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والعÓقات الدولية لـ «الشصعب»:
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قيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤تلمسسان وسسعيدة

اŸهرجان الثقا‘
الدو‹ للخط العربي
واŸنمنمات

02

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

ي -ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
قيتو Êاليوم وغدا بزيارة عمل
وت-ف-ق-د ،ت-ق-وده ع-ل-ى التوا‹ إا¤
ولي - -ت - -ي ت- -ل- -مسس- -ان وسس- -ع- -ي- -دة،
وب-ولي-ة ت-ل-مسس-ان سس-يشس-رف ع-لى
وضس -ع ح -ج-ر إاطÓ-ق ا‚از أان-ب-وب
غازي اŸمتد ب Úالعريشسة وبني
صساف Áتد على  200كلم ،فيما
سس -ي -ق -ف ‘ ال -ي -وم اŸوا‹ أاي غ -دا
اÿم -يسس بسس-ع-ي-دة ،ع-ل-ى ع-دي-د
اŸشس -اري -ع واŸنشس -آات ال -ك-ه-رب-ائ-ي-ة
واÙط - -ات الشس - -مسس - -ي - -ة وال- -غ- -از
واÙروقات.

حنون تقدم تقريرا
افتتاحيا خÓل اجتماع
اŸكتب السسياسسي

17743

كعوان وعيسسى وغÓم الله يشسرفون على احتفالية إاذاعة القرآان الكرË
–ت إاشس - - - - - -راف وزي- - - - - -ر
التصس- -ال ج- -م- -ال ك- -ع -وان،
وÃشس -ارك -ة وزي -ر الشس-ؤوون
لوق-اف ﬁم-د
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ع - -يسس - -ى ،ورئ- -يسس اÛلسس
لعلى أابو عبد
لسسÓمي ا أ
ا إ
ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه ،وÃن-اسسبة
مرور  28عاما هجريا على
انشس- -ائ- -ه- -ا ،ت- -ن- -ظ- -م إاذاع- -ة
ال -ق -رآان ال-ك-ر Ëغ-دا ن-دوة
ف-ك-ري-ة ح-ول «ال-ع-يشس م-عا
بسس Ó-م» ،ب -ال -ن -ادي ال -ث-ق-ا‘
عيسسى مسسعودي على السساعة  09:00صسباحا.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم
 294لتسسجيل الشسهادات ا◊ية

ي-ن-ظ-
م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-
م -دي -ري -ات اÛاه -دي -ن وا م-ج-اه-د بالتنسسيق مع
Ÿت -ا
ال -ل -ق -اء ا÷م -اع-ي اŸوسس-ع ح -ف ا÷ه -وي-ة غ-دا،
رق-
م  294ح-ول م-وضسوع
«دور ا
الع Èıين والشسعب ‘ ك
ش
سف أاسسرار و–ركات
دو
و
ع
م
Ó
ئ
ه خÓل الثور
ع -ل -ى السس-اع-ة  10:00صس -ة التحريرية» ،وذلك
ب-ا
ح-ا ب-قسس-م-ة اÛاهدين
ببلدية الشسراقة.

لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب
ت -ق -دم ا أ
ال- -ع- -م- -ال ل- -وي- -زة ح- -ن- -ون ال -ي -وم
لرب -ع -اء ،ال -ت-ق-ري-ر الف-ت-ت-اح-ي
ا أ
خ Ó-ل ت -رأاسس -ه -ا اج -ت -م -اع اŸك -تب
السس-ي-اسس-ي ال-ع-ادي ،باŸقر الوطني
ل- -ل- -ح- -زب ب- -ا◊راشس اب -ت -داء م -ن
السساعة  10:00صسباحا.

ﬁاضسرة حول «ضسعف
القوى العظمى»ينشسطها
باحث فرنسسي
‘ إاط - -ار سس - -لسس - -ل- -ة ال- -ل- -ق- -اءات
«ق-واسس-م ال-دول-ي-ة» ال-ت-ي ي-ن-ظمها
اŸع - -ه - -د ال - -وط - -ن - -ي ل- -ل- -دراسس- -ات
لسسÎات-ي-ج-ي-ة الشس-ام-ل-ة ،ينشسط
ا إ
غ -دا ل -ويسس ب-رت-را ب-ادي سس-ي-اسس-ي
ف- -رنسس- -ي وﬂتصس ‘ ال- -عÓ- -ق -ات
الدولية ﬁاضسرة حول موضسوع
«ضسعف القوى العظمى» ،ابتداء
من السساعة Ã 13:45قر اŸعهد.

برنامج صسحة وعلوم
للقناة اإلذاعية
األو ¤يتحصسل على
ا÷ائزة األو¤
–صس -ل ب -رن -ام-ج صس-ح-ة
لذاع-ي-ة
وع -ل -وم ل -ل-ق-ن-اة ا إ
لو ،¤ال - - - -ذي ي - - - -ع - - - -ده
ا أ
مصس - - -ط - - -ف- - -ى ب- - -ن ع- - -م- - -ر
وت -خ-رج-ه م-ل-ي-ك-ة اي-ف-ور،
لو‘ ¤
ع- - -ل - -ى ا÷ائ - -زة ا أ
صس- -ن -ف أاع -م -ال السس -م -ع -ي
ال- - -بصس- - -ري ‘ اŸسس- - -اب - -ق - -ة
ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ف-ي-دي-و ال-ط-بي
لول م- - - -رة
اŸن- - - -ظ- - - -م- - - -ة أ
ب- -ا÷زائ -ر ،ال -ت -ي أاشس -رفت
ع - - -ل - - -ي - - -ه - - -ا ا÷م- - -ع- - -ي- - -ة
ا÷زائ-ري-ة Ÿرضس ال-ك-يسس
اŸائ - -ي ،خ Ó- -ل م- -ؤو“ره- -ا
لوراسسي
ال-ث-ا ÊاŸن-ع-ق-د با أ
ب 6 Ú- - - -و  8سسبتمÈ
ا÷اري.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

زوخ يتفقد قصسور
وبنايات القصسبة
ي- - - -ق - - -وم ال - - -ي - - -وم وا‹
العاصسمة عبد القادر زوخ
ب -زي -ارة ع -م -ل ت-ق-وده ا¤
ب - -ل- -دي- -ة ال- -قصس- -ب- -ة ،أاي- -ن
سس-ي-ق-ف ع-ل-ى م-دى ت-ق-دم
أاشس -غ -ال ت -ن -ف -ي -ذ اıط -ط
ال -دائ -م ◊م -اي -ة ال-ق-ط-اع
اÙف -وظ ل -ل -قصس -ب -ة،
وك -ذا أاشس -غ -ال ت -رم -ي -م ال-قصس-ور
واŸسساجد والبنايات ا
لتاريخية وقنوات صسرف اŸياه
الرئيس
سية ابتداء من السساعة .08:00

–ت رع- - - - - -اي- - - - - -ة رئ - - - - -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي -ق -ة وإاشس -راف وزارة
ال- -ث- -ق -اف -ة ،ي -ن -ظ -م اŸه -رج -ان
ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹ ل-لخط العربي
واŸن- -م- -ن- -م- -ات وال- -زخ- -رف -ة ‘
الفÎة اŸمتدة من  13إا18 ¤
سس - - -ب - - -ت - - -م Èا÷اري ب- - -قصس- - -ر
الثقافة مفدي زكريا ،معرضس
اÿط ال- -ع- -رب- -ي واŸن- -م -ن -م -ات
وال-زخ-رف-ة ب-حضس-ور  15دولة
إاضسافة إا ¤اŸشساركة الوطنية،
حيث سسيكون الفتتاح يوم 13
سسبتم Èا÷اري على السساعة
17:00مسساء.

مسسعودي يعرضس برنامج دار
األوبرا Ÿوسسم اÿريف
‘ إاط- -ار الÈن- -ام- -ج ال -ث -ق -ا‘
وال- -ف- -ن -ي ل -دار أاوب -را ا÷زائ -ر
«ب - -وع Ó- -م بسس- -اي- -ح» ،ي- -نشس- -ط
اŸدير العام لÓأوبرا نور الدين
مسس- -ع- -ودي ن- -دوة صس- -ح- -ف -ي -ة،
ال -ي-وم ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة
صس- -ب- -اح- -ا Ãق- -ره- -ا ،ل- -ت -ق -دË
ب - -رن - -ا›ه - -ا Ÿوسس - -م اÿري- -ف
. 2018

سسَير حسسابك بكل سسهولة مع تطبيق Ÿوبيليسس
موبيليسس اŸتعامل اŸبتكر ،يÌي باقة خدماته ويعلن عن
إاطÓق التطبيق الهاتفي «موبي سسبايسس» ،الذي يتيح للزبائن
من التحكم ‘ حسسابهم النقال بشسكل بسسيط وفّعال مع ضسمان
صسة أاك Ìمع الزبائن.
عÓقة مشسخ ّ
حمل تطبيق «موبي سسبايسس» ›اًنا على «جوجل بÓي»،
ي s
وه -و يسس-م-ح ل-زب-ائ-ن م-وب-ي-ل-يسس م-ن تسس-ه-ي-ل تسسّ-ي Ò-حسس-اب-ه-م
والولوج سسريًعا للمعلومات اŸراد معرفتها من هاتفهم اÙمول
للكÎونية.
أاو اللوحة ا إ
و عليه ،يتيح تطبيق «موبي سسبايسس» لزبائن موبيليسس ما يلي:
لطÓع على
^ م-ت-اب-ع-ة ت-ف-اصس-ي-ل إاسس-ت-هÓ-ك-ات-هم وإامكانية ا إ
لخÒة
لشسهر السستة ا أ
الفوات Òا أ
^ تغي Òأاو تشسغيل العروضس
^ معرفة تفاصسيل حسسابكم
^ تعبئة رصسيدكم ع Èبطاقة التعبئة أاو خدمة «أارسسلي»
لطÓع على العروضس ا÷ديدة Ÿوبيليسس
^ا إ
^ تعي Úمواقع الوكالت التجارية موبيليسس القريبة
كما يسسمح للزوار غ Òزبائن موبيليسس من:
لسسئلة اÿاصس بعروضس وخدمات موبيليسس
^ الولوج إا ¤موقع فضساء ا أ
^ الدردشسة ا◊ية مع خدمة الزبائن Ÿوبيليسس
لجتماعي Ÿوبيليسس
^ التوجيه نحو مواقع التواصسل ا إ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بحضسور وزير إلدإخلية وشسخصسيات سسياسسية وعسسكرية

تششييع جثمان وا‹ ميلة إا ¤مثواه اأ’خÃ ÒقÈة «زغوان» بعنابة
بدوي :أإحمودة أإحمد زين إلدين من إإلطارإت إلتي تفانت ‘ خدمة إ÷زإئر

أإشساد وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية نور إلدين بدوي بخصسال ومناقب إلفقيد وإ‹ ولية ميلة أإحمودة أإحمد زين
لحد إثر سسكتة قلبية ،كاشسفا عن تفانيه إŸتوإصسل ‘ خدمة هذإ إلوطن وخدمة إ÷ماعات إÙلية،
إلدين ،إلذي وإفته إŸنية أإول أإمسش إ أ
لطارإت إلذين يعملون ليل نهار ليكونوإ ‘ مسستوى إلثقة إلتي وضسعت فيهم من
لطارإت إ÷زإئرية إلكفؤوة ،وإ إ
مشسÒإ إ ¤أإنه كان من ب Úإ إ
قبل فخامة رئيسش إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة.

í«£YƒH ióg :áHÉæY
وق -ال وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ن -ور ال -دي -ن ب -دوي ب-أان
ا÷م -اع -ات ال -داخ -ل-ي-ة واÙل-ي-ة تشش-اط-ر ع-ائ-ل-ت-ه
حزنها بوفاة أاحمودة أاحمد زين الدين ،وسشيعملون
على مرافقة أابنائه ليصشبحوا بدورهم إاطارات ‘
هذا اÛتمع ،والسش Òعلى منهاج والدهم ،الذي
تقلد مناصشب سشامية منذ تخرجه إا ¤غاية وفاته.
وقد ششيع أامسس اإلتن Úإا ¤مثواه األخÃ Òقرة «
زغ -وان» ب -ع-ن-اب-ة ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د وا‹ ولي-ة م-ي-ل-ة
حمودة أاحمد زين الدين بحضشور وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي ،حيث ُنقل
ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د صش-ب-ي-ح-ة أامسس إا ¤مسش-ق-ط رأاسش-ه
ب -ع -ن -اب -ة ل -ي-وارى الÌى ب-ه-ا ،ب-ع-د أان واف-ت-ه اŸن-ي-ة
باŸسشتششفى ا÷امعي ابن باديسس بقسشنطينة مسشاء
األحد إاثر وعكة صشحية مفاجئة أاŸت به Ãيلة أاين
يعمل واليا بها.
ا÷ن- -ازة ع- -رفت حضش- -ورا ك- -بÒا لشش- -خصش- -ي -ات
سش -ي -اسش -ي -ة وم -دن -ي -ة وع -دد م -ن ال -ولة وسش -ل -ط -ات
عسشكرية وأامنية ،وقد أاثنى اŸقربون منه بخصشاله،
على أانه من رجال الدولة اıلصش Úويششهد له
ا÷ميع بالصشÓح والسشتقامة ،وحب الوطن ،حيث
قدم حياته ÿدمة بÓده بنزاهة وتفان ،كما أادى
مهامه بكل ششرف ومسشؤوولية عالية ،تدرج ‘ عدة

مناصشب ،وفارق ا◊ياة ÃسشÒة حافلة بالعطاء ،كما
كان قدوة ‘ التضشحية ÿدمة الصشالح العام ،ويعتÈ
الفقيد حمودة أاحمد زين الدين من خÒة اإلطارات
ال -ذي -ن أا‚ب -ت -ه -م ا÷زائ -ر ،ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان-ه ك-ان
حريصشا على أاداء مهامه بكفاءة واقتدار ،كما كان
خدوما متواضشعا وكر Ëالنفسس وطيب القلب.
Óششارة الراحل حمودة أاحمد زين الدين الذي
ل إ

ب -عث ال -وزي -ر األول اح -م -د أاوي -ح -ي -ى «ب-ت-ع-ازي-ه
اÿالصشة» إاثر وفاة وا‹ ميلة زين الدين أاحمودة
أاحمد ،حسشبما أافاد به بيان Ÿصشالح الوزير األول.

وجاء ‘ البيان «إاثر وفاة اŸرحوم وا‹ ولية
ميلة زين الدين أاحمودة أاحمد بعث الوزير األول
أاحمد أاويحيى بتعازيه اÿالصشة لعائلة الفقيد».

نشساط مكثف على هامشش دورة إلـ 150للجامعة إلعربية

مسشاهل وا÷عفري يششيدان بعمق العÓقات ب Úا÷زائر والعراق
أإشساد وزير إلشسؤوون إÿارجية عبد إلقادر
مسساهل ونظÒه إلعرإقي إبرإهيم إ÷عفري،
أإمسش ،ب - -ال - -ق - -اه - -رة ،ب»ع - -م- -ق إل- -عÓ- -ق- -ات
إل-ت-اري-خ-ي-ة ب Úإل-بلدين إلشسقيق ،»Úحسسب
بيان لوزإرة إÿارجية.
واوضشح البيان أان اللقاء الذي جرى على هامشس
ال -دورة ال -ع -ادي -ة الÛ 150لسس ج -ام -ع -ة ال -دول
العربية اŸنعقدة بالقاهرة تناول العÓقات الثنائية
و»سشبل تعزيزها اŸسشتمر».
ووج -ه ال -وزي-ر ال-ع-راق-ي دع-وة Ÿسش-اه-ل ل-زي-ارة
بغداد مششÒا ا ¤ان هذا األخ Òأاعرب عن ترحيبه
بهذه الدعوة «تعزيزا للعÓقات اŸتميزة القائمة
ب Úالبلدين والتي ليسس بإامكان أاي ششيء اŸسشاسس
بها وبالتا‹ غلق الطريق أامام كل من يحاول تعكÒ
صشفوهذه العÓقات».

...يتأاسشف للقرار اأ’مريكي بقطع
الدعم اŸا‹ عن «اأ’ونروا»

وافته اŸنية عن عمر  57سشنة ينحدر من ولية
Óدارة ،تقلد
عنابة ،وهوخريج اŸدرسشة الوطنية ل إ
عديد اŸناصشب ،على غرار األم Úالعام لولية
سشطيف ،ليع Úبعدها وا‹ ولية ميلة ،منذ ششهر
جويلية من سشنة  ،2017واششتغل قبل ذلك مديرا
للتنظيم والششؤوون العامة بسشطيف من  2010ـ .2014

أاويحيى يبعث بتعازيه اÿالصشة لعائلة الفقيد

وأاضشاف ذات اŸصشدر أان الوزير األول تقاسشم
تعازيه مع إاطارات وزارة الداخلية ل سشيما سشلك
ولة ا÷مهورية.

ﬁطة للتعريف بتاريخ وÃؤوهÓتها إلقتصسادية وإلسسياحية

جÓب يعطي إاششارة ا’نطÓق أ’سشبوع ا÷زائر بالو’يات اŸتحدة
أإع -ط -ى وزي-ر إل-ت-ج-ارة ،سس-ع-ي-د جÓ-ب ،أإول
لسس-ب-وع
أإمسش ،ب -وإشس -ن -ط -ن ،إشس -ارة إلن -ط Ó-ق أ
لم- -ري- -ك- -ي- -ة
إ÷زإئ- -ر ب- -ال- -ولي- -ات إŸت- -ح- -دة إ أ
وهوموعد فريد من نوعه يهدف إ ¤إلتعريف
ب- - -ت- - -اري- - -خ وت- - -رإث إ÷زإئ- - -ر وÃؤوهÓ- - -ت- - -ه- - -ا
إلقتصسادية وإلسسياحية.
و‘ جواحتفا‹ ميزه عرضس لفرقة فلكورية من
ولي -ة سش -ط -ي -ف ،ان-ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات أاسش-ب-وع ا÷زائ-ر
ب -ب -ه -واŸرك -ز ال -ف -ي -درا‹ «رون -ال -د ري -غ-ان» ب-حضش-ور
السشفÒة ،جوان بولششيك ،األمينة اŸسشاعدة الرئيسشية
Ÿكتب ششؤوون الششرق األوسشط ،والسشيدة سشارا كامب،
األم-ي-ن-ة اŸسش-اع-دة ال-رئ-يسش-ي-ة ب-ك-ت-ابة الدولة للتجارة
وسش- -ل- -ط- -ات م -ق -اط -ع -ة ك -ول -وم -ب -ي -ا وسش -ف Òا÷زائ -ر
بواششنطن ،السشيد ›يد بوقرة.
وقام الوزير بعد ذلك بتدشش ÚاŸعرضس اŸنظم
على هامشس هذه التظاهرة والذي يششارك فيه ما
يقارب الـ 40مؤوسشسشة وطنية.
وي- -ت- -ف- -رع اŸع- -رضس إا ¤ثÓ- -ث ﬁاور ﬂت- -ل- -ف- -ة
ﬂصشصش-ة Ÿن-ت-ج-ات الصش-ن-اع-ة والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ليدية

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

ويششكل ا◊دث فرصشة مهمة للششركات ا÷زائرية
لÓنفتاح على السشوق األمريكية والتي من اŸرتقب أان
يتطور الولوج إاليها بفضشل Œديد النظام التفضشيلي
اŸعمم.
ويسش -م -ح ال -ن -ظ -ام ال -ت -فضش -ي -ل -ي اŸع -م -م ل-ل-ب-ل-دان
اŸسشتفيدة منه من ولوج منتجاتها للسشوق األمريكية
والسشتفادة من إاعفاء من ا◊قوق ا÷مركية.

رئيسشة بلدية واششنطن تنوه بالتظاهرة

والسش -ي -اح -ة Œم -ع -ه -م ن -ق -ط -ة مششÎك -ة وه-ي ت-رق-ي-ة
«اŸنتوج الوطني» ‘ قطاعات الكهرباء واللكÎونيك
والصش -ن -اع -ات ال -ك -ه -روم -ن -زل-ي-ة والصش-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
واŸنتجات التقليدية وكذا اÿزف والزرابي واأللبسشة
وا◊لي.
كما يعرف اŸعرضس مششاركة متعامل Úاثن Úمن
ال -ق-ط-اع اÿاصس ‘ ›ال الصش-ن-اع-ة ال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة
وهما ششركتي كوندور وايريسس.
ويششارك الديوان الوطني للسشياحة بجناح بهدف
ترقية الوجهة ا÷زائر.

إحتضسنه نادي إ÷يشش ببني مسسوسش بحضسور خÈإء وعسسكريÚ

ا÷وانب التقنية أ’نظمة التحويÓت ’تفاقية حظر اأ’سشلحة الكيميائية

م -ن ج-ه-ت-ه-ا اع-ل-نت م-وري-ال ب-وسش-ر رئ-يسش-ة ب-ل-دي-ة
واششنطن ان هذه اليام اŸصشادفة إلحياء ششهر الرث
الفريقي ‘ مقاطعة كولومبيا التي –تضشن العاصشمة
واششنطن من اŸقرر ان يعزز بششكل معت ÈالÎاث
الفريقي ويرقي عÓقات ا÷زائر مع واششنطن وكذا
مع كامل الوليات األمريكية.
‘ تدخلها خÓل تدشش Úهذه التظاهرة جددت
السش -فÒة ج -وان ب -ولشش -يك ك -ات -ب-ة ال-دول-ة اŸسش-اع-دة
بالنيابة األوŸ ¤نطقة الششرق الوسشط ،تأاكيد الدارة
المريكية ‘ تششجيع التعاون والتجارة الثنائية بÚ
البلدين.
ومن اŸقرر ان يعزز هذا السشبوع الول من نوعه
اŸن -ظ -م ب -ال -ولي-ات اŸت-ح-دة الشش-ب-ك-ات ال-ق-ائ-م-ة ‘
اÛال القتصشادي والتجاري ويسشاعد على اكتششاف
فرصس اسشتثمار جديدة ،حسشبما اضشافت ذات

لهبÒي يسشتقبل السشف Òاأ’مريكي

العدد
17 743
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أاع -رب وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسشاهل خÓل مششاركته ،أامسس ،بالقاهرة ‘ جلسشة
خ- -اصش- -ة ل- -وزراء اÿارج- -ي- -ة بشش- -أان وك -ال -ة إاغ -اث -ة
ال Ó-ج -ئ( Úاألون -روا) ع -ن «أاسش -ف -ه» ل -ق -رار اإلدارة
األمريكية بقطع الدعم اŸا‹ عن هذه الوكالة
األ‡ية.
وشش -دد مسش -اه -ل ع -ل -ى أان دع-م األون-روا -ال-ت-ي
 ·ÓاŸتحدة-
أانششأات بقرار من ا÷معية العامة ل أ
Áثل «مسشؤوولية قانونية وسشياسشية وأاخÓقية لضشمان
ح -ق ال Ó-ج -ئ Úال -ف -لسش-ط-ي-ن-ي ‘ Úال-ع-يشس ال-ك-رË
والسش -ت-ف-ادة م-ن اÿدم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ،لسش-ي-م-ا
الصشحية والتعليمية منها».
ودعا ‘ هذا اإلطار إا ¤دعم وكالة األونروا
«من خÓل حششد الدعم السشياسشي واŸا‹» لهاي
مذكرا بأان ا÷زائر «تتصشدر قائمة الدول الداعمة
Ÿوازنة السشلطة الفلسشطينية للتخفيف من معاناة
الششعب الفلسشطيني الششقيق».
كما أاكد ‘ الوقت ذاته على أان قضشية الÓجئÚ
الفلسشطيني Úهي «من قضشايا ا◊ل النهائي ،وفقا
لقرارات الششرعية الدولية ،لسشيما القرار رقم 194
 ·ÓاŸتحدة الذي يضشمن حق
للجمعية العامة ل أ
الÓجئ ‘ Úالعودة».

...ويتلقى اتصشا’ هاتفيا من نظÒه
الليبي ﬁمد الطاهر سشيالة
ت -ل -ق -ى وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسش -اه -ل ،،أاول أامسس ،اتصش -ال ه -ات -ف -ي-ا م-ن ن-ظÒه
الليبيﬁ ،مد الطاهر سشيالة ،حرصس خÓله هذا
الخ Òعلى «التÈؤو من التصشريحات غ ÒالÓئقة
اŸع -زاة ل -ل -م -اريشش -ال ح -ف ،»Îحسشب ب -ي-ان ل-وزارة
الششؤوون اÿارجية.
وأاكد ذات اŸصشدر ان الوزير الليبي «حرصس
على التÈؤو من التصشريحات غ ÒالÓئقة اŸعزاة
ل- -ل- -م -اريشش -ال ح -ف› »،Îددا «“سشك السش -ل -ط -ات
الليبية با◊فاظ على العÓقات الخوية والتاريخية
القائمة ب Úالبلدين والششعب Úوتعزيزها».
وأاضشاف نفسس اŸصشدر أان السشيد سشيالة أاعرب
أايضشا عن ارتياحه «لدور ا÷زائر ومسشاهمتها ‘
اط -ار اŸسش -ار ال‡ي ل -تسش -وي -ة الزم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة،
مسشاهمة ما فتئت ا÷زائر تقدمها ‘ ظل الكتمان
اŸطلوب وهذا باعÎاف اÛموعة الدولية منذ
بداية الزمة».
ومن جهته ،أابى مسشاهل إال أان يطمأان نظÒه
الليبي بأانه «ل Áكن ألي تصشريح أايا كانت طبيعته
أان يشش -ك -ل مسش -اسش -ا ب -ع Ó-ق -ات ال-تضش-ام-ن والخ-وة
الوثيقة ب Úالبلدين وأان ا÷زائر سشتواصشل جهودها
‘ البحث عن حل سشياسشي لÓزمة الليبية ‘ ظل
احÎام اŸبادئ التي دافعت عنها دوما ،ل سشيما
م -ب -دأا ع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ الشش-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-دول
واحÎام سشيادتها».
وأاكد بيان وزارة الششؤوون اÿارجية ان «الوزيرين
اتفقا على مواصشلة «التششاور اŸنتظم» ،اŸوجود
ب Úالبلدين حول جميع اŸسشائل ذات الهتمام
اŸششÎك.

قيتو Êرفقة ولد قدور ‘ زيارة عمل إ ¤تلمسسان:

وضشع حجر اأ’سشاسس أ’نبوب الغاز  48الرابط العريششة  -بني صشاف
يشس - -رف وزي - -ر إل- -ط- -اق- -ة مصس- -ط- -ف- -ى
ق -ي -ت -و ،Êرف -ق -ة إل -رئ -يسش إŸدي-ر إل-ع-ام
Ûم- -ع سس- -ون- -اط- -رإك ع- -ب -د إŸوم -ن ول -د
لسساسش
قدور ،إليوم ،على وضسع حجر إ أ
ل‚از أإن- - - -ب - - -وب إل - - -غ - - -از  48إلرإبط
إ
إل- -ع- -ريشس- -ة -ب- -ن -ي صس -اف ع -ل -ى إم -ت -دإد
بحوإ‹  200كلم ،ووضسع حيز إÿدمة
إل-ع-دي-د م-ن م-وإن-ئ إل-غ-از ،ب-هدف تأامÚ
لن-ت-اج .وذلك
إل -غ -از ل -لسس -ك-ان وزي-ادة إ إ
خÓل زيارته لولية تلمسسان.
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يعد أانبوب الغاز  48الرابط العريششة -بني
صشاف بنية هيكلية ،تسشمح بتأام Úوالرفع من
حجم عرضس الغاز ا÷زائري ا ¤ششبه ا÷زيرة
اإليÈية ‘ ،ظل الزيادة ‘ طاقة الغاز،حيث
تتطلع بÓدنا إا ¤توف Òنحو 22.000ميغاواط
من الطاقة اÿضشراء ‘ أافق .2040-2035
‘ هذا الصشدد،يششرف وزير الطاقة رفقة
الرئيسس اŸدير العام لششركة سشوناطراك عبد
اŸومن ولد قدور على تفقد اŸششاريع التي
انطلق فيها ‘ قطاع الطاقة بقصشد تأامÚ
التزود بالطاقة ،والسشتجابة للطلب الوطني

وجعل كل مناطق الوطن تسشتفيد من آاليات
السشتثمار و–سش Úششروط ‡ارسشة اÿدمات
ال-ع-م-وم-ي-ة ك-م-ا ه-وم-ط-ل-وب م-ن طرف رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة .وي-ع-تÈ
مششروع أانبوب غاز ع Úصشالح Ô“ -اسشت
الذي يبلغ طوله  530كلم ،من ب ÚاŸششاريع
الهامة التي قام بها القطاع لضشمان تغطية
لسشكان ا÷نوب بالغاز.
ع- -ل- -م -ا أان ال -وزي -ر سش -ي -واصش -ل زي -ارت -ه اإ¤
Óشش -راف ع -ل -ى ع-دي-د اŸشش-اري-ع
سش -ع -ي -دة ،ل  -إ
وتنصشيب ﬁطات الكهرباء والطاقة الششمسشية
والغاز واŸنتجات النفطية ،مع تدشش Úمركز
–ويل غاز البÎول اŸسشال.

تعزيز التعاون الثنائي ب Úبلغاريا وا÷زائر
‘ إط -ار إل -ت -ع -اون إل -ت -ق-ن-ي م-ع م-ن-ظ-م-ة
لسس-ل-ح-ة إل-ك-ي-ميائيةُ ،تنظم وزإرة
ح-ظ-ر إ أ
إلدفاع إلوطني ‘ ،إلفÎة إŸمتدة من 11
إ 14 ¤سسبتم 2018 Èعلى مسستوى إلنادي
إل- -وط- -ن -ي ل -ل -ج -يشش ب -ب -ن -ي مسس -وسش ،درسش
ت -ك -وي -ن إŸك-ون Úح-ول إ÷وإنب إل-ت-ق-ن-ي-ة
لن -ظ -م -ة إل -ت -ح -وي Ó-ت لت -ف -اق -ي-ة ح-ظ-ر
أ
لسسلحة إلكيميائية.
إ أ
نيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني،
رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،أاشش-رف
ال -ل -واء ق -روي ج -م -ال م -ك-ل-ف Ãه-م-ة ل-دى وزي-ر
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،ع -ل -ى إاف -ت-ت-اح ال-درسس ،ال-ذي
ي -نشش -ط -ه ع -دد م-ن اÈÿاء ال-وط-ن-ي Úواألج-انب
ب-غ-رضس م-ن-اقشش-ة ك-ل اŸسش-ائ-ل اŸت-ع-ل-قة بتكوين
اŸك-ون Úال-ت-اب-ع Úل-ل-ه-ي-ئ-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ا÷وانب

ال -ت -ق-ن-ي-ة ألن-ظ-م-ة –ويÓ-ت اŸواد ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة
إلتفاقية حظر األسشلحة وتبادل اÈÿات واأحسشن
االتطبيقات ‘ هذا اÛال.
Œدر اإلششارة أاّن موضشوع هذا الدرسس يكتسشي
أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ،وي-ه-دف إا ¤ال-ت-ع-ري-ف باŸنهجية
اŸت- -ب -ع -ة م -ن السش -ل -ط -ات اŸؤوه -ل -ة ‘ م -ع -ا÷ة
اŸعلومات اŸتعلقة باŸواد الكيميائية اŸسشجلة
‘ جداول اإلتفاقية ،و–ديد دور ومسشوؤوليات
اŸصشالح ا÷مركية ‘ التطبيق اŸيدا Êألنظمة
التحويÓت للمواد الكيميائية ضشمن اتفاقية حظر
األسش -ل -ح -ة ال -ك -ي -م -ي -ائ-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸوان-ئ
واŸن -اط -ق ا◊رة م -ن خ Ó-ل إازال-ة ك-ل ال-ع-ق-ب-ات
والتجاوزات واŸششاكل اŸمكن تسشجيلها خÓل
ﬂتلف عمليات –ويÓت اŸواد الكيميائية.

h.¥

Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ع-ق-ي-د
اسش -ت -ق -ب -ل اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
مصشطفى لهبÒي ،أاول أامسس ،سشف Òالوليات اŸتحدة
األمريكية با÷زائري السشيد جون ديسشروششر ،حيث
بحث ا÷انبان سشبل تعزيز التعاون ب Úششرطة البلدين
‘ ﬂتلف اŸيادين ،حسشب ما أافاد به بيان للمديرية
Óم -ن ال -وط -ن -ي .وأاوضش -ح اŸصش -در ذات-ه أان
ال -ع -ام -ة ل  -أ
ا÷انب Úأاكدا على «أاهمية تبادل التجارب واÈÿات
‘ ›ال ال- -ت- -دريب الشش- -رط- -ي اŸت -خصشصس ودوره ‘
تطوير األداء العملياتي Ÿواجهة كل أاششكال ا÷رÁة
Ãا فيها تلك العابرة للحدود وا÷رÁة اŸسشتحدثة».
‘ ه- - -ذا السش - -ي - -اق ،أاشش - -اد السش - -ف Òاألم - -ري - -ك - -ي
ب»التجربة الكبÒة» و»اŸكانة الرائدة» التي أاصشبحت
تتمتع بها الششرطة ا÷زائرية على الصشعيد اإلقليمي
والدو‹.

أاكدت ﬁافظة مقاطعة سشتارا زاقورا ببلغاريا ،جÒقانا ميكوفا ،،أامسس ،بالبليدة رغبة
بÓدها ‘ تعزيز التعاون اŸششÎك ب Úبلغاريا وا÷زائر ‘ ﬂتلف اÛالت وتعميق
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
وأاوضشحت جÒقانا ميكوفا ‘ تصشريح للصشحافة على هامشس إامضشاء اتفاقية توأامة بÚ
مقاطعتها وولية البليدة عن رغبة بÓدها ‘ العمل أاك Ìلتعزيز التعاون الثنائي ب Úالبلدين
وتبادل اÈÿات ‘ ﬂتلف اÛالت وتعميق العÓقات الثنائية بحكم التاريخ اŸششÎك
‡ا سشيسشاهم -كما قالت ‘« -تنمية اŸنطقت Úوالرقي بهما لفتح آافاق أاك ÈللششعبÚ
الصشديق.»Ú
وأاششارت ذات اŸسشؤوولة إا ¤أان اتفاقية التوأامة التي أامضشتها اليوم تقضشي بعقد ششراكة
وتعاون ‘ قطاعات ششتى أاهمها الفÓحة والسشياحة والÎبية والتعليم والصشحة ،لفتة إا ¤أان
«األبواب تبقى مفتوحة لكل القÎاحات اŸطروحة من طرف رجال األعمال با÷زائر
عموما وÃنطقة اŸتيجة بصشفة خاصشة».
ومن جهته قال وا‹ الولية بالنيابة ،رابح آايت احسشن ،أان هذا «التفاق مبدئي لتبادل
اÈÿات ‘ عدة قطاعات ب Úولية البليدة ومقاطعة سشتارا زاقورا وسشتكون هناك اتفاقات
أاخرى ‘ اŸسشتقبل ألننا بحاجة للخÈة البلغارية ل سشيما ‘ ›ال البيئة واÙافظة على
اÙيط» .
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لقأءات ثنأئية بدءا من هذا اÿميسس

بن غÈيت تشصيد بدور الشصركاء الجتماعي Úلتحقيق تعليم نوعي
اليقظة والتجند ÿدمة اŸدرسسة ا÷زائرية وعÓج اŸشسأكل بأ◊وار
ق -ألت ن -وري -ة ب-ن غÈيت ،أان
الشسركأء ا’جتمأعي Úيقومون
ب-دور ف-ع-أل ضس-م-ن ع-م-ل ال-لجأن
اŸشسÎك -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى وزارة
الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،م- -ؤوك -دة
ح -رصس -ه -أ ع -ل -ى ال -ت -ع-أون م-ع-ه-م
ل-ت-ح-ق-ي-ق ت-ع-ل-ي-م ن-وع-ي ،م-علنة
ع -ن الشس-روع ‘ ل-ق-أءات ث-ن-أئ-ي-ة
م - -ع ال - -ن - -ق- -أب- -أت ب- -دءا م- -ن غ- -د
اÿميسس.

جÓل بوطي
أوضضحت بن غÈيت ،خÓل أللقاء
أل -ذي ج -م -ع -ه -ا م-ع ‡ث-ل-ي ألشض-رك-اء
أ’ج- -ت- -م- -اع -ي Úل -ل -ق -ط -اع أول أمسش
ب -حضض -ور إأط-ارأت أإ’دأرة أŸرك-زي-ة،
ب -غ -رضش ت -ق -ي -ي -م أل-دخ-ول أŸدرسض-ي
وأ’سضتماع إأﬂ ¤تلف أنشضغا’تهم أن
أللقاءأت ألثنائية ،ألتي تعقد بدأية
من غد أÿميسش،سضتتناول ألتعليمات
ألصض- -ادرة ع- -ن ق- -ط -اع -ه -ا ،وت -ق -ي -ي -م
أل-ت-ك-وي-ن ،وألÈوت-وك-و’ت أŸرت-ب-ط-ة
بإاسضÎأتيجية ألوقاية من ألعنف ‘
ألوسضط أŸدرسضي.
ونوهت بن غÈيت بالدور ألفعال
ل-لشض-ريك أ’ج-ت-م-اع-ي ف-يعمل أللجان
أŸشضÎكة على مسضتوى قطاع ألÎبية

وعÈت عن ثقتها ألكاملة ‘ حرصش
ألشض -رك -اء أ’ج -ت -م -اع -ي ، Úووع -ي -ه-م
ب- -ت- -ح- -دي- -ات أŸن- -ظ- -وم- -ة ألÎب -وي -ة
ورهاناتها ،خاصضة فيما تعلق بجودة
أل -ت -ع -ل-ي-م ون-وع-ي-ت-ه ،ق-ائ-ل-ة « إأن أه-م
أÙاور أل -كÈى لسض -ي -اسض -ة أل -ق -ط -اع
تتمحور حول أ÷انب ألبيدأغوجي،
أ◊وكمة ،ألتكوين ،ألتقييسش».
و‘ هذأ ألسضياق أكدت بن غÈيت
على ﬁورية ألتعليم أ’بتدأئي دأخل
أŸنظومة ألÎبوية ،مشضيدة با÷هود
أŸب - -ذول - -ة م- -ن ط- -رف ألسض- -ل- -ط- -ات

ألعمومية ،على أŸسضتوي ÚأŸركزي
وأÙلي.
وبعد أن أسضتمعت أŸسضئولة أأ’و¤
عن قطاع ألÎبية إأ‡ ¤ثلي ألشضركاء
أ’ج -ت -م -اع -ي Úذك -رت ب-ن-ت-ائ-ج ÷ن-ة
درأسضة مشضروع إأعادة تنظيم ،وهيكلة
أمتحان شضهادة ألبكالوريا  ،كما ”
ألتطرق بشضكل وأسضع Ÿلف أÿدمات
أ’جتماعية ،ألذي من أŸنتظر أن
ي -أاخ -ذ ح -ي-زأ وأسض-ع-ا م-ن أل-ن-ق-اشض-ات
خÓل أ÷لسضات ألثنائية ،ألتي قالت
ب- -ن غÈيت أن- -ه- -ا سض- -ت- -ك -ون ف -رصض -ة

Óج -اب -ة ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أŸوأضض-ي-ع
ل -إ
أŸطروحة.
ودعت أل - - - -وزي - - - -رة ألشض - - - -رك - - - -اء
أ’جتماعي ÚأŸشضارك Úإأ ¤موأصضلة
ألعمل ‘ إأطار أللجان أŸشضÎكة على
مسض -ت -وى أل -وزأرة ،و ت -ن -ظ -ي -م أإ’دأرة
أŸرك -زي -ة ل -ق -اءأت ل -ع-رضش م-ل-ف-ات:
أŸرجعية ألوطنية للتعليمات ،ألتقييم
وأل-ت-ك-وي-ن ،وألÈوت-وك-و’ت أŸرتبطة
بإاسضÎأتيجية ألوقاية من ألعنف ‘
أل -وسض -ط أŸدرسض -ي› ،ددة أل-دع-وة
إأŒ ¤ند أ÷ميع ،أليقظة وأ’لتزأم،
خدمة للمدرسضة أ÷زأئرية ،وضضمانا
لتمدرسش نوعي للتÓميذ.
ويأاتي لقاء بن غÈيت مع ألشضريك
أ’جتماعي ‘ إأطار ألتعاون ألدأئم
ب Úألطرف ، Úوكذلك بعد دعوأت
ألنقابات إأ ¤ضضرورة ألتشضاور حول
ﬂت -ل -ف أŸل -ف -ات وأل -قضض -اي -ا أل -ت-ي
ت- -ت- -ع -ل -ق ب -ال -درج -ة أأ’و ¤ب -ت -حسضÚ
مسض - -ت - -وى أل - -ت - -ع- -ل- -ي- -م ‘ أŸدرسض- -ة
أ÷زأئرية ،سضيما ‘ ظل ألتحو’ت
وألتحديات ألتي يعرفها ألقطاع ألذي
يسضتدعي حسضب وزيرة ألÎبية تكاتف
ج- -م- -ي- -ع أل- -ف -اع -ل Úإ’‚اح أŸوسض -م
ألدرأسضي ،وبلوغ أأ’هدأف أŸسضطرة
‘ أŸن -ظ -وم -ة ألÎب -وي -ة ع -ل-ى أب-ع-د
مدى.

مسستندا إا ¤مؤوشسرات النتأئج اŸسسجلة بفضسل الدعم ،بوعزغي:

«ا÷زائر قادرة على وقف إاسصتÒاد اŸنتجات الفÓحية خÓل  3سصنوات
 ٨6عملية لسسقي ا’راضسي الفÓحية بأŸيأه القذرة امأم العدالة

ق-أل وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د
ال - -ق - -أدر ب - -وع - -زغ- -ي  ،أاول أامسس،
بأ÷زائر أانه من اŸرجح التوقف
عن اسستÒاد اŸنتجأت الفÓحية
م -ن اÿأرج بصس -ف -ة ف -ع -ل -ي -ة ب -ع-د
’ن.
ثÓث سسنوات من ا آ
أوضضح ألوزير لدى نزوله ضضيفا على
أ’ذأعة ألوطنية أن أ’رقام أÙققة
خÓ- -ل ألسض- -ن- -ة أ÷اري- -ة وم- -ؤوشض -رأت
أ’ن- -ت -اج “ن -ح ل -ل -ق -ط -اع أل -ق -درة ع -ن
ألتوقف تدريجيا عن أ’سضتÒأد بعد
ثÓث سضنوأت.
وأضضاف ألوزير قائ « Óإأذأ وأصضلنا ألعمل على نفسش
أŸسضتوى Ÿدة سضنت Úأو ثÓث سضنوأت Áكننا ألتوقف
عن أسضتÒأد أŸوأد و أŸنتجات ألفÓحية «.
وع -زأ أل -وزي -ر أŸسض -ت -وى أل -ذي ” ب -ل-وغ-ه م-ن ح-يث
أ’نتاج أ ¤أ’مكانيات ألتي وفرتها ألدولة لÓسضتثمار ‘
›ا’ت أ’نتاج وتوسضيع أŸسضاحات أŸسضقية وأسضتصضÓح
أ’رأضض -ي وت -أاط Òأل -فÓ-ح Úح-ول ك-ي-ف-ي-ات أل-ت-ح-ك-م ‘
Óن-ت-اج ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ت-ع-اون-ي-ات
أŸسض -ار أل -ت-ق-ن-ي ل -إ
ألفÓحية وأŸؤوسضسضات ألعمومية ألتابعة للقطاع.
وبلغ أنتاج أ◊بوب خÓل ألسضنة أ÷ارية 5ر 60مليون
قنطار  ,وهو ما أعتÈه ألوزير مسضتوى قياسضي مقارنة
بالسضنة أŸاضضية.
وحسضب بوعزغي فإان ألنتائج أ◊الية أÙققة ‘
شضعبة أ◊بوب « غ Òكافية للتوقف عن أ’سضتÒأد بالنظر
أ ¤أ’سض-ت-هÓ-ك أل-ك-ب Òل-ل-ح-ب-وب وم-ن-ت-ج-اتها وما يحّول
منها» ,لكنه لفت أ ¤أن أŸوأصضلة على نفسش وتÒة
أ’نتاج أ◊الية على مدى ألسضنت ÚأŸقبلت Úسضتجعل
أ÷زأئ -ر «م -ك -ت -ف -ي-ة و ل-يسضت ب-ح-اج-ة ’سض-تÒأد أل-ق-م-ح
ألصضلب ›ددأ» .
وأنتقل أنتاج مادة ألعدسش من  4.580قنطار على
مسضاحة  920هكتار ‘  2001إأ ¤أك Ìمن  300ألف
قنطار على مسضاحة بلغت  27ألف هكتار ‘  ,2018وهي
أ◊صضيلة ألتي تبشضر -حسضب ألوزير -بالتفاؤول مسضتقبÓ
للتوقف عن أسضتÒأد تشضطيلة وأسضعة من ألبقول (عدسش
حمصش فاصضوليا) خÓل ألسضنوأت أŸقبلة.
من جانب آأخر ثمن ألوزير عملية توقيف أسضتÒأد
ألعديد من أÿضضر وألفوأكه وألتي أثرت بشضكل أيجابي
ع- -ل- -ى أŸن- -ت- -وج أÙل -ي ,أل -ذي ع -رف ق -ف -زة م -ع -تÈة
باŸوأزأة مع تعزيز ألدعم أŸقدم من طرف ألدولة
سضيما على مسضتوى ألبنى ألتحتية (ألسضدود,ألطرقات,
أŸسضالك ألريفية وألفÓحية ,ألكهرباء ألفÓحية) ,وعلى
مسضتوى ألدعم أŸباشضر للفÓح ألذي تÎأوح نسضبته من
 50إأ ‘ 60 ¤أŸائة من قيمة أŸعدأت وألتجهيزأت
وأŸوأد أŸسضتخدمة ‘ ألنشضاط ألفÓحي.
و»ي-ع-م-ل أل-ق-ط-اع وف-ق-ا ل-ت-وصض-يات أ÷لسضات ألوطنية
للفÓحة أ’خÒة ووفقا ÿطة رئيسش أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ألتي أقرها لقطاع ألفÓحة ‘ بسضكرة
سضنة  ,« 2009يتابع بوعزغي.
وحسضب ألوزير يتم ألعمل حاليا على ترشضيد ألدعم
أŸق -دم ل -ل -مسض -ت -ث-م-ري-ن وت-وج-ي-ه ألÈأم-ج ن-ح-و ألشض-عب
أإ’سضÎأت -ي -ج -ي -ة ذأت أل -ق -ي -م -ة أŸضض -اف -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي-ة
أ’قتصضادية ,على غرأر أÿضضر وألفوأكه .
و‘ رده ع -ل -ى سض -ؤوأل ي -ت-ع-ل-ق ب-ت-ذب-ذب أسض-ع-ار ب-عضش
أŸنتجات ألفÓحية على غرأر مادة ألبطاطا وألتي بلغت
قيمتها  80دج/كغ ‘ بعضش أأ’سضوأق ,أوضضح ألوزير أن
ألقطاع يعمل على تنظيم عمليات ألتوزيع وأيجاد حلول
Ÿشضكلة أŸضضاربة وكÌة ألوسضطاء ‘ حلقة ألتسضويق
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ألتي ترفع ألسضعر ألفعلي للمادة من
 30دج أ 80 ¤دج ,سض- -م -ي -ا وأن
أل -ق -ط-اع ب-ات ي-ن-ت-ج ك-م-ي-ات ك-اف-ي-ة
لÓسضتهÓك أÙلي.
كما ” ‘ نفسش أ’طار ,تسضطÒ
برنامج إ’‚از مسضتودعات للتخزين
ب- -ادر ب- -ه- -ا أÿوأصش وأŸؤوسضسض- -ات
ألعمومية للدولة.
وفيما يتعلق Ãنتجات ألزيتون
وأنتاج زيت ألزيتون  ,قال ألوزير أن
أ’ن- -ت- -اج ‘ ه -ذه ألشض -ع -ب -ة أصض -ب -ح
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى أŸك -ن -ن -ة أل-عصض-ري-ة
موضضحا أن ألشضعبة –صضي أليوم 64
مليون شضجرة  40مليون منها دخلت أ’نتاج و 24مليون
شض -ج -رة سض -ت -دخ -ل ح -ي -ز أ’ن -ت -اج ع -ل -ى م -دى ألسض -ن -تÚ
أŸقبلت ,Úإأ ¤جانب مسضتثمرأت فÓحية بأازيد من 200
ألف هكتار وأك Ìمن  1.500معصضرة حديثة.
ويسضتهدف ألقطاع من خÓل هذه ألشضعبة ألشضروع ‘
ألتصضدير نحو أÿارج خÓل ألسضنت ÚأŸقبلت Úوبكميات
معتÈة.
و” نقل أ’سضتثمارأت ‘ شضجر ألزيتون من أŸناطق
ألوسضطى نحو ألهضضاب ألعليا وألصضحرأء (ورقلة أ÷لفة
ألبيضش بسضكرة أدرأر ..ألخ)ي من خÓل غرسش مÓيÚ
ألشضجÒأت سضنويا ,حسضب ألسضيد بوعزغي  ,ألذي أكد أن
هذه أ’جرأءأت جاءت بفضضل أأ’بحاث أŸنجزة من
طرف مؤوسضسضات ألقطاع خÓل ألسضنوأت أŸاضضية.

متابعة اŸسصتثمرات الفÓحية
ومعاقبة أاي تÓعب Ãياه السصقي
وب- -ال- -ع- -ودة إأ ¤م -ل -ف أل -ري أل -ف Ó-ح -ي غ Òصض -ح -ي
وعÓ- -ق- -ت- -ه ب -ظ -ه -ور ب -عضش ح -ا’ت أ’صض -اب -ة ب -فÒوسش
ألكولÒأ ,كشضف ألوزير عن إأحصضاء  86عملية لسضقي
أ’رأضضي ألفÓحية باŸياه ألقذرة ,على مسضاحة تقدر
بأاك Ìمن  4.000هكتار ,حيث ” عن أصضدأر عقوبات
صض- -ارم- -ة ‘ ح- -ق أŸت- -ورط Úو–وي- -ل قضض -اي -اه -م أ¤
ألعدألة.
وأك -د أل -وزي -ر ع -ل-ى وج-ود ÷ن-ة خ-اصض-ة تسض-ه-ر ع-ل-ى
م -ت -اب -ع -ة أŸسض -ت -ث -م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة وكشض-ف أي ع-م-ل-ي-ة
للتÓعب Ãياه ألسضقي ومعاقبة أŸتورط ,ÚمÈزأ أن
أŸنتوج ألفÓحي أŸوجه إأ ¤أأ’سضوأق «سضليم ومرأقب»
وبالنسضبة لنشضاطات ألصضيد ألبحري وتربية أŸائيات,
أكد بوعزغي أن أŸؤوشضرأت أŸتوفرة تؤوكد أن هذأ
ألقطاع سضيعرف قفزة نوعية خÓل ألسضنوأت أÿمسش
أŸقبلة وسضيشضهد تضضاعف أ’نتاج ,بعد عمليات تأاطÒ
ومرأفقة أŸسضتثمرين.
وحسضب نفسش أŸسضؤوول فقد Œاوزت عدد طلبات
أ’سضتثمار ‘ ›ال ألصضيد ألبحري وتربية أŸائيات
على أŸسضتوى أÙلي أل  300ألف ملف ,مسضتطردأ :
«رغم ذلك Á ’,كن أ◊ديث عن بلوغ أنتاج ب  300ألف
طن ‘ ألسضنة بالنظر أﬁ ¤دودية أŸوأرد ألبحرية و
ضضعف أمكانيات ألقطاع «.
وحسضب ألوزير فإان هذأ ألقطاع «عرف بعضش ألتطور
إأ’ أنه  ⁄يرق بعد إأ ¤أŸسضتوى ألذي عرفه ألنشضاط
ألفÓحي بالنظر أ ¤ألتأاخر أŸسضجل ‘ عملية أطÓق
’سضتثمارأت.
و ⁄يتجاوز أنتاج ألسضمك حسضب ألوزير أل  110ألف
طن /ألسضنة ‘ ›ا‹ ألصضيد ألبحري وتربية أŸائيات
.

تسصوية  180أالف ملف ‘ إاطار
–ويل األراضصي من حق النتفاع
الدائم إا ¤حق المتياز
” تسضوية وضضعية  180ألف مسضتثمر فÓحي ‘ إأطار
عملية –ويل أŸسضتثمرأت ألفÓحية من حق أ’نتفاع
ألدأئم أ¤
ح- -ق أ’م -ت -ي -از م -ن ب 200 Úأل-ف مسض-ت-ث-مر أودعوأ
طلبات تسضوية وضضعياتهم  ,ألتي تضضمنها ألقانون 03/10
أŸتعلق بتسضوية وضضعية أ’رأضضي ألفÓحية ,حسضبما أفاد
به أول أمسش ،وزير ألفÓحية وألتنمية ألريفية وألصضيد
ألبحري عبد ألقادر بوعزغي.
وأوضضح ألوزير ع Èأث Òأ’ذأعة ألوطنية  ,أنه ” منح
آأخر مهلة لتسضوية هذه أŸلفات وأ’نتهاء من ألعملية مع
نهاية ألسضنة أ÷ارية.
وحسضب نفسش أŸسضؤوول فإان ألدولة بذلت كل ما ‘
وسضعها من أجل تأام Úألعقار ألفÓحي وتطهÒه وأعطت
كل ألتسضهيÓت ألقانونية وأŸالية للمسضتثمرين ألرأغبÚ
‘ خدمة أأ’رضش.
و–دث ب -وع -زغ -ي ع -ن ب -رأم -ج وأج -رأءأت ق-ان-ون-ي-ة
ع -دي -دة تسض -ت -ه -دف ب-عث أ’ن-ت-اج أل-فÓ-ح-ي ,ح-يث ذك-ر
بتسضخ Òأزيد من  2مليون هكتار ‘ أطار برنامج حيازة
أ’رأضض -ي أل -ف Ó-ح -ي -ة ع -ن ط-ري-ق أ’سض-تصضÓ-ح وأنشض-اء
مسضتثمرأت فÓحية لÎبية أ◊يوأنات أسضتفاد منها أكÌ
م -ن  150أل-ف مسض-ت-ث-م-ر ( 130أل -ف ح -ي-ازة ع-ن ط-ري-ق
أ’سضتصضÓح و 20ألف ملف ‘ أطار برأمج أ’سضتثمار
أ÷ديدة.
وحسضب ألوزير فإانه وبالرغم من هذه أÛهودأت
«تبقى نسضبة أ’سضتثمار ضضئيلة و’ ترقى أ ¤أŸسضتوى
ألذي كان متوقعا  ,مقارنة باإ’مكانيات ألكبÒة ألتي
سضخرتها ألدولة».
ويتم ألعمل ‘ ألوقت بالتنسضيق مع وزأرة ألدأخلية
على أحصضاء وتسضوية وضضعية ﬂتلف أ’رأضضي ‘ ,إأطار
عمل أللجان أÿمسش أŸنبثقة عن أ÷لسضات ألوطنية
ل -ل -ف Ó-ح -ة وف -ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات أل-وزر أأ’ول ألسض-ي-د أح-م-د
أويحيى.
وحسضب ب -وع -زغ -ي ف -ق -د ” أصض -دأر ت -دأب Òج -دي-دة
Óشضخاصش أŸتوف , Úأ ¤جانب حا’ت أخرى
بالنسضبة ل أ
صضنفتها أللجان ألو’ئية‡ ,ا أسضتدعى أقرأر نصضوصش
تنظيمية جديدة وقرأرأت وزأرية مشضÎكة.
وأف - -اد أل- -وزي- -ر أن أل- -ل- -ج- -ان –ت أشض- -رأف أل- -وزرأء
أŸك -ل -ف -ون ب-ه-ا ,ح-اولت أ’سض-ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-ب-ات أل-ل-ج-ان
ألو’ئية ومعا÷ة ﬂتلف وضضعيات أ’شضخاصش أ◊ائزين
على أ’رأضضي ألفÓحية.
وتقدر أŸسضاحة أ’جمالية لÓرأضضي ألفÓحية قابلة
لÓسضتغÓل با÷زأئر بـ 5ر 8مليون هكتار منها 7ر5
مليون هكتار أرأضش خاصضة و 8ر 2مليون هكتار تابعة
للدولة بحسضب توضضيحات ألوزير .
وكانت قد أنبثقت عن أ÷لسضات ألوطنية للفÓحة
أŸنعقدة أبريل أŸاضضي با÷زأئر ÷ 5 ,ان –ت
أشض -رأف ك -ل م -ن وزرأء أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-فÓ-ح-ة وألصض-ن-اع-ة
وألتجارة وألعمل ,تعني على ألتوأ‹ بتسضوية وضضعية
أ’رأضضي ألفÓحية ,وألتنمية ألفÓحية  ,وألنظر ‘
ملف ألصضناعات ألفÓحية ألتحويلية  ,ودرأسضة عمليات
تصضدير أŸنتوج ألفÓحي ,وأخÒأ ÷نة للنظر ‘ توفÒ
مناصضب ألشضغل للشضباب من خÓل ألقطاع ألفÓحي.

ألعدد
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قرابة مليون طن من النفأيأت تفرزهأ و’ية ا÷زائر

مشصروع مركب التسصي Òو التثم Úالطاقوي للنفايات مطلع 2019
زرواطي :التجند للتقليل من النفايات بنسصبة  ‘ 30اŸائة

يشسكل التسسي ÒاŸدمج للنفأيأت
ﬁور أاسسأسسي ‘ ا÷لسسأت اÿأصسة
ب-أل-نشس-أط-أت ا’ق-تصس-أدي-ة ال-نأŒة
ع- -ن ع- -م- -ل- -ي- -ة ا’سسÎج -أع ،ال -ت -ي
سستنظم قبل نهأية السسنة ا÷أرية،
ك - -م- -أ سس- -تشس- -ه- -د ا÷زائ- -ر مشس- -روع
مركب التسسي Òوالتثم Úالطأقوي
ل- -ل- -ن -ف -أي -أت م -ط -ل -ع  ،٢٠١٩ب- -غ- -ي- -ة
ال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-ن-ف-أي-أت ب-نسس-ب-ة 3٠
بأŸأئة ،حسسب مأ أاعلنت عنه وزيرة
البيئة والطأقأت اŸتجددة فأطمة
الزهراء زرواطي.

بالنفايات على مسضتوى أربعة و’يات
وه-ي أل-ع-اصض-م-ة وأل-ب-ل-ي-دة وبومردأسش
وتيبازة.

القضصاء على  500نقطة
سصوداء ‘ العاصصمة و–ويلها
لفضصاءات عمومية

حياة  /ك
قرأبة مليون طن من ألنفايات تفرزها و’ية أ÷زأئر
لوحدها ،حسضب أأ’رقام ألتي أوردتها كل من مؤوسضسضتي
«نات كوم « و أكسضÎأنيت»  ،وهذأ ما أسضتدعى وضضع
Óحاطة بإاشضكالية ألنفايات أŸتفاقمة  ،حيث
آأليات ل إ
يطرح ألتسضي ÒأŸدمج كحل فعال لتخليصش وأجهة ألبلد
من ألقمامات أÎŸأكمة  ،ألتي أصضبحت تشضكل خطرأ
كبÒأ على ألبيئة و ألصضحة ألعمومية  ،بعد أ’نتشضار
ألكب Òأ’مرأضش أ◊سضاسضية و ألربو و أأ’مرأضش أ÷لدية ،
هاهي أوبئة تعود من «أŸتاحف» كوباء ألكولÒأ  ،لتؤوكد
أل -درج -ة أل -ك -بÒة ’ن -ع -دأم أل -ن -ظ-اف-ة أل-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه ل-يسش
ألعاصضمة فحسضب  ،بل ﬂتلف و’يات ألوطن .
ه-ذه أل-وضض-ع-ي-ة أل-ك-ارث-ي-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة  ،دف-عت بالسضلطات
ألعمومية إأ ¤ألتحرك ،وأتخاذ ألقرأرأت للتقليل « على
أأ’ق-ل» م-ن خ-ط-ر أل-ن-ف-اي-ات ،ب-ع-د ح-م-ل-ة أل-ن-ظ-اف-ة ألتي
أطلقت على نطاع وأسضع وشضملت ﬂتلف مناطق ألوطن
بعد أإ’صضابات بوباء ألكولÒأ ،هاهي وزيرة ألبيئة و
أل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي خÓ-ل
لقاءها ،أول أمسش ،بوأ‹ ألعاصضمة لبحث كيفية ألتكفل

وخÓل هذأ أللقاء ” ألتطرق إأ¤
ألتحضض Òللجلسضات أÿاصضة با’قتصضاد ألدأئري وألتي
سضتنطلق نهاية ألسضنة ضضرورة ألبحث عن حلول وسضيطة
عملية وأنتقالية  ،لنقل ألنفايات كوضضع مرأكز أنتقالية
خاصضة بالنفايات ألقابلة للتثم ، Úباإ’ضضافة إأ ¤ألتقليل
من ألتبذير و سضوء أ’سضتهÓك من أجل ألتقليل من إأفرأز
ألنفايات و بالتا‹ أÙافظة على ألبيئة  ،و كذأ إأدرأج
Óحياء أ÷ديدة و
ﬂطط لتسضي Òألنفايات بالنسضبة ل أ
هذأ لضضمان إأطار معيشضي ’ئق للموأطن Úو أ◊فاظ
على أÙيط.
كما ركز أللقاء أهمية إأشضرأك أŸوأطن و أÛتمع
أŸد ‘ Êأ◊فاظ على ألبيئة و ألدور ألفعال ألذي يلعبه
أŸوأطن ‘ ألقضضايا ألبيئية و ألتأاث Òعلى أÙيط
Óجيال ألصضاعدة.
أÿارجي و بالتا‹ إأرسضاء ثقافة بيئية ل أ
من جهته شضدد وأ‹ أ÷زأئر عبد ألقادر زوخ ضضرورة
تضضافر أ÷هود إ’يجاد حلول لكل أŸشضاكل أŸطروحة
بالنسضبة للوضضع ألبيئي  ،مشضÒأ إأ ¤أنه ” تخصضيصش مبالغ
مالية ضضخمة من أجل ألتكفل بالقضضايا ألبيئية .
كما ذكر وأ‹ ألعاصضمة با’‚ازأت ألتي ” –قيقها
من طرف و’ية أ÷زأئر ووزأرة ألبيئة خاصضة منها
ألقضضاء على  500نقطة سضودأء ‘ ألعاصضمة و –ويلها
لفضضاءأت عمومية و مسضاحات خضضرأء.

نسسيب من تيسسمسسيلت:

قرار بتسصوية مسصتحقات ا÷زائرية للمياه على عاتق البلديات
برنأمج ’سستغÓل اŸيأه ا÷وفية لتموين الو’ية Ãأء الشسرب
كشس- -ف وزي- -ر اŸوارد اŸأئ- -ي- -ة,
حسس Úنسس- - - - - - - - - - - - - - -يب ،أاول أامسس،
ب -ت -يسس-مسس-ي-لت أان-ه ت-ق-رر تسس-وي-ة
ج -م -ي -ع مسس -ت -ح -ق -أت ا÷زائ -ري -ة
ل -ل -م -ي -أه اÎŸاك -م -ة ع -ل -ى ع -أت -ق
البلديأت واŸقدرة بقرابة  ٩مليأر
دج.
وأوضض- - -ح نسض- - -يب خ Ó- -ل زي - -ارت - -ه
ألتفقدية للو’ية بأان هذأ ألقرأر يأاتي
ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات أ◊كومة ألقاضضي
ب- -ت- -حصض- -ي- -ل ك- -ل مسض- -ت- -ح- -ق- -ات ه -ذه
أŸؤوسضسضة أÎŸتبة على ألبلديات على أŸسضتوى ألوطني
‡ا من شضأانه ضضمان لها مدأخيل مالية معتÈة تسضاهم ‘
قد Ëخدمات جيدة لزبائنها.
وأع -ل -ن أل -وزي -ر ع -ن «أسض-ت-ح-دأث ق-ري-ب-ا Ÿف-تشض-ي-ات
ج -ه -وي -ة سض -ت -ع -م-ل ع-ل-ى م-رأق-ب-ة م-دى ن-وع-ي-ة أÿدم-ة
أل-ع-م-وم-ي-ة أŸق-دم-ة ل-ل-م-وأط-ن Úم-ن ط-رف أ÷زأئ-ري-ة
للمياه».
كما شضدد على ضضرورة أن تسضاهم أŸؤوسضسضة أŸذكورة
‘ تفتح أıابر ألتابعة لها على ألسضوق وذلك تلبية
لطلبات إأجرأء ألتحاليل.
كما كشضف نسضيب عن أسضتحدأث وزأرته لفروع تابعة
للجزأئرية للمياه وألديوأن ألوطني للتطه ‘ Òإأطار
أ÷ه -ود أل -رأم -ي -ة لضض -م -ان أسض -ت -ق Ó-ل -ي -ة م -ال -ي-ة ل-ه-اتÚ
أŸؤوسضسضت Úوكذأ ألتكفل بتجسضيد عديد أŸشضاريع على
مسضتوى أ÷ماعات أÙلية.
ومن جهة أخرى أعلن ألوزير خÓل لقاء صضحفي على
ه- -امشش ه- -ذه أل- -زي- -ارة ع- -ن إأطÓ- -ق دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة
Ÿن -اقصض -ت’ Úق -ت -ن-اء ع-دأدأت م-ي-اه ج-دي-دة تسض-اه-م ‘
ألقضضاء على نظام ألفوترة أ÷زأفية ألذي تعمل به
وح- -دة أ÷زأئ- -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب -ع -دد م -ن م -ن -اط -ق و’ي -ة
تيسضمسضيلت وألذي يصضل حاليا إأ ¤نسضبة  9باŸائة من
›موع زبائن ألوحدة.
وفيما يتعلق بÈنامج أسضتحدأث  1مليون هكتار من
أأ’رأضضي ألفÓحية أŸسضقية ألذي ” إأطÓقه خÓل
ألسض -ن -وأت أأ’خÒة ,أوضض -ح نسض -يب ب-أان-ه «ي-ع-رف ت-ق-دم-ا
ملحوظا حيث سضيصضل بعد سضنة إأ ¤نسضبة تقدم تعادل 80
باŸائة Ãا يتيح –قيق هذأ ألهدف أ’سضÎأتيجي ‘
آأفاق سضنة .»2020
وأعت Èألوزير أ◊صضيلة أÙققة من طرف قطاعه
خÓل ألسضنة أŸاضضية ‘ ›ال مشضاريع ألتحويÓت
ألكÈى للماء ألشضروب «باإ’يجابية» ومن أبرزها أسضتÓم
خمسضة سضدود كبÒة و–ويل أŸياه ألصضا◊ة للشضرب
لفائدة و’يات ألنعامة وتلمسضان وسضيدي بلعباسش ,فضضÓ
ع- -ل -ى “وي -ن و’ي -ت -ي وه -رأن وم -عسض -ك -ر Ãي -اه أل -ب -ح -ر
أÓÙة.

وكشضف أن وزأرته قد رصضدت غÓفا
م -ال-ي-ا ي-ف-وق  400م-ل-ي-ار دج ل-ت-جسض-يد
عديد أŸشضاريع وهذأ ضضمن ﬂطط
أل -ع -م -ل ل-لسض-ن-ة أ÷اري-ة أŸدرج ضض-م-ن
قانون أŸالية وألÈأمج أإ’ضضافية وكذأ
ألعمليات ألتي رفع ألتجميد عنها.
وأب -رز نسض -يب ب -أان سض -ق-ي أأ’رأضض-ي
أل -ف Ó-ح -ي -ة ب -اŸي -اه أŸسض -ت-ع-م-ل-ة وف-ق
أل -ق -ان-ون ي-ع-د «ج-رÁة» ,مضض-ي-ف-ا ب-أان
وزأرت -ه ت -ع -م -ل م -ن أج-ل ت-ث-م ÚأŸي-اه
أŸع - -ا÷ة ع - -ل - -ى مسض- -ت- -وى ﬁط- -ات
تصضفية أŸياه أŸسضتعملة وأسضتغÓلها ‘ ›ال سضقي
أأ’رأضضي ألفÓحية.
وعلى صضعيد آأخر كشضف ألوزير خÓل حصضة إأذأعية
ضضمن زيارته ألتفقدية للمنطقة بأان  84باŸائة من
موأطني و’ية تيسضمسضيلت يتم “وينهم باŸاء ألشضروب
يوميا ,فيما Áون  50باŸائة من أŸوأطن Úعلى مدأر
ألسضاعة ‘ ح Úيزود  15باŸائة يوما بيوم ,متوقعا أن
تشضهد ألو’ية –سضنا «كبÒأ» ‘ ›ال ألتزود باŸاء
ألشضروب قبل صضائفة ألسضنة أŸقبلة وذلك بفضضل عديد
أŸشضاريع أ÷اري إأ‚ازها حاليا.
وأك -د ع -دم تسض -ج -ي -ل أي ح -ال -ة م -رضض-ي-ة (أأ’م-رأضش
أŸتنقلة عن طريق أŸياه منها ألكولÒأ) جرأء أسضتهÓك
م -ي -اه أ◊ن -ف -ي -ات ع Èأل -وط -ن ,م -ذك -رأ ب -ج -ودة أŸي -اه
ألصضا◊ة للشضرب ألتي تقدم للموأطن.Ú
م -ن ج -ه -ة أخ -رى –دث أل -وزي -ر ع-ن أسض-ت-ف-ادة ه-ذه
ت -يسض -مسض -ي -لت م -ن ب -رن -ام -ج ي-رم-ي أ ¤أسض-ت-غÓ-ل أŸي-اه
أ÷وفية لتموينها باŸاء ألشضروب ،موضضحا أن دأئرته
أل -وزأري -ة «سض -ت -خصضصش خÓ-ل ألسض-ن-ة أŸق-ب-ل-ة م-ي-زأن-ي-ة
إ’طÓق درأسضات أسضتكشضافية عن أŸياه أ÷وفية بو’ية
تيسضمسضيلت تسضمح با‚از آأبار عميقة لتموين أŸوأطنÚ
باŸاء ألشضروب وذلك بغية تنويع مصضادر أŸياه علما أن
أŸنطقة تعتمد حاليا على أŸياه ألسضطحية فقط ،مؤوكدأ
أن «ت -ن -وي-ع مصض-ادر أŸي-اه ي-ع-د ألسض-ب-ي-ل أل-وح-ي-د ل-ت-أامÚ
أل -وف -رة أŸائ -ي -ة ب -ال-و’ي-ة» ،مشضÒأ إأ ¤ب-رن-ام-ج وط-ن-ي
’سض -ت -كشض -اف وت -أام ÚأŸي -اه أ÷وف -ي -ة ب -غ -ي -ة م -وأج -ه-ة
أنخفاضش منسضوب ألسضدود ‘ حالة شضح مياه أأ’مطار.
و أشض- -ار أل- -وزي -ر أ ¤أن أ’ن -ت -اج ألسض -ن -وي Ùط -ات
معا÷ة أŸياه أŸسضتعملة على مسضتوى ألوطني يقدر ب
 40مليون م Îمكعب مÈزأ بأان وزأرته تنسضق مع وزأرة
أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصض-ي-د أل-ب-ح-ري من أجل
أسضتغÓل مياه هذه أŸنشضاآت ‘ ›ال ألسضقي ألفÓحي.
كما ذكر من ناحية ثانية بأان «مياه أ◊نفيات تخضضع
Ÿرأقبة صضارمة وهي معا÷ة وسضليمة مائة باŸائة»,
’فتا أ ¤أن «جميع أŸتعامل Úألناشضط› ‘ Úال أŸاء
ألشضروب بالبÓد يعملون وفق أŸعاي Òألدولية».

تصصويـ ـب
وقع خطأ مطبعي ‘ ا’سستطÓع «رحلة صسيف ‘ خريف صسÓلة»
الصس -أدر ‘ ج -ري -دة «الشس-عب» ل-ي-وم ا’ث-ن ٠٩ Úسس-بتم ،٢٠١٨ Èك-تب
النبي صسـÓح والصسحيح النبي صسألـح .فمعـذرة
(التحـريـر)
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مششددأ على أهمية صشيانة ألبنى ألتحتية ،زعÓن من باتنة:

 130مليار دو’ر أانفقت على قطاع اأ’ششغال العمومية والنقل
لول مرة ‘ أ÷زأئر
وضشع حيز أÿدمة لنظام ألتصشالت أŸتطور «جي أسس أم.أر» أ
لشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل،ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓ-ن ،أن أ÷زأئ-ر خصشصشت أغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة ضش-خ-مة لقطاع
أك-د وزي-ر أ أ
لششغال ألعمومية منذ  1999إأ ¤يومنا هذأ تفوق ألـ130مليار دولر ،من أجل تطوير ألبنية ألتحتية وتقدË
أ أ
خدمة عمومية ذأت مسشتوى عا‹ للموأطن ‘ ،Úإأطار برنامج رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
أ◊دي - - - - - -دي- - - - - -ة ،أ‚ز م- - - - - -ن ط- - - - - -رف
باتنةŸ :وششي حمزة
م -ؤوسضسض -ة»ك -ابشش» أل -ن-مسض-اوي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق
وأل -ت -ع -اون م -ع ألشض -رك -ة أل -وط -ن -ي -ة ل-ن-ق-ل
دعا زعÓن أ ¤صضيانة دورية للمنشضآات
أŸسض- -اف -ري -ن ب -السض -كك أ◊دي -دي -ة أل -ت -ي
ألقاعدية بهدف أÙافظة عليها ترشضيدأ
سضتضضمن صضيانته ،كمرحلة أو ‘ ¤أنتظار
ه
ل-ل-ن-ف-ق-ات ألعمومية قائ ÓخÓ-ل وق-وف
تعميمه ع Èكامل شضبكة ألنقل بالسضكة
ن
على أشضغال إأ‚از أزدوأجية  14كلم م
أ◊ديدية للوطن.
Ú
أل -ط -ري -ق أل-وط-ن-ي رق-م  28أل -رأب-ط ب
وبع Úألتوتة ألتي تنقل إأليها ألوزير عÈ
’
و’يتي أŸسضيلة و باتنة ع Èبريكة أنه
أل -ق -ط -ار أك -د زع Ó-ن أن شض-ب-ك-ة ألسض-كك
ف
ي
يكفي أن تنجز أŸشضاريع بل ينبغي تكث
أ◊دي -دي -ة ‘ أ÷زأئ -ر ت -ت -ط -ور بسض -رع-ة
Ú
ب
عملية صضيانتها ومرأقبتها وهي من
ك- -بÒة ح- -يث وصض -ل ط -ول -ه -ا ألـ 6300كلم
ة
ر
د
ا
أول- -وي- -ات أل- -ق- -ط- -اع ،م -ن -وه -ا ب -اŸب
بعدما كانت ’ تتعدى ألـ 1800كلم سضنة
ل
ا
ج
ر
ألتطوعية لو’ية باتنة رفقة بعضش
 ،2000وه- -و ت -ط -ور ك -ب Òي -ع -كسش ح -رصش
ة
ي
ج
أ
و
د
أŸال وأأ’عمال بإا‚از هذه أ’ز
ألدولة على أ’سضتثمار ‘ هذأ ألقطاع،
ن
ط
و
ل
أ
متمنيا تعميمها ع Èكل و’يات
من خÓل إأسضÎأتيجية أ◊كومة لبلوغ 17
،
ة
ي
ل
Ù
خدمة للموأطن وتعميقا للتنمية أ
مليون طن من نقل ألبضضائع و  60مليون
ويعت ÈأŸشضروع حسضب ألشضروح ألتي
.
ة
وألتكفل أأ’مثل بانشضغا’ت ألسضاكن
مسضافر على م Ïألقطارأت ‘ غضضون
وذكر ألوزير خÓل لقائه باŸوأطن Úق -دم -ت-ه-ا أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-درأسض-ات و
سضنة  ،2021بعد إأعادة أ’عتبار أ’ك Ìمن
بأاهمية زيارته أأ’خÒة لباتنة ألتي أتخذ م -ت -اب -ع-ة إأ‚از أ’سض-ت-ث-م-ارأت ‘ ألسض-كك
 300ع -رب -ة وت -ع -م -ي-م ق-ط-ارأت ك-ورأدي-ا
ف -ي -ه -ا ق -رأرأت صض -ارم-ة ع-ل-ى غ-رأر ف-ت-ح أ◊دي- -دي -ة و إأط -ارأت م -ؤوسضسض -ة «ك -ابشش»
وغÒها.
أÙطة ألÈية ألثانية لنقل أŸسضافرين أل-ن-مسض-اوي-ة م-كسض-ب-ا ك-بÒأ للجزأئر يسضمح
بعاصضمة ألو’ية وألتي كانت مغلقة منذ نظام أ’تصضال فيه بضضمان أتصضال آأمن
سضنوأت عدة إأضضافة إأ ¤تدعيم قطاع ع Èشضبكة منفصضلة عن باقي ألشضبكات
ألنقل بالو’ية خاصضة نقل أŸسضافرين ع Èأأ’خ -رى ب Úم -رك -ز م-ت-وأج-د ب-ال-ع-اصض-م-ة
ألسضكك أ◊ديدية بقطار «كورأديا» ألذي وب- -اق -ي أل -ق -ط -ارأت وح -ت -ى ب Úأأ’ع -وأن
ي -رب-ط ب-ات-ن-ة ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة م-رورأ أل -ع -ام -ل Úع Èشض -ب-ك-ة ألسض-كك أ◊دي-دي-ة
عاين زعÓن أزدوأجية ألطريق ألوطني
باŸسضيلة و ألذي كان ﬁل أنشضغال دأئم أŸكلف Úبالصضيانة.
رق- -م  ‘ 28شض -ق -ه أل -رأب -ط ب Úب -ري -ك -ة
وأنطلق ألعمل بهذأ ألنظام ع Èخط
للسضكان.
وسضقانة على مسضافة  14كم ،بقيمة مالية
وأشضرف زعÓن وألذي كان مرفوقا ألقرزي بقسضنطينة و تقرت بورقلة على
ت-ط-وع-ي-ة ت-ب-ل-غ  70م-ل-ي-ار سض-ن-ت-ي-م ،حيث
بسض -فÒة أل -ن -مسض -ا ب -ا÷زأئ -ر ف-رأنسض-ي-زك-ا مسضافة  418كلم ،يندرج حسضب زعÓن ‘
خصضصش مبلغ  58مليار كحصضة طريق ،و12
ه -ونسض -وي -ت -زÃ ،ح -ط -ة ن-ق-ل أŸسض-اف-ري-ن إأطار برنامج رئيسش أ÷مهورية لعصضرنة
مليار كحصضة منشضآات فنية ،أين تكفلت 19
بالسضكك أ◊ديدية بباتنة على وضضع حيز شض- -ب- -ك- -ات ألسض- -كك أ◊دي- -دي- -ة وأل- -ن- -ق -ل
مؤوسضسضة بالعملية بعد توقيع أتفاقية إأطار
أÿدمة لنظام أ’تصضا’ت أŸتطور «جي أ÷ماعي ،يهدف لتأام Úسض Òألقطارأت و
ب ÚأŸؤوسضسض - -ات وم - -دي - -ري - -ة أأ’شض - -غ - -ال
أسش أم/أر» أ’ول م- - - -رة ‘ أ÷زأئ- - - -ر و‘ أ◊د من أ◊وأدث.
ألعمومية لو’ية باتنة ‘ ،مبادرة تطوعية
وأشضار ألوزير إأ ¤أن أŸشضروع معتمد
كامل قارة إأفريقيا.
أطلقها وأ‹ باتنة عبد أÿالق صضيودة.
م- -ن ط -رف أŸن -ظ -م -ة أل -دول -ي -ة ل -لسض -ك -ة

دعوات لتعميم اŸبادرات
التطوعية إ’‚از بنى –تية

لقاء ب Úألفدرألية ألوطنية لنقل أŸسشافرين ووزأرة ألنقل قريبا

إاتفاقية مع ششركة طحكوت لتزويد السشوق بحافÓت جديدة نوفم Èالداخل
ت-ل-ت-ق-ي أل-ف-درأل-ية ألوطنية لنقل
أŸسش -اف -ري -ن وأل -بضش -ائ-ع وزي-ر أل-ن-ق-ل
ع -ب-د أل-غ-ا ÊزعÓ-ن ألشش-ه-ر أ÷اري
Ÿن -اقشش -ة ع -دي -د أل -ن -ق -اط أŸت -ع-ل-ق-ة
بالظروف أŸهنية للناقل Úأÿوأصس
،خ-اصش-ة أم-ام Œم-ي-د أ◊ق-وق وك-ذأ
درأسشة ﬂطط ألنقل على مسشتوى
وليات ألوطن .

خالدة بن تركي
أك -د رئ -يسش أل-ف-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ن-ق-ل
أŸسض- -اف- -ري- -ن وأل- -بضض- -ائ- -ع ع -ب -د أل -ق -ادر
بوشضريط ‘ تصضريح ل ـ «ألشضعب» ضضرورة
وضضع حد لفوضضى ألقطاع وتوف Òألنقل

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

ل -ل -مسض -اف -ري -ن م -ن خ Ó-ل درأسض -ة دق-ي-ق-ة
ıطط ألنقل ألذي سضيكون على طاولة
نقاشش وزير ألقطاع عبد ألغا ÊزعÓن
ألشض -ه -ر أ÷اري  ،ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤ت-ق-ي-ي-م
أŸشضاكل ألتي رفعها ألناقلون أÿوأصش ‘
أللقاءأت ألسضابقة .
وقال بوشضريط أن ألفدرألية ألوطنية
ل-ن-ق-ل أŸسض-اف-ري-ن وأل-بضض-ائ-ع ت-نتظر لقاء
وزي -ر أل -ن -ق-ل ل-ط-رح أنشض-غ-ا’ت أل-ن-اق-لÚ
أÿوأصش  ،خ -اصض -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -ت -ج -م -ي-د
أ◊ق- - -وق و Œدي - -د ح - -ظÒة أ◊اف Ó- -ت
ألقدÁة ألتي يزيد عمرها عن  20سضنة ،
إأضضافة إأ ¤تشضبع بعضش أÿطوط وغÒها
م- -ن أŸشض- -اك- -ل أل -ت -ي ط -رحت ‘ ع -دي -د

أŸناسضبات  -حسضب رئيسش ألفدرألية -
وتنتظر إألتفاتة جدية من ألوزير ◊لها .
وفيما يتعلق Ãشضكل Œديد أ◊ظÒة
أل- -ق- -دÁة ون- -قصش أ◊افÓ- -ت ‘ ألسض- -وق
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي –ت -اج أل-ي-وم  10آأ’ف
حافلة بحسضب بوشضريط  ،فإان أŸوضضوع
ط- -رح ‘ ع- -دي- -د أŸن- -اسض- -ب- -ات وإأن -ت -ه -ى
بضضرورة تزويد ألناقل ÚبحافÓت جديدة
م- -ن خÓ- -ل إأب- -رأم أت- -ف -اق -ي -ة م -ع شض -رك -ة
ط- -ح- -ك -وت لسض -ي -ارأت ه -ون -دأي ن -وف -مÈ
أŸق-ب-ل ،وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ج-اءت ب-ع-د
جملة من أللقاءأت مع ‡ثلي ألشضركة قبل
ألوصضول إأ ¤قرأر تزويد ألسضوق أ÷زأئرية
بحافÓت جديدة.

ألعدد
17 743
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طمار يعلن عن حصشصص سشكنية جديدة هامة لفائدة و’ية تبسشة
أك- -د وزي- -ر ألسش -ك -ن و أل -ع -م -رأن و
أŸدي -ن -ة ع -ب-د أل-وح-ي-د ط-م-ار  ،أول
أمسس ،ب- -ت- -بسش- -ة ب- -أان ه- -ذه أل -ولي -ة
أ◊دودي - -ة سش - -ت - -ت - -دع - -م ب - -حصشصس
سش-ك-ن-ي-ة ج-دي-دة ه-ام-ة «قبل نهاية
ألسشنة أ÷ارية» من ششأانها أن تلبي
ألحتياجات أŸسشجلة ﬁليا ‘ هذأ
أÛال.
وأوضضح ألوزير خÓل جلسضة عمل Ãقر
أل -و’ي -ة أط -ل-ع خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى وأق-ع ق-ط-اع
ألسضكن بو’ية تبسضة و ذلك ‘ إأطار زيارة
ع- -م- -ل إأ ¤أŸن- -ط- -ق -ة ب -أان ه -ذه أل -و’ي -ة
سضتسضتفيد من  1000إأعانة مالية لبناء
سضكنات ريفية و  500وحدة سضكنية بصضيغة
ألÎقوي أŸدعم فضض Óعن  200وحدة
بصض -ي-غ-ة ألÎق-وي أل-ع-م-وم-ي و  287سضكنا
بصض-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ل-ل-وكالة ألوطنية
لتطوير ألسضكن و –سضينه (عدل).
وأضض - -اف ط - -م - -ار ب - -أان ه- -ذه أل- -و’ي- -ة
أ◊دودي -ة سض -تسض -ت-ف-ي-د ك-ذلك م-ن غÓ-ف
ما‹ بقيمة  500مليون دج سضيخصضصش
إ’‚از أشض -غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة أÿاصض-ة ب-ال-ب-ن-اء
ألريفي إأضضافة إأ ¤غÓف ما‹ هام أآخر
سضيتم ألكشضف عنه ’حقا سضيوجه لتهيئة
ألتخصضيصضات أ’جتماعية.
وأعت Èألوزير أن زيارته لو’ية تبسضة
«ف -رصض-ة لÓ-سض-ت-م-اع ’نشض-غ-ا’ت سض-ك-ان-ه-ا

أŸتعلقة بالسضكن» خاصضة منهم أŸكتتبÚ
ضضمن صضيغة ألبيع باإ’يجار ألتي تشضهد
ورشضاتها «تأاخرأ كبÒأ» بهذه ألو’ية مبديا
أسضتياءه من وتÒة أشضغال بناء ألسضكنات
Ãخ- -ت -ل -ف ألصض -ي -غ ق -ب -ل أن يشض -دد ع -ل -ى
ضضرورة وضضع رزنامة جديدة ’سضتكمال
أأ’شضغال «قبل نهاية ألسضنة أ÷ارية».
و‘ ›ال ألبناء ألريفي دعا ألوزير إأ¤
تشض-ج-ي-ع أŸق-او’ت ألصض-غÒة و إأق-ح-ام-ها
‘ ›ال إأ‚از هذه ألصضيغ من ألسضكنات
ب -غ -ي-ة تشض-ج-ي-ع-ه-ا و م-رأف-ق-ت-ه-ا ك-م-ا وع-د
بتزويد ألو’ية بحصضة إأضضافية من ألبناء
ألريفي «مطلع ألسضنة أŸقبلة».

سشتوفر  14ألف سشرير و 60ألف منصشب ششغل  ،بن مسشعود:

اŸششاريع السشياحية ا÷اري ا‚ازها بالعاصشمة مكسشب للقطاع
أك -د وزي -ر ألسش -ي -اح-ة وألصش-ن-اع-ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-بد ألقادر بن مسشعود،
أول أمسس ،ب- -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة أن
أŸششاريع ألفندقية أ÷اري أ‚ازها
على مسشتوى ولية أ÷زأئر و ألبالغ
عددها  82مششروعا من ششأانها توفÒ
أزيد من  14ألف سشرير أضشا‘ و خلق
 60ألف منصشب ششغل جديد.
وأوضضح ألوزير ‘ ندوة صضحفية نشضطها
ع -ل -ى ه -امشش زي -ارة ت -ف -ق -دي -ة ل-ع-دد م-ن
أŸشض -اري -ع ألسض -ي -اح -ي -ة ب -ال -و’ي-ة أن-ه ”
ت-دشض ÚخÓ-ل أ’شض-ه-ر أل-ق-ل-ي-ل-ة أŸاضض-ي-ة
ثÓثة فنادق جديدة سضاهمت ‘ خلق
 2000منصضب.
وأوضضح بن مسضعود ‘ هذأ أ’طار بأان
أŸشضاريع ألفندقية ألكÈى من صضنفي 5
و‚ 4وم أل -ت -ي ” ت -ف -ق -ده -ا ‘ ك -ل م-ن
Ãنطقتي باب ألزوأر وسضيدي فرج سضتوفر
 18ألف منصضب شضغل قبل نهاية ألسضنة
أ÷اري- -ة ,ب- -ي- -ن- -م- -ا سض- -تسض -اه -م أŸرأف -ق
ألسضياحية أ’خرى أ÷اري Œسضيدها ‘
خلق  40ألف منصضب شضغل أضضا‘ وهذأ
م -ا ي -دل «ب -أان ق -ط -اع ألسض -ي -اح -ة ي -ع-رف
حركية تصضاعدية ودأئمة».
وحول خوصضصضة ألفنادق ألعمومية أكد
ألوزير بأان «هذأ أ’مر غ Òوأرد ’ن هذه
ألفنادق ألعمومية ألتي تخضضع حاليا أ¤
عملية تأاهيل وعصضرنة وأسضعة ألنطاق تعد
ملكا للمجموعة ألوطنية بحيث ’ Áكن
ألتنازل عنها» ملحا ‘ نفسش ألوقت على

«أه -م -ي -ة عصض -رن -ت -ه -ا و–دي-ث-ه-ا وأق-ام-ة
ع Ó-ق -ة شض -رأك -ة م -ع م -ؤوسضسض -ات أل-تسض-يÒ
ألكÈى من أجل –سض Úأÿدمة لفائدة
ألزبائن».
ول-دى ت-ط-رق-ه أ ¤م-وسض-م أ’صض-ط-ي-اف
لسضنة  2018قيم بن مسضعود هذأ أŸوسضم
ب «أ’يجابي وألناجح بكل أŸقاييسش»
وذلك بفضضل جهود كل أ÷هات أŸعنية
ألتي سضاهمت ‘ تهيئة أ÷و ألعام لفائدة
أŸصض -ط -اف’ Úسض -ي -م -ا م -ن أج -ل «ت -وفÒ
أ’من وألسضكينة» ,مذكرأ با’تفاقية ألتي
أب - -رمت ب ÚمسضÒي أل - -ف- -ن- -ادق وأ’–اد
ألعام للعمال أ÷زأئري Úوألتي أدت أ¤
ت- -خ- -ف -يضش أسض -ع -ار أل -ف -ن -دق خ Ó-ل ه -ذأ
أŸوسضم بنسضبة تÎأوح ب 30 Úو 40باŸئة
لفائدة ألعائÓت أ÷زأئرية.

Œسشيدأ لتحديث وعصشرنة ألنقل بالسشكك أ◊ديدية

انطÓق أاول رحلة ع Èقطار كوراديا السشريع من تقرت نحو قسشنطينة
أن- -ط- -ل- -قت أمسس ‘ ح- -دود ألسش- -اع- -ة أ◊ادي -ة عشش -رة ل -ي Ó-
( )23:00أول رح- -ل- -ة ع Èق- -ط- -ار ك- -ورأدي- -ا ألسش- -ري -ع ت -ق -رت-
قسش -ن -ط -ي -ن -ة م -ن ﬁط -ة ت-ق-رت ل-لسش-ك-ة أ◊دي-دي-ة ،وحسشب
معلومات مديرية ألنقل لولية ورقلة فإان تخصشيصس رحلة
بقطار كورأديا ألسشريع بهذه ألولية يعد خطوة أيجابية نحو
Œسشيد مسشاعي ألعمل على –ديث وعصشرنة ششبكة ألنقل
بالسشكك أ◊ديدية ألتي تندرج ‘ إأطار تنفيذ برنامج رئيسس
أ÷مهورية.

ورقلة :إÁان كا‘
تعد ﬁطة تقرت ثالث ﬁطة للسضكة أ◊ديدية تتدعم بقطار
كورأديا ألسضريع ‘ أ÷زأئر بعد كل من خط أ÷زأئر ألعاصضمة -وهرأن
وخط أ÷زأئر ألعاصضمة -باتنة وأول ﬁطة للسضكة أ◊ديدية ‘ جنوب

ألوطن تسضتفيد من خدمة نقل أŸسضافرين ع Èقطار من نوع ألكورأديا
ألسضريع حسضب ما أفادنا به مدير ﬁطة تقرت للسضكة أ◊ديدية لطفي
حاج سضعيد.
تتوفر خدمة قطار كورأديا ألسضريع تقرت -قسضنطينة خÓل أيام
ألسضبت ،أإ’ثن ،Úأأ’ربعاء ألتي سضتكون أ’نطÓقة فيها من ﬁطة تقرت
على ألسضاعة أ◊ادية عشضرة لي )23:00( Óليصضل إأ ¤قسضنطينة ‘ حدود
ألسض-اع-ة  05:00صض -ب-احً-ا و‘ أي-ام أأ’ح-د ،أل-ثÓ-ث-اء ،أÿم-يسش ت-ن-ط-ل-ق
أل -رح -ل -ة م-ن ﬁط-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ‘ ألسض-اع-ة أ◊ادي-ة عشض-رة وأل-نصض-ف
( )23:30باŒاه ﬁطة تقرت.
وبالنسضبة لذأت أŸتحدث فإان هذأ أإ’‚از ألهام ألذي أسضتفادت منه
أŸنطقة من شضأانه أŸسضاهمة ‘ فك ألعزلة وتسضهيل حركة تنقل
أŸوأطن Úبكل من و’ية ورقلة وألو’ية أŸنتدبة تقرت إأ ¤و’يات
ألشضمال خاصضة بالنسضبة لطلبة أ÷امعات ،حيث يتقاطع هذأ أÿط مع
خط باتنة -أ÷زأئر ‘ ﬁطة ع Úتوتة ،هذأ أÿط أ÷ديد ألذي Áر

ع Èكل من ع Úتوتة ،بريكة ،مسضيلة ،برج بوعريج ،أ÷زأئر بقطار
ك -ورأدي -ا ألسض -ري -ع أيضض -ا ‡ا سض -يسض-م-ح ب-ت-ن-ق-ل أل-رك-اب ن-ح-و أ÷زأئ-ر
ألعاصضمة.
ويتميز قطار ألكورأديا ألسضريع بتوفره على كل أسضاليب ألرأحة
بالنسضبة للمسضافر حسضب مدير ﬁطة ألسضكة أ◊ديدية ،حيث يعد
وسضيلة نقل عصضرية تتوفر على عديد أÿدمات ومن أهمها ألتكييف
وخدمة أإ’طعام ،ويبلغ سضعر ألتذكرة من تقرت نحو قسضنطينة حوأ‹
 1400دج بالنسضبة للدرجة أأ’و ¤وحوأ‹  1030دج بالنسضبة للدرجة
ألثانية.
هذأ وقد ’قى أإ’عÓن عن أسضتفادة ﬁطة تقرت للسضكة أ◊ديدية
من رحلة قطار كورأديا أسضتحسضانا كبÒأ ‘ أوسضاط أŸوأطن Úألذين
عÈوأ ‘ أسضتطÓع «ألشضعب» آ’رأء ألبعضش منهم عن أرتياحهم Ÿثل
هذأ أإ’‚از ألذي سضيسضاهم ‘ فك ألعزلة عن سضكان جنوب ألوطن
بشضكل كب Òكما سضيسضهل حركة تنقلهم ‘ ظروف أحسضن.

أأ’ربعاء  10سضبتمبر  2018م
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عصساد :األمازيغية تاريخ ،حضسارة وقيم تسستدعي التكفل
دعا من وهرإن إ ¤تطوير إللغة

لم Úإل -ع -ام ل -ل-م-ح-اف-ظ-ة إلسش-ام-ي-ة
أإّك -د إ أ
لÓ- -م- -ازي- -غ- -ي- -ة ،سش- -ي إل -ه -اشش -م -ي عصش -اد ،أإّن
لم -ازي -غ -ي-ة ل ت-ن-حصش-ر ‘
نضش -الت إل -ل -غ -ة إ أ
لم-ازي-غ-ي-ة تاريخ
إشش-ك-ال-ي-ة إ◊رف ،وإ ّن-م-ا إ أ
ن إلكث Òمن إŸنابر
وحضشارة وقيم ،معتÈإ أإ ّ
لعتبارإت
إلسشياسشية ‘ إ÷زإئر
إيديولوجية ﬁظة.
وأأّلح عصضاد خÓل ندوة صضحفية ،نشضطها أأول أأمسس
،بمقر جريدة ألجمهورية على ضضرورة ألعمل على
ت -ط -وي -ر وت -ه -ي -ئ -ة أل-ل-غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة  ،ب-ع-ي-دأ ع-ن
أل- -م -زأي -دأت ألسض -ي -اسض -ي -ة وضض -غ -وط -ات -ه -ا ،ق -ائ :Ó-
«أل -م -ف-روضس أل-ي-وم أل-ع-م-ل ف-ي ه-دوء ت-ام ضض-روري
إ’نتاج وفير للغة أأ’مازيغية ،أسضتعدأدأ للشضروع في
أنجاز ترجمات من أللغة ألعربية للغة أأ’مازيغية
وتوحيد مصضطلحاتها وكذأ أسضتدرأك ألتأاخير في
ميدأن ألبحث وألتكنولوجيات وأ’تصضا’ت وغيرها
من ألمجا’ت أأ’خرى»..
وق -ال« :إأّن أل -ت -خ -ط -ي -ط ألسض-ل-ي-م ل-ل-مسض-ت-ق-ب-ل ي-ب-دأأ
من أليوم ،وعلى جميع ألفاعلين في ألمجتمع أأن
يبنوأ مسضتقبل ناجح تدريجيا من أأجل ألحفاظ على
أأ’من ألهوياتي وبشضكل دأئم ،حتى تنعم ألجزأئر
وشض -ع -ب-ه-ا ب-غ-د مشض-رق يسض-وده ألسضÓ-م وأل-ع-يشس ف-ي
تناغم وتÓحم.

.....أإك Ìمن  6ندوإت وﬁ 28اضشرة
وموإئد مسشتديرة ‘ مؤو“ر سشيقا
وك -ان أل -ه -دف م -ن أل -ن -دوة ألصض -ح -ف -ي-ة إأب-رأز أأه-م
أل -ج -وأنب أل -ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى أل-دول-ي م-م-ل-ك-ة
أل -م-ازيسض-ي-ل :سض-ي-ف-اكسس وم-ؤوت-م-ر سض-ي-ق-ا  206قبل
أل -م -ي Ó-د  ،وأل -ذي أع -ت -ب -ره عصض -اد م-ن أل-مشض-اري-ع
ألكبيرة في إأعادة ترميم ألهوية ألوطنية وألتحسضيسس
بعمق ألمعرفة ألتاريخية ،تحت ألرعاية ألسضامية
ل -ف -خ-ام-ة رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،م- -ؤوك -دأ ف -ي أل -وقت ن -فسض -ه ع -ل -ى
ضض- -رورة إأدرأج ه- -ذأ أ’ن- -ج -از ف -ي إأط -ار أل -مسض -ار
أل-ت-ط-وري أل-ذي ح-ق-ق-ت-ه أل-ج-زأئ-ر أأ’م-ازي-غ-ي-ة في
ألجزأئر.
وع- -ل- -ى ضض- -وء ذلك ت- -م أإ’عÓ- -ن أل- -رسض -م -ي ع -ن
برنامج مؤوتمر سضيقا ألدولي ألذي دعا إأليه ونظمه
ألملك ألنوميدي صضيفاقسس سضنة  206قبل ألميÓد،
وتضضم أأ’شضغال نحو  6ندوأت و 28محاضضرة ،إألى
جانب عرضس بعضس تجارب ألبلدأن ألرأئدة في
مجال حماية أ رأث باسضتخدأم ألتكنولوجيات أ د ،
ك-م-ا سض-ي-ت-م خÓ-ل أل-ف-ت-رة أل-مسض-ائ-ي-ة.برمجة بعضس
أل- - - - -ع- - - - -روضس ألسض- - - - -ي- - - - -ن - - - -م - - - -ائ - - - -ي - - - -ة ح - - - -ول
ألملك أأ’مازيغي ألمازيسضيلي سضيفاكسس.
وسض-ي-ع-ك-ف أل-م-خ-تصض-ون أل-مشضاركون على مناقشضة
مختلف ألمسضائل ألعلمية ألمتعلقة بالتاريخ وأآ’ثار
في مملكة ألمازيسضيل ألمعروفة بنوميديا ألغربية
أأيام ألملك سضيفاكسس وخلفاؤوه فرمينا وأأركوبارزأن

تيبازة :عÓء ملزي

إادراج تخصسصص تركيب لوحات الطاقة الشسمسسية

تتوإصشل إلسشتعدإدإت ◊ثيثة من طرف
مصشالح مديرية إلتكوين وإلتعليم إŸهنيÚ
ل -ولي -ة سش -ط -ي -ف Ÿ،وسش -م إل -ت -ك -وي -ن إŸه -ن-ي
 2019/2018إŸق -رر ،خ Ó-ل إلشش-ه-ر إ÷اري،
وه- -ذإ م- -ن خÓ- -ل إت- -خ- -اذ ك- -اف- -ة إل- -ت- -دإبÒ
لدإري-ة وإل-ب-ي-دإغ-وج-ي-ة إل-ت-ي شش-رع ف-يها،
إ إ
منذ ششهر أإفريل إŸاضشي ،أإي بعد إلنتهاء من
إلدخول إŸهني إلذي ” ‘ إلدورة إلثانية ‘
فيفري إŸاضشي.
أأثمرت ألتحضضيرأت بوضضع مخطط و’ئي للتكوين
ألمهني ،وهذأ لÓسضتجابة ألفعلية لطلبات شضباب
ألو’ية ألرأغبين في ألحصضول على تكوين مهني
يسضمح لهم بالولوج إألى عالم ألشضغل بكل ثقة  ،من
جهة ،وكذأ لÓسضتجابة لمتطلبات سضوق ألشضغل

بالو’ية ألتي تعرف حركية أقتصضادية كبيرة في
ألصضناعة وألفÓحة بشضكل خاصس.
و يتوقع ألقطاع فتح  12300منصضب تكوين في
أل -دورة أل-م-ق-ب-ل-ة أل-ج-اري أل-ت-حضض-ي-ر ل-ه-ا ،أأم-ا ع-ن
ألتخصضصضات ألجديدة ،وتماشضيا مع توجه وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ت-ع-م-يم ألطاقة
ألشضمسضية في كل ألمدأرسس أ’بتدأئية ،فقد أأدرجت
ألمديرية تخصضصضا جديدأ يتعلق بتركيب وصضيانة
أللوحات ألشضمسضية وألضضوئية ألمسضتعملة في إأنتاج
أل -ط -اق -ة ألشض -مسض -ي -ة ،وسض -ي -ك -ون ه -ذأ أل -ت -خصضصس
مضضمونا على مسضتوى مركز ألتكوين ألمهني ببلدية
بني عزيز ،شضمال شضرق عاصضمة ألو’ية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

يوم إاعÓمي حول التكوين اŸهني بسسعيدة

خÓل أأشضغال هذأ ألملتقى ألذي يشضكل أأرضضية
صضلبة وفرصضة في تشضجيع ألبحث ألعلمي ،كما أأشضير
أليه.
وت -ك -تسض -ي ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة أأه-م-ي-ة خ-اصض-ة ،ن-ظ-رأ
’هتمامها ألوأضضح بالجيل ألجديد من ألدكاترة
وألباحثين من مختلف جامعات ألوطن ،من خÓل
برمجة موأئد مسضتديرة تناقشس  16عرضضا تؤوطره
هذه ألفئة ،كما سضيقام على هامشس ألملتقى وأ’ول
Óسض-ت-اذة أل-ج-دد م-ن ق-ب-ل
م -رة م -ن -ت -دى ت-ك-وي-ن-ي ل -أ
مؤوطرين جامعيين ومفتشضي قطاع ألتربية ،وذلك
على خلفية فتح  300منصضب جديد للغة أأ’مازيغية،
حسضبما أأشضار إأليه أأ’مين ألعام للمحافظة ألسضامية
Óمازيغية.
ل أ
ونّوه سضي ألهاشضمي عصضاد مطّو’ بهذأ ألمؤوتمر
أأ’ك -ادي -م -ي أل -رف -ي -ع أل -مسض -ت -وى ،ق -ائ Ó-أأّن «ه-ذأ
Óمة ألجزأئرية ،هو تتويج لمسضار
ألمكسضب ألهام ل أ
ط -وي -ل ل Ó-ع -ت -رأف ب -اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،ج -اء ن -ت -ي-ج-ة
ألتضضحيات ألتي قدمها مناضضلي أأ’جيال ألمتعاقبة
وتوفر أإ’رأدة ألسضياسضية لرئيسس ألجمهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة».
ثّمن ألمجهودأت ألجبارة ألمبذولة على مسضار 23
سضنة ،منذ دسضترة أللغة أأ’مازيغية في  ،2016مبينا
أأنهم أعتمدوأ في جميع أنجازأتهم على خريطة
ط -ري -ق رئ -يسس أل -ج -م -ه -وري -ة ف -ي صض -ي -اغ-ة م-ح-ور
أسض-ت-رأت-ي-ج-ي وب-رن-ام-ج رسض-م-ي ي-ر ّك-ز ع-ل-ى ألتاريخ
ألقديم ويكرسس ألبعد ألوطني ،إأ’ أأنه أأكد أأنّ
أل-م-ع-رف-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة م-ه-م-ة ل-ج-ميع ،أنطÓقا من
ت-بسض-ي-ط أل-ت-اري-خ ع-ب-ر أل-م-ق-رر أل-مدرسضي وتبسضيط
ألتاريخ عبر ألوسضائط ألسضمعية ألبصضرية وألشضريط
ألمرسضوم وأنجاز أأفÓم ومسضرحيات وغيرها.

وأأشضار نفسس ألمتحدث إألى أأّن مؤوسضسضة أتصضا’ت
ألجزأئر موبيليسس ،سضتكون ألرأعي ألرسضمي لهذه
ألتظاهرة ،موضضحا أأنها أأول متعامل للهاتف ألنقال
بالجزأئر يسضاهم في هذأ ألمجهود ،وذلك في إأطار
تنفيذ تعليمات وزأرة ألبريد وتكنولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصض- -ال ف- -ي- -م -ا ي -خصس ك -ت -اب -ة وت -دوي -ن أل -ل -غ -ة
أأ’مازيغية عبر كل وسضائط ألترويج وكذلك بوسضاطة
ألطوأبع ألبريدية.
كما يحظى هذأ ألملتقى أأيضضا بأاهمية خاصضة ،كونه
سض-يصض-ادف إأنشض-اء أأك-ادي-م-ي-ة أل-ل-غ-ة أأ’م-ازيغية ألتي
تعتبر مكسضب عظيم تحقق بفضضل أإ’رأدة ألسضياسضية
وقرأر رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي
أأضضفى مكانة وأأريحية لعمل ألمحافظة ألسضامية
Óم-ازي-غ-ي-ة ل-ت-رق-ي-ة أل-ل-غ-ة ب-كل مناطق ألوطن من
ل -أ
زأوي -ة أل -م-ع-رف-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة وأأيضض-ا م-ن أل-ت-زأم ك-ل
م- -ؤوسضسض- -ات أل -دول -ة ب -ت -رق -ي -ت -ه -ا ب -م -ا ف -ي -ه -م و’ة
ألجمهورية ،حسضبما أأكده عصضاد.
وأأب-رز ن-فسس أل-مسض-ؤوول ب-ال-م-ن-اسض-ب-ة أأّن أأ’ك-ادي-مية»
مشض -روع ك-ب-ي-ر ،ب-ل-غ م-رح-ل-ة ه-ام-ة ،ت-ت-عّ-ل-ق أأسض-اسض-ا
بتنصضيب كفاءأت جامعية عملت على ترقية أللغة
وأل -ث -ق-اف-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة ب-ك-ل أل-م-ت-غ-ي-رأت أل-لسض-ان-ي-ة
ألمتدأولة في ألجزأئر» ،موضضحا أأّن وزير ألبحث
وأل-ت-ع-ل-ي-م أأصض-در ت-ع-ل-ي-م-ة ك-تابية لمدرأء ألجامعات
ألوطنية ،أقترح سضير ذأتية لكفاءأت جامعية من
تخصضصس لسضانيات ،باعتبارهم ألقاعدة أأ’سضاسضية
ألتي تضضع أأ’هدأف وألمهام ألرئيسضية في سضبيل
تهيئة أللغة معيارية وإأعدأد قاموسس مرجعي للغة
أأ’مازيغية ،وهو ما يسضتغرق -حسضبه -وقتا طويÓ
ويتطلب إأمكانيات وأجتهاد بالتنسضيق وألتكامل مع
ألمحافظة باعتبارها ألهيئة ألرئاسضية.

دورة تكوينية Ÿؤوطري جمعيات البيئة من تيبازة و ع Úالدفلى

تندرج هذه ألدورة ضضمن ألبرنامج ألوطني ألمسضطر
من طرف ألوزأرة ألوصضية و ألذي يرتقب بأان يشضمل
 48و’ية ويهدف بالدرجة أأ’ولى إألى ربط صضÓت
أل -ت -وأصض -ل م -ا ب-ي-ن أل-ج-م-ع-ي-ات م-ن ج-ه-ة وت-م-ك-ي-ن

توقع  12300منصشب تكوين بسشطيف

–سشبا لدورة  23سشبتمÈ

تتوإصشل على مدإر  10لأيام

تتوإصشل بدإر إلبيئة لتيبازة منذ إلسشبت
إŸنصشرم فعاليات إلدورة إلتكوينية لفائدة
 50مؤوطرإ لـ 50جمعية منحدرة من وليتي
تيبازة و ع Úإلدفلى و ذلك على مدإر 10
أإي-ام م-ت-ت-ال-ي-ة حسشب م-ا ع-ل-م-ن-اه م-ن م-دي-رة
إلدإر ليلى ششلفي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأعضضائها وألمنتسضبين إأليها من أكتسضاب أأكبر قدر
من ألثقافة ألبيئية باعتبار هؤو’ء متطوعين و ليسضوأ
مختصضين في ألبيئة.
ك -م -ا ت -أات -ي ه -ذه أل -دورة حسضب م -ن-ظ-م-ي-ه-ا ك-ث-م-رة
لتوصضيات عّدة لقاءأت أأطرتها ألوزأرة ألوصضية و
أأجمعت على ضضرورة إأشضرأك ألمجتمع ألمدني في
جّل ألمشضاريع ألمتعلقة بالبيئة في حين ما تزأل
أ’دأرة تتعامل مع ألجمعيات ألبيئية كما ’ نوعا
بالنظر ألى أفتقاد معظم أعضضاء ألجمعيات للثقافة
أل -م -ط -ل -وب -ة إ’ح -دأث أل -وث -ب-ة أل-م-ط-ل-وب-ة ف-ي ه-ذأ
ألمجال.
وعن محتوى ألمحاور ألتي يتّم ألتعّرضس لها بهذه

ألدورة ،أأشضار مصضدرنا ألى  4موأضضيع هامة ترتبط
ج-م-ي-ع-ه-ا ب-ح-ل-ق-ة ج-م-ع وت-ح-وي-ل ورسض-كلة ألنفايات
ل-ت-ك-ي-ي-ف-ه-ا م-ع م-ق-تضض-ي-ات أ’ق-تصض-اد ألمنتج للثروة
ويتعلق ألمحور أأ’ول بالتربية ألبيئية ألتي يجب أن
تشضمل جميع فئات ألمجتمع عموما وفئة أأ’طفال
على وجه ألخصضوصس.
فيما يعنى ألمحور ألثاني بكيفيات تسضيير ألنفايات
أل-م-خ-ت-ل-ف-ة و ي-ت-ع-ل-ق أل-م-ح-ور أل-ث-الث ب-كيفيات بناء
ألمشضاريع و هو محور يهم جميع ألجمعيات ألفاعلة
و’ يرتبط فقد بالجمعيات ألبيئية في حين يتعلق
ألمحور ألرأبع وأأ’خير بكفيات تسضيير ألمسضاحات
ألخضضرأء.

إإششهار

ن -ظ -مت ن -ه -ار ،أإول أإمسس ،إذإع -ة سش-ع-ي-دة
إÙلية حول إلتحضشÒإت إÿاصشة بدخول
إلتكوين إŸهني إŸقبل تضشمن حصشصشا خاصشة
لم-ك-ان-ات إÛن-دة
و ب Ó-ط -وه -ات ت -ع -رف ب -ا إ
ل‚اح إل -دخ -ول إŸرت -قب ي-وم  23م-ن ششهر
إ
سش -ب -ت -م Èإ÷اري وك -ذإ إل -ت -خصشصش -ات إل -ت-ي
ت-دع-م ب-ه-ا إل-ق-ط-اع خÓ-ل إلسش-ن-ة إ ¤جانب
ع-رضس ع-ي-ن-ة ل-ن-م-اذج ن-اج-ح-ة م-ن خ-ريجي
وم -رإك -ز وم -ع -اه-د ل-ل-ت-ك-وي-ن إŸه-ن-ي ل-ولي-ة
سشعيدة.
أأوضضح وألي ألو’ية سضيف أإ’سضÓم لوح عبر أإ’ذأعة
ألمحلية أأن ألشضعوب ألمتقدمة تهتم أأكثر بالتكوين
ألمهني وألهدف منها يد عاملة متكونة ومتخصضصضة
في مجا’ت عدة ،مضضيفا أأن و’ية سضعيدة هي
و’ية أقتصضادية خاصضة في ألمجال ألفÓحي ،و تم
عقد عدة أجتماعات مع مديري ألتكوين ألمهني
وكان آأخر أجتماع في شضهر ماي ،حيث أعطيت
أ’قترأحات حول ماهية ألتخصضصضات.
ودعا لوح ألشضباب إألى أ’لتحاق بالتكوين ألمهني
أ’ن ألو’ية محتاجة إألى يد ممتهنة وعاملة في
أأ’شضغال ألعمومية وألصضحة وألتربية وألري ومعظم
ألمجا’ت.
أ عن جانب ألمطاعم ألمدرسضية أأكد وألي ألو’ية
أأن ألدولة مهتمة بالتكوين ألمهني خاصضة ألمطاعم
ألمدرسضية قائ« :Óعندنا  550عمل باإ’ضضافة إألى
 716منصضب آأخر في إأطار أحتياجات ألمطاعم
ألمدرسضية من أأجل توفير وجبة سضاخنة للتلميذ
ومن أأجل صضيانة هذه ألمدأرسس وفي مجال عمل
ألتدفئة أأو فيما يخصس ألقطاعات ألمهمة ألتابعة
لمديرية ألتربية».

...و إلسشهر على تكوين  109ششابا
من ﬂتلف بلديات إلولية ‘
›ال تسشي ÒإŸطاعم
أنطلقت بمؤوسضسضة ألتكوين ألمهني بريزيني ألشضيخ
أل -ت -حضض -ي -رأت أل -خ -اصض -ة ل -م -ت -ربصض -ي أل -م -ط -اع-م
ألمدرسضية ألذي يسضهر على تكوين  109شضابا من
مختلف بلديات ألو’ية في مجال تسضيير ألمطاعم
وفق برنامج تكوين مسضطر من طرف مختصضين
لضضمان خدمات مطعمية جيدة.
في هذأ أ’طار أأوضضح عثماني معمر مسضاعد تقني
وب-ي-دأغ-وج-ي ب-م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن أل-م-ه-ن-ي وأل-ت-م-هين
ب- -ري- -زي- -ن- -ي ألشض- -ي- -خ لـ»ألشض- -عب» أأن -ه ه -ن -اك أأرب -ع
ت-خصضصض-ات مسض-ي-ري م-ط-اع-م ح-وأل-ي  40متربصس
وينقصضنا أأسضتاذين مكلفين بمتابعة ألجانب ألنظري
وألتطبيقي و 19عون مكلف بغسضل أأ’وأني و24
نادل بمختلف بلديات سضعيدة و 18متربصس أأعوأن
نظافة.
أل-تسض-ي-ي-ر ب-ح-ك-م أأن-ه ألضض-ام-ن أأ’سض-اسض-ي ل-خ-دمات

جيدة خصضصس له برنامج خاصس يتم من خÓله
تقديم كل ألتوجيهات ألضضرورية من أأجل تسضيير
جيد للموأرد ألمادية وألبشضرية للمطعم ،حيث أأكد
مسضاوي مصضطفى مدير ألتكوين ألمهني بريزيني
ألشضيخ وأأسضتاذ مؤوطر لفرع مسضير مطعم أأن فوج
ألعمل ألذي يعمل معه مسضير مطعم هو ألمكان
أل -ذي ي -ع -م -ل ف -ي -ه ،ح -يث ي -ت-ع-رف ع-ل-ى أل-م-ط-ع-م
وتسضييره تم إأعطاء ألمهام ألمخولة لمسضير ألمطعم
وكذلك أأدوأت ألتسضيير ألتي يعمل بها ألمسضير خÓل
قترة تسضييره».
وبما أأن تقديم ألوجبة ألمدرسضية يخضضع لشضروط
ومعايير خاصضة يتم خÓلها هذأ ألتكوين إأعطاء كل
ألدروسس ألضضرورية لتطبيقه على أأرضس ألوأقع وفق
ما تنصس عليه أأ’طر ألقانونية ،أأكد عثماني معمر
مسض -اع -دة ت -ق-ن-ي وب-ي-دأغ-وج-ي ب-ال-م-رك-ز أل-ت-ك-وي-ن
ألمهني أأن ألمتربصس يأاخذ ألمهارأت ويعرف كيف
يسضير وكيف يعد وجبة خاصضة بالتلميذ خاصضة أأن
ألتÓميذ في سضن صضغيرة لذأ تم إأعطاء دروسس
ومهارأت تمكن أأ’عوأن من أأ’خذ يعين أإ’عتبار
كل هذه ألمعايير وتطبيقها على أأرضس ألوأقع وفق
أل -م -ع -اي-ي-ر أل-ت-ي أأسض-ن-دت إأل-ي-ه-م م-ن خÓ-ل ب-رأم-ج
ألتكوين».
ألمكونون من جهتهم أأكدوأ على نوعية ألتكوين
أل-ج-ي-دة أل-ت-ي أأضض-افت أل-ك-ث-ي-ر ل-م-ه-ارأت-ه-م وهو ما
سض -يسض -م -ح ب-ت-ق-دي-م خ-دم-ات أأفضض-ل وب-ه-ذأ ألشض-ك-ل
سضتتمكن ألجماعات ألمحلية من تحسضين أإ’طعام
ألمدرسضي ألذي كان من بين ألنقاط ألسضودأء ألتي
ت -ع -ان -ي م-ن-ه-ا أل-م-درأسس م-ن خÓ-ل ت-أاه-ي-ل أأع-وأن
أل -م -ط -اع -م وت-ق-دي-م أأفضض-ل أل-خ-دم-ات وأل-وج-ب-ات
للتÓميذ كما أأنه سضيؤوكد على أأرضس ألوأقع فعالية
قطاع ألتكوين ألمهني في تكوين يد عاملة مؤوهلة.

سسعيدة :ج .علي

» æW h
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وزارة الصضحة تعلن عن نتائج متابعة الوضضعية الوبائية للكولÒا

انخفاضس ﬁسصوسس لعدد ا◊ا’ت اŸشصتبه بها

أاع - -ل - -نت وزارة الصض - -ح - -ة والسض - -ك - -ان
وإاصضÓح اŸسضتشضفيات عن نتائج اŸتابعة
ال -ي -وم -ي -ة ل -ل -وضض -ع -ي -ة ال -وب -ائ -ي -ة ل-داء
الكولÒا ،مشضÒة إا ¤تسضجيل انخفاضش
ﬁسضوسش لعدد ا◊ا’ت اŸشضتبه بها.

البليدة :لينة ياسسمÚ

وزأرة ألصس -ح -ة أل -م -وأط -ن-ون وج-م-ي-ع أل-ج-ه-ات إأل-ى
ضسرورة أللتزأم بقوأعد ألنظافة لتجنب أإلصسابة
ب-ال-تسس-م-م-ات ذأت أل-ع-وأقب أل-خ-ط-ي-رة ع-ل-ى صسحة
أإلنسسان .
وج -اء ه -ذأ ب -ع -د ت -ح-دي-د م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور وخ-ب-رأء
وم-خ-تصس-ون م-ن وزأرة ألصس-ح-ة أل-مصس-در أل-رئ-يسس-ي
للبكتيريا ألمتسسببة في دأء ألكوليرأ ألتي أنتشسرت

على مجاري وأدي بني عزة في عدة نقاط لتصسل
إألى ألجزأئر ألعاصسمة ،وأألخطر أن وأدي بني عزة
كان يسستغل في سسقي أألرأضسي ألفÓحية بالبليدة
،وهو ما جعل ألوزأرة بالتنسسيق مع قطاعات أخرى
ت -ب-اشس-ر ف-ورأ ف-ي ت-ن-ظ-ي-ف أل-وأدي ل-ت-ف-ادي إأصس-اب-ة
ألموأطنون بعدوى ألمرضس.

اللجنة الوطنية Ÿكافحة اأ’مراضس اŸتنقلة عن طريق اŸياه تسصتنفر مكاتب النظافة

تيبازة :عÓء ملزي
وك-انت أل-ل-ج-ن-ة أل-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة أل-وطنية لمكافحة
أألمرأضس ألمتنقلة عن طريق ألمياه و ألتي تضسم
ف -ي ت -رك -ي -ب -ت -ه -ا أل -بشس -ري-ة م-م-ث-ل-ي-ن ع-ن م-خ-ت-ل-ف
ألقطاعات ذأت ألصسلة بهذأ ألملف ألحسساسس قد
أج -ت-م-عت ب-ال-ل-ج-ن-ة أل-ولئ-ي-ة ل-م-ك-اف-ح-ة أألم-رأضس
ألمتنقلة عن طريق ألمياه بمعية رؤوسساء ألبلديات و
رؤوسساء مكاتب ألنظافة في إأطار عملية متابعة ملف
أل -ك -ول -ي -رأ ع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ولي -ات أألرب-ع-ة أل-ت-ي

البعثة ا’سصتعÓمية للصصحة والفÓحة بالŸÈان
تقف على أاشصغال التطهÒ
وق -فت ال -ب -ع -ث -ة ا’سض -ت -ع Ó-م-ي-ة ل-لصض-ح-ة
والفÓحة للمجلسش الشضعبي الوطني  ،نهار
’شضغال ا’سضتعجالية
أامسش على سض Òورشضة ا أ
ب- -وادي ب- -ن- -ي ع -زة اŸل -وث  ،وال -ذي ح -ددت -ه
وزارة الصض- - - - -ح- - - - -ة والسض - - - -ك - - - -ان وإاصض Ó- - - -ح
اŸسضتشضفيات ،مصضدر ’نتشضار وباء الكولÒا ،
وال -ذي تسض -بب ‘ إاصض-اب-ة ن-ح-و  200شض-خصش ،
ب Úح - -ا’ت م- -ؤوك- -دة و مشض- -ب- -وه- -ة  ،ووف- -اة
شضخصض Úبالغ. Ú

على هامشش زيارة خاطفة ‘ إاطار متابعة ملف الكولÒا بتيبازة

كشضف ‡ثل وزير الداخلية و ا÷ماعات
اÙل-ي-ة ب-ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-ج-نة الوطنية
’مراضش اŸتنقلة عن طريق اŸياه
Ÿكافحة ا أ
مسض - -اء ،أاول أامسش ،ب - -ت - -ي - -ب - -ازة ع - -ن –ضضÒ
م -رسض -وم ت -ن -ف -ي-ذي سض-يصض-در ق-ري-ب-ا ي-تّ-م م-ن
خÓ- -ل- -ه –دي -د ﬂت -ل -ف اŸي -ك -ان -ي -زم -ات و
الصضÓحيات اıولة Ÿكاتب النظافة البلدية
’وبئة
’مثل لتجنب انتشضار ا أ
لتوف ÒاŸناخ ا أ
Ãختلف روافدها.

‘ زيارة للنقاط السضوداء بالبليدة

’جراءات ا’حÎازية Ÿواجهة أاي طارئ
^مواصضلة ا إ

صسونيا طبة
وأكدت وزأرة ألصسحة في بيان أسستلمت «ألشسعب»
نسسخة منه أن ألحالة ألوحيدة سسليم ألمتوأجدة
ح -ال -ي -ا ف -ي مسس -تشس-ف-ى سس-ي-دي ألشس-ح-م-ي ب-وه-رأن
أنتقلت ألعدوى لها عن طريق حامل للبكتيريا ،في
حين أن ألحالة ألمتبقية بمسستشسفى ألقطار تعتبر
أيضسا حالة معزولة أصسيبت بالبكتيريا عن طريق
ألعدوى حسسب نتائج ألتحقيق ألوبائي.
وفي ظل هذه ألوضسع أقرت ألوزأرة ألوصسية نظام
أليقظة وألتأاهب يبقى سساري ألمفعول إألى غاية
أل-قضس-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى أل-وب-اء ول-ت-ف-ادي أن-تشساره من
شسخصس إألى آأخر وهو ما جعل ألفرق ألصسحية
تتجند في أعلى مسستويات ألتأاهب وتسستمر في
عملها ألدأئم لضسمان ألتكفل ألجيد بالمرضسى من
تشسخيصس وعÓج .
وأعطيت تعليمات لمدرأء ألصسحة على ألمسستوى
ألوطني لتشسخيصس كل ألحالت ألمشستبه بها وضسمان
أل-ف-حصس أل-دق-ي-ق ل-ل-م-رضس-ى أل-ذي-ن ي-ت-م أسستقبالهم
ي -وم -ي -ا وك -ذأ تشس -خ-يصس ك-ل أل-ح-ام-ل-ي-ن ألسس-ال-م-ي-ن
للبكثيريا .
ونظرأ لرتفاع عدد ألتسسممات ألغدأئية ألمسسجلة
على مسستوى ألعديد من وليات ألوطن  ،دعت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تضسّررت بهذأ ألوباء في ألفترة أألخيرة.
و تّم من خÓله أإلشسارة ألى ألعديد من أإلجرأءأت
ألسس -ت -ع -ج-ال-ي-ة أل-وأجب ت-جسس-ي-ده-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
م -ك -اتب أل -ن -ظ-اف-ة أل-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى وج-ه أل-خصس-وصس
ل-غ-رضس أل-تصس-دي ل-م-خ-ت-ل-ف أألوب-ئ-ة أل-م-حتملة في
أنتظار صسدور مرسسوم تنفيذي يوضّسح كّل ألتفاصسيل
أل -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ك -ي-ف-ي-ات تسس-ي-ي-ر م-ل-ف أل-وق-اي-ة م-ن
أألمرأضس وألمتنقلة عن طريق ألمياه و يشسّكل سسندأ
تقنيا و قانونيا لرئيسس ألبلدية في هذأ ألمجال.
و ألّن  8بلديات فقط من بين  28بلدية بالولية
تحوز مكاتبها للنظافة على طبيب منتدب بسسهر
على ألحفاظ على ألصسحة ألعمومية فقد طالب
م-م-ث-ل وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة م-ن م-دي-ر ألصس-ح-ة بالولية
أن -ت-دأب أط-ب-اء آأخ-ري-ن ب-م-خ-ت-ل-ف أل-ب-ل-دي-ات وف-ق-ا
ل -تصس -ري -ح -ات م -دي -ر أل-وق-اي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى وزأرة
ألصسحة و ألسسكان كإاجرأء أسستعجالي في أنتظار
صسدور ألمرسسوم ألتنفيذي ألذي سسيتطرق أيضسا إألى
إأعادة ألنظر في ألخدمة ألعمومية ألمقدمة من
طرف ألمرفق ألعام لسسيما فيما يتعلق بتسسيير

ألنفايات ألعمومية .
كما طالب أعضساء أللجنة ألوطنية بضسرورة أإلسسرأع
في إأعدأد خريطة مفصسلة للنقاط ألسسودأء ألمشستبه
فيها من حيث ألتسسبب في أألوبئة بالتوأزي مع
إأع -دأد خ -ري -ط -ة أخ -رى تشس -م -ل م -خ-ت-ل-ف م-خ-اب-ر
ألتحاليل لمختلف ألموأد بما في ذلك تلك ألتابعة
للخوأصس  ،إأضسافة إألى إأعدأد مخططات مديرة
لتسسيير ألنفايات على مسستوى ألبلديات أألمر ألذي
قال عنه مدير ألبيئة بالولية نور ألدين بن رأبح
بأاّنها متوفرة إأل أّن أإلمكانيات ألمتاحة ل تتيح
تجسسيدها على أرضس ألوأقع.
وه-ي ن-فسس ألنشس-غ-الت أل-ت-ي عّ-ب-ر ع-ن-ه-ا م-م-ث-لو
أل -ب -ل -دي -ات و م -ك -اتب أل -ن -ظ -اف -ة م -ن ح-يث قّ-ل-ة و
محدودية أإلمكانيات ألمتاحة ،مشسيرين إألى كون
أيّ عملية جادة في هذأ ألملف تقتضسي توفير مزيد
من أإلمكانيات ألمادية و ألمالية ،كما طالب هؤولء
بضسرورة رفع ألتجميد عن مشساريع مرأكز ألردم
ألتقني لسسيما عقب تشسبع مركز سسيدي رأشسد و
ألحطاطبة بعد فترة وجيزة من أسستغÓلهما.

برجح سضببه تناول مادة فاقدة الصضÓحية

إاصصابة  30شصخصصا بتسصمم جماعي بسصيدي بلعباسس
أصسيب أمسس ،زهاء  30شسخصسا بتسسمم جماعي لدى تناولهم وجبات خفيفة
بأاحد مطاعم حي ألعربي بن مهيدي بمدينة سسيدي بلعباسس حيث تم نقل
ألمصسابين على ألتوألي إألى ألمسستشسفى ألجامعي عبد ألقادر حسساني وألمؤوسسسسة
أإلسستشسفائية دحماني سسليمان بحي سسيدي ألجيÓلي .

وخلق ألوضسع حالة إأسستنفار بالمؤوسسسستين ألصسحيتين ،في أنتظار ألتحقيق
للكشسف عن مÓبسسات هذأ ألتسسمم ألذي يرجح أن يكون سسببه ألرئيسسي تناول
مادة مايونيز فاسسدة.

سسيدي بلعباسس :غ شس

فيما اسضتقبلت بومرداسش أازيد من  14مليون مصضطاف

تفاؤول بنتائج اŸوسصم ودعوة إا ¤معا÷ة النقاط السصوداء
كشضفت اŸعطيات اŸقدمة من طرف مديرية السضياحة وا◊ماية
اŸدنية ‘ عرضش عن حصضيلة موسضم ا’صضطياف لهذه السضنة ،أان شضواطئ
و’ية بومرداسش الـ 47اسضتقبلت حتى بداية شضهر سضبتم 14,5 Èمليون
مصضطاف بارتفاع ملحوظ عن السضنة اŸاضضية بفضضل التداب ÒاŸتخذة
لتسضهيل اسضتقبال اŸصضطاف ،Úفيما تبقى الكث Òمن النقائصش والنقاط
السضوداء يسضتوجب تداركها حسضب اŸتدخل..Ú
أشسرف وألي

بومردأسس عبد ألرحمان مدني فوأتيح أول أمسس بقاعة ألمحاضسرأت
للولية على أجتماع تقييمي خصسصس لموسسم ألصسطياف بتقديم حصسيلة
شساملة منذ بدأية عملية ألتحضسير من قبل أللجان ألمشستركة إألى غاية
إأشسرأف ألموسسم على ألنتهاء وأهم ألمÓحظات ألمسسجلة وألنشسغالت
ألمرفوعة سسوأء من قبل ألمصسطافين أو من قبل متصسرفي ألشسوأطئ أو من
قبل مصسالح ألحماية ألمدنية ألتي سسجلت أزيد من  15ألف تدخل وكذأ
مصسالح أألمن أنطÓقا من ألمدأهمات ألتي قامت بها لردع ألمخالفين
على مسستوى ألشسوأطئ.
عرضس مدير ألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية ألوردي عبيدي حمل ألكثير من
ألتفاؤول وأألرقام أليجابية ألمسسجلة خÓل هذأ ألموسسم سسوأء من حيث
عدد ألمصسطافين ألذي ينتظر أن يصسل  15مليون سسنتيم أو من حيث عدد
ألشسوأطئ ألمفتوحة للسسباحة وألتدأبير ألتنظيمية ألمتخذة لتوفير ألرأحة
لزوأر ألولية إأضسافة إألى عدد ألمخيمات ألصسيفية وهياكل ألسستقبال ،ألتي
تسسخيرها هذه ألسسنة ألمقدرة بـ 6مخيمات صسيفية عائلية و 45مدرسسة
أبتدأئية وضسعت تصسرف  1300طفل من أبناء ألهضساب ألعليا وألجنوب وحتى
من حيث أرقام ألوفيات ألتي تقلصست إألى  3حالت فقط.
كما عرضس مدير ألسسياحة أيضسا جملة من ألتدأبير وأألنشسطة ألثقافية
وألفنية ألموأزية لموسسم ألصسطياف بالتنسسيق من ألهيئات وألمديريات
ألمعنية وبعضس ألمبادرأت أألخرى ألمتخذة من قبل وألي ألولية بناء على
تعليمات وزأرة ألدأخلية وألجماعات ألمحلية منها مسسابقة أحسسن بلدية
سساحلية خÓل هذأ ألموسسم ألتي عادت ألى بودوأو ألبحري وكذأ أحسسن
شساطئ على ألمسستوى ألوطني.،
مقابل هذأ مر مدير ألسسياحة مرور ألكرأم على قضسية ما عرف «بمافيا

ألشسوأطئ» ألتي أسستنزفت جيوب ألموأطنين وألسستغÓل ألفاضسح لبعضس
ألمجموعات ألتي ضسربت تعلمية مجانية ألشسوأطئ عرضس ألحائط خاصسة
في بعضس ألبلديات كرأسس جنات ،دلسس ،ألكرمة ،ألثنية وغيرها مع ألكتفاء
بإاعطاء حصسيلة من  5أشسخاصس تم تقديمهم أمام ألعدألة ودون تصسور
مسستقبلي وحلول لمسسأالة تنظيم وتسسيير ألشسوأطئ في ألموسسم ألقادم..

Œاوزات بحق اŸدارسس وتعهد Ãزيد من الردع القانوÊ
كشس -فت ت -دخ Ó-ت ع-دد م-ن روؤسس-اء أل-دوأئ-ر وأل-ب-ل-دي-ات ألسس-اح-ل-ي-ة وك-ذأ
ألمدرأء ألتنفيذيون ألمشساركون في أللقاء عن حجم ألتجاوزأت ألتي
عرفتها بعضس ألمدأرسس ألبتدأئية ألتي أسستقبلت ألأطفال ألمصسطافين
ألموؤطرين من قبل جمعيات أنتهازية حولت بعضسها أإلى ركام وغير صسالحة
لسستقبال ألتÓميذ بعد تكسسير ألطاولت وألكرأسسي وتشسويه ألجدرأن
على غرأر مدرسسة ألحاج أحمد وزعاترة بزموري حسسب تدخل رئيسس
دأئرة برج منايل،وهي عينة من عدة موؤسسسسات تعرضست للتجاوزأت ،وهو
موضسوع كانت أشسارت أإليه «ألشسعب» في عدد سسابق وكلها متاعب زأدت
من أعباء ألمدرأء وألبلديات.
كما طالب ألبعضس ألآخر بضسرورة مرأجعة نسسبة ألدعم ألمخصسصس
للبلديات ألسساحلية ألموجه لتحضسير موسسم ألصسطياف ألتي ل تتجاوز 3
مÓيين دينار وعدة نقاط أخرى تتعلق بتحفيز ألشسوأطئ ألتي تسستقبل
أكبر عدد من ألمصسطافين بفضسل ألخدمات ألمقدمة للرفع من مدأخيل
ألبلديات ألتي لم تتجاوز  31مليون دينار مقابل أزيد من  30مليون دينار
أإعانة ولئية وجهت لهذه ألبلديات وتكاليف كثيرة لم يتم تغطيتها من
موسسم ألصسطياف وهو ما يعني حتمية أإعادة ألنظر في طريقة ألتسسيير
بتكليف ألبلديات بهذه ألمهمة ورفع ألغطاء على ألمجموعات ألنتهازية
ألمتوأطئة ألتي شسوهت ألموسسم ،أسستنزفت ألعائÓت وحرمت ألبلديات
من مدأخيل مالية.

ألزيارة ألميدأنية لممثلي ألشسعب بالبرلمان  ،شسملت
مرحليا وأدي بني عزة  ،حيث تم تسسجيل أولى
ح -الت أإلصس -اب -ة ب -وب -اء أل -ك -ول -ي -رأ  .وق-ف أل-وف-د
ألبرلماني على وتيرة أشسغال ألتنقية و ألتطهير ،
وأل-ت-ي رأف-ق ف-ي-ه-ا أل-ب-ع-ث-ة أل-ب-رل-م-ان-ي-ة ممثلون عن
ألسسلطات ألولئية  ،ومنتخبو ألمجلسس ألولئي
،ل -ت -ت -وسس -ع أل -زي-ارة إأل-ى مسس-تشس-ف-ى ب-وف-اريك  ،ث-م
مشسروع أنجاز محطة تصسفية ألمياه ببلدية بن خليل
.
وب -ع -ده -ا ع -رج أل -وف -د أل -ب -رل -م -ان -ي إأل-ى «م-ف-رزة»
ألنفايات ببني مرأد  ،و مركز ألردم ألتقني لعين
ألرمانة  ،وهو ألمركز ألذي يعول أن يقضسي على
أزم -ة أل -م -ف -رغ -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ب-إاق-ل-ي-م-ي م-وزأي-ة
وألعفرون  ،خاصسة مع تسسجيل أحتجاجات على
مسس- -ت- -وى ح- -ي ب -وروم -ي  ،بسس -بب روأئ -ح و سس -م -وم

ألمفرغة ألعمومية.
وأخ-ت-ت-مت أل-ب-ع-ث-ة زي-ارت-ه-ا ب-ال-ت-ع-ريج على مخبر
أل-وك-ال-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه  ،وم-خ-ب-ر ألصس-ح-ة ف-ي
ألبليدة.
ألزيارة ألميدأنية للوفد ألبرلماني جاءت في وقت
حسساسس و حرج  ،خاصسة بعد ألعÓن عن مصسدر
ألوباء بمياه وأدي بني عزة  ،حيث بادرت و باشسرت
ألجهات ألمسسؤوولة إأجرأءأت وقائية و مسستعجلة ،
في توفير حماية و محيط نظيف للموأطن بشسكل
عام  ،بالهتمام بالجانب أليكولوجي ومحاربة
وألقضساء على ألنقاط ألسسودأء  ،وألتي يشستبه أن
Óمرأضس ونقلها إألى ألناسس  ،عبر
تكون مصسدرأ ل أ
ألمياه ألجارية  ،أو ألمفرغات ألعمومية و أألوسساخ ،
ألتي أصسبحت مشسهدأ مؤوسسفا و ل يحتمل بشسوأرع
ألبليدة.
وجاءت ألزيارة تبعا للحدث ألصسحي ألذي حول
ألبليدة  ،قبلة أسستقطبت أنظار وأسسماع ألرأي ألعام
ألوطني  ،بسسبب أكتشساف مصسدر ألمرضس من جهة
و تحديد مكانه ،وأيضسا بسسبب وجود مصسلحة في
عÓج أألمرأضس ألمعدية بمدينة بوفاريك  ،وهي
أل-مصس-ل-ح-ة أل-ت-ي تسس-ل-طت ع-ل-ي-ه-ا ون-حوها أألنظار
وأهتمامات ألجميع  ،و تحولت محطة في تقديم
ألعÓج لما يقارب ألـ  200شسخصس  ،نجح على مدأر
نحو  20يوما تقريبا  ،ألفريق ألطبي ألسساهر ،من
إأسسعاف و تقديم ألدوأء للمرضسى  ،وشسفائهم من
أعرأضسه و مغادرتهم ألمصسلحة ،في مجهود منسسق
و تكفل  ،يسستحق فع Óألجائزة وألعÓمة ألكاملة.

فيما تعا Êالسضدود من تراجع مقلق

السصقي على أاجندة اÛلسس الشصعبي الو’ئي بقاŸة
من اŸنتظر أان تبدأا ÷نة الفÓحة و الري و
ال -غ -اب -ات و السض -ي -اح -ة و الصض-ي-د ال-ب-ح-ري اÛلسش
الشضعبي الو’ئي بقاŸة ‘ مناقشضة ملف السضقي
الفÓحي خاصضة بعد موجة ا◊ر وا÷فاف التي
ضض -ربت ال -و’ي -ة ﬁ ‘ ،اول -ة لÓ-سض-ت-م-اع إا ¤ك-ل
’طراف ذات العÓقة ،بينها قطاعات الزراعة و
ا أ
اŸوارد اŸائ- -ي- -ة و ال- -وك- -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لسض -دود،
ودي- -وان ﬁي- -ط السض- -ق- -ي ،إا ¤ج -انب ج -م -ع -ي -ات
اŸزارع Úالناشضط ÚباŸسضاحات اŸسضقية.

قاŸة  :سسم Òالعيفة
ويرى ألمتتبعون لشسؤوون ألزرأعة و ألمياه بولية
قالمة بأان أألزمة ألمتفاقمة تتجاوز قدرأت ألولية،
فهي مرتبطة بالجفاف و ترأجع مخزون ألسسدود
أل -ك -ب -رى ب-ي-ن-ه-ا سس-د ب-وح-م-دأن ،عصسب أل-زرأع-ة و
ألق -تصس -اد أل -م -ح -ل -ي .ألسس -د أل -ذي ت-ت-ج-اوز ق-درة
ت- -خ- -زي -ن -ه  180م - -ل - -ي - -ون م - -ت - -ر م - -ك- -عب م- -ن
ألمياه بات يعاني من ترأجع مقلق ،حيث يوشسك
أل -ي -وم ع-ل-ى أل-ج-ف-اف ،و ق-د ل ي-ك-ف-ي ح-ت-ى ل-م-ي-اه

ألشس -رب إأذأ أسس -ت -م-رت م-وج-ات أل-ج-ف-اف لسس-ن-وأت
أخرى .
وكان سسكان قالمة يعلقون آأمال كبرى على مشسروع
سس- -د ك- -دي- -ة ح- -ريشس -ة ع -ل -ى وأدي ألشس -ارف ،ل -ك -ن
Óلغاء بسسبب ما وصسف بمشساكل
ألمشسروع تعرضس ل إ
تقنية حالت دون إأيجاد أألرضسية ألمناسسبة لبناء
ألحاجز .وباإلضسافة إألى سسد بوهمدأن ألعمÓق
وسسدود أخرى ل تقل أهمية،تتوفر ولية قالمة على
سسدين صسغيرين ،هما سسد مجاز بقر ببلدية عين
مخلوف ،و سسد قفطة ببلدية نشسماية لكن قدرتهما
ل تتجاوز  5مÓيين متر مكعب من مياه ألسسقي،
و ه -م -ا ي -ع -ان -ي -ان أيضس -ا م -ن أل -ج -ف-اف ،و مشس-اك-ل
ألتسسيير .ويعد سسهل ألجنوب ألكبير بقالمة أألكثر
تضسررأ من نقصس مياه ألسسقي ،و مازأل ألمزأرعون
هناك يعانون منذ عدة سسنوأت مطالبين بتوفير
مياه ألسسقي من خÓل بناء ألمزيد من ألحوأجز،
و ألبحث عن مصسادر ألمياه ألجوفية ،لكن هذه
ألمطالب مازألت مؤوجلة ،و ربما قد ل تتحقق في
غضسون سسنوأت قليلة بسسبب أألزمة ألمالية ألتي
تعرفها ألبÓد منذ أربع سسنوأت تقريبا.

قامت بها مفارز ا÷يشش ‘ عدة و’يات

توقيف عنصصري دعم ا’رهاب  ،حجز مركبت Úو 20
قنطار من الديناميت

’رهاب وبفضضل اسضتغÓل اŸعلومات ،أاوقفت مفرزة مشضÎكة للجيشش الوطني الشضعبي ،يوم 09
‘ إاطار مكافحة ا إ
’ره-اب-ي-ة بسضيدي بلعباسش/ن.ع ،.2.و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال-ت-ه-ريب
سض-بتم ،2018 Èع -نصض-ري ( )02دع-م ل-ل-ج-م-اع-ات ا إ
وا÷رÁة اŸنظمة ،ضضبطت مفارز للجيشش الوطني الشضعبي بكل من برج باجي ﬂتار وع Úقزام/ن.ع ،6.مركبتÚ
( )02رباعيتي الدفع و( )9,3قناط Òمن اŸواد الغذائية و( )200غرام من مادة  TNTومعدات تفج ،Òفيما ” حجز
( )20قنطارا من مادة التبغ ببسضكرة

....توقيف شصبكة ترويج اıدرات وحجز 229كلغ من الكيف
في سسياق متصسل ،أوقف عناصسر ألدرك ألوطني ،إأثر عملية منسسقة بكل من عين تموشسنت/ن.ع 2.وأم
ألبوأقي/ن.ع ،5.شسبكة لترويج ألمخدرأت بحوزتها كمية معتبرة من ألكيف ألمعالج تقدر بـ ( )229كيلوغرأم

..وتوقيف  27شصخصصا بسصبب الهجرة غÒالشصرعية .

من جهة أخرى ،أحبط حرسس ألسسوأحل بالقالة/ن.ع ،5.محاولة هجرة غير شسرعية لسستة ( )06أشسخاصس
كانوأ على متن قارب تقليدي ألصسنع ،في حين تم توقيف ( )21مهاجرأ غير شسرعي من جنسسيات مختلفة
بكل من تلمسسان وورقلة.

 ...و تاجر ﬂدرات وحجز 20قنطار من اوراق التبغ
وفي إأطار محاربة ألجريمة ألمنظمة ،أوقف حرسس ألحدود ببشسار/ن.ع ،3.تاجر مخدرأت بحوزته ()9,2
كيلوغرأمات من ألكيف ألمعالج ،فيما ضسبط عناصسر ألدرك ألوطني ( )1200وحدة من مختلف ألمشسروبات
بمعسسكر/ن.ع )20( ،2.قنطارأ من أورأق ألتبغ و( )5000علبة سسجائر بكل من ألوأدي وأألغوأط/ن.ع.4.
من جهة أخرى ،أوقفت مفارز للجيشس ألوطني ألشسعبي وعناصسر ألدرك ألوطني ،خÓل عمليات متفرقة،
( )26مهاجرأ غير شسرعي من جنسسيات

 ..تدمﬂ Òبأا به  2600طلقة نارية من ﬂتلف العيارات

في إأطار مكافحة أإلرهاب وحماية ألحدود وبفضسل أسستغÓل ألمعلومات ،وإأثر دورية على ألشسريط
ألحدودي بعين قزأم/ن.ع ،6.كشسفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي ،يوم  10سسبتمبر  ،2018مخباأ
يحتوي على كمية معتبرة من ألذخيرة تقدر بـ ( )2600طلقة من مختلف ألعيارأت.

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

مراسسلينا

أإ’ثنين  10سشبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  30ذي ألحجة  1439هـ

خفضض فوات Òالكهرباء وترششيد إاسشتهÓكها

مدير الÎبية لو’ية اŸسشيلة لـ «الششعب»:

ألدخول أŸدرسسي كان
ناجحا بتضسافر جهود أ÷ميع

بلدية باتنة ..تعميم إأسستخدأم أأللوأح ألشسمسسية طاقة بديلة

كششف مدير الÎبية
ل -و’ي -ة اŸسش-ي-ل-ة ول-ي-د
ب -ل -ه -وشش -ات لـ «الشش-عب»
أان ال- -دخ- -ول اŸدرسش- -ي
كان ناجحا ‘ ظل توّفر
ال - -ه- -ي- -اك- -ل الÎب- -وي- -ة
وال -ت-أاط Òشش-اب-ه ب-عضض
ا’سشتثناءات كانت من
خ-ارج ال-ق-ط-اع م-ع-تÈا
اسش-ت-ق-رار ال-قطاع يأاتي
ع- -ن ط- -ري -ق ت -ط -ب -ي -ق
ال - -ق - -ان - -ون وت- -ك- -ات- -ف
ج-ه-ود ج-م-ي-ع القائمÚ
على القطاع للدفع به
’م- - -ام و–ق- - -ي - -ق
إا ¤ا أ
نتائج ايجابية لتصشدر
’و ¤وطنيا.
اŸراتب ا أ
اŸسشيلة :عامر ناجح

ت- -ت- -ج -ه ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة ،إا ¤ت -ع -م -ي -م
’ل -واح الشش -مسش-ي-ة
اسش -ت -ع -م -ال ت -ق -ن -ي -ة ا أ
’دارية
ك-ط-اق-ة ب-دي-ل-ة ب-ب-عضض اŸرافق ا إ
ب-ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث أاشش-ارت مصش-ادر ع-ليمة
’لواح
إا ¤إاعداد برنامج خاصض لتعميم ا أ
الششمسشية ع ÈاŸرافق العمومية ،خاصشة
ت-لك ال-ت-ي أا‚زت ح-دي-ث-ا ودخ-لت ح-ي-ز
اÿدمة.
باتنةŸ :وششي حمزة
ت -أات-ي م-درسش-ة ح-ي Ÿب-ارك-ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي
أفتتحت هذأ ألدخول أŸدرسشي أ÷ديد كثاÊ
Œربة لبلدية باتنة بعد مدرسشة أأ’م Òعبد
ألقادر ‘ أ’عتماد على ألطاقة ألششمسشية ‘
ت -زوي -د ه -ذه أŸؤوسشسش -ة ألÎب -وي-ة وغÒه-ا م-ن
أŸرأفق أأ’خرى على غرأر أŸسشاجد بالطاقة
‘ إأط-ار ت-خ-ف-ي-ف أأع-ب-اء أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ية
ألتقليدية ألتي تتكبدها ألبلدية.
وتندرج هذه ألعملية ألتي ينتظر أأن تعمم ‘
أأ’شش -ه -ر أل -ق-ادم-ة ‘ إأط-ار أت-ف-اق-ي-ة ألشش-رأك-ة
أŸوقعة سشنة  ،2014ب Úبلدية باتنة وأ’–اد
أأ’وروبي ،أŸتعلقة بÎكيب أأ’لوأح ألششمسشية
ببعضض أŸرأفق أإ’دأرية ،حيث أأصشبحت مدينة
‰وذج-ي-ة ‘ أسش-ت-ع-م-ال أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة،
على غرأر بلديتي بومردأسض وسشيدي بلعباسض
ألتي أختارها أإ’–اد أأ’وروبي لتكون فضشاء
’سشتعمال ألطاقات ألبديلة عن طريق أأ’لوأح
ألششمسشية.
وكانت باتنة قد قطعت أأششوأطا هامة ‘ هذأ
أÛال أŸتعلق بÎششيد أسشتعمال ألطاقة بعد

قرأر ألوأ‹ عبد أÿالق صشيودة “ويل مششروع
Œديد كافة مصشابيح أإ’نارة ألعمومية للبلدية
ذأت أ÷ودة ألعالية وأŸعروفة بـ «’د» ذأت
أ’ن -ب -ع -اث أ◊رأري أŸن -خ -فضض وأŸق -تصش -دة
للطاقة ألكهربائية ،ما مكن ألبلدية من خفضض
أسشتهÓكها للكهرباء بششكل كب.Ò
وي-أات-ي ب-رن-ام-ج ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ن-تائج
مكتب درأسشات أأجنبي ،قام بدرأسشة معمقة ‘
إأط- -ار شش- -رأك- -ة ب Úب- -ل- -دي- -ة ب- -ات- -ن- -ة وأ’–اد
أأ’وروب -ي ،ل -ل -وق -وف ع -ل -ى أأسش -ب -اب أ’ن-ب-ع-اث
أ◊رأري-ة وخ-فضش-ه-ا وك-ي-ف-ي-ة أعتماد ألطاقات
أŸت-ج-ددة ،ي-ط-ب-ق ع-ل-ى م-رأح-ل ل-غ-اي-ة ت-عميم
أسشتخدأم أأ’لوأح ألششمسشية بكل مرأفق وهياكل
ألبلدية.
..وفك العزلة عن  3بلديات أاولوية
برنامج صشيودة
ت -ع -ه -د وأ‹ ب-ات-ن-ة Ãوأصش-ل-ة ع-م-ل-ي-ة ت-ن-م-ي-ة
ألو’ية وفق أأولوية أ’حتياجات ،حيث كششف
منذ مدة عن تسشجيل عدة مششاريع هامة تتعلق
أأسشاسشا بالبني ألتحتية وششق ألطرقات بهدف
فك ألعزلة عن بعضض أŸناطق ألنائية بالو’ية
خاصشة تلك ألتي تضشررت من همجية أإ’رهاب
خÓل ألعششرية ألسشودأء.
وتأاتي ثÓث بلديات ‘ صشدأرة برنامج ألوأ‹
صشيودة وألتي سشتسشتفيد من عمليات هامة ‘
›ال شش ّ-ق وف -ت -ح أل -ط-رق ل-فك أل-ع-زل-ة ع-ن-ه-ا
ويتعلق أأ’مر بكل من بلديات معافة ،أأو’د
عوف بدأئرة ع Úألتوتة وبلدية ’رباع ألتابعة
لدأئرة بوزينة.
وجاء تعهد صشيودة خÓل زيارأته أŸتكررة
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لهذه ألبلديات ولقائه باŸوأطن Úألذين عÈوأ
عن رغبتهم ‘ ألعودة وأ’سشتقرأر بأارأضشيهم
أل -ف Ó-ح -ي -ة أل -ت -ي ه -ج -روه -ا خÓ-ل أل-عشش-ري-ة
ألسشودأء ،وهو ما لن يتحقق سشوى بششق طرق
وفك ألعزلة عن ألبلديات ،حيث أأعلن ألوأ‹
أسشتجابته لرغبة ألسشاكنة وجعله تنمية هذه
ألبلديات أأولوية على أŸدى أŸتوسشط وألبعيد
من خÓل رصشد أأغلفة مالية معتÈة للعملية.
وأأك - -د صش - -ي - -ودة خ Ó- -ل أأشش - -غ- -ال أأخ- -ر دورة
للمجلسض ألششعبي ألو’ئي عن تسشجيل مششروع
لششق طريق يربط بلدية معافة ببلدية بوزينة
على مسشافة  15كيلومÎأ ،نزو’ عن مطالب
ألسش-ك-ان ل-تسش-ه-ي-ل ت-ن-ق-ل-ه-م وت-ق-ل-يصض أŸسش-افة
باŒاه بوزينة بدل قطع مسشافة تزيد عن مائة
كيلوم Îمرورأ عدة بلديات.
بدورها بلدية ’رباع أسشتفادت من مششروع
ه-ام ي-ت-ع-ل-ق ب-إا‚از ط-ري-ق ل-فك أل-ع-زل-ة ع-ن-ه-ا
ي -رب -ط -ه -ا ب -ب-ل-دي-ة ت-ازولت م-ن شش-ان-ه ألسش-م-اح
لسشكان ألبلدية أŸوزع Úع Èع Úألتوتة باتنة
وت -ازولت أل -ع -ودة أ’رأضش -ي -ه -م أل -ف Ó-ح-ي-ة عÈ
تقليصض أŸسشافة إأ 10 ¤كلم بد’ ألتنقل على
مسشافة تزيد عن  70كلم ع Èبلدية بوزينة.
وي -ت -ع ّ-ل -ق أŸشش-روع أل-ث-الث ب-فك أل-ع-زل-ة ع-ن
بلدية أأو’د عوف بربطها على مسشافة  3كلم
ب -ب -ل -دي -ة ن -ق -اوسض أل-ت-ي رصش-دت غÓ-ف-ا م-ال-ي-ا
للعملية ألتنموية ألهامة بدل قطع  18كلم ‘
وقت مضش - - -ى ،وم - - -ن شش - - -أان ه- - -ذأ أŸشش- - -روع
تقليصض أŸسشافة ب Úنقاوسض وعاصشمة ألو’ية
ع Èأأو’د عوف ،وكذأ فك ألعزلة عن منطقة
أأو’د عوف أŸعروفة وطنيا بالفÓحة وإأنتاج
عدة ششعب على غرأر ألدوأجن وألبيضض.

أأششار مدير ألÎبية لو’ية
أŸسش- - -ي- - -ل - -ة ،أأن مشش - -ك - -ل
ألقطاع ألÎبوي باŸسشيلة
ت - -ن - -حصش - -ر ‘ ن- -ق- -ط- -تÚ
م- -ه- -م -ت Úأأو’ه -ا مشش -ك -ل
ألتحويÓت وألتي ’ يلزم
أأصشحابها بالقانون ألذي ’
يسشمح بتحويل أأ’سشتاذ إأ’
ب - -ع - -د م- -رور  03سشنوأت
ك - -ام- -ل- -ة ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى
أسشتقرأر أŸدرسشة.
وأأكد مدير ألÎبية ،أأن
ألوزأرة تضشمن فتح منصشب
ف -ق -ط و’ تضش -م -ن أل -ن-ق-ل
Óسشتاذ معتÈأ
وأإ’طعام ل أ
أأن ب- - - - - - - - - - - -عضض أŸدأرسض
أ’بتدأئية تقع ‘ مناطق
نائية ويصشعب ألتنقل إأليها
خ -اصش -ة م -ن ق -ب -ل أ÷نسض
أللطيف ولذأ يجب ـ حسشبه
ـ ع -ل-ى أأ’سش-ت-اذ أل-تضش-ح-ي-ة
م- -ن أأج- -ل أ◊ف- -اظ ع -ل -ى
أل-ت-حصش-ي-ل أل-علمي للتلميذ
كاششفا أأن باب ألتحويÓت
م- - -غ- - -ل- - -ق إأ’ ل - -ل - -ح - -ا’ت
أ’جتماعية ألقاهرة.
وأأرج - - - -ع أŸت - - - -ح- - - -دث
أŸششكل ألثا Êألذي تعاÊ
م - -ن- -ه أل- -ق- -ط- -اع ألÎب- -وي
ب- - - -اŸسش - - -ي - - -ل - - -ة إأ ¤كÌة
أل -ن -زأع -ات أل-ف-ردي-ة أل-ت-ي
ت - - - -ق- - - -ع خ- - - -ارج أأسش- - - -وأر
أŸؤوسشسش- - - -ات ألÎب - - -وي - - -ة
ل -ت -ت -ح -ول ‘ م -ا ب -ع-د إأ¤
دأخل أŸؤوسشسشات ألÎبوية

وهو ما يؤودي إأ ¤أنعكاسض ـ
حسش -ب -ه ـ ع -ل -ى أل-ت-حصش-ي-ل
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي ل -ل -ت-ل-م-ي-ذ
يضشيف أنه ” تششكيل 38
÷ن -ة –ق -ي-ق ‘ ن-زأع-ات
ب Úأأف- - - -رأد أل- - - -ق- - - -ط - - -اع
ألÎبوي.
وب- - - -ا◊ديث ع- - - -ن
أ’ك-ت-ظ-اظ دأخ-ل أأ’قسشام
نّ- -وه ول -ي -د ب -ل -ه -وشش -ات أأن
أ’ك -ت -ظ -اظ غ Òم -ط -روح
ع- -ل- -ى أإ’طÓ- -ق ب- -ال -ط -ور
أ’ب - -ت - -دأئ - -ي وأل - -ث - -ان- -وي
باسشتثناء ألطور أŸتوسشط
فقط ،مششÒأ أنه للقضشاء
ع -ل -ى مشش -ك-ل-ة أ’ك-ت-ظ-اظ
يسش -ت -ط-ي-ع أŸدرأء ت-وج-ي-ه
أل-تÓ-م-ي-ذ ل-لدرأسشة ببعضض
أŸؤوسشسش- - - -ات ألÎب - - -وي - - -ة
ألقريبة وألتي –توي على
أأقسشام ششاغرة.
الرقمنة أاولوية
القطاع
كما كششف مدير ألÎبية
ول-ي-د ب-ل-ه-وشش-ات أأن ق-ط-اع
ألÎب-ي-ة ب-اŸسش-ي-ل-ة يحصشي
 22أأل -ف م-وظ-ف مسش-ج-ل
م- - -ن - -ه - -م  198موظف
ب-اأ’رضش-ي-ة أل-رق-م-ية خÓل
ن -ه -اي-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-م Èم-ن
ألسشنة أŸاضشية ،وبتكاتف
جهود ألعامل Úبالقطاع ”
‘ وقت قصش Òمع نهاية
شش -ه-ر أأك-ت-وب-ر تسش-ج-ي-ل 20
أأل- -ف م -وظ -ف ب -اأ’رضش -ي -ة
ألرقمية للوظيف ألعمومي
ألتي باتت أليوم ـ حسشبه ـ
تضش- -م ن- -ت- -ائ -ج أل -ت Ó-م -ي -ذ
وﬂت -ل -ف ن-ت-ائ-ج ألشش-ه-ادة
أل -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة أأ’خ-رى وك-ذأ
ششهادة ألعمل أÿاصشة بكل
أŸوظف Úبتغطية تقدر بـ
 100باŸائة.
ومن جانب آأخر ،كششف
مدير ألقطاع عن تدعيم
ث Ó-ث م -ؤوسشسش -ات ت -رب-وي-ة
ع- -ل- -ى مسش -ت -وى أŸسش -ي -ل -ة
م-رك-ز وب-وسش-ع-ادة وسش-يدي
عيسشى بالطاقة ألششمسشية
كمؤوسشسشات ‰وذجية على
أأن ت - -ع - -م- -م ع- -ل- -ى ب- -اق- -ي
أŸؤوسشسش- -ات Ÿا ل- -ه- -ا م -ن
أأهمية أقتصشادية Ÿيزأنية
أŸؤوسشسشات ألÎبوية.

مع بداية الدخول ا’جتماعي وغياب البدائل أامام اŸسشافرين

أأزمة نقل خانقة ‘ أÿط ألرأبط ب Úدلسس وبومردأسس
بومرداسض ..ز /كمال
عادت أازمة النقل اÿانقة لتضشرب ›ددا اÿط الرابط
ب Úع- -اصش -م -ة ال -و’ي -ة ب -وم -رداسض ودائ -رة دلسض م -ع ب -داي -ة
الدخول ا’جتماعي وعودة الطلبة واŸوظف Úإا ¤مناصشب
عملهم بعد العطلة الصشيفية ،حيث بدأات ظاهرة ا’زدحام
والتهافت من أاجل الظفر Ãكان على م Ïمركبات صشغÒة
ا◊جم  ⁄تعد عملية وفعالة ’حتواء سشيولة هذا اÿط
ا◊يوي على الطريق الوطني رقم  ،24وبالتا‹ تعود اŸعاناة
مثلما علق بعضض اŸسشافرين دون تقد Ëحلول مسشتعجلة من
قبل القائم Úعلى القطاع..
يبدوأأن كل ألششكاوي ألتي رفعت وأ◊ Èألذي أأسشيل حول معاناة
سشكان دأئرتيي دلسض وبغلية ببلدياتها أأ’ربعة باإ’ضشافة بلدية رأأسض

جنات مع مششاكل ألنقل أليومي باŒاه عاصشمة ألو’ية على مسشافة
تزيد عن  70كلم Œ ⁄د أأذأنا صشاغية و’ ألتفاتة بسشيطة من قبل
مديرية ألنقل وألسشلطات ألو’ئية أŸطالبة بالتدخل من أأجل تخفيف
حدة أŸعاناة ألتي عادت مع بدأية سشبتم ،Èحيث تششهد نقاط ألتوقف
حششودأ كبÒة للمسشافرين من عمال وطلبة يتدأفعون من أجل ألفوز
Ãقعد للوصشول إأ ¤مكان ألعمل خاصشة ‘ فÎأت ألذروة صشباحا
وأل -ع -ودة مسش -اء ،م -ق -اب-ل تÓ-عب أأصش-ح-اب أŸرك-ب-ات أل-ذي-ن ح-ك-م-وأ
قبضشتهم ويتلذذون بتلك أŸناظر أليومية أŸششينة للموأطن Úمن نسشاء
وكبار سشن وهم يركضشون من حافلة إأ ¤أأخرى Ãوقف وسشط مدينة
بومردأسض غ Òبعيد عن مكتب مدير ألنقل..
لقد عمرت هذه ألوضشعية طوي« Óيعلق عدد من أŸسشافرين ألذين
يتنقلون يوميا للعمل باŸصشالح أإ’دأرية بالو’ية دون تقد Ëبدأئل
بدعم هذأ أÿط بحافÓت كبÒة تابعة Ÿؤوسشسشة ألنقل أ◊ضشري ألتي

تضشمن أÿطوط ألبلدية ‘ أŒاه بودوأو ،تيجÓب Úوزموري ششرقا
لتخفيف حدة أأزمة ألنقل أليومية» ،وهي طبعا من ب Úألكث Òمن
أŸقÎحات ألتي فكر فيها مدرأء ألنقل أŸتعاقبون إأ ¤جانب ألتفكÒ
‘ إأعادة تنظيم أÿطوط دأخل ﬂطط ألنقل أ÷ديد ألذي  ⁄يجد
طريقه إأ ¤أŸيدأن ،إأ ¤جانب حتمية فتح ألقطاع أأمام مسشتثمرين
Óششخاصض  13/01لسشمة
Îﬁف ‘ Úإأطار –ي Úقانون ألنقل ألÈي ل أ
 ،2001عن طريق حق أ’سشتغÓل بدف Îششروط صشارم أ’زيد من 660
خ -ط م -ا ب Úو’ئ -ي ،ب-ل-دي وري-ف-ي وب-ط-ري-ق-ة م-ه-ن-ي-ة –ف-ظ ك-رأم-ة
أŸوأطن وتسشاهم ‘ –سش Úمسشتوى أÿدمات أŸقدمة للمسشافرين
ووضشع حد ◊الة ألفوضشى أليومية وألهوأجسض أأ’خرى أŸتدأخلة مع
تأاخر أأششغال تهيئة ﬁطات ألنقل ألرئيسشية ‘ كل من برج منايل
وب -ودوأووت -وق -ف مشش-اري-ع أ‚از ﬁ 9ط -ات وأأق -ط -اب ع Èأل-دوأئ-ر
ألتسشعة للو’ية.

األربعاء  1٢سسبتم ٢٠1٨ Èم
الموافق لـ  ٠٢محرم  1٤٤٠هـ
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التأريخ الهجري  ...ب Úالتهميشش والنسشيأن
التأريخ عند البششرية

بقلم  /د  .أسسامة جعيل

احتفل اŸسصلمون أامسس برأاسس
السص-ن-ة ال-ه-ج-رية اŸوافقة ليوم
ال- - - -ث Ó- - -ث - - -اء أاول ﬁرم 1440
ه -ج-ري ‘ ،وقت ه-ج-رت أاغ-لب
لسصÓ-م-ي-ة
ال -دول ال -ع -رب-ي-ة وا إ
لب-ن-اء ه-ذا
ال -ت -أاري-خ وت-ع-ل-ي-م ا أ
لم - -ر ح - -ت - -ى نسص - -أال ‘ ب- -عضس
ا أ
لشص-ه-ر ال-هجرية
لح-ي-ان :أاي ا أ
ا أ
وأاي ع -ام ه -ج -ري ن -ح -ن ف-ي-ه؟،
وه- - -ذا م- - -ن أاح- - -د ال- - -ع- - -وام- - -ل
لسص-اسص-ي-ة لÓ-حتÓل الصصليبي
ا أ
لسصÓ-م-ي-ة
اŸسص-ي-ح-ي ل-ل-ب-ل-دان ا إ
وم -ا ت -ب -ع -ه م -ن Œه -ي -ل ورب -ط
Óم-ة ب-ك-ل م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-الغرب
ل -أ
اŸسص - -ي - -ح - -ي ح- -ت- -ى ب- -ع- -د فÎة
ل ·،
السص-ت-قÓ-ل ل-ل-ك-ث Òمن ا أ
وي- -رت- -ب -ط ال -ت -اري -خ ال -ه -ج -ري
ب-ال-ع-دي-د م-ن الشص-عائر الدينية
لم-ور ال-ف-ق-ه-ي-ة م-ث-ل الصصوم
وا أ
وال -زك -اة وا◊ج وال-ع-دة ،وك-ل
لي -ام
لم- -ور –سصب ب -ا أ
ه- -ات- -ه ا أ
لشص- -ه -ر ال -ه -ج -ري -ة ،وصص -دق
وا أ
القائل:
إاذا ق - - -امت ال - - -دن - - -ي- - -ا َتُ- - -عt- - -د
ء مِن
مَفاِخًرا فتاريخُنا الوضsصا ُ
الهجرِة ابتدا

م
سصــا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ال
اإل ا
أصصحـاب ت ل
ها

لحداث واأليام منذ
عرف اإلنسسان التأاريخ ل أ
األزل ،فأاول تأاريخ كان من أابناء آادم متخذين من
هبوطه من ا÷نة حتى مبعث نوح عليه السسلم
ثم كان التاريخ الثا Êمن بعث نوح عليه السسلم
حتى الطوفان ،ثم كان التاريخ من الطوفان إا¤
ن -ار إاب -راه -ي -م ،ف -ل-م-ا ك Ìب-ن-و إاب-راه-ي-م أاّرخ ب-ن-و
إاسسحاق من نار إابراهيم إا ¤مبعث يوسسف ،ومن
م -ب -عث ي -وسس -ف إا ¤م-ب-عث م-وسس-ى ،وم-ن م-ب-عث
م -وسس -ى إا ¤م -ب -عث ُم -لك سس -ل -ي -م -ان ،وم-ن ُم-لك
سسليمان إا ¤مبعث عيسسى ،ومن مبعث عيسسى إا¤
مبعث ﬁمد عليه الصسلة والسسلم.
وأارخ بنو إاسسماعيل من نار إابراهيم ـ عليه
السسلم  -إا ¤بنيان البيت ا◊رام ،ثم إانهم أاّرخوا
من موت كعب بن لؤوي فأارخوا من موته إا ¤عام
الفيل ،ثم من عام الفيل حتى أاُرخ بهجرة الرسسول
““صسلى الله عليه وسسلم““ سسنة سسبع عشسرة من
الهجرة.
وكانت العرب ‘ ا÷اهلية يؤورخون بأايامهم،
وح- -وادث- -ه- -م ،وك- -انت ال- -نصس- -ارى ت- -ؤورخ ب- -ع- -ه -د
اإلسسكندر اŸقدو Êثم Ãولد اŸسسيح عيسسى
عليه السسلم ،وكانت الفرسس تؤورخ Ãلوكهم.

التأريخ الهجري
من اŸتعارف عليه اليوم ب ÚاŸسسلم Úأان
التأاريخ بالهجري كان ‘ عهد اÿليفة عمر بن
اÿطاب رضسي الله عنه ،إال أانه ورد نصس عند
جلل الدين السسيوطي ‘ كتابه ““الشسماريخ ‘
علم التاريخ““ يقول““ :إان رسسول الله ـ صسلى الله
ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ أاّرخ ب-ال-ه-ج-رة ح Úك-تب ال-ك-ت-اب
لنصسارى ‚ران ،وأامر عليا أان يكتب فيه حÚ
كتب عنه أانه ُكتب ÿمسس من الهجرة““ ،ويرى
السسخاوي أانه إاذا ثبت هذا األمر فإان
عمر بن اÿطاب متبع وليسس Ãبتدع
ل-ل-ت-اري-خ ال-ه-ج-ري ف-ق-د اق-ت-دى بسسÒة
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ.
أام - -ا اُŸت - -ف - -ق ع - -ل - -ي - -ه ب Úأاغ- -لب
اŸؤورخ ÚاŸسس - -ل - -م Úأان ال - -ت - -اري- -خ
الهجري ابتدأا ‘ عهد اÿليفة عمر
بن اÿطاب رضسي الله عنه عام 16
لم -اُم اب -ن
أاو 17ل-ل-ه-ج-رة ،ق -ال ا إ
لث Òرحمه الله““ :وسسبب ذلك
ا أ
أان أابا موسسى األشسعري كتب إا¤
عمر أانه يأاتينا منك كتب ليسس لها
تأاريخ ،فجَمع عمٌر رضسي الله عنه
ال-ن-اسَس ل-ل-مشس-ورِة ،ف-ق-ال ب-ع ُضسهم:
أاuرْخ Ãبعثِ النبي ـ صسلى الله عليه
َÃهاجِره ،فقال عمر رضسي
وسسلم ـ ،وقال بع ُضسهم ُ
ال -ل -ه ع -ن -ه :ب -ل ُن-ؤوuرخ َÃه-اَجِ -ر رسس-وِل ال-ل-ه ،ف-إاsن
ُمهاجَره فsرق ب Úا◊ِق والباطلِ““.
و‚د نصصا عند ا◊افظ ابن كث Òيقول
فيه““ :اتفق الصسحابة رضسي الله عنه ‘ سسنة
سست عشسرة  -وقيل :سسنة سسبع عشسرة أاو ثماÊ
عشسرة  ‘ -الدولة العمرية على جعل ابتداء
التاريخ اإلسسلمي من سسنة الهجرة ،وذلك أان
أام ÒاŸؤومن Úعمر رضسي الله عنه ،رفع إاليه
صسك ،أاي حجة ،لرجل على آاخر ،وفيه أانه يحل
عليه ‘ شسعبان ،فقال عمر :أاي شسعبان؟ أاشسعبان
هذه السسنة التي نحن فيها ،أاو السسنة اŸاضسية ،أاو
اآلتية؟ ثم جمع الصسحابة فاسستشسارهم ‘ وضسع
ت -أاري -خ ي -ت-ع-رف-ون ب-ه ح-ل-ول ال-دي-ون ،وغ Òذلك،
فقال قائل :أارخوا كتاريخ الفرسس .فكره ذلك،
وك -انت ال -ف -رسس ي -ؤورخ-ون Ãل-وك-ه-م واح-دا ب-ع-د
واحد .وقال قائل :أارخوا بتاريخ الروم ،فكره
ذلك .وقال آاخرون :أارخوا Ãولد رسسول الله ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ .وقال آاخرون :بل Ãبعثه.
وق -ال آاخ -رون :ب -ل ب -ه -ج-رت-ه .وق-ال آاخ-رون :ب-ل
بوفاته عليه السسلم .فمال عمر رضسي الله عنه
إا ¤التأاريخ بالهجرة لظهوره واشستهاره واتفقوا
معه على ذلك““.
وذكر ابن سصÒين أان رج Óمن اŸسصلمÚ

ق-دم م-ن ال-ي-م-ن ف-قال لعمر““ :رأايت ب-ال-يمن
شسيئا يسسمونه التاريخ؛ يكتبون من عام كذا وشسهر
كذا ،فقال عمر :إان هذا ◊سسن ،فأارخوا .فلما
أاج -م -ع ع -ل -ى أان ي -ؤورخ شس -اور ف-ق-ال ق-ومÃ :ول-د
ال -ن -ب -ي ـ صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ـ .وق-ال ق-وم:
باŸبعث .وقال قوم :ح Úخرج مهاجرا من مكة،
وقال قائل :من الوفاة  -ح Úتوفى فقال عمر:
أارخوا خروجه من مكة إا ¤اŸدينة ،ثم قال :بأاي
شسهر نبدأا فنصسÒه أاول السسنة؟ فقالوا :رجب فإان
أاه-ل ا÷اه-ل-ي-ة ك-ان-وا ي-ع-ظ-م-ون-ه ،وق-ال آاخرون:
شس -ه -ر رمضس -ان ،وق -ال ب -عضس -ه -م :ذوا◊ج-ة ف-ي-ه
ا◊ج ،وقال آاخرون :الشسهر الذي خرج فيه من
مكة ،وقال آاخرون :الشسهر الذي قدم فيه ،فقال
عثمان بن عفان :أارخوا من اÙرم أاول السسنة
وهو شسهر حرام ،وهو أاول الشسهور ‘ العدة ،وهو
منصسرف الناسس عند ا◊ج .فيصس Òأاول السسنة
اÙرم““.
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العتماد رسسميا على التاريخ كان من أاول ﬁرم
سسنة  17هجري.
فدل ذلك على أانهم اتفقوا أان يكون أاول عام
‘ التاريخ هو العام الذي كانت فيه الهجرة،
وليسس الشسهر الذي هاجر فيه النبي ““صسلى الله
عليه وسسلم““ ،ولكنهم أابدلوا به شسهر اÙرم؛ ألنه
أاول شس -ه -ر ‘ ال -ع -ام ول -ه -ذا السس -بب ع -دل-وا ع-ن
التأاريخ من شسهر ربيع األول الذي هاجر فيه
الرسسول
«صسلى الله عليه وسسلم““ إا ¤شسهر اÙرم.
وذكر البخاري ‘ تاريخه أان عبيد بن عمÒ
قال““ :اÙرم شسهر الله وهو رأاسس السسنة ،فيه
يكسسى البيت ويؤورخ التاريخ ويضسرب فيه الورق““.
وÁكن ا÷مع ب Úاعتبار أان النبي ““صسلى الله
عليه وسسلم““ هو أاول من أارخ ،وب Úتأاريخ عمر
““رضسي الله عنه““ ،فالرسسول ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ عرف التاريخ واسستعمله ،لكنه  ⁄يعممه،
بل اسستعمله فيما Áكن أان نسسميه باÿطابات
الرسسمية.
ولو كان التاريخ مشستهرا ‘ دولة الرسسول ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ألرخ الصسحابة له أاقواله
ك -ل -ه -ا ،ول -وج-دن-ا ت-اري-خ األح-اديث ال-ت-ي ق-ال-ه-ا،

واألف- -ع- -ال ال- -ت- -ي أات- -اه- -ا ،و◊ل ل- -ن -ا ك -ثÒا م -ن
اإلشسكالت ‘ السسنة النبوية ،ولكن النبي ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ اسستعمل التاريخ ،لكنه ليسس على
نطاق التعميم ‘ الدولة.
أاما عمر ““رضسي الله عنه““ فقد اهتم بالتاريخ
‘ الدولة ،وجعله عاما ،و ⁄يكن مقتصسرا على
ا÷وانب ال- -رسس- -م- -ي- -ة ف- -حسسب ،ب -ل دخ -ل أايضس -ا
اÛال الجتماعي وغÒه من ›الت ا◊ياة.

معأ Êأاسشمأء األششهر القمرية
يقول الله تعاﬁ ‘ ¤كم التنزيل{ :إاِsن ِعsدةَ
الشtسُهوِر ِعنَد الsلهِ اثَْنا َعشَسَر شَسْهًرا ِفي كَِتاِب الsلهِ
حُرٌم
َيْوَم َخَلَق ال sسسَماَواِت َوا ْ َألْرضَس مِْنَها َأاْرَبَعٌة ُ
ك الuديُن الَْقuيُم َفَل َت ْ
ظِلُموا ِفيِهsن َأانُف َسسُكْم
َذِل َ
َوَق-اِتُ-ل-وا اْلُ-مْ -شسِ -رِكَ Úَ-ك-ا sفً-ة َكَ-م-ا ُيَ-ق-اِتلُو َنُكْم َكا sفةً
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َواْعَلُموا َأاsن الsلَه َمَع اْلُمsتِق َ
ي بذلك ألsن العرب قبل
ﬁرم :سُسuم َ
اإلسسلم حsرموا القتال فيه.
صسفر :سُسuمي بذلك ألن sديار العرب
ك -انْت َتْ -صسَ -ف-ر؛ أاي :ت-خ-ل-و م-ن أاه-ل-ه-ا؛
ÿروجهم فيه ليقتاتوا ،ويبحَُثوا عن
ال- -ط -ع -ام ،وُي -سس -اِف -روا ه -رًب -ا م -ن ح u-ر
الصسيف.
ربيع األول :سُسuمي بذلك ألن sتسسميته
ت ‘ الربيع فلزمه ذلك السسم.
جاَء ْ
ِ
ربيع اآلخر :سسمي بذلك ألsن تسسميته
ج- -اَءْت ‘ ال- -رب- -ي -ع أاي ًضس -ا ،ف -ل -زم -ه ذلك
السسم ،وُيقال فيه““ :ربيع اآلِخر““ ول ُيقال:
““رب -ي -ع ال -ث-ا““Ê؛ ألن ال-ث-اُ Êت-وح-ي ب-وج-ود

ثالث.
جماَدى األو :¤سُسuمي بذلك ألsن تسسميته جاَءتْ
ُ
‘ الشس - - - -ت - - - -اء ،ح - - - -يث ي - - - -ت - - - -جs- - - -م- - - -د اŸاء.
ت
جمادى اآلِخرة :سُسuمي بذلك ألsن تسسميته جاَء ْ
‘ الشس- - - - - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - - - - -اء أايضًس - - - - - - - - - - - - - - - -ا.
رجب :سُسuمي بذلك ألsن العرب كانوا ُيع u
ظمونه
بÎك الِقتال فيهُ ،يقال :رجب الشسيءَ؛ أاي :هابَه
وع s
ظَمه.
شسعبان :سُسuمي بذلك ألsن العرب كانت تتشسsعب
ف -ي -ه  -أاي :ت -ت -ف s-رق  -ل -ل -ح -رب واإلغ -ارة ،ب -ع-د
قعودهم ‘ شسهر رجب.
رمضسان :سُسuمي بذلك اشستقاًقا من الرمضساء؛
حيث كانت الفÎة التي سُسuمي فيها شسديدة ا◊ر.
شسوال :سُسuمي بذلك ألsنه تسسsمى ‘ فÎة تشسsولت
فيها أالباُن اإلبل ،والشsسول من اإلبل :التي قد
ت
ح ْ
ارَتفَع ْ
ت أالبانها ،الواحدة شسائل ،واللواتي لِق َ
ت أاذناَبها ،والواحدة شسائلة.
فرفَع ْ
ذوال-ق-ع-دة :ذوال-ق-ع-دة ب-ال-ف-ت-ح وال-كسس-ر سُسu-م-ي
بذلك ألsن العرب قعدت فيه عن الِقتال تعظيًما
له ،وقيل :لقعودهم فيه عن رحالهم وأاوطانهم.
ذوا◊جة :سُسuمي بذلك ألن sالعرب عَرَفت ا◊sج
‘ هذا الشسهر.
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إألربعاء  ١٢سسبتم ٢٠١8 Èم
إلموإفق لـ  ٠٢محرم  ١44٠هـ

فلسشط Úترد على إاغلق مكتب اŸنظمة ‘ واششنطن Ãقاضشاة إاسشرائيل

وزراء اÿارجية العرب يؤوكدون مركزية القضضية الفلسضطينية ودعمهم لـ«اأ’ونروا””
ب -ي -ن -م -ا يسش-ت-ع-د ال-ع-ا ⁄لح-ي-اء ال-ذك-رى
الـ ٢5ل-ت-وق-ي-ع إات-ف-اق-يات أاوسشلو التي كّرسشتها
مصشافحة تاريخية ب Úالزعيم الفلسشطيني
ي-اسش-ر ع-رف-ات ورئ-يسس ال-وزراء السش-رائ-ي-ل-ي
اسشحق راب ١3 ‘ Úسشبتم ،١٩٩3 Èتتعّرضس
ع -م -ل -ي -ة السش -لم ا ¤ضش -رب -ات م-ت-ت-ال-ي-ة م-ن
لم- -ري- -ك -ي دون -ال -د
ط- -رف إادارة ال- -رئ- -يسس ا أ
ترامب ،الذي ما انف ّ
ك مند وصشوله ا ¤البيت
لبيضس يصشدر قرارات عقابية اسشتفزازية
ا أ
ضش -د ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ،Úب-دءا ب-ن-ق-ل السش-ف-ارة
الم - -ري - -ك- -ي- -ة ا ¤ال- -ق- -دسس اÙت- -ل- -ة قصش- -د
ت-رسش-ي-خ-ه-ا ك-ع-اصش-م-ة ل-ل-ك-ي-ان الصشهيو ،Êثم
لونورا““ ووصشول ا¤
وقف “ويل وكالة ““ا أ
إاغلق مكتب منظمة التحرير الفلسشطينية
‘ واششنطن.
و‘ إلسسياق أإعلن أإم Úسسر إللجنة إلتنفيذية
Ÿنظمة إلتحرير إلفلسسطينية صسائب عريقات أإن
فلسسط Úتقدمت Ãلحق للمذكرة إلرسسمية إلتي
ق -دم -ت -ه-ا ‘ م-اي إŸاضس-ي إإﬁ ¤ك-م-ة إ÷ن-اي-ات
““بشسأان جرإئم إإسسرإئيل““.
وقال عريقات ‘ مؤو“ر صسحفي عقده Ãقر
إŸن -ظ -م -ة ب -رإم إل -ل -ه ،إمسش إل -ث Ó-ث-اء ،ح-ول ق-رإر
إإلدإرة إألم- -ري- -ك- -ي- -ة إإغÓ- -ق ب -ع -ث -ة إŸن -ظ -م -ة ‘
وإشسنطن ،إإن إلبÓغ إŸقدم للمدعية إلعامة ،دعا
إÙكمة لتحمل مسسؤوولياتها إŸباشسرة ‘ إلتحقيق
ب -ا÷رإئ -م إل -ت -ي ت -رت -ك -ب-ه-ا إإسس-رإئ-ي-ل ‘ إألرإضس-ي
إلفلسسطينية Ãا فيها إلقدسش.
ك -م -ا ت -ط ّ-رق ع-ري-ق-ات إإ ¤مسس-أال-ة ق-ري-ة إÿان
إألحمر ‘ إلقدسش إŸهّدد بالهدم وقال““ :بناء على
طلب من إلضسحايا ،نطالب إŸدعية إلعامة بإاتاحة
إلفرصسة للقاء يجمعها مع إلضسحايا لشسرح تفاصسيل
ما يحدث –ديدإ ‘ إÿان إألحمر““.
وكان إلقضساء إإلسسرإئيلي أإصسدر حكما بتأاييد
هدم قرية إÿان إألحمر إلفلسسطينية إلبدوية ‘
إل-ق-دسش ،إألسس-ب-وع إŸاضس-ي ،ع-ل-ى أإن ي-ت-م إل-ت-ن-ف-يذ
خÓل إألسسبوع إ÷اري.
بدوره ،إإتهم وزير إÿارجية إلفلسسطيني رياضش
إŸال -ك -ي ،أإمسش ،إل -ولي -ات إŸت -ح -دة إألم -ري-ك-ي-ة،
بالتعدي على إلقانون إلدو‹.

سضنقاضضي إاسضرائيل
قال رئيسش مكتب منظمة إلتحرير إلفلسسطينية
‘ وإشسنطن حسسام زملط إإن إإغÓق مكتب إŸنظمة
بالعاصسمة إألمريكية يحثنا على سسرعة مقاضساة
إإسسرإئيل دوليا.
وأإوضسح أإن ““إلقرإر  ⁄يكن مفاجئا ،ويحثنا على
إلضس -غ -ط ع -ل -ى إÙك -م -ة إ÷ن-ائ-ي-ة ب-ال-تسس-ري-ع ‘
ﬁاك-م-ة إإسس-رإئ-ي-ل وت-ف-ع-ي-ل ج-م-ي-ع أإدوإت إل-قانون
إلدو‹ وإلهيئات إلدولية ضسد جرإئمها““.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،ق- -ال إل -ن -اط -ق ب -اسس -م إل -رئ -اسس -ة
إلفلسسطينية نبيل أإبو ردينة إإن ““إلتمسسك بالقدسش
وإ◊فاظ عليها وعلى ثوإبت إلشسعب إلفلسسطيني،
وعلى رأإسسها  -باإلضسافة للقدسش  -قضسية إلÓجئÚ
وبقية إلثوإبت إلتي أإجمع عليها شسعبنا وقيادته،
أإهم من إلعÓقة مع وإشسنطن““.

تهديد أامريكي
وك-انت إŸت-ح-دث-ة ب-اسس-م إÿارج-ي-ة إألم-ري-ك-ي-ة
ه -ي -ذر ن -وي -رت ق -د أإك -دت إإغ Ó-ق م-ك-تب م-ن-ظ-م-ة
إلتحرير إلفلسسطينية ‘ إلعاصسمة وإشسنطن.
وأإشس - -ارت إإ ¤أإن إإلدإرة إألمÒك - -ي - -ة سس - -م- -حت
Ÿك -تب إŸن -ظ -م -ة ب -إادإرة ع -م-ل-ي-ات-ه دع-م-ا ل-ه-دف
–ق- -ي- -ق سسÓ- -م دإئ -م وشس -ام -ل ب Úإإلسس -رإئ -ي -ل -يÚ
وإلفلسسطيني Úمنذ إنتهاء “ديد عمل إŸفوضسية
‘ ن- -وف -م ÈإŸاضس -ي ،ل -ك -ن إŸن -ظ -م -ة  ⁄ت -ت -خ -ذ
خطوإت للمضسي ‘ ﬁادثات مباشسرة وذإت مغزى
مع إإسسرإئيل.
وأإضسافت أإن إلقيادة إلفلسسطينية نددت بخطة
إلسسÓم إلتي تدفع بها وإشسنطن دون إلطÓع عليها،
كما لفتت إإ ¤أإن إلقرإر يتماشسى مع ﬂاوف إإلدإرة
إألمÒكية وإلكونغرسش من سسعي إلفلسسطيني Úلفتح
–ق-ي-ق يسس-ت-ه-دف إإسس-رإئ-ي-ل ‘ ﬁك-م-ة إ÷ن-ايات
إلدولية.
من جهته ،أإكد مسستشسار إألمن إلقومي إألمÒكي

جون بولتون ‘ أإول خطاب له منذ توليه منصسبه ،أإن
إإدإرة ت -رإمب ت -ره -ن إإع -ادة ف -ت -ح م -ك -تب م-ن-ظ-م-ة
إلتحرير إلفلسسطينية بعودة إلفلسسطيني Úإإ ¤طاولة
إŸفاوضسات.
كما هّدد بولتون بفرضش عقوبات على ﬁكمة
إ÷نايات إلدولية ومنع دخول قضساتها إإ ¤إلوليات
إŸتحدة ومÓحقتهم وفق إلقانون إألمÒكي ،وقال
بولتون إإنه ليسش هناك أإي نظام قضسائي ‘ إلعا⁄
ÓمÒكي Úأإعلى من إلدسستور إألمÒكي.
بالنسسبة ل أ
وقد تظاهر عدد من إألمÒكي Úخارج مقر
إ÷معية إلفدرإلية لدرإسسات إلقانون وإلسسياسسات
إلعامة ‘ وإشسنطن ،حيث أإلقى بول Ïكلمته ،ورفعوإ
لف -ت -ات ت -ن -دد ب -السس -ي-اسس-ات إألمÒك-ي-ة ‘ إلشس-رق
إألوسسط.

البيت اأ’بيضض فقد حياده
ه- - - -ذإ وأإدإنت أإن- - - -ق- - - -رة ،أإمسش ،ق - - -رإر إإلدإرة
إألم -ري-ك-ي-ة ،م-ع-تÈة أإن-ه دل-ي-ل ع-ل-ى ف-ق-دإن إل-ب-يت
إألب -يضش ح -ي -ادي -ت -ه ‘ ح -ل إلصس -رإع إإلسس -رإئ -ي -ل-ي
إلفلسسطيني.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ط-ال-بت إ÷ب-ه-ة إلشس-ع-بّ-ي-ة ل-ت-حرير
ف -لسس -ط Úبسس -حب إلعÎإف ب -ال -ك -ي -ان إلصس-ه-ي-وÊ
وإإنهاء إتفاق أإوسسلو وملحقاته إألمنّية وإلقتصسادّية
ي مع إلحتÓل.
ووقف إلتنسسيق إألمن ّ

العرب مع فلسضطÚ

أإعرب وزرإء إÿارجية إلعرب عن دعم بلدإنهم
للشسعب إلفلسسطيني كقضسية مركزية على إألجندة
إلعربية إŸشسÎكة.
و‘ بدإية إجتماع ›لسش إ÷امعة إلعربية على
مسستوى إلوزرإء ‘ إلدورة إلـ ‘ ١٥٠إلقاهرة إمسش،
شسّدد وزير إÿارجية إلسسعودي عادل إ÷ب Òإلذي
ت -رأإسست ب Ó-ده إل -دورة إلسس-اب-ق-ة ،ع-ل-ى أإن إل-قضس-ي-ة
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ت-تصس-در ق-ائ-م-ة إه-تمامات إŸملكة،
حتى ينال إلشسعب إلفلسسطيني حقوقه إŸشسروعة
وإإقامة دولته إŸسستقلة.
وأإعرب إ÷ب Òعن رفضش إلرياضش إلقاطع ألي
إإجرإءإت من شسأانها إŸسساسش بوضسع مدينة إلقدسش
إل -ت -اري -خ -ي وإل -ق -ان -و ،Êوق -ال إإن إإط Ó-ق إل-ع-اه-ل
إلسسعودي سسلمان بن عبد إلعزيز آإل سسعود إسسم
إلقدسش على إلدورة إلعادية إلـÛ ٢9لسش جامعة
إلدول إلعربية على مسستوى إلقمة كان تأاكيدإ على
مركزية إلقضسية إلفلسسطينية لدى إلشسعوب إلعربية.
وأإع -رب ع -م -ي -د إل -دب -ل-وم-اسس-ي-ة إلسس-ع-ودي-ة ع-ن
ت -ق -دي -ره ل -ل -ج -ه -ود إŸب -ذول -ة دع-م-ا ل-وك-ال-ة إأل·
إŸت-ح-دة ل-غ-وث وتشس-غ-ي-ل إلÓ-ج-ئ Úإل-ف-لسس-ط-ينيÚ
““إألونروإ““ وإ◊فاظ على دورها إ◊يوي.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،حّث وزي -ر إÿارج -ي -ة إلسس -ودإÊ
إل- -دردي- -ري ﬁم- -د أإح- -م- -د إل- -ذي تسس -لّ -م رئ -اسس -ة
إلجتماع من إ÷ب ÒإÛتمع إلدو‹ على حماية
إلشسعب إلفلسسطيني ،مشسّددإ على ضسرورة إلتحرك

تهنئـــــــــة

Ãناسسبة إإطفائه إلشسمعة إلـ‘ ،٢٥
هذإ إليوم من عمر إلزهور .وبهذه
إŸن -اسس -ب -ة إلسس-ع-ي-دة ،ي-ت-ق-دم ع-م-ال
جريد «إلشسعب» إإ ¤إلزميل:
ﬁمد علوان
ب- -أاح- -ر وأإصس -دق ع -ب -ارإت إل -ت -ه -ا،Ê
سسائل Úإلله عز وجل أإن Áنحه إلعمر
إŸديد ملؤوه إلسسعادة ،ووإفر إلصسحة
وإلهناء ،وإإن شساء إلله إلعقبى لـ ١٠٠
سسنة.
ـ تهانينا ـ
الششعب٢٠١٨/٠٩/١٢

الششعب٢٠١٨/٠٩/١٢

بشسكل وإضسح وعاجل للوقوف ““كحائط““ أإمام قرإر
إلرئيسش إألمريكي دونالد ترإمب إلعÎإف Ãدينة
إلقدسش عاصسمة إلسسرإئيل ونقل سسفارة وإشسنطن
إإليها من تل أإبيب.
وق -ال إل -وزي -ر إإن إŸوق -ف إل -ع -رب -ي ث -ابت Œاه
إل-قضس-ي-ة إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ك-قضس-ي-ة إل-ع-رب إŸرك-زية،
وأإدإن قرإر وإشسنطن وقف دعم ““إألونروإ““ ،مشسÒإ
إإ ¤أإن- -ه ي- -ه- -دف إإ ¤ت- -ق- -ويضش ح- -ق -وق إل Ó-ج -ئÚ
إلفلسسطيني ،Úوينبغي سسد إلعجز إلذي تركه هذإ
إلقرإر ‘ ميزإنية إŸنظمة.

منظمة التحرير وواشضنطن ..تاريخ من اŸد وا÷زر
مرت إلعÓقة ب Úمنظمة إلتحرير إلفلسسطينية
وإإلدإرإت إألمÒكية إŸتعاقبة Ãوجات مد وجزر،
وصس- -ول إإ ¤ق- -رإر إإدإرة إل- -رئ- -يسش دون -ال -د ت -رإمب
إإغÓق مكتب إŸنظمة ‘ وإشسنطن بحجة أإنها ⁄
ت- -ت- -خ- -ذ خ- -ط- -وإت م -ل -م -وسس -ة ‘ إÙادث -ات م -ع
إإلسس -رإئ -ي -ل-ي ،Úوسس-ع-ي-ه-ا ل-ف-ت-ح –ق-ي-ق يسس-ت-ه-دف
إإسسرإئيل ‘ ﬁكمة إ÷نايات إلدولية.
وت -ع -ود عÓ-ق-ة إل-ولي-ات إŸت-ح-دة م-ع م-ن-ظ-م-ة
إلتحرير إلفلسسطينية إإ ¤سسبعينيات إلقرن إŸاضسي،
إإذ ك -ان Ÿن -ظ -م -ة إل-ت-ح-ري-ر م-ك-تب غ Òرسس-م-ي ‘
وإشسنطن منذ عام .١976
و‘ عام  ،١994سسمحت وإشسنطن بافتتاح مكتب
للمنظمة عقب إإلغاء إلرئيسش إلسسابق بيل كلينتون
ق-ان-ون-ا يضس-ع-ه-ا ع-ل-ى لئ-ح-ة إŸن-ظ-م-ات إإلرهابية
وÁن -ع -ه -ا م -ن إ◊صس-ول ع-ل-ى م-ك-اتب ‘ إل-ولي-ات
إŸتحدة.
و‘ ح Úخفضست إإدإرة جورج بوشش عام ٢٠٠٢
“ث -ي -ل إŸك -تب ب -ذري -ع -ة ع -دم إحÎإم إŸن -ظ -م -ة
ت- -ع -ه -دإت -ه -ا بشس -أان إلعÎإف ب -ح -ق إإسس -رإئ -ي -ل ‘
إلوجود ،رفع بارإك أإوباما مسستوى “ثيل إŸنظمة
وسسمح برفع إلعلم إلفلسسطيني فوق مبنى بعثتها،
قبل أإن يأاتي ترإمب ليغلق مكتب إŸنظمة نهائيا.

ع Èالعا⁄

أاضضخم مناورات عسضكرية
@ باريسس  :شسرعت إمسش قوإت إ÷يشش
إل -روسس -ي ‘ إإج -رإء أإك Èم -ن -اورإت عسس -ك -ري-ة ‘
تاريخها Ãنطقة سسيبÒيا Ãشساركة حوإ‹ 3٠٠
أإلف عسسكري .وبينما ينظر إ◊لف إألطلسسي إإ¤
ه -ذه إل -ت -دري -ب -ات إل -عسس -ك -ري-ة ب-ن-وع م-ن ““إ◊ذر““
و«عدم إلطمئنان““ يرى إلكرمل Úأإنها ““ضسرورية
ول غنى عنها““.
ويطلق على هذه إلتدريبات إلعسسكرية إسسم
““فوسستوك ، ““٢٠١8و يفÎضش أإن يحضسرها إلرئيسش
إلروسسي فÓد. ÒÁ

“ويل حملة سضاركوزي
@ ط -راب-لسس :كشس -فت ج -ري -دة «ل-وم-ون-د»
إل -ف -رنسس -ي -ة ،إمسش إل -ث Ó-ث -اء ،أإن سس -ي -ف إإلسسÓ-م
إلقذإ‘ إلذي ل يزإل مقر إإقامته غ Òمعروف،
جدد تأاكيد ما كان صسرح به ‘ مارسش  ،٢٠١١من
أإن ليبيا مsولت جزًءإ من إ◊ملة إلنتخابية للرئيسش
إلفرنسسي إألسسبق نيكول سساركوزي Ãبلغ وصسل إ¤
 ٢.٥مليون يورو.
ووفًقا لنجل إلقذإ‘ ،أإرسسل نيكول سساركوزي
مدير مكتبه كلود غيان للحصسول على إŸال نقًدإ
‘ ح -ق -ي -ب -ة ،ل -ك -ن ك -ل -ود غ -ي -ان ق -ال ل -ل-ج-ري-دة
إلفرنسسية ،أإمسش ،إإنه « ⁄يسستفد مطلًقا ،و ⁄ير،
و ⁄ينقل بالتا‹ فل ًسسا من إŸال إلليبي».

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

إلعدد
١7 743
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الصضحراويون يسضتعرضضون ا’نتهاكات اŸغربية
ويطالبون بوقفها
ان- -ع- -ق- -دت ال -دورة الـ Û 3٩لسس ح -ق-وق
ل· اŸت -ح -دة ب -ج-ن-ي-ف،
لنسش -ان ال -ت -اب -ع ل  -أ
ا إ
Ãشش- -ارك- -ة وف- -د صش- -ح- -راوي يضش- -م نشش- -ط -اء
حقوقي Úوضشحايا التجازوات التي “ارسشها
لحتلل اŸغربية ‘ حق اŸدنيÚ
سشلطات ا إ
الصش -ح -راوي Úب-ا÷زء اÙت-ل م-ن الصش-ح-راء
الغربية.
وج- -اءت مشس- -ارك -ة إل -وف -د إلصس -ح -رإوي ،قصس -د
تسسليط إلضسوء على عدة موإضسيع لها إإرتباط Ãا
يعا Êمنه بشسكل ‡نهج إŸدنيون إلصسحرإويون ‘
إŸناطق إÙتلة ،وإلتي باŸناسسبة حددتها رئاسسة
إÛلسش ‘ برنامج عملها لهذه إلدورة كاآلتي،
إإلخ -ت -ف -اء إل -قسس -ري وح -ري -ة إل -ت-ع-ب Òوإإلح-ت-ج-از
إلتعسسفي وإلعدإلة ،هذإ باإلضسافة إإ ¤عدة موإضسيع
أإخ -رى سس -ي -ت -م إل -ت -ط ّ-رق ل -ه -ا خ Ó-ل إÙاضس-رإت
وإألنشسطة على هامشش هذه إلدورة إلتي “تد إإ¤
غاية إلثامن وإلعشسرون من شسهر سسبتم.È
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،ن -ظ -مت أإمسش إل -ثÓ-ث-اء،
›موعة جنيف Ÿسساندة إلصسحرإء إلغربية ،ندوة
Ãقر إÛلسش– ،ت عنوإن ““ثÓثة عقود للقضساء
على إإلسستعمار ،إلتقييم وإلتحديات ‘ إلصسحرإء
إلغربية““ ،شسارك فيها ،عضسو إألمانة إلوطنية وإ‹
ولية إلعيون ﬁمد يسسلم بيسسط ،إإ ¤جانب سسفرإء
ك-ل م-ن ت-ي-م-ور إلشس-رق-ي-ة ون-ام-ي-ب-ي-ا ل-دى سس-ويسسرإ،
باإلضسافة إإ ¤أإسساتذة جامعي ÚوخÈإء ‘ إلقانون
وإلعÓقات إلدولية.

تنديد بالتعذيب الذي تعرضضت له
الناشضطة سضلطانة خيا
نّددت كل من إ÷معية إلكنارية للصسدإقة مع
إلشسعب إلصسحرإوي وإ÷الية إلصسحرإوية Ãدينة
تÔي -ف -ي ب -ال -ت -ع -ذيب إل-ذي ت-ع-رضست ل-ه إل-ن-اشس-ط-ة
إ◊ق- -وق- -ي -ة إلصس -ح -رإوي -ة سس -ل -ط -ان -ة خ -ي -ا ،أإث -ن -اء
إلحتجاجات إلسسلمية إألخÒة إلتي شسهدنها مدينة

إلعيون إÙتلة تزإمنا مع زيارة ÷نة من إلŸÈان
إألوروبي Ÿدينتي إلعيون وإلدإخلة إÙتلت.Ú
وأإكدت إ÷معية إلكنارية للصسدإقة مع إلشسعب
إلصسحرإوي أإن أإك Ìمن مائة متظاهر صسحرإوي
أإصسيبوإ بجروح خÓل إŸظاهرإت إلتي إندلعت يوم
إلثÓثاء إŸاضسي ‘ مدينة إلعيون إÙتلة تنديدإ
ب- -ال- -ن- -هب إŸسس- -ت -م -ر إل -ذي ت -ت -ع -رضش ل -ه إلÌوإت
إلطبيعية إلصسحرإوية من طرف إلحتÓل إŸغربي
وي -ح -رم م -ن-ه-ا إلشس-عب إلصس-ح-رإوي ،صس-احب إ◊ق
إلشسرعي.
وأإوضس -ح شس -ه-ود ع-ي-ان ب-أان-ه-م وج-دوإ إŸدإف-ع-ة
إلصسحرإوية عن حقوق إإلنسسان سسلطانة خيا مغمى
عليها و‘ وضسعية صسحية حرجة وبها آإثار إلتعذيب،
وذلك بعد أإن فرقت شسرطة إلحتÓل إŸتظاهرين
بشسكل عنيف.
وأإبرزت كل من إ÷معية إلكنارية للصسدإقة مع
إلشسعب إلصسحرإوي
وإ÷ال -ي -ة إلصس -ح-رإوي-ة Ãدي-ن-ة تÔي-ف-ي ““ب-أان-ه-ا
ل -يسست إŸرة إألو ¤إل -ت -ي ت -ع -ت -دي ف -ي -ه -ا شس -رط -ة
إلح -ت Ó-ل إŸغ -رب -ي ع -ل -ى إل -ن -اشس -ط -ة إ◊ق -وق-ي-ة
إلصسحرإوية سسلطانة خيا ،منددة ‘ هذإ إلسسياق
بوحشسية إلحتÓل إŸغربي غ Òإلشسرعي وصسمت
كل من إ◊كومت Úإلسسبانية وإلكنارية Œاه ما
يجري هناك““.
و‘ إلسس -ي -اق ،أإشس -اد إل–اد إل -وط -ن -ي ل -ل -نسس -اء
إلصس -ح -رإوي -ات ب -ال-دور إل-ب-ارز إل-ذي ت-ل-ع-ب-ه إŸرأإة
إلصس- -ح- -رإوي- -ة ‘ إل- -ب- -ن- -اء إŸؤوسسسس- -ات- -ي ل- -ل- -دول -ة
إلصسحرإوية على كافة إŸسستويات.
ج -اء ذلك خ Ó-ل إج -ت -م -اع ل-ل-م-ك-تب إل-ت-ن-ف-ي-ذي
ل–Óاد إلوطني للمرأإة إلصسحرإوية برئاسسة إألمينة
إل -ع-ام-ة ل–Ó-اد ،عضس-و إألم-ان-ة إل-وط-ن-ي-ة ف-اط-م-ة
إŸه- - -دي ،إل- - -ذي ث- - -م - -ن دور إŸرأإة ‘ إل - -ب - -ن - -اء
إŸؤوسسسس -ات -ي ل -ل -دول -ة إلصس -ح -رإوي -ة وب -نضس -الت -ه-ا
ب- -اŸن -اط -ق إÙت -ل -ة وج -ن -وب إŸغ -رب وإŸوإق -ع
إ÷امعية ودورها إلصسدإمي ‘ موإجهة غطرسسة
إلحتÓل إŸغربي.

عناصشر ارهابية تششرف عليه قصشد –ميل حكومة دمششق مسشؤووليته

الهجوم الكيميائي اŸفÈك ‘ إادلب قد يظهر ب Úليلة وضضحاها

أاك - -دت وزارة ال - -دف - -اع ال - -روسش - -ي- -ة ب- -دء
تصشوير ﬁاكاة ““هجوم كيميائي““ ‘ مدينة
جسش- -ر الشش- -غ -ور Ãح -اف -ظ -ة إادلب السش -وري -ة
Ãششاركة عناصشر إارهابية ،لتحميل حكومة
دمششق مسشؤووليته.
وأإعلن مركز إŸصسا◊ة ب Úإألطرإف إŸتحاربة
‘ سسوريا إلتابع لوزإرة إلدفاع إلروسسية ‘ بيان
صس- -ح- -ف- -ي““ :حسسب م- -ع -ط -ي -ات وردت م -ن سس -ك -ان
ﬁافظة إإدلب ،يجري ‘ مدينة جسسر إلشسغور إآلن
تصسوير مشساهد إسستفزإز مفÈك يحاكي إسستخدإم
إ÷يشش إلسس- -وري لـ«إلسسÓ- -ح إل- -ك- -ي- -م- -ي- -ائ -ي““ ضس -د
إŸدني.““Ú
وت -اب -ع““ :ل -تصس -وي -ر ه -ذه إŸشس-اه-د ،وصس-لت إإ¤
جسسر إلشسغور صسباح إمسش فرق إإعÓمية لبعضش
إلقنوإت إلشسرق أإوسسطية وكذلك لفرع إإقليمي لقناة

إايطاليا تدّعم حكومة الوفاق
@ طرابلسس :تلقى رئيسش إÛلسش إلرئاسسي
◊كومة إلوفاق فائز إلسسرإج صسباح إمسش إلثÓثاء
مكاŸة هاتفية من وزير إÿارجية إإليطا‹ إإينزو
موإڤÒو ميÓنيزي.
وق -دم إل -وزي -ر إإلي -ط -ا‹ ت -ع -ازي -ه ‘ ضس-ح-اي-ا
إلعتدإء إإلرهابي إلذي إسستهدف مقر إŸؤوسسسسة
إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط ،وضس-حايا إلشستباكات إŸسسلحة
إلتي شسهدتها مؤوخرإ ً إلضسوإحي إ÷نوبية للعاصسمة
ط- -رإب -لسش ،وج -دد دع -م ب Ó-ده ◊ك -وم -ة إل -وف -اق
إلوطني ووقوفها إإ ¤جانب ليبيا ودعمها إلكامل
÷هود إلسسيد إلرئيسش لتحقيق إألمن وإلسستقرإر
‘ بÓده.

جنازة وطنية لعنان بغانا
@ اكرا :أإلقى إلغانيون إمسش نظرة إلودإع
 ·ÓإŸتحدة كو‘
على إألم Úإلعام إألسسبق ل أ
عنان إلذي وصسل جثمانه إلثن Úإإ ¤غانا مسسقط
رأإسسه ،حيث أإقيمت له جنازة وطنية دعي إإليها
عدد كب Òمن إلشسخصسيات ‘ إلعا.⁄
وكان إلدبلوماسسي وحائز نوبل للسسÓم ،وإول
أإم Úعام من إفريقيا جنوب إلصسحرإء ،تو‘ ‘
 ١8أإوت عن ثمان Úعاما.

ترامب يكّرم ضضحايا  11سضبتمÈ
@ واششنطن :بعد  ١7عاما من إعتدإءإت ١١
سسبتم ،Èتوجه إلرئيسش إألمÒكي دونالد ترإمب
إإ ¤بنسسلفانيا أإمسش لحياء ذكرى ضسحايا إلرحلة
 93للطائرة إıتطفة إلتي سسقطت ‘ إلولية ‘
ذلك إليوم إلدإمي ‘ مزرعة ‘ بلدة شسانكسسفيل
إلصس -غÒة ‘ ولي -ة ب -نسس -ل -ف -ان -ي -ا ‘ شس-م-ال شس-رق
إلوليات إŸتحدة ،على بعد نحو  ٢٠٠كلم من
إلعاصسمة وإشسنطن.

إإخ- -ب- -اري- -ة أإم -ري -ك -ي -ة ك -بÒة ،وي -قضس -ي سس -ي -ن -اري -و
إلسس -ت -ف-زإز ب-تصس-وي-ر مشس-اه-د ت-ق-د Ëنشس-ط-اء م-ن
قوإت إلدفاع إŸد( Êإÿوذ إلبيضساء) ““إŸسساعدة““
إإ ¤إŸوإط- -ن ،Úب -ع -د إإلل -ق -اء إŸزع -وم م -ن ق -ب -ل
إ÷يشش إلسس- -وري لÈإم -ي -ل م -ت -ف -ج -رة –وي م -وإد
سسامة““.
وذكر إلبيان““ :من أإجل إإعطاء إŸشساهد صسبغة
وإقعية وجمع ““إÿوذ إلبيضساء““ عينات إلÎبة بشسكل
سسريع ،نقل إلرهابيون من بلدة خربة إ÷وز إإ¤
جسسر إلشسغور صسباح إمسش برميل Úيحتويان على
مادة كيميائية منتجة على أإسساسش إلكلور““.
وأإشسار إلبيان إإ ¤أإنه من إŸقرر أإن تسسلم جميع
مشساهد إلسستفزإز إلكيميائي ‘ جسسر إلشسغور إإ¤
وسسائل إإلعÓم حتى نهاية إليوم لبثها ،بعد تدإولها
‘ موإقع إلتوإصسل إلجتماعي.
وقتل نحو ثÓثة آإلف شسخصش معظمهم ‘
مانهاتن ‘ إلهجمات إلدإمية إلتي نفذت عÈ
إل- -ط- -ائ- -رإت ودّم -رت ب -رج -ي إل -ت -ج -ارة إل -ع -اŸي
وأإحدثت فجوة كبÒة ‘ مبنى إلبنتاغون.

أافغانسضتان على صضفيح سضاخن
@ كابول :قتل  ٢٢شسخصسا ‘ هجوم إرهابي
إسستهدف خيمة للمعتصسم Úقرب مدينة جÓل
آإباد إألفغانية شسرق أإفغانسستان ،وذلك بعد مرور
سساعات قليلة على مقتل  ٢١فردإ من قوإت إألمن
‘ هجوم Úمسسلح Úإلثن Úشسمال إلبÓد.
وتعرف أإفغانسستان ‘ إآلونة إألخÒة تدهورإ
‘ إŸشس -ه -د إألم -ن -ي ،ك-ان أإب-رز فصس-ول-ه إل-ه-ج-وم
إلكب Òإلذي شسنته حركة طالبان إلرهابية إلشسهر
إŸاضسي للسسيطرة على مدينة غز ،Êوهي مركز
إإسسÎإتيجي على إلطريق إلرئيسسي ب Úإلعاصسمة
كابل وجنوبي إلبÓد.

اسضتخدام العمÓت الوطنية
@ م-وسش-ك-و :تسس-ع-ى م-وسس-ك-و وب-ك Úل-تعزيز
إسس -ت -خ -دإم إل -ع -م Ó-ت إل -وط -ن-ي-ة ‘ إل-ت-ج-ارة بÚ
إلبلدين ،إلتي بلغت إلعام إŸاضسي قرإبة  9٠مليار
دولر ‘ ،خطوة تهدف للحد من هيمنة إلدولر
على إلعا.⁄
وقال إلرئيسش إلروسسي ،فÓد ÒÁبوت‘ ،Ú
مؤو“ر صسحفي عقده إمسش إلثÓثاء مع نظÒه
إلصسيني شسي ج Úبينغ عقب ﬁادثات جرت ‘
مدينة فÓديفوسستوك إلروسسية ،قال إإن ““إ÷انبÚ
إل -روسس -ي وإلصس -ي -ن -ي أإك -دإ إه -ت -م-ام-ه-م-ا ب-ت-ع-زي-ز
إسس- -ت -خ -دإم إل -ع -م Ó-ت إل -وط -ن -ي -ة ‘ إ◊سس -اب -ات
إل- -ت- -ج- -اري- -ة ،م- -ا سس -ي -ؤوم -ن إسس -ت -ق -رإر إÿدم -ات
إŸصس- -رف -ي -ة إل -ت -ي ت -ق -دم ل -ع -م -ل -ي -ات إل -تصس -دي -ر
وإلسس -تÒإد ‘ ،ظ -ل ت -ن-ام-ي إıاط-ر ب-األسس-وإق
إلعاŸية““.

وار
ح
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د .سضليمان أاعراج ،أاسضتاذ العلؤم السضياسضية والعÓقات الدولية لـ ””الشضعب””:
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على الفواعل الدولية إادارة عمليات حفظ وصضيانة السضÓم واأ’من العاŸيÚ

@هناك –الف وظيفي وميدا Êب Úا÷رÁة اŸنظمة والرهاب لضضرب اسضتقرار الدول
@ما يحــــــدث ‘ قضضيــــــة الشضـــــــرق الوسضـــــط متعلـــــــق برهانــــــات مـــــا بعــــــد 2023

تعؤد هجمات الثÓثاء  11من سضبتم 2001 Èا ¤واجهة اŸشضهد العاŸي ،لتخيم بظÓلها على الجندات الغربية ‘ مكافحة الرهاب والتصضدي للجرÁة Ãختلف اشضكالها ،إال ان
المؤر بقيت على حالها ،و‚ ⁄ن من عقبات تلك الهجمات سضؤى اÿراب والدمار وتفتيت الدول ،و ⁄تكن السضÎاتيجية العاŸية ‘ التصضدي للظاهرة الرهابية ،إال ذرعا
للتؤسضع ‘ اŸنطقة العربية وإافريقيا ،حيث اخذت الظاهرة بعدا أاخر وتشضكل من تنظيم القاعدة الذي تبنى العملية ،تنظيمات اك Ìدمؤية وأاك Ìانتشضارا ،اأبرزها داعشص
الرهابي ،وقد ” –ؤيل اŒاه أاربع طائرات تابعة للنقل اŸد Êذات الطابع التجاري ،وتؤجيهها نحؤ أاهداف ﬁددة ‚حت ثÓث منها ،اصضطدمت بÈجي مركز التجارة الدولية
لمريكية البنتاغؤن ،وسضقط خÓلها حؤا‹  2973ضضحية.
Ãنهاتن ومقر وزارة الدفاع ا أ
‘ هذا ا◊ؤار ،نحاول مع الدكتؤر سضليمان اعراج ،أاسضتاذ العلؤم السضياسضية والعÓقات الدولية ،بجامعة ا÷زائر  ،3تسضليط الضضؤء على نتائج هذه الهجمات ،أاين تبنت الؤ .م .أا
لرهاب وا ¤أاين وصضلت ؟ ماهي الخفاقات ؟ هل –ققت ﬁاربة واجتثاث الظاهرة الرهابية ؟ كل ذلك تتابعؤنه ‘ هذا ا◊ؤار.
مكافحة ا إ

أجرى أ◊وأر :نور ألدين لعرأجي

ت- -ب- -ع- -ا ل -ه -ج -م -ات 11سض -ب -ت -م Èم -رورا
ب -ال -ع -راق وسض -ؤري -ا ،وصض-ؤل ا ¤ل-ي-ب-ي-ا ‘
رأاي-ك-م ،م-اه-ي ح-ل-ؤل الزم-ة ال-ل-ي-ب-ية ‘
ظل الصضراع القائم ب Úحكؤمة السضراج
وال -ف -ري -ق خ -ف ،Îوت -ف-رد م-ن-ط-ق ال-ق-ؤة
بالسضÓح ‘ اŸيدان ،عكسص ماهؤ مؤجؤد
‘ سضؤريا فلم يتبق سضؤى ﬁافظة ادلب
وه -ي اخ-ر ن-ق-ط-ة ل-قÓ-ع الره-اب-ي‘ ،Ú
ان -ت -ظ -ار ا◊سض-م ف-ي-ه-ا ،م-اه-ي ق-راءت-ك-م
لرضضيت Úمتباينت ‘ Úالصضراع؟

“ر على هجمات
””الشضعب”” 17 :سضنة ّ
 11سض -ب -ت-م ،2001 Èأاع -ل -نت خ Ó-ل -ه -ا
أام- -ري- -ك- -ا ع- -ن ب- -داي- -ة اسضÎات- -ي- -ج -ي -ة
جديدة ‘ مؤاجهة الرهاب واجتثاث
جذوره ،لكن الؤاقع أاثبت عكسص ذلك،
ف- -ازداد ال- -ع -ا ⁄سض -ؤداوي -ة ،وت -ط -رف -ا،
م -اه -ي ق -راءت -ك -م ل -ل -مشض -ه -د الم -ن -ي،
اليؤم؟
@@ د .سض -ل -ي -م -ان أاع-راج :ت -ط -رح ال -ذك -رى 17
للهجمات ا’رهابية على الو’يات اŸتحدة ا’مريكية
‘  11سسبتم 2001 Èوالتي اسستهدفت برجي التجارة
‘ نيويورك ومبنى البنتاغون ‘ واشسنطن ،الكث Òمن
ا’سسئلة قبل ان نقبل على تشسخيصص هذا الواقع أ’نه
ما تغ ‘ Òالواقع ،وماهي انعكاسسات هذه ا’حداث
على واقع اÛتمعات ،على سسياسسات الدول ،على
كيفية ادارة اŸسسائل ا’منية على صسعيد دو‹ ،وهل
سس -اه -مت ه -ذه ا’ح -داث ‘ ج-ع-ل ال-ه-اجسص ا’م-ن-ي
اول-وي-ة م-ق-ارن-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار ان-ه-م-ا م-تغÒان
مÎابطان ،اأ’مني يسساهم ‘ التنمية  ،والتنمية ’
Áكنها ان تتحقق بعيدا على ا’من.
اÓŸحظ انه منذ احداث  11سسبتم ،Èانخرطت
اÛتمعات ‘ التطرف انخراطا جماعيا ،اليوم نرى
ان موجات التطرف داخل هذه اÛتمعات سسواء
العربية منها أاو الغربية أاو حتى ‘ الدول النامية ،ان
مسسار التطرف أاخذ منحى تصساعديا من خÓل نتائج
ا’ن -ت-خ-اب-ات اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-دول ا’وروب-ي-ة ،ان-تشس-ار
ا’سسÓموفوبيا ،اسستمرارية الÓمن ‘ الدول النامية،
وخصس -وصس -ا ال -دول ال -ع -رب -ي -ة أاو السس-اح-ل ا’ف-ري-ق-ي،
ب - -اع - -ت - -ب - -ار ان- -ه- -م- -ا Áل- -ك- -ان
خصس -وصس -ي -اتŒ ،ع-ل-ه-م-ا ﬁل
اهتمام وأاطماع القوى الغربية،
أ’ن هذه اŸناطق تتشسابك فيها
ا÷غ -راف -ي -ا م -ع ا’ق -تصس -اد م-ع
السس -ي -اسس-ة وب-ن-ي-ة اÛت-م-ع-ات،
هذه كلها عبارة عن متغÒات
زادت م -ن أاه -م -ي -ة اŸن -ط -ق-ة،
لكنها ‘ نفسص الوقت جعلتها
ت -خضس-ع أ’ج-ن-دات ق-وى تسس-ع-ى
دائ - -م- -ا ا ¤السس- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى
مواردها.
هجمات  11سسبتم Èكانت
رÃا اشسارة ا ¤انتشسار موجة
ال- -ت -ط -رف وتصس -اع -د ﬂت -ل -ف
اشسكال العنف والÓمن ،وبد’
م -ن ان ت -ك -ون ﬁط-ة ل-ل-ت-وق-ف
وإاعادة النظر ‘ ،آاليات العمل
الدولية لصسيانة قاعدة السسÓم
ال -ع -اŸي’ ،ح -ظ -ن-ا ب-أان-ه ت-والت اÙط-ات ل-زع-زع-ة
اسستقرار العا ⁄على افغانسستان ،العراق ،وعلى الدول
التي تعيشص ما سسمي بالربيع العربي ،سسوريا ،ليبيا،
اليمن ،تونسص ،أاصسبح ناقوسص اÿطر ‘ ظل توسسع
دائرة انتشسار الÓمن أاك Ìحضسورا  ،وهو ما يسستوجب
على الفواعل الدولية اليوم ،ان تعيد التفك ‘ Òأاهم
اŸيكانيزمات التي Áكن عÈها ادارة عمليات حفظ
وصسيانة السسÓم و ا’من العاŸي.Ú

ان الهجمات تخرج من دائرة الرهاب
ن- -ح- -ؤ خ- -ط- -ة اسض- -ت- -ب- -اق- -ي- -ة ظ -اه -ره -ا
اق -تصض -ادي وب -اط -ن-ه-ا عسض-ك-ري ‘ ،ظ-ل
ال-ب-حث ع-ن مصض-ادر ال-ط-اق-ات ال-ب-ديلة
واŸاء ؟

واŸسستفيد ا’ك‡ ،Èا يحصسل ‘ اŸنطقة والدليل
على ذلك ،رأاينا كيف تبنت ا’دارة ا’مريكية ا÷ديدة
ت-وج-ه-ات داع-م-ة إ’سس-رائ-ي-ل ،ال-ل-وب-ي ال-ي-ه-ودي ال-ذي
ي -ت -ح -ك -م ‘ م -ف -اصس -ل ال -ت-ج-ارة واŸال ‘ ا’سس-واق
العاŸية.

@@ ع -ن -دم -ا ن -ت -ح -دث ع -ن دائ -رة ال Ó-اسس -ت-ق-رار
والÓمن ‘ ،العا ⁄خصسوصسا ‘ اŸنطقت Úالعربية
والسس-اح-ل ا’ف-ري-ق-يÿ ،صس-وصس-ي-ة ه-ات ÚاŸن-طقتÚ
وما تزخران به من امكانيات و موارد معطلة غÒ
مسستغلة  ،لذلك تسسعى هذه القوى إ’نتاج هذه اŸوارد
وإاعادة اسستغÓلها ،أ’ن اŸسستفيد ا’ك Èمن حالتي
الÓاسستقرار والÓامن هما Œار السسÓح والشسركات
ا’منية اÿاصسة باإ’ضسافة ا¤
Œار اıدرات.
اليوم ،اصسبح فيه فعليا –الف
وظ-ي-ف-ي وم-ي-دا Êب Úج-م-اعات
ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة وا÷م-اع-ات
ا’ره -اب -ي -ة ع -ل -ى اع -ت -ب-ار ان-ه-م
ي-ع-م-ل-ون م-ن م-ن-ط-ق واح-د وهو
ضس -رب اسس -ت -ق-رار ال-دول ل-كسسب
ن- -واف- -ع م -ادي -ة وم -ال -ي -ة ،ف -دور
الشسركات ا’منية اÿاصسة اصسبح
يطرح اك Ìمن سسؤوال ،ا◊ديث
ع -ن ا÷ن -ود اŸرت -زق -ة ،ال -ذي -ن
تسستغلهم بعضص الدول الغربية،
وح -ت -ى ال -ت-ن-ظ-ي-م-ات ا’ره-اب-ي-ة
لضسرب زعزعة اسستقرار الدول،
هذا يعت Èأاداة من ا’دوات التي
تقودنا ا ¤ا◊ديث حول كل ما
يحدث انه عبارة عن سسيناريو ،
برنامج من اجل الهيمنة ،يضساف
ا ¤الÈامج ا’قتصسادية ،اŸشسروطية ،ا› ¤موع
الÈامج الليÈالية اŸسسطرة من أاجل بسسط الهيمنة
وم -ن اج -ل سس-ي-ط-رة اŸن-ظ-ور ال-ل-يÈا‹ ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
الفروقات واŸلكية الفردية ‘ السسيطرة على العا،⁄
كل ما Áكن ان نسسميه قوة صساعدة  ،أاو كل ما Áكن
ان يسساهم ‘ قدرات الدول ،من اجل ا’نخراط أاو
ا’نضسمام ا ¤دائرة ا’نتاج العاŸية التي ’ تريد
القوى اŸهيمنة والعاŸية ان توسسع من دائرتها ،بل
حصسرها ‘ ثلة معينة تعود فائدتها عليها .
إاذا –دثنا مث Óعن سسوريا كانت مرتاحة جدا
اقتصساديا ،مثل صسناعة النسسيج ،فهناك الكث Òمن
ا’يجابيات ‘ ا’قتصساد السسوري ،دون ان ننسسى ان
م -ا ي -ح -دث ‘ قضس -ي-ة الشس-رق ا’وسس-ط ،ف-ه-و قضس-ي-ة
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ره-ان-ات م-اب-ع-د  2023م-ت-ع-ل-ق-ة Ãسسأالة
التنقيب عن موارد الطاقة ،اÙروقات ،ومصسادر
ال- -ط- -اق- -ة وت- -ع- -ت Èاسس- -رائ- -ي -ل ه -ي ال -راكب اÛاÊ

’ Áكن ان تخضضع السضياسضة ‘ دولة اŸؤوسضسضات
كأامريكا إا ¤منطق العرضض والطلب

ا÷زائر كانت
واضضحة منذ بداية
لزمة ‘ ليبيا بأانها
ا أ
تتعامل Ãنطق
الدولة ومؤؤسضسضاتها
ول تتعامل مع
لشضخاصص أاو
ا أ
اŸليشضيات

أال ترى ان –ّؤل اŸنطقة العربية
لفريقية إا ¤سضؤق مربحة لتجارة
وا إ
السض - -ل- -ح- -ة وه- -ي اÿاسض- -ر الك Èم- -ن
خÓل ارتفاع قيمة الصضفقات وزيادة
لضضافة ا ¤تهدË
نفقات الشضعؤب ،با إ
البنية التحتية منذ حادثتي واشضنطن
ونيؤيؤرك ،ا ¤اليؤم ،أال Áكن القؤل

اتضض- -ح ل- -ل- -ع- -ا ⁄ال- -ي- -ؤم م- -ن خ Ó-ل
السض- - -ي- - -اسض - -ة اÿارج - -ي - -ة ل - -ل - -رئ - -يسص
الم -ري -ك -ي ت -رامب –م -ل ال -ك-ث Òم-ن
اŸتناقضضات بالنسضبة للقضضايا اŸصضÒية
‘ اŸن -ط -ق -ة ال -ع -رب -ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا رف-ع
ال -دع -م ع -ن الن -روا ،اق -ام -ة السض-ف-ارة
الم -ري -ك -ي-ة ‘ ال-ق-دسص ،ف-ف-ي ع-م-ل-ي-ة
سض Èاراء اج -ريت م -ؤؤخ -را ب -ال -ؤلي -ات
اŸتحدة اثبتت ان ما فؤق  60باŸائة من
اŸؤاطن Úالمريكي Úغ Òراضضؤن عن
ما يقؤم به ترامب؟
@@ اŸسسأالة مهمة جدا ‘ الوقت ا◊اضسر وذلك
لسس- -بب اف- -ت- -ق- -اد ت- -رامب ال- -ت- -ق- -ال- -ي- -د السس- -ي- -اسس- -ي -ة
والديبلوماسسية ،أ’ن الرجل  ⁄يأات من حقل السسياسسة
بل جاء من حقل التجارة فعقده يحكمه اŸنطق
التجاري ،البيع والشسراء والتبادل التجاري ،فÁ Óكن
ان تخضسع السسياسسة ‘ دولة اŸؤوسسسسات ،وا–دث عن
ال- -دول- -ة ا’م- -ري- -ك- -ي- -ة Ÿن- -ط- -ق ال- -ع -رضص وال -ط -لب،
فالتناقضسات التي تظهر اليوم ‘ سسلوكيات الرئيسص
ا’مريكي ترامب ،راجعة ا ¤قوة عمل اŸؤوسسسسات ‘
اÛت -م -ع ا’م -ري -ك -ي وه -و م -ا ي -ت -وضس-ح ‘ ت-ن-اقضص
اÿطابات بينه وب Úوزير الدفاع ،و–دي القضساء له
‘ اصسدار بعضص القرارات ا’رŒالية غ Òمدروسسة
وليسص لها اسساسص ،خاصسة ‘ الدسستور الذي يحكم
اÛت- -م- -ع ا’م- -ري -ك -ي ’ ،شسك ان خ -رج -ة ﬁام -ي -ه
ا’خÒة لها اك Ìمن تفسس ، Òمسستشساريه اŸقربÚ
الذين قدموا اسستقا’تهم ،وكشسفوا تهوره ‘ ا’نفراد
بالسسلطة  ،هذه الÎاكمات كلها –سسب ضسد ترامب
وتضسعه ‘ موقف ﬁرج ومأازق كب.Ò
ا◊ديث اليوم يتجه ا ¤عزل ترامب عن ‡ارسسة
السسياسسة ،هو الذي جعله يتجه ا ¤رفع الدعم عن
ا’ونروا ،ففي كل مرة يجد نفسسه ﬁاصسرا يتجه
نحو مغازلة اللوبي اليهودي ‘ امريكا من اجل فك
اÿناق عنه،وهذا ما يفسسر افتقاد الرجل ا ¤ا◊نكة
واÈÿة السس -ي -اسس-ي-ة و’ ي-ع-رف ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-ق-ال-ي-د
والÈوت- -وك- -و’ت ال- -ت -ي يسس -ت -وج -ب -ه -ا م -نصسب رئ -يسص
الو’يات اŸتحدة ا’مريكية .

@@ ان اج -راء م -ق -ارن -ة بسس -ي -ط -ة ب ÚاŸشس-ه-دي-ن
السسوري والليبيÁ ،كن ‘ هذا الصسدد قراءة أ’ول
وهلة ان سسوريا متجهة نحو انفراج مقارنة بالوضسع ‘
ليبيا الذي يزداد سسوءا ،رغم ارتفاع ا’صسوات اŸنادية
ب -ا◊ل السس -ي -اسس-ي ،ت-أازم ال-وضس-ع ’ ي-زال ي-خ-ي-م ع-ل-ى
مشس-اه-د اŸشس-ه-د ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وÁك-ن ت-ل-خ-يصص ال-وضسع
واإ’ج- -اب -ة ع -ل -ي -ه ‘ ن -ق -ط -ة واح -دة م -وح -دة وه -ي
ا’نقسسام الدو‹ هو من اثر على القضسيت ،Úلكن ما
هو ﬂتلف ان روسسيا تدخلت ‘ اŸلف السسوري،
وحسسمت اŸوضسوع لصسالح حكومة ا’سسد ،ووضسعت
حدا لسسياسسة الÎدد والنوايا الغربية داخل سسوريا،
على عكسص الوضسع ‘ ليبيا الذي ’ يزال يتخبط ‘
حاله ’ ،يزال ا’تفاق الدو‹ حول ليبيا قائما ’ ،تزال
هناك اطراف تريد تغذية الصسراع لطرف ضسد ا’خر،
وه -و م -ا ي -فسس -ر اسس -ت -م -راري -ة ه-ذه ا’زم-ة وا◊ديث
م -ؤوخ -را ع -ن ق -ي -ام اشس -ت -ب -اك -ات ‘ ج-ن-وب ط-راب-لسص
ومواجهات عسسكرية –ت اللواء  70التابع ◊فÎ
وقوى اخرى .
مازال ‘ ليبيا من يعمل على إاطالة عمر اأ’زمة،
اين توظف اطراف ‘ الداخل الليبي من قبل فواعل
خارجية وعلى رأاسسها فرنسسا من خÓل دعم طرف
على حسساب ا’خر ،وهو ما يحدث مع حف Îالذي
–اول اŸسساعي الفرنسسية منحه الشسرعية سسواء من
خÓل اللقاء الذي اسستضسافته فيه مع السسراج بفرنسسا،
أاو Áكن أان نسستشسفه حتى من خÓل التصسريحات التي
اأط -ل -ق -ه -ا ح -ول ا÷زائ -ر ،واإن ك-انت “ث-ل الÓ-ح-دث
بالنسسبة للجزائر أ’ن حف Îيبحث عن من Áنحه
شسرعية ا◊ديث باسسم ليبيا ،وهو اأ’مر الذي يبقى
ب -ع -ي -د اŸن -ال خصس -وصس -ا ‘ ظ -ل ت -ط-ور اأ’وضس-اع ‘
طرابلسص و–رك ›موعات عسسكرية والتي أاوضسحت
أان حفÁ ’ Îتلك زمام اأ’مور وغ Òمتحكم ‘
اŸيدان كما يروج له.
أاما بخصسوصص ا÷زائر فقد أاثبت موقفها انها
صسوت ا◊كمة اŸنادي دائما بتمك Úالعقل وتغليب
منطق ا◊وار وضسرورة ا◊ل السسلمي  ،خصسوصسا وأان
ا÷زائر كانت واضسحة منذ بداية اأ’زمة ‘ ليبيا بأانها
تتعامل Ãنطق الدولة ومؤوسسسساتها و’ تتعامل مع
اأ’شسخاصص أاو اŸليشسيات ،اعتقد ان هذا التأازم جاء
نتيجة بعضص الدول التي تدعم مسسعى طرف ضسد
ا’خ -ر وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ف-رنسس-ا ،اي-ط-ال-ي-ا ايضس-ا م-ؤوخ-را
اخÈت ف- -رنسس- -ا ،ان -ه ’ Áك -ن -ه -ا ا’ن -ف -راد وح -ده -ا
بالوضسع ‘ ليبيا ،لكن فرنسسا موجودة ميدانيا من
خ Ó-ل ا÷ن -ود اŸرت -زق -ة ال -ذي -ن يشس -ك -ل -ون فصس -ي Ó-
م -ت-خ-ن-دق-ا داخ-ل ا÷يشص ال-ف-رنسس-ي ،م-وج-ودة داخ-ل
اıاب -رات ،داخ -ل الشس -رك -ات ا’ج -ن -ب-ي-ة ،ال-ت-ي ي-ت-م
عÈه -ا دع-م اÛم-وع-ات اŸسس-ل-ح-ة ودع-م ال-فصس-ي-ل
العسسكري ضسد الفصسيل السسياسسي.
وتبقى مبادرة دول ا÷وار التي تقودها ا÷زائر،
تونسص ،ومصسر باعتبارها مهمة ،لكنها –تاج ا ¤دعم
اك Ìوال -ت -ف -اف م -ن ق -ب -ل ا’· اŸت -ح -دة وال-و’ي-ات
ا’مريكية لوضسع حد بخصسوصص اŸسسأالة وإانهاء حالة
ا’نقسسام الداخلي ،أ’نه ’ Áكن ان ينتهي بعيدا عن
اŸصسا◊ة اÛتمعية ،هذه أاهم نقطة Áكنها ان
تصس-ن-ع ال-ف-ارق وت-ع-ي-د ب-وصس-ل-ة ال-وضس-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ن-ح-و
ا’نفراج وا◊ل السسلمي.

شسهـــــــادات عـــــــن
التعــــايشس بÚ
ا÷زائريـÚ
’جانـب
وا أ

’سساقفة با÷زائر
بول ديفارج ،رئيسس ا أ

العاصسمة تتوفر على عدد كب Òمن اŸسساجد ،و ⁄يكن
ي -ع-ل-م ب-وج-ود ب-ه-ا ال-ك-ن-ائسس ال-ت-ي م-ازالت شس-اه-ق-ة ح-ي-ة
تسستقبل زوارها ،معتÈا أان ذلك يعد أاحد أاŸع مظاهر
التعايشس.
ذكر أان تواجد الكنائسس من شسأانه أان ينوع من اŸعا⁄
’ج-انب ،م-ن أاج-ل
السس -ي -اح -ي -ة ويشس -ج-ع ت-دف-ق السس-ي-اح ا أ
ترقية النمو ا’قتصسادي والÎويج
للمقصسد ا÷زائري.

مسسلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ومسسيحيـ ـ ـ ـون يتقاسسمـ ـون
قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم «العي ـ ـ ـ ـ ـشش مع ـ ـ ـ ـ ـ ـا بسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم»
^ ب ـ ـاب ال ـ ـوادي النم ـ ـوذج ا◊ ـ ـي ◊ـ ـوار الأدي ـان والثقاف ـات
’جناسس ويتسسع ا’لتفاف
’نسسانية وع Èأابعادها ا÷وهرية تنصسهر ا أ
‘ عمق ا إ
’لوان واŸعتقدات ،واÿط الفاصسل الذي يرسسخ التعايشس اŸطلق
نحو ﬂتلف ا أ
’خر مهما اختلف عنا ‘ لغته ودينه وحتى وإان ⁄
مع ا÷ميع ،احÎام ا آ
يتطابق معنا ‘ خياراته..و‚د سسقفا معتÈا من هذا التفاهم التلقائي
والتعايشس النابضس بالسسÓم الداخلي واŸتشسبع بروح اŸودة ‘ سسلوكيات
’جانب بدفء وحرارة ،و’ يÎددون ‘ تقدË
ا÷زائري Úالذين يسستقبلون ا أ
يد اŸسساعدة حتى وإان اقتصسرت على معلومات يحتاجها سسائح للتنقل إا ¤وجهة
’جانب
يجهلها..إانها عبارات عفوية وصسريحة مشسبعة با’رتياح وا’متنان أ
اختاروا ا÷زائر وجهة سسياحية ،وآاخرين يقيمون فيها بدافع العمل أاو
’خر ’ ينوي مغادرتها وقرر عدم الرحيل عنها .جميعهم
الدراسسة والبعضس ا آ
’فريقية بالعاصسمة ،أاوروبيون
تقاطعت وجهتهم ‘ ﬁطة كنيسسة السسيدة ا إ
من فرنسسا وإا‚لÎا وإايطاليا ،آاسسيويون من الهند وسس’Òنكا والصس Úواليابان
وأافارقة من نيجÒيا ،الغابون ،السسينغال وغÒهم.

^ فضضيلة بودريشش
تصضويرﬁ :مد آيت قاسضي
’فريقية ،التي مازالت معلما
من أاعلى مرتفع بالعاصسمة وبالتحديد من كنيسسة السسيدة ا إ
ت-اري-خ-ي-ا وحضس-اري-ا شس-اه-ق-ا و شس-اه-دا ح-ي-ا ،ي-روي قصس-ة شس-ي-ق-ة ع-ن ت-ع-ايشس اŸسسلم Úمع
’جانب
اŸسسيحي ،Úيقصسده الزوار من ا÷زائري Úبدافع الفضسول أاو للسسياحة ،وكذا ا أ
’و ¤اسس-ت-طÓ-ع-ي-ة ل-تفقد اŸكان
م-ن ﬂت-ل-ف ال-دي-ان-ات واŸع-ت-ق-دات ..ك-انت ال-رح-ل-ة ا أ
’فريقية ،والوقوف على ظروف
وا’قÎاب من السسكان الذين يقطنون بجوار السسيدة ا إ
’جانب من اŸسسيحي Úلطقوسسهم الدينية ،حيث تفتح الكنيسسة أابوابها للزوار،
‡ارسسة ا أ
بداية من السساعة  11صسباحا ،بينما العودة كانت برفقة مصسور ‘ الفÎة اŸسسائية ،حيث
’جانب إا ¤غاية غروب
يتدفق على اŸكان السساحر عدد أاك Èمن السسياح ا÷زائري Úوا أ
الشسمسس ،و’ Áكن أان تفرق بينهم إا’ عند حديثهم أاو من خÓل لون بشسرتهم،عندما
ينتشسرون ‘ السساحة الشساسسعة التي يقابلها سسحر طبيعة “تزج فيها زرقة البحر مع
بياضس العاصسمة الناصسع ‘ لوحة مسساŸة تخفي الكث Òمن اÿصسوصسية والتميز.
’و ¤من هذا اŸرتفع سستكون آاسسرة ومدهشسة ‘ آان واحد ،وسسرعان ما تبعث
’طÓلة ا أ
ا إ
’فريقية يوميا العشسرات
‘ صساحبها شسعلة من الراحة والسسكينة .يتدفق على السسيدة ا إ
من السسياح للتنزه أاو بدافع ‡ارسسة الطقوسس الدينية بحرية مطلقة و‘
’مان ،هذا ما صسرح بعضسهم لـ «الشسعب» عندما كان
جو من الهدوء وا آ
ي -ت -أاهب ا÷م -ي -ع ل-دخ-ول ال-ك-ن-يسس-ة ..ب-داي-ة
صس -ع -ود م -رت -ف -ع ال -زغ -ارة ت -زام-ن م-ع ن-زول
’ج-انب بصس-ح-ب-ة شس-اب-ة ج-زائ-رية
ب-عضس ا أ
رÃا ك -انت دل -ي-ل-ه-م السس-ي-اح-ي ،وفضس-ل-وا
’قدام..
اكتشساف اŸكان سسÒا على ا أ
ب- - -داي- - -ة ا◊ديث ك- - -انت م- - -ع « آاي - -ك - -ي
أاتسسوكو» اŸهندسس اليابا Êالذي يقيم
ب -ا÷زائ -ر م -ن -ذ
سسنتÚ
بدافع

األربعاء  1٢سسبتمبر  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٠٢محرم 1٤٤٠هـ

العمل الذي أاطلق عبارات مدهشسة ‘ وصسفه للجزائر برومانسسية عالية وعرفان «..إانها
مدينة الدفء والسسÓم تنتصسب ‘ شسموخ على صسخرة عنيدة تعانق البحر..البهجة
حاضسرة اقتصسادية وإانسسانية تنبضس بالتنوع الثقا‘ العريق ،وبفرحة كبÒة –رضسك
’خ-ر م-ه-م-ا ك-ان ل-ون-ه اأو ج-نسس-ه وم-ه-م-ا اخ-ت-ل-فت
ط -وع -ا ع -ل -ى ال -ذوب -ان ف -ي -ه -ا وت -ق-ب-ل ا آ
’ باŸسساجد ،مازالت فيها الكنائسس قائمة منذ أازيد من قرن من
 Óأ
ديانته..مدينة تت أ
الزمن ،تختزل قصسة طويلة ومسسار مث Òللتعايشس »..هكذا وصسف لنا اليابا Êالبهجة
ال -ذي وج -ده -ا م -دي -ن -ة ل -ل -تسس -ام-ح
وال- - -ت - -ع - -ايشس واخ - -ت - -ت - -م ق - -ول - -ه:
«..ب- -ال- -ف -ع -ل ي -ح -ق ل -ه -ا أان ت -ك -ون
ع - -روسس - -ا ‘ ج - -م - -ال - -ه - -ا ودف- -ئ- -ه- -ا
Óخر ،و’ شسك أانه
واحتضسانها ل آ
يسسهل علينا أان نعيشس ونتعايشس
فيها ،»..وكشسف أانه يفكر بعد
انتهاء عمله البحث عن Œديد
ع -ق -ده ل -ي-م-كث ب-ا÷زائ-ر أاكÈ
م-دة ‡ك-ن-ة .ويسس-ت-م-تع بجمالها
وسسحرها.

التسسامح يذيب هاجسش
الختÓف

مسساحة شساسسعة من الّود

قبول اآلخر

@ من غ ÒاŸعقول ان ‰ر ا ¤السسيدة ا’فريقية اŸنتصسبة ‘ أاعا‹
ال-ع-اصس-م-ة دون ال-ت-وق-ف ع-ن-د السس-ك-ان ال-ذي-ن ي-ق-ط-ن-ون ب-ج-وارها
@ لرباع زكريا الذي يقطن بو’ية عنابة ،حضسر رفقة زوجته
وأاخ-ذ ان-ط-ب-اع-ات-ه-م ‘ ال-ت-ع-ايشس م-ع-ا بسسÓ-م .ل-ه-ذا اقÎبنا من
الصس -ي-ن-ي-ة ي-و ج-اي-ن شس-ي » wu jin shaeواسس-مها العربي
’فريقية،
ا÷زائري Úالذين تقع منازلهم Ãحاذاة السسيدة ا إ
«جنى» إا ¤العاصسمة ،حدثنا عن انبهارها با÷زائر ،حيث
ويقطنون منذ عدة عقود بجوار هذه الكنيسسة التي –تل
’ ي -ت -ج-اوز ع-م-ر الشس-اب-ة  20رب-ي-ع-ا ،ب-ي-ن-م-ا زك-ري-ا ‘ سسن
م -وق -ع-ا اسسÎات-ي-ج-ي-ا م-ذه ،Ó-ي-ط-ل بشس-م-وخ ع-ل-ى ال-ب-ح-ر
27عاما ،حيث يواصسل دراسسته العليا ‘ –ضس Òشسهادة
اŸتوسسط ويغازل من علو شساهق بياضس عمران العاصسمة
’‹ ،ي-ظ-ه-ر
’عÓ-م ا آ
ال -دك-ت-وراه ب-الصس ‘ Úت-خصسصس ا إ
اŸتناسسق ‘ هندسسة راقية ،لتسسجيل أاجواء تعايشسهم،
من خÓل معاملتهما لبعضسهما أانهما منسسجم ÚكثÒا
فكانت لنا هذه الشسهادات ا◊ية من ع ÚاŸكان.
وتربطهما عÓقة قوية مفعمة بالتفاهم ،رغم أانهما
روى ك -ل م -ن ج -ف -ال ﬁم -د وع -م-ار ب-وق-رة والسس-ع-ي-د
من ثقافت Úوانتمائﬂ Úتلف ،Úوفوق ذلك يتباد’
ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا ي- -ح- -ت- -ل -ون إاح -دى ال -زواي -ا اÿارج -ي -ة
’‚ليزية.
ا◊ديث باللغة ا إ
ل-ل-ك-ن-يسس-ة ،وي-ب-دون ‘ ع-ق-دهم اÿامسس والسسادسس من
اقÎب-ن-ا م-ن الصس-ي-ن-ي-ة «ج-ن-ى» ال-ت-ي وصس-فت ل-نا كل ما
ال-ع-م-ر ،قصس-ة م-ثÒة ع-ن مسس-ار ط-وي-ل م-ن ال-ت-ع-ايشس م-ع
اكتشسفته ‘ أاول رحلة لها خارج بلدها الصس ،Úبنظرة
اŸسسيحي ،Úحيث كشسف جفال ﬁمد بأانه درسس وتكون
دق -ي -ق-ة أاسس-رت ب-أان ‘ ا÷زائ-ر مسس-اح-ة شس-اسس-ع-ة م-ن ال-ود
ع-ن-د اŸسس-ي-ح-ي Úوع-اشس م-ع-ه-م ك-ع-ائ-ل-ة واح-دة ي-ت-ق-اسسمون
وسسقف معت Èمن التعايشس ،وما لفت انتباهها أان الرجل
لرباع زكريا و الصسينية يو جاين شسي
الوجبات واŸعرفة واŸكان ،واسستفاد منهم و ⁄يكن اختÓف
ي- -حÎم اŸرأاة ك- -ثÒا سس- -واء ك- -ان ي- -ع- -رف- -ه -ا أاو غ -ري -ب -ة ع -ن -ه
’نهم
ا’نتماء واŸعتقد حاجزا للعيشس معهم ‘ ظروف هادئة ،و أ
ومعاملته له خاصسة ،عكسس ما تعودت عليه ‘ الصس ،ÚفاŸرأاة
كانوا ينعمون بحياة طبيعية خالية من اŸشساكل والعراقيل.
هناك “اما مثل الرجل ليسس لديها أاي تفضسيل أاو امتيازات.
ح-م-لت شس-ه-ادة ع-م-ار ب-وق-رة والسس-ع-يد
قالت «جنى» انها اسستمتعت كثÒا بتعلم الطبخ ا÷زائري وطريقة ارتداء
’ن-ه-م يصسÈون ع-ل-ي-ه-ا ‘ ع-م-لية التلق ،Úوعندما سس -ل -وك -ات حضس -اري -ة –م -ل ال-ك-ث Òم-ن ا’حÎام
اÓŸبسس ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وك-انت ‡ت-ن-ة أ
Óخر وتقبله وعدم اسستحالة ا’نسسجام معه ‘
’نسسان مع أاخيه ل آ
’سسÓم اكتشسفت بأانها ديانة عميقة –ث على تعايشس ا إ
اطلعت على ا إ
ح-ي-اة واح-دة ،ح-يث ي-ق-دم أاسس-ق-ف ال-ك-ن-يسس-ة ‘
’نسسان ومفعمة بالتسسامح.
ا إ
عيد اŸسسلم Úعلى تهنئة جÒانه من السسكان،
ب -ي -ن -م -ا ‘ ع-ي-د م-يÓ-د اŸسس-ي-ح «ال-ك-ريسس-م-اسس»
وا’حتفال برأاسس السسنة اŸيÓدية يحضسرون
لهم ا◊لويات ،من أاجل أان يتقاسسموا معهم
’سسبق بالكنيسسة
’سسقف ا أ
@ اŸغÎب ا÷زائري الشساب شسحرور صسÓح الدين ،حضسر رفقة صسديقته الفرنسسية الفرحة ،بل أان ا أ
«م -ي -ل -يسس -ا شس -روازي» ،ال -ت -ي ان -ب -ه -رت ب -وج -ود ال -ك -ن -ائسس ‘ ا÷زائ-ر وت-دف-ق السس-ي-اح ك- -ان ’ يÎدد ‘ ن -ق -ل ب -عضس جÒان -ه ال -ذي -ن
واŸسسيحي Úعليها .وكونها مسسيحية  ⁄تصسدق توفر هذا الهامشس الكب Òمن حرية يجدهم يتأاهبون لصسعود قمة الزغارة العالية للوصسول
اŸعتقدات عندما شساهدت اŸسسيحي Úيتوافدون على الكنيسسة بشسكل جد طبيعي إا ¤ا◊ي.
وب-ح-ري-ة م-ط-ل-ق-ة ،واع-تÈت ب-أان-ه-ا ت-غÒت ن-ظ-رت-ه-ا بشس-ك-ل ج-ذري ل-لجزائر ،حيث ومن حديث إابراهيم الشساب Áكن التأاكد بأان مبدأا ا’حÎام والتسسامح وشسعلة الود
’ج-انب ،ح-ت-ى وإان ك-انت م-ع-ت-قداتهم
أادركت أانها بلد كب Òيتسسع ÷ميع من يزوره ،وفوق ذلك لديه تنوع ثقا‘ حقيقي ت-خ-ي-م ع-ل-ى عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري Úم-ع ﬂت-ل-ف ا أ
’ننا ‚اور أاجانب
ينبضس با◊ياة والروح ا◊ضسارية .ترى ميليسسا أان هذا البلد يسستحق ا’نفتاح ﬂتلفة ،حيث اعÎف بعفوية لنا قائ « : ÓرÃا نكون ﬁظوظ Úأ
’خر..ورددت معÎفة ..« :لن تكون اŸرة ا أ
ليتذوقه ا آ
’ن ذلك يسسمح لنا بالتعرف على ثقافات أاخرى ،وكثÒا ما يدفعنا
’و ¤فقط ولن تكون من ديانة ﬂتلفة ،أ
ا أ
’خÒة  ..سسأازور ا÷زائر عدة مرات بل وكثÒا مسستقب ..Óإان بلدكم جميل الفضسول إا ¤الÎدد على الكنيسسة وبفعل كÌة الزوار ‘ الفÎة اŸسسائية على وجه
ودافئ وفيه ضسوء وناسس طيب Úومتفهم ..Úصسدقيني لقد أاحببته..ويسستحق اÿصس -وصس م -ن ج -نسس -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة نشس -ع -ر ب -ال -ف -ع -ل أان -ن -ا أام -ام م -ع -ل -م سس-ي-اح-ي وأان-ن-ا
أان يكون ﬁطة مهمة للتعايشس اليوم ومسستقب.»..Ó
منفتح.»..Ú
من جهته قال صسÓح الدين إانه منبهر بكÌة اŸسساجد با÷زائر ،ويرى أان

بلد يشّسع بالدفء ويسسطع بالضسوء

النفتاح وعدم اÿوف

’نسسان يلتقي مع
’سساقفة با÷زائر ،أابدى قناعة راسسخة من أان ا إ
@ بول ديفارج ،رئيسس ا أ
’نسسانية اŸشسÎكة ،ويرى أانه ’ مفر ‘ وقتنا ا◊ا‹ من تبني
’نسسان ‘ القيم ا إ
أاخيه ا إ
خيار التعايشس الذي ينبضس ‘ صسميم وجدان الشسعوب وثقافاتها ،ومن ثم ’ ينبغي
’ن م -ن شس -أان ذلك أان يسس -اع -د الشس -ع-وب ع-ل-ى ا’رت-ق-اء
اÿوف م -ن ا’ن -ف -ت -اح وا◊وار ،أ
بهويتها.
Áكن القول أان صسوت ديفارج جاء ليعبد جسسرا متينا للعيشس معا ‘ سسÓم
’ن -ه شس-دد ‘ ن-فسس ال-وقت ع-ل-ى ضس-رورة ت-ق-ب-ل
وت -آاخ وم -ودة ،أ
’خ - -ر م - -ه - -م - -ا اخ - -ت - -ل - -فت ج- -ذوره وان- -ت- -م- -اءات- -ه
ا آ
’سس -اق-ف-ة ‘
وإاي -دي -ول -وج -ي -ت -ه .و ⁄يÎدد رئ -يسس ا أ
ال-كشس-ف ع-ن ارت-ي-اح-ه ال-ك-ب Òوف-خ-ره كون الدسستور
’ع- -راف والضس -مÒ
ا÷زائ- -ري ي- -نصس ع- -ل- -ى ح- -ري- -ة ا أ
وحرية ‡ارسسة الطقوسس اŸعÎف بها ،وعلى خلفية
’جانب Áارسسون طقوسسهم
اأنه على أارضس الواقع كل ا أ
الدينية ‘ سسÓم وحرية وبشسكل طبيعي.
حول سسؤوال يتعلق باختيار ا÷زائر لتكون أاول عاصسمة
«ل-ل-ع-يشس م-ع-ا ‘ سسÓ-م» ⁄ ،ي-خ-ف اغ-ت-ب-اط-ه ب-هذا اŸكسسب
ك-ون-ه ي-ع-يشس ع-ل-ى أارضس-ه-ا م-ن-ذ ن-ح-و ثÓ-ث-ة ع-ق-ود كاملة،
حيث اعÎف بأان السسعادة غمرته كون هذا اŸشسروع وصسل إا ¤النهاية ورأاى النور ،و‘
ك - -ل ذلك ك- -انت ا÷زائ- -ر ال- -ب- -ل- -د ال- -ذي ت- -ق- -دم
’· اŸت- -ح- -دة .و ⁄تÎدد أاي
ب - -اŸشس - -روع إا ¤ا أ
دولة ‘ التصسويت عليه ،وبالفعل تأاسسسس اليوم
ال -ع -اŸي «ل-ل-ع-يشس م-ع-ا ‘ سسÓ-م» ال-ذي ت-نشس-ده
’نسسانية وتتقاطع حول أاهميته.
ا إ
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@ ال -ف -رنسس -ي -ة «ك -ريسس -ت -ال ’دون» –مسست ’ق -ت -ن -اء ع-دد
معت Èمن كتب الطبخ ا÷زائرية قبل عودتها إا ¤فرنسسا،
’طباق التقليدية سسواء كانت حلويات أاو
بعد وقوعها أاسسÒة ‘ حب ا أ
غÒها من كسسكسسي وأاطباق ﬂتلفة ،ورغم أانها متزوجة من جزائري وأا‚بت منه
طفل ،Úإا’ أانها مازالت –افظ على ديانتها اŸسسيحية الكاثوليكية ،وتربطها بزوجها
عÓقة حب وتفاهم ،واعÎفت أان اختÓف الديانة Á ⁄نعهما من بناء أاسسرة متماسسكة
Óخر وبريق التسسامح اŸفعم الذي تلمسسته
وسسعيدة ،وقالت أان ا÷زائري Úباحتوائهم ل آ
‘ ن -ظ -رات -ه -م ،بث ‘ ن -فسس -ه -ا ال -راح -ة وال -ط -م -أان-ي-ن-ة ،وم-ن أاج-ل ك-ل ذلك ت-دع-وه-م إا¤
ا’سستمرار ‘ هذا الطريق الرائع.
@ أاما أاخت زوجها فاتيا رزاقي التي كانت ترافقها ،فأاكدت لنا ،أان شسقيقيها مرتبطÚ
بفرنسسيات و–افظ الزوجت Úعلى ديانتهما اŸسسيحية بينما أاطفالهم مسسلم ،Úوتعتقد
أان ‚اح زواجهما يعد أاحد أاقوى مؤوشسرات التعايشس ،و ⁄تخف أان زوجة أاخيها
«ك -ريسس -ت -ال» Ÿسست ال -تسس -ام -ح ‘ سس -ل -وك-ات ا÷زائ-ري Úوشس-ده-ا ك-ثÒا
تواجد الكنائسس التي قالت إانها جميلة ،واقتنعت بأان التسسامح
فع Óقادر على إاذابة أاي اختÓف..
’ج - -انب
وب- - -اŸوازاة م - -ع ذلك ك - -انت ›م - -وع - -ة م - -ن ا أ
›ت -م -ع -ة ‘ ال -ب -داي -ة ‘ سس -اح -ة ك -ن -يسس-ة السس-ي-دة
’فريقية ،وسسرعان ما اقÎبنا منها –دثنا إا¤
ا إ
شس -اب-ة ق-الت إان-ه-ا م-ن سس’Òن-ك-ا ت-دع-ى «ج-وا»
وتعمل با÷زائر التي عشسقتها ،وتتمنى أان
تبقى فيها ،بينما أاخرى كانت فرنسسية ‘
ع- -ق- -ده -ا السس -ادسس وت -ع -يشس ب -ا÷زائ -ر،
ب-حسسب تصس-ري-ح-ه-ا ،ل-ك-نها اعتذرت عن
م- - -واصس - -ل - -ة ا◊ديث ب - -ح - -ج - -ة أان - -ه - -ن
م -ن -ت -ظ -رات ب -ال-داخ-ل ،وك-انت “شس-ي
بخطى سسريعة وراء السس’Òنكية .
أاما السسينغا‹ «سسي سسي» ،فأاكد لنا أانه
’ن م-وع-د
’ Áك -ن -ه -م ال-ت-أاخ-ر أاك ،Ìأ
‡ارسس-ة ط-ق-وسس-ه-م سس-ينطلق وا÷ميع
ي -ن -ت -ظ -ره -م م -ن ﬂت -ل -ف ا÷نسس-ي-ات،
وان -ف -رجت م -ن ﬁي -اه اب -تسس -ام -ة –م-ل
ال-ك-ث Òم-ن ال-رق-ة وال-تسس-ام-ح ل-ي-ع-تذر
ب- -ا’نصس- -راف ،و ⁄ي- -خ- -ف ‘ رده ‘
عجل على آاخر اسستفسسار ،أانه يوجد
أاف - -ارق - -ة م - -ن ال - -غ - -اب - -ون ون - -ي - -جÒي- -ا
وإاي - -ط - -ال- -ي Úوف- -رنسس- -ي Úو ح- -ت- -ى م- -ن
إا‚لÎا بالداخل...تتبعنا خطاهم ،لكن
’ع Ó-م -يÚ
“ن- -ع آال -ة ال -تصس -وي -ر ودخ -ول ا إ
Ãجرد الوصسول إا ¤القاعة الكÈى..
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أاوضسح ديفارج ‘ سسياق متصسل أانه عندما
–دث مع خالد بن تونسس ،تأاكد بأانه قرار
أاك Ìم -ن ت -اري-خ-ي ب-ل روح-ي ،ح-يث م-ن
شسأانه أان يسساعد العا ‘ ⁄التقدم بهدف
ال -ع -يشس م -ع-ا ‘ سسÓ-م ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
ال - -ع- -ا ⁄ب- -حسسب ت- -ق- -دي- -ره ‘ ال- -وقت
ال-راه-ن ي-ع-يشس ‘ ظ-روف صس-ع-ب-ة‘ ،
ظل وجود توتر وانغÓق العديد من
البلدان ،وأاما بعد أان ثبت أان جميع
البلدان صسوتت على التعايشس معا،
ف -إان -ه ق -د ت -أاك -د بشس -ك -ل ق -ط -ع-ي أان
ال -ت -ع -ايشس ي -ن-بضس ‘ صس-م-ي-م ق-ل-وب
الشس -ع -وب وال -ث -ق -اف -ات ،ول -ك-ن رغ-م
ذلك أاشس - - -ار ب- - -ول دي- - -ف- - -ارج رئ- - -يسس
’سساقفة با÷زائر ا ¤أانه ’ ينبغي
ا أ
إان -ك -ار أان ال -ت -ع -ايشس ي -واج -ه صس-ع-وب-ات
وع-وائ-ق ،ول-ك-ن وم-ع ذلك ن-ت-ط-ل-ع جميعا
ك- -ي يسس- -اه- -م ه- -ذا ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -لسسÒ
والعيشس أاك Ìفأاك ‘ ÌسسÓم.

اŸصسا◊ة Œربة رائدة ومهمة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«بيان أاول نوفم .. »Èقمة التعايشش

@ الدكتور عبد الرحمان دراجي ﬁلل سسياسسي وباحث اأكادÁي قال
@ وباŸوازاة مع ذلك وصسف ديفارج Œربة ا÷زائر ‘ اŸصسا◊ة لـ»الشسعب» ،اأن اÛتمع ا÷زائري تاريخيا ينام على رصسيد معت Èمن التعايشس
ب- -ال- -رائ- -ع- -ة ،وع- -ل- -ى ح- -د ت -ق -دي -ره أان -ه -ا ‚حت ‘ ال -ع -ودة إا ¤السس -ل -م قبل ثورة التحرير اÛيدة وخÓلها وبعدها ،على اعتبار اأن بيان اأول نوفمÈ
ا’جتماعي ،بالرغم من مواجهتها لبعضس العقبات ،ومن ثم صسارت للجزائر Œربة اÿالد ⁄ ،يكن موجها لفئة اŸسسلم Úوحدهم ،بل شسمل حتى ا÷الية غÒ
مهمة يجب أان تسستمر فيهاŸ ،ا أاظهرته من نتائج ملموسسة اسستفاد منها اÛتمع خاصسة اŸسسلمة من ﬂتلف الديانات ،وعكسس بذلك حقيقة اأن ثورة ا◊رية اÛيدة
م -ن ا÷انب ا’ج -ت -م -اع -ي وا’ق -تصس -ادي وال -ت -ن -م -وي ،وك -ذا ال -ت-واصس-ل م-ع الشس-ع-وب  ⁄تكن ثورة عرقية ،حيث كانت تنظر للجميع على اأنهم جزائري Úبغضس
ال-ن-ظ-ر ع-ن م-ع-ت-ق-دات-ه-م اıت-ل-ف-ة ،وح-ت-ى ‘ ات-فاقيات اإيفيان تعهدت ا÷زائر
’خرى ،وعلى صسعيد آاخر تسسجيل عودة ا’سستقرار والهدوء واختفاء العنف.
ا أ
بحماية ا’أقليات ا’أخرى ‘ ،حالة اختيارها العيشس با÷زائر مع اŸسسلم،Ú
’سساقفة با÷زائر
هذا من جهة ومن جهة أاخرى وقف رئيسس ا أ
وف -ع  Ó-ه -ن -اك م -ن فضس -ل ا÷زائ -ر وب -ق -ي ف -ي-ه-ا ،وب-ع-د ذلك شس-ك-ل ق-م-ة
على تطلع جميع الشسعوب ‘ العا ⁄من صسميم وجدانها،
ال - -ت - -ع - -ايشس م - -ع ا÷زائ- -ري ،Úوك- -انت ه- -ن- -اك مسس- -اواة ‘ ا◊ق- -وق
من أاجل تكريسس السسلم وتعميقه وتوسسيع دائرته ،أاي
والواجبات.
’نسس - -ان - -ي - -ة
ضس- - -رورة السس Òن - -ح - -و ق - -ب - -ول ك - -ل ا إ
وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-وان Úا÷زائ-ري-ة ف-اإن ﬂت-ل-ف ال-دسس-اتÒ
إانسس -ان -ي -ت -ه -ا ،سس -واء ك -ان الشس -خصس مسس -ي -ح -ي-ا أاو
ت-نصس ع-ل-ى احÎام ح-ق-وق ال-ف-ئ-ات ا÷زائ-ري-ة ب-غضس ال-ن-ظر
مسس- -ل- -م- -ا ،ج- -زائ -ري -ا أاو أام -ري -ك -ي -ا ،ي -اب -ان -ي -ا أاو
عن ديانتها ،ويحمي القانون هذه ا◊قوق ا’أسساسسية ،اأما
ب -اكسس -ت -ان -ي -ا ،أاب -يضس-ا أاو أاسس-ودا أاو ح-ت-ى أاح-م-ر
ح-ول م-ظ-اه-ر ال-ت-ع-ايشس وال-تسس-ام-ح اعت Èالباحث دراجي
’ن كل إانسسان ﬂلوق من اÿالق ‘
اللون ،أ
اأن -ه Áك -ن ال-وق-وف ع-ل-ي-ه-ا ك-ون م-ع-ظ-م ال-ك-ن-ائسس م-ازالت
إانسس -ان -ي -ت -ه ت -وج -د ب -داخ-ل-ه ط-ي-ب-ة ،ل-ذلك
ق-ائ-م-ة ،ون-فسس ا’أم-ر سس-ار ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ق-ابر التي –فظ
إام -ك-ان-ي-ات ال-ط-ي-ب-ة ي-ن-ب-غ-ي أان ت-دف-ع-ن-ا إا¤
اأموات ا’أجانب.
التعارف ‘ إاطار إانسسانيتنا ،حيث ’ يجب
ووقف الدكتور على تواجد ا’آ’ف من اŸسسيحي Úالذين
’خر ،انطÓقا من انتمائه
أان نتعرف على ا آ
Áارسس -ون ط -ق -وسس -ه-م ‘ ال-ك-ن-ائسس م-ن اأوروب-ي Úي-ق-ط-ن-ون
’ن ك- -ل إانسس -ان أاخ
أاو إاي- -دي- -ول- -وج- -ي- -ت- -ه ..و أ
ا÷زائر وكذا بالنسسبة للتمثيليات الدبلوماسسية وعائÓتهم
’نسس-ان-ي-ة وق-ي-م-ه-ا الثابتة
Óخ-ر ‘ م-ف-ه-وم ا إ
ل -آ
وط -اق-م الشس-رك-ات ا’أج-ن-ب-ي-ة وط-ل-ب-ة اأف-ارق-ة وم-ن ل-ه-م ح-ق
اŸقدسسة.
اللجوء من اأمريكا الÓتينية ،ويرى اأن التسسامح الذي ينبضس
و–دث ديفارج عن Œربته الشسخصسية اŸتمثلة
من اÛتمع ا÷زائري ‡تد منذ عهد ا’أم Òعبد القادر ،يعد
’خوة ،إا¤
‘ وجود أاصسدقاء جزائري Úله Ãثابة ا أ
الدكتور عبد الرحمان دراجي
م-كسس-ب-ا ت-اري-خ-ي-ا ج-دي-ر ب-ال-ف-خ-ر ،و’أن ال-ت-اري-خ يحفظ ‘ صسفحاته
ج- -انب وق- -وف- -ه ع- -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع أان ال- -ع- -دي- -د م- -ن
ك-ي-ف ق-ام ا’أم Òا÷زائ-ري ب-ح-م-اي-ة اŸسس-ي-ح-ي ‘ Úسس-وري-ا م-ن ال-بطشس،
’جانب ،وهذا ما جعله يقتنع
ا÷زائري Úيتزّوجون من ا أ
واغ -ت -ن -م ال -ف -رصس -ة ل -يسس -ل -ط الضس -وء ع -ل -ى اŸرح -ل -ة ال-ت-ي ع-اشس ف-ي-ه-ا ال-ق-دسس
’خّوة أامر مهم ،يجب أان نثق فيها ونبني عليها.
أان اّŸودة واÙبة وا أ
’ضس-اف-ة إا ¤ال-ت-أاك-د م-ن أان ج-م-ي-ع ال-ث-ق-اف-ات ث-ري-ة وك-ل شس-عب ل-ه ق-ي-م راسس-خ-ة اأوغسسط Úبا÷زائر الÌية بالتعايشس.
وب -ا إ
’نه لدى وخلصس الدكتور الباحث اإ ¤القول اأن اإرسساء اŸصسا◊ة ‘ ا÷زائر وطي ملف
’خر تتطلب التخلصس من اÿوف ،أ
’ن عملية ا’نفتاح على ا آ
يحÎمها ،و أ
ك -ل شس -عب ق -ي -م إاي -ج -اب -ي -ة واسس-ت-ع-داد ل-ل-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى شس-عب آاخ-ر ،م-ن خÓ-ل العشسرية السسوداء ،يعد رمزا يعكسس Œلي مبداأ التسسامح بقوة ووضسوح ،حتى
ا’جتماع واللقاء وا◊وار ،ومن شسأان كل ذلك أان يجعلنا نرتق اأن التجربة ا÷زائرية قابلة اأن تكون ‰وذجا لبعضس الدول ،واŸعروف عن
‘ إانسسانيتنا ،ومن ثم التقدم ‘ العيشس ‘ سسÓم وهدوء وتقدم ا÷زائ -ري Úاأن -ه -م شس -عب مضس -ي -اف يسس -ت -ق -ب -ل ا’أج -انب ب -دفء وم -ودة وي-ق-ب-ل
التعايشس معا دون عقدة ،افكار مسسبقة اأو كليشسيهات جاهزة.
ورفاهية.
’سساقفة بول ديفارج
ووعد رئيسس ا أ
أان- -ه ل -دى ع -ودت -ه إا ¤ف -رنسس -ا ،سس -وف
يعÎف بأانه يعيشس ‘ ا÷زائر ‘ سسÓم
وﬁبة ولديه أاصسدقاء أاوفياء يحبونه
’ن-ه ب-ه-ذه ا’عÎاف-ات
وي -حÎم -ون -ه ،و أ
الصس- -ح- -ي- -ح- -ة سس- -وف ت- -زول أاي تصس -ورات
خ-اط-ئ-ة وأاح-ك-ام مسس-ب-ق-ة غ Òصس-ح-ي-حة،
وخلصس إا ¤القول أانه يتوق أان ترتق ا÷زائر وتتقدم ‘
اŸواط-ن-ة ،ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أان تسس-م-ح ل-ك-ل واح-د العيشس
’ن اŸواطنة تسساعد كثÒا
بطريقته ‘ سسلم وسسÓم ،و أ
ع -ل -ى ذلك ،ك-م-ا ي-جب ق-ب-ول ج-م-ي-ع اخ-تÓ-ف-ات-ن-ا بصس-در
رحب وتفهم..
الفرنسسية ميليسسا شسروازي
شسحرور صسÓح الدين
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اŸنشصد زوكاﬁ Êمد لـ «الشصعب»:

أاسصعى Ÿزج اإلنشصاد باŸوسصيقى اÙلية وتكوين فرق

ع -رف ع -ل -ى السص -اح -ة ال -ف -ن-ي-ة
لغ-ن-ي-ة ال-هادفة
اÙل-ي-ة ب-ح-ب-ه ل -أ
لنشص- - -اد واŸدي- - -ح ال- - -دي- - -ن- - -ي،
وا إ
لهقار بأادائه
واشص-ت-ه-ر ب-ع-اصص-مة ا أ
لنشص-ادي-ة،
اŸت -م -ي -ز م-ع ف-رق-ت-ه ا إ
الشص- -يء ال- -ذي ج- -ع- -ل- -ه ي- -ك -تسصب
مكانة ‘ الوسصط الفني ،من خلل
دع- -وت- -ه ‘ ﬂت- -ل- -ف اŸن- -اسص -ب -ات
لح -ي -اء السص -ه -رات وح-ت-ى ب-عضض
إ
لم- -ر ال -ذي شص -ج -ع -ه
لع- -راسض ،ا أ
ا أ
كثÒا وولد لديه فكرة بعث فن
لنشص- - -اد واŸدي- - -ح ب - -اŸن - -ط - -ق - -ة
ا إ
م -رت-ك-زا ‘ ذلك ع-ل-ى ت-ك-وي-ن-ه ‘
›ال ال- -ف- -ن- -ون ال- -غ -ن -ائ -ي -ة .إان -ه
اŸنشص- -د اŸت- -أال- -ق ﬁم- -د زوك- -ا،Ê
ال -ذي ف -ت-ح ق-ل-ب-ه لـ «الشص-عب» م-ن
خلل هذا ا◊وار.
حاوره من “Ôاسصتﬁ :مد
الصصالح بن حود
«الشص - - -عب» :م - - -ن ه - - -و اŸنشص - - -د
زوكاﬁ Êمد ،وما هو نشصاطه؟
ﬁمد زوكا :Êشساب ‘ ألعقد ألثالث من
ع- -م- -ره ي- -ق- -ط- -ن ب- -ع- -اصس -م -ة أأ’ه -ق -ار و’ي -ة
“Ôأسست ،ترعرعت ‘ بيئة بسسيطةﬁ ،بة
للفن أأ’صسيل على غرأر ألعائلت بالو’ية ،أنا
خريج أŸعهد ألعا‹ إ’طارأت ألشسباب دفعة
 2007تخصسصص فنون غنائية ،موظف بقطاع
ألشسباب وألرياضسة ،ناشسط جمعوي من خلل
ت-رأسص أ÷م-ع-ي-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة «إأمسس-ل-ي ن-ه-ك-تان»
أıتصسة ‘ أإ’نشساد.

@ حّدثنا عن بدايتك مع
لنشصاد؟
ا إ

@@ بدأيتي مع ألفن بصسفة عامة ،تعود إأ¤
أيام ألصسغر وترعرعي ‘ بيئة فنية إأن صسح
أل -ت -ع -ب Òك -ون أل -وأل -د ه-وأح-د أع-م-دة ف-رق-ة
«صس - -وت أل - -ه - -ق - -ار» أل- -ت- -ي ب- -رزت ‘ ب- -دأي- -ة
أل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات‡ ،ا ول-د ل-دي حب أŸوسس-ي-ق-ى
ورب - -ى ع - -ن- -دي روح أل- -ف- -ن ،يضس- -اف إأ ¤ذلك
مشس -ارك -ت -ي ‘ أŸدرسس -ة ‘ أ◊ف -لت وم -ن -ه
أن-خ-رأط-ي ‘ أل-كشس-اف-ة أإ’سس-لم-ي-ة وأل-ف-رق-ة
ألصسوتية ،أين ” أكشساف موهبتي ومنه موهبة
أإ’نشساد لدي رفقة صسديقي بيبور ،ومن ثم
ك-انت أ’ن-ط-لق-ة ب-ت-ك-وي-ن ث-ن-ائ-ي إأنشسادي ،إأذ
نعتمد على أ’سستماع أ’شسرطة إأنشسادية بتقليد
فرقة «تبصسرة» و»مصسطفى أ÷عفري» وبعضص
أŸنشسدين أŸشسارقة ،وجاء تدريجيا أ’لتحاق
ب -دأر ألشس -ب -اب وت -ك -وي -ن أول ف -رق -ة إأنشس -ادي-ة
«صسوت أأ’صسيل « رفقة ألفنان بيقة وتتلمذي
على يد ألفنان بلة ﬁمد وإأتقان ألعزف على

آأل -ة أل -ع -ود ،أي -ن ك -ان ت -وج-ه-ي أل-ف-ن ع-م-وم-ا،
أن -ط -لق -ا م -ن ت-خصسصس-ي ‘ أŸع-ه-د أل-ع-ا‹،
ألذي توجهت بعده إأ ¤تأاسسيسص فرقة إأنشسادية
سسنة  ،2011أين كانت أإ’نطلقة باŸشساركة ‘
مهرجان أإ’نشساد بجانت وألتديكلت‡ ،ا فتح
‹ فرصسة أإ’حتكاك برجا’ت هذأ أÛال
وأıضسرم Úفيه باŸنطقة .

‘ وقت لح -ظ -ن -ا ف-ي-ه ت-ه-افت
الشص- -ب- -اب ع- -ل- -ى ﬂت -ل -ف ط -ب -وع
لنشصاد ،هل
الغناء ،توجهت أانت ل إ
أانت راضض على اختيارك؟

بالفعل ’حظنا نفور ألشسباب من أإ’نشساد ‘
وقت ما ،لكن مؤوخرأ Ÿسسنا أن ألعديد من
ألشسباب أصسبح لديه أهتمام ورغبة إ’قتحام
›ال أإ’نشساد‡ ،ا جعلني أفكر ‘ تكوين
ألشسباب ‘ هذأ أÛال ،وهذأ با’عتماد على
مزج ألطابع أÙلي باإ’نشساد ÷عله مسستسساغ
لديهم ولدى أŸسستمع ،ومنه ألتخلصص تدريجيا
من ألطابع ألشسرقي ‘ أإ’نشساد ،معتمدأ على
أŸوسسيقى أÙلية ÷ذب أŸسستمع.Ú
لنشساد تولد لدي منذ ألصسغر،
إأن توجهي ل إ
أين كنت أسستمع للمنشسد عماد رأمي وﬁمد
شسعبي أŸنشسد أ÷زأئري وأبورأتب وغÒهم
ما جعلني أتأاثر وأغوصص ‘ ›ال أإ’نشساد.
أما فيما يخصص بالرضسا فأانا رأضسي كل ألرضسا
عن نفسسي ’ختياري أإ’نشساد ألذي يعت Èفن
نظيف يقدم رسسالة هادفة ،رسسالة ربانية ‘
مدح خ Òأأ’نام أŸصسطفى صسلى ألله عليه
وسسلم ،ورسسالة تربوية للمجتمع.

لنشصاد بÚ
@ كيف ترى موقع ا إ
لخ -رى ،وه -ل ي-ح-ظ-ى
ال -ف -ن -ون ا أ
بالهتمام اللزم؟

@@ ع-رف أإ’نشس-اد م-ؤوخ-رأ أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ
سس -وأء ع -اŸي -ا أووط-ن-ي-ا أوح-ت-ى ﬁل-ي-ا ن-ظ-رأ
للرسسالة ألتي يقدمها ،أين شساهدنا كيف أبرز
أك ÈأŸنشس -دي -ن صس-ورة أإ’سس-لم ع-ل-ى شس-اك-ل-ة
أŸنشسد «سسامي يوسسف» ‘ ح Úنشساهد وطنيا
أن أŸنشسد أ÷زأئري أصسبح يتبوأ أŸرأتب
أأ’وﬂ ‘ ¤ت -ل -ف أÙاف -ل أل -دول -ي -ة وع-ل-ى
ألصس -ع -ي -د أÙل -ي خ -اصس -ة خ-لل  5سسنوأت
أأ’خÒة أصس -ب -حت ت -ن -ظ -م ح -ف -لت إأنشس -ادي -ة
وم -ه -رج -ان -ات ﬁل-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر أŸه-رج-ان
لنشساد ولقاءأت‡ ،ا يكسسب
أÙلي تديكلت ل إ
أŸنشسدين خÈة .

@ ما هو طموحك مسصتقبل؟

@@ طموحي موأصسلة ألعمل وتكوين فرق
إأنشسادية لتتعدى  10فرق على مسستوى عاصسمة
أأ’ه -ق -ار ،وأل-ت-ي ت-ت-وأج-د ب-ه-ا ح-ال-ي-ا ف-رق-تÚ
فقط ،من أجل خلق منافسسة وتطوير أإ’نشساد،
لصسدأرأت ألتي
وكذأ بلوغ أإ’نتاج أ’حÎأ‘ ل إ
تنتج ﬁليا ،ونشسر أعما‹ على نطاق وأسسع،
أن -ط -لق -ا م -ن م-وأق-ع أل-ت-وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي
“اشسيا مع ألتكنولوجيا أ◊ديثة.

@ هل هناك مشصاريع أاوأاعمال
فنية ‘ اŸسصتقبل؟

@@ لدي عمل من أŸنتظر أن يصسدر ‘
ألقريب ألعاجل –ت عنوأن« :صسلي يا ربي
وسسلم».

@ كلمة أاخÒة؟
@@ أوجه شسكري ÷ريدة «ألشسعب» وللقرأء
وألشسكر موصسول إأ ¤جميع ألذين دعمو‘ Ê
مسسÒتي ،من أأ’هل وأإ’خوة وبارك ألله فيكم.

أاسصسصتها مكتبة اŸطالعة لدعم اŸواهب بخنشصلة

مسصابقة للشصباب ‘ القصصة القصصÒة ،الشصعر واÿاطرة

خنشصلة :اسصكندر ◊جازي

أسسسست أŸك- -ت -ب -ة أل -رئ -يسس -ي -ة ل -ل -م -ط -ال -ع -ة
ألعمومية لو’ية خنشسلة مسسابقة أدبية و’ئية
ج -دي -دة خ -اصس -ة ب -أادب ألشس -ب -اب –م -ل أسس-م
أأ’ديبة ألرأحلة «زوليخة ألسسعودي» وألرأمية
إأ ¤فتح أÛال لكل أŸبدع Úألشسباب ‘
هذأ Ûال من أجل ألتعريف بهم وتسسليط
ألضس- -وء ع- -ل- -ى أع- -م- -ال- -ه- -م ‘ ﬁاول -ة ج -ادة
’ك -تشس -اف أŸوأهب ألشس -اب -ة ودع -م -ه -ا ع -ل -ى
ألسساحة أأ’دبية ﬁليا ووطنيا.

أوضسح ‘ هذأ أإ’طار ،مدير أŸكتبة ،نذير
ب- -وث- -ري -د لـ «ألشس -عب» أن ه -ذه أŸسس -اب -ق -ة ‘
طبعتها أأ’و ¤كنشساط جديد مسستحدث ‘
إأط-ار ب-رن-ام-ج أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-عة
أل-ع-م-وم-ي-ة ،تشس-م-ل أج-ن-اسص أل-قصس-ة ألقصسÒة،
أÿاط- -رة وألشس- -ع -ر ل -ك -ل أÎÙف Úوأل -ه -وأة
ألشسباب بو’ية خنشسلة.
دعا ذأت أŸسسؤوول ‘ هذأ ألصسدد ألشسباب
ألرأغب ‘ ÚأŸشساركة ،إأ ¤إأرسسال أعمالهم
وإأب-دأع-ات-ه-م ع-ل-ى ألÈي-د أ’ل-كÎو Êل-ل-مكتبة
 bplpkh@yahoo.frبشس -رط أن ي -ك -ون أل -ع -م -ل
أŸشسارك به جديد وغ Òمنشسور ،بحيث ”

–ديد تاريخ  30سسبتم Èأ÷اري كأاخر أجل
’سستلم أأ’عمال.
أضساف ذأت أŸصسدر ‘ هذأ ألسسياق أن
أأ’عمال سستدرسص من طرف ÷نة ﬂصسصسة
لهذه أŸسسابقة مكونة من وجوه أدبية معروفة
على أŸسستوى ألوطني وألعربي سستعكف على
تصسفية أأ’عمال ودرأسستها لتحديد ألفائزين
ألثلثة أأ’وأئل.
” رصس -د ج -وأئ -ز ق -ي-م-ة لصس-ل-ح أŸت-وجÚ
ألثلثة أأ’وأئل باŸسسابقة إأ ¤جانب بر›ة
تظاهرأت مسستقبل ‘ إأطار نشساطات أŸكتبة
للتعريف بأاحسسن أأ’عمال ودعمها.

بهدف اكتشصاف اŸواهب ‘ اÛال اŸوسصيقي

مديرية الثقافة بعنابة تطلق مسصابقة «العزف الفردي»
عنابة :هدى  -ب
أط -ل -قت م -دي -ري -ة أل -ث -ق -اف -ة ل-و’ي-ة ع-ن-اب-ة
بالتنسسيق مع دأر ألثقافةﬁ ،مد بوضسياف،
مسسابقة «ألعزف ألفردي» ’كتشساف أŸوأهب
‘ أÛال أŸوسسيقي ،وتشسجيعهم على تنمية
ميو’تهم ألفنية ،وقد خصسصص ألقائمون على
أŸسس-اب-ق-ة ج-وأئ-ز تشس-ج-ي-ع-ي-ة للفائزين ،حيث
تنطلق ألتصسفيات ،يوم  09أكتوبر أŸقبل ،بدأر

ألثقافة ﬁمد بوضسياف.
ُيسسمح أŸشساركة ‘ هذه ألتظاهرة للعازفÚ
على ﬂتلف أآ’’ت ـ ماعدأ آأ’ت أإ’يقاع ـ
لناث وألذكور ،على أن
حيث أنها مفتوحة ل إ
يكون سسنهم ما ب 08 Úإأ 28 ¤سسنة ،ويشسÎط
أيضس -ا ‘ ه -ذه أŸسس -اب -ق -ة ع -ل-ى أÎŸشس-ح أن
يشسارك بعزف مقطع موسسيقي وأحد فقط
على آألة موسسيقية وأحدة يحضسرها ألعازف
معه إ’جرأء أدأء أ’ختبار.

وُتجرى أŸسسابقة على مدأر  03أيام  09و16
و 23أكتوبر أŸقبل ،بدأية من ألسساعة ألوأحدة
زوأ’ ،حيث “نح جوأئز أŸسسابقة Ãناسسبة
أحتفالية أول نوفم ،Èوسسيكون أŸتسسابقون
ع-ل-ى م-وع-د ’ك-تشس-اف م-ي-و’ت-ه-م أŸوسس-يقية
وإأب- -رأز ق- -درأت- -ه- -م ‘ أÛا’ت أل- -ث -ق -اف -ي -ة
وألفنية ’ ،سسيما ‘ أÛال أŸوسسيقي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فيلم «السصعداء» لصصوفيا جاما يّوزع ‘ تونسس هذا الشصهر

سسيوزع ألفيلم ألروأئي
أل - -ط - -وي- -ل «ألسس- -ع- -دأء»
ل -ل-م-خ-رج-ة أ÷زأئ-ري-ة
صس- -وف -ي -ا ج -ام -ا ‘ دور
أل- -ع- -رضص أل- -ت- -ونسس- -ي- -ة،
أب -ت -دأء م-ن  19سسبتمÈ
أ÷اري.
أعلن أŸوزع ألتونسسي
«ه -اك -ا ل -ل -ت-وزي-ع» أل-ذي
أق- -ت -ن -ى ح -ق -وق ت -وزي -ع
ألفيلم ‘
ت- -ونسص ،أن- -ه ي- -ن- -وي ت- -ق- -د Ëه- -ذأ أل- -ع -م -ل
ألسسينمائي ألروأئي ألطويل أ’ول للمخرجة
‘ عدد من أŸدن ألتونسسية ،بحسسب ما ذكره
نفسص أŸصسدر.
يطرح هذأ ألفيلم ألذي أنتج سسنة 2017
ل-ل-ن-ق-اشص أل-ع-دي-د م-ن أŸسس-ائ-ل أŸت-ج-ذرة ‘
أÛتمع أ÷زأئري و‘ أإطار ألعاŸية ،مثل
م - -وضس - -وع ألشس- -ب- -اب ،أŸسس- -ائ- -ل أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب- -ال- -ع- -لق- -ات أإ’نسس -ان -ي -ة وألشس -ع -ور ب -اأ’خ -ر
وألروحانية وحياة أأ’زوأج وكذأ أإ’خفاقات.
يذكر أن هذأ ألفيلم ألذي تأالق ‘ ألعديد من
أÙاف -ل أل -دول -ي -ة ف -از ‘ شس -ه -ر أغسس -طسص
أŸاضسي بجائزة أحسسن دور نسسائي ألذي عاد

ل -ل -م -م-ث-ل-ة ل-ي-ن-دة خضس-ري وذلك ب-اŸه-رج-ان
ألدو‹ للفيلم «أيسست أند ويسست ألكلسسيكي -
أل -ط -لئ -ع-ي» أل-ذي ن-ظ-م Ãدي-ن-ة «أورن-ب-ورغ»
بروسسيا ،كما حصسلت هذه أŸمثلة ألشسابة ألتي
ظهرت أ’ول مرة ‘ ألسسينما مع أıرجة
صس -وف -ي -ا ج -ام-ا ع-ل-ى إأح-دى أه-م أ÷وأئ-ز ‘
ألطبعة ألـ Ÿ 7٤هرجان ألبندقية ألدو‹ للفيلم
(أي-ط-ال-ي-ا) سس-ن-ة  2017ح -يث ت-وجت ب-ج-ائ-زة
أ’سسد ألذهبي كأاحسسن ‡ثلة.
ك- -ان ف- -ي- -ل- -م «ألسس- -ع- -دأء» ق- -د شس -ارك ‘
أŸه -رج-ان أل-ف-رنسس-ي أل-ع-رب-ي Ÿدي-ن-ة ن-وأزي
ل -وسس -اك وأŸه -رج -ان ألÈي -ط -ا« Êم -وأق-ف»
وأيضسا مهرجان دبي ألسسينمائي ألدو‹ حيث
توج بجائزة أحسسن إأخرأج.

وهران تّودع أاحد أاشصهر
اŸدافع Úعن الثقافة
لمازيغية
ا أ

اÛاهد واŸثقف
عبد الله حمان
‘ ذمة الله
القسصم الثقا‘ /واج :أنتقل إأ ¤رحمة ألله
أÛاه -د وأŸث -ق -ف ع -ب -د أل -ل -ه ح -م-ان ،ي-وم
أأ’حد ،عن عمر يناهز  82سسنة ،إأثر مرضص
عضس- -ال .وق- -د ع- -رف أل- -ف- -ق- -ي -د ب -ك -ون -ه م -ن
أŸدأفع Úوأحد أشسهر أŸناضسل Úمن أجل
ألثقافة أأ’مازيغية بو’ية وهرأن ،منذ عدة
سسنوأت.
ول -د أل-ف-ق-ي-د سس-ن-ة  1936ب- - -أايت دأود (عÚ
أ◊مام) بو’ية تيزي وزووقد ألتحق بجيشص
ألتحرير ألوطني ‘  1956بسسيدي بلعباسص،
ب -حسسب أق -ارب -ه .ب -ع -د ت -وق -ي -ف -ه سس-ن-ة 1956
Ÿشساركته ‘ عمل فدأئي بسسيدي بلعباسص،
“ت إأدأنة ألرأحل بـ  10سسنوأت سسجن حيث
شس - -ه - -د أل - -ت - -ع - -ذيب وأل - -وي - -لت وأل- -ظ- -روف

أللإأنسسانية أŸمارسسة ‘ ألسسجون ‘ عدد
م -ن م -رأك -ز أ’ع -ت -ق -ال غ -رب أل-ب-لد .وب-ع-د
أ’سستقلل ،أشستغل ألفقيد كخياط مع ألتفرغ
لبدأع ألثقا‘ ،منتجا مسسرحيات ،وأشسعار،
ل إ
وترجمة أعمال عاŸية إأ ¤أللغة أأ’مازيغية.
كما سساهم ألرأحل ألذي كان يتقن ثلث لغات
‘ إأنشساء أ÷معية ألثقافية «نوميديا» ألتي
أشس -ت -غ -لت م -ن -ذ سس -ن -وأت بÎق -ي-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة
وتطويرها ‘ و’ية وهرأن .وقد ووري جثمان
ألفقيد ألÌى ،ظهر أول أمسصÃ ،قÈة عÚ
ألبيضساء.

قصصة متسصلسصلة:
ا◊لقة ٣

زيتو Êالصصامد
بقلم :لعيفاوي طيب
يا شسجرة ألّزيتون ما أعظمك وما أعظم
م -ن خ -ل -قك ،ف -أانت “ن -ح Úل -ن -ا أإ’حسس-اسص
ب ألوطن وأ’نتماء
بالّنصسر وُتغازل Úفينا ح ّ
إأليه ،ما ألذ حباتك وزيتك ألوضّساء وألذي
يبعث ‘ نفوسسنا أل ّصسفاء وألّنماء وسستظلÚ
خضسرأء فأانت رمز للعطاء وألوفاء.
أن -ه-ى أل-عّ-م رمضس-ان سس-ن-وأت ألّسس-ج-ن أل-ت-ي
سسرقت من حياته عائدأ أإ ¤زوجته وأو’ده،
و‘ ط -ري -ق -ه ط -لب م -ن صس-احب ألسس-ي-ارة أن
يعّرج به لرؤوية مزرعته فهو يظن أنها صسارت
خرأبا وكم كانت مفاجأاته سسارة ⁄ ،يصسدق
م- -ا رأى ،دف -ع أج -رة أل -ط -اكسس -ي وط -لب م -ن
أل ّسس -ائ -ق أن يÎك -ه ه -ن -ا ،مشس-ى خ-ط-وت Úث-م
ترأجع إأ ¤ألورأء يحدث نفسسه ’ هذه ليسست
مزرعتي رÃا أختلطت علي أأ’مور صِسرت
أنسس -ى ...ضَس ُ-ع -فت ذأك -رت -يَ ...ب -ق-ي ُمّÎ-ددأ
ي -رف -ع رأسس -ه ُي َ-ف u-رك ع -ي -ن -ي-ه ...ي-ت-جّ-ول بÚ
Ÿتناسسقة ُمتسسائل:
صسفوف أشسجار ألّزيتون أ ُ
هل أنا ‘ حلم...؟ أحقيقيٌ ما أرأه...؟ من
أعاد لها أ◊ياة...؟ وكيف...؟ رÃا أبنائي
نعم هم أبنائي تركت خلفي رجا’ وزوجة
وِفّيـة قهروأ أÿرأب وغّيروه إأَ ¤عَمار وثمار.
جثم على ركبته وقّبل ألّتربة وأسستنشسق هوأءً
عليل أ’ول مرة  ⁄يعهد هذه ألروأئح ألّزكية
أل - -ع - -ط- -رة وه- -ذأ أ’خضس- -رأر أل- -ذي ي- -أاخ- -ذ
باأ’لباب ،وهذه أل ّسسكينة ،أح ّسص باإ’نتعاشص
يسسري ‘ جسسده ألـُمنهك توّقف فجأاة ربّاه...
رÃا باعها أو’دي فّرطوأ فيها ...يا حسسرتي
ع-ل-ى ف-رح-ت-ي ...وي-ا خ-ي-ب-ة أم-ل-ي ...وأط-ب-ق
صسامتا حزينا ،وأتخذ ظّل شسجرة وأرفة مكانا
للسسÎأحة ،وعندما سسمع آأذأن صسلة ألعصسر

توضّسأا وصسلى ركعت Úشسكرأ لله على كل حال
ُم-ت-ن-اسس-ي-ا م-ع-ان-ات-ه وُح-رق-ة ألِبعاد عن أأ’هل
وأÿلن ،و‘ طريقه سسلّم عليه من يعرفه.
Áشسي ُمتثاقل ويدخل إأ ¤خيمته يحتضسن
أب -ن -ه أل -ذي َب-قَ-ي مشس-دوه-ا ‘ ب-دأي-ة أأ’م-ر،
وعانق أ◊اضسرين وبشسْوق وألّدموع تنهمر من
عينيه.
سسمعت خ Èرجوعه ففرحت كثÒأ وزرته
حل
أ’طمئن على أحوأله .تغيّرت ملﬁه وَن ُ
جسس -م -ه وغ-ط-ى ألّشس-يب شس-ع-ر رأسس-ه و◊ي-ت-ه
أيضسا .كان يبدو ُمتعبا ُيطيل أل ّصسمت ،ويسسعل
حتى ُيمسسك بأاضسلع صسدره ،صسار يعُرج ‘
مِ -شس -ي -ت-ه ،سس-أال-ن-اه حّ-دث-ن-ا ع-ن م-ع-ان-ات-ه .إأّن-ه
يصسفها بدقة ُمتناهية ،يحملق فينا ليتوقف
عن ألكلم وُيوأصسل سسردها بتفاصسيلهاّ“ .ر
أمام عينيه َومضسات من سسن Úأل ّسسجن’ ،
يريد تذكرها سسرعان ما تزول ،تلحقه غÒ
أّنه يقهرها بعدم أ’كÎأث .رأعني َهوَل ما
سس -م -عت ،إأن -ه -ا سس -ن -وأت م-ن أآ’’م وأأ’وج-اع
وأل ّصسرأع أŸتوأصسل مع أŸوت ألبطيء و‘
كل ◊ظة من ◊ظات أ’عتقال ألتي عاشسها
Ãرأرتها ومتناقضساتها.
ُهم من حرموه لّذة ألعيشص حّرأ طليقا ،وُهم
م -ن سس -رق -وأ م -ن -ه رأئ -ح -ة أل -وط-ن ونسس-م-ات
ألّ-زي-ت-ون ،ن-ظ-ر إأ ¤وج-ه-ي ُم-ح-م-ل-ق-ا وأشسعل
سسيجارة أخرى وقال :كÈت يا خالد وصسرت
شس -اب-ا ن-ع-ت-م-د ع-ل-يك ،م-ازأل ي-ع-رف أسس-م-ي.
سسّر Êذأك أإ’طرأء ،فتمنيت لوعاود ونادأÊ
م -رة ث -ان -ي -ة ،ف-ف-ي نÈة صسْ-وت-ه ِحّ-دة و–ّدي
وكِÈياء.

(يتبع)
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لفريقية للتنسس (الفئة 14وأاقل):
البطولة ا إ

لفريقية للسسباحة ‘ طبعتها الـ13
البطولة ا أ

إانطÓق اŸنافسضة بباشش جراح Ãشضاركة ’ ٤٨عبا

ا÷زائر تفتك  5ميداليات منها واحدة ذهبية

انطلقت بطولة افريقيا لفئة  14سسنة
وأاق- -ل أامسس ال- -ث Ó-ث -اء Ãي -دان ال -ت -نسس
ب-ب-اشس ج-راح Ãشس-ارك-ة  48لع-با منهم
 23فتاة.

إافتكت عناصسر اŸنتخب الوطني للسسباحة
ذكور وإاناث  5ميداليات من ﬂتلف اŸعادن،
لول م-ن اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ‘
ضس -م-ن ال-ي-وم ا أ
ط -ب-ع-ت-ه-ا الـ 13ال -ت -ي ت-ت-واصس-ل ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا
ب -ا÷زائ -ر ا ¤غ -اي -ة الـ  16سس-ب-تبمر ا÷اري
لوŸبي  5جويلية.
باŸسسبح ا أ

وعرف البطولة مشساركة ،بالإضسافة الى الجزائر
(البلد المضسيف) 11 ،بلدا وهم :البنين ،بوتسسوانا،
مصس-ر ،م-دغشس-ق-ر ،ج-زر م-وريسض ،ن-ام-ي-ب-ي-ا ،جنوب
افريقيا ،تنزانيا ،تونسض ،زيمبابوي وكينيا.
وصسّرح المدير الفني الوطني محمد بوشسابو :نحن
سسعداء باسستضسافة الجزائر لمنافسسة يشسارك فيها
 12بلدا افريقيا .الÓعبون سسيلعبون الكثير من
اللقاءات وفرصسة اخرى سستمنح للمتعثرين سسابقا
في ان يتواجدوا في جدول الترتيب».
وسسيكون المنتخب الجزائري ممث Óبـ 13رياضسيا (6
ذك -ور و 7ان -اث) ،ب -ع-د انسس-ح-اب ع-ب-د ال-ك-ري-م ب-ن
عصسمان.
وق -ال ب -وشس -اب -و «ف -ي ال -ب -داي -ة ك -ن -ا ق-د أاع-ل-ن-ا ع-ن
مشساركة  14لعبا ،غير أان الشساب بن عصسمان أاعلن

نبيلة بوقرين

تمّكنت السسباحة رانية نفسسي من إانتزاع الميدالية
الذهبية في سسباق الـ 400متر بتوقيت قدره  4د و56
ثا و  96ج ،إاضسافة إالى فضسية الـ 200متر تتابع لدى
اإلناث ،ليتعّزز رصسيد الجزائر بثÓث برونزيات عن
طريق كل من نسسرين مجاهد في الـ 100متر حرة،
أامال مليح في الـ  50متر على الظهر وعرجون لدى
الذكور.
كما شسهد اليوم األول من المنافسسة تحطيم ثÓث
أارقام قياسسية أافريقية ما يدل على المسستوى العالي
الذي تشسهده المنافسسة من الناحية الفنية ،خاصسة
أان الموعد عرف حضسور بلدان مختصسة في هذه
ال -ري -اضس-ة ول-ه-ا ت-اري-خ ك-ب-ي-ر ب-دل-ي-ل أان ع-ن-اصس-ره-ا
تحضسر في الوليات المتحدة األمريكية على غرار
جنوب أافريقيا التي تتواجد بأافضسل السسباحين.

بوغادو «العناصضر الوطنية ‘
الطريق الصضحيح»
اأك-د رئ-يسض الإت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ح-ك-يم بوغادو
ل -ج -ري -دة «الشس -عب» اأن الأم-ور تسس-ي-ر ف-ي ظ-روف
ج -ي -دة بشس-ه-ادة ال-ح-اضس-ري-ن ق-ائ« :Ó-ال-ح-م-د ل-ل-ه
الأمور من الناحية التنظيمية تسسير في ظروف
ج-ي-دة بشس-ه-ادة ك-ل ال-وف-ود ال-م-وج-ودة ب-ال-ج-زائر،

اإضسافة اإلى ثناء رئيسض الكونفيدرالية الأفريقية
ل -ك -ل ال -ت -حضس -ي -رات والإم -ك-ان-ي-ات ال-ت-ي وف-رت-ه-ا
الجزائر من اأجل اإنجاح الموعد القاري الكبير
ال -ذي ن -ن -ظ -م -ه لأول م-رة ف-ي ب-ل-دن-ا ال-ذي ع-رف
تواجد اأكبر المدارسض الأفريقية في السسباحة ما
يعني اأن المنافسسة سستكون في القمة فيما بينها».
واصسل الرجل الأول على راأسض الهيئة الجزائرية
قائ« :ÓاإنطÓق المنافسسة كان في ظروف جيدة
خاصسة اأنه جاء تحت الرعاية السسامية لفخامة
رئيسض الجمهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة،
وب-حضس-ور وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ال-ذي اأع-ط-ى

اإشس- -ارة اإن- -ط Ó-ق ال -ط -ب -ع -ة الـ 13ل -ه-ذا ال-ح-دث
الأف-ري-ق-ي ال-ك-ب-ي-ر ،وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك ال-مسس-توى
ا ل ع ا ل ي م ن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ق ن ي ة  ،ح ي ث ت مّ ت ح ط ي م 3
اأرقام قياسسية قارية في اليوم الأول فقط ،اأما
بالنسسبة للحصسيلة الوطنية كانت حسسب التوقعات
التي سسبقت الحدث ،تمكنا من الحصسول على 5
ميداليات من مختلف المعادن ذهبية ،فضسية و3
ب-رون-زي-ات م-ع ت-واج-د ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن السس-ب-اح-ين
ال -ج -زائ -ري -ي -ن ف-ي الأدوار ال-ن-ه-ائ-ي-ة ف-ي اإن-ت-ظ-ار
ميداليات اأخرى في الأيام القادمة من المنافسسة
بحول الله».

اŸنتخب الوطني يجري تربصضا Ãدينة سضطيف

لوأامبي بالباز
يدخل  21مصسارعا من اŸنتخب ا÷زائري (أاكابر) للكوانيكدو من  20إا 25 ¤سسبتم Èا÷اري ،باŸركب ا أ
بسسطيف،

نادي روما

التحضضŸ Òواجهة الريال ‘
ظروف مناسضبة

انسسحابه جراء اصسابة .حسسب نظام المشساركة فإان
اربعة لعبين (ذكور) وخمسض لعبات (إاناث) تأاهلوا
م-ب-اشس-رة ب-فضس-ل ت-رت-ي-ب-ه-م ع-ل-ى ال-مسس-توى القاري،
حيث انهم يتواجدون من بين  20األوائل ،بينما
البقية يشساركون بفضسل بطاقات الدعوات».
وعن أاهداف التحادية الجزائرية للتنسض ،يطمح
بوشسابو إالى التتويج باللقب ،عند الناث والوصسول
الى المربع الذهبي لدى الذكور.
وأاضساف المدير الفني الوطني في هذا الطار:
«هدفنا الرئيسسي هو التتويج باللقب الفريقي عند
اإلن-اث ون-ع-ول ك-ث-ي-را ع-ل-ى بشس-رى م-ب-ارك-ي ،ب-ط-ل-ة
العرب والجزائر لتحقيق هذا المسسعى .تملك كل
المؤوهÓت للسسيطرة على منافسسات جدول الفردي
 إان -اث ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ال-م-ن-افسس-ة ال-ق-وي-ة ال-ت-يسس-ت-واج-ه-ه-ا م-ن ال-مصس-ري-ات وال-ج-ن-وب افريقيات.
عند الذكور بمقدور ابراهمي الوصسول الى المربع
الذهبي ولم ل
تنشسيط النهائي».

منتخب إايطاليا

–سسبا لبطولة إافريقيا للكوان كيدو:

ف-ي ال-ت-ربصض اإلع-دادي األول ت-حسس-ب-ا ل-م-ن-افسس-ات
الطبعة الثالثة لبطولة افريقيا  -والدورة الدولية
Óندية البطلة  ،2018 -المقررتان من 8
السسابعة ل أ
إالى  11نوفمبر المقبل ،بالقاعة البيضسوية بالمركب
األولمبي  5جويلية (الجزائرالعاصسمة) ،حسسبما علم
م -ن ال -م-درب ال-وط-ن-ي ل-ه-ذا ال-ف-ن ال-ق-ت-ال-ي ،ف-ري-د
موسسلي.
وأاوضسح موسسلي :الجزائر سستكون على موعد مطلع
شسهر نوفمبر المقبل مع منافسسات الطبعة الثالثة
ل -ب-ط-ول-ة اف-ري-ق-ي-ا  ،2018 -ب -مشس -ارك -ة  10بلدان،
باإلضسافة إالى الدورة الدولية السسابعة ألندية البطلة
  2018التي سسيحضسرها  12فريقا من عدة بلدانأاوروبية».
وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني للكوانيكدو
 ال -م -ت -ك -ون م -ن ف -ري-د م-وسس-ل-ي (م-درب وط-ن-ي)بمسساعدة علي قارة (تقني) ويوسسف بن وطاسض
ثÓثة تربصسات «عالية المسستوى وما قبل انتقائية»

قبل موعد الجزائر وهذا ابتداء من  20سسبتمبر
حتى  8نوفمبر ،أاي عشسية انطÓق بطولة افريقيا.
وأاضس- -اف« :ال- -م- -ن- -ت -خب ال -ج -زائ -ري
للكوان كيدو سسبق له التتويج باللقب الفريقي في
الطبعة الوحيدة التي شسارك فيها سسنة  ،2016فضسÓ
عن التاج الفريقي ما بين الندية خÓل هذه السسنة
 2017ونتطلع خÓل البطولة الفريقية المقبلةالتي سستحتضسنها الجزائر إالى الحفاظ على هذا
اللقب».
واسس -ت -ط -رد« :أام -ا ف -ي مسس -اب-ق-ات الن-دي-ة (حسسب
الفرق) نسسعى إالى افتكاك أاربع ميداليات ذهبية أاي
احتÓل المرتبة األولى في الترتيب العام للفرق»،
مشسيرا إالى «اننا حاليا نبحث على منافسسين جدد
ف -ي ال -ق -ارة السس -م -راء وأاوروب-ا ح-ت-ى ن-ت-ع-رف ع-ل-ى
م -واط-ن الضس-ع-ف وال-ق-وة ل-م-ج-م-وع-ت-ن-ا ال-ت-ي تضس-م
رياضسيين من عدة أاندية».
وال -ب -ل -دان الف -ري-ق-ي-ة ال-ت-ي اك-دت مشس-ارك-ت-ه-ا ف-ي

ال-ب-ط-ول-ة الف-ري-قية  2018 -ح- -ت- -ى اآلن  -حسسب
موسسلي  -هي :المغرب ،مصسر ،مالي ،السسينغال،
بوركينافاسسو ،كوت ديفوار ،الكونغو ،الغابون ،غانا،
افريقيا الوسسطى باإلضسافة إالى الجزائر البلد
المضسيف.
واختار المدرب الوطني للكوان كيدو اربعة أاندية
للمشساركة في الدورة الدولية وهي :مسستقبل شسباب
جسسر قسسنطينة ،األمل الرياضسي لبلدية الجزائر
ال-وسس-ط-ى ال-ن-ج-م ال-ري-اضس-ي ل-لسس-ح-اول-ة ووداد ب-اب
ال -وادي .وم -ن ال -م -ن -ت-ظ-ر أان ت-ع-رف ال-م-ن-افسس-ت-ان،
مشس -ارك-ة  240مصس-ارع-ا ،ن-اه-يك ع-ن ال-رسس-م-ي-ي-ن
وأاعضساء الوفود والمدعوين.
ي -ذك -ر ان ال -م -ن -ت -خب ال -ج -زائ -ري ل -ه-ذه ال-ري-اضس-ة
ال -ق-ت-ال-ي-ة ،ت-وج ب-ل-قب ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ك-أاسض ام-م
اف -ري -ق -ي -ا ال -ت -ي ان -ت -ظ-مت سس-ن-ة  2016بأابيدجان
اليفوارية.

مانشضيني ‘
وضضعية صضعبة
سسادت حالة من التفاوؤل
بعد تعي Úروبرتو مانشسيني
ل -ت -دريب إاي -ط -ال -ي -ا ‘ م -اي،
ل -ك-ن-ه-ا ذه-بت أادراج ال-ري-اح
ع- -قب اÿسس- -ارة  0 -1أامام
الÈت- -غ- -ال ،وب -ات ال -ت -ف -كÒ
ي-نصسب ع-ل-ى Œنب ال-ه-ب-وط
لوروب - -ي - -ة
ل· ا أ
‘ دوري ا أ
لكرة القدم.
وأاجرى مانشسيني  9تغييرات في
ال-تشس-ك-ي-ل-ة األسس-اسس-ية أامام بطلة
أاوروبا في ظل اسستمرار البحث
ع-ن الÓ-ع-ب-ي-ن ال-م-ن-اسس-بين لبناء
تشسكيلة قوية لبÓده التي أاخفقت
في التأاهل لكأاسض العالم األخيرة
ف - - - - - - - - - - -ي روسس- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ا.
لكن بطلة العالم  4مرات تأاخرت
بهدف بعد خطأا أامام البرتغال
ال - -ت - -ي خ- -اضست ال- -م- -ب- -اراة دون
ال -ه -داف وال -ق -ائ -د ك -ريسس-ت-ي-ان-و
رون- -ال- -دو ،ب- -ي- -ن- -م- -ا أاظ -ه -ر أاداء
إاي - -ط - -ال - -ي - -ا أان - -ه ل ي- -زال أام- -ام
م -انشس -ي -ن -ي ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ع-م-ل.
وك -ت -بت صس -ح -ي -ف-ة غ-ازي-ت-ا دي-ل-و
سس- -ب- -ورت «إاي- -ط- -ال- -ي- -ا ت -ت -راج -ع
باسستمرار إالى الخلف» لتلخصض
ب-ذلك ال-ح-ال-ة ال-ع-ام-ة ب-ع-د راب-ع
مباراة على التوالي دون تحقيق
أاي فوز.
والوحيد الذي خرج من لشسبونة
ب- - - -اإلشس- - - -ادة ه - - -و ال - - -ح - - -ارسض
ج -ي -ان -ل -وي -ج-ي دون-اروم-ا ال-ب-ال-غ
عمره  19عاما ،والذي أاظهر أانه

–ويÓت

خ-ل-ي-ف-ة ل-ل-م-خضس-رم ج-ي-انلويجي
ب- -وف -ون ف -ي تشس -ك -ي -ل -ة ت -ف -ت -ق -ر
للمواهب.
وشسارك المهاجم زازا إالى جانب
زم-ي-ل-ه شس-ي-رو إاي-م-وب-ي-ل-ي ل-ق-يادة
ال- -خ- -ط األم -ام -ي ل -ك -ن ،ول -يسض
ل -ل -م -رة األول -ى ،ي -ق -دم م -ه-اج-م
لتسسيو أاداء محبطا مع بÓده.
وم-ع اف-ت-ق-ار إاي-ط-ال-ي-ا ل-ل-م-واهب
أاصسر مانشسيني على أان السسبيل
الوحيد للتقدم هو منح الخبرة
لمجموعة من الÓعبين الشسبان،
ح-ت-ى ف-ي ح-ال ع-دم إاشس-ت-راك-ه-م
باسستمرار مع أانديتهم.
وانطبق ذلك على ماتيا كالدارا
الذي لم يلعب بعد مع ميÓنو
م- -ن- -ذ انضس- -م- -ام- -ه ق- -ادم- -ا م- -ن
ج -وف -ن -ت-وسض ،ب-ي-ن-م-ا شس-ارك م-ع
إاي- - -ط- - -ال- - -ي- - -ا ي- - -وم اإلث - -ن - -ي - -ن.
واشس -ت -ك -ى م -انشس -ي -ن -ي م-ن ع-دم
حصس -ول ال Ó-ع -ب-ي-ن اإلي-ط-ال-ي-ي-ن
على فرصسة جيدة ،بسسبب العدد

الهائل من الÓعبين األجانب في
ال - - - - -دوري ال - - - - -م- - - - -ح- - - - -ل- - - - -ي.
وق -ال م-انشس-ي-ن-ي «ب-ال-ف-ع-ل ن-ح-ن
ن -م -لك ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال Ó-ع -ب-ي-ن
الشس- -ب- -ان ون- -ح- -ن ف- -ي م- -رح- -ل -ة
تجارب ،ورغم ذلك ينبغي علينا
مواصسلة السسير في هذا الطريق
وتعديل أامورنا في أاقرب وقت
ممكن».
وأاضساف «لو لم يشسارك الشساب
ف- -ي أاع -ل -ى ال -مسس -ت -وي -ات ف -م -ن
الواضسح أانه سسيعاني في مبارياته
القليلة األولى ،ورغم ذلك فإاننا
ن- - - - - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - - - - -رف ذلك».
ول -و اح -ت -لت إاي -ط -ال -ي -ا ال -م -رك-ز
األخير في مجموعتها الحالية
ف -إان -ه -ا سس-ت-ه-ب-ط إال-ى ال-مسس-ت-وى
ال - - -ث - - -ان- - -ي ف- - -ي دوري األم- - -م.
وسس -ت -ن -ط -ل -ق تصس -ف -ي -ات ب-ط-ول-ة
أاوروبا ،بشسكل منفصسل عن دوري
األمم ،في مارسض المقبل..

مانشضيسض Îيونايتد يسضعى ÷لب ايكاردي
كشس -فت ت -ق -اري -ر صس -ح -ف -ي -ة ،اأن م -انشسسس -ت-ر
يونايتد ،يسسعى لتعزيز صسفوف الفريق خÓل
الفترة المقبلة ،بعد البداية المخيبة لÓآمال
في بطولة الدوري الإنجليزي.
واأك - -دت صس - -ح - -ي - -ف- -ة «ذا صس- -ن» اأن اإدارة
الشسياطين الحمر تسسعى للتعاقد مع ماورو

اإي-ك-اردي وم-يÓ-ن سس-ي-ك-ري-ن-ي-ار ،لع-ب-ا اإن-ت-ر
ميÓنو ،خÓل فترة النتقالت المقبلة.
واأوضس - -حت اأن اإي - -ك- -اردي ي- -ع- -د م- -ن ك- -ب- -ار
مهاجمي اأوروبا في الوقت الحالي ،حيث
اأح - -رز  100ه - -دف ف - -ي  160م -ب-اراة م-ع
النيراتزوري ،بينما اأثبت سسيكرينيار جدارته

في مركز المدافع ،بالآونة الأخيرة.
ونّوهت باأن اإدارة الأنتر ل تريد التفريط
ف -ي خ-دم-ات لع-ب-ي-ه-ا ف-ي ال-وقت ال-ح-ال-ي،
وذلك ل- -ل -م -ن -افسس -ة ع -ل -ى ب -ط -ول -ة ال -دوري،
ب- -الإضس -اف -ة ل -ل -مشس -ارك -ة ف -ي دوري اأب -ط -ال
اأوروبا..

رغم اهتمام عدة فرق بخدماته

غاندوغان يقÎب من Œديد عقده مع مانشضيسض Îسضيتي

تلقى نادي روما اإليطالي دفعة قوية قبل
مواجهة ريال مدريد ،األسسبوع المقبل،
في الجولة األولى من دور المجموعات
ببطولة دوري أابطال أاوروبا.
«ووفً -ق-ا ل-م-وق-ع ك-ال-تشس-ي-و م-يركاتو ،فإان
ث Ó-ث -ي ال -ذئ -اب أال -يسس-ان-درو ف-ل-وري-ن-زي،
دييجو بيروتي وأانطونيو ميرانتي ،اقترب
من العودة إالى التدريب مع المجموعة
اسستعداًدا للمواجهات المقبلة في الدوري
اإليطالي ودوري أابطال أاوروبا.
وأاشسار إالى أان أاوزيبيو دي فرانشسيسسكو،
مدرب روما ،قد يسستعيد خدمات الثÓثي
خÓل مباراة الفريق المقبلة أامام كييفو
فيرونا ،ضسمن منافسسات الجولة الرابعة
بالدوري اإليطالي..
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كشسفت تقارير صسحفية ،أان نجم مانشسسستر سسيتي ،يرفضض
عرضًسا من نادي برشسلونة ،رغًبة منه في السستمرار ضسمن

صسفوف الفريق اإلنجليزي..
وأاوضسحت صسحيفة ذا صسن ،أان لعب فريق السستيزن ،األلماني
إال-ك-اي غ-ان-دوغ-ان ،اق-ت-رب م-ن ت-ج-دي-د ع-ق-ده ،خÓ-ل ال-ف-ت-رة
المقبلة..
وذكرت أان الÓعب ،البالغ من العمر  27عاًما ،سسيرفضض عقًدا
من البارصسا ،ألنه يريد السستمرار في مانشسسستر سسيتي ،إاذ يريد
العمل فترة أاطول مع المدير الفني للفريق ،بيب غوارديول.
وأاضسافت الصسحيفة أان الÓعب األلماني يتبقى له عامين في
عقده ،ولكنه على صسدد التجديد ،بعد اهتمام بعضض األندية
بخدماته.

ا‚لÎا

نصضيحة شضÒار للمهاجم راشضفورد

ل‚ل - -ي - -زي السس - -اب - -ق آالن شسÒار
نصس- - -ح الÓ- - -عب ا إ
م-واط-ن-ه م-ارك-وسس راشس-ف-ورد ب-ال-رح-ي-ل ع-ن م-انشسسسÎ
يونايتد ،لكي يسستطيع اللعب كراأسس حربة..
وكتب شسيرار في عمود بصسحيفة (ذا صسن)« :لو ظّل لوكاكو في
حالته ،لن يتمكن (راشسفورد) من اللعب كرأاسض حربة .لو ظلّ
مورينيو المدرب ،ليسض هناك فرصسة أان يلعب برأاسسي حربة».

وأاضساف «من  126ظهور لراشسفورد في يونايتد ،لسست على
ثقة كم مرة لعب في مكانه المفضسل كمهاجم».
وأاردف «ل أاحث راشسفورد على ترك أاولد ترافورد ،فهو ناد
كبير ،ولكن إاذا أاراد أان يصسبح هدافا كبيرا ،فهذا شسيء لن
ي-ح-دث ه-ن-ا .سس-ي-ك-ون ب-ح-اج-ة لÓ-نضس-م-ام ل-ن-اد يصس-بح فيه
الرجل األسساسسي».

ونّوهت أان غاندوغان ،يحصسل على  90أالف جينه أاسسترليني
أاسسبوعًيا ،كما أان هناك اهتمام من عدة أاندية من الدوري
األلماني ،إاضسافة إالى نادي ميÓن اإليطالي..
وأاشسارت «ذا صسن» إالى أان مصسدر من داخل النادي ،قد أاكد
اسس -ت-م-رار الÓ-عب ف-ي صس-ف-وف م-انشسسس-ت-ر سس-ي-ت-ي ،ألن-ه ي-حب
العمل تحت قيادة غوراديول.
يذكر أان غاندوغان ،قد انضسم للسستيزن ،عام  ،2016مقابل 20
مليون جنيه أاسسترليني ،إاذ لعب  44مباراة مع الفريق في بطولة
الدوري اإلنجليزي الممتاز..

á°VÉjQ

األربعاء  12سسبتمبر  2018م
الموافق ﬁ 02رم 1440هـ

–سسبا Ÿوأجهة ألنادي أŸصسري ألبورسسعيدي ‘ ربع نهائي كأاسس «ألكاف»

بعثة ا–اد العاصسمة –ل اليوم Ãصسر واللعبون
عازمون على –قيق نتيجة إايجابية

ل -ف -ري -ق ال -مصس -ري إان -ه ي -ع -م -ل ع -ل-ى
ت -حسس -ي-ن ن-ت-ائ-ج ف-ري-ق-ه ف-ي ال-دوري
المحلي ويأامل أان تشسهد مباراة نجوم
المسستقبل التي سستجري على ملعب
ال -ج -يشش ب -م -دي -ن -ة ب -رج ال -ع -رب ف -ي
ال -ج -ول -ة السس -ادسس -ة ل -ل-ب-ط-ول-ة ب-داي-ة
النتائج اإليجابية.
وأاعرب حسسام حسسن في تصسريحات
صس- -ح- -ف- -ي- -ة ع- -ن سس -ع -ادت -ه ب -ال -دع -م
وال-مسس-ان-دة ال-ج-م-اه-يرية للفريق في
هذا التوقيت الهام مضسيًفا أانه يثق
في قدرة لعبيه على العودة سسريعا
إالى المسستوى المعروف عنهم بداية
من مباراة نجوم المسستقبل خاصسة أان
الفريق يضسم مجموعة من الÓعبين
من أاصسحاب الخبرات الكبيرة وهو
األمر الذي قد يسساعد الفريق للعودة
ال -ى سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت -ائ -ج الي -ج -اب -ي-ة.
وأاضس- -اف ق- -ائ« :Ó- -ال- -ف- -ري- -ق ي- -ق -دم
مباريات جيدة حتى اآلن سسواء في
ب-ط-ول-ة ال-دوري ال-م-م-ت-از أام ال-ب-طولة
اإلفريقية لكن هناك أاخطاء دفاعية
تشسد بعثة أ–اد ألعاصسمة ألرحال أليوم أ ¤مدينة بورسسعيد أŸصسرية –سسبا Ÿوأجهة ألنادي
قاتلة تؤودي إالى خسسارة النقاط في
ب
لحد أŸقبل على أن تلع
أŸصسري ‘ ذهاب ربع نهائي كأاسس ألكاف علما أن أŸوأجهة سستجري أ أ
ال -دق -ائ -ق األخ -ي -رة م -ن ال -م -ب-اري-ات
موأجهة ألعودة ‘ أ÷زأئر.
وكانت كفيلة باحتÓل الفريق مركزا
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متقدما في جدول الترتيب.
وال-ل-عب ف-ي ظ-روف م-ن-اخ-ي-ة صس-ع-ب-ة ق -ام -وا ب -واج -ب -ه -م م -ن خ Ó-ل ال-ف-وز
ووصس -ف ال -م-دي-ر ال-ف-ن-ي ل-ل-مصس-ري
وف ّضس -ل ال -ف -رنسس -ي ت -ي-ري ف-روج-ي وه- -ي ال- -ع- -وام- -ل ال- -ت -ي اث -رت ع -ل -ى بالمباراة.
م-ب-اراة ات-ح-اد ال-ع-اصس-م-ة ب-ال-مواجهة
ال -ت -ن -ق -ل م-ب-ك-را ال-ى مصس-ر م-ن اج-ل المردود البدني لÓعبين.
وب -ال -ن-ظ-ر ال-ى ن-ت-ائ-ج ال-ف-ري-ق-ي-ن ف-ي الهامة في مشسوار الفريق في كأاسش
ت-حضس-ي-ر لع-ب-ي-ه ل-ل-م-ب-اراة ال-منتظرة واجرى الفريق امسش حصسة تدريبية ال-ب-ط-ول-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ف-اتحاد العاصسمة ال- -ك- -اف م -ع -ت -ب -را أان م -ب -اراة ن -ج -وم
خ- -اصس- -ة ان- -ه سس- -ي -رك -ز ع -ل -ى ع -ام -ل شس-ه-دت حضس-ور ج-ل الÓ-ع-ب-ي-ن وه-ي ي- -ت- -واج- -د ف- -ي وضس -ع -ي -ة افضس -ل م -ن المسستقبل تعد «البروفة» األخيرة لها
السسترجاع بما ان الفريق من الناحية ال -حصس -ة ال-ت-ي ع-رفت ق-ي-ام ال-م-درب منافسسه الذي يعاني من ازمة نتائج ل- -ذا ي- -أام- -ل خÓ- -ل -ه -ا ف -ي اسس -ت -ع -ادة
ال -ب -دن -ي -ة ج -اه-ز ب-ع-د ان ل-عب ع-ددا ب-غ-ل-ق صس-ف-ح-ة م-ب-اراة ال-ق-وة ال-ج-وي-ة ق -د ت -عصس -ف ب -رأاسش ال -م -دي -ر ال-ف-ن-ي الÓعبين لثقتهم مرة أاخرى من أاجل
كبيرا من المباريات في فترة قصسيرة .وف- -ت- -ح صس- -ف- -ح- -ة م -واج -ه -ة ال -ن -ادي حسس -ام حسس -ن ال -ذي ي -ع -ت -ب -ر م -ب-اراة خ -وضش ال -م -واج-ه-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ب-روح
وت-نّ -ف-سش ال-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسس-ي وأاشس-ب-ال-ه ال- -مصس- -ري ح- -يث ط -الب ال Ó-ع -ب -ي -ن ات -ح -اد ال -ع -اصس -م-ة ك-ط-وق ن-ج-اة م-ن ع -ال -ي -ة وال-ف-وز ع-ل-ى أاشس-ب-ال ال-ت-ق-ن-ي
الصسعداء بعد ان أاوقعتهم القرعة من بتفادي الحديث عن المواجهة ألن مقصسلة اإلقالة في حال التأاهل الى الفرنسسي تيري فروجي.
ال -ن -ادي ال-مصس-ري ألن-ه-م سس-ي-ت-ف-ادون األمر اصسبح يتعلق بأامور إادارية بين الدور المقبل.
ادارة ات- -ح- -اد ال- -ع -اصس -م -ة والت -ح -اد وق -ال حسس -ام حسس -ن ال -م -دي -ر ال-ف-ن-ي

»°ù«ªM QÉªY

لوŸبية «باŸتسسرع»
وصسف أعتذأر رئيسس أللجنة أ أ

سسّرار  «:بÒاف أاخطا عندما شسجب تصسرف أانصسار ال–اد»
ألقوة أ÷وية أسستقبلت بحفاوة بشسهادة ألسسف Òألعرأقي

نشسط عبد أ◊كيم سسرأر أŸدير ألرياضسي
ل–اد ألعاصسمة مسساء أمسس ندوة صسحفية
Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ب-ب-ول-وغ Úل-ت-وضس-ي-ح
موقف ألدأرة من ألحدأث ألتي عرفتها
م -ب-ارأة أل-ق-وة أ÷وي-ة أل-ع-رأق-ي ‘ أي-اب دور
أل 32لكاسس ألعرب لÓندية ألبطلة.

»°ù«ªM QÉªY
اكد سسرار أان رئيسش اللجنة األولمبية الجزائرية
مصس-ط-ف-ي ب-ي-راف تسس-رع ف-ي الع-ت-ذار ل-ل-ع-راق-يين
مضسيفا أانه كان من الجدر التصسال بإادارة التحاد
لتبيان ما حدث بما أانه لم يكن في الملعب قائ« :Ó
ت -ف -اج -ات ع-ن-دم-ا سس-م-عت تصس-ري-ح رئ-يسش ال-ل-ج-ن-ة
الولمبية الذي كان مطالبا بالتصسال بنا من اجل
الخروج بموقف موحد و تفادي المسساسش بمصسلحة

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

أاي طرف لكن المور سسارت في اتجاه آاخر كان
يمكن تفاديه خاصسة وان بيراف رئيسش أاعلى هيئة
رياضسية في الجزائر « .
واعتبر سسرار أان بيراف أاخطأا عندما شسجب في
بيانه تصسرف أانصسار اإلتحاد الذين لطالما أاعطوا
دروسسا في الروح الرياضسية –حسسبه– رغم أانه ل
يشسجع على تكرار تلك الشسعارات مرة أاخرى.
واع -ت -ب -ر سس-رار أان قضس-ي-ة األح-داث ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
مقابلة القوة الجوية العراقي تم تهويلها مؤوكدا أان
مسس-ؤوول-ي ال-ن-ادي ال-ع-راق-ي اخ-ت-ل-ق-وا هذه المشساكل
ل -ل -ت -ه -رب م -ن ال -ن -ت -ي-ج-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ؤوه-ل «أاب-ن-اء
سسوسسطارة» بقوله « مسسؤوولي الفريق العراقي كانوا
يبحثون عن مبرر لقصسائهم من هذا الدور «.
وأاضس -اف سس -رار أان السس -ت -ق-ب-ال ك-ان ف-ي ال-مسس-ت-وى
بقوله « تم اسستقبال بعثة القوة الجوية بحفاوة كبيرة
وه- -ذا بشس- -ه- -ادة السس -ف -ي -ر ال -ع -راق -ي و ال -ج -م -ه -ور

العدد

1٧٧43

لو¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

19

لول
دفاع تاجنانت يحقق فوزه ا أ

ح- - -ق- - -ق مسس- - -اء أمسس ف- - -ري- - -ق دف- - -اع
ت- -اج- -ن- -انت أول ف- -وز ل -ه م -ن -ذ أن -ط Ó-ق
لو ،¤وذلك ع-ل-ى
أل -رأب -ط-ة أÎÙف-ة أ أ
ضسيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة – 3
 1خÓل أ÷ولة أل  5من أŸنافسسة.

ì. óeÉM
وسس-ت-رف-ع ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة م-ن م-ع-ن-وي-ات ف-ريق
الدفاع الذي سسجل قبل ذلك  4هزائم متتالية
جلت في ذهاب المدرب السسابق الدو.
والتي ع ّ
وسسجل دفاع تاجنانت األهداف عن طرقيق
كل من بن سساحة و عريبي على مرتين  ،بينما
سسجل األهلي عن طريق عمران.
وعاد فريق مولودية الجزائر بفوز كبير من
المدية على حسساب األولمبي المحلي بنتيجة
 ، 2 – 1األم -ر ال -ذي ي-حسس-ن م-ن ال-وضس-ع-ي-ة
المعنوية لÓعبي العميد بعد فترة صسعبة مر
بها الفريق ..

وكان فريق األولمبي متقدما في النتيجة بعد
تويع الهدف األول من طرف بن عمر  ،قبل أان
ي -ع ّ-دل سس -وي -ب -ع ال-ن-ت-ي-ج-ة ..ث-م ضس-ي-ع ال-ف-ري-ق
المحلي ضسربة جزاء قبل أان يمنح نقاشش الفوز
للمولودية بهدف في الدقيقة .66
ومن جهته سسجل فريق شسبيبة القبائل فوزا
ثمينا على ضسيفه نادي بارادو بنيتجة 0 – 1
في مباراة جميلة قدم خÓلها ك Óالفريقين
م- -ردودا ط- -ي- -ب -ا ..وسس -ج -ل ال Ó-عب ح -م -رون
الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة  84و
الذي كان كافيا ألشسبال المدرب دوما لضسافة
 3نقاط ثمينة لرصسيدهم.

النتائج
^ شسبيبة ألقبائل – نادي بارأدو 0 – 1
^ أولمبي ألمدية – مولودية ألجزأئر 2 – 1
^ دفاع تاجنانت – أهلي برج بوعريريج – 3
1

مولودية وهرأن

أاحمد بلحاج مÎدد ‘ اختيار خليفة بادوزاكي
حّقق فريق مولودية وهرأن أول فوز له
لو¤
ه - -ذأ أŸوسس - -م ‘ ب- -ط- -ول- -ة أل- -رأب- -ط- -ة أ أ
أÎÙفة لكرة ألقدم بعد تغلبه على ضسيفه
أم -ل ع Úم -ل -ي -ل -ة ( ،)1–3مسس- - -اء ألث- - -ن‘ Ú
ألوقت ألذي ّÁدد فيه رئيسس ألنادي أحمد
ب -ل -ح -اج ألÎقب ب -خصس -وصس ه -وي -ة خ -ل-ي-ف-ة
أŸدرب أŸغ -رب -ي ب -ادو زأك -ي أل -ذي غ -ادر إأ¤
بÓده منذ أسسبوع من دون أن يفسسخ عقده.
وفي تصسريح صسحفي عقب نهاية المباراة ،اكتفى
المسسؤوول األول في المولودية بنفي األخبار التي تم
ت-داول-ه-ا ل-ح-د اآلن ب-خصس-وصش األسس-م-اء ال-م-رشسحة
لخÓفة بادو الزاكي.
مؤوكدا أانه لم يفتح بعد هذا الملف ألنه يفضسل قبل
ك -ل شس -ي -ئ «ت -وضس -ي -ح ال -رؤوي-ة ب-خصس-وصش مسس-ت-ق-ب-ل
المدرب المغربي مع النادي باعتبار أان الطرفين
ي-رب-ط-ه-م-ا ع-ق-د ق-ان-ون-ي ي-ت-وّج-ب أاول فسس-خه قبل
البحث عن مدرب جديد».
من جهته ،انتقد المحضسر البدني للفريق ،جمال
بيكاجة ،الذي أاشسرف على ‘‘الحمراوة‘‘ رفقة مدرب
ال -ف -ري -ق ال -ردي -ف ع -يسس -ى ك-ي-ن-ان ،بشس-دة ال-م-درب
األسسبق للمنتخب المغربي ،محم Óإاياه مسسؤوولية
الن-طÓ-ق-ة ال-م-ت-ع-ث-رة ألب-ن-اء ‘‘ال-ب-اه-ي-ة‘‘ في بطولة
الموسسم الجديد.
وصسّرح بيكاجة ،الذي التحق متأاخرا بالعارضسة
ال -ف-ن-ي-ة ،ف-ي ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-دت ب-ع-د

ال -م -ق -اب -ل -ة« :سس -م-ح رح-ي-ل ال-م-درب زاك-ي ب-ت-حّ-رر
الÓ-ع-ب-ي-ن م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة وأاث-مر ذلك بهذا
الفوز على حسساب أامل عين مليلة .لقد انعكسش
األسس- -ل- -وب الصس -ارم ال -ذي ف -رضس -ه ه -ذا ال -م -درب
بالسسلب على سسلوك الÓعبين ،كما أان العمل الذي
قام به في تربصش تركيا قبل انطÓق المنافسسة
الرسسمية ،سسيما من الناحية البدنية لم يكن في
المسستوى بدليل الصسعوبة التي يجدها الÓعبون
في إاكمال مبارياتهم مثلما كان الحال عليه في
هذه المقابلة أايضسا».
وسس -م -ح ف -وز ال -م -ول -ودي -ة ل-ه-ا ب-م-غ-ادرة ال-م-ن-ط-ق-ة
الحمراء.

لو¤
بعد ‚اح ألطبعة أ أ

الجزائري معروف بحرارته في التشسجيع ولم يكن
Óشسقاء العراقيين و اعتقد
يهدف تماما اإلسساءة ل أ
ان اإلخوة العراقيين لم يفهموا ثقافة التشسجيع لدى
ال -م -ن -اصس -ر ال -ج -زائ -ري ال -ذي أاراد ت -ك -ري -م ال-وف-د
العراقي بتلك األهازيج «.
كما أاكد سسرار أان إادارة اإلتحاد غير متخوفة من
ال -ع -ق -وب -ات ال -ت -ي سس -تسس -ل -ط ع -ل -ى ال-ف-ري-ق وال-ت-ي
سستقتصسر في الغرامات المالية فقط.

الكأاسس اللكÎونية ‘ كرة القدم هذا الشسهر

بطولة ألعا ⁄للكيك بوكسسينغ

ا÷زائر ‡ثلة بـ ( )١٩ملكما ‘ موعد إايطاليا
يشسارك  19مÓكما من المنتخب الجزائري
ل-ل-ك-يك ب-وكسس-ي-ن-غ – أاشس-ب-ال وأاواسس-ط ف-ي ب-ط-ولة
العالم لهذا الختصساصش من  15الى  23سسبتمبر
ال-ج-اري ب-م-دي-ن-ة ال-ب-ن-دق-ي-ة الي-طالية ،بمشساركة
 2450ري-اضس-ي ع-ن-د ال-ف-ئ-ت-ي-ن ،يمثلون  65دولة،
حسس-ب-م-ا ع-ل-م م-ن الت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-كيك
بوكسسينغ والفول كونتاكت والرياضسات المشسابهة.
وأاوضسح رئيسش التحادية الجزائرية لهذه الرياضسة
القتالية ،عباسش السسيد« :الجزائر سستكون ممثلة

وفاق سسطيف – ألودأد ألبيضساوي

تعي Úا◊كم الغابو Êأاتوو
كاسستان إلدارة اللقاء

سسيدير الحكم الغابوني إاريك أارنو أاتوغو كاسستان
لقاء وفاق سسطيف – الوداد البيضساوي ضسمن ذهاب
ال -دور رب -ع ال -ن-ه-ائ-ي م-ن راب-ط-ة أاب-ط-ال اف-ري-ق-ي-ا
المقرر إاجراؤوه في الـ 14من شسهر سسبتمبر (00ر)20
ب-م-ل-عب  8م- -اي  1945بسس-ط-ي-ف حسس-ب-م-ا أاعلنت
الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم.
وسسيكون في مسساعدة الحكم الرئيسسي ،التشسادي
عيسسى يايا والغابوني موسسوندا مونتيل.
ويجرى الياب في الـ 21من نفسش الشسهر (00ر21
بتوقيت الجزائر) بملعب محمد الخامسش بالدار
البيضساء (المغرب) .ولم تحّدد بعد الهيئة الفريقية
الطاقم التحكيمي الذي سسيقود اللقاء.

بـ 12مÓكما منهم أاربعة فتيات من فئة الشسبال
وسسبعة من الواسسط ( 4من الناث) ،في بطولة
العالم التي سستجري بالبندقية (ايطاليا) ونطمح
خÓلها عند األواسسط ،الى احتÓل احدى المراكز
الـ 15األولى في الترتيب العام للبلدان المشساركة».
وحسسب المسسؤوول األول للهيئة الفيديرالية« ،فإان
المرتبة الـ 15المعلن عنها ،تعد في حّد ذاتها جيدة
ع-ال-م-ي-ا وه-ذا ي-رج-ع ال-ى «ت-حسس-ن مسس-ت-وى ال-ك-يك
ب -وكسس -ي -ن -غ ال -ج -زائ -ري وسس -ي -ط -رت -ه م-ؤوخ-را ع-ل-ى
الصسعيدين العربي والفريقي».
وأاضساف« ،أاما لدى الشسبال ،فتحوز هذه الفئة على

مسستوى فني جيد وننتظر منها تشسريف األلوان
الوطنية» ،مشسيرا الى ان هذه اول مشساركة للجزائر
في بطولة العالم للكيك بوكسسينغ منذ سسنة .»2013
ونشّسط المنتخبان الوطنيان (اشسبال واواسسط) عدة
تجمعات تحضسيرية منذ بداية شسهر أاوت الفارط
الى غاية يوم الخميسش  13سسبتمبر على مسستوى
المركب الرياضسي «سسفيلتيسش» بالشسراقة.
ويشس -د ال -وف -د ال -وط -ن -ي ال -رح -ال ال-ى ال-ع-اصس-م-ة
الي-ط-ال-ي-ة روم-ا ،ي-وم ال-ج-م-ع-ة ال-م-ق-ب-ل ف-ي حدود
الرابعة فجرا ،ثم يقل طائرة اخرى الى غاية مدينة
البندقية ،حسسب نفسش المصسدر.

أوروبا

نحو إاقامة بطولة ثالثة لألندية قريبا

لندية
قال أندريا أنييلي رئيسس رأبطة أ أ
لوروب- -ي- -ة ل -ك -رة أل -ق -دم إأن -ه حصس -ل ع -ل -ى
أ أ
لق - -ام- -ة ث- -الث ب- -ط- -ول- -ة
لخضس - -ر إ
ألضس - -وء أ أ
Óندية ‘ ألقريب ألعاجل.
ل أ
وذكرت رابطة األندية األوروبية في حسسابها على
ت-وي-ت-ر أان أان-ي-ي-ل-ي ال-رئ-يسش ال-ت-ن-ف-ي-ذي للرابطة قال
خÓل اجتماع «إاجمالي عدد األندية المشساركة» في
مسسابقات األندية سسيبلغ  96ناديا.
وق-ال أان-ي-ي-ل-ي «ب-ي-ن-م-ا ن-ن-ت-ظ-ر م-واف-ق-ة ال-م-ج-لسش
التنفيذي لÓتحاد األوروبي لكرة القدم حصسلنا على
الضسوء األخضسر إلقامة بطولة ثالثة ليصسل إاجمالي
عدد األندية المشساركة إالى  96ناديا في موسسم
.»2022 – 2021

وي -م -ث-ل أان-ي-ي-ل-ي أايضس-ا ن-ادي ي-وف-ن-ت-وسش وسس-ي-ك-ون
ح-اضس-را ف-ي اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة لÓ-ت-حاد
األوروب- -ي إاذ يشس- -غ- -ل م- -ق- -ع- -دا م- -ن ال- -م- -ق- -ع- -دي -ن
المخصسصسين للعمÓق اإليطالي .وتقام في الوقت
الحالي بطولة رابطة األبطال بمشساركة  32ناديا
في دور المجموعاتي والدوري األوروبي األقل قوة
بمشساركة  48ناديا.
Óندية وهي
واعتادت أاوروبا وجود مسسابقة ثالثة ل أ
كأاسش أاوروبا ألبطال الكأاسش لكنها أالغيت في 1999
وتتأاهل حاليا الفرق الفائزة بمسسابقات الكؤووسش
المحلية للمشساركة في بطولة الدوري األوروبي.
وسسبق أان أابدت رابطة األندية رغبتها في مشساركة
عدد أاكبر من األندية في المسسابقات القارية.

(ألشس-عب) ـ اع -ل -نت «ال -ي -غ-وري» ان اسسÓ-م
سسليماني ،هÓل سسوداني ،عدلن قديورة
واسس-ع-د ب-ل-كÓ-م ،سس-ي-ك-ون-ون ن-ج-وم ب-رنامج
الدخول الرياضسي .
وه -ي حصس -ة ت -رف -ي -ه -ي -ة ج -دي -دة ت -ح -م -ل
خصس - -وصس - -ي - -ة لن- -ه- -ا ت- -دم- -ج ال- -ري- -اضس- -ة
اللكترونية في الرياضسة المهنية مفهوما
ج -دي -دا ي -ج -م -ع افضس -ل الÓ-ع-ب-ي-ن ل-ه-ذي-ن
النوعين من الرياضسة.
وب- -حسسب ال -ي -غ -وري ف -ان ك -رة ال -ق -دم ه -ي
الرياضسة الجماعية الكثر شسعبية والنتشسار
ف- -ي ال -ع -ال -م وه -ذا م -ا يسس -ت -دع -ي اصس -دار
النسسخة اللكترونية ،ونجاحها سسيحسش به
دون تاخر.
في الجزائر فان الرياضسة اللكترونية ما
انفكت تتسسع وتاخذ مكانتها في المجتمع
والÓعبون يتنافسسون في كل مكان وزمان
والتحديات تتواصسل فرديا وجماعيا.
لهذا بصسفتها الرائدة في التصسال الرقمي
وط-رف اسس-اسس-ي ف-ي ال-ت-ح-ول الف-تراضسي،
فان جازي هو الراعي الرسسمي والحصسري
لهذه التظاهرة.
ب-راه-ي-م ب-وشس-ري-ط م-دي-ر سس-يكسستي  2اكد
هذا التوجه بالقول ان فكرة برمجة حصسة

اخ-ذت ف-ي الع-ت-ب-ار ال-ت-ح-ول ال-ت-كنولوجي
الحديث.وان الÓعبين بلغوا درجة عالية
م- -ن ال- -مسس- -ت- -وى ال- -ت- -ق- -ن- -ي وال -ت -ك -ت -ي -ك -ي
وال -ع -روضش.ل -ه -ذا ت -م الت-ف-اق ع-ل-ى اق-ام-ة
ت-ظ-اه-رة ال-ري-اضس-ة الل-ك-ت-رون-ي-ة وال-م-ه-نية
ح-م-لت تسس-م-ي-ة « ال-ك-اسش الل-ك-ت-رون-ي-ة E-
CUP.
ال-مسس-اب-ق-ة الل-ك-ت-رون-ي-ة تسس-تمر  8اسسابيع
تجمع بين فريقين واحد مشسكل من لعبين
جزائريين محترفين دوليين والثاني من
شسباب ذي مؤوهÓت واختصساصش في كرة
القدم بصسيغتها الرقمية.
 3محطات يشسملها التحدي:
–بالسستديو 5 :مقابÓت فردية بين لعب
كرة القدم ولعب الفتراضسي.
– بالملعب 5 :مباريات
–النهائي :تجمع ممثل كل فريق في مقابلة
نهائية.
مع العلم ان التنشسيط اسسند الى عائشسة
سسرايشش وهو شساب جزائري صساحب موهبة
اكتشسف عبر شسبكات التواصسل الجتماعي.
وه- -و صس- -وت ي- -راف- -ق اك- -ب -ر ال -م -ن -افسس -ات
الرياضسية في كرة القدم قريبا.

á````æ«eGC.ê : OGó```YEG

فالك
أ◊مل

IÒãe QÉÑNGC

أنت ق -ب -ط-ان سس-ف-ي-ن-تك
ي -اح -م-ل ول-يسس ه-ن-اك
شسخصس أو مكان أو شسيء
له سسلطة على أفكارك ما⁄
“ن- - -ح- - -ه أنت ذلك ،ف- - -ك - -ر
ب- -إاي- -ج- -اب- -ي -ة،أخ Îأف -ك -ارأ
’نك سس -تصس -ب-ح
تسس -م -و بك أ
ماتفكر به.
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mimigaga783@gmail.com

ألثور

‡ثلة د‰اركية
تنجب ‘ عمر
 54عاما

ب - - - -عضس أل- - - -بسس- - - -ط- - - -اء
Áت- -ل- -ك- -ون أروحً- -ا ن- -ادرة
ج - -دًأ ي - -اث - -ور Œ ..ده- -م
Ãظ-ه-ر م-ت-وأضس-ع ،ل-ك-ن-ه-م
Ãح -ت -وى ب-اهضس ورأق-ي،
ي -ن -ع-م-ون ب-ه-دوء أل-ن-فسس
’ن- -ه- -م Áت- -ل- -ك- -ون ك -ن -ز
أ
ألقناعة.

أ÷وزأء
إأذأ كان ألله قد جعل
لك ع -ي -ن Úت -بصس-ر ب-ه-م-ا
ف-ل-م-اذأ ي-اج-وزأء ..ترى
أل -ن -اسس ب -أاذن-يك؟ ع-ام-ل
ألناسس Ãا ترى منهم’ .
Ãا تسسمع عنهم.

ألسضرطان
نشس - - - - - -رت أŸم- - - - - -ث- - - - - -ل- - - - - -ة
أل- -د‰ارك- -ي- -ة ،ب- -ري- -ج -يت
ن-ي-ي-لسسن ،أÿميسس ،صسورة
’بنتها ألتي رأت ألنور قبل
أي-ام ق-ل-ي-ل-ة ف-ق-ط ،وظهرت
ألرضسيعة ‘ حضسن وألدتها
باŸسستشسفى.
وأعربت أŸمثلة ألبالغة من
ألعمر  54عاما عن سسعادتها
ب-ق-دوم أ’ب-ن-ة ب-ع-د أن-ت-ظار
ط - - -وي - - -ل ،وق - - -الت إأن - - -ه ⁄
يحصسل أن أجتاحتها مشساعر قد يكون فيك كسسر ونقصس وترى أن
غامرة كما حصسل مؤوخرأ.
أحدهم يحÎمك أو ُيحب ِ
ك أو
ن
م
وأ‚بت ن-ي-ي-لسس-ن أب-ن-ت-ه-ا
يقّدرك وأنت تشسعر
زوج -ه -ا م -ات -ي -ي ديسس -ي وه -و
أنك ’ تسستحق ‘
م - - - -ن- - - -ت- - - -ج ت- - - -ل- - - -ف- - - -زي- - - -وÊ
أ◊قيقة فانظر
إأي-ط-ا‹ يصس-غ-ره-ا بسسنوأت ،إأذ
يبلغ عمره  39عاما.
كيف يج Èألله
ة
ي
ب
و
ر
و
أ
’
أ
و ⁄تشس -ر أل-ن-ج-م-ة
صسورتك ‘
إأ ¤ط- -ري- -ق- -ة أ◊م- -ل ،وم- -ا إأذأ
أع Úألناسس.
ك - -انت ق - -د ÷أات إأ ¤ت- -ق- -ن- -ي- -ة
أل-ت-ل-ق-ي-ح ألصس-ن-اع-ي ب-النظر إأ¤
تقدمها ‘ ألعمر.
وسس-ب-ق أن ت-زوجت ن-ي-ي-لسس-ن أربع
م-رأت وأ‚بت أرب-ع-ة أب-ن-اء ،ل-كن
’خÒة ⁄
ع Ó-ق -ت -ه -ا أل -زوج -ي-ة أ أ
ت -ث -م -ر م-ول-ودأ إأ’ ب-ع-د أث-ن-ي عشس-ر
عاما.

لل
ع
Èة

ربك وحده يعلم ما بك

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

شضغ
ل
ع
ق
لـك

^ أُÿلد Áكنه
حفر نفق بطول
 3٠٠ميل
خÓل ليلة
وأحدة فقط؟.

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

سستقبل
أŸ

^ ح-اج-ي-ت-ك-م ع-لى
أل -ل -ي ك-رأع-و ع-ود وب-ط-ن-ه
جلود ورأسسه ‘ جهنم
َ
َممدوْد؟

أألسضد
سسÎى خ Ó- -ف م- -ا
ت ترأه ‘ ألّدنيا يا
كن َ
أسس- - - -د! سسÎى طÓّ- - - -ب
ع-ل-م ي-ق-ذف-ون ‘ ألّنار،
وت-رى فّسس-اقً-ا ي-دخ-ل-ون
أ÷نّ -ة! إأ ّن-ه-ا أÿوأ”
وأل ّسسرأئر.

ح - - - -ل أل - - - -ع- - - -دد
ألسضابق

^ أÿفاشس Áكنه تناول
ل
 ١٠٠٠حشسرة ك ّ
سساعة؟.

^ ألهÓل
أل -ذي صس-ار
قمر

مادمت حيا ف Óتأامن على نفسسك ألفتنة
و’ تعيب أحدأ Ãعصسية
و’ تتعجب من ذنب فعله غÒك
و’ تسستك Ìطاعتك
ف -م -ا ت -دري Ãاذأ ي -خ -ت-م لك نسس-أال أل-ل-ه حسس-ن أÿا“ة.
وأترك أÿلق للخالق

أقتنعت
^ كل ما كÈتت -ي ل -ك -ل
أن أ◊ب ’ ي -أا ب م- - -ث - -ل
أل- - -ن- - -اسس ،أ◊ ي-قسس-م-ه-ا
أق أل -ت-ي
أ أ
’رز ن يشساء.
ألله Ÿ
اة أل-وأن جميلة سسÓماً سسÓماً جبال ألبÓد
^ ل-ل-ح-ي-رأها بوضسوح إأذأ فانت ألقÓعُ لنا و ألعماْد
’مل .وفيك عقدنا لوأء أ÷هاْد
سسوف ت ظارة أ أ
لبسست ن
ومنك زحفنا على ألغاصسبÚ
◊اضسر
أ

م -ن Áشس -ي أم -امك..
ي - -ا سس - -رط - -ان ’ ي- -رأك.
أل- - - - - -ذي- - - - - -ن ي- - - - - -رونك،
وي- -نشس- -غ- -ل -ون ب -ا◊ديث
ع- -نك ،ون -ق -د مشس -ي -تك:
ه- -م أل- -ذي- -ن ك -ان -وأ ـ وم -ا
زألوأ ـ يركضسون ورأءك.

حّبـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ل وأْد
قهرنا أ أ
’عادي ‘ ك ّ
م طائرأ ُ
ت ألعوأْد
فلم ُت ْ
جده ْ
و ’ أل ّ
طن ُ
م ‘ ألبوأْد
ك ُينجيه ُ
م خاسسئÚ
فباءوأ بأاشسÓئه ْ

ألعذرأء
ي - - - - - -اع- - - - - -ذرأء سسÎى ‘
ح - - - -ي- - - -اتك ُم- - - -خ- - - -لصسÚ
وع -اب -ث ،Úوم -ن ي -ري-دك
’ج- - -لك وم- - -ن ي - -ري - -دك
أ
ل-ي-ت-ك-ئ ع-ل-يك؛ ’ تصسدق
م - -عسس - -ول أل- -كÓ- -م َدع
أŸوأقِ- - -ف ُت - -م - -ي - -ز لك
أÿبيثُ مِن ألطّيب.

أŸيزأن

لّ-ن ي-ك-ون ع-م-رك ك-ل-ه رب-يعًا
ي-ام-ي-زأن  ..سس-ت-ت-ن-اوب ع-ليك
’رب- -ع- -ة ت- -ل -ف -حك
أل- -فصس- -ول أ أ
ح- -رأرة أÿي- -ب- -ات ت -ت -ج -م -د ‘
صس -ق -ي -ع أل-وح-دة ت-تسس-اق-ط
أح Ó- -مك أل- -ي- -ابسس- -ة ل- -ك- -ن
حياتك سستزهر ›ددأ.

ألعقرب
ثÓ- -ث- -ة أم -ور ’ تضس ّ-ي -ع ب -ه -ا وق -تك
’نه
ياعقرب ألتح ّسسر على ما فاتك أ
ل-ن ي-ع-ود ،وم-ق-ارن-ة ن-فسسك ب-غÒك
’ن -ه ل -ن ي-ف-ي-د ،وﬁاول-ة إأرضس-اء
أ
’نه لن يكون.
كل ألناسس أ

ألقوسس

أخ Èقلبك ألهادىء ياقوسس أن يوماً ما ‘
م - -ك - -ان م - -ا سس - -ي- -أات- -ي أل- -ف- -رح إأ ¤ق- -ل- -بك
وسس -ي -ح -تضس -نك ك -ثًÒأ ،أخ Èح -زنك أن-ه
ضسيف سسيمضسي.

،و
’سس- -ات -ذة م -ن ط Ó-ب -ه ف -ه -و ك -ل -م -ا ط -لب م -ن -ه ك -ت -اب -ة م -وضس -وع
@ ضس- -اق أح- -د أ أ
 ،وأ◊اضسر نيا هنا
ح
ولنا ألد
ل !!!! وهكذأ إأ¤
÷َم ْ
إأنشساء....كتبه غ Òأنه يبدأ ‘ منتصسفه بالتحدث عن أ َ
وطنًا يصسل ذأكرة
’خرة
ل
آ
ل
.
.
.
ة
ي
ا
ه
ن
ل
أ
أ
أ÷دي
.و
أرضسنا
للنسسيان أو ن بÚ
 ..جوأ من
’ل-كÎون-ي-ة ك-تب م-ثÓً-
ف -ع -ن -دم -ا ط -لب م -ن -ه ك-ت-اب-ة م-وضس-وع ع-ن ألصس-ن-اع-ات أ إ
و
بحرنا
أيها أŸاtر لعابرة
هون عليّك .يا جديدُ .كل أ◊ياة مُغادرة..
’لكÎونية مزدهرة ‘ بلدنا جدًأ على عكسس ألبدو ألذين ’ يعملون
(ألصسناعات أ إ
فاخر رنا من
أ
ك- -ل أŸآاسس- -ي ع- -اب -رة ..ي -اصس -اح ُدن -ي -ان -ا ط -ري -ق
ألكلمات صسرفوأ
ب-الصس-ن-اع-ة إأ’ أن-ه-م Áل-ك-ون ج-م-ا’ًوأ÷م-ل ح-ي-وأن صس-ب-ور ج-دًأ يسس-ت-ط-يع –مل
من ب قمحنا
ن
ُ
ن أن ت
ن
’خرة.
وألعيشس عيشس أ آ
شسئتم
ألعطشس وهو …..)..وهكذأ كل مرة .وذأت مرة طلب منه كتابة موضسوع عن
ِم ملحنا
آأ
ا
م
ن
ن
ي
ِ
أ
م
ً
تقيموأ
أ بيننا
ألطبيعة فكتب :ألطبيعة جميلة جدأ بزهورها وأعشسابها أÿضسرأء ألتي
 ..جرحنا
و
و
م
ي
ألدلو
ي-أاك-ل م-ن-ه-ا أ◊ي-وأن-ات وم-ن ت-لك أ◊ي-وأن-ات أ÷م-ل وأ÷م-ل حيوأن
ِ ..من شسيء،
ولكن ’ تق صسرفوأ
ً
صسبور جدأ يسستطيع –مل ألعطشس  ،)..شسكا ألتلميذ أسستاذه
ل
ن تن
شسئتم
’و ‘ ¤حياتك يادلو ،فتأاكد
عندما تعطي ألصسÓة أŸكانة أ أ
من كخرجوأ
آأن أ أ أينما
إأ ¤أŸدير (لكÌة ما كان يوبخه) فكتب ‘ ألشسكوى إأ¤
’مور ألباقية تأاخذ أماكنها ألصسحيحة تلقائياً.
كل أ أ
تو
أ
ة
ا
و
تو بينن
لذأكر
حضس- - -رة أŸدي- - -ر أÎÙم :إأ Êق- - -د صسÈت ع - -ل - -ى
ردأت أ
ولتمو ’ “و
ف
من م
لكن
ِ نا ما
أسس- -ت -اذي صس Èأ÷م -ال وأ÷م -ل ح -ي -وأن
أ◊وت
و فلنا ‘ أرضس سي هنا
صس- -ب- -ور ج -دًأ يسس -ت -ط -ي -ع –م -ل
ض
ألعطشس وهو…).
أŸؤو ⁄حقًا ياحوت عندما تكتشسف أنك كنت ترسسم أحÓمك لشسخصس أعمى،
عمل ولنا أŸا ◊ياة
أ
ن
وتصسف مشساعرك لشسخصس أصسم ،وتكتب معاناتك لشسخصس ’ يجيد ألقرأءة.
ولنا صسوت ل ولنا
Ùمد درويشس شساعر ألقضسية ألعادلة شساعر
و
أ
’
أ
’سسÓمية
’مة ألعربية أ إ
قضسية شسرف أ أ

أبتسضم

áMGÎ°SG

األربعاء  ١٢سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٢محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

ﬂرج
سسينمائي
جزائري

عكسض
صسادر «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

سسئم

طليق

فك
للتمني

مربي

جوهر

’هل
من ا أ
عكسض جن
«م»

٢
اخفق

مدينة
ايطاليا
خاصستي

عملة
اسسيوية

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

` 5

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

ي ك و

ن

ل

ا

د

ا

م

ل

ؤو

ر

ة صض ا

ا

عموديا:

ي

و

م

و

ط ر

ل

ي

ر

ا

ل

ق

ي ت ت

ع

ف د

ق

ت

ل ق

ا

ف ت

ت ت سض ي
ا ع ت ل

ا

ح

ر

ع

ل

ا

ة

ق

ا

ا

أاي هي الشسركة التي تقدم
خدمة هو ‡ايل للÈيد
’لكÎوÊ
ا إ
أاهو
ز ـ غوغل
ب ـ ياهو
ج ـ مايكروسسوفت

ن هـ ج ي
ج م ة ف ي
ة

ل ي ل
ن

ة

ا

الكلمـــــــات:

التعي ،ÚالÎجمة ،ا’عتبار ،الÎقية ،اŸنشسورة،
اŸواكبة ،اŸواصسلة ،الفهم ،الطÓب ،التدريب،
البÓد ،الفروح ،اŸنهجية ،الصسحيحة ،الطباعة،
اÿرطوم ،التنسسيق ،ا’تفاق ،التعاقد ،مصساف،
يكون،،

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

` 10

خ

اخت Èمعلوماتك

 )١زبيب واŸلك يوار حصسة رÁسض،
ن.ن.ن ،رسس -ل ،ب -ه ،مسس -اح ،رف-ي-ق،
ام -ن -ة ،م -ل-ل ،م-ن-وال ،اسس-ر ،Ë ،ع-م،
سس - -ري - -ر ،اه ،ل - -ب- -د ،خ- -ل ،ج- -ي‹Ó- -
خÓصض ،أاحمد بناÊ

ا

٢

٣

٤

٥

6

 ∞≤ãJ h π°ùJالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـ ªـàـ≤ـ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

ا صض م

ح ل ب

٣

’ع -وج ،ب -ون -ة ،سس -م ،ي -ا،
 )١زي- -نب ا أ
ن -اي ،ق -م -ر ،ال -ح ،ب -ر ،م -ي -ل ،م -اه-ر،
ال -فسس -ي -ح -ة ،دل ،وصض ،ار ،سس -ل -يب،
حياة ،نخ ،Èلر ،الديانة ،ميÓنو،
انŸ ،سض ،ماي ،لصسي ،كسسر ،اŸدح،
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ٢٠ + ٦٠ + ٣٠ + ٦٢ + ١٠٨ + ٥٨
٤٢٢ = ٤٠ + ١٠ + ٣٤
الحل  /تسسل وتثقف

ج/

ال-دول-ة ال-ت-ي ت-ف-رضض غ-رام-ة
ع - -ل - -يك إان وج - -دت سس- -ي- -ارتك
متسسخة (قيمة  ١٠٠دو’ر) هي
روسسيا.

` 11

ن

ح

ا

ل ط ب

ا

ع

عميد الفنون الدرامية
واÿششبية

١

فن سسابع

`7

ب

ة

للنصسب

حرف
مكرر

` 8

ا

ل م و ا صض ل
ا ل ط ل ا ل ب
ل ت د ر ي ب ل

و

سسقي

٥

9

ة

ب ك

ا

وسسيم

ارتدي

`

م

ل

ا

ل ف هـ م

ا

ل

ل ت ر

راية

`` 6

ن شض و

ر

ة

ف

ل

فؤواد «م»

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ا

وجع

بواسسطته

1

سشكينة ميكو
المنتج
سشلوكيات
طيب أاردوغان

الكلمات السشهمية
كلمة السشر
دردششة الحروف
لعبة الحروف

ل م

مسسالك «م»

عاصسمة
لبنان

الكلمــات السسريــة

ا

درج
يضسم
مداد

نام

سس -ر ب -اŒاه ا أ
’سس -ه-م
م -ب -ت-دئ-ا ب-ا◊رف ج-ي-م
(ج) ح - - -ت - - -ى تصس- - -ل إا¤
ا◊رف ت -اء (ت) ل -ت-ج-د
الكلمة اŸفقودة.

ا

مدينة
سسورية

شسهر قمري

وجهة
نظر
يصسرح «م»

١

رقــــــــــم

للجزم
صسّور
مسسرف

يرشسد

’شس-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسض ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
’شس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
لفيلم جزائري نال ا÷ائزة
الوهر الذهبي

١٠١٧

زهر

Áرن «م»

منزل

١٧٧٤٣

٦

ثلثا رعب
لÓسستفهام
كثÒ

سسامر «م»

العدد

اغنية
للفنان رابح
درياسسة

‡ثل
فرنسسي

٤

لعبــــة الحـــروف

م

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي-ة ٤٢٤
ن- -ق- -ط- -ة ،وأا’ “ر ‘ رق- -م
واحد إا’ مرة واحدة.

كلمة
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‘ زيارة عمل وتفتيشش إ ¤إلناحية إلعسسكرية إلثالثة ببشسار ،إلفريق ڤايد صسالح:

حب ا÷زائر والدفاع عنها أارقى أانواع التنافسس وأانبلها على اإ’طÓق
@التمريـن التكتيكي””إاكتسساح  ”” 2018تأاكيد جيشسنا بأانـ ـه اÿلف الو‘ لعهدأاسسÓفـه
@ا÷ ـدارة وا’سستحقاق همـ ـا منارة الطريق لتثبيت نهج التداول علـى الوظائف واŸناصسب
@اسستعداد وجاهزية عالية Ÿواجهة التحديات ا◊اضسرة واŸسستقبلية ◊ماية ا÷زائر
h.¥

ق -ام إل -ف -ري-ق أإح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر إل-دف-اع
إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش إلوطني إلشسعبي ،خÓل
إلفÎة إŸمتدة من  ١٠إ ١٣ ¤سسبتم ،٢٠١٨ Èبزيارة عمل
وتفتيشش إ ¤إلناحية إلعسسكرية إلثالثة ببشسار.
الزيارة ا ُسستهلت ‘ يومها األول من القطاع العملياتي ا÷نوبي
ب-ت-ن-دوف ،ح-يث وب-ع-د م-راسس-م السس-ت-ق-ب-ال ،ورف-ق-ة ال-ل-واء سس-عيد
شسنقريحة ،قائد الناحية العسسكرية الثالثة ،أاشسرف الفريق على
مراسسم تسسمية مقر ثكنة من ثكنات الدفاع ا÷وي عن اإلقليم،
باسسم الشسهيد السسعيد عماري ،وهذا بحضسور أافراد من عائلة
الشسهيد التي ” تكرÁها باŸناسسبة.
بعدها التقى الفريق بقيادة وأاركان وإاطارات الناحية ،أاين
أالقى ،باŸناسسبة ،كلمة توجيهية تابعها أافراد جميع الوحدات عن
طريق تقنية التحاضسر اŸرئي عن بعد ،أاشسار فيها إا ¤ا◊رصص
لطلع اŸيدا Êعلى أاحوال وحدات الناحية
الشسديد الذي يوليه ل إ
العسسكرية الثالثة ،بكافة مسستوياتها ومهامها ،اŸنتشسرة ‘ هذه
اŸنطقة ا◊يوية من ترابنا الوطني ،ومعاينة الظروف العملية
وا◊ياتية ألفرادها ،وتفحصص مدى أاداء هذه الوحدات القتالية
للدور اÙوري اŸنتظر منها وفقا للمهام اıولة لها:

الفرد اŸنضسبط يحرصس دوما على أان يكون سسلوكه منضسبطا
«تتمثل أاهم Œليات العمل اŸنضسبط ‘ السسهر على تطبيق
توجيهات القيادة العليا ‘ جميع اÛالت التطويريةÃ ،ا ‘
ذلك اÛال اإلعدادي والتحضسÒي والتعليمي والتكويني ،و‘
ا◊رصص على أان يكون هذا العمل اŸؤودى عمل Îﬁفا بأا”
معنى الكلمة ،ول شسك أان أارقى بل وأانبل سسمة من سسمات العمل
الحÎا‘ الناجح ،هي سسمة النضسباط ‘ العمل والحÎاف ‘
التفكÃ ،Òعنى أان الفرد اŸنضسبط يحرصص دوما على أان يكون
سس-ل-وك-ه م-نضس-ب-ط-ا ،وع-ل-ى أان ي-ك-ون ت-ف-كÒه سس-وي-ا ب-ل وم-ن-ط-قيا،
فالحÎاف هو مظهر بارز من مظاهر “سسك الفرد بسسلمة
النية ،وصسفاء القصسد ،ونبل األهداف وسسموها ،فالحÎاف الذي
ي-ت-واف-ق م-ع خصس-وصس-ي-ات-ن-ا ال-ذات-ي-ة وق-ي-م-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة التي ورثها
ا÷يشص الوطني الشسعبي عن أاسسلفه اŸيام ‘ Úجيشص التحرير
الوطني ،هو ذلك التنافسص الشسريف ب Úاألفراد على من يسستطيع
أان يخدم وطنه أاك Ìمن غÒه ،وعلى من يسستطيع أان يÎك بصسمته
البيضساء الناصسعة على سسجل مسساره اŸهني.
فالتنافسص على حب ا÷زائر والدفاع عنها هو من أارقى أانواع
التنافسص وأانبلها على اإلطلق ،ألنه يسسمو بصساحبه إا ¤مراتب
رفيعة تخلد مسساره اŸهني ،وتسسمو به إا ¤منازل عالية اŸقام،
تتوافق بشسدة مع قيم جيشسنا ومبادئه العريقة ،وتنسسجم بالتأاكيد
م- -ع ال- -ف -ط -رة اإلنسس -ان -ي -ة السس -وي -ة ،وذل -ك -م ه -و صس -لب وﬁت -وى
الحÎافية التي ننشسدها ‘ ا÷يشص الوطني الشسعبي ،سسليل جيشص
التحرير الوطني ،وأانتم تعلمون جيدا مدى ا÷هد الذي بذلته
شسخصسيا ‘ هذا الشسأان رفقة كافة اÒÿين ‘ قواتنا اŸسسلحة
من أاجل ترسسيخ مضسام Úمثل هذه القيم النبيلة ،هذه القيم التي
ل ن -ب-ال-غ إاط-لق-ا ،إاذا ق-ل-ن-ا أان-ه-ا الضس-م-ان-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي ت-ك-ف-ل
الرتقاء بالحÎافية لدينا إا ¤مرتبتها السسامية اŸرغوبة.
ف -ذل -ك -م ه -و ا÷يشص اÎÙف ال -ذي ن -ري -د ب -ن -اءه ‘ ،ظ -ل
ت -وج -ي -ه -ات ودع -م رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،ولقد بلغنا من أاجل ذلك ،بفضسل
الله تعا ¤وقوته ،أاشسواطا كبÒة ،وقطعنا خطوات مديدة على
هذا الدرب القو ËواÙمود””.

الو’ء للوطن وحده والتشسبع بقيم نوفمÈ
هما خارطة الطريق
الفريق ،وبخصسوصص التغيÒات التي مسست بعضص الوظائف
واŸناصسب القيادية العليا ‘ ا÷يشص الوطني الشسعبي ،أاكد مرة
أاخرى أان مقياسص ا÷دارة ومعيار السستحقاق هما منارة الطريق
األصسوب الذي نسسلكه نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف
واŸناصسب ،وجعله تقليدا عسسكريا راسسخا وسسنة حميدة ،تتيح
ف -رصس -ة –ف -ي -ز ال -ق -درات ال -بشس -ري -ة ،وت -ث -م ÚخÈات -ه-ا ال-غ-ن-ي-ة
واÎŸاكمة وتشسجيعها على مواصسلة بذل اŸزيد من ا÷هد على
درب خدمة جيشسنا الوطني الشسعبي:
«إان ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي رسس-ال-ة م-ق-دسس-ة اÿل-ف-ي-ات
واألبعاد ،سسامية األهداف ،ونبيلة اŸرامي واŸقاصسد ،رسسالة
ﬁم -ل -ة ب -ق -ي -م ن -وف -م Èاألغ -ر ،وم -تشس-ب-ع-ة Ãب-ادئ رج-ال-ه ال-غ-ر
اŸيام ،Úالذين عاهدوا فأاوفوا بالعهد ،وأاخلصسوا ولءهم للوطن،
فجازاهم الله خ Òا÷زاء ،فوفوا فأاوفوا من رسسالة يتع Úأان
يدرك كل فرد من أافراد ا÷يشص الوطني الشسعبي ،بأان حـمـلـها
أامانة عظيمة ،وأان أاداءها مسسؤوولية كÈى ،وأانه يتع Úعلى من
ي -تشس-رف ب-واجب خ-دم-ت-ه-ا ،أان ي-ؤوم-ن ب-ف-ك-رت-ه-ا ،ب-ل ،وأاف-ك-اره-ا
ال-وط-ن-ي-ة السس-ام-ي-ة وال-ن-ب-ي-ل-ة ،وأان ي-جسس-د ذلك ب-ال-ع-م-ل اŸي-داÊ
اŸثمر واŸنتج ،وأان يعت Èنفسسه خادما للوطن ،وللوطن فقط،

وملتزمـا بأان يسستوفيها حقها من اإلحاطة والشسمول ،وتلكم هي
خريطة الطريق التي تعمل القيادة العليا للجيشص الوطني الشسعبي
ج- -اه- -دة م- -ن أاج- -ل ت- -وضس- -ي- -ح م -ع -اŸه -ا ،وأان –دد م -ع -ايÒه -ا
اŸوضسوعية والصسائبة ،اŸتمثلة أاسساسسا ‘ أان Œعل سسنة التداول
ع -ل -ى ال -وظ -ائ-ف واŸن-اصسب Ãخ-ت-ل-ف مسس-ت-وي-ات-ه-ا ،م-ن سس-ن-ن-ه-ا
ا◊ميدة بل واŸطلوبة ،وأان Œعل منها تقليدا طبيعيا وثقافة
سس -ائ -دة ب -ل وضس -روري -ة ،ي -ن -ب -عث م -ن خ -لل -ه -ا ن-فسص ج-دي-د بÚ
الصسفوف ،وانـدفاعـة متجددة يعظم عÈها طموح األفراد ،ويكÈ
أاملهم ‘ جعل العمل اıلصص لله والوطن ،هو اŸعيار الوحيد
لبلوغ مسسؤووليات أاسسمى””.
أافراد وحدات الناحية أاكدوا من جهتهم من خلل تدخلتهم
على جاهزيتهم واسستعدادهم الدائم ◊ماية الوطن من كافة
أاشسكال التهديدات واıاطر.

‘ اليوم الثا Êمن زيارته :اختبار ا÷اهزية القتالية
لوحدات القطاع وتطوير اŸعارف
‘ اليوم الثا Êمن زيارته إا ¤الناحية العسسكرية الثالثة ،أاشسرف
الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسص أاركان
ا÷يشص الوطني الشسعبي ،على انطلق ›ريات تنفيذ التمرين
البيا ÊاŸركب بالذخÒة ا◊ية ””اكتسساح .”” 20١8اسستمع الفريق
إا ¤عرضص قائد الناحية العسسكرية الثالثة اللواء سسعيد شسنقريحة
الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه ،فضسل عن
عرضص قائد القطاع العملياتي ا÷نوبي بتندوف وعروضص ﬂتلف
السسلسسل القيادية.
ي -ن -ف -ذ ه -ذا ال -ت -م -ري -ن ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ب-ال-ذخÒة ا◊ي-ة Ãوضس-وع
””›موعة القوات األو ‘ ¤الهجوم من التماسص اŸباشسر مع
العدو”” الذي شساركت فيه الوحدات العضسوية والوحدات الفرعية
التابعة للقطاع العملياتي ا÷نوبي بتندوف ،والذي يهدف إا¤
اختبار ا÷اهزية القتالية لوحدات القطاع ،فضسل عن تدريب
القادة واألركانات على قيادة العمليات ،وتطوير معارفهم ‘
التخطيط والتحضس Òوالتنظيم والتنفيذ ووضسعهم ‘ جو اŸعركة
ا◊قيقية.

والعتماد عليها ،بعد الله سسبحانه وتعا ‘ ،¤مواصسلة طريق
اإلصسرار على النجاح مهما كانت الظروف واألحوال””.
الفريق حث ا÷ميع على أان يظلوا دوما على اسستعداد تام
وجاهزية عالية Ÿواجهة كافة التحديات ا◊اضسرة واŸسستقبلية،
حماية للجزائر وذودا عن سسيادتها وأامنها واسستقرارها:
«فكل هذه األعمال الناجحة هي ثمرة بل ثمرات مسستحقة
÷هود مضسنية ‘ اŸيدان وتضسحيات جسسام تؤوكد بصسورة جازمة
على ما يزخر به ا÷يشص الوطني الشسعبي من طاقات ،وعلى
صسوابية تسسخ Òهذه الطاقات اŸتوفرة تسسخÒا لئقا ينبع أاسساسسا
من حسسن مسسايرة ما نرنو إاليه من أاهداف مشسروعة وطموحة،
نريدها دوما بأان تكون متكيفة تكيفا كامل مع مرتكزات هويتنا

ال-وط-ن-ي-ة ذات اÿصس-وصس-ي-ة ال-ذات-ي-ة اŸت-ف-ردة م-ن ح-يث ال-تاريخ
وا÷غرافيا ومن حيث القيم الوطنية األصسيلة والعريقة واŸبادئ
ال -ث -اب-ت-ة ،ال-ت-ي ت-ب-ق-ى بصس-ف-ة مسس-ت-م-رة Œد أام-ام-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
التحديات ا◊اضسرة واŸسستقبلية التي تتطلب من أاجل مواجهتها
ق -وة –م-ي-ه-ا وسس-ن-دا يسس-ن-ده-ا ،وت-ل-ك-م م-ه-م-ة ق-وات-ن-ا اŸسس-ل-ح-ة
ورسسالتها اŸهنية األبدية””.
ك -م -ا ق -ام ال -ف -ري -ق ب-ت-ف-ت-يشص ال-وح-دات وال-وح-دات ال-ف-رع-ي-ة
اŸشساركة ‘ هذا التمرين التكتيكي ””إاكتسساح .””20١8إاثر ذلك،
اسستمع الفريق إا ¤تدخلت وانشسغالت إاطارات وأافراد القطاع،
الذين جددوا التأاكيد على أانهم سسيكونون دوما اÿلف الو‘ لعهد
األسسلف اŸيام.Ú

التحكم ‘ اسستعمال منظومات اأ’سسلحة
والتجهيزات نتائج جد مرضسية
وÃي-دان ال-رم-ي ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ،ت-اب-ع ال-ف-ري-ق عن كثب
األعمال القتالية التي قامت بها الوحدات اŸقحمة من القوات
الÈية ،وا÷وية ،والدفاع ا÷وي عن اإلقليم ،وهي األعمال التي
اتسس -مت ف -ع -ل ب-احÎاف-ي-ة ع-ال-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع اŸراح-ل وÃسس-ت-وى
تكتيكي وعملياتي جد مرضسي يعكسص جدية ا÷انب التخطيطي
لطارات ‘ ›ال تركيب
والتنظيمي ،كما يعكسص الكفاءة العالية ل إ
وإادارة ﬂتلف األعمال القتالية ،ومهارة وقدرة األفراد على
التحكم ‘ اسستعمال ﬂتلف منظومات األسسلحة والتجهيزات
اŸوضس -وع -ة ‘ اÿدم -ة ،وه -و م -ا أاسس -ه -م ‘ –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ج-د
مرضسية ‘ دقة الرمايات.
‘ نهاية التمرين ،التقى الفريق بأافراد الوحدات اŸشساركة
شساكرا لهم ا÷هود الكÈى التي يبذلونها طوال السسنة ،وخصسوصسا
خلل –ضس Òوتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام:
«إان األهداف التي نتوخى دوما بلوغها من خلل إاجراء مثل
هذه التمارين التكتيكية الختبارية ،هي ذات أاهمية كÈى بالنسسبة
ل-ل-مسس-ار ال-ت-ط-وي-ري ل-ق-وات-ن-ا اŸسس-ل-حة ،باعتبارها تسسلط الضسوء
بطريقة سسليمة وصسحيحة بل وميدانية على مدى التجاوب ما بÚ
ا÷انب النظري اŸتمثل ‘ برامج التحضس Òالقتا‹ وما يكملها
‘ الشسق اŸيدا Êوالتطبيقي اŸتمثل ‘ اإلجراء السسنوي Ÿثل
هذه التمارين اŸيدانية ،التي نعتÈها مسسلكا ناجحا من مسسالك
العمل التطويري لقوام اŸعركة للجيشص الوطني الشسعبي ،والنجاح
ل يكون كذلك إال إاذا كان ‚احا ملموسسا تسسنده النتائج اÙققة
على أاك Ìمن صسعيد.

إشسهار

ا’عتماد على رؤوية واضسحة اŸعا ⁄أانتجت
إاسسÎاتيجية ذكية الطرح واأ’بعاد
فالنهج التطويري اŸتصساعد هو اŸقصسد األسساسسي الذي
أاولته القيادة العليا للجيشص الوطني الشسعبي ‘ السسنوات القليلة
اŸاضسية عناية كÈى ،وقد أاثمرت هذه العناية ثمارها اŸرغوبة،
بفضسل ما حظي به جيشسنا من توجيهات رشسيدة ودعم كبÒ
ومسس -ت -م -ر م-ن ل-دن رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى ل-ل-ق-وات
اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،ثمار سسمحت وسستسسمح ،بحول
ال -ل -ه ت -ع -ا ¤وق -وت -ه ،ب-إاب-راز صس-دق ا÷ه-ود وم-ث-اب-رت-ه-ا ‘ ك-اف-ة
›الت اŸهنة العسسكرية ،جهود اسستطاعت قواتنا اŸسسلحة،
و‘ ظ -رف وج -ي -ز نسس -ب -ي -ا ،اأن –ق -ق ب-فضس-ل-ه-ا إا‚ازات ع-دي-دة
ومعتÈة بكل اŸقاييسص ،إا‚ازات –ققت ‘ ظل العتماد على
رؤوية واضسحة اŸعا ⁄أانتجت إاسسÎاتيجية ذكية الطرح واألبعاد،
قوامها وضسع الثقة بصسفة كاملة ومطلقة ‘ القدرات الذاتية
إلشسعب ٢٠١٨/٠٩/١٢
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