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يشش - -رف وزي - -ر التصش - -ال ج- -م- -ال
كعوان اليوم ،بجامعة عبد ا◊ميد
ب -ن ب -اديسس Ãسش -ت -غ -ا، Âع -ل-ى ن-دوة
لعلم ‘
نقاشس حول « دور وسشائل ا إ
ت- - -ك- - -ريسس ق- - -ي - -م ال - -ع - -يشس م - -ع - -ا ‘
لع-لن
سش -لم»،ك -م -ا يشش -رف ع -ل-ى ا إ
عن النتائج النهائية ÷ائزة رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ل -لصش -ح -ف-ي اÎÙف ‘
ح- - -ف- - -ل رسش- - -م - -ي ب - -اŸرك - -ز ال - -دو‹
للمؤو“رات ،و ذلك يوم  22أاكتوبر
ا÷اري .

الدورة التكوينية الثانية
ألعضصاء الهيئة العليا
Ÿراقبة النتخابات
ي- -ع- -ق- -د ،ال -ي -وم ،اŸل -ت -ق -ى ال -راب -ع
لخ Òم- -ن ال- -دورة ال- -ت -ك -وي -ن -ي -ة
وا أ
الثانية لفائدة أاعضشاء الهيئة العليا
Ÿراق- -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات ،وذلك ع -ل -ى
السش -اع -ة ال -ت -اسش -ع-ة صش-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
الزياني Úبتلمسشان.

اللّقاء ا÷ماعي
اŸوسّصع رقم 304

‘ إاطار عملية تسشجيل الششهادات
ا◊ي- - - -ة م- - - -ن أاف- - - -واه اÛاه- - - -دي - - -ن
واÛاهدات ،ينظم اŸتحف الوطني
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ريات
اÛاه - -دي - -ن واŸت - -اح- -ف ا÷ه- -وي- -ة
وم-ل-ح-ق-ات-ها واŸركز الوطني لتجهيز
م -ع -ط-وب-ي وضش-ح-اي-ا ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ،ال -ي -وم ،ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي
اŸوسشع رقم  ،304وذلك Ãقر اŸتحف
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه-د وÃق-ر قسش-م-ة
اÛاه-دي-ن ب-الشش-راق-ة ع-ل-ى السش-اعة
 10:00صشباحا وبالنسشبة للمؤوسشسشات
اŸذك - - -ورة أاع - - -له ‘ اŸك - - -ان ال - - -ذي
–دده ك - -ل م - -ؤوسشسش - -ة و‘ السش- -اع- -ة
اŸناسشبة.

ال ّسصباق العددي
للفرق الّرياضصية
العسصكرية
ت- -نّ- -ظ- -م وزارة ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي
السش- -ب- -اق ال- -وط- -ن- -ي ال -ع -ددي اŸزم -ع
إاج -راؤوه ال-ي-وم ،ع-ل-ى مسش-ت-وى م-رك-ز
Œم -ع و–ضش Òال -ف -رق ال -ري -اضش -ي -ة
العسشكرية ب Íعكنون ،وذلك على

1٧٧٧3

أاسصئلة شصفوية
Ãجلسس األمة

الصصالون األول للصصيادلة واŸوزعÚ
الصصيدلني Úبالوادي

لول ل-لصش-يادلة واŸوزعÚ
لدوي-ة الصش-ال-ون ا أ
ت-ن-ظ-م شش-رك-ة «ت-ب-وك» ل -أ
أاكتوبر ا÷اري بالوادي– ،ت ششعار «ما هي
الصشيدلني Úمن  18إا20 ¤
رع-اي-ة ال-ي-وم-ي-ة Ÿه-ن-ي الصش-حة» ،وهو موجه
م-ك-ان-ة ال-دواء ا÷ن-يسس ‘ ال-
‹  300متعامل ‘ الصشيدلة والطب .سشيتخلل
Ÿهني القطاع Ã ،ششاركة حوا
ع سش -تÌي -ه -ا مسش -اه -م -ة خÈات اŸشش -ارك‘ Ú
ا◊دث ت -دري -ب -ات وم -واضش -ي -
مواجهة –دياتهم وأاولوياتهم.

تخليد الفنان أامزيان

لدارة والمالية
ا إ

حصصة «ألمنكم»

يوم وطني حول طب
األسصنان وطب النوم

إافتتاح السصنة الكشصفية
2019/2018

قمة ا÷زائر للطاقة 2018

«جازي» تنظم الطبعة اÿامسصة ◊ملة الكشصف عن سصرطان الثدي
ت-ن-ظ-م ج-ازي ب-داي-ة م-ن شش-ه-ر أاك-ت-وب-ر ا÷اري ال-ط-ب-ع-ة اÿامسش-ة ل-ع-م-ل-ية الكششف عن
سشرطان الثدي لفائدة جميع موظفاتها العاملت ‘ مقراتها الثلثة و ‘ ﬁلتها اŸنتششرة
عﬂ Èتلف وليات الوطن.
جاءت حملة هذه السشنة –ت ششعار « الصشحة ا÷يدة يجب ا◊فاظ عليها ،فكري ‘
الكششف اŸبكر عن سشرطان الثدي».
من اŸرتقب أان تششمل العملية ما يقرب من  800موظفة يسشتفدن ›انا من الفحصس
لربع Úسشنة و من نفسس الفحصس إاضشافة إا¤
باŸوجات فوق الصشوتية للواتي ل يفوق سشنهن ا أ
لربع Úعاما ،حيث تتم العملية بفضشل التفاقيات اŸوقعة
تصشوير ششعاعي Ÿن يفوق سشنهن ا أ
مع مراكز التصشوير الطبي عﬂ Èتلف مناطق الوطن.
أاما بالنسشبة للموظفات اللواتي ل Áكنهن التنقل أاثناء أاوقات العمل فقد اسشتفدن من
حرية الكششف ‘ أاي عيادة طبية من اختيارهن على أان يتم تعويضشهن من طرف اŸؤوسشسشة.
تضشع جازي الششركة الرائد ‘ ›ال تكنولوجيا التصشالت الرقمية اŸوارد البششرية ‘
قلب اهتماماتها ول تدخر أاي جهد من أاجل –سش Úظروف وجودة البيئة اŸهنية لعمالها.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ميهوبي يعاين مشصاريع
الثقافة بسصطيف

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ا
ب-ال-ت-ع-اون م-ع مسش÷ -زائ-ري-ة لطب النوم
تشش-
اليوم الوطني الأ ف-ى ج-ام-ع-ة ال-ب-ل-ي-دة،
ب
ع
ن
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وع ج - -ن - -ح اŸرور،
و
ذ
ل
ك يوم اŸتعلقة برخصش
ا÷معة  19أاكتو
ة السشياقة ،وذلك
اÿامسشة مسش بر ا÷اري على ال
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اح السش -ن -ة ال -كشش-ف-ي-ة
 ،2019/2018ب - - -حضش - -
ور ك - - -ل اÙاف - - -ظÚال- -ولئ- -ي ،Úوذلك ي -
ا÷اري وع-ل-ى ال وم السش -بت  20أاكتوبر
سش-ا
ع
تنظم ششركة سشوناطراك –ت رعاية رئيسس ا÷مهورية قمة ا÷زائر صش-ب-اح-ا ب-اıي-م ا ة ال-ت-اسش-ع-ة والنصشف
ل-
ك
ش
ش
ف
ي
ل-لشش-ب-اب الششهيد
ل-ل-ط-اق-ة ب-ع-ن-وان »:ال-ت-ن-وع ،ا إ
لب-ت-ك-ار والسش-ت-ث-م-ار» ،يومي  29و 30أاكتوبر غ- -رب- -ي ق- -م- -راوي
غ
ا
ب
ة
ا
ل
ر
يشس ب- -ولي -ة
ا÷اري باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال.
البويرة.

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

يشش -رف وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة
لحد
لوقاف ﬁمد عيسشى ،يوم ا أ
وا أ
 21أاك -ت -وب -ر ا÷اري ع -ل -ى إاف -ت -ت-اح
لط-ارات الششؤوون
ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة إ
لوق-اف ،ع-ل-ى السش-اع-ة
ال -دي -ن -ي-ة وا أ
التاسشعة صشباحا بقاعة الجتماعات
بتلمسشان.

لم -ة ،ال -ي -وم،
ي -ع -ق -د ›لسس ا أ
ج- -لسش- -ة ع -ام -ة ت -خصشصس ل -ط -رح
أاسش- -ئ- -ل- -ة شش- -ف- -وي- -ة ع -ل -ى أاعضش -اء
ا◊ك-وم-ة وسش-ت-خصشصس لقطاعات
ال -ف -لح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ال-ري-ف-ي-ة
والصش- - -ي - -د ال - -ب - -ح - -ري ،السش - -ك - -ن
لشش -غ -ال
وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة وا أ
العمومية والنقل.

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

التحرير

عيسصى يشصرف على الندوة
الوطنية إلطارات الشصؤوون
الدينية

يشش-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دين
م- -ي- -ه -وب -ي ،ي -وم السش -بت  20أاكتوبر
ا÷اري على إافتتاح اŸلتقى العربي
لول «ج-ازي-ة ل-ل-ح-ك-اية الششعبية»،
ا أ
ب- -دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة ه- -واري ب- -وم- -دي -ن
وتدشش Úمدرسشة الفنون ا÷ميلة.

يوم دراسصي حول التّنمية
اÙلية بزرالدة
يحتضشن مركز تعاضشدية مواد
ال- -ب -ن -اء ب -زرال -دة ،ال -ي -وم ،ي -وم -ا
دراسش -ي -ا م -ن ت -ن -ظ -ي -م ا÷م -ع -ي-ة
ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ق-اول Úا÷زائ-ري،Ú
خ-اصس ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اÙلية ،بداية
من السشاعة  08:00صشباحا.

الدورة التاسصعة للمهرجان
الدو‹ للمسصرح
ي- - - -ع - - -رضس اŸسش - - -رح ال - - -وط - - -ن - - -ي
ا÷زائري ،اليوم ،العرضس اŸسشرحي
زوكويزو من تأاليف جوليان مابيلة
بسش -ي -ل -ي وإاخ -راج أان -دري -ا ن -وف -ك-وف
لفرقة جونيف سشويسشرا.

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

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

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

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

» æW h

إلخميسس  18أإكتوبر  2018م
إلموإفق لـ  08صسفر  1440هـ

’· أŸتحدة على تقرير أŸصش Òبالصشحرأء ألغربية
أكدت با أ

ا÷زائر تدعو إا ¤وضشع حّد ◊الت اسشتعمار  17إاقليما
دعت أ÷زأئ- - -ر ‘ ،ن- - -ي - -وي - -ورك «إأ¤
وضش- -ع ح- -د ل- -ل- -ح- -ا’ت أ’سش- -ت- -ع -م -اري -ة
أŸتبقية» ،معتÈة أن تصشفية أ’سشتعمار
’ ي - - -جب أن ي - - -ك- - -ون ﬁل «ت- - -فسشÒأت
مغلوطة أونقاشس متناقضس».
صس- -رح إŸم -ث -ل إل -دإئ -م ل -ل -ج -زإئ -ر ب -األ·
إŸتحدة ،إلسسف ÒصسÈي بوقادوم إمام إللجنة
إلرإبعة لتصسفية إلسستعمار قائ« Óإذإ  ⁄نلتزم
بوضسوح وفعالية بإانهاء كل حالت إلسستعمار
فسس- -ن- -ع- -ود ب -ذلك ل -ل -ورإء ضس -د مسس -ار ت -اري -خ
إلنسسانية وÁكنني إلقول إننا سسنحرم إلعديد
م- -ن إل- -دول م- -ن إن تصس -ب -ح م -تسس -اوي -ة وح -رة
ومسستقلة».
وأإب- - -رز إل- - -دب- - -ل- - -وم - -اسس - -ي إ÷زإئ - -ري ‘
تصسريحات له أإن تصسفية إلسستعمار يقع على
ع - -ات- -ق إÛت- -م- -ع إل- -دو‹ وإأل· إŸت- -ح- -دة
وهيئاتها ،منددإ ‘ هذإ إلصسدد أإنه ‘ حال
إلعكسس فإان هذإ يعني «أإننا ‘ إلخ Òتكيفنا
لسس -بب إوآلخ -ر م -ع ح -ال -ة م -ن-اقضس-ة ل-تصس-ف-ي-ة
إلسستعمار وهوإلسستعمار».
وع Èب -وق -ادوم ع -ن أإسس -ف -ه ب -خصس -وصس م-ا
يناقشسه أإعضساء إللجنة كل سسنة و»هي أإجندة
تصسفية إلسستعمار نفسسها إلتي  ⁄تتغ.»Ò
وأإضس -اف ‘ م -رإف -ع-ت-ه إŸت-م-ي-زة م-ن إج-ل
تصس -ف -ي -ة إلسس -ت -ع-م-ار «ك-ل سس-ن-ة ‚دد إل-ل-ق-اء
وإألمل ولكن بخيبة كبÒة ألنه يعÎينا شسعور
بأاننا نعيشس ‘ إلقرن  21ونناقشس مسسأالة تعود
للعصسور إŸظلمة» ،موضسحا أإن هذه إŸسسأالة
ل ي- -جب أإن ت- -ك- -ون ﬁل ن- -ق- -اشس م- -ت -ن -اقضس
أإوتفسسÒإت مغلوطة».

على الدول غ ÒاŸسشتعمرة
التحلي بالتضشامن
ورإفع بقوله «يجب أإن نسستلهم من نيلسسون
م -ان -دي  Ó-وأإم -ث-ال-ه ،وك-ذإ م-ن ت-اري-خ-ن-ا إل-ذي
نفتخر به .فاŸليارإت من إألشسخاصس إليوم
يعيشسون ‘ حرية ‘ كل من إفريقيا وإلشسرق
إألوسسط وجزر إلكاريبي وآإسسيا بفضسل مسسار
تصسفية إلسستعمار».
كما أإفاد ‡ثل إ÷زإئر بتوضسيحات حول
إ◊ج -ج إل -زإئ -ف-ة إل-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ب-عضس إل-دول
وموقعي إلعرإئضس من أإجل تÈير إلحتÓل
ك-ق-ول-ه-م إن وضس-ع-ي-ات إلح-تÓ-ل ت-خ-ت-ل-ف عن
بعضسها بعضسا.
وإسس -ت -ط -رد ‘ ،ه -ذإ إلشس -أان ،ي -ق -ول «ل -ق-د
إسستمعنا بعناية ألولئك إلذين قالوإ ‘ هذإ
إŸقام أإن إلوضسعيات إلحتÓلية ليسست كلها

فيما Œتمع ÷نة ألششؤوون ألقانونية أليوم:

مكتب اÛلسض الششعبي الوطني يخطر بششغور منصشب الرئيسض

انتخاب خليفة بوحجة ورفع الششلل عن النششاطات األسشبوع اŸقبل
ت- - - - -وجت أشش - - - -غ - - - -ال
أج-ت-م-اع م-كتب أÛلسس
ألشش- - -ع- - -ب - -ي أل - -وط - -ن - -ي
أŸن- -ع- -ق- -دة ب- -ع- -د ظ- -ه -ر
أمسس ،ت - -ب - -ع - -ا ل- -ل- -ق- -رأر
’ول م -ن
أŸت -خ -ذ أمسس أ أ
ق -ب -ل ه -ي -ئ -ة أل -ت-نسش-ي-ق
أŸك- - - -ون - - -ة م - - -ن ن - - -وأب
أل - - - -رئ - - - -يسس ورؤوسش - - - -اء
أل- - -ل- - -ج - -ان أل - -دأئ - -م - -ة،
ورؤوسش- - -اء أÛم- - -وع - -ات
ألŸÈان- -ي- -ة ،ب- -ق- -رأري -ن
’ول ي - - -خصس شش- - -غ- - -ور
أ أ
م -نصشب رئ -يسس أل-غ-رف-ة
ألŸÈان- - -ي- - -ة ،وأل- - -ث - -اÊ
ي -ت -ع -ل-ق ب-إاخ-ط-ار ÷ن-ة ألشش-ؤوون أل-ق-ان-ون-ي-ة
’ق-رأر ل-ت-قدË
’دأري-ة وأ◊ري-ات ب-ه-ذأ أ إ
وأ إ
’ثبات هذأ ألششغور».
تقرير أ إ

متشسابهة وأإنه يجب إيجاد حلول وسسط .وأإنا ل
أإعارضس كون كل إلوضسعيات إلحتÓلية غÒ
متشسابهة بشسكل ﬁدد ،وإ‰ا ل Áكن للحل
إل-وسس-ط أإن ي-رت-ب-ط ب-إادم-ان ع-ل-ى إلسس-ت-عمار،
وإ‰ا بسسبل ووسسائل وضسع حد له».
وأإك -د إل -دب -ل-وم-اسس-ي إ÷زإئ-ري ب-ق-ول-ه «إن
إللجنة إلرإبعة و÷نة  24لهما مسسؤوولية خاصسة
‘ إأل· إŸت-ح-دة» ،وأإن «ت-ن-ف-ي-ذ ع-ه-دت-ي-ه-ما
هوﬁل متابعة».
ولح- -ظ إŸسس- -ؤوول أإن- -ه م- -ا زإل إل- -ي -وم 17
إقليما غ Òمسستقل مسسج ‘ Óأإجندة إللجنة
إأل‡ي- -ة ل- -تصس- -ف -ي -ة إلسس -ت -ع -م -ار ‘ ،ح Úأإن
إل -عشس -ري -ة إل -دول -ي -ة إل -ث -ال -ث -ة ل -ل -قضس -اء ع -ل-ى
إلسس-ت-ع-م-ار ( )2020 - 2011ت- -وشسك ع- -ل -ى
نهايتها .وسستعرضس ÷نة إلـ 24ما يكون قد
أإ‚ز ‘ نهاية هذإ إلسستحقاق.
وقال ذإت إŸسسؤوول «إسسمحوإ ‹ بالقول
بصسرإحة أإن إ÷زإئر تدعم دعما تاما عهدة
÷نة إلـ ،24إŸذكورة ‘ قرإر إ÷معية إلعامة
Ÿنظمة إأل· إŸتحدة رقم  1654إŸؤورخ ‘
 27نوفم.»1961 È

الصشحراء الغربية هي مسشأالة
تصشفية اسشتعمار
و‘ ذإت إلسسياق ،أإكد ‡ثل إ÷زإئر أإن
إلنزإع ‘ إلصسحرإء إلغربية هو»مسسأالة تصسفية
إسس- - - -ت- - - -ع - - -م - - -ار ق - - -ائ - - -م - - -ة ب Úج - - -ب - - -ه - - -ة
إلبوليسساريووإŸملكة إŸغربية».

و‘ تذكÒه باألسسسس إلقانونية لهذإ إلنزإع،
أإوضسح صسÈي بوقادوم أإن إلرأإي إلسستشساري
إلذي أإصسدرته ﬁكمة إلعدل إلدولية ‘ عام
« ،1975ق- -د أإك -د ب -وضس -وح ع -ل -ى ح -ق إلشس -عب
إلصس -ح -رإوي ‘ إسس -ت -خ -دإم ح -ق -ه ‘ ت -ق-ري-ر
مصسÒه من خÓل إسستفتاء حر وعادل».
وإسستطرد يقول إن إŸنظمة إلفريقية قد
ق -ررت أإيضس -ا دع -م ع -ه -دة م -ب -ع-وث-ه-ا إÿاصس
ل-لصس-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة ،إل-رئ-يسس إألق-دم ج-وإك-يم
شسيسسانووتنصسيب ÷نة ثÓثية كآالية Ÿتابعة
دع - -م ج - -ه- -ود إل–اد إلف- -ري- -ق- -ي وإŸسس- -ار
إأل‡ي.
وتطرق إلسسف ‘ Òهذإ إلصسدد إ ¤إلقرإر
«إل -وإضس -ح» Ùك -م -ة إل -ع-دل إلوروب-ي-ة إل-ت-ي
أإكدت بأان إتفاقات إلشسرإكة وإلتحرير إÈŸمة
ب Úإل–اد إلوروب- -ي وإŸغ- -رب غ Òق- -اب- -ل -ة
للتطبيق ‘ إلصسحرإء إلغربية ألن إألرإضسي
إلصسحرإوية ليسست جزءإ من إŸغرب.
وج-دد إل-دب-ل-وم-اسس-ي إ÷زإئ-ر ت-أاك-يده على
دعمه ÷هود إŸبعوث هورسست كوهلر ،مشسÒإ
إ ¤أإن إ÷زإئ - -ر ،بصس - -ف - -ت - -ه - -ا ب- -ل- -دإ ›اورإ
ومÓحظا Ÿسسار إلسسÓم «ردت فورإ وبشسكل
إي -ج -اب -ي» ع -ل-ى دع-وة ك-وه-ل-ر ب-اŸشس-ارك-ة ‘
إلسسلسسلة إألو ¤من إŸفاوضسات إŸباشسرة بÚ
ط -ر‘ إل -ن -زإع ج -ب-ه-ة إل-ب-ول-يسس-اري-ووإŸغ-رب،
إŸقررة يومي  5و 6ديسسم Èبجنيف.
وصسرح بوقادوم «ل Áكننا أإن نتخلى عن
مبدأإ تقرير إŸصس Òألن ذلك يعني بأاننا تخلينا
ع -ن ت -اري -خ -ن -ا» ،م -ذك -رإ «ب -ال -ك -ف -اح إلصس-عب
وإŸكلّف» للشسعب إ÷زإئري لنيل إلسستقÓل.

خÈأء ‘ ندوة حول ألقضشاء أŸعاصشر بوهرأن:

ا÷زائر من الدول الرائدة ‘ الرقابة الدسشتورية
أب -رز م -ت -دخ -ل -ون ‘ ن -دوة ح-ول أل-قضش-اء
أŸع - - - - -اصش - - - - -ر أمسس Ãرك - - - - -ز أل - - - - -ب - - - - -حث ‘
أ’أنÌوب-ول-وج-ي-ا أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-افية
ل - -وه - -رأن أن أ÷زأئ - -ر ت - -ع - -ت Èم- -ن أل- -دول
أل-رأئ-دة ‘ أل-رق-اب-ة أل-دسش-ت-ورية ب Úألدول
ذأت أ’أغلبية أŸسشلمة.
وذكرت إأسستاذة إلعلوم إلسسياسسية بجامعة « نوتر
دإم « بالوليات إŸتحدة إلأمريكية إأميليا جوسستينا
بوإيل ‘ تدخلها ‘ إليوم إلثا Êوإلأخ Òمن هذإ
إللقاء إأن درإسسة إأ‚زتها موؤخرإ ضسمن فريق بحث
ح -ول ت -ط -ور إل -رق -اب-ة إل-دسس-ت-وري-ة ‘ إل-دول ذإت
إلأغلبية إŸسسلمة بينت «إأن إ÷زإئر من إلدول
إلرإئدة إلتي تهتم بالرقابة إلدسستورية».
وإأشس - -ارت ذإت إل - -ب- -اح- -ث- -ة إ« ¤إأن إل- -دسس- -ت- -ور

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

إ÷زإئري لسسنة  2008كرسس إلرقابة إلدسستورية
وإللتزإم بسسيادة إلقانون ودعم إلتعديل إلدسستوري
لسسنة  2016هذإ إلŒاه من خÓل تاأكيده على
إسستقÓلية إÛلسس إلدسستوري وكذإ إسستقÓليته
إŸالية وإلإدإرية».
وإأب -رزت زم -ي -ل -ت -ه -ا م -ن ن-فسس إ÷ام-ع-ة إيÓ-ن-ا
روثكوبف إلتي شساركتها ‘ إ‚از إلدرإسسة إلتي
شسملت إأك Ìمن  30دولة ذإت إلأغلبية إŸسسلمة دور
وإأه -م -ي -ة إل -رق-اب-ة إل-دسس-ت-وري-ة ل-ت-ك-ريسس إلل-ت-زإم
بسسيادة إلقانون ،مشسÒة إ« ¤إأن  76من إŸائة من
إل- -دول ذإت إلأغ- -ل- -ب- -ي- -ة إŸسس- -ل- -م- -ة ل- -ه -ا ﬁاك -م
دسستورية».
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ت- -ط- -رق إلأسس- -ت -اذ نصس -ر إل -دي -ن
ب-وسس-م-اح-ة م-ن م-ع-ه-د إ◊ق-وق وإل-ع-ل-وم إلسسياسسية

بجامعة وهرإن ﬁ « 2مد بن إحمد» إ »¤إمكانية
توظيف بعضس إأحكام من إلشسريعة إلإسسÓمية ‘
إلقانون إلدو‹ لتسسوية إلنزإعات إلدولية ،لفتا إأن
«إلأ· إŸتحدة تبنت إلفكرة».
وذك - -ر ‘ ه - -ذإ إلصس - -دد إأن «إأح - -ك - -ام إل - -دي- -ن
إلإسسÓمي تنبذ إلعنف وتدعوإ ¤إقامة إلعÓقات
إلدولية على إأسساسس إلأمن وإلسسلم وتعت Èإ◊رب
إسستثناءإ».
وإأشس -ار ب -وسس -م -اح-ة إ ¤إأن-ه» ك-ان Áك-ن ل-ل-دول
إلإسسÓمية إأن تتكفل بتسسوية إلنزإعات إلتي تنجم
بينها دون إللجوء إﬁ ¤كمة إلعدل إلدولية لوإأنها
صس- -ادقت ع- -ل- -ى إقÎإح ت- -اأسس- -يسس ﬁك- -م- -ة ع -دل
إسس Ó-م -ي -ة إل -ذي ق -دم ‘ إط -ار م-ن-ظ-م-ة إل-ت-ع-اون
إلإسسÓمي سسنة .»1987

خÓل مششاركته ‘ دورة ›لسس إأدأرة منظمة ألعمل ألعربية بالكويت

زما‹ :ا÷زائر حريصشة على دعم برامج وأاهداف اŸنظمة

أك -د وزي -ر أل -ع -م -ل وأل -تشش-غ-ي-ل وألضش-م-ان
أ’ج -ت -م -اع-ي ،م-رأد زم-ا‹ ،أمسس ب-ال-ك-ويت،
ح-رصس أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أسش-ت-ث-م-ار عضش-ويتها ‘
أعلى هيئة Ãنظمة ألعمل ألعربية من أجل
دعم برأمج وأهدأف أŸنظمة و“ك Úألدول
ألعربية من موأجهة ألتحديات أ’قتصشادية
وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة «ع-ن ط-ري-ق ضش-م-ان أل-ع-م-ل
ألÓئق وﬁاربة ألبطالة وألفقر» ،حسشب ما
أفاد به بيان لدأئرته ألوزأرية.
و‘ كلمة أإلقاها خÓل أإشسغال إ÷لسسة إفتتاحية

للدورة إلـÛ 89لسس إدإرة منظمة إلعمل إلعربية،
إشسار إلوزير إ ¤أإن هذإ إŸسسعى «من شسأانه –قيق
إألهدإف ‘ ›ال إلرتقاء بأاسسوإق إلعمل وتعزيز
إلتعاون ب Úأإطرإف إإلنتاج وصسول إ ¤مزيد من
إلشسفافية وتطبيق إلعدإلة إلجتماعية على أإسسسس
إŸعاي Òإلعربية وإلدولية».
وشس -دد زم -ا‹ ع -ل -ى «ضس-رورة م-وإصس-ل-ة إ÷ه-ود
إلرإمية إلصسÓح مناهج عمل ÷نة تطبيق إŸعايÒ
Ÿنظمة إلعمل إلدولية قصسد إضسفاء أإك Ìشسفافية
‘ قرإرإتها وŒسسيد مبدأإ إلثÓثية ‘ أإشسغالها».

ك -م -ا ك-ان ل-ل-وزي-ر م-دإخ-ل-ة ب-خصس-وصس إألوضس-اع
إÎŸدية للشسعب إلفلسسطيني ‘ إألرإضسي إÙتلة
نتيجة إلعتدإءإت وإلنتهاكات إإلسسرإئيلية ،أإكد
فيها على «أإهمية دعم إلعمال إلفلسسطيني Úبكل
إألشس-ك-ال ،م-ع دع-وة إŸن-ظ-م-ات إل-ن-ق-اب-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
وأإصسحاب إلعمل ‘ إلدول إلعربية إليدإع شسكاوي
ضسد إلحتÓل إإلسسرإئيلي لفضسح تلك إلنتهاكات
وك-ل أإشس-ك-ال إلسس-ت-غÓ-ل وإŸت-اج-رة ب-ال-ي-د إلعاملة
إلفلسسطينية وإلتي تنبذها و–ظرها معاي Òإلعمل
إلدولية».

سسيتم إطÓق مشسروع إلتوأإمة ب Úإلوكالة
إلوطنية للتشسغيل وقطب إلتشسغيل (فرنسسا)
إل -ي -وم إÿم -يسس ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصس -م-ة –ت
ع -ن -وإن «دع -م –ديث إÿدم -ة إل -ع -م -وم-ي-ة

للتشسغيل با÷زإئر «حسسب ما أإورده أإمسس
لرب- -ع- -اء ب -ي -ان ل -وزإرة إل -ع -م -ل وإل -تشس -غ -ي -ل
إأ
وإلضسمان إلجتماعي .
وأإوضسحت إلوزإرة إن هذه إلندوة إلتي

سس -ت -ن -ظ -م Ãق -ر إŸدرسس -ة إل -ع-ل-ي-ا ل-لضس-م-ان
إلجتماعي ب Íعكنون «إ÷زإئر إلعاصسمة»
تندرج ‘ إطار دعم تطبيق إتفاقية إلشسرإكة
لوروبي (.)P3A
ب Úإ÷زإئر وإل–اد إ أ

مششروع التوأامة ب Úوكالة التششغيل وقطب التششغيل لفرنسشا

إلعدد
17773
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فريال بوششوية
إإلع Ó-ن ج -اء ع -ل -ى لسس -ان إل -ن -ائب ع -ن ج -ب-ه-ة
إلتحرير إلوطني إ◊اج ﬁمد إلعايب ،إلذي قرأإ
إل -ب -ي -ان ع -ل -ى إإلعÓ-م-ي Úإ◊اضس-ري-ن ب-ق-وة وذلك
دإخ -ل إÛلسس إلشس -ع -ب -ي إل -وط -ن-ي ،و–دي-دإ م-ن
إŸن Èإıصسصس ل -ت -ق -د Ëتصس-ري-ح-ات أإوت-نشس-ي-ط
ندوإت صسحفية ،إلذي توج إجتماع مكتب إÛلسس
إل- -ذي ت- -رأإسس- -ه شس- -خصس- -ي ب- -اع -ت -ب -اره إألك Èسس -ن -ا
Ãشساركة نوإب رئيسس إلغرفة ،إÛتمع Úأإمسس
«ل -ل -ن -ظ -ر ‘ ح -ال-ة شس-غ-ور م-نصسب رئ-يسس إÛلسس
إلشسعبي إلوطني».
وج -اء ‘ إل -ب-ي-ان «ن-ظ-رإ ل-ق-رإر أإغ-ل-ب-ي-ة إل-ن-وإب
وع -دده-م  351ن- -ائب بسس -حب إل -ث -ق -ة م -ن رئ -يسس
إÛلسس إلشس- -ع- -ب -ي إل -وط -ن -ي إلسس -ع -ي -د ب -وح -ج -ة،
ومطالبته بتقد Ëإسستقالته» ،و»نظرإ لرفضس رئيسس
إÛلسس إإلصسغاء ألغلبية إلنوإب إلذين إنتخبوه ‘
 23ماي  ،»2017و»نظرإ لÓنسسدإد إلنا œعن هذه
إلوضسعية ،وإسستمرإر شسلل جميع نشساطات إÛلسس
إلشس- -ع- -ب- -ي إل- -وط- -ن- -ي» ،و»أإم- -ام ه- -ذه إل- -وضس- -ع- -ي -ة
إلسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة»ـ ت-ق-رر «ط-بقا للمادة  10م-ن إل-نظام
إل-دإخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس إلشس-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي ،قرر مكتب
إÛلسس ب -األغ -ل-ب-ي-ة إŸط-ل-ق-ة إق-رإر ح-ال-ة شس-غ-ور
منصسب رئيسس إÛلسس إلشسعبي إلوطني» ،كما تقرر
«إخ- -ط- -ار ÷ن- -ة إلشس- -ؤوون إل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وإإلدإري -ة
وإ◊ريات بهذإ إإلقرإر لتقد Ëتقرير إإلثبات هذإ
إلشسغور ،وذلك ‘ أإجل أإقصساه أإسسبوع وإحدإ».
وخÓل إجتماع إللجنة إŸقرر إليوم ‘ إلسساعة

إلثانية بعد إلزوإل ،سسيتم بر›ة جلسسة ‘ غضسون
إألسس -ب -وع إŸق -ب -ل ل -تصس -ويت إل -ن -وإب ع -ل -ى شس-غ-ور
إŸنصسب ،على أإن ينتخب إلرئيسس إ÷ديد خليفة
بوحجة ‘ نفسس إليوم ،وقد تتم كل هذه إÿطوإت
قبل إلثن Úحسسب بعضس إلنوإب ،ولعل ما يعزز
ه -ذإ إل -ط -رح ح -ديث إل -ن-وإب ع-ن رف-ع إلشس-ل-ل ع-ن
نشساطات إÛلسس مباشسرة ،وذلك بدرإسسة ÷نة
إŸال -ي -ة وإŸي -زإن -ي -ة ق -ان -ون إŸال -ي -ة لسس -ن-ة 2019
إألسسبوع إŸقبل.
وغاب إلسسعيد بوحجة أإمسس لليوم إلثا Êعلى
إلتوإ‹ عن مكتبه ،علما أإن إلنوإب وقفوإ أإمسس
لليوم إلثا Êعلى إلتوإ‹ أإمام إŸبنى مع إإلبقاء
على إلباب إلذي إعتاد رئيسس إÛلسس إلشسعبي
إلوطني إلدخول منه ،رإفضس Úإ◊ديث عن وقفة
إحتجاجية ،وإ‰ا وقفة تع Èعن عدم رغبتهم ‘
إلعمل معه على حد قولهم.
وإسس -ت -ن -د إل -ن -وإب إل -ذي -ن ت -زإم -ن تصس -ع -ي -ده -م
وإلدخول ‘ إألسسبوع إلرإبع من حالة إلنسسدإد،
ب- -ع -دم -ا رفضس ب -وح -ج -ة إلسس -ت -ج -اب -ة Ÿط -ل -ب -ه -م
ب -السس -ت -ق-ال-ة إل-ف-وري-ة ،إ ¤إŸادة  10م-ن إل-نظام
إل -دإخ -ل -ي إل -ت -ي ت -نصس ع -ل-ى أإن-ه «‘ ح-ال-ة شس-غ-ور
منصسب رئاسسة رئاسسة إÛلسس إلشسعبي إلوطني،
بسسبب إلسستقالة أإوإلعجز أإوإلتنا‘ أإوإلوفاة ،يتم
إن-ت-خ-اب رئ-يسس إÛلسس إلشس-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي ب-نفسس
إلطرق إÙددة ‘ أإجل أإقصساه  15يوما إعتبارإ
من تاريخ إعÓن إلشسغور» ،على أإن «يتو ¤مكتب
إÛلسس إلذي يجتمع وجوبا لهذإ إلغرضس –ضسÒ
م -ل -ف ح-ال-ة إلشس-غ-ور ،وإح-ال-ت-ه ع-ل-ى إل-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى
إللجنة إŸكلفة بالشسؤوون إلقانونية ،وتعد إللجنة
تقريرإ يثبت حالة إلشسغور يعرضس ‘ جلسسة عامة
للمصسادقة عليه بأاغلبية أإعضساء إÛلسس» ‘ جلسسة
يÎأإسس -ه -ا إل -ن -ائب إألك Èسس -ن -ا Ãسس-اع-دة إل-ن-ائ-بÚ
إألصسغر سسنا.

مسشاهل يسشتقبل سشف Òمصشر ا÷ديد
إسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر إلشس -وؤون إÿارج -ي -ة ،ع -ب-د
إل- -ق- -ادر مسس- -اه- -ل ،إأمسس إلرب- -ع -اء ب -ا÷زإئ -ر
إلعاصسمة ،إلسسيد إأÁن جمال إلدين عبد إلفتاح
مشسرفة ،إلذي قدم له إأورإق إعتماده سسفÒإ

مفوضسا فوق إلعادة ÷مهورية مصسر إلعربية
ل -دى إ÷م -ه -وري -ة إ÷زإئ -ري -ة إل -دÁق -رإط -ي-ة
إلشسعبية ،حسسب ما إأفاد به بيان لوزإرة إلشسوؤون
إÿارجية.

’فريقي
ألفÎة ألّتششريعيّة أÿامسشة للŸÈان أ إ

›لسض األمة يششارك بكيغا‹ ‘ الدورة األو¤
يشس - -ارك وف - -د ب - -رŸاّ Êع- -ن ›لسس إألّم- -ة ‘
إلّدورة إألو ¤للفÎة إلّتشسريعّية إÿامسسة للŸÈان
ي إلتي سستنعقد بالعاصسمة إلّروإندّية كيغا‹
إإلفريق ّ
‘ إلفÎة ما ب 18 Úإكتوبر إ÷اري و 02نوفمÈ
إلقادم ،حسسب ما إورده إمسس بيان للمجلسس.
وÁثل ›لسس إألمة ‘ هذه إلشسغال كل من

إلسس - -ي - -دي - -ن ﬁم - -د زوبÒي رئ - -يسس إÛم- -وع- -ة
إلŸÈانّ- -ي- -ة ◊زب ج- -ب- -ه- -ة إلّ- -ت- -ح -ري -ر إل -وط -ن ّ-ي
عضس -وإلŸÈان إإلف -ري -ق ّ-ي وع -ب-د إل-ق-ادر م-وÿل-وة
رئ- -يسس ÷ن- -ة إلّ- -ت- -ج- -ه- -ي- -ز وإلّ- -ت- -ن- -م- -ي -ة إّÙل ّ-ي -ة
ي..
عضسوإلŸÈان إإلفريق ّ

يوسشفي يتحادث مع سشف Òسشويسشرا حول التعاون الثنائي

إسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر إلصس -ن -اع -ة وإŸن -اج-م ي-وسس-ف
يوسسفي أإمسس با÷زإئر ،إلسسف Òإ÷ديد لسسويسسرإ
با÷زإئر ،لوكاسس روزنكرإنز ،حيث تطرق معه إ¤
إل -ع Ó-ق -ات إلق -تصس-ادي-ة ب Úإل-ب-ل-دي-ن ل سس-ي-م-ا ‘
إل -ق -ط -اع Úإلصس -ن -اع -ي وإŸن -ج -م -ي ،حسسب ب -ي-ان

للوزإرة.
وخ Ó-ل ه -ذإ إل -ل-ق-اء ،ب-حث إ÷ان-ب-ان عÓ-ق-ات
إلتعاون إلقتصسادي إلثنائي ،ل سسيما ‘ إلقطاعÚ
إلصسناعي وإŸنجمي وسسبل تعزيزهما أإك ، Ìيضسيف
إلبيان.

بن مسشعود يسشتعرضض مع نظÒه النيجÒي التعاون الثنائي
إسستعرضس وزير إلسسياحة وإلصسناعة إلتقليدية
عبد إلقادر بن مسسعود ونظÒه إلنيجÒي أإحمت
ب -وط -وإمسس إل -ف-رصس إŸت-اح-ة ل-ل-دف-ع ب-عÓ-ق-ات
إلتعاون ب Úإلبلدين من خÓل تعزيز إلتعاون
إلثنائي ‘ ›ال إلسسياحة وإلصسناعة إلتقليدية.
وأإف-اد ب-ي-ان ل-ل-وزإرة إن إل-وزي-ري-ن إسس-ت-ع-رضس-ا

خÓل إللقاء وإقع إلعÓقات إلثنائية ب Úإ÷زإئر
وإل -ن -ي -ج -ر وسس -ب -ل ت -ع -زي -زه-ا م-ث-م-ن ÚعÓ-ق-ات
إلصسدإقة إلتي تربط إلبلدين إلشسقيق Úومؤوكدين
ع-ل-ى إه-م-ي-ة م-وإصس-ل-ة إل-ع-م-ل م-ن إج-ل Œسس-ي-د
إلÈن -ام -ج إل -ت -ن -ف -ي -ذي ل Ó-ت-ف-اق-ي-ة إÈŸم-ة بÚ
إلبلدين.

يشسارك رئيسس إÛلسس إلدسستوري ،مرإد
مدلسسي ،إليوم Ãدينة إلبندقية إلإيطالية،
‘ إأشس- - -غ - -ال إل - -دورة  116ل-ل-ج-ن-ة إلأوروبية
ل -ل -دÁق -رإط -ي -ة ب -وإسس -ط -ة إل -ق-ان-ون إل-ت-اب-ع-ة
ل- -ل- -م- -ج- -لسس إلأوروب- -ي وإŸع- -روف- -ة بـل- -ج -ن -ة
فينيسسيا ،حسسب ما إأفاد به بيان للمجلسس.
وإأوضس- -ح ن- -فسس إŸصس- -در إن ه- -ذه إل- -دورة
«سس-ت-ت-ن-اول ع-دة م-وإضس-ي-ع ت-ت-ع-ل-ق بالتطورإت

إلدسستورية وإلتشسريعية للبلدإن إلأعضساء ‘
هذه إللجنة ،كما سسينعقد إأول إجتماع للجنة
إل - -ف- -رع- -ي- -ة ح- -ول ح- -وضس إل- -ب- -ح- -ر إلأب- -يضس
إŸت -وسس-ط إل-ت-ي تشس-غ-ل ف-ي-ه-ا إ÷زإئ-ر ن-ي-اب-ة
إلرئاسسة».
لÓ-إشس-ارة ،ف-اإن إ÷زإئ-ر عضس-ودإئ-م ب-ل-ج-نة
فينيسسيا منذ عام  2007ضسمن إأربعة عشسر
( )14دولة غ Òإأوروبية إأخرى.

مدلسشي يششارك بالبندقية ‘ أاششغال اللجنة األوروبية للدÁقراطية بواسشطة القانون
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الخميسس  18أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  08صصفر  1440هـ

’عÓم ‘ تكريسس « آلعيشس معا ‘ سصÓم»
يشصرف آليوم Ãسصتغا Âعلى ندوة دور آ إ

كعوان :التكنولوجيا وسّسعت دائرة اŸهتم Úبالشسأان الرياضسي
الرقمنة ،اإلعÓم ا÷واري واألداء الحÎا‘ للصسحفي خيارات اسساسسية

مسصتغا :Âأام ا.Òÿسس

أاشصرف وزير اإ’عÓم وا’تصصال جمال كعوان
أامسس بو’ية مسصتغا ،Âعلى افتتاح أاشصغال اŸلتقى
الدو‹ حول الصصحافة الرياضصية و دورها ‘ ترقية
الرياضصة –ت شصعار «»:أاثر التكنولوجيات ا÷ديدة
على تطور الرياضصة وعلى عمل الصصحا‘ « بحضصور
ﬂتصص ‘ Úالقطاع من مؤوسصسصات إاعÓمية وطنية
ودولية.
ثمن كعوان دور ا’عÓم الرياضصي ‘ تنمية و
توعية ا’فراد و اÛتمعات بصصرف النظر عن
دوره ال -ط -ب-ي-ع-ي ‘ ت-غ-ط-ي-ة اأ’ح-داث ال-ري-اضص-ي-ة و
متابعتها ،مؤوكدا أان اŸلتقى يسصتجيب Ÿا يشصهده
العا ⁄من تطور للتكنولوجيات ا÷ديدة التي أالغت
ا◊دود ال - -زم - -ن - -ي - -ة واŸك- -ان- -ي- -ة وال- -ل- -غ- -وي- -ة بÚ
اŸسص -ت -خ -دم ،Úم -وف-رة ل-ه-م اŸع-ل-وم-ة بشص-ك-ل آاÊ
وميسصر.
واوضص -ح ال-وزي-ر ان ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وسص-عت دائ-رة
اŸهتم Úبالشصأان الرياضصي الذي  ⁄يعد مقتصصرا
على أاهل ا’ختصصاصس من اإ’عÓمي Úالرياضصي ،Úو
ك-انت ل-ه-ا ت-أاثÒات-ه-ا ال-ب-ال-غ-ة ع-ل-ى ﬂت-لف مناحي
ا◊ياة العصصرية و›مل القطاعات اإ’سصÎاتيجية،
ك -ا’تصص-ال ،م-ا ي-ف-رضس ح-ت-م-ي-ة ال-ت-ع-ايشس م-ع ه-ذا
الواقع ا÷ديد ،عن طريق تطوير الذات باسصتمرار
من أاجل التحكم ‘ التقنيات اŸسصتحدثة  ،بشصكل

يخدم الصصحافة اإ’لكÎونية ،التي أاصصبحت “ثل
–ديا بالنسصبة للصصحافة الوطنية.
و أاكد كعوان أان قطاع ا’تصصال حريصس على
“ك Úاإ’عÓمي Úمن هذه التكنولوجيات تفعيÓ
إ’سصÎاتيجية تركز على الرقمنة و دعم اإ’عÓم
ا÷واري وتطوير اأ’داء ا’حÎا‘ للصصحفي ›ددا
اأ’همية التي توليها الدولة لقاء –سص Úمسصتوى
اÿدمة و اأ’داء اإ’عÓمي’ ،سصيما ‘ ظل ا’نتشصار
الواسصع لوسصائل اإ’عÓم والتواصصل ا’لكÎو.Ê
وجدد الوزير ابراز اسصÎاتيجية عصصرنة قطاع
ا’تصصال  ،من اجل ا’رتقاء باŸهنة إا ¤مسصتوى

ا’حÎاف-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-وف-ر ل-ل-م-واط-ن حقه ‘
اŸع-ل-وم-ة الصص-ح-ي-ح-ة ول-لصص-ح-ف-ي ح-ري-ة ال-عمل و
الوصصول إا ¤مصصادر ا Èÿدون شصروط غ Òتلك
ال -ت -ي “ل -ي -ه -ا أاخ Ó-ق -ي-ات اŸه-ن-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸصصلحة العليا للبÓد.
و تطرق جمال كعوان  ،إاﬁ ¤ور الندوة التي
تنظمها وزارة ا’تصصال اليوم و –تضصنها جامعة
عبد ا◊ميد بن باديسس حول دور وسصائل اإ’عÓم
‘ تكريسس ثقافة العيشس معا ‘ سصÓم  ،مؤوكدا
إاسصهام وسصائل اإ’عÓم ‘ تعزيز اللحمة الوطنية و
ال-تسص-وي-ق Ÿف-اه-ي-م ال-ع-يشس ‘ سصÓ-م ب-اسص-تخÓصس
Œارب ا÷زائر ‘ مواجهة اإ’رهاب و معا÷ة
ال-قضص-اي-ا ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة واإ’نسص-ان-ي-ة ع-ل-ى الصص-عيد
الدو‹  ،بتقريب وجهات النظر و القضصاء على
ا’ختÓفات بحنكة بالغة.
وقال أان اإ’عÓم الوطني الذي حضصر ﬂتلف
مراحل وﬁطات التنمية و التشصييد  ،يرافق اليوم
ب -احÎاف -ي -ة ›،ري -ات اأ’ح -داث اŸم -ي -زة ل -لشص-أان
الداخلي ،و‘ طليعتها اŸرافعة عن الدÁقراطية
وعن حقوق اإ’نسصان ونشصر قيم التسصامح والسصلم
وال -تضص -ام -ن ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل ا’عÓ-م ال-وط-ن-ي
شصريكا فعا’ ‘ دعم الرياضصة ،كممارسصة لتهذيب
السص- -ل- -وك وإاشص- -اع- -ة اأ’خÓ- -ق ا◊م -ي -دة وت -ق -ريب
الشصعوب ،خدمة لثقافة السصلم.

’‚از
 ٢٢00مشصروع فندقي قيد آ إ

بن مسسعود :على ا÷زائري Úإاقامة شسراكة مع األجانب ÷لب السسياح
التخفيضسات سسمحت للعائÓت باختيار وجهة ا÷زائر لقضساء العطلة

دع- - -ا وزي- - -ر آلسص- - -ي - -اح - -ة وآلصص - -ن - -اع - -ات
آل- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ع- -ب- -د آل- -ق- -ادر ب- -ن مسص- -ع- -ود
آ÷زآئ- -ري ÚآŸشص- -ارك ‘ ÚآŸع- -رضس آل- -دو‹
ل -لسص -ي -اح -ة وآ’سص -ف -ار آ ¤آب -رآم آت -ف -اق -ي -ات
شص- -رآك- -ة م- -ع م -ؤوسصسص -ات آج -ن -ب -ي -ة ل -لÎوي -ج
ل-ل-وج-ه-ة آل-دآخ-ل-ي-ة وجلب آلسصياح آ’جانب
خاصصة مشصÒآ آ ¤زيادة ‘ عدد آŸشصاركÚ
بنسصبة  50باŸئة مقارنة بالسصنة آŸاضصية .

صصونيا طبة
تصصوير :فواز بوطارن

وعلى هامشس افتتاحه للصصالون الدو‹ للسصياحة
وا’سص - -ف- -ار ب- -حضص- -ور وزراء ووا‹ و’ي- -ة ا÷زائ- -ر
العاصصمةوسصفراء اكد ان اتفاقيات شصراكة ابرمت
مع اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية والطاسصيلي اير’ين
’سصتفادة السصياح ا÷زائري Úالراغب ‘ Úاكتشصاف
جمال الصصحراء من تخفيضصات ‘ اسصعار التداكر.
كما كشصف بن مسصعود عن  2200مشصروع فندقي
من  3إا‚ 5 ¤وم حاليا ‘ طور ا’‚از،وهو ما
سصيسصمح ب -ت-وف 217 Òال -ف سص -ري -ر م-وضص-ح-ا ان
التحضص Òقائم على كل اŸسصتويات ÷لب اك Èعدد
من السصياح ا’جانب من خÓل ﬂطط اسصÎاتيجي
ي -تضص-م-ن ا’سص-ت-ث-م-ار وال-عصص-رن-ة وال-ت-ك-وي-ن وت-وفÒ
اŸرافق السصياحية والÎويج للوجهة الداخلية .
ووعد اŸتعامل Úالسصياحي Úالذين تعÎضصهم

صص- -ع- -وب -ات ب -تسص -ه -ي Ó-ت ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ‘ اÛال
السصياحي من خÓل ا’سصتفادة من اراضس وقروضس
بنكية “كنهم من ا‚از مشصاريع سصياحية هامة
تعود بالفائدة على ا’قتصصاد الوطني.
واضص- - - -اف ان - - -ه ” اسصÎج - - -اع 130ال-ف ع-ائ-ل-ة
ج -زائ -ري-ة ك-ان-وا ‘ السص-اب-ق ي-ت-وج-ه-ون ا ¤اÿارج
لقضصاء عطلتهم الصصيفية ،حيث –قق ذلك بعد
التخفضصيات التي تراوحت ما ب 40 Úا 50 ¤باŸئة
‘ اسصعار الفنادق ‘ اطار اتفاقية مÈمة بÚ
قطاع السصياحة وا’–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
م -ؤوك -دا ان ا’ت -ف -اق -ي -ة سص -ت -ط -ب -ق ع -ل -ى السص -ي-اح-ة

الصصحراوية ايضصا.
وفيما يخصس فعاليات
الصصالون الدو‹ للسصياحة
وا’سص- -ف- -ار اع- -ت Èزي -ادة
ع -دد اŸشص -ارك Úب-نسص-ب-ة
 50باŸئة مقارنة بالسصنة
ال- -ف- -ارط- -ة دل- -ي  Ó-ع -ل -ى
ا’رادة التي توليها الدولة
للنهوضس بقطاع السصياحة
وا’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه ‘ رفع
ا’قتصصاد الوطني.
وحسصب اŸشص- - - - -اركÚ
فان الصصالون الدو‹ يعد
اك Èواه- - -م ت- - -ظ- - -اه - -رة
سصياحية تنظم سصنويا ‘
ا÷زائر كونه يشصكل الفضصاء اÓŸئم الذي Áنح
للمتعامل Úالفاعل ‘ ÚاÛال السصياحي لتبادل
اÈÿات وابرام عقود مع مؤوسصسصات اجنبية واقامة
عÓقات عمل متينة.
و‘ إاطار الÎقية والÎويج للسصياحة الداخلية
ت -ع -رف ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة م-ن الصص-ال-ون مشص-ارك-ة 308
عارضس من بينهم أاك Ìمن  120أاجنبي ينتمون إا¤
 12دولة ‡ثلة ‘ كل من تونسس وتركيا والصصÚ
وال-ن-ي-ج-ر واث-ي-وب-ي-ا واŸكسص-يك والÈت-غ-ال وايطاليا
واسصبانيا واÛر وسصلوفاكيا واأ’ردن.

’حياء آلقصصديرية
تنفيذآ لÈنامج رئيسس آ÷مهورية للقضصاء على آ أ

 1200عائلة تسستفيد من سسكنات اجتماعية بÈاقي
تزويد األحياء السسكنية ا÷ديدة بأاقسسام مؤوقتة

وسص -ط زغ -اري -د آل -نسص -اء وف -رح-ة ع-ارم-ة
غمرت نفوسس آŸوآطن ÚوآلعائÓت آŸرحلة
’ول م -ن آŸرح-ل-ة
،آن -ط -ل -قت أآمسس آلشص -ط -ر آ أ
’عادة إآسصكان أآزيد
آلثانية من آلعملية  ٢4إ
من  1300عائلة ،منها  500عائلة رحلت إآ¤
آ◊ي آلسص- -ك- -ن- -ي آ÷دي- -د ب- -ح- -وشس م- -ي -ه -وب
بÈآق -ي ،ه -ذه آل-ع-م-ل-ي-ة آل-ت-ي آشص-رف ع-ل-ي-ه-ا
وآ‹ آ÷زآئ - -ر ع - -ب- -د آل- -ق- -ادر زوخ ج- -رت ‘
أآج - -وآء آح - -ت - -ف - -ال - -ي - -ة ب- -حضص- -ور آŸدي- -ري- -ن
آل -ت -ن -ف -ي -ذي Úورؤوسص -اء آل -ب -ل -دي-ات.وت-درج
ع -م -ل -ي -ة آلÎح -ي -ل ‘ آط -ار ب -رن -ام-ج رئ-يسس
آ÷م - -ه - -وري - -ة ل - -ل - -قضص - -اء ع - -ل - -ى آ’ح - -ي- -اء
آلقصصديرية وآلبنايات آلهشصة بتخصصيصس 84
وح- -دة سص- -ك- -ن- -ي- -ة ت- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى آلشص -روط
آ◊ضصرية و آ◊ياة آلكرÁة.

سصارة بوسصنة
العائÓت اŸرحلة أامسس ” اسصتقبالها با◊ي
السص -ك -ن -ي ا÷دي -د بÈاق -ي ب -اإ’ضص -اف-ة اÃ ¤واق-ع
سص -ك-ن-ي-ة ج-دي-دة م-ن-ه-ا ح-ي  1200مسص-ك-ن بحوشس
ميهوب ببلدية براقي وحي  264مسصكن من حصصة
 1200مسصكن سصلما Êببلدية الكاليتوسس با’ضصافة
ا ¤حي 122مسصكن من حصصة  2140مسصكن ببلدية
أاو’د فايت وحي  138مسصكن من حصصة  400مسصكن
جنان سصفاري ببلدية بئر خادم وحي  958مسصكن
من حصصة  1602مسصكن ببلدية الدويرة.

وق- -ال وا‹ ا÷زائ- -ر ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر زوخ ع -قب
اشصرافه على عملية إاعادة اإ’سصكان ان هذه ا’حياء
” تزويدها باقسصام جاهزة للتدريسس كحل مؤوقت
وضص -م -ان ال -ت -م -درسس ’ب -ن -اء ال-ع-ائÓ-ت اŸرح-ل-ة ،
مشصÒا ا ¤انه وبفضصل قاتون رفع التجميد عن
ال-نشص-ل-ري-ع الÎب-وي-ة  ،سص-ت-تسص-ل-م ال-و’ي-ة ‘ ال-قريب
ال -ع -ج -ل ب -ن -فسس ا◊ي ›م -ع م -درسص-ي ا ¤ج-انب
م- -ت- -وسص- -ط- -ة ،مشصÒا ا ¤ان اŸشص- -اري- -ع الÎب- -وي- -ة
با’حياء السصكنية ا÷ديدة تشصارف على ا’نتهاء من
اشص -غ -ال ا’‚از ل -ت -تسص -ل-م-ه-ا اŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ‘
ا’جال اÙددة
وافاد بان هذه اŸرحلة ” تخصصيصصها للعائÓت

ال -ق -اط -ن -ة Ãواق -ع ال-ب-ي-وت ال-قصص-دي-ري-ة اÙاذي-ة
لÓودية واŸناطق اŸعرضصة للفياضصانات وللطرق
السص -ري -ع -ة ،ب -اإ’ضص -اف -ة ا ¤ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي تشص-غ-ل
اأ’ق -ب -ي -ة واأ’سص -ط -ح وال -ع -م -ارات اآ’ي -ل-ة ل-لسص-ق-وط
والعمارات التي هي ‘ طور التهيئة
واك -د ال -وا‹ ح -رصس ال -دول -ة ع-ل-ى ت-ام Úح-ي-اة
مواطينها ،مشصÒا بان هذه العملية سصتقضصي نهائيا
على ماتبقى من العائÓت القاطنة بضصفاف ا’ودية
واŸهددة من خطر فيضصان ا’ودية.
وقال زوخ بانه مع انتهاء هذه العملية سصتكون
الو’ية قد وصصلت ا ¤تنفيد  50باŸئة من برنامج
ا◊كومة القاضصي ياعادة ازالة البيوت القصصديرية
والهشصة من خÓل ترحيل  47الف عائلة من ›موع
 84الف وحدة سصكنية م›Èة ‘ انتظار اخرى
وتوزيع ا◊صصة اŸتبقية والتي هي ‘ طور ا’‚از،
وسصتمكن من القضصاء على اك Èا’حياء القصصديرية
اŸتواجدة بإاقليم و’ية ا÷زائر حيث سصيتبقى بعد
ذلك بقايا اأ’كواخ واأ’حواشس
وقال  ،ان مصصا◊ه بصصدد دراسصة ملفات اعادة
ا’سصكان اÿاصصة باŸرحلة الثالثة من العملية 24
من اعادة ا’سصكان كاشصفا عن احالة ملف 1000
عائلة على القضصاء بتهمة التزوير والتحايل قصصد
ا’سصتفادة من سصكن.
وعن العقار اŸسصÎجع ازاء عمليات الÎحيل ،
اوضصح عبد القادر زوخ  ،بانه ” اسصÎجاع 530
هكتار سصتوجه ا ¤اŸنفعة العامة Ãافيها فضصاءات
للعب والÎفيه او مشصاريع سصكنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸظاهرات أاثبتت وفاء اŸهاجرين ا÷زائري Úلوطنهم
أآكد وزير آÛاهدين
آل- -ط- -يب زي -ت -و Êأآمسس،
ب -ال -ب-يضس أآن م-ظ-اه-رآت
 17أآكتوبر  1٩61أآثبتت
م - -دى وف - -اء وإآخ Ó- -صس
آŸه -اج-ري-ن آ÷زآئ-ريÚ
لوطنهم.
ذكر الوزير لدى افتتاحه
ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة ب -ع -ن -وان
«م- -ظ- -اه -رات  17أاكتوبر
 ..1961ارتباط اŸهاجرين
ا÷زائري Úبقضصية وطنهم»
اŸن -ت -ظ -م -ة Ãن -اسص -ب -ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للهجرة أان هذه اŸظاهرات «تعب Òصصادق من
مناضصÓتنا ومناضصلينا ‘ بلد اŸسصتعمر عن
قوة وإاÁان ا÷الية اŸهاجرة بحتمية ثورة
نوفم Èووفائها وإاخÓصصها لوطنها وارتباطها
ال -وث -ي -ق ب -أام -ت -ه -ا و–دي -ا ك -بÒا أ’ع -ت-ى ق-وة
اسصتعمارية».
وأاضصاف الوزير قائ« : Óولنا ‘ خطابات
ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة اÛاه-د ع-ب-د
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸرج-ع ال-ذي ن-ن-ه-ل م-ن-ه
لÔتوي Ãعا Êوقيم مكارم الوفاء واإ’خÓصس
لرسصالة الشصهداء اأ’برار».
وأاشصار زيتو Êا ¤أان إاحياء هذه الذكرى هو
«الÎاب -ط ال -ق-وي Ãراح-ل ت-اري-خ-ن-ا و“ج-ي-د
م -اضص -ي -ن -ا وا’ع -ت -زاز Ãق -وم-ات-ن-ا ف-ال-رصص-ي-د
ا÷ه- -ادي وال- -ك- -ف- -اح اŸضص -ن -ي ال -ذي ق -دم -ه
الشصهداء اأ’برار واÛاهدون اأ’خيار يوجب
على اأ’حياء منهم أان يّبشصروا به وباŸثل العليا
لثورة نوفم.»È
وأاب -رز ال -وزي -ر أان اإ’شص -ادة ب -ه -ذه ال -ذك -رى
«نطمح من خÓلها –قيق أامل الثوار فهذه
اŸعا Êيجب أان يقرأاها اأبناء ا’سصتقÓل ‘
مسصÒة جهاد أابطالنا و‘ مبادئ أاول نوفمÈ
و‘ بطو’ت أابنائه أاينما كانوا».
كما أاكد زيتو Êأان هذه الذكرى اÿالدة
«ت- -روي ح- -ق- -ي- -ق -ة أاخ -رى ÷رائ -م ا’ح -ت Ó-ل
ال -ف -رنسص -ي ضص -د ا÷زائ -ري ‘ Úع -ق -ر داره-ا
وبالضصبط بالعاصصمة باريسس من خÓل القمع
الشص -دي-د وال-وحشص-ي-ة م-ن ق-ب-ل ق-وات الشص-رط-ة
ال -ف-رنسص-ي-ة ف-ك-انت ا◊صص-ي-ل-ة ره-ي-ب-ة وظ-اŸة
اسص -ت -ع -م -لت ف -ي -ه -ا ق -وات ال-ع-دو ك-ل أاسص-ال-يب
اإ’جرام ضصد ا÷زائري ÚاŸتظاهرين بسصلم
ف-واج-ه-ت-ه-م أاي-ادي اÛرم Úالسص-ف-اك Úق-تÓ
بالرصصاصس وإالقائهم ‘ نهر السص Úالذي تغÒ
لونه باختÓط مياهه بالدماء الطاهرة لهؤو’ء

الشصهداء واعتقا’ت مسصت اآ’’ف والزج بهم
‘ السصجون تعرضصوا من خÓلها للتعذيب ‘
مراكز الشصرطة».
«كانت مظاهرات ا÷الية ا÷زائرية بأارضس
اŸهجر ‘ هذا التاريخ دفعا قويا للثورة خارج
حدودها اإ’قليمية ،حيث أاكدت بالبّينة عن
ق -وة الÎاب -ط وال -ت Ó-ح -م ال -ع -ف -وي ب Úأاب -ن-اء
ا÷زائر ‘ الداخل واÿارج وأاثبتت التمسصك
الراسصخ للجالية ا÷زائرية اŸهاجرة ÃصصÒ
وطنها» يضصيف الوزير مÈزا أان هذه «اÙطة
التاريخية ملحمة من اÓŸحم البطولية للثورة
التي قدمها الشصعب ا÷زائري خارج الوطن».
ك -م -ا أاك -د ال-ط-يب زي-ت-و Êأان ه-ذا ال-ت-اري-خ
الÌي للجزائر «يجب أان يكون اليوم حافزا
Óج -ي -ال اŸت -ع-اق-ب-ة ل-ل-رق-ي وال-ن-هضص-ة ال-ت-ي
ل -أ
ضصحت من أاجلها اأ’جيال السصالفة ».مÈزا
اإ’‚ازات اÙق- -ق- -ة ب- -ع- -د ا’سص- -ت- -ق Ó-ل ‘
ﬂتلف اÛا’ت.
و أاشصرف وزير اÛاهدين على مراسصم
ت-خ-ل-ي-د ه-ذه ال-ذك-رى ال-ت-اري-خ-ية التي أاقيمت
–ت شص-ع-ار» 17أاك-ت-وبر ..2018-1961عنوان
ال -ف -دى ودرسس ‘ ال -ب -ط -ول-ة» ح-يث ” رف-ق-ة
السصلطات الو’ئية اŸدنية والعسصكرية قراءة
ف -ا–ة ال-ك-ت-اب-ة ت-رح-م-ا ع-ل-ى أارواح الشص-ه-داء
ووضص- -ع أاك- -ي -ل م -ن ال -زه -ور ÃقÈة الشص -ه -داء
بعاصصمة الو’ية.
و” أايضصا اقامة معرضس تاريخي وتدشصÚ
معلم تاريخي للشصيخ بوعمامة وقاعة رياضصية
متخصصصصة بالقطب العمرا Êا÷ديد للبيضس
والتي ” تسصميتها باسصم  17أاكتوبر  1961مع
إاطÓق اسصم الشصهيد يوسصفي بوشصريط على
ذات ال- -ق- -طب ا◊ضص- -ري فضص  Ó-ع -ن ت -دشصÚ
وكالة للشصركة ا÷زائرية للتأامينات «كات».
وجرى أايضصا إابرام اتفاقية ب Úمديريتي
اÛاهدين والصصحة والسصكان للو’ية للتكفل
الصصحي باÛاهدين وذوي ا◊قوق.

صصرحت عمدة باريسس ،آن هيدآلغو ،
أآمسس ،أآن آ◊ق -ي -ق-ة آل-ت-اري-خ-ي-ة تسص-م-ح
ب -ت -ج -اوز آŸآاسص -ي ،م-ع-تÈة أآن آل-ت-اري-خ و
آلذآكرة «يسصاعدآننا أآيضصا على آلنضصج
أآك Ìو آلنظر آ ¤آŸسصتقبل».
‘ تصصريح للصصحافة عقب وقفة الÎحم
ع- -ل- -ى أارواح الضص- -ح- -اي- -ا ا÷زائ- -ري Úال- -ذي -ن
سصقطوا يوم  17أاكتوبر  ،1961اكدت عمدة
باريسس أان «ا÷زائر بلد شصقيق يجمعنا به جزء
م -ن ال -ت -اري -خ و ه -و ج -زء م -أاسص -وي ع -ل -م-ا أان
ا◊قيقة التاريخية تسصمح لنا بتجاوز ذلك».
و ترى آان هيدالغو أان وقفة الÎحم « مهمة
جدا بالنسصبة لنا» ،مضصيفة «أانها مهمة أايضصا
ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر و أايضص-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-اري-خ
ب -اريسس ال-ت-ي ت-ت-ذك-ر ك-ف-اح ه-ؤو’ء اŸن-اضص-لÚ
ال-ع-زل ال-ذي ان-ت-ه-ى بصص-ف-ة م-أاسص-وي-ة .و ن-ح-ن
نعرف أان التاريخ و الذاكرة يسصاعداننا على
النضصج أاك Ìو النظر ا ¤اŸسصتقبل».
و بخصصوصس النصصب الذي من اŸفروضس
أان ي -ح -ل ﬁل ال -ل -وح -ة ال -ت -ذك -اري-ة ا◊ال-ي-ة،
اشصارت عمدة باريسس أانها تعمل على ذلك
رفقة سصف Òا÷زائر ،عبد القادر مسصدوة.
‘ ه- -ذا السص -ي -اق ،أاوضص -حت اŸت -ح -دث -ة
«ب-ال-ف-ع-ل ،ل-ق-د سص-أال-ن-ي السص-فÃ Òج-رد حلوله
بباريسس عن تبجيل هذا اŸكان أاك Ìو نحن
نعمل على –قيق فكرة وضصع نصصب يحل ﬁل
اللوحة اŸوجودة و يسصمح لنا بوقفة الÎحم و
ال-ذاك-رة ال-ت Úت-ك-تسص-ي-ان أاه-م-ي-ة ب-ال-نسصبة لنا»
م -ؤوك -دة أان « ال -ذه -ن -ي -ات ب-ف-رنسص-ا « ت-ط-ورت
كثÒا» حول مسصأالة الذاكرة.
و اسصÎسص - -لت ت - -ق - -ول « ي - -جب ال - -ق - -ول إان
ال -ذه -ن -ي -ات ت -ط-ورت .ف-ال-ي-وم ’ ي-وج-د اح-د
يرفضس النصصب التذكاري حيث  ⁄أاتلق أاي
اعÎاضس ع -ل -ى ف -ك -رة –سص Úو ت -ه -ي -ئ-ة ه-ذا
اŸكان التذكاري ليكون مكانا للÎحم ومبجÓ
أاك.»Ì
و فيما يخصس العÓقات ب Úالبلدين ،أاكدت
عمدة باريسس أانه توجد اليوم بفرنسصا و باريسس
ج- -ال -ي -ة ج -زائ -ري -ة أاو ذات أاصص -ول ج -زائ -ري -ة

«ح- -اضص- -رة ج -دا و نشص -ط -ة أاك ‘ ÌاÛت -م -ع
سص -م -حت ب -أان Œع -ل ال -عÓ-ق-ات ب Úال-ب-ل-دي-ن
منتجة و بناءة».
من جهته ،اشصار سصف Òا÷زائر أان هذا
الÎح -م ال -ذي حضص -رت -ه ع -م-دة ب-اريسس «ي-ع-د
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ن -ا ◊ظ -ة ل-ل-ت-ق-دم سص-وي-ا و ت-ذك-ر
تضص- -ح- -ي- -ات ا÷ال- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة م- -ن أاج -ل
اسصتقÓل بلدها».
ك -م -ا أاع -ل -ن السص -ف Òع -ن ت -ن -ظ -ي-م  ،أامسس،
Óح -داث اŸأاسص -اوي -ة
Œم- -ع- -ات ت- -خ- -ل- -ي -دا ل  -أ
سصÎاف -ق -ه -ا السص -ف -ارة و اŸراك -ز ال -ق -نصص -ل -ي-ة
بفرنسصا.
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ،صص -رح مسص -دوة ق -ائÓ-
«سصتكون وقفة ترحم ‘ كامل ايل دو فرانسس
تقريبا .انه جزء من ا’عÎاف Ãا ” القيام
ب- -ه و أاع- -ت- -ق -د أان -ه ’ Áك -ن -ن -ا أان ن -ت -ق -دم ا’
با’عÎاف Ãا حدث أ’ن اأ’مر يتعلق بجزء
من تاريخ بلدينا».
و قد جرت وقفة الÎحم أامام اللوحة
ال -ت -ذك -اري -ة ل -ه -ذا ا◊دث اŸأاسص-وي ب-حضص-ور
سص -ف Òا÷زائ -ر ب -ف -رنسص -ا و ع-م-دة ب-اريسس آان
هيدالغو و شصهود و ›اهدين و شصخصصيات
سصياسصية و منتخب Úو عميد مسصجد باريسس،
دليل بوبكر.
و خÓل وقفة الÎحم التي شصاركت فيها
›م- -وع- -ة م -ن ت Ó-م -ي -ذ اŸدرسص -ة ال -دول -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ب -اريسس ،وضص -ع السص -ف Òو ع-م-دة
باريسس اكلي Óمن الزهور قبل الوقوف دقيقة
صصمة.

عمدة باريسس :ا◊قيقة التاريخية تسسمح بتجاوز اŸآاسسي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اتفاقية ب ÚاŸدرسسة العليا ““فرانسسيسس جانسسون““و›مع ““جيÎا““

مطابقة التكوين مع احتياجات اŸؤوسشسشة ا’قتصشادية
Óشسغال العمومية ““فرانسسيسس جانسسون““ و›مع أاشسغال الطرق
” التوقيع ،أامسس ،على اتفاقية ب ÚاŸدرسسة الوطنية العليا ل أ
وا÷سسور ““جيÎا““ ‘ ،إاطار شسراكة تسسمح بتقوية العÓقة ب Úا÷امعة واŸؤوسسسسة القتصسادية.

لرضسية الرقمية
بعد كارثة تسسجيÓت اŸاسس Îبا أ

مÎششحو الدكتوراه بجامعة ا÷زائر  3يطعنون ‘ النتائج

شس -ك -لت ن-ت-ائ-ج مسس-اب-ق-ة ال-دخ-ول ا¤
قسس - -م ال - -دك - -ت- -وراه ب- -ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -وم
السسياسسية والعÓقات الدولية بجامعات
ا÷زائر ،حالة من الفوضسى والتشسكيك
‘ النتائج التي قال بشسأانها الطلبة انها
م- -ؤوام- -رات دب- -رت ب- -ل- -ي- -ل  ،مشس- -ك -ك‘ Ú
ال- -ن- -ت- -ائ- -ج الخÒة  ،م- -ع- -تÈي -ن اي -اه -ا
اج- -ح- -اف ‘ ح- -ق- -ه- -م  ،وان- -ت- -ق- -اصس- -ا م -ن
جهدهم الكادÁي الفكري اŸعر‘ .

نورالدين لعراجي

حياة كبياشس
ه- -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة ال -ت -ي ” ت -وق -ي -ع -ه -ا بÚ
ال -ط -رف ÚاŸذك-وري-ن ،اح-تضش-ن-ت-ه-ا اŸدرسش-ة
Óششغال العمومية ،و“ت ‘
الوطنية العليا ل أ
إاط -ار اŸن -ت -دى ‘ ط -ب -ع -ت -ه اأ’و ،¤وشش-ه-دت
حضشور عدة ششركات عمومية وخاصشة وكذا
طÓب من اŸدرسشة.
وعن ا◊دث قالت مقيدشس ششافة فوزية
Óشش-غ-ال
م -دي-رة اŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
ال-ع-م-وم-ي-ة ““ف-رانسش-يسس ج-انسش-ون““ ‘ تصش-ريح
للصشحافة على الهامشس أان الهدف منه ،جمع
شش- -رك- -اء اŸدرسش- -ة Ÿن- -اقشش- -ة اح- -ت- -ي- -اج- -ات
اŸؤوسشسش- -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ،وم- -اذا ت- -ن- -ت -ظ -ر
اŸدرسشة من هذه اŸؤوسشسشات.
وأاوضشحت اŸتحدثة انه هناك تبادل بÚ
اŸدرسش -ة و›م -ع ““ج -يÎا““ ،ع -ل -ى أاسش -اسس أان
اغلب إاطارات قطاع اأ’ششغال العمومية من
خريجي اŸدرسشة (مهندسش ،)ÚمششÒة إا ¤أان
هذه ا’تفاقية ،تعد اأ’و ¤من نوعها مع هذا
اÛمع ،وهي “ثل Œسشيدا لهذه العÓقة
القائمة ب ÚاŸدرسشة واŸؤوسشسشة ،مفيدة بان
هناك اتفاقيات أابرمت مع مؤوسشسشات أاخرى
منها ›مع ““جاييكا““.
تسشمح هذه ا’تفاقيات Ãرافقة اŸدرسشة
ل- -ل- -م- -ه- -ن- -دسش ،Úل- -ل -حصش -ول ع -ل -ى ع -م -ل ‘
اŸؤوسشسشات التي أابرمت معها اتفاقيات من
هذا النوع ،كما توفر تكوين تطبيقي ميداÊ

م -ك -م  Ó-ل -ل -ج -انب ال -ن -ظ -ري ال -ذي ت-ل-ق-وه ‘
اŸدرسشة ،مششÒة إا ¤أان اŸدرسشة تخرج منها
 5092مهندسس منهم  160أاجنبي منذ تأاسشيسشها
 25فيفري .1966

ع Ó-ق -ة دائ-م-ة م-ف-ي-دة ل-ك Ó-ال-ط-رف ،Úسش-واء
بالنسشبة لششركات اÛمع أاواŸدرسشة ،بحيث
يصشبح البحث الذي يقوم به الطالب مؤوطر
ويقÎح ا◊لول للمششاكل ا◊قيقية التي تواجه
الششركات.

وم -ن ج -ه -ت-ه أاك-د رشش-ي-د ب-ي-اسش-ل-ي ال-رئ-يسس
اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ›م- -ع أاشش- -غ -ال ال -ط -رق -ات
وا÷سشور ““جيÎا““ ‘ تصشريح للصشحافة على
الهامشس ،على أاهمية ا’تفاقية سشواء بالنسشبة
ل-ل-م-درسش-ة أاواÛم-ع ،ك-ون-ه-ا ت-ت-ع-لق بالتكوين
اŸت -واصش -ل وت -ت -ع -ل -ق ك -ذلك ب -ج -انب ال -ب-حث
وتطوير اŸؤوسشسشة ،مششÒا إا ¤جانب البحث
ما يزال ضشعيف جدا’ ،ن اأ’خÒة تسشتعمل
تقنيات قد تكون متطورة لكن ا÷انب البحثي
’ يواكب التطور الذي يششهده العا ‘ ⁄هذا
اÛال.
وأافاد ‘ تصشريح ل ““الششعب““ أان اÛمع
يقدم للمدرسشة ا’حتياجات ،واÛا’ت التي
يريد تطوير بحوث فيها ،سشواء تعلق اأ’مر
““ب - -اŸن - -ت - -وج - -ات““ أاوط - -رق ال - -ع - -م- -ل ،وك- -ذا
ال-ت-خصشصش-ات ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا اÛمع ،والتي
تتوفر على مناصشب الششغل فيها.
وأاضش - -اف ‘ سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل ان- -ه Ãوجب
ا’تفاقية يتم اسشتعمال جانب البحث ‘ ›ال
ت -ط -وي -ر اŸؤوسشسش -ات ‘ ›ال ب -ن -اء ا÷سش-ور
وال -ط -رق -ات ،وي -رى ضش -رورة أان ت -ك-ون ه-ن-اك

 30مؤوسشسشة عمومية وخاصشة حاضشرة ‘ اŸنتدى

ا’هتمام بالبحث لتطوير اÛمع

ويذكر أان أاك Ìمن  30مؤوسشسشة عمومية
وخاصشة وكذا أاجنبية حاضشرة ‘ اŸنتدى،
الذي نظم –ت ششعار ““ لوضشع اŸؤوسشسشة ‘
ق- -لب اŸدرسش -ة““ ،وق -د م -ث -ل ال -ل -ق -اء ف -رصش -ة
Óسش- -ات -ذة وإاط -ارات الشش -رك -ات’ ،ك -تشش -اف
ل - -أ
اŸوضشوعات ذات ا’هتمام اŸششÎك مثل ““
احÎاف -ي -ة الÎبصس ““و–سش Úف-رصس ت-وظ-ي-ف
اŸهندسش ،Úكما طرح مسشالة مطابقة التكوين
مع ا’حتياجات ا◊قيقية للقطاع ا’جتماعي
ا’قتصشادي.
Óشش -ارة ف -ق -د ن -اقشس اŸشش -ارك -ون ‘
ول  - -إ
اŸنتدى طرق ووسشائل ““زرع بذرة البحث““ ‘
الشش - -رك - -ة واŸؤوسشسش- -ة ،إ’ع- -داد أاط- -روح- -ات
الدكتوراه ،كما ” باŸوازاة مع اللقاء ،تنظيم
معرضس أ’نششطة الششركات الناششطة ‘ ›ال
اأ’ششغال العمومية من القطاع Úالعمومي
واÿاصس ،ع- -رضشت م -ن خ Ó-ل -ه -ا أانشش -ط -ت -ه -ا
ل -ل -ط Ó-ب ،ل -ت -ق -دم ل -ه -م ع -روضش -ا ل-ل-ت-وظ-ي-ف
أاوالÎبصس.

أاكدوا أان  ٪30من اŸواد الغذائية تبذر سسنويا

مششاركون ‘ اŸلتقى الوطني يرافعون لÎششيد ا’سشتهÓك
لمن الغذائي
@ تطوير الزراعة ضسروري لتحقيق ا أ

أاب -رزت وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال- -ري- -ف- -ي- -ة والصس- -ي- -د ال -ب -ح -ري Ãع -ي -ة
اŸدرسس- - -ة ال- - -ع - -ل - -ي - -ا ل - -ع - -ل - -وم ال - -غ - -ذاء
والصسناعات الزراعية الغذائية باŸكان
ا÷م-ي-ل ا◊راشس خÓ-ل م-ل-ت-ق-ى وط-ني
Ãن- -اسس- -ب -ة الح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
ل-ل-ت-غذية اŸصسادف لـ 16اك-ت-وب-ر من كل
لمن الغذائي
سسنة أاهمية التحسسيسس با أ
وت -ع -ب -ئ -ة ك -ل ق -ط -اع-ات اÛت-م-ع اŸدÊ
للقضساء على مظاهر ا÷وع الفقر وسسوء
ال -ت -غ-ذي-ة وك-ذا ال-ت-ب-ذي-ر ال-ذي سس-ج-لت
بشسأانه دول شسمال افريقا ما نسسبته .٪3

خالدة بن تركي
أاكدت مديرية اŸدرسشة العليا لعلوم الغذاء
والصشناعات الزراعية الغذائية الÈوفيسشور بن
مهدي ،أامسس ،خÓل اŸلتقى الوطني الذي
نشش -ط Ãق -ر اŸدرسش -ة Ãن -اسش -ب -ة ا’ح -ت -ف-ال
باليوم العاŸي للتغذية الذي اخت– Òت ششعار
““أافعالنا هي مسشتقبلنا ،القضشاء على ا÷وع ‘
العا ⁄بحلول  2030أامر ‡كن““ على ضشرورة
توحيد ا÷هود Ùاربة ا÷وع و–قيق اأ’من
الغذائي ‘ جميع أانحاء العا ⁄الذي يحوي
اليوم  821مليون ششخصس يعانون ا÷وع مقابل
 660مليون ششخصس يعانون السشمنة اŸفرطة
مقابل  1.30مليار من الغذاء تبذر سشنويا.
وأاضشافت اŸديرية ‘ سشياق موصشول أان 70
باŸائة من الغذاء يبذر سشنويا ع Èدول العا⁄
بسشبب غياب ثقافة ترششيد ا’سشتهÓك خاصشة
‘ البلدان السشائرة ‘ طريق النموالتي سشجلت
 ٪30على عكسس الدور اŸتقدمة على غرار
أامريكا التي تعتمد اسشÎاŒية غذائية ناجعة
اسشتطاعت أان تقلصس من التبذير وكذا بالنسشبة

للجزائر تششهد ارتفاع ‘ اÛال وصشل حد
اŸياه حيث سشجلت  15أالف ل Îمن اŸياه تبذر
سشنويا.
وشش- -ددت الÈوف- -يسش- -ور ب- -ن م- -ه -دي ع -ل -ى
ضشرورة إاتباع اسشÎاŒية ناجعة وفعالة لتفادي
ال - -ت- -ب- -ذي- -ر ‘ ﬂل- -ف اÛا’ت م- -ن خÓ- -ل
ا’سشتهÓك العق ÊÓوتوف Òششروط ا◊فظ
وال-ت-وزي-ع وك-ذا ب-ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-ك-نولوجيا
لتحسش Úنوعية الغذاء التي تتطور ‘ ا÷زائر
من سشنة أ’خرى بفضشل التوعية حول مششاكل
اأ’من الغذائي وﬁاولة Œنيد كافة ‡ثلي
اÛت- -م- -ع اŸدŸ Êك- -اف- -ح- -ة ا÷وع وسش- -وء
التغذية.
وقامت وزارة الفÓحة ‘ هذا اإ’طار -
تضش- -ي- -ف اŸت- -ح- -دث- -ة  -ب -ال -ت -ع -اون م -ع ع -دة
قطاعات و‡ثل Úعن منظمة اأ’· اŸتحدة
ل-ل-ت-غ-ذي-ة وال-زراع-ة ““ال-ف-او““ ب-ت-حضش Òمششاريع
وب- -رام- -ج ع- -دي- -دة ح- -ول م -وضش -وع ال -ت -غ -ذي -ة
ل -ت -حسش -يسس اŸسش-ت-ه-لك ب-أاه-م-ي-ة ا’سش-ت-هÓ-ك
العق ÊÓلتحقيق اأ’من الغذائي ومنع التبذير
ال -ذي يسش -ت -ل -زم اŸرور ع Èرسش -ك -ل -ة ال-ب-ق-اي-ا
واسشتعمالها ‘ أاششياء أاخرى تعود باŸنفعة
العامة.
وأابرزت اŸديرة أاهمية اŸششاريع الصشغرى
و–سشيسس الطلبة Ãوضشوع التغذية من خÓل
عرضس أافكار Œسشد ‘ ششكل مششاريع تفيد
اŸسشتهلك ا÷زائري وهذا بوضشعهم ‘ أافواج
تتكون من  8إا 12 ¤طالبا يخلقون ما يسشمى
باŸششاريع اŸصشغرة ‘ ›ال التغذية على
غرار مششروع حول الطريقة السشليمة ◊فظ
اÿبز وعدم التبذير وكذا مششروع آاخر لفائدة
مرضس ““السشيلياك““ لتطوير اŸنتوجات غذائية
خالية من ““غلوت ““Úعلى غرار اŸعجنات

ب- - - -اخ - - -ت Ó- - -ف أان - - -واع - - -ه - - -ا وك - - -ذا اÿب - - -ز
والÈيوشس،باإ’ضشافة إا ¤مششروع أاخر يتعلق
بتحسش Úنوعية البطاطسس اŸقلية من خÓل
اعتماد مواد طبيعية  ٪100لتحسش Úالنوعية
وضشمان صشحة اŸسشتهلك.
بدوره قال ‡ثل منظمة التغذية والزراعة““
الفاو““ أان ا÷زائر حققت تقدم كب Òمن خÓل
القضشاء على ا÷وع والفقر ب Úسشنتي - 2013
 2015وه -ذا ب -فضش -ل اإ’سشÎاŒي -ة ال -ن-اج-ع-ة
واŸفيدة التي اعتمدها ا÷زائر ومن خÓل
ت-ف-ع-ي-ل ال-زراع-ة ل-ل-ت-وصش-ل إا ¤اأ’م-ن ال-غذائي
وا’سشتمرار ‘ اŸراتب اأ’و.¤
وأاضشاف عسشاف ‘ سشياق موصشول ““أان ٪90
م -ن م -ن -ت -ج -اة ا÷زائ -ر ﬁل-ي-ة م-اع-دا ب-عضس
اŸواد التي ’ تششكل عائق ‘ –قيق اأ’من
الغذائي وان قطاع الفÓحة يسشاهم بـ ٪12من
الششراكة العمومية اÿاصشة مؤوكدا ‘ رده على
سش - -ؤوال ““الشش - -عب““ ““ان - -ه ’ Áك- -ن ال- -ق- -ول أان
ا÷زائر تعا Êا÷وع مششÒا بششأان آافاق عن
ششروع ““الفاو““ ‘ Œسشيد العديد من اŸششاريع
مع ﬂتلف القطاعات الوزارية ‘ موضشوع
التغذية.
من جهته قال اŸدير اŸركزي اŸكلف
ب-ال-ب-حث ب-وزارة ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصشيد البحري ““ميكريسس سشكندرأان –ديات
ا÷زائ- -ر ‘ م- -ك- -اف- -ح -ة ا÷وع م -ب -ن -ي -ة وف -ق
اسشÎاŒية وطنية للحفاظ على ا◊ياة،حيث
” اخ-ت-ي-ار اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم ال-غ-ذائية
كعنية تدخل ضشمن تكاثف ا÷هود لتحسشيسس
ال -رأاي ال -ع -ام ب -أاه-م-ي-ة م-وضش-وع ال-ت-غ-ذي-ة ،إا¤
جانب الÎبية البحث والصشحة أ’ن ا÷وع ’
يقتصشر ‘ التغذية وإا‰ا ‘ ا÷انب الصشحي
كذلك.

العدد
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ت -ل -قت ““الشش -عب““ ال -ع -دي-د م-ن الشش-ك-اوى عÈ
و’يات الوطن كانت نتائج اŸاسشت Òوالدكتوراه
ا◊لقة ا’ك Ìحديثا  ،ما جعل الوزارة الوصشية
‘ حÒة من امرها بعد اعتمادها نظام ا’رضشية
الرقمي الذي اثبت فششله  ،نتيجة التÓعب ‘
تسش -ج -ي -ل اŸع -ل-وم-ات وت-أام-ي-ن-ه-ا  ،ح-يث وق-ف-ن-ا
ب -ج-ام-ع-ة ب-ودواو اث-ن-اء مسش-اب-ق-ة اŸاسش-ت Òع-ل-ى
تواجد اسشم طالبة مسشجل على القائمة وهي
–م -ل ال-تصش-ن-ي-ف سس ‘ c.ال- -وقت ال- -ذي ك- -ل
الطلبة يحملون ترتيب ا’و‹ أا  ،Aا’مر الذي
يدعو ا ¤التسشاؤول  ،كيف ” اقحام صشاحبة هذا
التصشنيف  ‘ ،الوقت الذي حرم منه ا’’ف من

الطلبة من نفسس الÎتيب ومن زمرة B.
هذا ‘ الوقت الذي تÈأات فيه الوصشاية من
قبولها للطعون  ،موجهة الطلبة بتقدÁها ا¤
ا÷ام- -ع- -ات  ،ل- -ت- -ق -وم ه -ذه ا’خÒة ب -رفضش -ه -ا
اسش -ت -ق -ب -ال أاي ط -ع -ن ’ ،ن ال -تسش -ج -ي-ل ” ع-ل-ى
مسشتوى اŸركزية  ،أاي وزارة التعليم العا‹ .
‘ السشياق ذاته يقول طلبة السشياسشات العامة
ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائر  3ان-ه-م ت-ف-اج-ئ-وا ب-ال-نتائج ،
وعÈوا عن امتعاضشهم من حالة الغموضس الذي
راف -ق ن -ت -ائ -ج اŸسش-اب-ق-ة ،ح-يث ي-ق-ول اصش-ح-اب
الششكوى ان مÎششح –صشل على عÓمة 20/13
ومÎششحة اخرى –صشلت على عÓمة 20/07
اث -ن -اء ال -تصش -ح -ي -ح و‘ م-رح-ل-ة صشب ال-عÓ-م-ات
باÙضشر الرسشمي اŸتعلق بالنتائج النهائية ”
ق -لب ن -ت -ائ -ج اÎŸشش -ح Úالسش -اب -ق Úف -م -ن-حت
العÓمة ا’قل ا ¤صشاحب اك ÈعÓمة فحرم من
النجاح  ،مؤوكدين ‘ الششأان ذاته  ،ان حراكا وقع
بششأان القضشية على مسشتوى ا÷امعة  ،وصشل ا¤
ح - -د ال - -ع- -راك ب Úا’سش- -ات- -ذة  ،و‘ اتصش- -ال- -ن- -ا
ب -ا÷ام -ع -ة  ،ذك -ر ل -ن -ا ن -ائب ال -ع -م -ي -د اŸك-ل-ف
بالدكتوراه بان النتائج نهائية وغ Òقابلة أ’ي
طعن  ،لتسشتمر معاناة الطلبة كلما جاء موعد
ح -اسش -م  ،ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى قضش -ي -ة اŸاسش -ت Òع-ل-ى
اŸسشتوى الوطني للمتابعة.

‘ إاطار ““برنامج مرحبا““

 25ديبلوماسشيا من  20دولة ‘ ضشيافة تيبازة

ح ّ- - - - -ط ال- - - - -رح- - - - -ال
ب - - -ت - - -ي- - -ب- - -ازة أامسس 25
ديبلوماسسيا Áثلون 20
دول - -ة م - -ن ب - -ي- -ن- -ه- -م 4
سس -ف-راء لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى
أاه-م اŸنشس-آات ال-ث-قافية
والق- -تصس- -ادي- -ة ال- -ت -ي
ت - -زخ- -ر ب- -ه- -ا ال- -ولي- -ة
وذلك ‘ اط -ار ب -رن-ام-ج
م -رح -ب -ا ال -ذي ي -ؤوط-ره
اŸع -ه -د ال -دي-ب-ل-وم-اسس-ي
وال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي -ة
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع وزارة
الشسؤوون اÿارجية.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسشب ‡ث-ل-ي اŸع-ه-د
ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي والعÓقات
ال-دول-ي-ة اŸن-ظ-م للÈنامج
فإاّن اأ’مر يتعلق بتظاهرة
ث - - -ق - - -اف - - -ي- - -ة ل- - -ف- - -ائ- - -دة
ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي Úال-ع-ام-لÚ
Ãخ- - -ت - -ل - -ف السش - -ف - -ارات
اأ’ج- -ن- -ب- -ي- -ة اŸع- -ت -ن -م -دة
ب- -ا÷زائ- -ر وف -ق ب -رن -ام -ج
Áت- -د ع -ل -ى م -دار  5أايام
” انتقاء
متتالية ،إا’ أاّنه ّ
ال-دي-ب-ل-وم-اسش-ي ÚاŸع-ي-نÚ

ح-دي-ث-ا Ãن-اصش-ب-ه-م بحيث
ت- -وسش- -عت ال -ق -ائ -م -ة إا4 ¤
سش- -ف- -راء ل- -دول صش- -دي- -ق -ة
وششقيقة من بينها سشلطنة
ع - -م- -ان وك- -وب- -ا أ’سش- -ب- -اب
تنظيمية وتهدف بالدرجة
اأ’و ¤ا ¤تعريف ضشيوف
ا÷زائ - - -ر ب - - -ال - - -ق - - -درات
ال- -ث -ق -اف -ي -ة وال -ت -اري -خ -ي -ة
وا’ق -تصش -ادي -ة ل -ل -ج-زائ-ر،
وشش - - - -م - - - -لت اÿرج - - - -ات
اŸي-دان-ي-ة ل-ل-فريق زيارات
ل -ع ّ-دة فضش -اءات وم -نشش-آات
ب -ال -ع -اصش -م -ة م -ن -ذ ب -داي-ة
اأ’سش- -ب- -وع ا÷اري ك -م -ق -ر
ال -غ -رف -ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لŸÈان
وال- -زاوي- -ة ال- -ب- -ل- -ق- -اي -دي -ة
وغÒها ليسشتقر اأ’مر على
عدد من اŸنششآات بو’ية

تيبازة.
و‘ ذات السش -ي -اق ف -ق-د
اأع ّ-دت م-دي-ري-ة السش-ي-اح-ة
ب- -ال -و’ي -ة ب -رن -ا›ا ث -ري -ا
ل -ف -ائ -دة ال -ف -ري-ق الضش-ي-ف
شش- -م- -ل اŸدي- -ن- -ة اأ’ث -ري -ة
ب -ع -اصش -م -ة ال -و’ي-ة Ãع-ي-ة
اŸتحف اأأ’ثري بكل من
تيبازة وششرششال كما اطلع
الوفد على سشÒورة العمل
Ãزرعة ‰وذجية ناجحة
Ãن- -ط- -ق -ة سش -ي -دي راشش -د
وم- -زرع- -ة أاخ- -رى لÎب- -ي- -ة
اÙار ب- - -ع Úت- - -ق - -ورايت
اضشافة ا ¤زيارة خاطفة
للضشريح اŸلكي اŸوريتاÊ
ال - - - -ذي “ت - - - -د ج - - - -ذوره
التاريخية إا ¤حقب زمنية
غابرة.

لدوية ا÷نيسسة بالوادي
يحسسسس بجدوى ا أ

الصشالون اأ’ول للصشيادلة واŸوزع Úالصشيد’ني Úاليوم

لول
يشس- -ك- -ل الصس- -ال- -ون ال- -ت- -ج- -اري ا أ
ل- -لصس- -ي- -ادل- -ة واŸوزع Úالصس -ي -دلن -يÚ
Óدوية ،اŸقرر تنظيمه من  18إا20 ¤
ل أ
أاك- -ت- -وب- -ر ا÷اري Ãدي- -ن- -ة ال- -وادي م -ن
Óدوي- -ة– ،ت
ط- -رف ﬂاب- -ر ت- -ب- -وك ل - -أ
شس - -ع - -ار م - -ا م - -ك - -ان ال- -دواء ا÷ن- -يسس ‘
ال- -رع- -اي- -ة الصس- -ح -ي -ة ال -ي -وم -ي -ة Ÿه -ن -ي
لظ -ه -ار أان
ال- -ق- -ط- -اع ،ف -رصس -ة ‡ت -ازة إ
لدوي -ة ا÷ن -يسس -ة ه -ي م -ط -اب -ق-ة أاوم-ا
ا أ
لصسلية ،فإانه له نفسس
لدوية ا أ
يعادل ا أ
الÎك -يب ال -ن -وع -ي وال -ك -م -ي م -ن ح -يث
اŸبدأا الفعال ،والشسكل الصسيدل Êنفسسه
والتكافؤو ا◊يوي مع اŸنتج اŸرجعية.

سس .بوعموششة
‘ هذا الصشدد ،أاوضشحت الدكتور مليكة بن
م- -وف- -ق أان اŸع- -رضس يشش- -ه- -د مشش -ارك -ة 300
ششخصس ب ÚاŸتعامل ‘ Úالصشحة والصشيادلة
واأ’ط- -ب- -اء ،ب- -ح -يث سش -ي -خصشصس وقت خ -اصس
للعامل› ‘ Úال الصشحة والدواء بششكل عام
لتبادل اÈÿات واŸواضشيع والقضشايا اŸهمة
ال -ت-ي ت-ه-م م-ه-ن-ي ال-ق-ط-اع وذات الصش-ل-ة ال-ت-ي
ت-واج-ه ه-ذه الصش-ن-اع-ة ،وال-ت-ي سش-ي-ت-م إاث-راءها
Óج-اب-ة ع-ن التحديات
ب-ت-ج-ارب اŸشش-ارك Úل -إ
واأ’ولويات .مششÒة إا ¤أان تنظيم الصشالون من
قبل ششركة أادوية تبوك الصشيدلة ،وهي ششركة

Óدوي -ة ،الشش -رك -ة
ت- -اب -ع -ة ıتÈات ت -ب -وك ل  -أ
الرائدة ‘ هذا اÛال ومتعددة ا÷نسشيات
‘ ›ال تطوير وإانتاج وتسشويق اŸنتجات
ا÷ن -يسش -ة ،وصش -فت ‘ ال -رخصش -ة ال-دول-ي-ة م-ع
ت- -رك- -ي- -ز ع -ال ‘ م -ن -ط -ق -ة الشش -رق اأ’وسش -ط
وأافريقيا الششمالية.
وأاضش- -افت اŸدي -رة ال -ع -ام -ة  Èıت -ب -وك
Óدوية ،أان الششركة تعتمد على مركز
ا÷زائر ل أ
للبحث والتطوير ومقرها ‘ عمان لها أاربع
مصش -ان -ع إان -ت -اج اث -ن -ان ‘ اŸم -ل -ك -ة ال -ع-رب-ي-ة
السشعودية ،وواحدة ‘ السشودان و‘ ا÷زائر
وافقت وزارة الصشحة ‘ نهاية عام  2016على
إانششاء اŸصشنع ‘ اŸنطقة الصشناعية بالبليدة
وتتخصشصس ‘ إانتاج أاششكال ا÷رعات الصشلبة
(أاقراصس وكبسشو’ت) ،مع بطاقة إانتاجية تبلغ
 20مليون صشناديق ” ،تصشميم اŸوقع وفقا
أ’حدث التوصشيات واŸعاي Òالدولية و›هزة
اإ’نتاج ومراقبة اŸعدات ذات التقنية العالية،
من خÓل سشياسشة ا÷ودة.
‘ هذا السشياق أاكدت الدكتورة بن موفق،
أان كل اأ’دوية التي ينتجها ا Èıتلبي أاعلى
اŸعاي Òالتنظيمية الدولية .يششتغل به أاكÌ
م- -ن  120م -وظ -ف ي-ع-م-ل-ون م-ن أاج-ل ضش-م-ان
اأ’دوية ذات ا÷ودة العالية واأ’جيال اŸاضشية
كل ذلك بفضشل اŸناخ الذي توفره ا÷زائر
للمسشتثمرين ،قائلة«:هدفنا بحلول عام 2022
هوأان نكون ‘ أاعلى خمسس ششركات اأ’دوية““.

»æWh

أÿميسض  18أكتوبر  2018م
ألموأفق لـ  08صشفر  1440هـ

بسسبب انسسداد البالوعات

أإمطار إÿريف تغرق أإحياء با÷لفة
’م-ط-ار
تشس -ه -د و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ،ب -ع-د تسس-اق-ط ا أ
اÿري -ف -ي -ة ال -ت -ي ت-ه-اط-لت م-ؤوخ-را ‘ ال-ع-دي-د م-ن
’ح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة وال-ت-ي ك-انت غ-زي-رة نسس-ب-ي-ا ‘
ا أ
خ -ل -ق ال -ع -دي -د م -ن اŸشس -اك -ل ،وال -ع-راق-ي-ل أاب-رزه-ا
اإانسسداد البالوعات ،والتي خلقت بدورها فوضسى
عارمة بتجمع اŸياه على أاطراف الطرق و–ولها
إا ¤برك ما سسهم ‘ عرقلة حركة السس ‘ Òالعديد
’حياء السسكنية
’حياء والشسوارع ،وجعلتها ا أ
من ا أ
’وحال التي غمرت
تكتسسي بحلة حمراء جراء ا أ
الطرق .ما صشعب أيضشا تنقل أأ’ششخاصض حيث أنه أصشبح
ب-ال-ك-اد يسش-م-ح أل-وضش-ع ب-ت-ن-ق-ل أأ’شش-خ-اصض دون ت-ل-ط-خ-هم
ب-اأ’وح-ال ب-ح-ي ““ب-وت-ري-ف-يسض““ ح-ي ““ب-ل-غ-زأل““ و«مسش-عودي
ع-ط-ي-ة““ وأل-ك-ث Òم-ن أأ’ح-ي-اء وأل-ت-ي تشش-ه-د وضش-ع-ا ك-ارث-يا
حقيقا بسشبب أ◊فر ألتي “لئها من كل أ÷وأنب ‡ا
صش -عب –رك وت -ن -ق -ل أŸوأط -ن Úب -ه -ا ح -يث أن إأنسش -دأد
ب-ال-وع-ات-ه-ا أح-دث ف-يضش-ان-ا ل-ل-م-ي-اه أل-ق-ذرة أل-ت-ي Œم-عت
وششكلت بركا قذرة تأاثرت بها ألطرق ألعامة وألفرعية ‘
عدد من أŸناطق وتدفقت مياه ألصشرف ألصشحي وتششكلت
بحÒأت ‘ أأ’حياء و‘ عدد من ألطرق ما تسشبب بتعطيل
عششرأت ألسشيارأت وتوقفها ،ويبقى ألتفسش Òألوحيد لهذه
أ◊ادثة هو ألÈيكو’ج.

وتقد Ëإأعانات مالية ومعنوية من فئة ألنسشاء
Ãب-ادرة –سش-يسش-ي-ة ج-وأري-ة م-ف-ت-وح-ة ح-ول أهمية
ألكششف عن سشرطان ألثدي أقيمت بجامعة زيان
عاششور فضشاء أخت Òأن يكون جسشرأ للتوأصشل مع
ألنسشاء ومع توصشيل ألفكرة من طرف ألطالبات
أ÷امعية من ﬂتلف ألبلديات بالنظر ÿصشوصشية
أإ’قبال ألتي يششهدها ،وألتي Œعل من آأليات تعميم
وتوسشيع ثقافة ألوقاية من أŸرضض ألتي أنتهجها
جمعية ألفجر Ÿسشاعدة أ’ششخاصض أŸصشاب Úبدأء
ألسشرطان با÷لفة أك‚ Ìاعة و–فيزأ ،ألنسشاء

أللوأتي تفاعلن مع ﬂتلف ألنصشائح وألتوجيهات
أŸقدمة ضشمن هذه أŸبادرة أ÷وأرية عÈن عن
وعيهن بأاهمية ألقيام بالكششف أŸبكر عن سشرطان
ألثدي للحد من ﬂاطره ومضشاعفاته ألصشحية ،كما
قدمت ندأء أمينة أŸال للجمعية ألفجر ““ألسشيدة
غزأل““ كرÁة أ ¤كل ﬁسشن يريد أ◊سشنى و إأ¤
صشناع أأ’مل وألبسشمة سشاعدو بتÈعاتكم من أجل
حياة أفضشل لكل مصشاب وحتى أن كانت قليلة ففي
أثرها كبÒة.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

أتخذت أŸصشالح أŸعنية بالتنظيف وألتطهÒ
ب -ب -ل -دي -ة سش -ط -ي -ف إأج -رأءأت وق -ائ -ي -ة ،ل -ت -ن -ظ-ي-ف
ألبالوعات وأŸششارب وألسشوأقي وألوديان من كل
ما يعلق بها من قمامة وأتربة وغÒها ،ويتسشبب
ذلك ‘ ع- -دم سشÒه- -ا أل- -ع- -ادي ،وب -ال -ت -ا‹ ك -وأرث
ل -لسش -ك -ان،وه -ذأ –سش -ب -ا Ÿوسش-م ألشش-ت-اء وتسش-اق-ط
أأ’مطار ،خاصشة ‘ ألنقاط ألسشودأء باŸدينة ،على
غ -رأر ح -ي ي-ح-ي-اوي ألشش-ع-ب-ي أل-ذي يشش-ه-د ت-دف-ق-ا
للمياه ببعضض أŸنازل أÛاورة عند نزول أمطار
غ - -زي - -رة ،ي - -ق - -اب - -ل - -ه - -ا أنسش- -دأد ‘ أل- -ب- -ال- -وع- -ات

وأÛاري‡،ا يؤودي أ ¤فيضشانات.
ورغم أن أŸصشالح أŸعنية بالبلدية تقوم دوريا
بالعملية ،وÃعدل ألف عملية تنظيف للبالوعات
أسش -ب -وع -ي -ا،وبشش -ك -ل مسش -ت -م -ر ،وق-ي-ام-ه-ا ◊د أ’ن
بتنظيف أك Ìمن  9أ’ف بالوعة ومششرب وسشاقية،
أ’ أن ألنتائج  ⁄تصشل أ ¤ما هو مطلوب ،بحيث
م -ازألت ب -عضض أل -ن -ق -اط ألسش -ودأء تسش-ج-ل م-ن حÚ
آ’خر ‘ بعضض أأ’حياء باŸدينة،حيث تتدفق أŸياه
ألقذرة  .وأرجعت مصشادر معنية بالعملية ‘ ألبلدية
ت- -ف- -اق- -م أŸشش- -ك- -ل -ة أ ¤ن -قصض وع -ي أل -ك -ث Òم -ن

أŸوأطن ،Úوحتى بعضض أŸقاول Úألذين يرمون
بقايا عمليات ألبناء وألÎميم ‘ ألوديان ،وحتى
ألعجÓت أŸسشتعملة ،وبكميات كبÒة‡ ،ا يؤودي
أ ¤أنسش- -دأد أأ’ودي- -ة خ- -اصش- -ة ،وت- -ت -و ¤أŸصش -ال -ح
أŸعنية إأزألة أطنان من ألنفايات من ألبالوعات
وأأ’ودي -ة ع -ن -د ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ن-ظ-ي-ف أل-ت-ي ل-ن ت-ك-ون
ناجحة،حسشب ذأت أŸصشادر ،أذأ  ⁄تكن مسشاهمة
أŸوأط -ن Úج -ادة،ول -ه -ذأ وج -هت ن-دأء ل-ل-م-وأط-نÚ
Ÿسشاعدتها بالكف عن ألرمي ألعششوأئي للفضشÓت
أيا كان نوعها ‘ ›اري أŸياه بكل أششكالها.

ن - -ظ - -مت ،أاول أامسس ،ب- -اŸت- -ح- -ف ا÷ه- -وي
Óث-ار بسس-ط-ي-ف ،أاشس-غ-ال ي-وم دراسس-ي ح-ول
ل -آ
’من الغذائيÃ ،ناسسبة احياء اليوم العاŸي
ا أ
للتغذية،اŸصسادف  16اكتوبر من كل سسنة،
والذي جاء ،هذا العام ،بشسعار :لنعمل معا
م- -ن اج -ل ال -قضس -اء ع -ل -ى ا÷وع ‘ ال -ع -ا‘ ⁄
حدود سسنة .2030
وق -د حضش -ر أشش -غ -ال أل -ي -وم أل-درأسش-ي خÈأء ‘
أÛال ،وفÓحون و‡ثلون عن مديرية أŸصشالح

أل -ف Ó-ح-ي-ة ،وغ-رف-ة أل-فÓ-ح-ة وألصش-ن-دوق أ÷ه-وي
ل -ل -ت -ع -اون أل -ف Ó-ح -ي ،م -ن أج-ل ت-ق-د Ëحصش-ي-ل-ة و
دورأل -و’ي -ة ‘ ›ال أ’ن -ت -اج أل -ف Ó-ح -ي وضش -م-ان
أل -غ -ذأء ،سش -وأء ‘ ›ال أŸن -ت -وج -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة
ألنباتية أŸتنوعة ،أو ‘ ›ال ألÎبية أ◊يوأنية.
أك -د ‡ث -ل-و مصش-ال-ح م-دي-ري-ة أل-فÓ-ح-ة –ق-ي-ق
ألو’ية ،خÓل أŸوسشم ألفÓحي ألسشابقÙ ،صشول
هام جدأ ‘ ›ال أ◊بوب بأانوأعها ،وصشل حدود
 3.7مليون قنطار ،وأحتلت بذلك و’ية سشطيف

أŸرتبة ألثانية وطنيا  ،كما أحتلت ألو’ية أŸرتبة
أأ’و ¤وطنيا ‘ إأنتاج مادة أ◊ليب،وهذأ بحوأ‹
 280م -ل -ي -ون ل Îسش -ن -وي -ا و أك -د ‡ث -ل-و ألصش-ن-دوق
أ÷ه -وي ل -ل -ت-ع-اون أل-فÓ-ح-ي أه-م-ي-ة ألصش-ن-دوق ‘
مرأفقة ألفÓح Úوأ◊فاظ على منتجاتهم ألنباتية
وأ◊يوأنية ،من خÓل عروضض ألتأام ÚأŸتنوعة
أŸوضشوعة ‘ خدمة ألفÓح.Ú

....وملتقى حول إلتغذية

سسطيف :نورالدين بوطغان

اÿزينة العمومية بسسعيدة تنظم يوم ÚدراسسيÚ

كيفية تنفيذ إÙاسضب Úللميزإنية لفائدة أإمناء إÿزينة

ن -ظ -مت أÿزي -ن -ة أل -ع -م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة سش-ع-ي-دة ب-ك-ل-ي-ة
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ب-ج-ام-ع-ة أل-دك-ت-ور م-و’ي أل-ط-اه-ر يومÚ
درأسشي ÚألثÓثاء وأأ’ربعاء حول أإ’جرأءأت أÙاسشبة
أ÷ديدة لفائدة ألوكÓء أŸفوضشون للخزينة من و’ية

سشعيدة معسشكر ووهرأن حيث ” ألتطرق لكيفية تنفيذ
أÙاسشب Úللميزأنية أŸالية للبلديات و أهم أ’إجرأءأت
أإ’دأرية وأÙاسشبية وأŸششاكل أإ’دأرية أŸالية وطرق
حلها على مسشتوى أÿزينة أو أŸصشالح أإ’دأرية ،حمزة
رزقي ‡ثل أŸديرية ألعامة للمحاسشبة لوزأرة أŸالية
أجاب عن سشؤوأل لـ ““ألششعب““ :ما ألهدف من هذه أأ’يام
ألدرأسشية؟ ““ألهدف من هذأ أ’جتماع هو أقÎأب أإ’دأرة
أŸركزية باإ’دأرة أÙلية وهو أŸبدأ أأ’ول ومششاكل
أأ’مناء للخزأئن عن ألبلديات وهناك إأجرأءأت جديدة
وطرق جديدة تقنية ‘ ألتسشي Òأ’مناء أÿزينة تأاتي هذه
أإ’جرأءأت وكما هو معلوم إأن مدير ألعام للمحاسشبة
أتخذ مبادرة لكتابة دليل عمال أمناء خزأئن ألبلديات

سشوأسشية ‘ جميع أنحاء ألوطن هذأ من جهة ومن جهة
أخرى إأن يسشمح أقÎأب أŸركزية أكتششاف ألكفاءأت““.
وهناك طرح بعضض أŸششاكل ألتي يتلقاها أو يتعرضض
لها أم Úأÿزينة ‘ أي بلدية ’ن هناك بلديات و’يات
سشعيدة معسشكر وهرأن بعضض أŸششاكل ألتي تعÎضشهم
وأحيانا تذهب بهم إأ ¤أروقة أÙاكم ‡ثل ألوزأرة
وك -ذلك أŸدي -ر أ÷ه -وي أع -ط -ى ت -ع -ل-ي-م-ات وت-وصش-ي-ات
وتوجهات وإأرششادأت لفائدة هؤو’ء أأ’مناء لكي يتجنبوأ
هذه أأ’خطاء أحيانا تكون عن حسشن نية وأحيانا تكون
مقصشودة وكما هو معلوم إأن أأ’يام ألدرأسشية هذه تنظم
–ت إأششرأف مدير ألتنظيم لوزأرة أŸالية.

اÛلسس الشسعبي الو’ئي بسسكيكدة

دعوة إإ ¤تطوير قطاع إلصضحة

أاك-د ح-ج-ري درف-وف وا‹ سس-ك-ي-ك-دة ،مسس-اعي
مصسالح الو’ية Ÿواصسلة العمل من اجل –سسÚ
اÿدم-ات الصس-ح-ي-ة ،داع-ي-ا ‘ ه-ذا السس-ي-اق ه-يئة
’طراف الفاعلة
اÛلسس الشسعبي الو’ئي وكل ا أ
واÛتمع اŸد Êللمسساهمة ‘ تطوير القطاع أاكÌ
م -ن خ Ó-ل ال -ت -ك -ف -ل ب -ا’نشس -غ-ا’ت وال-ب-حث ع-ن
النقائصس ومعا÷تها.

سسكيكدة  :خالد العيفة
خÓل أششغال ألدورة ألعادية ألثالثة وألتي “حور
ج -دول أع -م -ال -ه -ا ح -ول م -ل -ف ألصش -ح -ة ،أي -ن ” ع-رضض
وتششخيصض وضشعية ألقطاع بالو’ية من خÓل مناقششة
ت-ق-ري-ر ÷ن-ة ألصش-ح-ة وأل-ن-ظ-اف-ة وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة وألذي

ع---اي---ن وا‹ و’ي---ة اŸدي---ة ع---ب--اسس
ب---داوي أاول أامسس بصس---ف---ة م---ف---اج---ئ--ة
م--ل--ح--ق--ت--ي ال--ب--ل--دي--ة ب--ك--ل م--ن وسس--ط
اŸدي--ن--ة وال--ق--طب ا◊ضس--ري ب--ب--ل-دي-ة
ع---اصس---م---ة ال---ت--ي--ط--ري ،م--ك--تب ب--ري--د
ا÷زائ--ر ،م--ط--ل--ع--ا ‘ ع ÚاŸك--ان ع--ل--ى
’راء وم---ك---ت---ب---ة
ﬁت----وى سس----جÓ---ت ا آ
الشس--ه--ي--د ““ق--م-ان-ة ع-ب-د ال-رزاق ““ ق-رب
مديرية اÿدمات ا÷امعية.

عليها’ ،سشتخرأج ﬂتلف ألوثائق أ’دأرية
م--ع أ◊ف--اظ ع--ل--ى ن--ظ--اف--ة ه--ات-ه أŸرأف-ق
أل--ع--م--وم--ي-ة أ’دأري-ة ،وت-زوي-ده-ا Ãخ-ت-ل-ف
ألتجهيزأت أ’دأرية ألÓزمة من أجل ألتكفل
أل--ف--ع--ل--ي ب--اح--ت--ي--اج--ات أŸوط--ن ‘ Úه--ذأ
أÿصشوصض وجعل أŸوأطن ‘ أريحية كبÒة
بالنظر Ÿا أنفقته ألدولة ‘ ›ال ترقية
أÿدمة ألعمومية .
وتدخل هذه ألزيارة أŸفاجئة ألتي قادت
وأ‹ ألو’ية إأ ¤هذه أŸرأفق Ãا ‘ ذلك
هيكل ألوحدة ألرئيسشية للحماية أŸدنية ‘
أطار تقريب أ’دأرة من أŸوأطن و–سشÚ
أÿدمة ألعمومية ومعانية ظروف معيششة
أصش----ح----اب أŸه---ن---ة ألشش---اق---ة م---ن أع---وأن
وأط--ارأت أ◊م--اي--ة أŸدن--ي--ة ،م--ؤوك--دأ ع-ل-ى
ضشرورة أÙافظة على ألوسشائل أŸتوفرة
وأ◊رصض على صشيانتها وجاهزيتها –سشبا
’ي ظرف طارئ ﬁتمل ألوقوع.
أ

مديرية اŸصسالح الفÓحية لـ ““الشسعب ““ :

إجرإءإت وقائية من أإجل حماية إŸدينة من إلفيضضانات

سسعيدة:ج .علي

وإ‹ إŸدية يتفقد مرإفق إدإرية ‘ زيارة فجائية

دأع--ي--ا مسش--ؤوو‹ ب--ل-دي-ة ع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة
ومسش--ت--ق--ل--ب--ي--ه ل--ت--حسش Úن--وع--ي--ة أÿدم-ات
أŸقدمة لفائدة أŸوأطن ،Úكضشرورة وضشع
لوحات تعريفية للششبابيك ،حمل ألبطاقات
أŸه-ن-ي-ة ل-ل-م-وظ-ف Úوآأل-ة ضش-ب-ط أŸوأع-ي-د،
لتسشهيل عملية توجيه أŸوأطن ÚأŸتوأفدين

بلدية سسطيف توجه نداء للمواطنÚ

–ت اشس -رف اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -م -ح -اسس -ب -ة
لوزارة اŸالية واشسرف وا‹ و’ية سسعيدة سسيف
’سسÓم لوح وبحضسور ‡ثل Úعن وزارة اŸالية
ا إ
واŸدير العام للخزينة ا÷هوية .

أاكد أان اŸواطن ﬁو إاهتمام ا÷ماعة اÙلية

اŸدية :علي ملياÊ

...وحملة –سضيسضية حول سضرطان إلثدي بجامعة زيان عاشضور
صسصست أاسسرة جمعية ““الفجر““ Ÿسساعدة
خّ
’شس -خ -اصس اŸصس-اب Úب-داء السس-رط-ان م-ك-تب
ا أ
ا÷لفة ،مسساعدة اŸرضسى ومسساندتهم خÓل
فÎة عÓجهم الطبي وخلق سسلسسلة تضسامن
لتحقيق خدمات ا÷معية ودفع مسستحقات
التحاليل الطبية للمرضسى.
ك -م -ا ي -ت -م ج -ح -ز ودف -ع مسش -ت -ح-ق-ات أل-تصش-وي-ر
أإ’شش -ع -اع-ي أل-ط-ب-ي ب-ك-ل أن-وأع-ه وتسش-اع-د ب-ت-وفÒ
أأ’جهزة (أ◊فضشات ،ألكرسشي أŸتحرك ،وألسشرير
أŸائ- - -ي )les poches colostomies

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تضشمن تثمينا صشريحا للمجهودأت ألتي قامت بها مصشالح
أل -دول -ة وع-ل-ى رئ-يسش-ه-ا ألسش-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة ب-ع-د أن ب-ل-غ
Œسشيد برنامج ألدولة أششوأطا مهمة على أŸسشتوى
أÙلي ،حيث عرف قطاع ألصشحة –سشنا ملحوظا من
حيث ألهياكل ألصشحية ،ألتجهيزأت وأÿدمات خصشوصشا
بعد توجيه أغلفة مالية معتÈة لقطاع ألصشحة سشيما ما
” أقتطاعه من ميزأنية ألو’ية للتكفل بعمليات ألÎميم
وإأعادة أ’عتبار ıتلف أŸؤوسشسشات وأŸرأكز ألصشحية
ع Èأقليم ألو’ية.
ع- -رضشت خÓ- -ل دورة أÛلسض ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -و’ئ -ي،
أÿريطة ألصشحية ألتي أقرتها وزأرة ألصشحة وألسشكان
وإأصشÓح أŸسشتششفيات وألتي ترتكزبو’ية سشكيكدة على
ث Ó-ث مسش-ت-وي-ات ،وه-ي أŸؤوسشسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة

أ÷وأري -ة،أŸؤوسشسش -ات أل -ع -م -وم -ي -ةأ’سش -تشش -ف -ائ-ي-ة،وك-ذأ
أŸؤوسشسشات أ’سشتششفائية أŸتخصشصشة.
من جهتهم أعضشاء أÛلسض ألششعبي ألو’ئي ثمنوأ
›هودأت أŸسشؤوول أ’ول على مسشتوى ألو’ية ‘ دعم
ألقطاع ألذي يعد من أهم ألقطاعات أ◊يوية ذي ألصشلة
أŸباششرة بحياة أŸوأطن Úمؤوكدين وقوفهم إأ ¤جانب
ألسشلطات أÙلية من أجل ترقية أÿدمات ألصشحية
وألطبية ،وألتأاكيد خÓل أإ’جابة على تدخÓت أعضشاء
أÛلسض ألششعبي ألو’ئي على أن كل ألتدخÓت مششروعة
ل -ك -ن أل -ت -ك -ف -ل ب -ا’نشش -غ -ا’ت سش -ي -ك -ون حسشب أأ’ول -وي-ة
وأإ’مكانات أŸتاحة و‘ هذأ ألصشدد أكد ألوأ‹ أنه ”
تخصشيصض غÓف ما‹ إأضشا‘ من ميزأنية ألو’ية قدره
 06مليار سشنتيم لقطاع ألصشحة.

أإرقام قياسضية ‘ إإنتاج إ◊بوب بالÈج

أاشسرف وا‹ و’ية برج بوعريريج
ب--ن ع--م--ر ب-ك-وشس ع-ل-ى إان-طÓ-ق م-وسس-م
ا◊رث وال-----ب-----ذر م-----ن إاح-----دى اŸزارع
ب-ط-ري-ق ع Úالسس-ل-ط-ان شس-م-ال م-دي-نة
ب--رج ب--وع--ري--ري--ج ،ح--يث ك--ان اŸوسس--م
اŸاضسي قد سسجل ‚احا كبÒا و يعتزم
’نطÓق بقوة هذا اŸوسسم
الفÓحون ا إ
‘ إان-ت-ظ-ار م-ا Œود ب-ه السس-م-اء خ-اصس-ة
وأان فÓحة ا◊بوب بÈج بوعريريج
’مطار.
تعتمد بشسكل كلي على ا أ

ق--ف--زة ن--وع--ي--ة ‘ إأن--ت--اج-ا◊ب-وب ب-فضش-ل
’م----ط----ار أل----ت----ي تسش---اق---طت ‘ أل---وقت
أأ
أŸناسشب و كان موسشما متميزأ  ⁄تعرفه
ألو’ية منذ أ’سشتقÓل.
ح---يث ب---ل--غ م--ن--ت--وج أل--ق--م--ح و ألشش--عÒ
 1073380قنطارأ بقيمة مالية Œاوزت 4
مÓي Òدينار  ،و ” أيضشا إأنتاج 346455
’عÓف بأاكر من مليار دينار و
قنطار من أ أ
عرف إأنتاج أÿضشروأت تسشجيل  124ألف
ق--ن--ط--ار ‘ ح Úسش--ج--ل غ--ن--ت--اج أل-ف-وأك-ه
 87870قنطار خÓل هذأ أŸوسشم.
أم--ا م--ن--ت--وج أل--زي--ت-ون أل-ذي ت-ع-رف ب-ه
أŸناطق ألششمالية للو’ية فقد عرف إأنتاج
’ضش-اف-ة إأ ¤أل-ل-ح-وم
 147أل-ف ق-ن-ط-ار ب-ا إ
أل--ب--يضش--اء أل--ت--ي سش--ج--لت ف--ي--ه--ا و’ة ب-رج
بوعريريج إأنتاج  222ألف قنطار ناهيك
عن  71ألف قنطار من أللحوم أ◊مرأء مع
 50مليون ل Îمن أ◊ليب و  500مليون
وحدة من ألبيضض.
كما عرف إأنتاج ألعسشل بالو’ية 476
قنطار مع إأنتاج  1164قنطار من ألصشوف
’ج--م-ال-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج
 ،و ب--ل--غت أل--ق--ي--م--ة أ إ
ألفÓحي خÓل موسشم  2018/ 2017أكÌ
م--ن  34م-ل-ي-ار دي-ن-ار ب-ح-ي ت-ن-وع ألنششاط
’خÒة
أل--فÓ--ح--ي ب-ال-و’ي-ة ‘ ألسش-ن-وأت أ أ
بالرغم من ألعرأقيل ألتي تعÎضض ألنششاط
ألفÓحي بالو’ية و ألتي تأاتي ‘ مقدمتها
مشش--ك--ل--ة أ÷ف--اف و م--ط--ال--ب--ة أل-فÓ-حÚ
أŸسشتمرة باŸياه.

أاكد وا‹ و’ية الوادي عبد القادر
بن سسعيد أاول أامسس الثÓثاء ،أان جميع
بلديات الو’ية سستكون لها حافÓتها
اÿاصسة بالنقل اŸدرسسي ” اسستÓمها
م---ن وزارة ال---داخ---ل---ي---ة وا÷م---اع---ات
اÙلية والتهيئة العمرانية.
وقال ألوأ‹ ‘ كلمة لدى إأششرأفه على
توزيع  35حافÓت ألنقل أŸدرسشي قدمتها
ألوزأرة لـثÓث Úبلدية تابعة لو’ية ألوأدي ““
أل--ي--وم ‘ ع--م--ل--ي--ة ت--رم-ي إأ ¤ت-وف Òأل-ن-ق-ل
’ب-ن-ائ-ن-ا أŸت-م-درسش Úع Èك-اف-ة
أŸدرسش-ي أ
بلديات ألو’ية وذلك بغرضض توف Òألظروف
أŸوأت--ي--ة ل--ل-ت-م-درسض““ ،مضش-ي-ف-ا ““وم-ن ه-ن-ا
فصشاعدأ ’ نسشمع أن أطفالنا يقومون بقطع
’قدأم للوصشول إأ¤
مسشافات طويلة على أ أ
مدأرسشهم““.
وأعت Èبن سشعيد أن هذه أ◊افÓت ألتي
سش-ل-م-ت-ه-ا ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة  ،ت-أات-ي أسش-ت-جابة
لرغبة وتعليمات رئيسض أ÷مهورية  ،وتدخل
‘ إأط--ار ألسش--ي--اسش--ة أŸن--ت--ه--ج-ة م-ن ط-رف
أل--دول--ة ل--ت--حسش Úخ-دم-ات وظ-روف أل-ن-ق-ل

ل---تÓ---م---ي---ذ أŸدأرسض خ---اصش---ة أل---ق---اط--نÚ
ب--اŸن--اط--ق أ÷ن--وب--ي--ة و أŸن--اط--ق أل-ن-ائ-ي-ة
أل--ب--ع--ي--دة ع--ن م--ؤوسشسش-ات-ه-م ألÎب-وي-ة وذلك
لضش--م--ان أري--ح--ي--ة أك Èل-تÓ-م-ي-ذ أل-ب-ل-دي-ات
أل--ن--ائ--ي--ة ل--ت--خ--ف--ي--ف م--ع--ان--ات--ه-م م-ع ط-ول
أŸسش--اف--ات أل--ت--ي ت--فصش--ل--ه--م ع--ن م--ق--اع-د
ألدرأسشة وهو ما يسشاعدهم بدون ششك ‘
–سش– Úصش--ي--ل--ه--م أل--ع--ل--م--ي و أل--رف-ع م-ن
مسشتوأهم ألتعلمي.
وأك--د أل--وأ‹ ب-اŸن-اسش-ب-ة ت-خصش-يصض ت-لك
أ◊افÓت ““ لنقل تÓميذ أŸدأرسض فقط““
’غرأضض أخرى““ وأي خرق لهذأ
و““ ليسض أ
ألششأان تسشحب فورأ من ألبلدية  ،دأعيا إأ““ ¤
أÙافظة عليها ““ و““ جعل على رأسض كل
وأحدة منها سشائق أوسشائق Úأثن Úمن كبار
ألسشن ألذين لهم أقدمية ‘ ألسشياقة وذلك
حفاظا على سشÓمة تنقل ألتÓميذ““ .وتتوفر
ه-----ذه أ◊افÓ-----ت أ÷دي-----دة م-----ن ط----رأز ““
م--رسش--ي--دسض ““ ع--ل-ى ج-م-ي-ع ظ-روف أل-رأح-ة
حيث تقدرأسشتيعابها بأازيد من .20

الÈج :حبيبة بن يوسسف
إأحتفا’ باليوم ألعاŸي للتغذية نظمت
مديرية أŸصشالح ألفÓحية بالتنسشيق مع
غ--رف--ة أل--فÓ--ح-ة ب-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
م-ع-رضش-ا ل-ل-م-ن-ت-وج-ات أل-فÓ-حية إأحتضشنه
م--ق--ر ت-ع-اون-ي-ة أ◊ب-وب وأل-ب-ق-ول أ÷اف-ة،
Ãشش--ارك--ة م--ن عشش-رأت أل-فÓ-ح Úأل-ذي-ن
ع--رضش--وأ م-ن-ت-وج-ات-ه-م م-ن خضش-ر وف-وأك-ه
وزيت وحبوب وحتى من تربية أŸوأششي
وأل--دوأج-ن  ،ك-م-ا ضش-م أŸع-رضض م-ن-ت-ج-ي
’نعام و
وموزعي عتاد ألفÓحة وغذأء أ أ
كل ما له عÓقة بالنششاط ألزرأعي وتربية
’رأنب.
’بقار وألدوأجن وأ أ
’غنام وأ أ
أأ
وق-----دمت مصش-----ال-----ح أل-----فÓ----ح----ة بÈج
ب--وع--ري--ري--ج إأحصش--ائ--ي--ات ج--د إأي--ج--اب--ي-ة
للموسشم ألفÓحي أŸاضشي و ألذي سشجل

وإ‹ إلوإدي  :إ◊افÓت لنقل إلتÓميذ فقط

...ودورة تكوينية ‘ طب إلنسضاء و إلتوليد بالوإدي

ن - -ظ - -مت ج - -م - -ع - -ي- -ة ال- -ت- -اج ل- -لصس- -ح- -ة
’ط-ب-اء
ب -ال-وادي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة ا أ
اÿواصس دورة ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ طب ال-نسس-اء
وال- -ت- -ول- -ي- -د ب -رع -اي -ة م -دي -ري -ة الصس -ح -ة
والسسكان –ت شسعار ““ الطفل السسليم يبدأا
’م- -ن- -ة ““ وت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار
م - -ن ال- -و’دة ا آ
مشسروع يدوم  15شسهرا.

قديري مصسباح
أل -دورة أل -ت-ك-وي-ن-ي-ة أŸذك-ورة –ت-وي ع-ل-ى 3
Óطباء و 3ملتقيات للقابÓت أحتضشنت
ملتقيات ل أ
فعالياتها جامعة ألششهيد حمة ÿضشر بحضشور 96
طبيا وطبيبة من ﬂتلف مناطق ألو’ية ومن
ألقطاع Úألعام وأÿاصض من تأاط ÒألÈوفيسشور

ع-ف-ري Áي-ن-ة رئ-يسش-ة مصش-ل-ح-ة أل-نسش-اء وأل-ت-وليد
وأل -دك -ت -ورة ح -م -ادي إأل -ه -ام أخصش -ائ-ي-ة أم-رأضض
أل -نسش -اء وأل -ت -ول -ي-د ب-اŸسش-تشش-ف-ى أ÷ام-ع-ي ب-ن-ي
مسشوسض با÷زأئر ألعاصشمة.
تتجلى أبرز أهدأف هذه ألدورة ألتكوينية ‘
’طباء وألقابÓت من أكتسشاب معارف ‘
“ك Úأ أ
أŸي -دأن أل -ط -ب -ي ع -ن ط -ري-ق م-ن-ه-ج-ي-ة ع-ل-م-ي-ة
وأŸسشاهمة ‘ ألتقليل من نسشبة ألوفايات لدى
’م وألطفل عند ألو’دة
أأ
وتعد هذه ألتجربة فريدة من نوعها على
ألصشعيد ألوطني ،بحيث سشتلعب دورأ كبÒأ ‘
ت- -أاط Òوت- -ق -وي -ة م -ع -ارف أŸشش -ارك ،Úوذلك ‘
’م وألطفل.
أÛال ألصشحي وصشحة أ أ
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سصاهم أŸهاجرون ‘ فضصح ألسصياسصة أ’سصتعمارية

أامن معسشكر يحيي الذكرى  57ليوم الهجرة
أحيت مصصالح أمن و’ية معسصكر ألذكرى ألتاريخية  57ليوم ألهجرة ،أŸصصادف
لـ  17أكتوبر من كل سصنة ،من خÓل تنشصيط ﬁاضصرة لفائدة منتسصبي أ÷هاز حول
’سصتاذ توأق Úأحمد رئيسس جمعية  08ماي
هذأ أ◊دث ألتاريخي  ،أشصرف عليها أ أ
’سصرة ألثورية بالو’ية.
Ã 1945عسصكر ،بحضصور ‡ثل Úعن أ أ

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

وتطرق اأ’سستاذ المحاضسر إالى المغزى التاريخي
ل- -ه- -ذا ال- -ح- -دث ،ال- -ذي أاك- -د م -ن خ Ó-ل -ه الشس -عب
ال-ج-زائ-ري تÓ-ح-م-ه وال-ت-ف-اف-ه ح-ول ث-ورته داخليا
وخ -ارج -ي-ا ،م-ن خÓ-ل مسس-اه-م-ة ال-م-ه-اج-ري-ن ف-ي
فضسح السسياسسة ا’سستعمارية بالجزائر .
كما أاكسسبت هذه اأ’حداث القضسية الجزائرية
دعما سسياسسيا وإاعÓميا للثورة الجزائرية ،كما عرج
المحاضسر إالى اأ’سسباب والظروف المؤودية إالى هذه

اأ’حداث وما خلفته من قوائم طويلة من الشسهداء،
الذين راحوا ضسحية السسياسسة القمعية ا’سستعمارية
ال -ت-ي واج-هت ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن ب-أابشس-ع أان-واع وسس-ائ-ل
القمع.
لتختتم المحاضسرة بتكريمات رمزية على شسرف
الضس-ي-وف ،وت-واصس-ل ال-ب-رن-ام-ج ا’ح-ت-ف-ال-ي بتنظيم
زيارة ميدانية لفائدة عناصسر الشسرطة إالى متحف
ÓطÓع على مآاثر الثورة
المجاهد بمدينة معسسكر ل إ
التحريرية بالو’ية وتضسحيات شسهدائها اأ’برار،
وكذا تنظيم منافسسات رياضسية بهذه المناسسبة.

أسصتفاد منها قطاع ألشصباب وألّرياضصة

’زأل ألتاريخ يذكر ›ازر  17أكتوبر  1961بالرغم من مرور  57سصنة وبشصاعة أÛزرة ألتي أرتكبتها فرنسصا ضصد متظاهرين
جزأئري Úخرجوأ إأ ¤ألشصارع ‘ أحتجاجات سصلمية للتنديد بقرأر حظر ألتجول ألذي فرضس عليهم ‘ باريسس بتاريخ  5أكتوبر من
طرف ﬁافظ ألشصرطة بابون ،أين أعت ÈأŸهاجرون ألقرأر بالعنصصري خرجوأ خÓله إأ ¤ألشصارع ‘ مظاهرأت سصلمية أقدمت ألقوأت
’لقاء بهم ‘ نهر ألسص Úدون –ديد عددهم من قبل أŸؤورخ ،Úلتؤوكد ألشصهادة أ◊ية للمجاهد
ألفرنسصية على قتل ألعشصرأت منهم وأ إ
عبد ألقادر بخوشس «أن  400جزأئري رأحوأ ضصحية ›زرة  17أكتوبر .»1961

خالدة بن تركي

قال المجاهد عبد القادر بخوشس وضسابط سسابق
بصسفوف جيشس التحرير الوطني وعضسو المجموعة
ال-خ-اصس-ة ال-م-ك-ون-ة ل-ل-ث-ورة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-مليات دقيقة
داخل تراب اأ’راضسي الفرنسسية ،أامسس ،خÓل نزوله
ضسيفا على يومية «الشسعب»  -بمناسسبة إاحياء اليوم
الوطني للهجرة  -أان الحديث عن ضسحايا مجازر
 17أاكتوبر  1961يقتضسي المرور عبر اأ’حداث التي
سسبقتها أاي عندما أاطلقت الشسرطة الفرنسسية بأامر
من محافظ شسرطة باريسس «موريسس بابون» النار
على آا’ف المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا
للشسارع في مسسيرات سسلمية ضسخمة اسستجابة لنداء
جبهة التحرير الوطني واحتجاجا على قانون صسدر
ضسدهم اعتبروه «تعسسفيا».
وتضسّمنت المظاهرات آانذاك حسسب المجاهد عبد
ال- -ق- -ادر ب -خ -وشس م -ط -الب ع -دي -دة ت -جسس -دت ف -ي
شس-ع-ارات ح-م-ل-ه-ا ال-م-ه-اج-رون ال-ج-زائ-ري-ون بعد 7
سسنوات من الكفاح المسسلح للمطالبة با’سستقÓل

وإالغاء حظر التجوال ،الذي وصسفوه «بالعنصسري»
والتأاكد على مطلب التفاوضس مع الحكومة المؤوقتة
للجمهورية الجزائرية ،والتأاكيد أان جبهة التحرير
هي الممثل الشسرعي والوحيد للثورة الجزائرية.
وق -ال ال -م -ج -اه -د ف -ي سس -ي -اق م -وصس -ول «أان رغ-ب-ة
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ال-م-ه-اج-ري-ن ل-م ت-ك-ن سس-وى م-ظاهرة
سسلمية ليسس أاكثر ،غير أان العدو الفرنسسي أاقدم في
ال-م-ق-اب-ل ع-ل-ى م-ه-اج-م-ت-ه-م وق-ت-ل ال-عشس-رات منهم
ع- -م- -دا ف- -ي الشس- -وارع وم- -ح- -ط -ات م -ت -رواأ’ن -ف -اق
والسس-اح-ات ال-ع-ام-ة ،واإ’ل-ق-اء ب-ه-م ف-ي ن-ه-ر السس-ي-ن
بشسكل شسنيع وفي عمليات قمع للمسسيرات لم يحدد
عدد ضسحاياها بعد بالرغم من مرور سسنوات على
الحدث المأاسساوي والمجزرة التي يتذكرها التاريخ
بالنظر لبشساعة المنظر وقسساوة العدو الفرنسسي».
وتتوافق أاقوال الضسابط بجيشس التحرير مع ما جاء
به التاريخ حول مجزرة  17أاكتوبر  ،1996التي لم
يحدد عدد ضسحاياها بالرغم من ا’عتقا’ت التي
ت -مت ف -ي ت -لك ال-ف-ت-رة وشس-م-لت  12أال-ف ج-زائري
اح-ت-ج-زوا ف-ي م-راك-ز الشس-رط-ة وف-ي ال-م-ح-تشسدات
تعرضسوا خÓلها أ’قصسى أانواع التعذيب وبمختلف

الوسسائل ،ولم تنتهي وحشسية المسستعمر الفرنسسي
عند هذا الحد بل قام بتجريد المتظاهرين من
وثائقهم الخاصسة لكي ’ يكون التاريخ شساهدا على
ما قدموه للثورة الجزائرية ،وهو ما عرقل عمل
ال-م-ؤورخ-ي-ن ف-ي ال-وصس-ول إال-ى ه-وي-ة ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن
وتحديد العدد الحقيقي لضسحايا المجزرة الشسنيعة
بباريسس .
واختتم المجاهد عبد القادر بخوشس في رسسالته
النبيلة بالتأاكيد أان ثورة التحرير المجيدة كانت
نتيجة كفاح اسستمر سسنوات ودماء أاغرقت تراب
الجزائر الخضسراء ،ولم يكن نتيجة جهود أاشسخاصس
كما يتداوله بعضس المؤورخين الذين تناسسوا الكثير
من اأ’سسماء خاصسة النسسوة على غرار زينة حراق
وغ-ي-ره-ن ال-ل-وات-ي م-ن-ح-ن ل-ل-ج-زائ-ر الكثير والكثير
أ’ج -ل ن-زع ا’سس-ت-قÓ-ل م-ن ال-مسس-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسس-ي،
الذي حاول طمسس الهوية الجزائرية بكل ما يملك
من قوة وعرقلة عمل الجبهة لعدم تمكينها من
افتكاك ا’سستقÓل الذي ناد به كل جزائري سسواء
داخل الوطن أاو خارجه.

جيل أ’سصتقÓل يتذّكرون صصنّاع ›د أ÷زأئر

زيارات ›املة تششريفا للمجاهدين وعرفانا بتضشحياتهم
أح-ت-ف-اًء ب-الذكرى  57ل-ي-وم ألهجرة
أŸصص - - -ادف لـ  17أك -ت -وب-ر م-ن ك-ل سص-ن-ة،
أق - -امت ألسص - -ل - -ط - -ات أÙل - -ي - -ة أŸدن- -ي- -ة
وأل- -عسص- -ك -ري -ة م -رف -وق -ة Ãم -ث -ل Úع -ن
’سص -رة أل -ث -وري -ة ،أ’ح-ت-ف-ال أل-رسص-م-ي
أ أ
أل -و’ئ -ي ب -ال -ذك -رى ب -تسص -ط Òب -رن -ام -ج
أح -ت -ف -ال أح -تضص -ن-ت-ه ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة
خنشصلة.

تيبازة :عÓء ملزي

ولعّل من أاهم المنشسآات العمومية التي تّمت إاعادة
وضسعها في الخدمة أامسس حقل الرماية باأ’سسلحة
ال -ري -اضس -ي -ة ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة وه-وال-ح-ق-ل ال-ذي
Óلعاب ا’فريقية خÓل
اسستضساف الدورة الثالثة ل أ
الصس -ائ -ف -ة ال -م -نصس -رم -ة وب -م -ع -ي -ة ع ّ-دة نشس -اط-ات
منافسسات أاخرى ذات طابع وطني مع ا’شسارة الى
كون الحقل يعتبر الفريد من نوعه بمسستواه الحالي
ب -ال -ج -زائ -ر ق -اط -ب -ة ،ك -م-ا اسس-ت-ف-ادت دار الشس-ب-اب
بعاصسمة الو’ية أايضسا من مشسروع إاعادة تهيئة شسمل
عّدة فضساءات وقاعات للنشساطات المتنوعة أاعّدت
خصسيصسا ’سستقبال مزيد من الشسباب والجمعيات

ال -نشس -ط -ة م-ح-ل-ي-ا وتّ-م وضس-ع-ه-ا ف-ي ال-خ-دم-ة أامسس
تزامنا والذكرى الـ  57لمجازر نهر السسين بالعاصسمة
الفرنسسية باريسس سسنة  1961بحيث شسهدت هذه
المنشسأاة أامسس تنظيم معرضس للصسور والوثائق أ’هم
اأ’حداث ذات الصسلة بمظاهرات  17أاكتوبر بمعية
م -ع -رضس ي -خ -ر ل -م -خ -ت -ل -ف ال -نشس -اط-ات ال-ح-رف-ي-ة
وال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ال-م-ن-ج-زة م-ن ط-رف ال-ج-م-ع-ي-ات
النشسطة بالمؤوسسسسة ،كما حظي المجمع المدرسسي
الشس-ه-ي-د ه-دي ب-ل-ق-اسس-م ب-ال-ح-ي ال-غ-رب-ي ب-ت-دشس-ي-ن
مطعم مدرسسي جديدة لفائدة أاكثر من  400تلميذ
يدرسسون بهذه المؤوسسسسة التربوية الواقعة بمركز
عّدة أاحياء شسعبية ،وتّمت تسسمية الحي التطوري
بعاصسمة الو’ية باسسم الشسهيد عبد العزيز عمران.

إأعادة أ’عتبار للشّصهدأء وإأطÓق أسصماء ألثّورة على موأقع جديدة

الوادي –تفي بالذكرى 57
لليوم الوطني للهجرة

’سص -رة
أح- -ت- -فت ألسص -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي -ة وأ أ
أل -ث -وري -ة ب -و’ي -ة أل -وأدي ،صص -ب -ي-ح-ة أمسس،
بالذكرى  57لليوم ألوطني للهجرة أŸصصادف
ل -ـ  17أك-ت-وب-ر م-ن ك-ل سص-ن-ة ،ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دية
ألرقيبة.

الوادي :قديري مصسباح

الو’ئي لمنظمة المجاهدين ،إالى جانب وضسع حيّز
الخدمة مقر الدائرة الجديد وتدشسين أاربعة أاقسسام
توسسعية بمدرسسة الشسهيد « فرحات محمد» بحي
 18فبراير ،إاضسافة إالى تدشسين سساحة لعب جديدة «
م- - - - - -ات- - - - - -ي- - - - - -ك- - - - - -و» ب- - - - - -ن- - - - - -فسس ال- - - - - -ح- - - - - -ي.
الوقفة كانت مناسسبة لتعداد المكاسسب المحققة
ف- -ي ك- -ل ال- -م -ج -ا’ت إانصس -اف -ا ل -رسس -ال -ة الشس -ه -داء
وتضس -ح -ي -ات اأ’سس -رة ال -ث -وري -ة ال -ت -ي وق -فت رف-ق-ة
السسلطات الو’ئية والمجتمع المدني على جملة
ال -مشس -اري -ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ك-انت م-ن ا’نشس-غ-ا’ت
والمطالب التي رفعها سسكان البلدية.

أغلق منذ  10سصنوأت لÎميمه

جمعيات تطالب بفتح متحف برج موسشى ببجاية

شس-ه-ادة ب-عضس رف-اق-ه-م ال-ح-اضس-ري-ن ع-ل-ى بÓ-ئ-ه-ما
الحسسن أابان فترة جهادهما.
واسس -ت -حسس -ن م -م-ث-ل-و اأ’سس-رة ال-ث-وري-ة ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة،
ت-رسس-ي-خ السس-ل-ط-ات ل-ع-ادة ت-ن-ظ-يم زيارات تشسريفية

ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ب-مسس-اك-ن-ه-م ف-ي ك-ل مناسسبة تاريخية
عرفانا لهم بما قدموه من تضسحيات جسسام في
سسبيل تحرير وطننا المفدى.

تزويد  572عائلة بالغاز الطبيعي بÈج بوعريريج

أحيت و’ية برج بوعريريج أمسس ذكرى
ي -وم أل -ه-ج-رة أŸصص-ادف لـ  17أك-ت-وب-ر من كل
سصنة ،أين وضصع وأ‹ ألو’ية بن عمر بكوشس
Ãع-ي-ة ألسص-ل-ط-ات أŸدن-ي-ة وأل-عسص-ك-رية باقة
م -ن أل -ورود وت -رح-م-وأ ع-ل-ى أروأح ألشص-ه-دأء
ÃقÈة ألشصهدأء ببلدية سصيدي أمبارك ثم
إأسصتمع أ◊ضصور إأ ¤فا–ة ألكتاب ،قبل أن
يشصرع ‘ برنامج ألزيارة ألذي تضصمن عدة
ﬁطات تنموية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

وكانت البداية ببلدية سسيدي أامبارك اين تم تدشسين
م-ل-ع-ب-ي-ن م-عشس-وشس-ب-ي-ن إاصس-ط-ن-اعيا وتسسمية حديقة
عمومية ببلدية سسيدي أامبارك ،ثم اشسرف الوالي
بمعية رئيسس المجلسس الشسعبي الو’ئي على وضسع
ح-ي-ز ال-خ-دم-ة ت-زوي-د  572ع-ائ-ل-ة ب-الغاز الطبيعي
بسستة قرى ببلدية بئر قاصسد علي وهي الخنيق،
أاو’د البونابي ،شسعبة لقصسيرن بني حميد ،عين
البيضساء والشسويحة بغÓف مالي تجاوز  31.4مليار
سسنتيم.
وت -واصس-ل ال-ب-رن-ام-ج ب-وضس-ع ح-ج-ر أاسس-اسس ل-م-ج-م-ع
مدرسسي صسنف «ب» بمدينة بئر قاصسد علي ثم
تدشسين مقر بنك التنمية الريفية وتسسمية شسارع

وضصعت ألسصلطات ألو’ئية لتيبازة ،أمسس ،عّدة منشصآات عمومية حيّز أÿدمة
عقب أ’نتهاء من أشصغال إأعادة تهيئتها وفقا Ÿتطلبات أŸرحلة.

وتجسسدت بعضس معالم هذه ا’إحتفائية التي أاشسرف
عليها والي الو’ية عبد القادر بن سسعيد في الترحم
على أارواح الشسهداء ورفع العلم بالنشسيد الوطني
بمقبرة الشسهداء بالفولية وكلمة من طرف اأ’مين

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
وتّم بالمناسسبة إاقامة معرضس على مسستوى المتحف
ال -ج -ه -وي ل -ل -م-ج-اه-د ،تضس-م-ن إاب-راز ج-ن-اح خ-اصس
بمظاهرات  17أاكتوبر  ،1961وكذا تنظيم زيارتي
م -ج -ام -ل -ة وتشس -ري -ف إال -ى م -ج -اه -دي -ن م-ع-روف-ي-ن
ببطو’تهما بمدينة خنشسلة وهما احمد زروال ببيته
بحي الحسسناوي وبلقاسسم حفصساوي المقيم بحي
المرات.
وتم زيارة المجاملة وسسط أاجواء بطولية تخّللتها
شسهادات في حق البطÓن على أاحداث وفترات من
تاريخ ثورتنا المجيدة بالو’ية اأ’ولى إالى جانب

هياكل حّيز اÿدمة عقب إاعادة تهيئتها بتيبازة

بإاسسم الشسهيد صسخراوي قويدر مع الغشسراف على
زيارة للمعرضس التاريخي بدار الشسباب بشسر قاصسد
علي ،وببلدية خليل أاعطيت إاشسارة إانطÓق مشسروع

خزان مائي بسسعة 500م 3مع تجديد قنوات الضسخ
ث -م اخ -ت -ت -مت ال -زي-ارة ب-زي-ارة ل-ل-م-ج-اه-د ال-م-ق-ع-د
«بخوشس بونشسادة».

ط -ال -بت أل -ع -دي -د م-ن أ÷م-ع-ي-ات ب-و’ي-ة
بجاية إأعادة فتح متحف برج موسصى ،ألذي
’ثار ألتي تضصمها أŸنطقة،
يعت Èمن أهم أ آ
وألذي بني على أنقاضس قصصر ألكوكب ألذي
شص -ي -د ‘ ع -ه -د أŸنصص -ور ب -ن أل -ن -اصص-ر ،وأل-ذي
ع - -اشس ‘ أل - -فÎة أŸم - -ت- -دة م- -ن 1089م إأ¤
1104م.

بجاية :بن النوي التوهامي
وبحسسب ا’أسستاذة يمينة حدوشس ،فاإن هذا المعلم
التاريخي تّم غلقه منذ  10سسنوات كاملة لهدف
ترميمه ،غير اأّن اعمال الترميم لم تنته بعد ما
حرم العديد من المواطنين والسسياح من الولوج
داخله ،حيث اأن هذا البرج يعتبر من بين ا’أبراج
العتيقة والمعالم ا’أثرية ،التي تحمل د’ئل عن
ع-ظ-م-ة ت-اري-خ ب-ج-اي-ة .وي-ع-ود ب-ن-اء ال-م-ت-حف اإلى
القرن 16م من قبل ا’إسسبان ،ثم حرره الصسالح
رايسس سس - -ن- -ة  1555م ،ب -ع -د اسس -ت-ن-ج-اد السس-ك-ان
المحليين به بسسبب احتÓل وظلم ا’إسسبان اآنذاك،
حيث اأفسسدوا وخربوا المدينة التي كانت تلقب
في عهد الحماديين «مكة الصسغيرة» ،وكانت قبلة
للعلماء ومن بينهم ابن خلدون الذي كتب ربع
مقدمته الشسهيرة بالقصسبة ،التي تكّون فيها علماء
قدموا من المشسرق والمغرب وحتى من اأوربا،
كصس-احب «ال-م-ون-ال-ي-زا ل-ي-ون-اردودي ف-انتشسي ودي
بيزا».
واأضسافت حدوشس اأن ا’سسم الذي اأطلق على البرج
ي -ع-ود حسسب ا’أسس-ط-ورة ال-م-ت-داول-ة شس-ع-ب-ي-ا’ ،أول
رجل من بين السسبعة الشسجعان ،الذي اسستشسهد
على سسور البرج ،اأثناء مهاجمة القوات ا’سسبانية
الغازية ،وشسهد مقاومة عنيفة عند سسقوط بجاية
في يد الفرنسسيين تحت قيادة الجنرال تريزيل الـ
 .111ال -م -ت -ح -ف م-ازال يضس-م صس-ورة م-ع-ب-رة ع-ن
اسستماتة ا’آ’ف من البجاويين على عتبة باب
البحر في معركة ضسارية ،وبعد السسيطرة على
البرج حوله الفرنسسيون اإلى سسجن خصسصست 12
قاعة فيه لتعذيب المجاهدين ،وجزء اآخر كاإدارة

عسس -ك -ري -ة ،ف -ي -م -ا قسس -مت ال -ق-اع-ة السس-ف-ل-ى اإل-ى
قسس -م -ي -ن ع -ن ط -ري -ق ب -ن -اء ط -اب -ق ف -ي -ه -ا.وب -ع -د
ا’سس-ت-قÓ-ل اسس-ت-خ-دم-ه ج-يشس ال-ت-ح-رير الوطني،
ليتم هجره نهائيا لمدة عشسريتين كاملتين من
 1967الى  1987وتّم اإعادة تهيئته وتدشسينه رسسميا
كمتحف لمدينة بجاية في سسبتمبر  ،1989حيث
دعم بتحف ولوحات «اميل اوبري» من المتحف
الذي اأسسسسه الفرنسسيون سسنة  ،1900تحت سساحة
اأول نوفمبر ببجاية .وقد قسسمت القاعة الكبيرة
اإلى ثÓثة اأقسسام ،خصسصس اأولها لعرضس ا’آثار
التي تعود اإلى عهد ما قبل التاريخ ،من فخار
وع -ظ -ام واأدوات اسس-ت-ع-م-ل-ه-ا ا’أم-ازي-غ ال-ق-دام-ى،
وخصسصس ال-قسس-م ال-ث-ان-ي ل-ل-حضس-ارات ا’م-ازي-غ-ية
وا’م-ازي-غ-ي-ة ال-روم-ان-ي-ة ،ح-يث ت-وج-د ف-ي-ه ق-ط-ع
ن-ق-دي-ة ل-لسس-ل-ط-ان م-اسس-ي-ن-يسس-ا واأب-اطرة رومانيين
وك-ت-اب-ات ’ت-ي-ن-ي-ة اأع-ظ-م-ه-ا ج-ن-ائ-زية ،اإلى جانب
لوحات زيتية وتماثيل شسهيرة،
ومنها تمثال «الصسالي» الوحيد في العالم للفنانة
«كامي كلودال» ولوحات زيتية لـ «اأميل اوبري»
و»رودولف برووي» .وفيما خصسصس الجناح ا’أخير
ل ل ف ت ر ة ا ’ إ س س  Óم ي ة  ،ا ل م ت ح ف ي ض س مّ م م ت ل ك ا ت ا ’ أ س س ر
المتعاقبة والقطع النقدية والكتابات الجنائزية
والفخار والحلي ،كما تم تخصسيصس جناح لعرضس
ك -ل م -ا ه -وح -ي -وان-ي م-ن ب-ي-وضس ل-ط-ي-ور ال-ل-ق-ل-ق،
النعامة ،البطريق وقوقعات بحرية.
ون -ظ -را ل -ه -ذا ا’إرث ا’أث -ري ال-ت-اري-خ-ي ،ت-ط-الب
ال-ع-دي-د م-ن ال-ج-م-ع-ي-ات وم-ن-ه-ا ،ج-م-ع-ي-ة ح-م-اية
التراث ،وصسلداي ،باإعادة فتح هذا المتحف في
القريب العاجل ،يضسم اأجنحة لمعروضسات وبقايا
اأث-ري-ة ت-روي وج-ن-اح-ا خ-اصس-ا ب-ال-ث-ورة ال-تحريرية
المظفرة.
ويضس -اف اإل -ى اآث -ار ت -اري-خ-ي-ة ف-ي غ-اي-ة ال-روع-ة
ومنها ،برج سسيدي عبد القادر ،اآثار رومانية في
توجة ،شسعبة ا’آخرة في خراطة ،برج القصسبة،
قبة سسيدي تواتي ،قمة قورايا ،مسسجد مÓلة،
ق -ل -ع -ة اآيت ع-ب-اسس ،م-ق-ب-رة ال-م-ق-ران-ي ف-ي اإغ-ي-ل
اأعلي ،وزاوية الشسيخ بن حداد.

الخميسس  ١٨أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٨صصفر ١٤٤٠
العدد
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إانشسغال يتكرر يؤميا لدى السسكان

“Ôإسست ﬁ :مد إلصسالح بن حود
يشس -ك -ل ال -ت -ط -رق أاو تسس -ل -ي -ط
الضس-ؤء ع-ل-ى م-ؤضس-ؤع ووضس-عية
ال - -ط- -رق ب- -ؤ’ي- -ة “Ôاسست‘ ،
’خÒة ح -ديث ال -ع -ام
’ون- -ة ا أ
ا آ
واÿاصض م -ن اŸؤاط -ن ،Úن -ظ -را
له-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ك-تسس-ي-ه-ا ه-ذا
ل -أ
ا÷انب ‘ و’ي - - - - - - - -ة “ت - - - - - - - -از
بشسسس - -اع - -ة مسس- -اح- -ت- -ه- -ا ،وع- -ن
ق -ي -م -ت -ه -ا ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة وت-ط-ؤر
ال -ؤ’ي -ة ،ب -إاع -ت -ب -اره -ا شس -ري-ان
ا◊ياة وحلقة مهمة للمسساهمة
‘ ال-دف-ع ب-ع-ج-ل-ة التنمية بأاكÈ
و’ي- - -ة م- - -ن ح- - -يث اŸسس- - -اح- - -ة
بالؤطن.
هذا بسصبب وضصعية بعضس الطرق
التي تعت Èكارثية و متدهورة ‡ ،ا
جعل اŸواطن يطالب ‘ كل مرة
بضصرورة اإلسصراع ‘ إانهاء معاناته و
التكفل بها  ،و إازالة النقاط السصوداء
ال -ت -ي ت -زداد سص -وءا ي -وم -ا ب -ع-د ي-وم،
خ - -اصص - -ة أان السص- -ل- -ط- -ات وا÷ه- -ات
القائمة على القطاع وعدت بتجنيد
كل الوسصائل إلعادة اإلعتبار لطرق
بالولية.
وكشص- -ف ت -ق -ري -ر÷ ،ن -ة ال -ت -ن -م -ي -ة
اÙل -ي -ة وال -ت -ج -ه -ي -ز واإلسص -ت -ث-م-ار
وال- -تشص- -غ- -ي- -ل ،ب- -اÛلسس الشص- -ع -ب -ي
الولئي وأان الولية تتوفر على شصبكة
طرق بطول  ٨65٤كلم منها ٢١٣6
كلم طول الشصبكة اŸعبد  ،واŸوزعة
ع-ل-ى ال-ن-ح-و ال-تا‹  ١٨١٨ك-ل-م طول
شصبكة الطرق الوطنية ،و  ١٧٢طرق

رئيسض ﬁطة الصسيد البحري واŸؤارد
الصسيدية بالؤادي:

 ٪ ٧٥من إلطرق غÒمعبدة بو’ية “Ôإسضت
جعل اŸنطقة معزولة عن عاصصمة
ال -ولي -ة  ،ب-ال-رغ-م م-ن ال-وع-ود ال-ت-ي
أاطلقها اŸسصؤوول Úبالتكفل بها ‘
أاسصرع وقت .

ورقلة :إÁان كا‘

وقد أاعرب بعضس اŸواطن‘ Ú
ح -ديث لـ»الشص -عب» ع-ن اسص-ت-ي-ائ-ه-م
الشصديد لنتشصار الدراجات النارية
بصصفة غ Òواضصحة األسصباب‡ ،ا
جعل منها مصصدرا لسصلب الراحة
والشص - -ع- -ور ب- -األم- -ان ‘ ك- -ث Òم- -ن
األحيان.
وعدد هؤولء الكث Òمن اŸظاهر
السص-ل-ب-ي-ة ال-ن-اج-م-ة عن السصتخدام
السص -ي -ئ ل -ل -دراج -ات ال -ن-اري-ة ال-ت-ي
–ولت حسص -ب -ه -م م -ن وسص-ي-ل-ة ن-ق-ل
عادية إا ¤وسصيلة لبث الرعب ‘
ن- - -ف - -وسس اŸارة ع Èال - -ط - -رق - -ات
وإازع -اج السص -ك -ان ،ح -يث تسص-ت-ع-م-ل

 4٠مشضروعا إ’نشضاء مزإرع
لÎبية إŸائيات

مقاو’ت  ⁄تباشضر إأ’شضغال

^ ضضرورة إعادة تهيئة إلطريق إلوطني رقم ٠١

ولئ - -ي- -ة ،و  ١٤٢ك -ل-م ط-رق ب-ل-دي-ة،
ترافقها  ٠9دور صصيانة.
وخ -لصس إا ¤أان ال -ط -رق اŸع -ب-دة
تشصكل نسصبة قليلة بلغت  ‘ ٢5اŸائة
مقارنة بغ ÒاŸعبدة  ،و التي بلغت
 ‘ ٧5اŸائ - -ة ‡ا ي- -ؤورق اŸواط- -ن
البسصيط ‘ ولية تعرف بتضصاريسصها
الوعرة .
يؤوكد مواطنو ولية “Ôاسصت ‘ ،
ك -ل م -ن -اسص -ب -ة ع -ل -ى ضص -رورة إاع -ادة
اإلعتبار ألحد أاهم الطرق الوطنية
(الطريق الوطني رقم  )٠١خاصصة ‘
شصقه الرابط ب Úقرية أاراك شصمال
عاصصمة الهقار و عاصصمة التديكلت
ع -ل -ى مسص-اف-ة  ٢5٨ك- -ل- -م  ،و ال- -ذي
إان -ط -ل -قت ف -ي -ه األشص -غ -ال م -ؤوخ -را ،
متمن Úأان تنتهي ‘ أاسصرع وقت .

ن -فسس الشص -يء ي -ن -ط-ب-ق ع-ل-ى شص-ق-ه
الرابط جنوبا ب Úعاصصمة األهقار
والولية اŸنتدبة ع Úقزام جنوبا،
نظرا لكونه شصريان حياة اŸنطقة
وال -عصصب ال-ذي ي-رب-ط-ه-ا م-ع غÒه-ا
م - -ن ال - -ولي- -ات  ،ن- -ظ- -را ل- -ل- -ح- -ال- -ة
اŸت- -ده- -ورة ال- -ت -ي يشص -ه -ده -ا م -ن -ذ
سص -ن -وات ،ج-ع-ل أاصص-ح-اب اŸرك-ب-ات
واŸسص -اف -ري-ن يشص-ت-ك-ون م-ن ال-ت-ن-ق-ل
عÈه ‘ ك - - -ل م- - -رة ،وي- - -ن- - -اشص- - -دون
السص -ل -ط -ات بضص -رورة ال-ت-ك-ف-ل ب-ه ‘
أاسصرع وقت.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،يشص -ت -ك -ي سص-ك-ان
الدائرة ا◊دودية ت Úزوات٤٠٠ Ú
كلم عن عاصصمة الولية  ،من وضصعية
الطريق الرابط بينهم و ب Úدائرة
سصيلت  ،بسصبب توقف األشصغال به ما

‘ ه - -ذا الصص - -دد أاك - -د (ب Ó- -وي
ب -وج -م -ع -ة) م -ن -ت-خب ع-ن دائ-رة تÚ
زوات ،Úأان ال -ط -ري -ق ي -ع-رف ت-ه-اون-ا
ك -بÒا م -ن ط -رف ب -عضس اŸق -اولت
التي  ⁄تباشصر األشصغال إا ¤حد اآلن،
‘ وقت ت - -ع- -رف ب- -عضس اŸق- -اولت
نشصاطا ﬁتشصما حيث تشصارف ٨٠
كلم األو ¤على اإلنتهاء  ،لتبقى أازيد
من  ٢٠٠كلم تراوح مكانها‡ ،ا يؤورق
اŸواط -ن ‘ ال -ت -ن -ق -ل إا ¤ع -اصص -م-ة
الولية .
‘ ن -فسس السص -ي -اق يشص -ت-ك-ي سص-ك-ان
ق -ري -ة ت Úت -اراب Úال -ت -اب -ع-ة ل-دائ-رة
ت -ازروك م -ن ال -ع -زل-ة ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
بسصبب الطرق الوعرة و ا÷بلية التي
تفصصلها عن مقر الدائرة ‡ ،ا يؤورق
السص- -ك- -ان غ- -ي ال- -ت- -ن -ق -ل ‘ ح -الت
اŸرضس كون القرية ل تتوفر على
أاهم الضصروريات
و إا ¤ذلك الوقت يبقى اŸواطن ‘
حالة ترقب من أاجل التكفل ا÷دي
بالطريق الوطني رقم  ٠١و الطريق
ال - -رب - -ط ب Úسص - -ي - -لت و ت Úزوات،Ú
أله-م-ي-ت-ه-م ال-بالغة بالنسصبة للمواطن
كونها تعد طرق رابطة للمنطقة مع
غÒها.

تسستعمل للسسرقة وا’عتداء

إلدرإجات إلنارية تث Òقلق إلسضكان بورقلة

أاضس -ح -ى ان-تشس-ار ا’سس-ت-خ-دام
السسيئ للدراجات النارية من
ب Úأاك Ìال -ظ -ؤاه -ر السس -ل-ب-ي-ة
ال- -ت- -ي ي -ق -ف ع -ل -ي -ه -ا اŸؤاط -ن
اÙلي اليؤم بعدد من اŸناطق
‘ الؤ’ية ورقلة ،على غرار
ورق - -ل- -ة وع- -دي- -د اŸن- -اط- -ق ‘
’داري- -ة ت -ق -رت،
اŸق- -اط- -ع- -ة ا إ
بشسكل مث Òللقلق.
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اليوم لسصرقة الهواتف واألغراضس
وال -ع -بث ‘ السص-ي-اق-ة ع Èط-رق-ات
تسص- -ج- -ل ح- -رك- -ة م -روري -ة نشص -ط -ة
وتسصببت ‘ عدة حالت ‘ تسصجيل
ح- - -وادث م- - -روع- - -ة و‡ي - -ت - -ة راح
ضص-ح-ي-ت-ه-ا شص-ب-اب ‘ م-ق-ت-بل العمر
كما سصاهمت ‘ الرفع من معدلت
حوادث اŸرور.
وحسصب مواطن– Úدثت معهم
«الشصعب» حول هذه الظاهرة فإان
العديد من النقاط وسصط عاصصمة
الولية ورقلة تشصهد انتشصارا كبÒا
Ÿسصتعملي الدراجات النارية على
غ -رار شص -ارع شص -ي -غ -ي -ف -ارة ،الÈي-د
اŸركزي ،وغÒها ،كما هو ا◊ال
بالنسصبة Ÿدينة تقرت التي تسصجل
هي األخرى هذه الظاهرة بشصكل
كب Òاألمر الذي يؤودي إا ¤خلق
فوضصى مرورية شصبه يومية.
من جهة أاخرى اشصتكى عدد من
األولياء انتشصار الدراجات النارية
ع- - -ل- - -ى ال- - -ط - -رق - -ات اÙي - -ط - -ة
باŸؤوسصسصات الÎبوية خاصصة خÓل
أاوق - -ات خ - -روج ال - -ت Ó- -م - -ي- -ذ م- -ن
اŸدارسس وأاع -رب -وا ع -ن ت -خ-وف-ه-م
الشص -دي -د م-ن ه-ذه اŸظ-اه-ر ال-ت-ي

خلفت ‘ كث Òمن األحيان حوادث
مرورية راح ضصحيتها تÓميذ.
وقد أاجمع اŸتحدثون ‘ هذه
ال- -ظ- -اه- -رة ع- -ل- -ى ضص -رورة ف -رضس
م-ن-ط-ق ال-ردع واŸت-اب-ع-ة ال-قانونية
م-ع مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-دراج-ات ال-ن-ارية
الذين ل يحÎمون قوان ÚاŸرور
ويتسصببون ‘ عرقلة حركة اŸرور،
األم- -ر ال- -ذي ي- -ؤودي إا ¤تسص- -ج -ي -ل
ح -وادث م -روري -ة م-روع-ة ،ن-اه-يك
ع -ن اسص -ت -غ Ó-ل-ه-ا لسص-رق-ة أاغ-راضس
اŸارة وسص -ل -ب-ه-م الشص-ع-ور ب-األم-ان،
ﬁذرين من خطورة هذه الظاهرة
ال - -ت - -ي أادت إا ¤سص - -رق - -ة أاغ- -راضس
ووث- -ائ- -ق ل- -ل- -ك- -ث Òم -ن اŸواط -نÚ
والع -ت -داء ع-ل-ي-ه-م دون وج-ه ح-ق،
كما أاكد هؤولء على أاهمية تفعيل
الدور التوعوي والتحسصيسصي أايضصا
الذي يجب أان يتشصارك فيه ا÷ميع

من أاجل ا◊د من هذه اŸظاهر
السصلبية مضصيف Úأان على ا÷ميع
–مل مسصؤوولياته كاملة ‘ التوعية
من موقعه سصواء الوالدين أاو األئمة
ع ÈاŸسصاجد وكذا اإلعÓم.
من جهتها مصصالح األمن بولية
ورق -ل -ة ت -ع -ك-ف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ع-دة
ع -م -ل -ي -ات Ùاصص -رة مسص -ت -ع-م-ل-ي
الدراجات النارية غ ÒاŸرخصصة
إلل-زام أاصص-ح-اب-ه-ا ب-ت-ط-بيق القانون
والشصروط الÓزمة للسصياقة اآلمنة
م -ن خ Ó-ل ت -وف Òوث -ائ -ق ال -درج-ة
ال -ن -اري-ة ورخصص-ة السص-ي-اق-ة وخ-وذة
كما احتجزت عددا من الدرجات
ال- -ن- -اري- -ة ‘ اآلون- -ة األخÒة وه -ي
عملية لقت اسصتحسصان اŸواطنÚ
الذين أاكدوا على أاهمية مواصصلة
ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-قضص-اء ن-هائيا على هذه
الظاهرة.

إلوإدي :قديري مصسباح
أاب- -رز رئ- -يسض ﬁط- -ة الصس- -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري واŸؤارد
الصسيدية بؤ’ية الؤادي ﬁ ،مد بن زاوي  ،أاهمية
إادماج نشساط تربية اŸائيات بالؤسسط الفلحي Ãا
يسس -م -ح ب -اŸسس -اه -م -ة ‘ ت -دع -ي -م ق -درات ا’ق-تصس-اد
الؤطني.
وأاشصار ‘ هذا السصياق إا ¤أان اŸنتجات الفÓحية التي
تسصقى Ãياه أاحواضس تربية األسصماك لها فوائد غذائية
وصصحية باعتبارها سصمادا طبيعيا  ،كما تسصمح بزيادة جد
م -ع-تÈة ‘ اإلن-ت-اج ،مضص-ي-ف-ا ب-أان اع-ت-م-اد ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة
سص -يسص -م -ح بضص -م -ان مصص -در إاضص -ا‘ م -ن الÈوت Úوت-ث-مÚ
اسص-ت-خ-دام اŸسص-ط-ح-ات اŸائ-ي-ة وك-ذا إانشص-اء ن-ظ-ام ب-يئي
مصصغر يسصمح بإاعادة تدوير اıلفات الفÓحية ‘ تربية
األسص -م -اك وال -ع -كسس ،ك -م -ا Áك -ن م -ن ا◊د م -ن ال-ت-ل-وث
العضصوي ورفع اŸردودية الفÓحية للمسصتثمرة.
واسصتنادا لذات اŸسصؤوول ،فإان ولية الوادي يوجد بها
 ٣9فÓحا ينشصطون ‘ هذا الختصصاصس كما هناك ٣9
ح -وضص -ا ل-لسص-ق-ي ال-فÓ-ح-ي ب-اŸزارع ب-ب-ل-دي-ة اŸرارة،
جامعة ،سصيدي عمران ،الدبيلة ،البياضصة ،قمار ،اŸغÒ
وتندلة.
وأاك- -د ذات اŸت- -ح -دث ع -ل -ى ضص -رورة الع -ت -م -اد ع -ل -ى
األحواضس اإلسصمنتية اıصصصصة لÎبية اŸائيات معتÈا
أان اعتماد هذه الطريقة –xد من اإلسصراف ‘ كمي اŸياه
اŸسصتغلة ومواجهة كل الظروف اŸناخية الصصعبة.
واوضص -ح رئ -يسس ال -وح -دة ،أان ولي-ة ال-وادي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
منطقة نشصاطات تÎبع على مسصاحة  ٨65هكتارا واقعة
على مسصتوى منطقة اŸرارة  5٠٠هكتار البياضصة ١٠٠
هكتار الرباح  ٧٠هكتار قمار  ١95هكتار ،أانشصأات خصصيصصا
لسص-ت-ق-ب-ال واح-تضص-ان اŸشص-اري-ع السص-ت-ث-م-اري-ة اŸت-علقة
بÎبية اŸائيات على اليابسصة.
و“ت اŸصصادقة على  ٤٠مشصروعا لنشصاء مزرعة لÎبية
اŸائيات من طرف اŸركز الوطني للصصيد البحري وتربية
اŸائ -ي-ات ب-ب-واسص-م-اع-ي-ل ت-ن-ت-ج  ٢٧٠ط -ن مسص -ت-ق-ب Ó-م-ن
السصماك السصلور والبلطي الحمر وهناك مشصاريع اخرى
هي قيد الدراسصة التقنية حسصبما ذكره السصيد بن زاوي.

لنارة والنظافة العمؤمية بتقرت
بادرت بها اŸؤؤسسسسة العمؤمية ل إ

جمع أإك Ìمن  ١2٠طن من إلنفايات إŸنزلية وإلهامدة

ب- -ادرت اŸؤؤسسسس- -ة ال- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة
لن -ارة وال -ن -ظ -اف -ة ال -ع-م-ؤم-ي-ة
ل -إ
ح- -م- -ل- -ة ن- -ظ- -اف- -ة واسس- -ع -ة ع -ل -ى
مسس -ت -ؤى دائ -رة ت -ؤق -رت ،شس -م-لت
ع-دي-د أاح-ي-اء ال-ب-ل-دي-ات ال-تابعة
ل- -ه- -ا وذلك Ãشس -ارك -ة ،اŸن -ظ -م -ة
ا÷زائ- - -ري - -ة ل - -ل - -ع - -م - -ل اÒÿي
’نسسا ÊاŸكتب الؤ’ئي تقرت،
وا إ
ال -ن -ؤادي الشس -ب -اب-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة،
’سس- -لم- -ي- -ة وب -عضض
ال- -كشس- -اف- -ة ا إ
’حياء.
ا÷معيات و÷ان ا أ

ورقلة :إÁان كا‘
ومسصت عملية التنظيف العديد من
النقاط ببلديات دائرة تقرت من بينها

ﬁي - - -ط اÙط- - -ة الÈي- - -ة ل- - -ن- - -ق- - -ل
اŸسصافرين ،شصارع  ٠5جويلية ،الطريق
لضصافة إا ¤عملية
الوطني رقم  ٠٣با إ
لرفع الرمل بالطريق الوطني رقم ،٠٣
وشص- -م -لت ال -ع -م -ل -ي -ة أايضص -ا ع -ددا م -ن
لحياء على غرار حي الرمال  ،٢أاين
اأ
” رفع النفايات اŸنزلية بقطاع حي
ال -رم-ال  ،٢ال -ت-ن-ظ-ي-ف ب-ج-انب ب-ل-دي-ة
تبسصبسصت وشصارع ﬁمد عشصبي ،سصوق
ذراع البارود النزلة ،سصكنات + ١١9٠
الهشس  +الجتماعي ،حي اŸسصتقبل
ا÷ن -وب -ي والشص -م -ا‹ ،ح -ي ال -ع-رق-وب
الشص- -م- -ا‹ وا÷ن -وب -ي ،ح -ي ال -ب -ه -ج -ة
وب -ع -ل -وشس،ح -ي سص -ي -دي ع -ب-د السصÓ-م
وشص -ارع السص -ت -ق Ó-ل ،ح -ي سص-ولسس +
أاح- -م- -د ج- -واح -ي  +ال -ط -وط -ال ،ح -ي

ال - -نصص- -ر  ٠٢ب -ب -ل -دي -ة ال -ن -زل -ة ،عÚ
الصصحراء.
لجمالية لكمية
وقد قدرت القيمة ا إ
النفايات التي ” جمعها خÓل هذه
ال- -ع -م -ل -ي -ة Ãا ي -ف -وق  ١٢٠ط- -ن م -ن
النفايات اŸنزلية والهامدة وأاك Ìمن
٣٢٣ك -يسس ب Ó-سص -ت -ي-ك-ي م-ن ال-ن-ف-اي-ات
واıل- -ف- -ات وح -وا‹  ١٨٠ط -ن م -ن
ال-رم-ل ،ال-ع-م-ل-ي-ة ع-رفت الن-طÓق ‘
ع -م -ل -ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف الشص-وارع ال-رئ-يسص-ي-ة
وال -ن -ق -اط السص-وداء ال-ت-ي تشص-وه صص-ورة
اŸدي -ن -ة ك -م -ا ك -انت مشص -ارك -ة ب -عضس
اŸواط - - -ن Úوع - - -دد م- - -ن ال- - -ن- - -وادي
لحياء حاضصرة
الرياضصية وجمعيات ا أ
‘ اŸوعد.
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مواطنو ورقلة يثمنون قرار رفع التجميد عن اŸسشتششفى ا÷امعي

وداعا Ÿتاعب التنقلت إا ¤العلج ‘ الشسمال

’عÓن الرسشمي لوا‹ ورقلة السشيد عبد القادر جÓوي من مقر اŸديرية ا÷هوية لششركة سشوناطراك بحوضض
لقي ا إ
ا◊مراء (حاسشي مسشعود) عن قرار رئيسض ا÷مهورية القاضشي برفع التجميد عن مششروع اŸسشتششفى ا÷امعي اسشتحسشانا كبÒا
‘ أاوسشاط مواطني الو’ية ،الذين ثّمنوا هذا اŸطلب الذي رفعوه ‘ الكث Òمن اŸناسشبات من أاجل ترقية واقع اÿدمات
الصشحية بهذه الو’ية.
وا’سس-ت-ج-اب-ة Ÿت-ط-لبات التكفل
من أاجل إاعادة بعثه من جديد،
بالتكوين لطلبة كلية الطب وفقا
ن-اه-يك ع-ن السس-ل-ط-ات اÙلية
ل- -ل- -م -ع -اي Òوالشس -روط ال -واجب
ال -ت -ي أاك -دت أان -ه -ا أاب-رقت ع-دة
ت -وف -ره -ا ،ن -اه -يك ع -ن ضس -م-ان
تقارير إا ¤السسلطات اŸركزية
ت- -ق- -د Ëخ -دم -ات ع -ل -ى أاع -ل -ى
ت -طّ-رقت ف-ي-ه-ا إا ¤أاه-م-ي-ة رف-ع
مسستوى من درجة التكفل الطبي
ال- - -ت- - -ج- - -م- - -ي- - -د ع- - -ن مشس - -روع
باŸرضسى.
اŸسستشسفى ا÷امعي الذي من
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اŸنطقة ،كما قد ينهي مشسكل
أاعربت عن تفاؤولها بهذا القرار،
تنقل العديد من اŸرضسى نحو
كما دعت من جهتها إا ¤ضسرورة
شس -م -ال ال -ب Ó-د م -ن أاج-ل ت-ل-ق-ي
ا’نطÓق ‘ Œسسيده فعليا و‘
العÓج.
ال -ق-ريب ال-ع-اج-ل ،م-ؤوك-دة ع-ل-ى
وŒدر اإ’شسارة أايضسا إا ¤أان
ضسرورة التمسسك بهذا اŸكسسب
م -دي -ر الصس -ح -ة ل -و’ي -ة ورق -ل -ة
الذي يعد مكسسبا هاما ‘ ›ال
ج- -ام- -ع- -ي ‘ ج -لب ال -ك -ف -اءات
ورقلة :إأÁان كا‘
فاضسل مصسدق كان قد أافاد ‘
ال- -رع- -اي- -ة الصس- -ح- -ي -ة وضس -م -ان
ء
ال - -ط - -ب- -ي- -ة و–ف- -ي- -ز اأ’ط- -ب- -ا
اتصسال «الشسعب» به بأان ما يفوق
خ - - -دم - - -ات ت- - -ك- - -ف- - -ل أاحسس- - -ن
اأ’خصس- -ائ- -ي Úوب -ال -ت -ا‹ ت -وفÒ
 25ط-ب-ي-ب-ا ﬂتصس-ا ق-د ال-ت-ح-ق
باŸرضسى.
اعت Èبعضض اŸواطن Úالذين
اختصساصسات طبية ،اŸرضسى ‘
م- -ؤوخ- -را Ãخ- -ت- -ل- -ف ال -ه -ي -اك -ل
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان الوا‹
اسس- -ت- -ط- -ل -عت «الشس -عب» رأاي -ه -م
أام ّسض ا◊اج -ة ل -ه -ا ،ك -م -ا ي -ظّ-ل
جÓوي كان قد كشسف أان رئيسض
الصس- -ح- -ي- -ة اŸت -واج -دة ب -و’ي -ة
د
ب-خصس-وصض ق-رار رف-ع ال-ت-ج-م-ي
التسسريع ‘ عملية Œسسيد هذا
ا÷م -ه -وري -ة أاع -ط -ى م-واف-ق-ت-ه
ى
عن مشسروع ا‚از اŸسستشسف
ورق - - -ل - - -ة م- - -ن ب 85 Úمنصسبا
اŸشس- -روع ف- -ع- -ل- -ي -ا ع -ل -ى أارضض
ال -ن -ه -ائ-ي-ة ل-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن
ا÷امعي ،أان هذا القرار يعّد
Óط-باء اأ’خصسائي،Ú
م-ف-ت-وح-ا ل -أ
ال-واق-ع م-ط-ل-ب-ا م-ه-م-ا ـ حسس-ب-م-ا
مشس- - -روع ا‚از اŸسس- - -تشس - -ف - -ى
Ãثابة اÿطوة الهامة التي من
م-ا سس-يسس-م-ح بسسّ-د ا’ح-ت-ياجات
أاوضسحه عدد من اŸواطن Úلنا ـ
ن
ا÷امعي بورقلة الذي يعّد م
شسأانها الدفع بواقع الصسحة ‘
على عدة اختصساصسات طبية.
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و 2آاخرين ‘ جراحة العظام ‘
سس-ن-ة  ،2013إا‚ازه آان - - -ذاك إا’
اŸريضض ف - -ي - -ه- -ا اأ’م- -ري- -ن ،إاذ
ل- -ت- -ع- -زي- -ز ق- -اع- -دة ال- -ت- -ك- -وي -ن
اŸؤوسسسس- - - -ة ال - - -ع - - -م - - -وم - - -ي - - -ة
أانه ”ّ Œميده بسسبب الوضسعية
يضس -ط -ر اŸرضس -ى إا ¤ال -ت -ن -ق-ل
ال -ت -ط -ب-ي-ق-ي وك-ذا ف-ت-ح اÛال
ا’سس-تشس-ف-ائ-ية سسليمان عمÒات
اŸالية التي مّرت بها البÓد قبل
وبشسكل دوري Ÿسسافات طويلة
واسس -ع -ا ل-ل-ب-حث ‘ ال-ع-دي-د م-ن
ب -اŸق -اط-ع-ة اإ’داري-ة ت-ق-رت2 ،
رفع التجميد عنه رسسميا.
ن -ح -و اŸسس -تشس -ف -ي -ات ب -و’ي-ات
ا’خ-تصس-اصس-ات وت-وسس-ي-ع آافاقها
ﬂتصس ‘ Úطب ال- - - - - -نسس- - - - - -اء
ومن اŸهم التذك ،Òبأان رفع
شس -م -ال ال -ب Ó-د وأاح -ي -ان-ا خ-ارج
م -ن خ Ó-ل ال -ع -م -ل ع-ل-ى إانشس-اء
وال -ت -ول -ي -د و ‘ 2ال -ت -خ -دي -ر
ال- -ت- -ج- -م- -ي -د ع -ن اŸسس -تشس -ف -ى
الوطن ‘ رحÓتهم العÓجية.
قطب للبحث.
واإ’ن- - -ع- - -اشض ع- - -ل - -ى مسس - -ت - -وى
ا÷امعي لطاŸا كان ‘ مقدمة
و‘ ه - -ذا السس - -ي- -اق ،ي- -ت- -وّق- -ع
من جهة أاخرى سستسساهم هذه
اŸؤوسسسس- - - -ة ال - - -ع - - -م - - -وم - - -ي - - -ة
م- -ط- -الب اŸواط -ن ÚاÙل -يÚ
اŸواطن اÙلي أان يسساهم ‘
اŸنشسأاة ‘ ضسمان تكوين عال
ب- -ال -نسس -ب -ة Ÿم -ارسس -ي الصس -ح -ة
تدعيم الو’ية ورقلة Ãسستشسفى
ا’سستشسفائية حسس Úآايت أاحمد.
الذين رافعو ‘ عدة مناسسبات

إانتششار مقلق للكÓب الضشالة بتندوف

تندوف :عويشش علي
يشش -ت -ك -ي سش -ك -ان ب -ل -دي-ت-ي
ت - -ن - -دوف وأام ال - -عسش - -ل م- -ن
ت- - -ف- - -اق- - -م ظ- - -اه- - -رة Œوال
ال- - -كÓ- - -ب الضش- - -ال - -ة داخ - -ل
ال-ت-ج-معات السشكنية ،والتي
ب- -اتت مصش -در ق -ل -ق وإازع -اج
لسش -ك-ان ه-ذه اŸن-اط-ق وسش-ط
ت- -خ- -وف م- -ن اسش- -ت- -ه- -داف- -ه- -ا
للمواطن Úومواششيهم والتي
تتجول ضشمن ›موعات قد
يصشل عددها إا ٢٠ ¤كلبًا ‘
’حيان.
بعضض ا أ
الظاهرة التي انتشسرت مؤوخراً
ب -و’ي -ة ت -ن -دوف ت -ع -رف ت-زاي-داً
م -تسس -ارع ً-ا أاث-ارت ال-ق-ل-ق وسس-ط
شسريحة واسسعة من اŸواطن ،Úو
أادخ- - -لت ال- - -رعب ‘ السس- - -ك - -ان
خاصسة ‘ السساعات اأ’و ¤من
الفجر ،وهو ما دفع اŸواطنÚ
ا ¤دق ناقوسض اÿطر معربÚ
ع -ن ت -خ -وف -ه -م م -ن اسس -ت-ه-داف
ال -ك Ó-ب اŸتشس -ردة Ÿواشس -ي -ه -م
التي يصسعب التصسدي لها ،وهو
ما ”ّ تسسجيله ‘ كل من قرية
حاسسي من Òوبلديتي تندوف وأام
“ت إابادة العديد من
العسسل أاين ّ

تهديد يومي لإلنسسان واŸاشسية

ق -ط -ع -ان اأ’غ -ن-ام وسس-ط صس-مت
السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ع-ن ات-خ-اذ
إاجراءات وقائية وتداب Òصسارمة
ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون وقوع اÙظور.
وأاكد أاحد اŸواطن Úأان تفاقم
هذه الظاهرة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة
ي -ع-ود ا ¤ال-ط-ري-ق-ة اŸت-ب-ع-ة ‘
التخلصض ‘ فضسÓت اŸطاعم،
حيث يتمّ وضسع بقايا الطعام ‘
اأ’م-اك-ن اıصسصس-ة ل-ل-فضسÓ-ت
اŸنزلية ،وتأاخر التخلصض منها
‘ اأ’وقات اّÙددة لها يزيد
من تفاقم الوضسع ويفتح شسهية

اأ’غ -ن -ام اŸت -ج -ول -ة ‘ ال -ن -ه -ار
وال- - -كÓ- - -ب اŸتشس- - -ردة ل- - -ي ،Óً- -
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ت-واج-د حضس-ائ-ر
ت-رب-ي-ة اأ’غ-ن-ام ع-ل-ى م-ق-ربة من
سس -ك -ن-ات اŸواط-ن ،Úداع Úا¤
اإ’سس- -راع ‘ ان- -طÓ- -ق ع -م -ل -ي -ة
الصس-ي-د ت-ف-اديً-ا ’ن-ت-ق-ال اÿط-ر
ا ¤اŸواط - - -ن Úأاو ت Ó- - -م - - -ي- - -ذ
اŸدارسض ،من جهة أاخرى أاكد
أاحد شسهود العيان لـ»الشسعب» أان
ال -ك Ó-ب اŸتشس -ردة ب-اتت –ك-م
سسيطرتها على شسوارع اŸدينة
أاك Ìمن أاي وقت مضسى خاصسة
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‘ السساعات اأ’و ¤من الفجر،
وهو ما يث Òالرعب بشسكل يومي
ب Úرواد اŸسس - -اج - -د ‘ صس Ó- -ة
الصس- -ب- -ح وسس- -ط غ- -ي- -اب اإ’ن -ارة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ‘ ب- -عضض شس -وارع
اŸدينة.
ان - -تشس- -ار ال- -كÓ- -ب اŸتشس- -ردة
داخ- -ل ال- -نسس- -ي- -ج ال- -ع- -م -را⁄ Ê
يتوقف على بلدية تندوف فقط،
بل شسملت مناطق نائية أاخرى
ك -ق-ري-ت-ي ح-اسس-ي م-ن Òوح-اسس-ي
خ -ب-ي وب-ل-دي-ة أام ال-عسس-ل وب-عضض
اŸن-اط-ق ال-رع-وي-ة ب-ال-و’ي-ة أاين
كانت اأ’ضسرار أاك ‘ Èقطعان
اŸاشس -ي -ة رغ -م وج -ود ج -م -ع -ي -ة
«ال -ر »Ëل -لصس -ي -د ع -ل-ى مسس-ت-وى
و’ي- -ة ت- -ن- -دوف وال- -ت- -ي ي- -ب -ق -ى
حضس- -وره- -ا ع -ل -ى ال -ورق ف -ق -ط
وسس - -ط دع - -وات اŸواط- -ن Úإا¤
ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج-ل وإان-ق-اضض م-ا
Áك- -ن إان- -ق- -اضس- -ه ،وب Úت -قصسÒ
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ‘
ﬁاربة الظاهرة بشسكل نهائي
وغياب جمعية الصسيد عن القيام
ب - -دوره- -ا ا◊ق- -ي- -ق- -ي ي- -واصس- -ل
اŸواط - - -ن ح - - -بسض أان - - -ف- - -اسس- - -ه
وال -ت -خ -وف م -ن وق-وع-ه ف-ريسس-ة
سسهلة للكÓب اŸتشسردة.

رأي
التوازن التنموي
جمال أوكيلي
 ⁄ي -خ -ل انشش -غ -ال السش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن
ال -دع -وة إا ¤ت-رق-ي-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة ،ب-اŒاه
إارادة ال - -ت - -ك- -ام- -ل ‘ ا’سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن اŸشش- -اري- -ع
ال -ت -ن -م -وي -ة اŸق ّ-ررة ل -ه-ذا ال-غ-رضض ،ذات ال-ط-اب-ع
ا÷واري أاو اÿدم- -ات -ي اŸت -وج -ه -ة م -ب -اشش -رة إا¤
’دم -اج -ه ‘ ال -ع -م-ل ا’ق-تصش-ادي اŸن-ت-ج
اŸواط -ن إ
ا◊امل للقيمة اŸضشافة.
ه -ذا ال -ت -وج -ه اŸت -ب -ع ‘ السش -ي -اسش -ة ال -ت -ن -م-وي-ة
الوطنية ليسض وليد اليوم ،وإا‰ا مثبت ‘ أادبيات
اÿي - -ارات اŸب - -ن - -ي - -ة ع - -ل - -ى ال- -ت- -وازن ا÷ه- -وي،
الÓ-م-رك-زي-ة ،ال-ع-دال-ة ا’جتماعية والتضشامن.
ه -ذه ال -ق -ن -اع -ات “ت -د أاو تضش -رب ب -ج -ذوره -ا ‘
’سشاسشية،
أاعماق الثورة ،وما ورد ‘ نصشوصشها ا أ
زي -ادة ع -ل -ى م -ا ج -اء ‘ اıط -ط -ات ال -ت -ن -م -وي-ة،
وغÒها اŸيثاق الوطني والدسشتور.
ه-ذه ه-ي ج-ذور أاو م-ن-اب-ع اŸرج-ع-ي-ات اŸت-ع-ل-قة
Ãف-ه-وم ال-ت-ن-م-ي-ة الشش-ام-لة ‘ ا÷زائر ،والذهاب
إا ¤ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ل-يسض خ-ي-ارا
اع-ت-ب-اط-ي-ا وإا‰ا أام-ل-ت-ه ا◊رك-ي-ة ال-راه-ن-ة ال-ت-ي
تسش -ت -دع -ي أان ي-ك-ون ه-ن-اك ت-واصش-ل ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
ال -ت -ن -م -وي -ة ل -ل -قضش -اء ع -ل-ى أاي ت-ف-اوت ب Úج-ه-ة
وأاخرى.
وه -ك-ذا ي-ن-درج اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ح-ول ت-ه-ي-ئ-ة
اŸناطق ا◊دودية وتنميتها ،الذي كان Ãثابة
’ن-ي-ة بناء على ما
فضش-اء Ÿع-اي-ن-ة ا’ح-ت-ي-اج-ات ا آ
ال -ت -زمت ب-ه ب-عضض ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة ‘ ال-كشش-ف
عن مششاريعها ‘ هذه النقاط كإا‚از  ١٦أالف كلم
و ٣٦م-ط-ارا ١٨ ،م -ن-ه ع-ل-ى اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة،
الطاقات اŸتجددة ٢٠٠ ،مششروع سشياحي ،إاحياء
التظاهرات ا’قتصشادية أاسشيهار وغÒه و١٦سشدا
ي-خ-زن  ١ ٥م-ل-ي-ار م Îم-ك-عب ك-م-ا ه-ن-اك أاشش-غ-ال
أاخرى سشÎى النور ‘ وقتها.
ول- -ت- -جسش -ي -د ه -ذه اŸن -ظ -وم -ة م -ن اŸشش -اري -ع ّ”
اقÎاح إانشش -اء ه -ي -ئ -ة وط -ن -ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اط-ق
’لية Ÿتابعة
ا◊دودية وتنميتها تكون Ãثابة ا آ
’ع Ó-ن ع -ن-ه ،ك-م-ا أاح-ي-ل ع-ل-ى
ت -ط -ب -ي -ق م -ا ّ” ا إ
ا÷هاز التنفيذي قرار الÈنامج التنموي اÿاصض
بالو’يات ا◊دودية ،مزدوج التمويل من قبل
صش -ن -دوق ال -ت-ن-م-ي-ة اÿاصض ب-ا÷ن-وب وال-هضش-اب
العليا وصشندوق تضشامن ا÷ماعات اÙلية.
م إاعداد هذا التصشور وتركيبه اŸا‹
وريثما يت ّ
وح -ت -ى آاج -ال -ه ع -ل -ى غ-رار م-ا أاع-ل-ن-ت-ه ال-وزارات
اŸدعوة لهذا اللقاء ،فإان خصشوصشية أاو ميزة هذا
ال -ع -م -ل ه -و ال -ط -اب -ع ا’سش -ت -ع-ج-ا‹ ال-ذي يسش-ع-ي
’سش-ت-ب-اق ك-ل ت-لك ال-ظ-واه-ر السش-لبية كالتهريب
وغÒه.
وت-درك السش-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية هذه التحديات،
وم -دى ت -أاثÒات -ه -ا ‘ ح-ال-ة ع-دم إاي-ج-اد ال-ب-دي-ل
ال-ذي ي-ح-م-ل ﬁل-ه-ا وه-ك-ذا اخ-ت-ارت ا÷زائر أان
’فضشل من خÓل إاعمار
تكون التنمية اÿيار ا أ
هذه اŸناطق Ãا يخدم السشاكنة .وقد بدأا هذا
’ششهر اŸاضشية عندما ششرع ‘
العمل ‘ غضشون ا أ
إاحصشاء الششباب العاطل من قبل الوكا’ت اÙلية
’ول- -وي -ة ل -ه -ؤو’ء ‘
ل- -ل- -تشش- -غ- -ي- -ل وه- -ذا Ãن- -ح ا أ
ا◊صشول على مناصشب العمل.
وب -ب -عث ت -لك اŸشش -اري -ع اŸق ّ-ررة ت -ك-ون ظ-اه-رة
ال -ب -ط -ال -ة ‘ ال -وسش-ط الشش-ب-ا ‘ Êت-ق-لصض مسش-ت-م-ر
ب -ال -رغ -م م-ن أان ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ق-درت-ه-ا بـ،%١١
وال - -نسش - -ب - -ة ال - -ك- -بÒة ت- -لك اّÙددة ‘ اŸن- -اط- -ق
السش- -ال- -ف- -ة ال- -ذك- -ر أاي ا◊دودي- -ة ال -ت -ي ‘ أامسض
’خراجها عن عزلتها
ا◊اجة إا ¤ا’سشتثمارات إ
وربطها بالطريق السشيار ششرق ـ غرب.
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الخميسس  1٨أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  0٨صصفر  1440هـ

’‡ية الّرابعة لتصسفية ا’سستعمار
الّلجنة ا أ

مطالب دولية بتمك Úالشّشعب ال ّصشحراوي من تقرير مصشÒه

’من
’· اŸتحدة ،بتطبيق قرارات ›لسس ا أ
طالبت عشسرات الدول اŸشساركة ‘ أاشسغال اللجنة الرابعة لتصسفية ا’سستعمار با أ
الدو‹ التي تنصس على حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه ع Èآالية ا’سستفتاء ،وأاكدت دعهما اŸطلق ÷بهة البوليسساريو
بصسفتها اŸمثل الشسرعي والوحيد للقضسية العادلة.
أاع -ربت ج -م-ه-وري-ة ن-ي-جÒي-ا ال-ف-ي-درال-ي-ة ع-ن
دعمها للجهود التي يبذلها اإ’–اد اإ’فريقي
واŸسصاعي اأ’‡ية من أاجل التوصصل ا ¤حل
Áكن الشصعب الصصحراوي من تقرير مصصÒه.
وقال مندوبها الدائم ابراهيم موديبو ‘ كلمة
أام -ام ال -ل -ج -ن -ة ال -راب -ع -ة اŸك -ل -ف -ة ب -تصص -ف -ي-ة
ا’سص -ت -ع -م -ار ،ال-ذي ج-دد دع-م بÓ-ده ال-ق-وي
Ÿسص -ار تصص -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع -م -ار م -ن الصص -ح-راء
الغربية و◊ق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير
اŸصص.Ò
كما جدد التأاكيد على دعم نيجÒيا للجهود
ÓمÚ
التي يقوم بها اŸبعوث الشصخصصي ل أ
العام الرئيسس هورسصت كوهلر ،معربا عن أامله
‘ أان –ق -ق ال -قضص -ي -ة الصص -ح -راوي -ة ت -ق -دم-ا
م- -ل- -م- -وسص- -ا ي- -فضص- -ي ا ¤ح- -ل Áك- -ن الشص -عب
وعÈت م -ن -دوب -ة ب-ل-ي-ز ب-اأ’· اŸت-ح-دة أام-ام م -واصص-ل-ة دع-م-ه ل-ل-ج-ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل ‘ ه-ذا
الصصحراوي من تقرير مصصÒه.
وج -ددت ت -ي -م -ور الشص -رق -ي -ة دع -م -ه-ا ال-ك-ام-ل ÷ن -ة تصص -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع -م-ار ع-ن أام-ل-ه-ا ‘ أان ا’طار من اجل “ك Úالشصعب الصصحراوي من
للجهود التي تبذلها اأ’· اŸتحدة ’سصتكمال تسصاهم مفاوضصات جنيف ‘ “ك Úالشصعب حريته واسصتقÓله
مسص- -ار تصص- -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع -م -ار م -ن الصص -ح -راء الصص- -ح- -راوي م -ن ‡ارسص -ة ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر بدورها جددت اثيوبيا “سصكها بايجاد حل
اŸصص Òو–قيق السصÓم باŸنطقة ،مشصيدة يضصمنحق تقرير اŸصص Òللشصعب الصصحراوي،
الغربية.
Ãبادرة ا’–اد اأ’فريقي إ’نشصاء آالية أافريقية “اشصيا مع مبادئ وترتيبات اأ’· اŸتحدة.
إاششادة بالكفاح التحرري
أاكد مندوب تيمور الشصرقية ليونيتو مانتيلو ل -دع -م ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ق-وده-ا اأ’· اŸت-ح-دة وجاء ذلك على لسصان مندوبها الدائم ماليت
أام -ام ÷ن-ة تصص-ف-ي-ة ا’سص-ت-ع-م-ار ،ع-ن تضص-ام-ن للتوصصل ا ¤حل نهائي للقضصية الصصحراوية.
هايلو امام اللجنة الرابعة لتصصفية ا’سصتعمار،
بÓده القوي مع الشصعب الصصحراوي ،مشصيدا من جانبها طالبت بوتسصوانا اÛتمع الدو‹ الذي أاكد أان بÓده متمسصكة ‘ دعمها ◊ل
ب-دور ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و ب-اع-ت-ب-ارها اŸمثل بتمك Úالشصعب الصصحراوي من ‡ارسصة حقه سص -ي -اسص -ي ع -ادل ودائ -م يضص -م -ن ح -ق ت -ق -ري -ر
اŸشصروع ‘ ا◊رية وا’سصتقÓل.
اŸصص Òالشصعب الصصحراء الغربية ‘ ،سصياق
الشصرعي والوحيد للشصعب الصصحراوي.
ودعا ليونيتو مانتيلو ا ¤معا÷ة القضصايا التي وق -ال م -ن -دوب -ه-ا ال-دائ-م ل-دى اأ’· اŸت-ح-دة ت-رت-ي-ب-ات ت-ت-ف-ق م-ع م-ب-ادئ وم-ق-اصص-د وميثاق
ت- -ع -وق ع -م -ل ب -ع -ث -ة اŸي -ن -ورسص -و ‘ ت -ن -ف -ي -ذ لوراتو موتسصومي الذي جدد التأاكيد على أانه اأ’· اŸتحدة».
مأاموريتها اŸتمثلة ‘ تنظيم اسصتفتاء لتقرير يحق للشصعب الصصحراوي ‡ارسصة حقه غ Òوأاضص -اف :سص -ن -واصص-ل ت-ع-زي-ز ه-ذا اŸوق-ف ‘
القابل للتصصرف ‘ تقرير اŸصص Òمن خÓل سصياق عمل هذه اللجنة التي يظل دورها مهما
اŸصص Òبالصصحراء الغربية.
و‘ السصياق ذاته جددت بليز دعمها القوي اسصتفتاء Áكن فيه للصصحراوي Úأان يختاروا ‘ –قيق تطلعات شصعب الصصحراء الغربية
لنضصال الشصعب الصصحراوي من اجل ا◊رية مسصتقبلهم بكل حرية.
من أاجل تقرير اŸصص Òوسصندعم كل ا÷هود
وحث لوراتو موتسصومي اÛتمع الدو‹ على التي تبذل ‘ ا’Œاه.
وا’سصتقÓل.

 info@ech-chaab..comالعدد
www.ech-chaab.com
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أادانت حمÓت الّترهيب والقمع

العفو الدولية تدعو اŸغرب
إلطÓق سشراح معتقلي الريف

دعت م -ن -ظ -م -ة «ال -ع -ف -و ال-دول-ي-ة» السص-ل-ط-ات
اŸغربية إا ¤إالغاء قرار اإ’دانة الصصادر ‘ حق
الناشصطة ا◊قوقية «نوال بنعيسصى» التي كانت
تشصارك ‘ ا’حتجاجات السصلمية با◊سصيمة،
وذلك قبل يوم واحد من ﬁاكمتها ‘ جلسصة
ا’سصتئناف التي سصتعقد اليوم اÿميسس.
وقالت اŸنظمة ‘ بÓغ لها إان «نوال بنعيسصى»
تعرضصت للÎهيب واŸضصايقات بشصكل متكرر
بسصبب دفاعها عن حقوق الناسس ‘ منطقة
الريف بشصمال البÓد ،وحكومت على خلفية
ت -ع -ل-ي-ق-ات نشص-رت-ه-ا ع-ل-ى م-وق-ع ف-يسص-ب-وك ‘
ال - - -فÎة ب Úج- - -وان وأاوت  ،2017دعت ف -ي -ه-ا
سص -ك -ان إاق -ل -ي -م ا◊سص -ي -م -ة إا ¤ا’نضص-م-ام إا¤
ا’حتجاجات ،وانتقدت ا’سصتخدام اŸفرط
للقوة من قبل قوات اأ’من ضصد اÙتج.Ú
من جانبها ،قالت هبة مرايف مديرة اŸكتب
اإ’ق-ل-ي-م-ي ل-لشص-رق اأ’وسص-ط وشص-م-ال أاف-ري-ق-ي-ا
Ãن -ظ -م -ة ال -ع -ف-و ال-دول-ي-ة «إان ا’نضص-م-ام إا¤
ا’ح-ت-ج-اج-ات السص-ل-م-ي-ة ،واŸط-ال-ب-ة باحÎام
حقوق اإ’نسصان ليسصت بجرائم ،وأان إادانة نوال
ب- -ن ع- -يسص- -ى م- -ا ه -ي إا’ ﬁاول -ة لÎه -ي -ب -ه -ا
وإارغ- -ام- -ه- -ا ع- -ل- -ى ال -ت -زام الصص -مت ،وŒرË

أانشص -ط -ت -ه -ا ودوره-ا ‘ ا◊راك ،وي-جب ع-ل-ى
السصلطات إالغاء حكم اإ’دانة ،وإاسصقاط جميع
جهة إاليها فوراً».
التهم اŸو s
وأاضصافت مرايف أان «نوال بنعيسصى» هي من
آاخر ضصحايا ا◊ملة القمعية ‘ اŸغرب ضصد
ا◊راك الذي احتجز وحوكم بسصببه ما ’ يقل
عن  400شصخصس من اÙتج.Ú
وشصددت منظمة العفو الدولية أانه وبد’ من
ترهيب ومضصايقة اŸنتقدين ،على غرار نوال
بنعيسصىÛ ،رد التعب Òعن معارضصتهم ،فإانه
يتع Úعلى السصلطات اŸغربية ضصمان إاطÓق
سصراح جميع اÙتج Úالسصلمي ،ÚواŸدافعÚ
ع-ن ح-ق-وق اإ’نسص-ان ،وال-نشص-ط-اء والصص-ح-فيÚ
اÙتجزين ’ لشصيء إا’ بسصبب ‡ارسصة حقهم
‘ حرية التعب Òوالتجمع السصلمي».
وك -انت «ن -وال ب -ن -ع -يسص -ى» ق-د ح-وك-مت ب 10
أاشصهر حبسصا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة
مالية بقيمة  500درهم ،بتهم «تنظيم مظاهرة
غ Òمصص- -رح ب- -ه- -ا ،وإاه- -ان- -ة رج- -ال ال- -ق- -وات
العمومية أاثناء أادائهم Ÿهامهم ،والتحريضس
على ارتكاب جنايات أاو جنح».

ترحيب بتمك Úفلسسط Úمن رئاسسة ›موعة الـ  ٧٧والصسÚ

ششهيد و ١٤مصشابا ‘ غارات إاسشرائيلّية على غّزة

شسّددت على ضسرورة إارسساء ال ّسسلم

األ· اŸتّحدة ترفضض هيمنة اŸليششيات على العاصشمة اللّيبية
ي -واصص -ل م -ب -ع -وث ا’· اŸت -ح -دة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا،
غسص - -ان سص Ó- -م - -ة ،مشص- -اورات- -ه م- -ع ﬂت- -ل- -ف
ا’طراف اŸعنية با’زمة داخل وخارج ليبيا،
مع تركيز ا÷هود على ضصرورة إارسصاء دعائم
ا’م -ن وا’سص-ت-ق-رار ،كشص-رط أاسص-اسص-ي ل-ت-ه-ي-ئ-ة
اأ’جواء اŸطلوبة ’سصتكمال اŸسصار السصياسصي
ع Èت- -ن- -ف- -ي -ذ ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات ال -دسص -ت -وري -ة
وا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه-ا ال-ل-ي-بيون ‘
الوقت الذي يخيم فيه التوتر من جديد على
طرابلسس.
و‘ إاط -ار ه -ذه اŸسص -اع -ي ،ال -ت -ق-ى اŸب-ع-وث
ا’‡ي ‘ طرابلسس مع عدد من اŸسصؤوولÚ
الليبي ‘ Úحكومة الوفاق الوطني ،منذ مطلع
اأ’سص- -ب- -وع ا÷اري ،ك -م -ا اج -رى ﬁادث -ات ‘
القاهرة مع ا’م Úالعام للجامعة العربية حول
سصبل –قيق ا’من بالدرجة ا’و ¤كخطوة
م -ه -م -ة ت -ق -ود ا ¤ت -ن -ف -ي -ذ ا’سص -ت -ح -ق -اق-ات
الدÁقراطية اŸنتظرة ‘ هذا البلد.
وبحث اŸبعوث ا’‡ي ،مع رئيسس اÛلسس
الرئاسصي ◊كومة الوفاق الوطني الليبية فايز
السص- -راج مسص- -ت- -ج- -دات ال- -وضص- -ع السص- -ي- -اسص- -ي
وخ -ط-وات ت-ن-ف-ي-ذ الÎت-ي-ب-ات ا’م-ن-ي-ة ،وشص-دد
ال -ط -رف -ان ع -ل -ى «ضص -رورة ا’ل -ت-زام ب-اŸسص-ار

عـــــÈ
العا⁄

تفجÒ
غرب
القرم

موسسكو
أاع- -ل- -نت ÷ن -ة
م -ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ال-روسص-ي-ة أان
ا’ن- -ف -ج -ار ال -ذي وق -ع أامسس ‘
كلية بوليتيكنك ‘ مدينة كÒتشس
غ - -رب- -ي شص- -ب- -ه ج- -زي- -رة ال- -ق- -رم
الروسصية ،ناجم عن عبوة ناسصفة
›هولة النوع.
وأاضص- -افت ال- -ل- -ج- -ن- -ة أان- -ه حسصب
ال- -ت- -ق- -دي- -رات اأ’ول- -ي- -ة ،أاسص- -ف -ر
التفج Òعن مقتل  1٣أاشصخاصس
وإاصص- - -اب - -ة ن - -ح - -و  50آاخرين،
معظمهم من الطÓب.

«اÿوذ البيضض» يغادرون

عمان أاك -دت وزارة اÿارج -ي -ة
اأ’ردنية أان  279مواطنا سصوريا
م -ن ع -ن -اصص -ر م-ا يسص-م-ى «اÿوذ
ال - -ب - -يضس» ،ق - -د غ - -ادروا اأ’ردن

الدÁقراطي ‘ ليبيا».

مزيد من الّدعم

وأاّكد رئيسس البعثة اأ’‡ية حرصس البعثة على
«ضصرورة إارسصاء دعائم اأ’من وا’سصتقرار ‘
كافة ربوع ليبيا» ،مبديا اسصتعداد البعثة على
تقد ËاŸزيد من الدعم Ãختلف أاشصكاله
«Ãا يضصمن اأ’من وا’سصتقرار داخل البÓد
وتخطي هذه اŸرحلة ا◊رجة التي “ر بها»
ليبيا.
واتفق أابو الغيط وسصÓمة على أاهمية تكثيف
ال- -ت- -ع- -اون وال- -ت- -نسص- -ي- -ق ب Úا÷ام -ع -ة واأ’·
اŸتحدة ‘ كل ما من شصأانه أان يسصهم ‘ بناء
الثقة و–قيق التوافق الليبي  -الليبي اŸنشصود
حول اÿطوات اŸنتظرة ’سصتكمال وإا‚اح
ال -ع -م -ل -ي -ة السص -ي -اسص -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د وذلك عÈ
ال- -ت- -وصص- -ل ا« ¤ح- -ل ج- -ذري وشص- -ام -ل ودائ -م
للتهديد الذي “ثله اŸليشصيات والتشصكيÓت
اŸسصلحة».

التوتر من جديد

و–دثت مواقع اخبارية ليبية أامسس ،عن عودة
اŸواجهات اŸتقطعة ›دداً ب Úالفصصال
اŸسص -ل -ح -ة ‘ ال-ع-اصص-م-ة ،وذلك ب-ع-دم-ا أاق-دم

خÓ- - -ل ال- - -فÎة اŸاضص - -ي - -ة دون
–ديد ا÷هة التي توجهوا إاليها.
وحسصب وسص -ائ -ل إاع Ó-م ﬁل -ي -ة،
سصمحت عّمان لهم باŸرور عÈ
اأ’ردن والبقاء على أاراضصيه قبل
إاعادة توطينهم ‘ دول غربية،
ب - -ن - -اءا ع - -ل - -ى ط- -لب م- -ن اأ’·
اŸتحدة أ’سصباب إانسصانية بحتة،
بعد أان قدمت بريطانيا وأاŸانيا
وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا
ب -إاع -ادة ت -وط -ي -ن -ه -م خÓ-ل فÎة
زم -ن -ي -ة ’ ت-ت-ع-دى ثÓ-ث-ة أاشص-ه-ر،
ودون أاي التزامات تÎتب على
اأ’ردن.

أاك› Èاعة ‘ اليمن

نيويورك حّ- - - - - -ذرت اأ’·
اŸت- -ح- -دة ،م -ن أان ال -ي -م -ن ب -ات
م - - - -ه- - - -ددا بـ «أاك› Èاع- - - -ة ‘
العا ،»⁄مشصÒة إا ¤أان  1٨مليون
شص - -خصس ’ ي- -ع- -رف- -ون م- -ن أاي- -ن
سصيؤومنون وجبتهم التالية.
وق- - - -ال هÒف- - - -ي- - - -ه ف Òه - - -وزل

مسص-ل-ح-ون ›ه-ول-ون ع-ل-ى اغ-ت-ي-ال أاح-د ق-ادة
ه -ذه ال -فصص -ائ-ل ‘ ق-لب اŸدي-ن-ة ف-ي-م-ا ق-ط-ع
مسصلحون آاخرون خط إامداد اŸدينة Ãياه
الشصرب.
و” الثÓثاء بشصكل مفاجئ إاخÓء مقر وزارة
اÿارج-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،اÛاور Ÿق-ر م-ا يسص-م-ى
«ك -ت -ي -ب -ة ث -وار ط -راب -لسس» ‘ م -ن -ط -ق-ة زاوي-ة
الدهما Êأارجعه مصصدر ليبي «أ’سصباب أامنية»،
بينما –دث سصكان ﬁليون وشصهود عيان عن
«ان- -تشص- -ار م- -ك- -ث- -ف وم -ف -اج -ئ Ÿسص -ل -ح‘ Ú
اŸنطقة».
وتعرضس مطار «معيتيقة» الدو‹ ‘ طرابلسس
إ’طÓق صصواريخ دون وقوع ضصحايا أاو خسصائر
كما تواصصلت الرحÓت بشصكل عاد.
وكان غسصان سصÓمة قد شصدد خÓل زيارته
ا◊الية ا ¤ليبيا على معارضصته لـ «هيمنة أاي
ميليشصيا مسصلحة على العاصصمة طرابلسس».
وأاعرب سصÓمة عن أامله ‘ أان تتمكن خطة
أامنية واقتصصادية من تهيئة اأ’وضصاع ‘ ليبيا
لنوع من ا’سصتقرار يفضصي إا ¤حل سصياسصي
دائمي مؤوكدا أان اÿطة اأ’منية ترتكز على
–صص Úوق - -ف إاط Ó- -ق ال - -ن - -ار ،ورفضس ا◊ل
بالقوة.

اŸتحدث باسصم برنامج اأ’غذية
العاŸي التابع للمنظمة اأ’‡ية:
« 1٨مليون Áني يعيشصون يومهم
دون أان يعلموا من أاين سصيؤومنون
وجبتهم التالية» ،مشصÒا إا ¤أان ٨
م Ó-يÁ Úن -ي ب-ات-وا ع-ل-ى ح-اف-ة
اÛاعة.

مأازق بسشبب الÈيكسشيت

ب- - -روكسس - -ل أاف- - - -ادت مصص - - -ادر
دبلوماسصية ‘ ا’–اد اأ’وروبي
أان ك - - - -ب ÒاŸف - - - -اوضص Úح- - - -ول
بريكسصيت ميشصال بارنييه اقÎح
“دي - -د ال - -فÎة ا’ن - -ت - -ق - -ال - -ي - -ة
للÈيكسصيت Ÿدة سصنة .ويهدف
ه- - - - -ذا اŸقÎح Ÿزي- - - - -د م- - - - -ن
ال- - -ت - -ف - -اوضس ح - -ول ال - -ع Ó- -ق - -ة
اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ب Úل-ن-دن وا’–اد
اأ’وروبي.
وت -اب -عت اŸصص -ادر ،أان اح -ت -م-ال
“دي -د ال -فÎة ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة لسص-ن-ة
ل - -ل - -ت - -ف - -اوضس ح - -ول ال- -عÓ- -ق- -ة
اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ب Úل-ن-دن وا’–اد

اأ’وروب -ي ي -ه -دف خصص -وصص-ا إا¤
حل مسصأالة ا◊دود ب Úإايرلندا
الشص -م -ال -ي-ة واي-رل-ن-دا ،وه-و أاب-رز
موضصوع خ ‘ ‘ÓاÙادثات.

جدل عقب تغريدة

برل Úأاثار وزير الدولة اأ’ŸاÊ
ل -ل -دف -اع ب -ي Îت -وب -ر ج -دً’ ب -ع-د
ك -ت -اب -ت -ه ت-غ-ري-دة ‘ ذك-رى وف-اة
اŸارشصال إاروين رومل أاحد أابرز
اıط- -ط Úال- -عسص- -ك- -ري Úل -دى
النظام النازي.
وك- - - -تب ت- - - -وب- - - -ر ،م- - - -ن ا’–اد
اŸسصيحي الدÁقراطي بزعامة
أانغي ÓمÒكل« ،قبل  74عامًا ‘
مثل هذا اليوم ،تو‘ إاروين رومل
ال- -ذي أارغ- -م- -ه ال -ن -ازي -ون ع -ل -ى
ا’نتحار» ،وأاثارت تغريدة توبر
انتقادات من كثÒين ‘ أاŸانيا
ح- -يث يسص -ت -م -ر ال -ن -ق -اشس بشص -أان
موقف رومل من ا◊رب.

اسستشسهد أامسس ،شساب فلسسطيني وأاصسيب  14آاخرون جراء غارات جوية لطائرات
’سسرائيلي على قطاع غزة.
ا’حتÓل ا إ
ذكرت مصصادر فلسصطينية ،أان الشصاب ناجي وقالت مصصادر فلسصطينية إان عدة صصواريخ
ج- -م- -ال ﬁم- -د ال- -زع- -ان 25( Úسص -ن -ة) ،ق-د أاط -ل -ق -ت -ه-ا ال-ط-ائ-رات ا◊رب-ي-ة اإ’سص-رائ-ي-ل-ي-ة
اسص -تشص -ه -د إاث -ر إاصص -اب -ت -ه ب -قصص -ف صص -اروخ-ي اسصتهدفت مواقع جنوب مدينة غزة فيما هز
اسص -ت -ه-دف ق-ري-ة أام ال-نصص-ر شص-م-ال ب-ل-دة ب-يت ان -ف-ج-ار آاخ-ر اŸن-ط-ق-ة ال-وسص-ط-ى م-ن ق-ط-اع
’هيا شصمال قطاع غزة ،مضصيفة أان الصصاروخ غزة.
الذي اسصتهدف القرية أادى إا ¤إا◊اق أاضصرار وأاك -د شص -ه-ود ع-ي-ان أان ال-غ-ارات اإ’سص-رائ-ي-ل-ي-ة
‘ منازل و‡تلكات اŸواطن ÚاÛاورة.
امتدت من رفح ‘ ا÷نوب إا ¤بلدة بيت
كما أاصصيب أاربعة فلسصطيني Úبجروح خÓل ’ه -ي -ا شص -م -ال ال -ق -ط -اع وإان سص -حب ال -دخ-ان
قصصف موقع ‘ مدينة رفح جنوب قطاع غزة اأ’سصود تصصاعدت ‘ عدة مناطق ،كما هز
فيما أاصصيب اثنان آاخران ‘ قصصف الطÒان انفجار عنيف مدينة خان يونسس جنوب قطاع
ا◊ربي اإ’سصرائيلي على موقع غرب مدينة غزة.
دير البلح وسصط القطاع ،وقد ” نقلهم جميعا وت -أات -ي ه -ذه ال -ت -ط -ورات ب -ي -ن -م-ا ت-ب-ذل اأ’·
إا ¤اŸسصتشصفى لتلقي اإ’سصعافات الÓزمة.
اŸتحدة ومصصر جهودا منذ أاسصابيع بهدف
وشصن الطÒان ا◊ربي اإ’سصرائيليي منذ فجر هدنة طويلة اأ’مد.
أامسس ،سصلسصلة غارات على مواقع ‘ ﬂتلف
م- -ن- -اط -ق ق -ط -اع غ -زة م -ا أادى إا ¤ت -دمÒه -ا
سشياسشة النتقام
واشصتعال النÒان فيها حيث أاطلقت طائرات
من نوع «إاف »16أاك Ìمن عشصرة صصواريخ على وأادانت ح -ك -وم -ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ،ال-تصص-ع-ي-د
مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوبًا حتى ا’سصرائيلي اŸسصتمر «ضصد أاهلنا وأابناء شصعبنا
بيت حانون شصماً’.
الصصامدين ‘ قطاع غزة اÙاصصر».
ويواصصل الطÒان ا◊ربي التحليق ‘ أاجواء ه -ذا ورح -بت م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإ’سصÓ-م-ي
 ·ÓاŸتحدة على
القطاع وعلى ارتفاعات منخفضصة ب Úالفينة بتصصويت ا÷معية العامة ل أ
واأ’خرى فيما  ⁄تغادر طائرات ا’سصتطÓع منح دولة فلسصط ÚصصÓحيات اضصافية “كنها
اأ’ج -واء ،حسصب وك -ال -ة (وف -ا) أاصص-يب ث-م-ان-ي-ة من تو‹ رئاسصة ›موعة الـ  77والصص‘ Ú
ف -لسص-ط-ي-ن-ي Úب-ي-ن-ه-م سص-ت-ة أاط-ف-ال م-ن طÓ-ب العام  ،2019وأاعتÈت اŸنظمة ‘ بيان أان
اŸدارسس ‘ دير البلح إاثر غارات لطائرات هذه اÿطوة Œسصد موقفا دوليا صصائبا نحو
إاسصرائيلية صصباح أامسس على عدة مواقع ‘ ترسصيخ مكانة دولة فلسصط Úوحقها ‘ أان
قطاع غزة.
تتمتع بالعضصوية الكاملة ‘ اأ’· اŸتحدة.
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(’ برتقال ‘ ...جمهورية الÈتقال)

بقلم :يوسسف عبود جويعد
ناقد عراقي
تسس -ت -ن ُ-د أŸف-ردة ألشس-ع-ري-ة ‘،قصس-ائ-د ألشس-اع-ر
أبرأهيم أÿياط ألتي ضسمتها ›موعته ألشسعرية
(ج- -م- -ه- -وري- -ة ألÈت- -ق -ال) وه -ي م -ن م -نشس -ورأت
أ–اد،أ’دباء ‘ ألعرأق بالتعاون مع دأر ألشسؤوون
ألثقافية ألعامة لعام  ،2007على عمق ألصسورة،
أ’ي - - -ح - - -ائ - - -ي - - -ة ذأت أŸدل - - -و’ت وأ◊سس - - -ي- - -ة
وألرمزية،ألتي تسستمد من ألÎأث أ◊ضساري لهذأ
ألبلد ومن أوجاع ألقاطن Úفيه ،ومن أ’نحرأفات
ألكبÒة ‘ مسسÒة ألنظام أ◊ياتي ،وكأانه يÎقب
ه - - -ذأ أ’ن - - -ح - - -رأف أÿطﬁ Òاوً’ ردم ه - - -ذه
ألثغرأت ألتي أنبثقت من كل زوأيا أ◊ياة حتى
باتت –تاج إأ ¤جهد أبدأعي كب ،Òلرصسد تلك
ألظوأهر وموأجهتها بروح شسعرية يجب فيها أن
تكون بنية ألقصسيدة أأقوى وأأمضسى وأأشسد تأاثÒأ ً،
وه -ي ت -ت -ح -دى ه -ذه أŸوج -ة ،ك -م-ا أن قصس-ائ-ده
ت -رصس -د ح-رك-ة أ’نسس-ان ‘ ه-ذأ أل-ب-ل-د ،وت-ع-كسس
م -ع -ان -ات-ه ول-وع-ت-ه وف-ق-دأن-ه ◊ق-ه ‘ أن ي-ع-يشس
ب -أام-ان وسسÓ-م وط-م-أان-ي-ن-ة ،وحب ووئ-ام ،وك-ذلك
‚د ‘ هذه ألقصسائد مسسحة من أ’سسى وأ◊زن
وألندم وهي يطل على مدينة ألÈتقال ألتي كانت
ت- -زه- -و ب- -رب- -ي- -ع أ◊ي -اة ،ح -يث أل -ث -م -ر أل -ري -ان،
وأÿضس- -رة ،وروح أ’ل- -ف- -ة ،وأ◊ب وأل- -ع- -اط- -ف -ة،
وكذلك تتصسدى تلك ألقصسائد أ ¤وأقع أ◊ياة
ألسسياسسية بصسور ود’’ت وأيحائيات وأسستعارأت،
تعطي رؤويا وأضسحة بأان ألشساعر متابع نهم لهذأ
ألوأقع ،وأأنه يرصسد بع Úألشساعر ألفاحصسة هذه
أ’حدأث و’ يقف أمامها مقيد ألفكر وألقلم
وأ◊سس ألشسعري ،بل أنÈى ليقدم من ﬂزونه
ألشس - -ع- -ري ،وع- -اŸه أŸف- -ع- -م ب- -روح أŸت- -اب- -ع- -ة
وألتحدي ،فكانت قصسائده تدور ‘ كل أ’مكنة
وأأ’زمنة ،وتعكسس زوأيا أ◊ياة من كل جوأنبها
أل-ت-ي ت-ع-ددت ‘ ث-ي-م-ت-ه-ا ،ورسس-ال-ت-ه-ا أ’نسس-انية،
وخطابها ألثقا‘ ،وخطابها أ’دبي ،وفيها أنسساق
مضسمرة لكل هذه أ’وجه– ،تاج أ ¤تأان وروية
للدخول أ ¤عاŸها ،وهو يشسدنا لغور هذأ ألبناء
أŸت -م -اسسك ‘ وح -دة م -وضس -وع ك-ل قصس-ي-دة م-ن
خÓل أŸدخل ألذي يؤوكد عمق ألتجربة ،أوله
سسÓم ألشسعر.
ثم تأاتي قصسيدته (كاسسب كار) خطوة أو ¤للولوج
ÿوضس غمار عا ⁄ألشساعر،ألذي يشسبه ألبحر
ألعميق ’سستخرأج مكنوناته أ◊سسية وألشسعرية،
وأن ه - -ذأ أل - -ت - -ع - -اط- -ف أ◊سس- -ي ‚ده ‘ ه- -ذه
أل -قصس -ي -دة ،أل -ت -ي ت -ط -رح م-ع-ان-اة ه-ذأ أل-ك-اسسب
وبلوغه أ’ربع Úفهو يعكسس حالة هذأ ألكاسسب،
وكذلك يعكسس رؤوية ألشساعر ‘ هذه ألقصسيدة
بتدأخل منسسجم ومتناغم ،وبإايقاع كأانه أأن Úناي
حزين:
انه
قاب قتلت Úأاو أادنى
فحق عليه القول
بعد ان فرهت احÓمه
ونحت به عن جزيل افتقاره
أاو قل
نحت به إا ¤سسدرة الÎف القوراء
و’ تفوتني أ’شسارة أ ¤أأن ألشساعر أسستطاع أأن
ي -وظ -ف م -ك -ن -ون -ه أل -ف -ك -ري وأل -ث -ق -ا‘ ،وح -ت -ى
أ’سستفادة من أŸوروث ألشسعبي وأ◊ضساري ،وقد
أسستطاع أن يجعل من بناء قصسيدته خزين ثر من
تلك أŸعلومات ألتي خÈها من خÓل أطÓعه
أŸسس- -ت- -م- -ر ،وق- -رأءت- -ه ل -ك -ل أن -وأع أل -ث -ق -اف -ات،
فقصسيدته سسالفة ألذكر تسستلهم أية من ألقرآأن
ألكر Ëبتناصس شسعري متماسسك ،ويتوغل ألشساعر
‘ تناول هذه ألشسريحة أŸغبونة من أبناء ألبلد،
وألذي كان ألفقر سسبباً ◊رمانه من أشسياء كثÒة
فهل يصسمت ‘ حوأر ألنبيÚ؟
هل ـ ترأه ـ يخلع سسÎة أŸعارف أآ’بقة؟
هل يدفع غيمة خوفه إأ ¤فسسيفسساء أŸنا‘؟
وبعد ذلك
أاو قبل ذلك -
هل ل يقتلونه..
ون- - -ب- - -ح- - -ر ح- - -يث ي- - -أاخ- - -ذ م- - -دأه ‘ ﬂي- - -ل - -ة
ألشس-اع-ر،وع-ن-دم-ا ت-ت-وق-د أل-قصس-يدة متوهجة من
ضسياء ألذكريات ،ومن أÿلوة ،ومن ألوحدة ،ومن
وحشسة ألنفسس ،ومن ألشسوق أ ¤أفق أŸاضسي ،هي
ألذأكرة تتدأعي بحسس عاطفي متقد‚ ،د ذلك
‘ قصسيدة (ألضسجة ألصسديقة)
ترى ـ أامن الضسجة انتهائي؟

فعند التقاء اŸسساءات
صسامتًا أافردت بعضسي
ورتقت بعضسي با÷لنار
أاحرقت دمعي
(وهل كان دمعي غ Òماء ؟)
أاطفأات روحي
ثم رميت عقبها اŸقحم خلف الباب
وهكذأ نتقدم بخطى وئيدة حيث يجتاحنا هذأ
أ◊سس ألشس-ع-ري أل-ع-م-ي-ق ن-ح-و ع-اŸه،ليشسدنا،
وي-ه-ي-م-ن ع-ل-ى ح-وأسس-ن-ا أ’ن قصس-ائ-د ألشس-اعر
تتوغل ‘ عمق أ’زمة ،وتتوغل ‘ حياتنا،
تناشسد فينا ألعاطفة ،ألتي خمدت وسسط
ه -ذأ ألضس -ج -ي -ج ،ون-ن-ت-ق-ل أ ¤وأح-ة أ◊ب
ألصسا‘ ع Èتدأعيات شسعرية شسحذ فيها
ألشساعر أدوأت قصسيدته،حيث ينهل من
ألذكريات ،وبتناصس من ألقرآأن ألكر( Ëسسورة
يوسسف) عندما ترأود زليخة ألنبي عن نفسسه،
وتقد قميصسه ،وكذلك يحلق فينا Ãدينة ألÈتقال
(بعقوبة) وأ’نهار ليصسنع من كل ذلك قصسيدته
ألتي نرى فيها أن أ◊بيبة ترأوده عن نفسسه ،ولكن
‘ بحر ألذكريات ،وعمق أŸاضسي أ÷ميل ‚د
ذلك ‘ قصسيدة ( يا أمرأأة ألوجع أ◊لو)
تقد قميصسي ـ كل ليلة ـ من ا÷هات اربعها
ول أاقول :رب السسجن أاحب ا‹
ل أاقول :رب السسجن أا ....
فيا نهÒات بÓدي الظامئة
بالغصسى الوثقى أاتيت
وبالغصسات اعاود
و‘ قصسيدة (جمهورية ألÈتقال) ألتي حملت
أÛموعة ألشسعرية أسسمها ،نكون ‘ جمهورية
ألÈتقال ،ولكن ب Óبرتقال ،ب Óحياة ،ب Óروح،
ج -ف أل -ن -ه -ر ف -ي -ه -ا ،وي -بسست أ’شس-ج-ار ،وصس-وت
ألشساعر يسسحبنا ا ¤حيث هذا ال⁄
ومثل كل مرة
كانت اŸدينة تسسور Êبالتماعاتها
وتأامر Êبالبكاء
وأانا اÛبول دمعًا -
أاذن كيف اوهمونا ان للمدن ذاكرة
يامدينة الباعة الصسغار
أاخاف على زجاجة روحي
أاربعون صسيفًا
و ⁄تهشسمها دورة اŸعارك
و’ن م -دي -ن -ة ألÈت -ق -ال م-ه-د أل-ذك-ري-ات ،وأأن-ه-ا
منقوشسة ‘ ذأكرته كالنقشس على أ◊جر ،وأ’نها
م -دي -ن -ة أل-ث-م-ار وأ◊ل-م ،وأ÷ب ،وأل-ع-ط-اء ،ي-رى
ألشساعر ‘ هذه أŸدينة كل أركان ألدنيا،ويتأاسسى
ويهيم وجدأ ً فيها،فلتهب قصسيدة (حدأء ألغرأنيق
) شسعرأ ً ووجدأ ً ،وهياماً ،ولوعة،
فÎنحي
وارحلي ‘ Œاويفي
خلي روحك من ليل البسساتÚ
قبل ان يغر بك
القمر اŸتعرشس

على
شساهدة
النهار
وح“ Úور ذاكرتي
فأانت من أنتظر!!
أأن ألوطن أضسحى مدمًا للشسباب ،أذ أنه غرق ‘
أ◊روب حد ألكارثة ،فلم تعد أ◊ياة كما كنا
نرأها ،عندما كان ألسسلم وألسسÓم وأأ’من فضساء
يغطي أأروأحنا ،وأليوم ’ شسيء ‘ ألذأكرة سسوى
أ◊روب ألتي أمتدت لعشسرين عامًا‚ ،د ذلك ‘
قصسيدة (مدمي ألشسباب) ألذي تشسكل بنية هذه
ألقصسيدة بوح لهوأجسس ألشساعر ،بل هوأجسسنا
نحن معه
عشسرون عامًا وأانا أابكي
عشسرون عاماً وانا أاغزل رئة ثالثة
فالو ¤للقطران
والثانية للشسهيق
وهذي الشسفيقة للبارود ا÷ميل
عشسرون عاماً ،حتى نسسيت سسلم روحي
أانط من حرب لخرى
وه- - -ك- - -ذأ ف- - -أان أزدح - -ام - -ات أ◊روب ‘ ه - -ذأ
أل- -وط- -ن،صس -ار ي -عشس -وشسب ‘ خ Ó-ي -ا ن -ف -وسس -ن -ا،
ف-اخ-ت-ل-طت أل-ع-اط-ف-ة ب-البارود ،وبرأئحة أ’رضس
أÎÙقة من ألصسوأعق ،وصسار أŸوت قوأفل،
ح- -ت- -ى أن ‚ف وأح- -د ’ي- -ك -ف -ي ’ح -ت -وأء ه -ذأ
أ’زدح -ام م -ن أŸوت -ى،ل-ي-ع-ل-ن ألشس-اع-ر صس-رخ-ت-ه
أل -ك -بÒة م -ن -ددأ ً وشس -اج -بً-ا ورأفضسً-ا ه-ذأ أŸوأت
أŸتوأرث ‚د ذلك ‘ قصسيدة ( وأحدة ’تكفي )
أايوب ـ
هي القيامة قد قامت
وفيها واحدة ل تكفي
فكم ‚ف –تاج ÚبÓدي
‘ ازدحامات ا◊روب
و‘ قصسيدة (سسؤوأل بسسيط جدأ ً) نكون مع Œربة
غريبة ،وقل نظÒها ،ونوع من أنوأع أŸغامرة ،أذ
أن ألشساعر يدرج وبشسكل مباشسر وأحد وأربعون
وزأرة وهيأاة ودأئرة حكومية مرقمة ومتسسلسسلة،
أ’ أن -ه ج -ع -ل -ه -ا قصس -ي -دة ذأت م -دل -ول ع -م -ي -ق،

وأسس - -ت - -ط - -اع أن ي - -ح- -ت- -وي ه- -ذه
أŸب- -اشس- -رة ب- -حسس شس -ع -ري ،وه -و
Ãث-اب-ة ن-ه-اي-ة أل-قصس-ي-دة ،وألضسربة
أŸفاجأاة
فضس ً
 Óعن دزينة من
وزراء لح- - - -ق- - - -ائب ل - - -ه - - -م ،ول
خرائط !!
ما÷دوى ؟
اذا كان بيتي السسعيد
منطقة منزوعة القوت،
وحواليه حديقة تضسوع من الديون
و‘ قصس- -ي- -دة (ت- -روح -ن) ي -خ -ال ألشس -اع -رة
أ◊بيبة ‘ هذأ ألزمن ألصسعب و‘ قصسيدة
(ن -ادي أل -ب -ب -غ -اوأت) يسس -ت-ع-رضس ل-ن-ا ألشس-اع-ر
ت-دأع-ي-ات حسس-ي-ة ج-م-ي-ل-ة ب Úأ◊ل-م وأل-ب-ب-غ-اء
وأ◊بيبة وألوطن ‘ ،قصسيدة (زينب) نكون مع
ثيمة ذأت منحاً سسياسسيًا ،وزينب،مغنية سسياسسية
من فلسسط ،Úتالقت ‘ سسبعينات ألقرن ألرأحل،
ويضسعنا وسسط أ’زمة وألتكالب على ألكرأسسي،
و‘ قصسيدة (ألصسامت بالدأل) ويعني بها صسمود
أب- -ن- -اء ه- -ذأ أل- -وط- -ن ضس- -د ألشس -دأئ -د وأ’زم -ات
وأ◊روب ،ويفرد ألشساعر قصسيدته عن ألشسهيد
‘ قصسيدة (هو ألذي رأى ) ،و‘ قصسيدة (ضسيوم)
ن-ك-ون م-ع ألشس-اع-ر وقصس-ي-دة تسس-ت-ع-رضس سس-م-اؤونا
أŸلبدة بالضسيوم وليسس ألغيوم ،وحتى ألذكريات
ألتي حوتها هذه ألقصسيدة ‘ متنها ألنصسي ،و‘
أنسساقها أŸضسمرة ،تؤوكد أن أ◊روب صسارت من
حياتنا ،أذ أن هذه ألذكريات ’ تسستحضسر ألتاريخ
وأ‰ا أ◊روب( ‘ ذأت ح - -رب) وه - -ي قصس- -ي- -دة
–تاج مسساحة كبÒة من ألتحليل و‘ قصسيدة
(قلبي) يكون ألشساعرمع قلبه وتدأعياته ( قلبي،
أول أل- -ك- -اظ- -م ،Úومسس- -ح أÿت- -ام ،و‘ قصس -ي -دة
(آأه)نكون مع تدأعيات أÿطيئة ،و‘ قصسيد (
أل -ن -ب -ي ألصس -امت ) ن -ك -ون ب -ت -ن-اصس م-ع أŸوروث
أ◊ضساري ،و‚د عمق أŸفردة ألشسعرية ‘ بقية
ألقصسائد ،هناءة أÙابسس ،أفÓطونيا ،وكانت
أŸع -رك -ة ،ط-وأسس ،Úب-ع-ق-وب-ة ،ع-ل-ى ح-ائ-ط ح-ن-ا
ألسس -ك -رأن ،ت -ف-ع-ي-ل-ة أÿذ’ن ،ب-ع-ي-دأ ً ح-يث أنت،
وه -ي قصس -ائ -د ب -ل-غ-ة مشس-رق-ة ،ت-قÎب ك-ثÒأ ً م-ن
قصسائد ألسسياب ،ونازك أÓŸئكة ،وأ÷وأهري،
وح -ت -ى أل -ب -ي -ات -ي ،وه -ذأ ل-يسست رأأي أن-ف-رد ف-ي-ه
لوحدي ،بل أكده ألناقد ألكب Òفاضسل ثامر ،عÈ
كلمته عن قصسائد أبرأهيم أÿياط ألتي كتبت ‘
ظ -ه -ر غ Ó-ف أÛم -وع -ة ألشس -ع-ري-ة ،إأذ ي-ق-ول (
أبرأهيم أÿياط  ..شساعر Áتلك صسوتاً متميزأ ً
ب Úأق-رأن-ه ،شس-اع-ر ي-ذك-ر Êب-السس-ي-اب وبسس-ع-دي
يوسسف ،فهو Áتلك ناصسية أللغة ويجعلها تتصسدر
ألتجربة ألشسعرية ،ولغته ترأثية أأنيقة قلما يقÎب
منها شساعر ﬁدث ،رÃا فعل ذلك ألسسياب ،لغة
قد تكون جوأهرية ‘ نصساعتها وأشسرأقها ،).أن
أÛموعة ألشسعرية (جمهورية ألÈتقال) “تلك
ألتميز ألذي يجعلها ‘ ألرفوف أ’و ¤للشسعر
ألعربي أ◊ديث.
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و أأ’ح-اديث أل-ن-ب-وي-ةوم-ا ك-ت-ب-ه علماء
Ûتمع
ألٌدين أأظنه أأسسلوبا قدÁا ’ فائدة منه ،أ’ﬂه ’

نظرة سسياسسية
وسسوسسيولوجية
ل -ل -م -ج -ت -م -ع ع -دة ت -ع -ري -ف-ات م-ن أŸن-ظ-ور
ألسسياسسي و أ’جتماعي وألنفسسي،وÁكن أأن
نعرفه أصسطÓحا على أأنه عبارة على عدد
كب Òمن أأ’فرأد تربطهم مصسالح أأو قوأسسم
مشسÎكة ترأفقها أأنظمة تهدف إأ ¤ضسبط
سس -ل -وك -ه-م و ي-ك-ون-ون –ت رع-اي-ة ألسس-ل-ط-ة،
أÛتمع هو كذلك عبارة،عن ›موعة من
أأ’شس - - -خ - - -اصس و ل - - -يسست ›م - - -وع- - -ة م- - -ن
أأ’فكار،كما أأنه›،موعة من أأ’فرأد يعشسون
معا– ،كمهم جملة من ألقوأن Úألتي تضسبط
وظ -ي -ف -ة ك -ل ف -رد ،م -ع م -رأع -اة ج -انب م -ن
أ◊قوق ألفردية وأ÷ماعية ،تسساهم بشسكل
كب ‘ Òتوطيد عÓقات أÙبة و تصسالح
وت -ع -اون ل -يسس-ت-م-ر أÛت-م-ع و ي-ك-ون Ãث-اب-ة
ألبناية أŸتماسسكة ’ Áكن أخÎأقها.
بقلم عبد ا◊كيم أاوزو
إأضسافة إأ،¤كل هذأ فاÛتمع عبارة عن نسسيج
أجتماعي أبتكره أ’نسسان ووضسع له آأليات ألتي –دد أŸعاي Òأ’جتماعية ألتي تÎتب
على أفرأد و أ’عتماد عليهم .
وإأذأ أأردنا أأن،يبقى أÛتمع ﬁافظا على قيمه و مبادئه و’ ينهار ،فمن وأجبنا
أ’عتناء بالفردأ’نه،يتأاثر،باÛتمع ،وعلى سسبيل أŸثال ’ أ◊صسر أذأ كان أÛتمع
يعا Êمن أرتفاع مسستوى أ÷رÁة و كل ألظوأهر ألسسيئة فسسوف يتأاثر،سسلبا نتيجة هذه
ألعوأمل.
ولكن هل تكفي ألنصسوصس ألتشسريعية ‘ ضسبط سسلوكياته ،إأذأ  ⁄نأاخذ بع Úأ’عتبار دور
أأ’سسرة وأŸدرسسة و أ÷امعة ،ولعل ما،يدفعنا أليوم إأ ¤دق ناقوسس أÿطرألذي يهدد
كيان أÛتمع ويجعله ‘ حالة تدهور ،وبالتا‹ يفرضس على ألطبقة أŸثقفة و ‘ كل
أأ’حوأل أأن ’ تÎكه،ينهار وتضسرب أأسسسسه ‘ ألعمق بقصسد أأو بغ Òقصسد.
’،ريب أأن ه- -ن- -اك تسس- -اؤو’ت ك- -ثÒة ع- -ن أأ’سس- -ب- -اب أل -ت -ي أأدت Ãج -ت -م -ع -ن -ا أ ¤ه -ذه
أل -وضس -ع -ي -ة،أıي -ف -ة م -ن -ذ أأوأخ-ر أل-ث-م-ان-ي-ن-ات،إأ ¤وق-ت-ن-ا أ◊اضس-ر ،و م-ا ه-و ألسس-ب-ي-ل
ألذي،نسسلكه وأŸنهجية ألتي نتبناها لÔقى Ãجتمعنا إأ ¤ما هو خ Òللعباد وألبÓد،
فعلينا ألنظر ‘ أŸوضسوع،،بجدية ،وأأيتهاون ‘ تركاأ’مور على حالها وتنصسل ألنخبة
أŸثقفة،من مسسؤووليتها بهذه أأ’سساليب حتما سسيؤودي بنا إأ،¤إأفرأغ ﬁتوى،أÛتمع Ãا
–مله ألكلمة من معنى و يتحول إأ› ¤رد Œمع سسكا.Ê
نظريا كل علماء أ’جتماع صسبوأ ‘ نفسس ألطرح ،وأأثبتوأ علميا أأن أÛتمع كمجتمع له
ضسوأبط و أأسسسس تلزم كل فرد من أأفرأده،أأن يلعب دوره كام Óغ Òناقصس و أأي خلل
سس-ي-ؤودي إأ ¤أŸسس-اسس ب-ق-ي-م-ه ،ف-ت-ع-م أل-ف-وضس-ى ،وب-ال-ت-ا‹،سس-تصس-ادف أل-دول-ة ج-ملة من
أŸتاعب يصسعب أÿروج منها .

الوازع الديني:

تعمدت أأن أأŒنب أ◊ديثفياأ’مورألٌدينية ‘،موضسوعي هذأ ،لسسبب Úرأئسس: Ú

اصس
دارات

يصسل إأ ¤مبتغاه ،فأانصسار أ◊ضسارة وألعوŸة ’ يفقهون هذه أللغة ،بل
يتعمدون ‘ جعل أأصسابعهم ‘ أأذأنهم حتى ’ يسسمعون.
والسسبب الثا: Ê
أأخشسى أأن أأتهم بالتطرف و ألتخلف و ألشسعوذة ،ورÃا أأتهم بعدو ألعلم وألتكنولوجية
أ◊ديثة ،وعليه أأحاول من خÓل مقا‹ أ’عتماد على أŸنطق وأأظهر للعيان،أأَنه حان
ألوقت لوضسع ألنقاط على أ◊روف وطرح فرضسية أ◊لول أŸرجوة ،و’ Áكننا ذلك إأ’
إأذأ سسمينا أأ’شسياء Ãسسمياتها،.
لفات الجتماعية وفرضسية ا◊لول :
أاسسباب ا آ
’فات أ’جتماعية ،فهي معروفة عند ألعام و أÿاصس ،و لكن
ليسس أŸهم ذكر أ آ
’سس -رة ه -ي
أŸه- -م أأن ن- -ع- -رف أŸتسس -بب ‘ ظ -ه -وره -ا ‘،أÛت -م -ع ،و’ شسك أأن أ أ
’فرأد ‘ ألنسسيج أ’جتماعي وهي
’و،¤و أأدأة توأصسل،ب Úأ أ
أŸسسؤوولة بالدرجة أ أ
أأهم ألعوأمل أŸؤوثرة على ألصسحة ألنفسسية فمن دون ›تمع و عÓقات أجتماعية
’ن
م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى م -ب -ادئ فضس -ي -ل -ة ،ب  Ó-شسك سس-ي-ن-ه-ار أ’نسس-ان جسس-دي-ا وف-ك-ري-ا ،أ
أ’نسسان،منذ صسغره،يبدأأ بتكوين عÓقات أجتماعية بدءأ بأامه ثم أسسرته و بيئته
وترتبط حياته بقدرة ألتعايشس أ’جتماعي ،كما تثبت أبحاث علماء أ’جتماع.
’سسرة
’سسرة أ÷زأئرية من ألقرن أŸاضسي،با أ
وهذأ ما قد يؤوديني إأ ¤مقارنة أ أ
’ب كرب
أ÷زأئرية من ألقرن أ◊ا‹،فنجد فرقا شساسسعا ‘ أأسسلوب أŸعاملة ،فا أ
أأسسرة كان يسس Òأأمور عائلتهبطريقته أÿاصسة وقرأرته ’ تناقشس ،ولعل ألصسرأمة
ألتي كان يتحلى بها أأسسÓفنا أأنتجت جي Óمتكام Óيسستحق ألثناء عليه ،رغم أ÷هل
’سسرية‡ ،ا كان سسببا
و ألفقر ألذي كان يسسود زمنهم ،فلم يتخلوأ عن مسسؤووليتهم أ أ
‘،بناء ›تمع قهر أأقوى دولة ‘ ألعا ⁄و ‘ أأصسعب ألظروف و أأحكها ،و ⁄يكن
’سسرة أ÷زأئرية وأأفرأد ›تمعها ،كانوأ متماسسك Úيومها
’ن أ أ
ذلك ‡كنا إأ’ أ
كالبنيان أŸرصسوصس يشسد بعضسه بعضسا ،.
وإأذأ ما أنتقلنا من زمن أأسسÓفنا من ألقرن أŸاضسي،إأ ¤زمننا هذأ‚ ،د،ألظوأهر
أÿبيثة و ألدخيلة ‘ ›تمعنا ظهرت بدأية،ألثمانينات ،بعد ألتفتح على ألعا⁄
’نÎنت
أÿارجي بوأسسطة ألهوأئيات أŸقعرة،وأنتهت بتكنولوجيات أ◊ديثة كا أ
وألفضساء أ’فÎأضسي،و’ أأنكر فوأئدها لو سساهمت ألطبقة أŸثقفة من علماء
’قل
أ’جتماع و رجال ألدين و غÒهم من ألنخبة على إأيجاد ألبديل أأو على أ أ
ألتصسدي للغزو ألثقا‘ ،حتى ’ يتأاثر أأفرأد أÛتمع بسسلوكيات ’ عÓقة له بها ألتي
تناقضس ثقافته وأأصسالته أŸسستمدة من تعاليم ربانية .فأاغلبية رجال ألًدين أكتفوأ
ب -أام -ور أأق -ل م -ا ي -ق -ال ع-ن-ه-ا أأن-ه-ا ت-اف-ه-ة و’ ت-رق-ى إأ ¤ج-وه-ر رسس-ال-ت-ه-م،ك-ان م-ن
وأجبها،أأن،تسسعى ‘ أبتكار أأليات ◊ماية أÛتمع وŒعله متحضسرأ يتماشسى و قيم
ديننا أ◊نيف فرأح أأغلبيتهم إأ ¤أÿوضس ‘ مسسائل ’ تسسمن و’ تغني من جوع .
’ يختلف هؤو’ء على أأولئك من علماء أ’جتماع و أŸرب ،ÚفأاكÌهم،تخلوأ عن
مسسؤووليتهم و ⁄يبذلوأ أأي ›هود Áكن إأدخاله ‘ باب ألعناية باÛتمع،قصسد
’قل دحضس ألظوأهر ’ “ت
فرضس أ◊لول Ÿا يعانيه،من أنحÓل خلقي أأو على أ أ
‘
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اسستاذ جامعي
’جور و –سس Úوضسعهم أ’جتماعي ’ غ.Ò
أ أ
أأملنا أ أ
’خ Òيكمن ‘ ألقلة ألقليلة ألتي مازألت تؤومن بقدسسية مهمتها فتضساعف أأصسدرت مؤوخرأ جامعة سسكيكدة ألعدد رقم  16من
جهودها من أأجل بناء ›تمع متكاملÃ،بادئه وقيمه  .رغم صسعوبة أŸهمة لكنها ›ل- -ت- -ه- -ا أÙك- -م- -ة» ›ل- -ة أل- -ب- -ح- -وث و أل -درأسس -ات
ليسست Ãسستحيلة ،أأما وإأذأ تخلينا عن مسسؤووليتنا كآاباء و مرب Úو ورجال دين أإ’نسسانية» ،و ألتي يÎأأسس هيئة –ريرها ألÈوفسسور
وﬂتصس ،Úحينها ’،نتعجب إأذأ ضسربنا ألطفل وسسأالناه Ÿاذأ يبكي .
سس -ل -ي -م -ان ب -وم -دي -ن ،ب-عضس-وي-ة ›م-وع-ة م-ن أل-دك-ات-رة

صسدور ›لة «البحوث و الدراسسات الإنسسانية»
÷امعة سسكيكدة

دراسسات عن اÛتمع ،اللغة وا’تصسال

موسسود شسريف كّرسس حياته ÿدمة التعليم

التقاعد ليسس نهاية العمر وإا‰ا بداية Œربة جديدة ‘ ا◊ياة

اŸدرسسة العمومية أاك Èرمز للجزائر اŸسستقلة وتسستوجب حمايتها وترقيتها دوما
ب-نÈة ه-ادئ-ة ي-ت-ح-دث م-دي-ر م-درسس-ة اب-تدائية
ع -ن Œرب -ت -ه ‘ ال -ت -ع-ل-ي-م داع-ي-ا ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
اŸنظومة الÎبوية لÓسستعانة باŸهني Úالقدامى
ل -ت -أاط Òا÷ي-ل ا÷دي-د ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى رصس-ي-د
التجربة التي تشسكل عصسارة سسنوات من البذل
لحالة على التقاعد
وال-ع-ط-اء .ب-ال-نسس-ب-ة إال-يه ا إ
ل- -يسست ن- -ه- -اي -ة ع -م -ر وإا‰ا ب -داي -ة مشس -وار آاخ -ر
ل -ت -ق -د Ëإاضس -اف -ة ل -ل -مشس -ه-د الÎب-وي ال-ق-اع-دي
با‚از مشسروع دليل مهني للمعلم يفيد الذين
ي-خ-ت-ارون أاو ي-خ-ت-ار ل-ه-م ال-زم-ن ‡ارسس-ة م-ه-ن-ة
معّلم.
سسعيد بن عياد
أأنهى موسسود ألشسريف مسساره أŸهني ‘ قطاع ألتعليم
بكامل ألرضسا ،قناعة منه أنه أأدى وأجبه Œاه أأجيال
ب-ك-ام-ل-ه-ا ،م-عّ-ل-م-ا ث-م م-دي-رأ Ÿدرسس-ة أبتدأئية ،آأخرها
مدرسسة «ألرأيسس حميدو ’(»3فيجي) ⁄ .تكن للرأحة
م-ع-ن-ى ل-ه-ا ع-ن-ده ،م-ت-ح-دي-ا ألصس-ع-اب وأل-ظ-روف ،فأاكد
ألتزأمه ألشسديد بالعمل –ت مرأقبة ألضسم Òإأ ¤غاية
موعد ألتقاعد ’».أأتصسور أأن معلما ‘ أ’بتدأئي يخرج
من ألدورة ألوظيفية ثريا» ،بهذه ألعبارة يقّيم مسساره من
أ÷انب أŸادي ،غ Òأنه يثّمن أŸكسسب ألÓمادي ألذي
’ يشسعر به سسوى من لديه ضسم Òحي ‘ أأي قطاع كان.
ألتقيت به ذأت يوم من صسيف حار بأاحد شسوأرع «رأيسس
حميدو» ،وأ’بتسسامة ’ تفارقه  ،ليوضسح بشسأان سسؤوأل
حول ما حققه من مكاسسب بعد كل هذأ ألعمر من
أÿدمة « كما ترى أأخرج مثلما ألتحقت Ãهنة ألتعليم،
ما عدأ ألقناعة بأانني أشستغلت بإاخÓصس» ،حيث كان
أل -رج -ل ي -ع -ك -ف ع -ل -ى أل -ق -ي -ام ب-ا‚از أأع-م-ال ل-ف-ائ-دة
أŸدرسس -ة م -ب -دي-ا ت-أاث-رأ ك-بÒأ وه-و يسس-ت-ع-د ل-ل-م-غ-ادرة.
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ويضسيف»لقد أأديت وأجبي بتفان» ،قبل أأن يقدم نصسيحة
مفادها آأن من ’ يتوفر على قدرأت عالية عليه بحب
هذأ ألعمل ،أأ’فضسل أأن يتجه إأ ¤مهنة أأخرى’ ،ن
أل-ت-ع-ل-ي-م م-ره-ق وي-ت-ط-لب ألصس Èك-ون-ه ي-ت-علق Ãسستقبل
أأجيال تتطلع إأليها ألبÓد.
ويسس -ج -ل ب -ف -خ -ر أن -ه خÓ-ل ألسس-ن-ة أل-درأسس-ي-ة أأ’خÒة
ح -ق -قت م -درسس -ت-ه نسس-ب-ة ‚اح ب-اه-رة ،شس-اك-رأ أأ’سس-رة
ألÎب -وي -ة ل-ت-ف-ان-ي-ه-ا وأل-ت-زأم-ه-ا أŸه-ن-ي ح-ول مصس-ل-ح-ة
ألتÓميذ ،و ⁄تسسجل سسوى خمسس حا’ت إأعادة ألسسنة،

Óولياء بضسرورة أ◊رصس على مرأفقة
مقدما نصسيحة ل أ
أأب -ن -ائ -ه -م ‘ ك -ل ◊ظ -ة Ÿوأك-ب-ة مسس-ار أل-ت-ع-ل-ي-م ب-حب
وإأق- -ب- -ال .وب -فضس -ل نشس -اط -ه أل -دؤووب  ⁄يÎك ب -اب -ا أأ’
وط -رق -ه م -ن أأج -ل أل -ن-ه-وضس Ãدرسس-ت-ه ،خ-اصس-ة ت-وفÒ
أللوأزم ألÎبوية ،ويشس Òإأ ¤ألدور أŸلموسس للمفتشس
أإ’دأري وك-ذأ أسس-ت-ج-اب-ة أل-ب-ل-دي-ة ‘ أŸسس-اه-م-ة ضس-م-ة
عملية إأعادة ألتهيئة وألتجهيز بطاو’ت أ÷ديدة .أأما
أ÷انب ألبيدأغوجي فله نصسيبه من خÓل أŸفتشسة
ألÎب- -وي- -ة أل -ت -ي رأف -قت أŸؤوسسسس -ة ‘ ت -رق -ي -ة أ÷انب

ألÎب- -وي وت -أاط ÒأŸع -ل -م Úم -ن أأج -ل –سس ÚأŸردود
ألتعليمي.
بالنسسبة إأليه ،أŸدرسسة ألعمومية أأك Èرمز للجزأئر
أŸسستقلة وتسستوجب حاميتها وترقيتها دوما ،باعتبارها
ألفضساء ألذي تنصسهر فيه ألفوأرق و–ضسر فيه أأ’جيال
بهوية وطنية جزأئرية خالصسة .وهنا ألتحدي أأ’ك‘ È
ظل ألعوŸة وهجمة أŸادة على
أل -روح .ب -فضس -ل ت -ف -ت-ح-ه وصسÈه
نسس-ج عÓ-ق-ات م-ت-ي-ن-ة وم-توأزنة
مع أأ’ولياء ،ليذكر بفخر عدم
تسسجيل أأي حادث أأو موقف
يسس- -يء ل- -ل- -م -درسس -ة وأأسس -رت -ه -ا،
ويوضسح أأن ألعنف ألذي برز ‘
أŸشس -ه -د أ’ج -ت -م -اع -ي ي -ع -ال -ج
ب- - -ال - -رف - -ع م - -ن وتÒة ألÎب - -ي - -ة
وأل -ت -وع -ي -ة وأل -ت -وج -ي-ه وت-ن-م-ي-ة
أل-نشس-اط-ات أل-ري-اضس-ي-ة وت-وسس-ي-ع
موسسود شسريف
نطاق أ◊وأر ب Úألشسركاء.
وأ’ن أŸدرسسة أأصسبحت أأسسرته
ألثانية بحيث يصسلها باكرأ ويغادر متأاخرأ حرصس على
أأن ت-ك-ون ل-ل-ري-اضس-ة وأل-نشس-اط-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة م-كانا ’ئقا
م -ع -تÈأ أل -دروسس أÿصس -وصس -ي -ة سس -ل-وك-ا غ ÒأأخÓ-ق-ي،
وأأفضسل منها أعتماد دروسس ألدعم لتÓميذ أÿامسسة
أبتدأئي لتحضسÒهم للطور أŸتوسسط.
وع -ن رأأي -ه ‘ أإ’صس Ó-ح ي -ع -ت -ق -د م -وسس -ود أأن أل -ب -دأي-ة
ب -ت -حسس Úظ -روف أŸع -ل -م Úوم -رأف -ق -ت -ه -م ب -ال-ت-ك-وي-ن
وألتجهيز منبها إأ ¤أأن أأ’عباء أإ’دأرية على أŸدير
تعيق أهتمامه كثÒأ با÷انب ألبيدأغوجي ألذي يجب
أأن يكون دوما ‘ أأعلى ورقة ألطريق Ÿسستقبل أŸدرسسة
أ÷زأئرية.

أıتصس ‘ Úأأ’دب أل- -ع- -رب- -ي وع- -ل- -م أل- -ن- -فسس ،ع- -ل- -م
أ’جتماع ،ألقانون ،أ’قتصساد ،علوم أ’تصسال ....من
ج -ام -ع -ة سس -ك -ي -ك -دة ،وب -دع -م م -ن خÈأء م-ن ج-ام-ع-ات
جزأئرية وعربية وأأجنبية.
أهتم ألعدد بكث Òمن أإ’شسكاليات أÛتمعية وألنفسسية،
وف -ت -ح م-ب-احث ل-غ-وي-ة وأدب-ي-ة ت-ه-م أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري
–ديدأ،وقد ضسم ألعدد درأسسات هامة ‘ ميادين أأ’دب
و ألعلوم أإ’نسسانية ،مثل مقال Áينة أأوبدجي عن «‰ط
أ’تصسال ب Úأأ’م وطفلها ألتوحّدي –درأسسة ميدأنية
بقسسنطينة»،و مقال أأ’سستاذت Úمر Ëبوشسوشسة وكرÁة
ن -ايت ع -ب -د ألسس Ó-م ح -ول أأ’ل -كسس -ت -ي -م -ا ل -دى أل -ط-ف-ل
..تشسخيصس وعÓج.
ويكتب ألدكتور نبيل بوسسليو عن أÿطاب أŸسسردي ‘
روأي- -ة ف- -ت -اوى زم -ن أŸوت ،وي -درسس أل -دك -ت -ور ﬁم -د
ألهادي عطوي « ألتوجيه ألد’‹ ‘ أ◊كاية ألعربية بÚ
أŸقصس -دي -ة وأل -ت -أاوي -ل».ك -م -ا ب -ح -ثت أل -دك-ت-ورة ف-ري-دة
بولكعيبات ‘ Œليات أŸلمح أأ’سسطوري ‘ أŸشسهد
أ’سستطرأدي ‘ شسعر ألنابغة .ويكتب ألدكتور رشسيد
طبال وأأ’سستاذ ألرزقي كتاف بحثا جيدأ عن ألشسباب
أ÷زأئري وثقافة ألصسورة ألرقمية....
و‘ أÛل- -ة درأسس- -ة م- -وسس- -وم- -ة ب» ق- -رأءة سس- -و سس -ي -و
سس -ي-ك-ول-وج-ي-ة ل-ظ-اه-رة أل-ع-ن-ف ‘ أل-وسس-ط أŸدرسس-ي»،
للباحثت ÚفÒوز مامي زرأرفة وحنان توأبتي ،وبحثا
متميزأ عن « إأدأرة أ÷ودة ألشساملة ودورها ‘ –سسÚ
Óسس-ت-اذة
أأ’دأء أل -تسس -وي -ق -ي ب -اŸؤوسسسس-ة أ’ق-تصس-ادي-ة» ل -أ
كرÁة سسلطان ،وكذلك نقرأأ للدكتور موسسى زرقوط عن
ألسس -ل -ط -ة وف -ع -ال -ي -ة أل -ع -م-ل-ي-ة أ’تصس-ال-ي-ة ‘ أŸؤوسسسس-ة
أ’قتصسادية أŸعاصسرة ،باإ’ضسافة Ÿقا’ت أأخرى هامة
وجديدة....
،و‘ أ÷انب أÿاصس باللغة أأ’جنبية نقرأأ درأسسة قيمة
عن نوعية أللغة وألنجاح أŸدرسسي ،ودرسسة عن أŸالية
أإ’سسÓمية ...
وت -ع -ت ÈأÛل-ة م-ن أأه-م أÓÛت أل-ع-ل-م-ي-ة أ÷ام-ع-ي-ة
أ÷زأئ-ري-ة و أل-ع-رب-ي-ة ،ت-ت-م-ي-ز ب-ج-دت-ها وأحÎأفيتها ‘
ألتعامل مع ألباحث ،Úو يقصسدها ألكث Òمن ألباحثÚ
لنشسر درأسساتهم ‘ ،أ◊قول أŸعرفية أÿاصسة باأ’دب
وألعلوم أإ’نسسانية و أ’جتماعية،،وهي تنشسر أŸقا’ت
ألتي توأكب أŸسستجدأت ألوطنية و ألتحو’ت ألعاŸية،
بطرح تنويري ومناهج معاصسرة.
،ويسسهر على إأخرأجها ألشسكلي و ألتقني خلية تقنية
نشسطة،تشسرف عليها ألسسيدة سسمية أورت ،ÊÓكما يتكفل
أأسساتذة متعاونون من جامعة سسكيكدة،با÷وأنب ألعلمية
ومسس- -ائ -ل أÈÿة ل -ك -ل م -ق -ال ،ب -إاشس -رأف ع -ام ل -رئ -يسس
ألتحرير أأ’سستاذ ألدكتور سسليمان بومدين ‘ ،ظل تسسيÒ
أحÎأ‘ وتضسحية،نتمناها لكل أÓÛت ‘ أ÷امعات
ومرأكز ألبحث أ÷زأئرية ،فمزيدأ من ألعمل لتشسريف
جامعة سسكيكدة و ألنهوضس بالبحث ألعلمي أ÷زأئري.
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سضرطـــــان الثــــدي Œربــــة
قاسضيــــة دون الدعــــم النفسضــــي

ل
ت- - - -دري ك - - -ي - - -ف وŸاذأ
لك- -ي -د أن -ه -ا أصص -ب -حت
ول- -ك- -ن أ أ
موسصومة Ãرضص تغلغل إأ ¤جسصدها
‘ صصمت رهيب ،ودون سصابق إأنذأر أعلن
ت -وأج -ده وصص -رح ب -أاع-رأضص-ه أŸت-ع-ددة ع-ن
أسص -م -ه أل-ذي ك-ان لسص-ن-وأت ط-وي-ل-ة ي-ت-خ-ف-ى
ورأء أسص -م أشص -ي -ع ع -ن -ه ه -و»ه -دأك أŸرضص»،
Œرب- -ة خ- -اضص -ت -ه -ا أل -ك -ثÒأت م -ن أل Ó-ئ -ي
ن ألحتفاظ بأاŸه ّ
فضصل ّ
ن بعيدأ عن عيون
أŸت -ط -ف -ل Úوأل -فضص-ول-ي Úأل-ب-اح-ثÚ
لطÓق عبارأت
عن أي شصيء إ
ألشصفقة.

فتيحة كلواز
ه -ي ت -ج-ارب اإنسس-ان-ي-ة ف-ي ك-ل واح-دة م-ن-ه-ا ت-ج-د
الخصسوصسية التي تعطيها تفاصسيل دقيقة تجعلها
م-خ-ت-ل-ف-ة ع-ن غ-ي-ره-ا ول-ك-ن-ه-ا ج-م-ي-ع-ا ت-ل-ت-قي في
الإنسس -ان ال -ذي اأصس -ب -ح ب -ي-ن ل-ي-ل-ة وضس-ح-اه-ا ع-ل-ى
ه -امشس ال -م -ج -ت -م -ع ف -ق-ط لن عضس-وا م-ن جسس-ده
اأصسابه العلل.
^ نجية  58سسنة ،اأسستاذة متقاعدة اأصسيبت منذ
سسنتين بسسرطان الثدي فكان عليها المحاربة من
اجل البقاء واقفة ،قالت عن تجربتها مع سسرطان
ال -ث -دي لـ«الشس -عب» :ق -ب-ل اإصس-اب-ت-ي ك-ان السس-رط-ان
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ي م-ج-رد اسس-م سس-م-عت ع-ن-ه ك-ث-ي-را ه-نا
وهناك ،كنت اأفكر كثيرا في النسساء اللواتي قلن
اأنهّن طلقن اأواأصسبحن شسبه امراأة بسسبب اسستئصسال
ثديهن ،ولكن عندما واجهتني نظرات المحيطين
بي عند اإصسابتي بهذا المرضس عرفت تماما ما كن
ي- -ردن ق- -ول- -ه لأن- -ه -ا ن -ظ -رات ت -ج -ع -ل م -نك رك -ام
اإنسسان،لأنه وبكل بسساطة يرمقك بنظرة تحصسر من
اأصس- -ي- -بت بسس -رط -ان ال -ث -دي ف -ي خ -ان -ة م -ن -ت -ه -ي -ة
الصسÓحية ،الغريب اأننا كمرضسى محتاج اإلى دعم
نفسسي لتجاوز هذا المرضس الذي الم بنا ولكن
العكسس يحدث على ارضس الواقع لأنه غالبا ما يقع
على المريضس كم هائل من المشساعر السسلبية ما
يشسكل عبئا على المريضس الذي يدخل في دوامة
الرفضس الغير المباشسر ما يجعل حالته الصسحية
تزداد سسوءا».
واأضسافت نجية قائلة »:تزوجت في سسن متاأخرة
جدا في العقد الخامسس من عمري ويعد زواجي
بسس -ن -ة واح -دة ف-ق-ط اأظ-ه-رت ال-ت-ح-ال-ي-ل اإصس-اب-ت-ي

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
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العÓجات التدعيمية واŸرافقة ضضرورة
’سضتعادة اŸصضابة بسضرطان الثدي الثقة

هو أول مركز ‘ أ÷زأئر ﬂصصصص Ÿرأفقة ومسصاعدة ومشصورة أŸرضصى أŸصصابÚ
بالسصرطان« ،أنوكوب ّ
 OncoBella(( »Óتعطي أŸصصاب بسصرطان ألدعائم ليوأصصل حياته بصصفة
طبيعية وأسصتعادة صصورة ألنفسص وألذأت بعد مشصوأر متعب وطويل مع أŸرضص ،أقÎبت «ألشصعب»
من مؤوسصسصته ومديرته حروز تياح فريدة لتعرفنا بالدور ألذي يقوم به ‘ إأعطاء مريضصة
سصرطان ألثدي جرعات أمل ‘ حياة طبيعية وأسصتأاصصل ثديها.

ك/فتيحة

بسس- -رط -ان ال -ث -دي ف -ي م -رح -ل -ة
م -ت-ق-دم-ه م-ا اسس-ت-ل-زم ال-ت-دخ-ل
ال- -ج- -راح -ي لسس -ت -ئصس -ال ال -ورم ،ف -ي
البداية كانت ردة فعل زوجي التي
ج- -اءت ب- -اردة ج -دا ب -ل ك -اد ي -ق -ول ل -ي اأنت
ط -ال -ق ،وال -غ -ريب اأن -ي ع -ن -دم-ا ك-نت اذهب
ل -ل -ع Ó-ج ال -ك-ي-م-ي-ائ-ي والإشس-ع-اع-ي ك-ان ع-ل-ى اأخ-ي
اصسطخابي اإلى المسستشسفى لن زوجي غالبا ما
ك -ان ي -ت -ح -ج -ج ب -ال -ع -م-ل ح-ت-ى ل ي-راف-ق-ن-ي ،ك-نت
اشسعر اأنني ب Óقيمة عنده ،السسرطان قتل داخلي
المراأة التي كانت تحب الحياة لن اسسمه يقتل كل
ما كان مزهرا في حياة المصسابة بسسرطان الثدي».
^ أآمال 35 ،سسنة ،اكتشسفت اإصسابتها بالسسرطان
الثدي بعد زواجها باأشسهر قليلة ،قالت عن حالتها
لـ»الشسعب»« :عندما اعلمي الطبيب عن اإصسابتي
بسسرطان الثدي صسدمت وشسعرت وكاأنني اأقع في
هوة عميقة ،خرجت من عندها محطمة ل اأفكر
اإل في ردة فعل زوجي الذي طالما اخبرني باأنني
اأجمل امراأة بالنسسبة وتسساءلت اإن كنت سساأبقى
كذلك عندما يعلم بمرضسي ،اأتذكر اأنني لم اسستطع
المشسي فاتصسلت بوالدي وذهبت اإلى منزل اأهلي
اأين وجدت والدتي بانتظاري ،ذهبت هناك لأنه
المكان الأكثر اأمانا بالنسسبة لي طلبت من والدتي
عدم اإخبار زوجي لأنني توقعت رفضسه وتركه لي
خاصسة واأنني تزوجت به زواجا تقليديا دون معرفة
سسابقة ،ولكن اأمي رفضست الفكرة وقالت اإن لم يكن
بجانبي في هذا فطÓقي اأحسسن ،في اقل من
سساعتين وفي اأشسهر قليلة صسار طÓقي مطروح
كحل لمشسكلة ل ناقة لي فيها ول جمل... ،بعد
اسستجماعي لقوتي عدت اإلى المنزل اأين وجدت
زوجي في انتظاري ،جلسست وطلبت منه الهدوء
حتى اخبره بكل شسيئ ،لكنه تسسّرع وسساألني »:هل
اأنت ح -ام -ل؟» ،ط -ب -ع -ا ه -وسس -وؤال زاد م -ن صس-ع-وب-ة
الموقف ،في نلك اللحظة بكيت وبكيت دون قول
اأي ك -ل -م -ة ،ل -م اسس -ت -وعب م -ا ح-دث سس-وى ع-ن-دم-ا
وجدت والدي في غرفتي جالسسة اأمامي ،وزوجي

اإلى جانبها ،الذي قال فور اسستفاقتي انه معي في
كل شسيئ واأنني سساأشسفى ل محالة».
واسستطردت اآمال قائلة« :كان الأمر بالنسسبة لي
مفاجئة كبيرة فكثيرا ما سسمعت عن نسساء طلقن
وطردن بسسبب مرضسهن ،ولكن زوجي لم يفعلها
واسستطعت تجاوز المرضس بسسبب ما قام به لأنني
ت -اأك -دت اأن -ن -ي ك-ي-ان ل-ه ق-ي-م-ة ب-ع-ي-دا ع-ن صس-ورت-ه
الخارجية التي غالبا ما تكون اأسساسس اأي حكم
يطلق اأوقرار يتخذ ،سسرطان الثدي بالنسسبة لي لم
ي -ك -ن م -رضس ب-ل الخ-ت-ب-ار الصس-عب ال-ذي اأه-دان-ي
زوجا قليلون من هم مثله ،فبعد سسنتين تقريبا
شسفيت من المرضس ،واأنا اليوم انتظر مولودا ،كل
شسيئ جميل وكاأنني اأعيشس في حلم فان كان كذلك
اأتمنى األ اسستفيق منه ابد.لن اأهم مرحلة في
مرضس سسرطان الثدي هوتعامل محيط المريضسة
م-ع-ه ب-ع-د اك-تشس-اف-ه-ا ل-ه والأك-ي-د اأن ال-م-ج-ت-م-ع لن
يرحمها لن ذاك الجزء من جسسدها يسساوي اأكثر
من قيمتها كانسسان ،لذلك نجد سسيدات تصسل اإلى
م -راح -ل م -ت -ق -دم -ة م -ن ال -م -رضس ول ت -ذهب اإل -ى
الطبيب خوفا من اكتشساف اإصسابتها».
^ مسصيكة ـ ي 60 ،سسنة ،قالت عن تجربتها مع
سس -رط -ان ال -ث -دي»:اأصس-بت ب-ه م-ن-ذ خ-مسس سس-ن-وات
تقريبا واسستاأصسل ثديي بعد اكتشسافه في مرحلة
متقدمة من المرضس ،لن اأتكلم عنه كجانب طبي
بل نفسسي لأنه اكبر ما يوؤلم في تجربة اأي واحدة
م -ع -ه ،ف -ع -ن -د اإصس -اب -ت -ي واضس -ط -رار الأط -ب -اء اإل-ى
الجراحة ،كان زوجي يختار في اأي زوجة يمكنها
اأن تعوضس غيابي ،بل شسهر قبل اإجراء العملية طلب
مني الذهاب لخطبة الفتاة التي راآها فيها الزوجة
المناسسبة ،وبالفعل ورغم كل شسيء رافقته لخطبة
«ذرتي» التي رفضست بعد راأتني اإلى جانبه وقال
والدها انه ل يوؤمن عليها معه ،بقي معي رغما
عنه ولول بناتي لما اسستطعت تجاوز الأمر ،اليوم
ع -ن -دم-ا ان-ظ-ر ف-ي ال-م-راآة اأج-د ام-راأة م-اتت ق-ب-ل
دفنها بسسنوات طويلة».

لنفلونزأ 2018
بعد مسصاهمتهم ‘ أ‚اح حملة ألتطعيم ضصد أ أ

جمعية اŸوزع Úا÷زائري« Úالفا» تنوه بتعبئة اعضضائها

«ألشصعب» :عÈت جمعية أŸوزع Úأ÷زأئري ADPHA Úعن أرتياحها من
مسصاهمة أعضصائها ‘ أ‚اح حملة ألتطعيم ضصد ألنفلونزأ  2018ألتي
مسصت ﬂتلف ربوع ألوطن مؤوكدة أن تعبئة هؤولء أعطت نتائج
جديرة بالتوقف عندها وألشصادة بها.

وق-الت ال-ج-م-ع-ي-ة ف-ي ب-ي-ان ل-ه-ا وق-ع-ت-ه رئ-يسس-تها الرياضسية
صساحبة ذهبية اولمباد برشسلونة حسسيبة بولمرقة ،تلقت
«الشسعب» نسسخة منه ،امسس في هذا الشسان مقيمة
العملية التي انخرطت فيها في كل مرة« :كما
هوالحال في كل عام ،وزع المبعوثون الوطنيون،
ب-فضس-ل ال-ت-زام-ه-م وتضس-ح-ي-ات-ه-م ال-ذات-ي-ة ،لقاح
األنفلونزا في وقت قياسسي وفي ظل ظروف
صس -ارم -ة لح -ت -رام سس-لسس-ل-ة ال-ت-ب-ري-د إال-ى رب-وع
الجزائر الشساسسعة».
بهذا النجاح أاكدت الجمعية انها تسستغل هذه
ال-م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-ق-دي-م شس-ك-ره-ا ال-ع-م-ي-ق ل-لصس-ي-ادل-ة
لتعهدهم الدائم لنجاح هذه الحملة التي تبقى
م -ح -ل ف -خ -ر واع -ت -زاز ب -اع -ت -ب -اره -ا ت-خ-دم الصس-ح-ة
العمومية وتحمي المواطن من أاي داء وطارئ
مع العلم إان شسبكة التوزيع التي تم وضسعها من خÓل األعضساء
في جميع أاطراف البÓد هي واحدة من العوامل الرئيسسية وراء
تنفيذ السسياسسة الوطنية للصسحة.

ق -الت ال -دك -ت -ورة ح -روز ت -ي -اح ف -ري -دة أان ال -م-رك-ز
«أان- -ك- -وب »Ó- -ي- -وف- -ر ل- -ل -مصس -اب -ة بسس -رط -ان ال -ث -دي
الصسطناعي الخارجي بغية إاعادة بناء جسسدها
الذي غالبا ما تشسعر بأانه ناقصس بسسبب اسستئصسال
ثديها بسسبب نظرة المجتمع لها لذلك يسساعدها
الثدي الصسطناعي الخارجي على لملة ذاتها لترى
نفسسها بعد وضسعه امرأاة كاملة ل عيب فيها ،ما
ُيحيي داخلها إاحسساسسا بالثقة واحترام الذات ما
يعيد لها الصسورة اليجابية لجسسمها ما يمكنها من
اسستئناف حياتها العائلية والمهنية بصسفة طبيعية.
كما أاكدت حروز تياح فريدة أان المركز يوفر مواد
لمريضسة السسرطان منتجات تجميل طبية تسساعدها
على قبول اآلثار الجانبية للعÓج المضساد للسسرطان
بشسكل أافضسل خÓل هذه الفترة حيث يقترح عليها
«أان-ك-وب »Ó-تشس-ك-ي-ل-ة ك-ام-ل-ة م-ن ال-م-نتجات المكيفة
والمختارة بعناية للتغلب على اآلثار الجانبية التي
يخلفها العÓج الكيميائي واإلشسعاعي الذي تخضسع
ل -ه م -ريضس-ة السس-رط-ان ك-ج-ف-اف ال-بشس-رة ،هشس-اشس-ة
األظ- - -اف- - -ر ،ال- - -بشس- - -رة ال- - -م- - -ع- - -دل- - -ة وال- - -ج- - -ل - -د
ال -ت -ف -اع-ل-ي.ب-اإلضس-اف-ة إال-ى إاع-ط-اء ال-م-رك-ز ح-ل-ول
ل-تسس-اق-ط الشس-ع-ر ك-ال-غ-ط-اء ،ال-ق-ب-ع-ة وب-دل-ه الشس-ع-ر
الصسحية التي تتÓءم وما تريده مريضسة السسرطان

ال- -ت- -ي ف- -ق- -دت شس -ع -ره -ا بسس -بب ال -ع Ó-ج ال -مضس -اد
للسسرطان.
كشس-فت ال-م-دي-رة ال-ع-ام-ة ل-م-رك-ز «أان-ك-وب »Ó-ال-ثدي
الصسطناعي وهومنتج أالماني يكلف المريضسة ما
بين  17أالف دج إالى  24أالف دج بعد اخذ القياسسات
الخاصسة بكل واحدة ،األمر الذي يسستلزم اتفاقية
مع الضسمان الجتماعي من أاجل مسساعدة شسريحة
اك-ب-ر م-ن ال-م-ريضس-ات لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذا ال-بديل
العÓجي إلعطاء المرأاة المصسابة فرصسة لتعيشس
بصسفة طبيعية بعيدا عن الحرج ،خاصسة وانه في
ال -دول الروب -ي -ة ك -ف -رنسس -ا م -ث  Ó-ي -ت -م ت -ع-ويضس-ه-ا،
ف-الشس-ري-ح-ة األك-ب-ر ل تسس-ت-ط-ي-ع دف-ع ال-م-بلغ كامÓ
ورغم أان المركز يوفر إامكانية الدفع على دفعات
إال أان شسريحة أاخرى تبقى غير قادرة على ذلك.
ولحظت فريدة حروز تياح أان مريضسة السسرطان
تحتاج إالى دعم نفسسي ومرافقة إالى جانب العÓج
الطبي لن األثر النفسسي للمرضس وقعه كبير وإاذا لم
نعتم بهذا الجانب سستصسبح المريضسة شسبه إانسسان
فارغة من الناحية الروحية فاقدة للثقة في نفسسها،
ف -ي -جب أان ت -ك -ون وسس -ط ال -ع Ó-ج ال -ط-ب-ي وال-دع-م
النفسسي والمرافقة حتى تتمكن من تجاوز سسرطان
الثدي لن البسسمة من حق الجميع ،التي تعيدها لها
النظرة اليجابية لجسسدها.

ألدكتورة منÒة عمرأت ﬂتصصة ‘ ألفيزيولوجيا وألتغذية

’صضابة بالسضرطان
الغذاء الصضحي لتفادي ا إ
لصصابة بسصرطان ألثدي وألسصرطان عامة،
ألنمط أŸعيشصي للفرد يلعب دورأ مهما ‘ رفع نسصبة أ إ
هذأ ما أكدته ألدكتورة عمرأت منÒة ﬂتصصة ‘ ألفيزيولوجيا وألتغذية بالعيادة أŸتعددة
أÿدمات ألبشص Òلعجوزي بالعاصصمة حيث أثبتت ألدرأسصات أ◊ديثة أنه من  30إأ ٪40 ¤من
ح -الت ألسص -رط -ان Áك -ن ت -ف -ادي -ه-ا ب-إات-ب-اع ‰ط غ-ذأئ-ي صص-ح-ي ،أ◊رك-ة وألب-ت-ع-اد ع-م أل-ع-ادأت
ألسصيئة.

فتيحة /ك

أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ال-ت-غ-ذي-ة السس-ل-ي-م-ة ودوره-ا ف-ي
الحفاظ على صسحة الفرد قالت الدكتورة عمرات
منيرة انه من واجب كل واحد منا التركيز على
ال -غ -ذاء الصس -ح -ي ال -م-ت-وازن ،ف-ال-ح-م-اي-ة وال-وق-اي-ة
مسسئولية الجميع المختصسين بتمكين المهتمين من
المعلومة الطبية الصسحيحة،أاما المسستهلك فعليه
اختيار الغذاء األقرب إالى الطبيعة ،أان يبتعد عن
األك -ي -اسس ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ب-ح-ف-ظ ال-غ-ذاء ف-ي ع-لب
زجاجية أاومصسنوعة من الطين واألواني المصسنوعة
من مادة مضسادة للصسدأا( اينوكسس) ،لن البÓسستيك
بالتماسسه مع األكل يفرز بعضس المواد باتحادها مع
الطعام تصسبح مادة مسسرطنة.
في نفسس السسياق أاكدت عمرات منيرة على ضسرورة
تعرف المسستهلك على الرموز الموجودة على العلب
ال -ب Ó-سس -ت -ك -ي -ة خ -اصس -ة ال -ق-ارورات لن ب-عضس-ه-ا ل
يسستعمل إال مرة واحدة وأاخرى ول يمكن حفظ
بعضس المواد الغذائية فيها وحفظ الطعام وكشسفت
انه يجب تفادي تلك التي تحمل الترميز 3،6،7
ألن -ه -ا خ -ط -ي-رة ع-ل-ى صس-ح-ة اإلنسس-ان ،م-ع ضس-رورة
اخ-ت-ي-ار األوان-ي ال-مصس-ن-وع-ة م-ن ال-ط-ي-ن أاوال-ف-خار
للطبخ والبتعاد عن تلك المصسنوعة من األلمنيوم.
وعن األطعمة التي يجب تناولها صسرحت المختصسة
ف-ي ال-ف-ي-زي-ول-وج-ي-ا وال-ت-غ-ذي-ة بوجوب البتعاد عن
شس -راء األط -ع -م -ة ال-مصس-بّ-رة لح-ت-وائ-ه-ا ع-ل-ى م-واد
حافظة والملونة بكمية كبيرة وهي خطر حقيقي
على جسسم اإلنسسان ،لذلك بجب على المسستهلك
الطÓع على الرموز الموجود في علب الحفظ
ألن -ه ك -ل م -ادة م -ن -ه -ا ل -ه م -ع -ن -ى ،وب -فضس -ل ت -ن-اول
واسستعمال الزيوت النباتية لحتوائها على أاحماضس
مشسبعة ودهنية.
أاما فيما يخصس الخضسر والفواكه فقدمت نداء إالى
الفÓحين بعدم اسستعمال مبيدات الحشسرات بصسفة
كبيرة وأان اسستعملها عليه انتظار فترة قبل بيعها
حتى تتخلصس من أاكبر نسسبة من تلك المبيدات

ألنها تؤوثر سسلبا على صسحة المسستهلك وقبل ذلك
عليه يطلع على كل ما بتعلق بها كيفية وكمية ووقت
اسس -ت -ع -م-ال-ه-ا ،ك-م-ا ن-ادت إال-ى ال-ع-ودة إال-ى ال-زراع-ة
الطبيعية ألننا بلد يملك أاراضسي زراعية ممتازة
إلنتاج ثمار طبيعية ،لن من بين األسسباب التي تقف
وراء السسرطان الخضسر والفواكه المحسسنة جينيا.
ول -ن ت -ك -ون ال -ل -ح -وم غ -ي -ر م-ع-ن-ي-ة ب-السس-رط-ان لن
اسستعمال األدوية والفيتامينات لنموسسريع للماشسية
خاصسة األبقار حيث تحقن بهرمونات لتنتج كمية
ح -ل -يب ك -ب -ي -رة وك -ذا ت -ن -م -ون -م -وا سس -ري -ع-ا وأاب-ق-ار
«هولشستاين» األمريكية خير دليل على ذلك التي
تقوى بهرمونات كثيرة ما حولها إالى مصسدر غير
ط -ب -ي -ع -ي ل-ل-ح-ل-يب وال-ل-ح-م ،وف-ي-ه-ا ن-ات-ج ال-قسس-م-ة
بين  3OMGو  6OMGمرتفع.
أام -ا ح -ل -يب ال -ب-ودرة ف-غ-ال-ب-ا ال-مسس-ت-ورد م-ن ال-دول
الروبية هوغير طبيعي  ٪100ألن اإلنتاج الموجه
إالى السستهÓك الروبي مجده  ٪100طبيعي بينما
الموجه إالى السستهÓك اإلفريقي تضساف له دهون
ن -ب -ات -ي -ة م-ه-درج-ة ل-ذلك ب-فضس-ل ع-دم ت-ن-اول-ه ألن-ه
ي- -ح -ت -وي م -واد مسس -رط -ن -ة،وك -ذا السس -ك -ر األب -يضس
والفرينة والمشسروبات الغازية هي خطر على صسحة
النسسان.
مثلي ،سستتسساءلون عند قراءة هذه المعلومات :ماذا
يجب أان نأاكل؟؟ ،وهونفسس السسؤوال الذي سسأالته
للدكتورة منيرة عمرات التي أاجابت أان الحل يكون
بالعودة إالى الطبيعة ونأاكل مما نصسنع فـ»ل خير في
امة تأاكل ل تزرع وتلبسس مما ل تلبسس» تناول الخبز
الكامل ،خبز الشسعير و»النخالة» ،وكل ما هوطبيعي
من فواكه ،خضسر ،عسسل ،الزبدة ،األسسماك ،مع
إاتباع حمية البحر األبيضس المتوسسط كما شسجعت
الدكتورة المسستهلك على تناول األغذية المباركة
مثل الرمان ،البصسل ،الثوم ،كركم ،الزنجبيل ،بذور
ال-ك-ت-ان.م-ع الب-ت-ع-اد ع-ن ال-ت-ن-اول ال-م-ف-رط ل-لملح،
وبكلمات مختصسرة يجب الرجوع إالى األصسل وتناول
الغذاء بطريقة عقÓنية.

حوار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸبدعة نور الشضمسس نعيمي لـ «الشضعب» :

z»ó
لC
Lد
¿ اGلdوƒج
’و{« ¤hنÒfاGن
» ا Gأ
رQوhاGيjتàي
2
٢0
٠1
١8
ùس°ي«٨ Ó
MاÉضVس°رôة IبHس
ح

إلعدد
17 77 3

15

الرواية تفضضح ملفات سضرية مسضربة من الويب اŸظلم

شسيفا «ﬂطوطة القرن الصسغ »Òتكشسف
زيف التاريخ ‘« سسي»٢٠١٨ Ó

لو« ¤نÒان الوجد» حاضضرة بسضي2018 Ó
^ روايتي ا أ
لو« ¤نÒان الوجد»،
لم إا ¤أاحرف أادبية نسضجت منها روايتها ا أ
ل ⁄ولوعة الفراق ،حولت حزنها على رحيل ا أ
ولد إابداعها من رحم ا أ
لدب .هي اŸبدعة الشضابة نورا نور الشضمسس نعيمي التي فتحت باب عاŸها لقراء «الشضعب».
التي تعتÈها انطÓقتها إا ¤عا ⁄ا أ

حاورتها :حبيبة غريب

«الشضعب» :من هي نور الشضمسس نعيمي؟
نور الشضمسس نعيمي :وما إلحرف إل إقتناع
وعششق فريد وإحتوإء وما نور إلششمسس إل نقطة في
هذإ إلبحر إلجميل
نور إلششمسس نعيمي من موإليد مدينة باتنة إبنة
هذإ إلوطن إلرإئع إلجزإئر أإحبت إلحرف بابتسشامة
أإمل ل تفارق ثغرها وعششقت إلكلمة إلتي تنبضس
بروح إلحب إختارت إليرإع سشندإ وصشديقا ليفتح
أإمامها أإبوإب إلولوج إلي عالم إإلبدإع ويصشرخ بكل
ط-اق-ة ..زخ-ات-ه ت-نسش-اب ع-ط-رإ ل-ك-ل م-ت-ذوق ي-هوى
إلحرف ول يمل.
وم -ا ه -ي قصض -ة ن -ور الشض -مسس م -ع ال -ح-رف
والكتابة ومتى وكيف كانت البداية؟
قصشة نور إلششمسس مع إلكتابة كانت من وحي
إأللم ،ششيء كسشرني وطرحني أإرضشا وبعثرني فتاتا
ف -ي م -هب إل -ري -اح ل -ك -ن -ه ك-ان ل ب-د م-ن-ه ...رح-ي-ل
وإلدتي عن إلدنيا هي من جعلني أإلجأا للقلم ،فأانا
وح-ي-دت-ه-ا وك-انت إلسش-ن-د وإل-دع-م وإل-حب وإل-ح-نان
وفرإقها أإلزمني إلنطوإء وإلبعد عن كل جميل إل
إلقلم ،فكان قبسشا منه ولدت نور إلششمسس وكانت
م -ن وح -ي إألل -م .ط -ب -ع -ا دون أإن أإنسش -ى أإشش -خ-اصش-ا
سشاعدونني في كل هذإ كانوإ عونا لي كي أإحقق
هذإ إلحلم وأإكسشر إألغÓل إلتي لطالما قيدتني

وك -ب -ل -ت-ن-ي وأإث-بت أإن
إل -ح -ل -م ت -ح -ق-ق ول
مسش- -ت- -ح- -ي- -ل أإم- -ام
إإلرإدة.
وك -ي -ف ه -ي
ت -ج -رب -تك م -ع ال -نشض -ر
لصضدار؟
وا إ
ن -ي -رإن إل -وج -د ه -ي أإول إصش -دإر ل -ن-ور إلشش-مسس

إنتظرت ولدتها منذ سشنوإت وقد بدأإ إلمخاضس في
ه -ذإ إل -ع-ام  ،2018ب- -ع- -د عسش -ر ولدة أإن -ج -بت م -ن
خÓلها نيرإن إلوجد يوم  07أإكتوبر  ،2018هلت
ب-ال-ف-رح وإلسش-رور ل-ت-ق-ت-ل ك-ل ط-اق-ة سش-ل-ب-ي-ة وتجعل
إل -ط -اق -ة إلي -ج -اب -ي -ة ع-ن-وإن ومسش-ار ل-ك-ل إل-ق-ل-وب
إلتائهة.
ماذا يحكي «نيران الوجد» ،وهل سضيكون
حاضضر في سضي2018 Ó؟
»نيرإن إلوجد» ....روإية من أإربع فصشول تحكي
نمو إلصشدإقة عن بعد تحمل إلوجع وإلغربة إلصشدق
وإل- -وف- -اء رسش- -ائ- -ل ح -ن -ي -ن أإضش -فت بصش -ي -غ -ة إألدب
إلحدإثي إلذي زإوج بين إلبوح وإلششعور ،وإلكتاب
صشادر عن دإر إلنششر «إلمثقف» بباتنة.
ت -ك -ت-ب-ي-ن ال-قصض-ة والشض-ع-ر وال-رواي-ة،
ف -أاي -ن ت -ج -دي -ن ن -فسضك أاك -ث-ر ب-ي-ن ه-ذه
لدبية؟
لجناسس ا أ
ا أ
أإحب إلروإية وأإهوى كتابتها ألنني أإجد إلبرإءة
إلتي تتوغل في إلششخصشيات وأإتجول في مرإحل
ح -ي -ات -ه -ا ف -أات -ق -مصس دور ك -ل وإح-دة ك-ي أإرت-ق-ي
للمطلوب وإلمرغوب.
ما هي مشضاريعك المسضتقبلية؟
مازلت أإبحث عن كÓم آإخر لم إكتبه ..ووردة
حمرإء توجز كل تاريخ إلعبير ..كي أإحممها بماء
إلعين أإو ماء إلضشمير ..لن تخرج من سشلطتي آإبدإ
لن تتحّرر.

بهدف دعم اŸطالعة وتشصجيع اŸقروئية

إاطÓق جائزة «السسنام الذهبي للكتاب واŸطالعة» بالوادي

أاط-ل-قت اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-دك-ت-ور اÛاهد ﬁمد الطاهر
ال -ع -دوا Êب -ال-وادي ج-ائ-زة السض-ن-ام ال-ذه-ب-ي
ل -ل -ك -ت -اب واŸط -ال -ع -ة ب-ه-دف دع-م اŸط-ال-ع-ة
واŸق -روئ -ي -ة والسض -ع -ي إا ¤ت -ع -م -ي -م ث -ق -اف -ة
لوسض-اط ال-ع-ام-ة ،وك-ذا تشض-ج-ي-ع
ال-ق-راءة ‘ ا أ
أاهل العلم واŸعرفة على البحث والتأاليف ‘
ﬂت- -ل- -ف اŸي- -ادي- -ن ال- -ف- -ك- -ري -ة وال -ع -ل -م -ي -ة
واŸعرفية.
وحسشب موإد إلمسشابقة ،فإان إلجائزة إلسشنوية تسشلم
ت-ت-وي-ج-ا ل-مسش-ار سش-ن-ة ك-ام-ل-ة ف-ي إل-م-يادين ،أإحسشن
ك -ت -اب م -ن ح -يث إل -مضش-م-ون وإل-م-وضش-وع-ات إل-ت-ي

تناولها تّم تأاليفه خÓل إلموسشم إلثقافي إلجاري،
أإحسشن مؤولف محلي قام بتأاليف سشلسشلة من إلبحوث
وإلكتابات إلتي تؤوكد مسشارإ علميا وفكريا متميزإ
خÓل إلموسشم إلثقافي إلجاري ،أإفضشل ششخصشية أإو
ه-ي-ئ-ة ق-امت ب-ب-ذل ب-ي-ن م-م-ي-ز ف-ي خ-دم-ة إل-قرإءة
وإلمطالعة محليا.
من جهة أإخرى ،يمكن للرإغبين في إلحصشول على
إلجائزة ترششيح أإنفسشهم مع تقديم بطاقة خاصشة
بإانجازإتهم وأإعمالهم ألعضشاء إللجنة إذ يحّدد آإخر
إجل لقبول إلترششيحات لهذإ إلموسشم بتاريخ 06
ديسشمبر إلقادم.
وسش -ي -ت-م إإلعÓ-ن ع-ن إألسش-م-اء إل-ف-ائ-زة ف-ق-ط ي-وم

إلحفل إلذي سشيصشادف إلذكرى إلسشنوية لفتتاح
إلمكتبة إلرئيسشية وتتحفظ إللجنة عن ذكرهم أإو
تسشريب أإسشمائهم قبل ذلك إلموعد.
جدير بالذكر ،فإان إلجائزة إلتي تسشلم للفائزين
ت -ك -ون ع -ي -ن -ي -ة ذإت ق -ي -م -ة م -ع -ت-ب-رة ك-م-ا ل ي-ح-ق
للمرششحين أإو غيرهم من إلمـششاركين في إلجائزة
إلحتجاج أإو إلعترإضس على نتائج إلتي تصشدرها
إللجنة وسشيتم حجب أإحدى إلجوإئز في حالة عدم
توفر إلششروط.

إلوإدي :قديري مصصباح

العرضض الشصر‘ Ÿسصرحية «التمثال ا◊زين» بقاŸة

اهتمام وتفاعل الناشسئة مع قصسة «ا Òÿضسد الشسر»

يدخل بعد أايام الروائي عبد الرزاق طواهرية مهرجان سضي 2018 Óبروايته
ا÷ديدة شضيفا «ﬂطوطة القرن الصضغ ،»Òالتي يقدم من خÓلها للجمهور نوعا
جديدا من أادب اÿيال العلمي وجملة خصضبة من اŸعلومات النادرة التي يصضعب
الوصضول لها كونها مادة نقية من الديب ويب «النت اÿفي».

ورقلة :إÁان كا‘

ويرجع إختيار إسشم «ششيفا» حسشب صشاحب إلروإية
إلى إلدللة على إسشم إله إلتدمير إلهندوسشي إلذي
له تمثال بمنظمة «سشيرن» في سشويسشرإ إلتي ملفها
عولج بعمق في روإيته «ششيفا» ،وهي منظمة تقوم
بتجارب خطيرة حول تصشادم إلهيدرونات بسشرعة
إلضشوء وأإي خطأا في هذه إلتجارب قد يؤودي إلى
تشش -ك -ل ث -قب أإسش -ود وم-ن ث-م-ة إب-تÓ-ع إل-م-ج-م-وع-ة
إلششمسشية وقد نّبه عدد من إلعلماء لخطورة هذه
إلتجارب منهم سشتيفن هوكينغ.
وفي حديث جمع «إلششعب» مع إلكاتب إلروإئي عبد
إلرزإق طوإهرية ،أإوضشح أإن أإدب إلخيال إلعلمي
إلصش -عب ظ-ه-ر ق-دي-م-ا ول-ك-ن إل-ك-ت-اب-ات ف-ي-ه ت-ب-ق-ى
ششحيحة جدإ ،ألنه صشعب ويتحلى في نمطه بعدم
إل-ح-ي-اد ع-ن إل-ن-ظ-ري-ات إل-ع-ل-م-ي-ة وج-ع-ل إألح-دإث
إلخيالية تبدو وكأانها وإقعية ،مششيرإ إلى أإن إلخيال
إلعلمي إلصشعب ل يسشمح بتحّرر إلكاتب عن مخيلته
بل يقيده إلتباع ما تمليه إلنظريات إلعلمية فقط.
وقد تجاوزت إلروإية عتبة  46000كلمة في حدود
 303صشفحة ،قسشمت جميعها في  16فصش Óتضشمنت
سش -لسش -ل -ة أإح -دإث م -ت -رإصش -ة ت -م -زج ب -ي -ن إل -خ -ي -ال
وإلحقيقة إلتي تثير إلقارئ ،حيث تتنقل به بين
Óحدإث وفق
إلحقيقة وإلخيال ضشمن معالجات ل أ
أإسشسس علمية وإسشتنادإ لنظريات علمية بحتة ،وقد
وظ -ف إل -روإئ -ي ن-ظ-ري-ة إألرضس إل-م-ج-وف-ة ل-ل-ع-ال-م
إلفلكي «إيدموند هالي» مكتششف مذنب «هالي»
كوعاء يحمل عوإلم إلروإية إلثرإء إلجانب إلخيالي
إل -ذي سش -ي -ح -م -ل ح -ق -ي-ق-ة إل-م-ل-ف-ات إلسش-رّي-ة إلـ16
وإلمنقسشمة بدورها إلى جزأإين ،إألّول يضشم ملفات
سش -رّي -ة رف-عت ع-ن-ه-ا إلسش-رّي-ة وي-م-ك-ن إل-ع-ث-ور ع-ل-ى
بعضشها في ششبكة إلنت إلعادية ،أإما إلثاني فيضشم
ملفات مسشربة لم ترفع سشريتها بعد ،تّم سشحبها من
ط -رف ب -عضس إل-ق-رإصش-ن-ة م-ن م-ؤوسشسش-ات ح-ك-وم-ي-ة
عالمية حسشاسشة ،وهذه إلملفات متوفرة على ششبكة
إلويب إلمظلم فقط ،أإما إلوجه إلحقيقي للروإية

مسساهمة:

فاعتمد فيه إلكاتب على عدة نظريات سشائدة في
إلوسشط إلعلمي ،كنظرية إألبعاد إلمتوإزية ،وإلسشفر
عبر إلزمن ،إلبوإبات إلنجمية وإلثقوب إلدودية.

اÿيال العلمي الصضعب أادب ل
يحيد عن النظريات العلمية
وتعد روإية «ششيفا» ثاني عمل أإدبي يصشدر للكاتب
بعد روإيته إألولى «ششياطين بانكوك» إلتي تتحدث
عن خبايا وأإسشرإر هذإ إلعالم إلخفي وإلتي كانت
أإول روإية مغاربية تسشتقصشي إألنترنت إلمظلم وقد
أإحدثت ضشجة كبيرة ،حيث تناولها إإلعÓم وتلقت
عروضشا للترجمة إلى إللغات إإلنجليزية إلفرنسشية
وإلروسشية ،كما ذكر إلروإئي عبد إلرزإق طوإهرية
إل- -ذي أإك- -د أإن- -ه ع -ل -ى إل -رغ -م م -ن أإن إل -روإي -ت -ي -ن
مختلفتين ،فاألولى «ششياطين بانكوك» كانت حول
أإدب إلجريمة وفضشحت منظمات إلقتلة إلمأاجورين
وبيع إألعضشاء إلبششرية وإلغرفة إلحمرإء إلتعذيبية
وغيرها ،أإما إلثانية «ششيفا» فكانت حول إلخيال
إل -ع -ل -م -ي إلصش -عب وفضش -حت م -ل-ف-ات سش-ري-ة ك-انت
مسش -ت-ت-رة ب-أاوإم-ر م-ن ه-ي-ئ-ات وم-ن-ظ-م-ات ع-ال-م-ي-ة
كالـ»آإف بي آإي» و»سشي آإي آإي» و»ناسشا» إل أإن لهما
قاسشم مششترك أإل وهو إلديب ويب (إلنت إلخفي).
وما ل يعرفه إلكثيرون عن إلروإئي عبد إلرزإق
طوإهرية إلذي هو وإلى جانب كونه كاتب روإيتيه
«شش -ي -ف -ا» م -خ -ط-وط-ة إل-ق-رن إلصش-غ-ي-ر و»شش-ي-اط-ي-ن
بانكوك» إلصشادرتين عن دإر إلمثقف يعد أإيضشا
مصشمما لغÓف كل منهما ،وقد ذكر في حديث
خصشنا به أإنه دخل عالم إلتصشميم من روإيته إألولى
ششياطين بانكوك إلتي إسشتطاع بتصشميم غÓفها أإن
ي-ق-ن-ع م-دي-رة إل-م-ث-ق-ف إل-ت-ي سش-اع-دته على تطوير
مهارإته تدريجيا كما أإقنع عددإ من إلكّتاب إلذين
إختاروه وإآلن في رصشيده أإكثر من  120تصشميما
ششاركوإ في عدة معارضس دولية للكتاب ،كما تلقى
عروضشا كثيرة للتصشميم من دور نششر أإخرى.

نورالدين مبخوتي

الواعدة مر Ëدا‹ وإاصصدارها «ماذا
لو!» ‘ ضصيافة قصصر الثقافة بتلمسصان

حملت مسضرحية «التمثال ا◊زين»
Óط -ف -ال ‘ ع -رضض -ه-ا الشض-ر‘
اŸوج -ه -ة ل  -أ
مسضاء أاول أامسس «باŸسضرح ا÷هوي لقاŸة
رسضالة أاخÓقية مفادها أان حب اÒÿ
ومسض- -اع- -دة اÙت- -اج Úأاق- -وى دوم -ا م -ن
فعل الشضر.

وتحكي هذه إلمسشرحية إلتي قام بإاخرإجها عباسس
محمد إسشÓم في قالب خفيف مليء بالحركة فوق
إل -خشش-ب-ة ،قصش-ة «م-لك سش-ع-ي-د» ل-م-م-ل-ك-ة ف-ي ع-ال-م
خرإفي ،محب لرعيته ويقدم إلمسشاعدة للفقرإء
وإل-م-ح-ت-اج-ي-ن ل-ك-ن زوج-ت-ه إل-ث-ان-ية إلتي كان قلبها
مليئا بالششر وحب إلسشلطة كادت له وحولته إلى
«تمثال ذهبي لكنه حزين» منصشوب وسشط إلمملكة
كما قامت بإاخفاء إبنته «ورود».

وي-ت-وإصش-ل إل-تشش-وي-ق ح-ي-ن-م-ا ت-ق-ترب إلبنت إلفقيرة
بائعة إلورد «ميلودي» وإلتي هي في إألصشل بنت
إلملك «ورود» من «إلتمثال إلحزين» وتششتكي له
حالها ثم يغلبها إلنوم بمحاذإة إلتمثال ومن ششّدة
إل -ب -رد ت -وششك ع -ل-ى إل-هÓ-ك وت-ف-ق-د وع-ي-ه-ا إل أإن
ق -ط -رإت إل -دم -ع إلسش -اخ-ن-ة إل-ت-ي ت-ف-يضس م-ن ع-ي-ن
إلتمثال إلذي يحن لحالها تسشقط على إلفتاة فتعيد
إلحركة وإلنششاط في جسشدها .يقوى إلرتباط بين
إلتمثال إلذي بدأإت إلحياة تعود له جزئيا وإلبنت
إلفقيرة مما يجعله ينتزع في كل مرة قطعة من
إلذهب إلمرصشع به جسشده ويكلف إلفتاة «ميلودي»
بتوزيعها على إلفقرإء وإلمحتاجين.
وع -ل -ى غ-رإر ك-ل إل-مسش-رح-ي-ات إل-ه-ادف-ة إل-م-وج-ه-ة
Óطفال فقد إنتهى إلصشرإع بين إلخير وإلششر في
ل أ
ه-ذه إل-مسش-رح-ي-ة ب-إاب-ط-ال ك-ي-د إل-م-ل-ك-ة وت-عاويذها

إلسشحرية وإسشتعادة إلملك حركة جسشده كليا وملكه
قبل أإن يكتششف بأان بائعة إلورد ما هي إل إبنته
«ورود» إلتي غيبتها تعاويذ إلسشحر .وعرف إلعرضس
Óطفال إلذين قدموإ من إلبلديات
حضشورإ كبيرإ ل أ
إلقريبة من عاصشمة إلولية وإلذين تفاعلوإ كثيرإ
مع ششخصشيات وأإبطال هذإ إلعمل إلفني إلجديد
ل-ل-مسش-رح إل-ج-ه-وي م-ح-م-ود ت-ري-كي إلموجه لعششاق
إلفن إلرإبع من إلبرإعم وإلمنتج برسشم سشنة .2018
وعلى هامشس إلعرضس ،أإششار إلكاتب علي تامرت
إل -ى أإن-ه ق-ام ب-ك-ت-اب-ة إل-نصس وتصش-وي-ر إلشش-خصش-ي-ات
إنطÓقا من محاكاة لما قام به إلمؤولف وإلششاعر
إإلن -ج -ل -ي -زي أإوسش -ك -ار وإي -ل-د ف-ي قصش-ت-ه إلشش-ه-ي-رة
«إألمير إلسشعيد» وكذإ إلمؤولف إلدإنماركي «هانسس
أإندرسشن» عن قصشته «بائعة إلكبريت».

ف - - -ي إط - - -ار إل- - -ح- - -رإك
إل -ث -ق -اف -ي إل-ذي يشش-ه-ده
قصشر إلثقافة عبد إلكريم
دإل- -ي ب- -ت- -ل -مسش -ان ت -حت
إدإرة نورإلدين ميرإوي،
إح-تضش-نت م-ك-ت-بة إلقصشر
أإول أإمسس ل- - -ق- - -اء أإدب- - -ي
نششطته إلكاتبة إلصشاعدة
م- - -ري - -م دإل - -ي ي - -وسش - -ف
ب-م-ن-اسش-ب-ة صش-دور ك-ت-ابها
إلجديد «وهو في إألصشل
ع - -ب - -ارة ع - -ن خ - -وإط- -ر
وتأامÓت .وللتذكير ،فإان
ه- -ذإ إلصش -وت إل -نسش -ائ -ي
ه- -ي م- -ن م -وإل -ي -د 1998
ب-ت-ل-مسش-ان .ظ-ه-ر ل-لكاتبة
ف -ي ع -ال -م إل -نشش -ر ثÓ-ث
ك- - -تب صش - -در ب - -عضش - -ه - -ا
ب- - -الردن ع - -ل - -ى غ - -رإر:
«أإغ- -مضس ع -ي -ن -يك وإب -ق
ذه-نك م-ف-ت-وح-ا» وروإي-ة
«ب-ل-ق-يسس» ب-اإلضش-افة إلى
م -ج -م -وع -ت -ه-ا «م-رإف-يء
إلذإكرة».

ولقد قدم إألسشتاذ د
عبد إلقادر لصشهب ورقة
بحتية مقتضشبة عن هذإ
إلعمل إألدبي حّدد فيها
ب- - - - - -عضس إلسش- - - - - -م - - - - -ات
إل-مضش-م-ون-ي-ة وإألسش-لوبية
م - -ع - -رج - -ا ف- -ي ن- -ه- -اي- -ة
إل- -م- -ط- -اف ع -ل -ى ب -عضس
إل -ه -ن -ات إل -ت -ي ع -ادة م-ا
ت- - -ل - -تصش - -ق ب - -ال - -ك - -ت - -اب
إل- -ن- -اشش- -ئ -ي -ن .ب -ع -د ذلك
دإرت محاورة بين

إلكاتبة وأإسشتاذة نششطت
إلجلسشة من خÓل بعضس
إألسش-ئ-ل-ة ك-انت ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا
قرإءة مقاطع من إلكتاب
إلمحتفى به .وقد إنتهى
إلحفل بتكريمات وبالبيع
ب-ال-ت-وق-ي-ع .ول-عّ-ل م-ام-ي-ز
ه - -ذه إل - -ت- -ظ- -اه- -رة ه- -و
إلحضشور إلمكثف
ل -ل -ط -ل -ب -ة إل-ذي-ن أإق-ام-وإ
ح -ف  Ó-م -وسش -ي -ق -ي-ا ع-ل-ى
ششرف زميلتهم.

إعدإد:

الخميسس  ١8أاكتوبر  ٢0١8م
الموافق لـ  08صصفر  ١٤٤0هـ

عبـدالـنور
وعـب ـد ا◊ق
مـ ـيلودي
أإمينة جابالله
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مــــــــن ورقـلـــــــة فـــــــي حديــــــــث للجزأئـــــــري ألــصسغـــــــÒ

التوأام اŸعجزة

«ألشسعب» :من يكون هذأ ألثنائي أ÷زأئري عبد
أ◊ق وعبد ألنور؟
^^ نحن التوأام عبد النور وعبد ا◊ق ميلودي من و’ية
ورق -ل -ة ،ن -ب -ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  ١٤ع -ام -ا ،ن -درسس ‘ ال -راب-ع-ة
اŸتوسصط Ãتوسصطة الشصهيد عطاوات قدور ،لدينا أاخ أاكÈ
اسصمه عبد الرؤووف يبلغ من العمر  ١6عاما وأاخت وحيدة
وهي أاصصغرنا اسصمها منال .ذات الـ 5أاعوام.
^ ب- -ع -د إأتصس -ال -ك -م -ا أل -ه -ات -ف -ي أل -ذي م -ن خ Ó-ل -ه
شساركتما ‘ ركن لغز وهدية ..لفت إأنتباه مسسامعنا
أسسلوبكما ‘ ألكÓم وهذأ ما دعانا Ÿعاودة أ’تصسال
ب-ك-م-ا ..وأل-ت-وأصس-ل م-ع-ك-م-ا ع Èصسفحة ألفيسسبوك
’ك Èعبد ألرؤووف لنكتشسف
أÿاصسة بشسقيقكما أ أ
ب -ع -ده-ا أن ل-دي-ك-م-ا م-ع-ل-وم-ات ضس-خ-م-ة وقّ-ي-م-ة م-ن
ألثقافة ألعامة ،فمن أين لكما كل هذأ رغم صسغر
سسنكما ونعومة صسوتكما؟
^^ منذ صصغر سصننا وبالضصبط ‘ السصنوات اأ’و ¤من
الدراسصة ،اكتشصف والدنا أان لدينا سصرعة البديهة و‰لك
م -ي -زة ال -ق -درة ع -ل -ى ح -ف-ظ اŸع-ل-وم-ات ‘ ك-ل اÛا’ت
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ع -ل -م -ي-ة ،خ-اصص-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإ’عÓ-م اآ’‹
وا◊اسص -وب وال›Èي -ات واŸواق -ع اإ’ل -كÎون-ي-ة ..وÃرور
ال -وقت أاصص -ب -ح ل -دي -ن -ا شص -غ-ف غ Òم-ن-ق-ط-ع ‘ ول-وج ع-ا⁄
ا’نÎنت أاين اسصتطعنا أان نبلور موهبتنا ‘ هذا اÛال،
وك -ن -ا ن -أام -ل أان ن -ت -واصص -ل م -ع أاق -ران-ن-ا ك-ي ن-ت-ب-ادل م-ع-ه-م
اŸع -ل -وم -ات وك -ل م -اه -و ج -دي-د ي-خ-دم ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة.
و‚حنا إا ¤حّد ما ‘ ذلك.
^ هل نفهم من كÓمكما بأانه كان لديكما فرصسة
أ’لتقاء بأاطفال آأخرين لديهم نفسس أŸيل أŸعر‘
ألذي “لكانه ..عن ›ال أŸنافسسة نتحدث؟
^^ نعم لقد أاتيحت لنا عدة فرصس كي نلتقي ونتنافسس
مع من لديهم نفسس موهبتنا ‘ التحصصيل الثقا‘ ‘ شصتى
اÛا’ت ..فبفضصل الله –صصلنا على عدة جوائز منها ما
كان رمزيا ومنها ما كان ماديا ومنها ما كان شصرفيا ..وذلك
ع Èمشصاركاتنا ‘ عدة مسصابقات تلفزيونية وإاذاعية من
داخل الوطن ومن خارجه..
^ يعني من ﬁطات تلفزيونية وقنوأت إأذأعية
إأرتأايتما أن تضسعا بصسمة ألتوأم ميلودي من أ÷زأئر
 ..باختصسار حدثونا عن نوعية هذه ألÈأمج وعن
شسعوركما بعد أŸشساركة؟
^^ ما أاجمل شصعور اŸغامرة الذي كان يعÎينا ..فكنا
على دراية تامة بتوقيت الÈامج أ’ننا كنا من متابعيها فكل
م -ال -ه ع Ó-ق -ة ب -اأ’خ -ب -ار ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ف -ن -ي -ة وال-ع-ل-م-ي-ة
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ي-ف-ت-ح شص-ه-ي-ت-ن-ا ‘ م-عرفة اŸزيد واŸزيد
عنه ..فلن نسصتطيع وصصف إاحسصاسصنا بعد مشصاركتنا ‘ كل
الÈامج التي نفتخر بأاننا شصاركنا فيها وكنا ‘ كل برنامج
نقدم أانشصودة عن ا÷زائر.
فهل لنا أان نذكر أاسصماء تلك الÈامج؟،
^ ن -ع -م ت -فضس  ‘ Ó-ذك -ره -ا ف -ن -ح -ن وك-ل م-ن ي-ق-رأ
متشسوقون Ÿعرفة ذلك حا’ وفورأ.

من جزأئرنا ألعميقة ومن جنوبنا ألكب Òومن
و’ية ورقلة بكل شسرف حطّت صسفحة أ÷زأئري
ألصسغ Òرحالها عند ألتوأم عبد أ◊ق وعبد ألنور
ميلودي ،لُتعّرف بهما وÃا Áلكانه من طاقات إأبدأعية
تسستحق كل ألتشسجيع وألتقدير ..وما هما إأ’ عينة
’بطال ..فتابعوأ معنا هذأ
’طفال أ أ
منكم أعزأئي أ أ
أ◊وأر ألذي حاولنا أن نلم بكل معلومة منهما آأمل Úأن
’ نكون قد نسسينا حرفا من كل أŸعلومات ألتي
–صسلنا عليها ع Èإأتصسال هاتفي عانقنا
أصسحابه بكل فخر وحب
وسسعادة .و“نينا أن
’ ينتهي أبدأ.

^^ بالنسصبة
للمشصاركات
اÙل-ي-ة ف-ك-انت ال-ب-داية
م -ن ب-رن-ام-ج «أال-و اأط-ف-ال «ال-ذي
يبث على إاذاعة بومرداسس ،أاما الÈنامج
ال -ث -ا Êف -ك -ان م -ن ب-رن-ام-ج «اأ’وائ-ل «م-ع رزي-ق-ة ب-اإ’ذاع-ة
اأ’و ..¤وبرنامج «جدوحسصان» وبرنامج «قول ‘ مثل»
وبرنامج « « ١0x60من اإ’ذاعة الثقافية ..وبرنامج «قالوا
ناسس زمان» من اإ’ذاعة اأ’و ¤وبرنامج «تفاعل» وبرنامج
«موسصوعة اأ’سصئلة « من إاذاعة القرآان الكر ..Ëبرنامج
«وين رايح» وبرنامج «اعرف دينك» من إانتاج إاذاعة البهجة
وم -ن ق -ن -اة «الشص -روق ت -ي ‘ «شص -ارك -ن -ا ‘ ب-رن-ام-ج «ك-ن-وز
وسصبل» ..أاما مشصاركاتنا ‘ التلفزيونات العربية الشصقيقة
كان من قناة «شصارت سصفن تي» قناة اللبنانية ..وبرنامج
«ي Óنغني سصوا» أاين “ت مشصاركتنا به ع ÈمكاŸة بالواتسس
آاب ،ح -يث ق -دم -ن -ا أاغ -ن -ي -ة ج -زائ -ري -ة أاي -ن ’قت إاع-ج-اب
القائم Úعلى ا◊صصة و‘ برنامج على تلفزيون مصصر ّليشس
هيك» كانت أاول هدية تصصلنا والتي “ثلت ‘ قميصصÚ
–مل اسصم الÈنامج ..وكانت آاخر مشصاركتنا ‘ برنامج
تلفزيو Êلبنا Êاسصمه «أابطال الكتاب».
^ رأئع جدأ ما حدثمونا عنه وكم هو جميل أن
تسستمرأ ‘ خوضس هكذأ منافسسات ثقافية وعلمية
ول-ك-ن م-ا ح-ك-اي-ة أل-ف-ي-دي-وه-ات أŸرك-بة وأ÷ريدة
’ل -كÎون -ي -ة أŸصس -غ -رة أل -ت -ي ت -ق-وم-ان ب-إاع-دأده-ا
أ إ
وجمعها ،فلقد سسبق وأن عّرجتما على هذه ألنقطة
أث-ن-اء ت-وأصس-ل-ن-ا م-ع-ك-م ،ف-ت-فضس ‘ Ó-شس-رح ت-ف-اصسيل
أ◊كاية؟
^^ لقد تعلمنا من خÓل اŸواقع اإ’لكÎونية كيفية صصنع
فيديوهات وبعضس خطوات اŸونتاج والÎكيب ..و‚حنا
بفضصل مسصاعدة والدنا وشصقينا عبد الرؤووف الذي أاصصبح
أاحيانا يسصأالنا عن بعضس اÿاصصيات ا◊ديثة التي تارة
نسصيها وتارة  ⁄يكن يعرفها من قبل..أاما فيما يخصس
ا÷ريدة التي نقوم بإاعدادها فلقد أاخذنا أافكارها من
صص -ف -ح -ت -ي ق -ط -وف وح -روف وا÷زائ -ري الصص-غ Òال-ل-ت-ان
ت -ع -ج-ب-ن-ا ك-ثÒا ..ول-ك-ن-ن-ا غÒن-ا وق-لصص-ن-ا ‘ ع-دد اأ’رك-ان
وسصنقوم بتقد‰ Ëوذج عنها ‘ يوم العلم اŸقبل ولقد
أاسص-م-ي-ن-اه-ا «ال-ط-ف-ل ال-ع-رب-ي» .ول-دي-ن-ا ع-دة أاف-ك-ار نسص-عى
لتحقيقها من خÓل إانشصاء قناة إالكÎونية من إانتاجنا
ومن إاعدادنا وسصنشصجع أاصصدقاءنا على اŸشصاركة
واŸسصاهمة فيها ..وسصتكون بإاذن الله قناة ناجحة
أ’نها –مل رسصائل إانسصانية وإاجتماعية لكل العا.⁄
^ تسصعون ‘ كل مرة على تقد Ëاأ’نفع واأ’جمل
سص -واء ك -ان م -ن خ Ó-ل مشص -ارك -ت -ك -م -ا ‘ الÈام -ج
اإ’ذاعية والتلفزيونية أاو فيما تتمنون الوصصول له
م -ن خ Ó-ل ال -ق -ن-اة وا÷ري-دة ال-ت-ي أان-ت-م-ا بصص-دد
إا‚ازه-ا ..ف-ه-ل ل-دي-ك-م-ا م-وه-ب-ة م-ذه-ل-ة أاخ-رى
تسصعون ‘ صصقلها فوالله ما أاذهلتومنا به من
خÓل طاقاتكما جعلنا ننتظر منكما اŸزيد؟
فهل من مزيد؟
^^ نعم لدينا مواهب أاخرى ولن نبخل عليكم
بها نحن نتقن اللهجات العربية ..ولقد أالفنا
ح- -وارات ب- -ال- -ل- -ه- -ج- -ة اŸصص- -ري- -ة والسص- -وري- -ة
وال -ف-لسص-ط-ي-ن-ة ..ح-وارات م-ن ع-م-ق اÛت-م-ع
منها ما هو جدي ومنه ماهو هز‹ ومنه
ماهو على شصكل مسصرحية أاو على شصكل

تنشصيط
إاذاعي وتلفزي ..ولدينا
م- - -وه- - -ب - -ة ‘ ك - -ت - -اب - -ة
ال- - - -قصصصس واÿواط- - - -ر
وت- - -أاي- - -ف اأ’ن- - -اشص- - -ي- - -د
Óط -ف -ال ..
اŸوج- -ه- -ة ل  -أ
ون-ح-ل-م ب-ه-ذه اŸوه-بة أان
نسص -ت -م -ر ‘ ت -دوي -ن ك-ل م-ا
نراه يخدم العا ⁄الذي نتمناه
أان ي -ع -يشس ك -ل أاط -ف -ال -ه بسص Ó-م
بعيدا عن ا◊رب وقسصاوتها.
^ سس- -ؤوأل -ن -ا أل -ذي ت -رك -ن -اه ‘ آأخ -ر
ح -دي -ث-ن-ا م-ع-ك-م-ا ،ي-ق-ول ك-ي-ف ت-وف-ق-ا ‘
أل- -درأسس- -ة وب Úك- -ل ه- -ذأ أل -ع -م -ل أ÷ب -ار أل -ذي
يضساهي مهنة أŸتاعب وفن ألسسينما وألتمثيل..؟
^^ سصؤوال ثم Úويجدر بنا أان ‚يب عنه بكل اأمانة لكل
القراء ..واإ’جابة عنه هي كالتا‹« :موهبتنا التي ترافقنا
سصواء كنا ‘ أايام الدراسصة والعطل  ⁄تزدنا إا’ نفعا و⁄
ت-ب-ع-دن-ا ي-وم-ا ع-ن ال-دراسص-ة ..ف-ن-ح-ن ل-دي-ن-ا ب-رنامج يومي
ن- -قسص- -م- -ه ب Úم -راج -ع -ة وح -ف -ظ ال -دروسس وب‡ Úارسص -ة
هوايتنا ..وكل ما نفعله هو تسصط Òرزنامة يومية نضصع ‘
أاوليويات خاناتها الÈنامج الدراسصي ..أاما عن خواتيمها
تتوضصع أاهم النقاط التي نراها
–ت -اج إا ¤اك -تسص -اب م-ع-ل-وم-ات
لصصقل مواهبنا ..و‘ أايام العطل
نتف ‘ اسصتحداث أامور  ⁄نكن
ن -ع -ل -م ب -أان -ن -ا سص-نضص-ي-ف-ه-ا إا ¤م-ا
ت-ف-ل-تضص-م وأاسص-م-ي-توه بإابداعاتنا..
وعليه فالعطلة منبع آاخر لصصقل
معارفنا وما نأامل أان نحققه ‘
اŸسصتقبل للعا ⁄أاجمع».

^ أ◊ديث م-ع-ك-م-ا ‡ت-ع وشس-ي-ق وأل-ت-وأصس-ل م-عكما
ف-خ-ر وشس-رف ..وم-ن صس-ف-ح-ة أ÷زأئ-ري ألصس-غ ،Òه-ل
لكما أن توقعا بكلمة Œعلنا نسستفيق من ذهولنا ألذي
أحدثته فينا موهبتكما ألرأئعة وأ÷د جد هادفة؟
^^ من ا÷ميل أان تكون هناك أايادي بيضصاء ترعى
احتياجات اأ’طفال وتقوم على مرافقتهم ‘ كل أاطوار
حياتهم  ..واأ’جمل أان ترى تلك اأ’يادي ،اأ’طفال وهم
يكتسصبون مهارات معرفية عديدة ومتميزة،
ن-اه-يك ع-ن ال-ت-حصص-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ..ف-الطفولة
’تعني أابدا تلك اأ’داة القابلة ’سصتهÓك كل
ما يقدم لها بل هي ‘ نفسس الوقت وبقدر ’
ﬁدود ل- - -ه أاداة إا‚از ق- - -د ي - -ع - -ج - -ز ع - -ن
منافسصتها الكبار ..فكونوا مع الطفولة أ’نها
دائما فيكم ومنكم وإاليكم ..ولكل من يهتم
بنا له كل الشصكر ودمت ياجريدة «الشصعب»
كنز ’ يفنى.

ودم- -ت- -م -ا أي -ه -ا أل -ت -وأم أ÷زأئ -ري
أل -ب -ط -ل «ع -ب -د أل -ن -ور وع -ب -دأ◊ق
ميلودي» من و’ية ورقلة كنز من
كنوز بلدنا أ◊بيب بلدنا أ÷زأئر
أل -ذي سس -ي -ظ-ل ف-خ-ورأ ب-ك-م-ا وب-ك-ل
ط - -ف - -ل م- -ن ك- -ل و’ي- -ات أل- -وط- -ن
يسسابق ألزمن ويسسعى بكل مالديه
م -ن ط -اق -ة ك -ي يضس -ع أسس-م-ه ع-ل-ى
جب Úألتاريخ  .وسسنكون أوفياء
ل -ع -ا ⁄أل -ط-ف-ول-ة أل-ذي ب-ق-در م-ا
م-ت-ع-ن-ا بÈأئ-ت-ه أذه-ل-ن-ا ب-قدرأته
وج -ع -ل-ن-ا ن-ق-ف ب-احÎأم ل-ن-ق-ول
ل -ه« :صس -وت-ك-م ق-ل-م-ن-ا ..وق-ل-م-ن-ا
سسيظل سسÓح ألسسÓم ◊مايتكم
أينما كنتم».

á°VÉjQ

الخميسس  18أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  08صضفر 1440هـ

ل و¤
إلّرإبطة إÎÙفة إ أ

لو ¤لكرة إلقدم بإاجرإء ثÓث موإجهات،
تنطلق أإمسصية إ÷معة ›ريات إ÷ولة إ◊ادية عشصرة من إلرإبطة إÎÙفة إ أ
تتصصدرها قمة إ÷ولة ب Úمولودية وهرإن وإلضصيف شصبيبة إلقبائل ‘ موإجهة مثÒة للغاية ،يهدف من خÓلها إلزوإر إ ¤إ◊فاظ
لول عن إ÷ولة إلسصادسصة ب Úإ–اد إلعاصصمة إلذي سصيحل ضصيفا ثقيÓ
على إلصصدإرة ،فيما يلعب لقاء متأاخر آإخر من إÎÙف إ أ
على إ–اد بلعباسس ‘ مبارإة بـ  6نقاط للفريق.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص

العاصضمة ‘ ا÷ولة الثانية من اÎÙف
األول ،سضتبحث ‘ هذا اللقاء عن السضتثمار
‘ مشضاكل شضباب بلوزداد التي تعا Êالويلت
منذ انطلق اŸوسضم ،وتعمل على التصضالح
مع األنصضار بعد الهزÁة ضضد العميد ،بغية
منها من تضضييق اÿناق أاك Ìعلى أاصضحاب
اŸقدمة ،وسضيكون ا◊ارسس «غايا مرباح»
الغائب األك Èعن هذا اللقاء Ãا أانه “ت
معاقبته من قبل الطاقم الفني بسضبب شضتمه
ل -ب -عضس اŸسضÒي -ن ورده ع -ل -ى اسض -ت -ف-زازات
ب -عضس األنصض-ار ب-ع-د ن-ه-اي-ة ل-ق-اء اŸول-ودي-ة،
وسضيعوضضه ا◊ارسس «بوصضوف» البعيد عن
اŸنافسضة منذ بداية اŸوسضم اŸاضضي.
‘ ا÷هة اŸقابلة ،يبحث أاصضحاب اللونÚ
األحمر واألبيضس عن –قيق فوزهم الثاÊ

منذ انطلق البطولة ،وطرد نحسس الهزائم
اŸتتالية التي تلحق الفريق وجعلته يقبع ‘
ذيل الÎتيب برصضيد  3نقاط ما يجعله أامام
ح -ت-م-ي-ة ال-ف-وز ‘ آاخ-ر ف-رصض-ة ل-ل-ط-م-وح ‘
–قيق الديكليك اŸنتظر والعودة بقوة فغي
البطولة قبل نهاية مرحلة الذهاب.
اللقاء الثالث ،سضيكون قمة كروية بامتياز بÚ
شض -ب -ي -ب-ة السض-اورة ال-ع-ائ-دة ب-ق-وة ‘ ا÷ولت
الثلثة األخÒة التي سضتسضتضضيف نادي بارادو
الذي يعا Êأازمة نتائج ‘ ا÷ولت األخÒة،
أاصضحاب األرضس يبحثون عن التأاكيد ‘ هذا
ال-ل-ق-اء أام-ام شض-ب-اب األك-ادÁي-ة ،وك-ل-ه-م عزم
على تسضلق سضلم الÎتيب ،خصضوصضا أان الفارق
ب -ي -ن -ه-م وب Úال-رائ-د  8ن-ق-اط ،ل-ك-ن أاشض-ب-ال
اŸدرب الÈتغا‹ «شضالو» لن يتنقلون ‘ ثوب

الضض -ح -ي -ة ،وي -ط-م-ح-ون ع-ل-ى األق-ل ل-ل-ع-ودة
ب -ن -ق -ط-ة ت-ب-ع-ده-م ول-و م-ؤوق-ت-ا ع-ن م-ن-ط-ق-ة
اÿطر ‘ ،لقاء مفتوح على كل الحتمالت
ويعد بالفرجة الكروية.
و‘ ال -ل -ق-اء اŸت-أاخ-ر ع-ن ا÷ول-ة السض-ادسض-ة،
ي -ب-حث لع-ب-و إا–اد ال-ع-اصض-م-ة ع-ن –ق-ي-ق
فوزهم الثالث على التوا‹ من تنقلهم إا¤
ب -ل -ع -ب -اسس Ÿواج -ه-ة اإل–اد اÙل-ي ال-ذي
يعا ‘ ÊاŸركز ما قبل األخ Òبرصضيد 6
نقاط.
الهداف «إايبارا» وزملئه يبحثون عن تأاكيد
صضحوتهم بعد إاقصضاء «الكاف» ،بعدما عادوا
بقوة وحققوا انتصضارات متتالية ‘ مباريات
البطولة ،آاخرها الفوز العريضس الذي حققه
أاشضبال اŸدرب «فروجي» بخمسضة أاهداف
ل -واح -د Ãل -عب «ع -م -ر ح-م-ادي» ب-ب-ول-وغÚ
الثن Úالفارط ضضد مولودية بجاية ‘ لقاء
متأاخر ،ما سضيجعل رفقاء «بن غيث» يتنقلوا
Ãع- -ن- -وي- -ات ‘ السض -ح -اب Ÿواج -ه -ة أاب -ن -اء
اŸكرة ،الذين سضيكونون أامام حتمية العودة
إا ¤أاجواء النتصضارات ،واÿروج من أازمة
النتائج التي يتواجدون فيها منذ انطلق
اŸوسض -م ،وسض -ي -دخ -ل رف -ق-اء اŸت-أال-ق «ن-ب-ي-ل
لعمارة» بذكريات جميلة أامام اإل–اد هم
ال -ل -ذي -ن أاصض -ب -ح -وا Ãث -اب -ة الشض -ب -ح األسض -ود
للعاصضمي Úمنذ عودتهم إا ¤حظÒة الكبار،
ب- -ع- -دم- -ا ف- -ازوا ع- -ل- -ى سض -وسض -ط -ارة ‘ ك -ل
اŸباريات التي اسضتقبلوهم فيها Ãلعب الـ 28
فÈاير ببلعباسس.

برنامج مباريات يوم إ÷معة
إ÷ولة :11
 : 17:00نصصر حسص Úدإي  -شصباب بلوزدإد
 : 17:45مولودية وهرإن  -شصبيبة إلقبائل
 : 19:00شصبيبة إلسصاورة  -نادي بارإدو
تسصوية رزنامة إ÷ولة :6
 : 17:45إ–اد بلعباسس  -إ–اد إلعاصصمة

للعـــــــــــــــــــاب
إ أ
إŸتوسّصطيــة 2021

تع ـ ـ ـيﬁ Úم ـ ـ ـد اŸورو مديـ ـ ـ ـرا عاّما للـ ـ ـ ـ ـّدورة

إلّرإبطة إÎÙفة
إلّثانيــــــــــــــــــة

الّرائـ ـ ـ ـ ـ ـد ‘ تنّقـ ـ ـ ـل صصعـ ـ ـ ـ ـ ـب إا ¤ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـراشش

عّين ﬁمد إŸورو ،رئيسس جمعية وهرإن
(إلرإبطة إلثانية لكرة إلقدم) مديرإ عاما
لبيضس إŸتوسصط إلتي
للعاب إلبحر إ أ
أ
سصتنظمها مدينة وهرإن سصنة ،2021
حسصب ما إسصتفيد من إŸدير إلولئي
إلشصباب وإلرياضصة.

سصتكون إŸقابÓت إلتي Œمع أإصصحاب مقدمة
إلÎتيب ،ترجي مسصتغا Âمع إ–اد بسصكرة وودإد
تلمسصان ضصد إ–اد عنابة و مولودية إلعلمة مع
إمل بوسصعادة ‘ ،وإجهة إ÷ولة إلـ  11من بطولة
إلرإبطة إÎÙفة إلثانية إŸقررة نهاية هذإ
إلسصبوع ،وإلتي تتسصم كذلك باŸهمة إلصصعبة
إلتي تنتظر إلرإئد جمعية إلشصلف ‘ إلسصفرية
إلتي تقوده إ ¤إلعاصصمة Ÿوإجهة إ–اد إ◊رإشس
إلذى يعا ‘ ÊإŸؤوخرة.
فحتى وان بدت ،جل ا◊وارات الكروية التي تتضضمنها
ا÷ولة الـ  11هامة ولها رهاناتها اıتلفة ،إال ان المر
الك -ي -د ان الث -ارة وال -تشض -وي -ق سض -ي -ك-ون-ان ‘ اŸوع-د ‘
اŸواج -ه -ات اŸب -اشض -رة ب Úف -رق اŸق -دم -ة ب -اع-ت-ب-ار ان
نتائجها Áكن ان يكون لها اثرها اŸباشضر على مسضتوى
مقدمة الÎتيب.
وسضتكون الفرصضة مواتية لكوكبة من الفرق (ا–اد بسضكرة و
وداد تلمسضان ومولودية العلمة وترجي مسضتغا Âوا–اد
عنابة) ،اŸتموقعون حاليا ب ÚاŸرتبة الثانية واÿامسضة،
للقÎاب اك Ìمن اŸتصضدر اوŸبي الشضلف الذي سضتكون
مهمته صضعبة للغاية باÙمدية (ا◊راشس) ،التي يحرصس
فيها ال–اد اÙلي على ا◊صضول على الزاد كامل من
اجل البتعاد عن منطقة اÿطر .
ن -فسس ال -ط -م -وح (م -غ -ادرة م-ن-ط-ق-ة اÿط-ر) ،ي-ه-دف ا‹
–قيقه كل من ا–اد البليدة ورائد القبة ،حتى وان بدت
مهمتهما صضعبة نسضبيا باعتبار انهما سضيلعبان خارج الديار
‘ هذه ا÷ولة الـ .11
ف -ف -ري-ق «م-دي-ن-ة ال-ورود» ال-ذي ي-ت-ذي-ل ت-رت-يب ال-ب-ط-ول-ة،
سضيحط الرحال بسضكيكدة (اŸركز الـ  ،)13فيما سضيتنقل
رائد القبة ا ¤غليزان لتحدي السضريع اÙلي (اŸركز الـ

وأاوضضح بدر الدين غربي بأان مراسضم تنصضيب اŸورو ‘
منصضبه ا÷ديد سضتكون اليوم على مسضتوى مقر اللجنة
الوطنية لتنظيم األلعاب اŸتوسضطية بنهج جيشس التحرير
ال -وط -ن -ي وب -حضض -ور وزي -ر الشض -ب -اب وال -ري -اضض -ةﬁ ،م-د
ح-ط-اب .وي -ق-وم ال-وزي-ر ب-اŸن-اسض-ب-ة أايضض-ا ب-زي-ارة إا¤
اŸركب األوŸبي ا÷ديد ببلدية بئر ا÷ Òللوقوف على

مدى تقدم أاشضغاله بعد أان حدد الثلثي األول لسضنة 2020
كموعد لسضتلمه .ويضضم اŸركب ،الذي سضيحتضضن
للعاب اŸتوسضطية ،ملعبا
أاغلب منافسضات الطبعة ال 19ل أ
ل -ك -رة ال -ق -دم ي -تسض-ع لـ  40أال-ف م-ت-ف-رج وق-اع-ة م-ت-عددة
الرياضضات ومركبا مائيا وملعبا أللعاب القوى ،فضضل عن
ميدان Úاثن Úللتدريبات.

«علينا مواصصلة الّنتائج اإليجابية والعودة بفوز من برج بوعريريج»

أإّكد رفيق صصايفي مسصاعد مدرب مولودية إ÷زإئر ‘ حوإر لـ «إلشصعب» ،أإنّ إلهدف إŸقبل
لفريقه هو تأاكيد صصحوته على حسصاب إهلي إلÈج خÓل إ÷ولة إŸقبلة ،مثمنا إلنتصصار
إلذي حققه إلفريق على حسصاب شصباب قسصنطينة.

حاوره :عمار حميسسي

و ⁄يفّوت صضايفي ليصضف مسضتوى الفريق باŸقبول
رغم أانه أاكد أان اŸسضتوى العام للتشضكيلة ‘ تطور
مسضتمر ،ول يجب ا◊كم على الفريق من الن وانتظار
اŸباريات اŸقبلة من اجل ا◊كم على النجاح.
وعاد صضايفي ليؤوكد أانه –ت تصضرف ادارة الفريق
بخصضوصس اŸرحلة اŸقبلة ،مبديا ترحيبه بأاي مدرب
ترى الدارة أانه النسضب لقيادة الفريق خلل اŸرحلة
اŸقبلة.

@ إلشص -عب :ه -ل ك -نت ت-ن-ت-ظ-ر –ق-ي-ق إل-ف-وز
على شصباب قسصنطينة؟
@@ رفيق صصايفي ⁄ :يكن من السضهل –قيق الفوز

رغم أان هدفنا الوحيد هو النتصضار خاصضة أان التعادل
أاو الهزÁة إان حدثت كانت سضتهدم كل ما بنيناه خلل
الفÎة اŸاضضية ،وأاعتقد أاّننا نسضتحق النتصضار بالنظر
ا ¤الرادة الكبÒة التي لعب بها اللعبون ،حيث كان
لعبو اŸولودية الك Ìإاصضرارا على –قيق النتصضار
مقارنة باŸنافسس الذي يبقى فريقا كبÒا ،وÁتلك
›موعة ‡يزة من اللعب Úلكن حضضرنا جيدا لهذه
اŸباراة واللعبون ،أادوا ما عليهم رغم الصضعوبات
ال -ت -ي واج -ه-ن-اه-ا ‘ اŸب-اراة ل-ك-ن إاÁان-ن-ا ك-ان ك-بÒا
بامكانياتنا من اجل –قيق الفوز ،وهو المر الذي
حدث كما ل Áكن نسضيان الدعم الكب Òالذي قدمه
النصض -ار ال -ذي -ن ت -ن -ق-ل-وا ب-ق-وة ا ¤اŸل-عب ك-ال-ع-ادة و
سض -ان -دوا ال -ف -ري -ق إا ¤آاخ -ر ◊ظ-ة ،وه-م ايضض-ا آام-ن-وا
بقدرات الفريق على العودة ‘ النتيجة وهو ما حدث.

@ ه- -ل ك- -انت م- -ب- -ارإة إ–اد إل -ع -اصص -م -ة ه -ي
إلوثبة إلتي منحتكم إلقّوة للعودة؟

❊❊ الفريق ظهر بوجه جيد خلل مواجهة ال–اد
واللعبون اسضتعادوا الثقة بعد الدعم الذي لقوه من
ط- -رف النصض- -ار ،وه- -و الم- -ر ال- -ذي ان- -ع- -كسس ع- -ل -ى
مسضتواهم خلل مواجهتي النصضرية وشضباب قسضنطينة،
ول Áكن إاغفال المكانيات الفنية للعب ÚواŸشضكل
كان نفسضي بالدرجة الو ،¤خاصضة ان اللعب Úتأاثروا
كثÒا من الناحية النفسضية عقب اÿسضائر اŸتتالية
التي تعرضضنا لها لكن على العموم اعتقد أان الهم قد
–قق وعلينا اŸواصضلة.

@ كيف ترى إŸبارإة إŸقبلة؟

❊❊ سضتكون صضعبة خاصضة أاننا سضنواجه فريق اهلي
الÈج على ملعبه ،حيث يعد اŸنافسس فريقا جيدا
Áتلك عناصضر ‡يزة فيها مزيج من اÈÿة والشضباب،

@ إلÈنامج

@ إ÷معة:
إ–اد إ◊رإشس  -جمعية أإوŸبي إلشصلف 15 : 00سصا
شصبيبة سصكيكدة  -إ–اد إلبليدة 16 : 00سصا
سصريع غليزإن  -رإئد إلقبة 16 : 00سصا
مولودية إلعلمة  -إمل بوسصعادة 17 : 45سصا
@ إلسصبت:
مولودية مقرة  -جمعية وهرإن 15 : 00سصا
مولودية سصعيدة  -شصبيبة بجاية  16 : 00سصا
ترجي مسصتغا - Âإ–اد بسصكرة 16 : 00سصا
ودإد تلمسصان  -إ–اد عناية 17 : 54سصا

مولودية وهرإن

اإلدارة تتحصصل على وثيقة فسصخ عقد اŸدّرب بادو زاكي

صصلت إدإرة مولودية وهرإن رسصميا على وثيقة فسصخ عقد إŸدرب بادو زإكي مع إلنادي ،ما يسصمح بتأاهيل مدربها إ÷ديد عمر
–ّ
بلعطوي قبل إسصتضصافة شصبيبة إلقبائل إ÷معة إلقادمة ،حسصب ما إسصتفيد أإمسس من إدإرة إلنادي إلناشصط ‘ بطولة إلرإبطة
لو ¤لكرة إلقدم.
إ أ
وأاضض- -اف ن- -فسس اŸصض- -در ،ب- -أان الصض - -دد م - -ع وك - -ي - -ل أاع - -م - -ال ال- - - -غ - - -رب ا÷زائ - - -ري خ - - -لل ي-فسض-خ ع-ق-ده ،م-ك-ت-ف-ي-ا بإارسضال
مبعوث رئيسس اŸولودية أاحمد اŸدرب ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م -ة الصضائفة اŸنصضرمة ،كما أاشض Òشضهادت Úطبيت Úبرسضم شضهري
سضبتم Èوأاكتوبر على التوا‹ ،ما
إاليه.
لسضبوع اŸنصضرم.
بلحاج الذي أاوفده مؤوخرا إا ¤ا أ
لسض -راع ‘ وي -قضض -ي الت -ف -اق ع -ل-ى إارج-اع وأاشض - -رف ب- -ادو ال- -زاك- -ي ع- -ل- -ى عرقل إادارة النادي على جلب
اŸغ- -رب م -ن أاج -ل ا إ
إاج - -راءات فسض - -خ ال - -ع- -ق- -د م- -ع ال-ت-ق-ن-ي اŸغ-رب-ي ل-نصض-ف أاجرة مولودية وهران خلل ا÷ولت مدرب جديد ،حيث قاد الفريق
لو ¤للبطولة  ⁄يحصضد ط -وال ال -فÎة اŸاضض -ي -ة م-درب
لربع ا أ
لطلسس شض -ه -ر أاك -ت -وب-ر ب-ع-د أان ك-ان ق-د ا أ
لسضود ا أ
اŸدرب السضابق أ
قد أا” اŸهمة بنجاح تطبيقا اسضتلم مسضبقا أاجور أاربعة أاشضهر خللها إال على نقطت Úقبل أان ال- -ردي- -ف Ãسض- -اع -دة اÙضض -ر
ل -لت -ف -اق ال -ذي حصض -ل ‘ ه-ذا ع-ن-د ال-ت-ح-اق-ه ب-ن-ادي ع-اصض-م-ة ي -غ -ادر ن -ح -و ب -لده م-ن دون أان البد.Ê

ل-ك-ن ه-ن-اك ع-ام-ل لصض-ا◊ن-ا ع-ل-ي-ن-ا اسض-ت-غ-لل-ه هو ان
اŸنافسس يعا Êعلى ارضضية ميدانه ،ويفشضل ‘ كل مرة
‘ –قيق الفوز ،وهو ما نتمنى أان يحدث خلل
اŸواجهة التي سضتجمعنا بهم ‘ ا÷ولة اŸقبلة رغم
أان ه-دف-ن-ا الول ه-و –ق-ي-ق ال-ف-وز وت-أاك-ي-د اح-ق-ي-ت-ن-ا
بالعودة من جديد ا ¤سضلسضلة النتصضارات.

@ م - -ا ه - -و مصصÒك - -م ‘ ح - -ال ›يء م- -دّرب
جديد؟

❊❊ نحن ‘ خدمة الفريق واإلدارة هي من تتو¤
مسضؤوولية التفاوضس مع اŸدرب ا÷ديد ،وما أاسضتطيع
قوله هو مرحبا باي مدرب يسضتطيع تقد Ëاإلضضافة
ولدينا ثقة كبÒة ‘ قدرة اإلدارة على اسضتقطاب
م- -درب ك- -ب Òوق- -ادر ع- -ل- -ى م- -واصض- -ل- -ة ال‚ازات ‘
اŸرحلة اŸقبلة ،وإان ارادوا بقاءنا فسضنواصضل و‘
ح -ال ح -دث ال -ع -كسس سض -أاغ-ادر وأاب-ق-ى م-ن-اصض-را وف-ي-ا
للفريق ،وأا“نى له ‘ كل مرة التوفيق ‘ اŸباريات
واŸن -افسض -ات ال -ت -ي يشض -ارك ف -ي -ه -ا ،ك-م-ا أان النصض-ار
مطالبŸ Úواصضلة التصضرف باحÎافية مثلما حدث
ومسضاندة الفريق والدارة ‘ القرارات التي تتخذها
ألّنها ‘ صضالح الفريق.

بعد إجتماع ‡ثلي أإندية كرة إلسصلة باŸدير إلعام للّرياضصة

الوزارة تتعّهد بإايجاد ا◊لول إلعادة بعث البطولة الوطنية

خلصس إلجتماع إلذي جمع
لندية
‡ثل Úعن إ أ
إ÷زإئرية لكرة إلسصلة مع
إŸدير إلعام للرياضصة بوزإرة
إلشصباب وإلرياضصة ﬁمد ÚŸ
بختي Ãقر إلدإئرة
إلوزإرية ،إ ¤تعهدإت من
لخ Òبالتدخل
طرف هذإ إ أ
إلعاجل من أإجل إلقضصاء على
إŸشصكل إŸادي إلذي تعا Êمنه
إلفرق بهدف إعادة بعث
إلبطولة إلوطنية من جديد.

نبيلة بوقرين

 )11ا◊ريصس هو اآلخر على مغادرة منطقة اÿطر.
ومن اŸتوقع ان تعرف هذه اŸقابلت تنافسضا حادا،
باعتبار ان نتائجها سضيكون لها النعكاسس اŸباشضر على
سض -ل -م ت -رت -يب ال -ب -ط -ول-ة ،وأاك Ìم-ن ه-ذا Áك-ن ال-ق-ول ان
اŸواجهات اŸباشضرة ب Úفرق مؤوخرة الÎتيب سضتكون
مقابلت ل تقبل القسضمة على اثن Úواÿطأا فيها سضيكون
‡نوعا خاصضة بالنسضبة للفرق اŸسضتضضيفة.
وŒمع اŸقابلت ÚاŸتبقيت ‘ Úبرنامج هذه ا÷ولة ال11
ب Úفرق –تل وسضط ترتيب البطولة (ب‚ Úم مقرة
وجمعية وهران ومولودية سضعيدة التي تسضتضضيف شضبيبة
بجاية) ‘ مواجهت Úهامت ÚاŸنهزم فيها سضيجد نفسضه
قريب من منطقة الهتزازات.
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رفيق صصايفي  -مسصاعد مدرب مولودية إ÷زإئر لـ «إلشصعب»:

قّمة كÓسسيكية ب« Úا◊مراوة» و«الكناري»
سضيحتضضن ملعب «أاحمد زبانة» بوهران قمة
ا÷ول -ة ال -ت -ي سض -ت-ج-م-ع اŸول-ودي-ة اÙل-ي-ة
ال- -ع- -ائ- -دة ب -ت -ع -ادل ث -م Úم -ن اŸدي -ة أام -ام
األوŸبي اÙلي ،والتي سضتكون ‘ صضدام
ق-وي م-ع شض-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ال-ت-ي ت-ع-يشس فÎة
زاهية من النتائج ،هي التي  ⁄تتذوق طعم
الهزÁة منذ انطلق اŸوسضم الكروي (2018
–  )2019بـ  6انتصضارات و 4تعادلت ما جعلها
تتقاسضم مركز الصضدارة حاليا رفقة إا–اد
العاصضمة برصضيد  22نقطة.
وسضيتنقل الكناري إا ¤وهران وكلهم عزم على
م -واصض -ل -ة سض -لسض -ل -ة اŸب -اري -ات دون ه-زÁة
وا◊فاظ على مركز الصضدارة ،خصضوصضا أان
أابناء سضوسضطارة باتوا يهددون عرشس الكناري
بعدما عادوا بقوة منذ إاقصضائهم من ربع
نهائي منافسضة كأاسس الكونفدرالية اإلفريقية
لكرة القدم على يد اŸصضري البورسضعيدي،
لكن مأاموريتهم لن تكون سضهلة بتاتا أامام
صضاحب األرضس وا÷مهور الذي يبحث ‘
هذا اللقاء عن التصضالح مع أانصضاره ،خصضوصضا
أانه من اŸرتقب أان ينتفضس أابناء ا◊مري
بعد تنصضيب اŸدرب «عمر بلعطوري» مدربا
جديدا على رأاسس العارضضة الفنية للفريق،
خلفا للمدرب اŸغربي «بادو الزاكي» الذي
قدم أاول أامسس اسضتقالته بعد طول انتظار.
اللقاء الثا Êلن يكون أاقل أاهمية عن األول،
حيث سضتجمع اŸواجهة نصضر حسض Úداي ‘
داربي عاصضمي الثا Êلهم على التوا‹ ،هذه
اŸرة ضضد الغر Ëاألز‹ شضباب بلوزداد على
أارضضية ميدان  5جويلية األوŸبي بداية من
السضاعة اÿامسضة مسضاء.
النصضرية التي خرجت منهزمة للمرة الثانية
م- -ن- -ذ ان- -ط -لق اŸوسض -م ‘ دارب -ي ا÷ول -ة
العاشضرة أامام مولودية ا÷زائر ،بعدما كانت
اŸناسضبة األو ‘ ¤الداربي اآلخر ضضد إا–اد

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ع -رف اإلج -ت -م -اع ال-ذي دام ألكÌ
م -ن سض -اع -ت Úونصض -ف م -ن ال-زم-ن
تواجد ‡ثل Úعن كل األندية التي
تنشضط ‘ القسضم الوطني األول،
ح- -يث ق- -دم- -وا ك- -ل إاقÎاح- -ات -ه -م
واŸشضاكل التي جعلتهم يقاطعون
البطولة الوطنية يتقدمها اŸشضكل
اŸا‹ الذي عرقل من مهمتهم ‘
ال- -ت- -حضض Òل- -ل -م -وسض -م ال -ري -اضض -ي
ا÷ديد ،واألك Ìمن ذلك أانهم ل
Áلكون حتى تكاليف الدخول ‘
اŸن -افسض -ة م -ا ج -ع -ل-ه-م ي-ط-ال-ب-ون
الوزارة الوصضية بضضرورة التدخل
إليجاد ا◊لول اŸناسضبة.
جاء ذلك بعدما طرقوا كل األبواب
من أاجل إايجاد اŸمول Úلتجاوز
الصضعاب التي تتكرر ‘ كل بداية
م -وسض -م ول -ك -ن ه -ذه اŸرة األم -ور

تفاقمت بشضكل أاك ،Èإا ¤درجة أان
أاغلب األندية  ⁄تقم بالتحضضÒات
الصضيفية التي تسضبق موعد إانطلق
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،م-ا ي-عني أانهم
غ Òجاهزين ماديا وبدنيا ،األمر
ال-ذي ي-ن-ع-كسس بشض-ك-ل سض-ل-ب-ي على
سض ÒاŸن- -افسض- -ة مسض- -ت- -ق -ب -ل ،ألن
ال- -وقت Áر واإل–ادي- -ة م- -ل- -زم- -ة
ب- - - -إا“ام الÈن - - -ام - - -ج ‘ ال - - -وقت
اŸن -اسض -ب -ة م -ث-ل-م-ا سض-ب-ق ل-ل-رئ-يسس
سضليما Êأان أاكده ÷ريدة «الشضعب»
‘ األيام القليلة اŸاضضية.

جمال ركيك« :إلوصصاية
وعدتنا با◊لول إل ّ
Óزمة
قريبا»

ومن أاجل معرفة أاك Ìتفاصضيل عن
ﬂل- -ف- -ات اإلج- -ت- -م- -اع ال- -ط- -ارئ،
اتصض -ل -ن -ا ب -اŸدي -ر ال -ف-ن-ي ل-ف-ري-ق
ب -ح -ري -ة حسض Úداي ل -ك -رة السض -ل-ة
جمال ركيك ،والذي أاكد ÷ريدة
«الشض - -عب» أان ال - -وزارة وع- -دت- -ه- -م
ت- -ق- -د Ëال- -دع -م إلي -ج -اد ا◊ل -ول
ال -لزم-ة ق-ائ-ل« :اإلج-ت-م-اع ال-ذي
ج -م -ع ‡ث -ل -ي أان -دي -ة ك -رة السض -ل-ة
ال- -ن- -اشض -ط ‘ Úال -قسض -م األول م -ع
اŸدي- -ر ال -ع -ام ل -ل -ري -اضض -ة ب -وزارة
الشض -ب -اب وال -ري -اضض -ة  ÚŸب -خ-ت-ي
Ãق - -ر ال - -دائ - -رة ال - -وزاري - -ة Ÿدة
سضاعت Úونصضف من الزمن ،خلصس
بوجود تعهدات من طرف ‡ثل
ال -وزي -ر م -ن أاج -ل إاي -ج -اد ا◊ل -ول
اللزمة ‘ القريب العاجل إلعادة

بعث اŸنافسضة من جديد».
واصض -ل ﬁدث -ن -ا ‘ ذات السض -ي-اق:
«طلب منا اŸدير العام للرياضضة
اإلنطلق ‘ جو البطولة الوطنية
وهم من جهتهم سضيتصضلون Ãدراء
الشضباب والرياضضة ‘ كل الوليات
والطلب منهم تقد ËاŸسضاعدات
اŸالية ◊ل اŸشضاكل اŸادية التي
تعا Êمنها الفرق ،ولكن يجب أان
ي-ك-ون ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي لكل هذه
الوعود ألننا ل ‰لك األموال التي
تسض - -م- -ح ل- -ن- -ا ب- -ال- -دخ- -ول ‘ ج- -و
اŸنافسضة ضضمن البطولة الوطنية،
وهنا يكمن اŸشضكل ا◊قيقي».
كشض- -ف رك- -يك أان- -ه -م سض -ي -ع -ق -دون
إاج -ت-م-اع-ا م-ع اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹
ل–ادية برئاسضة علي سضليماÊ
ل إ
‘ األيام القادمة Ÿناقشضة الوضضع
قائل« :اŸشضكل أاّننا ل نسضتطيع
م -ب -اشض -رة ال -ب-ط-ول-ة ألن-ن-ا ل ‰لك
اإلم - -ك - -ان - -ي- -ات اŸادي- -ة ،ول- -ه- -ذا
سض-ن-ج-ت-م-ع م-ع اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹
ل–ادية ا÷زائرية برئاسضة علي
ل إ
سض -ل -ي -م -ا ‘ Êاألي-ام ال-ق-ادم-ة م-ن
أاج- -ل م- -ن- -اقشض -ة م -وع -د إان -ط -لق
اŸن -افسض -ة ون-ح-ن ن-ن-ت-ظ-ر –دي-د
لشض -ارة
ال- -ي -وم ال -ذي ن -ل -ت -ق -ي ،ول  -إ
سض-يسض-ب-ق-ه إاج-ت-م-اع ب Úك-ل ‡ث-لي
األن -دي -ة ب -ي -وم ح -ت -ى ن -ن -اقشس ك-ل
اŸشض -اك -ل ال -ت-ي ن-ع-ا Êم-ن-ه-ا ل-ك-ي
تعود األمور طبيعتها ونباشضر ‘
أاج- - -واء اŸن - -افسض - -ة ‘ ال - -ق - -ريب
العاجل».

لوŸبية للشصباب 2018
للعاب إ أ
إ أ

العّداءة لبنى بن حجة تتّوج بالفضصة

تّوجت إلعّدإءة إ÷زإئرية
لبنى بن حجة باŸيدإلية
إلفضصية خÓل إللعاب
إلوŸبية للشصباب  ،2018بعد
إنهائها سصباق إلـ  400مÎ
حوإجز ‘ إŸرتبة إلثانية،
ببوينسس إيرسس (إلرجنت.)Ú
وحققت ا÷زائرية اŸيدالية
ال - - -فضض - - -ي- - -ة ب- - -ع- - -د اأن اأن- - -هت
اŸرحلت Úمن سضباق  400مÎ
حواجز ‘ الوقت الذي عادت
فيه اŸرتبة الأو ¤للكولومبية
ك-اراك-اسس ك-اب-ي-زاسس) واŸرت-ب-ة
ال- -ث- -ال- -ث- -ة ل- -لإسض- -ب- -ان- -ي -ة ك -ارل
غارسضيا.

واأحرزت بن حجة يوم الثلثاء
(اŸرح- -ل- -ة ال -ث -ان -ي -ة) اŸرت -ب -ة
ال -ث -ان -ي -ة ل -ل -م -ج-م-وع-ة ال-ث-ال-ث-ة
بتوقيت ( 59.70اأفضضل توقيت
لها ‘ اŸوسضم) خلف كاراكاسس
ك - -اب - -ي- -زاسس ( )58.39واأم- - - - - -ام
ال - -ك - -ن - -دي - -ة ج- -ول- -ي- -ا ل- -وفسضÚ
( .)59.89اأم- -ا خ -لل اŸرح -ل -ة
الأو ،¤ف- - -ق- - -د اأن- - -هت سض - -ب - -اق
اÛم- -وع -ة الأو ‘ ¤اŸرت -ب -ة
ال-ث-ال-ث-ة ب-ت-وق-يت  1:00.98بعد
كابيزاسس ( )59.19والسضبانية
غارسضيا (.)1:00.84
Œدر الشضارة ‘ هذا السضياق
اأّن ال–اد ال- - - -دو‹ لأل - - -ع - - -اب

ال- - -ق- - -وى ق- - -د خصس الأل- - -ع - -اب
الوŸب- -ي- -ة ل- -لشض- -ب- -اب بصض -ي -غ -ة
ج -دي -دة ‘ ال -ع -اب ال -ق -وى م-ن
خ- -لل اق -ام -ة السض -ب -اق -ات عÈ
مرحلت Úمتسضاويت Úمن حيث
الهمية ،عوضس نصضف النهائي
وال -ن-ه-ائ-ي .و‘ ه-ذه الصض-ي-غ-ة،
يتم احتسضاب ›موع الوقات
اÙققة ‘ السضباق ÚلÎتيب
اŸتنافسض.Ú
وع -ل -ي -ه ،ي -ت -ع Úع-ل-ى ك-ل ع-داء
اŸشض - - -ارك - - -ة ‘ سض - - -ب- - -اق‘ Ú
اخ-تصض-اصض-ه ،ب-اسض-تثناء سضباقات
الـ  1500م Îوالـ  3000م Îوالـ
 2000م Îموانع.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

á` `«eÓ`°SGE äÉ` `«eƒj
هام جدا
هذه إلصسفحة –توي على آإيات قرآإنية
كرÁة وإحاديث نبوية شسريفة ،إلرجاء إ◊فاظ
عليها وحمايتها من إلتدنيسض .وشسكرإ
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مـــــن آإثـــــــار إلـــعــــقــــيـــــــدة إلــــــسســــلـــــيــــــمـــــــــــة

طـ ـ ـوبـ ـ ـ ـى  Ÿـ ـ ـن جـ ـعـ ـ ـل الـ ـلـ ـ ـه مـ ـفـ ـ ـاتـ ـيـ ـ ـ ـح اÿـ ـ ـ ـ ـ Òعـ ـ ـ ـلى يـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

ن من إلناسض ناسسًا مفاتيح للشسر مغاليق للخ ،Òفطوبى Ÿن جعل إلله مفاتيح
عن أإنسض بن مالك  -رضسي إلله عنه  -قال رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم « :-إن sمن إلناسض ناسسًا مفاتيح للخ Òمغاليق للشسر ،وإ s
إ Òÿعلى يديه ،وويل Ÿن جعل إلله مفاتيح إلشسر على يديه».
الله عليه وسضلم  ،-أاو رحمة أ’قوامهم
مطلق حصضول الثواب وإان اختلف الكم
ال -ع -م -ل الصض -ال -ح م -ن آاث -ار ال -ع -ق-ي-دة
وم- -ن ح- -ول- -ه- -م ك -م -ا ك -ان ك -ل اأ’ن -ب -ي -اء.
والكيف ،قال الراغب :والد’لة ما يتوصّضل
السضليمة .فاŸؤومن يخاف الله ويطيعه،
وبهذا يعيشس اŸسضلم ‘ ›تمعه ينبوعًا
ب - - - - - -ه إا ¤م - - - - - -ع - - - - - -رف - - - - - -ة الشض- - - - - -يء.
وي -خ -ال -ف ن -فسض -ه وي -عصض-ى ه-واه ،ويً -ق-دم
يفيضس با Òÿوالرحمة ،ويتدّفق بالنفع
 (إان لله تعا ¤مÓئكة ‘ اأ’رضس تنطق’خرة الباقية على الدنيا الفانية ،هذا
ا آ
والÈكة ،يفعل ا Òÿويدعو إاليه؛ ويبذل
على أالسضنة بني آادم Ãا ‘ اŸرء من
‘ تعامله مع الله تعا ،¤أاما مع الناسس
اŸعروف ويدل عليه ،فهو مفتاح للخ،Ò
ا Òÿوالشض -ر) أاي ك -أان-ه-ا ت-ركب أالسض-ن-ت-ه-ا
فهو مفتاح خ ،Òود’ل معروف ،وسضفÒ
وم- - - - - - - - - - -غ Ó- - - - - - - - - -ق ل - - - - - - - - - -لشض - - - - - - - - - -ر.
ع -ل -ى أالسض -ن -ت -ه -م Ãا ‘ اŸرء م -ن اÒÿ
ه- -داي -ة ،ورسض -ول صض Ó-ح ..م -غ Ó-ق شض u-ر،
ومعرفة مفاتيح ا Òÿوالشضر ،باب عظيم
’ن مادة الطهارة إاذا غلبت ‘
والشضر ،أ
ودافع بÓء ،ومانع نقمة ،وصضمام أامان من
شض- -خصس واسض- -ت- -ح- -ك- -مت صض- -ار م -ظ -ه -را ً من أانفع أابواب العلم ’ ،يوفق Ÿعرفته
غضضب ال - - - - - - - - - - - - -رح- - - - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - - - -ن.
ومراعاته إا’ من عظم حظه وتوفيقه،
Óف- -ع- -ال ا÷م- -ي -ل -ة ال -ت -ي ه -ي ع -ن -وان
ل - -أ
’سضÓ-م ع-ن-دم-ا أام-رن-ا وك-ل-ف-ن-ا ب-ال-ع-مل
وا إ
فإان الله  -سضبحانه وتعا - ¤جعل لكل
السضعادة ،فيسضتفيضس ذلك على اأ’لسضنة،
الصضالح ⁄ ،يجعله ماليا فقط يختصس به
خ Òوشضر مفتاحاً وباباً يدخل منه إاليه،
وضضده من اسضتحكمت فيه مادة اÿبث،
’غنياء ،و’ علميا يختصس به اŸثقفون،
ا أ
فجعل الطاعة مفتاحا لسضكينة النفسس،
ومن ثم  ⁄تزل سضنة الّله جارية ‘ عبيده
’قوياء ،ولكنه جعله
و’ بدنيا ينفرد به ا أ
وا’سضتغفار مفتاحا ’سضتجÓب اÒÿات،
’لسضنة بالثناء واŸدح للطيبÚ
بإاطÓق ا أ
عم Óإانسضانيا عاما يتقّرب به كل إانسضان
وال -ت -ذل -ل ب Úي -دي -ه ج -ل وع  Ó-م -ف-ت-اح-ا
’خيار وبالثناء والذم للخبيث Úاأ’شضرار
ا أ
من الله تعا ¤على قدر طاقته ،يشضÎك
ل-رح-م-ت-ه وم-غ-ف-رت-ه ،والصض-دق-ة م-ف-ت-احا
{‘ }Ö«£dG øe å«ÑÿG ¬∏qdG õ˘«˘ª˘«˘d
’م-ي واŸت-ع-ل-م،
ف -ي -ه ال -ف-ق Òوال-غ-ن-ي ،وا أ
الّ-ل-ه ع-ن ع-ب-د ف-عÓ-م-ة رضض-اه أان ي-ج-ع-ل-ه
وأاخرج اŸال منها وأانفق ‘ سضبيل اللّه و’
إ’طفاء اÿطيئة ،والصضدق مفتاحا لل.È
هذه الدار وينكشضف الغطاء بالكلية يوم
والضضعيف والقوي واŸؤومن دائما مفتاح
م- -ف- -ت- -اح ً-ا ل -ل -خ ،Òف -إان رؤوى ُذك -ر اÒÿ
ي-ن-ف-ق-ه ‘ سض-ب-ي-ل الشض-ي-ط-ان ،ف-ه-و م-فتاح
كما جعل الشضرك والك Èواإ’عراضس عما
القرار.
للخ ،ÒمغÓق للشضر ،راغب ‘ رحمة الله
برؤويته ،وإان حضضر حضضر ا Òÿمعه ،وإان
للخ ÒمغÓق للشضر ،ومن توسّضل بإاغÓق
بعث الله به رسضوله  -صضلى الله عليه
 (والذي نفسضي بيده ’ يؤومن عبد حتىوجنته ،قال رسضول الله  -صضلى الله عليه
نطق نطق بخ ،Òوعليه من اللّه سضمات
ذلك الباب ‘ إانفاقه ‘ سضبيل الّله وفتحه
وسضلم  ،-والغفلة عن ذكره والقيام بحقه
’خيه ما يحب لنفسضه من ا)Òÿ
يحب أ
وسضلم« :-عند الله خزائن ا Òÿوالشضر،
’نه يتقّلب ‘ ا ،Òÿيعمل خÒ
ظاهرة أ
‘ سض-ب-ي-ل الشض-ي-ط-ان ف-ه-و م-غÓ-ق ل-لخ،Ò
مفتاحاً للنار ،وجعل اÿمر مفتاح كل إاثم،
 (إا‰ا العلم بالتعلّم وإا‰ا ا◊لم بالتحلممفاتيحها الرجال ،فطوبى Ÿن جعله الله
وينطق بخ Òويفكر ‘ خ Òويضضمر خÒا ً
وم- - - - - - - - -ف- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -اح ل - - - - - - - -لشض - - - - - - - -ر.
وجعل الغي مفتاح الزنا ،وجعل إاطÓق
ومن يتحّر ا Òÿيعطه ومن يتق الشضر
مفتاحا للخ ÒمغÓقا للشضر ،وويل Ÿن
فهو مفتاح ا Òÿحسضبما حضضر وسضبب
ق- -ال اŸن- -اوي ‘ ال- -ت- -ع -ل -ي -ق ع -ل -ى ه -ذا
النظر ‘ الصضور مفتاح الطلب والعشضق،
يوقه) أاي ومن يجتهد ‘ –صضيل اÒÿ
جعله الله مفتاحا للشضر مغÓقا للخ.»Ò
’خر يتقلب ‘
ا Òÿلكل من صضحبه ،وا آ
ا◊ديث ا÷ل -ي -ل( :إان م -ن ال -ن -اسس ن -اسضً-ا
وج -ع -ل ال -كسض -ل وال -راح-ة م-ف-ت-اح اÿي-ب-ة
ي - - - -ع - - - -ط - - - -ه ال ّ- - - -ل - - - -ه ت- - - -ع- - - -ا ¤إاي- - - -اه.
قال الراغب :ا Òÿما يرغب فيه الكل،
شضر ويعمل شضرا ً وينطق بشضر ويفكر ‘
م -ف -ات -ي-ح ل-ل-خ Òم-غ-ال-ي-ق ل-لشض-ر ،وإان م-ن
وا◊رمان ،وجعل اŸعاصضي مفتاح الكفر،
’نسض-ان م-ف-ت-احً-ا ل-ل-خ Òوم-غÓ-قً-ا
وك -ون ا إ
ك -ال -ع -ق-ل م-ث Óً-وال-ع-دل وال-فضض-ل ،والشض-ر
ضضده ،وا Òÿقد يكون خÒا ً لواحد شضرا ً
شضر ويضضمر شضرا ً ،فهو مفتاح الشضر لذلك
الناسس ناسضًا مفاتيح للشضر مغاليق للخ،Ò
وجعل الكذب مفتاح النفاق ،وجعل الشضّح
للشضر معناه أان يحفظ نفسضه ووقته وجهده
’ول دواء وال- - -ث- - -ا Êداء .
فصض - - -ح - - -ب - - -ة ا أ
ف- -ط -وب -ى) أاي حسض -ن -ى أاو خÒا ً وه -و م -ن
وا◊رصس مفتاح البخل ،وقطيعة الرحم
وم- -ا يسض- -ت- -ط -ي -ع Ÿن -ف -ع -ة اآ’خ -ري -ن م -ن
’خ- -ر والشض -ر ك -ذلك ،ك -اŸال ال -ذي رÃا
آ
’ح-اديث ال-ن-ب-وي-ة
وم -ا أاك Ìم-ا ت-ك-اث-رت ا أ
الطيب أاي عيشس طيب (Ÿن جعل الّله
وأاخ- - -ذ اŸال م- - -ن غ Òحّ- - -ل - -ه ،وج - -ع - -ل
اŸسضلم Úأايضضًا ،فزيادة على أان يسضتقيم
ي -ك -ون خÒا ً ل -زي -د وشض-را ً ل-ع-م-رو ،ول-ذلك
حول هذا اŸعني ،فقال  -صضلى الله عليه
م -ف -ات -ي -ح ا Òÿع-ل-ى ي-دي-ه ،ووي-ل) شضّ-دة
اإ’عراضس عما جاء به الرسضول مفتاح كل
‘ ذاته ينفع الله تعا ¤به اŸسضلم Úومن
’م - - - -ري - - - -ن.
وصض- - - - -ف- - - - -ه الّ- - - - -ل- - - - -ه ب- - - - -ا أ
وسض - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م :-
حسضرة ودمار وهÓك (جعل الّله مفاتيح
ب- - - - - - - - - - - - - -دع- - - - - - - - - - - - - -ة وضض Ó- - - - - - - - - - - - -ل.
حوله من الناسس ،بحيث يكون  -كما كان
قال الطيبي :واŸعنى الذي يحتوي على
 (دل- - - - -ي- - - - -ل ا Òÿك- - - - -ف- - - - -اع- - - - -ل - - - -ه).الشض -ر ع -ل -ى ي-دي-ه) ق-ال ا◊ك-ي-م :ف-اÒÿ
وهذه اأ’مور ’ يصضدق بها إا’ كل من له
أانبياء الله عز وجل  -رحمة للعا ،ÚŸكما
خÒية اŸال وعلى كونه شضرا ً هو اŸشضبه
 (إان الدال على ا Òÿكفاعله) يعني ‘مرضضاة اللّه والشضر سضخطه ،فإاذا رضضي
بصضÒة صضحيحة ،وعقل يعرف به ما ‘
أاخ Èالله تبارك وتعا ¤عن النبي  -صضلى
باÿزائن ،فمن توسّضل بفتح ذلك اŸعنى
نفسضه وما ‘ الوجود من ا Òÿوالشضر.
ف -ي -ن -ب-غ-ي ل-ل-ع-ب-د أان ي-ع-ت-ن-ي ك-ل ا’ع-ت-ن-اء
’ماÊ
’ تنال إŸعا‹ با آ
Ãعرفة اŸفاتيح وما جعلت اŸفاتيح له،
والله من وراء توفيقه وعدله ،له اŸلك
وله ا◊مد وله النعمة والفضضل ’ ،يسضال
عما يفعل وهم يسضأالون.
AGô°ùdG ‘ ¿ƒ≤˘Ø˘æ˘j
’ ُت - -ن - -ال اŸع - -ا‹ ب- -اأ’م- -ا ،Êو’ ت- -ق- -وم
 ،}AGô°†dGhآال ع- -م- -ران
الدعوات إا’ على أالوان البذل والتضضحية
اآ’ية  134أاي :فـي عسضرهم
بشضتى صضنوفها .واŸراد بالتضضحية :التÈع
ويسضرهم ،إان أايسضروا أاكÌوا من النفقة ،وإان
بالشضـيء دون مقابل ،كالتضضحية بالنفسس أاو
أاعسضروا  ⁄يحتقروا من اŸعروف شضيئًا.
اŸال أاوالعمـل أاو الـوقت أاو ا÷اه أاو الـعلم أاو
يقول
ومن اعتاد اإ’نفاق ‘ الشضدة هان عليه ‘
اŸنصضب ...أاو غ Òذلك ،حتى يظن اإ’نسضان
إبرإهيم إلفقي:
حال الرخاء والسضعة .فاإ’نفاق حال العسضر
أان ’ ح- -ق ل- -ه ف- -ي- -م- -ا زاد ع- -ل- -ى ح- -اج- -ت- -ه
إحتفظ بابتسسامة
تدريب للنفسس على البذل وحب اآ’خرين،
الـضضـروريـ ـة ،فيبذل جهده ‘ تقو Ëذلك
جذإبة على وجهك حتى
و–رير لها من سضلطان الشضح .واŸشضاهد أان
دون مقابل مادي يناله مكافأاة على تÈعه،
إذإ  ⁄تكن تشسعر أإنك تريد
من يـشضـ ـح بالقليل حال فقره يشضح بالكثÒ
وإا‰ا يرجوبذلك كله وجه الله ـ تعا ¤ـ،
أإن تبتسسم فتظاهر
ح - - - - - - - - - - - - - - - - -ال غ- - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - -اه.
ونصض- - - - - - - - - - - - - - - -رة دي- - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - -ه.
با’بتسسامة ،حيث إن إلعقل
ق- -ول -ه ت -ب -ارك وت -ع -ا ¤ـ≈∏Y ¿hôKƒD˘jh{ :
وهذا اŸعنى نفسضه هواŸقصضود م ـ ـن ا÷ود
إلباطن ’ يسستطيع أإن يفرق
 ،}á°UÉ°üN º¡H ¿Éc ƒdh º¡°ùØfGCا◊شضر
والبذل ،وإان كان غلب إاطÓق ا÷ود على
ب Úإلشسيء إ◊قيقي
اآ’ية  9وهذا اŸقام أاعلى من الذي قبله
إانفاق اŸال الكث ،Òبسضهولة من النفسس‘ ،
وإلشسيء غ Òإ◊قيقي،
{ ،}¬ÑM ≈∏Y ΩÉ©£dG ¿ƒª©£jhاإ’نسضان
اأ’م -ور ا÷ل -ي -ل-ة ال-ق-در ال-ك-ثÒة ال-ن-ف-ع ك-م-ا
’فضسل
وعلى ذلك فمن إ أ
ي - -حصض - -ل م - -ن اÛت - -م - -ع- -ات وال- -دع- -وات اآ’ي -ة  ،8ف -إان اÙب ل -ل -م -ال ق -د ’ ي -ك -ون
ينبغي ،وهو ’ شضك من أاعظم أابوابه ،واŸال
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أإن تقّرر أإن تبتسسم
وا÷م -اع -ات م -ن-زل-ة ا÷ود وال-تضض-ح-ي-ةﬁ :تاجاً و’ مضضطرا ً إاليه بخÓف هؤو’ء،
عماد لكث Òمن أاعمال ا ÒÿاŸتعدية التي
باسستمرإر.
ال- -غ- -ي- -ظ .وه- -ذا أان- -ف -ع م -ن ا÷ود ب -اŸال .ا÷ود والتضضحية شضـعـبـة م ـن شضعب اإ’Áان ،كفعل الصضّديق ـ رضضي الله عنه ـ لـما تصضّدق
’ تقوم إا’ به.
إا’ أان اŸراد بالكلمة أاوسضع من ذلـك؛ فـ ـإان  - 9ا÷ود ب -اÿل -ق ا◊سض -ن وال -بشض -اشض-ة وخ Òوسضيلة لشضكر نعم الله التي ’ –صضى؛ ب - - - - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - - - - -ل م- - - - - - - - - - - - -ال- - - - - - - - - - - - -ه.
.
ه
ل
ب
ق
ا
‡
م
ظ
ع
أ
ا
و
ه
و
.
ة
ط
ض
س
ب
ل
ا
و
أ’نها اسضتعمال للنعم ‘ ﬁبة الله ـ عـز وجل واإ’يثار :أاكمل أانواع ا÷ود ،و’ يكون إا’ من
هذا اŸعنى جزء من معناها الواسضع الذي
يشض - - - - -م - - - - -ل اŸراتب اآ’ت- - - - -ي- - - - -ة أايضضً- - - - -ا - 10 :الـجـ ـود بـتـرك مـ ـا ‘ أايدي الناسس ،ـ ،كما أان اسضتعمالها ‘ غ Òالطاعة أاو الشضح خلق زكي وﬁبة لله ـ تعا ¤ـ مقدمـ ـة على
 - 1ا÷ود ب -ال -ن -فسس ،وه-و أاع-ل-ى م-راتب وترك ا’لتفات إاليه والتعرضس له با◊ال أاو وال - - - -ب- - - -خ- - - -ل ب- - - -ه- - - -ا ك- - - -ف- - - -ران ل- - - -ه- - - -ا .شض- - - - -ه- - - - -وات ال- - - - -ن - - - -فسس ول - - - -ذات - - - -ه - - - -ا.
اللسضان.
واأ’دلة ‘ مدح هذه اÿصضلة متكاثرة ،لكن و‘ مقابل ا◊ث على البذل فقد عظم الله
ا÷ود.
ب
ن
ا
و
ج
ب
ي
ح
ض
ض
ي
ن
أ
ا
Ò
ق
ف
ل
ل
ح
ا
ت
ي
ا
وهـكـ ـذ
أاب- -رزه- -ا ‘ ال- -د’ل -ة ع -ل -ى اŸقصض -ود ت -لك ـ عز وجل ـ قبح الشضحّ وشضناعته ‘ قوله:
 - 2ا÷ود بالرياسضة ،وامتهانها ‘ سضبيل
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اآ’يات التي تصضف الـمـؤومن Úباإ’نفاق ‘ {n ƒ˘˘jo ø˘˘neh
ºo˘go ∂n ˘Äp˘dnhrÉCo˘an p¬˘°pù˘Ør˘˘fn ís˘˘°To ¥
َع ْ
ن أإَِبي
ن - - - - - -ف - - - - - -ع اÿل - - - - - -ق ودع- - - - - -وت- - - - - -ه- - - - - -م .أاشضد احتياج ـ ـًا إاليها من اŸال ،وهذا ‡ا ’
َ
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¿} ،ا◊شضر اآ’ية  ،9وهذا يشضم
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 - 3ا÷ود بالوقت والراحة والنوم واللذة ،يتاح للغني ذي الوفرة من اŸال الذي تشضغله حا’ت تعكسس قوة يقينهم ،واسضتقرار هذه n ƒëo∏pØrŸoG
َ ُ َ
َ َْ
إللّ ِ
الصضفة ‘ نفوسضهم .وإانفاق الـم ـال صضورة وقايتها من الشضح ‘ جميع ما أامر به العبد،
ه ـ صسلى إلله عليه
ف- - -ي- - -ت- - -عب ويسض- - -ه - -ر وي - -ج - -ه - -د ن - -فسض - -ه.
 - 4الـج ـ ـود بـالـعـلـ ـم وبذله ،وهوأافضضل من تنمية ماله؛ فإاذا تـصضـ ـ ـّدق بشضيء منه اكتفى من أابرز صضور ا÷ود ،لكنها جزء قليل منه .فيفـعلـه منشضرح الصضدر ،ويÎك النهي ولو
وسسلم } َقالََ(( :باِدُروإ
ل ِفَتنا َكِق َ
ا÷ود باŸال ،ومنه تعليم الناسس ،وإاجابة به عن ا÷ود بغÒه .ثم للفق Òأان ينال مثل ومن تلك اأ’دلة :قولـه تعا ¤ـ ¿ƒª©£jh{ :دعته نفسضه إا ¤فعله ف Óيكون ب Úهذه
ل
ِبا أ
طِع إلsلْي ِ
’َْعَما ِ
إْلُم ْ
السض -ائ -لÃ Úا يشض -ف-ي-ه-م ،وه-ي زك-اة ال-ع-ل-م .أاجره بحسضن نيته ،وصضدقه فيها مع الله ـ  ÉªfqGE Éª«àj hGC Éæ«µ°ùe ¬ÑM ≈∏Y ΩÉ©£dGال -ن -فسس وب Úا’م -ت -ث -ال إا’ ال -ع -ل -م ب-اأ’م-ر،
ل ِفْيَها
صسِب ُ
ج ُ
ح إلsر ُ
ظِلمُِ .ي ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
 - 5ا÷ود ب -ال -ن -ف -ع ب-ا÷اه ،ك-الشض-ف-اع-ة تعا ¤ـ كما أاخ Èالنبي ـ صضلى الله عليه  ،}¬∏dG q ¬Lƒd ºµª©£fاإ’نسضان اآ’ية  8أاي :ووصضول اŸعرفة إاليه ،والبصضÒة بأانه ُمْرضسٍ
ً
ْ
َ
ُمؤومنا َوُيْمسسي كافرإ .أإْو
واŸشضي مع الرجل إا ¤ذي سضلطان ونحوه ،وسضلم ـ عن الغني ا÷واد والفق ÒاŸتمني وهم ‘ حال يحبون فيها اŸال والطـعـ ـ ـام؛ ل- -ل -ه ـ ت -ع -ا ¤ـ ،ف -ي -حصض -ل ال -ف -وز وال -ف Ó-ح.
ح
صسِب ُ
ُيْمسِسي ُمْؤوِمناً َوُي ْ
ِ
ِ
وه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذا زك - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اة ا÷اه .ل-ل-غ-ن-ى ل-ي-ع-م-ل م-ث-ل ع-م-ل-ه فقال« :فهما ‘ ول -ك -ن -ه -م ق -دم -وا ﬁب -ة ال -ل -ه ع -ل -ى ﬁب -ة وه- -ذا ي- -وضض- -ح أان الشض -ح بشض -يء ‡ا أاوت -ي -ه
َكافرًإَ .يِبيعُ ديَن ُ
ه
 - 6ا÷ود ب -ن -ف -ع ال -ب -دن ع-ل-ى اخ-تÓ-ف اأ’جر سضواء وذلك فضضل الله يؤوتيه من يشضاء .ن-ف-وسض-ه-م ،وم-ث-ل-ه قوله ≈∏˘Y ∫ÉŸG ≈˘JGBh{ :اإ’نسضان ـ وكان ‘ وسضعه وطاقته ـ مذموم
ن إلtدْنيا)).
ض ِم َ
ِبَعَرض ٍ
أانواعه ،كخدمة بدنية ،وكلمة طيبة ،وفكرة والنية أامر يعلمه الله من القلوب ،ولكن من  ،}¬ÑMال - - - - - - -ب - - - - - - -ق - - - - - - -رة اآ’ي - - - - - - -ة  .177جدا ً وسضبيل الفÓح ترك الشضح ،وهو أامر
أإخرجه مسسلم.
أادلتها الظاهرة ا◊رصس على إانفاق القليل  -قوله ـ ع ـز وجـ ـل ـ ‘ وصضف اŸتق Úيعني :سضماحة النفسس وطيبها ‘ فعل أاوامر
نافعة.
 - 7ا÷ود بالِعرضس ،والتصضدق على من ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ال الضض - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -راء ً .اŸسض- - - - - - - - - - - - - -ارع Úإا ¤اÒÿات øjòdG{ :ال -ل -ه ـ ت -ع -ا ¤ـ ،ون-ف-ع اÿل-ق ب-ك-ل وسض-ي-ل-ة
وك -م -ا ي -ق -ع ا÷ود م -ن اأ’ف -راد ف -إان-ه أايضض-ا
متاحة.
شض - - - - - -ت - - - - - -م أاو ق - - - - - -ذف أاو اغ - - - - - -ت- - - - - -اب.

التضضحية وحاجة األمة إاليها من األفراد وا÷ماعات
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الخميسس  ١٨أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٠٨صصفر  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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اخ Îا÷واب الصسحيح:
ما هو عدد الدول العربية التي
لها نفسس اسسم عاصسمتها:
أا  -خمسس دول؟
ب  -ثÓث دول؟
ج  -أاربع دول؟
الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

هشسام بابا احمد ،لطفي عطار ،ق،È
ر.ر ،م - -ب- -در ،اي ،ط- -ن ،ل- -ن- -ا ،م- -ال،
أاجل ،لو ،دن ،اسس ،العمر ،لم ،اي،
ح-ارسس ،سس-اع-ة ،ام-ي-ن-ة شس-وي-خ ،مر،
ام ،خرير.

عموديا:

ه- -د ،اح- -م- -د م- -ط- -ر ،ل- -ب- -ن -ان ،ا·،
سسرير ،مرقد ،سسن ،باب ،باسسل ،اة،
أاطرب ،شسم ،بع ،الم ،ايران ،سس،Ò
اف- -ري- -ل ،أاخ- -ي ،ح- -طŸ ،اع ،م- -ل- -وك
صسورية.
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الكلمـــــــات:

اŸايا ،التزولك ،Úالفرعون ،ا÷ديد ،النيل،
اŸسسبوق ،اŸكونة ،اللوفر ،السسلطة ،اŸرتب،
لزتكاي،
القمري ،اŸنقوشسة ،اŸعروف ،النمط ،ا أ
اŸصسدر ،الرومان ،المÈاطور ،اŸتحف،
لناسسة ،الروك ،مبدر ،اسسيا.
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عمر «م»
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أاعيشس «م»

٧

لكسس -ج Úم-ن
م -دة ت -دف -ق ا أ
لق -ن -ع-ة اŸوج-ودة ‘ ال-ط-ائ-رة
ا أ
هو  ١٥دقيقة.

` 11
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ل

ق

ر

ع

و

ن

ل

ي ت ل

ا

أاقدف

`

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

ولية
منتجة
للحديد

فنان
لبناÊ

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٣

١

كوميدية
جزائرية

1

رششيد طه
البطاطا
سشÓحهم
لخضشر بن خلوف

الكلمات السشهمية
كلمة السشر
دردششة الحروف
لعبة الحروف

م

عكسس لها

مطرب
لغنية
ا أ
الشساوية «م»

للنهي

سس -ر ب -اŒاه ا أ
لسس -ه-م
مبتدئا بحرف اŸيم (م)
ح -ت -ى تصس -ل إا ¤ح -رف
التاء (ت) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

ا

الحسسان
«م»

أاصسّور

مسسالك
«م»

للنصسب

فنان
تونسسي

‡ثلة
تنحدر من
قاŸة

٤

ي

1037

رقــــــــــم

ﬂرج
بالتلفزة
ا÷زائرية

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

ي ك ل

23

مسسرحية من
إانتاج مسسرح
باتنة ا÷هوي

لعبــــة الحـــروف

ا

¬aôY º«gGôHGE :OGóYEG

الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٢٦
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٧٣

أافقيا

عموديا

 )١روائ- -ي ج- -زائ- -ري ي- -ع -يشس م -ن  )١كاتب جزائري اغتيل،
 )٢عكسس خ ،Òالهو
مؤولفاته،
 )٢بلدية بولية تيبازة ،الطموح )٣ ،يسسمل متفرقة ،شسعوب «م»،
 )٤صسوت النفجار،
 )٣حرف مكرر ،للتخي،Ò
 )٤فيلم من إاخراج السسينمائي بابا  )٥اسسم علم مذكر ،للجواب ،حرف مكرر،
 )٦م-تشس-اب-ه-ة ،ن-ع-م ب-الجنبية ،ثلثا
عيسسى عبد الكر« Ëم»،
دقة،
 )٥متشسابهان ،الوسسيم،
 )٧ثلثا حال ،مرتفع أارضسي ،للجر،
 )٦يقدف،
للتخي،Ò
 )٧سسينمائي جزائري
 )٨أارشسد ،ود ،متشسابهان،
 )٨طري،
 )٩للمسساحة «م» ،نصسف تدوم ،الشسعوب،
 )٩للنصسب ،والدتي،
 )١٠فيلم للمخرج على غا« Âم» )١٠ ،شس -عب «م» ،وج -ه -ة ن -ظ -ر ،شس -ه -ر
ميÓدي.
‡ )١١ثل وﬂرج مسسرحي.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشÓة

^ 18أإك-ت-وبر  :1٩61إغ-ت-الت إلسش-ل-ط-ات إل-ف-رنسش-ية عششرإت
إل-ع-م-ال م-ن إŸه-اج-ري-ن إ÷زإئ-ري Úورمت ب-ه-م أإح-ياء
وأإموإتا ‘ نهر «إلسش »Úإنتقاما من مظاهرإت.
^ 18أإك -ت -وب -ر  :1٩55م -ن -عت سش -ل -ط -ات إ’ح-تÓ-ل
ب -ا÷زإئ -ر ب-ي-ع أإج-ه-زة إل-رإدي-و إل-ع-ام-ل-ة ب-ال-ب-ط-اري-ات
’ع Ó-م -ي ع -ل -ى نشش -ر أإخ -ب -ار إل -ث -ورة
ل -تشش -دي -د إ◊صش -ار إ إ
’جهزة كطرود مفخخة.
إلتحريرية وإسشتخدإم تلك إ أ

2٤

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

إلخميسس  08صشفر  1440هـ إلموإفق لـ  18أإكتوبر  2018م

توقيف عنصشر دعم ا÷ماعات اإلرهابية وتدمﬂ 3 Òابئ

’رهاب وبفضشل إسشتغÓل
‘ إطار مكافحة إ إ
إŸع -ل -وم -ات ،أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي
إلشش -ع-ب-ي ،ي-وم  16أإك-ت-وبر  2018ع-نصش-ر دعم
’رهابية بباتنة/ن.ع ‘ ،5.حÚ
للجماعات إ إ
كششفت ودمرت مفارز أإخرى ،إثر عمليات بحث
و“شش - -ي- -ط ب- -ك- -ل م- -ن إل- -ب- -وي- -رة وت- -ي- -زي وزو
وبومردإسس/ن.ع ،1.ث Ó- - - -ث - - - -ة (ﬂ )03اب - - - -ئ
Óرهابي Úوأإربع ( )04قنابل تقليدية إلصشنع.
ل إ
و‘ إإطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوق - -فت م - -ف - -رزة ل - -ل - -ج - -يشس إل - -وط - -ن - -ي إلشش - -ع- -ب- -ي
بالوإدي/ن.ع ،4.ث Ó- - -ث - - -ة ( )03م- -ه- -رب Úوضش- -ب- -طت
ششاحنت Úو( )74,3قنطارإ من مادة إلتبغ.

’عوإن إلغابات وإلدرك
‘ كم Úأ

حجز أاك Ìمن  200قصشعة من خششب السشادر اÙمي

Ÿصشالح إÙافظة حول مهرب Úيتأاهبان لتهريب إلكمية إŸذكورة،
ليتم توقيف إŸركبة ذإت عÓمة ““إفيكو ““وسشائقها ‘ إلوقت إلذي ’ذ
مرإفقه بالفرإر ،ليتم على إثر ذلك حجز إŸركبة وكمية خششب إلسشادر
إŸهرب من غابة أإو’د يعقوب وكذإ توقيف إلسشائق و–ويله إإ ¤مقر
إلدرك إلوطني ‘ إنتظار مثوله أإمام نيابة ﬁكمة خنششلة.

قامت بها فرقة إلششرطة بالبياضشة

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

اسشÎجاع  19رأاسشا من األغنام بالوادي

إلششعب2018/10/18

 24°إ÷زإئر

 22°وهرإن

 23°وهرإن

إلثمن  10دج

24°

22°

france prix 1

‘ عمليت Úمتفرقت Úقامت بهما ششرطة إ◊دود

إاحباط ﬁاولة تهريب  170050أاورو Ãطار هواري بومدين

ب-ت-ه-م-ة ﬂال-ف-ة إل-تشش-ري-ع إŸت-علق
ب- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م إلصش- -رف ،وح- -رك- -ة رؤووسس
’موإل من وإ ¤إÿارج ،و‘ عمليتÚ
إ أ
م- -ت- -ف -رق -ت Úأإح -ب -طت شش -رط -ة إ◊دود
Ãطار هوإري بومدين إلدو‹ ﬁاولة
ت- -ه -ريب 170050أإورو ،ك - -انت ب - -ح- -وزة
شش- -خصش Úأإث- -ن- -اء ﬁاول- -ت -ه -م -ا م -غ -ادرة
إلÎإب إلوطني نحو إÿارج.
إل -ع -م -ل -ي -ة إأ’و“ ¤ت ع-ل-ى إإث-ر ت-وق-ي-ف
ششخصس أإثناء ﬁاولته مغادرة إلÎإب إلوطني

نحو دبي ،وبحوزته مبلغ ما‹ يقدر بـ 86800
أإورو ،وهو إŸبلغ إلذي يفوق إلقيمة إŸسشموح
أإخذها مع أإي مسشافر ،من دون إلتصشريح بها،
وع -ل -ي -ه “ت مصش -ادرة إÙج -وزإت و–وي -ل
إلششخصس إإ ¤إŸصشالح إıتصشة’ ،سشتكمال
إإ’جرإءإت إلقانونية أإما إلعملية إلثانية ”
فيها توقيف ششخصس أإثناء ﬁاولته مغادرة
إلÎإب إلوطني نحو إلقاهرة ،وبحوزته مبلغ
ما‹ يقدر بـ  83250أإورو.

...وششرطة سشيدي بلعباسس –جز 12غراما من الكوكايÚ

ق.و

“كنت فرقة إلششرطة إلقضشائية بأامن دإئرة
إلبياضشة بالوإدي ،من إسشÎجاع  19رأإسشا من
إأ’غنام ﬁل سشرقة  ،تفاصشيل إلقضشية تعود
إإ ¤ت -ل -ق -ي إل -ف -رق -ة م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د ب-وج-ود
›م- -وع- -ة م -ن رؤووسس إأ’غ -ن -ام ﬁل سش -رق -ة
ﬂب- -أاة ب -إاح -دى إŸنشش -آات إÿاصش -ة ب -إاق -ل -ي -م

 23°إ÷زإئر

17773

بفضشل إسشتغÓل إŸعلومات

“ك -نت ،صش -ب -اح أإمسس ،ع -ن -اصش-ر ﬁاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات ل-و’ي-ة
خ-نشش-ل-ة رف-ق-ة أإف-رإد إل-درك إل-وط-ن-ي ،م-ن ح-ج-ز  205قطعة
’ط -لسش-ي إŸه-رب م-ن غ-اب-ة
’رز إ أ
نصش -ف مصش -ن -ع -ة م -ن خششب إ أ
أإو’د ي -ع -ق -وب ب -ط -ام -زة خ Ó-ل ك -م ” Úنصش -ب-ه ب-ال-ق-رب م-ن
إÙافظة Ãدينة خنششلة.
إلكم Úوضشع ‘ حدود إلسشاعة 7و 45دقيقة إثر ورود معلومات

إلفجر05.24................:
إلششروق06.58..............:
إلظهر12.33.................:
إلعصشر15.41................:
إلمغرب18.08...............:
إلعششـاء1٩.31.................:

إإخ- -تصش- -اصس مصش- -ال -ح إلشش -رط -ة ب -أام -ن دإئ -رة
إل -ب -ي -اضش -ة ل-ي-ت-وج-ه ع-ن-اصش-ر إل-ف-رق-ة إإ ¤عÚ
إŸك- -ان وإل- -ت- -أاك- -د م- -ن صش- -ح- -ة إŸع- -ل -وم -ات
إŸت - -وف - -رة ،أإي- -ن ” ح- -ج- -ز رؤووسس إأ’غ- -ن- -ام
و–ديد هوية مقÎف إ÷رÁة ،وفتح –قيق
‘ إل -قضش -ي -ة ،وب -غ -رضس –دي -د ه-وي-ة إŸالك

إأ’صشلي للموإششي ومقÎف إلسشرقة ،وبتكثيف
إ÷ه -ود ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع إŸصش -ال -ح إŸع -ن -ي -ة
إıتصشة ” إلتأاكد من أإن صشاحب إŸوإششي
سشبق وأإن أإودع ششكوى رسشمية بتعرضشه للسشرقة
ليتم تسشليمه إŸوإششي ﬁل إلسشرقة.

الوادي  :قديري مصشباح

‘ إط - -ار م - -ك - -اف- -ح- -ة إ’Œار غ ÒإŸشش- -روع
ب- -اıدرإت“ ،ك -نت ق -وإت إلشش -رط -ة بسش -ي -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس م- -ن ح -ج -ز  12غ - -رإم- -ا م- -ن م- -ادة
إلكوكاي ،Úمع توقيف ششخصش Úمششتبه فيهما ،
حيثيات هذه إلعملية “ت على إثر معلومات
وردت إ ¤ذإت إل - -ع - -ن - -اصش - -ر ،م- -ف- -اده- -ا وج- -ود
شش-خصش Úمشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ب-ح-وزت-ه-م-ا ك-مية من
مادة إلكوكاي ،Úبعد –ديد هويتهما ومكان
ت -وإج -ده -م -ا ” ت -وق -ي -ف-ه-م-ا ،ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-م-ا
للمصشلحة على ذمة إلتحقيق.

أامن األغواط يحيي الذكرى  57ليوم الهجرة
‘ إإطار إإحياء إلذكرى إلـ  57ليوم إلهجرة 17
أإكتوبر ،1961ششاركت مصشالح أإمن و’ية إأ’غوإط
‘ ندوة تاريخية ” تنظيمها باŸناسشبة بالتنسشيق
مع متحف إÛاهد ،وهذإ بحضشور إإطارإت من
ﬂتلف مصشالح أإمن إلو’ية باإ’ضشافة إإ ¤تÓميذ
إŸدإرسس ب -اأ’غ -وإط و أإشش -ب -ال ق -دم -اء إل -كشش -اف -ة
إإ’سشÓمية  ،حيث إسشتهلت بعرضس ششريط وثائقي
عن إŸناسشبة ،ليتم إلتطرق إإ ¤هذإ إ◊دث من
خÓ- -ل ﬂت- -ل- -ف إŸرإح -ل إل -ت -ي م -رت ب -ه -ا ث -ورة

ن/ل

إلتحرير إŸباركة لتختتم هذه إلندوة بتنظيم زيارة
ıتلف أإجنحة إŸتحف ،أإين تلقى إ◊اضشرون
ششروحات عن ﬂتلف أإجنحته إلتي تؤورخ ıتلف
إÙطات إلتاريخية لثورة إلتحرير إŸباركة كما ”
تكر ËإÙاضشرين باŸناسشبة.

...وحجز  9636وحدة من اŸششروبات
الكحولية بدون فوات Òبع Úالدفلى
موإصشلة ÷هود مصشالح إلششرطة ‘ إلتصشدي
لكل أإششكال إلبيع غ Òإلقانو Êخاصشة إŸششروبات
إلكحولية“ ،كنت عناصشر أإمن دإئرة خميسس مليانة
ب -ع Úإل -دف -ل -ى م -ن ح -ج -ز ك -م-ي-ة م-ن إŸشش-روب-ات
إلكحولية قدرت بـ  9636وحدة من ﬂتلف إأ’نوإع
وإأ’حجام  ،حيثيات إلعملية “ت على إإثر توقيف
شش -اح -ن -ة ع -ل -ى م -ت-ن-ه-ا شش-خصس مشش-ت-ب-ه ف-ي-ه ،ب-ع-د
إإخضشاعها للمرإقبة إإ’دإرية وإأ’منية ” ،إلعثور
ب -دإخ -ل -ه -ا ع-ل-ى  9636وح- -دة م- -ن إŸشش -روب -ات
إلكحولية  ،ليتم –ويل إŸششتبه فيه وإÙجوزإت
للمقر على ذمة إلتحقيق.

ق.و
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