيا بالقوية وألتي تضضم وفاق سضطيف ،ألدفاع
أ÷ديدي أŸغربي وتي بي مازÁبي ألكونغو‹« :ألقرعة
وضضعتنا ‘ ›موعة جد قوية ونحن مطالبون بتقدË
مباريات كبÒة للتأاهل إأ ¤ربع ألنهائي ضضد فرق “تلك
مسضتوى رفيع مثل تي بي مازÁبي ووفاق سضطيف ألذي
Áتلك خÈة وأسضعة ‘ هذه أŸنافسضة ألتي تّوج بها سضنة
 .2014توأجدنا رفقة نادي Úمن شضمال إأفريقيا يسضمح لنا
ب -ت-ف-ادي ألسض-ف-ري-ات أل-ط-وي-ل-ة وأل-ل-عب ‘ ظ-روف حسض-ن-ة
مقارنة بإافريقيا ألعميقة ،لكن أألهم هو أللعب جيدأ للفوز
باللقاءأت».
من جانبه ،كشضف حشضود أنه ‘ حال ألتفوق على أ–اد
ألبليدة وشضبيبة ألقبائل ،فإان أŸولودية سضتكون قريبة من
إأحرأز لقب ألبطولة« :تنتظرنا مقابلة معقدة للغاية أمام
أ–اد ألبليدة ،سضيما بعد فوزه على أ–اد أ◊رأشس ألذي
أعطاه أألمل ‘ ألبقاء ‘ قسضم ألنخبة وهو ما سضيحفزه

لتقد Ëكل ما لديه ضضدنا .نحن ›Èون على –قيق
ألفوز Ÿوأصضلة سضلسضلة ألنتصضارأت وحتى نبقى ‘ سضباق
ألتتويج بالبطولة ألنه ‘ حال فوزنا على ألبليدة وشس.
ألقبائل ،سضنقوم بخطوة كبÒة نحو –قيق أللقب .نحن
عازمون على ألذهاب إأ ¤أبعد نقطة ‘ ألبطولة وألكأاسس
وكأاسس إأفريقيا».
–تل مولودية أ÷زأئر ألصضف ألرأبع ‘ جدول ترتيب
ألرأبطة أÎÙفة أألو« ¤موبيليسس» برصضيد  37نقطة و
بفارق ثما Êنقاط عن أŸتصضدر شضباب قسضنطينة ،عقب
مرور  23جولة ،مع مقابلة متأاخرة ضضد شضبيبة ألقبائل،
“ت بر›تها يوم  3أفريل Ãلعب تيزي وزو ( 17 :00سضا).
كما أسضفرت قرعة ألدور نصضف ألنهائي من كأاسس أ÷زأئر
لكرة ألقدم ،ألتي أجريت ،عشضية أألحد ،عن تنقل ألتشضكيلة
ألعاصضمية Ÿوأجهة نظÒتها ألقبائلية ،يوم  13أو 14
أفريل.

نبيل ›اهد ( مدرب رإئد إلقبة):

«حان إلوقت للعودة بفوز من خارج إلديار»
أإكد مدرب رإئد إلقبة نبيل ›اهد أإنه قد حان إلوقت لفريقه لكي يحقق أإول إنتصصار له خارج
إلديار هذإ إŸوسصم لÓقÎإب من ضصمان إلبقاء ،وذلك Ãناسصبة إلتنقل Ÿوإجهة متذيل إلÎتيب شصباب
باتنة ،يوم إلسصبت إلقادمÃ ،لعب أإول نوفم 1954 Èبباتنة ( 16 :00سصا) ،برسصم إ÷ولة إلـ  24من
بطولة إلرإبطة إÎÙفة إلثانية «موبيليسس» لكرة إلقدم.
صضرح ›اهد قائ« :Óركزنا كل –ضضÒأتنا –سضبا
لسضفريتنا ألصضعبة Ÿوأجهة شضباب باتنة ألذي سضيلعب
أمامنا آأخر أورأقه بهدف ضضمان ألبقاء .سضنحاول ألعودة
بنتيجة إأيجابية ،سضيما وأننا نقدم نسضوجا كروية جميلة
خارج ألديار ،لكن دون إأحرأز ألنقاط .إأذأ كان حكم أللقاء
ﬁاي-دأ وأل-ظ-روف ع-ادي-ة ،ل-دي-ن-ا ح-ظ-وظ-ا وفÒة ل-ل-ف-وز
باللقاء» .أضضاف أŸدرب ألقباوي« :فريقي بحاجة ÷لب
فوز من خارج ميدأنه كثمرة للجدية ‘ ألعمل وألتحسضن
‘ أŸسضتوى و نتمنى أن نحقق ذلك ‘ باتنة».
و ضضمن –ضضÒأتهم لسضفرية باتنة خاضس زمÓء أ◊ارسس
شضويح مقابلة ودية ظهÒة أألحد أمام مولودية أ÷زأئر
Ãلعب ﬁمد بن حدأد بالقبة ،أنهزموأ فيها بنتيجة (-3
 ‘ ،)2لقاء توقف ‘ ألدقيقة ألـ  ،70بسضبب سضوء ألتنظيم
ودخول أنصضار أŸولودية ألرضضية أŸيدأن.
قال نبيل ›اهد ‘ هذأ ألصضدد« :بر›نا هذأ أللقاء ‘
فÎة توقف ألبطولة لتكملة ألتحضضÒأت ألتي رفعنا فيها
من وتÒة ألعمل بوأقع حصضت Úتدريبيت Úيوميا .أŸقابلة
ضضد أŸولودية سضمحت لÓعبينا بتقييم مسضتوأهم ألفني
وألبد.Ê
‘ ألشضوط أألول كنا حاضضرين جيدأ فوق أŸيدأن و“كنا
من ألتعديل على مرت.Ú
تلقينا ثÓثة أهدأف بطريقة سضاذجة بسضبب أخطاء فردية.
كنا جيدين ‘ ألتنشضيط ألهجومي حيث سضجلنا هدفÚ
ب -وأسض -ط -ة أıضض -رم أوزن-اج-ي وك-ان ب-إام-ك-ان-ن-ا ،إأضض-اف-ة
أهدأف أخرى».
‘ رده عن من ينتقده بالعتماد على ألطريقة ألدفاعية
خارج ألديار حيث أكتفى «ألرأئد» بثÓثة تعادلت فقط
دون أي فوز ،قال أŸدرب ألسضابق ÷معية وهرأن« :لن
أغ Òم -ن أسضÎأت-ي-ج-ي-ت-ي ضض-د شض-ب-اب ب-ات-ن-ة ،أل-ع-دي-د م-ن
يقولون أن ›اهد يعتمد على طريقة دفاعية ‘ تنقÓتنا
وه -ذأ خ -ط -أا ،ألن -ن -ي دوم -ا م -ا أوظ-ف أرب-ع-ة م-ه-اج-م،Ú
ك -أاوح -دة ،ع-م-رأن ،ح-ق-ي-ق-ة وآأيت ع-ل-ي .أح-اول تصض-ح-ي-ح

ألنقائصس على أŸسضتوى ألدفاعي ألننا دأئما ما نتلقى
أهدأفا بطريقة سضهلة ،بعكسس ألشضق ألهجومي ألذي يوجد
بصضحة جيدة حيث سضجلنا ألعديد من أألهدأف و“كنا
من ألفوز بجميع أللقاءأت بعقر ديارنا و بطريقة نزيهة
عكسس بعضس أألندية».
من جانبه ،أكد قائد رأئد ألقبة حسض ÚمÎف ،أنه ورفاقه
جاهزون إلحرأز نتيجة إأيجابية لدى تنقلهم للتباري مع
شضباب باتنة« :حققنا أنتصضارأت مهمة للغاية ‘ أآلونة
أألخÒة ،ما سضمح لنا بالتنفسس قلي ‘ Óجدول ألÎتيب.
نحن نسضتعد بجدية Ÿوأجهة باتنة ،أين سضنحاول ألعودة
بنقطة وأحدة على أألقل .أŸأامورية لن تكون سضهلة أمام
فريق يتذيل جدول ألÎتيب ⁄ .نخرج كلية من منطقة
أÿط ،لكننا وأعون باŸسضؤوولية وسضنقدم كل ما لدينا ‘
باقي أŸشضوأر».
يحتل رأئد ألقبة أŸركز أ◊ادي عشضر برصضيد  26نقطة،
بفارق أربع نقاط عن أول أŸهددين بالسضقوط شضباب عÚ
ألفكرون وغا‹ معسضكر ( 22ن) ،بعد تعاقب  23جولة من
بطولة ألرأبطة أÎÙفة ألثانية «موبيليسس».

الثÓثاء  ٢٧مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩رجب  ١٤٣٩هـ

يومي ـأت إأسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس Ãسشجد البشش Òاإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

هام جدا

حينما نÓحظ اإ’عوجاج ‘ ال ّسشلوك وعدم
الشّش-ع-ور ب-اŸسش-ؤوول-ي-ة والÓّ-م-ب-ا’ة ‘ إاع-ط-اء
ا◊ق- -وق وأاداء ال -واج -ب -ات ،وال -ت -ع -دي ع -ل -ى
ا◊رم -ان وان -تشش -ار السش-رق-ة واÿي-ان-ة وع-دم
أاداء اأ’مانة ،وانتششار الغشس والرششوة وأاكل
ال -رب-ا وال-ك-ث Òم-ن ال-ف-واحشس ال-ظ-اه-ر م-ن-ه-ا
وال -ب-اط-ن .ول-ق-د ي-تسش-اءل ا’نسش-ان ع-ن سش-بب
انتششار هذه اŸعاصشي والتجاوزات مع أاّننا
أاّمة دينها اإ’سشÓم؟ أاين الوازع فينا؟ وأاين
ح -ق -ي-ق-ة إاسشÓ-م-ن-ا؟ وŸاذا ’ نشش-ع-ر ب-الّ-ذنب
ونحن نرتكب هذه اأ’ششياء بÈودة دم؟
وÁك -ن -ن -ا ا’ج -اب -ة ع-ل-ى ه-ذا الّ-ت-سش-اؤول أاّن
اأ’سشباب ‘ ذلك تعود إا ¤انعدام ال ّضشم،Ò
وموت القلب واÿوف من الله تعا ،¤ذلك أانّ
ال ّضشم Òهو الذي يوقظ ‘ ا’نسشان الشّشعور
بالذنب وضشرورة الوقوف عند حدود النّفسس،
وع- -دم ال- -ت- -ج- -اوز وا’ع- -ت- -داء ع -ل -ى ح -ق -وق
اآ’خرين .إانّ ال ّضشم Òهو تلك القّوة اÿفّية ‘
أاع -م -اق ا’نسش -ان ،وال-ت-ي ت-ه-دي-ه إا ¤ال-واجب
فتجذبه إا ¤ا Òÿوتدفعه عن الششر ،إاّنها
ال -ق ّ-وة ال -ت -ي –ك -م ل -ه ب-الّ-راح-ة وال ّسش-رور أاو
–كم عليه بالقلق واأ’.⁄
إاّن ال ّضشم Òهو عماد اأ’خÓق وركيزتها،
وإاذا اسشتمع ا’نسشان إا ¤ندائه فإاّنه يسشتغني
ع- -ن ال ّشش -رط -ي وال ّ-رق -يب ،ف -ي -حسس ا’نسش -ان
با◊سشن والقبح وا Òÿوالششر من حناياه،
فعن النواسس بن سشمعان  -رضشي الله عنه -
قال :قال رسشول الله ـ صشلّى اللّـه عليه وسشلّم ـ
«الّ Èحسشن اÿلق واإ’ثم ما حاك ‘ نفسشك
وكرهت أان يطلع عليه النّاسس» (رواه مسشلم).
وهذا ال ّضشم Òيوّلده اإ’Áان الذي يعطيه
ا◊رارة والقّوة ،إاّنها العقيدة ‘ الله أاو’،
والعقيدة ‘ ا◊سشاب ثانيا هي التي Œعل
الضشم ‘ Òا◊ياة أابدا.
إاّن اŸؤومن ذو ال ّضشم Òا◊ي هو الذي يعمل
العمل ،ويعتقد أان الله معه حيث كان‘ ،
ال ّسش -ف -ر وا◊ضش -ر و‘ اÿل -وة وا÷ل -وة ي-ق-ول

تعاَ{ :¤أاَلْم َتَر َأاsن الsلَه َيْعَلُم َما ِفي ال sسشَماَواِت
جَوى َثََÓثٍة ِإا’s
َوَما ِفي اْأ’َْرضِس َما َيُكوُن ِمن sن ْ
ُهَو َراِبُعُهْم َوَ’ َخْم َسشٍة ِإاُ ’sهَو سَشاِدسُشُهْم َوَ’
ك َوَ’ َأاْكَثَر ِإاُ ’sهَو َمَعُهْم َأاْيَن َما
َأاْدَنى مِن َذلِ َ
ِ
ِ
ِ
َكاُنوا ُثsم ُيَنuبُئُهم ِبَما َعمُلوا َيْوَم اْلقَياَمة ِإاsن الsلهَ
ِبُكuل شَشْيءٍ َعِليٌم} (سشورة اÛادلة).
فضشم ÒاŸسشلم ا◊ي الذي يعتقد أان الله
ي -ع -ل -م ا÷ه -ر والسش -ر وم -ا ت -خ -ف -ي ال ّصش-دور،
يراقب الله ‘ عمله و’ Áكنه أان يخدع فيه،
ك -ي -ف ’ وه -و ي -ق -رأا ق -ول -ه ت -ع-اَ{ :¤وَأاسِشtروا

سشÓمة اÛتمع من األحقاد قاعدة
لتماسشكه من التصشّدعات

اإ’سش Ó-م دي -ن ي -ق -وم ع -ل-ى ا◊ب وال-ود
و“اسشك اأ’فراد وا÷ماعات فيه ،ويرّبى
أاتباعه على ا◊ب والتعارف ،ونبذ البغضس
وال-ت-ن-اك-ر ،وي-ورث اأ’ج-ي-ال ال-تضش-ام-ن مع
بعضشها البعضس ،فيدعو الÓحق للسشابق
ك -م -ا ق -ال ت -ع -اَ{ :¤واsل ِ-ذي َ-ن َج -اُءوا مِ -ن
َبْعدِهِْم َيُقولُوَن َرsبَنا اْغِفْر لََنا َوإ’ِْخَواِنَنا
جَ-عْ-ل ِف-ي
اsل ِ-ذي َ-ن سَشَ-بُ -ق-وَن-ا ِب-ا ِإ’َْÁاِن َوَ’ َتْ -
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ُقُلوِبَنا ِغu Óvلsلِذينَ آاَمُنوا َرsبَنا ِإاsن َ ُ ٌ
sرِحيٌم} (سشورة ا◊ششر) .ومن أاجل –قيق
هذه اأ’هداف أامر باآ’تي:
 - ١إاصشÓ- - - - - -ح ذات ال - - - - -ب :Úذلك أاّن
Óهتزاز ‘
العÓقات ب Úالّناسس تتعّرضس ل إ
أاحيان كثÒة ،وحتى ’ تطول ا÷فوة ‘
القلوب أامر بأان يصشلح الناسس فيما بينهم
و’ يÎكوا فرصشة للشّشيطان لينزغ بينهم،
واعت Èأاّن إاصشÓح ذات الب Úأافضشل من
درجة ال ّصشيام وال ّصشÓة وال ّصشدقة ،فقال
صش- -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م« :أا’ أاخÈك -م
ب- -أافضش- -ل م- -ن درج- -ة ال ّصش- -ي- -ام وال ّصشÓ- -ة
وال ّصش -دق-ة؟» ،ق-ال-وا :ب-ل-ى ،ق-ال« :إاصشÓ-ح
ذات ال - -ب ،Úف - -إاّن فسش- -اد ذات ال- -ب Úه- -و
ا◊القة ’ أاقول –لق الشّشعر ،ولكن –لق
الدين».
 - ٢نهى عن الّتقاطع والهجران :أ’نّ
هذا يؤوّدي إا ¤تفّكك اÛتمع والقضشاء
ع-ل-ى ب-ن-ي-ت-ه الّ-ت-ح-ت-ي-ة ،ف-ن-ه-ى أان تسش-ت-م-ر
القطيعة أاك Ìمن ثÓثة أايام فقال صشلى
الله عليه وسشلم ’« :تقاطعوا و’ تدابروا
و’ تباغضشوا و’ –اسشدوا وكونوا عباد
الله إاخوانا و’ يحل Ÿسشلم أان يهجر أاخاه
فوق ثÓث».
و‘ رواية للÎمذي ’« :يحق Ÿؤومن أان

يهجر مؤومنا فوق ثÓث
فإان مّرت به ثÓث،
فليلقه فليسشلّم عليه،
ف -إان رّد ع -ل -ي-ه ال ّسشÓ-م
ف - -ق - -د اششÎك ‘ اأ’ج- -ر،
وإان  ⁄يرد عليه فقد باء باإ’ثم
وخرج اŸسشلم من الهجرة».
 - ٣نهى عن الغيبة أ’نّ الغيبة هي أاكل
للحوم الناسس بالباطل وازدراء بهم ومسشخ
لكرامتهم ،فقال تعاَ{ :¤يا َأاtيَها اsلِذيَن
آامَُنوا اجَْتِنُبوا َكِثًÒا uمَن الظusن ِإاsن َبْع َضس
ال s
ج sسش ُسشوا َوَ’ َيْغَتب sبْع ُضشُكم
ظuن ِإاْثٌم َوَ’ َت َ
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َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه} (سشورة ا◊جرات).
كما نهى عن سشوء الظن وتتّبع العورات
أ’ّن ذلك م -دع -اة ل -كشش -ف ح -ج -اب السشÎ
ع -ل -ى اŸسش -ل -م ال -ذي أاسش-دل-ه ال-ل-ه ع-ل-ي-ه،
وجعل Ÿن يسشÎه ‘ الدنيا اأ’جر الوفÒ
ي -وم ال -ق -ي-ام-ة ،أ’ن سش-وء ال-ظ-ن ب-اŸسش-ل-م
حرام وهو إاثم بحق ،قال تعاَ{ :¤يا َأاtيَها
جَتِنُبوا َكِثًÒا uمَن ال s
ظuن ِإاsن
اsلِذيَن آامَُنوا ا ْ
َبْع َضس ال s
ظuن ِإاْثٌم} (ا◊جرات)
أاما تتّبع العورات فهو من ا÷وسشسشة
ال -ت -ي ح ّ-رم -ه -ا ال -ل-ه ت-ع-ا ،¤ف-ق-الَ{ :وَ’
جs - -سشُ - -سش- -وا} ،وي- -ق- -ول ع- -ل- -ي -ه ال ّصش Ó-ة
َتَ - -
وال ّسشÓمَ« :يا َمْعشَشَر َمْن آامََن ِبِل َسشاِنهَِ ،ولَْم
،Ú
Áاُن َقلَْبُهَ ’َ :تْغَتاُبوا الُْم ْسشِلِم َ
َيْدُخلِ اإ’ِ َ
َوَ’ َت s-ت ِ -ب ْ ُ -ع -وا َع ْ-وَراِت ِ-ه ْ-مَ ،ف -إاِsن ُ-ه َم ِ-ن اsت َ-ب َ-ع
َعْوَراِتِهْم َيsتِبع اللُsه َعْوَرَتُهَ ،وَمْن َيsتِبِع اللُsه
حُه ِفي بَْيِتِه».
َعْوَرَتُه َيْف َضش ْ
فعلينا العمل جميعا على بقاء وحدة
اÛتمع ،وŒنيبه عوامل التآاكل الداخلي
أ’ن هذا أامر ششنيع حّذر منه اإ’سشÓم.

جَهُروا ِبِه ِإاsنُه َعِليٌم ِبَذاِت ال tصشُدورِ}
َقْوَلُكْم َأاِو ا ْ
(سشورة اŸلك).
وي -ق -ول ع -ل-ي-ه ال ّصشÓ-ة وال ّسشÓ-م ف-ي-م-ا رواه
الÎمذي عن معاذ بن جبل قال :قال صشلى
الله عليه وسشلم« :اّتق الّلـه حيثما كنت» .وهذه
الّتقوى هي التي Œعل ال ّضشم Òيعتقد أاّنه
ي به يوم القيامة،
ﬁاسشب عن عمله و›ز ُ
وأاّنه سشيقف ب Úيدي رّب العا ÚŸفيسشأاله عن
م -ث -ق -ال ذّرة ،ف -ك -ل شش -يء مسش ّ-ج -ل ب-واسش-ط-ة
ا◊ف -ظ -ة ال -ك -رام ال-ك-ات-ب Úك-م-ا ق-ال ت-ع-ا:¤

{َوِإاsن َع َ-ل ْ-ي ُ -ك ْ-م َل َ-ح -اِف ِ-ظ Ú-
كِ َ-رام -اً َك -اِتِ -بَ Ú-يْ-عَ-لُ-م-وَن َم-ا
َتْفَعُلونَ} (سشورة ا’نفطار).
وي - - -ق - - -ول ك- - -ذلكَ{ :وُكsل
إاِن َسش -ا ٍن أاَْل َ-زْمَ-ن-اُه َط-ائَِ-رُه ِف-ي
خِرُج َلُه َيوَم اْلِقَياَمةِ
ُعُنِقِه َوُن ْ
ْ
كِ َ-ت -اًب -ا َي ْ-لَ -ق-اُه َم-ن ُشش-وًرا ا ْقَ-راأْ
ك َكَ -ف-ى ِبَ -نْ -ف-سِشَ -ك اْلَيْوَم
كَِ-ت-اَبَ -
َع َ-لْ-يَ -ك َح-سِش-يً-ب-ا} (سش - - - -ورة
ا’سشراء).
ولقد أاخ Èالله تعا ¤أاّن
اإ’نسشان سشيذّكر بكل أاعماله
وما كان ناسشيا ،حيث يقول
ا◊ق سش - -ب- -ح- -ان- -هَ{ :وُوضِشَع
جِ-رِمÚَ-
اْل ِ-ك َ-ت -اُب َفَ-تَ-رى اْلُ-مْ -
 Úمِsما ِفيهِ َوَيُقوُلوَن
ُمشْشِفِق َ
َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َ’
ُيَغاِدُر صَشِغًَÒة َوَ’ َكِبًَÒة ِإا’s
جُدوا َما َعِمُلوا
ح َصشاَها َوَو َ
َأا ْ
ح- -اضِشً- -را َوَ’ َيْ - -
ظِ- -لُ- -م َرtب َ -ك
َ
حًدا}
َأا َ
(سشورة الكهف).
نعم اإنّ هذا ا’Áان بالله
هو الذي يجعل ال ّضشم‘ Ò
حياة ويقظة دائمة ،فيجعل
صشاحبه يقوم بالواجب على
أاحسشن وجه ،ويسشتقيم على
اأ’مر والنهي وإاذا أاخطأا أاو ارتكب ما يغضشب
الله تعا ¤سشرعان ما يعÎف بخطئه ويطلب
الّتوبة من الله تعا ،¤مثل ذلك الغامدية -
رضشي الله عنها  -ح Úارتكبت فاحششة الّزنى
أايقظها ضشمÒها فاعÎفت وتابت إا ¤الله،
وكذلك ماعز بن مالك اأ’سشلمي.
إاّن هذه ا◊الة التي نحيا فيها اآ’ن من
ا’همال وترك الواجب وأا‰اط ا◊ق ،مرّده
جع ‘
إا ¤غياب ال ّضشم ÒاŸراقب الذي يشش ّ
حالة ا Òÿويؤوّنب ‘ حالة الشّشر.

العدد
١٧٦٠٣

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

هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

ال ّضشم Òقّوة خفّية Œذب إا ¤ا Òÿوتكف عن الشّشر
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حظك من أسشمأء ألله أ◊سشنى
ا◊ق
من أاسشماء الله ا◊سشنى اسشمه تعا:¤
ا◊ق ،ول - -ق - -د ورد ‘ ق - -ول - -ه ت - -ع- -ا:¤
{فتعا ¤الله اŸلك ا◊ق} ،ومعناه:
هو اÿالق اŸدّبر الفّعال Ÿا يششاء،
اŸسشتحق العبادة ،الثابت الذي ’ يزول ،اŸتحّقق وجوده
أاز’ وأابدا ،واجب الوجود بذاته ،و’ وجود إا’ به.
ومن ثمرات ا’Áان بهذا ا’سشم أانّ اŸسشلم يعتقد أاّن الله
هو ا◊ق اŸب ’ ،Úششك و’ ريب ‘ وجوده ،وأانّ اŸسشلم
يأامر با◊ق ويبيّنه للّناسس و’ يسشتحي من بيانه ،وعليه أان
يعرضس عن الباطل ،و’ يحب عليه أان يرضشى به مهما تطّلب
اأ’مر ذلك.

جوأبك

عّمـ ـ ـأ
يششغل ـك

خ Òألهدى

إاّن ا◊سشنات يذه Íالسشيّئات

عن عبد الله بن مسشعود  -رضشي الله عنه  -أان رج Óأاصشاب من
إامرأاة قبلة فأاتى النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ فذكر ذلك له قال :فنزلت:
{َوَأاقِم ِال sصشََÓة َ
ك
ح َسشَناِت ُيْذهِْبَن ال sسشuيَئاِت َذلِ َ
طَرَفِي الsنَهاِر َوُزَلًفا uمَن الsلْيِل إاِsن اْل َ
ِذْكَرى لِلsذاِكرِيَن} (هود) ،فقال :فقال الرجل :أا‹َ هذه يا رسشول الله؟
قالŸ« :ن عمل بها من أاّمتي» (رواه البخاري ومسشلم).

أقوأل مأثورة

قال الغزا‹ :وكما أاّن تكرار ليلة ’ يحسس
تأاثÒه ‘ فقه النفسس بل يظهر فقه النفسس ششيئا
فششيئا على التدريج مثل ‰و البدن وارتفاع
ال -ق -ام -ة ،ف -ك -ذلك ال ّ-ط -اع-ة ال-واح-دة ’ ي-حسس
تأاثÒها ‘ تزكية النفسس وتطهÒها ‘ ا◊ال،
ولكن ’ ينبغي أان يسشتهان بقليل ال ّ
طاعة.

من أعÓم أ÷زأئر

❊ سس :أانا ششاب كثÒا ما يخرج منّي البول وأاجد
صشعوبة ‘ التحكم فيه ،فكيف أافعل مع الصشÓة
وقراءة القرآان؟
❊❊ ج :خروج البول من غّ– Òكم يسشّمى ‘
الفقه بال ّسشلسس ،وال ّسشلسس يعت Èمرضشا واŸصشاب
به يتوضّشأا منه عند حضشور كل صشÓة ،وإان خرج
أاثناء الوضشوء أاو ‘ ال ّصشÓة فالوضشوء وال ّصشÓة
صشحيح ،Úو’ حرج عليه أ’ّنه مريضس .والله أاعلم.

الششريف التلمسشاÊ

هو ﬁمد بن أاحمد بن علي بن يحيى الششريف ا’دريسشي ،اششتهر بالتلمسشا Êنسشبة إا ¤قرية من
تلمسشان الواقعة ‘ الغرب ا÷زائري ،يعد هذا العا ⁄من فحول العلماء وأاعÓم ال ّصشÓح والتقوى ،ومثا’
حّيا جلّيا للحركة الفكرية والعلمية اŸزدهرة ‘ عصشره ،فهو إامام ‘ الّتفسش ،Òعا ⁄بقراءاته ورواياته
وفنون علومه من بيان وأاحكام وناسشخ ومنسشوخ ،فقد ف ّسشر القرآان خمسشا وعششرين سشنة بحضشرة أاكابر
اŸلوك والعلماء وال ّصشلحاء وصشدور الطلبة ،قال الششيخ ا’براهيمي ⁄ :ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا
الوطن أاّن عاŸا ختم تفسش Òالقرآان كّله درسشا إا’ ما جاء فيه عن الششريف التلمسشا.Ê
وهو ّﬁدث بارع ‘ علوم ا◊ديث :متنه وسشنده ،صشحيحه وسشقيمه كث Òالدفاع عن السشنة ،كما أاّنه
إامام ‘ أاصشول الدين ،أالّف كتابا ‘ القضشاء والقدر ،كما أاّنه خب Òبعلوم العربية وآادابها وقواعدها ،واسشع
ا’حاطة بأاخبار الناسس ومذاهبهم ،وأايام العرب وسشÒها وحروبها.
تدّرج أابو عبد الله الششريف ‘ –صشيله Ÿدارك اŸعرفة بششتى الوسشائل والطرق برغبة ملحّة ،فتجول ‘ أانحاء اŸغرب
ا’سشÓمي فأاخذ من علماء تلمسشان ثم علماء فاسس وتونسس بصش Èعريضس واجتهاد دؤووب وهّمة عالية.
له مؤوّلفات عديدة أاهّمها :كتاب مفتاح الوصشول إا ¤بناء الفروع على اأ’صشول ،وله مثارات الغلط ‘ اأ’دلة ،وششرح ا÷ٌمل
للخو‚ي وله كتاب ‘ القضشاء والقدر ،كتاب ‘ اŸعارضشات أاو اŸعاطاة.
تو‘ رحمه الله بتلمسشان ‘ ذي ا◊جة سشنة  ٧٧١هـ.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الثÓثاء  ٢٧مارسس  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٩رجب  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٦٠٣ :

koutoufcom@gmail.com

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

‘

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

أاك Ìا أ
’شش- - -ي - -اء أاه - -م - -ي - -ة ‘
ا◊ياة هو التوقف عن قول :أانا
أا“نى ،واسشتبدالها بقول :أانا سشأافعل.

الثور

إاذا آاŸك ك -لم ال -ن -اسس ف -ل
تؤو ⁄نفسشك بكÌة التفك،Ò
ث- -ق ب- -ربك ط- -اŸا ه- -م بشش- -ر م- -ث- -لك
ف -ل -يسس ل -دي-ه-م سش-وى أالسش-ن-ت-ه-م و’
Áلكون نفًعا و’ ضشًرا.

ا÷وزاء

ا÷زائر عربية أابيضس وأاخضشر معروف Úاعلمنا
عليها ‚مة وهلل منورة رفدوه الششجعان
أاصشلها أامازيغية وا’سشلم نور اعتقادنا
احفظها يا ربي وصشنها من كيد الطغيان
–يا ا÷زائر كافة رجال ونسشوان.
نطلبو ربنا بالنصشر لششعبنا و–يا بلدنا بجاه العدنان

أأخبار

اأ’لفاظ :
هي الثياب التي ترتديها أافكارك ...
فـاح -رصس ..أان ’ َت -ظ -ه -ر أاف -ك -ارك ‘ ث -ي-اب
عارية.

مثÒة

أا‚بت وهي ‘ الق.. È
العلم يفك لغز ا◊كاية

‘ ع- - -ام  ” ،2010ال -ع -ث -ور ع -ل -ى قÈ
يضشم رفاة امرأاة وجنينها قرب مدينة
ب-ول-ون-ي-ا ‘ إاي-ط-ال-ي-ا ،ي-ع-ود تاريخه إا¤
ال- -ق- -رن Úالسش -اب -ع وال -ث -ام -ن اŸي -لدي.
وم- -ن- -ذ ذلك ا◊ Úي- -ح- -اول ال- -ع- -ل -م -اء
’جابة عن كيفية خروج ا÷ن Úمن
ا إ
رحم أامه اŸيتة بدون ﬂاضس..
كشش- -فت دراسش- -ة ح- -دي- -ث -ة ُن -شِش -رت
م - - - - - - -ؤوخ - - - - - - -را ‘ ›ل- - - - - - -ة «وورل- - - - - - -د
ن -ورج -ي -ورج-ري» وأاع-ده-ا ب-اح-ث-ون ‘
ج-ام-ع-ت-ي فÒارا وب-ول-ون-ي-ا ‘ إاي-ط-ال-يا،
أان- -ه ب- -ن- -اء ع -ل -ى ط -ول ع -ظ -م ال -ف -خ -ذ
العلوي ،كان عمر ا÷ن Úيقدر بحوا‹
 38أاسشبوعا..
أاوضش- -حت ال -دراسش -ة أان رأاسس ا÷نÚ
ك- - -انت أاسش - -ف - -ل Œوي - -ف ا◊وضس‡ ،ا
ي - -ع - -ن - -ي أان - -ه ك - -ان ي - -أاخ - -ذ وضش - -ع- -ي- -ة
ا’سشتعداد للو’دة ،أاو أان و’دته قد
“ت فعليا بششكل جزئي بعد دفن أامه
ب- -وقت وج- -ي- -ز ،وف- -ق م -ا ذك -رت ›ل -ة
«فوربسس» ،السشبت..
ورب -ط ال -ع-ل-م-اء ب Úع-م-ل-ي-ة أاج-ريت
لم ‘ رأاسشها أاسشفرت عن وفاتها وبÚ
ل أ
و’دة جنينها ‘ الق ،Èإاذ أانه ‘ حالة
وف -اة ام-رأاة ح-ام-ل ،ف-إان ال-غ-ازات ال-ت-ي
تÎاك - -م ‘ ا÷سش - -م خ - -لل ال- -ت- -ح- -ل- -ل
الطبيعي تدفع ا÷ن Úبقوة إا ¤خارج
الرحم..
وت -ع -د ه -ذه م -ن ا◊ا’ت ال -ن -ادرة ‘
’دب -ي -ات ال -ط-ب-ي-ة اŸع-اصش-رة ،ب-ل و⁄
ا أ
يسش- -ب- -ق أان ظ- -ه -رت ‘ ت -اري -خ السش -ج -ل
’م-ر ال-ذي ’
ال -ب -ي -ول -وج -ي ا◊ي -وي ،ا أ
ي-زال ي-ح Òال-ع-ل-م-اء ،ال-ذي-ن ي-ط-ل-قون
ع- -ل -ى ه -ذا ال -ن -وع م -ن ال -و’دة «و’دة
التابوت»..

حكم وأامثال

^ شش - - - -يء ‘ جسش - - - -مك إاذا
ق -رأات -ه ب -ال -ع -كسس ي-ع-ط-ي-ن-ا
رسشم قبيلة عربية؟
حل العدد السشابق
’برة
^ثقب ا إ

º°ùàHG

^ رج- -ل م- -اتت زوج -ت -ه
و ⁄يسش - -ت- -ط- -ع أان ي- -ب- -ك- -ي
حكم وأامثال
ع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ن شش -دة ال -ف -رح..
ولكنه حاول أان يتظاهر بالبكاء و⁄
^ إاذا  ⁄تكن تتمنى
’ح- -د ف -أاع -ل -م يفلح ..إاتصشل بصشديقه وطلب منه أان يقدم له
ا Òÿأ
’نه  ⁄يسشتطع
أان ا Òÿل- -ن ي- -أات -يك حيلة ما كي ’ يلومه الناسس أ
َ
أان يذرف دمعة واحدة  ..فرد عليه :تخيل
أابدًا.
ي-ا صش-دي-ق-ي أان-ه-ا ع-ادت إا ¤ا◊ي-اة ..وم-نذ
ذلك ال- -ي- -وم وه- -و ي- -ب- -ك -ي إا ¤غ -اي -ة ه -ذه
^ اّ ÿسش- - -ارة؛ ِه- - -ي أان
اللّحظة.
جنة ثَمانِية أاَبواّب و’
لل َ
َندّخل مِن أاِحدَها.
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ششغل
عقلـك

حوار ’ ينتهي

لنثى
قال الذكر ل أ
أا’ ت- - - -لح - - -ظ Úأاّن
الكون ذكر؟ فقالت:
ب - - -ل- - -ى ’ح- - -ظت أاّن
الكينونة أانثى..
ق- - -ال ل - -ه - -ا :أا⁄
ت - -درك- -ي أاّن الّ- -ن- -ور
ذكٌر؟ بلى أادركت أانّ
الششمسس أانثى..
ق -ال ل-ه-ا :أاول-يسس
ال -ك -رم ذك-رًا؟ ق-الت
ل -ه :ن-ع-م وال-ك-رام-ة
أانثى..
ق- - -ال ل- - -ه- - -ا :أا’
ي -ع -ج -بك أاّن الشش-ع-ر
ذكٌ- -ر؟ ف- -ق- -الت ل- -ه:
ن اŸششاعر أانثى..
وأاعجبني أاك Ìأا ّ
ن العلم ذكر؟ قالت له :إاّنني أاعلم
قال لها :هل تعلم Úأا ّ
ن اŸعرفة أانثى..
أا ّ
فأاخذ نفسشا عميقا وهو مغمضٌس عينيه ،ثمّ عاد ونظر
إال -ي -ه-ا بصش-مت ل-ل-ح-ظ-ات ...وب-ع-د ذلك ق-ال :ل-ه-ا سش-م-عت
أاح- -ده- -م ي- -ق -ول أاّن اÿي -ان -ة أان -ث -ى .ف -ق -الت ل -ه ورأايت
ن الغدر ذكٌر..
أاحدهم يكتب أا ّ
قال لها :ولكنهم يقولون أان اÿديعة أانثى .فقالت له:
بل ه ّ
ن الكذب ذكٌر.
ن يقلن أا ّ
 .قال لها :هناك من أاكّد ‹ أان ا◊ماقة أانثى .فقالت
ن الغباء ذكٌر..
له :وهناك من أاثبت ‹ أا ّ

« ل -ق -د خ -ل -ق -ن -ا ا إ
’نسش -ان ‘
ك -ب -د» أاح -ي -انً-ا ي-جب أان ت-ع-ا Êل-ك-ي
تسش -ت -م -ر ‘ ال -ت -ق-دم– ’ ،زن حÚ
تضشيق ‘ هذه ا◊ياة إانها ›رد دار
عبور ،حياتك  ⁄تأات بعد.

السسرطان

لكي يحÎمك ا◊اضشرون
 ...احÎم ال- - -غ- - -ائ- - -ب- - -ون ...
ثقافة ’ يفهمها اŸنافقون.

اأ’سسد

مفاتيح حاجاتك كلها بيد
الله سشبحانه وحده ،فإان أانت
أاحسش- -نَت ا إ
’ق- -ب- -ال ع- -ل -ي -ه ،وا أ
’دب
م- - -ع - -ه ،يسش - -ره - -ا لك م - -ن ح - -يث ’
–تسشب ..ث -ق وامضس م -ت-أال-قً-ا بسش-م
الله.
^ ه- -ل ت -ع -ل -م أان ال -ك -ت -ك -وت
ي -ق -وم ب -ال -ب -حث ع -ن أاضش -ع-ف
مكان بالبيضشة ليقوم بكسشرها
واÿروج م - -ن- -ه- -ا إا ¤ا◊ي- -اة،
وذلك ي - -ن- -ب- -ع م- -ن غ- -ري- -زت- -ه
الداخلية؟
^ هل تعلم أانه إاذا Ÿسس
’نسش - - -ان
الصش- - - -رصش - - -ور ا إ
سش- - - -ارع إاﬂ ¤ب- - - -ئ- - - -ه
ل- -ي- -ق- -وم ب -ت -ن -ظ -ي -ف
نفسشه؟

العذراء

اŸواق- - -ف ه - -ي خ - -ري - -ف
ال- -ع -لق -ات ي -تسش -اق -ط م -ن -ه -ا
اŸزيفون كـأاوراق الششجر.

اŸيزان

رسش- -ال- -ة إا ¤ق -ل -بكِ :ث -ق
ك
بأان الله أالطف مِن أان يرا َ
حزينًا و’ يجُبرك.

العقرب

واج- -هت م- -ر Ëإاب- -ن -ة ع -م -ران
موقفا صشعباً ..ومع ذلك قال الله
لها :كلي واششربي وقري عيناً ،عشس حياتك،
و’ ت -ره -ق ن -فسشك ب -ال -ت-ف-ك Òفـال-ل-ه ع-ن-ده
حسشن التدب.Ò

القوسس
ا أ
’صش -ح-اب ح-ظ ونصش-يب
يختارهم لك الله إاما درسس أاو سشند
مدى ا◊ياة.

ا÷دي

تأاكد وثق أاّنه لن يفهمك
إا’ إاث - -ن - -ان ،أاح - -ده- -م مّ- -ر ‘
حالتك وا آ
’خر ُيحبك جدًا.

قال لها :أانا أاظن أان ا÷رÁة أانثى .فقالت له :وأانا
’ثم ذكٌر..
نا إ
أاجزم أا ّ
قال لها :أانا تعلمت أانّ البششاعة أانثى .فقالت له :وأانا
ن القبح ذكٌر
أادركت أا ّ
م أاخذ كأاسس اŸاء فششربه كله دفعة واحدة أاما
تنحنح ث ّ
م ابتسشمت ما إان رأاته
هي فخافت عند إامسشاكه بالكأاسس ،ث ّ
يششرب وعندما رآاها تبتسشم له قال لها :يبدو أاّنك ّﬁقة
فالطبيعة أانثى .فقالت له :وأانت قد أاصشبت فا÷مال
ن التضشحية أانثى .فقالت له:
ذكر .قال لها :أانا أاعÎف أا ّ
ن الصشفح ذكٌر .قال لها :ولكنّني على ثقة بأانّ
وأانا أاقّر بأا ّ
ب ذكٌر. .
الدنيا أانثى .فقالت له :وأانا على يق Úبأا ّ
ن القل َ

الدلو

تبتسشم ولك حسشنة“ ،رضس
ولك أاجر ،تصش Èولك من بعد
الصشُ Èي -سش -رُ ،ت-حسش-ن ولك ضِش-ع-ف
إاحسش-انك ،ا◊م-د ل-ل-ه ح-م-دًا ك-ثًÒا ط-ي-بً-ا
م-ب-اركً-ا ف-ي-ه ..ق-ل دوم-ا ا◊م-د ل-ل-ه ع-ل-ى
النعمة.

ا◊وت

’ تششغل بالك Ãا ليسس ‘
يدك  ..سشلم أامرك لله وإابتسشم و
أاطمئن  ..فإان أاتاك ششيء فهو حتما
لك  ..وإان  ⁄ياأتك فتأاكد أانه ’
يناسشبك  ..ثق بالله دائماً.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ ٢٧مارسش  :19٦٠اسستشسهاد العقيد «بودغن بن
ع- -ل- -ي» ل- -ط- -ف- -ي ق -ائ -د ال -ولي -ة اÿامسس -ة
ورفيقه الرائد «فراج» بسسفوح جبل بشسار.
^  ٢٧م - - -ارسش ﬁ :1941ك -م -ة ف-يشس-ي
لع-م-ال
ال -عسس -ك -ري-ة ت-دي-ن «مصس-ا‹ ا◊اج» ب-ا أ
الشساقة Ÿدة  1٦سسنة ،بتهمة اŸسساسش بأامن الدولة
الفرنسسية.

الثÓثاء  ٠9رجب  14٣9هـ الموافق لـ  ٢٧مارسش  ٢٠1٨م

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

إلفريق ڤايد صضالح يؤوكد :منبع أإسضاسضي من مبادئ إلثورة إلتحريرية وخزإن قيمها إلسضامية
لجيال جي Óبعد جيل
نتاج لعمق فكري وثقا‘ وحضساري تتوارثه ا أ

«الشس - -عب» ن - -ظ - -مت م- -دي- -ري- -ة
لع Ó-م وال -ت -وج -ي -ه
ليصس- -ال وا إ
ا إ
لركان ا÷يشش الوطني الشسعبي،
أ
أامسش الث -ن Úب -ال -ن -ادي ال -وط-ن-ي
ل - -ل- -ج- -يشش ،م- -ل- -ت- -ق- -ى Ãوضس- -وع:
““ال- -ع- -ق -ي -دة ال -عسس -ك -ري -ة ل -ث -ورة
ن -وف -م .““1954 Èوذلك ب - -غ - -رضش
إاج - -راء دراسس- -ة م- -ع- -م- -ق- -ة ح- -ول
لسس- - -اسس - -ي - -ة ل - -ل - -ث - -ورة
اŸب- - -ادئ ا أ
ال -ت -ح -ري -ري -ة اŸب-ارك-ة ،و–ل-ي-ل
لسسÎاتيجية ،وإابراز
خ-ي-ارات-ه-ا ا إ
م- - -ا Áي- - -زه- - -ا ع- - -ن غÒه- - -ا م - -ن
الثورات ‘ العا.⁄

قاعدة أاسساسسية يرتكز عليها
اŸشسروع التطويري اŸتجدد
الذي تبناه ا÷يشش

عموما ،ولتاريخ ألثورة ألتحريرية أŸظفرة
ع- -ل- -ى وج- -ه أÿصس- -وصش وف- -ق- -ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات
وت -وج -ي-ه-ات ف-خ-ام-ة أÛاه-د ألسس-ي-د رئ-يسش
أ÷م-ه-وري-ة أل-ق-ائ-د أألع-ل-ى ل-لقوأت أŸسسلحة
وزير ألدفاع ألوطني ألذي يلح باسستمرأر على
ضس -رورة إأدرأج م -ادة أل-ت-اري-خ ك-م-ادة أسس-اسس-ي-ة
ضسمن ألÈأمج ألتعليمية على مسستوى كافة
هياكل منظومتنا ألتكوينية ‘ ،سسبيل أ◊فاظ
ع -ل -ى أسس -ت -م -رأري -ة رسس -ال -ة ألشس -ه-دأء أألب-رأر
وأÛاهدين أألخيار ،ودÁومة هذه ألقيم ‘
صس-ف-وف ج-يشس-ن-ا ،وع-ل-ى ت-رسس-ي-خ-ه-ا ‘ عقول
وأذهان بل وقلوب أ÷ميع ،حتى تكون قاعدة
أسس-اسس-ي-ة ي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا أŸشس-روع أل-ت-ط-ويري
أŸت-ج-دد أŸسس-ت-م-ر وأŸتصس-اع-د أل-ذي ي-تبناه
ج -يشس -ن-اÃ ،ا ي-ف-ي وي-ك-ف-ل ألضس-طÓ-ع أ÷ي-د
Ãختلف متطلبات ألدفاع وأألمن ألوطني““.
ألفريق وبعد أن ذكر ببعضش مفاهيم ألعقيدة
ألعسسكرية ،قارن ب Úألعقيدة ألعسسكرية ألتي
أعتمدتها ألثورة ألتحريرية وتلك ألتي تبناها
ألسستعمار ألفرنسسي ،مÈزأ ألفرق ألفارق بÚ
ع -ق -ي -دة ألسس-ت-ع-م-ار أل-ه-م-ج-ي-ة ،وب Úع-ق-ي-دة
ثورتنا ألتحريرية ألنظيفة وأŸبدئية:

“ثل أاسسسش سسياسسة الدفاع
الوطني ،ومرتكزا رئيسسيا لصسياغة
لسسÎاتيجية العسسكرية.
ا إ

«إأن ألعقيدة ألعسسكرية هي ‘ عمومها نتاج
لعمق فكري وثقا‘ وحضساري تتوأرثه أألجيال
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ا÷زائر
ا÷زائر

 17وهران
 17وهران

الثمن  1٠دج

1760٣

خÓل ترؤوسسه فعاليات ملتقى «العقيدة العسسكرية لثورة نوفم »1954 Èبنادي ا÷يشش

حيث أشسرف على أفتتاح أŸلتقى ألفريق
أحمد ڤايد صسالح نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئ - -يسش أرك- -ان أ÷يشش أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع- -ب- -ي،
وحضسرها كل من وزيرة ألÎبية ألوطنية ،وزيرأ
أل -ث -ق -اف -ة و ألتصس-ال وع-دد م-ن ألشس-خصس-ي-ات
أل -وط -ن -ي -ة وأل -ت-اري-خ-ي-ة وإأط-ارأت وط-ل-ب-ة م-ن
أ÷يشش أل -وط -ن -ي ألشس-ع-ب-ي وط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ي،Ú
ونشس-ط-ه-ا ›م-وع-ة م-ن أألسس-ات-ذة أ÷ام-عيÚ
و›اه -دي -ن وضس -ب -اط م -ن خ Ó-ل م-دأخÓ-ت
وشس -ه -ادأت سس ّ-ل-طت ألضس-وء ع-ل-ى أه-م ج-وأنب
هذأ أŸوضسوع.
‘ ألبدأية ألقى ألفريق أحمد ڤايد صسالح
كلمة ع Èفيها عن ألرعاية ألكبÒة ألتي توليها
ق -ي -ادة أ÷يشش أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ل-ت-اري-خ-ن-ا
ألوطني بشسكل عام وتاريخ ألثورة ألتحريرية
بشس -ك -ل خ -اصش ،مÈزأ أه -م -ي -ة ت -ن -ظ-ي-م ه-ذه
أŸل -ت -ق -ى أي -ام-ا ق-ل-ي-ل-ة ب-ع-د أح-ت-ف-ال ألشس-عب
أ÷زأئري بيوم ألنصسر 19 ،مارسش:
«حقيق علي ‘ أŸسستهل أن أع Èعن بالغ
أم -ت -ن -ا Êب -حضس-ور ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى أل-ه-ام أل-ذي
يتناول بالبحث وألدرأسسة ألعقيدة ألعسسكرية
لثورة نوفم ،1954 Èألتي تعد جانبا حيويا من
أ÷وأنب ألتي تسستحق أن –ظى Ãا يليق من
رعاية وأهتمام باعتبارها “ثل منبعا أسساسسيا
من منابع مبادئ ألثورة ألتحريرية أŸباركة،
وخزأن قيمها ألسسامية وألنبيلة.
و‘ ه -ذأ أإلط -ار وأن -ط Ó-ق -ا م -ن ت -ع -ل -ق -ن -ا
ألشس -دي -د ‘ أ÷يشش أل -وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي سس-ل-ي-ل
جيشش ألتحرير ألوطني بهذأ أŸوروث ألوطني
أÛيد أولينا عناية خاصسة Ÿادة ألتاريخ

الفجر٠5.14................:
الشسروق٠٦.4٢..............:
الظهر1٢.54.................:
العصسر1٦.٢5................:
المغرب19.٠9...............:
العشسـاء٢٠.٢٨..................:
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لقليمي للجيشش
لعÓم ا إ
يحتضسنها مركز ا إ

أإيام إعÓمية حول إ◊رسس إ÷مهوري بقسضنطينة
أح- -تضس- -ن م- -رك- -ز أإلعÓ- -م أإلق- -ل- -ي- -م -ي““ ع -ب -ود
ب -ل -ح -ي -م -ر““،أل-ت-اب-ع ل-ل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة أÿامسس-ة
بقسسنطينة أمسش،أأليام أإلعÓمية حول ““أ◊رسش
أ÷مهوري““ ،حيث تسستمر هذه أألبوأب أŸفتوحة
حتى  28من ألشسهر أ÷اري.
وأك -د ألسس -ي -د أل -ع -م -ي -د رئ -يسش أرك -ان أل -ن -اح -ي -ة
ألعسسكرية أÿامسسة لدى أفتتاحه هذه أأليام ،نيابة
عن قائد ألناحية ،على أن ألهدف من تنظيم هذه
أألي -ام أإلع Ó-م -ي -ة ه -و إأب -رأز ألصس -ورة أ◊ق -ي-ق-ي-ة
للمؤوسسسسة ألعسسكرية لدى ألرأي ألعام ،وما تزخر به
من أسسلحة وتكنولوجيات متطورة و رجال وأقفون
◊م -اي -ة وط -ن -ن -ا ‘ ظ -ل أل -دع -م وألسس -ن -د أل-ق-وي
لشسعبنا ،مضسيفا أنه و‘ إأطار تكريسش قيم ألنفتاح

وألحÎأف -ي -ة ف -ان أŸوؤسسسس -ة أل -عسس -ك-ري-ة جسس-دت
إأسسÎأتيجيتها ألتصسالية عن طريق إأقامة مثل هذه
أŸبادرأت ألقيمة إلعدأد ﬂطط عام لÓتصسال
حيث سستكون هذه أأليام أإلعÓمية فرصسة سسانحة
وح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ي-ط-ل-ع ألشس-ب-اب أ÷زأئ-ري ع-ل-ى سسÓ-ح
أ◊رسش أ÷مهوري.
Œدرأإلشسارة ،أن هذه أأليام أإلعÓمية ،تتضسمن
ورشس- - -ات “ث- - -ل ﬂت- - -ل- - -ف ت - -خصسصس - -ات أ◊رسش
أ÷م-ه-وري م-ن م-وسس-ي-ق-ى عسس-ك-ري-ة وخ-ي-ال-ة وكذأ
معرضش للصسور وبث أشسرطة وثائقية تعكسش ﬂتلف
مهام ونشساطات أ◊رسش أ÷مهوري ،وكذأ ألفرصش
أŸتاحة لÓلتحاق بصسفوفه

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

‘ زيارة موجهة للمسستودع ا÷هوي للتموين بالوقود بورڤلة

عصضرنة إلتجهيز وكفاءة إألفرإد لفعالية أإدإء مهام إ÷يشس إلوطني إلشضعبي

جيÓ
بعد جيل ،تسستمد مبادئها من أإلرث ألتاريخي
Óم-ة وك-ف-اح-ه-ا أŸسس-ت-م-يت ضس-د
وأل -نضس -ا‹ ل -أ
ألسستعمار ومن قيمها ألدينية وأŸعنوية ،ومن
أŸث -ل أل -ع -ل -ي -ا ل -ل -دول -ة وتشس -ري -ع -ات -ه -م-ا ت-ت-م
مرأجعتها و–يينها ،كلما تطلب أألمر ذأك
ل - -ت - -ت - -ك - -ي - -ف م - -ع م - -ت - -غÒأت أŸع - -ط - -ي - -ات
أ÷يوسسياسسية ،وهي بذلك “ثل أسسسش سسياسسة
أل-دف-اع أل-وط-ن-ي ،وم-رت-ك-زأ رئ-يسس-ي-ا لصس-ي-اغ-ة
أإلسسÎأتيجية ألعسسكرية.
أما ألعقيدة ألثورية فهي ذلك ألنهج ألعملي
أل -ذي ي -ع -رف ،أول ،ك -ي -ف ي -ج -ن-د أŸوأط-نÚ
Œن-ي-دأ م-ب-ن-ي-ا ع-ن أل-ق-ن-اع-ة وألقتناع بعدألة
ألقضسية وبوجوب كسسب معركتها ضسد ألعدو،
وك-ي-ف ي-ج-ع-ل م-ن أ◊اضس-ن-ة ألشس-ع-ب-ي-ة حصس-ن-ا
للثورة وألثوأر ،بل وخزأنا ل ينضسب يتزود منه
بكل ما يحتاجه من أجل موأصسلة درب أ÷هاد
ألطويل وألصسعب ،ويعرف ،ثانيا ،كيف يبتكر
أألسس-ال-يب أل-ق-ت-ال-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ن-اسسب م-ع حسس-ن

ضضرورة إدرإج
إلتاريخ كمادة أإسضاسضية
ضضمن إلÈإمج إلتعليمية

أسستعمال وحسسن توظيف بل وحسسن أسستثمار
أإلم- -ك- -ان- -ي- -ات أل- -بشس- -ري- -ة أŸع -ب -أاة وأŸادي -ة
وألتسسليحية أŸتوفرة ‘ ،خدمة أ÷هد ألعام
للثورة ،ويعرف ،ثالثا ،كيف يكيف أألسساليب
ألقتالية وفقا لطبيعة أألرضش ،ووفقا لطبيعة
ونوعية ألوسسائل ألبشسرية وأŸادية وألتسسليحية
للعدو ،ويعرف ،رأبعا ،كيف يوأجه أألسساليب
ألدعائية وأ◊رب ألنفسسية للعدو ،وكيف يفشسل
وي -ظ -ه -ر أب -اط -ي-ل ه-ذه أ◊مÓ-ت أإلعÓ-م-ي-ة
ألشس -رسس-ة وأŸت-وأصس-ل-ة ،وي-ح-ول-ه-ا ب-ال-ت-ا‹ إأ¤
سسند قتا‹ معنوي لصسالح ألثورة““.
ألفريق أبرز ‘ كلمته ألرؤوية ألتي سسارت
أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة أŸب-ارك-ة ع-ل-ى ه-دأه-ا،
وأسس -ت -ط-اعت أن ت-فشس-ل ك-ل ألسسÎأت-ي-ج-ي-ات
أŸعتمدة ،وشسل كل ﬂططات ألعدو بفضسل
ق -درت -ه -ا ع -ل -ى أل -ت -ك -ي -ف ،وإأي -ج -اد أل -ب -دأئ-ل
لسستمرأر أŸوأجهة ،بحيث كلما توقع ألعدو
نهايتها ،تنطلق بقوة أك Èوبإارأدة أصسلب:
«وعليه ،تأاسسسست مرتكزأت ثورتنا ألتحريرية
أÛي -دة ع -ل -ى أرضس -ي -ة ق -وأم -ه-ا ن-ب-ذ أل-ظ-ل-م
ألسستعماري ألبغيضش ،وتقويضش أركان ألقهر
ألتي أنبنى عليها ،فكانت أ◊رية Ãفهومها
ألشس- -ام -ل م -ط -ل -ب -ه -ا أألسس -اسس -ي ،وك -ان ألصسÈ
وأŸثابرة وطول ألنفسش وأإلصسرأر على –قيق
ألنصسر ألنهائي على ألعدو سسÓحها أŸعنوي
أألشسرسش.
فعلى ألرغم من عدم توأزن ألقوى ب Úألثوأر
وأŸسستعمر ،إأل أن أصسالة معدن أÛاهدين،
و“سس-ك-ه-م Ãرج-ع-ي-ت-ه-م أل-روح-ي-ة وأل-وط-ن-ية،
وح-رصس-ه-م ع-ل-ى مصس-دأق-ي-ة ج-ه-ده-م أل-ث-وري
ألوطني بل ألعاŸي ،جعلتهم يسسهرون على أن
ي -ك -ون ج-ه-اده-م ط-اه-رأ ون-ظ-ي-ف-ا وحضس-اري-ا،

وسسعوأ
دوم-ا إأ ¤أن ت-ك-ون سس-ل-وك-ي-ات-ه-م وم-ع-امÓ-ت-هم
ألسس -رأه -م م -تسس -م-ة ب-الشس-ه-ام-ة وع-ل-و أل-ه-م-ة،
وبرحابة ألصسدر ،وتغلب عليها سسماحة أŸسسلم
ألصس -ادق ،أل -وأث -ق ‘ أل -ل -ه وأŸؤوم -ن ب -نصس -ره،
وأŸتشسبث بالتعاليم ألسسمحاء لدينه أإلسسÓمي
أ◊ن -ي -ف ،وÃق -وم -ات شس -خصس -ي -ت -ه أل -وط-ن-ي-ة
أألصسيلة وألعريقة.

لمسش
ثورة نوفم Èشسكلت با أ
القاعدة الصسلبة للكفاح حيث
توجها بنصسر باهر

ف-ت-ل-ك-م ه-ي م-رت-ك-زأت أل-ع-ق-ي-دة أل-عسس-كرية
ل -ل -ث -ورة أل -ت -ح-ري-ري-ة أŸب-ارك-ة ،أل-ت-ي وأج-هت
وأن -تصس -رت أن -تصس -ارأ ب -اه -رأ ع-ل-ى أع-ت-ى ق-وة
أسستعمارية أسستيطانية ‘ ذلك ألوقت ،هذأ
ألسس -ت -ع -م-ار أل-ذي أتصس-ف ب-ع-ق-ي-دة عسس-ك-ري-ة
همجية ألسسلوك ،تتخذ من أإلبادة أ÷ماعية
مبدأ لها ،ومن أرتكاب أÛازر تلو أÛازر
نهجا عمليا ،تتباهى به بعنجهية وصسلف أمام
ألعا ⁄دون حياء““.
ألفريق جدد ألتأاكيد على أن ثورة نوفمÈ
أÿالدة ألتي شسكلت باألمسش ألقاعدة ألصسلبة
للكفاح ألذي توج بنصسر باهر ،كانت ولزألت
وسستبقى مصسدر فخر ألشسعب أ÷زأئري ألذي
ي -ع -ت -ز دوم -ا ب -ال-رج-وع إأ ¤م-ن-اب-ع-ه-ا وي-تسس-ل-ح
بقيمها ألنبيلة:
«لقد سس ـ ـن أبطال ثورة نوفم Èنهجا ثوريا
‰وذج -ي -ا ،وأ‚زوأ ب -ط -ولت ك-بÒة ورسس-خ-وأ
ق-ي-م-ا م-ع-ن-وي-ة ن-ب-ي-ل-ة ،وسس-ت-ب-ق-ى ،إأن شس-اء أل-له
ت- -ع -ا ،¤سس Òك -ل ه -ؤولء أألب -ط -ال ،م -ن -ه -اج -ا
مرجعيا لكل من أرأد ألقدوة أ◊سسنة ‘ ألوفاء
وألتضسحية من أجل ألوطن ،إأن ما Áكن أن
نخلصش إأليه ‘ هذأ أŸوضسوع هو أن ألعقيدة
أل-عسس-ك-ري-ة ل-ل-ث-ورة أل-ت-حريرية أŸباركة ،كانت
ملخصسا كام Óووأفيا Ÿعنى ““ألعزÁة““ تلكم
ألعبارة أÿالدة ألتي منحت Ÿضسمون ألنشسيد
ألوطني ،كل معا Êألقوة وألصسÓبة ،وأإلصسرأر
على –قيق ألنصسر ،وعقدنا ألعزم أن –يا
أ÷زأئ- -ر ،ه -ل ه -ن -اك ب Ó-غ -ة أب -ل -غ م -ن ذلك
Áك -ن -ه-ا أن ت-ف-ي أل-ع-ق-ي-دة أل-عسس-ك-ري-ة ل-ل-ث-ورة
أ÷زأئرية أŸظفرة مدلولتها أ◊قيقية؟““.
توأصسلت فعاليات أŸلتقى بعرضش شسريط
وث -ائ -ق-ي ح-ول م-وضس-وع أل-ع-ق-ي-دة أل-عسس-ك-ري-ة،
ل -ي -ت -اب -ع أ◊ضس -ور ب -ع-ده-ا م-دأخÓ-ت ك-ل م-ن
أألسس-ت-اذ أل-دك-ت-ور مصس-ط-ف-ى صس-اي-ج ب-ع-ن-وأن ““
أإلط- -ار أل- -ن -ظ -ري وأŸف -اه -ي -م -ي ل -ل -ع -ق -ي -دة
ألعسسكرية““ ،وأألسستاذ ألدكتور ﬁمد طايبي
بعنوأن ““ هندسسة عقيدة أŸقاومة وألتحرر
أ÷زأئ-ري-ة ـ م-ق-ارب-ة ن-ظ-ري-ة ت-اري-خ-ي-ة Ÿسسار
ألعقيدة ألعسسكرية ““ ،وألعميد معا‹ سسليمان
وأÛاه -د أل -ط -اه -ر سس -ن -اد ب -ع -ن -وأن ““نشس -ر
أل -ع -ق -ي -دة أل -عسس -ك -ري-ة ل-ث-ورة ن-وف-م،““1954 È
وألعقيد عبد ألقادر بوروينة وأÛاهد يوسسف
مصس -ار ب -ع -ن-وأن ““ أل-ع-ق-ي-دة أل-عسس-ك-ري-ة ل-ث-ورة
ن -وف-م ، ““1954 Èوه - -ي أŸدأخ Ó- -ت أل - -ت - -ي
تناولت بالبحث وألدرأسسة ألعقيدة ألعسسكرية
ألتي تبنتها ألثورة ألتحريرية أŸباركة ،وألتي
ك -ان ل -ه -ا أل -دور أألب -رز ‘ ألن -تصس-ارأت أل-ت-ي
حققتها ‘ دحر ألسستعمار وطرده ذلي Óوإأ¤
أألبد من أرضش أ÷زأئر.

ن-ظ-مت أمسش ق-ي-ادة أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-رية ألرأبعة
زيارة موجهة لفائدة وسسائل أإلعÓم ألوطنية على
مسستوى أŸسستودع أ÷هوي للتموين بالوقود ألشسهيد
Óط Ó-ع ع-ن ق-رب ع-ل-ى
بشس Òأل -ع -ق -ون ب -ورڤ -ل -ة ل  -إ
أل -ت -ط -ور أل -ذي ع -رف -ه سس Ó-ح أإلسس -ن -اد أıت -ل-ف
Óيصس -ال
أألشس- -ك- -ال ك- -م- -ا ذك- -ر أŸدي- -ر أ÷ه -وي ل  -إ
وأإلعÓم وألتوجيه ألعقيد بن زين بورقعة ألذي أكد
على أن إأ‚از أŸسستودع أ÷هوي للتموين بالوقود
ÓسسÎأتيجية ألنÒة ألتي أنتهجتها
جاء –قيقا ل إ
ق-ي-ادة أ÷يشش أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي م-ن أج-ل أل-ت-ط-ور
وأل -عصس -رن -ة و“ك Úأل -وح -دأت أŸرأب -ط-ة ‘ ه-ذأ
أ÷زء من جزأئر ألشسهدأء من أدأء مهامها بفعالية
و‚اح وأÙافظة على سسيادة ألÎأب ألوطني من
أألخطار أÙدقة به““.
وم -ث -لت أل -زي -ارة ف -رصس -ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-اŸسس-ت-ودع
أ÷هوي للتموين بالوقود ألشسهيد ““بشس Òألعقون““،
بالناحية ألعسسكرية ألرأبعة ومرأحل نشسأاته وأŸهام
أŸسسندة إأليه وكذأ ألهياكل ألتابعة له باإلضسافة إأ¤
أهميته ،كما عكسست كفاءة تكوين أفرأد أ÷يشش
أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ‘ أل-ت-ح-ك-م ب-ال-ت-ق-ن-يات أ◊ديثة
ووعيا كبÒأ منهم بأاهمية موأكبة ألتطور أ◊اصسل
‘ أل -ع -ا ⁄وأل -ت-ح-دي-ات وأل-ره-ان-ات أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
أŸنطقة ،حيث شسملت تقد Ëشسروحات من طرف
ضسباط وإأطارأت ألوحدة للعتاد أÿاصش بالوقود
ووسس -ائ-ل-ه أŸي-دأن-ي-ة أل-عصس-ري-ة وأه-م م-ا ي-زخ-ر ب-ه
أŸسستودع من إأمكانيات مسسخرة من أجل تسسيÒ
أıازن وت - - -لك أŸسس- - -خ- - -رة ◊م- - -اي- - -ة أألف- - -رأد

وأŸنشس-آات وأح-ت-ي-اط-ات أألم-ن أŸع-م-ول ب-ه-ا ع-لى
غرأر وحدة إأطفاء أ◊رأئق وﬁطة ألتحكم عن
بعد وطرق ألتخزين وعمل  Èﬂألتحاليل أÿاصسة
بكل أنوأع ألوقود وألزيوت.
ويعد إأنشساء أŸسستودع أ÷هوي للوقود للناحية
ألعسسكرية ألرأبعة ألذي ” تدشسينه من طرف نائب
وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسش أركان أ÷يشش ألوطني
ألشسعبي ألفريق أحمد قايد صسالح ‘ ديسسم2014 È
وأشسرف أللوأء قائد ألناحية ألعسسكرية ألرأبعة على
مرأسسم تسسمية ألوحدة باسسم ألشسهيد بشس Òألعقون
‘ ديسسم 2015 Èأنعكاسسا مباشسرأ للحرصش ألدأئم
ألذي توليه ألقيادة ألعليا للجيشش ألوطني ألشسعبي
‘ عصس- -رن- -ة ﬂت- -ل- -ف أل- -ق- -ط- -اع- -ات ل- -لسس- -لسس -ل -ة
أل-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-اتية ،كما أنه يشسكل أيضسا
أح-د أل-دع-ائ-م أل-ه-ام-ة ل-ل-ت-ك-ي-ف م-ع ط-ب-يعة أŸهام
أŸل -ق -اة ع -ل -ى ع-ات-ق أل-ن-اح-ي-ة وه-ذأ ب-ال-ت-ح-ك-م ‘
أل-ت-ق-ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘ ›ال أل-ت-م-وي-ن ،أل-ت-خ-زين،
مرأقبة أ÷ودة وألنوعية ،و‘ هذأ ألسسياق –ديدأ
أوضسح رئيسش أŸسستودع أ÷هوي للتموين بالوقود
ب -ورق -ل -ة أل-ع-ق-ي-د ع-ب-د أل-وه-اب ﬁم-دي ‘ ك-ل-م-ة
ألقاها خÓل فعاليات أفتتاح ألزيارة أن ““ألتموين
بالوقود يعد من أهم عوأمل ‚اح أŸعركة أ◊ديثة
ك -م-ا أن –سس Úف-ع-ال-ي-ة سس-لسس-ل-ة أإلسس-ن-اد ب-ال-وق-ود
ي-ت-ط-لب ك-ف-اءة وت-دري-ب-ا ت-خصسصس-ي-ا ع-ال-ي-ا ،ويشسكل
أيضسا ألسسند وألدعم أللوجيسستيكي ألÓزم ıتلف
ألتشسكيÓت

ورڤلة :إاÁان كا‘

لعÓمية لفائدة ا÷مهور ...
ل ي ام ا إ
‘ا أ

« مغاوير ““ بوغار ““يحطون بالبليدة و يسضتعرضضون قدرإتهم إلعسضكرية
أدهشش ن- -ه -ار أمسش أسس -ت -ع -رأضش ““ م -غ -اوي -ر ““ و
م-ظ-ل-ي-و م-درسس-ة أل-ت-ك-وي-ن ألشس-ه-يد دربال أمبارك
ببوغار  ،و ألتابع Úللناحية ألعسسكرية أألو، ¤على
هامشش أأليام أإلعÓمية  ،أ÷مهور و باألخصش
ألشسباب  ،ألذين توأفدوأ على مركز أإلعÓم
أإلقليمي بباب ألسسبت ‘ ألبليدة بشسكل ملفت  ،و
زأد فيه تقد Ëألوأن من أللوحات ألسستعرأضسية
ألعسسكرية –ت زخات أŸطر .
أ◊دث أل -ذي أسس -ت -ق -طب أه -ت -م -ام أ÷م -ه-ور ،
أسس -ت -ه -ل ف -ي -ه ق -ائ -د م -درسس-ة ت-ك-وي-ن أŸغ-اوي-ر و
ألتدريب أŸظلي ألعقيد عون عمار  ‘ ،كلمة
أل -ق -اه -ا أم -ام ألضس -ي-وف  ،م-ن سس-ل-ط-ات م-دن-ي-ة و
عسسكرية و أسسرة ألعÓم  ،نيابة عن قائد ألناحية
أل -عسس -ك -ري -ة أألو ¤أل -ل -وأء ح -ب -يب شس-ن-ت-وف  ،ب-أان
أ÷زأئر سسجلت ع Èصسفحات تاريخها صسورأ
ل -تضس -ح -ي -ات أب -ن-ائ-ه-ا أألب-ط-ال  ،و ‘ م-ق-دم-ت-ه-م
ألرعيل أألول من أفرأد جيشش ألتحرير ،و ألذين
قدموأ فيها أروأحهم و كل غال  ،فدأء لكي يتحرر
ألوطن أ÷زأئر  ،و ينعم جميع ألبناء ألشسعب ‘
كنف ألسستقÓل و أ◊رية  ،و هاهو أفرأد أ÷يشش

ألوطني ألشسعبي  ،سسليل جيشش ثورة ألتحرير ،
يحذوهم بكل عزم و إأرأدة  ‘ ،بذل أ÷هد و
أÛهود دفاعا عن أمن و أسستقرأر أ÷زأئر .
و أضساف قائد مدرسسة أŸغاوير ألعقيد عون
عمار ،بأان ألهتمام ألذي توليه ألقيادة ألعسسكرية
لهياكل ألتعليم و ألتكوين  ،يÈز هذه أŸؤوسسسسة  ،و
ألتي تضسمن تكوينا نوعيا  ،و ألتي تؤوهل ألدفعات
أŸتخرجة ألدأء مهامها بكل مهنية عالية  ،و أن
ه -ذه أألي -ام أإلع Ó-م -ي -ة ه -ي ف -رصس -ة ل -ت -ع -ري -ف
أ÷مهور أك ÌباŸدرسسة و ألتكوين ألنوعي ألذي
تقدمه Ÿنتسسبيها  ،و تقريب أŸوأطن من مثل
هذه أŸؤوسسسسات ألعسسكريات .
م -درسس -ة ت-ك-وي-ن أŸغ-اوي-ر و أل-ت-دريب أŸظ-ل-ي
ألشسهيد ““دربال أمبارك ““  ،تأاسسسست ألعام ، 1965
و ك -انت وق -ت -ه -ا ع -ب -ارة ع-ن م-رك-ز ل-ل-ت-دريب  ،ث-م
–ولت ‘ ألعام  1978إأ ¤مركز لتدريب أسسلحة
ألقتال ،و ‘ ألعام – ” 2015ويل أŸركز  ،إأ¤
مدرسسة تكوين أŸغاوير و ألتدريب أŸظلي .

البليدة:لينة ياسسمÚ

وضضع حد لشضبكة إإجرإمية من  8أإشضخاصس بينهم إإمرإة بباتنة
“كنت ،أمسش ،فصسيلة أألبحاث للدرك ألوطني
بباتنة من حجز أك Ìمن  28كلغ من ألكيف أŸعالج،
و  4سسيارأت من نوع مرسسيدسش و دأسسيا سستيبوأي ،و
هيوندأي  ،وكذأ درأجة نارية بدون وثائق ،و مبالغ
مالية بعملة ألورو وألعملة ألليبية.
كما ‚حت ذأت ألفرقة ‘ تفكيك جمعية أشسرأر
ﬂتصس- -ة ‘ ت- -روي- -ج أıدرأت ،م- -ت- -ك -ون -ة م -ن 8
أشسخاصش من بينهم زوجة أŸتهم ألرئيسسي ،تÎأوح
أعمارهم ب 25 Úو  54سسنة ،أثن Úمنهم مسسبوقÚ
قضسائيا ‘ قضسايا ﬂدرأت ،حيث ” توقيف 05
مشستبه فيهم من أصسل  08متورط Úوقد ” ألتعرف
على هويتهم ويبقى ألبحث جاري عنهم من أجل
توقيفهم وتقدÁهم أمام ألسسلطات ألقضسائية.
وقد “ت ألعملية ألنوعية لدرك باتنة ،بناءأ على

م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة –صس-ل ع-ل-ي-ه-ا أف-رأد أل-فصس-يلة،
مفادها قيام شسبكة إأجرأمية منظمة تنشسط على
مسستوى ولية باتنة تقوم بÎويج وبيع أıدرأت
حيث ” أسستغÓل أŸعلومة و وضسع خطة ﬁكمة
من خÓل تشسكيل دورية بإاقليم بلدية باتنة أين ”
مشساهدة عناصسر ألشسبكة على م Ïسسيارت ،Úأألو¤
نوع مرسسيدسش وألثانية نوع هيوندأي  ،ليلوذوأ عند
مشس -اه-دت-ه-م ألف-رأد أل-دوري-ة ب-ال-ف-رأر ب-اŒاه ح-ي
Ÿباركيه بلدية باتنة.
و على ألفور ” وضسع طوق أمني ليتم توقيف
سس -ي -ارة أŸرسس -ي -دسش ،و ب-ع-د ت-ف-ت-يشس-ه-ا ” أل-ع-ث-ور
بصسندوقها أÿلفي على كمية من أıدرأت

باتنة Ÿ :وشسي حمزة

