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تسصربات عـــــلى مسصتـــوى
لحياء ألقدÁة
ألبنايات وأ أ
وشصــــلل ‘ حركـــــة أŸـــرور
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ألصصحرأء ألغربية

تصصوير :عباسش تيليوة

ُوصصف خطابه بعاصصفة تغريدأت أسصتمرت  ٤0دقيقة

تـ ـ ـ ـرامب يشش ـ ـ ـن هجومـ ـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـى اإي ـ ـران
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوريا و«األوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك» ويته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
األ· اŸتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة بالفشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
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أورأق ثقافية

رواية «هجـرة حـارسس ا◊ظÒة»
لنجـــــــم ألديــــــن سصيـــــدي عثمــان-

نواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل التأالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
و›اني ـ ـ ـ ـ ـ ـة السش ـ ـ ـرد
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أنصصار شش .بلوزدأد يÎقبون جديد قضصية «أودو» وخصصم ألنقاط

الرابطـ ـ ـة الوطنية
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Ãـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواجهتÚ
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لقاء كوهلـ ـر-هاي ـ ـل
‘ نيويورك م ـ ـن أاجـ ـل
اسشتئناف اŸفاوضشات
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إأثر عمليات بحث و“شصيط
ببجايـــــــة وسصكيكــــدة

ا÷ي ـ ـشس يدمر ﬂبأايـ ـ ـن
لإلرهابي Úوحجـز 150
كلـ ـ ـ ـغ مـ ـ ـ ـن اıـ ـ ـدرات
صصـــ٤3ـــ0ــ٢

ألهيئة ألوطنية ◊ماية
وترقية ألطفولة:

 530إاخط ـ ـ ـار عـن حالت
اŸسشاسس بحق ـ ـ ـوق الطفـ ـل
من ـ ـ ـذ أافري ـ ـ ـ ـ ـل الفـ ـ ـ ـ ـارط
صصـــ٤3ـــ0ــ٢

الدالية تشسرف على الّلقاء
الؤطني Ÿديريات الّنشساط
اإ’جتماعي والتّضسامن

ا’ربعاء  ٢٦سسبتم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ١٦محرم  ١٤٤٠هـ
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احتفالية بذكرى اŸصسا◊ة
تشس-رف وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وطني
لسس- - -رة وقضس- - -اي- - -ا اŸرأاة غ- - -ن - -ي - -ة
وا أ
ال-دال-ي-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى افتتاح اللقاء
Óدارة اŸرك - - -زي - - -ة
ال- - - -وط- - - -ن - - -ي ل  - - -إ
لج -ت -م-اع-ي
وم -دي -ري -ات ال -نشس -اط ا إ
وال- -تضس -ام -ن ب -ال -ولي -ات واŸدي -ري -ن
اŸنتدب Úبالوليات اŸنتدبة ،وذلك
على السساعة التاسسعة صسباحا باŸركز
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ت- -ك- -وي -ن اŸسس -ت -خ -دمÚ
اŸتخصسصس Úببئر خادم.

زرواطي ‘ وهران

ت -ق -وم وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة والّ-ط-اق-ات
اŸتجّددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د إا ¤ولي -ة
وه - - -ران ،وذلك ي- - -وم اÿم- - -يسش 27
سسبتم Èا÷اري.

ندوة صسحفية لقيادة اأ’من والدرك
الؤطني Úوا◊ماية اŸدنية
Óم -ن
ت- -ن- -ظ- -م اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام ل  -أ
الوطني بالتنسسيق مع قيادة الدرك
ال-وط-ن-ي واŸدي-ري-ة ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اية
اŸدنية ،اليوم ،ندوة مشسÎكة على
لعÓمي للحماية
مسستوى الفضساء ا إ
اŸدنية Ãحاذاة اŸسستشسفى اŸركزي
ل-ل-ج-يشش ع Úال-ن-ع-جة ،يتم التطرق
فيها إا ¤ا◊صسيلة التقييمية Ÿوسسم
الصس-ط-ي-اف ،ح-يث ي-ك-ون النطÓق
م- -ن م- -ق- -ر أام- -ن ولي- -ة ا÷زائ- -ر م -ن
سساحة موريتانيا ابتداء من السساعة
الـ  08:00صسباحا.

عيسسى يفتتح اŸؤسسم
الثّقا‘ للمركز اإ’سسÓمي

لتصس-ال ج-م-ال
–ت رع-اي-ة وزي-ر ا إ
كعوان ووا‹ ولية ع Úالدفلى عزيز
بن يوسسف ،وÃناسسبة الذكرى الثالثة
عشس-رة لÓ-سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى م-يثاق الّسسلم
لذاع-ة
واŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ،ت-نّ-ظ-م ا إ
لم Òعبد
ا÷زائ-ري-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ا أ
القادر بولية ع Úالدفلى هذا السسبت
 2٩سسبتم 2018 Èابتداًء من السساعة
ال-ت-اسس-ع-ة صسباحا ( )0٩ : 00اح-ت-فائية
خاصسة بهذه اŸناسسبة.
ت -تضس ّ-م -ن ه -ذه الح -ت -ف-ائ-ي-ة ن-دوة
حول موضسوع« :من ال ّسسلم واŸصسا◊ة
إا ¤ال- -وث- -ب- -ة الّ- -ت -ن -م -وي -ة الّشس -ام -ل -ة»،
يشسارك فيها أاسساتذة وباحثون.

ندوة إاعÓمية حؤل
ا÷بهة الشّسعبية
ت -نّ-ظ-م ف-اط-م-ة ال-زه-راء ب-وصس-ب-ع
لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة للمنظمة الوطنية
ا أ
لÎق -ي -ة ث -ق -اف -ة السس-ل-م واŸصس-ا◊ة
ال-ي-وم ن-دوة إاعÓ-م-ي-ة ح-ول ت-ق-وية
ا÷ب -ه -ة الشس -ع -ب-ي-ة ال-ت-ي دع-ا إال-ي-ه-ا
رئ - -يسش ا÷م - -ه - -وري- -ة ‘ ذك- -رى 20
ظم الندوة اŸقررة بيومية
أاوت .تن ّ
«اÛاهد» بدءًا من السساعة العاشسرة
صس-ب-اح-ا اح-ت-ف-ال ب-ذك-رى اŸصس-ا◊ة
الوطنية واليوم العاŸي للسسلم.

ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êي-وم 2٩
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف-ق-د ا ¤ولي-ة
اŸدي - -ة ح - -يث يشس - -رف ع - -ل - -ى إاح - -ي - -اء ال- -ذك- -رى 58
لسستشسهاد البطل احمد حاج حمدي اŸدعو أارسسÓن.

سسف Òفلسسط Úينشسط ندوة صسحفية
ي -نّشس -ط سس -ف Òدول-ة ف-لسس-ط Úب-ا÷زائ-ر ل-ؤوي ع-يسس-ى،
ل· اŸتحدة
اليوم ،ندوة صسحفية بعنوان «فلسسط ‘ Úا أ
وأاخ -ر ت -ط -ورات ال -قضس -ي -ة ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة» ،وذلك ع-ل-ى
السس -اع -ة ا◊ادي -ة عشس -رة صس-ب-اح-ا Ãق-ر السس-ف-ارة ب-دا‹
إابراهيم.

يؤم –سسيسسي حؤل التÈع
باأ’عضساء البشسرية واأ’نسسجة
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

سساحلي ينشسط الّندوة
الؤطنية للحزب

زيتؤ Êيشسرف على إاحياء ذكرى
اسستشسهاد البطل أاحمد حاج حمدي

ت -ع-ل-م وزارة ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ،Úع-ن “دي-د فÎة ال-تسس-ج-يÓ-ت ب-ك-اف-ة م-ؤوسسسس-ات
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي إا ¤غ-اي-ة  30سس-ب-ت-م Èا÷اري ،وي-أات-ي ه-ذا
للتحاق Ãؤوسسسسات ومراكز التكوين
لجراء بهدف “ك Úجميع الشسباب وطالبي التكوين من ا إ
ا إ
و“كينهم من إا“ام إاجراءات التسسجيل.
وÁنح القطاع فرصسة لكل الطلبة الذين  ⁄يحالفهم ا◊ظ ‘ إامتحانات شسهادتي البكالوريا
Óسس-ت-ف-ادة م-ن ت-ك-وي-ن Ãراك-ز ال-ت-ك-وي-ن واŸع-اه-د الوطنية اŸتخصسصسة ‘
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط ل -إ
لندماج ‘ عا⁄
لكتسساب مهارات مهنية ،وا◊صسول على شسهادة تسسمح لهم با إ
التكوين اŸهني إ
الشسغل ،وتتيح لهم الفرصسة للحصسول على تأاهيل مهني وتسسهل لهم عملية اŸسساهمة ‘ التنمية
لقتصسادية لبÓدنا.
لجتماعية وا إ
ا إ

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

يشسرف وزير السسياحة والصسناعة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د القادر بن مسسعود،
ي- -وم اÿم -يسش  27سس-ب-تم Èا÷اري
ع -ل -ى م -راسس -م إاح -ي -اء ال -ي-وم ال-ع-اŸي
ل -لسس -ي -اح -ة –ت شس -ع -ار «السس -ي -اح -ة
وال- -ت- -ح- -ول ال- -رق- -م -ي» ،وذلك ع -ل -ى
السس -اع -ة ال -ت -اسس -ع-ة صس-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
ا÷زائر.

لوقاف
يشسرف وزير الشسؤوون الدينية وا أ
ﬁم- -د ع- -يسس- -ى ،ي -وم  2٩سس-ب-ت-مÃ Èناسسبة
ال- - -ذك - -رى الـ Ÿ 13ي -ث -اق السس -ل -م واŸصس-ا◊ة
ال-وط-ن-ي-ة ،ع-ل-ى ح-ف-ل اف-ت-تاح اŸوسسم الثقا‘
لمام
لسسÓمي ،و ذلك بدار ا إ
للمركز الثقا‘ ا إ
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

“ديد فÎة الّتسسجيÓت بكافة مؤؤسّسسسات الّتكؤين والتعليم اŸهنيÚ

التحرير

بن مسسعؤد يشسرف على
مراسسم إاحياء اليؤم
العاŸي للسسياحة

اŸدرسسة العليا للفÓحة
–تفل بنهاية السسنة
ا÷امعية
ت-ن-ظ-م اŸدرسس-ة ال-وط-نية العليا
ل- - -ل- - -فÓ- - -ح - -ة ق - -اصس - -دي م - -رب - -اح
ب- -ا◊راشش ،ال- -ي -وم ،ح -ف -ل ن -ه -اي -ة
السس-ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة ،2018 - 2017
وذلك ع- - -ل- - -ى مسس - -ت - -وى اŸدرسس - -ة
اب -ت -داًء م-ن السس-اع-ة  14:000بعد
الزوال.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الطّبعة الثالثة
لل ّصسالؤن الدو‹
’سسÎجاع وترشسيد
النّفايات «روفاد»
سس- -ي- -ت- -م ت -ن -ظ -ي -م اŸع -رضش
ال -دو‹ إ
لسسÎج-اع وت-رشس-ي-د
ال-ن-ف-اي-ات ‘ ط-ب-ع-ته الثالثة،
اب -ت-داًء م-ن  8إا 11 ¤أاكتوبر
الداخل ،با÷ناح «سش» بقصسر
اŸعارضش الصسنوبر البحري.

اللّقاء التّقييمي الثاÊ
◊صسة «مؤعد مع التاريخ»
ي- -نّ- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ،ال- -ي- -وم ،ال- -ل -ق -اء
التقييمي الثا◊ Êصسة «موعد
م- -ع ال -ت -اري -خ» ‘ ع -دده -ا ،17٩
وذلك Ãق- - - -ره اب- - - -ت- - - -داء م - - -ن
السساعة  14:00بعد الزوال.

لم Úال - - - -ع - - - -ام ◊زب
يشس - - - -رف ا أ
ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ع-بد
القادر سساحلي ،على الندوة الوطنية
ل -ل -م -ك -اتب ال -ولئ -ي -ة ا›ÈŸة ي -وم
السس -بت  2٩سس-ب-ت-م Èا÷اري ،ب-حيث
سس -ي -ت -م اسس -ت -ع -راضش ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل
لخ Òلـ  2018ومواقف
ل -ل -ث Ó-ث -ي ا أ
ا◊زب م -ن اŸسس -ت -ج -دات ال -وط -ن -ي -ة
وال- -دول- -ي- -ة ،وذلك ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
ال -ت -اسس -ع -ة وال -نصس -ف صس-ب-اح-ا ب-اŸق-ر
اŸركزي للحزب ببوشساوي.

اŸؤؤ“ر الؤطني الثاÊ
÷بهة اŸسستقبل
ي -ن ّ-ظ -م ح -زب ج -ب -ه -ة اŸسس -ت -ق-ب-ل
ي- -وم -ي  28و 2٩سس -ب -ت-م Èا÷اري
اŸؤو“ر ال - -وط - -ن - -ي ال - -ث - -ا Êال- -ع- -ادي
ل- - -ل- - -ح - -زب ،وذلك ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة
التاسسعة والنصسف صسباحا باŸدرسسة
العليا للفندقة بع Úالبنيان.

ندوة صسحفية حؤل
تسسي Òالنّفايات
ي- -نشس- -ط اŸدي- -ر ال- -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة
الوطنية للنفايات كر Ëأاومان رفقة
م-دي-ر ال-ت-نشس-ي-ط وتطوير اŸؤوسسسسات
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رئيسس ا÷مهورية يÎأاسس اجتماعا Ûلسس الوزراء اليوم
يÎأاسس رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ال--ي--وم ،اج--ت--م--اع-ا Ûلسس ال-وزراء ي-ك-رسس ل-ق-ان-ون
اŸالية .2019
يتضصمن جدول أاعمال هذا اÛلسس نقاطا أاخرى منها
مشصروع قانون تسصوية اŸيزانية لسصنة . 2016
يذكر ،أان وزير اŸالية عبد الرحمان راوية قد اكد
مطلع شصهر سصبتم Èأان مشصروع قانون اŸالية ’ 2019
يتضصمن إاجراءات حول زيادة الرسصوم و الضصرائب و أان
السصياسصة ا’جتماعية لدعم الفئات الهشصة سصتتواصصل.
وي -تضص -م -ن مشص -روع تسص -وي -ة اŸي-زان-ي-ة  2016شصروط

نظ Òإاسصهاماته ‘ إاحÓل السصلم

مسضاهل يشضارك ‘ قمة نيلسضون ماندي Óبنيويورك
شص-ارك وزي-ر الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة ع-ب-د ال-قادر
مسص- -اه- -ل  ،أامسس ،ب- -ن -ي -وي -ورك ‘ ق -م -ة ن -ي -لسص -ون
ماندي Óالتي نظمتها جنوب افريقيا على هامشس
الدورة الثالثة والسصبع )73( Úللجمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة.
ل أ
نظمت جنوب افريقيا التي –تفل هذه السشنة Ãئوية
رم-ز ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا ن-ي-لسش-ون م-ان-دي Ó-وم-ام-ا أالÈت-ينا
سش-يسش-ول-و ه-ذه ال-ق-م-ة ت-ك-رÁا ل-ل-رئ-يسص ال-راح-ل ن-يلسشون
ماندي Óنظ Òاسشهاماته اŸعتÈة ‘ احÓل السشلم ‘
بلده وعلى اŸسشتوى الدو‹.
وذك - -ر مسش- -اه- -ل ب- -ال- -وصش- -ف ال- -ذي أاع- -ط- -اه رئ- -يسص
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا الرمز ،حيث أاكد
أان «ن -ي -لسش-ون م-ان-دي Ó-ج-زء م-ن ت-اري-خ ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا
يجسشد الكفاح الطويل ‘ سشبيل ا◊رية والكرامة حيث
أاحسص الششعب ا÷زائري Ãعركته ضشد نظام اأ’بارتايد
العنصشري و من أاجل اعادة ا’عتبار لكرامة اإ’نسشان
بأاسشمى معا Êالكلمة وكأانها معركته».
كما ذكر وزير الششؤوون اÿارجية أانه خÓل الدورة
 ·ÓاŸتحدة التي
التاسشعة والعششرين للجمعية العامة ل أ
ترأاسشها رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة حينما
كان وزيرا للششؤوون اÿارجية ” الغاء نظام اأ’بارتايد
ومنح صشفة مÓحظ للمؤو“ر الوطني اأ’فريقي باأ’·
اŸتحدة و الذي أاصشبح «قرار بوتفليقة».
وب -ع -د أان سش -ل -ط الضش -وء ع -ل -ى عÓ-ق-ات ال-تضش-ام-ن و
اأ’خوة التقليدية التي لطاŸا جمعت ا÷زائر و جنوب
اف -ري -ق -ي -ا و ا÷زائ -ر ون -ي -لسش -ون م -ان-دي Ó-ذك-ر مسش-اه-ل
بتصشريح رجل الدولة ا÷نوب افريقي الفذ الذي قال أان
«جيشص التحرير الوطني والششعب ا÷زائري أالهما نضشاله
من أاجل ا◊رية» وبأان «ا÷زائر التي صشنعت منه رجÓ
تعت Èوطنه الثا.»Ê
‘ حديثه عن مسشاهمة نيلسشون ماندي Óعلى الصشعيد
الدو‹ أاوضشح مسشاهل أان «أافضشل طريقة إ’حياء مئوية
هذا الرمز ا÷نوب افريقي تتمثل ‘ مواصشلة نششاطه ‘
بناء افريقيا متضشامنة ومزدهرة».
كما أاضشاف «أاملنا هو رؤوية أاطفال افريقيا يواصشلون
بنفسص العزÁة نضشاله من أاجل ترقية السشلم ‘ القارة
سشيما من خÓل وضشع حد آ’خر آاثار ا’سشتعمار على
ترابها» مذكرا بـ «النضشال السشياسشي لنيلسشون ماندي Óمن
أاجل “ك Úالششعوب اŸسشتعمرة أاو اÿاضشعة أ’ششكال
أاخرى من الهيمنة اأ’جنبية من حقها ‘ تقرير اŸصش.»Ò
‘ ذات السشياق ذكر الوزير Ãبادرة ا÷زائر التي
أاسشسشت يوم  16مايو من كل سشنة يوما عاŸيا للعيشص معا
‘ سشÓم ‘ إاطار ترقية السشÓم و التسشامح و اŸصشا◊ة.

اŸرت -ب -ط -ة Ãك -اف -ح-ة ا’ره-اب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة
والهجرة.

 ...يتحادث مع نظÒه اللكسضمبورغي

واسشتعرضص العديد من رؤوسشاء الوفود الذين تناولوا
الكلمة باŸناسشبة اŸششوار النضشا‹ من أاجل ا◊رية
الذي خاضشه نيلسشون ماندي Óطوال حياته.
وللتذك Òيتواجد وزير الششؤوون اÿارجية بنيويورك
‘ إاط- -ار مشش -ارك -ت -ه ‘ أاشش -غ -ال ال -دورة ال 73للجمعية
 ·ÓاŸتحدة حيث يقود الوفد ا÷زائري.
العامة ل أ

..يتحادث بنيويورك مع نظÒه السضويسضري
–ادث وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال -ق -ادر
مسش - -اه- -ل امسص ب- -ن- -ي- -وي- -ورك (ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
اأ’مريكية) مع نظÒه السشويسشري اينياتسشيو كاسشيسص
ال -ذي ت -ط -رق م-ع-ه إا ¤واق-ع ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
البلدين وأافاق تطويرها ،حسشبما أاششار بيان لوزارة
الششؤوون اÿارجية.
وأاوضشح البيان أان الوزيرين اللذين –ادثا على
 ·ÓاŸتحدة
هامشص الدورة  73للجمعية العامة ل أ
أاشش-ادا ب-ن-وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن وك-ذا
الديناميكية التي تعرفها هذه العÓقات ’ سشيما من
ناحية التششاور السشياسشي.
كما أاكد البيان أان السشيدين مسشاهل وكاسشيسص قد
جددا التزام بلديهما Ãواصشلة جهودهما من أاجل
تطوير التعاون ا’قتصشادي والتجاري الثنائي.
وكانت اŸسشائل ا’قليمية والدولية ذات ا’هتمام
اŸششÎك ‘ صشلب اÙادثات حسشبما أاوضشحه نفسص
اŸصش -در مضش -ي-ف-ا أان ال-وزي-ري-ن ت-ط-رق-ا إا ¤اŸسش-ائ-ل

–ادث وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسشاهل،
امسش -ع -ل -ى ه -امشص أاشش -غ -ال ال-دورة  73ل-ل-ج-معية العامة
Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة ،مع نظÒه اللكسشمبورغي جون
أاسش-ي-ل-بورن  ،حسش- -ب- -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -وزارة الشش -ؤوون
اÿارجية.
وسشمح اللقاء بالتطرق ا ¤العÓقات الثنائية و أافاق
ت -ط -وي -ره -ا ح-يث أاع-رب ال-ط-رف-ان ع-ن ا’ه-ت-م-ام ال-ذي
ي-ول-ي-ان-ه ل-ت-ع-زي-ز ال-تشش-اور السش-ي-اسش-ي و ت-ن-م-ية اŸباد’ت
ا’قتصشادية الثنائية.
كما تطرق رئيسشا الدبلوماسشية ،خÓل هذا اللقاء ،ا¤
اŸسشائل ا’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸششÎك.
ويتعلق اأ’مر-حسشب البيان « باأ’وضشاع ‘ اŸنطقة’ ،
سشيما ‘ ،ما‹ و السشاحل وليبيا و اŸسشائل اŸرتبطة
Ãكافحة ا’رهاب و ا÷رÁة اŸنظمة و كذا الهجرة
غ Òالششرعية».

..ويجدد مع نظÒه السضÒاليوÊ
اللتزام بتعزيز التعاون الثنائي
جدد وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسشاهل
ون- -ظÒه م- -ن سشÒال- -ي- -ون ع- -ل -ي ك -اب -ا امسص ب -ن -ي -وي -ورك
ال -ت -زام-ه-م-ا Ãواصش-ل-ة ا÷ه-ود م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
ا’قتصشادي والتششاور السشياسشي ب Úالبلدين.
كما اتفق الوزيران خÓل لقائهما على هامشص أاششغال
 ·ÓاŸتحدة على إاعادة
الدورة  73للجمعية العامة ل أ
بعث آالية اللجنة اıتلطة من أاجل إاعطاء دفع جديد
ل -ل -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي ك-م-ا أاع-رب-ا ع-ن ارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ن-وع-ي-ة
العÓقات التي Œمع البلدين.
وششكل اللقاء فرصشة للتطرق إا ¤اŸسشائل اإ’قليمية
وال -دول -ي -ة ذات ا’ه -ت -م -ام اŸششÎك ’سش -ي-م-ا م-ك-اف-ح-ة
اإ’ره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة وال-ه-ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة،
واتفقا على مواصشلة التششاور حول مسشأالة إاصشÓح ›لسص
اأ’من اأ’‡ي.
وت- -ع- -ت Èا÷زائ- -ر عضش- -وا ‘ ÷ن- -ة رؤوسش- -اء ال -دول و
ا◊ك -وم -ات ال -عشش -ر ل –Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي اŸك-ل-ف-ة Ãل-ف
إاصشÓح ›لسص اأ’من الذي تتكفل جمهورية سشÒاليون
بالتنسشيق بخصشوصشه.

السصف Òباسصكال فÒيرا من مسصتغا:Â

إايطاليا مهتمة بتطوير عÓقاتها القتصضادية مع ا÷زائر
’ي -ط -ا‹ ب -ا÷زائ -ر ب -اسص -ك -ال فÒي-را
أاك -د السص -ف Òا إ
أامسسÃ ،سص -ت-غ-ا Âأان بÓ-ده م-ه-ت-م-ة ب-ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات-ه-ا
ا’قتصصادية مع ا÷زائر ‘ ›ال ا’سصتثمار الصصناعي.
أاوضش -ح فÒي -را ‘ تصش -ري -ح صش -ح -ف -ي خ Ó-ل زي -ارت-ه
للصشالون الدو‹ للفÓحة اŸنظم Ãسشتغا Âب 25 Úو27
سشبتم Èا÷اري أان «إايطاليا ’ تزال الششريك ا’قتصشادي
اأ’ول للجزائر ‘ اÛال التجاري بحجم تباد’ت بÚ
الطرف Úبلغت خÓل العام اŸاضشي أاك Ìمن  9مليارات
دو’ر».
وقال الدبلوماسشي ا’يطا‹ «اآ’ن يجب أان نطور هذا

ال -ت -ع -اون اŸت -وازن ‘ ا’Œاه Úل -يشش -م -ل ا’سش -ت -ث -م-ار
الصشناعي» مضشيفا أان «هناك أاششياء مهمة Áكن القيام
بها مع ا÷زائر».
وأابرز السشف Òأان «إايطاليا بإامكانها تقد Ëالكث Òمن
اÈÿات ‘ اŸيدان الفÓحي و‘ ›ال الصشناعات
الغذائية والتحويلية» مؤوكدا «إاننا ‘ ا’Œاه الصشحيح
للششراكة على قاعدة رابح-رابح».
وأافاد فÒيرا أان إايطاليا كا÷زائر وككل الدول التي
تطل على البحر اŸتوسشط مهتمة بتطوير ‰وذج غذائي
متوسشطي للدفاع على اŸصشالح اŸششÎكة والعمل على

ح -م -اي -ة اأ’صش -ن -اف واÿصش -ائصص ال -غ -ذائ -ي -ة ال-ت-ي “ي-ز
اŸتوسشط.
وسشتسشاعد هذه الششراكة -وفقا لذات الدبلوماسشي-
ع -ل -ى اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى صش -ح -ة الشش -ع -وب ‘ الضش-ف-تÚ
وتسشاهم ‘ –قيق التنمية اŸسشتدامة تنفيذا لتوصشيات
اŸنظمة العاŸية للصشحة.
وذكر فÒيرا أانه سشيعود لو’ية مسشتغا ‘ Âاأ’سشابيع
القليلة اŸقبلة ‘ مهمة ششراكة Ÿسشاعدة اŸسشتثمرين
اإ’ي -ط -ال-ي Úع-ل-ى إاي-ج-اد رواب-ط ل-ل-ت-ع-اون م-ع ن-ظ-رائ-ه-م
ا÷زائري ‘ Úعدة ›ا’ت.

ت -ن -ف -ي-ذ اŸي-زان-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-دول-ة لسص-ن-ة  2016ومدى
التطبيق الفعلي للقروضس نفسس السصنة و ذلك مقارنة
بتوقعات قانون اŸالية .2016
وكان قانون اŸالية  2016يتوقع نفقات شصاملة تقدر
بـ 7.984،1م -ل -ي -ار دج ت -تشص-ك-ل م-ن  4.807.3م-ل-يار دج
كنفقات للتسصي Òو  3.176.8مليار دج نفقات خاصصة
للتجهيز .أاما اŸداخيل اŸالية فقد بلغت  4.953مليار دج
‘ سصنة . 2016
وقدر عجز الرصصيد الشصامل للخزينــة ‘ سصنـــة 2016
بـ  2.452مليار دج.

يعرضس الÈنامج الوطني الذي حقق نسصبة عÓج تفوق ٪90

حسضبÓوي بنيويورك اليوم ◊ضضور اجتماع رفيع
اŸسضتوى Ÿكافحة داء السضل
يشص- - -ارك وزي- - -ر الصص- - -ح- - -ة والسص- - -ك - -ان
واصصÓ-ح اŸسص-تشصفياتﬂ ،ت-ار حسص-بÓوي
ال- -ي- -وم ب -ن -ي -وي -ورك (ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة
ا’مريكية) ‘ ،اج -ت -م -اع رف -ي -ع اŸسص-ت-وى
ﬂصصصس Ÿكافحة داء السصل على هامشس
ا÷معية العامة ل ·ÓاŸتحدة ،حسصب ما
أافاد به بيان من الوزارة.
وأاوضش- -ح اŸصش- -در ،أان وزي - -ر الصش - -ح - -ة،
«يشش- -ارك ‘ ه- -ذا ا’ج- -ت -م -اع ،اŸن-ظ-م ع-لى
ه -امشص ال -دورة ال -ث-ال-ث-ة والسش-ب-ع Úل-ل-ج-م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸتحدة»،
العامة ل أ
وي -ت -م اإ’ع Ó-ن خÓ-ل ه-ذا ’ج-ت-م-اع ع-ل-ى
التزام ا÷زائر بدعم اإ’سشÎاتيجية العاŸية
التي تهدف ا ¤التخلصص من هذا اŸرضص
ال -ذي ي -ع -د م -ن أاه -م أاول -وي -ات ك -ل اأ’ن -ظ-م-ة
الصشحية ‘ العا.⁄
وذكر بيان الوزارة بأان ا÷زائر كانت من
«ال -دول السش -ب-اق-ة وال-رائ-دة» ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ل-وائ-ح
اŸنظمة العاŸية للصشحة Ÿكافحة هذا الداء
اذ اسش -ت -ط-اعت ،ب -فضش -ل الÈن -ام-ج ال-وط-ن-ي

Ÿكافحته من –قيق نتائج جد متقدمة ‘
ح- -ا’ت ال- -تشش- -خ- -يصص وال -ع Ó-ج أ’ك Ìم -ن 90
باŸائة.
كما قامت ا÷زائر بإانششاء مراكز ومصشالح
Ÿك -اف -ح -ة م-رضص السش-ل وم-ع-ا÷ت-ه م-ع ب-ق-ي-ة
ا’م-راضص ال-ت-ن-فسش-ي-ة ع-ل-ى اŸسشتوى الوطني،
يضشيف بيان وزارة الصشحة.

جÓب يتطرق مع وفد البنك العاŸي إا ¤دعم التعاون الثنائي
اسصتقبل وزير التجارة سصعيد جÓب
أاول أامسس ،ب- -ا÷زائ -ر وف -دا ع -ن ال -ب -نك
العاŸي حيث تطرق الطرفان إا ¤سصبل
دع- -م و ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت- -ع -اون و م -واصص -ل -ة
ال- -ت- -نسص- -ي- -ق خ- -اصص- -ة ‘ ›ال ت -رق -ي -ة
الصص-ادرات الفÓحية ،حسص-ب-م-ا أاف-اد ب-ه
بيان الوزارة .
‘ ه -ذا السش -ي -اق أاك -د ال -وزي -ر أان مسش-اع-ي
البنك العاŸي ‘ تقد ËاÈÿة ‘ مرافقة
الصش -ادرات ا÷زائ -ري -ة و’ سش -ي -م-ا ال-فÓ-ح-ي-ة
منها تتوازى و اإ’سشÎاتيجية الوطنية لÎقية
الصشادرات التي انتهجتها الوزارة بضشرورة
تنويع الصشادرات خارج اÙروقات.
كما اسشتعرضص الوزير ا÷هود التي تبذلها
ا÷زائ -ر م -ن أاج -ل ت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي
Óسش -واق
واŸراه- -ن- -ة ع -ل -ى ال -دخ -ول ب -ق -وة ل  -أ

ال -ع-اŸي-ة م-ن خÓ-ل اŸع-ارضص ال-دول-ي-ة ال-ت-ي
تششارك فيها ا÷زائر Ãختلف اŸنتجات التي
’قت رواج - - -ا وف - - -ت - - -حت أاب - - -واب شش- - -راك- - -ة
واسشتثمارات أاجنبية عديدة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة.

زعÓن يتحادث مع سضفÒي تركيا و اليابان

’سصتثمار ‘ القارة السصمراء
ا إ

البنك اإلفريقي للتنمية يدعو اŸتعامل Úا÷زائري ÚلÓنضضمام إا ¤مبادرته
دعا البنك ا’فريقي للتنمية امسس با÷زائر
العاصصمة،اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصص -ادي Úا÷زائ-ريÚ
لÓ-نضص-م-ام Ÿب-ادرت-ه ا÷دي-دة اŸت-ع-ل-ق-ة بÎق-ي-ة
ا’سصتثمار ‘ افريقيا.
يهدف اŸششروع الذي يحمل اسشم «منتدى ا’سشتثمار
‘ افريقيا»،ا– ¤ديد مششاريع ا’سشتثمار ‘ افريقيا
ومرافقتها و ضشمان التمويل الÓزم لها.
وخÓل اجتماع خصشصص لعرضص هذه اŸبادرة ششهد
حضشور رؤوسشاء ششركات جزائرية و كذا ‡ثلي اŸؤوسشسشات
و ال -ع -م -وم-ي-ة،اوضش -ح اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ب -نك اإ’ف-ري-ق-ي
للتنمية،اŸكلف Ãنطقة افريقيا الششمالية،السشيد ﬁمد
العزيزي ان «هذا اŸنتدى يعت Èالسشوق ا’و ¤اÿاصشة
با’سشتثمار ‘ افريقيا و تهدف اسشاسشا ا ¤تغطية عجز

القارة فيما يخصص آاليات التمويل ،مضشيفا ان اŸتعاملÚ
ا÷زائري Úمدعوون ا ¤اŸششاركة ‘ هذه اŸبادرة
واغتنام الفرصص اŸتاحة.
وب- - -حسشب ذات اŸسش - -ؤوول ،ف -ان»ال -ه -دف م -ن ه-ذا
اŸن -ت -دى ه -و ت -ق -ل -يصص ال -ف -ارق ب Úا◊اج-ي-ات ال-ك-بÒة
لÓسشتثمار ‘ افريقيا والعرضص اŸتعلق بالتمويل»،وهذا،
ب -اقÎاح ك -ل ان -واع ال -ت -م -وي -ل ال -ذي ي-أات-ي م-ن اŸان-حÚ
الدولي Úوكذا من القطاع اÿاصص ا’فريقي.
Œدر ا’ششارة ان حاجيات التمويل ‘ افريقيا،حسشب
تقديرات البنك اإ’فريقي للتنمية ،تقدر ب 170مليار
دو’ر سشنويا لضشمان مسشايرة وتÒة النمو الدÁغرا‘ ‘
القارة.
لكن ،تبقى قيمة ا’سشتثمارات اŸسشخرة فعليا «دون

مسش-ت-وى» ح-اج-يات القارة ،وه-ذا م-ا يسش-ت-دع-ي ضش-رورة
اسش -ت -ح -داث آال -ي -ة م -ن شش -ان -ه-ا ت-وج-ي-ه رؤووسص ا’م-وال و
اسشتثمارها من خÓل اسشتغÓل فرصص التنمية ‘ افريقيا،
حسشب ششروح السشيد العزيزي.
‘ ه- -ذا ا’ط- -ار،سش-ي-ت-ك-ف-ل ال-ب-نك ا’ف-ري-ق-ي للتنمية
بتحديد مسشار ضشبط و تنويع وتطوير مششاريع التنمية ‘
ال -ب -ل -دان اأ’ف -ري -ق -ي-ة وك-ذا تسش-خ Òم-ؤوسشسش-ات ال-ت-م-وي-ل
الÓزمة لتنفيذها،يضشيف ذات اŸسشؤوول.
وق-ال ‡ث-ل ال-ب-نك ا’ف-ري-ق-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ان اŸشش-اريع
اŸن -ت -ق -اة ه -ي ت -لك ال -ت-ي ت-ه-دف إا« ¤ت-زوي-د أاف-ري-ق-ي-ا
ب-ال-ط-اق-ة وارسش-اء صش-ن-اع-ات غ-ذائ-ي-ة و اسش-ت-ح-داث ب-ي-ئة
صشناعية ود›ها و–سش ÚاŸسشتوى اŸعيششي للمواطنÚ
اأ’فارقة».

اسص -ت -ق -ب-ل وزي-ر ا’شص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
والنقل،ع -ب -د ال-ق-ادر زعÓ-ن ، ،ام- -سس،
با÷زائر  ‘ ،لقاءين منفصصل ÚسصفÒي
تركيا واليابان با÷زائر ﬁمت بوروي
و كازويا أاوغاوا على التوا‹ ،حسصبما
افاد به بيان من الوزارة.
ت -ن -درج ه -ذه ال -ل -ق -اءات ‘ اط -ار ت -ع -زي-ز
وتطوير سشبل التعاون والششراكة ب Úا÷زائر
وك  Ó-ال -ب-ل-دي-ن ‘ ›ال ا’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
والنقل،حسشب ذات اŸصشدر.
وقد “حورت اÙادثات حول العناصشر

ا’سش -اسش -ي -ة ل -ل -ت -ع-اون والشش-راك-ة ب Úا÷زائ-ر
وتركيا و اليابان وبحث الوسشائل اŸسشاعدة
على تطوير هذه الششراكة.
ال -ل -ق -اءان ك -ان -ا أايضش -ا ف -رصش -ة اسش -ت-ع-رضص
خ Ó-ل -ه -ا ال-وزي-ر م-ع سش-فÒي ت-رك-ي-ا وال-ي-اب-ان
العديد من النقاط ذات ا’هتمام اŸششÎك.
‘ ا’خ ” ،Òالتأاكيد خÓل هذه اللقاءات
ع -ل -ى م-واصش-ل-ة ا÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ط-ل-ع-ات
اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-دم اŸصشالح اŸششÎكة
ل-ل-طرف ، Úك-م-ا ” ت-ث-م ÚعÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون
ا÷يدة التي تربط ا÷زائر بÎكيا و اليابان.
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مسسعودي ﬁافظ «سسي»٢٠١٨ Ó

أرتفاع ‘ أسشعار إأيجار مسشاحات لأ عرضض ب ٣ Úو  ٦آألف دج
^ الّناشسرون أامام ارتفاع الّتكاليف وغياب موارد دعم اŸشساركÚ
^ الصس Úضسيف شسرف الّطبعة

تطّرق ﬁافظ اŸعرضض الدو‹ للكتاب «سسي ،»٢٠١٨ Óحميدو مسسعودي ،أامسض ‘ ،طبعته  ٢3التي سستنظم ب ٢9 Úأاكتوبر و ١٠نوفمÈ
صسصست لها ميزانية  6٠مليون دينار إا ¤موضسوع أاثار الكث Òمن ا÷دل واŸتعلق بسسعر اÎŸ
بقصسر اŸعارضض الصسنوبر البحري ،والذي خ ّ
مربع بأاجنحة قصسر اŸعارضض ،الذي يعطي الكتب معاملة تفضسيلية بسسعر قدر ‘ السسنوات اŸاضسية بأالفي دينار مقابل  3آا’ف دينار
’جنحة ،التنظيف وا◊راسسة أاي بارتفاع يقدر بـ  6آا’ف دينار.
للم ÎاŸربع هذه السسنة ،تضساف إاليها تكاليف بناء ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسشتثمار ‘ أإلبدأع...
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^ أم Úبلعمري
أصضبح أŸعرضض ألدو‹ للكتأب من ألسضنـ ـن أ◊سضنة ألتي –ييهأ أ÷زأئر،
حيث أّنه و‘ خريف كل سضنة تعرضض ثمأر ألثقأفة وأإ’بدأع ‘ أروقة معرضض
أ÷زأئر ألدو‹ أمأم أŸولع ÚبأŸطألعة وألكتأب إ’شضبأع نهمهم ألثقأ‘
وعطشضهم ألفكري Ãأ Œود به قرأئح أأ’دبأء وأŸفكرين ،وأ’رتوأء من
عصضأرأت أأ’فئدة وألعقول ،وهنأ فقط و‘ غÒه من فضضأءأت ألكتأب يجد
أولئك ضضألتهم ويكتشضفون خÓله فرسضأنأ جددأ للعلم وأأ’دب وأإ’بدأع ،ليسض
هذأ فقط فقد تشضكل مثل هذه أŸوأعيد فرصضة للكث Òمن أŸبدعÚ
للخروج من ألظل ،لذأ يجب أن يكون معرضض أ÷زأئر ألدو‹ حلبة ’كتشضأف
وجوه أدبية وفكرية جديدة تÌي أŸشضهد أأ’دبي وألثقأ‘ ألذي أصضبح
يقتصضر على أسضمأء ووجوه تعد على أصضأبع أليد ألوأحدة بينمأ  ⁄يبق من
آأخرين ك Ìإأ’ أأ’ثر ألطيب.
إأّن أ’نشضغأل أأ’ك Èألذي يجب أن يرأفق إأحدى كÈى ألتظأهرأت ألعلمية
وألثقأفية  -إأن  ⁄تكن أأ’ك Èعلى أإ’طÓق  -بحجم أŸعرضض ألدو‹ للكتأب
هو كيفية أكتشضأف موأهب جديدة ‘ ﬂتلف صضنوف ألكتأبة وأإ’بدأع،
خأصضة وأننأ سضندخل ‘ سضبأت ثقأ‘ تتÓشضى معه تلك أ◊ركية أأ’دبية
وألعلمية ،وتختفي معه تلك أ◊شضود ألبشضرية ألهأئلة أŸتنأوبة على زيأرة
أŸعرضض Ãجرد أختتأمه؟
يجب أن ’ تفوتنأ هذه ألتظأهرة ’كتشضأف خلف ثقأ‘ وأدبي ‘ أ÷زأئر
Ÿلء أل -تصض -ح -ر أل -ذي ي-ع-أن-ي-ه أŸشض-ه-د أل-ث-ق-أ‘ ‘ بÓ-دن-أ ،ف-م-أع-دأ ب-عضض
أأ’سضمأء ألتي تعود ‘ كل مرة ليسض هنأك وجوه جديدة وأعدة Áكنهأ أن
–مل أŸشضعل و توأصضل أŸسض ،Òأفلم يحن ألوقت للتفك ‘ Òكيفية صضنأعة
جيل جديد من ألكتأب وأأ’دبأء من خÓل تخصضيصض فضضأء للمبدع ألصضغ‘ Ò
أŸعرضض مث Óأو تخصضيصض جأئزة للمبدع Úألشضبأب...ألخ؟ بعبأرة أخرى
أسضتغÓل هذأ أŸعرضض وغÒه من ألتظأهرأت ألثقأفية مسضتقب ÓلÓسضتثمأر
‘ ألشضبأب أŸبدع ،ومرأفقته وتوف Òكل ألظروف لكي ’ يرمي أŸنشضفة،
فإأذأ كأن أإ’بدأع ›ّرد نفحأت عأبرة فإأن أسضتغÓلهأ ‘ ألوقت أŸنأسضب
Áكن أن يجعل من صضأحب تلك ألنفحأت قأمة أدبية وعلمية عأŸية ترفع
هأمة أ÷زأئر ‘ كل ﬁفل.

’ تراجع عن ›انية الدخول إا ¤معرضض الكتاب

خالدة بن تركي
تصصوير :عباسس تيليوة
أوضض- -ح ح- -م- -ي- -دو مسض -ع -ودي بشض -أن
قضضية ألسضعر أن  3آأ’ف دينأر ليسضت
ألقيمة ألنهأئية ،يضضأف إأليهأ تكأليف
بنأء أأ’جنحة أÎŸأوحة ب 1600 Úإأ¤
 1800دي -ن -أر ل -ل-م Îم-رب-ع وك-ذأ ب-عضض
أŸنأقصضأت أأ’خرى ألتي Œعل ألسضعر
ألنهأئي يصضل إأ 6 ¤آأ’ف دينأر دون
أ◊ديث ع- - - -ن أم- - - -ور أخ - - -رى خ - - -أرج
أ◊سض -أب ،مشضÒأ إأ ¤وضض -ع -ي-ة أل-ن-أشض-ر
ألصض- -ع- -ب -ة سض -وأء ‘ أ÷زأئ -ر أو أل -دول
ألعربية أو ‘ ألعأ ⁄وغيأب موأرد دعم
أŸشضأرك Úمن طرف إأدأرة ألصضألون أو
أل -وزأرة أل -ت -ي شض -حت م -وأرده -أ بسض-بب
غيأب أإ’مكأنيأت ،خأصضة وأن  10إأ¤
 20دأر نشضر مظلومة ‘ ألعملية بسضبب
إأعتمأدهأ على إأمكأنأتهأ أÿأصضة ‘
ألبنأء.
وأضضأف ‘ سضيأق موصضول ،أن عدم
أسض -ت -ف -أدت -ه -أ م -ن أأ’ج -ن -ح -ة أ÷أه -زة
وأع -ت-م-أده-أ ع-ل-ى إأم-ك-أن-أت-ه-أ أÿأصض-ة
ألزمهأ ألتفك ‘ Òطريقة لتعويضضهأ،

ح- - - - - -يث خصضصضت  15ي -وم-أ ل-درأسض-ة
قضضيتهم لكي ’ يكون إأجحأف ‘ حق
أŸشضأرك ‘ ÚأŸعرضض ألذي سضينظم
–ت شض- -ع- -أر «أل- -ع- -يشض م -ع أل -ك -ت -أب»،
وÃشضأركة  970دأر نشضر عربية أجنبية
وج -زأئ -ري -ة م -ن ب -ي-ن-ه-أ  271جزأئرية
تشضأرك ‘ ألطبعة على مسضأحة  15ألف
م Îمربع ،وÃيزأنية  60مليون أقل بـ
 10مليون مقأرنة بألسضنة أŸأضضية ،أي
بنسضبة  50بأŸأئة مقأرنة بسضنة .2015
وق -أل ح -م -ي -دو أن ألصض Úألشض -ع-ب-ي-ة
ضضيفة شضرف ألتظأهرة بحكم ألعÓقأت
أŸتميزة ب Úألبلدين ،مشضÒأ إأ ¤تهيئة
ك- -أف- -ة أل -ظ -روف إ’‚أح أل -دورة أل -ت -ي
–ظ-ى ب-إأه-ت-م-أم ألصض-أل-ون م-ن-ذ عودته
سض -ن-ة  2000ب -ع -د غ -ي -أب دأم سض -ن-وأت
وب-رع-أي-ة رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة وÃت-أب-ع-ة
يومية من وزير ألثقأفة أ’جل ألتحضضÒ
ل -ل -ت -ظ -أه -رة أل -ت -ي وصض -لت إأ ¤م -ك-أن-ة
م- -رم -وق -ة ع -رب -ي -أ وع -أŸي -أ وأل -ت -ق -دم
أأ’حسضن ‘ ألتحضض ،Òخأصضة من حيث
أŸشضأركة أŸعتÈة لـ  47دولة.
وبشضأن ألعنأوين أŸشضأركة قأل أن
أك Ìم- - -ن  300أل -ف ع-ن-وأن ‘ ج-م-ي-ع
أل - -ت - -خصضصض - -أت وأÛأ’ت سض- -ي- -ك- -ون
حأضضرأ بأ’ضضأفة إأ ¤ألكتأب ألديني

ي -ك -ون م -وج -ودأ ب-أŸوأزأة م-ع ب-رن-أم-ج
ث -ق -أ‘ ث -ري ي -تضض -م -ن ع -دة نشض -أط-أت
ثقأفية و 40ندوة وﬁأضضرة ولقأءأت
م -ع أل -ك -ت -أب ،وت -ك -ر Ëب -عضض أل -وج -وه
ألثقأفية أ÷زأئرية وÃشضأركة  61كأتبأ
أدي -ب-أ وروأئ-ي-أ ج-زأئ-ري-أ م-ن ب-ي-ن-ه-م 21
ضضيفأ من خأرج ألوطن للمشضأركة ‘
ألنشضأطأت ألثقأفية ◊د أآ’ن ألÈنأمج
أل-ث-ق-أ‘ ل-لصض Úألشض-ع-ب-ي-ة ط-أل-ب-وأ مهلة
آ’خر ألشضهر لتسضليمه.
وي - -تضض - -م - -ن ألصض - -أل- -ون حسضب ذأت
أŸتحدث برنأ›أ ثقأفيأ ثريأ بحضضور
وجوه جزأئرية عربية وأجنبية وأقÓم
صضينية ‘ أأ’دب ،و‘ كل ألتخصضصضأت
وب -حضض -ور ق -وسض-ت-أف ق-ف-رأسض أıرج
ألسضنيمأئي ألكب ÒبتقدÁه كتأبه أأ’خÒ
م -ذك -رأت ق -وسض -ت -أف ق-ف-رأسض ،وت-ك-ون
ف -رصض -ة ل -ع -رضض ف -ي -ل -م «زأد سض-وأء» ‘
سض -ي -ن -م-أ ت-أك أو أŸوق-أر ب-أŸوأزأة م-ع
أفÓم أخرى من إأخرأجه ،ويكون كذلك
وزير ألثقأفة ألسضأبق ÷مهورية مصضر
أل -ع -رب -ي -ة عصض -ف -ور صض -ق -ر ح-أضض-رأ ‘
أŸع-رضض ووزي-ر أل-ث-ق-أف-ة أل-ف-لسض-ط-يني
ألسض-أب-ق سض-ت-ك-ون ل-ه م-دأخ-ل-ة وب-حضضور
وجوه جزأئرية على غرأر أم Úألزأوي،
رشض -ي-د ب-وج-درة وك-وك-ب-ة م-ن أل-روأئ-يÚ

وأŸث- -ق- -ف Úوأأ’دب- -أء ،ب- -أإ’ضض- -أف -ة إأ¤
أ÷يل أ÷ديد من ألروأئي ،Úحيث ”
أخ-ت-ي-أر  10ك -ت -أب شض-ب-أب ح-أزوأ ع-ل-ى
ج- -وأئ -ز ع -رب -ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف و’ي -أت
ألوطن.

 22أأكتوبر..ندوة لششرح
معطيات ألّنششاط ألثّقا‘
و–ديد أألسشماء
وأب- -رز ﬁأف- -ظ أŸع- -رضض أه -م -ي -ة
ألندوة ألصضحفية ألتي سضتقأم يوم 22
أكتوبر أŸقبل لشضرح جميع أŸعطيأت
أÿأصض -ة ب -أل-نشض-أط أل-ث-ق-أ‘ ب-أأ’سض-م-أء
وألتوقيت ،خأصضة وأن  35يومأ تفصضلنأ
ع - -ن أ◊دث أل - -ذي Áك - -ن أن ي- -ع- -رف
أل-ع-دي-د م-ن أل-ت-غ-يÒأت ،ب-أإ’ضض-أفة إأ¤
تأكيد حضضور أسضمأء ،نأهيك عن منح
ج- -م- -ي- -ع أŸع -ل -وم -أت وأ’ط Ó-ع ع -ل -ى
ألÈنأمج ألثقأ‘ للصض Úألشضعبية ألذي
يسض -ج-ل حضض-ور  3آأ’ف ع-ن-وأن ب-أل-لغة
أل -ع -رب -ي -ة وأ’‚ل -ي -زي -ة ،ول -ق -أءأت م-ع
أل -ن -أشض -ري-ن أ÷زأئ-ري Úوألصض-ي-ن-ي‘ Ú
إأطأر ألتبأدل ألثقأ‘ ب Úألبلدين.

ا÷زائر على موعد ثقا‘ ملفت يوم  ٢9أاكتوبر القادم

كل ألظّروف أŸادية وألبششرية جاهزة لسشتقبال أل ّضشيوف
تكون ا÷زائر بدءًا من  ٢9أاكتوبر القادم وإا¤
غاية  ١٠من الشسهر اŸوا‹ «نوفم »Èعلى موعد
ملفت للمعرضض الدو‹ للكتاب ‘ طبعته الـ ٢3
Ãشس-ارك-ة  9٧٠دار ل -ل-نشس-ر ،م-ن-ه-ا  ٢٧١جزائرية
وبشسعار مرافق «العيشض مع  3٠٠أالف عنوان».

جمال أوكيلي
وبألرغم من ألتأريخ ألفأصضل أŸقّدر بـ  35يومأ
’نطÓق هذأ أ◊دث ألثقأ‘ ،فإأن ألسضيد مسضعودي
ح -م -ي -دوﬁ ،أف -ظ أŸع-رضض ،أط-ل-ع أ÷م-ي-ع ع-ل-ى أن
أل -ظ-روف ج-أه-زة إ’سض-ت-ق-ب-أل ضض-ي-وف أ÷زأئ-ر م-أدي-أ
وبشضريأ ،وألتكفل بكل مأ يلزم من أ’نشضغأ’ت ألتي قد
تطفو إأ ¤ألسضطح ‘ خضضم سضريأن ألنشضأط أليومي
للمعرضض.
‘ ح Úبّدد جمأل فوغأ‹ رئيسض ÷نة ألقرأءة
وأŸتأبعة على مسضتوى وزأرة ألثقأفة ألتخوفأت ألتي
يبديهأ ألبعضض Œأه ﬁتوى ألكتب أŸقرر عرضضهأ،
وهنأ أعت Èبأن مرجعية عملنأ هي أŸأدة ألثأمنة من
قأنون ألكتأب  15 / 13أÿأصض بألكتأب ،كل مضضمون
يقفز على ذلك أإ’طأر أŸذكور مآأله قرأر أللجنة.
ويرأهن حميدو على عأمل ألتوأفد ألذي يرى فيه
أŸقيأسض لتقييم أي معرضض ،و‘ هذأ ألشضأن فإأن

ألتوقعأت أŸنتظرة قد تتجأوز مليو Êزأئر ،وهذأ
أل -رق -م ي -ع-د ق-ي-أسض-ي-أ ب-أل-ن-ظ-ر أو م-ق-أرن-ة ب-أŸع-أرضض
ألدولية أأ’خرى ألتي يسضجل فيهأ حضضور متوأضضع ،أمأ
‘ معرضض أ÷زأئر فإأنه على سضبيل ألتذك ،Òفإأن
ألسضنة ألفأرطة وصضل عدد ألزوأر إأ ¤مليون ونصضف،
يدعم هذأ أإ’قبأل طبيعة ألÈنأمج أŸعد لهذأ ألغرضض
وضضيف ألشضرف ألذي وقع على ألصض ÚخÓل هذه
ألسضنة.
وت- -ب- -ع- -أ ل -ذلك ،ف -إأّن ف -وغ -أ‹ ⁄
يخضض ‘ هذأ ألنقأشض أي أÙور
أÿأصض بأŸسضأئل ألتقنية للمعرضض،
وإأ‰أ إأكتفى بعدم تهويل وتضضخيم مأ
يتضضمنه ألكتأب حتى ‘ حألة عدم
إأكتشضأف ألبعضض منه ألذي قد يدعو
إأ« ¤قيم» منأفية Ÿأ ورد ‘ أŸأدة
 ،15فإأن ألتدخل هنأ للذكأء وألفطنة وأ◊سض ألثقأ‘
أŸعزز بأÈÿة ،يكون ألسضحب آأليأ دون ضضجة أو شضيء
من هذأ ألقبيل.
و‘ هذأ ألشضأن ،فإأن أŸهأم أŸوزعة ب Úأعضضأء
أللجنة ‘ تأدية عملهم ،تعني لدى فوغأ‹ أŸسضؤوولية
كل أŸسضؤوولية ألتي يتحملونهأ إأ ¤غأية يوم / 11 / 10
 ،2018وإأن ت -ظ -ه -ر أ’ول وه -ل -ة سض -ه -ل-ة ،ف-إأن أب-ع-أده-أ
وخ-ل-ف-ي-أت-ه-أ ل-ه-أ أث-ر ع-ل-ى أل-زأئ-ر خ-أصض-ة ف-ي-مأ يتعلق

Óفكأر أŸنأفية لوأقعنأ ألسضيأسضي،
بأŸرأجع أ◊أملة ل أ
أ’قتصضأدي ،أ’جتمأعي وألثقأ‘.
ورفضض فوغأ‹ رفضضأ قأطعأ تسضمية ÷نة ألقرأءة
وأŸتأبعة بلجنة لـ «أŸرأقبة» ،و‘ هذأ ألصضدد –ّفظ
حتى ذكر مصضطلح أŸرأقبةّﬁ ،بذأ إأسضتعمأل مفهوم
«أŸط -أل -ع -ة» وه -و ب -ذلك أرأد ب -عث رسض -أل -ة وأضض -ح-ة
أŸعأ ⁄مفأدهأ عدم تعقيد مهأم هذه أللجنة ،وتركهأ
تعمل ‘ هدوء ،حتى وإأن كأن هنأك 300
أل -ف ع -ن -وأن ،ف-إأن ط-ري-ق-ة أو م-ن-ه-ج-ي-ة
ألعمل تسض Òوفق عينأت ﬂتأرة بدقة،
وأي طأرئ يتخذ ألقرأر فورأ ‘ أ◊Ú
بعيدأ عن أي تردد أو ›أملة وفق مأ ”
أإ’ج-م-أع ع-ل-ي-ه م-ن ق-ب-ل ‡ث-ل-ي أل-ل-جنة
ح -ول أل -ك -ي -ف -ي -ة أŸت -ب-ع-ة ‘ شض-طب أي
عنوأن أو ألتحفظ عليه.
وتعمل ÷نة ألقرأءة وأŸتأبعة بألتنسضيق مع مصضألح
ﬁأفظ أŸعرضض ألدو‹ للكتأب حتى يكون هنأك
توأفق ب Úألطرف ،Úوقد وقفنأ على ذلك من خÓل
ألتنأغم أŸوجود ب Úفوغأ‹ ومسضعودي ألذي يريد
حقأ إأ‚أح هذه ألتظأهرة ‚أحأ بأهرأ ،كمأ كأن
أ◊أل خ Ó-ل ألسض -ن -ة أŸأضض -ي -ة ،وه-ذأ ب-ف-ت-ح أأ’ب-وأب
›أن-أ ل-ل-م-وأط-ن ،Úوت-وف Òل-ه-م ك-ل م-أ ي-ط-ل-ب-ون-ه من
خدمأت.

توّقع توأفد قياسشي
على أألجنحة
وألّنششاطات

تكر Ëسشعد أللّـه ،قدأشض ،بڤطاشض ،ششريط،
أم Úألزأوي وآأخرين
داف - -ع ﬁاف - -ظ اŸع - -رضض ال - -دو‹
ل- -ل- -ك- -ت- -اب «سس- -ي  »٢٠١٨ Ó-ح- -م- -ي -دو
مسس- - -ع- - -ودي بشس- - -دة ع- - -ن ›ان- - -ي - -ة
الدخول إا ¤اŸعرضض ،مؤوكدا أانها «’
ت - -خ - -دم ال - -ك- -ت- -اب و’ ال- -ن- -اشس- -ر و’
ال - -ث - -ق- -اف- -ة» ،وكشس- -ف ع- -ن ت- -ك- -رË
›م -وع -ة م -ن ال -ك -ت-اب ا÷زائ-ريÚ
باŸناسسبة بينهم اأبو القاسسم سسعد الله
وﬁف- -وظ ق- -داشض وال- -دك- -ت -ور أامÚ
الزاوي وعبد الله شسريط’ ،فتا إا¤
ا’ت -ف -اق م-ع وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى أان
ي -ك -ون شس -ع -ار ال -ط -ب -ع-ة «ال-ع-يشض م-ع
ال-ك-ت-اب» ،ف-ي-م-ا ج-زم م-دي-ر ال-ك-تاب
واŸطالعة العمومية بوزارة الثقافة
ج-م-ال ف-وغ-ا‹ ،ب-أان نسس-ب-ة التحفظ
ع - -ل- -ى اŸراج- -ع  ⁄ت- -ت- -ج- -اوز ٠.٠٠٢
باŸائة ما يعادل حوا‹  6٠كتابا من
›م-وع  3٠٠أال -ف ” إاحصس-اؤوه-ا إا¤
’ن.
حد ا آ

فريال بوشصوية
أفأد ﬁأفظ أŸعرضض ألدو‹ للكتأب
«سضي ‘ « 2018 Óمعرضض رده على أسضئلة
ألصض -ح -أف -ي ،Úخ Ó-ل أل -ن-ق-أشض أل-ذي ت-ب-ع
أل -ع -رضض أل -ذي ق ّ-دم-ه Ãع-ي-ة ف-وغ-أ‹ ‘
طبعة منتدى «ألشضعب»،
أنه سضيتم تكر Ëعديد
أل - -ك - -ت- -أب أ÷زأئ- -ريÚ
وع Ó- - -وة ع- - -ل- - -ى أب- - -ي
أل- -ق- -أسض- -م سض- -ع- -د أل- -ل -ه
وﬁف - - - - -وظ ق - - - - -دأشض
وأل -دك -ت-ور أم Úأل-زأوي
وعبد ألله شضريط ،سضيتم
تكر Ëكل من ألسضعيد بوطأج Úومرأد
بوبون ومرزأق بقطأشض.
و‘ رده ع - -ل - -ى سض- -ؤوأل ي- -خصض شض- -ع- -أر
أŸعرضض ألذي يحتضضنه قصضر أŸعأرضض
‘ ألفÎة أŸمتدة ب 29 Úأكتوبر ألدأخل
و 10نوفم ،Èأفأد بأنه ” أ’تفأق مع وزير
ألثقأفة ‘ جلسضة جمعتهمأ أمسض أأ’ول
على أن يكون «ألعيشض مع ألكتأب».
وب- -خصض -وصض أŸقÎح أÿأصض ب -إأق -رأر
تذأكر ودفع زوأر أŸعرضض Ÿقأبل مأ‹،
لتحقيق مدأخيل إأضضأفية ،أسضتبعد حميدو
مسضعودي ألفكرة “أمأ’ ،فتأ إأ ¤أنهأ «’
تخدم ألكتأب و’ ألنأشضر و’ ألثقأفة» ،كمأ

أنهأ تثقل كأهل ألزوأر ألذين يتوأفدون
بكÌة من كل ربوع ألوطن ليصضل عددهم
إأ ¤حوأ‹  30إأ 35 ¤ألف زأئر يأتون حتى
قبل أ’فتتأح ،ويدفعون تكلفة ألنقل كمأ
يقتنون كتبأ ،معتÈأ ألتفك ‘ Òأأ’مر ‘
ح -د ذأت -ه غ Òم -ن -ط -ق -ي ،أ’ن-ه ’ ي-رأع-ي
أل -ق -درة ألشض -رأئ -ي-ة وأل-ظ-روف أŸع-يشض-ي-ة
ل -ل -م -وأط -ن ،وأ ¤ذلك –دث ع-ن مشض-ك-ل
ألطوأب Òألذي يؤوثر سضلبأ على ألتنظيم.
وبخصضوصض توجيه ألدعوة إأ ¤بعضض
أأ’سضمأء على غرأر يأسضمينة خضضرة ،وكذأ
أل -نشض -أط-أت أل-ت-ي ت-ت-خ-ل-ل أŸع-رضض ،ق-أل
منشضط أŸنتدى بأن  8أيأم غ Òكأفية ،و”
بر›ة ﬁأضضرأت ولقأءأت ،مؤوكدأ ألعمل
‘ كل سضنة على جلب وجوه جديدة مهمة
تقع على دور ألنشضر ،مؤوكدأ عدم توجيه
دعوة أ’ي كأن ومن ب Úألوجوه ألكبÒة
أŸشض-أرك-ة ذك-ر رشض-ي-د ب-وج-درة ووأسض-ي-ني
أأ’عرج وأم Úألزأوي ،ونبه إأ ¤أسضتحألة
جلب أ÷ميع ‘ ظرف أسضبوع ،وشضجع ‘
ألسضيأق إأقأمة نشضأطأت على مسضتوى جنأح
كل دور ألنشضر ،وبر›ة توقيع بألبيع.
م-ن ج-ه-ت-ه ،م-دي-ر أل-ك-ت-أب وأŸط-أل-ع-ة
أل -ع -م-وم-ي-ة ب-وزأرة أل-ث-ق-أف-ة ،رئ-يسض ÷ن-ة
ألقرأءة وأŸتأبعة جمأل فوغأ‹ ،بأن دور
أل -نشض -ر م-ق-ت-ن-ع-ة ب-أن
أ÷زأئ- -ر م- -ن -ف -ت -ح -ة
على ألكث Òمن أآ’رأء
وإأن ت- - -ن- - -أقضضت م - -ع
بعضضهأ’ ،فتأ ‘ رده
ع- - - -ل- - - -ى أسض- - - -ب- - - -أب
أل-ت-ح-ف-ظ-أت ‘ ح-أل
سضجلت ،إأ ¤أن غيأب
أسضم أŸؤولف مث ‘ Óكتأب Ûموعة من
أŸؤولف Úقد يكون سضببأ.
وط- -م -أن ف -وغ -أ‹ ب -خصض -وصض مسض -أل -ة
ألتحفظأت ،على أعتبأر أن نسضبتهأ ضضئيلة
جدأ ’ تتجأوز  0.002بأŸأئة ،أي حوأ‹
 60كتأبأ من ›موع أزيد من  300ألف
ك- -ت- -أب ،م- -ع أل- -ع- -ل- -م أن أل- -ع- -دد م- -رشض- -ح
ل Ó-عÎأف ،م -ؤوك -دأ أن أل -ك -ت -أب أل -ذي ’
يتعأرضض مع أŸأدة ألثأمنة يبأع ويشضÎى
وي-ع-رضض بصض-ف-ة ع-أدي-ة ،مسض-ت-ث-ن-ي-أ أل-كتب
ألدينية وأŸصضأحف ألتي –سضم فيهأ ÷نة
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى وزأرة ألشض -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة
وأأ’وقأف.

” إأحصشاؤوه
 ٣٠٠أألف كتاب ّ
ونسشبة ألتحفظات
ل تتجاوز ٪ ٠ . ٠٠2

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يراهنون على مليو Êزائر ‘ بداية اŸوسسم الّثقأ‘

م
ن
م
ن
«ال تدى منظّمو صشالون الكتاب يرفعون التحدي
ش
ش
ع
ب
»
رغم انخفاضس اŸيزانية إا ٦0 ¤مليون دج
التجند من أاجل تعزيز القراءة واŸطألعة وجعل الكتأب خ Òجليسس

«سسنواصسل التحدي ‘ سسبيل إاعÓء شسأأن الكتأب خ Òجليسس وإابقأء أافكأره تشسع وثقأفته تروج ،تعرف Ãختلف
ا’Œأهأت والتوجه وتفتح اÛأل ◊وارات نخب ،غأيتهأ اŸسسأهمة ‘ البنأء الوطني من زوايأ متبأينة لكنهأ تتفق
’جمأع على اعتبأر اŸؤولفأت أانيسسة من يتصسفحهأ ،رفيقة درب من يأأخذهأ ‘ كل مكأن ،إابقأء
حول ا÷وهر :ا إ
الكتأب بأıتصسر اŸفيد سسيد ا◊ضسأرات مأضسيأ،حأضسرا ومسستقب .»Óهذا مأ اسستشسف من ندوة نقأشس بـ «منتدى
الشسعب» حول الصسألون الدو‹ للكتأب «سسي ،»2018 Óالذي يعد بحق مرآاة عأكسسة ◊ألة الثقأفة بأ÷زائر التي
’ولوية ‘ برنأمج رئيسس ا÷مهورية اŸشسدد على دعم
تبقى ﬁل اهتمأم دومأ من القيأدة العليأ للبÓد و–تل ا أ
’مة وهويتهأ .وهي –مل قيمة ’ تقدر بثمن.
الكتأب ‘ كل الظروف اعتقأدا راسسخأ منه بأن الثقأفة اسسمنت ا أ

ألعدد
177٥4

عكسس مأ رّوجته وسسأئل إاعÓم
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كتاب واسشيني األعرج «األم Òج  »2سشيكون حاضشرا ‘ «سشي»2018 Ó
ف ّ-ن -د ح -م -ي -دو مسس -ع-ودي ﬁأف-ظ
اŸع- -رضس ال- -دو‹ ل- -ل- -ك- -ت -أب «سس -ي Ó-
’ديب ا÷زائ-ري
 »2018م -ق -أط -ع-ة ا أ
’ع -رج ه -ذه ال -ت-ظ-أه-رة
واسس -ي -ن -ي ا أ
ال -ث -ق-أف-ي-ة ،وأاّن-ه أاخ-ذ م-ن-ه م-واف-ق-ة
’خÒ
م- -ب- -دئ- -ي- -ة ل- -ع -رضس ك -ت -أب -ه ا أ
’م ‘ »Òج- - -زئ - -ه ال - -ث - -أ ،Êوذلك
«ا أ
ع- -كسس م- -أ روج- -ت- -ه م- -ؤوخ- -را ب- -عضس
’عÓم.
وسسأئل ا إ

حياة ــ ك
أوضسح مسسعودي ‘ رده ،أمسض ،على
سس-ؤوأل ل-لصس-ح-اف-ة ،خÓ-ل م-ن-ت-دى ج-ري-دة
«ألشسعب» ،ألذي نظم Ãناسسبة أحتضسان
أ÷زأئر للمعرضض ألدو‹ للكتاب «سسيÓ
 ‘ »2018ط -ب -ع-ت-ه  ،23أل-ذي سس-ي-ح-تضسنه
قصس- -ر أŸع- -ارضض ب- -الصس- -ن -وب -ر أل -ب -ح -ري
«صسافكسض» ،أن أألديب وأسسيني أألعرج ⁄
ينتهي بعد من كتابه هذأ ،وأكد أنه أخذ
م -ن -ه م -وأف -ق -ة م -ب-دئ-ي-ة ل-ع-رضس-ه ‘ ه-ذأ
ألصسالون.

أام Úالزاوي يكّرم كروائي «ول
نحكم على مواقفه»
وفيما يخصض ألتكرÁات ألتي سستمنح
ل -ل -ك ّ-ت -اب أ÷زأئ -ري Úوب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-ك-رË
أل -روأئ -ي أم Úأل -زأوي ،ق -ال إأن أل -ت-ك-رË
للروأئي على كتاباته وليسض للموقف ألذي
أتخذه هذأ أألخ ،Òمؤوكدأ أنه من ألصسعب
أن نحكم على ألناسض من موأقفهم فيما
يتعلق «بالرأي وألرأي أıالف».
وبالنسسبة للكتاب ألذي أصسدره أ÷Ôأل
أŸتقاعد خالد نزأر ،قال مسسعودي أن

لهذأ أألخ Òناشسر ألذي أصسدر كتابه ،ول
مانع من دخول كتابه أألخ Òأو بقية كتبه
ألصسالون ،موضسحا أنه ليسض من صسÓحيات
إأدأرة ألصسالون أن تقبل كتابا وترفضض آأخر
م- -ا دأم ق- -د أصس- -در ع- -ن ط- -ري- -ق ن- -اشس- -ر
جزأئري.

 20دار نششر أاقصشيت لعدم
التزامها بدف Îالشّشروط
و‘ سسياق مغاير ،وردأ عن سسؤوأل حول
دور ألنشسر ألتي أقصسيت وأŸقدرة بـ 20
دأر ،أفاد أŸتحدث أنها Î– ⁄م شسروط
عرضض ألكتب ،و حسسبه ل Áكن ألتغاضسي
ع -ن ط -رح أل -ك -تب أرضس -ا خ -اصس-ة ع-ن-دم-ا
يتعلق أألمر بالكتب ألدينية «كاŸصسحف»،
وع -دم أŸب -الة ب -ه -ذأ أل -تصس-رف أحÎأم-ا
للكتاب وألقارئ وأŸعرضض ،كما أنهم ⁄
ي -دف -ع -وأ ف -وأتÒه -م ،م -ف -ي -دأ أن -ه ق-د ”
ت-ن-ب-ي-ه-ه-م ،ك-م-ا ” م-رأسس-ل-ت-ه-م ل-ك-ن-هم ⁄
يسستجيبوأ ،فوجهت لهم إأعذأرأت.
غ Òأنه Áكن ألسسماح لدور ألنشسر
أŸقصسية ،أإذأ ما تعهدت باحÎأم شسروط
عرضض ألكتب وإأرسسال ألوثائق أÿاصسة بها
وأل -ف -وأت ،ÒمشسÒأ إأ ¤أن أل -ب -عضض م -ن -ه-ا
قدمت طعونا “ت درأسستها ،ومن أŸمكن
ألسسماح لها باŸشساركة ‘ ألتظاهرة ‘
طبعتها ألقادمة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-أاه-م-ي-ة ألصس-الون ،أبرز
مسسعودي أنه Áثل فرصسة للناشسرين سسوأء
كانوأ جزأئري ،Úعرب ،أم أجانب لÓلتقاء
وألح- -ت -ك -اك ،وي -ب -ق -ى ع -دد دور أل -نشس -ر
وأل -زوأر م -ع -ي -ارأ أسس -اسس -ي -ا ل -ن -ج -اح ه-ذه
ألتظاهرة ألثقافية.

تظأهرة ثقأفية وعلمية لن توصسد أابوابهأ أامأم النّخبة

فنيدسس بن بلة
أك -د ه -ذأ أل -ط -رح ح -م -ي -دو مسس -ع-ودي
ﬁاف -ظ ألصس -ال -ون ،وشس -دد ع -ل -ي-ه ج-م-ال
ف -وغ -ا‹ رئ -يسض ÷ن-ة أل-ق-رأءة وأŸت-اب-ع-ة
ب- -وزأرة أل- -ث- -ق- -اف- -ة ،م- -ع- -تÈي -ن أن إأ‚اح
أل- -ت -ظ -اه -رة ره -ان لب -د أن ي -كسسب رغ -م
ألظرف ألسستثنائي ألذي تعيشسه أ÷زأئر
ج - -رأء أألزم - -ة ألق - -تصس - -ادي - -ة أŸال- -ي- -ة،
و–ديات ألظرف ألصسعب وتعقيدأته.
من أجل ذلك عقدت جلسسات عدة منذ
شسهر ماي –ضسÒأ للموعد ألرمز ألذي
ُدئِ -ب ع -ل -ى إأق -ام -ت -ه ‘ قصس -ر أŸع -ارضض
ألصس -ن -وب -ر أل-ب-ح-ري ب-ال-ع-اصس-م-ة ،وي-ت-وق-ع
توأفد عليه على مدأر  8أيام ،شسهر أكتوبر
ألدأخل مليو Êزأئر بدل مليون بالطبعة
ألسسابقة.
«ن -ح-ن سس-ائ-رون ل-رف-ع أل-ت-ح-دي رغ-م
خفضض أŸيزأنية أ 60 ¤مليون دج هذه
أŸرة ،ب- - - - -دل  ‘ 120سس- - -ي ،2017 Ó- -
م-ق-ت-ن-ع-ون ح-د أل-ث-م-ال-ة ب-أاهمية أ◊دث
أل -ذي ي -أات -ي م -ع أل -دخ -ول ألج-ت-م-اع-ي
ويدشسن بدأية أŸوسسم ألثقا‘ يحضسره
أدباء ،مفكرون ،مؤولفون ووجوه بارزة ‘
›الت أل - -ت- -خصسصض أŸع- -ر‘ ،ت- -زي- -د

أل -ت -ظ -اه -رة ق -ي -م -ة و“ن -ح -ه -ا إأضس -اف-ة
وأعتبارأ وتبعد عنها ألصسورة ألنمطية
أŸروجة ب Óوجه حق .إأّن أ÷زأئريÚ
ل ي -ق -رأون ،وأّن -ه -م أك Èع-دو ل-ل-ك-ت-اب،
وأقوى خلق ألله نفورأ وعزوفا عنه».
ع -كسض ه -ذأ ألع -ت-ق-اد ،ي-روج م-ن-ظ-م-و
ألصس -ال -ون إأ ¤أشس -ي -اء أخ-رى م-غ-اي-رة أكÌ
ت-ف-اؤول ،م-رأف-عŸ Úع-ط-ي-ات تÈز أه-م-ي-ة
سس-ي 2018 Ó-أب-ع-اده-ا ،خ-لفياتها وأسسباب
وج-وده-ا ودÁوم-ت-ه-ا رغ-م ت-ع-اقب أل-زمن
وت -ع -ق -ي -دأت أŸرح-ل-ة ،أه-دأف-ه أألسس-م-ى
وأألبدية ،ألÎويج للكتاب بصسفته ألوسسيط
أآلمن وأŸؤومن ‘ تكريسض أŸعرفة وفتح
أ÷دل ح -ول أم -ه -ات أل -قضس -اي-ا أل-ف-ك-ري-ة
م-ث-ل-م-ا تسس-ت-دع-ي-ه-ا أل-ت-ع-ددي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن
ألطرح أألحادي أ÷انب أÙتكر ◊قائق
أألشسياء ألدأعي أمام أ ÓŸبصسورة خاطئة
«أنا ألكل ‘ ألكل».
ذك -ر ب -ه -ا م -ط -ول ف-وغ-ا‹ ›ي-ب-ا ع-ن
تسساؤولت تخصض أ◊ظر أŸفروضض على
م -ؤول -ف -ات ل -ل -ح -ي-ل-ول-ة دون مشس-ارك-ت-ه-ا ‘
صسالون ألكتاب ،قائ Óإأن أللجنة أŸعنية
بهذأ أألمر فتحت ألباب على مصسرأعيه
لدور ألنشسر وأŸؤولف Úلعرضض أنتاجاتهم
ألفكرية أ÷ديدة من ﬂتلف أألجناسض
وأألصس -ن -اف شس -رط م -رأع-اة رم-وز أل-ب-ل-د،

سسيادته وهويته مثلما تنصض عليه أŸادة
ألثامنة.
ب -ل -غ -ة أ◊سس -م وأ÷زم ،أن -ه -ى ف-وغ-ا‹
أ÷دل وأوق - -ف أŸضس- -ارب- -ة أل- -كÓ- -م- -ي- -ة
بالتأاكيد ألصسريح أنه عدأ هذأ أ◊اجز
أŸشس -روع ،ك -ل أل -ك -تب ب -اسس-ت-ط-اع-ت-ه-ا أن
–م- -ل إأ ¤رف- -وف ألصس- -ال- -ون ،يسس -ت -م -ت -ع
أل-ق-ارئ ب-ه-ا وي-ط-ل-ع ع-ل-ى آأخ-ر م-ن-توجات
وعصس -ارأت ف -ك -ر ن -خب ت-ق-اوم ب-أاق-وى م-ا
“لك م- -ن أج- -ل إأع- -ادة ل- -ل- -م- -ؤول- -ف- -ات ‘
أ÷زأئ -ر وج -م -ي -ع أن -ح -اء أل-ع-ا ،⁄ت-اج-ه-ا
أŸف-ق-ود وق-ي-م-ت-ه-ا أŸع-رف-ي-ة أŸسس-تحقة
أل -ي -وم وغ -دأ .ه -ي مسس-أال-ة ت-ت-ح-ق-ق ب-حث
أŸوأط -ن ع -ل -ى أل -ق-رأءة وتشس-ج-ي-ع-ه ع-ل-ى
أŸطالعة.
إأنها مسسالة تكسسب ألرهان ‘ «سسيÓ
 ،»2018أل- -ت- -ي أقسس- -م م -ن -ظ -م -وه -ا ع -ل -ى
ألتجنيد وتوزيع ألوظائف وأألدوأر ÷عل
ألصسالون فضساء إلرضساء ﬂتلف أألذوأق،
وتهيئة أŸناخ لتطوير شسرأكات ب Úدور
ألنشسر وألطبع ألتي يتحتم عليها ألتحلى
بقاعدة أللعبة ،وأن تكون مهنية قلبا وقالبا
دون ألسسقوط أ◊ر ‘ ألطابع ألتجاري
أÙضض ،وألذي يÎكها تلهث ب Óتوقف
ورأء ألربح بأاي طريقة تطبيقا للقاعدة
«ألغاية تّÈر ألوسسيلة».

«سشي »Óسشيكّرم الّروائّي Úوالكّتاب وليسس اŸواقف والقناعات

ق -أل ح -م -ي -دو مسس -ع -ودي ﬁأف -ظ
«سسي »Óأان إادارة التظأهرة ’ Áكن
أان تقصسي كأتبأ أاو أاديبأ جزائريأ من
ال- -ت- -ك -ر ،Ëع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة م -واق -ف
شس-خصس-ي-ة صس-درت م-ن-هم ،وقد تكون
“سس ب- -أل- -رأاي ال- -ع -أم ،مشسÒا إا ¤أان
’شس -خ -أصس ’
اÙأف- -ظ- -ة سس- -ت- -ك- -رم ا أ
اŸواقف لتشسجيع العمل ا’دبي.

جÓل بوطي
رغم ما أثاره ألكاتب وألروأئي أمÚ
أل - -زأوي ‘ وقت سس - -اب - -ق م - -ن م - -وأق - -ف
شس- -خصس- -ي -ة Œاه شس -عÒة ع -ي -د أألضس -ح -ى
نشسرتها بعضض وسسائل أإلعÓم ،وتفاعلت
م -ع -ه -ا شس -ب -ك -ات أل -ت -وأصس -ل ألج-ت-م-اع-ي
ب - -اإلي - -ج- -اب وألسس- -لب ،أإل أن ﬁاف- -ظ- -ة
ألصس -ال -ون أل -دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ق-ررت ت-ك-رË
ألروأئي تقديرأ ÷هوده ألفكرية وألعلمية.
أوضسح مسسعودي أنّ ﬁافظة «سسي»Ó
سس- -ت- -ك- -رم أم Úأل- -زأوي أل -روأئ -ي ،ول -يسض
موأقفه ألشسخصسية ألسسابقة ألتي تخصسه
وحده ،وذلك ل يعني بتاتا أن توصسد أكÈ
تظاهرة ثقافية وعلمية أبوأبها ‘ وجه
كتاب وروأئي Úخدموأ ألثقافة ألوطنية،
م -ؤوك -دأ ب-ال-ق-ول «أن أل-ت-ك-ر Ëه-و ع-رب-ون

وف- -اء Ÿا ي- -ق- -دم- -ه أل- -ك- -ت- -اب ل -ل -ج -زأئ -ر
وإأسس -ه -ام -ه-م أل-ك-ب ‘ ÒأŸشس-ه-د أل-ث-ق-ا‘
أل -وط -ن -ي وأل -دو‹» ،سس -ي -م -ا وأن ق -ائ -م -ة
ألكتاب ألذين سسيكرمون يحظون Ãكانة
كبÒة على أŸسستوى أ◊لي وألعاŸي.
‘ سس -ي -اق أآخ -ر ح -ول قضس -ي -ة أل -روأئ-ي
وأسس- -ي- -ن- -ي ألع- -رج أل- -ذي نشس- -رت ب -عضض
أŸوأقع ألثقافية ،وكذأ شسبكات ألتوأصسل
ألجتماعي رفضسه حضسور ألطبعة ألـ 23
لصسالون ألكتاب ،نفى مسسعودي ذلك نهائيا
وأكد أن ﬁافظة أŸهرجان قدمت له
دع-وة رسس-م-ي-ة ل-ل-حضس-ور وإأل-ق-اء ﬁاضسرة
فكرية باŸوأزأة مع أيام ألصسالون ألذي
سسيكون على مدأر ثمانية أيام بدأية من
 29أكتوبر أŸقبل.
وقلّل مسسعودي من أثر أإلشساعات ألتي
تروج ع Èشسبكات ألتوأصسل ألجتماعي
وتسس -يء إأ ¤سس -م -ع -ة أل -ك -ت -اب وأل-روأئ-يÚ
أ÷زأئ- - -ري ،Úخ- - -اصس- - -ة وأن ﬁاف- - -ظ- - -ة
أŸهرجان ل تفرق ب Úأبناء أ÷زأئر ،بل
بعكسض ذلك تسسهر على تشسجيع أإلنتاج
ب -ك -ل أن-وأع-ه ،دأع-ي-ا وسس-ائ-ل ألعÓ-م أ¤
ألÎويج للطبعة ألـ  ،23وألعمل على إأعطاء
صسورة جميلة عن ألتظاهرة ،ألتي رأهن
أنها سستكون أفضسل رغم أألزمة أŸالية.

 ٦1روائيا وأاديبا ينششطون النّدوات الفكرية
عزيز ــ ب
أع -ل -ن ح -م -ي -دو مسس-ع-ودي ﬁاف-ظ أŸع-رضض
ألدو‹ للكتاب «سسي ‘ »2018 Óطبعته ألـ 23
لعرج خÓل
مشساركة ألروأئى ألكب Òوأسسيني أ أ
لخبار ألتي تدأولتها
أŸعرضض ،مفندأ بذلك أ أ
لخÒة
لعÓ- - - -م ‘ أل- - - -فÎة أ أ
ب - - - -عضض دوأئ - - - -ر أ إ
بخصسوصض عدم مشساركة ألروأئي أحتجاجا على

م -ا وصس -ف -ه ب -ال-فسس-اد أل-ث-ق-ا‘ أŸع-م-م ،وأضس-اف
لع-رج م-ن-ذ ي-وم Úوق-د
مسس -ع -ودي أن -ه أل -ت -ق-ى أ أ
“ك -ن م -ن إأق -ن -اع -ه م -ن نشس -ر أ÷زء أل -ث-ا Êم-ن
لم »ÒخÓل معرضض أ÷زأئر ألدو‹
روأيته «أ أ
للكتاب ،وهي Ãثابة بشسرى للروأئي لقرأئه بعد
لول م -ن ك -ت -اب -ه
 14سس- -ن- -ة م- -ن صس -دور أ÷زء أ أ
لم.»Ò
«أ أ
وأشس -ار مسس -ع -ودي أّن -ه ت -ل -ق -ى ت-ط-م-ي-ن-ات م-ن
لعرج بشسأان صسدور ألكتاب ألذي أسستغرق ‘
أأ

كتابته حوأ‹  10سسنوأت ،ومن أŸقرر أن يخرج
إأ ¤ألنور قريبا ،حيث يقوم ‘ ألوقت أ◊ا‹
باŸرأجعة ألنهائية ،قبل عرضسه خÓل أŸعرضض
ألدو‹ للكتاب.
هذأ وأوضسح ﬁافظ ألصسالون ألدو‹ للكتاب
لعرج لن يكتفي فقط بنشسر أ÷زء
أن وأسسيني أ أ
لم »Òب -ل سس -ي -ق -وم ب -ع -دة
أل- -ث -ا Êم -ن ك -ت -اب -ه «أ أ
ﬁاضس- -رأت م- -ن أصس -ل ﬁ 40اضس- -رة ‘ إأط -ار
ألنشساطات ألثقافية أ›ÈŸة خÓل أŸعرضض

وألتي سسيشسرف على تنشسيطها  61روأئيا وأديبا
على مدأر أيام أŸعرضض ألدو‹ للكتاب «سسيÓ
.»2018
لعرج رغم خوضسه رهان
يذكر أّن وأسسيني أ أ
لم »Òب -خ -وف ك -ب ،Òلضس-خ-ام-ة
ك -ت -اب -ة روأي -ة «أ أ
حا،
أŸادة ألتاريخية ،إأل أنها أك Ìألكتابات ‚ا ً
حيث نال عليها ألعديد من أ÷وأئز منها جائزة
لضسافة ÷ائزة
ألشسيخ زأيد وألقرأء ألعرب ،با إ
أŸكتبي.Ú

»æWh

أألربعاء  26سصبتم 2018 Èم
ألموأفق لـ  16محرم  1440هـ
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راه -ن رئ -يسض ا÷م-ه-وري-ة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة على
صضناعة الكتاب ودعمه بكل
الم - - - -ك- - - -ان- - - -ي- - - -ات اŸادي- - - -ة
وال -ل -وج -يسض -ت-ي-ة م-ن م-ط-اب-ع
ودور ال - -نشض - -ر ،وم - -دي - -ري - -ة
م- -رك- -زي- -ة ه- -م -ه -ا ال -ك -ت -اب،
ومديريات قطاعية فرعية
تسض - - -اه - - -م ه- - -ي الخ- - -رى ‘
تشضجيع القراءة واŸقروئية،
ناهيك عن الرعاية الدبية
وال -ث -ق-اف-ي-ة  Òÿج-ل-يسض ‘
الن- - - - -ام ك- - - - -ت - - - -اب ،خصضصض
للغرضض ذاته مرصضدا وطنيا
ل -ل -ك -ت -اب ،ت -راع -ى ف -ي -ه ك-ل
ضضروريات الكتاب من الورق
والطباعة والنشضر والتوزيع
...الخ

نورإ لدين لعرإجي
 ⁄يتوقف أهتمام ألدولة أ ¤هذأ
أ◊د ف- -ق- -ط ،ب- -ل ” –وي- -ل م- -ع- -رضض
ألكتاب من ألطبعة أÙلية أ ¤ألفضصاء
أŸغاربي وألعربي ثم ألدو‹ ،فأاصصبح
عرسض ألكتاب با÷زأئر عرسصا ثقافيا
بامتياز ،حافظت عليه أ÷زأئر وتبنته
ألسصياسصة ألثقافية للدولة ،حتى صصار من
ب Úألرهانات ألقائمة بذأتها ل Áكن
لسصتغناء عنها.
أŸوعد يتجدد كل سصنة ،أنزأل كبÒ
على موأنئ أ÷زأئر تصصطف ألبوأخر
ع -ل-ى م-ت-ن-ه-ا ح-اوي-ات ﬁم-ل-ة ب-أام-ه-ات
ألكتب ،من ﬂتلف تخصصصصاتها وشصعبها
ومشصاربها ،وثقافات متعددة تكون سصمة
ألطبعة ،شصعارها حوأر ألثقافات .
أŸوعد ألذي ينتظره ألكث Òيشصبه
أ ¤ح -د ك -ب Òت -لك أل -فضص -اءأت أل -كÈى
Ÿوأع -ي -د أق-تصص-ادي-ة وŒاري-ة ،ت-ع-رضض
ف - -ي - -ه أه - -م ألصص- -دأرأت وأل- -دوري- -ات،
وينتعشض فيه ألفكر ،بالنقاشض وألنقد،

ا÷زائر على موعد مع عرسض الكتاب الثقا‘

÷نة للمطالعة ’ Ÿمارسسة ألرقابة

سسياسسة دعم ألكتاب خيار ’ مناصص منها

@  23سضنـــة واŸوعـــد يتجدد مــع دبلوماسضية بوجه ثقا‘ متميز
@ إانزال عربي ودو‹ ..الثقافة عنوان الشضعوب ورهان ال·

وتكون ألصصدأرأت أ÷ديدة ‘ ألعمال
ألدبية كالروأية ،ألقصصة ‘ ،ألتاريخو
أل -ف -لسص -ف -ة ﬁل ن -دوأت وأسص -تضص -اف-ات
ألصص- -ح- -اب- -ه- -ا م- -ن أل- -روأد وأل- -ب -اح -ثÚ
وأصص- - -ح- - -اب أل- - -ت- - -ج - -ارب ‘ ح - -ق - -ول
أب- -دأع- -ات -ه -م ،ع -رسض أل -ك -ت -اب م -وع -د
تسصتضصيف فيه أ÷زأئر أك Ìمن  370دأر
نشص -ر ع -م -وم-ي-ة وخ-اصص-ةÃ ،شص-ارك-ة 47
دول -ة ،ل -ي -ك-ون أل-ق-اء دب-ل-وم-اسص-ي-ا ب-وج-ه
ث -ق -ا‘ وأدب-ي ب-ام-ت-ي-از ،ف-ال-ث-ق-اف-ة ه-ي
عنوأن ألشصعوب ورهان أل·.

 6.5دو’ر قيمة –ويÓت
دور ألنشسر أ’جنبية
 ⁄ي- -خ- -ف مسص- -ع- -ودي ق- -ل -ق -ه ج -رأء
ت -ق -ل -يصض م -ي -زأن -ي -ة أÙاف -ظ-ة بسص-بب
سص -ي -اسص -ة ألÎشص-ي-د أŸا‹ ل-ل-ن-ف-ق-ات م-ا
يضص -ط -ره ‘ أل -ن -ه -اي -ة أ ¤أل -ب -حث ع-ن
شصركاء خوأصض وعمومي ،Úعلى ألقل
لضصمان أ◊د ألدنى من أŸشصاركة ‘
ت -ظ -اه -رة ث-ق-اف-ي-ة ‘ ،أط-ار م-ا ي-ع-رف
بالسصتثمار ألثقا‘ سصوأء ‘ ألكتاب أو
أŸسصرح ،ألسصينما ،حيث ذكر أنه من بÚ
أŸؤوسصسص -ات أل -ت-ي رأف-قت ه-ذأ أل-ع-رسض
كشص- -رك- -اء ،أل- -دي- -وأن أل- -وط -ن -ي ◊ق -وق
أŸؤولف وأ◊قوق أÛاورة ‘‘ألوندأ ‘‘،
وم -ؤوسصسص -ة أل -نشص-ر وألشص-ه-ار ‘‘ألن-اب ‘‘،
م -وضص -ح -ا ‘ ألشص -أان ذأت-ه أن مسص-اه-م-ة
ألجانب تقلصصت عما كانت عليه من
قبل حيث ما يقارب  6مليون دولر هي
قيمة –ويÓت ألجانب نحو أ÷زأئر
خاصصة بعرسض ألكتاب.

ﬁافظة ألصسالون تفتح
أبوأبها ’بناء أ÷زأئر ألعميقة
أك- -د مسص- -ع- -ودي ،ب- -أان ﬁاف- -ظ- -ة
ألصص -ال -ون أل -دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ت-رحب ب-ك-ل
ألدب- - -اء وأŸف- - -ك- - -ري- - -ن وأ÷ام - -ع - -يÚ
وأŸب -دع‡ ،Úن صص -درت ل -ه -م أع-م-ال
أدبية أو فكرية ،خاصصة تلك ألتي طبعت

ع -ل -ى ن -ف -ق -ات -ه-م ،مشصÒأ ب-ان-ه مسص-ت-ع-د
منحهم ألفضصاء لعرضض هذه ألصصدأرأت
ألتي ” طبعها على حسصابهم أÿاصض
وليسض على نفقة دور ألنشصر ،معتÈأ أن
ألمر يأاتي ‘ أطار تشصجيع ألطاقات
ألدب-ي-ة وأل-ف-ك-ري-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-تي هي
مسص -ؤوول -ي -ة أÙاف -ظ -ة وك -م-م-ث-ل Úع-ن
وزأرة ألثقافة ،مهما كانت مشصاربها ،بل
ب-ال-ع-كسض ه-ذأ ألم-ر حسص-ب-ه سص-ي-منحهم
ألتشصجيع Ÿوأصصلة هذأ ألنخرأط ‘
أل -ك -ت -اب-ة ،وسص-ت-ب-ق-ى م-ؤوسصسص-ات ت-رأع-ي
موأهبهم وإأبدأعاتهم .
‘ ألسصياق ذأته قال مسصعودي حميدو
بأانه ◊د ألسصاعة  ⁄تتلق أÙافظة أي
طلب من هذأ ألنوع ،و‘ حالة ما تلقت
ذلك فإانها تقوم بتوف Òألفضصاء لعرضض
أصصدأرأت هؤولء.

قال مسصعودي بان أÙافظة منحت
لكل ألعارضص Úدف Îشصروط ” ألمضصاء
وأŸصصادقة عليه يحتوي على بنود يجب
أحÎأم- -ه- -ا ،ونصص- -وصض تÎتب ع- -ل- -ي -ه -ا
عقوبات ‘ ،حال ألخÓل بأاي بند من
ب -ن-وده-ا أŸنصص-وصض ع-ل-ي-ه-ا ،وب-ال-نسص-ب-ة
لدور ألنشصر سصوأء ألجنبية ألتي خالفت
ألتشصريع وألقوأن ÚأŸعمول بها ،فإانها
تتعرضض لعقوبات من درجات ﬂتلفة،
وحتى بالنسصبة للجزأئرية أيضصا فانها
ت -ت -ع -رضض ل-ن-فسض أل-ق-وأن Úأل-ت-ي –م-ي
ق -دأسص-ة أل-ك-ت-اب م-ه-م-ا ك-ان ن-وع-ه ،لن
هيبته تبقى ‘‘خ Òجليسض ‘ ألنام كتاب
‘‘كما يقال ،و‘ حديث سصياقه أيضصا قال
مسص- -ع- -ودي ب- -ان ت- -لك أل- -ت -ي سص -ب -ق وأن
تعرضصت لعقوبات فانه Áكنها ألتقدم
بطعن أ ¤أÙافظة ،قصصد درأسصته مع
÷ن -ة أل -ق -رأءة وأŸت -اب -ع -ة أل -ت-ي ي-ت-و¤
رئاسصتها مدير ألكتاب بوزأرة ألثقافة

أأعمال روأئية جديدة وأأخرى مÎجمة إأ ¤أللغة ألعربية
باعتبارها أول دولة غ Òعربية تعÎف
ب - -ا◊ك- -وم- -ة أŸؤوق- -ت- -ة ح- -يث ت- -زأم- -ن
ألصصالون مع ألذكرى  60لتأاسصيسصها.
أضصاف مسصعودي أن برنامج ألصصالون
سص-ي-ك-ون ث-ق-اف-ي-ا ب-ح-تا ،حيث سصتشصارك
أŸؤوسصسص-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون أŸط-ب-عية
Ãجموعة من ألكتب أÎŸجمة للعربية
لكل من ‘‘كاتب ياسص ‘‘Úوبعضض ألعناوين
ل ‘‘آأسص -ي -ا ج -ب-ار‘‘ ،ب-اإلضص-اف-ة إأ ¤ب-عضض

و›م- -وع -ة م -ن أل -ق -ط -اع -ات ألخ -رى
أŸذكورة ‘ أŸرسصوم ألتنفيذي ،وÁكن
ل -ل-ج-ن-ة درأسص-ة أل-ط-ع-ن وألسص-م-اح ل-ل-دأر
ﬁل أل-ع-ق-وب-ة أو أل-ت-ح-ف-ظ ب-اŸشص-ارك-ة
م -رة أخ -رى م -ع أل -ت -أاك -ي -د أن أي خ -ط-أا
تتحمل عقباته .

أإم Úبلعمري
أك -د ج-م-ال ف-وغ-ا‹ ،م-دي-ر أŸط-ال-ع-ة وأل-ك-ت-اب ب-وزأرة أل-ث-ق-اف-ة
ورئيسض ÷نة ألقرأءة وألكتاب Ãعرضض أ÷زأئر ألدو‹ للكتاب أن
أل-ل-ج-ن-ة ل-يسض م-ه-م-ت-ه-ا ‡ارسص-ة أل-رق-اب-ة ع-ل-ى أل-ك-تب أŸشص-اركة ‘
ألكتاب بقدر ماهي ÷نة للمطالعة مضصيفا أن هذه أللجنة أŸكونة
م-ن ‡ث-ل-ي ع-دة وزأرأت وه-ي-ئ-ات م-ن-ه-ا وزأرة أل-ث-ق-اف-ة ،أل-دأخ-ل-ي-ة،
ألشصؤوون ألدينيةو أألوقاف وكذأ وزأرة ألدفاع ألوطني –رصض على
مدى ألتزأم ﬁتويات ألكتب وأألعمال أألدبيةو ألفكرية Ãحتوى
أŸادة  08ألتي –رصض على عدم ألنيل من أألديان وأŸعتقدأت أو
ألنيل من مقومات ألشصخصصية أ÷زأئرية  ...ألخ و غÒها من ألقوأعد
ألتي يتحدد Ãوجبها ألسصماح للكتاب بأان يكون ضصمن تلك أŸعروضصة
من عدمه وأضصاف فوغا‹ أنه ل Áكن بأاي حال من أألحوأل ألسصماح
بعرضض كتب تشصجع على ألتحريضض ،ألعنصصرية أو ألطائفية أو أي
أفكار هدأمة وسصلبية أخرى.
أما عن ألكتب ألدينية فقد أكد فوغا‹ أن لديها وضصع خاصض
وسصتعرضض على ÷نة تابعة لوزأرة ألشصؤوون ألدينية وأألوقاف وهي
ألتي سصتبت ‘ شصأانها.
ه -ذأو أك -د م -دي -ر أŸط -ال -ع-ة وأل-ك-ت-اب ب-وزأرة أل-ث-ق-اف-ة أن ÷ن-ة
أŸط -ال -ع -ة وأل -ك -ت -اب أÿاصص -ة ب -اŸع -رضض ل -ن تسص -م-ح ب-حصص-ول أي
تسصريبات لكتب أو أعمال ل تتطابق ﬁتوياتها مع ما تنصض عليه
أŸادة  08مؤوكدأ أن هذه أللجنة مؤوهلة بالقدر ألكا‘ Ÿنع حصصول
هذه ألتسصريبات ،معقبا بالقول أن ألتسصريبات Áكنها أن –صصل ‘
أŸاءو ألهوأء ولكن ليسض باللجنة ألتي يرأسصها.
‘ ألسصياق ذأته أكد فوغا‹ أن أللجنة ضصبطت منهجية ﬁكمة
لعدم حصصول أي أختÓلت ‘ قرأءة ومطالعة أي كتاب مؤوكدأ أن
أحتمالت حصصول أخطاء قد تكون صصفرية مضصيفا أنه لن يتم ألبت
ألنهائي ‘ مصص Òأي من ألكتب أل بحضصور كل أعضصاء أللجنةو بعد
قرأءة ثانية وحتى ثالثة إأذأ أقتضصى أألمر وأسصÎسصل قائ Óأن ÷نته
ب -اشص -رت ع -م -ل -ه -ا شص -ه -ر رمضص -ان أŸاضص -ي وع -ق -دت خ Ó-ل-ه أرب-ع-ة
أجتماعات بعضصها أسصتغرق يوم Úكامل Úوكل ذلك لتوف Òكل ظروف
ألسص Òأ◊سص -ن ل -ل-م-ع-رضض وأحÎأم أŸوأع-ي-د أŸع-ل-ن-ة لن-ع-ق-اده م-ن
خ Ó-ل ت -وف Òأألج -وأء أÓŸئ -م -ة ل-ع-م-ل ﬁاف-ظ-ة م-ع-رضض أ÷زأئ-ر
ألدو‹ ‘ طبعته  23ألتي سصيحتضصنها قصصر أŸعارضض ،ألصصنوبر
ألبحري ب 29 Úأكتوبرو  10نوفم Èألقادم.

فوغا‹ رئيسض ÷نة القراءة واŸتابعة:

«أحÎأم أŸادة  08من قانون ألكتاب تأاشسÒة أŸرور إأ ¤سسي””Ó

دور ألنشسر أŸقصساة من
أŸشساركة ‘ ألطبعات
ألسسابقة ،مرحب بها بعد
ألطعون

 40دولة حاضضرة ‘ اŸعرضض بدءا من  29أاكتوبر

أاك- -د ﬁاف- -ظ الصض- -ال- -ون ال- -دو‹
ل -ل -ك -ت -اب -و اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل-م-ؤوسضسض-ة
الوطنية للفنون اŸطبعية ‘‘حميدو
لذاعة
مسضعودي‘‘ ‘ تصضريح له لـ« ا إ
ال -ث -ق -اف -ي-ة‘‘ مشض-ارك-ة م-ا ي-ق-ارب 40
لقل ‘ طبعة ‘‘سضي23 ‘‘Ó
دولة على ا أ
والتي سضتكون من  29أاكتوبر إا10 ¤
نوفم.2018 È
ك -م -ا أع -ل -ن ألصص Úألشص-ع-ب-ي-ة ضص-ي-ف
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أل -ع -ن -اوي -ن أ÷دي -دة أل -ت-ي ” أإلعÓ-ن
عنها.
ل -ه -ذأ سص-يشص-ارك ‘‘ي-اسص-م-ي-ن-ة خضص-رة
بإاصصدأره أ÷ديد ‘‘خليل‘‘ لدى منشصورأت
أل- -قصص -ب -ة ,وأصص -درت م -نشص -ورأت ألÈزخ
روأي- -ة Ÿيسص -اء ب -اي ب -ع -ن -وأن ‘‘ ل ي -وج -د
صصوت أخر‘‘ وروأية ثانية ألمÒة جيهان
–ت عنوأن ‘‘غرف ألقمر‘‘.

إ.مÓح

مسض -ؤوول -ي -ة ك -بÒة ت -لك اŸل -ق -اة ع -ل -ى
ع -ات-ق أاعضض-اء ÷ن-ة ال-ق-راءةو اŸت-اب-ع-ة
التي أانشضأاتها وزارة الثقافة للتدقيق ‘
ال- -ك- -تب ال- -ت- -ي سض- -ت- -ع- -رضض ‘ الصض -ال -ون
ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ‘ ط -ب-ع-ت-ه  23اŸزمع
ان- -ع- -ق- -اده -ا ب -قصض -ر اŸع -ارضض الصض -ن -وب -ر
ال -ب -ح-ري م-ن  28أاك -ت -وب -ر إا ¤غ -اي-ة 10
نوفم ،2018 Èحسضب ما صضرح به ،أامسض
م -ن م -ن -ت -دى ‘‘الشض -عب‘‘ ج -م -ال ف -وغ-ا‹
رئيسض اللجنةو مدير الكتاب واŸطالعة
ال -ع -م -وم-ي-ة ب-وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،مشضÒا أان
ع-م Ó-ج-ب-ارا ق-د ان-ط-ل-ق ‘ ه-ذا السض-ي-اق
منذ 9م- -اي اŸنصض -رم ع -ل -ى أان ي -ك -ت -م -ل
بتقرير نهائي أاسضبوعا قبل افتتاح سضيÓ
 2018بعد الطÓع على ›مل العناوين
لدب
اÿاصضة بالفلسضفة و العلومو ا أ
لنسضا.Ê
والتاريخ والفكر ا إ

حبيبة غريب
أشصار جمال فوغا‹ أن أعضصاء أللجنة ‡ثل Úلكل
م-ن وزأرأت ‘‘ أل-ث-ق-اف-ة ،أل-دف-اع ،ألÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-يات
ألتصص -ال ،أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ةو ت -ه -ي -ئ-ة
أÙيط ،ألÎبية ،ألتعليم ألعا‹،و ألشصؤوون ألدينية و
‡ثل Úعن أ÷مارك وأألمن ألوطني ،قد بذلوأ ويبذلون

›هودأ جبارأ ‘ ألتدقيق ‘ ﬁتوى ألكتب ،ل سصيماو
أنه من أÙتمل أن يعرضض هذه ألسصنة قرأبة  300ألف
عنوأن لدور نشصر وطنية وأجنبية ،مشصÒأ إأ ‘‘¤أن أللجنة
ت -ن -ت -ظ -ر أن ي -فصص-ح ضص-ي-ف ألشص-رف ،ج-م-ه-وري-ة ألصصÚ
ألشصعبية.
وأكد فوغا‹ أن عمل ÷نة ألقرأءة وأŸتابعة لعناوين
سصي ،Óيرتكز على أحÎأم ﬁتوى ألعنوأن لبنود أŸادة
ألثامنة من قانون ألكتاب  15/13أإلصصدأر سصنة ،2015
وأل -ت -ي ت -نصض ع -ل-ى أحÎأم أل-دسص-ت-ور أ÷زأئ-ري Úع-دم
أŸسص- -اسض ب- -ال- -ت- -وأبث و أل -ه -وي -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،أحÎأم
ألديانات ،عدم “جيد ألعنصصرية و ألسصتدمار ...أإ¤
ألخ..
وأفاد فوغا‹ قائ ،Óأن متابعة أŸصصاحف وألكتب
ألدينيةو تصصفح ﬁتوأها يعود ÷نة خاصصة بالشصؤوون
ألدينية وأألوقاف.
و‘ سص- -ي- -اق آأخ- -ر ،كشص- -ف رئ -يسض ÷ن -ة أل -ق -رأءة و
أŸتابعة ،قائ ،Óأن لوزأرة ألثقافية حضصور قوي ‘
أŸعرضض ألدو‹ للكتاب من خÓل جناحها أÎŸبع على
مسصاحة  120م Îمربع،و ألذي Œتمع فيه –ت لوأئها
ك -ل أŸؤوسصسص -ات أل -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا م -ن م -ك -ت-ب-ات رئ-يسص-ي-ة
للمطالعة ،و مسصارح و متاحف و غÒها‘‘...
و ذكر فوغا‹ بأاهمية ألÈنامج ألثقا‘ وألتوعوي و
ألÎف -ي -ه -ي و ألÎب -وي أل -ذي ت-ع-ده وت-ق-دم-ه أŸك-ت-ب-ات
أل-رئ-يسص-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ل-لسص-ن-ة أل-ث-ان-ي-ة على ألتوأ‹ ،أإ¤
ج-انب سص-لسص-ل-ة أÙاضص-رأت أألدب-ي-ة و أل-ف-ك-ري-ة ،أل-ت-ي
ي -ب -ادر ب-ه-ا أŸرك-ز أل-وط-ن-ي لÓ-أدب،و أل-ت-ي ي-ه-دف م-ن
خÓلها إأ ¤ألتوصصل إأ ¤إأجابات حول إأشصكالية ‘‘هل
أ÷زأئري يقرأ‘‘؟
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أألربعاء  2٦سشبتم 2018 Èم
ألموأفق لـ  1٦محرم  1٤٤0هـ

إششرف على تصشدير ششحنة من مصشنع ““سشÒإم ديكور““ نحو ليبيا

تسشربات على مسشتوى إلبنايات وإ’حياء إلقدÁة وششلل ‘ حركة إŸرور

يوسسفي يدعو من باتنة إأ ¤أ’سستثمار ‘ قطاع أŸناجم

أمطار طوفانية تتهاطل على ورقلة وأ◊ماية
أŸدنية تسستنفر مصسا◊ها

–فيزأت كبÒة منحت وعلى ألقطاع أÿاصص أسستغÓل ألفرصسة

دع -ا وزي -ر إلصش -ن -اع -ة و إŸن -اج -م ي -وسش -ف
يوسشفي ،أإمسس ،بباتنة إ ¤تششجيع إ’سشتثمار
‘ قطاع إŸناجم مؤوكدإ أإن إسشتغÓل إŸناجم
يبقى نششاطا ““غ Òمعروف““.
أوضشح ألوزير ‘ تصشريح للصشحافة عقب زيارة
عمل و تفقد دأمت يوم Úإأ ¤هذه ألولية بأان
أل - -دول - -ة تسش- -ع- -ى م- -ن خÓ- -ل ع- -دي- -د أإلج- -رأءأت
لÓسشتجابة إأ ¤أنششغالت أŸسشتثمرين لتحفيزهم
على تنويع نششاطاتهم لسشيما كما قال -وأن قانون
ألسشتثمار لسشنة  201٦رأفق ألصشناعيŒ ‘ Úسشيد
مششاريعهم.
وأششار يوسشفي إأ ¤أن باتنة ل –توي فقط على
منجم ألباريت بإاششمول ألذي يسشتخدم ‘ صشناعة
ألبÎول وألغاز بل تتوفر أيضشا على جبل من أŸلح
ذي ””جودة عالية”” و ””غ Òمسشتغل”” إأ ¤حد أآلن إأ¤

جانب ””حوأ‹  200مؤوششر Ÿعادن عديدة وﬂتلفة
منها ألزنك وألرصشاصس ””.
ولدى تفقده مششاريع تابعة لقطاعه رفقة وأ‹
ب -ات -ن -ة ع -ب -د أÿال-ق صش-ي-ودة حث وزي-ر ألصش-ن-اع-ة
وأŸن- -اج- -م أŸسش- -ؤوول ÚأŸع- -ن -ي Úع -ل -ى تشش -ج -ي -ع
ألسشتثمار باŸناطق أ÷بلية و ألÎكيز على توجيه
أŸبادرأت نحو هذه أŸناطق وفقا للمؤوهÓت ألتي
تتوفر عليها.
من جهة أخرى أكد ألوزير بأان صشناعة مكونات
ألسش -ي -ارأت سش -ت -ك -ون أŸرح -ل -ة أŸوأل -ي -ة Ÿرح -ل-ة
ألÎك -يب ل -ل-وصش-ول ‘ ن-ه-اي-ة أŸط-اف إأ ¤م-رح-ل-ة
ألتصشنيع.
وثمن وزير ألصشناعة وأŸناجم ما حققته باتنة
‘ قطاع ألسشتثمار مÈزأ بأان هذه ألولية ””تأاتي
حاليا ‘ أŸرتبة ألثانية Ãنطقة ألهضشاب ألعليا

بفضشل أسشتغÓل ألفرصس أŸتاحة وألدعم ألذي
وف- -رت -ه أل -دول -ة ‘ ه -ذأ أÛال”” و ذلك ب -ال -ن -ظ -ر
لتوفرها كما أضشاف -على أŸوأرد ألبششرية وكذأ
أŸوأرد أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة وك -ذأ تسش -ه -ي Ó-ت ألسش -ل-ط-ات
أÙلية.
وأضشاف ذأت أŸسشؤوول ألذي أششرف مسشاء أمسس
ألثن Úعلى إأعطاء إأششارة أنطÓق ششحنة جديدة
من ألسشÒأميك ” تصشديرها من مصشنع ””سشÒأم
دي-ك-ور”” ب-ت-ازولت ن-ح-و ل-ي-ب-ي-ا ب-أان ب-ات-ن-ة ””أصش-بحت
ع -اصش -م-ة ‘ م-وأد أل-ب-ن-اء وسش-ت-ك-ون ع-اصش-م-ة أيضش-ا
للسشÒأميك”” إأ ¤جانب كونها تششكل مع وليات
سش -ط-ي-ف وقسش-ن-ط-ي-ن-ة وأŸسش-ي-ل-ة وب-رج ب-وع-ري-ري-ج
””قطبا بامتياز ‘ أŸيكانيك ””.
وكان وزير ألصشناعة وأŸناجم أسشتهل زيارته إأ¤
ولية باتنة أمسس ألثن Úبتدشش Úمصشنع للسشيارأت
م -ن ع Ó-م -ة ””ك-ي-ا”” ب-ب-ل-دي-ة ج-رم-ة وأل-ت-اب-ع Ûم-ع
””غ- -ل -وب -ال غ -روب”” و ذلك ب -حضش -ور سش -ف Òك -وري -ا
أ÷ن- -وب- -ي- -ة ب -ا÷زأئ -ر أون ي -ون -غ ح -يث ق -دمت ل -ه
ششروحات حول إأنتاج أŸصشنع.
وت-خ-ل-لت زي-ارة ي-وسش-ف-ي ت-ف-ق-د ع-ديد ألوحدأت
ألصش -ن -اع -ي -ة م -ن -ه -ا أÿاصش-ة ب-السشÒأم-يك ب-آاريسس
وت -ي -م -ق -اد وت-ازولت ومصش-ن-ع ل-رسش-ك-ل-ة أل-بÓ-سش-ت-يك
ومنجم ألباريت بإايششمول وكذأ مصشنع توربينات
ألغاز ألذي ينجز حاليا با◊ظÒة ألصشناعية بعÚ
ياقوت ‘ إأطار ششرأكة ما ب› Úمع سشونلغاز
وجينÒل إألكÎيك أألمريكية ويتوقع أن تخرج أول
توربينة غاز منه وفق ألششروحات ألتي قدمت بعÚ
أŸكان ‘ ””ألثÓثي ألثالث من سشنة ””.2019
Óششارة فقد ترأسس وزير ألصشناعة و أŸناجم
ل إ
ليلة ألثن Úإأ ¤ألثÓثاء Ãقر ألولية جلسشة مغلقة
مع أŸسشتثمرين و ألصشناعي ÚأÙلي.Ú

عاششق ،مدير ““كاسشنوسس““:

إع -ت ÈإŸدي -ر إل -ع -ام ل -لصش -ن-دوق إل-وط-ن-ي
ل-لضش-م-ان إ’ج-ت-م-اع-ي ل-غ Òإ’ج-رإء عاششق
ي- - -وسش- - -ف شش- - -وق- - -ي إمسس إن  2٠ب -اŸائ -ة م-ن
إل- -فÓ- -ح Úي- -دف- -ع- -ون إششÎإك -ات م -ن أإصش -ل
 ٨٠٠.٠٠٠فÓح ع ÈإلÎإب إلوطني ,دإعيا
إل - -فÓ- -ح Úإ ¤إ’ششÎإك إك ‘ Ìإلضش- -م- -ان
إ’جتماعي.
أوضش -ح أŸسش -ؤوول ع -ل -ى أم -وأج أل -ق -ن -اة أل -ث-ال-ث-ة
Óذأعة ألوطنية أن ””ألضشمان ألجتماعي يجد
ل إ
صش -ع -وب -ة ‘ أل -وصش -ول أ ¤أل -فÓ-ح ,””ÚمششÒأ أ¤
أرت - -ف- -اع ””ﬁسش- -وسس”” ‘ ع- -دد أŸششÎك ÚخÓ- -ل
ألسشنوأت ألربعة ألخÒة.
و قال ””قبل  ٤سشنوأت ,كان  ٣باŸائة فقط من
ألفÓح Úيدفعون أششÎأكات للصشندوق ألوطني

مدير إلنقل لو’ئي بوهرإن:

عديدة لسشيما ألÎصشيصس و ألكهرباء و ألبناء.
وأسشÎسشل يقول ””لقد أسشتهدفنا  18.000ششخصشا
با÷زأئر ألعاصشمة يعملون بششكل غ Òرسشمي ‘
›الت ﬂتلفة .وتتمثل ألعملية ‘ تأاطÒهم من
خ Ó-ل غ -رف أ◊رف -ي Úأو م -ن -ح -ه -م شش-ه-ادة ب-ع-د
أجتياز أمتحان ,ثم بطاقة حر‘ سشتُطلب منهم
لكي يسشتفيدوأ من تغطية ألضشمان ألجتماعي””.
وذكر من جهة أخرى أن آأخر أجل لتسشوية
ألششÎأك -ات ألسش-ن-وي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-فÓ-ح Úه-و ٣0
سشبتم.È
وق - - -ال أن ”” ٣0سش -ب -ت -م Èه -و ت-اري-خ آأخ-ر أج-ل
بالنسشبة للفÓح Úلتسشديد أششÎأكاتهم للضشمان
ألجتماعي”” ,موضشحا أن هؤولء ألفÓح”” Úلديهم
أمكانية دفع أششÎأك ألسشنوأت ألسشابقة””.

درأسسة جديدة لهيكلة ألشسبكة على وشسك أ’نتهاء
قال إŸدير إلو’ئي للنقل بوهرإن ،رزوق
’ن- -ت- -ه- -اء م -ن
ﬂت- -ار أإّن إŸدي- -ري- -ة بصش- -دد إ إ
درإسش -ة ج -دي -دة ل -ه -ي -ك -ل -ة شش -ب -ك -ات إل -ن-ق-ل
بالتنسشيق إلتام مع مؤوسشسشة سشيÎإم ،مششÒإ
’جانب للقاء
إ ¤قدوم وفد من إÈÿإء إ أ
إŸعني Úيومي  25و 26من هذإ إلششهر ،قصشد
إث- -رإء ﬂط- -ط إلسش Òإ÷دي -د ،وذلك ق -ب -ل
عرضشه على إÛلسس إلششعبي إلو’ئي.

وهرإ:برإهمية مسسعودة
وبحسشب ألتوضشيحات أŸقدمة ،فقد أنطلقت

ألوصشاية من تصشور إلعادة هيكلة ششبكات ألنقل،
وفق مبادئ أسشاسشية معينة ،أهمها ألفصشل ب Úألنقل
أ◊ضش -ري وألشش -ب -ه أ◊ضش -ري ب-ال-ت-نسش-ي-ق أل-ت-ام م-ع
مؤوسشسشة ألÎأم باعتباره طرف أسشاسشي ورئيسشي،
إأضشافة إأ ¤أŸتعامل ألعمومي أيطو وأŸتعاملÚ
أÿوأصس.
كما أوضشح رزوق بأان ألهدف أŸتوخى من هذه
أل-درأسش-ة أل-ع-ل-م-ي-ة أو خ-ط-ة أل-ط-ري-ق أ÷دي-دة ه-و
إأعادة تنظيم وتوزيع أÿطوط وأŸتعامل Úعلى
أÿط ،وذلك بهدف ألعصشرنة وألفاعلية وألتكامل
‘ أدأء أÿدمة ،باŸوأزة مع ألعاب ألبحر أألبيضس
أŸتوسشط ،أŸزمع إأقامتها بالولية سشنة .2021
وذك - -ر أŸسش- -ؤوول أألول ع- -ل- -ى ق- -ط- -اع أل- -ن- -ق- -ل

ب - -ال - -ولي - -ة أن - -ه - -م سش - -ي - -ح - -رصش - -ون ع - -ل - -ى ع- -دم
إأقصشاء أŸتعامل Úأÿوأصس وإأدماجهم ألسشلسس ‘
تنظيم فّعال وفاعل ،مششÒأ إأ ¤أنه ل مفّر من إألغاء
أÿط -وط أŸت -دأخ-ل-ة م-ع أل-ت-زأم أل-ذي Áت-د ع-ل-ى
مسشافة  1802كلم ،وذلك بهدف إأحدأث ألتكامل
وألÎأبط ب Úألنقل ألعام وألنقل أÿاصس.
كما أكد بأاّن ألوصشاية تعمل حاليا على إأحدأث
نوع من ألتوأزن ‘ خدمات ألنقل ،وأنهم رأسشلوأ
ألبلديات لتحديد أحتياجاتهم من ألنقل ،لسشيما ‘
ظل أزمة ألنقل أ◊ادة ألتي يعيششها سشكان أألقطاب
ألسش -ك -ن -ي -ة أ÷دي -دة ،م -ع-ل-ن-ا ‘ أل-وقت ن-فسش-ه ع-ن
تششجيع ألسشتثمار أÿاصس فى هذأ ألقطاع.

إششهار

ولهذه أأ’سسباب
حكمت أÙكمة فصش ‘ Óقضشايا ششؤوون أألسشرة علنيا،
أبتدأئيا ،غيابيا:
‘ إلششكل :قبول دعوى ألرجوع.
‘ أŸوضشوع :إأفرأغ أ◊كم ألصشادر عن ﬁكمة أ◊ال
بتاريخ  29ـ  0٥ـ  201٧فهرسس  1٧8٤ / 1٧وأعتماد
أÈÿة أŸنجزة من قبل أÿب Òألدكتور بن عثمان
ﬁند ألطيب وبالنتيجة توقيع أ◊جر على أŸدعى
ع -ل-ي-ه-ا م-رصش-ا‹ ن-ب-ي-ل-ة أŸول-ودة ‘  18ـ  02ـ 19٦٦
ببولوغ Úأبنة يوسشف وقدوأ Êفريدة مع تعي Úششقيقتها
أŸدعية مرصشا‹ فتيحة مقدما عليها لرعايتها وألقيام
بششؤوونها وأمر ضشابط أ◊الة أŸدنية لبلدية بولوغÚ
ألتأاشش Òبهذأ على هامشس عقد ميÓد أŸعنية
Óع Óم
ـ مع أألمر بنششر هذأ أ◊كم ل إ
ـ أŸصشاريف ألقضشائية تتحملها أŸدعية
بذأ صشدر أ◊كم وأفصشح به جهارأ با÷لسشة ألعلنية
أŸنعقدة باŸكان وألتاريخ أŸذكورين أعÓه ولصشحته
أمضشى على أصشله ألرئيسس وأم Úألضشبط.
إلرئيسس (ة)
أإم Úإلضشبط
إلششعب2٠١٨/٠٩/26

حكمت أÙكمة حال فصشلها ‘ قضشايا ششؤوون أألسشرة علنيا
أبتدأئيا حضشوريا.
‘ إلششكل :قبول ألدعوى.
‘ أŸوضشوع :ألقضشاء بافرأغ أ◊كم ألصشادر عن ﬁكمة
ألششرأقة بتاريخ – 2018 / 0٣ / 22ت رقم 2018 / 2٥٧٦
ومن ثمة ألقضشاء باعتماد أÈÿة أŸنجزة من طرف أÿبÒ
ألطبي أ◊كيم بن ميمون عبد ألقادر أŸودعة لدى أمانة
ضشبط أÙكمة بتاريخ – 2018 / 0٤ / 1٥ت رقم 18 / ٤29
وبالنتيجة أ◊كم با◊جر على أŸدعى عليه جعفري ﬁند
إأبن مقرأن وفرأن فاطمة أŸولود بتاريخ  20ـ  0٣ـ 19٣8
ب -ب -ل -دي -ة أسش -ط -اوأ‹ ولي-ة أ÷زأئ-ر أ◊ك-م ب-ت-ع-ي ÚأŸدع-ي
جعفري سشم Òمقدم عليه لرعايته وإأدأرة ششؤوونه مع إألزأمه
بنششر منطوق هذأ أ◊كم بإاحدى ألصشحف أليومية ألوطنية
على نفقته وأمر ضشابط أ◊الة أŸدنية لبلدية أسشطاوأ‹
أ÷زأئر بالتأاشش Òعلى ششهادة ميÓد أÙجور عليه بذلك.
أ◊ك -م ب -ت -ح-م-ي-ل أŸدع-ي أŸصش-اري-ف أل-قضش-ائ-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
مصشاريف أÈÿة.
 Óمن ألناسس ‘ أليوم
بذأ أصشدر وأفصشح به جهارأ ‘ م أ
وألششهر وألسشنة أŸذكورين أعÓه و لصشحته أمضشيناه نحن
وأم Úألضشبط.
إلششعب2٠١٨/٠٩/26

ب -حسشب م -ع -ل -وم -ات م-ن ع ÚأŸك-ان ف-ان ه-ذه
أألمطار ألطوفانية تسشببت ‘ حالت تسشرب للمياه
على مسشتوى ألبنايات وأألحياء ألقدÁة وغمرت
ألعديد من أŸنازل .
وقد أنتششرت فرق أ◊ماية أŸدنية ‘ أŸيدأن
–سش -ب -ا ألي ط -ارئ ل -ل -ح-ي-ل-ول-ة دون ت-ك-رأر م-اسش-ي
ألفيضشانات ألتي أجتاحت  18ولية وخلفت ضشحايا
وخسشائر مادية كبÒة.
ك -م -ا وضش -عت ألم -ط -ار أل -ط -وف -ان -ي-ة أŸصش-ال-ح

كما أكد بعضشهم ‘ حديث لـ«ألششعب”” أن
ك- -م -ي -ات أألم -ط -ار ك -انت م -ع -تÈة  ⁄ت -ع -رف
أŸدينة مثي Óلها منذ مدة طويلة.
من جهتها مصشالح أ◊ماية أŸدنية سشجلت
حالت تدخل لششفط أŸياه ألتي غمرت بعضس
أŸسشاكن وألطرق باإلضشافة إأ ¤تسشجيل حالة
ششرأرة كهربائية ،كما  ⁄تسشجل أي خسشائر
مادية أو بششرية ◊د ألسشاعة حسشبما وردتنا
من معلومات ،هذأ وأكدت ذأت أŸصشادر أن
مصشالح أ◊ماية أŸدنية ‘ حالة تأاهب تام
للتدخل ‘ أي حوأدث ﬁتملة ألوقوع خاصشة
ب -ال -نسش -ب -ة ◊وأدث ألسش Òوأن -ه -ي -ار أŸسش-اك-ن
ألهششة.

ورقلة  :إÁان كا‘

بن غÈيت – :سس Úأدأء أŸنظومة ألÎبوية أولوية وطنية

أإكدت وزيرة إلÎبية إلوطنية ،نورية بن
غ È-ي -ت  ،أإم -سس،،ب-ا÷زإئ-ر إل-عاصشمة ،على
إه -م -ي-ة ت-ك-ث-ي-ف إ÷ه-ود وم-وإصش-ل-ة ت-ن-ف-ي-ذ
’ج - -رإءإت إل- -رإم- -ي- -ة إ ¤إل- -رف- -ع م- -ن أإدإء
إ إ
إŸن- - -ظ- - -وم- - -ة إلÎب- - -وي- - -ة ع- - -ل- - -ى مسش - -ت - -وى
إلبيدإغوجي وإلتكوين و إلتسشي.Ò
وخÓل عرضس قدمته حول ألقطاع أمام ÷نة
ألÎبية وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي وألششؤوون
أل -دي -ن -ي -ة ب-اÛلسس ألشش-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،أوضشحت
ألسشيدة بن غÈيت ،أن ألقطاع ”” يعمل على Œسشيد
ﬂت-ل-ف أل-ت-حسش-ي-ن-ات أŸسش-ط-رة ب-ه-دف ألرفع من
أدأء أŸنظومة ألÎبوية منها ما تعلق باŸعا÷ة
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وت-ط-وي-ر أسش-ال-يب أل-تسش-ي Òوت-ن-ف-ي-ذ
أıطط ألسشÎأتيجي ألوطني للتكوين””.
ففي أ÷انب ألبيدأغوجي ،تطرقت ألوزيرة إأ¤
أŸسش -اع -ي أل -رأم-ي-ة إأ ¤ت-ط-وي-ر مسش-ت-وى أل-ت-ع-ل-ي-م
خ-اصش-ة ‘ أل-ط-ور ألب-ت-دأئ-ي ،إأ ¤ج - -انب إأ‚از
ﬂطط Ÿكافحة ألتسشرب أŸدرسشي.
وبخصشوصس –ديث أسشاليب ألتسشي ،Òأششارت
ألوزيرة إأ ¤جملة ألتدأب ÒأŸنتهجة ومنها إأعدأد
ششبكات لتقييم أدأء موظفي ألقطاع سشوأء كانوأ
مسش -ؤوول Úأو م -ن -ف -ذي -ن وأع-ت-م-اد م-ب-دأ أŸسش-اءل-ة
وأسش -ت -خ -دأم أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أإلعÓ-م و ألتصش-ال
...إألخ.
وفيما يتعلق Ãحور ألتكوين ،أبرزت أŸسشؤوولة
أألو ¤عن قطاع ألÎبية ،موأصشلة مصشا◊ها ‘
تكوين كافة موظفي ألقطاع خاصشة ألسشاتذة و
أŸفتشش Úقصشد –سش ÚأŸمارسشات دأخل ألقسشم
‘ إأط- -ار أıط- -ط أل- -ق- -ط- -اع- -ي ألسشÎأت- -ي -ج -ي
للتكوين.
وبالرغم من كل هذه أإلجرأءأت ألهادفة إأ¤
ألرفع من مسشتوى أدأء أÿدمة ألعمومية أÿاصشة

بالÎبية  ،أقرت ألوزيرة بوجود ””بعضس ألوضشعيات
ألتي يتطلب ألتكفل بها””.
و بخصشوصس ألدخول أŸدرسشي ،2019/ 2018
عÈت أل- -وزي- -رة ع- -ن ””أرت -ي -اح -ه -ا”” إأزأء أŸرأف -ق -ة
أ◊ك-وم-ي-ة وأل-تضش-ام-ن أل-ذي أسش-ت-ف-اد م-ن-ه أل-قطاع
خاصشة ‘ ألطور ألبتدأئي ””ألذي يحظى باألولوية
‘ ألسشياسشية ألقطاعية””.
و‘ ه -ذأ ألشش -أان ،ذك -رت أل-وزي-رة Ã ،سشاهمة
وزأرة ألدأخلية و أ÷ماعات أÙلية و ألتهيئة
ألعمرأنية ،ب ٧٦م -ل -ي -ار دج ل -تسش -ي ÒأŸؤوسشسش-ات
ألتعليمية.
وباŸناسشبة  ،ذكرت ألوزيرة باإلجرأءأت ألتي
رأفقت ألدخول أŸدرسشي أ◊ا‹ ،وألذي ششهد
تسشجيل نحو ٣ر 9مÓي Úتلميذ نصشفهم يتابعون
ألدرأسشة ‘ ألطور ألبتدأئي ،موزع Úعلى نحو
 2٧أل-ف م-ؤوسشسش-ة ت-ع-ل-يمية٧0،ب-اŸائ-ة م-ن-ه-ا “ث-ل
ألبتدأئيات.

غول ‘ لقائه مع رئيسس حزب إلكرإمة

ولهذه أأ’سسباب

إلرئيسس (ة)

شش -ه -دت أمسش -ي -ة أل -ثÓ-ث-اء ت-ه-اط-ل أم-ط-ار
غزيرة على مدينة ورقلة أسشتمرت لسشاعات،
كما تسشببت ‘ تعطل حركة أŸرور خاصشة
وأنها تزأمنت مع نهاية ألدوأم بالنسشبة للعديد
م- -ن أŸوظ- -ف ÚوتÓ- -م- -ي- -ذ أŸدأرسس ،ح- -يث
سش- -ج- -لت ح- -رك- -ة ت- -رأم- -وأي ورق- -ل- -ة ت- -وق -ف -ا
جزئيا .خلفت هذه أألمطار حالة من ألسشتياء
‘ أوسشاط أŸوأطن Úألذين ظل ألكث Òمنهم
عالق Úبسشبب ألنقصس ألكب ‘ Òوسشائل ألنقل.

أÙل -ي -ة ‘ ط -وأرئ وأت -خ -اذ أل-ت-دأب ÒألحÎأزي-ة
لتام Úورقلة من خطر سشيول مدمرة.

أإكدت أإن إ÷هود مسشتمرة لبلوغ مدرسشة نوعية

 ٪ 20من أأصسل  80أألف فÓح يدفعون أ’شسÎأكات
للضشمان ألجتماعي لغ Òألجرأء .و قد وصشلنا
حاليا أ ¤حوأ‹  20باŸائة يششÎكون من أصشل
 800.000من ألفÓح Úع Èألوطن””.
و أع -ت Èأن أه -ت -م -ام أل -ف Ó-ح Úب-الششÎأك ‘
ألضشمان ألجتماعي ,لوحظ بعد وضشع أجرأءأت
جديدة مثل توسشيع ألششÎأكات لعائÓت أŸؤومنÚ
(أطفال و أخوة و غÒهم).
ومكن ””ألتوسشع أ ¤هذه ألششريحة من ألسشكان
ليسس فقط من رفع عدد أŸششÎك ,Úبل أيضشا ‘
ب -ق -اء ه -ؤولء ع -ل -ى مسش -ت -وى أرضش -ه -م ب -فضش-ل ه-ذه
ألتغطية ألجتماعية””.
وعلى صشعيد آأخر ,تطرق ششوقي أ ¤عملية
‰وذج -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش-م-ة ل-تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ة
ألششخاصس ألعامل Úبششكل غ Òرسشمي ‘ ›الت

ألعدد
1٧٧٥٤
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أقÎأحات ’ثرأء أرضسية أ÷بهة ألصسلبة قيد ألتحضسÒ
إك- -د رئ- -يسس Œم- -ع أإم -ل إ÷زإئ -ر
““ت- -اج““ ع- -م- -ار غ -ول إمسس ب -ا÷زإئ -ر
إل- -ع- -اصش -م -ة إن ح -زب -ه سش -يشش -ارك ‘
إ÷بهة إلششعبية إلصشلبة وهو بصشدد
إلتحضش’ ÒقÎإحات حول ““كيفية
إثرإء أإرضشيتها““.
وأوضش- -ح رئ- -يسس ””ت- -اج”” ‘ ل -ق -ائ -ه م -ع
رئيسس حزب ألكرأمة ﬁمد بن حمو ,أن
حزبه سشيششارك ‘ أ÷بهة ألششعبية ألتي
دع -ا ل -ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسش-ي-د ع-ب-د
أل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ح-يث سش-ي-ق-دم ق-ري-ب-ا
أقÎأحاته حول كيفية أثرأء هذه أ÷بهة
ألتي دعا إأ ¤جعلها ””فضشاء للتوأصشل مع
ك- - -ل ف- - -ئ- - -ات أÛت- - -م- - -ع وأŸؤوسشسش- - -ات
وألحزأب و أÛتمع أŸد Êمع أ◊فاظ
على دÁومتها بعد Œاوز رئاسشيات 2019
””.
وأشش- -ار غ- -ول إأ ¤أن أŸرح- -ل- -ة أل- -ت- -ي
تعيششها ألبÓد حاليا ””–تاج أ ¤كل أبنائها
Ÿوأج - -ه- -ة أل- -ت- -ح- -دي- -ات أل- -كÈى ع- -ل- -ى
أŸسش - -ت - -وي - -ات أألم- -ن- -ي- -ة ,ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة

,ألق-تصش-ادي-ة وك-ذأ أإلق-ل-ي-م-ي-ة وذلك م-ن
خÓ-ل أل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا و›اب-ه-ت-ه-ا بالفعل
ألسشتباق وألوقائي لتفادي كل أıاطر
ألتي قد –دق بها ”” كما تتطلب حسشب
رئيسس”” -تاج””””-وضشع أسشÎأتيجية وأسشعة
وكاملة وتقد Ëرسشائل وأضشحة أŸعا⁄
للمجتمع “اششيا مع تطلعاته وألعمل على
–سش Úألوضش- - - -اع ألج- - - -ت- - - -م - - -اع - - -ي - - -ة
وألق -تصش -ادي -ة”” ,مÈزأ أه-م-ي-ة ””ت-أاسش-يسس
هذه أ÷بهة ألششعبية أŸلتحمة باششرأك

كل ألفئات”” .
ودعا باŸناسشبة جميع أ÷هات ألفاعلة
من أحزأب ومؤوسشسشات و›تمع مد Êأ¤
ضشرورة ””تنسشيق ألعمل وتوحيد ألصشفوف
‘ هذأ أإلطار””.
وب -خصش -وصس ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ-اسش-ي-ة
أŸق- -ب- -ل- -ة  ,ج -دد غ -ول م -وأق -ف ح -زب -ه
””أل- -ث- -اب- -ت- -ة وأŸسش- -ان- -دة”” لÎشش- -ح رئ- -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة لعهدة
رئ - -اسش - -ي- -ة أخ- -رى ””ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى ك- -ل
أŸكتسشبات ألتي حققتها ألبÓد وموأصشلة
Œسشيد أإلصشÓحات لفائدة أÛتمع ””.
من ناحيته أكد رئيسس حزب ألكرأمة
ع -ل -ى ””ضش -رورة ت -ك -ث -ي -ف ج -ه -ود أ÷م-ي-ع
أل- -رأه- -ن م- -ن أج- -ل أخ- -رأج أل- -بÓ- -د م- -ن
أألوضشاع ألتي تعرفها ‘ كل أÛالت””
دأع- - -ي- - -ا ‘ ن- - -فسس أل- - -وقت أ ¤ضش - -رورة
””أششرأك أطارأت حزبه بجدية ‘ ألعمل
ألسشياسشي بطريقة مسشتدأمة”” مؤوكدأ ‘
نفسس ألوقت مسشاندة حزبه لÎششح رئيسس
أ÷مهورية لعهدة رئاسشية جديدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جامعة عنابة تسشتقبل أك Ìمن  39ألف طالب

عرفت أنخفاضشا مقارنة بالسشنة أ÷امعية أŸاضشية

التحاق أاك Ìمن  4700طالب جديد بجامعة اŸدية

توف Òكل الشصروط البيداغوجية واÿدماتية للطلبة ا÷دد

لسش -ت -اذ ي -وسش -ف ح -م -ي -دي م-دي-ر
ق -ال أ أ
جامعة يحيى فارسض باŸدية صشبيحة أمسض
‘ ح - -ف - -ل أف - -ت - -ت - -اح ألسش - -ن - -ة أ÷ام- -ع- -ي- -ة
 2019/2018ب- -أان- -ه ي- -أام -ل أن ي -ك -ون ه -ذأ
أŸوسش -م ح -اف  Ó-ب -ا÷د وأŸث -اب -رة ،م -رح-ب-ا
ب-ال-ط-ل-ب-ة أŸسش-ج-ل Úأ÷دد ب-ن-ح-و أك Ìم-ن
 4700ط -الب وأل -ذي -ن أخ-ت-اروأ حسش-ب-ه
أ÷ام -ع -ة ك -فضش -اء ع -ل -م -ي وب -ي -دأغ -وج -ي
Ÿزأول -ة مشش -وأره -م أ÷ام -ع -ي ،ب -إاع -ت -ب -اره
مرحلة جديدة حسشاسشة ومنعرج هام ‘
حياتهم ألتعليمية .

أشش - -رف وأ‹ ولي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ﬁم- -د
سشلما Êأمسض  ،بجامعة باجي ﬂتار على
ألف -ت -ت -اح أل-رسش-م-ي ل-ل-دخ-ول أ÷ام-ع-ي
 2018ـ  ،2019وألذي عرف ألتحاق أكÌ
م -ن  39أل -ف ط -الب ،وه -و ع -دد م-رشش-ح
لÓرتفاع بعد ألنتهاء من ألتسشجيÓت،
كما أنه ما ميز ألسشنة أ÷امعية بولية
ع-ن-اب-ة ت-رق-ي-ة  30أسش -ت-اذأ ج-ام-ع-ي إأ¤
رتبة بروفيسشور.

عنابة :هدى بوعطيح
أاك- -د وا‹ ولي- -ة ع- -ن- -اب -ة ع -ل -ى ت -وف Òك -ل
الشس-روط ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة واÿدم-ات-ي-ة الÓزمة
للطلبة ا÷دد ،مشسÒا إا ¤أان جامعة عنابة
–تل مراتب متقدمة ‘ التعليم العا‹ ،بدليل
القفزة النوعية التي عرفتها ا÷زائر خÓل
العقدين األخÒين ،بفضسل السسياسسة الرشسيدة
ل -ف -خ -ام -ة رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة ،الذي أاعطى أاهمية كÈى للتعليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ول-ل-منظومة الÎبوية
بشسكل عام.
ودع -ا سس -ل -م -ا Êا÷م -ي-ع ل-ب-دل اŸزي-د م-ن
ا÷ه -د ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى اŸك-تسس-ب-ات اÙق-ق-ة
والعمل باسستمرار لتدارك النقائصش ،و–قيق
الغايات وبلوغ األهداف اŸسسطرة ،وقال بأان
جامعة باجي ﬂتار قد حققت أاهدافا هامة

اŸدية:علي ملياÊ

سسواء ‘ التسسي Òأاو من ناحية قاعدة البيانات
أاو ا÷انب البيداغوجي..
من جانبه أاكد مدير جامعة باجي ﬂتار
عمار حياهم على األهمية البالغة التي توليها
ا÷ام -ع -ة ‘ ت -ع -زي-ز الن-ف-ت-اح ع-ل-ى اÙي-ط
الق -تصس -ادي والج -ت -م-اع-ي ،وذك-ر اŸت-ح-دث
بانخراط ا÷امعة ‘ مشسروع دو‹ يهدف إا¤
خلق أاخصسائي Úلتكوين كفاءات عالية تعود
بالفائدة على القتصساد الوطني.
وأاشسار حياهم إا ¤ال‚ازات التي حققتها
ج -ام -ع -ة ب-اج-ي ﬂت-ار ع-ل-ى م-دار السس-ن-وات،

ك -اشس -ف -ا ب-أان السس-ن-ة ا÷ام-ع-ي-ة  2018ـ 2019
اسستقبلت أاك Ìمن  39أالف طالب ،كما سسجلت
 554ط - - -الب دو‹ ‘ ›ال ال - - -ل- - -يسس- - -انسش
واŸاسس ‘ ،Îح Úوصسل عدد اŸسسجل‘ Ú
التأاهيل ا÷امعي  77مسسجل.
كما أاكد بأان جامعة باجي ﬂتار قدمت
 219مشس-روع ل-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-بحث
العلمي ‘ انتظار العتماد ،و‘ األخ Òكشسف
مدير جامعة باجي ﬂتار عن  207منصسب
سسيتم فتحها خÓل السسنة ا÷ارية.

لطعام وألنقل وألتهيئة بسشيدي بلعباسض
بعد تسشجيل خلل ‘ أ إ
أع- -ط -ى أمسض ،أل -ط -اه -ر حشش -ا Êوأ‹
سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ل -دى ت -رؤوسش-ه Ûلسض
ألولية ألذي ناقشض ألعرضض ألتقييمي
ل -ل -دخ-ول أŸدرسش-ي  ،ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة
ت-قضش-ي ب-ت-دأرك ك-ل أل-ن-ق-ائصض أل-تي ”
رصش- - -ده- - -ا خ Ó- -ل أل - -دخ - -ول أŸدرسش - -ي
أ÷اري و–سش Úظ -روف أل -ت -م -درسض ‘
لطوأر ألتعليمية ألثÓثة وع Èكافة
أ أ
أŸؤوسشسشات ألÎبوية.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
شسدد ذات اŸسسؤوول بضسرورة رفع مسستوى
التكفل باŸتمدرسس Úع Èكافة األطوار بكل
ال-ب-ل-دي-ات خ-اصس-ة ال-ن-ائ-ي-ة م-ن-ه-ا وال-تي تشسهد
نقائصش كبÒة  ،حيث نوه إا ¤اسستكمال عملية
Óسسر اŸعوزة عÈ
توزيع اŸنح اŸدرسسية ل أ
الدوائر لبلوغ نسسبة مائة باŸائة ألجل –قيق
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ب-ع-دما ” توف Òاللوازم
اŸدرسسية لكافة التÓميذ اŸعوزين ،كما أامر
بضس -ب -ط ك -ل الح -ت -ي -اج-ات ال-ق-ط-اع-ي-ة ف-ي-م-ا
يتعلق بالهياكل و اŸنشسآات التعليمية وإاجراء
إاحصس -ائ -ي -ات دق -ي -ق -ة إلع -ادة رسس -م اÿارط -ة

ظاهرة اختطاف األطفال تقلق األولياء ببجاية

لطفال ‘
أدخلت ظاهرة أختطاف أ أ
بعضض وليات ألوطن ،ألرعب ‘ نفوسض
أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ ب-ولي-ة ب-ج-اية ،حيث
ي- -ن- -ت- -اب- -ه- -م خ- -وف شش -دي -د ح Úي -غ -ادر
أب- -ن- -اؤوه- -م م- -ن- -ازل- -ه- -م ب- -اŒاه م- -ق- -اع -د
ألدرأسشة ،ول تعرف نفوسشهم ألهدوء إأل
بعد عودتهم.

بجاية :بن النوي توهامي
يعيشش العديد من أاولياء التÓميذ ببجاية
حالة من اÿوف ،بسسبب األخبار التي يتداولها
اإلع Ó-م ح -ول اخ -ت -ط -اف األط-ف-ال ‘ ب-عضش
وليات الوطن ،وهي الوضسعية التي أاربكتهم
وأادخلت اÿوف ‘ نفوسسهم ،كونهم يخشسون
على فلذات أاكبادهم ،سسواء عند التوجه نحو
مقاعد الدراسسة أاو العودة.
‘الشسعب‘ ،رصسدت انطباعات البعضش منهم
حول هذ الظاهرة ،حيث يقول جمال وهو
موظف بÈيد ا÷زائر‘ ،ما أان نتصسفح ا÷رائد
أاو نرى التلفزة إال و‚د أاخبارا ل تسسر ول
تبعث على الطمأانينة ،فقد تزامن الدخول
اŸدرسسي ا◊ا‹ مع حالت اختطاف القصسر،
وهو ما أادخل ‘ قلبي الرعب وصسرت ل آامن
ع -ل -ى اب -ن -ت -ي ع -ن-د خ-روج-ه-ا أاو ع-ودت-ه-ا م-ن
اŸدرسس -ة ،ح -يث أات -داول م -ع أام-ه-ا ‘ م-ه-م-ة
اصس -ط -ح-اب-ه-ا ،وب-ال-رغ-م م-ن ان-تشس-ار ع-ن-اصس-ر
األمن أامام اŸؤوسسسسات الÎبوية ومراقبتهم

الشس -دي -دة ،إال أان -ن -ي أاع -يشش ي-وم-ي-ا ح-ال-ة م-ن
الكتئاب واÿوف‘.
أاما فايزة ولية تلميذة Ãدرسسة اÿلدونية
تقول‘ ،من اÓŸحظ منذ الدخول اŸدرسسي
“وقع أاولياء التÓميذ أامام أابواب اŸؤوسسسسات
الÎبوية ،حيث ل يغفلون ‘ كّل وقت على
مرافقة أابناءهم واطمئنانهم عليهم ،وهو ما
يدل على أان اÿوف ل يغادرهم ‡ا يجعلهم
ل يغفلون طرفة ع ،Úو‘ ا◊قيقة ظاهرة
الختطاف تعت Èدخيلة على ›تمعنا ،حيث
درسس- -ن- -ا Ÿا كّ- -ن- -ا غ- -ارا ‘ ج- -م- -ي- -ع األط -وار
التعليمية ،وكان آاباؤونا وأامهاتنا يعيشسون ‘
أامن وأامان وسسكينة ،لكن اليوم يتطلب الوضسع
ا◊ذر وا◊يطة ◊ماية أابنائنا‘.
السس- -ي- -دة نصسÒة ع- -م- -رو ول- -ي- -ة ت- -ل- -م- -ي -ذة
Ãت -وسس -ط -ة ب -ن ت -وم -رت ب-دوره-ا ي-ق-ول‘ ،م-ن
اŸؤو ⁄أان يسستقبل أاحد األولياء خ Èتعرضش
فلذة كبده لÓختطاف وهو أامر صسعب جدا،
وم -ا ح -دث م -ؤوخ -را ب -وه -ران ج-رÁة شس-ن-ع-اء
ارت -ك -بت ‘ ح -ق ب -نت اغ -تصس -بت وق -ت-لت بÓ-
ذنب ،وت -ت -ك -رر ه -ذه ال -ظ-اه-رة ‘ ›ت-م-ع-ن-ا
بشسكل جعلنا نقلق ونخاف من ذئاب بشسرية
مريضسة ،فجميع األولياء يصسطحبون أابناءهم
ويÎك-ون انشس-غ-الت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة وح-تى عليهم،
بسسبب تفاقم هذه الظاهرة ،التي جعلتني ل
ي شسخصش غريب ول حتى ا÷Òان،
أاثق ‘ أا ّ
واقÎح أان توضسع كمÒات مراقبة ‘ الشسوارع
الرئيسسية وأامام اŸؤوسسسسات الÎبوية Ÿراقبة
كّل التحركات وحماية التÓميذ.

أاك -د ح -م -ي -دي أام -ام ضس -ي -وف -ه ب -أان ا÷ام-ع-ة
سسجلت  4736طالب جديد من حاملي شسهادة
البكالوريا  2018من إاجما‹  5268ناجح على
مسس- -ت- -وى ال- -ولي- -ة أاي ب- -ان -خ -ف -اضش 1000طالب
بالنسسبة لسسنة  ‘ 2018/2017ح Úتخرج خÓل
السسنة الفارطة ما يعادل  3948طالب ليسسانسش
و 2048م -اسس Îل -يصس -ب-ح ال-ع-دد اإلج-م-ا‹ وف-ق-ه
لطلبة اŸتحرج 5988 Úطالبا وليصسبح أايضسا
العدد اإلجما‹ لطلبة جامعة يحي فارسش إا¤
يومنا  25000طالب وطالبة موزعون على 159
تخصسصش.
كشسف مدير هذه ا÷امعة بأانه “اشسيا مع
متطلبات التأاط ” Òتوظيف  52أاسستاذ بعنوان
السس- -ن- -ة ا÷ام -ع -ي -ة  2019/2018م -ن ﬂت -ل -ف
الدرجات العلمية و سسيلتحقون با÷امعة إابتداءا

م- -ن  01أاك -ت -وب -ر ال-ق-ادم ،ل-ت-ع-زي-ز أاداء ال-ف-ري-ق
ال -ب -ي -داغ -وج -ي ال -ذي سسÒت-ف-ع إا 830 ¤أاسستاذا
جامعيا  ،كما أانه وﬁاولة للسسد العجز ا◊اصسل
‘ التأاط ،Òخاصسة ‘ بعضش التخصسصسات ،صسرح
بأان مصسا◊ه سستقوم بالتحضس Òلجراء مسسابقة
وطنية لÓلتحاق بالطور الثالث أاي الدكتوراه،
حيث سسيسسمح لـ  100طالبا اللتحاق Ãرحلة ما
بعد التدرج ،بعدما ” تسسجيل  606طالب ‘
قسسم الدكتوراه .
أاعلن حميدي أامام السسلطات اÙلية التي
ثمنت ما عرفته هذه ا÷امعة بأانه وإا ¤تاريخ
ال -ي -وم أاب-رمت  85ات-ف-اق-ي-ة وك-ل-ه-ا ›سسدة على
أارضش الواقع ،منها  29دولية و  57وطنية  ،إاÁانا
من األسسرة ا÷امعية بأاّن العÓقة ب Úا÷امعة
واŸؤوسسسسة “ثل ﬁورا رئيسسا من ﬁاور إاصسÓح
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ م-ن أاج-ل –ق-ي-ق اŸواءم-ة بÚ
مضسام Úالتكوين ومتطلبات سسوق العمل ،ومن
ث-م-ة السس-ت-ج-اب-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة لح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ن-م-ية
القتصسادية والجتماعية للبÓد.
وأاشس -اد م -دي -ر ا÷ام -ع -ة ب -الت -ف -اق-ي-ات ال-ت-ي
أابرمتها جامعته مع عدد من ا÷امعات العاŸية
ومع ﬂتلف الشسركاء القتصسادي ÚوالجتماعيÚ
 ،مطمئنا ‘ هذا الصسدد بشسأان اÿدمات
ا÷ام-ع-ي-ة ب-أان-ه ب-فضس-ل ال-وا‹ وط-اق-م-ه ال-ت-قني
الذي احتضسن واسستوعب مشسكل العجز ‘ الغرف
” ت-زوي-د م-دي-ري-ة اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ب-إاق-امة
 2000سس- -ري- -ر ب -وزرة ع -قب ف -ع -ال -ي -ة سس -لسس -ل -ة
الجتماعات واÿرجات اŸيدانية التي أاشسرف
ع-ل-ي-ه-ا شس-خصس-ي-ا ل-ي-ك-ون السس-تÓ-م اŸؤوقت ل-هذا
اŸشسروع خÓل األيام القليلة القادمة .

للتقليل من معاناة ألطلبة

تعليمات لتدارك نقائصص و–سص Úظروف التمدرسص
التعليمية بهدف القضساء تدريجيا على مشساكل
الكتظاظ .
وبلغة األرقام “ت مناقشسة ملف اŸطاعم
اŸدرسسية حيث ” إاسستÓم  4مطاعم مدرسسية
ج -دي -دة خ Ó-ل اŸوسس -م ال -دراسس -ي ا÷اري 3
منها ببلدية سسيدي بلعباسش  ،مطعم ببلدية
سسيدي علي بوسسدي  ،ليصسل العدد اإلجما‹
ل -ل -م -ط -اع-م اŸدرسس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ولي-ة
إا 206¤بعدد يفوق  64أالف تلميذ مسستفيد من
اإلطعام  ،لكن مشسكل الوجبات الباردة ما يزال
يعيق عمليات اإلطعام .
و–صسي ا÷هات الوصسية نسسبة  20باŸائة
من هذه اŸطاعم التي ما تزال تقدم وجبات
باردة للتÓميذ بسسبب النقصش الكب ÒاŸسسجل
‘ عمال اŸطاعم اŸدرسسية والذين توكل
مهمة توظيفهم إا ¤مصسالح البلدية ،باعتبار أان
تسسي Òهذه اŸطاعم يندرج ضسمن مهامها.
ويسستفيد أايضسا أازيد من  8آالف تلميذ ‘
ال-ط-ور اŸت-وسس-ط م-ن ال-وج-ب-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ‘
إاطار النظام النصسف الداخلي حيث –صسي
اŸديرية  42نصسف داخلية بعد إاسستÓم نصسف
داخ -ل -ي -ة ج -دي -دة Ãت -وسس -ط-ة Ÿط-ار ،أام-ا ‘
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ف-ت-حصس-ي ذات اŸديرية 74
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نصسف داخلية أاين تقدم الوجبات الغذائية
ألزيد من  12تلميذا.
وعن الكتاب اŸدرسسي أافاد مدير مركز
ت -وزي -ع ال -ك -تب ﬁم -د ب-وسس-م-اح-ة ع-ن ت-وزي-ع
مليون كتاب مدرسسي من أاصسل  1,2مليون
كتاب إاسستلمه اŸركز مشسÒا إا ¤اعتماد سستة
مكتبات خاصسة لبيع الكتب فيما احÎم اŸركز
مهلة التوزيع التي وضسعتها الوزارة ،حيث ⁄
تسس -ج -ل ن -ق -ائصش ‘ ال -ك-تب ل-دى اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية .
و‘ الشسق اŸتعلق بالتجهيزات اŸدرسسية
وال -ت -دف -ئ -ة أام -ر اŸسس -ؤوول األول ع -ن ال -ولي-ة
بضس- - -رورة م- - -راق - -ب - -ة ك - -ل اŸدارسش وت - -وفÒ
اŸدفآات قبل حلول فصسل الشستاء وكذا Œديد
ال- -ت- -ج -ه -ي -زات ال -ق -دÁة م -ع ضس -م -ان ال -ن -ق -ل
اŸدرسسي لكل اŸتمدرسس Úالقاطن Úبعيدا
عن مؤوسسسساتهم الÎبوية .
وع -ن ت -رم -ي -م اإلب-ت-دائ-ي-ات ك-انت م-دي-ري-ة
التجهيزات العمومية لولية سسيدي بلعباسش قد
أاطلقت شسهر جويلية اŸنصسرم مشسروع واسسع
لتهيئة اŸدارسش اإلبتدائية بتخصسيصش غÓف
ما‹ يقارب  50مليار سسنتيم  ،حيث ” إاختيار
مدرسسة واحدة من كل دائرة كمرحلة أاولية
ع -ل -ى أان ت -ع -م -م ال -ع -م-ل-ي-ة لح-ق-ا ع-ل-ى ب-اق-ي
اŸدارسش ومسست أاشسغال التهيئة جل اŸرافق
كاŸطاعم  ،دورات اŸياه ،اŸسساكة والنجارة.
يذكر أايضسا أان سسنة  2018عرفت إاطÓق
عديد اŸشساريع التي رفع عنها التجميد على
غرار إا‚از ثانوية ببلدية اŸرحوم جنوبا ،
وع- -رفت أايضس- -ا إاسس- -ت -ي Ó-م ع -دي -د اŸشس -اري -ع
الÎب-وي-ة أاه-م-ه-ا م-ت-وسس-ط-ة م-ع نصس-ف داخلية
ب -ب-ل-دي-ة سس-ف-ي-زف  ،م-ت-وسس-ط-ة اخ-رى ب-ب-ل-دي-ة
سسيدي علي بن يوب وثانوية بسسعة  800مقعد
ببلدية سسيدي بلعباسش .كما ” خÓل نفسش
ال -فÎة و‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج ال -ت -ج -ه -ي -ز لسس -ن-ة
 2017إاط Ó-ق أاشس -غ-ال ت-رم-ي-م  139مدرسسة
إابتدائية وإاعادة اإلعتبار ل 81متوسسطة و38
ثانوية متضسررة من تقلبات األحوال ا÷وية.

 136حافلة لنقل طلبة جامعة الهضصاب بسصطيف
–سش- -ب -ا ل -ل -م -وسش -م أ÷ام -ع -ي وضش -عت
م-دي-ري-ة أÿدم-ات أ÷ام-ع-ي-ة أل-هضشاب
لمÚ
÷ام- -ع- -ة سش- -ط- -ي- -ف ﬁ 2م- - -د أ أ
دب- -اغ، Úأسش- -ط -ول م -ه -م -ا م -ن ح -اف Ó-ت
أل -ن -ق -ل أ÷ام -ع-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة،ل-ن-ق-ل-ه-م م-ن
لقامة أ¤
لحياء أ÷امعية وأ إ
مقرأت أ أ
لسش-ط-ول 126
أ÷ام -ع-ة ،وق-د ب-ل-غ ه-ذأ أ أ
ح -اف -ل-ة تضش-م-ن أل-ن-ق-ل أ◊ضش-ري وشش-ب-ه
أ◊ضشري.
ف -ف -ي ال-ن-ق-ل ا÷ام-ع-ي ا◊ضس-ري ،وضس-عت
اŸديرية  48حافلة ‘ خدمة الطلبة تعمل
ي -وم -ي-ا ل،ع-دد م-ن ال-ط-ل-ب-ة اŸشسÎك Úي-ق-در

ب 3787ط -ال -ب -ا ،ف -ي-م-ا وضس-عت ل-ل-ن-ق-ل شس-ب-ه
ا◊ضسري  88حافلة ليصسل اÛموع العام ا¤
 136حافلة ،وهذا لفائدة  8794طالبا يقطنون
‘ ضسواحي عاصسمة الولية .
كما Œدر اإلشسارة إا ¤ان ذات ا÷امعة
اسستقبلت ،هذا العام ،أازيد من  5الف طالب
جامعي جديد ،ليزاولوا دراسساتهم ا÷امعية
‘ ال -ك -ل -ي -ات ال -ث Ó-ث ل -ل-ج-ام-ع-ة ،وه-ي ك-ل-ي-ة
ا◊ق -وق وال -ع -ل -وم السس -ي-اسس-ي-ة ،وك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
اإلنسس- -ان- -ي- -ة والج- -ت -م -اع -ي -ة ،وك -ل -ي -ة اآلداب
واللغات.

سسطيف :نورالدين بوطغان

أك Ìمن  ٥1٥0مÎبصض جديد ‘ دورة سشبتمÈ

تخصصصصات مهنية تسصتجيب لسصوق العمل با÷لفة
أشش-رف وأ‹ أ÷ل-ف-ة ع-ل-ى م-رأسش-م أف-تتاح
دورة سشبتم 2018 Èمن مركز ألششهيد ““دباب
ﬁم -د““ ب -ع -اصش -م-ة أل-ولي-ة م-رف-وق-ا ب-اŸدي-ر
ألولئي للتكوين ““بوزأر ﬁمد ““ ،وبحضشور
ألسشلطات ألولئية و أÙلية و كذأ مديري
أŸؤوسشسشات ،حيث أعطى إأششارة إأنطÓق لكل
أŸؤوسشسش-ات أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أŸت-وأجدة ع Èترأب
ولية أ÷لفة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
إاسستقبلت اŸؤوسسسسات التكوينية اŸتواجدة
ع- -ل- -ى ت- -راب ولي -ة ا÷ل -ف -ة ،أاك Ìم -ن 5150
مÎبصش جديد من أاجل مزاولة التكوين ‘ ما
ل يقل عن  190تخصسصش ،ليصسبح بذلك عدد
اŸت -ك -ون Úع ÈاŸراك-ز اŸت-واج-دة ب-ال-ولي-ة
 11936مÎبصش ‘ ﬂتلف أا‰اط التكوين،
يزاولون تكوينهم على مسستوى  12مركز وأاربع
ملحقات ومعهد وطني متخصسصش ‘ التكوين
اŸهني.

و ” خ Ó- -ل ه- -ذه ال- -دورة تسس- -ج- -ي- -ل1801
مÎبصش ‘ إاطار التمه Úو 1759مÎبصش ‘
إاطار التكوين اإلقامي 623,مÎبصش ‘ إاطار
ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-أاه-يلي 423 ،مÎبصش ‘ إاط- - - -ار
الدروسش اŸسسائية و 281مÎبصش ‘ إاطار
التكوين عم طريق اŸعابر  ،إاضسافة إا120 ¤
مÎبصش ‘ اŸدارسش اÿاصسة اŸعتمدة.
ك -م -ا ” ه -ذه السس-ن-ة تسس-ل-ي-ط الضس-وء ع-ل-ى
ال-ت-خصسصس-ات ال-ت-ي تسس-اي-ر اإلق-تصس-اد ال-وطني
وفتح تخصسصسات جديدة تتماشسى مع سسوق
الشسغل باŸنطقة ،وتتمثل هذه التخصسصسات
‘ ت- -رك- -يب األل- -واح الشس- -مسس- -ي- -ة والضس- -وئ -ي -ة
وا◊راري-ة ،ال-زراع-ة ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ،ال-ف-ندقة
واŸط -ع -م خ -ي -ار خ -دم -ات ال -ق -ه -وة ،تصس-ل-ي-ح
ال -ه -وات-ف ال-ث-اب-ت-ة وال-ن-ق-ال-ة،صس-ي-ان-ة شس-ب-ك-ات
ال-ت-زوي-د ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب ،مسس-اع-دة
األم -وم -ةŒ ،در اإلشس-ارة إا ¤ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي سس -ي -ت -ع -زز خ Ó-ل األشس -ه -ر ال -ق-ادم-ة
Ãرك-زي-ن وم-ع-ه-دي-ن وط-ن-ي Úم-تخصسصس‘ Ú
التكوين اŸهني.

إأبرأز ﬂاطر ألسشÃ Òحيط أŸدأرسض

حملة –سصيسصية للسصائق Úواألولياء حول السصÓمة اŸرورية
‘ إأط- -ار ت -ف -ع -ي -ل أıط -ط ألتصش -ا‹
أŸتضش -م -ن ب -ر›ة ح -م Ó-ت –سش -يسش -ي-ة
مسش -ت -م -رة ‘ ›ال ألسش Ó-م -ة أŸروري-ة،
تطلق أليوم مصشالح أمن ولية خنششلة،
حملة –سشيسشية توعوية “تد من 26
إأ 30 ¤سش-ب-ت-م Èأ÷اري ل-ف-ائدة سشائقي
ألسش- -ي- -ارأت وأŸرك -ب -ات وأل -درج -ات م -ن
لن-وأع ل-ف-ائ-دة أول-ياء تÓميذ
ﬂت-ل-ف أ أ
أŸؤوسشسشات ألÎبوية.
تضسمنت هذه ا◊ملة حسسب بيان لشسرطة
خ- -نشس- -ل -ة ،ت -ع -ري -ف السس -ائ -ق Úو–سس -يسس -ه -م
باıالفات اŸتعلقة باسستعمال التكنولوجيات

التصسالية ا◊ديثة كالهاتف النقال واللوحة
الل- -كÎون- -ي- -ة أاث- -ن -اء السس -ي -اق -ة واıال -ف -ات
اŸرت -ب -ط -ة ب -وضس-ع شس-ري-ط ع-ا” ع-ل-ى زج-اج
السس- -ي- -ارة وك -ذا اıال -ف -ات اÿاصس -ة ب -ن -ق -ل
األطفال باŸقاعد األمامية للسسيارة.
كما سسيتم حسسب البيان– ،سسيسش سسائقي
ال- -دراج- -ات ال- -ن- -اري -ة بضس -رورة وضس -ع اÿوذة
ألمنهم وسسÓمتهم مع إابراز جونب ÿطر عند
ع- -دم وضس- -ع اÿوذة ،والسس- -تشس- -ه- -اد ب- -أارق- -ام
وإاحصسائيات ‘ هذا اÛال.
ا◊ملة التحسسيسسية تشسمل أايضسا فئة أاولياء
التÓميذ من اجل –سسيسسيهم بضسرورة إاتباع

‡رات الراجل Úعند عبور الطريق و–سسيسش
أاب -ن -ائ -ه -م اŸسس -ت -م -ر ب -أاسس -اسس -ي -ات السس Ó-م -ة
اŸرورية واخذ ا◊يطة وا◊ذر عند عبور
الطريق.
ك -م -ا ت -ه -دف ه -ذه ا◊م-ل-ة ك-ذلك إا ¤حث
سسائقي ا◊افÓت وسسيارات األجرة اÿاصسة
باŸسسافات الطويلة بضسرورة وإالزامية التقيد
ب- -ق- -ان- -ون اŸرور لسس -ي -م -ا أام -ام اŸؤوسسسس -ات
الÎبوية وإاحاطتهم باıاطر التي قد تنجم
عن الوقوف والتوقف أاثناء تواجد التÓميذ ‘
ﬁيط اŸؤوسسسسات الÎبوية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

أأ’ربعاء  26أوت  2018م
ألموأفق لـ  16محرم  1440هـ

من مراسسلينا

ﬁصشاة باŸناطق ا◊ضشرية والريفية

 4آا’ف عقار ›هول بسسيدي بلعباسس واÙافظة تسسعى للتسسوية
’ول من
كششفت اÙافظة العقارية لو’ية سشيدي بلعباسس عن تسشجيل  3901عقار ›هول خÓل السشداسشي ا أ
السشنة ا÷ارية،منها  1549حالة ‘ اŸناطق ا◊ضشرية و 2352حالة ‘ الوسشط الريفي .
خالد ،سضيدي حمادوشص وسضيدي علي بن
يوب ،وهي ألعملية ألتي سضبقتها عملية
أخرى مكنت من مسضح  20بلدية ألسضنة
أŸنصضرمة وأسضفرت عن تسضجيل 24
ألف وحدة ملكية 16 ،ألف مالك و6آأ’ف
ملكية مشضÎكةÃ ،سضاحة إأجمالية تفوق
 1823هكتار  .و‘ إأطار ألدفع بالعملية
أل-ت-ن-م-وي-ة أÙل-ية ومرأفقة ألقطاعات
أŸعنية ‘ Œسضيد برأ›ها ألتنموية،
ق - -امت ذأت أŸصض - -ال- -ح ب- -ال- -رف- -وع- -ات
أل -ط -ب -وغ -رأف -ي -ة وإأع -دأد أıط -ط-ات
أÿاصضة بذلك حيث “كنت من ألقيام
بـ 46رف-ع-ا ط-ب-وغ-رأف-ي-ا شض-م-ل مسض-احة
تقدر ب  215هكتار موزعة على 121
ق -ط -ع -ة خصضصضت ıت -ل -ف أŸشض -اري -ع
وألÈأمج ألتنموية عﬂ Èتلف بلديات
ألو’ية .
أÓŸك وليسص فقط للعملية أ÷بائية،
سسيدي بلعباسش :غ .شسعدو
و‘ ذأت ألسضياق عقدت بلدية مرحوم
و÷رد أمÓ- - - - - - -ك- - - - - - -ه- - - - - - -ا ج - - - - - -ددت
جنوب سضيدي بلعباسص عدة جلسضات من
أÙافظة دعوتها أ’صضحاب ألعقارأت
أجل تثم Úأرأضضي ألعرشص إأ ¤جانب
وضض -عت أÙاف -ظ -ة أل-ع-ق-اري-ة ل-و’ي-ة
أÛه -ول -ة م -ن أج -ل تسض -وي-ة أل-وضض-ع-ي-ة
أŸن -اط -ق أÙم -ي -ة أل-ت-ي ت-ع-د م-كسض-ب-ا
سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ك-اف-ة أل-تسض-ه-يÓ-ت من
أل -ق -ان -ون-ي-ة ل-ه-ذه أأ’وع-ي-ة .ك-م-ا تسض-ع-ى
ل -ل-م-وأل Úم-ن ج-ه-ة وأل-ب-ل-دي-ة م-ن ج-ه-ة
Ú
Óجرأءأت أإ’دأرية للموأطن
تخفيف ل إ
مصض -ال -ح أ◊ف -ظ أل -ع -ق-اري إأ– ¤سضÚ
أخرى ،حيث أكد بخليفة رغيوي رئيسص
ب -غ -رضص تسض -وي -ة وضض-ع-ي-ت-ه-م أل-ق-ان-ون-ي-ة
مسض- -ت- -وى أإ’ي- -رأدأت لصض- -ال -ح أÿزي -ن -ة
أÛلسص أل- -ب- -ل- -دي أنشض- -اء ÷ان ت- -ق- -وم
أ’وع- -ي -ت -ه -م أل -ع -ق -اري -ة،ب -ع -د أن ف -اقت
ألعمومية ،وموأصضلة عصضرنة نشضاطاتها،
ب- -دورأت ‘ أŸي- -دأن ل- -ت- -ث -م Úأرأضض -ي
أŸل- - -ك- - -ي- - -ات أŸرق - -م - -ة ‘ أ◊سض - -اب
Ãا ‘ ذلك رق- - - -م- - - -ن- - - -ة أأ’رشض- - - -ي- - - -ف
أل -ع -رشص أل-ت-ي تضض-م أŸن-اط-ق أÙم-ي-ة
ة
أÛهول 3آأ’ف ح-ال-ة وه-ي أل-وضض-ع-ي-
وإأسضÎجاعه.
وأŸغ - -روسض- -ة ،ح- -يث ت- -ق- -وم أل- -ل- -ج- -ن- -ة
أل -ت -ي ت-تسض-بب ‘ ع-رق-ل-ة ت-وف Òق-اع-دة
هذأ وتوأصضل مديرية مسضح أأ’رأضضي
Óرأضضي
أıتصضة بعملية تقييم شضاملة ل أ
أل -ب -ي -ان -ات أŸسض -ح -ي -ة أل-ت-ي تسض-اه-م ‘
ع-م-ل-ي-ة أŸسض-ح أ◊ضض-ري ب-ع-د إأن-تهائها
ومرأقبة صضÓحيتها للرعي من عدمه
ع -م -ل -ي -ة أل -ت -وث -ي -ق أل-ع-ق-اري وم-رأف-ق-ة
من أŸسضح ألريفي وألسضهبي حيث “سص
لتسضتكمل أإ’جرأءأت أإ’دأرية من خÓل
ألقطاعات ‘ جميع ألÈأمج ألتنموية
أل -ع -م -ل -ي -ة ح -ال -ي -ا أŸن -اط -ق أ◊ضض-ري-ة
صض - - -دور ق- - -رأر و’ئ- - -ي ل- - -ك- - -رأء ه- - -ذه
أıت -ل -ف -ة ،ب -اع -ت -ب-ار أن ع-م-ل-ي-ة مسض-ح
ل-ب-ل-دي-ات زروأل-ة ،ب-ن عشض-ي-ب-ة ،ألشض-يلية،
تنÒة ،وأدي سضفيون ،ع Úثريد ،سضيدي
أأ’رأضض -ي ه -ي ع -م -ل-ي-ة ه-ام-ة ل-ت-ح-دي-د
أÙيطات .

تكييف التكوين اŸهني بتندوف مع سشوق الششغل

غياب النسسيج الصسناعي يخيف اŸتخرجÚ

تندوف :عويشش علي
كشش- - -ف «ح- - -اج صش- - -دي- - -ق ع - -ب - -د
ال -رح -م -ن» م-دي-ر ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
والتمه Úبو’ية تندوف أان دورة
سشبتم 2018 Èفتحت  820منصشب
ب- -ي- -داغ- -وج- -ي م- -وزع- -ة ع- -ل- -ى 45
تخصشصشا ‘  11ششعبة مهنية ،منها
 325منصشب بيداغوجي ‘ التكوين
’و‹ 275 ،منصشب
ا’ق- - - -ام- - - -ي ا أ
ب-ي-داغ-وج-ي-ا ع-ن ط-ري-ق التكوين،
 25منصشبا بيداغوجيا ‘ التكوين
‘ ال - -وسش- -ط ال- -ري- -ف- -ي 75 ،منصشبا
بيداغوجي ‘ التكوين عن طريق
اŸع -اب-ر و 120م -نصشب ‘ ال-ت-ك-وي-ن
قصش ÒاŸدى ،مضش- - - -ي - - -ف ً- - -ا أان دورة
سش- -ب -ت -م Èل -ه -ذه السش -ن -ة سش -تشش -ه -د
دخول اŸدونة الوطنية ا÷ديدة
للتخصشصشات اÿاصشة بسشنة 2018
حيز التطبيق «والتي حملت معها
ال - -ك - -ث Òم- -ن اŸسش- -ت- -ج- -دات سش- -واء
ب -اسش -ت -ح -داث ت -خصشصش -ات ج-دي-دة
أاوإاع- - -ادة تسش- - -م- - -ي - -ة ت - -خصشصش - -ات
أاخرى».
أوضض -ح أŸت -ح -دث أن أف-ت-ق-ار أل-و’ي-ة
Ÿناطق صضناعية يؤوثر سضلبًا على عملية
إأدم-اج أŸت-خ-رج Úم-ن ق-ط-اع أل-ت-ك-وين
أŸه -ن -ي ‘ ع -ا ⁄ألشض-غ-ل ،م-ؤوك-دأً ع-ل-ى
موأصضلة ألÎكيز على قطاع أÿدمات
’م- -تصض- -اصص أأ’ع- -دأد أŸت- -زأي- -دة م- -ن
ألشض- -ب- -اب خ- -ري -ج -ي م -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن

ب -ال-و’ي-ة ،وأردف أŸت-ح-دث ق-ائ Óً-ب-أان
بلدية «أم ألعسضل»(170كلم) قد أسضتفادت
أ’ول مرة من ملحقة للتكوين أŸهني
وأل -ت -م -ه Úم -وج -ه -ة ب -اأ’سض-اسص ل-ل-م-رأة
أŸاكثة بالبيت ،وتضضمن هذه أŸلحقة
ألتي ” Œهيزها Ãعدأت حديثة تكوين
نسضاء ألبلدية ‘ تخصضصص خياطة وطرز
ت -ت -وج ‘ أأ’خ Òب -ن -ي -ل شض -ه -ادة ت-ك-وي-ن
مهني.
مشض -روع ح -دي-د غ-ار أ÷ب-يÓ-ت أل-ذي
ت- -ع- -ل- -ق ع- -ل- -ي- -ه آأم- -ال ك- -بÒة سض- -ي- -أات- -ي
ب -ان -ع -ك -اسض-ات أق-تصض-ادي-ة م-ع-تÈة ع-ل-ى
ألصض -ع -ي -دي-ن أÙل-ي وأل-وط-ن-ي و‘ ك-ل
أل -ق -ط -اع -ات ،وه -وم-ا وضض-ع ألسض-ل-ط-ات
أÙل- -ي -ة ‘ أل -و’ي -ة أم -ام –ٍد صض -عب
نظرأً للعدد ألهائل Ÿناصضب ألشضغل ألتي
سضيوفرها أŸنجم بالتوأزي مع أسضتمرأر
ع - -زوف ألشض - -ب - -اب ع - -ن أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أل-ت-خصضصض-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة خ-اصض-ة م-ا ت-علق
ب-ال-ت-خصضصض-ات أŸن-ج-م-ية ،حيث أوضضح
«أم- -وم- -ن م- -رم- -وري» وأ‹ ت- -ن -دوف ‘
حديث خصص به «ألشضعب» أن مشضروع
غار أ÷بيÓت من شضأانه توف 05 Òآأ’ف
منصضب مباشضر و 25ألف منصضب عمل
غ Òم -ب-اشض-ر ،ب-اإ’ضض-اف-ة أ ¤أŸدأخ-ي-ل
أ÷ب -ائ-ي-ة أل-ت-ي سض-ت-ع-زز خ-زي-ن-ة أل-و’ي-ة
وأل -ب-ل-دي-ة ،ون-وه وأ‹ ت-ن-دوف ب-اŸك-ان-ة
أ’ق -تصض -ادي -ة أل -ه -ام -ة ل -ل-مشض-روع أل-ذي
سض -ي -ج -ع -ل م -ن و’ي -ة ت-ن-دوف «أل-ق-طب
ألصضناعي أأ’ول على مسضتوى أ÷نوب
ألغربي» من خÓل أ◊ركية أ’قتصضادية

ألشض -ام-ل-ة أل-ت-ي سض-ت-ل-ق-ي بضضÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى
أŸن-ط-ق-ة ك-ك-ل وع-ل-ى ›ا’ت م-ت-عددة
كالفندقة وألنقل ،مؤوكدأً ‘ ذأت أإ’طار
أ ¤أن ألسض- -ل- -ط- -ات أÙل -ي -ة ب -ال -و’ي -ة
عكفت على درأسضة سضوق ألشضغل أÙلي
م -ن خ Ó-ل أل -ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أıتصض-ة
وأل- -ت- -ي ق- -امت ب- -إادرأج ت- -خصضصض -ات ‘
قطاع ألتكوين أŸهني وألتمه ÚوأŸركز
أ÷ام- -ع- -ي «ع- -ل- -ي ك- -ا‘» ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
باŸناجم ،باإ’ضضافة أ ¤تقدم أأ’شضغال
بنسضبة كبÒة ‘ مشضروع أŸعهد ألوطني
أŸتخصضصص وألذي بدوره سضيكون لبنة
وإأضضافة جديدة “نح لشضباب أŸنطقة
أأ’فضض- -ل- -ي- -ة ‘ أل- -ت- -ك- -وي- -ن ‘ ›ا’ت
ت- -ت -م -اشض -ى وأح -ت -ي -اج -ات م -ن -ج -م غ -ار
أ÷ب - -ي Ó- -ت ،ودع - -ا وأ‹ ت - -ن - -دوف أ¤
ضض -رورة أ’سض -ت -ع -دأد ل -ل -مشض-روع وŒن-د
ج -م -ي -ع أ÷ه -ات Ÿوأك-ب-ة م-ا سض-تشض-ه-ده
أŸنطقة من –ول أقتصضادي آأفاق سضنة
 2021موعد ألشضروع ‘ إأ‚از هياكل
أŸن-ج-م أل-ذي سض-ي-م-ت-د ل-ثÓ-ث سض-نوأت،
وأردف أŸت- -ح- -دث ق- -ائ « Ó-أن ت -رك -ي -ز
أ◊ك -وم -ة ع -ل -ى م-ن-ج-م غ-ار أ÷ب-يÓ-ت
باإ’ضضافة أ ¤أÛهودأت ألكبÒة من
أج- -ل أل- -ن -ه -وضص ب -ق -ط -اع -ي أل -ف Ó-ح -ة
وألسضياحة كلها معطيات تعكسص رغبة
أل- -دول- -ة ‘ أل- -ت- -ن- -وي- -ع م- -ن أŸدأخ -ي -ل
وأ’ب-ت-ع-اد ت-دري-ج-يً-ا ع-ن أ’ع-ت-ماد على
أÙروق -ات» ،وه -ي ن-فسص أل-ق-ط-اع-ات
ألتي تعرف عزوفًا من طرف مÎبصضي
ألتكوين أŸهني وألتمه Úرغم أ◊مÓت
أل-ت-حسض-يسض-ي-ة وأأ’ب-وأب أŸف-ت-وح-ة أل-تي
تنظمها إأدأرة ألقطاع رغم ‚اح بعضص
أل -ت -ج -ارب أل -ن -م -وذج -ي -ة ‘ ق -ط -اع-ات
أأ’شضغال ألعمومية ،ألفÓحة وألسضياحة
وأل -ت -ي أث -ب -تت م -ق-درة خ-ري-ج-ي ق-ط-اع
ألتكوين أŸهني على إأنشضاء مؤوسضسضات
خاصضة بهم ،نفسص أإ’حجام ” تسضجيله
م - -ن خÓ- -ل رفضص شض- -ب- -اب أŸن- -ط- -ق- -ة
أ’لتحاق Ãقاعد ألدرأسضة ‘ أŸعاهد
ألوطنية أŸتخصضصضة ‘ و’يات ألشضمال
وأل -ت -ي ت -رب -ط-ه-ا م-ع م-دي-ري-ة أل-ت-ك-وي-ن
أŸه- -ن- -ي وأل- -ت- -م- -ه Úل- -و’ي- -ة ت- -ن -دوف
أتفاقيات شضرأكة يتم Ãوجبها تخصضيصص
م -ن -اصضب ب -ي -دأغ-وج-ي-ة خ-اصض-ة بشض-ب-اب
ألو’ية وألتكفل بهم طيلة فÎة ألÎبصص،
حيث يكتفي شضباب ألو’ية بالتسضجيل ‘
أل- -ت -خصضصض -ات أŸت -اح -ة ‘ أŸرك -زي -ن
أل -وح-ي-دي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى ت-ن-دوف رغ-م
قلتها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جمعيات تتسساءل عن وضسعية اŸرافق ا÷وارية

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ط -ال -بت عشش -رات ا÷م -ع-ي-ات ال-ري-اضش-ي-ة ب-دائ-رة ال-رمشش-ي ب-ف-ت-ح
–قيق ‘ قضشية إاقامة  5مششاريع تخصس سشاحات اللعب ›هزة
ب-ال-وسش-ائ-ل اÿاصش-ة ب-ال-تسش-ل-ي-ة ك-ل-ف-ة ك-ل م-ن-ه-ا 400م-ل-يون سشنتيم
’ضشافة إا ¤مÓعب جوارية بكل من ع Úيوسشف وسشيدي بونوار
با إ
والرمششي والتي أا‚زت ثÓثة منها و” تخريبها ‘ ح Úإان 03
أاخرى  ⁄تنجز رغم ان اŸبلغ اŸا‹ اŸرصشود لها قد أاسشتهلك .
فبأاحياء مدينة ألرمشضي بر›ت  03سضاحات للعب بكل من حي باب
ألزيارة ووسضط أŸدينة وأ◊ي أ÷ديد غرب مؤوسضسضة سضي طارق ،حيث تبÚ
إأقامة سضاحة وأحدة بحي  125مسضكن ظهر أنها غ Òمطابقة للمقاييسص
وأسضتعمل فيها خشضب ومعدأت بطرد أŸؤوسضسضة ألتي كانت مشضرفة على
ألعملية وألتي فازت بها بناء على أقل عرضص و” جلب مؤوسضسضة أخرى وألتي
فازت باŸشضاريع ألثÓثة من نفسص أ◊جم وألتي  ⁄ينجز ولووأحدة منها
رغم Œاوز أŸدة ألقانونية وأسضتهÓك أŸبلغ أıصضصص وبقرية سضيدي
Óلعاب Ãبلغ  400مليون وألتي أ‚زت بطريقة غÒ
بونوأر ” أ‚از قاعة ل أ
مطابقة وﬁاولة أقامة سضكنات على أرضضها وبنفسص ألقرية ” أ‚از ملعب
جوأري قرب مقر أ◊رسص ألبلدي Ãبلغ ما‹ Œاوز أل 500مليون سضنتيم
وأل- -ذي ” ت- -خ- -ريب ج- -زء ك- -ب Òم- -ن- -ه ع- -ل -ى غ -رأر ألسض -ي -اج ك -م -ا ” ب -ن -اء
سضكنات فوضضوية ‘ جزء منه دون –رك ألبلدية ألتي يدعم منذوب
رئيسضها ألعملية وأصضحاب ألفوضضى إ’خفاء عيوب ألصضفقة  ،وببلدية عÚ
يوسضف ” تخريب ألعاب أ’طفال ألتي ” أ‚ازها بالقرب من أبتدأئية
حاج ميمون عصضمان قرب ألسضوق دون تدخل أي طرف ◊مايتها.

دار البيئة باŸدية

–سسيسس تÓميذ  58ابتدائية باأهمية
اÙافظة على اÙيط
تسش -ت-م-ر ح-م-ل-ة ال-ت-حسش-يسس ب-أاه-م-ي-ة اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة واÙي-ط
ب- -اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة ب -و’ي -ة اŸدي -ة اŸن -ظ -م -ة م -ن ط -رف دار ال -ب -ي -ئ -ة
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة واŸؤوسشسش-ة الو’ئية لتسشي Òمراكز الردم
التقني .
وحسضب مديرة ألدأر صضارة بحار فإان هذه أ◊ملة ” ألشضروع فيها Ãناسضبة ألدخول
أإ’جتماعي وأسضتهدفت  58مؤوسضسضة تربوية ‘ ألطور أأ’ول ،وقد مسضت  15مدرسضة
أبتدأئية من بينها مدأرسص ألشضهيد رمضضان عميﬁ ،جوب حÓيليﬁ ،مود
ميهوبي ،وأأ’خوة ﬁمودي ..،و” أعÓم ›موع ألتÓميذ ألذين ” ألتحدث معهم
على سضبيل أÙافظة على نظافة أÙيط دأخل أŸؤوسضسضة ألتعليمية وخارجه
وتوقيت رمي ألقمامة وكيفية فرزها وأعادة هيكلتها ،على أن تسضتمر هذه أŸبادرة
إأ ¤غاية  03أكتوبر ألقادم .

اŸدية :علي علياÊ

خÓل  8أاششهر فقط

أاجهزة دعم التشسغيل “تصس  1029خريج
مراكز التكوين بتيبازة
كششف مدير التششغيل بالنيابة لو’ية تيبازة سشمليل بن ششعبان عششية
الدخول ا÷ديد لقطاع التكوين اŸهني عن كون ﬂتلف أاجهزة التششغيل
اŸعتمدة من طرف وزارة العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي امتصشت
 1029خريجا من القطاع منذ الفا— جانفي وا ¤غاية  31أاوت الفارط.
وقال أŸتحدث بأاّن هؤو’ء ب Úأجهزة ألتشضغيل أŸعتمدة من طرف ألوكالة ألو’ئية
للتشضغيل ووكالة دعم تشضغيل ألشضباب وألصضندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة ،بحيث
أسضتفاد  15شضابا من “ويل Ÿشضاريعهم من طرف ألوكالة ألو’ئية لدعم تشضغيل
ألشضباب وصضنف  53باŸائة منهم ضضمن قطاع أÿدمات كما ”ّ “ويل  62مشضروعا
من طرف ألصضندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة تنتمي  93باŸائة منها لقطاع
ألفلÓحة.
و‘ ذأت ألسضياق أحصضت ألوكالة ألو’ئية للتشضغيل  743خريجا من مرأكز ومعاهد
ألتكوين أŸهني ‘ ألنظام ألكÓسضيكي مع أ’شضارة أ ¤كون  87باŸائة منهم من فئة
ألذكور أŸنحدرين من قطاعي أÿدمات وألصضناعة ‘ ح Úأسضتحوذت فئة أ’ناث
على أأ’جهزة أأ’خرى بحيث تنحدر  78باŸائة من  91منصضبا ‘ جهاز أ’دماج
أŸهني من ذأت ألفئة و 74باŸائة من  152منصضبا ‡نوحا ‘ أطار عقود ألعمل
أŸدعم من ألفئة ذأتها و’ يزأل أ÷هد قائما ومتوأصض’ Óدماج أعدأد أخرى من
خريجي ألتكوين أŸهني ‘ ﬂتلف أŸناصضب أŸتوفرة من ألÎكيز على أنشضاء
أŸؤوسضسضات أŸصضغرة ألتي “كن من توف ÒألÌوة ومناصضب ألشضغل على حّد سضوأء.

تيبازة :عÓء ملزي

من مراسسلينا

اأ’ربعاء  26سشبتم 20١٨ Èم
الموافق لـ  ١6محرم  ١٤٤0هـ

حي اŸنظر ا÷ميل بع Úالبنيان

عصسابات تعتدي على اŸركبات اŸركونة أامام العمارات
يشضهد حي «عدل» باŸنظر ا÷ميل ببلدية ع Úالبنيان إاعتداءات على اŸركبات من طرف عدد
’من من أاجل وضضع حّد لهذه
من الشضباب‡ ،ا أاثار اسضتياء وتخفوفات اسضتدعت ا’سضتنجاد Ãصضالح ا أ
’عمال غ Òالقانونية.
ا أ

^ السسكان يرفضسون إاقامة حظÒة بالقوة

ا÷زائر :آاسسيا مني

سشكان حي عدل باŸنظر ا÷ميل
و‘ نقلهم ’نششغا’تهم التي تنّغصس
ح- -ي- -ات- -ه -م ب -ات -وا ي -ت -خ ّ-وف -ون ع -ل -ى
سش - -ي - -ارات- -ه- -م ‘ ك- -ل ل- -ي- -ل- -ة ،ف- -ه- -م
يسشتيقظون كل صشباح وبداخلهم عدة
تسشاؤو’ت تكون مركبتهم قد تعرضشت
’عتداء عÈوا ‘ تصشريح لـ»الششعب»
عن أامالهم ‘ أان تتدخل السشلطات
اŸع- -ن- -ي- -ة ل- -وضش- -ع ح- -د Ÿث- -ل ه- -ذه

التجاوزات خاصشة وأان ا◊ي لطاŸا
كان أامن تخلو من كل التجاوزات أاو
اŸناوششات إاذ يجد السشكان راحتهم
التامة فيه.
ومن هذا اŸنظور أابدى سشكان
اŸن -ط -ق -ة شش -ك -وك -ه -م ف -ي -م -ا ت -عّ-ل-ق
Ãح -اول -ة ب -عضس الشش -ب -اب ‘ ف-رضس
سشيطرتهم على ا◊ي وإارغام السشكان
ع -ل -ى اŸواف -ق -ة ب-ج-ع-ل ب-اح-ة ا◊ي
حظÒة لركن السشيارات مقبل اجر
ششهري ◊راسشة مركباتهم لي Óوهو

قرية هرهÒة بتقرت

اأ’م- -ر ال- -ذي اع- -تÈه السش -ك -ان ب -غÒ
ال - -ق - -ان - -و Êوال- -ذي ’ ي- -جب ع- -ل- -ى
السش- -ل -ط -ات السش -ك -وت ع -ل -ي -ه وف -ت -ح
–ق-ي-ق ح-ول ه-ذه ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي
أارهقت السشاكنة وزعزعت الششعور
ب- -اأ’م- -ن ل -دي -ه -م وخ -ل -قت ج -وا م -ن
الÓإاسشتقرار با◊ي.
ومن هنا يفتح سشكان حي اŸنظر
ا÷م - -ي- -ل ›ّددا م- -ل- -ف ا◊ظ- -ائ- -ر
با÷زائر ،هذا اأ’خ Òالذي ما يزال
يسشجل حوادث أاليمة تسشتدعي عÈ
ﬂتلف مناطق الوطن ‘ كل مرة
م-ن السش-ل-ط-ات إاي-ج-اد ح-ل-ول جذرية
م -ن أاج -ل إاي -ق -اف ه -ذه ال -ت-ج-اوزات
اŸسشجلة من طرف بعضس الششباب
ال -ذي -ن ي-رغ-ب-ون ‘ ف-رضس ق-ان-ون-ه-م
على اŸواطن.Ú
من جهة أاخرى ،دعا سشكان حي
اŸن- -ظ- -ر ا÷م- -ي- -ل م- -ن السش -ل -ط -ات
اŸع-ن-ي-ة بضش-رورة ف-ت-ح –ق-ي-ق حول
هذه ا◊وادث والتجاوزات اŸسشجلة
‘ كل مرة على عدد من اŸركبات
وإاي- -ج- -اد م- -رت- -ك- -ب -ي -ه -ا ،م -ع إاي -ج -اد
م - -ك - -ان - -ي - -زم- -ات “ن- -ع م- -ث- -ل ه- -ذه
التصشرفات وتضشع حّد أ’ي ششخصس
كان يرغب ‘ فرضس قانونه اÿاصس
على السشكان ويكون سشببا ‘ خلق جو
Óمن لديهم.
من ال أ

السسكان يطالبون بإا‚از متوسسطة

دع- -ا أاول- -ي- -اء تÓ- -م -ي -ذ ق -ري -ة
هرهÒة الواقعة ببلدية سضيدي
سض -ل -ي -م -ان ال -ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ق-اط-ع-ة
’داري- -ة ت- -ق- -رت ‘ وق- -ف -ة إا¤
ا إ
إا‚از م- -ت- -وسض- -ط- -ة ب -ق -ري -ت -ه -م،
م -ن -ددي-ن Ãا اع-تÈوه ت-ه-م-يشض-ا
◊ق -وق أاب -ن -ائ -ه -م ‘ ال -ت-م-درسص
وسضط ظروف أاك Ìأاريحية.

ورقلة :إاÁان كا‘
أاق -دم اأ’ول -ي -اء ع-ل-ى م-ن-ع أاب-ن-ائ-ه-م
ال -ذي -ن ي -ب-ل-غ ع-دده-م م-ا ي-ف-وق ١50
تلميذ من مزاولة الدراسشة Ãتوسشطة
سش -ي -دي سش-ل-ي-م-ان ال-ت-ي ت-ب-ع-د ع-ن-ه-م
بحوا‹  ١0كلم إا ¤غاية التحاور مع
السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل إاي-ج-اد
حل لهذا اŸششكل ،مششÒين إا ¤أانهم
تلقوا وعودا سشابقة ’‚از متوسشطة
بقريتهم ،إا’ أان هذه الوعود  ⁄تر
النور بعد.
وحسشب اأ’ول- -ي- -اء ،ف- -إان أاب- -ن- -اءه -م
يقطعون يوميا مسشافة حوا‹  ١0كلم
لÓنتقال بحافÓت النقل اŸدرسشي
نحو متوسشطة سشيدي سشليمان ،غÒ
أان ه -ذا ال -وضش -ع ي -ب -ق -ى غ Òم -رضس
بالنسشبة لهم ،خاصشة وأان ا◊افÓت
مضش -ب -وط -ة ب -ت -وق -يت م-ع ‘ ،ÚحÚ
تظل عودة أابنائهم من الدراسشة إا¤
بيوتهم تششكل هاجسشا كبÒا بالنسشبة

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

لهم ‘ حال أانهوا دراسشتهم قبل وقت
›يء ا◊افÓ- -ت‡ ،ا يضش- -ط -ره -م
ل - -ل - -ب - -ق- -اء خ- -ارج أاسش- -وار اŸدرسش- -ة
لسشاعات أاحيانا وما قد ينجّر عن
ذلك من تبعات سشلبية.
و‘ ح - -ديث لـ»الشش - -عب» ل - -ب - -عضس

اأ’ول -ي -اء أاك -د ه -ؤو’ء أان ال-ع-دي-د م-ن
اıاط- -ر ت -ه ّ-دد أاب -ن -اءه -م ‘ ح -ال
ع -ودت -ه -م م -ن ال-دراسش-ة مشش-ي-ا ع-ل-ى
اأ’قدام إاذا  ⁄يتوفر النقل ،وتششكل
طريق السشكة ا◊ديدية أابرزها ،هذا
باإ’ضشافة إا ¤الطريق الوطني رقم 3
الذي يسشجل أاك Èنسشبة من ا◊وادث
سشنويا ،كل هذه اأ’مور تؤوثر بششكل
سش - -ل- -ب- -ي ع- -ل- -ى اŸردود ال- -دراسش- -ي
ل -ت Ó-م -ي -ذ ق -ري-ة ه-رهÒة ن-ظ-را Ÿا
يتكبدونه من عناء يومي للتنقل إا¤
م -ق -اع -د ال -دراسش -ة ‘ سش ّ-ن م-ب-ك-رة،
مؤوكدين على أانهم تقدموا Ãطالبهم
أام -ام ال -ه -ي -ئ -ات اŸع -ن -ي -ة ﬁل-ي-ا ‘
ان- -ت -ظ -ار اÿروج ب -ح -ل ي -رضش -ي -ه -م،
مششÒين ‘ نفسس الوقت أانه ‘ حال
ما  ⁄يتم اأ’خذ Ãطلبهم ‘ عÚ
ا’عتبار قد يلجأاون إا ¤التصشعيد ‘
اح- -ت- -ج -اج -ات -ه -م م -ن أاج -ل –ق -ي -ق
مطلبهم اŸتمثل ‘ إا‚از متوسشطة
ي-زاول ف-ي-ه-ا أاب-ن-اؤوه-م ال-دراسش-ة على
غرار كل من مقر وسشيدي سشليمان.

17754

العدد

11

معاناة تÓميذ حي الرمان بالعاشضور «العاصضمة»

قطع مسسافات طويلة
لÓلتحاق Ãقاعد الدراسسة

جّ-دد أاول-ي-اء تÓ-م-ي-ذ ب-ح-ي ال-رم-ان ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-اشضور مطالبهم إا¤
’بنائهم إاذ ’ يزال
السضلطات اÙلية بضضرورة توف Òالنقل اŸدرسضي أ
ال-تÓ-م-ي-ذ ي-ع-ان-ون م-ن غ-ي-اب-ا ت-ام-ا ل-ل-حافÓت ،ما يرغمهم على قطع
’ق-دام لÓ-ل-ت-ح-اق Ãق-اع-د ال-دراسض-ة،
مسض-اف-ات ط-وي-ل-ة سضÒا ع-ل-ى ا أ
خاصضة وأان اŸؤوسضسضات التعليمية بعيدة عن مقر سضكناهم.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
أاكد اولياء تÓميذ حي الرمان ‘ حديثهم لـ»الششعب» أان أابنائهم
›Èون على قطع مسشافة تزيد عن  3كيلوم Îيوميا صشباحا ومسشاء
لÓلتحاق Ãدارسشهم إاذ يعÈون الطريق الرئيسشية ،فضش Óعن اجتياز
بعضس اŸسشالك الوعرة التي ’ Áكن للتÓميذ الصشغار والذين ’ يتجاوز
’ولياء إا¤
’مر الذي اضشطر أاغلب ا أ
سشنهم  6أاو  7سشنوات قطعها ،ا أ
’ولياء
مرافقة أابنائهم يوميا ،فيما يسشيطر اÿوف والقلق على باقي ا أ
ال--ذي--ن ’ تسش--م--ح ظ--روف ع--م--ل--ه--م مصش--اح--ب--ة أاط-ف-ال-ه-م الصش-غ-ار إا¤
’ياب يوميا إا¤
’ضشافة إا ¤ذلك فإان عناء الذهاب وا إ
مدارسشهم ،وبا إ
اŸدارسس مشش--ي--ا وŸسش--اف--ة ط--وي--ل--ة ج--ع-لت ال-تÓ-م-ي-ذ ع-رضش-ة ل-ل-ت-عب
’رهاق يجعلهم يعزفون عن اŸراجعة اŸسشائية إاذ ينامون باكرا.
وا إ
’ولياء ،أان البلدية ’ تتوفر إا’ على عدد قليل
ولعّل ما زاد من اسشتياء ا أ
من النقل اŸدرسشيÁ ’ ،كن له مطلقا تلبية حاجيات أابنائها ،حيث ⁄
يسشتفد غالبية تÓميذ البلدية من خدماتها ،وذلك أامام عجز ميزانية
البلدية عن التكفل بالنقل اŸدرسشي ،وهو اŸششكل الذي طاŸا أاثار
’ولياء والتÓميذ على حد سشواء ،والذين أاصشبحوا عرضشة
امتعاضس ا أ
’مر اÿارج
للطرد بسشبب حا’ت التأاخر اÓŸحظة ‘ كل مرة وهو ا أ
عن إارادتهم.
وق--ال ب--عضس ال--تÓ--م--ي-ذ أان-ه-م يصش-ط-ف-ون وراء ب-عضش-ه-م ال-ب-عضس أان-ه-م
’قدام من اجل الوصشول إا¤
يقطعون الكيلومÎات كبÒة مششيا على ا أ
اŸدارسس التي تبعد عنهم بعدة كيلومÎات ما أانهكهم وجعلهم يعانون
ويفكرون ‘ ترك دراسشتهم نظرا للمششاكل التي يواجهونها وبششكل
يومي من اجل الوصشول إا ¤مدارسشهم.
وعليه يناششد أاولياء تÓميذ حي الرمان بالعاششور من ا÷هات
’قل لنقل أابنائهم لتجنبهم مششقة
اŸعنية ،توف Òحافلت Úعلى ا أ
الوصشول ‘ وقت متأاخر إا ¤اŸدرسشة ،فضش Óعن تأاخرهم عن
اŸنزل وخصشوصشا ونحن على أابواب فصشل الششتاء ،وŒنبهم ﬂاطر
الطريق اÙدقة بهم ‘ أاي ◊ظة ،او التعجيل ‘ ا‚از مدارسس
جديدة بالقرب من حّيهمŒ ،نب فلذات أاكبادهم مششقة التنقل إا¤
مقاعد الدراسشة لعدة كيلومÎات.

سضبّب لهم متاعب ’ تعد و’ –صضى

سسكان حي قطع الوادي الكرمة بتمÔاسست متذمرون من السسوق الفوضسوي

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

ناشضد سضكان حي قطع الوادي الكرمة
’ه-ق-ار ،السض-ل-طات اÙلية
ب-ع-اصض-م-ة ا أ
بضض -رورة ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج -ل وإان -ه-اء
م-ع-ان-ات-ه-م م-ن ال-وضض-ع-ي-ة ال-تي أاصضبح
ي-ع-يشض-ه-ا ا◊ي ج-راء ﬂل-فات السضوق
ال -ف -وضض -وي ،م -ن ق -م -ام -ة وف -وضض -ى ‘
ح - -رك - -ة السض ،Òن - -ظ - -را ل - -ل - -ت - -وق- -ف
ال - -عشض - -وائ - -ي ل - -ل - -م - -واط - -ن Úال- -ذي- -ن
ي- -قصض- -دون- -ه ب- -غ -رضص اق -ت -ن -اء ب -عضص
اÿضض -ر وال -ف -واك -ه ،م -ؤوك-دي-ن ‘ ه-ذا
’ط - -ار أان ه - -ذا ال - -وضض - -ع أاصض - -ب - -ح ’
ا إ
يطاق.
زاد من اسشتيائهم تواجد السشوق الفوضشوي
مقابل أاحد اأ’ماكن التي أاصشبحت مفرغة
للنفايات وﬂلفات السشوق ،ما جعل ا◊ي
يعرف إانتششار للروائح الكريهة.
و‘ هذا الششأان ،طالب سشكان ا◊ي ،بضشرورة

ﬁاربة مثل هذه الظواهر التي تؤودي إا ¤إا◊اق
ضشرر بالصشحة العمومية بالدرجة اأ’و ،¤خاصشة

وأان اŸواد الغذائية التي تباع تنعدم أ’دنى ششروط
الصشحة والنظافة‡ ،ا يؤودي إا ¤نتائج تنعكسس

سشلبا ‘ اŸسشتقبل على اŸواطن ،Úناهيك عن
اŸنظر البششع الذي أاصشبح Áيز اŸكان ،خاصشة مع
تسش -اق -ط اأ’م -ط-ار ،ح-يث شش-ه-د ا◊ي Œم-ع
للمياه خاصشة موقع السشوق الفوضشوي ،وهذا
دون قيام مصشالح النظافة بدورها ،ما جعل
ا◊ي يعرف هذه اأ’يام انتششار للحششرات
الضش -ارة ع -ل -ى شش-اك-ل-ة ال-ب-ع-وضس وغÒه-ا ،م-ا
أاصشبح يششكل قلق ‘ نفوسس السشكان ﬂافة
تنقل أامراضس متنقلة ع ÈاŸياه الراكدة و
اأ’وسشاخ اÎŸاكمة.
ومن جهة أاخرى ومع الدخول ا’جتماعي
وع - -ودة اأ’ط - -ف- -ال إا ¤اŸدارسس وم- -ا Áي- -ز
اŸكان من حركة للسشيارات جراء التوقف
اŸتكرر للمواطن Úالذي يقصشدونه ’قتناء
اÿضش - - -ر وال - - -ف - - -واك - - -ه‡ ،ا أاث - - -ار ﬂاوف
اŸواطن Úمن حوادث على اأ’طفال الذين
ي -قصش -دون اŸدرسش -ة اŸت-واج-دة ‘ ال-ط-رف
اŸق-اب-ل ل-ل-ح-ي ،ح-يث ي-ت-حّ-ت-م ع-ل-يهم العبور
Ãح -اذاة السش -وق ال -ف -وضش -وي ال-ذي أاصش-ب-ح يشش-وف
منظر والوجه ا÷ما‹ للحي.
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األربعاء  ٢٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦محرم  ١٤٤٠هـ

‘ ظل ترقب أانصصار شس .بلوزداد جديد قضصية «أاودو» وخصصم النقاط

الرابطة الوطنية تعاقب الفريق Ãواجهت Úدون جمهور

لخÒة ،بعد موجة عدم السصتقرار
لونة ا أ
ح Úتأاتي اŸشصاكل ل تأاتي فرادى  ..هذا هو اŸثل الذي ينطبق على فريق شصباب بلوزداد ‘ ا آ
لخ Òبرصصيد نقطت Úفقط بعد
لداري التي أاثرت سصلبا على نتائج الفريق مع بداية اŸوسصم وجعلته يحتل الصصف ا أ
على مسصتوى الطاقم ا إ
لول،
مرور سصبع جولت كاملة ،لتتضصاعف مشصاكل الشصباب قبيل لقاء مولودية وهران السصبت اŸقبل برسصم ا÷ولة الثامنة من اÎÙف ا أ
بعدما عاقبت ÷نة النضصباط التابعة للرابطة الوطنية أابناء لعقيبة Ãواجهت Úدون جمهور واحدة منها غ Òنافذة على خلفية أاعمال
الشصغب التي قام بها أانصصار الفريق بعد نهاية مباراة شصبيبة القبائل Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو.

ﬁمد فوزي بقاصص

ع -اق -بت ل -ج -ن -ة النضس -ب -اط ال -ت-اب-ع-ة
ل-ل-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-م-حترفة ،فريق
شس -ب -اب ب -ل -وزداد ب -م -واج -ه -ت -ي-ن دون
جمهور واحدة منها غير نافذة ،على
خلفية أاعمال الشسغب التي قام بها
أانصس-ار ال-ن-ادي ال-ع-اصس-م-ي ب-ع-د نهاية
ال -ل -ق -اء ضس-د شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ب-رسس-م
ال- -ج- -ول- -ة السس- -اب- -ع- -ة م- -ن ال- -راب -ط -ة
المحترفة األولى لكرة القدم بخسسارة
أاصس -ح-اب ال-ل-ون-ي-ن األح-م-ر واألب-يضس
ب-ه-دف-ي-ن ن-ظ-ي-ف-ي-ن ،اح-ت-ج-اج-ا منهم
ع -ل -ى ق -رارات ال-ح-ك-م «زواوي» ،أاي-ن
قاموا بتحطيم الكراسسي في المدرج
الذي كان مخصسصسا لهم ،مع تحطيم
المرافق التي كانت مخصسصسة ألنصسار
الفريق العاصسمي.
في نفسس السسياق ،قامت ذات الهيئة
ب-ت-غ-ري-م ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد بمبلغ
 ١٠٠أالف دج مع ضسرورة دفع فريق
شس- -ب- -اب ب- -ل -وزداد ت -ع -ويضس -ات إلدارة
م- -ل- -عب أاول ن- -وف- -م- -ب- -ر ب -ت -ي -زي وزو
كتعويضس على كل ما تمّ تخريبه من
قبل أانصسار لعقيبة بعد نهاية اللقاء،
في سسابقة في كرة القدم الجزائرية
قد تجلب ثمارها مسستقب Óوتجعل
ف -رق ال -ن -خ -ب -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت-وع-ي-ة
أانصسارها على تفادي القيام بأاعمال
الشسغب كون خزينة فريقهم هي التي
سس- -ت- -تضسّ- -رر م- -ن ه- -ذه ال- -تصس- -رف- -ات
الهمجية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سس -ي -ك-ون ال-ط-اق-م
الفني لفريق شسباب بلوزداد في ورطة
حقيقية في لقاء الجولة الثامنة من
ال -راب -ط -ة ال -م -ح -ت -رف -ة األول-ى ل-ك-رة
القدم ،حيث سسيغيب الثنائي متوسسط
الميدان «سسيديبي» والظهير األيسسر
«نسساخ» عن المواجهة المقبلة أامام
ن- - -ادي م - -ول - -ودي - -ة وه - -ران ،بسس - -بب
احتجاجهما بشسدة على قرار الحكم
في لقطة ضسربة الجزاء التي أاعلنها
الحكم لشسبيبة القبائل في المرحلة
األولى ،كما سسيغيب متوسسط الميدان

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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علي كنوز« :بÓل عافر يسستحق الدعم واŸتابعة»

ن-اشص-د رئ-يسس ف-ري-ق سص-ري-ع سص-يدي أاﬁمد
ع - -ل - -ي ك - -ن - -وز وزارة الشص- -ب- -اب وال- -ري- -اضص- -ة
لل-ع-اب ال-ق-وى م-ن
ل–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة أ
وا إ
اجل تقد ËاŸسصاعدة للرياضصي بÓل عافر
صص-احب اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ‘ ال-قفز العا‹
لف-ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب ال-ت-ي
خ Ó-ل ال -ب-ط-ول-ة ا أ
ج -رت وق-ائ-ع-ه-ا ‘ ج-وي-ل-ي-ة ب-ه-دف م-واصص-ل-ة
Óل-ع-اب
ال -ع -م -ل لضص -م -ان أافضص -ل إاسص -ت -ع -داد ل -أ
لوŸب - -ي - -ة ل - -لشص - -ب - -اب ال - -ت - -ي سص - -ت- -ج- -ري ‘
ا أ
لرجنت ‘ Úشصهر أاكتوبر الداخل.
ا أ
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األربعاء  ٢٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
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حوار

غايا مرباح ـ حارسس مرمى نصصر حسص Úداي لـ«الشصعب» :

«مسستـوى الفريق –سسن مقارنة باŸوسسم اŸاضسـي»

نبيلة بوقرين

الهجومي المتأالق «جرار» الذي تلقى
إان -ذاره ال -راب -ع أام -ام ف -ري -ق شس -ب -ي -ب-ة
ال- -ق- -ب- -ائ -ل وسس -ي -غ -يب بسس -بب ت -راك -م
ال- -ب -ط -اق -ات ،وه -و م -ا سس -ي -زي -د م -ن
متاعب الطاقم الفني لشسباب بلوزداد
ب -ق -ي -ادة ال -م-درب «شس-ري-ف ال-وزان-ي»
ك صسعوبة كبيرة
الذي سسيجد دون شس ّ
في تكوين تعداده األسساسسي لنقصس
ال- -خ- -ي- -ارات ع -ل -ى م -ق -ع -د ال -ب -دلء،
خصس -وصس -ا أان األم -ر ي -ت -ع ّ-ل -ق ب-خ-ي-رة
لع -ب -ي ال -ف -ري -ق ،ه -و ال -ذي اع-ت-م-د
عليهم خÓل السسبع جولت األخيرة
من عمر البطولة.
في سسياق آاخر ،سسارع النادي الهاوي
ب-ق-ي-ادة رئ-يسس-ه «شس-ت-وف» إال-ى ت-ع-ي-ين
م -ح -ام -ي ل -ل -دف -اع ع-ن ال-ف-ري-ق ل-دى
الفيفا بتقديم طعن عن قرار خصسم
نقاط جديدة للفريق في حالة عدم
تسسديد مسستحقات الÓعب البينيني

«محمد أاودو» قبل يوم الخميسس ،وهو
ال- -ق- -رار ال- -ذي أاب- -ل -غ -ت -ه الت -ح -ادي -ة
ال-ج-زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ل-لشسباب ،ما
ج -ع -ل ال -ج -م -ي -ع ي-ت-حّ-رك ف-ي ال-ب-يت
ال-ب-ل-وزدادي ،ف-ي م-ق-دم-ت-هم الرئيسس
السس -اب-ق ل-ل-ف-ري-ق «رضس-ا م-الك» ال-ذي
قدم وثيقة إامضساء الÓعب البينيني
م-رف-وق-ة ب-بصس-م-ة أاصس-ب-ع-ه ع-لى ورقة
تسسريحه من الفريق مقابل تنازله عن
أامواله العالقة ،وهو ما سسيسسهل على
ال- -م- -ح- -ام- -ي م- -ب- -اشس- -رة اإلج- -راءات
ال -ق -ان -ون -ي -ة ال Ó-زم-ة ل-ت-ف-ادي ت-ل-ق-ي
العقوبة ،خصسوصسا أان الفريق ل يملك
أاموال تعويضس الÓعب البينيني ،وأاي
عقوبة خصسم نقاط جديدة قد تكون
بمثابة الضسربة القاضسية للفريق الذي
بدأا الموسسم منقوصسا من ثÓث نقاط
بسس-بب ت-ط-ب-ي-ق ت-ه-دي-دات الت-ح-ادية
للشسباب الذي لم يتم تأاهيل لعبيه

لو:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

بسس- -بب ع- -دم تسس- -دي -د مسس -ت -ح -ق -ات
الÓعبين السسابقين للفريق وحرم من
لعبيه خÓل الجولة األولى ،ما جعله
ي -ن -ه -زم ع -ل -ى ال -بسس -اط أام-ام ال-واف-د
ال -ج -دي -د إال -ى ال-م-ح-ت-رف األول أام-ل
عين مليلة.
Óشسارة ،تعاقد شسباب بلوزداد أاخيرا
ل إ
م-ع م-ج-م-ع «م-دار» ل-م-راف-قة الفريق
ماديا بعقد مدته سسنة واحدة ،في
ح- - -ي- - -ن أاب- - -ق- - -ى ال - -ن - -ادي ال - -ه - -اوي
ال- -م -ف -اوضس -ات ج -اري -ة م -ع ال -رئ -يسس
ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-م-ج-م-ع «م-دار» ل-ب-ي-ع
غ -ال -ب -ي -ة أاسس -ه -م ال -ف -ري -ق ل -ل -م-ج-م-ع
ال-ع-م-وم-ي ،وه-و األم-ر ال-ذي سس-ي-نقذ
ال -ف -ري -ق ال -ع -اصس -م -ي وي -خ -رج-ه م-ن
الضس -ائ-ق-ة ال-م-ال-ي-ة ،ه-و ال-ذي ي-ع-ان-ي
األمرين بسسبب مخلفات سسوء تسسيير
ال-مسس-ي-ري-ن السس-اب-ق-ي-ن ل-ه-ذا ال-ف-ري-ق
العريق.

تأاجيل لقاء إا .العاصسمة ـ ن .بارادو إا ٢٩ ¤سسبتمÈ
ت -أاّج -ل م-وع-د إاج-راء ل-ق-اء ن-ادي ب-ارادو -
ا–اد العاصصمة◊ ،سصاب ا÷ولة الثامنة من
لو« ¤موبيليسس» لكرة
الرابطة اÎÙفة ا أ
ال -ق -دم ،ال -ذي ك-ان م-ق-ررا ي-وم اÿم-يسس ٢7
سص-ب-ت-م٠٠( Èر ١9سص -ا) Ãل -عب ع -م-ر ح-م-ادي
ب- -ب- -ول- -وغ( Úا÷زائ -ر) ،إا ¤ي -وم السص -بت ٢9
سص -ب -ت -م ،Èحسص -ب -م -ا أاع -ل -نت ع -ن -ه ال -راب -ط-ة
اÎÙفة لكرة القدم ،دون أان توضصح الهيئة
اŸسصÒة للمنافسصة أاسصباب هذا التأاجيل.
ويحتل اتحاد الجزائر الذي أاقصسي من الدور ربع
ال-ن-ه-ائ-ي ل-ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-قية ،المركز
الثاني في البطولة برصسيد  ١٢نقطة ،بمعية شسباب
قسسنطينة ونصسر حسسين داي ،لكنها تمتلك مباراتين
متأاخرتين.
ب -ال -م -ق -اب -ل ي -ح -ت-ل ن-ادي ب-ارادو الصس-ف السس-اب-ع
ب-م-ج-موع  9ن -ق -اط ،وه -و ال -ذي خسس -ر م-واج-ه-ت-ه
األخيرة في البطولة أامام شسباب قسسنطينة (.)٢-٠
وتنطلق الجولة الثامنة من المحترف األول يوم
ال-خ-م-يسس ب-الصس-دام ال-م-ن-ت-ظ-ر ب-ي-ن وف-اق سس-طيف،
ال-م-ت-أاه-ل إال-ى ال-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي م-ن راب-ط-ة أاب-ط-ال

كرة اليد :البطولة
Óندية البطلة
لسصيوية ل أ
ا آ

تأاجيل موعد إاجراء الطبعة ٢١
أاعلن التحاد اآلسسيوي لكرة اليد ،عن تأاجيل
Óن-دي-ة
ال -ب-ط-ول-ة اآلسس-ي-وي-ة ال-ح-ادي-ة وال-عشس-ري-ن ل -أ
أالبطلة لكرة اليد ،التي كان من المقرر إاقامتها في
العاصسمة األردنية عّمان خÓل الفترة الممتدة من
 ١٠الى  ٢3من شسهر نوفمبر المقبل ،والمؤوهلة إالى
Óندية أابطال القارات سسوبر غلوب
بطولة العالم ل أ
. ٢٠١9
ولم يعلن التحاد اآلسسيوي عن الموعد الجديد
للبطولة التي يحمل فيها نادي السسد القطري
الرقم القياسسي من حيث عدد التتويجات ،بمجموع
خمسسة أالقاب ،متبوعا في المركز الثاني بالجيشس
ال-ق-ط-ري وك-اظ-م-ة وال-ق-ادسس-ي-ة ال-ك-وي-ت-ي-ان بلقبين
اثنين ،ومرة واحدة لكل من :الريان ولخويا (قطر)،
وال-ف-ح-ي-ح-ي-ل والصس-ل-ي-ب-ي-خ-ات (ال-كويت) ،واألهلي
ومضس -ر وال -ن -ور (السس -ع -ودي -ة) ،والسس -د ال -ل -ب -ن -ان -ي،
والنجمة البحريني.

أاكد علي كنوز أان بÓل عافر حضسر باإلمكانيات
الخاصسة بالفريق وهذا ما جعله يعاني من عدة
ن -ق -ائصس خ -اصس -ة ف-ي ال-ج-انب ال-م-ادي وال-م-نشس-آات
ق -ائ « Ó-ب Ó-ل ع -اف -ر مشس -روع ب -ط -ل أاول -م -ب -ي ف -ي
المسستقبل بحول الله إاذا تلقى الدعم الÓزم بدليل
أان -ه حصس -د ال-م-ي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ف-ي ال-ق-ف-ز خÓ-ل
األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب ال-ت-ي ج-رت وق-ائ-ع-ها
بالجزائر مؤوخرا التي جاءت نتيجة العمل المكثف
والجدية والطموح العالي ،ولهذا فإانه قادر على
Óلعاب األولمبية بطوكيو  ،٢٠٢٠وبإامكانه
التأاهل ل أ
ت-ح-ق-ي-ق م-ي-دال-ي-ة ف-ي أاول-م-بياد  ٢٠٢٤وتتواسسطها
أالعب البحر المتوسسط بوهران .»٢٠٢١
واصس -ل ذات ال -م -ت -ح -دث ق -ائ « :Ó-ي-جب أان ي-ع-رف
الجميع ان هذا الرياضسي الشساب يعمل في ظروف
صسعبة ولم يتلق الدعم من المعنيين برياضسة أالعاب
القوى في الجزائر ،حيث يشسرف عليه المدرب
أاحمد بدني منذ  ٥سسنوات وسسبق له أان حقق نتائج
إايجابية ضسمن البطولة الوطنية ،حيث فاز بعدة
ميداليات ذهبية في القفز العالي ،العشساري ،فضسية
الـ  ١١٠متر حواجز باإلضسافة إالى ذهبية األلعاب
األولمبية التي مكنته من إاحتÓل المركز السسابع في
الترتيب العالمي».

أاضساف
علي كنوز في ذات السسياق« ،ولكن الغريب في األمر
أان بÓل عافر لم يتصسل به أاي أاحد بعد
نهاية األلعاب األفريقية للشسباب رغم أانه متأاهل
Óل -ع -اب األول-م-ب-ي-ة ل-لشس-ب-اب ،ح-يث ب-ق-ي ي-حضس-ر
ل -أ
بإامكانيات فريق سسريع سسيدي أامحمد فقط وما
زاد من تأازم الوضسع إاغÓق الملعب الملحق للمركب
األول -م-ب-ي  ٥ج -وي -ل -ي-ة ،ح-يث ت-ن-ق-ل-ن-ا إال-ى ال-غ-اب-ة
المحاذية له من أاجل مواصسلة التدريبات بهدف
ضس- -م -ان أافضس -ل اسس -ت -ع -دادا ل -ل -م -وع -د األول -م -ب -ي.
Óشس-ارة ف-إان اإلت-ح-ادي-ة سس-اع-دت-ن-ا ع-ل-ى ال-ت-ن-قل
ول -إ
لسسطيف لكن المكان غير مÓئم تماما ما جعل
عافر يتعرضس إلصسابة لحسسن الحظ شسفي منها
بسسرعة».

بر›ة مباراة ر .القبة ـ إا ا◊راشس يوم السسبت القادم

ب-ب-وسس-عادة (٠٠ر ،)١٦وم -واج -ه -ة ات -ح -اد بسس -ك-رة -
مولودية سسعيدة بملعب العالية ببسسكرة ابتداء من
(٠٠ر .)١٨في حين تجرى بقية المواجهات يوم
الجمعة.

ا÷معة (:)١6، ٠٠

اتحاد البليدة  -نجم مقرة
جمعية وهران  -مولودية العلمة
أاولمبي الشسلف  -شسبيبة بجاية (٠٠ر)١٧
اتحاد عنابة  -ترجي مسستغانم (٠٠ر)١9
وداد تلمسسان  -سسريع غليزان (٠٠ر)١9

السصبت (٠٠ر:)١6
رائد القبة  -اتحاد الحراشس
أامل بوسسعادة  -شسبيبة سسكيكدة
اتحاد بسسكرة  -مولودية سسعيدة (٠٠ر.)١٨

لرجنتÚ
منتخب ا أ

غياب ميسسي يتواصسل
غ -اب ‚م م -ن -ت -خب الرج -ن-ت Úل-ي-ون-ي-ل
ميسصي عن قائمة منتخب بÓده الذي يسصتعد
ÿوضس اŸب- - -اراة ال- - -ودي- - -ة م- - -ع الÈازي - -ل ‘
الرياضس يوم  ١6أاكتوبر اŸقبل.
وذك -رت صس -ح-ي-ف-ة «م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و» أان ال-ن-ج-م
األرج -ن -ت -ي -ن -ي ل ي -زال مصس -را ع-ل-ى الب-ت-ع-اد ع-ن
ال-مشس-ارك-ة ال-دول-ي-ة م-ع األرج-ن-ت-ي-ن خÓ-ل التربصس
المقبل ،كما سسيغيب عن التجّمع في شسهر نوفمبر،
ليأاتي دور التحاد األرجنتيني إلقناعه بالعودة في
إافريقيا ،والمتصسدر شسبيبة القبائل (٠٠ر ١٨سسا)،
وتتواصسل يومي الجمعة والسسبت.

Óشس -ارة ،ف -إان ل -ق -اء م -ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر  -شس-ب-اب
ل -إ
قسسنطينة ،تم تأاجيله إالى الرابع أاكتوبر.

:٢٠١9 ·Ó
تصصفيات كأاسس افريقيا ل أ

ا◊كم ا÷زائري غربال يدير لقاء السسودان  -السسنغال

ي -دي -ر ال -ح-ك-م ال-دول-ي
الجزائري مصسطفى غربال لقاء

السسودان  -السسنغال ،المقرر يوم
الثÓثاء  ١٦أاكتوبر (3٠ر ١9سسا)،

ب -ال -خ -رط -وم ،ل -حسس -اب ال-ج-ول-ة
ال- -راب- -ع- -ة م -ن تصس -ف -ي -ات ك -أاسس
Óم-م  ،٢٠١9 -م- -ن
إاف -ري -ق -ي -ا ل  -أ
المجموعة «أا» ،حسسبما اعلنته
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
القدم «الكاف».
ويسس- -اع- -د ال- -ح- -ك- -م ال- -رئ- -يسس -ي
مواطناه مقران قوراري وعباسس
أاكرم زرهوني.
وف- -ي خ -ت -ام ال -ج -ول -ة ال -ث -ان -ي -ة،
يتصسدر السسنغال المجموعة «أا»
ب -رصس -ي -د أارب -ع ن -ق -اط ،ب -م -ع -ي -ة
م- -دغشس- -ق- -ر ،وت- -ح- -ت- -ل غ -ي -ن -ي -ا
السس - -ت- -وائ- -ي- -ة الصس- -ف ال- -ث- -الث
بمجموع  3نقاط ،بينما يتذيل
السس- -ودان ال- -م- -ج- -م -وع -ة صس -ف -ر
نقطة.

أاول مباراة رسسمية .وأاعترف سسكالوني بأان قائد
ال-م-ن-ت-خب سس-وف ي-غ-يب ع-ن ال-ل-ق-اء ال-م-ق-بل أايضسا،
بعدما تّم اسستبعاده من المباراتين الماضسيتين أامام
غواتيمال وكولومبيا.
وأاوضسح مدرب األرجنتين ،أانا أاتحدث مع ميسسي
دائما ،الجميع يعلم بأان بيننا عÓقة جيدة ،المدرب
الذي سسيأاتي هو من سسيتولى تلك المسسأالة» ،وكان
ميسسي قد صسّرح بأانه لن يتواجد مع منتخب بÓده
خÓل المباريات الرسسمية السست خÓل هذا العام.

بادمينتون:

ليندة مازري لن تشسارك ‘ أاوŸبياد الشسباب
لن تتمكن الرياضسية الجزائرية ليندة مازري من
المشساركة في دورة اللعاب الولمبية للشسباب ،٢٠١٨
المقررة في اكتوبر المقبل باألرجنتين رغم اعÓن
تأاهلها من قبل التحادية الدولية لكرة الريشسة في
بداية الشسهر الجاري ،ألن قوانين اللجنة الولمبية
الدولية ل تسسمح لرياضسيتين اثنتين من بلد واحد
م-ن ال-ت-واج-د ف-ي ه-ذا ال-م-وع-د ال-ع-ال-م-ي ،حسس-ب-م-ا
كشسف عنه مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة
الريشسة ،محمد إايدير محلوسس.
وصسّ-رح م-ح-ل-وسس« :ت-ل-ق-ي-ن-ا م-راسس-ل-ة م-ن الت-ح-اد
الدولي لكرة الريشسة (بادمينتون) يعتذر فيها عن
اسستحالة مشساركة الÓعبة الجزائرية ليندة مازري
في اولمبياد الشسباب».
وحسسب ال- -م -ت -ح -دث ،ي -ع -ود السس -بب إال -ى «ت -أاه -ل
م-واط-ن-ت-ه-ا وزم-ي-ل-ت-ه-ا ف-ي ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ني هالة
بوكسساني الى الولمبياد بفضسل مرتبتها الـ ١9عالميا
في شسهر أاوت الفارط ،مما يؤوهلها مباشسرة الى
الولمبياد ،لكن القانون ل يسسمح بمشساركة لعبتين
من نفسس البلد».
وكانت الهيئة الرياضسية العالمية قد أاعلنت في
بداية شسهر سسبتمبر الحالي عن تأاهل ليندة مازري
الى اولمبياد الرجنتين ،لتتراجع عن قرارها بعد
ذلك وتراسسل التحاد الجزائري لتعلمه عن «وقوع

١٧٧٥٤

لفضصل لعب لعام ٢٠١٨
بعد فوزه بجائزة الفيفا أ

مودريتشس يدخل التاريخ من الباب الواسسع

ت ّ- - -وج ال- - -ك- - -روات- - -ي ل- - -وك- - -ا
مودريتشس‚ ،م ريال مدريد،
ب -ج -ائ-زة أافضص-ل لعب اŸق-دم-ة
م -ن ال -ف -ي-ف-ا ،ك-أاحسص-ن لعب ‘
العا ⁄لهذا العام..
ووف ً -ق -ا لشس -ب -ك -ة سس -ك -واك -ا ،ف -إان
م- -ودري- -تشس أاصس- -ب- -ح أاول لعب ف -ي
التاريخ ،يفوز بجائزة أافضسل لعب
في المونديال ،واأفضسل لعب في
أاوروب- - - - - -ا ،وأافضس - - - - -ل لعب ف - - - - -ي
العالم ،في نفسس العام.
وتأالق مودريتشس مؤوخًرا ،حيث قاد
م -ن -ت -خب ب Ó-ده ل -ن-ه-ائ-ي م-ون-دي-ال
 ،٢٠١٨واح- -تÓ- -ل ال- -وصس- -اف -ة ب -ع -د
الخسسارة أامام فرنسسا ( ،)٢-٤إالى
جانب تتويجه بلقب دوري أابطال
أاوروبا ،مع ريال مدريد.

كورتوا:

الرابطة اÎÙفة الثانية:

ب -ر›ت ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
م- -ب- -اراة رائ- -د ال- -ق- -ب- -ة ام- -ام ا–اد ا◊راشس،
◊سص-اب ا÷ول-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ب-ط-ول-ة ال-رابطة
ال -ث -ان -ي -ة ،ي -وم السص-بت  ٢9سص-ب-ت-مÃ Èلعب
ﬁم -د ب -ن ح -داد ب -ال-ق-ب-ة وذلك اب-ت-داء م-ن
(٠٠ر ،)١6حسص-ب-م-ا اوردت-ه ال-ه-ي-ئ-ة اŸسصؤوولة
على موقعها الرسصمي.
كانت الرابطة في وقت سسابق قد أاجلت الداربي
العاصسمي بين الرائد و»الصسفراء» ،لتتراجع عن
قرارها وتقرر برمجته يوم السسبت.
ب -ال -م -ق-اب-ل ،ق-امت مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة ال-ق-ب-ة ،ب-ت-ه-ي-ئ-ة
المدرجات الثانية لسستقبال انصسار األندية التي
يسستضسيفها الفريق األخضسر واألبيضس.
وع -ل -ى غ -رار ال -م-واج-ه-ة ال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع ال-ن-ادي-ي-ن
العاصسميين ،فقد برمجت الرابطة لقاءين آاخرين
يوم السسبت ،ويتعلق األمر بكل من أامل بوسسعادة -
شسبيبة سسكيكدة بملعب الشسهيد عبد اللطيف مختار

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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خطأا» ،حسسب نفسس المتحدث.
وحسسب قوانين اللجنة الولمبية الدولية ف Óيحق
لÓعبين اثنين في رياضسة البادمينتون من بلد واحد
المشساركة في اللعاب الولمبية للشسباب ،مما يحرم
مازري ،صساحبة المركز الثاني افريقيا ،من حضسور
اولمبياد الشسباب.
واف-اد ال-م-درب «اع-ل-م-ن-ا ال-ه-ي-ئ-ات ال-جزائرية ،على
غرار اللجنة الولمبية ووزارة الشسباب والرياضسة،
بمراسسلة التحاد الدولي لكرة الريشسة الذي يعتذر
فيه عن الخطأا».
وكان رئيسس التحادية الجزائرية للرياضسة ،أامين
زوبيري ،قد أاعلن مطلع الشسهر الحالي ،عن تأاهل
مازري الى موعد الرجنتين.
وصسّرح زوبيري «تلقينا رسسالة من الهيئة الدولية
ت- -ف- -ي- -دن- -ا ب- -ت- -أاه- -ل م -ازري ال -ى اول -م -ب -ي -اد ٢٠١٨
باألرجنتين ،كونها تتواجد ضسمن الـ ٥٠لعبة أاولى
في الترتيب الدولي الخير».
وأاضساف« ،لقد بذلت هذه الÓعبة مجهودات كبيرة
Óسسف لم تتمكن من
بالمشساركة في عدة دورات ،ل أ
ح -ج -ز ت -ذك -رت -ه -ا ال -ى ه-ذا ال-م-وع-د ك-ون ال-ت-ذك-رة
ال -وح -ي -دة اق -ت-ط-ع-ت-ه-ا ه-ال-ة ب-وكسس-ان-ي رق-م  ١في
افريقيا .لكن اليوم ،مكنها الترتيب الذي احتلته من
التأاهل وأانا جد سسعيد ألجلها».

اعÎف غايا مرباح حارسس نصصر حسص Úداي ‘
حوار لـ«الشصعب» أان فريقه ضصيع فرصصة احتÓل
مركز الوصصافة بعد التعادل امام ا–اد بلعباسس،
حيث وصصف نتيجة التعادل انها بب Òعادلة.
من جهة أاكد مرباح ،أان العودة بنتيجة
اي -ج-اب-ي-ة م-ن ع Úم-ل-ي-ل-ة أاك Ìم-ن ضص-روري
للبقاء على مقربة من الريادة قبل مواجهة
ن- - -ادي ب- - -ارادو ‘ «دارب- - -ي» م- - -ن- - -ت- - -ظ- - -ر بÚ
ال- -ف- -ري- -ق ،Úح- -يث ط- -الب م -رب -اح ب -ت -ف -ادي
ا◊ديث عن هذه اŸواجهة ا ¤حينها.
و أاك -د م -رب -اح ان ف -ري-ق-ه ق-ادر ع-ل-ى ق-ول
كلمته هذا اŸوسصم مؤوكدا ان الفرق كب ÒبÚ
اŸسصتوى الذي يقدمه الفريق هذا اŸوسصم و
اŸسص -ت -وى ال-ذي ظ-ه-ر ب-ه اŸوسص-م اŸاضص-ي ب-ع-د
لداء ا÷ماعي .
–سصن ا أ

حاوره :عمار حميسسي
^ «الشص-عب» ،ه-ل زاد الضص-غ-ط ع-ل-ي-ك-م ق-بل
مواجهة عين مليلة؟
مرباح :الضسغط دائما موجود ،لكن اعتقد اننا
ف -رط -ن-ا ف-ي ثÓ-ث ن-ق-اط م-ه-م-ة خÓ-ل م-واج-ه-ة
اتحاد بلعباسس وهو ما يجعلنا نح ّضسر لمواجهة
عين مليلة في ظروف فيه بعضس الضسغط ،خاصسة
اأن ال -ج -م -ي-ع ك-ان ي-م-ن-ي ال-ن-فسس ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز
واحتÓل مركز الوصسافة قبل مواجهة عين مليلة
لكن على العموم هذه هي كرة القدم ول يجب

الحديث عن الماضسي وتركيزنا سسيكون كبيرا على
ال-م-واج-ه-ة ال-م-ق-ب-ل-ة ورغ-م اأن-ه-ا صس-ع-ب-ة ال ان-ن-ي
متفائل بتحقيق الفوز ،خاصسة اننا عدنا بالنقاط
الثÓث في اكثر من مناسسبة اآخرها امام مولودية
بجاية على ارضسه وامام جمهوره ،لهذا ل يجب
اسستباق الأمور ،خاصسة اأن الفرصسة مازالت امامنا
للعودة من جديد الى الواجهة.
^ هل فاجاأكم اتحاد بلعباسس بمسصتواه؟
^^ صس -راح -ة ل -م اك -ن ان -ت -ظ -ر ه-ذه ال-ن-دي-ة م-ن
جانبهم صسحيح ،ان بداية المباراة تكون الأمور
متسساوية بين الفرق ،لكن مع مرور الوقت ظهر
ان الفريق المنافسس حاضسر في الميدان ولعبوه
كانوا في الموعد وقدموا مباراة كبيرة وهو ما
ي-وؤك-د اأن ال-ب-ط-ول-ة ف-ي-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-مفاجات،
خاصسة اأن البعضس كان يعتقد اننا سسنفوز بسسهولة
على اتحاد بلعباسس بعد العودة بالفوز من بجاية،
لكن العكسس هو الذي حدث وضسيعنا نقطتين كانا
في المتناول ،لكن في كرة القدم كل شسيء ممكن
وكنا نسستحق الفوز ،خاصسة اننا كنا الأكثر مغامرة
في الهجوم فيما كان اتحاد بلعباسس يحاول في
ك -ل م -رة ال-ق-ي-ام ب-ت-ك-ت-ل دف-اع-ي وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
نتيجة التعادل.
^ تضص -ي -ي -ع ال -ك -ث -ي -ر م-ن ال-ف-رصس ه-و اأم-ر
ايجابي للفريق؟
^^ هو ايجابي من ناحية اننا نحاول الوصسول
الى المرمى وارادتنا كانت كبيرة لذلك ،ول يجب

اإغفال المجهودات الكبيرة التي بذلها الÓعبون
م-ن اج-ل ت-ح-ق-ي-ق الن-تصس-ار ب-دل-ي-ل ان-ن-ا ضس-ي-ع-ن-ا
الكثير من الفرصس الحقيقة ابرزها ركلة الجزاء،
لكن الأمر سسلبي من ناحية اخرى وهو غياب
ال -ف -ع -ال -ي -ة ،ف -ف -ي م -ث -ل ه -ذه ال-م-ب-اري-ات ع-ل-ي-ن-ا
التسسجيل من اجل الفوز وفشسلنا في التسسجيل
م -ع -ن-اه غ-ي-اب ال-ف-ع-ال-ي-ة ،وه-و الأم-ر ال-ذي ي-جب
تداركه خÓل التدريبات والمباريات المقبلة من
اج -ل ت -ح-ق-ي-ق ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة ،ك-م-ا ل ي-جب
اغفال نقطة تحسسن اداء الفريق مقارنة بالموسسم
ال- -م -اضس -ي ،خ -اصس -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ج -م -اع -ي -ة
فالنسسجام اصسبح كبيرا بين الÓعبين وهو الأمر
ال -ذي سس -ي -زي -د م -ن ق-وة ال-ف-ري-ق ف-ي ال-م-ب-اري-ات
المقبلة.
^ سص-ت-واج-ه-ون ع-ي-ن م-ل-يلة ثم بارادو ،هل
تسص -ت -ط -ي -ع -ون ت -ح -ق -ي -ق ال-ف-وز ف-ي ه-ات-ي-ن
المباراتين؟
^^ ل يجب الحديث عن نادي بارادو الآن ،لأن
ال -م -ب -اراة م -ازالت ب -ع -ي -دة وم -ن السس -اب -ق لأوان -ه
الحديث عنها قبل المواجهة المقبلة امام عين
مليلة التي تبقى هدفنا الرئيسسي وتركيزنا كبير
عليها من اجل العودة بنتيجة ايجابية
وال-ح-ف-اظ ع-ل-ى سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج الي-جابية التي
حققناها خارج الديار ،لكن الماأمورية لن تكون
سسهلة كما قلت بالنظر الى قوة المنافسس الذي
ظهر بشسكل جيد في المباريات الماضسية.

بطولة العا ⁄للجيدو :٢٠١٨

لول
بويعق ـ ـوب يقصس ـ ـى ‘ الـ ـ ـدور ا أ
أاقصصي اŸصصارع ا÷زائري ،الياسس بويعقوب (أاقل من  ١٠٠كلغ)،
اŸمثل الثا Êللجزائر ‘ البطولة العاŸية للجيدو اŸتواصصلة فعالياتها
لول ،عقب خسصارته امام اŸصصارع
بباكو(أاذربيجان) ،أامسس ‘ الدور ا أ
التشصيكي ميشصال هوراك.

انتهـ ـاء أاشسغال إاعـ ـادة تهيئـ ـة ملعـ ـب بوعقـ ـل
ان -ت -هت أاشص -غ-ال ت-رم-ي-م م-ل-عب ا◊ب-يب
بوعقل بنسصبة مائة باŸائة ‘ انتظار إاعادة
افتتاحه قريبا ،حسصب ما اسصتفيد من مصصالح
بلدية وهران مالكة هذه اŸنشصأاة الرياضصية.
واأك-دت خ-ل-ي-ة التصس-ال ل-ل-ج-م-اع-ة ال-محلية باأن
رئ -يسس ال -م -ج -لسس الشس-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة وه-ران ق-ام
ب -زي -ارة م -ع -اي-ن-ة اإل-ى ال-م-ل-عب ال-م-ذك-ور واأب-دى
ارتياحه التام لنجاح اأشسغال الترميم.
وشسملت عملية اإعادة تهيئة هذا الملعب الذي
يتسسع لـ ١٢األف متفرج عددا من مرافقه ،سسيما
اأرضسية الميدان التي اسستفادت من بسساط جديد
من العشسب الصسطناعي من الجيل الجديد.
وتسسمح هذه الأرضسية الجديدة لÓعبي الأندية
ال-وه-ران-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-درب وتسس-تضسيف منافسسيها

ع -ل -ي -ه -ا ب -ال -ت -خ -لصس م -ن ال-م-ع-ان-اة ال-ت-ي ك-ان-وا
يجدونها على الأرضسية القديمة التي تسسبب في
اإصسابة الكثير منهم.
وك -ل -فت ع -م -ل-ي-ة اإع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ه-ذه ال-م-نشس-اأة
الرياضسية العريقة في عاصسمة الغرب الجزائري
غÓفا ماليا بقيمة  3٢مليون دج منحه صسندوق
الضسمان والتضسامن للجماعات المحلية.
ولعّل المسستفيد الأكبر من اإعادة افتتاح ملعب
ال -ح-ب-يب ب-وع-ق-ل ال-م-غ-ل-ق م-ن-ذ ن-ه-اي-ة ال-م-وسس-م
ال -ف -ارط ،ف -ري -ق ج -م -ع-ي-ة وه-ران ال-ن-اشس-ط ف-ي
ال -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة ل-ك-رة ال-ق-دم ال-ذي اضس-ط-ر
لسس-تضس-اف-ة م-ن-افسس-ي-ه خÓ-ل ال-جولت السسابقة
من البطولة بملعب اأحمد زبانة.

أاب -دى ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي ت-ي-ب-و ك-ورت-وا ،ح-ارسس
مرمى ريال مدريد ،الذي حصصل على جائزة
أافضصل حارسس ‘  ،٢٠١٨خÓل حفل توزيع
لفضص -ل» ،ت -ف -ه -م -ه ل -غ -ي -اب ب -عضس
ج -وائ -ز «ا أ
لسص-م-اء ال-ب-ارزة م-ث-ل ك-ريسص-ت-يانو رونالدو
ا أ
وليونيل ميسصي ،عن ا◊ضصور.
وأاوضس -ح ك -ورت -وا ف -ي تصس -ري -ح -ات ل-وسس-ائ-ل إاعÓ-م
إاسسبانية عقب تتويجه بالجائزة «هذا ما حدث في
النهاية ،هناك دوما مباريات في الدوري ،وهذا
يجب أان يكون األهم ،السسفر لسساعتين ونصسف إالى
هنا ثم العودة للعب مباراة ليسس الحل األفضسل،
أات - -ف - -ه- -م ظ- -روف ال- -ب- -عضس ف- -ي ع- -دم ال- -ق- -دوم».
وأاع -رب صس -احب «ال -ق-ف-از ال-ذه-ب-ي» ف-ي م-ون-دي-ال

روسسيا عن «سسعادته البالغة» بانضسمامه ألفضسل ناد
ف -ي ال -ع -ال -م» ،ك -م -ا ت-م-ن-ى «أان ي-ت-م-ك-ن م-ن إاسس-ع-اد
جماهير الفريق دائما.
كما تحدث صساحب الـ ٢٦عاما عن اختيار  ٤لعبين
من الفريق الملكي ضسمن التشسكيلة المثالية لهذا
العام ،فضس Óعن اختيار مودريتشس كأافضسل لعب
في العالم.
وقال في هذا الصسدد« ،هذا يعكسس القيمة الفنية
الكبيرة للفريق ،وعلينا العمل بقوة و باسستمرار من
أاجل حصسد النتصسارات واأللقاب ،هناك لعبين
آاخ -ري -ن أايضس -ا ك -ان -وا يسس -ت -ح-ق-ون ال-ت-واج-د ضس-م-ن
التشسكيلة المثالية».

ليفربول

كلوب يؤوكد جاهزية الفريق Ÿباراة تشسلسسي

وحسسم اأمر هذه المنازلة في ظرف دقيقتين و ١٢ثانية فقط ،بعد
اأن تمّكن المصسارع التشسيكي من الحصسول على العÓمة الكاملة
(ايبون) التي اأهلته للمرور الى الدور الثاني الذي سسيواجه فيه
البرتغالي جورج فونسسيكا المعفى من منافسسات الدور الأول.
وي -ع -ت-ب-ر اقصس-اء ب-وي-ع-ق-وب ( 33سس -ن -ة) ،ال -ذي ي -ع -د اأح -د اأك-ث-ر
المصسارعين الجزائريين خبرة بمثابة خيبة حقيقية للمصسارع وكذا
للمدير الفني الوطني سسليم بوطبشسة الذي كان يعقد عليه اآمال
كبيرة.
ومعلوم ،اأن ممثل الجزائر الآخر في هذه البطولة العالمية ،فتحي
نورين الذي تنافسس في فئة (اقل من  ٧3كلغ) ،قد اسستهل المنافسسة
بالفوز بالمنازلتين الأولى والثانية اأمام كل من المريكي اليكسسندر
تورنر ونيكول غوسسيم من مونتينيغرو ،قبل السسقوط اأمام البطل
العالمي المسستقبلي الكوري الجنوبي اآن شسانغريم.
وبالرغم من فوزه بالمنازلتين الأولى والثانية ،اإل اأن المصسارع
ال-ج-زائ-ري ن-ورين ( ٢٧سس-ن-ة) ،ل-م ي-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-رشس-ح للمنازلت
السستدراكية من اأجل المركز الخامسس .وتجدر الشسارة ،اأن هذه
المنافسسة المتواصسلة فعالياتها لغاية  ٢٧سسبتمبر الجاري ،تنشسط
من قبل  ٧٥٨مصسارع ومصسارعة ( ٤٦٠ذكور و ٢9٨اناث)  ،يمثلون
١٢٥

وهران:

اختيار  4لعب Úمن الريال يعكسس
القيمة الفنية الكبÒة للفريق

لŸا Êيورغن كلوب
أاكد ا أ
اŸدي- - -ر ال- - -ف - -ن - -ي ل - -ف - -ري - -ق
ل-ي-ف-رب-ول ،ج-اه-زية فريقه
ÿوضس م-واج-ه-ة تشص-ي-لسصي،
اليوم ضصمن منافسصات كأاسس
رابطة اÎÙف..Ú
وق - - -ال ك - - -ل- - -وب ،خÓ- - -ل
اŸؤو“ر الصص -ح -ف -ي ل-ل-م-ب-اراة
أامسس« :ج- - -وت- - -زه؟ ل أاري- - -د
لمر قبل
ا◊ديث عن ذلك ا أ
م -ب -اراة ضص-د تشص-ي-لسص-ي ،وإاذا
أاردت ا◊ديث م- - -ع م- - -اري - -و
سصأاتصصل به.
وعن مواجهة البلوز مرتين في
بضسعة أايام« :يجب أان نتجاهل
مباراة السسبت تماما ،إانها مجرد
مصسادفة أان نلعب مرة أاخرى،
ولكنها منافسسة مختلفة».
وأاضس - - - -اف« :ك- - - -أاسس راب- - - -ط- - - -ة
ال -م -ح-ت-رف-ي-ن مسس-اب-ق-ة ن-ح-ب-ه-ا،

مولودية وهران:

الهواري بديار ‘ ذمة الله

ت -وف -ي مسس -اء أامسس ال -دول-ي ال-ج-زائ-ري
األسسبق لنادي مولودية وهران الهواري
بديار عن عمر يناهز  ٨٢عاما ،بعد
صس -راع ط -وي -ل م -ع ال -م -رضس ،حسسب م-ا
اسس -ت -ف-ي-د م-ن ع-ائ-ل-ت-ه .ول-ف-ظ ال-ه-واري
ب- -دي- -ار أان- -ف- -اسس- -ه األخ- -ي -رة ب -ال -م -رك -ز
السس -تشس -ف -ائ -ي ال-ج-ام-ع-ي أاول ن-وف-م-ب-ر
بوهران ،حيث تواجد هناك منذ عدة
أاسسابيع تلقى خÓلها عديد الزيارات من
السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وق-دم-اء الÓ-عبين
واألنصس-ار ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى ال-م-ك-انة الكبيرة
التي يحظى بها في الوسسط الرياضسي
الوهراني.

وأاظهرنا ذلك في أاول موسسم لي
هنا .سستكون مباراة في ملعبنا
وأام -ام خصس-م ق-وي جً-دا ب-ح-ج-م
تشسيلسسي».
وت -اب -ع« :ال-م-رك-ز ال-وح-ي-د ال-ذي
سسأاكشسف عنه هو تواجد سسيمون
م-ي-ن-ي-ول-ي-ه ف-ي ح-راسسة المرمى،
وال-ب-اق-ي سس-ي-ت-م ت-ح-ديده لحقا،
وك-ان سس-ي-م-ون مسس-ت-ع-دا ل-لرحيل
ألي ن -اد آاخ -ر ل -ي -ك -ون ال-ح-ارسس
األول ،لكننا لم نتمكن من فعل
ذلك ،ويسستحق المشساركة..
وح -ول ع -دد ال -مسس -اب -ق-ات ال-ت-ي
يشس-ارك ف-ي-ه-ا ل-ي-ف-ربول ،أاوضسح:
«ن - -ت- -واج- -د ف- -ي ك- -أاسس راب- -ط- -ة
ال -م -ح -ت -رف-ي-ن ،وك-أاسس الت-ح-اد،
وال -مشس -ارك -ة ف -ي أاوروب -ا ،ي -جب
على التحاد اإلنجليزي أان يأامل
أال يسستمر فريقا واحدا في كل
ه - -ذه ال - -مسس- -اب- -ق- -ات ألن- -ه م- -ن
المسستحيل التعامل مع كل ذلك».

وأاردف« :الت - - -ج- - -اه ل- - -ركÓ- - -ت
الترجيح حال التعادل ؟
م -ع-ق-ول جً-دا ،ج-م-ي-ع-ن-ا ي-ري-د
ق - -رارا ب - -ن - -ه - -اي - -ة ال- -م- -ب- -اراة».
واسس-ت-ك-م-ل« :ف-ان ديك؟ إاصس-اب-ته
ل- -يسست خ -ط -ي -رة ل -ل -غ -اي -ة ،وه -و
أافضس- -ل ب- -ك -ث -ي -ر ول -ك -ن ن -ح -ت -اج
لÓ-ط-م-ئ-ن-ان ع-ل-ي-ه أاوًل ،وسس-نرى
كيف سسيكون».
وأاشس - -ار ك- -ل- -وب إال- -ى ج- -اه- -زي- -ة
لوفرين ،باإلضسافة إالى سسولنكي
ل- -ل -م -ب -اراة ،ول -ك -ن -ه أاك -د غ -ي -اب
أاوريجي وللنا عن الفريق.
واخ-ت-ت-م« :تشس-ي-لسس-ي؟ ل-ق-د رأاي-نا
أاث- -ر سس -اري م -ع -ه -م ،ول -دي -ه ك -ل
الح- -ت -رام ،ول أاع -رف ل -م -اذا ل
ي -ت -ح -دث ال -ن -اسس ع-ن-ه-م ،ف-ه-ذا
الفريق لديه خبرة وفاز باللقب
من قبل ويعرف كيف يتعامل في
البطولة ،ولديه مجموعة جيدة
وقوية بالفعل».
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أو ً
’ -أزمة ألعنونة
وعÓقتها بالنصص
إأن أو ¤ألقضضايا ألتي
تÈز للقارئ عند قرأءة
نصص «هجرة حارسص
أ◊ظÒة» للروأئي
ألناشضىء ‚م ألدين
سضيدي عثمان ،هي ألصضلة
أŸتناغلة بينه وب Úأ،ÏŸ
إأذ إأن ألعنوأن ‘ هذأ
ألنصص هو أول قارئ
للم ،Ïبل إأن أزمة ألنصص
فيه ناشضئة من فرط
ألتطابق ألد’‹
’حا‹ بينه وبÚ
وأ إ
ألعنوأن ألذي يلخصضه
ويتطابق معه حد ﬁوه
وقتله أمام ألقارئ ،ألذي
يجد بأان موأصضلة قرأءة
نصص أعطاه كاتبه كل
مفاتيحه ‘ ألعنوأن يعتÈ
نافلة ،و–صضيل حاصضل.
’ن ألعنوأن أنهى كل
أ
توقعات ألقارئ و⁄
يÎك له نافذة ﬂيالية
أو تأاويلية ليتوقع شضيئاً
خÓف ما ينصضه ألعنوأن
ألذي يقوله له بأان
حارسص أ◊ظÒة بصضدد
ألهجرة ،وهو ما سضيقع
’ن
بكل بدأهة وآألية ،أ
حكايته وجدها ملخصضة
مسضبقًا ‘ ألعنوأن ألذي ’
يطرح أشضكا’ً سضردياً و’
يلعب حتى ألدور أŸنوط
فنيًا وجماليُا بالعنوأن
ألروأئي:

فليسس هو بالعنوان الإخباري الذي يتميز بقصصر
عباراته وومضس اإشصاراته في كلمة اأو كلمتين،
ترمز للموضصوع دون الإفصصاح عن فحوه ،بغرضس
اإث -ارة فضص -ول ال -ق -ارئ وج -ذب-ه ل-كشص-ف م-ك-ن-ون-ه
الرمزي في المتن ،ول هو بالعنوان الختصصاري
ال- -ذي ي -ت -رك شص -ط -ر ال -ت -وق -ع ل -ل -ق -ارئ وال -نصس
وال- -ت- -اأوي- -ل ،واإن- -م- -ا اع- -ت- -م- -د ال -ك -اتب ع -ن -وان ً-ا
م-وضص-وع-ات-يً-ا ،م-رك-بً-ا ت-ت-وزع ك-ل-م-ات-ه على كامل
اأط -وار ال -م -غ -ام -رة السص -ردي-ة ،م-م-ا ج-ع-ل-ه اأيضصً-ا
عنوانا من النوع الشصامل الذي يختزل الوقائع
السص -ردي -ة ،ويسص -ت -ه -دف بشص -ك -ل م -ب -اشص -ر كشص -ف
الموضصوع المركزي للنصس ووصصفه بصصورة كلية،
بحيث ل يترك اأي سصر اأو لغز اأو اسصتفهام اأو
تمويه اسصتعاري اأو ترميزي ،في ذهن القارئ،
الذي يجد النصس ملخصصًا مختزًل بالكامل في
ع -ن-وان-ه ،م-م-ا ي-ن-ف-ي ع-ن-ه اأي ج-ه-د ت-اأوي-ل-ي لأن
ال -ك -اتب ق -د فك ج -م -ي -ع اإشص -ك -الت ال -نصس ف -ي
عنوانه قبل اأن يبداأ .مما قضصى على وظائف
العنونة المعروفة [ -التعيين الوسصمي للعمل -
ال-ت-ع-ي-ي-ن ال-رم-زي ل-ل-م-ح-ت-وي -ج-ذب ال-ج-م-هور
ال-م-وؤسصسس ع-ل-ى ال-ت-ع-ي-ي-ن-ي-ن السص-اب-قين ] ،والتي
رصص- -ده- -ا ع- -ل- -م -اء ال -ع -ن -ون -ة :شص -ارل غ -ري -ف -ل،
ول -ي -وه -وك ،وج -ي -رار ج -ي -ن -يت ،ف -ي ال-م-دون-ات
السص -ردي -ة ال -ك -ب -رى ال -ت-ي وصص-ف-وا واسص-ت-خ-رج-وا
وظائفها وسصماتها العنوانية .ثم جمعوها موجزة
في تلك الوظائف الثÓث الشصاملة .التي لم نتبين
لها اأي اأثر في اسصتراتيجية العنونة لهذا العمل.
والتي فككها الموؤلف قبل اأن يفعل ذلك القارئ
اأو الناقد .فاأعفى الجميع من اأي جهد تفسصيري،
م -ل -غ -ي-ا (وظ-ي-ف-ي-ا) ق-ي-م-ة اأح-ده-م-ا (ال-ع-ن-وان اأو
ال -نصس) وج -اع  Óً-م -ن وج -وده ن-اف-ل-ة م-ن ن-واف-ل
السصرد ،من فرط التطابق مع الطرف الآخر حد
التماهي ،بدل اأن يكون وجود اأحدهما تكميلياً
(خاصصة من حيث الدللة الرمزية) لدور الآخر
كما تقتضصي وظائف العنونة.

ثانياً -من ألتفكيك ألذأتي
أإ ¤ألتفكيك أŸوضضوعي
يقول عنوان الرواية باأن النصس يتعلق بهجرة
حارسس حظيرة ( ،)parkingفيحمل القارئ في
ذهنه فكرة اأن هناك حارسس حظيرة سصيهاجر،
وبالفعل هذا ما يحدث :عند الصصفحة العاشصرة،
حين تبرز فكرة الهجرة في ذهن شصركاء مهنة
ال-ب-ارك-ي-ن-غ :ال-ع-ي-اشص-ي(ال-ب-ط-ل/ال-راوي) وسص-م-ير
وكمال الذي يخبرنا برغبة جامحة في الهجرة
من الوطن ،بقوله مسصتعيراً لسصان الشصاب حسصني،
[عÓه الباسصبور كاين والهّدة ل.]..
لتكون بقية صصفحات الرواية ال  ،227تحصصيل
ح -اصص -ل ل -ه -ذه ال -رغ -ب-ة ،ح-يث ت-ت-م ه-ج-رة ه-ذا
الثÓثي بالفعل تطابقاً مع ما وعد به العنوان،
وما يكون على القارئ معرفته سصوى :كيفية هذه
ال -ه -ج -رة ،م -ا دامت مسص -ب -ب-ات-ه-ا (ف-ق-دان الأم-ل
وال- -ب- -وؤسس الج- -ت- -م -اع -ي) ق -د اأع -ط -يت ل -ه ف -ي
الصصفحات الأولى من الرواية.
ولم يكن حظ القارئ من النصس ،بهذه الضصاآلة لو
لم يقم العنوان وبعده مدخل الرواية (الصصفحات
الخمسس الأولى) بحسصم جميع قضصايا النصس من
م -ع -رف -ة ال -م -وضص -وع اإل -ى ت -ل -خ -يصس ال -م -غ -ام-رة
السصردية ،اإلى سصد جميع اأفق التوقع والإجابة
ع -ن ع -ق -دة ال -نصس ال -ت-ي ت-م ح-ل-ه-ا مسص-ب-قً-ا ب-ي-ن
ال -ع -ن -وان وصص -ف -ح -ات ال -ب -داي-ة .ل-ذلك ل-ن ي-ج-د
القارئ -وهو يتابع اأطور الحكاية -اأي عقدة
تسصترعي تشصويقه من اأجل توقع وافتراضس حلها،
نظراً لسصتراتيجية الكاتب القائمة على تقديم
الحلول المسصبقة (عن طريق تقنية السصتباقات
ال-زم-ن-ي-ة) ال-ت-ي اسص-ت-ع-م-لت ب-غ-ي-ر م-ا وضصعت من
اأجله ،اإذ بدل اإيقاع القارئ في تشصويق يشصحن
مسصارات السصرد القادمة بعقد اإضصافية ،قامت
اسصتباقات النصس بتسصريب اأهم اأسصرار الحكاية،
وهذا ما سصيحدث اأيضصا في الصصفحة  ،182حين
يكشصف الروائي دخول البطل الراوي (لعياشصي)

رأبعًا -رهان ألوصضف وألسضرد:

السص -ج -ن دون م -ق -دم -ات ،اأو اأسص -ب -اب ،ف -ي -ع-رف
ال -ق -ارئ مسص -ب-ق-ا اأن ب-ط-ل-ه دخ-ل السص-ج-ن وخ-رج
(لتكون الأسصباب التي تاأتي بعد النتيجة نافلة
بدورها ،كونها في حكم المتجاوز والمنقضصي
سصلفًا) ،كما لو اأنه منح القارئ مفاتيح جميع
الأبواب ،قبل وصصوله البيت ،ومنحه محتويات
الغرف قبل اأن يلجها .فيكون دخوله خال من اأي
اكتشصاف اأو مشصكلة تعترضصه اأو يتوقعها فينكسصر
توقعه ويحدث المنعرج السصردي .وهذا ما لم
ي-ح-دث بسص-بب اسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة السصرد المكشصوف.
ال -ذي اأن -ت -ج ن -وع ً-ا م-ن ال-م-ج-ان-ي-ة ف-ي-م-ا يسص-رده
الكاتب ،وضصعت  -موضصع النافلة -كل ما سصيقراأه
القارئ في المائتي صصفحة القادمة.

ثالثاً› -انية ألسضرد
ُيقصصد عادة بمصصطلح المجانية ،تلك المشصاهد
وال -ل -وح -ات وال -م -ق-اط-ع غ-ي-ر ال-م-ب-ررة ف-ن-يً-ا ول
م -رج -ع -ي ً-ا ،اأي -ن ي -ك-ون وج-وده-ا زائ-داً م-ع-رقÓً-
لسصيرورة بقية المشصاهد وخطية الأحداث ،اأو اأن
وضص-ع-ه-ا ال-ط-ف-ي-ل-ي ي-ج-ع-ل ال-ت-خلي عنها ،اأفضصل
للنصس وللقارئ من وجودها ،فاإذا كانت النافلة
النصصية تقضصي على اأفق التوقع بتسصطيح وتبديه
م- -ع- -ال- -م ال -نصس ووق -ائ -ع -ه ،اأم -ام ال -ق -ارئ ،ف -اإن
ال -م -ج -ان -ي -ة ت -ث-ق-ل ك-اه-ل ال-نصس ب-زوائ-د ،ي-ك-ون
اإسص-ق-اط-ه-ا ت-ه-ذي-بً-ا ي-زي-د ال-نصس خ-ف-ة وج-م-ال-ية
واإحكامًا.
تبداأ المقاطع المجانية في هذه الرواية بعد
ن -ه -اي-ة ال-فصص-ل ال-ت-ق-دي-م-ي الأول ،اأي م-ع ب-داب-ة
الفصصل الثاني ،حيث تدخل الرواية في دوامة
مشص-اوي-ر م-ت-م-اث-ل-ة ال-ب-داي-ة وال-ن-ه-اي-ة وال-ن-ت-ائ-ج،
ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن ح- -ي ال- -ك- -دي- -ة (ح- -يث يسص- -ك -ن
البطل/الراوي العياشصي) نحو وجهات متعددة.
على النحو الآتي:
^ ذهاب وأإياب لمدينة لخروب
^ ذهاب وأإياب لمقهى ألحي
^ ذهاب وأإياب للقرية
^ ذهاب وأإياب لوسضط مدينة قسضنطينة
^ ذهاب وأإياب لجبل ألوحشص
^ ذهاب وأإياب للقالة
تدوم هذه المشصاوير المتماثلة بشصكل تكراري
من الفصصل « ،02صس ،»16اإلى غاية الفصصل ،12
«صس .»126اأي ما يزيد عن  100صصفحة يمكن
عنونتها بفصصل المشصاوير المتردة ،لأن صصبغة

التردد العبثي هي الظاهرة الأبرز على مشصاوير
البطل.
ولÓأسصف لم يكن هذا التردد بنيويًا اأي خادمًا
لسصتراتيجية السصرد وتقدمه ،لأنه تردد نكوصصي
ودوراني حول نفسصه ،ل يحيل اإلى على مفهوم
التردد ذاته ول يوؤدي اإلى مشصروع خارجه.
وحتى عبثية هذا التردد ليسصت بنيوية بدورها،
اأي اإنها ل تدخل في المشصروع السصردي للبطل
كما نشصهده لدى بطل رواية الغريب لألبير كامي،
اأو روك -ن -ت -ان ،ف -ي غ-ث-ي-ان سص-ارت-ر ،وغ-ي-ره-ا م-ن
شصخصصيات الأدب العبثي اأو الÓمعقول ،المفضصي
اإلى روؤية فلسصفية يطورها اأولئك الأبطال .بعبثية
بنيوية تعمل كاآلة محركة لكل عناصصر النصس
واأخطاباته ،وتدفع السصرد نحو التحول والحركية
التي ل تعيده على اأعقابه.
م -ا ي -ع -ن -ي اأن ف -ك-رة ال-ت-ردد ل-يسصت م-ت-رددة ف-ي
كتابتها ،بل متطوره ضصمن مشصروع كما شصاهدناه
هاملت (وهي مسصرحية ،لكن ما يهمنا فيها هو
ك -ي -ف-ي-ة ت-ط-وي-ر ف-ع-ل ال-ت-ردد ع-ن ط-ري-ق السص-رد
ال-ت-ق-دم-ي ل-ل-م-غ-ام-رة) ،واأن ف-ك-رة ال-ع-بث ل-يسصت
ع-ب-ث-ة ف-ي ح-د ذات-ه-ا ،ب-ل ف-ك-رة ت-ق-دم-ي-ة ب-ان-ي-ة
لمشصروع متطور ل عبث فيه ،اأي اإن الموضصوع
مهما كان دائريًا فاإن فكرة كتابة ليسصت كذلك.
وهذا ما حرم منه النصس حيث وجدنا باأن فكرة
التردد قد صصيغت بسصرد متردد اسصتغرق اأكثر من
 100صصفحة دون اأن يقول شصيئاً اإضصافيا خارج ما
ق- -ال- -ه ف- -ي مشص- -اوي- -ر م- -ت- -ك- -ررة م- -ن -ذ ال -فصص -ل
الف -ت -ت -اح -ي ،ك -م -ا وج -دن -ا ف-ك-رة ال-ع-بث ف-ك-رة
دورانية حكمت الموضصوع والكتابة معاً .وحرمته
من التقدم اأو التطور ،لأن هذه الفكرة تم التخلي
عنها نهائيًا بداية من الفصصل 12الصصفحة ،126
ح -يث نشص -ه -د اأول م -ن -ع -ط -ف سص-ردي وك-اأن-ه ه-و
الفصصل الثاني الحقيقي ،الذي سصتتحرك فيه
عجلة السصرد لأول مرة بعد دوران ذاتي اسصتغرق
اأكثر من  100صصفحة في تكرار مشصاوير مجانية
ما فتاأ كل مشصوار يكرر الذي قبله بناًء وخطابًا
ودلل -ة .ل -ك -ن ب -ع -د ال-فصص-ل  ،12نشص -ه-د م-ن-ع-رج
الرواية ،الحقيقي وبداية اأول العقدة في النصس
(التي جاءت متاأخرة كثيراً ،حيث لم ل يجد
القارئ ما يشصهده لأحداث النصس اأو يشصوقه اإل
ب -ع -د ق-ط-ع نصص-ف ال-رواي-ة ت-ق-ري-بً-ا م-ن ال-دوران
الذاتي) ،وكاأن الرواية تحركت فعليا وبداأت اأولى
احداثها بعد المائة صصفحة التي تعقب الفصصل
التمهيدي.

في نصس هجرة حارسس الحظيرة  ،قدرة هائلة
ع-ل-ى ال-تصص-وي-ر ال-مشص-ه-دي ،ع-ن ط-ري-ق الوصصف
ال -خ -ارج -ي ل -ل -فضص -اء ،وخ -اصص -ة ت -لك ال-ن-ه-اي-ات
ال-م-ت-ح-رك-ة ل-ل-فصص-ول ،ف-ي صص-ورة ن-ه-اي-ة ال-فصصل
الأول[ :ركب دراج- -ت- -ه ال- -ن- -اري- -ة ،اع- -ت -دل ف -ي
جلسصته ،اأدنى راأسصه اإلى المقود ،واندفع يمزق
ال -ظ Ó-م .].ب -م -ث -ل ه -ذه ال-ن-ه-اي-ات ال-م-ف-ت-وح-ة
للفصصول يحبك الروائي مغامرة سصرد يوميات
ال-ع-ي-اشص-ي واصص-دق-ائ-ه ال-م-ت-راوح-ة ب-ي-ن ح-راسص-ة
الحظائر والتفكير في هجرة البلد.
ل -ك -ن الإشص -ك -ال اأن ب -داي -ات ال -فصص-ول ج-م-ي-ع-ه-ا
متماثلة ،مرتبكة ومملة ركيكة ،كاأنما الكاتب ل
يحسصن ابتداء فصصوله ول نصصه (الذي تاأخر حدثا
وتعقيداً وجذبا للقارئ بما يتجاوز  100صصفحة
كما اأسصلفنا) ،واإنما يحسصن الختتام ،ولو حدث
العكسس (حسصن البداية بزرع تقنيات سصرده فيها
لجذب القارئ ،وتعليق النهاية ليصصنع اأفق توقع
ل منتهي التاآويل) لكان النصس من اأبدع ما كتب
في جيله.
ذلك الإم- -ع- -ان ف- -ي وصص -ف ال -ت -ف -اصص -ي -ل وسص -رد
اليوميات لم يوؤد اإلى اأية نتيجة على مسصتوى
ال -ت -ع -ق -ي -د وال -ب -ن -اء ،ب -ل راح السص -ت -رسص-ال ي-ت-ل-و
السصترسصال في وصصف رحلة البطل ومشصاويره
داخ -ل وخ -ارج ال -ب-ل-د بشص-ك-ل دوران-ي ي-ت-ك-رر م-ع
بدايةكل فصصل.
ه- -ذا ج- -ع- -ل ق- -وة ال- -ك -اتب ف -ي السص -رد ووصص -ف
اليوميات والفضصاءات ومشصاوير الرحÓت (وهي
ن-ق-ط-ة ق-وة ل-دي-ه) ت-قضص-ي ع-ل-ى ب-ق-ي-ة ال-ت-ق-نيات
السصردية التي لم يتمكن منها اأو اأفلتها ،فراح
يعزف على نفسس الوتر الوحيد ،ويضصغط على
نفسس الزر الذي يتقنه ويبرع فيه ،حتى جعل
الرواية تقف على رجل وحيدة ،ول تسصتعمل بقية
قوائمها البنائية لتنهضس بعالمها (خاصصة البنية
الزمنية وعÓقتها بالحدث ،وكذا اسصتراتيجية
ال-ت-ع-ق-ي-د) ،ف-ك-انت ع-ب-ارة ع-ن وصص-ف ل-ي-وم-ي-ات
روتينية للبطل داخل والوطن ووصصف ليوميات
الرحلة خارجه ،ول يوجد اأي شصيء اآخر سصوى
سصرد مشصاوير يوميات ورحÓت ل تنتهي ..مع ما
رافقها من خيبات متماثلة معها ،و التي حتى
واإن اأنهاها الكاتب عند عتبة ما في النصس،
فاإنها ل تنتهي في ذهن القارئ لفرط تماثلها
وانسص -ي -اب -ي -ت -ه -ا بشص -ك -ل م -ت -وال وع -ب-ث-ي بصص-ورة
متطابقة مع يومياتنا خارج النصس ،وهو ما يهن
التخييل في هذا النصس ويضصعه موضصع تسصاوؤل
ك -ب -ي -ر ؟؟وه -ذا الأسص -ل -وب (الإسص -ف-اف ف-ي سص-رد
مشص-اوي-ر ال-ي-وم-ي-ات ال-م-ت-م-اث-ل-ة) هو الذي نجده
سصائداً لدى عديد الأقÓم التي اقتحمت عوالم
السص -رد دون ع -دة روائ -ي -ة ،ف -ي صص -ورة ال -ك -ات-ب-ة
السصعودية اأثير عبد الله النشصمي في كل ما كتبت،
دون اأن تصصنع في النهاية اأي عمل روائي سصوى
سصرد مسصترسصل لليوميات والمشصاوير محشصواً في
موؤلفات اختلفت عناوينها وتماثلت محتوياتها،
التي لن تختلف في ذهن القارئ حتى واإن كتب
ف-ي-ه-ا صص-اح-ب-ه-ا مÓ-ي-ي-ن ال-فصص-ول وال-م-جلدات.
سصرد مجاني ب Óتخييل روائي ،حدود صصنعة
صصاحبه تتلخصس في اسصترسصال واصصف ل يختلف
في شصيء عما نحيكه في كمجتمع واقعي .ولن
يكون هذا اإل من نوافل الكتابة اإن خ Óمن
الهوية الروائية وبنائها المخيالي ،الذي يحيا
بحوارية التعدد والتوحد :تعدد الخطابات وتنوع
ال-ب-ن-ي-ات ،وت-وح-د اسص-ت-رات-يجية الحبك والتعقيد
في بناء المنظور والروؤية ،ل بقتلها اعتمادا على
ت -ع -ق -ي -م السص -رد ب -اأح -ادي -ة ال -ت-ق-ن-ي-ة وال-م-ن-ظ-ور
وت -ك -راري -ة ت -م -اث -ل -ي -ة ل -ل -وح -ات وال -م -ح -ك -ي -ات
وال -دللت .ه -و م-ا ق-دم ل-لسص-ردي-ة ال-ع-رب-ي-ة ف-ي
غالبية ما تنتجه اليوم؛ سصرداً مجانيا ب Óمزايا
روائية.
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ثقافة

Óغنية وإŸوسشيقى إلسشوفية ‘ طبعته إلتاسشعة
إفتتاح إŸهرجان إÙلي ل أ

لصضيل
فضضاء حقيقي للتعب Òعن ألفن أ أ
لغنية إلسشوفية إ◊دث Ãدينة إلقباب حيث أإضشفت وقائع هذه
تصشنع فعاليات إلطبعة إلتاسشعة للمهرجان إلثقا‘ إÙلي للموسشيقى وإ أ
إلتظاهرة إلفنية مسشاحات إبدإعية إضشافية للمششهد إلثقا‘ إÙلي .ششهد حفل إفتتاح هذإ إ◊دث إŸوسشيقي إÙلي ،سشهرة أإمسس و أإول إلثنÚ
لم Úإلعمودي بالوإدي تنظيم عدة أإنششطة غنائية وموسشيقية وسشط حضشور ‡يز للفنان Úمن إŸهتمÚ
إلذي أإقيم بدإر إلثقافة ﬁمد إ أ
بثÓثية إلفن إلسشمعي «إلغناء وإŸوسشيقى وإلششعر».

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

لحÎإفية
إلششاعرة نورة بن بركة خطوإت هادئة نحو إ إ

«دأر ألثقافة حسضن أ◊سضني كانت ‹
سضندأ كبÒأ ‘ تفج Òقدرأتي»

إقتحمت نورة بن بركة ،إ◊اصشلة على
ششهادة مهندسس دولة ‘ تربية إŸائيات ،منذ
سش-ن-وإت ع-ا ⁄إلشش-ع-ر وإل-ك-ت-اب-ة ل-تسش-تكششف
خباياها ومكنوناتها بح ّسشها إŸرهف بكلمات
بسشيطة وموحية.

اŸدية :علي ملياÊ

الوادي :قديري مصشباح

تميزت وقائع هذا الحفل الفني البهيج بتقديم
وصشÓ-ت غ-ن-ائ-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ق-ام ب-أادائها الفنان
حسشن مهري ،ادريسس التومي ،لخضشر حششيفة،
إال -ى ج -انب ت -ك -ري -م ع-دد م-ن ال-وج-وه ال-ف-ن-ي-ة
المعروفة منهم مسشعود أاوبيري ،رضشا مراد،
علي سشوفية ،لزهر محبوب  ،عبد الرحمان
عبد الÓو  ،محمد الصشغير خراز .
بدوره أامتع صشاحب الحنجرة القوية وعميد
اأ’غ -ن -ي -ة السش -وف-ي-ة ال-ح-اج ع-ب-د ال-ل-ه م-ن-اع-ي
الجمهور بحضشوره النوعي وأادائه وذلك من
خ Ó-ل ب -اق-ة م-ن اأ’غ-ان-ي السش-وف-ي-ة ال-ط-رب-ي-ة
وينفخ بين الحين واآ’خر على الزرنة باقة من

أاغانيه.
ي- -ه- -دف ه -ذا ال -م -وع -د ال -ف -ن -ي إال -ى إاب -راز
خصش-وصش-ي-ات ال-م-وروث ال-غ-ن-ائ-ي وال-م-وسش-يقي
ل -م -ن-ط-ق-ة «سش-وف» الضش-ارب ف-ي ع-م-ق ت-اري-خ
وت -جسش -ي -د ال -ت -وج -ه -ات ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ال-وزارة
الوصشية بخصشوصس حماية التراث غير المادي
وقد تكرسس كموعد ثقافي وفني هام ،لما
ي-ح-م-ل-ه م-ن أاب-ع-اد م-ك-ل-ل-ة ب-ال-ج-دوى ال-ثقافية
وي ّصشب في صشلب اهتمامات الدولة الرامية
إال-ى ح-ف-ظ ال-ت-راث ال-ف-ن-ي وال-غ-ن-ائ-ي ال-م-ت-نوع
الذي تزخر به الجزائر ،وفقا لما صشرح به
مدير الثقافة بالو’ية سشحار محمد الربعي.
أاوضشح محافظ المهرجان السشيد فريد حفيظ

أان هذا المهرجان يهدف إالى إاحياء التراث
الثقافي الوطني غير المادي وتوثيقه وترقية
التراث الثقافي من خÓل توسشيع المعارف،
كما تسشعى محافظة المهرجان أايضشا للتعريف
بهذا الطابع الغنائي وطنيا ودوليا وتقريبه من
Óج-ي-ال القادمة ،قصشد
ال-ج-م-ه-ور وت-ح-ب-ي-ب-ه ل -أ
ا’نخراط في عملية الحفاظ عليه ،وتحفيز
اأ’وسشاط الثقافية والعلمية لÓهتمام والعناية
بهذا الطابع في أابحاثها ودراسشتها ،ودفعها
للمسشاهمة في عملية إاحيائه وإانقاذه وتنقيحه
من الششوائب ،والمسشاهمة في توفير فرصس
التنمية ا’قتصشادية والتأاسشيسس للفعل الثقافي
المنتج في إاطار التنمية الششاملة.

« إنششاء ششبكة وطنية Ÿكتبات إŸطالعة إلعمومية»

موضضوع ملتقى وطني بتيبازة يومي  2و  3أأكتوبر ألدأخل

من إŸرتقب أإن –تضشن إŸكتبة إلرئيسشية
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة إل-ع-م-وم-ية بتيبازة يومي  2و 3
أإك -ت-وب-ر إل-دإخ-ل ف-ع-ال-ي-ات إŸل-ت-ق-ى إل-وط-ن-ي
ل -درإسش -ة إشش -ك -ال -ي -ة إنشش -اء شش -ب -ك -ة وط -ن-ي-ة
Ÿكتبات إŸطالعة إلعمومية ،على غرإر ما هو
معمول به باŸكتبات إ÷امعية.

تيبازة :عÓء ملزي

ق-الت م-دي-رة ال-م-ك-ت-ب-ة سش-ع-دي-ة سش-ب-اح ح-ول
الموضشوع بأاّن  43مكتبة مطالعة عمومية عبر
ال-وط-ن ي-ت-م تسش-ي-ي-ره-ا ح-ال-ي-ا وف-ق-ا ل-تعليمات
الوزارة الوصشية و مواثيق اليونسشكو الخاصشة
ب-ال-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،مشش-ي-رة إال-ى أاّنه حان
الوقت لتوحيد طرق و مناهج العمل من حيث
توحيد برمجية العمل و بطاقة ا’نخراط و

فهرسس المكتبة ،اأ’مر الذي سشيسشهل عملية
ال -ب -حث ع -ل -ى ال -ك -تب ب-ح-يث ي-م-ك-ن ت-ح-دي-د
وضشعية الكتاب في حالة وجوده ،انطÓقا من
ال -ب -يت و ب -اسش -ت -ع -م -ال وسش -ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
الحديثة ،كما سشتسشمح هذه الخطوة بتوحيد
ملف ا’نخراط بالمكتبة عبر مختلف و’يات
الوطن التي تحوز على مكتبات عمومية من
ه -ذا ال -ط -راز ،ن -اه -يك ع -ن اع-ت-م-اد شش-ب-ك-ات
محلية ما بين المكتبة الرئيسشية والمكتبات
الملحقة داخل الو’ية الواحدة.
ي -رت -قب ب -أان ت -ع-رضس خÓ-ل ال-م-ل-ت-ق-ى عّ-دة
تجارب سشابقة لقطاعات أاخرى على غرار
ت-ج-رب-ة ال-م-ك-ت-ب-ات ال-ج-ام-عية التي سشيعرضشها
أاح-د اأ’سش-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن م-ع م-ن-اقشش-ت-ها و
دراسشة مدى قابليتها للتطبيق المباششر على

مكتبات المطالعة العمومية ،في حين تؤوّكد
مديرة المكتبة على أاّن الهدف الرئيسشي من
الملتقى يكمن في إاعداد نموذج جديد من
الشش -ب -ك-ات ي-ت-م-اشش-ى وط-ب-ي-ع-ة ع-م-ل م-ك-ت-ب-ات
ال-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اع-ت-م-ادا ع-ل-ى ت-ج-ارب
ميدانية سشابقة’ ،سشيما و أاّن عّدة قطاعات
حيوية اششتهرت منذ سشنوات خلت من ششبكات
وطنية متنوعة ومتعددة ا’ختصشاصشات.
ت -ج-در اإ’شش-ارة إال-ى أان ال-م-ل-ت-ق-ى سش-يضش-م ف-ي
ت-رك-ي-ب-ت-ه ال-بشش-ري-ة م-دراء و أام-ن-اء ال-م-ك-ت-ب-ات
ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية عبر الوطن،
إاضش -اف -ة إال-ى ع-دد م-ن اأ’سش-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن
ال -م -ع -ن -ي -ي -ن ب -م-ن-اقشش-ة اإ’شش-ك-ال-ي-ة و تشش-ري-ح
التجربة الجامعية الرائدة في هذا المجال.
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بالرغم أان مفارقة الوالدين العزيزين تعد بالنسشبة
ل -ل -ك -ث -ي -ر م -ن ال -ن-اسس ،ال-ي-وم ،ب-اأ’م-ر ال-ع-اب-ر أام-ام
مسشارهم اإ’بداعي ،إا’ أان الوضشع بالنسشبة لليافعة
نورة من مواليد  1989ببلدية وامري يختلف تماما،
حيث أاجبرها فراق والدتها على تفجير قدرتها
في مجال الكتابة ،فخاضشت تجربة كتابة الششعر
الحر في بداية مششوارها تجربة جراء انزوائها
لبعضس من الوقت فكتبت بدموعها مدى اششتياقها
لها ولحنانها وقد ’حظ ذلك أاسشتاذ اللغة العربية
ب -ال -ت -ع -ل-ي-م ال-م-ت-وسش-ط ال-ذي ب-دوره شش-ج-ع-ه-ا ع-ل-ى
المتابعة وا’سشتمرار فكانت كل حروفها عن اأ’م ’
غير ،غير أانها بالمرحلة الثانوية اسشتطاعت أان
تتجاوز ظروفها القاسشية لتكتب عن عدة مواضشيع
منها التدخين.
فباإ’ضشافة إالى ميدان الكتابة حاولت هذه الناششئة
ت -ن -وي -ع م -ه -ارات -ه -ا ف-ط-رقت أاب-واب اإ’عÓ-م اآ’ل-ي
والصشحافة المكتوبة و كان لوفاة والدتها السشبب في
بدايتها إاذ بعد تحصشلها على ششهادة البكالوريا،
توقفت نورة عن كتابة الششعر لبعضس من الوقت
م-ك-رسش-ة وق-ت-ه-ا ل-ل-دراسش-ة ف-ق-ط رغ-م ح-بها للششعر
ال -ذي يسش -ري ب -دم -ائ -ه-ا ،وب-ع-د م-دة ط-وي-ل-ة دامت
ح -وال -ي 11سش -ن -ة ضش -م -ت -ه -ا صش-دي-ق-ت-ه-ا إال-ى إاح-دى
المجÓت اإ’لكترونية « نهر البÓغة للششعر الفصشيح
« برئاسشة الدكتور والششاعر الكبير وليد النصشيري،
كونهما آامنا بموهبتها وطلبا منها الكتابة مجددا
فوافقت بعد الحاحهما.
ل -م ت -ك -ن م -وه -ب-ة ن-ورة ول-ي-دة الصش-دف-ة ب-ل وج-دت
طريقها بدعم كبير من عدة ششعراء من كل الدول
العربية ،من بينهم الششاعر ياسشر رحيم والششاعر
محمد أابو السشعود وغيرهم ولها عدة قصشائد «
ب- - - -داي- - - -ة حب « « ،سش- - - -ج- - - -ي - - -ن حب»  ..،وحسشب
تصشريحاتها.

عادة ما تكتب محدثتنا بالليل  ،تقول « :حين يعم
الهدوء والسشكون وباأ’ماكن المنعزلة أاو على ششاطئ
البحر الذي يسشحرها بجماله ونسشماته التي تنعشس
الروح مؤوكدة في هذا الصشدد بأانه تعششق كثيرا
الريف وجماله الخÓب الذي يبعث اأ’مل»  ،كما أان
حروفها ’ تعكسس دائما حياتها ،فأاحيانا تكتب من
قصشة تتأاثر بها أاو من وحي الصشورة ،كما تكون
أاحيانا ردا على قصشيدة أاعجبتها ،مششيرة مث :Óإالى
قصشيدة « آاه لو تعلم  .آاه لو تعلم  ..كم «كتبت عنك
أاقÓمي» ودونت حبي على دفاتري لم تكفيك كل
ح -روف أاب -ج -دي -ت -ي  ..ف -م-زقت أاوراق-ي وب-عضش-ه-ا
ت -ط -اي -رت بسش -م -ائ -ي  ..ل -ن أاب -عث إال -يك رسش -ا’ت -ي
..ففوق حبك هناك كبريائي أانا سشلطانة زماني ..
لن أاركع  ..لن أانحني  ..لن ترى يوما ضشعفي  ..لن
ترى دمعا بالمآاقي ..هكذا أانا فوق الكل كبريائي»..
واصشفة هذه الكلمات بأانها كانت نابعة من وحي
إاحدى الصشور «.
هذا فضش Óأان قصشائدها’’ بداية حب’’ ’’،سشجين
حب’’ و’’نهاية حب  ..مسشتوحاة من قصشة واقعية،
مختتمة قولها بأانه لديها قصشائد كثيرة وتتمنى
تأاليف كتاب يضشمها.
بالمناسشبة عبرت نورة عن امتنانها الكبير إ’دارة
دار الثقافة ’’حسشن الحسشني’’ بالمدية القائمة على
نششر الثقافة وابراز مواهب المبدعين من خÓل
ال -م-ن-ت-دى اأ’دب-ي وال-ذي ك-انت ت-ق-ول« :ل-ي ف-رصش-ة
ا’ل-ت-ق-اء وا’ح-ت-ك-اك ب-ع-دة شش-ع-راء وصش-حفيين من
ال -و’ي -ة «  ،م -خ-ت-ت-م-ة ح-دي-ث-ه-ا ال-حصش-ري ل-ي-وم-ي-ة
«الشش- -عب» وق- -رائ -ه -ا ب -إاه -داء بسش -ي -ط ع -ب -ر ه -ذه
الكلمات:
أإنا إليوم أإسشيرة أإوجاعي
بين جدرإن إلندم
من فرط حبي
قلبي أإغرإه طيب إلكلم
رإفقني إلسشهاد
وليلي قد عتم
محبوسس دمعي بالجفن
وأإنت لعششقي من ظلم
حملتك بين أإحضشاني
كطفل بالحرب قد يتم.

من توصشيات ملتقى إŸلك سشيفاكسس بع Úتيموششنت

أ‚از حفريات وأأفÓم ومتحف
لبرأز آأثار ‡لكة أŸازيسضيل
إ

دعا المششاركون في المؤوتمر الدولي الذي أاقيم
بالمجلسس الو’ئي لعين تموششنت حول ششخصشية
ال-م-لك ال-ن-وم-ي-دي سش-ي-ف-اقسس وم-م-ل-ك-ة ال-م-ازيسشيل
ومؤوتمر سشيقا 206ق م في توصشياتهم ؛إالى ضشرورة
ت -ث -م -ي-ن ج-ه-ود ال-دول-ة ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ت-راث
ا’مازيغي ضشمن سشياسشتها في الحفاظ على الهوية
الوطنية بكل تششكيÓتها بما فيها ا’مازيغية ،حيث
Óمازيغية
أاكد ،اأ’مين العام للمحافظة السشامية ل أ
الهاششمي عصشاد «أان إاقامة ملتقى سشيفاقسس تحت
الرعاية السشامية لفخامة رئيسس الجمهورية يعد
ب-م-ث-اب-ة ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ب-ال-ت-راث ا’م-ازي-غي اأ’صشلي
للجزائر والذي يضشرب في عمق التاريخ « ،مششيرا
«إالى ضشرورة الحفاظ عليه من خÓل إاقامة متحف
جهوي خاصس بآاثار مملكة المازيسشيل وكذا بالملك
النوميدي سشيفاكسس وجهوده في توحيد ا’مازيغ
ضشمن مؤوتمر سشيقا سشنة  206قبل الميÓد» .
من جهة أاخرى ،أاوصشى المششاركون بضشرورة القيام
بحفريات بمنطقة سشيقا ’كتششاف اآ’ثار الخاصشة
بتاريخ مملكة المازيسشيل ،خاصشة البحث في القبور
النوميدية من قبل مختصشين في اآ’ثار والديوان
الوطني لتسشيير واسشتغÓل اأ’مÓك الثقافية مع
الششروع في ا’تصشال مع المتاحف العالمية خاصشة
ال-روم-ان-ي-ة وال-ت-ونسش-ي-ة واأ’ورب-ي-ة ال-ت-ي ت-ح-وي آاثار
سش -ي -ف -اكسس وم -م -ل -ك -ت -ه لضش -م -ان نسش -خ ه-ذه اآ’ث-ار
وا’سشتفادة منها في البحوث  .كما ششددوا على
ضشرورة تششجيع عملية جمع وتثمين اأ’بحاث حول
مملكة المازيسشيل وملكها سشيفاقسس بمنطقة عين
تموششنت وتششجيع البحوث الجامعية حولها خاصشة
الدراسشات الجامعية المختصشة في تاريخ المغرب
القديم وتششجيع الطلبة على إاقامة مذكراتهم في
الماسشتر والدكتوراه حول مششروع مملكة المازيسشيل
وج -ه -ود سش -ي -ف -اكسس وال -ت-ط-رق ال-ى اه-م ال-ح-وادث
التاريخية التي جرت بالمنطقة خاصشة الحروب
البونيقية والتحالفات النوميدية ،والتششجيع على
طبعها لÓسشتفادة منها في المؤوسشسشات التربوية..
من جانب آاخر ،أاعلن المششاركون وعلى رأاسشهم
ال-م-ح-اف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ع-ن «ضش-رورة دع-م اأ’ع-م-ال
السش -ي -ن -م -ائ -ي -ة ال -م -ق-ت-رح-ة ح-ول م-وضش-وع م-م-ل-ك-ة
ال -م-ازيسش-ي-ل وسش-ي-ف-اقسس وم-راف-ق-ت-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
ت -وف -ي -ر ا’م -ك -ان -ي -ات ال-م-ادي-ة إ’ق-ام-ت-ه-ا وت-وج-ي-ه
السشينيمائين الى الموضشوع خدمة للتاريخ والسشنيما،
منهما فلمين حول المملكة» .
هذا وقد عرف الملتقى المنظم في إاطار الترويج
ل- -ل -ث -راث ال Ó-م -ادي ال -ذي ت -زخ -ر ب -ه و’ي -ة ع -ي -ن
ت -م -وشش -نت ن-ق-اشش-ا ح-ادا وخ-اصش-ة ا’خ-تÓ-ف ح-ول
شش -خصش -ي -ة اأ’م -ي -رة ال -ق -رط -اج -ي-ة «سش-وف-ونسش-ي-ب-ا»
وع Ó-ق -ت -ه -ا ب -ال -م -ل -ك -ي -ن ال -ن-وم-ب-ي-دي-ن سش-ي-ف-اقسس
وم- -اسش- -ي -ن -يسش -ا ،ال -ت -ي ت -ج -م -ع ال -ك -تب وال -مصش -ادر

والششواهد على أانها كانت خطيبة لماسشينيسشا قبل
أان تتزوج سشيفاقسس بعد دخوله في صشف قرطاجة
من خÓل حمله ششعار «افريقيا لÓفارقة « وبعد
فشش -ل م-ؤوت-م-ر الصش-ل-ح م-ا ب-ي-ن ال-روم-ان وق-رط-اج-ة
واكتششافه اأ’طماع التوسشعية للرومان على حسشاب
ششمال إافريقيا اأ’مر الذي جعل ماسشينيسشا يتحالف
مع الرومان على حسشاب قرطاجة.
فند محافظ الملتقى محمد الهادي حارشس هذه
الوقائع التي تناولها الكاتب الروماني «تيت ليف «،
مؤوكدا أان ما كتبه يحتاج إالى غربلة تاريخية أ’نه
ي-ح-م-ل ب-حسش-ب-ه أاخ-ط-اء ع-ظ-ي-م-ة ح-ول ال-عديد من
الوقائع ،اأ’مر الذي جعل العديد من الباحثين
ال -ق -ادم -ي -ن م -ن ال-ج-زائ-ر ،السش-ودان ،روم-ا ،ت-ونسس
يتدخلون لتتأاكد أان ما كتبه «تيت ليف» مصشدر
تاريخ معايشس للحدث و’ يمكن ا’ختÓف فيه إا’
بوجود د’ئل تاريخية تفند الحقائق التي تناولتها
كتاباته والتي ترجع إالى قبل الميÓد.

ع“ Úوششنتﬁ :مد بن ترار
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األربعاء  2٦سسبتمبر  2018م
الموافق لـ  1٦محرم 1٤٤0هـ

 ·ÓاŸتحدة تفتتح بنيويورك
الدورة  73للجمعية العامة ل أ

أÛتمـ ـ ـ ـ ـ ـع أل ـ ـ ـ ـ ـدو‹ يناق ـ ـ ـ ـ ـ ـشس
ألتحدي ـات ألشسائك ـ ـ ـة وأŸفتعل ـ ـة

افتتحت ،اأمسس ،الدورة الثالثة والسصبعون للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة اأعمال مداو’تها العامة
رفيعة اŸسصتوى Ãشصاركة روؤسصاء دول وحكومات العا ،⁄وبر›ت اجتماعات رفيعة اŸسصتوى Ÿناقشصة
قضصايا ا’أمن والصصحة التي تهّدد البشصرية.
انطلقت األشسغال الرسسمية ،بكلمة
ل· اŸتحدة تتناول
األم Úالعام ل أ
ف -ي -ه -ا أاب -رز ال-قضس-اي-ا وال-ت-ح-دي-ات
الدولية التي تتطلب اهتماما خاصسا
من الدول األعضساء ،تلتها مداخلة
ل -رئ -يسس -ة ال -دورة م -اري -ا ف -رن -ان -دا
إاسسبينوزا.
و–ضس - - -ر ‘ ال - - -دورةﬂ ،ت- - -ل- - -ف
ال -قضس-اي-ا ال-دول-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-عصس-ى
ع -ل -ى األ· اŸت -ح-دة ح-ل-ه-ا ،ع-ل-ى
غرار األزمات اإلنسسانية ‘ بورما
وال -ي -م -ن ،وال -ت-ه-دي-دات اإلره-اب-ي-ة
Ãنطقة السساحل اإلفريقي والشسرق
األوسسط وكذا األزمات القتصسادية
التي تضسرب دول مثل فنزويل.

 37مداخلة ومواضصيع
متعّددة

شس- -ه- -د ال- -ي- -وم األول 37 ،مداخلة
لرؤوسساء الدول وا◊كومات ،حّددت
األ· اŸتحدة مدة  1٥دقيقة لكل
ك -ل -م-ة ،وشس-دت خ-ط-اب-ات ال-رئ-يسش
األمريكي دونالد ترامب والرئيسش
اإليرا Êحسسن روحا Êانتباه الرأاي
العام الدو‹ ‘ ظل التوتر السسائد
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن وت -ب -ن -ي واشس -ن -ط -ن
اسسÎات-ي-ج-ي-ة «ال-عقوبات اŸشسددة»
حيال طهران.
وق- -ب -ل ان -ط -لق ال -دورة بسس -اع -ات
ق -ل -ي -ل -ة ،أاع-ل-ن ال-رئ-يسش األم-ري-ك-ي
دون- - -ال- - -د ت- - -رامب ،ع Èحسس- - -اب - -ه
الرسسمي على موقع توي« ،Îأان لن
ي - -ل - -ت- -ق- -ي ن- -ظÒه اإلي- -را Êحسس- -ن
روحا ،»ÊمشسÒا إا ¤أان «األمر قد
يحدث مسستقبل».
ووف - -ق اŸت - -ع- -ارف ع- -ل- -ي- -ه أال- -قت
الÈازي- -ل ال- -ك- -ل- -م- -ة األو ¤ل -ل -دول
األعضس-اء ،ت-ب-ع-ه-ا ال-دول-ة اŸضس-ي-فة
الوليات اŸتحدة األمÒكية.
ووف - - -ق الÎت - - -يب اŸق - - -رر ،ت- - -لت

مداخلة ترامب ،خطابات الرئيسش
الÎك- - - -ي رجب ط - - -يب أاردوغ - - -ان،
ال -ع -اه -ل األرد ÊاŸلك ع-ب-د ال-ل-ه،
أام Òدول -ة ق -ط -ر الشس -ي -خ “ي -م ب-ن
ح -م -د آال ث -ا ،Êوال -رئ-يسش اإلي-راÊ
حسس -ن روح -ا ،Êال-رئ-يسش اŸصس-ري
ع- -ب- -د ال- -ف- -ت- -اح السس -يسس -ي ورئ -يسش
ال- -وزراء اŸغ- -رب- -ي سس- -ع- -د ال- -دي- -ن
العثما ،Êتسستمر أاعمال اŸداولت
العامة للجمعية العامة حتى األول
من أاكتوبر.

اجتماعات رفيعة اŸسصتوى
تتخلل الدورة ،ورشسات هامة على
ال-ه-امشش ،أاب-رزه-ا ،الج-ت-م-اع العام
الرفيع اŸسستوى للحتفال باليوم
لسس-لحة
لزال-ة ال-ك-ام-ل-ة ل -أ
ال-دو ¤ل -إ
ال -ن-ووي-ة والÎوي-ج ل-ه ،ال-ي-وم ،ح-يث
ي- -ق -ام ه -ذا الج -ت -م -اع ف -ى ق -اع -ة
اÛلسش القتصسادى والجتماعى.
يليه اجتماع رفيع اŸسستوى معني
Ãكافحة السسل ،بدعوة من رئيسش

ا÷معية العامة وسسيكون موضسوعه
ال-رئ-يسس-ى «م-ت-ح-دون ل-ل-قضس-اء على
داء السسل :تصسد عاŸى عاجل لوباء
عاŸى» ،إاذ من اŸقرر إاقامة عدد
من ا◊لقات النقاشسية.
وسس -ي -ن -ظ -م غ -دا اÿم-يسش ،ال-ل-ق-اء
الرفيع اŸسستوى إلجراء اسستعراضش
شسامل للوقاية من األمراضش غÒ
اŸع -دي -ة ح -يث م-ن اŸق-رر إاق-ام-ة
عدد من ا◊لقات النقاشسية.
وسسيكون أامام الدورة مقÎح «األ·
اŸت -ح -دة وث -ي -ق -ة الصس -ل -ة ب-ج-م-ي-ع
ال- - -ن- - -اسش :ال- - -ق - -ي - -ادة ال - -ع - -اŸي - -ة
واŸسسؤووليات اŸشسÎكة عن تهيئة
›ت- - -م- - -ع - -ات يسس - -وده - -ا السس - -لم
وال- -ت- -ك- -اف- -ؤو» ل- -ل- -م- -ن -اقشس -ة خ -لل
ا÷لسسات العامة
ومن اŸقرر أان يدعو األم Úالعام
ل· اŸت- - - -ح - - -دة إا ¤ع - - -ق - - -د
ل - - - -أ
اجتماع ،Úاألول حول “ويل خطة
ال -ت -ن -م -ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ل-ع-ام ،2030
وال- -ث- -ان- -ى ح -ول ال -ع -م -ل م -ن أاج -ل

السسلم.

قمة ماندي ÓللسصÓم

وعقدت ا÷معية العامة لأل· اŸتحدة،
أامسش األول ،قمة نيلسسون مانديل للسسلم،
‘ الذكرى اŸئوية Ÿيلد زعيم جنوب
أافريقيا الراحل الذي جسسد كفاحه ضسد
الفصسل العنصسري قيم ا◊رية واŸصسا◊ة
والتسسامح.
واعتمدت ا÷معية العامة إاعلنا
يؤوكد اللتزام بالسسلم ومنع نشسوب
الصسراعات وتعزيز وحماية حقوق
اإلنسسان.
وق -ب -ي -ل ال -ف -ع -ال -ي -ة أاه-دت ج-ن-وب
أاف-ري-ق-ي-ا “ث-ال ل-زع-ي-م-ه-ا ال-راح-ل
ن- - -ي- - -لسس- - -ون م - -ان - -دي - -ل إا ¤األ·
اŸت- -ح- -دة ،األم Úال- -ع- -ام ق -ال ،إان
م -ان -دي -ل أاح -د أاع -ظ -م ال -ق -ادة ‘
ت-اري-خ ال-بشس-ري-ة ،وإان-ه جسس-د أاع-ل-ى
ق- -ي -م األ· اŸت -ح -دة م -ن السس -لم
وال- -تسس- -ام- -ح والÎاح- -م وال -ك -رام -ة
البشسرية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وصصف خطابه بعاصصفة تغريدات اسصتمرت  ٤٠دقيقة

ترأمب يشسن هجوما على إأيرأن وكـ ـوريا و«أأوبك»
ويتهم أأ’· أŸتحدة بالفشسل

’مريكي دونالد ترامب ،أامسس ،أامام
تصصّدر ملف إايران أاجندة خطاب الرئيسس ا أ
 ·ÓاŸتحدة ،حيث شصن هجوما حادا على
الدورة الـ 73للجمعية العامة ل أ
’سصÓمية ،و دعا حكومات العا ⁄إا ¤عزلها متهما قيادتها بزرع
ا÷مهورية ا إ
«الفوضصى واŸوت والدمار» ،كما قال،وتعهد بفرضس اŸزيد من العقوبات عليها.
و‘ السسياق ،قال إانه لن يلتقي مع القيادة النووية» ،ومن على اŸن Èذاته كان هاجم قبل
اإليرانية إال بعد أان تغ Òسسياسساتها ،مضسيفا سسنة الزعيم الكوري الشسما‹ كيم جونغ اون
أانه يعتقد أان هذا سسيحدث ‘ نهاية اŸطاف .مهددا «بتدم Òكامل» لكوريا الشسمالية.
و‘ الشسأان السسوري ،شسّدد الرئيسش المريكي إا ¤ذلك طالب الرئيسش األمÒكي Ãبادلت Œارية
على ضسرورة إاحياء التسسوية السسياسسية للنزاع «ع -ادل -ة وم -ت -وازن -ة» ،مÈرا ق -رارات -ه الق-تصس-ادي-ة
–ت رعاية األ· اŸتحدة ،دون أان يخفي األخÒة بشسأان الصس Úخصسوصسا ،وقال أامام ا÷معية
ل· اŸت- -ح- -دة إان اÿل- -ل ‘ اŸي -زان
ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
معارضسته ونقمته على النظام ‘ دمشسق.
التجاري مع بك Úل Áكن –مله.
‘ صصفّ ا’حتÓل ا’سصرائيلي
انتقادات حادة للجنائية الدولية
وب -خصس-وصش أاّم ال-قضس-اي-ا ال-ع-رب-ي-ة ،ف-ق-د ذك-ر
كما وجه الرئيسش المÒكي انتقادات حادة
ال -رئ -يسش األم -ري -ك -ي ،أان ال -ولي -ات اŸت-ح-دة
تنتهج سسياسسة «الواقعية اŸبدئية» إازاء قضسايا إا ¤اÙكمة ا÷نائية الدولية قائل انها «ل
الشسرق األوسسط ،وخاصسة النزاع اإلسسرائيلي –ظى بأاي شسرعية او سسلطة».
الفلسسطيني ،ووصسف اعÎاف واشسنطن Ãدينة وقال ﬂاطبا ا÷معية العامة لل· اŸتحدة
ال -ق -دسش ع -اصس -م -ة إلسس -رائ -ي -ل ب -أان -ه خ -ط -وة إان «الوليات اŸتحدة لن تقدم أاي دعم أاو
ملموسسة ‘ سسبيل العÎاف بسسيادة الدولة ،اعÎاف ل -ل-م-ح-ك-م-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ال-دول-ي-ة» ال-ت-ي
وأابدى “سسك الوليات اŸتحدة بـ»اŸسستقبل وصسفها بانها «تدعي الولية القضسائية شسبه
عاŸيا على مواطني جميع الدول ‘ انتهاك
السسلمي واŸسستقر للمنطقة».
Ÿبادئ العدالة واإلنصساف».
على الÓجئ Úالبقاء ‘ اŸنطقة
هجوم على أاوبك
كما دعا أايضسا إا ¤بقاء اللجئ ‘ ÚاŸنطقة،
ق- -ائ -ل إان ه -ذا يسس -م -ح ب -اسس -ت -خ -دام اŸوارد م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،حّضش ال -رئ -يسش األمÒك -ي
اÙدودة بشسكل أافضسل .و‘ داخل الوليات الدول األعضساء ‘ منظمة أاوبك على وقف
اŸت -ح -دة ،ات -خ -ذ ت -رامب إاج -راءات صس -ارم-ة ارتفاع أاسسعار النفط .وقال «نحن ندافع عن
للقضساء على الهجرة وقام بخفضش حصسصش العديد من هذه الدول مقابل ل شسيء ،وهي
تسستفيد من ذلك لفرضش أاسسعار نفط مرتفعة،
اللجئ.Ú
هذا أامر غ Òجيد ،نريدها أان تتوقف عن رفع
أامريكا أاقوى وأاغنى –ت و’يتي
واسستغل ترامب أايضسًا الكلمة للتأاكيد على أان األسسعار والبدء ‘ خفضسها».
الوليات اŸتحدة أاصسبحت أاقوى وأاغنى ‡ا وأاضس -اف ت -رامب ق -ائ -ل« :إان م -ن -ظ -م-ة أاوبك
كانت عليه عندما تو ¤منصسبه منذ ما يقرب والدول األعضساء فيها درجت على نهب باقي
من عام ،Úوأاضساف «لقد أا‚زت ‘ أاقل من دول العا ،»⁄مشسÒا إا ¤أان «أامÒكا دافعت عن
عام Úأاك‡ Ìا حققته أاي حكومة ‘ التاريخ ال -ك -ث Òم-ن ال-دول األعضس-اء ب-اŸن-ظ-م-ة وه-ي
األمÒك -ي .ك -م -ا اسس -ت-ع-رضش ت-رامب م-ب-ادرت-ه تسستغلنا وتفرضش علينا أاسسعارا مرتفعة للنفط،
«ا÷ريئة» للسسلم مع كوريا الشسمالية ،وحذر وه -ذا أام -ر سس -ي -ئ» ،ودع -ا ال -رئ-يسش األمÒك-ي
‘ الوقت نفسسه من أان العقوبات الدولية ضسد أاوبك ÿفضش أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط ،واŸسس -اه -م -ة
بيونغ يانغ تبقى «قائمة إا ¤ح Úنزع السسلحة بشسكل ملموسش للتمتع با◊ماية العسسكرية.

القضصية الصصحراوية حاضصرة ‘ قمة السصÓم

أأ’· أŸتحـ ـدة مطالب ـ ـة بتنظيم
أسستفت ـ ـ ـاء تقريـ ـ ـ ـر أŸصس ـ ـ ـ ـÒ

اسصتقطبت قضصية تصصفية ا’سصتعمار من الصصحراء الغربية اهتماما كبÒا لدى
اŸشصارك« ‘ Úقمة السصÓم» التي نظمتها ا’· اŸتحدة تكرÁا للزعيم ا’فريقي
اجتماع وزاري حول ليبيا بنيويورك
الراحل «نيلسصون ماندي ‘ »Óمئوية ميÓده ،باعتباره رمزًا عاŸيًا ملهمًا ‘ كفاحه
ضصد الظلم والعنصصرية ،على هامشس ا’جتماعات رفيعة اŸسصتوى للدورة
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيويورك.
السصنوية الـ 73للجمعية العامة ل أ
ودع- - -ا الم Úال- - -ع- - -ام األ‡ي التي ل تزال تعا Êالنزاعات ،األزمات من جذورها ،معتÈاً
عقدت دول جوار ليبيا ،اإ ¤جانب ايطاليا ،فرنسصا و‡ثلي كل من الو’يات اŸتحدة ا’مريكية وبريطانيا،
ان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسش ‘ اف-ت-تاح مشسددا على ان األ· اŸتحدة أان هناك فرصسة رائعة لعتماد
اجتماعا وزاريا على هامشس الدورة الـ  37للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة ،انتهى اإ ¤توافق بعدم ا’لتزام
القمة ،دول العا ⁄على البناء ال - -ت- -ي ‚حت ‘ اخ- -م- -اد ك- -ل ال - -ت - -داب Òال - -لزم - -ة إلن - -ه - -اء
بديسصم ÈاŸقبل كموعد ’إجراء ا’نتخابات بليبيا.
ع - -ل- -ى إارث م- -ان- -دي- -ل ،ال- -ذي بوادر ا◊ارب العاŸية الثالثة ،ا◊روب التي ل تزال تقضسي
ودعت ف -رنسس -ا األسس -رة ال-دول-ي-ة ،على إاجراء انتخابات ‘ العاشسر سس-ي-ئ-ة سس-ي-ن-ق-لب» ع-ل-ى ال-ل-ي-ب-ي .Úالليبية فائز السسراج إان اÛلسش أامضس- -ى  27ع -ام -ا ‘ السس-ج-ن ال انها فشسلت ‘ انهاء بعضش على اŸلي Úمن البشسر على
إا‡ ¤ارسس- - -ة ضس - -غ - -وط قصس - -وى من ديسسم ،ÈمعتÈة أان الشسروط وتوقع «تفاقما ‘ النقسسامات ‘ سسيلجأا لبدائل “كنه من إاجراء بسس -بب ال -نضس -ال ضس -د ح -ك-وم-ة ال -ن -زاع -ات ال -ت -ي ط-ال ام-ده-ا مسستوى العا.⁄
ان -ت -خ-اب-ات ي-خ-ت-ار ف-ي-ه-ا الشس-عب ال -فصس -ل ال -ع -نصس-ري ‘ ج-ن-وب ع -ل -ى غ -رار قضس -ي -ة الصس -ح-راء وطالبت أارملة الزعيم نيلسسون
ليبيا».
وف- -رضش ع -ق -وب -ات ع -ل -ى ال -ذي -ن األمنية  ⁄تتحقق بعد.
الغربية وتنظيم اسستفتاء تقرير مانديل  ،زعماء العا« ⁄بأال
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،صس- -رحت وزي -رة ‡ثليه وحكامه ،وإانهاء اŸرحلة أافريقيا.
باريسس تÎاجع
ي- -نشس- -رون ال- -ف- -وضس- -ى ‘ ل- -ي -ب -ي -ا
ي-ج-ع-ل-وا األ· اŸت-ح-دة م-كانًا
وأاك -د أان «ال-ع-ا ⁄ال-ي-وم ي-ت-ذك-ر اŸصس.Ò
وÁن-ع-ون ه-ذا ال-ب-ل-د م-ن ال-ت-ق-دم وقالت باريسش ،إان كل اŸشسارك Úخ - - -ارج - - -ي- - -ة ال–اد األوروب- - -ي ال -راه -ن -ة ب -ج -م -ي -ع م -ؤوسسسس -ات -ه-ا
واضس -اف ان ال -ع -ا ‘ ⁄ك -ن-ف ل- -لÌث- -رة» ،مضس- -ي- -ف -ة أان األ·
رج -ل “ت -ع ب -ح-ك-م-ة ع-ظ-ي-م-ة
باŒاه انتخابات.
عÈوا ع- - - - -ن «وح - - - -دة األسس - - - -رة ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ني ‘ أاعقاب السسياسسية والتشسريعية.
وق -ال وزي-ر اÿارج-ي-ة ال-ف-رنسس-ي الدولية» ‘ مواجهة ا÷ماعات اج -ت -م -اع وزاري ث -ان ح-ول ل-ي-ب-ي-ا وشس - - -دد السس - - -راج  ‘-ك- - -ل- - -م- - -ة وكرامة هادئة وإا‚از شساهق ،ال· اŸتحدة ل زال يعا Êمن اŸت- - -ح- - -دة أانشس - -ئت ب - -غ - -رضش
ّ
والذي عمل بل كلل من أاجل نزاعات دولية مشسÎكة بخلف الوقاية من النزاعات وضسمان
جان ايف لودريان ،على هامشش اŸسسلحة التي –اول اللعب على الثن Úأان «اŸسسأالة ل تتعلق إا ¤ب -الج -ت -م-اع ال-وزاري ح-ول ل-ي-ب-ي-ا
السس -لم وال -ك -رام -ة اإلنسس -ان-ي-ة ال-ن-زاع-ات ال-تقليدية اŸوجودة Œن -يب ال -ع -ا ⁄ح -روب ً-ا أاخ -رى
Ú
الجتماع« ،يجب أان نبدي مزيدا «انقسسامات واقعية أاو مفÎضسة» هذا ا◊د باŸوعد ،لكن يجب أان اŸنعقد بنيويورك أامسش الثن
داخل الدول ،موضسحًا أان العا ⁄ول -ك -ن ب -ع-د  70ع-امً-ا ،ه-ناك
للناسش ‘ كل مكان».
ي
ط
من ا◊زم حيال الذين يرغبون ‘ ب Úاألط - - -راف الق - - -ل- - -ي- - -م- - -ي Úيتوفر عدد من الشسروط قبل ذلك  -على أان اŸسسار الدÁقرا
وأافاد رئيسش جمهورية جنوب أاجمع يواجه اليوم جرائم بشسعة نزاعات عديدة ‘ كل البلدان،
ف-رضش الم-ر ال-واق-ع Ÿصس-ل-ح-تهم واألوروب-يŸ Úن-ع ت-ق-دم ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ «إاطار دسستوري واضسح».
لن يسستمر رهينة Ûلسش النواب ،أافريقيا سسÒيل رامافوسسا ،بأان “ث -ل ت-ه-دي-داً خ-طÒاً ل-ل-ن-ظ-ام واألمن العاŸي تراجع بشسكل
النتخابية.
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هو كفاح من اجل كل الشسعوب ال - -ع - -ا ⁄أاج- -م- -ع ‘ ح- -ل ت- -لك «وت-ؤوŸن-ا ال-ن-زاع-ات ال-ت-ي طال
إان «ال- -ع- -ق -وب -ات ال -ت -ي ف -رضس -ه -ا اإلب- - -ق- - -اء ع- - -ل ح- - -راك ب- - -اŒاه
أامدها».
الصصحراء الغربية:
›لسش المن الدو‹ ‘ اآلونة الن -ت -خ -اب -ات وتشس ّ-دد ع -ل-ى أان-ه-ا
وشسّددت على أانه يجب على
األخÒة ضسد عدد من اŸهرب Úمتفقة مع روما حول هذه النقطة
القادة أان يتحلوا Ãسسؤوولياتهم،
ي-جب أان ت-ل-ي-ه-ا ع-ق-وب-ات أاخ-رى ،وأان لديها حتى «إارادة للتعاون»
وÁك - -ن - -ك- -م أان تضس- -ع- -وا ح- -دا
وأاع - -ت- -ق- -د بشس- -ك- -ل خ- -اصش ضس- -د ع - -ل - -ى ال- -رغ- -م م- -ن ال- -ت- -وت- -ر ‘
ل -ل-دم-ار ،ق-ائ-ل-ة «سس-ي-ح-اسس-ب-ك-م
التقى مبعوث ا’· اŸتحدة للصصحراء الغربية ،ال-وضس-ع ال-راه-ن ب-الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة اأن-ه-ا ت-ن-ت-ظ-ر اسس-ت-ئ-ناف
التاريخ على ذلك ،وسستحاسسبكم
ا÷م-اع-ات اŸسس-ل-ح-ة ال-تي تهدد األسسابيع األخÒة.
هورسصت كوهلر بنيويورك مع نائب كاتب الدولة اŸفاوضسات قبل شسهر اأكتوبر.
البشسرية إاذا ما سسمحتم لهذه
وأاشسار مصسدر دبلوماسسي فرنسسي
طرابلسش».
ا’أمريكية اŸكلف بالشصوؤون السصياسصية ،دافيد هايل وق -د ج -ددت ك -ت -اب -ة ال -دول -ة ا÷م-ع-ة اŸاضس-ي ‘ رد ك-ت-اب-ي
اŸع- -ان- -اة ب- -أان تسس- -ت -م ّ-ر ع -ل -ى
وعقد وزير اÿارجية الفرنسسي إا ¤أانه «” تبادل عبارات قاسسية
م -رآاك-م ،وع-ل-ي-ك-م ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
لبحث القضصية الصصحراوية ‘ ح Úتعمل منظمة تسسلمته واأج ،دعمها الكامل ◊ق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير
اج -ت-م-اع-ا م-ع ن-ظ-رائ-ه ‘ ال-دول ل- -ك- -ن ل- -دي- -ن- -ا تشس- -خ- -يصش واح -د
حب الذات وتغطرسش صسانعي
ا’أ· اŸتحدة على اطÓق جولة جديدة من اŸصس )...( Òموؤكدة دعم واشسنطن ÷هود الوسساطة التي
اÛاورة لليبيا (ا÷زائر وتونسش ل-ل-وضس-ع».وت-أاخ-ذ إاي-ط-ال-ي-ا  ،ع-ل-ى
القرار والسستيلء على اŸوارد
ومصسر والنيجر وتشساد) ،و‡ثل Úف- -رنسس- -ا سس- -ع -ي -ه -ا إا ¤ال -ت -ح -رك اŸفاوضصات اŸباشصرة ب Úجبهة البوليسصاريو و اŸغرب .يبذلها هورسست كوهلر وŸهمة اŸينورسسو اŸتمثلة ‘ تنظيم
وصسناعة األسسلحة».
وتقرر اجراء هذا اللقاء ‘ جلسسة مغلقة Ãدينة نيويورك اسستفتاء حول تقرير اŸصس ‘ Òالصسحراء الغربية.
عن إايطاليا وعن أاعضساء دائم Úوحدها لتسسوية هذا النزاع.
من جهته اكد رئيسش مفوضسية
حسسب اأج -ن-دة ك-ت-اب-ة ال-دول-ة ال-ت-ي نشس-رت Ãن-اسس-ب-ة مشس-ارك-ة وياأتي لقاء كوهلر-هايل ،اأياما قليلة قبل تاريخ  28سسبتمÈ
إاشصارة واضصحة
‘ ›لسش األم- - - - - - -ن ال - - - - - -دو‹،
ال–اد األفريقي موسسى فقيه
ل- -ل- -حصس- -ول ع- -ل- -ى دع -م ‘ ه -ذا وت -ع -ارضش واشس -ن -ط -ن أايضس -ا ه-ذا الوفد الأمريكي ‘ النقاشش السسنوي للجمعية العامة للأ· الذي حدده الوفد المريكي لتقد Ëتقرير الأم Úالعام للأ·
ﬁم -د ،أان م -ان -دي -ل سس -ي -ظ -ل
التسسرع النتخابي ،وكان مسساعد اŸتحدة .و“حور اللقاء حول قضسية الصسحراء الغربية ،اŸتحدة حول الصسحراء الغربية Ûلسش الأمن.
الŒاه.
لجيال اŸقبلة،
مصسدر إالهام ل أ
وب -حسسب مصس -ادر م -ق -رب -ة م -ن اŸل -ف ف -اإن ال-ت-ق-ري-ر ج-اه-ز
و‘ تلميح واضسح لباريسش ،دانت سس - -فÒة ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة ‘ حسسب الأجندة.
مشسÒاً إا ¤دوره ال- - - - -ب - - - -ارز ‘
إايطاليا «التدخلت األجنبية» ‘ األ· اŸت -ح-دة ج-ون-اث-ان ك-وه Úوعقب التصسويت على “ديد عهدة مينورسسو ‘ شسهر اأبريل ل -تسس -ل -ي-م-ه Ûلسش الأم-ن ف-ي-م-ا ح-دد ع-رضس-ه لشس-ه-ر اأك-ت-وب-ر
الدعوة ا ¤الوحدة ‘ النضسال
ليبيا وعÈت عن «عدم موافقتها» صس- -رح م -ؤوخ -را أان «ف -رضش م -ه -ل اŸاضسي ،اأكدت الوليات اŸتحدة التي اأبدت قلقها بشساأن اŸقبل.
للحصسول على ا◊رية.

نحو ألتخلي عن أتفاق باريسس بشسأان موعد أ’نتخابات

لقاء كوهلر-هايل ‘ نيويورك من أجل أسستئناف أŸفاوضسات

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

حذر من تضساؤول فرصش حل الدولتÚ
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غوتÒيسس :الفلسصطينيون واإلسصرائيليون عالقون بصصراع ل ينتهي ا÷معية العامة قلب دÁقراطية األ· اŸتحدة
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒيسش أامسش ‘ ،افتتاح أاعمال الدورة الـ  73للجمعية العامة للمنظمة الدولية،
لم Úالعام ل أ
حذر ا أ
من تزايد وتÒة الفوضسى ‘ ظل احتمال انهيار النظام العاŸي اŸسستند إا ¤القوان ،Úومن تراجع القيم العاŸية واŸبادئ
الدÁقراطية.

اع- -ت Èغ -وتÒيسس خ -لل
ا÷لسش -ة الف -ت-ت-اح-ي-ة لأكÈ
Œمع للقادة ‘ العا ،⁄اأن
ال -ث -ق-ة ‘ ال-ن-ظ-ام ال-ع-اŸي
ال -ذي يسش-ت-ن-د اإ ¤ال-ق-وانÚ
وب Úال- -دول «ع- -ن- -د ح -اف -ة
الن - -ه - -ي- -ار ،واأن ال- -ت- -ع- -اون
الدو‹ اأصشبح اأك Ìصشعوبة»
م - -وؤك - -دا «ي- -زداد ال- -ن- -ظ- -ام
ال- -ع- -اŸي ال- -ي- -وم ف- -وضش -ى،
واأصش -ب -حت ع -لق-ات ال-ق-وة
اأق -ل وضش -وح -ا ..وت -ت -ع-رضس
ال -ق-ي-م ال-ع-اŸي-ة ل-لن-دث-ار،
واŸب- -ادئ ال- -دÁق- -راط- -ي -ة
ﬁاصشرة».
ك - -م - -ا حّ- -ذ ر الأم Úال- -ع- -ام
للأ· اŸتحدة من تفاقم
الأزمات ‘ العا ،⁄خاصشة
الششرق الأوسشط ،لفتا اإ¤
اأن ال - - -ف - - -لسش - - -ط - - -ي - - -ن - - -يÚ
والإسش-رائ-ي-ل-ي Úع-ال-قون ‘
صشراع ل ينتهي.
وق- -ال «م- -ر ع- -ام و ⁄ت- -ل- -ق
التحديات التي اأششرت اإليها
‘ خ -ط -اب ال -ع-ام اŸاضش-ي

حل» ،موضشحا «عجزنا عن
وضش - -ع ح - -د ل - -ل - -ح- -روب ‘
ال -ي -م -ن ،وسش -وري -ا ،وم -ازال
الروهينغا يعانون».
واأضش- - - - - - - -اف غ- - - - - - - -وتÒسس
«الفلسشطينيون
والإسش-رائ-ي-ل-ي-ون عالقون ‘
صش -راع ل ي -ن -ت -ه -ي ،وف-رصس
حل الدولت Úتتضشاءل».
واسشتهل الأم Úالعام للأ·
اŸت-ح-دة ك-ل-م-ت-ه ب-قوله ،اإن
ال -ع -ا ⁄ي -ع -ا Êم -ن ت -راج -ع
ال- -ث- -ق- -ة ،سش- -واء ال- -ث- -ق- -ة ‘
اŸوؤسشسشات الوطنية ،اأو بÚ
الدول ،اأو الثقة ‘ النظام
ال - -ع - -اŸي ال - -ق- -ائ- -م ع- -ل- -ى
القواعد.
واأفاد باأن الناسس يفقدون
اإÁان- - -ه - -م ب - -ال - -ك - -ي - -ان - -ات
السش-ي-اسش-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ،ف-ي-ما
ي - -ت- -ن- -ام- -ى السش- -ت- -ق- -ط- -اب
والششعبوية ،مششÒا اإ ¤اأن
ال -ت -ع-اون ب Úال-دول اأصش-ب-ح
اأك Ìصش - - - - - -ع - - - - - -وب- - - - - -ة واأن
الن- - -قسش - -ام - -ات ‘ ›لسس

الأمن صشارخة.
و‘ اليوم الأول للمداولت
العامة ،صشّرح غوتÒيسس اأن
ال- -ع -ا ⁄ع -ل -ى م -دى ع -ق -ود
ك- -ثÒة اأنشش- -اأ اأسشسش- -ا ق- -وي -ة
ل- - -ل- - -ت- - -ع - -اون ال - -دو‹ ،واأن
ال -ب -ل-دان ع-م-لت م-ع-ا ل-ب-ن-اء
اŸوؤسشسش - - - -ات والأع - - - -راف
وال - -ق - -واع - -د ل - -ل - -ن - -ه - -وضس
باŸصشالح اŸششÎكة.
واأضشاف ‘ السشياق «رفعنا
مسشتويات معيششة اŸلي،Ú
وحققنا السشلم ‘ مناطق
مضش-ط-رب-ة ،وب-ال-ف-ع-ل “كنا
م- - -ن Œنب نشش- - -وب ح - -رب
عاŸية ثالثة ،ولكن ل Áكن
اأخذ اأي منها باعتباره اأمرا
مسش- -ل -م -ا ب -ه ،ال -ي -وم ت -زداد
ال- - -ف- - -وضش- - -ى ‘ ال - -ن - -ظ - -ام
ال -ع-اŸي ..ع-لق-ات ال-ق-وى
اأصش- -ب- -حت اأق- -ل وضش -وح -ا..
ال -ق-ي-م ال-ع-اŸي-ة ت-ت-ق-لصس..
اŸب - -ادئ ال - -دÁق - -راط- -ي- -ة
–اصش -ر ..سش -ي -ادة ال-ق-ان-ون
تتقوضس».

واأع- - - -ل- - - -ن الأم Úال - - -ع - - -ام
ل - -ل - -م- -ن- -ظ- -م- -ة الأ‡ي- -ة ‘
خ- -ط- -اب- -ه اأن ال- -ت- -ح- -دي -ات
السش-ب-ع-ة ال-ت-ي ذك-ره-ا ال-عام
اŸاضشي مازالت دون حل،
حيث قال اإن هناك ششعورا
بالغضشب اإزاء عدم القدرة
ع- - -ل - -ى اإن - -ه - -اء ا◊روب ‘
سش -وري -ا وال-ي-م-ن وغÒه-م-ا،
ال- -روه- -ي- -ن- -غ- -ا م- -ازال- -وا ‘
اŸن - -ف- -ى ي- -ت- -ط- -ل- -ع- -ون اإ¤
ال - - -ع - - -دال - - -ة والسش- - -لم- - -ة،
والفلسشطينيون
والإسش -رائ -ي -ل -ي -ون م -ا زال-وا
عالق ‘ Úصشراع ل نهائي،
يبدو فيه حل الدولت Úاأبعد
ما يكون عن التحقيق.
وتابع قائل« ،مازال تهديد
الإره - -اب ي - -ل- -وح ،ت- -غ- -ذي- -ه
الأسش-ب-اب ا÷ذري-ة ل-ل-تششدد
وال-ت-ط-رف ال-ع-ن-يف واأصشبح
الإره -اب اأك Ìت -راب -ط-ا م-ع
ا÷رÁة ال-دول-ي-ة اŸن-ظ-مة
والŒار ب - - - - - -ال - - - - - -بشش- - - - - -ر
واıدرات والأسشلحة».

لره ـ ـ ـ ـاب
لقليم ـ ـ ـية وﬁاربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا إ
الصصراع ـ ـ ـ ـ ـات ا إ
ل‡ـ ـ ـ ـ ـي
‘ قل ـ ـ ـ ـ ـب الهتمـ ـ ـ ـ ـام ا أ

من اŸتوقع اأن تششهد جلسشات ا÷معية العامة للأ·
اŸت-ح-دة م-ن-اقشش-ة الصش-راع-ات الإق-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ى تششهدها
اŸنطقة ،والتي تعد اأبرزها :الأزمة السشورية واليمنية
والليبية.
و‘ هذا السشياق ،سشيتم مناقششة التنسشيق الفعال ÷هود
اŸسشاعدة الإنسشانية ‘ هذه الدول ،بالإضشافة اإ ¤ا◊ث
على اإنهاء العنف و–قيق السشتقرار من خلل البحث عن
حلول سشياسشية ،والسشماح بعودة النازح Úواللجئ Úاإ¤
ديارهم ،والتوصشل ‘ نهاية اŸطاف اإ ¤مناطق مسشتقلة
غ Òمقسشمة ،وليسس مسشرحًا لصشراعات بالوكالة عن اأي
دولة خارجية.
نزع السسÓح
كما تناقشس جلسشات ا÷معية العامة للأ· اŸتحدة ،ملف
ن- -زع اأسش- -ل- -ح- -ة ال- -دم- -ار الشش- -ام- -ل ،ووضش- -ع ت- -دابŸ Òن- -ع
الإرهابي Úمن حيازة تلك الأسشلحة ،اسشتناًدا لتفاقية
حظر اأو تقييد اسشتعمال تلك الأسشلحة باعتبارها مفرطة
الضشرر اأو عششوائية الأثر.
تنمية اإفريقيا
اسشتجابة ÷هود التنمية الإقليمية ،ل سشيما فى اإفريقيا،
و‘ سش -ي-اق ج-دول الأع-م-ال الإصش-لح-ي ،سش-ي-ت-م م-ن-اقشش-ة
–قيق النمو القتصشادى اŸطرد والتنمية اŸسشتدامة ‘
اإفريقيا وفقا للقرارات ذات الصشلة الصشادرة عن ا÷معية

العامة واŸوؤ“رات التي عقدتها الأ· اŸتحدة موؤخرا.
مراقبة اıدرات ومنع ا÷رÁة ومكافحة الإرهاب
سشيتم مناقششة سشبل مكافحة اıدرات بعد اأن ” وضشع
تقييما دوليا لتناول اıدرات وŒارتها فى العديد من
دول العا ،⁄كما سشيتم مناقششة التداب Òلوقف الŒار غÒ
اŸششروع بالأسشلحة الصشغÒة التي يوؤدى وجودها اإ ¤رفع
مسشتويات ا÷رÁة والعنف داخل ›تمعات بعضس الدول
‡ا ي -ه ّ-د د الأم -ن ال -وط -ن-ي ل-ه-ذه ال-دول واق-تصش-ادي-ات-ه-ا،
بالإضشافة اإ‹ مناقششة اأهم اŸبادئ التي يتع Úعلى الدول
اللتزام بها فى اإطار جهود مكافحة الإرهاب.
تعزيز العدالة وحقوق الإنسسان
تزداد مششاركة الأ· اŸتحدة فى تعزيز العدالة وسشيادة
ال-ق-ان-ون ف-ى اÙاك-م ال-دول-ي-ة واŸع-اه-دات والت-ف-اقات
وبتقد Ëالدعم اإ ¤السشلطات اÙلية .ورغم اأن حقوق
الإنسشان تناقشس على نحو مسشتقل ،فاإن احÎام العدالة
وسشيادة القانون جزء ل يتجزاأ من حقوق الإنسشان.
ففى ظل ا◊رمان من سشبل النتصشاف السشلمى والقانوÊ
وان -ع -دام ال -ع -دال -ة وسش -ي -ادة ال -ق -ان -ون ،ق -د ت -ل -ج -اأ ب-عضس
اÛتمعات اإ ¤العنف .فيصشبح بذلك دور الأ· اŸتحدة
فى تعزيز حقوق الإنسشان اأك Ìضشرورة ،الأمر الذى يجعل
ه -ذا اŸل -ف م-ن اأب-رز ال-قضش-اي-ا ال-ت-ي ي-ت-م م-ن-اقشش-ت-ه-ا ‘
جلسشات ا÷معية العامة.

ل· اŸتحدة ،هي
ا÷معية العامة التي أانشسئت عام Ã 1945وجب ميثاق ا أ
لعضساء ،وهي
 ·ÓاŸتحدة ،تتأالف من جميع ا أ
لجهزة الرئيسسية ل أ
إاحدى ا أ
Ãثابة منتدى دو‹ Ÿناقشسة جميع القضسايا ،تنتخب رئيسسا جديدا و 21نائبا له
لسسبانية
ل‚ليزية وا إ
مع بداية كل دورة ،لغاتها الرسسمية هي العربية وا إ
والفرنسسية والصسينية والروسسية ،وتناقشش ا÷معية العامة القضسايا اŸلحة التي
لنسسان والتنمية وغÒ
لمن وحقوق ا إ
تؤوثر على مÓي Úالناسش ،من السسÓم وا أ
لم Úالعام
ليجاد حلول دولية للمشساكل العاŸية  ،وتع Úا أ
ذلك الكث ،Òوتعمل إ
لمن الدو‹.
لعضساء غ Òالدائم› ‘ Úلسش ا أ
 ·ÓاŸتحدة ،وتنتخب ا أ
ل أ

جهاز “ثيلي
ل· اŸتحدة هي ا÷هاز
ا÷معية العامة ل أ
التمثيلي الرئيسشي للمناقششات واŸداولت ‘
اŸنظمة الدولية ،وتتأالف من جميع أاعضشاء
األ· اŸت -ح -دة ال -ب -ال -غ ع -دده -م  193دولة،
وتششكل ا÷معية العامة منتدى دوليا متعدد
األطراف Œري فيه مناقششة جميع القضشايا
الدولية الواردة ‘ ميثاق األ· اŸتحدة .ويعد
هذا الجتماع السشنوي فرصشة لعقد لقاءات
ب Úالرؤوسشاء والزعماء ‘ العا ⁄على هامشس
أاعمال ا÷معية ‘ نيويورك.
وتنعقد ا÷معية العامة سشنويا ‘ دورة عادية
مكثفة“ ،تد من سشبتم Èحتى ديسشم Èمن كل
عام ،وقد Œتمع بعد ذلك بصشورة اسشتثنائية
حسشب القتضشاء.
الرئاسسة
و‘ بداية كل دورة عادية تنتخب ا÷معية
رئ -يسش -ا ج-دي-دا و 21ن-ائ-ب-ا ل-ل-رئ-يسس ورؤوسشاء
اللجان السشت الرئيسشية للجمعية.
ويذكر ‘ هذا الصشدد ،أان سشت ششخصشيات
عربية تولت منصشب رئيسس الدورة على مدار
دورات النعقاد التي بلغت  -إا ¤حدود 2012
  67دورة ،ومن بينهم الرئيسس ا÷زائري عبدال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي ت-رأاسس ال-دورة الـ29
وال -دورة السش -ت-ث-ن-ائ-ي-ة السش-اب-ع-ة ع-ام-ي 1974
و.1975
طلبات العضسوية
ت - -ق- -دم ك- -ل دول- -ة ت- -رغب ‘ عضش- -وي- -ة األ·
اŸت- -ح- -دة إا ¤األم Úال -ع -ام ط -ل -ب -ا ي -تضش -م -ن
تصش-ري-ح-ا م-ث-ب-ت-ا ‘ وث-ي-ق-ة رسش-م-ي-ة ي-ف-يد بأان
الدولة اŸعنية تقبل باللتزامات الواردة ‘
اŸيثاق .يرسشل األم Úالعام  -للعلم  -نسشخة
من الطلب إا ¤ا÷معية العامة ،أاو إا ¤أاعضشاء
األ· اŸتحدة إاذا  ⁄تكن ا÷معية منعقدة.
وإاذا أاوصش- -ى ›لسس األم- -ن ب- -ق- -ب- -ول ال- -دول -ة
صشاحبة الطلب ‘ العضشوية ،تنظر ا÷معية

العامة ‘ مسشأالة ما إاذا كانت صشاحبة الطلب
دول - -ة ﬁب - -ة ل- -لسش- -ل- -م ق- -ادرة ع- -ل- -ى ال- -وف- -اء
ب -الل -ت -زام-ات اŸنصش-وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸي-ث-اق
وراغبة فيه ،ثم تبت بأاغلبية ثلثي األعضشاء
ا◊اضشرين اŸصشوت ‘ Úطلب العضشوية الذي
قدمته.
يعلم األم Úالعام الدولة صشاحبة الطلب بقرار
ا÷معية العامة .وإاذا قبل الطلب يبدأا نفاذ
العضشوية من التاريخ الذي تتخذ فيه ا÷معية
العامة قرارها فيه.
الدخول
بصشفتها البلد اŸضشيف Ÿقر األ· اŸتحدة،
ت -ت -ب -ع ال -ولي -ات اŸت -ح -دة سش -ي -اسش -ة إلصش-دار
التأاششÒات ألعضشاء الوفود األجنبية Ãا يتفق
م -ع م -ي -ث -اق األ· اŸت -ح-دة اŸوق-ع ‘ ال-ع-ام
 ،1947بغضس النظر عن النزاعات مع الدول،
لكنها ترفضس ‘ بعضس األحيان مثلما حدث
م -ع ال -وف -د اإلي -را Êع-ام  ،2012ح -يث ق -الت
طهران إان واششنطن رفضشت منح نحو عششرين
مسشؤوول إايرانيا بينهم وزيران تأاششÒات دخول
إا ¤أاراضش -ي -ه -ا ◊ضش-ور اج-ت-م-اع-ات ا÷م-ع-ي-ة
ل· اŸتحدة.
العامة ل أ
اللغات
الإسش-ب-ان-ي-ة والإ‚ل-ي-زي-ة والروسشية والصشينية
وال-ع-رب-ي-ة وال-ف-رنسش-ي-ة ه-ي ال-ل-غ-ات الرسشمية
ولغات العمل معا ‘ ا÷معية العامة و÷انها
و÷ان -ه-ا ال-ف-رع-ي-ة .وتÎج-م ال-ك-ل-م-ات ال-ت-ي
ت -ل -ق-ى ب-اأي ل-غ-ة م-ن ل-غ-ات ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
السشت ت -رج -م-ة شش-ف-وي-ة اإ ¤ال-ل-غ-ات اÿمسس
الأخرى.
ت -ك -ون ج -لسش -ات ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة و÷ان-ه-ا
الرئيسشية علنية ما  ⁄تقّرر الهيئة اŸعنية
وج-ود ظ-روف اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ت-ق-تضش-ي اأن تكون
ا÷لسشة سشرية ،وجميع قراراتها اŸتخذة ‘
جلسشة سشرية تعلن ‘ جلسشة علنية تتلوها
بوقت قريب.

يعقد مؤو“را للمانح Úعلى هامشش الدورة لسسد عجز «أاونروا»

عباسس يسصتعرضس آاخـ ـ ـ ـ ـر تطـ ـ ـ ـ ـورات
القضصية الفلسصطينية ‘ نيويورك

ك -م -ا ه -و م -ن-ت-ظ-ر سش-ي-حضش-ر
اŸل -ف ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ع -ل-ى
ط - - -اول - - -ة اÛت - - -م - - -ع‘ Ú
نيويورك ،لكن عكسس العادة،
فإان الهتمام به قد ل يرقى
ا ¤مسش- - -ت - -وى ال - -ت - -ط - -ورات
اÿطÒة ال - -ت - -ي –ي - -ط ب - -ه
خاصشة بفعل الضشربات التي
ت-ل-ق-ت-ه-ا ال-قضش-ية الفلسشطينية
على يد الرئيسس المريكي،
سش- -واء ب- -اعÎاف- -ه ب -ال -ق -دسس
اÙت -ل -ة ع -اصش -م -ة ل -ل -ك -ي-ان
الصشهيو ،Êأاو بخنقه اŸا‹
لون - -روا ،ل - -ه - -ذا ي- -ت- -وق- -ع
ل --أ
اŸراق- - -ب- - -ون أان ي- - -ق- - -تصش - -ر
الهتمام باŸلف الفلسشطيني
ع-ل-ى اŸسش-اع-دات اإلنسش-انية
و»ا◊صش- -ار» ال- -ذي تسش- -ت- -م -ر
ال -ولي -ات اŸت -ح-دة ب-ف-رضش-ه
ع-ل-ى ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úل-ل-ق-ب-ول
ب -إام -لءات تصش -ف-ي-ة ال-قضش-ي-ة
ال -ف -لسش-ط-ي-ن-ي-ة م-ن خ-لل م-ا
يسشمى «صشفقة القرن» التي
ي- -روج ل- -ه- -ا صش- -ه -ر ال -رئ -يسس
األمÒك - -ي غ - -اري- -د ك- -وشش،Ô
اŸع-روف Ãع-ادات-ه ل-ل-حقوق
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي Úورغ- -ب -ت -ه
ب - -ال - -قضش - -اء ع - -ل - -ى قضش - -ي- -ة
ال -لج -ئ Úوال-ق-دسس وغÒه-ا
م -ن ال -قضش -اي -ا ال -رئ-يسش-ي-ة ‘
موضشوع فلسشط.Ú
‘ هذا السشياق ،أاكد السشفÒ
ل· اŸتحدة،
الفلسشطيني ل أ
رياضس منصشور ‘ ،نيويورك،

أانه «ل يوجد حتى اللحظة
أاي ل- -ق- -اءات ع- -ل- -ى مسش -ت -وى
وزاري أاو رئ- - - - - - -اسش - - - - - -ي بÚ
األمÒك-ي Úوال-ف-لسش-ط-يني.»Ú
ك - - -م- - -ا ق- - -ال ،أان ال- - -رئ- - -يسس
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود عباسس
سشÒك- -ز ‘ ك- -ل- -م- -ت- -ه ال- -ت- -ي
سشيلقيها غدا اÿميسس على
قطع التمويل األمÒكي عن
وكالة األ· اŸتحدة إلغاثة
وتشش- - - -غ- - - -ي- - - -ل ال- - - -لج- - - -ئÚ
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي( Úأاون -روا)،
لÎك - -ي - -ع ال - -ف - -لسش- -ط- -ي- -ن- -يÚ
وإاج- -ب- -اره- -م ع- -ل -ى ال -ق -ب -ول
بصشفقة من دون لجئ Úودون

قدسس ودون حق عودة ومع
مسش-ت-وط-ن-ات ،أاي صش-ف-قة من
دون فلسشط.Ú
وأاك -دت مصش -ادر ف -لسش -ط -ي-ن-ي-ة
م - - -ط - - -ل - - -ع - - -ة أان «ال- - -رئ- - -يسس
الفلسشطيني سشّÒكز على قضشية
التنسشيق األمني خلل خطابه
ل·
أام -ام ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸت -ح -دة» ،م -رج -ح-ة أان-ه «ل-ن
يعلن وقفه ‡ا يجعل الÎكيز
خ-ال-يً-ا م-ن اŸع-ن-ى» .وسشُ-ي-عقد
ع-ل-ى ه-امشس أاع-م-ال ا÷م-ع-ية
ال -ع -ام -ة م -ؤو“ر ل-ل-م-ان-ح‘ Ú
ﬁاولة لسشد جزء من العجز
‘ ميزانية «أاونروا».

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

أاسش ـ ـ ـب ـاب انـ ـ ـشش ـراح ال ـ ـصش ـدر وذهـاب الـ ـ ـك ـآابـ ـ ـ ـ ـة وا◊ ـ ـزن

وغ -ال -ب -ه -ا ع -ل -ى إ’ج-ت-م-اع ب-أاه-ل إ ÒÿوإلصسÓ-ح،
وإل - -ذه- -اب إإ ¤إÙاضس- -رإت وإل- -ن- -دوإت ،وزي- -ارة
إلعلماء وطلبة إلعلم فذلك يدخل إأ’ُنسس عليك؛
فيزيدك إإÁانًا وينفعك علمًا.
ألسس-بب ألسس-ابع :ق -رإءة إل -ق-رآإن ق-رإءة إل-ق-رآإن
إلكر Ëتدبرإ ً وتأام ،ًÓوهذإ من أإعظم إأ’سسباب ‘
ج Ó-ء إأ’ح-زإن وذه-اب إل-ه-م-وم وإل-غ-م-وم ،ف-ق-رإءة
إلقرآإن تورث إلعبد طمأانينة إلقلوب ،وإنشسرإحًا ‘
إلصسدورr Jnhn GrƒæoenGB nøjpòdsG{ ،
pôcrpòHp ºr¡ooHƒ∏obo ø
t Äpªn£
 ،}Üƒ∏≤dG øÄª£J ¬∏dG ôpcrpòHp n’GCn p¬s∏dGإلرعد إآ’ية
 .28قال إإ’مام إبن كث Òرحمه إلله تعا« :¤أإي
تطيب وتركن إإ ¤جانب إلله ،وتسسكن عند ذكره
وترضسى به مو ¤ونصسÒإ ً ،ولهذإ قال تعا’nGCn{ ¤
:}Üُ ƒo∏≤ordG øأإي هو حقيق لذلك»
t Äpªnr£Jn p¬s∏dG ôpcrpòHp
إنتهى كÓمه رحمه إلله .فاحرصس رعاك إلله على
إإ’كثار من تÓوته آإناء إلليل وأإطرإف إلنهار ،وسسل
ربك أإن تكون تÓوتك له سسببًا ‘ شسرح صسدرك،
فإان إلعبد متى ما أإقبل على ربه بصسدق؛ فتح إلله
ع -ل -ي-ه م-ن ع-ظ-ي-م ب-رك-ات-ه {órbn ¢oSÉæs˘dG É˘¡n˘jtGCn É˘j
n ˘Ypƒr˘es ºr˘µo˘JrAnÉB˘Ln
¶˘»˘ap É˘ªn˘du AlÉB˘Øn˘°pThn ºr˘µo˘HuQs ø˘eu ál
،}Úيونسس إآ’ية ،57
َ æpepƒDrªo∏rdu álªnMrQnhn iókgohn Qphóo°üt dG
Ú
p GBôr≤odrG ø
¿ n pæepƒDrªo∏rdu álªnMrQnhn lAÉBØn°pT ƒngo Éne
∫ n pe
{o õuænfohn
 ،}GkQÉ°ùn Nn ’sGE Úإإ’سسرإء إآ’ية .82
n ªppdÉs¶dG óojõpjn ’nhn
ألسس -بب أل -ث -ام n -
أإذكار
ن:
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حقيقة ا◊ياة الطيبة
اŸوصشلة إا ¤ا◊ياة األكمل اآلخرة

إإن من إلناسس َمن َيمِلك إŸال إلكث Òإلوف Òما
يكفيه ويكفي أإو’ده وأإحفاده ،لكنه ‘ هلعٍ عظيم،
ِلَم؟ أ’نه  ⁄يقنع .ومن إلناسس من عنده من إŸال
إليسس Òإلذي يقضسي به حاجاته ،و’ يفتح لغÒه
بابًا ‘ مطالبة ،ولكنه يشسعر أإنه أإغنى إÿلق،
وذلك بقناعته إلتي حصسلت ‘ قلبه وصسلته بربه
بأان صسرف هذإ إŸال كما أإرإد إلله جل وع ،Óقد
أإفلح من ُهدي إإ ¤إإ’سسÓم ،وكان عيشسه كفاًفا،
وق -ن -ع ب -ه؛ ي-ع-ن-ي أإن-ه حصس-ل ب-ه م-ا ي-ك-ف-ي-ه ويسس-د
ح -اج -ت -ه دون إسس -ت -ط -الٍ-ة و’ إسس-ت-ك-ث-ار ،وذلك أإن
إلناظر ‘ حال أإصسحاب إأ’موإل أإنهم مهما كثُرت
أإم -وإل -ه -م ،ف -إان -ه -م ’ يسس -ت -خ -دم-ون م-ن-ه-ا إإ’ م-ا
يكفيهم ،لن يأاتي ‘ يومٍ فيأاكلوإ أإكل عشسرٍة من
إلناسس ‘ آإنٍ وإحد ،سسيأاكل كما يأاكل غÒه ،ولن
يلبسس كما يلبسس عشسرةٌ من إلناسس ‘ آإن وإحد،
سسيلبسس كما يلبسس غÒه ،سسيأاتيه ما يحصسل به
إŸقصسود من هذإ إللباسس ،وهذإ إلطعام ،وغÒ
ذلك من إحتياجات إلناسس ،كان عيشسه كفاًفا؛
ولذإ كان إلنبي ـ صسلى إلله عليه وآإله وسسلم ـ يدعو
ب- -ذلك ،وي- -ق- -ول( :إل ّ-ل -ه -م إج -ع -ل رزق آإل ﬁم -د
كفاًفا).
وكان يقول Ÿا عرضس عليه جÈيل إلغنى قال:
(بل أإعيشس كما يعيشس إلعبد ،أإجوع يومًا وأإشسبع
يوًما) ،أإو كما صسح عنه عليه إلصسÓة وإلسسÓم،
وقنع به ،ذلك أإن إلقناعة قد ُف uسسرت Ãعنى إ◊ياة
إلطيبة ‘ هذه إآ’ية إلكرÁة؛ أ’ن من ُ ⁄يرزق
إلقناعة ،فمهما ملك ومهما ُرزق ،ومهما أإُوتي،
ف Óيزإل يشسعر أإنه ‘ نقصس ،فهو ‘ حاٍل بئيسسة

سساخطٌ على نفسسه ،وأإعظم من ذلك سسخطه على
ربه ⁄ ،يقنع Ãا أإتاه إلله ،يرى أإن إلناسس خًÒإ
منه ،أإُوتوإ ماً’ وأإو’ًدإ ،وأإوتوإ صسحًة وثرإءً ،فهو
سساخطٌ على ربه شساكٍ له ،ومثل هذإ من أإعظم
ما ُيصساب به إإ’نسسان أإن يكون متسسخطًا على ربه،
ظاvنا به ظvن سسوءٍ ،عياًذإ بالله من هذه إ◊ال!
ولذإ؛ فإان من أإعظم ما ُيع Úإإ’نسسان على
إ◊ياة إلطيبة ،أإن يربي ‘ نفسسه إلقناعَة ،فإاذإ
إمتsدت عينه إإ ¤حال إآ’خرين ،تذsكر ما عنده من
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ينطلق من هذه إŸنطلقات ،يرى إ ÒÿإلكثÒ
إلذي أإُوِتي ،ويرى إ◊ياة إلدنيا من خÓل منظارٍ
صسحيح ’ يقوم على إسستكثار إŸال ،وأإنه إلعنصسر
إأ’وحد ◊صسول إ◊ياة إلطيبة ،بل نظر على َوفق
ما تقدم من إطمئنانه وصسلته بربه جل وع ،Óوما
حسسن إلُعقبى ‘ إآ’خرة ،ورؤويته أإن
يكون له من ُ
هذه إ◊ياة إلدنيا ما هي إإ’ ﬁطٌة مؤوقتة يتزsود
منها ما يسساعده وُيعينه على لقاء ربه ،وحلول
جنته ،فإانه حينئذٍ سسيشسعر ب ُ
طمأانينة ’ Áكن أإن
ٍ
توصَسف ،و’ أإن ُتح sصسل Ãالٍ كث ،Òو’ بجاه و’
ب ،و’ بغ Òذلك.
مناصس َ
إإنها إلطمأانينة إلنفسسية وإلقناعة إلقلبية إلتي
ُتوِرث عند إإ’نسسان رضًسا عن ربه جل وع ،Óفمتى
وصسل إإ ¤هذه إ◊ال ،كان إلله له ،وكان إلله معه،
وإلله يقول كما ‘ إ◊ديث إلقدسسي( :أإنا عند
ظن عبدي بي ،فليظن بي ما شساء).

وإŸسسائية وأإذكار إلنوم ،وما يتبع ذلك
م-ن أإذك-ار إل-ي-وم وإل-ل-ي-ل-ة ،ف-ت-لك إأ’ذك-ار
–صسن إلعبد إŸسسلم بفضسل إلله تعا¤
من شسر شسياط Úإ÷ن وإإ’نسس ،وتزيد
إل -ع -ب -د ق -وًة حسسّ-ي-ة وم-ع-ن-وي-ة إإذإ ق-ال-ه-ا
مسس -تشس -ع -رإ ً Ÿع -ان-ي-ه-ا م-وق-نً-ا ب-ث-م-اره-ا
ونتاجها ،ولتحرصس رعاك إلله على تلك
إأ’ذكار إŸتأاكدة فيمن إعÎإهم همّ أإو
غم ،ومن ذلك ما أإخرجه إلشسيخان عن
ع -ب -دإل -ل -ه ب-ن ع-ب-اسس رضس-ي إل-ل-ه ت-ع-ا¤
عنهما قال :كان رسسول إلله يقول عند
إلكرب ’« :إإله إإ’ إلله إلعظيم إ◊ليم’ ،
إإله إإ’ إلله رب إلعرشس إلعظيم ’ ،إإله إإ’
إلله رب إلسسماوإت ورب إأ’رضس ورب
إل- -ع- -رشس إل- -ك- -ر ،»Ëوك- -ذإ م -ا أإخ -رج -ه
إلبخاري عن أإنسس رضسي إلله تعا ¤عنه أإن إلنبي
كان يك Ìمن قوله« :إللهم إإ Êأإعوذ بك من إلهم
وإ◊زن وإل -ع -ج -ز وإل -كسس -ل »...إإ ¤آإخ -ر إ◊ديث.
وعن عبد إلله بن مسسعود رضسي إلله تعا ¤عنه قال:
كان إلنبي صسلى إلله عليه وسسلم إإذإ نزل به هم أإو
غ -م ق -ال « :ي -ا ح -ي ي -ا ق -ي-وم ب-رح-م-تك أإسس-ت-غ-يث»
أإخرجه إ◊اكم .وعن أإبي بكرة رضسي إلله تعا¤
ع -ن -ه أإن رسس -ول إل-ل-ه صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ق-ال:
«دعوإت إŸكروب :إللهم رحمتك أإرجوإ ف Óتكلني
إإ ¤نفسسي طرفة ع Úوأإصسلح ‹ شسأانه كله ’ إإله إإ’
أإنت سسبحانك إإ Êكنت من إلظا »ÚŸأإخرجه أإبو
دإود وإبن حبان .وعن عبدإلله بن مسسعود رضسي
إلله تعا ¤عنه قال :قال إلنبي صسلى إلله عليه
وسسلم« :ما أإصساب عبدإ ً هم و’ حزن ،فقال :إللهم
إإ Êعبدك وإبن عبدك إبن أإمتك ،ناصسيتي بيدك،
ماضس ‘ حكمك ،عدل ‘ قضساؤوك ،أإسسأالك بكل
إسسم لك سسميت به نفسسك أإو أإنزلته ‘ كتابك ،أإو
علمته أإحدإ ً من خلقك ،أإو إسستأاثرت به ‘ علم
إلغيب عندك ،أإن Œعل إلقرآإن ربيع قلبي ونور
صسدري ،وجÓء حز Êوذهاب غمي ،إإ’ ذهب إلله
حزنه وهّمه ،وأإبدله مكانه فرحاً» أإخرجه أإحمد
‘ مسسنده وإبن حيان ‘ صسحيحه ،إإ ¤غ Òذلك
‡ا ورد من إأ’ذكار ‘ هذإ إلباب ونحوه .إللهم
إإنا عبيدك بنو عبيدك بنو إإمائك ،نوإصسينا
بيدك ،ماضٍس فينا حكمك ،عدل فينا قضساؤوك،
نسسأالك بكل إسسم هو لك ،سسّميت به نفسسك ،أإو
أإنزلته ‘ كتابك ،أإو علمته أإحدإ ً من خلقك أإو
إسستأاثرت به ‘ علم إلغيب عندك ،أإن Œعل إلقرآإن
ربيع قلوبنا ،ونور صسدورنا ويسسر أإمورنا ،وهيء لنا
من أإمرنا رشسدإ ً.
^ من علماء أ÷زأئر أ◊بيبة
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هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

لخÒة
أ◊لقة ألثانية و أ أ

إلعدد

إأ’ربعاء  2٦سسبتمبر  2٠18م
إلموإفق لـ  1٦محرم  144٠هـ

لنسسان ألقلبية وألبدنية
مسسببات صسÓح حياة أ إ

فبادر هدإك إلله إإ ¤تقوى إلله ولن
ترى من ربك إإ’ ما يسسرك بإاذنه تعا.¤
قال إإ’مام إبن إ÷وزي« :ضساق بي أإمر
أإوجب غماً ’زماً دإئماً ،وأإخذت أإبالغ ‘
إلفكر ‘ إÓÿصس من هذه إلهموم بكل
ح -ي -ل -ة وب -ك -ل وج -ه ،ف -م -ا رأإيت ط -ري -قً-ا
للخÓصس ،فعرضست ‹ هذه إآ’يةَ{ :وَمن
خَرجًا} فعلمت أإن
جَعل sلُه َم ْ
َيsتِق إلsلَه َي ْ
إلتقوى سسبب للمخرج من كل غم ،فما
ك -ان إإ’ أإن ه -م -مت ب -ت -ح -ق -ي -ق إل -ت -ق -وى
ف- - - - - -وج - - - - -دت إıرج« ...صس - - - - -ي - - - - -د
إÿاطر )153:إنتهى كÓمه.
ألسس - -بب أÿامسس :أإدإء إل- -ف -رإئضس
وإŸدإومة عليها إÙافظة على أإدإء إلفرإئضس
وإŸدإومة عليها ،وإإ’كثار من إلنوإفل من صسÓة
وصسيام وصسدقة وبر وغ Òذلك ،فاŸدإومة على
إلفرإئضس وإإ’كثار من إلنوإفل من أإسسباب ﬁبة إلله
تعا ¤لعبده ،عن أإبي هريرة رضسي إلله تعا ¤عنه
قال :قال رسسول إلله ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ« :إإن
إلله قال :من عادى ‹ وليًا فقد آإذنته با◊رب ،وما
‹ ‡ا إفÎضسته
تقرب إإ‹ّ عبدي بشسيء أإحب إإ ّ
‹ بالنوإفل حتى
عليه ،وما يزإل عبدي يتقرب إإ ّ
أإح-ب-ه ،ف-إاذإ أإح-ب-ب-ت-ه ك-نت سس-م-ع-ه إل-ذي يسس-م-ع ب-ه،
وبصسره إلذي يبصسر به ،ويده إلتي يبطشس بها ،وإإن
سس -أال -ن -ي أ’ع -ط -ي-ن-ه ،ول-ئ-ن إسس-ت-ع-اذ ب-ي أ’ع-ي-ذن-ه»،
إ◊ديث أإخرجه إلبخاري.
ألسسبب ألسسادسس› :السسة إلصسا◊ Úإ’جتماع
با÷لسساء إلصسا◊ Úوإ’سستئناسس بسسماع حديثهم
وإ’سس -ت -ف -ادة م -ن ث -م-رإت كÓ-م-ه-م وت-وج-ي-ه-ات-ه-م،
ف-ا÷ل-وسس م-ع ه-ؤو’ء م-رضس-اة ل-ل-رح-م-ن ،مسس-خ-طة
ل -لشس -ي -ط -ان ،ف Ó-زم ج-ل-وسس-ه-م و›السس-ه-م وإط-لب
مناصسحتهم ،ترى ‘ صسدرك إنشسرإحًا وبهجة ثم
إإياك وإلوحدة ،إحذر أإن تكون وحيدإ ً ’ جليسس لك
و’ أإنيسس ،وخاصسة عند إشستدإد إأ’مور عليك ،فإان
إلشسيطان يزيد إلعبد وهناً وضسعفاً إإذإ كان وحيدإ ً،
ف -الشس -ي-ط-ان م-ن إل-وإح-د أإق-رب وم-ن إ’ث-ن Úأإب-ع-د
ول -يسس م -ع إل -ث Ó-ث-ة ،وإإ‰ا ي-أاك-ل إل-ذئب م-ن إل-غ-ن-م
إلقاصسية .شساهد إŸقال :أإن –رصس أإعانك إلله
تعا ¤على عدم جلوسسك وحيدإ ً ،فجاهد نفسسك
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قال ﬁمد بن علي ألÎمذي:
أجعل مرأقبتك Ÿن ل تغيب عن نظره
أليك وأجعل شسكرك Ÿن ل تنقطع نعمه عنك
وأجعل طاعتك Ÿن ل تسستغني عنه وأجعل
خضسوعك Ÿن ل تخرج عن ملكه
وسسلطانه.

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك
أذأ فاتته
صسÓة
ألعصسرمثÓ
فجاء أ¤
أŸسسجد فوجد
أŸغرب قد
أقيمت فماذأ
يفعل؟

لمام ثم يصسلي ألعصسر
‘ هذه أ◊الة يصسلي أŸغرب مع أ إ
ب -ع -د ذلك ب -ات -ف -اق ث -م ي -ع -ي -د أŸغ -رب ع -ل -ى وج -ه أل -ن -دب
وألسستحباب وهو ماأفتى به أبن عمر ومالك وأبي حنيفة
وأحمد ‘ أŸشسهور عنه وألله أعلم.

خخ ÒÒااللههددىى

لشسعري
عن أبي موسسى أ أ
( رضسي ألله عنه)
أن ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم قال»:
أ‰ا مثل أ÷ليسس ألصسالح وجليسس ألسسوء كحامل أŸسسك
ونافخ ألك ،Òوحامل أŸسسك أما أن يجذبك وأما أن تبتاع
منه ،وإأما أن Œد منها ريحا طيبة ،ونافخ ألك Òأما
أن يحرق ثيابك وأما أن Œد منها ريحا
منتنة» روأه ألبخاري ومسسلم» .

الششيخ مبارك اŸيلي ()1945 - 1898

ولد إلشسيخ إŸبارك إŸيلي بقرية
أإو’د م -ب -ارك إل-ت-ي ت-ق-ع ج-ن-وب
إŸي-ل-ي-ة ،ودخ-ل ك-ت-اب إل-ق-رية،
وب- - - -ه ت- - - -ع- - - -ل- - - -م إل- - - -ق - - -رإءة
وإلكتابة.وŸا ظهرت ‚ابته
أإخده عمه سسي أإحمد إإبرإهيمي إإ¤
ميلة إلتي كانت موئ Óلطلبة إلقرآإن،
إل -ذي -ن ي -ه -اج-رون إإل-ي-ه-ا م-ن ج-ه-ات
ع-دي-دة ،وخ-اصس-ة م-ن ج-ب-ال إŸي-ل-ي-ة،
بغية حفظ إلقرآإن .وÃيلة أإكمل حفظ
إلقرآإن ‘ سسنوإت قليلة .ثم إŒه إإ¤
’سستاذ إلنفاع إلشسيخ إبن
درإسسة إلعلم إ أ
م- -ع- -نصس -ر إŸع -روف ب -الشس -ي -خ إŸي -ل -ي،
ب-ال-ت-ق-ي وإل-ورع.ث-م ت-وّج-ه إإ ¤قسس-نطينة
’مـام إب -ن
’سس- -ت -اذ إ إ
ل- -ل- -درإسس- -ة ع- -ل- -ى إ أ
باديسس .حيت قضسى مّدة يأاخذ عنه إلعلم
إلصس -ح -ي -ح ،ف -ك -ان إل -ت -ل -م-ي-ذ إÈŸز بÚ
’مام يهتم
’سستاذ إ إ
إلتÓميذ‡ ،ا جعل إ أ
بشسـأانه ،ويعده للعمل إلذي كان يسسعى
ل -ل -ق -يـام ب -ه ‘ ،ج -م-ل-ة م-ن ب-ع-ده-م م-ن
تÓمذته إلنجباء ‘ إŸسستقبل ،فأاشسـار
عليه أإن يلتحق بتونسس للدرإسسة بجامع
إلزيتونة ،وإنخرط ‘ صسفوف تÓمذة
ج -ام -ع إل -زي -ت -ون -ة ،أإخ -ذ ع -ن مشس -اه-ر
ع-ل-م-ائ-ه م-ث-ل :إلشس-ي-خ إل-نخلي ،وإلشسيخ
إلطاهر بن عاشسور ،وغÒهما....وكان

ﬁل ت -ق -دي -ر وإإع -ج -اب م -ن شس -ي -وخ -ه وزم Ó-ئ -ه،
وإسس -ت -م -ر ي -ل -م-ع ‚م-ه ‘ أإوسس-اط إل-ط-ل-ب-ة إإ ¤أإن
شسارك ‘ إمتحان شسهادة إلتطويع ،فحصسل عليها
سسنة  1925م بتفوق ،وتقدير من ÷نة إ’متحان،
حتى أإنه Ÿا إنتهى من إإلقاء إلدرسس أإمامها .وŸا
رجع من تونسس ،قصسد ميلة ،فاسستقبله أإهلها بكل
تقدير ،وخاصسة إلطلبة إلذين كانوإ ‘ قلق وحÒة ،إإزإء
ما حدث من إÿصسومة ب Úإلعلماء وإلطرقي ،Úعندما
’صسÓح ،وبرزت أإول جريدة للمصسلحÚ
ظهرت فكرة إ إ
هي (إŸنتقد) فانقسسموإ إإ ¤قسسم :Úفمنهم إŸؤويد
وم- -ن- -ه- -م إŸع- -ارضس ،ف- -ال- -ت- -ف -وإ ح -ول إلشس -ي -خ م -ب -ارك
لÓسستفسسار عنها ،فتو ¤شسرحها وإلتعريف بها بأاسسلوبه
إŸنتقي ،وحججه إلوإضسحة ،فاقتنع بها أإغلب إلناسس،
وزإد إلفكرة إإيضساحا ـ على مسستوى إ÷مهور ـ عندما فتح
دروسسا ‘ شسهر رمضسان سسنة  1925م ‘ إلتوحيد من
Óمام إلشسيخ إلسسنوسسي ،و‘ إلسسÒة
كتاب أإم إلÈإه Úل إ
Óمام إلنووي.ثم
إلنبوية من كتاب إلشسمائل إÙمدية ل إ
’سستاذ إبن باديسس ،فتو¤
إنتقل إإ ¤قسسنطينة للعمل مع إ أ
إإدإرة مدرسسة سسيدي بو معزة بقسسنطينة مدة ،وŸا كان
إلعمل بها ﬁدودإ ’ ينسساب من أإعدته إأ’قدإر للعمل ‘
دإئرة أإوسسع ،إنتقل إإ ¤مدينة إأ’غوإط على مشسارف
إلصسحرإء بجنوب عمالة وهرإن .وهنا حط رحاله ،وفتح
مدرسسة للتعليم ،مع إلقيام بدروسس إلوعظ وإإ’رشساد ‘
إŸدينة و‘ إ÷هات إÛاورة لها ،وكان لها صسدى وإسسع
’ثر .و‘ هذه إŸدة ولد له أإول مولود هو إأ’سستاذ
إ أ
إلنابغة ﬁمد إŸيلي،

يتبع

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

٢٢

إŸوإفق لـ إŸوإفق لـ ﬁ ١٦رم  ١٤٤٠هـ ـ إلعدد ١٧٧5٤
mimigaga783@gmail.com

’ربعاء  ٢٦سسبتم ٢٠١٨ Èم
إ أ

عÌإت إ◊ياة ليسست
’ج- -لك
ضس- -دك ب- -ل ه- -ي أ
ل- -ت- -ع- -ي م- -ا ه- -ي إ◊ي -اة،
ل -ت-ف-ه-م م-وإق-ف  ⁄ت-ك-ن
تفهمها ،ولÎى أإشسياء ⁄
تكن ترإها.

ألثور

إل - -وِع - -ي ‘ إل- -ع- -ق- -ل
ول-يسص ‘ إلُ-ع-م-ر ،إلُ-عمر
’ي- -امك
ُم - -ج - -رد ع - -دد أ
وإل -ع-ق-ل حصس-اد ف-ه-مك
للحياة وقناعاتك.

ألبعوضض آأكل
ألبلسضتيك...هل
يضضر أإلنسضان ‘
نهاية أŸطاف؟

أ÷وزأء

كلما زإدت خÈتك
ب- - -ا◊ي - -اة ،ق ّ- -ل ع - -دد
أإصس- -دق- -ائك إŸق- -رب،Ú
قّ- -ل -ت نسس -ب -ة ت -أاُث -رك
ب - -ال - -ف - -رإق ،ونسس - -ب - -ة
’شس -ي -اء،
ت- -عُ- -ل- -قك ب- -ا أ
’شس- - - -ي- - - -اء
وقّ- - - -ل- - - -ت إ أ
إل- - - - -ق - - - -ادرة ع - - - -ل - - - -ى
هزÁتك.

ألسضرطان

م - - - -ا ُدمت ت - - - -ن - - - -ام
م - - - -رت - - - -اًح- - - -ا دون أإن
’،⁄
ي - - - - - -وق - - - - - -ظك إ أ
وت-ت-قّ-ل-ب كيفما شسئت،
و“ضس -ي أإي -ن -م-ا شس-ئت،
وت- -ن- -ط- -ق ك -م -ا شس -ئت،
وتسس -ت -ط -ع-م م-اشس-ئت ،
فقل ُمسستشسعًرإ
«إ◊م -د ل-ل-ه» ف-ا◊ي-اة
جميلة .

ذكرت درإسسة بريطانية
حديثة أإن يرقات
إلبعوضص إلتي تنمو ‘
مياه ملوثة بالبÓسستيك
Óرضص
^ أإنه يصسل ل أ
Œمع تلك إŸوإد ‘
^ ح-اجيتكم على
من إلفضساء ًنحو  ١٠٠طن يومياً
أإجسسامها ،وأإن بعضسها
ناقتنا إ÷عجاعة من بعد
يحتفظ بتلك إŸوإد حتى
سس -م-ع-ن-ا رغ-اه-ا م-ا وق-فت ‘
من إŸوإد وإلÎكيبات ،خاصسة من
.
بعد –ولها إ ¤حشسرإت
إلسس -وق م -ا سس-م-ع-ن-ا ح-د
إلشسمسص؟.
وأإشسارت إلدرإسسة إلتي
.
ا
ه
إ
ر
س
ش
أألسضد
^ ﬁيطات من ذهب! نعم
نشسرتها دورية «بيولوجي
يوجد –ت سسطح إÙيطات
إن إ◊ي - - - -اة ثÓ- - - -ث
ح - - - -ل أل- - - -ع- - - -دد
ليÎز» إلتابعة للجمعية
مرإحل :إعتقادك أإنك
ه -ن -اك أإشس -خ -اصص ن -ل -ت -ق -ي ب-ه-م
ما يقرب من  ٢٠مليون طن من إلذهب
إŸلكية إلÈيطانية إ¤
ق
ب
ا
ض
س
ل
أ
سس - -وف ت - -غ Òإل - -دن- -ي- -ا،
أإح -ي -ان ً-ا م -رة أإو بضس-ع م-رإت ،ث-م
إÿالصص ،وبالتا‹ يبلغ نصسيب كل فرد 9
إمكانية إنتقال إلبÓسستيك
إÁانك ب- -أانك ل- -ن ت -غÒ
Œرفهم أإموإج إ◊ياة بعيًدإ عنا
^ إل ّسسماء.
من إلبعوضص إ ¤كائنات
جنيهات ذهب
إلدنيا ،وتأاكدك من أإن
ف  Ó-ن -رإه-م ب-ع-د ذلك أإب-دًإ ،و’
تتغذى عليها ،ومنها
ً
تقريبا؟
إلدنيا قد غÒتك.
ي- -ب- -ق- -ى ل- -ن- -ا م- -ن- -ه- -م سس- -وى
.
إلطيور وإ◊يوإنات
إل- -ذك -ري -ات ت -ع -اودن -ا ‘
ألعذرأء
وقالت دورية «نيو
ب - - -عضص م- - -ن- - -اسس- - -ب- - -ات
سساينتسست» إن إ÷زيئات
إي - -اك أإن ت - -ه Úن - -فسسك
إ◊ياة ،فنسستعيد ما
إلصسغÒة من إلبÓسستيك
وت- -ب- -ق- -ى ›رد إح- -ت- -م -ال ‘
تعلمناه منهم بغÒ
ح -ي -اة أإح-ده-م ،إم-ا إن ت-ك-ون
أإن ي - -درك- -وإ ذلك،
إلتي يقل قطرها عن 5
وإقع مؤوكد أإو سسرإب ’ يطال.
ونسسÎج- - - -ع م- - - -ن
ميلليمÎإت تشسكل تهديًدإ
’نسس -ان وه -و ُم -خ Òب Úل -ون -ه
 ⁄ي -ول -د إ إ
ع- - - -ا ⁄إل- - - -غ - - -يب
لنظم إ◊ياة ‘ إŸياه إŸا◊ة
أŸيزأن
وصس -ح -ت -ه ونسس -ب-ه ،إذإ Î– ⁄م إÿل-ق،
وجوههم
ا
وإلعذبة ،خاصسة مع دخوله
فاحÎم إÿالق.
سسيموت نصسف إبدإعك
وأإصسوإتهم.
سسلسسلة إلغذإء .وينتشسر
إن ف- - - - - - - - -ك - - - - - - - -رت ‘ رأإي
‘
ك
إلتلوث إلنا œعن إلبÓسستي
’خرين ،تذكر أإن لك زإوية
إ آ
،
ه
ا
ي
Ÿ
أإنحاء إلعا ⁄وخاصسة ‘ إ
Óشسياء منها سسوإك.
’ ينظر ل أ
’سسماك
وÁكن للطيور وإ أ
ألعقرب
وحيوإنات أإخرى تعيشص حول
فر :إما أإن
تلك إلنظم إلبيئية أإن تلتهم قطًعا
ق -د ت-رسس-م و–ل-م وت-ت-م-ن-ى
ن للسس
صسغÒة من تلك إŸوإد.
إلشس - - -خصص إل- - -ذي ي- - -رسس- - -م- - -ه
^ هناك طريقتا أإو كتاب.
خ- -ي- -الك وت -ت -م -ن -اه -ا روحك و⁄
–صسل على تذكرة كان فيها
إذإ
–صسل على مبتغاك ،وقد يكون ما
ما أإجمل إ◊ياة ب ي -ت-أاّث-ر،
حصسلت عليه يوما أإجمل بكث‡ Òا
^
ّك -ر ،وق -ل
ي -ز ي -ت -ذ
رسسمت وحلمت ذإت يوم.
ز
ع-
’ يتغيّر.
وﬂلصص
ألقوسض
إخوإ ’ Êتنسساوإ إلشسهدإء
إ’–اد عنوإننا إلتضسحية شسعارنا
إذإ أإردت أإن تؤو ⁄أإحدهم فاترك
د
إلّلي ضسحاو على حياة إلبÓ
ن
ط
و
ل
إ
ا
ي
ح
ي
ا
ن
ت
ي
ا
غ
ة
ي
ر
ح
له ذكرى سسعيدة ،وثق “اما أإنه عندما
م
ك
بالدموع وإلدماء إحموإ ترإب
ا
ن
س
س
ف
ن
إ
ل
ك
إ
و
ع
ي
ب
ن
ن
ط
و
ل
ل
يتذكرك سستؤوŸه إلذكرى إلسسعيدة أإكÌ
د
’
و
خلو إ’هل وإلصسحبة مع إ’
ن
إ
و
ه
ل
إ
ص
ش
ي
ع
ن
ن
إ
ى
س
ض
ر
ن
’
من إلسسيئة بكث.Ò
م
ك
صسوتهم من إلقبور ينادي
ا
ن
ر
ا
ع
س
ش
ة
ي
ح
س
ض
ت
ل
إ
ا
ن
ن
إ
و
ن
ع
د
ا
–
’
إ
أ÷دي
إسسمعوإ لهذإ إلصسوت يا عباد
حرية غايتنا يحيا إلوطن

عندما
ّÁرون ‘
ألّذأكرة

شض
غ
ل
ع
قلـك

لل
ع
Èة

‘

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

حّبـ ــ
ـ
ك
ي
ـ
ـ
ا
بـ ـ لـ
ـ
دي

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

أبتسضم

ي
ف إŸسساجين كÈى
أ ة إل-
’
ن ‘ وآإ ن -ادي إ’مÓ-ييني
ي- - -
ت-
ق د سص
 Ó-ح إل - - - -دم- - -اق- - -ي وتهتف با Ÿإ ¤إل-م
ق أإع- - -
ه
ي
ل
صسع- - -م- - -ا
أار تقول قبلة إلدين إلظلم
أإ
ك
ي ل-ل-ث-
ق
يناديني -روب -ت-
إلي حرب تد هيوÊ
وك -ل ع تدعو Êت إ ¤ق روح صس إلكون
ي ط-وي
ر
ماء
تز ه
للتحري -ي إل-ت-
وترفع ‘ سسطيني
ي
ن
ورإي-ات
حط ي
م فلسس
’قصسى أإعÓ
على ربوإتذن إ أ
وصسوت مؤو يثوÊ
غ
’سس -رى
يهيب بنا أإ - -ن إ أ
’ف م
وإ آ

إذإ أإرد َ
ت أإن تسس - -رق ضس- -ح- -ك- -ات و◊ظ- -ات
سسعيدة من إلزمن ،فاجلسص مع طفل صسغ ،Òأإو
’ول ’ يعرف شسيئًا عن إلدنيا،
شسيخ كب..Òفا أ
وإلثا Êإكتفى منها.

’تصسال «شسوف»
^ ‘ إلرسسائل يكتبون لك «إسسمع» و‘ إ إ
وعندما تكون معهم يقولون لك «تخيل» من أإنتم!

^ قالت له زوجته :أإثق بذوقك فأانت
إخÎتني..قال لها ⁄ :تري
إلثانية بعد ،كان خفيف
دم رحمه إلله.

ألدلو

رÃا كانت خطوتك إ÷ديدة إŸقبلة صسعبة إ ¤حxد
ما ،لكنها ليسست أإك Ìصسعوبة من بقائك ‘ وضسعك إ◊ا‹
’سساسص.
إلذي َ ⁄يُعْد يصسلح لك ،أإو َ ⁄يُعْد موجوًدإ من إ أ

أ◊وت

ُتدرك مدى ضسعفك ح– Úاول أإن تسستعيد ما كان ملًكا لك و’
تسستطيع ،ح– Úاول إسستعادة أإغلى ما أإخذته منك إ◊ياة لكن يدك تعود
مبتورة كل مرة كقلبك.

áMGÎ°SGE

األربعاء  ٢٦سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٦محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

رئيسس سشابق
عاصشمة
للرأبطة أÎÙفة
أفريقية
موبيليسس

ششتم
خاصشية

ششهر قمري
«م»
يثني

لعبة «م»

سشفر
خطوأت

٥

للنفي

‡رن

اللغز:

فريق ‘ اÎÙف األول
أاطلق عليه إاسسم للطائر
يحمل أالوانه

الح ـ ـ ـ ــل
ن

ن

ر ك

أ

ر شس ل

أ

ل ق ي

ر

ج

ل

أ

ق

ل

أ

ل

م شس ل
أ ط م

أ

أ ضس ر ب

أ

ع

ع

ع

م

ل

أ

ل

ر

أ

ب ط ة

ك ف سس ل

أ

ل

ع ل

و

ي

ج

أ

ة

أ

ع ل

الكلمـــــــات:

أ’مÈأطورية ،ألقرن ،ألرششيد ،ألعولية ،ألعاج،
’صشÓح،
ألعبيد ،أ÷Ôأل ،ألرأبطة ،أŸنفضشة ،أ إ
ألنافذة ،ألرأبع ،أ’طماع ،أ◊رب ،ألضشعف ،ألقرم،
ألروسس ،ألثالث ،ألغزوأت ،ألششمال ،ألعا‹ ،أŸغول،
ألششرأك.

١

٣

٢

٤

٥

٦

٧

٩

٨

١١

١٠

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

ما هو ألنششيد ألوطني ألذي يؤوديه
’وŸبيون ألذين ’
أŸتسشابقون أ أ
’ي دولة ؟
يتبعون أ
أهو ؟
أ  ’ -يؤودون أي نششيد،
Óلعاب
ب  -ألنششيد ألوطني ل أ
’وŸبية
أ أ
ج  -ألنششيد ألوطني لبلدأن أ’·.

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 11

` 10

.

`

سس

ر

أ

ت

أ

و

ز

غ

ل

أ

ل

د

رن

` 4 `` 3 ` 2

د

أ

ب ي

ل

أ

ع

ل

أ

ل

أ

ب

٤

ألحل  /كلمات متقاطعة

أفقيا:

كو‘ عنان ،دسسﬁ ،مود درويشس،
أل ،أدرأر ،‹ ،ك - - - -م ،سش - - - -و ،دي - - - -ن،
مدرب ،مليانة ،أسشسس ،أة ،‹ ،حلم،
‹ ،لو ،وألد ،أم ،فوق ،دم ،رسشام،
’سشد،
يسش ،Òرمال ،حافظ أ أ

,

` 8

ي

ل

ع

أ

ل

م

غ

و

ل ث ل

ر

ألبارحة

مدرب
أوŸبي
أŸدية

9

شس

أ

ل ن

أ

ف ذ

ة

ل

أ

ر

ح

٧

منام

` 10

ل

و

ل

أحسشب

عموديا:

كمال مسشعودي ،وحل ،دسس ،أمسشح،
فم ،مرأحل ،يا ،يوأكب ،دل ،رف،
ع -دد ،أم ،ن -دروم -ة ،أسش -ي -ا ،أرأسش-ل،
أمل ،نور ،يلي ،أ ،⁄ناي ،أسس ،ل،Ú
لو ،مد ،سشعيدة ،وف،Ò
ألحل متاهة أ أ
’رقام

+ ٥١ + ٢٠ + ٥٣ + ١٦ + ٨٥ + ٣٧
٣٥٣ = ٢٢ + ٥٥ + ١٩
ألحل  /تسشل وتثقف

ج/

أكŒ Èمع يابا Êخارج أليابان
موجود ‘ «ألÈأزيل»

` 11

ل م ن ح ف ضس ة
أ ل صس إأ ل أ أ

وألدة

`` 6

ث سس أ

بحر

` 5

ب

ر

أ

ط

و

ر

ي

ة

١١

`7

ر

ح

Áدح «م»

٦

مدينة
أيطالية

وألدتي
مÒة
ثلثا طوأل
متفرقة
قبيح

1

بادو الزاكي
المعرية
قلبية
أاحمد وهبي

ششطب ألكلمات أŸدونة دأخل أŸربعات ‘ جميع أ’Œاهات
مع أسشتعمال أول وآأخر حرف للكلمة

ل

٨

للمسشاحة
’عب ‘
ودأد تلمسشان

الكلمــات السسريــة

أ

أعتاد

جدأل

نصشف لو

ألششام
متفرقة

قيامة
متفرقة
متششابهة

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

أ

منع

١٠

سش -ر ب -اŒاه أ أ
’سش -ه-م
م-ب-ت-دئ-ا ب-ح-رف ألف (أ)
حتى تصشل إأ ¤أ◊رف
ح-اء (ح) ل-ت-ج-د أل-ك-لمة
أŸفقودة.

٣
للنصشب «م»
أÛر
متفرقة

حيوية
مبعÌة
أ‚ز

دردشسة
لسسهم
اأ

ل

للنصشب

ثلثا بديل

١٠٢٨

رئيسس
ششبيبة
ألسشاورة

للنهي

٩

23

١٧٧٥٤

رقــــــــــم

من أخطاء
كرة ألقدم

٢

’شش-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه أ إ
دوأئ-ر م-رق-م-ة من  ١إأ،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس أل - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أن
’شش- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز أ إ
›موعة أرقام ترجمها إأ¤
ح - -روف ث - -م أج - -م - -ع ه - -ذه
أ◊روف فتحصشل على أسشم
ل-ف-ن-ان ج-زأئ-ري ت-رب-ع ع-لى
’م - -ازي - -غ- -ي- -ة
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 ) ١فنانة عاصشمية تهتم بالÎأث،
 ) ١مسشرحية من أنتاج
 ) ٢نزل متفرقة ،سشاند ،أجل
 ) ٢لدولة ألسشودأن ،نقاشس
 ) ٣نظ« Òم» ،منزل ،ثلثا أحمر ) ٣ ،ضش -م Òم -ن-فصش-ل ،سش-ائ-ل ح-ي-وي،
مادة قاتلة،
 ) ٤مبيت «م» ،رمز جÈي،
 ) ٥فÎة «م» ،م -دي -ن -ة أي -رأن -ي -ة  ) ٤فعدة متفرقة ،ثلثا منه ،جسشم،
 ) ٥هروب ،سشوأعد مبعÌة،
مقدسشة ،متششابهان،
 ) ٦بوأسشطتي ،مسشرحية منتجة  ) ٦يتوج ،ثلثا وزة ،عطف،
 ) ٧ثلثا Ÿة ،غلق ،عشس،
Ÿسشرح باتنة «م»،
 ) ٧مسشرحية منتجة Ãسشرح قسشنطنية «م» ) ٨ ،ألÓعب «م» ،أ‚ز،
 ) ٩عز «م» ،رمز جÈي،
’ ) ٨يدأع
 ) ٩ثلثا لون ،مسشرح Ÿسشرح سشوق أهرأسس «م» ) ١٠ ،عاصشمة لهقار ،بعث،
‡ ) ١٠ثلة وﬂرجة عاصشمية ) ١١ ،ل- -ل- -نصشب «م» ،ج- -م- -ع ،وج- -ه -ة
نظري،
 ) ١١فاه ،أجزة ألرقابة،
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مواقيت
الصسÓة

^ 2٦سس-ب-ت-م :195٨ ÈاعÎفت ال-ف-ي-ت-ن-ام رسس-ميا
با◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية.
 2٦سس-ب-تم :19٦0 Èأاد ¤ن -ائب رئ -يسس ا◊ك -وم -ة
اŸؤوق -ت -ة ل -ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ك-ر Ëب-ل-ق-اسس-م
بتصسريح للصسحافة ‘ نيويورك جاء فيهÁ« :ثل
النداء الذي وجهته ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
’خÒة
ا÷زائرية الوسسيلة السسلمية الوحيدة وا أ
لتسسوية النزاع ا÷زائري».
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 2٤°ا÷زائر
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بعد إاسستغÓل معلومات و التنقل ا ¤ع ÚاŸكان

حجز أإزيد من  700كلغ فوإكه إسستوإئية وقطع غيار Ãيناء سسكيكدة

تفكيك ورشسة سسرية ﬂتصسة ‘ صسناعة أإسسلحة إلصسيد بع Úمعبد با÷لفة

غ Òأن ع- -ن -اصض -ر ألشض -رط -ة “ك -نت م -ن ت -وق -ي -ف -ة
وب-ح-وزت-ه أل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال أÿاصش ب-الضض-ح-ي-ة ليتم
–ويله للمصضلحة لسضتكمال ألتحقيق  ،ألتحقيقات
بينت أأن أŸشضتبه فيه يقوم بالÎصضد لضضحاياه ‘
ذأت ألشضارع وألذي يعرف حركية كبÒة للموأطنÚ
ح -يث أن أأغ -ل -ب -ي-ة ضض-ح-اي-اه م-ن أل-نسض-اء وأل-ف-ت-ي-ات
أŸتمدرسضات ،حيث بعد إأ“ام ملف أإلجرأءأت
أ÷زأئية ” تقد ËأŸشضتبه أمام ألنيابة أأين ”
إأيدأعه أ◊بسش  ،أما ألقضضية ألثانية تعود إأ ¤عملية
ألبحث وألتحري أŸيدأ Êبعد أن تلقت أŸصضلحة
شضكاوى من طرف شضخصض Úتتعلق بتحطيم زجاج
م-رك-ب-ت-ي-ه-م-ا بشض-ارع ع-ل-ي ع-ب-د أل-ن-ور ،ح-يث “كن
عناصضر ألشضرطة من تشضخيصش ألفاعل وتوقيفه ‘
ذأت أليوم ،وبعد إأ“ام ملف أإلجرأءأت أ÷زأئية
” تقد ËأŸشضتبه فيه ” إأ‚از ملف Úقضضائي‘ Ú
حقه أأمام ألسضيد وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة
سضكيكدة و‘ طار أŸثول ألفوري ،أأحيل أŸلف على
ألسضيد قاضضي أ÷نح ،أأين أأصضدر ‘ حقه سضنة حبسش
نافذ ‘ ألقضضية ألو ¤ونفسش أ◊كم ‘ ألقضضية
ألثانية ““سضنة حبسش نافد ““.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

سسكيكدة  /جيجل  :العيفة خالد

حسضب تصض -ري -ح م -روأن ب -وألسض -ع -ي -د أŸك-ل-ف
باإلعÓم وألتصضال على مسضتوى قطاع أ÷مارك
بسضكيكدة ،أأسضفرت ألعملية على حجز حصضة مهمة
من أأجهزة ألكÎونية من حوأسضيب لوحات رقمية،
وهوأتف ﬁمولة  ،أما خÓل رحلة ألعودة لنفسش
ألباخرة ،وألتي كان على متنها  530مسضافر و289
سضيارة ” ،حجز  60خرطوشضة سضجائر من مالبورو
كانت ﬂبأاة بإاحكام دأخل سضيارة سضياحية و110
خ -رط -وشض -ة ““شض-م-ة““ ،إأضض-اف-ة إأ ¤درأج-ة ن-اري-ة م-ن
أ◊جم ألكب– Òمل ترقيما أأجنبيا قام صضاحبها
بتزوير هيكلها بعد بيع كل أأجزأئها أ÷ديدة ،ليتم
ع- -ل- -ى ،إأث- -ره- -ا –ري- -ر ﬁاضض- -ر ألصض- -ح -اب ه -ذه
أÙج-وزأت وتسض-ل-ي-م-ه-ا ل-ل-ج-هات ألقضضائية للنظر
فيها.

...توقيف شسخصس Úبتهمة إلسسرقة بسسكيكدة

“كنت مصضالح أأمن ولية سضكيكدة ‘ ،عمليتÚ
م- -ن -فصض -ل -ت Úم -ن ت -وق -ي -ف شض -خصض ‘ Úقضض -ي -تÚ
منفصضلت Úيبلغان من ألعمر  23و 29سضنة بخصضوصش
““ألسضرقة بالنشضل ‘ حالة تلبسش““ و ““أأخرى تتعلق
بالتحطيم ألعمدي Ÿلك ألغ.““ Ò
تعود حيثيات ألقضضية أألو ¤أ ¤دوريات رأجلة
ل -ع -ن -اصض -ر ألشض-رط-ة ب-ال-زي أŸد Êبشض-ارع دي-دوشش
مرأد وسضط مدينة سضكيكدة ،حيث لفت أنتباههم
أأحد أألشضخاصش ﬁل شضبهة يقوم بالتقرب من فتاة
لسض -رق -ة ه -ات -ف -ه -ا أل-ن-ق-ال ،ل-ي-ت-م أل-ت-دخ-ل أل-ف-وري
وتوقيفه حيث حاول ألفرأر Ãجرد رؤويته لعناصضرنا

...وإلقبضس على  03أإشسخاصس تورطوإ
‘ قضسايا ﬂتلفة باŸيلية

أأوقفت مصضالح أأمن دأئرة أŸيلية إأ ¤جانب
أألمن أ◊ضضري أألول بذأت ألدأئرة خÓل ألنصضف
أألول من شضهر سضبتم Èأ÷اري  03أأشضخاصش يÎأوح
سضنهم ب 26 Úو  35سضنة لرتكابهم جرأئم ﬂتلفة،
حيث كان تورط ألشضخصش أألول ‘ قضضية حيازة و
تعاطي أıدرأت و حمل سضÓح أأبيضش ﬁظور
ب -دون مÈر شض -رع -ي ،قضض -ي -ة أل -ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ج-رÁة
وهمية و ألتصضريح ألكاذب بالنسضبة للشضخصش ألثاÊ
و ألسض -رق -ة ب -ال -تسض -ل -ق ب -ال-نسض-ب-ة ل-لشض-خصش أل-ث-الث،
أŸت -ه -م Úأل -ث Ó-ث و ب -ع -د أل -ق -ي -ام ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات
أل-قضض-ائ-ي-ة ألÓ-زم-ة و أت-خ-اذ أإلج-رأءأت أل-ق-انونية
بشض -أان -ه -م ” ،ت -ق -دÁه -م أأم-ام أ÷ه-ات أل-قضض-ائ-ي-ة
أıتصضة أأين صضدر ‘ حق أŸتهم أألول حكم بـ 06
أأشضهر سضجن نافذ و غرأمة مالية قدرها 20000دج،
‘ ح Úصضدر ‘ حق أŸتهم Úألباقي Úأأمر إأيدأع
Ãؤوسضسضة ألوقاية باŸيلية.

الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة:

 530إخطارإ عن حا’ت إŸسساسس بحقوق إلطفل منذ أإفريل إلفارط

ت -ل -قت ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة
الطفولة أازيد من  530اخطارا حول حا’ت
اŸسساسس بحقوق الطفل منذ شسهر أافريل الفارط
’خضس - - - - - -ر ( )11/11ال -ت -اب-ع ل-ذات
ع Èاÿط ا أ
ال -ه -ي-ئ-ة ,حسسب م-ا أاك-دت-ه اŸف-وضس-ة ال-وط-ن-ي-ة
◊ماية وترقية الطفولة ,مر Ëشسر‘.
وأأوضض -حت شض -ر‘ ‘ تصض -ري -ح ل-لصض-ح-اف-ة ع-ل-ى
ه -امشش أف -ت -ت -اح أل -دروة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول ح-م-اي-ة
ألطفولة لفائدة قضضاة أألحدأث ,أأن ألهيئة تلقت
 530أخ- -ط- -ارأ ح -ول ح -الت أŸسض -اسش ب -ح -ق -وق
أل -ط -ف -ل ,ق-ام ب-ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن-ه-ا م-وأط-ن-ون أأو ح-ت-ى
ألط- -ف -ال ن -فسض -ه -م  ,وذلك ع Èأل -رق -م ألخضض -ر
( 11/11ألذي أطلق ‘ أبريل ألفارط)  ,وكذأ ما
يقارب  2.000أ 5.000 ¤مكاŸات هاتفية يوميا
تتمحور معظمها حول طلب توجيهات أأو أنشضغالت
ترتبط Ãسضأالة ألطفولة أأو مهام ألهيئة.
وأأب -رزت شض -ر‘ أأن ألخ-ط-ارأت أل-ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا
ألهيئة عن ““حالت أŸسضاسش بحقوق ألطفل تتعلق
ب -عضض -ه -ا بسض -وء أŸع -ام-ل-ة أأو ب-عضش ألع-ت-دأءأت أأو

ألتسضول بالطفال ,أ ¤جانب أخطارأت أأخرى من
قبل أأولياء بحاجة أ ¤مرأفقة ‘ ›ال ألتكفل
بأابنائهم““ مÈزة أأنه يتم مباشضرة ألتدخل من أجل
أŸعا÷ة أŸيدأنية لهذه أ◊الت.
وأأكدت نفسش أŸسضؤوولة أأنه بعد تلقي ألهيئة
لÓخطار يتم ألتوجه أ ¤أŸيدأن للقيام ببحث
أجتماعي بغية ألتحقق من صضحة أŸعلومة أŸبلغ
عنها حيث ” –ويل معظمها أ ¤مصضالح ألوسضط
أŸفتوح ألتابعة لوزأرة ألتضضامن ألوطني ,للتكفل
ب -ه-ا وم-ع-ا÷ت-ه-ا ,مÈزة أأن أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ط-ف-ول-ة و
حمايتها مهمة ﬂتلف ألطرأف وأÛتمع ككل.
ول -دى ت -ط -رق -ه -ا أ ¤م-ه-ام أل-ه-ي-ئ-ة ذك-رت ذأت
أŸسضؤوولية باآلليات ألتي ” وضضعها لÓخطار عن
حالت أŸسضاسش بحقوق ألطفل سضيما عن طريق
أل- -رق- -م أألخضض -ر ( )11/11وألÈي - - -د ألل - - -كÎوÊ
كأاجهزة للتبليغ و ذلك طبقا للقانون رقم 15-12
أŸؤورخ ‘  15يوليو  2015أŸتعلق بحماية ألطفل,
سضيما ألحكام أŸتعلقة با◊ماية ألجتماعية لهذه
ألشضريحة.

67خرطوشضة من عيار ملم ‡ 16لوءة
وع-ي-ار  31ع-ي-ار ‡ 12ل-وءة و ح-ب-ي-بات
ألصضاشضم من ﬂتلف ألحجام وأدوأت
تعم Òأÿرطيشش ،ألصضنع وبعضش ألجزأء
أŸتعلقة بصضناعة ألسضلحة وأخرى مهيأاة
ل‚ازها كبناق صضيد ومعدأت وأدوأت
أأخرى تسضتعمل ‘ صضناعة ألسضلحة مع
توقيف مشضتبه فيه سضيتم تقدÁه أأمام
أ÷هات ألقضضائية أıتصضة

حبسس  5متورط ‘ Úجرإئم إıدرإت بسسطيف

أاط - - -رت مصس - - -ال- - -ح ام- - -ن و’ي- - -ة
’سس-بوع اŸنصسرم،
سس-ط-ي-ف ،خÓ-ل ا أ
‘ إاط- -ار أانشس- -ط- -ت- -ه- -ا ال- -رام- -ي- -ة إا¤
تضس- -ي- -ي- -ق اÿن- -اق ع- -ل- -ى م- -دم -ن -ي
اıدرات واŸؤوث - -رات ال - -ع - -ق - -ل - -ي - -ة
باعتبارهما آافت Úتسساهمان دوما ‘
ت- - - - - -فشس- - - - - -ي ا÷رÁة ،دوري- - - - - -ات
وم -داه -م -ات ع-دي-دة ،أاسس-ف-رت ع-ن
’شسخاصس،و
تعريف عدد هام من ا أ
” ضسبط  11منهم ‘ حا’ت تلبسس،
سس - -واء بصس- -دد ت- -ع- -اط- -ي اıدرات،
اŸؤوثرات العقلية أاو شسرب اÿمور
‘ فضساءات عمومية.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

مصضالح ألشضرطة حجزت ،إأثـ ـر تلك

france prix 1

سسعيد بن عياد

‘ إأطار مكافحة أإلرهاب وإأثر عمليات بحث و“شضيط
ب-ك-ل م-ن ب-ج-اي-ة وسض-ك-يكدة/ن.ع ،5.كشض -فت ودم -رت م -ف -ارز
للجيشش ألوطني ألشضعبي ،يوم  24سضبتمﬂ ،2018 Èبأاين ()02
Óرهابي Úيحويان أألبسضة وأأغرأضضا ﬂتلفة.
ل إ
‘ إأط- -ار ﬁارب- -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ،ضض -ب -طت م -ف -رزة
مشضÎك -ة ل -ل -ج-يشش أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ب-ورق-ل-ة/ن.ع ،4.ك -م-ي-ة
معتÈة من ألكيف أŸعالج تقدر بـ ( )150كيلوغرأم ،فيما
أأوقفت مفارز أأخرى وعناصضر ألدرك ألوطني ،خÓل عمليات
م-ن-فصضلة بتمÔأسضت/ن.ع ،6.سض- -ت -ة ( )06م-ه-رب Úب-ح-وزت-هم
( )1980قرصش مهلوسش ومعدأت تنقيب عن ألذهب.
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ح -ج -ز ح-رأسش ألسض-وأح-ل ( )04أأج-ه-زة
للصضيد أÙظور للمرجان بالقالة/ن.ع ‘ ،5.ح ” Úتوقيف
( )13مهاجرأ غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من
ورقلة وأألغوأط/ن.ع.4.

ح -ج -زت م -ف-تشس-ي-ة ا÷م-ارك Ãي-ن-اء
سس -ك -ي -ك -دة ،خÓ-ل م-ع-ا÷ت-ه-ا ل-ل-ب-اخ-رة
ا÷زائ - -ر  2ال -ت -ي ق -دمت م -ن م -دي -ن -ة
م-رسس-ي-ل-ي-ا ال-ف-رنسس-ي-ة ،وال-ت-ي ك-ان ع-ل-ى
متنها 132سسيارة و 235مسسافر 700،كلغ
ف -واك-ه اسس-ت-وائ-ي-ة وب-رت-ق-ال ،وازي-د م-ن
 2300علبة حلويات من ماركات عاŸية،
إاضسافة ا ¤قطع غيار سسيارات وشساحنات
مسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ة وك- -ذا دراج- -ات ه -وائ -ي -ة
مسستعملة.

29°

باجو‹ وإلبهتان

تدمﬂ Òبأاين لإلرهابي Úوحجز  150كلغ من إıدرإت

فككت فرقة ألبحاث للدرك ألوطني
ب- -ا÷ل- -ف- -ة ،ورشض -ة لصض -ن -اع -ة أألسض -ل -ح -ة
ألتقليدية بإاقليم بلدية ع Úمعبد ولية
أ÷ل- -ف- -ة  ” ،إأسض -ت -غ Ó-ل أŸع -ل -وم -ات و
أل -ت -ن -ق -ل أ ¤ع ÚأŸك-ان ب-ع-د أسض-ت-ي-ف-اء
جميع ألجرأءأت ألقانونية أين ” ألعثور
على ورشضة ﬂصضصضة لصضناعة وتصضليح
ألسضلحة وألذخÒة دون رخصضة ألعملية
مكنت من حجز سضÓح Úتقليدي ÚوأكÌ
من  70خرطوشضة عيار  16ملم فارغة ،
وأأك Ìمن 70خرطوشضة عيار  12فارغة و

 2٦°وهران

الثمن  10دج

إاثر عمليات بحث و“شسيط بكل من بجاية وسسكيكدة

كانت على م Ïباخرة ““ا÷زائر““ القادمة من مارسسيليا

 27°وهران

2٨°

أل -ع -م -ل-ي-ات ،ك-م-ي-ة م-ن أıدرأت ع-ل-ى
شض -ك -ل ق -ط -ع م -ت -ف-اوت-ة أألح-ج-ام وزن-ه-ا
أإلجما‹  10غرأمات (كيف معالج) ،كما
حجزت  24قرصضا من أŸؤوثرأت ألعقلية
وك- - - -ذأ  64وح - -دة م - -ن أŸشض- -روب- -ات
ألكحولية ،أ ¤جانب مصضادرة  03أأسضلحة
ب -يضض -اء ﬁظ -ورة (خ -ن -اج -ر).أŸصض -ال -ح
أŸع- -ن- -ي- -ة أل -ت -ي ع -ا÷ت ﬂت -ل -ف ت -لك
ألقضضايا ،وأأ‚زت ملفات جزأئية ضضد
أŸتورط Úألـ ، 11بتهم حيازة وتعاطي
أıدرأت ،حيازة أأقرأصش من أŸؤوثرأت
أل -ع -ق -ل -ي -ة وك -ذأ ح -ي-ازة أأسض-ل-ح-ة ب-يضض-اء
ﬁظ -ورة ،ل-ي-ت-م إأح-ال-ت-ه-م أأم-ام أ÷ه-ات
أل -قضض -ائ -ي -ة أıتصض -ة ،ح -يث وضض-ع 05
م- -ن- -ه- -م ره- -ن أ◊بسش أŸؤوقت  ،ف- -ي- -م -ا
أسضتفاد  06من أسضتدعاءأت مباشضرة.

كاريكات /ÒعنÎ

هل يبحث بÒنار باجو‹ عن موقع قدم ‘
أŸشض -ه-د أإلعÓ-م-ي وأل-دب-ل-وم-اسض-ي ع-ل-ى حسض-اب
أ÷زأئر بعد أأن أنطلق ‘ حملة مسضعورة ضضد بلد
ي-وف-ر ل-ف-رنسض-ا فضض-اء أق-تصض-ادي-ا وث-ق-اف-ي-ا  ⁄ت-كن
–ل -م ب -ه .أل -رج -ل أل -ذي ق -اد ج -ه -از أıاب-رأت
ألفرنسضية وتو ¤منصضب سضف Òبلده ‘ أ÷زأئر،
تنصضل على ما يبدو من كل ألقيم ألتي ترسّضخت ‘
›تمعه و“يز بها ““ألفرنسضي أألصضيل““ ،ظهر أنه
يحمل حقدأ دفينا وكأان حياته –ولت إأ ¤جحيم
وه يتأاكد أأن ألبلد ألذي تهجم على شضعبه يوأصضل
مسضار ألبناء وألتطور رغم ألظروف ألصضعبة .طبعا
كيف وهو يتابع ‘ كل يوم أأن أ÷زأئر بقدر ما
“د يدها للشضرأكة وألتعاون بقدر ما تأابى بأاي
شضكل من أألشضكال أأن تهتز أأمام أأي أمتحان أأو
ظرف مهما كان عصضيبا وشضديدأ .شضخصش كهذأ
يحاول تسضويق صضورة فيها مغالطات وأسضتنتاجات
يعرف أإ ¤أأين ترمي فقد أأدنى مصضدأقية لرجل
دبلوماسضي وأمني Ãسضتوى أŸهام ألتي توّلها،
كونه مارسش لعبة دنيئة ،وبالتا‹ ل Áكن وضضع
تصضريحاته سضوى ‘ خانة ألقيام Ãهمة قذرة ضضد
بلد يشضهد له ألعا ⁄أنه ألرقم ألثابت وأ◊اسضم ‘
بناء نظام عÓقات دولية أإقليمية ودولية –مل
أألم -ل ل -لشض -ع -وب .ك -ل م -ا أأث -اره سض -رد Ÿع-ل-وم-ات
م -فÈك -ة ب -نÈة م -غ -رضض -ة وأأح-ي-ان-ا غ-ل-ف ب-عضض-ه-ا
ب -ان -ط -ب -اع -ات م -فضض-وح-ة ت-خ-ف-ي ن-وأي-ا غ-ادرة ل
يعÒها ألرأأي ألعام أ÷زأئري أهتماما ول حتى
أ÷انب ألفرنسضي أŸسضؤوول ألذي يوأجه أألزمة
ألقتصضادية ألتي –وم بفرنسضا ويبحث عن منفذ
لÓسضتثمار أŸنتج للÌوة .وÁكن توجيه سضؤوأل ‘
ضضوء كتابه أŸليء بالبهتان وأألرأجيفŸ ،اذأ ل
تريد ألنظر للتحولت ألتي أأ‚زتها أ÷زأئر منذ
أأن أسضÎج-عت ألسض-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة وŸاذأ ت-ت-ج-اه-ل
مسض -اه -م -ة أ÷زأئ-ري ‘ Úتضض-ح-ي-ات و›ه-ودأت
أ◊لفاء خÓل –رير فرنسضا من ألحتÓل ألنازي،
وحضضور أإلنسضان أ÷زأئري أŸلموسش وألريادي
أأث -ن -اء أ◊رب Úأل-ع-اŸي-ت Úأألو ¤وأل-ث-ان-ي-ة ،ح-يث
أظهر أنه مقدأم وشضجاع ول أثر للكسضل ‘ حياته.
ويكفي أأن يعيد قرأءة تاريخ فرنسضا ،وهو يعلم ذلك
بالتأاكيد ،ليجد أثر أ÷زأئري ‘ Úكل ما بني من
عمرأن ومنشضآات وبنية –تية تقوم عليها فرنسضا
أليوم ،بل أأن عديد أ÷زأئري Úمن رفعوأ بلده أ¤
مرأتب عليا ‘ ﬁافل دولية رياضضية وثقافية
وإأنسضانية.

