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مسصاهــــــل ‘ آليـــــوم آلوطنـــــي للدبلوماسصيـــــة

الوئام ،اŸصصا◊ة والعيشش معا ‘ سصÓم مكملة للتماسصك الوطني
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^ رئيسش ا÷مهورية رجل سصÓم ينادي
با◊ـ ـوار والتف ـ ـاوضش ◊ـ ـ ـل النزاعـ ـ ـات

^ صص ـ ـوت ا÷زائـ ـر كـ ـان و ’زال مسصتمعا إاليـ ـه طيل ـ ـة  ٥٦سصنـ ـ ـة
تصصوير :م .آيت قاسصي

مرجعيـــــة ‘ مسصعـــــى آلتحــــول آلطاقــــــوي

جامعـ ـة وهـران تراه ـن عـلى تكنولوجي ـات الطاق ـة الشصمسصيـة
آلتّدآعيــــات آلنّفسصيــــة لÓزدحــــام آŸـــــروري

اإ’ختناقـ ـ ـ ـ ـات تسصب ـ ـ ـ ـ ـب إانفعـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت
وسصلوك ـات عدوانية لدى ال ّسصائق ـ ـ ـÚ

^ النّقل ا÷ماعي ثقافـة
جدي ـ ـدة عن ـد اŸواطـ ـنÚ
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منتدى الذاكرة حول الدعم الدبلوماسسي
للكفاح اŸسسلح
سس- -ت -ع -ق -د ÷ن -ة الصس -ح -ة
والشس- - -ؤوون الج- - -ت- - -م - -اع - -ي - -ة
وال -ع -م -ل وال -تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
لم -ة ،ال -ي -وم ،ج-لسس-ة
Ûلسص ا أ
اسس- - -ت - -م - -اع ل - -وزي - -ر الصس - -ح - -ة
وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ح -ول
قضس- -اي- -ا السس- -اع- -ة ال- -ت- -ي ت -ه ّ-م
ال -ق -ط -اع وذلك ع -ل-ى السس-اع-ة
 10:00صسباحا.

«اŸقاربات ا÷ديدة
للوقاية» ﬁور ملتقى
تكويني
سس -ي -ن -ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
Ÿك -اف -ح -ة اıدرات وإادم -ان -ه -ا
م-ل-ت-ق-ى ت-كوينيا حول موضسوع
«اŸق-ارب-ات ا÷دي-دة ل-لوقاية»
وه -ذا ي -وم -ي  21و 22أاكتوبر
 2018ب - -ف - -ن - -دق «أاوازيسص»
بشس-ارع ب-ل-ه-وشس-ات ب-حسس Úداي
على السساعة .08:30

دورات تكوينية ألعضساء
هيئة اŸراقبة

إاحياءً للذكرى  61لسستشسهاد حسسيبة بن بوعليﬁ ،مود
ب -وح -م -ي -دي ع -ل -ي ع -م -ار ،ع-م-ر ي-وسس-ف ،وÃن-اسس-ب-ة ال-ي-وم
الوطني للدبلوماسسية ا÷زائرية تشسرف «مشسعل الشسهيد»
ويومية اÛاهد ،اليوم ،على منتدى الذاكرة الذي يتناول
ال-دع-م ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي ل-ل-ك-ف-اح اŸسسلح والثورة التحريرية
وذلك على السساعة  10صسباحا بجريدة اÛاهد.

يوم إاعÓمي حول الدخول اŸدرسسي

Ãناسس
بة إافتتاح اŸوسسم الدراسس
 ،201٩ / 2018تعقد ا÷معية ا ي لصسفوف أاقسسام ﬁو ا أ
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÷زائرية Ùو ا أ
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زيارة ميدانية للجنة
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 0٩:00صسباحا.

Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي للÎاث السسمعي
ال -بصس -ري ال-ذي يصس-ادف  27أاك-ت-وب-ر م-ن كل
لرشسيف الوطني معرضسا حول
سسنة ،ينظم ا أ
موضسوع «الÎاث السسمعي البصسري» على مدار
شسهر اكتوبر على مسستوى مقر ملحقة مركز
لرشس -ي -ف ال -وط -ن -ي ال -ك -ائ-ن-ة بـ  12ن -ه -ج 24
ا أ
فيفري  1٩56سسرباجي ا÷زائر الوسسطى.

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

برنامج «سسجالت ومعنى»
لذاع -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة
ت -ن -ظ -م ا إ
اليوم عددا جديدا من برنامج
لدب- - -ي «سس - -ج - -الت
اŸق- - -ه- - -ى ا أ
وم - -ع - -ن - -ى» ال- -ذي ت- -تضس- -م- -ن- -ه
الشس-ب-ك-ة الÈا›ي-ة ا÷دي-دة
Óذاع -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة ب-دءا م-ن
ل -إ
 16:00مسس- -اء م- -ب- -اشس- -رة م -ن
اŸركز الثقا‘ عيسسى مسسعودي
Óذاعة ا÷زائرية.
ل إ

تقييم الدخول
ا÷امعي ‘«فوروم ﬁاضسرة حول اŸرأاة
اÙور اليومي» وعÓقتها بالصسحة النفسسية
ت - - -ن- - -ظ- - -م ج- - -ري- - -دة اÙور
ال- -ي- -وم- -ي ،ال- -ي- -وم  « ،ف -وروم «
حول تقييم الدخول ا÷امعي
،ح- - -يث سس- - -ي- - -نشس - -ط ال - -ل - -ق - -اء
نقابة الكناسص  ،ال–اد العام
ل-ل-طÓ-ب-ي ا◊ر Œ،م-ع ال-طلبة
لحرار وال–اد
ا÷زائري Úا أ
ال- -ع- -ام ل -ل -ط -ل -ب -ة ا÷زائ -ريÚ
Ãق-ر ا÷ري-دة اŸت-واج-د ب-دار
الصس -ح-اف-ة ط-اه-ر ج-اووت أاول
ماي اÙاذي ÷ريدة الوطن
على السساعة 10.30صسباحا.

اللقاء ا÷ماعي
ا Ÿـوسسـ ـ ـ ـ ـع
رقم 302

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

ظم البطولة الوطنية
تن ّ
سس-ك-ري-ة ل-ل-كاراتي يوم
ال-ع
أاكتوبر،2018
15
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صسباحا.

معرضس حول «الÎاث
السسمعي البصسري»
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ال- -ع- -ل- -ي- -ا اŸسس -ت -ق -ل -ة
Ÿراق-ب-ة الن-ت-خابات
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الدورات التكوينية
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 ،3ال-ي-ومÃ ،ق-ر اŸت-ح-ف وÃق-
ب-ف-ن-دق ال-زياني Úعلى السساعة  10.00صسباحا .وقد ر قسس-م-ة اÛاه-دي-ن ب-القصسبة
خصس
صص اللقاء هذه اŸرة Ÿوضسوع
«العمل ال
‘ تلمسسان.
فدائي أاثناء الثورة التحريري
ة
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ق تنفيذه».

التحرير

زرالدة
–تضسن البطولة
العسسكرية للكاراتي

يشس- - -رف ال- - -دك- - -ت- - -ور راب - -ح
شس - - -ري- - -ط رئ- - -يسص ج- - -ام- - -ع- - -ة
ا÷زائر ،3ع - -ل - -ى ف - -ع - -ال- -ي- -ات
إاح-ي-اء ال-ذك-رى اŸئ-وي-ة ŸيÓ-د
ال- -زع- -ي -م ال -راح -ل «ن -ي -لسس -ون
ماندي ،« Óغدا ،على السساعة
 0٩:00صسباحا باŸدرج الكبÒ
ن-ي-لسس-ون م-ان-دي Óلكلية علوم
لتصس -ال وب-حضس-ور
لع Ó-م وا إ
ا إ
ال -رئ -يسص ال -ت -ن-ف-ي-ذي Ÿؤوسسسس-ة
ن - -ي - -لسس - -ون م- -ان- -دي« Ó- -سس- -ال- -و
هاتانغ» الذي سسيلقي ﬁاضسرة
حول مسسÒة الراحل نيلسسون
ماندي.Ó

Ãن - -اسس - -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي
للصسحة النفسسية اŸصسادف لـ ٩
أاك -ت -وب -ر م -ن ك -ل سس -ن -ة ي-ن-ظ-م
لسس Ó- -م- -ي
اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘ ا إ
ل–اد
ﬁاضسرة بالتعاون مع ا إ
ال-وط-ن-ي ل-ل-نسساء ا÷زائريات،
ﬁاضس -رة –ت ع -ن -وان «اŸرأاة
ا÷زائرية وعÓقتها بالصسحة
ال -ن -فسس -ي-ة وال-ع-ق-ل-ي-ة» ،وذلك
ع - -ل- -ى السس- -اع- -ة ٩سس -ا صس -ب-اح-ا
لسسÓ- -م -ي
ب- -اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ ا إ
شسارع علي بومنجل.

انطÓق موسسم تدريسس األمازيغية
لمازيغية لفئة الكبار وذلك
سسينطلق رسسميا اŸوسسم ا÷ديد اÿاصص بتدريسص ا أ
لم-ي-ة وت-ع-ليم الكبار بشسارع
ي -وم السس-بت  13أاك-ت-وب-ر Ãق-ر ال-دي-وان ال-وط-ن-ي Ùو ا أ
لبيار على السساعة  10:00صسباحا.
لبراهيمي ا أ
البشس Òا إ

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

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الثÓثاء  09أاكتؤبر  2018م
المؤافق لـ  29محرم  1٤٤0هـ

مسساهل ‘ أليوم ألوطني للدبلوماسسية أ÷زأئرية

صسوت ا÷زائر كان و لزال مسستمعا إاليه طيلة  ٥٦سسنة
^ الوئ ـ ـ ـ ـام ،اŸصسا◊ ـ ـ ـ ـة والعيشش معـ ـا ‘ سسـ ـ ـ ـÓم مكملة للتماسسك الوطنـ ـ ـي
^ رئيسش ا÷مهورية رجل سسÓم ينادي للحـ ـوار والتف ـ ـاوضش ◊ـ ـ ـل النزاعـ ـ ـات

أكدت أ÷زأئر عملها ألدأئم من أجل ترسسيخ ثقافة ألسسلم وأŸصسا◊ة كمرجعية أسساسسية ‘ حل ألنزأعات ألدولية ،وشسددت على
لرهاب وألتطرف ألعنيف› ،ددة موأقفها ألدأعمة ◊ق ألشسعوب ‘ تقرير أŸصس Òدون أدنى شسروط.
وضسع آأليات أ‡ية Ÿكافحة أ إ

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :حمزة ﬁصصؤل
تصصؤيرﬁ :مد آايت قاسصي

 ·ÓاŸتحدة يصسادف  16ماي من كل سسنة.
ل أ
ون-ؤه مسس-اه-ل ب-ال-دور ا◊اسس-م ل-ل-ق-ؤات األم-ن-ية
بقيادة ا÷يشس الؤطني الشسعبي ‘ القضساء على
التهديد اإلرهابي واسستعادة السسلم والسستقرار.

أاح -يت وزارة الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة ،أامسس ،ال -ي -ؤم
ال -ؤط -ن -ي ل-ل-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸصس-ادف لـ8
أاكتؤبر من كل سسنة ،باŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات
ع -ب -د ال -ل -ط -ي -ف رح -ال ،ب -حضس -ؤر رئ-يسس اÛلسس
الدسستؤري وأاعضساء من ا◊كؤمة و‡ثلي السسلك
الدبلؤماسسي األجنبي.
قال وزير اÿارجية عبد القادر مسساهل أامام
ضسيؤف الحتفالية ‘« ،مثل هذا اليؤم من سسنة
 1962انضسم بلدنا رسسميا إاﬁ ¤فل الدول اÙررة
بعد  132عاما من الحتÓل السستعماري وحرب
–رير ›يدة».
وأاكد «أان هذا اليؤم Ãثابة تكر Ëرسسمي من
›تمع الدول اŸسستقلة لشسهدائنا الشسجعان الذين
سس -ق -ط -ؤا ‘ م -ي-دان الشس-رف» ،مضس-ي-ف-ا «أان صس-ؤت
ا÷زائر الذي اسستعيد ‘ أاكمل صسؤرة لطاŸا كان
ول ي-زال Îﬁم-ا وم-ط-ل-ؤب-ا ومسس-ت-م-ع-ا إال-ي-ه ط-ي-ل-ة
السسنؤات  56منذ السستقÓل».
واسس -ت -غ -ل ال -ؤزي -ر اŸن -اسس -ب -ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان
ا÷زائر لن –يد عن مبادئ أاول نؤفم ،Èقائ« Óإان
ب Ó-دن -ا ت -ك -رسس ج -ه -ؤده -ا وم-راده-ا ل-ب-ن-اء ال-دول-ة
ا÷مهؤرية الدÁقراطية والجتماعية وفاء لنداء
الفا— نؤفم.»È

مكاسسب ‘ الواجهة

بلد مصسّدر لقيم السسÓم
الح-ت-ف-الية  56ب-ال-ي-ؤم ال-ؤط-ن-ي ل-لدبلؤماسسية،
أافردت حيزا معتÈا للمصسا◊ة والسسÓم الدو‹،
وأابرزت جهؤد ا÷زائر ‘ ترسسيخ القيم اŸكرسسة
ل -ل -ع -دال -ة اإلنسس -ان -ي-ة والسس-ت-ق-رار واحÎام ح-ق-ؤق
اإلنسسان.
ولفت مسساهل ،إا ¤أان رئيسس ا÷مهؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة نادى سسنة  2005باتخاذ إاجراءات
م- -ل- -م- -ؤسس- -ة ح- -ت- -ى ي- -ك -ؤن ا◊ؤار ب Úا◊ضس -ارات
والثقافات مثمرا وكسسب –دي العيشس معا وذلك
خÓل خطابه الذي أالقاه ‘ اŸؤؤ“ر العاŸي ◊ؤار
ا◊ضسارات الذي نظمته اليؤنيسسكؤ.
وق- -ال ال- -ؤزي- -ر «إان ال- -ؤئ -ام اŸد ÊواŸصس -ا◊ة
ال -ؤط -ن -ي -ة وال-ع-يشس ‘ سسÓ-م ،ه-ي أاب-ع-اد أاسس-اسس-ي-ة
مكملة لتعزيز التماسسك الؤطني» ،مؤؤكدا ‘ السسياق
أان ا÷هؤد ا÷زائرية ‘ هذا اÛال أاثمرت تبني
يؤما عاŸيا «للعيشس معا» من قبل ا÷معية العامة

وأاك- -د وزي- -ر الشس- -ؤؤون اÿارج -ي -ة ،أان -ه ل Áك -ن
تسسؤية أازمة أامنية وسسياسسية دون اŸرور على طاولة
ا◊ؤار واŸصسا◊ة ،جازما أانه «أامر ل مفر منه،
وينطبق على جميع الدول ،شسرط أان يتم ب Úأابناء
الؤطن الؤاحد وبعيدا عن التدخل األجنبي».
وإاÁان -ا م -ن -ه -ا ب -ه -ذا اŸب -دأا ،ح -ق-قت ا÷زائ-ر
إا‚ازات خ-ل-ده-ا ال-ت-اري-خ ،م-ن-ه-ا ات-ف-اق  1975بÚ
إايران والعراق ،و–رير الرهائن األمريكي ‘ Úعام
 1981واتفاق السسÓم ب Úإاثيؤبيا وإارتÒيا ،واتفاق
السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ سسنة .2015
وق-ب-ل ه-ذا ك-ل-ه سس-ج-لت ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة ا÷زائر
ﬁط -ات ح -اسس-م-ة لصس-ال-ح قضس-اي-ا –رر الشس-ع-ؤب،
مثلما كان ا◊ال ‘ الدورة  29للجمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة التي ترأاسسها رئيسس ا÷مهؤرية عبد
ل أ
العزيز بؤتفليقة حيث «علق عضسؤية نظام الفصسل
العنصسري وقبل منظمة التحرير الفلسسطينية كممثل
شسرعي ووحيد للشسعب الفلسسطيني».
وأاكد مسساهل ،أان ا÷زائر ملتزمة وبكل نزاهة
«بالسسعي من خÓل ا◊ؤار والتفاوضس إا ¤إايجاد
حلؤل سسلمية تسستند إا ¤الشسرعية الدولية وعدم
ال- -ت -دخ -ل ‘ الشس -ؤؤون ال -داخ -ل -ي -ة ل -ل -دول واحÎام
وح-دت-ه-ا وسسÓ-م-ت-ه-ا الÎاب-ي-ة وسس-ي-ادتها»› ،.ددا
ال -ع-م-ل م-ن «أاج-ل اسس-ت-ع-ادة السس-ل-م والسس-ت-ق-رار ‘
ا÷ؤار اإلقليمي وباألخصس ليبيا وما‹».

أاهداف و–ديات
ال- -ؤزي- -ر مسس -اه -ل ،ت -ط -رق بشس -ك -ل م -فصس -ل إا¤
أاهداف الدبلؤماسسية ا÷زائرية التي تضسع «السسÓم
والسستقرار والتعاون القتصسادي والتجاري القائم
ع- -ل- -ى الحÎام اŸت- -ب- -ادل واŸصس- -ال- -ح اŸشسÎك- -ة
وال- -تضس- -ام- -ن ‘ ج- -ؤارن- -ا اŸب- -اشس- -ر» ،ع- -ل -ى رأاسس
األولؤيات.
وأاشسار الؤزير إا ¤أان البيئة اإلقليمية للجزائر
ت -ع -رف –دي -ات ﬂت -ل -ف -ة «بسس -بب ت-زاي-د اÿط-ر
اإلرهابي وتفاقم تهديدات جديدة ،لسسيما الهجرة
غ Òالشسرعية وا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود
واإلŒار باıدرات واألسسلحة والبشسر».
وأاكد ذات اŸتحدث ،أان ا÷زائر اسستحقت لقب

«مكة الثؤار» ،تقديرا لدعمها والتزامها بالدفاع
عن الشسعؤب التي تكافح من أاجل ‡ارسسة حقها ‘
تقرير اŸصس ،ÒمشسÒا إا ¤أان « الشسعؤب الشسقيقة
‘ الصسحراء الغربية وفلسسطŒ Úد هذا الدعم
الثابت واŸطلق من بلدنا».
واسس-ت-ه-لت الح-ت-ف-ال-ي-ة اıل-دة ل-ل-ي-ؤم ال-ؤطني
للدبلؤماسسية ،بؤثائقي اسستعرضس اŸسسار الطؤيل
الذي قطعته البÓد ‘ اسستعادة األمن والسستقرار
ب -ع -د عشس -ري -ة دام -ي -ة ،وŒسس-ي-د مشس-روع-ي ال-ؤئ-ام
واŸصسا◊ة الؤطنية ،واسستثمار ذلك كله ‘ جهد
دب -ل -ؤم -اسس -ي ح -ق -ق م -ا ب -ات ي -ع -رف «ب-اŸرج-ع-ي-ة
ا÷زائرية ‘ تسسؤية النزاعات».

...يسستقبل وفدا برŸانيا من كندا
اسس -ت -ق -ب-ل وزي-ر الشس-ؤؤون اÿارج-ي-ة ،ع-ب-د ال-قادر
مسساهل ،أامسس با÷زائر العاصسمة ،وفدا عن البعثة
الثنائية كندا-افريقيا يقؤده السسيناتؤر روب أاوليفانت
ورينال أاندريشسؤك.
و‘ تصسريح صسحفي له عقب اللقاء ،أاكد أاوليفانت
أان كندا عÓقاتها «هامة جدا» مع ا÷زائر ،مشسÒا
ا ¤أان البلدين أامامهما أافاق جيدة من أاجل اŸضسي
قدما نحؤ تعزيز تعاونهما الثنائي من خÓل تطؤير
وتنؤيع شسراكتهما.
وب-ه-ذه اŸن-اسسبة ،أاب -رز السس -ي-ن-ات-ؤر ال-ك-ن-دي «دور
ا÷زائ -ر ‘ –ق -ي -ق األم -ن والسس -ت -ق -رار اإلق-ل-ي-م-يÚ
وريادتها ‘ ›ال الدÁقراطية» ،مضسيفا أان البلدين
يتقاسسمان أايضسا نفسس الرؤوى حؤل القضسايا اŸتعلقة
بالسستقÓل وتقرير اŸصس.Ò
ومن جهتها ،أاشسادت رينال أاندريشسؤك باÙادثات
التي جرت ب Úالطرف.Ú
وشسددت ‘ هذا الشسأان على األهمية التي يؤليها
بلدها لتدعيم عÓقاته مع ا÷زائر من خÓل حؤار
وتشساور دائم Úحؤل ﬂتلف اŸسسائل ذات الهتمام
اŸشسÎك وك -ذا ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -ب -ادلت ع -ل-ى اŸسس-ت-ؤى
ا◊كؤمي والŸÈا.Ê

...ويسستقبل السسف Òالسسعودي با÷زائر
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل ،أامسس ،سس -ف ÒاŸم -ل -ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ؤدي-ة
با÷زائر سسامي بن عبد الله الصسالح الذي ادى له
زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بصسيفته سسفÒا لبÓده
‘ ا÷زائري حسسب بيان للؤزارة.

مرجعية ‘ مسسعى ألتحول ألطاقوي

جامعة وهران تراهن على تكنولوجيات الطاقة الشسمسسية
ت-راه-ن ج-ام-ع-ة ال-ع-ل-ؤم وال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ل-ؤهران
«ﬁم -د ب -ؤضس -ي -اف» ع -ل -ى ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ال-ط-اق-ة
الشس-مسس-ي-ة ،لضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ي-اتها من الطاقة
الكهربائية حسسب ما علم ،أامسس ،خÓل مراسسم
افتتاح السسنة ا÷امعية .2019-2018
وق- - -د شس- - -ك- - -ل ه - -ذا اŸشس - -روع ﬁؤر ال - -درسس
الفتتاحي للسسنة ا÷امعية ا÷ديدة الذي قدمه
الÈوف -يسس -ؤر سس -م ÒفÓ-زي ،ال-ذي ت-ك-ف-ل ب-ت-نسس-ي-ق
دراسسة ‘ هذا اÛال قام بها طلبة الدكتؤراه
Ãخ Èالهندسسة الكهربائية التابع للجامعة.
وأاوضس- -ح اŸت- -ح -دث« ،أان ه -ذا اŸشس -روع ال -ذي

سسيتم Œسسيده بالشسراكة مع القطاع القتصسادي،
سس-يسس-م-ح ل-ل-ج-ام-ع-ة بضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات-ه-ا
ان -ط Ó-ق -ا م -ن م -ؤل -د ل -ل -ط -اق -ة ي-تشس-ك-ل م-ن أال-ؤاح
شسمسسية».
وسستكؤن هذه العملية ،كما أاضساف الÈوفيسسؤر
فÓزي« ،أا‰ؤذجا» لهياكل أاخرى ،لسسيما تلك التي
تسس-ت-ه-لك ك-ثÒا ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-ت-ي ترغب
اإلنخراط ‘ مسسعى اإلنتقال الطاقؤي ،مÈزا أان
ج-ام-ع-ة ال-ع-ل-ؤم وال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ل-ؤه-ران ب-إام-ك-ان-ها
ت -ق -د Ëأا‰ؤذج ل Ó-ن -ت -ق -ال ال-ط-اق-ؤي ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
Œربتها الغنية اŸتميزة بعديد اإل‚ازات ،على

غرار برنامج التعاون ا÷زائري  -اليابا« Êصسحراء
سسؤلر بيدر» الذي أا‚ز ‘ سسنة  2015بعد خمسس
سسنؤات من النشساطات.
ومكن هذا الÈنامج ،حسسب نفسس اŸتحدث،
من إاعداد دراسسة تتعلق بعملية كبÒة إلنتاج الطاقة
الكهربائية إانطÓقا من الصسحراء ونقلها ا ¤شسمال
البÓد من خÓل كؤابل مؤصسلة.
كما تطرق اÙاضسر خÓل هذا الدرسس ا¤
الÈنامج الؤطني ‘ هذا اÛال ،مذكرا بأان البÓد
تراهن على إاندماج الطاقات اŸتجددة بنسسبة ٪ 27
‘ أافاق .2030

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ فنيدسس بن بلة

إانها مكاسسب حققتها الدبلؤماسسية ا÷زائرية طيلة  56سسنة مضست منتزعة اعÎاف
دول اŸعمؤرة Îﬁمة لها ،متقربة منها ألخذ التجربة مرجعية لها ‘ تسسؤية النزاعات
‘ عا ⁄صسراعاته حبلى بالتعقيدات والقضسايا السساخنة التي ل تقبل اŸزيد من التأاجج
والصسراع.
ه -ذا م -ا ت -ؤق -فت ع -ن-ده «الشس-عب» ‘ اح-ت-ف-ال-ي-ة ي-ؤم ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة ب-اŸرك-ز ال-دو‹
للمؤؤ“رات ،اتخذت ﬁطة مفصسلية لتقييم إا‚ازات ‘ ذكرى –مل الدلئل واŸعاÊ
الكثÒة ا÷ديرة برصسدها دون تركها “ر مرور الكرام.
ه- -ذا م- -ا اتضس -ح م -ن خ Ó-ل اŸت -دخ -ل Úال -ذي أاع -ادوا إا ¤األذه -ان صس -ؤرة مشس -رق -ة
للدبلؤماسسية ا÷زائرية التي كانت بحق الؤجه اآلخر للكفاح اŸسسلح وظلت وفية Ÿبدئها
اŸقدسس ،مسساندة حركات التحرر ‘ أاي بقعة من الكرة األرضسية وعرضس وسساطتها كلما
تؤفرت الفرصس وطلب منها هذا األمر والتاريخ القريب والبعيد الشساهد ا◊ي.
م -ن ه-ذه ال-زاوي-ة –دث ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل وه-ؤ ي-حصس-ي م-ك-اسسب ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة
ا÷زائرية ‘ يؤمها الؤطني معيدا ا◊ضسؤر إا ¤بداية النطÓق من منهاتن ،حÚ
انخرطت ا÷زائر ‘ اÛمؤعة الدولية وانضسمت إا ¤األ· اŸتحدة حاملة معها قيم
التحرر ،مرافعة ب Óتؤقف لنظام دو‹ أاك Ìعدل واسستقامة بعيدا عن مقررات يالطا،
بؤتسسدام وسسان فرانسسيسسكؤ.
–دث مسساهل وهؤ يجؤل با◊ضسؤر ع Èالعا ،⁄مÈزا ملحمة الدبلؤماسسية ا÷زائرية
التي صسارت مضسرب اŸثل ‘ مسسعى السسÓم ،التحرر وعÓج التعقيدات بالتي هي أاحسسن
بعيدا عن اŸغالة والتطرف وأاصسؤات البنادق والدبابات والصسؤاريخ الفتاكة ،متؤقفا عن
ﬁطات تاريخية عرفها مقر األ· اŸتحدة ،منها طرد نظام األبارتايد والعÎاف
Ãن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‡ث Ó-شس-رع-ي-ا ووح-ي-دا ل-لشس-عب ال-ف-لسس-طيني واعتبار
الصسهيؤنية حركة عنصسرية ُتقاَوم بأاقصسى نضسال وأاكÌه شسراسسة لتعميم السسÓم ‘ بلد
السسÓم :فلسسط.Ú
إانها قيم مقدسسة –ملها الدبلؤماسسية ا÷زائرية ‘ كل مكان مقارعة الؤاقع الثابت
واŸتغ Òجاعلة من كل ﬁطة حسسم وفصسل قؤة انطÓق نحؤ مكاسسب أاخرى وجبهات
اخرى .وبهذه القيم غ Òالقابلة للمسساسس أادارت الدبلؤماسسية ا÷زائرية مشسكل اختطاف
الرهائن األمريكي ‘ Úطهران ،وقبلها إامضساء اتفاق صسلح ب Úإايران والعراق ،وعا÷ت
النزاع اإلثيؤبي  -الريÎي ،وفككت أالغاما بدول ا÷ؤار مرافعة للسسÓم اآلن وليسس غد.
واألمثلة يقدمها اتفاق السسÓم Ãا‹ ،وجهؤد التسسؤية السسياسسية ‘ ليبيا الؤاحدة
اŸؤحدة.
بهذه اإل‚ازات التي أاعيد التذك Òبها أامسس ‘ يؤم الدبلؤماسسية ،يثبت باŸلمؤسس
كيف أان صسؤت ا÷زائر الذي دّوى ‘ حرب التحرير وهز دهاليز األ· اŸتحدة ومؤؤ“ر
باندونع وأاكرا ،بات Îﬁما ومقدرا ا ¤حد القداسسة .بل صسار هذا الصسؤت مثلما كان
أايام زمان مطلؤبا ويلجأا إاليه وقت الشسدائد للؤسساطة وإادارة تعقيدات أازمات من اجل أان
يعم السسÓم وترفرف رايته عالية.
من حؤار ا◊ضسارات والثقافات ،مرورا باŸصسا◊ة ،إا ¤العيشس معا ‘ سسÓم ،مسسار
واحد وطريق واحد عبّدته الدبلؤماسسية ا÷زائرية التي كان ولزال أاحد صسانعيها
وﬁركها ‘ كل األوقات ،رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة.

بن صسالح يبحث مع وفد كندي التعاون الŸÈاÊ
أسس -ت -ق -ب -ل رئ-يسس ›لسس ألم-ة ع-ب-د
أل - -ق - -ادر ب - -ن صس - -ال- -ح ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر
أل- -ع- -اصس- -م- -ة وف -دأ رف -ي -ع أŸسس -ت -وى ع -ن
لفريقّية
أ÷معيّة ألŸÈانّية ألكندّية أ إ
ب -الŸÈان أل -ك -ن-دّي ،ب-ق-ي-ادة ألسس-ي-ن-ات-ور
ألسسيدة رأينال أندري يشسوك ،حيث ”
بحث «سسبل تطوير ألعÓقات ألثنائية ‘
جميع أÛالت لسسيما ألŸÈانية».
وأاوضسح بيان Ûلسس األمة أانه ” خÓل
ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء ال -ذي حضس -رت -ه سس -فÒة ك -ن -دا
ب-ا÷زائ-ر ب-ات-ريسس-ي-ا م-ي-ك-ؤلغ «ت-ب-ادل ال-رؤوى
حؤل القضسايا ذات الهتمام اŸشسÎك عامة
لسسيما ‘ ›ال مكافحة الرهاب» .
و‘ هذا السسياق ي أاوضسح السسّيد بن صسالح
«أاّن ا÷زائر التي كافحت اإلرهاب لؤحدها
وانتصسرت عليه ،صسارت اليؤم بفضسل السسياسسة
ال -رشس -ي -دة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ؤرّي-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب- -ؤت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة و اŸت- -ع ّ-ل -ق -ة ب -ال -ؤئ -ام اŸدّÊ
واŸصسا◊ة الؤطنّية وكذا اإلصسÓحات التي
بادر بها على جميع األصسعدة ،تنعم باألمن
والسس -ت -ق-رار وه-ذا م-ا ج-ع-ل-ه-ا Ãن-أاى ع-ن م-ا
سس-م-ي ب-ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي» ،م-ؤؤك-دا ب-أان «Œربة
ا÷زائر ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب صسارت
رائدة ومثال يحتذى به».
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ث-م-نت ان-دري يشس-ؤك «الّ-دور
ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه ا÷زائ -ر ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ة

اإلرهاب وا÷رÁة اŸن ّ
ظمة «ي مؤضسحة أاّن
«من أاهداف زيارتها اإلطÓع على اŸقاربة
ا÷زائ-رّي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-إاسسÎات-ي-ج-ي-ة دولّية
مشسÎكة Ùاربة هذه الظّاهرة بناءً على
الّدور الذي تلعبه ا÷زائر ‘ اŸنطقة».
كما أابدت أايضسا «اسستعداد بÓدها لتؤسسيع
›الت التّعاون مع ا÷زائر خاصّسة ‘ ›ال
اŸؤارد الّ-ط-ب-ي-عّ-ي-ة ال-زراع-ة وال ّصسّ-حة» ،مثنيًة
ع- -ل- -ى «ال- -ت- -زام رئ- -يسس ا÷م- -ه -ؤرّي -ة ب -دع -م
العّÓقات الّثنائّية ب Úا÷زائر وكندا».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى اسس-ت-ع-رضس ال-ط-رف-ان ‘
األخ« Òاألوضساع ‘ ليبيا وما‹ والصسحراء
ال -غ -رب ّ-ي -ة» ،م -ؤؤك -دي -ن ع-ل-ى «ضس-رورة احÎام
الشّسرعيّة الدولّية ◊ل هذه األزمات» كما أاكده
ذات البيان .

لوح يقّيم مع السسف Òاألمريكي التعاون القضسائي

شس -ك -ل م -وضس -وع أل -ت -ع-اون أل-ق-ان-وÊ
وألقضسائي وكذأ أŸسسائل ذأت ألهتمام
أŸشسÎك ﬁور أل- -ل- -ق -اء أل -ذي ج -م -ع،
أمسس ،ب Úوزي- - - -ر أل - - -ع - - -دل ،حافظ
لختام ،ألطيب لوح وسسف Òألوليات
أ أ
لم-ري-ك-ي-ة با÷زأئر ،جون
أŸت-ح-دة أ أ
دي روشسر.
وأاوضسح بيان لؤزارة العدل أان الطرفÚ
قاما خÓل هذا اللقاء ب «تقييم التعاون
ال -ق -ان -ؤ Êوال -قضس -ائ -ي ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ك-ل
اÛالت ذات الصس -ل -ة Ãا ف -ي -ه -ا ال-ت-ك-ؤي-ن
اŸتخصسصس» ،م-عÈي-ن ع-ل-ى «ارت-ي-اح-ه-م-ا
للؤتÒة التي عرفها دخؤل التفاق اŸتعلق
بالتعاون القضسائي ‘ اÛال ا÷زائي حيز
التنفيذ».
ك -م -ا ت -ط-رق اŸسس-ؤؤولن ،يضس -ي -ف ذات

اŸصسدر ،للمسسائل ذات اهتمام اŸشسÎك
لطار التفاقي ب Úالبلدين.
وسسبل تطؤير ا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أازيد من  60مششاركا ‘ الطبعة  3من «ريفاد  ،»2018زرواطي تكششف :

مرسصوم جديد يتعلق بنظام «إايكو ـ جمع» سصيعرضض على ا◊كومة قريبا
كششفت وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن مرسشوم جديد يتعلق بنظام
لي-ام ال-ق-ادم-ة ،ك-م-ا أاع-ل-نت ع-ن ع-ق-د ج-لسش-ات وط-ن-ي-ة خاصشة
«إاي-ك-و ج-م-ع» سش-ي-ع-رضض ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة ‘ ا أ
لخضشر ششهر ديسشم ÈاŸقبل.
بالقتصشاد ا أ

لدماج:
لدارة السشجون وإاعادة ا إ
اŸدير العام إ

تعميم السصوار اإللكÎو Êع Èالوطن نهاية نوفمÈ
لدارة السشجون
كششف اŸدير العام إ
لدم - -اج ﬂت- -ار ف- -ل- -ي- -ون ع- -ن
وإاع - -ادة ا إ
لل-كÎوÊ
ت -ع -م -ي -م اسش -ت-ع-م-ال السش-وار ا إ
بشش -ك -ل واسش -ع ع Èال -ق -ط -ر ال -وط-ن-ي م-ع
نهاية ششهر نوفم Èالقادم .

صصونيا طبة

قصصر اŸعارضض  :حياة /ك
أأبرزت زروأطي ‘ أللقاء ألصصحفي عقب
إأشص -رأف -ه -ا  ،أل -ب -ارح -ة ع-ل-ى أف-ت-ت-اح ألصص-ال-ون
ألدو‹ ’سصÎجاع و تثم Úألنفايات ألصصناعية
«ري -ف -اد  ، »2018أأ’ه -م -ي -ة أل -ت -ي ت -ك -تسص -ي -ه-ا
ألتظاهرة ’ن أ’قتصصاد أأ’خضصر أأصصبح Áثل
أÙور أأ’سصاسصي ‘ ألتنمية أÙلية  ،كما
Áثل نظام «أيكو -جمع « ركيزة أأسصاسصية
Áك -ن أن تسص -ت -ح -دث م -ن -اصصب شص -غ-ل ألشص-غ-ل
وأŸادة أأ’ولية.
بالنسصبة ’سصÎجاع ألنفايات  ،قالت ‘
تصصريحها للصصحافة أأن أ÷زأئر تخلف أأكÌ
م - -ن  13م -ل -ي -ون ط -ن م -ن أل-ن-ف-اي-ات سص-ن-وي-ا
(إأحصصائيات  )2017تنقسصم إأ ٪ 50 ¤نفايات
عضصوية يتم أسصÎجاعها و أسصتخدأمها كسصماد
طبيعي أأو عن طريق إأنتاج طاقة كمتولدة عن
حرقها ٪ 32 ،من ألنفايات عبارة عن موأد
ألتغليف ،وألتي أأصصبحت فرعا مهما جدأ ،
تسص- -ت -ع -م -ل ‘ أل -ع -دي -د م -ن أŸصص -ان -ع دأخ -ل
أ÷زأئ -ر وخ -ارج-ه-ا ،مضص-ي-ف-ة أن أل-بÓ-سص-ت-يك
Áثل  13باŸائة من ألنفايات ،وأسصÎجاع
ه -ذه أŸادة ي -ع -رف إأق -ب -ا’ ك -بÒأ م -ن ط -رف
ألشصباب وألشصركات،
بالنسصبة Ÿشصاركة أأك Ìمن  60عارضصا ،
قالت ألوزيرة « أنه عدد قليل لكنه متميز
جدأ» ،بالنسصبة Ûال أŸقاو’تية  ،و أ◊لول
أ÷دي -دة أل -ت -ي ي -قÎح -ه-ا ‘ تسص-ي Òو ت-ث-مÚ
أل -ن -ف -اي -ات و ج -ع -ل -ه-ا م-ادة أق-تصص-ادي-ة خ-ارج
أÙروقات.

القضصاء على  1043نقطة سصوداء
منذ أاوت اŸاضصي
أأما بشصأان ألفرز ترى أأنه عملية تشصاركية ،
’فتة إأ ¤أن هناك حمÓت –سصيسصية على
جميع أŸسصتويات  ،بدءأ باŸدرسس لÎسصيخ
ه -ذه أل -ث -ق-اف-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة ( أل-ف-رز أ’ن-ت-ق-ائ-ي) ،

مشصÒة إأ ¤أن -ه ح-ت-ى ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع أل-ن-ف-اي-ات
تعرف نقائصس  ،مذكرة بان دأئرتها ألوزأرية
قد أأطلقت عدة حمÓت ‘ كل ألو’يات ،
حيث أنه ” منذ  30أأوت أŸنصصرم وأ ¤غاية
أليوم ” ألقضصاء على  1043نقطة سصودأء  ،و
رفع ما يقرب عن  75أألف من ألنفايات و
ألعملية يسصهر على متابعتها ÷نة ﬂتصصة .
ب -ال -نسص -ب -ة Ÿشص -ارك -ة أل -دول أأ’ج -ن -ب -ي-ة ‘
ألصصالون فالصص Úألتي تعد ضصيف ألشصرف ،
وج -وده -ا ب-ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة  ،م-ن أج-ل ع-رضس
Œرب-ت-ه-ا ‘ ت-دوي-ر أل-ن-ف-اي-ات وإأع-ادة تصص-نيع
م -ن -ت -وج -ات ج -دي -دة  ،و ه -ي ح -اضص -رة ب -ع-دة
مؤوسصسصات تنشصط ‘ هذأ أÛال.

أاŸانيا تعرضض خÈتها ‘ ›ال
تسصي Òالنفايات
أأما أŸانيا فإانها تشصارك ‘ ألتظاهرة من
خÓل وكالة ألتعاون أأ’Ÿانية «جي أي زأد»
 ،ومشص -ارك -ت -ه -ا ه -ذه ت-دخ-ل ضص-م-ن أل-ت-ع-اون
وألشصرأكة ألثنائية ب Úألبلدين’ ،سصيما عÈ
خÈأت ومسص - -اه - -م- -ات ج- -د ف- -ع- -ال- -ة ل- -ه- -ذه
ألوكالة ،كما أأن هذأ ألبلد يعد رأئدأ ‘ ›ال
أ◊فاظ على ألبيئة و ألطاقات أŸتجددة.
ك -م -ا –ضص -ر ف -رنسص-ا ‘ ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة م-ن
خÓل مؤوسصسصة «سصويز»  ،ألتي تنشصط منذ مدة
‘ أ÷زأئر ‘ ›ال أŸوأرد أŸائية  ،حسصب
ما أوضصحه ‡ثلها للصصحافة  ،مفيدأ أن هناك
أهتمام بالبيئة  ،كاشصفا عن مشصروع ‘ ›ال
حرق ألنفايات  ،حيث سصتقدم مؤوسصسصته ألطرق
أ÷دي-دة ‘ أل-ت-خ-لصس م-ن أل-ن-ف-اي-ات ب-ت-ق-ن-ي-ة
أ◊رق غ ÒأŸضصر للبيئة  ،و ألذي Áكن من
أسصتخرأج ألطاقة منها.
وأضصاف ‘ هذأ ألصصدد أن «سصويز» تتطلع
أ ¤أقامة ألشصرأكة ‘ مشصاريع لÓسصتثمار ،
وأÿدمات  ،باإ’ضصافة أ ¤تقد Ëدرأسصات
إ’يجاد حلول للمشصاكل ألبيئة.

كوريا ا÷نوبية تعرف بتقنيتها
‘ إا‚از مراكز الردم التقني
وبالنسصبة Ÿشصاركة كوريا أ÷نوبية ‘ هذأ
ألصصالون كونها “ثل شصريكا أسصاسصيا ‘ ›ال
ألتكفل Ãختلف أ’نشصغا’ت ألبيئية ،خاصصة
من ناحية إأ‚از مرأكز ألردم ألتقني وإأعدأد
درأسصاتها ألتقنية  ،كما هو أ◊ال بالنسصبة
Ÿرك- -ز «ح -م -يسص -ي» ب -ال -ع -اصص -م -ة ،ح -يث م -ن
أŸن- -ت -ظ -ر أن يسص -اه -م ه -ذأ أŸشص -روع أل -ذي
أنطلق ‘  17أأوت  ،2017أن يعالج  1997طنا
من ألنفايات يوميا  ،وكذأ ألتقليل من ألتلوث
أل -ن -اج -م ع -ن أل -ن -ف -اي -ات وأ◊د م -ن ظ -اه -رة
أ’حتباسس أ◊رأري عن طريق تقنيات حديثة
ومتطورة صصديقة للبيئة.

 ٪ 54من النفايات اŸنزلية مواد عضصوية
وتشص ÒأŸعلومات ألتي أأوردتها ‡ثلة عن
أل- -وك- -ال- -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن -ف -اي -ات ‘ تصص -ري -ح
لـ«ألشصعب» ،أأنها أأجرت درأسصة تقنية Ÿعرفة
حجم و نوعية ألنفايات ألتي –ملها أ◊اوية
مكان أ÷مع إأ ¤مرأكز ألردم أو أŸفرغات
أŸرأقبة.
سص -م -حت ه -ذه أل -درأسص -ة Ãع -رف-ة ت-رك-ي-ب-ة
متوسصطة للحاوية  ،حيث ” أكتشصاف أنها
تتكون من  17باŸائة من أŸوأد ألبÓسصتيكية ،
 10باŸائة ورق و كارتون و  54باŸائة موأد
عضصوية.
ويذكر أن هذأ ألصصالون أŸنظم من طرف
ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة و ألصصناعة بالتعاون
مع ألوكالة ألوطنية للنفايات ألتابعة لوزأرة
أل - -ب - -ي - -ئ - -ة و أل - -ط - -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة  ،ي- -ت- -م
خÓ- -ل- -ه ت- -ن- -ظ- -ي- -م أي- -ام درأسص- -ي- -ة و ت -ق -دË
ﬁاضصرأت حول سصبل ترقية أŸقاو’تية ‘
›ال أعادة تدوير و تثم Úألنفايات  ،و كذأ
عرضس ألتجارب أ’جنبية ‘ هذأ أÛال.

لكسشب الرهانات اŸطروحة على ا÷زائر

زيتو Êيدعو إا ¤السصتلهام من تضصحيات اÛاهدين
دع- - -ا وزي- - -ر اÛاه- - -دي - -ن ،الطيب
زيتو ،Êأامسض ،با÷زائر العاصشمة ،إا¤
ج-ع-ل تضش-ح-ي-ات اÛاه-دين ابان الثورة
Óج-ي-ال م-ن اج-ل
ال -ت -ح -ري-ري-ة ق-دوة ل -أ
«كسشب ال - -ره - -ان- -ات اŸط- -روح- -ة» ع- -ل- -ى
ا÷زائر.
ق -ال زي-ت-و ÊخÓ-ل ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ن-ظ-مت
Ãن -اسص-ب-ة أل-ذك-رى ’ 61سص -تشص-ه-اد أأ’ب-ط-ال
ألقصصبة أأ’ربعة (حسصيبة بن بوعلي ،علي عمار
أŸدعو علي ’بوأنت وﬁمود بوحميدي و
ياسصف عمر أŸدعو عمر ألصصغ،)Òأأنه يتعÚ
«ترسصيخ تاريخ و دروسس ألثورة ألتحريرية
ل -ت -ك -ون نÈأسص -ا ت -ه-ت-دي ب-ه أأ’ج-ي-ال ‘ ف-ه-م
حاضصرها وبناء مسصتقبلها».
وأسص -ت -دل ‘ ه -ذأ ألصص-دد ،ب-رسص-الة رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،ألتي دعا
ف -ي -ه -ا أأب -ن -اء أ÷زأئ -ر إأ ¤ج -ع-ل أÛاه-دي-ن
وألشصهدأء أأ’برأر»قدوة « من أأجل أ’سصتمرأر
‘ مسصÒة بناء وتشصييد ألوطن.
وأن-طÓ-ق-ا م-ن أل-وف-اء ل-رسص-ال-ة ألشصهدأء

يسصتوجب علينا -يقول وزير أÛاهدين« -أأن
ن-ك-ون أل-ي-وم ‘ مسص-ت-وى تضص-ح-ي-ات-ه-م وأل-وعي
بضص- -رورة أل- -ت- -وأصص -ل وأ’سص -ت -م -رأري -ة ل -كسصب
ألرهانات أŸطروحة».

ك-م-ا أأب-رز أل-وزير،خ Ó-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي
ن-ظ-م ب-اŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د وحضص-ره
›اه -دون وت Ó-م -ي-ذ ث-ان-وي-ات أأن-ه «إأذأ ك-انت
تضص- -ح- -ي- -ات ألشص- -ه- -دأء ب- -اأ’مسس ق- -د أأع -ادت
ل-ل-ج-زأئ-ر سصيادتها ،ف- -إان ألشص- -عب أ÷زأئ -ري
يتطلع أليوم إأ ¤كسصب رهان ألتقدم و ألتنمية».
Óشصارة ،قام وزير أÛاهدين ،رفقة وأ‹
ل إ
أل- -ع- -اصص -م -ة ع -ب -د أل -ق -ادر زوخ و أأعضص -اء م -ن
أ’سص- -رة أل- -ث -وري -ة ب -زي -ارة إأ ¤ب -يت ألشص -ه -دأء
أ’رب-ع-ة بالقصصبة ،ح- -يث “ت ق- -رأءة ف -ا–ة
ألكتاب ترحما على أأروأحهم ألطاهرة ووضصع
إأكليل من ألزهور.
من جهة أأخرى  ،و‘ تصصريح صصحفي عقب
هذه ألندوة ،سصجل زيتو Êوجود «مؤوشصرأت
أي- -ج- -اب -ي -ة ح -ول م -ل -ف أسصÎج -اع أ’رشص -ي -ف
ألوطني من فرنسصا» ،مشصÒأ ‘ نفسس ألوقتّ،
إأ ¤أأن مسصأالة رجوع أ’قدأم ألسصودأء إأ¤
أ÷زأئر تعد ›رد «تصصريحات صصحفية ’
أأسصاسس لها من ألصصحة».

ألعدد
17765
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أأوضصح على هامشس ملتقى أ÷زأئر -أأوروبا
 10سص -ن -وأت م -ن أل-ت-ع-اون ‘ ›ال ألسص-ج-ون
حصصيلة وآأفاق أأنه يتم حاليا وضصع ألÎتيبات
ألتقنية ألÓزمة ع Èكافة أŸؤوسصسصات ألعقابية
وأŸصص -ال -ح أÿارج -ي -ة مشصÒأ إأ ¤أأن أل-ف-ئ-ات
أل -ت -ي سص -تسص -ت-ف-ي-د م-ن ألسص-وأر أإ’ل-كÎو Êه-م
أÙك - -وم ع- -ل- -ي- -ه- -م بـ  3سص - -ن - -وأت أأو أأق- -ل
وأأ’شصخاصس ذوو ألسصÒة أ◊سصنة وألذين ⁄
ي- - - - -رت- - - - -ك- - - - -ب- - - - -وأ ج- - - - -رأئ - - - -م خ - - - -ط - - - -رة.
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ت -ع -دي -ل ق -ان -ون أإ’ج -رأءأت
أ÷زأئ -ي -ة ه -ذه ألسص-ن-ة ،ق-ال ف-ل-ي-ون أأن أآ’ث-ار
وألعقوبات ‘ وثيقة ألسصوأبق ألعدلية ’ يجب
أأن تكون عائقا أأمام أŸسصبوق Úقضصائيا ‘
ط -لب أل -ع -م -ل ل -دى أŸؤوسصسص -ات أ’ق-تصص-ادي-ة
سصوأء عمومية أأو خاصصة ،و‘ حال ” رفضس
ط -ل -ب-ات-ه-م سص-ت-ت-ع-رضس أŸؤوسصسص-ة إأ ¤مسص-اءل-ة
ل-ع-دم ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤إأجرأء
تقليصس مدة رد أ’عتبار لتيسص Òإأعادة إأدماج
أÙبوسص ‘ ÚأÛتمع.
ك- -م- -ا رد أŸدي- -ر أل- -ع- -ام إ’دأرة ألسص- -ج- -ون
وأإ’دماج على بعضس ألتصصريحات مفادها أأن
أ÷زأئر صصنفت ‘ أŸرتبة ألثانية عربيا من
حيث عدد ألسصجناء قائ Óأأن عدد ألسصجناء
م-ت-وأزي م-ع أل-ك-ث-اف-ة ألسص-ك-ان-ي-ة ل-ك-ل بلد وأن
أ÷زأئر تعد ألدولة ألوحيدة ألتي تصصرح بعدد
ألسصجناء وتنظم زيارأت للمؤوسصسصات ألعقابية

و’ ي - -ت- -م أل- -ت- -ح- -ف- -ظ ع- -ل- -ى أأي ج- -زئ- -ي- -ات.
وعن فعاليات ملتقى أ÷زأئر أأوروبا أأوضصح
أنه يأاتي لعرضس ألتجربة أ÷زأئرية ‘ إأصصÓح
ألسص- -ج -ون ب -ن -اء ع -ل -ى رغ -ب -ة ‡ث -ل -ي أ’–اد
أأ’وروب- -ي ب- -حضص- -ور دول أف- -ري- -ق- -ي -ة ›اورة
سص-ت-ك-ون ورشص-ات أل-ع-م-ل ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ا ف-رصصة
ه -ام -ة ل Ó-سص-ت-ف-ادة م-ن أÈÿة أ÷زأئ-ري-ة ‘
إأصصÓح ألسصجون وإأعادة إأدماج أÙبوسص‘ Ú
أÛتمع.
وŒسص- -د أل- -ت- -ع- -اون أل- -ذي ج -م -ع أ÷زأئ -ر
با’–اد أأ’وروبي على حد تعب ÒأŸدير ألعام
م- -ن خÓ- -ل مشص- -روع ،Úأأ’ول خ -اصس ب -دع -م
وإأصصÓح ألسصجون ألذي خصصصس له مبلغ ما‹
بلغ  18مليون أأورو منها مليون و 600مسصاهمة
ج -زأئ -ري -ة وب -ق -ي -ة أŸب -ل -غ ي -ع -ود إأ ¤أ’–اد
أأ’وروبي ‘ ح Úخصصصس Ÿشصروع ألتوأأمة
أل -ذي ي -ت -م ب Úأ÷زأئ-ر وف-رنسص-ا وأي-ط-ال-ي-ا 2
مليون أأورو “ويل أ’–اد أأ’وروبي .
وحسصب ذأت أŸتحدث فانه قد ” عرضس
أل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ك -ل م -رأح -ل -ه-ا م-ن
مضص -م -ون وإأج -رأءأت ون -ت -ائ -ج سص -ت -ك -ون دأف-ع
للدول أأ’خرى أÛاورة للشصروع ‘ إأصصÓح
ألسص -ج -ون Ÿا ل -ه أأه -م -ي -ة ‘ ت -ك-ريسس ح-ق-وق
أإ’نسص -ان دأخ -ل أŸؤوسصسص-ات أل-ع-ق-اب-ي-ة وح-ت-ى
تكون موأكبة للموأثيق ألدولية.
ك- -م- -ا أأشص- -ار ف- -ل -ي -ون إأ ¤أأن أل -ع -دي -د م -ن
أŸن - -ظ - -م - -ات أل - -دول - -ي - -ة تسص - -ت- -ع Úب- -خÈأء
ج- -زأئ- -ري ‘ Úت- -نشص- -ي- -ط ورشص -ات أل -ت -ك -وي -ن
وألتدريب حتى تسصتفيد ألدول أأ’خرى خاصصة
أÛاورة م -ن أل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ه-ذأ
أÛال م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا دي -وأن أأ’· أŸت -ح -دة
Ÿك- -اف- -ح- -ة أıدرأت وأ÷رÁة وم -ن -ظ -م -ة
أإ’صصÓح أ÷نائي.

ا÷زائر ضشمن الدول الرائدة ‘ إاصشÓح السشجون

ا‚از  81مؤوسصسصة جديدة تسصتجيب للسصياسصة العقابية ا◊ديثة
اŸؤوسصسصات العمومية مطالبة بتوظيف اŸسصبوق Úقضصائيا
صش - -ن - -فت ا÷زائ- -ر م- -ن ال- -دول ال- -رائ- -دة ‘
إاصشÓح السشجون بعد الذي حققته من إا‚ازات
ه -ام -ة ‘ ه-ذا اÛال خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق بÎق-ي-ة
ا÷انب الصشحي والنجاحات السشنوية اŸتكررة
لدماج
للسشجناء ‘ امتحانات مصشÒية وإاعادة ا إ
الج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-ح-بوسش Úوهو ما جعل الدول
اÛاورة ت - -ق- -ت- -دي ب- -ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
وتسش - -ت - -ع Úب - -خÈاء ج - -زائ - -ريﬂ ‘ Úت- -ل- -ف
الندوات واللقاءات الدولية.

أ’سصتعماري كونها ’ تسصتجيب للسصياسصة ألعقابية
أ◊ديثة لتوف ‘ Òكل مؤوسصسصة فضصاءأ للتعليم
وللتكوين أŸهني وألصصحة وفضصاء للÎبية ألبدنية
ومكتبات.
وأأضص- -اف أأن ب- -عضس أŸؤوسصسص- -ات أل -ع -ق -اب -ي -ة ”
ألشصروع ‘ إأ‚ازها وفق معاي Òدولية تتوفر فيها
جميع أŸرأفق ألهامة وذلك ‘ إأطار تنفيذ برنامج
عصصرنة ألسصجون ‘ أ÷زأئر.
و‘ سصياق أخر أأكد أأن أŸؤوسصسصات ألعمومية
وأ’دأرأت مطالبة بتوظيف أأ’شصخاصس أŸسصبوقÚ
قضص -ائ -ي -ا ب -ع -د ت-ع-دي-ل أل-ق-ان-ون أ÷زأئ-ي ،ب-غ-رضس
تشص - -ج - -ي - -ع إأع - -ادة إأدم - -اج أÙب- -وسص› Úددأ ‘
أÛتمع دون عوأئق وبالتا‹ ضصمان مسصاهمتهم ‘
ألتنمية أÙلية وتفادي ألعودة للجرÁة.
وأأشصار إأ ¤أأن أ÷زأئر قطعت شصوطا كبÒأ ‘
إأصص Ó-ح ألسص -ج -ون ب-فضص-ل أل-ت-ع-اون أأ’وروب-ي أل-ذي
سص -اه -م ‘ ب -ل -ورة أل -ت -ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن خÓ-ل
مشصروع ألتوأأمة وتكوين أŸوأرد ألبشصرية وإأعادة
أإ’دماج وأأ’من وألتسصي Òوهو ما –قق من خÓل
–سص Úظروف أ◊بسس وألÎقية ألصصحية وألتكوين
وتوسصيع برأمج إأعادة أإ’دماج دأخل ألسصجون.
ودع- -ا أŸشص -ارك -ون ‘ أأشص -غ -ال أŸل -ت -ق -ى ح -ول
أ÷زأئر أأوروبا  10سصنوأت من ألتعاون ‘ ›ال
ألسصجون إأ ¤رسصم إأسصÎأتيجية فعالة وإأرسصاء أأرضصية
صص- -ل -ب -ة م -ن خ Ó-ل ت -ب -ادل أÈÿأت وأآ’رأء ون -ق -ل
ألتجارب إأ ¤ألدول أÛاورة ألشصقيقة.

أن- -ط- -ل- -قت،أأمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع -اصص -م -ة دورة
تكوينية لفائدة نوأب من أÛلسس ألشصعبي ألوطني
وأأعضصاء ›لسس أأ’مة حول أŸسصاوأة ب Úأ÷نسصÚ
‘ ألعمل ألتشصريعي ،وذلك ‘ أطار تنفيذ برنامج
ألتعاون ألقائم ب Úأ÷زأئر وهيئة أأ’· أŸتحدة
للمسصاوأة ب Úأ÷نسص Úو“ك ÚأŸرأأة.
وتهدف هذه ألدورة ألتي سصتدوم ثÓثة أأيام إأ¤
«تعزيز كفاءأت ألنوأب سصوأء من ألرجال أأو ألنسصاء
‘ عملهم ألتشصريعي فيما يخصس حقوق أŸرأأة
أŸنصص- -وصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ أل- -تشص- -ري- -ع أل -وط -ن -ي أأو
أ’تفاقيات ألدولية» ،حسصبما أأفادت به أŸنسصقة
أل -وط -ن -ي-ة لÈن-ام-ج أأ’· أŸت-ح-دة ل-ل-مسص-اوأة بÚ
أ÷نسص Úو“ك ÚأŸرأأة ،أÁان حايف.
وسص -ي -ت -ط -رق خÈأء وط -ن -ي -ون وأأج-انب ‘ ه-ذه

أل- - -دورة ل- - -ع- - -دة م- - -وأضص- - -ي- - -ع ودرأسص- - -ات ت - -خصس
أŸي -ك -ان -ي -زم -ات أل -دول -ي -ة لÎق -ي -ة ح-ق-وق أŸرأأة،
وأ◊ق-وق أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصص-ادي-ة للمرأأة ،أ¤
ج- - -انب ع- - -رضس ع- - -دة Œارب ح - -ول أŸشص - -ارك - -ة
ألسصياسصية للمرأأة ،حسصب نفسس أŸصصدر ألذي أبرز
أأه- -م- -ي- -ة ه -ذه أل -دورة ن -ظ -رأ ل -دور ألŸÈان‘ Ú
ألتشصريع ودرأسصة ألقوأن.Ú
و‘ نفسس أ’طار أأوضصحت أÿبÒة ألقانونية
ن -ادي -ة أأيت زأي أن «أل -ق -ان -ون أ÷زأئ -ري يضص -م -ن
أ◊ق -وق ألسص -ي -اسص -ي -ة وأ’ق-تصص-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وأل -ث -ق -اف -ي -ة ل -ل -م -رأأة وه -ي م -نصص -وصس ع -ل-ي-ه-ا ‘
ألدسصتور»مؤوكدة ‘ ألسصياق أأن «ألقانون أ÷زأئري
ج- -رم أل- -ت- -م- -ي- -ي- -ز ب Úأ÷نسص- -ي Úووضص- -ع أأل- -ي- -ات
Ÿكافحته».

أأع- -ل- -نت وزأرة ألصص- -ح- -ة وألسص- -ك -ان وأصص Ó-ح
أŸسصتشصفيات ،أأمسس،عن وضصع تطبيق (،)SIHA-DZ
على ألهوأتف ألنقالة لفائدة أŸوأطن Úيحدد على
أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي ،أأم -اك -ن ت-وأج-د ألصص-ي-دل-ي-ات
أŸفتوحة خÓل ألنهار و ألصصيدليات أŸناوبة،
حسصب ما أفاد به بيان للوزأرة.
كما يحدد ألتطبيق «أŸؤوسصسصات أ’سصتشصفائية

وأنشص -ط-ت-ه-ا أل-ط-ب-ي-ة وأ÷رأح-ي-ة وأ’سص-ت-ع-ج-ا’ت
وكذأ ألهياكل أ÷وأرية (ألعيادأت متعددة أÿدمات
و قاعات ألعÓج)».
وحسصب ذأت أŸصص - -در ف - -إان - -ه Áك - -ن –م - -ي- -ل
ألتطبيق ،ع« Èق- -وق- -ل بÓ- -ي سص- -ت- -ور» و أŸوق- -ع
أ’ل- - - - - - - - - - - - - - - - -كÎو Êل- - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - -وزأرة
.www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php

صصونيا طبة
شص -ك -ل أŸل -ت -ق -ي أل -ذي أح -تضص-ن-ه أأمسس ،ف-ن-دق
أل-ري-اضس ب-ال-ع-اصص-م-ة ف-رصص-ة ل-تسص-ل-ي-ط ألضصوء على
ن -ت -ائ -ج ب -رن -ام -ج أل -ت -ع -اون ‘ ›ال ألسص -ج-ون بÚ
أ÷زأئ- - -ر وأأوروب - -ا Ÿدة  10سص -ن-وأت ح-يث أج-م-ع
ÓصصÓحات ‘
أÈÿأء وأŸشصاركون على دعمه ل إ
قطاع ألسصجون بنقل Œربة ألدول أأ’وروبية إأ¤
أ÷زأئر من خÓل مشصروع Úأأنفقت عليهما أأموأ’
ضصخمة إ’صصÓح ألسصجون وعصصرنة ألقطاع وإأ‚اح
سصياسصة إأعادة أإ’دماج ولعل ألنتائج أÙققة ‘
›ا‹ أل-ت-ع-ل-ي-م وأل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي خ Òدل-ي-ل على
ذلك.
و‘ كلمة لوزير ألعدل حافظ أأ’ختام ألطيب
لوح أألقاها أ’م Úألعام نيابة عنه كشصف ألوزير عن
ب - - -ر›ة  81م -ؤوسصسص -ة ع -ق -اب -ي -ة ج -دي -دة إ’زأل -ة
أŸؤوسصسصات ألعقابية ألقدÁة ألتي بنيت ‘ ألعهد

دورة تكوينية حول اŸسصاواة ب Úا÷نسص ‘ Úالعمل التشصريعي

وزارة الصصحة تضصع تطبيقا على الهواتف يحدد أاماكن الصصيدليات واŸسصتشصفيات
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أاشصرف على افتتاح الطبعة  18للمعرضض الدو‹ ““سصيما -سصيبسصا ““ ،بوعزغي:

على الفÓح ÚواŸسصتثمرين ا’سصتفادة من التكنولوجيا واÈÿة الهولندية
@ ا’حتياجات الغذائية للمواطن Úفاقت ٪70

دعا وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصصيد البحري عبد القادر بوعزغي،
لدى إاشصرافه أامسض على إافتتاح اŸعرضض
ال- - -دو‹ لÎب- - -ي- - -ة اŸواشص - -ي وال - -ع - -ت - -اد
الفÓحي «سصيما -سصيبسصا» ‘ طبعته ،18
رف-ق-ة ن-ائب وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ط-ب-ي-عة
ون-وع-ي-ة اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة Ÿملكة هولندا
م -رج -ول -ي -ج -ن سص -ون -ي -م -ا ال-ت-ي أاخ-تÒت
ضص - - -ي - - -ف شص- - -رف اŸع- - -رضض ،اŸن- - -ت- - -جÚ
Óنخراط بقوة
الصصناعي ÚواŸوزع Úل إ
وحزم ‘ اÛالسض اŸهنية اŸشصÎكة كل
حسصب شص- -ع- -ب- -ت- -ه ل- -ل- -دف- -ع ب- -ال- -فÓ- -ح -ة
ا÷زائ -ري -ة ن -ح -و م -زي -د م -ن ال -تشص -اور،
مضصيفا أانه على الصصناعي Úا÷زائريÚ
رب -ط عÓ-ق-ة م-ع اŸؤوسصسص-ات ال-ه-ول-ن-دي-ة
Óسصتفادة من خÈتهم ‘ اÛال.
ل إ

سسهام بوعموشسة
شص -دد ب -وع -زغ -ي ‘ ن -دوة صص -ح -ف -ي-ة ع-ل-ى
ه -امشض اŸع -رضض ع -ل -ى ت -رق -ي -ة السص -ت -ث -م-ار
اÿاصض ال- -ذي ي- -ع -د إاح -دى أاول -وي -ات ق -ط -اع
ال - -فÓ- -ح- -ة ،ب- -ه- -دف –ري- -ر ك- -ل اŸب- -ادرات
والطاقات اÓÿقة التي يتحلى بها اŸنتجون
واŸتعاملون القتصصاديون من خÓل تسصهيل
اإلج-راءات ورف-ع ال-ع-راق-ي-ل ون-ب-ذ ال-تصص-رفات
السص-ل-ب-ي-ة ،مضص-ي-ف-ا أان اŸسص-ت-ث-م-ري-ن م-طالبون
بالنخراط بقوة ‘ دينامكية الدولة اŸبنية
ع -ل -ى ت -ط -وي -ر فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸنسص-ج-م-ة
واŸسصتدÁة ‘ الفضصاءات الريفية والغابية
والصصيدية على حد سصواء.
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ت- -وج- -ه ال- -وزي- -ر إا ¤ك- -ل
الفÓح ÚاŸسصتثمرين والفاعل ‘ Úالقطاع
Ÿواصصلة بذل ا÷هود من أاجل تثم Úوتعزيز
اإلن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي وت-ط-ب-ي-ق التقنيات ا◊ديثة
التي تعد الوسصيلة األ‚ع لرفع –دي األمن
ال-غ-ذائ-ي ،ق-ائ «:Ó-إان-ن-ا ن-ح-رصض ع-ل-ى تشصجيع
الصصناعة الغذائية الزراعية التي “ثل أاحد
أاهم اŸرتكزات التي تعتمد عليها السصلطات
العمومية ،وتوليها األهمية القصصوى لحتواء
ف -ائضض اإلن -ت -اج ال-فÓ-ح-ي وت-ث-م-ي-ن-ه وت-ط-وي-ر
الصصناعات التحويلية““.
وأاشصار اŸسصؤوول األول على قطاع الفÓحة
إا ¤أان -ه ،ع -ل -ى ي -ق Úب -أان ان -دم -اج صص -ن-اع-ات
Óنتاج
الزراعة الغذائية مع النظام الوطني ل إ
الفÓحي سصيشصكل أاحد أاهم بوادر تعزيز األمن
ال-غ-ذائ-ي ل-ل-ج-زائ-ر واÙاف-ظ-ة ع-لى اŸوارد
الطبيعية للبÓد ،قائ «:Óإان Œديد اÛالسض
اŸهنية اŸشصÎكة حسصب الشصعب ترمي إا¤
ضص-م-ان إاط-ار ف-ع-ال يسص-م-ح ب-دع-م دي-ن-ام-ي-ك-ية
النمو التي يعرفها القطاع““ .داعيا الفاعل‘ Ú
القطاع للتجنيد خلف هذه اÛالسض وتشصكيل

حذر من اÿلط ب Úاÿوصصصصة وإازالة ا’حتكار

مبتول ““ :شصركة سصوناطراك غ Òقابلة للخوصصصصة““

ح- - - - - - - - - - - - - - - - - -ذر اÿبÒ
ا’ق - - - -تصص - - - -ادي ع - - - -ب- - - -د
ال- -رح- -م- -ان م- -ب- -ت -ول م -ن
اÿل- - -ط ب Úاÿوصصصص - -ة
وإان- - - -ه - - -اء ا’ح - - -ت - - -ك - - -ار
وضصرورة إادراج برنا›ه
ضصمن رؤوية إاسصÎاتيجية
م- - - -ؤوك- - - -دا أان الشص - - -رك - - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-م-ح-روق-ات
سص -ون -اط -راك غ Òق -اب-ل-ة
ل- - - - -ل- - - - -خ - - - -وصصصص - - - -ة وان
ا’سص- - -ت- - -ث - -م - -ار ‘ ف - -روع
الصص- -ن- -اع- -ة ال -عسص -ك -ري -ة
ي- - - -ت - - -ط - - -لب –ك - - -م - - -ا ‘
التكنولوجيا.

سسعيد بن عياد
قوة عمل ونشصاط تدفع بالفÓحة ا÷زائرية
ن -ح -و م -زي -د م -ن ال -تشص -اور وال -ع -م -ل وت-وف-ي-ق
اŸصص- -ال -ح ب ÚاŸت -ع -ام -ل Úوضص -ب -ط اإلن -ت -اج
الفÓحي وتكييفه مع شصروط عرضض السصوق
الوطنية واÿارجية.
ب -اŸق-اب-ل ،ن-وه وزي-ر ال-فÓ-ح-ة ب-ال-عÓ-ق-ات
التاريخية واŸبادلت التجارية ما ب Úا÷زائر
وه- -ول- -ن- -دا ع- -ل- -ى الصص- -ع- -ي- -دي- -ن السص- -ي- -اسص -ي
والقتصصادي ،خاصصة وأان األراضصي اŸنخفضصة
تعرف ‚احا متميزا ‘ العديد من اÛالت
ال -ف Ó-ح -ي -ة ،وع -ل -ى اŸت -ع -ام -ل Úا÷زائ-ريÚ
السص- -ت- -ف- -ادة م- -ن خÈت -ه -ا ‘ ه -ذا اŸي -دان،
وحسص-ب-ه ف-إان مشص-ارك-ة ه-ول-ن-دا ل-ل-م-رة الرابعة
على التوا‹ ‘ هذه التظاهرة اŸهمة دليل
ع -ن إارادت -ه -ا ‘ اسص -ت -م -راري -ة ع Ó-ق -ت -ه -ا م-ع
ا÷زائر.
واعت ÈاŸعرضض الدو‹ لÎبية اŸواشصي
والعتاد الفÓحي ،بأانه أارضصية تداول وعروضض
وح -وار وال -ت -ي م -ن خ Ó-ل ل -ق-اءات-ه-ا سص-ت-م-ك-ن
Ãشص -ارك -ة ف -ع -ال-ة ‘ ت-ط-وي-ر فÓ-ح-ة سص-ل-ي-م-ة
ومسص -ت -دام -ة ،مشص -ي -دا ب-دور رئ-يسض ›م-وع-ة
ال -ت -ف -ك« Òف Ó-ح-ة إاي-ن-وف» ال-دك-ت-ور أام Úب-ن
سصمان ‘ التنظيم اÙكم لهذه التظاهرة
اإلقتصصادية التي تهدف إلبراز أاهم اÙاور
ال- -ت -ي سص -ي -ت -م م -ن -اقشص -ت -ه -ا خ -اصص -ة ‘ ›ال
اإلي-ك-ول-وج-ي-ة ال-زراع-ي-ة ،الزراعة البيولوجية،
السص -ي -اح -ة ال -زراع -ي -ة ،اإلسص -ت -ث-م-ار ‘ شص-ع-ب-ة
ا◊ليب ،الصصيد البحري وتربية اŸائيا ،وكذا
أاه-م-ي-ة ت-ع-زي-ز تصص-دي-ر ال-فواكه واÿضصروات،
والتي تتماشصى مع السصياسصة الفÓحية الوطنية
وال-ت-وصص-ي-ات اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ا÷لسصات الوطنية
للفÓحة اŸنعقدة ‘ أافريل اŸاضصي.
‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق أاك- -د ب- -وع- -زغ- -ي ع -ل -ى،
األه -م-ي-ة اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ‘
ت -وط -ي -د السص -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة و–ق -ي-ق األم-ن
ال -غ -ذائ-ي ،وم-ا ي-دل ع-ل-ى ذلك ال-ت-داب Òال-ت-ي

اتخذتها الدولة للدفع بالقطاع ما جعل نسصب
السصتثمار و مردودية اŸنتجات ترتفع ،مع
–سص-ن نسص-ب-ة ت-غ-ط-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات ال-وط-ن-ي-ة
والن -خ -ف -اضض ال -ت -دري -ج -ي ل Ó-سص -تÒاد ودف-ع
ال -تصص -دي -ر ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ،ب-ح-يث ”
تسصجيل نتائج ﬁسصوسصة ‘ القيمة اإلنتاجية
بقرابة  3060مليار دج العام اŸاضصي ،فيما
انتقل اإلنتاج الداخلي اÿام إا 12.3 ¤باŸائة
‘ ن -فسض السص -ن -ة ب -ع-دم-ا ك-ان  8ب-اŸائ-ة سصنة
.2000
كما فاقت الحتياجات الغذائية للمواطنÚ
 ٪70وحوا‹  ٪ 300من اŸنتجات الفÓحية
لسص -ي -م -ا اإلسصÎات -ي -ج -ي-ة ،و 3مÓ- -ي Òم- -ن
الع- -ت- -م -ادات اŸال -ي -ة اıصصصص -ة ل -ت -ن -م -ي -ة
القطاع.
م -وازاة م -ع ذلك رك -ز ال -وزي-ر ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
ال - -فÓ- -ح- -ة ال- -ذك- -ي- -ة ال- -ت- -ي تسص- -ت- -ن- -د ع- -ل- -ى
التكنولوجيات الفÓحية ا◊ديثة ‘ ،عصصرنة
القطاع واŸسصاهمة ‘ رفع العائدات وضصبط
التكلفة واÙافظة على اŸوارد الطبيعية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاب -رزت ن-ائب وزي-ر ال-فÓ-ح-ة
وال -ط-ب-ي-ع-ة ون-وع-ي-ة اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة Ÿم-ل-ك-ة
ه-ول-ن-دا م-رج-ول-ي-ج-ن سص-ون-ي-ما ،قوة العÓقات
القتصصادية ب Úا÷زائر وهولندا التي تعود
لسص -ن -وات ط -وي -ل -ة ،ق -ائ-ل-ة أان ا÷زائ-ر ت-ع-ط-ي
أاهمية كبÒة للخÈة الهولندية ‘ ›ال تربية
األبقار وإانتاج ا◊ليب ومشصتقاته ،مشصÒة إا¤
أان ق - -ط- -اع ال- -فÓ- -ح- -ة ي- -ل- -عب دورا ك- -بÒا ‘
السص -ي -اسص -ة الق-تصص-ادي-ة ل-ب-ل-ده-ا ،ك-م-ا ذك-رت
ب -اŸشص -اري -ع ال -فÓ-ح-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ع-دة
وليات.
وللتذك ،Òفقد شصهد اŸعرضض مشصاركة 550
مؤوسصسصة عارضصة من بينها  250مؤوسصسصة وطنية
و 300م -ؤوسصسص -ة أاج-ن-ب-ي-ة ‡ث-ل-ة م-ن  31دولة
أاغلبيتهم من اŸهني.Ú

ارتفاع القروضض اŸوجهة لتمويل ا’قتصصاد خÓل السصداسصي اأ’ول من 2018

ارت-ف-عت ال-ق-روضض اŸوج-ه-ة لÓ-ق-تصص-اد
خÓ- -ل السص- -داسص- -ي ا’ول م -ن سص -ن -ة 2018
حسصبما علم لدى بنك ا÷زائر موضصحا ان
ازيد من نصصفها منح للقطاع اÿاصض.
وبلغت القروضض اŸوجهة لÓقتصصاد الوطني
 9.408,1مليار دينار ا ¤غاية جوان 2018
م-ق-ابل  8.880م -ل-ي-ار دي-ن-ار ا ¤ن-ه-اي-ة ديسص-مÈ
 2017مسصجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528
مليار دينار ما Áثل زيادة بنسصبة  6باŸائة ما
ب ÚفÎتي اŸقارنة.
وف- -ي- -م -ا ي -ت -ع -ل -ق بÎك -ي -ب -ة ال -ق -روضض حسصب
ال -ق -ط -اع -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة ل -وح -ظ ان ال -ق-روضض
اŸمنوحة للقطاع العمومي ارتفعت ا49,3 ¤
باŸائة نهاية يونيو  2018مقابل  48,55باŸائة
ا ¤نهاية ديسصم2017 Èي ‘ ح Úقدرت نسصبة
القروضض اŸوجهة للقطاع اÿاصض (Ãا فيها
اŸوج - -ه - -ة ا ¤األسص - -ر)  50,67ب-اŸائ-ة ن-هاية
يونيو 2018م -ق-اب-ل  51,44ب-اŸائ-ة ا‹ ن-ه-اية
ديسصم. 2017 È
وبلغت القروضض اŸوجة للقطاع القتصصادي
العمومي  4.640,7مليار دج نهاية يونيو 2018
مقابل  4.311,3مليار دج نهاية ديسصم2017 È
مرتفعة بنسصبة  7,64باŸائة.
اما بالنسصبة للقروضض اŸمنوحة ا ¤القطاع
اÿاصض (م- -ؤوسصسص- -ات و أاسص -ر) ارت -ف -عت ب -نسص -ب -ة
 4,35باŸائة حيث بلغت  4.766,8مليار دج
نهاية يونيو  2018مقابل  4.568,3مليار دج
نهاية ديسصم.2017 È
Óسص-ري
ام -ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ق-روضض اŸم-ن-وح-ة ل -أ
اŸم -ث -ل-ة خ-اصص-ة ‘ ق-روضض ال-ره-ن (اŸسص-ت-غ-ل-ة
خاصصة ‘ شصراء السصكنات ) قدرت ب716,4
مليار دج ا‹ نهاية جوان  2018مقابل 656,7
مليار دج نهاية ديسصم +9,1( 2017 ÈباŸائة).
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و ت -وضص -ح ت -رك-ي-ب-ة ت-ط-ور ال-ق-روضض ان اغ-لب
القروضض اŸقدمة طويلة اŸدى و يتعلق المر
اسص -اسص -ا ب -ال -ق-روضض اŸم-ن-وح-ة ا ¤اŸوؤسصسص-ات
العمومية التابعة لقطاع اÙروقات.
اما بالنسصبة ◊صصة القروضض قصصÒة اŸدى
قدرت نسصبتها ب 26,87باŸائة ا‹ نهاية يونيو
 2018مقابل  25,88نهاية ديسصم 2017 Èو بلغت
حصصة القروضض متوسصطة اŸدى نسصبة 18,62
ب-اŸائ-ة م-ق-ابل  20,77ب -اŸائ -ة ام-ا ال-ق-روضض
ط -وي -ل-ة الج-ل ق-درت نسص-ب-ت-ه-ا  54,51باŸائة
مقابل  53,35باŸائة.

اسصتقرار السصيولة البنكية و ارتفاع ‘ عجز اŸيزانية
وبعد الÎاجع اŸسصجل ‘  2015و ,2016
اسصتقرت السصيولة اŸالية لدى البنوك نسصبيا بعد
بعث عمليات ““ السصوق اŸفتوحة ““ بضصخ السصيولة
ابتداء من مارسض  ,2017لÎتفع اك Ìاعتبارا من
ن- -وف- -م 2017 Èب- -ع- -د إاطÓ- -ق ال- -ت- -م -وي -ل غÒ
التقليدي ,حسصب بنك ا÷زائر.
وبلغت السصيولة البنكية 1.380 6,مليار دينار
نهاية  ,2017اي ‰و قدره 2ر 68باŸائة مقارنة
Ãسصتواها نهاية  2016ح Úكانت ‘ حدود 821
مليار دينار.
وبحسصب نفسض اŸصصدر– ““ ,سصبا لرتفاع
السص -ي -ول -ة م -ن ج-راء الشص-راء اŸب-اشص-ر لسص-ن-دات
مطلع سصنة  1.400( 2018مليار دج) ,قام بنك
ا÷زائر لتفادي بروز اي تضصخم بامتصصاصض
السصيولة على مراحل متعددة ‘ يناير  2018و
قام برفع نسصبة الحتياطي اإلجباري للبنوك من
 4ا 8 ¤باŸائة ‘ نفسض الشصهر.
وسصمحت إاجراءات بنك ا÷زائر ““باسصتقرار

السصيولة البنكية ‘ حدود  1.500مليار دج بÚ
يناير و يونيو .““2018
من جهة اخرى ,و ‘ سصياق تراجع طفيف ‘
حجم صصادرات النفط ,سصمح ارتفاع متوسصط
سصعر البÎول خÓل الشصهر اÿمسصة الو ¤لـ
 2018مقارنة بنفسض الفÎة ‘  2017بارتفاع ‘
عائدات ا÷باية البÎولية ا 1.179 ¤مليار دج
نهاية مايو  2018مقابل  955,4مليار دج نهاية
مايو .2017
وسصاهم هذا التحسصن ‘ ا÷باية البÎولية مع
ارت -ف -اع ال -ع -ائ -دات غ Òا÷ب -ائ -ي -ة (خصص -وصص-ا
األرباح اŸدفوعة من طرف بنك ا÷زائر) التي
ارتفعت من  919مليار دينار نهاية  2017ا¤
 1.000م -ل -ي-ار دج ن-ه-اي-ة م-اي-و  ‘ ,2018رف- - -ع
عائدات اÿزينة ا 3.426,6 ¤مليار دينار ‘
نهاية مايو  2018مقابل  3.171,3مليار دينار ‘
نهاية مايو .2017
لكن ,ارتفاع النفقات الجمالية التي بلغت
 4.079مليار دينار ‘ نهاية مايو ( 2018مقابل
 3.222,5مليار دينار ‘ نهاية مايو  ,)2017ادى
ا ¤تسصجيل ارتفاع ‘ عجز اŸيزانية حيث بلغ
 652,4مليار دينار ‘ نهاية مايو  2018مقابل
 151,2مليار دينار ‘ نهاية مايو .2017
وبحسصب بنك ا÷زائر ,فان ““الرتفاع الكب““Ò
‘ نفقات اŸيزانية مرتبط ‘ ›مله بعمليات
ال-ت-م-وي-ل (“وي-ل ا◊سص-اب-ات اÿاصص-ة ,ت-خفيف
نسصب الفائدة ,دفع قروضض الدولة واŸسصاهمة
‘ صصندوق الوطني للضصمان الجتماعي) وبشصكل
اقل بكث Òمن نفقات اسصتثمار للدولة.
ام-ا ح-ج-م ال-ت-م-وي-ل غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-خزينة
العمومية لفائدة بنك ا÷زائر ,فقد بقي ا¤
نهاية يونيو  ,2018نفسصه مقارنة بـ نهاية مارسض
 2018اي ‘ مسصتوى  3.585مليار دج.

ج -اء ه -ذا ال -تصص -ري -ح م -ن
م-ؤوسصسض ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-رية
ل- -ت- -ن- -ي- -م- -ة اق- -تصص -اد السص -وق
( )2015/1992ورئيسض سصابق
للمجلسض الوطني للخوصصصصة
ردا ع - -ل - -ى تصص - -ري- -ح رئ- -يسض
م -ن -ت -دى رؤوسص -اء اŸؤوسصسص-ات
ب- -ق- -ول- -ه ““ان ‘ ا÷زائ -ر ك -ل
شص-يء ق-اب-ل ل-ل-خ-وصصصص-ة دون
–دي- -د ل- -ل- -ف- -روع““ .وتسص -اءل
حول القدرات اŸناجÒيالية
والتكنولوجية ألعضصاء منتدى
رؤوسص - - - - - - - -اء اŸؤوسصسص - - - - - - - -ات
ل Ó- - -سص - - -ت- - -ث- - -م- - -ار ‘ ه- - -ذه
ا- - Ûالت ،م- -شصÒ- -ا إا ¤أان
موقف اŸنتدى الذي يعتÈ
جمعية وليسض نقابة ل يلزم
كافة منظمات أارباب العمل
وع -دده -ا ث -م -ا Êج -م-ع-ي-ات،
ف -ي -م -ا اŸن -ت -دى ي -ع-د إاط-ارا
لتقد ËاقÎاحات ‘ ا◊قل
الق - -تصص - -ادي .وأاث- -ار اÿبÒ
كمدافع عن اقتصصاد السصوق
ب-ط-اب-ع اج-ت-ماعي  18سصؤوال
ل -ت -ح -دي -د ال -وزن ا◊ق -ي -ق -ي
Ÿن -ت -دى رؤوسص -اء اŸؤوسصسص-ات
‘ الق - - -تصص - - -اد ا÷زائ - - -ري
وم -دى ق -درة أاعضص -ائ -ه ع-ل-ى
اخ- - -ذ حصصصض ‘ رأاسص - -م - -ال
سص - -ون - -اط - -راك ب- -أام- -وال- -ه- -م
اÿالصص -ة وت -ك -ن -ول -وج-ي-ات-ه-م
والسص- -ت- -ث -م -ار ‘ الصص -ن -اع -ة
ال- -عسص- -ك -ري -ة ال -ت -ي ت -ت -ط -لب
ت-ق-ن-ي-ات ج-د م-ت-ق-دم-ة .ومن
ب Úا÷وانب ال -ت -ي ح -م-ل-ت-ه-ا
األسص- -ئ- -ل- -ة ك- -م ع- -دد ﬂاب -ر
ال- - -ب- - -حث ورق- - -م األع - -م - -ال
اıصصصض ل -ل -ب -حث وت-ن-م-ي-ة
ال-ذك-اء الصص-ن-اع-ي وال-رق-مي،
وك- -م ه- -ي ك- -ل- -ف -ة ال -ل -ق -اءات
الوطنية والدولية وهل لديها
أاث -ار ع-ل-ى ال-ق-ي-م-ة اŸضص-اف-ة
لÓ-ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي وخ-اصص-ة
الصصادرات من خÓل أاعضصاء
اŸن-ت-دى ب-إاف-ري-ق-ي-ا .وشصملت
األسصئلة الدقيقة كل ما يتعلق

ب-ال-ق-روضض وتسص-دي-ده-ا ودفع
الضص - -رائب ومسص- -ائ- -ل أاخ- -رى
تتعلق باŸؤوسصسصات وتنظيمها
ال- - - -داخ - - -ل - - -ي خ - - -اصص - - -ة ‘
اÙاسصبة التحليلية.
ون -ف -ى م -ب -ت -ول أان ت -ع -ن -ي
اÿوصصصص- -ة ب- -أاي شص -ك -ل م -ن
األشصكال التنازل بسصعر زهيد
عن األمÓك العامة ،موضصحا
ان -ه ي -ن -ب -غ -ي ل -ذلك تشص -ج -ي-ع
ج -انب ال -ك-ف-اءة الق-تصص-ادي-ة
وب - -ال - -ت- -ا‹ ال- -ن- -م- -و وإانشص- -اء
م -ن -اصصب ال -ع -م -ل ،واع -ت-م-اد
معاي Òتسصي Òاقتصصادية بدل
م - -ع- -اي Òسص- -ي- -اسص- -ي- -ة ،إازال- -ة
ا÷م- -ود اإلداري ،ت- -خ -ف -ي -ف
معوقات اŸوازنة ،اŸسصاهمة
‘ ال- -ت- -ن- -افسص- -ي- -ة ،عصص- -رن- -ة
السص -اح -ات اŸال -ي -ة ،ت -ع -زي -ز
القيمة السصوقية ‘ البورصصة
ب- - -ال- - -رف- - -ع م- - -ن اŸب - -ادلت
و–سص Úالسصيولة اŸالية من
خ Ó-ل اسص -ت -ق -ط -اب الدخ-ار
األج -ن -ب-ي ،تشص-ج-ي-ع وت-ط-وي-ر
ف -رق م -ن -اجÒي -ال-ي-ة وت-ن-م-ي-ة
ط - -ب - -ق- -ة وسص- -ط- -ى ح- -ام- -ل- -ة
للدينامكية الجتماعية .كما
أان اÿوصصصصة هي قبل كل
شص -يء مسص -ار إلع -ادة ه -ي-ك-ل-ة
شص -ام -ل -ة ل Ó-ق -تصص -اد ل -دي -ه -ا
ان-ع-ك-اسص-ات سص-ي-اسص-ي-ة .ل-ذلك
فان اÿوصصصصة Ãفهوم إازالة
الح -ت -ك -ار ي -جب أان ت -خضص-ع
ل- -ق- -واع- -د ﬁددة م- -ن اج -ل
اŸسصاهمة ‘ النمو ‘ ظل
ا◊فاظ على اŸصصالح العليا
للجزائر دون “ييز ب Úقطاع
ت -اب -ع ل -ل-دول-ة وق-ط-اع خ-اصض
ل-يسص-اه-م ا÷م-ي-ع ‘ ال-ت-ن-مية
الوطنية .غ Òانه سصجل بلغة
واق- -ع- -ي -ة أان نصص -ف ال -فضص -اء
الق -تصص -ادي ي -ه -ي -م -ن ع -ل-ي-ه
ال - -نشص - -اط اŸوازي ك - -م- -ا ان
 97/95باŸائة من الوحدات
التابعة للقطاع اÿاصض هي

ك -ي -ان -ات اق -تصص -ادي-ة صص-غÒة
ق - -ل - -ي - -ل - -ة ال - -ت - -ع - -اط - -ي م- -ع
اŸن -اج -م -نت السصÎات-ي-ج-ي،
م -اع -دا ح -الت اسص -ت -ث -ن-ائ-ي-ة
تخضصع Ÿعوقات بÒوقراطية
–د من ازدهارها.
وبعد ان أاوضصح ‘ –ليله
اŸع - -م - -ق ل- -ل- -م- -ف- -اه- -ي- -م أان
اÿوصصصصة هي –ويل جزئي
أاو ك -ل -ي Ÿل-ك-ي-ة م-ن ال-ق-ط-اع
ال -ع -ام إا ¤ال -ق -ط-اع اÿاصض،
وإازالة الحتكار تعني تشصجيع
السص-ت-ث-م-ار اÿاصض ا÷دي-د،
أاشصار إا ¤أان هناك مؤوسصسصتÚ
تضص -م -ن -ان أام -ن ال -ب Ó-د ه-م-ا
ا÷يشض الوطني الشصعبي وكل
ق - - - -وى األم - - - -ن وشص - - - -رك - - - -ة
سص -ون -اط -راك ال -ت-ي ت-وف-ر 98
ب-اŸائ-ة م-ن م-داخ-ي-ل ال-عملة
الصص -ع -ب -ة ل -ل -ج -زائ -ر ،ول-ذلك
اع- - - - - - - - -ت Èان - - - - - - - -ه ل ›ال
ÿوصصصص -ت -ه -ا ،وإا‰ا ج-ع-ل-ه-ا
أاك Ìف -ع -ال -ي -ة وق -وة ‘ إاط-ار
م- -ن- -اجÒي- -ا‹ اسصÎات- -ي -ج -ي
ج- -دي- -د Áت- -د آلف- -اق .2030
ول -ت -ف -ادي ت-ب-دي-د اح-ت-ي-اط-ي
العملة الصصعبة ينبغي حسصب
اÿب Òال- -ت- -وج- -ه إا– ¤ري- -ر
م -ت -ح -ك-م ف-ي-ه ‘ إاط-ار رؤوي-ة
إاسصÎات-ي-ج-ي-ة شص-ام-ل-ة وصصفها
بإاسصÎاتيجية التكّيف .ويرجع
أاسص - - - - - - - -اسض ‚اح مسص- - - - - - - -ار
اÿوصصصص -ة ع -ل -ى الشص-ف-اف-ي-ة
الكاملة وانخراط اجتماعي
واسص - - - -ع م - - - -ع ت- - - -وضص- - - -ي- - - -ح
ل- -لصصÓ- -ح- -ي- -ات ال -وظ -ي -ف -ي -ة
ب- -ال- -نسص- -ب -ة ل -ل -م -ت -دخ -ل‘ Ú
اŸسص- -ار( ال- -وزارة اŸك- -ل- -ف -ة
ب-اŸسص-اه-م-ات وه-ياكل وزارة
اŸال- - -ي- - -ة وه - -ي م - -دي - -ري - -ة
األمÓ- - - - - - -ك ،الضص- - - - - - -رائب،
ا÷مارك والبنوك التجارية)
‘ ظ- -ل ح- -د أادن- -ى ل- -ت -واف -ق
وط- -ن -ي بﬂ Úت -ل -ف ال -ق -وى
الجتماعية.

ا◊قوق و الواجبات Œاه صصندوق التأامينات ا’جتماعية

حملة –سصيسصية ابتداء من  21أاكتوبر بجامعات ا÷زائر
سصتنطلق ابتداء من  21أاكتوبر اŸقبل
على مسصتوى عدد من جامعات ا÷زائر
ال -ع -اصص -م -ة ح -م -ل-ة –سص-يسص-ي-ة و أاب-واب
م- -ف- -ت- -وح- -ة ل- -ف -ائ -دة ال -ط -ل -ب -ة ب -ه -دف
إاطÓ- -ع- -ه -م ع -ن ك -ثب ع -ل -ى ح -ق -وق -ه -م
وواج -ب -ات -ه -م Œاه الصص -ن -دوق ال -وط-ن-ي
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-ماعية حسصبما علم ،
أامسض ،من مصصالح ذات الصصندوق.
وق-ال م-دي-ر الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-تأامينات
الجتماعية لوكالة ا÷زائر ﬁفوظ إادريسض
‘ تصصريح لـ““واج““ أان مصصا◊ه سصتنظم ابتداء
من  21أاكتوبر اŸقبل حملة –سصيسصية وأابوابا
م -ف-ت-وح-ة ل-ف-ائ-دة ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ات ا÷زائ-ر و
بوزريعة و باب الزوار لطÓعهم عن كثب
ع -ل -ى ح -ق -وق -ه-م وواج-ب-ات-ه-م Œاه الصص-ن-دوق
الوطني للتأامينات الجتماعية لسصيما فيما
يتعلق ببطاقة الشصفاء.
وأاضص - -اف أان وك - -ال - -ة ا÷زائ - -ر ك - -انت ق- -د
أاصصدرت Ãناسصبة الدخول ا÷امعي الفارط

 2018-2017عددا معتÈا من بطاقات الشصفاء
منها““  28أالف بطاقة  ⁄تسصحب من الوكالة
من طرف أاصصحابها ““ ,مÈزا األهمية الكبÒة
التي تكتسصيها هذه ا◊ملة التحسصيسصية من
أاجل إاقناع الطلبة بضصرورة سصحب بطاقات
الشصفاء.
وسصيقوم أاعوان الصصندوق الوطني للتأامينات
الجتماعية على مسصتوى جامعات ا÷زائر و
ب -وزري -ع -ة و ب -اب ال -زوار خ Ó-ل ه -ذه ا◊م-ل-ة
ال -ت -حسص -يسص-ي-ة حسصب ن-فسض اŸسص-ؤوول ب-ت-وزي-ع
ال 28أالف بطاقة اŸتعلقة باŸوسصم ا÷امعي
ال - -ف - -ارط ( )2018-2017ع- -ل- -ى أاصص- -ح- -اب- -ه -ا
با÷امعات.
كما سصيقوم هؤولء العوان ‘ ذات الوقت
بالتقرب من الطلبة ا÷دد (الدخول ا÷امعي
 )2019-2018ب -ه -دف “ك -ي -ن -ه -م م-ن م-ع-رف-ة
ح -ق -وق -ه -م وواج -ب-ات-ه-م ‘ ›ال ال-ت-أام-ي-ن-ات
الج -ت -م-اع-ي-ة و ك-ذا إاع-داد ب-ط-اق-ات الشص-ف-اء
لصصا◊هم و تسصليمهم إاياها.

ألثÓثاء  09أكتوبر  2018م
ألموأفق ﬁ 29رم  1440هـ
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’صسابة بأانواع
ق أاطباء ﬂتصسون ومسسؤوولون على القطاع الصسحي Ãعسسكر ،ناقوسس اÿطر ،نتيجة ارتفاع معدل ا إ
د ّ
السسرطانات .يأاتي سسرطان الثدي ‘ مقدمتها ويليه سسرطان الكولون والرئة والÈوسستات ،وذكر عدد من اıتصس‘ Ú
’صسابة بالسسرطان اŸسسجلة يطرح مشسكل
اسستطÓع لـ»الشسعب» ع ÈاŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية Ÿعسسكر ،أانه مقابل معد’ت ا إ
’خصسائيÚ
Óطباء ا أ
’مكانيات والتجهيزات زيادة على اŸشسكل اŸطروح بالنسسبة ل أ
التكفل اÙدود باŸرضسى نتيجة غياب ا إ
’مر الذي يجعل ـ مطلب ـ إا‚از مركز Ÿكافحة السسرطان ح ّÓضسروريا ومسستعج ًÓلتخفيف الضسغط عن
’شسعة ،ا أ
‘ا أ
’ورام اŸسستحدثة بـ 4مؤوسسسسات اسستشسفائية.
مصسالح طبّ ا أ
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اŸسسيلة :عامر ناجح

معسسكر :اسستطÓع  /أام ا . Òÿسس
بشسأان ذلك ،قالت ألطبيبة ألمختصسة في عÓج
أأ’ورأم ألسس-رط-ان-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى مسس-تشس-ف-ى
يسسعد خالد ـ مرأح فرح ـ أن أسستحدأث مصسالح
لعÓج أأ’ورأم بمسستشسفيات ألمحمدية ،سسيق
وت -ي -غ -ن -ي -ف ،ك -ان ل -ه أث-ر ب-ال-غ ف-ي ت-خ-ف-ي-ف
ألضس -غ -ط ع -ن مصس -ل -ح -ة يسس -ع -د خ-ال-د ل-عÓ-ج
أأ’ورأم لكنه ’ يعتبر ح Óجذريا من أجل
ألتكفل بالعدد ألكبير من ألمرضسى ألمصسابين
ب -السس -رط -ان ،ذك -ر أن مصس -ل -ح-ة عÓ-ج أأ’ورأم
ألسسرطانية بمسستشسفى يسسعد خالد تتوفر على
 12سسريرأ و 14كرسسيا لتلقي ألعÓج ألكيميائي،
م -ق -اب-ل أل-ح-ا’ت أل-ك-ث-ي-رة أل-مسس-ج-ل-ة ب-دأئ-رة
معسسكر لوحدها ألمقدرة بـ  849حالة سسرطان
منها  50حالة إأصسابة بسسرطان ألثدي سسجلت
خ Ó-ل ألسس -دأسس -ي أأ’ول م-ن ألسس-ن-ة أل-ج-اري-ة،
ُي -ضس -اف إأل -ى ذلك أل-ع-ج-ز أل-مسس-ج-ل ف-ي شس-أان
تشسخيصس أنوأع أأ’ورأم بعد أسستئصسالها من
خÓ- -ل ت- -ح- -ال- -ي- -ل أأ’نسس- -ج- -ة بسس- -بب غ- -ي- -اب
ألتجهيزأت ووسسائل ألتحليل ألباثولوجي ،ذلك
ب -ال -رغ-م م-ن أسس-ت-ح-دأث مصس-ل-ح-ة ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل
ألباثولوجية بمسستشسفى مسسلم ألطيب ـ دون
غيره من ألمسستشسفيات ألعمومية وألخاصسة ،إأذ
يعتبر تنقل ألمرضسى إ’جرأء هذأ ألنوع من
ألتحاليل خارج ألو’ية أكبر هاجسس يضساف
إأل- -ى ه- -اجسس غ- -ي- -اب ب- -اق- -ي أل- -ت- -ج- -ه- -ي -زأت
وإأم-ك-ان-ي-ات أل-ت-ك-ف-ل ب-م-رضس-ى ألسس-رطان على
غ -رأر أج -ه -زة أل -كشس -ف ع -ن ط -ري -ق أل -رن -ي -ن
أل-م-غ-ن-اط-يسس-ي وأأ’شس-ع-ة ألسس-ي-ن-ي-ة ،إأل-ى جانب
ألعÓج أإ’شسعاعي بعد ألعÓج ألكيميائي ،ولم
تهمل ألدكتورة مرأح فرح ألدعوة إألى تكثيف
ألجهود ألتوعية من أجل نشسر ثقافة صسحية
وقائية ركيزتها ألتغذية ألسسليمة وألحّد من
م -ظ -اه -ر أل -ت -ل -وث أم -ام أل -تصس -اع -د أل -ره-يب
لمعد’ت أإ’صسابة بالسسرطان.

اŸرضسى يسستغيثون ‘ غياب
التكفل األمثل بهم
يعتبر ألعÓج أإ’شسعاعي ،بعد ألعÓج ألكيميائي
ألذي يتلقاه مرضسى ألسسرطان بصسعوبة على
مسس -ت -وى مصس -ال -ح ع Ó-ج أأ’ورأم ألسس -رط-ان-ي-ة
ألمسستحدثة بـ 4مؤوسسسسات أسستشسفائية ،ثاني
معضسلة يلقاها ألمريضس في سسبيل ألعÓج من
أل- -م- -رضس أل- -خ -ب -يث ،ب -ع -د صس -دم -ة إأصس -اب -ت -ه
ب -السس -رط-ان وم-وأج-ه-ت-ه ل-ل-مشس-اك-ل أل-م-ذك-ورة
سس- -اب- -ق- -ا وأضس- -حت ت- -ؤورق أل- -ط- -اق -م أل -ط -ب -ي
وألمريضس على حّد سسوأء ،حيث يتنقل مرضسى
و’ية معسسكر إألى مسستشسفيات وهرأن ،سسيدي
ب -ل -ع -ب -اسس وت -ل -مسس -ان م-ن أج-ل ت-ل-ق-ي أل-عÓ-ج
أإ’شس -ع -اع -ي ،ه -ن -اك ت -ب-دأ م-ع-ان-اة أخ-رى م-ع
إأج -رأءأت أل -ب -رم -ج-ة وأل-م-ت-اب-ع-ة ،ح-يث ي-ظّ-ل
ألمريضس يتنقل بين ألو’يات في حال تعطل
أج-ه-زة أل-عÓ-ج ب-اأ’شس-ع-ة ب-مسس-تشس-ف-ى وه-رأن،
على حّد شسهادة إ’حدى ألمريضسات بسسرطان
ألثدي ،ألتي ذكرت أن ألمضساعفات ألتي تطرأ
على ألجسسم بعد ألعÓج باأ’شسعة هي أفضسع
محطة يمر بها ألمريضس في مرحلة ألعÓج
يضساف إأليها مشسقة ألتنقل ،أأ’مر ألذي يطرح
ضس -رورة ت -وسس -ي -ع أل -خ -دم -ات أل -ط -ب -ي -ة ل -ه-ذه
أل- -مصس- -ال -ح أل -م -ت -خصسصس -ة ف -ي ع Ó-ج أأ’ورأم
ألسسرطانية بو’ية معسسكر إألى ألعÓج باأ’شسعة
ورفع عدد أأ’سسرة في حال تعذر فع Óإأنجاز
مركز لمكافحة ألسسرطان بالمنطقة.

الوعي بالكشسف اŸبكر ‘ تنام
لدى اŸرأاة الريفية
أكدت ألطبيبة ألنفسسانية سسلطاني نورية على
أهمية ألتحضسير ألنفسسي للمريضس قبل ألكشسف
ع -ن م -رضس ألسس-رط-ان وم-ت-اب-ع-ت-ه ب-ع-د ت-أاك-ي-د
حالته

أل -م -رضس -ي -ة ،م -وضس -ح -ة أن أل -كشس -ف أل -م -ب-ك-ر
لسسرطان ألثدي وألرحم هو أهم خطوة تسسبق
أل -ع Ó-ج وت -م -ك-ن أل-م-ريضس م-ن ن-ت-ائ-ج ج-ي-دة،
وع -رجت أل -ط -ب -ي-ب-ة أل-ن-فسس-ان-ي-ة ف-ي ح-دي-ث-ه-ا
لـ»ألشسعب» على جانب ألكشسف ألتطوعي ألذي
يكاد يكون منعدما بين ألنسساء في ألمناطق
أل-حضس-ري-ة أ’سس-ب-اب ت-ع-ود إ’نشس-غ-ال-ه-ن أل-دأئ-م
ب -ال -ع -م -ل وأل-ت-زأم-ات-ه-ن أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ع-كسس
أل -نسس -اء ب -اأ’ري -اف أل -ل -وأت -ي ل-وح-ظ إأق-ب-ال-ه-ن
ألمنتظم طوعا للكشسف عن سسرطان ألثدي
وأل-رح-م ،وأرج-عت ن-وري-ة سس-ل-ط-ان-ي أأ’سس-ب-اب
ألموضسوعية لذلك بسسبب وجود أتصسال دأئم
بين ألنسساء في ألتجمعات ألريفية ،دأعية في
ذأت ألسس -ي -اق إأل -ى ت -ف -ع -ي -ل ع -م -ل أل -ح -رك -ات
ألجمعوية من أجل تحسسيسس ألنسساء بالمناطق
ألحضسرية بأاهمية ألكشسف ألمبكر عن سسرطان
ألثدي ألذي يعد أحد أهم أنوأع ألسسرطانات
ألتي تسسجل على مسستوى و’ية معسسكر .ذلك
في وقت تحّفظت مديرية ألصسحة للو’ية عن
ذك-ر أل-ع-دد أل-ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-مصس-ابين بالسسرطان،
’سسيما سسرطان ألثدي  -وأقتصسر فيه ألكشسف
أل -م -ب -ك-ر ع-ن سس-رط-ان أل-ث-دي  -ع-ل-ى أل-نسس-اء
أل-ع-امÓ-ت ب-ال-م-ؤوسسسس-ات وأل-ه-ي-ئ-ات أل-عمومية
وحصسرأ في إأطار ألحمÓت ألتحسسيسسية ألتي
تقام في ألمناسسبات على غرأر أليوم ألعالمي
خرت كل
لمكافحة سسرطان ألثدي ،ألذي سس ّ
أإ’مكانيات ألمتوفرة  -ولو كانت محدودة ـ
من أجل ألحّد من أ’نتشسار ألرهيب وألمقلق
ل -ل -م -رضس أل -خ -ب -يث ،عسس -ى أن ت-تّ-وج أل-ج-ه-ود
ألتوعوية وألتحسسيسسية لنشسر ألثقافة ألصسحية
ب -ي -ن أف-رأد أل-م-ج-ت-م-ع ب-اسس-ت-ج-اب-ة ألسس-ل-ط-ات
ألمركزية لمطلب سساكنة معسسكر ألمتمثل في
أنجاز مركز لمكافحة ألسسرطان أو على أأ’قل
تخفيف عبء تنقÓت مرضسى ألسسرطان من
خÓل تطوير وتوسسيع ألخدمات ألعÓجية من
أأ’مرأضس ألسسرطانية.

أشسرف على أنطÓق عملية نشسر ألمحاضسرأت
وأل-دروسس أل-م-رئ-ي-ة وأل-م-ك-ت-وب-ة ع-بر أأ’رضسية
أل-رق-م-ي-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة أل-بروفيسسور كمال بدأري
رئيسس ألجامعة رفقة نخبة من أأ’سساتذة من
م- -خ- -ت- -ل -ف أل -ت -خصسصس -ات وم -وظ -ف -ي أإ’دأرة
حديثي ألتكوين قصسد تدريبهم على أسستعمال
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-حديثة وأسستعمالها بالشسكل
ألسسهل وألسسليم.
حيث أكد في ذأت ألشسأان ،ألدكتور حصسباية
محمود مسسؤوول خلية رقمنه أإ’دأرة بجامعة
ألمسسيلة أن نشسر ألدروسس على ألخط يكون
في شسكل محاضسرأت مسسموعة أو مرئية أو
م-ك-ت-وب-ة م-ن إأع-دأد أأ’سس-ات-ذة ب-ه-دف تسس-هيل
أط Ó-ع أل -ط -ل -ب -ة ع-ل-ي-ه-ا بشس-ك-ل م-فّصس-ل وك-ذأ
برمجة عملية ألتوأصسل مع أأ’سستاذ ألكترونيا،

مشس-ي-رأ إأل-ى أن ج-ام-ع-ة أل-مسس-ي-ل-ة تسس-ع-ى ب-كل
أل -ط -رق م -وأك -ب -ة أل -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات أل-ح-دي-ث-ة
وأعتمادها في ألتعليم خاصسة في ما يخ ّصس
نشسر أإ’عÓنات ألورقية وألتي تسسعى أإ’دأرة
ألتخلي عنها نهائيا وأ’عتماد على نشسرها
أل-ك-ت-رون-ي-ا ،م-ن ج-ان-ب-ه ن-ائب رئ-يسس أل-جامعة
ألمكلف بالعÓقات ألخارجية ألدكتور بلوأضسح
أل -ه-اشس-م-ي أشس-ار إأل-ى أن أل-ع-دي-د م-ن أسس-ات-ذة
أل -ج -ام -ع -ة أنضس -م إأل-ى م-ح-رك أل-ب-حث ق-وق-ل
سسكو’ر بإانشساء حسسابات خاصسة بكل وأحد
م -ن -ه -م ي -ت -م ف -ي -ه -ا وضس -ع ك -ل أسس-ت-اذ أب-ح-اث-ه
ومقا’ته ألعلمية لتكون مرئية ومقرؤوءة على
ألمسستوى ألعالمي ،وهو ما يزيد في تحسسن
مرتبة ألجامعة بين ألجامعات ألعالمية في
حالة أسستعمال أأ’بحاث وألمقا’ت ألعلمية من
طرف باحثين أجانب.

«الشسعب» تقف على حال حي «اŸسساك »Úبالشسارف

غياب اŸاء والكهرباء عّمقا معاناة سساكنته

غ -ي -اب اŸاء ،إان -ع -دام ال -غ -از ،وال-ك-ه-رب-اء ،ت-لك ه-ي م-ع-ان-اة سس-ك-ان ح-ي «اŸسس-اكÚ
«ببلدية» الشسارف» التابعة لو’ية ا÷لفة ،ومازال السسكان يتخّبطون منذ سسنوات ‘
’يجاد حلول للمشساكل التي
مشساكل ويطالبون التدخل العاجل للسسلطات اÙلية إ
يطرحونها والتي –ّولت إا ¤هاجسس يؤورق يومياتهم ‘ ،ظلّ غياب كلي للمرافق
الضسرورية و‘ مقدمتها شسبكتا الكهرباء والغاز الطبيعي.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
أك -د سس -ك -ان أل -ح -ي لـ»ألشس -عب « ،ع -ن أسس-ت-ي-ائ-ه-م
وتذمرهم من ألوضسعية ألصسعبة ألتي يعيشسونها منذ
سسنوأت طويلة ،رغم عشسرأت ألشسكاوى ألموجهة
للمسسؤوولين ألمحليين ،إأ’ أنها لم تجد أذأنا صساغية
بينما تنعم فيه أحياء أخرى جديدة بهذه ألمشساريع
ألتي ’زألت حلما صسعب ألمنال لسسكان هذأ ألحي.
وحسسب قاطنيه’ ،زأل ينتظر مشسروع غاز ألمدينة
منذ سسنوأت ،وهو ألمشسروع ألذي أسستفادت منه
أحياء أخرى ليبقى سسكان ألحي يعانون أأ’مرين مع
غ -از أل -ب-وت-ان ،خ-اصس-ة ف-ي م-وسس-م ألشس-ت-اء ،ع-ن-دم-ا
يصسبح ألحصسول على قارورة غاز هو هّم ألموأطن
ألوحيد في هذأ ألفصسل ،في ألوقت ألذي ينعم فيه
سسكان أأ’حياء ألمجاورة بغاز ألمدينة ،و’ تتوقف
عند هذأ ألحد وليسس في فصسل ألشستاء فقط ،بل

أل -م -ع -ان-اة مسس-ت-م-رة شس-ت-اء وصس-ي-ف-ا ،ل-ي-ظ-ل مشس-ك-ل
ألسس -ك -ان م -ع أل -ك -ه -رب -اء ق -ائ -م-ا ك-ل صس-ي-ف ،ح-يث
يسس -ت -ح-ي-ل أل-ع-يشس دون-ه-ا م-ع أإ’رت-ف-اع أل-ك-ب-ي-ر ف-ي
درجات ألحرأرة ،وأنخفاضس شسّدة ألتيار ألكهربائي،
حيث تعجز أآ’’ت ألكهربائية على ألعمل صسيفا،
وتحال أغلبها على ألرأحة أإ’جبارية ،خوفا من
ت-ل-ف-ه-ا م-ع أإ’ن-ق-ط-اع-ات أل-م-ت-كّررة للكهرباء حينا،
وأن-ع-دأم شس-ب-ك-ة ألصس-رف ألصس-ح-ي ب-ج-زء ك-ب-ي-ر م-ن
أل- -ح- -ي ،أل- -ذي ظ ّ-ل ع -ل -ى ح -ال -ه رغ -م أن مشس -روع
ألتطهير م ّسس هذأ ألحي و’زألت عملية تدشسينه
على أرضس ألوأقع محل تسساؤول ألموأطنين ألذين لم
يتحّقق لهم من هذأ ألمشسروع إأ’ أأ’تربة وألغبار
ألمتصساعد ألتي تخلفه عمليات أأ’شسغال وأهترأء
ألطرقات وقطع شسبكات ألمياه ،ويظّل هذأ ألحي
م -ه -مشس -ا وب -ع -ي-دأ ع-ل-ى أع-ي-ن أل-مسس-ؤوول-ي-ن وخ-ارج
حسساباتهم.

الثÓثاء  09اأكتوبر  2018م
الموافق لـ  29محرم  1440هـ
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من تنظيم جمعية حسصيبة بن بوعلي واŸنظمة الوطنية للحفاظ على الذاكرة

برج بوعريريج –يي الذكرى ’ 61سصتشصهاد البطلة حسصيبة بن بو علي

أاح -يت ج -م -ع -ي -ة حسص-ي-ب-ة ب-ن
ب -وع -ل-ي بÈج ب-وع-ري-ري-ج امسس
ال-ذك-رى  61لسص-تشص-هاد البطلة
ال -ت -ي –م -ل ا÷م -ع -ي-ة إاسص-م-ه-ا،
ح- - - -يث اح- - - -تضص- - - -نت ق- - - -اع- - - -ة
اÙاضص - -رات ب - -اŸركب ال - -ث- -ق- -ا‘
عائشصة حداد فعاليات الندوة
ال -ف -ك -ري -ة وال -ت -اري-خ-ي-ة وذلك
بالتنسصيق مع اŸنظمة الوطنية
ل- -ل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة ع -ل -ى ال -ذاك -رة
ب - -حضص - -ور السص- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة
لسصرة الثورية والطلبة.
وا أ

برج بوعريريج  -حبيبة بن يوسصف
أاكدت رئيسضة ا÷معية السضيدة أامينة فار
‘ ك -ل -م -ت -ه -ا الف -ت -ت -اح -ي -ة أان أاح -ي -اء ذك-رى
الشضهداء ل يتعلق بيوم واحد وإا‰ا تنسضاق
ذكراه إا ¤مدار أايام السضنة نظرا للدور الفعال
ل- -ل- -م- -رأاة ومشض- -ارك -ت -ه -ا ال -ف -ع -ال -ة ‘ ال -ث -ورة
ال -ت -ح -ري -ري-ة ع Èم-ن-اط-ق ال-وط-ن إا ¤ج-انب
الرجل .
واضض -افت رئ -يسض-ة ا÷م-ع-ي-ة ‘ ك-ل-م-ت-ه-ا ان
اŸرأاة ك- -انت السض -ن -د ال -ق -وي ل -ل -م -ج -اه -دي -ن
وفضضلت السضتشضهاد عن السضتسضÓم معرجة
عن مسضار الشضهيدة الثوري رفقة زميÓتها ‘
الكفاح و هن باŸئات .
من جهته اعت‡ Èثل اŸنظمة الوطنية
ل -ل -م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ذاك-رة السض-ي-د ح-م-زة ب-ن
عمر أان هذه الفعاليات من أاهداف اŸنظمة
Óجيال القادمة وجيل
لتبليغ رسضالة الشضهداء ل أ

اŸسضتقبل
،مؤوكدا أان اŸنظمة تعمل دائما على تبليغ
رسضالة الشضهداء وتضضحيات أابائنا و›اهدينا
من اجل هذا الوطن مؤوكدا على اسضتمرارية
تنظيم مثل هذه الندوات واŸلتقيات الوطنية
والتاريخية ع Èربوع الوطن.
أاكد ان البداية كانت من برج بوعريريج
وت- - - - -ت- - - - -واصض- - - - -ل ع Èولي- - - - -ات ك - - - -ل م - - - -ن
قسضنطينة وقاŸة وباتنة إاحياءا Ÿناسضبة 17
أاك -ت -وب -ر إلب -راز اŸع -ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-رم-وز
الوطنية ‘ كنف األمن والسضتقرار .
الدكتور ﬁمد الطاهر ديلمي ‘ تصضريحه
اع -ت Èان ال -ت -اري -خ رسض-ال-ة Ãاضض-ي وب-ح-اضض-ر
ومسضتقبل تصضل إا ¤األجيال شضرط أان تكون
آالية منها تقنية اÿطاب و أان التقنية تختلف
ع- -ن اÿط- -اب ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي والن -ا وخ -ط -اب
البطولة.
و ح- - - - - -ت- - - - - -ى يصض - - - - -ب - - - - -ح الشض - - - - -ب - - - - -اب

م- -ت- -مسض -ك -ا ب -ث -وابت وال -رم -وز وال -ق -ام -ات
يشضÎط أان تعطى له أامثلة حية وذلك بان
يعيشس ا◊دث ويتقمصضه معتÈا أان الذاكرة
التاريخية ليسضت خطابا سضياسضيا فقط ول
ﬁاضضرة أاكادÁية بل هي عمل ثقا‘ وفني
ومسض -رح -ي وتشض -ك-ي-ل-ي ح-ت-ى ي-ع-يشس ا◊دث
بزخمه وهذا للحفاظ على القيم التاريخية
اÛي -دة م -ذك -را ب-ق-ي-م-ة ال-ت-اري-خ ‘ ب-عضس
البلدان على غرار اليابان وأاŸانيا وفرنسضا
داعيا إا ¤تغي Òطريقة التعامل بحيث أان
ت -ك -ون م -ث -ل ه -ذه ال -ف -ع -ال -ي -ات ‘ ال -وسض-ط
اŸدرسضي والتكوين اŸهني وا÷امعي.
و اضضاف أان كل يوم فيه شضهداء ومفضضÓ
العودة إا ¤الواقع و–ديد إاسضÎاتيجية ‘
مفهوم التاريخ باسضتحداث جوائز للمتفوقÚ
‘ مادة التاريخ وألحسضن عمل فني و رسضم
وأاحسضن مقالة عن ا◊ركة الوطنية مفضضÓ
ت -غ -ي Òت-ق-ن-ي-ة وآال-ي-ة اÿط-اب إلق-ن-اع األب-ن-اء
ليكونوا ‘ ا◊دث بعد أان –دث عن التقنية
ا÷ديدة ‘ اŸانيا والدول اŸتقدمة بتعليم
التاريخ عن طريق اسضتحداث لعب عن ا◊رب
العاŸية يعيشضها الطفل عن طريق النÎنات.
هذا وأاكد وجود جهد من قبل وزارتي
اÛاهدين والشضباب والرياضضة ،هذه األخÒة
ال- -ت- -ي ت -ت -ك -ل -م ع -ن ق -واف -ل إلح -ي -اء اŸراك -ز
التاريخية داعيا إا ¤إاشضراك اÛتمع اŸدÊ
ومسض-اه-م-ة ا÷م-ع-ي-ات ‘ ال-ع-م-ل ل-ن-قل تاريخ
األمة إا ¤األجيال و مؤوكدا عن زوال اÿطاب
ال-ت-ق-ل-ي-دي ك-ون-ن-ا ن-ع-يشس عصض-ر ال-ت-ك-ن-ولوجيا
داع- - -ي- - -ا ‘ الخ Òا ¤اع- - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ‘
عملية التأاط ÒوإاسضÎاتيجية إايصضال الرسضالة
التاريخية Ãشضاركة كل القطاعات والتنسضيق
فيما بينها وان يكون الشضباب حاضضرا.

لفالن تلوح بإالنفراج
إانضصمام  10أاعضصاء ◊زب ا أ

وا‹ اŸدية يتعهد بإايجاد حّل إ’نسصداد اÛلسس البلدي بشصÓلة العذاورة

info@ech-chaab..com
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أانهت معاناة التÓميذ أاثناء تنقلهم إا ¤مدارسصهم

 20حافلة جديدة لتدعيم حظÒة النقل
اŸدرسصي ببشصار

ت -دع -مت ح -ظÒة ال -ن -ق -ل اŸدرسض -ي ب -بشض -ار
خصضتنا تلك اŸتواجدة بالبلديات النائية مثل
ل -قصض -اب -ي واول -دخ -ذي -ر وال -ت -ي ل ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
متوسضطات و ثانويات حيث ” توزيعها على
رؤوسضاء البلديات واŸقدرة ب ـ  20حافلة وذلك
حسضب ا◊اج- -ة واألول- -وي- -ة.ح -يث أاشض -رف أامسس
الثن Úأاحمد مباركي وا‹ بشضار على عملية
التوزيع 20حافلة نقل مدراسضي برفقة كل من
م -دي -ر اإلدارة اÙل -ي -ة واألم Úال -ع-ام ل-ل-ولي-ة
ورئيسس اÛلسس الشضعبي الولئي وذلك لضضمان
أاريحية أاك ÈلتÓميذ البلديات النائية لتخفيف
معاناتهم مع طول اŸسضافات التي تفصضلهم عن
مقاعد الدراسضة وهو ما يسضاعدهم بدون شضك
‘ –سض– Úصض -ي -ل -ه -م ال -ع -ل -م -ي و ال-رف-ع م-ن

أابدى عباسس بداوي وا‹ اŸدية هذه
ليام حالة من القلق والتفهم حيال ما
ا أ
لنسصداد ببلدية شصÓلة
سصمي بعملية ا إ
ال -غ -ذاورة م -ن خ Ó-ل ت-ع-ه-ده ب-اح-ت-واء
لزمة.جاء هذا ‘ ندوة صصحية
هذه ا أ
حيث ابدى خÓلها تغليب الصصالح العام
ع -ل -ي -ه -ا  ،ب-ع-دم-ا شص-ه-دت ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة
لزي-د م-ن خ-مسس
رك -ودا ت -ن-م-وي-ا ك-بÒا أ
أاشصهر عقب تعي Úمندوب على رأاسصها.

اŸدية  :علي ملياÊ
تسض -ب -بت ه -ذه ال -وضض-ع-ي-ة ال-ت-ي صض-اح-ب-ت-ه-ا
اسضتقالة اŸندوب اŸع Úورفضضها من طرف
وا‹ الولية السضابق ‘ معاناة كبÒة آللف
التÓميذ من ا÷وع لسضيما اŸدارسس الّريفية
التي يقطع تÓميذها مسضافات طويلة من
منازلهم نحو مقاعد الدراسضة  ،حيث ورغم
مسض -اع -ي اŸن -دوب السض -اب -ق إلي -ج -اد رخصض -ة
Óمضضاء على الصضفقة إاّل أان اإلدارة ⁄
خاصضة ل إ
تتجاوب معه  ،ليبقى إايجاد حّل للمجلسس
ال-ب-ل-دي ا◊ّل ال-وح-ي-د ل-ب-عث ال-ت-ن-م-ي-ة بإاحدى
كÈيات دوائر هذه الولية .
وبعد قرابة عام من الركود التنموي بهذه
البلدية على خلفية اإلنسضداد الذي  ⁄يوجد له
ح ّ-ل رغ -م اŸسض-اع-ي ا◊ث-ي-ث-ة وال-ك-بÒة ل-ذلك
وعقب عجز اŸسضّير الذي كلفه وا‹ اŸدية

...ومصصالح الشصرطة تزيل
السصوق الفوضصوي بقصصر البخاري

قامت مصضالح أامن دائرة قصضر البخاري
باŸدية بالتنسضيق مع السضلطات اÙلية بهذه

بشصار :دحمان جمال

 30أالف مسصافر خÓل موسصم ا’صصطياف2018
أافرجت اŸديرية ا÷هوية للجمارك
بسص -ط -ي -ف ،وال -ت -ي تشص -رف ع-ل-ى نشص-اط
مفتشصيات أاقسصام ا÷مارك ب 5وليات،
وه -ي سص -ط-ي-ف وي-ج-اي-ة وج-ي-ج-ل وب-رج
ب -وع -ري -ري -ج واŸسص -ي -ل -ة ،ع -ن حصص -ي -ل -ة
نشص -اط -ات وح -دات -ه -ا اŸن-تشص-رة ‘ اق-ل-ي-م
اختصصاصصها ،وهذا ‘ موسصم الصصطياف
لخ، Òم -ن خ Ó-ل ح -رك -ة اŸسص -اف -ري-ن
ا أ
ع ÈاŸطارات وميناء بجاية،حيث قارب
ع -دد اŸسص -اف -ري-ن ‘ ال-ذه-اب وال-وصص-ول
حوا‹  30الف مسصافر.
م -ط-ار سض-ط-ي-ف سض-ج-ل  266رح-ل-ة وصضول
،و 264رحلة ذهاب ،فيما بلغ عدد اŸسضافرين
وصض - - -ول  36351مسض- -اف- -ر ،وذه- -اب- -ا 27734
مسضافر ،اما عن اıالفات فقد ” حجز
طفيف بعدد  447حالة ،و 14منازعة جمركية
،وب-ل-غت م-ب-ال-غ ال-ع-م-ل-ة الج-ن-بية اŸصضرح بها
 7153951اورو ،ف- -ي- -م- -ا ” ت- -ق- -دي -ر م -ع -دل
اŸعا÷ة لكل رحلة ب 20دقيقة.
ام -ا ‘ م -ط -ار ب -ج -اي -ة ،ف -ق -د وصض -ل ع-دد

السضابق وقتها وبعدما  ⁄يجد العون وا◊ماية
ال- -ك- -اف- -ي Úم -ن اإلدارة ال -ت -ي إان -ت -دب -ت -ه رغ -م
اÛهودات الكبÒة التي بذلها ووقوفه على
سضÒورة مشضاريع التزفيت وسضط اŸدينة وتتمة
مشضروع اإلنارة.
غ Òأان الضض -غ -وط -ات ال -ت -ي م-ورسضت ع-ل-ي-ه
بطرق ﬂتلفة وعدم وجود السضند قام هذا
األخ Òبتقد Ëإاسضتقالته  ،و‘ خضضم ذلك
كانت مسضاعي األعضضاء أالـ  12من أاصضل 19
عضض -وا ب -اÛلسس ال -ب -ل -دي ب -غ -ي-ة إاي-ج-اد حّ-ل
Óنسض -داد وع -دم ق -درة ا ÒŸالسض -اب -ق ع -ل -ى
ل -إ
تشضكيل اÛلسس  ،رغم عديد اŸداولت ،
حيث و‘ خرجة مفاجئة إانخرط  8أاعضضاء
ع -ن ““ت -اج““ وعضض -وي Úع -ن ح -زب الشض -ب-اب ‘
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ل-ي-ك-ون بذلك
اÛلسس الشض -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي -ة شض Ó-ل-ة
ال -ع -ذاورة أافÓ-ن-ي-ا  100ب -اŸائ -ة  ،م -ا ي -ع-ن-ي
إامكانية إايجاد حّل توافقي لتشضكيل اÛلسس
رغ- -م اÓÿف- -ات الشض- -خصض- -ي -ة إلخ -راج ه -ذه
اŸنطقة من حالة السضبات .

مسضتواهم أالتعلمي .
وط -الب م -ب -ارك -ي م -ن رؤوسض -اء ال -ب -ل -دي-ات
ا◊فاضس عليها ،حيث كشضف مدير اإلدارة
اÙلية ابوالنوار عبدالله ل ““ الشضعب ““على
ه -امشس تسض -ل -ي-م م-ف-ات-ي-ح ا◊افÓ-ت ل-رؤوسض-اء
البلديات أان هذه العملية تعت Èمكسضبا للقطاع
الÎبية ولتÓميذ اŸناطق النائية وهو ما
ينقصس أايضضا من عناء مئات التÓميذ الذين
ي -ق -ط -ع -ون ي -وم -ي -ا أاك Ìم -ن 50ك-ل-وم Îل-بعد
ال-ث-ن-اوي-ات واŸت-وسض-ط-ات ع-ن م-ق-ر سض-ك-ن-ه-م
وه -ذا م -ن شض -أان -ه ك-ذلك ال-ت-خ-ف-ي-ف الضض-غ-ط
النفسضي .

اŸديرية ا÷هوية للجمارك بسصطيف :

سصطيف :نورالدين بوطغان

ال -دائ-رة ،ب-ت-ط-ه Òوسض-ط اŸدي-ن-ة م-ن السض-وق
الفوضضوية التي كانت يؤورق السضكان ،و الذي
ك -انت ف -ي -ه -ا ال -ط-اولت م-نصض-وب-ة ع-ل-ى ط-ول
الشضارع الرئيسضي بقصضر البخاري – خميسضتي
ﬁمد– قرب سضاحة الشضهداء .
ج -اءت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة الشض -ج -اع -ة ت -ل-ب-ي-ة
لنشض-غ-الت اŸواط-ن ، Úوسض-م-حت ب-ال-ت-ط-هÒ
ال-واسض-ع ال-ن-ط-اق ل-لشض-ارع ال-رئ-يسض-ي ل-ل-م-دي-ن-ة
بالتنسضيق مع السضلطات اÙلية و” خÓله
ازاحة كل اÿيم والهياكل ا◊ديدية وطاولت
ال-ب-اع-ة ال-ف-وضض-وي ،ÚاŸنصض-وب-ة ع-لى الطريق
الرئيسضي  ،كما سضاعد ذلك أايضضا على –رير
األرصضفة من الباعة الفوضضوي Úووضضع حد
Ÿعاناة عاشضها السضكان منذ مدة طويلة ،وسضط
الضضجيج واألوسضاخ‡ ،ا كان يهدد صضحتهم و
السض -ك -ي -ن -ة ال -ع -ام-ة ،ب-اإلضض-اف-ة إا ¤الخ-ت-ن-اق
اŸروري الذي كان تشضهده اŸدينة.
باŸقابل ” ازاحة السضوق الفوضضوي لبيع
األلبسضة Ãحاذاة مقÈة قصضر البخاري ،و ”
–ري -ر األرصض -ف -ة م -ن ال-ب-اع-ة ال-ف-وضض-وي ،Úو
ال -قضض -اء ع -ل -ى اŸظ -اه -ر السض -ل-ب-ي-ة و ان-تشض-ار
األوسضاخ حفاظا على حرمة اŸقابر و لقيت
هات Úالعمليت Úاسضتحسضانا كبÒا من طرف
اŸواط -ن ،Úب -ع -دم -ا ان -ت -ه -ى ال-ك-اب-وسس ال-ذي
عاشضوه Ÿدة طويلة من الزمن وسضط الفوضضى
واألوسضاخ والضضجيج.

العدد
17765
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رح Ó-ت ال -وصض-ول  289رح-ل-ة ،ون-فسس ال-رق-م
لرحÓت الذهاب ،ليبلغ عدد اŸسضافرين ‘
الوصضول  40133مسضافرا ،و 31518مسضافر ا ‘
الذهاب  ،وبلغ عدد حالت ا◊جز الطفيف
 113حالة ،و 19ملف منازعة جمركية  ،اما
مبلغ العملة األجنبية اŸصضرح بها فقد بلغ
 4180054اورو و 2300دولر امريكي،و Ãعدل
معا÷ة  20دقيقة لكل رحلة .
ام -ا م -ط -ار ج-ي-ج-ل ،ف-ق-د شض-ه-د  11رحلة
ذه - - -اب ،و 11رح- -ل- -ة وصض- -ول ،وب- -ل- -غ ع- -دد
اŸسضافرين ‘ الوصضول  1299مسضافرا ،و997
مسض -اف -را ‘ ال-ذه-اب ،وووصض-ل م-ب-ل-غ ال-ع-م-ل-ة
الجنبية اŸصضرح بها  498485اورو.
واخÒا ،م- -ي- -ن- -اء ب -ج -اي -ة ال -ذي ب -ل -غ ع -دد
الرحÓت فيه للذهاب والوصضول ا 17 ¤رحلة
ل-ك-ل م-ن-ه-ما ،و 9339مسض-اف-را ع-ن-د ال-وصضول،
و 3211مركبة ،و 2981سضند عبور ،منها 1856
” تسض- -ج- -ي- -ل- -ه- -ا ‘ ال- -ب- -اخ- -رة  ،وك- -ان ع- -دد
اŸسضافرين ‘ الذهاب قد بلغ  4493مسضافرا
،و 1343مركبة و 1176سضند عبور ،ووصضل عدد
ح -الت ا◊ج -ز ال -ط -ف-ي-ف  14ح-ال-ة ،وق-يمة
العملة اŸصضرح بها  550520فيما بلغت مدة
اŸعا÷ة لكل رحلة  45دقيقة.

اعÎافا بجهودهم ‘ التحصصيل التعليمي

اتصصا’ت ا÷زائر بالوادي تكرم أابناء عمال القطاع اŸتفوقÚ
اح - -تضض- -نت دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة ﬁم- -د األمÚ
ال-ع-م-ودي ب-ال-وادي ح-ف Ó-ت-ك-رÁي-ا ل-ل-تÓ-م-يذ
اŸت -ف -وقﬂ ‘ Úت -ل -ف األط -وار ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
ال -ث Ó-ث -ة وذلك م -ن ت -ن -ظ -ي -م ÷ن-ة اŸشض-ارك-ة
لتصض -الت ا÷زائ -ر ب -رئ -اسض -ة ع  ‹Ó-ب -ل -خÒ
بحضضور اŸدير الولئي للÈيد وتكنولوجيات
العÓم والتصضال واŸدير العملي لتصضالت
ا÷زائ - -ر وم - -دي - -ر وح - -دة الÈي- -د واط- -ارات
اŸدي -ري -ة وك-ذا ‡ث-ل-ي ال-ع-م-ال وأاعضض-اء م-ن
اÛلسس الشضعبي الولئي والبلدي  ،تقديرا
لعطائهم و “يزهم وذلك ‘ جو بهيج وفرحة
ألبناء العمال واŸتقاعدين وكذا ابناء ارامل
العمال الذين وافتهم اŸنية .
وقال بخ Òع ‹Óرئيسس ÷نة اŸشضاركة
لتصضالت ا÷زائر والذي اشضرف على ا◊فل
وتوزيع ا÷وائز  ،أان عدد اŸكرم Úبلغ 32
مكرما من أابناء القطاع الناحجﬂ ‘ Úتلف
األطور التعليمية عرفانا Ãجهودات األبناء
وحثهم على بذل اŸزيد من ا÷هود.
و‘ ه- -ذا الصض- -دد أاع- -رب اŸت- -ف- -وق -ون ‘
جميع األطوار فرحتهم بتتويج جهدهم طيلة
عام كامل بالنجاح و التفوق بحضضور األولياء ،

شض -اك -ري -ن اعضض-اء ÷ن-ة اŸشض-ارك-ة ع-ل-ى ه-ذه
اŸبادرة والسضنة ا◊ميدة ‘ اŸؤوسضسضة.

الوادي  :قديري مصصباح

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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التّداعيات النّفسصية لÓزدحام اŸروري

اإلختن ـاقـ ـ ـ ـات تسسب ـ ـ ـب إانفع ـ ـالت
وسسلوكات عدوانية لدى ال ّسسائقÚ

الّنقل ا÷ماعي ثقافة جديدة عند اŸواطنÚ
@ ثقافة تنّقل جديدة
للمواطن Úبالعاصصمة

ركن السسيارة والّلجوء
إا ¤اŸيÎو والÎاموي
@ سصيدي بلعباسس

النّقاط ال ّسسوداء أانهكت
القدرات النّفسسية
ألصسحاب اŸركبات
@ سصكيكدة

جحيم ل يطاق

كلمة العدد

بعيدا عن التّشسخيصص التّقني

جمال أاوكيلي

لزدحام اŸروري  ⁄يعد عبارة عن
اإ
تشش -خ -يصص ◊ال -ة م -ع ّ-ي -ن -ة ت -زول ‘
ا◊ Úبل –ّول إا ¤هاجسص يÓزم
لفراد ‘ حياتهم اليومية ،ل يخلو
اأ
ح-دي-ث-ه-م ع-ن ه-ذه «الّ-ظ-اه-رة» منذ
م- -غ- -ادرت- -ه- -م م- -ق- -ر إاق- -ام -ت -ه -م إا¤
الل -ت-ح-اق ب-أام-اك-ن ع-م-ل-ه-م وه-م ‘
ح- -ال- -ة ن -فسش -ي -ة صش -ع -ب -ة ج ّ-دا ،ل -ه -ا
ت -داع -ي -ات خ -طÒة ع -ل -ى صشّ-ح-ت-ه-م
ن -ت -ي -ج -ة م -ا ع -ان -وه ‘ ال ّ-ط -رق م-ن
اختناقات فع Óلها الّتأاث ÒاŸباششر

على ال ّسشائق Úدون أان يششعروا بذلك.
التأاخر ‘ عدم الّتعجيل بإايجاد ا◊لول ،وفق ما يتداول هنا وهناك
أاي توّفر ّ ﬂ
ططات جديدة لل ّسش ،Òزاد من حجم ال ّضشرر الّنفسشي
لدى أاصشحاب السشيارات ،الذين يجدون أانفسشهم دائما ﬁاصشرين
‘ الّنقاط السشوداء Ãدننا الكÈى ،وحتى ‘ مناطق أاخرى ضشاقت
لنغÓق» الذي تششهده نتيجة التصشاميم العمرانية غÒ
ذرعا« ،ا إ
اŸوّفقة بعدما كانت مفتوحة على فضشاءات واسشعة.
لذلك فإاّن هذه «الوضشعية» ل يعقل أان تكون حاملة Ÿفهوم تقني
فقط ،أاي ال ّسشعي من أاجل إاضشفاء عليها تصشّور قائم على غلق اŒاه
وفتح آاخر ،أاو «ال ّسش ‘ ÒالŒاه »Úلختصشار اŸسشافة ،واسشتعمال
الّنفق لتفادي الوقوع ‘ «اŸصشيدة» وسشط أاو قلب الزدحام ،هذا
 ⁄يعد كافيا أامام عدم القدرة ‘ توّقع حالة ال ّسش Òمن ◊ظة
لخرى.
أ
كل ما نسشمعه اليوم عن هذا اŸششكل ل يعدو أان يكون بوادر لÎاكم
ن -فسش-ي ن-اج-م ع-ن ه-ذا الّضش-غ-ط اŸت-واصش-ل ،ي-ت-طّ-ل-ب ف-ع Ó-ا◊ذر
لصشابات
لمراضص مزمنة ،وغÒها من ا إ
وا◊يطة لعدم التعرضص أ

Óسشف  ⁄ينتبه له الكث Òمن ال ّسشائق ،Úالذين يÓحظ عليهم
وهذا ل أ
لحيان ردود فعل غ Òطبيعية ‘ ال ّ
طرق ،تؤوّدي أاحيانا
‘ أاغلب ا أ
Óسش-ف ه-ن-اك م-ن يضش-ع عصش-ا ‘
إا ¤م Ó-سش -ن -ات وم -ن -اوشش -ات ،ول  -أ
اŸقعد الأمامي.
لزدحام اŸروري بقدر ما نحاول
حديثنا اليوم ل يتعّلق أابدا با إ
رفقة مراسشلينا إاثارة ما يتوّلد عن هذا الوضشع نفسشيا ،وهذا عندما
وصش -ل-ن-ا إا ¤ه-ذا اŸسش-ت-وى م-ن الّ-ت-ع-ق-ي-د ‘ ط-رق-ن-ا ،خ-اصش-ة ع-ن-د
لي -اب ‘ وقت واح -د إا ¤شش -ت -ى
سش- -اع- -ات ال- -ذروة أاي ال -ذه -اب وا إ
لششغال اليومية ،لبد وأان نلتفت إا ¤هذا الواقع ا÷ديد علينا
اأ
لعداد من السشيارات.
«مدننا صشغÒة» ل تتحّمل كل هذه ا أ
ل تسشتطيع التحرك ‘ الوقت الذي تريده بل تنتظر سشاعات معّينة
صشباحا أاو مسشاًء لتغادر اŸكان الذي توجد فيه دون أاي متاعب
تذكر ،وهذا الّتفك Òالذي أاصشبح عادة لدينا هو بحد ذاته «حالة
نفسشية» ﬂيفة ،لبد من البحث عن بدائل أاخرى ،وحاليا فإاّن
ث-ق-اف-ة الّ-ن-ق-ل ا÷م-اع-ي ي-ح-اول ال-ب-عضص ال-ع-م-ل ب-ه-ا ك-ال-ت-وج-ه إا¤
القطار ،اŸيÎو ،الÎاموي وبدرجة أاقل ا◊افÓت.
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الدكتورة ‘ علم الّنفسس العيادي ،فتحية بوعيشسة:

ال ّسسائق غ Òالقادر على –ّمل اإلزدحام يصسبح عدوانّيا

كشسفت دراسسة ميدانية شسملت  400سسائق من  12و’ية ع Èالوطن ،أاجرتها الدكتورة اŸتخصسصسة ‘ علم النفسس العيادي بجامعة اŸدية فتحية بوعيشسة ،عن
’مر الذي يعّرضسهم إا ¤أامراضس نفسسية وأاخرى عضسوية تنتهي ‘
بروز أاعراضس متقدمة من ا’ندفاع والعدوانية لدى السسائق Úمن ذوي النمط السسلوكي  ،ا أ
آاخر اŸطاف و‘ الكث Òمن ا◊ا’ت بسسكتات قلبية مفاجئة.
تيبازة :عÓء ملزي

يلجا العديد من مسستعملي السسيارات بالعاصسمة
إا ¤اŸيÎو والÎامواي كوسسيلتي نقل بديلتÚ
Ÿركباتهم ،حيث قّلصس افتتاح خط الÎامواي
الرابط ب Úدرقانة وشسارع اŸعدوم« Úرويسسو» ‘
العاصسمة ،مرورا بعدة ﬁطات «’قÓسسيار»،
«اŸندرين» وكذا ﬁطة ميموﬁ Êمود ،بشسكل
كب Òمن حدة تنقل سسكان ا÷هة الشسرقية
بالعاصسمة ،حيث أاصسبح بوسسعهم الوصسول ‘
عشسرين دقيقة فقط ،نفسس الشسيء بالنسسبة
للميÎو بعد فتح خطي ع Úالنعجة وسساحة
الشسهداء.
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
أاب -دي ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -اصس -م -يÚ
ارت -ي -اح -ا ك -بÒا لÎاج -ع ا’زدح-ام
اŸروري ن -وع -ا م -ا ‘ ال -ع-اصس-م-ة،
خاصسة جهتها الشسرقية ‘ الفÎة
اأ’خÒة ،بفضسل الÎاموي واŸيÎو
سس -ي -م -ا ب -ع -د “دي-ده ن-ح-و سس-اح-ة
الشسهداء وع Úالنعجة‡ ،ا جعل
سس-ك-ان ال-ع-اصس-م-ة ي-تفادون إاضساعة
سساعات لÓلتحاق Ãناصسب عملهم
أاو مقاعد الدراسسة و‘ العودة إا¤
ب - -ي- -وت- -ه- -م أايضس- -ا ،ه- -ذا م- -ا أاّك- -ده
مسس- -ت- -ع- -م -ل -و اŸيÎو لـ «الشس -عب»،
قائل Úبأان اسستخدامه سسهل عليهم
تنقÓتهم وجنبهم عناء التنقل ‘
ا◊افÓ- - -ت وسس- - -ي - -ارات اأ’ج - -رة،
وزح - -م - -ة ح- -رك- -ة اŸرور ب- -ط- -رق
العاصسمة.
طريقة جديدة اعتمدها أاصسحاب
اŸركبات منذ دخول خط اŸيÎو
حيز اÿدمة ‘ جوان  ،2015وهي
رك - -ن سس - -ي - -ارات - -ه- -م ‘ ح- -ظ- -ائ- -ر
ﬁروسس -ة واسس -ت -خ -دام اŸيÎو ‘
تنقÓتهم ،و‘ هذا الشسأان قامت
«الشس -عب» ب -ت -قصس -ي آاراء ه-ؤو’ء ‘
ه -ذه ال -ظ -اه -رة واأ’سس -ب -اب ال -ت -ي
ج-ع-ل-ت-ه-م يسس-ت-ب-دل-ون وسسائل النقل
اŸع- -ت- -ادة ب- -اŸيÎو ،ح- -يث أاب -دوا
ارت -ي -اح-ه-م ورضس-اه-م الشس-دي-دي-ن،
وأاجمع من –دثنا إاليهم إا ¤أاّن
اŸدة التي يقطعونها ‘ سساعات
ق -د ت -ق -لصست وصس -ارت ’ ت -ت -ع -دى
ال -عشس-ري-ن دق-ي-ق-ة ب-فضس-ل اŸيÎو،
متمن Úا‚از باقي اÙطات ‘
اقرب اآ’جال ‘ ،وقت أاصسبحت
حركة اŸرور ’ تطاق على حد
قولهم.
وق- -ال آاخ- -رون أان -ه ب -ع -دم -ا ك -انت
مسسافة  20كيلوم Îتقطع ‘ أاكÌ
م- -ن سس- -اع- -ة وسس -ط زح -م -ة م -رور
ره -ي -ب -ة ت-زي-د اŸواط-ن Úالضس-غ-ط
وم -ع -ان -اة ا◊ي -اة ،ب -اتت اŸسس -اف-ة
ت -ق -ط -ع ‘ ح-دود  30دق-ي-قة على
وقع اŸكيف الهوائي ،و‘ راحة
ت -ام -ة ،ك -م -ا  ⁄ي -ع -د مشس -ك -ل رك-ن
السسيارات مطروحا ،بعد أان قرر

الكثÒون ا’سستغناء عليها واللجوء
إا ¤اشسÎاك شس -ه -ري ل -ل-ت-ن-ق-ل عÈ
ميÎو ا÷زائر.
نفسس الشسيء قاله «رمزي» ،عامل
Ãؤوسسسس -ة م -ي -ن -اء ا÷زائ -ر« :ل-ق-د
أاصس -ب-ح اŸيÎو وسس-ي-ل-ة ن-ق-ل ب-ال-غ-ة
اأ’همية ،فأانا شسخصسيا أاعتمد عليه
ك -ل -ي -ا ‘ ت-ن-قÓ-ت-ي رغ-م ام-تÓ-ك-ي
سسيارة لكني أاتعّمد ركنها وأاتنّقل
ب -اŸيÎو رب -ح -ا ل -ل -وقت ول -ت-جّ-ن-ب
زحمة اŸرور التي غالبا ما تسسّبب
‹ ضس -غ -ط -ا ره -ي -ب -ا» ،مضس -ي -ف-ا أاّن
«اŸيÎو ‘ ال - -وقت ا◊ا‹ ي - -ع - -د
أا‚ع وسس-ي-ل-ة ل-ل-ت-ن-ق-ل ب-ال-ع-اصس-م-ة،
حيث صسار مكسسبا هاما ‘ الوقت
ب-ال-نسس-ب-ة Ÿسس-ت-ع-م-ل-يه ،بالنظر إا¤
صسعوبة حركة اŸرور على مسستوى
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وأاصس-بح بوسسع
مسستعمليه التنقل ‘ غضسون دقائق
ف -ق -ط ،ل -ي -ت -ج-ن-ب-وا ب-ذلك م-ت-اعب
ا’زدح -ام اŸروري ال -ذي يشس -ه -ده
ال - -ط- -ري- -ق السس- -ري- -ع ب Úا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة وال -دار ال-ب-يضس-اء ع-ل-ى
سسبيل اŸثال».
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ق -الت «ف-اط-م-ة» أاّن
اسس-ت-خ-دام-ه-ا ال-ي-وم-ي ل-هذا اÿط
جّ-ن-ب-ه-ا ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل ‘ ح-افÓ-ت
م -هÎئ -ة ق -ائ -ل -ة« :ك -نت أاسس -ت -غ -رق
حوا‹ سساعة للوصسول إا ¤سساحة
الشس -ه-داء ،أام-ا اآ’ن ف-ق-د ت-قّ-ل-صست
اŸدة إا 30 ¤دقيقة و‘ ظروف
جد مريحة»،وقالت «أامال» عاملة
بالÈيد اŸركزي والقاطنة ببلدية
ب -رج ال -ك-ي-ف-ي-ان ب-أان-ه-ا م-ن-د دخ-ول
الÎامواي واŸيÎو حيزا اÿدمة
اسس-ت-غ-نت ع-ل-ى م-رك-بتها وأاصسبحت
تعتمد عليهما ‘ تنقÓتها ،قائلة
بأانها تسستقل الÎامواي إا ¤غاية
ﬁطة الرويسسو لتسستبدله بعدها
باŸيÎو إا ¤غاية ﬁطة الÈيد
اŸرك- -زي ،وه- -ذا رب- -ح- -ا ل- -ل- -وقت
ولتتجّنب زحمة اŸرور».
ب-اŸق-اب-ل أاب-دى آاخ-رون ان-زع-اج-ا
كبÒا لبقاء ا’زدحام مهيمنا شسيئا
م -ا ع -ل -ى ال -ع-اصس-م-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
اسس- - - -ت- - - -غÓ- - - -ل خ - - -ط - - -ي اŸيÎو
والÎامواي ،وهذا ما جعل سسكان
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العاصسمة قلقون جراء عدم زوال
ه-اجسس ضس-ي-اع سس-اع-ات لÓ-ل-تحاق
Ãن - -اصسب ع - -م - -ل - -ه- -م وم- -ق- -اع- -د
ال -دراسس -ة ،وه -ذا م -ا ع ّ-ب -رت ع-ن-ه
إاÁان ق -ائ -ل -ة« :اسس -ت -ع -م-ال خ-ط-ي
اŸيÎو والÎام - -وي ل - -ت - -خ- -ف- -ي- -ف
الضس -غ -ط اŸروري ب -ال -ع-اصس-م-ة ⁄
ي- -ك -ن ل -ه -م -ا أاي ف -اع -ل -ي -ة ،وب -ق -ي
ا’زدح -ام ‘ ال -ط -رق ع -ل -ى ح -ال-ه
خ- -اصس- -ة ‘ السس -اع -ات اأ’و ¤م -ن
الصسباح وكذا سساعة خروج العمال
‘ الفÎة اŸسسائية ،وبالرغم من
اسستعانة الكثÒين باŸيÎو إا’ أان
ذلك  ⁄يسس -ه -م ب -درج -ة ع -ال-ي-ة ‘
تخفيف ا’زدحام اŸروري بطرق
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،ضس -ف إا ¤ه -ذا ف -إان
ال -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úي -ق -ط-ن-ون
خارج نطاق مسسافة  20كيلوم.»Î
وب- - -حسسب أاح- - -د ع- - -م - -ال اŸيÎو
Ãح -ط -ة أاول م -اي ،ف -إان ال -ن -ق-اط
اŸرورية السسوداء ‘ العاصسمة من
اŸرتقب أان تزول وتتÓشسى نهائيا
‘ حال “ديد خط اŸيÎو ليصسل
ا ¤الدار البيضساء ،ليضسم ﬁطات
أاخرى مثل ﬁطة «بوليو» ببلدية
ا◊راشس وغÒه- -ا م- -ن اÙط -ات
ويربط ‘ سسنة  2020ببلديات باب
الزوار ،براقي ،شسوفا‹ ،الشسراقة،
أاو’د ف- - -ايت وال - -دراري - -ة ،إاذا م - -ا
سسارت اأ’مور على النحو اŸرجو
‘ السسنوات القادمة ،حيث يرتقب
أان يسساهم “ديد خط اŸيÎو ‘
ت -ق-ل-يصس سس-اع-ات ا’زدح-ام ،ك-ون-ه
سسيسستوعب  25أالف مسسافر ‘ كل
 3دقائق ،أاي ما يعادل  60مليون
مسسافر سسنويا.

الدكتور ‘ علم ا’جتماع بلقاسسم عادل:

علينا العودة إا ¤اسستعمال الّنقل ا÷ماعي
’ختناق اŸروري اŸتكررة بكل من الشسارع الرئيسسي عند اŸدخل الشسرقي للمدينة إاﬂ ¤رجها الغربي بإاŒاه طريق 15
يواجه مسستعملو اŸركبات بعاصسمة التيطري بو’ية اŸدية حالة ا إ
ديسسم ،Èوطريق ا÷زائر إا ¤مدخل حي الكوالة بإاŒاه كل من حي بزويشس ومرج شسك Òخاصسة أاثناء أاوقات الذروة ،فضس Óعلى مسستوى ع Úالكب Òإا ¤غاية مفÎق الطرق اŸؤودي إا¤
حي قطيطن مع كل دخول اجتماعي.
وجود ظاهرة ا’ختناق اŸروري
اŸدية :علي ملياÊ
إاعادة بعث مشسروع السسكة ا◊ديدية ب ÚاŸدية والبليدة مرورا
‘ اŸدي -ن -ة ل -ع -دم رب -ط اأ’ح -ي-اء
بجبال شسفة ،وحتمية إا‚از مواقف السسيارات بالقرب من وسسط
ي -رى ال -دك -ت-ور ب-ل-ق-اسس-م ع-ادل ﬂتصس ‘ ع-ل-م اإ’ج-ت-م-اع ب-ج-ام-ع-ة فيما بينها ،إا ¤جانب أان التنقل
اŸدينة واإ’سسراع ‘ إا“ام إا‚از الطريق ا’جتنابي للمدينة ‘
اŸدية ،أاّن هذه النقاط السسوداء تركت جل السسائق ÚواŸواطن Úب Úاأ’حياء يحتم على مسستعملي
شسطريه الشسما‹ وا÷نوبي ،الذي يربط اŸدينة Ãخرج اŸدينة
–ت رحمة الضسغوطات يضساف إا ¤ذلك ا’زدحام ،مرجعا سسبب ذلك الطريق اŸرور ‘ وسسط اŸدينة،
نحودائرة وامري وجندل بعدة نقاط Ãا يسسهل عملية الدخول
إا ¤ارتباطها Ãداخل البلديات جراء التدفق الهائل ،كما يعت Èح- -يث ي- -وج -د شس -ارع Úرئ -يسس -يÚ
واÿروج من وإا ¤اŸدينة ،ويسسهل تنقل مركبات وزن الثقيل علما أان
خÈاء التنمية أان تنمية الطريق هو اŸؤودي إا ¤التنمية نفسسه Ãا فقط ويج Èهؤو’ء على سسلكهما
هذا الطريق كلف أاموا’ كبÒة و ⁄يكتمل إا‚ازه بعد إا ¤يومنا هذا.
يوفر راحة التنقل للمواطن Úوالعمال والطلبة واŸسستثمرين بصسفة م -ه -م -ا ك -انت وج -ه -ت -ه -م ،ك-م-ا أان
اقÎح ﬁدثنا أايضسا العمل على ربط البلديات اÛاورة مع اŸدية
خاصسة ،لذلك ‚د الكث Òمن اŸناطق  ⁄تعرف التنمية ’فتقارها ال- -ب- -ل- -دي -ات اÛاورة ل -ل -م -دي -ن -ة
ع Èع- -دة ط- -رق و‡رات ب- -دل م- -ن ال- -ط- -ري- -ق ال -واح -د ،م -ع إا‚از
لشسبكة الطرق ،ناعتا طرقاتنا اليوم بأانها باتت تعا Êمن ازدحام متصسلة فيما بينها عن طريق واحد
الÎامواي والذي سسيكون له اأ’ثر الكب ‘ Òظل وجود اŸمر اÿاصس
بخط السسكة ا◊ديدية القدÁة الذي يربط بلدية ذارع السسمار
شسديد ،كما هو ا◊ال عند مدخل اŸدية قدوما من جنوب الو’ية فقط  -الطريق الوطني رقم - 01
ومرورا ببلدية وزرة ،إاذ Œد اŸواطن مسسرعا عند خروجه من اأ’مر الذي حتم على ظهور نقطة سسوداء كبÒة على مسستوى منعرج واŸدينة اŸدية ووزرة إا ¤غاية بلدية الÈواقيةﬂ ،ففا الضسغط
ال- -ع -م -ل Ãا ‘ ذلك اŸسس -اف -ري -ن Ãرك -ب -ات -ه -م يصس -ارع -ون ال -وقت ،دورة الشسيخ بن عيسسى ب Úبلدية اŸدية ووزرة ،فضس Óعلى أانه كل من على الطريق الرئيسسي الرابط ب Úالقطب ا◊ضسري وﬂرج اŸدية
ويسس-ت-ع-م-ل-ون السس-رع-ة اŸف-رط-ة ل-ت-ف-ادي ا’زدح-ام ّ‡ا ي-ك-ون سس-ب-با يقصسد اŸدينة ’بد أان Áر بإاحدى اŸداخل اأ’ربعة مرورا بوسسط نحو بلدية ذراع السسمار ،مع التفك ‘ Òا‚از مصسلحة لÓسستعجا’ت
مباشسرا ‘ حوادث اŸرور ،حيث يتسسبب ذلك إاما ‘ إاعاقات دائمة اŸدينة ،ناهيك عن عدم وجود مواقف السسيارات الشسيء الذي زاد خارج اŸدينة ،واأ’نفاق اأ’رضسية والطرق الفرعية ،داعيا إا ¤إانشساء
أاسسواق جوارية لتثبيت السسكان بد’ من تنقلهم اليومي إا ¤السسوق
من حدة اŸشسكل.
أاو وفيات.
واعت Èالباحث ‘ علم اإ’جتماع أاّن ضسغوطات ا◊ياة ا’جتماعية واعت Èبوخالفة أان هذا اŸشسكل سسيزداد حدة ‘ اŸسستقبل ‘ ظل ال -وح -ي -د اŸوج -ود ب-وسس-ط اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة م-ع ف-ت-ح وح-دة ث-ان-ي-ة
وكذا ازدحام اŸدن والطرق تعد من ب Úأاهم اŸشساكل النفسسية ،ارتفاع الكثافة السسكانية ،وازدياد عدد طلبة ا÷امعة وقرب اسستÓم لتسسويق مادة ا◊ليب اŸبسس Îبالقطب ا◊ضسري ،إا ¤جانب إانشساء
حيث ‚د الكث Òمن السسائق Úيعانون من الضسغوطات وهذا ما يؤودي اإ’ق -ام -ة ا÷ام -ع -ي-ة ب-ب-ل-دي-ة وزرة ،واŸشس-اري-ع السس-ك-ان-ي-ة واŸراف-ق سساحات عمومية وأاماكن ترفيهية ‘ اأ’حياء اÛاورة ،متسسائ‘ Ó
بهم إا ¤العديد من اأ’مراضس كالضسغط الدموي ،السسكري ‡ا يرفع العمومية وارتفاع ‘ حظÒة السسيارات ،مقÎحا ضسرورة وجوب هذا الصسدد« :هل يعقل عدم وجود سساحة عمومية وأاماكن ترفيهية
احتمال ارتكاب حوادث اŸرور ،مقÎحا ‘ هذا الصسدد إاعادة النظر تفعيل وŒسسيد ﬂطط اŸرور ا÷ديد الذي “ت اŸصسادقة عليه وسسوق بالقطب ا◊ضسري ا÷ديد بالرغم من وجود ا÷امعة وعدد
‘ سسياسسة النقل اÙلية بخصسوصس سس ÒاŸركبات ونشسر ثقافة وكلف أاموا’ كبÒة ،وينتظر Œديده ميدانيا حيث ” إا‚از نسسبة معت Èمن اإ’دارات وعدد كب Òمن السسكنات؟ فضس Óعلى إا‚از
النقل العمومي لتخفيف الضسغط ،والتفك ‘ Òتوسسيع شسبكة الطرق صسغÒة منه ،عÓوة على أانه ” إا‚از الدراسسة اÿاصسة با÷سسور من مرافق رياضسية جوارية كون أاغلب اŸنشسآات متواجدة بوسسط اŸدينة
مسستقبÃ Óا يحقق التوافق مع النمو الدÁوغرا‘ للمدن وتوسسع طرف البلدية ،والتي كلفت أاموا’ كبÒة غ Òأانها ’ تزال حبيسسة أاو على الشسارع الرئيسسي ،وكل الرياضسي Úمضسطرين لتنتقل إا ¤وسسط
اأ’دراج ‘ انتظار تخصسيصس اŸبلغ اŸطلوب إ’‚ازها ،كما يجب  -اŸدي -ن -ة ،وه -ذا م -ا ي -ح -رم ال -ب-عضس م-ن ‡ارسس-ة ال-ري-اضس-ة خ-اصس-ة
ﬁيطاتها ا◊ضسرية وتعدد مداخيلها.
حسسبه  -العمل على ربط اأ’حياء فيما بينها لتخفيف الضسغط على اأ’طفال ،حيث ’ Áكنهم التنقل ‘ السساعات اŸتأاخرة لعدم وجود
األحياء منعزلة عن بعضسها
وبرر عبد الكر Ëبوخالفة ،نائب سسابق مكلف بالتعم Òببلدية اŸدية وسسط اŸدينة وفك العزلة عنها حيث أاصسبحت عبارة عن مراقد ،مع النقل ‘ تلك اأ’وقات.ـ
ّ

كابوسس يومي ببجاية

ي -ع -ا Êمسس -ت -ع -م -ل -و ال -ط-رق ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ه-اجسس ا’زدح-ام
اŸروري ،حيث يتحول التنقل إا ¤كابوسس يومي ،خاصسة أان
الو’ية  ⁄تسستفد من خطوط على غرار وسسائل نقل جديدة
ك -الÎام -وي واŸيÎو وال-ت-ل-ي-فÒيك ،وه-و م-ا ت-رك ال-ع-دي-د م-ن
اÙاور ت -ع -ا Êا’زدح -ام ،وف -ت -ح اÛال ÿدم-ات م-ت-ق-ط-ع-ة
وردي -ئ -ة وأاصس -ح -اب سس -ي -ارات أاج-رة ي-رفضس-ون ال-ع-م-ل Ãن-اط-ق
معينة.
و‘ هذا الصسدد ،يقول سسائق حافلة لنقل اŸسسافرين« :مشساهد
ا’خ -ت -ن -اق اŸروري ب -ط -رق -ات ب-ج-اي-ة تشس-اه-د بصس-ورة ك-بÒة،
وأاصسبحت من خÓلها اŸسسالك الرئيسسية تعرف انسسدادا كبÒا،
وتشس -ك -ل ب -ذلك رت  Ó-ط -وي  Ó-م -ن اŸرك -ب -ات ،وال-ت-ي أاصس-ب-حت
تتحرك بصسعوبة بسسبب تزايدها ،وهي اŸشسكلة التي تسستمر
حتى خÓل سساعات متأاخرة من الفÎة اŸسسائية ،ومشسكلة
ا’زدح -ام اŸروري ت -ؤوّث -ر ع -ل -ي -ه -م ك-ثÒا خÓ-ل ،بسس-بب ه-دي-ر
اÙركات اŸسستمر وروائح الغازات اŸنبعثة من اŸركبات».
وم -ن ج -ه -ت-ه-ا ت-ق-ول السس-ي-دة سس-ع-ي-دا Êم-ن م-دي-ري-ة اأ’شس-غ-ال
العمومية« :مظاهر ا’ختناق ببلديات و’ية بجاية –مل ‘
طياتها أازمة حقيقية ،وتشسكل مشسكلة ا’زدحام اŸروري قلقا
كبÒا لدى مسستعملي الطرق بو’ية بجاية ،حيث تتسسبب ‘
تعطيل اأ’عمال وتأاخر الناسس عن مشساغلهم وهدر الوقت ،إا’

أان السسلطات اÙلية قامت بتجسسيد عديد اŸشساريع الهامة
للتخفيف من هذه اŸعضسلة».
ومن بينها التسسليم الرسسمي Ÿشسروع ّﬁول الطرق اأ’ربعة ‘
›م -ل -ه ،ح -يث ت-ع-ت Èه-ذه اŸنشس-أاة م-ن دع-م-ا ك-بÒا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
وتسس -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور ،وتضس -م سس -ب -ع -ة جسس-ور م-ع-ل-ق-ة ع-ل-ى
182ووتدا ‘ ،إاطار الÈنامج الوطني لتوطيد النمو ا’قتصسادي،
و” تسسخ ÒغÓف ما‹ قّدرت قيمته Ãلياري دينار ،بهدف
حذف كل التقاطعات على مسستوى الطرق اأ’ربعة ،وهو ماسسمح
بفك بالتخفيف من حركة اŸرور Ãدينة بجاية ،كما ” إاعادة
تنظيم حركة اŸرور على مسستوى اÙطة الÈية ا÷ديدة
للو’ية ،وكذا مع Èالسسكك ا◊ديدية اŸتواجد بنفسس اŸكان.
ويضساف هذا ا’‚از إاŒ ¤سسيد  60كيلومÎا من الطريق
الرابط بالطريق السسيار شسرق  -غرب ،وتسسخ Òأاك Ìمن  59كلم
لÎميم بعضس الطرق على مسستوى البلديات ،فضس Óعن دفع 11
مليار سسنيتم ‘ تعويضس اأ’راضسي للخواصس لصسالح العام ،ونقل
ا’قطاب الكهربائية ،شسبكة الغاز وقنوات الصسرف الصسحي،
التي بلغت تكلفتها  600مليون دينار ،كما أان الشسطر الثالث من
اŸشسروع من اŸنتظر اسستÓمه قبل نهاية السسنة ا÷ارية.
بجاية :بن النوي توهامي

ت -ق -ول ال -دك -ت -ورة ف -ت -ح-ي-ة ب-وع-يشس-ة ‘ دراسس-ت-ه-ا ،ب-أاّن
السس -ائ -ق Úال -ذي -ن ي -تصس -ف -ون ب -الّسس -رع -ة ون-ف-اذ الصس’ È
ي -ل -ت -زم -ون ع -ادة ب -السس -رع -ة ال-ق-ان-ون-ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ط-رق
السسريعة ،و’ يكتفي بعضسهم بتجاوز السسرعة اÙددة
وإاّنما يقوم Ãناورات خطÒة معتÈين ذلك سسلوكا عاديا
يقومون به عن وعي وإادراك بالرغم من خطورته على
أانفسسهم وعلى مسستعملي الطريق واÛتمع ككل ،بحيث
كشسفت الدراسسة بأانّ ذوي النمط السسلوكي أا الذي عّرفه
الباحث «روز‰ان» ‘  1990على أاّنه انفعال
سس- -ل- -وك- -ي م -ركب ي -تضس -م -ن م -ع -د’ م -تسس -ارع -ا
Óنشسطة واسستجابات انفعالية “يل للعدائية
ل أ
والغضسب اŸتزايد ،مع الرغبة ‘ التفوق ‘
اأ’عمال وا‚ازها ‘ أاقلّ وقت ‡كن هم أاكÌ
ارت - -ك - -اب- -ا ◊وادث اŸرور م- -ن غÒه- -م ،وأاكÌ
م -ع -ان -اة م-ن ال-غضسب وال-ت-وت-ر وا’ن-ف-ع-ال ،وه-م
أاشس- -خ- -اصس اك Ìع -دوان -ي -ة وان -ف -ع -ال -ي -ة أ’ت -ف -ه
اأ’سسباب .كما كشسفت الدراسسة التي أاجريت
ب -و’ي -ات ا÷زائ -ر ،ت -ي -ب -ازة ،ال -ب -ل-ي-دة ،اŸدي-ة،
البويرة ،بومرداسس ،ع Úالدفلى ،قسسنطينة ،برج
بوعريريج ،تلمسسان ،الوادي وا÷لفة على أانّ
السسائق Úغ Òالقادرين على –ّمل الصس ÈخÓل ا’زدحام
اŸروري يتعّرضسون لÓنفعال والعدائية والتوتر ‘ حياتهم
العامة واأ’سسرية وخÓل قيادتهم للسسيارة.
وجاءت هذه الدراسسة من منطلق كون السسيارة أاصسبحت
وسسيلة ’ غنى عنها لقضساء ﬂتلف ا◊اجات اŸع Èعنها
‡ا أافرز ظاهرة ا’زدحام
من طرف اأ’سسرة ا÷زائريةّ ،
اŸروري عﬂ Èتلف اŸدن واÙاور الكÈى ،ومن ثمّ
فقد كشسف الواقع اŸعيشس عن وجود ‰ط من السسائقÚ
هو ‘ تزايد متواصسل ’ يحتمل التأاقلم مع هذه الظاهرة
اŸتجّددة ،والتي رفضست الزوال وا’ندثار مهما تطّورت
‡ا يولّد عدوانية
ا◊لول التقنية والتكنولوجية اŸعتمدة ّ
غ Òمتحّكم فيها لدى السسائق Úقد تلحق ضسررا بغÒهم

‘ الكث Òمن ا◊ا’ت.
وتؤوّكد الدكتورة فتحية بوعيشسة
بأاّن غالبية السسائق Úيسسعون لبلوغ
أاه- -داف- -ه -م ب -دون ع -وائ -ق ،ف -ي -م -ا
ي- - -تسس ّ- -ب - -ب ا’زدح - -ام اŸروري ‘
عرقلتهم وعدم وصسولهم أ’هدافهم
خصسوصسا من Áتهنون السسياقة لكسسب العيشس ،بحيث يؤوثر
ذلك على بر›ة سساعات العمل ‘ أاوقات غ Òمناسسبة
‡ا يؤودي ا ¤تذبذب سساعات النوم والشسعور اŸسستمر
بالتعب ،وهذا ما يسساهم ‘ توترهم وانفعالهم ويؤوثر على
حالتهم الصسحية.
كما تظهر خصسائصس هذا النمط من خÓل العدوانية
وا’ندفاع ،فالشسخصس اŸندفع يقوم بالعمل بأاقل درجة
من الوعي وضسبط النفسس ،ثم يفكر بعد ذلك ‘ نتائج
العمل الذي أاقدم عليه .و‘ هذا الصسدد تشس Òدراسسة
عصسام عبد اللطيف العقاد أان الشسخصس العدوا Êلديه
معتقدات ’عقÓنية تعطيه مشسروعية القيام Ãمارسسات

طريق اجتنابي جديد حتمية لتسسهيل الدخول إا ¤سسيدي بلعباسس

النّقاط ال ّسسوداء أانهكت القدرات النّفسسية ألصسحاب اŸركبات

’ت -زال ع-دي-د اŸشس-اري-ع اŸت-عّ-ل-ق-ة ب-إازال-ة الّ-ن-ق-اط
السس -وداء وم-ع-ا÷ة اك-ت-ظ-اظ ح-رك-ة اŸرور ت-راوح
مكانها بسسيدي بلعباسس على الرغم من اقÎاحها
ضسمن الÈنامج اÿماسسي وأاهميتها ‘ رسسم خارطة
ج -دي -دة ıط -ط السس ،Òوال -ت-خ-ف-ي-ف م-ن مشس-اك-ل
’نسس -ج-ة ا◊ضس-ري-ة وكÈى
ح -رك -ة اŸرور داخ -ل ا أ
’حياء.
ا أ
بلعباسس :غ ــ شسعدو
تشسوب اÿارطة ا◊الية لشسبكة الطرق داخل مدينة سسيدي
بلعباسس عيوبا ونقائصس تسسبّبت ‘ ظهور عديد النقاط
السسوداء التي تؤوثّر وبشسكل جلي على حركة اŸرور وعلى
ﬂطط السس Òبشسكل عام ،وكانت ا÷هات الوصسية قد
اقÎحت ع- -دي -د اŸشس -اري -ع ضس -م -ن الÈن -ام -ج اÿم -اسس -ي
Ÿعا÷ة هذه اإ’خت’Óت ،ومن ذلك إا‚از طريق إاجتنابي
جديد بطول  20كلم لربط الطريق الوطني رقم  7والطريق
الوطني رقم  ،13وهو اŸشسروع الذي سسيخّفف الضسغط عن
الطريق اإ’جتنابي ا◊ا‹ الذي Áر عÈه خط الÎامواي،
وسسيجّنب الوافدين للو’ية مشساكل اكتظاظ حركة السس،Ò
وÁكنهم من اŸرور ع ÈاŸدينة بكل سسÓسسة باعتبار
الو’ية مفÎق طرق تتوسسط سستة و’يات با÷هة الغربية
للوطن.
ه- -ذا و’ي- -زال مشس- -روع إا‚از ‡ر سس- -ف -ل -ي –ت السس -ك -ة
ا◊ديدية بنهج قرموشس على الطريق اإ’جتنابي ا÷نوبي
قيد اإ’نطÓق ،حيث تعد هذه النقطة من أاهم النقاط
السسوداء باŸدينة ،والتي تتسسبب ‘ عرقلة كبÒة ◊ركة
اŸرور خاصسة أاوقات الذروة ،كما سسيتم إا‚از ‡ر علوي
آاخر كممر للراجل ÚواŸتمدرسس Úعلى مسستوى الطريق

اإ’جتنابي ا÷نوبي.
ومن جملة ال ّصسعوبات التي تعرقل تنفيذ الÈامج تقاطع
شسبكة الطرقات مع السسكك ا◊ديدية على مسستوى 34
نقطة ،والتي –تاج إا ¤إاعداد الهياكل وتصسحيح اŸسسارات
لضس -م-ان اŸع-اي Òال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ب-ن-اء ولضس-م-ان أايضس-ا سسÓ-م-ة
اŸسستعمل ،Úحيث ” ‘ هذا الصسدد التكفل بـ  26نقطة
من أاصسل  34فقط .كما يعد واد اŸكرة الذي يع Èمعظم
أاح -ي -اء اŸدي-ن-ة م-ن أاه-م اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ت-ع-رق-ل ﬂط-ط
السس ،Òوت -ت -ط -لب دراسس -ات ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ق-اط
السس -وداء ال -ت -ي ي -تسس-بب ف-ي-ه-ا ،وم-ن ذلك ت-وسس-ي-ع ا÷سس-ور
واŸمرات العلوية التي تربط وسسط اŸدينة بشسمالها وفك
اÿناق عن الشسوارع الكÈى.
وعن وضسعية حركة اŸرور على مسستوى الطرق الوطنية،
ف Óيزال الطريق الوطني رقم  ‘ 13شسقه الرابط بÚ
سسيدي بلعباسس وتÓع يشسكل أاهم النقاط السسوداء بشسبكة
الطرقات ،حيث ’ يزال مشسروع إازدواجيته بطول  45كلم
يراوح مكانه بعد أان ” إاقÎاحه سسابقا ضسمن الÈنامج
اÿماسسي ،ويضسم الطريق الوطني رقم  13نقطة سسوداء
تتمثل ‘ اŸنعرج اÿط Òعند مدخل بلدية رأاسس اŸاء
جنوبا ،وهو اŸشسكل الذي “ت معا÷ته حيث أاطلقت
مديرية اأ’شسغال العمومية مشسروعا إ’‚از جسسر –ت
السسكة ا◊ديدية تÎاوح نسسبة تقدم أاشسغاله بـ  90باŸائة.
أاما الطريق الوطني رقم  92الرابط ب Úو’ية سسيدي
بلعباسس وسسعيدة ،فيضسم هو اآ’خر ثÓث نقاط سسوداء،
فعلى الرغم من أاهميته اإ’قتصسادية باعتباره ﬁورا هاما
يربط و’يات الشسمال با÷نوب حتى حدود بشسار وتندوف،
إا’ أان مشسروع اإ’زدواجية وربطه بالطريق السسيار شسرق -
غرب على مسسافة  120كلم ’ يزال قيد الدراسسة.

ع -دوان-ي-ة اŒاه ا’خ-ري-ن ،م-ت-ع-دي-ا ب-ذلك ع-ل-ى ال-ق-وانÚ
والقيم واŸعاي ،Òفيكتسسب شسعورا بأانه فوق القانون ،ومن
هنا يتشسّكل مصسدر اÿطورة.
وبالتا‹ فا’زدحام اŸروري الذي يعا Êمنه السسائقون
ذوي خصس -ائصس ال -ن -م -ط السس-ل-وك-ي أا ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ح-ال-ت-ه-م
النفسسية من خÓل توترهم وانفعالهم كما يصسبحون اكÌ
ع -دائ-ي-ة وان-دف-اع-ي-ة ،وه-ذه اÿصس-ائصس ’ ت-ت-وق-ف ع-ل-ى
ا◊الة النفسسية فحسسب بل تتعدى إا ¤أامراضس عضسوية
أاخرى ،حيث يشس Òكل من فريدمان وروز‰ان من خÓل
تعاملهم ا’عتيادي مع اŸراجع Úمن مرضساهم اأن هذه
اÿصسائصس السسلوكية اŸتمثلة ‘ السسرعة ونفاذ الصس،È
ال-ت-وت-ر وا’ن-ف-ع-ال وال-ع-دوان-ي-ة وا’ن-دفاعية Œعلهم أاكÌ
Óزمات القلبية.
عرضسة ل أ
ومن هذا اŸنطلق فا’زدحام اŸروري بالنسسبة للسسائقÚ
ذوي النمط السسلوك أا يؤوثر سسلبا على حالتهم النفسسية،
ومن ثمة ا÷سسدية ويكونون أاكÌا عرضسة لÓضسطرابات
النفسسية واأ’مراضس العضسوية.

رأاي

ماذا ننتظر؟
أاغلب الورشسات اŸفتوحة اŸتعلّقة باŸشساريع اأ’ولية
اÿاصّس-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة إادارة اّıط-ط-ات إ’دخ-ال سس-ي-ول-ة
ع -ل -ى ح -رك -ة اŸرور وت -ن -ظ -ي-م اأ’ضس-واء ،اسس-ت-ك-م-لت
” التوصّسل إاليه من تصسّورات ميدانية
أاشسغالها وما ّ
مودعة لدى مكاتب ا÷هات اŸكّلفة Ãتابعة هذا
اŸل -ف ،أام  ‘ Ó-ا’ن -ت -ق -ال إا ¤م -رح -ل -ة أاخ-رى أاكÌ
عملية.
ماذا ننتظر يا ترى من أاجل تطبيق تلك ا◊لول
ال ّ-ت -ق -ن -ي-ة اŸقÎح-ة ،ون-ت-خ-لصس م-ن ك-ل ه-ذا الشس-ب-ح
والكابوسس لÓختناقات التي أاثّرت كثÒا على مصسالح
الناسس؟ نقول هذا من باب دعوة اŸسسؤوول ÚاÙليّÚ
إا ¤التحرك ‘ هذا ا’Œاه لل ّصسالح العام ،قصسد
الشّس -روع ف -ورا ‘ ت -ف -ع -ي -ل ت-لك اإ’قÎاح-ات ال-ق-اب-ل-ة
للّتجسسيد تفاديا لكل التداعيات الّنفسسية اّÎŸتبة عن
كل هذا اإ’زدحام.
الكل على اطّÓع على الّنقاط ال ّسسوداء ‘ ا÷هة التي
يقطن فيها ،حفظها عن ظهر قلب ويلجأا إا ¤ا◊يل
لتفاديها متجاوزا قوان ÚاŸرور الذي “نعه سسÒ
Óسسف هذا ما يجري
عكسس اŒاه السسيارات ،لكن ل أ
يوميا ،وما نقف عليه ‘ طرقاتنا و’ داعي هنا
للغوصس ‘ مثل هذه اŸتاهات ،الكل يعرفها واأ’دهى
واأ’مر هناك من حّول اŒاه مع‡ Úنوع إا ¤طريق
مسس -م -وح يسس -ل -ك -ه ك -ل م -ن ي -ج-د ن-فسس-ه ﬁاصس-را ‘
اإ’زدح -ام أاو ب -اأ’ح -رى ي -رفضس اإ’ن -ت-ق-ال إا ¤ن-ق-ط-ة
معّينة للدوران ،بل يف ّضسل ا◊ل ال ّسسهل.
لذلك جاءت تلك الورشسات اŸفتوحة بالّتعاون مع
م -ك -اتب أاج -ن -ب-ي-ة ل-ه-ا خÈة واسس-ع-ة ‘ ه-ذا اÛال،
للّتخفيف من هذا ال ّضسغط ‘ مدننا الكÈى ا÷زائر،
قسسنطينة ،وهران ،عنابة ،ورقلة ،غ Òأانه وإا ¤غاية
اليوم فإانّ دار لقمان ما تزال على حالها ،فإاذا اأخذنا
عّينة العاصسمة ،فإاّن و’ية ا÷زائر بحوزتها الّتصسميم
النهائي حول كيفية تنظيم عمليتي السس Òواأ’ضسواء
أا‚زها شسركاء من اÿارج ،لكن ما تزال  ⁄تر النور
حتى اآ’ن ،فإا ¤متى هذا اإ’نتظار ‘ ،الوقت الذي
 ⁄تسستطع هذه اŸسسافة أاو اŸسساحة لواجهة البÓد
من اسستيعاب كل هذا العدد الهائل من السسيارات!؟
نفسس الّنقاط ال ّسسوداء ما تزال منذ عشسريات يعتصسر
ال ّ-ن -اسس أاŸا م -ن -ه -ا الشس-راق-ة ،ب-ن ع-ك-ن-ون ،شس-وف-ا‹،
ا◊مامات ،واد كنيسس ،القبة ،اأ’بيار ،بوزريعة ،باب
الزوار ،الدار البيضساء ،وغÒها من اأ’ماكن التي ’
تعد و’ –صسى ،فلنشسرع ‘ Œسسيد هذا «الّتجارب»
لعّلها تعود علينا با.Òÿ
جمال أاوكيلي
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ا÷هة الشّسمالية لتلمسسان تزداد انغÓقا

بحث دائم عن منافذ لّتخفيف الضسغط النفسسي على ال ّسسائقÚ

تعيشش و’ية تلمسسان حالة ضسغط كب Òبفعل ا’كتظاظ اŸروري الذي ’ يغادر اŸدينة ،خاصسة خÓل بداية الفÎة الصسباحية
ونهاية اŸسسائية ،فرغم جهود السسلطات الو’ئية ‘ اسستحداث منافذ للتقليصش من ا’كتظاظ عن طريق اقامة طرق اجتنابية.
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
إأ’ أن أصصطدأم ألوأقع Ãشصاريع هامة أكÌ
أسص -ت -ق-ط-اب-ا ل-ل-ج-م-ه-ور ج-ع-ل أŸدي-ن-ة ت-ع-رف
أن -غ Ó-ق -ا ب-ف-ع-ل ح-رك-ة أŸرور أل-ت-ي ك-ثÒأ م-ا
تسصببت ‘ ضصياع موأعيد هامة للموأطن،Ú
وسص-ن-وأت درأسص-ة ل-ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ي Úوم-ناصصب
ع -م -ل ل -ع -م -ال وق-فت ح-رك-ة أŸرور ع-ت-ب-ة ‘
وجوههم وعرقلت أدأء أعمالهم ألتي أرغموأ
ع -ل -ى ت -رك -ه -ا ’سص -ت-ح-ال-ة أل-وصص-ول ‘ أل-وقت
أÙدد ،ورغم أÛهودأت أŸبذولة من قبل
ألسص -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي-ة وأل-ت-ي رصص-دت أÓŸيÒ
إ’ق- -ام- -ة  06أن -ف -اق ،م -دي -ن -ت Úج -دي-دت،Ú
أسصتحدأت  14سصوقا و–ويل  20مديرية لكن
دون جدوى.
وت-ع-د أ÷ه-ة ألشص-م-ال-ي-ة Ÿدي-ن-ة ت-ل-مسصان أكÌ
أŸناطق أكتظاظا بفعل أسصتحدأث أŸدينة
أ÷دي -دة م -ن ج -ه -ة ،وأع-ت-ب-ار أغ-لب ب-ل-دي-ات
ألو’ية وأكÈها وأقعة ع Èهذأ ألطريق على
غ -رأر أل -رمشص -ي ،م -غ -ن-ي-ة ،ن-دروم-ة ،أل-غ-زوأت
ألسصوأحلية ....كما أنها بوأبة ألطريق ألوطني
رق- -م  22وأل -ط -ري -ق ألسص -ي -ار شص -رق  -غ-رب،
وضص- -اع- -ف م- -ن م- -ع- -ان- -اة مسص- -ت- -ع- -م -ل -ي ه -ذأ
ألطريق أسصتحدأث ﬁطة لنقل أŸسصافرين
باŸدخل ألشصما‹ للمدينة ،أأ’مر ألذي جعل
أ◊رك -ة ت -ت -ح -ول أ ¤أŸن-ط-ق-ة ،ورغ-م أق-ام-ة
ﬁور دورأن وط- -ري- -ق أج- -ت- -ن- -اب -ي ع« Èح -ي
ألكيفان» لكنه يبقى غ Òكاف ،خاصصة وأن
مدخل وﬂرج أÙطة كان ‘ غ Òصصالح
◊رك -ة أŸرور وأصص -ب -ح م -ط -لب ت -غ-يÒه أم-رأ
ح- -ت -م -ي -ا ،خ -اصص -ة ‘ ظ -ل أرت -ف -اع أ’صص -وأت
أŸطالبة باقامة نفق أرضصي بغية ألتقليل من
ألضصغط على هذه أŸنطقة ألتي كثÒأ ما تصصل
حركة ألضصغط أ ¤حدود حي ألكدية ،ورغم
أقامة نفق سصابق هناك لكنه  ⁄يحل أŸشصكل،
خصص- -وصص -ا ‘ وج -ود م -رك -ز أŸع -ارضص أل -ذي
ي -ح -ول أŸدي -ن -ة خÓ-ل أف-ت-ت-اح-ه أ ¤أنسص-دأد
ت -ام رغ -م أ’ه -م -ي -ة أل -ب -ال -غ -ة ل -ل-ط-ري-ق أل-ذي
يجاوره أ◊امل وطنيا لرقم  22ويعت Èألوحيد
ألرأبط ب Úألشصمال وأ÷نوب ،وألذي حسصب
ألعديد من مسصتعمليه صصار يشصكل هاجسصا لدى
مصص- -ال -ح أ’م -ن وأŸوأط -ن ع -ل -ى ح -د سص -وأء،
ويسصبّب ضصغطا نفسصيا للسصائق Úويدفعهم أ¤
ألتهور ما يسصتوجب على ألسصلطات ألو’ئية
أيجاد حل منطقي لهذأ أ’شصكال ألذي يتكرر
كل صصباح ،ويشصكل ضصغطا رهيبا لدى ألسصكان
ويؤوخر أشصغالهم.

جامعة تلمسسان وا’دارات الو’ئية

إأّن ألزأئر Ÿدينة تلمسصان ع Èطريق أ÷امعة
أو أ÷هة ألغربية أو ألشصمالية ألغربية يصصطدم
مباشصرة بازدحام كبÁ Òتد على مدى ألعديد
م- - -ن ألسص- - -اع- - -ات خ- - -اصص - -ة ق - -رب أل - -ق - -طب
أ÷ام- -ع- -ي Ÿنصص- -ورة صص- -ب -اح -ا ،ح -يث ورغ -م
أ÷هود أŸبذولة من قبل مصصالح أمن دأئرة
منصصورة Ùاولة تسصريع حركة أŸرور بهذأ
أل -ط -ري -ق أل -ت -ي ت -ل -ت -ق -ي ف-ي-ه-ا أل-عشص-رأت م-ن
حافÓت نقل ألطلبة بالعشصرأت من ألشصاحنات
خ-اصص-ة أل-ن-اق-ل-ة ل-ل-وق-ود م-ن ﬁط-ة أل-ت-ف-ري-خ
بالرمشصي أ ¤أ÷نوب ،ما يجعل هذأ ألطريق
ي -ت -وق -ف خ -اصص -ة ‘ م -رح-ل-ة أل-ذروة صص-ب-اح-ا
ومسص -اًء ،وي -دف -ع مسص-ت-ع-م-ل-ي-ه ومصص-ال-ح أ’م-ن
ألثمن غاليا كل صصباح ،بحكم أن ﬁور دورأن
أ÷امعة يتحول أ ¤حاجز كل صصباح ومسصاء،
ك- - -م- - -ا ي - -ت - -ح - -ول ﬁور أل - -دورأن Ãنصص - -ورة
أ ¤ن -ق -ط -ة أنسص -دأد ن -ت -ي -ج -ة –وي -ل ج -م -ي -ع
أŸدي -ري -ات أل-و’ئ-ي-ة أ ¤أ÷ه-ة أل-غ-رب-ي-ة م-ن
أŸدينة ألتي أنتقل أليها ألضصغط خاصصة خÓل
أ’يام أ’سصبوعيبة لÓسصتقبال ،فبا’ضصافة أ¤
أŸدي -ن -ة أ÷ام-ع-ي-ة ف-ه-ن-اك م-ا ي-زي-د ع-ن 20
م -دي -ري -ة و’ئ -ي -ة ت-ك-ت-ظ ب-ال-زوأر خ-اصص-ة ي-وم
ألثÓثاء ،ما يعرقل حركة أŸرور ع ÈأŸدخل
أل -غ -رب -ي أل -ذي يسص -ت -ق -ب -ل م -ن-اط-ق أ÷ن-وب-ي-ة
ك -ال -ع -ريشص -ة ،سص -ب -دو ،سص -ي-دي أ÷ي ،‹Ó-ب-ن-ي
سص -ن-وسص ،زي-ادة ع-ل-ى أŸن-اط-ق أل-غ-رب-ي-ة ع-ل-ى
غرأر صصÈة وبني مسصتار ،ناهيك عن مسصتعلي
ألطريق ألوطني رقم  22ألذي يعد ألشصريان
ألرئيسصي ما ب Úألشصمال وأ÷نوب ألغربي.
وتعرف وسصط مدينة تلمسصان خاصصة أ’حياء
ألقدÁة أكتظاظا كبÒأ رغم أسصتحدأث مدن

جديد بكل من أوجليدة وبوجليدة و–ويل
أغلب أŸديريات أ ¤منصصورة ،لكن أ’بقاء
على موأقع رئيسصية كالو’ية ،مديرية ألسصكن،
أل -تشص -غ -ي -ل ،أ÷م -ارك ،أ’شص -غ -ال أل-ع-م-وم-ي-ة،
أ’من ،ألثقافة وأÙكمة  ⁄يغ Òمن مشصكل
أ’ك - -ت - -ظ- -اظ ،يضص- -اف أ ¤ذلك خصص- -وصص- -ي- -ة
أŸن- -ط- -ق- -ة أل- -ق- -دÁة ح- -يث ’ي- -زأل سص- -ك- -ان
تلمسصان يرتبطون ببعضص أŸعا ⁄على غرأر
أŸسص- -ج- -د أل- -ك- -ب Òوسص- -اح- -ة ’ب Ó-سص ،سص -وق
ألسص -م -ا ل -ل -ت -ج -زئ -ة ،وأل -ذي رغ -م أسص -ت-ح-دأث
مديرية ألتجارة لـ  14سصوقا لكن رمزية أŸكان
بقيت لها أهميتها أ’فتصصادية ،حيث يقصصده
أغلب ألسصكان للتسصوق ،كما أن درب سصيدي
ح- -ام- -د أل -ت -ج -اري  ⁄ي -ف -ق -د م -ك -ان -ت -ه أم -ام
غ- - -زو أÓÙت ألشص- - -هÒة ’ح- - -ي- - -اء أÁام - -ة
وألكيفان ،وبقي هيك Óمهما ‘ حلقة تاريخ
تلمسصان ،ضصف أ ¤ذلك أن أ’ثار ألتاريخية
وأŸوأق-ع ألسص-ي-اح-ي-ة ك-ل-ه-ا ب-اŸدي-ن-ة أل-قدÁة
لتلمسصان زيادة على ألÈيد أŸركزي ،أ’مر
ألذي جعل أ’كتظاظ ’ يتغ .Òهذأ ورغم
جهود ألسصلطات ألو’ئية وأجتهادها للقضصاء
ع -ل -ى أ’ك -ت -ظ -اظ أŸروري م -ن خ Ó-ل رصص-د
أÓŸي Òلذلك بفعل أقامة  03أنفاق وما يزيد
ع - - -ن  20م -دي -ري -ة و 14سص -وق-ا وم-دي-ن-تÚ
جديدت ،Úلكن ذلك  ⁄يشصفع لها حيث ’يزأل
ألضص -غ -ط ي -خ -ي -م ع-ل-ى أŸن-ط-ق-ة وي-تسص-بب ‘
أم-رأضص ن-فسص-ي-ة وألضص-غ-ط أل-دم-وي ل-لسص-ك-ان،
أ’م -ر أل -ذي ف-رضص ع-ل-ى ألسص-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة
أ’ع- -ت- -ن- -اء ب- -اŸسص- -اح -ات أÿضص -رأء ،وأع -ادة
أ’ع-ت-ب-ار ل-ل-ح-دأئ-ق أل-ع-م-وم-ي-ة لتكون متنفسصا
للسصكان لتخفيف من أ’ختناق أŸروري وما
يسصببه من آأثار سصلبية لسصكان تلمسصان.

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
وسسط مدينة سسكيكدة

جحيم ’ يطاق

تتكّرر ‘ كل مرة إأشصكالية أ’زدحام أŸروري’ ،
سص -ي-م-ا م-ع أن-طÓ-ق أل-دخ-ول أ’ج-ت-م-اع-ي أل-ذي
يجعل أŸوأطن Áكث لسصاعات ‘ تلك ألطوأبÒ
ألطويلة قبل ألوصصول أ ¤مكان عمله أو إأ ¤أي
وجهة يريدها ،أأ’مر ألذي يؤوثر على صصحته،
فاŸوأطن ألسصكيكدي يتذّمر وبصصفة يومية من
ألطوأب Òألطويلة ألتي يج Èعلى أŸكوث بها،
وبصصفة دورية طوأل أليوم ،و‘ طريقه أ ¤ألعمل
أو أ’لتحاق باŸدأرسص ،أ’مر ألذي يؤودي أ¤
أل -ق -ل -ق وأل -ت -وت-ر ’سص-ي-م-ا م-ع ف-وأت وقت ب-عضص
أŸوأعيد أŸهمة أو حتى موعد ألدخول أ¤
ألعمل.
م -ازألت م -دي -ن-ة سص-ك-ي-ك-دة ت-ع-رف عﬂ Èت-ل-ف
طرقها سصوأء ألرئيسصة أو ألفرعية ،حالة أختناق
كبÒة ،تزدأد حدتها أثناء أوقات ألذروة ،لتصصل
‡ا يتسصّبب ‘
‘ كث Òمن أأ’حيان إأ ¤شصلل تامّ ،
حا’ت تذمر كب Òأ’صصحاب أŸركبات وألرأجلÚ
على حد سصوأء ،حيث تعا Êطرق ديدوشص مرأد
أŸع- -روف- -ة بـ «أأ’ق- -وأسص» وشص -ارع أŸم -رأت إأ¤
غاية مفÎق ألطرق أŸؤودي إأ ¤حيي  20أوت 55
وأإ’خوة بوحجة وشصارع بشص Òبوقدوم وأ’خوة
عياشصي» ’سصيا» ،ونهج هوأري بومدين ومفÎق
أل -ط -رق ب -ال -ق-رب م-ن ﬁط-ة ن-ق-ل أŸسص-اف-ري-ن

ﬁمد بوضصياف ،من أ’ختناق ألكب Òعلى مدأر
أليوم.
ألوضصع أŸتأاّزم أرجعه ألعديد من أıتصص،Ú
إأ ¤أل -رك -ن أل-عشص-وأئ-ي ل-ل-م-رك-ب-ات ع-ل-ى ج-ان-ب-ي
ألشصارع ،خاصصة ‘ أأ’ماكن ألتي تعرف أ’زدحام
بسصبب أفتقار عاصصمة سصكيكدة إأ ¤حظائر ذأت
ط -وأب -ق ،ون-قصص أل-ط-رق أ’ج-ت-ن-اب-ي-ة ،وأأ’ن-ف-اق
ألصص- -غÒة وأ÷سص- -ور ،وأن- -ع -دأم إأشص -ارأت أŸرور
ألضص -وئ -ي-ة ،وأل-ذي كّ-رسص أل-ف-وضص-ى أل-ت-وزي-ع غÒ
أŸدروسص للخطوط أ◊ضصرية مع كÌة حافÓت
ألنقل أ÷ماعي ،ألتي تسصاهم بشصكل أسصاسصي ‘
أ’زدحام ألذي تفاقم باŸدينة ،خاصصة خÓل
ألسصنوأت أأ’خÒة .وأكد ألبعضص من أŸوأطنÚ
بهذأ أÿصصوصص« ،أن أ’زدحام سصبب لهم عدة
مشصاكل ‘ حياتهم أليومية ،فيلتحقون متأاخرين
إأ ¤ع -م -ل -ه -م وأح -ي -ان -ا ي-ت-وأصص-ل ه-ذأ أ’زدح-ام
لسص-اع-ات ط-وي-ل-ة» ،وط-الب أل-ك-ث Òم-ن أصص-ح-اب
أŸركبات من ألسصلطات أŸعنية بضصرورة وضصع
ﬂطط وأضصح أŸعا ⁄للنقل بإامكانه إأيجاد حل
ف- -وري ل- -ظ- -اه- -رة أ’خ- -ت -ن -اق وأ’زدح -ام أل -ت -ي
تشص- -ه -ده -ا أŸدي -ن -ة م -ث -ل إأنشص -اء أن -ف -اق وسص -ط
أŸدينة ،وفتح طرق فرعية جديدة».
سسكيكدة :خالد العيفة

حّيا «ريجينة» و»الفو’ »Êبتيارت

متاعب جسسمانية خطÒة على صسّحة ال ّسسائقÚ

أصصبحت تيارت قبلة ÷ميع ألسصائق Úمن
ﬂتلف ألو’يات ،و’ سصيما من بلديات ألو’ية
أل- - -ـ  42ك -ون ج -م -ي -ع أ’ط -ب -اء أ’خصص -ائ-يÚ
وأŸدي -ري -ات أل -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ت-ت-وأج-د ب-ع-اصص-م-ة
ألو’ية زيادة على ألكثافة ألسصكانية ألكبÒة،
ح -يث ي -ق -ارب ع -دد سص -ك -ان ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة
‡ا جعلها قبلة
تيارت نصصف مليون شصخصصّ ،
ل-ل-تسص-وق وزي-ارة أ’ط-ب-اء وأل-درأسص-ة ب-ا÷امعة
وأل -ت -ن -زه ،ح -يث أسص-ت-ق-ط-بت مسص-ت-ث-م-ري-ن م-ن
م- -ع- -ظ- -م و’ي- -ات أل -وط -ن حسصب ت -رق -ي -م -ات
ألسص -ي -ارأت أل -ت -ي Œوب ألشص -وأرع أل -رئ-يسص-ي-ة،
وتشصّ-ك-ل أزدح-ام-ا ك-بÒأ أصص-ب-ح ي-ع-ي-ق أ◊رك-ة
ويعطل ألسص Òللجميع.
فحي ألريجينة وأ÷سصر ألذي يتوسّصطه أصصبح
بؤورة توتر حتى أصصبح سصائقو سصيارأت أ’جرة
عندما يطلب منهم زبون أيصصاله أ ¤منطقة
جج بأانه متوّقف عن
“ر على ألريجينة ،يتح ّ
ألعمل أو يتخلصص من ’فتة سصيارة أ’جرة أ¤
غ -اي -ة أÿروج م-ن أŸن-ط-ق-ة .ن-ق-طة أخرى
يتجّنبها أل ّسصائقون هي حي ألفو’ ،Êألذي
يعج باŸارة وألعربات ،هو أ’خر أصصبح يشصكل

هاجسصا بالنسصبة للسصائق جرأء كÌة أ’زدحام
وتوأجد ألكث Òمن أ’طباء وألتجار به ،و’
يقصصده سصوى ألرأجل Úأو من يقطنون با◊ي
نظرأ ’كتظاظه بالسصيارأت ،حي زعرورة يعد
هو أآ’خر مشصك Óبالنسصبة للسصائق Úرغم أن
م-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل م-ن-عت دخ-ول ألشص-اح-ن-ات من
ألوزن ألثقيل أ ¤أŸدينة،رغم أن بعضص Œار
موأد ألبناء يتوأجد أغلبهم بحي ألقدسص لكن
أŸشصكل ’ يزأل قائما.
مشصكل أ’كتظاظ وأ’زدحام أدى إأ ¤أضصرأر
Óضص-رأر
جسص -م -ان -ي -ة ون -فسص -ي -ة ،ف -ب -ال -نسص-ب-ة ل -أ
أ÷سص- -م- -ان- -ي- -ة يشص -ت -ك -ي أل -ب -عضص م -ن تشص -ن -ج
أل -عضص Ó-ت وأم -رأضص أل -ع-م-ود أل-ف-ق-ري ج-رأء
طول مدة ألبقاء Ãقعد ألسصياقة ،حيث يعاÊ
سص- -ائ -ق -و أل -ن -ق -ل كسص -ي -ارأت أ’ج -رة وأل -ن -ق -ل
أ◊ضصري من مرضص ألدوأ‹ بسصبب كÌة بقاء
ألسصائق ‘ ÚألطوأبŸ Òدة طويلة.
أما أأ’مرأضص ألنفسصية فإان أكتظاظ ألسصÒ
ب -ال -نسص -ب -ة ل -لسص-ائ-ق Úف-إان-ه-ا تضص-اع-فت ،ف-ك-ل
سصائقي ألشصاحنات وألنقل أ◊ضصري أليومي
أصص-ي-ب-وأ ب-أام-رأضص م-زم-ن-ة ك-السص-كري وضصغط
أل- -دم ،وأن- -تشص -رت ظ -اه -رة أ’شص -ت -ب -اك -ات بÚ
ألسصائق ÚلكÌة ألبقاء مدة معتÈة ‘ طوأبÒ
ألسص ،Òووصصل أ’مر أ ¤أÿصصام وأسصتعمال
ألقوة كالعصصي وغÒها وكذأ ألسصب وألشصتم
وأ’سصتعمال أŸفرط Ÿنبهات ألسصيارأت حتى
أمام أŸصصحات.
أآ’ث -ار أل -ن-فسص-ي-ة أّث-رت ع-ل-ى م-زأج ألسص-ائ-قÚ
وأنعكسص سصلبا على ألزبائن ،حيث Ãجرد أن
تتكلم مع ألسصائق يبادرك بالغضصب ويأامرك أن
’ تكلمه أ’ن معنوياته منحطة ويشصتكي من
ح- -ال- -ة أل- -ط- -رق ،و’ ي- -ب -دو أن م -ع -ا÷ة ه -ذه
أل-ظ-اه-رة سص-ي-ج-د ل-ه-ا أŸسص-ؤوول-ون ح Ó-ل-كون
سص -ل-وك-ي-ات-ه-ا مÎت-ب-ة ع-ل-ى م-ع-ام-ل-ة ألسص-ائ-قÚ
ومسصتعملي ألطرق وألصص Èعلى أذى أآ’خرين،
وأصصبح Œسصيد مقولة «سصوق ليك وللناسص»،
ي -جب أن ت -ط -ب -ق ل -ت -جّ-ن-ب أل-ع-وأقب ألّسص-ل-ب-ي-ة
بالنسصبة للجميع.
تيارت :ع ــ عمارة

الثÓثاء  09أاكتوبر  2018م
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بقلم :د ﬁ -مد األم Úبحري
نصص وقضضية -04 -

أاوً’  -مÓمح الّرواية
النيوبوليسصية

تنتمي رواية زينزيبار أاجناسسياً إالى ال ّسسرد البوليسسي
وت-ح-دي-دا ً؛ ضس-م-ن ال-ج-نسس (ال-ن-ي-و-ب-وليسسي) ،نظرا ً
للتحويرات والكثيرة التي أاضسافها الروائي والتي
سسنتحّدث عنها هنا ،وفنياً ينتمي النصس إالى الرواية
السسينمائية التي يسستضسيف فيها الكاتب عبد القادر
ضس-ي-ف ال-ل-ه ،ال-ت-اري-خ ال-م-ع-اصس-ر م-ن خÓ-ل م-واكبة
تزامنية لحادثة الهجوم اإلرهابي على أاكبر قاعدة
بترولية في الجزائر ،وهي المعروفة إاعÓميًا وأامنياً
بحادثة (تيقنتورين) بعين أاميناسس بإايليزي المؤورخة
ب- -ـ ( ،)2013-01-16ال- -ت- -ي أافضست إال- -ى م- -ق -ت -ل 32
إارهابيا من تنظيم القاعدة ،و 23رهينة أاجنبية ،بعد
عملية اقتحامها من طرف قوات الجيشس الوطني
الشس - -ع - -ب - -ي ف - -ي ال - -ي - -وم ال - -م - -وال - -ي ل - -ل - -ه- -ج- -وم.
يتأاسّسسس الكاتب على هذه الحادثة من حيث المبدأا،
لكنه يحور كثيرا ً من األسسماء ،حيث يدعو القاعدة
البترولية بمحطة «طابيا» ،دون المسساسس بموقعها
الجغرافي أاو تأاطير ما وقع فيها من أاحداث ،لكن
أاسسماء الفاعلين والشسخصسيات كلها تخييلية بديلة،
دون أان ت -ف -ق -د إاي-ه-ام-ه-ا ب-ال-واق-ع ال-ذي أاع-ل-ن ع-ن-ه
الروائي في أاولى صسفحات السستهÓل« :كل ما ورد
في الرواية هو محظ خيال ،وإان وقع أاي توافق فÓ
ي- - - - -ع- - - - -دو أان ي- - - - -ك- - - - -ون سس- - - - -وى صس- - - - -دف - - - -ة»*.
من هذا اإلعÓن السستهÓلي ،تبدأا رحلة التخييل
السس -ردي ألح -داث ال -رواي -ة ال -م-ت-م-رج-ع-ة ب-م-وق-ع-ة
(تيقنتورين « /طابيا») ،التي جعل منها الروائي
بؤورة تفاعل درامي لسسلسسلة األحداث المتواترة على
امتداد  ،124فصس ًÓقصسيرا ً ،و 498صسفحة .إاذ يجعل
من هذه الحادثة مفتاحاً لسسيرورة أاحداث جاسسوية
ت -ت -ع -ل -ق ب -ال-ج-ه-از ال-م-خ-اب-رات-ي وصس-دام-ات ف-رق-ه
وأاعضسائه وأاذرعه داخل الجزائر وخارجها ،والذين
يشسير إاليهم عنوان الرواية بتسسمية« :البيادق» الذين
تعصسف بهم أاحداث الرواية ،بينما يثبت محركوهم
من أاياد خفية حاول الروائي تمثيل كشسفها للقارئ،
ول-م ت-ك-ن «زي-ن-زي-ب-ار» ال-ت-ي ه-ي ال-ع-ن-وان ال-رئ-يسس-ي
ل-ل-رواي-ة سس-وى اسس-م ل-ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-خ-ب-ارات-ي-ة داخلية
لتصسفية الخيانات في صسوف أاجهزة المخابرات:
«نظر السسيد في وجه المقدم .ثم راح يقرب له
الكأاسس الكريسستالي ،مخرجا الكرة العاجية الملونة:
أاترى هذه الكرة؟ إانها مفتاح سسّر الرعية الفرنسسي.
امسسك!مسسكها المقدم بيده ،وراح ُيدورها ،بعدما
رأاى فيها حروف لتينية ،ثم وضسعها على المكتب.
أاع-ت-ق-د أان-ه-ا ك-رة ب-ي-ار!اق -رأا م -ا ه -و م-ك-ت-وب ع-ل-ى
جانبها أاعاد المقدم التقاط الكرة ،ثم قربها من
الجانب الذي أاشسار له السسيد ،وبدأا يقرأا الحروف
الÓتينية التي كانت قد حفرت مثل نقشس دقيق
ج- - -دا ،ث - -م ن - -ط - -ق ن - -ع - -م ،م - -ك - -ت - -وب zinzibar
أاعاد نطق الكلمة المكتوبة بغرابة :زينزيبار ،وكأانه
يتسساءل.

زينزيبار هي مهّمتك ا÷ديدة
سصيادة اŸقّدم

ل -ه -ذا ط -ل -ب -ن -ا م -نك أان ت -وق -ف م-ط-اردتك ل-رج-ال
ال - -م- -ؤوسسسس- -ة ال- -ق- -دي- -م- -ة( ».ال- -رواي- -ة ،صس.)208 :
وهو في الوقت ذاته اسسم مقهى يرتاده زوار من نوع
خاصس« :وبدأا يقلب في أاوراقه دون تركيز بسسبب
الخط الصسغير الذي كتب به المصسدر ،حاول أان
يركز في أاسسماء زوار مقهى زينزيبار الذين وضسعوا
في قائمة مع تواريخ زياراتهم المتكررة .لحظ أان
المصسدر قد أاشسار لشسكوكه نحو بعضس األسسماء التي
وضسع تحتها عبارة شسخصسية مهمة.ثم وجد اسسما
آاخ- -ر ،وضس- -عت ت- -ح -ت -ه ع -ب -ارة ل -ه ع Ó-ق -ة ب -ت -اج -ر
ال- -ع- -ق -ارات» (ال -رواي -ة ،صس ،)234 :ه- -ذا ال- -فضس -اء

المشسبوه الذي ليسس في حقيقته سسوى حانة قديمة:
«بقي المقدم ينظر نحو تلك الÓفتة التي كتب
عليها بخط أازرق باهت اسسم  ،bar zinzibarثم
أادار وج -ه -ه ن -ح -و السس -اع -ة الشس -مسس -ي-ة ال-ت-ي ان-ت-ب-ه
لحروفها الÓتينية التي انمحت ،ولم يبق منها سسوى
آاثار الحفر ،مثلها مثل حروف اآلية القراآنية التي
رسسمها مسساعد الكابتن كرافت ادي مايير (الذي
أامر ببنائها منذ أاكثر من ثمانين سسنة في اتجاه) بار
زينزيبار (الذي كان ل يبعد عنها أاكثر من مائة
م- - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ر» (ال- - - - - - - - - -رواي - - - - - - - - -ة ،صس.)248 :
أاما أاهداف العملية فكانت من النوع النتحاري:
«التفت في تلك اللحظة نحو المقدم :لهذا فعملية
زينزيبار هي األمل الوحيد لتوقيف السسيدة نيكول،
والسس-ي-د سس-اغ-و وإاب-ع-اده-م-ا ع-ن ال-قضس-اي-ا الداخلية
وال -خ -ارج -ي -ة ال -ت -ي ت -خصس-ن-ا(.ال-رواي-ة ،صس.)317 :
لتنحرف المهمة السستخباراتية إالى أاكثر من مجرد
ب -ار ت -ح -ول إال -ى م -ق -ه -ى ،ل -تسس -ت-ه-دف ب-ل-وغ وث-ائ-ق
ومسس -ت-ن-دات غ-اي-ة ف-ي السس-ري-ة ،سس-ت-ط-ي-ح ب-رؤووسس،
وتقطع أارزاق وتعصسف ببيادق اللعبة السستخباراتية
وم -ن -ه -م وح -دة «سس-م-ي-ر» ال-ت-ي ك-ل-فت ب-إان-ج-از ه-ذه
ال -م -ه -م -ة م -ه -م -ة زي -ن -زي -ب -ار ال -ت -ي أاك -لت أاب-ن-اءه-ا
المخصسين:

ثانيًا :الّتجريب الّروائي من
ا’لتفاف إا ¤تكييف

م -ن أاج -ل ت -ج -نب ال -ن-م-ط-ي وال-م-ك-رور ،واسس-ت-ب-ع-اد
اإلسس-ق-اط ال-ه-ي-ك-ل ال-غ-رب-ي ل-لسس-رد ال-ب-ول-يسس-ي على
جسسم الرواية العربية ،لجأا الروائي الجزائري عبد
القادر ضسيف الله إالى عمليتين؛ أاو باألحرى حركتين
ت-ج-ري-ب-ي-ت-ي-ن ك-ان ل-ه-م-ا األث-ر ال-ب-ال-غ ع-ل-ى ت-ج-ربته
ال-ب-ول-يسس-ي-ة ال-ج-دي-دة (زن-زي-ب-ار -ع-اصسفة البيادق)،
وهما اللتفاف على موضسوع بنية السسرد البوليسسي
الغربي ،الذي يسستوجب في بدايته وقوع جريمة
غامضسة وينتهي بتحقيق عدالة في عالم يسسوده
القانون ويحق فيه الحق ،والحركة الثانية هي خلق
واقع بوليسسي خفي أاو سسنسسميه (إان جاز لنا التعبير)
«واق -ع م -ا ت-حت ال-ب-ول-يسس-ي» ،وت-ت-ح-ق-ق ال-ح-رك-ت-ان
بسس-ه-ول-ة ح-ي-ن-م-ا يسس-ت-حضس-ر ال-روائ-ي ال-تاريخ الذي
ي-غ-ي-ب-ه م-وضس-وع ال-ب-ول-يسس-ي ال-غ-رب-ي ،فيلتف الكاتب
عليه ويسستبدل مظهر المطاردة الميدانية هناك
باألسسرار السستخباراتية المتوفرة بكثرة في أاجهزة
األم -ن ال -ع -رب -ي -ة ،وي-ع-زز ال-ك-اتب ح-رك-ة الل-ت-ف-اف
والسس -ت -ب-دال ال-م-وضس-وع-ات-ي ،ح-ي-ن-م-ا ي-ح-ل ال-ف-ع-ل
اإلره-اب-ي ب-دي Óً-ت-اري-خ-يً-ا ب-خصس-وصس-ي-ته الحوادثية
وصسداع اإلعÓمي والعالمي ،عن الفعل اإلجرامي
ال - - -ك Ó- - -سس - - -ي - - -ك - - -ي ف- - -ي ال- - -ب- - -ولر ال- - -غ- - -رب- - -ي.
أاما التكييف الذي عمد إاليه الكاتب فهو قائم على
اسستبدال ،أاو إاحÓل عدة بدائل موضسوعاتية في
ع-م-ل-ه م-ك-ان ال-م-دي-ن-ة ال-م-واك-ب-ة ل-لسس-رد ال-ب-وليسسي
الغربي (إاذ تنعدم المدينة ،مضسمونًا في سسياسسة
وثقافة البÓد العربية) ،ومن هذه البدائل ،نجد
(ال -ب -ادي-ة ك-فضس-اء ع-م-ل-ي-ات-ي م-م-وه ،ال-م-ك-اتب غ-ي-ر
ال -رسس -م -ي -ة ل Ó-ج-ت-م-اع-ات ،ال-م-ك-ال-م-ات ال-ه-ات-ف-ي-ة
ك -فضس -اءات اف -ت -راضس -ي -ة ،ال -ع -وال -م ال-ت-حت أارضس-ي-ة
لصس -ن -اع -ة ال-ق-رارات ال-ف-وق-ي-ة) ،ه-ك-ذا غ-طت ه-ذه
ال -فضس -اءات الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-م-ت-ح-رك-ة ،ع-ل-ى ال-ث-وابت
ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ف-ي ه-ذا ال-ن-وع ال-روائ-ي (ال-ب-ول-يسسي)
وخاصسة المدينة التي تختفي اسستراتيجيًا في هذا
النصس ،لذلك فمن حيث التعامل األجناسسي ،إان
ك-انت ال-ث-وابت أاك-ث-ر م-ن ال-م-ت-غ-ي-رات ف-ه-و ت-ج-ريب
داخل الجنسس ،أاما إان كانت المتغيرات أاكثر من
الثوابت ،فضسروري أان يحدث تغيير على مسستوى
ال-تسس-م-ي-ة وال-ن-م-ط ال-ك-ت-اب-ي ،وه-ذا م-ا ي-دف-عنا إالى
اقتراح تسسمية فرعية عن السسرد البوليسسي أاطلقنا
ع-ل-ي-ه-ا ال-ن-ي-وب-ول-يسس-ي-ة (الرواية البوليسسية البعدية)،
وهي التي سسنعرضس حالتها في هذه المحاورة لنصس
رواي-ة زي-ن-زي-ب-ار ،ل-ل-روائ-ي ال-ج-زائ-ري ع-ب-د ال-ق-ادر
ضسيف الله.

ثالثًا :الّتمثيل الشصخوصصي

م -ن أاج -ل ت -نشس -ي -ط م -غ -ام-رة م-زدح-م-ة ب-األح-داث
والصس -راع -ات -ب -ي -ن أاذرع م -تشس -اب -ك -ة ف -ي أاج -ه -زة
مخابرات عدة ترسسم مصسير ومسستقبل بلد أانهكه
اإلرهاب المصسطنع ،ومصسالح تصسب خارج حدود
البلد المسستنزف ،وظف الروائي عبد القادر ضسيف
الله ما يزيد عن  50شسخصسية ،فاعلة ووظيفية ،لكن
دون أان يهتم بوضسع بطل محدد من بينها ،ألن
البطل قد أاعلن عنه النصس منذ البدء وهو األحدث
والمصسائر التي تخصس تلك الشسخصسيات المموهة
التي تمثل تيارات متناحرة في هرم السسطلة :لذلك
ك -انت أاب -رز الشس -خصس -ي-ات ُت-ن-عت ب-وظ-ائ-ف-ه-ا ول-يسس
بأاسسمائها :الرئيسس = (المسسؤوول األول على وحدة
سس -م -ي -ر) ،صس-ف-ر= (مسس-اع-ده ،سس-ك-رت-ي-ره) ،ال-م-ق-دم
المهدي ،المÓزم المخفي ،العميل المقيم ،العميل
أارزقي ،العميل السسكين ،السسفير ،الجنرال ،حافظ
األخ- -ت- -ام ،رئ- -يسس دي- -وان ح- -اف -ظ األخ -ت -ام ،رج -ل
األع -م -ال ال -م -غ-ت-رب ،ول-د ال-غ-رب-ي ،رج-ل األع-م-ال
ال-خ-ل-ي-ج-ي ،ال-ج-ن-رال ،رئ-يسس م-دي-رية المخابرات.
رئيسس المجلسس السسري..الخ.

بينما نجد قلة من الشسخصسيات تحمل اسسماً وتعرف
به في الرواية مثل( :عدنان) أاو (حاتم) (السسيد
سس -اغ -و)( ،قسس -ط -ن -ط -ي -ن (ال -ديك)( ،ن -ي -ك -ول دي -ل)
األمريكية( ،مراد دوركال)( ،أاندرسس راسسموسسين)
رئ-يسس ح-ل-ف ال-ن-ي-ت-و ،وغ-ي-ره-ا .وت-تشسّ -ك-ل ب-ين هذه
الشّس -خصس -ي-ات أاحÓ-ف وت-ك-تÓ-ت م-ت-ن-اح-رة ي-ط-ارد
ب -عضس -ه -ا ب -عضس ً-ا ،ت -ك -ي -ل ال -دسس -ائسس وال -ه -ج-وم-ات
ال-م-ب-اغ-ت-ة ع-ل-ى ب-عضس-ه-ا وت-ت-ل-ق-ى ال-ن-ت-ائج العكسسية
ألفعالها ،ولعل أابرز الصسراعات والمكيدات هي تلك
ال-ق-ائ-م-ة ب-ي-ن (وح-دة سس-م-ي-ر) و(م-ج-موعة الحرسس
القديم) التابعة لفرنسسا ،ويبدو أان هذه األخيرة هي
التي انتصسرت ،على وحدة سسمير التي حاولت مررا ً
اإلطاحة بهذه األخيرة ،لكن انقلب سسحرها عليها،
وأال -ق -ي ب -ف -ري -ق -ه -ا إال -ى السس -ج -ن .دون أان ي -ت-م-ك-ن
مسس -ؤوول -وه -ا السس-ام-ون إان-ق-اذه-ا م-ع ت-ع-اط-ف-ه-م م-ع
رجالها وصسدق نضسالها الوطني منذ السستقÓل.

رابعاً :اÿيارات ال ّسصردية للنّوع
(رواية ا◊دث وتقنية الÓبطل

من الختيارات السستراتيجية للروائي بروز فكرة
ع- -دم الع -ت -م -اد ع -ل -ى ب -ط -ل رئ -يسس -ي ،وه -ذا م -ن
خصسائصس روايات الحدث ،التي تكون البطولة فيها
Óح -داث أاو ل-ح-دث رئ-يسس-ي (الع-ت-داء اإلره-اب-ي
ل -أ
على قاعدة اقتصسادية حيوية والمسساسس باألمن)،
فيما تكون جميع الشسخصسيات بين ثانوية (تلك التي
منحها الكاتب خطابًا يعمل لتوضسيح صسورة غيرها)،
وهامشسية (تلك التي حرمها الكاتب من الحديث،
لكن تم ذكرها بالسسم ،أاو التحدث على لسسانها من
ط- - - - -رف الشس- - - - -خصس- - - - -ي - - - -ات ال - - - -ث - - - -ان - - - -وي - - - -ة).
وقد كانت الرواية عبارة عن مسساحات متقطعة من
الحوارات الباطنية والخارجية التي لم تحتكرها أاية
شسخصسية (كما يشسيع في روايات الشسخصسية البطلة)،
م -م -ا ج -ع -ل صس -وت ال-راوي ف-ي ه-ذا ال-ع-م-ل صس-وتً-ا
ب-ول-ي-ف-ون-يً-ا م-ت-ع-دد ال-مصس-ادر واأللسسنة .ينطق على
لسسان أاية شسخصسية شساء ،دون أان يسستقل بصسوته،
وي -م -ك -ن أان ن -م-ن-ح األول-وي-ة ب-ي-ن الشس-خصس-ي-ات إال-ى
جماعة (وحدة سسمير السستخباراتية) التي تبدأا بها
وتنتهي بها  -وتنسسج حول مهامها  -الرواية.

خامسصاً :أازمة اŸورفولوجيا أاو
حينما ُتخرب الّتقنية ن ّصصها

إان أاول مشس -ك -ل -ة ت -ع -ت-رضس ق-ارئ ه-ذه ال-رواي-ة ه-ي
مشس-ك-ل-ة شس-ك-ل-ي-ة ب-ح-ت-ة ت-ت-ع-ل-ق أاول ب-ع-دد ال-ممثلين
للخطاب (الشسخصسيات) ،مع هذا التناسسل السسردي
لحشسود من الشسخصسيات الثانوية والهامشسية ،التي
فاقت الخمسسين 50شسخصسية فاعلة على المسستوى
الثانوي ،وانعدام البطل .لكن سسرعان ما سسيتفهم
القارئ ذلك حين يعي بأانه أامام رواية حدث ،ل

ت-م-ث-ل ف-ي-ه-ا الشس-خصس-ي-ة ال-ب-طلة رهانا اسستراتيجيًا،
وسس -رع -ان م -ا سس-يسس-ط-ح-ه-ا ال-ق-ارئ ك-م-ا سس-ط-ح-ه-ا
الكاتب ،لكن المشسكل الثاني الذي ل يمكن تجاوزه
ه-و ال-وف-رة ال-م-ط-ردة ل-ل-وق-ائ-ع ال-جانبية واألحداث
ال -م -فصس -ل -ي -ة ،ال -ت -ي راف -قت حشس -ود الشس -خصس -ي -ات
الروائية ،فعمد الكاتب إالى تعديد فصسول النصس
التي بلغت  124فصس .ًÓوهي فصسول قصسيرة جدا ً أاو
فصس -ول م -ي -ك-روي-ة (،)des micro-chapitres
حيث ل يتعدى الكثير منها الصسفحة الواحدة ،أاو
الصس - -ف - -ح - -ت - -ي - -ن ،م - -ث - -ل ال- -فصس- -ل األول وال- -راب- -ع
وال - - - - -خ - - - - -امسس..وغ - - - - -ي - - - - -ره- - - - -ا ك- - - - -ث- - - - -ي- - - - -ر.
وقد تمت بطريقة التناوب بين قصستين رئيسسيتين
(قصس -ة م -غ -ام -رة وح-دة سس-م-ي-ر ف-ي ح-ف-ظ مصس-ال-ح
الوطن) و(قصسة عدوتها في جهاز المخابرات وحدة
الحرسس القديم التابعة لفرنسسا في حفظ مصسالح
أاشس- - - - -خ- - - - -اصس وأاج- - - - -ن- - - - -دات خ- - - - -ارج- - - - -ي- - - - -ة).
لكن السسؤوال الذي يطرح هنا هل يسسمى القسسم
الروائي الذي ل يتعدى الصسفحة الواحدة فصسًÓ؟
الجواب البديهي هو ل طبعاً ألن الكاتب حاول أان
ينجز رواية وقد سسمهاها رواية مما يقتضسي أان
تكون أاحداثها مقسسمة على فصسولها ،لكن ل حجم
ال-فصس-ول ول ع-دده-ا ك-ان خ-ادمً-ا ل-ل-ه-وي-ة ال-روائ-ية
بحيث طرح هذا التقسسيم الغريب من الروائي الذي
حاول التجريب فوقع في تخريب عناصسر مهمة في
ب -ن -اء ال-رواي-ة.أاول-ه-ا أان فصس-ول-ه-ا اسس-ت-ح-الت بسس-بب
تناهيها في الصسغر إالى شسذرات ل تقوى كل منها
ع-ل-ى ت-ق-دي-م ف-ك-رة م-ت-ك-ام-ل-ة ل-ل-ق-ارئ ،حتى تنتهي
وتبدأا شسذرة أاخرى مختلفة تحكي المغامرة الثانية
لقصسة أاخرى مغايرة..
بينما تقتضسي الفصسول الروائية أان تتفرد بقصسصسها
ال-ف-رع-ي-ة ،وشس-خصس-ي-ات-ه-ا ال-ت-ي ت-غ-ي-ر مسس-ت-واها من
رئيسسي إالى ثانوي وهامشسي من فصسل آلخر ،واألهم
أان يحتوي الفصسل عقدته الفرعية الخاصسة التي
تتقاطع مع بقية العقد الفرعية للفصسول األخرى
في حبكة المعمار النصسي الجامع ،خاصسة مع تقنية
التناوب السسردي بين قصستين فصسل بفصسل ،كما
شس-ه-دن-اه م-جسس-دا ً ب-م-ث-ال-ي-ة تسس-ت-ح-ق ال-ت-دريسس في
رواي -ة «ال -ج -ازي -ة وال -دراويشس» ل -ع -ب-د ال-ح-م-ي-د ب-ن
هدوقة.
ومن هذه التفصسيلة يبرز أاول اختÓل فني جوهري
ف -ي ت -ل-ق-ي ه-ذا ال-نصس وف-ه-م-ه ،م-م-ث Óً-ف-ي ت-ح-ول
الفصسول إالى شسذرات غير مكتملة المعنى ،وما عزز
من عدم اكتمال معناها وتلقيها هو تقنية التواتر
بين قصستين..على هذا الشسكل (+ - + - + - + - +
.)+ -

وهنا لم يعد األمر تفكيكًا للمعنى بل تفتيتًا يصسعب
على القارئ جمع شستات المعنى المتشسظي عبر
سسلسسلة شسذرات قصسيرة متناوبة ،إال إاذا أاعاد جمع
 10أاو  15شسذرة نصسية من صسفحة أاو صسفحتين
متداخلة مع  10أاو  15شسذرة أاخرى لقصسة مختلفة،
وبشسكل متناوب وصسنف كل فئة مع بعضس ليكتمل له
المعنى على هذا الشسكل (- - -( ) + + + + + + +

  .) + + + + + + +( ) - - -هذا ما على القارئأان يقوم به ولو ذهنيًا كي تتكامل الشسذرات القصسيرة
ال- - - - -م- - - - -ت- - - - -ن- - - - -اوب- - - - -ة ل- - - - -قصس- - - - -ت- - - - -ي ال - - - -نصس.
وكم تمنيت من الكاتب كي يلملم شستات هذا المعنى
ال -م -تشس -ظ-ي ع-ب-ر  124شس-ذرة م-ت-ن-اوب-ة ل-قصس-ت-ي-ن
مختلفتين ،وأان يقوم بذلك في روايته عبر  15أاو 20
فصس ً
 Óيكون التناوب فيها بين القصستين المشسكلتين
ل -ل -نصس ب -ان -يً-ا ل-ل-م-ع-ن-ى ول-يسس مشس-ت-تً-ا ل-ه ف-ي ذه-ن
القارئ .الذي يجد نفسسه بدل أان يواصسل القراءة
المتعة مكلفًا بجمع المعنى المفتت على الشسذرات
غ-ي-ر ال-م-ك-ت-م-ل-ة وال-م-ت-ن-اوب-ة ،وق-د ل ي-ق-وم ال-قارئ
العجول في هذا العصسر ،بهذه المهمة أابدا ً ،إاذ عادة
ما يلقي بالنصس جانبًا ،ويتخلى عن قراءته من أاول
ارت -ب-اك يصس-ي-ب-ه م-ن ضس-ي-اع ال-م-ع-ن-ى وع-دم ف-ه-م-ه.
خ- -اصس- -ة أان ال- -ك- -اتب ه -و م -ع أاع -اق -ه ب -م -ث -ل ه -ذه
السستراتيجيات التفتيتية للنصسوصس.

سصادسصاً :ب Úالهوية السصينمائية للخطاب
والهوية السصيناريسصتية للكاتبة

لعل النزوع السسينمائي للنصس هو ما فرضس على
الكاتب تفتيت نصسه إالى شسذرات ،بالنظر إالى طبيعة
النمط السسينمائي للرواية ،وهو ما سسيدركه القارئ
أايضس ً- - - -ا ب - - - -ع - - - -د فصس - - - -ل - - - -ي - - - -ن أال - - - -و ثÓ- - - -ث- - - -ة.
وب-ل-غ-ة السس-ي-ن-م-ا سس-نسس-م-ي ال-فصس-ول ال-روائ-ية (التي
حولها الكاتب إالى شسذرات ميكروية) مشساهد..نعم
إان-ه-ا مشس-اه-د دي-ن-ام-ي-ة م-ت-ح-رك-ة ن-ابضس-ة ب-ال-ح-ركة
والفعل .جعلت النصس أاقرب إالى كتابة السسيناريو
منه إالى كتابة الرواية .بل نقول بكل وضسوح بأان
مورفولوجياً نصس زينزيبار لعبد القادر ضسيف الله،
هي مورفولوجيا كتابة السسيناريو مكتملة األركان،
حينما نقف على مشساهد أاو أانصساف مشساهد ل
ت- -زي- -د ع- -ن الصس- -ف- -ح- -ة والصس -ف -ح -ت -ي -ن وال -ث Ó-ث.
ورغم أاننا قلنا في عديد المناسسبات حول هذه
الرواية بأاننا أامام سسيناريو سسينمائي جاهز بنسسبة
 ،% 80وهو جهد جهيد من الكتاب إال أان الهوية
ال-روائ-ي-ة سس-ت-خ-ت-ل ،وت-ل-ق-ي ق-ارئ ال-رواية لسسيناريو
بوليسسي قد يسسقط في الماء ويخيب ،ألن كتابة
رواية سسينمائية ل تبرر أان نكتب بين دفاتها شسكل
سس- -ي- -ن- -اري -و ون -ق -دم -ه ل -ل -ق -ارئ .ع -ل -ى أان -ه رواي -ة.
وأاخيرا ً فإان هذ النصس يسستحق فريقًا إانتاجيًا للعمل
ع-ل-ى أاف-ل-م-ت-ه ن-ظ-را ً ل-مÓ-م-ح-ه السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة شسكًÓ
ومضسمونًا التي شسوشست لفرط تواجدها على هويته
الروائية ،أاما كرواية ف Óينقصسه إالى إاعادة توضسيب
شس-ذرات-ه ف-ي فصس-ول روائ-ي-ة م-ك-ت-م-ل-ة ف-ي أاف-كارها
وعقدها الجزئية ليسستقيم مسسارها الحدثي الذي
سس-ي-زي-ده ال-ت-ن-اوب ب-ي-ن ال-قصسصس الضس-م-ن-ي-ة اكتماًل
ضسمن إاطاره البوليسسي ،وليسس تشسظياً وتفتيتاً كما
بدا على هذه الطبعة المصسرية للرواية.
^ ع -ب -د ال -ق-ادر ضض-ي-ف ال-ل-ه :زي-ن-زي-ب-ار -
ع -اصض -ف-ة ال-ب-ي-ادق ،ال-دار ل-ل-نشض-ر وال-ت-وزي-ع،
مصضر ،ط .2016 ،1
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لفراج عن معتقلي حراك الريف
حزب إاسسبا Êيطالب با إ

وفاة مكفوف بطّال يزيـ ـد من الحتق ـ ـ ـان
الجتماع ـ ـ ـ ـ ـي ‘ اŸغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب
لسسرة والتضسامن
لحد ،بعد سسقوطه من أاعلى بناية وزارة ا أ
لقي مواطن مغربي مكفوف ،وعاطل عن العمل ،حتفه مسساء ا أ
واŸسساواة والتنمية الجتماعية ،حيث كان يخوضس إا ¤جانب عشسرات اŸكفوف ÚاŸعطل Úاعتصساًما مفتوحًا فوق وأامام مبنى
الوزارة وسسط العاصسمة الرباط.

كشس -ف أصس -دق -اء ألضس -ح-ي-ة ،أن
ألشساب ألذي ُيدعى صسابر أ◊لوي
( 28عاًما) ،سسقط على ح Úغفلة
م- -ن- -ه- -م ،ح -ي -ن -م -ا ك -ان ي -ت -ح -دث
ب -ال -ه -ات -ف ،ق-ب-ل أن ي-ت-عs-ث-ر بسس-ور
سسطح أŸبنى ،ويسسقط من أرتفاع
شساهق.
وكانت ›موعة من أŸكفوفÚ
م -ن أصس -ح -اب ألشس-ه-ادأت أل-ع-ل-ي-ا،
دخ -ل -وأ ‘ أع -تصس -ام م-ف-ت-وح ف-وق
سسطح بناية ألوزأرة ،فيما يعتصسم
ألعشسرأت أمام مقر ألوزأرة منذ
 26من سسبتم ÈأŸاضسي بهدف
–ق- - -ي- - -ق م- - -ط - -ال - -ب - -ه - -م ،وف - -ق
تصسريحاتهم.
ل -ك-ن أل-وزي-رة بسس-ي-م-ة ح-ق-اوي،
آأثرت عدم أŸضسي قُدًما ‘ إأيجاد
حل لقضسيتهم بعد أ÷لسسة ألتي
ع -ق -دت -ه -ا م-ع-ه-م خÓ-ل أأ’سس-ب-وع
أŸاضسي ،وآألت نتيجتها إأ ¤مآال

مسسدود .وهو ما يضسعها ‘ قفصض
أ’ت- -ه- -ام ،إأذ حs- -م- -ل- -ه -ا أŸغ -ارب -ة
مسس - -ؤوول - -ي - -ة م- -ا ح- -دث ل- -لشس- -اب
أŸك- -ف- -وف أل- -ذي ذهب ضس -ح ّ-ي -ة
أسس - -ت - -ه - -ت - -اره - -ا و’م - -ب - -ا’ت- -ه- -ا
َوحكومتها.
وحّ- -م- -ل أŸك- -ف- -وف- -ون ونشس- -ط -اء
م- -غ- -ارب- -ة أ◊ك- -وم- -ة مسس- -ؤوول- -ي -ة
أ◊ادث أل -ذي سس -ي-زي-د م-ن ح-ال-ة
أ’حتقان ألتي تشسهدها ألبÓد‘ ،
ظ ّ-ل ع -ج -زه -ا ع -ن إأي -ج-اد ح-ل-ول
للمشساكل ألعالقة ،ومن بينها ملف
أل-تشس-غ-ي-ل ،أل-ذي دف-ع أل-ع-ديد من
ألشسباب إأ ¤ركوب قوأرب أŸوت،
أم ‘ ًÓألهجرة نحو أوروبا.
وسس- -ب- -ق وف -اة ألشس -اب أŸك -ف -وف
ألعاطل عن ألعمل ،عدة حوأدث
أل -ي -م-ة ،ك-ان ق-اسس-م-ه-ا أŸشسÎك،
أل -ب -حث ع -ن ل-ق-م-ة ع-يشض –ف-ظ
ك-رأم-ة أŸوأط-ن ،Úف-ي-م-ا ت-ك-ت-ف-ي

أ◊ك- -وم -ة أل -ت -ي ي -ق -وده -ا ح -زب
ألعدألة وألتنمية ،بالتÈير وتقدË
وعود هي ›رد ح Èعلى ورق.
م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،ط-الب أ◊زب
أإ’سس -ب -ا« Êب -ودÁوسض» أ◊ك -وم-ة
أÙلية إ’قليم أأ’ندلسض ،بالتعبÒ
Óحكام ألصسادرة ‘
عن رفضسها ل أ
حّ- -ق م- -ع- -ت- -ق -ل -ي ح -رأك أل -ري -ف
أŸدأن Úم- - -ن ط- - -رف ﬁك- - -م - -ة
أ’سستئناف بالدأرألبيضساء.
ووضسع أ◊زب أŸذكور ،مقÎحا
بغرفة ألŸÈان أÙلي Ùافظة
ث من خÓله حكومة
أأ’ندلسض ح ّ
إأق-ل-ي-م أ◊ك-م أل-ذأت-ي ،ب-اإ’ضس-اف-ة
إأ ¤تضسامنها مع ناصسر ألزفزأ‘
ورفاقه ،بإاحدأث ÷نة عمل لتتبع
ألتنزيل ألفعلي Ÿشساريع ألتعاون
ألتنموي باŸغرب.
أŸقÎح ن- - -فسس - -ه ،ح - -م - -ل ف - -ي - -ه
«ب-ودÁوسض» أŸسس-ؤوول-ي-ة ◊ك-وم-ة

مدريد من أجل أرغام ألسسلطات
أŸغربية على ألتحقيق ‘ مزأعم
ألتعذيب وسسوء أŸعاملة أŸرتكبة
‘ حّ- -ق سس -ج -ن -اء ح -رأك أل -ري -ف
وﬁاسسبة أŸتورط ‘ Úذلك.
إأ ¤ذلك ،كشسف أŸقÎح رفضض
حزب ألبودÁوسض لقمع ألتظاهر
ألسسلمي ‘ أŸغرب ،وأصسفا ذلك
ب-أان-ه ي-ت-ع-ارضض وأŸوأث-يق ألدولية
◊قوق أ’نسسان ألتي تنصض على
أحÎأم حّق أ’حتجاج.
جدير بالذكر ،أن أ◊زب أŸذكور
سس- -ب- -ق ل -ه وط -الب ب -اإ’ف -رأج ع -ن
معتقلي حرأك ألريف و ⁄يفوت
أي -ا م -ن أل -ف -رصض ألسس-ي-اسس-ي-ة دون
إأعÓن تضسامنه مع ألنشسطاء ألذين
أعتقلتهم ألسسلطات أŸغربية على
خ -ل -ف -ي-ة أأ’ح-دأث أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
مدينة أ◊سسيمة بعد مقتل بائع
ألسسمك ﬁسسن فكري.

اŸعارضسة اŸسسلحة تنهي سسحب أاسسلحتها الثقيلة من اŸنطقة اŸعزولة

األسس ـ ـد :إادل ـ ـب سستع ـ ـود إا ¤كنـ ـ ـف الدول ـ ـ ـة السسوري ـ ـ ـ ـة
قال الرئيسس السسوري بشسار
لسسد إان اتفاق إادلب  -الذي
ا أ
” التوصسل إاليه ب Úتركيا
ّ
وروسسيا  -مؤوقت «وحققت
من خÓله الدولة السسورية
مكاسسب ميدانية ‘ مقدمتها
حقن الدماء».
وأضساف أأ’سسد  -خÓل أجتماع
ل -ل -ج -ن -ة أŸرك -زي-ة ◊زب أل-ب-عث
ألسسوري  -أن إأدلب ألتي تعد آأخر
م -ع -اق -ل أŸع -ارضس-ة ،سس-ت-ع-ود إأ¤
كنف ألدولة ألسسورية ،وأن بÓده
م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى م-ا وصس-ف-ه-ا Ãعركة
إأعادة تأاهيل بعضض ألشسرأئح ألتي
ك- - -انت ح - -اضس - -ن - -ة ل - -ل - -ف - -وضس - -ى

وأإ’رهاب.
وق- -ال أل- -رئ- -يسض ألسس- -وري إأن م -ا
وصس-ف-ه-ا ب-ال-هسس-تÒي-ا ألغربية قبل
م -ع -رك -ة إأدلب ن -اب -ع -ة م-ن ك-ون-ه-ا
تشسكل أمرأ مصسÒيا بالنسسبة لهم،
أ’ن أن - -تصس - -ار ألسس - -وري Úف- -ي- -ه- -ا
سسيؤودي إأ ¤فشسل خططهم إأزأء
سسوريا ،وعودتها أخطر ‡ا كانت
ع- -ل- -ي- -ه ‘ وج- -ه مشس -روع -ه -م ‘
أŸنطقة ،إأن كان بشسكل صسفقة
ق - -رن أو غÒه - -ا م - -ن أأ’شس- -ك- -ال
وسس-تشس-ك-ل ‰وذج-ا ج-دي-دأً ل-دول
أŸنطقة وألعا.⁄
وأك -د أأ’سس -د أن -ه ك -ل -م -ا ح ّ-ق-قت
ب Ó-ده ت -ق -دم -ا ي -ت ّ-م أسس -ت -ن-زأف-ه-ا
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عسس-ك-ري-ا وسس-ي-اسس-ي-ا وأج-ت-م-اعيا،
كما يقول.
وكانت موسسكو ألتي تدعم ألنظام
ألسس- -وري ،وأن- -ق- -رة أل- -ت -ي ت -دع -م
ألفصسائل أŸناوئة له ،توصسلتا يوم
 17سس -ب -ت -م Èأل-ف-ائت إأ ¤أت-ف-اق
جّ-ن-ب ﬁاف-ظ-ة إأدلب وﬁي-ط-ه-ا
ه -ج -وم -ا وأسس -ع -ا ك -انت ت -ع -د ل -ه
دمشسق.
وي - -نّصض أ’ت- -ف- -اق ع- -ل- -ى إأق- -ام- -ة
م -ن-ط-ق-ة م-ن-زوع-ة ألسسÓ-ح ي-رأوح
ع -رضس -ه -ا ب 15 Úو 20كيلومًÎأ
على خطوط ألتماسض ب Úقوأت
أل -ن -ظ -ام وأل -فصس -ائ-ل أŸع-ارضس-ة،
على أن تسسحب ألفصسائل سسÓحها

أل-ث-ق-ي-ل م-ن أŸن-ط-ق-ة أل-عازلة ‘
مهلة أقصساها ألعاشسر من ألشسهر
أ◊ا‹.
وبالفعل نقلت أأ’نباء ،أن فصسائل
أŸع - -ارضس- -ة أن- -هت أمسض سس- -حب
سس Ó-ح -ه -ا أل-ث-ق-ي-ل م-ن أŸن-ط-ق-ة
ألعازلة ‘ إأطار أتفاق سسوتشسي.
وأف- - -ادت أŸصس - -ادر ب - -أان ق - -وأت
أŸعارضسة أنتهت من سسحب كافة
أسس -ل -ح -ت -ه -ا أل -ث -ق -ي -ل -ة ك-اŸدأف-ع
ومنصسات إأطÓق صسوأريخ غرأد،
وق- - -ذأئ- - -ف أل - -ه - -اون وق - -ذأئ - -ف
صساروخية متوسسطة أŸدى ،من
خ - -ط - -وط أ÷ب - -ه - -ة م- -ع أ÷يشض
ألسسوري ‘ إأدلب.

وقالت ألقوأت أŸسسلحة أŸصسرية ،إأن «ألقوأت أ÷وية “كنت من
أسستهدأف وتدم 7 Òأوكار للعناصسر أإ’رهابية ،وعربتي دفع رباعي
كانتا معدت’ Úسستهدأف عدد من نقاط ألتمركز أأ’مني شسما‹
” أسستهدأف  28عربة أثناء ﬁاولتها
سسيناء ،وعلى أ’Œاه ألغربي ّ
أخÎأق أ◊دود ألغربية.

بيونغ يانغ توافق على تفتيشس مواقعها
@ واشسنطن  :أعلن وزير أÿارجية أأ’مريكي ،مايك بومبيو ،أمسض
أ’ثن ،Úأن زعيم كوريا ألشسمالية ،كيم جونغ أون ،جاهز للسسماح
بدخول مفتشس Úدولي Úموأقع كوريا ألشسمالية ألنووية وألصساروخية.
وقال بومبيو بعد لقائه مع كيم خÓل زيارة قصسÒة إأ ¤بيونغ يانغ،
أأ’حد ،إأن أŸفتشس Úسسيزورون منشسأاة ’ختبار ﬁركات ألصسوأريخ
وموقع بو‚ي  -ري للتجارب ألنووية «فور أتفاق أ÷انب Úعلى
أأ’مور أللوجسستية.

لنÎبول متهم بالرشسوة
رئيسس ا إ
@ بك : Úأعلنت ألسسلطات ألصسينية ،أمسض أإ’ثن ،Úأن رئيسض
منظمة ألشسرطة ألدولية «أإ’نÎبول» أÙتجز ،مينغ هونغ وي ،رهن
ألتحقيق ‘ قضسية رشسوة ،وجرأئم أخرى.
وأُثÒت قضسية أختفاء رئيسض «أإ’نÎبول» ،أ÷معة ،عقب إأعÓن
ألشسرطة ألفرنسسية تلقيها بÓغا من زوجة «مينغ» ( 64عاما) فتحت
على إأثره –قيًقا بشسأان أختفاء أأ’خ Òبعد وصسوله ألصس29 ‘ Ú
سسبتم ÈأŸاضسي.

لرهابيÚ
«درون» ‘ أاوكار ا إ
@ القاهرة “ :كنت عناصسر من أ÷يشض أŸصسري من ضسبط
طائرة بدون طيار تسستخدم ‘ أŸرأقبة بوسسط وشسمال سسيناء،
وكميات كبÒة من مادة «ألتي أن تي» أŸتفجرة.

لغز اختفاء خاشسقجي
@ أانقرة  :طلبت تركيا ألسسماح لها بتفتيشض ألقنصسلية ألسسعودية ‘
أسسطنبول فيما يتصسل باختفاء ألصسحفي ألسسعودي ألبارز جمال
خاشسقجي أأ’سسبوع أŸاضسي بعد دخوله ألقنصسلية.

أل ع د د
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السسّراج يجري تعديÓت وزارية بعد اشستباكات طرابلسس

خط ـ ـوة باŒـ ـ ـاه اسستكمـ ـ ـ ـ ـال اŸسس ـ ـ ـار
السسياسسـ ـ ـي ◊ ـ ـل األزم ـ ـة الليبي ـ ـ ـ ـة

جاء التعديل الوزاري اأمسس الأول ‘ ليبيا ،كخطوة اإيجابية على طريق اسستكمال اŸسسار
ل الأزمة ،والذي بداأ منذ تشسكيل حكومة الوفاق الوطني ‘ ،انتظار تنظيم
السسياسسي ◊ ّ
انتخابات رئاسسية وبرŸانية بحسسب اÿطة التي وضسعتها الأ· اŸتحدة ،وفقا Ÿا اأكده
متابعون للوضسع اأمسس الثن.Ú
وك -ان رئ -يسض ح -ك-وم-ة أل-وف-اق
ألوطني ألليبية ،فائز ألسسرأج ،قد
أجرى ،وأ’ول مرة ،تعدي Óوزأريا
شسمل ثÓث حقائب وزأرية من بÚ
 13أبرزها ألدأخلية ،حيث ن ّصست
قرأرأت ألتعديل على تكليف كل
من ،فتحي علي باشض آأغاو Ãهام
وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة ب-د’ م-ن أل-ع-م-ي-د
ع - -ب- -د ألسسÓ- -م ع- -اشس- -ور ،وع- -ل- -ي
أل-ع-يسس-اوي Ãه-ام وزي-ر أ’ق-تصس-اد
وألصسناعة بد’ من نصسر ألدرسسي،
وف - -رج ب- -وم- -ط- -اري Ãه- -ام وزي- -ر
أŸالية بد’ من أسسامة حماد ،كما
ع ÚأÛلسض أل - - -رئ- - -اسس- - -ي بشسÒ
أل-ق-ن-ط-ري رئ-يسس-ا ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-امة
ل-لشس-ب-اب وأل-ري-اضس-ة ‘ ل-ي-ب-يا بد’
من زياد قريرة.
ولقي ألتعديل ألوزأري أسستحسسانا
لدى عدة أطرأف على رأسسها بعثة
أأ’· أŸتحدة للدعم ‘ ليبيا،
ألتي أعلنت دعمها للخطوة ألتي
ق - -ام ب - -ه - -ا أÛلسض أل - -رئ - -اسس - -ي
◊ك- -وم- -ة أل- -وف -اق ،وأع -ربت ع -ن
أسستعدأدها لدعم ألوزرأء أ÷دد
‘ أسس -ت -ك -م -ال ت -ن-ف-ي-ذ ألÎت-ي-ب-ات
أأ’م -ن -ي -ة أ÷دي -دة ‘ أل -ع -اصس -م-ة
طرأبلسض ،إأ ¤جانب ألسس Òقدما
‘ أإ’صس Ó- -ح - -ات أ’ق - -تصس - -ادي- -ة
وألسس- -ع- -ي ل- -ت- -وح -ي -د أŸؤوسسسس -ات
ألوطنية ألليبية.
اسستÓم القوات النظامية
للمقرات السسيادية يتواصسل
وجاء ألتعديل ألوزأري ،موأزأة مع
أل - -ت - -ق - -دم أل- -ذي أح- -رزت- -ه ÷ن- -ة
ألÎت- -ي- -ب -ات أأ’م -ن -ي -ة ب -خصس -وصض
إأخرأج أŸسسلح Úمن أŸؤوسسسسات
ألسس-ي-ادي-ة ‘ أل-ع-اصس-م-ة طرأبلسض،
ب -ي -ن -م -ا أك -د ألسس -رأج ،أن أسس -تÓ-م
أل- -ق -وأت أل -ن -ظ -ام -ي -ة ل -ل -م -ق -رأت
أ◊ك -وم-ي-ة ،سس-ي-ط-ال ك-اف-ة أŸدن
ألليبية ،مباشسرة بعد أ’نتهاء من
أل-ع-م-ل-ي-ة ‘ أل-ع-اصس-م-ة ‘ ،خطوة
جديدة إ’رسساء ألنظام ‘ ألبÓد
ألتي أنهكتها أأ’وضساع أأ’منية غÒ
أŸسستقرة.
و‘ إأط -ار ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ،أل -ت-ي
وصس -فت بـ»أل -ه -ام -ة» ،أك-دت وزأرة
ألدأخلية بحكومة ألوفاق ألوطني
أل-ل-ي-ب-ي-ة ،تسس-ل-م-ها Ÿيناء طرأبلسض

أل-ب-ح-ري م-ن إأح-دى أÛم-وع-ات
أŸسسلحة.
وك- -انت تسس- -ي- -ط- -ر ع- -ل- -ى م- -ي -ن -اء
ط- -رأب- -لسض أل- -ب- -ح- -ري› ،م -وع -ة
مسس - -ل - -ح - -ة –ت أسس- -م (ك- -ت- -ي- -ب- -ة
أل -ن -وأصس -ي) ،إأح-دى أل-ق-وأت أل-ت-ي
تسس -ي-ط-ر ع-ل-ى ع-دد م-ن أŸق-رأت
أ◊كومية ‘ طرأبلسض ،وألتي تعّد
وأح- - -دة م- - -ن ب ÚأÛم- - -وع - -ات
أŸسسلحة ألتي وأفقت على تسسليم
أŸقرأت ألتي تسسيطر عليها لقوة
نظامية حكومية.
وأعلن أŸبعوث أأ’‡ي أÿاصض
إأ ¤ليبيا ،غسسان سسÓمة ‘ ،ألـ 12
من ألشسهر أŸاضسي ،عن ألشسروع
‘ ت- -ن- -ف -ي -ذ ألÎت -ي -ب -ات أأ’م -ن -ي -ة
أ÷دي-دة ‘ أل-ع-اصس-م-ة ط-رأب-لسض،
بحيث تقوم ألÎتيبات على تشسكيل
ق - -وة مشسÎك- -ة م- -ن أل- -عسس- -ك- -ريÚ
وألشس -رط -ة أل -ن -ظ -ام-ي ،Úتضس-ط-ل-ع
Ãه -م-ة ت-أام ÚأŸق-رأت وأŸوأق-ع
أ◊يوية.
وك -ان رئ -يسض أÛلسض أل-رئ-اسس-ي،
فايز ألسسرأج ،قد أمر بحل أللجنة
أأ’م -ن -ي -ة ألسس -اب -ق -ة وأسس -ت -ب-دأل-ه-ا
بأاخرى جديدة.
وحرصست كل من حكومة ألوفاق
ألوطني وبعثة أأ’· أŸتحدة على
ت- -دأرك أل- -وضس- -ع بسس -رع -ة ،ع -قب
أ’شستباكات ألتي عرفتها ألعاصسمة
ط- - -رأب - -لسض ،ب Úق - -وأت أل - -وف - -اق
و»أل-ل-وأء ألسس-اب-ع» بÎه-ون-ة ،وألتي
أسستمرت قرأبة شسهر كامل جنوب
أل-ع-اصس-م-ة ق-ب-ل أن ت-ن-ج-ح وسس-اطة
قادتها أأ’· أŸتحدة ‘ إأيقافها
ع Èأتفاق لوقف إأطÓق ألنار.
وخلفت أ’شستباكات سسقوط 117
ق - -ت- -ي Ó- -وإأصس- -اب- -ة  581بجروح
متفاوتة ،بحسسب وزأرة ألصسحة.
دعم اأ‡ي مسستمر للخروج
من الأزمة
وجّدد أŸبعوث أأ’‡ي لدى ليبيا،
غسسان سسÓمة ،تأاكيده على دعم
و“سسك أأ’· أŸت- -ح -دة ب -إاج -رأء
أ’نتخابات ‘ ليبيا ،مشسÒأ إأ ¤أن
ق- -رأر ت- -أاج- -ي- -ل أ’ن- -ت- -خ- -اب -ات أو
إأجرأئها ‘ موعدها بيد ألليبيÚ
و›لسض أل -ن -وأب ف -ق -ط ،ق -ب -ل أن
ي -ع -ود ل -ي -ؤوك -د م-ن ج-دي-د أن-ه م-ن

ألصسعب أ’لتزأم باŸوعد أÙدد
‘ أ÷دول ألزمني ألذي أقر ‘
ب-اريسض ’ن-ت-خ-اب-ات ل-ي-بيا أŸقررة
‘  10ديسس-م Èأل-ق-ادم ،م-رج-ع-ا
ألسس -بب إأ ¤أع -م -ال أل -ع -ن-ف أل-ت-ي
شسهدتها ألعاصسمة طرأبلسض.
ويؤويد ألكث Òمن ألليبي ،ÚمقÎح
إأج -رأء أ’ن -ت -خ-اب-ات ‘ م-وع-ده-ا
أÈŸمج قبل نهاية ألعام أ÷اري،
وذلك بهدف حسسم أÓÿف بÚ
أأ’طرأف أŸتنازعة على ألسسلطة
وألشس -رع -ي -ة ن -ه -ائ -ي -ا ،ووضس-ع حّ-د
لÓ- -ن -ف Ó-ت أأ’م -ن -ي وألسس -ي -اسس -ي
أŸسستمر منذ .2011
من جهته ،أكد رئيسض أŸفوضسية
ألوطنية ألعليا لÓنتخابات ألليبية،
عماد ألسسايح ،أن إأجرأء أنتخابات
خÓل ألعام أ÷اري «يعتمد على
›لسض ألنوأب وما سسيصسدره من
ق- -وأن ،»Úم- -وضس -ح -ا أن -ه ‘ ح -ال
أختيار ›لسض ألنوأب إأقرأر قانون
أ’سستفتاء ،فإان نتيجة أ’سستفتاء
سس- -ت -ع -ل -ن أوأخ -ر شس -ه -ر ن -وف -م،È
وبعدها سستمنح مدة ثÓثة أشسهر
ل -لسس -ل -ط -ة أل -تشس -ري -ع -ي -ة أل-ق-ائ-م-ة
إ’صسدأر ألتشسريعات ألÓزمة ،ومن
ثم ثمانية أشسهر أخرى للمفوضسية
’سستكمال عملية أ’نتخابات.
وأضساف ألسسايح ،أن أسستمرأر أأ’زمة
ألسسياسسية ‘ ليبيا ومطالب ألرأي
أل- -ع -ام تضس -غ -ط ب -ق -وة ن -ح -و إأج -رأء
أن -ت -خ-اب-ات وأن-ه «’ ﬂرج ل-ل-مسس-ار
ألسسياسسي إأ’ بعملية أنتخابية تفضسي
إأ ¤وأقع سسياسسي جديد».
وكان ›لسض ألنوأب ألليبي ،قد
ع- -ق- -د ج- -لسس- -ة Ÿن -اقشس -ة ق -ان -ون
أ’سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى أل-دسس-ت-ور ،إأ’ أن
ﬁيط أÛلسض شسهد أشستباكات
ب Úأفرأد من أ◊رسض ألرئاسسي
وب - - -عضض أل - - -رأفضس Úل - - -ق- - -ان- - -ون
أل -دسس -ت -ور ،م -ا أسس-ف-ر ع-ن إأصس-اب-ة
عضسو ›لسض ألنوأب عن طÈق،
صسالح هاشسم ،وأحد عناصسر جهاز
أ◊رسض ألرئاسسي.
وأع - -ل - -ن رئ- -يسض ›لسض أل- -ن- -وأب
أل-ل-ي-ب-ي ،ع-ق-ي-ل-ه صس-ال-ح ،أن جلسسة
›لسض ألنوأب «أنتهت بالتوأفق
ح -ول ق-ان-ون أ’سس-ت-ف-ت-اء ،ع-ل-ى أن
ي- - -حصس- - -ن ب- - -ت - -ع - -دي - -ل أإ’ع Ó- -ن
أل- -دسس -ت -وري ‘ ج -لسس -ات ق -ادم -ة
للمجلسض».

دورة ثانية ‘  28أاكتوبر

اليميني بولسسونارو يتصسّدر انتخابات الرئاسسة ‘ الÈازيل

أظ- -ه- -رت أل- -ن- -ت- -ائ- -ج أل -رسس -م -ي -ة
’نتخابات ألرئاسسة ألتي جرت ‘
ألÈأزي- -ل ،ف- -وز م- -رشس- -ح أل- -ي -مÚ
أŸت- -ط- -رف ج- -اي Òب- -ولسس- -ون- -ارو
بحصسوله على أك Ìمن  %46من
أ’أصسوأت ،وذلك بعد فرز أك Ìمن
 % 95من أصسوأت ألناخب.Ú
وت -ق -دم ب -ولسس -ون -ارو ( 63عاما)
بفارق كب Òعلى أŸرشسح أليسساري
فرناندو حدأد ألذي حصسل على
.%26
ون- - -ظ - -رأ ل - -ع - -دم حصس - -ول أح - -د
أŸرشسح Úعلى نسسبة ،1+ %50
أŸط -ل -وب -ة ◊سس -م أ’ن -ت -خ-اب-ات،
سس -ي -ت -ع Úع -ل-ى أŸرشس-ح Úأ’أول
وألثا Êخوضض جولة أإعادة يوم 28
أكتوبر أ÷اري.

وذهب خاشسقجي إأ ¤ألقنصسلية ألسسعودية يوم ألثÓثاء أŸاضسي
’سستخرأج وثائق من أجل عقد قرأنه .ويقول مسسؤوولون سسعوديون
إأنه غادر بعد فÎة وجيزة لكن خطيبته ،ألتي كانت تنتظر باÿارج،
قالت إأنه  ⁄يخرج.
اÛلسس الفلسسطيني ‘  28أاكتوبر
@ رام ال- -ل -ه  :أع-ل-ن سس-ل-ي-م أل-زع-ن-ون رئ-يسض أÛلسض أل-وط-ن-ي
ألفلسسطيني أمسض ،أن أÛلسض أŸركزي Ÿنظمة ألتحرير سسينعقد
‘ مدينة رأم ألله يوم  28أكتوبر أ÷اري.
وأكد أŸسسؤوول أهمية عقد هذه ألدورة «Ÿناقشسة ما تتعرضض له
ألقضسية ألفلسسطينية من هجمة شسرسسة تسستهدف أŸشسروع ألوطني
أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي وأ◊ق -وق أŸشس -روع -ة ‘ أل -ع -ودة ،وإأق -ام -ة أل -دول-ة
ألفلسسطينية أŸسستقلة وعاصسمتها مدينة ألقدسض».
الŸÈان اŸوريتا Êينتخب رئيسسه
@ نواقشسط  :عقد ألŸÈان أŸوريتا Êأ÷ديد أمسض أ’ثن Úأول
جلسسة له و” خÓلها أنتخاب رئيسض للŸÈان أ÷ديد.
وك -انت أأ’غ-ل-ب-ي-ة أ◊اك-م-ة Ãوري-ت-ان-ي-ا أب-ل-غت ن-وأب-ه-ا ‘ أ÷م-ع-ي-ة
ألوطنية خÓل أجتماع عقدته أأ’حد ‘ نوأكشسوط أن مرشسحها

وق- -ال ب- -ولسس- -ون- -ارو ‘ تسس -ج -ي -ل
مصسور على صسفحته ‘ فيسسبوك،
أإن «مشساكل ‘ ماكينات ألتصسويت
أ’إل -كÎون -ي -ة» ح-رم-ت-ه أل-ف-وز م-ن
ألدورة أ’أو.¤
وب -ن -ى م-رشس-ح أل-ي-م ÚأŸت-ط-رف
ح -م -ل -ت -ه أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى وع-ود
أب- - -رزه- - -ا أ◊ّد م- - -ن م- - -ع- - -د’ت
أ÷رÁة أŸرت - -ف - -ع- -ة ‘ أل- -بÓ- -د
وعدم تورطه بالفسساد.
و‘ أل -دورة أل -ث -ان -ي -ة أŸرت -ق -ب-ة،
سسيخوضض بولسسونارو أ’نتخابات
ضس- - -د ح- - -دأد ( 55ع -ام -ا) أل-ذي
رشّس -ح -ه ح -زب أل -ع -م-ال أل-يسس-اري
بد’ من ألرئيسض أ’أسسبق لويسض
أإي -ن -اسس -ي -و ل -و’ دأ سس -ي -ل -ف -ا أل-ذي
يقضسي حكما بالسسجن ‘ قضسية

فسساد منذ أفريل ألفائت.
و‘ وقت شس -ه -دت ف -ي -ه ألÈأزي -ل
أزده -ارأ أق -تصس -ادي-ا غ Òمسس-ب-وق
خ Ó-ل ع -ه -د ل -و’ دأ سس -ي -ل-ف-ا بÚ
عامي  2003و ،2010عانت أيضسا
من أسسو أ حالة ركود خÓل حكم
خ -ل -ي -ف -ت -ه أل -ت -ي أخ-ت-اره-ا دي-ل-م-ا
روسس -ي-ف ،وأل-ت-ي ع-زل-ه-ا ألŸÈان
ب -ع -د فضس -ي -ح -ة م -ال -ي -ة ‘ أل -ع -ام
.2016
وحكم حزب ألعمال ألÈأزيل من
 2003أإ 2016 ¤ق-ب-ل أن ي-ن-تهي
ح -ك -م-ه بشس-ك-ل م-ف-اج-ئ م-ع ع-زل
روسس - -ي - -ف .وي - -ل- -وم أل- -ك- -ث Òم- -ن
ألÈأزي -ل -ي Úح -زب أل -ع -م-ال ع-ل-ى
ألصس-ع-وب-ات أ’ق-تصس-ادي-ة أل-رأه-نة
‘ ألبÓد.

لرئاسسة ألŸÈان هو ألنائب ألشسيخ ولد باي» .وهو منتخب عن
مدينة ألزويرأت عاصسمة و’ية تÒسض لزمور شسما‹ ألبÓد.
طالبان تتوّعد
@ كابول :توعدت حركة (طالبان) أŸتمردة ،أمسض ،بشسن هجمات
ضسد أŸقرأت أ’نتخابية ‘ جميع أنحاء ألبÓد خÓل أ’نتخابات
ألعامة ألتي سستشسهدها أفغانسستان يوم  20أكتوبر أ÷اري.
وقالت أ◊ركة ،إأن أ’نتخابات أŸقبلة ،هي «أسستكمال للمؤوأمرة
أأ’مريكية على ألبÓد ،وأن كل من يشسارك فيها سسوف يعرضض حياته
و‡ت -ل -ك -ات -ه ÿط -ر شس -دي -د» ،وأضس -اف أل -ب -ي -ان «أن أ◊رك-ة سس-وف
تسستهدف كذلك عناصسر تأام Úأ’نتخابات وأŸشسارك ‘ Úإأ“امها».
روسسيف تفشسل
@ برازيليا  :فشسلت ألرئيسض ألÈأزيلية ألسسابقة ديلما روسسيف
ألتي أقالها ألŸÈان ‘ ﬁ ‘ ،2016اولتها ألفوز Ãقعد ‘ ›لسض
ألشسيوخ عن و’ية ميناسض جÒأيسض (جنوب شسرق) ‘ أ’نتخابات
ألتي جرت أأ’حد.
ورأى ﬁلّلون ‘ هذه ألهزÁة أ’نتخابية «ضسربة قاسسية» تلّقتها
أل-رئ-يسس-ة ألسس-اب-ق-ة أل-ت-ي أرت-ب-ط إأسس-م-ه-ا ‘ أذه-ان أل-ك-ثÒي-ن بسس-وء
أإ’دأرة أ’قتصسادية وأرتبط أسسم حزبها بالفسساد.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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حمزة كودري (إا–اد العاصسمة) لـ«الشسعب»:

سصنظهر Ãسصتوى أإقوى ‘ إŸوإعيد إŸقبلة و هدفنا إلتتويج باللقب
ل–اد
ب -ع-د ن-ه-اي-ة ال-دارب-ي ال-ع-اصس-م-ي ب Úا إ
واŸولودية الذي انتهى بنتيجة التعادل السسلبي ،اقÎبنا
لسس-ود
لح -م -ر وا أ
م -ن م -ت -وسس -ط م -ي -دان أاصس -ح -اب ال -ل -ون Úا أ
«حمزة كودري» ،الذي أاكد بأانه وزمÓءه ضسيعوا نقطتÚ
ثمينت Úلباقي مشسوار البطولة ،موضسحا بأانهم سسيعودون
ل -ل -ع -م -ل ل -ل-ظ-ه-ور أاك Ìق-وة مسس-ت-ق-ب ،Ó-خصس-وصس-ا أان ه-دف
الفريق هو العودة إا ¤منصسة التتويج ‘ البطولة الوطنية،
كما –ّدث عن ركلة ا÷زاء التي أاحدثت بلبلة كبÒة بعد
اللقاء ،وعن أارضسية اŸيدان التي وصسفها بالكارثية ،وعن
الداربي اŸقبل ضسد شسباب بلوزداد ‘ ،هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي

«الشسعب» :تعادلتم سسلبيا أامام المولودية في داربي لم يرق
إالى مسستوى تطلعات الجمهور؟
حمزة كودري :كنا نرغب في تأاكيد سشلسشلة نتائجنا اإليجابية في
ال-ب-ط-ول-ة والق-ت-راب أاك-ث-ر م-ن رائ-د ت-رت-يب ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية ششبيبة
القبائل ،نحن جد متأاسشفون لتضشييع الفوز في الداربي ،خصشوصشا أاننا
كنا الفريق المسشتقبل ،وبالتالي ضشيعنا اليوم نقطتين ثمينتين لباقي
مششوار البطولة ،لكن هذه هي كرة القدم ،دخلنا اللقاء بقوة وسشيطرنا
على الكرة منذ بداية اللقاء وكنا األكثر خطورة طيلة التسشعين دقيقة،
Óسشف الفعالية كانت الغائب األكبر من جانبنا هذه هي مباريات
ل كن ل أ
الداربي ،إان ششاء الله لن نقبع عند هذه النقطة ،وسشنواصشل العمل في
التدريبات كي نعود أاكثر قوة في المباريات المقبلة ،ألن لدينا هدف
يجب أان نبلغه في نهاية الموسشم وهو نيل البطولة الثامنة في خزائن
الفريق ،نششكر زمÓئي الذين قدموا مردودا طيبا على العموم.
^ هناك حديث عن ضسربة جزاء لم يعلنها الحكم لصسالحكم

لول من المواجهة ،البعضس اعتبرها منعرج
خÓل الشسوط ا أ
اللقاء ،ما رأايك؟
^^ فوق أارضشية الميدان ل يمكنك تقدير هل هناك ضشربة جزاء أام
ل ،ول يمكنك الحكم على اللقطة ،من ششاهدها وأاعادها على ششاششة
التلفاز يمكنه الحكم على ششرعية ضشربة الجزاء من عدمها ،ولسشت
Óجابة على هذا السشؤوال ،ما ششاهدته أان الحكم
الرجل المناسشب ل إ
«عبيد ششارف» كان قريبا جدا من زميلي حين سشقط في منطقة
العمليات ،وأاعلن بعدها مباششرة عن ركنية لصشالحنا ،وأان نصشل لحّد
القول بأان ضشربة الجزاء التي لم يعلن عنها الحكم كانت منعرج اللقاء
فهذا أامر خاطئ ،ألن اللقطة كانت في بداية اللقاء والمواجهة فيها
 90دقيقة كاملة ،وتلك اللقطة ل يمكنها أان تكون منعرج اللقاء،
الفعالية لم تكن معنى كما قلته لك منذ قليل ،وإان ششاء الله في
المباريات القادمة سشنحسشن أادائنا أاكثر.
^ أاديت مواجهة كبيرة رغم أانك ل تلعب بانتظام؟
^^ أالعب منذ سشنوات في المسشتوى العالي ،وأاحمل قميصس إاتحاد
العاصشمة ،أانا مطالب باللعب مائة بالمائة من إامكانياتي فوق أارضشية
الميدان ،وهو ما أاقوم به في كل مناسشبة ،هذا عملي يجب أان أاحضشر
مباراتي سشواء لعبت أام ل ،كما أاني لعب محترف وأاتقبل قرارات
الطاقم الفني مهما كانت ،أانا لعب جدي في عملي وأاعمل على
تشش -ري -ف أال -وان ال -ن-ادي ال-ذي أال-عب ل-ه وأاع-م-ل دائ-م-ا ع-ل-ى مسش-اع-دة
زمÓئي ،كما ل يجب أان ننسشى بأاننا هذا الموسشم يمكننا نحن لعبو
الوسشط لعب الكثير من المباريات مقارنة بالمواسشم السشابقة ،كون
المدرب الجديد «فروجي» يعتمد على ثÓث لعبين في الوسشط ضشمن
النهج التكتيكي الذي نظهر به ،ولحّد اآلن نحن في النصشف األول من
مرحلة الذهاب ومع مباريات المنافسشات الخارجية التي يخوضشها
ال -ف -ري -ق ل -حّ-د اآلن ل-ع-ب-ن-ا  13م-واج-ه-ة ك-ام-ل-ة وت-ن-قصش-ن-ا مواجهتين
متأاخرتين من عمر البطولة الوطنية ،ومششوارنا ل زال متواصش Óفي
كأاسس األندية العربية ،لذلك متأاكد من أاننا سشنلعب أازيد من  40مباراة

خÓل هذا الموسشم وربما سشنصشل عتبة الخمسشين إاذا ذهبنا بعيدا في
الكأاسس العربية ،إاذا فرصس اللعب سشتزيد من مباراة ألخرى ،والطاقم
الفني سشيكون مجبرا على تدوير التعداد ،دون احتسشاب المعاقبين
والمصشابين ،لذا لسشت قلقا ألنني سشأالعب أازيد من  20مباراة وربما
سشأاصشل  30مواجهة مع نهاية الموسشم إان ششاء الله.
^ هناك من انتقد أارضسية الميدان؟
^^ م -ن يشش -اه -د ال -ل -ق -اء ع -ل -ى شش -اشش -ة ال -ت -ل -ف-زي-ون وال-ذي ك-ان ف-ي
المدرجات ل يمكنه أان يÓحظ بأاننا كنا نلعب فوق أارضشية غير
صشالحة ،وأان تلعب داربي عاصشمي فوق تلك األرضشية سشيحرم دون
ششك األنصش -ار ال -ذي -ن ت -ن -ق -ل -وا ب -ق-وة إال-ى م-درج-ات م-ل-عب  5جويلية
األولمبي من مششاهدة الفرجة الكروية على الميدان مثلما قاموا به
هم من أاعلى المدرجات ،وهذا األمر نعاني منه منذ مواسشم ،في كل
موسشم يغلق الملعب األولمبي من أاجل القيام باألششغال ..هذا ل
يسش -اع-دن-ا ت-م-ام-ا ن-ح-ن الÓ-ع-ب-ي-ن وك-رة ال-ق-دم ول يسش-اع-د ال-ل-ق-اءات
المحلية واألنصشار وكرة القدم الجزائرية.
لربعاء إالى ملعب  ٢٠أاوت  ،55لمواجهة
^ تتنّقلون يوم ا أ
الجريح شسباب بلوزداد؟
^^ ال -م -ب -اري -ات ل ت -تشش -اب -ه وت -خ-ت-ل-ف ،ك-م-ا ل ي-جب أان ن-نسش-ى ف-ي
المباريات المحلية اللقاءات تكون صشعبة للغاية مهما كانت وضشعية
الفريقين في الترتيب العام للبطولة ،ألنها عادة ما تلعب على جزئيات
صشغيرة ،مثلما حدث في مواجهتنا ضشد مولودية الجزائر ،وليسس يعني
بأان تواجد ششباب بلوزداد في المرتبة األخيرة من الترتيب العام
للبطولة ،سشيجعلنا نعود بنقاط الفوز رسشميا من ملعب  20أاوت ،55
خصش-وصش-ا أان الÓ-ع-ب-ي-ن سش-ي-دخ-ل-ون ال-ل-ق-اء ب-م-ع-نويات مرتفعة بعدما
تمّكنوا من العودة من قسشنيطنة أامام حامل اللقب بتعادل ثمين من
ملعب «حمÓوي» ويجب أان نحذر من انتفاضشتهم ،نحن من جانبنا
سشنعود للتدريبات وسشنعمل بجدية كبيرة من أاجل العودة إالى أاجواء
النتصشارات ،ألننا نعي بأان الذي يريد التتويج باللقب يجب أان يفوز

لو ¤ـ موبيليسس ـ:
الرابطة اÎÙفة ا أ

جيدو:

إلرإئد ‘ مهمة إلتدإرك أإمام دفاع تاجنانت

إنطÓق إلبطولة إلوطنية إلعسصكرية بوهرإن

إان -ط -ل-قت أامسس الث-ن Úال-ب-ط-ول-ة
ال-وط-ن-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-جيدو (ذكور
وإان -اث) ب -اŸركب ال -ري -اضس -ي ل-ل-ن-اح-ي-ة
ال -عسس -ك -ري -ة ال -ث -ان -ي -ة ب-وه-ران ال-ذي
يسستضسيف اŸنافسسة Ÿدة ثÓثة أايام.

ث اللواء سشعيد بوسشنة ،قائد األركان بالناحية
وح ّ
العسشكرية الثانية خÓل افتتاحه للمسشابقة باسشم
ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ال-ري-اضش-ي-ين
ال -مشش-ارك-ي-ن ع-ل-ى «مضش-اع-ف-ة ال-ج-ه-ود م-ن أاج-ل
تأاكيد التطور الذي ما انفكت تسشجله الرياضشة
ال -عسش-ك-ري-ة ال-ج-زائ-ري-ة» ،م-جّ-ددا ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
«اإلرادة الدائمة للقيادة العليا للجيشس الوطني
الشش- -ع- -ب- -ي ع- -ل- -ى ال -رق -ي ب -ال -مسش -ت -وى ال -ف -ردي
والجماعي للرياضشيين».
ويششارك في البطولة  18ناديا يمثلون مختلف
النواحي والمدارسس العسشكرية عبر ربوع البÓد،
وبمجموع  160رياضشي من بينهم  8من صشنف
اإلناث يتنافسشن بأالوان فريقين اثنين هما :قيادة

ال-درك ال-وط-ن-ي وال-م-درسش-ة ال-ت-ط-ب-يقية لمصشالح
الصشحة العسشكرية للناحية العسشكرية الثانية.
وخ ّصش -صس ال -ي -وم األول م -ن ال -م-ن-افسش-ة إلج-راء
التصشفيات والنهائيات حسشب الفرق ،فيما سشتقام
تصشفيات ونهائيات الفردي في اليومين ،حسشب
البرنامج المعد بالمناسشبة.
وصش ّ-رح ال -م -ق -دم ع -ب -د ال-ح-ق شش-ط-اي-ب-ي ،رئ-يسس
مصشلحة الرياضشات بالناحية العسشكرية الثانية،
ل -وأاج ب -أان -ه -ا ال -م -رة األول -ى ال-ت-ي ت-تشش-رف ف-ي-ه-ا
مصشلحته بتنظيم ثÓث بطولت وطنية في موسشم
واحد ،حيث وفضش Óعن هذه البطولة الخاصشة
برياضشة الجيدو ،سشتقوم ذات المصشلحة بتنظيم
ال-ب-ط-ول-ة ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ع-دو ال-ريفي في ديسشمبر
ال -م -ق -ب -ل وك -ذا ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
للسشباحة في أابريل من سشنة .2019
للتذكير ،فإان الطبعة السشابقة للبطولة الوطنية
ال-عسش-ك-ري-ة ل-ل-ج-ي-دو ن-ظ-مت م-ن ط-رف ال-ن-اح-ية
العسشكرية األولى وششهدت تتويج الفريق المحلي
في المنافسشات حسشب الفرق.

البطولة الوطنية العسسكرية للشسطر„:

أإك Ìمن  40مشصاركا ينشّصطون إŸنافسصة
ينششط  41مششاركا من ك Óالجنسشين يمثلون
م -خ -ت -ل -ف ال -ن -واح -ي ال -عسش -ك -ري -ة وق-ي-ادة ال-ق-وات
وال-وح-دات ال-ك-ب-رى وال-م-دارسس ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-نية
العسشكرية للششطرنج التي انطلقت منافسشاتها أامسس
الثنين بالناحية العسشكرية السشادسشة بتمنراسشت.
وأاشش -رف ع -ل -ى ان -طÓ-ق ه-ذا ال-ح-دث ال-ري-اضش-ي
ال -عسش -ك -ري ون-ي-اب-ة ع-ن ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
السشادسشة رئيسس أاركان ذات الناحية العقيد سشماحي
شش -ع -يب ،ح -يث دع -ا ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ال-مشش-ارك-ي-ن إال-ى
ال -ت -ح -ل -ي ب -ق -واع -د ال -ت -ن -افسس ال -ن -زي -ه واألخ Ó-ق

الرياضشية ،مؤوكدا أان الرياضشة العسشكرية تكتسشي
أاهمية بالغة في إاعداد الفرد العسشكري.
وأابرز ذات الضشابط السشامي في كلمته اإلفتتاحية
أايضش-ا ،أاه-م-ي-ة ل-ع-ب-ة الشش-ط-رن-ج ودوره-ا ف-ي ت-ن-مية
Óفراد العسشكريين،
ال-ق-درات ال-ف-ك-ري-ة وال-ذه-ن-ية ل أ
مما سشينعكسس إايجابا على أادائهم الميداني.
وت -ت -واصش -ل أاط -وار ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
ل -لشش -ط -رن -ج ال -ت-ي قسش-م ف-ي-ه-ا ال-مشش-ارك-ون إال-ى 18
فريقا ،وتجري بمركز الترفيه العائلي بتمنراسشت
إالى غاية  10أاكتوبر الجاري.

لوŸبياد الشسباب :٢٠١٨
دورة السسباحة أ

إإقصصاء بلمان وعرجون ‘ نصصف إلنهائي
أاقصس -ي السس -ب -اح-ان ا÷زائ-ري-ان م-نصس-ف
بلمان وعرجون عبد الله ‘ ،الدور نصسف
ال-ن-ه-ائ-ي لسس-اب-ق ال-نصس-ف ن-ه-ائ-ي  ١٠٠مÎ
سسباحة على الصسدر و ١٠٠م Îسسباحة على
ال-ظ-ه-ر ‘ ،اط-ار الل-ع-اب الوŸب-ي-ة ل-لشس-ب-اب
 ،٢٠١٨اŸت -واصس -ل-ة ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ب-ي-ونسس اي-رسس
(الرجنت.)Ú
وأان -ه -ى السش -ب-اح ب-ل-م-ان سش-ب-اق ال-نصش-ف ن-ه-ائ-ي
الثاني لسشباق الـ 100متر سشباحة على الصشدر
في المركزالسشابع ،بعد ان قطع المسشافة في
زمن قدره 1د و 3ث و35ج ،وهي أاحسشن نتيجة
له في هذا السشباق .وعادت الكلمة في هذا
السشباق للسشباح الجنوب افريقي جامسس هولي
بزمن قدره 1د و00ث و23ج.
وم-ن ج-ان-ب-ه ،اك-ت-ف-ى زم-ي-ل-ه ع-رج-ون باحتÓل
ال -م -رك -ز ال -ث-ام-ن ف-ي السش-ب-اق ال-نصش-ف ن-ه-ائ-ي
لسشباق الـ 100متر سشباحة على الظهر ،بزمن
قدره  56ث و 86ج في السشباق الذي عادت فيه
ال -م -رت -ب -ة األول -ى ل -لسش -ب -اح ال -روسش -ي ك-ل-ي-م-ون
كوليزكينوف بزمن قدره  53ث 80 /ج.
وفي مرحلة التصشفيات ،أانهى السشباح بلمان
ح-ام-ل ال-ل-قب الف-ري-ق-ي ،السش-ب-اق ف-ي ال-مركز
الخامسس للمجموعة الثالثة بعد قطعه للسشباق
في زمن قدره  1د و 03ث 72 /ج ،فيما عاد

ت -قÎح ا÷ول -ة ال -ع-اشس-رة م-ن ع-م-ر ب-ط-ول-ة
لو ¤ل- - -ك- - -رة ال- - -ق- - -دم
ال- - -راب- - -ط- - -ة اÎÙف- - -ة ا أ
(موبيليسس) ،اŸقررة مقابÓتها على مدى ثÓثة
اي -ام (ال -ث Ó-ث-اء والرب-ع-اء واÿم-يسس) ،ح-وارات
ك-روي-ة شس-ي-ق-ة اب-رزه-ا ال-ق-م-ت-ان العاصسميتان بÚ
مولودية ا÷زائر التي تسستقبل نصسر حسس Úداي
وشسباب بلوازداد الذي يسستضسيف ا–اد ا÷زائر،
لضسافة ا ¤اŸواجهة الواعدة بشسرق البÓد بÚ
با إ
وفاق سسطيف وشسباب قسسنطينة.
كما يتضشمن برنامج الجولة العاششرة عدة مواجهات
واع -دة اخ -رى تسش-ت-ح-ق ال-م-ت-اب-ع-ة م-ن-ه-ا ت-لك ال-ت-ي
يسش -ت -ق -ب -ل ف -ي -ه -ا ن -ادي ب-ارادو ضش-ي-ف-ه شش-ب-اب ب-رج
بوعريرج ،لكن النظار سشتكون مششدودة اكثر الى
مقابلتي «الداربي» العاصشمي.
وعليه ،سشيكون عششاق السشاحرة المسشتديرة على
موعد مع مواجهتين عاصشميتين متباينتين من
ح- -يث ال -ت -رت -يب واأله -داف ،ب -اع -ت -ب -ار أان ات -ح -اد
ال -ج -زائ -ري ونصش -ر حسش -ي -ن داي ال -ل -ذان ي -ح -تÓ-ن
م -ن -اصش -ف -ة ال -م -رك -ز ال -ث-ان-ي ب-م-ج-م-وع  16نقطة
سش -ي-واج-ه-ان ف-ري-ق-ي-ن ان-ه-ك-ت-ه-م-ا سش-لسش-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج

السشلبية ،حيث تحتل مولودية الجزائر المركز الـ11
بـ( 9نقاط) ،فيما يقبع ششباب بلوزداد في مؤوخرة
الترتيب برصشيد  3نقاط.
ومهما يكن من أامر ،ورغم اختÓف المعطيات
بالنسشبة لكل فريق في هاتين المقابلتين ،إال أان
ع -ام -ل الث -ارة سش -ي -ك -ون ح-اضش-را ب-ق-وة ،ألن ط-اب-ع
«ال -دارب -ي» ي -ج -ع -ل -ه -م -ا م -ف-ت-وح-ت-ي-ن ع-ل-ى ج-م-ي-ع
الحتمالت ،خاصشة وأان لعبة كرة القدم كثيرا ما
صشنعت التميز بتمردها على منطق األمور ما يجعل
ال-م-ق-ابÓ-ت ف-ي-ه-ا غ-ي-ر م-تشش-اب-ه-ة وال-حسشم فيها ل
يكون ال فوق المسشتطيل األخضشر ،وخير دليل على
ذلك نتيجة التعادل التي حسشمت مواجهة «الداربي»
في الجولة الماضشية بين التحاد والمولودية.
وسش -ت -ك -ون الث-ارة ك-ذلك م-وج-ود ومضش-م-ون-ة ف-ي
«قمة» الششرق ،بين وفاق سشطيف وششباب قسشنطينة،
صش-اح-ب-ا ل-ق-ب-ي ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ف-ي ال-م-وسش-م-ي-ن
ال-م-نصش-رم-ي-ن ،األم-ر ال-ذي ي-ع-ط-ي ال-دلل-ة الكافية
على أان المقابلة سشتكون قوية قوة منششطيها اللذان
سشيحرصشان كليهما على قول كلمتهما فيها.
ورغم التسشليم بقناعة عدم خضشوع لعبة كرة القدم
إالى أاي منطق ،إال أان معطيات هذه المقابلة تصشب
نسش -ب -ي -ا ف -ي صش-ال-ح أاصش-ح-اب األرضس ال-م-دع-وم-ي-ن
معنويا بالفوز الثمين الذي عادوا به في المقابلة
الخيرة على مولودية وهران بقواعد هذا الخير،
م -ا مّ-ك-ن ال-وف-اق م-ن الرت-ق-اء ال-ى ال-م-رك-ز ال-راب-ع
برصشيد  14نقطة.
وم -ن ج -ه-ت-ه ،سش-يسش-ت-ق-ب-ل ال-رائ-د شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل،
المتعادل في الجولة الماضشية بقواعده امام اولمبي
المدية ضشيفه المنهك ششباب تاجنانت الذي يحتل

ـ الÈنامج ـ
الثÓثاء :
جمعية عين مليلة  -ششبيبة السشاورة 00ر15سشا
اتحاد بلعباسس  -مولودية بجاية 00ر16سشا
نادي بارادو  -ششباب برج بوعريريج 00ر17سشا
ششبيبة القبائل  -دفاع تاجنانت 45ر17سشا
الأربعاء:
ششباب بلوزداد  -اتحاد الجزائر (00ر16سشا )
الخميسس:
اولمبي المدية  -مولودية وهران (00ر15سشا )
مولودية الجزائر  -نصشر حسشين داي (45ر17سشا)
وفاق سشطيف  -ششباب قسشنطينة (54ر17سشا)

مÈوك قربوعة لـ «الششعب»:

سصنشصارك ‘ عدة دورإت دولية بهدف ضصمان إلتأاهل ألوŸبياد طوكيو

ل–ادي - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة
أاك - - -د رئ - - -يسس ا إ
للدراجات مÈوك قربوعة ‘ حوار خاصس
÷ريدة «الشسعب» أانهم حّددوا برنامج عمل
ث - -ري وم- -ك- -ث- -ف خÓ- -ل اŸوسس- -م ال- -ري- -اضس- -ي
ا÷دي -د ب -داي -ة م -ن دورة ت-ونسس ال-دول-ي-ة،
Œري وقائعها ‘ الفÎة اŸمتدة من الـ ٨إا¤
الـ ١3أاك -ت -وب -ر .كشس -ف ‘ ذات السس -ي-اق أان-ه-م
سس - -يشس - -ارك - -ون ‘ ك- -ل اŸواع- -ي- -د ال- -ع- -رب- -ي- -ة
لفريقية القادمة بهدف جمع أاك Èعدد
وا أ
لوŸبية
Óلعاب ا أ
من النقاط لضسمان التأاهل ل أ
لطوكيو .٢٠٢٠

حاورته :نبيلة بوقرين

المركز الول للجنوب افريقي هولي ميششال
بـ1د 01/ث. 37 /
ومن جانبه ،أانهى عرجون عبد الله سشباق
التصشفيات في المركز الخامسس في المجموعة
الرابعة ( 100متر سشباحة على الظهر) ،بزمن
قدره  56ث و93ج  ،في سشباق عادت فيه الكلمة
للروسشي كوليسشنيكوف كليمونت بزمن  45ث/
 26ج.

ب معطياتها
المركز الـ 14بـ  8نقاط ،في مقابلة تصش ّ
ف-ي صش-ال-ح الشش-ب-ي-ب-ة ،م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل ال-م-واج-ه-ة ال-ت-ي
يسشتقبل فيها فريق أاولمبي المدية ضشيفه مولودية
وهران.
وفي بقية برنامج الجولة العاششرة ،يسشتقبل فريق
ج -م -ع -ي -ة ع -ي -ن م -ل -ي -ل -ة ضش -ي -ف -ه شش -ب-ي-ب-ة السش-اورة،
ويسشتضشيف اتحاد بلعباسس مولودية بجاية .وسشيكون
الضشغط في هاتين المقابلتين كبير جدا على اتحاد
ب -ل -ع -ب -اسس (ال -م -رك -ز م -ا ق -ب-ل الخ-ي-ر بـ 5نقاط)،
المطالب ،بل المجبر على تحقيق نتيجة ايجابية
م -ن اج -ل ت -ج -نب ت-أازي-م وضش-ع-ي-ت-ه اك-ث-ر م-ع م-رور
ال-ج-ولت ،ف-ي-م-ا ت-ب-دو وضش-ع-ي-ة ج-م-ع-ي-ة عين مليلة
وشش-ب-ي-ب-ة السش-اورة وم-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة م-ريحة نسشبيا،
باعتبار أان الفرق الثÓثة توجد في وسشط الترتيب.

له -داف ال -مسس -ط-رة م-ن
«الشس -عب» :م -ا ه -ي ا أ
لتحادية خÓل الموسسم الجديد؟
طرف ا إ
«مبروك قربوعة» :سشنعقد األربعاء القادم إاجتماعا
مع المكتب الفيدرالي من أاجل الحديث عن كل
النقاط المتعلقة بالسشنة الرياضشية الجديدة وقبلها
سش-ن-ق-ي-م ال-م-وسش-م ال-م-اضش-ي م-ن ك-ل ال-ج-وانب ح-تى
ي-تسش-ن-ى ل-ن-ا ت-ح-دي-د اإلسش-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي سشنتبعها
مسش -ت -ق -ب  ،Ó-ك -م -ا سش -ن-ت-ف-ق ع-ل-ى ال-ت-اري-خ ال-خ-اصس
Óتحادية والذي سشيكون
باإلجتماع التقني الوطني ل إ
بين الـ 23والـ  24أاكتوبر الجاري حتى نضشع النقاط
على الحروف بما أاننا ششرعنا التحضشيرات الخاصشة
باأللعاب األولمبية بطوكيو  ،2020التي تعّد هدفنا
المباششر.
^ ك-ي-ف ت-عّ-ل-ق ع-ل-ى مشس-ارك-ة ن-ادي صسوفاك
وف- -ري- -ق م- -ج- -د ال- -ب- -ل -ي -دة ف -ي دورة ت -ونسس

الدولية؟
^^ نتواجد في دورة تونسس من أاجل دعم أاششقائنا
التونسشيين والدليل على ذلك تواجد نادي صشوفاك
وه -و األفضش -ل ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ق-اري ،إاضش-اف-ة إال-ى
ال-ف-ري-ق ال-ع-ري-ق وال-ذي ي-ع-ت-ب-ر خ-زان ح-ق-ي-ق-ي من
ناحية تكوين المواهب الششابة واألمر يتعلق بـ»مجد
البليدة» الذي قام بتششبيب المجموعة في الفترة

األخ -ي -رة .م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ي-ع-ت-ب-ر ال-م-وع-د م-ه-م-ا
بالنسشبة لنا ألنه في بداية الموسشم الرياضشي ،ما
سشيسشمح للدراجين الجزائريين بالدخول في أاجواء
المنافسشة بعد فترة التحضشيرات.
^ هل نفهم من كÓمك أان دورة تونسس مهمة
بالنسسبة للدراجين الجزائريين؟
^^ بالطبع الدورة الدولية التي تجري وقائعها
بتونسس بين الـ 8والـ 13أاكتوبر جد مهمة ..نطمح إالى
ال -وق -وف ع -ل -ى م -دى ج -اه -زي -ة ال -دراج -ي -ن الـ 12
المعنيين ،ألننا في بداية الموسشم الرياضشي خاصشة
أان ال -مسش -لك سش -ي -ك-ون ع-ل-ى  5م -راح-ل م-ن ت-ونسس
العاصشمة إالى جربة ،ولهذا فإانه من الضشروري أان
يدخلوا في أاجواء المنافسشة القوية بصشفة رسشمية
لكي يكونوا في الموعد في المنافسشات القادمة
التي تعّد هي األخرى جد مهمة مثلما سشبق لي
القول لبلوغ الهدف المباششر لنا.
Óت-ح-ادي-ة ف-ي
^ م -ا ه -و ال-ه-دف ال-م-ب-اشس-ر ل -إ
الموسسم الرياضسي الحالي؟
^^ ن -ط -م -ح ل-ج-م-ع أاك-ب-ر ع-دد م-ن ال-ن-ق-اط خÓ-ل
المواعيد العربية والقارية التي سشتكون في األششهر
ال -ق -ادم -ة م -ن أاج -ل ضش -م-ان ال-ت-واج-د ف-ي األل-ع-اب
األول-م-ب-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ك-ون بطوكيو  ،2020ال-ت-ي ت-عّ-د
هدفنا المباششر خÓل العهدة األولمبية الحالية،
ول-ه-ذا ال-ت-حضش-ي-رات سش-ت-ك-ون ب-داي-ة م-ن اآلن ح-تى
نضشمن تواجدنا في هذا الحدث الكبير بحول الله
ألننا نملك اإلمكانيات ولدينا عناصشر قوية تسشتطيع
تحقيق هذا الهدف ،وبالتالي فإان األششهر القادمة
سش-تشش-ه-د ب-رن-ام-ج-ا م-ك-ث-ف-ا م-ن ن-اح-ي-ة المنافسشات
الرسشمية التي تنتظرنا ونحن سشنششارك فيها
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شس-ي-ئ-ان ي-ح-ددأن من
أن- - - - -ت ..؟ صسÈ- - - - -ك
ع- - - - - -ن - - - - -دم - - - - -ا ل “لك
شس- - -يء !...وأسس- - -ل- - -وبك
عندما “لك كل شسيء.
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الثور

إأذأ أردت أل- - -ث- - -ق - -ة ل
ت- -رسس- -م- -ه- -ا أو ت- -ت- -ع- -م -د
أظ- - - -ه- - - -اره- - - -ا ح- - - -ت- - - -ى ل
تعميك ..ألثقة تزرع من
ألدأخل وتنمو مع ألوقت.

Œفيف بحÒة بأكملهأ
بحثأ عن جثة امرأاة
مفقودة منذ ربع قرن

ا÷وزاء

ل ت - -ظ - -ن أل - -ك- -ره
ي - -ج- -ع- -لك أق- -وى،
وأ◊ق- -د ي- -ج -ع -لك
أذك- - -ى ،وأن أل - -قسس - -وة
Œع - - - - -لك ًÎﬁم - - - - -ا،
ف -ال-ن-ف-وسس أل-ع-ظ-ي-م-ة
ه -ي أŸتسس-اﬁة ،أل-ت-ي
ت-ظ-ل ت-ب-ت-ل-ع ح-ماقات
لخرين وأخطائهم.
أ آ

لŸان -ي -ة
ب- -دأت ألشس -رط -ة أ أ
أمسسŒ ،ف- - - -ي - - -ف ب - - -حÒة
ب -أاك -م -ل -ه -ا Ãدي -ن -ة ب-رÁن
شس - -م - -ا‹ أŸان - -ي - -ا ،وذلك ‘
إأطار –قيقات جنائية.
ويأامل أّÙققون ‘ ألعثور
ع -ل-ى ج-ث-ة أم-رأة م-ف-ق-ودة
منذ  25عاما..
وصس ّ- -رح م - -ت- -ح- -دث ب- -اسس- -م
ألشس -رط -ة أن أع-م-ال سس-حب
أŸياه من بحÒة «تيتينزه»
سس -اري-ة ح-ال-ي-ا ،م-وضس-ح-ا أن
لم -ر ق -د يسس -ت-غ-رق م-ا بÚ
أ أ
ثÓ-ث-ة وخ-مسس-ة أي-ام ح-ت-ى
ي - -ت ّ- -م Œف - -ي - -ف أل - -ب - -حÒة
لقدأر
قد Áنع ألله عنك سسوء أ أ
بالكامل..
على هيئة :عطل ‘ سسيارتك
وي- - - -ج- - - -رى –وي- - - -ل أŸي - - -اه
تأاخر ‘ أسستيقاظك من نومك
أŸسس -ح -وب -ة م-ن أل-ب-حÒة إأ¤
مرضس ‘ جسسمك ضسيف مفاجئ
نهر ألفيزر..
Áنعك من أÿروج رفضس زوأج
وك -انت أم -رأة شس -اب -ة أخ-ت-فت
م- -ن ب- -رÁن ع -ام  ،1993و⁄
عدم ألقبول ‘ وظيفة تأاخر
يتمّ ألعثور على جثتها حتى
ل‚اب وغÒها
‘أ إ
لن .وÁث -ل شس -ريك ح-ي-ات-ه-ا
أ آ
ألكث Òتذكر فقط لو
ألسسابق منذ أغسسطسس أŸاضسي
فتح ألل ُ
ه لنا ألغيب
ل-ل-م-ح-اكمة بتهمة قتلها بسسبب
لسسجدنا شسكرًأ على
رغ- -ب- -ت- -ه- -ا ‘ ألن- -فصس- -ال ع -ن -ه
أمور حجبها ألله عنا
وألنتقال مع أبنها Ÿكان آأخر..
وي - -ن - -ف - -ي أل- -رج- -ل ( 58عاما)
فا◊مد لله دأئماً
ألتهامات أŸوجهة إأليه...
وأبدًأ.
وع- -قب ع -ام م -ن أخ -ت -ف -اء أŸرأة،
أل- -ت- -ق- -ط صس- -ي- -اد ج- -رأب- -ا ُم- -ث- -ق Ó-
ب - -ح - -ج - -ارة .وّ” أل- -ع- -ث- -ور دأخ- -ل
أ÷رأب ع- -ل- -ى أغ- -رأضس شس -خصس -ي -ة
ل- -ل- -م- -رأة أŸف- -ق- -ودة ،ب- -ي- -ن -ه -ا خ -ا”
أÿطوبة..
ذلة سضحأبًه.
و ⁄ت- -ت- -م- -ك- -ن ف- -رق م- -ت- -خصسصس- -ة ‘
ألغطسس ‘ ذلك أ◊ Úمن ألعثور على
^ عزة ضضمأ و’ م ل-ي-ل-ة ،وغ-ألبًأ
جثة أŸرأة بسسبب تع Ìألرؤوية ‘ مياه
أمت ذن-وب-ه ق-
^ الصض-
ألبحÒة..
.

قل
‘ قلبك «شضكرا
لك يأرب»

لل
ع
Èة

السضرطأن

شضغ
ل
ع
ق
^ أن أŸاء ألبارد لـك

هو أخف من أŸاء
ألسساخن؟
^ أن ضسوء
ألشسمسس ل
يتخلل مياه
ألبحر أك Ìمن  ٤٠٠م؟

حك ـ ـم و أامثـ ـأل

نبضضنأ فلسضطين ـي لألب ـد

ليسس ل

مأ يندم عليه
ديه

لمان
لمان أ أ
بÓدي بÓدي  .أ أ
أغني عÓك بأاي لسسان ؟
جÓلك تقصسر عنها أللغى
ويعجز فيك سسحر ألبيان
وهام بك ألناسس حتى ألطغاة

ط ين ي
أسسمك فلسس ي أن-ت-ا
ي
د ي-ال-ل-
يالل ح أÛ
بÓدي
صس-ب-ا
ا
صس Èأ
ن
أ
و
باح أ Òÿي نيسسان
إألوعن
رح من
ح أ÷
صس ردة نـّورت روحك
صسبا
و
 غ -ر بةيا ح أ◊÷ Òÿيطان
ومن قانا  Èع أل
صسبا
زيـن أ
ح ألصس
ارع
صس-ب-ا
ـك ّ
مًا يافا
يا دم ّح أ Òÿللشس وجامع
ومنفانا دة حت
صسبا
ة
سس
ح ألعو
وحارة ومدر Òل -ل -ط -ال -ع صسبا
ح أÿ
لقا نا
قانا
ي ان
اصس- -ب -ه قوة ألطغ ونك أه م تمًا حيفا مل ملقانا
ج
ح
وغزة
ي
ع
يوأ
 Òÿل
م ألله
صسباح أ
ر رأ
ح ألنصس
يا عيني صس-ب-ا

ابتسضم

ب Úك - - -ل ع - - -ط - - -اء
وع- -ط- -اء ج- -رع -ة
من بÓء ،فا◊ياة
لح -د ‘
ل تصس -ف -وأ أ
أل - -دن- -ي- -ا ،وأŸوف- -ق م- -ن
ي -ت-ق-ن ألصس ‘ Èأل-بÓ-ء
ول ي-نسس-ى ألشس-ك-ر ع-ند
ألعطاء.

^ ح-اج-ي-تكم على
أŸكنية بالدأل وألدأل يا
أل - -دأÁة ولده - -ا ي - -اك- -ل- -وأ
وهي صساÁة؟

اأ’سضد

أح - -ذف أل - -رسس- -ائ- -ل
أل- - - -ت - - -ي ت - - -ؤوذيك
وأب - -ت - -ع - -د ع - -م- -ن
ت- - -ك- - -ره ل Œام - -ل
كذباً ول توأفق خجًÓ
ء⁄ ،
ول ترفضس كÈيا ً
Áن - - -حك أل - - -ل- - -ه ه- - -ذه
ألنفسس لتعذبها.

حل العدد السضأبق
^ ألدخان.

العذراء

أنت “لك ق- - -لً- - -ب - -ا
ي-ع-اه-د ألله صسبًحا
ء بإاياك نعبد
ومسسا ً
وإأي - - -اك نسس - - -ت - - -ع،Ú
وقلبًا عمرهُ Áتد ما بÚ
أ◊م- - -د ل- - -ل - -ه إأ ¤آأم،Ú
أتغلبك ألدنيا؟؟.

ق مقسضوٌمَ ،وسُضوُء ال s
ظ u
إاsن الرز َ
ن ’ ينفع،
ُ Òكtل من يطمع ،غنwي ُكtل من يقنع.
فق ٌ

‘

حّبـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
أ بـ ـ
ـ
ـ
لدي
وما أحÎموأ فيكي حتى ألزمان
أليك صسÓلتي وأزكى سسÓمي
لمان
لمان أ أ
بÓدي بÓدي  .أ أ
القصضيدة هي للشضأعر مفدي زكريأء رحمه الله وأادتهأ إابنة ا÷زائر الفنأنة
الراحلة السضيدة وردة ا÷زائرية.

^ بينما كان أبوجهل جالسس ‘ عزأء أبنه جهل ...سسمع أحد
لشسخاصس يسسأال أحدهم:
أ أ
لمسس!؟
هل عّزيت أبو جهل با أ
فقال أبو جهل عّزيت ول عالسسكر؟
فضسحك أ÷ميع ..وخرج جهل من ألق .. Èوأنقلب ألعزأء إأ ¤فرح..
وخر أ÷ميع من ألضسحك ومات جهل مرة ثانية.

اŸيزان

سس -ت ُ-م -ر ع-ل-يك أوق-اْت
سس- -ت- -ع- -رف ف- -ي -ه -ا أنك
أق -وى ‡ا ت -ت-خ-ي-ل وأن
شِسرأع مركبك ألذي ظننته
ضس- -ع- -ي- -ف وأت- -ل -ف ُ -ه أل -ه -وأء،
Áك -ن-ه أن ي-بِ-ح-ر ب-ع-ي-دًأ دون
مسساعدة من أحد.

العقرب

ل تخسسر قيمت بكلمة ،ول
تفقد أحÎأم بزله ،ول Œعل
هم ‘ ألدنيا هوحب ألناسس ل ،
ف -ال -ن-اسس ق-ل-وب-ه-م م-ت-ق-ل-ب-ة ق-د –ب
أليوم وتكره غدأ.

القوسس

ه- -ن- -اك أشس- -خ- -اصس م- -ث- -ل ف -ق -اع -ة
ألصس -اب -ون ل ي -ح -م -ل -ون أي م -ب -دأ أو
رسسالة أو هدف ›ّوفون من دوأخلهم
لكنهم بشسكل فارغ وملحوظ ...أنتفخوأ.

ا÷دي

بعد Œربه حقيقه ...ح Úتظن أن كل
شسيء كاد ينتهي يخلق ألله لك ﬂرجًا لتبدأ
من جديد فقط ثق بالله.

الدلو

^ قال أعرأبي لـ عدوه أللدود :أ Êأرى نظرأت
أÿبث ‘ عينك فرد ألعدوقائ ً
 :Óخبث
وج.Í
وضسحك أ÷ميع وأصسبحو
ا◊وت
أصسدقاء.
لوقات لتبحث
من حقك كإانسسان أن ُتمارسس عزلتك ‘ بعضس أ أ
عن «عقلك وقلبك» وتناقشسهم لتصسل إأ ¤حلول كثÒة مع نفسسك.

لوقات ألعصسيبة أحسسن ألظن بالله و‘ أللحظات
‘أ أ
لليمة ثق برحمة ألله و‘
لوقات أ أ
ألهادئة أذكر ألله و‘ أ أ
لوقات أسستغفر ألله .
جميع أ أ
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مواقيت
الصسÓة

 0٩أاك-توبر  : 1٩58صس-رح ““فرحات
عباسش““ رئيسش ا◊كومة اŸؤوقتة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ب -أان:
““ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني مسستعدة
لوقف إاطÓق النار““.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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تسضليـ ـ ـ ـ ـ ـم  508عربـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن عÓم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مرسضي ـ ـ ـدسس -بنز ‘ اآلجـ ـ ـ ـ ـال اÙـ ـ ـ ـددة

بالرويبة/ن.ع– ،1.ت إاشض- -راف م- -دي- -ري- -ة الصض -ن -اع -ات
العسضكرية تسضليم ( )508عربة من عÓمة مرسضيدسص-بنز،
تضض -م-نت ( )320ع -رب -ة م -ن ب-ي-ن-ه-ا ح-افÓ-ت وشض-اح-ن-ات
متعددة اŸهام وسضيارات نفعية ( )Sprinterلفائدة
اŸدي -ري -ة اŸرك -زي -ة ل -ل -ع -ت -اد ب -وزارة ال -دف -اع ال-وط-ن-ي
ﬂصضصضة لنقل ا÷ند ،التصضليح اÿفيف ،خزانات اŸياه
وال -وق -ود ،وشض-اح-ن-ات إلزاح-ة ال-ث-ل-وج وك-ذا ( )188ع-رب-ة
لصض-ال-ح م-ؤوسضسض-ات اق-تصض-ادي-ة م-دن-ي-ة ع-م-ومية وخاصضة،
مصضنعة من طرف شضركـة ““SA-PPL-MB//SPA
رويبة““/ن.ع 1.والشض-رك-ة ا÷زائ-ري-ة لصض-ن-اع-ة السضيارات

ببوشضقيف ولية تيارت/ن.ع.2.
Óشض -ارة ،ف -إان ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة ت-ث-بت مّ-رة أاخ-رى ق-درة
ل -إ
اŸؤوسضسض-ات الصض-ن-اع-ي-ة إلن-ت-اج السض-ي-ارات ل-ل-ج-يشص ال-وطني
الشض -ع -ب -ي ع -ل -ى السض -ت -ج -اب-ة ل-ط-ل-ب-ات زب-ائ-ن-ه-ا ‘ اآلج-ال
اÙددة ،وذلك ‘ ظل اإلسضÎاتيجية التي سضطرتها وزارة
الدفاع الوطني مع ﬂتلف الهيئات واŸؤوسضسضات اŸعنية
والهادفة إا ¤بعث وتفعيل الصضناعة الوطنية وتصضنيع منتوج
ذو جودة ونوعية Ãواصضفات عاŸية.
وبهذه اŸناسضبة ” ،عرضص ‰اذج جديدة من العربات
أامام ا◊ضضور ،والتي سضيتم تسضويقها ابتداءً من سضنة .2019

بحوزتهما (““ )02كÓشسنيكوف““ ﬂ ،ازن و ذخائر

اإلرهابيان حميدوشس عبد القادر و إاكليل علي يسضلمان نفسضيهما لسضلطات ن .ع6.
’رهاب وبفضسل جهود قوات
‘ إاطار مكافحة ا إ
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ،سّس-ل-م إاره-اب-ي-ان ()02
ن -فسس -ي -ه-م-ا ،أامسش  08أاك -ت-وب-ر  ،2018ل-لسس-ل-ط-ات
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ب- -ع Úق- -زام وب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار،
’م-ر
ب -ال -ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة .ي-ت-ع-ل-ق ا أ
ب - - -اŸسس - - -م - - -ى ““ح - - -م- - -ي- - -دوشش ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر““،
اŸدع- -و““شس- -ري- -ف““ ،ال- -ذي ال- -ت- -ح- -ق ب- -ا÷م -اع -ات
’رهابية سسنة  2013و«إاكليل علي““ ،اŸكنى““أابو
ا إ
’رهابية
ع-ب-د ال-ل-ه““ ،ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اعات ا إ
’رهابيان كان بحوزتهما مسسدسسان
سسنة  .2016ا إ
رشس-اشسان ( )02م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف وسس-تة ()06
ﬂازن وكمية من الذخÒة.

ق.و

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى وإاث- -ر ع- -م- -ل- -ي -ة ب -حث وت -ف -ت -يشص
بتمÔاسضت/ن.ع ،6.كشض- -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي

الشضعبي مسضدسص رشضاشص من نوع كÓشضنيكوف وﬂزن
ذخÒة ‡لوء.
تأاتي هذه النتائج اŸيدانية ıتلف وحدات ا÷يشص
الوطني الشضعبي لتؤوكد يقظة وحرصص قواتنا اŸسضلحة
اŸرابطة على ا◊دود ‘ ا◊فاظ على سضÓمة ترابنا
الوطني وإاحباط أاية ﬁاولة للمسضاسص بأامن واسضتقرار
البÓد.
‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز
ل -ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ي-وم  07أاك-ت-وبر  ،2018إاث -ر
عمليات متفرقة بكل من “Ôاسضت وبرج باجي ﬂتار/
ن.ع ،6.سضتة ( )06منقب Úعن الذهب وحجزت ثÓثة
( )03أاجهزة كشضف عن اŸعادن وأاربعة ( )04مولدات
كهربائية وثÓث ( )03مطارق ضضغط ،باإلضضافة إا ¤سضت
( )06دراجات نارية.
‘ سض -ي -اق م -تصض -ل ،أاوق-فت م-ف-ارز مشضÎك-ة ل-ل-ج-يشص
الوطني الشضعبي ببجاية  /ن.ع ،5.تاجر ﬂدرات بحوزته
( )38,225كيلوغرام من الكيف اŸعالج ،فيما ضضبطت

حجز أاك Ìمن  1كلغ من الكيف

توقيف شضبكة ترّوج اıدرات بباب قورايا ببجاية
“ّكنت عناصضر فرقة مكافحة اıدرات ،التابعة
للمصضلحة الولئية للشضرطة القضضائية بأامن ولية بجاية،
أامسص األول ‘ ،عملية نوعية من إايقاف ثÓثة أاشضخاصص
مسض -ب -وق Úقضض -ائ -ي -ا ،ي -ق -وم-ون بÎوي-ج السض-م-وم (ك-ي-ف
معالج) بباب قورايا بأاعا‹ مدينة بجاية ،مع حجز كمية
معتÈة من اıدرات يّقدر وزنها بأاك Ìمن واحد كلغ.
تفاصضيل العملية تعود إا ¤ورود معلومات مؤوكدة إا¤
الفرقة ،مفادها قيام جماعة أاشضرار بÎويج اıدرات،
على مسضتوى باب قورايا بأاعا‹ مدينة بجاية ،وبعد
” ترصضد –ركات اŸشضتبه فيهم ليتم
إاعداد خطةّ ،
إاي -ق -اف -ه -م ‘ ح -ال -ة ت -ل -بسص ب -ن-فسص اŸك-ان ،ح-يث عÌ

ب-ح-وزت-ه-م ع-ل-ى ك-يسص بÓ-سض-ت-ي-ك-ي ي-ح-ت-وي ع-لى قالبÚ
وصضفيحة من الكيف اŸعالج ،يقدر وزنها بحوا‹ 01
كلغ و 60غراما .اŸشضتبه فيهم كانوا بصضدد ترويجها
على الوافدين إا ¤منطقة قورايا .ملف جزائي أا‚ز
ضضد اŸشضتبه فيهم ألجل قضضية حيازة اıدرات (كيف
معالج) ،وعرضضها للبيع بطريقة غ Òمشضروعة ،شضراء
” تقدÁهم أامام
اıدرات قصضد إاعادة بيعها ،العود ،و ّ
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية اıتصص إاقليميا،
الذي بدوره أاحال اŸلف على جلسضة اŸثول الفوري أاين
صضدر ‘ حقهم أامر إايداع.

بجاية :التوهامي بن النوي

بلماضضي يعقد ندوة صضحفية منتصضف نهار اليوم

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضضي ،اليوم ،ندوة صضحفية بداية من
منتصضف النهار باŸركز التقني لسضيدي موسضى وهذا قبل أايام من مباراة
اŸنتخب الوطني ونظÒه البنيني اŸقررة يوم ا÷معة  12أاكتوبر ا÷اري
Ãلعب مصضطفى تشضاكر بالبليدة.
سضيتطرق الناخب الوطني خÓل هذا اللقاء مع اإلعÓمي Úلختياراته ‘
ما يخصص الÓعب Úالذين يشضاركون ‘ الÎبصص –سضبا للموعدين القادمÚ
أامام البن ...Úونقاط أاخرى متعلقة بالتحضض ÒللمقابÓت التصضفوية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ذك -رت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ع Èم-وق-ع-ه-ا ال-رسض-م-ي
اسضتدعاء مهاجم نادي فيتاسص أارنهيم الهولندي أاسضامة درفلو الذي عّوضص
الهداف إاسضÓم سضليما Êالذي يشضكو من إاصضابة.

حامد .ح

 28°ا÷زائر
 2٩°ا÷زائر

ع -ن -اصض -ر ال -درك ال-وط-ن-ي وح-راسص ا◊دود أارب-ع-ة ()04
Œار ﬂدرات بحوزتهم ( )91,280كيلوغرام من نفسص
اŸادة بتلمسضان /ن.ع.2.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ضض-ب-طت ع-ن-اصض-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
( )1938ق- -رصص م -ه -ل -وسص و( )2555وح- -دة م -ن ﬂت -ل -ف
اŸشضروبات بكل من أام البواقي /ن.ع 5.وع“ Úوشضنت/
” حجز ( )25قنطارا من أاوراق التبغ
ن.ع ‘ ،2.حّ Ú
بالوادي /ن.ع.4.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ه -ج -رة غ Òالشض -رع -ي-ة ،أاح-ب-ط
حراسص السضواحل بكل من شضرشضال /ن.ع 1.ووهران/
ن.ع 2.والقالة /ن.عﬁ ،5.اولت هجرة غ Òشضرعية لـ
( )65شضخصضا كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصضنع ،فيما
” ت -وق -ي-ف ( )11م -ه -اج -را غ Òشض -رع -ي م-ن ج-نسض-ي-ات
ّ
ﬂتلفة بتمÔاسضت /ن.ع.6.

 25°وهران

 28°وهران

الثمن  10دج

17765

Œسسيدا لÈنامج ا’نعاشش ا’قتصسادي

‘ سض -ي -اق و م -واصض -ل -ة ل -ت -جسض-ي-د ب-رن-ام-ج اإلن-ع-اشص
اإلق -تصض -ادي ال-ذي ب-ادر ب-ه ف-خ-ام-ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة،
القائد األعلى للقوات اŸسضلحة ،وزير الدفاع الوطني،
ال-رام-ي إا ¤ب-عث وتشض-ج-ي-ع اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي ،وت-ط-ب-ي-قا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات السض-ي-د ال-ف-ري-ق ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وطني،
رئيسص أاركان ا÷يشص الوطني الشضعبي ،الهادفة إا ¤تطوير
ﬂتلف الصضناعات العسضكرية وباÿصضوصص اŸيكانيكية
م -ن -ه -اÃ ،ا ُي -ل -ب -ي اح-ت-ي-اج-ات ه-ي-اك-ل ا÷يشص ال-وط-ن-ي
الشض- -ع- -بـي وﬂت -لـف اŸؤوسضسضـات ال -وط -ن -يـة ال -ع -م -وم -يـة
واÿاصضـة ” ،أامسص الث- - - - - - - - - - - -ن 08 Úأاك -ت -وب-ر ،2018
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france prix 1

ا÷زائر  ..دبلوماسضية الحتجاج والسضتثناء
أام Úبلعمري
تعت Èا÷زائر من الدول القÓئل ‘ اÛتمع الدو‹ التي “ارسص ما
يصض -ط -ل -ح ع -ل -ى تسض -م-ي-ت-ه ‘ ال-عÓ-ق-ات السض-ي-اسض-ي-ة ال-دول-ي-ة بـ ““دب-ل-وم-اسض-ي-ة
الحتجاج““ الحتجاج على الظلم وعلى اإلهانة ‘ العÓقات ب Úالدول ،وهو
نهج دبلوماسضي  ⁄يأات من فراغ وليسص ›رد حالة عابرة ترتبط بحسضابات
ومعطيات ظرفيه ولكنه نتيجة تراكمات تاريخية تعود جذورها إا ¤مبادىء
ثورة نوفم ÈاÛيدة التي كانت وسضتظل البوصضلة التي توجه دبلوماسضيتنا
ال -ت -ي ط -اŸا ن-اضض-لت ولت-زال م-ن أاج-ل عÓ-ق-ات دول-ي-ة ت-ق-وم ع-ل-ى ال-ع-دال-ة
والتعاون ‘ ظلّ الحÎام اŸتبادل واحÎام مبادئ األ· اŸتحدة واŸواثيق
الدولية.
قبل  40سضنة ،كانت ا÷زائر طالبت بنظام اقتصضادي دو‹ جديد يراعي
مصضالح ا÷ميع ويضضع أاسضسضا جديدة للتعاون شضمال  -جنوب بعيدا عن
السضتغÓل باعتباره القاعدة ا÷ائرة التي كانت سضائدة والتي  ⁄تكن تراعي
سضوى مصضالح القوى الكÈى التي كانت تنظر إا ¤دول ا÷نوب على أانها ›ّرد
احتياطات للمواد األولية عليها التنازل عن مواردها بأابخسص األثمان لتعاود
شضراءها بأاسضعار مضضاعفة .وقد لقت تلك النظرة ا÷زائرية صضداها لدى
اÛت -م -ع ال -دو‹ ب -ل ّ” ع -ل -ى ضض -وئ -ه -ا م -راج -ع -ة ال -ك-ث Òم-ن الت-ف-اق-ي-ات
والتعامÓت.
إان كانت هذه من اÙطات الهامة للدبلوماسضية اإلقتصضادية ،فإان معاركها
على الصضعيد السضياسضي ل تعد ول –صضى ولبأاسص أان ُنذّكر هنا بالدور
اÙوري الذي لعبته ا÷زائر ‘ تفكيك نظام البارتايد والقضضاء عليه ‘
جنوب إافريقيا واŸسضاهمة ‘ تصضفية السضتعمار من القارة اإلفريقية وهي
معركة متواصضلة حتى تصضفية آاخر اسضتعمار من الصضحراء الغربية .أاما القضضية
الفلسضطينية فكانت مسضجلة ولتزال على رأاسص القائمة ‘ دبلوماسضيتنا وقد
كان للجزائر شضرف إادخال هذه القضضية إا ¤أاروقة األ· اŸتحدة بفضضل
·Ó
الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأاّسص حينها دورة ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة.
أاما ما لعبته الدبلوماسضية ا÷زائرية ‘ إاطار تعزيز السضلم واألمن الدولي،Ú
ف -إان -ه دور شض -ه -د ل -ه اÿصض -وم ق -ب -ل األصض -دق -اء ،ح -يث إان ت -اري -خ -ه -ا ح-اف-ل
بالوسضاطات وجهود حل النزاعات واألزمات انطÓقا من اتفاق ا÷زائر بÚ
العراق وإايران وصضول إا ¤اتفاق ا÷زائر الذي أانهى األزمة متعّددة األوجه ‘
ا÷ارة ما‹ .وب Úهذا وذاك لعبت دبلوماسضيتنا أادوارا رائعة ‘ إايجاد ﬂارج
سضعيدة للكث Òمن األزمات مثل أازمة رهائن السضفارة األمريكية ‘ طهران،
التفاق ب ÚاريÎيا وأاثيوبيا الذي يشضكل خارطة طريق التقارب ا◊ا‹ بينهما
و ⁄يكن اعتماد يوم عاŸي للعيشص معا بسضÓم من قبل األ· اŸتحدة إال
عرفانا واعÎافا بدور ا÷زائر ‘ العمل على تعزيز السضلم واألمن الدولي.Ú
األكيد أان السضمة األبرز للدبلوماسضية ا÷زائرية ،هي أانها تشضكل السضتثناء
دائما ولبأاسص أان نذّكر Ãوقف ا÷زائر ا◊كيم واŸسضتشضرف Ÿآالت األمور
Ÿا سضمي بـ (الربيع العربي) ،حيث إانه وبينما هّلل له ا÷ميع حّذرت ا÷زائر
من كون هذا (الربيع) ›رد هدية مسضمومة يجب التعامل معها بحذر وعدم
التسضرع ،لهذا  ⁄يرق هذا اŸوقف للكثÒين خاصضة Ÿهندسضي وعّرابي ذلك
الربيع اŸشضؤووم والذين ع ّضضوا األنامل غيظا وهم يشضاهدون ا÷زائر تخرج
سضاŸة من تلك اŸؤوامرة التي عصضفت ببعضص الدول العربية وأادخلتها ‘ حالة
فوضضى مزمنة  ⁄تتعاف منها إا ¤اليوم؟.

كاريكات /ÒعنÎ

