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أاسصئلة شصفوية Ãجلسس األمة
يÎأاسس وزير اŸوارد اŸائية حسصÚ
نسص -يب ،ي-وم-ا دراسص-ي-ا ح-ول ال-رق-اب-ة
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة Ÿنشص- -آات ال- -ري وع- -رضس
ب -رن -ام -ج ع -م -ل ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
للرقابة التقنية Ÿنشصأاة الري ،وذلك
ي -وم السص-بت  6أاك-توبر  2018ابتداء
من السصاعة  10.00صصباحا.

 ....و يقوم بزيارة
إا ¤بومرداسس

لم -ة ،ال-ي-وم ،ج-لسص-ة
ي -ع -ق -د ›لسس ا أ
ع -ام -ة ت -خصصصس ل-ط-رح أاسص-ئ-ل-ة شص-ف-وي-ة
سص -ت-خصصصس ل-ل-ق-ط-اع-ات ال-ت-ال-ي-ة :وزي-ر
ال- -ت- -ع- -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي،
التصصال ،العمل و التشصغيل و الضصمان
الج- -ت- -م- -اع- -ي  ،ال- -ب- -ي- -ئ- -ة و ال -ط -اق -ات
اŸتجددة وذلك على السصاعة .10:00

طمار يعاين مقر وكالة عدل

ي -ق -وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسصÚ
نسص - -يب ،ي - -وم  07أاك-ت-وب-ر  ،ب-زي-ارة
عمل و تفقد إا ¤ولية بومرداسس .

ي -ق-وم وزي-ر السص-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدي -ن -ة ع -ب -د ال -وح -ي-د ط-م-ار،
ال- -ي- -وم ،ب -زي -ارة م -ي -دان -ي -ة Ÿق -ر
وك -ال -ة ع -دل ،وذلك اب -ت-داء م-ن
السصاعة  09:00صصباحا.

زرواطي ‘ زيارة
عمل إا ¤بسصكرة

Ÿناطق البحرية اÙمية و التلوث البÓسصتيكي
لقاء حول ا

تربية اŸائيات بالتنسصيق
العامة للصصيد البحري و
تنظم اŸديرية
ا ح-ول «اŸن-اط-ق البحرية
وم»  ،ال-ي-وم ،ل-ق-اء وط-ن-ي-
ي
م-ع شص-ب-ك-ة «ب-روب-
Ãقر اŸديرية بع Úبنيان
ث البلسصتيكي «،و ذلك
ة و التلو
اÙمي ن السصاعة 08:30صصباحا.
ابتداء م

«األمل» ‘ حملة Ÿكافحة سصرطان الثدي
ت -ق -وم وزي -رة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،
يوم  07أاكتوبر ا÷اري بزيارة عمل
و تفقد إا ¤ولية بسصكرة .

حصصة «ألمنكم» تتناول
ﬂاطر السصتعمال اŸفرط
للتكنولوجيات أاثناء السصياقة
ت- -ت- -ن- -اول حصص- -ة « أ
لم- -ن- -ك -م»
ضص -م -ن ال -فضص-اء الإذاع-ي ل -أ
لم-ن
الوطني  ،اليوم ،التحسصيسس من
ﬂاط - -ر السص- -ت- -ع- -م- -ال اŸف- -رط
ل-ل-ت-ك-ن-ولوجيات ا◊ديثة اأثناء
السص- -ي- -اق- -ة ،و ذلك اب- -ت- -داء م- -ن
السصاعة  16:00سصا.

تطلق جمعية «ا أ
لمل» Ÿسصاعدة مرضصى السصرطان بالتنسصيق مع
مركز مكافحة السصرطان ا◊ملة التحسصيسصية وا إ
لعلمية  9ضصد
سص - -رط- -ان ال- -ث- -دي ب- -رع- -اي- -ة وزارة الصص- -ح- -ة والسص- -ك- -ان وإاصص- -لح
اŸسصتشصفيات  ،حيث تنظم ا÷معية عديد النشصاطات لتحسصيسس
اŸرأاة ا÷زائرية وتوجيهها أاك Èقدر حيث سصيفتتح الصصالون حول
السصرطان أايام  6- 5- 4أاكتوبر بقصصر اŸعارضس الصصنوبر البحري
جناح « ب» .

لدارة والمالية
ا إ

ي - -ن- -ظ- -م ح- -زب
ت - - - - - - - - - -اج –ضصÒا
ل-ل-م-وؤ“ر ال-وط-ن-ي
لول ي - - - - - - - -وم 06
ا أ
أاك - -ت - -وب- -ر ا÷اري
ن- -دوة سص- -ي- -اسص- -ي -ة
يشصرف عليها عمر
غ - -ول م- -ن ت- -أاطÒ
أاسص- -ات -ذة وخÈاء،
وذلك ب- - - - - -اŸق- - - - - -ر
 Úال-ل-ه دا‹ إاب-راه-ي-م
ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -زب ب -ع
سصاعة  10.00صصباحا.
ابتداء من ال

السصنة التكوينية
÷بهة العدالة
والتنمية
ت -ن-ظ-م ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة
وال -ت -ن-م-ي-ة  ،ي-وم ا÷م-ع-ة
أاك-ت-وب-ر ا÷اري السص-ن-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة  ،ي-ف-ت-ت-ح-ها
05
ص -ي -خ ع -ب-د ال-ل-ه ج-اب ال-ل-ه  ،وذلك ع-ل-ى السص-اع-ة
ال ش
 10:00صصباحا باŸقر الوطني للحزب بباب حسصن.

...وينظم اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم 300
و‘ إاط -ار ع-م-ل-ي-ة تسص-ج-ي-ل الشص-ه-ادات ا◊ي-ة م-ن أاف-واه اÛاه-دي-ن واÛاه-دات ،ي-ن-ظ-م
اŸتحف ،بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع
رق -م  300ح -ول م -وضص -وع «نضص -ال اŸرأاة ال -ري-ف-ي-ة أاث-ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وذلك ي-وم
اÿميسس  4أاكتوبر  2018على السصاعة العاشصرة صصباحا بقسصمة اÛاهدين بزرالدة.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

حنون تعرضس التقرير
الفتتاحي للحزب

Œت -م -ع ال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة
◊زب ال -ع -م -ال غ -دا ،ل -ع-رضس
ال -ت -ق -ري -ر الف -ت -ت -اح -ي ال-ذي
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة
سص- -ت -ق -دم -ه ا أ
لويزة حنون ،و ذلك بديوان
ق - -ري - -ة ال - -ف - -ن- -ان Úب- -زرال- -دة
اب - -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 10:00
صصباحا.

ندوة تضصامنية للتحالف
ا÷مهوري مع فلسصطÚ

لقاء رؤوسصاء خÓيا
التصصال للشصرطة

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،غدا ،العدد ◊ 182صصة موعد مع التاريخ بعنوان
«اÙط-ات ال-كÈى ل-ل-ث-ورة ال-ت-حريرية  ،1962/1954وذلك ع -ل -ى السص -اع-ة  10:00صصباحا
Ãقر ثانوية الشصهيد عمر كللسصة بخميسس اÿشصنة .

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

ندوة سصياسصية ◊زب «تاج»

العدد  182من حصصة موعد مع التاريخ

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

لم Úالعام للتجمع
يشصرف ا أ
ال -وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي أاح-م-د
أاوي - -ح - -ي - -ى ،ي- -وم  06أاكتوبر
ا÷اري  ،ع -ل-ى أاشص-غ-ال ال-ن-دوة
لرن-دي
ال -وط-ن-ي-ة Ÿن-اضص-لت ا أ
،و ذلك ب-ال-ت-ع-اضص-دي-ة ال-ع-ام-ة
Ÿواد البناء بزرالدة ابتداء من
السصاعة الـ  09:00صصباحا.

 -د ال- -ي- -وم ال- -ل -ق -اءع- -قي -ي ل -ولي -ات الشص -رق
ه- -و
ا÷ ب الشصرقي لرؤوسصاء
وا÷نو
ا التصص- - -ال ع - -ل - -ىخ- - -لي- -
ى أام - -ن ال - -ولي- -ات
مسص - -ت - -و
رة ،يشص- -رف ع- -ل -ي -ه
اŸذك- -و
خ - -ل- -ي- -ة التصص- -ال
رئ - -يسس
لم-ن
دي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ب -اŸ
ي ب -ولي -ة ع -ن -اب -ة
ال- -وط -ن -
من السصاعة 10:00
ابتداء
صصباحا.

ي- -ن- -ظ- -م ال -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
ا÷م - - -ه - - -وري  ،ال - - -ي - - -وم ،ن- - -دوة
تضصامنية Œمعه مع وفد قيادي
ف - -لسص - -ط - -ي - -ن- -ي ب- -رئ- -اسص- -ة سص- -فÒ
فلسصط Úبا÷زائر لؤوي عيسصى ،
وذلك Ãق - -ر ا◊زب ب - -ب - -وشص- -اوي
ابتداء من السصاعة  09:30صصباحا

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الخميسس  04أاكتوبر  2018م
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Ãناسشبة اليوم الوطني لبÓده

رئيسس أ÷مهورية يهنئ نظÒه أأ’ŸاÊ
ب - -عث رئ - -يسس ا÷م - -هـــــوريـــــــة السش- -يــد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ة ت-ه-نئة ا¤
ن- -ظÒه ا’Ÿا Êف- -رانك ف -ال Îشش -ت -اي -ن -م -اي -ر
Ãناسشبة اليوم الوطني لبÓده جدد له فيها
اه-ت-م-ام-ه الشش-دي-د بÎقية عÓقة الصشداقة
والتعاون التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية« :يسضر ÊأاÁا
سضرور وجمهورية اŸانيا الفدرالية –تفل بعيدها
ال -وط -ن -ي أان أات -وج -ه إال -ي -ك -م ب-اسض-م ا÷زائ-ر شض-ع-ب-ا
وح -ك -وم -ة واصض -ال -ة ع -ن ن -فسض -ي ب -ت -ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة
واÿالصض -ة وك -ذا “ن -ي -ات -ي ل -ك-م ب-الصض-ح-ة وال-رف-اه
وبا’زدهار للشضعب اأ’Ÿا Êالصضديق».
وأاضضاف الرئيسس بوتفليقة »:هذا ويطيب ‹ أان
أاغتنم هذه اŸناسضبة السضعيدة أ’ؤوكد لكم ا’هتمام
الشض -دي -د ال -ذي أاول -ي -ه لÎق -ي -ة ع -لق-ات الصض-داق-ة
والتعاون التي Œمعنا وأاجدد لكم اسضتعدادي للعمل
م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف-ه-ا اك Ìاسض-ت-ج-اب-ة Ÿق-تضض-ي-ات
شضراكة مفيدة».

..ويؤوكد ÒŸكل أن زيارتها للجزأئر
وضشعت لبنات لششرأكة أقتصشادية
أاك-د رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة
ل -ل -مسض -تشض -ارة اأ’Ÿان-ي-ة أا‚ي-ل مÒك-ل أان زي-ارت-ه-ا
اأ’خÒة ل -ل -ج -زائ-ر سض-م-حت ب-وضض-ع ل-ب-ن-ات ج-دي-دة
لشضراكة اقتصضادية واسضعة و بعث ديناميكية جديدة
ل -ل -تشض -اور ال -ث -ن -ائ-ي ح-ول اŸسض-ائ-ل ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشضÎك.
و‘ برقية له Ãناسضبة إاحياء جمهورية أاŸانيا

ال -ف -درال -ي -ة ل -ي -وم ال -وح -دة اأ’Ÿان -ي -ة ك -تب رئ-يسس
ا÷مهورية للمسضتشضارة مÒكل يطيب ‹ اأن «أاعÈ
لك ب -اسض -م ا÷زائ -ر شض -ع -ب -ا وح -ك-وم-ة وأاصض-ال-ة ع-ن
نفسضي ،عن تهانينا ا◊ارة و“نياتي لك بالسضعادة
وال -ت -وف -ي-ق-ي وب-ال-رق-ي وا’زده-ار ل-لشض-عب اأ’ŸاÊ
الصضديق».
وأاضضاف الرئيسس بوتفليقة «هذا ،وأاغتنم هذه
السضانحة الطيبة أ’نوه بجودة ا◊وار السضياسضي رفيع
اŸسضتوى الذي يجمع بلدينا وأاؤوكد لك اسضتعدادي
للعمل معكِ على مواصضلة ترقية علقاتنا الشضاملة
وكذا تدعيم التعاون القائم ب Úبلدينا».
وأاردف رئيسس ا÷مهورية ﬂاطبا اŸسضتشضارة

الذكرى  60للدسشتورالفرنسشي

مدلسشي Áثل أ÷زأئر ‘ أ’حتفا’ت بباريسس
يشضارك رئيسس اÛلسس الدسضتوري السضيد مراد
مدلسضي،ال -ي -وم ب-ب-اريسس ‘ ،ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى
السضت Úللدسضتور الفرنسضي الذي ينظمه اÛلسس
الدسضتوري الفرنسضي ،حسضبما أافاد به امسس بيان

للمجلسس.
ويحضضر هذا ا’حتفال حسضب ذات اŸصضدر
الرئيسس الفرنسضي إاÁانويل ماكرون الذي سضيلقي
كلمة باŸناسضبة.

بن مسشعود يÈز بنÒوبي جهود أ÷زأئر ‘ تنمية ألهياكل ألقاعدية
اب-رز وزي-ر السش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة ال-تقليدية
عبد القادر بن مسشعود بنÒوبي (كينيا) ا÷هود
الكبÒة التي بذلتها ا÷زائر من اجل ترقية
ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دي-ة وال-ب-ن-ى ال-تحتية Ÿا لها من
دور فعال ‘ التنمية ا’قتصشادية ،كما أاوضشح
امسس بيان من الوزارة.
وذكر الوزير ‘ كلمة القاها ‘ ختام أاشضغال الدورة
رفيعة اŸسضتوى ا’و ¤للجنة الفرعية Ûلسس وزراء
افريقيا ‘ السضياحة التابعة للجنة التقنية اŸتخصضصضة
ب-ال-ن-ق-ل وال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ال-ع-اب-رة ل-ل-ق-ارات وا’ق-ال-ي-م
،الطاقة والسضياحة أانه ” من خلل هذه السضياسضة
اŸنتهجة «ا‚از عدة بنى –تية من بينها الطريق
السض- -ي- -ار غ- -رب شض- -رق وال -ط -ري -ق ال -ع -اب -ر ل -لصض -ح -راء
واŸط- -ارات واŸوان- -ئ والسض- -كك ا◊دي -دي -ة وشض -ب -ك -ة
واسضعة وجد متطورة من ا’لياف البصضرية التي كان لها

دور فعال ‘ تنمية ا’قتصضاد».
كما سضاهمت هذه ا÷هود يضضيف الوزير ‘ «جعل
ق-ط-اع السض-ي-اح-ة ي-ن-م-و وف-ق أاسضسس م-ث-ال-ي-ة ‡ا ي-ج-ع-ل
ا÷زائ-ر –ظ-ى ب-اه-ت-م-ام ال-ق-ارة ا’ف-ري-ق-ي-ة وتصض-نف
ك -م -ث-ال ي-ق-ت-دى ب-ه دوم-ا وم-رج-ع-ا ح-ول ك-اف-ة قضض-اي-ا
افريقيا واÛتمع الدو‹».
وأاشضار بن مسضعود باŸناسضبة ا« ¤الدور الريادي
للجزائر بقيادة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
‘ تعزيز وحدة ا’–اد ا’فريقي والعمل معه ‘ سضبيل
الرقي بالقارة السضمراء حيث يعت Èا’ب اŸؤوسضسس
Ÿبادرة الشضراكة ا÷ديدة لتنمية افريقيا «نيباد» .
كما أاكد ‘ ختام كلمته حرصس الرئيسس بوتفليقة
دوما على « تعزيز هذه العلقة وتثم Úمسضاعي
ا’–اد ا’ف--ري--ق--ي ’رسض--اء ق--اع--دة م--ت--ي--ن-ة ل-ل-دول
’عضضاء ».
ا أ

جÓب يتحادث مع سشف Òدولة قطر حول ترقية أŸباد’ت ألتجارية
أاسض-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-ت-ج-ارة سض-ع-ي-د ج-لب ،امسس ،السضفÒ
اŸفوضس فوق العادة لدولة قطر با÷زائر حسضن بن ابراهيم
اŸالكي  ،حيث ناقشس الطرفان امكانيات تطوير و ترقية
اŸباد’ت ب Úالبلدين،حسضب ما أافاد به بيان للوزارة.
وحسضب ذات اŸصضدر ،تباحث الطرفان سضبل تعزيز و
ترقية التباد’ت التجارية ب Úا÷زائر وقطر والتي بلغت
خلل اأ’شضهر السضبعة اأ’و ¤من  2018ما يفوق  65مليون
دو’ر ،عن طريق وضضع امكانيات ووسضائل لتعزيز الشضراكة
الثنائية ،سضيما تصضدير اŸنتجات الفلحية ا÷زائرية التي
تعرف وفرة ‘ الكمية والنوعية ،كما هو الشضأان بالنسضبة
ل- -ف- -روع الصض- -ن- -اع- -ات ال -غ -ذائ -ي -ة والصض -ن -اع -ة ا’ل -كÎون -ي -ة
والكهرومنزلية وا’سضمنت.
كما اعت Èالطرفان بأان تبادل الوفود ا’قتصضادية وتنظيم

لقاءات أاعمال ب Úمتعاملي البلدين من شضأانه اŸسضاهمة ‘
–ديد امكانية خلق شضراكات ثنائية واعدة على الرغم من
أان التواجد القطري با÷زائر ضضعيف ،حيث ” تسضجيل 245
شضركة فقط تعمل معظمها ‘ ›ال تسضويق الهواتف و
اŸلحقات.
‘ هذا الصضدد -يضضيف ذات اŸصضدر -دعا السضفÒ
ال -ق -ط -ري اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصض -ادي Úا÷زائ-ري Úا ¤ول-وج
اأ’سض -واق ال -ق -ط -ري -ة مÈزا ‘ السض -ي -اق ذات -ه اه-ت-م-ام ب-لده
با’سضتفادة من اÈÿة ا÷زائرية ‘ عديد اÛا’ت .من
جهته ،شض -دد ج -لب ع -ل -ى اŸشض -ارك -ة ال -ن-وع-ي-ة ل-لشض-رك-ات
ا÷زائ-ري-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-م-ع-رضس ال-دو‹ ل-ل-غ-ذاء و
الضضيافة اÈŸمج تنظيمه بالدوحة ‘ الفÎة اŸمتدة ب6 Ú
و  8نوفم Èالقادم.

إاتصشا’ت ا÷زائر الفضشائية

نحو تطوير وتنويع أنششطتها با÷نوب ألغربي
تعتزم إاتصضا’ت ا÷زائر الفضضائية ،أاحد فروع اÛمع
ال-ع-م-وم-ي إاتصضا’ت ا÷زائر ،ت-ط-وي-ر وت-ن-وي-ع ‘‘‘ ال-قريب‘‘
أ’نشض-ط-ت-ه-ا ع Èا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ل-وط-ن ،حسض-ب-ما اسضتفيد
اأ’ربعاء ببشضار لدى الرئيسس اŸدير العام لهذه اŸؤوسضسضة.
وأاوضضح بن عبد الوهاب ﬁمد أانور ‘ تصضريح لـ/وأاج:/
« ن- -ع- -ت -زم م -ن خ -لل الÈن -ام -ج ال -واسض -ع لÎق -ي -ة وت -ط -وي -ر
ا’تصض -ا’ت ال -ذي ب -ادر ب -ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،وب- - -ت - -وج - -ي - -ه م - -ن وزارة الÈي - -د واإ’تصض - -ا’ت
وال-ت-ك-ن-ول-وجيات والرقمنة  ،ت-ق-د Ëمسض-اه-م-ة م-ل-م-وسضة ‘
ت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة وال-ري-ف-ي-ة وا◊ضض-رية ع Èو’يات
جنوب غرب البلد» .وأاشضار ذات اŸسضؤوول خلل جلسضة
عمل مع إاطارات اŸديرية ا÷هوية Ÿؤوسضسضته  ،أان هذا
الÈن- -ام- -ج اÿاصس بÎق -ي -ة وت -ط -وي -ر اإ’تصض -ا’ت «Áر عÈ
اسضتعمال ﬂتلف ا◊لول ‘ ا’تصضا’ت باأ’قمار الصضناعية
اŸوضضوعة ‘ متناول سضواء لفائدة الهيئات العمومية أاو
اŸواطن Úالعادي Úالراغب ‘ Úا◊صضول على حلولنا» .
«وسضتقوم اŸؤوسضسضة بإاطلق ‘ القريب أاشضغال إا‚از
هياكل تقنية وŒارية باŸنطقة بهدف التقرب من زبائنها
وتلبية وبشضكل أافضضل ◊اجياتهم سضيما ما تعلق منه بالتكفل
با’نشضغا’ت التقنية للشضركاء الناشضط ÚباŸنطقة  ،خاصضة
ال -ه -ي -ئ -ات ال -ع -م -وم -ي-ة واŸؤوسضسض-ات ال-بÎول-ي-ة وغÒه-ا م-ن
الوحدات اإ’قتصضادية التي نتعاون معها»  ،مثلما أاضضاف

اŸسضؤوول ذاته.
و»ه -ذا يسض -م-ح بÎق-ي-ة وخ-دم-ة شض-ت-ى ا◊ل-ول اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãج-ال ا’تصض-ا’ت ب-واسض-ط-ة اأ’ق-م-ار ال-فضض-ائ-ي-ة ال-ت-ي نقوم
بتسضويقها»  ،كما ذكر الرئيسس اŸدير العام لذات اŸؤوسضسضة .
وتعتزم اŸؤوسضسضة حسضب اŸتحدث إاطلق «‘ القريب»
منتوجا تقنيا للمراقبة عن بعد بواسضطة اأ’قمار الفضضائية
للمواشضي التي ترعى ع Èأاقاليم صضحراوية شضاسضعة بجنوب
الوطن ‡ ،ا يÈز اŸسضاهمة ‘ تنمية اإ’قتصضاد اÙلي
بجنوب غرب البلد  ،وأايضضا تقد Ëدعم لتنمية هذا النوع
من نشضاط تربية اŸواشضي  ،حسضب اŸتحدث .
وكشضف بن عبد الوهاب كذلك « أان هناك مشضروعا
مرتقبا لفتح وحدة إ’تصضا’ت ا÷زائر الفضضائية أايضضا بأادرار
‘ إاطار انتشضار وتقريب اŸؤوسضسضة من شضركائها بهذه الو’ية
ا◊دودية ».
وتتمثل مهمة اتصضا’ت ا÷زائر الفضضائية التي تنشضط
م-ن-ذ › ‘ 2006ال ا’تصض - -ا’ت ع Èالسض - -ات - -ل ‘ إاع- -داد
وتطوير واسضتغلل شضبكات اإ’تصضا’ت ع Èالسضاتل وضضمان
نقل اإ’تصضا’ت الوطنية والدولية  ،مثلما جرى توضضيحه .
«وت- -ع- -م -ل ه -ذه اŸؤوسضسض -ة ( ذات رأاسض -م -ال اج -ت -م -اع -ي
 3.100.000دج) ‘ ›ال اإ’تصضا’ت ع Èالسضاتل منذ 40
سضنة  ،وحققت رقم أاعمال بقيمة  6ملي Òدج خلل ﬂطط
العمل لسضنة  ،»20017حسضبما ذكر اŸسضؤوول ذاته .

اأ’Ÿان -ي -ة« :إان ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -ادتِك م -ؤوخ -را إا¤
ا÷زائر سضمحت لنا بتقييم ما أاُحرز من تطورات
ه-ام-ة ‘ ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي خ-لل ال-فÎة اŸاضض-ي-ة
ووضض -ع ل -ب -ن -ات ج-دي-دة إ’ق-ام-ة شض-راك-ة اق-تصض-ادي-ة
ثنائية واسضعة».
كما كانت هذه الزيارة أايضضا «مناسضبة اغتنمناها
لبعث ديناميكية جديدة لتشضاورنا حول ما هو ﬁل
اهتمامنا اŸشضÎك من اŸسضائل اإ’قليمية والدولية
م -ع -ززي -ن ب-ذلك ال-ع-لق-ات ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا ‘
مسض -ت -وى اŸث-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ي-ق ب-ه-ا» ،ي-ق-ول رئ-يسس
ا÷مهورية.
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بعد احتفا’ت ا’سشتقÓل حضشرها بن صشالح ‡ث Óللرئيسس بوتفليقة

ألرئيسس كوندي ينوه Ãسشتوى ألعÓقات ألتاريخية ب Úغينيا وأ÷زأئر

دعا الرئيسس الغيني أالفا كوندي ‘ ذكرى
اسشتقÓل غينيا  60ا ¤تعزيز الدÁقراطية
واحÎام ال-ق-ان-ون بصش-ف-ت-ه ع-ام Ó-أاسش-اسش-ي-ا ‘
تكريسس السشلم.
جاء هذا ‘ احتفالية حضضرها اول امسس عبد
القادر بن صضالح ‡ثل لرئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وع-دي-د ال-رؤوسض-اء وا◊ك-وم-ات
ا’فريقية.
وقال الرئيسس كوندي خلل ذات ا◊فل« :يجب
حماية دÁقراطيتنا و تعزيزيها من خلل تعليم
اŸواطن Úكيفية احÎام القانون الذي يجب ان
يبقى قيمة أاسضاسضية ’لتزاماتنا ’ .يجب أان يقتصضر
منطق التعديلت السضياسضية الذي غالبا ما تفضضله
ب-عضس ا’ط-راف ال-ف-اع-ل-ة ل-ل-ح-ي-اة ال-وط-ن-ي-ة ،على
›رد قوان.»Ú
وكان الرئيسس الغيني غداة اسضتقباله بن صضالح
ب- -ال- -ق- -اع- -ة الشض- -رف- -ي -ة Ÿط -ار ك -ون -اك -ري ق -ب -ي -ل
ا’حتفا’ت قد ع Èعن شضكره لرئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة على مسضتوى اŸشضاركة ‘
ا’حتفا’ت اıلدة لذكرى ا’سضتقلل غينيا  ،كما
أاشض -اد ب-ال-ع-لق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن م-ب-دي-ا
إاسضتعداد غينيا بالرفع من مسضتوى هذه العلقات
التي عرفت انطلقة جديدة منذ اجتماع الدورة

ال -ث -ال -ث -ة ل-ل-ج-ن-ة اŸشضÎك-ة ا÷زائ-ري-ة ال-غ-ي-ن-ي-ة ‘
ديسضم .2017 Èوالتي فتحت آافاقا واعدة للتعاون
ا’قتصضادي و التجاري ب Úالبلدين .
مع العلم اجرى ‡ثل رئيسس ا÷مهورية على
ه -امشس ا’ح -ت -ف -ا’ت ل -ق -اءات ع -دي-دة م-ع رؤوسض-اء
الدول و كذا ‡ثلي اأ’حزاب السضياسضية التحريرية
‘ إافريقيا .

عقب ا’جتماع  5رفيع اŸسشتوى برئاسشة أاويحيى وكوسشتا

ألتوقيع على  13أتفاق تعاون وبرنامج عمل ب Úأ÷زأئر وألÈتغال

أأويحيى ُيسشتقبَل من طرف
ألرئيسس ألÈتغا‹
اسض- -ت- -ق- -ب -ل ال -وزي -ر اول أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى امسس
بلشضبونة من قبل الرئيسس الÈتغا‹ ,مارسضيلو ريبيلو
دي سضوزا.
وكان أاويحيى قد –ادث من قبل مع رئيسس
›لسس ا÷م- -ه- -وري- -ة الÈت- -غ- -ال -ي -ة ,ادواردو فÒو
رودريغيز.
وخ- -لل زي- -ارت- -ه ال -ت -ي ت -دوم ي -وم واح -د إا¤
الÈتغال ترأاسس الوزير ا’ول مناصضفة مع نظÒه
الÈت-غ-ا‹ ,أان-ط-ون-ي-و ك-وسض-ت-ا ,أاشض-غ-ال ا’جتماع
اÿامسس رفيع اŸسضتوى ب Úالبلدين الذي توج
بالتوقيع على  13اتفاقا ‘ ›ا’ت ﬂتلفة.

..و يتحادث مع نظÒه كوسشتا
–ادث الوزير ا’ول ،أاحمد أاويحيى ،امسس
ب-لشض-ب-ون-ة (الÈتغال) ،م- -ع ن -ظÒه الÈت -غ -ا‹
أانطونيو كوسضتا.
ج-رى ال-ل-ق-اء ب-ال-قصض-ر «ف-وز» ق-ب-ل ان-طلق
أاشضغال ا’جتماع  5رفيع اŸسضتوى ا÷زائري-
الÈتغا‹ الذي ترأاسضه الوزيران مناصضفة.
وموازاة مع هذه اÙادثات ب Úالوزيرين،
أاج- -رى ال- -وزراء ال- -ذي- -ن ي- -راف -ق -ون أاوي -ح -ي -ى
ﬁادثات مع نظرائهم الÈتغالي.Ú

مسشاهل يتحادث بلششبونة مع
نظÒه ألÈتغا‹
–ادث وزي -ر الشض -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع-ب-د القادر
مسض -اه -ل م-ع ن-ظÒه الÈت-غ-ا‹ أاوغ-وسض-ت-و سض-ان-ت-وسس
سض- -ي- -ل- -ف- -ا ‘ اط -ار ا’ج -ت -م -اع  5رف -ي-ع اŸسض-ت-وى
ا÷زائ- -ري-الÈت- -غ- -ا‹ ال- -ذي اخ- -ت- -ت -مت أاشض -غ -ال -ه
بالعاصضمة الÈتغالية ،لشضبونة.
وبهذه اŸناسضبة ،أاشضاد الوزيران بنوعية العلقات
الثنائية وأافاق تطويرها.
ك-م-ا اسض-ت-ع-رضس ال-ط-رف-ان ال-ع-دي-د م-ن ال-قضض-اي-ا
ا’قليمية والدولية ذات ا’هتمام اŸشضÎك ’سضيما
ال- -وضض- -ع ‘ شض- -م- -ال اف- -ري- -ق- -ي -ا/السض -اح -ل وأاوروب -ا
والعلقات مع ا’–اد ا’وروبي وكذا التعاون شضبه
ا’قليمي ‘ اطار ›موعة . 5+5
‘ ه- - -ذا اÿصض- - -وصس ،أاع- -رب ال- -وزي -ران ع -ن
ارتياحهما لنجاح الدورة  14لندوة وزراء الشضؤوون
اÿارجية للحوار  5+5اŸنعقدة با÷زائر ‘ 21
يناير .2018
من جهة أاخرى ،تناول ا÷انبان الوضضع ‘ ما‹
وليبيا حيث أاطلع مسضاهل نظÒه الÈتغا‹ با÷هود
التي تبذلها ا÷زائر قصضد مرافقة اأ’طراف الليبية
واŸالية على طريق ا◊وار واŸصضا◊ة من خلل
الÎكيز على تبنى هذه اأ’طراف للمسضار السضياسضي
ببلدانها .كما تطرق الوزيران ا ¤قضضايا أاخرى ذات
ا’ه -ت -م -ام اŸشضÎك ’سض -ي -م-ا دع-م ت-رشض-ح-ه-م-ا ‘
اÙاف -ل ال -دول -ي -ة وم -ك -اف-ح-ة ا’ره-اب وا÷رÁة
اŸنظمة والهجرة غ Òالشضرعية.
‘ هذا السضياق ،أاشضار وزير الشضؤوون اÿارجية
الÈتغا‹ أان بلده تعتÈا÷زائر « قطب اسضتقرار
باŸنطقة» حيث سضيواصضل معه ا÷هود اŸشضÎكة
لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي.

وق -عت ا÷زائ -ر والÈت -غ -ال أامسس ‘ لشش -ب -ون-ة،
عقب اجتماعهما  5الرفيع اŸسشتوى ،على  13اتفاق
ت-ع-اون م-ن شش-أان-ه-ا ت-ع-زي-ز ال-ت-عاون الثنائي خاصشة
على الصشعيد ا’قتصشادي.
وجرى التوقيع على هذه ا’تفاقات بحضضور الوزير
اأ’ول ،أاحمد أاويحيى ونظÒه الÈتغا‹ أانطونيو كوسضتا.
وعليه ،فقد وقعت ا÷زائر و الÈتغال على اتفاق
يتعلق بالتعاون ‘ ›ال ا◊ماية اŸدنية و اتفاق تعاون
‘ ›ال الصضحة واتفاق آاخر ‘ ›ال النقل ا÷وي.
كما وقع البلدان أايضضا على مذكرة تفاهم ‘ ›ال
التكوين و التعليم اŸهني Úو مذكرة أاخرى ‘ ›ال
ا◊ماية و الÎقية ا’جتماعية.
وبهذه اŸناسضبة أايضضا ” ،التوقيع على مذكرة حول
ادراج اللغة الÈتغالية كلغة أاجنبية اختيارية ‘ اŸنظومة
الÎب -وي -ة ا÷زائ -ري -ة ب -اإ’ضض-اف-ة ا ¤ب-رن-ام-ج ل-ل-ت-ب-اد’ت
الثقافية لسضنوات . 2020-2018
من جهة أاخرى ،وقعت كل من ا÷زائر والÈتغال على

م-ذك-رة ت-ف-اه-م ب Úال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
لشضغال العمومية وا ÈıالÈتغا‹ للهندسضة اŸدنية
ل أ
ومذكرة تفاهم ب ÚاŸعهد الÈتغا‹ للحدادة والنوعية
لشضغال العمومية
وال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ت-ق-ن-ية ل أ
اضضافة ا ¤بروتوكول تعاون ب ÚاŸدرسضة الوطنية العليا
ل-ل-ب-ح-ري-ة واŸدرسض-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لبحرية الÈتغالية «اينفانت
د.هÔيك».
كما وقع البلدان على ﬂطط عمل ‘ ›ال التكوين
السض-ي-اح-ي  2020-2018وب -روت -وك-ول ت-ع-اون ب Úج-ام-ع-ة
ا÷زائر  2ومعهد كاموويسس للغات والتعاون.
مع العلم ترأاسس أاحمد أاويحيى ونظÒه الÈتغا‹
انطونيو كوسضتا مناصضفة امسس ا’جتماع اÿامسس رفيع
اŸسضتوى ا÷زائري-الÈتغا‹.
رافق أاويحيى كل من وزير الشضؤوون اÿارجية ،عبد
القادر مسضاهل ووزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية و
تهيئة ا’قليم ،نورالدين بدوي ووزير اأ’شضغال العمومية
والنقل ،عبد الغني زعلن.

مؤوششر إايجابي للتعاون الثنائي

›لسس أأعمال لÎقية ألششرأكة أŸؤوسشسشاتية

’ول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى أان ال-دورة
أاك -د ال -وزي -ر ا أ
اÿامسش-ة لÓ-ج-ت-م-اع رف-ي-ع اŸسش-ت-وى ب Úا÷زائ-ر
والÈتغال الذي انعقد امسس بلششبونة (الÈتغال)
كانت «مؤوششرا ايجابيا» للتعاون ب Úالبلدين.
وقال الوزير اأ’ول خلل ندوة صضحفية نشضطها رفقة
ن -ظÒه الÈت-غ-ا‹ ان-ط-ون-ي-و ك-وسض-ت-ا و ال-ت-ي ن-ظ-مت ع-قب
أاشضغال هذا ا’جتماع أان «هذه الدورة اÿامسضة للجتماع
رفيع اŸسضتوى كانت مؤوشضرا ايجابيا للتعاون ب Úا÷زائر
و الÈت -غ -ال .ل -ق -د ك-انت م-ع-دة ب-إاح-ك-ام م-ن خ-لل ع-م-ل
اıتصض Úو توجت بالتوقيع على  13اتفاق وبرنامج عمل
‘ ﬂتلف اÛا’ت».
واعرب أاويحيى عن «ارتياحه» للنتائج اÙصضل عليها
خلل هذا ا’جتماع ،مشضÒا ا ¤ان ا÷زائر والÈتغال
«تربطهما علقات تاريخية جد ايجابية ” توطيدها
Ãعاهدة الصضداقة و حسضن ا÷وار و التعاون التي وقعها
البلدان سضنة .« 2005
ك -م -ا اك -د اوي -ح-ي-ى ان ا÷زائ-ر و الÈت-غ-ال «ي-ق-وم-ان
بإابرام اتفاق من اجل اسضتحداث ›لسس اعمال من شضأانه
تسضهيل العلقات ب Úالشضركات الوطنية و الÈتغالية بشضكل
اك.»È
من جهة اخرى ،نوه الوزير اأ’ول بالتقارب الواسضع ‘
وجهات النظر ب Úالبلدين حول العديد من اŸسضائل

ا’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة سض-واء ت-ع-ل-ق ا’م-ر بالشضرق ا’وسضط
اواŸغ -رب ال -ع -رب -ي بصض -ف -ة ع -ام -ة او السض -اح -ل او ح -ت-ى
مكافحة ا’رهاب.
وأاضضاف أاويحيى أان «توافق الرؤوى هذا يؤوكد التعاون
اŸوجود ب Úبلدينا ‘ إاطار ا◊وار  ،»5+5مبديا ‘ نفسس
الوقت اسضتعداد ا÷زائر Ÿواصضلة تعاونها مع الÈتغال
من أاجل «إاقامة شضراكة مثالية».
من جهته ،أاكد رئيسس الوزراء الÈتغا‹ أان ا÷زائر
والÈتغال أاقامتا علقات «متقاربة وحسضنة على اŸسضتوى
السضياسضي وواعدة من الناحية ا’قتصضادية».
وأاشضار كوسضتا إا ¤أان هذا ا’جتماع اÿامسس رفيع
اŸسضتوى قد سضمح بتوف Òظروف جيدة للدفع بالعلقات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸسضتويات ،مÈزا ت- -واف- -ق رؤوى
البلدين بخصضوصس العديد من القضضايا ا’قليمية والدولية
ذات ا’ه- -ت- -م -ام اŸشضÎك خ -اصض -ة ال -ع -لق -ة ب Úأاوروب -ا
وأاف -ري -ق -ي-ا ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤ال-وضض-ع ‘ م-ن-اط-ق اŸت-وسض-ط
واŸغرب العربي والسضاحل.
وتابع اŸسضؤوول الÈتغا‹ يقول «أانا متأاكد انه بفضضل
علقات الصضداقة التي تربط ا÷زائر والÈتغال سضنتمكن
من مسضاعدة قارتينا على التقارب» ،مضضيفا أانه ’ يجب
أان يشضكل البحر اأ’بيضس اŸتوسضط حاجزا بل ينبغي أان
يكون جسضرا للتواصضل ب Úالشضعوب والثقافات».

بيان مششÎك يتوج أاششغال ا’جتماع

مكاسشب «هامة» ﬁققة ‘ أÛال أ’قتصشادي
أاك -دت ا÷زائ-ر والÈت-غ-ال ،امسس ب -لشش-ب-ون-ة،
عÓقات التعاون «اŸمتازة» ب Úالبلدين ،مثمنتÚ
«اŸكاسشب الهامة» اÙققة ‘ اÛال Úا’قتصشادي
والتجاري.
وقام البلدان خلل الدورة اÿامسضة للجتماع رفيع
اŸسضتوى ،ال -ذي ت-رأاسض-ه م-ن-اصض-ف-ة ال-وزي-ر اأ’ول ،أاحمد
أاوي -ح-ي-ى ون-ظÒه الÈت-غ-ا‹ ،أان-ط-ون-يو كوسضتا ،بدراسضة
«شضاملة» للعلقات ا’قتصضادية والتجارية ،مشضÒين إا¤
أان -ه ن -اه -يك ع -ن اŸك -اسضب «ال -ه-ام-ة» اÙق-ق-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،فإانها تزخر «بإامكانيات كبÒة يبقى اسضتغللها»،
كما جاء ‘ ا’علن اŸشضÎك للجتماع.
وق- - -دم ا÷انب ا÷زائ- - -ري ل- - -ل- - -ط- - -رف الÈت- - -غ - -ا‹
«اإ’ج-راءات ال-رئ-يسض-ي-ة اŸتضض-م-ن-ة ‘ ب-رن-ام-ج ا◊ك-وم-ة
واŸوج-ه-ة لضض-م-ان ت-ن-وي-ع ا’ق-تصض-اد ا÷زائ-ري وع-ق-ل-ن-ة

نفقات الدولة».
وبهذا الصضدد ،اكد ا÷انب ا÷زائري ان «إاجراءات
الÎشضيد التجارية شضاملة وغ“ Òييزية ومؤوقتة ،بحيث
تهدف إا ¤مواجهة الصضعوبات اŸالية التي تعرفها البلد
وإاقامة التوازنات الشضاملة Ÿالية البلد مع ضضمان مواصضلة
برامج التنمية والنموا’قتصضادي.»Ú
وم -ن ه -ذا اŸن -ظ -ور« ،شض -ج -ع» ال -ط-رف ا÷زائ-ري
اŸؤوسضسض -ات الÈت -غ -ال -ي -ة ع -ل -ى ا’سض -ت -ق -رار ب -ا÷زائ -ر و
ا’سضتثمار ‘ السضوق ا÷زائرية ‘ إاطار عمليات الشضراكة
و مؤوسضسضات ﬂتلطة من شضأانها أان تسضاهم ‘ رفع حجم
التباد’ت التجارية ب Úالبلدين.
من جهته ،قام الطرف الÈتغا‹ «بالتعب Òعن تقديره
للجهود التي بذلتها ا÷زائر من أاجل تعزيز ا’سضتقرار
ا’قتصضادي وتنويع اقتصضاده».
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’وروبي ألعام هو ما يغذي ألصصرأع باŸنطقة
ألنفاق أ أ

’ مفاوضسات فيما يخصص خيارات الشسعب الصسحراوي
و‡ثليه ‘ الوقت الراهن
’وروبي،
أعرب إأتيان بليهسض عن أ÷معية ألبلجيكية -ألفلسصطينية مناضصل من أجل ألقضصية ألصصحرأوية عن قلقه من ألنفاق أ أ
’رأضصي ألصصحرأوية وألفلسصطينية أÙتلة نتيجة أ’حتÓل‡ ،ا يؤودي إأ ¤أليأاسض ودفع ألشصعوب أŸسصتعمرة
ألذي يغذي ألنزأع با أ
Óنتفاضصة ،مؤوكدأ ‘ ندوة نقاشض نظمتها يومية «ألشصعب» أمسض حول ألوضصع ‘ ﬂيمات ألÓجئ Úألصصحرأوي Úوموقف أÛتمع
ل إ
’وروبي و–ركاته Œاه ألقضصية أن ،إأسصرأئيل وأŸغرب وجهان لعملة وأحدة.
أŸد Êأ أ

سصهام بوعموشصة
تصصوير :عباسس تيليوة
‘ رده عن سشؤوأل حول دور أÛتمع أŸدÊ
ألبلجيكي مقارنة بالŸÈان أألوروبي ألذي
مقره بÈوكسشل ،و أŸيكانزمات أŸعقولة لدفع
أ◊ك -وم -ات خ-اصش-ة أŸسش-ؤوول Úأألول Úل-ل-دول
أألوروبية و‘ مقدمتها فرنسشا لتكون خاضشعة
ل- -ل- -ق -ان -ون أل -دو‹ خ -اصش -ة م -ي -ث -اق ونصش -وصش
 ·ÓأŸت-ح-دة ،أوضش-ح أŸن-اضش-ل
أل -ق -ان-ون-ي-ة ل -أ
إأت -ي -ان ب -ل -ي -هسش أن أ÷م -ع -ي -ة و›م -وع -ة م-ن
ألصش-ح-ف-ي Úم-ث-ل أ÷م-ع-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ية ألتي
يقودها ألعضشو أألسشبق للŸÈان «بيار قالون»
ي -ع -م -ل -ون ع -ل -ى ق -دم وسش -اق ‘ سش-ب-ي-ل إأق-ن-اع
ألŸÈاني Úأألوروبي Úإليجاد ﬂرج للقضشية
ألصشحرأوية ،بحيث يتقربون من ألŸÈان
لسش- -ت -ج -وأب ن -وأب ألŸÈان ع Èأل -ب -ط -اق -ات
ألبيضشاء أو أللتقاء بهم مباششرة حول قضشايا
ألصش -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة وف-لسش-ط ،ÚمششÒأ إأ ¤أن
ألقضشية ألفلسشطينية وأضشحة أŸعا ⁄مقارنة
بالقضشية ألصشحرأوية ،لهذأ يجب أن نتحدث
باسشتمرأر عن ألقضشية ألصشحرأوية.
‘ هذأ ألصشدد ،كششف إأتيان بليهسش عن
تنظيم ألنتخابات أÙلية ببلجيكا ‘ 14
أك -ت -وب -ر أ÷اري  ،ب -ح -يث سش -ت -ق -وم أ÷م-ع-ي-ة
ب -اسش -ت -ج -وأب أÛت -م -ع أŸد Êو أسش -ت -ه -دأف
أŸن -ت -خ -ب Úأ÷دد ح -ول م -وق -ف -ه -م م -ن ه-ذه
ألقضشايا و إأمكانية ألدفاع عنها خÓل عهدتهم،
 ،ب- -اإلضش- -اف -ة إأ ¤ألن -ت -خ -اب -ات أل -ف -ي -درأل -ي -ة
أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي م-ن أŸت-وق-ع ت-ن-ظيمها ششهر
م- -ارسش أو أف -ري -ل أل -ق -ادم وب -ع -ده -ا سش -ت -ك -ون
ألن -ت -خ -اب -ات أألوروب -ي -ة  ،ل -ي-ت-م أسش-ت-ج-وأب-ه-م
Ÿعرفة أإلجابات ،قائ »:Óننتهز هذه ألفرصش
ل -ل -م -رأف -ع -ة ع -ن قضش -ي -ة ألصش -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة
وفلسشط Úوجعل ألقادة ألسشياسشي Úيتفاعلون
مع هذه ألقضشايا»  ،مششÒأ إأ ¤أن ألعمل صشعب
كون ألŸÈاني Úوألسشياسشي Úألبلجيكي Úلديهم
ه-ي-ئ-ة م-غ-رب-ي-ة م-ن-ت-خ-ب-ة ي-دأف-ع-ون ع-نهم ومن
ألصش- -عب أ◊ديث ع- -ن ج- -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسش -اري -و
وألصشحرأء ألغربية ،دأعيا لكسشر هذأ ألصشمت.

وأضشاف »:إأن ما يث Òقلقي هو ألنفاق ألعام
أل -ذي ي -غ -ذي ألصش -رأع‡ ،ا ي -ؤودي إأ ¤أل -ي -أاسش
ودف- -ع ألصش- -ح -رأوي Úل -ل -م -وأج -ه -ة أŸسش -ل -ح -ة
لسشÎج -اع أسش -ت -ق Ó-ل -ه -م ،وه -ذأ م -ا ي -ذك -رن -ا
ب-ا÷زأئ-ر أل-ت-ي ق-اوم شش-ع-ب-ه-ا ألسش-ت-ع-م-ار لنيل
حريته».
و‘ سشؤوأل آأخر حول غياب أإلرأدة ألسشياسشة
إليجاد ﬂرج للقضشية ألصشحرأوية ،قال ‡ثل
أ÷م-ع-ي-ة أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة -أل-ف-لسش-ط-ي-نية أن زيادة
ألضشغط وزرع أÿوف على ألششعوب سشيؤودي
إأ ¤أنفجار وسشاعتها من يتحكم ‘ ألوضشعية
ه - -ل أل–اد أألوروب - -ي أو أأل· أŸت- -ح- -دة أو
أŸينورسشو  ،موضشحا أن أŸؤوسشسشات ألدولية
” إأنششاءها لتفادي هذه ألصشرأعات ،لكن ما
نرأه أليوم هو أن هذه ألهيئات تقوم بعمل
وأحد وهو توليد ألصشرأع أو صشب ألزيت على

ألنار ،على حد تعبÒه ،دأعيا لضشرورة إأيجاد
أ◊ل-ول ل-قضش-اي-ا تصش-ف-ي-ة ألسش-تعمار .متسشائÓ
كيف للمغرب ألتي أخذت إأسشتقÓلها أن تقوم
بإاحتÓل دولة أخرى Îﬂقة ألقانون ألدو‹
وأإلنسشا.Ê
^ سصارة باندرتزن :إأذأ كانت قرأرأت
’ورب- -ي م- -ن -اقضص -ة ل -لشص -رع -ي -ة
’–اد أ أ
أ إ
ألدولية على جبهة ألبوليسصاريو أللجوء
’وروبية
›ددأ إأ ¤أÙكمة أ أ
من جهتها ،أوضشحت ‡ثلة عن مرصشد
ألÌوأت ألطبيعية ألصشحرأوية سشارة باندرتزن
‘ ردها عن سشؤوأل حول ألتفاوضش ب Úأإل–اد
أألوروب -ي وألح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ف -ي-م-ا ي-خصش
ث -روأت ألصش -ح -رأوي ،Úأن أل -ل -ج -ن -ة أألوروب -ي-ة
ق- - -ررت أل- - -ت - -ف - -اوضش م - -ع إأقصش - -اء أل - -ط - -رف
ألصش- -ح -رأوي ف -ي -م -ا ي -خصش خ -ي -ارأت ألشش -عب

ألصش -ح -رأوي ،مضش -ي -ف -ة أن -ه  ⁄ي -ت -م أسش-تشش-ارة
ألشش -عب ألصش -ح -رأوي أو ‡ث -ل -ي -ه وه -و ج -ب -ه-ة
ألبوليسشاريو ولهذأ فإان أإلتفاق باطل ألنه ل
يسشتثني أألرأضشي ألصشحرأوية من هذأ ألتفاق
خاصشة فيما يخصش أتفاقية ألصشيد ألبحري،
أضشافت تقول.
‘ هذأ ألسشياق أششارت باندرتزن  ،إأ ¤أن
أل- -ل- -ج- -ن -ة سش -ت -ع -رضش ألت -ف -اق ع -ل -ى ألŸÈان
أألوروبي ششهر جانفي ألقادم ليبت ‘ أمره،
وحسشبها فإانه ‘ ألوقت ألرأهن ليسشت هناك
م -ف -اوضش -ات ف -ي -م -ا ي -خصش خ -ي -ارأت ألشش -عب
ألصش-ح-رأوي و‡ث-ل-ه وه-ي ج-ب-ه-ة ألبوليسشاريو،
ق- -ائ- -ل- -ة »:إأذأ ك -انت ق -رأرأت أإل–اد أألورب -ي
مناقضشة للششرعية ألدولية وللعدألة أألوروبية،
فإانه على جبهة ألبوليسشاريو أللجوء ›ددأ إأ¤
أÙكمة أألوروبية للطعن ‘ هذأ ألتفاق».

’رأضصي أÙتلة
دعوة Ÿقاطعة أŸنتجات ألقادمة من أ أ

كفاح مسستمر ضسد الشسركات اŸتورطة ‘ نهب الÌوات الصسحراوية
’وروب- - -ي،
ي - - -ؤودي أÛت - - -م - - -ع أŸد Êأ أ
م - -ه - -م - -ت - -ه ‘ أل - -دف - -اع ع - -ن أل - -قضص - -ي - -ة
ألصص -ح -رأوي -ة أل -ع-ادل-ة ،رغ-م أل-ع-رأق-ي-ل
وألصصعوبات ألتي يضصعها جشصع ألشصركات
أ’وروب - -ي- -ة –ت أل- -غ- -ط- -اء ألسص- -ي- -اسص- -ي
◊كوماتها أŸتوأطئة مع أŸغرب ،ويبذل
جهودأ متوأصصلة من أجل ضصمان حقوق
ألشص -عب ألصص -ح -رأوي وت -ك-ريسض سص-ي-ادت-ه
ع-ل-ى أرضص-ه وث-روأت-ه أل-ط-ب-يعية وفق ما
’‡ي-ة وق-رأرأت
ت -نصض ع -ل-ي-ه أل-ل-وأئ-ح أ أ
ألقضصاء أŸسصتقل.

حمزة ﬁصصول
‘ ألوقت ألذي أسشتعادت بعضش ألششركات
أألمريكية ،ألكندية وأألŸانية صشحوة ألضشم،Ò
وأعلنت خÓل ألعام أ÷اري وقفها ألنششطة
أسشتكششاف وأسشتÒأد ألفوسشفات من أألرأضشي
ألصشحرأوية أÙتلة من قبل أŸغرب ،لزألت
م -ؤوسشسش -ات أق -تصش -ادي -ة أوروب -ي -ة ع -اج -زة ع-ن
م- -ق -اوم -ة شش -ي -ك -ات ÓÃي Úأل -دولرأت ع -ل -ى
حسش -اب أل -ق -ان -ون أإلنسش-ا Êوأل-دو‹ وأŸب-ادئ

أألسش-اسش-ي-ة Ÿي-ث-اق أأل· أŸت-ح-دة أل-ت-ي ت-ؤوك-د
ع- -ل- -ى ع- -دم أŸسش- -اسش ب- -الÌوأت أŸت- -وأج -دة
باألرأضشي أŸعنية بتصشفية ألسشتعمار..
وŒد هذه ألششركات ‘ نفاق حكوماتها
ألتي تزعم دعم أ÷هود أأل‡ية ◊ل ألقضشية
ألصش-ح-رأوي-ة سش-ل-م-ي-ا م-ن ج-ه-ة ،وت-ت-ف-اوضش مع
ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي م-ن ج-ه-ة أخ-رى ل-ت-ج-دي-د
أتفاق ألتجارة وألصشيد ألبحري غطاء سشياسشيا
لسش -ت -ك -م -ال ع -م -ل -ي -ة ن -هب م -ق-درأت ألشش-عب
ألصشحرأوي.
و ⁄ي- -ق- -ف م- -رصش- -د ألÌوأت أل- -ط -ب -ي -ع -ي -ة
ألصشحرأوية مكتوف أأليدي أمام هذأ ألنششطة
أŸتنافية مع قرأري ﬁكمة ألعدل أألوروبية
ألصشادرة ‘ ديسشم 2016 Èوفيفري  ،2018إأذ
أكدت أألŸانية سشارة باندتزن ألناششطة بهذأ
أŸرصش- - -د ،أن «أل- - -ت- - -ق - -رب م - -ن أŸؤوسشسش - -ات
ألقتصشادية أألوروبية جار من أجل إأطÓعها
على وضشعية إأقليم ألصشحرأء ألغربية أÙتلة،
وإأخ -ط -اره -ا ب -أان -ه -ا شش -ري -ك -ة ‘ ج-رÁة ن-هب
خÒأت ششعب يعا Êمن ألسشتعمار».
وأضش -افت أŸت -ح -دث -ة م -ن م -ن Èم -ن-ت-دى

«ألششعب» ،أن أŸرصشد وباقي فعليات أÛتمع
أŸدŒ Êري أتصشالت مباششرة وع Èملتقيات
وندوأت مع تلك ألششركات من أجل ألضشغط
ع -ل -ي -ه -ا ودف -ع -ه -ا ل Ó-نسش -ح -اب م -ن أألرأضش -ي
أÙتلة.
و ⁄ت -خ -ف ب -ان -دت -زن أن م -رصش -د ألÌوأت
ألطبيعية ألصشحرأوية يخوضش «نزأعا» مسشتمرأ
مع أŸؤوسشسشات أألوروبية ألتي تسشتغل بطريقة
غ Òششرعية خÒأت ألصشحرأوي ،Úكاششفة ‘
ألوقت ذأته «عن موأجهة مصشاعب كبÒة ‘
هذأ أÛال نظرأ لوجود لوبيات قوية تسشتفيد
م- -ن أل- -وضش- -ع أل- -ق- -ائ- -م وت -ري -د إأب -ع -ادن -ا ق -در
أŸسشتطاع عن إأثارة أŸلف وﬁاولة ألتأاثÒ
على ألششركات».

وسسائل الضسغط
وبشش -أان م -ا إأذأ ك -انت م -ن -ظ -م-ات أÛت-م-ع
أŸد ÊأŸتضش -ام -ن-ة م-ع أل-قضش-ي-ة ألصش-ح-رأوي-ة
Ãختلف ألدول ألعضشاء ‘ أل–اد أألوروبية،
قادرة على Œاوز ألعمل ألنضشا‹ وألتحسشيسشي
إأ ¤تشش- -ك- -ي- -ل «ق- -وة ضش- -غ -ط» ،أم -ام أألج -ه -زة

ألتنفيذية ودأخل برŸان أألوروبي ،أكد أتيان
بليهسش عضشو أ÷معية ألبلجيكية-ألفلسشطينية
أن «أششياء كثÒة Áكن ألقيام بها لتحقيق نتائج
إأيجابية تخدم ألقضشايا ألعادلة».
وأوضش -ح أن أل -نضش -ال م -ن أج -ل أل -قضش -ي -ة
ألصشحرأوية يسشتلهم من ألطرق أŸتبعة ‘
م-ق-اوم-ة ألح-تÓ-ل ألسش-رأئ-ي-ل-ي ل-ف-لسش-ط،Ú
لخصش أل -ق -ي -ام «Ãق -اط -ع-ة» أŸن-ت-ج-ات
و ب -ا أ
ألفÓحية وألقتصشادية.
وشش -دد أŸت -ح-دث ع-ل-ى أن «أŸق-اط-ع-ة»،
سش Ó-ح ف -ت -اك غ -ال -ب -ا م -ا دف -ع ب -السش -ل -ط-ات
لسشرأئيلية إأ ¤ألÎأجع ،مفيدأ بأان ألعملية
أإ
تتم «بالضشغط أو ألتششه Òبالششركات ألتي
تعود بفائدة كبÒة على ألحتÓل.
وتابع «من هذأ أŸنطلق Áكن Ÿقاطعة
لرأضشي ألصشحرأوية
أŸنتجات ألقادمة من أ أ
لوروبية
أÙتلة أن  ÈŒمفوضشية أل–اد أ أ
لعضشاء على ألرضشوخ أو
وحكومات ألدول أ أ
زعزعة ديناميكية أŸصشالح ألقتصشادية مع
أŸغرب على حسشاب قضشية عادلة تتمثل ‘
حق ألششعب ألصشحرأوي ‘ تقرير أŸصش.»Ò

وصصف أسصتغÓل ألشصركات متعددة أ÷نسصيات للÌوأت ألصصحرأوية با’سصتعمار أ÷ديد

وصص- -ف صص- -وي- -ل- -ح ب -وج -م -ع -ة ،أسص -ت -اذ
أل -ق -ان-ون أل-ع-ام أسص-ت-غÓ-ل ون-هب ث-روأت
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة م -ن ق -ب -ل شص -رك-ات
ع-اŸي-ة م-ت-وأط-ئ-ة م-ع أ’ح-تÓ-ل أŸغ-ربي
بـ«’سص -ت -ع -م-ار أ÷دي-د» أل-ذي يسص-ت-ع-م-ل
ف -ي -ه أسص -ال -يب م -اك-رة ت-ه-دف إأ ¤إأط-ال-ة
ع- -م- -ر أل- -ن- -زأع لÓ- -سص- -ت- -م- -رأر ‘ أل- -ن- -هب
وألسصطو.

صصونيا طبة
وعلى هامشش ندوة نششطها أمسش مناضشلÚ
بلجيكيÃ Úنتدى جريدة «ألششعب» بعد أنتهاء
زيارتهم إأﬂ ¤يمات ألÓجئ ÚألصشحرأويÚ
،أكد صشويلح أن نهب ثروأت إأقليم ألصشحرأء

بوجمعة :عمليات النهب سساهمت ‘ اسستمرار النزاع
ألغربية أمر غ Òمقبول على ألصشعيد ألدو‹
Ã،ا أن سشيادة أŸغرب على ألصشحرأء ألغربية
غ ÒمعÎف بها من طرف أÛتمع ألدو‹ ،
موضشحا أن ألقانون ألدو‹ Áنع منعا قاطعا
أسشتغÓل أŸوأرد ألطبيعية وجميع ألÌوأت ألي
بلد وأقع –ت وطأاة ألسشتعمار دون موأفقة
ألسشكان أألصشلي.Ú
ورغ -م أن ق -رأر ﬁك -م -ة أل -ع-دل أألوروب-ي-ة
ح -ك -م لصش -ال -ح ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -ي -زأري -و وأل-دول-ة
ألصشحرأوية على أسشاسش أن أسشتغÓل ألÌوأت
ألباطنية وأŸعدنية وألÌوأت أŸائية ‘ أŸياه
أإلق-ل-ي-م-ي-ة لب-د أن ت-ف-رق ب Úإأق-ل-ي-م أŸم-ل-ك-ة
أŸغربية وإأقليم ألصشحرأء ألغربية إأل أن ألقرأر
 ⁄يطبق على أرضش ألوأقع بل ل تزأل ششركات
عاŸية متعددة أ÷نسشيات تابعة لدول أوروبية

عضشو دأئم Ãجلسش أألمن تعمل على أسشتغÓل
ألÌوأت ألصشحرأوية وتسشتعمل سشياسشة ألبتزأز
وتضشييع ألوقت لصشالح ألحتÓل أŸغربي .
وأعت Èأسشتاذ ألقانون وألعÓقات ألدولية أن
أŸعاناة ألتي يعيششها ألششعب ألصشحرأوي ‘
أألرأضشي أÙتلة وما يتعرضش له يوميا من
عنف وتعذيب وجرأئم خطÒة منافية لتوجه
أأل· أŸت -ح -دة ‘ ›ال تصش-ف-ي-ة ألسش-ت-ع-م-ار
وألن -ت -ه-اك ألصش-ارخ ◊ق-وق أإلنسش-ان مسش-ت-دل
بأاحدأث ﬂيم «أكد Ëأزيك « عندما قامت
أل -ق -وأت أŸغ-رب-ي-ة ب-ال-ه-ج-وم ع-ل-ى أكﬂ Èي-م
أح-ت-ج-اج-ي م-ه-د لن-طÓ-ق أŸق-اوم-ة ألوطنية
ألصش- -ح -رأوي -ة Ãن -ط -ق -ة «أك -د Ëأزيك» شش -رق
ألعيون أÙتلة.
كما أكد أن ألششعب ألصشحرأوي لن يقبل

ب -ح -ل آأخ -ر إأل ح -ق ت -ق -ري -ر أŸصش ، Òم -ذك-رأ
بالحتÓل ألفرنسشي للجزأئر ألذي دأم 130
سشنة و ⁄يجعل ألششعب أ÷زأئري يسشتسشلم أمام
ج -رأئ -م ألسش -ت -ع -م -ار أل -ف-رنسش-ي وألن-ت-ه-اك-ات
أŸرت -ك -ب -ة ‘ ح -ق-ه-م إأب-ان ث-ورة أل-ت-ح-ري-ر ب-ل
أسشتمر ‘ ألنضشال وألكفاح رغم أŸعاناة إأ¤
غاية أ◊صشول على ألسشتقÓل.
وف -ي -م-ا ي-خصش أسش-ت-ئ-ن-اف أŸف-اوضش-ات بÚ
ج -ب -ه -ة أل -ب -ول-يسش-اري-و وألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي ‘
ديسشم Èألقادم ،أعرب ﬁدثنا عن أمله أن
يعمل أŸمثل أل‡ي على تسشريع أŸفاوضشات
لتكون ‘ إأطار رسشمي نحو إأيجاد حل عادل
 ·ÓأŸتحدة ، ،باإلضشافة إأ ¤أŸوقف
وفقا ل أ
أ÷زأئري ألذي ل يخرج عن تقرير مصشÒ
ألششعب ألصشحرأوي على حد قوله.
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^فتيحة كلواز
ثروأت دفينة ‘ أألرضش ألصشحرأوية كششفت للعا ⁄أن ألطمع
يسشكن ألدول كما يسشكن ألنفوسش ،فكما سشرقت هوية أألرضش ألتي
يناضشل سشكانها ‘ كل يوم من أجل أسشÎدأدها ،نهبت ثروأتها لبناء
أقتصشاد قوي أسشال لعاب دول أروبية نادت باŸسشاوأة و ألعدألة منذ
عصشور ألنهضشة،عّلمت ألعا ⁄حقوق أإلنسشان وأبقت لنفسشها دروسشا
خاصشة جدأ ‘ طريقة صشنع أÛد على جثث أŸوتى.
ولن أŸصشلحة أصشبحت أسشاسش أي عملية حسشابية غضش ألغرب
ألطرف عن أنتهاكات ألحتÓل أŸغربي ضشد ألششعب ألصشحرأوي
لن ألغنيمة كبÒة و ل Áكن ألتفريط فيها فالÌوأت ألتي سشكنت
أعماق أألرضش ألصشحرأوية حولت ألسشاسشة ألروبي Úإأ ¤مصشاصشي
دماء و كان أŸغرب أألنياب ألتي Áتصشون بها ثروأت ألدولة
ألصشحرأوية ألتي تبذل أŸسشتحيل من أجل أسشÎدأد أألرضش ألتي
–اول ألسشلطات أŸغربية ﬁوها من أÿريطة ألعاŸية.
وكما يعا Êألششعب ألفلسشطيني على أرأضشيه أÙتلة يسشكن
ألصش -ح -رأوي -ون أıي -م -ات ب-ع-ي-دأ ع-ن وط-ن-ه-م و أن ك-ان-وأ ه-ن-اك
فالسشلطات أŸغربية باŸرصشاد ألن أل–اد ألروبي ل يتحرك بل
يتفاوضش أقتصشاديا ‘ ألسشتفادة من تلك ألÌوأت مع ألسشلطات
أÙتلة رغم يقينه أنها سشلع مسشروقة ل Áلك فيها أŸغرب ذرة
ترأب ،فيضشيع ب Úأ◊سشابات حق ألششعب ألصشحرأوي ألذي يرأد له
أن يكون غنيمة حرب.
يتسشاءل كثÒون عن ألطريقة ألتي –رك بها ألضشمائر ليعود
أ◊ق إأ ¤أصشحابه ،عن ألوسشيلة ألتي تعيد أإلنسشان جوهره ،كيف
يعيشش أإلنسشان ‘ سشÓم بعيدأ عن ألحتÓل ألتي أتخذ أششكال
جديدة ترتكز ‘ أسشاسشا على ألسشتغÓل غ Òألششرعي لÌوأت
ألدول ألضشعيفة ،رÃا سشيكون ألتفاف ششعوب هذه ألدول ألغربية
من أمثال فرنسشا وأسشبانيا وبلجيكا حول ألقضشية لتصشبح قضشية رأي
عام سشيعطي نتيجة ورÃا سشتكون ورقة أأل· أŸتحدة أÿطوة
ألتي تعيد للششعب ألصشحرأوي ثروأته ألتي سشتسشاهم ‘ بناء أقتصشاد
قوي ،أم أن ألسشكوت سشيكون كما كان دأئما ألورقة ألرأبحة لكل
ألدول ألقوية ألتي أوجدت لنفسشها تسشميات جديدة لسشتعباد ألبششر
وسشلب ثروتهم.

أ’تفاق مع أŸغرب سصيعرضض على
’وروبي جانفي ألقادم
ألŸÈان أ أ

اŸرصسد الدو‹ يدين نهب
الÌوات الطبيعية الصسحراوية
أدأنت عضصو مرصصد ألÌوأت ألطبيعية ألصصحروأية
صص -ارة ب -ان -دت -زن ،أمسض ،أل-ع-ائ-دة م-ن زي-ارة ıي-م-ات
’ن-ت-ه-اك-ات أŸغربية وألنهب
ألÓ-ج-ئ Úألصص-ح-رأوي Úأ إ
Óرأضص- -ي ألصص- -ح- -رأوي -ة أÙت -ل -ة وألÌوأت
أŸف- -رط ل - -أ
ألطبيعية ألتي أدت إأ ¤تدهور أ÷انب أ’قتصصادي
’وروب -ي -ة Ÿسص -اءل -ة
ودف- -عت ج- -زء م- -ن أÛت -م -ع -ات أ أ
ح- -ك- -وم- -ات- -ه -ا ل -وق -ف ن -هب ث -روأت و خÒأت ألشص -عب
ألصصحرأوي.
أوضشحت صشارة باندتزن ،أمسش ،خÓل نزولها ضشيفا على
منتدى يومية «ألششعب» أن ألزيارة ألتي قادتهم إأ ¤أıيمات
ألصشحرأوية جعلتهم يقفون على وأقع مر وأليم يعيششه ألششعب
ألصشحرأوي جرأء أسشتغÓل و أسشتنزأف أŸوأرد ألطبيعية ألتي
ن ّ-دد ب -ه -ا أŸرصش -د ‘ ع -دي -د أŸن-اسش-ب-ات وم-ن-ع أسش-ت-غÓ-ل-ه-ا
لرأضش-ي ألصش-حرأء
وأسش-ت-ن-زأف-ه-ا ل-ت-م-وي-ل ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي أ
لج -ن-ب-ي-ة م-ن أسش-ت-غÓ-ل أŸوأرد
أل -غ -رب -ي -ة وم -ن -ع ألشش -رك -ات أ أ
ألطبيعية ‘ ألصشحرأء ألغربية مقابل Œاهل كلي Ÿصشالح
لششعب ألصشحرأوي .
وأضشافت صشارة أن ألتجربة سشمحت بالتقرب من ألششعب
ألصشحروأي أŸسشتقل أŸدأفع عن قيمه وحقوقه أŸهضشومة
Ãا فيها ألÌوأت ألطبيعية وكذأ ألتفافه ألدأئم حول جبهة
ألبوليسشاريو وأنفتاحهم على أ◊وأر عكسش ما يعتقدونه عن
ألÓجئ Úألصشحرأوي ، ÚمششÒة بششاأن قرأرأت أŸفاوضشات
لوروبي و ألحتÓل أŸغربي أنها أدت
ب Úأ÷انب Úأل–اد أ أ
إأ ¤أسشتثناء ألطرف ألصشحرأوي أو ‡ثله» جبهة ألبوليسشاريو»
م-ا ي-ع-ن-ي ألت-ف-اق ب-اط-ل لسش-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصش أت-ف-اق ألصش-يد
ألبحري».
وقالت بذأت أÿصشوصش أن أللجنة سشتعرضش ألتفاق على
لوروب- -ي ج- -ان- -ف- -ي أل -ق -ادم  ،خ -اصش -ة أم -ام غ -ي -اب
ألŸÈان أ أ
أŸفاوضشات ‘ ألوقت ألرأهن ب ÚألحتÓل أŸغربي و جبهة
ألبوليسشاريو بخصشوصش خÒأت و ثروأت ألششعب ألصشحرأوي
لوربي مناقضش للششرعية
و»أن ألتفاق ب ÚأŸغرب و أل–اد أ أ
ألدولية وما على جبهة ألبوليسشاريو سشوى ألطعن فيه.».
وأكدت صشارة باندتزن تدهور أ÷انب ألقتصشادي للششعب
لوروب-ي ‘ أسش-ت-ن-زأف
ألصش -ح -رأوي م -ق -اب -ل ت -وأط-ؤو أل–اد أ أ
ألÌوأت أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة أل -ت-ي يسش-ع-ى أŸرصش-د أ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا
ب -اŸن-اط-ق أÙت-ل-ة م-ن ألصش-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ل-ت-م-ك Úألشش-عب
ألصشحروأي ألسشتفاذة منها و إأسشتغÓلها إأسشتنادأ للقرأرأت
ألدولية ألتي تعÎف بسشيادة ألششعب ألصشحرأوي على ثروأته .
وأسش -ت -غ-ربت صش-ارة ألن-ت-ه-اك-ات ألصش-ارخ-ة ‘ ح-ق ألشش-عب
ألصش -ح -رأوي ب -ال -رغ -م م -ن أل-ت-وصش-ي-ات أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ت-عÎف
بسش-ي-ادت-ه ع-ل-ى ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر ق-رأر أ÷معية
 ·ÓأŸت -ح -دة ألصش -ادر‘ ديسش-م 1962 Èوموقف
أل -ع -ام -ة ل  -أ
لسشبانية أŸبهم ألذي جعل أÛتمع أŸد Êيضشغط
أ◊كومة أ إ
عليها لتغي Òموقفها أŒاه ألقضشية ألصشحرأوية .
لشش -ارة أن أŸرصش -د يسش -ج -ل أن -ت -ه -اك -ات ألÌوأت
وŒدر أ إ
أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ألصش-ح-رأوي-ة ‘ أل-ب-ل-د أÙت-ل أل-غ-ن-ي ب-اŸوأرد
ألطبيعية ويرسشل تقارير حول ألقضشية ألتي عرفت ألكث Òمن
أÙاولت خاصشة من طرف جبهة ألبوليسشاريو ألتي أبدت
أسش -ت -ع -دأده -ا سش -اب -ق-ا ل-ل-ت-ف-اوضش م-ع ك-ل أŸه-ت-م Úب-الÌوأت
لوروبي بششرط أن يحÎم فيها
ألصشحرأوية Ãا فيهم أل–اد أ أ
لمل
حق ألششعب ألصشحرأوي ‘ تقرير أŸصش ، Òغ Òأن أ أ
يبقى قائما إأ ¤غاية إأيجاد حل سشلمي Ÿششكل نهب ثروأت
ألششعب ألصشحروأي .

خالدة بن تركي
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اسستفتاء تقرير اŸصس Òهؤ ا◊ل

م
ن
م
ن
«ال تدى
ششعب»

الصشحراء الغربية ..قضشية تصشفية اسشتعمار

لل - -ف ي- -ؤؤك- -د م- -ق- -ررو
ل - -ل - -م - -رة ا أ
لوروب -ي-ة م-ؤق-ف-ه-م اŸب-دئ-ي م-ن
السس -ي -اسس -ة ا أ
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ك -اشس -ف Úب-اŸل-م-ؤسش أان
ال -قضس -ي -ة تصس -ف-ي-ة اسس-ت-ع-م-ار وتسس-ؤي-ت-ه-ا ل-ن
يكؤن خارج اسستفتاء تقرير اŸصس .Òوليسش
لن حركات
لمر اكتشسافا أاو تعجبا أ
‘ هذا ا أ
التحرر كلها مرت من هذا اŸسسار والشسعؤب
اŸن-ت-فضس-ة م-ن أاج-ل ا◊ري-ة ن-الت اسس-تقÓلها
ع Èاسس-ت-ف-ت-اء اعÎف ب-ه اŸسس-ت-ع-م-ر م-ك-ره-ا
وانسساق وراء اŸقؤلة اŸرددة ب Óتؤقف« :اذا
الشسعب يؤما أاراد ا◊ياة ف Óبد أان يسستجيب
القدر».

فنيدسش بن بلة
نقول هذا بعد أان أابرز اŸقرر ونائب رئيسض
÷نة الششؤوون اÿارجية لل–اد األوروبي ،أاندرز
بÒمدال فيسشتيسشن ،ما ششددت عليه ﬁكمة العدل
بلهاي أاواسشط السشبعينيات ل سشيادة للمغرب على
الصشحراء الغربية رافعا بأاعلى صشوت ‘ النقاشض
ال- -دائ- -ر ح- -ول مشش- -روع ات- -ف- -اق ال–اد األوروب- -ي
واŸغرب الرامي ا ¤توسشيع التفصشيلت التعريفية
ا ¤اŸنتجات اآلتية من اإلقليم اÙتل ،إا ¤عدم
العÎاف بسشيادة اŸغرب على الصشحراء الغربية
تطبيقا للوائح األ‡ية وقرارات اÙاكم والتششريع
الدو‹.
وبعد كل هذا ل بد من اإلقرار بحقيقة األششياء
وصشدق تاريخ األ· ومنطلقات ثورات الششعوب،
بان القضشية الصشحراوية سشتأاخذ حتما هذا التوجه
و ل -ن –م -ل اي اسش -ت-ث-ن-اء ي-خ-رج-ه-ا م-ن ال-ق-اع-دة.
ب- -األمسض ج- -دد اŸن- -اضش -ل ات -ي -ان ب -ل -ي -هسض وسش -ارة
ب-ان-درت-زن اŸن-اصش-ران ل-ل-قضش-ي-ة الصش-ح-راوية ،هذه
اŸسشالة من على من« Èمنتدى الششعب» ﬁذرين
من حالة ا÷مود الذي طالت منتقدين بقاء عملية

السشلم تراوح مكانها رغم اتفاق الطرف ÚاŸغرب
والبوليسشاريو عليه عام .١٩٩١
وذك -ر اŸن -اضش -لن ال -ع -ائ -دان م -ن ﬂي -م -ات
ال- -لج- -ئ Úالصش -ح -راوي Úب -األراضش -ي اÙررة ،أان
الششباب هناك  ⁄يعد يحتمل اŸزيد من النتظار
‘ ظل تعتيم سشياسشي وإاعلمي مغربي ومسشاندة
ب -ل وج -ه ح -ق م -ن ب-اريسض ال-ت-ي غ-ل-بت اŸصش-ل-ح-ة
والنفوذ على حسشاب القيم التي قامت عليها الثورة
ال -ف -رنسش -ي -ة ‡ث -ل -ة ‘ ال -ث-ال-وث اŸق-دسض :ح-ري-ة،
مسشاواة أاخوة.
دق اŸن -اضش -لن ن -اق -وسض اÿط -ر م -ع -ي-دان إا¤
األذهان ما حذر منه األم Úالعام ال‡ي األسشبق
غ -داة زي -ارت -ه ıي -م -ات الصش -ح -راوي Úب-ق-ول-ه إان
الشش- -ب- -اب ال -ذي ول -د ‘ ه -ذه ال -ظ -روف ال -ق -اه -رة
وترعرع فيها ،هو اآلن ‘ عمر األربع Úسشنة ول
أامل أامامه ‘ األفق لبلوغ السشتقلل خاصشة أامام
ضش -ع -ف أا‡ي ‘ ت -ط -ب -ي -ق ل-وائ-ح ت-ق-ر ب-اŸل-م-وسض
بوجوب تقرير اŸصش Òول ششيء آاخر غ Òهذا
الختيار.
أاي ﬂرج إاذن ب -ق -ي ل -ه -ؤولء ال -ذي -ن أاع -ط-وا م-ا
ع-ن-ده-م م-ن ث-ق-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-دو‹ ،قبلوا التحلي

القانون الدو‹ مفتاح حل
القضشية الصشحرواية

^ سضعيد بن عياد

تتطلع القضشية الصشحراوية ألفق يكون فيه للقانون
الدو‹ ثقل ‘ تفعيل ا◊ل األ‡ي من خلل Œسشيد
ح-ق ت-ق-ري-ر اŸصش Òل-ت-ن-ط-ل-ق اŸن-ط-ق-ة ب-اŒاه مواجهة
حتمية التنمية اŸسشتدامة لفائدة كافة بلدان اŸنطقة
وششعوبها .ل يزال الحتلل اŸغربي للصشحراء الغربية
يششكل عائقا أامام إارادة اÛموعة الدولية التي تعÈ
ع-ن-ه-ا م-ن-ظ-م-ة األ· اŸت-ح-دة ال-ت-ي أاك-دت ع Èآال-ي-ات-ها
ل -ل -م -رة األل -ف أان ال -ن -زاع ال -ق -ائ -م ب ÚاŸغ -رب وج -ب-ه-ة
ال- -ب -ول -يسش -اري -و ي -جب أان ي -ع -ال -ج ‘ أاط -ار اŸف -اوضش -ات
اŸباششرة وفقا لقواعد تقرير اŸصش Òع Èالسشتفتاء
ا◊ر والششفاف .ومن ششأان “ك Úالششعب الصشحراوي من
التعب Òعن رأايه أان يقدم ا◊ل العادل ومن ثمة النتقال
إا ¤مششهد جديد يعطي للمنطقة فسشحة واسشعة تنخرط
ف-ي-ه-ا ضش-م-ن دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الششراكة القتصشادية اŸنفتحة
ع- -ل- -ى ال -ع -ا ⁄وت -دارك اŸؤوشش -رات اŸت -ق -دم -ة ل -ل -ن -م -و
والرفاهية .وÁكن للدول التي “لك ثقل ‘ صشياغة
القرار الدو‹ أان تسشاهم ‘ الدفع Ãسشار ا◊ل السشلمي
اÿاضش -ع ل -ل -ق -ان -ون ال -دو‹ انسش -ج-ام-ا م-ع م-ي-ث-اق األ·
اŸت-ح-دة وتسش-ج-ي-ل م-وق-ف ت-اري-خ-ي ب-إان-ه-اء آاخ-ر وج-ود
لسشف تنتهج مثل هذه
اسشتعماري ‘ القارة السشمراء .ل أ
ال-دول ال-ف-اع-ل-ة وت-ت-ق-دم-ه-ا ف-رنسش-ا عضش-و ›لسض األمن
ال -دو‹ م -ق -ارب -ة ف -ي -ه -ا أان-ان-ي-ة م-ف-رط-ة ول ت-ع Òإلرادة
الششعوب اهتماما مفضشلة مصشا◊ها اŸباششرة ‘ وقت
تتواصشل فيها عمليات نهب ثروات الصشحراء الغربية ‘
ال Èوالبحر .غ Òانه ‘ فضشاء ال–اد األوروبي حيث
تسش -م -و ال-ق-ي-م اإلنسش-ان-ي-ة وا◊ري-ات تصش-ط-دم م-ث-ل ه-ذه
التطلعات كما يصشبو إاليه الششعب الصشحراوي بازدواجية
التعامل معها ،فمن جهة هناك موقف تقدمي للŸÈان
وجانب من الرأاي العام يصشرخ بأاعلى صشوت أان للششعب
الصش- -ح -راوي ح -ق -وق -ه السش -ي -ادي -ة ع -ل -ى ث -روات -ه الÈي -ة
وال-ب-ح-ري-ة م-ث-ل ال-ف-وسش-ف-اط والسش-مك ،وم-ن ج-انب آاخر
ه- -ن- -اك م -وق -ف م -غ -اي -ر “ام -ا ت -ع Èع -ن -ه ا◊ك -وم -ات
بتكريسشها Ÿمارسشات تنسشجم مع مششروع دولة الحتلل.
ه- -ذه األخÒة ت- -واصش- -ل سش- -ي- -اسش- -ة ال- -ه- -روب إا ¤األم- -ام
بالسشتمرار ‘ تسشويق وهم كله وبال وخراب على ششعبها
الذي يسشتحق أافضشل ‡ا يتحمله من تداعيات أازمة
اقتصشادية واجتماعية هيكلية عميقة مثلما كششف خباياه
ا◊راك الششعبي اŸع Èعن التطلع Ÿا هو أافضشل من أان
يدفع فاتورة احتلل بلد سشبق Ùكمة العدل الدولية
منذ البداية أان حسشمت بالقول صشراحة أان ليسض للمغرب
أاي حقوق سشيادية على إاقليم الصشحراء الغربية .إان مثل
هذه اŸكاسشب القانونية التي ينبغي أان يتم العمل عليها
لتوضشيح كل جوانب النزاع لدى الرأاي العام األوروبي
وال -ع -اŸي وم-ن-ه ب-اÿصش-وصض ال-ع-رب-ي ◊شش-د م-زي-د م-ن
التأاييد ◊ق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه بكل
سشيادة وحرية ليسشمو القانون الدو‹ الذي يبقى صشمام
األمن والسشلم الدولي Úع ÈاŸعمورة.

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

بصش Èأايوب ‘ انتظار إالتزام الطرف اÙتل Ãا
وع- -ده ب- -ه  2٧سش -ن -ة مضشت ،وج -دد ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
العÎاف ب -ق -دسش -ي -ة ا◊دود اŸوروث-ة ع-ن ال-ع-ه-د
السشتعماري ‘ النضشمام إا ¤ال–اد األفريقي.
إا ¤أاي مدى يسشتمر ‘ وضشع ثقته ‘ الذين يهادنون
ويراهنون على اÿيار السشلمي ‘ تسشوية القضشية
الصشحراوية.
القادة الصشحراويون حذروا أاك Ìمن مرة بان
اŸقاومة السشلمية اŸسشتمرة على أاك Ìمن جبهة
إلق- -رار ا◊ق ق- -د ت -ت -وسش -ع وت -أاخ -ذ أاب -ع -ادا أاخ -رى
وأاسش -ال -يب م -ت -ع -ددة إلسش -م -اع الصش-وت الصش-ح-راوي
اŸنتفضض وعرضض صشورة نضشال ا◊رية والسشتقلل
ك -م -ا ه -و دون رت -وشش -ات وتشش -وي-ه-ات وكشش-ف إارادة
صش -ل -ب -ة ‘ اسش -ت -ع -ادة السش -ي -ادة م -ه -م -ا ك-ان ال-ث-م-ن
والتضشحيات.
ه -ل ت -أات -ي ج -ول -ة ج -ن -ي -ف ‘ ديسش -م ÈاŸق -ب-ل
با÷ديد ‘ مفاوضشات اŸغرب والبوليسشاريو ا¤
درجة –رك مسشار السشلم اŸنتظر بحرقة وتبعد
ع -ن اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي ت -ع -يشض ع -ل -ى أال -غ-ام أاخ-ط-ار
وتهديدات هي ‘ غنى عنها.
وحدها األيام Œيب على هذا السشؤوال.

التسشوية  ..باŸفاوضشات

العدد
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^ جمال أوكيلي

ليسض أامام اŸغرب اليوم سشوى خيار اŸفاوضشات السشياسشية مع اŸمثل الوحيد للششعب الصشحراوي
أال وهو «جبهة البوليزاريو» وفق ما أاقرته لوائح ›لسض األمن ،واإل–اد اإلفريقي ‘ اإلجتماعات
األخÒة.
هذا اإلجتماع اŸتوفر حاليا لدى كل األطراف الفاعلة وخاصشة هورسشت كوهلر والقادة األفارقة
يÎجم حقا اإلرادة الثابتة ‘ تقرير مصش Òهذا الششعب الرازح –ت إاحتلل غاششم منذ تاريخ مسشÒة
العار ‘  ،١٩٧٥باسشم ششعارات جوفاء أارادت كÈير السشيطرة على رقاب الصشحراوي Úاألحرار.
اŸبعوث األ‡ي إاختار منهجية عمل ﬂتلفة عن سشابقيه قاعدتها العودة إا ¤طاولة اŸفاوضشات
إان آاجل أام عاجل لتسشوية هذا اŸلف اسشتنادا إا ¤مرجعيات أا‡ية ل غبار عليها ول تلعب بها كما
إاعتاد اŸغرب على ذلك ‘ ،ح Úأان اإل–اد اإلفريقي مصشر على لقاء وفدي الطرف ÚاŸغرب
وجبهة البوليزاريو ‘ جلسشة ثنائية لبحث بالتفصشيل حيثيات القضشية ،زيادة على إاعداد أارضشية ثرية
سشياسشيا من جانب حضشور اإل–اد اإلفريقي ‘ إادارة ششؤوون القضشية الصشحراوية.
منذ قمة موريتانيا التي دعت إا ¤إايجاد آالية ملموسشة إلطلق اŸفاوضشات ،واŸغرب ينتهج
سشياسشة الهروب إا ¤األمام والقفز ‘ اÛهول ،تفاديا ألي إالتزام واقعي يقوده إا ¤التفاوضض
اŸباششر مع الصشحراوي ،Úوهكذا إانهمك أاو باألحرى غرق ‘ وحل البحث عن ا◊يل السشياسشية التي
تنقذه من هذا التعهد.
لسشف تسشريب عناصشر غريبة وأادوات طيعة له ‘ إاجتماع حول اŸسشأالة.
كان آاخرها ل أ
والقائمة هنا ل تعد ول –صشى Ÿثل هذه اŸمارسشات التي Œعل اŸغرب يتنصشل من مسشؤوولياته
Œاه تسشوية القضشية الصشحراوية.
ويعمل اŸسشتحيل رفقة تآامر البعضض من معاونية من أاجل اإلنسشلخ عن أاي دعوة أاو طلب
بخصشوصض اŸفاوضشات وكل مبادرة أاو مسشعى ‘ هذا الششأان تلقى الرفضض القاطع من طرفه.
واألخبار األخÒة التي يتداولها البعضض بخصشوصض إاجتماع مرتقب ‘ غضشون اŸواعيد القادمة ل
ينتظر منه أاي صشدى من قبل اŸغاربة ألنه يضشعهم أامام التزامات سشياسشية صشادرة عن ›لسض األمن
واإل–اد اإلفريقي يجÈون على إاتباعها مهما كان األمر وهم يدركون هذا جيدا ،لذلك يششوششون
على أاي خطوة ‘ هذا اإلطار.
وإاعتدنا على مثل هذا اآللعيب منذ فÎة طويلة ،هذا البلد اÙتل للصشحراء الغربية وجد منذ
منتصشف السشبعينيات من القرن اŸاضشي لذة ‘ التفوه بتلك «اللءات» اŸعروفة عنه زيادة على
سشقوطه ‘ مفارقة عجيبة ال وهي نسشب كل القرارات األ‡ية اŸطالبة إاياه باإلنسشحاب من
الصشحراء الغربية ،إا ¤نفسشه Ãعنى جاءت لصشا◊ه وتخدمه دون سشواه.
لسشف سشار اŸغرب
‘ ح Úأانها توجهت إاليه قصشد –ذيره من مواصشلة التلعب باŸلف ،هكذا ل أ
‘ القضشية الصشحراوية ،ل ننتظر أابدا معجزة من طرفه ب Úعششية وضشحاها ،ول نتوقع ذهابه إا¤
اأي مكان من أاجل التفاوضض مع الصشحراوي Úومن يعتقد ذلك فإانه ل يفقه أاي ششيء ‘ ذهنية
السشاسشة ‘ اŸغرب.
منطق أاو باألحرى سشلوك هؤولء واضشح ما قاموا به ‘ السشابق ضشد الصشحراوي Úيجعلنا تسشحب
مبدأا الثقة منهم ‘ ،هذه العناوين الكÈى ،أاين هي مناهسشت؟ وغÒها من فضشاءات التفاوضض التي
ج -رت م -ن -ذ سش -ن -وات خ -لت ،ت-ب-ق-ى اŸسش-اع-ي ا◊م-ي-دة لـ «ك-وه-ل-ر» األم-ل اŸع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل
الصشحراوي Úإلجبار هذا البلد على إاحÎام القرارات األ‡ية والسشعي إا ¤حل عادل بعيدا عن
التأاثÒات األخرى.

صسمت مطبق حيال معاناة الشسعبÚ

الوضشع ‘ الصشحراء الغربية ل يقل سشوءا عنه ‘ فلسشط ÚاÙتلة
«ل ت -خ -ت -ل -ف ال -ؤضس-ع-ي-ة اŸأاسس-ؤي-ة ال-ت-ي
يعيشسها الشسعب الصسحراوي عن تلك التي
ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا الشسعب الفلسسطيني ،وهناك
تشس-اب-ه ك-ب Òب Úال-قضس-ي-ت ،»Úه-ذه شس-ه-ادة
أاد ¤ب -ه -ا إات -ي -ان ب -ل -ي-هسش عضس-ؤ ب-ا÷م-ع-ي-ة
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة  -ال-ف-لسس-ط-ي-نية ،و مناضسل من
اجل القضسية الصسحراوية.

حياة  /ك
الششهادة جاءت بعد الزيارة التي قادته ضشمن
وفد أاوربي إاﬂ ¤يمات اللجئ Úالصشحراوي ،Úو
سشمحت له بالعودة إا ¤ا÷زائر بعد  40سشنة ،و ⁄
ي -خ -ف ب -ل -ي -هسض دهشش -ت-ه و ف-رح-ت-ه Ÿا لق-اه م-ن
ترحيب ‘ ا÷زائر .
أاكد بليهسض ،أامسض ‘ ،منتدى جريدة «الششعب»
أان الوضشعية ‘ الصشحراء الغربية ،ل تقل سشوءا و
خطورة عن تلك التي يعيششها الششعب الفلسشطيني،
واسشتغرب اŸتحدث كيف أان «هات ÚالقضشيتÚ
العادلتŒ ⁄ « Úد لهما ◊د اآلن ا◊لول ‘ إاطار
الششرعية الدولية ،و يجد نفسشه «بل صشوت» Ÿا
شش- - -اه - -ده و ع - -اشش - -ه سش - -واء ‘ ف - -لسش - -ط Úأاو ‘

اıيمات ،اعتداءات يندى لها جب Úاإلنسشانية،
أاطفال و نسشاء –ت القصشف بأاسشلحة ﬁرمة
دوليا ،بدون أان يصشدر أاي صشوت من العا ،⁄هذا
الصش -مت ال -ذي يضش -رب ع -ل -ى م-ع-ان-اة الشش-ع-ب Úل
ي -ت-ح-م-ل-ه ه-ذا اŸن-اضش-ل ال-ذي ي-ح-م-ل ج-نسش-ي-تÚ
ل-دول-ت Úأاوروب-ي-ت Úت-ن-ت-م-ي ل-ل-ع-ا ⁄ال-غ-رب-ي ال-ذي
يتششدق با◊رية.

انتهاكات مغربية ‘ ظل صشمت
أاوروبي و دو‹

لراضشي
قال بليهسض «كنت ‘ مهمة إا ¤ا أ
الصش- -ح- -راوي- -ة ووق -فت ع -ل -ى م -ع -ان -اة الشش -عب
الصشحراوي ،الذي يتعرضض إا ¤انتهاكات من
ق -ب -ل السش -ل -ط -ات اŸغ-رب-ي-ة « ،و ب-ن-فسض ال-ت-أاث-ر
–دث ع -ن ف -لسش -ط Úال -ت -ي ي -ت -ع-رضض شش-ع-ب-ه-ا
لنتهاكات يومية ،من خلل قصشف مسشتمر ⁄
لطفال و ل النسشاء .
يرحم ل ا أ
كما أابدى اŸتحدث تأاثرا Ãا ششاهده ‘
اıي -م -ات و أاشش -اد ب -ت -ح -ك -م ال-ب-ول-يسش-اري-و ‘
ال- -وضش- -ع ،ل- -ت- -ف- -ادي ال- -ع- -ودة إا ¤اŸواج- -ه- -ات

اŸسشلحة مع الطرف اŸغربي ،و يعت Èأان هذه
مهمة صشعبة خاصشة و أان الششباب الصشحراوي
يعيشض حالة من الÎقب ينتظر بل صش Èخروج
قضشية بلده من النفق اŸظلم الذي بقيت فيه
Ÿدة ط -وي -ل -ة ،وال -ذي ت -ع -د  -حسشب ب -ل-ي-هسض ـ
«فضشيحة العا.»⁄

فرنسشا تقوم بدور «غ Òمفهوم»
Œاه قضشية الصشحراء الغربية
‘ سشياق ا◊ديث ،اعÎف هذا اŸناضشل
لصشل ،الذي يناضشل منذ
البلجيكي الفرنسشي ا أ
سشنة  2000من أاجل القضشايا العادلة ‘ العا،⁄
على غرار القضشية الفلسشطينية و الصشحراوية،
لنه وجد ‘ فرنسشا ( بلده
انه غّير جنسشيته ،أ
لنها تقوم ـ حسشبه ـ
لصشلي) أامور ل يحبها ،أ
اأ
بدور Œاه هذه القضشية «غ Òمفهوم» بنظره،
مششÒا إا ¤أان كل الششعارات التي رفعتها الثورة
الفرنسشية «حرية أاخوة و عدالة ل وجود لها ‘
الواقع ،مششÒا إا ¤أان العا ⁄الغربي يتعامل

لنسسان
أامام انتهاكات اÙتل ◊قؤق ا إ

بنفاق كب Òمع هذه القضشايا ،وهذا ما ل يقبله،
مبديا أاسشفه للبلدان اŸنتمية لهذا العا ،⁄التي
لنسشانية ،عدا
ل تأابه بأاي ششيء حتى القيم ا إ
اŸال ال- -ذي ت- -ت -خ -ذه «اله -ا « ،ول ت -ت -خ -ذ أاي
مواقف ول قرارات خارج نطاق اŸصشلحة.

ا◊لول التي تقÎحها هيئة
األ· اŸتحدة «كوميديا»
لطار أان ا◊لول التي
وأاضشاف ‘ هذا ا إ
ت---قÎح--ه--ا ه--ي--ئ--ة الأ· اŸت--ح--دة ت--ب--دو ل--ه
ك»ك---وم--ي--دي--ا» ،ل--ك--ن--ه غ Òم--تشش--ائ--م بشش--ان
لن---ه ي--درك “ام--ا أان الشش--عب
ال---قضش---ي---ت ،Úأ
عندما يقرر اسشÎجاع حريته ل أاحد يسشتطيع
أان يقف ‘ وجهه ،مسشتدل با÷زائر التي
ق--امت ب--ث--ورة –رر يشش-ه-د ل-ه-ا ال-ع-ا ⁄ك-ك-ل،
مششÒا إا ¤ان----ه ك----ان ›ن----دا إاب----ان ال----ث---ورة
التحريرية ،و ‘ ذات الوقت يسشتغرب من
لمسض م---ن اج---ل
اŸغ----رب ال----ذي ك----اف---ح ب---ا أ
السشتقلل ،بينما يقوم اليوم باحتلل بلد مج

متى يتحرك اÛتمع الدو‹ إلنهاء معاناة الششعب الصشحراوي؟
ب-ال-ف-ع-ل ب-إام-ك-ان ال-رأاي ال-ع-ام واÛت-م-ع ال-دو‹ أان
ي -ؤؤث -ر ‘ ا◊ك -ؤم -ات واŸسس -ؤؤول Úم -ن أاج -ل ال-ت-ح-رك
لراضس-ي
ال -ع -اج -ل ل -ؤق-ف م-ع-ان-اة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ Úا أ
اÙت -ل -ة ب -ف -ع -ل ب -طشش الصس -ه -اي -ن-ة ،ورف-ع ال-غ Íع-ن
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ال- -ذي م- -ازال ي -ئ -ن –ت وط -أاة
الح- -تÓ- -ل اŸغ- -رب- -ي وال- -ع -بث بÌوات -ه ال -ب -اط -ن -ي -ة
متؤاصسل ‘ ،ظل صسمت دو‹ جراء التجاوزات التي
تقÎف –ت دائرة ضسؤء مكشسؤفة ،وا÷رائم التي
لنسساÊ
مازالت دون عقاب ،حيث يرفضسها الضسم Òا إ
ويسس-ت-ن-ك-ره-ا ال-ع-دو ق-ب-ل الصس-دي-ق ..ف-متى يتحرك
لق-رار ح-ق الشس-ع-ؤب اŸضس-ط-ه-دة ‘
اÛت -م -ع ال -دو‹ إ
ت -ق-ري-ر مصسÒه-ا ،ح-ت-ى ل ت-ب-ق-ى ال-ق-ؤان Úال-دول-ي-ة
ل‡ي- -ة حÈا ع- -ل -ى ورق وتسس -ري ع -ل -ى
وال- -ل- -ؤائ- -ح ا أ
الضسعيف بينما يخÎقها القؤي؟.

فضضيلة بودريشش
كل ششيء واضشح ومدرج ضشمن لوائح األ· اŸتحدة التي
من اŸفروضض أان تكون كافية ◊ماية حق الششعوب ‘ تقرير
مصشÒها ،وعلى قدم اŸسشاواة يتم ا◊سشم ‘ قضشايا عمر
لسشف مازال غضض
نضشال ششعوبها العديد من العقود ،لكن ل أ
الطرف متواصشل واللمبالة قائمة حيال األوضشاع اإلنسشانية

اÎŸدي -ة سش -واء ‘ األراضش -ي ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة اÙت-ل-ة اأو ‘
الصشحراء الغربية التي يتوق ششعبها ا ¤تنظيم اسشتفتاء تقرير
مصشÒه ،وب -ال-ت-ا‹ إان-ه-اء مشش-ك-ل-ة أاق-دم مسش-ت-ع-م-رة ‘ ال-ق-ارة
السشمراء.
لسشف مازال اÛتمع الدو‹  ⁄يتحرك بعد خاصشة أان
ل أ
القضشية الفلسشطينية خسشرت الكث ‘ Òاآلونة األخÒة ،نتيجة
نفاق هذا اÛتمع وتخلي الدول الكÈى الضشامنة Ÿسشار
اŸف - -اوضش- -ات ع- -ن ال- -ت- -زام- -ات- -ه- -ا‡ ،ا أا◊ق ضش- -ررا ك- -بÒا
Ãصشداقية اآللية الدولية اŸعنية واŸكلفة بصشياغة ا◊ل،
Ãا يضش -م -ن ح -ق -وق الشش -عب ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي ‘ إاق-ام-ة دول-ت-ه
اŸسش -ت -ق -ل -ة ط -ب -ق -ا ل -ق -رارات األ· اŸت -ح-دة وك-ذا الشش-عب
الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه ،عن طريق السشتفتاء –ت
مظلة األ· اŸتحدة.
وجاءت إاعÎافات اŸناضشل Úالبلجيكي« Úاتيان بلهيسض»
‡ثل عن ا÷معية البلجيكية الفلسشطينية ومناضشل من أاجل
القضشية الصشحراوية وكذا «سشارة باندتزن» ‡ثلة عن مرصشد
الÌوات ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة الصش-ح-راوي-ة /ل-تصشب ‘ شش-ق اسش-ت-ن-ك-ار
الصشمت اŸطبق عن القضشيت Úالعالقت Úبسشبب ما وصشفوه
بالنفاق الدو‹ ،ويعتقدان أان لوبيات اقتصشادية تقف وراء كل
ذلك وليسض من مصشا◊ها أان يعود ا◊ق ألصشحابه ،وتأاسشف
«اتيان بلهيسض» كون ل يوجد أاي تقدم ‘ القضشية الفلسشطينية
على جميع األصشعدة ،ويعتقد أان اÛتمع الدو‹ ليسض على

علم بكل ما يقÎف ‘ البلدين اÙتل Úمن Œاوزات ل
إانسش -ان -ي -ة ،أاي ف -لسش -ط ÚاÙت-ل-ة والصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي
تسشتنزف ثرواتها الباطنية ويروع ششعبها ،وقال أان عملهم
ا÷معوي يكمن ‘ التحرك لتحسشيسض اÛتمع الدو‹ ،من
أاجل أان يع Èعن موقفه الذي يحسشم ‘ وضشع حد لكل ما
يرتكب من جرائم بششعة ‘ حق ششعب Úأاعزل ،Úومن بÚ
ا◊لول التي Áكن أان تعبد الطريق من أاجل اسشتعادة أاصشحاب
ا◊ق ◊قوقهم ،من خلل التأاث Òعلى اŸسشؤوول Úوالضشغط
ع-ل-ي-ه-م ل-ت-ك-ريسض اŸسش-اواة ،وأاك-د أان ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ية
مششابهة للقضشية الصشحراوية أاي فيما تعلق بكونها قضشية
تصش-ف-ي-ة اح-ت-لل واسش-ت-ع-ادت الشش-ع-ب◊ Úري-ت-ه-م-ا واسشتقلل
بلديهما.
ي-ذك-ر أان ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي «ات-ي-ان ب-ل-ه-يسض» ‡ث-ل ع-ن ا÷معية
البلجيكية الفلسشطينية ومناضشل من أاجل القضشية الصشحراوية
منذ عام  ،2000يعكف على النضشال من أاجل القضشيت ،Úو⁄
يخف بأانه يعول كثÒا على حزب العمل البلجيكي الذي يضشم
‘ صشفوفه عدد كب Òمن الششباب كونهم مصشدر أامل للتحرك
اإليجابي ،حيث ينتظر منهم الكث Òمن أاجل دعم القضشيتÚ
ال -ع -ادل -ت Úع -ل-ى الصش-ع-ي-د ال-دو‹ وح-ت-ى ت-فّ-ع-ل ل-وائ-ح األ·
اŸتحدة.بل ينظر إاليهم كورقة رابحة لتعزيز الدعم وثقل
األصشوات التي تصشرخ من أاجل وقف معاناة الششعوب اÙتلة.
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لمن الولية
تزامنا مع اسستمرار اıطط التصسا‹ أ

بومردأسس –صسي عدة حوأدث مرور جرأء ألتقلبات أ÷وية

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

سسكـ ـ ـ ـان قـ ـ ـ ـ ـ ـرى ومدأشس ـ ـر أŸيليـ ـ ـ ـ ـ ـة
يحتـ ـجـ ـ ـ ـون عل ـ ـ ـ ـ ـى غلق منب ـ ـ ـ ـ ـع «أنسساي»

جيجل :خالد ألعيفة

شس -ه -دت ولي -ة ب -وم -رداسس خ Ó-ل الـ24
سس- - -اع- - -ة اŸاضس - -ي - -ة ع - -دة ح - -وادث م - -رور
لضس -رار ع -ل -ى مسس -ت-وى إاق-ل-ي-م
مÎاوح -ة ا أ
ال -ولي -ة ج -راء ال -ت -ق -ل -ب -ات ا÷وي-ة ال-ت-ي
ع -رف-ت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،ك-ان أاخ-ط-ره-ا ا◊ادث
الذي أاودى بحياة امرأاة ناجم عن حادث
اليم وقع على الطريق الوطني رقم ..12

بومردأسس..ز /كمال

رغم أسستمرأر ألحمÓت ألتحسسيسسية ألتؤعية حؤل
مخاطر حؤأدث ألمرور ألتي تحصسد سسنؤيا عشسرأت
أأ’روأح وخسسائر مادية معتبرة ،إأ’ أن عدم ألمبا’ة
وألتهؤر من قبل ألسسائقين ’ يزأل ألسسمة أأ’برز
وأل-مسس-بب أل-رئ-يسس-ي ل-ه-ذه أل-م-آاسس-ي أل-ؤط-ن-ي-ة رغ-م

تسس -ج -ي -ل ت-رأج-ع نسس-ب-ي ل-ل-ح-ؤأدث م-ن-تصس-ف شس-ه-ر
سس-ب-ت-م-ب-ر م-ق-ارن-ة م-ع ن-فسض أل-ف-ت-رة م-ن شس-هر أوت
حسسب حصس -ي -ل -ة أل -م -ج -م -ؤع -ة أ’ق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-درك
ألؤطني.
كما لم تنفع كل ألتؤجيهات وألنصسائح ألمقدمة من
قبل مصسالح أأ’من وألهيئات ألمهتمة بأامن وسسÓمة
ألمؤأطنين وألسسائقين حؤل ضسرورة تؤخي ألحيطة
وألحذر وألتقليل من ألسسرعة أثناء سسقؤط أأ’مطار
وحدوث أضسطرأبات جؤية على غرأر ما تشسهده
و’ية بؤمردأسض وألؤ’يات ألمجارة في ألسساعات
أأ’خيرة ألتي لم تقتصسر على أخطار ألفيضسانات بل
أنعكسست نتائجها على حؤأدث ألطرقات بتسسجيل
عدة حا’ت كان أخطرها على مسستؤى ألطريق
ألؤطني رقم  12ألذي خلف وفاة أمرأة ،وآأخر على
مسستؤى ألطريق ألؤطني رقم  5ناجم عن أنحرأف

لعمال
أاطلقها وا‹ خنشسلة وتهدف لتشسجيع أاحسسن ا أ

جائ ـ ـزة أ’حسسن عمل صسحف ـ ـي أحتفاء بالي ـ ـوم ألوطن ـ ـي للصسحاف ـ ـة
أاط -ل -ق ،أامسس ،وا‹ ولي -ة خ -نشس -ل-ة ك-م-ال ن-ويصس-ر ،مسس-اب-ق-ة ولئ-ي-ة
لحسسن عمل صسحفي Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة اŸصسادف ل22
أ
لو ¤من نوعها ‘ ولية خنشسلة
أاكتوبر من كل سسنة ‘ ،مبادرة تعد ا أ
لعÓميون احتفاء باليوم الوطني للصسحافة.
اسستحسسنها ا إ

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي
تم في هذأ ألصسدد دعؤة كل أإ’عÓميين ألمعتمدين بصسفة رسسمية بؤ’ية خنشسلة،
إأرسسال أعمالهم ألرأغبين بالمشساركة بها عن طريق ألبريد أ’كتروني لخلية
أإ’عÓم وأ’تصسال لؤ’ية خنشسلة أو إأيدأعها مباشسرة قبل ألعاشسر من ألشسهر
ألجاري.
وتم أشسترأط لهذه ألمسسابقة ،أن تكؤن أأ’عمال منشسؤرة بين تاريخ  22أكتؤبر
 2017و 02أكتؤ ير  2018في أي نؤع من أنؤأع ألصسحافة سسؤأء ألتقرير أو ألحؤأر
أو ألتحقيق أو ألريبؤرتاج وألمتعلقة بؤ’ية خنشسلة على أن ’ تتجاوز أأ’عمال
ألمرأد ألمشسارك بها ألخمسسة أعمال تكؤن منشسؤرة في أحد ألصسحف ألؤطنية أو
ألقنؤأت ألسسمعة ألبصسرية.
وتم رصسد جؤأئز مالية تشسجيعية للمرأتب ألثÓثة أأ’ولي وهي  30آألف دينار
للفائز أأ’ول و 25آألف دينار و 20آألف دينار للفائزين ألثاني وألثالث على ألتؤألي
على أن تتم تشسكيل لجنة من جامعة عباسض لغرور من أسساتذة مختصسين في
أ’تصسال تؤكل لها عملية تقييم أأ’عمال وإأعÓن ألفائزين يؤم أ’حتفال بعيد
ألصسحافة في  22أكتؤ بر ألجاري.
وقد لقي خبر تأاسسيسض هذه ألجائزة ألتي تعد أأ’ولى من نؤعها في تاريخ ألؤ’ية
أسستحسسان كبير وتثمين وسسط أأ’سسرة أإ’عÓمية بؤ’ية خنشسلة ،لما لهذأ ألنؤع
م-ن أل-مسس-اب-ق-ات م-ن دف-ع أي-ج-اب-ي ل-ل-رف-ع م-ن أل-ع-م-ل أل-ن-ؤع-ي وتشس-ج-يعه وسسط
ألصسحفيين وألمرأسسلين ألعاملين بالؤ’ية من جهة ،وتغيير من تقليد ألتكريمات
ألسسنؤية ألتي تسساوي بين ألجميع من ألعاملين في ألحقل أإ’عÓمي سسؤأء
ألمثابرين آأو غير ألمثابرين.

للتخفيف على تنقÓت اŸرضسى

إأنهاء مهام ثÓثة مديري مسساع حثيثة للمحسسن Úمن أجل توف Òجهاز سسكان Òلقطاع ألصسحة Ãعسسكر
مؤوسسسسات إأسستشسفائية
بسسيدي بلعباسس
أف -اد ب -ي -ان ل -م -دي -ري-ة ألصس-ح-ة ب-ؤ’ي-ة
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ع -ن إأن -ه -اء أل-ؤزأرة
أل- -ؤصس -ي -ة م -ه -ام ث Ó-ث -ة م -دي -ري -ن
ب -م -ؤؤسسسس -ات صس -ح -ي -ة ك -ب-رى ب-ال-ؤ’ي-ة
وي -ت -ع -ل -ق أأ’م -ر ب -م -دي -رة أل -م -ؤؤسسسس -ة
أمرأضض ألنسساء وألتؤليد نجؤى جلؤل
ألتي عينت مكانها ألمديرة ألجديدة
صسابرينة جليخ وكذأ إأنهاء مهام نؤر
أل- -دي- -ن ع- -رب- -اوي م- -دي -ر أل -م -ؤؤسسسس -ة
أإ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة دح-م-ان-ي سس-ليمان بحي
سسيدي ألجيÓلي وتعيين عبد ألؤهاب
نقاز خلفا له  ،كما تم إأنهاء مهام مدير
مركز مكافحة أمرأضض ألسسرطان في
إأنتظار تعيين مدير جديد.

سسيدي بلعباسس:غ.شس

أك -د م -دي -ر أل -م -ؤؤسسسس -ة أ’سس -تشس -ف-ائ-ي-ة مسس-ل-م أل-ط-يب
بمعسسكر  ،أن هناك مسساعي حثيثة تبذل بالتنسسيق مع
ألمؤؤسسسسة أ’سستشسفائية و بعضض ألمحسسنين من أرباب
ألمال بالؤ’ية  ،من أجل تؤفير جهاز ألتصسؤير بالرنين
أل-م-غ-ن-اطيسسي « »IRMل- -ف- -ائ- -دة أل -م -رضس -ى م -ن ذوي
ألحا’ت ألمرضسية ألمسستعجلة و ألمسستعصسية و ألحا’ت
أل-م-رضس-ي-ة أل-ت-ي يصس-عب تشس-خ-يصس-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ج-هاز
ألسسكانير ألعادي .أشسار مسسلم في حديثه لـ»ألشسعب» أن
تؤفير جهاز ألتصسؤير بالرنين ألمغناطيسسي مكّلف جدأ
و غيابه بمسستشسفيات ألؤ’ية ألخاصسة و ألعمؤمية يكّبد
ألمرضسى مشسقة غير معقؤلة  ،و يضسطر بهم إألى ألتنقل
مسسافات طؤيلة إألى ألؤ’يات ألمجاورة من أجل إأجرأء
أل -ف -حصض و تشس-خ-يصض ح-ا’ت-ه-م أل-م-رضس-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
ألرنين ألمغناطيسسي بأاثمان متفاوتة .
و ذكر محمد دورمان مدير مسستشسفى مسسلم ألطيب
في نفسض ألتصسريح أنه يرحب بمبادرة ألمحسسنين من
أبناء ألؤ’ية في تؤفير هذأ ألجهاز ألذي من شسأانه
تخفيف عبء تنقÓت ألمرضسى خارج ألؤ’ية ،و كذأ
عملية تحؤيل مرضسى ألمسستشسفى ألتى تصسل إألى ما
عدده  90عملية تحؤيل شسهريا إألى مسستشسفى وهرأن
ألجامعي بقصسد إأجرأء فحصض ألرنين ألمغناطسسي ،
أأ’م -ر أل -ذي يصس ّ-ع -ب ج -دأ ح -ا’ت أل -ت -ك -ف-ل ب-م-رضس-ى

ألمسستشسفى خاصسة في ظل تؤفر سسيارة إأسسعاف وأحدة.
إألى جانب ذلك  ،أوضسح دورمان متحفظا عن ذكر
أسسماء هؤؤ’ء ألمحسسنين ،أن مسستشسفى مسسلم ألطيب
يسستقبل دوريا تبرعاتهم لتحسسين ألخدمات ألصسحية
ألمقدمة للمؤأطنين كان آأخرها تجهيز قاعة تدريسض
أأ’طفال ألمرضسى دأخل ألمسستشسفى بهدف مؤأصسلة
درأسستهم خÓل فترة تلقي ألعÓج زيادة على تبرعات
قيمة تصسل ألمرضسى دوريا .
في ذأت ألسسياق  ،ذكر أن مطلب تؤفير جهاز ألتصسؤير
بالرنين ألمغناطيسسي بمسستشسفيات معسسكر  ،كان محل
أنشسغال دأئم لسسكان ألمنطقة ألذين يتكبدون مشسقة
كبيرة لقاء نقل مرضساهم إألى سسيدي بلعباسض و وهرأن
من أجل هذأ ألنؤع من ألفحؤصسات ألدقيقة  ،حيث
تقدر تكلفة ألفحصض للمريضض ألؤأحد نحؤ  30ألف
دينار فيما يفؤق مبلغ أقتناء جهاز ألتصسؤير بالرنين
ألمغناطسسي  30مليؤن دج.
و كانت ألسسلطات ألمحلية في وقت سسابق قد أكدت
أ’سستفادة من هذأ ألجهاز فؤر أسستÓم مشسروع أنجاز و
تجهيز ألمسستشسفى ألجهؤي للعظام  ،ف Óألمسستشسفى
أسستلم و ’ ألجهاز تم أقتناؤوه .

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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اضسطراب ‘ توزيع اŸياه بالبلديات الشسرقية ÷يجل

ي-واج-ه سس-ك-ان ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة ب-ب-ل-دية
اŸيلية شسرق الولية ،أازمة حادة ‘ التزود باŸياه
الصس-ا◊ة ل-لشس-رب ،ويضس-ط-ر السس-ك-ان لشس-راء مياه
الصسهاريج ،لتلبية احتياجاتهم اليومية من شسر
لمر الذي أاثقل العائÓت ذات الدخل
وغسسل ،ا أ
الضسعيف.

شس -اح -ن-ة ،ك-م-ا ع-رف أل-ط-ري-ق ألسس-ي-ار شس-رق غ-رب
صس -ب -اح أمسض ف -ي شس -ط -ره أل-رأب-ط ب-ي-ن ب-ؤم-ردأسض
وألبؤيرة وبالضسبط بمخرج نفق ألجباحية أصسطدأم
 12مركبة جرأء أنحرأف شساحنة من ألؤزن ألثقيل
نتيجة سسؤء أأ’حؤأل ألجؤية.
بدورها تؤأصسل مصسلحة أمن ألطرقات أ’من و’ية
بؤمردأسض برنامجها أ’تصسالي ألتؤعي لسسنة 2018
ل -ف -ائ -دة ت Ó-م-ي-ذ أل-م-دأرسض ح-ؤل أخ-ط-ار ح-ؤأدث
ألمرور وسسبل ألؤقاية منها ،حيث كان ألمؤعد نهار
أمسض ب -ع -دد م -ن أب -ت -دأئ -ي -ات وم-ت-ؤسس-ط-ات ب-ل-دي-ة
تيجÓبين تم من خÓلها تقديم إأرشسادأت ونصسائح
ح -ؤل م -خ -اط -ر أآ’ف -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وألسس Ó-م-ة
ألمرورية على أعتبار أن أأ’طفال وألتÓميذ من
أكبر ألفئات أ’جتماعية عرضسة لهذه أأ’خطار ألتي
تهدد حياتهم.

ألعدد
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وحسسب ألجزأئرية للمياه ،فإان ألمياه متؤفرة
بالميلية لكن تبقى بعضض أأ’عطاب هي ألسسبب
في غياب ألمياه عن حنفياتهم ،ورغم ألشسكاوى
أل -م -ق -دم -ة م -ن ط -رف ألسس -ك -ان ل-ه-ذه أأ’خ-ي-رة،
وألؤعؤد ألتي قدمت لهم  ،بأان ألمياه سستعؤد ألى
حنفياتهم بعد يؤم أو يؤمين لكن ألمدة طالت ولم
تتغير ألؤضسعية.
ونفسض أأ’مر ببلدية تاكسسنة ورغم أنها معروفة
بتؤفرها على ألمياه ،إأ’ أن سسكانها في أزمة
كبيرة  ،وتمتد هذه أأ’زمة طيلة فصسؤل ألسسنة،
ويرى ألسسكان ألحل ألؤحيد لتجاوز هذه ألؤضسعية
أل -م -ت -ج-ددة  ،أل-رب-ط بسس-د ت-اب-ل-ؤط وأن-ه-اء ه-ذه
أ’زمة ألخانقة ألتي أنهكت ألعائÓت في رحلة
ألبحث عن ألمياه ألصسالحة للشسرب.
وقد أحتج سسكان عدة مشساتي وأصسحاب صسهاريج
ب-ي-ع أل-م-ي-اه ،وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة أم-ام م-ق-ر بلدية
ألميلية ،بسسبب قرأر غلق منبع أنسساي ألدي كان
يمؤن سسكان عدة مشساتي ب ألصسهاريج مما خلق
أزمة شسرب خانقة.
وطالب ألسسكان بفتح تحقيق في قضسية غلق
أل -م -ن -ي -ع وإأع -ادة أل -ت -ح -ال -ي -ل سس -ي -م -ا وأن ب -عضض
أل -م -ح-ت-ج-ي-ن ي-ك-ؤن-ؤأ ق-د أع-دوأ أل-ت-ح-ال-ي-ل ع-ن-د
أل -خ -ؤأصض وأث -بت سس Ó-م -ت -ه-ا ،وي-ط-الب ألسس-ك-ان
رئيسض ألبلدية بإايحاد حل لهم بعد غلق ألمنبع
وجفاف حنفياتهم مما جعل ألكثير يلجؤؤون ألى
ق-ارورأت أل-م-ي-اه أل-م-ع-دن-ي-ة ح-ت-ى أسس-ت-ع-ماله في
أل- -غسس -ل ،ك -م -ا ك -انت أل -ف -رصس -ة ل -ط -رح مشس -اك -ل
وأنشسغا’ت ألتنمية بالمناطق ألمذكؤرة.
ويذكر ،أن مصسالح بلدية ألميلية منعت في وقت
سسابق أسستهÓك مياه منبع أنسساي ألكائن بمنطقة
تاسسقيف ،حيث ذكرت ذأت ألمصسالح ،أنه وبعد
أل-ق-ي-ام ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل أل-بيكتريؤلؤجية لمياه ألمنبع،

تبين عدم صسÓحية مياهها للشسرب ،حيث منعت
أسستهÓكها مؤؤقتا ،أأ’مر ألذي جعل ألعشسرأت من
ألمؤأطنين يسستفسسرون عن ألحل ألؤأجب أتخاذه
كؤنهم يقتنؤن من ألمنبع ألمياه ألصسالحة للشسرب،
في ظل غياب ألبديل بالنسسبة لسسكان ألمنطقة.
وجاء هذأ ألقرأر بعد أقل من شسهر من منع
أسستهÓك مياه منبعي «قرز» بحي  18فيفري و
«ل-غ-م-ي-زي»ب-ح-ي ب-ؤفÓ-ح ألسس-ع-يد ،كؤن مياههما
غ -ي -ر م -ط -اب -ق-ة ل-ل-م-ؤأصس-ف-ات ،ك-م-ا ق-امت ع-دة
بلديات منذ بدأية ألسسنة باتخاذ قرأرأت مماثلة
بشس -أان ع -دة ي -ن-اب-ي-ع ع-ل-ى غ-رأر سس-ل-ط-ات ب-ل-دي-ة
تاكسسنة
كما يعاني ألعديد من مؤأطني ببلديات أأ’مير
عبد ألقادر ،سسيدي عبد ألعزيز وسسيدي معروف
بجيجل من ألتذبذب في ألتزود بالمياه ألصسالحة
ل -لشس -رب ،ن -ظ-ي-ر تسس-رب-ات م-ائ-ي-ة ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف
ألشس-ؤأرع ،بسس-بب ق-دم شس-ب-ك-ة أل-م-ي-اه وأه-ت-رأئ-ها،
متسسببة في ضسعف سسرعة تدفق ألمياه ،ووصسؤلها
إأل -ى أل -م -ن -ازل ،خصس -ؤصس -ا أل -ط -ؤأب -ق أل-ع-ل-ي-ا م-ن
أل-ع-م-ارأت ،م-ؤؤك-دي-ن ع-ل-ى أن-ه-م وج-دوأ صس-ع-ؤبة
ك-ب-ي-رة ف-ي أل-ت-زود ب-ال-م-ادة أل-ح-ي-ؤي-ة منذ أشسهر،
وعلى ألرغم من تقديم عدة شسكاوى من قبل
ألسسكان للجهات ألؤصسية ،من أجل ألقضساء على
أل-مشس-ك-ل أل-م-ط-روح ،ف-ي ت-ج-م-ع سس-ك-ان-ي ي-ع-رف
ك -ث-اف-ة دي-م-غ-رأف-ي-ة ك-ب-ي-رة  ،أ’ أن أل-ؤضس-ع-ي-ة ل-م
تتغير.
أم -ا ب -م -ن -ط-ق-ة غ-زأل-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي م-ع-روف،
أشستكى ألمؤأطنؤن من ألطريقة ألمنتهجة من
قبل ألجهات ألمختصسة ،للتؤزيع ألغير عادل على
حد تعبيرهم ،وتأاسسفؤأ لهذأ أ’جرأء وألتذبذب
ألحاصسل في تؤزيع ألمياه على مسستؤى منطقتهم،
ب -ال-رغ-م م-ن ت-ؤف-ر ه-ذه أ’خ-ي-رة ،وق-ال-ؤأ ب-أان-ه-م
قامؤأ بإابÓغ ألجهات ألؤصسية بالؤضسعية ألمقلقة
ألتي يعاني منها سسكان ألمنطقة مرأت عديدة.
م -ن ج -ان -ب -ه-ا ب-ال-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ،أوضس-حت أن
أإ’شس -ك -ال أل -م -ط -روح ع -ب -ر ع -دة م -ن -اط-ق ب-ه-ذه
أل-ب-ل-دي-ات أل-م-تضس-ررة ،ي-رج-ع لسس-بب ق-دم شس-ب-كة
تؤزيع ألمياه ،ما يؤؤدي إألى حدوث تسسربات للمياه
بشسكل متكرر ،رغم أن هذأ أأ’خيرة أكدت أن
مصسالحهم تقؤم بالتدخل في ألؤقت ألمناسسب
عند حدوث أضسطرأبات.

التحاليل أاكدت سسÓمة مياه سسد زردازة بسسكيكدة

نفوق أسسماك وألسسكان متخوفون من ألتلوث
رغم ان التحاليل التي اجريت على مياه
سس - - - -د زردازة ،مصس - - - -ال - - - -ح اŸوارد اŸائ- - - -ي- - - -ة
بالولية ،وجدت ان مياه السسد خالية من
اŸلوثات وصسا◊ة للشسرب إال ان نفوق هدا
الصس - -ن - -ف م - -ن السس - -م - -اك  ،وال- -ت- -ي ق- -درت
بالعشسرات ،جعلت سسكان اŸنطقة واŸهتمÚ
بالبيئة يدقون ناقوسس اÿطر لسسيما وان
سسد زردازة Áون  04بلديات و هي ا◊روشس
و صسالح بوال شسعور و ع Úبوزيان ،وزردازة
Ãياه الشسرب أاي Ãجموع يقارب  140أالف
نسسمة.

سسكيكدة :خالد ألعيفة
ع- -رف ه -ذأ ألسس -د خ Ó-ل ألسس -ن -ؤأت أ’أخ -ي -رة
أنخفاضسا في مسستؤى منسسؤب ألمياه ،زيادة
على مشساكل ألطمي ألذي حدت من سسعته
أ’أتي تصسل ألى  10مÓيين متر مكعب ،ناهيك
عن ظاهرة مماثلة عرفتها بحيرة بالمنطقة
أل -رط -ب -ة صس -ن -ه -اج -ة وق-رب-از خÓ-ل ألصس-ائ-ف-ة
ألماضسية .
وهي ظاهرة أيكؤلؤجية خطيرة ،تمثلت في
ن -ف -ؤق ك-م-ي-ات ه-ائ-ل-ة م-ن أ’أسس-م-اك وت-ه-دي-د
ألعشسرأت من ألطيؤر ألمهاجرة على مسستؤى
ألمسسطحة ألمائية ألمسسماة « ألزأية « ببلدية
ب -ن ع -زوز ،م-ا ج-ع-ل ج-م-ع-ي-ات أل-ن-اشس-ط-ة ف-ي
مجال ألبيئة وألمحيط حينها تطالب ألجهات
ألؤصسية ألتدخل ألعاجل لحماية هذه ألمنطقة
أل-مصس-ن-ف-ة ضس-م-ن أل-م-ن-اط-ق ألمحمية عالميان
وأرجع حينها سسبب نفؤق أ’سسماك ألى أرتفاع

درجة ألحرأرة وألسسقي.
و تخؤف سسكان ألمنطقة ’ن ظاهرة نفؤق
أ’أسس -م -اك ب-ال-رغ-م م-ن أرت-ف-اع م-نسس-ؤب م-ي-اه
ألسسد ،تعتبر حالة نادرة وغريبة ،تؤؤشسر على
ح- -دوث تسس -م -م وت -ل -ؤث خ -ط -ي -ري -ن ،ف -ي ظ -ل
أل- -ح- -ديث ع -ن ت -ؤأج -د م -ف -رغ -ات ع -م -ؤم -ي -ة
فؤضسؤية على حؤأف ألؤديان ألمؤؤدية للسسد،
تفرز مؤأد كيماوية جد خطيرة ،وهي ألؤضسعية
ألتي أصسبحت تهدد بحدوث كارثة بيئية ،قد
ت- -ل- -ح- -ق أضس- -رأرأ ك- -ب- -ي- -رة بصس- -ح- -ة وسسÓ- -م -ة
ألمؤأطنين ،بالنظر أإلى كمية أ’أسسماك ألتي
يتم أصسطيادها يؤميا من هدأ ألسسد ،وألتي
تؤجه لÓسستهÓك  ،ناهيك عن خطر أنتشسار
أ’أمرأضض ألمتنقلة عن طريق ألمياه.
ويذكر ،أنه تم أرسسال لجنة تحقيق في ألحادثة
مكؤنة من مختلف ألمديريات ألمعنية منها
أل-ري ،وأل-ب-ي-ئ-ة ،وأل-ح-م-اي-ة أل-م-دن-ي-ة ،وألصسيد
أل -ب -ح -ري ل -م -ع -رف -ة سس -بب أل -م -ح -ادث -ة ن -ف-ؤق
أ’أسسماك حيث طفا ما يزيد عن  100سسمكة
ع -ل -ى سس -ط -ح م -ي -اه ألسس-د ،أل-ت-ي ي-ت-رأوح ط-ؤل
ألؤأحدة منها ما بين  10أإلى  15سسم .
ك -م-ا ذك-ر سس-ك-ان أل-م-ن-ط-ق-ة أل-دي-ن أسس-ت-غ-رب-ؤأ
ل - - -ل - - -ظ- - -اه- - -رة ،أإ’ أن م- - -دي- - -ري- - -ة ألصس- - -ي- - -د
ألبحري أعتبرت بعد معاينة سسد زردأزة ،أن
هذه ألظاهرة طبيعية  ،تحدث في ألكثير من
أ’أح - -ي - -ان ع - -ب - -ر ألسس - -دود ’ ،سس - -ي- -م- -ا ب- -ع- -د
أ’ضس - -ط - -رأب - -ات أل - -ج - -ؤي- -ة ،ودلك ل- -ن- -ن- -قصض
أ’أكسسجين بعد تجمع هذه أ’أسسماك باأعدأد
كبيرة بجهة وأحدة من ألسسد ،وأ’مر’ يشسكل
أي خطؤرة على سسÓمة ألمياه».

بالبويرة

عاصسمة ألو’ية تغمرها مياه أ’أمطار

ع-رفت أامسسﬂ ،ت-ل-ف م-دن ال-ب-وي-رة
لم-ط-ار
تسس -اق -ط ك -م -ي -ات م -ع-تÈة م-ن ا أ
ال- -ت- -ي ب- -دأات ‘ ال- -ت -ه -اط -ل م -ن -ذ ل -ي -ل -ة
لرب -ع -اء  ،ح-يث غ-م-رت
ال -ث Ó-ث -اء إا ¤ا أ
ﬂت -ل -ف الشس -وارع ال -رئ -يسس -ي -ة خ -اصس-ة
ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،وأاصس-ب-ح السس Òف-ي-ها
شس -ب -ه مسس -ت -ح -ي -ل ن -ت -ي -ج -ة Œم -ع اŸي-اه
وتشسكل برك مائية ما أادى إا ¤اختناق
كب Òو ازدحام مرورى.
ك-م-ا ع-رفت ألشس-ؤأرع أل-رئ-يسس-ي-ة أزدح-ام-ا ك-ب-ي-رأ
نتيجة ألبرك ألمتؤأجدة و ألناتجة عن أنسسدأد
أل -ب -ل-ؤع-ات م-م-ا أدى إأل-ى إأع-اق-ة ح-رك-ة أل-م-رور،
وحتى ألطرق أ’جتنابية مثل ألطريق ألرأبط بين
ألطريق ألؤطني رقم  5و ألطريق ألؤطني رقم 18

أصسبح خطرأ على مسستعملي ألطريق جرأء ألمياه
ألغزيرة ألتي جرفت ألتربة من ألؤرشسات ألؤأقعة
على جؤأنب ألطريق مما نتج عن برك يصسعب
ألعبؤر منها خاصسة بالنسسبة للسسيارأت ألسسياحة.
ألؤضسعية أثارت حفيظة سسائقي ألسسيارأت و كذأ
ألمؤأطنين ألعاديين و تذمرهم من ألمسسؤؤولين
أل -ذي -ن ل-م ي-ح-ف-ظ-ؤأ دروسض ألسس-ن-ؤأت أل-م-اضس-ي-ة
،حيث أنه بمجرد سسقؤط بعضض ألقطرأت من
أأ’مطار إأ’ و تحؤلت مدينة ألبؤيرة إألى برك
وفيضسانات تمسض سسكان ألبنايات ألمحاذية لؤأدي
ألدهؤسض.

ألبويرة:ع.نايت رمضسان

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أآكد من آŸدية على آ’سستثمار آ Ÿؤ
وسسسسي آلوقفي  ،عيسسى:

خÓل زيارة ميدآنية قادته إا ¤آلبليدة  ،طمار :

لوق ـاف مصصـ ـدر ا بدي ـ ـل
جع ـ ـل ا أ
لل ـ ـ ـÌوة اŸالي ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي ا÷زائ ـ ـر

 140األف سصكن ” تسصليمها لأصصحابها ‘ ظرف  3اأشصهر

أآكد ﬁمد عيسسى وزير آلشسؤوون آلدينية
’وق - -اف صس - -ب - -ي- -ح- -ة أآمسس خÓ- -ل زي- -ارة
وآ أ
ت-ف-ق-دي-ة ل-ق-ط-اع-ه ب-اŸدي-ة أآن هذه آلو’ية
ليسست آسستثناءآ من و’يات آلوطن ‘ ›ال
آŸشس - -روع - -ات آل - -وق - -ف - -ي - -ة سس - -وى أآن - -ه - -ا ق- -د
‚حت ب -ح-ق ‘ ت-ك-ريسس آلÈن-ام-ج آل-وط-ن-ي
’وق-اف وت-ث-م-ي-ن-ه-ا  ،و ن-ف-ت-خ-ر بها
ل-ت-ن-م-ي-ة آ أ
ك -مÒآث أآج -دآدن -ا و“ك -ن -ا م -ن آسسÎج-اع-ه
بفضسل آلقوآن ÚوآŸرآسسيم آŸعمول بها وقد
دخلنا هذه آلسسنة مرحلة آ’سستثمار
Óوق-اف ،ك-م-ا أآن-ه  ⁄ن-ع-د ن-ع-طي
آŸؤوسسسس-ي ل -أ
أآوق-اف-ن-ا وه-ي-اك-ل-ن-ا وع-ق-ارآت-ن-ا آŸب-نية وغÒ
آŸب -ن -ي -ة إآي -ج -ارآ ب -ل ‰ن -ح-ه-ا ‘ شس-ك-ل ع-ق-ود
شسرآكة .

اŸدية  :ع  .ملياÊ

قال وزير آلسسكن عبد آلوحيد طمار خÓل آلزيارة آŸيدآنية آلتي قادته نهار أآمسس إآ ¤و’ية آلبليدة  ،إآنهم آسستطاعوآ ‘ إآطار
آلعملية آلوطنية آÿاصسة بتوزيع آلسسكنات ı ،تلف شسرآئح آÛتمع  ،و آلتي آقرها رئيسس آ÷مهورية  ،توزيع ما ’ يقل عن 140
وحدة سسكنية لغاية آلسساعة.
ت- -لك ال- -ت -ي أان -ج -زت و ل زالت ت -ع -رف ب -عضض قطاع التربية و الصشحة و األمن  ،فضش Óعن
ال -ت-أاخ-ر  ،ن-ت-ي-ج-ة م-ع-وق-ات و ع-راق-ي-ل م-ال-ي-ة فضشاءات تسشلية و ترفيه مرفقة.
وزير السشكن وخÓل إاششرافه أامسض على عملية بالخصشوصض  ،مضشيفا في معرضض تصشريحه أان و طمأان الوزير في السشياق ن سشكان مركز
تسش-ل-ي-م ال-م-ف-ات-ي-ح ،ل-ف-ائ-دة ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن من ال -دول -ة ع -ازم -ة ع -ل -ى م-واصش-ل-ة ال-م-ج-ه-ودات
عمروصشة  ،حيث ينجز مششروع
الحصشة السشكنية  1037مسشكن بصشيغة عدل  ( 1ل -ت -ك -م-ل-ة « ك-ل ال-ب-رام-ج «
المدينة الجديدة  ،أانه سشيحرصض
حة عارمة بÚ
ر
على « إاعادة تأاهيل « األنسشجة
تلعتحب-رق -ةمرق -حرليي-اب -اا)أل،ولم -ىنتأاحصشس -شبلا لحتوصشز-يةعإاج-حم-صاشل-صي-ةض المتبقية  ،و التي هي طو فر
عدل بتسسلم ال- -حضش- -ري- -ة ال -ق -دي -م -ة  ،ال -ت -ي
ضشخمة بالمدينة الجديدة فقي بوينان قدرت اولننوهجازطم.ار  ،إالى أان مدينة مكتتبي
ينة تتواجد بالحي العتيق ،مترجما
بـ  53أالف وحدة سشكنية ،وسشط فرحة لطالما بوينان الجديدة  ،تعتبر من مفاتيحهم باŸد
ف- - -ي ذلك إارادة ال- - -دول - -ة ف - -ي
ن
ا
انتظرها أاصشحابها  ،أاكد على أان كل مكتتبي « المدن الـ  5الجديدة التي تم آ÷ديدة بوين
ت - - -حسش - - -ي- - -ن ظ- - -روف ع- - -يشض
عدل «  ،و الذين سشبق لهم و أان انتهوا من انجازها عبر تراب الوطن ،
المواطن و عدم التمييز  ،بين
ع - -م - -ل - -ي - -ات تسش - -دي - -د ال - -دف- -ع- -ات األول- -ى  ،و هي سشتضشم  53أالف وحدة
ما هو موجود قديم ،وما سشيتم انجازه بطراز
سش -يسش -ت-ف-ي-دون م-ن سش-ك-ن-ات-ه-م  ،بشش-ك-ل ع-ادي سشكنية  ،و سشتسشتقطب ما ل يقل عن ربع عصشري متطور.
و آال- -ي  ،و أان ذلك سش -ي -ك -ون ضش -م -ن ال -ت -رت -يب م -ل -ي -ون نسش-م-ة (  250أال- -ف نسش- -م -ة)  ،و ه -ي وت -ع -ه -د ط -م -ار ع -ل -ى ه -امشض وضش -ع ال -ح-ج-ر
التسشلسشلي لقوائم المكتتبين.
ال - -م- -دي- -ن- -ة ال- -ت- -ي ق- -ال ال- -وزي- -ر  ،أان رئ- -يسض األسشاسض لـبناء  1675وحدة سشكنية في صشيغة
و أاكد الوزير بأان الدولة حرصشت من خÓل الجمهورية أارادها أان تكون مدينة عصشرية عدل  ، 2من أاصشل حصشة إاجمالية محسشوبة بـ 6
قانون المالية التكميلي  ، 2019على إادراج « متكاملة  ،تتوفر على كل الوظائف الحضشرية  ،آالف مسشكن ،إالى أانه يتعهد بإاضشافة ما ل يقل
ميزانية « هامة  ،للتكفل باسشتكمال أاششغال و أايضشا تتوفر على جميع المرافق العمومية  ،عن  3آالف وحدة سشكنية بالصشيغة نفسشها ،
التهيئة للسشكنات في مختلف الصشيغ  ،بما فيها ح -ت -ى تضش -م -ن ال -ع-يشض ال-ه-ن-يء ل-ل-م-واط-ن-ي-ن  ،لفائدة أابناء البليدة .
التسشاهمي و اليجاري الجتماعي  ،خاصشة ب -ال -ت-رك-ي-ز ع-ل-ى إانشش-اء مشش-اري-ع م-دم-ج-ة ف-ي

البليدة  :لينة ياسصمÚ

اأوضشح عيسشى اأمام مسشتقبليه اأن هذه
الششراكة تعطينا الحق في السشتفادة
من مداخيل المسشتثمر من  1اإلى 8
بالمائة  ،بما يسشمح لنا من فرضض عليه
دفع ايجار تحدده المصشالح المعنية
بالولية مدة ما اأقام به عليه مسشتثمرا
اأو ششاغ Óلسشكن  ،معتبرا ولية المدية
باأنها اأعطت مركبا وقفيا متكام Óبه
محÓت تجارية وفضشاءات ادارية و16
سشكنا بحجم ششقق ذات  3غرف .
وتعهد الوزير باأنه سشوف يصشبح هذا
النموذج والذي سشوف يتكرر بوليات
الوطن قاطرة  ،كما اأن هذه الولية
سشتوؤسشسض لنمطية في السشتثمار ،منبها
في هذا الصشدد باأن القطع الأرضشية
البيضشاء المتواجدة عبر الوليات يمكن
تحويلها اإلى عقارات اأو اسشتثمارات
ع--ل--ى شش--اك--ل--ة م--ا شش-ه-دن-اه ف-ي دائ-رة
البرواقية  ،فضش Óعلى اأن الفضشاءات
المبنية والتي مداخلها ضشعيفة يمكن
هدمها وتبنى عليها عقارات .
واأك---د ع--يسش--ى ف--ي ه--ذا الصش--دد ب--اأن
هناك عقار به  16مسشكن يمكن اأن
يحوي  200مسشكن مسشتقب Óششريطة
اأن نمدد في عملية الإنجاز عموديا ،
مثمنا بهذه الولية في مجال الوقف

قطاع آلÎبية سسيتعزز بهياكل جديدة نهاية سسنة ، 2018زوخ:

العاصصمـ ـ ـة مؤؤمنـ ـ ـة مـ ـ ـن الفيضصانـ ـ ـات بفضص ـ ـل اŸنشصـ ـ ـآات الكـÈى
’مطار
^  5آ’ف بالوعة جديدة لتسسهيل آنسسيابية مياه آ أ

قال وآ‹ آلعاصسمة عبد آلقادر زوخ،
أآن آل -ت -دريسس ‘ آلشس -ال -ي -ه -ات ه-ي فÎة
’ك-ت-ظ-اظ
’م-تصس-اصس آ إ
م -ؤوق -ت -ة ،وج-اء إ
آلذي عرفته بعضس آŸؤوسسسسات آلÎبوية
نتيجة عمليات آعادة آ’سسكان آلكÈى
آلتي عرفتها آلعاصسمة سسابقا ،مشسÒآ بان
قطاع آلÎبية سسيتعزز بهياكل جديدة
مع نهاية سسنة . 2018

العاصصمة :سصارة بوسصنة

افاد زوخ خÓل زيارته التفقدية لمششاريع
لزمة المالية
قطاع التربية بالعاصشمة ا بأان ا أ
ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-بÓ-د ج-ع-ل-ت-ن-ا نجمد بعضض
لول رف- -ع
ال - -مشش- -اري- -ع ،غ- -ي- -ر أان ال- -وزي- -ر ا أ
ال -ت -ج -م -ي -د ع -ن ت-لك ال-مشش-اري-ع ب-ق-رار م-ن
الرئيسض ،اين سشيتم بناء مؤوسشسشات تربويوية
تسش-م-ح ب-ازال-ة الشش-ال-ي-ه-ات ال-ت-ي ت-م-وضش-ع-ها
م-ؤوق-ت-ا وسش-ي-ت-م ال-قضش-اء ع-ل-ي-ه-ا نهاية السشنة
الجارية .
و اوضشح زوخ بان قطاع التربية بالعاصشمة

سش -ت -ع -زز م -ع ن -ه-اي-ة السش-ن-ة ال-ج-اري-ة ب-ع-دة
منششات وهياكل تربوية منها  94مجمع
مدرسشي و 27متوسشطة بالضشافة الى 194
ثانوية ،حيث سشتسشمح هذه المراكز برفع
الضش-غ-ظ ال-ح-اصش-ل ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-مدارسض
وال -م -ؤوسشسش-ات ال-ق-دي-م-ة ،مشش-ي-را ب-ان ولي-ة
الجزائر قد خصشصشت ميزانية معتبرة لتمام
هذه المششاريع في اقرب الجال  ،زوخ في
هذه الخرجة قام بتفقد سشير وتيرة انجاز
بعضض المؤوسشسشات التربوية بكل من بلدية
الخرايسشية والدار البيضشاء وبرج البحري ،
حيث اعطى تعليمات صشارمة للمقاولين
والجهات المكلفة بالنجاز بضشرورة التقيد
ب-اج-ال ال-ت-ن-ف-ي-د وتسش-ل-ي-م ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل في
الج -ال ال -م -ت -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا وال سش -ي -ت-ع-رضض
المتقاعسشين الى عقوبات قد تصشل الى حد
فسشخ العقود.
وف - -ي م- -وضش- -وع اخ- -ر ق- -ال وال- -ي زوخ  ،أان
ال -ع -اصش-م-ة م-ؤوم-ن-ة م-ن ال-ف-يضش-ان-ات ب-فضش-ل
المنششآات الكبرى التي تعمل على تجسشيدها

ولي -ة ال -ج -زائ -رم-ع وزارة ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة
لتفادي الكوارث الطبيعية خاصشة ما يتعلق
بمششروع واد ششايح الذي يدخل في إاطار

’سسرة آ÷امعية
قصسد آ’طÓع على آنشسغا’ت آ أ

حجار يلتقي النقابة الؤطنية لألسصاتذة ا÷امعيÚ

اأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي,
ط -اه -ر ح -ج-ار ,امسض الأرب-ع-اء ب-ال-ج-زائ-ر
العاصشمة ,اأن اللقاء الذي تجمعه بالنقابة
ال-وط-ن-ي-ة لÓ-أسش-ات-ذة ال-ج-امعيين يهدف اإلى
الط Ó-ع ع -ل -ى انشش-غ-الت-ه-ا وك-ي-ف-ي-ة اإي-ج-اد
الحلول لها .واأوضشح الوزير في تصشريح
ل -لصش -ح -اف -ة ع -ل -ى ه -امشض ال -ل -ق -اء ال-دوري
وال-ع-ادي ل-ه م-ع م-م-ث-ل-ي ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓأسشاتذة الجامعيين التابعة لÓتحاد العام
للعمال الجزائريين ,اأنه عادة ما يسشتغل
ه -ذا ال -ن -وع م-ن ال-ل-ق-اءات ل»الطÓ-ع ع-ل-ى
انششغالت الأسشرة الجامعية في المجالت
ال -ت -ي ت -ه -م-ه-م وم-ح-اول-ة اإي-ج-اد ح-ل-ول ل-ه-ا
وتنفيذها عن طريق اللجنة المششتركة وكذا

ت -ب -ل -ي -غ -ه -م ب-ك-ل م-ا ت-م ال-وصش-ول اإل-ي-ه ع-ل-ى
مسش -ت -وى ال -وزارة م-ن الأم-ور ال-ت-ي ت-ه-م-ه-م
وت - -ه - -م مسش - -اره - -م ال- -ع- -ل- -م- -ي وال- -م- -ه- -ن- -ي
والبيداغوجي».
ومن بين النششغالت التي من الممكن اأن
تطرح في الجلسشة المغلقة هي كما قال
المناقششات حول التسشجيÓت في الدكتوراه
وم -ل -ف ال-م-جÓ-ت ال-ع-ل-م-ي-ة ال-م-ع-ت-م-دة ف-ي
التاأهيل ,وكذا المششاكل التي تعرفها بعضض
الجامعات من الناحية النقابية وكذا ملف
السش-ك-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-ولي-ات وال-خ-دم-ات
الج -ت -م -اع -ي -ة وم -خ -اب -ر ال -ب-حث .وذك-ر ان
ال -وزارة اع-دت ب-رن-ام-ج-ا ل-ت-ك-وي-ن م-دي-ري
المخابر.

ومن جهته ,اأكد الأمين العام لتلك النقابة,
مسش- - -ع- - -ود ع- - -م- - -ارن- - -ة ,اأن ج- - -لسش - -ة امسض
سش -ت -خصشصض اأسش -اسش-ا ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
الجتماعات السشابقة ولمناقششة جملة من
ال- -قضش- -اي -ا الج -ت -م -اع -ي -ة م -ح -ل اه -ت -م -ام
الأسش-ات-ذة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن اأه-م-ها ملف السشكن
والجور والترقيات.
واعتبر عمارنة اأنه من الضشروري «اإعادة
النظ»ر في القانون الأسشاسشي لÓأسشاتذة
الباحثين «تماششيا والتطورات التي يعرفها
قطاع التعليم العالي» ,موؤكدا اأيضشا على
ضشرورة «اإعادة النظر» في قائمة المجÓت
المعتمدة من طرف الوزارة والمششترطة
في ترقية الأسشاتذة ومناقششة اأطروحاتهم .

الششبكة المهيكلة التي تحوي نفق ب 4كلم
يحول المياه مباششرة إالى واد الحراشض الذي
لششغال الذي تعكف
يعرف كذلك تقدم في ا أ
على إانجازه مؤوسشسشة مختصشة ،مفيدا في
ه -ذا الشش -ق ان -ج -از ازي -د م-ن  5000بالوعة
جديدة لتسشهيل جريان مياه المطار .
ولتفادي وقع خسشائر بششرية اثناء فيضشان
الودية المتواجدة على مسشتوى العاصشمة
قال زوخ بان مصشالحه قد قامت بترحيل
ازيد من  12الف عائلة كانت تقطن على
ضشفاف الودية مؤوكدا بان العملية متواصشلة
الى غاية ترحيل كل العائÓت المتضشررة .
اما بخصشوصض اسشتئناف عمليات اعادة
السش -ك -ان ق -ال وال -ي ال -ع-اصش-م-ة ب-ان ه-ن-اك
اج-ت-م-اع-ا السش-ب-وع ال-ق-ادم ل-ت-ح-دي-د م-وعد
ان -ط Ó-ق الشش -ط -ر ال -ث -الث م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة 24
لع- -ادة السش -ك -ان ،مشش -ي -را ب -ان مصش -ال -ح -ه
اسش-ت-ط-اعت اسش-ت-رج-اع  87مسش-ك-ن وضش-يفي
و 200سش -ك -ن اج-ت-م-اع-ي ع-م-وم-ي ،ك-م-ا ت-م
تسشجيل  2000قضشية تصشريح كاذب.

على اأنها اأعطت للمجتمع من رجال
ال--م--ال والأع--م--ال وال-م-ق-اول-ي-ن ن-ظ-رة
جديدة في مجال الإسشتثمار كما اأنه
ي--م--ك--ن اأن نسش--ت--ع-م-ل الأرضض ال-وق-ف-ي-ة
لإنشش---اء مشش---روع ت---ن---م---وي واأن ت---ك---ون
الأوقاف رافدا ثالثا للدولة اإلى جانب
القطاع العام والخاصض.
اسش---ت---ط---رد ع--يسش--ى ب--اأن ك--ل الأراضش--ي
الوقفية تم جردها ومسشجلة وهناك
بعضض الأراضشي المتنازع عليها لدى
العدالة  ،غير اأن القاعدة توحي باأن
العدالة سشوف تنصشفنا لسشترجاع اأكثر
م---ن  95ب--ال--م--ائ-ة م-ن الأراضش-ي ال-ت-ي
نختلف فيها وهناك اأراضشي اأخرى ل
ن-ع-رف-ه-ا ل-غ-ي-اب اأدل-ة ع-ن-ه-ا ع-ل-ى اأنها
اأراضش--ي وق--ف--ي--ة  ،ع--ل--ى اأن-ه ن-اأم-ل م-ن
الشش---ه---ود اأن ي--خ--رج--وا ع--ن صش--م--ت--ه--م
لإنجاح السشتثمار الوقفي ليدلونا على
الوثائق لأن تكون الأراضشي الوقفية
في ششكل عقارات منتجة للثروة .
وكششف الوزير باأنه ليسض البحث عنها
ه--و اإزاح--ة ال--ن-اسض م-ن ع-ل-ى الأراضش-ي
الوقفية  ،حيث اأنه من يسشتغل اأرضض
وق--ف--ي--ة ل--ب--ن--اء سش--ك--ن هشض ي--م-ك-ن اأن
يسشتغني عن الأرضض المسشتولى عليها
ويتم تعويضشه بششقتين تنجز فوقها ،
بعد بناء صشرح بها يحوي على  50ششقة
 ،وبهذا يسشتفيد المجتمع من توفير
م--ن-اصشب ع-م-ل ونسش-اه-م ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة
الوطنية.
ق-ال ب-ن ع-يسش-ى ب-اأن-ه مصش-ادر ال-ت-م-وي-ل
قد ششحت في العالم  ،ولم نعد نعتمد
فقط على المحروقات  ،بل ينبغي اأن
نعدد مصشادر الثروة  ،ناعتا الأراضشي
ال--وق--ف--ي--ة ب--اأن--ه--ا ج--ي--دة ج-دا وك-ث-ي-رة
وبعضشها مبنى ومنها به هياكل هششة
واأخ---رى ب---يضش---اء وك--ل ي--وم ن--ك--تشش--ف
اأراضشي جديدة بفضشل ششهادة ششهود اأو
ب--فضش--ل اأصش--ح-اب اأراضش-ي ي-اأت-ون اإل-ي-ن-ا
ويعطوننا وثائق ويعترفون باأنها وقفية
 ،ك---م---ا اأن ه---ذه الأراضش---ي ي--م--ك--ن اأن
تسشاهم في تنويع مداخيل الدولة وهي
كافية لإسشتيعاب مششاريع المسشتثمرين
سش--واء ك--ان--وا ج--زائ--ري--ي-ن م-ن ال-ق-ط-اع
العام اأو الخاصض اأو مسشتثمرين اأجانب
ف--ي اط--ار ال--ت--ع--ام--ل ب--ال--ق-اع-دة ال-ت-ي
اأق-رت-ه-ا ال-ج-زائ-ر ،م-ب-دي-ا سش-ع-ادت-ه في
ت--ح--وي--ل ع--ق-ار ك-انت ب-ه حشش-ائشض اإل-ى
مجمع وقفي ومدرسشة قراآنية نموذجية
ببلدية البرواقية.
على صشعيد اآخر قام وزير القطاع
ب--اع--ط--اء اشش--ارة مشش--روع دار ل--ل--ق--راآن
قرب مسشجد النور بالمدية بقيمة 6
مÓ---ي--ي--ر ت--ح--ت--وي مسش--ت--ق--ب Ó--لـق--اع--ة
المحاضشرات و قسشمين بيداغوجيين،
 02اأقسش---ام م--ت--خصشصش--ة  ،م--حضش--رة و
مكتب للمجلسض العلمي  ،وهذا في
شش-ك-ل ت-وسش-ع-ة ل-فضش-اء ال-مسش-ج-د ليكون
منارة جديدة لحفظ كتاب الله  ،حيث
كانت الفرصشة سشانحة للوزير بدعوته
لأئ----م----ة ال----ولي----ة وم----رشش----دي---ه---ا اإل---ى
المحافظة على المرجعية الدينية ،
م---ع ضش--رورة ال--ت--ف--اع--ل م--ع الشش--ب--اب ،
ومحاربة الأفكار الدخيلة عن ديننا ،
مششيدا في الوقت ذاته بما حققته
سش--ي--اسش--ة السش--ل--م وال-وئ-ام وال-مصش-ال-ح-ة
ال----وط----ن----ي----ة ال----ت---ي ج---اء ب---ه---ا رئ---يسض
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

الخميسس  ٠٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤محرم  ١٤٤٠هـ

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

من مراسسلينا
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تفعيل مكاتب حفظ الصسحة والنظافة باŸدية

بعدما قّرروا ا’سستقرار Ãناطقهم
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األولوية لتوف Òوسصائل العمل

السصكان يطالبون بحصصصص إاضصافية ببلدية بومدفع
’حياء ومداشسر بلدية بومدفع من ا÷هات اŸعنية بتخصسيصص حصسصص
طالب سسكان ا أ
’ج-ت-ماعي والريفي والÎقوي
سس-ك-ن-ي-ة إاضس-اف-ي-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-قصص مسس-ج-ل ‘ السس-ك-ن ا إ
اŸدعم كون عدد الطلبات صسارت كثÒة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
إارتفاع حدة الطلب اŸتزايد بÚ
صشفوف اÙروم Úمن السشكن بكل
أان -واع -ه ،ج -ع-ل ه-ؤولء ي-كشش-ف-ون ع-ن
م-ت-اع-ب-ه-م ال-ي-ومية اŸسشجلة بالقرى
واŸداشش- -ر ال- -ن- -ائ- -ي- -ة ال -ت -ي صش -ارت
بحاجة ماسشة إا ¤إاعانات ريفية لرفع
الغ Íعنهم بعدما قرروا اإلسشتقرار
Ãناطقهم األصشلية ،كما هو ا◊ال
ب- -ب- -وقشش- -اب -ي -ة وع Úال -دم وت Ó-وي -ن
وم -وسش-ى ع-ب-د ال-رح-م-ان وال-نسش-يسش-ة
وغÒه -ا م -ن ال -ق -رى ال-ت-ي أاصش-ب-حت

ب -ح -اج -ة م -اسش -ة إا ¤إاع-ان-ات ري-ف-ي-ة
ل -ل -قضش -اء ع -ل -ى ال -ن -قصس اŸسش -ج -ل،
خاصشة إاذا علمنا أان ا◊صشة األخÒة
 ⁄ت- -ت- -ج- -اوز  5٠إاع- -ان -ة وال -ت -ي ”
توزيعها على مسشتحقيها ،فيما سشجّل
ع -دد ال -ط -ل-ب-ات أاك Ìم-ن أال-ف ط-لب
حسشب ما أاكد لنا رئيسس البلدية عبد
النور الششاوشس طاهر.
أاما فيما يتعّلق بالسشكن اإلجتماعي
الذي يعد األول من حيث الطلبات
اŸسش -ج-ل-ة وال-ت-ي ف-اقت  ١5٠٠طلب
ع -ل -ى مصش -ال -ح ال -دائ -رة ب -ال -رغ-م أان
التوزيع األخ Òقد مسس  ٦3٠عائلة

إاغيل علي ببجاية

م -ن أاب -ن -اء اŸن -ط -ق -ة ب -ك-ل م-ن ح-ي
اŸل - -عب ال- -ب- -ل- -دي وا◊ي األسش- -ف- -ل
وموسشى عبد الرحمن وطريق عÚ
الدم ،لكن صشارت ا◊صشة غ Òكافية
ل -ت -ل -ب -ي -ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د Ãن-ط-ق-ة
ت -ع -رف ان -ف -ج-ارا سش-ك-ان-ي-ا ك-بÒا م-ع
ع-ودة ال-نشش-اط اإلج-ت-م-اع-ي ل-لناحية
التي تششهد توسشعا عمرانيا ملموسشا
يقول سشكان الناحية.
ول -ت -خ -ف -ي -ف ح -دة ال -ط-لب ف-ت-حت
اŸصشالح الولئية حصشة أاخرى من
السشكن الÎقوي اŸدعم بتخصشيصس
حصشة  ١٠٠وحدة سشكنية للمنطقة.
وق- -د ع- -ل- -م- -ن -ا م -ن رئ -يسس اÛلسس
الششعبي البلدي الطاهر ششاوشس أان
مصش -ا◊ه بصش-دد اسش-ت-ق-ب-ال اŸل-ف-ات
ال- -ت- -ي صش- -ارت ت- -ف- -رضس ال -زي -ادة ‘
ا◊صشة بالنظر إا ¤حجم الطلبات
ورغبة السشكان ‘ ا◊صشول على هذا
ال-ن-م-ط م-ن السش-ك-ن-ات ك-ون ال-ق-ان-ون
اÿاصس ب- -السش- -ك- -ن اإلج- -ت -م -اع -ي ل
يسش-م-ح ل-ه-م ب-اإلسش-ت-ف-ادة ورف-ع الغÍ
عنهم يقول هذا األخ Òالذي اعتÈ
تطمينات الوا‹ ‘ الرفع من ا◊صشة
ب -اŸؤوشش -ر اإلي-ج-اب-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق آام-ال
السش -ك -ان ب -اŸن -ط-ق-ة ال-ذي ي-ن-ع-م-ون
ب- -ن- -اح- -ي -ة ع -ادت إال -ي -ه -ا اŸشش -اري -ع
ال -ت -ن -م -وي -ة ب -ع -د ان-طÓ-ق اŸن-ط-ق-ة
الصش- -ن -اع -ي -ة ‘ Œسش -ي -د اŸشش -اري -ع
اإلسشتثمارية ،يقول ﬁدثنا.

العيادة متعددة اÿدمات تفتقر إا ¤مصصلحة األمومة
ي -ن -ت -م-ون إا ¤الشش-ري-ح-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
لششارة إاليه
“ت ا إ
البسشيطة ،وليت ما ّ
أاعÓه كل ما تفتقر إاليه عيادة إاغيل
علي اŸتعّددة اÿدمات ،فعديدة هي
لخ-رى ال-ت-ي ت-ع-رف
الخ -تصش -اصش-ات ا أ
لطفال
باأ
غيابا بارزا ،ومن بينها ط ّ
ب ا÷ه - - - -از ال- - - -هضش- - - -م- - - -ي وطّب
وط ّ
لم- -راضس اŸفصش- -ل- -ي- -ة وغÒه- -ا م -ن
اأ
الختصشاصشات ،التي نأامل ‘ توفرها
Ÿسشاعدة السشكان على السشتقرار من
ج-ه-ة ،وال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن الضش-غ-ط الذي
يعا Êمنه مسشتششفى أاقبو».

اŸدية :علي ملياÊ
أاكدت الطبيبة البيطرية «ر.ب» على إاعطاء فعالية أاكŸ Ìكاتب حفظ
الصسحة بالبلدية وجب دعمها Ãخابر ،وتتوفر على كل مسستلزمات العمل
بدءا من أادوات الكشسف والتحليل إا ¤جانب سسيارات لنقل أافراد اللجان
بقصسد “كينهم من تأادية مهامهم على أاحسسن ما يرام اسستجابة لتطلعات
السساكنة العمومية.
وتسشتوجب عملية دفع مكاتب الصشحة والنظافة البلدية ‘ وجوب إاعادة النظر ‘
صشÓحياتها وŸا إادراجها –ت اششراف مصشلحة األمراضس اŸتنقلة التابعة للدائرة أاو
بإاحدى اŸديريات التنفيذية اŸكلفة بالصشحة أاو الفÓحة أاو التجارة أاو البيئة لتفادي
وقوعها –ت أاي غطاء قد يقلل من فعالية اأدائها ،اإ ¤جانب “ك Úأاعضشائها من
العمل بكل راحة واسشتقÓليه مع انتداب كوادر صشحية برتبة اأطباء إا ¤جانب توفÒ
هياكل خارجية لها عن مقر البلديات.
ويرى الطار « ط.ب» أاحد أاعضشاء ÷نة النظافة البلدي سشابقا بأانه وبهدف اعطاء
أاك Ìفعالية Ÿكاتب حفظ الصشحة والنظافة البلدية يجب منحه صشفة الضشبطية
القضشائية ،وتدعميه بكل اإلمكانيات القاعدية والتقنية ،اإ ¤جانب اعادة النظر ‘
نصشه التششريعي اŸنششىء له مع –ديد صشÓحياته و–يينه Ãا يسشتجيب إا ¤األهداف
اŸرجوة.
ي-ع-ت-ق-د م-ت-دخ-ل-ون ب-أان-ه وب-ه-دف ف-رضس ال-ق-ان-ون ‘ ›ال ح-م-اي-ة صش-ح-ة النسش-ان
واÙيط يتع Úعلى أاعضشاء اللجان البلدية تطبيق اŸرسشوم رقم  ١٤٦ -٨٧اŸؤورخ ‘
 3٠جوان  ،١9٨٧اŸتضشمن إانششاء مكاتب حفظ الصشحة البلدي وهذا بعدما أاقرت
ا÷ماعات اÙلية تعويضشها Ãصشالح الصشحة العمومية وفق ما جاء به الهيكل
التنظيمي ا÷ديد للبلديات ،حيث أاوجد كل من مكتب مكافحة األمراضس اŸتنقلة
عن طريق اŸياه ،مكتب مكافحة األمراضس اŸتنقلة عن طريق ا◊يوان ،مكتب
حماية البيئة ونظافة اÙيط ،غ Òأانه ولسشبب ما  ⁄يتم تطبيق هذا التعديل بجل
البلديات ،ويلزم اسشتنادا لهذا اŸصشدر لتفعيل هذه اŸكاتب وسشائل بششرية ومادية،
ومن ب Úذلك ‚د اŸبيدات اÿاصشة با◊ششرات والقوارضس ،والعقارب وا◊يات ،كما
يسشتوجب تكليف رئيسس مصشلحة يفرضس ذلك التناغم ب Úأاعضشاء ﬂتلف اŸديريات
كما يحب أان يكون هؤولء منتدب Úدائم Úبقصشد تطبيق مضشمون هذا اŸرسشوم والذي
رغم مطالبة البعضس بإاعادة –يينه يبقى إاطارا قانونيا كفي Óبتطويق الكث Òمن
اıالفاتﬂ ،تتم Úراأيهم بأان الفعالية اŸنششودة مرتبطة اأسشاسشا بالوعي اŸطلوب
لدى هؤولء وÃدى حرصشهم على ضشرورة تطبيق هذا اŸرسشوم بحذافره.
أاوفدت ÷نة مكافحة األمراضس اŸتنقلة عن طريق اŸياه ـ حسشب بيان اعÓمي
لدائرة اŸدية مؤوخرا ـ فريقا تقنيا تابع للعديد القطاعات للقيام Ãعاينة ميدانية
Ÿياه واد جمعة بفرقة درايسشية ببلدية “زڤيدة ،والذي يلتقي Ãياه وادي الششفة عن
طريق نفق التحويل للوقوف على حالة ونوعية ›رى مياههما والذي يصشب ‘ سشد
بورومي بولية البليدة.

حي  ٧٥٠سسكن بسسيدي اŸد Êبالشسفة

اŸاء غائب عن ا◊نفيات والطوابق العليا تعاÊ

بجاية :بن النوي توهامي
 ⁄يتم إا ¤حّد اليوم تزويد
ع---ي---ادة إاغ---ي--ل ع--ل--ي اŸت--عّ--ددة
’م-وم-ة،
اÿدم--ات Ãصس--ل--ح--ة ا أ
وه--و م--ا أادى إا ¤اسس--ت--ي--اء ك--بÒ
لدى النّسساء ،حيث بالرغم من
ت----وّف----ر ه----ذا اŸرف----ق الصس----ح----ي
ا÷واري ع--ل--ى مصس--ال--ح ط--ب--ي-ة
رئ--يسس--ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار مصس-ل-ح-ة
ا’سستعجا’ت و Èﬂالتحاليل
ال--ط--ب--ي--ة ومصس--ل--ح--ة ال-تصس-وي-ر
’شسعة ،وتضسمنها طبيبا عاما
با أ
وق-اع-ة ل-ل-عÓ-ج ،إا’ّ أاّن ال-ع-دي-د
م----ن اŸصس----ال----ح ال----ت----ي ’ ت----ق----ل
أاه--مّ--ي--ت-ه-ا ع-ن السس-ال-ف-ة ال-ذك-ر
ف--ي--م--ا ي--ت--عّ--ل--ق بصس-ح-ة اŸواط-ن
تبقى غائبة.
أاكد ‡ثلو السشكان ببلدية إاغيل علي،
وم - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -م السش - -ي - -دة خ- -دي- -ج- -ة،
لـ»الششعب»« ،افتقار العيادة اŸتعّددة
اÿدمات Ÿصشلحة األمومة أاثر كثÒا
على النسشاء ا◊وامل ،بالرغم من توافد
ع -دي -د ال -عشش-رات م-ن اŸرضش-ى ي-وم-ي-ا،
وع -ل -ي -ه ل Áك -ن ل -ه-ا ت-وف Òأاي-ة خ-دم-ة
ل- -لّ- -ن -سش -اء ا◊وام -ل واŸوشش -ك -ات ع -ل -ى
ال- -ولدة ،ف- -ف- -ي- -م- -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ال -ولدات
وال -ف-ح-وصس اÿاصش-ة ب-أام-راضس ال-نسش-اء،
جب نقل اŸريضشات إا ¤مسشتششفى
يتو ّ
أاقبو ،الذي يبعد Ãا ل يقل عن  ٤٠كلم
ع- -ن إاغ- -ي- -ل ع -ل -ي ،وم -ا م -ن ششّك ‘ أان

اŸشش -ك-ل-ة ت-زداد حّ-دة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-نسش-اء
اŸوششكات على الولدة اللواتي يسشكنّ
‘ القرى النائية ،على سشبيل قرى زينة
وب- -و Êوال- -ق- -ل- -ع- -ة وت- -ازل -ة وآايت سش -راج
وغÒها من القرى ،التي ل ُيخفى على
أاحد أان اŸسشافات الطويلة التي تفصشلها
ع -ن مسش -تشش -ف -ى أاق -ب -و ،ي -عّ-رضس ال-نسش-اء
ال -ل -وات -ي ي -وشش -ك -ن ع -ل-ى ال-ولدة ÿط-ر
الولدة ‘ الطريق قبل بلوغ اŸسشتششفى،
هذا دون ا◊ديث عن اإلحراج الششديد
الذي يسشّببه ذلك».
وم- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه ،ي- - -ق - -ول السش - -ي - -د
ج -م -ا‹« ،ع-دم ت-وّف-ر سش-ي-ارة إاسش-ع-اف
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ع-ي-ادة ل-ن-ق-ل ال-نسش-اء
اŸوششكات على الولدة إا ¤مسشتششفى
جب
أاقبو غ Òكاف ،فاŸسشافة التي يتو ّ
ق -ط -ع -ه -ا ط -وي -ل -ة ،وع-ل-ي-ه ف-ل-يسس م-ن
ال -غ -ريب إان ق -ام السش -ك -ان ب-اŸط-ال-ب-ة
بإانششاء مصشلحة أامومة خاصشة بالنسشاء
اŸوشش -ك -ات ع -ل -ى ال -ولدة ب -ال -ع-ي-ادة،
وب -ال -ت -ا‹ ال -ق -ي -ام ب -ت -وظ -ي -ف ط -ب-يب
أاخ ّصش- -ائ- -ي ‘ أام -راضس ال -نسش -اء وك -ذا
توظيف قابلة .وعلى صشعيد آاخر ،ومن
لسشف أان هذه العيادة التي
دواعي ا أ
تسشّ-ج-ل ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-ائصس ،تفتقر
لخ ّصشائي ،Úخاصشة
لطّباء ا أ
حتى إا ¤ا أ
أان هنالك ‘ منطقتنا ،عدد كب Òمن
لششخاصس الذين يعانون من ارتفاع
اأ
ضشغط الدم وداء ال ّسشكري ،ول أافهم
Ÿا ل ت-ق-وم ال-ع-ي-ادة ب-ت-وظ-ي-ف ط-ب-يب
أاخصشائي ،Úخاصشة أان معظم ال ّسشكان

البليدة:لينة ياسسمÚ

م- -ا ي- -زال سس- -ك- -ان  ٧٥٠مسسكن
ب -ح -ي سس -ي -دي اŸد ‘ Êالشس -ف -ة،
يعانون من التذبذب ا◊اصسل ‘
ت-زوي-ده-م Ãي-اه الشس-رب ،وقوة
التدفق ،تسسمح لسسكان الطوابق
ال-ع-ل-ي-ا ب-ا’ن-ت-هاء من هذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة  ،وه-و م-ا ول-د ح-ا’ت
اسس - -ت - -ي - -اء وت - -ذم - -ر أاصس - -ب - -ح- -وا
ي- -ع- -يشس -ون -ه -ا ،ح ّ-ت -مت ع -ل -ي -ه -م
ال -ل -ج-وء إا ¤أاسس-واق الصس-ه-اري-ج،
’ج - -ل ال - -ت - -زود ب - -اŸي- -اه ،ب- -دل
أ
ا’نتظار أاسسبوعا كام.Ó
فمياه ا◊نفيات باتت تزورهم مرة
كل  5إا ٦ ¤أايام تقريبا ،وإانها ‘
كث Òمن األوقات ل ترتفع مقدار
طابق أاو طابق ،Úوهو ما يحرم بقية
ال -ط-واب-ق ال-ع-ل-ي-ا م-ن ال-ت-زود ب-اŸاء،
Œعل وتفرضس على تلك العائÓت
ال -ت -زود Ãي-اه الشش-رب م-ن اŸق-ي-مÚ
بالطوابق السشفلى ،كما أانها تأاتي ‘
بعضس األيام ملوثة وقد تغ Òلونها
نحو الÎابي ،األمر الذي أاثار ويثÒ
ﬂاوفهم من أان تكون ملوثة وغÒ
صش- -ح -ي -ة ،خصش -وصش -ا ‘ ه -ذه األي -ام
ا◊ارة ،وأاين عرفت البليدة ‘ بعضس
أارجائها تسشممات غذائية لسشتهÓك
اŸاء ،وأايضشا عودة انتششار Ÿرضس

«ال- -ك -ولÒا « ،مضش -ي -ف Úب -أان -ه -م ل -ط -اŸا
اشش -ت -ك -وا أازم -ت -ه -م ،ل -ك -ن -ه -م ‘ ك-ل م-رة
يجدون ا÷واب نفسشه« ،عليكم بالصش.»È
و‘ سش -ي -دي ح -م -اد Ãف-ت-اح كشش-ف
‡ثلون عن السشكان ،أان أازمة عطشس
وتذبذب باتوا يعيششونها منذ مدة،
ع- - -ل - -ى ع - -كسس األح - -ي - -اء ا÷دي - -دة
ل-ل-م-رح-ل Úال-واف-دي-ن م-ن ال-ع-اصش-م-ة
والبليدة ،بسشبب جفاف خزان حيهم
الششعبي ،والذي يزود ما ل يقل عن
 ١٠آالف نسش- - -م- - -ة ،ح - -يث أاوضش - -ح
اŸم -ث-ل-ون ب-أان خ-زان-ه-م ل-يسس ف-ق-ط
ج -ف ،ب -ل وضش -ع-ه ك-ارث-ي ،م-ن ح-يث

ت- - -رسشب األت- - -رب- - -ة ال - -ت - -ي Œم - -عت
ب-ق-اع-دت-ه ،وان-ع-دام ح-ارسس يحميهم
من خطر تسشميمه ،ناهيك عن عدم
وجود أاقفال وباب “نع الوصشول إا¤
مياهه.
وبحي أاولد سشلطان بقلب البليدة،
ن- - -ادى ب - -عضس السش - -ك - -ان ب - -ت - -دخ - -ل
اŸسش - -ؤوول ،Úل Ó- -شش- -ت- -ب- -اه ‘ م- -ي- -اه
الششرب ،والتي أاصشبحت تصشلهم وكأان
ب -ه -ا رغ -وة صش -اب-ون ،إا ¤درج-ة أان-ه-ا
أاصشبحت تظهر مثل ا◊ليب ،األمر
الذي أاخافهم وجعلهم Áتنعون عن
اسشتهÓكها.

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

عبد ألقادر جÓوي وأ‹ ورڤلة لـ ”” ألشسعب””

أالغينا  ٥٧ملفا اسشتثماريا وأاعذرنا  ١٥٢مسشتفيدا آاخر

09

أŸرأقبة ألتقنية للسسيارأت بتندوف

طواب ’ Òمتناهية أامام حظÒة البلدية

@ مششكل التششغيل يحتاج إا ¤التفّهم والهدوء

نتناول ‘ هذأ أ◊وأر مع وأ‹ ولية ورقلة ألسسيد عبد ألقادر جÓوي ،وأقع قطاعات تنموية هامة بالولية يعّول عليها كثÒأ
للنهوضض وألدفع بعجلة ألنشساط أÙلي مع أبرز أŸلفات أŸطروحة ‘ ألوقت ألرأهن على ضسوء أنشسغالت وتطلعات أŸوأطن ألورقلي.

ورقلة  :إÁان كا‘
@””ألشسعب”” ‘ :إأطار ألسستثمار
أل- -فÓ- -ح- -ي مسس- -اح -ات ك -بÒة ّ”
توزيعها ،إأل أن ألوأقع  ⁄يعكسض
بعد ألنتائج أŸطلوبة ،كيف يتمّ
أل-ع-م-ل م-ن أج-ل –ق-ي-ق ف-ع-ال-ية
أكÈ؟
@@ ألوأ‹ عبد ألقادر جÓوي:
تشش Òاألرق- - -ام إا ¤أان ع- - -دد ال - -ذي - -ن
انطلقوا فعليا ‘ Œسشيد مششاريعهم
‘ اŸي- - - -دان ح- - - -وا‹  200مسشتثمر
Ãسشاحة  24أالف هكتار ‘ كل من
ان- -ق -وسش -ة ،ق -اسش -ي ط -وي -ل ،ا◊جÒة.
وعلى الرغم من أان هذا الرقم يبدو
ضش -ئ -ي ،Ó-إال أان ال-ن-ت-ائ-ج اّÙق-ق-ة ‘
ه -ذه اŸسش -ت-ث-م-رات ت-بّشش-ر Ãسش-ت-ق-ب-ل
واع -د ل -ل -ق -ط -اع ب -ورق -ل -ة ،ألن ه-ن-اك
اسش - -ت - -ث- -م- -ارات ج- -ادة ،ن- -اه- -يك ع- -ن
اŸسش -اع-دات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ق-دم م-ن
طرف الدولة.
أاما بخصشوصص اŸسشتثمرين الذين
 ⁄ي -ن -ط -ل -ق -وا ‘ ا‚از مشش -اري -ع -ه -م
فنحن نعمل ‘ الوقت ا◊ا‹ على
اسشÎج -اع ال -ع -ق -ار ال -ف Ó-ح -ي وإال -غ-اء
اسش -ت -ف -ادة ال -ك -ث Òم -ن اŸسش -ت-ث-م-ري-ن
اŸتقاعسش ‘ Úإاطار عملية التطهÒ
ال -ت -ي ّ” Ãوج -ب -ه -ا إال -غ-اء  574عقد
اسش- -ت- -ف- -ادة م- -ن- -ح ‘ إاط -ار الم -ت -ي -از
الفÓحي واسشÎجاع  125أالف هكتار
من األراضشي الفÓحية.
@ ه -ل أسس -ت-ط-ع-ن-ا ب-السس-ت-ث-م-ار
ألصس -ن -اع -ي ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أÙل-ي
–ق-ي-ق أل-ت-ن-وع وت-وف Òأل-ب-دأئل
لÓ- - -ق- - -تصس- - -اد أل- - -ق- - -ائ- - -م ع- - -ل- - -ى
أÙروقات؟
@@ ‘ ا◊ق- - -ي - -ق - -ة ل يسش ّ- -ج - -ل
السشتثمار الصشناعي بعد قفزة نوعية،
ح- - - -يث م - - -ن ب 1000 Úمشش - -روع ّ”
اع -ت -م-اده 31 ،ف -ق -ط دخ -ل م -رح-ل-ة
اإلنتاج ،ولكن مع ذلك هناك الكثÒ
م -ن اŸشش -اري-ع ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ي-ج-ري
إا‚ازه -ا ‘ ›الت ﬂت -ل -ف -ة م -ن-ه-ا
ا‚از مصشانع اآلجر ،تركيب األعمدة
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ،ال -ب -ن -اءات اŸع -دن-ي-ة،
ﬁط -ات خ-دم-ات ال-ب-ن-زي-ن ،صش-ن-اع-ة
األعÓ- - - -ف ،أاك Ìم- - - -ن  20مششروعا

إل‚از م- -راك- -ز الÎف- -ي- -ه وال- -تسش -ل -ي -ة
سشينطلق ‘ هذه السشنة ،باإلضشافة إا¤
 40مششروعا ‘ مصشانع اآلجر.
أاما بالنسشبة للمسشثتمرين الذين ⁄
ي - -جّسش- -دوا مشش- -اري- -ع- -ه- -م ‘ اآلج- -ال
اّÙددة ،ف -إان -ه ي -ج -ري ال -ع-م-ل ع-ل-ى
ت -ط -ه Òال -ع -ق -ار الصش -ن -اع -ي ،وق-د ّ”
إاعذار  152مسشتثمر  ⁄ينطلق بعد،
ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤إال- -غ -اء اسش -ت -ف -ادة 57
مسشتثمرا.
@ م - - -ل- - -ف ألشس- - -غ- - -ل ‘ ولي- - -ة
بÎول -ي -ة ك -ورق -ل -ة ي-ع-د م-ن بÚ
أŸل - -ف- -ات أل- -ت- -ي أث- -ارت ول زألت
تث Òجدل وأسسعا ،هل توصسلتم
◊لول وأقعية ‘ هذأ ألشسأان؟
@@ هناك حلول قدمت ‘ ملف
الشش -غ -ل إال أان -ه -ا ظ -لت ج -زئ -ي-ة وغÒ
نهائية ،ألن حل هذا اŸلف يتطّلب
ت -ع -اون-ا م-ن ك-ل ا÷ه-ات ،وأاع-ت-ق-د أان
مشش -ك -ل الشش -غ -ل ب -ورق -ل -ة أاصش -ب -ح م-ن
الضشروري التكفل به ﬁليا ومركزيا
من خÓل فتح اÛال لنقاشص موسشع
حول واقع سش Òملف التششغيل وأابرز
اŸششاكل اŸطروحة فيه يجمع كافة
الفاعل.Ú
”
@ ألعديد من أ إ
لصسÓحات ّ
إأقرأرها من أجل إأضسفاء شسفافية
أك ‘ Èع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع أل-ع-روضض
على غرأر نظام ألوسسيط ،إأل أن
ألح -ت -ج-اج-ات ظ-لت م-ت-وأصس-ل-ة،
إأ ¤ماذأ يعود سسبب ذلك برأيك؟
@@ و‘ الواقع لبد من اإلششارة
إا ¤أان الكل مسشاهم ‘ تعقيد هذا
اŸل- -ف سش- -واء م- -ن إاط -ارات ال -وك -ال -ة

ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل أاو ط-ال-ب-ي الششغل،
وأان - -ا م - -ن ج- -ه- -ت- -ي غ Òراضص ع- -ل- -ى
مردودية القطاع ‘ هذه السشلسشلة.
ه- -ن- -اك ع -دة إاخ -ت Ó-لت ‘ سش -وق
الشش -غ-ل ب-ورق-ل-ة ب Úال-ع-رضص وال-ط-لب
وهذا لعدة عوامل داخلية وخارجية،
ه -ذا الخ -ت Ó-ل ان -ع -كسص سش -ل -ب-ا ع-ل-ى
السش Òا◊سشن Ÿلف التششغيل والولية
دائ -م -ا ت -ع -رف اح -ت -ج -اج -ات وح -ج-ز
مركبات وغلق وكالت.
من جهة أاخرى بعضص اإلطارات ‘
وك - -الت ال - -تشش- -غ- -ي- -ل  ⁄ي- -ك- -ون- -وا ‘
اŸسش- -ت -وى اŸط -ل -وب ◊ل اŸشش -ك -ل،
جج الكث Òمنهم بأان طالبي
حيث يتح ّ
ال -ع -م -ل Áن -ع -ون -ه -م م-ن ال-دخ-ول إا¤
مكاتبهم Ÿزاولة أاعمالهم ‘ ،ح Úأانه
من الضشروري أان يتواجد اŸسشؤوول ‘
مكتبه ،خاصشة وأان كل الظروف مهّيأاة
ل -ه لسش -ت -ق -ب -ال ط -ال -ب-ي الشش-غ-ل ،وق-د
ت- -ك- -ل- -مت م- -ع اŸسش- -ؤوول ÚاŸع- -ن- -يÚ
ورفعت تقارير إا ¤الوزارة الوصشية ‘
هذا الششأان.
أادعو ا÷ميع إا ¤التعاون من أاجل
إاي- -ج- -اد ا◊ل -ول اŸن -اسش -ب -ة وخ -اصش -ة
طالبي العمل ألنني على قناعة بأان
حل مششكل التششغيل بالولية ‘ حاجة
إا ¤بعضص التفهم والهدوء ونحن نعد
طالبي الششغل بالسشتماع لنششغالتهم
ورفعها إا ¤السشلطات اŸركزية ،لكن
ب -اع -ت -م -اد أاسش -ل -وب ا◊وار والل -ت -زام
بالهدوء ‘ اŸطالبة بحقهم دون غلق
وك -الت ال -تشش-غ-ي-ل وق-ط-ع ال-ط-رق-ات،
ودون فرضص ششروطهم بالنتقاء بÚ
الششركات التي تقدم عروضشا للعمل.

أاتابع اŸششاريع ‘ اŸيدان
@ ع- - - -اشض ق - - -ط - - -اع ألصس - - -ح - - -ة
ب- - -ال- - -ولي- - -ة ح - -ال - -ة م - -ن ألشس - -د
وأ÷ذب ،هل سستكون سسنة 2019
أفضسل من سسابقاتها؟
@@ ن -ح -ن ن -ت -دّخ-ل دائ-م-ا ون-ق-وم
Ãبادرات ونقدم عدة اقÎاحات رفقة
اŸن -ت-خ-ب Úم-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة خ-دم-ات
القطاع Ãا يخدم احتياجات اŸواطن
اÙل- -ي وأان- -ا أات- -اب- -ع ع- -دة مشش- -اري -ع
–ظ- -ى ب -اه -ت -م -ام اŸواط -ن وأاع -م -ل
بجدية من أاجل البحث والتششاور مع
اŸسش -ؤوول ÚاŸرك -زي Úإلي-ج-اد ح-ل-ول
مناسشبة تتوافق وطموح السشاكنة ،على
غرار ملف ا‚از مششروع اŸسشتششفى
ا÷امعي الذي أانا على قناعة بأاهميته
‘ مدينة بحجم ورقلة.
وأاشش Òه- - -ن - -ا إا ¤أان سش - -ن - -ة ،2019
سش- -ت- -ك- -ون أافضش -ل ع -ل -ى واق -ع ق -ط -اع
الصشحة ،حيث سشيتدعم بهياكل جديدة
ع- -ل- -ى غ- -رار مسش -تشش -ف -ى  60سشريرا
ب- - - - -ا◊جÒة ومسش- - - - -تشش- - - - -ف- - - - -ى 120
اŸت- -خصشصص ‘ األم -راضص ال -ع -ق -ل -ي -ة
بالرويسشات ،باإلضشافة إا ¤مسشتششفى
 240سش- -ري- -ر ب- -ت- -ق -رت ،مصش -ل -ح -ة
السش -ت -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي-ة ب-اŸؤوسشسش-ة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة السش -تشش -ف -ائ -ي -ة ﬁم -د
ب-وضش-ي-اف ،مسش-تشش-ف-ى  60سش -ري-را ‘
“اسش.Ú
@ كلمة أخÒة
@@ هناك مششاريع كÈى حظيت
ب -ه -ا ولي -ة ورق-ل-ة وه-ذا ي-ع-كسص إارادة
ال -دول -ة ‘ Œسش-ي-د ﬂط-ط ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية الهادف إا– ¤سش Úاإلطار
اŸع -يشش -ي لسش-ك-ان ه-ذه ال-ولي-ة ،وألن
اŸواط -ن شش -ريك أاسش -اسش-ي وف-اع-ل ‘
ا◊رك-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ،وم-ن م-ن-طلق هذه
القناعة أانا أادعو ا÷ميع إا ¤التمسشك
بأاسشلوب ا◊وار من أاجل حلحلة كل
اŸشش - -اك - -ل اŸط - -روح- -ة وأاؤوك- -د م- -ن
م -وق -ع -ي ه -ذا ع-ل-ى أان ك-ل ال-ن-ق-ائصص
اŸرصش - -ودة ﬁل- -ي- -ا وال- -ن- -اب- -ع- -ة م- -ن
انششغالت اŸواطن الورقلي نحن على
علم بها ونعمل من أاجل إايجاد حلول
لها ،وقد ”ّ رفعها للسشلطات اŸركزية
التي تتابع عن كثب كل اŸششاريع التي
يتم ا‚ازها ﬁليا.

طواب Òطويلة من اŸركبات Ãختلف األحجام اصشطفت أامام مدخل
حضشÒة بلدية تندوف منذ السشاعات األو ¤من الفجر ،اسشتعداداً للعبور
أام-ام م-ه-ن-دسص الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-حصص ال-ت-ق-ن-ي ل-لسشيارات التي حّلت
مؤوخراً ببلدية تندوف ،على أان تتنقل لبلدية أام العسشل ‘ األيام القليلة
ال -ق -ادم -ة ،وت -ع -ت Èه -ذه ال -زي-ارة روت-ي-ن-ي-ة وسش-ط دع-وات اŸواط-ن Úا¤
اسش -ت -ح -داث وك -ال -ة ث -اب-ت-ة ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن أاج-ل إاج-راء ال-ف-حصص ال-ت-ق-ن-ي
للسشيارات ،ويضشطر أاصشحاب اŸركبات ‘ بعضص األحيان ا ¤قطع مسشافة
 800كلم بسشياراتهم من أاجل إاجراء الفحصص التقني بولية بششار باعتبارها
أاقرب ولية من تندوف أاو انتظار وصشول بعثات من وليات الششمال ‘
ظّل غياب وكالة ثابتة للمراقبة التقنية للسشيارات باŸنطقة منذ عدة
سشنوات .طول اŸسشافة وصشعوبة التنقل والتخّوف من الوقوع –ت طائلة
اıال -ف -ات اŸروري -ة خ -ل -ق ج-واً م-ن السش-ت-ي-اء وال-غضشب ل-دى أاصش-ح-اب
اŸركبات ،حسشب ما رصشدته ““الششعب““ من أاصشداء ،وأامام هذا العجز
اŸسشتمر ÷أات مديرية النقل إا ¤التعاقد اŸؤوقت مع عدة ششركات وطنية
تصشل ِتبعًا لبلديتي تندوف وأام العسشل إلجراء الفحصص التقني للسشيارات ‘
ﬁاولة منها لسشّد الفراغ ا◊اصشل ‘ هذا اÛال ،وهو حل يراه بعضص
اŸواط -ن““ Úت -رق -ي -ع -ي وغ› Òدي““ خ -اصش -ة م-ع غ-ي-اب رزن-ام-ة ﬁددة
ل -ت -واري -خ ال -ف -حصص وال-ف-ارق ال-زم-ن-ي ب-ي-ن-ه-ا ،داع Úالسش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
واÛالسص اŸنتخبة إا– ¤مل اŸسشؤوولية والعمل بجد من أاجل القضشاء
على هذا اŸششكل بصشفة نهائية ،وهو األمر الذي عمدت السشلطات
اÙلية بالولية إا ¤وضشع حّد لهذا اŸششكل من خÓل منح تراخيصص
مبدئية Ÿزاولة نششاط الفحصص التقني للسشيارات بولية تندوف ،غ Òاأن
هذه اŸششاريع  ⁄تر النور لعدة اعتبارات متعلقة بعدم –مل تكاليف
ال‚از .وأاوضشح مسشؤوول Ãديرية النقل بالولية أان منح الÎاخيصص
لهؤولء اŸسشتثمرين جاء اسشتثناًء للمنطقة التي تعرف انعدام وكالة ثابتة
منذ سشنوات ،وأاردف اŸتحدث قائ ًÓبأان اŸديرية تبقى عاجزة أامام
غياب الفحصص التقني للسشيارات بالولية ،ويقتصشر دورها فقط على
“ديد آاجال بطاقة اŸراقبة لفÎة ﬁدودة خاصشة لسشيارات األجرة.
وتعت Èتندوف الولية الوحيدة التي تفتقر منذ سشنوات لوكالة ثابتة
للفحصص التقني للسشيارات رغم وجود ملفات لÓسشتثمار ‘ هذا اÛال،
وهو ما أاكده بعضص اŸواطن‡ Úن تكّبدوا عناء التنقل إا ¤ولية بششار
( 800كلم) من أاجل إاجراء الفحصص التقني لسشياراتهم ،موضشح Úبأان هذا
الوضشع أاصشبح ل ُيطاق ،وأاضشاف أاحد اŸواطن Úأانه اضشطر ‘ إاحدى
اŸرات إا ¤ركن سشياراته بسشبب انتهاء صشÓحية بطاقة الفحصص التقني
للسشيارات خوفًا من العقوبات وعدم مقدرته على السشفر لتجديدها.

تندوف :عويشش علي

موأقع سسياحية عرضسة للتشسويه بتمÔأسست:

سشلوكات غ Òحضشارية وتصشرفات غ Òمسشؤوولة
ليام
تسستعد أك ÈحظÒة سسياحية على أŸسستوى ألوطني هذه أ أ
لسستقبال أŸوسسم ألصسحرأوي على أمل أن يكون أحسسن من سسابقيه ،خاصسة
إ
” ألتوجه خÓل ألسسنوأت ألقليلة أŸاضسية نحو ما يصسطلح عليه
ن
أ
د
ع
ب
ّ
بالسسياحة ألدأخلية.
“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود بجانبه.
تصش -رف -ات إاع -ت -دن-ا ع-ل-ى رؤوي-ت-ه-ا ع-ل-ى
ج - - -دران ب - - -عضص اŸؤوسشسش- - -ات و األزق- - -ة
ال- -زائ- -ر ل- -ب- -عضص اŸواق- -ع السش -ي -اح -ي -ة ب -اŸدي -ن -ة وÃخ -ت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط-ن،
بعاصشمة األهقار ‘ ،اآلونة األخÒة يقف فششخصص يكتب اسشمه واآلخر يكتب اسشم
مندهشص ومتأاسشف من بعضص التصشرفات وليته ،أافعال كنا نظن أان ل نراها أاو
أاق- -ل م- -ا Áك- -ن أان ي- -ط- -ل- -ق ع -ل -ي -ه -ا غÁ Òك- -ن أان ت- -ط- -ال أام- -اك- -ن “ث- -ل حضش -ارة
ا◊ضش - -اري - -ة Œاه إارث حضش - -اري ف - -ري- -د عريقة ،لكن رؤويتها ‘ مثل هذه األماكن
ون-ادر ،وه-ذا ب-ت-ع-رضش-ه ل-تشش-وي-ه Ãخ-ت-لف يÎجم لنا أان مثل هؤولء األششخاصص ⁄
الطرق ،وهذا بالكتابة بالدهن أاو بالفحم يسش-ت-وع-ب-وا ح-ق-ا أاه-م-ي-ة م-ا Áل-ك-ون-ه وما
و حتى ﬁاولة الكتابة بالصشخور وا÷بال –وزه ب -ل-دن-ا ،خ-اصش-ة ع-ن-دم-ا يصش-در م-ن
التي يقصشدها السشياح والزوار ‘ صشورة أاششخاصص يتمتعون بالعقل والرششد لكون
تعّبر وتوحي لناظرها عن مدى السشلوك هذه األماكن ل Áكن أان يصشلها صشبي أاو
““الÓمسشؤوول““ ول حضشاري Ÿفتعلي هذا ›نون.
ال -تصش -رف ال -ذي م -ن شش-أان-ه أان يششّ-وه ك-ن-ز
التششويه الذي طال ا÷بال والصشخور
ء
يحلم العديد من السشياح من ﬂتلف أانحا ‘ ﬂتلف اŸناطق ⁄ ،يقف عند هذه
ال -ع -ا ⁄زي -ارت -ه وإال -ت -ق-اط صش-ور ت-ذك-اري-ة

النقطة ليطال الطبيعة والبيئة ،من خÓل
اıل -ف -ات ال -ت -ي يÎك -ه -ا ق -اصش -دي ه-ذه
اŸناطق ‘ نهاية العطلة األسشبوعية ،من
أاوسشاخ وقمامة وفضشÓت Ÿا يتناولونه،
حيث يسشتمتعون ويبتهجون بجمال اŸكان

وال -ط-ب-ي-ع-ة ال-رائ-ع-ة ،وع-ن-د م-غ-ادرت-ه-م ل
ي -عÒون أاي اه -ت -م-ام ل-ت-ن-ظ-ي-ف اŸك-ان أاو
ح -ت -ى ج -م-ع ﬂل-ف-ات-ه-م إلع-ادة اإلع-ت-ب-ار
Ÿكان اسشتضشافهم وجدوه نظيف.
أاف-ع-ال ي-ن-دى ل-ه-ا ا÷ب Úوي-ن-ف-ط-ر ل-ه-ا

الفؤوادŒ ،عل اŸششاهد لها ‘ حÒة من
أامره ،إا ¤أان يقّرر أان يتجه ويششاهد أاحد
اŸع - -ا ⁄اŸشش - -ه- -ورة ،وال- -ت- -ي أاصش- -ب- -حت
ك-ب-ط-اق-ة ت-ع-ري-ف ل-ل-ولية بالدرجة األو¤
(ج -ب -ل إاي -ه -غ -ان) ،أاو أان يشش -رب م -ن أاح -د
اŸن -اب -ع ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة اŸشش -ه -ورة (م -ن -ب-ع
طاهبور) ،إا ¤أان يتفاجأا وهو ‘ طريقه
إال -ي -ه -ا ب -أاط -ن -ان م -ن ال -ن -ف-اي-ات ال-ه-ام-دة
مÎاك -م -ة وم -ت -ج -اورة ‘ ،مشش-ه-د م-رعب
و ،Òﬁوم- -ا ي- -زي- -د م- -ن ا◊Òة سش- -ك -وت
السشلطات اÙلية Ÿثل هذه التصشرفات،
التي تضشر بأاهم نششاط Áيز اŸنطقة عن
غÒها من اŸناطق ‘ الوطن.
ففي ظلّ مثل هذه التصشرفات وقبيل
أاي - -ام م - -ن ان- -طÓ- -ق م- -وسش- -م السش- -ي- -اح- -ة
الصش -ح -راوي -ة ،ي -ب -ق -ى السش -ؤوال اŸط-روح،
Ÿاذا السشكوت والتغاضشي على مثل هذه
التصشرفات ‘ وقت تتعا ¤فيه األصشوات
لبعث السشياحة كبديل عن إاقتصشاد الريع،
أام هي تصشريحات لÓسشتهÓك ل غ.Ò

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اجتماع حول ليبيا ‘ نوفم Èبإايطاليا

روسسيـ ـ ـا Œـ ـ ـدد موقفـ ـ ـها الداعـ ـ ـم ◊ـ ـ ـل القضسيـ ـ ـة
الصسحراوية وفـ ـ ـق قـ ـ ـرارات األ· اŸتحـ ـ ـدة

لوروبي ,أاندرز بÒمدال فيسستيسسن ,عدم العÎاف بسسيادة
أابرز اŸقرر ونائب رئيسس ÷نة الشسؤوون اÿارجية ل–Óاد ا أ
لوروب-ي  -اŸغ-رب ال-رام-ي إا ¤ت-وسس-ي-ع
اŸغ -رب ع -ل -ى الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ‘ ظ-ل ال-ن-ق-اشس ال-دائ-ر ح-ول مشس-روع ات-ف-اق ال–اد ا أ
لتية من الصسحراء الغربية.
التفضسيÓت التعريفية لتشسمل اŸنتوجات ا آ

و أوضصح ألنائب ألأوروبي ألدأنماركي
في تقرير حول مشصروع ر أي موجه
أإلى لجنة ألتجارة ألدولية ألتابعة
ل Ó-ت -ح-اد ألوروب-ي أن-ه «م-ن أل-م-ه-م
ألشص- -ارة أإل- -ى أن ه- -ذأ ألت- -ف- -اق ل
ي - -نصس ع - -ل- -ى ألع- -ت- -رأف بسص- -ي- -ادة
ألمغرب على ألصصحرأء ألغربية».
و أكد ألسصيد فيسصتيسصن أن «موقف
ألت- -ح- -اد ألوروب- -ي ي- -ب -ق -ى دأع -م -ا
لمجهودأت ألأمم ألمتحدة من أجل
أل-ت-وصص-ل أإل-ى تسص-وي-ة ع-ادل-ة ودأئ-مة
يقبلها طرفا نزأع ألصصحرأء ألغربية
بحيث تكون مبنية على حق ألشصعب
ألصصحرأوي في تقرير مصصيره وفقا
للوأئح ألأمم ألمتحدة ذأت ألصصلة».
كما تضصمن مشصروع ألر أي هذأ بعضس
أل -م -ب -ادئ ألأسص -اسص -ي -ة أل -ت-ي ت-خ-دم
أل- -قضص- -ي -ة ألصص -ح -رأوي -ة «كضص -رورة
م-وأف-ق-ة ألشص-عب ألصص-ح-رأوي وح-قه
ف -ي ت -ق -ري -ر أل-مصص-ي-ر وك-ذأ أح-ت-رأم

أل -ق -ان -ون أل -دول -ي ب-م-ا ف-ي-ه ح-ق-وق
ألنسص- -ان وأل- -ت- -ن -م -ي -ة أل -مسص -ت -دأم -ة
لÓأرأضصي ألمعنية».
وجاء في تقرير مقرر لجنة ألشصوؤون
أل -خ -ارج -ي -ة ل Ó-ت -ح -اد ألأوروب-ي أن
«هذأ ألتفاق ألمعدل للبروتوكولين
 1و  4من ألتفاق ألورومتوسصطي
ي -ه-دف أإل-ى ت-ق-دي-م ضص-م-ان-ات ح-ول
أح-ت-رأم أل-ق-ان-ون أل-دول-ي ب-م-ا ف-ي-ه-ا
حقوق ألنسصان وألتنمية ألمسصتدأمة
لÓأرأضصي ألمعنية».
وف- -ي ه -ذأ ألصص -دد ,أط -ل -ع أل -ن -ائب
ألأوروبي على ألجهود ألتي بذلتها
ل- -ج -ن -ة وخ -دم -ة أل -ع -م -ل ألوروب -ي
ألخارجي ألرأمية أإلى تقييم ألمزأيا
أل- -ت- -ي سص- -يسص -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا ألشص -عب
ألصصحرأوي وكذأ ألتاأكد من موأفقته
ع - -ل - -ى ه - -ذأ ألت - -ف - -اق ف- -ي ح- -دود
صصÓحيتهما».
تجدر ألإشصارة أإلى أنه بالإضصافة أإلى

لجنتي ألزرأعة وألشصوؤون ألخارجية
ل Ó-ت -ح-اد ألوروب-ي سص-ت-ق-دم ك-ذلك
لجنة ألصصيد ألبحري ر أيها قريبا.
وسص-ي-ت-م ت-ق-دي-م مشص-روع أل-ت-وصص-ي-ات
وأللوأئح ألمتعلق بهذأ ألتفاق على
مسص -ت -وى ل -ج -ن -ة أل -ت -ج -ارة أل-دول-ي-ة
أل-م-خ-تصص-ة ضص-م-ن-يا يومي  10و 11
أكتوبر  2018كما سصتتم أحالته على
أل- -تصص -ويت ي -وم  3ديسص-م-ب-ر .2018
وسص -ي -ج -ري أل -تصص-ويت ف-ي أل-ج-لسص-ة
ألعلنية منتصصف شصهر جانفي .2019

روسسيا مع عدالة
القضسية
جددت وزأرة ألخارجية ألروسصية
قبل يومين في بيان لها بعد أللقاء
ألذي جمع عضصو ألأمانة ألوطنية و
رئ -يسس ل-ج-ن-ة أل-عÓ-ق-ات أل-خ-ارج-ي-ة

بجبهة ألبوليسصاريو أمحمد خدأد مع
أل -م -م -ث -ل أل-خ-اصس ل-رئ-يسس ألت-ح-اد
أل - -روسص - -ي ح - -ول ألشص - -رق ألأوسص- -ط
و أف -ري -ق -ي -ا  ،ن -ائب وزي -ر خ -ارج -ي -ة
روسصيا ميخائيل بوغدأنوف ،موقف
روسصيا ألدأعم لحل سصياسصي مقبول
ب -ي -ن ط -رف-ي أل-ن-زأع وي-ت-م-اشص-ي م-ع
قرأرأت ألأمم ألمتحدة ذأت ألصصلة.
ودع -ا أل -ب-ي-ان أإل-ى ضص-رورة م-وأصص-ل-ة
ألجهود ألأممية ألرأمية أإلى تحقيق
تسصوية عادلة تنهى ألنزأع وتسصاهم
في تحسصين ألأوضصاع في ألمنطقة
ألمغاربية ،معربة في نفسس ألوقت
دعمها وتاأييدها لجهود ألمبعوث
ألشص- -خصص -ي ل Ó-أم -ي -ن أل -ع -ام ل Ó-أم -م
أل -م -ت -ح -دة أإل -ى ألصص -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
ألسصيد هورسصت كوهلر.
وأوضص- - -ح أل- - -ب - -ي - -ان أن أل - -مسص - -وؤول
ألصص -ح -رأوي ألسص -ي-د أم-ح-م-د خ-دأد
قدم تقييما مفصص Óللحالة ألرأهنة
ل- -تسص- -وي- -ة أل- -وضص- -ع ف- -ي ألصص- -ح- -رأء
أل -غ -رب -ي -ة ،فضص  Ó-ع -ن أل -وضص -ع ف -ي
أل -م -ن -ط -ق -ة بصص -ف -ة ع -ام-ة  ،م-وؤك-دأ
ضصرورة بعث وتنشصيط ألمفاوضصات
بين ألطرفين من أجل أإيجاد حل
لنزأع يتماشصى مع مبادئ ألقانون
ألدولي.
كما تم خÓل أللقاء تبادل شصامل
لÓ- -آرأء ح- -ول تسص- -وي- -ة أل- -ن -زأع ف -ي
ألصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،ب -م-ا ف-ي ذلك
أسص-ت-ع-دأدأت م-ج-لسس ألأم-ن أل-دول-ي
لمناقشصة تمديد ولية جديدة لبعثة
ألأم -م أل -م -ت -ح -دة ل Ó-سص -ت -ف -ت -اء ف-ي
ألصصحرأء ألغربية .
ل Ó-إشص-ارة ,ك-ان أل-م-ب-ع-وث ألأم-م-ي,
ه -ورسصت ك -وه -ل -ر ق -د دع -ا ج -ب -ه-ة
ألبوليسصاريو أإلى أولى ألمحادثات
مع ألمغرب ألمرتقب أجرأوؤها شصهر
ديسص -م -ب-ر ب-ج-ن-ي-ف وأل-ت-ي ي-ت-وق-ع أن
تكون نقطة لإعادة أإطÓق مسصار
ألسص- -ل- -م ف- -ي ألصص- -ح- -رأء أل- -غ- -رب- -ي -ة
ألمتوقف منذ سصنة .2012

لرهابية ‘ بÓده
قال إان ال ّسستار سسيسسدل قريبا عن ا◊رب ا إ

األسسد :دول عربية و غربية ترّتب عودتها الدبلوماسسية إا ¤سسوريا

خصسصست صس- -ح- -ي- -ف -ة «الشس -اه -د»
لو ‘ ¤ع-ددها
ال-ك-وي-ت-ي-ة ،صس-ف-ح-ت-ه-ا ا أ
لرب - -ع- -اء◊ ،وار ،ي- -ع- -د
الصس - -ادر امسس ا أ
لول من نوعه على اŸسستوى العربي،
ا أ
أاج - -رت - -ه م - -ع ال- -رئ- -يسس السس- -وري بشس- -ار
لسسد ‘ ،مؤوشسر جديد على أان النظام
ا أ
السسوري يسستعيد دوره ومكانته.

وكان أألسصد أدلى بحوأرأت لوسصائل إأعÓم أجنبية
مختلفة ،لكنه أمتنع عن إأجرأء أي حوأر لوسصيلة
إأعÓمية عربية ،بعدما قرر وزرأء ألخارجية ألعرب
ف -ي ن-وف-م-ب-ر  ،2011ت -ج -م -ي-د عضص-وي-ة سص-وري-ا ف-ي
ألجامعة ألعربية ،وما تبع ذلك من «عدأوة إأعÓمية
وسص-ي-اسص-ي-ة م-علنة وصصاخبة» ب-ي-ن أل-ن-ظ-ام ألسصوري
وألدول ألعربية.
وق- -د أع- -ل- -ن أل -رئ -يسس ألسص -وري بشص -ار أألسص -د أن -ه
سص- -يسص- -دل ق- -ري- -ب- -ا ج- -دأ «ألسص- -ت- -ار ع -ل -ى أل -ح -رب
أإلرهابية» ،معبرأ عن ثقته بأان أللعبة ألسصياسصية
ت -ت -غ -ي -ر ،وسص -وري -ا سص -ت-ع-ود إأل-ى «دوره-ا أل-م-ح-وري
ألعروبي».
وشص- -دد أألسص -د ف -ي ح -ديث لصص -ح -ي -ف -ة «ألشص -اه -د»
ألكويتية ،على أن ألدولة ألسصورية سصتبسصط قريبا
ج -دأ ح -ك -م -ه -ا وق -ان -ون -ه -ا ع -ل -ى ج-م-ي-ع أألرأضص-ي
ألسص -وري -ة« ،ول -ن ن -ت -رك شص -ب -رأ وأح -دأ م -ن سص-وري-ا
ألعروبة خارج ألسصيادة ألوطنية».
ولفت أألسصد إألى وجود «تفاهم كبير» بين سصوريا
وعدد كبير من ألدول ألعربية ،مضصيفا أن هناك

دول غ -رب -ي -ة ق -د ب -دأت ت -خ -ط -ط وت -ج -ه -ز ل -ف -ت-ح
سصفارأتها ،كما أن هناك وفودأ غربية وعربية سصوأء
كانت دبلوماسصية أو أقتصصادية أو صصناعية قد بدأت
بالفعل بالقدوم إألى دمشصق لترتيب عودة دولها إألى
سصوريا.
ÓعÓ-م أل-ع-ربي،
ووج-ه أألسص-د أن-ت-ق-ادأت شص-دي-دة ل -إ
وق -ال إأن -ه «أنسص -اق ورأء أل -م -ؤوسصسص -ات ألصص -ه-ي-ون-ي-ة
أألمريكية ألتي تحرصس كل ألحرصس على تشصويه
صصورة دول ألشصرق أألوسصط ،وباألخصس سصوريا»،
مشصيرأ إألى أن حربهم أإلعÓمية كانت شصرسصة جدأ
من خÓل أألكاذيب وألفترأءأت ،فضصاع ألناسس بين
ألحق وألباطل».
وف -ي أل -م -ق -اب -ل ،أشص -اد أألسص-د ب-ال-دور «أل-مشص-رف»
ÓعÓم ألكويتي في هذأ ألخصصوصس ،كما أشصاد
ل إ
ب -م-وق-ف أل-ك-ويت وأم-ي-ره-ا ألشص-ي-خ صص-ب-اح أألح-م-د
ألجابر ألصصباح في قمم ألمانحين لدعم ألشصعب
ألسصوري.

بوت Úمع انسسحاب كل
لجنبية والروسسية
القوات ا أ
شص -دد أل -رئ -يسس أل -روسص -ي فÓ-دي-م-ي-ر ب-وت-ي-ن ،أمسس
أألربعاء ،على ضصرورة أنسصحاب ألقوأت أألجنبية
ب -م -ا ف -ي ذلك أل -ق -وأت أل -روسص -ي-ة م-ن سص-وري-ا ب-ع-د
ألنتصصار على أإلرهاب.

وقال بوتين خÓل ألجلسصة ألعامة لمنتدى «أسصبوع
أل -ط -اق -ة أل -روسص -ي» ف -ي م -وسص-ك-و« ،م-ن ألضص-روري
ألسصعي لنسصحاب كل ألقوأت أألجنبية من سصوريا
بما في ذلك ألروسصية بموأفقة دمشصق».
وأضص- -اف أل- -رئ- -يسس أل- -روسص- -ي أن ع -ل -ى «أل -ولي -ات
ألمتحدة أن تحصصل على تفويضس أممي أو دعوة من
دمشصق لتوأجد قوأتها في سصوريا».
جدير بالذكر أن تصصريحات ألرئيسس بوتين جاءت
بعد ثÓثة أيام من ألذكرى ألسصنوية ألثالثة لبدء
ألعملية ألعسصكرية ألروسصية في سصوريا ،وألتي غيرت
م -ي -زأن أل -ق -وى وسص -ي -ر ت -ط -ورأت أألزم -ة ألسص-وري-ة
ميدأنيا وسصياسصيا.
وعلى عكسس ألوليات ألمتحدة ،فقد دخلت ألقوأت
ألروسصية بدعوة من دمشصق إألى سصوريا لمكافحة
أإلرهاب ،وألحفاظ على وحدة سصوريا وسصيادتها،
وألمسصاهمة في إأيجاد تسصوية سصياسصية ألزمة سصوريا
ألتي طالت تدأعياتها ألمدمرة ألقريب وألبعيد.
وبدعم من ألقوأت ألجوية ألروسصية ،تمكن ألجيشس
ألسصوري وحلفاؤوه من أسصتعادة ألسصيطرة على %75
من أرأضصي سصوريا.

اع-ل-ن وزي-ر اÿارج-ي-ة الي-ط-ا‹
انزو موافÒو ميÓنيسسي ان اجتماعا
سس -ي -ع -ق -د ح -ول ل -ي-ب-ي-ا ي-وم-ي  12و 13
ن-وف-م ‘ Èب-الÒم-و بصس-ق-ل-ي-ة (اي-ط-ال-ي-ا)
م -وضس -ح -ا ان اŸن -اقشس -ات سس -تÎك -ز ح-ول
«م- - -ق - -ارب - -ة شس - -ام - -ل - -ة» ب - -ه - -دف اع - -ادة
السستقرارا ¤البÓد.

وقال ألوزير في مجلسس ألشصيوخ (ألسصينا) أن أجتماع
ألسصÓم يهدف ألى «تحديد مرأحل مسصار أعادة
ألسصتقرأر «.
وأوضصح أن ألهدف هو ألتوصصل ألى «حل موحد
حتى ولو كانت هناك أختÓفات في ألرأي بين
مختلف ألطرأف «.
وخÓل أجتماع بباريسس في أوأخر ماي ألماضصي
تعهد ألفاعلون ألربعة في ألنزأع بليبيا بتنظيم
أنتخابات عامة يوم  10ديسصمبر.

وأذأ كانت فرنسصا تضصغط من أجل أحترأم هذأ
ألموعد فان عدة محليين و دبلوماسصيين و كذأ
ألوليات ألمتحدة و أيطاليا أعتبروأ أن ألتفكك و
ألفوضصى في ألبÓد يجعÓن من ألصصعب تحقيق
تلك ألتعهدأت.
ي-ذك-ر أن ل-ي-ب-ي-ا ي-ح-ك-م-ه-ا ط-رف-ان م-تصصارعان هما
حكومة ألوحدة ألوطنية أنبثقت عن مسصار أممي و
مقرها طرأبلسس و كذأ سصلطة منافسصة مقرها في
شص -رق أل -ب Ó-د ي -دع -ه -م-ا ب-رل-م-ان و ق-وة عسص-ك-ري-ة
يقودها ألماريشصال خليفة حفتر.
وأكد وزير ألخارجية أليطالي أنه تلقى «تاكيدأت
أهتمام» بهذأ ألجتماع من طرف خليفة حفتر و
كذأ دعم من ألوليات ألمتحدة مضصيفا أنه يعتزم
أل -ت -ط -رق أل -ى ه -ذأ أل -م -ل -ف م-ع ن-ظ-ي-ره أل-روسص-ي
سصيرغي لفروف ألثنين في موسصكو .
وقال «ل يمكن فرضس أي تاريخ محدد على ألليبيين ».

بعد شسلل سسياسسي اسستمّر  9أاشسهر

بره ـ ـم صسال ـ ـح يتول ـ ـى رئاسس ـ ـ ـ ـة الع ـ ـراق
و ع ـ ـادل عب ـ ـد اŸه ـ ـدي رئيسس ـ ـا لل ـ ـوزراء

ج - - -رت أامسس ‘ قصس- - -ر
السس Ó-م ب -ب-غ-داد ،م-راسس-م
ت- -نصس- -يب ب -ره -م صس -ال -ح،
رئ -يسس -ا ج -دي -دا ل -ل -ع-راق
خ -ل -ف -ا ل -ل -رئ -يسس السس-اب-ق
فؤواد معصسوم.

وقال صصالح بالمناسصبة ،إأن هذه
أل -ت -ج -رب -ة أل -ح -ي -ة ف-ي أل-ت-دأول
ألسصلمي للسصلطة ،وبهذأ ألشصكل
ألديمقرأطي ألشصفاف هو خطوة
م- -ه- -م- -ة ف -ي ت -رسص -ي -خ ت -ق -ال -ي -د
ألديمقرأطية.
وأن- - -ت- - -خب م- - -ج - -لسس أل - -ن - -وأب
ألعرأقي ،مسصاء ألثÓثاء ،صصالح،
وه - -و م- -رشص- -ح ح- -زب ألت- -ح- -اد
أل -وط -ن -ي أل-ك-ردسص-ت-ان-ي ،رئ-يًسص-ا
ج-ديً-دأ ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ،ب-عد تغلبه
ع -ل -ى م -ن -افسص-ه م-رشص-ح أل-ح-زب
أل-دي-م-ق-رأطي ألكردسصتاني فؤوأد
معصصوم.
وبفوز صصالح ،ظل حزب ألتحاد
أل -وط -ن -ي أل -ك-ردسص-ت-ان-ي ،يشص-غ-ل
ألمنصصب منذ تنظيم أنتخابات
ف- -ي أل- -ع -رأق ع -ام  ،2005ح- -يث
شص-غ-ل أل-رئ-يسس أل-رأح-ل وأألم-ي-ن
أل-ع-ام ألسص-اب-ق لÓ-ت-ح-اد أل-وطني
ج Ó- -ل ط - -ال- -ب- -ان- -ي ،أل- -م- -نصصب
ل-دورت-ي-ن م-ت-ت-ال-يتين ،وخلفه في

ألمنصصب فؤوأد معصصوم.
وي - - -ت - - -ول- - -ى أألك- - -رأد رئ- - -اسص- - -ة
أل- -ج- -م- -ه- -وري -ة ب -م -وجب ع -رف
سصياسصي سصائد في ألعرأق منذ
أإلطاحة بنظام صصدأم حسصين،
ف -ي  ،2003ب-ي-ن-م-ا يشص-غ-ل ألُسص-ن-ة
رئاسصة ألبرلمان ،وألشصيعة رئاسصة
ألحكومة.
ويعتبر منصصب رئيسس ألجمهورية
ف -خ -ري -ا ع -ل-ى أع-ت-ب-ار أن ن-ظ-ام
أل -ح -ك -م ف -ي أل -ع-رأق ب-رل-م-ان-ي،
ويكون رئيسس ألوزرأء هو ألحاكم
ألفعلي للبÓد.
من ناحية ثانية  ،سصيكون أمام

ع-ادل ع-ب-د أل-م-ه-دي ،أل-مسص-ت-قل
أل- -ذي ك- -ل- -ف ك- -رئ- -يسس ل -ل -وزرأء
أل- -ث Ó-ث -اء 30 ،ي -وم-ا ل-تشص-ك-ي-ل
ألحكومة ألعرأقية ألمقبلة.
وبعد شصلل سصياسصي أسصتمر ألكثر
م -ن تسص -ع -ة أشص -ه -ر ف -ي أع -ق -اب
ألن -ت -خ -اب -ات أل -تشص-ري-ع-ي-ة أل-ت-ي
شص - -ه - -دت- -ه- -ا أل- -بÓ- -د ف- -ي م- -اي
ألماضصي ،تسصارعت ألوتيرة فجأاة
مسص- -اء أل- -ثÓ- -ث- -اء ،ح- -يث ك- -ل -ف
أل-رئ-يسس أل-ج-دي-د ب-ره-م صص-ال-ح
نائب رئيسس ألجمهورية ألسصابق
ع -ادل ع -ب -د أل -م -ه-دي ب-تشص-ك-ي-ل
ألحكومة خÓل مهلة.

تصسفية  15إارهابيا بسسيناء

القاهرة أعلنت وزأرة ألدأخلية ألمصصرية أمسس
أألربعاء عن «مقتل  15إأرهابيا» خÓل مدأهمة
إأح -دى أل-م-زأرع ف-ي م-دي-ن-ة أل-ع-ريشس شص-م-ال شص-رق
سصيناء.
ووفقا ألرقام تنشصرها وسصائل إأعÓم محلية ,فإان
ق- -وأت أألم- -ن وأل- -ج- -يشس ن -ف -ذت « 2069عملية

لمكافحة أإلرهاب ما بين  2014و  ,»2017أسصفرت
عن أعتقال  5000شصخصس إألى جانب تدمير 4600
ملجأا كانت تسصتعملها تلك ألعناصصر ,فضص Óعن
تصص-ف-ية  3700شص-خصس وت-دم-ي-ر  510أن-ف-اق كانت
تسصتخدمها تلك «ألعناصصر أإلرهابية».

لليزي بخسسارته حليفا قويا
‘ انتكاسسة جديدة يتلقاها سسيد ا إ

ماك ـ ـرون يقب ـ ـل اسستقال ـ ـة وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة

قبل الرئيسس الفرنسسي اسستقالة وزير
الداخلية جÒار كولومب ،حسسب بيان
لرب -ع-اء.
ل -ل -رئ -اسس -ة صس -در ف -ج -رأامسس ا أ
وج -اء ‘ ال -ب-ي-ان أايضس-ا أان م-اك-رون ط-لب
م -ن رئ -يسس ال -وزراء إادوار ف -ي-ل-يب ت-و‹
حقيبة الوزير اŸسستقيل بالوكالة ريثما
يتم تعي Úخلف له.

أعلنت ألرئاسصة في فرنسصا فجر أمسس  ،أن ألرئيسس
إأيمانويل ماكرون قد قبل أسصتقالة وزير ألدأخلية
جيرأر كولومب ألتي قدمها إأليه لليوم ألثاني على
ألتوألي ،في أنتكاسصة جديدة يتلقاها سصيد أإلليزيه
بخسصارته حليفا قويا.
وذكرت ألرئاسصة في بيان أن ماكرون «قبل أسصتقالة
ج -ي -رأر ك -ول -ومب وط -لب م -ن رئ-يسس أل-وزرأء ت-ول-ي
حقيبته بالوكالة بانتظار تعيين خلف له» .وتابع
أل -ب -ي -ان إأن -ه ووف -ق -ا ل -ه -ذأ أل -ت-رت-يب ف-إان «م-ج-لسس

أل -وزرأء» أل-ت-أام أمسس أع-ت-ب-ارأ و»أل-ح-ك-وم-ة ق-ائ-م-ة
بكامل أعضصائها».

ضسربة سسياسسية جديدة Ÿاكرون
وكولومب ،ألذي كان ثاني أهم مسصؤوول في ألحكومة
ألفرنسصية بعد رئيسصها إأدوأر فيليب ،قدم أسصتقالته
إألى ماكرون ألثÓثاء ،لليوم ألثاني على ألتوألي،
ليتسصنى له «ألعودة إألى ليون» ،ألمدينة ألوأقعة في
وسصط شصرق ألبÓد وألتي يطمح لسصتعادة منصصبه
ألقديم فيها رئيسصا لبلديتها.
وألثنين قدم كولومب أسصتقالته إألى ماكرون لكن
أألخير رفضصها.
وأث -ارت ألسص -ت -ق -ال -ة ب-ل-ب-ل-ة ف-ي أوسص-اط أل-ح-ك-وم-ة
أل-ف-رنسص-ي-ة أضص-ط-ر م-ع-ه-ا رئ-يسس أل-وزرأء إأل-ى إأل-غ-اء
زيارة كان مقررأ أن يقوم بها إألى جنوب أفريقيا
يومي ألخميسس وألجمعة.

وسصبق للوزير ألفرنسصي أن أعلن في  18سصبتمبر
ألماضصي أنه سصيسصتقيل من منصصبه بعد ألنتخابات
أألوروبية عام  ،2019ليتفرغ بعدها للترشصح إألى
رئاسصة بلدية ليون في  .2020ومذأك علت أصصوأت
تطالب ألوزير بالسصتقالة فورأ.
وت-ع-ت-ب-ر أسص-ت-ق-ال-ة وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أنتكاسصة جديدة
لماكرون بعد ألسصتقالة ألمدوية لوزير ألبيئة نيكول
هولو وألتعديل ألحكومي ألطفيف ألذي تÓها.
وعودة كولومب إألى ليون ،إأحدى أكبر مدن فرنسصا،
متوقعة منذ وقت طويل ،ل سصيما وأنه شصغل منصصب
رئيسس بلدية للمدينة طيلة  16عاما قبل أن يعينه
ماكرون في ماي  2017في منصصب وزير ألدأخلية
ألسصترأتيجي.
وك-ول-ومب أل-م-ل-ت-زم ب-ال-خ-ط-اب أل-رئاسصي عادة ،بدأ
منذ مطلع سصبتمبر وكأانه ينأاى بنفسصه عن سصياسصة
ألحكومة ،ول سصيما حين قال إأن ألسصلطة ألتنفيذية
«تفتقر إألى ألتوأضصع».

12

äÉªgÉ°ùe

الخميسش  04أاكتوبر  2018م الموافق لـ  24محرم  1440هـ العدد 1٧٧٦1
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

قدية

أورأق ن ة ـ  ٠٢ـ
وقضضي
نصص

أŸلصضقات أل ّسضردية وتناسضخ ألّنماذج ألّروأئية

قرأءة ‘ روأيتي ““نبضضات آأخر أللّيل““ لنسضيمة بولوفة و““سضكرأت ‚مة““ أ’مل بوشضارب
 -أو’ً  -أŸلصضقات أل ّسضردية

وغرضسهم من كل هذا ‘...حدود منتصسف الليل بدأا كل
شس -يء ،وصس -ار ب -ال -نسس-ب-ة ‹ ك-اب-وسسً-ا ي-وم-يً-ا ،ح-يث ف-ج-أاة
لنوار ،وصسرت أاسسمع أاصسواتا غريبة مريبة ل
انقطعت ا أ
مصسدر لها ،مث ً
 Óأاسسمع صسراخ امرأاة بكاء طفل ،أاشسخاصش
لدراج ،ويتحّول البيت بأاسسره إا¤
غ Òمرئي Úيصسعدون ا أ
ك - - - - - - - - - - - - - - - - -ائ - - - - - - - - - - - - - - - - -ن غ - - - - - - - - - - - - - - - - -ريب““ (صش .)30
وطبعاً سسيقوم الكاتب بإافشسال هذه اÿطة وتظهر سسÓمة
عقل الضسحية ،وينكشسف منفذوا هذه اŸسسرحية ‘ نهاية
ال- -رواي- -ة ،ول أادري ك- -م م- -رت ع- -ل- -ي ه- -ذه ال- -ل- -وح -ة ‘
مشس -اه -دات درام -ي -ة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،وه-ا ه-ي
ال -روائ-ي-ة ت-ع-ي-د إالصس-اق-ه-ا ح-رف-يً-ا ودون أاي-ة م-ت-غÒات أاو
ت -ع -دي Ó-ت ف -تسس-ت-ع Òه-ذه ال-ل-وح-ة ال-روت-ي-ن-ي-ة ‘ ت-اري-خ
لك Ìاللوحات
البولسسيات ،جعلت النصش صسورة مكررة أ
البوليسسية تداول و‰طية لدى جمهور اŸتلق،Ú

’لصضاق ‘ ألسضرد ليسس ألسضرقة أ
أ إ
’نه يخلو من أ’سضتنسضاخ ألنصضي تعيينًا وتضضمينًا ،وليسس هو من
’نه يخلو من ألتوظيف ألرمزي لبقايا أÙكيات ألسضالفة ،وألتفاعل معها أدبيًا أو
جنسس ألتناصس ،أ
إأحدأث أثر إأنتاجي مع أية مرجعية نصضية أخرى ،وإأ‰ا هو نسضج أسضلوبي مبني على توظيف مشضاهد
’دبي أŸوظف أŸنجز ألروأئي أو ألقصضصضي ،وهو
ولوحات سضردية من ذلك ألنمط ألذي ولد مع ألنوع أ أ
أقرب إأ ¤أÙاكاة ح Úيقوم ألكاتب بتعقيم نصضه ،ويحيله إأ› ¤رد زربية متعّددة أللوحات أŸأالوفة
ألنسضج وأŸنوأل وأŸوضضى (‡ا سضبقت رؤويته لدى ألقارئ) ،ما يجعل هذأ أŸكون عÓمة ملصضقة قد مر
عليها ألقرأء عشضرأت أŸرأت ،وألفوأ توأردها ‘ ذلك ألفن ،ف Óيجدون صضعوبة ‘ إأرجاعها إأ ¤أصضلها
وجنسضها كّلما مرت عليهم ‘ منجز حمال للملصضقات ألرجرأجة.
هكذأ تصضنع أŸلصضقات ألسضردية ( )les autocollants narratifsقيمتها كإايتيكت معروفة أŸرجع
’بدأعية وينضضب ألتجريب ،ف Óتتعدى مهمة
’ تعبأا بكÌة ألتوظيف وإأعادة ألتدوير ح Úتغيب أ إ
’لصضاق ( )le collageوتركيب أŸشضاهد وأللوحات أŸسضتجلبة من مرأجع سضابقة ،وإأعادة
ألكاتب فعل أ إ
’لصض-اق ول-يسضت مد›ة متناغمة مع
ت-دوي-ره-ا وت-رك-ي-ب-ه-ا ‘ سض-ي-اق ج-دي-د ،ف-ت-ك-ون أل-ل-وح-ة ج-ل-ي-ة أ إ
ألكينونة ألسضردية أ÷ديدة ،كما ‚ده ‘ أ’بتكار وألتجريب ومعايشضة أŸوضضوع.

أللّوحة أÿامسضة
ألعجوز أŸسضنّة ،ذأت أŸظهر أÓŸئكي ألطيب وأللب ألشضيطاÊ

بقلم  /د ﬁمد  ÚŸبحري

 ثانياً  -تدوير أŸلصضقات ‘ ألّروأية أ÷زأئرية( قرأءة ‘ ألّنمط ألبوليسضي)
سسنحاول ‘ هذه اŸقاربة –ليل اŸلصسقات السسردية
اŸوظفة بصسورة طاغية ‘ رواية [نبضسات آاخر الليل
ل-نسس-ي-م-ة ب-ول-وفة  ،]2014ون-ن-ه-ي-ه-ا Ãق-ارن-ة ل-ل-ت-ماثÓت
لمل بوشسارب ،]2015
البنيوية مع رواية [سسكرات ‚مة أ
ال -ت -ي اسس -ت -ع -م -لت اŸلصس -ق ن -فسس -ه ،وان -ت -هت إا ¤ت-ك-رار
اللوحات نفسسها التي يجدها القارئ مكّررة ومتناسسخة
‘ نهاية الروايت .Úول –تكم أاولوية التناول هنا إال
Óو ¤على الثانية دون أان يكون هناك
Óسسبقية الزمنية ل أ
ل أ
لول على الثا ،Êوإا‰ا هو فعل اسستنسساخ
تأاث Òللنصش ا أ
اŸلصسق الذي سسيقود إا ¤تكرار ‰طي للوحات كلما
ت- - - - - -ك- - - - - -رر اسس- - - - - -ت- - - - - -ع- - - - - -م- - - - - -ال - - - - -ه وت - - - - -دوي - - - - -ره.
ت-ع-م-د ال-روائ-ي-ة نسس-ي-م-ة ب-ول-وف-ة ‘ رواي-ت-ه-ا ال-ب-ول-يسسية،
““نبضسات آاخر الليل““ إا ¤اسستخدام عدة لوحات سسردية
جاهزة الÎكيب وبشسكل متعاقب ب Úفصسل وآاخر ،من
أاج -ل صس -ن -اع -ة ح -ب-ك-ة ب-ول-يسس-ي-ة مشس-وق-ة ،ل-ك-ن م-ا أاع-اق
انسسجام هذا البناء هو أان لكل لوحة وموضسوعها اÿاصش،
ولونها اŸتميز ،ومرجعيتها الفنية والفكرية اıتلفة ‘
الثقافة السسردية التي هي أاصسل تلك النماذج ،فكان النصش
عبارة عن Œمع غ Òمتجانسش من اللوحات اŸلصسقة،
شسديدة التباين اللو ،)le contraste( Êأامام القارئ،
‡ا يجعلها رواية بوليسسية من النوع اŸركب ،وهو تركيب
ليسش إادماجيا للوحات اŸوظفة بل تركيب إالصساقي ،إاذ
ب -الن -ت -ق-ال م-ن ل-وح-ة إا ¤أاخ-رى يسس-تشس-ع-ر ال-ق-ارئ ه-زة
لخرى ،وتباين
النتقال من موضسوع لوحة إا ¤موضسوع ا أ
للوان من سسطح إا ¤سسطح ،وÃسسافة فارقة ب Úفضساء
ا أ
وآاخر من فضساءات اللوحات اÎŸاكبة.
‘ هذه الرواية سسيقف القارئ بسسهولة على سسمتÚ
لو ¤ه-ي ل-وح-ات ث-اب-ت-ة (م-ع-روف-ة و‰ط-ي-ة
شس-ك-ل-ي-ت ،Úا أ
ومأالوفة اŸرجعية لدى القارئ الذي يكون قدر مر بها
قراءة أاو مشساهدة أاو ‘ مراجع أاخرى خارج الرواية -
رواي -ات ب -ول -يسس-ي-ة أاخ-رى ،أاو أافÓ-م ومسس-لسسÓ-ت) ،وه-ي
ب كل منها
ليسست من جنسش اŸشساهد اŸتحركة التي يصس ّ
لحداثه ،ورÃا رجع ذلك إا¤
لخر وÁهّد أ
‘ ﬁتوى ا آ
طبيعتها غ ÒاŸتآالفة للوحات اŸوظفة وليسش إا ¤صسنعة
ال - - - - - -ت - - - - - -أال - - - - - -ي - - - - - -ف ل - - - - - -دى ال - - - - - -ك - - - - - -ات - - - - - -ب - - - - - -ة.
والثانية أاّننا أامام عملية إالصساق ظاهر ‘ تركيب هذه
ال-ل-وح-ات اŸسس-ت-ج-ل-ب-ة ،وم-ا ح-وت-ه م-ن أاح-داث وصسناعة
لن-ه-ا م-أاخ-وذة م-ن م-رج-ع-ي-ات ﬂت-ل-فة
ل-ل-ح-ب-ك-ة ،ن-ظ-را ً أ
شسائعة لدى ›تمع القراء واŸشساهدين السسينمائي،Ú
أاعادت الكاتبة تدويرها ‘ نصسها‡ ،ا جعل تكرارها مرة
أاخ -رىÃ ،ث -اب -ة ع -ب -ور ‰ط -ي ل -ل -وح -ة م -أال -وف -ة سس-ب-قت
مشساهدتها ،وها هي “ر أامامه ملصسقة ومكررة وليسست
للصس-اق والب-ت-ك-ار ،أان
م -ب -ت-ك-رة .وال-ف-رق ب Úع-م-ل-ي-ت-ي ا إ
لول مسستوردة من مراجع ﬂتلفة ،لذلك يبدو
لوحات ا أ
وضس -ع -ه -ا اŸت-ج-اور ن-اشس-زا ً وغ Òط-ب-ي-ع-ي ‘ ب-ن-ائ-ه ،أام-ا
لبداعي فهو خلق فني ينبع من قريحة الكاتب
البتكار ا إ
ومعايشساته لنماذجه البشسرية وا◊دثية‡ ،ا يجعل وضسعه
‘ النصش بكرا ً وغ Òمسسبوق ،وأاصسلي الوجود غ Òمكرر
أاو مرصسود ‘ اعمال إابداعية سسابقة‡ ،ا يفضسي مباشسرة
إا ¤أاصس-ال-ة اب-ت-ك-اري-ة ل-ل-ح-ب-ك-ة و“وضس-ع ط-ب-ي-ع-ي ل-لفكرة
والبناء .وحالة من حالت التجريب السسردي ،وهذا ما
لن جل لوحاته مسستوردة ومسسبوقة
يخلو منه هذا النصش ،أ
لدى ›تمع اŸتلق Úمن قراء ومشساهدين ،لكن يحسسب
ل -ل -ك-ات-ب-ة صس-ن-ع-ت-ه-ا ‘ ط-ري-ق-ة وضس-ع اŸشس-اه-د وك-ي-ف-ي-ة
إالصساقها .ولنعرضش هنا جميع اللوحات اŸلصسقة للنصش
كما رصسفتها الكاتبة ،ولعّل وصسف كل لوحة كفيل بتذكر

مرجعا لدى القارئ.

’و¤
أللّوحة أ أ

 -أ’سضتهÓل ألهيتشضكوكي

ت -ب -دأا ال ّ-رواي -ة ب -ل -وح -ة اسس -ت -ب -اق-ي-ة تÈز ح-رك-ة ال-ع-ج-وز
ال -غ -امضس -ة ،وه -ي “سسك مصس -ب -اح ً-ا وŒوب ل-ي Óً-أاروق-ة
لشسباح والرعب ،وسسط صسراخ
وسس ⁄Óقصسر مسسكون با أ
صس -اح -ب -ة ال -قصس -ر أاو ال -ف -ي  ‘ ،Ó-مشس -ه -د ه -ي -تشس -ك-وك-ي
الفتتتاح ،لتوقف اللوحة هنا وتدخل القارئ ‘ مغامرة
اللوحة الثانية ،وهي لوحة اÛتمع اŸهني اÙيط
بهذا اŸشسهد الفتتاحي.

أللوحة ألثانية
تقد Ëألشّضخصضيات ألبطلة (ألشّضرطي وألشّضرطية
ألشّضابان بط Óألتّحقيق وأŸغامرة)
تعت Èهذه اللوحة من أاوسسع اللوحات مسساحة ‘ الرواية
لسساسسية ،التي تؤوثث الرواية بأاهم
باعتبارها اÿلفية ا أ
لحداث ،و‘ هذه اللوحة تقّدم الكاتبة
الشسخصسيات وا أ
للقارئ بطلة الرواية الشسرطية ليلى ،ورئيسسها اŸفتشش
كمال ،وأاجواء عملهما داخل اıفر ،الذي تخرج منه
لسساسسية للحبكة
هاتان الشسخصسيتان لتنسسجا اÿيوط ا أ
ال-ب-ول-يسس-ي-ة .وت-عّ-د ه-ذه م-ق-دم-ة ‰ط-ي-ة روت-ينية التكرار
لعمال الروائية والدرامية والسسينمائية ذات
لكث Òمن ا أ
الطابع البوليسسي التي تبدأا بشسرطي وزميلته ‘ اıفر،
سسيتقاسسمان آاليا دور البطولة لكشسف لغز اŸغامرة.

أللوحة ألثّالثة
أل ّصضورة أŸزدوجة لرجل ألشّضرطي ألّناجح وأŸشضهور مهنيًا
وإأعÓمياً (خارجيا) ،وألفاشضل أجتماعياً وعاطفياً (دأخليا)
وتعد هذه اللوحة من أاك Ìاللوحات ترددا ً وتداولً بÚ
لع-م-ال ال-ب-ول-يسس-ي-ة ،سس-واء م-ن-ه-ا اŸك-ت-وب-ة أاو
ﬂت -ل -ف ا أ
اŸرئية ،لدرجة الهÎاء والبتذال من فرط مشساهدتها
واعتيادها .ومع ذلك تعيد الكاتبة أامام قرائها تقدË
شس -خصس -ي-ة ك-م-ال ع-م-ي-د الشس-رط-ة اŸشس-ه-ور ب-ح-ل أاع-ق-د
القضسايا ،والفاشسل ‘ زواجه ،فتقدمه الرواية ‘ إاحدى
جلسسات الغداء اŸتوترة مع طليقته أامل ،التي يتواعد
م- -ع- -ه- -ا ‘ ف- -ن- -دق سس- -ان ج- -ورج ،ويشس- -رع -ان ‘ ت -ب -ادل
التوبيخات ،فتعيد عليه ما يناسسب خيبته من لوم الطليقة
اŸهجورة التي تضسيق ذرعا بعدم التزام طليقها بواجباته
نحو أاسسرته اŸفككة[ :كمال دعني أاقول لك أانك أاسسوأا
أاب رأايته ‘ حياتي ،إانك ل تسسأال عن ابنك إاطÓقاً،
ي- -ط- -ف- -ئ ك- -م- -ال يسس- -ج- -ارت- -ه  -ح- -ق -ا؟ ي -ا أاحسس -ن أام ‘
الدنيا؟..هل تعرف Úأانك تسسكن ‘ Úالطائرة أاك‡ Ìا
تسسكن Úقرب ابنك...هل صسرت موظفة طÒان دون علم
أاحد؟] ،وعادة ما تنتهي اŸقابلة الروتينية على هذا
ي ،ل تن َسش أاننا
النمط[ :ل تقل ‹ بأانك ل تزال تغار عل ّ
انفصسلنا منذ سسنوات ،ول أانوي الرجوع إاليك أابدا ً فÓ
شسأان لك بي ول Ãشساريعي““( .صش .)21-20وقد شساهد
اŸت -ل -ق -ي شس -خصس -ي -ة الشس-رط-ي ال-وسس-ي-م ال-ن-اج-ح م-ه-ن-ي-ا
والفاشسل عاطفيًا وعÓقته اŸتناقضسة ب Úأاسسرته ومهنته
‘ أاك Ìمن ‰وذج سسينمائي وروائي وقصسصسي ،حتى
صسارت هذه الشسخصسية جاهزة ح Úنلتقي بها ‘ أاي
عمل وكأانها قد انتقلت من هذا الفن إا ¤آاخر بكل لباسسها
وأادائها وخطابها اŸتماثل .وهنا ل نشسعر كقّراء أاّننا أامام
حدث أاو شسخصسية جديدة علينا أاو ﬂتلفة تسسم هذا
العمل ،وتضسع مسسافة فنية أاو جمالية بينه وب Úما Áاثله
من أاعمال مسستنسسخة اللوحات.

ألّلوحة ألرأبعة
ألفتاة ألÌية ألوحيدة ‘ عائلتها
ال-ت-ي ي-ح-اول إارع-اب-ه-ا وإاصس-اب-ت-ه-ا ب-ا÷ن-ون لÓسستيÓء
ع-ل-ى ث-روت-ه-ا ،وم-ا أاك Ìم-ا ت-غّ-ن-ت اŸسس-لسسÓ-ت ال-ع-رب-ية
والÎكية بهذه اللوحة التي تدخل اŸتلقي ‘ حالة شسك
‘ كون هذه اŸرأاة الÌية ›نونة حقًا أام اأن هناك من
يحاول إادخالها مسستشسفى اÛان ،Úعن طريق إارهابها
وإادخالها ‘ حالت هسستÒية عن طريق –ويل بيتها
Óشسباح والعفاريت ،خاصسة وأاّنها وحيدة
الفخم إا ¤بيت ل أ
‘ قصسرها الذي يتحّول بفعل فاعل طماع من ذويها أان
يحوله إا ¤بيت مسسكون ،وبالتا‹ تدخل هي ‘ حالة من
الهسستÒيا ،ويقنعها ا÷ميع أان ما تشساهده ›رد أاوهام
كي تنطلي عليها فكرة جنونها وتسستقيم لهم التمثيلية
السس - - - - - - - - - - - - - -اذج - - - - - - - - - - - - - -ة واŸأال- - - - - - - - - - - - - -وف- - - - - - - - - - - - - -ة.
ت-ق-ول صس-اف-ي-ن-از ال-ك-ات-ب-ة ال-روائ-ي-ة ،وهي ضسحية “ثيلية
لشس -ب -اح وا÷ن -ون اŸف -ت -ع-ل ‘ ه-ذه ال-رواي-ةﬂ ،اط-ب-ة
ا أ
صسديقتها الشسرطية ليلى بطلة الرواية““ :اإنهم يريدون
دف -ع -ي ل -ل-ج-ن-ون..وإان اسس-ت-م-ر ا◊ال ع-ل-ى م-ا ه-و ع-ل-ي-ه
سسينالون مرادهم قريبًا ،منذ أاقرب من شسهر  ⁄أا Âمن
شسدة الرعب...ل أاعرف من يسسعى لدفعي للجنون..لذلك
ج- -ئت ل- -ط -لب مسس -اع -دتك ،أاري -د أان أاكشس -ف ه -وي -ت -ه -م،

عادة ما تلجأا البوليسسيات الدرامية والروائية إا ¤إالصساق
تهم القتل وا÷رÁة بأابعد شسخصسية عن الشسبهات ‘
النصش ،وعادة ما تكون هذه الشسخصسية ثانوية أاو هامشسية،
كأان تكون عجوزا ً خادمة ‘ بيت الضسحية (كما شساهدناه
حرفيا مع شسخصسية ““Áا مر ‘ ““Ëرواية سسكرات ‚مة
لمل بوشسارب  -الشسهاب  ،)2015وتتكّرر هذه الشسخصسية
أ
النمطية ‘ رواية نبضسات آاخر الليل– ،ت اسسم ““خالتي
فاطمة““ اÿادمة ‘ قصسر صسافيناز .التي تقول مقدمة
لشسباح اŸصسطنعة أاّية شسبهة““ :إان
نفسسها ونافية عن بيت ا أ
البيت هاديء ،وأاعت Èأان العمل عند صسافيناز أاجمل ما
Áكن أان يحدث لعجوز مثلي...هذا البيت قطعة من
ا÷نة يعمه ا◊ب والسسÓم ،تقÎب العجوز من صسافيناز
لتضسع قبلة على جبينها ،ثم بحركة حنان خاطفة “سسد
شسعرها وتواصسل :صسافيناز كالقطة الوديعة اŸسستسسلمة
التي تبحث عن الدفء““ (صش.)43 :
لكن هذه العجوز الطيبة هي العقل اŸدبر لكل هذه
التمثيلية لدفع صسافيناز نحو ا÷نون““ :يجب العÎاف
لدوار،
أان فاطمة كاتبة سسيناريو بارزة خططت ،ومنحت ا أ
وك - -ل واح - -د أادى دوره ال - -ذي ك - -ت - -ب- -ت- -ه ل- -ه““ (صش .)103
لتعلق الكاتبة ‘ عنق هذه الشسخصسية الثانوية سسلسسلة
لدانات ،وتعصسب بجبينها حل جميع العقد ،التي كانت
ا إ
الرواية تبعدها عنها منذ البداية .وهي أاضسحت أايقونية
من فرط تداولها ‘ ﬂتلف أا‰اط القصسصش البوليسسية
لدى جمهور اŸشساهدين والقراء.

ومتطابقة اŸسسار وا◊ركة ،ومتعلقتان با◊دث الرئيسش
اŸعلق عليهما من حيث البداية والنهاية ‘ الرويتÚ
(رغ- - -م اخ- - -تÓ- - -ف ال- - -فضس- - -اء ا◊دث- - -ي ب - -ي - -ن - -ه - -م - -ا).
ونختم القول بأان هذا التطابق البنيوي ب Úالروايت‘ Ú
ال -ب -ن-اء وال-ع-ق-دة ،وح-ل-ه-ا بشس-خصس-ي-ة ال-ع-ج-وز ال-ه-امشس-ي-ة
لول ‘ أاو
(اÓŸك  /الشسيطان) ليسش نتيجة تأاث Òللنصش ا أ
لسسبقية تاريخية بل ننفي
لول نظرا ً أ
تأاثر للنصش الثا Êبا أ
أاي عÓقة من هذا القبيل ،وإا‰ا حدث التطابق والتناسسخ
ا÷لي نتيجة اعتمادهما على نفسش اŸلصسق السسردي،
واللوحة ا÷اهزة اŸتداولة ‘ هذا النمط من الروايات،
‡ا خفضش من درجة إابداعيتها ،وإاضسافتهما لهذا النمط
ّ
الذي تبدعان فيه ،حتى أان التشسويق الظاهر ‘ الروايتÚ
هو تشسويق مسستجلب من صسلب تلك اŸلصسقات نفسسها.
ومع ذلك تظل سسوق اŸلصسقات السسردية تتداول وتتكرر،
رÃا لطابعها اليسس Òوا÷اهز وغ ÒاŸكلف ‘ إالصساقه
بأاي عمل ،كما أانه يعفي صساحبه من مشسقة التجريب
لقÓم
والبتكار واÿلق الفني ،وهو ما نشسهده أاك Ìلدى ا أ
لو.¤
ال- - - - - - - -ن- - - - - - - -اشس- - - - - - - -ئ- - - - - - - -ة ‘ Œارب- - - - - - - -ه - - - - - - -ا ا أ
والروايتان التي تناولناهما ‘ هذه القراءة ،تعدان أايضساً
لولية والناشسئة للكاتبت Úنسسيمة بولوفة
من التجارب ا أ
وأام - -ل ب- -وشس- -ارب ،وه- -م- -ا ق- -ل- -م- -ان واع- -دان ‘ السس- -رد
لحداث
ا÷زائري ،متمكنان من فنيات السسرد وحبك ا أ
وتشسويق القارئ إا ¤أابعاد ل متناهية ،وإاذ نسسجل عليهما
تلك اÓŸحظات ذات الطابع النقدي اŸقارن ،وهما
تخوضسان بكل جرأاة مسسالك السسرد الوعرة ،فإاننا ل نعدم
لو ‘ ¤الكتابة على اÙاكاة والتأاثر
اعتماد البدايات ا أ
بالتجارب السسابقة واسستعارة بعضش اŸلصسقات التي وإان

 ثالثاً “ -اثل ألّنصضوصص من “اثل أŸلصضقات (نبضضاتآأخر ألّليل لنسضيمة بولوفة  /سضكرأت ‚مة أ’مل بوشضارب)
م- -ن اŸه -م أان نشس Òإا ¤أان ل -وح -ة ال -ع -ج -وز اÓŸئ -ك -ي -ة
اŸظهر الثانوية الدور  /الشسيطان ا Èıالرئيسسية ‘
لدان -ة ال -ت-ي ي-ب-ع-ده-ا السس-رد ع-ن اŸشس-ه-د وال-ت-ه-م-ة ‘
ا إ
البداية ثم يلصسق بها كل التهم ‘ النهاية ،هي لوحة قد
ترّددت عند أاك Ìالكتاب البوليسسي Úشسهرة ‘ العا،⁄
وعلى رأاسسهم أاغاتا كريسستي وآارثر كونان دويل ‘ أاكÌ
م- -ن قصس- -ة ورواي- -ة ،وت- -داول ع- -ل- -ي -ه -ا ك -ت -اب ال -رواي -ات
لفÓم واŸسسلسسÓت الغربية والعربية
والسسيناريوهات ا أ
لدرجة صسارت فيها طابعا معروفًا وعÓمة مسسجلة فيÓ
ذاك - -رة ا÷م - -اه ÒاŸت - -اب - -ع- -ة ل- -لسس- -ي- -ن- -م- -ا وال- -رواي- -ة.
لخ Òسسنقدم ‰وذجًا Ÿا يسسببه
ومن هذا اŸلصسق ا أ
اŸلصسق ح Úيتم تداوله ‘ أاك Ìمن رواية من إاشسكالت
لع- -م- -ال صس -ورة ا÷دة
وت- -ط- -اب- -ق- -ات “ن- -ع ع- -ن ت- -لك ا أ
لبداع ،وتدخلها ‘ دوامة تكرار اŸكرر
والتجريب وا إ
والنمطي وا÷اهز .لنجد أان كاتب Úجزائريت Úتكتبان
رواي -ت Úت -ع -ت -م -دان ن -فسش ه -ذه ال -ل -وح -ة ‘ ب -داي -ت -ه-م-ا
ونهايتهما ،وهما رواية [نبضسات آاخر الليل ]2014 -
لم -ل
ل-نسس-ي-م-ة ب-ول-وف-ة ورواي-ة [سسكرات ‚مة ]2015-أ
بوشسارب ،التي علقت أاحداث روايتها أايضسًا على شسخصسية
ثانوية لعجوز اÿادمة ““Áا مر ،““Ëالتي –بك خيوط
جرÁة قتل الشساب إالياسش ماضسي.
ليسش مسستغربًا أان تكون الشسخصسيتان اÛرمتان ‘
ال -رواي -ت ،Úه -امشس -ي -ت ‘ ÚاسسÎات -ي -ج -ي -ة ال -تشس -خ-يصش،
مÓ-ئ-ك-ي-ت-ي ال-ت-ق-د Ëشس-ي-ط-ان-ي-ت-ي الخ-ت-ت-ام ،ح-يث تلقى
عليهما مسسوح الÈاءة وتبعد عنهما الشسبهات على امتداد
بداية ووسسط الروايت ،Úثم تلصسق بهما جميع خيوط
التهم الرئيسسية ‘ نهاية الرواية ،وأان كليهما عجوزا ً
خ- -ادم- -ة ‘ ب- -يت الضس- -ح- -ي -ة ،ح -يث ل اخ -ت Ó-ف إا‘ ¤
تسسميتهما (““خالتي فاطمة““ لدى نسسيمة بولوفة ،و«Áا
مر ““Ëلدى أامل بوشسارب) .وليسش غريبًا أان ‚د هذه
الشس-خصس-ي-ة ث-اب-ت-ة اÓŸم-ح وم-ت-م-اث-ل-ة ال-ب-ن-اء وال-ت-قد،Ë
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شضياط Úأ÷وف لسضمÒة منصضوري

أأزمة أ÷نسص أل ّسضردي ب Úأأمنية ألكاتب وهوية ألنصص
 -أأو’ً  -ألعنونة ألّروأئية للغÓف وألهوية ألقصضصضية للنصص

ن ألكاتبة قد وضضعت على ألغÓف أÿارجي لنصضها كلمة روأية( ،وهذأ ما يقوم به عادة أي كاتب شضاب يرغب ‘ كتابة روأية ،فيظن أن
رغم أ ّ
ً
ّ
كل ما سضيكتبه سضيدخل حتما ضضمن هذأ أ÷نسس ألسضردي) ،دون أن تتسضلح من ألناحية ألفنية Ãقومات بناء جنسس ألروأية ألذي ترغب ‘
كتابته ،فقّدمت للقارئ عم Óقصضصضياً .ينتمي من حيث ألبناء إأ ¤ألقصضة ألقصضÒة ،وÁكن للقارئ أŸتمّرسس على قرأءة ألنصضوصس ألروأئية
وألقصضصضية أن يكتشضف بسضهولة أ’نتماء ألقصضصضي للنصس ،وأختÓفه أ÷ذري عن ألبناء ألروأئي .على ألرغم من أن كاتبة ألنصس تنوي وتظن
‡ا جعلها توجّه خطاب ألغÓف مناقضضا لتوجه ألنصس من ألناحية
أنها بصضدد روأية ح Úكتبت هذه ألكلمة على ألغÓف أÿارجي لنصضهاّ ،
ً
ألبنائية وألفنية ،وعادة ما ينتج هذأ أ’ختÓل ألفني عن عدم مرأجعة ألنصس فنيا قبل ألنشضر.
بعدد صضفحات ’ يزيد عن أ’ثن Úوألتسضع– ،Úيك ألكاتبة سضمÒة منصضوري قصضة مرأهقاتية ،تسضتوحي مقومات ألعنف وأŸأاسضاوية من
مصضدرين رئيسض:Ú

بقلم  /د ﬁمد  ÚŸبحري
’ول :لعبة األقدار التي ابتلت البطلة (سسمÒة /
أ أال -ك -ات -ب -ة  /ال -راوي -ة) ،ب-ط-يشش و›ون األب ث-م ف-ق-دان-ه
(غ -ي -اب دون رج -ع -ة) ،وم -رضش وج -ن -ون األم بسس -ب -ب -ه ث -م
فقدانها (موتها شسريدة) ،بهاء الفتاة وطاقتها األنثوية ثم
ف- - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - -دان- - - - - - - - - -ه - - - - - - - - -ا (Ãرضش اإلي - - - - - - - - -دز).
الثا :Êتقّلبات اÛتمع ا÷زائري الراهن ،الذي ينتج
ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ي ،Úتصس-ن-ع م-آاسس-ي-ه-م وأام-راضس-ه-م ال-ن-فسس-ية
عÓقاتهم الهشسة واقعيًا وافÎاضسيا.
 ثانياً  -أاح - - -ادي- - -ة ﬁور ال- - -تشس- - -خ- - -يصشتتمحور العقدة الوحيدة للسسرد ‘ هذه الرواية على
مركز وحيد للتشسخيصش هو البطلة سسمÒة التي تدول
ح - -ول - -ه - -ا ت - -ول - -ي - -ف- -ة م- -ن الشس- -خصس- -ي- -ات ،ال- -ث- -ان- -وي- -ة:
 - 1شسريفة صسديقة البطلة الراوية سسمÒة ‘ الدراسسة
وا◊ياة.
 - ٢إاي - -اد ،زوج شس - -ري - -ف - -ة وخ - -ائ- -ن- -ه- -ا م- -ع سس- -مÒة.
 - ٣رؤووف عشسيق نبيلة منافسسة سسمÒة ‘ الثانوية.
 - 4أام سس- - - - - -مÒة اŸرأاة ال- - - - - -عصس- - - - - -اب - - - - -ي - - - - -ة.
 - 5أاب سسمÒة الغائب عن بيته وزوجته وابنته.
 - 6أاسستاذها ‘ ا÷امعة (مغتصسبها األول).
 - 7عشس - -ي - -ق - -ه- -ا الفÎاضس- -ي (‡ّول مشس- -روع- -ه- -ا
التصسميمي).
 - 8رجل األعمال (شسريكها ‘ العمل والفراشش).
ل-ت-ت-ق-اط-ع ج-م-ي-ع إاشس-ك-الت ه-ذه الشس-خصسيات الدائرة
ح-ول الشس-خصس-ي-ة اإلشس-ك-ال-ي-ة ‘ ه-ذه اŸغ-ام-رة (ال-ب-ط-لة
سسمÒة) ،مفضسية إا ¤عقدة كÈى ،ترقى ألن تكون ﬁنة
للسسردÁ ،كنها إايقاف ا◊كاية ‘ كل ◊ظة .وذلك عند
انسس -داد األف -ق ب -إاصس -اب -ة ال-ب-ط-ل-ة Ãرضش اإلي-دز ن-ت-ي-ج-ة
عÓقاتها ا÷نسسية اŸشسبوهة ،وعقدها العزم على تلويث
ونقل العدوى لكل الطا ‘ Úﬁا◊ياة لتخرج شسياطينها
من جوفها لتدمﬁ Òيطها ولكن البطلة تتآاكل ‘ الوقت
ذاته ،صسانعة من خÓل خلق مأاسساة غÒها ،مأاسساتها
الذاتية لتنفجر ‘ وجهها كل تلك اللعنات ‘ النهاية التي
تطلب فيها العفو بعد فوات األوان.

ألهوية ألقصضصضية للنصص (أحادية أÙور ومركزية ألسضرد)

لقÓم ،إال أان
كان وجودها مÈرا ً لدى الناشسئة من ا أ
لبداعي
توظيفها اŸفرط بحيث تسسيطر على العمل ا إ
من البداية إا ¤النهاية من شسأانه أان يقتل العمل ويحيله
إا› ¤رد نسسخة مكررة ،أاو رÃا مشسوهة لعمل أادبي أاو
درامي أاو سسينمائي قوي اشستهر لدى اŸتلق ،Úفيقتل
الكاتب عمله خطًأا دون قصسد منه ،وهو يدخل مؤوثثا
بسسلعة مسستوردة وملصسقة إا ¤سسوق الكتاب والقراء ،الذي
يسستسسهل دخوله الكثÒون دون احتسساب لغربال القراء
اŸتفاوتي اŸشسارب والتجارب اŸسستويات التي سستكشسف
يوما بعد يوم ما هو أاصسيل وما هو دخيل ،وما هو ثقيل
لبداع .ويبقى الفرق شساسسعاً ‘
وما هو هزيل ‘ ميزان ا إ
فنون الكتابة ب Úمن يبدع الفكرة ويبتكرها ،ومن يؤولفها
ويجهزها ،ومن يلصسقها جاهزة ‘ نصسه ويواجه بها
القراء.

@ﬁ -مد أأ’م Úبحري
 نشس Òإا ¤أاّن لدينا دراسسة سسابقة ‘ رواية ““سسكراتلمل بوشسارب متداولة ب Úعديد اŸواقع ،لذلك
‚مة““ أ
لم -ث-ل-ة ال-ت-ي سس-ق-ن-اه-ا ه-ن-اك ع-ن ه-ذه
 ⁄نشس -أا ت -ك -رار ا أ
الرواية ،وف ّضسلنا الÎكيز على رواية نبضسات ““آاخر الليل““
لنسسيمة بولوفة ،التي  ⁄ندرسسها من قبل والتي اعتمدت
بشسكل شسبه كامل على توظيف اŸلصسقات التي شسّكلت
قضسية هذه القراءة.
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 ⁄يكن عدد الصسفحات ‘ يوم من األيام هو الفارق أاو
اŸعيار ب Úالكتابة القصسصسية والكتابة الروائية ،حتى إان
قل عدد صسفحات الرواية عن الـ  100فتبقى من حيث
ال -ب -ن -اء ال -ف -ن -ي رواي -ة م -ن ح -يث ال -ه -وي -ة ،وإان زاد ع-دد
صسفحات القصسة على الـ  1000سستبقى قصسة بالنظر إا¤
هيكلها الفقري الذي يحدد جنسسها“ ،اما كما تتحدد
ال-ك-ائ-ن-ات ب-ب-ن-ي-ات-ه-ا وه-ي-اك-ل-ه-ا لتتصسنف ضسمن أاجناسسها
وفئاتها التي –دد هويتها ووجودها الوظيفي ‘ الكون.
ف-ال-نصش ب-ن-ي-ويً-ا ي-ق-وم ع-ل-ى أاح-ادي-ة ال-ع-ق-دة( ،ال-ن-زعة
الشسيطانية التي تسسكن جوف البطلة  -سسمÒة ،الناŒة
عن عقدة نقصش رافقت طفولتها) .هذه العقدة التي
تسستمر ‘ تطوير نفسسها من فصسل آلخر دون أان تتغ Òأاو
تتعدد ،بل Œعل منها الكاتبة عقدة ﬁورية تصسنع بداية
اŸغ-ام-رة ون-ه-اي-ت-ه-ا وب-ال-وع-ة تصسب ف-ي-ه-ا جميع أاحداث
النصش وضسحاياه( ،أاي عقدة ثابتة ،وهي أاو ¤معاي Òفن
القصسة) .أاما اŸتغ Òالوحيد ‘ ،النصش هو ضسحايا هذه
البطلة ،وهم بالÎتيب (غرÁتها ومنافسستها ‘ الثانوية،
نبيلة ،وعشسيقها ح Úخربت عÓقتها ،ح Úخطفته منها
ثم رفضسته ،ثم قامت بالشسيء نفسسه مع مع ضسحيتها
الثانية :صسديقتها الوحيدة شسريفة صساحبة الفضسل عليها،
ح Úخطفت عشسيقها ،و ⁄يكن من مÈر منطقي ‘ ذلك
حسسب قول البطلة سسوى ⁄( :يتغ Òشسعوري بالنقصش أامام
شسريفة ول حقدي Ÿا “لكه ول أاملكه) (صش  ،)40وهو ما
Áكن تفسسÒه با◊قد الناجم عن الغÒة .لتسسقط هي
(ال -ب -ط -ل -ة سس -مÒة) ضس -ح -ي -ة أاسس -ت -اذه -ا ب-ا÷ام-ع-ة ال-ذي
اغتصسبها ومضسى ا ¤حال سسبيله ،وبعد حادثة اغتصسابها
تضسبطها صسديقتها الوحيدة شسريفة ‘ حضسن خطيبها
إاياد ،وتتدمر جميع عÓقات البطلة الشسيطانية سسمÒة،

ال -ت -ي ت -ت -ح -ول إا ¤م-رأاة أاع-م-ال سس-خ-ي-ة ب-جسس-ده-ا ع-ل-ى
ال -رج -ال ف -ت -ع-اشس-ر رج-ل أاع-م-ال أارب-ع-ي-ن-ي ي-ل-قب بـ (دون
جوان) ،ثم فتى عشسرينيا (اصسطادته من أاحد اÓŸهي)
وهو ابن السسف Òالذي انتحر ح Úاكتشسف إاصسابته Ãرضش
اإليدز الذي كانت –مله البطلة وتلوث به العا ،⁄وتختتم
الرواية بتمددها على سسرير اŸوت مسستذكرة حياتها
كجرثومة دنسست كل من حولها.
فرغم تعدد الضسحايا ،وتعدد فصسول النصش (عشسرة
فصسول قصسÒة) ،فإان العقدة ل تتعدد العقدة ،وبقيت
ثابته كأا‰ا –اول تأاكيد فكرة وحيدة ،ومشسكلة مركزية.
لكن لو تعددت عقد السسرد مع كل فصسل لتقاطعت عقد
الفصسول تلقائياً ،وانفتحت حبكة األحداث على عمل
روائي مشسوق .لكن العقدة  ⁄تغ Òمن لونها الوحيد ،و⁄
تسسمح بولدة عقدة أاخرى غÒها ،فراحت تتأاكد من
فصسل آلخر راسسمة دائرة مغلقة حول البطلة‡ ،ا ⁄
Óحداث بالنفتاح ول للسسرد بالتطور ،ولو حدث
يسسمح ل أ
ذلك لغطى نوعاً ما عن ضسعف وسسذاجة وبسساطة العقدة
(عقدة النقصش التي تفضسي إا ¤انتقام عشسوائي  -غÒ
مÈر فنياً  -من أاقرب الناسش وأابعدهم) .وبهذه الوجهة
الوحيدة واŸركزية لن يصسبح هذا النصش روائياً ولو ضسم
إا ¤عاŸه آالف الضسحايا ألّنهم سسيكونون بصسورة آالية
ضسحايا لنفسش الفكرة والعقدة والشسخصسية التي سسيعلم
القارئ من أاو ¤الصسفحات أانها الضسحية األو ¤واألخÒة،
‡ا أالغى غائية ورمزية تقنية التعقيد ‘ هذا النصش من
ّ
األسساسش.
واألصسل ‘ البناء الروائي أانه متعدد العقد (عكسش
أاحادية العقدة ‘ القصسة التي تنبني حولها بداية ونهاية
األحداث ‘ النصش) ،ما يؤودي بصسورة آالية إا ¤صسناعة
حبكة نوعية –مل بصسمة شسخصسية مع كل نصش ،حينما
تتقاطع العقد ،وتتوزع ثم تتوحد على طريقتها بنهاية
مفتوحة أاو مغلقة أاو معلقة .وهذا ما  ⁄يحدث ‘ هذا
النصش القصسصسي اŸنسسجم ‘ أاحادية عقدته وحبكته
ومشسكلة بطله.
ورغم قلة األخطاء اللغوية ورصسانة األسسلوب ووضسوح
وظ -ائ -ف الشس -خصس -ي-ات ،ف-إان ال-ق-ارئ سس-ي-ق-ف ع-ن-د ع-دة
إاشسكالية فنية أاخرى أاضسعفت كثÒا ً القيمة الفنية للنصش،
وأاضسّرت بهويته القصسصسية أايضساً (هذا إاذا احتسسبناه من
ال- -قصسصش) ،وت- -ع- -د ه- -ذه اŸشس- -ك -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن كÈى
السسقطات وأاكÌها شسيوعاً ب ÚالقÓم الناشسئة ،التي ل
تفرق ‘ نصسوصسها ب Úالكاتب والراوي والبطل ،ووظائف
كل منهم و“وقعه ‘ معادلة السسرد والتلقي.

 -ثالثاُ  -أأزمة ألّرأوي

من يخاطبنا ‘ هذا النصش؟ (الكاتب؟ أام الراوي
اŸسستقل؟ أام البطل اŸدمج ‘ األحداث؟).

ليسش مشسك ًÓان يعتقد القارئ بأان الكاتب كشسخصش
خارج النصش هو من يخاطبه ،بل اŸعضسلة أان يعتقد
الكاتب ذلك وهو يكتب نصسه فيضسيع منه حبل السسرد
وزم -ام -ه ،وه -ذه أازم -ة م -ع -رف -ي -ة وف -ن-ي-ة ‘ ال-وقت ذات-ه
سستنتقل بالعدوى إا ¤القراء الذين سسيطرحون التسساؤول
السسابق النا œعن إابهام مصسدر صسوت النصش ،وأاطراف
خطابه.
تبدو صسعوبة الفصسل ب Úالكاتب والراوي جلية ‘ هذا
ال -نصش ،إاذ –ج -م ال -ك -ات -ب -ة ع -ن –دي -د ه -وي -ة الصس -وت
السس- -ارد ،وذلك ح- -ت -ى الصس -ف -ح -ة ( ،)81أاي ق - -ب- -ل عشس- -ر
صس -ف -ح -ات م -ن ن-ه-اي-ة ال-رواي-ة ،أاي-ن ي-ك-تشس-ف ال-ق-ارئ أان
الصسوت الوحيد الذي كان يخاطبه هو اسسم الكاتبة نفسسها
(سسمÒة) مضسمناً ‘ كلمة (سسمÒاميسش) ،الذي هو كنية
ال -ك-ات-ب-ة اŸع-ل-ن ع-ن-ه-ا –ت اسس-م-ه-ا األصس-ل-ي ‘ غÓ-ف
الرواية ،والذي قالت عنه السساردة( ،أاول ألنه يحمل جزءا ً
من اسسمي ،وثانياً تيمناً بأاسسطورة سسمÒاميسش) (صش .)81
تتجسسد اأزمة الراوي ح ÚتتÓشسى ا◊دود بينه بÚ
الكاتب الذي يبدو عاجزا ً عن –ديد اŸسسافة ب Úصسوته
وصسوت السسارد ،أاي ب Úالكاتب كذات حقيقية خارج
ال- -نصش وال- -راوي داخ- -ل ال- -نصش ك- -ج- -زء م- -ن اŸك- -ون -ات
ال-ت-خ-ي-ي-ل-ي-ة‡ ،ا ي-ط-مسش ال-ع-ال-ق-ة ال-ثÓ-ث-ي-ة ب Úال-ك-اتب
ا◊قيقي والكاتب الضسمني والراوي ،ويطمسش من جهة
ال-ت-ل-ق-ي ال-عÓ-ق-ة اŸق-اب-ل-ة والضس-روري-ة ب Úه-ذا الثÓثي
وال-ثÓ-ث-ي السس-ت-ق-ب-ا‹ :ال-ق-ارئ ا◊ق-ي-قي (خارج النصش)
والقارئ الضسمني ،واŸروي له (داخل النصش).
وعادة ما يقع الروائيون اŸبتدئون ‘ هذا اللبسش
الفني الذي يظن فيه الكاتب أانه هو من يتكلم ‘ ،حÚ
اأنه يكرسش عجزه عن الفصسل ب Úذاته الواقعية ككاتب
وال - - -ذاوات ال - - -ت - - -خ - - -ي - - -ي- - -ل- - -ي- - -ة داخ- - -ل ال- - -نصش م- - -ن:
 -1راوٍ مسستقل (يقع خارج ا◊كاية زيلعب دور الوسسيط
ب Úال -ق -ارئ والشس -خصس -ي-ات اŸت-ف-اع-ل-ة داخ-ل ال-نصش) أاو
 - 2راوٍ مدمج (أاحد الشسخصسيات السساردة وعادة ما يكون
ال- - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - -ط- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ة ن- - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -ه)،
 - 3كاتب ضسمني يتجه إا ¤متلقيه الضسمني اŸفÎضش
بأادوات سسردية ودوره فصسل كل أاولئك الرواة Ãسسافات
قد تتفق وقد تختلف وتتناقضش مع اŸوقف الصسريحة
ل - - - - -ل - - - - -ك - - - - -اتب ا◊ق - - - - -ي - - - - -ق - - - - -ي خ - - - - -ارج ال - - - - -نصش.
وتعد إاشسكالية الراوي من أاهم اŸشسكÓت الفنية التي
ت -ربك األق Ó-م ال -ن -اشس -ئ -ة ،ح Úت -ع -ج -ز ع-ن نسس-ج فضس-اء
ﬂيا‹ يفصسل ب Úما يقوله الكاتب ‘ آارائه ومعتقداته
خ -ارج ال -نصش ،وب Úم -ا ت -ق -ول-ه الشس-خصس-ي-ات ب-اسس-ت-قÓ-ل
نسسبي ،بعيدا ً اأو ضسد إارادة كاتبها.
وهكذا فإان من كان يخاطبنا ‘ هذه الرواية هو
صس -وت ح -ج -بت ال -ك -ات-ب-ة ه-وي-ت-ه ع-ل-ى م-دى  80صسفحة
وأاسسفرت عنه ،كراوٍ عليم تضسطلع بدوره البطلة سسمÒة
(سسمÒميسش) ،التي هي ذات “ثيلية الكاتبة وصسوتها.
ل -ي -ك -ون ال -راوي ال -ع -ل -ي-م ال-ذي راف-ق ال-ق-ارئ ح-ت-ى ه-ذه
الصس -ف -ح -ة ه -و راوي ي -دم -ج صس -وت ال -ك -ات -ب -ة م-ع صس-وت
الشس-خصس-ي-ة ال-ب-ط-ل-ة ك-ذات ث-ان-ي-ة ل-ه-ا ،ف-ي-ت-وح-دان صسوتًا
واسسماً اأمام القارئ‡ ،ا يربك الرؤوية السسردية ،ويوقف
عجلة التخييل ح Úيحيل الصسوت السسارد إا ¤اŸوقف
الشسخصسي وذات الكاتب ،وليسش إا ¤اŸوقف السسردي،
وذوات -ه اŸت -خ -ي -ل -ة ‘ اÙك -ي .ذلك أان خ-ل-ل ال-ت-م-ث-ي-ل
واإلحالة ‘ الرؤوية ل يشسوشسها فحسسب ،ألن تشسويشسها
Áك -ن أان ي -ك -ون ع-ام ًÓ-ج-م-ال-يً-ا ف-ي-حسسب ع-ل-ى اإلي-ه-ام
بالواقعية ،وهو أاسسلوب سسردي رائج ‘ كÈى منجزات
األدب العاŸي ،بل يخلق عكسش ذلك مشسكلة ‘ زاوية
الرؤوية أاو اŸنظور السسردي ح Úيكون ضسعف التمثيل ‘
ال-ت-ع-ب Òع-ن اŸواق-ف السس-ردي-ة م-ع-ط Óً-آلل-ي-ة ال-ت-خييل.
فيÈز أامام القارئ الذات الكاتبة ومواقفها بدل الدوال
التمثيلية ا◊املة لرؤويتها من شسخصسيات وذوات سساردة
مسستقلة Ãسسافات تخييلية عن ذات كاتبها ،وهذا هو
الفرق ب Úحركية السسرد اıيا‹ وانتهاكه ،بفعل ضسعف
التمثيل والتعب Òعن الرؤوية السسردية.

ثقافة

الخميسس  04أاكتوبر  20١٨م
الموافق لـ  24محرم  ١440هـ

مؤولفــــة الشسريــــط اŸرسسوم نـــــوال لـــــوراد :

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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»نزيف الذاكرة« Ÿديرية اÿدمات ا÷امعية بالوادي

حاضسـ ـرة فـ ـ ـي اŸهرجـان الوطن ـي ا÷امعـي
لألوب ـرات بتنـ ـدوف نوفم ـ Èالقـادم
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لسس-ود،
لب-يضض وا أ
ي-ت-ك-ون م-ع-رضس-ه-ا م-ن ث-لث Úل-وح-ة ف-ن-ي-ة ب-ا أ
حاولت من خللها أان تعكسض Œربتها اÿاصسة وŒربة فئة خاصسة من
الذين يهتمون بتضسميد جراح الذاكرة ،التي تتعلق بتاريخ ا÷زائر
لنسس-ان-ي-ة بصس-ف-ة ع-ام-ة .اŸع-رضض ه-و ن-ظرة الرسسامة
بصس-ف-ة خ-اصس-ة وب-ا إ
ومؤولفة الشسريط اŸرسسوم ا÷زائرية نوال لوراد ،التي كرمها هذه السسنة
اŸهرجان الدو‹ للشسريط اŸرسسوم ،الذي تقام طبعته  11بديوان رياضض
الفتح بالعاصسمة من  02إا ¤غاية  06أاكتوبر ا÷اري ،با÷ائزة الكÈى
لفيبدا وافريكا بي دي.

حبيبة غريب

المعرضس ،تقول نوال لوراد في تصسريح للصسحافة « على هامشس حفل
افتتاح المهرجان ،هو عرضس مصسغر عن أاعمالها الفنية السسابقة ،وهو
حامل لنظرتها الفلسسفية عن الجراح والمآاسسي والعÓقات المتردية
بين الناسس ،مشسيرة في ذات السسياق « .أان الكثير من الجهود و العمل
ينتظرها مسستقب.»Ó
وأانا كرسسامة و فنانة ،تضسيف نوال لوارد قائلة  « :أاريد أان افهم هذه
الجراح من خÓل تجربتي الخاصسة و من خÓل تجارب أاخرى ،كتجربة
الشسهيد فرانسس فانون» وهي تجارب تحاكي العÓقة بين ا’سستعمار
والشسعب المسستعمر ،والمسسيطر والمسسيطر عليه».
وهناك تقول الكثير من العمل والمجهودات التي ’ بد لنا كمجتمع
القيام بها ،في مجال عÓقتنا اليومية مع اأ’خر ،فنحن في حاجة ماسسة
اليوم إ’عادة بناء اأ’واصسر المتكسسرة جراء مخلفات ا’سستعمار و كذا
إايجاد لغة موحدة مفهومة للحوار ،نتواصسل بها فيما بيننا خاصسة ،في
ك -ن -ف ال -ع -ائ -ل-ة ال-واح-دة ،ف-ل-ق-د ع-انت ال-ج-زائ-ر ك-ث-ي-را م-ن م-خ-ل-ف-ات
ا’سستعمار الذي سساهم في تفكيك روابط ا’تصسال والتواصسل بين أافراد
المجتمع».
واع -ت -ب -ر ال -ف -ن -ان-ة الشس-اب-ة اع-ت-م-اده-ا ال-ل-ون-ي-ن اأ’ب-يضس واأ’سس-ود ف-ي
رسسوماتها ،با’ختيار البعيد تماما عن السسلبية ،مشسيرة أانها ’ تفهم
اأ’لوان اأ’خرى ،وأانها تجد نفسسها أاكتر في اأ’بيضس واأ’سسود ،اللونيين
اللذين يعكسسان بطريقة قاسسية نوعنا ما اأ’ضسواء وبالتالي يترجمان
فكرتها ويحمÓن رسسالة رسسومها وإابداعها.
وفي سسياق متصسل ،أاشسارت نوال إالى أان المهرجان الدولي للشسريط
المرسسوم يشسهد سسنة بعد أاخرى تحسسن ملحوظ في مسستوى الفنانين

سساهمة
م

الوادي :قديري مصصباح

والمؤولفين الجزائريين ،اأ’مر تقول ،الذي ينبأا بمسستقبل زاهر للشسريط
المرسسوم،
إاضسافة إالى توطيد العÓقة مختلف أاجيال الرسسامين والمؤولفين في هذا
المجال.
وعن مجال ا’إصسدار الذي يعتبر حجر عثرة أامام المؤولفين والفنانين
الشسباب خاصسة ،لغÓء أاسسعار النشسر وعزوف الكثير من الدور عن
المغامرة به ،قالت نوال أان المشسكل يعود لغياب شسبكة بين المكتبات
Óسس-ف ب-ع-ي-دة ع-ن م-ت-ناول
ل-ل-ت-روي-ج وت-وزي-ع ه-ذه ال-ك-تب ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ل -أ
الجميع.
Óشسارة الرسسامة نوال لوراد من خريجي الفن الرابع ،فقد درسست
ل إ
م-خ-ت-ل-ف ف-ن-ون ال-مسس-رح ب-ن-انت وم-ون ب-ول-ي-ه ب-ف-رنسس-ا ،ق-ب-ل أان ت-تحول
للشسريط المرسسوم ،في جعبتها ثÓث إاصسدارات هي -Vêpres , algéri
. ennes et back to black
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مسسرحية حلويات فراولة لـعبد اللطيف النادي

تو‹ دار الثقافة عبد القادر علولة بتلمسسان أاهمية قصسوى للطفل بحيث تÈمج
عروضسا مسسرحية للصسغار من ضسمنها هذا العرضض اŸوسسوم بحلويات فراولة الذي
لحلم للمسسرح أاول أامسسن العرضض من تأاليف وإاخراج عبد اللطيف
قدمته فرقة ا أ
الن ادي الذي يعت Èرائدا من رواد مسسرح الطفل وله مسساهمات مشسرقة على اŸسستوى
الوطني .أا‚ز سسينوغرافيا العرضض فريد بن سسحنون ،أاما اŸوسسيقى فقد أاعدها عبد
ا◊كيم بوخبزة.
ولعل الجميل في هذا العرضس أان الممثلين كانوا
من البراعم الصسغار على غرار أاحÓم ن ادي وعادل
دان -ي وع Ó-ء ال -دي -ن دح -م -ان -ي وأاشس-واق ب-وخ-ت-ي-ن
ومنصسف بولحية .مضسمون المسسرحية بشسكل عام
يتمحور حول صسداقة شسخصسية القرد مع القطة
واللقاء مع فراولة بائعة الحلويات فيسسرقان منها
قطع الحلوى فتقرر ا’نتقام منهما وإالحاق اأ’ذى
ب -ه-م-ا ب-ال-ت-واط-ؤو م-ع السس-اح-ر الشس-ري-ر ل-ك-ن ت-دخ-ل
السسيد ينقذ الموقف وبذلك تحدث المصسالحة بين
شسخصسيات المسسرحية وهذا يرمز بشسكل أاو آاخر
إال -ى ان -تصس -ار ال -ح -ق ع-ل-ى ال-ب-اط-ل .وم-ا يÓ-ح-ظ
بصس - - -ورة ع- - -ام- - -ة أان ه- - -ذا
ال - -ع - -رضس ال - -مسس- -رح- -ي
ح -ق -ق م -ت -ع -ة ل -لصس -غ -ار
ل- -ك- -ون -ه اشس -ت -غ -ل ع -ل -ى
ال - -م - -زج ب - -ي - -ن ع - -ال - -م
ال - -ح - -ي- -وان واإ’نسس- -ان
ف- - -أاضس - -ف - -ى صس - -ب - -غ - -ة
أاسس -ط -وري -ة ع -ج-ائ-ب-ي-ة
سس - -اح - -رة خ- -اصس- -ة إان
ال -دي-ك-ور ال-مسس-ت-وح-ى
م-ن ال-ط-ب-يعة بتقنيات
ع-ال-ي-ة ب-اإ’ضس-اف-ة إالى
مÓ- - -بسس وح - -رك - -ات
الممثلين كلها روافد
صسبت لصسالح العرضس
م -ع -ززة ب -م -وسس -ي-ق-ى
ت -ع -ب -ي -ري -ة ك -ان ل -ه -ا
وق- -ع -ه -ا ف -ي ن -ف -وسس
ال-ج-م-اه-ي-ر الصس-غ-يرة .ومن
مكاسسب هذا العرضس أان مخرجه اشستغل على
ب-عضس ج-م-ال-ي-ات ال-مسس-رح م-ن-ه-ا ن-ظ-ري-ة ال-مسس-رح
الملحمي لبريخت الذي يكسسر الجدار الرابع بحيث
ينزل الممثل إالى الصسالة لمخاطبة الجمهور وهذا
م-ا ف-ع-ل-ت-ه ف-راول-ة ب-ائ-ع-ة ال-ح-ل-وي-ات.ك-م-ا اسس-ت-غ-ل
المخرج شسخصسية الراوي آاو الحكواتي آاو المداح أاو
الحÓيقي وهي شسخصسية ثراثية كثيرا ما وظفها
رواد الحركة المسسرحية في الوطن العربي ومن
ضسمنهم كل من الراحلين الفذين عبد القادر علولة
والطيب الصسديقي .يظهر هذا الملمح من خÓل

ا◊فل أاقيم بدار
الثقافة باŸدية

معهد الشسيخ اإلبراهيمي
يكرم حفظة كتاب الله

تسس -ت -ع -د م-دي-ري-ة اÿدم-ات ذات المخرج ،ا’أسستاذ
ا÷ام-ع-ي-ة ب-ال-وادي ل-ل-مشس-اركة ‘ ال - -م - -وسس - -ق- -ار ف- -ري- -د
لول مخلوفي،
وسس- - -ت- - -دخ - -ل م - -دي - -ري - -ة اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ا÷ام-عي ا أ
لوب - -رات ال - -ت - -ي تشس - -رف ع - -ل - -ى السس-ي-ن-وغرافيا ’أحمد
ال- -خ- -دم -ات ال -ج -ام -ع -ي -ة ل  - -أ
ب -ال -وادي ال -م -ن-افسس-ة ف-ي ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ه م- -دي- -ري- -ة اÿدم -ات ا’أب- -يضس ،ال- -م- -راق -ب -ة
هذا المهرجان بعمل فني ا÷ام - -ع- -ي- -ة ب- -ت- -ن- -دوف ‘ شس- -ه- -ر الفنية ا’أمين العايب ،
جديد تحت عنوان اأوبرات ن -وف -م Èال -ق-ادم –ت شس-ع-ار  « :ال- -م- -راق- -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة
« ن- - - -زي- - - -ف ال- - - -ذاك- - - -رة « ،ال- - - - - - -ط - - - - - -الب يصس - - - - - -ن - - - - - -ع مسس - -ع - -ودة ل - -ع - -ري - -ب- -ي،
سس -ت -ع -رضس ’أول م -رة وع -ل -ى
ال-مÓ-بسس خ-دي-ج-ة طبال،
ا÷مال...ويرتقي
ا
ق
م- -دار سس- -اع- -ة ك- -ام- -ل- -ة وف- -
الملحق ا’إعÓمي دبار نافع
بالذوق العام..
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للمخرج المسسرحي مسسعي
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اإلى شسعراء من سسوريا سسليمان العيسسى
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ا
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وح ّسس - -ان ع -ط -وان وم -ح -م -د ال -ح -ري -ري
ا’أجيال الشسابة ،واأن يحفظوا هذه القصسائد
وم-ح-م-د م-ه-دي ال-ج-واه-ري اإل-ى ج-انب
التي تغنت بثورتنا عن ظهر قلب ،ليدركوا
شس -ع -راء م -ن ال-ج-زائ-ر ع-ث-م-ان ل-وصس-ي-ف
كيف غّنى اأحداثها الشسعراء وتناولوها كثورة
ومحجوب بلول.
ا
ال -ع -روب-ة وك-ي-ف ت-ف-اع-ل-وا م-ع-ه-ا.ول-ح-ن ه-ذ
ويقوم بتمثيل هذا العمل طلبة وطالبات
ال - -ع- -م- -ل حسسب
ا’قامات الجامعية المجاهد موسساوي
م - - - - -ب- - - - -روك ،
المجاهد
ب-ل-ه-ادي ع-ب-د
القادر،
المجاهد
سسعودي
بشسير،
الشسهيدة حمي
مسس - - - -ع- - - -ودة ،
المجاهد
سس-وف-ي-ة بشس-ير،
توزيع وتسسجيل
اسس-ت-دي-و م-ي-ديا
ت- -رو ا’إشس- -راف
ال-ع-ام ال-م-ول-دي
شس-وشس-ان-ي ف-كرة
واإخ -راج مسس-ع-ي
اأح - -م - -د ن- -ب- -ي- -ل
واإن -ت -اج م-دي-ري-ة
الخدمات
الجامعية
بالوادي.
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شسخصسية العصسفور المتواجد من
خلف النافذة والذي كان يتدخل
م -ن ح -ي -ن ل -ح -ي -ن ل -ي -ع -ل -ق ع -ل-ى
اأ’حداث بل هو صسانعها في مرات
ك -ث -ي -را خ -اصس -ة ف -ي ع Ó-ق-ت-ه م-ع
السسيد .بقي أان نشسير في نهاية
هذه الورقة المقتضسبة أان مخرجه
السسيد عبد اللطيف أاوجد بالقوة
وف- -ي زاوي- -ة م- -ن زواي- -ا ال- -خشس- -ب- -ة
شس -خصس-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ه-ي شس-خصس-ي-ة
اأ’سستاذ المختصس في حركات الصسم
وال -ب -ك -م ال-ذي ك-ان ي-ت-ول-ى ت-فسس-ي-ر
الكÓم المنطوق للممثلين وهو بهذا
السس -ل -وك ي -ط-م-ح أان ي-ق-رب م-ح-ت-وى
النصس لهذه الفئة من المجتمع .اعتقد
آان ه -ذه ال -خ -ط -وة ك -انت لصس -ال -ح ع-رضس ح-ل-وي-ات
فراولة الذي أاراد له صساحبه ان يتواصسل مع عموم
الجمهور و’ يحرم فئة أاخرى محرومة من حاسسة
السسمع والنطق .إان هذا الجهد هو اسستمرار لجهود
سس-اب-ق-ة ع-رب-ي-ة وم-ازالت ذاك-رت-ي ت-ح-ت-فظ بتجربة
خ -اضس -ه -ا الشس -اع -ر ال -مسس -رح -ي ال -راح-ل السس-وري
ممدوح عدوان الذي كتب مسسرحية خصسيصسا لفئة
ذوي الحاجات الخاصسة.

نورالدين مبخوتي

أاشس- -رف إاط- -ارات م- -ع- -ه- -د الشس- -ي- -خ ال -بشس -ي -ر
اإ’براهيمي لتدريسس القرآان وعلومه بالمدية
مؤوخرا على تخرج الدفعة اأ’ولى لطلبته ،بعد
 03سسنوات من العمل والنشساط التربوي بدار
الثقافة حسسن الحسسني خÓل حفل ديني كان
له وقع كبير في نفوسس المدعوين.
وكرم المعهد بالمناسسبة  6طالبات و 07طلبة
من أاصسل  50طالب وطالبة في المسستوى اأ’ول
– م -ا ’ يسس -ع ال -مسس -ل -م ج -ه -ل -ه – إال -ى ج -انب
ال -مسس -ت -وي -ات اأ’خ -رى ،ن -اه -يك ع -ن ت-ك-ري-م
حافظي كتاب الله إالى جانب أايضسا  24أاسستاذ
وأاسس -ت -اذة م -ن ب -ي -ن م -ؤوط -ري ه -ذا ال-ب-رن-ام-ج
ال -ت-ع-ل-ي-م-ي ال-ه-ادف ب-حضس-ور ع-دة ج-م-ع-ي-ات
نشس-ط-ة وشس-خصس-ي-ات ك-الشس-ي-خ ال-دك-تور محمد
مكركب ممثل المعهد الوطني ،الشسيخ لخضسر
زواي أاحد علماء هذه الو’ية ،الشسيخ فضسيل
ط -ب -ال أاح -د م -راج -ع ال -دك -ت -ور وال-م-ؤورخ أاب-ي
القاسسم سسعد الله  ،فضس Óعلى الشسيخ محمد
بلعالية إامام مسسجد الفردوسس .وتخلل حفل
ال -ت -ك -ري-م ت-ق-دي-م وصسÓ-ت إانشس-ادي-ة م-ن ق-ب-ل
ال -ف-رق-ة اإ’نشس-ادي-ة ال-ت-وأام-ة وف-رق-ة اإ’سس-راء
ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ذا ال-م-ع-ه-د ،ن-اه-يك عن مسسرحية
بعنوان – في القلب فلسسطين– وكذا إامتاع
الحضسور بقصسيدة بعنوان – يا معهدا.

اŸدية :علي ملياÊ

الطبع ـ ـ ـ ـة  23لأليـ ـ ـ ـ ـام اŸسسرحي ـ ـ ـ ـة للقليع ـ ـة
تنطلق سسهرة اليوم بدار الثقافة الدكتور احمد عروة بالقليعة فعاليات الطبعة الثالثة والعشسرون
ليام اŸسسرحية Ÿدينة القليعة و اŸعروفة باسسم مهرجان الفرجة سسابقا و هي التظاهرة التي تتضسمن
ل أ
لطفال.
لداء و التمثيل وﬁاضسرات وأالعابا ترفيهية لفائدة فئة ا أ
عّدة عروضض مسسرحية وورشسات ‘ ا أ
ا’أولى و تقريب المسسرح من الجمهور العريضس
وقال رئيسس حركة المسسرح المنظمة للتظاهرة
بدرجة اأقل.
السسيناريسست يوسسف تعوينت باأّن الطبعة الثالثة
وال- -عشس- -ري- -ن سس- -تشس- -ه- -د ت- -ك- -ري- -م- -ات خ- -اصس- -ة
اأّم -ا ع -ن ط -ب -ي -ع-ة ا’أع-م-ال ال-م-رت-قب ع-رضس-ه-ا
ل- -ل- -مسس- -رح- -ي- -ي- -ن م- -ن خÓ- -ل ت- -ك- -ري- -ن اإح -دى
ب -ال -ت -ظ -اه -رة ف -ق -د ب -رم -جت ح -رك -ة ال -مسس-رح
مسسرحية واحدة كّل سسهرة بمشساركة جمعيات
الشس- -خصس -ي -ات ال -مسس -رح -ي -ة ق -ب -ي -ل ك ّ-ل ع -رضس
مسسرحية قدمت من مختلف جهات الوطن مع
مسس -رح -ي ع -ل -ى م-دار  5ل-ي-ال م-ت-ت-ال-ية ،بحيت
ا’إشسارة الى كون العديد من العروضس المبرمجة
ينحدر  4فنانين من حركة المسسرح المحلية
بالتظاهرة تحمل توقيع يوسسف تعوينت الذي
ف -ي -م -ا ي -ن -ت -م -ي ال -ف-ن-ان ال-خ-امسس ال-ى ج-م-ع-ي-ة
كتب نصسها اأو اأخرجها فنيا ما يترجم العÓقة
م -ح -ف -وظ ط -واه -ري م -ن م -ل-ي-ان-ة ب-و’ي-ة ع-ي-ن
ال -ج -م -ي -م -ي -ة ال -ت -ي ت-ج-م-ع ه-ذا ال-ف-ن-ان ب-ال-ف-ن
الدفلى ،و هب لفتة اأرادت من خÓلها حركة
ال -راب -ع،ع -ل -ى اأن تسس -ت -ف -ي -د ف -ئ -ة ا’أط -ف-ال م-ن
المسسرح المنظمة للتظاهرة رّد ا’عتبار لجنود
مسس -رح-ي-ات خ-اصس-ة ب-ه-ا خÓ-ل ي-وم-ي ال-ج-م-ع-ة
ال -ف-ن ال-راب-ع ال-ذي شس-ه-د ق-ف-زة ن-وع-ي-ة م-ن ك-ل
والسسبت خÓل الفترتين الصسباحية والمسسائية
جوانبه خÓل السسنوات ا’أخيرة.
ب -ق -اع-ة ال-م-ح-اضس-رات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا
وف -ي سس -ي -اق ذي صس -ل -ة سس -تشس -ه -د ك -وال -يسس دار
يرتقب بان تضسمن الفرجة للجمهور العريضس
الثقافة بالقليعة تنظيم محاضسرة حول تاريخ
خÓ-ل ال-ف-ت-رات ال-ل-ي-ل-ي-ة ب-ق-اع-ة ال-ع-روضس ل-دار
ال-مسس-رح-ي-ة م-ن ت-ق-دي-م ا’أسس-ت-اذ ع-ب-د ال-ح-ميد
الثقافة ،لتختتم التظاهرة سسهرة ا’ثنين القادم
رابية بمعية تنظيم ورشستين حول ا’أداء والتمثيل
بمسسرحيتين لحركة المسسرح بالقليعة اإحداهما
ي-وؤط-ر اإح-داه-م-ا السس-ي-ن-اريسست ي-وسس-ف تعوينت
جديدة بعنوان التائهة فيما تّم اإنتاج ا’أخرى
ف-ي-م-ا ي-وؤط-ر ال-ورشس-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ح-م-د شس-رشسال،
بعنوان اإقامة جبرية منذ عّدة سسنوات خلت.
بحيث ترتقب الجهة المنظمة باأن تسساهم هذه
ال-ف-ق-رات ال-م-ك-م-ل-ة ل-ل-ع-روضس ف-ي ت-رقية ا’أداء
المسسرحي لدى الممثلين المسسرحيين بالدرجة

القليعة :عÓء ملزي

إأعدأد:

الخميسس  ٠٤أاكتوبر  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٢٤محرم 1٤٤٠هـ
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إﬁ ¤مد ،أإسسماء ،نوإل،
نسسرين ،عبلة ،رياضض
وسسعيدة وإ ¤لكل طفل كتب
عليه إلقدر أإن يكون مصسابا
بالسسرطان ،وسسوإء كان يرقد
‘ إحدى إلغرف باŸسستشسفى أإو
كان يدإوم على إŸرإجعة
إلطبية بصسفة يومية وحسسب
لصسابة ،نحّييك
درجة ونوع إ إ
على صسÈك وشسجاعتك أإمام
هذإ إلدإء إلذي جاء ليحتل
جسسدك إلصسغ ،Òبأاسسلحة ما
فتئت إل وإنهزمت ‘ إلكثÒ
من إŸرإت بفضسل ما –مله من
كروزومات إلتحدي
وإŸقاومة.

áæ«eGC áª∏c

لخضضر..
الّرقم ا أ
زّر أامل ◊ياة أافضضل
عندما يرن الهاتف نضضغط على زر اسضتقبال المكالمة
ونعرف مباشضرة من المتصضل ،وتنتهي المحادثة خÓل دقائق معدودة...ولكن
ق-د ’ ت-ن-ت-ه-ي ال-م-ك-ال-م-ات ك-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة ع-ادي-ة ،خ-اصض-ة اإذا م-ا ك-انت ت-لك
المكالمة تحمل رسضالة اسضتغاثة اأو تبليغا عن حالة تسضتدعي التدخل الفوري
’أن المعني با’أمر هو طفل ’ يسضتطيع اأن يدافع عن نفسضه.
كل الشّضكر للقائمين على حماية وترقية الطفولة في كل بÓدنا العربية ،وفي
وطننا العزيز الجزائر ،الذين وضضعوا خ ّ
طا اأخضضر متكّونا من رقم سضهل
وبسضيط  1مكّرر اأربع مرات ،فمن خÓله تمّكنت فئة ’ باأسس بها من ا’أطفال
من اإسضماع صضوتها الخائف من ظرف ما في مكان ما وسضط محيط ينعدم
فيه ا’أمان والطماأنينة.
وكل الشّضكر لمن قاده ضضميره للتواصضل مع عمال اسضتقبال الخط ا’أخضضر
المخصضصس للطفولة ،الذين وضضعوا بصضمة اأمن لن تمحى من ذاكرة ا’أطفال
ال-مسض-تضض-ع-ف-ي-ن ال-م-ب-ل-غ ع-ن-ه-م ،ال-ذي-ن تّ-م ن-ج-دت-ه-م واح-ت-واوؤهم بفضضل ذلك
ا’تصضال اإن برسضالة مكتوبة اأو بالصضوت مباشضرة.
واإلى غاية كتابة هذه السضطور ،ناأمل اأن نكون همزة وصضل واأمل لكل طفل
حزين يعيشس وضضعا قاسضيا ’ يعلم عنه اأحد ،ونتمنى اأن تكون عزيزي القارئ
نافذة اأمل وجسضر نجاة عبر الرقم ا’أخضضر ،و’ تتردد اأبدا في الضضغط على زر الحياة
لكل طفل بائسس ،وبك سضيصضبح في ماأمن ولن ينسضى لمسضة ضضميرك عندما يكبر.

،،

ن -ع -م أإنت ق -وي وخ Òم -ث -ال ع -ل-ى
›اب - -ه - -ة إŸرضض وم- -ا أإŸك ووج- -عك أإث- -ن- -اء
م -ث -ولك ل-ل-عÓ-ج إل-ك-ي-م-اوي ،وسس-ائ-ر أإن-وإع
إŸك -اف -ح -ة إل ت -ع -بÒإ ع -ن وق -وفك ب -ك -ل
شس -ج -اع -ة أإم-ام إلسس-رط-ان وب-أاع-ل-ى صس-وت
ت -ق-ول ل-ه« :ل-ن ت-ه-زم-ن-ي ول-ن ت-ن-ال م-ن-ي
سس- -أاق- -اوم وأإق- -اوم ك- -م- -ا ي- -ق- -اوم إل- -ط- -ف- -ل
إل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي أإخ -بث ع -دو ع -ل -ى وج -ه
إل-ك-ون..ف-اضس-م-حÓ-ل قوإي وتغ ÒمﬁÓي
وت -ن -اث -ر شس -ع -ر رأإسس -ي ون -ح -ول جسس -م -ي ل -يسض
إسس -تسس Ó-م ،ول -ن ت -ك -ون أإب -دإ عÓ-م-ات إن-تصس-ارك
ع -ل -ي..ول -ن أإسس -م -ح لك أإن ت-رقصض ع-ل-ى ◊ن وج-ع-ي
وأإنيني ..فصسÈي سسيقهر جÈوت قوتك وما دموعي إلتي
ي-ت-ن-اوب ع-ل-ى مسس-ح-ه-ا ك-ل أإف-رإد ع-ائ-ل-ت-ي وأإصس-دق-ائ-ي إل Ãث-ابة
إلغيث إلذي يسسقي أإوردتي ‘ كل جلسسة ،وما شسمسض إلغد إل إعÓن عن
لسسامة وكل طفل غادر عا ⁄إلطفولة
لمل» .و–يّة أ
بدإية يوم آإخر من إŸقاومة وإ أ
ب-اك-رإ م-ت-أاّث-رإ ب-ع-د صس-رإع-ه م-ع إŸرضض ،ت-ارك-ا ذك-ري-ات ج-م-ي-ل-ة وغ-ال-ي-ة ل-ن ت-ت-ب-دد Ãرور
إل -زم -ن.سس -ن-ظ-ل ن-ت-ذك-رّك-م ون-دع-و ل-ك-م ي-ا م-ن عّ-ل-م-ت-م-ون-ا م-ع-ن-ى إلّصس‘ È-
أإجسس -ادك-م إلصس-غÒة ،إل-ت-ي –م-لت م-ا –م-ل-ت-ه م-ن ع-ن-اء وأإ ⁄ل-ن
يسستطيع أإي قلم وصسف حجمه ولو آإتينا كل معا Êإلوصسف
وإلتشسبيه.
و–ّي-ة ب-اŸث-ل ل-ك-ل إل-ق-ائ-م Úع-ل-ى هذه إلفئة
إلطرية من إÛتمع إلتي تظل سساهرة على
رإحتها ،وإ ¤كل من وضسع ‘ رزنامة عمله
لطفال لÒسسم على
زيارة مصسلحة طب إ أ
وجوههم إلÈيئة بسسمة ل تقدر بثمن.
ف-ك-ون-وإ أإق-وي-اء ب-ث-ق-ت-كم ‘ أإنفسسكم،
وإهزموإ هذإ إلدإء بإاشسرإقة ضسحكتكم
إلتي هزمت كل ﬁاولته ‘ إلنيل من
لمل مهما
حلمكم إلذي سسيظل يعانق إ أ
لمر.
كلّف إ أ
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لو ¤موبيليسس لكرة القدم
الّرابطة اÎÙفة ا أ

حبيب لبان لـ «الشصعب»:

الخميسس  04أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  24محرم 1440هـ

ششبيبـ ـ ـ ـ ـة القبائـ ـ ـ ـ ـ ـل فـ ـ ـ ـ ـي رواق
مناسش ـ ـ ـب لتدعيـ ـ ـ ـم رصشيدهـ ـ ـا
تنطلق اأمسصية الغد فعاليات ا÷ولة التاسصعة من الرابطة اÎÙفة الأو ¤لكرة القدم باإجراء  6مواجهات كاملة،
تتقدمها اŸباراة التي سصتجمع الرائد شصبيبة القبائل بضصيفه اأوŸبي اŸدية ‘ اللقاء الذي سصيحتضصنه ملعب اأول نوفمÈ
بتيزي وزو ‘ مواجهة يسصعى من خÓلها الكناري اإ ¤مواصصلة سصلسصلة نتائجه الإيجابية منذ انطÓق اŸوسصم و–قيق
فوزه اÿامسس على التوا‹ ،يضصمن له البقاء ‘ اŸركز الأول ‘ الÎتيب العام للمحÎف الأول.

ﬁمد فوزي بقاصص

سشيكون ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو
غدا بداية من السشاعة السشادسشة إا’ ربع
مسشرحا Ÿباراة هامة بالنسشبة لفريق
شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل رائ-د ت-رت-يب ال-راب-طة
اÎÙف- -ة اأ’و ¤ل- -ك- -رة ال- -ق -دم ،حÚ
يسشتقبل ا÷ريح أاوŸبي اŸدية الذي
يتخبط ‘ ذيل الÎتيب العام للبطولة
‘ اŸركز الـ  12مناصشفة مع أاهلي برج
بوعريرج ومولودية ا÷زائر برصشيد 8
نقاط.
أاصشحاب اأ’رضس سشيدخلون اŸواجهة
Ãع -ن -وي -ات ‘ مسش -ت -وى ع -ال ،ب -ع -دم-ا
ح -ق -ق-وا أارب-ع-ة ان-تصش-ارات م-ت-ت-ال-ي-ة ‘
الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة القدم،
و ⁄ي- -ت- -ذوق- -وا ◊د اآ’ن وب- -ع- -د م -رور
ثمانية جو’ت كاملة طعم الهزÁة ،هم
الذين سشجلوا  5انتصشارات وتعادلوا ‘
ثÓ-ث م-ن-اسش-ب-ات ،م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ح-ت-لون
صشدارة الÎتيب منذ ا÷ولة اأ’و‘ ¤
سش -ي -ن -اري -و  ⁄ي -ك-ن ي-ت-وق-ع-ه ح-ت-ى أاكÈ
اŸتفائل ‘ Úبيت الششبيبة ،كون اأ’مر
 ⁄ي -ح -دث م -ع ال -ف -ري-ق م-ن-ذ  11سشنة
كاملة ،و–ديدا منذ موسشم (- 2007
 )2008آاخر موسشم توجت فيه الششبيبة
بلقب البطولة الوطنية الذي كان الـ 14
‘ خزائن الفريق.
رفقاء اŸتأالق «بن يوسشف» سشيبحثون
‘ ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ع- -ن –ق- -ي -ق ال -ف -وز
وان -ت -ظ-ار ت-ع ÌاÓŸح-ق ،Úي-ت-ق-دم-ه-م
إا–اد ال- -ع- -اصش- -م- -ة ال- -ذي سش -ي -ك -ون ‘
مواجهة صشعبة ضشد مولودية ا÷زائر
‘ ال -دارب -ي ل -ت -ع -م -ي -ق ال -ف -ارق ب-ي-ن-ه-ا
وبينهم ،خصشوصشا أان أابناء سشوسشطارة
يحتلون وصشافة الÎتيب وراء الششبيبة
بثÓث نقاط وبناقصس مواجهت ،Úما
ي-ج-ع-ل م-رت-ب-ة الشش-ب-ي-ب-ة ‘ خ-طر ،لكن
م-أام-وري-ت-ه-ا ل-ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة أاب-دا أامام
منافسس لن يتنقل إا ¤تيزي وزو ‘ ثوب
الضش -ح -ي -ة وسش -ي -ع -م -ل ع-ل-ى ال-ع-ودة إا¤
ال -ت -ي-ط-ري ع-ل-ى اأ’ق-ل ب-ن-ق-ط-ة Œع-ل-ه
ي- -ت- -ن- -فسس الصش- -ع -داء ويسشÎج -ع ب -عضس
النقاط التي أاهدرها فوق ميدانه منذ

انطÓق اŸوسشم.
اŸواج -ه -ة ال -ث -ان-ي-ة ،سش-يسش-ت-ق-ب-ل ف-ي-ه-ا
العنيد نصشر حسش Úداي Ãلعب  20أاوت
ب- -ال -ع -ن -اصش -ر ن -ادي ب -ارادو ب -داي -ة م -ن
السشاعة  16:00مسشاء ‘ داربي عاصشمي
واعد للغاية.
أاصشحاب اأ’رضس الذين عادوا بنقطة
ثمينة من تنقلهم لباتنة Ÿواجهة أامل
ع Úمليلة ،سشيحاولون ‘ هذا اللقاء
ال -ع-ودة إا ¤أاج-واء ا’ن-تصش-ارات ب-ع-دم-ا
سشجلوا تعادل Úمتتال ،Úوسشيبحثون ‘
هذا اللقاء عن خطف مركز الوصشافة
من إا–اد العاصشمة كون فارق النقاط
ب -ي -ن -ه -م -ا ’ ي -ت -ع -دى ال -ن-ق-ط-ت ،Úل-ك-ن
مأاموريتهم لن تكون ‘ اŸتناول أامام
ششباب اأ’كادÁية الذين يريدون إاعادة
ا’ع-ت-ب-ار أ’ن-فسش-ه-م ه-م ال-ذي-ن ت-ك-بدوا
طعم الهزÁة ‘ مواجهت Úمتتاليت،Ú
ضشد كل من ششباب قسشنطينة بهدفÚ
ن- -ظ- -ي -ف Úوإا–اد ال -ع -اصش -م -ة ب -ث Ó-ث -ة
أاه-داف ل-ه-دف وح-ي-د ،ك-م-ا سش-ي-ع-ملون
للفوز بأاول داربي ،هم الذين  ⁄يتمكنوا
م -ن ال -ف -وز ب -أاي دارب -ي ع-اصش-م-ي م-ن-ذ
اŸوسش- -م اŸاضش- -ي ،وسش -ي -ك -ون Ãث -اب -ة

–دي بالنسشبة لهم.
ال -ل -ق -اء ال-ث-الث ،سش-ي-ج-م-ع راب-ع ت-رت-يب
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة
بضشيفه الذي يتخبط ‘ اŸركز اأ’خÒ
ل- -لÎت- -يب ال- -ع- -ام شش- -ب -اب ب -ل -وزداد‘ ،
مواجهة تبدو سشهلة على الورق لبطل
اŸوسشم اŸاضشي ،خصشوصشا أانه سشيكون
مدعما بعاملي اأ’رضس وا÷مهور ،أامام
م-ن-افسس م-ن-ه-ار م-ن ال-ن-اح-ية اŸعنوية،
بعدما فششل ‘ تذوق طعم الهزÁة ‘
أاك Ìم -ن م -ن -اسش-ب-ة ،وسش-ي-ب-حث ‘ ه-ذا
اللقاء على اأ’قل للعودة بتعادل يسشمح
له من تنفسس الصشعداء.
ششبيبة السشاورة العائدة بفوز مهم من

ب - -ج- -اي- -ة أام- -ام اŸول- -ودي- -ة اÙل- -ي- -ة،
سشيسشتقبل فريق إا–اد بلعباسس الذي
يعا ‘ ÊاŸركز ما قبل اأ’خ‘ ،Ò
مواجهة يهدف من خÓلها النسشور إا¤
ا’قÎاب م- - -ن أاصش- - -ح- - -اب اŸق - -دم - -ة
وت -ق -ل-يصس ف-ارق ال-ن-ق-اط ب-ي-ن-ه-م ،أام-ام
م- -ن- -افسس ي- -ب -حث ع -ن ال -ف -رج ‘ ه -ذا
اللقاء ،خصشوصشا أان وضشعيته تعّقدت ‘
ذيل الÎتيب برصشيد  5نقاط.
سشيحل فريق جمعية ع Úمليلة ضشيفا
ث- -ق- -ي  Ó-ع -ل -ى أاه -ل -ي الÈج ‘ ال -ل -ق -اء
اÿامسس ع - -ن ا÷ول - -ة ال - -ت- -اسش- -ع- -ة ‘
مواجهة مفتوحة على كل ا’حتما’ت،
حيث يبحث الزوار عن –قيق فوزهم
الثالث منذ انطÓق اŸوسشم وا’رتقاء
‘ سش -ل-م الÎت-يب ،ف-ي-م-ا ي-ب-حث رف-ق-اء
ا◊ارسس «ششاوششي» على –قيق فوزهم
ال - - - -ث- - - -ا ‘ ÊاŸوسش- - - -م واأ’ول أام- - - -ام
جمهورهم للتصشالح معهم.
دفاع تاجنانت الذي تنفسس الصشعداء ‘
اأ’رب- -ع ج- -و’ت اأ’خÒة ،ب -ع -دم -ا ع -اد
بتعادل Úهام Úمن سشطيف واŸدية
ع- - -ل- - -ى حسش- - -اب ال - -وف - -اق واأ’وŸب - -ي
اÙلي Úعلى التوا‹ ،وفاز Ãيدانه
ضش -د ج -اره أاه -ل -ي الÈج وأام-ام شش-ب-ي-ب-ة
السش -اورة ،سش -ي -دخ -ل اŸواج -ه -ة ب-رسش-م
ا÷ول-ة ال-ت-اسش-ع-ة ضش-د م-ول-ودي-ة ب-ج-اية
Ãعنويات مرتفعة ،أامام منافسس انهزم
Ãيدانه أامام ششبيبة السشاورة ،هزÁة
ا‚رت ع - -ن - -ه - -ا إاق- -ال- -ة اŸدرب «آا’ن
ميششال» من منصشبه ،لكنها قد تكون
ﬁفزة لÓعب Úالذين قد يتحررون،
خصش- -وصش- -ا أان ال- -عÓ- -ق -ة ب -ي -ن -ه -م وبÚ
مدربهم  ⁄تكن على أافضشل ما يرام،
وهو ما يعد Ãباراة ‡يزة.

@ برنامج مباريات يوم ا÷معة
 :16:00نصصر حسص Úداي.....................نادي بارادو
 :16:00دفاع تاجنانت ....................مولودية بجاية
 :17:00شصباب قسصنطينة  ...................شصباب بلوزداد
 :17:45أاهلي الÈج  ......................أامل ع Úمليلة
 :17:45شصبيبة القبائل  .....................أاوŸبي اŸدية
 :19:00شصبيبة السصاورة  ....................إا–اد بلعباسس

أاقل من عام على ترؤوسصه اŸديرية الفنية

سصعدإن يقدم إسصتقالته ل–Óادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم
قدم اŸدير الفني الوطني ,رابح سشعدان ,
اسشتقالته أامسس ل–Óادية ا÷زائرية لكرة
ال- -ق -دم  ,ب -ع -د أاق -ل م -ن ع -ام ع -ل -ى ت -رأاسش -ه
اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ,خ-ل-ف-ا ل-ف-وضش-يل تيكنوين,
حسشبما أاعلنته الهيئة الفيديرالية ‘ بيان
مقتضشب.
و ⁄توضشح ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم,
ا’سشباب التي دفعت الناخب الوطني السشابق
للمنتخب ا÷زائري لÓسشتقالة من اŸديرية
الفنية الوطنية التي اششرف على تسشيÒها
منذ  15اكتوبر . 2017
وكان من اŸنتظر ان يتنقل سشعدان ا ¤لندن
رف- -ق- -ة م- -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ج -م -ال

كلوب

بلماضشي للمششاركة ‘ ندوة نظمتها ا’–ادية
الدولية لكرة القدم ( الفيفا) ب 22 Úو25
سشبتم Èا÷اري  ,خصشصشت لتقييم نهائيات
ك -أاسس ال -ع-ا , 2018 ⁄ل - -ك- -ن  ⁄ي- -تسش- -ن ل- -ه
ا◊صشول على التأاششÒة أ’سشباب ›هولة.
وحسشب الصشحافة الرياضشية اıتصشة  ,فان
العÓقة ب Úسشعدان وا’–ادية ا÷زائرية
لكرة القدم تدهورت ‘ ا’يام ا’خÒة .
وخلف سشعدان (  72سشنة)  -الذي قاد اÿضشر
لنهائيات كاسس العا 1986 ( ⁄باŸكسشيك و
 2010بجنوب افريقيا)  -على رأاسس اŸديرية
ال -ف -ن -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة  ,ف -وضش -ي-ل ت-ي-ك-ن-وي-ن,
اŸسشتقيل هو ا’خر ‘ سشبتم. 2017 È

صصـ ـ ـ ـÓح بحـ ـ ـ ـ ـاجة إإ ¤رإح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

كشصف يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،عن الكيفية التي تسصاعد الÓعب اŸصصري ﬁمد صصÓح ،الذي Áر
بفÎة غ Òجيدة ،بسصبب تراجع حصصيلته التهديفية ،مقارنة باŸوسصم اŸاضصي.
وق -ال ك -ل-وب ‘ ،تصش-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا صش-ح-ي-ف-ة
«مÒور»« :ال -ت -م-ت-ع ب-ال-راح-ة ،راح-ة ك-ام-ل-ة ،أ’ن-ه ’
ي -وج -د ح -اج -ة أ’م -ر آاخ-ر ،ي-جب أان ي-ك-ون صشÓ-ح،
حا بالكامل ،ا÷ودة موجودة ،ولهذا فإان كل
مرتا ً
ششيء سشيكون بخ.»Ò
ويعرف كلوب أان صشÓح غ Òسشعيد Ãا يقّدمه منذ
ب- -داي- -ة اŸوسش- -م ا÷اري ،خ- -اصش- -ة وأان -ه أاح -رز 44
هدًفا بكافة اŸسشابقات ‘ اŸوسشم اŸاضشي.
وأاضش -اف« :ل -ن أاكشش -ف م -ا دار ‘ م -ن -اقشش -ات -ي م -ع
صشÓحŒ ،نًبا للتكهنات وتضشخيم اأ’مور ،اهتمامي
يدور حول ضشرورة وجود الÓعب ‘ حالة ذهنية
طبيعية».
وأاوضشح« :طريقة لعب صشÓح جيدة ،وظهر بششكل
طيب أامام تششيلسشي ،احتل اŸوقع اŸناسشب ،لكن
آاخر كرت ⁄ Úيتعامل معهما بششكل جيد ،هذا كل
ما ‘ اأ’مر».
ونّوه« :من الواضشح أان صشÓح ليسس سشعيًدا بهذا

الششأان ،حتى لو سشجل الÓعب  30هدًفا ،و’حت له
فرصشة جديدة ،سشÒيد وضشع الكرة داخل الششباك،
حتى يزيد من غلته التهديفية».
وحاول كلوب ،التأاكيد لصشÓح ،على أان ا’نخفاضس
‘ مسشتوى الثقة ،بعد إاحراز  44هدفا ‘ موسشم
واحد ،أامر Áكن حدوثه بششكل طبيعي.
وقال اŸدرب 44« :هدفا العام اŸاضشي ،ثم ’
تسش ّ-ج -ل ‘ أاول م -ب -اراة ب-اŸوسش-م ،ب-ال-ط-ب-ع اأ’م-ور
جل  10أاهداف ‘ أاول
تتغّير ،هذا يحدث ،إاذا  ⁄تسش ّ
 7م -ب -اري -ات ،يسش-أال ا÷م-ي-ع إاذا م-ا ك-ان ب-إام-ك-انك
تكرار اأ’مر ذاته» .وأاردف« :هذا طبيعي “اًما،
حتى إانهم يتحدثون بالطريقة نفسشها عن هاري
ك ،Úواآ’ن سش - - - - -ج - - - - -ل ه - - - - -دف ‘ Úشش - - - - -ب- - - - -اك
ه-ي-دي-رسش-ف-ي-ل-د ،ل-ك-ن ق-ب-ل ذلك ،ك-ان ب-رأاي ال-ن-اسس
بنصشف ا÷ودة التي “تع بها العام اŸاضشي ،حتى
جل  40هدفا كل موسشمŸ ،دة 10
إايان راشس  ⁄يسش ّ
أاعوام ،ليسس هكذا تسش Òاأ’مور».

وختم كلوب حديثه بتقد Ëنصشيحة لصشÓح ،الذي
ي - -ع - -ا Êم - -ن مشش - -ك - -ل - -ة ال - -ل - -مسش - -ة اأ’خÒة أام- -ام
اŸرمى ،بقوله « ⁄تسشجل ويتوقعون أانك لن تهز
الشش -ب -اك وسش -ت -م -رر ال -ك -رة ‘ اŸرة اŸق-ب-ل-ة ،ه-ل
تسشتطيع التسشديد؟ بالطبع نعم..إاذن سشدد وسشجل
اأ’هداف».

ال ع د د
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«إلبطولة إلوطنية سصتنطلق هذإ إ÷معة بصصفة رسصمية»
ل–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب لبان ‘ تصصريح خاصس ÷ريدة
أاّكد رئيسس ا إ
«الشصعب» ،أان البطولة الوطنية سصتنطلق هذا ا÷معة بصصفة رسصمية بعد القرارات التي
لسصابيع اŸاضصية من بينها عدم تغي Òصصيغة
لجتماع الذي جمعه ‘ ا أ
خرج بها ا إ
لنه يناسصب ا÷ميع بهدف رفع اŸسصتوى أاك.Ì
اŸنافسصة أ

نبيلة بوقرين
تطّرق الرجل اأ’ول على رأاسس
إا–ادية الكرة الصشغÒة إا ¤أاهم
اأ’مور التي تتعلق بالفرق التي
ت- - -نشش- - -ط ‘ ال- - -دوري ق- - -ائÓ- - -
«ال -ب -ط -ول -ة ال -وط-ن-ي-ة سش-ت-ن-ط-ل-ق
بصش -ف -ة رسش -م -ي -ة ي -وم  5أاكتوبر
بعدما كان من اŸقرر إانطÓقها
Ÿنقضشي ،جاء
‘ الـ  14سشبتم Èا ُ
ت -غ-ي Òال-ت-اري-خ بسش-بب اŸشش-اك-ل
اŸال-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا
أاغ-لب ال-ن-وادي وسش-ت-ك-ون ب-ن-فسس
الصش- -ي- -غ -ة أاي Ãج -م -وع -ت Úك -ل
›موعة تضشم  8فرق ،على أان
Œري مرحلة اللعب على اللقب
ولضشمان البقاء على ششكل دورة
مصش- -غ- -رة إا ¤غ- -اي- -ة ال- -ن- -ه -ائ -ي
ل-ت-ح-دي-د ب-ط-ل اŸوسش-م وال-ن-ازل
للقسشم الثا Êهذا هو ا÷ديد».

لندية يكمن ‘
«مشصكل ا أ
غياب الّتمويل»
واصش - -ل ل - -ب- -ان ‘ ذات السش- -ي- -اق
قائ« :Óترجع اŸششاكل اŸالية
Óن -دي -ة إا ¤غ -ي -اب
ب- -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
الدعم لقلة مصشادر التمويل أ’ن
ج -م -ي -ع اŸم-ول Úي-رك-زون ع-ل-ى
ك - -رة ال - -ق - -دم دون غÒه - -ا م- -ن
ال-ري-اضش-ات ا÷م-اع-ي-ة ،ب-ال-رغ-م
من أان كرة اليد هي اأ’فضشل من
ناحية التتويجات على الصشعيد
ال- -ق- -اري إاضش- -اف -ة إا ¤ال -ن -ت -ائ -ج
اÙق- - - -ق - - -ة ‘ اŸن - - -افسش - - -ات
ال -ع -اŸي -ة م -ا ج -ع-ل-ه-ا ال-ري-اضش-ة
ال -ث -ان -ي -ة م -ن ن -اح -ي -ة الشش -ع-ب-ي-ة
با÷زائر ما يجعلنا نتأاسشف Ÿا
آال إال- -ي- -ه ال- -وضش- -ع ‘ السش- -ن -وات
اأ’خÒة».
أاضشاف ﬁدثنا قائ« :Óاجتمعنا
م -ع ‡ث -ل -ي اأ’ن -دي -ة ‘ الشش -ه-ر
اŸاضشي ،و–دثنا عن كل اأ’مور
ال -ت -ي ت -ت -ع -ل -ق ب -اŸشش -اك-ل ال-ت-ي
ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،أاه-م-ه-ا اŸشش-ك-ل
اŸا‹ ال - - -ذي ي- - -ع- - -ت Èالسش- - -بب
اŸباششر لتأاجيل موعد البطولة
إا ¤غ - -اي- -ة الـ  5أاك-ت-وبر القادم،
وÃا أان اإ’–ادية هي اŸسشؤوول
اŸب -اشش -ر ع -ل -ى ال-ب-ط-ول-ة ف-إان-ن-ا
ت- -دخ- -ل- -ن- -ا ح- -ت- -ى ‚د ا◊ل- -ول
ال Ó-زم -ة ول -ك -ن ذلك غ Òك -اف،
Óششارة فإان نوادي كرة اليد
ول إ

كانت السشباقة ‘ تقد Ëوثيقة
ل -وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة م-ن
أاج -ل م -ق -اب -ل -ت -ه ب -ه-دف ت-ق-دË
اŸسشاعدة لهم أاو دراسشة الوضشع
لتجاوز اأ’زمة التي يعا Êمنها
كل الرياضشات ا÷ماعية ،وهذا
م -ا أاّث -ر ع -ل -ى اŸسش -ت -وى بصش-ف-ة
ع -ام -ة وج -ع -ل -ه يÎاج -ع بشش -ك -ل
رهيب».

لع- -ادة ال -ك -رة
«ن- -ه- -دف إ
صص- -غÒة إا ¤ال- -واج- -ه -ة
ال ّ
قاريا وعاŸيا»
كششف لبان أانهم يطمحون على
مسش - -ت - -وى اإ’–ادي- -ة م- -ن أاج- -ل
إاع -ادة ك -رة ال -ي-د ا÷زائ-ري-ة إا¤
مسشتواها قائ« :Óحتى ’ نلقي
اللوم على أاششخاصس معين ،Úكل
أاسشرة كرة اليد  ⁄تقم بدورها
كما يجب وهذا أاثر أاك Ìعلى
اŸسشتوى بصشفة مباششرة وجعله
يÎاج- -ع ،ون- -ح- -ن اآ’ن ن- -ط- -م- -ح
إ’ع - -ادة ب- -عث ال- -ك- -رة الصش- -غÒة
ا÷زائرية من جديد من خÓل
رف-ع مسش-ت-وى ال-ب-ط-ول-ة ب-الÎك-يز
ع -ل -ى الشش -ب -اب ب-ال-درج-ة اأ’و¤
ل- -ك -ي ن -دع -م ال -ف -رق ال -وط -ن -ي -ة
ب -ع -ن -اصش -ر ق -ادرة ع -ل -ى إاع -ط -اء
اإ’ضش -اف -ة ع -ل -ى اŸدى ال-ب-ع-ي-د،
ه - -ذه اإ’سشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ال - -ت- -ي
سشننتهجها بحول الله مسشتقب.»Ó
أاما بالنسشبة للفرق الوطنية ،قال
رئ - -يسس ال- -ف- -ي- -درال- -ي- -ة ‘ ه- -ذا
ا÷انبÃ« :ا أان- -ن -ا ن -رك -ز ع -ل -ى
القاعدة حتى يكون لدينا فرق
وطنية على اŸدى البعيد مثلما

كان عليه ‘  2007و 2008حيث
شش -ك -ل -ن -ا م -ن -ت -خ-ب-ا ت-وج ب-ال-ل-قب
القاري عام  ،2014إاضشافة إا¤
اŸشش -ارك -ة ال -دائ -م -ة ‘ ب-ط-ول-ة
العا ⁄وبعد تراجعنا ‘ الفÎة
اأ’خÒة ب- -دل- -ي- -ل غ- -ي- -اب- -ن -ا ع -ن
م -ون-دي-ال ف-رنسش-ا  ،2017ول -ه-ذا
سشÔكز على فريق أاقل من 19
سش -ن -ة ال-ذي شش-ارك ‘ ال-ب-ط-ول-ة
اأ’ف-ري-ق-ي-ة ب-اŸغ-رب ح-تى نعيد
ك- -رة ال- -ي- -د إا ¤ال -واج -ه -ة ع -ل -ى
الصشعيد القاري والعاŸي بعدما
اختفت ‘ السشنوات اأ’خÒة».
واصش- - - -ل ﬁدث- - - -ن- - - -ا ‘ ن - - -فسس
اŸوضش - -وع ق - -ائ « :Ó- -وضش - -ع - -ن- -ا
ب- - -رن - -ا›ا –ضشÒي - -ا خ - -اصش - -ا
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات Ãا ف-ي-ها
اأ’كابر من اŸقرر أان يدخلون
‘ تربصشات بداية من اأ’سشابيع
ال -ق -ادم -ة اسش-ت-ع-دادا ل-ل-م-واع-ي-د
القادمة ،واأ’مر ا÷يد أان فريق
اإ’ناث هو اآ’خر سشيعود للظهور
م-ن ج-دي-د ب-ع-دم-ا ق-م-ن-ا ب-تعيÚ
اŸدرب عبد الكر Ëبن جميل
م -ن -ذ شش -ه -ر ،وسش -ي -ع -ت -م -د ع -ل-ى
ال Ó-ع -ب -ات ال-ل-وات-ي شش-ارك-ن م-ع
م- -ن -ت -خب الشش -ب -اب ‘ اأ’ل -ع -اب
اأ’ف -ري -ق -ي -ة ال -ت -ي إاح -تضش -ن -ت -ه-ا
ا÷زائ-ر شش-ه-ر ج-وي-ل-ية اŸاضشي
أ’ن - - -ه - - -ن أاث - - -ب Ïج- - -دارت- - -ه- - -ن
واÛم- -وع -ة “لك إام -ك -ان -ي -ات
م- -ق- -ب -ول -ة ،وم -ن خ Ó-ل ال -ع -م -ل
اŸك- - -ث- - -ف والÎبصش - -ات أاك - -ي - -د
سشÒتفع مسشتواها أاك ،Ìوبحول
ال-ل-ه ه-ذه ه-ي ال-ط-ري-ق-ة اŸث-لى
لكي تسشÎجع كرة اليد هيبتها ‘
اŸسشتقبل».

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

أإوŸبي إلشصلف ‘ تنّقل صصعب إإ ¤سصعيدة

تشصهد ا÷ولة التاسصعة لبطولة
الرابطة الثانية اÎÙفة لكرة القدم
«موبيليسس» ،اŸقررة يومي ا÷معة
والسصبت ،تنق Óصصعبا
ل- -ل- -رائ- -د اوŸب -ي الشش -ل -ف ا ¤سش -ع -ي -دة Ÿواج -ه -ة
اŸول -ودي -ة اÙل -ي -ة ‘ وقت تشش -د أان -ظ -ار عشش-اق
«السشاحرة اŸسشتديرة» ا ¤داربي الغرب ب Úسشريع
غليزان والضشيف جمعية وهران من جهة ،والقمة
«النارية» ب Úمولودية العلمة وا–اد عنابة من جهة
أاخرى ‘ ،الوقت الذي تنتظر اصشحاب اŸؤوخرة
مواجهات صشعبة.
فالرائد اوŸبي الششلف اŸتع Ìا’سشبوع الفارط
Ãيدانه امام ششبيبة بجاية ( )1-1ليسس امامه خيار
سشوى العودة ا ¤سشكة ا’نتصشارات للبقاء ‘ صشدارة
الÎتيب ،ولكن اŸهمة تبدو ‘ غاية الصشعوبة امام
م -ن -افسس صش -عب اŸن-ال ف-وق ارضش-ي-ة م-ي-دان-ه وه-و
بأامسس ا◊اجة ا‹ نقاط الفوز لتحسش Úترتيبه.
وسشتششد مباراة سشريع غليزان مع ضشيفها جمعية
وه -ران ان -ت -ب -اه اŸت -ت -ب -ع ،Úك -ون ال-ف-ري-قÁ Úران
Ãرح -ل -ة حسش -ن -ة ،ف -ف -ي ا÷ول -ة السش -اب -ق -ة ،ف-ازت
ا÷معية على الضشيف مولودية العلمة ( ،)1-2فيما
عاد السشريع بتعادل ثم Úمن تلمسشان أامام الوداد
اÙلي (.)0-0
ويطمح كل طرف ‘ انتزاع الفوز من أاجل الصشعود
‘ سشلم الÎتيب ،حيث يحتل النادي «الغليزا»Ê
الصشف  11بـ ( 9نقاط) ،بينما يتواجد أابناء اŸدينة
ا÷ديدة ‘ اŸرتبة العاششرة بـ  10نقاط.
ويسشتضشيف فريق مولودية العلمة نظÒه ا–اد
ع -ن -اب -ة ،ال -ع -ائ -د ا ¤ال -قسش -م ال -ث -ا ‘ ،Êم-واج-ه-ة
«سشاخنة» ،ب Úفريق Úيتقاسشمان اŸركز اÿامسس
برصشيد 12نقطة ويطمحان ا ¤تقليصس الفارق عن
الرائد جمعية اوŸبي الششلف (18ن).
هذا اأ’خ ،Òينتظره تنقل صشعب ا ¤مدينة سشعيدة
ÓŸقاة اŸولودية اÙلية (11 / 8ن) ،حيث بات
«الششلفاوة» مطالب Úبتفادي اأي تع Ìللحفاظ على
كرسشي الصشدارةÃ ،ا أانه متابع من قبل مÓحقيه
اŸباششرين.
من جهته ،يسشتضشيف ترجي مسشتغا13 /3( Âن)
فريق رائد القبة ،الذي  ⁄يجد ضشالته بعد‘ ،
م -ب -اراة ت -ب -دو «ع -ل -ى ال -ورق» ‘ صش -ال -ح اÙل-يÚ

ال -ط-ا’ Úﬁن-ت-زاع ثÓ-ث ن-ق-اط اضش-اف-ي-ة ل-ل-ب-ق-اء
ضشمن ثÓثي اŸقدمة ،على عكسس الرائد (/14
5ن) الباحث عن نقطة تعادل على ا’قل والتي
سشتكون صشعبة اŸنال ،مع العلم أانه  ⁄يحقق اي
انتصشار منذ بداية اŸوسشم.
وعلى طرف النقيضس ،تنتظر أاصشحاب اŸركزين
الثا Êوالثالث ،وداد تلمسشان (15ن) وا–اد بسشكرة
(13ن) ،م -ه-م-ة «صش-ع-ب-ة اıاط-ر» ع-ن-دم-ا يشش-دان
الرحال ا‚ ¤م مقرة (11 / 8ن) وششبيبة سشكيكدة
(8 /12ن) على التوا‹.
وتبدو مهمة الفريق ‘ ،Úالعودة بنتيجة ايجابية
ا ¤الديار ،عسشÒة أامام أاصشحاب ا’رضس ،فبالنسشبة
لنجم مقرة فهو منتشس بخارج قواعده امام ا–اد
البليدة ( ،)0-2أاما ششبيبة سشكيكدة ،فتسشعى ا¤
ال- -تصش- -ال- -ح م- -ع ا’نصش- -ار وا’ب -ت -ع -اد ع -ن اŸراتب
ا’خÒة ،إاثر تعÌها أامام اŸضشيف أامل بوسشعادة
(.)1-0
من جانب آاخر ،تنتظر متذيل الÎتيب ،فريق ا–اد
البليدة ،مهمة معقدة عندما يحل ضشيفا على ششبيبة
بجاية الطاﬁة هي ا’خرى إا ¤اسشتعادة مرتبتها
م-ع ال-ك-ب-ار ،مسش-ت-غ-ل-ة اŸع-ن-وي-ات اŸرت-ف-ع-ة ،ب-ع-د
التعادل بطعم الفوز ،أامام الرائد أاوŸبي الششلف
( ،)1-1واسشتغÓل ا◊الة النفسشية الصشعبة التي Áر
بها «البليديون» عقب انهزامهم على ارضشهم امام
مقرة ( )2-0وتقهقرهم ‘ قاع الÎتيب.
و‘ مباراة ’ تقبل القسشمة على اثن ،Úيسشتقبل
ا–اد ا◊راشس ،اŸت - -واج - -د ‘ أاسش - -ف- -ل الÎت- -يب،
ضشيفه أامل بوسشعادة (12 / 5ن).
@ الÈنامج
ترجي مسصتغا - Âرائد القبة 16 : 00سصا
ا–اد ا◊راشس  -أامل بوسصعادة 15 : 00سصا
@ السصبت:
‚م مقرة  -وداد تلمسصان  15 : 00سصا
مولودية سصعيدة  -أاوŸبي الشصلف  16 : 00سصا
شصبيبة بجاية  -ا–اد البليدة  16 : 00سصا
سصريع غليزان  -جمعية وهران  16 : 00سصا
شصبيبة سصكيكدة  -ا–اد بسصكرة  17 : 00سصا
مولودية العلمة  -ا–اد عنابة  19 : 00سصا
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الخميسس  04أاكتوبر  ٢0١٨م
الموافق لـ  ٢4محرم ١440هـ

برأنسس أيبارأ – مهاجم أ–اد ألعاصسمة لـ «ألشسعب»:

متششّوق ’كتشش ــ ــاف أجــ ــوأء
ألدأربي ‘ ملعب  5جويلية
أأبدى برأنسس أيبارأ ،مهاجم أ–اد ألعاصسمة ‘ حوأر لـ «ألشسعب» تشسوقه لكتشساف أأجوأء ملعب  5جويلية خلل
موأجهة ألدأربي أŸنتظرة أأمام مولودية أ÷زأئر بحكم أأنه يلعب هذه أŸبارأة للمرة ألأو.¤

حاوره :عمار حميسسي

ولÓنصصار خاصصة انها تسصمح لنا
من جديد بالعودة ا ¤اŸنافسصة
القارية ،وهو ا’مر الذي نسصعى
ل -ت -ح -ق -ي-ق-ه وب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ال-دع-م
ال- -ك- -ب Òال- -ذي ي -ق -دم -ه ا’نصص -ار
ل -ل -ف -ري -ق اع -ت -ق-د ان-ن-ا نسص-ت-ط-ي-ع
–قيق شصيء بنهاية اŸوسصم ،فمن
خÓل إالقاء نظرة على ما قام به
ا’نصصار قبل مواجهة بارادة من
خÓ- -ل –ي -ة ال Ó-ع -ب Úوا÷ه -از
الفني ،أاعتقد ان ا’مور سصتسصÒ
بطريقة افضصل ‘ الفÎة اŸقبلة
‘ ظ- -ل ال- -عÓ- -ق- -ة اŸم- -ي- -زة بÚ
ا’نصصار والÓعب.Ú

أاكد الÓعب الكونغو‹ انه يطمح
إ’نهاء اŸوسصم برصصيد كب Òمن
اأ’ه- -داف ،خ- -اصص- -ة ان م -ه -م -ت -ه
اأ’سصاسصية هي تسصجيل اأ’هداف
وه -و اأ’م -ر ال -ذي سص -ي-ع-م-ل ع-ل-ى
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ه خ Ó-ل اŸواج -ه -ات
اŸقبلة.
وع ّ-ب -ر ال Ó-عب السص -اب -ق ل -ل -وك-رة
ال- -ق- -ط- -ري ان- -ه ي- -ح- -ل -م ب -إاه -داء
اأ’نصص -ار ل -ق -ب -ا ب -ن -ه -اي-ة اŸوسص-م
عرفانا للدعم الكب Òالذي قدموه
له منذ انضصمامه للفريق.

❊ سس ّ- - - -ج- - - -لت م- - - -رة أخ- - - -رى ‘
لن-ه-اء
أل -ب -ط -ول -ة ه-ل ت-ط-م-ح إ
أŸنافسسة ‘ صسدأرة ألهّدأفÚ؟

❊ ألشسعب :كيف ترى موأجهة
أل- - -دأرب- - -ي أم- - -ام م- - -ول- - -ودي - -ة
أ÷زأئر؟
❊❊ ب - -رأنسس أي - -ب - -ارأ :بالطبع

اŸواج-ه-ة صص-ع-ب-ة ون-ط-م-ح ل-ل-فوز
بها لكن يجب أاو’ التحضص Òجيدا
لهذا اŸوعد اŸهم الذي ينتظره
ا÷م -ي-ع بشص-غ-ف ك-ب Òوم-ن-ه-م أان-ا
بحكم أانني  ⁄أاشصهد مباراة من
هذا النوع منذ فÎة طويلة،
وب - - -ع - - -د ان شص - - -اه - - -دت ب - - -عضس
ال -ف -ي-دي-وه-ات Ÿب-اري-ات سص-اب-ق-ة
أابهر Êا÷مهور كثÒا باللوحات
التي رسصمها ‘ اŸدرجات ،وهو
ا’م- -ر ال- -ذي ي -زي -د م -ن اه -م -ي -ة
وجمالية اŸواجهة ،كما أانه يحفز
ال Ó-ع -ب Úع -ل -ى ب -ذل ›ه -ودات
كبÒة من اجل الفوز باŸواجهة،
وه -و ه -دف -ن -ا ك -م -ا ان -ن -ا ن -ط-م-ح

Ÿواصصلة السصلسصلة ا’يجابية من
اŸباريات ‘ البطولة ،خاصصة أان
الفوز امام بارادو جاء بعد الفوز
على ع Úمليلة ،ونطمح لتحقيق
ان- -تصص- -ار ث- -الث ام- -ام م- -ول- -ودي- -ة
ا÷زائر ،وأاعتقد ان هذا الفوز
إان حدث سصيكون له اثر كب Òعلى
ا’نصص- -ار ب- -ال- -ن- -ظ- -ر ا ¤ال -ن -دي -ة
ال - -ك - -بÒة اŸوج - -ودة ب Úانصص- -ار
ال -ف -ري -ق Úورغ -ب -ة ك -ل ط-رف ‘
حسصم اŸباراة لصصا◊ه.

❊ ه- -ل حّ- -ررك- -م أل- -ف- -وز ع- -ل -ى
لخفاق ألقاري؟
بارأدو بعد أ إ

❊❊ ل - -ق- -د ك- -انت صص- -دم- -ة ك- -بÒة
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ن-ا ولÓ-نصص-ار ع-لى حد
سصواء ،فا÷ميع حلم برفع كأاسس
ال -ك -اف سص -واء ’ع -ب Úاو اعضص -اء
جهاز فني او انصصار ،لكن القدر
اخ -ت -ار ف-ري-ق-ا اخ-ر ع-ل-ي-ن-ا ت-ق-ب-ل
ا’مور كما هي أ’ن اŸباريات ’
تعاد والفريق اŸنافسس تاهل ا¤
الدور اŸقبل ،وكما تعرفون كرة
ال- - -ق- - -دم ’ ت - -ن - -ت - -ه - -ي Ãب - -اراة،
فا’هداف متعددة وبعد ا’خفاق
القاري بقي لنا البطولة والكاسس،
وأاعتقد ان البطولة مهمة جدا لنا

دفاع تاجنانت – مولودية بجاية

أاّول اختبار للمدّرب ماضسوي مع «اŸوب»

سصيكون فريق مولودية بجاية
أامسصية الغد ،على موعد ‘
غاية اأ’همية ‘ اللقاء الذي
سص- -ي- -ج- -م- -ع- -ه ب -ف -ري -ق دف -اع
ت- -اج -ن -انت◊ ،سص -اب ا÷ول -ة
ال - -ت - -اسص- -ع- -ة م- -ن ال- -راب- -ط- -ة
اÎÙف-ة اأ’و ¤م-وب-ي-ل-يسس،
ح- -يث سصÒم- -ي ال -ب -ج -اوي -ون
بثقلهم من أاجل انتزاع نقاط
الفوز وتدارك سصلسصلة النتائج
السص -ل -ب -ي-ة وآاخ-ره-ا ،ال-ه-زÁة
اأ’خÒة داخل القواعد أامام
شصبيبة السصاورة.
ول -دى إاشص-راف-ه ع-ل-ى ا◊صص-ة
ال- - -ت- - -دري - -ب - -ي - -ة اأ’و ،¤حّث
اŸدرب م- -اضص -وي ال Ó-ع -بÚ
ع- -ل- -ى ضص- -رورة أاخ- -ذ اأ’م -ور
ب- -ج- -دي- -ة وع- -دم ال- -ت- -ه- -اون،
والعمل على تدارك ونسصيان
اÿسص- - -ارة ال- - -ف- - -ارط- - -ة ،أ’ن
اŸه-م-ة سص-ت-ك-ون صص-ع-بة أامام
دف- -اع ت- -اج -ن -انت ال -ذي ع -اد
ب - -ق - -وة ‘ ا÷و’ت اأ’خÒة،
إا ¤ج- -انب اسص- -ت- -ف- -ادت -ه م -ن
ع -ام -ل -ي اأ’رضس وا÷م -ه-ور.

وم-ن ج-ه-ت-ه-ا خّصص-صصت إادارة
الفريق منحة مغرية لتحفيز
ال Ó- -ع - -ب Úع - -ل- -ى ال- -ع- -م- -ل،
وت- -دارك م- -ا سص -ب -ق إ’سص -ع -اد
اأ’نصصار وإاطفاء غضصبهم.
ه - -ذا ،وسص - -ي- -ك- -ون ال- -ف- -ري- -ق

ﬁروما من خدمات القائد
ب -ول-دي-اب وسص-م-اح-ي ب-داع-ي
اإ’صص -اب-ة ،م-ع تسص-ج-ي-ل ع-ودة
قادري بعد نفاذ العقوبة التي
سصلطتها اإ’دارة.

بجاية :بن النوي توهامي

❊❊ أاكيد أانّ مهّمتي كمهاجم هي
تسصجيل ا’هداف ،ورغبتي كبÒة
لتسصجيل اك Èعدد من ا’هداف
مع الفريق هذا اŸوسصم ‘ جميع
اŸسصابقات والبطولة من اهدافنا
وإان -ه -ائ -ه -ا ‘ صص -دارة ال -ه -دافÚ
يبقى امرا جيدا ،وسصأاعمل على
ذلك رغم ان ا’هم بالنسصبة ‹ هو
فوز الفريق سصواء سصجلت أاو ⁄
أاسص- -ج- -ل ،وأاع -ت -ق -د ان ال -ف -رصص -ة
م -وات -ي -ة ‹ م-ن أاج-ل ال-ت-أاك-ي-د ‘
اŸب- -اري -ات اŸق -ب -ل -ة م -ن خ Ó-ل
تسصجيل اŸزيد من اأ’هداف ‘
ح Úتبقى مباريات كثÒة تنتظرنا
‘ ال -ب -ط -ول -ة وال -ك -أاسس ،وع -ل -ي-ن-ا
حسصمها لصصا◊نا.

غا‹ معسسكر

بلعطوي متم ّسسك Ãغادرة الّنادي

صصّرح اŸدرب عمر بلعطوي ،أامسس ،أانه يرفضس العودة
إا ¤غا‹ معسصكر الفريق الذي غادره السصبت اŸنصصرم
عقب ا÷ولة الرابعة من بطولة الهواة (اÛموعة
الغربية).
وصصّرح بلعطوي بأان اسصتقالته من تدريب الغا‹ «قرار
’ رجعة فيه» ،مضصيفا أان وضصعية النادي «’ تبشصر
با.»Òÿ
وعاد اŸدرب إا ¤ظروف اسصتقالته ،حيث أاكد أان
أامورا كثÒا حدثت قبل اŸباراة السصابقة أامام صصفاء
اÿميسس ( )0-0التي دخلها ’عبوها Ãعنويات منحطة
ب-ع-د ع-دم وف-اء اŸسصÒي-ن ب-ال-ت-زام-ات-ه-م Œاه-ه-م م-ن
الناحية اŸالية.
وأاكد اŸدافع الدو‹ اأ’سصبق بأان إادارة الغا‹  ⁄تسصو
أايضصا وضصعيته اŸالية منذ التحاقه بالفريق ‘ بداية
شص -ه -ر سص -ب -ت -م ÈاŸنصص-رم ،أاي ق-ب-ل أاي-ام ع-ن ان-طÓ-ق
اŸنافسصة الرسصمية ،حيث خلف آانذاك زميله عصصمان.
وسصجل غا‹ معسصكر ،النازل إا ¤بطولة الهواة ‘
نهاية اŸوسصم الفارط ،بداية موفقة ‘ البطولة بعد
إاح -رازه ل -ث Ó-ث -ة ان-تصص-ارات م-ت-ت-ال-ي-ة ،ق-ب-ل أان ي-ك-ت-ف-ي
بالتعادل على أارضصه ‘ ا÷ولة الفارطة ،ومع ذلك فإانه
يتقاسصم اŸرتبة اأ’و ¤مع شصبيبة تيارت.
من جهة أاخرى ،أاكد بلعطوي تلقيه لعرضس لتدريب
مولودية وهران ،النادي الذي ترعرع فيه ،مشصÒا ‘
هذا الصصدد بأان العرضس تقدم به إاليه أاحد مقربي
الرئيسس أاحمد بلحاج وليسس اأ’خ Òشصخصصيا.
وأاوضصح ‘ هذا السصياق ،بأانه ’ Áكنه ا◊ديث حاليا
عن التحاقه بالفريق الناشصط ‘ الرابطة اأ’و ¤ما دام
أان اأ’خ ⁄ Òيفسصخ بعد عقده مع اŸدرب اŸغربي
بادو زاكي.

بعدما أرسسل أŸدّرب عطلة مرضسية جديدة

مولودي ـ ـة وهـ ـران تشسكـ ـو بادو زاك ـي أام ـ ـام ÷ن ـ ـة اŸنازع ـ ـات
أاودعت أامسس إادارة مولودية وهران شصكوى ضصد
م- -درب- -ه- -ا اŸغ -رب -ي ب -ادو ال -زاك -ي ل -دى غ -رف -ة
النزاعات التابعة ل–Óاد ا÷زائري لكرة القدم،
حسصب ما علم لدى النادي الناشصط ‘ الرابطة
اأ’و‘‘ ¤موبيليسس‘‘.
وجاء هذا اإ’جراء على خلفية العطلة اŸرضصية
ا÷ديدة التي أارسصلها التقني لتÈير غيابه عن
تدريب الفريق للشصهر الثا Êعلى التوا‹ ،حيث
وضصع بهذا السصلوك إادارة اŸولودية ‘ ورطة،
حسصب رئيسصها أاحمد بلحاج.
وعاد اŸدرب اأ’سصبق للمنتخب اŸغربي إا¤
بÓده منذ أاك Ìمن شصهر من دون أان يفسصخ عقده
مع النادي الذي التحق به الصصائفة اŸاضصية‘ ،

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

الوقت الذي يرغب فيه رئيسس ‘‘ا◊مراوة‘‘ ‘
فك ارتباطه مع ا◊ارسس اأ’سصبق أ’سصود اأ’طلسس
بطريقة ودية ،أام Óمنه ‘ اسصÎجاع جزءا من
اŸسصتحقات التي أاخذها اŸعني قبل مباشصرة
العمل مع الفريق.
وتأاسصف رئيسس اŸولودية كثÒا لسصلوك اŸدرب
الزاكي بإارسصاله لعطلة مرضصية لشصهر كامل آاخر،
وهو اأ’مر الذي يعيق بلحاج على التعاقد مع
مدرب جديد بعدما كان قد كلف أاحد مقربيه
ب -ا’تصص -ال ب -ع -م -ر ب -ل -ع -ط -وي Óÿف -ة ال -ت -ق -ن-ي
اŸغربي.
وأاشص-رف ال-زاك-ي ع-ل-ى ال-ن-ادي ال-ع-ري-ق ل-ع-اصص-مة
الغرب ا÷زائري خÓل اŸباريات اأ’ربع اأ’و¤

من البطولة ،حيث  ⁄يجمع منها إا’ نقطتÚ
فقط ،قبل أان تتوتر عÓقته مع بعضس الÓعب،Ú
اأ’مر الذي دفعه إا ¤اŸغادرة ولكن من دون
ترسصيم رحيله عن النادي.
ويشصرف على حظوظ ‘‘ا◊مراوة‘‘ حاليا كل من
مدرب الفريق الرديف ،كينان ،واÙضصر البدÊ
بيكاجة ،حيث “كن الرجÓن من قيادة فريقهما
إا– ¤قيق ثÓثة انتصصارات مقابل هزÁة واحدة.
وتسصتضصيف اŸولودية اأ’حد اŸقبل (١7 : 00
سصا) وفاق سصطيف ضصمن ا÷ولة التاسصعة من
البطولة بنية –قيق الفوز الثالث على التوا‹
ال- -ذي يسص- -م- -ح ل- -ه ب- -ا’قÎاب أاك Ìم- -ن ثÓ- -ث -ي
اŸقدمة.

ال ع د د

١776١

ل· (أقل من  ٢٣سسنة)
كأاسس إأفريقيا ل أ
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ا÷زائر تواجه الفائز من لقاء غينيا
السستوائية وسساوتومي ـ برانسسيبي
ي -واج -ه اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري
أ’قل من  ٢3سصنة ،اŸعفى من
ال - -دور ا’ول ،ال - -ف - -ائ- -ز م- -ن
اŸواج - -ه - -ة اŸزدوج - -ة ،بÚ
غ- -ي -ن -ي -ا ا’سص -ت -وائ -ي -ة وسص -او
ت -وم -ي -ب-رنسص-ي-ب-ي ‘ ال-دور
الثا Êمن تصصفيات كاسس ا·
افريقيا  ٢0١9أ’قل من ٢3
سص -ن -ة ،حسصب ع -م-ل-ي-ة سص-حب
ال -ق -رع -ة ال -ت -ي ج -رت Ãق -ر
ال -ك -ون -ف -دي-رال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة
للعبة بالقاهرة.
ويتنقل ا÷زائريون ‘ ،لقاء
ال- -ذه- -اب ق- -ب- -ل اسص- -ت- -ق- -ب -ال
م- - -ن- - -افسص- - -ه- - -م ‘ اŸب - -اراة
اŸزدوج- -ة ،اŸق -ررة م -ن ١٨
ا ٢6 ¤مارسس  ،٢0١9حسصبما
أاوضصحه نفسس اŸصصدر.

و‘ ح -ال -ة ال-ت-أاه-ل ،يÓ-ق-ي
اŸنتخب ا÷زائري ‘ الدور
ال- - - - - -ث - - - - -الث وا’خ Òم - - - - -ن
ال- -تصص- -ف- -ي- -ات ،ال- -ف- -ائ -ز م -ن
مواجهة الغابون والفائز من
مباراة ،غانا والطوغو.
وي -ج -رى ن -ه -ائ-ي ك-اسس أا·
افريقيا أ’قل من  ٢3سصنة‘ ،
الفÎة من  ٨ا ٢٢ ¤نوفمÈ
Ãصصر.
وتعد اŸنافسصة النهائية -
ال -ت -ي تشص -ارك ف -ي-ه-ا ث-م-ان-ي-ة
ب- -ل- -دان  -م- -ؤوه- -ل- -ة ل- -ل- -دورة
Óلعاب
النهائية لكرة القدم ل أ
ا’وŸب - -ي- -ة  ٢0٢0بطوكيو،
وي -ت-أاه-ل ال-ثÓ-ث-ة ا’وائ-ل ا¤
ا’لعاب ا’وŸبية .٢0٢0
وق- -ب- -ل ن- -ه -ائ -ي ك -اسس ا·

اف - -ري- -ق- -ي- -ا  ،٢0١9ت- - -ن - -ظ - -م
ال -ك -ون -ف -دي-رال-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة
ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،ث Ó-ث -ة أادوار
“هيدية .
وشصاركت ا÷زائر ‘ دورة
Óلعاب ا’وŸبية
كرة القدم ل أ
 ٢0١6ب - -ري - -و دي ج- -انÒو،
ب-فضص-ل اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة التي
–صصلت عليها ‘ كاسس ا·
افريقيا  ،٢0١5لفئة اقل من
 ٢3سصنة بالسصينغال.
وأاعفي  ١3بلدا من الدور
اأ’ول ال - -ت - -م - -ه - -ي- -دي وه- -م:
ا÷زائ- -ر ،ال- -ك- -ون- -غ- -و ،ك- -وت
دي - -ف- -وار ،ال- -غ- -اب- -ون ،م- -ا‹،
اŸغرب ،نيجÒيا ،السصينغال،
سصÒال-ي-ون ،ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا،
تونسس ،زامبيا وزÁبابوي.

لهلي
رغم هزÁته ‘ لقاء ألّذهاب أمام أ أ

الوفاق عازم على افتكاك ورقة لعب نهائي رابطة األبطال

’ يزال فريق وفاق سصطيف
م -تشص ّ-ب -ث -ا ب-اأ’م-ل ‘ –ق-ي-ق
ال- -ت -أاه -ل خ Ó-ل إاي -اب ال -دور
نصصف نهائي رابطة اأ’بطال
ا’ف -ري -ق-ي-ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
صص- -ع- -وب- -ة اŸأام- -وري- -ة ب- -ع- -د
ال - -ه - -زÁة اŸرة ‘ م - -ب- -اراة
ال -ذه -اب ،ع -ل -ى ي -د اأ’ه -ل -ي
اŸصص - - -ري بـ (Ã ،)0-٢ل- -عب
السصÓم بالقاهرة.
وت - -ب - -دو ال- -ع- -زÁة ك- -بÒة ‘
اŸع-ق-ل «السص-ط-ايفي» ،وذلك
حسصب تصص- -ري- -ح -ات ك -ل م -ن
اŸدرب رشص- - -ي- - -د ط - -اوسص - -ي
وقائد التشصكيلة عبد اŸؤومن
جابو ،عقب هذه اŸقابلة.
و‘ تصص -ري -ح-ات ل-لصص-ح-اف-ة،
أاك - -د اŸدرب اŸغ- -رب- -ي’« :
ي- -زال ه- -ن -اك شص -وط ث -ان ‘
سص -ط-ي-ف وال-ظ-روف سص-ت-ك-ون
م- -غ- -اي -رة “ام -ا م -ع م -ب -اراة
ال-ذه-اب ،خ-اصص-ة م-ن ن-اح-ي-ة
أارضصية اŸيدان وا÷ماه.»Ò
وأاضص -اف« :اأ’ه -ل-ي سص-ي-واج-ه
فريقا صصعبا ‘ لقاء العودة،
أ’ن ’ع -ب-ي-ن-ا م-ت-ع-ودون ع-ل-ى
أارضصية ميدان  ٨ماي  ،45كما
سص-ي-زي-ده-م ا◊ضص-ور ال-كثيف
ل Ó-نصص -ار ح -م -اسص-ا م-ن أاج-ل
ان -ت -زاع ت -أاشصÒة ال -ت-أاه-ل ا¤
النهائي».
وأارج- -ع ط- -اوسص- -ي ال- -ه- -دفÚ
ال -ل -ذي -ن ت -ل -ق -اه -م -ا «ال -نسص-ر
السص -ط -اي -ف-ي» خÓ-ل الشص-وط

اأ’ول ا« ¤الثقة الزائدة التي
دخ -لت ب -ه-ا ع-ن-اصص-رن-ا ك-انت
السصبب ‘ تلقي اأ’هداف».
واخ -ت -ت -م ق -ائ« :Ó-غÒن-ا م-ن
ط -ري -ق -ة ال -ل-عب ‘ اŸرح-ل-ة
الثانية وخÓل هذه اŸباراة
اŸف- -ت -وح -ة ،ك -م -ا ك -ن -ا ق -اب
قوسص Úمن التسصجيل ،لكنني
راضس عموما عن الÓعب.»Ú
من جهته ،أاقر قائد الفريق،
عبد اŸؤومن جابو ،بصصعوبة
اŸه -م -ة ‘ م -واج-ه-ة ا’ي-اب
أامام أاقوى ناد ‘ مصصر و‘
القارة أايضصا.
وصصّرح قائ ⁄« :Óندخل ‘
اŸب -اراة ك -م -ا ي -ن -ب-غ-ي ،ل-ه-ذا
ت - - -ل - - -ق - - -ي- - -ن- - -ا ه- - -دف ÚغÒ
م-ن-ت-ظ-ري-ن..ب-دأان-ا اŸواجهة
بشص -ك -ل ج -ي -دا ك -م -ا خ -ل -ق -ن-ا
ف -رصص -ا إا’ أان-ن-ا  ⁄نسص-ت-غ-ل-ه-ا
Óسصف».
ل أ
وقال أايضصا ⁄« :نقصس بعد،
ه -ن -اك شص -وط ث-ان ب-ا÷زائ-ر
ونحن عازمون على أان نكون

أاحسص- -ن م- -ق- -ارن -ة م -ع ل -ق -اء
ال- -ذه- -اب ،خصص- -وصص- -ا وأان -ن -ا
سصنكون مدعوم ÚبجماهÒنا
ال-ت-ي سص-ت-ق-ف ا ¤ج-ان-ب-ن-ا ‘
اللحظات الصصعبة».
وافتتح الÓعب وليد سصليمان
باب التسصجيل ‘ الدقيقة ٢3
قبل أان يضصيف زميله اسصÓم
ﬁارب ال - -ه- -دف ال- -ث- -ا‘ Ê
ال-دق-يقة  4١ل-ف-ائدة «القلعة
ا◊مراء».
وسصتقام مباراة ا’ياب يوم ٢3
أاك - -ت- -وب- -ر ا÷اريÃ ،ل- -عب ٨
م- - -اي  45بسص -ط -ي-ف ،وذلك
اب -ت-داء م-ن السص-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة
مسصاء.
و‘ م -ب -اراة نصص -ف ال -ن-ه-ائ-ي
اأ’خرى ،فاز نادي برÒÁو
دي أاغ -وسص -ت -و اأ’ن-غ-و‹ ع-ل-ى
الÎجي التونسصي بنتيجة (-١
 )0بالعاصصمة لواندا.
كما سصتلعب مواجهة ا’ياب
بينهما يوم  ٢3أاكتوبر ا÷اري
Ãلعب رادسس بتونسس.

ألعاب ألقوى

ا÷زائر تشسارك بـ  ٦عّدائ ‘ ÚأاوŸبياد الشسباب
سصتكون رياضصة أالعاب القوى
ا÷زائ- -ري- -ة ‡ث- -ل -ة بسص -ت -ة ()6
ع -دائ( Úخ -مسص -ة ذك -ور وف -ت -اة
واح- - - -دة) ‘ ،دورة ا’ل - - -ع - - -اب
ا’وŸبية للشصباب
( ،)٢0١٨اŸقررة من  6ا١٨ ¤
اكتوبر ا÷اري ببوينسس ايرسس
(ا’رجنت ،)Úحسصب ما علم من
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة أ’ل -ع -اب
القوى.
وأاوضصحت الهيئة الفدرالية أاّن
مشصعل العاب القوى ا÷زائرية
سصÒف- - - -ع ‘ دورة أاوŸب- - - -ي- - - -اد
الشصباب  ٢0١٨من قبل كل من
ﬁم -د ع -ل-ي غ-وم-اد (سص-ب-اق الـ
 ٨00م )ÎوبÓل عافر (القفز
ال -ع -ا‹) وح-م-دا Êب-ن ح-م-دان
( ١500م ،)Îوﬁم - -د ع - -ب- -د
الرحمان زادي (سصباق الـ ١١0
ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى اŸوان-ع) ،وسص-ع-ي-د
خوفاشس ( ١0 ، 000م Îمشصي)،
فيما سصتكون
العداءة لبنى بن حجة اŸمثلة
الوحيدة أ’لعاب القوى النسصوية
‘ هذا اŸوعد العاŸي من

خ Ó-ل مشص -ارك-ت-ه-ا ‘ سص-ب-اق الـ
 400م ،Îقفز على اŸوانع).
وب -خصص -وصس اه-داف ال-ع-ن-اصص-ر
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ه - -ذا اŸوع- -د
ا’وŸب -ي ،أاوضص -حت ا’–ادي -ة
ا÷زائ- -ري- -ة اّن ك- -ل ال -ع -ن -اصص -ر
اŸشصاركة سصتحرصس ،كل واحد
‘ اخ -تصص -اصص -ه ع -ل -ى –ق -ي -ق
احسصن نتيجة ‡كنة ،وﬁاولة
انهاء اŸنافسصة ضصمن الثمانية
ا’وائ-ل» ،م-وضص-ح-ة «ب-اŸناسصبة
اّن ه -ذه اÙط -ة ال -ت -ن -افسص -ي-ة
سص -ت -ك -ون Ãث-اب-ة ﬁط-ة ه-ام-ة
ل- -ل- -ري- -اضص- -ي Úم- -ن اج -ل كسصب
اÈÿة الÓ- - - -زم- - - -ة –سص - - -ب - - -ا
ل- - -ل- - -مشص - -ارك - -ة ‘ اŸواع - -ي - -د
التنافسصية اŸقبلة ،خاصصة منها
بطولة افريقيا أ’قل من  ١٨سصنة
وأاقل من  ٢0سصنة وكذا البطولة
العربية أ’قل من  ١٨سصنة.
وّŒم -عت ال -ع -ن -اصص -ر ال-وط-ن-ي-ة
السص -ت -ة اŸع-ن-ي-ة ب-اŸشص-ارك-ة ‘
اŸوع- - - -د ا’وŸب - - -يÃ ،رك - - -ز
السصويدانية (ا÷زائر العاصصمة)
منذ الثÓثاء  ٢اكتوبر.

و–سصبا لهذه اŸنافسصة ،كانت
ال -ع-ن-اصص-ر ال-وط-ن-ي-ة ق-د اج-رت
تربصصا اعداديا خÓل العطلة
الصص -ي-ف-ي-ة ام-ت-د لـ  ١5ي-وم-ا ‘
الفÎة اŸمتدة من  ٢5أاوت ا¤
 ٨سص-ب-ت-م Èب-اŸدرسص-ة الوطنية
ل - - -ل - - -ري - - -اضص - - -ات ا’وŸب- - -ي- - -ة
(بسص- -ط- -ي- -ف) ،ب- -اإ’ضص- -اف- -ة ا¤
اسص - -ت - -ف- -ادت- -ه- -م خÓ- -ل فÎات
الدراسصة من تربصصات موجهة
وخاصصة ،كانت تقام تقريبا كل
نهاية اسصبوع وكان يسصتفيد فيها
الرياضصي من تكفل شصامل Ãا
‘ ذلك اŸتابعة الطبية.
وت -ق-ام دورة ا’ل-ع-اب ا’وŸب-ي-ة
للشصباب ‘ الفÎة ما ب 6 Úا¤
 ١٨اكتوبر ،علما ان السصباقات
ال-ت-ي سص-تشص-ارك ف-ي-ه-ا ال-عناصصر
ا÷زائ- - -ري - -ة ق - -د ب - -ر›ت ‘
الفÎة اŸمتدة من  6ا ١١ ¤من
ن -فسس الشص -ه -ر .وت -ؤوّط-ر ال-ب-ع-ث-ة
ال -ري -اضص -ي-ة ا÷زائ-ري-ة أ’ل-ع-اب
القوى من قبل اŸدرب احمد
بدا ‘( Êالقفز العا‹) وندير
نبشصي ‘ (السصباقات ا’خرى).

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

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

هام جدا
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الخميسس  ٠٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤محرم  ١٤٤٠هـ

عـ ـ ـوام ـ ـ ـل ال ـ ـثـ ـ ـب ـ ـ ـ ـات وال ـ ـنـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـاة مـ ـ ـن الف ـ ـ ـ Ïعـ ـنـ ـ ـد حدوثه ـ ـا
قال رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم ُ« :-تْعَرضُس
اْلِ-فَ-تُ-ن َعَ-ل-ى اْلُ-قُ-ل-وِب َك-اْلَ-ح-صِسُ Òِ -ع-وًدا ُع-وًداَ ،فَ-أاtى َقْ-لٍ-ب
ت ِفيهِ
ى َقْل ٍ
ب َأاْنَكَرَها ُنِك َ
أاُشْسِرَبَها ُنِك َ
ت ِفيِه ُنْكَتٌة سَسْوَداُءَ ،وَأا t
حsتى َتصِسََ Òعَلى َقْلَبْيِنَ :عَلى َأاْبَي َضس مِْثِل
ُنْكَتٌة َبْي َضساُءَ ،
َ Óت ُضسtرُه ِفْتَنٌة َما َدامَ ِ
ال sصسَفا َف َ
ت َواَألْرضُس،
ت ال sسسَمَوا ُ
ف َمْعُروًفا َولَ
ج u
خًيا َل َيْعِر ُ
َواآلَخُر َأاسْسَوُد ُمْرَباvدا َكاْلُكوزِ مُ َ
ُي -نْ ِ-ك ُ-ر ُم ْ-ن َ -ك ً-را إاِsل مَ-ا أا ُْشسِ -رَب ِمْ-ن َهَ-واُه»( ،رواه مسس-ل-م).
وقال  -صسلى الله عليه وسسلم « :-لَمْ َيبَْق مِْن الtدْنَيا إاِsل
َب َ
ٌÓء َوِفْتَنٌة»( ،رواه ابن ماجه ،وصسححه األلبا ،)ÊفالفÏ
حالة َكْوًنا وَقَدًرا ،وهي إاذا وقعت طاشست
واقعة ل َم َ
ت فيها إال مَن َع َصسَمه الله
العقول وماتت القلوب ،ول يثب ُ
وَوsفَقُه للثبات ولشسك أان الثبات له عوامل وأاسسباب ،إاذا
Óخذ بها كان من ال ُسسَعداء:
َوsفَق الله العبَد ل أ
وم - - - -ن ع - - - -وام - - - -ل ال - - - -ث - - - -ب - - - -ات ع - - - -ن- - - -د ال- - - -ف:Ï
ْŸدِركة ،وهي للقلب
 - 1البصسÒة :هي قوة القلب ا ُ
كالَب َصسر بالنسسبة إا ¤العÚ؛ ُيفuرق اŸؤومن بها ب Úا◊ق
وال -ب -اط -ل ،والسس -ن -ة وال -ب -دع -ة ،واŸصس-ل-ح-ة واŸفسس-دة،
والدعوة إا ¤الله بغÒها تضسر أاك Ìمن أان تنفع ،فَعَدُمها
َم َضسلة أاقوام ومََزلة أاقدام؛ إاذ النحراف ‘ مقام الدعوة
والتغيÁ Òتد خطُره أاجيالً ،ويتحمل صساحُبه أاوزاًرا؛ لذا
فتحصسيل البصسÒة فريضسة على كل مسسلم -وهي على
الدعاة أاوجب -؛ {ُقْل َهذِهِ سَسِبيِلي َأاْدُعو إاَِلى الsلهِ َعَلى
ح-اَن الs-لِ-ه َوَم-ا أا َ َن-ا ِمَ-ن
َب -صِس ٍÒَ-ة أا ََن -ا َوَم ِ-ن اsت َ-ب َ-ع ِ-ن -ي َوسُس ْ-ب َ -
 ،}Úيوسسف اآلية  .١٠٨و–صسل البصسÒة التي
اْلُمشْسِركِ َ
Œنب من الفÃ Ïا يلي:
أا  -صسدق اإلÁان بالله ورسسوله  -صسلى الله عليه وسسلم
 :ق -ال ال -ل -ه -ت -ع-ا√oÉæn«r«nMrÉCnan Éàk«r˘en ¿nÉ˘cn ør˘enhnGCn{ :-¤»ap ¬o∏oãnen ø
p SÉæsdG »ap p¬Hp »°pûªrjn GQkƒfo ¬odn Éæn∏r©nLnhn
r ªncn ¢
p
p
t dG
r
Éen ø
j
ô
a
É
µ
∏
d
ø
p
n
¶n dpòncn É¡nærep êmQpÉînHp ¢nù«rdn äpÉªn∏o
n
∂ n juRo
 }¿َ ƒ˘∏o˘ªn˘©r˘jn Gƒ˘foÉ˘˘cnاألن - - - - - - - -ع - - - - - - - -ام اآلي- - - - - - - -ة .١٢٢
ب  -العلم النافع Ãا جاء عن الرسسول  -صسلى الله عليه
وسسلم  :-قال الله  -تعاُ{ :- ¤قْل َهْل َي ْسسَتِوي اsلذِيَن
َيْعَلُموَن َواsلِذيَن ل َيْعَلُمونَ والعلمُ بالله وأاحكامِه َيعصِسم
«اŸؤومَن» و»الطائفَة اŸؤومنَة» ِمن اإلفراط والتفريط؛
فُ Ó-يْ-فِ -رُط وَي-غ-ل-و ،ف-ي-ن-ت-هك اُ◊ُرم-ات وي-ق-ع ‘ ال-ف-ت-نة
ويهلك نف َسسه وغَÒه.
ج  -العمل بالعلم :فَمن َعِمل Ãا َعِلم رزقه الله علَم ما
َ ⁄يعَلم ،ومن ثمراته التقوى؛ التي تقود إا ¤البصسÒة
والنور؛ قال الله  -تعاºoµoªo∏u©njohn ¬n∏sdG Gƒ≤oJsGhn{ :- ¤
 ،}ُ¬∏sdGالبقرة اآلية  .٢٨٢وغÒها من الوسسائل األخرى.

 - 2ومن عوامل الثبات :الرجوع إا ¤أاهل العلم ،وعدمُ
÷sهال:
سسؤوال ا ُ
¿ ’n ºràoærco
قال الله  -تعاn grGCn GƒdoÉCn°rSÉan{ :- ¤
r GEp ôpcròudG π
ø
 ،}َ¿ƒªo∏n©rJnالنحل ا آ
لية  ،٤وقالn ep ôlerGCn ºrgoAnÉLn GPnGEphn{ :
p ƒrîndrG hpGCn ø
∫ ≈dnGEphn
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النسساء اآلية .٨3
 - 3وم- -ن ع- -وام- -ل ال- -ث- -ب -ات :الصس Èوالح -تسس -اب:
ل Áكن أان يخلو طريق اŸؤومن ِمن بÓء وﬁنة؛ قال
¿ Gƒdoƒ≤ojn
¿ r GCn Gƒcoônàrjo
r GCn ¢
o SÉæsdG Ö
الله  -تعاn °pùMnGCn{ :- ¤
لية  ،]٢وقالÉjn{ :
¿} ،العنكبوت ا آ
n ƒæoànØrjo ’n ºrgohn ÉæsenBG
¿ ¬n∏sdG
n jpòdsG É¡njtGCn
s GEp IpÓn°üs dGhn ôpÑr°üs dÉHp Gƒæo«©pàn°rSG Gَ ƒæoenGB ø
 ،}ø˘jôp ˘˘Hp É˘˘°üs dG ™n˘˘enال- - - - - - -ب- - - - - - -ق- - - - - - -رة اآلي - - - - - -ة .١53
وقال النبي  -صسلى الله عليه وسسلم َ« :-يأاِْتي َعَلى الsناسِس
جْمِر»
َزَماٌن ال sصساِبُر ِفيِهْم َعَلى ِدينِِه َكاْلَقاِبضِس َعَلى الْ َ
(رواه الÎمذي - ،والصس ÈثÓثة أانواع:
أا  -الصس Èعلى الطاعات.
ب  -الصس Èعن اŸعاصسي.
Ÿؤوِْلَمة.
ج  -الصس Èعلى أاقدار الله ا ُ
 والصس Èيتضسمن ثÓثة أاشسياء:أا  -حبسس القلب عن ا÷زع والتسسخط.
ب  -حبسس اللسسان عن الشسكوى للناسس.
ج  -ح- -بسس ا÷وارح ع -ن ف -ع -ل اŸع -اصس -ي وان -ت -ه -اك
ا◊رمات.
من فوائد الصس:È
 ضسبط الsنفسس عن ال sسسأام واŸلل ،لدى القيام بأاعمالتتطsلب الsدأاب واŸثابرة خÓل مsدة مناسسبة ،قد يراها
اŸسس- - - - - - -ت- - - - - - -ع - - - - - -ج - - - - - -ل م s- - - - - -دة ط - - - - - -وي - - - - - -ل - - - - - -ة.
 ضس -ب -ط الّ-ن-فسس ع-ن ال-ع-ج-ل-ة والt-رع-ون-ة ،ل-دى –ق-ي-قم - - -ط - - -لب م - - -ن اŸط - - -الب اŸاuدsي - - -ة أاو اŸع- - -ن- - -وsي- - -ة.
 ضسبط الّنفسس عن الغضسب والطsيشس ،لدى مثÒاتعوامل الغضسب ‘ الsنفسس ،وuﬁرضسات اإلرادة لÓندفاع
بطيشس ل حكمة فيه ول اuتزان ‘ القول أاو ‘ العمل.
 ضسبط الsنفسس عن اÿوف لدى مثÒات اÿوف ‘الّنفسس.
طمع لدى مثÒات ال s
 ضسبط الsنفسس عن ال sطمع فيها.
 ضسبط الsنفسس عن الندفاع وراء أاهوائها وشسهواتهاوغرائزها.
 ضس -ب -ط ال s-ن-فسس ل-ت-حt-م-ل اŸت-اعب واŸشسّ -ق-ات واآللما÷سس -دsي -ة وال-نّ-فسسs-ي-ة ،ك-ل-م-ا ك-ان ‘ ه-ذا الs-ت-حt-م-ل خÒ

خط ـ ـ ـورة الف ـ ـ Ïوسشب ـ ـل ا◊ ـ ـذر منهـ ـ ـا

 Ïليسست خالية من النفٌع ،بل نفعها كب Òلتقوية
الف َ
لÁان وتطه Òالقلوب.
ا إ
ال-ف Ïه-ي :الب-تÓ-ء والْمِ-ت-ح-اُن والخ-ت-ب-ار ،وال-ف-اِتُ-ن:
Ÿضِسtل عن ا◊ق .وهذا يعني أاّن الف Ïلها أاثر كب‘ Ò
ا ُ
لف-راد واÛت-م-ع-ات ،وم-ن ه-ذه ال-ف Ïوأا َشسu-ده-ا
ح -ي -اة ا أ
لف -راد واÛت -م -ع -ات دفُ-ع ال-ن-اسس ن-ح-و
خ -ط -را ً ع -ل -ى ا أ
ث الشسكوك ‘ صسفوفهم ابتغاء الضسطراب
الصسراعات وب t
لمن وتعطيُل مصسالح الناسس
وفسساد ذات الب ،Úوذهاُب ا أ
ع -ل -ى أاّي ن -ح -و ك -ان وب -أاّي ط-ري-ق-ة ،أاف-ل-يسست ه-ذه ح-ال
لعÓم اليوم اŸقروء واŸسسموع
جهات ا إ
البعضس من تو ّ
لخ-ب-ار
وخصس -وصس -ا اŸرئ -ي؟ أال ت -رون وتسس -م -ع -ون م-ن ا أ
والدعايات والتهويل والبحث عن وسسائل الحتقان ما
لعÓم مصسدر تأاجيج الف Ïوشسهادة الزور
يجعل وسسائل ا إ
لعÓمية
لكاذيب؟ أال تعمل العديد من اŸنابر ا إ
ونشسر ا أ
على جعل ا◊ّق باط Óوجعل الباطل حّقا وقلب اÒÿ
شسّرا وقلب الشسّر خÒا Ãا يسسّبب طم َسس القيم؟ وإا ّ
ل كيف
لطراف ضسربا من التحّديات
نف ّسسر رفع الكث Òمن ا أ
له-داف ت-اف-ه-ة وع-ق-ي-م-ة ل ت-ن-هضس ب-اÛت-م-ع
اÿاوي-ة أ
بقدر ما تربكه وتنشسر الفرقة فيه؟ ول نريد الوقوف عند
لح-داث والضس-ط-راب-ات ال-ت-ي ب-اتت
م -ن ي -خ -ت-ف-ي وراء ا أ
لخراج،
مفضسوحة ومتكّررة إا ¤حّد أاصسبحت فيه سسّيئة ا إ
كما ل نريد التغاضسي عن التذك Òبأانّ هؤولء هم أانفسسهم
لسسÓمية
من أاصسّروا على تضسييق اÿناق على القيم ا إ
–ت عنوان العلمانية ،وما انفّكوا يدافعون عن قيم
لباحية باسسم ا◊رية والقيم الغربية باسسم ا◊داثة.
ا إ
هؤولء هم اليوم من يواصسل السس Òعلى اŸنوال نفسسه
باللجوء إا‹ الكذب اŸفضسوح ،وا◊يل اÿبيثة الرخيصسة
خخا و‘
اŸكشسوفة من وراء سستار ا إ
لعÓم الذي صسار مف ّ
لب-ه-ام .وإاّل ك-ي-ف ي-ب-ي-ح ل-ن-فسس-ه م-ع-اق-بة شسعب
م-ن-ت-ه-ى ا إ
بأاسسره Ãنع ا Èÿا◊قيقي عنه والتسسّتِر على صسّناع
الفÏ؟ جاء ‘ سس أابي داوود َعْن َأاِبي ُهَرْيَرَة رضسي الله
عنه َقال َرسُسوُل ا َلsلِه ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :سَسَتُكوُن
ت َلُه
ِفْتَنة صَسsماء َبْكَماء َعْمَياءَ ،مْن َأاشْسَر َ
ف َلَها ا ِسْسَتشْسَرَف ْ
َواإِشْسَراف اللَ uسسان َكُوُقوِع ال sسسْيف»( ،أابو داود) ،وهذا ما
يطابق حالنا اليوم بالنظر إا ¤ما نسسمعه ونراه ،ف ÓيتبÚ
فيها وجُه ا◊ق ،بل هي مظلمة من كل وجه؛ يعني :ليسس
ف -ي-ه-ا م-ن-ف-ذ ل-ه-دى واسس-ت-ق-ام-ة وت-وادد ،صس-م-اء ،ب-ك-م-اء،
عمياء ،ل يهتدي فيها إا ¤خ Òول صسواب .أاّيها اŸؤومنون
الكرام ،ا◊ذر ،ا◊ذر .الفطنة ،الفطنةّ – ،سسبوا من
لعانة ‘ هذه
النسسياق ‘ درب صسانعي الف ،Ïمن ا إ
لهواء والفرقة إاذا اسستحكمت
الف ÏبالكÓم .فأاهل ا أ

فيهم أاهواؤوهم  ⁄يبالوا بشسيء ول
راج -ع -وا ع -ق-ول-ه-م م-راج-ع-ة م-ن
ي ّ-ت-ه-م ن-فسس-ه وي-ت-وق-ف ‘ م-وارد
لشس -ك -ال كشس -أان اŸع -تÈي -ن م -ن
ا إ
أاهل العقول ،فهم يتحّينون الفرصس
لبث دسسائسسهم ومكائدهم ‘ صسفوف اŸسسلم .Úأاّيها
اŸؤومنون ،كّلنا يخامره السسؤوال نفسسه :هل إاّن من يريد
ا Òÿلهذه البÓد ولسسائر العباد يرضسى بهذا الذي يقع؟
هل Áكن ◊دث مصسطنع كالذي تسسّببت فيه أاطراف
الفتنة أان يجعل من أاولويات ›تمعنا اليوم إارضساء أاهواء
فئة وترضسية رغبات قلّة أاثبتت التجربة تÓعبها Ãصسالح
الناسس؟ لكن أاين هم من الله؟ هل غاب عنهم أاّن اŸؤومن
ُيبتلى ‘ نفسسه وأامنه وماله ودينه فيتقّوى إاÁانه وتتعّزز
ثقته بالله؟ يقول تعاn õnfGCn{ :¤
râdnÉ°ùn an AÉen AÉªn°ùs dG ø
∫ n ep
Éªsephn É«k˘Hp GQs Gók˘HnRn πo˘«r˘°ùs dG π
n ˘ªn˘àn˘MrÉ˘an É˘gnQp ón˘≤n˘Hp ál˘jnOphrGCn
¿ m Éànen hrGCn má«nr∏Mp AÉ¨npàHrG QpÉæsdG »ap p¬«rn∏Yn
´ ólHnRn
n hóopbƒjo
s ëndrG ¬o∏q˘dG Üoôp˘°†r ˘jn ∂n ˘dpòn˘cn ¬o˘∏o˘ãr˘eu
óoHnõsdG ÉesÉCnan π
≥ n WpÉÑndrGhn
¢
p VQr’CnG »ap oåµoªr«nan ¢
o Ønæjn Éen ÉesGCnhn AÉØnLo Ö
o gnòr«nan
™ n SÉæsdG
لية  ،١٧ومثلما أاّن
∫} ،الرعد ا آ
n dpòncn
∂ n Éãner’CnG ¬o∏qdG Üoôp°r†jn
لرضس اŸيتة،
اŸاء النازل من السسماء يحيي به اŸو ¤ا أ
فإان الله عز وجل ينزل على القلوب اŸيتة ما يحييها
وينّبهها من غفلتها؛ لذلك ل Áكن أان نعت ÈالبتÓءات
 Ïخالية من النفٌع ،بل نفعها كب Òلتقوية
واَÙن والف َ
لÁان وتطه Òالقلوب من أادران التواكل والÓمبالة
ا إ
والنسسيان .ذكر بعضس الدعاة واقعة مّرت به تف ّسسر لنا
اŸغزى اŸطلوب ،قال :قلت لرجل تعّود شسرب اÿمر:
 ¤بانكسسار ،ودمعت عيناه،
أال تتوب إا ¤الله؟ فنظر إا ّ
وقال :ادع الله ‹ ،تأاملت ‘ حال الرجل ،ورsق قلبي .إان
بكاءه شسعور Ãدى تفريطه ‘ جنب الله ،وحزنه على
ﬂالفته ورغبته ‘ الصسطÓح معه ،إانه مؤومن يقينا،
ول -ك-ن-ه م-ب-ت-ل-ى! وه-و ي-نشس-د ال-ع-اف-ي-ة ويسس-ت-ع Úب-ي ع-ل-ى
تقريبها .قلت لنفسسي :قد تكون حا‹ مثل حال هذا
الرجل أاو أاسسوأا صسحيح أانني  ⁄أاذق اÿمر قط ،فإان
البيئة التي عشست فيها ل تعرفها لكّني رÃا تعاطيت من
خ -م -ر ال -غ-ف-ل-ة م-ا ج-ع-ل-ن-ي أاذه-ل ع-ن رب-ي ك-ثÒا ً وأانسس-ى
حقوقه ،إانه يبكي لتقصسÒه ،وأانا وأامثا‹ ل نبكي على
تقصسÒنا ،قد نكون بأانفسسنا ﬂدوع .Úوأاقبلت على
الرجل الذي يطلب مني الدعاء ليÎك اÿمر ،قلت له
لنفسسنا معاn ÉænHsQn{ :
ºrds ¿GEphn Éæn°ùn ØofGCn Éænªr∏nX
تعال ندع أ
لعراف
،}øا أ
n jôp°pSÉîndrG ø
n ep ø
s fnƒµoændn ÉænªrMnôrJnhn Éændn ôrØp¨rJn
لية .٢3
ا آ

عاجل أاو آاجل.
 دليل على كمال اإلÁان وحسسن اإلسسÓم. يورث هدايًة ‘ القلب. يثمر sﬁبة الله وﬁبsة الsناسس. سسبب للsتمك ‘ Úاألرضس. الفوز با÷sنة والsنجاة من الَنار. معsية اللّه لل sصسابرين. األمن من الفزع األك Èيوم القيامة. مظهر من مظاهر الtرجولة ا◊sقة وعÓمة علىحسسن اÿا“ة.
 صس Ó-ة ال -ل -ه ورح -م -ت -ه وب -رك -ات -ه ع -ل -ى ال sصس-اب-ري-ن. - 4ومن عوامل الثبات مُقاَرنُة ا ِ
◊ْلم ِ والuرفق ،وُمَفارقة
جلة والطْsيشس:
الَع َ
ت :شَسَكْوَنا إاَِلى َرسُسولِ الsلهِ  -صَسsلى
قال َخsباب بن اَألَر u
اللُsه َعلَْيهِ َوسَسلَsم َ -وُهَو ُمَتَوسuسٌد ُبْرَدًة لَُه ِفي ِظuل الَْكْعَبةِ،
ُقْلَنا َلُهَ :أاَل َت ْسسَتْنصِسُر َلَنا! َأاَل َتْدُعو الsلَه َلَنا! َقالََ( :كانَ
جَعُل ِفيهِ،
الsر ُ
جُل ِفيَمْن َقْبلَُكْم ُي ْ
حَفُر لَُه ِفي اَألْرضسِ َفُي ْ
جاُء بِاْلِمْنشَساِر َفُيوضَسُع َعَلى َرأاْسِسهِ َفُيشَسtق ِباْثَنَتْيِنَ ،وَما
َفُي َ
حدِيدِ َما ُدوَن
َي ُصسtدُه َذلِ َ
ك َعْن ِدينِهِ! َوُيْمشَسطُ بَِأاْمشَساطِ الْ َ
ك َعْن ِدينِهِ! َوالsلهِ
ظم ٍَأاْو َع َصس ٍ
حِمهِ مِْن َع ْ
بَ ،وَما َي ُصسtدُه َذلِ َ
َل ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ب مْن صَسْنَعاَء إالى
لَُيتِsمsن َهَذا األْمَر َ
حsتى َيسسَ Òالsراك ُ
ت َل َي َ -خ -اُف إاِsل ال s-لَ-ه أا َْو الu-ذْئ-بَ َعَ-ل-ى َغَ -نِ-مِ-ه،
ح ْ -ضس َ-رَم ْ-و َ
َ
َولَِكsنُكْم َت ْسسَتْعِجلُونَ (رواه البخاري).
 - 5ومن عوامل الثبات اإلÁان بالقدر ،والتفويضس إا¤
الله ،والتوكل:
َفsوضس موسسى ـ عليه السسÓم  -أامره إا ¤الله؛ قال الله ـ
تعا ،}p¬∏sdG ≈ndGEp …ôperGCn ¢oVƒuanGCohn{ :- ¤غافر اآلية  ،٤٤ثم
قال ،}Ghôoµnen Éen äpÉÄn«u°nS ¬o∏sdG √oÉbnƒnan{ :غافر اآلية .٤5
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وق -ال ال -ن -ب -ي ـ صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م َ« :-عَ-جً-ب-ا َألْمِ-ر
حدٍ إاِل sلِلُْمؤوْمِنِ،
الُْمؤوْمِنِ إاِsن َأاْمَرُه ُكلُsه َخْيٌرَ ،ولَْي َسس َذا َ
ك َأل َ
إاِْن َأاصَساَبْتُه سَسsراءُ شَسَكَر؛ َفَكاَن َخْيًرا َلُهَ ،وإاِْن َأاصَساَبْتُه ضَسsراُء
صَسَ- - - -بَ- - - -ر؛ َفَ - - - -ك- - - -اَن َخْ- - - -يً- - - -را لَُ- - - -ه» (رواه مسس- - - -ل- - - -م).
 - 6وم -ن ع -وام -ل ال-ث-ب-ات ال-ت-أاسس-ي ب-األن-ب-ي-اء وال-رسس-ل
والصسا◊:Ú
قال  -تعا ،}√rópànbrG ºogoGón¡oÑpan{ -¤األنعام اآلية ،9٠
وعن مصسعب بن سسعد ،عن أابيه ،أانه قال :يا رسسول الله،
َمن أاشسد الناسس بًÓء؟ قال( :اَألْنِبَياُءُ ،ثsم اَألْمَثُل َفاَألْمَثُل،
ح َسسبِ ِدينِهَِ ،فإاِْن َكاَن ِديُنُه صُسلًْبا
جُل َعلَى َ
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اشْسَتsد َبÓؤوُُهَ ،
َ
حsتى َيْتُرَكُه َيْمشِسي َعلَى
ِديِنهَِ ،فَما َيْبَرُح اْلَبُÓء ِباْلَعْبدِ َ
اَألْرضِس َم- - -ا َعَ- - -لْ- - -يِ- - -ه َخِ- - -ط- - -يَ - - -ئٌ- - -ة)( ،رواه الÎم - -ذي.
نسسأال الله أان يقينا الف Ïما ظهر منها وما بطن ،وآاخر
دعوانا أان ا◊مد لله رب العا ،ÚŸوصسل uالّلهم على
ﬁمد وعلى آاله وصسحبه أاجمع.Ú

^ من علماء ا÷زائر ا◊بيبة
ولد ‘  ١٨فÈاير  ‘ ١9٢٨قرية إاغيل علي
Ãنطقة بني ورتÓن .وهو ينتمي إا ¤أاسسرة
عريقة اشستغلت بنشسر العلم وتعليم القرآان.
لقد بدأا مسساره العلمي بحفظ أاجزاء من
ال -ق -رآان ع -ل -ى وال -دت-ه ث-م أاك-م-ل األج-زاء
األخرى على عمه الشسيخ ﬁمد السسعيد
شس-رف-اء .وال-ت-ح-ق ب-ع-د ذلك ب-ح-ل-ق-ة جده
العا ⁄اŸعروف الشسيخ السسعيد البهلو‹
فضس Ó-ء ل -دراسس -ة ال -ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة وال-ع-ل-وم
الشس - -رع - -ي - -ة .سس- -اف- -ر ﬁم- -د األك- -ح- -ل إا¤
قسسنطينة ‘ عام Ÿ ،١93٨واصسلة دروسسه ‘
جامع األخضسر على يد رائد اإلصسÓح الشسيخ
ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس .وŸا ت -و‘ ه-ذا
األخ ‘ Òأافريل  ،١9٤٠دّرسسه الشسيخ مبارك
اŸيلي.
وع -اد ب -ع -د ت -خ -رج -ه إا ¤م -ن-ط-ق-ت-ه ب-ب-ن-ي
ورتÓن للقيام برسسالة الدعوة والتعليم .غÒ
أان نفسسه اشستاقت من جديد إا ¤التحصسيل
العلمي فهاجر إا ¤تونسس للدراسسة ‘ جامع
الزيتونة العريق.
وبعد عودته إا ¤ا÷زائر ،عينته جمعية
العلماء مديرا Ÿدرسسة حرة قريبة من أاقبو
(ب- -ج- -اي- -ة) .و‘ ع- -ام  ،١953ع ّ-ي -ن م -دي -را
Ÿدرسسة التهذيب بÈج بوعريريج ،ثم انتقل
‘ سس- - -ن - -ة  ١955إا ¤م- -درسس- -ة اإلحسس- -ان
بالقليعة .وبعد اسستعادة السستقÓل ،واصسل
مشس- -واره ‘ ال -ت -ع -ل -ي -م ‘ ع -دة م -ؤوسسسس -ات
تربوية كثانوية عقبة بن نافع بالعاصسمة ،وثانوية ابن تومرت
ببوفاريك ،وثانوية وريدة مداد با◊راشس ،وثانوية الثعالبية
بحسس Úداي ،ومعهد التكوين الÎبوي بابن عكنون.

١٧٧٦١

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

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسش .وشضكرا

تعرضش على القلوب كا◊صض Òعودا عودا

العدد

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
الكر Ëهو من تقدم له خدمة
بسضيطة ،ويشضعرك بأاّنك قد فعلت له اŸسضتحيل.
واللئيم من تضضحي له بحياتك ،ويشضعرك
بأاّنك  ⁄تقدم له أاي شضيء.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

إاذا ط- - - -رق ع- - - -ل- - - -ى
اŸصض -ل -ي ال-ب-اب أاث-ن-اء
الصضÓة وهو يصضلي أاو
’م ول- - - - -ده- - - - -ا
رأات ا أ
ي- - - - -ع - - - -بث Ãصض - - - -در
ال-ك-ه-رب-اء ونحو ذلك
‡ا يطرأا فما العمل؟
ا÷واب :إاذا احتاج اŸصسلي لعمل يسس Òأاثناء الصسÓة مثل فتح
باب ونحوه ،ف Óبأاسس بشسرط أان ل يغ ÒاŒاهه عن القبلة.
والدليل على ذلك ما رواه أابو داود عن عائشسة رضسي الله عنها
قالت :كان رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يصسلي والباب عليه
مغلق فجئت فاسستفتحت فمشسى ففتح ‹ ثم رجع إا ¤مصسÓه -
وكذلك لو احتاجت األم وهي تصسلي أان تبعد ولدها عن
خطر أاو إايذاء ونحو ذلك فا◊ركة اليسسÒة Áينًا أاو شسمالً ،أاماماً
أاو وراًء ل تضسر بالصسÓة وكذلك لو سسقط الرداء فللمصسلي أان
يرفعه وإاذا انحل اإلزار فله أان يشسده ،وقد أاباحت الشسريعة
للمصسلي ‘ بعضس ا◊الت ا◊ركة الكثÒة ولو كان يتغ ÒاŒاهه
عن القبلة كما جاء ‘ حديث أابي هريرة رضسي الله عنه قال:
قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلمـ «اقتلوا األسسودين ‘
الصسÓة ا◊ية والعقرب)»سس ـنـ ـن أابي داود
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الششيخ ﬁمد األكحل ششرفاء

شسارك الشسيخ شسرفاء ‘ تأاسسيسس جمعية القيم ‘  9فÈاير
 ،١9٦3وانخرط ‘ نشساطها الفكري بإالقاء ﬁاضسرات ‘
نادي الÎقي و‘ فضساءات أاخرى ع ÈالÎاب الوطني.
وكان يكتب أايضسا ‘ ›لتها« :التهذيب اإلسسÓمي».
و‘ عام  ١9٨٢انتقل الشسيخ شسرفاء إا ¤وزارة الشسؤوون
الدينية بعد أان عّينه صسديقه الوزير الشسيخ عبد الرحمان
شسيبان مفتشسا عاما.
واخت Òعدة مرات عضسوا ‘ اŸكتب الوطني ÷معية
العلماء ،كنائب للرئيسس ثم رئيسسا شسرفيا للجمعية.
اشستغل الشسيخ ﬁمد األكحل شسرفاء بالدعوة بعد تخرجه
م -ن ج -ام -ع األخضس -ر ،ف -دّرسس ‘ ع -دة مسس -اج -د وم -دارسس
جمعية العلماء اŸسسلم Úا÷زائري.Ú
وصس ‘ Èسسبيل الوعظ والتعليم على مضسايقات اإلدارة
السستعمارية التي كانت تضسايقه بذريعة عدم حصسوله على
رخصسة التدريسس ،بينما كان السسبب ا◊قيقي هو الرغبة ‘
إاسسكات صسوت ا◊ق بعد أان أادركت خطورة خطابه التوعوي
اŸباشسر ،وحديثه الصسريح إا ¤الشسباب ا÷زائري ،فقد كان
يقول لهم« :برهنوا للعا ⁄مرة أاخرى على أان اإلسسÓم بهذه
الديار جمعية تربي أاشسبال وتكون أابطال وتبني أاجيال؛
أاعينوا رجالها على ذلك ،أاعينوهم لتنقذوا أامتكم من بÚ
ﬂالب ا÷ه -ال -ة وت -خ -رج -وا ب-ه-ا إا ¤فضس-اء ا◊ري-ة وال-ع-ل-م
الواسسع».
و‘ ا◊قل النظري ،كتب الشسيخ مقالت عديدة ‘ جريدة
«البصسائر» شسرح فيها أاهمية الوعظ واإلرشساد لنشسر تعاليم
ال -دي-ن ا◊ن-ي-ف و–ري-ر ال-ع-ق-ول وإاي-ق-اظ ال-ن-ف-وسس وشس-ح-ذ
الهمم .فكان ينشسر مقالته ‘ ركن الوعظ واإلرشساد ‘
السسلسسلة الثانية من جريدة البصسائر ‘ اÿمسسينيات ،و‘
ركن« :هذه سسبيلي» ‘ سسلسسلتها الثالثة (التسسعينيات) ،و‘
صسفحة «‘ رحاب القرآان والسسنة؛ ‘ سسلسسلتها الرابعة بداية
من عام  .٢٠٠١تو‘ الشسيخ شسرفاء ‘ ا÷زائر ‘  ٨فÈاير
 ٢٠١5بعد مرضس عضسال لزمه عدة سسنوات.

áMGÎ°SG

الخميسس  ٠٤أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٤محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

النبي أاول
أاول من من ركب
اÿيل
عطسس

قارة
صسفراء «م»
عابر

ظرف مكان

نزهة «م»

مقابل

يجمع
سسائل
حيوي

للنصسب بواسسطتي
نوضسح

للنفي

جوهر

ارشسد

الداي الذي إاختنقه
عدوه
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الكلمـــــــات:

الكوكب ،اŸرتبة ،اŸادة ،الغبار ،الغاز،
ا◊سسابات ،البدائية ،التضسخم ،التكتيل،
لخرى،
التجميع ،الشسكل ،القطب ،Úا÷اذبية ،ا أ
الثمانية ،النفجار ،التحمت ،كورية ،طبقات،
النوات ،الوشساح ،موهو،

أاي من ب Úأانواع السسباحة،
لن..
لسسرع ◊ّد ا آ
السسباحة ا أ
أاهي..
أا  -سسباحة الصسدر
ب  -سسباحة الفراشسة
ج  -السسباحة ا◊رة.
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

 )١ال -ه -ام شس-اه ،Úل-ي-ل ،ع-م-ل ،داي،
بر ،سسيل ،مليكشسي فايزة ،ان ،رن،
مح ،ورم ،لم ،سسكينة مكيو ،مرسس،
رف ،امرأاة منورق ،امي ،بد ،انثى
السسراب،

عموديا:

 )١ال -ط -م -وح الم ،‹ ،م-رسس-م ،ه-ل،
ين ،كسسر ،يواكب ،ا.ا.ا ،معشسر ،رن،
أامة ،شسم ،مه ،ميل ،السسفر ،مسسن،
ناي ،وبر ،يد‹ ،‹ ،ردا ،ان ،اورق،
مدينة،
الحل متاهة ا أ
لرقام
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الحل  /تسسل وتثقف
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السس -اف -ة ال -ت-ي ت-ت-ب-اع-ده-ا
القارات سسنويا هي
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سسن «م»

9

ي

ة

ا

ل

ا

ا

ل

ل

حقد «م»

` 10

ل ك شس ل

ا

م ر ت ب ة
ل ب د ا ئـ

ا

سسئم

برهان

اللغز:

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

ك ل ك ر

صسوت
متشسابهة ‘ الذراع النفجار
«م»

1

عبد الكريم مدور
الحرصص
سسلطات
رشسيد طه

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

و

جاسسوسس

يحلق

قبيح «م»

عاصسمة
افريقية

الكلمــات السسريــة

ت

وجع «م»

رجاء

مشسي

أاصسلح البناء

مسسرف

للنهي

شسعب

دولة
عربية

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

ب ت ط ب

منام

عتب

دردشسة
لسسهم
اأ

ا

أاوجاع

اسستمر «م»

لشس-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
Ÿؤول- - -ف ال- - -رب - -وة اŸنسس - -ي - -ة
راحل.

١٠٣١

داعية
شسهر قمري مصسري
راحل

للنداء

مدينة
عراقية

١٧٧٦١

رقــــــــــم

أانظف «م»

لعبــــة الحـــروف

ل

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٧٤
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ) ٢لعب دو‹ سس - -اب - -ق ‘ ج- -ب- -ه- -ة
فلسسطينية،
التحرير الوطني ،حرف مكرر،
 ) ٢شسكر ،مدينة عراقية،
 ) ٣جواب «م» ،سسبح ،إاله،
 ) ٣ثلثا ميل ،غزال ،بحر،
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 ) ٤رقم «م»،
 ) ٥ظرف مكان ،متشسابهان ،أاخفق،
 ) ٥اتفقد ،العا ⁄ا÷ديد «م»،
 ) ٦وجع ،سسيل،
 ) ٦عتاب ،متشسابهان ،اسسكت،
 ) ٧للجزم ،ا” ،ثلثا تهات،
 ) ٧ثلثا غبي ،نادر ،إانصساف،
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مواقيت
الصصÓة

 04أاكتوبر  : 1٩58رغم مقاطعة
Óن- - -ت- - -خ - -اب - -ات،
ا÷زائ- - -ري Úل - - -إ
ال- - -رئ- - -يسس ال- - -ف- - -رنسص- - -ي يصص - -در
ال- -دسص -ت -ور ال -ف -رنسص -ي ا÷دي -د ،دون
مراعاة Ÿطالب هؤو’ء.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

الخميسس  24محرم  1440هـ الموافق لـ  04أاكتوبر  2018م

أإفرإد مدرسصة إلقوإت إÿاصصة إصصرإر على أإدإء إŸهام ‘ شصتى إلظروف
إلعمل دون ملل لبناء إلصصرح إأ’مني وإ◊فاظ على رسصالة إلشصهدإء

تواصصلت زيارة الفريق أاحمد ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي إا ¤الناحية
العسصكرية الرابعة بتفقد بعضس وحدات القطاع العسصكري ببسصكرة.

h.¥

موإصصلة تثبيت دعائم أإسصسش إŸصصا◊ة
إلوطنية  ..إ÷ائزة إلربانية إÙمودة
ه -ذه اŸب -ادرة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ‚حت ‘
مؤواخاة ا÷زائري ،Úوسسمحت بعودة الرشسد
أ’ولئك الذين غُرر بهم ،واإ’قÓع عن غـيهم،
وتبنيهم Ÿنطق جادة ا◊ق والصسواب وسسبيل
اŸصسا◊ة الوطنية والعودة إا ¤أاحضسان اأ’مة،
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 24°وهران

الثمن  10دج
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تسصبب ‘ حادث مرور خطÒ

توقيف كهل بتهمة إلقيادة ‘ حالة سصكر بجيجل

’من ا◊ضصري الرابع
قدمت مصصالح ا أ
ب -أام -ن ج-ي-ج-ل ،أام-ام ا÷ه-ات ال-قضص-ائ-ي-ة
اıتصصة شصخصصا يبلغ من العمر  43سصنة،
’جل قضصية القيادة ‘ حالة سصكر ،وهو
أ
الفعل الذي ارتكبه على مسصتوى أاحد
أاح-ي-اء م-دي-ن-ة ج-ي-ج-ل متسصببا ‘ حادثا
مرور مادي أادى إا– ¤طيم ملك الغ.Ò
حيث صسدر ‘ حقه حكم بسستة أاشسهر حبسس
نافذا ،وغرامة مالية تقدر بـ  50,000دج،
إاضسافة إا ¤تعليق رخصسة السسياقة Ÿدة سسنة ،
ه- -ذا ودع- -ا أام -ن ال -و’ي -ة م -ن خ Ó-ل خ -ل -ي -ة

ا’تصس-ال وال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة”” ك-اف-ة السسائقÚ
إاŒ ¤نب القيادة ‘ حالة سسكر اأ’مر الذي
يÎتب عنه آاثار ،ونتائج وخيمة على سسÓمة
مسستخدمي الطريق بصسفة خاصسة ،واÛتمع
بصسفة عامة ،ووضسع أارقامه اÿضسراء -1548
 104ورقم النجدة  ،17للتبليغ عن مثل هذه
الظواهر السسلبية التي تهدد سسÓمة اÛتمع ،
و“ك Úمصسالح الشسرطة التدخل ‘ الوقت
اŸناسسب””.
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قضصية ““الوعد الصصادق““ Ãجلسس قضصاء البويرة ›ددا

إإدإنة صصالح مو’ي بـ  8سصنوإت حبسصا نافذإ

ق- -لت ه- -ذه اŸب- -ادرة اسس- -ت -ن -د إال -ي -ه -ا ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،سسليل جيشس التحرير الوطني
ل -ب -ن -اء ه -ذا الصس-رح اأ’م-ن-ي ال-راسس-خ ا÷ذور،
وسسيبقى يعمل دون كلل و’ ملل ،إان شساء الله
تعا ¤وقوته ،ليل نهار من أاجل مواصسلة تثبيت
دع - -ائ - -م أاسسسس ه - -ذه ا÷ائ - -زة ال- -رب- -ان- -ي- -ة
اÙمودة ””.
الفريق أاكد أان مثل هذه الزيارات الدورية
ُتعد عم Óميدانيا بالغ اأ’همية ،بل ،وبالغ
الضسرورة العملية واŸهنية ،أ’نها “ثل حرصسا
شسديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا للجيشس
ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ب-خصس-وصس م-راف-ق-ة ك-اف-ة
ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ،وم -ت -اب -ع -ة ت -ن-ف-ي-ذ ج-م-ي-ع
الÈام- -ج اŸت -ت -ال -ي -ة واŸت -ك -ام -ل -ة اŸت -ع -ددة
اÛا’ت واأ’هداف واأ’بعاد:

إلسصهر على ترقية قدرإت إ÷يشش بتصصور
وإقعي ومتكيف مع خصصوصصياتنا إلذإتية
«لقد حرصست بهذه اŸناسسبة الكرÁة ،كما
تعودت ‘ الكث Òمن اŸرات السسابقة ،على أان
أالتقي باأ’فراد التابع Úللوحدات واŸؤوسسسسات
العاملة على مسستوى حامية بسسكرة بالناحية
ال- -عسس -ك -ري -ة ال -راب -ع -ةÃ ،ا ‘ ذلك ا’أسس Ó-ك
اأ’منية اıتلفة“ ،اشسيا مع ما يفرضسه علينا
واجب السس -ه -ر ال -دائ -م ع -ل -ى ت -رق -ي -ة ق-درات
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ،م-ن خÓ-ل تصس-ور
واق -ع -ي وم -ت-ك-ي-ف م-ع خصس-وصس-ي-ات-ن-ا ال-ذات-ي-ة
وم- -ت -م -اشس -ي م -ع ق -درت -ن -ا ع -ل -ى –وي -ل -ه إا¤
إا‚ازات م -ي -دان -ي -ة م -ل -م -وسس -ة ،وف -ع  Ó-ف-ق-د
أاصسبحنا اليوم نعمل على هدى أابجديات هذه
اŸقاربة وأاصسبحت النتائج اŸتحصسل عليها
تشسهد على نفسسها ويشسهد عليها هذا التطور
النوعي الذي بلغته ﬂتلف مكونات قواتنا
اŸسسلحة التي باتت عينا سساهرة على حدود
ال -وط -ن ل -ي -ل ن -ه-ار وح-اف-ظ-ة Ÿوج-ب-ات أام-ن-ه
واسس -ت -ق -راره ،وت -ل -ك -م ه -ي ال -غ-اي-ة وذل-ك-م ه-و
اŸبتغى.

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز ا÷يشس ع Èعدة و’يات بالوطن

ضصبط مركبات  ،موإد ﬂتلفة وإحباط هجرة غ Òشصرعية لـ  33شصخصصا

‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة،
ضص - -ب - -طت م - -ف- -ارز مشصÎك- -ة ل- -ل- -ج- -يشس
الوطني الشصعبي بتمÔاسصت وع Úقزام
وب -رج ب -اج -ي ﬂت-ار/ن.ع ،6.ي- - - -وم 02
أاك-ت-وبر  ،2018شص -اح -ن-ة و( )04م-رك-بات
رباعية الدفع و( )18800ل Îمن الوقود
و( )4,625أاط- -ن- -ان م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة
كانت موجهة للتهريب.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن-اصس-ر ال-درك
الوطني وحراسس ا◊دود ،إاثر عمليات متفرقة
بكل من تلمسسان/ن.ع 2.وأام البواقي/ن.ع5.
وبسسكرة/ن.ع ،4.سس- -ت -ة (- -Œ )06ار - ﬂدرات

 21°ا÷زائر

17761

الفريق ڤايد صصالح يواصصل زيارته إا ¤الناحية العسصكرية  4بورقلة

‘ البداية ورفقة اللواء حسسان عÁÓية
قائد الناحية العسسكرية الرابعة ،قام خÓلها
بتفقد مشسروع ا‚از مركز الراحة والعÓج
باŸياه اŸعدنية ببسسكرة ،الذي يÎبع على
مسساحة  21هكتارا ،والذي يتوفر على كافة
مرافق اإ’يواء والراحة واŸعا÷ة ،أاين وقف
ع -ل -ى ن -وع-ي-ة ونسس-ب-ة ت-ق-دم اأ’شس-غ-ال وأاسس-دى
توجيهات وتعليمات للقائم Úعلى ا‚از هذا
اŸشس- -روع ال- -ه- -ام قصس -د تسس -ل -ي -م -ه ‘ آاج -ال -ه
القانونية.
وب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ق-وات اÿاصس-ة وبعد
مراسسم ا’سستقبال تابع الفريق “رينا بيانيا
نفذه طلبة اŸدرسسة Ãوضسوع ””مفرزة القوات
اÿاصسة أاثناء اقتحام وتدم Òوالقضساء على
›م -وع -ة إاره-اب-ي-ة م-ت-حصس-ن-ة داخ-ل م-ب-ا،””Ê
وذلك ب-اسس-ت-ع-م-ال ال-ع-رب-ات اÿف-ي-ف-ة اŸزودة
ب -أان -ظ -م -ة سس  ⁄Ó-ا’ق -ت -ح -ام وال -ق-نصس ،وه-و
التمرين الذي ” تنفيذه باحÎافية عالية تنم
عن جدوى وفعالية التكوين الراقي الذي ما
ف -ت -ئ ي-ت-ل-ق-اه أاف-راد اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ق-وات
اÿاصسة الذين كلهم عزم وإاصسرار على أاداء
اŸهام اŸنوطة ‘ شستى الظروف الصسعبة.
ب-ع-ده-ا ،ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق ب-إاطارات وأافراد
وحدات القطاع العسسكري لبسسكرة ،أاين أالقى
كلمة توجيهية بُثت إا ¤كافة وحدات الناحية
ع Èتقنية التحاضسر عن بعد ،أاكد من خÓلها
ع -ل -ى أاه -م-ي-ة ه-ذه ال-زي-ارة ال-ت-ي ت-ت-زام-ن م-ع
ا’ن -طÓ-ق ال-رسس-م-ي لسس-ن-ة ال-ت-حضس Òال-ق-ت-ا‹
2018ـ  ،2019كما تتزامن أايضسا مع احتفال
الشس -عب ا÷زائ -ري ب -ال -ذك -رى ال -ث-ال-ث-ة عشس-رة
Ÿيثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية الذي بادر
به رئيسس ا÷مهورية ،القائد اأ’على للقوات
اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،وزكاه الشسعب
ا÷زائري باإ’جماع ‘  29من سسبتم:2005 È
«و‘ ه- -ذا الصس- -دد ب- -ال- -ذات ’ ،ي- -ف -وت -ن -ي
اإ’شس -ادة وال -ت-ن-وي-ه ،ون-ح-ن ن-ع-يشس ه-ذه اأ’ي-ام
نفحات الذكرى الثالثة عشسرة لتزكية الشسعب
ا÷زائري Ÿيثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية،
ب -ح -ك -م-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى
ل -ل -ق -وات اŸسس -ل -ح -ة ،وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
ورشس -ادة بصسÒت -ه وحسس -ن ت -دبÒه ،م -ن خ Ó-ل
م -ب -ادرت -ه ال -ت -اري -خ -ي-ة ،ال-ت-ي ت-ب-ن-اه-ا الشس-عب
ا÷زائ -ري ب -رم -ت -ه وزك-اه-ا وج-ع-ل م-ن-ه-ا ،إا¤
ج - -انب تضس - -ح - -ي- -ات وع- -زÁة أاف- -راد ا÷يشس
الوطني الشسعبي البواسسل ،ركنا ركينا ‘ مسسار
اسستتباب اأ’من وا’سستقرار.

الفجر05.12................:
الشصروق06.45..............:
الظهر12.37.................:
العصصر15.55................:
المغرب18.27...............:
العشصـاء1٩.50.................:

ضسبطت لديهم ( )247,2كيلوغرام من الكيف
اŸع- -ال- -ج ‘ ،ح Úأاوق- -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي م -ه -رب Úاث-ن Úوضس-ب-طت
شس -اح-ن-ت Úو( )39ق- -ن- -ط -ارا م -ن أاوراق ال -ت -ب -غ
ببسسكرة.
و‘ إاطار مكافحة الهجرة غ Òالشسرعية،
أاح- -ب -ط ح -راسس السس -واح -ل ب -وه -ران/ن.ع،2.
ﬁاو’ت هجرة غ Òشسرعية لـ ( )27شسخصسا
كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ،فيما
” توقيف ( )06مهاجرين غ Òشسرعي Úمن
جنسسيات ﬂتلفة بتمÔاسست/ن.ع.6.
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وعليه يعت Èاإ’بقاء على هذه الديناميكية
ا◊الية ليسس غاية ‘ حد ذاته ،بل يتع Úزيادة
وتÒت- -ه- -ا Ãا ي- -ت- -م -اشس -ى وŒسس -ي -د اŸرام -ي
اŸط-ل-وب-ة ،وه-ذا يسس-ت-وجب اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اŸكتسسبات وتدعيمها ،مع العمل على التوجه
أاك Ìف -أاك Ìن -ح -و ا’م -ت -ي-از واإ’ت-ق-ان ،ب-فضس-ل
التبني السسليم والصسائب لنهج التقييم اŸسستمر
Ÿا أا‚ز ميدانيا ،ثم بفضسل انتهاج مسسلك
العمل اıطط الذي يراعى فيه موضسوع،
ليسس فقط Œسسيد اأ’هداف اŸرسسومة ،بل،
وب-اأ’سس-اسس ح-ت-م-ي-ة السس-ه-ر ع-ل-ى ت-كييف هذه
اأ’ه -داف م -ع ›رى ال-ت-ط-ور ال-ذي ي-ن-ت-ه-ج-ه
ا÷يشس الوطني الشسعبي ووجهته اŸسستقبلية،
فبهذا يتم اإ’رسساء اŸت Úوالصسحيح Ÿسسار
ع -م -ل -ي م -ه -ن -ي واحÎا‘ م-ث-م-ر ،ف-ذل-ك-م ه-و
ال-ه-دف اأ’سس-م-ى ال-ذي ت-ع-م-ل ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ب-ح-ول ال-ل-ه تعا¤
وق -وت -ه ،ن -ح -و ب-ل-وغ-ه ون-ح-و ب-ل-وغ ك-ل ع-وام-ل
وأاسسباب –قيق أاعلى مراتب الرقي لقواتنا
اŸسس-ل-ح-ة ،وال-وصس-ول ب-ه-ا إا ¤م-ن-ت-ه-ى غ-ايتها
خدمة للجزائر وحفظا أ’منها واسستقرارها””.

أادانت أامسس ال - - -غ - - -رف - - -ة ا÷زائ- - -ي- - -ة
Ãج -لسس قضص -اء ال -ب -وي -رة صص-ال-ح م-و’ي
مسص Òشص- - -رك- - -ة ““ال - -وع - -د الصص - -ادق““ بـ 8
سص -ن -وات ح -بسص -ا ن -اف -ذا و م -ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م
غ -رام -ة م -ال -ي -ة م -ع ال -زام-ه ب-دف-ع م-ب-ل-غ
الشص-ي-ك-ات ال-ت-ى ب-دون رصص-ي-د ل-لضص-ح-ية
طحكوت مسص Òشصركة سصيما موتورز.
الوقائع ترجع إا ¤سسنة  2014عندما أاسسسس
صسالح مو’ي شسركة الوعد الصسادق أاين كان
يشسÎي ف-ى ال-ب-داي-ة السس-ي-ارات Ãب-ل-غ م-رت-ف-ع
ليسسدد اŸسستحقات للزبائن بعد  40يوما  .و
من ب Úضسحايا شسركة الوعد الصسادق سسيما

موتورز الذى باع له عددا كبÒا من سسيارات
سسياحة بقية تفوق  46مليار سسنتيم مقابل صسك
بنكى .وŸا ” تقد Ëالصسك للبنك للمخالصسة
رجع بدون رصسيد‡ ،ا أادى بالضسحية إا ¤رفع
دع -وى قضس -ائ -ي -ة ضس-د صس-ال-ح م-و’ي .وخÓ-ل
ا÷لسس -ة ال -ع -ل -ن -ي -ة اŸن-ع-ق-دة ‘  26سسبتمÈ
اعÎف اŸتهم بالصسفقة وحاول تÈير نفسسه
م- -ن ت -ه -م -ة الصسك ب -دون رصس -ي -د ل -ك -ن دف -اع
الضس-ح-ي-ة ق-دمت ال-وث-ائ-ق ال-ت-ى ت-ث-بت ان-ع-دام
ال -رصس-ي-د ‘ ا◊سس-اب ال-ب-ن-ك-ي ل-ل-م-ت-ه-م .ب-ع-د
اŸداومة ” أامسس النطق با◊كم.

¿É°†eQ âjÉf ´: IôjƒÑdG

التحق با÷ماعات ا’جرامية سصنة  2012بتمÔاسصت

إإ’رهابي مÈوك إكادي يسصلم نفسصه Ÿفارز
إ÷يشش بحوزته رشصاشش وذخÒة

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضسل جهود قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي ،سّسلم
إارهابي نفسسه امسس ا’ربعاء  ،للسسلطات العسسكرية بتمÔاسست بالناحية العسسكرية
السسادسسة .يتعلق اأ’مر باŸسسمى ””مÈوك أاكادي”” ،اŸدعو””طها/Êحمادي”” ،الذي
التحق با÷ماعات اإ’رهابية سسنة  .2012اإ’رهابي كان بحوزته مسسدسس رشساشس من
نوع كÓشسنيكوف وﬂزن ذخÒة ‡لوء.تأاتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج
اإ’ي -ج -اب -ي -ة ال -ت -ي –ق -ق-ه-ا ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ول-ت-ؤوك-د م-دى ال-ي-ق-ظ-ة
وا’سستعداد الدائم ،Úع Èكافة ربوع الوطن ،لدحضس كل ﬁاو’ت اŸسساسس بأامن
واسستقرار البÓد.
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