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الطّبعة األو÷ ¤ائزة رئيسس ا÷مهورية «للمدينة اÿضسراء»

ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسس -يب ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ل-مشس-اري-ع
ال- -ق -ط -اع -ي -ة ب -ولي -ة ت -ل -مسس -ان ي -وم 28
أاكتوبر ا÷اري.

لو÷ ¤ائ-زة رئ-يسس
ت -ن ّ-ظ -م ال -ي -وم وزارة ال -ب -ي -ئ -ة وال ّ-ط -اق -ات اŸت -ج ّ-ددة ال-ط-ب-ع-ة ا أ
ا÷م -ه -وري-ة ل-ل-م-دي-ن-ة اÿضس-راء ،وتشس-رف وزي-رة ال-ق-ط-اع ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواط-ي
باŸناسسبة على توزيع ا÷وائز ،وذلك على السساعة  17:30باŸركز الدو‹ للمؤو“رات
عبد اللطيف رحال.

زعÓن ‘ زيارة عمل
إا ¤سسوق أاهراسس

...وتشسرف على حملة تشسج Òبسسيدي عبد الله
كما سستشسرف وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،صسبيحة نفسس
اليوم ،على انطÓق حملة تشسج Òبسسيدي عبد اللهÃ ،ناسسبة اليوم الوطني للشّسجرة.

حطاب وميهوبي يشسرفان على افتتاح
إاجتماع وزراء البلدان اإلفريقية

‘ إاط -ار ال -ع -م -ل -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-كÈى
لتوزيع السسكنات العمومية ،يقوم وزير
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل عبد الغني
ا أ
زع Ó-ن ،ال -ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤سس-وق
لشس- -راف ع- -ل- -ى ت- -وزي- -ع
أاه- -راسس وك- -ذا ا إ
السسكنات.

يشسرف وزير الشسباب والرياضسة ﬁمد حطاب
ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم ،على
لفريقية اŸنعقد
إافتتاح إاجتماع وزراء البلدان ا إ
‘ إاطار الدورة العادية الثالثة للجنة التقنية
اŸتخصسصسة شسباب ورياضسة .وتنظم الدورة –ت
لف-ري-ق-ي ‘ ت-ط-وي-ر ث-ق-افة
شس-ع-ار«دور الشس-ب-اب ا إ
ل· نادي الصسنوبر.
قوية Ùاربة الفسساد» ،وذلك على السساعة 8سسا و45د صسباحا بقصسر ا أ

تخ
ّرج دفعة موّحدة للمÓزم Úاألوائل
وأاعوان الشّسرطة

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع Ã 306تحف اÛاهد

Œت -م -ع ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿن-ت-خ-ب-ي
ح - -زب ال - -ع- -م- -ال ‘ دورة ع- -ادي- -ة غ- -دا،
لم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-زب ل-ويزة
وت-ق-دم ا أ
ح -ن -ون ب -اŸن -اسس -ب -ة ال -ت-ي Œري ب-دي-وان
قرية الفنان ،Úالتقرير الفتتاحي.

ندوة صسحفية ÷بهة القوى
اإلشسÎاكية
لشسÎاكية
ت-ن-ظ-م ج-ب-ه-ة ال-قوى ا إ
من  25إا 27 ¤أاكتوبر ا÷اري ندوة
صسحفية –ت شسعار « من أاجل إادارة
م -واط -ن -ة وتشس -ارك -ي-ة» ،وذلك ع-ل-ى
السساعة التاسسعة صسباحا بتعاضسدية
عمال مواد البناء بزرالدة.

ن

دوة حول إاشسكاليات السستهÓك

ت -ن ّ-ظ -م ا÷م
ع -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة «ا ألم-ان» ◊م-اي-ة
اŸسس- -ت- -ه
 -لك ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي- -ة ،ح- -ول إاشس -ك -ال -ي -ات
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Ó
ك
،
و
ذلك يوم  28أا
كتوبر ا÷اري ،بعدما
ك -انت
م
ق
ر
ر
ة
ا
ل
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وم ،وذلك
ع -ل-ى السس-اع-ة 10.00
صسبا
حا Ãنتدى «اÛاهد».

تخليد الذ
كرى 14لوفاة اÛاهد أايت عمران

ت -ن -ظ -م ا
تخليدا ل Ùاف -ظ -ة السس-ام-ي-ة ل -أ
Óم-ازي-غ-ي-ة ن-دوة
لذ
ك
ر
ى
4
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ل
ر
حيل ا
إاي -دي -ر أايت ع -م -ران ال-رئ Ûاهد الفقيد ﬁند
ي
س
Óم -ازي -غ -ي-ة س السس-اب-ق ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة
السس -ام -ي -ة ل  -أ
 ،ي-و
م-ي  30و 31أاكتوبر
ا÷اري.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ورشسة –سسيسسية لإÓعÓمّيÚ
حول التّنمية اŸسستدÁة
ت -ن ّ-ظ -م وزارة الّشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ‘
ل· اŸتحدة
إاطار برنامج دعم نظام ا أ
وا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة ،ال -ي -وم ،ورشس -ة
–سس- -يسس- -ي- -ة ح- -ول أاه- -داف الّ- -ت- -ن- -م -ي -ة
اŸسس- - -ت- - -دÁة ل- - -ف - -ائ - -دة ا إ
لع Ó- -م ّ- -ي Ú- -
ا÷زائري ،Úوذلك على ال ّسساعة 09:00
صسباحا بفندق لماراز بالقبة.

سسلسسلة اللّقاءات «قواسسم دولية»
ي -ن ّ-ظ -م اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -دراسس -ات
لسسÎات -ي -ج-ي-ة الّشس-ام-ل-ة ،ال-ي-وم ،ن-دوة
ا إ
ي - -نشس - -ط - -ه - -ا أاسس - -ت- -اذ مشس- -ارك Ãدرسس- -ة
لع -م -ال ال -دول -ي -ة ل -ل-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة
ا أ
سستيفان لكروا حول حصسيلة التحولت
ا÷اري-ة ‘ ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة م-نذ 2011
إا ¤ي- -وم- -ن- -ا ه- -ذا ،وذلك ع- -ل -ى السس -اع -ة
الثانية بعد الزوال Ãقر اŸعهد.

حصسة «ألمنكم» ترد على إانشسغالت
مسستعملي الطريق

حنون تشسرف على اجتماع
÷نة اŸنتخبÚ

ت -ن ّ-ظ -
مراسس م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم،
م
ح
ف
ل
تخرج دفع
وأاع-وان الشس-رط-ة ،و ة موحدة للمÓزم Úا أ
لوائل
ذلك ب-ا
Ÿدرسس-ة ال-ت-ط-بيقية ل أ
Óمن
ال و
طني «عبد اÛيد بوزبي
د
»
ب
ا
ل
ص
س
و
م
ع
ة
بالبليدة.

يقوم وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ﬁم- -د م -ب -ارك -ي ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد إا ¤ولية ا÷لفة ،حيث يعاين
ع -ددا م -ن مشس -اري -ع ال -ق -ط -اع و ﬂت -ل-ف
اŸؤوسسسسات التكوينية بالولية.

وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،اليوم ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-
 -وضس- -وع «دور ال- -ت- -ج- -ار ا÷زائ- -ري ‘ Úال- -ث- -ورةرق - -م  306ح - -ول م
على السساعة العاشسرة صسباحا بقسسمة اÛاهدين
التحريرية» ،وذلك
بباب الزوار.

«...موعد مع التاريخ» تسسلط الضسوء على دور اإلعÓم

ف الوطني للمجاهد بكلية ا◊قوق علي لونيسسي
ينظم اليوم اŸتح
 18من حصسة «موعد مع التاريخ» ،التي تتناول
بالبليدة  ،العدد 3
لعÓم ‘ الثورة التحريرية .»1962 / 1954
«دور ا إ

...وندوة Ãناسسبة بسسط السسيادة على اإلذاعة والتلفزيون

ء ال-ذك-رى  56ل -بسس -ط السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى
وÃن -اسس -ب -ة إاح -ي -ا
التلفزيون اŸتزامنة و 28أاكتوبر ،و –ت إاشسراف
لذاعة و
مؤوسسسستي ا إ
ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د Ãق-ره ن-دوة
وزي -ر اÛاه -دي -ن ي -
لحد  28أاكتوبر على السساعة . 14:00
تاريخية هذا ا أ

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لم-ن-ك-م» ال-ت-ي ت-بث
ت -ت -ط-رق حصس-ة « أ
لو،¤
لذاع- -ي- -ة ا أ
ع Èأام - -واج ال- -ق- -ن- -اة ا إ
Óج - -اب - -ة ع - -ل - -ى إانشس- -غ- -الت
ال - -ي - -وم ،ل  - -إ
اŸسس -ت -م -ع Úوال -رد ع -ل -ى تسس -اؤولت -ه-م ‘
›ال السس Ó- -م - -ة اŸروري - -ةÃ ،شس- -ارك- -ة
إاط -ارات ﬂتصس -ة م -ن اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي وصس-ح-ف-ي ال-ق-ناة ،وذلك
ل -أ
على السساعة الرابعة مسساء.

األيام الثّقافية األوراسسية
ي- -نّ- -ظ- -م قصس- -ر ال- -ث- -ق -اف -ة م -ف -دي
لوراسس
زكرياء وجمعية أاصسدقاء ا أ
لوراسسية ،ابتداء
لي-ام ال-ث-ق-اف-ية ا أ
ا أ
م- -ن ال- -ي- -وم وإا ¤غ- -اي- -ة  27أاكتوبر
ا÷اري ،بالقاعة متعددة النشساطات
لقصسر الثقافة مفدي زكرياء.

تقد Ëحصسيلة الصسالون
الدو‹ للسسياحة واألسسفار
تنظم ﬁافظة مهرجان الصسالون
لسس-فار ،اليوم،
ال-دو‹ ل-لسس-ي-اح-ة وا أ
ندوة صسحفية لتقد Ëحصسيلة هذا
الصس-ال-ون ال-ذي ن-ظ-م م-ن  17إا20 ¤
أاكتوبر ا÷اري ،وذلك على السساعة
ال -ت-اسس-ع-ة وال-نصس-ف صس-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
لوراسسي.
ا أ

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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رئيسس ا÷مهورية مهنئا نظÒه الزامبي
بذكرى اسستقلل بلده:

عزم على تعزيز عÓقات الصسداقة
ومواصسلة اŸشساورات ب Úالبلدين

بعث رئيسس ا÷مهورية ،عبد
ال-عزيز بوتفليقة ،ب-رقية تهنئة
ا ¤نظÒه الزامبي ،إادغار شساغوا
لونغوÃ ،ن- -اسس- -ب -ة ال -ذك -رى 54
لسس-ت-ق-لل بلده ،أاك -د ل-ه ف-ي-ه-ا
ع -زم -ه ع -ل -ى ال -ع -م-ل سس-وي-ا ع-ل-ى
ت - -ع - -زي - -ز ع - -لق - -ات الصس - -داق - -ة
والتعاون التي Œمع البلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية
قوله« :إان احتفال جمهورية زامبيا
ب- - -ال- - -ذك - -رى ال - -راب - -ع - -ة واÿمسسÚ
’سستقÓلها ،مناسسبة طيبة أاغتنمها
أ’توجه إاليكم ،باسسم ا÷زائر شسعبا

لخوية
أابلغه –يات الرئيسس بوتفليقة ا أ

وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بتهانينا
ا◊ارة مقرونة بأاطيب “نياتي لكم
Ãوفور الصسحة والسسعادة وبالرقي
وا’زده- - -ار ل- - -لشس- - -عب ال- - -زام- - -ب - -ي
الصسديق».
وت-اب-ع ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة قائ:Ó
«هذا ،وي -ط -يب ‹ أان أاغ -ت -ن -م ه-ذه
السسانحة السسعيدة أ’جدد لكم “ام
عزمي على العمل معكم على تعزيز
ع Ó-ق -ات الصس -داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي
Œمع بلدينا ومواصسلة تشساورنا حول
ما هو ﬁل اهتمامنا اŸشسÎك من
اŸسسائل اإ’قليمية والدولية».

جÓب يسستقبل ‘ نواقشسوط من طرف الرئيسص اŸوريتا Êولد عبد العزيز
اسستقبل وزير التجارة سسعيد جلب امسس بالعاصسمة نواقشسوط من
لسسلمية اŸوريتانية ﬁمد ولد عبد العزيز
طرف رئيسس ا÷مهورية ا إ
حيث تباحث الطرفان حول سسبل دعم و تعزيز التعاون الثنائي و الرقي
ب -ه ا ¤مسس -ت -وى ال -ع-لق-ات السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة وحسس-ن ا÷وار بÚ
البلدين الشسقيق.Ú
خÓل هذا اللقاء قدم الرئيسس اŸوريتا Êتوجيهات من أاجل دفع وتعزيز
عÓقات التعاون ا’قتصسادي وتكثيف اŸباد’ت التجارية Ãا يخدم مصسالح
ك Óالبلدين .
وأابرز الرئيسس اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد العزيز خÓل ذات اللقاء أاهمية
افتتاح اŸع Èا◊دودي الÈي الشسهيد مصسطفى بن بولعيد بتندوف ،مؤوكدا أانه
كفيل «بفتح آافاق كبÒة لÓندماج ا’قتصسادي ب Úالبلدين».
م-ن ج-ان-ب-ه أاب-ل-غ جÓ-ب رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة م-وري-ت-ان-ي-ا اإ’سسÓ-م-ي-ة ال-ت-حيات
اأ’خوية لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة معربا له عن ا’هتمام الكبÒ
الذي يوليه فخامته للتعاون ا’قتصسادي ب Úالبلدين الشسقيق .Úكما أاطلع
الوزير رئيسس ا÷مهورية اŸوريتانية بحوصسلة نشساطات فعاليات معرضس اإ’نتاج
ا÷زائري الذي يقام بنواكشسوط إا ¤غاية  29من الشسهر ا÷اري Ãشساركة
170مؤوسسسسة جزائرية.
بهذه اŸناسسبة نوه الوزير بالتفاعل اإ’يجابي للمتعامل Úا’قتصساديÚ
اŸوريتاني ‘ Úهذه التظاهرة واهتمامهم بعقد شسراكات مع نظرائهم
ا÷زائريﬂ ‘ Úتلف اÛا’ت .وكان جÓب قد اسستقبل بقصسر الرئاسسة

اŸوريتانية بنواقشسوط بحضسور وزيرة التجارة اŸوريتانية السسيدة خديجة
بن مبارك فال وسسف Òا÷زائر Ãوريتانيا ابراهيم خندودي.

...ويسستقبل من طرف الوزير األول ولد حدمÚ
اسستقبل وزير التجارة السسعيد جÓب امسس بنواقشسوط من طرف الوزير
اأ’ول اŸوريتا Êيحي ولد حدم Úحيث بحث الطرفان سسبل تعزيز التعاون و
تطوير العÓقات ا’قتصسادية ب Úالبلدين الشسقيق Úسسيما التجارية منها.
وتطرق الطرفان خÓل اللقاء الذي ” Ãقر الوزارة ا’و ¤للجمهورية
اإ’سسÓمية اŸوريتانية اﬂ ¤تلف ا÷وانب اŸتعلقة بدعم ا’ندماج و التكامل
ا’قتصسادي ب Úالبلدين  .من جانبه أابرز الوزير اأ’ول اŸوريتا Êعلى يحي ولد
حدم Úأاهمية افتتاح اŸع Èا◊دودي الÈي الشسهيد مصسطفى بن بولعيد
بتندوف و اسسهامه اŸنتظر ‘ رفع حجم اŸباد’ت التجارية ب Úالبلدين.
كما –ادث الطرفان حول فعاليات معرضس اŸنتجات ا÷زائرية الذي يقام
بنواقشسوط إا ¤غاية  29من الشسهر ا÷اري Ãشساركة  170مؤوسسسسة جزائرية و
ا’تفاقيات اÈŸمة ب Úا÷انب Úو التي من شسأانها دعم التعاون أاك Ìو ا’رتقاء
به ا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية ب Úا÷زائر و موريتانيا.
و” اسستقبال وزير التجارة من طرف الوزير اأ’ول اŸوريتا Êبحضسور وزيرة
التجارة اŸوريتانية السسيدة خديجة بن مبارك فال وسسف Òا÷زائر Ãوريتانيا
نورالدين خندودي.

ل· اŸتحدة
مسساهل ‘ احتفالية اليوم العاŸي ل أ

ا÷زائر ‘ صسدارة الدول اإلفريقية ‘ Œسسيد أاهداف األلفية
«العيشص ‘ سسÓم» Œربة –ظى بالعÎاف واŸسساندة
ت- - -ع- - -ه- - -دت ا÷زائ- - -ر ب- - -دع - -م
ل· اŸتحدة
وم-راف-ق-ة م-ن-ظ-م-ة ا أ
ل‚اح خ - -ط - -ت - -ه - -ا ل- -ل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
إ
اŸسستدامة (أاجندة  )2030وتعزيز
لعضس- - - - -اء،
ا◊وار ب Úال - - - - -دول ا أ
وأاك - -دت ح - -رصس - -ه - -ا ع - -ل- -ى ب- -ل- -وغ
ل‰ائية ا÷ديدة قبل
لهداف ا إ
ا أ
موعدها اÙدد ،مشسيدة ‘ الوقت
ذاته بنجاعة التنسسيق بينها وبÚ
ل‡ية.
الهيئة ا أ

حمزة ﬁصصول
تصصوير :فواز بوطارن

صس - -ن - -فت اأ’· اŸت - -ح- -دة ‘
أاح -دث ت -ق -اري -ره-ا ،ا÷زائ-ر‘ ،
م -ق -دم -ة ال -ب -ل-دان اإ’ف-ري-ق-ي-ة ‘
›ال Œسس -ي -د ب -رام -ج ال -ت -ن-م-ي-ة
اŸسستدامة ،مسستندة على جملة
م- - - -ن اإ’‚ازات اÙق - - -ق - - -ة ‘
›ا’ت ال -ت -ع-ل-ي-م ،ال-قضس-اء ع-ل-ى
ال -ف-ق-ر ،م-ع-دل وف-ي-ات اأ’ط-ف-ال،
ت- -ع- -زي -ز اŸسس -اواة ب Úا÷نسس،Ú
“ك ÚاŸرأاة والتكفل بالشسباب.
وأاكد اŸنسسق اŸقيم لÈنامج
اأ’· اŸت - - -ح - - -دة ‘ ا÷زائ - - -ر،
إايريك أاوفرفيسست ،أامسس ،خÓل
احتفالية الذكرى  73إ’نشساء اأ’·
اŸتحدة ،التي احتضسنتها وزارة
اÿارجية بالعاصسمة ،أان ا÷زائر
م - -ن ب Úال - -دول ا’عضس- -اء اأ’كÌ
ال-ت-زام-ا بÎق-ي-ة ال-تضسامن الدو‹
ون -ه -ن -ئ -ه-ا ع-ل-ى دور ال-ف-ع-ل ع-ل-ى
مسس-ت-وى ه-ي-ئ-ات اŸن-ظ-م-ة ÿدم
السسلم والعدالة والتنمية».

خدمة السسÓم العاŸي
وأاشس - -اد اŸت - -ح- -دثÃ ،ب- -ادرة
ا÷زائ- - -ر ب - -اقÎاح ي - -وم ع - -اŸي
«ل -ل -ع -يشس م -ع -ا ‘ سسÓ-م «وال-ذي

اع -ت -م -د ع -ل-ى مسس-ت-وى ا÷م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸتحدة ،إا ¤جانب
العامة ل أ
« دوره - -ا اŸت- -م- -ي- -ز م- -ؤوخ- -را ‘
ت-نسس-ي-ق ا÷ه-ور إ’صسÓ-ح ب-رن-امج
 ·ÓاŸتحدة».
التنمية ل أ
معتÈا أانها رسسائل قوية تؤوكد
ان -خ -راط ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
ت-رق-ي-ة السسÓ-م ال-ع-اŸي وت-ط-وي-ر
التنمية ا’قتصسادية بشسكل متوازن
يضسمن مصسالح البلدان النامية.
و‘ السس- - -ي- - -اق ،أاوضس - -ح وزي - -ر
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل ،أان ب -ل -وغ ا÷زائ-ر ÷ل
أاه -داف اأ’ل -ف -ي -ة ق -ب-ل م-وع-ده-ا
اÙدد سسنة  ⁄ ،2015يأات من
ف - -راغ ،وإا‰ا « ج - -اء م - -ن خÓ- -ل
اسسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ﬁك -م -ة وضس -عت
›ا’ت ت - -لك اأ’ه- -داف ضس- -م- -ن
خ -ط -ط ال -ت -ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
تعاقبت منذ سسنة .»2000
وق- -ال مسس- -اه -ل أان اإ’‚ازات
اÙق- -ق- -ة م- -ك -نت « ب Ó-دي م -ن
ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى ج -ائ -زة ا’–اد
اإ’فريقي ‘ ›ال تعزيز حقوق

اŸرأاة و“كينها لسسنت ÚمتتاليتÚ
 2017و ،»2018كما سسمحت لها
ب -ري -ادة ال -دول اإ’ف -ري -ق-ي-ة وف-ق-ا
 ·ÓاŸتحدة.
أ’حدث تقرير ل أ
وأاف -اد رئ -يسس ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ة
ا÷زائرية ،بأان هذه اŸؤوشسرات «
تعكسس إارادة الدولة ‘ مواصسلة
التزامها بتعزيز وتطوير ﬂتلف
ال- -ق- -ط- -اع- -ات م -ن أاج -ل ضس -م -ان
ظ- - - -روف ال- - - -ع- - - -يشس ال- - - -ك - - -رË
للمواطن.»Ú
وأاشس- -ار إا ¤اع- -ت- -م -اد أاه -داف
ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسستدامة 2030-2015
ضسمن الÈنامج اÿماسسي اأ’خÒ
لرئيسس ا÷مهورية وتكييفها مع
ا’ول -وي-ات ال-وط-ن-ي-ة ،وك-ذا ت-ب-ن-ي
‰وذج ج-دي-د ل-ل-ن-م-و ا’ق-تصسادي
‘ عام  2016الرامي إا ¤وضسع
البلد ‘ مصساف الدول الناشسئة
وتنويع ا’قتصساد الوطني بحلول
عام .2035
وأاكد أان ا÷زائر اعتمدت على
إاط- -اري- -ن ،ق- -ان- -و Êوت- -ن- -ف- -ي -ذي،
يتمثÓن «‘ دسستور  ،2016الذي

عزز بشسكل عميق قيمة اإ’نسسان»،
و» ÷ن -ة ت -نسس -ي -ق ب -رئ-اسس-ة وزارة
اÿارجية تشسمل جميع الوزارات
واŸؤوسسسس- -ات ت- -خ- -تصس ب- -إاع- -داد
ال-ت-ق-اري-ر اŸرح-ل-ي-ة حول متابعة
وت - -ن - -ف- -ي- -ذ أاه- -داف ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسستدامة».
و‘ السس- - -ي- - -اق ن- - -وه ال- - -وزي- - -ر
مسساهل ،بالتطور الÓفت للتعاون
ب Úا÷زائ - -ر وم - -ن - -ظ- -م- -ة اأ’·
اŸت -ح -دة ،م -ؤوك -دا دع -م م -ب -ادرة
اأ’م Úالعام أانطونيو غوتÒيسس
إ’طÓق حوار ب Úالهيئة اأ’‡ية
وال -دول اأ’عضس -اء ب-غ-ي-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذ
الفعال والناجع أ’جندة .2030
وأاك- -د اŸت- -ح -دث ،أان ت -ع -زي -ز
ا◊وار ب Úأاعضس - -اء اŸن - -ظ- -م- -ة،
سسيعيد وضسعها ‘ صسلب مهمتها
الرامية إا ¤تقوية العمل متعدد
اأ’ط - -راف م- -ن أاج- -ل مصس- -ل- -ح- -ة
ا÷ميع.
و‘ السس - - -ي - - -اق ع ÈاŸنسس - - -ق
اŸق -ي -م لÈن-ام-ج اأ’· اŸت-ح-دة
با÷زائر ،إايريك أاوفرفيسست عن
ارتياحه الكبŸ Òسستوى التعاون
ال -ق-ائ-م ب ÚاŸن-ظ-م-ة وا◊ك-وم-ة
ا÷زائرية ،على الصسعيد الوطني،
مشس - -ي- -دا ب- -ال- -ت- -ط- -ور اÙرز ‘
التنمية ا’قتصسادية وا’جتماعية.
وأاشس - -ار إا ¤ت - -وق - -ي- -ع مشس- -روع
تعاون ،شسهر جوان اŸاضسي بÚ
ال- - -ط- - -رف ،Úيشس- - -م- - -ل ج - -م - -ي - -ع
القطاعات ا◊كومية ويهدف إا¤
تبادل اÈÿات ‘ ›ال التنمية.
واحتضسن مقر وزارة الشسؤوون
اÿارج-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة اح-ت-ف-ال-ية
«ي - -وم اأ’· اŸت - -ح- -دة» ،وال- -ت- -ي
حضسرها أاعضساء ا◊كومة،و‡ثلو
السسلك الدبلوماسسي اأ’جنبي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷زائر  ،األ· اŸتحدة  ..من يريد التشسويشص ؟

^ أام Úبلعمري
يحيي العا 24 ‘ ⁄أاكتوبر من كل سسنة يوم اأ’· اŸتحدة وا÷زائر كغÒها من دول العا– ⁄تفي
هي اأ’خرى بهذا اليوم الذي يؤورخ لـ  56سسنة عن التعاون بينها و ب Úهيئة اأ’· اŸتحدة فقد كان
للجزائر و على مدار أاك Ìمن نصسف قرن صسفحات مشسرقة وﬁطات فارقة ‘ التعاون من أاجل
ا◊فاظ على السسلم و اأ’من الدولي ، Úكما كانت ا÷زائر دائما إا ¤جانب قرارات الشسرعية الدولية
واحÎام مواثيق اأ’· اŸتحدة و  ⁄تأال جهدا ‘ نشسر مبادئ هذه الهيئة من خÓل التنسسيق و التعاون
مع اŸنظمة و مع ﬂتلف هيئاتها و وكا’تها سسواء تلك اŸمثلة ‘ ا÷زائر أاو غÒها.
إان هذا التعاون  ⁄يأات من عدم و لكن بالنظر Ÿا للجزائر من قيم و مبادئ تتقاسسمها مع اأ’·
اŸتحدة إا ¤درجة التماهي أاحيانا ،خاصسة ما تعلق منها بتفضسيل ا◊لول السسلمية للنزاعات الدولية و
انتهاج لغة ا◊وار و التشساور و كذا نصسرة القضسايا العادلة و الدفاع عن حقوق اإ’نسسان..الخ.
لقد كللت الكث Òمن ﬁطات هذا التعاون ب Úالطرف Úبنجاح باهر و ‘ شستى اÛا’ت و
اأ’زمات و اÙن التي عرفها اÛتمع الدو‹ و يكفي أان نذكر هنا بواحدة من تلك اÙطات
اŸشسرفة و يتعلق اأ’مر بـ «اتفاق ا÷زائر» ‘ ما‹ و الذي قادت فيه ا÷زائر الوسساطة اأ’‡ية إ’نهاء
اأ’زمة متعددة اأ’بعاد و اسستعادة منطق الدولة ‘ هذا البلد الذي كان يعيشس «اŸأازق» بكل ما –مله
الكلمة من معنى.
ان هذه العقود اÿمسسة من هذا التعاون الذي كتبت أاسسطره بحروف من ذهب  ،جعل اأ’·
اŸتحدة تعÎف Ãجهودات ا÷زائر ‘ تنفيذ الكث Òمن برا›ها و كذا ‘ ا◊فاظ على السسلم
الدو‹ و ترقية آاليات ا◊وار و التعايشس ب Úاأ’· و الشسعوب و يكفي أان هذه اأ’خÒة أاقرت ‘ إاحدى
جمعياتها العامة يوما للعيشس معا ‘ سسÓم Ãبادرة من ا÷زائر و هو ا’قÎاح الذي ” التصسويت عليه
باإ’جماع ‡ا يعكسس مكانة و سسمعة ا÷زائر و مصسداقية مواقفها عندما يتعلق اأ’مر بنشسر تعاليم
السسÓم و التعايشس و هي التي خرجت من ﬁنتها بوصسفة للسسÓم و اŸصسا◊ة اŸتمثلة ‘ ميثاق
السسلم و اŸصسا◊ة الوطنية .
إان هذا التعاون و التنسسيق  ⁄يخل من ﬁاو’ت و مناورات متكررة سسعت ا ¤التشسويشس عليه و
Óسسف -تأاتي أاحيانا من بعضس هيئات ووكا’ت اأ’· اŸتحدة
ضسربه و كانت بعضس تلك اÙاو’ت  -ل أ
نفسسها ح Úوجدت نفسسها تنسساق خلف مغالطات و تسستنسسخ تقارير Ÿنظمات غ Òحكومية ”
توظيفها لضسرب سسمعة ا÷زائر و تشسويهها و لعل التقرير اأ’خ Òللسسيد فيليبي غونزاليسس موراليسس ،
 ·ÓاŸتحدة حول حقوق اإ’نسسان اŸتعلقة باŸهاجرين يعكسس تلك النوايا السسيئة
اŸقرر اÿاصس ل أ
ليؤوكد التقرير اأ’خ Òلقسسم اإ’عÓم باأ’· اŸتحدة خÓل تغطية أاشسغال ÷نة تصسفية ا’سستعمار و
الذي حّمل هو اآ’خر اŸغالطات و التضسليل اإ’عÓمي اŸقصسود و اŸتكرر؟! .

›لسص األمة يسستقبل وفدا أامريكيا عن اŸعهد ا÷مهوري الدو‹
’مة
أاجرت السسيدة رفيقة قصسري عضسو ›لسس ا أ
’مة لقاء مع وفد أامريكي عن
Ãعية وفدٍ عن ›لسس ا أ
اŸعهد ا÷مهوري الدو‹ برئاسسة Scott MASTIC
 ،نائب رئيسس الÈامج باŸعهد ،امسس Ãقر ›لسس
’مة .
ا أ
اللقاء الذي حضسره السسادة ﬁمد ما Êو وحيد
’مة و ﬁمد دريسسي دادة
فاضسل عضسوا ›لسس ا أ
’م -ة،سس -م -ح Ÿم -ث -ل -ي اŸع-ه-د
’م Úال -ع -ام Ûلسس ا أ
ا أ
ا÷مهوري الدو‹ بالتعرف على التجربة ا÷زائرية ‘
ت -ط -وي-ر اŸم-ارسس-ات ال-دÁق-راط-ي-ة  ،و ك-ذا ال-ت-ج-رب-ة
ال -ب -ي -ك -امÒال -ي-ة الŸÈان-ي-ة  ،وع-م-ل ه-ذه اŸؤوسسسس-ة و

عÓقتها با÷هاز التنفيذي  ،كما ” التطرق إا ¤دور
اŸرأاة ‘ ا◊ي- -اة السس- -ي- -اسس- -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ’ سس -ي -م -ا
’صسÓحات التي بادر
اÛالسس اŸنتخبة ،خاصسة بعد ا إ
بها فخامة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة و على رأاسسها
تعديل الدسستور ‘  2016وقانون ا’نتخابات.
تباحث الطرفان سسبل التعاون و تبادل اÈÿات ‘
العديد من اÛا’ت ‘...هذا السسياق أاشساد الوفد
’م -ري -ك -ي Ãسس -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن ع-ام-ة
ا أ
وال -ت -نسس -ي -ق ‘ اÛال ا’أم -ن -ي ،م -ن -وه -ا ب -اŸن -اسس-ب-ة
’ره-اب
ب -ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ال م -ك-اف-ح-ة ا إ
’منية.
والتطرف العنيف بالوسسائل السسياسسية وا أ

قام امسس وفد عن اÛموعة الŸÈانية للصسداقة
فرنسسا ا÷زائر Ãجلسس الشسيوخ الفرنسسي ،بزيارة ا¤
›لسس اأ’مة با÷زائر العاصسمة  ،حسسبما أافاد به بيان
للمجلسس .وخÓل هذه الزيارة يضسيف نفسس اŸصسدر »
اسس -ت -ع -رضس « رئ -يسس اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -لصس -داق -ة

ا÷زائر-فرنسسا باÛلسس السسيد بن علي بن زاغو مع
عضسو اÛموعة الŸÈانية للصسداقة فرنسسا ا÷زائر
Ãجلسس الشسيوخ الفرنسسي لويك ه « ‘Òواقع العÓقات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úب Úال-ب-ل-دي-ن و سس-ب-ل ت-دع-ي-م-ه-ا ع Èت-ف-عيل
التعاون الŸÈا.»Ê

وفد برŸا Êللصسداقة فرنسسا  -ا÷زائر Ãجلسص الشسيوخ الفرنسسي يزور ›لسص األمة

يوسسفي وسسف Òكرواتيا يبحثان فرصص التعاون الصسناعي و اŸنجمي

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصس -ن -اع -ة و اŸن -اج-م ي-وسس-ف
يوسسفي ،امسس ب -ا÷زائ -ر سس-ف Òك-روات-ي-ا م-اري-ن
اندريجاسسفتشس حيث تباحث الطرفان حول سسبل
دع -م و ت -ع -زي -ز ف -رصس الشس -راك -ة ا’ق -تصس-ادي-ة بÚ
البلدين حسسبما افاد به بيان الوزارة.
وخÓل هذا اللقاء تطرق الطرفان إا ¤العÓقات
ا’قتصسادية ب Úالبلدين خصسوصسا ‘ اÛالÚ
الصسناعي واŸنجمي حسسب ذات اŸصسدر.
كما بحثا فرصس التعاون و الشسراكة ‘ عدة

›ا’ت من بينها قطاع اŸناولة الصسناعية و كذا
‘ ›ا’ت الصسناعة ا’لكÎونية واŸيكانيكية.
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء أاب -رز ي -وسس -ف -ي و السس -فÒ
الكرواتي الفرصس الكبÒة اŸتوفرة ‘ اطار التعاون
ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ اÛال اŸن -ج -م -ي ال -ذي ت -ول-ي-ه
ا÷زائر أاهمية كÈى و تسسعى لتطويره.
‘ هذا السسياق دعا الوزير الشسركات الكرواتية
لÓسستثمار ‘ ا÷زائر ‘ هذه اÛا’ت سسيما ‘
اÛال اŸنجمي.

معرضس اŸنتجات ا÷زائرية بنواكشسوط:

القطاع مسستمر ‘ تنفيذ الديناميكية ا÷ديدة للتظاهرات القتصسادية
أاك -د وزي -ر ال -ت-ج-ارة السس-ع-ي-د ج-لب ب-ال-ع-اصس-م-ة
اŸوري -ت -ان -ي -ة ن -واكشس -وط ع -ل-ى اسس-ت-م-رار ال-ق-ط-اع ‘
ت- -ن- -ف- -ي -ذ ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ا÷دي -دة ل -ل -ت -ظ -اه -رات
الق- -تصس- -ادي- -ة ‘ اÿارج وذلك خ- -لل اف- -ت- -ت -اح -ه
لن- -ت- -اج ا÷زائ- -ري ب- -ن- -واكشس- -وط رف- -ق -ة
م- -ع- -رضس ا إ
نظÒته اŸوريتانية السسيدة حديجو مبارك فال .
وأاوضس-ح ال-وزي-ر أان ه-ذه ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷ديدة
مكنت ا÷زائر من دخول عدة أاسسواق دولية على
غرار واشسنطن وبلجيكا وموريتانيا .
وسس -تسس -ت -م -ر ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ح-ت-ى ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ب -ال -ت -وج-ه ن-ح-و أاسس-واق ق-ط-ر وال-غ-اب-ون واŸع-رضس
الكب Òبالقارة اأ’فريقية لتختتم التظاهرات نهاية
السسنة Ãعرضس اŸنتجات ا÷زائرية ‘ العاصسمة
ا÷زائرية.
وحسسب الوزير فإان كل هذا العمل جاء تنفيذا
لتوصسيات رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ال- -ت -ي تشس -دد ع -ل -ى وج -وب ال -ت -وج -ه ن -ح -و السس -وق
اإ’ف -ري -ق -ي -ة وال -ت -ع-اون م-ع دول ا÷وار ل-ت-وف Òك-ل
اآ’ل -ي -ات إ’‚اح اŸب -اد’ت ا’ق -تصس -ادي -ة وت -ن-م-ي-ة
اŸناطق ا◊دودية.
وسسيكون اŸعرضس وفق الوزير وسسيلة لتنمية
التبادل التجاري و–قيق ا’ندماج ا’قتصسادي عÈ
ا’سستثمارات.
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ج-ددت وزي-رة ال-ت-ج-ارة والصس-ن-اعة
والسسياحة اŸوريتانية السسيدة خديجة مبارك فال
خÓل ا’فتتاح ترحيبها بالتعاون ا’قتصسادي بÚ
البلدين وتعزيز العÓقات التجارية.
واكدت الوزيرة اŸوريتانية أان العرضس القيم
ال -ذي ق -دم ل -ل -م -ن -ت -ج -ات ا÷زائ -ري -ة وال-ك-ث Òم-ن
الشس-رك-ات دل-ي-ل واضس-ح ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة ال-عÓ-قة التي

ت- -رب -ط ال -ب -ل -دي -ن و–ق -ق ا’ن -دم -اج ا’ق -تصس -ادي
اŸغاربي وا’فريقي.
وتطرقت الوزيرة ا ¤عÓقات اأ’خوة وحسسن
ا÷وار ب Úالبلدين والتي تعد «مشسجعة»لتعزيز
العÓقات أاك.Ì
وŒول جÓب رفقة نظÒته اŸوريتانية ووزير
اŸالية اŸوريتا Êباجنحة اŸعرضس حيث وقف
عند العديد من الشسركات الوطنية على غرار جناح
ك-ون-دور ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات ال-ك-ه-رومنزلية وا’لكÎونيك
حيث ” تكر Ëوزيرة التجارة اŸوريتانية من
طرف اŸؤوسسسسة.
ا ¤ج -انب ذلك وق -ف ال -وف -د ال -وزاري ب -ج -ن-اح
اŸنتجات الفÓحية التابع لوزارة الفÓحة واجنحة
م-واد ال-ب-ن-اء والصس-ن-اع-ات ال-ك-ي-م-ي-ائ-ية والصسناعات
الغذائية على غرار ›مع بÓط ومنتجات صسومام
وعصس-ائ-ر ال-روي-ب-ة وم-ن-ت-ج-ات أاخ-رى ن-الت اعجاب
اŸواطن ÚاŸوريتانيÚ

تنصسيب هياكل ›لسص العمال
ا÷زائري-اŸوريتا Êبنواقشسوط
” بالعاصسمة اŸوريتانية نوقشسوط امسس –ديد
هياكل ›لسس اأ’عمال ا÷زائري-اŸوريتا Êمع
ت- - -ع- - -ي Úا’م Úال - -ع - -ام ’–اد أارب - -اب ال - -ع - -م - -ل
اŸوريتاني Úرئيسسا له.
كما اتفق اعضساء ›لسس ا’عمال ا÷زائري
اŸوري -ت -ا Êع -ل-ى ت-ع-ي‡ Úث-ل اÛلسس ب-ا÷زائ-ر
و‡ثل للمجلسس Ãوريتانيا من أاجل تنسسيق العمل
داخل هياكله.
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 320نائب منحوه الثقة ‘ جلسسة غابت عنها اŸعارضسة

معاذ بوشضارب رئيسضا للمجلسس الشضعبي الوطني
‘ حدود منتصسف نهار أامسس ،انتخب
‡ث- -ل- -والشس- -عب م -ع -اذ ب -وشس -ارب رئ -يسس -ا
جديدا للمجلسس الشسعبي الوطني ،خلفا
للسسعيد بوحجة بعد إاثبات حالة شسغور
اŸنصسب ،بعدما صسوت  320نائب ب «نعم»
لصس -ال -ح اÎŸشس -ح ال -وح -ي-د ل-ل-م-نصسب‘ ،
ج -لسس -ة غ -ابت ع -ن-ه-ا أاح-زاب اŸع-ارضس-ة،
لغ -ل -ب -ي -ة ال -ت -ح -ال -ف
وق- -اط- -ع -ه -ا ع -ن ا أ
الوطني ا÷مهوري.

فريال بوششوية
رسشم أأمسس نؤأب أألغلبية بالŸÈان رئيسس
أل -ك -ت -ل -ة ألŸÈان -ي -ة ◊زب ج -ب -ه -ة أل -ت-ح-ري-ر
أل -ؤط -ن-ي ،أل-ن-ائب م-ع-اذ ب-ؤشش-ارب ‘ ،م-نصشب
رئيسس ألغرفة ألŸÈانية ألثانية لسشتكمال ما
تبقى من عمر ألفÎة ألتششريعية ألثامنة‘ ،
جلسشة علنية حضشرها  288نائب ،و” إأحصشاء
 33وك -ال -ة ،ت-رأأسش-ه-ا أ◊اج أل-ع-ايب ب-اع-ت-ب-اره
أألك Èسشنا ،وÃسشاعدة ألنائب Úأألصشغر سشنا.
وكما كان متؤقعا ⁄ ،يجد ألنائب بؤششارب
ألذي ل يتجاوز عمره  47سشنة ‘ ،ثالث عهدة
برŸانية له ،أي صشعؤبة ‘ أفتكاك تاششÒة
رئاسشة أÛلسس ألششعبي ألؤطني ،لسشيما بعد
ت -زك -ي -ة أŸك -تب ألسش -ي -اسش -ي ل -ل-ح-زب أل-ع-ت-ي-د
لÎشش- -ح- -ه ،وك -ذلك أÛم -ؤع -ات ألŸÈان -ي -ة
ل-ل-ت-ج-م-ع أل-ؤط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي ،وŒم-ع أمل
أ÷زأئر تاج ،أ◊ركة ألششعبية أ÷زأئرية ،وكذأ
أألحرأر ونؤأب آأخرين دون أنتماء.
و“ي -زت ج -لسش -ة ألن -ت-خ-اب أل-ت-ي ت-زأم-نت
وم- -رور  4أأسش -اب -ي -ع ك-ام-ل-ة ع-ل-ى ألصش-رأع بÚ
ألرئيسس ألسشابق ألسشعيد بؤحجة وألنؤأب ألذين
وقعؤأ عريضشة وطالبؤه بالسشتقالة ،بتقدÁها
إأ ¤أل -فÎة ألصش -ب -اح-ي-ة ،ب-ع-دم-ا ك-انت م-ق-ررة
أبتدأء من ألسشاعة ألثانية بعد ألزوأل ،كما

سشادها لهدوء ونظرأ لعدم ترششح أي نائب
بعدما “ت تزكية بؤششارب ” ،ألتصشؤيت برفع
ألي -دي ع -م  Ó-ب -ال -ف -ق -رة أل-رأب-ع-ة م-ن أŸادة
ألثالثة من ألقانؤن ألدأخلي للمجلسس ألششعبي
ألؤطني ،ألذي ينصس على ألقÎأع ألسشري ‘
حال وجؤد أأك Ìمن مÎششح للمنصشب.
ك- -م- -ا ك -ان أل Ó-فت ف -ي -ه -ا غ -ي -اب ن -ؤأب
أŸعارضشة ،باسشتثناء ألنائب عن جبهة ألعدألة
وألتنمية ÿضشر بن خÓف ألذي حضشر إأ¤
بهؤأÛلسس ،ألذي أنتقد زمÓءه وجزم بأان
أ◊ل ‘ حل ألŸÈان.
أ÷لسشة ألتي حضشرها  288نائب وسشجلت
فيها  33وكالة ،ءي Ãجمؤع  321صشؤت حصشد
منها معاذ  320صشؤتا ،فيما أمتنع نائب وأحد
عن ألتصشؤيت ،وقام ألعايب قبل فسشح أÛال
أأمام ألرئيسس أ÷ديد ،بتهنئة أألخ ،Òو»تقدË
ألشش -ك -ر وأل -ع-رف-ان ل-ل-رئ-يسس ألسش-اب-ق ألسش-ع-ي-د

بؤحجة على أ÷هؤد ألتي بذلها».
قبل ذلك ،صشادق ألنؤأب باألغلبية ألسشاحقة
على تقرير ÷نة ألششؤؤون ألقانؤنية وأإلدأرية
وأ◊ري -ات ،أل -ذي أأث -بت ح -ال -ة شش-غ-ؤر رئ-اسش-ة
أÛلسس ألششعبي ألؤطني ألتي أأقرتها منذ 8
أأي -ام ،غ -دأة أج -ت -م -اع م -ك -تب أÛلسس أل -ذي
تزأمن ومرور  3أأسشابيع على Œميد نششاطات
ألهيئة.
وق -د ج -اء ‘ وث -ي -ق-ة أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ي ق-رأأه-ا
أل - - -ع - - -ايب« ،ون - - -ظ - - -رأ ل - - -ث - - -ب - - -ؤت ح - - -ال - - -ة
ألنسش -دأد،وأسش -ت -م -رأر شش -ل -ل ج -م -ي -ع أأنشش-ط-ة
أÛلسس ألتششريعية وألŸÈانية ،وعليه فإان
ألؤضشعية تفيد حالة ألعجز لششغل أŸنصشب،
وعدم ألقدرة على ألسشتمرأر فيه‡،ا يقضشي
ب-الضش-رورة أسش-ت-ح-ال-ة م-ؤأصش-ل-ة دوأم أل-ؤضش-عية
أل-ق-ائ-م ،وه-ؤم-ا ي-ث-بت أل-ع-ج-ز بصش-ف-ة وأضشحة
وجلية».

رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني:

مرافقة اإلصضÓحات التي تشضهدها منذ  20عاما
ق-ال رئ-يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وطني
م -ع -اذ ب -وشس-ارب ‘ ،كÓ-م وج-ه-ه ل-ل-ن-واب
ب - -ع - -د ان- -ت- -خ- -اب- -ه ‘ م- -نصس- -ب- -ه ا÷دي- -د
«اخ-ت-ي-ارك-م السس-ي-د وإارادتكم القوية ‘
ضس - -م - -ان اسس - -ت - -ق - -رار اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي
ال - - -وط - - -ن - - -ي ،وم - - -واصس - - -ل- - -ة ت- - -ع- - -زي- - -ز
ال -دÁق -راط -ي-ة ،وم-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات
الراهنة واŸسستقبلية».

فريال.ب
كما أأششار إأ ¤أأهمية ألغرفة ألثانية ،مؤؤكدأ
أأنها «هيئة دسشتؤرية مؤقرة ،بثقلها ألؤطني

وجسش-ام-ت-ه-ا وح-م-ؤل-ت-ه-ا ألسش-ي-اسش-ي-ة» ‘ ،ه-ذأ
ألظرف بالذأت ألذي يقتضشي منا  -أأضشاف
يقؤل « -مزيد ألتماسشك لضشمان ألسش Òألعادي
ل-ه-ذه أŸؤؤسشسش-ة وف-ق-ا ل-ت-ق-ال-يد ألدÁقرأطية،
و‘ ظل فلسشفة دÁقرأطية متقدمة».
وجزم ‘ ألسشياق ،بأان « هذه أŸؤؤسشسشة
ألدسشتؤرية لصشيقة بؤأقع بÓدنا ،متجاوبة مع
تطلعات ششعبنا وأنتظارأته» ،ومرأفقة «إلرأدة
أإلصشÓح وألتطؤير ألتي تششهدها بÓدنا منذ
 20سشنة بقيادة رئيسس أ÷مهؤرية أÛاهد
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة» ،م -ث -م-ن-ا «مسش-ار
أإلصشÓحات ألششاملة وألعملية ألتي بادر بها
رئيسس أ÷مهؤرية» ،مثمنا ألثقة ألتي وضشعها

‘ ششخصشه مقدما له أششهاد أعÎأف لكل ما
قام به لصشالح ألŸÈان وأ÷زأئر.
وألتزم بإاقرأر قؤأعد ألتعامل مع أ◊كؤمة
و›لسس أألمة ‘ تكامل ،وب»تكريسس ثقافة
ألشش -رأك -ة وأل-ت-ؤأف-ق» ،م-ن-ب-ه-ا إأ ¤أأن أÛلسس
صش -رح شش-اه-د ع-ل-ى أŸم-ارسش-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة
وم -ن Èل -ل -دف -اع ع -ن أŸصش -ال-ح أل-كÈى ،لف-ت-ا
أل -ن -ظ-ر وأألول-ؤي-ة م-ؤأصش-ل-ة أل-ه-ي-ئ-ة Ÿه-م-ت-ه-ا
أل-ن-ب-ي-ل-ة ل-ت-ك-ؤن ‘ مسش-ت-ؤى ت-ط-ل-عات ألششعب،
وتثبيت دعا Ëدولة أ◊ق وألقانؤن.
وÃناسشبة أندلع ألثؤرة أÛيدة أأثنى على
ج- -ه- -ؤد أÛاه- -دي- -ن ،وك- -ذأ ج- -ه- -ؤد أ÷يشس
ألؤطني ألششعبي ،وكافة أألسشÓك أألمنية.

اÙطة ا÷وية ا÷ديدة Ÿطار هواري بومدين

زعÓن :ضضرورة التنسضيق اÙكم بﬂ Úتلف اŸصضالح

لشسغال العمومية والنقل،
أاكد وزير ا أ
ع - -ب - -د ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ع- -ل- -ى ضس- -رورة
ال -ت -نسس -ي -ق اÙك-م بﬂ Úت-ل-ف مصس-ال-ح
اÙطة ا÷وية ا÷ديدة Ÿطار هواري
بومدين حسسب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
أأوضشح زعÓن خÓل زيارة تفقدية قام بها
أأول أأمسس ألثÓثاء للمحطة أ÷ؤية أ÷ديدة
ع -ل -ى ضش-رورة أل-ت-نسش-ي-ق أÙك-م بﬂ Úت-ل-ف
أŸصش -ال -ح وك -ذأ ت -ك -ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ج-ارب
Óنظمة ألتقنية وأŸعلؤماتية كنظام مرأقبة
ل أ

أألمتعة وتسشجيل أŸسشافرين وأŸصشاعد وهذأ
لتفادي أأي خلل عند أسشتغÓل هذه أÙطة.
وت -ن -درج ه -ذه أل-زي-ارة أل-ت-ف-ق-دي-ة ‘ إأط-ار
أŸتابعة أŸيدأنية وألدورية للمششاريع ألكÈى
ل -ل -ق -ط -اع ح -يث ك -ان زع Ó-ن م -رف-ؤق-ا ب-ؤزي-ر
أŸال -ي -ة ع-ب-د أل-رح-م-ان رأوي-ة وأŸدي-ر أل-ع-ام
Óمن ألؤطني مصشطفى لهبÒي وأŸدير ألعام
ل أ
ل -ل -ج -م-ارك ف-اروق ب-اح-م-ي-د ب-زي-ارة ت-ف-ق-دي-ة
ل -ل -م -ح -ط -ة أ÷ؤي -ة أ÷دي -دة Ÿط -ار ه -ؤأري
بؤمدين.

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

تهدف هذه ألزيارة لهذأ أŸششروع  -ألذي
تعرف أأششغالها تقدما ملحؤظا وألذي يؤليه
رئيسس أ÷مهؤرية ألسشيد عبد ألعزيز بؤتفليقة
أأهمية بالغة  -ألطÓع عن قرب على ظروف
–ضش Òوضش- -ع ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ه- -ذه أŸنشش -أاة
أل-ف-ن-ي-ة أل-ه-ام-ة وضش-ب-ط ع-م-ل-ي-ة أل-ت-نسش-يق بÚ
ﬂتلف أŸصشالح أÿدماتية وأألمنية قصشد
تؤف Òخدمات نؤعية ترقى إأ ¤مسشتؤى هذأ
أإل‚از.

ألعدد
1777٩

04

القولون واŸسستقيم عند الرجال والثدي لدى النسساء أافتك
لنواع با÷زائر
ا أ

الشضبكة الوطنية للسضرطان ‘ ا÷زائر تغطي
 ٪90.6من ›موع السضكان

تغطي الشسبكات الإقليمية  3شسرق
وسس- -ط وغ- -رب ،اŸشس- -ك- -ل -ة ل -لشس -ب -ك -ة
الوطنية للسسرطان ‘ ا÷زائر ،اأزيد
م- -ن  40م -ل -ي -ون نسس-م-ة سس-ن-ة ،2016
ب-نسسبة  ٪90.6م-ن ›م-وع السس-ك-ان،
‡ا يسس -م-ح بضس-ب-ط ال-ع-دد ا◊ق-ي-ق-ي
للحالت ا÷ديدة سسنويا بكل دقه،
اإضس -اف -ة اإ ¤اأن -ه سس -يسس -م-ح ل-ل-ق-ائ-مÚ
على قطاع الصسحة بالتنبوؤ با◊الت
اŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘ ك-ل ولي-ة ،حسسب م-ا
اأك- - -ده اŸشس- - -ارك- - -ون ‘ الج- - -ت- - -م - -اع
السس - - -ن- - -وي  4ل -لشس -ب -ك-ة ال-وط-ن-ي-ة
لسس-جÓ-ت السس-رط-ان ،اŸن-عقد ،اأمسس،
بنزل بالأوراسسي.

حياة كبياشش
هذه ألإحصشائيات ألأخÒة أŸتعلقة
Ãت-اب-ع-ة أل-دأء أل-ت-ي تضش-م-ن-تها سشجÓت
ألسشرطان على أŸسشتؤى ألؤطني وألتي
قدمتها ألÈوفسشؤر دوجة حمؤدة باحثة
حؤل ألسشرطان باŸعهد ألؤطني للصشحة
أل-ع-م-ؤم-ي-ة ،غ Òأأن-ه-ا ت-ع-ت Èأأن م-ن-حنى
م -ت -اب -ع -ة أŸرضس ل ي -ؤح -ي ب -اÿط -ؤرة
أل- -ك- -بÒة أل -ت -ي ي -تصش -ؤره -ا ،لأن م -رضس
ألسشرطان يششهد تفاقما أأك ‘ Ìألبلدأن
ألأخرى حيث تسشجل ألؤليات أŸتحدة
ألأمريكية على سشبيل أŸثال  ٥00حالة
ل -ك -ل  100أأل - -ف شش - -خصس و 400حالة
بالنسشبة لبلجيكا وهذأ ما جعل أ÷زأئر
تصشنف ‘ أŸرتبة أŸتؤسشطة من حيث
أزدي - -اد ع- -دد أ◊الت أ÷دي- -دة ل- -ه- -ذأ
أŸرضس.

الÈوفسضور حمودة:سضرطان
القولون اŸسضتقيم األكÌ
شضيوعا لدى الرجال
ق- -الت ح- -م- -ؤدة أأن سش -رط -ان أل -ق -ؤل -ؤن
أŸسشتقيم Áثل ألسشرطان ألأك Ìششيؤعا
لدى ألرجالﬁ ،ت Óحاليا أŸرتبة ألأو،¤
يليها سشرطان ألرئة وألÈوسشتات ،سشرطان
أŸثانة ،ثم سشرطان أŸعدة ،غ Òأأن سشن
ألإصشابة باŸرضس يكؤن متاأخرأ ،مقارنة
ب -اŸرأأة أل -ت -ي تصش -اب ب -ه ‘ سش -ن م-ب-ك-رة
خ -اصش-ة سش-رط-ان أل-ث-دي ( 100أأل-ف ح-الة
ج -دي -دة تسش -ج -ل سش -ن -ؤي-ا) ب-دأي-ة م-ن سش-ن
ألـ.20
وأأكدت أŸتحدثة على ضشرورة تعزيز
ألسش-جÓ-ت أÿاصش-ة Ãت-اب-ع-ة ت-ط-ؤر أل-دأء
حتى Œعل أ÷زأئر من ألدول ألتي –ضس
بحماية صشحية كبÒة ضشده ،مششÒة أإ ¤أأن
ألسش- -جÓ- -ت أŸت- -ؤأج- -دة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -ؤى
ألؤليات معرفة ،مششÒة أإ ¤أأن ألششبكة
أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة لسش- -ج- -ل ألسش- -رط -ان أل -ت -ي ”
أعتمادها بششكل رسشمي بدأية من جانفي
 ،201٥ب -ع -د سش -لسش -ل -ة م-ن أل-ل-ق-اءأت أل-ت-ي
ع- -ق- -دت عﬂ Èت- -ل- -ف ولي- -ات أل- -ؤط- -ن،
سش -م -حت ب -ت -ق -ي-ي-م م-دى م-ت-اب-ع-ة م-رأح-ل
أل-ؤضش-ع أل-ف-ع-ل-ي ل-ه-ذأ ألسش-ج-ل ب-كل ولية،
وأأضش -افت أأن سش -ج Ó-ت م -رضس ألسش -رط-ان
م- -ت -اب -ع -ة م -ن ط -رف خÈأء وﬂتصش‘ Ú
أÛال ،هذأ ما سشيسشمح بضشبط أ◊الة
أل -ؤب -ائ -ي -ة أ◊ق -ي -ق -ي -ة Ÿرضس ألسش -رط -ان
با÷زأئر.
ت-ت-م-ث-ل ألشش-ب-ك-ات ألإق-ل-ي-مية ألثÓث ‘
ششبكة ألششرق وأ÷نؤب ألششرقي وتششكل
 20ولية ،ششبكة ألؤسشط وجنؤب ألؤسشط،
تضشمن  13ولية ،وششبكة ألغرب وأ÷نؤب
ألغربي وتضشمن  1٥ولية ،ألهدف أإنششاء
سشجÓت سشرطان مؤثقة ،وتقد Ëبيانات
مؤثؤقة حؤل معدل ألإصشابة بالدأء مع
ألتؤقعات ألؤطنية.

العتماد على اŸلف الصضحي
اأواŸلف الإلكÎو Êللمريضس
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أع- -ت Èأل- -زب Òف- -ؤأت -ي -ح
أıتصس ‘ ع- - -ل- - -م ألأوب- - -ئ - -ة ب - -اŸرك - -ز

ألسشتششفائي أ÷امعي لؤهرأن أأن تطبيق
هذه ألتعليمة يعد أآلية لتعميم ششبكة سشجل
ألسش- -رط- -ان ع- -ل- -ى مسش -ت -ؤى أل -ؤط -ن وف -ق
أŸعاي ÒأŸعمؤل بها دوليا  ،مؤؤكدأ على
ضش -رورة ألع -ت -م -اد ع -ل-ى أŸل-ف ألصش-ح-ي
أأوأŸلف ألإلكÎو Êللمريضس ،ألذي يسشمح
ب -ا◊صش -ؤل ع -ل -ى أŸع -ل -ؤم -ات وم -ت -اب -ع -ة
أŸريضس ،كما يرى أنه من أŸهم مششاركة
كل أŸتدخل› ‘ Úال ألصشحة سشؤأء ‘
ألقطاع ألعمؤمي أأوأÿاصس.
سشمح هذأ أللقاء أŸنظم من قبل وزأرة
أل- -ق- -ط- -اع ل- -ل- -مشش -ارك Úأإب -رأز Œرب -ت -ه -م
أÙل- - -ي- - -ة ح - -ؤل ط - -رق تسش - -ي Òسش - -ج - -ل
ألسش - -رط - -ان ،أإضش - -اف- -ة أإ ¤ع- -رضس ب- -عضس
أŸششاكل ألتي تؤأجه أŸششرف Úعلى هذه
ألؤسشيلة ،منها عدم وجؤد منسشق Úيعملؤن
بصشفة دأئمة على متابعة ألبيانات ألتي
تدون ‘ هذه ألسشجÓت.

اŸعلومات غ ÒاŸضضبوطة انشضغال
وم -ن أأب -رز ألنشش -غ-الت أŸط-روح-ة ع-ل-ى
وج -ه أÿصش -ؤصس صش -ع -ؤب-ة أ◊صش-ؤل ع-ل-ى
أŸع - -ل - -ؤم - -ات ح - -ؤل أ◊الت أŸصش - -اب- -ة
Ãخ -ت -ل -ف أأن -ؤأع ألسش -رط-ان وك-ذأ أن-ع-دأم
ألتنسشيق ب ÚأŸتدخل› ‘ Úال ألتكفل
باŸرضشى ،حيث أأن هناك بعضس ألؤليات
ت -تضش -م -ن م-ع-ل-ؤم-ات غ Òمضش-ب-ؤط-ة ع-ل-ى
غ -رأر أ÷ل -ف-ة ،غ-ل-ي-زأن ...وه-ن-اك م-ن ل
تتؤفر فيها أŸعلؤمات حؤل ألدأء..
وأنصشبت ألقÎأحات أŸقدمة من قبل
أŸشش-ارك Úح-ؤل ضش-رورة ت-ن-ظ-ي-م وتسش-يÒ
سشجل سشرطان مع ألÎكيز على أللتزأم
أŸهني للمششرف على هذه ألآلية وكذأ
ت- -دع- -ي -م ب -عضس أŸرأك -ز ألسش -تشش -ف -ائ -ي -ة
Ãخ -اب -ر ع-ل-م ألأم-رأضس ،أل-ت-ي ت-ع-د أأح-د
أŸصش- -ادر ألأسش- -اسش- -ي- -ة ل -ت -زوي -د ألسش -ج -ل
باŸعطيات حؤل أ◊الت أŸصشابة بدأء
ألسشرطان.

الÈوفيسسور فواتيح لـ«الشسعب» :

وفاة  16طف Óنتيجة عدم
التلقيح ضضد البوحمرون
سضنة 2018

كشش- -ف ألÈوف -يسش -ؤر أل -زب Òف -ؤأت -ي -ح
أıتصس ‘ ع - -ل - -م ألأوب - -ئ- -ة ب- -اŸرك- -ز
ألسش- -تشش- -ف- -ائ- -ي أ÷ام -ع -ي ل -ؤه -رأن ‘
تصشريح ل»ألششعب» على ألهامشس ،عن
تسش-ج-يل  16ح -ال -ة وف-اة ل-دى ألأط-ف-ال
بسش- -بب م -رضس أ◊صش -ب -ة (ب -ؤح -م -رون)،
بسش -بب ع -دم أسش -ت-ج-اب-ة ألأول-ي-اء ◊م-ل-ة
أل -ت -ل -ق -ي -ح أل-ت-ي أم-ت-دت م-ن م-ارسس أإ¤
أأكتؤبر .2017
ق -ال ف -ؤأت -ي -ح أأن أ÷زأئ -ري Úأل -ذي -ن
أأب-دوت-خ-ؤف-ا م-ن أل-ت-ل-ق-ي-ح ضش-د أ◊صشبة
وأ◊صشبة ألأŸانية ‘ أ◊ملة ألؤطنية
لسش- -ن -ة  ،2017ك- -انت م- -ن- -درج -ة ضش -م -ن
أ◊ملة ألؤطنية وألعاŸية للقضشاء على
ه -ذه ألأم -رأضس ،ه -ذأ م -ا ج -ع -ل نسش -ب -ة
أل -ت -غ -ط -ي -ة ل ت -ت-ع-دى  ٪42ف- -ق- -ط م- -ن
ألتÓميذ أŸسشتهدف ،Úوهذأ ما تسشبب
‘ ظ-ه-ؤر ح-الت أ◊صش-ب-ة أل-ب-ؤح-م-رون
وصشل عددها خÓل سشنة  2018أإ21 ¤
أألف حالة أأدت أإ ¤وفاة  16طفل.
وأأوضش - -ح أن - -ه ب - -ال - -رغ - -م م - -ن أأن دأء
ألبؤحمرون غ Òخط Òأإل أنه أأدى أإ¤
تسشجيل ألؤفيات لدى ألأطفال ،ما جعل
ألناسس يتؤجهؤن أإ ¤ألؤحدأت ألصشحية
ل -ت-ل-ق-ي-ح أأب-ن-ائ-ه-م ،ووج-ه ن-دأء لÓ-أول-ي-اء
للتؤجه أإ ¤تلقيح أأبنائهم ول ينتظرون
ظ- -ه- -ؤر أل- -ؤب -اء ،م -ؤؤك -دأ ع -ل -ى ضش -رورة
أحÎأم ألرزنامة ألؤطنية للتلقيحات.
وأأششار أإ ¤أأن ألتلقيح أأصشبح حاليا
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -ؤى أل- -ؤح- -دأت ألصش -ح -ي -ة،
لإع -ط -اء ث-ق-ة أأك ÌلÓ-أول-ي-اء ،م-ن خÓ-ل
جعلهم يحضشرون كيفية تلقيح أأبنائهم
بعدما كانت ألعملية تتم على مسشتؤى
أŸؤؤسشسشات ألÎبؤية.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  25أاكتوبر  201٨م
الموافق  15صصفر  1440هـ

 ٣٩مليون جزإئري مؤوّمنون إجتماعيا و ٣ , ٢
مليون يسصتفيدون من مزإيا إلتقاعد
زما‹ ‘ اŸؤو“ر  3لفيدرالية عمال الضشمان ا’جتماعي
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^ ا÷زائر دولة إاجتماعية
’جتماعي Ÿواجهة التحديات
^ ضشرورة تعزيز الضشمان ا إ

مختلف القضصايا المهنية المطروحة».
ك -م -ا ذك -ر ب -ال -م -ك -اسصب ال -ت -ي ح -ق -ق-ه-ا ال-ع-م-ال
والمتقاعدون بفضصل «السصياسصة الرشصيدة لرئيسس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» ،مؤوكدا ان
مسص -ان -دة ا’ت -ح -اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ال-ج-زائ-ري-ي-ن
لرئيسس الجمهورية «مبنية على حقائق ملموسصة
وهذا في إاطار الحفاظ على السصلم وا’سصتقرار
ا’جتماعي.

غاŸي رئيسصا للفيدرإلية
إلوطنية لعهدة ثانية

أاكد وزير العمل والتششغيل والضشمان
ا’جتماعي ،مراد زما‹ ،أامسس ،أان
ا÷زائ -ر «دول -ة اج -ت -م -اع -ي -ة ب-ام-ت-ي-از»
م -ث -ل -م -ا ي -ت -ب Úم -ن خ Ó-ل ال-ت-ح-ويÓ-ت
’جتماعية اŸنصشوصس عليها ‘ قانون
ا إ
اŸالية لسشنة  2019والتي ارتفعت ا¤
 1.763مليار دج ،أاي ما يقارب  ٪21من
اجما‹ ميزانية الدولة.

وأاوضص -ح ال -وزي-ر خÓ-ل أاشص-غ-ال ال-م-ؤوت-م-ر ال-ث-الث
للفدرالية الوطنية لعمال الضصمان ا’جتماعي
ال -م -نضص -وي -ة ت -حت ل -واء ا’ت -ح-اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
الجزائريين ،ان المنظومة الوطنية للضصمان
ا’ج-ت-م-اع-ي «ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ال-تضص-ام-ن ب-ين افراد
الجيل الواحد وما بين ا’جيال وتعمل وفق آالية
لتوزيع وتقاسصم ا’عباء ،كما انها تغطي كافة
الفروع المنصصوصس عليها في ا’تفاقيات الدولية
ذات الصصلة».
واسصتطرد قائ Óان هذه المنظومة «تضصمن حاليا
تغطية اجتماعية واسصعة أ’زيد من  39مليون
جزائري وتغطي الفئات ا’خرى ’ ،سصيما من
ف -ئ -ة ال -م-ع-وزي-ن وذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-خ-اصص-ة،
وهذا بفضصل مسصاهمة الدولة ،كما انها تسصمح
أ’زيد من  3, 2مليون شصخصس من ا’سصتفادة من
مزايا التقاعد».
م- -ن ج- -انب آاخ -ر ،دع -ا السص -ي -د زم -ال -ي ال -ى
«ا’سصتمرار على هذه الوتيرة ومضصاعفة الجهود
م-ن أاج-ل ت-ع-زي-ز م-ن-ظ-وم-ة الضص-م-ان ا’جتماعي
ومواجهة التحديات» ،مبرزا في هذا ا’طار أان
ال -م -ن-ظ-وم-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
والتقاعد «تعرف صصعوبات مالية مرتبطة بعدة

ع -وام -ل اج -ت -م -اع -ي-ة واق-تصص-ادي-ة ودي-م-غ-راف-ي-ة
وم- -ع -ي -اري -ة ن -اج -م -ة اسص -اسص -ا ع -ن سص -خ -اء ه -ذه
المنظومة».
واعتبر زمالي ان «اختÓل التوازنات المالية
للمنظومة الوطنية للضصمان ا’جتماعي ناجم
عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد الذي
كان دوما محل اهتمام الحكومة التي اخضصعت
ه- -ذا ال- -م- -ل- -ف ال- -حسص -اسس ل -ل -تشص -اور ف -ي اط -ار
الثÓثية».
ودعا في هذا السصياق الى ضصرورة «اتخاذ كامل
التدابير وا’جراءات والجهود من اجل ترشصيد
النفقات وتوسصيع وعاء ا’شصتراكات وتنويعها مع
تحسصين الخدمات في آان واحد» ،مؤوكدا على
«أاهمية الحوار ا’جتماعي كوسصيلة ديمقراطية
م -ث -ل -ى ل -ت -ح -ق -ي -ق م -ع -ادل -ة ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ع-دال-ة
ا’جتماعية».
م-ن ج-انبها ،اك-دت وزي-رة ال-تضص-ام-ن ال-وط-ني
وا’سصرة وقضصايا المرأاة ،غنية الدالية ،على
ضصرورة «ترقية الحوار ا’جتماعي الذي كان و’
يزال من أاولويات رئيسس الجمهورية السصيد عبد
العزيز بوتفليقة».
واع -ت -ب -رت ان ال-نشص-اط ال-ن-ق-اب-ي «ح-ق ’ ي-م-ك-ن
المسصاسس به بحكم القانون» ،داعية النقابات
الى «التسصلح بالقوانين التي تحمي حق العامل
وتكرسصه».
بدوره ،تطرق ا’مين العام للمركزية النقابية،
ع-ب-د ال-م-ج-ي-د سص-ي-دي السصعيد ،ال -ى «أاه-م-ي-ة
الحوار ا’جتماعي والتضصامن ما بين العمال في
تحقيق ا’سصتقرار» ،داعيا الى العمل على
«تجاوز الصصعوبات وتبني لغة الحوار لمعالجة

جدد المؤوتمر الثالث للفدرالية الوطنية لعمال
الضص -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ال -م -نضص -وي -ة ت-حت ل-واء
ا’ت - -ح - -اد ال - -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال ال- -ج- -زائ- -ري- -ي- -ن ،
أامسس،بالجزائر العاصصمة ،الثقة في مصصطفى
غالمي كرئيسس للفدرالية.
وجاءت تزكية غالمي على رأاسس الفدرالية لعهدة
جديدة تمتد لخمسس سصنوات للمرة الثانية على
ال -ت-وال-ي ع-ل-ى اث-ر ’ئ-ح-ة اصص-دره-ا ال-م-ؤوت-م-رون
حيث تم تزكية غالمي من طرف  200مشصارك
في هذا المؤوتمر.
ك -م -ا حضص-ر ه-ذا ال-م-ؤوت-م-ر ك-ل م-ن وزي-ر ال-ع-م-ل
والتشصغيل والضصمان ا’جتماعي مراد زمالي و
وزيرة التضصامن الوطني واأ’سصرة وقضصايا المرأاة
وك -ذا ا’م -ي -ن ال -ع -ام ل Ó-ت -ح -اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال
الجزائريين عبد المجيد سصيدي السصعيد.
واصص -در ال -م -ؤوت -م -رون ب -ه-ذه ال-م-ن-اسص-ب-ة» ’ئ-ح-ة
مسصاندة» تدعو رئيسس الجمهورية المجاهد عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة « لÓ-سص-ت-م-راري-ة وم-واصص-ل-ة
اإ’نجازات».
وفي تصصريح لواج اكد غالمي انه تم خÓل هذا
المؤوتمر ايضصا عرضس التقرير المالي و ا’دبي
للعهدة السصابقة للفدرالية ،والذي تم اعتماده
م -ن ط -رف ال -م -ؤوت-م-ري-ن و ك-ذا ان-ت-خ-اب رئ-يسس
النقابة وانتخاب لجنة تنفيذية للفدرالية ،الى
جانب اصصدار ’ئحة تدعو الى «ديمومة منظومة
الضص-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي»ال-ت-ي ت-م-ر ح-اليا «بظرف
صص -عب» خ -اصص -ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ف-رع ال-ت-ق-اع-د ال-ذي
يتشصهد «تذبذبا قويا» مرجعا ذلك الى وجود
حوالي  6مÓيين عامل غير مصصرح بهم.
وحسص -ب -ه ف -ان م -ن -ظ -وم -ة الضص-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي
تحصصي اشصتراك عاملين لضصمان تقاعد عامل
واحد في حين ان القاعدة تتطلب اشصتراك
سصبعة عمال لضصمان تقاعد عامل واحد.
واق-ت-رح ف-ي ه-ذا ا’ط-ار ال-ل-ج-وء ال-ى»ال-تصص-ري-ح
ا’جباري» بالعمال و جعل كل العمال مشصتركين
في الصصندوق الوطني للضصمان ا’جتماعي بصصفة
«متسصاوية وعادلة « مع تسصليط عقوبات صصارمة
ضصد المتهربين من هذا ا’مر ،مؤوكدا على
ضصرورة التزام الدولة بدعم منظومة الضصمان
ا’جتماعي.

بوخالفة من جامعة اŸدية:

إلتوجه نحو إلتمويل غ Òإلتقليدي سصببه ضصعف إلسصيولة
أاوضش -ح ال -وزي -ر السش -اب -ق واÿب Òا’ق -تصش -ادي
ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-وخ-ال-ف-ة خÓ-ل اŸل-ت-قى الدو‹
اÿامسس حول انعكاسشات تكيف اŸؤوسشسشات اŸالية
م- -ع م- -ؤوشش- -رات اÓŸءة ع- -ل- -ى ا’سش- -ت -ق -رار اŸا‹ ‘
ا÷زائ-ر ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ا’ق-تصش-ادي-ة وال-ت-جارية
وع- -ل- -وم ال -تسش -ي Òب -اŸدي -ة ،خصش -وصش -ي -ة السش -وق
ا÷زائ- -ري- -ة وال- -ت- -ي حسش -ب -ه “لك آال -ي -ات ق -وي -ة
’زم-ات اŸال-ية بفضشل
Ÿواج-ه-ة ال-ت-ح-وط م-ن ك-ل ا أ
ح-رصس ب-نك ا÷زائ-ر ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ع-مل البنوك
وتطبيقها لنظم اÓŸءة اŸالية.

بششار :مبعوث «الششعب» ،جÓل بوطي
ان -ط Ó-ق -ا م -ن دوره اأ’سص -اسص-ي ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
الذاكرة والهوية الوطنية أاشصاد والي بشصار أاحمد
م-ب-ارك-ي ب-ج-ه-ود الصص-ح-ف-ي-ي-ن ف-ي م-خ-ت-لف وسصائل
اإ’عÓم الجزائرية في الوقت الحالي التي تسصتمر
على نهج إاعÓم الثورة في حماية الفكر اإ’نسصاني.
وأاب -رز ال -وال -ي ف -ي ك -م -ل -ت -ه خ Ó-ل إاف -ت-ت-اح أاسص-ب-وع
ال -ذاك -رة ،امسس ،و ال -ذي ت -ن -ظ-م-ه ج-م-ع-ي-ة مشص-ع-ل
الشصهيد ببشصار دور اإ’عÓم ابان الثورة في مرافقة
الحركة الوطنية ودحضس الفكر ا’سصتعماري ،في
حين أاعتبر أان تخصصيصس يوم  22أاكتوبر يوما وطنيا
ل -لصص -ح -اف -ة ه -و وق -ف -ة ع -رف -ان أ’صص -ح -اب م -ه-ن-ة
المتاعب.
من جهته عرج الباحث في التاريخ محمد لحسصن
زغ-ي-دي خÓ-ل م-ح-اضص-رة أال-ق-اه-ا ضص-م-ن ف-ع-ال-يات
اأ’سصبوع حملت عنوان «دور اإ’عÓم في ترسصيخ
الذاكرة الوطنية» على أابرز أاهمية اإ’عÓم أاثناء
ال -ث -ورة وب -ع -د ا’سص -ت -ق Ó-ل ،سص -ي -م-ا إارسص-اء ال-دول-ة
لمؤوسصسصات إاعÓمية كبيرة أاسصهمت في حماية الفكر
الفردي والجماعي للمواطن الجزائري ،مشصيرا إالى
أان اإ’عÓم هو السصÓح الذي ’ يقهر.
وفي هذا الصصدد أاكد الدكتور زغيدي أان اإ’عÓم
أاهم عامل لتكوين الفرد  ،وحمايته أامام الفكر
السص-ل-ب-ي ،ح-يث أان إاسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة اإ’عÓ-م-يين أاثناء
الثورة التحريرية كان تركز أاسصاسصا على مرافقة
الحركة الوطنية التي أاسصسصت ’عÓم قوي اسصتمرارا
’ع Ó- - - - - - - - - -م ال - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - -اوم - - - - - - - - - -ة.

إإصصد

إرإت

‘ ›لة الوكالة الوطنية للتسشي ÒاŸدمج :

–سص Úنوعية إŸاء
إلشصروب أإولوية

’ول من اÛلة الصشادرة عن
تضشمن العدد ا أ
ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-تسش-ي ÒاŸدم-ج ال-ت-اب-ع-ة
ل -وزارة اŸوارد اŸائ -ي -ة اıط-ط اŸت-ك-ام-ل ال-ذي
ي -ن -درج ‘ إاط -ار Œدي -د وت -ط -وي-ر ال-ت-خ-ط-ي-ط
لÎشش- -ي- -د ا’سش- -ت -ع -م -ال و–سش Úن -وع -ي -ة اŸاء
الششروب انطÓقا من هذه الصشائفة .

خالدة بن تركي

اŸدية:علي ملياÊ
في هذا الصصدد اأكد بوخالفة اأن سصبب التوجه نحو
ال-ت-م-وي-ل غ-ي-ر ال-ت-ق-ل-ي-دي ك-ان بسص-بب ضص-ع-ف السصيولة،
مشص -ددا ع -ل -ى وج -وب ان -ف -ت -اح ال -م -ن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة
الجزائرية على العالم.
من جهته اأكد البروفيسصور يونسس صصوالحي من مركز
«اإسصرا» للبحوث الشصرعية ماليزيا والقامة العلمية في
الصص-ي-رف-ة ا’سصÓ-م-ي-ة ع-ل-ى م-ع-اي-ي-ر ال-مÓ-ءة ال-ع-المية
المعروفة بمعايير بازل وقارنها بما هو موجود في
الجانب المصصارف ا’سصÓمية من خÓل معايير مجلسس
الخدمات المالية ا’سصÓمية لكفاية راأسس المال والذي
صصدر في  ،2009معتبرا اياها شصبيهة لنظيرتها في
البنوك التقليدية ،منبها اأن ا’ختÓف يكون في تحليل
م Ó-ءة ك -ل م -ن -ت -وج م -ن ال -م -ن -ت -ج -ات ال-م-ط-روح-ة ف-ي
ال -مصص -ارف ا’سص Ó-م -ي -ة ،ل -ي -ك -ون ال-ت-ع-ث-ر ف-ي السص-داد
ال-ه-اجسس ا’أك-ب-ر ل-ل-مصص-ارف ا’سصÓ-م-ي-ة وال-ذي يجعل
مÓءتها تحتاج اإلى دراسصات وتحوط كبيرين .

سش-ل-ط اŸشش-ارك-ون ‘ اف-ت-ت-اح أاسش-ب-وع
ال-ذاك-رة ال-ذي ت-ن-ظ-م-ه ج-م-ع-ي-ة مششعل
الششهيد بو’ية بششار ،أامسس ،الضشوء على
’ع Ó-م ‘ ا◊ف -اظ ع -ل-ى ال-ذاك-رة
دور ا إ
ال- -وط- -ن- -ي -ة ،ت -زام -ن -ا م -ع إاح -ي -اء ال -ي -وم
ال -وط -ن -ي ل-لصش-ح-اف-ة ،وان-د’ع ال-ث-ورة،
وذك -رى إاسشÎج -اع السش -ي -ادة ال -وط -ن -ي-ة
’ذاعة والتليفزيون.
على ا إ

وأاشص- -ار زغ- -ي- -دي إال -ى أان ال -ج -زائ -ر ال -ي -وم ت -ع -رف
مؤوسصسصات إاعÓميةقوية سصواء في القطاع العمومي
أاو الخاصس الذي عرف تطورا في السصنوات اأ’خيرة
بعد ا’نفتاح على السصمعي البصصري رغم حداثة
ال -ت-ج-رب-ة ،مضص-ي-ف-ا أان ك-ل وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م ت-ع-ط-ي
نصص -ي -ب -ا ه -ام -ا ل -ت -اري -خ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ضص-م-ن
برنامجها العام ،وهو ما يؤوكد أانه ’ خوف على
الذاكرة الجماعية لثورتنا المجيدة التي يفصصلنا
على إاحياء عيدها  64أايام قليلة.
ول -ق -يت إاسص -ت -رات -ي-ج-ي-ة وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ف-ي
إاعطاء تاريخ الحركة الوطنية حيزا هاما ضصمن
م -ج -ل-ة ال-ج-يشس إاشص-ادة م-ن ط-رف ال-ب-احث ل-حسص-ن
زغيدي ،الذي ذكر أان مؤوسصسصة الجيشس تسصير على
ن -ه -ج إاعÓ-م ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ف-ي ح-م-اي-ة
Óرشصيف
الفكر ،سصيما تخصصيصس مكانة معتبرة ل أ
الوطني.
وتوقف الدكتور زغيدي عند أاهم المحطات التي
ÓعÓم يرافق
ع-رفت ت-أاسص-يسس ال-ح-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
نشص-اط-ه-ا وي-ج-اب-ه ا’سص-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسصي الذي كان
يحاول القضصاء على كل أاشصكال التعريف بالثورة
التحريرية لشصعوب العالم ،هذا اأ’خير الذي تولت
مهامه أاقÓم جرائد وطنية على غرار المجاهد،
والمقاومة ،والشصعب التي وصصفها بلسصان حال حزب
الشصعب آانذاك ،مؤوكدا أان مرافقة اإ’عÓم للثورة
التحريرية منحها صصفة شصرعية عالمية من انطÓق
أاول رصصاصصة في الفاتح من نوفمبر.
في سصياق آاخر عرف إافتتاح أاسصبوع الذاكرة الذي
تنظمه جمعية مشصعل الشصهيد بو’ية بشصار تنظيم
حملة تشصجير تحت عنوان شصجرة لكل شصهيد» وذلك
بمقبرة بلدية القنادسصة بحضصور السصلطات المحلية
وممثلي وزارة الدفاع الوطني الذين اشصرفوا على
عملية التشصجير.
كما شصهد حفل ا’فتتاح تكريم وجوه اعÓمية بارزة
بو’ية بشصار تزامنا مع إاحياء الجزائر لليوم الوطني
الصصحافة وذكرى اسصترجاع السصيادة الوطنية على
اإ’ذاع-ة وال-ت-ل-ف-زي-ون ع-رف-ان-ا ل-م-ا قدموه للمواطن
انطÓقا من حقه في المعلومة.

وناقشس المشصاركون اإشصكالية قدرة الموؤسصسصات المالية
الجزائرية على التكيف مع موؤشصرات المÓءة وتبعات
اسصتقرارها المالي على الوضصع العام في ا’قتصصاد
الوطني  ،اعتبروا باأن موؤشصرات لجنة بازل للرقابة
المصصرفية الني راأت النور في بداية من سصبعينيات
القرن العشصرين وبالتحديد سصنة  1974بعد اإفÓسس «
بنك هرسصتات» باألمانيا الشصرقية ،موؤشصرات اأسصاسصية
تقيسس مÓءة للبنوك  ،اإلى جانب موؤسصسصات التاأمين
التي.
واأك -د ال -م -خ -تصص-ون اأن ه-ذه ا’أن-ظ-م-ة اأث-ب-تت ضص-رورة

تطبيقها وتحيينها في خضصم كل ا’أزمات المالية التي
ت -عصص -ف ب -ال-ع-ال-م ب-ي-ن ال-ف-ي-ن-ة وا’أخ-رى  ،ن-اه-يك ع-ن
ضص -رورة دراسص -ة اآل -ي -ات ال -ت -ك -ي -ف وال -ت -اأق -ل-م م-ع ه-ذه
ا’أن -ظ -م-ة ف-ي ا’ق-تصص-اد ال-ج-زائ-ر ال-ذي ي-ح-ت-اج ل-ه-ذه
ا’أنظمة لتجنب ا’أزمات المالية التي باتت تعصصف
باقتصصاديات الدول و ر غم ان بنك الجزائر قد اأولى
اهتماما بالغا لهذه النظم اإ’ اأن اأكبر اإشصكال يطرح هو
حول الكيفية التي يمكن للموؤسصسصات المالية الوطنية
بها التاأقلم مع موؤشصرات المÓءة لتحقيق ا’سصتقرار
المالي والحد من ا’أزمات .

وتعمل الوزارة  -حسصب ما جاء في المجلة  -على
تحسصين وتطوير المياه انطÓقا من هذه الصصائفة
ووفقا لتوصصيات وزير الموارد المائية حسصين نسصيب
الذي أاكد على ضصرورة تدارك العجز المسصجل في
عمليات التوزيع الناتجة عن مشصكل التسصيير و
عجز في الهياكل القاعدية سصيما القنوات أ’جل
تلبية حاجيات المواطن من المياه .
ولتحقيق هذه اأ’هداف أاكدت الهيئة على ضصرورة
وضص -ع ن -ظ -ام ت -خ-ط-ي-ط م-ت-ك-ام-ل ’ق-تصص-اد ال-م-ي-اه
وضصمان النوعية التي تعمل على تطويرها انطÓقا
من اأ’شصهر القليلة القادمة ،وهي الوسصيلة الوحيدة
لضصمان تقديم خدمة جيدة وتسصيير ناجح لتلبية
الطلب الكبير  ،خاصصة في بعضس المناطق التي
عانت المشصكل .
وسص- -ل- -ط الضص- -وء ف- -ي ه- -ذا ال- -ع- -دد ع -ل -ى أاه -داف
المخطط ووجهة نظر القطاع من حيث توفير
ال -م -ي -اه م -ن م-ن-ط-ق-ة أ’خ-رى م-ع ضص-رورة ت-حسص-ي-ن
التزود لتلبية الطلب المتزايد على المياه المتعلقة
بالنمو الديمغرافي والحضصري  ،وكذا النشصاطات
الزراعية والصصناعية ،حيث يعمل البرنامج الهادف
والطموح على تغطية العجز المسصجل في قطاع
الموارد المائية .
وأاك- - - -دت ال- - - -وزارة  -حسصب ذات ال - - -مصص - - -در -أان

التخطيط في قطاع الموارد المائية يدخل في
إاطار اإ’سصتراتجية الناجعة واختيار ا’سصتثمارات ،
وفي إاطار العÓقة مع احتياجات المواطن للمياه
و القيود البيئية ،وهذا
والتطور ا’قتصصادي
وفقا للمادة  13-96التي أادخلت تعديÓت في دليل
ال -م -ي -اه م -ن -ذ م -دة و ت -ع -م -ل ال -وزارة ح -ال -ي-ا ع-ل-ى
اسص-ت-ك-م-ال-ه-ا م-ن خÓ-ل ن-ظ-ام ال-تخطيط المتكامل
الذي يضصمن برنامج تسصيير ناجح على مدار 20
سصنة يتم تفعيله كل  5سصنوات .
وتؤوكد الوزارة أان التخطيط المتكامل يندرج في
إاطار المخطط الوطني للمياه الذي وضصع خصصيصصا
لتزويد كل و’يات الوطن ووفق إاسصتراتجية فعالة
وعصصرية تضصمن للمواطن التزود بكميات كبيرة من
المياه لحل مشصكل ا’نقطاعات خاصصة في بعضس
الو’يات .
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خÓل اŸلتقى الدو‹ حول سسرطان الثدي وعنق الرحم

تسسجيل  743حالة لسسرطان الثدي وعنق الرحم بجيجل
لخصس - -ائ - -ي - -ون اŸشس - -ارك - -ون ‘
أاك - -د ا أ
اŸل -ت-ق-ى  ،ال-دو‹ ح-ول سس-رط-ان ال-ث-دي
وع -ن -ق ال -رح-م ب-ج-ي-ج-ل““ ،أان السس-رط-ان
لك Ìانتشسارا لدى النسساء هو سسرطان
ا أ
ال -ث -دي ،أام -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-رج-ال ف-ن-ج-د
سسرطان الÈوسستات ،وعن سسبل الوقاية
م -ن -ه ح -ذر ال -دك -ت -ور ““م-ارك ك-ي-ل-ر م-ن
مسس- -ب- -ب- -ات ه- -ذا ال- -داء،ح- -يث ق- -ال ““ أان
لخصض ال-ت-دخ ،Úه-و بسسبب
ال-ت-ب-غ ،وب-ا أ
اسس -ت-ف-ح-ال  19ن- -وع -ا م -ن السس -رط -ان““،
وأاوضسح خÓل مداخلته ““أان كل الدول
لف - -ري - -ق- -ي- -ة “لك ال- -وسس- -ائ- -ل اŸادي- -ة
ا إ
وال -بشس -ري -ة وح -ت-ى ال-ك-ف-اءات Ÿك-اف-ح-ة
هذا اŸرضض اÿط.““Ò
وحسضب م- -دأخÓ- -ت أŸشض- -ارك Úف- -ان- -ه ”
تسض-ج-يل  743ح-ال-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ولي-ة م-ا
جعلها –تل أŸرتبة أÿامسضة على مسضتوى
ألشضرق أ÷زأئري ،ألمر ألذي كلف خزينة
ألقطاع ألصضحي ما ل يقل عن  60مليار سضنتيم
ل -ل -ت -ك -ف -ل Ãرضض -ى ألسض -رط -ان ،حسضب م -دي-ر

ألصضحة بالولية ،وذلك ضضمن ألسضÎأتيجية ‘
إأطار أıطط ألوطني Ÿكافحة ألسضرطان.
أل-ت-ظ-اه-رة أح-تضض-ن-ت-ه-ا ق-اعة أÙاضضرأت
ل -ل -ح -ي أإلدأري ،أشض -رف ع -ل-ي-ه-ا بشض ـ ـ Òفـ ـ ـار
وألـ ـ ـ ـي أل -ولي -ة ،م -ن ت -ن-ظ-ي-م ج-م-ع-ي-ة أضض-وأء
Ÿسض- - -اع- - -دة أألشض- - -خ- - -اصض أŸصض - -اب Úب - -دأء

ألسض -رط -ان ÷ي -ج -ل ،ب -ال -ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
ألصض -ح -ة وألسض -ك -ان وإأصض Ó-ح أŸسض -تشض -ف -ي-ات،
وألتي تهدف إأ ¤توعية و–سضيسض أألشضخاصض
من هذأ أŸرضض ألفتاك ألذي لزأل يحصضد
مئات أألروأح سضنويا.

...وكيفية التكفل باأ’طفال زارعي القوقعة وضسعاف السسمع Ãدرسسة صسغار الصسم

نظمت دورة تدريبية حول ألتكفل أألمثل
ب -األط-ف-ال زأرع-ي أل-ق-وق-ع-ة وضض-ع-اف ألسض-م-ع
Ãدرسض -ة صض -غ -ار ألصض -م ب-ج-ي-ح-ل م-ن ت-ن-ظ-ي-م
أŸك-تب أل-ولئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة لزأرعي
أل -ق -وق -ع -ة وضض -ع -اف ألسض -م -ع ب-ج-ي-ح-ل و–ت
إأشض- - - - - -رأف م- - - - - -دي- - - - - -ري- - - - - -ة أل- - - - - -نشض - - - - -اط
ألج -ت -م -اع -ي ،وب -حضض -ور ﬂتصض Úن -فسض-ي،Ú
أرطفون ،Úطلبة ألختصضاصض وجمعيات منها ““
جمعية ألتحدي وأألمل لذوي أإلعاقة““ ،وأطر
هده ألدورة ألتكوينية ألتي دأمت يوم ،Úكل
من ألدكتور بوخالفة عبد ألرحمان ﬂتصض ‘
ألتقييم ألسضمعي وضضبط جهاز ألقوقعة ،وعزيز
مالكي أخصضائي أرطفو Êوتقني ضضبط جهاز
ألقوقعة.
ألدورة ألتكوينية كانت Ãثابة نافذة جديدة
ومهمة ،للتعرف على مفهوم ألتكفل أŸتاح
(زرع ألقوقعة) وما يتعلق به سضوأء من ناحية

أل -تشض-خ-يصض ،أل-زرع ،أل-ت-أاه-ي-ل ،ألصض-ي-ان-ة ،ك-م-ا
عرضضت Œربة إلعادة تأاهيل طفل من زأرعي
ألقوقعة إأضضافة إأ ¤مدأخÓت “حورت حول
““ زرع ألقوقعة ““.

...و أامن جيجل يجمع 145
كيسسا للدم خÓل ا◊ملة الثالثة
لعملية التÈع
أخ- -ت- -ت -مت أمسض ،مصض -ال -ح أم -ن ج -ي -ج -ل ،
أ◊ملة ألثالثة لعملية ألتÈع بالدم وسضط قوأت
ألشض-رط-ة و أل-ت-ي ” ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ب-ال-ت-نسض-ي-ق مع
مديرية ألصضحة لولية جيجل على مسضتوى
سضاحة أألمن أ◊ضضري أألول وسضط أŸدينة و
ك -ذأ أم -ن دأئ -رت -ي أل -ط -اه ÒوأŸي -ل -ي-ة ،ه-ذه
أ◊ملة تعد أŸرحلة ألثالثة و أألخÒة ضضمن

ألÈنامج أŸسضطر من قبل أŸديرية ألعامة
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،ح -يث ع -رفت إأق-ب-ال ك-بÒأ
ل -أ
لقوأت ألشضرطة Ãصضالح أمن ألولية ،وهو ما
مكن من جمع  145كيسضا للدم حيث بلغ ألعدد
أإلجما‹ خÓل ألعمليات ألثÓثة ألتي نظمها
أمن ألولية خÓل هذه ألسضنة  418كيسض ،وألتي
سضتوجه لفائدة أŸرضضى باŸسضتشضفيات وهو
ما من شضأانه تدعيم ﬂزون مرأكز حقن ألدم
بالولية بهذه أŸادة ألهامة وأ◊يوية ،هذأ و
تسض -ع -ى مصض -ال -ح أم-ن أل-ولي-ة م-ن خÓ-ل ه-ذه
أŸبادرة أإلنسضانية إأ ¤تشضجيع ثقافة ألتÈع
ب-ال-دم وت-ع-زي-ز ق-ي-م أل-ت-ك-اف-ل وألÎأب-ط دأخل
أÛتمع فضض Óعن تقد Ëخدمات إأنسضانية
ل -ل -م -وأط -ن Úب -اŸوأزأة م -ع أÛه-ودأت أل-ت-ي
تبدلها ‘ سضبيل توف Òأألمن وألطمأانينة لهم
‘ أروأحهم و‡تلكاتهم.

تؤوطرها مصسالح ا◊ماية اŸدنية بتيبازة

جيجل :خالد العيفة

حملة –سسيسسية حول ﬂاطر ا’ختناق بالغاز
أاع ّ- -دت مصس - -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
ب -ت -ي-ب-ازة ب-رن-ا›ا ث-ري-ا ل-ت-أاط Òح-م-ل-ة
–سس-يسس-ي-ة واسس-ع-ة ال-ن-طاق حول Œنب
ﬂاطر الصسابة بالختناقات الناجمة
عن تسسرب الغاز Áتد على مدار اŸوسسم
الشس -ت -وي و يضس -م ال -ع-دي-د م-ن الشس-رك-اء
حسسب م -ا ع -ل -م -ن -اه م -ن خ-ل-ي-ة التصس-ال
باŸديرية الولئية للقطاع.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسضب ما أشضار أليه رئيسض مكتل ألحصضاء
و ألتصضال باŸديرية ألولئية أÓŸزم أألول
ﬁمد مشضاليخ  ،فإاّن أ◊ملة تهدف بالدرجة
أألو ¤إأ ¤أ◊د أو أل - -ت - -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن ح- -وأدث
ألختناق بالغاز و Œنب وقوع ضضحايا بشضرية
بحيث قامت أŸديرية بتسضط Òبرنامج ثري و
م- -ت- -ن- -وع ي -ح -رصض ع -ل -ى ضض -م -ان نشض -ر وأسض -ع

ıتلف ألنصضائح و ألرشضادأت ألوقائية من
أج -ل ت -ك -ريسض غ -رسض ث -ق -اف -ة وق -ائ-ي-ة أم-ن-ي-ة
ıتلف ألخطار و خاصضة خطر ألختناق
بالغاز لدى أŸوأطن Úو ألوسضط أŸدرسضي
لصض -ال -ح أل -ت Ó-م -ي -ذ ıت -ل -ف ألط-وأر و ذلك
لتجنب و تفادي مثل هذه ألخطار ألقاتلة و
كيفية ألتعامل معها .
ك - -م - -ا أوضض- -ح رئ- -يسض م- -ك- -تب ألحصض- -اء و
ألعÓم باŸديرية ألولئية للقطاع بأاّن هذه
أ◊وأدث تنجم أسضاسضا عن عدم إأحÎأم قوأعد
ألم -ن و ألسض Ó-م -ة ع -ن -د إأسض -ت -خ -دأم وسض -ائ -ل
ألتدفئة و إأنعدأم ألتهوية أو ألÎكيب ألسضئ
لشضبكة ألغاز من طرف أشضخاصض غ ÒمؤوهلÚ
و إأنعدأم ألرقابة و ألصضيانة ألدورية للشضبكة
م-ن ج-ه-ة و ألج-ه-زة أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة أل-ع-املة
بالغاز من جهة أخرى .
و “سض ه- -ذه أ◊م- -ل- -ة أ÷وأري- -ة ﬂت -ل -ف
شضرأئح أÛتمع لسضيما باŸناطق ألغربية

للولية أŸعروفة بهذه ألخطار و منها تلك
أل -ت -ي إأسض -ت -ف -ادت م-ؤوخ-رأ م-ن غ-از أŸدي-ن-ة و
أŸناطق أŸعزولة و ألتي تعتمد على ألتدفئة
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ب-ال-ف-ح-م و أ◊طب ،و ق-د أع-دت
مصضالح أ◊ماية أŸدنية برنا› ÚمتكاملÚ
لتأاط Òهذه أ◊ملة يعنى أولهما بحمÓت
ل- -ل -ت -وع -ي -ة و أل -ت -حسض -يسض ع -ل -ى مسض -ت -وى ك -ل
أŸؤوسضسض -ات ألÎب-وي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
ألÎبية للولية .
و هو ألÈنامج ألذي يشضمل أك Ìمن 34
م-ؤوسضسض-ة ت-رب-وي-ة ıت-ل-ف أألط-وأر ك-م-رح-لة
أو ¤أضضافة أ ¤تنظيم أبوأب مفتوحة على
مسض - -ت - -وى ج- -ل وح- -دأت أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة
أŸنتشضرة ع Èترأب ألولية فيما يعنى ألشضق
ألثا Êبعمل مكمل و ‡اثل بالتنسضيق مع كل
ألشض -رك -اء أل -ف -اع -ل ‘ ÚأŸي -دأن ك -م -دي -ري -ة
ألطاقة  ،مديرية ألÎبية  ،شضركة سضونلغاز و
مؤوسضسضة نفطال.

تراجع ملحوظ ‘ ظاهرة عرضض السسلع خارج اÓÙت التجارية با÷زائر العاصسمة

ت- -راج- -عت ظ- -اه -رة ع -رضض ﬂت -ل -ف
السس -ل -ع خ -ارج اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة (ف-وق
لرصس-ف-ة) ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ““بشس-ك-ل
ا أ
م -ل-ح-وظ““ م-ن-ذ ب-داي-ة السس-ن-ة ا÷اري-ة،
بالرغم من تسسجيل عدد من اıالفات
‘ ه- - - -ذا الشس- - - -أان ف - - -اق ﬂ 3600الفة،
حسس -ب -م -ا ع -ل -م ،أامسض ،ع -ن مسس -ؤوول م -ن
اŸديرية الولئية للتجارة.
أوضضح دهار ألعياشضي ‡ث Óعن أŸديرية
‘ تصضريح ل/وأج أن عدد أıالفات ألتي
سضجلت منذ بدأية ألسضنة أ÷ارية وأ ¤غاية
ن -ه -اي -ة شض -ه -ر سض -ب -ت-م ÈأŸنصض-رم وأŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ع -رضض ﬂت -ل -ف ألسض -ل -ع وأŸن -ت -ج -ات خ-ارج
أÓÙت ألتجارية عن طريق شضغل أألرصضفة
بلغ  3635حالة ،وقد ترأجع هذأ ألعدد بفضضل
أ◊مÓت ألتحسضيسضية أŸوجهة لفائدة ألتجار
ل -ت -ن -ب -ه -ه -م ح -ول أل -ع -ق -وب -ات أل -ت-ي Áك-ن أن
يتعرضضوأ لها ‘ حال قيامهم بهذه أıالفة.
وقال أن أÓŸحظ حاليا بالشضوأرع ألكÈى
للعاصضمة باÿصضوصض ““ترأجع وشضبه أنعدأم““
لعرضض ألسضلع خارج أÓÙت ،مرجعا ذلك
أ ¤تشض- -دي- -د أل- -ل- -ج- -ن- -ة أل- -ولئ -ي -ة أŸك -ل -ف -ة

ب-ال-نشض-اط-ات أل-ت-ج-اري-ة أل-رقابة على أصضحاب
أÓÙت أıالف Úللتعليمات أŸندرجة
‘ هذأ ألطار.
ويتلقى ألتاجر أıالف للتعليمة أÿاصضة
Ãنع عرضض سضلعته خارج ﬁله أعذأرأ كتابيا
يتع Úعليه بعدها ‘ ظرف  24سضاعة أدخال
كل ألسضلع أŸوضضوعة فوق ألرصضيف ،يضضيف
أŸتحدث.
ك-م-ا ي-ت-ع-رضض أل-ت-اج-ر أıال-ف ل-ع-ق-وب-ات
وإأج- -رأءأت ردع- -ي- -ة ‘ ح- -ال ع- -دم أل- -ت -زأم -ه
باإلعذأر أŸوجه أليه وÁكن أن تصضل أ¤
قرأر غلق أÙل Ÿدة  30يوم و حجز ألسضلع
ألتي توجه Ÿرأفق ذأت منفعة عمومية ‘
حال كانت موأد غذأئية ،وأل توجه للبيع ‘
أŸزأد أل -ع -ل -ن-ي وع-ائ-دت-ه-ا ت-وج-ه أ ¤خ-زي-ن-ة
ألولية.
وأضض- -اف أŸت- -ح- -دث أن أل- -ق- -رأر رق- -م 5373
ألصضادر ‘  1سضبتم ، 2016 ÈوأŸتضضمن قوأعد
أل-ع-م-رأن أل-تجاري ،أŸط -ب -ق -ة ع-ل-ى أÓÙت
ألتجارية ألوأقعة با÷زأئر ألعاصضمة ،يتضضمن
عديد أŸوأد ألتي تتطرق أ ¤ألتهيئة أÿارجية
للمحÓت ألتجارية  .ويعمل أعوأن أŸديرية

info@ech-chaab..com
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ضضمن حمÓت –سضيسضية متوأصضلة لتنبيه ألتجار
وأŸت- -ع- -ام- -ل Úألق- -تصض- -ادي Úبضض -رورة أحÎأم
ألضض - -وأب- -ط أو أŸع- -اي ÒأŸط- -ل- -وب- -ة ل- -وأج- -ه- -ة
أÓÙت ألتجارية و ألتي يتوجب أن –مل
لوحات أشضهارية مضضيئة وبكتابة وأضضحة تشضÒ
أ ¤طبيعة أÙل ألتجاري  ،مع منع وضضع
ملصضقات أشضهارية ألي سضلع Œارية بطريقة
فوضضوية.
و‘ سضياق موأد ذأت ألقرأر و ألتي “نع كل
أل -نشض -اط -ات أل -ت -ج-اري-ة أل-ت-ي تشض-وه أÙي-ط
وألوجه أ÷ما‹ للعاصضمة ” ،تسضجيل خÓل
ألتسضع أشضهر أŸنصضرمة  15228تدخل بحيث
وجه  6525أعذأر للتجار أıالف ،Úكما ”
أقÎأح غ- -ل -ق ﬁ 252ل Œاري وأŸت- -اب- -ع -ة
ألقضضائية ضضد  1219تاجر أخر.
وقال ألسضيد دهار أن ألتجار مطالبون أليوم
باŸشضاركة ‘ منح ألعاصضمة وأجها يليق بها
ضض-م-ن ت-ط-ب-ي-ق أل-ت-ع-ل-ي-م-ات وأألط-ر أŸن-ظ-مة
لنشضاطهم ،وه-وم-ا سض-ي-ك-م-ل مسضعى ألسضلطات
ألولئية لسضتحدأث وأجهة عمرأنية وحضضرية
‡يزة لعاصضمة ألبلد.

ألعدد
17779
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الضسمان الجتماعي ‘ حملة توعية لطلبة ا÷امعة

تأام 12237 Úطالب بسسطيف للسسنة ا÷امعية ا÷ارية

ت -خ -ت -ت -م ،ال -ي -وم ،ف -ع -ال-ي-ات ا◊م-ل-ة
لعÓمية التي نظمتها
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة وا إ
ال -وك -ال-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل- -ل- -ت -أام -ي -ن -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ع -م -ال
لج- - - -راء– ،ت شس- - - -ع- - - -ار/الضس- - - -م- - - -ان
ا أ
الج - -ت - -م - -اع- -ي ي- -راف- -ق- -ك- -م ‘ مسس- -ارك- -م
ا÷امعي ،وهي ا◊ملة التي امتدت ،منذ
لحد وعلى مدار  5أايام كاملة .
يوم ا أ
وجاء تنظيم هذه أ◊ملة ‘ إأطار نشضاطات
ألصض -ن -دوق ،ب -ع -ن -وأن سض-ن-ة - - - - › ‘ ،2018ال
ألعÓم وألتحسضيسض ıتلف شضرأئح أÛتمع
،ل-ت-ع-ري-ف-ه-ا ب-ح-ق-وق-ه-ا وأل-ت-زأم-ات-ها ‘ ›ال
ألضضمان ألجتماعي.
وخصضصض ألصضندوق ،خÓل هذه ألتظاهرة
،فضضاءأت إأعÓمية على مسضتوى كافة أŸرأكز
وأŸع-اه-د أ÷ام-ع-ي-ة ،قصض-د ألسض-م-اح ل-ل-ط-ل-بة
بطرح أسضتفسضارأتهم حول إأجرأءأت ألنتسضاب
لدى ألضضمان ألجتماعي.
وت - -خ - -ل - -لت أألي - -ام أإلع Ó- -م - -ي- -ة ت- -ق- -دË
ﬁاضض -رأت وشض -روح -ات م -ن ط -رف إأط -ارأت
ألصض -ن -دوق ،ح -ول ألم -ت -ي-ازأت أل-ت-ي Áن-ح-ه-ا
ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ،وك-انت ف-رصض-ة سضانحة
لدعوة ألطلبة ألذين أودعوأ ملفاتهم لطلب
بطاقة ألشضفاء من أجل سضحبها من هياكل
ألصضندوق.
وحسضب مصضدر مسضؤوول من ألوكالة ألولئية

للصضندوق ،فان هذه أŸبادرة تندرج ‘ سضياق
ت- -ع- -ري- -ف أل -ط -ل -ب -ة أ÷ام -ع -ي Úب -ح -ق -وق -ه -م
ووأج-ب-ات-ه-م إأزأء ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ،وك-ذأ
إأمكانية أكتسضابهم لصضفة أŸؤومن له أجتماعيا
،من خÓل أ◊صضول على بطاقة ألشضفاء ،حيث
يخول لهم ألقانون ألسضاري أŸفعول ألسضتفادة
من ألدأءأت ألعينية ‘ ›ال ألتام Úعلى
أŸرضض ،وكذأ أ◊ماية من حوأدث ألعمل.
Œدر أإلشض- - -ارة إأ ¤أن ع- - -دد أل- - -ط- - -ل - -ب - -ة
أŸنتسضب Úلوكالة سضطيف بلغ  33546طالبا،
م -ن -ذ سض-ن-ة  ،2013م -ن ب -ي -ن -ه-م  12237طالبا
مسض-ج Ó-ل-دى ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-وسضم
أ÷امعي ، 2019/2018كما بلغ عدد بطاقات
ألشضفاء أŸسضلمة أ ¤ألطلبة  21330بطاقة،
منذ أنطÓق عملية أ‚از بطاقات ألشضفا.
ولتحسض Úأÿدمة أŸقدمة من ألصضندوق
للطلبة وألتخفيف من ألنتظار ‘ ألطوأب،Ò
يتع Úدعم أŸركز أŸتعامل معهم بالوسضائل
ألبشضرية ألكافية ،نظرأ لزدياد عدد ألطلبة
من سضنة إأ ¤أخرى ،وكذأ تزأيد أÿدمات
أŸق -دم-ة ل-ه-م وأل-وث-ائ-ق أل-ت-ي تسض-ل-م ل-ه-م م-ن
ألصضندوق.

سضطيف :نورالدين بوطغان

اعÎافا ›هوداته إابان الثورة و بعد السستقÓل

تكر ËاÛاهد والطبيب ““روان مصسطفى““
بالزعفران با÷لفة
كّرمت ركائز اÛتمع اŸد Êبالزعفران وبحضسور جمعيات وفعاليات اÛتمع
اŸد Êببلدية ا÷لفة و حاسسي بحبح وع Úمعبد الطبيب واÛاهد ““روان مصسطفى ““
الذي كان أانيسض اŸصساب Úمن اÛاهدين ومداويهم ‘ مسستشسفى سسري Ãنطقة
““الدويرة““ ل يعرفه إال من أالزمته إاصسابات اŸسستعمر اŸكوث به أاو بعضض اÛاهدين
لمداد والتصسال.
اŸسسؤوول Úوقتها عن ا إ

ا÷لفة :موسضى بوغراب

جاء هذأ ألتكر ËأعÎأفا
Ãج - -ه - -ودأت- -ه إأب- -ان أل- -ث- -ورة
ألتحريرية و حتى أإلسضتقÓل
Ãوأجهة مسضؤووليته أإلنسضانية
Œاه أÛت- - - - - -م- - - - - -ع أŸدÊ
،أŸنهك من ويÓت أ◊رب
وضضÓ- - -ل أ÷ه - -ل وي - -وأصض - -ل
أŸسضÒة ب -ب-ي-ت-ه أŸت-ك-ون م-ن
ح -ج -رت Úف -ق -د أصض-ب-ح ب-ي-ت-ه
مقصضدأ للمرضضى من دأخل
أŸدي-ن-ة وخ-ارج-ه-ا ل-يسض-اع-د
ف- -ي -ه أل -ف -ق -رأء وأÙت -اجÚ
ويتكفل بعÓجهم ›انا طيلة
سض- -ن- -وأت ألسض- -ب- -ع- -ي -ن -ات و‘
أل-ث-م-ان-ي-ن-ات ،ك-ما أسضتحدث

أول ق- -اع- -ة عÓ- -ج م- -ت -ع -ددة
أÿدمات Ãدينة ألزعفرأن.
و‘ ذأت ألسض - -ي- -اق شض- -ك- -ر
‡ث- -ل ج- -م- -ع- -ي- -ة أÛت- -م -ع
أŸد Êبالزعفرأن أÛاهد

““بوعزه““ ألذي أختار مهنه
أŸتاعب وأÛازفة ألذي ⁄
يتقاعسض يوما Œاه وأجباته
ألتي كانت معظمها إأنسضانية
تطوعية

طالبوا بإايفاد ÷نة التحقيق

اŸقصسون من السسكنات ا’جتماعية بسسور الغز’ن يحتجون
ل- -ل- -ي- -وم ال- -ث- -ا Êع- -ل -ى
ال -ت -وا‹ اح -ت -ج اŸقصس-ون
من قائمة السستفادة من
السس -ك -ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
لعÓ-ن ع-ن أاسس-م-اء
ب-ع-د ا إ
اŸسس -ت -ف -ي -دي-ن م-ن حصس-ة
 661مسس - -ك- -ن ال- -ت- -ي ”
لعÓن عنها بداية هذا
ا إ
لسسبوع.
ا أ

البويرة :ع .نايت
رمضضان
أÙت- - -ج- - -ون ط- - -ال- - -ب- - -وأ
ألسض -ل -ط -ات أل -ولئ-ي-ة ب-إاي-ف-اد
÷ن - -ة –ق- -ي- -ق إأ ¤أŸي- -دأن
ل Ó- -ط Ó- -ع ع - -ل - -ى أألوضض - -اع
أŸزري-ة أل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
أŸقصض- - -ي- - -ون و درأسض - -ة ك - -ل
أŸل-ف-ات ب-ال-تدقيق ،معتÈين
أن ه -ن -اك م -ن أسض -ت -ف -اد م-ن
ألسض-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ك-ن
ل - - - - -ه- - - - -م Óﬁت Œاري- - - - -ة
وأسض - -ت - -ث - -م- -ارأت ” أل- -تسضÎ
عليهم.
نفسض ألسضياق أحتج بعضض
أŸسض- -ت- -ف -ي -دي -ن م -ن ب -رأم -ج

ألوكالة ألوطنية لدعم تشضغيل
ألشض- -ب- -اب م- -وج- -ه Úأصض -اب -ع
ألت - -ه - -ام إأ ¤أعضض - -اء ÷ن- -ة
أل -دأئ -رة أل -ذي -ن  ⁄ي -ت -ح -ل-وأ
ب- - -الشض - -ف - -اف - -ي - -ة ‘ درأسض - -ة
أŸلفات ،حيث أن هناك من
أسضتفاد بدعم ألشضباب إأل أن
أل -ب-عضض أسض-ت-ف-اد م-ن ألسض-ك-ن
ألج - -ت - -م- -اع- -ي وآأخ- -رون ”
إأقصضاؤوهم.

...و الدورة العادية للمجلسض
الشسعبي الو’ئي فرصسة
للمطالبة بإا‚از دار للصسحافة
أشضاد أمسض ،بوتاتة أحمد
رئ - -يسض أÛلسض ألشض - -ع - -ب - -ي
ألولئي للبويرة خÓل ألكلمة
ألفتتاحية بالدور ألذي يلعبه
أإلع Ó- - -م ف - - -ئ م - - -رأف- - -ق- - -ة
ألسضلطات أÙلية ‘ ألتنمية
و كذأ تنوير ألرأى ألعام Ãا
يجري على أŸسضتوى ألوطني
و أÙلى.
و‘ نفسض ألسضياق تطرق

ب- -وت- -ات- -ة إأ ¤أه- -م -ي -ة أل -ي -وم
ألوطني للصضحافة ألذي أقره
عبد ألعزيز بوتفليقة رئيسض
أ÷م -ه -وري -ة وأل -ذي ه -و ي-وم
إأصضدأر أول جريدة للمقاومة
أ÷زأئ- - -ري- - -ة خÓ- - -ل ح - -رب
أل- -ت- -ح- -ري- -ر ،ك -م -ا ن -وه ب -دور
ألصضحافة سضوأء خÓل حرب
ألتحرير أو ‘ مرحلة ألبناء و
ألتشضييد  ،ضضح ألصضحافيون
ب-ح-ي-ات-ه-م ف-ى إأبÓ-غ ألرسضالة
أل -ن -ب-ي-ل-ة ل-ل-ث-ورة إأ ¤أل-ع-ا ⁄و
خÓل ألعشضرية ألسضودأء  ،كما
ه-ن-أا ألصض-ح-ف-ي-ة ع-رع-ار نوأل
أب -ن -ة ولي -ة أل -ب -وي-رة ب-ع-د أن
ف - - -ازت ب - - -ج- - -ائ- - -زة رئ- - -يسض
أ÷مهورية .
م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ط- -لب
شض - - -ع- - -ب- - -ان شض- - -اوشض عضض- - -و
أÛلسض ألشض- -ع- -ب -ي أل -ولئ -ي
ألسضلطات أÙلية بإا‚از دأر
ل- -لصض- -ح- -اف -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
ألولية لتمك‡ Úثلي وسضائل
أإلعÓم أÙلية إأيجاد فضضاء
ل -ت -أادي -ة ع -م -ل -ه -م ‘ أحسض -ن
ألظروف على غرأر ما حدث
بوليات ألوطنية.
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–تضسنه اŸشسيخة العامة للطريقة القادرية با÷زائر وعموم إافريقيا

ملتق ـ ـ ـى دو‹ ح ـ ـ ـول آلوح ـ ـ ـدة آلوطني ـ ـ ـة
بورقل ـ ـ ـة نوفم ـ ـ ـ Èآلدآخ ـ ـ ـل

من اŸنتظر أان –تضسن دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة اŸلتقى الدو‹ اÿامسض حول « دور اŸرجعية الوطنية ‘ أامن
واسستقرار الدولة ا÷زائرية «  ،من تنظيم اŸشسيخة العامة للطريقة القادرية با÷زائر وعموم إافريقيا  ،وذلك خÓل الفÎة
اŸمتدة من  06ا 08 ¤نوفم Èالداخل –ت الرعاية السسامية لرئيسض ا÷مهورية والذي اخت Òله شسعار «عهد و وفاء و
اسستمرارية».
يشس- - -ارك ‘ اŸل- - -ت- - -ق- - -ى اŸذك - -ور أاك Ìم - -ن 50
شسخصسية من بلدان مغاربية و إافريقية وآاسسيوية
وأاوروب- -ي- -ة Áث- -ل- -ون ع- -دي- -د ال- -زواي- -ا و ال -ط -رق
الصس -وف -ي -ة  ,وم -ري -دي -ن  ,وك -وك -ب-ة م-ن ال-ع-ل-م-اء
ورج-ال ال-ف-ك-ر ال-ذي-ن  ،سس-يسس-اه-م-ون بسسلسسلة من
اŸداخ Ó-ت ع-ل-ى غ-رار ف-لسس-ط‡ Úث-ل-ة ‘ م-ف-ت-ي
ال- - -ق- - -دسض الشس- - -ري- - -ف ،وك- - -ذا مصس- - -ر ،وت- - -ونسض،
وم - -وري - -ت- -ان- -ي- -ا ،والصس ،Úوالسس- -ودان ،وسس- -وري- -ا،
وب -اكسس -ت -ان ،والسس-ع-ودي-ة ،وال-ي-م-ن ،وج-م-ه-وري-ة
ال -ق -وق -از ،وج -م -ه -وري -ة الشس -يشس -ان ،وج-م-ه-وري-ة
داغسس -ت -ان ،وم -ف -ت -ى سس -وري-ا ا’–ادي-ة ،وال-ه-ن-د،
وأان- -دون -يسس -ي -ا ،ول -ب -ن -ان ،وال -ع -راق ،والسس -ن -غ -ال،
ون -ي -جÒي -ا ،وال -ب -ن -ي ،Úوالصس -وم -ال ،وأاسسÎال -ي-ا،
واŸغرب ،وليبيا.

الوادي  :قديري مصصباح
وي -ه -دف ال -م -ل -ت -ق -ى حسصب فضص-ي-ل-ة الشص-ي-خ م-و’ي
حسصاني الحسصن شصيخ المشصيخة العامة  ،إالى الدفاع
ع -ن ال -ع -ق -ي -دة السص -ن -ي -ة اأ’شص-ع-ري-ة ودور ال-تصص-وف
اإ’سصÓمي في حماية المجتمعات اإ’سصÓمية من
التشصدد والتطرف وصصيانة مقومات ومكونات اأ’مة
ال-ج-زائ-ري-ة ،وال-تصص-دي ب-ق-وة ل-ل-ت-ي-ارات ال-م-نحرفة
والخارجة عن صصحيح الدين سصواء داخل الجزائر
أاو خارجها.
و ي -تضص -م -ن ال -م-ل-ت-ق-ى  04م-ح-اور رئ-يسص-ي-ة ت-ت-ع-لق
ب -ال -تصص -وف و مشص -ارب -ه و ال-م-رج-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة و

الدينية و قيم ا’حترام و التعارف مع اآ’خر ,
والدور الريادي للتصصوف في إابراز أابعاد المرجعية
ال-وط-ن-ي-ة  ,وق-ي-م ال-م-رج-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة الدينية في
التراث الصصوفي بشصقيه القديم و الحديث .
كما سصيتم تناول كذلك موضصوع ثقافة المرجعية
الوطنية و الحوار ودورهما في تجفيف منابع الغلو
و التطرف  ,وأايضصا إابراز جهود الطريقة القادرية
ب-ال-ج-زائ-ر ف-ي ت-رسص-ي-خ وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ه-وي-ة
الوطنية الدينية و الخصصوصصية المذهبية.

...و آفتتاح آŸلتقى آلدو‹
آلثا Êحول آŸسضتجدآت آلفقهية
‘ أآحكام آأ’سضرة بالوآدي
اح -تضص -نت ق -اع -ة ال-م-ح-اضص-رات ال-ك-ب-رى ب-ج-ام-ع-ة
الشصهيد حمة لخضصر بالوادي صصبيحة أامسس فعاليات
الملتقى الدولي الثاني حول المسصتجدات الفقهية
ف -ي أاح -ك -ام اأ’سص -رة م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -ع -ه -د ال -ع-ل-وم
اإ’سصÓمية بالتعاون مع مخبر الدراسصات الفقهية
والقضصائية والذي يدوم يومين كاملين
أاشص-ار م-دي-ر ال-ج-ام-ع-ة ال-ب-روفسص-ور ع-م-ر ف-رح-ات-ي
أ’همية اأ’سصرة التي تعتبر بمثابة الخلية ا’أسصاسصية

لتكوين مجتمع راقي و مثقف و أاسصاسس بناء امة ،
م -وضص -ح-ا أان ال-م-ل-ت-ق-ى ي-ه-دف إال-ى إاب-راز م-ق-اصص-د
الشص -ري -ع -ة اإ’سص Ó-م -ي-ة ف-ي أاح-ك-ام اأ’سص-رة و سص-ب-ل
اسصتثمارها و تفعيلها  ،بيان معالم منهجية البحث
ال -ن -وازل -ي ف -ي أاح -ك -ام اأ’سص -رة و سص -ب -ل ت-وظ-ي-ف-ه ،
ال -ت -وج -ي -ه ل -ل -ب -حث ال -ف -ق -ه -ي ال -م -ث -م-ر ال-م-رت-ب-ط
باحتياجات المجتمع و سصبل النهوضس كذلك دعم
ك-ف-اءات ال-ب-اح-ث-ي-ن ف-ي ال-ت-ن-زي-ل ال-ف-ق-هي الصصحيح
Óحكام على الوقائع و المسصتجدات.
ل أ
يضصاف إالى ذلك ا’سصتفادة من الكفاءات العلمية
في مجا’ت الطب و القانون و العلوم ا’جتماعية
أ’جل خدمة اأ’سصرة باإ’ضصافة إالى تحقيق رسصالة
ال-ج-ام-ع-ة ف-ي خ-دم-ة ال-م-ج-ت-م-ع و ت-ق-دي-م ال-ح-لول
اأ’فضصل و النماذج اأ’مثل للرفع من أادائه و تنميته و
الهدف اأ’خير هو السصعي للتوجيه نظر الباحثين
إال- -ى ضص- -رورة ا’ه- -ت- -م- -ام أاك- -ث -ر بشص -ؤوون اأ’سص -رة و
قضصاياها أ’نها أاسصاسس المجتمع .
وتضصمن الملتقى خمسصة محاور أاسصاسصية تتعلق
ب - -م - -ق - -اصص- -د ن- -ظ- -ام اأ’سص- -رة و ضص- -واب- -ط دراسص- -ة
مسص - -ت - -ج - -دات - -ه ف- -ي ضص- -وء ت- -ح- -دي- -ات ال- -عصص- -ر و
المسصتجدات الفقهية في المسصائل الطبية المتعلقة
بأاحكام اأ’سصرة  ،وسصيتناول المسصتجدات الفقهية
ف-ي ال-مسص-ائ-ل ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-م-ت-علقة بأاحكام اأ’سصرة
المسصلمة و كذا في أاحكام اأ’سصرة في غير البÓد
اإ’سصÓ-م-ي-ة ن-اه-يك مسص-ائ-ل ال-ت-حو’ت ا’جتماعية
المتعلقة بأاحكام اأ’سصرة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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آمتيازآت وضضمان آŸرآفقة آŸيدآنية
’سضتحدآث مؤوسضسضات مصضغرة
إ

دع-ا ‡ث-ل-و الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-تام Úعن
ال -ب -ط -ال -ة صس -ب -اح أامسض ب -دار اŸق -ري Ãق -رة
خ Ó-ل ت -نشس -ي -ط ي -وم إاع Ó-م -ي ح -ول اŸزاي-ا
ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي زل-لتأامÚ
ع -ن ال -ب -ط -ال -ة ل -لشس -ب -اب ال -راغ-ب-ة ‘ إانشس-اء
مقاو’ت او مؤوسسسسات مصسغرة –ت شسعار «
معا لرفع التحدي» .الشسباب الراغب ‘ ولوج
ع- -ا ⁄الشس- -غ- -ل إا ¤ال- -ت- -ق- -رب م -ن مصس -ا◊ه
لÓسستفادة من اŸزايا التي Áنحها الصسندوق
لهم ‘ إاطار القضساء على البطالة اسستحداث
مناصسب شسغل.

اŸسصيلة  :عامر ناجح
اك -د م -رزوق -ي ع -ام -ر م -م -ث -ل الصص -ن -دوق ال-وط-ن-ي
للتامين على البطالة خÓل الكلمة التي أالقاها على
ال-ح-اضص-ري-ن أان الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ام-ي-ن على
ال -ب -ط -ال -ة ان-ت-ه-ج سص-ي-اسص-ي-ة ج-دي-دة م-ن شص-ان-ه-ا أان
تسصاهم في خلق مناصصب شصغل بالنسصبة للشصباب
ال- -راغب ف- -ي إانشص- -اء م- -ؤوسصسص -ات مصص -غ -رة .وف -ق
امتيازات عديدة بعد القضصاء على العراقيل التي
كانت تقف حجرة عثرة في وجه الشصباب الراغب
في إانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة .

وحسصب المتحدث فان الصصندوق منذ ما بين سصنة
 2011و 2013أاحدث تغييرات جديدة على رأاسصها
ت -خ -ف -يضس نسص -ب -ة ال -مسص-اه-م-ة الشص-خصص-ي-ة إال-ى 01
بالمائة باإ’ضصافة إالى اإ’عفاء الشصاب من دفع
ال -ف -وائ -د ال -ت -ي ي -ت-م دف-ع-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ال-خ-زي-ن-ة
العمومية ،كما تم تمديد فترة تمديد فترة تسصديد
الدين انطÓقا من  03سصنوات إالى  13سصنوات
قابله للتمديد وفق شصروط محددة مسصبقا .
وأاشصار عامر مرزوقي إالى أان الصصندوق الوطني
للتامين على البطالة يسصتهدف شصريحة كبير من
الشص -ب -اب ان -ط Ó-ق -ا م -ن سص -ن -ة ال -ثÓ-ث-ون سص-ن-ة إال-ى
خمسصون سصنة ويخصس حاملي شصهادات التكوين
المهني وحاملي الشصهادات الجامعية وكذا خريجي
ال -م -ع -اه -د وال -م -دارسس ال -م -ع -ت -م -دة ،ك-م-ا يضص-م-ن
الصص-ن-دوق حسصب ال-م-ت-ح-دث ال-م-راف-ق-ه ال-ميدانية
للشصباب الذي تم حصصوله على قرضس من الصصندوق
في كل المراحل إالى غاية تسصديد الدين .
من جانبه رئيسس دائرة مقرة بوسصاحة سصعيد نوه
إالى الصصندوق يعتبر فرصصة سصانحة للشصباب الذي
يمتلك مهنة او حرفة ما لتجسصيدها على ارضس
ال -واق -ع وف -ق اي -ج -اب -ي -ات وام -ت -ي -ازات ي -م -ن-ح-ه-ا
الصص -ن -دوق داع -ي -ا الشص -ب -اب لضص -رورة ال-ت-ق-رب إال-ى
مصصالح الصصندوق لتجسصيد مشصاريعهم.
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آلوآ‹ غ Òرآضض عن نسضب آسضتهÓك
آلقروضض ببعضض آلبلديات

بغرضض اسستغÓل أامثل Ÿيناء الصسيد البحري بوادي الزهور

آجتماع تنسضيقي ب Úآلصضيد آلبحري وتربية آŸائيات بو’يتي سضكيكدة وجيجل
عقد اجتماع تنسسيقي Ãقــر مديرية الصسيد البحري بسسكيكدة بتوجيــه من قبل السسلطات الو’ئية لسسكيكدة وجيجل ،حيث جمع ب Úمدير الصسيد
البحري لسسكيكدة ،مديرة الصسيد البحري ÷يجل واŸدير العام Ÿؤوسسسسة تسسي Òموانئ ومÓجئ الصسيد البحري لو’يــة سسكيكدة ،لدراسسة كيفيات اسستغÓل
ميناء الصسيد البحري واد الزهور وتطوير ا’سستثمار به للنهوضض باŸنطقة النائية ما ب Úالو’يت ،Úو” التطرق خÓل ا’جتمــاع ا ¤الدور ا÷هوي الذي
سسيلعبه مينــاء وادي الزهور ‘ تنميــة اŸنطقة خاصسة قطاع الصسيد البحري والسسياحــة البيئة ،والنظر ايضسا ‘ مشساريع التنمويــة اŸصسادق عليهــا ‘ الصسيد
البحري وتربية اŸائيات بالو’يت.Ú

تجدر ا’شصارة ،ان مؤوسصسصة تسصيير موانئ ومÓجئ
الصصيد البحري لسصكيكدة ،تقوم باتخاد كل التدابي ـر
Óسص -راع ف-ي وضص-ع ال-م-ي-ن-اء ف-ي ال-خ-دم-ة ف-ي أاق-رب
ل -إ
اآ’ج-ال ،ي-ع-د م-ي-ن-اء الصص-ي-د ال-ب-ح-ري وال-ت-رف-يه الذي
تدعمت به بلدية وادي الزهور أاقصصى غرب سصكيكدة،
على الحدود مع و’ية جيجل ،والذي تطلّب غÓفا
ماليا إاجماليا قدر بحوالي  4مÓيير دج ،واحدا من
ال-م-راف-ق ال-م-ه-م-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ح-ريك ع-ج-ل-ة ال-ت-نمية
المحلية بالمنطقة ،خاصصة تلك التي لها عÓقة وطيدة
بقطاع الصصيد البحري والسصياحة ،وحتى النقل بين
البلديات السصاحلية لفك العزلة.
وتم اسصتÓم ميناء الصصيد البحري والترفيه  ،المنجز

م -ن ق -ب -ل م -ج -م -ع ك-روات-ي ج-زائ-ري ،ن-ه-ائ-ي-ا ف-ي 13
ديسصمبر  ،2017بعد إامضصاء قرارات إانشصاء وتحديد
حدوده ،وتحويل تسصييره لمؤوسصسصة ميناء سصكيكدة ،بعد
ال-مصص-ادق-ة ع-ل-ى م-خ-ط-ط ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-م-ن-ج-ز من قبل
مكتب الدراسصات (’م) ،والميناء سصيسصمح بفتح ما
يزيد عن  400منصصب عمل ،مع تنظيم مهنة الصصيد
أ’زيد عن  80صصيادا محليا ،ويتربع على مسصاحة تقدر
ب  2,9هكتار كأارضصية ،أاما الحوضس فتقدر مسصاحته
ب  3,3هكتارات ،ويتسصع لحوالي  24سصفينة سصردين
و 60ح -رف -ة صص-غ-ي-رة و 62سص-ف-ي-ن-ة ن-زه-ة وسص-فينتين
كبيرتين تفوق الواحدة منهما  20متر.
المشصروع كفيل بإاحداث نشصاط اقتصصادي مهم على

خصصصصت مصص -ال -ح ال -م -ف -تشص -ي -ة ال-ب-ي-ط-ري-ة ب-و’ي-ة
الجزائر حصصة اأولية من اللقاحات المضصادة لداء
ال-ح-م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة قدرت ب 5000ج-رع-ة موجهة
لمربي ا’أبقار بالو’ية  ,حسصبما علم اأمسس يوسصفي
عبد الحليم المفتشس البيطري بالجزائر العاصصمة.
واأوضصح يوسصفي في تصصريح ل/واج اأن حصصة اولية
تقدر ب 5000جرعة ضصد داء الحمى القÓعية تم
اسصتÓمها لفائدة مربي ا’بقار المتواجدين عبر
اقليم و’ية الجزائر  ,في اطار حملة التلقيح ضصد
هذا الداء و التي انطلقت في  15من شصهر اكتوبر
الجاري.
واضصاف ان هذه الحصصة المتواجدة على مسصتوى
المخبر البيطري المركزي سصتوجه للفÓحين من

مربي ا’بقار بالعاصصمة  ,في اطار حملة التلقيح
ضصد داء الحمى القÓعية و التي سصتسصتمر لثÓثة
اشصهر على اقصصى تقدير.
وتعد هذه الحصصة «كافية» حسصبما قال في الوقت
ال -ح -ال -ي ’ ,سص -ي -م -ا ان ال -ع -اصص-م-ة ’ ت-ع-د و’ي-ة
فÓحية و ’ تتميز كعدد من الو’يات الوطن التي
تعرف بتربية المواشصي  ,ا’ ان ذلك ’ يمنع ان
ت -وف -ر ف -ي -ه -ا ال -مصص-ال-ح ال-ب-ي-ط-ري-ة ال-ل-ق-اح الÓ-زم
لمواجهة هذا الداء تفاديا لظهوره.
يشصار ان وزير الفÓحة و التنمية الريفية و الصصيد
البحري عبد القادر بوعزغي كان قد اكد في
شصهر سصبتمبر المنصصرم اأن اآفة الحمى القÓعية
التي سصجلت في  18و’ية الصصائفة الماضصية قد تم

مسصتوى بلديات دائرة أاو’د عطية ،بما فيها القرى
المتواجدة داخل إاقليم و’ية جيجل ،ومنه بعث نشصاط
بإامكانه اسصتيعاب شصريحة من الشصباب ،خاصصة الذين
بدأا عدد منهم في مزاولة تكوينه البحري في المعهد
العالي للتكوين البحري بالقل.
كما أان اسصتحداث هيئة بحرية محلية من بحارة
ووسصائل صصيد مختلفة واسصتغÓل جيد وشصامل للثروة
السص -م -ك -ي -ة ال -م-ح-ل-ي-ة ،ب-إام-ك-ان-ه أايضص-ا إاع-ط-اء ح-رك-ة
اقتصصادية وحتى سصياحية في المنطقة ،خاصصة أان
الميناء الجديد للصصيد والنزهة هو المتنفسس الوحيد
لسصكان وادي الزهور وما جاورها.

 5آ’ف جرعة لقاح ضضد آ◊مى آلقÓعية ﬂصضصضة Ÿربي آأ’بقار با÷زآئر آلعاصضمة

احتواوؤها «بصصفة نهائية و جذرية».
وذكر اأن الحمى القÓعية التي ظهرت في 20
يونيو الماضصي سصجلت في  65بوؤرة عبر  18و’ية و
مسصت  459بقرة تم ذبح  321منها نظرا لقابليتها
لÓسصتهÓك في حين تم تدمير  67بقرة فقط
باعتبارها غير صصالحة لÓسصتهÓك.
وق- -ال ف -ي ه -ذا الصص -دد« :ل -ق -د اسص -ت -ع -م -ل -ن -ا ك -ل
ا’إمكانيات و اتخذنا كل ا’إجراءات الÓزمة و
اسص -ت -ط -ع -ن -ا اح -ت -واء ه -ذه ا’آف-ة بصص-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة و
جذرية» .كما كانت المصصالح البيطرية بالوزارة
قد اأكدت في وقت سصابق عدم تسصجيل اأي بوؤرة
ل -ه -ذا ال -م -رضس وسص -ط م -رب-ي ا’أب-ق-ار ب-ال-ج-زائ-ر
العاصصمة.

‘ إاط -ار ا’ج-ت-م-اع-ات ال-دوري-ة Ûلسض
الو’ية ،اجتمع بن عمر بكوشض وا‹ برج
بوعريريج مع الهيئة التنفيذية واŸنتخبة
ل-دراسس-ة وم-ن-اقشس-ة م-ل-ف برنامج اıططات
البلدية للتنمية ،والوقوف على مدى نسسبة
اسستهÓك القروضض وكذا العمليات اŸسسجلة
بعنوان سسنة .2018

الÈج :حسصيبة بن يوسصف
خصصصصت الو’ية لهذا البرنامج مبلغا قدره 3,26
مليار دج يشصمل  34بلدية ،حيث بلغت النسصبة العامة
’سص -ت -ه Ó-ك ال -ق-روضس ه-ذه السص-ن-ة  ،%36.87وق- -د
أاع-اب السص-ي-د ال-وال-ي ال-ت-أاخ-ر ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي ت-ع-رفه
ع -م -ل -ي -ات ت -جسص -ي -د وإان-ج-از ال-مشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة
المسصجلة ،سصيما ببعضس البلديات التي تبقى نسصبة
اسصتهÓكها للقروضس جّد متدنية ومتأاخرة ،على
غ -رار ب -ل -دي -ات ال-م-ه-ي-ر ،%1.79ح - - - - - -رازة ،%12.7
تفرق ،%17.27:فمثل هذه الحا’ت ’ ترقى إالى
مسصتوى تحقيق اأ’هداف التنموية المطلوبة التي
سُص ّ
طر من أاجلها هذا البرنامج ،وهو ما يؤوّثر بشصكل
كبير على واقع التنمية بإاقليم الو’ية.
وب -ال -م -ق -اب -ل ف-ق-د سص-ج-لت ب-عضس ال-ب-ل-دي-ات نسص-ب-ا

متقدمة في عمليات تجسصيد وإانجاز عملياتها على
غ -رار ب-ل-دي-ات ت-ي-كسص-ت-ار  ،%78.89ع-ي-ن ت-اغ-روت
 ،%74.58وأاّكد والي البرج أانّ تسصجيل العمليات
وال -مشص -اري -ع ال -ت -ن -م-وي-ة مسص-ت-ق-ب Ó-م-ره-ون ب-م-دى
تجسصيد المشصاريع وتقدم اأ’شصغال والتي تنعكسس
إايجابا على ارتفاع نسصبة اسصتهÓك القروضس.
واسص-ت-غّ-ل ب-ن ع-م-ر بّ -ك-وشس ال-ف-رصص-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
ضصرورة ووجوب التكفل اأ’مثل بملف نظافة البيئة
وتحسصين المحيط ،سصيما ماتعلّق بمجاري اأ’ودية
والفراغات الصصحية وقنوات تصصريف المياه وهذا
Óضصرار التي قد تخّلفها اأ’مطار الرعدية،
تجنبا ل أ
وكذا موازاة مع اقتراب حلول فصصل الشصتاء.
وأ’جل ذلك طالب الوالي الهيئات المعنية بضصرورة
إاشص-راك ال-ح-رك-ة ال-ج-م-ع-وي-ة وال-م-واط-ن في القيام
وال-مسص-اه-م-ة ف-ي ال-ع-م-ل-ي-ات ال-م-تعلقة بملف البيئة
وت -حسص-ي-ن ال-م-ح-ي-ط ،وذلك م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل دور
ل- -ج- -ان اأ’ح- -ي- -اء ودع- -وة ال- -م- -ؤوسصسص -ات ال -خ -اصص -ة
للمسصاهمة تطوعيا في رفع مختلف النفايات ،مع
ت -ح -دي -د روزن -ام -ة دوري-ة ل-ت-جسص-ي-د ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
وضصمان اسصتمرارها ،تكون تحت إاشصراف المفتشصية
العامة للو’ية والتي تتكفل بمتابعة هذا الملف
وإاعداد تقارير دورية في هذا الشصأان.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تتكّرر يوميا وخÓل سشاعات ألّذروة

أازم ـ ـ ـة م ـ ـروري ـ ـ ـة خ ـ ـان ـ ـقـ ـ ـ ـة وسشـ ـ ـ ـط مـ ـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـنـ ـة ورق ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـة
تعيشش
طرق عاصشمة ولية
ورقلة أزمة مرورية خانقة
بسشبب مششكل قلة ألطرق
أ◊ضشرية ألتي  ⁄تعد تتوأفق مع
ألرتفاع ألكب ‘ ÒحظÒة أŸركبات
بالولية ،مثلما أّكده عدد من مسشتعملي
ألطرق لـ «ألششعب» ،ألذين طالبوأ
بإاعادة ألنظر ‘ ششبكة ألطرق
أ◊ضشرية للمدينة و–سشÚ
حركة أŸرور دأخل
أŸدينة.

ورقلة :إÁان كا‘
ت-ع-يشش ه-ذه ال-ط-رق ال-رئ-يسض-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
الولية ورقلة حركية مرورية خانقة ‘ شضكل
متكرر يوميا وخاصضة خÓل سضاعات الذروة Ãا
يسضاهم ‘ خلق «طواب »Òطويلة من السضيارات،
ه -ذه ال -وضض -ع -ي -ة خ ّ-ل -فت اسض -ت -ي-اًء ك-بÒا وسض-ط
مسضتعملي اŸركبات ،الذين أاّكدوا ‘ حديثهم
«الشض -عب» أان شض-ب-ك-ة ال-ط-رق ا◊ضض-ري-ة ب-وسض-ط
عاصضمة الولية ورقلة أاضضحت ‘ حاجة إا¤
إاعادة دراسضة وتخطيط من أاجل توسضيع هذه
الشض -ب -ك -ة Ãا يسض -م -ح ب-اسض-ت-ي-ع-اب ال-ك-م ال-ه-ائ-ل
ل -ل -م -رك -ب -ات ال -ت -ي ت -ع -رف زي -ادة ك -بÒة خÓ-ل
السضنوات األخÒة.

وحسض -ب -م -ا أاّك -ده ّﬁدث -ون -ا ف-إان ه-ذه ا◊رك-ة
اŸروري -ة اÿان -ق -ة ال-ت-ي ت-ع-يشش اŸدي-ن-ة ع-ل-ى
وقعها خÓل السضنوات األخÒة تعّمقت آاثارها
خاصضة بعد دخول خط ترامواي ورقلة حيّز
اÿدمة ،ومرور الÎامواي على نفسش مسضار
الطريق الرئيسضي للمدينة الذي يعرف حركية
‡ا يتسضّبب ‘ خلق أازمة مرورية
كبÒة ويومية ّ
خانقة خÓل سضاعات الذروة خاصضة.

وق- -د لح- -ظ ال- -ك -ث Òم -ن اŸواط -ن Úال -ذي -ن
اسضتطلعت «الشضعب» آاراءهم هذا اŸشضكل الذي
ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه اŸواط -ن ي -وم-ي-ا ،ح-يث أاوضض-ح
ب -عضض -ه -م أان اŸدة ال -ت -ي ي -قضض -ون -ه -ا ل -ل -ت -ن-ق-ل
بسضياراتهم انطÓقا من حي النصضر إا ¤وسضط
اŸدينة أاو العكسش على مسضافة أاقل من  ٩كلم
تتجاوز نصضف سضاعة بسضبب الكتظاظ الكبÒ
ال- -ذي تشض- -ه- -ده ح- -رك- -ة السض Òع- -ل- -ى ال- -ط- -رق

قام بها أحد أŸسشتثمرين ألششباب ببسشكرة

‚اح أاّول Œربة لتصشدير ششحنة من التّمور نحو اÿارج

‚حت عروسش ألزيبان ولية بسشكرة ‘ أول Œربة لتصشدير ألتمور إأ ¤أÿارج ،حيث ”
ل‚اح أ◊دث على غرأر توف Òنوعية جيدة للتمور
لمكانيات أŸادية وألبششرية إ
تسشخ Òكل أ إ
ألتي ” تصشديرها مؤوخرأ.
الدائرة.
وق- -د اسض- -ت- -ف -اد ال -ق -ط -اع م -ن 3
مشض - -اري- -ع ت- -رب- -وي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
األط- -وار ،ع- -ل- -ى غ- -رار ث- -ان- -وي- -ة،
م -ت -وسض -ط -ة و›م -ع م-درسض-ي” ،
ا‚ازها Ãنطقة التوسضع العمراÊ
ا÷دي -دة شض -م -ال اŸدي -ن -ة ،ال -ت-ي
ع-رفت ع-م-ل-ي-ات ت-رح-ي-ل واسضكان
جديدة ‘ السضنوات األخÒة.
وق-د اسض-ت-ف-اد م-ن ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
اآللف من التÓميذ اŸتمدرسضÚ
ب- -ع- -د شض- -ك- -اوى ع -دي -دة ق ّ-دم -ه -ا
الولياء للسضلطات اÙلية ،التي
أاخذت على عاتقها عملية إا‚از
ه- -ذه اŸراف- -ق ب- -ع -د ت -دخ -ل م -ن
وا÷م- -ارك واŸط -ار ‘ تسض -ه -ي -ل طرف اŸسضؤوول األول عن الولية،
بسسكرةŸ :وشسي حمزة
ع -م-ل-ي-ات تصض-دي-ر ع-دة م-ن-ت-ج-ات ال- -ذي أاّك -د أاه -م -ي -ة إاي Ó-ء ق -ط -اع
فÓحية خاصضة ما تعلق بالتمور الÎب -ي -ة اŸك -ان -ة ال -ت -ي يسض-ت-ح-ق،
وق- -د “ت ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ن -وع -ي -ة Ãخ -ت -ل-ف أان-واع-ه-ا ،وال-ت-ي ت-ع-ت Èخ- -اصض- -ة ب- -ع- -د تسض- -ج- -ي -ل ح -الت
اŸتمثلة ‘ تصضدير أاول شضحنة من ولية بسضكرة أاحد اقطابها وطنيا ،اكتظاظ خÓل اŸواسضم الدراسضية
ال- -ت- -م -ور ا÷زائ -ري -ة عﬁ Èط -ة أاي- - -ن ي- - -ت- - -م تصض - -دي - -ر ال - -ت - -م - -ور السض- -اب- -ق- -ة ‘ ب -عضش اŸؤوسضسض -ات
الشضحن ا÷وي ،حسضبما أافاد به ومشضتقاتها ،لعدة دول على غرار الÎب- -وي- -ة ،ووضض- -ع ح- -د Ÿع- -ان- -اة
ب -ي -ان صض -ادر ع -ن خ -ل -ي -ة اإلعÓ-م
كندا ،تونسش ،اŸغرب ،موريتانيا ،ال-تÓ-م-ي-ذ م-ع الك-ت-ظ-اظ وال-تنقل
ة
والتصضال بالولية ،وتعت Èالعملي
قطر ،األردن واإلمارات.
ل- - -ب - -عضش اŸؤوسضسض - -ات الÎب - -وي - -ة
األو ¤م - -ن ن - -وع - -ه- -ا ل- -ل- -م- -وسض- -م
ال-ب-ع-ي-دة ع-ن م-ق-ر سض-ك-ن-اه-م ،وما
الفÓحي ا◊ا‹  ٢01٨والتي ”
اط Ó-ق -ه -ا م -ن اŸط-ارÃ ،راف-ق-ة وضشع حد لÓكتظاظ بأاو’د جÓل ا‚ر ع -ن -ه-ا م-ن رفضش ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
ال- -ت- -م- -درسش وح- -رم- -ان الول- -ي- -اء
ك -ل -ي-ة وتسض-ه-يÓ-ت ك-بÒة Ÿصض-ال-ح
ألبنائهم خاصضة اإلناث من هذا
ت -دّع -م ق-ط-اع الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م
ا÷مارك.
اŸن-ت-ج-ات ا÷ي-دة ت-اب-ع-ة ألح-د بدائرة أاولد جÓل بوية بسضكرة ا◊ق خ- -وف- -ا ع- -ل- -ي- -ه- -م ،خ- -اصض -ة
اŸسض -ت -ث-م-ري-ن اÿواصش الشض-ب-اب ،م -ن -ذ ال-دخ-ول اŸدرسض-ي ا÷دي-د اŸقيم Úبعيدا عن مقر البلدية،
الذي رفع التحدي وطّور من إانتاج ب -ع -دة م -راف -ق وه -ي -اك -ل ت -رب -وي-ة أاي-ن ي-ق-وم ال-تÓ-م-ي-ذ ي-وم-ي-ا بقطع
شضعبة التمور ببسضكرة ،حيث قّدرت ج -دي -دة سض -اع-دت ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف ال - -عشض - -رات م- -ن ال- -ك- -ي- -ل- -ومÎات
الضضغط الذي كانت تعيشضه باقي لÓلتحاق Ãقاعد الدراسضة ‘ ظل
الكمية بأاك Ìمن  1٥00كلغ.
وك-ان اŸسض-ت-ث-م-رون ب-ال-ولية قد اŸؤوسضسض - -ات الÎب - -وي - -ة األخ - -رى غ -ي -اب ال -ن -ق -ل اŸدرسض -ي ون-ظ-ام
أاثنوا على مسضاهمة مصضالح الولية بسضبب الرتفاع السضكا ÊاŸطر ‘ داخلي.

اÙاذية للÎامواي ،مشضددين على أان تدخل
اŸصضالح اŸعنية أاضضحى أاك Ìمن ضضروري لفك
اÿناق اŸروري والتوسضيع ‘ شضبكة الطرقات
ا◊ضض -ري -ة ،وزي -ادة مسض -ارات ج-دي-دة ب-ع-ي-دة ع-ن
مسضار الÎامواي لتسضهيل انتقال اŸواطن Úبشضكل
سض- -لسش وسض- -ه- -ل ،خ- -اصض- -ة وأان ال- -ولي- -ة شض -اسض -ع -ة
ومسض-اح-ت-ه-ا ك-بÒة وك-اف-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز شض-ب-كة الطرق
ا◊ضضرية Ãسضارات جديدة قادرة على اسضتيعاب
عدد اŸركبات وتخفيف الضضغط اŸسضجل على
الطرقات الرئيسضية من جهة أاخرى.
وŒدر اإلشضارة ‘ هذا السضياق إا ¤أان هذا
ال- -ط- -ري- -ق ال- -رئ- -يسض- -ي ال- -ذي Áر عÈه مسض- -ار
جل حركة مرورية ديناميكية ،ويعد
ترامواي يسض ّ
شضريانا حيويا بوسضط اŸدينة ،إاذ يضضم عدة
هيئات وإادارات مهمة ،هذا فضض Óعن عديد
اÓÙت التجارية ،إال أان الظاهرة التي تثÒ
اسض -ت -ي-اء ال-ك-ثÒي-ن أايضض-ا ه-و ال-رك-ن ال-عشض-وائ-ي
ل -لسض -ي -ارات ‘ الشض-وارع اÙاذي-ة ل-ب-عضش ه-ذه
اŸؤوسضسضات واÓÙت التجارية ،بشضكل سضاهم
‘ تأازم الوضضع وغلق شضوارع فرعية ‘ بعضش
األحيان وعرقلة ا◊ركة اŸرورية فيها.
م -ن ه -ن -ا ي -ط -الب ال -ي -وم مسض -ت -ع-م-ل-و ال-ط-رق
ا÷هات اŸعنية بضضرورة التدخل الفعلي من
أاج -ل ت -وسض -ي -ع خ -ارط -ة ال -ط -رق -ات ا◊ضض-ري-ة،
والتسضريع ‘ وتÒة اŸشضاريع اŸنجزة إلعادة
تهيئة بعضش الطرق التي يصضعب اŸرور بها من
أاجل فك الختناق اŸروري و–سض Úا◊ركة
اŸرورية وسضط اŸدينة ورقلة.

أحياء بلدية ألنزلة بتقرت

معاناة يومية مع مششكل تذبذب التزود باŸياه

لدأرية تقرت
يششتكي سشكان عدة أحياء ببلدية ألنزلة ألتابعة للمقاطعة أ إ
( 160كم عن ألولية ورقلة) من مششكل تذبذب ألتزود باŸياه ألصشا◊ة للششرب،
وتعيشش كل من أحياء أŸنار  ،2ذرأع ألبارود ،ع Úألصشحرأء من أزمة طال أمدها،
لحياء ‘ حديث لـ «ألششعب».
حسشبما ذكره بعضش سشكان هذه أ أ

ورقلة :إÁان كا‘

يطالب اŸواطنون ‘ هذه األحياء بضضرورة التدخل العاجل من طرف ا÷هات اŸعنية ،و‘
أاقرب اآلجال ◊ل هذا اŸشضكل الذي اأثقل كاهلهم واللتفاتة جديا لهذه األزمة التي يعيشش
اŸواطن على وقعها وتنغصش حياته اليومية ،مؤوكدين أانهم اأضضحوا ‘ الكث Òمن األحيان
مضضطرين إا ¤ملء اŸياه الصضا◊ة لÓسضتعمال اليومي من صضهاريج شضاحنات اŸياه اÓÙة
التي تتنقل ع Èبلديات الولية اŸنتدبة تقرت‡ ،ا يكلفهم مبلغا ماليا يصضل إا 1000 ¤دج كل
يوم Úعلى األقل.
وحسضب ما وضضحه سضكان هذه األحياء ،فإان مطلبهم اليوم هو التوزيع العادل للمياه ألن نظام
تزويدهم باŸياه ‘ حاجة إا ¤إاعادة نظر حسضبما وضضحوا لـ «الشضعب» ،مؤوّكدين على أان اŸياه
ل تصضلهم إال ‘ سضاعات جد متأاخرة أاي من الثانية صضباحا أاو حتى بعد ذلك لتسضتمر Ÿدة
قصضÒة وهو توقيت غ Òمناسضب باŸرة ‘ ،ح Úظلوا Ÿدة تتجاوز األسضبوع من دون مياه ،كما
أاكدوا أان كل ﬁاولتهم إليصضال انشضغالهم هذا  ⁄تكن ذات جدوى ،مشضÒين إا ¤أان اŸواطن
‘ هذه اŸناطق كان ينتظر اسضتفادته من مياه Óﬁة ضضمن مشضروع ﬁ 10طات –لية
اŸياه ،الذي اسضتفادت منه الولية ورقلة من أاجل التخفيضش من ملوحة اŸياه ،والتي ⁄
تدخل أاغلبها حيز اÿدمة الفعلية بعد نظرا ألسضباب تقنية حّددتها ا÷هات الوصضية ،من بÚ
هذه اÙطات ﬁطة واحدة لتحلية اŸياه باŸقاطعة اإلدارية تقرت ،إال أانه ومع ذلك ما
زال السضكان يتخّبطون ‘ تذبذب التزود Ãياه ا◊نفيات غ ÒاÓÙة.

الخميسض  ٢٥أاكتوبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٥صضفر ١٤٤٠
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٧٧٩

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

قاعة واحدة للعÓج ببلدية تندوف

 ٢٠٠مـ ـ ـري ـ ـ ـضص يـ ـفـ ـحـ ـصش ـ ـه ـ ـم ط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب واحـ ـ ـ ـد ي ـ ـوم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـا

’مر
خلفت التقلبات ا÷وية اŸفاجئة بو’ية تندوف انتشسار ا◊مى ونز’ت برد ‘ أاوسساط اŸواطن Úبشسكل غ Òمسسبوق ،ا أ
’دوية اŸناسسبة للمصساب ،Úغ Òأان هذه التداب ÒاŸتخذة  ⁄تأاخذ ‘
الذي دفع ا ¤اتخاذ كل ا’جراءات ا’حÎازية لتوف Òا أ
ا◊سسبان توف Òقاعات فحصص جديدة ’سستقبال العدد اŸتزايد للمرضسى.
يوسضف بن خدة» وهي اŸوؤسضسضة الوحيدة
 ٤٤ط -ب-ي-ب-ا أاخصض-ائ-ي-ا ي-زاول-ون ع-م-ل-ه-م ‘
تندوف :عويشش علي
ببلدية تندوف التي خولت لها التعليمات
ﬂتلف اŸؤوسضسضات الطبية ‘ القطاعÚ
اÙل -ي -ة ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸواط-ن Úط-ي-ل-ة ال-ي-وم
العام واÿاصض منهم  ١٥طبيبا ﬂتصضا تابعا
تتوّفر بلدية تندوف حاليًا على قاعة عÓج
بسضقف زمني ’ يزيد عن سضاعت Úفقط لكل
ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،وت-ؤوك-د م-ديرية
ل
وحيدة بها طبيب مناوب واحد يتكفل بك
مريضض قبل أان تضضطر إادارة اŸؤوسضسضة ا¤
الصض -ح -ة ب -ال -و’ي -ة أان ك -ل ال-ظ-روف م-ه-ي-أاة
اŸرضض -ى ،ك -م -ا  ⁄ت -راع م -دي -ري -ة الصض -ح-ة
–ويله للمسضتشضفى اıتلط العقيد «سضي
ل -راح-ة اأ’ط-ب-اء اأ’خصض-ائ-ي ،Úح-يث ت-ت-وف-ر
بالو’ية ضضيق اŸؤوسضسضة العمومية ا÷وارية
ا◊واسض».
الو’ية على فائضض ‘ السضكنات الوظيفية
ل
وال -ت -ي ُت -ع -د ال-وح-ي-دة اŸك-ل-ف-ة ب-اسض-ت-ق-ب-ا
إا‚از اŸؤوسضسض-ات ا’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة ب-الو’ية
اÿاصضة باأ’خصضائي Úبتخصضيصض حوا‹ ٩٣
ً
ا
ي
ا◊ا’ت ا’سضتشضفائية والتي تسضتقبل يوم
ورغ- -م ب- -عضض ال- -ق -رارات ال -ت -ي ’ تصضّب ‘
وحدة سضكنية لهذه الفئة ،مع بقاء الو’ية ‘
د
ح
حوا‹  ٢٠٠حالة يشضرف عليها طبيب وا
مصضلحة اŸواطن قابلها نقصض حاد ‘ عدد
حاجة ماسضة لبعضض التخصضصضات ،باإ’ضضافة
ت
ا
رغ - -م وج - -ود ك - -م ه- -ائ- -ل م- -ن اŸؤوسضسض-
اأ’سضرة البالغ عددها  ٢٢٠سضرير ع Èكامل
إا ¤النقصض الفادح ‘ اأ’طباء العام Úرغم
ب -ع -اصض -م -ة ال -و’ي -ة ال-ق-ادرة ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف
تراب الو’ية Ãعدل  ١.٤٥سضرير لكل ٥٨١
احتياجات الو’ية الكبÒة ‘ هذا اÛال،
الضضغط على اŸرضضى وتغنيهم عن التنقل
مواطن ،يقابلها أايضضًا ما معدله عيادة طبية
وهو ما دفع Ãسضؤوو‹ القطاع ا ¤توقيع
Ÿسضافات بعيدة بهدف تلقي العÓج لو ”
واح -دة ل -ك -ل  ١٤٣٩٢م -واط-ن ،وه-ي نسض-ب-ة
ج -م -ل -ة م -ن ا’ت -ف -اق -ي-ات م-ع مسض-تشض-ف-ي-ات
اسضتغÓلها بشضكل أافضضل.
م-ن-خ-فضض-ة م-ق-ارنً-ة ب-اŸع-دل الوطني البالغ
الشضمال للتكفل با◊ا’ت اŸسضتعصضية ولسضّد
ن
م
د
ي
د
ع
ل
ا
ز
ا
‚
إ
ا
وعرفت و’ية تندوف
عيادة طبية واحدة لكل  ٢٤أالف مواطن.
ال- -ف- -راغ ا◊اصض- -ل ‘ ب -عضض ال -ت -خصضصض -ات
ي
ت
ل
ا
و
ة
ي
’
و
ل
ا
ب
ة
ي
ال -ه -ي -اك -ل ا’سض -تشض -ف -ائ -
وعلى النقيضض من ذلك تسضجل و’ية تندوف
الطبية ،حيث اسضتقبلت و’ية تندوف خÓل
انتشضرت بشضكل واسضع مّكن من تغطية كل
عجزاً ‘ قاعات العÓج باحتوائها على ٠٩
سض -ن -ة  ٢٠١٧ح - -وا‹  ٠٥ف -رق ط -ب -ي-ة م-ن
التجمعات السضكنية بشضكل متسضاو ع Èكل
قاعات عÓج Ãعدل و’ئي يصضل ا ¤قاعة
اŸسضتشضفى ا÷امعي لباب الواد وبعثة طبية
ن
اŸناطق ،يشضرف على تأاطÒها ترسضانة م
عÓج واحدة لكل  ٩٥٩٥مواطن ‘ ،ح’ Ú
أاخرى من وهران تضضم  ٣٢طبيبا ﬂتصضا،
ة
È
إاط - -ارات ال - -ق- -ط- -اع م- -ن أاصض- -ح- -اب اÿ
يتجاوز اŸعدل الوطني قاعة عÓج واحدة
يضضاف إا ¤ذلك اسضتقبال الو’ية ◊وا‹ ٢٠
٠
٩
والكفاءة ،حيث تتوفر الو’ية حالياً على
لكل  ٥٠٠٠مواطن ،من جهة أاخرى تتوفر
بعثة طبية عسضكرية Ãختلف التخصضصضات
ق- - -اع- - -ات عÓ- - -ج ٠٦ ،ع -ي -ادات م-ت-عّ-ددة
و’ية تندوف على  ٠٥وحدات كشضف تابعة
موجهة Ÿواطني الو’ية ” خÓلها إاجراء
اÿدم- -اتﬂ ٠٤ ،اب-ر ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل الطبية،
ل -ل-م-ؤوسضسض-ات الÎب-وي-ة Ãع-دل وح-دة كشض-ف
 ١٠٣٠عملية جراحية و ٤٥٤٧فحصض طبي.
ت
مركز «الوسضيط» لعÓج مدمني اıدرا
واحدة لكل  ٣٥٥٧تلميذ ‘ ح Úيبلغ اŸعدل
شض -ه -دت سض-ن-ة  ،٢٠١٨رف -ع ال -ت-ج-م-ي-د ع-ن
ة
ع
و ٠٥وح -دات ل -ل-كشض-ف واŸت-اب-ع-ة ال-ت-اب-
ال -وط -ن -ي ح -وا‹ وح -دة كشض-ف واح-دة ل-ك-ل
ع-م-ل-ي-ة اق-ت-ن-اء Œه-ي-زات ط-ب-ي-ة وج-م-اع-ي-ة
ة
م
ل -ل -م -ؤوسضسض -ات الÎب-وي-ة ومصض-ل-ح-ة اأ’م-و
 ٥٠٠٠ت -ل -م -ي -ذ ،وتضض -م ال -و’ي -ة ح -وا‹ ١٣
ل -ف -ائ-دة مصض-ل-ح-ة اأ’وب-ئ-ة وال-طب ال-وق-ائ-ي
ن
ع
ببلدية أام العسضل ‘ انتظار رفع التجميد
صضيدلية Ãعدل صضيدلية واحدة لكل ٦٦٤٢
التابع للمؤوسضسضة العمومية للصضحة ا÷وارية
Óم -وم -ة
مشض -روع إا‚از مصض -ل -ح -ة أاخ -رى ل  -أ
مواطن ‘ ،ح Úيبلغ اŸعدل الوطني حوا‹
بتندوف بغÓف ما‹ قدره  ٢٠مليون دينار،
ً
ى
ل
ع
ا
ث
ببلدية تندوف ،ومنها ما أا‚ز حدي
صضيدلية واحدة لكل  ٥٠٠٠مواطن.
باإ’ضضافة ا ¤عملية اقتناء معدات لفائدة
ي
ت
ل
ا
و
ي
غرار إا‚از ملحقة للتكوين شضبه طب
اŸركز الصضحي بقرية حاسضي خبي بغÓف
ه
ب
ض
ش
ل
ا
‘
تشضرف على تكوين شضباب اŸنطقة
ما‹ قدره  ٧٥مليون دينار وتسضجيل عملية
م
غ
ر
و
ة
ز
ج
Ÿن
طبي ،غ Òأان هذه الهياكل ا ُ
اق -ت -ن -اء م -ع -دات ح -دي-ث-ة ل-ف-ائ-دة مصض-ل-ح-ة
ة
ض
ص
ا
خ
Ú
ن
ط
كÌتها ’ تلبي احتياجات اŸوا
تصض -ف -ي -ة ال -ك-ل-ى ب-ت-ن-دوف ،يضض-اف إا ¤ذلك
Œدر اإ’شض -ارة ،إا ¤أان اŸراف -ق ال -ط -ب -ي-ة
بعد انتهاء سضاعات الدوام اليومي ،ليجد
ع-م-ل-ي-ات صض-ي-ان-ة سض-تشض-مل اŸعدات الطبية
التابعة للخواصض والهياكل ا’سضتشضفائية شضبه
اŸواط- -ن ن- -فسض- -ه مضض- -ط- -راً ل- -ل- -ت -ن -ق -ل ا¤
اŸتواجدة على مسضتوى ﬂتلف اŸؤوسضسضات
Ò
ف
و
ت
‘
Ò
ب
ك
ل
ك
ض
ش
ب
م
ه
ا
ض
س
ت
ة
ي
م
و
م
ع
ن
اŸؤوسضسضة العمومية للصضحة ا÷وارية «ب
ا’سضتشضفائية.
الرعاية الصضحية للمواطن Úيدعهما تواجد

فائضص ‘ السشكنات الوظيفية

مديرية الÎبية بتمÔاسست

اتخذنا إاجراءات عاجلة للقضشاء على ا’كتظاظ

يسسجل قطاع ا لÎبية بتمÔاسست منذ الدخول ا’جتماعي ،حركية كبÒة وملموسسة من أاجل تطوير و–سس Úأاحد أاهم
’بتدائيات ،والتي Œاوز فيها عدد التÓميذ ‘
’كتظاظ الذي تعرفة ا إ
القطاعات ومواصسلة رفع النتائج اّÙققة على غرار ا إ
’سس-ت-ع-ان-ة ب-ال-ق-ائ-م-ة ا’ح-ت-ي-اط-ي-ة م-ن أاج-ل سس-د ال-ع-ج-ز ‘ ال-ت-أاطÒ
’سس -ات -ذة أاي-ن ” ا إ
ال -قسس-م ال-واح-د  45ت -ل -م -ي -ذا ،ون -قصص ا أ
البيداغوجي.

“Ôأسست ﬁ :مد ألصسالح
بن حود

^ اسشتلمنا داخلية بقرية امسشل و›معا مدرسشيا بت ÚزواتÚ

‘ هذا الصضدد ،أاكدت مديرة الÎبية
ل -ل -و’ي -ة السض -ي -دة سض -ك -ت -و ب-وصض-ب-ي-ع-ات
لـ»الشض- -عب» أان مصض -ا◊ه -ا ات -خ -ذت ك -ل
اإ’جراءات الÓزمة من أاجل توف Òا÷و
اأ’م -ث -ل واŸن -اسضب ل -ل -ع-م-ل ،وم-واصض-ل-ة
–سض Úال -ت -حصض -ي-ل ال-ع-ل-م-ي ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
والرفع من نسضبة النجاح ،وهذا حسضبها
رغ- -م مشض- -ك -ل اإ’ك -ت -ظ -اظ ال -ذي ي -ؤورق
القطاع خÓل هذه السضنة ،مؤوكدة ‘
هذا الصضدد ،بأان القطاع من اŸنتظر
أان يسضتلم مع بداية السضنة القادمة ٥٧
قسضما توسضيعيا‡ ،ا سضيمكن اŸدارسض
م- -ن ت- -ف- -ج Òأاقسض- -ام وال- -قضض- -اء ع- -ل- -ى
اإ’كتظاظ.
‘ سضياق متصضل ،أاضضافت سضكتو أان
ال-ق-ط-اع ول-ل-قضض-اء ع-ل-ى ن-قصض ال-ت-أاطÒ
البيداغوجي ،ومن أاجل التكفل بأاقسضام
أاخرى للقضضاء على مشضكل اإ’كتظاظ
باŸدارسض الذي تشضهد هذه الظاهرة،
” إاسض -ت -دع-اء  ١١٣أاسض-ت-اذ م-ن ال-ق-وائم
اإ’حتياطية ıتلف اأ’طوار،
( ١٤م -ن ال-ث-ان-وي ٣٣ ،م-ت-وسضط٦٦ ،
إاب-ت-دائ-ي) ،وه-ذا وف-ق ال-ق-ائ-م-ة اŸع-ل-ن

عنها بشضفافية تامة وواضضحة ،مؤوكدتا
‘ هذا الصضدد أانها عمدت إا ¤ا’إعÓن
ع -ن ال -ق -ائ -م-ة اإ’ح-ت-ي-اط-ي-ة ع Èم-وق-ع
اŸديرية من أاجل إاضضفاء الشضفافية على
عملية إاسضتدعاءا’حتياطي.Ú
وأاضض- -افت اŸت -ح -دث -ة ،أان مصض -ا◊ه -ا
وعم Óبتنفيذ ن ّصض الÈتوكول التنظيمي
إ’ع -ادة السض -ن -ة اŸع-ل-ن ع-ن-ه م-ن ط-رف
وزيرة الÎبية بداية الدخول اŸدرسضي،

ف- -ق -د “ك -ن أازي -د م -ن  ٢٢٦ت-ل-ميذ ‘
ال- -ط -ور اŸت -وسض -ط م -ن إاع -ادة السض -ن -ة،
’ضضافة إا ¤عدد معت Èمن تÓميذ
با إ
ال -ط-ور ال-ث-ان-وي ،وه-ذا وف-ق الضض-واب-ط
واŸعاي Òالبيداغوجية اŸعتمدة لقبول
ملفات التÓميذ الراسضب ÚواŸفصضول.Ú
وح-رصض-ا م-ن ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ق-ط-اع
لتحسض Úورفع اŸسضتوى لدى التÓميذ
‘ ت- -راب ال -و’ي -ة ،كشض -فت اŸدي -رة أان
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ما بعد مرحلة
التششخيصص!!

جمال أوكيلي
الفيضضانات اŸتتالية التي كانت بعضض الو’يات مسضرحا لها ‘ فÎة
وجيزة ،،كشضفت عن فجوات ‘ اأ’حياء واŸناطق ا◊ضضرية التي
غمرتها اŸياه اإ ¤مسضتويات فاجأات السضكان كونهم  ⁄يتعّودوا
Óمطار ..لكن ‘ ◊ظات تغÒ
عليها خÓل التسضاقطات اأ’و ¤ل أ
Óمطار Œ ⁄د منفذا لسضريانها
ديكور اŸدينة كل تلك السضيول ل أ
وبقيت تنتظر تناقصضها مع مرور الوقت بسضبب انسضداد البالوعات
و›اري اŸياه وغÒها.
التشضخيصض الذي ما فتئ ا÷ميع يرّدده ‘ مثل هذه اأ’وضضاع هو أان
اإ’نسضان اعتدى على نظام اسضتقبال كميات اأ’مطار
واŸياه اŸسضتعملة ،،وهذا عندما امتدت يده إا– ¤ويل اŒاه
مسض-ارات-ه-ا وإادخ-ال ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ي-ه-ا واإل-ق-اء ب-داخ-ل ق-نواتها مواد
بÓسضتيكية وأاغراضض صضلبة أاخرى من النفايات وبقايا اأ’شضغال
وزيوت السضيارات.
Óمطار ،أاو ما
ماذا ننتظر من كل هذا؟ ‘ حالة التهاطل الغزير ل أ
تأاتي به اأ’ودية من مياه سضوى اإغراق اŸدينة ‘ تلك السضيول ،وهذا
ما حدث لنا خÓل اأ’سضابيع اŸاضضية ‘ ،أاوقات متÓحقة ،من
و’ية إا ¤أاخرى ّﬂلفة خسضائر مادية كبÒة لكن ماذا بعد هذا كله؟
هذا Á ⁄ر مرور الكرام بل اأن ما حدث يجب أان ’ يتكّرر ثانية
وÃث -ل ه -ذه اŸأاسض -اة ب-ع-دم-ا وج-دت ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-فسض-ه-ا
عاجزة عن مرافقة هذه ا◊ا’ت ،نظرا لنقصض اإ’مكانيات اŸادية
خاصضة وغياب تصضّور واضضح ‘ كيفية التصضدي Ÿثل هذه اأ’وضضاع
‘ اأ’وقات ا’سضتثنائية وانعدام كذلك ا’سضتعداد النفسضي.
وهكذا قّرر رئيسض ا÷مهورية منح فÎة  ٦اأشضهر من أاجل –يÚ
اإ’سضÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن ﬂاط-ر ال-ك-وارث ال-ط-ب-يعية
ورسضمها آ’فاق  ،٢٠٣٠مع نظÒتها اÙلية ‘ ،كل و’ية تراعي
خصضوصضيات كل منطقة وﬂططات قطاعية ‘ نفسض الفÎة.
وبناءً على هذا القرار ،فإان السضلطات العمومية مدعوة إا ¤اإ’سضراع
‘ إاعداد تصضّور شضامل لتفعيل تلك اإ’سضÎاتيجية ميدانيا ،ترتكز
على منهجية عمل جديد متكيّفة تكيفا قويا مع طبيعة أ’حداث
قبل وقوعها والتحكم ‘ تداعياتها ‘ حا’ت اŸباغتة أاي عدم
توقعها.
Óرصضاد ا÷وية التي
وتدرج ‘ هذه اإ’سضÎاتيجية اŸهام اıولة ل أ
ع -ل -ي -ه -ا اأن ت -ك-ون م-تسض-اوق-ة م-ع ك-ل ه-ذه ا’نشض-غ-ا’ت ع-ن ط-ري-ق
متابعتها الدقيقة لكل التغيÒات ا÷وية ،وإاطÓع اŸعني Úبها ‘
الوقت اŸناسضب.
وهذا الشضريك أاسضاسضي بالنسضبة للسضلطات العمومية ‘ مطالبة هذه
اأ’داة ا◊ي -وي -ة ب -أان ت -ع -م -ل م -ن اآ’ن فصض-اع-دا وف-ق رؤوي-ة ج-دي-دة
قاعدتها اإ’نذار اŸبكر تكون ‘ خدمة تلك اإ’سضÎاتيجية اّÙينة
خÓ- - -ل الـ  ٦أاشض-ه-ر ال-ق-ادم-ة ،تسض-ق-ط ام-ت-دادات-ه-ا ع-ل-ى ن-ظÒتها
اÙلية ‘ ،الفÎات اŸسضتعجلة.
كما أان هناك شضريكا آاخر ،أا’ وهو اÛالسض اÙلية اŸنتخبة من
بلديات وو’يات التي عليها ا’نخراط بقوة ‘ هذه ا’سضÎاتيجية
انطÓقا من حرصضها على حماية اŸدنية باتخاذ التداب ÒالÓزمة
فورا ،ومثل هذا العمل يجب اأن يكون واضضحا يخضضع ÿارطة
طريق عناصضرها قابلة للتطبيق.
جها مباشضرة إا ¤تلك
و
ت
م
ن
و
ك
ي
ن
أ
ا
وكل هذا اŸسضار اŸسضطّر يجب
ّ
ا÷ماعات اÙلية كونها ا÷هة التي تتحّمل مسضؤوولية ما يقع ‘
أاول اأ’مر ،ثم يأاتي اŸتدخلون اآ’خرون ،ليكون العمل واضضحا ‘
هذا الشضأان ’ يشضوبه غموضض و’ يكتنفه لبسض فكل منطلقات هذه
السضياسضة موجودة ‘ قانون  ٢٠ - ٠٤اŸتعلق بالوقاية من اıاطر
الكÈى وتسضي Òالكوارث ‘ اإطار التنمية اŸسضتدامة ..من هنا
تكون البداية لتجاوز هذه اأ’وضضاع اŸناخية الطارئة ،وهذا ما
يعني بأاننا حاليا ‘ مرحلة ا’لتزام العملي بهذا اŸشضروع الوطني.

مصضا◊ها
عمدت
ومنذ
السضنة
اŸاضضية
إا ¤إانتهاج
خطة
ع - -م - -ل ّ”
من
خÓ- -ل -ه -ا إانشض -اء ه -ي -ئ -ة م -ن اŸف -تشضÚ
ل -ل -م -ع -ا÷ة ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة واŸت-اب-ع-ة
ال-ن-فسض-ي-ة ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ ال-ن-فسض-ي ،أاي-ن كانت
ال- -ب- -داي -ة السض -ن -ة اŸنصض -رم -ة ب -ال -ط -ور
الثانوي‡ ،ا جعل النتائج حسضبها تعرف
–سضنا ملموسضا ،ليشضرع هذه السضنة ‘
ت- -ط- -ب- -ي -ق -ه -ا ع -ل -ى ال -ط -ور اŸت -وسض -ط
واŸق-ب-ل Úع-ل-ى شض-ه-ادة ن-ه-اي-ة ال-ت-ع-ل-يم
اŸت -وسض -ط ،ع-ل-ى مسض-ت-وى  ٤٠مؤوسضسضة
تربوية موزعة ع Èتراب الو’ية.
حيث أاكدت ‘ هذا الصضدد ،أان الهيئة
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ك ّ-ون م -ن م -ف -تشض Úوط -ن -يÚ
ومسضتشضاري التوجيه تعمل على الوصضول
إا ¤اŸناطق النائية ،ومعا÷ة ومتابعة
’سضاتذة
التÓميذ وهذا بالتنسضيق مع ا أ
بوضضع خطة عمل لكل تلميذ عن طريق
م -ا ي -ع -رف ب -ق -درة ال -ت -ن-م-ي-ة ال-بشض-ري-ة،
’وق-ات اŸراج-عة وطريقتها،
ب-ت-ل-ق-ي-ن-ه أ

وكذا –ديد أافضضل اأ’وقات للمراجعة.
و‘ ›ال الهياكل الÎبوية ،كشضفت
اŸديرة عن إاسضتÓم داخلية تابعة للطور
اŸت -وسض -ط ب -ق-ري-ة امسض-ل  ٣٠ك-ل-م ع-ن
عاصضمة الو’ية بسضعة  ٢٠٠سضرير ،والتي
سضتمكن تÓميذ قرى النائية اÙاورة
م- - -ن م- - -زاول- - -ة دراسض- - -ت- - -ه- - -م بشض - -ك - -ل
ط-ب-ي-ع-ي،وت-رف-ع ع-ن-ه-م ع-ن-اء التنقل إا¤
عاصضمة الو’ية ،وكذا ›مع مدرسضي
بدائرة ت Úزوات Úا◊دودية  ٤٠٠كلم،
وقسضم ‘ ،Úنفسض السضياق سضيتم إاسضتÓم
أازي- -د م -ن  ٢٠ح-اف-ل-ة ل-ل-نقل اŸدرسضي
وتوزيعها على اŸناطق البعيدة.
ه- -ذا ،وأاك- -دت سض- -ك -ت -و ب -وصض -ب -ي -ع -ات
لـ»الشضعب» على ضضرورة تكاثف ا÷هود
وال -ع-م-ل م-ع ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل Úم-ن أاج-ل
اŸضض -ي ‘ –سض Úظ -روف ال -ت -م-درسض
و–سض Úالتحصضيل العلمي والرفع من
النتائج بأاك Èو’ية من حيث اŸسضاحة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’مريكي جون بولتون:
’من القومي ا أ
مسشتششار ا أ

واشصنط ـ ـ ـن سصتنسصح ـ ـب مـ ـن معاه ـ ـدة الق ـ ـوى
النووية متوسصطة اŸدى ‘ الوقت اŸناسصب

ال ع د د
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روسشيا:
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تزايـ ـ ـد النشص ـ ـاط اإلره ـ ـابي ‘ سصيبÒيـ ـا

’رهابي ‘ منطقة
ذكر مسشؤوول أامني روسشي امسص أان مسشتوى النششاط ا إ
سشيبÒيا الفيدرالية آاخذ ‘ ا’زدياد مششÒا إا ¤أان ذلك يعود لتغلغل
’رهابية الدولية ‘ بعضص اŸنششآات ‘ سشيبÒيا.
‡ثلي اŸنظمات ا إ

قال مسشتششار ا’أمن القومي ا’أمريكي جون بولتون ‘ موسشكواإن الو’يات اŸتحدة سشتقدم اإخطارا
رسشميا بانسشحابها من معاهدة القوى النووية متوسشطة اŸدى «‘ الوقت اŸناسشب».
اأوضس - -ح ب - -ول - -ت - -ون ي ‘ م - -وؤ“ر
صسحفي عقد عقب ﬁادثاته مع
الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوتÚ
اإن اŸعاهدة «عفا عليها الزمن
وتنتهكها وتتجاهلها بلدان اأخرى
( )...واإن- -ه وم- -ع ذلك  ⁄ت- -ت- -خ -ذ
ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ق-رارا ن-ه-ائ-يا
بشساأن نشسر صسواريخ اأمريكية ‘
اأوروبا» مشسÒا اإ ¤اأن روسسيا هي
ال -ت -ي ق -امت ب -نشس -ر صس -واري-خ ‘
اأوروبا.
واأضساف بولتون وفقا Ÿا اأوردته
وك - -ال - -ة (ت - -اسس) ل Ó- -أن - -ب - -اء اإن
«اŸوق - -ف ا’أم -ري -ك -ي ي -ق-ول اإن
روسس -ي -ا ت-ن-ت-هك .وم-وق-ف روسس-ي-ا
يقول اإنها ’ تنتهك .لهذا على
اŸرء اأن يسس - -األ :ك - -ي - -ف ت- -ق- -ن- -ع
ال -روسس ب -ال -ع -ودة ل Ó-م -ت -ث-ال اإ¤
ا’لتزامات التي يعتقدون اأنهم ’
ينتهكونها».
وك-ان ال-رئ-يسس ا’أم-ري-ك-ي دون-الد
ت- - -رامب ق - -د ذك - -ر ي - -وم السس - -بت
اŸاضسي اأن واشسنطن سستنسسحب

م- -ن م- -ع- -اه- -دة ال -ق -وى ال -ن -ووي -ة
متوسسطة اŸدى بفعل ما يÎدد
ع -ن ان -ت -ه -اك روسس-ي-ا ل-ل-م-ع-اه-دة
ب-ي-ن-م-ا ح-ذرت م-وسس-ك-وم-ن سسباق
تسسلح نووى جديد ولكنها قالت
اأيضسا اإنها مسستعدة للمشساركة ‘

ﬁادث -ات ح -ول ك -ي-ف-ي-ة ا◊ف-اظ
على اŸعاهدة ا◊الية.
يذكر اأن اŸعاهدة وقعت ‘ عام
 1987ب Úا’–اد السس- -وف- -ي -ت -ي
سسابقا والو’يات اŸتحدة بشساأن
القضساء على الصسواريخ متوسسطة

اŸدى وقصسÒة اŸدى.
وت- -ع- -د ه- -ذه اأول م -ع -اه -دة ي -ت -م
ال- -ت- -وصس -ل اإل -ي -ه -ا ب Úواشس -ن -ط -ن
وم - -وسس - -ك - -وبشس- -اأن ن- -زع السسÓ- -ح
النووي وتشسكل خطوة كبÒة اإ¤
ا’أمام ‘ ا◊د من سسباق التسسلح.

‘ خطوة غ Òمسشبوقة

ال–اد األوروبي يرفضض مقÎح اŸيزانية اإليطالية لسصنة 2019
رفضشت اŸفوضشية
ا’أوروبية الذراع التنفيذي
لل–اد ا’أوروبي مششروع
اŸيزانية العامة اŸقÎح
الذي قدمته اإيطاليا لعام
 2019وطالبت السشلطات
ا’إيطالية بضشرورة تعديله
‘ خطوة غ Òمسشبوقة من
اŸفوضشية.
وذك- -رت اŸف- -وضس- -ي -ة اأن ه -ن -اك
«ع-دم ام-ت-ث-ال خ-ط Òل-ل-ت-وصسيات
اŸالية التي ” تقدÁها لروما»
ب-حسسب م-ا ن-ق-ل-ت-ه ه-ي-ئ-ة ا’إذاع-ة
الÈي - -ط - -ان - -ي- -ة «ب- -ي ب- -ي سس- -ي».
واأمهلت اŸفوضسية اإيطاليا ثÓثة
اأسس -اب-ي-ع ل-ت-ق-د Ëخ-ط-ة م-ي-زان-ي-ة
معدلة.

وت - -ع- -د ت- -لك اŸرة ا’أو ¤ال- -ت- -ي
ترفضس فيها اŸفوضسية ا’أوروبية
خطة ميزانية مقÎحة من دولة
عضسوبا’–اد ا’أوروبي.
و‘ هذا الصسدد قال نائب رئيسس
اŸف-وضس-ي-ة ا’أوروب-ي-ة لÓسستقرار
اŸا‹ واÿدم - - - -ات اŸال - - - -ي - - - -ة
فالديسس دومÈوفسسكيسس ،اإن «رد
اإيطاليا على ﬂاوف اŸفوضسية
ك -ان غ Òك-اف ل-ت-ه-دئ-ة ال-وضس-ع»،
مشسÒا اإ ¤اأن ق- -وان Úم- -ن- -ط -ق -ة
اليوروهي نفسسها لكل الدول.
واأضس - - - - - - - -اف ف - - - - - - - -ال - - - - - - - -ديسس
دومÈوفسس -ك -يسس «ل -ل -م -رة ا’أو¤
ت - -ك - -ون اŸف - -وضس- -ي- -ة مضس- -ط- -رة
Ÿط- -ال- -ب -ة دول -ة عضس -وÃن -ط -ق -ة
ال-ي-وروب-ت-ع-دي-ل خ-ط-ة م-ي-زان-ي-تها

اŸقÎح -ة ،ل -ك-ن-ن-ا ’ ن-رى ب-ديÓ-
ع - -ن ال - -ط - -لب م - -ن السس- -ل- -ط- -ات
ا’إيطالية فعل ذلك».
واأشسار اإ ¤اأن اإيطاليا خاطرت ‘
خ-ط-ة م-ي-زان-ي-ت-ه-ا اŸقÎح-ة باأن
تصس- -ب- -ح «ﬁاصس- -رة ب -ال -دي -ون»..
منوها باأن «من اŸغري اأن تعالج
ال -دي -ون Ãزي-د م-ن ال-دي-ون ل-ك-ن
ع -ن -د م -رح -ل -ة م -ع -ي-ن-ة سس-تصس-ب-ح
الديون ثقيلة للغاية».
وك- -ان رئ- -يسس ال -وزراء ا’إي -ط -ا‹
جوزيبي كونتي قد اأكدي ‘ وقت
سس -اب -ق -ي اأن ع-ج-ز اŸي-زان-ي-ة ل-ن
يرتفع عن 4ر 2باŸئة من اإجما‹
النا œاÙلي لبÓده رغم اأن هذا
الرقم يشسكل ثÓثة اأضسعاف هدف
العجز للحكومة السسابقة.

بولونيا تع Èعن ﬂاوفها من اŸششروع

وŒادل ا◊ك- -وم -ة ‘ روم -ا ب -اأن
خدمة ديونها البالغة  131باŸئة
م- -ن ال- -ن- -ا œال- -ق- -وم- -ي سس- -تضس- -ر
بالشسعب ا’إيطا‹ الذي ’زال ⁄
يتعاف من ا’أزمة اŸالية قبل 10
سسنوات .
Œدر ا’شسارة اإ ¤اأن ا’قتصساد
ا’إيطا‹ يعا Êالهشساشسة بسسبب
اأزمة الديون وسسط ﬂاوف باأن
تواجه روما اإجراءات عقابية من
شسركائها ‘ ا’–اد ا’أوروبي ‘
حال اأصسرت على انتهاك قوانÚ
ا’–اد ح- - -ول Œاوز ال- - -ع- - -ج- - -ز
التجاري اÙدد وارتفاع ديونها
ي بينما يرى ا’ئتÓف ا◊اكم اأن
زي -ادة ا’إن-ف-اق سس-ت-دف-ع م-ع-د’ت
النمو.

نقل الغاز الرابط ب Úروسصيا وأاŸانيا سصيعطل عÓقات الطاقة اŸسصتقبلية ‘ أاوروبا
أاكد الرئيسص البولو Êأاندريه
دودا أان مششروع نقل الغاز
الرابط ب Úروسشيا وأاŸانيا
«نورث سش( »2 ËÎالسشيل
الششما‹ « )2سشيعطل علقات
الطاقة اŸسشتقبلية ‘ أاوروبا».
وقال الرئيسس البولو ‘ Êتصسريح
أاوردت- -ه ال- -ي- -وم اأ’رب- -ع -اء ،وك -ال -ة
اأ’ن- -ب- -اء اÙل- -ي- -ة ،أان اŸشس -روع
«سس- -ي- -ع- -ط- -ل عÓ- -ق -ات ال -ط -اق -ة
اŸسستقبلية ‘ أاوروبا وسسيتسسبب
‘ الÓتوازن الطاقوي ب Úدول
ال -ق-ارة إاضس-اف-ة ا ¤أان-ه سس-ي-ك-رسس

التبعية أاكŸ Ìورد ﬁدد للطاقة
‘ وقت ك- - -ان ح- - -ري- - -ا ت- - -ن - -وي - -ع
اŸصسادر».
وأاضساف أاندري دودا ،الذي يزور
حاليا ا÷ار الغربي ،أان «موضسوع
ال -ط -اق-ة ومسس-ت-ق-ب-ل ال-ت-ع-اون بÚ
أاŸان -ي -ا وروسس -ي -ا ت -ت -ب -اي -ن ح-ول-ه
م -واق -ف وارسس -ووب -رل »Úمشس -ددا
على أان أامن الطاقة «هو واحد
من القضسايا اÓÿفية ب ÚأاŸانيا
وبولونيا هذه اأ’خÒة التي ترى
أان ا’سستثمار الطاقوي ب Úروسسيا
وأاŸا ’ Êيجب أان ينجز أ’ن فيه

مضسرة لكث Òمن دول أاوروبا».
وأاعرب عن اعتقاده بأان عÓقات
ال -ط -اق -ة اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘ أاوروب-ا
«سستتدهور أ’ن خط أانابيب الغاز
ال - -راب - -ط ب Úروسس- -ي- -ا وأاŸان- -ي- -ا
سس- - -ي- - -ؤوم- - -ن ال- - -غ- - -از إا ¤ا’–اد
اأ’وروبي بشسكل غ Òمتوازن وأان
أاح -د اŸوردي -ن سس -ي -ه -ي -م-ن ع-ل-ى
السسوق اأ’وروبية وقبل كل شسيء
سسيضسعها على اأ’قل ‘ وضسع غÒ
موات فيما يتعلق باأ’من الطاقي
إاذا اقتصسار ا◊ديث عن العديد
من بلدان أاوروبا الوسسطى».

 ⁄يششهد اأعنف منها الصشومال

وأاوضسح الرئيسس البولو Êإان بÓده
«تشسعر بالدهشسة أ’ن اŸؤوسسسسات
اأ’وروب - -ي - -ة م - -ث - -ل اŸف - -وضس- -ي- -ة
اأ’وروبية – ⁄رك سساكنا لوضسع
اسسÎات- -ي -ج -ي -ة ط -اق -ي -ة أاوروب -ي -ة
م- -وح- -دة» مضس -ي -ف -ا أان اŸشس -روع
ال- -روسس- -ي /اأ’Ÿا« Êذوط- -ب -ي -ع -ة
سس -ي -اسس -ي -ة واسسÎات -ي -ج-ي-ة ول-يسس
مشسروعا Œاريا وأانه من الصسعب
ع -ل -ى وارسس -وف -ه-م-ه وق-ب-ول-ه أ’ن-ه
ي -ه -دد أاسسسس ال -تضس -ام -ن ب Úدول
ا’–اد اأ’وروبي ‘ ›ال حيوي
جدا».

مقتل  53شصخصصا وإاصصابة العشصرات ‘ اشصتباك ب Úالقبائل
أافادت مصشادر متطابقة امسص أان  53ششخصشا
على ا’قل لقوا مصشرعهم وأاصشيب أازيد من
مائة أاخرين ‘ اششتباكات عنيفة ب Úقبائل
صشومالية خلل  48سشاعة اŸاضشية.
وق -ال ح -اك -م م -ن -ط-ق-ة ’سس ع-ن-ود ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
حسس ،Úإان ا’شستباكات اندلعت مطلع اأ’سسبوع ‘
إاق -ل -ي-م أارضس الصس-وم-ال ا’ن-فصس-ا‹ ت-رك-زت ح-ول
ن- -زاع ط -وي -ل اأ’م -د ح -ول م -ل -ك -ي -ة اأ’راضس -ي بÚ
م- -ي- -ل- -يشس- -ي- -ات عشس- -ائ -ري -ة.و ⁄ت -ذك -ر ا◊ك -وم -ة
الصس -وم-ال-ي-ة ت-ف-اصس-ي-ل ل-ك-ن-ه-ا ط-ال-بت ا÷م-اع-ات
بوقف القتال.
وأاف -اد شس-ه-ود ع-ي-ان ﬁل-ي-ون م-ن ا’ه-ا‹ ب-ق-ري-ة
«دومي» لوكالة أانباء «رويÎز» بالقول« :وقع قتال

عنيف ب Úالعشسائر أامسس واليوم ،ولقي أاك Ìمن 50
شسخصسا حتفهم ،و ⁄يتسسنى دفنهم بسسبب اسستمرار
القتال» كما أاصسيب  120شسخصس جراء ا’شستباكات
ال -ك -ث -ي -ف -ة ن -ق -ل ب -عضس -ه-م أ’م-اك-ن ب-ع-ي-دة ل-ت-ل-ق-ي
ا’سسعافات.
وحسسب إافادة الشسهود قالت الوكالة« :اŸصسابون
Áوت- - -ون بسس- - -بب ن- - -قصس ال - -دم أ’ن - -ه ’ ت - -وج - -د
مسستشسفيات هناك».
ويدور نزاع على منطقة  /دومي /ب Úاقليم «بÓد
البونط» الذي يطالب بالسسيادة عليها وب« Úارضس
الصسومال» التي تسسيطر على اŸنطقة.
يذكر ان اقليم «ارضس الصسومال» أاعلن ‘ 1991
من جانب واحد انفصساله عن الدولة الصسومالية

ج -راء ان -ف -ج -ار ال -وضس -ع ‘ ال -ب Ó-د و“زق -ه-ا بÚ
ميليشسيات متناحرة إاضسافة إا ¤جماعات مرتبطة
ب -ال -ت -ن -ظ -ي -م-ات ا’ره-اب-ي-ة و ⁄ي-عÎف اÛت-م-ع
ال -دو‹ ب -اسس -ت -قÓ-ل م-ا سس-م-ي ب م-ه-وري-ة «أارضس
الصسومال».
وت -ع -ا Êالصس -وم -ال ج -راء ال -ن-زاع-ات ال-عشس-ائ-ري-ة
ل -ل -ت -ن-افسس ع-ل-ى ام-تÓ-ك اأ’راضس-ي وبسس-بب ن-درة
اŸوارد .كما تشسن حركة (الشسباب) وهي حركة
“رد متشسددة هجمات متكررة ‘ الدولة الواقعة
شسرقي أافريقياي Ãا ‘ ذلك العاصسمة مقديشسو.
وت -ت -م -ت -ع ا◊ك -وم -ة الصس -وم-ال-ي-ة ب-دع-م م-ن ق-ب-ل
اÛتمع الدو‹ إا’ أانها تفتقد السسيطرة على جزء
كب Òمن البÓد.

وقال نيكو’ي باتروشسيف
سس - - -ك - - -رت› Òلسس ا’أم - - -ن
ال -روسس-ي خÓ-ل اج-ت-م-اع ‘
/ن-وف-وسس-ي-بÒسسك /ل-قضس-ايا
ا’أمن ‘ اŸنطقة الفدرالية
الشس -م -ال -ي-ة «ت-زاي-د مسس-ت-وى
ال - - -نشس - - -اط ا’إره- - -اب- - -ي ‘
م-ن-ط-ق-ة سس-ي-بÒي-ا ي-ع-ود اإ¤
اح -ت -م -ال -ي -ة ت -غ-ل-غ-ل ‡ث-ل-ي
اŸن - -ظ - -م - -ات ا’إره - -اب - -ي- -ة
الدولية Ãناطق ‘ سسيبÒيا

فضس Óً- -ع- -ن زي- -ادة ك- -ث- -اف- -ة
ه -ج -رة ال -ي -د ال -ع -ام -ل -ة م-ن
ب - -ل - -دان اآسس- -ي- -ا ال- -وسس- -ط- -ى
والقوقاز».
واأوضس- - -ح اأن اŸع- - -ل - -وم - -ات
الواردة تشس Òاإ ¤اأن بعضس
اŸنشس- - - - -اآت اŸوج - - - -ودة ‘
مقاطعة سسيبÒيا الفيدرالية
ت - - -ق - - -ع ‘ م - - -رم- - -ى بصس- - -ر
اŸن- - -ظ- - -م- - -ات ال- - -دول- - -ي- - -ة
ا’إرهابية واŸتطرفة.

واضس -اف اŸسس -وؤول ا’م -ن -ي
اأن -ه خÓ-ل ا’أشس-ه-ر ال-تسس-ع-ة
ا’أو ¤م- - - - -ن ع - - - -ام 2018ي
فتحت  56قضسية جنائية ‘
مقاطعة سسيبÒيا الفيدرالية
على اأسساسس جرائم اإرهابية
م- - -ن- - -ه- - -ا دع - -م ا’أنشس - -ط - -ة
ا’إرهابية والدعوات العامة
لتÈير ا’إرهابي فضس Óعن
ال- -ت -ن -ظ -ي -م اأواŸشس -ارك -ة ‘
اأنشسطة اإرهابية.

’· اŸتحدة
جدد التاأكيد عليها مندوبها با أ

الصصـ ـ ـ ـ Úتدع ـ ـوإا ¤مزيد من الدع ـ ـم الدو‹
÷هود السصـ ـ ـ ـÓم ‘ إافريقيـ ـ ـا الوسصطـ ـ ـى
دعا مبعوث صشيني ،اÛتمع الدو‹ ،إا ¤مواصشلة مسشاعدة حكومة إافريقيا
الوسشطى ‘ جهودها الرامية إا ¤بناء السشلم وا’سشتقرار.
واوضس- -ح ووه- -اي ت- -اون- -ائب م- -ن -دوب الصسÚ
ال -دائ -م ل -دى ا’أ· اŸت -ح -دة ،اأمسس ،خ Ó-ل
ج -لسس -ة Ûلسس ا’أم -ن ال -دو‹ ،اأن ال-ع-م-ل-ي-ة
السس -ي -اسس -ي -ة ‘ اإف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى «ح-ق-قت
موؤخرا تقدما فيما ’ يزال الوضسع ا’أمني
هشسا .ومازالت هناك –ديات تقف اأمام
ال- -بÓ- -د ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق السسÓ- -م وا’سس- -ت- -ق -رار
الدائم.»Ú
وق- - - - - - -ال ‘ ه - - - - - -ذا الصس - - - - - -دد  ،اإن الصسÚ
«ت -دع -واÛت -م -ع ال-دو‹ اإ ¤م-واصس-ل-ة دع-م

ج-ه-ود ح-ك-وم-ة ج-م-ه-وري-ة اإفريقيا الوسسطى
ل -ت -ع -زي -ز ب -ن-اء ال-ق-درة ال-وط-ن-ي-ة ،ومسس-اع-دة
ا◊كومة ‘ جهودها الرامية اإ ¤ا◊فاظ
على ا’أمن وا’سستقرار والتعامل مع ا’أوضساع
وا’أزمات ا’إنسسانية وحل ا’أسسباب ا÷ذرية
للصسراع.
واضس- - -اف اŸن- - -دوب الصس- - -ي- - -ن - -ي اأن ب Ó- -ده
ت- -دع- -وا’أط- -راف ‘ ج- -م -ه -وري -ة اإف -ري -ق -ي -ا
الوسسطى اإ« ¤اإعÓء مصسلحة بÓدهم وحل
خÓفاتهم من خÓل ا◊وار واŸشساورات».

على خلفية توسشيع نطاق حدودها البحرية ششرق اŸتوسشط

وزير اÿارجية الÎكي يوجه –ذيرات شصديدة إا ¤اليونان

وجه وزير الدفاع الÎكي خلوصشي أاكار أامسص –ذيرات ششديدة لليونان على
خلفية توسشيع نطاق حدودها البحرية ششرق اŸتوسشط واŸضشايقات التي قامت بها
’يام اŸاضشية.
سشفن يونانية لسشفينة تركية ‘ اŸنطقة خلل ا أ
ق - -ال اأك - -ار ‘ تصس- -ري- -ح ل- -وك- -ال- -ة اأن- -ب- -اء ووجهة نظرها حيال اŸوضسوع.
«ا’أناضسول» ان تركيا لديها التداب ÒالÓزمة م-ن ج-ه-ت-ه،ق-ال اŸت-ح-دث ب-اسس-م اÿارج-ية
ح -ي-ال اأي خ-ط-وة ق-د ت-ق-دم ع-ل-ي-ه-ا ال-ي-ون-ان ح -ام -ي اأقصس -وي ان ت -رك -ي -ا ت -ت-اب-ع ع-ن ك-ثب
بشسكل ﬂالف للقوان Úالدولية موؤكدا اأنه ال- -تصس- -ري- -ح- -ات الصس- -ادرة م- -ن اأث -ن -ي -ا ح -ول
«على ا÷ميع اأن يدرك اأننا لن نسسمح بفرضس ﬂط-ط-ات ت-وسس-ع-ة ن-ط-اق ا◊دود ال-ب-ح-رية
لليونان تدريجيا مشسددا على اأن تركيا ’
ا’أمر الواقع».
واأضس- - -اف اأك- - -ار اأن- - -ه «م- - -ن غ ÒاŸم- - -ك- - -ن Áك -ن ل -ه -ا اأن تسس -م-ح ب-خ-ط-وات م-ن-ف-ردة ’
اأواÙتمل اأن ينجح اأويسستمر اأي مشسروع ‘ –ظى بتفاهم ثنائي ‘ ما يتعلق ببحر اإيجه
م -ن -ط -ق -ة شس -رق اŸت -وسس -ط ’ يضس -م ت -رك -ي-ا الذي يضسم سسواحل متقابلة للبلدين.
وك -ان وزي -ر اÿارج -ي-ة ال-ي-ون-ا ÊاŸسس-ت-ق-ي-ل
وشسمال قÈصس الÎكية».
وك -انت وزارة اÿارج -ي -ة الÎك-ي-ة اسس-ت-دعت نيكوسس كوتزياسس اأعلن موؤخرا اتخاذ بÓده
اأمسس سس -ف Òال -ي -ون -ان ل -دى اأن -ق -رة ب-يÎوسس قرارا بزيادة مدى حدودها البحرية من 6
مافرويديسس على خلفية اإعÓن بÓده عزمها اأميال اإ 12 ¤مي Óبحريا ‘ بعضس اŸناطق
مد حدودها البحرية لتبلغه –ذيرات اأنقرة ا’أمر الذي تعارضسه تركيا.

خلل عمليات مداهمة ‘  116دولة

«اإلنÎبول» يصصادر  500طن من األدوية غ Òالقانونية
قالت منظمة الششرطة الدولية ،ا’نÎبول ،إان عمليات مداهمة منسشقة للششرطة
’دوية والعقاق Òالطبية غÒ
‘  116دولة أاسشفرت عن مصشادرة  500طن من ا أ
القانونية اŸتاحة ع Èا’نÎنت ،من بينها أادوية سشرطان مغششوششة وأاقراصص
ل’م مغششوششة وحقن طبية غ Òقانونية.
مسشكنة ل آ
ق -الت م -ن -ظ -م -ة ا’نÎب-ول ،ال-ت-ي ت-ت-خ-ذ م-ن
م-دي-ن-ة ل-ي-ون ال-ف-رنسس-ي-ة م-ق-را ل-ه-ا ،امسس إان
العملية أادت إا« ¤القبضس على  859شسخصس
ومصس -ادرة ع -ق -اق Òط -ب -ي -ة م-ن اÙت-م-ل أان
تكون خطÒة تقدر قيمتها بنحو 14مليون
دو’ر».
وأاضسافت اŸنظمة« :أادت العملية التي ركزت
على خدمات التوصسيل التي تسستغلها شسبكات
ا÷رÁة اŸنظمة إا ¤إاغÓق  3671رابطا

’نÎنت
إال -كÎون -ي -ا م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-واق-ع ع-ل-ى ا إ
وصسفحات على مواقع التواصسل ا’جتماعي
وأاسسواق إالكÎونية».
وت -زاي -دت ‘ السس -ن -وات ال -ق -ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة،
’نÎنت مع
Œارة الدواء غ Òالقانونية على ا إ
’سساليبها وسسعيها
’جرامية أ
تنويع العصسابات ا إ
’نÎنت.
’كتشساف زبائن جدد من خÓل ا إ
وه -ذه ث-ا Êع-م-ل-ي-ة ك-بÒة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-ق-اقÒ
الطبية ينفذها ا’نÎبول خÓل هذا الشسهر.
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الخميسس  25أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  15صصفر  1440هـ

’مم المتحدة
في رسسالته بمناسسبة يوم ا أ

غوتيريسس يدعو إالى عÓج أاسسقام الكوكب
Óمم المتحدة ،أانطونيو
دعا المين العام ل أ
غ -وت -ي -ريسس ،امسس ،إال -ى ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ج-دي-د
اللتزام كأاممٍ متحدة برأاب ما تفكك من عرى
الثقة وعÓج أاسصقام الكوكب وعدم ترك أاي
أاح -د خ -ل -ف ال -ركب وت-ع-زي-ز ال-ك-رام-ة ل-ف-ائ-دة
الجميع.
وج-اء ذلك ب-م-ن-اسص-ب-ة الح-ت-ف-ال ال-ع-ال-مي بيوم
األمم المتحدة الذي يوافق  24أاكتوبر من كل
ع -ام وال -ذك-رى السص-ن-وي-ة ل-ل-م-ي-ث-اق ال-ت-أاسص-يسص-ي
للمنظمة.
وف- -ي رسص- -ال- -ت -ه ب -م -ن -اسص -ب -ة ه -ذا ال -ي -وم ،ق -ال
غ-وت-ي-ريسس :إان ال-م-ي-ث-اق ي-جسص-د آام-ال-ن-ا «ن-حن
الشص -ع-وب» وأاحÓ-م-ن-ا وت-ط-ل-ع-ات-ن-ا ،مضص-ي-ف-ا أان
األمم المتحدة تعمل بنسصائها ورجالها كل يوم
م- -ن أاج- -ل ت -رج -م -ة ذلك ال -م -ي -ث -اق إال -ى واق -ع
ملموسس.
وأاوضصح «إاذا كان عدم المسصاواة في ازدياد،
رغم تراجع الفقر المدقع ،فنحن ل نسصتسصلم
ألننا نعلم أاننا بالحد من عدم المسصاواة نفتح
مزيدا من أابواب األمل والفرصس ونعزز السصÓم
في جميع أانحاء العالم».
وقال غوتيريسس« :وإان كان إايقاع تغير المناخ
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يتسصارع ،فإاننا ل نسصتسصلم ألننا نعلم أان مكافحة
ذلك التغير هي سصبيلنا الوحيد ..وإاذا كانت
ح -ق -وق اإلنسص -ان ت -ن -ت -هك ف-ي أام-اك-ن ع-دي-دة،
فنحن ل نسصتسصلم ألننا نعلم أان احترام حقوق
اإلنسصان والكرامة
اإلنسصانية شصرط أاسصاسصي لتحقيق السصÓم..وإاذا
كان عدد النزاعات يتضصاعف والناسس يعانون،
فنحن ل نسصتسصلم ألننا نعلم أان كل رجل وكل
ام -رأاة وك -ل ط -ف -ل يسص -ت-ح-ق ح-ي-اة ي-ن-ع-م ف-ي-ه-ا
بالسصÓم».

نيويورك تايمز:

المغرب يقود قمعا عنيفا ضسد المهاجرين

www.ech-chaab.com
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إاعتماد خطة أامنية لتأامين العاصسمة الليبية

قوة مشستركة محل التشسكيÓت المسسلحة في طرابلسس
Óم-م
Óم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
كشص-ف ال-م-م-ث-ل ال-خ-اصس ل -أ
المتحدة والمبعوث الخاصس إالى ليبيا غسصان
سصÓمة ،عن وجود مسصاعٍ إلحÓل قوة مشصتركة
محل التشصكيÓت المسصلحة في العاصصمة الليبية
طرابلسس.
وب-حسصب ال-م-وق-ع اإلل-ك-ت-رون-ي ال-رسص-م-ي ل-ب-عثة
األمم المتحدة ،فقد أاكد سصÓمة عقب لقائه
قيادات عسصكرية ومدنية في مصصراتة ،السصعي
إلحÓ- -ل ق- -وة مشص- -ت -رك -ة م -ح -ل ال -تشص -ك -ي Ó-ت
ال-مسص-ل-ح-ة ف-ي ط-راب-لسص-ي ألن-ه-ا ع-اصص-م-ة ل-كل
الليبيين ويجب أان يكون كل ليبي قادراً على
دخولها .
وأاضصاف سصÓمة «حدث إاشصكال كبير دام عدة
أاسص-اب-ي-ع ف-ي ال-ع-اصص-م-ة ط-راب-لسس ،وك-ان هناك
أاكثر من رأاي في معاجلة األمر ،وقد لعبت
األمم المتحدة دورا مهما في وقف إاطÓق
النار ،وبث الحياة في عمل عدة مؤوسصسصات،
منها لجنة الترتيبات األمنية الجديدة
ووزارة الداخلية».
وأاعلن فائز السصراج ،رئيسس المجلسس الرئاسصي
لحكومة الوفاق الوطني اعتماد الخطة األمنية
لتأامين منطقة طرابلسس الكبرى بالتنسصيق مع
بعثة األمم المتحدة.
وتتشصكل منطقة طرابلسس الكبرى من  13بلدية،
تضصم العاصصمة طرابلسس والبلديات المحيطة
بهاي ،وشصكلت البلديات الـ 13مجلسصاً أاعلى لها
عام .2014
وعن تقييمه لعمل لجنة الترتيبات األمنية ،قال
المبعوث الدولي «نسصعى إالى إانجاح كل ما تقوم
به المؤوسصسصات األمنية في العاصصمة ،ونريد

في إاطار حملة قمع معممة في المغرب ،يواجه المهاجرون من جنوب الصسحراء
اعتقا’ت تعسسفية ،وعمليات إابعاد إالى مناطق بعيدة ،ومؤوخرا إالى عمليات ترحيل
’نسسان.
إالى بلدانهم ،حسسب المدافعين عن حقوق ا إ
المدافعون عن حقوق اإلنسصان يقولون إان هذه وه- -ي ت- -ك- -دسس أاشص- -خ- -اصص -ا م -ن ذوي ال -بشص -رة
الحملة ،التي اعترفت بها السصلطات ،بدأات السص- -وداء ف- -ي ح -اف Ó-ت ف -ي ط -ن -ج -ة ت -ط -وان
ه -ذا الصص-ي-ف ب-ت-نسص-ي-ق م-ع اسص-ب-ان-ي-ا والت-ح-اد وال -ن -اظ -ور وت -ن -ق -ل -ه -م إال -ى ال -ج-ن-وب .ك-م-ا أان
األوروبي من أاجل الحد من تدفق المهاجرين روب -ورت -اج -ات م -ح-ل-ي-ة ن-ق-لت صص-ورا ل-ت-ع-ن-ي-ف
إالى أاوروبا .بينما تقول الحكومة المغربية إانها الشصرطة للمهاجرين.
تسص-ت-ه-دف ال-م-ه-اج-ري-ن غ-ي-ر الشص-رعيين فقط وتفيد الجمعية المغربية لحقوق اإلنسصان أان ق-ال وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة السص-وري ،ول-ي-د ال-م-ع-ل-م،
«شصخصصا من مالي يبلغ من العمر  16سصنة ،امسس األرب- -ع- -اء ،خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه سص -ت -ي -ف -ان دي
وتهريب البشصر.
Óمم
Óمين العام ل أ
ووفقا للمدافعين عن حقوق اإلنسصان فقد بدأا وآاخ-ر ي-ك-ب-ره سص-ن-ا م-ن غ-ام-ب-ي-ا ،وج-دا م-ي-تين ،ميسصتورا المبعوث الخاصس ل أ
القمع في جوان ،وازدادت حدته نهاية جويلية مصصفدي اليدين ،قرب مدينة القنيطرة ،ويبدو ال -م -ت -ح-دة إال-ى سص-وري-ا ،إان «ال-دسص-ت-ور وك-ل م-ا
يتصصل به هو شصأان سصيادي بحت يقرره الشصعب
بعد أان عبر ما ل يقل عن  600مهاجر الى أانهما سصقطت من إاحدى الحافÓت».
سصبتة شصمال المغرب.
بعضس المهاجرين من جنوب الصصحراء الذين
يتوفرون على بطاقات إاقامة قانونية ،وصصفوا
هذه الحمÓت الكثيفة التي اقتيدوا فيها على
م- -ت- -ن ح- -افÓ- -ت ال- -ى م- -دن ت- -ب- -ع- -د ب- -م -ئ -ات
الكيلومترات جهة الجنوب ،ول يحملون معهم
إال الثياب التي يرتدونها،
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أاحد هؤولء يدعى «عبد
انطلق ،امسس األربعاء ،بالعاصصمة التشصادية نجامينا ،الجتماع الوزاري الرباعي بين تشصاد
سص-ن-غ-ال-ي ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-مر  31سص -ن -ة ،ط-لب ال
والسصودان وليبيا والنيجر حول سصبل تعزيز أامن الحدود المشصتركة بين الدول الربع ،بمشصاركة
ي- -كشص- -ف ال ع- -ن اسص -م -ه الشص -خصص -ي م -خ -اف -ة
وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة األجهزة األمنية.
ن
النتقام ،على غرار باقي المهاجرين الذي
وذك -رت ت-ق-اري-ر إاعÓ-م-ي-ة ،أان الج-ت-م-اع ال-ذي يسص-ت-م-ر ي-وم-ي-ن ي-ه-دف ال-ى م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب
قابلتهم اثناء إاعداد هذا المقال.
والشصبكات الجرامية والتجار بالبشصر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود باإلضصافة
فبل أاربع سصنوات اسصتقر في مدينة تطوان،
إالى مشصاريع تنمية المناطق الحدودية.
ع-ل-ى ضص-ف-ة ال-ب-ح-ر األب-يضس ال-م-ت-وسص-ط ،ح-يث
يذكر أان الجتماعات تأاتي مواصصلة لجتماع نجامينا الذي عقد مطلع ماي الماضصي ،وتوج
ا
حصصل على بطاقة القامة ،وبدأا يندمج شصيئ
بالتوقيع على اتفاق إاطار لمراقبة وتعزيز التعاون في مجال أامن ومراقبة الحدود المشصتركة.
ع
فشص -ي -ئ -ا ف -ي ال -م -ج -ت-م-ع ال-م-غ-رب-ي .ك-ان ي-ب-ي-
واسصتضصافت العاصصمة التشصادية الجتماع الثاني لوزراء الخارجية ،الدفاع والداخلية ،ورؤوسصاء
ال -م -ج -وه -رات ال-رخ-يصص-ة ف-ي السص-وق وي-رسص-ل
هيئة األركان ومديري األجهزة األمنية في الدول األربعة خÓل الفترة من  31-29ماي الذي
المال إالى عائلته .كان متحفظا للغاية.
خصصصس لبحث تعزيز التعاون األمني على الحدود المشصتركة
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ورغ- -م ذلك ،ذات صص- -ب- -اح م- -ن ب -داي -ة
و توج بتوقيع رؤوسصاء وفود الدول األربع في ختام اجتماعاتهم على بروتكول تعزيز التعاون
ة
ط
ر
ص
ش
ل
ا
الماضصي ،اقتحم خمسصة من عناصصر
األمني على الحدود المشصتركة  .وكان رؤوسصاء الدول الربع ،قد أاكدوا على ضصرورة التصصدي
بيته الذي كان يتقاسصمه مع مهاجرْين آاخرين،
المشصترك للتهديدات األمنية على الحدود مع جنوب ليبيا والتي تشصمل الهجرة غير الشصرعية
وأاوق-ف-وه-م .ف-ي ال-ب-داي-ة أاب-ل-غ-وه-م أان ال-ح-ملة
واإلتجار بالبشصر والجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب وتجارة السصÓح.
ق
ت-ن-درج ضص-م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-روم ال-ت-أاك-د م-ن وث-ائ
وعقد أاول اجتماع وزاري للدول األرب ،في الثالث من أافريل الماضصي بنيامي ،عاصصمة النيجر.
اإلقامة ،وبعد ذلك بسصاعات وجدوا أانفسصهم
في حافلة تقلهم في رحلة ليلية على طول 600
كيلومتر إالى مدينة تزنيت الصصحراوية.
على ما هو عليه اآلن .واعتبرت األمم
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ووفقا للمدافعين عن حقوق النسصان
ال -م -ت -ح -دة ف -ي م -ذك -رة ل -ه -ا أان «ال -وضص-ع
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الواقعة أابعد من أان تكون واقعة مع
اإلنسصاني في اليمن هو األسصوأا في العالم
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واألزمة الغذائية التي يعرفها على ارتباط
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صص -ار ال -ع -دي -د م-ن ال-م-ه-اج-ري-ن ي-
رئ- - -يسص- - -ة ال- - -دورة  73مباشصر بالنزاع» الذي تشصهده البÓد منذ
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اليقاف واإلبعاد ،بل ويخافون حت
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-عامة ل أ
Óمم .2014
في منازلهم.
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باعتباره «وسصيلة هامة لمعالجة القضصايا @ ال-ق-دسس ال-م-ح-تلة :ف -ي ال -وقت ال -ذي
ة
ي
ق
و
ق
ح
ة
ئ
ي
ه
ي
ه
و
،
)
ب
ن
ا
ج
أ
ل
ا
و
ن
ال-م-ه-اج-ري-
ال -ع-ال-م-ي-ة ،م-ث-ل ت-غ-ي-ر ال-م-ن-اخ وم-ك-اف-ح-ة تتحرك فيه بكين لتوسصيع تعاونها بمجال
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األوب- -ئ- -ة م- -ث- -ل السص- -ل ون -قصس ال -م -ن -اع -ة التكنولوجيا الفائقة وإايجاد سصبل لتنفيذ
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الذين تم
المكتسصبة (األيدز) ،ومعالجة اثار الكوارث مشص-اري-ع م-ب-ادرة «ال-ح-زام وال-ط-ري-ق» حل
بحوالي  6500مهاجرا.
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة ،أاو قضص- -اي -ا ن -زع السص Ó-ح ،وانغ تشصي شصان نائب الرئيسس بتل أابيب
الجمعية المغربية لحقوق اإلنسصان في الناظور
للمشصاركة في قمة «البتكار واإلبداع» في
والهجرة».
وع- -دد م- -ن ال- -ه- -ي- -ئ- -ات الخ -رى أاشص -ارت إال -ى
زيارة ألكبر مسصؤوول صصيني إالى إاسصرائيل
العتداءات التي تمارسس في حق المهاجرين.
منذ نحو عقدين ،وتأاتي زيارة وانغ تشصي
القمع الذي يطال المهاجرين في المغرب طال
شصان إالى إاسصرائيل تتويجا لتعاون تنامى
مواطنيه أايضصا .أاواخر شصهر سصبتمبر الماضصي
خÓل العقود الماضصية.
أاط -ل -قت ال -ب-ح-ري-ة ال-م-ل-ك-ي-ة ال-ن-ار ع-ل-ى شص-اب-ة
وقتلتها وهي على متن قارب يحمل العديد من
@ نيويورك :ح -ذرت األم -م ال -م-ت-ح-دة
المهاجرين الذين يحاولون العبور نحو اسصبانيا
م -ج-ددا م-ن شص-ب-ح ال-م-ج-اع-ة ال-ذي ي-ه-دد
بطريقة غير شصرعية.
حياة  14مليون شصخصس في اليمن خÓل @ الضسفة :اسصتشصهد الشصاب محمد محمود
كما نشصرت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسصان
لشصهر القليلة المقبلة إاذا بقي الوضصع بشص -ارات ( 22ع -ام -ا) م -ن ب-ل-دة ط-م-ون ق-رب
اأ
ف-ي-دي-وه-ات وصص-ور ت-ظ-ه-ر السصلطات المغربية

ان -ط Ó-ق-ا م-ن ط-راب-لسس أان تصص-ب-ح ال-ت-رت-ي-ب-ات
األمنية نموذجا لكي تعمم على مختلف مدن
ليبيا».
وبخصصوصس زيارته لمصصراتة ( 200كم شصرقي
طرابلسس) ،علق قائ ًÓإان «مصصراتة مهمة ،ولها
ث-ق-ل-ه-ا ال-عسص-ك-ري والق-تصص-ادي ونعطي أاهمية
ل-ل-ت-واصص-ل ال-دائ-م وت-ب-ادل األف-ك-ار م-ع م-م-ث-ل-ي
مصصراتة» ،وتعد المدينة ثالث أاكبر مدن البÓد
بعد طرابلسس وبنغازي كما تعد واحدة من أاكثر
المدن تسصليحًا .
و قد قام المجلسس الرئاسصي لحكومة الوفاق
بحل لجنة الترتيبات األمنية السصابقة وتشصكيل
واحدة جديدة مطلع سصبتمبر الماضصي.
وأاسصندت إالى لجنة الترتيبات األمنية بموجب

المعلم لـ””دي ميسستورا””

التفاق السصياسصي الذي وقعته األطراف الليبية
نهاية العام  2015مهمة إاعادة هيكلة األجهزة
األم -ن -ي -ة واإلشص -راف ع -ل -ى ع -م -ل -ي-ة انسص-ح-اب
ال-م-ج-م-وع-ات ال-مسص-ل-ح-ة م-ن ال-م-دن ال-ك-ب-رى،
وخاصصة العاصصمة طرابلسس.
وجاء قرار إاعادة تشصكيل اللجنة ،عقب اندلع
اشصتباكات شصهدتها أاطراف العاصصمة طرابلسس
ب -ي -ن ق -وات ح -ك -وم -ة ال -وف -اق وال -ل-واء السص-اب-ع
ب-ت-ره-ون-ة ،وال-ت-ي اسص-ت-م-رت ق-راب-ة شص-هر كامل
جنوب طرابلسس قبل أان تنجح وسصاطة قادتها
األم-م ال-م-ت-ح-دة ف-ي إاي-ق-اف-ه-ا ن-ه-اي-ة سص-ب-ت-م-بر
ال -م -اضص-ي .وخ-ل-فت الشص-ت-ب-اك-ات سص-ق-وط 117
قتي Óوإاصصابة أاكثر من  500بجروح متفاوتة،
بحسصب وزارة الصصحة الليبية.

دسستورنا شسأان سسيادي يقرره الشسعب السسوري

لتعزيز أامن الحدود المشستركة

اجتماع رباعي بين تشساد  ،السسودان،
ليبيا والنيجر في نجامينا

عـــــÈ
العا⁄

التعددية Ÿعا÷ة
القضسايا العاŸية

تعاون يتنامى

اليمن على شسفا اÛاعة

شسهيد شسمال الضسفة

السصوري بنفسصه دون أاي تدخل خارجي تسصعى
م -ن خ Ó-ل -ه ب -عضس األط -راف وال -دول ل -ف-رضس
إارادتها على الشصعب السصوري» ،بحسصب العÓم
الرسصمي السصوري.
وأافادت وكالة النباء السصورية (سصانا) ،بأان
الجانبين بحثا خÓل اللقاء الجهود المبذولة
من أاجل إاحراز تقدم في المسصار السصياسصي
Óزمة في سصوريا ومتابعة األفكار المتعلقة
ل أ
ب-ال-ع-م-ل-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ول-جنة مناقشصة الدسصتور
الحالي التي تم بحثها في اللقاء األخير الذي
Óم-م
ج -م -ع ال -وزي -ر ال -م -ع -ل-م واألم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
ال-م-ت-ح-دة ،ان-ط-ون-ي-و غ-وي-ت-ريسس ،في نيويورك
Óمم
ع-ل-ى ه-امشس أاع-م-ال ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
المتحدة.
وأاكد وزير خارجية سصوريا اسصتمرار دعم بÓده
ل -ل -ج-ه-ود ال-رام-ي-ة ل-ل-ت-وصص-ل إال-ى ح-ل سص-ي-اسص-ي
Óزم -ة ،مشص -ي -را إال-ى أان سص-وري-ا ت-ع-اطت ب-ك-ل
ل -أ
إايجابية مع مخرجات مؤوتمر الحوار الوطني
السصوري ـ السصوري في سصوتشصي وعملية تشصكيل
لجنة مناقشصة الدسصتور الحالي،
مشصددا على أان إاطÓق عمل هذه اللجنة يجب
أان يراعي المبدأا المنصصوصس عليه في ميثاق
األم -م ال -م -ت -ح -دة وال-ق-ان-ون ال-دول-ي وق-رارات
م-ج-لسس األم-ن ذات الصص-ل-ة بسص-وري-ا وال-م-ت-م-ثل
بضص- -رورة الل- -ت- -زام ال- -ق- -وي بسص- -ي- -ادة سص- -وري -ا
واسصتقÓلها ووحدتها أارضصا وشصعبا.
وشصدد على أان الشصعب السصوري «هو صصاحب
ال-ح-ق ال-حصص-ري» ف-ي ت-ق-ري-ر مسص-ت-ق-بل بÓده،
وبناء عليه فإان كل هذه العملية يجب أان تكون
م-دي-ن-ة ط-وب-اسس شص-م-ال-ي الضص-ف-ة ال-غ-ربية بعد
إاصص - -اب - -ت - -ه ب - -رصص - -اصس عسص - -اك- -ر الح- -تÓ- -ل
اإلسصرائيلي الذين اقتحموا البلدة فجر أامسس
األربعاء.
وأاكدت المصصادر أان بشصارات أاصصيب مباشصرة
ف -ي صص -دره ،وت-م ن-ق-ل-ه إال-ى ال-مشص-ف-ى ال-ت-رك-ي
ب-م-دي-ن-ة ط-وب-اسس ،ث-م مشص-ف-ى ال-رازي ب-مدينة
جنين ،ولكنه اسصتشصهد لحقا جراء إاصصابته
الحرجة.

تقشسف Ÿدة  15شسهرًا

@ الخرطوم :أاعلن معتز موسصى رئيسس
مجلسس الوزراء السصوداني امسس األربعاء
عن سصياسصة تقشصف اقتصصادي لمدة خمسصة
عشصر شصهراً تبدأا من أاكتوبر  201٨وحتى
نهاية ديسصمبر  ،2019في ظل اسصتمرار
الزمة القتصصادية.
وت- -ه- -دف الج- -راءات ال- -ى «ك -ب -ح ج -م -اح
ال -تضص -خ -م» ال -ذي اق -ت -رب ف -ي سص -ب -ت-م-ب-ر
ال -م -اضص -ي م-ن  ،%70وف -ق ت -ق -ري -ر ج -ه-از
اإلحصصاء الحكومي.

بقيادة
وملكية
سصورية وذلك
ب -اع -ت -ب -ار أان
الدسصتور وكل
م-ا ي-تصص-ل ب-ه
ه - - - -و شص- - - -أان
سصيادي بحت
يقرره

الشصعب السصوري بنفسصه دون أاي
ت- -دخ- -ل خ- -ارج- -ي تسص- -ع -ى م -ن خ Ó-ل -ه ب -عضس
األطراف والدول لفرضس إارادتها على الشصعب
السصوري.
بدوره ،قدم المبعوث الخاصس عرضصا للقاءات
التي أاجراها والنشصاطات التي قام بها أاخيرا
من أاجل تنشصيط العملية السصياسصية وتشصكيل
لجنة مناقشصة الدسصتور ،مشصيرا إالى أانه بذل
خÓل السصنوات التي قضصاها بصصفته المبعوث
Óمم المتحدة قصصارى
Óمين العام ل أ
الخاصس ل أ
جهده للتوصصل إالى حل سصياسصي في ظل ظروف
معقدة.
وات-ف-ق ال-ج-ان-ب-ان ف-ي ن-ه-اي-ة ال-م-ب-اح-ث-ات على
اسص -ت -م -رار ال -ت -واصص -ل ب-ي-ن-ه-م-ا م-ن أاج-ل ب-حث
األفكار التي من شصأانها دفع العملية السصياسصية
قدما.
وكان دي ميسصتورا ،قد وصصÓمسس ،إالى دمشصق
إلجراء محادثات مع المسصؤوولين السصوريين بعد
أاي -ام ق -ل-ي-ل-ة م-ن إاعÓ-ن-ه اسص-ت-ق-ال-ت-ه ف-ي ن-ه-اي-ة
نوفمبر.

فشسل حجب الثقة عن ا◊كومة

@ صسوفيا :فشصل البرلمان البلغاري ،امسس
األرب -ع -اء ،ف-ي ح-جب ال-ث-ق-ة ع-ن ح-ك-وم-ة
البÓد التي يقودها ،بويكو بوريسصوف .
وذكر بيان صصادر عن المؤوسصسصة التشصريعية
البلغارية ،أان « 99برلمانيا صصوتوا لصصالح
إاق -ال -ة ال -ح -ك -وم -ة م -ق -اب-ل  133رفضصوا
ال- -م- -ق- -ت- -رح ال- -ذي ت- -ب- -ن- -ت -ه ال -م -ع -ارضص -ة
البرلمانية».

تصسفية « 11إارهابيا» ‘ أاسسيوط

@ ال -ق -اه-رة :أاع- -ل -نت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
ال -مصص -ري -ة ،امسص -األرب-ع-اء ،ع-ن م-ق-ت-ل 11
«إاره -اب -ي -ا» خ Ó-ل م -واج -ه -ات م -ع ق-وات
األمن بمحافظة «أاسصيوط» جنوب البÓد.
وقالت الوزارة في بيان ،إان أاجهزة األمن
«تلقت معلومات تفيد باتخاذ مجموعة
من عناصصر التنظيمات اإلرهابية إاحدى
المناطق الجبلية مخبئا لها ،فجرى تنفيذ
حملة أامنية لضصبطهم».
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’سصÓمي ‘ عهد الوزير عبد الرحمن شصيبان
أاشصرف على ملتقيات الفكر ا إ

جهود األسستاذ الهادي ا◊سسني ‘ التعريف بأاعÓم ا÷زائر
بويزري ،والششيخ اŸكي عبادة ،والششيخ اŸولود ابن اŸوهوب،
واألسش -ت -اذ سش -ل -ي-م كÓ-لشش-ة ،والصش-ح-ف-ي بشش Òح-م-ادي ،والشش-ي-خ
العربي التبسشي ،والششهيد العربي بن مهيدي ،والششيخ صشالح ابن
مهنا القسشنطيني ،والششيخ مصشطفى ابن تكوك ،واألسشتاذ زبÒ
طوالبي ،واألسشتاذ صشالح اسشماوي ،واإلمام ﬁمد بن ﬁمد
البليدي ،والششيخ اŸطيشس ابن الششريف ،والسشيد العربي دماغ
ال-عÎوسس ،واألسش-ت-اذ ال-دك-ت-ور ن-اصش-ر ال-دي-ن سش-ع-ي-دو ،Êوالششيخ
ﬁم-د ب-ن أاب-ي ال-ق-اسش-م ال-ب-وج-ل-ي-ل-ي ال-ب-ج-ائ-ي ،وال-عÓمة يحيى
الزواوي .رحم الله اŸتوف ،Úوحفظ األحياء.

عناوين مقالت ا◊سسني عن أاعÓم ا÷زائر

’سصتاذ الشصيخ ﬁمد الهادي ا◊سصني من الرجال القÓئل الذين يحق ‹ أان أافخر Ãعرفتهم ،وأاحمد الله عز
ا أ
وجل أان هّيأا ‹ أاسصباب اللقاء بهم والتعامل معهم وا’رتباط بهم برابطة اŸودة واÙبة والتعاون على الÈ
’خر ،والفارق ‘ الُعمر بيننا ،إا’ أان ذلك ⁄
والتقوى .وعلى الرغم من ُبعد مكان إاقامة كل منا عن مكان إاقامة ا آ
يكن مانعا من تواصصلنا اŸسصتمر ،وتÓقينا مرة بعد مرة ‘ اŸناسصبات اıتلفة من ندوات وملتقيات ،وا’شصÎاك ‘
أاعمال علمية وفكرية ،على غرار ›لة «الوعي» التي رأاسس –ريرها وانتدبني للمشصاركة Ãقا’تي ‘ ملفاتها،
وقد كانت مشصروعا متميزا لو’ توقفها بعد ظهور عددها الثالث.
واق - - - -ع ا÷زائ - - - -ر واألم- - - -ة
اإلسشÓمية بوجه عام.
إال أان اهتمام الششيخ الهادي
ت- -ع- -رفت ع- -ل- -ى اسش- -م الشش -ي -خ ﬁم -د ال -ه -ادي ا◊سش -ن -ي م -ن -ذ
ا◊سشني بأاعÓم ا÷زائر ⁄
الثمانينيات من القرن اŸاضشي ،من خÓل ما كان يكتبه ‘
ي-ت-وق-ف ع-ن-د الشش-ي-خ Úاب-ن
ا÷رائد واÓÛت ا÷زائرية ،وكذا من خÓل إاششرافه على
ب- - -اديسس واإلب- - -راه- - -ي- - -م - -ي
تنظيم جلسشات ملتقيات الفكر اإلسشÓمي ‘ عهد وزير الششؤوون
رح -م -ه-م-ا ال-ل-ه ،وإا‰ا ام-ت-د
الدينية ‘ تلك اŸرحلة الششيخ عبد الرحمن ششيبان رحمه الله،
ليششمل أاعÓم جمعية العلماء
والتي كانت ُتبث ع Èالتلفزيون ا÷زائري وأاششاهد من خÓله ما
اŸسش - -ل- -م Úا÷زائ- -ري‘ Ú
ُيلقى فيها من ﬁاضشرات .لكني  ⁄أاتششرف باللقاء اŸباششر به
مراحلها اŸتتابعة وأاجيالهم
إال ‘ سشنة 1996م ،كان ذلك ‘ مدينة وهرانÃ ،ناسشبة اŸلتقى
الدو‹ حول «اŸصشطلح العلمي ‘ الÎاث اإلسشÓمي» ،الذي بقلم :أا.د .مسصعود فلوسصي اŸتÓحقة.
فقد كتب عن الششيخ مبارك
نّ-ظ-م-ه اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹ ل-ل-حضش-ارة اإلسشÓ-م-ي-ة ‘ شش-هر
نوفم Èمن تلك السشنة .وكنت قبل ذلك قد قرأات له مقال ‘ اŸيلي ،والششيخ إابراهيم بن عمر بيوضس ،والششيخ أابي اليقظان
جريدة «ا÷زائر اليوم» التي كُانت تصشدر يوميا من العاصشمة ‘ إابراهيم ،واألسشتاذ أاحمد رضشا حوحو ،واألسشتاذ ﬁمد األمÚ
تلك الفÎة ،وكان اŸقال Ãناسشبة ذكرى وفاة الششيخ ﬁمد العمودي ،واألسشتاذ الفضشيل الورت ،ÊÓوالششيخ نعيم النعيمي،
البشش Òاإلبراهيمي رحمه الله .أاذكر أان ذلك اŸقال ششد Êبقوة ،والششيخ أاحمد سشحنون ،والششيخ عبد القادر الياجوري ،والششيخ
فقد كتب بأاسشلوب قوي وجذاب ،و–دث عن اإلمام اإلبراهيمي عبد اللطيف بن علي السشلطا ،Êوالششيخ أاحمد حما ،Êوالششيخ
حديثا ‡تعا ،حيث أابرز خصشاله وجهوده ‘ خدمة اإلسشÓم ع-ل-ي م-رح-وم ،والشش-ي-خ ع-ل-ي م-غ-رب-ي ،والشش-ي-خ ح-م-زة ب-وكوششة،
واللغة العربية ‘ ا÷زائر .حدثت الششيخ الهادي ‘ ذلك اللقاء والششيخ عبد الرحمن ششيبان ،والششيخ حمزة بوكوششة ،والششيخ
األول الذي جمعني به عن َق sراءتُي لذلك اŸقال وإاعجابي به ﬁمد األكحل ششرفاء ،واألسشتاذ عبد الوهاب حمودة ،رحمهم
مضشمونا وأاسشلوبا ،ومن ذلك اليوم بدأات تتوطد أاواصشر اÙبة الله جميعا .كما كتب عن كل من الششيخ ﬁمد الطاهر آايت
واŸودة والتواصشل بيننا ،وما تزال ‘ زيادة وتوثق بحمد الله عز علجت ،والششيخ ﬁمد الصشالح الصشديق ،حفظهما الله.
كما خ sصس األسشتاُذ الهادي ا◊سشني اŸفكَر ا÷زائري األسشتاذ
وجل.
مالك بن نبي رحمه الله بعدة مقالت تناولت جوانب ﬂتلفة
من حياته وفكره ومواقفه.
حظ أان ا◊سشني وهو يكتب عن بقية علماء ا÷زائر⁄ ،
واَ ÓŸ
يهتم باألموات دون األحياء أاو العكسس ،ول باŸششهورين دون
وخÓل ما يزيد على ثÓث Úسشنة من قراءتي Ÿا كان وما يزال اŸغمورين ،أاو القدامى دون اŸعاصشرين ،أاو العكسس ،وإا‰ا كتب
يكتبه الششيخ الهادي ا◊سشني ،وما يزيد على عششرين سشنة من عن هؤولء وهؤولء ،بحسشب ما “ليه اŸناسشبة وما تسشتدعيه
العÓقة التي ربطتني به ،لحظت أان الرجل على الرغم من الظروف.
اه -ت -م -ام -ه ب -ال -ك -ت -اب -ة ‘ اŸوضش -وع -ات اıت -ل -ف -ة ال-ت-ي ت-ه-م فقد كتب عن اإلمام الششيخ ﬁمد بن علي السشنوسشي ،واألمÒ
ا÷زائري Úوالعرب واŸسشلم Úعموما ،إال أان هناك موضشوعا عبد القادر ،والششيخ سشعيد ششريفي (عدون) ،واألسشتاذ الدكتور
ظلّ يسشتأاثر أاك Ìباهتمامه ويششغل جانبا معتÈا من كتاباته ،أال ﬁمد بن صشالح ناصشر ،واألسشتاذ مولود قاسشم نايت بلقاسشم،
وهو ا◊ديث عن علماء ا÷زائر والتعريف Ãآاثرهم وإابراز واألسشتاذ رمضشان حمود ،واإلمام الششيخ ﬁمد اÿضشر حسش،Ú
مناقبهم واإلششادة بجهودهم وآاثارهم ،حيث يسشتثمر كل مناسشبة والشش -ي -خ ع -ب -د ال -رح -م -ن ا÷ي  ،‹Ó-والشش -اع -ر ب -ك -ر ب-ن ح-م-اد
تسشنح لذلك ‘ الكتابة عن علم من أاعÓم ا÷زائر ُمعuرفا به ال -ت -اه-رت-ي ،والشش-ي-خ أاح-م-د الشش-ري-ف السش-ن-وسش-ي ،واإلم-ام ع-ب-د
ومُذكرا بسشÒته وُمْبِرزا خصشاَله وُمثuمنا جهوَده.
الرحمن الثعالبي ،واإلمام اŸغراوي ،واألسشتاذ علي ا◊مامي،
وهذه الكتابات منها كان أاكادÁيا علميا ،ومنها ما كان ثقافيا واألسش -ت -اذ ع -م -ر راسش -م ،واإلم -ام ﬁم -د ب -ن إاب -راه -ي -م اآلب -ل -ي
فكريا أاملته مناسشبة من اŸناسشبات أاو حدث من األحداث.
التلمسشا ،Êواإلمام ﬁمد بن عبد الكر ËاŸغيلي ،والششاعر
ولعلّ ‡ا أاعان الششيخ الهادي على النبوغ والتميز ‘ هذا ﬁمد جلواح ،والدكتور ﬁمد بولنوار زيان ،واألسشتاذ ﬁمد
ا÷انب؛ اختصشاصُشه ‘ حقل التاريخ ،و‘ تاريخ ا÷زائر بصشفة ف -ارح ،والشش -ي -خ ع -ب -د السش Ó-م السش -ل -ط -ا ،Êوال -دك-ت-ور سش-ع-دان،
خ -اصش -ة ،وك -ذا ل-ق-اؤوه واج-ت-م-اع-ه واح-ت-ك-اك-ه ب-ك-ث Òم-ن ع-ل-م-اء واألسشتاذ العربي غا ،⁄واألسشتاذ أاحمد ششقار الثعالبي ،واإلمام
حَمد ْبن َن ْصشٍر الsداُوِدي ا َْألسَشدِي اŸسشيلي ،واألسشتاذ سشليمان
ا÷زائر اŸعاصشرين ،بحكم دراسشته ‘ جامعة ا÷زائر وعمله َأا ْ
‘ كل من الششركة الوطنية للنششر والتوزيع واŸؤوسشسشة الوطنية ب-وج-ن-اح «ال-ف-رق-د» ،واألسش-ت-اذ ال-دك-ت-ور أاب-و ال-ق-اسش-م سش-ع-دال-ل-ه،
للكتاب ووزارة الششؤوون الدينية وكلية العلوم اإلسشÓمية بجامعة واإلم -ام -ان أاح -م -د ب -ن ي -وسش -ف ال -ت -ي-ف-اشش-ي وﬁم-د ب-ن أاح-م-د
ا÷زائر ،وأايضشا مششاركاته اإلذاعية والتلفزيونية ،وﬁاضشراته التيفاششي ،والدكتور أاحمد الرفاعي ششر‘ ،والششيخ علي بن
‘ اŸلتقيات العلمية والفكرية التي ُتعقد ‘ ﬂتلف وليات ﬁمد ا÷زائري اŸعروف باسشم «ابن الÎجمان» ،والششيخ عبد
الوطن.
القادر اÛاوي ،والدكتور ﬁمد بن عبد الكر Ëا÷زائري،
ولششك أان أاك Ìم -ن حَ ِ-ظ َ-ي ب -ع -ن -اي -ة الشش -ي -خ ال-ه-ادي ا◊سش-ن-ي واإلم -ام أاب -ي ا◊سش -ن ع -ل -ي ب -ن ﬁم -د اُÿزاع -ي ال -ت -ل-مسش-ا،Ê
وك -ت -اب -ات -ه م-ن أاعÓ-م ا÷زائ-ر ه-م-ا الشش-ي-خ-ان ال-رئ-يسش-ان ع-ب-د واÛاه -د مصش -ط -ف -ى ب -وغ -اب -ة ،والشش-ي-خ ﬁم-د اب-ن اÿوج-ة،
ا◊ميد بن باديسس وﬁمد البشش Òاإلبراهيمي ،اللَذين كتب والششيخ بلقاسشم ابن منيع ،والششاعر الششيخ عبد الرحمن ابن
عنهما كثÒا و‘ مناسشبات ﬂتلفة وبصشيغ متعّددة ،حيث كان العڤون ،والششيخ عبد القادر الراششدي ،والششيخ أابي إاسشحاق
ينتهز كل فرصشة تسشنح ،وخاصشة ‘ ذكرى وفاة كل من الششيخ Úإاب -راه -ي-م اط-ف-يشس ،والشش-ي-خ ح-م-دان ل-ون-يسش-ي ،والشش-ي-خ ّﬁم-د
الرئيسش ،Úليكتب عن كل منهما ‘ ضشوء اŸناسشبة مسشتصشحبا حمدان الوّنيسشي ،والششيخ ﬁمد معطى الله ،والدكتور سشعيد

تعّر‘ على الشسيخ الهادي وعÓقتي به

كتاباته ‘ التعريف بأاعÓم ا÷زائر

من قراءة مقالت األسشتاذ ا◊سشني؛ نÓحظ أانه ل ُيَعْنِوُن دائما
اŸقاَل الذي يكتبه عن أاحد أاعÓم ا÷زائر باسشم ذلك العلم،
فهو ل يكتب تراجم خالصشة ،وإا‰ا يكتب مقالت فكرية وثقافية
تتخذ أاحيانا سِشَيَر العلماء موضشوعاٍت لها ،ولذلك وجدنا تنوعا
‘ عناوين مقالته التي –sدث فيها عن أاعÓم ا÷زائر.
فأاحيانا يذكر اسشم العلم ‘
ال -ع-ن-وان ،ك-م-ا ف-ع-ل م-ع ك-ل
م- - - - - -ن :اب- - - - - -ن ب- - - - - -اديسس،
اإلب -راه -ي -م-ي ،أاح-م-د رضش-ا
حوحو ،مالك بن نبي ،عبد
ال -رح -م -ن شش -ي -ب -ان ،أاح -م -د
حما ،Êعلي مرحوم ،علي
مغربي ،وغÒهم...
وأاح- -ي- -ان- -ا ُي -ع -ن -ون اŸق -ال
ب - -وصش- -ف ي- -ط- -ل- -ق- -ه ع- -ل- -ى
الششخصشية موضشوع اŸقال،
م -ث -ل ت -لك اŸق -الت ال -ت -ي
ك -ت -ب -ه -ا ع -ن ك -ل م -ن :ع-ب-د
ا◊م- -ي- -د ب- -ن ب -اديسس «اب -ن
ب -اديسس ال -ث -ائ -ر»« ،ال -ث -وري
اÿالصس»« ،اب- - -ن ا÷زائ- - -ر
ال - -ق- -وي األم« ،»ÚاŸع- -ل- -م
األول» .وﬁم- - - -د ال- - - -بششÒ
اإلب- - -راه- - -ي- - -م- - -ي «ﬁي- - -ي
ت -ل -مسش -ان»« ،ف -خ -ر ع -ل -م-اء
ا÷زائر» .وﬁمد بن عبد
ال -ك -ر ËاŸغ -ي -ل-ي «ف-ح-ول-ة
ع -ل -م -ي-ة وغÒة إاسشÓ-م-ي-ة».
وﬁم- -د ج- -ل- -واح «شش- -ه -ي -د
السش ،»Úوسش-ل-ي-م-ان ب-وج-ناح
«ال-ف-رق-د» ،وسش-ع-يد ششريفي
(ع- -دون) «ب- -ل- -غ ال- -عشش -ري -ن
خ- - -مسس م - -رات» ،وﬁم - -د
الطاهر آايت علجت «الداعية باإلحسشان قبل اللسشان» .ورمضشان
حمود «الششاب ا◊كيم» .ومولود قاسشم نايت بلقاسشم «الرجل
الظاهرة» .وعلي ا◊مامي «مفخرة ›هولة وثروة ضشائعة».
وأاحيانا يأاتي بوصشف أاطلق على الَعلم من قبل َعلم آاخر ،فيجعله
عنوانا Ÿقال ينطلق من خÓله إا ¤التعريف بهذا العلم ،كما ‘
مقال «كان فنا ‘ الرجولة» عن ابن باديسس ،ومقال «الصشو‘
السشلفي» عن اإلبراهيمي ،ومقال «جيشس ل رجل» عن الفضشيل
الورت ،ÊÓومقال «مفخرة الزاب» عن فرحات بن الدراجي.
جم له معuبَرة عن ششخصشيته ،ويجعلها
وأاحيانا يختار عبارة للمَ Î
عنوانا للمقال الذي يكتبه عنه ،كما ‘ مقالته عن كل من:
ت واقفا» ،وعبد القادر الياجوري
الدكتور سشعدان «دعو Êأاُم ْ
«للظا ⁄أان يسشتبد وعلينا أان نسشتعد» ،وإابراهيم اطفيشس «كيف
أاجرؤو على جرح وإادماء قلبي؟».
و‘ أاحيان أاخرى يجعل عنوان اŸقال مرتبطا Ãناسشبة ما ،أاو
‡ا أاوحت به إاليه هذه اŸناسشبة ،كما ‘ مقالته ‘« :ذكرى
فقيه ا◊ضشارة»« ،من وحي ملتقى ابن نبي»« ،الذكرى الثانية
ل -وف -اة الشش -ي -خ أاح -م -د ح -م-ا« ،»Êإانصش-اف وت-ك-ر ‘« ،»Ëذك-رى
األسش -ت -اذ ﬁم -د ف -ارح» ‘« ،ذك -رى ﬁم -د األم Úال -ع-م-ودي»،
«ذكرى الششيخ ششرفاء».
و‘ أاحيان أاخرى يربط الششخصشية اŸتحsدث عنها بقضشية ما
كان لها اهتمام بها ،مثل« :اإلمام إابراهيم بيوضس ودوره ‘
ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ا◊ضش-اري-ة»« ،م-ؤورخ ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ك-م-ا
ي -تصش -وره اإلم -ام اإلب-راه-ي-م-ي»« ،اإلم-ام اإلب-راه-ي-م-ي وال-ع-ي-د»،
«اإلمام اإلبراهيمي والسشتششراق»« ،اإلمام اإلبراهيمي والثورة»،
«األم Òعبد القادر والقيم اإلنسشانية».
و‘ أاحيان غÒها يكون ا◊ديث عن الَعلم Ãناسشبة عرضس كتاب
يتعلق به ،مثل« :عبد الرحمن الثعالبي والتصشوف»« ،الثمر الداÊ
من ﬁاضشرات الششيخ أاحمد حما« ،»Êرمز ابن باديسس ‘
الششعر ا÷زائري ا◊ديث»ﬁ« ،مد الصشالح الصشديق ب Úصَشِرير
األقÓم وَقْعَقَعة السشÓح»« ،مدارسس لولها ما كنت».
وهناك مقالت كتبها ‘ وداع عدد من أاصشدقائه ومعارفه الذين
رحلوا من دار الدنيا الفانية ،فضشsمن عناويَنها ما يدل على
رحيلهم وتوديعه لهم ،مثل :وداعا سشي عبد الوهاب حمودة‘ ،
ذمة الله يا زب ،Òوداعا يا «بشش ،»Òالششيخ مصشطفى ابن تكوك ‘
ذمة الله‚ ،م أافل ،األسشتاذ مصشطفى بوغابة ‘ ذمة الله.

اهتمامات ا◊سسني ‘ كتاباته عن أاعÓم ا÷زائر
هذا ،و ⁄يكن هدفُ ا◊سشني من الكتابة عن أاعÓم ا÷زائر،
›رَد الÎجمة لهؤولء األعÓم والتعريف بسِشَيِرهِم ،وإا‰ا كان
هدُفه إابراَز جوانب النبوغ والتميز ،ومواقَع القدوة واألسشوة ‘
سِشَيِر هؤولء األعÓم ،ذلك أان السشÒة الذاتية للَعَلم Áكن الوقوف
عليها ‘ اŸراجع ،أاما جوانب التميز ‘ حياته فÁ Óكن
الوقوف عليها ،فتحتاج إا ¤من ُيÈزها ويكششف عنها ويقدمها
سشائغة Ÿن يطلبها ويرغب ‘ التأاسشي به فيها.
من هنا كان اهتمام ا◊سشني بهذه ا÷وانب ،ولذلك ل ‚ده
ُيحيط فيما يكتبه عن أاي علم من األعÓم Ãختلف مراحل حياة
هذا العلم وآاثاره ،إال فيما ندر ،وإا‰ا يركز على موقف معÚ
فيÈزه ويظهر أاهميته ‘ حينه ،أاو يÈز أاهم األعمال التي نهضس
بها هذا العلم ‘ حياته واسشتحق بها أان ُيسشلك ‘ عداد العظماء
ا÷ديرين بالذكر والتخليد.
وق-د ل ي-ك-ون اه-ت-م-ام ا◊سش-ن-ي ُمْ-نَ-صشv-ب-ا ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف بالعلم
م -ب -اشش -رة وإا‰ا ع-ل-ى دف-ع
اتهام أالصشق به أاو ششبهة
أال-ق-يت ح-ول-ه وه-و م-ن-ه-ما
ب- -راء ،ف- -ي -نÈي ا◊سش -ن -ي
ل -ل -دف -اع ع -ن ه -ذا ال-ع-ل-م،
مسش- - -ت- - -ب - -ع - -دا م - -ا لصش - -ق
بشش- -خصش- -ه م- -ن ات- -ه- -ام أاو
شش- -ب- -ه- -ة ،ك- -م- -ا ‘ م -ق -ال
«اإلم - -ام اإلب - -راه - -ي - -م - -ي
والثورة».
ورÃا ك- -ان اŸق -ال ال -ذي
يكتبه ا◊سشني دائرا حول
عÓقته بششخصس اŸكتوب
ع -ن-ه ،مÈزا ت-ع-رف-ه ع-ل-ي-ه
وصش -ل -ت-ه ب-ه وصش-ح-ب-ت-ه ل-ه،
وما عرفه منه من خصشال
وما Ÿسشه منه عمليا من
أاخÓ- -ق سش- -ام- -ي- -ة وه- -م- -ة
ع-ال-ي-ة ،م-ث-ل م-ق-الت-ه عن
ك -ل م -ن :سش -ل -ي-م كÓ-لشش-ة،
عبد الوهاب حمودة.
أاو يكون اŸقال Ãناسشبة
ت - -ك- -ر Ëأاح- -د ال- -ع- -ل- -م- -اء
اŸع - -اصش- -ري- -ن ،ف- -ي- -ك- -تب
ا◊سشني مÈزا اسشتحقاق
هذا العلم للتكر Ëبسشبب
ج-ه-وده وأاع-م-ال-ه ،ك-م-ا ‘
م - -ق - -الت - -ه ع - -نﬁ :م- -د
ناصشر ،ناصشر الدين سشعيدوﬁ ،Êمد زيان بولنوار.
وقد يكون اŸقال ‡ا كتبه ا◊سشني ‘ وداع أاحد األعÓم،
فيÈز ‘ هذا اŸقال ما “يز به هذا العلم ‘ حياته وما قام به
من أاعمال مÈورة ،وما يÎتب على وفاة هذا العلم من خسشارة
للعلم والبÓد والعباد.
و‘ بعضس األحيان يكون اŸقال إاحياء لذكرى علم من األعÓم،
وهنا يورد ا◊سشني بعضس مآاثر هذا العلم وما كان له معه من
ذك -ري -ات ،ك-م-ا ‘ م-ق-الت-ه ع-ن :أاح-م-د ح-م-ا ،Êع-ب-د ال-رح-م-ن
ششيبانﬁ ،مد فارح.
وإاذا كان اŸقال عْرضشا لكتاب يتحدث عن أاحد األعÓم ،فهو
يقدم للقارئ خÓصشة موجزة ◊ياة هذا العلم وآاثاره ‡ا جاء ‘
هذا الكتاب ،مثل مقالته عن :عبد الرحمن الثعالبي ،عبد
السشÓم السشلطاﬁ ،Êمد الصشالح الصشديق.
و‘ أاحيان يكون اŸقال تعريفا بعا ⁄جزائري ›هول لدى
ا÷زائري ،Úفيحرصس ا◊سشني على نفضس الغبار عنه وإاحياء
ذك -ره ،ك -م -ا ‘ م -ق -الت -ه ع -ن ك -ل م -ن :ال -زواوي ،ال -ب-وج-ل-ي-ل-ي،
اÛاوي ،الراششدي ،الونيسشي.
إان ما كتبه األسشتاذ ﬁمد الهادي ا◊سشني عن أاعÓم ا÷زائر
من مقالت كث Òجدا ،وأاكÌه منششور ‘ كتبه التي صشدرت ◊د
اآلن ،وهي :من وحي البصشائر ( ،)2004أاششعة الششروق (،)2005
‚وم ورجوم ( ،)2012قضشايا وآاراء ( ،)2013أاحداث وأاحاديث
( .)2013وقد وفقنا الله إلخراج كتاب جديد بعنوان (أاعÓم
وأاعمال) صشدر عن دار اإلمام مالك ووزع مؤوخرا Ãناسشبة تكرË
األسشتاذ ا◊سشني ‘ البليدة يوم  13أاكتوبر  ،2018وهو يضشم
مقالته التي خصس بها أاعÓم ا÷زائر والتي نششرت ‘ جريدة
الششروق اليومي خÓل سشنوات ( )2010-2008و(.)2018-2014
وأاخÒا؛ فإان هذا اŸقال ل َيsدِعـي اإلحاطة بجهود الششيخ
ﬁمد الهادي ا◊سشني حفظه الله ‘ التعريف بأاعÓم ا÷زائر
وج -ه -وده-م وم-آاث-ره-م ،وإا‰ا َحْ-سشُ-ب-ه أان ُي-لِ-فَ-ت ال-ن-ظَ-ر إا ¤ه-ذا
ا÷انب م-ن شش-خصش-ي-ة اَ◊َسشِ-ن-ي ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ،لعل بعضس
ب-اح-ث-ي-ن-ا ي-ت-ف-رغ-ون ل-ه ب-ال-ب-حث وال-دراسش-ة ل-يَْ-سش-تْ-ج-ل-وا ج-وانَ-به
وَيكشِشفوا أابعاَده.
بارك الله ‘ عمر ششيخنا ﬁمد الهادي ا◊سشني وزاده بسشطة
‘ العلم والصشحة والعافية ،ونفع به العباد والبÓد ،ووفقه إا¤
مزيد من األعمال الصشا◊ة اÈŸورة.
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أاربعة›لدات أاعّدها ،وقّدمها وعّلق عليها الÈوفيسصور وغليسصي

جمع األعمال السسردية الكاملة
لعبد اŸالك مرتاضض بجامعة قسسنطينة
سصÒة ذاتية ومسصÒة حياته اŸعرفية
وا’بداعية للناقد والروائي

ع-ن-دم-ا ت-ل-ت-ق-ي
ب- -الÈوفسش- -ور ي -وسش -ف
وغ- -ل -يسش -ي ف -ت -أاك -د أان
›ال السش - - -ت - - -ف - - -ادة
ال -ع -ل -م -ي-ة ‘ ›الت
األدب وال- - - - -ن- - - - -ق- - - - -د
اŸع - -اصش- -ر سش- -ت- -ك- -ون
م- -ف- -ت- -وح- -ة ،وأان أاوان
األخ - - - - - -ذ الÎب- - - - - -وي
وال- -ط- -رف -ة السش -اخ -رة
ذات الرسشالة قد حان،
وق - -د ك- -ان ك- -ل ذلك ‘ بقلم :وليد بوعديلة
ل- -ق -ائ -ن -ا ب -ه ب -ج -ام -ع -ة أاسصتاذ بجامعة سصكيكدة
منتوري  -قسشنطينة ‘
يوم ‡طر مرعد من أايام سشرتا.
تكّرم الدكتور الفاضشل بإاهدائنا األعمال السشردية
الكاملة لعبد اŸلك مرتاضس ‘ أاربع ›لدات ،عن
م -نشش -ورات ﬂت Èالسش -رد ال -ع -رب-ي ب-ج-ام-ع-ة م-ن-ت-وري -
قسش -ن -ط -ي -ن -ة  -ا÷زائ-ر ،2012،وق- -د ت- -ك -ف -ل وغ -ل -يسش -ي
بإاعدادها وتقدÁها والتوثيق والتعليق عليها.

مرتاضض ..بعباءة السسارد

يتضشمن اÛلد األول أاربع روايات ،وفيه مقال نقديا
ط-وي ،Ó-ك-ت-ب-ه ال-ن-اق-د وال-ك-اتب ي-وسش-ف وغ-ل-يسشي ليعرف
القارئ ا÷زائري والعربي بالدكتور واŸبدع عبد اŸالك
م- -رت- -اضس ،وسش- -م- -اه بـ»:سشÒة ذات- -ي- -ة ومسش- -ارات ا◊ي- -اة
السش -ردي -ة» ،ذك -ر ف -ي -ه ب -داي -ات ال-ط-ف-ول-ة ،مسشÒة ال-ع-ل-م
والتعليم ،وقصشة ا÷مع ب Úالبعدين اŸعر‘ واإلبداعي،
وحكايات مرتاضس الناقد و مرتاضس الروائي...
كما أاششار وغليسشي لتفاعل مرتاضس مع نصشوصشه أاثناء
إاعادة نششرها وجمعها ،وما قام به من إاضشافات وحذف،

وقد أامكن للرؤوية النقدية الوغليسشية أان تقسشم Ÿسشار
السشردي Ÿرتاضس إا ¤مراحل -:مسشار البديات  -مسشار
التحول  -مسشار النعطاف  -مسشار العودة إاألإلى*****
الذات والسشتثمار ‘ اŸوروث السشردي القد- Ë
وم -ن ال-ث-واب السش-ردي-ة اŸم-ي-زة ل-لسش-ارد م-رت-اضس ن-ذك-ر
بعضشها:
 الفضشاء اŸثقل بذاكرة تراثية وعوا ⁄ششعبية آاسشرة ال -راوي اŸت -م -وق -ع خ-ارج ا◊ك-اي-ة ،وال-رواي-ة بضش-مÒاıاطب...
 عناصشر التعجيب اıتلفة واللغة الÎاثية الراقية القدرة الفنية على ا÷مع ب Úواقعية ا ÏŸا◊كائيومتخيل اŸبنى الغرائبي ا÷ميل...
يتميز عبد اŸالك مرتاضس بلغة عربية خاصشة “يزه
عن غÒه ،يÓحظ ذلك كل من قرأا نقده أاو سشرده ،وقد
يجد القارئ بعضشا من الصشعوبة ‘ الفهم والتأاويل ،وكأان
مبدعنا يتحدى فعل القراءة ،يقول الباحث األكادÁي
يوسشف وغليسشي« :إان اللغة ‘ كتابات مرتاضس اإلبداعية
والنقدية على السشواء ،هي القيمة اŸهيمنة الكÈى ،هي
ن -ق -ط -ة ال -ق -وة وم -ك -م -ن اÿصش -وصش -ي -ة وعÓ-م-ة ال-ت-م-ي-ز
اŸسشجلة ،لكنها ‘ الوقت ذاته ح Úيتعلق األمر باللغة
الروائية ،هي مفصشل اإلششكال ومنعطف الصشعود نحو
األسشفل ‘ ،تقدير بعضس نقاده الذين ل يتفهمون من لغته
إا ¤ق -ل -ي( Ó-ط-ب-ع-ا) ..وع-ل-ي-ه ،ف-ه-و ك-اتب م-ت-عصشب ل-ل-غ-ة
النخبوية الراقية التي ل ترحم فقÒا إا ¤مرضشاة لغته،
ول تتسشاهل مع جاهل عادى لغته ،ول تتنازل عن ا÷زالة
واŸتانة والصشفاء مقابل العدم»...

هذا مرتاضض ..وهذا اإلبداع

‚د ‘ األعمال السشردية الكاملة ›موعة من
الروايات واÛموعات القصشصشية ،ففي اÛلد األول
(رباعية الدم والنار) أاربع روايات ،هي النار والنور ،دماء

‘ دكتوراه بجامعة منتوري
الباحثة نهاد مسسعدي تعالج
قصسيدة الن Ìالنسسوية ‘ ا÷زائر
بقلم :وليد بوعديلة

تعت Èالكتبة اإلبداعية من أاهم ›الت اإلبداع الذي
ت -خ-وضش-ه اŸرأاة ال-ع-رب-ي-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن ذات-ه-ا وق-ن-اع-ات-ه-ا
وت -ف -اع Ó-ت -ه -ا م -ع ال -ت -ح -ولت اÛت -م-ع-ي-ة ال-ت-ي تصش-يب
اÛت -م -ع ال-ع-رب-ي وت-عّ-د قصش-ي-دة ال-ن Ìال-فضش-اء ا÷م-ا‹
والفكري البارز للبوح وقول هويات أانثوية تصشارع السشياق.
وضشمن هذا األفق النقدي جاءت أاطروحة الدكتوراه التي
أا‚زتها الباحثة األكادÁية نهاد مسشعي ،وناقششتها مؤوخرا
بقسشم األدب العربي  -كلية اآلداب واللغات  -جامعة
منتوري  -قسشنطينة بإاششراف الÈوفسشور والناقد العربي
يوسشف وغليسشي.

عناصسر الدراسسة..

ففي اŸدرج الثا Êو–ت إاششراف مباششر لرئيسس القسشم
ال-دك-ت-ور ع-ب-د السشÓ-م غ-ج-ات-ي ون-ائ-ب-ه ل-ل-دراسش-ات ال-عليا
والبحث العلمي األسشتاذ عادل بلخ ،Òكانت اŸناقششة
بحضشور الطلبة واألسشاتذة ،كما حضشر الششاعر ا÷زائري
عبد ا◊ميد ششكيل واألكادÁي والناقد واŸبدع فيصشل
األحمر.
قسشمت األطروحة إا ¤مقدمة وأاربعة فصشول وخا“ة.
–دث الفصشل األول عن قصشيدة الن Ìواألدب النسشوي
ودرسس مسشائل تكون اŸصشطلحات وروافد قصشيدة النÌ
اıت- -ل- -ف- -ة (ال- -ن Ìالشش -ع -ري ،الشش -ع -ر اŸن -ث -ور ،الشش -ع -ر
اŸرسشل) ،وقضشايا النسشوية من حيث السشتÓب الثقا‘
واللغوي وسشؤوال اÿصشوصشية والنقد ا÷ندري...
أام -ا ال -فصش -ل ال -ث -ا Êف -ت -ن -اول م -ي -زات ال-ك-ت-اب-ة ال-نسش-وي-ة
ا÷زائرية و–ولتها ،ونقرا فيه بحثا ‘ أاسشباب ظهور
ك -ت -اب -ات اŸرأاة ،وأاع -ط -ت -ن -ا ال -ب -اح -ث -ة ›وع-ة م-ن أاب-رز
ال -ك -ات -ب -ات ‘ ،أاج-ن-اسس ﬂت-ل-ف-ة (زه-ور ون-يسش-ي ،زل-ي-خ-ا
السشعودي ،زهرة ديك ،فضشيلة الفاروق ،مسشتغامي)....،
أاح- -الت ل- -ت- -ج- -ارب إاب- -داع- -ي -ة لشش -اع -رات م -ث -ل :رب -ي -ع -ة
ج -ل -ط -ي،زي -نب األع -وج ـ م -نÒة سش -ع -دة خ -ل -خ-ال ،نصشÒة
ﬁمدي ،نادية نواصشر....،
ق -رأات مسش-ع-ي ‘ ال-فصش-ل ال-ث-الث ال-تسش-ك-ي-ل ال-ل-غ-وي ‘
قصش- -ي- -دة ال- -ن Ìال- -نسش- -وي- -ة ‘ ا÷زائ- -رﬁ ،اول- -ة كشش -ف
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خصشائصس اŸنظومة اللغوية ومسشائل الفحولة والرفضس
واألن- -ا واآلخ- -ر ،وحضش -ور ا÷رأاة وا◊سس األن -ث -وي ،ك -م -ا
ع-ادت ل-ل-نصش-وصس ال-ق-رآان-ي-ة وال-ن-ب-وي-ة ال-ت-ي تفاعلت معها
القصشيدة النسشوية ،وعÓمات الذاكرة وا÷سشد واألرضس
واللغة الصشوفية...
الفصشل الرابع بحث ‘ التششكيل اليقاعي ‘ القصشيدة
النسشوية  /وفيه مسشائل كثÒة عن ا◊روف والكلمات
والÎاكيب والتكرار والفضشاء النصشي ..وغÒها من النقاط
اإليقاعية الهامة.

سسجال ‘ اŸناقشسة..
وق -د ضش -مت ÷ن -ة اŸن -اقشش -ة السش -ادة ال -دك -ات -رة :ع-زي-ز
لعكايششي (جامعة الخوة منتوري) رئيسشا للجنة ،رابح
Óسشاتذة  -قسشنطينة) ،وليد
طبجون (اŸدرسشة العليا ل أ
ب-وع-دي-ل-ة (ج-ام-ع-ة سش-ك-ي-ك-دة) ،زهÒة ب-وال-ف-وسس (ج-م-ع-ة
الخوة منتوري) ،وسشيلة بوسشيسس (جامعة جيجل).
اسش-ت-ط-اعت رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-دك-ت-ور ال-ف-اضش-ل واŸت-خ-لق
ل -ع -ك -ايشش -ي تسش -ي Òال -ن-ق-اشس ب-احÎاف-ي-ة ،وأاف-اد ا◊ضش-ور
Ãواق- -ف- -ه وأاف -ك -اره ،وك -ان ال -ن -ق -اشس وا◊وار والسش -ج -ال
ح -اضش-ري-ن ‘ سش-اع-ات اŸن-اقشش-ة ب-اŸدرج ال-ث-ا Êب-ك-ل-ي-ة
اآلداب ،وداف- -عت ال- -ب- -اح- -ث- -ة ع- -ن رسش- -ال- -ت- -ه- -ا ول- -غ- -ت -ه -ا
ونقدها،بتواضشع العلماء وأادب ا◊وار مع اللجنة..
واقÎح اŸناقششون بعضس الرؤوى اŸنهجية واŸعرفية التي
تفيد الدراسشة ،وكان الختÓف ب Úأاعضشاء اللجنة حول
بعضس اŸسشائل ‘ األطروحة ،واسشتفاد الطلبة ا◊اضشرون
من مسشائل منهجية تسشاعدهم ‘ إا‚از اŸذكرات.
ورغم أان البحث ‘ قصشيدة الن Ìمن األمور الصشعبة‘ ،
ظل كÌة النصشوصس والدواوين الششعرية النÌية ،و‘ ظل
التحولت ا÷مالية التي تصشيب اإلبداع األدبي العربي ،إال
أان األط -روح -ة اسش -ت -ط -اعت م -ك -اشش -ف -ة ج-وانب ﬂت-ل-ف-ة
لنصشوصس ششاعرات جزائريات منهن :زينب العوج ،زهرة
بعاليا ،حسشناء بروشس ،ربيعة جلطي،منÒة سشعدة خلخال،
راوية يحياوي...
وقد منحت الطالبة نهاد مسشعي ششهادة الدكتوراه بتقدير
مششرف جدا وتهنئة اللجنة و التوصشية بالطبع.

ودموع ،حيزية ،صشوت الكهف ،ونقرا ‘ اÛلد
ال -ث -ا( Êث-ن-ائ-ي-ة ا÷ح-ي-م) رواي-ت-ي وادي ال-ظÓ-م
ومرايا متششظية ،،و‘ اÛلد الثالث (ثÓثية
ا÷زائ -ر) رواي -ات :ال -ط -وف-ان ،رواي-ة اŸل-ح-م-ة،
رواية اÓÿصس ،اما اÛلد الرابع (متفؤوقات
سشردية) فنجد فيه ›موعة قصشصشية «هششيم
ال- -زم- -ن» ،رواي- -ة اÿن- -ازي- -ر ،ون- -ق- -رأا نصش- -وصش- -ا
‘»ا◊ف -ر ‘ Œاع -ي -د ال -ذاك -رة  -ل -وح -ات م-ن
سشÒة زمن الصشبا.»-
وقد كانت منهجية الدكتور وغليسشي ‘ ا÷مع
والتقد Ëتعتمد إاعطاء روية عامة عن النصس ثم
توجيه القارئ للدراسشات التي تناولت ‘ الكتب
واŸراجع األكادÁية اŸنششورة وغ ÒاŸنششورة.
وسشنجد أان التجربة السشردية اŸرتاضشية قد نالت
اهتمام الكث Òمن الباحث Úا÷زائري Úوالعرب نذكر
منهم - :واسشيني األعرج  -عبد الفتاح عثمان  -عبد
السشÓم ﬁمد الششاذ‹ ﬁ -لوف عامر -آامة بلعلى -
ﬁمد –ريششي  -كاهنة دحون  -اÿامسشة عÓوي -
سشي احمد ﬁمود...-

أاخÒا..

للتذك ،Òفالدكتور يوسشف وغليسشي ششاعر وناقد له
›موعة من الدواوين الششعرية والكتب النقدية ،و–صشل
على عديد ا÷وائز ‘ البداع والنقد جزائريا وعربيا،
وكما أان جمعه األعمال السشردية الكاملة لعبد اŸلك
مرتاضس عمل جبار ⁄ ،يتحّقق إال بلغة اإلخÓصس والوفاء
ل- -ل -رج -ال ،ي -ق -ول اŸث -ل الشش -ع -ب -ي ا÷زائ -ري «ال -رج -ال

يكفرون من حيث
ل يشسعرون؟ا
ال -ف-ئ-ة الشش-ب-ان-ي-ة ال-ت-ي
ن -ت -ح -دث ع -ن-ه-ا ال-ي-وم
ليسشت من أاولئك الذين
ُي -ط -ل -ق ع -ل -ي-ه-م ع-ب-دة
الششيطان والذين غالبا
ما يتمركزون ‘ اŸدن
وال- -ع- -واصش -م ال -كÈى..
وا÷م - -ي- -ع ي- -ع- -ل- -م م- -ا
يقومون به من طقوسس
ح Úيسشتحضشرون فيها
الشش- -ي -اط Úع -ل -ى ح ّ-د
بقلم :جمال نصصرالله
زع - -م - -ه - -م وم- -اه- -م ‘
شصاعر وصصحفي
األصش- -ل بشش- -ي -اط Úإا‰ا
›م-وع-ة م-ن ال-هÓ-وسس ت-راوده-م ي-ف-ع-ل-ون اŸسش-ت-حيل
لتثبيتها ‘ عقولهم ..ولكن من نقصشدهم هم فئة أاقل ما
ي -ق -ال ع-ن-ه-ا أان-ه-ا ت-ائ-ه-ة ت-وه-ان-ا مِÈح-ا ..ل تسش-ت-ع-م-ل
عقولها بصشفة دائمة بل تÎك الفرصشة لكث Òمن األفكار
ال- -ت -ي أاق -ل م -ا ي -ق -ال ع -ن -ه -ا أان -ه -ا األق -رب ل -ل -خ -راف -ة
واألسش- -ط- -ورة ب- -ل الشش- -ع- -وذة وال- -دج- -ل ..خ- -اصش- -ة رواد
اليوتويوب .وما يششاهدونه من Ÿسشات سشحرية تأاخذ
بهم نحو عوا ⁄غريبة وعجيبة .وهي ‘ األصشل لسشعات.
وجدت لتخدير اآللف بل اÓŸي Úع Èالعا ⁄وليسس
ا÷زائر فقط .إانه صشديق ‹ يدعى لطفي حادثني يوم
طلبت منه أاي جديد فراح على اŸباششر يخ ÊÈبأان
العلم توصشل إا ¤اخÎاع قرصس طبي ‡نوع اسشتسشواقه
داخل الصشيدليات ويسشمى بالفيل األزرق؟ا
وصشراحة تعجبت من هذه التسشمية ورحت أاسشأال عن
م -ع -ن -اه -ا وه-ي ال-ت-ي ج-اءت ع-ل-ى وزن ال-ث-ع-ب-ان األزرق
(البلوتوت) قال ‹ لطفي بأان من يتناول قرصشا واحدا ل
أاك .Ìيدخل ‘ عا ⁄جنو Êإاأل درجة اŸطلق ..بحيث
ي -رى أاشش -ي -اء ق -رب -ي -ة م -ن ت -لك ال -ت-ي ي-راه-ا اŸرء وه-و
يحتضشرُ ..قبيل دقائق من موته .زيادة عن أانه يرى
ا÷ن؟ا وبعضس األموات الذين فارقوا ا◊ياة ويعرفهم
هو ‘ ا◊ياة الدنيا ..ألن هذا القرصس يتوجّه إا¤
منطقة حسشاسشة ‘ اŸخ ويفرز بعضس الدهون التي “نع
حاسشة البصشر العادي من النششاط؟ا لتششّد بيده نحو
العا ⁄اآلخر .أاي الذي ل نراه بالع ÚاÛردة ..تركت
لصش -اح -ب -ي ال -ف -رصش -ة أاط -ول ل-يسس ألن-ن-ي  ⁄أاف-ه-م ه-ذه

ب -ال -رج -ال...وال -رج -ال ب -ال -ل-ه» ،ف-ب-ال-ت-أاك-ي-د ت-وج-د إارادة
وجدانية وفكرية خاصشة سشاهمت ‘ الوصشول لهذا العمل
الضشخم ‘ أاربع ›لدات ،وبإاخراج طباعي جيد ‚ ⁄ده
‘ أاعمال أاخرى أانتجت Ãبادرات ومؤوسشسشات حازت
ميزانيات ضشخمة...
جهه إا ¤الدكتور يوسشف وغليسشي،
كل التقدير نو ّ
والتوفيق لرجال وحرائر  Èﬂالسشرد العربي بجامعة
منتوري  -قسشنطينة ،للمواصشلة ‘ التعريف باŸنجز
اإلب -داع -ي ال -ع-رب-ي ‘ سش-ي-اق-ات ال-دف-اع ع-ن اŸرج-ع-ي-ة
الثقافية ا÷زائرية.
أاملنا ‘ اÿتام ان تقدم إادارة جامعة قسشنطينة كل
الدعم اŸا‹ واŸادي للمخ ،Èقصشد إا‚از منتجات
أادبية أاخرى ع Èالنششر والندوات و اŸلتقيات.

و
العناظ⁄رياةأل ارلوتايح تولدكخنل ك‘ي أاتأامل جهة نظر

جيدا الطريقة التي يفكر بها وكيف تسشنى له أان
يتقبل هذه األمور واŸسشائل بهذه البسشاطة ..وكان أاقل
ما علقت به هو أانني قلت له هذا نوع من الكفر بعينه..
أانا هنا ل أاعلق لك عن الطريقة التي يتناولون بها هذا
الفيل األزرق .وكيف تؤوثر عليهم .ولكن أاقولها ألنك
قلت بأان ضشحاياها يرون األششخاصس الذين ماتوا من
ذي قبل؟ا فكيف يحدث هذا يا لطفي وأانت الششاب
اŸتعلم الطموح ..فلو قلت ‹ بأانه رأاى أاحدهم ‘ حلم
أاو كابوسس ل بأاسس على ذلك .ولكنك قلت بأان ذلك
يحدث بفعل القرصس ا÷هنمي هذا؟ا ثم من الذي
تناوله ثم عاد إا ¤حالته الطبيعية ..إان أاششياء مثل هذه
ي- -ا صش- -اح- -ب- -ي م -ن ف -لسش -ف -ات ال -ي -ه -ود ح -ت -ى ل أاق -ول
بروتوكولتهم التي من خÓلها يطمحون إللهاء ششباب
العا( ⁄وأانت واحد منهم) وهذا بعد أان توصشلوا Ÿعرفة
ال -عضش-و ا÷سش-م-ي ‘ ال-دم-اغ وه-واŸسش-ؤوول ع-ن شش-ب-ك-ة
ا◊واسس والذي يتحكم فيها ويحافظ على سشÓمتها..
وهذا من نعم الله تعا ¤لو تدرك ومن عظمة خلقه..
فقد أاراد هؤولء تخريب كل ششيء ول موانع لديهم البتة
و‘ أاي ›ال .يخÎقون كل ﬁظور باسشم الفلسشفات
واألبحاث وششعارهم األول واألخ Òالعقل ا◊ر؟ا ألنه يا
لطفي ل أاحد يرى اŸوتى بعد أان يبعثوا ..وهو حي
ُي -رزق ب -ل ك -ل شش -يء ي -ح -دث أاي -ام ق -ي -ام السش-اع-ة وح-ق
ا◊سشاب .والذين دعوا وأاسشسشوا لذلك وتقولوا به إا‰ا
هم يخالفون القرآان الكر Ëوما جاء فيه من آايات بينات
تبّين للقاصشي والدا Êبأان الله خلق اإلنسشان على أاحسشن
تقو Ëوهو الذي قال سشبحانه (ويسشأالونك عن الروح
فقل الروُح من أامر ربي ..وما أاو تيتم من العلم إال
قلي.)Ó
وهذا ◊كمة يعلمها هو .أاما الذين يّدعون بأانهم يرون
ا÷ن ويتعاملون معه .فهم يكذبون على أانفسشهم ..ألن
العلم ا◊ديث وبÎسشانته الضشخمة عجز عن تصشوير
ا÷ن و–ديد ششكله ومﬁÓه .أاما ما بقينا نسشمعه هنا
وه -ن -اك ف -ه -ي ›رد افÎاضش -ات وت-ك-ه-ن-ات ل-يسس إال؟ا
أاخÒا نقول بأان عششرات من ششبابنا ‡ن ظلوا يصشدقون
هذا النتاج وعصشارة العا ⁄الفÎاضس هم حقا ضشحايا
ول يششعرون بذلك.
فنحن مع العا ⁄الفÎاضشي إاذ كان ‘ خدمة العلم
والتقدم والطب والصشحة والرياضشة وكل مناحي ا◊ياة.
أاما أان يتجاوز حدود اŸعقول إا ¤درجة الدهششة .دون
تقد Ëأادلة دامغة وثابتة ومقتعة للجميع ..فهذا ششقّ
من ششحات الغربي Úالذين يريدون اÿروج من اآدميتهم
والعيشس كأاششباه الششياط Úوالعياذ بالله؟ا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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برنامج شسراكة طموح ب ÚالهيئتÚ

ﬁادثات ب Úعصشاد اأ’م Úالتنفيذي بالنيابة
لأÓكادÁية اإ’فريقية للغات

““الشسباب يحكي التاريخ““

ألعدد
1٧٧٧9
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أايام مسشرحية ‘ عيد الثورة بوهران

@ اعادة ا’عتبار للغة اأ’مازيغية و ادراجها ‘ النظام الÎبوية

لم Úالتنفيذي
لمازيغية سسي الهاشسمي عصساد ,امسس ,مع ا أ
لم Úالعام للمحافظة السسامية ل أ
تطرق ا أ
لكادÁية الفريقية للغات التابعة لل–اد الفريقي لونغ فافا دمفا إا ¤سسبل التعاون بÚ
بالنيابة ل أ
الهيئت.Ú
وأتفق ألطرفان ‘ هذأ
ألسس -ي-اق ع-ل-ى أل-ع-م-ل سس-وي-ا
ب -ه -دف Œسس -ي-د ,م-ع رب-ي-ع
ألسس - -ن - -ة أŸق - -ب - -ل- -ة ,ع- -دة
مشس-اري-ع ت-رم-ي إأ““ ¤ت-رق-ي-ة
أل- -ل -غ -ة ك -ع -ام -ل ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
وأ’ن - - -دم - - -اج و أل - - -وح - - -دة
وأل- -تضس- -ام -ن ب -اف -ري -ق -ي -ا““,
حسسب ما صسرح به أŸسسؤوول
با’كادÁية أ’فريقية.
كما أشسار أŸسسؤوول ذأته
أن أل -ه -ي -ئ -ة أل -ت -ي Áث-ل-ه-ا و
أÙاف- - -ظ- - -ة ألسس- - -ام- - -ي- - -ة
لÓ- -م- -ازي- -غ- -ي- -ة ““تسس- -ع- -ي- -ان
لتحقيق أ’هدأف نفسسها و
ت- -تشس -ارك -ان ن -فسس أل -رؤوي -ة““
ب -خصس -وصس ت -رق -ي-ة أل-ل-غ-ات
أ’ف-ري-ق-ي-ة ,مضسيفا بالقول
أن أل-ه-ي-ئ-ت Úل-دي-ه-ما ألكثÒ
م -ن أ’شس -ي-اء سس-ي-ح-ق-ق-ان-ه-ا
معا.
م -ن ج-ه-ت-ه ,أب-رز عصس-اد ل -ل-ت-ط-رق إأ ¤أف-اق أل-ت-ع-اون
أن أللقاء قد شسكل فرصسة ب ÚأŸن- - - - - - -ظ- - - - - - -م- - - - - - -تÚ
““أŸت- -ك -ام -ل -ت ““Úم -ن ح -يث

تسس- - - -ت - - -ف - - -ي - - -د م - - -ن خÈة
أأ’ك -ادÁي -ة أ’ف -ري -ق -ي -ة ‘
›ال ألÎجمة ألفورية و أن
هذه ألشسرأكة سستشسكل أطار
للتكوين و ألتبادل ’ ,سسيما
‘ ›ال أللسسانيات.
ك- -م -ا أشس -ار ‘ ,ألسس -ي -اق
ذأته ,إأ ¤أŸهام ألرئيسسية
ألتي أوكلت للمحافظة منذ
ت -أاسس-يسس-ه-ا سس-ن-ة ’ ,1995
سس-ي-م-ا أع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ل-لغة
أأ’م -ازي -غ -ي -ة و أدرأج-ه-ا ‘
أل-ن-ظ-ام ألÎب-وي-ة م-ن خÓل
تعميم تدريجي لتعليمها.
كما أبرز عصساد بجهود و
ألتزأم ألدولة من أجل ترقية
و تطوير أللغة أأ’مازيغية,
م- -ذك- -رأ ب- -ادرأج -ه -ا ك -ل -غ -ة
وطنية و رسسمية ‘ ألدسستور
فضس Ó- -ع- -ن وج- -ود ق- -ان -ون
عضس-وي م-ت-ع-ل-ق باسستحدأث
أŸه - - - - - - - - - - - - - -ام ,مشسÒأ أن أأ’ك-ادÁي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-غة
أÙاف- - -ظ- - -ة ألسس- - -ام- - -ي- - -ة أأ’مازيغية.
لÓ- -م- -ازي- -غ -ي -ة Áك -ن -ه -ا أن

ينظم ‘ حفل كب Òبحضسور عشساق الغنية

سس-ي-ت-م ت-نظيم أايام
مسس- -رح -ي -ة ب -وه -ران
–مل شسعار ““الشسباب
ي -ح -ك -ي ال -ت -اري-خ““ ‘
اط - - -ار الح- - -ت- - -ف- - -ال
ب- - - -ال - - -ذك - - -رى ال 64
لن - - - - - -دلع ث - - - - - -ورة
ال -ت -ح -ري -ر اÛي-دة,
حسس- -ب- -م -ا ع -ل -م امسس
لدى اŸنظم.Ú
و أفاد ﬁمد ميهوبي
رئيسس جمعية ““أ’مل““ لوأج
أن- -ه سس -ي -ت -م ع -رضس ب -ه -ذه

”” 3 ،2 ،1قبائل”” حفل غنائي بباريسس ينششطه إايدير ،أايت منقÓت و عÓوة

أŸن-اسس-ب-ة م-ل-ح-مة جديدة
بعنوأن ““رجال ألثورة““ يوم
 1نوفم ÈأŸقبل باŸسسرح
أ÷ه- -وي ل- -وه- -رأن ““ع -ب -د
ألقادر علولة““.
و يÈز هذأ أ’نتاج ألذي
ي-ع-د ث-م-رة ع-م-ل ج-م-اع-ي
لعدة كتاب درأمي Úمعاناة
ألشس- -عب أ÷زأئ -ري خ Ó-ل
أ◊ق- -ب- -ة أ’سس- -ت- -ع- -م -اري -ة
وأل - -تضس - -ح - -ي- -ات أ÷سس- -ام
لشسهدأء ثورة أول نوفمÈ
أÛي- -دة أل- -ذي- -ن ضس -ح -وأ
بالنفسس و ألنفيسس لتعيشس
أ÷زأئر حرة أبية.
و سستنطلق فعاليات هذه
أل-ت-ظ-اه-رة يوم  30أكتوبر

أ÷اري ح - -يث ” ب- -ر›ة
أŸونولوج ألناجح Ùمد
ميهوبي ““جزأئري وفخور““
م- - -ع ت- - -خصس - -يصس ع - -رضس
لصسالح ألطلبة أ÷امعي.Ú
و ي -ت -ن -اول ه -ذأ أل -ع-م-ل
عودة مهاجر غ Òشسرعي
ب -أاوروب -ا إأ ¤أرضس أل-وط-ن
أين ‚ح ‘ تكوين نفسسه.
كما سستختتم ألتظاهرة
ي- - -وم  2ن -وف -مÃ Èائ-دة
مسس- - -ت- - -دي- - -رة ح - -ول ““دور
ألفنان Úأ÷زأئري ÚخÓل
أ◊ق -ب -ة أ’سس -ت-ع-م-اري-ة ‘
أيقاظ ألضسمائر وألتوعية
بالقضسية ألوطنية““ ,مثلما
أشس Òإأليه.

إاطارات جامعية ومؤولفون يرافعون من
قسسنطينة ا ¤اسسÎاتيجية بديلة

ﬂطط مششÎك آ’ليات
ترقية اŸكتبات الرئيسشية
مدونة للمنتوجات الفكرية اولوية ثقافية
دع -ا اŸشس -ارك-ون ‘ ل-ق-اء ح-ول ““ف-ع-ال-ي-ة
اŸكتبات العمومية ‘ ترقية اŸنتج الثقا‘
اÙلي““ إا ¤إاعداد إاسسÎاتيجية مشسÎكة
من أاجل ترقية منتج اŸكتبات الرئيسسية.

سس-ي-ن-ظ-م ح-ف-ل غ-ن-ائي بعنوان ““3 ،2 ،1
قبائل““ من تنشسيط ثلثي الغنية القبائلية
ايدير ،آايت منقلت و علوة يوم  12يناير
 2019الذي يصسادف الحتفال بعيد راسس
السس -ن -ة الم -ازي-غ-ي-ة ““ي-ن-اي-ر  ““2969و ذل - - - -ك
بقاعة بارسسي (باريسس).
وأعلن أŸنظمون بباريسس خÓل ندوة صسحفية
حضسرها كل من أŸغني و أŸلحن و أŸؤولف أيدير و
ألفنان ﬁمد عÓوة أن ““أ’مر يتعلق بحفل كبÒ
سسيحضسره جميع ﬁبي أ’غنية ألقبائلية و عشساقها
من كل أ’جيال““.
أم -ا ع -م Ó-ق أ’غ -ن -ي -ة أل -ق-ب-ائ-ل-ي-ة أ’خ-ر  ،آأيت

منقÓت ،ألذي تعذر عليه حضسور ألندوة ألصسحفية
بسسبب ““وعكة صسحية خفيفة““ فقد أعطى موعدأ ‘
حفل بارسسي من خÓل رسسالة سسمعية بصسرية.
وبخصسوصس تنظيم هذأ أ◊فل ألذي يعد أ’ول
م -ن ن -وع-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ذه أل-ق-اع-ة أ’سس-ط-وري-ة
Óنتاج و
بباريسس فهو من أنتاج مشسÎك ب Úعليشس ل إ
هريسسة للموسسيقى و شساك-تور إأيفانتسس حيث أرأد
هؤو’ء أن يجمعوأ خÓل أمسسية موسسيقية رأقية ،كل
ألÌأء و ألتنوع ألذي تتميز به ألثقافة أ÷زأئرية،
كما يسسعى أŸنظمون ‘ ذأت ألوقت أ ¤تثمÚ
ألثقافة أ’مازيغية من خÓل ألنجوم ألثÓثة.
كما سسيغتنم أصسحاب أŸبادرة تنظيم هذأ أ◊فل

““لبعث رسسالة حب تتخطى أ◊دود وألشسعوب““ و
بالتا‹ ““أ’سستمتاع بالÎأث أŸوسسيقي أŸشسÎك ‘
وقت و مكان وأحد مع أولئك ألذين يوجدون بعيدين
عن ثقافتهم““.
ويعد أ◊فل ألذي سسيقدم ‘ شسكل عرضس بالكثÒ
حسسب تأاكيدأت أŸنظم -Úعلى ألصسعيد ألتقني وألفني من خÓل ألعاب ضسوئية و مؤوثرأت خاصسة
ترقى Ÿسستوى ألفنان.Ú
وق -د ” ت -وف Òج -م -ي-ع أ’م-ك-ان-ي-ات إ’‚اح ه-ذأ
أ◊فل ألكب Òو ألفريد ،حيث أكد أŸنظمون أنه
سسيتم ألشسروع أبتدأء من يوم أ’ربعاء ‘ أ◊ملة
أ’عÓمية على مسستوى ميÎو باريسس.

وأوضسح أ◊اضسرون ‘ هذأ أللقاء من مسسؤوو‹
مكتبات رئيسسية و جامعي Úو إأطارأت بقطاع ألثقافة
‘ ختام أأ’شسغال ألتي دأمت يوم Úبأانه يتع Úأن
ت-ع-ت-م-د ه-ذه أإ’سسÎأت-ي-ج-ي-ة ع-ل-ى –ل-ي-ل أهتمامات
ألقرأء و –سس ÚحمÓت أإ’شسهار وألتسسويق لكتب
أŸكتبات ألرئيسسية.
ك-م-ا ت-ط-رق م-دي-ر أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة أل-ع-م-وم-ية
لو’ية تبسسة جلول بورتيمة أإ ¤ضسرورة إأنشساء مدونة
ل -ل-م-ن-ت-ج-ات أل-ف-ك-ري-ة أÙل-ي-ة و–دي-د إأط-ار ع-م-ل
مشسÎك ‘ ›ال أل -وسس -ائ -ل أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ’سس-ي-م-ا
أن -ظ -م -ة ف-ه-رسس-ة أل-ك-تب أإضس-اف-ة إأ ¤ب-ر›ة دورأت
تكوينية دورية لفائدة أŸكتبي .Úكما “ت ألتوصسية
من طرف أŸشسارك ‘ Úهذأ أللقاء بتشسجيع و تثمÚ
م -ب -ادرأت أإع -دأد ›Óت ت -ت -ع-ل-ق ب-اŸن-ت-ج أل-ث-ق-ا‘
أÙلي و تطوير خدمات أ’سستقبال و أŸرأفقة ‘
أŸك -ت -ب -ات أل -رئ -يسس -ي-ة و إأنشس-اء م-وأق-ع إأنÎنت ل-ك-ل
وأحدة من هذه أŸؤوسسسسات.
وت -خ -ل -ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي أح -تضس -ن-ت-ه أŸك-ت-ب-ة
ألرئيسسية ألعمومية ““مصسطفى نطور““ تنشسيط عدة
مدأخÓت حول تطوير خدمات أŸكتبات ألرئيسسية
إأضسافة إأ ¤ترقية أŸنتج ألفكري وألعلمي و ألثقا‘
من طرف جامعي Úقدموأ من عديد و’يات ألوطن.
Œدر أإ’شسارة إأ ¤أن هذأ أللقاء يندرج ‘ إأطار
سسلسسلة من أللقاءأت أŸماثلة أŸزمعة أيضسا بو’يات
تيبازة و سسعيدة و أدرأر.

الخميسس  25أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  15صضفر  1440هـ

ثقافة

أŸغامر ألشّساعر بن عطا ألّلـه أحمد أ◊رز‹ لـ « ألشسعب»:

سسشافرت حام Óأأاشسشعاري ورسسشالة حب وسشسÓم
أا÷زأائر اإأ ¤بلداأن األعا⁄
مغامرأت ‡تعة حّدثنا عنها سسف Òأل ّسسÓم ألرحالة وألشساعر بن عطا ألّلـه أحمد أ◊رز‹ ،ألذي صسال وجاب ألعا ⁄خدمة للسسÓم ،ويطلق عليه
ألبعضض أبن بطوطة ‘ ،أول كلمة له معنا (طيع ألله ترى ألعجب) ،هو أبن مدينة مسسعد أŸعروفه باسسم «سسمرأء أ÷نوب» ،شسّد ألّرحال ّﬁم Óبهموم
لنسسانية ألذي جال أنحاء ألعا ⁄من أجل نشسر ألسسÓم وقد تبدو قصسته نسسخ من أÿيال لكنها قصسة حقيقية .ألرجل جعل من أŸغامرأت أول عتبة
أ إ
– ّصسل بها على ألتأاشسÒة لدخول للعا ⁄ح Úألتقى أندفاعه ألﬁÓدود بإارأدته ألفولذية لينطلق ‘ جولة مرأطونية قادته نحو أزيد من  77دولة.
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رئيسض أل–اد ألوطني للملكية ألفكرية لـ «ألشسعب»:

مهّمتنا تششجيع اŸبدع Úوال ّسشهر على
حماية حقوقهم
لهدأف أل ّسسامية
من أ أ
أل- -ت- -ي ت- -بّ- -ن- -اه- -ا «أل–اد أل- -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ل -ك -ي -ة أل -ف -ك -ري -ة» أل -ت -ع -ري -ف
ب -اŸع -ن -ي Úب -ه -ذأ أÛال وت -وع -ي -ت-ه-م
وتشس-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى ح-م-اي-ة ح-ق-وق-هم
أل- -ف- -ك- -ري- -ة ،وك -ذأ ح -م -اي -ة أŸوروث
Óمة أ÷زأئرية،
ألثقا‘ وأ◊ضسري ل أ
وألسس- -ع- -ي إأ ¤إأنشس- -اء م- -رك -ز ع -ق Ó-ء
ل - -فضض أل - -ن - -زأع - -ات ح - -ول أŸل- -ك- -ي- -ة
أل -ف -ك -ري -ة ل -ت -خ -ف -ي -ف ألضس -غ-ط ع-ن
ألقضساء.

حبيبة غريب

ي-ع-ت-ب-ر ا’ت-ح-اد ال-وط-ن-ي ل-ل-م-لكية الفكرية كما
يوضضحه رئيسضه محمد البوشضيخي البوبكري في
تصض -ري -ح لـ’ ’الشض -عب’’« ،ج -م -ع -ي -ة وط -ن -ي-ة ت-ع-ن-ى
ب-ال-م-ح-اف-ظ-ة وال-ت-وع-ي-ة ،وال-دف-اع ع-ن ك-ل م-لك
ف -ك -ري اح -ت-رام-ا وت-ق-دي-را وت-ق-ديسض-ا لصض-اح-ب-ه
اأ’صضلي سضواء كان مؤولفا أاو فنا أاو اختراعا أاو
رمزا تجاريا».
وقد جاءت فكرة تأاسضيسضه ،يضضيف قائ« :Óلما
ل -وح -ظ واشض -ت -ه -ر م -ن سض -رق -ات ع-ل-م-ي-ة ج-ه-ارا
وتدليسس للعÓمات التجارية وا’سضتحواذ على
عمل الغير واسضتغÓله دون حق».
وق -د سضّ-ط-ر ا’ت-ح-اد خ-ارط-ة ط-ري-ق وأاه-داف
سضامية ،نذكر منها «القيام بدراسضات منهجية
’ضضافتها كمادة
متكاملة ،وتقديمها كمقترحات إ
ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ن-ه-ج ال-دراسض-ي ح-ت-ى يترسضخ مفهوم
الحق الفكري في أاذهان ا’أجيال القادمة ،إالى
جانب تشضجيع البحث العلمي في مجال حماية
الملكية الفكرية ،وأايضضا التعاون مع المؤوسضسضات
العمومية والخاصضة والمجتمع المدني والهيئات
المحلية واإ’قليمية والدولية.
وكانت ا’نطÓقة رسضميا فوق الميدان مع بداية
 ،2014حيث قام ا’تحاد ،يقول مؤوسضسضه الذي
يشض -غ -ل أايضض -ا م -نصضب م -نسض -ق-ا وط-ن-ي-ا ل-ل-زواي-ا،
بتنظيم ندوات وملتقيات وأامسضيات وتكريمات
للعديد من القامات الثقافية والفكرية والدينية
والفنية ،هذا من خÓل مكاتبه الو’ئية التي
بلغت لحد السضاعة  28مكتبا ،وبالتنسضيق مع
هيئات وجمعيات وطنية ومحلية».
Óشضارة ،فقد تأاسضسس ا’تحاد ،يكشضف رئيسضه
ل إ
«طرفا مدنيا في  19قضضية مع دور النشضر التي
اسضتولت على حقوق المؤولف جاعلة إاياها حقوقا
محفوطة لها ،وأاخرى متعلقة بتعديات وسضطو
وسضرقات لنصضوصس وقصضائد ،عولجت غالبيتها
بالصضلح والود أ’ن لÓتحاد ،يضضيف قائ Óهو
أاو’ وقبل كل شضيء مجلسضا للحكامة والصضلح».

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ول -د سض -ف-ي-ر السضÓ-م الّشض-اع-ر ال-رح-ال-ة ال-ع-ال-م-ي أاح-م-د ب-ن ع-ط-اء ال-ل-ه
الحرزلي وسضط عائلة مكتملة الثقافة بسضمراء الجنوب بمدينة مسضعد
جنوب و’ية الجلفة سضنة  ،1953وولدت معه فكرة التجوال ومغامرة
الترحال وتأاسّضسضت فضضاءات أاحÓمه الطموحة التي لم تعرف التراجع
و’ الخوف ،الحرزلي أاو كما يحلو للكثيرين تسضميته بابن بطوطة
ال-ج-زائ-ري ،ع-رف-ت-ه سض-م-ع-ا م-ن خÓ-ل ح-ديث ال-ك-ث-ي-ري-ن وأاصض-دق-اء ل-ه
كرحالة عالمي حملت شضهرته عبارة «حمامة السضÓم» التي طارت من
مسضعد ،فوجدته فنانا أايضضا راقصضا لصضلصضة «الرو كندرول» وأانواع أاخرى
كثيرة ،ورئيسس فرقة أابناء الصضحراء الموسضيقية التي أاسضسضها سضنة ،1983
وشضاعر يحرك ريشضته لكتابة أاصضدق معاني الصضداقة والحب والسضÓم
باللغة الفرنسضية ليعبرها رفيق دربه «محمود محمد مصضطفى» في
خدمة السضÓم أايضضا.
المشضوار طويل ومحطاته المضضيئة بالسضÓم أاطول لكن لقائي به جعلني
أافك سضر مجده ،الذي يكمن في غياب الحدود الجغرافية بخريطة
العالم التي ارتسضمت مخيلته في شضكل قرية صضغيرة بدون تضضاريسس
البراري الوعرة و’ محيطات البحار الشضاسضعة.
جلسضت أاحّدثه شضغفا وبذهني أاسضئلة كثيرة تنصضب كلها في قالب واحد
يرعى الفضضول ،أاتأامل هندامه المميز تارة بدءا بعمامته البيضضاء ،رمز
السضÓم وتصضاميم بدلته الخاصضة ،وتارة أاخرى طريقته في الكÓم التي
حملت إايحاءات عكسضت جرأاته وشضخصضيته الفريدة بكثير من البسضاطة.
بدأا يروي مسضيرته وبجانبه حقيبته الضضخمة المكدسضة بأالبومات صضوره
الزخمة المجسضدة لمشضواره البطولي ،لينطلق الطائر بنا أ’ول رحلة له
سضنة  1976ليجوب نقاط عديدة وأاماكن كثيرة من العالم ،بحثا عن
العطاء ونشضرا للسضÓم ’كتشضاف ثقافة اآ’خرين وعادتهم وتقاليدهم،
حام Óشضعره وقلمه مجسضدا في لوحات زيتية ليكرم بها قائمة طويلة،
تحمل أاسضماء عظماء العالم العربي منه والغربي ،كلها في إاطار السضÓم،
شضاهدة على مواقفه ا’نسضانية أاينما حل وارتحل.

طائر مغّرد سشافر بحثا عن العطاء ونششرا لل ّسشÓم
ولكتششاف ثقافة اآلخرين
وتقاليدهم
ف- -ق- -د ك- -رم «م -ان -دي  »Ó-أاول
خ -روج-ه م-ن السض-ج-ن ب-ل-وح-ة
شض-ع-ري-ة ،و»ف-ي-دال كسضترو»،
و»ياسضر عرفات» و»صضدام
حسض- -ي- -ن « ،وال- -مسض -تشض -ار
اأ’لماني السضابق الحائز
ع -ل-ى ال-ج-ائ-زة ال-دول-ي-ة
للسضÓم «ويلي براونت»،
ورئ-يسس ال-دول-ة ال-وزي-ر
اأ’ول السض- - - - - -وي- - - - - -دي
السض-اب-ق «أاول-ف ب-ال-م»،
وال - - -راح- - -ل «ه- - -واري
ب - -وم- -دي- -ن» وأاسض- -م- -اء
كثيرة نقشضت بصضماتهم
في سضجل التاريخ.
ويسض-ت-م-ر ب-ن ع-ط-ا ال-ل-ه
ف- - -ي رحÓ- - -ت السضÓ- - -م
معلنا مسضاندته وتعاطفه
م -ع شض -ع -وب ال -ع -ال-م ،وم-ا
ت -ع-ان-ي-ه م-ن م-آاسض-ي وم-ح-ن
مشضيا على اأ’قدام وعن

وع -ن ب -رن -ام -ج -ه وأانشض -ط-ت-ه ه-ذه السض-ن-ة ،ك-انت
البداية يقول رئيسس ا’تحاد في  20من الشضهر
الجاري ومن عاصضمة ا’وراسس باتنة من خÓل
ح -ف -ل ت-ك-ري-م وأامسض-ي-ة شض-ع-ري-ة ن-ظ-م-ه ال-م-ك-تب
الو’ئي بدار دنيا ،وسضيكون يوم  30أاكتوبر ملتقى
حول إاعÓن الطريقة الشضيخية ينظم بالتنسضيق
مع هذه الزاوية بجامعة غرداية.
كما سضيشضارك ا’تحاد في فعاليات الملتقى
الوطني  29للعÓمة سضيدي الشضيخ عبد القادر بن
محمد ،الذي سضين ّ
ظم هذه السضنة في طبعة دولية
أاولى ن تحت شضعار « المرجعية الدينية الوطنية
’ب -داع» ،ب -ال -م -ع-ه-د ال-وط-ن-ي
ب -ي -ن ال -ت -ق -ل -ي -د وا إ
المتخصضصس بمدينة عين صضالح ايام  7-6-5و8
ن -وف-م-ب-ر ال-ق-ادم ،وي-ت-زام-ن م-ع إاح-ي-اء ال-ج-زائ-ر
للذكرى ’ 64ند’ع ثورة نومبر المجيدة.
هذا إالى جانب المشضاركة في إاقامة المهرجان
’ه-ل ال-ل-ي-ل ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ات
السض -ن-وي أ
محلية بتيميمون من  25إالى  31ديسضمبر القادم.

مسسابقة «نوفم Èبعيون أطفالنا»

طريق «اأ’توسضتوب» حتى سضنة  1986ليكرم من قبل عدة مؤوسضسضات
دولية ووطنية ،بعد أان علمته الحياة الحب ،فلم يحمل غ Óأ’حد،
خ-اصض-ة وه-و م-رب-ي ح-يث اشض-ت-غ-ل ف-ي ال-ت-ع-ل-ي-م ك-م-درسس إاب-ت-دائ-ي للغة
الفرنسضية بداية السضبعينات حتى نهاية الثمانينات.
وواصضل «طائر ال ّسضÓم» جنون الترحال حام Óعلى عاتقه نفسس الرسضالة
من خÓل إاقامته لعروضس مختلفة ،وخاصضة مشضاركته في مهرجانات
عالمية مؤويدة لفكرة السضÓم ،تحتوي صضورا وملصضقات وأاشضعار تليها
خطابات ومحاضضرات أالقاها و’ يزال يلقيها مهديا عبر العالم أاكثر من
 700لوحة شضعرية ،وأازيد من  200زربية ،أ’نامل صضحراوية انتشضرت من
المحيط إالى الخليج.

جوائز وتكرÁات دولية خّلدت مسشÒة الّرجل ورحÓته
تح ّصضل داعية السضÓم ابن عطاء الله أاحمد الحرزلي على عدة جوائر
دولية ،منها ميدالية برلين بأالمانيا ،والجائزة الدولية للسضÓم والتضضامن
في كراكاسس عاصضمة فنزوي Óأاثناء مؤوتمر دعاة السضÓم العام ،2005
وك-ذا م-ي-دال-ي-ة الشض-ب-اب م-ن أاج-ل السضÓ-م ل-ك-وري-ا الشض-م-ال-ي-ة ،وال-ي-وب-يل
الذهبي للعÓقات الجزائرية الصضينية من طرف اإ’ذاعة والتلفزيون
الصضينية ،والميدالية الثقافية بشضنغهاي (الصضين) هدفه الوحيد هو زرع
المحبة وإارسضاء السضÓم في أارجاء المعمورة وتمثيل البÓد أاحسضن تمثيل،
مخلدا لبطو’ت الشضهداء والتعريف بالموروث الثقافي .وقال له الراحل
ياسضر عرفات إان شضعب فلسضطين واأ’مة العربية واإ’سضÓمية يفتخرون
برجال أامثالكم سضتصضلون إالى القدسس عن قريب إان
شضاء الله ،وحدثه الرئيسس السضابق نيلسضون ماندي Óقائ Óإان الذي
تقومون به ليسس من أاجل الجزائر وإافريقيا فقط ،وإانما من أاجل
اإ’نسضانية جمعاء ،إانه السضÓم.
الحرزلي عاد للعزيزة الغالية بلدي الجزائر ،والعودة حملت اطÓلة
على الحبيبة البيضضاء التي دخلت نفق الظÓم مطلع التسضعينات وبدأا
شضهر نوفمبر  1994رحلة السضÓم لكل الجزائريين تحت شضعار «السضÓم
حينا» ،وواصضل الدعوة حتى الوئام والمصضالحة وح ّ
طت به آاخر رحلة
إالى فنزوي Óسضنة  2005لينال الجائزة الدولية للسضÓم والتضضامن بنفسس
السضنة في كركاسس ،لكن هذا ’ يعني أانه توقف بعد  31سضنة من رحلة
العطاء ،فمشضواره مسضتمر وهو اآ’ن بصضدد التحضضير لرحلة تقوده إالى
اأ’راضضي اأ’سضترالية قريبا.

الديوان الوطني للثّقافة واإلعÓم يكّرم الفائزين

ألقسسم ألّثقافي  /في إاطار
ا’حتفا’ت المخّلدة للذكرى
ال -ـ ’ 64ن-د’ع ث-ورة ن-وف-مبر
ال -م -ج -ي -دة ،سض ّ-ط -ر ال -دي -وان
ال -وط -ن -ي ل -ل-ث-ق-اف-ة واإ’عÓ-م
ب -رن -ام -ج -ا م -ت -ن -وع -ا خ -اصض-ا
ب -ال -ط -ف -ل ي -تضض -م -ن ع-روضض-ا
مسض -رح -ي -ة ،أاوب-ي-رات خ-اصض-ة
بالمناسضبة
وتوزيع الجوائز على اأ’طفال
ال - -ف- -ائ- -زي- -ن ف- -ي مسض- -اب- -ق- -ة
«نوفمبر بعيون أاطفالنا» التي
شضملت القصضة والرسضم ،وهذا
ع- -ب- -ر م -خ -ت -ل -ف ال -فضض -اءات
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ه ،ب- -مسض- -اه- -م -ة
ال - -ت - -ل - -ف- -زي- -ون ال- -ج- -زائ- -ري
واإ’ذاعة الوطنية.
وسضتنظم اأ’نشضطة المبرمجة
حسضب بيان للديوان تحصضلت
«الشض -عب» ع -ل-ى نسض-خ-ة م-ن-ه،
يوم الجمعة  02نوفمبر القادم
ف- -ي ك- -ل م- -ن ق- -اع- -ة يسض -ر -
بومرداسس  -بعرضس أاوبيرات
غ -ن -ائ-ي-ة ل-ف-رق-ة أاشض-ب-ال ع-ي-ن
ال -ب -ن-ي-ان  -ال-ب-ل-ي-دة -ب-ع-ن-وان
«أاب -ن-اء ن-وف-م-ب-ر» ،م-ن إاخ-راج
مصض -ط -ف -ى ع -ل -وان .وب-ق-اع-ة
اأ’ط-لسس ب-ال-ع-اصض-م-ة م-ل-ح-مة
غنائية بعنوان «نسضيم الحرية»
ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ف-ن-ون ال-غ-ن-ائ-ي-ة
وال- -مسض- -رح شض -دى ال -ط -رب -
سضيدي بلعباسس ،إاخراج سضعيد
حاج ميلود.
وسضيحتضضن المركب الثقافي
ال -ف -ن-ان ع-ب-د ال-وه-اب سض-ل-ي-م
شض- -ن -وة  -ت -ي -ب -ازة ه -و اآ’خ -ر

م - -ل - -ح - -م - -ة ب- -ع- -ن- -وان «أام- -ي
ال- -ج- -زائ- -ر» ل- -ف -رق -ة ب -راع -م
ت-ي-ب-ازة ،م-ن إاخ-راج ب-وسض-احي
عبد الرحيم.
وسض-ت-ع-رضس ب-قاعة العروضس
الكبرى أاحمد باي بقسضنطينة
أاوب -ي -رات ،أاشض -ع -ار وأان -اشض -ي-د
ب -ع -ن -وان «ح -روف ال -ج-زائ-ر»
ل-ل-ج-م-عية ا’جتماعية الدرب
لترقية المواطن القسضنطيني،
إاضضافة إالى عرضس مسضرحي
بعنوان «الكنز» لفرقة رحمة
 بومرداسس ،إاخراج حسضانيخودي.
ويوم السضبت  03نوفمبر 2018
سض -ت -ع -رضس ب -ق -اع -ة السض -ع-ادة

ب- -وه- -ران ،أاوب- -ي- -رات أاغ -ان -ي
وط -ن -ي -ة «ن -وف -م -ب-ر ال-ح-ري-ة»
لجمعية المنارة  -مسضتغانم-
وب -ق -اع -ة خ -راط -ة ي -ب-ج-اي-ة،
عرضس مسضرحي تحت عنوان
«أاب -ن -اء ن -وف -م -ب -ر» ل -ت -ع-اون-ي-ة
النهضضة المنايلية للمسضرح -
ب-وم-رداسس -إاخ-راج إاب-راه-ي-م
نفناف.
وسض -ي -ت -م خ Ó-ل ك -ل ب -رن -ام-ج
وبكل فضضاءات الديوان توزيع
ال - -ج- -وائ- -ز ع- -ل- -ى اأ’ط- -ف- -ال
ال- -مشض- -ارك -ي -ن ف -ي مسض -اب -ق -ة
«ن -وف -م -ب -ر ب -ع-ي-ون أاط-ف-ال-ن-ا»
تشضمل القصضة والرسضم.

إأعدأد:

الخميسس  ٢٥أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٥صصفر  ١٤٤٠هـ

لو نطقت أاحياؤؤنا
ل- - -و ك- - -ان ◊ّي- - -ك إل - -ذي
تسس -ك -ن ف -ي -ه وت -ل-عب ف-ي-ه
و“ر ي - -وم- -ي- -ا ب Úأإزّق- -ت- -ه
لسس- - -ان ،ل- - -ط - -لب م - -نك أإن
ت-ه-ت-م ب-ن-ظ-اف-ت-ه كما تهتم
ب- - - -ن- - - -ظ- - - -اف- - - -ة جسس - - -دك
وب-ي-تك..ف-م-ا أإج-م-ل-ه-ا م-ن
◊ظ-ات ح-ي-ن-م-ا ت-تشس-ارك
أإنت وأإت- -رإبك وك -ل رج -ال بقلم أمينة جابالله
وشس- -ب- -اب إ◊ي ‘ ع -م -ل -ي -ة
ت -ن-ظ-ي-ف أإسس-ب-وع-ي-ة ،ف-ك-ل وإح-د م-ن-ه-مك ‘
ت -ن -ظ -ي-ف زإوي-ة م-ا م-ن إŸك-ان ،ف-ه-ذإ ي-ك-نسص
لورإق وب-عضص
إŸم -رإت وذإك ي -ج -م-ع ب-ق-اي-ا إ أ
لك- -ل ،وه- -ؤولء ي- -نّ- -ظ- -ف- -ون ب -ه -و
ﬂل- -ف- -ات إ أ
إلعمارإت باŸاء وموإد إلتنظيف.
لحيائنا إلتي نسسكن
فتخيّل فع Óلو كان أ
ف -ي -ه -ا أإلسس -ن -ة ف -ه -ل سس -ن -ج -ده-ا غ Òن-ظ-ي-ف-ة
وم -ه -م -ل -ة؟ ف -إان ت -خ ّ-ي-لت ه-ذإ ت-خّ-ي-ل ل-و أإنت
–ّولت إ ¤إنسسان ب Óلسسان فكيف سستطلب
م-ن غÒك أإن ي-ه-ت-م ب-ن-ظ-اف-تك وأإن ل ي-ل-ق-ي
ع -ل-يك إل-ق-م-ام-ة عشس-وإئ-ي-ا ،وأإن ي-ه-م-لك Ÿدة
تسس - -م- -ح ب- -ان- -تشس- -ار إل- -ب- -ع- -وضص وإ◊شس- -رإت،
لوب-ئ-ة
لم-رإضص وإ أ
وتسس -اه -م ‘ ن -ق -ل ب-عضص إ أ
إلتي سستحّولك إ ¤كائن ﬂيف؟
لح -ي -اء ح -ت -ى وإن  ⁄ي -ك -ن ل -ه -ا أإلسس-ن-ة
ف -ا أ
تسسمح لها بتقد Ëشسكوإها لنا يجب علينا أإن
نكون نحن Ãا ‰لكه من أإدب وذوق ورقي
صساغية وإل ّ
ضسمائر إلوإعية،
Ãثابة إ أ
لذإن إل ّ
وإل -ع -ق -ول إل -ن ّ-ي-رة إل-ت-ي –م-ي ﬁي-ط-ه-ا م-ن
له-م-ال وإن-ع-دإم إلّ-ن-ظافة وإنتشسار
ﬂاط-ر إ إ
لمرإضص ‘ كل مكان.
إ أ

صصـ ـح ـ ـ ـ ـ ـة األب ـ ـدان ‘ ت ـ ـنـ ـظ ـ ـي ـ ـف ا Ÿـ ـك ـ ـ ـ ـ ـان

لسس-اب-ي-ع إل-ق-ل-ي-ل-ة م-ن ه-ذإ إلشسهر
إن-ط-ل-قت ‘ إ أ
أإول حملة تنظيف على مسستوى بلدية أإولد
لح - -ي- -اء إÿضس- -رإء  2400مسسكن،
ف - -ايت ب - -ا أ
Ãبادرة «جمعية إلبشسرى» وإلتي حملت شسعار
لب -دإن ‘ ت -ن -ظ -ي -ف إŸك -ان» ،وذلك
«صس- -ح- -ة إ أ
Ãشس -ارك -ة ك -ل أإط -ف -ال إ◊ي Ãع -ي -ة إلشس-ب-اب
وإلسسلطات إÙلية .
لحياء إÿضسرإء من خÓل حملة
أإّكد أإطفال إ أ

إل -ت -ن-ظ-ي-ف إل-ت-ي سس-ت-ت-كّ-رر ك-ل صس-ب-ي-ح-ة ي-وم
جمعة ،أإنّ إسسهامهم ‘ هكذإ أإعمال تطوعية
وتنافسسهم ‘ ذلك ما هو إل وإجب ومسسؤوولية
ليسست مÎوكة على عمال إلنظافة وحدهم،
ف-ك-ل إلسس-ك-ان وب-دون إسس-ت-ث-ن-اء مسسؤوولون عن
نظافة إ◊ي بقدر إŸسستطاع.
و‘ ذإت إلسسياق عّبر إلطفل «ياسس Úبن عروج»
عن رأإيه ‘ هذإ إلصسدد حيث قال« :مسساوئ
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الطّفل الشصجاع
ليام كان هناك غÓم إسسمه رشسيد
‘ سسائر إ أ
ي -ب-ل-غ م-ن إل-ع-م-ر  10سس-ن-وإت ،صس-ف-ات-ه حسسنة
وأإخÓ- -ق- -ه ن -ب -ي -ل -ة وي -حب مسس -اع -دة إل -ن -اسص
لي -ام ك -ان رشس -ي -د
وإل- -ف- -ق- -رإء .و‘ ي -وم م -ن إ أ
Áشسي وكانت هناك قطة صسغÒة ورأإى ولد
يضس -رب إل -ق ّ-ط -ة ،ف -ح -زن رشس -ي-د ل-رؤوي-ة ه-ذإ
إلتصسرف وقال رشسيد للولد إن هذإ إلتصسرف
خاطئ ،ولقد حذرنا رسسولنا إلكر Ëــ صسلى
إلله عليه وسسلم ــ من هذه إلتصسرفات ،فعرف
هذإ إلولد خطأاه وشسكر رشسيد ،وأإصسبح إلولد
ي -دإعب ه -ذه إل -ق -ط -ة وي -ط -ع-م-ه-ا وي-رع-اه-ا،
وأإدرك رشس-ي-د ب-أان إل-رسس-ول صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه
لسس Ó-م ‘ سس-ائ-ر ح-ي-ات-ه،
وسس -ل -م ك -ان ي -نشس -ر إ إ
وقال رشسيد :ما أإجمل أإن تكون حياتنا كلها
حب ومودة وصسدقا ،وأإن نتعلّم من أإخطائنا
ول نكرر إÿطأا مرة أإخرى.

ájógh õ¨d
شساركنا با◊ل إŸناسسب وإتصسل على إلرقم
0674040596

أمينة جابالله

العدد ١٧٧٧٩
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

أابو القاسصم سصعد الله

أإب -و إل -ق -اسس-م سس-ع-د إل-ل-ه ُلّ-ق-ب بشس-ي-خ
إŸؤوّرخ Úإ÷زإئ -رّي  ،Ú-م -ن م-وإل-ي-د
 1930م بضس- -وإح- -ي ق- -م -ار ب -ولي -ة
إل -وإدي ( ،إ÷زإئ -ر) .ب-احث وم-ؤورخ،
حفظ إلقرآإن إلكر Ëوتلّقى مبادئ
إلعلوم من لغة وفقه ودين ،وهو من
رج- -الت إل- -ف- -ك- -ر إل -ب -ارزي -ن ،وم -ن
لصسÓ- - -ح إلج - -ت - -م - -اع - -ي
أإعÓ- - -م إ إ
وإل -دي -ن -ي .ل-ه سس-ج-ل ع-ل-م-ي ح-اف-ل
ل‚ازإت م -ن وظ -ائ -ف ،م-ؤول-ف-ات
ب -ا إ
وترجمات.
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إن-ع-دإم إل-ن-ظ-اف-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى صس-حتنا كفيل
لم -رإضص ،وه -و م -ا نسس -ع-ى
ب -ت -ب -ل -ور وت -ف -اق -م إ أ
ل-ت-جّ-ن-ب-ه م-ن خÓ-ل ح-مÓ-ت إلّ-ت-ن-ظ-ي-ف إل-ت-ي
سسنضسرب لها موعدإ كل يوم جمعة ،وما على
كل أإبناء إ◊ي إ ّ
ل أإن يحضسروإ معدإت إلّنظافة
لن».
من إ آ
لب -ن -اء وأإط -ف -ال
ف- -ك -ل إلحÎإم وإل -ت -ق -دي -ر أ
لحياء إÿضسرإء ببلدية أإولد فايت.
إ أ

أمينة جابالله
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إندونيسسيا،
رسسميًا جمهورية
إندونيسسيا ،هي دولة تقع
‘ جنوب شسرق آإسسيا و‘
أإوقيانيا .إندونيسسيا تضسم
 17508جزيرة ،ويبلغ عدد
سسكانها حوإ‹  238مليون
شسخصص ،وهو ما يجعلها رإبع أإكÈ
دولة من حيث عدد إلسسكان ،كما
أإنها أإك Èبلد ذي غالبية سسكانية
مسسلمة وأإك Èبلد أإسسÎونيزي
‘ إلعا .⁄وتعد جاوة إلتي
يعيشص عليها أإك Ìمن نصسف
سسكان إلبÓد أإك Èجزيرة
مأاهولة بالسسكان ‘
إلعا.⁄

بقلم :الّطفل عبد النور ميلودي /
متوسصطة الشّصهيد عطاؤات قدؤر  /ؤرقلة.
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ك -ون -وإ إي -ج -اب ّ-ي  ‘ Ú-إŸدرسس -ة ،تشس-ارك-ون ‘
إلّ-ن-شس-اط-ات إلّ-ري-اضس-ية وإلّثقافية ،وإعلموإ أإّن
إŸدرسس-ة ه-ي ب-ي-ت-ك-م إلّ-ث-ا ،Êف-زّينوإ أإقسسامكم
ب-رسس-وم-ات-ك-م إل-ه-ادف-ة وخ-ط-وط-ك-م إ÷م-يلة،
طبعا بعد إسسئتذإن إŸعلم أإو إŸعلمة ‘ ذلك.

سسفيان :إسسم عربي ،وهو إسسم علم مذكر ،معناه :إŸسسرع ‘
مشسيه أإو ‘ طÒإنه .مؤوّنثه :سسفيانة .وهو إسسم علم شسخصسي
مذكر عربي ،وله إنتشسار ‘ إلعا ⁄إلعربي .ومن إشستقاقاته:
سَسْفوإن سُسْفيان سِسيفان سَسsفانة سَسيفانة.
ل
ك
ي
ه
و
،
ي
ب
ر
ع
ث
ن
ؤ
و
م
م
ل
لسسماء إسسم ع
ريحانة ‘ :قاموسص معا Êإ أ
t
لزه -ار .إŸرأإة إل ّ-ن -اع-م-ة إل-رق-ي-ق-ة ،وردت ‘ إل-ق-رأإن
م -ا يشس t-م م -ن إ أ
ب ُذو إْلَع ْصس ِ
ن﴾ إلرحمن.12 :
حا ُ
ح t
ف َوإلsرْي َ
إلكر Ëجمعًاَ﴿ :وإْل َ
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الخميسس  25أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  15صسفر 1٤٤0هـ

بعد إاقصساء الوفاق من رابطة أابطال إافريقيا

حمار يحـّيي اأ’نصشـار ويدعـو
للّتفك ‘ ÒاŸواعيد القادمـة

افÎق أانصسار وفاق سسطيف على حسسرة كبÒة بسسبب إاقصساء فريقهم Ãلعب  8ماي 1945
لهلي اŸصسري ‘ ،مباراة ليلة الثÓثاء ،برسسم الدور نصسف النهائي لرابطة
بسسطيف أامام ا أ
لقصساء بسسبب الهزÁة
أابطال افريقيا ‘ لقاء العودة ،رغم الفوز بنتيجة  ،1 / 2وجاء ا إ
لعجاب بالفريق الشساب بقيادة اŸدرب رشسيد
Ãصسر ب  ،0 / 2ولكنها حسسرة ‡زوجة با إ
لداء الرائع واŸميز طيلة
الطاوسسي ،حيث تلقت تشسكيلة الوفاق تصسفيقات حارة على ا أ
اللقاء ،الذي سسيطر فيه رفاق جابو على اŸباراة بشسكل كامل تقريبا.

وقد عّبر رئيسس الوفاق ،حسسان
حمار ،عن حسسرته بعد انتهاء
اللقاء بسسبب هذا اإ’قصساء اŸر،
وه -و ال -ذي ك-ان ي-ؤوم-ن ب-ال-ت-أاه-ل
للدور النهائي ،وقال حمار« :كان
ب -وّدن -ا ال -ف -وز ب -ن -ت -ي -ج-ة م-ؤوه-ل-ة
لنهديه ا ¤اأ’نصسار الذين آامنوا
ب -ام -ك -ان -ي-ات ف-ري-ق-ه-م» ،وط-لب
العفو منهم ،واعت Èان وقفتهم
مع الفريق لن تنسسى وهي دين

على اإ’دارة.
وأاشس-اد ح-م-ار ب-ال-ف-ري-ق واأ’نصسار،
وذكر أان أاشسبال الطاوسسي سسيطروا
ع -ل -ى اŸق -اب -ل -ة ،م -ذك -را ب -ب-عضس
اأ’رق -ام ،ع -ل -ى غ -رار ا’سس-ت-ح-واذ
على الكرة الذي بلغ  70باŸائة،
وتسسجيل “ 6٨5ريرة و 10فرصس
سس- -ان- -ح- -ة ل- -ل- -تسس -ج -ي -ل ،وق -ال إان
«ال -وف -اق اك -تسسب شس -خصس -ي-ة وف-از
على اأ’هلي ،رغم اإ’قصساء أامام

فريق كب ،»Òوأاشسار اŸتحدث ا¤
ضس- -رورة ال -ع -م -ل ع -ل -ى ا÷ب -ه -ات
اأ’خ -رى ،م-ث-ل ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة،
ال -ب -ط -ول -ة اÎÙف -ة م -وب -ي-ل-يسس،
البطولة العربية والتحضس Òللقاء
أاهلي جدة قريبا» ،و“نى إان تسسود
الفرحة ‘ نهاية اŸوسسم الكروي
ا◊ا‹ بعاصسمة الهضساب.

سسطيف :نور الدين بوطغان

يتضسّمن برنامج ا÷ولة الـ  12من بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية (موبيليسس) لكرة
القدم ،اŸقررة مقابÓتها نهاية هذا السسبوع ،عدة حوارات كروية مشسوقة ،ابرزها
مواجهتي القمة ب Úفرق مقدمة الÎتيب ،ب ÚأاوŸبي الشسلف وترجي مسستغا Âوا–اد
بسسكرة مع مولودية العلمة ‘ ،الوقت الذي سسيكون فيه متذي ÓالÎتيب ا–اد البليدة
وا–اد ا◊راشس على موع مع حوار كروي مباشسر يسسعيان خÓله ا– ¤قيق الفوز الول
هذا اŸوسسم من اجل التنفسس قلي.Ó
وسستكون الكفة مرجحة ‘ هذه ا÷ولة للرائد اوŸي اÿطر.
الشسلف الذي عمق الفارق ا ¤أاربع نقاط يوم الثلثاء
ومعلوم ،أان وضسعية رائد القبة ما فتئت تتأازم مع مرور
اŸاضسي ،بعد فوزه على شسبيبة سسكيكدة بـ ( ،)0-2لقول ا÷و’ت ،وه -و م -ت -واج -د ح-ال-ي-ا ‘ م-رك-ز ال-ف-ري-ق ا’ول
ك -ل-م-ت-ه ‘ اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي يسس-ت-ق-ب-ل ف-ي-ه-ا Ãي-دان-ه وأام-ام اŸعني بالسسقوط بفارق نقطة واحدة عن صساحب اŸركز
جمهوره ضسيفه ترجي مسستغا.Â
ما قبل ا’خ ،Òفريق ا–اد ا◊راشس الذي سسيكون ‘ هذه
ويوجد فريق اوŸبي الشسلف ‘ رواق جيد للفوز وتعميق ا÷ولة على موعد بالتنقل ا ¤البليدة Ÿواجهة ا’–اد
الفارق اك ،Ìا’ ان النقطة السسلبية الوحيدة التي Áكن ان اÙلي ،متذيل ترتيب البطولة ‘ مقابلة عنوانها ا’كÈ
تؤوثر سسلبا على أاصسحاب ا’رضس هو التعب الناجم عن «الصسراع من اجل البقاء».
وتÒة اŸقابلت اŸتقاربة مقارنة Ãنافسسهم ‘ هذه
وÁكن القول ان نتيجة هذه اŸقابلة ’ –تمل القسسمة
ا÷ولة ترجي مسستغا Âالذي اسستفاد من اسسبوع كامل على اثن ،Úوكل طرف فيها سسيحاول –قيق الفوز الذي
لتحضس Òهذه اŸقابلة.
من شسأانه ان يسساعد صساحبه على ا’بقاء على حظوظ
ويتضسمن برنامج ا÷ولة الـ  12مقابلة واعدة اخرى ب Úالبقاء ‘ بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية من جهة ،ومن
ا–اد بسسكرة (اŸركز الرابع) ومولودية العلمة (اŸركز جهة اخرى سسيكون انعكاسسه اŸعنوي كب Òجدا على
الثا ‘ ،)Êمقابلة سسيحرصس فها كل الفريقان ا– ¤قيق نفسسية الفريق الفائز من أاجل مواصسلة ما تبقي من مشسوار
نتيجة ايجابية “كنهما من البقاء على مقربة من الرائد البطولة بثقة اك.È
أاوŸبي الشسلف ،ومن ثم ا’بقاء على حظوظهما قائمة ‘ وتتسسم اŸقابلت ا›ÈŸة ‘ هذه ا÷ولة الـ  12ب Úامل
–قيق هدف الصسعود ،خاصسة وان اŸتنافسس Úعلى هذا بوسسعادة  -سسريع غليزان وا–اد عنابة -جمعية وهران
اŸسسعى يزداد ويتضسح مع مرور ا÷و’ت.
ومولودية سسعيدة ‚ -م مقرة وشسبيبة بجاية  -شسبيبة
ومن ب Úالفرق التي يحذوها طموح الصسعود ا ¤الرابطة سسكيكدة ،بكونها مقابلت Œمع ب Úفرق توجد ‘ وسسط
ا’و ،¤يوجد فريق وداد تلمسسان (اŸركز الثا Êبـ  19الÎتيب ورهاناتها الكروية اقل نسسبيا من تلك اŸوجود
ن -ق -ط -ة) ،ال -ذي سس -ي -ك-ون ‘ م-ه-م-ة صس-ع-ب-ة ام-ام ال-ف-ري-ق على مسستوى مقدمة الÎتيب او أاسسفل الÎتيب.
«اÛروح» رائد القبة ،الذي يحرصس على اÿروج غا‰ا وÁكن القول ان فريقي جمعية وهران وشسبيبة سسكيكدة،
بنقاط هذه اŸقابلة من اجل ا’بتعاد قليل عن منطقة سس -ي-ك-ون-ان م-ع-ن-ي-ان ب-ت-وخ-ي ا◊ذر اك Ìم-ن ب-ق-ي-ة ال-ف-رق

ل–ادية ا÷زائرية
ا إ
للمÓكمـــــــــــــــــــــة

نبيلة بوقرين

ي- -اأت- -ي ه- -ذا ال -ق -رار م -ن اأج -ل اإع -ادة ا’أم -ور اإ¤
ال -ط -ري -ق الصس -ح -ي-ح ،واإن-ه-اء ك-ل ال-ن-زاع-ات ال-ت-ي
عصس -فت ب -اŸلك -م -ة ا÷زائ -ري-ة حسسب اŸع-ن-يÚ
با’أمر ،رغم مرور سسنة ونصسف على سسحب الثقة
من الرئيسس السسابق ›يد نحاسسية خلل ا÷معية
العامة ا’إسستثنائية التي اإنعقدت ‘  15جويلية
 2017و” اإقصساوؤه بعد اإجماع اأعضساء ا÷معية
العامة على ضسرورة اإختيار شسخصس اآخر ÿلفته،
ليتم بعدها اإنتخاب نائبه عبد السسلم دراع على
راأسس الفيدرالية ‘ اأوت من نفسس السسنة با’إجماع

تقام الطبعة  13للألعاب ا’فريقية
 2023ب-ال-ط-وغ-و ،حسسب م-ا اأع-ل-نت
ع -ن -ه ال -ل -ج -ن -ة ال -ف -ن-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة
ا’فريقية اÛتمعة حاليا ‘ اإطار
الدورة الثالثة للجنة الفنية اÿاصسة
ل -ل–اد ا’ف -ري -ق -ي ح -ول الشس -ب -اب
وال- -ث- -ق- -اف- -ة وال- -ري -اضس -ة ب -ا÷زائ -ر

@ رشسيد الطاوسسي :لقد –ّكم فريقي ‘
كل أاطوار اŸقابلة خÓل  90دقيقة ،لقد
ضس-ي-ع-ن-ا ف-رصس-ا ح-ق-ي-قية للتسسجيل لكن ‘
اŸقابل لعبنا ضسد فريق مصسري جد قوي
وذو خÈة ب -ال-ن-ظ-ر لÓ-ع-ب Úال-دول-ي‘ Ú
صس -ف -وف -ه .أاح ّ-ي -ي ال Ó-ع -ب Úع-ل-ى ادائ-ه-م
وع -ل -ى شس-ج-اع-ت-ه-م خصس-وصس-ا ب-ع-د ال-ه-دف
ال -ذي ت-ل-ق-ي-ن-اه ،ل-ق-د “ك-ن-ا م-ن ال-ع-ودة ‘
ال- -ن- -ت- -ي- -ج- -ة وق -لب اŸب -اراة ا ¤صس -ا◊ن -ا.
ينتظر الطاقم الفني الكث Òمن العمل من
أاج-ل اسس-ت-ع-ادة ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ه-ج-ومية ،لقد
سسيطر لعبونا على اŸقابلة و–صسلنا على
 18رك-ن-ي-ة ،ل-ك-ن-ن-ا اصس-طدمنا بدفاع جد
ﬁكم .أاحيّي ا÷مهور على مسساندته لنا
لهلي على هذا التأاهل.
وأاهّنئ ا أ
له-ل-ي
@ ب -ات -ريسس ك -ارتÒون (م -درب ا أ
اŸصسري) ⁄ :أاكن راضسيا على أاداء لعبي
ف -ري-ق-ي خصس-وصس-ا ‘ الشس-وط ال-ث-ا .Êل-ق-د
ضسّيعنا فرصسا من اجل تعميق الفارق لكن
ال-ت-أاه-ل ا ¤ال-ن-ه-ائ-ي ي-رضس-ي-ن-ا ،ل-قد “ّكن
وفاق سسطيف من فرضس نفسسه خÓل هذه
اŸن-افسس-ة الف-ري-ق-ي-ة ،وأاع-ت-قد أان اŸدرب
الطاوسسي قام بعمل جبار مع هذا الفريق
ب- -ع- -د أان “ك- -ن م- -ن ال- -وصس- -ول ا ¤نصس- -ف
ال -ن -ه -ائ -ي ،ل -ق -د ب-ره-ن ف-ري-ق ال-وف-اق ان-ه
ف -ري -ق ك -ب .Òل -دي -ن -ا تشس -ك-ي-ل-ة ‘ ط-ري-ق
ال- -ب -ن -اء ⁄ ،ي -ت -م -ك -ن ف -ري -ق اله -ل -ي م -ن
ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ل -قب الف -ري-ق-ي م-ن-ذ سس-ن-ة
 ،2013و‘ غضس- - -ون ذلك ت- - -ط- - -ورت ك- - -رة
ال- -ق- -دم الف -ري -ق -ي -ة بشس -ك -ل لفت ،ب -دت
عÓمات الرهاق على لعبينا كما عقدت
قوة اÿصسم من مأاموريتنا .لقد تأاهلنا ا¤
لهم بالنسسبة لنا.
النهائي وهو ا أ

من طرف اŸعني ‘ Úاأجواء عادية.
دراع« :الأمور كانت تسس ‘ Òال ّ
طريق
صسحيح ‘ الفÎة اŸاضسية»
ال ّ
وبهذا ال ّصسدد قّررنا ا’إتصسال بالرئيسس ا◊ا‹
ع - -ب - -د السس - -لم دراع م- -ن اأج- -ل ا’إسس- -ت- -فسس- -ار ‘
اŸوضسوع ،حيث اأّكد لـ «الشسعب» اأنه سسيتم –ديد
تاريخ ا’إنتخابات القادمة ‘ قوله« :بعد صسدور
ق- -رار اÙك- -م- -ة ال -ري -اضس -ي -ة ال -ق -اضس -ي ب -اإع -ادة
ا’إنتخابات من جديد من اأجل اإنتخاب الرئيسس
ا÷ديد للإ–ادية ا÷زائرية للملكمة ،وسساأكون
اأنا ‘ صسفة نائب الرئيسس اأي مثلما كان عليه
ا◊ال ب -ع -دم -ا ” اإقصس -اء ال -رئ -يسس السس-اب-ق ع-ب-د
اÛيد نحاسسية قبل تاريخ الـ  15جويلية 2017
الذي اإنعقدت فيه ا÷معية العامة ا’إسستثنائية
التي سسحبت فيها الثقة من هذا ا’أخ.»Ò
«النّتائج اّÙققة جد اإيجابية»...
واصسل ﬁدثنا قائل ‘ ذات السسياق« :ولهذا فاإن
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’إسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-كون يوم
ا÷م -ع -ة ب -الشس-راق-ة سس-ي-ت-ق-رر م-ن خ-لل-ه-ا ت-اري-خ
اإنعقاد ا÷معية العامة ا’إنتخابية ’إنتخاب رئيسس

اإ’دارة تنوي “ديد عقد اŸدّرب فروجي Ÿوسشم إاضشا‘

تنوي إادارة ا–اد العاصسمة “ديد عقد اŸدرب الفرنسسي تÒي فروجي Ÿوسسم اضسا‘ بعد
أان ابدت رضساها على العمل اŸنجز من طرفه خÓل الفÎة اŸاضسية خاصسة بعد تواجد
الفريق ‘ صسدارة ترتيب الرابطة الو.¤

عمار حميسسي

وÁتلك اŸدرب الفرنسسي عقدا مع
الفريق Áتد ا ¤نهاية اŸوسسم ،إا’
ان العمل اŸميز الذي قام به خاصسة
م-ن ال-ن-اح-ي-ت Úال-ف-ن-ي-ة وا’نضسباطية
ج -ع -ل اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل-ف-ري-ق ع-ب-د
ا◊كيم سسرار يفكر بجدية ‘ “ديد
عقده ا ¤غاية .2020
وي- -درك سس- -رار أان ا’سس- -ت -ق -رار م -ن
ال-ع-وام-ل اŸه-م-ة م-ن اج-ل ال-ن-ج-اح،
وهو ما جعله يفكر ‘ ضسرورة بقاء
فروجي على راسس العارضسة الفنية
ب -ال-ن-ظ-ر ا– ¤سس-ن اŸردود ال-ف-ن-ي
للفريق بصسفة عامة والفردي لبعضس
العناصسر.
ال -لع -ب -ون ك -ذلك أاب -دوا سس -ع-ادت-ه-م
بالعمل معه خلل الفÎة اŸاضسية
حيث تربطه علقة جيدة مع جل
ال -ت -ع -داد ،وه -و ا’م -ر ال -ذي ح-مسس
ا’دارة على التفك ‘ Òالقيام بهذه
اÿطوة خلل الفÎة اŸقبلة.
كما ان النتائج ا’يجابية التي حققها
فروجي مع ا–اد العاصسمة حّمسست
ا’ن -دي -ة ا’خ-رى ع-ل-ى ا’تصس-ال ب-ه،
وعرضس عليه فكرة ا’شسراف على
ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ح-يث ت-ن-وي ادارة
ا’–اد من خلل هذه اÿطوة قطع
الطريق امام ا’ندية ا’خرى.
ورفضس فروجي ا◊ديث عن “ديد
عقده ‘ الفÎة ا◊الية ،حيث طالب
سسرار بتأاجيل ا◊ديث عن هذا ا’مر
ا ¤غاية نهاية مرحلة الذهاب التي
سستعرف توقف البطولة لفÎة تقارب
الشس -ه -ر ،وه -و ا’م -ر ال -ذي سس -ي-ك-ون
م-ن-اسس-ب-ا م-ن اج-ل ال-ت-ف-اوضس ب-ه-دوء
حول العقد ا÷ديد.
وأاب -دى ف -روج -ي ل -ي-ون-ة ‘ ام-ك-ان-ي-ة
“ديد عقده مع الفريق خلل الفÎة

اŸق- -ب- -ل- -ة ،خ- -اصس- -ة ان- -ه وج- -د ك- -ل
ال- -تسس- -ه- -ي- -لت سس -واء م -ن ا’دارة او
ال - -لع- -ب Úوح- -ت- -ى ا’نصس- -ار ال- -ذي
اسستحسسنوا كثÒا العمل الذي يقوم
اŸدرب.
مفتاح وبن شساعة جاهزان
Ÿواجهة اŸدية
انضسم الثنائي مفتاح وبن شساعة ا¤
ال-ت-دري-ب-ات ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ب-عد
شس-ف-ائ-ه-م-ا م-ن ا’صس-اب-ة ،وه-و ا’مر
ال- -ذي اراح ك -ثÒا اŸدرب ف -روج -ي
الذي وصسف مباراة اوŸبي اŸدية
ب -اŸه -م -ة وال -ت -ف -ري -ط ‘ ن -ق-اط-ه-ا
سس- -يصس -عب م -ن م -ه -م -ة ال -ف -ري -ق ‘
اŸنافسسة على اللقب .
وأاجرى الفريق عدة حصسصس تدريبية
كان من خللها اŸدرب يركز ‘ كل
مرة على ضسرورة التفك ‘ Òالفوز
وفقط ،وتفادي ا◊ديث عن التعادل
اوالهزÁة خاصسة ان اŸنافسس يعد
من الفرق التي تلعب جيدا.
ورغ -م الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي ي -واج-ه-ه-ا
اوŸب- -ي اŸدي- -ة ع- -ل -ى ارضس ،إا’ ان
ف -روج -ي ح -ذر ال-لع-ب Úم-ن م-غ-ب-ة

ال- -ت- -ه- -اون وم -ن -ح ا’وŸب -ي ف -رصس -ة
–ق -ي -ق ال -ف -وز ا’ول م -ن-ذ ان-ط-لق
البطولة عل ارضسه وأامام جمهوره.
لول
حامية يعود للفريق ا أ
بعد اسستبعاده من الفريق ا’ول بقرار
من فروجي الذي كان قد قام بانزال
اللعب للفريق الثا Êمنذ شسهر عاد
حامية من جديد ا ¤الفريق ا’ول
بعد أان عفى عليه اŸدرب وطالبه
بالعمل بجدية ،حيث سسيكون اللعب
حاضسرا ضسمن التعداد الذي سسيسسافر
ا ¤اŸدية.
وك -ان ح -ام -ي -ة ق -د ع -وقب أ’سس -ب-اب
انضسباطية من طرف اŸدرب بعد
مباراة الذهاب امام النادي اŸصسري
ال -ب -ورسس -ع -ي-دي بسس-بب خ-روج-ه ع-ن
النصس ،وهو ما جعل اŸدرب يقرر
معاقبته Ãوافقة ا’دارة.
وأاب -دى ح -ام -ي -ة اسس -ت -ع-دادات ك-بÒة
حيث كان يواظب على التدريبات مع
الفريق الثا Êويشسارك ‘ اŸباريات
ب -ان -ت -ظ-ام ،وه-و ا’م-ر ال-ذي ح-مسس
اŸدرب على اعادته من جديد ا¤
الفريق ا’ول و منحه فرصسة جديدة.

العميد أامام فرصشة ا’قÎاب من صشاحبي الّريادة

باعتبار انهما ’ يبتعدان سسوى بأاربع خمسس نقاط عن
فرق اŸؤوخرة ما يعني ان ا’لتحاق بهما سسيكون متاحا
بالنسسبة لهذه الفرق ‘ حالة الفوز طبعا.

@ الÈنامج

@ ا÷معة ( 26أاكتوبر :)2018
ا–اد البليدة  -ا–اد ا◊راشس ()15 : 00
أامل بوسسعادة -سسريع غليزان ()15 : 00
رائد القبة  -ووداد تلمسسان ()15 : 00
ا–اد عنابة  -جمعية وهران ()17 : 00
ا–اد بسسكرة  -مولودية العلمة ()18 : 00
@ السسبت ( 27أاكتوبر :)2018
مولودية سسعيدة ‚ -م مقرة ()15 : 00
شسبيبة بجاية  -شسبيبة سسكيكدة ()17 : 00
أاوŸبي الشسلف  -ترجي مسستغا)17 : 00( Â

جديد للهيئة بعد مرور سسنة ونصسف على اإختياري
ل -ت-و‹ ق-ي-ادة ال-ف-ي-درال-ي-ة ،م-ا ي-ط-رح ال-ع-دي-د م-ن
التسساوؤ’ت حول هذا القرار رغم السس Òالعادي
للأمور داخل ا’إ–ادية بدليل النتائج ا’إيجابية
التي –قق الفرق الوطنية ‘ ا’أصسناف الشسابة
ال -ت -ي شس -اركت ‘ ﬂت -ل -ف اŸن-افسس-ات ال-دول-ي-ة،
ال -ق -اري -ة وال -ع -رب -ي -ة ل-ك-ن ع-ل-ي-ن-ا اأن ن-ت-ق-ب-ل ق-رار
اÙكمة».
اأّكد دراع اأنه سسيÎشسح Ÿواصسلة قيادة ا’إ–ادية
بشسروط ‘ قوله« :حاليا ’ اأسستطيع اأن اأ–دث
عن مصس ÒاŸلكمة ا÷زائرية ’أنني لسست واثقا
من بقائي على راأسس الهيئة ‘ الفÎة القادمة،
ولن اأترشسح للإنتخابات اإ’ اإذا كنت واثقا من
الفوز با’أغلبية ،اأما عن التقييم للفÎة اŸاضسية
مثلما سسبق ‹ القول النتائج هي التي تتحدث
اآخرها كان ‘ ا’ألعاب ا’أوŸبية للشسباب التي
شس -ارك -ن -ا ف -ي -ه -ا ب -اأرب -ع -ة ع -ن -اصس -ر ،ح-يث اأه-دت
اŸلك -م -ة ا÷زائ -ري -ة م -ي -دال -ي -ت Úفضس -ي -ت Úم-ن
›موع  5ميداليات ،اإضسافة اإ ¤اإحتلل اŸركز
الرابع واÿامسس ،وهذا راجع للعمل الكب Òالذي
قمنا به ‘ فÎة التحضسÒات».

الطوغـ ـ ـو –ظـ ـ ـى بششـ ـ ـرف تنظيـ ـ ـم الطّبعـ ـ ـ ـ ـة 13
العاصسمة.
وكان ‡ثلو ›لسس الرياضسة التابع
ل- -ل–اد ا’ف- -ري- -ق- -ي وك -ذا اÈÿاء
ا’ف- -ري- -ق- -ي Úق- -د اأك- -دوا دع- -م- -ه -م
للطوغو التي تتهياأ ’سستقبال الطبعة
الـ ’ 13أول مرة ‘ تاريخها ،حيث
اأشس -ادوا ب -ك -ل ا÷ه-ود وا’م-ك-ان-ي-ات

ا–اد العاصسمة

17779

لو ¤لكرى القدم
الّرابطة اÎÙفة ا أ
غدا على ال ّسساعة  :17:45مولودية ا÷زائر  -شسبيبة السساورة

انعق ـ ـاد جمعيـ ـة ع ـ ـاّمة اسشتثنائي ـة غـ ـدا ا÷معـ ـة

تعقد غدا الإ–ادية ا÷زائرية
للمÓكمة جمعية عامة اإسستثنائية باŸركز
الرياضسي «ÿضسر الزين» بالشسراقة بداية
من السساعة الـ  ،16:00بقرار من اÙكمة
الرياضسية ا÷زائرية من اأجل –ديد
تاريخ لإنتخاب رئيسس جديد للهيئة
لإعادة اŸصسداقية بالنظر للخÓف الذي
عاشسه بيت الفن النبيل ‘ الفÎة اŸاضسية.

للعاب الفريقية
ا أ
2023

äÉëjô°üJ

مقابÓت واعدة ‘ برنامج ا÷ولة 1٢

الّرابطة اÎÙفة
الّثانية

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

ال ع د د
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التي جهزت من اأجل تنظيم هذه
الطبعة.
وت -ن-افسست ك-ل م-ن ال-ط-وغ-و ومصس-ر
م -ن اأج-ل ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-ب-ع-ة  ،13ل-ك-ن
م -ل -ف الÎشس -ح ال -ذي اأودع-ت-ه مصس-ر
رفضس من قبل اللجنة بسسبب اإيداعه
خ -ارج اŸواع -ي -د اŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا،

حسسب ت- -فسسÒات اأعضس- -اء ال- -ل -ج -ن -ة
اÛتمعة ‘ ا÷زائر.
ي -ذك -ر اأن ا’ل -ع-اب ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي
ان -ط -ل -قت سس -ن -ة  1965تضس- -م ع -دة
رياضسات ،وŒرى كل اأربع سسنوات
Ãشساركة عدد كب Òمن الرياضسيÚ
Áثلون قرابة  50بلدا اإفريقيا.

رفضست الرابطة الوطنية لكرة القدم طلب إادارة فريق مولودية ا÷زائر بتأاجيل اŸباراة الفتتاحية
لول اŸقررة مسساء الغد ضسد فريق شسبيبة السساورة Ãلعب  5جويلية
عن ا÷ولة الـ  12عن اÎÙف ا أ
لوŸبي بداية من السساعة  ،17:45وهو القرار الذي اسستغربت له إادارة الفريق وكذا الطاقم الفني
ا أ
والÓعب ،Úخصسوصسا أان الطلب جاء بعد أاحداث نهاية اŸواجهة التي عاد بها الفريق من الÈج ضسد
لهلي اÙلي.
ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

قرار الرابطة الوطنية تنبأا له اŸدرب
اŸنصسب ح -دي-ث-ا «ع-ادل ع-م-روشس»،
ال -ذي ب -اشس -ر م-ه-ام-ه ب-داي-ة م-ن ي-وم
ا’ث - - -ن ÚاŸاضس - - -ي خ- - -لل حصس- - -ة
ا’سستئناف ،أاين حث اللعب Úعلى
نسس -ي -ان م -ا ح -دث ب -ع -د ل -ق -اء الÈج
وا’حتفاظ ‘ عقولهم فقط بالفوز
ال -ه -ام ال -ذي ع -ادوا ب -ه م -ن ه -ن-اك،
والعمل على مواصسلة سسلسسلة النتائج
اإ’يجابية.
رغ -م الضس -رب -ة ال -ق-وي-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال -ن -فسس -ي -ة ال -ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ’ع-ب-و
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ،إا’ أان ال-لع-بÚ
سسيدخلون لقاءهم غدا ضسد شسبيبة
السساورة Ãعنويات نوعا ما مرتفعة،
ب -ع-دم-ا “ك-ن-وا م-ن –ق-ي-ق ف-وزه-م
الثالث على التوا‹ و–قيق نتيجتهم
اإ’ي -ج -اب -ي -ة ال -راب -ع -ة م-ن-ذ ال-دارب-ي
العاصسمي الذين فرضسوا فيه التعادل
على إا–اد العاصسمة اŸسستقبل ،ما
نصسبهم مؤوقتا ‘ اŸركز الثالث رفقة
وفاق سسطيف الذي تنقصسه مباراة
م- -ت- -أاخ- -رة ضس- -د إا–اد ال- -ع -اصس -م -ة،
وسسيعمل اللعبون على –قيق فوز
ج-دي-د ق-د يسس-م-ح ل-ه-م م-ن ت-ق-ل-يصس
ف -ارق ال-ن-ق-اط م-ع صس-اح-ب-ي اŸرك-ز
اأ’ول ،لكن مأامورية رفقاء «عزي» لن
تكون سسهلة “اما أامام منافسس عنيد،
رغم أانه يعا Êهذا اŸوسسم من نقصس
ال -ف -ع -ال -ي -ة خ -ارج ال-دي-ار ،وسس-ي-ك-ون
ﬁروما من مدربه «نبيل نغيز» أامام
اŸول- -ودي -ة ه -و اŸع -اقب م -ن ق -ب -ل
الرابطة الوطنية لكرة القدم Ãباراة
واحدة ،لكن هدف النسسور سسيكون
ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة وا’قÎاب
أاك Ìمن أاصسحاب اŸقدمة ،خصسوصسا
أانهم يحتلون اŸركز السسادسس بفارق
 3نقاط على اŸولودية.
وسسيكون اŸدرب «عادل عمروشس»
‘ أاول اختبار بعد توليه مهمة قيادة
العارضسة الفنية للفريق هذا اأ’سسبوع،
أاي-ن سس-ي-ك-ون م-ن-ق-وصس-ا م-ن خ-دمات
ا◊ارسس اأ’ول «فريد شسعال» الذي
عوقب من طرف الرابطة الوطنية
بثلث مباريات ،وهو ما قد ’ يخدم

اŸول - - -ودي - - -ة ال - - -ت - - -ي ب - - -دأات Œد
اسس -ت -ق -راره-ا دف-اع-ي-ا ،خصس-وصس-ا أان
«شسعال» أادى مباريات كبÒة مؤوخرا
وكسسب ث- -ق- -ة ا÷م- -ه- -ور ،وسس -ي -ك -ون
ا◊ارسس «م -رسس -ل -ي» أام-ام ف-رصس-ة ’
تعوضس من أاجل إاظهار إامكانياته ‘
أاول ل -ق -اء سس -ي-خ-وضس-ه م-ن-ذ ت-ق-مصس-ه
أ’وان اŸول- - - - -ودي- - - - -ة خ - - - -لل فÎة
ا’نتقا’ت الصسيفية اŸاضسية.
‘ نفسس السسياق ،قد يغيب الثنائي
(حشسود وحدوشس) عن لقاء السساورة
غ-دا بسس-بب ت-واصس-ل م-ع-ان-ات-ه-م-ا من
آا’م ح - -ادة ،ف - -اأ’ول مصس- -اب ع- -ل- -ى
مسستوى كف يده والثا Êيعا Êمن
إاصسابة ‘ الكاحل ،و‘ حالة ما إاذا
ترسّسم غيابهما فإان «إاسسلم عروسس»
سسيعّوضس غياب «حشسود» على الرواق
اأ’Áن ‘ ،ح Úسسيتكفل «حاشسي»
ب - -ت - -ع- -ويضس «ع- -روسس» أاو اÙوري
«م -ي -ب -اراك -و» سس -ي-ح-ول ع-ل-ى ال-رواق
اأ’يسسر ،وسسيخلفه «دمو» ‘ ﬁور
الدفاع.
من جهة أاخرى ،سسيسسÎجع الطاقم
ال- -ف- -ن- -ي ‘ ه- -ذا ال -ل -ق -اء خ -دم -ات
م -ت -وسس -ط اŸي -دان ال -ه -ج-وم-ي «ب-ن
دبكة» ،الذي شسفي “اما من اإ’صسابة
‘ كاحل قدمه اليمنى التي تعرضس
ل -ه-ا ‘ ال-ل-ق-اء اŸت-أاخ-ر أام-ام شس-ب-اب
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،وك -ذا صس -ان -ع اأ’ل-ع-اب
«أامادا» الذي  ⁄يسستدعى للقاء الÈج
بسس-بب م-ع-ان-ات-ه م-ن اإ’ره-اق ب-ع-دما

سس- -اف- -ر ك- -ثÒا م- -ع م- -ن -ت -خب ب -لده
مدغشسقر.
كما أاّكدت مصسادر «الشسعب» من داخل
ب -يت اŸول -ودي -ة ب-أان اÙضس-ر ال-ب-دÊ
«فارسس بلخ »Òسسيكون غائبا عن هذا
اللقاء ،بعدما تلقى إاصسابة على مسستوى
الرأاسس وتأاّثر كثÒا من الناحية النفسسية،
ك- -م- -ا كشس -فت ذات اŸصس -ادر ب -أان اب -ن
مدينة ع Úالفوارة قد ’ يعود Ÿواصسلة
عمله با÷هاز الفني للمولودية ،وطلب
فسس- -خ ع -ق -ده م -ن اŸدي -ر ال -ري -اضس -ي
ل-ل-ف-ري-ق «ك-م-ال ق-اسس-ي السس-ع-ي-د» ،لكن
اأ’خ Òرفضس اسستقالته ومنحه أاسسبوع
راحة ،ما جعل «بلخ »Òيتنقل لفرنسسا
للراحة والعلج.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ت-نّ-ق-ل ج-م-ه-ور
العميد بقوة إا ¤مدرجات ملعب 5
جويلية اأ’وŸبي من أاجل مسساندة
الفريق ،حسسبما أاكده اأ’نصسار عÈ
مواقع التواصسل ا’جتماعي وقرروا
ال - -وق - -وف إا ¤ج - -انب ف - -ري - -ق - -ه- -م
و’عبيهم ،وسسيتنقلون للرفع أاك Ìمن
م -ع -ن-وي-ات ’ع-ب-ي-ه-م Ãن-اسس-ب-ة ل-ق-اء
ا÷ولة الـ  12التي يهدف من خللها
ال -لع -ب -ون إا– ¤ق-ي-ق ف-وز ج-دي-د،
خ - -اصس - -ة أان السس- -اورة ‘ السس- -ن- -وات
اأ’خÒة ب- - - -اتت الشس - - -ب - - -ح اأ’سس - - -ود
أ’صسحاب البذلة ا◊مراء واÿضسراء،
وآاخ -ر ل -ق-اء ج-م-ع ب-ي-ن-ه-م-ا ب-اŸل-عب
ا’وŸب- - -ي اŸوسس - -م اŸاضس - -ي ك - -ان
لرفقاء القائد «مصسطفى جاليط».
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اŸوافق لـ اŸوافق لـ  ١٥صصفر  ١٤٤0هـ ـ العدد ١٧٧٧٩
mimigaga783@gmail.com

اÿميسس  ٢٥أاكتوبر  ٢0١٨م

’ح-------ي-------ان
‘ ب-------عضس ا أ
نتمنى أان نذهب بعيدا
’ ي--ه--م إا ¤أاي--ن؟ ف-ق-ط
بعيدا! حيث ’ هم و’
ن-----ح-----ن ،و’ أاي شص----يء،
فقــــط لعلّنا نرتاح.

أأسضطورة كرة
ألقدم ألÈأزيلية
رونالدينوي يطلق
عملة رقمية
خاصضة به

ألثور

إاذا  ⁄تسصتفد من
ال-ت-ق-ن-ي-ات اŸت-وفرة
‘ –سص Úع-------------اداتك
وت---ن---ظ---ي--م أاع--م--الك،
ف---أانت ت---ع--يشس خ--ارج
هذا العصصر.

أ÷وزأء

’ –زن إاذا جاءك
سص-ه-م ق-ات-ل م-ن أاقرب
ال----ن----اسس إا ¤ق----ل---بك،
فسصوف Œد من ينزع
السص---ه---م وي---ع--ي--د لك
ا◊ياة وا’بتسصامة.

ألسضرطان

هل أنت أبيضض
أم أسضود أم أحمر؟

لل
ع
È

ة

^ أان سصرب
ا÷راد من ا◊جم
اŸتوسصط يÎاوح عدد
ا÷راد فيه حوا‹ مليون
جرادة ،ويسصتهلكون حوا‹ ٢0
طنا من الطعام
يوميا؟
^ أان أاقدم شصجرة
’ن
عاشصت حتى ا آ
’رضس يبلغ عمرها
على كوكب ا أ
 ٥000سصنة أاي بعمر أاهرامات
مصصر تقريباً؟

أاع-ل-ن أاسص-ط-ورة ك-رة ال-قدم
الÈازيلية رونالدينيو عن
إاط Ó- -ق ع - -م - -ل - -ة رق- -م- -ي- -ة
خ- - - -اصص- - - -ة ب - - -ه سص ّ- - -م - - -اه - - -ا
(Ronaldinho Soccer
C
oin
(RSC.
هذه الشّصعوب وتلك القبائل
ة
ل
م
ع
ل
ا
م
د
خ
ت
وسص - -تسص -
’صصول
’نسصاب وا أ
واختÓف ا أ
ا÷دي - - - -دة ‘ ›م - - - -وع- - - -ة
’لقاب هدفها
وغÒها من ا أ
’غراضسÃ ،ا
م-ت-ن-وع-ة م-ن ا أ
الوحيد {لتعارفوا} ’ ،لتتكّبروا
‘ ذلك الوصصول إا ¤اÓŸعب
و’ –تقروا.
ال- - -رق- - -م- - -ي- - -ة وE-Sports.
اختÓف أالواننا ’ يعني بأان
وسص - -ي - -ت - -م ت- -ط- -وي- -ر اÓŸعب
هناك فئة أاعلى وأافضصل
الرقمية ‘ حوا‹  300موقع
’خرى
من الفئة ا أ
‘ ج- - -م - -ي - -ع أان - -ح - -اء ال - -ع - -ا⁄
وسص-ت-ع-م-ل ‘ إاف-ري-ق-ي-ا وجنوب
’ تولد العنصصرية
’وسصط ‘
شصرق آاسصيا والشصرق ا أ
معنا و لكن نكتسصبها
غضص- - -ون السص- - -ن- - -وات ال - -ث Ó- -ث
من اÛتمع والناسس،
اŸقبلة.
عندما يخلو
ة
ل
م
ع
ل
ا
م
ا
د
خ
ت
ص
س
ا
ن
وÁك - -
التعامل من
ال -رق -م-ي-ة أايضص-ا لشص-راء اÙت-وى
’خÓق.
ا أ
داخل الواقع ا’فÎاضصي ،فضصÓ
ع- -ن اسص -ت -خ -دام -ه -ا ل -ل -م -راه -ن -ات
’نÎنت.
وشص - - -راء السص- - -ل- - -ع ع Èا إ
وÃا أان شصعبية رونالدينيو كبÒة
ج - -دا ‘ أاوسص - -اط ع- -ا ⁄السص- -اح- -رة
اŸسصتديرة ،فمن اÙتمل أان يصصبح
مشص -روع-ه مشص-ه-ورا كشص-ه-رت-ه “ام-ا،
اء ولكنها
سصاء وصصّم
ت
ح -يث أان ا÷م -ع ب Úت -ك -ن -ول-وج-ي-ا
ر
صصدفَ خ
Ÿواع -ي -د
 -ف- -ع -ل ُ -ه ا^ ال
ع
ق
’ل - -كÎون - -ي - -ة وال - -وا
’ل - -ع - -اب ا إ
ا أ
ُ
ل م- -ا ’ ت
ت- -ف- -ع- -
ا’فÎاضص-ي م-ع وج-ود ع-م-ل-ة رق-م-ي-ة،
ي نفسصك
لناطقة.
هو أامر مفضصل لدى الكثÒين.
س صم
ا ن تسصتطيع أان ت م-ل م-ا ’
^ ل
ح -ي -ن-م-ا ت-ت-حّ -
ص -اب -رًا إا’
ص
تريده.
أافرحي يا جزائر ﬁال

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننبضضضننا فلسسضطيين ـ ـي لألببـد

يكون عليك العار
حنا و’دك دÁا أاحرار
والسصÓم لنا شصعار
ا◊رية من السصÓم

قدامو

أبتسضم

ي-نزف
وا ب-
ور وط-ن -د بيئن ح -ي -ل -وا ⁄صص
م
ال ضص -
ي - -ا ع - -
صصا و رج -
ن
د
“
تسصابق
ق-بل ب طي وما
صص- -ور يسصيل
ب-ار ب-ن-
م
م-ا ب-ي-
والد ط-ي-ن-ي
تع غ  -ا ر ك -
ص
لسص-
ص
ن
اسصسسف -حيى ذليل ما يوطي ما هم السص د ح- - -
ي
عا‹
 - -واح - - - -ت جواهلو ال  -و عاشصجبينو Áيل
و
ص -ى و ق
ببÓد
ل و غ  Òا ’ قص
ع-
م-ي-ل بنهواه
كيف

شض
غ ل عق

لـك

^ سصبعة ’ هم من
ا÷ن و’ ه- - - - - - -م م- - - - - - -ن
’نسس ،و’ ه- - - - - - -م م - - - - - -ن
ا إ
ال -ب -ط -ون و’ ه -م م-ن
الظهور؟

حل ألعدد ألسضابق

^ أاصصابع اليد
عندما
–مى
السصيجارة.

اختÓف جنسصياتنا ’ يعني أان نلغي
ا’حÎام بيننا أاو ’ نتقّبل أاراء بعضصنا.

‘

حّبـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ
ـ
ـ
لدي

’جرام
واÿيانة من ا إ
’بطال
للجزائر نغني أ
السصÓم
للجزائر نغني للسصÓم
للسصÓم للسصÓم للسصÓم

أألسضد

’ –اول ت--ن--ت-ق-م
م--ن ال--ذي يسص--يء لك
ب--اŸث--ل ،اع--تÈه م--ث--ل
ا◊م---------------ار إاذا رفسصك
–ك م--ك--ان ال--رفسص-ة،
وت---ت---وج---ع ق--ل--ي Ó--ث--م
تك Èوتنسصى.

ألعذرأء

عندما ينقل أاحدهم
إاليك خÈا ما ’ ،تخجل
م---ن سص--ؤوال--ه ع--ن مصص--در
’شصاعة يؤولفها
ا ،Èÿفا إ
ا◊اق-------د وي-------نشص-------ره-------ا
ا÷اه-------ل ويصص-------دق------ه------ا
السصاذج.

أŸيزأن

ا◊ديث م-------ع ال------ن------اسس
ك--اÿي--اط--ة ،ف--أانت اÿي--ط
’برة إان أاحسصنت
وكÓمك ا إ
اÿياطة صصنعت ثوبا جذابا،
وإان أاخ------ط-----أات ل-----ن Œرح إا’
نفسصك.

ألعقرب

أاح--ي--انً--ا ي--خ--ذل--ن--ا ال--ب-عضس،
’ننا قصصرنا بحقهم بل
ليسس أ
’ن---ه---م  ⁄ي--ع--ت--ادوا ع--ل--ى صص--دق
أ
اŸشصاعر.

ألقوسض

’نسص--ان-ي-ة م-ث-ل
ب--عضس ال--عÓ--ق--ات ا إ
ال---زج---اج أاح---ي--انً--ا ي--فّضص--ل أان نÎك--ه--ا
م----كسص----ورة ب----دً’ م----ن إاي----ذاء أان----فسص----ن---ا
Ãحاو’ت إاصصÓحها.

أ÷دي

^ ذهب شصقيقان غبيان إا ¤اسصبانيا وجلسصوا مع شصاب
اسصبا Êفسصأالوه ماهو اسصمك ؟؟ قال خوان كارلوسس قالو
له :و نحن خوان نورة.

^ يقول شصاب سصيءا◊ظ:عندما اجلسس وأاخطط
Ÿسصتقبلي ..أاشصعر أان ا◊ظ يجلسس خلفي
ويأاكل فسصتقا ويرمي القشصر علي
ويقول  :نعم وماذا بعد ؟

ك---ل أاق---دار ال--ل--ه
ط-----ي-----ب-----ة سص-----واء
ط--ابت ب--ه--ا روحك أام
م
 ⁄تطب ،والله يعل ُ
وأانتم ’ تعلمون.

ألدلو

’رب--ع--ة ’ :ت--ك--ره
ق---واع---د السص--ع--ادة ا أ
أاحدا مهما أاخطأا ‘ حقك ،عشس ‘ بسصاطة
م--ه--م--ا ع Ó--شص--أانك ،ت--وّق-ع خًÒا م-ه-م-ا كÌ
ال---بÓ---ء ،أاع---ط ال---ك---ث Òح--ت--ى ل--و ام--ت--ل--كت
القليل.

ت-ريُ-د أان ت-ع-رَف م-ن يسص-ت-حt-ق أان يسص-ت-وط-ن أاع-م-اقك،
أان ُ
ن ا◊ياَة جميلة مهما ق َسصت.
ظر إا ¤من يجعلُك تشصعر أا ّ

أ◊وت

’م تضصرب ابنها ›Èة كي
’ –زن إاذا آاŸتك ا◊ياة ،فهي كا أ
يتعلم ‘ اŸرات اŸقبلة.

áMGÎ°SGE

الخميسس  ٢٥أاكتوبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٥محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYEG

الكلمــــات السسهميـــة
مسسلسسل
تلفزيوÊ
مصسري

٤

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 ٣٣٩
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

سسأام

أاجل

عتب

أافك

نصسف ود

حÈ

عملة
أاسسيوية

مرتفع
أاضسري «م»

٥

إالح ـ ـ ـ ــل
ل

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

ل ن ي ل

ر

ل

و

ة

د

إا

ي

ع

ا

ع

 )١رايسس م- - - -ب- - - -و◊ي ،شس- - - -رشس - - -ال،
وه - - - -ران ،رت ،أاول ،ي- - - -ن ،دار،‹ ،
أان - - -يسس ب- - -ن ح- - -م- - -ادي ،‹ ،ال- - -دم،
طريق ،قار ،لن ،رب ،وليد توفيق،
سسي ،رفيقÿ ،ضسر عجا‹،

ل سس ن

ة

ق ث

د

ي

عموديا:

ن

ق ق

ر صس ت ل

ا

و

ج ب

ضس هـ

ا

ل سس ف ي

ر

ر

ل ط

ج

ب

ر

ا

ل

ي ت

م

ز

ل

ا

ا

م

ل

ا

ل ع

ر

ي ق

ا

ر صس م

ت

ة

إلكلمـــــــات:

السسنوات ،الطبيعة ،الزمنية ،النشساط ،اŸقبلة،
العصسور ،الليل ،النهار ،اŸزاول ،الدقيقة ،الظل،
لغريق،
العريق ،اŸوافق ،ا÷داول ،العثور،ا إ
اليوم ،التصسرف ،النيل ،إادماج ،السسف ،Òالعامة،
السسنة ،صسمت ،عمانŸ ،اع،

1

ل

ل

ي

ا

أاي الكلمات التالية هم اسسم
لعاصسمة ‘ أامريكا
ا÷نوبية؟
أا ـ دÁا
ب ـ سسيما
ج ـ ليما،

 )١رشسيد الطاوسسي ،ار ،أان ،Òليل،
يشسÎي ،يلي ،سسار ،جلد ،مل ،لبد،
تل ،ل ،Úونب ،و.و.و ،حار ،أاهلي،
مل ،خرير ،حر ،حادق ،قفل ،ناي،
دمار ،يب ،Úرب ،قد،،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٤٩ + ٥٣ + ٣٣ + ٦٠ + ٢٢ + ٧٠ + ٢٠
٣٨٥ = ١٦ + ٦٢
الحل  /تسسل وتثقف

ج/

إاقامة شسارع داونتع كانت من
نصس- - - - - - - - -يب «رئ- - - - - - - - -يسس وزراء
بريطا»Ê

9

ت

ا

ق ج

اخار ا÷واب الصسحيح

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

` 10

ا

ل

د

ا
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` 11

و

ي

ل م

و

ي ل

إحدى أإششهر إ◊رم

٥

`

ا

غ

ا

ل

م

ن

ل

ا

ل

م

ا

١

٢

3

٤

6

٧

٨

`` 6

ف ق

إا

ن

ع

ا

سس ل

و

ا

ز

القارة
الصسفراء
حصسÚ

مدينة
تونسسية

`7

ا

ا

ل

ا

ا

ع

٢

` 8

ق ب ل

ة

ا

م

م

ل

ل

ة

للجزم

الورق
مبعÌة

` 5

ل

ط ر

و صس ع ل

ا

حرف مرر بدل «م»
فعل ماضسي
لÓسستثناء ناقصس

` 4 `` 3 ` 2

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

للسسؤوال
حرف
مكرر

حياة
متفرقة

إللغز:

زماموشش
إلهادي
مصشنوعات
محمد فوزي

كأاسس

يجمع

الذي بنى
مسسجد
القÒوان

الكلمــات السسريــة

ا

قهوة

متشسابهة

ثروة

للجواب

للنصسب «م»

نادر

إلكلمات إلسشهمية
كلمة إلسشر
دردششة إلحروف
لعبة إلحروف

ل م

حرف مكرر

وجع

٣

للنصسب
«م»

٧

ملكنا
خاصسية
أاكد

خاصسية

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

ا

١

عتب

دردشسة
لسسهم
اأ

خاصسية

للتعريف

حرف
موسسيقي

مسسلسسل سسوري
مثلت فيه أامل
بوشسوشسة

٨

متشسابهان

أاسسكت

ا

غزوة
اسسÓمية

متشسابهة

٦

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
رائ- -د اŸق- -اوم- -ة الشس -ع -ب -ي -ة
بالهضساب العليا.

ل ت شس

الطموح

23

1043

رقــــــــــم

ولية
مصسدر
للماء

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٧٩

أافقيا

عموديا

 )١م -تشس -اب -ه -ان ،ل -ل -ن -ف -ي ،ال -ق -ارة
 )٢ ، )١ف-ي-ل-م ل-لسس-ن-م-ائ-ي ﬁم-د
ب - -وع - -م- -اري ﬂرج ت- -ل- -ف- -زي- -و Êالصسفراء،
لرضسي،
 ) ٢بئر ،اŸرتفع ا أ
راحل،
 ) ٣خوف ،أاعيشس ،صسفرة البيضس،
 ) ٣نعم ،مدفئ ‘ ،الذراع،
 ) ٤ثلثا مطر ،أاكل «م» ،عز «م»،
 ) ٤قيمة مبعÌة ،وطن،
 ) ٥حرف نداء للندبة ،كرم ،متشسابهان،
 ) ٥ثلثا اعم ،متشسابهان
 ) ٦مطربة جزائرية «م»،
 ) ٦مدير سسابق Ÿتحف السسينما،
 ) ٧أابع ،Ìمتشسابهان ،نعم
 ) ٧مدينة مغربية ،وطن «م»،
 ) ٨فندق ،سسارق ،عاصسمة عربية،
 ) ٨لÓسستثناء ،حيوان قطبي،
 ) ٩حرف مكرر ،وطن ،ثلثا سسقي،
 ) ٩رمز جÈي «م» ،سسنة،
 ) ١٠حقيبة سسياسسية ،حرف مكرر،
 ) ١٠عز ،عميل،
لغ -ن -ي -ة الشس -ع -ب -ي-ة بعد الصسفر «م»،
 ) ١١رائ -د ا أ
 ) ١١متشسابهان ،مقداد،
راحل،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  25أاكتوبر  :1٩58أاعلنت ا◊كومة
اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري-ة ا÷زائ-ري-ة
رفضض- -ه- -ا Ÿشض -روع « سض -ل -م الشض -ج -ع -ان »
الذي قّدمه ا÷Ôال ديغول.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسش  15صضفر  1٤٤0هـ الموافق لـ  25أاكتوبر  2018م

OÉ°üM

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

يسضمح بالرد على مرتزقة التاريخ  ،دعو Êأاعرج
على طريقة تف فيها هؤولء لوأاد إاخوتنا وآابائنا
احياء ‘ اعماق البحار  ،وسضيلة تعذيب  ⁄تقم
بها النازية ‘ ““حكومة فيشضي ““ وكانت تسضمى
جمÈي بيجار دفعت العاصضمة لوحدها الف
الشضهداء  ،اعلم انكم تنتظرون توضضيحا اكÌ
عنها  ،لكنني ملزم بالتوقف واترككم للبحث عن
ماهية هذه الطريقة ا÷هنمية.
@ –ولت ح - -ادث - -ة ““ال - -ك - -ادن - -ة ““ واألب - -واب
اŸوصض -دة ‘ وج -ه سض -ي -د ال -غ-رف-ة السض-ف-ل-ى إا¤
““سض -ي -اسض -ة الم -ر ال -واق -ع ““و ⁄ي -ن -ج -و ب -وح -ج-ة
بحججه الذي انتظرها من اŸرادية ول انتفع
بحجته ح Úاللجوء إا› ¤لسض بن عكنون قصضد
انصض -اف -ه م -ن قضض -ي -ة ““آالفك السض-ي-اسض-ي ““ ال-ت-ي
نسضجت خيوطها وهو ل يدري  ،اختلط المر
ع -ل -ي -ن -ا ج -م-ل-ة وت-فصض-ي ‘ Ó-سض-اب-ق-ة – ⁄دث
ت -اري -خ -ي -ا و ⁄ي -ن-ت-ب-ه ل-ه-ا ف-ق-ه-اء ال-دسض-ت-ور ول
جهابذة القانون،فتوزع دمه على اŸوالة و⁄
يكن من الناج ، Úوكان اŸشضهد اشضبه بسضفينة
نوح ح Úنادى ابنه اركب معنا ورفضض ذلك وكان
من الغارق.Ú
@ واف- -د ج- -دي- -د ا ¤قصض -ر زي -غ -ود ي -وسض -ف
ام -ت -ط -ى ظ -ه -ر الÈاق وع-رج ا ¤ق-ب-ة الŸÈان
منقذا الفراغ النيابي وتعويضض الشضغور اŸوجود
 ،فكان معاذ بوشضارب رجل اجماع اŸوالة ،
وسضيدا وحصضورا عن شضهوات السضياسضة وتوابعها
 ،ف Óغرر ‘ ذلك والشضاب جاء من اقصضى عÚ
وŸان يسضعى من اسضرة ›اهدة  ،عمه ا÷Ôال
اŸت- -ق- -اع- -د ع- -ب -د السض Ó-م ب -وشض -ارب الشض -اع -ر
واŸصضلح.
@ مسض -لسض-ل ال-ك-اتب واإلعÓ-م-ي خ-اشض-ق-ج-ي
اختتمت فصضوله بتقد Ëالعزاء اŸلكي لعائلته
وكشضف خيوط ا÷رÁة ازاح الكث Òمن اللبسض
وعوضض ان تشضبه حادثة ““سضقيفة بن سضاعدة ““
كانت جرÁة ابالسضة  ،وهنا –ضضر Êحادثة
اŸم -ث-ل ال-ل-ي-ب-ي ““ع-ل-ي سض-ا ⁄ق-دارة““ ال-ذي ق-ام
بدور ““ا◊بشضي““ ‘ فيلم الرسضالة  ،وقتل حمزة
ح -يث ت -ع -رضض إا ¤ال -ط -رد م -ن ال -ب -يت ب -ع -دم-ا
شض -اه-دت وال-دت-ه ج-رÁة اب-ن-ه-ا سض-ي-ن-م-ائ-ي-ا و⁄
يسضتطع العودة إا ¤منزله  ،إال بعد تدخل عشضائر
ليبية وأائمة للتوسضط له بذلك وأاخذ السضماح من
أامه.
ولكم فصضول اŸقارنة ب Úمشضهدين أاحدهما
“ثيلي واألخر حقيقي وفضضيع.

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشش

تدم Òورشضة إلعداد اŸتفجرات وتوقيف عنصضر دعم اإلرهاب
أاخ - - -رى ع - - -نصض - - -ر ( )01دع- - - - -م
ل- - -ل- - -ج- - -م - -اع - -ات اإلره - -اب - -ي - -ة
بتيسضمسضيلت/ن.ع.2.

...وتوقيف  11مهربا
وحجز مركبات ومواد

و‘ إاط - -ار ح- -م- -اي- -ة ا◊دود
وﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشض ال-وطني
الشض-ع-ب-ي ،إاث-ر ع-م-ل-ي-ات م-تفرقة

بكل من “Ôاسضت وبرج باجي
ﬂتار/ن.ع )11(،6.م- - - -ه - - -رب - - -ا
وح -ج-زت شض-اح-ن-ة و( )4000لÎ- -
من الوقود وطّن )02( Úمن مادة
اإلسضمنت ،باإلضضافة إا ¤خمسضة
( )05أاجهزة كشضف عن اŸعادن
وسضبع ( )07دراجات نارية .فيما
” ضضبط سضبعة ( )07قناط Òمن
التبغ بالوادي/ن.ع.4.

وهبها الله  5أابناء يعانون أامراضضا مزمنة

ق.و

““راديوز““ تتضضامن مع األم عافية شضارف صضاحبة  85سضنة
خاصص بـ«الششعب””

وف -ي-ة ل-ت-ق-ال-ي-ده-ا ال-تضض-ام-ن-ي-ة ت-ن-ق-لت ج-م-ع-ي-ة
““راديوز““ برئاسضة قادة الشضا‘  ،حنصضال وبن شضيحة
لتقد Ëالدعم اŸادي وبعضض مسضتلزمات ا◊ياة ‘
أاعا‹ جبال بلدية العنصضر  ،وألن ‘ هذه ا◊ياة
من يعيشض ‘ رفاه و دون معاناة  ،فهناك من
ابتÓهم الله بتجربة مريرة تقبلوها وتعايشضوا معها
راضض Úبقضضاء الله وقدره  ،هو حال األم عافية
شضارف صضاحبة  85عاما و التي وهبها الله خمسضة
أابناء  :بن عيسضى  56سضنة  ،قادة ﬁ ، 53مد 46
سضنة  ،جميلة  43سضنة  ،أاسضماء  40سضنة و فتيحة 36
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الفريق ڤايد صضالح ‘ زيارة عمل إا ¤الناحية العسضكرية الأو¤

صضناع التاريخ ضضحايا ا÷غرافيا وحديث عن ““جمÈي بيجار““

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب،
وإاث- -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث و“شض -ي -ط
ب- -ت- -ي- -زي وزو/ن.ع ،1.كشض- - - - -فت
ودمرت مفرزة للجيشض الوطني
الشضعبي ،يوم  23أاكتوبر ،2018
ورشض - -ة إلع - -داد اŸت - -ف - -ج - -رات
ب- -داخ- -ل- -ه -ا إاح -دى عشض -رة ()11
ق-ن-ب-ل-ة ت-ق-ليدية الصضنع وقذيفتي
( )02ه - - - -اون ول - - - -وازم أاخ- - - -رى
ﬂتلفة ‘ ،ح Úأاوقفت مفرزة

Oó©dG

 23°ا÷زائر

 23°وهران
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لنتاج اŸواد اŸتفجرة باŸسضيلة
يدشضن شضركة جزائرية إ

’´ƒÑ°S
C G

@ ل تزال مهنة اŸتاعب تصضنع حضضورها
اŸيدا ‘ ، Êظل نقائصض قائمة  ،تتخبط فيها
الصض-ح-اف-ة ال-ورق-ي-ة رغ-م ال-ت-ح-ف-يز اŸمنوح لها
بتذليل العقبات ودعمها ماديا ومعنويا ...بل هو
ا◊رصض نفسضه الذي يوليه رئيسض ا÷مهورية لها
قصضد تطوير العÓم الوطني الحÎا‘ وا◊ر ،
وقد جاء الدسضتور ليعزز حرية العÓم وحق
الوسضائل ‘ الوصضول ا ¤اŸعلومة  ،وجعل مهنة
اŸتاعب –ت حماية سضلطان القانون  ،الذي
يحمي بطبيعة ا◊ال جميع ا◊ريات ويفرضض
من جهة اخرى احÎام كل الواجبات.
ان دور الوسضائل هو تقد Ëاÿدمة العمومية
‘ شضكلها اŸهني الحÎا‘  ،دون اسضتعمالها
للتجريح او السضب او كشضف عورات الناسض ،
ف -األم -ر ي -ع -ت Èاع -ت -داء سض -اف -ر ع-ل-ى ا◊ري-ات
الشضخصضية وتعدي على اخÓقيات اŸهنة.
@ قوارب ا◊رقة تسضرق افراحنا عنوة كلما
ط-ل-ع ف-ج-ر ج-دي-د ح-م-ل إال-ي-ن-ا ح-ك-اي-ات شض-باب
غ- -ام- -روا ‘ رح- -ل- -ة م- -وت ›ه- -ول -ة ال -ع -واقب
،تختلف فصضولها ومآاسضيها  ،صضرخات وصضيحات
ي- -ق- -ول اصض -ح -اب -ه -ا ““ك -ره -ن -ا م -ن الÈوسض -ي -ات
وا◊باسض““ ““شضباب  ⁄يجد من مرفقا يأاوي إاليه
ول سضندا يهون من روعه..فلجأا إا ¤اıدرات
واŸه- -ل- -وسض- -ات ل- -ي- -نسض- -ى ال -ع -ق -ب -ات واألب -واب
اŸوصضدة ‘ وجهه ،فإاذا كانت ا◊رقة حكرا
على فئة معينة  ،فإانها اليوم –مل اصضنافا
ﬂتلفة من طبقات عليا ودنيا وسضط قوارب
اŸوت كانت رحلة اخرى خارج اŸأالوف ،فمنذ
ايام قÓئل شضهدت رحلة جوية قادمة من فرنسضا
ت-رح-ي-ل شض-اب-ا ج-زائ-ري-ا م-ق-ي-د ال-ق-دم Úم-ك-ب-ل
ال -ي -دي -ن م -ك -م -م ال -ف -اه  ،ي -ت -وسض -ط رج  Ó-ام-ن
فرنسضي ‘ Úمشضهد هوليودي فضضيع تابع فصضوله
ركاب الطائرة وهو يقول ““ :دعو Êاموت ‘
السضجن ل أاريد العودة ““..اتوقف هنا ولكم ان
ترسضموا بقية اŸشضهد.
@ ودعنا أاول أامسض اÛاهد احمد قادة ا¤
دار البقاء وهو احد اÿارج Úعن القانون او
كما وصضفتهم الدارة السضتعمارية  ،رجل من بÚ
سضبعة فجروا ثورة أاول نوفم Èبقي ‘ الظل
وع- -اشض ك- -م- -ا الشض- -رف- -اء ورح -ل ك -م -ا األن -ب -ي -اء
وال-رسض-ل...ع-م-ي اح-م-د اح-د صض-ان-ع-ي م-ل-ح-م-ة
ال-ت-ح-ري-ر ‘ ج-ع-ب-ت-ه م-ك-ت-ب-ة م-ت-ن-ق-لة  ⁄نعطها
حقها ول نذكرها إال مناسضباتيا ‘ ..اŸقابل
مازال أابناء وأاحفاد ““فافا اÛرمة““ يدافعون
ع -ن ك Ó-ب -ه -م اŸسض -ع-ورة  ،ف-إان ك-ان ال-فضض-اء ل

الفجر05.30................:
الشضروق07.0٤..............:
الظهر12.32.................:
العصضر15.3٤................:
المغرب17.5٩...............:
العشضـاء1٩.23.................:

سضنة يعانون من أامراضض مزمنة و إاعاقة نسضبية
والك Ìم -ن ذلك ف -ان -ه -م ي -ع -يشض -ون وسض-ط ظ-روف
معيشضية صضعبة و ذلك ‘ أاجواء مؤوثرة غلبت عليها
الدموع و ا◊سضرة.
‘ رسض -ال -ة –سض -يسض -ي -ة ن -اشض -د أاصض -ح -اب اÒÿ
ب -ال-ت-وج-ه Ÿسض-اع-دة ه-ذه ال-ع-ائ-ل-ة واŸسض-اه-م-ة ‘
ترميم اŸنزل الذي يفتقر ألدنى شضروط العيشض
الكر Ëخصضوصضا مع اقÎاب فصضل الشضتاء و قسضاوة
الطبيعة والتي كانت سضببا ‘ مرضض و وفاة رب
العائلة قوراري ﬁمد قبل  12سضنة.
األم عافية تأاثرت بهذه الزيارة التضضامنية متمنية
أان يتغ Òحالها ا ¤أاحسضن ‘ بيت يليق و يحمي
أابناءها الذين يعانون ‘ صضمت قبل أان تفارق ا◊ياة.

يقوم الفريق أاحمد ڤايد صضالح،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش
أارك -ان ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي،
ال -ي -وم اÿم-يسش  25أاك-ت-وبر ،2018
بزيارة عمل إا ¤الناحية العسضكرية
لو ¤بالبليدة.
ا أ
السض -ي -د ال -ف -ري-ق سض-يشض-رف خÓ-ل
هذه الزيارة على تدشض Úالشضركة
لن -ت-اج اŸواد اŸت-ف-ج-رة
ا÷زائ -ري -ة إ
بحمام الضضلعة بولية اŸسضيلة.

ق.و

‘ احتفالية احتضضنها فندق ““ا÷زائر““

زرواطي تكرم ““الشضعب““ Ãناسضبة اليوم الوطني للصضحافة

أاقامت وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة فاطمة الزهراء
لسض- -رة
لول م - -أادب - -ة عشض - -اء ع - -ل - -ى شض- -رف ا أ
زرواط - -ي أامسش ا أ
لعÓ-م-ي-ة ،ت-ق-اسض-مت م-ن خÓ-ل-ه-ا أاسض-رت-ه-ا السض-اب-قة احتفالها
ا إ
بيومها الوطني ‘ طبعته اÿامسضة الذي يصضادف  22أاكتوبر
من كل سضنة و ذلك منذ إاقراره من طرف رئيسش ا÷مهورية ،
السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زيز سضنة  2013ك-ع-رب-ون ع-رف-ان و ت-قدير Ÿا
قدمه رجال و نسضاء الصضحافة الوطنية.
هذا و احتضضن فندق ““ا÷زائر““ أامسضية الثÓثاء الحتفالية التي
نظمتها وزارة البيئة و الطاقات اŸتجددة أاين كرمت خÓلها وزيرة
القطاع حوا‹ عشضرين صضحفية و صضحفيا من ﬂتلف وسضائل اإلعÓم
العمومية و اÿاصضة Ãختلف أاصضنافها من بينها جريدة الشضعب.
وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي ⁄
تفّوت اŸناسضبة لتذكر ‘ كلمة ترحيب لدى اسضتقبال أافراد أاسضرة
اإلعÓم أانها جزء من هذه األسضرة و أانها تتشضرف بذلك و سضتبقى تعتز
دائما بالنتماء إاليها و التواجد بينها أافرادها ،مؤوكدة أانها تعرفها جيدا

و تعرف ما يواجه نسضائها و رجالها من –ديات و مصضاعب خÓل أاداء
مهمتهم النبيلة و أاضضافت أانها تقّدر جهود و تضضحيات نسضاء و رجال
اإلع Ó-م خ -دم -ة ل -ل -وط -ن و اŸواط -ن ‘ إاط -ار احÎام األخ Ó-ق -ي-ات و
اللتزام بأادائها بكل احÎافية و تفان.
ل -ق -د شض -ك ّ-ل -ت اŸب -ادرة ال -ط ّ-ي -ب-ة Ÿع-ا‹ وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة و ال-ط-اق-ات
اŸتجددة و بإاجماع كل الزميÓت و الزمÓء سضانحة لÓلتقاء ‘ أاجواء
حميمية و أاخوية تبادل خÓلها الصضحفيون اآلراء و الرؤوى حول ﬂتلف
اŸسضائل و القضضايا سضواء تلك اŸتعلقة بهموم اŸهنة و بواقع و تطلعات
الوطن و اŸواطن أاو تلك اŸتعلقة بتطورات القضضايا الدولية التي
تشضغل الرأاي العام العاŸي قبل أان تختتم هذه األمسضية التي كرمت
خÓلها ““الشضعب““ إا ¤جانب زميÓتها األخريات من اإلعÓم اŸكتوب ،
السضمعي البصضري و الصضحافة اللكÎونية  ،لتختتم صضورة تذكارية
جماعية مع وزيرة البيئة و الطاقات اŸتجددة.

كاريكات /ÒعنÎ

أام Úبلعمري

