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بدعوة من رئيسس أ÷مهورية

رئيسس ›لسس الوزراء اليطا‹ ‘ زيارة عمل وصصداقة إا ¤ا÷زائر
ي- - - -ق - - -وم رئ - - -يسس ›لسس أل - - -وزرأء
÷م-هورية إأيطاليا ،ج-وزيبي كونتي
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وصص -دأق -ة أل -ي -وم إأ¤
أ÷زأئ- - - - -ر ب - - - -دع - - - -وة م - - - -ن رئ - - - -يسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة،
حسص -ب -م -ا أف -اد ب -ه أمسس ب-ي-ان ل-رئ-اسص-ة
أ÷مهورية.
وأاوضصح البيان أان ““هذه الزيارة تندرج ‘
إاط- -ار ت- -رق- -ي- -ة ا◊وار السص- -ي- -اسص- -ي رف- -ي- -ع
اŸسص -ت -وى ب Úا÷زائ -ر وإاي -ط -ال -ي -ا ال -ل-ت-ان
تربطهما معاهدة الصصداقة وحسصن ا÷وار
والتعاون اŸوقعة با÷زائر العاصصمة ‘ 27
يناير  2003من طرف رئيسص ا÷مهورية
السص -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ون-ظÒه
اإ’يطا‹““.
وأاضص- - - -اف ذات اŸصص- - - -در أان ا÷زائ - - -ر
وإاي -ط -ال-ي-ا سص-ت-غ-ت-ن-م-ان ف-رصص-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء
““لتبادل وجهات النظر حول اŸسصائل ذات
ا’ه - -ت - -م - -ام اŸشصÎك ع - -ل - -ى اŸسص - -ت - -وى
اŸت- -وسص- -ط- -ي واŸغ- -ارب- -ي و‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة
السصاحل““.

على رأسس وفد إأقتصصادي هام
م-ب-اح-ث-ات م-ع اŸسص-ؤوول Úال-ي-اب-ان-ي Úتتمحور
ح -ول وضص -ع ال-عÓ-ق-ات ا’ق-تصص-ادي-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة
وسصبل تطويرها ,حسصب البيان.
كما يلتقي الوزير والوفد اŸرافق له بعدد
م -ن اŸت -ع -ام -ل Úال -ي -اب -ان -ي Úل -ب -حث ف -رصص
التعاون والشصراكة اŸتاحة للبلدين خصصوصصا
‘ ›ا’ت مثل تصصنيع السصيارات ولواحقها
وق- -ط -ع ال -غ -ي -ار والصص -ن -اع -ات ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة
واŸنجمية وكذا قطاع الصصناعات ا’لكÎونية
والرقمنة يضصيف ذات اŸصصدر.

قيتو Êمن البيضس  :قانون اÙروقات جاهز ‘ أافاق أاوت 2019
@ تخفيضس اسصتÒاد الوقود أاولوية اقتصصادية ‘ اŸرحلة الراهنة

ال -ع -اصص -م -ة وال -ت -ي ت -ع-رف ح-ال-ي-ا أاشص-غ-ال إاع-ادة
التجديد اÿدمة أافاق فÈاير  2019وذلك بطاقة
تكرير تقدر ب 5مليون طن سصنويا.
ك-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر أان ت-ن-ط-ل-ق ق-ري-ب-ا أاشص-غال إا‚از
مصص -ف-اة ت-ك-ري-ر ل-ل-م-ح-روق-ات ب-ح-اسص-ي مسص-ع-ود
بقدرة تكرير هي اأ’خرى تقدر ب  5مليون طن
سصنويا وذلك ‘ إاطار هذا اŸسصعى.
و من شصأان هذه اŸشصاريع -يضصيف السصيد
ق -ي -ت -و– -Êق -ي-ق ا’ك-ت-ف-اء ال-ذات-ي م-ن ال-وق-ود
وتصصدير  5مليون طن من الوقود سصنويا نحو
إافريقيا آافاق .2022
‘ سصياق ذي صصلة شصدد الوزير على ““أاهمية

توسصيع اسصتعمال مادة سصÒغاز كوقود للسصيارات
م-ن أاج-ل ت-خ-ف-يضص اسص-ت-ع-م-ال ال-وق-ود اŸسصتورد
على غرار البنزين حيث سصطرت الوزارة برنا›ا
لبلوغ  500أالف مركبة تشصتغل Ãادة سصÒغاز أافاق
.““2021
«سصيتم قريبا تكوين  20شصابا من و’ية البيضص
على مسصتوى شصركة نفطال با÷زائر العاصصمة ‘
›ال تركيب أاجهزة ومعدات سصÒغاز اÿاصصة
ب-السص-ي-ارات م-ن أاج-ل “ك-ي-ن-ه-م م-ن ف-ت-ح م-راكز
ت -رك -يب ه -ذه اŸع -دات ب -ال -و’ي-ة وذلك “اشص-ي-ا
وسص-ي-اسص-ة ال-ق-ط-اع ‘ ›ال ا’ن-ت-ق-ال ال-ط-اقوي
وتخفيضص اسصتعمال الوقود اŸسصتورد““ ,يضصيف
الوزير.
ولتوسصيع مصصادر اÙروقات با÷زائر أاشصار
الوزير ا““ ¤اإ’تفاق مؤوخرا مع شصركة بريتيشص
بيÎويليوم من أاجل مباشصرة الدراسصة حول الغاز
‘ أاع -م -اق ال -ب -ح-ر اŸت-وسص-ط وال-ق-ي-ام ب-أاع-م-ال
التنقيب قريبا““.
وسص -ي -م -ك -ن ا’ك-تشص-اف ‘ ع-رضص ال-ب-ح-ر م-ن
““ت -دع -ي -م ا’ق -تصص -اد ال -وط -ن -ي ورف-ع اح-ت-ي-اط-ي
اÙروقات وكذا طاقة اإ’نتاج وذلك من أاجل
مواجهة اÿارج من خÓل العقود اÈŸمة مع
الشصركاء““ ,وفق السصيد قيتو.Ê

6مÓي Úبطاقة تعريف بيوميÎية و 6مÓي Úرخصصة سصياقة

الصصحافة األŸانية تشصيد بجهود اإلدارة ا÷زائرية اإللكÎونية
لŸان- -ي- -ة أıتصص- -ة ““
أشص - -ادت أÛل- -ة أ أ
ب -ي -زن -يسس أن -د دب -ل -وم -اسص-ي““ ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا
لصص Ó-ح -ات أل -ت-ي أدرج-ت-ه-ا
لخÒة ب -ا إ
أ أ
لج -ل –سصÚ
أ◊ك- -وم- -ة أ÷زأئ -ري -ة ,أ
أÿدم- -ة أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة و ت -ق -ريب أكÌ
Óدأرة من أŸوأطن.
ل إ
وخصصصصت ذات اÛلة ,التي تشصهد اقبا’
ك- -بÒا م- -ن ط- -رف أاوسص- -اط رج- -ال اأأ’ع- -م- -ال
وال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة ب -أاŸان -ي -ا ,م -ق-ا’ Ÿشص-روع
عصص- -رن -ة اÿدم -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ا’داري -ة ‘
ا÷زائ- -ر ,و ال- -ت- -ي ح- -رصصت ع- -ل -ى وصص -ف -ه -ا
““باŸرموقة““ ,بالنظر ا ¤الوسصائل اŸعتÈة
التي خصصصصتها وزارة الداخلية و ا÷ماعات
اÙلية و التهيئة العمرانية أ’جل تنفيذها.
ف- -ت- -زوي- -د اŸواط- -ن ب- -وث- -ائ- -ق ال -ت -ع -ري -ف
البيوميÎية ,على غرار البطاقة الوطنية و
جواز السصفر ,وعن قريب بطاقة ترقيم

 18إاتفاقا ‘ ›الت التعاون الثنائي منذ 2007
@ ربط ا÷زائر وإايطاليا بأانابيب الغاز الطبيعي أاك Èإا‚از

سسهام بوعموشسة

ينتظر منه إأعادة أ÷زأئر إأ ¤مكانتها ‘ ألسصوق ألنفطية

أك -د وزي -ر أل -ط -اق -ة مصص -ط-ف-ى ق-ي-ت-وÊ
أمسس بولية ألبيضس أن قانون أÙروقات
ه-و ق-ي-د أل-درأسص-ة ح-ال-ي-ا وسص-ي-كون جاهزأ
““آأفاق أوت  ، 2019مذكرأ ‘ تصصريح لوأج
على هامشس زيارته ألتفقدية أ ¤ألولية
أن ه- -ذأ أل- -ق -ان -ون سص -ي -ح -م -ل أل -ك -ث Òم -ن
أل-ن-ق-اط وذلك م-ن خÓ-ل ““أÙاف-ظ-ة ع-لى
مصصالح ألبÓد وألعمل بسصياسصة رأبح-رأبح
م -ع ج -م -ي -ع ألشص -رك-اء وأŸت-ع-ام-ل ,““Úوك-ذأ
لخ-ط-ار ب Úشص-رك-ة سصوناطرأك
““ت-ق-اسص-م أ أ
لج -انب ,وع -دم ت-رك ك-ام-ل
وألشص -رك -اء أ أ
ألعبء على عاتق سصوناطرأك““.
كما أاكد أان ““هذا القانون ينتظر منه إاعادة
ا÷زائر إا ¤مكانتها الدولية التي كانت عليها ‘
وقت سصابق ‘ قطاع اÙروقات““.
وأابرز الوزير أان ا÷زائر تعمل على ““توسصيع
نطاق تكرير اÙروقات داخل البÓد لتقليل
أاع -ب -اء اسص -تÒاد ال-وق-ود وب-ل-وغ ا’ك-ت-ف-اء ال-ذات-ي
والوصصول ‘ مرحلة مقبلة إا ¤التصصدير““.
كما كشصف ‘ هذا الصصدد أان ا÷زائر حققت
خÓل السصنة ا÷ارية ““أارباحا مهمة““ من خÓل
تخفيضص اسصتÒاد الوقود بلغ  2مليار دو’ر ,كما
ينتظر ‘ نفسص هذا اŸسصعى أان تدخل مصصفاة
ت - -ك - -ري- -ر اÙروق- -ات اŸت- -واج- -دة ب- -ا÷زائ- -ر

لرهاب  ،ألهجرة غ Òألشصرعية وألشصرأكة ألقتصصادية ‘ ألصصدأرة
أ إ

لي-ط-ا‹
ي-ح-ل رئ-يسس ›لسس أل-وزرأء أ إ
جوزيبي كونتي ،أليوم ،با÷زأئر لتعزيز
أ◊وأر ألسص- -ي- -اسص- -ي ب Úأل- -ب- -ل- -دي- -ن رف -ي -ع
أŸسصتوى أللذين تربطهما معاهدة صصدأقة
وحسصن أ÷وأر وألتعاون أŸوقعة با÷زأئر
‘  27ج-ان-ف-ي  2003م- -ن ط -رف رئ -يسس
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة
لي-ط-ا‹ ،وك-ذأ ت-ب-ادل وج-ه-ات
ون -ظÒه أ إ
له- -ت- -م- -ام
أل - -ن- -ظ- -ر ح- -ول أŸسص- -ائ- -ل ذأت أ إ
أŸشصÎك ع - -ل - -ى أŸسص - -ت - -وي ÚأŸت- -وسص- -ط- -ي
وأŸغ- -ارب- -ي و‘ م -ن -ط -ق -ة ألسص -اح -ل ،م -ن -ه -ا
Óوطان وألهجرة
لرهاب ألعابر ل أ
مكافحة أ إ
لضصافة إأ ¤ألوضصع ألسصائد ‘
غ Òألشصرعية .با إ
ليبيا وألصصحرأء ألغربية وما‹.

يوسصفي يشصرع اليوم ‘ زيارة عمل إا ¤اليابان

يشص - -رع وزي- -ر ألصص- -ن- -اع- -ة و أŸن- -اج- -م
بدأية من أليوم بزيارة عمل أ ¤أليابان
ع-ل-ى رأسس وف-د أق-تصص-ادي ه-ام حسص-ب-م-ا
أفاد به أمسس بيان للوزأرة.
وي -تشص -ك -ل ه -ذا ال -وف -د ا’ق -تصص -ادي ال -ذي
يÎاسصه يوسصفي من اطارات سصامية ‘ الوزارة
ا ¤ج -انب ع -دد م -ن اŸسصÒي -ن ل -ل-م-ؤوسصسص-ات
العمومية وحوا‹ ثÓث Úمن رؤوسصاء ›معات
و شصركات اقتصصادية من القطاع اÿاصص.
ويجري يوسصفي خÓل هذه الزيارة عدة

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

السص- -ي- -ارة) اŸؤوم- -ن- -ة وال- -ت- -ي ت- -ع- -ت -م -د ع -ل -ى
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا اŸط-ورة ي-ع-د-حسصب اÛل-ة
اأ’Ÿان-ي-ة -ن-ق-ل-ة م-ل-ح-وظ-ة ‘ السص-ي-اسصة التي
باشصرتها السصلطات العمومية أ’جل مكافحة
ال- -ت- -زوي- -ر وا÷رائ- -م اأ’خ- -رى وال- -نشص- -اط- -ات
ا’رهابية.
فاŸشصروع اŸشصار اليه و الذي هو ثمرة
شصراكة ب Úوزارة الداخلية والشصركة اأ’Ÿانية
م -وه -ل -ب-اور ,سص-م-ح م-ن-ذ اطÓ-ق-ه سص-ن-ة 2015
,ب -إاق -ام-ة م-رك-زي-ن (Ÿ )02ع -ا÷ة ال -ب -ي-ان-ات
ال- -ب -ي -ومÎي -ة الشص -خصص -ي -ة ب -ك -ل م -ن ا÷زائ -ر
ال- -ع -اصص -م -ة و اأ’غ -واط ,و م -زودان ب -أاح -دث
الوسصائل.
وتشص ÒاÛلة ا ¤أان التعاون الوثيق بÚ
الشصريك ,Úا÷زائري و اأ’Ÿا,Êمكن أايضصا
,بحسصب ما جاء ‘ مقالها ,من تنمية أانظمة
اأ’من و التشصخيصص ‡,ا جعل من بطاقة

التعريف البيوميÎية واحدة من الوثائق اأ’كÌ
م -وث -وق -ي -ة ‘ ال -ع -ا ⁄ح -ال -ي-ا,ح-يث ” أايضص-ا
ت- -فضص- -ي- -ل شص- -ق ال- -ت -ك -وي -ن ‘ ه -ذه الشص -راك -ة
ا÷زائرية-اأ’Ÿانية.
وتوضصح اÛلة اأ’Ÿانية أان اŸشصروع سصمح
◊د اأ’ن ,ب- -ت- -ك- -وي- -ن  550م-ه-ن-دسص وت-قني
ج- -زائ- -ري ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى م- -واق- -ع الشص -رك -ة
اأ’Ÿان -ي -ة م -وه -ل -ب -اور Ãن -ط -ق -ة ب -اف -ي Òو‘
ا÷زائر ,حول التقنيات ا÷ديدة وعمليات
تأام Úوثائق التعريف البيومÎية واإ’لكÎونية.
وتكشصف ذات اÛلة الدورية أانه ” انتاج
أازيد من  6مليون بطاقة تعريف بيومÎية,
ف-ي-م-ا سص-ي-ت-م ان-ت-اج سص-ن-وي-ا  5مÓ-ي Úرخصص-ة
سص -ي -اق-ة وب-ط-اق-ة ت-رق-ي-م السص-ي-ارات ب-ال-وح-دة
ا÷ديدة إ’نتاج بطاقات ذات الشصرائح و التي
دخلت حيز اÿدمة ‘ افريل .2017
.2017

العدد
17787
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ت -ع -ود ال -ع Ó-ق -ات اإ’ق -تصص -ادي-ة ب Úا÷زائ-ر
واي -ط -ال -ي -ا ت -اري -خ-ي-ا إا ¤أال-ف سص-ن-ة ‘ اÛال
التجاري والثقا‘ والعلمي ،سصواء خÓل ا◊قبة
الفينيقية أاو الرومانية أاو العثمانية أاو حتى خÓل
ال- -فÎة ا’سص- -ت- -ع- -م -اري -ة ،ل -ت -ت -ع -زز ث -ان -ي -ة ب -ع -د
اإ’سصتقÓل ،بتع Úالطيب لو◊روف كأاول سصفÒ
للجزائر ‘ ايطاليا ،بعدما كان ‡ثل ا◊كومة
ا÷زائرية اŸؤوقتة ‘ روما ،حيث كانت أاولوياته
ال -ت-ع-اون ‘ ›ال ال-ط-اق-ة وال-ت-ع-ل-ي-م واأ’شص-غ-ال
العمومية والبنى التحتية .كما ’ Áكن إاغفال
دعم إايطاليا للجزائر ح Úكانت تواجه لوحدها
اإ’رهاب الهمجي ‘ فÎة التسصعينيات.
تتمتع ا÷زائر بالعديد من اŸزايا والفرصص،
التي من شصأانها أان تسصاعد على خلق ›ا’ت
شصراكة وتعاون ‘ شصتى اÛا’ت اإ’قتصصادية
من شصأانه تطوير ودعم العÓقات اŸتينة مع
إاي -ط -ال -ي -ا .وت -ع -د ف -ك -رة مشص-روع رب-ط ا÷زائ-ر
وايطاليا ،بأانابيب الغاز الطبيعي الذي Áر عÈ
تونسص والتي جاء بها أانريكو ماتيو من أاهم
اإ’‚ازات ال - -ت - -ي ق - -امت ب - -ه- -ا ا÷زائ- -ر ب- -ع- -د
اإ’سصتقÓل ” ،إانشصاؤوه ‘ أاواخر السصبعينات و
ت-دشص-ي-ن-ه ‘  .1983ورك -زت ال -ع Ó-ق -ات ‘ ت-لك
الفÎة ‘ ›ال الطاقة والبحوث و‘ اكتشصاف
منابع النفط و الغاز.

م -وازاة م -ع ذلك ،شص -ك -ل ›ال ال-ط-اق-ة ل-ب-ن-ة
أاسصاسصية ‘ بناء العÓقات ا÷زائرية ا’يطالية،
بخاصصة ب ÚكÈى الشصركات ،بحثا عن اŸصصالح
ا◊ي -وي -ة واإ’سصÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ب-ل-دي-ن
’سصيما وأان إايطاليا تفتقد للموارد اأ’ولية ،حيث
قام ›مع سصوناطراك بتأاسصيسص عÓقات شصراكة
تتمثل باأ’سصاسص ‘ ﬁطات التوزيع اŸبتكرة
وا◊ديثة مع ›موعة شصركات  ENIوﬂتلف
فروعها :
،AGIP, SNAM Progetti, Saipem, Nuovo Pignone
ل -ت -ت -وسص -ع ب -ع -ده -ا الشص -راك-ة م-ع أاك Èالشص-رك-ات
ا’يطالية منها:
ABB Italie, Ansaldo Energia, ENEL et TERNA.

ب-اŸق-اب-ل شص-ك-ل ق-ط-اع اأ’شص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ﬁورا رئيسصيا ‘ التعاون الثنائي ،من خÓل
ال -ب -ن -اي -ات ال -ع -م -ران -ي -ة وال -ري -ف-ي-ة ال-ت-ي ق-امت
بإا‚ازها ايطاليا مثل :ميناء جنجن ،تأاسصيسص
ال -ع -دي -د م -ن اآ’ب -ار وال-ط-رق-ات ،ق-ن-وات اŸي-اه
وا÷سص -ور وغÒه -ا .ب -ح -يث شص -ه -دت ال-عÓ-ق-ات
ت-ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا ع-قب ت-وق-ي-ع ات-ف-اق الصص-داق-ة
وحسص - - -ن ا÷وار ع - - -ام Ã 2003ن-اسص-ب-ة ال-زيارة
الرسصمية التي قام بها الرئيسص ا’يطا‹ كارلو
ازيليو شصيامبي -إا ¤ا÷زائر والتي جاءت بعد
ال- -زي- -ارة ال- -ت- -ي ق- -ام ب- -ه- -ا رئ- -يسص ا÷م -ه -وري -ة
ا÷زائرية ،عبد العزيز بوتفليقة عام .1999
ول -ل -ت -ذك Òف -ق -د ع -ق -د ال-ط-رف-ان ا÷زائ-ري
واإ’ي -ط -ا‹ ثÓ-ث ق-م-م ث-ن-ائ-ي-ة م-ن-ذ سص-ن-ة 2007
وكانت آاخرها سصنة  2015والتي تكللت جميعها
بالتوقيع على أاك Ìمن  18إاتفاق ‘ العديد من
›ا’ت ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي .ع -ل -م -ا أان سص-ف-ارة
ا÷زائر بروما شصاركت ‘ قمة منتدى اأ’عمال
ايطاليا -ا÷زائر اŸنعقدة من  21-20نوفمÈ
 - 2017بيسصكارا والتي شصهدت حضصور  55رجل
أاعمال جزائري و 60ايطاليا.
وبلغت القيمة اإ’جمالية للتباد’ت التجارية
ب Úا÷زائر وايطاليا عام  2016قيمة 9,421
مليار دو’ر ،حيث بلغت صصادرات ا÷زائر نحو
ايطاليا قيمة  4,779مليار دو’ر ،بينما الواردات
 4,642مليار دو’ر .وعلى هذا اأ’سصاسص احتلت
اي -ط -ال -ي -ا اŸرت -ب -ة اأ’و ¤م -ن ح-يث الصص-ادرات
واŸرتبة الثالثة من حيث الواردات.

أŸؤو“ر 41ل–Óاد ألŸÈا Êألفريقي

ا÷زائر حاضصرة ‘ األشصغال بابوجا اليوم
يشصارك وفد برŸا ÊمشصÎك ب Úالغرفت›““ Úلسص ا’مة واÛلسص الشصعبي الوطني““ ‘ أاشصغال
الدورة  73للجنة التنفيذية واŸؤو“رال 41ل–Óاد الŸÈا Êا’فريقي اŸزمع عقدهما ابتداء من اليوم
وا ¤غاية  9من نوفم Èبالعاصصمة النيجرية بأابوجا كما أاوضصح بيان من ›لسص ا’مة.
ويتضصمن جدول أاعمال هذه ا’جتماعات كما ذكر ذات البيان دراسصة عدة مواضصيع من بينها ““مناقشصة
دور الŸÈان- -ات ‘ م- -ك- -اف- -ح- -ة ا’ره- -اب وال- -عصص -اب -ات اŸسص -ل -ح -ة وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ‘ اف -ري -ق -ي -ا
وتعزيزا’سصتثمار اÿاصص كعامل رئيسصي ‘ التنمية ا’قتصصادية ‘ افريقيا ا ¤جانب تعزيز تعليم البنات
كوسصيلة Ÿكافحة الزواج اŸبكر ‘ افريقيا““ .

جمال كسصا‹:

اŸتعاملون ‘ قطاع التأامينات دخلوا عا ⁄الرقمنة

أع -ت Èرئ -يسس أ–اد شص-رك-ات أل-ت-أامÚ
وإأع -ادة أل -ت -أام Úج -م-ال كسص-ال-ي-ي أمسس
ب- - - -ا÷زأئ- - - -ر أن أŸت - - -ع - - -ام - - -ل› ‘ Úال
أل -ت -أام -ي -ن -ات ‘ أل -ب Ó-د دخ -ل -وأ ““أŸن-ع-رج
ألرقمي““ من خÓل ألدماج ألتدريجي
ل- -ل- -ت- -ط- -ورأت أل- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ‘ ه -ذأ
ألقطاع.
وج- -اءت ه -ذه ال -تصص -ري -ح -ات خ Ó-ل ن -دوة
صصحفية لتقد Ëالطبعة اأ’و ¤من ““اŸلتقى
ا÷زائري للتأامينات““ي اŸزمع عقده ‘  5و
 6نوفم ‘ Èا÷زائر العاصصمة ي –ت شصعار
““التأام ‘ Úمواجهة التقدم التقني ““ي والتي
ي -ن-ظ-م-ه-ا ا’–اد والشص-رك-ة اŸرك-زي-ة إ’ع-ادة
التأام.Ú
وأاشصار كسصا‹ أانه من ب Úهذه التطورات
الرقمية التسصويق عن بعد Ÿنتجات التأامÚ
وإاع- -ادة ال- -ت- -أام Úوذلك ب -ع -د –وي -ل م -واق -ع
شصركات التأام Úإا ¤بوابات Œارية ‡ا يسصمح
بالقيام بتقييم للخدمات عن بعد وا’كتتاب ‘
ب- -عضص اŸن- -ت- -ج -ات ع -ن ط -ري -ق ال -ب -ط -اق -ات
اŸصصرفية.
واوضصح من جهته رئيسص اللجنة اŸنظمة
ل -ل -م -ل -ت -ق -ى وال -رئ-يسص اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشص-رك-ة
اŸركزية إ’عادة التامﬁ Úمد سصبعي خÓل
نفسص الندوة الصصحفية ان هذه التظاهرة التي
سصتجمع أاك Ìمن  500متعامل وخب› ‘ Òال
التأامينات تسصعى أ’ن تكون فضصاء للتشصاور
وال -ت -ب -ادل ب ÚاÈÿاء ا÷زائ-ري Úوال-دول-يÚ
وا’سص- -ت -ف -ادة م -ن اÈÿة ال -ت -ي ت -ت -م -ت -ع ب -ه -ا
الشصركات اأ’جنبية ‘ هذا اÛال.
وي -ه -دف اŸل -ت -ق -ى Ÿن-اقشص-ة ال-عÓ-ق-ة بÚ

التكنولوجيات الرقمية وقطاع التأامينات من
أاجل تقد› Ëموعة واسصعة من اŸنتجات
ت -ت -ن-اسصب م-ع اح-ت-ي-اج-ات ال-زب-ائ-ن وإام-ك-ان-ي-ة
وصص -ول أافضص -ل وف-ه-م أاك Èأ’ه-م-ي-ة ال-ت-أام-ي-ن-ي
حسصب شصروح سصبع.
ويتعلق اأ’مر أايضصا بإاعطاء فكرة دقيقة
عما يوجد على اŸسصتوى الدو‹ من حيث
عصصرنة تسصويق منتجات التأاميني و’ سصيما
ال -ت -أام Úع -ل -ى اأ’شص -خ -اصص ال -ذي -ن يشص -ك -ل-ون
مسص -ت -ق -ب -ل اŸت -ع -ام -ل ‘ Úالسص-وق ال-وط-ن-ي-ة.
““ه -ن -اك ح -اج -ة ل -ت -ط -وي-ر ه-ذا ال-ق-ط-اع ل-ك-ي
يسصاهم بشصكل أاوسصع ‘ النا œاÙلي اÿام
للبÓد““ يؤوكد نفسص اŸتحدث.
ك- -م -ا ي -رم -ي اŸل -ت -ق -ى إا ¤دراسص -ة ف -رصص
التعاون ب Úشصركات التأام Úالوطنية واأ’جنبية
‘ إاطار تطوير التكنولوجيات ا◊ديثة لصصالح
القطاع.
وب- -خصص- -وصص م- -ع- -دل اسص- -ت -خ -دام اأ’دوات
الرقمية ‘ قطاع التاأم Úالوطني قال سصبع اأنه
““’ يزال متواضصًعا ‘ الوقت ا◊ا‹““ نظًرا أ’ن
اŸنتجات اŸعروضصة على ا’نÎنت ’ تتمتع
““Ãعدل اندماج““ قوي ‘ سصوق التأامينات.
ي -ذك -ر أان اŸل -ت-ق-ى ا÷زائ-ري ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
 2018سصيتمحور حول سصتة مواضصيع رئيسصية
من خÓل موائد مسصتديرة :التأام Úوالفجوة
الرقمية السصياق ا’قتصصادي واŸا‹ العاŸي
ل-ل-ت-ام-ن-ي-ات إاع-ادة ال-ت-أام Úال-ت-قليدية وأاسصواق
رأاسص اŸا‹ التأام Úالشصامل والثورة الرقمية
ال -ت -ق -دم ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي وت-أاثÒه ع-ل-ى اŸت-ان-ة
اŸالية لشصركات التأام Úوإاعادة التأام Úوكذا
اıاطر الناشصئة والتأام.Ú
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 100مليار دج للمخططات البلدية للتكفل باŸواطن Úوالتنمية

@ ا◊وار اإلجتماعي مرجعي ‘ تطوير قطاع اÙروقات
لحد باŸديرية أ÷هوية حوضض أ◊مرأء بحاسسي مسسعود عن إأمضساء أول عقد
أسسفر أللقاء ألوطني ألذي نظم يومي ألسسبت وأ أ
ب ÚأŸديرية ألعامة Ûمع سسوناطرأك وأل–ادية ألوطنية لعمال ألبÎول وألغاز وألكيمياء بتزكية من أŸركزية ألنقابية
ل–اد ألعمال أ÷زأئري .Úيحمل ألتفاق أÈŸم ب Úألطرف““ Úألسستقرأر وألتنمية““

ورقلة :إاÁان كا‘
ؤتوجت أاشسغال اللقاء الوطني
التي ناقشست ‘ ﬁاؤرها سسبل
ت - -رق - -ي - -ة ال - -ظ - -رؤف اŸه - -ن- -ي- -ة
ؤا’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة ل -ع -م -ال ›م -ع
سس- - -ون - -اط - -راك ب - -إاب - -رام ع - -ق - -د
اقتصسادي ؤاجتماعي ؤتنموي من
أاج-ل ت-رق-ي-ة ظ-رؤف ال-ع-مال.ؤقع
ال -ع -ق -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام
Ûمع سسوناطراك عبد اŸؤومن
ؤلد قدؤر ؤاأ’م Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ل -ل -ع-م-ال ا÷زائ-ري Úع-ب-د
اÛي -د سس-ي-دي السس-ع-ي-د ؤاأ’مÚ
ال-ع-ام ل-ل-ف-ي-درال-ية الوطنية لعمال
ال -بÎؤل ؤال-غ-از ؤال-ك-ي-م-ي-اء ح-م-و
طواهرية بحضسور رئيسس منتدى
رؤؤسس -اء اŸؤوسسسس -ات ع -ل -ي ح -داد
ؤؤا‹ ؤرقلة عبد القادر جÓؤي
ؤالسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ؤاŸن-تخبÚ
اÙل- -ي ÚؤÃشس- -ارك- -ة ن- -ق -اب -يÚ
ؤإاطارات سسوناطراك.
ؤيهدف هذا العقد اأ’ؤل من

نوعه ؤالذي يعد Ãثابة مرجعية
حسس -ب -م -ا أاشس Òإال-ي-ه إا ¤م-راف-ق-ة
تطور قطاع اÙرؤقات لتعزيز
ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ق -تصس -ادي-ة ؤ–ق-ي-ق
م- -ك- -تسس- -ب- -ات ج- -دي- -دة ؤت- -رق -ي -ة
اÿدم - -ات ا’ج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة Ãا
يسس -ت -ج -يب ل -ت -ط -ل -ع -ات ال -ع -م -ال
ؤاسستقرار اŸؤوسسسسة.
ؤ‘ ك -ل -م -ت -ه ج -دد ؤل -د ق -دؤر
ت -أاك -ي -ده ع -ل-ى ال-عÓ-ق-ات ا÷ي-دة
ال-ت-ي ت-رب-ط سس-ون-اط-راك ب-ن-ق-ابة
العمال ،مشسÒا إا ¤أانه ’ يعتÈ
ال- -راب- -ط ب ÚاŸؤوسسسس -ة ؤن -ق -اب -ة
العمال شسراكة بقدر ما هو عمل
داخ -ل ›م -وع -ة ؤاح -دة ،ن -ظ -را
للتقارب الطرف.Ú
ؤذكر ذات اŸسسؤوؤل ‘ ندؤة
صس -ح -ف -ي -ة ع-ق-ده-ا ع-ل-ى ه-امشس
ال- -ل- -ق -اء Ãط -ار ك -ر Ëب -ل -ق -اسس -م
ال -دؤ‹ ب -ح -اسس -ي مسس-ع-ود إا ¤أان
تكوين ا’طار البشسري للمؤوسسسسة
Ãا ف -ي -ه ال -ن-ق-اب-ي Úي-ع-د أاؤل-وي-ة،
م- -وضس- -ح- -ا أان ال- -ت- -ك -ف -ل اأ’م -ث -ل
باÿدمات ا’جتماعية للعمال ’

ي- -جب أان ي- -ت -وق -ف ع -ن -د صس -ح -ة
العامل ؤاجره فقط بل ترقية
ت -ك-وي-ن ال-ع-ام-ل ؤت-ط-وي-ر خÈات-ه
اŸهنية.
من جهته سسيدي السسعيد ثمن
ع-ق-د ا’سس-ت-ق-رار ؤال-ت-ن-م-ية الذي
اع-تÈه ات-ف-اق-ا ““م-ث-اليا““ ؤ‰وذجا
ي -ق-ت-دى ب-ه ‘ اسس-ت-ق-رارال-وسس-ط
اŸه-ن-ي ؤال-ت-ن-م-ي-ة ت-نمية الفعلية،
م- -ذك- -را ان ال- -ع- -ق- -د ي- -ع -د أاح -د
اŸكتسسبات الهامة ◊قوق العمال
ؤق-اع-دة صس-ل-ب-ة ل-ل-ع-م-ل م-ع-ا على
ت - -ع - -زي- -ز آاف- -اق ت- -ط- -وي- -ر ؤدع- -م
ا’سستقرار ‘ العمل ا÷ماعي من
أاج -ل دف-ع ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ؤا’قتصسادية للوطن.
ؤمن جهته قال حمو طواهرية
أان م- -ن شس- -أان ع- -ق -د ا’سس -ت -ق -رار
ؤال -ت -ن -م-ي-ة ت-وف Òأارضس-ي-ة م-ه-ن-ي-ة
مسس-ت-ق-رة ل-ل-مسس-ت-ث-مرين الوطنيÚ
ؤاأ’ج -انب ضس -م -ن إاسسÎات -ي -ج -ي -ة
سس- -ون- -اط- -راك آاف -اق ‡ 2030ا
يعطي انطباعا جيدا للمسستثمر
اأ’جنبي إ’برام اتفاقيات شسراكة

Ãا يسس - -م - -ح ب- -دف- -ع ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ا’ق -تصس -ادي-ة ل-ل-بÓ-د ،مضس-ي-ف-ا أان
هذا القرار يعد داعما إ’شسراك
القاعدة العمالية ع‡ Èثليها ‘
القرار.
يذكر أان اللقاء الوطني الذي
جرى يومي  3ؤ 4نوفم ،Èعرضس
‘ يومه الثا Êفيلم ؤثائقي عن
نشس -اط -ات ال -ف -ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-ع-م-ال ال-بÎؤل ؤال-غ-از ؤال-ك-يمياء
م - - -ن خ Ó- - -ل إاب - - -راز دؤره - - -ا ‘
ا÷انب Úالتنظيمي ؤا’قتصسادي
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا ¤شس- -ق ال- -ت -ك -وي -ن
ؤت -ف -ع -ي-ل ا◊وار ا’ج-ت-م-اع-ي ‘
حل النزاعات القائمة ب Úنقابات
ﬂتلف الشسركات ؤاإ’دارة.
ك- - -م- - -ا ع - -رضس ‘ الشس - -ري - -ط
م-داخ-ل-ة ح-ول رؤؤي-ة سس-ون-اط-راك
آاف - - - -اق  2030ب -الÎك -ي -ز ع-ل-ى
اأ’ه -داف اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-كÈى
للمجمع من إالقاء فتحي أاعراب.
‘ اللقاء دعا اإ’–اد العام
ل - -ل - -ع - -م - -ال ا÷زائ - -ري Úرئ - -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
لÓ-سس-ت-م-رار ‘ مسسÒت-ه ؤ–ق-يق
اŸزي- -د م- -ن اŸك- -تسس -ب -ات ع -ل -ى
ج- -م- -ي- -ع اأ’صس -ع -دة السس -ي -اسس -ي -ة،
ا’قتصسادية ؤا’جتماعية.
جاء هذا ‘ بيان ‘ بيان قراه
اأ’م Úال - - -ع - - -ام ’–اد ع - - -م- - -ال
سس -ون -اط-راك ،أاك-د م-ن خÓ-ل-ه أان
ا÷زائر مازلت ‘ حاجة للرئيسس
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ؤمسساعيه
ال - -ه - -ادف- -ة إا ¤ت- -ع- -زي- -ز دع- -ائ- -م
ا’سستقرار ؤاأ’من ‘ البÓد ؤذلك
ن- -ظ- -را Ûه -ودات -ه ا◊ث -ي -ث -ة ‘
سس-ب-ي-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى ا’سس-ت-ق-رار
ا’جتماعي ؤا’قتصسادي.
كما ” ‘ ختام هذا اللقاء
ت -ك -ر Ëرئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ؤذلك
ط -ل-ب-ا م-ن ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائ-ريŸ Úواصس-ل-ة ؤاسس-ت-م-رار
ب- -رن- -ا›ه م- -ن أاج- -ل اسس- -ت- -ق -رار
ؤتنمية ا÷زائر.

جاءت بعد ألÈنامج ألرئاسسي لتنمية أŸناطق أ◊دودية

حركة التغي Òلكسسب ا÷ماعات اإلقليمية لرهان التنمية
ت -أات-ي ح-رك-ة أل-ت-غ-ي Òأل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا
لقليمية“ ،اشسيا
لدأرة أ إ
على مسستوى أ إ
لجرأءأت أŸندرجة ‘ إأطار
مع سسلسسلة أ إ
ت -ك -ريسض أل -ت -ن -م -ي -ة أÙل -ي -ة ،ك-رك-ي-زة
أسس - -اسس - -ي - -ة ‘ أل - -ن - -م - -وذج ألق - -تصس- -ادي
أ÷دي- -د ،وك- -انت آأخ- -ره- -ا أل -ت -وصس -ي -ات
ألهامة ألتي أنبثقت عن أŸلتقى ألوطني
ل -ت -ن -م -ي -ة أŸن-اط-ق أ◊دودي-ة ،وذلك ‘
أن - -ت- -ظ- -ار مشس- -روع أل- -ق- -ان- -ون أŸت- -ع- -ل- -ق
لق -ل -ي -م-ي-ة أŸوج-ود ع-ل-ى
ب -ا÷م -اع -ات أ إ
مسستوى أ◊كومة.

فريال بوشسوية
ح- -رك -ة ال -ت -غ -ي Òال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ال -رئ -يسس
بوتفليقة ،ؤالتي شسملت رؤؤسساء الدؤائر ؤمدراء

ت- -ق- -ن- -ي Úؤالشس- -ؤوؤن ال- -ع- -ام -ة ؤم -دراء اإ’دارة
اÙل -ي-ة ؤاŸف-تشس Úال-ع-ام Úب-ال-و’ي-ات ،م-ن
شسأانها اعطاء دفع للجماعات اÙليةÃ ،ا
يسس- -اه -م ‘ دف -ع ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م -ي -ة ؤ–ريك
النشساطات اŸنتجة على اŸسستوى اÙلي،
ؤيضس -م -ن –صس -ي -ل ج -ب -اي -ة ﬁل -ي -ة ،تضس-خ ‘
اŸشساريع ؤتعطي صسورة جديدة عن القطاع.
ؤقبل ا◊ركة كان رئيسس ا÷مهورية ،قد
أاعلن عن تخصسيصس برنامج تنموي للو’يات
ا◊دؤدية ،التي تتوفر على إامكانيات كبÒة
سسيتم اسستغÓلها ‘ بعث ا◊يوية بها Ãشساريع
ه-ام-ة ،ؤذلك Ãن-اسس-ب-ة أاشس-غ-ال م-ل-ت-ق-ى ؤطني
ح- -ول ال -ت -ن -م -ي -ة ب -اŸن -اط -ق ا◊دؤدي -ة ،ت -وج
بتوصسيات جاءت ‘ مقدمتها اسستحداث هيئة
للتصسدير ،أ’ن اŸناطق تعتÃ Èثابة بوابات
للجزائر على القارة السسمراء.
ي-ك-تسس-ي ق-ط-اع ا÷م-اع-ات اإ’ق-ل-ي-م-ية بالغ

اأ’همية ‘ اŸرحلة اŸقبلة ،على اعتبار أانه
أاح -د ال -رك-ائ-ز ا÷وه-ري-ة ،ال-ت-ي ي-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا
التنويع ا’قتصسادي الذي طرح كحتمية ’ مفر
منها بعد تدهور أاسسعار اÙرؤقات ،ؤتراجع
مداخيلها إا ¤أاك Ìمن النصسف ‘ السسنوات
اأ’خÒة ،ؤم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ق-امت ال-وزارة
الوصسية ؤŒسسيدا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية،
ب- -اŸب- -ادرة ب- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م ع- -دي- -د اŸل -ت -ق -ي -ات
ؤال - -نشس - -اط - -ات ،ج - -م - -عت خ Ó- -ل- -ه- -ا اÈÿاء
ؤاıتصس ،Úك -ل -لت ب-ت-وصس-ي-ات ه-ام-ة ،سس-ي-ت-م
Œسسيدها ‘ أارضس الواقع.
ك- -م- -ا أان ه -ذه اÿط -وات ت -ن -درج ‘ إاط -ار
–سس Úاÿدم- -ات ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى اŸراف- -ق
العمومية ،التي جعل منها رئيسس ا÷مهورية
أاؤلوية ‘ برا›ه ،ؤتتزامن ؤرفع التجميد عن
مشساريع حيويةﬂ ‘ ،تلف القطاعات.

أ◊ركة أŸوسسعة مسست  ٥دوأئر Ãعسسكر

إانهاء مهام رئيسس دائرة تيغنيف وبوحنيفية
مسست أ◊ركة ألوأسسعة ألتي أجرأها
رئ - -يسض أ÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز
لطارأت ألشساغلة لوظائف
ب-وت-ف-ل-ي-قة ل إ
لقليمية ٥
لدأرة أ إ
سسامية على مسستوى أ إ
دوأئر بولية معسسكر ،إأ ¤جانب تعيÚ
م -ف -تشض ع -ام ج -دي -د ل -ل -ولي -ة وم -دي -ر
للتنظيم وألشسؤوون ألعامة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
ك- -م- -ا أاسس -ف -رت ا◊رك -ة اŸق -ررة ‘ سس -لك
ال -دؤائ -ر ؤاإ’دارة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ع-ن إان-ه-اء م-ه-ام

رئيسس دائرة تيغنيف ؤرئيسس دائرة بوحنيفية
إا ¤جانب إانهاء مهام مدير التنظيم ؤ الشسؤوؤن
العامة ؤاسستخÓفه.
يتعلق اأ’مر بتعي ÚاŸلحق بديوان ؤا‹
ال -ب -يضس سس -اب-ق-ا هشس-ام م-اح-ي رئ-يسس-ا ل-دائ-رة
تيزي خلفا لفقﬁ Òمد اÙول ‘ نفسس
اŸه -ام إا ¤دائ -رة ت -ي-غ-ن-ي-ف  ،ؤ ت-ع-ي Úن-ع-ي-م-ة
جازؤ‹ رئيسسة دائرة ع Úتيموشسنت سسابقا
ع-ل-ى رأاسس دائ-رة اÙم-دي-ة خ-ل-ف-ا لسس-ن-وسس-ي
ﬁمد اأ’م ÚاÙول لشسغل منصسب رئيسس
دائرة بني صساف  ،ؤ تعي Úجمال قاسسمية

رئ -يسس دائ -رة اŸنصس -ورة ب -ت -ل-مسس-ان سس-اب-ق-ا –
رئيسسا لدائرة ؤادي التاغية خلفا لـبودربالة بن
زاي- -ر اÙول لشس- -غ- -ل م- -نصسب رئ -يسس دائ -رة
سسفيزف .
إا ¤جانب تعي Úبوثلجة معمر رئيسس دائرة
ال -ب-يضس سس-اب-ق-ا رئ-يسس-ا ل-دائ-رة ؤادي اأ’ب-ط-ال
خلفا لثامر بلحرشس اŸع ‘ Úنفسس اŸنصسب
بدائرة بوحنيفية  ،كما ” تعي Úعبد القادر
مباركي رئيسسا لدائرة سسيق  ،ؤ معمر معمري
مفتشسا عاما للو’ية  ،إاضسافة إا ¤عبد القادر
بلعربي مديرا للتنظيم ؤ الشسؤوؤن العامة .

أع -ل -ن وزي -ر أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نور ألدين
بدوي  ،أمسض ،با÷زأئر ألعاصسمة ,أنه
” ‘ أط -ار ق -ان -ون م -ال-ي-ة ““ 2019رصسد
غ - - - -لف م - - - -ا‹ ب 100م -ل -ي -ار دي-ن-ار
ل-ل-م-خ-ط-ط-ات أل-ب-ل-دية للتنمية““ بهدف
“ك Úأل-ب-ل-دي-ات م-ن ت-ل-ب-ي-ة أحتياجات
أŸوأط-ن Úوأل-ت-ك-ف-ل باŸشساريع ألتنموية
ذأت ألطابع أ÷وأري .
ؤق -ال ب -دؤي خ Ó-ل ت -ق -دÁه ع-رضس-ا أام-ام
÷نة اŸالية ؤاŸيزانية باÛلسس الشسعبي
الوطني حول ميزانية قطاعه ‘ إاطار مشسرؤع
قانون مالية  ,2019بحضسور ؤزير العÓقات
م- -ع الŸÈان ﬁج- -وب ب- -دة ,أان- -ه ““” رصس -د
غÓف ما‹ يقدر ب 100مليار دينار جزائري
ل-ل-م-خ-ط-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة““ ؤهو يعكسس
اإ’رادة ال -ق -وي -ة ل -لسس -ل -ط -ات ؤع -زم -ه -ا ع -ل -ى
مواصسلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية ﬁلية
ح -ق -ي-ق-ي-ة ؤشس-ام-ل-ة““ ك-م-ا “ك-ن-ه-ا م-ن ““ت-ل-ب-ي-ة
ا’ح-ت-ي-اج-ات اŸب-اشس-رة ل-ل-م-واط-ن Úؤال-ت-كفل
Ãشس -اري -ع ﬁل -ي -ة ذات ط -اب -ع ج-واري““ م-ن-ه-ا
مشس -اري -ع ال-ت-زؤد ب-اŸي-اه الشس-رؤب ,ال-ت-ط-هÒ
ؤفك العزلة.
ؤذكر ان توزيع هذه ا’عتماد على البلديات
تتم ““ بالتشساؤر““ من قبل ÷نة مشسÎكة بÚ
ؤزارت -ي اŸال -ي -ة ؤال -داخ -ل -ي -ة اع -ت -م-ادا ع-ل-ى
““م -ع -اي Òم-وضس-وع-ي-ة ؤم-ؤوشس-رات دÁغ-راف-ي-ة
ؤج -غ -راف -ي -ة ؤم -ال -ي -ة ““ ب -غ-رضس ال-ت-وف-ي-ق بÚ
ا’حتياجات اŸع Èعنها ؤاإ’مكانيات اŸالية
اŸتاحة.
ؤبعد أان أاشسار إا ¤أان ““ مبلغ ﬂصسصسات
الدؤلة اŸمنوحة ““ للجماعات اÙلية عÈ
صس -ن -دؤق ال -تضس -ام -ن ؤالضس -م -ان ل -ل -ج-م-اع-ات
اÙلية ““ سستعرف انخفاضسا ﬁسسوسسا ““ ,اكد
ان هذا الصسندؤق سسيخصسصس خÓل ““ 2019
إاعانات للتسسي Òؤالتجهيز ؤا’سستثمار ““لفائدة
ا÷م- - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة ,ؤاضس - -اف ان ه - -ذا
الصس -ن -دؤق ““ سس -ي -واصس -ل ›ه -ودات-ه Ÿراف-ق-ة
ال- -دؤر ا’ق -تصس -ادي ا÷دي -د ““ ل -ل -ج -م -اع -ات
اÙلية من خÓل ““ تخصسيصس غÓف ما‹
Áنح ‘ شسكل قرؤضس مؤوقتة توجه لتمويل
اŸشساريع اŸنتجة للمداخيل ““.
ؤأاب- -رز ال- -وزي -ر ان اع -داد م -ي -زان -ي -ة 2019
لوزارة الداخلية اعتمد على عدة ﬁاؤر منها
““ ترشسيد النفقات ؤ –كم اك ‘ Èتخصسيصس
اŸوارد ““ ؤكذا ؤضسع اسسÎاتيجية لعصسرنة
اإ’دارة ؤتسسط Òبرنامج تكو Êشسامل لفائدة
اإ’طارات ؤاŸوظفﬁ Úليا ؤمركزيا ؤكذا
اŸنتخب ÚاÙلي Úا ¤جانب مواصسلة تدابÒ
–سس Úاÿدم -ة ال -ع -م -وم-ي-ة ؤت-نشس-ي-ط ؤتÒة
ا‚از اŸشس -اري -ع ا ¤ج -انب إاع -ط-اء اأ’ؤل-وي-ة
ل -تسس -ج -ي -ل ب -رام-ج ج-دي-دة ل-ف-ائ-دة ال-و’ي-ات
اŸنتدبة ؤتنمية اŸناطق ا◊دؤدية ؤالتكفل
اأ’مثل باıاطر.
ؤف-ي-م-ا ي-خصس م-ي-زان-ي-ة ال-تسس-ي ÒاŸوج-ه-ة
ل -ق -ط-اع-ه كشس-ف السس-ي-د ب-دؤي ان-ه-ا““ سس-ج-لت
انخفاضس ب  3.34باŸائة مقارنة بسسنة 2018
““  ,فيما ““ عرفت بعضس اŸصسالح زيادات
Óمن
طفيفة على غرار اŸديرية العامة ل أ
الوطني ب 1.98باŸائة ؤا◊ماية اŸدنية ب
 0.46باŸائة فيما ارتفعت ميزانية اŸديرية
العامة للمواصسÓت الوطنية ب 9.27باŸائة

““ؤتقدر عدد اŸناصسب اŸالية اŸقÎحة لسسنة
 420033 ““ 2019منصسب منها  379329دائم
ؤ 40704بالتعاقد““.
ام-ا ب-خصس-وصس م-ي-زان-ي-ة ال-ت-ج-هيز ,اؤضسح
ال - -وزي - -ر ان - -ه ” ““ م - -ن - -ح ا’ؤل - -وي- -ة ““ إ’“ام
اŸشساريع ا÷اري ا‚ازها كما ” اعتمادها
ûيضسيف الوزير  ‘ûاطار ““ التقييد ؤا’لتزام
باإ’رشسادات التي قدمتها ا◊كومة ؤاŸتعلقة
ب -تسس -ق -ي -ف ال -ن -ف -ق -ات ل -ل -ت-ح-ك-م ‘ ا’ن-ف-اق
العمومي اŸؤوطر على اŸدى اŸتوسسط 2018
 , ““ 2020/ؤتضسمنت ميزانية التجهيز على
اŸسستوى اŸركزي ““  17عملية جديدة بغÓف
 9.999مليون دينار ؤكذا اعادة تقييم 17
عملية ““.
من جهة اخرى كشسف الوزير ان مصسا◊ه ““
اع -ت -م -دت سس -ت-ة ت-داب Òتشس-ري-ع-ي-ة م-قÎح-ة ““
ب- -ه- -دف اع -ادة ““ ت -ك -ي -ي -ف ““ ب -عضس ال -رسس -وم
ا÷بائية منها ““ دفع مبلغ  1500دينار كحقوق
طابع اصسدار تأاشسÒة “ديد ا’قامة لفائدة
الرعايا ا’جانب اŸتواجدين بصسفة نظامية
على ا’قليم الوطني الصسا◊ة من  16ا30 ¤
يوما ؤ 1800دج لتأاشسÒة التمديد الصسا◊ة من
 31ا 45 ¤يوما ““ ا ¤جانب ““ الÎخيصس ““
ل -ل -ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة Ãن-ح اع-ان-ات ل-ف-ائ-دة
جماعات ﬁلية اخرى ,ؤكذا توجيه الرسسم
على اأ’طر اŸطاطية ا÷ديدة اŸسستوردة
لفائدة صسندؤق الضسمان ؤالتضسامن للجماعات
اÙلية بد’ من ميزانية.

اسستبيان الكÎو Êلتقييم موسسم الصسطياف
أاعلنت ؤزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية
ؤال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي -ة ,أامسس ،ع -ن اط Ó-ق
اسستبيان الكÎؤ Êلتقييم موسسم ا’صسطياف
داعية اŸواطن Úا ¤اŸشساركة فيه من خÓل
اإ’جابة على ﬂتلف اأ’سسئلة التي يحتويها.
ؤأاؤضسح بيان الوزارة ,أانه ““‘ إاطار عملية
تقييم موسسم اصسطياف  2018اŸمتد من 15
جوان إا ¤غاية  30سسبتم ,2018 Èتعلن ؤزارة
ال -داخ -ل -ي -ة ؤا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ؤال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية عن اطÓق اسستبيان الكÎؤ ÊعÈ
موقعها على اأ’نÎنت
www.interieur.gov.dz
ؤصس-ف-ح-ت-ه-ا ع-ل-ى م-وق-ع ال-تواصسل ا’جتماعي
فاسسبوك ,ؤتدعو اŸواطن Úعﬂ Èتلف
ؤ’ي - -ات ال - -وط - -ن ؤاŸق - -ي - -م Úب - -اÿارج ا¤
اŸشساركة فيه من خÓل اإ’جابة على ﬂتلف
اأ’سسئلة التي يحتويها““.
ؤتندرج هذه اŸبادرة ‘ إاطار ““اŸقاربة
ال -تشس -ارك-ي-ة ال-ت-ي تسس-ع-ى م-ن خÓ-ه-ا ال-ل-ج-ن-ة
الوطنية اŸتعددة القطاعات اŸكلفة بتسسيÒ
م- -وسس- -م ا’صس- -ط- -ي -اف إا ¤اشس -راك اŸواط -ن
بإابداء رأايه ؤمÓحظاته حول تنظيم اŸوسسم
اŸنصس -رم ؤﬂت -ل-ف ال-ت-داب Òال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا
هذه اللجنة –ت إاشسراف ؤزارة الداخلية““.
ؤسسيسسمح ذلك ,يضسيف البيان ب«تقييم
موضسوعي ؤ–ديد النقائصس اÙتملة ؤالعمل
ع -ل -ى اسس -ت -دراك -ه -ا م -ن خ Ó-ل اسسÎات -ي -ج-ي-ة
التحضس Òللموسسم القادم التي تعكف عليها
ال -ل -ج -ن -ة ؤذلك ل Ó-رت -ق -اء ب-اÿدم-ات إا ¤م-ا
يتطلع إاليه اŸواطن ا÷زائري.

إأنهاء مهام رئيسض دأئرة عزأبة

 06دوائر بسسكيكدة مسستها حركة التغيÒ
مسست حركة رؤؤسساء الدؤائر بو’ية سسكيكدة ،التي أاجراها رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز
بوتفليقة العديد من الدؤائر Ãختلف ربوع الو’ية ،ؤيتعلق اأ’مر بتحويل رئيسس دائرة أاؤ’د
أاعطية على رأاسس دائرة حرؤشس ،رئيسس دائرة سسكيكدة على رأاسس دائرة القل ،رئيسس دائرة
رمضسان جمال على رأاسس دائرة عزابة ،رئيسس دائرة بن عزؤز على رأاسس دائرة ع Úالدفلى،
رئيسس دائرة حرؤشس على رأاسس دائرة ع Úطويلة ؤ’ية خنشسلة ،رئيسس دائرة القل على رأاسس
دائرة فرجيوة بو’ية ميلة ،ؤإانهاء مهام رئيسس دائرة عزابة.

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسص ا÷معية اŸهنية للبنوك واŸؤوسشسشات اŸالية «’بيف» يكششف:

تراجع حجم السسيولة اŸالية من  3000مليار دج إا 1200 ¤مليار دج
^ اسشتقرار ‘ نسشبة ‰و القروضص ‘ حدود  12باŸائة سشنة 2018

العدد
17787

05

ّﬁولو ا◊ليب ومششتقاته مسشتاؤوون من رخصص ا’سشتÒاد

مطالبة السسلطات العمومية بإاجراءات
مرافقة تفاديا لتّوقف النشساط

تراجع حجم السشيولة اŸالية اŸتداولة ب Úالبنوك من  3000مليار دج قبل  2014إا ¤ما ب 600 Úمليار و  1200مليار دج خÓل  ، 2018فيما
ششهدت عملية منح القروضص اسشتقرارا بنسشبة ‰و تقدر بـ  ‘ ٪ 12السشنة ا÷ارية بحسشب ما كششف عنه رئيسص ا÷معية اŸهنية للبنوك
واŸؤوسشسشات اŸالية «’بيف» والرئيسص اŸدير العام للبنك الوطني ا÷زائري «بي يانا» عاششور عبود .
ال-ت-م-ويÓ-ت الضس-خ-م-ة ال-ت-ي دخ-لت ف-ي-ه-ا ال-ب-ن-وك ،خ-اصس-ة ال-مشس-اري-ع الكبرى ،
كصسناعة ا’سسمنت ،السسيارات....مما أاثر على السسيولة ،مبرزا «أان الفائضس في
السسهولة ’ يعد أامرا ايجابيا».

عزوف اŸواطن Úعن ا’دخار قضشية سشلوك
وليسص إانعدام الثقة
أاكد المتحدث على ضسرورة مواكبة البنوك المرحلة الحالية ،وذلك من خÓل
تكوين الموظفين العاملين في الشسبابيك الذين لديهم اتصسال مباشسر بالزبائن،
إ’ق -ن -اع -ه -م ،وح -ث -ه -م ع-ل-ى ا’دخ-ار ،م-رج-ع-ا ع-زوف ال-م-واط-ن-ي-ن ع-ل-ى إاي-داع
مدخراتهم في البنوك إالى قضسية سسلوك و ليسس قضسية ثقة ،مشسيرا إالى أان
البنوك تطبق سسياسسة جوارية من خÓل التقرب إالى المواطن ،كما قامت بعملية
ت-وسس-ع-ة لشس-ب-ك-ت-ه-ا ،ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة اإ’ي-داع والسس-حب ،مشس-ي-را إال-ى وج-ود 29
مؤوسسسسة مالية ،منها  19مؤوسسسسات مصسرفية و  10مؤوسسسسات مالية ( شسركات
اإ’يجار المالي ).
حول تأاخر الموؤسسسسات البنكية في مواكبة حركية ا’قتصساد  ،قال عبود عاشسور
بأان البنوك في الجزائر تعاملت لمدة سسنوات طويلة مع ا’سستيراد وبالتالي
يشسكل التصسدير بالنسسبة لها «موضسوعا جديدا» هي بصسدد التأاقلم والتحكم فيه
بصسفة تدريجية  ،خاصسة مع الدول اإ’فريقية  ،حيث تعد اأ’خيرة سسوق
«واعدة»  ،مفيدا انه « لم يكن لنا مع المؤوسسسسات البنكية والمصسرفية اإ’فريقية
عÓقات كبيرة في هذا الجانب ،واليوم نسساير حركية التصسدير من خÓل
مرافقة رؤوسساء المؤوسسسسات البنكية والمالية للوفود التي تنقلت إالى اأ’سسواق
اإ’فريقية ومؤوخرا بدولة موريتانيا».

 230أالف عملية دفع إالكÎو Êسشجلت سشنة 2017

حياة  /ك

هذا التراجع يتوجب على البنوك العمل على جذب ا’دخار ،واسستقطاب
اأ’موال الموجودة خارج اإ’طار البنكي التي تقدر قيمتها من  4500إالى 5800
مليار دج  ،كما ابرز عبود عاشسور  ،أامسس ،من خÓل القناة اإ’ذاعية اأ’ولى،
مشسيرا إالى أان التعليمات التي وجهها محافظ بنك الجزائر فيما يتعلق باإ’دماج
المالي أاضسفت مرونة على عمل البنوك.
لفت المتحدث في رده عن اأ’سسئلة المطروحة عليه ،أان السسيولة بعد أان عرفت
فائضسا قبل  ، 2014بدأا النقصس في هذه السسيولة خÓل السسنوات اأ’خيرة ،و
يرجع ذلك – بحسسبه – لبعضس العوامل  ،منها انخفاضس سسعر البترول ،منها

وطمأان في سسياق ذا صسلة الناشسطين ا’قتصساديين والمصسدرين بوجود آاليات
دولية  ،وتقنيات للتعامل المالي ترافقهم في عملية التصسدير لدى كل بنوك
العالم والجزائر تمتلكها أايضسا  ،و’ يرى ضسرورة في فتح فرع بنكي في الدول
التي نصسدر إاليها  ،أ’نه العمل حاليا يتم عن طريق مراسسلين ماليين ،باعتماد
تقنيات تبادل متعامل بها بين البنوك من بلدان مختلفة  ،من خÓل التحويل
البسسيط ،والقرضس المسستندي و’ داعي للقلق بهذا الشسأان على حد تعبير
المتحدث.
وفيما يتعلق بالمجمع النقدي الذي يجمع بين بنك الجزائر والمتعاملين فانه
منذ إانشسائه با’إضسافة إالى التسسهيÓت التي وضسعها بنك الجزائر ،أاخذت عملية
الدفع ا’لكتروني منحنى تصساعدي منذ  2016بعدما كانت  35أالف ،بلغت 230
أالف عملية سسنة  ،2017فيما بلغت كل العملية ككل ( السسحب والدفع ) 5
مÓيين عملية.

مطالبة بالتفاوضص على أارضشية مطالب ،رششيد دحما: Ê

ا–ادية مسستخدمي التعليم العا‹ ‘ وقفة احتجاجية هذا اأ’ربعاء
غاŸية مصشطفى« :النقابة ..نقابة حوار –Îم القوانÚ
أاع-ل-نت ا’–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿسش-تخدمي
قطاع التعليم العا‹ والبحث العلمي ،أامسص ،
ب - -ن - -اًء ع - -ل - -ى ال- -ق- -وان ÚواÙاضش- -ر اŸؤورخ- -ة
وطلبات اللقاءات اŸتعددة على تنظيم وقفة
احتجاجية أامام مقر الوزارة يوم ا’ربعاء 7
ن -وف -مÃ Èشش -ارك -ة ج -م -ي -ع أاعضش -اء ال -ف -روع
النقابية من ﬂتلف و’يات القطر الوطني
للمطالبة بفتح قنوات ا◊وار والتششاور قبل
اŸرور ا ¤التفاوضص على أارضشية اŸطالب.

خالدة بن تركي

أاكد رئيسس ا’تحادية رشسيد دحماني ،أامسس،
خ Ó-ل ال -ن -دوة ال -ت -ي نشس -ط -ه -ا ب -م -ق -ر ن -ق -اب-ة
«سسناباب» بباب الزوار ان ا’تحادية المنضسوية
ت- -حت ل- -واء ال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -مسس -ت -ق -ل -ة
ل-مسس-ت-خ-دم-ي ا’دارة ال-ع-م-وم-ي-ة وب-ع-د التشساور مع
ال-م-ج-لسس ال-وط-ن-ي ح-ول ال-م-راسسÓ-ت ال-ت-ي وجهت
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ’جل فتح
ق -ن -وات ال -ح -وار ال -ت -ي ظ -لت م -وصس -دة ،م-ن-ذ سس-ن-ة
 ،2015قررت الدخول في حركة احتجاجية وطنية
ام -ام م -ق -ر ال -وزارة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ف-ت-ح ب-اب ال-ح-وار
وال-ن-ظ-ر ف-ي ’ئ-ح-ة ال-م-ط-الب ا’ج-ت-م-اع-ية ووقف
المتابعات القضسائية التي تعرضس لها المندوبين في
مختلف الو’يات على غرار غليزان والمسسيلة .
أاضس -اف ال-م-ت-ح-دث أان مسس-أال-ة ال-مضس-اي-ق-ات ال-ت-ي
ت -ع -رضس ل -ه -ا ال-م-ن-دوب-ي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى  4و’يات
دفعتهم الى التفكير في تنظيم حركة احتجاجية
وطنية قصسد الضسغط على مسسؤوولي الوزارة لفتح
قنوات الحوار خاصسة وان النقابة معترف بها منذ
سسنة  2006وتشساورت مع الوزارات المتعاقبة في
عديد المطالب الى غاية سسنة  ، 2015حيث اغلقت
جميع اأ’بواب  ،باإ’ضسافة الى التهميشس الذي طال
ا’تحادية التي تعاني اليوم ضسعف القدرة الشسرائية
وغ -ي -ره -ا م -ن ال -م -ط-الب سس-ت-ك-ون ارضس-ي-ة ال-وق-ف-ة
المتعلقة بفتح قنوات الحوار مع ممثلي ا’تحادية
من خÓل لقاءات دورية يتم ا’تفاق عليها على
جميع المسستويات والشسروع في مفاوضسات لمناقشسة
ارضسية المطالب ا’جتماعية والمهنية وعلى رأاسسها
ملف السسكن مع توقيف كافة المتابعات القضسائية
المرفوعة ضسد مندوبي النقابة .
يضساف الى ’ئحة المطالب التي رفعتها ا’تحادية
ل -ل-وزارة ال-وصس-ي-ة ب-حسسب ال-نسس-خ-ة ال-ت-ي ت-حصس-لت
عليها «الشسعب» وضسع حد لكل ا’جراءات ا’دارية
التعسسفية الصسادرة في حق المنخرطين ورفع كل

أاشسكال الضسغوطات على حرية ا’نتماء النقابي مع
الكف عن سسياسسة الكيل بمكيالين في التعامل مع
الشس -رك -اء ا’ج -ت -م -اع -ي -ي -ن،ب -اإ’ضس -اف -ة ال-ى م-ن-ح-ة
ال- -م- -ردودي -ة ال -م -ق -درة بـ  40ب -ال -م-ائ-ة ف-ي ح-ي-ن
يسستفيدون من  30بالمائة وتعيين المناصسب العليا
التي حرم منها الكثير من الموظفين ،وغيرها من
المطالب التي يجب النظر فيها قبل الوصسول الى ،
يقول رئيسس ا’تحادية  ،رشسيد دحماني.
اسس-ت-غ-رب مسس-ت-خ-دم-و ال-ن-ق-اب-ة ال-ج-م-ود وال-ركود
الممارسس مع ا’تحادية التي تأاسسسست بتاريخ 13
م -اي  2006وع-م-لت ل-ق-اءات م-ع م-م-ث-لي الوزارات
المتعاقبة ولقاءات دورية وفق رزنامة متفق عليها
ل -م -ن -اقشس -ة وإاي -ج -اد ال -ح -ل -ول أ’رضس -ي -ة ال -م -ط-الب
ا’جتماعية والمهنية الى غاية  ،2015أاين انسسدت
كل ا’بواب أ’سسباب مجهولة وغير مبررة – يقول

هؤو’ء– حيث سسدت ا’بواب في وجه
ال - -م - -م - -ث- -ل- -ي- -ن ع- -ل- -ى ع- -كسس الشس- -رك- -اء
ا’ج -ت -م -اع -ي -ي -ن وم -خ -ت-ل-ف ال-م-ن-ظ-م-ات
ال -ط Ó-ب -ي -ة وه -ذا رغ -م ال -ط -ل-ب-ات ال-ت-ي
ت -ق -دمت ب -ه -ا ال -ى ال -مسس-ؤوول ا’ول ع-ل-ى
القطاع آاخرها مراسسلة  9اكتوبر 2018
التي اطلعت عليها «الشسعب» .
وه- -و م- -ا سس- -م- -ح ،ب- -حسسب ن- -ائب رئ- -يسس
ا’تحادية ،غالمية مصسطفى ،إالى إاعطاء
ال- -ف- -رصس- -ة ل- -ب -عضس ال -مسس -ؤووول -ي -ن ع -ل -ى
ال -مسس -ت -وى ال -م -ح -ل -ي ب -ال -تضس -ي -ي -ق ع -ل-ى
ال -م -ن -دوب -ي -ن وال -م -ن -خ-رط-ي-ن م-ن خÓ-ل
م -ت -اب -ع -ت -ه -م ال -قضس -ائ -ي -ة وال -ت -ح -وي Ó-ت
ال-عشس-وائ-ي-ة وت-ع-ريضس-ه-م ال-ى الضس-غ-وطات
ال -ن-فسس-ي-ة بسس-بب ان-ت-م-ائ-ه-م ال-ى ن-ق-اب-ة السس-ن-اب-اب،
بحسسب ما اكده نصس البيان الذي تحصسلنا على
نسس -خ -ة م -ن -ه ،م -ا ح -ال دون ت -ح -ق -ي -ق ال -م -ط -الب
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-م-ه-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-م ال-تفاوضس بشسأانها
سسابقا مع ممثلي الوزارة  ،ناهيك عن مقترحات
اخرى بقيت حبيسسة ا’دراج ،ما دفع ا’تحادية الى
اسستدعاء دورة بتاريخ  18اكتوبر للوصسول الى قرار
القيام بوقفة احتجاجية امام مقر الوزارة وكلفت
بتحديد تاريخها يوم  7نوفمبر وبمشساركة جميع
الفروع النقابية على المسستوى الوطني .
من جهتنا اتصسلنا بالمكلف باإ’عÓم بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،قصسد ا’سستفسسار عن سسبب
عدم رد الوزارة عن مراسسÓت اتحادية مسستخدمي
التعليم العالي ،إا’ انه لم يتم الرد على اتصسالنا رغم
محاو’تنا المتكررة .

الوزارة تّوضشح:

ا◊وار مع الشسركاء ا’جتماعي ⁄ Úينقطع أابًدا
«الششعب» /ـ اأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اأن الحوار مع كل الشسركاء
ا’جتماعيين المعتمدين لم ينقطع اأبدا ،حيث تم اسستقبال ا’أمين العام للنقابة الوطنية
لمسستخدمي قطاع التعليم العالي عدة مرات على مسستوى الديوان الوطني للخدمات
الجامعية وعلى مسستوى الوزارة من طرف مسستشسار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المكلف بالجمعيات الطÓبية والنقابات المعتمدة بالقطاع ،وقد تلقت الوزارة بتاريخ 21
اأكتوبر  ،2018مراسسلة من ا’أمين العام للنقابة الوطنية لمسستخدمي ا’إدارة العمومية ،تم
فيها تعديل وتدعيم مكتب ا’إتحادية يخصس مسستخدمي قطاع النقل ،وليسس مسستخدمي
التعليم العالي والبحث العلمي.

أاث- -ارت ج- -م- -ع- -ي -ة اŸن -ت -ج Úا÷زائ -ريÚ
ل - -ل- -مشش- -روب- -ات  ،م- -ا ي- -عÎضص ف- -رع –وي- -ل
ا◊ليب ومششتقاته من صشعوبات ،منذ بداية
السش-ن-ة ،م-ا ي-عّ-رضص ادوات ا’ن-ت-اج وم-ناصشب
العمل ÿطر ﬁدق اذا  ⁄تبادر السشلطات
العمومية اıتصشة باتخاذ التداب Òالتي من
ششأانها اخراج هذا النششاط من دائرة اÿطر.

سسعيد بن عياد

اشسار رئيسس الجمعية علي حماني ،رفقة عدد من
المتعاملين المنخرطين في ندوة صسحفية ،اأمسس،
الى تسسجيل صسعوبات في التموين بالمادة ا’ولية
’نتاج الحليب وبالذات مسسحوق الحليب (نوعي
 36و 0بالمائة مواد دسسمة) وكذا الجبن صسنف
شسيدار.
يمثل فرع الحليب ومشستقاته حوالي ثÓثين()30
م- -وؤسسسس -ة م -ن -ه -ا م -ن ه -ي عضس -و ف -ي ال -ج -م -ع -ي -ة
وينشسطون في ا’نتاج الصسناعي للحليب ومشستقاته
ويتعلق ا’مر بالحليب المبسستر ،الحليب المعقم،
الياغورت ،ا’جبان بكل اصسنافها ،اللبن والزبدة...
واوضس-ح رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة ان ال-م-ن-ت-ج-ي-ن ل-ل-ح-ل-يب
با’كياسس المدعم من طرف الدولة غير معنيين
بهذا ا’نشسغال كونهم يمونون من طرف الديوان
الوطني للحليب (اونيل) ويمثلون  116مصسنع حليب
منها  16تابعة للقطاع العام ضسمن مجمع جيبلي،
بينما المنتسسبين لجمعية منتجي المشسروبات من
محولي الحليب ومشستقاته فانهم يسستوردون المواد
ا’ول -ي -ة ب -ام -ك -ان-ي-ات-ه-م خÓ-ف-ا ل-مصس-ان-ع ال-ح-ل-يب
المتعاقدة مع ديوان «اونيل» الذي يمونها بحصسصس
م -ن مسس -ح -وق ال -ح -ل -يب وال -م-ادة ال-دسس-م-ة ’ن-ت-اج
حصسري للحليب المبسستر السسوق بسسعر  25دينارا
للكيسس.
وبعد ان كان يتم اسستيراد هذه المواد ا’ولية بدون

عائق في السسابق ،فانه منذ اعتماد نظام رخصس
ا’سستيراد اصسبحت نادرة ،وازداد ا’مر صسعوبة
منذ بداية السسنة الجارية بفعل صسعوبات يواجهها
المحولون الصسناعيون في الحصسول على الرخصسة
الصسحية لÓسستيراد المتضسمنة الحصسصس المطلوبة
يضسيف رئيسس الجمعية ،قائ« Óان هذه الرخصس
اصس- -ب- -حت ب- -م- -ث- -اب- -ة م- -ك- -ب- -ح ام -ام ال -م -ن -ت -ج -ي -ن
والمسستثمرين في هذا النشساط.
سسجلت الجمعية انه الى نهاية سسبتمبر الماضسي
( 09خ Ó-ل اشس -ه -ر) ب-ل-غت ال-ك-م-ي-ات ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة
المسسلمة للمنتجين لم تتجاوز معدل  40بالمائة من
ال-ط-اق-ات ال-م-ن-ج-زة وال-حصسصس ال-م-م-ن-وحة خÓل
السسنوات ا’خيرة( )2017–2016–2015كما يسسجل
تراجعا معتبرا في الثÓثي الثالث من سسنة 2018
بمعدل  20بالمائة من ا’حتياجات المعبر عنها.
اعتبروا ان هذا النظام الخاصس بالرخصس يحمل
سسلبيات عديدة مثل غياب التنسسيق بين هياكل
وزارت -ي ال -ف Ó-ح -ة ذات ا’خ -تصس -اصس وال -ت -ج -ارة،
واجال الصسÓحية المحدد بـ  3اشسهر مع مهلة
اإضس -اف-ي-ة ’ ت-ت-ع-دى  10اي -ام .وق-د ت-مت م-راسس-ل-ة
السسلطات العمومية المعنية لكن دون جدوى في
وقت يقف فيه النشساط على حافة ا’نهيار ،خاصسة
وان عددا من المصسانع اوقف النشساط.
وتفاديا لهذا الوضسع تنادي الجمعية في رسسالة
وجهتها الى الوزير ا’ول ’تحاذ اجراءات مرافقة
ب -وضس -ع ب -روت -وك -ول ت -وزي -ع ع -ادل ل-ل-حصسصس ع-ل-ى
المنتجين ،اعتماد اأجل  12شسهرا لرخصس الصسحة
البيطرية لÓسستيراد والغاء شسرط تخصسيصس ميناء
اسس-ت-ق-ب-ال ال-م-ن-ت-وج لضس-م-ان م-رون-ة ل-ل-م-تعامل في
تفريغ شسحنته في اي ميناء جزائري يختاره .من
ج- -ه- -ة اخ- -رى ،اب- -رزت ال -ج -م -ع -ي -ة ج -ه -ود ب -عضس
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ف-ي ال-ق-ي-ام بعمليات تصسدير الحليب
ومشس-ت-ق-ات-ه وم-ن ث-م-ة يسس-ت-ح-ق-ون دع-ما با’صسغاء
’نشسغا’تهم.

’م Úالعام لنقابة « سشيدار ا◊جار» ،رياضص جمعي:
ا أ

ا’سستقرار وإا‚اح برنامج ا’سستثمار
أاهداف إاسسÎاتيجية

’م Úالعام ا÷ديد لنقابة مركب سشيدار ا◊جار رياضص جمعي ،أامسص ،بعنابة بأان
أاكد ا أ
العمل على ضشمان أاجواء ا’سشتقرار باŸركب والسشهر على إا‚اح برنامج ا’سشتثمار تعتÈ
«أاه-داف-ا إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ي-ت-ب-ن-اه-ا الشش-ريك ا’ج-ت-م-اع-ي» ال-ذي سش-يسش-ه-ر ع-ل-ى ت-وف ÒاŸرافقة
الضشرورية لتجسشيدها .أاوضشح جمعي ‘ تصشريح للصشحافة عقب انتخابه أامينا عاما جديدا
Ûلسص نقابة مركب ا◊ديد و الصشلب سشيدار ا◊جار التابع ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
’نتاج و ترقيتها
بأان حماية مصشالح العمال ومكاسشبهم يبقى «مرهونا با◊فاظ على وسشائل ا إ
لتحسش ÚاŸناخ ا’قتصشادي للمركب و“كينه من –قيق أاهداف النجاعة ا’قتصشادية التي
” تسشخÒها لتحقيقها وسشائل مالية ضشخمة».
و ل -ب -ل -وغ اأ’ه -داف ا’ق -تصس -ادي -ة ال-مسس-ط-رة
للمركب يتوجب كما أاضساف اأ’مين العام الجديد
لنقابة سسيدار الحجار تجند كل اأ’طراف من عمال
ومسس -ؤوول -ي -ن وشس -ريك اج -ت -م -اع-ي ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ال -م -كسسب ا’ق -تصس -ادي ال -رم -ز لصس -ن -اع-ة ال-ح-دي-د
والصسلب بالجزائر.
مكن تنفيذ الشسطر اأ’ول من مخطط ا’سستثمار
الذي خصسصس له غÓف مالي بقيمة  720مليون
دو’ر من إاعادة بعث الفرن العالي رقم  2وتأاهيل
واسس -ت -ح -داث وت -ح -ديث ال -ع -دي -د م -ن ال -م -نشس -آات
الصسناعية بهذا المركب الذي سسيشسرع ،كما أافاد به
في وقت سسابق لوأاج الرئيسس المدير العام لمركب
سس -ي-دار ال-ح-ج-ار ،شس-مسس ال-دي-ن م-ع-ط-اء ال-ل-ه ،ف-ي
إاط Ó-ق الشس -ط -ر ال-ث-ان-ي م-ن م-خ-ط-ط ا’سس-ت-ث-م-ار
بغÓف مالي إاضسافي يقدر بـ  20مليار دج .سسيوجه
هذا التمويل لتأاهيل و إاعادة ا’عتبار للمفحمة التي
ت -م -ث -ل إاح -دى ال -دع-ائ-م اإ’سس-ت-رات-ي-ج-ي-ة لسس-لسس-ل-ة
صس -ن-اع-ة ال-ح-دي-د والصس-لب ب-حسسب ذات ال-مسس-ؤوول
الذي أاوضسح بأان إاعادة تشسغيل المفحمة سسيمكن
من إانتاج مادة الفحم الحجري التي تسستورد حاليا.
كما يتضسمن الشسطر الثاني من مخطط ا’سستثمار
تأاهيل وتحديث عدة منشسآات صسناعية على غرار
المفولدة باأ’كسسجين رقم  1والمدرفلة على البارد،

باإ’ضسافة إالى إانجاز محطة ثانية إ’نتاج اأ’كسسجين
و إانجاز عدة مرافق وهياكل ومنشسآات لوجيسستيكية
ضس-روري-ة ل-ن-ق-ل وت-خ-زي-ن وم-ع-ال-ج-ة م-واد الحديد
والصسلب.
تهدف هذه ا’سستثمارات التي سستنطلق «نهاية
السس -ن -ة ال -ج -اري -ة» إال -ى ت -رق-ي-ة اأ’داء ا’ق-تصس-ادي
لمركب سسيدار الحجار ليحقق مسستوى إانتاج سسنوي
يتعدى  1مليون طن من الفو’ذ السسائل ،بحسسب ما
تمت اإ’شسارة إاليه.
ب -فضس -ل ا’سس -ت -ث-م-ارات ال-ت-ي ت-جسس-دت ف-ي إاط-ار
الشسطر اأ’ول لمخطط ا’سستثمار يرتقب بحسسب
ال -رئ -يسس ال -م -دي -ر ال -ع-ام ل-م-ركب سس-ي-دار ال-ح-ج-ار
تحقيق إانتاج سسنوي يقدر بـ  850أالف طن من
الفو’ذ السسائل مع نهاية السسنة الجارية  2018التي
سسجل خÓلها إاتمام عدة عمليات تصسدير لمواد
ال -ح -دي -د والصس -لب ب -ات -ج -اه ك-ل م-ن مصس-ر وت-ونسس
وسسوريا و إايطاليا والهند.
ينتج مركب سسيدار الحجار الذي يشسغل حوالي 5
آا’ف عامل مواد الحديد والصسلب من صسفائح
وقضسبان وأاسسÓك حديدية و أانابيب تسستغل في
الصسناعات الميكانيكية والصسناعات الكهرومنزلية
والبناء وغيرها من النشساطات ا’قتصسادية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإلثنين  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٦صضفر  ١44٠هـ

’طوار الثÓث
اختتام الدورة التكوينية الوطنية Ÿديري ا أ

أا‚زت بطريقة مغشصوشصة  ⁄تراع اŸعايÒ

تسسعى إلوزإرة إإ ¤تأاسسيسس إلقاعدة تكون إنطÓقة
صسحيحة لإÓصسÓحات إ›ÈŸة مسستقبÓ

اخ -ت -ت -مت امسس ال -دورة ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿدي-ري ا’ط-وار
الثÓث ا’بتدائي واŸتوسصط والثانوي Ãتوسصطة خديجة ام اŸؤومنÚ
بسصعيدة التي نظمتها وزارة الÎبية باشصراف مفتشص Úلهم Œربة ‘
القطاع.
أوضضح بالخروبي مرسضلي مفتشش ألتربية ألوطنية للتسضيير ألمالي وألمادي
وممثل ألوزأرة لجريدة «ألشضعب» أن ألندوة هدفها تحسضين ألخدمة ألعمومية

ﬁطة تصسفية إŸياه ببلدية إلكرمة بوهرإن تث Òقلق إلسسكان
معاناة مسصتمرة مع الروائح الكريهة وا◊لول مؤوجلة

ÓصضÓحات مسضتقب.Ó
وتأاسضيسش قاعدة أنطÓقة صضحيحة ل إ
من جهته أشضار عبالي بو عبد ألله مفتشش ألتربية إلدأرة ألثانويات ،إألى أن
تأاطير هذه ألندوة ألذي يركز على جملة من ألتعليمات وألوسضائل ألبيدأغوجية
قصضد ألوصضول ألى جودة ألتعليم ألمبنية أسضاسضا على نوعية ألموأرد ألبشضرية
ألتي بلغت مسضتويات عالية في ألحترأفية عن طريق ألتكوين.

سسعيدة :ج .علي

عمل تضصامني ينطلق هذا الشصهر

÷نة و’ئية تتكفل باأ’شسخاصس بدون مأاوى بسسعيدة

تنطلق هذا الشصهر ÷نة و’ئية ‘ حملتها
’شصخاصس بدون مأاوى ،ونقلهم إا¤
للتكفل با أ
ب- -ل- -دي- -ة ع Úا◊ج -ر ال -ل -ج -ن -ة ج -ن -دت ك -ل
’يواء
’مكانيات لتوف Òالظروف الÓزمة إ
ا إ
’شص- - -خ- - -اصس ب - -دون م - -أاوى بشص - -ك - -ل ج - -ي - -د
ا أ
ك- -ال- -وج- -ب- -ات السص -اخ -ن -ة وال -ت -دف -ئ -ة وه -ذا
Ãسصاهمات بعضس ا÷معيات التضصامنية .
تتكفل مديرية ألنشضاط ألجتماعي بهذه ألشضريحة
Óطفال ألمعاقين
بالمركز ألنفسضي ألبيدأغوجي ل أ
ذهنيا ألذي كان سضابقا مركزأ نفسضيا ببلدية عين
ألحجر وهناك غرف للتكفل للمبيت وألتدفئة فيما
تبقى ألوجبات على عاتق ألجمعيات منها جمعية
أل-تضض-ام-ن وأإلحسض-ان وأل-هÓ-ل أألح-م-ر أل-ج-زأئ-ري
Óسضرة ألمنتجة.
وألمنظمة ألوطنية ل أ
كما تتكفل ألعيادة ألمتعددة ألخدمات ألكائنة بحي
لمارين بالمرضضى من هذه ألفئة ،كما تم أمضضاء
قرأر ولئي لنقل ألمرضضى عقليا إألى مسضتشضفي بكل
من وهرأن وتيارت ،فيما سضيقوم ألهÓل أألحمر

أل-ج-زأئ-ري وب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع أل-مصض-الح أألمنية بنقل
أألشضخاصش بدون مأاوى إألى وليتهم ألمعنية.
وأكدت أللجنة ضضرورة توفير فضضاء للتكفل بهذه
ألشض -ري -ح-ة ب-ع-ي-ن أل-ح-ج-ر وي-ت-م ذلك ع-ن إأج-رأءأت
وأحصض -ائ -ي-ات م-دروسض-ة ح-ت-ى ي-ت-ع-رف ألم-ن ع-ل-ى
هوية ألشضخصش.

 ..مشسروع لتهيئة إŸنطقة إلصسناعية Ãنطقة إلقليعة
بهدف بعث ألتنمية ألمحلية بولية سضعيدة وتنويع
أل -نشض -اط -ات ألق -تصض -ادي -ة أسض -ت -ف -ادت أل-ولي-ة م-ن
مشضروع لتهيئة ألمنطقة ألصضناعية بمنطقة ألقليعة
ببلدية سضيدي أحمد هذه ألمنطقة ألصضناعية تتربى
على مسضاحة  ١٠٠هكتار قابلة للتوسضع وتتضضمن ١44
ق-ط-ع-ة تسض-م-ح ب-خ-ل-ق نشض-اط-ات أق-تصض-ادية متنوعة
بالمجال ألصضناعي ما يسضمح بتنويع مصضادر ألدخل
بالولية.
أوضضح عيسضى خليفة مدير ألصضناعة وألمناجم أن

ألوعاء ألعقاري للمنطقة ألصضناعية بمنطقة ألقليعة
ملك للدولة ،وأن هذه ألمنطقة تحتوى على ١44
قطعة وعدد ألمسضتثمرين تحصضلوأ على قرأرأت
ألمتياز  ٥9وما زألت ألقطع أألرضضية ألباقية وألتي
عددها  ٨٦وهي في طور ألتقسضيم وفي طور درأسضة
أل -م -ل -ف -ات أل -خ -اصض -ة ب-ه-ا وت-ه-ي-ئ-ة ه-ذه أل-م-ن-ط-ق-ة
ألصضناعية ،أما ألجانب ألتقني فسضتتكفل به مديرية
ألشض -غ -ال أل -ع -م -وم-ي-ة م-ع أخ-ت-ي-ار م-ؤوسضسض-ات أل-ت-ي
سضتنطلق في ألشضغال في بدأية أألسضبوع أألول من
شضهر نوفمبر.
ويتوقع أن تسضاهم هذه ألمنطقة ألصضناعية في
خلق أكثر من  ٣٠٠٠منصضب شضغل وتجسضيد ٥9
مشضروعا في مختلف ألمجالت ألصضناعية كصضناعة
أل-ج-ل-ود ومشض-ت-ق-ات-ه-ا وأل-ت-ك-نولوجيا ألمتقدمة ،كما
أسضتفادت ألولية من مناطق نشضاطات أقتصضادية
من بعضش ألبلديات و هوما سضيعطى نفسضا جديدأ
ل -ولي-ة سض-ع-ي-دة ف-ي م-ج-ال أإلن-ت-اج وخ-ل-ق أق-تصض-اد
بديل.

أاّكدوا أانّ اÿطر يحدق بحياة أابنائهم

ج.ع

أإولياء تÓميذ قرية ‘أإفتيسس‘ يطالبون بإا‚از جسسر

يضصطر تÓميذ قرية ‘أافتيسس‘ الواقعة ببلدية بوجليل ،الذين يزاولون دراسصتهم Ãتوسصطة بوجمعة ﬂلوف اŸتواجدة بقرية أا’غن
’خطار التي قد تنجر عنها حوادث اŸرور.
ببلدية تازمالت ،يوميا إا ¤عبور ا÷سصر الّرابط ب Úالبلديت ،Úمعّرضص Úبذلك أانفسصهم إا ¤ا أ
 Óقلوبهم ،نفسش ألخوف ألذي أشضار
وألخوف يم أ
رؤويتها ،سضوى مسضاحة جّد صضغيرة’.
وفي نفسش ألسضياق تقول ولية تلميذ ،تقطن بقرية إأليه أحد ألتÓميذ ،ألذي عبّر عن مخاوفه و رفقائه
ف- -ي ه- -ذأ ألصض- -دد أك- -د أح -د أ أ
لول -ي -اء ،لـ’ألشض -عب’ ،أفتيسش’ ،نحن نوأجه هذه ألمشضكلة بشضكل يومي ،في ألدرأسضة ألذين يسضكنون بقرية ’أفتيسش’ ،عبء
ن
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’بالفعل ،يخاطر هؤولء ألمتعّلُم
ّ
فوق ألجسضر ألذي يعبر وأدي ألسضاحل ،سضوأء كان ي -وم-ي ث-ق-ي-ل ي-وأج-ه-ه أل-تÓ-م-ي-ذ ي-وم-ي-ا ،ح-يث م-ن
لمن في طريقهم
يسض -ل -ك -ون أل -ط -ري -ق أل -وط -ن -ي رق -م ١٠٦مسضتعملين ذلك في ألصضباح ونحن نقصضد ألمتوسضطة للدرأسضة ألُمحّتم عليهم موأجهة غياب أ أ
ألجسضر ،حياتهم إألى ألخطر في كل مّرة ،وذلك
إألى طلب ألعلم.
أو في ألمسضاء ونحن رأجعين منها باتجاه ديارنا.
ن-ظ-رأ إأل-ى ألّضض-ي-ق ألشض-دي-د ل-ه-ذه أل-م-نشض-أاة أل-ف-نية،
لشضارة إألى أن ألتÓميذ وأوليائهم وكذأ
وينبغي أ إ
وك -ون ألشض -ري -ط أل -م-خصض-صش ل-ل-م-ارة ل ي-ك-ف-ي إأل-ى وعبر أ أ
لولياء عن أسضفهم لعبوره بالرغم من كلّ
لشضخصش وأحد ،في حيّن أن صضفوّفا من ألتÓميذ ألمخاطر ،لنه ليسش لديهم خيار آأخر كون ألشضريط ألعديد من سضكان ألمنطقة ،قد سضبق أن أثاروأ هذه
يسضتعملونه يوميا ،ولعل ما يزيد من أحتمال وقوع ألمخ ّصضصش للماّرة ضضّيق لحّد أنه ل يكفي إأل لعبور أل -مسض -أال -ة ف -ي أل-ع-دي-د م-ن أل-مّ-رأت ،ح-يث ط-ال-ب-وأ
ّ
ح -وأدث أل -م -رور ه -و ك -ون ح -رك -ة ألسض -ي-ر ف-ي ذأت شضخصش وأحد ،وعليه فنحن نعبر في خط مسضتقيم بتشضييد ممّر بجوأر ألجسضر ألذي يبلغ طوله حوألي
ّ
لخر مع ألتركيز على ألمركبات ألتي  ١٠٠متر ،قصضد ألسضماح للتÓميذ وكّل موأطني
ألمكان جّد كثيفة ،ولكن ألخطر يتضضاعف عندما أي وأحدأ تلو أ أ
ألمنطقة بالعبور بكلّ طمأانينة وأمان ،بعيدأ عن
لمر بالشضاحنات ذأت ألوزن ألثقيل ،ألتي ل تمّر على بعد بضضعة سضنتيمترأت منهم.
يتعّلق أ أ
ت -ت -رك ل-ه-ؤولء أل-تÓ-م-ي-ذ أل-ذي-ن ي-رت-ب-ك-ون ل-م-ج-رد هكذأ يقصضد هؤولء ألتÓميذ مقاعد ألدرأسضة يوميا مخاطر حركة ألمرور.

بجاية :بن النوي توهامي

أانشصئ قبل  ٠3سصنوات و ⁄يتدعم
Ãشصاريع التهيئة

اشصتكى سصكان بلدية الكرمة ،التابعة لدائرة السصانية بوهران من الروائح الكريهة اŸنبعثة من
ﬁطة تصصفية اŸياه اŸسصتعملة للمجمع الوهرا Êوعدم التزام مسصÒيها بتطبيق معاي Òوأانظمة
اŸعا÷ة اŸتفق عليها عاŸيا ،منددين ‘ تصصريح لـ»الشصعب» بالتعامل السصلبي مع اŸشصكÓت البيئية
وا’عتبارات الصصحية اŸطروحة ‘ اŸنطقة التي صصارت تعرف بالروائح «اŸنّفرة».
تصضدعات خطيرة بسضبب أنجرأف أرضضية على مسضتوى
وهران :براهمية مسسعودة
أحوأضش ألتهوية أألربعة ،وقد حضضت بمتابعة كثيفة
ق
و
ب
ض
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ل
حّ- -ذرت مصض- -ادرن- -ا م- -ن ألن- -تشض -ار غ -ي -ر أ
م-ن ق-ب-ل ألسض-ل-ط-ات أل-م-ع-ن-ي-ة ،ت-ب-ع-ا ل-ت-ع-ل-ي-مات وزأرة
ت
ر
ه
ظ
ي
ت
Óمرأضش بين ألبشضر ،وأل
للحشضرأت ألناقلة ل أ
ألموأرد ألمائية آأنذأك.
مؤوخرأ في ألمنطقة ،مسضببة أمرأضضا جلدية مزعجة ،وعلى ضضوء ذلك ،أثارت صضحيفة «ألشضعب» ألمشضكلة
ناهيك عن أمرأضش ألحسضاسضية وألربو ،ألمترتبة عن ألتي وعد ألمدير ألولئي للري وألموأرد ألمائية جلول
ألروأئح ألكريهة ألمنبعثة من ألمياه ألقذرة ،لسضيما طرشضون بتنظيم زيارأت ميدأنية للمحطة ،للوقوف
خÓل ألفترة ألمسضائية ألتي تعد فترة ألذروة.
بشضكل دقيق على مدى أحترأم ألمعايير وألقوأعد في
ودعا ألمجتمع ألمدني ألجهات ألمعنية ،وعلى رأسضهم ألمجال وإأيجاد حلول ناجعة ،معلنا في ألوقت نفسضه
م -ؤوسضسض -ة «سض -ي -ور» ل -ل -م -ي -اه وأل -ت -ط-ه-ي-ر إأل-ى ألل-ت-زأم عن ألنتهاء من تهيئة حوضضين للتهوية ،وهو ما يسضمح
ب-وع-وده-م أل-ق-اضض-ي-ة ب-م-ع-ال-ج-ة أإلشض-كال ،خاصضة وأن _حسضبه دأئما_ بمعالجة  ١4٠إألى  ١٥٠ألف متر
ألدرأسضة ألتي أعدتها إأحدى ألجمعيات ألبيئية أكدت مكعب يوميا.
أن ما مقدأره  ٥٠إألى  ٧٠مليون متر مكعب من ألمياه ك -م -ا كشض -ف ط-رشض-ون ع-ن ت-خصض-يصش  ٣٠٠م-ل-يون دج
يصضب يوميا على مسضتوى ألسضبخة منذ  ،٢٠٠9تاريخ
إلت-م-ام أألشض-غ-ال أل-خ-اصض-ة ب-إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة أل-ح-وضض-ي-ن
دخول ألمحطة حيز ألنشضاط.
أل-م-ت-ب-ق-ي-ن خÓ-ل ه-ذه ألسض-ن-ة ،وب-ال-ت-ال-ي ب-ل-وغ نسض-ب-ة
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وأكد أحد ألمنتخبين بالمجل
معالجة تصضل إألى  ٢٧٠ألف متر مكعب يوميا من
محطة ألتصضفية ببلدية ألكرمة تم إأنجازها بطريقة أل-م-ي-اه أل-مسض-ت-ع-م-ل-ة أل-ن-ات-ج-ة ع-ن ألمجمع ألحضضاري
م -غشض -وشض -ة ،ول -م ت -رأع ف -ي -ه -ا أل -م-ع-اي-ي-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة لوهرأن.وتعالج حاليا محطة ألكرمة ما معدله  ٨٠إألى
وألصضحية ،بسضبب عدم تركيب أجهزة ألترشضيح ألتي  ٨٥ألف متر مكعب يوميا ،وذلك في أنتظار إأتمام
ت -م -ن-ع أن-تشض-ار أل-غ-ازأت ألسض-ام-ة أل-ن-ات-ج-ة ع-ن أل-م-ي-اه ألمشضروع ألخاصش بتحويل مياه ألصضرف ألصضحي من
ألقذرة.
ألمنطقة ألسضفلى لمدينة وهرأن ألتي تظم بلونتار،
ع
ض
ض
و
ب
م
أ
ز
ت
ل
إ
ل
أ
م
د
ع
ى
ل
إ
أ
»
ا
ن
ر
د
ا
ض
ص
م
«
ت
ر
ا
ض
ش
ك -م -ا أ
سضيدي ألهوأري ،ألبÓطو ،رأسش ألعين وسضاحة أول
ألموأد ألكيماوية ألمطّهرة ،باعتبارها معيارأ أسضاسضيا نوفمبر وموأقع أخرى إألى محطة ألتصضفية بالكرمة،
في عملية تحويل ألمياه ألعادمة أو مياه ألصضرف أنطÓقا من محطة ألضضخ بالبحيرة ألصضغيرة ،بدأية
ألصضحي إألى مياه يمكن إأعادة أسضتخدأمها ألغرأضش من ألسضنة ألمقبلة  ،٢٠١9وذلك بمقدأر  4٠ألف متر
أخرى مفيدة ،قد تشضمل ألري أو تجديد موأرد ألمياه م -ك-عب ي-وم-ي-ا إأضض-اف-ي-ة ،ل-ت-رف-ع ب-ذلك حصض-ة أل-م-ي-اه
ألسضطحية وألجوفية.
ألمعالجة إألى أزيد من  ١٢٠ألف متر مكعب يوميا،
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مع ألعلم أنّ هذه ألم
وفق ما أشضير إأليه.

لنقل ا’نشصغا’ت بطريقة منظمة

وإ‹ أإم إلبوإقي يدعو إ ¤ترقية جمعيات إأ’حياء
دعا ،وا‹ و’ية أام البواقي مسصعود حجاج،
اŸواطن Úإا ¤التكتل ‘ جمعيات اÛتمع اŸدÊ
’ح -ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ب-ان-ت-خ-اب ‡ث-لÚ
اÿاصص -ة ب -ا أ
عنهم قادرين على تقصصي اŸشصاكل وا’نشصغا’ت
ونقلها إا ¤السصلطات بطريقة حضصرية ومنظمة
Óول -وي -ات
ح -ت -ى ي -ت -م ا’سص -ت -ج -اب -ة ل -ه -ا وف -ق -ا ل  -أ
التنموية واŸبالغ اŸرصصودة للو’ية.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي

أوضضح ذأت ألمسضؤوول خÓل لقائه بأاعضضاء تنسضيقية
أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ب-ب-ل-دي-ة ي-ن ك-رشض-ة غ-رب ولية أم
ألبوأقي ،آأن ألهتمام بانشضغالت ألسضكان وألعمل على
حل مشضاكل ألموأطن هو أسضاسش ألنهوضش بالتنمية،
وأن ذلك ل يتحقق إأل إأذأ عمل ألموأطن على أنتخاب
ممثليه في إأطار جمعيات ألأحياء بما يضضمن نقل
ألنشض-غ-الت ب-ط-ري-ق-ة سض-ل-م-ي-ة وصض-ح-ي-ح-ة أب-تدأء من
ألبلدية ثم ألدأئرة وألولية وعبر مختلف ألمديريات

تتصصدر و’يات
الوطــــــن

ألتنفيذية للولية.ومعلوم أن قانون ألجمعيات ٠٦ / ١٢
يخول لسضكان أألحياء تأاسضيسش جمعيات سضكنية عن
ط-ري-ق أن-ت-خ-اب م-م-ث-ل-ي-ه-م ف-ي ج-م-ع-ي-ات ع-امة تتوج
ب-ال-حصض-ول ع-ل-ى ألع-ت-م-اد أل-ق-ان-ون-ي ،وم-ن ثم تشضكل
همزة وصضل بين ألسضكان وألسضلطات لنقل ألمشضاكل
وطلبات ألموأطنين في شضتى ألمجالت ألتنموية.
كما أن ذأت ألقانون يخول ألجمعيات في حد ذأتها
ألتكتل في تنسضيقية تجمعها بغرضش ألتنسضيق وألتدبير
ألجيد في إأيصضال صضوت ألموأطن للسضلطات ألمحلية
وألمنتخبة بطريقة تصضاعديا حسضب طبيعة ألنشضغال
وأألول -وي -ات أل -م -ط-ل-وب-ة.وف-ي ن-فسش ألسض-ي-اق ب-اشض-رت
تنسضيقية عين كرشضة للجمعيات ألسضكنية وألتي تضضم
 ٢٠جمعية ،عملها من أجل رفع جملة من ألمطالب
ألخاصضة باألحياء إألى وألي ألولية بعدما طلبت لقائه
خÓل هذه ألزيارة وتعهده بالعمل ألجدي مع هذه
أل-ح-ل-ق-ة ل-ح-ل مشض-اك-ل أل-م-وط-ن أل-ت-ي ت-تطلب تضضافر
جهود ألجميع.

 30مليون دج جمعت بصسندق إلزكاة

تتواصصل ،ع Èتراب و’ية سصطيف ،حملة التوعية وجمع الزكاة للموسصم ا◊ا‹ ،وحسصب مصصدر
رسصمي من مديرية الشصؤوون الدينية وا’وقاف للو’ية،فان ا◊ملة ،وا ¤نهاية ا’سصبوع “ ،كنت من
جمع مبلغ 3٠مليون دج ،وهي متواصصلة على قدم وسصاق ،مسصجلة زيادة معتÈة ،مقارنة بنفسس الفÎة
من اŸوسصم اŸاضصي ،بزيادة  ١٢مليون دج ،وهي عÓمة تبشصر با ،Òÿحسصب نفسس اŸصصدر.
يسضتفيد منها أكبر عدد من ألفقرأء وألمسضاكين وكل من
سسطيف :نورالدين بوطغان
لهم ألحق في هذه أألموأل .
ى
و
ت
ض
س
م
ل
أ
ى
وت -ع-ت-ب-ر سض-ط-ي-ف م-ن أل-ولي-ات أل-رأئ-دة ع-ل-
تجدر أإلشضارة ألى أن صضندوق ألزكاة بالولية،كان قد
ألوطني في جمع كل أنوأع ألزكاة ،من تجارة وزروع جمع ،خÓل ألعام ألماضضي ،مبلغا يقدر ب  ٣9.٢٨مليون
وأنعام وحلي وغيرها ،ضضمن وليات أخرى رأئدة ،مثل دج ، ،بما يشضكل زيادة قدرها  ١.٥مليار سضنتيم ،وقد تم
أل-ج-زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة وقسض-ن-ط-ي-ن-ة ،وي-أام-ل أل-ق-ائمون على توزيع ما نسضبته  ٨٧.٥بالمائة من ألحصضيلة ألتي تم جمعها
صضندوق ألزكاة بالولية أن تكون ألحصضيلة كبيرة ،بعد ف -ي ألصض -ن -دوق أل -ولئ -ي ،ح-يث ت-مت ع-م-ل-ي-ة أل-ت-وزي-ع ع-ل-ى
أل -دع -وة أل -م -وج -ه -ة ل -ل -م -ط-ال-ب-ي-ن ب-ال-زك-اة ،وأل-ح-مÓ-ت مسضتوى كل نوأحي ألولية على ألمسضتحقين من ألفقرأء
أل -ت-حسض-يسض-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ع-ب-ر ت-رأب أل-ولي-ة  ،ح-ت-ى وألمعوزين وأأليتام ،وألذين بلغ عددهم  ٣٦9٢مسضتفيدأ.

مؤوسصسصة عمومية اقتصصادية اونابنوتريسصيون
’جتماعي  ٤٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :دج
شس.ذ.ا برأاسصمال ا إ
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية
›مع اقرو لوجيسصتيك
م ع ا اونابنوتريسصيون شس.ذ.أا
م ع ا اوناب تراد شس.ذ.أا سصابقا

سسكان حي  100مسسكن
يطالبون بالكهرباء وإلغاز

إإعÓن عن إ’نتقاء إŸسسبق للموردين

ناشضد ،صضباح أمسش ،سضكان حي  ١٠٠مسضكن ببلدية ألرميلة
غرب عاصضمة ألولية خنشضلة على بعد حوأ‹  ٢٠كيلوم،Î
ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي -ة أل -ت -دخ-ل وت-ن-ف-ي-ذ وع-وده-ا ب-ا‚از
مشض-روع أل-ت-ه-ي-ئ-ة ألضض-روري-ة ل-ه-ذأ أ◊ي ورب-ط-ه بشض-بكتي
ألكهرباء وألغاز لوضضع حد Ÿعاناة ألسضكان أŸسضتمرة منذ
أزيد من  ٠٣سضنوأت من إأنشضائه.
أوضضح ‡ثل عن ألسضكان «ب أ÷معي» لـ«ألشضعب» ،أن هذأ
أ◊ي ألسضكني هو Ãثابة Œمع سضكني ريفي أسضتفاد منه
ألسضكان ببلدية ألرميلة منذ  ٠٣سضنوأت ،إأل أن فرحتهم ⁄
تكتمل بسضبب أنعدأم ألتهيئة ألضضرورية لهذأ أ◊ي من
طرقات وإأنارة عمومية وربط ألسضكنات بالغاز ألطبيعي
وألكهرباء.

خنشسلة اسسكندر ◊جازي

ألعدد
١٧٧٨٧

06

‘ إأطار “ويناتها باŸوأد أألولية وأŸوأد ألدأخلة ‘
صضناعة أغذية أŸوأشضي (ألذرة ،علف ألصضويا ،ألشضع،Ò
ف -وسض -ف-اط ث-ن-ائ-ي أل-ك-ال-يسض-ي-وم وم-وأد أخ-رى دأخ-ل-ة ‘
صضناعة أمزجة مركزة من أŸعادن بالفيتامينات)
تعلن م ع إأ أونابنوتريسضيون شش.ذ.أ عن ألنتقاء أŸسضبق
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل-ي أألج-انب وأل-وط-ن-ي Úل-غ-رضش ت-ك-وي-ن م-ل-ف
أŸوردين أŸتعاملون أŸهتمون بهذأ أإلعÓن مدعوين
إلرسضال طلباتهم مرفقة ب :
 بطاقة تقد Ëمفصضلة للمؤوسضسضة بطاقة تقنية للموأد أŸسضوقة وكذأ AMMوCLVأŸطلوبة إأن وجدت )
 نسضخة من ألقوأن Úأألسضاسضية للمؤوسضسضةنسضخة من ألسضجل ألتجاري
الشصعب٢٠١٨/١١/٠٥

الشصعب٢٠١٨/١١/٠٥

 نسضخة من أ◊صضائل ألثÓثة أألخÒةأŸرأجع ألبنكيةأألشضخاصش أŸوكلون إلمضضاء ألعقودلبد أن تكون هذه ألوثائق باللغة ألفرنسضية ومصضادق
عليها من طرف سضفارة أ÷زأئر للبلد أألصضلي للمعني
باألمر
لبد أن يرسضل أŸلف ‘ أجل أقصضاه  ٣١ديسضم٢٠١٨ È
على ألعنوأن أآلتي :
م ع أ أونابنوتريسضون شش.ذ.أ ،ألطرق أألربعة ألقبة جسضر
قسضنطينة  -صش ب  ٨٢ألقبة أ÷زأئر Ÿعلومات إأضضافية
ألتوجه إأ ¤أŸديرية ألعامة
ألهاتف ٠٢١ . ٢٨ . ٠٧ . ٦٦ - ٠٢١ . ٢٨ . ٣٢ . ٣٢:
ألفاكسش ٠٢١ . ٢٨ . ٣٦ . ٥٣ :

ANEP 220838
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الموافق لـ  26صصفر  1440هـ

»æWh

لحد ببلديات بومرداسص
مع انقطاع التيار الكهربائي ليلة ا أ

أامطار طوفانية –دث هلعا وسسط السسكان وعائÓت ‘ عزلة

لخصص البلديات الشصرقية منها معاناة كبÒة ‘ ›ابهة خطر السصيول والفيضصانات التي اجتاحت الطرقات
عاشص سصكان ولية بومرداسص وبا أ
لمطار الطوفانية التي عرفتها اŸنطقة خÓل الـيوم ÚاŸاضص Úمتسصببة ‘ انقطاع تام لبعضص اÙاور على غرار
لحياء السصكنية نتيجة ا أ
وا أ
لوحال و–ول
الطريق الوطني رقم  12ب Úبلدتي الناصصرية وتادمايت حيث علقت عشصرات العائÓت واŸسصافرين نتيجة Œمع اŸياه وا أ
الطريق إا ¤برك مائية حالت دون مرور اŸركبات..

بومرداسس..ز /كمال

الصص -ورة ن -فسص-ه-ا ت-ت-ك-رر خÓ-ل ك-ل اضص-ط-راب
جوي يضصرب الو’ية خاصصة في هذه الفترة
م -ن السص -ن -ة وت -ت -ك -رر م -ع-ه-ا ال-تسص-اؤو’ت ح-ول
أاسص -ب -اب ت-ن-ام-ي ظ-اه-رة ال-ف-يضص-ان-ات وت-ج-م-ع
المياه في الفضصاءات العامة وتحول الطرقات
التي اسصتهلكت المÓيير من الخزينة العمومية
إالى وديان ومجاري مائية تجر معها الحصصى
واأ’وحال بكل ما تشصكله من خطر على حياة
الناسض مع تعطل مصصالح المواطنين.
فكان السصؤوال اأ’برز هل مثل هذه الكوارث
ن -اج -م -ة ع-ن غ-ي-اب دور السص-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
وال-ه-ي-ئ-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ب-م-ل-ف صص-ي-انة البالوعات
وم -ج-اري ال-م-ي-اه وم-ع-ال-ج-ة ال-ن-ق-اط السص-وداء
ال- -ف -ع -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -دت  70ن -ق -ط -ة حسصب
إاحصصائيات مديرية اأ’شصغال العمومية؟ أام ان
المسصؤوولية مشصتركة مع المواطن الذي فقد
ال -حسض ال -م -دن -ي إال -ى درج -ة ك -ب-ي-رة ول-م ي-ع-د
ي-ك-ت-رث ل-م-ا ي-دور ح-ول-ه م-ن م-خ-اط-ر ن-ت-ي-جة
اسص -ت -م -راره ف -ي ال -ع -بث ب -ال -م-ح-ي-ط السص-ك-ن-ي
والبيئي عن طريق رمي النفايات في كل مكان
وتعمد ردم القنوات وانجاز المشصاريع السصكنية
ع-ل-ى ح-اف-ة ال-ودي-ان وال-ن-ت-ي-ج-ة ك-انت ع-كسصية
ب -ال -ن -ظ -ر إال -ى ح -ج -م ال -خسص-ائ-ر ال-ت-ي ل-ح-قت
ب-ال-ط-رق-ات وم-داخ-ل اأ’ح-ي-اء وال-قرى والبنى

التحتية وصصلت إالى حد الخطر الجسصماني في
بعضض البلديات ليلة الجمعة ونهار السصبت..
الواقع فع Óيحتاج إالى وقفة جدية من قبل
الجميع و’ نكتفي بصصرخة النجدة وتحميل
اإ’دارة مسص -ؤوول -ي-ة ال-ت-ق-اعسض وع-دم ال-ت-دخ-ل،
والدليل أاظهره الواقع المتردي نتيجة ارتفاع
ع -دد ال -ن -ق-اط السص-وداء ع-ب-ر ال-ط-رق-ات ال-ت-ي
تتحول في لحظات سصريعة إالى بحيرات تشصكل
خطر على المارة وترعب أاصصحاب المركبات
بما فيها تلك النقاط المعالجة سصابقا من قبل
فرق الصصيانة.
وم- -ن ه- -ذه ال- -ح- -ا’ت ال- -ت -ي وق -فت ع -ن -ده -ا
«الشصعب» مسصاء السصبت الطريق الوطني رقم
 25الذي يقطع بلديتي بن شصود وبغلية باتجاه
و’ي- -ة ت -ي -زي وزو ،ح -يث ع -اشض ال -مسص -اف -رون
اأ’مرين في عبور منطقة «’صصاصض» «حوشض
المتيجي»« ،دار بوني» ومدخل ووسصط بلدية
بغلية بسصبب ارتفاع منسصوب المياه التي كان
م -ن ال -م-ف-روضض أان ت-م-ر ب-انسص-ي-اب-ي-ة م-ب-اشص-رة
نحوواد سصيباوالقريب.
وهي نقاط كثيرا ما عولجت من قبل الجهات
المختصصة لكن تدخل اإ’نسصان بسصلوكه السصيئ
وتعمد بعضض المزارعين إالى رمي مخلفات
اأ’شصجار والكروم وحتى تحويل مجاري المياه
عن طبيعتها اأ’صصلية قد زاد من حياة وخطر

...وتتسسب ـ ـب ‘ ح ـ ـا’ت خوف ب ـ ـÚ
سسكان البناي ـ ـات الهشس ـ ـة بالبلي ـ ـدة

لمطار اÿريفية التي تسصاقطت
خلفت ا أ
‘ ال - - - -ـ  48سص -اع -ة اŸاضص -ي-ة ب-رب-وع ب-ل-دي-ات
ال-ب-ل-ي-دة ،ح-الت خ-وف ب Úسص-ك-ان ال-ب-ن-ي-ات
ال-هشص-ة وال-ف-وضص-وي-ة ،ب-ق-لب م-دي-ن-ة البليدة
لحياء الشصعبية بالضصواحي ،بسصبب وقوع
وا أ
لسص -ق -ف،
ان -ه -ي -ارات نسص -ب -ي -ة ‘ ا÷دران وا أ
وأايضصا بسصبب وقوع تسصربات أاجÈت عناصصر
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة إا ¤ال -ت-دخ-ل ،لضص-خ ت-لك
اŸياه إا ¤خارج البيوت.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ك -انت ا’أم-ط-ار ب-ال-نسص-ب-ة ل-ج-م-وع ال-فÓ-ح-ي-ن،
بشص- -رى سص- -ارة ،خ -اصص -ة ب -ال -نسص -ب -ة ’أصص -ح -اب
بسصاتين الحمضصيات والبرتقال والزيتون ،فيما
لم تكن كذلك بالنسصبة لبعضض السصكان باأحياء
ع-ت-ي-ق-ة ف-ي ال-ب-ل-ي-دة ،ح-يث ع-ان-ى سص-ك-ان حي
ال -دوي -رات وال -م -ق -ي -م-ي-ن ب-ق-لب ب-ازارات ح-ي
ال-ب-رت-ق-ال وال-ق-ري-ب-ة م-ن م-ح-ي-ط م-ق-ر ب-ل-دي-ة
البليدة ،والحي القروي المحتشصد في بلدية
الشص -ب -ل -ي ،واأيضص -ا ب -ي -ن سص-ك-ان ال-ع-م-ارات ف-ي
العفرون والشصفة ،من تسصربات مياه التسصاقط.
ا’أمطار التي لم تتوقف على مدار  24سصاعة
ت-ق-ري-ب-ا ،ج-ع-لت ب-عضض ال-ع-ائÓ-ت تضص-ط-ر ال-ى
المبيت خارجها ،لكون تلك البنيات قديمة
جدا ،وباتت تشصكل خطرا على اأصصحابها ،بعد
التاأشصير عليها بلون الخطر من قبل المصصالح
التقنية للبنيات « السصي تي سصي « ،فيما تدخل
عناصصر الحماية المدنية باأحياء اأخرى في
مفتاح ،لضصخ المياه التي تسصربت ،خصصوصصا
اإلى البيوت بحي مايا ،والتي جعلت السصكان

ي -خشص -ون ،م -ن وق-وع اخ-تÓ-ط ب-م-ي-اه شص-ب-ك-ت-ي
الصصرف الصصحي ،بالمياه الصصالحة للشصرب.
وفي السصياق نفسصه وجد اصصحاب السصيارات
وال -م -رك-ب-ات ال-ث-ق-ي-ل-ة صص-ع-وب-ات ف-ي ال-ت-ن-ق-ل،
بسصبب تحول بعضض الطرقات ،الى ردوم من
ا’أت-رب-ة وا’وسص-اخ وال-ح-ج-ارة وال-ت-ي ج-رف-تها
وحمتلها مياه ا’أمطار المتهاطلة ،بل وتسصبب
ت -لك ال -ردوم ف-ي سص-د ال-ب-ال-وع-ات ال-م-وج-ودة،
ا’أمر الذي حول محيط بعضض العمارات الى
ب -رك م -ائ -ي -ة ع -ائ -م-ة ،اأج-ب-رت السص-ك-ان ع-ل-ى
التدخل لمنع انسصدادها.
كما اأعاب بعضض المسصوؤولين وممثلي سصكان
عدة احياء ،اقدام بعضض المواطنين على غلق
وردم بعضض المجاري المائية ،والبناء فوقها
وعند محيطها ،مثل ما حصصل ببلدية قرواو،
والتي تسصببت في غرق بعضض ا’حياء ،والتي
لم تجد مياه ا’مطار من سصبيل سصوى التسصرب
ال -ى داخ -ل ال -مسص -اك -ن ،اأوال -ج-ري-ان ب-ق-وة ف-ي
الطرقات العامة  ,التي تحولت الى ما يشصبه
المسصابح.
وفي الشصق ا’خر ،اسصتبشصر الفÓحون بمياه
ال -خ -ري -ف ه -ذه ،واب -دوا ف -رح -ت -ه -م وب-م-وسص-م
فÓحي واعد ،خاصصة واأن عددا منهم كان الى
يومين فقط يجبر على سصقي محاصصيله من
م-ي-اه ا’ب-ار ،ول-ك-ن ك-م-ي-ة ال-تسص-اق-ط ا’خ-يرة،
ج-ع-ل-ت-ه-م ي-ت-وق-ف-ون ع-ن ذلك ’رت-واء ا’رضض،
وتشصبع البسصاتين بالمياه الطبيعة ،فيما راتفع
منسصوب بعضض السصدود الصصغيرة ،والسصواقي،
والتي في الغالب يسصتغلها الفÓحون في سصقي
محاصصيلهم ومنتوجاتهم.

هذه النقاط واأ’مثلة كثيرة عن الوضصعية لكن
ت-ب-ق-ى ال-ن-ق-ط-ة اأ’ك-ث-ر اسص-ت-ف-ه-ام-ا هوالطريق
ال-رئ-يسص-ي وال-ط-رق-ات ال-ف-رع-ي-ة لحي المدينة
الجديدة بدلسض الذي لم تعد صصالحة تماما
لسصير المركبات ،فعلى مسصافة  5كلم تجري
مياه اأ’مطار وسصط الطريق دون أان تحيد عن
مسصارها لغياب قنوات التحويل التي تم ردمها
ب -اأ’ت -رب -ة وال-ن-ت-ي-ج-ة خسص-ارة ط-ري-ق ع-م-وم-ي
و’ئ -ي ي -رب-ط ع-دد م-ن ال-ق-رى وم-ع-ه-ا ب-ل-دي-ة
تاورقة.
ويشصار إالى أان مصصالح الحماية المدنية لو’ية
ب- -وم- -رداسض سص -ج -لت خ Ó-ل ه -ذه ال -ف -ت -رة 53
ت -دخ  Ó-ع -ب -ر  18ب-ل-دي-ة ’م-تصص-اصض ال-م-ي-اه
ال -م-ت-ج-م-ع-ة وإاجÓ-ء ال-م-رك-ب-ات ال-ع-ال-ق-ة ك-ان
أاخطرها ببلدية الناصصرية التي غمرتها مياه
اأ’مطار ،حي «كاسصيو» للشصاليهات بقورصصو،
وع -دة ب -ل -دي -ات أاخ -رى ع -ل -ى غ -رار خ -روب -ة،
خميسض الخشصنة ،برج منايل… إالخ.
في حين تم تسصجيل حا’ت أاخرى ’نجراف
التربة بقرية «الكوانين» بالناصصرية ،الخروبة
ومرتفع جبل بوعربي حسصب المكلف باإ’عÓم
اسص -م -اع-ي-ل ايت ق-اسص-ي دون تسص-ج-ي-ل خسص-ائ-ر
بشصرية ،بالمقابل عرفت حركة سصير القطارات
تذبذبا في الحركة خاصصة باتجاه و’ية تيزي
وزوبسصبب المياه التي غمرت نفق الناصصرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‚اح  20جامعيا ‘ اسصتحداث مؤوسصسصات مصصغرة
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تكوين  120طالب ‘ اŸقاو’تية بسسيدي بلعباسس
اف-ت-ت-حت أامسص ،ف-ع-ال-ي-ات ا÷ام-ع-ة اÿري-ف-ية
لنسص- -ان- -ي- -ة
ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى ك - -ل - -ي - -ة ال - -ع - -ل - -وم ا إ
والجتماعية بجامعة ا÷ي ‹Óاليابسص بسصيدي
بلعباسص بتنظيم مشصÎك لدار اŸقاولتية ووكالة
دع-م وتشص-غ-ي-ل الشص-ب-اب وك-ذا وك-ال-ة ال-ت-أام Úع-ن
البطالة Ãشصاركة حوا‹  120طالبا جامعيا من
حاملي مقÎحات اŸشصاريع.

ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-دوم أاسص-ب-وع-ا ت-تضص-م-ن ب-رن-امجا
إاعÓميا للطلبة حول الثقافة ا’قتصصادية وإادارة
الشصركات وكيفية إاختيار أاحسصن فكرة مشصروع وكذا
مراحل إانشصاء المتخرج لمؤوسصسصة مصصغرة وغيرها
من المحاور التي ترسصخ لثقافة المقاو’تية.
وحسصب جلول زيدان مدير دار المقاو’تية فإان
الدورة تكوينية سصتمسض حوالي  120طالبا متخرجا
وكذا عددا من الطلبة الذين هم على وشصك التخرج
بدرجة ماسصتر  2في كل المجا’ت والتخصصصصات.
وعن تقييمه للدورات المقامة أاكد أان تحقيق نسصبة
 ٪20م -ن ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن سص-ي-ن-ج-ح-ون ف-ي ت-جسص-ي-د
مشصاريعهم على أارضض الواقع يعتبر نجاحا لدار
ال -م -ق -او’ت -ي -ة وأ’ه-داف-ه-ا ال-مسص-ط-رة ،مضص-ي-ف-ا أان
الدورات تركز أايضصا على الجانب النفسصي للطلبة
باعتبار أان هاجسض الخوف والفشصل لديهم يعد أاهم
ال- -ع- -راق- -ي- -ل ال- -ت- -ي ت- -ح- -ول دون إاط Ó-ق ال -ط -ل -ب -ة
لمشصاريعهم.
ومن جهته أاكد محمد بهيف مدير وكالة أاونسصاج أان
ال-ت-ظ-اه-رة ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رسص-ي-خ ث-قافة المقاو’تية
وم-راف-ق-ة ال-ط-ل-ب-ة ل-ت-أاسص-يسض م-ؤوسصسص-اتهم المصصغرة
حيث يتم تأاطير الطلبة ضصمن ورشصات على أايدي
م -خ -تصص-ي-ن ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع الشص-رك-اء م-ن الضص-رائب

والتأامينات والسصجل التجاري.
وأاضصاف بهيف أان ا’تفاقية التي أابرمت سصنة 2014
بين أاونسصاج ودار المقاو’تية سصمحت ل 20جامعي
ب -إانشص -اء مشص -اري -ع-ه-م وم-ؤوسصسص-ات-ه-م ال-مصص-غ-رة ف-ي
م -ج -ا’ت الصص -ن -اع -ة ،ال -ف Ó-ح-ة ،وال-خ-دم-ات ب-ع-د
إاسصتفادتهم من دعم أاونسصاج.مؤوكدا في الوقت ذاته
ع-ل-ى ن-وع-ي-ة ال-مشص-اري-ع ال-ت-ي تضص-م-ن دي-مومة هذه
المؤوسصسصات المصصغرة وتسصاهم مسصتقب Óفي خلق
Óقتصصاد المحلي
مناصصب شصغل وكذا خلق إاضصافة ل إ
والوطني.
أاما مديرة صصندوق الو’ئي للتأامين عن البطالة
إاك -رام سص -ت -وت -ي ف-ق-د أاوضص-حت ج-م-ل-ة اإ’م-ت-ي-ازات
وال-تسص-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا الصص-ن-دوق للجامعيين
ب- -غ -رضض ت -جسص -ي -د أاف -ك -اره -م ومشص -اري -ع -ه -م وف -ق
اإ’ت-ف-اق-ي-ة ال-م-ب-رم-ة م-ع دار ال-م-ق-او’ت-ي-ة وج-امعة
الجيÓلي اليابسض.
Óشصارة فقد نجحت دار المقاو’تية منذ سصنة
ل إ
 2013تاريخ إانشصائها في تكوين  3آا’ف طالب في
ال-م-ج-ال ال-م-ق-او’ت-ي وك-ي-ف-ي-ة إاي-ج-اد فكرة وإانشصاء
مؤوسصسصة مصصغرة عن طريق جهاز الدعم أاونسصاج،
كما قامت بتأاطير أاكثر من أالف طالب جامعي في
نهاية المسصار الدراسصي ،وهذا وتمكنت أايضصا من
مرافقة  1500طالب جامعي بشصكل مبدئي من
أاجل إانشصاء مؤوسصسصة عن طريق جهاز دعم تشصغيل
الشصباب ،كما أاحصصت تسصجيل  850طالب جامعي
ف-ي ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشص-غ-ي-ل الشص-ب-اب ف-رع
سصيدي بلعباسض ،ومرافقة  200طالب جامعي ممن
أانشصأاوا مؤوسصسصاتهم عن طريق جهاز دعم تشصغيل
الشصباب.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

لجراءات الوقائية
رغم ا إ

تضسرر حقول البطاطا بسسبب ظهور «اŸيلديو» Ãعسسكر

أاب -دى ع -دد م -ن ال -ف Ó-ح ÚاŸن -ت-جÚ
ل -ل-ب-ط-اط-ا بÎاب م-عسص-ك-ر لسص-ي-م-ا ع-ل-ى
مسص-ت-وى ال-ن-اح-ي-ة ا÷ن-وب-ي-ة ب-داي-ة من
لراضص- -ي اŸت- -اخ- -م- -ة لسص- -ه- -ل غ- -ريسص،
ا أ
ﬂاوف-ه-م م-ن آاث-ار م-رضص اŸي-ل-ديوالذي
ظ -ه-ر ح-ت-ى ع-ل-ى مسص-اح-ات شص-اسص-ع-ة م-ن
حقول البطاطا ،رغم ما اتخذه هؤولء
الفÓح Úمن إاجراءات وقائية “ثلت ‘
لسص- -م- -دة واŸب -ي -دات ⁄ ،ت -ك -ن ل -ه -ا أاي
ا أ
ن- -ت- -ي- -ج- -ة ‘ وق -ف زح -ف اŸرضص ال -ذي
يصصيب البطاطا حسصب الفÓح.Ú

معسسكر:أام ا.Òÿسس

يعتبر الميلديوأاحد اأ’مراضض الفطرية التي تصصيب
النباتات والبطاطا على وجه الخصصوصض ويمكنه أان
ي -ت -ل -ف م -ح -اصص-ي-ل شص-اسص-ع-ة م-ن ال-م-ن-ت-وج ف-ي ح-ال
ال -ظ -روف ال -م -ن -اخ -ي -ة ال -ح -ال -ي -ة وف -ي ح-ال غ-ي-اب
ال-م-ع-ال-ج-ة ال-وق-ائ-ي-ة ب-ال-م-ب-ي-دات الفÓحية ،وتظهر
أاعراضصه في شصكل بقع زيتية قاتمة سصريعة ا’نتشصار
على أاوراق البطاطا وتصصل بشصكل أاسصرع إالى الجذور
لتقضصي على النبتة نهائية.
وت-ح-ول ال-م-ي-ل-دي-وإال-ى ه-اجسض ي-ؤورق ال-فÓ-ح-ين في
وقت كان الجميع يتوقع وفرة في إانتاج البطاطا ،في
ظ -ل م -ا أاسص -ف -رت ع-ن-ه ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ل-م-ن-ت-وج
البطاطا الموسصمية التي حققت رقما قياسصيا في
موسصم الصصيف مقدر بـ 3مÓيين و 600أالف قنطار.

من جهته أاكد رئيسض مصصلحة حماية النباتات على
مسصتوى المصصالح الفÓحية السصيد الخامسصة مراد
لـ»الشص -عب» ،ان م -رضض ال -م -ي -ل -دي -وال -ف-ط-ري أاصص-اب
نحو ٪15م -ن ال-مسص-اح-ات ال-م-زروع-ة ب-ب-ط-اط-ا آاخ-ر
الموسصم بتراب معسصكر المقدرة بـ  6900هكتار أاي
م -ا ي-ع-ادل  460ه-ك-ت-ار،ن-اف-ي-ا ف-ي ح-دي-ثه أان تكون
ل -م -رضض ال-م-ي-ل-دي-وأاضص-رارا ب-ال-ح-ج-م ال-ذي ي-ت-وق-ع-ه
ال -ف Ó-ح -ي -ن،ك -ون ال-م-رضض ضص-رب ف-ي آاخ-ر م-رح-ل-ة
لÓنتاج وهوما يؤوثر على حد توضصيحه على حجم
حبة البطاطا وليسض نوعيتها أاوكمية اإ’نتاج المتوقعة
المقدرة بـ مليون و 600الف قنطار.
وأارجع الخامسصة مراد ظهور مرضض الميلديوإالى
ال-ظ-روف ال-م-ن-اخ-ي-ة ال-م-ت-ق-لبة التي ميزت الموسصم،
ع -دم اح -ت -رام ال -ف Ó-ح -ي -ن ل-ل-دورة ال-فÓ-ح-ي-ة وك-ذا
تأاخرهم في اسصتعمال المبيدات واأ’سصمدة’ ،سصيما
باعتمادهم على نتائج الموسصم الماضصي وتوقعهم
اسصتمرار ارتفاع درجات الحرارة في بداية.
وذك- -ر ال -م -ت -ح -دث أان  70ب-ال-م-ئ-ة م-ن ال-مسص-احة
المزروعة بالبطاطا على مسصتوى تراب معسصكر قد
تنجومن آاثار المرضض ،داعيا المنتجين إالى إاتباع
ت -وج -ي -ه -ات اإ’رشص -اد ال -ف Ó-ح-ي م-ن خÓ-ل اح-ت-رام
ال -دورة ال -ف Ó-ح -ي -ة ك-ل ل-م-ا يسص-م-ح ب-دخ-ول اأ’رضض
الفÓحية في فترة اسصتراحة وكذا تنويع اإ’نتاج،
Óسص-م-دة في بداية
وضص-رورة ا’سص-ت-ع-م-ال ال-وق-ائ-ي ل -أ
الموسصم قبل العÓج ،لما للوقاية من فائدة في تقليل
أاضصرار أاي مرضض متوقع.

سسطي ـ ـ ـف :تعاوني ـ ـ ـة ا◊ب ـ ـ ـوب ت ـ ـ ـوزع  55أال ـ ـ ـف قنط ـ ـ ـار م ـ ـ ـن الب ـ ـ ـذور

ت-ت-واصص-ل ب-ولي-ة سص-ط-ي-ف ح-م-ل-ة ا◊رث
وال-ب-ذر ل-ل-م-وسص-م ال-فÓ-ح-ي ا÷ديد / 2018
 ،2019وال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ن-ذ ال-ف-ا— م-ن شصهر
اك -ت -وب -ر اŸنصص -رم،وه -ذا ب -ع -د ت -خصص -يصص م-ا
ي- -زي- -د ع- -ن  190أال-ف ه-ك-ت-ار ل-ل-م-ح-اصص-يل
ال - -كÈى،م - -ن اج - -ل –ق- -ي- -ق اكﬁ Èصص- -ول
‡ك -ن،ع -ل -ى غ -رار اŸوسص -م ال-ف-ارط ب-ت-ج-اوز
عتبة  3مÓي Úقنطار.
وف -ي ه -ذا الصص -دد ،ق -امت ت -ع -اون -ي -ة ال -ح -ب -وب
والبقول الجافة لو’ية سصطيف،بتوزيع اأكثر من

 55الف قنطار من البذور المهياأة للبذر على
فÓ- -ح -ي ال -و’ي -ة ف -ي م -خ -ت -ل -ف ن -ق -اط ال -ب -ي -ع
المنتشصرة في عدة بلديات.
وحسصب مصصدر موثوق من ذات التعاونية ،فهي
تتوفر على كمية وتقدر ب 172األف قنطار من
البذور المهياأة للحبوب والبقول ،منها  110اآ’ف
ق-ن-ط-ار ل-ل-ق-م-ح الصص-لب ،و 29األ-ف ق-ن-ط-ار م-ن
القمح اللين ،و 31اآلف قنطار من الشصعير ،واألف
قنطار من البقوليات المتنوعة.
وكانت ذات التعاونية قد تقدمت قبيل اأسصابيع

قليلة اإلى كافة الفÓحين من ذوي محاصصيل
ال-ح-ب-وب ال-ج-اف-ة،وع-ل-ى راأسص-ه-ا ال-ق-م-ح ب-نوعيه
اللين والصصلب والشصعير ،بدعوة من اجل التقدم
ال- - -ى ن- - -ق- - -اط ال- - -دف- - -ع ال- - -ت- - -ي سص- - -خ- - -رت- - -ه- - -ا
التعاونية،والمقدر عددها على مسصتوى الو’ية
ب 15ن- -ق- -ط- -ة ،م- -وزع- -ة ع- -ب- -ر ال- -ع- -دي -د م -ن
ال-ب-ل-دي-ات،وه-ذا ل-غ-رضض دف-ع م-ن-توجاتهم،حيث
ت -ق -در ال -مسص -اح -ة ال -م -خصصصص -ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة 1600
هكتارا.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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لم Òعبد القادر بتيارت
«الشضعب» تزور البلدية النائية زمالة ا أ

األولوية لتعبيد الطرقات وإاعداد اŸسسالك لفكّ العزلة عن اŸنطقة

لم Òعبد القادر أاو «طاق »Úكما يحلو لسضكانها تسضميتها ثا Êأاك Èبلدية من حيث اŸسضاحة من ب42 Ú
تعت Èبلدية زمالة ا أ
على مسضتوى ولية تيارت وأابعد بلدية بالنسضبة لعاصضمة الولية ،حيث تقّدر اŸسضافة ب Úالبلدية ومقر الولية بـ  162كلم وعن مقر
لراضضي ،غ Òأان ما يؤورق سضاكنو اŸناطق النائية
الدائرة قصضر الشضÓلة بـ  42كلم تتميز Ãياهها ا÷وفية غ ÒاŸسضتغلة رغم شضسضاعة ا أ
اŸتعّددة انعدام بعضس الطرق اŸؤودية إا ¤ا÷هة الغربية واÛاورة لولية ا÷لفة والتي تعت Èمتنفسضا اقتصضاديا بالنسضبة لهم.
السصوداء داخل الوسصط ا◊ضصري قال السصيد
دزيري انه  ⁄يعد يطرح لكون البلدية اعادت
الع -ت -ب -ار ل -ق -ن -وات الصص -رف الصص -ح -ي داخ-ل
ال -وسص -ط ا◊ضص -ري ال -ذي شص -ه-د ‘ السص-ن-وات
خر مبلغ  ٨٠٠مليون
األخÒة تدهورا حيث سص ّ
سصنتيم إل‚از اŸشصروع الذي انتهى منذ أايام،
” الشصروع ‘ ا‚از تهيئة حضصرية كتعبيد
كما ّ
الطرقات واألرصصفة والنارة العمومية داخل
البلدية زمالة األم Òعبد القادر واŸشصروع
وصص - -ل ا ¤نسص- -ب- -ة  ٤٠ب- -اŸائ -ة ،واضص -اف ان
مشص- -روع ا◊دي- -ق- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة اŸت- -ن -فسس
اليكولوجي الوحيد داخل مقر البلدية وعلى
ﬂرج -ه -ا ا÷ن -وب -ي ب-ل-غ نسص-ب-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن
اإل‚از.
بالنسصبة للرياضصة قال السصيد دزيري Ãا انه
لعب سصابق ويحب الرياضصة ،فإانه خصصصس
م -ب-ال-غ م-ال-ي-ة ت-ل-ي-ق Ãق-ام ف-ري-ق ك-رة ال-ق-دم،
وسصيدعم الفريق معنويا وماديا وقد اسصتقدم
“ت
الطريق ‘ األيام القليلة القادمة بعد ان ّ
تيارت :ع .عمارة
م-درب ل-ل-ف-ري-ق ،وي-ن-ت-ظ-ر الشص-روع ‘ ت-ل-ب-يسس
اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع الج-راءات ال-قانونية
اŸلعب بالعشصب الصصطناعي الذي منح وا‹
وه- -و م- -كسصب ك -ب ،Òوأان ال -ط -ري -ق سص -يسص -ه -ل
الولية للبلدية.
«الشص -عب» زارت ال -ب -ل-دي-ة وب-عضس دواوي-ره-ا
“درسس ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ي-ق-ط-نون باŸنطقة
أاما مياه الشصرب ببلدية طاق Úفإانه ل يطرح
وال -ت -قت ب -أاول مسص-ؤوول ع-ل-ي-ه-ا السص-ي-د دزي-ري
ويصصعب عليهم التنقل ،كما أان هذا اŸشصروع
مشصكل لكون البلدية تتوفر على خزان جو‘
اح- -م- -د وط- -رحت ع- -ل- -ي- -ه انشص- -غ- -الت ب -عضس
القطاعي يسصهل التنقل بالنسصبة للقادم Úومن
للمياه واŸواطن Úيتحصصلون عليها يوميا و‘
اŸواطن Úول سصيما الطرق اŸتشصّعبة ،زيادة
ولية ا÷لفة ا ¤ولية تيارت واألغواط.
ك-ل ال-فصص-ول ،وي-ط-م-ئ-ن السص-ي-د دزي-ري سص-كان
على التنمية وسصط ا◊ضصري فرد قائ Óان
وهكذا فقد وجدنا صصعوبة من أاجل الوصصول
الزمالة بأان العلم التاريخي واإلرث ا◊ضصاري
الطرق التي ذكرت فع Óتعّد شصريانا حيويا
ا ¤م -ق -ر ال -ب -ل-دي-ة ع Èوسص-ائ-ل ال-ن-ق-ل بسص-بب
بالنسصبة للبلدية واŸتمثل ‘ منبع ا◊ديقة
ب-ال-نسص-ب-ة Ÿواط-ن Úأاغ-ل-ب-ه-م Áت-ه-ن-ون ال-رعي
بعدها على مقر الولية ،طريق آاخر ‘ طريقه
اÿضصراء والذي كان سصلم Ÿصصلحة ا÷زائرية
والفÓحة ويحتاجون ا ¤طرق ومسصالك ‡ا
ا ¤التجسصيد وهو الشصطر الثا Êمن مشصروع
للمياه سصابقا سصيسصÎد ا ¤حضصÒة البلدية بعد
سص-بب ضص-غ-ط-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشصغالت اŸواطنÚ
ط -ري-ق ي-رب-ط ال-زم-ال-ة ب-أام الشص-ق-اق وال-ق-دي-د
” عقد اتفاق بيننا وب Úا÷زائرية للمياه
التي اعتÈها رئيسس بلدية مشصروعة وانتخب
بولية ا÷لفة .طبعا هذه البلديات قريبة من
ان ّ
مقابل تسصليمهم بئرين عميقŸ Úا للمنبع من
من اجل تلبية انشصغالتهم.
سصكان اŸنطقة عن مقر الولية تيارت ،حيث
ق-ي-م-ة ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة للبلدية ،و‘ األخÒ
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úم-قر البلدية
انتهى الشصطر األول على مسصافة  ٥كلم بغÓف
أاصصّر رئيسس بلدية زمالو األم Òعبد القادر
وضصاية البخور على مسصافة  ٢٢كلم حتى ا¤
ما‹ فاق  ٦مÓي Òسصنتيم.
على تقد Ëالشصكر لوا‹ ولية تيارت على ما
حاسصي بحبح بولية ا÷لفة سصيشصرع ‘ ا‚از
بالنسصبة Ÿشصكل الصصرف الصصحي والنقاط
قّدمه من دعم البلدية.

متاعب بلدية الشضطية ...أاكŒ Èمع سضكا Êبالشضلف

التهيئة والصسرف الصسحي واŸاء الشسروب ملفات عاجلة أامام اŸنتخبÚ
اسصتشصفائية عمومية مع مدرسصة للتكوين شصبه
الطبي ،والذي من اŸنتظر أان يدفع بخريجÚ
لتغطية النقصس اŸوجود ‘ عدة هياكل صصحية
بالولية.
أام -ا ب -خصص -وصس ن -ظ -اف -ة اÙي-ط ح-ت-ى وإان
عرف بعضس التح ّسصن بعد إازالة النقاط السصوداء
وال-قضص-اء ع-ل-ى اŸف-رغ-ات ال-عشص-وائ-ي-ة ب-إاق-ل-ي-م
البلدية ،إال أان الطريق الرابط ب ÚالÈانسصية
جل مظاهر مشصينة ‘
ومركز البلدية لزال يسص ّ
ال -رم -ي ال-عشص-وائ-ي وال-ذي صص-ار يشص-ك-ل خ-ط-را
صصحيا على اŸتمدرسص Úالذين يقطعون يوميا
ه -ذا اŸسص -لك اŸن-ح-در ،األم-ر ال-ذي ي-ت-طّ-ل-ب
حسصب أاولياء بتحرك مصصالح البلدية وتسصييج
ط -ول ال -ط -ري -ق وم -ع -اق -ب-ة اŸتسص-ب-ب ‘ Úه-ذه
جل يوميا أامام
التجاوزات اÿطÒة التي تسص ّ
أانظار ا÷ميع.
لزالت ب- -ل- -دي- -ة الشض- -ط -ي -ة ك -أاكŒ Èم -ع
سض-ك-ا Êب-ع-د ع-اصض-م-ة ال-ولية تعرف بعضس
النقائصس التنموية التي حالت دون التكفل
ال -ك-ام-ل ب-اح-ت-ي-اج-ات السض-ك-ان ب-ال-رغ-م م-ن
اŸشضاريع التنموية التي اسضتفادت منها ،غÒ
ل‚از
أان ظ- -اه- -رة ال- -ت- -أاخ -ر ‘ ع -م -ل -ي -ات ا إ
وارت-ف-اع ح-ج-م ال-ط-ل-ب-ات ل-ل-عدد الهائل من
السض-ك-ان ب-ف-ع-ل ال-ت-وسّض-ع العمرا Êحال دون
لهداف اŸسضطرة.
–قيق ا أ

ألشسلف :و.ي .أعرأيبي
وبحسصب اıططات التنموية التي اسصتفادت
منها اŸنطقة التي تعت ÈكأاكŒ Èمع سصكاÊ
ب -ال -ولي -ة واŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ع-ويضس ال-ب-ن-اء ا÷اه-ز
اÿاصس ب -اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي -ة وال -ت -ك -وي-ن-ي-ة،
كإاجراء عملي م ّسس  3٠مدرسصة إابتدائية حسصب
رئ- -يسس ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،ف -إان ت -دع -ي -م -ه -ا ب -عضص -ه -ا
ب-ال-ت-ج-ه-ي-زات الÓ-زم-ة ج-راء اسص-ت-ع-مالها الذي
فاق أاك Ìمن  3٦سصنة يبقى من اŸعوقات التي
تواجه اŸنتخب Úمع ا‚از  ٦أاقسصام تربوية
Ãنطقة ا◊باير ضصمن توسصيع الهياكل الÎبوية
وال -رف -ع م -ن م-ت-اعب اŸت-م-درسص Úك-م-ا ا◊ال
األرضس البيضصاء.

أاما فيما يتعلّق Ãياه الشصرب والتطه Òبكل
من منطقتي ا◊باير وحي سصفكتور ،فقد كشصف
رئيسس اÛلسس البلدي عن انطÓق مشصروع
ربط ا◊ي بهذه اŸادة ا◊يوية ،فيما تبقى
ع-م-ل-ي-ة ال-رب-ط بشص-ب-ك-ة ال-ت-ط-ه Òتنتظر دورها
ك -ون-ه-ا ت-ت-طّ-ل-ب أام-وال ط-ائ-ل-ة .أام-ا ب-خصص-وصس
أاشص-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ف-ق-د خّصص-صس م-دي-ري-ة ال-ب-ن-اء
والتعم Òمبلغ  9مÓي Òلفائدة كل األحياء من
أاجل عمليات التزفيت واإلنارة العمومية وتهيئة
األرصص -ف-ة وغÒه-ا م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات ،ل-ك-ن ت-ب-ق-ى
النقائصس موجودة حسصب مسصؤوول البلدية نظرا
لعمليات التوسصع العمرا Êالتي شصهدتها أاحياء
ومركز البلدية الذي يسصتقبل شصكاوي السصكان
ب -ه -دف ال -ت -ك-ف-ل ب-ال-ن-ق-ائصس اŸسص-ج-ل-ة وال-ت-ي
ت -راج -عت ب-اŸق-ارن-ة م-ع السص-ن-وات اŸنصص-رم-ة
ن -ت -ي-ج-ة ال-ت-أاخ-ر ‘ ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي
خصصصصتها الولية للمنطقة .العمليات التنموية
التي شصرع فيها جاءت بعد التنسصيق وإاطÓع كل
رؤوسصاء األحياء على طبيعة كل عملية ‘ انتظار
مشص -اري -ع أاخ -رى حسصب ال-وع-ود ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا
السص -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ل -ل -م -ن -ت -خ -ب ÚاÙل -يÚ
بالبلدية.
ومن جانب آاخر كشصفت اŸصصالح البلدية عن
اسص-ت-ف-ادة م-ن ق-اع-ت Úل-ل-عÓ-ج ل-ت-غ-طية النقصس
اŸسصجل بالقطاع الذي يحتوي على مؤوسصسصة

إانتعاشس قطاع السضكن Ãعسضكر

إانطÓق أاشسغال اŸشساريع اŸتوقفة منذ سسنوات
^ نحو توزيع  ٧٢٦وحدة سسكنية قريبا
معسسكر :أم أ.Òÿسس
أاّك- - - -د م- - - -دي- - - -ر دي - - -وان
الÎق- - - -ي- - - -ة وال - - -تسض - - -يÒ
ال -ع -ق -اري Ÿعسض -ك -ر صض -اب-ر
ﬁمد ،أان ولية معسضكر
ق -د اسض -ت -ف -ادت م -ن-ذ سض-ن-ة
 1999م-ن ب-رن-ام-ج سض-كني
ه -ام ق-دره  96676وحدة
Ãخ- -ت- -ل- -ف الصض -ي -غ م -ن -ه -ا
 30690وح-دة سض-ك-ن-ي-ة ‘
‰ط العمومي اليجاري،
م- - - -وضض- - - -ح - - -ا أان ال - - -وزارة
صض - -ادقت م - -ؤوخ - -را ع - -ل - -ى
صضفقات ا‚از عدة برامج
سضكنية  -كانت متوقفة -
بعد إاعادة التقييم اŸا‹ لـ 36عملية سضيعاد إاطÓقها خÓل الشضهر ا÷اري،
منها القدÁة يعود تسضجيلها إا ¤سضنوات  2005و.2007
وتشصمل هذه العمليات ا‚از  ٢١٢٢وحدة ع ١٠ Èدوائر ،منها  ٦٧٢عمومية ايجارية
باÙمدية ‘ ٥٠٠ ،تيغنيف و ٥٠٠أاخرى ‘ سصيق من نفسس النمط ّ” ،تكليف ٤
مقاولت إل“ام ا‚ازها بعد توقف دام عدة سصنوات ألسصباب أارجعها مدير الÎقية
والتسصي Òالعقاري إا ¤أاقدمية اŸشصاريع السصكنية التي زادت آاجال ا‚ازها عن ١٠
سصنوات و“ثل  ٤٢باŸئة من هذا الÈنامج ،إاضصافة إا ¤فسصخ عقود ال‚از مع
اŸقاولت بسصبب رداءة األشصغال أاوعدم احÎام آاجال ال‚از ،ما يÎتب عن ذلك
إاجراءات قضصائية وأاخرى إادارية ينتج عنها توقف اŸشصروع وتأاخر اسصتÓمه‡ ،ا
يؤودي إا ¤ارتفاع تكلفة ال‚از مقارنة مع التكلفة األو ¤ويزيد من صصعوبة ا◊صصول
على إاعادة تقييم اŸشصروع ،وبالنظر كذلك إا ¤األزمة اŸالية التي عطلت إا‚از نحو
 ٥٠باŸئة من اŸشصاريع التي كان يجرى ا‚ازها ،والتسصديد اŸتأاخر Ÿسصتحقات
اŸقاول.Ú
نفسس اŸسصؤوول ذكر ‘ عرضصه Ûموعة من ا◊لول Ÿلف السصكن أامام منتخبي
اÛلسس الشصعبي الولئي Ÿعسصكر ،أان الوضصعية العامة للمشصاريع السصكنية بÎاب
الولية تسصتوجب وضصع بطاقية ولئية Ÿقاولت ال‚از ومكاتب الدراسصات التي
–Îم التزاماتها ،واعت Èصصابر ﬁمد توفر ولية معسصكر على  ١٤مؤوسصسصة بناء
مؤوهلة الدرجة الرابعة من أاصصل  ٢٦٢مؤوسصسصة مؤوهلة ‘ ›ال البناء عدد غ Òكا‘
لرفع –ديات ملف السصكن ،واقÎح اŸسصؤوول العودة إا ¤تهيئة األوعية العقارية قبل
انطÓق ا‚از أاي برنامج لتجنب األشصغال والتكاليف اإلضصافية ،مع توف Òاألوعية
العقارية غ ÒاŸكلفة من ناحية ال‚از القريبة قدر اإلمكان من ﬂتلف الشصبكات،
إا ¤جانب التأاّكد من طبيعتها القانونية ومنح األولوية ‘ ا◊صصول على رخصس البناء
وعقود التعم ÒللÈامج السصكنية اŸمولة من طرف اÿزينة العمومية وإاعفائها من
الرسصوم ،حيث بدت اقÎاحات اŸسصؤوول كنوع من ا◊لول Ÿشصاكل أاعاقت وتعيق ا‚از
برامج سصكنية مهمة ،لسصيما ‘ الدوائر والبلديات الكÈى التي تعرف طلبا مرتفعا
على ‰ط السصكن العمومي اليجاري ‘ ،هذا الصصدد يذكر أان مديرية السصكن للولية
سصجلت أازيد من  ٤٤أالف طلب على السصكن الجتماعي مقارنة مع ا◊صصة التي
اسصتفادت منها ولية معسصكر ‘ نفسس النمط ضصمن ﬂتلف الÈامج واıططات
التنموية اŸقدرة بـ  3٠٦9٠وحدة سصكنية ـ وصصفت بالبعيدة عن احتياجات الولية ـ
لكن ،ما يجب أان يعلمه طالبي السصكن أان الدولة  ⁄تبخل ‘ توف Òالدعم لقطاع
السصكن Ãعسصكر ،غ Òأان اıططات العمرانية –ّول دون اسصتقبال برامج سصكنية
ترقى إا ¤تطلعاتهم خاصصة ‘ اŸناطق التي تشصهد توسصعا عمرانيا كبÒا.
‘ ذات الصصدد ،قال صصابر ﬁمد أانه يرتقب توزيع  ٧٢٦وحدة سصكنية قبل نهاية
السصنة منها  3٤١وحدة بعاصصمة الولية ،فيما Œرى دراسصة ملفات  ١٢٠3طلب على
النمط العمومي ع ١٤ Èبلدية ،لÒتفع بذلك عدد السصكنات العمومية اŸوزعة خÓل
السصنة ا÷ارية إا ¤قرابة  ٤آالف وحدة سصكنية م›Èة للتوزيع منها  ٢3٨١وحدة
وزعت على مراحل.
من جهة أاخرى ،سصجلت مصصالح ديوان الÎقية والتسصي Òالعقاري Ÿعسصكر لفائدة
األحياء السصكنية ا÷ديدة بكل من سصيق ،معسصكر ،تيغينف ووادي األبطال ضصمن السصنة
اŸالية  ٢٠١٧وŒ ١٠ ،٢٠١٨هيزات عمومية مد›ة تشصمل ا‚از  ٤مقرات أامنية،
ثانويت Úومتوسصطت ،Úإاضصافة إا› ¤مع Úمدرسصي Úبكل من سصيق ومعسصكر.

لحتكار بأاسضواق سضيدي بلعباسس:
مديرية التجارة تنفي وجود اŸضضاربة وا إ

نفاذ ﬂزون مادة البطاطا من غرف التÈيد يتسسّبب ‘ ارتفاع أاسسعارها
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

باشضرت مصضالح مديرية التجارة لولية سضيدي بلعباسس
حملة واسضعة Ÿراقبة غرف التÈيد اıتصضة ‘ تخزين
لج-راء ال-ذي ي-ه-دف إا ¤ا◊ف-اظ
م -ادة ال -ب -ط-اط-ا ،وه-و ا إ
ع -ل -ى إاسض -ت -ق -رار السض-وق اÙل-ي-ة ل-ل-خضض-ر وال-ف-واك-ه وم-ن-ع
لسض -ع -ار ب-ع-د تسض-ج-ي-ل إارت-ف-اع
لح -ت -ك -ار واŸضض -ارب -ة ‘ ا أ
ا إ
ملحوظ ‘ أاسضعارها بأاسضواق ا÷ملة والتجزئة.
لعÓم
أاكد لومي ﬂتار رئيسس مصصلحة مراقبة السصوق وا إ
لق -تصص-ادي ،أان مصص-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ك-ث-فت م-ن ع-م-ل-ه-ا
اإ
Ÿراق -ب -ة غ -رف ال -تÈي -د اŸن -تشص -رة ب -إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة م-ن أاج-ل
لضصطرابات التي تشصهدها
لختÓلت وا إ
الوقوف على أاسصباب ا إ
السصوق وكذا اŸمارسصات التجارية الغ Òشصرعية واŸضصاربة،
جل أاية ﬂالفة ‘ هذا اÿصصوصس .وأاضصاف أان
حيث  ⁄تسص ّ
سصبب إارتفاع أاسصعار البطاطا التي تÎاوح حاليا ما ب ٧٠ Úدج
كسص- -ع- -ر أادن -ى إا 9٠ ¤دج سص -ع -ر أاقصص-ى ب-اخ-تÓ-ف ال-فضص-اءات
لقليم ا÷غرا‘ يعود
التجارية العارضصة لهذا اŸنتوج وأايضصا ا إ
لنقصس اŸنتوج اıزن حاليا والذي يبقى قلي Óمقارنة بحجم
الطلب ،حيث ل يتعدى اıزون ا◊ا‹ بكافة غرف التخزين
لسصتعانة Ãخازن
 ٨٥٠قنطار فقط  ،وهي الكمية التي تتطلب ا إ
خارج الولية لدعم أاسصواق ا÷ملة وأاسصواق التجزئة ،حيث يتّم
“وين من الوليات اÛاورة والوليات الرائدة ‘ إانتاج هذه

اŸادة كمعسصكر ،ع Úالدفلى وغليزان.
Óسصواق واıازن
وأاكد أان فرق اŸراقبة تقوم Ãراقبة دورية ل أ
‘ كافة الشصعب الفÓحية كما يتمّ التواصصل بشصكل مسصتمر مع
وكÓء Œار ا÷ملة إلعÓمهم بأاماكن التخزين قصصد إاقتناء اŸواد،
و ⁄تسصتلم اŸصصالح أاية شصكوى تفيد برفضس البيع من قبل مالكي
اıازن .
يذكر أان شصعبة البطاطا تعرف تطورا ملحوظا بالولية ،حيث
بلغت كمية اإلنتاج اŸوسصم اŸنصصرم  3٢١أالف قنطار Ãسصاحة
مزروعة قدرت بـ  ٢٤٠٤هكتار ،هذا وقد بلغت اŸسصاحة اإلجمالية
ألماكن التÈيد اŸنشصأاة حديثا  ٢3أالف م Îمكعب بعد قيام سصتة
فÓح Úبإا‚از غرف للتÈيد بعد حصصولهم على دعم ما‹ قدر
بسصتة آالف دج للم ÎاŸكعب الواحد ،لكن وعلى الرغم من ذلك
أاكدت اŸصصالح الفÓحية نقصس اإلقبال على هذا النوع من الدعم
من قبل باقي الفÓح Úبسصبب التكاليف الباهضصة إل‚از غرف
التÈيد ،باعتبار أان دعم الوصصاية ل يتعدى نسصبة  ٥٠باŸائة،
بعدما يقوم الفÓح باسصتصصدار رخصصة بناء ‘ إاطار قانو.Ê
Óشصارة ،فإان السصعة اإلجمالية لغرف التÈيد اŸتواجدة على
ل إ
اŸسصتوى اÙلي تبلغ ‘ ›ملها  ٥٥أالف م Îمكعب منها  3٠أالف
تسصتغل من طرف الديوان الوطني لتخزين اللحوم و ٢٥أالف تسصتغل
من طرف  ٥خواصس وتعد غرف التÈيد ذات أاهمية كبÒة ‘
ا◊فاظ على القدرة الشصرائية للمسصتهلك و‘ تشصجيع الفÓحÚ
لتطوير إانتاجهم والزيادة من حجمه دون التخوف من التلف
والفسصاد.
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كان البطل محمد الششريف عبد السشÓم في تلك الليلة الفاصشلة
أاحد القÓئل الذين اصشطفاهم القدر الحكيم ليكونوا من أاهل
الثبات والعزائم الصشادقة في ميادين البطولة والرجولة ،كان إالى
جانب زمرة من صشحبه ولsداِتهِ ،وكانت العناية اإللهية ترعاهم
وُت َسشuدُد عملهم وهم يتوsلْوَن تنفيذ مهمة تفجير الثورة التحريرية
في مدينة بسشكرة مع مطالع السشاعات األولى من أاول نوفمبر
 ،1954وهي سشاعات ربانية ُتَعtد إاسشتثناءً وفرادًة نادرةً ونفيسشة لَْن
تتكرر وَلْن يجود الزمان بمثلها ،وَلْن يعود بعدها ذلك الهزيع من
الليل المبارك إالى سشماء الدنيا ،بعد أان سشجل تاريخية تلك الليلة
ال -خ -ال -دة وم -ا ف -ي -ه -ا م -ن إاق -دام وتضش -ح -ي-ة وع-زم وره-ان ع-ل-ى
اسش -ت -رج -اع السش -ي -ادة ال-وط-ن-ي-ة ،واف-ت-ك-اك ال-نصش-ر ب-وسش-اط-ة ل-غ-ة
المواجهة والمجابهة التي يفهمها ـ ول يفهم سشواها ـ وُيْذِعُن لها
اْلُم ْسشَتْدِمُر ويسشتسشلُم أامام بأاسس وتحديات أاصشحابها البواسشل.
وكان المجاهد وضشابط جيشس التحرير الوطني محمد الششريف
عبد السشÓم أاحد هؤولء الفتية الذين َقsدُموا أانفسشهم على مذبح
الحرية والمفاداة في سشاعة العسشرة من أاجل تحرير الجزائر،
كانت الششهامة وإارادة الششباب الصشلبة والتربية على المناضشلة
ت ما
ج ْ
جَ
الششريفة الخالصشة من أاهم الدوافع التي حركت وَأا s
بدواخل هذا الششباب من حماسس ووطنية وغيرة على مصشير
األمة بالمسشارعة لنتششالها من الضشياع واإلنهيار.
كانت الوطنية الصشادقة هي الذخر ورأاسس المال الوحيد الذي
تربى عليه جيل محمد الششريف عبد السشÓم على أايدي معادن
ن-ادرة م-ن أام-ث-ال الشش-ه-ي-د ال-ق-ائ-د ال-ب-ط-ل مصش-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-عيد
والشش -ه-ي-د ال-رم-ز م-ح-م-د ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي والشش-ه-ي-د الشش-ه-م
ديدوشس مراد والششهيد العبقري زيغود يوسشف ،وغيرهم من ُرsواِد
الوطنية والفداء الذين رسّشخوا حب الجزائر في طوايا النفوسس،
وصشّمموا على تحرير كل ذرة من تراب الجزائر التي سشتظل
ششامخة بفضشل سشعيهم المششكور وكفاحهم الذي ُيْذَكُر على الدهر
ب منهم ثمنًا باه ً
َفُيشْشَكُر ،ألن كفاحهم َت َ
ظا؛ فبذلوا أارواحهم
طsل َ
وه-ي أاغ-ل-ى م-ا ي-م-ت-ل-ك-ون ،وَرsصشُ-ع-وا ب-اسش-تشش-ه-اده-م ح-رية وراية
الجزائر.
والمجاهد محمد الششريف عبد السشÓم كان من ضشمن الطÓئع
األولى التي فجّرت الثورة في مدينة بسشكرة ليلة أاول نوفمبر
 ،1954وكان من بين الثائرين الصشناديد الذين سشجلوا وقائع تلك
ال -ل -ي -ل -ة ال -خ -ال -دة ال -ت -ي ك -انت ف-ات-ح-ة م-ب-ارك-ة إلسش-ق-اط ن-ظ-ام
الكولونيالية الطاغية .وكان المجاهد البطل محمد الششريف عبد
السش Ó-م واح ً-دا م-ن رج-الت ال-ت-ح-ري-راألف-ذاذ ال-ذي-ن ك-ان-وا ف-ي
سش -اع -ة ال -عسش -رة ف -ي ال -م -وع-د ال-م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه ل-زل-زل-ة األه-داف
اإلسشتدمارية المحددة في السشاعات األولى من صشبيحة ذلك
اليوم األغر ،الذي كان عÓمة فارقة ومنطلًقا حاسشًما لسشترجاع
السشيادة الوطنية ،كان الششاب المجاهد محمد الششريف عبد
السشÓم في تلك الليلة إالى جانب ثلة من أاصشحابه وأاترابه الذين
وضشعوا أانفسشهم رهن أاوامر الثورة الفتية وتعليماتها الصشارمة؛
وكانوا في مرآاة تاريخنا الوطني من الصشفوة التي اسشتجابت لنداء
ج -يشس وج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي -ي-ن م-ن-ذ ال-ل-ح-ظ-ات األول-ى
لميÓدهما ،وكان محمد الششريف عبد السشÓم ومن معه من فتية
نوفمبر بثباتهم وإاخÓصشهم ونكرانهم لمباهج الدنيا من الُْمْبَتِلينَ
األبرار ،ومن ُرsواِد الششجاعة والمفاداة المتطلعين قبل غيرهم
للحرية واإلنعتاق؛ وكانت قافلة التحرر التاريخية التي قطعت
أاكثر من ثمانين كيلو متًرا ـ ذهاًبا وإايابًا ـ قادمة من جنوب
األوراسس سشالكة الشuشَعاَب واألودية والطرق غير المعبدة ،متوجهة
إالى بسشكرة لتنفيذ العمليات العسشكرية لليلة الفاتح من نوفمبر
 ،1954وتتأالف تلك القافلة من إاثنين وأاربعين مجاهًدا ،منهم
أاربعة عششر مجاهًدا من غسشيرة ،والباقي من مختلف نواحي
وم -داشش -ر األوراسس األشش -م؛ وب -م -ج -رد وصش-ول ه-ذه ال-م-ج-م-وع-ة
التاريخية إالى المكان المسشمى «لقراف» بالعالية الششمالية ششرق
بسشكرة بعد منتصشف الليل ،في حدود السشاعة الواحدة والربع
حا ـ حسشب رواية المجاهد محمد الششريف عبد السشÓم
صشبا ً
ت على خمسشة أافواج ،لينطلق كل فوج صشوب
نفسشه ـ حتى َتَوsزَع ْ
هدفه السشتراتيجي المحدد داخل التي كانت َتَغ s
ط في نومها
العميق ،بينما كان ُرsواُد البطولة
والششجاعة

في سشن الخامسشة ،وكان َتَعtلُمُه مَُوsزًعا بين جامع «سشيدي عبد
السشÓم» بِتكوت وجامع «سشيدي رواز» بِـ :بانيان ،ألن اإلقامة
كانت بينهما ،ولذلك تعدد مَُؤوuدُبوُه ،ومن أاهم من لقنه القرآان
الكريم الششيخ سشي عبد السشÓم محمد أامزيان ،والششيخ سشي
مصشطفى جعرة ،والششيخ سشي الصشادق رحماني ،والششيخ بدر
الدين سشي الهاني ،والششيخ سشي مصشطفى مرداسشي ،والششيخ سشي
المهدي حضشراني ،والششيخ سشي محمد بقاقة عباسشي ،والششيخ
سشي الششبلي عاششور ،والششيخ سشي عبد الحفيظ ميموني ،والششيخ
سشي إابراهيم مازوز .وحفظ القرآان الكريم كام ،Óوبعد حفظه
ل -ل -ك -ت -اب ال -ع -زي -ز ،وج-د ن-فسش-ه م-ن-خ-رط-ا ف-ي ح-رك-ة اإلن-تصش-ار
للحريات الديمقراطية؛ ولم يبلغ السشتة عششر ربيعا بعد.
ويعود الفضشل إالى عمه المناضشل والسشياسشي الكبير سشي الحسشين
عبد السشÓم بن عبد الباقي المدعو «بولحية» ،الذي أاقحمه في
المجال السشياسشي ،وهو مجال أاكبر من سشن الفتى اليافع محمد
الششريف عبد السشÓم ،وكان سشي الحسشين هو المسشؤوول األول عن
خلية الحزب في بانيان ،باإلضشافة إالى كونه من قادة الكفاح
والنضشال الذين كان لهم الدور األكبر في التأاطير ونششر الوعي
السشياسشي ،والتعريف بالنضشال في صشفوف الحركة الوطنية في
ربوع األوراسس ،ومن ثمة فقد كان سشي الحسشين أاحد الرجالت
األفذاذ الذين سشجل لهم التاريخ مهمة التعريف بالحركة الوطنية
والنهوضس باألمة ،وانتششالها من واقعها المزري الذي انتهى بها
إالى الحضشيضس .ول تتسشع هذه المسشاحة للحديث عن الدور
الرائد والنتائج المثمرة التي حققتها نضشالت سشي الحسشين عبد
السشÓم في سشبيل القضشية الوطنية ،فضش Óعن جهوده المضشنية
في مجال تحرير العقول وترسشيخ الوعي الوطني ،وعليه فإان
ح-ي-اة ه-ذا ال-رج-ل وأاع-م-ال-ه تسش-ت-ح-ق ال-ذك-ر وال-ت-نويه ،واإلششادة
بمجمل خصشاله وبطولته المليئة بالمواقف الششريفة والجوانب
المضشيئة.
لسصتقÓل
لو ¤من ا إ
ليام ا أ
صصورة البطل خÓل ا أ
يتهافتون على مواقع اإلسشتششهاد ،ويعملون ـ في تلك األثناء
ال -م -ح -ف -وف -ة ب -ك -ل ال -م -خ -اط -ر ـ ع -ل -ى ت -ق -ويضس أارك-ان ال-ن-ظ-ام
حxد لجششعه ومظالمه ،وكان مجاهدنا الفذ
الكولونيالي ،ووضشع َ
محمد الششريف عبد السشÓم واحًدا من العناصشر المكلفة بنسشف
«محطة توليد الكهرباء»؛ وقد توجه بمعية فوجه الذي كان يقوده
المجاهد الششهيد البطل عبد الله عقوني لسشتهداف المحطة
المذكورة التي أاحالوها إالى لهب ورماد في وقت وجيز كوميضس
البرق الخاطف .وللتاريخ نذكر ـ كما صشرح لنا بذلك في العديد
من المرات المجاهد البطل محمد الششريف عبد السشÓم ـ أان
ي فيما بعد ِبـ
«فوج محطة توليد الكهرباء» وهو الفوج الذي سُشuم َ
«فوج أاحمر خدو» ،وتكونت منه النواة األولى ِلـ «ناحية مششونشس».
وفي هذه األخيرة تششكلت المنطقة الثالثة للولية األولى ،ومن
ال -م -ن -ط -ق -ة ال -ث -ال -ث -ة ل -ل -ولي-ة األول-ى ت-ك-ونت ال-ولي-ة السش-ادسش-ة
التاريخية ،وكان العقيد الششهيد أاحمد بن عبد الرزاق حمودة
«سشي الحواسس» مسشؤوول عن المنطقة الثالثة للولية األولى ،ثم
ت له في ربيع  1958مهام تسشيير الولية السشادسشة التاريخية
أاُسْشِنَد ْ
التي تولى تسشييرها بحزم وعزم إالى غاية اسشتششهاده بتاريخ 29
مارسس .1959

مسسÒة نضسال تسستحق التّنويه وا’شسادة

ُولد المجاهد محمد الششريف عبد السشÓم في دوار «زلطو»
ببلدية تكوت حوز أاريسس دائرة باتنة عمالة قسشنطينة سشنة ،1935
من أابوين ششريفين هما أابو بكر بن محمد الششريف و لونيسس
فطومة ،وأاسشرة المجاهد محمد الششريف عبد السشÓم من آال
البيت ويصشعد نسشبها إالى الولي الصشالح عبد السشÓم بن مششيشس
الزاهد الرباني المقتول سشنة  623هِـ ،ويتصشل نسشب ابن مششيشس
بسشيدنا الحسشن بن علي بن أابي طالب كرم الله وجهه ورضشي عنه
وأارضشاه .وفي عهد الصشبا الباكر أادخله والده إالى الُْكsتاِب

مواقف حاسسمة ‘ معركة الّتحرير

وللمجاهد محمد الششريف عبد السشÓم سشجل حافل بالمعارك
والبطولت والمواقف الحاسشمة أاثناء الكفاح والتحرير ،كان بطÓ
مقات Óفي الكثير من المواجهات الفاصشلة ،والعديد من المعارك
األخرى التي قادها بنفسشه ،وتششهد له ميادين الثورة بالنتصشارات
التاريخية التي حققها في مواقع سشاحات الششرف ،فضش Óعن
مسشاهمته في انتصشارات الثورة كجندي ليلة أاول نوفمبر  ،1954ثم
كضشابط وقائد ومسشؤوول في مواطن مختلفة إالى غاية تحرير
الوطن وتحقيق اإلسشتقÓل .ومن أاهم المعارك التي خاضشها وكان
له فيها الدور الحاسشم :معركة «برقوق األولى» بقيادة البطل سشي
الحواسس بتاريخ 17 :جويلية  ،1958ومعركة «جانة» في  10مارسس
 ،1959ومعركة «ثيزة الجبل األزرق» بتاريخ 12 :ديسشمبر 1959
ومعركة «فورني»  1959و»معركة جبل أاحمر خدو» ضشد قوات
ال- -ح- -ل -ف األط -لسش -ي ب -ت -اري -خ 21 :أاك -ت -وب -ر  ، 1960وم -ع -رك -ة
«أاورششماضشاصس» بتاريخ 27 :سشبتمبر  ، 1956ومعركة «برقوق»
الثانية التي كانت بقيادته وكانت بتاريخ 20 :مارسس  ،1959وكان
القائد محمد الششريف عبد السشÓم يومذاك برتبة مÓزم أاول
إاخباري ،وكانت معركة كبيرة ،واجهها المجاهدون ببسشالة ولَْم
يكن عددهم يتجاوز  27مجاهدا ،وتكبد فيها العدو هزيمة نكراء
في عسشاكره بين قتيل وجريح ،واسشتششهد من جانب المجاهدين
أاربعة وهم :الطاهر بومعراف من قرطة ولمبارك بن سشلمى من
جِرَح المجاهد يحي
ششتمة وعبدو من عين زعطوط وبلعيد قلوج و ُ
بن عمران من طامزة ،وغير ذلك من المعارك واإلششتباكات التي
كانت بششكل يومي على مدى سشنوات الثورة التحريرية ،كما قاد
البطل محمد الششريف عبد السشÓم ثالث دورية توجهت نحو
ت-ونسس ل-ج-لب السشÓ-ح ب-م-ع-ي-ة صش-دي-ق-ه ورف-ي-ق السشÓ-ح ال-م-ج-اهد
محمد لوصشيف .هذه لمحة خاطفة عن هذا القائد الُْمْلَهمِ
ال -مÓ-زم ال-ث-ان-ي سش-ي م-ح-م-د الشش-ري-ف ع-ب-د السشÓ-م ،سشّ-ج-ل-ن-اه-ا
بمناسشبة الذكرى الرابعة والسشتين لثورة نوفمبر المظفرة ،قد يجد
ف -ي -ه-ا ال-ق-ارئ ال-ك-ري-م ج-م-ل-ة م-ن ال-م-ح-ط-ات ت-ت-رج-م ع-ن مسش-ار
بطل..وانتصشارت ثورة...
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“ثل ا’قتصساد الثالث ‘ منطقة اليورو

إايطأليأ ركن للنمو ‘ أاوروبأ و مفتأح للسشÓم ‘ العأ⁄
’يطاليّة،
ا÷مهورّية ا إ
دولة تقع بجنوب أاوروبا ‘
’يطالية
شسبه ا÷زيرة ا إ
وأاي ً
ضسا على أاك Èجزيرت‘ Ú
’بيضس اŸتوسسط:
البحر ا أ
صسقلية وسسردينيا.

تشضÎك ‘ ا◊دود الشضمالية األلبية مع
ف -رنسض -ا وسض-ويسض-را وال-ن-مسض-ا وسض-ل-وف-ي-ن-ي-ا،
ب -ي -ن-م-ا ي-وج-د داخ-ل األراضض-ي اإلي-ط-ال-ي-ة
دولتان مسضتقلتان هما مكتنفا سضان مارينو
ومدينة الفاتيكان.
ت- -غ- -ط -ي األراضض -ي اإلي -ط -ال -ي -ة مسض -اح -ة
 301,340كم 2وت -ت-أاث-ر Ãن-اخ م-وسض-م-ي
معتدل .يسضكن البÓد أازيد من  60مليون
نسضمة وهي سضادسس دولة من حيث عدد
السضكان ‘ أاوروبا ،و–ل ‘ اŸرتبة 23
ب Úالدول األك Ìسضكاًنا ‘ العا.⁄
ك -انت األراضض -ي اŸع -روف -ة ال -ي -وم ب -اسض-م
إايطاليا مهد الثقافات والشضعوب األوروبية
م -ث-ل اإلت-روسض-ك-ان وال-روم-ان ،ك-م-ا ك-انت
ال-ع-اصض-م-ة اإلي-ط-ال-ي-ة روم-ا ل-قرون عديدة
اŸرك -ز السض -ي -اسض -ي ل -ل -حضض -ارة ال -غ -رب -ي-ة
ÓمÈاط -وري -ة
ب- -اع- -ت- -ب -اره -ا ع -اصض -م -ة ل  -إ
ال -روم -ان -ي -ة ،ب -ع -د ت -راج-ع اإلمÈاط-وري-ة
تعرضضت إايطاليا لغزوات من قبل شضعوب
أاجنبية من القبائل ا÷رمانية مثل القوط
الشضرقي Úواللومباردي Úوشضعب النورمان
‘ وقت لحق والبيزنطي ÚوغÒها ،وبعد
عدة قرون أاصضبحت إايطاليا مهد النهضضة
التي كانت حركة فكرية مثمرة جًدا أاثبتت
قدرتها على تشضكيل مسضار الفكر األوروبي
لحًقا.

تتمتع Ãسستوى معيشسة عال
جًدا
خÓل أاغلب تاريخ البÓد ما بعد ا◊قبة
الرومانية ،كانت إايطاليا ›زأاة إا ¤العديد
م -ن اŸم -الك ودول اŸدن (م -ث -ل ‡ل -ك-ة
سض -ردي -ن -ي -ا و‡ل -ك -ة الصض -ق-ل-ي-ت Úودوق-ي-ة
م -ي Ó-ن -و) ،ول -ك-ن ال-بÓ-د ت-وح-دت ‘ ع-ام
 1861بعد فÎة مضضطربة ‘ تاريخها
تعرف باسضم «إاعادة الولدة».
إاي-ط-ال-ي-ا ا◊دي-ث-ة ج-م-هورية دÁقراطية،
تصض -ن -ف ‘ اŸرت -ب-ة  18ع -اًŸي-ا م-ن بÚ
الدول األك Ìتقدًما ،و يحتل معدل جودة
ا◊ياة فيها إاحدى اŸراكز العشضرة األو¤
‘ ال -ع-ا ،⁄م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-ت-م-ت-ع Ãسض-ت-وى
معيشضة عال جًدا.
ي- -أات -ي الق -تصض -اد اإلي -ط -ا‹ ‘ اŸرت -ب -ة
ال -ث -ام-ن-ة ع-اŸي-ا م-ن ح-يث ا◊ج-م ب-ن-اœ
ﬁلي إاجما‹ يدور حول تريليو Êدولر،
ك- -م- -ا أان- -ه الق- -تصض -اد ال -ث -الث ‘ ال–اد
األوروبي بعد أاŸانيا وفرنسضا ،كما “تلك
ايطاليا خامسس أاك Èميزانية حكومية ‘
ال -ع-ا ،⁄وم-ي-زان-ي-ة دف-اع-ه-ا ه-ي ال-ت-اسض-ع-ة
عاŸيًا.
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ماكرون يفتخر بالنتيجة

سشك ـ ـأن كأليـ ـ ـدونيأ ا÷ديـ ـ ـ ـ ـ ـدة يصشوتـ ـ ـون
لصشأل ـ ـح البق ـ ـأء – ـ ـت سشيـ ـ ـأدة فرنسشـ ـ ـأ
’حد لصسالح البقاء –ت السسيادة
صسوت الناخبون ‘ كاليدونيا ا÷ديدة امسس ا أ
الفرنسسية .وبحسسب النتائج النهائية فإان  56,4باŸئة من الناخب Úصسوتوا ضسد ا’سستقلل
عن فرنسسا ‘ ا’سستفتاء الذي شسهد نسسبة مشساركة  80,7باŸئة.

مكانة اوروبية بارزة
إايطاليا دولة عضضو مؤوسضسس ‘ ال–اد
األوروبي ومنظمة حلف شضمال األطلسضي،
ك -م -ا أان -ه -ا عضض -و ‘ ›م -وع-ة ال-ث-م-ان-ي-ة
و›م-وع-ة ال-عشض-ري-ن و م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون
وال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصض-ادي-ة وم-ن-ظ-م-ة ال-تجارة
ال- -ع -اŸي -ة و›لسس أاوروب -ا وا–اد أاوروب -ا
الغربية.
ت -ل -عب إاي -ط -ال -ي -ا دوًرا عسض-ك-رًي-ا وث-ق-افً-ي-ا
ودبلوماسضًيا بارًزا ‘ أاوروبا والعا ،⁄كما
تسضاهم ‘ منظمات عاŸية مثل منظمة
األغ- -ذي -ة وال -زراع -ة وب -رن -ام -ج األغ -ذي -ة
ال- -ع -اŸي والصض -ن -دوق ال -دو‹ ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
ال-زراع-ي-ة وم-ن-ت-دى غ-ل-وك-ال وك-ل-ي-ة دف-اع
الناتو التي تقع مقراتها ‘ روما.
ن -ف -وذ ال -ب Ó-د السض -ي -اسض -ي والج -ت -م-اع-ي
والقتصضادي على السضاحة األوروبية جعلها
قوة إاقليمية كÈى جنبًا إا ¤جانب مع
اŸم- -ل- -ك- -ة اŸت- -ح -دة وف -رنسض -ا وأاŸان -ي -ا
وروسضيا ،و مسضتوى التعليم العام ‘ فيها
مرتفع والقوة العاملة وفÒة  ،كما أانها
تزخر بتقاليد عريقة ‘ ›ال الفنون
والعلوم والتكنولوجيا Ãا ‘ ذلك أاك Èعدد
Ÿواق- -ع الÎاث ال- -ع- -اŸي ع- -ل- -ى ق -ائ -م -ة
اليونسضكو .

دور سسياسسي متمّيز
إايطاليا باختصضار هي القتصضاد الثالث ‘
منطقة اليورو و دورها هو ‘ قلب أاوروبا
 ،والهم أان هذا البلد ا÷ميل الذي
يسضتعيد سضرعته و يتخطى صضعوباته ،يبقى
رك -ن -ا ل -ل -ن -م -و ‘ أاوروب -ا م -ع زي-ادة ال-ن-اœ
اÙلي اإلجما‹ بنسضبة  ‘ % 1.5عام

. 2018
و بعيدا عن القتصضاد  ،تلعب إايطاليا دورا
سضياسضيا بارزا على السضاحة الدولية  ،و
م-وق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ ج-ع-ل-ه-ا ت-ه-ت-م بالوضضع
القائم ‘ ليبيا وتسضعى ليجاد حل سضياسضي
يعيد لها المن و السضتقرار  ،و ‘ هذا

الط -ار سض -تسض -تضض -ي -ف ع-اصض-م-ة صض-ق-ل-ي-ة
بالÒمو يومي  12و  13جويلية مؤو“را
دوليا حول ليبيا يجمع القوى اŸتناحرة
هناك و يسضاعدها ‘ اسضتعادة السضÓم
وتسض -ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة سض-ي-اسض-ي-ة شض-ام-ل-ة ق-ب-ي-ل
انتخابات ﬁتملة.

‘ سسطور
ا’سسم :جمهورية إايطاليا
العاصسمة :روما
’Ÿانية
لقليات كا أ
’يطالية رسسمية ،إاضسافة إا ¤لغات ل أ
اللغة :ا إ
والفرنسسية والسسلوفينية
النظام السسياسسي :جمهوري برŸاÊ
تاريخ النشسأاة 17 :مارسس 1861
العملة :اليورو
ا÷غرافيا
’وروب-ي-ة –ده-ا م-ن
اŸوق -ع :ت -ق -ع إاي -ط-ال-ي-ا ‘ ج-ن-وب ال-ق-ارة ا أ
الشس -م -ال ال -ن -مسس -ا وسس -ويسس -را وم -ن الشس -رق سس -ل -وف -ي-ن-ي-ا وال-ب-ح-ر
’بيضس اŸتوسسط ومن الغرب
’درياتيكي ومن ا÷نوب البحر ا أ
ا أ
البحر اŸتوسسط وفرنسسا.
اŸسساحة 301.340 :كيلومÎا مربعا
اŸوارد الطبيعية :الفحم والزئبق والزنك والرخام والبوتاسس
’سسماك وزيت الزيتون والفواكه
والكÈيت والغاز الطبيعي وا أ
’راضسي الصسا◊ة للزراعة
وا أ
اŸناخ :مناخ متوسسطي بارد ‘ الشسمال وحار جاف ‘ ا÷نوب.
السسكان
التعداد 61.680.122 :نسسمة (تقديرات جويلية )2014
’Ÿان
ال -ت -وزي -ع ال -ع -رق -ي :إاي -ط -ال -ي -ون م -ع أاق -ل -ي -ات بسس -ي -ط-ة م-ن ا أ
’لبان واليونانيÚ
والفرنسسي Úوا أ
الديانة :مسسيحيون كاثوليك  %90آاخرون .%10
’ليات ،ا◊ديد الصسلب،
أاهم اŸنتجات ا’قتصسادية  :السسياحة ،ا آ
اŸواد الكيميائية ،اŸلبسس ،اÿضسروات والفواكه والسسكر وا◊بوب
’سسماك.
’لبان وا أ
والزيتون واللحوم ومنتجات ا أ

اŸلتقى الدو‹ ◊وار ا’أديان من اأجل السسلم

تأأكي ـ ـد عدالـ ـة كف ـ ـأح الششعـ ـب الصشح ـ ـراوي مـ ـن أاج ـ ـل ا’سشتق ـ ـ ـ ـÓل
احتضسنت ﬂيمات اللجئÚ
الصس- -ح- -راوي Úأاشس- -غ -ال اŸل -ت -ق -ى
’ديان من
الدو‹ الـ◊ 13وار ا أ
أاج- - - -ل السس- - - -لم –ت ع - - -ن - - -وان
’سس -رة ‘ ال-ك-تب السس-م-اوي-ة»,
«ا أ
ح -يث سس-تسس-ت-م-ر ا’شس-غ-ال ع-ل-ى
مدى يوم.Ú
وحضضر اشضغال اŸلتقى عضضو األمانة
ال- -وط- -ن -ي -ة ,وزي -ر ال -ع -دل والشض -ؤوون
ال -دي -ن -ي -ة أام -رب -ي -ه اŸام -ي ال-داي,
وأاعضض - -اء م - -ن األم- -ان- -ة وا◊ك- -وم- -ة
واÛلسس الوطني Ãشضاركة علماء
ومشض- -اي- -خ م- -ن ا÷زائ- -ر وقسض- -اوسض -ة
وب- -اح- -ث Úم- -ن ال- -ولي- -ات اŸت -ح -دة
األمريكية والÈتغال وفرنسضا.
واف -ادت وك -ال -ة الن -ب-اء الصض-ح-راوي-ة
(واصس) أامسس ،انه خÓل كلمة افتتاح
اŸل-ت-ق-ى,أاك-د وزي-ر ال-ع-دل والشضؤوون
الدينية ,أامربيه اŸامي الداي ,على
أاه- -م- -ي- -ة اŸل- -ت- -ق- -ى ‘ ال- -ت -أاسض -يسس
Ÿنطلقات تعايشس الشضعوب انطÓقا
م -ن م -ن -ه -ج ف -ك -ري ي -ع -ت -م -د ا◊وار
ال - -ث- -ق- -ا‘ اإلنسض- -ا Êك- -أاسض- -ل- -وب راٍق
للتقريب ب Úا◊ضضارات.
واسض -ت-ع-رضس ال-وزي-ر اله-ت-م-ام ال-ذي
ت -ول -ي -ه ال -دول -ة الصض-ح-راوي-ة وج-ب-ه-ة
البوليسضاريو باألسضرة ضضمن سضياسضة
السض- -ت- -ث- -م- -ار ف -ي -ه -ا ك»ن -واة ل -ب -ن -اء
اÛت -م -ع» ,ح -يث ق -ال ان «دسض -ت -ور
ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة الصض -ح-راوي-ة
الدÁقراطية ‘ اŸادة السضابعة منه
ي -ؤوك -د أان األسض -رة أاسض -اسس اÛت -م-ع
ق -وام -ه -ا ال -ق -ي -م ال -دي-ن-ي-ة واألخÓ-ق
والوطنية والÎاث التاريخي».
وأاشضاد وزير العدل والشضؤوون الدينية

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ب- -اŸواق- -ف ال- -تضض- -ام- -ن- -ي- -ة ال -ق -وي -ة
ل -ل -مشض -ارك ‘ ÚاŸل -ت -ق-ى م-ع ك-ف-اح
الشضعب الصضحراوي مثمنا اŸسضاهمة
«الفعالة ‘ إاثراء النقاشس وتعميقه»
م- -ن األسض -ات -ذة واألئ -م -ة وال -ب -اح -ثÚ
وال - -قسض - -اوسض - -ة واŸه- -ت- -م Úال- -ذي- -ن
Ãشض- -ارك -ات -ه -م ال -ف -ع -ال -ة اسض -ت -ط -اع
اŸل -ت -ق -ى أان ي -ق -دم صض -ورة مشض -رق -ة
ل- -ل- -ح- -وار وال- -ت- -ع- -ايشس اŸأام- -ول بÚ
الشضعوب وأاتباع الديانات السضماوية.
دعم كفاح الشسعب الصسحراوي
وخÓل حفل الفتتاح ,ع Èرؤوسضاء
ال -وف -ود اŸشض -ارك -ة ‘ اŸل -ت-ق-ى ع-ن
دعمهم لكفاح الشضعب الصضحراوي
ال- -ع- -ادل م -ن أاج -ل ا◊ري -ة وت -ق -ري -ر
اŸصض.Ò
ومن هذا اŸنطلق ,اكد رئيسس وفد
وزارة الشض- -ؤوون ال- -دي- -ن -ي -ة واألوق -اف
ا÷زائ -ري -ة ,ي-وسض-ف مشض-ري-ة,ع-ل-ى
ال - -تضض - -ام- -ن ا÷زائ- -ري ,ح- -ك- -وم- -ة
وشض -ع-ب-ا ,م-ع ال-ك-ف-اح ال-ذي ي-خ-وضض-ه
الشضعب الصضحراوي من أاجل حريته
واسض-ت-قÓ-ل-ه ,مضض-ي-ف-ا «ون-ح-ن نعيشس
شض- -ه- -ر ن -وف -م Èشض -ه -ر ال -تضض -ح -ي -ات
والشضهداء واسضتحضضار بطولت مليون
ونصض -ف اŸل -ي-ون شض-ه-ي-د وتضض-ح-ي-ات
الشضعب ا÷زائري الذي عانى ويÓت
السض -ت -ع -م -ار ال -ف-رنسض-ي وه-و ي-ك-اف-ح
ل -ت -ح -ري -ر ا÷زائ -ر ,ن -ق -ول ل -لشض -عب
الصض -ح -راوي أان -ه م -ه -م -ا ط -ال ظ -ل -م
اŸع- -ت -دي ف -إان ف -ج -ر ال -نصض -ر آاٍت ل
ﬁالة».
وأاك- -د ن -فسس اŸت -ح -دث أان ا÷زائ -ر

سضتظل إا ¤جانب الشضعب الصضحراوي
ح- -ت -ى يسضÎد ح -ق -وق -ه ك -ام -ل -ة غÒ
منقوصضة ,وأان وزارة الشضؤوون الدينية
ا÷زائ-ري-ة ت-ف-ت-ح ج-م-ي-ع أاب-واب-ه-ا من
معاهد تكوين ومدارسس قرآانية أامام
أائمة وطلبة ا÷مهورية الصضحراوية
‘ كل وقت وح.Ú
إاشسادة بالصسمود
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ,اشض-ادت رئ-يسض-ة ال-وفد
األمريكي اŸشضارك ‘ ملتقى حوار
األدي- -ان ,ج- -ان- -يت لن -ز ,بصض -م -ود
الشض -عب الصض-ح-راوي وق-ي-م-ه ال-ن-ب-ي-ل-ة
مشض -ي -دة ب -اŸع -ام -ل -ة ا◊سض -ن -ة ال -ت-ي
تقابل بها العائÓت األمريكية التي
تزور اıيمات باسضتمرار ,مركزة
على قيم التسضامح واŸعاملة ا◊سضنة
التي يتميز بها الشضعب الصضحراوي.
للتذك ,Òفإان ملتقى حوار األديان
م- -ن أاج- -ل السضÓ- -م ي- -ع- -ق- -د سض- -ن- -وي -ا
Ãخ -ي -م -ات الÓ-ج-ئ Úالصض-ح-راويÚ
ب-ت-ن-ظ-ي-م مشضÎك ب Úم-ن-ظ-م-ة «نوت
فورغي ÏإانÎناشضيونال» األمريكية و
وزارة ال - -ع - -دل والشض- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
با◊كومة الصضحراوية.
شسركة تأام Úالفرنسسية للتجارة
اÿاارجية تنتهك القانون
دعت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسض -اري -و شض -رك -ة
التأام Úالفرنسضية للتجارة اÿارجية
ب- -ال -وق -ف ال -ف -وري ل -نشض -اط -ات -ه -ا ‘
الصضحراء الغربية.
جبهة البوليسضاريو ,طالبت من خÓل

دعوى قضضائية جديدة شضركة التأامÚ
ال-ف-رنسض-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ال-ت-ي
ي- -وج- -د م- -ق- -ره -ا ال -رسض -م -ي ‘ ب -وا
كولومبسس ,ضضواحي باريسس ,والتي
ت- -ق- -وم ب- -نشض- -اط -ات ت -أام Úائ -ت -م -اÊ
ل -ل -تصض-دي-ر ب-اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة م-ن
الصض- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي -ة ,ب»ال -وق -ف
الفوري لنشضاطاتها ,باعتبارها شضركة
اوروب- -ي -ة ,وه -ي م -ل -زم -ة ب -الحÎام
ال -ك -ام -ل ل -ق -رارات ﬁك -م -ة ال -ع -دل
الوروبية الصضادرة ‘  21ديسضمÈ
, 2016و‘  27فÈاير  , 2018وعليه
فان جبهة البوليسضاريو تبقى اŸمثل
الشضرعي والوحيد للشضعب الصضحراوي
ان-طÓ-ق-ا م-ن ق-رار ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-امة
ل ·ÓاŸتحدة (.») 34 /37
ووفقا لقرارات اÙكمة الوروبية,
ف- -ان الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة واŸغ -رب
اقليم Úمنفصضل Úومتميزين وان
اŸغرب ل سضيادة له على الصضحراء
الغربية ول على مياهها القليمية
وان- -ه ل Áك- -ن ال- -ق- -ي -ام ب -اي نشض -اط
اق -تصض -ادي دون م-واف-ق-ة م-ن الشض-عب
الصضحراوي.
واوضض -ح ن -فسس اŸصض -در ,ن -ق  Ó-ع-ن
ج- -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسض -اري -و ,أان «شض -رك -ة
ال - -ت - -أام Úل - -ل - -ت - -ج- -ارة اÿارج- -ي- -ة
ال -ف -رنسض -ي-ة ,ع-ل-ى ال-ع-كسس ,تضض-رب
ع - -رضس ا◊ائ - -ط ب - -ه - -ذه الح - -ك- -ام
الصض- - -ادرة ع - -ن ﬁك - -م - -ة ال - -ع - -دل
الوروبية وتنشضر على موقعها خارطة
ل-ل-م-م-ل-ك-ة اŸغ-ربية تضضمن الصضحراء
ال -غ -رب-ي-ة وه-و ال-ف-ع-ل ال-ذي Œ ⁄رؤو
ا◊كومة الفرنسضية ذاتها فعله على
موقع وزارة خارجيتها .

صضوت الناخبون ‘ كاليدونيا
ا÷ديدة ضضد النفصضال عن
السضيادة الفرنسضية ‘ اسضتفتاء
شضهد نسضبة مشضاركة عالية.
ونشض-رت اÙط-ة ال-ت-ل-فزيونية
اÙل- -ي- -ة «لب- -روم -ي »Òع -ل -ى
موقعها اإللكÎو Êأان الناخبÚ
‘ ك -ال-ي-دون-ي-ا ا÷دي-دة ،وه-ي
األرخبيل الفرنسضي الواقع ‘
ج - -ن - -وب اÙي - -ط ال - -ه - -ادي،
صض -وت -وا ضض -د السض -ت-قÓ-ل ع-ن
فرنسضا بنسضبة  59,5باŸئة بعد
فرز ثلثي األصضوات ‘ اسضتفتاء
أاجري امسس األحد.
وق- - -الت ال- - -ق - -ن - -اة إان نسض - -ب - -ة
اŸشضاركة ‘ السضتفتاء بلغت
 80,7ب- - -اŸئ- - -ة .وه - -ذا أاول
تصض - -ويت بشض- -أان السض- -ت- -قÓ- -ل
تشض -ه -ده أارضس ف -رنسض -ي -ة م -ن-ذ
تصض - -ويت ج - -ي - -ب - -وت - -ي ع - -ل - -ى
السضتقÓل عام .1977
وع Èال- - -رئ - -يسس ال - -ف - -رنسض - -ي
إاÁان -وي -ل م-اك-رون ‘ خ-ط-اب
ح -ول ن -ت -ائ -ج السض -ت -ف -ت-اء ع-ن
«ف-خ-رن-ا ال-ع-م-ي-ق ألن-نا اجتزنا
معا هذه اŸرحلة التاريخية»
ق- -ائ  Ó-إان -ه «ل ت -وج -د ط -ري -ق
أاخرى غ Òطريق ا◊وار».
وأاضضاف ماكرون أان ا◊كومة
سضتقÎح على القوى السضياسضية

‘ األرخبيل لقاء ‘ األسضابيع
اŸقبلة.
و‘ أاول ردود الفعل للطبقة
السض -ي -اسض -ي -ة ق-ال رئ-يسس ح-زب
ا÷مهوريون لورون فوكيي ‘
بيان إان «مواطنينا ‘ كاليدونيا
ا÷دي- -دة عÈوا ب- -وضض -وح ع -ن
ان- -ت- -م- -ائ- -ه- -م ل- -ل- -ج- -م- -ه -وري -ة
الفرنسضية».
ووصضف فرانسضوا بايرو زعيم

حزب «ا◊ركة الدÁقراطية»
وح -ل -ي -ف ال-رئ-يسس م-اك-رون أان
«اŸصضا◊ة هي التي قد تفوز»
بفضضل هذه النتائج.
من جانبه انتقد حزب «فرنسضا
األبية» نتائج السضتفتاء ‘ بيان
ق -ائ  Ó-إان «ن -ت -ائ -ج السض-ت-ف-ت-اء
تشض -ك -ل خ -ي -ب -ة ك-بÒة ل-ك-ل م-ن
يؤومنون بضضرورة سضيادة كاملة
لشضعوب األرخبيل».

اشسÎطت و’ءه لوحدة أارضس وشسعب سسوريا

دمششق تؤوكد أانهأ سشتتعأون مع اŸبعوث ا’‡ي ا÷ديد
قال نائب وزير اÿارجية واŸغÎب Úفيصسل اŸقداد ,أامسس ,أان سسوريا «كما تعاونت مع
اŸبعوث Úاÿاصس Úالسسابق ,Úسستتعاون مع اŸبعوث ا’‡ي ا÷ديد اÿاصس ابى سسوريا ,
غ Òبيدرسسون ,بشسرط أان يبتعد عن أاسساليب من سسبقه».
ونقلت جريدة «الوطن» السضورية
عن اŸقداد قوله ,إان «سضوريا
وك- -م -ا ت -ع -اونت م -ع اŸب -ع -وثÚ
اÿاصض Úالسض -اب-ق ,Úسض-ت-ت-ع-اون
مع بيدرسضون بشضرط أان يبتعد
ع -ن أاسض -ال -يب م -ن سض -ب-ق-ه ,وأان
يعلن ولءه لوحدة أارضس وشضعب
سضوريا ,وأال يقف إا ¤جانب
اإلره- -اب -ي ,Úوأان ي -داف -ع ع -ن
اŸثل والقيم العليا التي يتبناها
ميثاق األ· اŸتحدة من أاجل
حرية الشضعوب ‘ إاطار مكافحة
اإلرهاب».
وك - - -ان األم Úال - - -ع - - -ام ل Ó- - -أ·
اŸت -ح -دة أان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس,
قد أاعلن يوم األربعاء اŸاضضي,

ت -ع -ي Úال-دب-ل-وم-اسض-ي الÔوي-ج-ي
غ Òبيدرسضون ,مبعوثا خاصضا
إا ¤سضوريا ,خلفا لسضتافان دي
ميسضتورا.
وكانت اŸتحدثة الرسضمية باسضم
وزارة اÿارجية الروسضية ماريا
زاخ- -اروف- -ا ,ق -د ع -ن ت -رح -يب
·Ó
بÓدها بقرار األم Úالعام ل أ
اŸت - - - -ح - - - -دة ,ت - - - -ع - - - -ي ÚغÒ
بيدرسضون ,مبعوثا خاصضا له إا¤
سضوريا.
وشض- -غ- -ل ب- -ي -درسض -ون  63عاما
مناصضب دبلوماسضية عدة ,كان
آاخ - -ره - -ا سض - -فÒاً ل- -بÓ- -ده ل- -دى
الصض Úمنذ عام  , 2017و‡ثÓ
دائ -م -ا ل-ه-ا ل-دى األ· اŸت-ح-دة

م- -ن -ذ ع -ل -م  2012ح -ت -ى ع -ام
.2017
وع-م-ل ب-ي-درسض-ون م-نسض-قا أا‡يا
خاصضا ‘ لبنان عامي (- 2007
 , )2008وم- -ب- -ع -وث -اً شض -خصض -ي ً-ا
Óم Úال -ع-ام إا ¤ج-ن-وب ل-ب-ن-ان
ل -أ
عامي ( .)2007/ 2005وشضعل
م- -نصضب م -دي -را ل -دائ -رة آاسض -ي -ا
واÙي- - -ط ال- - -ه- - -ادئ ‘ قسض - -م
الشضؤوون السضياسضية ‘ اÿارجية
الÔويجية.
وكان بيدرسضون عام  1993ضضمن
ال -ف -ري -ق الÔوي-ج-ي Ÿف-اوضض-ات
أاوسض -ل -و ب Úم -ن -ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال - -ف - -لسض- -ط- -ي- -ن- -ي- -ة والح- -تÓ- -ل
اإلسضرائيلي.

تشسمل اŸوانئ والطاقة وا◊وا’ت اŸصسرفية

ايران تتعهد Ãواجهة ا◊زمة الثأنية من العقوبأت اأ’مريكية
يدخل القسسم الثا Êمن العقوبات ا’قتصسادية التي كانت رفعتها الو’يات اŸتحدة على
ايران بخصسوصس برنا›ها النووي ,اليوم حيز التنفيذ ,بعد ان أاعادت واشسنطن فرضس
’و ¤من العقوبات على طهران ‘ أاوت اŸاضسي ‘ ,أاعقاب توقيع ا’تفاق
ا◊زمة ا أ
النووي»التاريخي» مع إايران ,وسسط تعهدات ا◊كومة ا’يرانية و شسركائها ا’قتصساديÚ
Ãواجهتها.
و ‘ هذا الطار ,أاكد ترامب
أان «الوليات اŸتحدة ل تزال
مسض -ت -ع -دة ل -ل -ت-وصض-ل إا ¤ات-ف-اق
جديد أاك Ìشضمول مع إايران من
شضأانه أان يعرقل طريقها بشضكل
دائ -م إا ¤األسض -ل -ح -ة ال -ن -ووي -ة,
◊ Úت -لك ال -ل -ح -ظ-ة ع-ق-وب-ات-ن-ا
التاريخية سضتنفذ بالكامل».
وب- -ال -ف -ع -ل ” ,ف -رضس ا◊زم -ة
الو ¤من العقوبات ضضد إايران,
اع -ت -ب-ارا م-ن ي-وم  7أاغسضطسس
اŸاضض - -ي ,و ح - -ي - -ن - -ه- -ا أاع- -ل- -ن
ترامب ,أان العقوبات األمريكية
ضضد إايران «سضتسضتمر إا ¤أان يتم
التوصضل إا ¤اتفاق جديد يناسضب
واشضنطن».
وتسضتهدف العقوبات ا÷ديدة ,
م -وان -ئ اي -ران وق -ط -اع ال -ط-اق-ة
وا◊والت اŸصضرفية اŸرتبط
ب -ال-ن-ف-ط ومشض-ت-ق-ات-ه وا◊والت
اŸصض -رف -ي -ة الج -ن-ب-ي-ة م-ع ب-نك
اي - -ران اŸرك - -زي ,وخ - -دم- -ات
ال - -رسض - -ائ - -ل اŸال - -ي - -ة اÿاصض- -ة
وخدمات الكتتاب.
وكان وزير اÿارجية األمريكي
م -ايك ب -وم -ب -ي -و ,ق-د أاع-ل-ن ع-ن

اعفاء ثما Êبلدان من ا◊ظر
النفطي وسضيحق لها السضتمرار
م - -ؤوق - -ت- -ا ‘ اسض- -تÒاد ال- -ن- -ف- -ط
اإليرا ,Êموضضحا أان إاعفاءات
الدول اŸعنية سضتكون «مؤوقتة,
وتهدف إا ¤اإلبقاء على أاسضعار
ال-ن-ف-ط مسض-ت-ق-رة ,و سض-ت-عطيها
أاسضابيع إاضضافية إلنهاء وارداتها
من النفط اإليرا.»Ê

مواجهة العقوبات
وتعليقا على هذه العقوبات ,
أاع -ل-نت إاي-ران أان-ه-ا «غ Òق-ل-ق-ة»
م - -ن إاع - -ادة ف - -رضس ال- -ولي- -ات
اŸت-ح-دة ا◊ظ-ر ع-ل-ى ق-ط-اعي
ال -ن -ف -ط واŸال ,م -ؤوك-دة ان-ه-ا»
ق - -ادرة ع - -ل - -ى إادارة شض- -ؤوون- -ه- -ا
الق- -تصض- -ادي- -ة رغ -م اإلج -راءات
األمريكية».
وقالت وزارة اÿارجية اليرانية
‘ بيان ,أان «إايران لن تسضمح
ل - -ن - -ظ - -ام ت- -رامب ال- -ذي ج- -رد
السض-ي-اسض-ة اÿارج-ي-ة األم-ري-ك-ية
م - -ن أاي م - -ب - -ادئ ,ب - -ال- -وصض- -ول
ألهدافه غ ÒاŸشضروعة».

وŸواجهة اثار هذه العقوبات,
وعدت روسضيا Ãسضاعدة إايران,
م- -ن خÓ- -ل ت- -ط- -وي- -ر Œارت- -ه -ا
بالنفط اإليرا Êالذي تبيعه إا¤
بلدان أاخرى ,وفق اتفاق النفط
م -ق -اب -ل ال -بضض -ائ-ع م-ع إاي-ران»,
م - -ؤوك- -دة ان أان ه- -ذه ال- -ت- -ج- -ارة
«سضتسضتمر األسضبوع اŸقبل».
ورغم اعÎاضضهم عن النسضحاب
الم-ري-ك-ي م-ن-ذ ال-وه-لة الو,¤
ف- -ق- -د اع- -رب وزراء خ- -ارج -ي -ة
بريطانيا وأاŸانيا وفرنسضا فضضÓ
عن مسضؤوولة العÓقات اÿارجية
‘ ال–اد األوروبي فديريكا
م -وغ -ري -ن-ي  -بصض-ف-ت-ه-ا اط-راف
م -وق -ع -ة م -ع ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
على التفاق النووي مع ايران,
ع -ن اسض -ف -ه -م ب»بشض-دة» ل-ل-ق-رار
األمريكي بإاعادة العقوبات.
قالوا ‘ بيان مشضÎك« ,نحن
مصضممون على حماية األطراف
القتصضادية األوروبية التي لها
ت-ع-امÓ-ت Œاري-ة مشض-روع-ة م-ع
إايران Ãا يتسضق مع التشضريعات
األوروبية وقرار ›لسس األمن
الدو‹ رقم .»2231

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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لقطات من معرضض الجزائر الدولي للكتاب

لقاءات ..نقاشصات ..ومبدعون شصباب

ّ
يبشصرون بمسصتقبل واعد

الصصالون الوطني في طبعته
الخامسصة بورڤلة

التواصصل بين أاجيال
الفن التشصكيلي

مهرجان الرسصم على الجدران

و’يات الوادي  ،باتنة
وسصطيف تفتك
المرتبات اأ’ولى
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لقطات من معرضس إلجزإئر إلدولي للكتاب
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إصصدإرإت صصالون إلكتاب إلدولي

لقاءات ..نقاششات ..ومبدعون ششباب يبشّشرون بمسشتقبل واعد
’كبر في إلمشصهد إلجزإئري ،وموعدإ ينتظره
معرضس إلجزإئر إلدولي للكتاب ..حدث ثقافي بات إ أ
’دبي
’جانب ،ويعّدون له إلعّدة ،كما صصار بمثابة إلدخول إ أ
إلجزإئريون وإلناشصرون إلمحليون وإ أ
إلذي يرإهن عليه إلكتاب وإلمبدعون .منذ إنطÓق إلتظاهرة ،عملنا في جريدة «إلشصعب» على
موإكبتها عن قرب ،وجالت بين أإروقة إلمعرضس وأإجنحة إلعارضصين ،ورإفقت إلندوإت وإللقاءإت
ي للمعلومة
وإلتكريمات ،وإلتقطت لقطات من إلصصالون ،كتابة وتصصويرإ ،حرصصا منا على نقل وف ّ
إلى إلقارئ ..هي جولة في ُعجالة ،نأاخذكم من خÓلها إلى جنبات هذإ إلحدث إلثقافي إلمتميز،
إلذي لم ينقضسِ منه سصوى إلنصصف.
قصصر إلمعارضس :أإسصامة إفرإح
جدوى السسياسسة التي يعتمدها قطاعنا الثقافي مؤوخرا،
من إاعطاء اأ’ولوية للحائزين على الجوائز ..خاصسة وأان
تصصوير :فوإز بوطارن
هذا الكÓم هو كÓم حائز على جائزة نوبل.
لتكن البداية من ضسيف شسرف التظاهرة ،الصسين ،التي
تضسمن وفدها قامات أادبية وفكرية ،على رأاسسها اأ’ديب
العالمي «مو يان» ،أاو «ذاك الذي ’ يتكلم».
معرضص الجزائر الدولي للكتاب ليسص فقط كّل ما سسبق
ذكره ،بل هو أايضسا موعد ’سستحضسار نضسا’ت الشسعب
ال -ج -زائ -ري ،ول -يسص اع -ت -ب -اط -ا أان اخ -ت-ي-ر ت-وق-يت ه-ذا
الصس-ال-ون ب-ح-يث ي-ت-وازى وا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى السسنوية
كانت زيارة الكاتب الصسيني العالمي «مو يان» للجزائر’ ،ند’ع ثورة التحرير.
ونزوله ضسيفا على معرضص الكتاب الدولي ،سسابقة يجدر لقد اعتاد مرتادو الصسالون على حضسور عديد الندوات
التنويه بها ،ليسص فقط لكون هذا الكتاب حائزا على واللقاءات ،وا’سستماع لشسهادات مجاهدين ومناضسلين،
أاسسمى وأارقى جائزة عالمية أادبية فحسسب ،بل أايضسا وا’سس -ت -ف -ادة م -ن م -ح -اضس -رات ج -ام -ع -ي -ي -ن وب -اح -ث-ي-ن
للمنهج وطريقة التفكير التي يقترحها علينا هذا اأ’ديب ومؤورخين ،وقد لمسسنا في هذه النشساطات أامرين اثنين:
المخضسرم .لقد رأاى «مو يان» نفسسه مكّرما في الجزائر اأ’ول هو أان مجال التنقيب في التاريخ يبقى يبهرنا
بوسسام اأ’ثير ،وقد حظي باسستقبال ،سسواء من الرسسميين ويفاجئنا في كل مرة ،وكلما اعتقدنا أاننا وصسلنا إالى
أاو المبدعين والمهتمين ،يبدو أانه سسيبقى راسسخا في النسسخة النهائية لهذا الحدث أاو ذاك ،يتبدى لنا معطى
ذهن هذا المبدع الذي يعتمد على كل ما يقابله ليوظفه جديد يجعلنا نقوم بعملية «تحيين» لمعلوماتنا ،تماما
ك-م-ا ن-ق-وم ب-ه م-ع ت-ط-ب-ي-ق-ات ه-وات-ف-ن-ا .و’ ي-م-كن لهذا
في صسنع خياله اأ’دبي.
ل-ق-د ك-ان ل-ل-ق-اء بـ»م-و ي-ان» أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ،ف-م-ن خÓ-له اأ’مر ،إا’ أان يكون إايجابيا ،أ’ننا بذلك نقترب أاكثر
تعرفنا على جزء من اإ’بداع اأ’دبي الصسيني ،وما له من فأاكثر من معرفة تاريخنا أافضسل.
قيمة مضسافة في مجال اإ’بداع اإ’نسساني ،خاصسة وأان اأ’مر الثاني هو النقاشسات التي تلي هذه المداخÓت،
الصسين قد مّرت بظروف تاريخية ،سسياسسية وثقافية ،والتي تكون في أاحيان كثيرة مكملة للمداخلة بل ومثيرة
متباينة وأاحيانا صسعبة جدا ..لقد كتب هذا اأ’ديب عن لنقاط بالغة اأ’همية ،كما أانها تدلّ في أاكثر من مرة
ا’حتÓل ،عن المقاومة ،عن اأ’صسالة ،عن اأ’سسطورة ،ع -ل-ى مسس-ت-وى راق ل-دى ال-ج-م-ه-ور ف-ي م-ج-ال ال-ت-اري-خ،
عن الماضسي ،عن الحاضسر ،وعن المسستقبل .كتب عن خصس -وصس -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب-ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر ال-ح-ديث وث-ورة
الطفل ،عن الرجل والمرأاة والكهل والشسيخ ..نقل لنا نوفمبر المجيدة .إان هذا ا’هتمام مؤوشسر صسحي ،يعبر
صسورا من الريف عاشسها وعرفها جيدا ،كما حاول أان على أان الجزائري لم يتخلّ عن ماضسيه ،ما يجعله يتطلع
إالى مسستقبله بشسكل أاكثر ثباتا.
ينقل إالينا المدينة وإان اعترف بصسعوبة هذه المهمة.
كنا قد سسأالنا «مو يان» عن الشسيء الذي بقي يحّز في
نفسسه بعد أاربعة عقود من العطاء اأ’دبي ،وعشسرات
اأ’عمال في مختلف اأ’جناسص اأ’دبية ،فأاجابنا بأانه
ه
محب للمسسرح ،عاشسق له ،وأانه لم يقّدم في مسسيرت
ظ -اه -رة أاخ-رى ان-تشس-رت م-ؤوخ-را ،سس-اه-م ف-ي ظ-ه-وره-ا
كلها سسوى عملين مسسرحيين ..وأاكد لنا أانه سسيخصسصص تفاعل الفئات الشسابة مع وسسائط التواصسل ا’جتماعي،
ج-زًءا م-ن م-ج-ه-وده ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي ل-ل-مسس-رح ،أ’ن-ه ي-حّسص وهي ظاهرة المواعيد المخصسصسة للقاء في صسالون
بالتقصسير تجاه الكتابة للفن الرابع .قد يكون هذا مجّرد ال -ك -ت-اب .ي-ج-د ال-م-تصس-ف-ح ل-لشس-اب-ك-ة ،وب-اأ’خصص م-وق-ع
كÓم يعكسص أامنية أاديب أاو كاتب ،ولكنه هنا كÓم حائز ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع -ي اأ’ك -ث -ر ان -تشس -ارا ف-ي أاوسس-اط
على جائزة نوبل.
مسستعملي أانترنت الجزائريين وهو الفايسسبوك ،يجد
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نوبل ما هي إا
ّ
الجديدة من شسأانها أان تسسهم في اإ’قبال على الصسالون
فائز بها ،ولكنها ’ تعني أان الحائز عليها هو بالضسرورة وذلك ل- -ع- -دة أاسس- -ب- -اب :السس- -بب اأ’ول ه- -و أان ال- -ح -رك -ة
أاحسس-ن م-ن زمÓ-ئ-ه وم-ث-ي-ل-ي-ه ،ك-م-ا أان ال-ج-وائ-ز اأ’دب-ية الجماعية أاو التصسرف الجماعي يكون عادة أاكثر تأاثيرا
ت -خ -ت -ل -ف ف -ي ف -لسس -ف -ت-ه-ا وم-ن-ط-ق-ه-ا ع-ن ال-م-ن-افسس-ات وانتشسارا من التصسرف الفردي .والسسبب الثاني هو دفع
الرياضسية ،ففي الرياضسة يمكن البرهنة على أاننا أافضسل ،المترددين إالى زيارة الصسالون اتباعا لتصسرف الجماعة.
وفي سسباق يمكن إاثبات أاننا اأ’سسرع ،ولكن ذلك غير أاما السسبب الثالث فهو لوجيسستيكي ،إاذ لم تكتف بعضص
ممكن في التنافسص على جائزة أادبية ما ،مع ما يشسوب هذه المواعيد بمجرد الدعوة إالى اللقاء ،بل تعّدت ذلك
ذلك من نسسبية وذاتية .وهذا ما يجعلنا نتسساءل حول

اسشتنطاق التاريخ

نوبل ..األول في تاريخ المعرضص

مواعيد على الششابكة

إلكاتب إلصصيني إلعالمي «مو يان»
إالى تنظيم رحÓت إالى الصسالون ،خاصسة وأان هذا اأ’خير
يتقاطر عليه زوار ورواد من مختلف مناطق هذا الوطن
القارة.

التكنولوجيا ..لها وعليها
جميلة هي مبادرة محافظة صسالون الجزائر الدولي
للكتاب بتخصسيصص تطبيق للهواتف النقالة من شسأانه أان
يسسّهل على رّواد المعرضص مهمة البحث عن الكتب ودور
النشسر المشساركة.
هو تطبيق سسهل التحميل من على «غوغل بÓي» ،موجه
لهواتف اأ’ندروييد ،تحت تسسمية «سسي ،»2018 Óوقد تم
تحميله بشسكل ’فت منذ انطÓق التظاهرة .ويمّكن هذا
التطبيق من العثور على الكتاب بحسسب عنوانه أاو كلمة
دال -ة م-ن-ه أاو م-ؤول-ف-ه ،ك-م-ا ي-ق-ت-رح خ-رائ-ط ت-ب-ي-ن ت-وزي-ع
العارضسين وأارقام أاجنحتهم.
لقد جّربنا هذا التطبيق واعتمدنا عليه في أاكثر من
مناسسبة ،وقد سساعدنا في ربح الوقت وإايجاد العديد من
العناوين ودور النشسر .مع ذلك ’ ،يخلو التطبيق من
الشسوائب ،خاصسة فيما يتعلق بأارقام أاجنحة العارضسين
ال-ت-ي ’ح-ظ-ن-ا أام-ث-ل-ة ع-ن خ-ل-ط ل-ه-ا ،ك-م-ا وج-دن-ا ك-ت-ب-ا
مذكورة ضسمن قوائم دار نشسر رغم وجودها فعليا لدى
دار نشسر أاخرى .ويكفي على المؤوسسسسة التي أاطلقت
التطبيق أان تقوم بتحيين له ،وهي عملية ممكنة جدا
ومتداولة في عالم تطبيقات الهاتف النقال.

فضشاء للتÓقي
ليسص صسالون الكتاب تظاهرة ’قتناء الكتب فقط ،أاو
ل -حضس-ور ال-م-ح-اضس-رات وال-ن-دوات وم-خ-ت-ل-ف ال-ل-ق-اءات
الثقافية ..هو أايضسا فضساء للتÓقي ،للتعارف ،للتواصسل،
ولنسسج عÓقات اجتماعية جديدة .ليسص عيبا أان نقول
هذا الكÓم عن صسالون الكتاب ،ببسساطة أ’ن أاي تظاهرة
ثقافية كانت أاو علمية أاو رياضسية ،يكون لها هدف رئيسص
ُت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه وت-ت-م-ح-ور ح-ول-ه ،وي-ك-ون ل-ه-ا فوائد ثانوية
ول-ك-ن-ه-ا م-ه-م-ة وم-راف-ق-ة ل-ل-ت-ظاهرة :فوائد اقتصسادية،
اجتماعية ،وأاحيانا سسياحية وإاشسهارية .إان المÓحظ

يعّزز إلمكتبة إلتاريخية بالمسصيلة

«حياة وجهاد على درب الثائرين» مولود جديد
تدعمت إلسصاحة إلثقافية وإلتاريخية
بالمسصيلة تزإمنا وإ’حتفال بالذكرى
’ 64ن -ط Ó-ق إل -ث -ورة إل -ت -ح -ري -ري-ة
إلمظفرة بمولود تاريخي جديد ،تحت
ع- -ن- -وإن« :ح- -ي- -اة وج- -ه- -اد ع -ل -ى درب
إلثائرين من إلزعفرإنية إلى إ’ورإسس
’سصتاذ صصادق زيقم،
’شصم» للمؤولف إ أ
إ أ
ي-روي ف-ي-ه-ا م-ذك-رإت إل-م-ج-اهد إلكبير
دحماني عمر بن قسصمية ،منذ إلتحاقه
بصصفوف جيشس إلتحرير إلوطني.
إلمسصيلة :عامر ناجح
م -ل -خصص ال -ك -ت-اب ال-ذي ق-دم-ه ال-دك-ت-ور ن-ور
ال -دي -ن السس -د ي -ح -ك -ي ت -ن -ق Ó-ت ال -م -ج -اه-د
دحماني عمر بن قسسمية بين مختلف الجبال
وخوضص جملة من المعارك والكمائن على
غ -رار م -ع -رك -ة ج -ب -ل ف -ورث-ن-ي ب-أاح-م-ر خ-دو
ومعركة بوقشسقاشص بلحبل لزرق قرب تيزة ،
كما تطرق الكاتب إالى معركة جمورة وكمين

بوزنزن بواد العريشص  ،فضس Óعن عدد من
ال-ك-م-ائ-ن ال-ت-ي ع-اشس-ه-ا وك-ان ل-ه ف-ي-ه-ا ال-دور
ال -ك-ب-ي-ر ف-ي دح-ر صس-ف-وف ال-مسس-ت-ع-م-ر ،ك-م-ا
تضسمن الكتاب قائمة لبعضص رجا’ت النواة
اأ’ول -ى ل -ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،أاب-رزه-م
القائد الشسهيد عاشسور زيان والقائد الشسهيد
مصسطفى بن بولعيد والعديد من الشسخصسيات
ال -ث -وري -ة ال -ك -ب -ي-رة ،وج-اء ف-ي اح-د م-ح-اوره
التعريف بالمنطقة الثالثة للو’ية السسادسسة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ق -ادت -ه -ا وأاه -م ال -م-ع-ارك ال-ت-ي
خاضسوها ضسد المسستعمر ،واشسار الكاتب في
كتابه إالى ابرز علماء منطقة بن سسرور وأاهم
قادة الثورة والرجال المخلصسين للوطن .من
جانبه ،مؤولف الكتاب الصسادق زيقم ،أاكد أان
الكتاب يعد ثمرة جهد كبير لعرضص مذكرات
ال-ب-ط-ل ال-م-ج-اه-د دح-م-ان-ي ع-مر بن قسسمية
وي-ع-ت-ب-ر ت-ع-زي-ز ل-ل-م-ك-ت-ب-ة التاريخية للمنطقة
بهدف تعريف أاجيال ا’سستقÓل بما قدمه
اأ’ب- -ط- -ال م- -ن اج- -ل ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن م -ن
المسستعمر الغاشسم .ـ

’كاديمية
تعّززت به إلسصاحة إ أ

كريمة عباد تصشدر
اإلعÓم األمني في الجزائر

ع -ل -ى صس -ال -ون ال -ك-ت-اب أان-ه يسس-اه-م ف-ي نسس-ج عÓ-ق-ات
اجتماعية عديدة بين اأ’فراد ،على اختÓف أاشسكال
Óسس -ف م -ن
ه- -ذه ال -ع Ó-ق -ات ،أ’ن ه -ذا ال -فضس -اء ه -و ل  -أ
ال -فضس -اءات ال-ق-ل-ي-ل-ة ع-ن-دن-ا ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ل-ج-زائ-ري-ي-ن
بالتÓقي حول هدف سسام وفكرة راقية وهي الكتاب.
بعبارة أاخرى ،ليسص عيبا أان يكون هذا الفضساء هو فرصسة
أايضسا للقيام بنشساطات أاخرى ،إالى جانب اقتناء الكتب،
بما في ذلك ا’سستفادة من خدمات جانبية يجدها
ال-زائ-ر ل-ل-م-ع-رضص ،وم-ن ضس-م-ن-ه-ا اإ’ط-ع-ام ..المÓحظة
الواجب ذكرها هنا هي ضسرورة مراجعة أاسسعار هذه
الخدمات ،فسسعر مادة غذائية في الصسالون يضساهي
أاح -ي -ان -ا سس-ع-ره-ا ف-ي ال-م-ط-ار ال-دول-ي أاو ف-ن-دق خ-مسص
ن -ج -وم ،م -ع ف -رق ك -ب -ي -ر ف -ي ال -خ -دم -ات ..ه-ي م-ج-رد
مÓحظة ’ غير.
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’ميرة وإلبهلوإن»
«إ أ

لينة أاصشغر كاتبة في المعرضص

‘ حضصور نوعي سصجله  30شصاعرإ من أإغلب و’يات إ÷زإئر

اختتام فعاليات الطبعة الثانية Ÿلتقى
«الومضشة والتششكيل» بع Úالدفلى

الششباب والكتاب..
من السشتهÓك إالى اإلنتاج
في السسابق كان يتردد على أاسسماعنا السسؤوال حول مدى
إاقبال الشسباب على الكتاب ،وإان كان ذلك ينحصسر في
الكتاب العلمي أاو اأ’دبي أاو الديني أاو غيره من اأ’نواع.
ولكن السسنوات اأ’خيرة أاظهرت أان للشسباب دورا آاخر،
يبدو أاكثر إايجابية ،إاذ تحّول هؤو’ء من مجّرد مسستهلكين
للكتاب ،على أاهمية هذا اأ’مر ،إالى منتجين للكتاب،
وباأ’خصص في المجال اأ’دبي.
كثيرة هي دور النشسر التي راهنت على كتاب شسباب
خصسوصسا في مجال الرواية ،أاغلبهم ينشسر للمرة اأ’ولى،
و’ يتعلق اأ’مر بالعشسرات ،بل بالمئات من اأ’مثلة .هو
ع -ل -ى اأ’ق -ل م -ا ي -ؤوك -ده اأ’ديب واأ’ك -ادي -م -ي واسس -ي -ن-ي
اأ’عرج ،الذي قال إانها المرة اأ’ولى في الجزائر التي
يرى فيها إانتاج الشسباب من الروايات تحديدا يصسل
قرابة  200رواية أاو أاكثر في سسنة واحدة ،وهو بالنسسبة
لواسسيني دليل على وجود حركة ثقافية وروائية كبيرة:
«’ نتحدث عن القيمة الفنية ولكن الحركة في حد
ذاتها إايجابية» ،يقول صساحب «اأ’مير» ،مضسيفا« :كم
نصسا من بين هذه النصسوصص يصسلح لكي ُيقرأا؟ هذا
نقاشص آاخر ..لقد قرأات حوالي عشسر روايات إالى حد
اآ’ن ،وأانا سسعيد جدا بها ،ومن بينها يمكن القول إان
هناك خمسسة روايات ذات مسستوى عربي وجيد ،وهذا
من كل اأ’نواع».
إان اقتحام الشسباب هذا النوع من المجا’ت من شسأانه
بعث دم جديد في مشسهد ثقافي بات يعاني كثيرا من
الرتابة ،ليسص فقط بتغيير اأ’سسماء والوجوه ،بل بتغيير
الرؤوى وزوايا المعالجة والتطرق لمختلف القضسايا التي
تهم القارئ ،والكتابة عن واقع جديد هو ابن اليوم،
ويختلف في بعضص اأ’حيان بشسكل جذري عن الواقع
الذي كتب عنه اآ’باء المؤوسسسسون للرواية الجزائرية.
وإاذا وجبت اإ’شسادة بعديد دور النشسر التي رافقت هؤو’ء
المبعدين الشسباب وراهنت عليهم وغامرت معهم ،فإان
من الواجب اإ’شسارة أايضسا إالى وجود دور نشسر أاخرى،
نتمناها قليلة العدد ’ ،تعرف ما يسسمى لجان القراءة،
تقوم باأ’سسف باسستغÓل كتابها ونشسر الغث والسسمين
والصسالح والطالح ،وكل ما يهمها هو الربح المادي ،بل
وت -ع -دى اأ’م -ر إال -ى م-م-ارسس-ات ’ ت-مت أ’خÓ-ق ال-نشس-ر
بصسلة ،وهو ما قد نعود إاليه ’حقا.

ه -و أإول ك -ت -اب ف -ي إل -ج -زإئ -ر ي -ت-ط-رق إل-ى ط-ري-ق-ة ت-وظ-ي-ف
’عÓ-م-ي-ة
’عÓ-م-ي-ة وه-و م-ن ت-أال-ي-ف إ إ
’م-ن-ي-ة إ إ
إل -م-ع-ل-وم-ة إ أ
’سصتاذة إلجامعية د.كريمة عباد ،إلصصادر عن إلمؤوسصسصة
وإ أ
إلوطنية للفنون إلمطبعية «إ’يناق « وإلموسصوم بـ «إ’عÓم
’مني في إلجزإئر...برإمج إلشصرطة في إلتلفزيون إلعمومي
إ أ
إلجزإئر نموذجا».
حبيبة غريب
تصصوير :فوإز بوطارن
’م Òع-ب-د إل-ق-ادر
أإسص -دل ،مسص -اء أإمسس ،ب-دإر إل-ث-ق-اف-ة إ أ
ب -ع -اصص -م -ة و’ي-ة ع Úإل-دف-ل-ى ،إلسص-ت-ار ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات
إلطبعة إلثانية للملتقى إلوطني «إلومضصة وإلتشصكيل»
إلذي دأإب فرع إ–اد إلكتاب إ÷زإئري ،Úبو’ية عÚ
إل -دف-ل-ى ،ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه سص-ن-وي-ا ،ت-زإم-ن-ا م-ع ذك-رى أإول
نوفم ÈإÛيدة.
نور إلدين لعرإجي

و’ية قاŸة  ،سسعاد جارف من باتنة ،جمال الدين خنفري من
و’ية بسسكرة  ،الشساعر اليام Úأام Òوعازف العود اŸميز الفنان
عبد الرؤووف عمورة من و’ية باتنة وأاسسماء أاخرى Îﬁمة من
شسعراء الوطن أاحيوا عيد الثورة بطرق وطقوسص راقية وحضسارية
خاصسة ’ يتقن أابجديتها إا’ رجال ا–اد الكتاب ،كما قال
الشساعر وﬁافظ اŸلتقى سسعيد كروان

جاء العدد الثا Êللملتقى –ت شسعار «دور اإ’بداع اأ’دبي ‘
تعزيز اŸواطنة» ‘ ،تظاهرة جرت على مدار يوم ، Úوسسط
حضسور واسسع ونوعي مثّلهُ أازيد من ثÓث Úشساعر وأاديب وفنان
قدموا من ﬂتلف و’يات الوطن ليÎكوا البصسمة بارزة عن
اح -ت -ف -ال ن -وع -ي ب -ع -ي -د ال-ث-ورة اŸب-ارك-ة م-ن خÓ-ل م-داخÓ-ت
وﬁاضس -رات م-ك-ث-ف-ة ع-ن رؤوي-ة ا–اد ال-ك-ت-اب وم-ن-تسس-ب-ي-ه ل-دور
اإ’بداع اأ’دبي ‘ السسمو والرقي Ãفهوم اŸواطنة وتعزيزها،
تعاقب خÓل يومي التظاهرة ما يقارب الثÓث Úشساعرا على
م-ن Èالشس-ع-ر ،دّوت أاصس-وات-ه-م وأارواح-ه-م ب-ج-م-ال-ي-ة ال-ك-ل-مة التي
عانقها ‘ حفاوة ومتعة جمهور متعطشص للشسعر واأ’دب غ ّصست
به قاعة اأ’م Òعبد القادر ،وكان الشساعر نور الدين طيبي قائد
وفد شسعراء ا÷زائر اŸلتحق بع Úالدفلى أاول صسانعي أاجواء
العرسص النوفمÈي بإاطÓقه زغاريد اÙبة والسسÓم ‘ باقة
من أاشسعاره ÷زائر العزة ،تÓه على مدار اليوم ÚخÒة شسعراء
الوطن من أاعضساء ا–اد الكتاب ا÷زائري Úجاؤووا من أاك Ìمن
 30و’ية ،يتقدمهم كل من الشساعر عيسسى ماروك من و’ية
اŸسسيلة ،وردة خيلية من ا÷زائر العاصسمة ،سسعداوي ﬁمد
اأ’خضسر من ورقلة  ،جي ‹Óعمرا Êمن البويرةﬁ ،مد
مبسسوط وعلي ﬂلوف من و’ية غرداية ،عدالة عسساسسلة من

ملتقى «الومضشة والتششكيل»
‘ طبعته الثالثة مغاربيا

ﬁافظ إŸلتقى إلشصاعر
سصعيد كروإن لــ»إلشصعب» :

قال رئيسص فرع ا–اد الكتاب ا÷زائري ،Úبو’ية ع Úالدفلى،
وﬁافظ اŸلتقى الوطني «الومضسة والتشسكيل» الشساعر سسعيد
ك -روان ،إان ف -ع -ال -ي -ات اŸل -ت-ق-ى ال-ذي ح-ظ-ي ب-اه-ت-م-ام ورع-اي-ة
السسلطات اÙلية و مباركة خاصسة من وا‹ الو’ية وتنسسيق
حثيث ومتابعة من قطاع الثقافة قد حقق خÓل الطبعة الثانية
هذه التي جاءت –ت عنوان « :دور اإ’بداع اأ’دبي ‘ تعزيز
اŸواطنة» ‚احا باهرا على مسستويات عدة اجتماعية وثقافية
تركت أاثرا إايجابيا واسسعا حتى لدى سسكان الو’ية ،وهو اأ’مر
ال -ذي ج-ع-ل ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى اŸل-ت-ق-ى ي-ف-ك-رون ب-ج-د ‘ ت-وسس-ي-ع
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن م-ل-ت-ق-ى ال-ومضس-ة وال-تشس-ك-ي-ل وجعلها طبعة
م -غ -ارب -ي -ة Œم -ع أاب -رز أادب -اء دول اŸغ -رب ال-ع-رب-ي ‘ م-وضس-وع
مشسÎك حول فكرة اإ’–اد ككيان اجتماعي متطلع أ’ندلسص
جديدة من منطلق تقارب سسيمات اإ’بداع ومصس Òالشسراكة بÚ
ا÷Òان اأ’شسقاء ،انطÓقا من وحدة اأ’دب واللسسان والتطلع
الفني الثقا‘ اŸشسÎك.

مؤولفه يتحدث عن تاريخ مزإب وسصكانها

الدكتور عوادي يششارك بـ «مزاب والمزابيون من خÓل تاريخ الجزائر الثقافي»
يشص--ارك إل--ك--اتب إل--دك-ت-ور ع-ب-د إل-ق-ادر ع-زإم
ع-وإدي ،ف-ي م-ع-رضس إل-ج-زإئ-ر إل-دول-ي ل-لكتاب
 ،2019ب-----م-----ؤول-----ف ح-----م-----ل ع----ن----وإن « :م----زإب
وإلمزإبيون من خÓل تاريخ إلجزإئر إلثقافي
للدكتور أإبو إلقاسصم سصعد إلله « صصادر عن دإر
نزهة إ’لباب بو’ية غردإية.

جاءت فكرة اصسدار هذا الكتاب تقول مؤولفته في تصسريح لـ» الشسعب»
نتيجة العراقيل التي صسادفتني وأانا أاحضسر لرسسالة الدكتوراه حول:
«مضس-م-ون ا’عÓ-م ا’م-ن-ي ف-ي ال-ت-ل-ف-زي-ون ال-ج-زائ-ري» وال-م-ت-مثلة في
العراقيل ونقصص المراجع على المسستوى العربي واأ’وروبي في ميدان
ا’عÓم ا’مني وشسبه انعدامها في الجزائر باسستثناء بعضص الدراسسات
الجامعية».
من هذا المنطق تضسيف كريمة عباد «جاءت فكرة تأاليف هذا الكتاب
كدعامة نظرية و تطبيقية للباحثين الطلبة واإ’عÓميين الكتاب من
 272صسفحة و يتناول ا’عÓم ا’مني بشسكل عام بالنسسبة لمختلف
اأ’سس Ó-ك اأ’م -ن -ي -ة ،ال -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ال -درك ،الشس -رط -ة،
الجمارك ،الحماية الوطنية ،كما يتضسمن أاربعة فصسول ،ثÓثة نظرية
ت -تضس -م -ن اه -داف و ضس -واب -ط ا’ع Ó-م ا’م-ن-ي م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-م-ه-ن-ي-ة
واأ’خÓقية والقانونية وكيفية صسياغة الموضسوع ا’مني .والفصسل الرابع
يتضسمن الجانب التطبيقي من خÓل اسسقاط هذه المحاور النظرية
ع -ل-ى ب-رام-ج الشس-رط-ة ال-ت-ي ق-امت ،ت-كشس-ف ال-ك-ات-ب-ة ،ب-إاع-داده-ا ع-ل-ى
مسس -ت -وى ال -ت -ل -ف -زي -ون ال -ع -م -وم -ي ع -ل-ى م-دار أازي-د م-ن عشس-ري-ن سس-ن-ة
وإاخضساعها لتحليل كمي وكيفي،موضسوعي وعملي من خÓل سسوؤال
محوري « :هو هل هذه البرامج تسستند إالى أارضسية نظرية علمية ؟.
Óشسارة ،فقد حقق الكتاب نسسبة أاحسسن المبيعات في اأ’يام اأ’ولى من
ل إ
المعرضص» ،كما شسهدت الحصسة اأ’ولى من البيع بالتوقيع توافدا كبيرا
للطلبة والباحثين واإ’عÓميين وشسخصسيات سسياسسية ومن المنتظر أان
تقام جلسسة بيع أاخرى ،هذا الجمعة بجناح المؤوسسسسة الوطنية للفنون
المطبعية.
----

المشساركين في هذه التظاهرة الدولية  ،آام Óأان يلقى كتابه
القبول عند القراء وأان يكون مفيدا ومعينا لهم.
وقال الدكتور عبد القادر ،إانني مختصص في تاريخ بني
م -زاب م -ن -ذ ح -وال -ي أارب -ع سس-ن-وات ف-ارط-ة وأان-ت-جت ب-عضص
الدراسسات حول المنطقة  ،ولعل من أابرزها كتابك « هجرة

أاطمح أان تترك بصشمة لي
في الششعر الملحون

«السشفارديمية »
رواية لصشهيب مخاصص

ب - -ن- -ي م- -زاب ال- -ى
تونسص ودورهم في
ال -ح -ي -اة ال-ث-ق-اف-ي-ة
والسسياسسية

ال- -ت -ونسس -ي -ة خ Ó-ل
الفترة »1956-181
 ،ح- - - - - - - - - -اولت أان
اسستخرج كل ما كتبه أابو القاسسم سسعد الله حول بلدة
مزاب  ،أاو حول أاعÓمها ورجالها وشسخصسياتها ،أاو حول
’نتاج الفكري والمراكز
نشساطاتها المتنوعة والمتعددة كا إ
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة ،أاو عÓ-ق-ات-ه-ا ال-م-خ-ت-ل-ف-ة مع باقي
’سسÓمية خاصسة.
المناطق ا إ

ضصيف جناح «إلشصعب»
إلشصاعرة إلتونسصية حنان إلعياري
لـ «إلشصعب»:

’دبية
تعتبر أإولى أإعماله إ أ

إلوإدي :قديري مصصباح
أاوضسح الدكتور عوادي في تصسريح لـ « الشسعب « أان كتاب «
م -زاب وال -م -زاب -ي -ون م-ن خÓ-ل ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر ال-ث-ق-اف-ي
للدكتور أابو القاسسم سسعد الله « جاء إ’ثراء السساحة الفكرية
وال-م-ك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ات-ه ال-م-ع-ل-م-ة التاريخية
الحضسارية الجزائرية  ،التي تركها شسيخ المؤورخين الراحل
أاب -و ال-ق-اسس-م سس-ع-د ال-ل-ه رح-م-ه ال-ل-ه وتضس-م م-ن-ط-ق-ة م-زاب
وسسكانها .
وذكر ابن و’ية الوادي  ،أان هذا اإ’صسدار سسيكون حاضسرا
في معرضص الجزائر الدولي للكتاب  2018بجناح دار نزهة
ا’لباب ،مؤوكدا أان المشساركة في التظاهرة الدولية الثقافية
والفريدة من نوعها كمؤولف له شسعور مختلف عن المشساركة
فيه كقارئ  ،معبرا عن شسرفه وفخره بأان يكون ضسمن

اأ’ميرة والبهلوان ،قصسة ظريفة تحكي عن أاهمية التشسبث باأ’مر وعدم
اليأاسص ،وهي بقلم لينة فرناشص 8 ،سسنوات ،أاصسغر كاتبة في المعرضص.
القصسة هي ثاني اصسدار للينة عن دار الشسيماء للنشسر والتوزيع ،بعد قصسة
«ل-ي-ن-ة وزه-رة ال-ي-اسس-م-ي-ن « ول-ل-ك-ات-ب-ة الصس-غ-ي-رة م-جموعة من القصسصص
اأ’خرى قيد الطباعة.

«السسفارديمية» تجربة أاولى للكاتب الشساب صسهيب مخاصص ،يحكي فيها
قصسة حب بين شساب مسسلم و فتاة من يهود اسسبانيا تدور أاحداثها في
الحقبة العثمانية وهي صسادرة باللغة العربية عن دار النشسر المثقف.
وللكاتب مشسروع رواية أاخرى ،وهو يميل بطبع تكوينه الجامعي في علم
اآ’ثار الى القصسصص التاريخية.

حنان إلعياري ،شصاعرة عصصامية ،من موإليد مدينة سصليانة،
بتونسس ،حضصرت إلطبعة  ،23من إلمعرضس إلدولي للكتاب،
ب -دي-وإن شص-ع-ري ،ي-ح-م-ل ع-ن-وإن« :ق-لب ه-ن-اك ...م-ط-ر ه-ن-ا»،
إلصصادر عن دإر إلنشصر إلكامل بن زيد ببسصكرة ،سصنة  ،2016و
ه-و ف-ي إلشص-ع-ر إل-فصص-ي-ح ،ودي-وإن ث-ان-ي ف-ي إلشص-ع-ر إل-م-ل-حون،
صصادر عن دإر إلنشصر إلمصصرية ،إلنخبة ،أإفريل .2018
في تقديمها لنفسسها تقول حورية العياري :أانا شساعرة عصسامية بدأات
تجربتي مع الكتابة منذ الصسغر ،لكنني انقطعت عنها لسسنين بعد الزواج
وبسس-بب ال-مسس-ؤوول-ي-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة أ’ع-ود إال-ي-ه-ا ب-ق-وة م-ن-ذ ث-ماني سسنوات
وللمشساركة في الملتقيات واأ’مسسيات الشسعرية داخل وخارج تونسص منذ
سسنة .2014
كشسفت الشساعرة أان حبها لكل من الشسعر الفصسيح والشسعر الملحون يكاد
أان يكون متعادل لكنها تجد أان القصسيدة في الملحون تبلغ رسسالتها
واح -اسس -يسس -ه -ا بصس -ورة أافضس -ل ،وكشس -فت ح-وري-ة ال-ع-ي-اري ان-ه-ا ت-ط-م-ح
مسستقب Óفي ترك بصسمتها في عالم الفن من خÓل كتابتها وإاصسدارها
للشسعر الغنائي كما لها حاليا قصسيدة يغنيها الفنان الجزائري ’لو من
أادار وتحمل عنوان« :خÓصص يا قلبي وشسعان».
وعن جديدها قالت إانها تسسعى حاليا إ’صسدار ديوان قصسائد واغان
باللهجات التونسسية والجزائرية والمصسرية واللبنانية سستشسارك به تقول
إان شساء الله في الطبعة القادمة من المعرضص الدولي للكتاب ،هذا إالى
جانب مشسروع تلحين البعضص من أاغانيها.
حبيبة غريب
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الصسالون الوطني في طبعته الخامسسة بورڤلة

الثق ـ ـ ـا‘

التواصسل بين أاجيال الفن التشسكيلي
مثل الصسالون الوطني للفنون التشسكيلية بورقلة الذي نظم بالتزامن مع احتفالية
الذكرى ’ 64ند’ع ثورة أاول نوفمبر المجيدة ،فرصسة لÓحتكاك بين أاجيال
’بداعية مختلف الحقب التي مرت بها الجزائر
تعاقبت وأارخت من خÓل ريشستها ا إ
وع -ايشست م -راح -ل ت -ط -ور ه -ذا ال -ف -ن ب -ك -ل ت -ف -اصس-ي-ل-ه ،ح-يث ال-ت-قت ك-ل ال-ل-وح-ات
التشسكيلية المعروضسة على اختÓف مشسارب المدارسس التي تنتمي إاليها في بهو دار
الثقافة مفدي زكرياء لتجسسد صسورة مختصسرة لواقع الحركية التي يسسجلها الفن
التشسكيلي ببÓدنا.
..م-واضس-ي-ع ط-رح-ت-ه-ا ال-ل-وح-ات ال-م-ع-روضس-ة ،
ورقلة  :إايمان كافي
طرح الصسالون الوطني في طبعته الخامسسة
مواضسيع متعددة تنوعت بين عديد المدارسس
هدف هذا الحدث الثقافي الذي أاصسبح ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ع-ل-ى غ-رار م-وضس-وع لوحة الفنانة
تقليدا سسنويا تعكف على تنظيمه دار الثقافة أاسس -م -اء أاول -ق -ارة م -ن و’ي -ة ت-م-ن-راسست وال-ت-ي
بورقلة إالى ربط حلقة الوصسل بين رواد الفن شس -اركت ب -ل -وح-ت-ي-ن اأ’ول-ى ب-ع-ن-وان« :اأ’ق-ن-ع-ة
ال -تشس-ك-ي-ل-ي ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي وال-ج-ي-ل اإ’فريقية» وهي لوحة عبرت من خÓلها على
الصس -اع -د ال -م -ب -ت -ك -ر وال -مسس -ت-ك-م-ل ل-ل-مسس-ي-رة م-دى ال-ت-ق-ارب ال-ث-ق-اف-ي ب-ي-ن م-ن-ط-ق-ة أاقصسى
والحركة الفنية عبر خلق مسساحة لÓحتكاك ال -ج -ن -وب ال-ج-زائ-ري م-ع دول إاف-ري-ق-ي-ة ع-ل-ى
وت -ب-ادل ال-م-ع-ارف وال-خ-ب-رات وإاث-راء ال-وسس-ط الحدود الجغرافية ،وقد حاولت الفنانة التي
الفني وتفعيل الحركية الثقافية بالو’ية ،وكذا ان -قسس -مت أاع-م-ال-ه-ا ب-ي-ن ال-م-درسس-ة ال-واق-ع-ي-ة
الدفع بمسستوى الصسالونات الخاصسة بالفنون والتجريدية والتعبيرية كما ذكرت اسستخراج
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ل-ل-رق-ي ف-ي ك-ل م-ناسسبة بالعرضس ،العديد من السسمات التي عبرت من خÓلها
وذلك ب -إاب-راز اأ’ع-م-ال ال-ت-ي ت-ع-كسس م-خ-ت-ل-ف ع- -ل -ى ن -ق -اط ا’ل -ت -ق -اء ب -ي -ن ال -ج -زائ -ر ودول
ا’تجاهات والمدارسس الفنية ،باإ’ضسافة إالى إاف-ري-ق-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ح-م-لت ال-ل-وح-ة ال-ث-انية عن
ت-ح-ف-ي-ز ال-ف-ن-ان-ي-ن الشس-ب-اب إ’خ-راج ط-اق-ات-هم المرأاة الصسحراوية التارقية معان لخصست من
ال-ف-ن-ي-ة ال-ك-ام-ن-ة وم-خ-تلف تقنياتهم المعتمدة خÓلها رمزية جمال منطقة اأ’هقار أايضسا.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ن-ان-ة فضس-ي-ل-ة دول-ة وه-ي ف-ن-ان-ة
في الفن التشسكيلي.
تشسكيلية من و’ية ورقلة أاشسرفت على تنظيم
الصسالون وشساركت بلوحتين حول العيشس في
سس Ó-م ك -م -ا أان ف -ي رصس -ي -ده-ا مشس-ارك-ات ف-ي
م -ع -ارضس وصس -ال -ون -ات ع-دي-دة خ-اصس-ة ب-ال-ف-ن
ال -تشس -ك -ي-ل-ي ع-ب-ر ال-وط-ن ف-إان ذك-رى ن-وف-م-ب-ر
ال -خ-ال-دة ت-ع-د ت-ذك-ارا ل-ب-ط-و’ت شس-ه-داء ه-ذا
الوطن الذين ضسحوا بالغالي والنفيسس من أاجل
أان نعيشس اليوم في سسÓم ،مؤوكدة أان الصسالون
ال -وط -ن -ي ال -خ -امسس ي-ع-د اسس-ت-ك-م-ا’ ل-مسس-ي-رة
مرافقة هذا الفن ومواكبة تطوره عبر دعم
جسس-ور ال-ت-واصس-ل ب-ي-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ين
المخضسرمين والفنانين التشسكيليين الشسباب.
مصسطفى بوغوي شس فنان تشسكيلي من و’ية
سسطيف شسارك هو اآ’خر بلوحتين اتبع فيهما
اأ’سس-ل-وب ال-رم-زي ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن ال-م-رأاة ،ففي
اللوحة اأ’ولى يطرح الفنان موضسوعا مهما
حول معاناة ومأاسساة المرأاة في مناطق الصسراع
ال -ت -ي ت -ع -د ال -م -رأاة ف -ي -ه -ا ضس -ح -ي -ة ال -ح-روب
وال -ن-زاع-ات اإ’نسس-ان-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ل-وح-ة
ث -ان -ي -ة ح -ول ال -م -رأاة ال -ج -زائ -ري-ة ف-ي ال-زم-ن
ال -م -اضس -ي ،وق -د اع -ت -ب-ر ال-ف-ن-ان ب-وغ-ويشس أان
اعتبر الفنان التشسكيلي القدير إابراهيم مردوخ الصس -ال -ون ك -ان ف-رصس-ة ل-ت-ب-ادل ال-خ-ب-رات ب-ي-ن
ال -ذي ي -ع-د م-ن ب-ي-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن اأ’وائ-ل ال-ذي-ن الفنانين وا’سستفادة من الخبرات والمعارف.
اه-ت-م-وا ب-ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ب-م-ن-ط-ق-ة ال-جنوب
الشسرقي أان الفن التشسكيلي كان من بين الفنون
التي عاصسرت الحقبة ا’سستعمارية ،كما أان
الثورة التحريرية كانت ملهمة لكل الفنون بما يرى إاسسماعيل عبد الجواد وهو فنان من و’ية
ف-ي-ه-ا ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي وت-واصسلت حركية هذا ورق - -ل- -ة م- -خ- -تصس ف- -ي ال- -خ- -ط ال- -ع- -رب- -ي أان
الفن إالى ما بعد ا’سستقÓل عبر العديد من ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا عÓ-ق-ة ك-ب-يرة بالفن التشسكيلي،
اأ’سسماء التي خلدت اسسمها فيه على غرار ففي تكنولوجيا البرامج ،كما ذكر ،يمكننا أان
ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي م-ح-م-د راسس-م الذي أاسسسس نتحدث على تواجد عديد البرامج المتنوعة
م -درسس -ة ل -وح -ده  ،وذك -ر ذات ال -م -ت -ح-دث أان المختصسة في معالجة الصسور ومزج اأ’لوان
مسسيرة الفن التشسكيلي في الجزائر جيدة على وال -تصس -م -ي -م واإ’خ-راج ال-ف-ن-ي وأام-ور ع-دي-دة،
ال -ع -م -وم وه -و م -ا ي -تّ-وضس-ح م-ن خÓ-ل أاع-م-ال يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه-ا ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي ك-ب-رام-ج
العديد من الفنانين الجزائريين الذين خرجوا مسس-اع-دة ل-رب-ح ال-وقت وال-تصس-ح-ي-ح وال-ت-دقيق
ال-ف-ن-ي خصس-وصس-ا ،وب-ت-واج-د ال-ت-كنولوجيا التي
إالى العالمية.
عبد الوهاب سسلكة فنان تشسكيلي ونحات من اسس-ت-ط-اع ب-ه-ا ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي أان ي-ق-ح-مها
و’ي -ة وه -ران ل -دي -ه ال-ع-دي-د م-ن ال-مشس-ارك-ات ويدمجها مع الفن التشسكيلي سساعدته كثيرا
داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن ،أاك -د أايضس -ا ف-ي سس-ي-اق وك -انت وسس-ي-ل-ة وت-ق-ن-ي-ة م-ت-م-ي-زة ف-ي ان-تشس-اره
حديثه على أاهمية نقل أاصسول هذا الفن إالى وت - -ط - -وره ازده - -اره ،ه - -ذا ب - -اإ’ضس- -اف- -ة إال- -ى
اأ’ج-ي-ال ال-ق-ادم-ة م-ن أاج-ل ال-م-ح-اف-ظ-ة عليه تكنولوجيا الوسسائل ،حيث بولوج التكنولوجيا
ولدعم اسستمرارية حركية الفن التشسكيلي في للفن التشسكيلي ،تطورت كل وسسائل هذا الفن
ال -ج -زائ -ر وم -واك -ب -ت -ه ل -م -خ -ت -ل-ف ال-ت-ط-ورات بمختلف التخصسصسات ،من رسسم تشسكيلي زيتي
أاو مائي وأانواعهما ،النحت والنقشس ،الخط
الحاصسلة في هذا المجال.
ا’ح-ت-ك-اك ال-ث-ق-اف-ي ب-ي-ن ال-جزائر وإافريقيا العربي والزخرفة والمنمنمات ،وغيرها من
والعيشس في سسÓم ،المرأاة في مناطق الصسراع ال-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ،حيث أاصسبحت تتخصسصس

حركية جّيدة يشسهدها الفن
التشسكيلي

التكنولوجيا دعامة مهمة
لتطوير الفنون التشسكيلية

مهرجان الرسسم
على الجدران

و’يات الوادي  ،باتنة
وسسطيف تفتك
المرتبات اأ’ولى

م-ؤوسسسس-ات ع-ال-م-ي-ة ب-ت-ك-ن-ولوجيات حديثة في
صس -ن -اع -ة وت -حضس -ي -ر ك-ل م-ا ي-ح-ت-اج-ه ال-ف-ن-ان
التشسكيلي في أاعماله ،تحضسيرا أاو إانشساءً أاو
عرضسا أاو نق. Ó
عبد الجبار مومني أايضسا فنان تشسكيلي شساب
من و’ية أادرار مشسارك في الصسالون بلوحتين
اأ’ولى تشسير إالى مدخل مدينة تيميمون ولوحة
ثانية عن وسسط مدينة أادرار يعتبر هو اآ’خر
أان ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -ح -دي-ث-ة سس-اع-دت ال-ف-ن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر وأاع-طت داف-عا مهما
جدا من أاجل النهوضس به ،كما اختصسرت على
الفنان عناء البحث ،حيث أاصسبح أاكثر اطÓعا
على مختلف التقنيات الجديدة التي تسستخدم
من طرف الفنانين التشسكيليين في مختلف
أانحاء العالم ،كما أاضسحى أايضسا متابعا لكل
جديد فيما يتعلق بمجال الفن التشسكيلي عن
كثب.
أاكد كل من الفنانين إاسسماعيل عبد الجواد
وع -ب -د ال -ج -ب -ار م -وم -ن -ي ع -ل -ى أان م -ث-ل ه-ذه
الصسالونات أايضسا تشسكل محطة مهمة في صسنع
ال -مسس -ي-رة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي وصس-ق-ل
م -واه -ب -ه ب -ا’ح -ت -ك -اك ب -ف -ن-ان-ي-ن ذوي خ-ب-رة
واك -تسس -اب م -ع -ارف ج -دي -دة وت -ب-ادل اأ’ف-ك-ار
وحتى مواكبة مختلف القضسايا واإ’شسكاليات
المتعلقة بواقع هذا الفن التي يتم طرحها من
طرف الفنانين المشساركين.

الفنون التشسكيلية في حاجة
إالى بعث سسوق خاصص بها

يتفق كل من الفنان إابراهيم مردوخ من و’ية
غرداية والفنان عبد الوهاب سسلكة من وهران،
وكذا الفنان لمين ميزاب من تبسسة أان من أابرز
اإ’شس-ك-ال-ي-ات ال-م-ط-روح-ة وبشس-دة ف-ي مسس-ي-رة
ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي ب-ال-ج-زائ-ر ،ال-ي-وم ،هي سسوق
ال -ف -ن ال -ذي ي -ع -د م -ن أاب -رز ال -ن -ق -ائضس ال -ت-ي
يسسجلها واقع الفن التشسكيلي على الرغم من
أاه- -م- -ي- -ت- -ه ف -ي دع -م ح -رك -ي -ة وت -ط -ور ال -ف -ن
التشسكيلي.
أاكد الفنانون المشساركون في سسياق متصسل أان
هناك مرافق ثقافية مهتمة بهذا الفن من
ن-اح-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-تكوين البيداغوجي وأايضسا
من خÓل مختلف المعارضس التي يتم تنظيمها
دوريا ،إا’ أان المشسكل الذي يظل يتخبط فيه
ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي ح-ت-ى ع-قب مشس-اركاته في
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ع-ارضس والصس-ال-ونات هو الحاجة
إالى تقييم حقيقي أ’عماله من خÓل سسوق
للعرضس والبيع .واقترح بعضس الفنانون أان
تسساهم اإ’دارات العمومية من جهتها أايضسا
في دعم هذا الفن عبر اقتناء لوحات الفنانين

اختتم ،أاول أامسس ،المهرجان الوطني للرسسم على
ال -ج -دران ،وال-ذي ن-ظ-م ت-حت شس-ع-ار -م-ع-ا ل-نشس-ر
ث -ق -اف -ة السس -ل -م وال -م -واط-ن-ة -ال-م-ن-ظ-م ف-ي إاط-ار
ا’حتفا’ت المخلدة للذكرى ’ 64ند’ع الثورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة ال-ك-ب-رى ب-و’ي-ة سس-ط-ي-ف ،م-ن ط-رف
راب -ط-ة ال-نشس-اط-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-لشس-ب-اب
وديوان مؤوسسسسات الشسباب ،تحت الرعاية السسامية
ل -وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ووال-ي و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
وتحت إاشسراف مديرية الشسباب والرياضسة ،خÓل
ال-ف-ت-رة ال-م-م-تدة من  30أاك-ت-وب-ر إال-ى  03نوفمبر
 ،2018وقد نظم حفل اختتام ومأادبة عشساء على
شسرف المشساركين بالمدرسسة الوطنية للرياضسات

م -ن أاج -ل ال -مسس -اه -م -ة ف -ي تشس -ج -ي -ع ال -ف-ن-ان
والترويج أ’عماله وحتى لثقافة البيع للوحات
الفنية أ’ن الفنان التشسكيلي يعد مشساركا في
عملية التأاريخ للفترات التي عايشسها.
كما ذهب آاخرون إالى الدعوة إ’نشساء متاحف
للوحات التشسكيلية في المناطق الداخلية من
أاجل تعويد الجمهور على متابعة حركية هذا
الفن ومرافقته لتشسجيع الذوق الفني لديه،
جدير بالذكر أانه قد شسارك في هذه الطبعة
ال-ت-ي اخ-ت-ت-مت ال-ج-م-ع-ة ب-دار ال-ث-ق-افة مفدي
زكرياء والتي جاءت هذه السسنة تحت شسعار:
‘‘الريشسة النوفمبرية للحرية والسسÓم» ،حوالي
 30فنانا من عدة و’يات عبر الوطن من بينها
ورق- -ل- -ة أادرار ،وه- -ران ،سس- -ط- -ي- -ف ،غ -رداي -ة،
قسسنطينة وتمنراسست ،كما تم عرضس خÓل

’ولمبية ،مسساء أاول أامسس.
اأ
بعد  4أايام من التنافسس ،تمكنت و’ية الوادي من
’ولى في أاحسسن جدارية لكل
التتويج بالمرتبة ا أ
من محلو أاحمد وكروشس على ،فيما عادت المرتبة
ال -ث -ان -ي-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ل-ك-ل م-ن م-نصس-وري-ة سس-ل-ي-م
وم -نصس -وري-ة ح-م-و ،أام-ا و’ي-ة سس-ط-ي-ف ف-ان-ت-زعت
ال -ج -ائ -زة ال-ث-ال-ث-ة لسس-ع-داوي أاك-رم ،ج-ائ-زة ل-ج-ن-ة
التحكيم عادت لو’ية وهران للرسسامة بن عكة
’عمال المتقاربة
سس-ه-ي-ل-ة ،ون-ظ-را ل-ل-م-جهودات وا أ
في المسستوى تم منح خمسس شسهادات تشسجيعية
لكل من مجاهد فتحي من و’ية تيارت ،لزعر
ب -ل -ح -اج م -ن و’ي -ة ت -ل -مسس -ان ،وب -وكشس -ي -دة هشس-ام

هذه الفعاليات حوالي  84لوحة فنية تشسكيلية
و 4م -ن-ح-وت-ات ف-ي م-خ-ت-ل-ف ا’خ-تصس-اصس-ات
الفنية ،على غرار اللوحات الزيتية وأاكواريل
وأاغواشس إالى جانب الزخرفة والخط العربي
والرسسم على الجلد والمنمنمات والرسسم على
ال -زج -اج وال -ن -حت وغ -ي -ره -ا ،حسسب ال -ل -ج-ن-ة
المنظمة للصسالون.
هذا وقام الفنانون المشساركون على هامشس
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ف-ن-ي-ة ب-ع-م-ل مشس-ت-رك جمع
فنانين مخضسرمين بفنانين شسباب تمثل في
رسسم أاربعة ( )4جداريات من بينها جدارية
حملت عنوان« :العيشس معا في سسÓم» والتي
تم عرضسها يوم أاول نوفمبر ضسمن فعاليات
ا’حتفا’ت بهذه الذكرى الخالدة بسساحة 27
فبراير  1962وسسط مدينة ورقلة.

وع -ت -روسس ع -يسس -ى م -ن و’ي -ة بسس -ك -رة ،ب-ن خ-ال-د
محمد من و’ية مسسيلة ،حمايدية بÓل وزواي
أاسسامة من و’ية سسوق أاهراسس.
’ع-مال
ه-ذا ال-م-ه-رج-ان ك-ان ف-رصس-ة ’سس-ت-غÓ-ل ا أ
ال-ف-ن-ي-ة ك-وسس-ي-ل-ة إاعÓ-م-ي-ة ل-لتحسسيسس بالمواطنة،
ونشسر ثقافة السسلم والوقاية من الظواهر السسلبية
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،وت-م-ك-ي-ن الشس-ب-اب من ا’حتكاك فيما
’راء وال-خ-ب-رات ،وإانشس-اء فضس-اء
ب -ي -ن -ه -م وت-ب-ادل ا آ
للتواصسل وتنشسيط المحيط.
سسطيف :نور الدين بوطغان
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اإلثنين  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦صصفر  ١٤٤٠هـ

’و ¤موبيليسس
ا÷ولة الـ  13للّرابطة اÎÙفة ا أ

قّمة كبÒة ب Úا–اد العاصضمة وشضبيبة القبائل

’و¤
يشسّكل لقاء رائد الÎتيب ا–اد العاصسمة ومÓحقه اŸباشسر شسبيبة القبائل قمة ا÷ولة الـ  13لبطولة الرابطة اÎÙفة ا أ
اŸقررة يومي ا’ثن ÚوالثÓثاء ،والتي تعرف أايضسا اجراء داربي الهضساب العليا ب Úأاهلي برج بوعريريج ووفاق سسطيف.

ويطمح ا–اد العاصصمة ( ٢٦ – ١نقطة)
ال -ف -ائ-ز ‘ ا÷ول-ة ال-ف-ارط-ة ع-ل-ى م-ي-دان
أاوŸبي اŸدية ( ‘ )١–3مواصصلة مشصواره
الناجح أامام جمهوره Ãلعب عمر حمادي،
م -ن أاج -ل ق -ط -ع شص -وط ك-ب Òن-ح-و ال-ل-قب
الرمزي Ÿرحلة الذهاب.
أاما شصبيبة القبائل ( ٢3 – ٢ن) التي ركنت
للراحة بعد تأاجيل مباراتها أامام شصباب
قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،فسص-ت-خ-وضس ه-ذه ال-ق-م-ة بنية
ا◊فاظ على سصلسصلتها اإليجابية اÿالية
من الهزائم ،وخاصصة تفادي تعميق الفارق
‘ الÎت - -يب ال - -ع - -ام م - -ن ط - -رف أاب - -ن- -اء
سصوسصطارة.
ويبقى وفاق سصطيف ( ١٨ – ٤ن بلقاءين
متأاخرين) مطالبا بالتدارك بعد اقصصائه
‘ الدور نصصف النهائي لرابطة األبطال
اإلف -ري -ق -ي-ة وه-زÁت-ه Ãي-دان-ه ‘ ذه-اب
Óندية
الدور ثمن النهائي للكأاسس العربية ل أ
البطلة أامام األهلي السصعودي ( ،)١–٠وذلك
‘ مباراة شصديدة ا◊سصاسصية أامام جاره
أاهلي برج بوعريريج ( ١٢ – ١١ن) ‘
دارب-ي ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا اŸف-ت-وح ع-ل-ى كل
الحتمالت.
من جهته ،سصيعمل نصصر حسص Úداي الذي
ان -ه -زم م -رت Úم -ت -ت -ال -ي -ت Úأام -ام ج -اري -ه
ال- -ع -اصص -م -ي ،Úم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ()٢–١
وشص -ب-اب ب-ل-وزداد ( )٢–٠وسص-ج-ل اسص-ت-ق-الة
م- -درب -ه ب Ó-ل دزي -ري ،ع -ل -ى وضص -ع ح -د
ل-ت-عÌات-ه ل-دى اسص-ت-ق-ب-ال-ه Ãلعب  ٢٠أاوت
(ا÷زائر) ألوŸبي اŸدية ( ١٢ – ١١ن)،
وبالتا‹ بعث مشصواره من جديد من أاجل
ت-ف-ادي أازم-ة ﬁت-م-ل-ة ،ل-ك-ن ع-ل-ي-ه ت-وخ-ي
ا◊ذر أامام األوŸبي الذي سصبق أان فاز
بهذا اŸلعب على شصباب بلوزداد (،)٠–١
ع-ل-م-ا ب-أان ‡ث-ل م-ن-ط-ق-ة «ال-ت-يطري» قد
سصجل األسصبوع اŸاضصي اقالة اŸدرب
سصعيد حموشس من العارضصة الفنية بسصبب
سصوء النتائج.
ويوجد فريق شصبيبة السصاورة ( ١٦ – ٥ن) ‘
منحنى تصصاعدي بعد بقائه دون هزÁة
منذ خمسس جولت ،حيث سصيسصتقبل هذه
اŸرة صص -احب م -ؤوخ -رة الÎت -يب ،شص -ب -اب
بلوزداد (من أاجل –قيق الفوز والقÎاب
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ندوة صسحفية Ÿدير مصسلحة الّرياضسات العسسكرية
’م Úالعام للمجلسس الدو‹ للّرياضسة العسسكرية
وا أ

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـر عازم ـ ـ ـة علـ ـ ـى إا‚ ـ ـاح تنظي ـ ـم
بطول ـ ـ ـة إافريقي ـ ـا العسضكري ـ ـة للمÓكم ـ ـة
أاّكد العميد عمر قريشس مدير مصسلحة الرياضسات العسسكرية بوزارة الدفاع الوطني
جاهزية ا÷زائر ’حتضسان بطولة إافريقيا العسسكرية للمÓكمة خÓل ندوة صسحفية
مشسÎكة نشسطها أامسس Ãركز Œمع و–ضس Òالفرق الوطنية العسسكرية ب Íعكنون رفقة
العقيد دورا مامبي كويتا ا’م Úالعام للمجلسس الدو‹ للرياضسة العسسكرية وبيار
’فريقي للرياضسة العسسكرية.
جورد’ن ا’م Úالعام للمجلسس ا إ

أاك Ìمن اŸنصصة الشصرفية.
أاما الشصباب ،فتبدو مهمته صصعبة للغاية
ح -يث سص -ي-ع-م-ل ك-ل م-ا ‘ وسص-ع-ه ل-ت-ف-ادي
هزÁة جديدة قد تعقد أاك Ìمن وضصعيته
‘ سصلم الÎتيب العام.
م -ن ج-ه-ت-ه ،ي-ج-د ب-ط-ل ا÷زائ-ر شص-ب-اب
قسص-ن-طينة ( ١٤ – ٨ن) صص-ع-وب-ات ج-م-ة
ل -ت-أاك-ي-د ل-ق-ب-ه ،ح-يث ان-ه-زم ي-وم اÿم-يسس
اŸاضصي ‘ مباراة الكأاسس اŸمتازة أامام
ا–اد بلعباسس.
ويسص -ت -ق -ب -ل الشص-ب-اب Ãل-عب الشص-ه-ي-د
حمÓوي ،مولودية وهران ( ١٦ – ٥ن)
صصاحبة فوز مقنع ‘ ا÷ولة الفارطة على
دفاع تاجنانت ( ،)١–3لذا يبقى «السصنافر»
ب -ح -اج -ة ل-ل-ف-وز م-ن أاج-ل ال-ع-ودة ل-لسص-ك-ة
الصص-ح-ي-ح-ة ،وأايضص-ا ال-تصص-ال-ح م-ع األنصصار
الغاضصب Úمن نتائج فريقهم السصلبية.
‘ أاسصفل الÎتيب ،يريد ا–اد بلعباسس
( ٨ – ١٥ن) الذي ل زال يتلذذ بتتويجه
التاريخي بالكأاسس اŸمتازة ،تأاكيد صصحوته
ح -يث سص -يسص -تضص-ي-ف أام-ام ج-م-ه-وره ن-ادي
بارادو الذي يعا ÊكثÒا خارج قواعده.
ويوجد فريق «اŸكرة» أامام حتمية الفوز
من أاجل اÿروج من اŸنطقة ا◊مراء،
شصأانه ‘ ذلك شصأان دفاع تاجنانت (9 – ١٤
ن) الذي سصينزل ضصيفا على جمعية عÚ

م -ل-ي-ل-ة ‘ ل-ق-اء ﬁل-ي ل-لشص-رق ا÷زائ-ري
يبدو ألول وهلة متكافئا.
وسصيقود العارضصة الفنية للدفاع اŸدرب
ال- -ع- -ائ -د ل -ي -ام Úب -وغ -رارة ال -ذي خ -ل -ف
اŸسص-ت-ق-ي-ل ك-م-ال ب-وهÓ-ل ،ل-ك-ن بوغرارة
مطالب بالنتظار Ÿعرفة ان كانت رابطة
ك -رة ال -ق -دم اÎÙف -ة سص -ت-م-ن-ح-ه اج-ازة
للجلوسس على دكة الحتياط كون دفاع
تاجنانت قد اسصتهلك اجازتيه ،وبالتا‹ ل
Áكنه انتداب مدرب ثالث ‘ اŸوسصم

الكروي ا◊ا‹ ،حسصب الجراءات التي
ات -خ -ذت -ه-ا ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة الصص-ي-ف
اŸاضصي.
ومعلوم أان اللقاء األخ Òللجولة الـ  ١3بÚ
مولوديتي بجاية وا÷زائر قد أاجل إا ¤يوم
السصبت  ١٧نوفم Èبسصبب مشصاركة «العميد»
‘ ال -دور ث -م-ن ال-ن-ه-ائ-ي (ذه-اب) ل-ل-ك-أاسس
ال -ع -رب -ي -ة أام -ام ال -نصص -ر السص -ع -ودي خ-ارج
ق -واع -ده ي -وم غ-د ال-ثÓ-ث-اء (سص-ا ١٨ : ٠٠
بالتوقيت ا÷زائري).

@ الÈنامج

@ اليوم (سسا :)16 : 00
نصسر حسس Úداي  .................................أاوŸبي اŸدية
أاهلي برج بوعريريج .........وفاق سسطيف (بدون حضسور ا÷مهور)
@ الثÓثاء  6نوفم:È
شسباب قسسنطينة ....................مولودية وهران (سسا )17 : 00
دفاع تاجنانت ....................جمعية ع Úمليلة (سسا )17 : 00
ا–اد بلعباسس  ..........................نادي بارادو (سسا )17 : 00
ا–اد ا÷زائر ........................شسبيبة القبائل (سسا )17 : 45
شسبيبة السساورة  .......................شسباب بلوزداد (سسا )18 : 00
@ السسبت  17نوفم:È
مولودية بجاية  ....................مولودية ا÷زائر (سسا )18 : 00

أاهلي برج بوعريريج – وفاق سسطيف

مواجهـ ـ ـ ـ ـ ـة مفتوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ا’حتمـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت

يلتقي ،مسساء اليومÃ ،لعب
 20أاوت  55بÈج بوعريريج
فريقا أاهلي الÈج ووفاق
سسطيف ‘ مباراة ﬁلية
كبÒة ،وبأاهداف متباينة،
وهذا ‘ اطار ا÷ولة الـ 13
من الرابطة الوطنية
’و ¤موبيليسس.
اÎÙفة ا أ

ال-ل-ق-اء سص-ي-ك-ون دون ج-م-ه-ور ب-ال-ن-ظر ا¤
العقوبة اŸسصلطة على أاهلي الÈج بسصبب
األحداث التي وقعت ‘ اللقاء مع مولودية
ا÷زائر ،وهو ما من شصانه ان يحفز أاشصبال
اŸدرب رشصيد الطاوسصي من اجل الفوز
ب -ال -ل-ق-اء ،وﬁو أاث-ار اإلقصص-اء م-ن راب-ط-ة
أابطال افريقيا ،مؤوخرا ،على يد األهلي
اŸصصري ،وكذا النهزام اŸر أامام أاهلي
ج- -دة بسص -ط -ي -ف ‘ إاط -ار ك -أاسس األن -دي -ة

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

العدد

العربية.
التشصكيلة السصطايفية التي حضصرت بكثافة
للقاء سصتكون منقوصصة من خدمات كل من

اŸهاجم بوقلمونة وجابو ،لكنها ﬁضصرة
ومشصحونة من ا÷انب البسصيكولوجي Ãا
يكفي ،وهي اŸهمة التي قام بها كل من

ال-ط-اوسص-ي ،ورئ-يسس ال-ن-ادي حسص-ان ح-م-ار
ال -ذي ط -الب ب -ال -ع -ودة ا ¤سص-ك-ة ال-ن-ت-ائ-ج
اليجابية فيما تبقى من مواعيد.
وأاكد الطاوسصي أان النهزام يوجد ضصمن
ق -ام -وسس ك -رة ال -ق -دم ،وي -ن -ب -غ -ي نسص-ي-ان-ه
وال -ت -ف-ك ‘ Òاأله-داف اŸسص-ط-رة ،ف-ي-م-ا
أاصصر حّمار على Œنب التعÌات.
وهكذا فإان تشصكيلة الوفاق مطالبة بالفوز
لتسصلق سصلم الÎتيب ،حيث يحتل الوفاق
اŸرتبة الثالثة بـ  ١٨نقطة ،فيما يقبع أاهلي
الÈج ‘ اŸرت - -ب- -ة  ١٢وب -ـ  ١٢ن-ق-طة ‘
الرصصيد ،وعليه فإان الوفاق يطمح للزحف
نحو اŸقدمة واألهلي يطمح ا ¤البتعاد
عن منطقة اÿطر ،ما يعطي للمقابلة
ج - -وا م - -ن ا◊م - -اسس واإلث- -ارة ‘ أاج- -واء
رياضصية عالية كما يطمح لذلك مسصؤوولو
الفريق.Ú

سسطيف :نور الدين بوطغان
فاطمة براء (’عبة اŸنتخب الوطني لكرة القدم النسسوية) لـ «الشسعب»:

«التّحضضÒات تتواصضل ‘ أاجواء رائعة – ّسضبا للموعد القاري»

أاّكدت ’عبة اŸنتخب الوطني لكرة القدم
سسيدات فاطمة براء ‘ حوار ÷ريدة «الشسعب»
أانهن جاهزات من أاجل –قيق نتائج إايجابية
’فريقية التي سستجري وقائعها
خÓل البطولة ا أ
بالعاصسمة الغانية «آاكرا» بداية من  17نوفم،È
’ول مرة ‘ تاريخ اŸشساركات
لبلوغ الدور الثا Êأ
خاصسة أان الفريق يتكون من مزيج ب ÚاÈÿة
والشسباب.

حاورتها :نبيلة بوقرين

@ الشس- -عب :ك- -ي- -ف Œري الّ- -ت- -حضسÒات اÿاصس -ة
’فريقية؟
بالبطولة ا أ
@@ ف- -اط- -م- -ة ب -راء :ال -ت -حضصÒات اÿاصص-ة ب-ال-ب-ط-ول-ة
األفريقية التي سصتكون ‘ «غانا» إانطلقت ‘ شصهر سصبتمÈ
اŸاضصي ،أاي منذ تو‹ اŸدربة راضصية فرتول اŸهمة على
رأاسس العارضصة الفنية للفريق ،وا◊مد لله العمل يجري ‘
ظروف رائعة ونحن اآلن ‘ اŸرحلة النهائية بعد جملة
من الÎبصصات التي قمنا بها ‘ ا÷زائر وباÿارج ،إاضصافة
ل -ل -عب ب-عضس ال-ل-ق-اءات ال-ودي-ة ال-ت-ي سص-اع-دت-ن-ا ع-ل-ى رف-ع
اŸسصتوى من الناحية البدنية وتصصحيح بعضس األخطاء
التكتيكية.
’و ¤ضسد
@ ما هي تطلّعات اÛموعة للمواجهة ا أ
البلد اŸنظّم؟
❊❊ حاليا كل لعبة من اÛموعة مركزة على العمل

اŸيدا Êوفقا للنصصائح التي تقدمها لنا اŸدربة ،وا◊مد
لله الظروف داخل الفريق ‡تازة ما يعني أاننا ‘ جاهزية
ت -ام -ة م -ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسص-ي-ة ل-ل-دخ-ول ‘ ج-و اŸن-افسص-ة
الرسصمية ،وكلنا على وعي بحجم اŸسصؤوولية التي تنتظرنا
خ Ó-ل ه -ذا اŸوع-د ال-ك-ب ،Òخ-اصص-ة أان-ن-ا سص-ن-ل-عب ال-ل-ق-اء
اإلفتتاحي ضصد البلد اŸنظم ،وهي اŸرة األو ¤التي نلعب
اŸباراة األو ‘ ¤تاريخ مشصاركاتنا ضصمن نهائيات أا·
أافريقيا لكن سصندافع عن حظوظنا ‘ هذه الطبعة.
@ ث- -ا Êمشس- -ارك -ة لك ه -ل أانت ج -اه -زة ل -ت -ق -دË
الدعم للمجموعة؟
❊❊ أاكيد أانا جاهزة من أاجل تقد Ëاإلضصافة الÓزمة
لÓعبات خÓل هذه اŸنافسصة ،وسصأاوظف اÈÿة التي
إاكتسصبتها من قبل Ãا أانها ثا Êمشصاركة ‹ ‘ البطولة
األفريقية بعد «كان»  ٢٠١٤بناميبيا ،ويجب أان يعرف
ا÷ميع أان الفرق الثمانية اŸتأاهلة للموعد القاري لديهم
مسصتوى ما يعني أانه ل توجد ›موعة سصهلة سصواء األو¤
أاو الثانية واŸأامورية سصتكون صصعبة على ا÷ميع ،ونحن
أايضصا ‰لك إامكانيات ولدينا ›موعة متماسصكة وسصنلعب
حظوظنا مثلما سصبق ‹ القول من أاجل –قيق نتائج
مشصرفة بحول الله ومنافسصينا أاكيد أانهم على دراية بأاننا
سصنقدم كل ما علينا فوق اŸسصتطيل األخضصر.
@ ن -ف-ه-م م-ن كÓ-مك أاّن-ك-م “ل-ك-ون م-ع-ل-وم-ات ع-ن
الفرق التي سسيواجهها اŸنتخب الوطني ‘ الدور

’ول؟
ا أ
❊❊ صص-ح-ي-ح ال-ك-امÒون وغ-ان-ا سص-ب-ق ل-ن-ا م-واج-ه-ت-ه-ما ‘
الطبعة اŸاضصية ما يعني أاننا ‰لك فكرة حول طريقة لعب
و مسصتوى كل فريق ،ولهذا سصندخل بكل ثقة منذ اŸواجهة
األو ¤ضصد البلد اŸضصيف ألن الضصغط سصيكون على هذا
األخÃ Òا أان- -ه سص- -ي- -ل- -عب ع -ل -ى أارضص -ه وأام -ام ج -م -ه -وره
Óشص-ارة ف-إان
وسص -نسص -ت-غ-ل ذلك لصص-ا◊ن-ا لصص-ن-ع ال-ف-ارق .ول -إ
األمور صصعبة على ا÷ميع وسصنسص Òالدور األول بلعب لقاء
تلو اآلخر ،ونحن ‰لك العزÁة واإلرادة إاضصافة إا ¤وجود
مزيج ب ÚالÓعبات اÎÙفات ‘ أاوروبا و‘ الدوري
ا÷زائري وب ÚاÈÿة وعنصصر الشصباب ما يسصاهم ‘
“اسصك الفريق.

عمار حميسسي
كشصف العميد عمر قريشس أان كل الظروف مهيأاة لحتضصان
ا◊دث اإلفريقي ،حيث قال« :كل الظروف مهيأاة من اجل
احتضصان هذا ا◊دث الرياضصي الفريقي اŸهم الذي
سص -ي -ع -رف مشص -ارك-ة  ١٤دول -ة وال -ت -ن -افسس ف -ي-ه سص-ي-ك-ون
كبÒا..لكن من جهتنا لدينا ثقة كبÒة ‘ رياضصيينا من أاجل
رفع راية ا÷زائر ‘ هذا ا◊دث الرياضصي الفريقي
الذي سصيعرف مشصاركة عدد كب Òمن أافضصل الرياضصي‘ Ú
هذا اÛال و بالتا‹ فاŸنافسصة سصتكون كبÒة».
«ننتظر ال ّ
’خضسر ’حتضسان بطولة
ضسوء ا أ
العا ⁄العسسكرية للمÓكمة»
أاكد مدير مصصلحة الرياضصات العسصكرية أان ا÷زائر مقبلة
على احتضصان حدث رياضصي كب ،Òحيث قال« :لقد قام
اÛلسس ال -دو‹ ل-ل-ري-اضص-ة ال-عسص-ك-ري-ة بÎشص-ي-ح ا÷زائ-ر
لحتضصان بطولة العا ⁄العسصكرية للمÓكمة ،ونحن بدورنا
وافقنا على ذلك وقمنا بإاحالة األمر على قيادة ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشص -ع-ب-ي ،ح-يث ن-ن-ت-ظ-ر ا◊صص-ول ع-ل-ى الضص-وء
األخضصر باŸوافقة من اجل الحتضصان الرسصمي لهذه
ال -ط -ب-ع-ة ال-ت-ي ت-ع-د م-ن أاه-م اŸن-افسص-ات اŸوج-ودة ل-دى
اÛلسس الدو‹ للرياضصة العسصكرية».
«نسسعى لتأاكيد سسيطرتنا على اÓŸكمة»
انتهز عمر قريشس الفرصصة ليعدد اŸكاسصب التي حققتها
الرياضصة العسصكرية ،حيث قال« :ا÷زائر رائدة ‘ ›ال
الرياضصة العسصكرية من خÓل ال‚ازات التي حققتها
على غرار كاسس العا ⁄العسصكرية لكرة القدم Ÿرت،Ú
وأايضص -ا ري -اضص-ة «اÿم-اسص-ي» ال-ت-ي ت-ع-د ري-اضص-ة عسص-ك-ري-ة
ب -ام -ت-ي-از و ف-ي-ه-ا خ-مسس اخ-تصص-اصص-ات و ا÷زائ-ر ت-وجت

باللقب العاŸي ،وذلك يؤوكد على جاهزية ا÷يشس الوطني
الشصعبي ‘ هذا اÛال كما أان تنظيم بطولة افريقيا
العسصكرية فرصصة لÓحتكاك باŸسصتوى العا‹ وﬁاولة
الفوز بأاك Èعدد من اŸيداليات».
دورا م- -ام- -ب- -ي« :ا÷زائ -ر ب -ل -د ف -اع -ل داخ -ل
اÛلسس الدو‹ للرياضسة العسسكرية»
أاثنى العقيد دورا مامبي كويتا على دور ا÷زائر داخل
اÛلسس الدو‹ للرياضصة العسصكرية ،حيث قال« :ا÷زائر
ب-ل-د ف-اع-ل داخ-ل اÛلسس ال-دو‹ ل-ل-ري-اضص-ة ال-عسص-ك-رية،
خ -اصص -ة أان -ه سص -اه -م ‘ انضص -م -ام ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ب-ل-دان
اإلفريقية للمجلسس ،حيث تعد افريقيا القارة األك“ ÌثيÓ
‘ اÛلسس بتواجد  ٤٦دولة من ب ١3٨ Úدولة منخرطة».
وأاكد الم Úالعام للمجلسس الدو‹ للرياضصة العسصكرية
ق -درة ا÷زائ -ر ع -ل -ى ال -ن -ج -اح ‘ ت -ن -ظ -ي -م ال -ع-دي-د م-ن
التظاهرات ،حيث قال« :ل يخفى على أاحد قدرة ا÷زائر
التنظيمية فالهياكل متوفرة ،وخ Òدليل على ذلك هذه
القاعة عالية ا÷ودة التي قلما نشصاهد مثلها ‘ العا،⁄
وأايضصا تواجد هياكل أاخرى خ Òدليل على إامكانية تنظيم
ا÷زائر للعديد من األحداث الرياضصية الكÈى».
بيار جورد’ن« :تطوير الرياضسة
’فريقية هدفنا»
العسسكرية ا إ
نّوه بيار جوردلن بدور ا÷زائر ‘ اÛلسس اإلفريقي
ل -ل-ري-اضص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ،ح-يث ق-ال« :ا÷زائ-ر م-ن ال-ب-ل-دان
اŸه-م-ة داخ-ل اÛلسس اإلف-ري-ق-ي ل-ل-ري-اضص-ة ال-عسص-كرية،
خاصصة أانها  ⁄تتأاخر ‘ مد العون للمجلسس وقت الشصدة،
ولعب دور كب ⁄ ‘ Òشصمل ا÷يوشس اإلفريقية من خÓل
هذه التظاهرات الرياضصية اŸميزة من خÓل التنظيم
ا÷يد».

يوسسف بوزيدي لـ «الشسعب»

فريـ ـ ـق ا–ـ ـ ـاد بلعـ ـ ـباسس ‘ صضحـ ـ ـة جي ـ ـدة
وصسف مدرب ا–اد بلعباسس يوسسف
بوزيدي بأان الفوز بالكأاسس اŸمتازة Ãلعب
’مكانيات
البليدة وأامام السسنافر صساحب ا إ
الكبÒة يعت Èا‚ازا كبÒا ‘ أاول حضسور
له على رأاسس العارضسة الفنية كمدرب
رسسمي ‘ ،هذا ا◊وار.

حـاوره :فؤواد بن طالب

@ الشسعبّ“ :كنت من قيادة ا–اد بلعباسس
ا ¤الفوز بالكأاسس اŸمتازة؟
@@ ي - -وسس - -ف ب - -وزي- -دي:رغ - -م اŸشص - -اك - -ل ال - -ت - -ي
وجدتها ‘ بيت ال–اد – وخاصصة اŸالية – إال أان الفريق
فاجأا Êبقوته ولعبه وانسصجامه طيلة التسصع Úدقيقة ،وكان
بإامكانه أان يسصجل ‘ الوقت الرسصمي إال أان ا◊ظ ⁄
يحالفه للوصصول ا ¤الشصباك.
@ هل كنت تظن أانك سستفوز ‘ أاول حوار لك
مع فريق ا–اد بلعباسس؟
❊❊ كرة القدم ل تعرف اŸسصتحيل ول هي علوم دقيقة،
ل- -ك- -ن ال -ث Ó-ث دق -ائ -ق ‘ ال -وقت ب -دل الضص -ائ -ع أاح -دثت
اŸفاجأاة وكانت ضصربة ا÷زاء ‘ وقت صصعب ،فحقق
Óنصصار بالدرجة
الÓ-عب ل-ع-م-ارة ح-ل-م األنصص-ار..ه-ن-ي-ئ-ا ل أ
األو ¤فالكأاسس لهم.
@ هناك مشساكل مالية كبÒة يتخّبط فيها
ا–اد بلعباسس ،ماذا تقول؟
❊❊بكل روح رياضصية قبل إامضصاء العقد –دثت مع رئيسس
النادي ‘ هذه النقطة بالذات ،وأاعطا Êضصمانات بأان
تسصوى وضصعية الÓعب ÚاŸادية ‘ أاقرب وقت ‡كن.
@ ماذا ينقصس تشسكيلة ا–اد بلعباسس؟
❊❊ ينقصس ال–اد النضصباط والنسصجام ،ولذلك فإانني
–دثت مع الÓعب Úسصاعات طويلة وطلبت من ا÷ميع
–مل مسصؤوولياته وهذا قبل لقاء السصوبر ،وأاضصف أانهم
حققوا ما وعدوا به وهو الفوز ،ولذلك وحسصب رأايي فإان
ا–اد بلعباسس ﬁتاج إا ¤اسصتقرار التعداد الذي هو بحق
تعداد متميز ويحتاج فقط إا ¤وقت قصص Òليعود إا ¤ما
نصصبوا إاليه ونبحث عنه ‘ البطولة.
@ م -اذا ت -ق -ول ع-ن الÓّ-ع-ب Úم-ن-ذ ت-واج-دك
على رأاسس العارضسة الفنية؟
❊❊ كل الÓعب Úيريدون أان يعودوا إا ¤ديناميكية جديدة
واللعب بجدية وبÎكيز ‘ مواجهة أاي فريق ،وهذه إاشصارة

جيدة للجهاز الفني واإلدارة ،التي يجب أان تفهم رسصالة
الÓ-ع-ب Úألن-ه-م ي-ري-دون اسص-ت-ع-ادة نشص-وة الن-تصص-ار ال-ذي
حققوه ‘ نهائي كأاسس السصوبر.
رسصالتي ‘ هذا اÛال هو أان تنهضس اإلدارة وبسصرعة
لتحقيق رغبة الÓعب Úودفع مسصتحقاتهم ألن التشصجيع
اŸادي مهم ‘ الوقت الراهن ،خاصصة بعد الفوز بالكأاسس
اŸم-ت-ازة والسص-ت-ع-داد ل-ل-مشص-ارك-ة ال-ق-اري-ة ‘ اŸسص-ت-ق-بل
القريب.
@ معنى هذا أانّ الفوز بالسسوبر أاعطى جرعة
’نصسار؟
أاوكسسج ÚلÓعب Úوا أ
❊❊ من دون شصك ،فإان هذا الفوز يجعلنا ،إان شصاء الله،
نعمل ‘ أاك Ìراحة وانسصجام ،وهذا اإل‚از ‘ حد ذاته
ﬁفز للجهاز الفني والÓعبŸ Úا هو قادم من مباريات،
كما يبعث الثقة ‘ نفوسس الÓعب Úواألنصصار.
’بواب ،أاين أانتم من هذا
@ اÒŸكاتو على ا أ
اŸوعد؟
❊❊ ال- -ف- -ري- -ق ا◊ا‹ ل- -ه ق -درات ك -بÒة ،ل -ذلك ل Áك -ن
اسص -ت -ق -دام لع -ب ،Úوه-ذا ق-ب-ل تسص-دي-د ح-ق-وق الÓ-ع-بÚ
ا◊الي ،Úبشصرط إاذا غادر لعب من ا◊الي Úفيجب
اسصتقدام ما هو أاحسصن ،غ Òهذا فالبقاء على نفسس
اÛموعة التي هي بحاجة لدعم مادي وبسصيكولوجي
وبد Êوهذا ما سصنعمل به حاليا إلعادة التوليفة إا ¤حالتها
الطبيعية.
@ على ماذا اّتفقتم مع رئيسس ا’–اد؟
❊❊ اّتفقنا بالدرجة األو ¤على ضصمان البقاء ‘ القسصم
األول مع العمل القاعدي ا÷دي ،واللعب فيما تبقى من
عمر البطولة من أاجل –قيق نتائج إايجابية ،وتكوين
توليفة Áكن أان ندخل بها ‘ اŸنافسصة اإلفريقية بروح
اŸنافسصة القوية.

إأعدأد :عب ـد ألق ـادر
سسنات ـي
إأمام أسستاذ رئيسس
Ãسسجد ألبشسÒ
أإلبرأهيمي
شسـارع ألشسهـدأء

إذإ إنتششر ب Úإلناسس
ء
م أ
ل حياتهم صشفا ً

يوميـ ـأت إأسسـÓميـ ـة

ج ’ :حرج على إŸرأإة إ◊ائضس
أإو إلنفسشاء ‘ قرإءة إلقرآإن إذإ كان
◊اج - - -ة ،ك - - -اŸرأإة إŸع - - -ل- - -م- - -ة ،أإو
إلدإرسشة إلتي تقرأإ وردها ‘ ليل
أإو نهار ،وأإما إلقرإءة أإعني قرإءة
’ج - -ر وث - -وإب
إل- - -ق - -رآإن ل - -ط - -لب إ أ
’ن
’فضش -ل أإ’ ت-ف-ع-ل أ
إل -ت -لوة ف -ا أ
ك -ثًÒإ م -ن أإه -ل إل -ع-ل-م أإو أإكÌه-م
ي - -رون أإن إ◊ائضس ’ ي - -ح - -ل ل - -ه- -ا
قرإءة إلقرآإن.

أأقوأل مأأثورة
قال سشليمان بن عبد إŸلك لششيخ
ك - - -ب :Òأإ–ب أإن “وت؟ ق - - -ال،’ :
قال ⁄ :وأإنت ‘ هذإ إلك ،Èقال:
ق- -د ذهب إلشش- -ب- -اب وشش- -ره ،وب- -ق- -ي
إل- -ك ÈوخÒه ،ف -إاذإ ق -مت ح -م -دت
إلله ،وإذإ جلسشت ذكرت إلله.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ق -ال سش -ل -ي -م -ان
ب- -ن ع- -ب- -د إŸلك لشش -ي -خ
ك - - - - - - - -ب :Òأإ–ب أإن “وت؟
قال ،’ :قال ⁄ :وأإنت ‘ هذإ
إلك ،Èقال :قد ذهب إلششباب
وششره ،وبقي إلك ÈوخÒه،
ف -إاذإ ق -مت ح-م-دت إل-ل-ه،
وإذإ جلسشت ذكرت
إلله.

حكمة ألعدد

ما “ّتع إŸتمتعون Ãثل ذكر
إلله.

اإلثنين  ٠٥نوفمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٦صصفر  ١٤٤٠هـ

هام جدأ
هذه إلصشفحة –توي على آإيات قرآإنية
كرÁة وإحاديث نبوية ششريفة ،إلرجاء إ◊فاظ
عليها وحمايتها من إلتدنيسس .وششكرإ

العدد
١٧٧٨٧

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حديثنا اليوم بإاذن الله تعا ¤سصيكون عن خلق من أاخÓق اإلسصÓم
الراقية ،وصصفة من صصفات النفوسس األبيّة ،خلق إاذا انتشصر ب Úالناسس
 Óح -ي -ات -ه -م صص-ف-اًء ون-ق-اًء ،وظّ-ل-ل-ه-م ب-روح اŸوّدة واإلخ-اء واÙب-ة
م -أ
واأللفة.
إانه الوفاء!! وما أاجمله من خلق! وما أارقها من خصصلة! وما أاسصماها
من صصفة! الوفاء خلق جميل ،وكنز ثم...Úالوفاُء ضصد الَغْدر يقال َوَفى
ب -ع -ه -ده وأا َْو َف -ى إاذا أا“ه و ⁄ي -ن -قضس ح -ف-ظ-ه .ال-وف-اء :ح-ف-ظ ل-ل-ع-ه-ود
Óمانات ،واعÎاف با÷ميل ،وصصيانة للمودة واÙبة.
والوعود ،وأاداء ل أ
الوفاء خلق ل يقدره إاّل القليلون ،ولقّلة وجود ذلك ‘ الّناسس قال
 ﴾óٍ ¡rYn øاألعراف اآلية  ،١٠3وقد
تعاr ep ºrgpôpãncr’Cpn ÉfórLnhn Éehn﴿ :¤
ضصرب به اŸثل ‘ العّزة فقالت العرب( :هو أاعّز من الوفاء).
أام -ر ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ب-ه ف-ق-ال سص-ب-ح-ان-هºrµo dpPn GrƒaohrGCn ¬p∏dG óp˘¡r˘©n˘Hphn﴿ :
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وهو من صصفات الله عز وجل ﴾¬∏dG øe √ó¡©H ≈ahGC øeh﴿ :التوبة
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 ،﴾Oَ É©n«ªprdGالزمر اآلية .٢٠
وهو كذلك من صصفات اŸرسصل≈°nSƒeo p∞ëo°oU »ap ÉªnHp ÉCrÑsænjo ºrdn ΩrGCn﴿ :Ú
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n OpÉ°nU n¿Écn
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 ،﴾É«v°Vôren ¬HuQn ónærY n¿Écnhn IpÉcnõsdGhnمر Ëاآلية  ٥٤ـ .٥٥
ِ ِ
ِ
ي الsلُه َعْنُهَما َقاَلَ :أاْخَبَرِني َأاُبو سُصْفَياَنَ ،أاsن
َِعْن َعْبد الsله ْبِن َ َعsباسٍس َرضص َ
ك مَاَذا َيأاُْمُرُكْم؟  -أاي النبي صصلى الله عليه وسصلم -
هَرْقَل َقالَ لَُه :سَصأاْلُت َ
تَ(( :أاsنُه َأاَمَرُكْم بِال sصص َ
ِÓةَ ،وال uصصْدِقَ ،والَعَفافَِ ،والَوَفاءِ ِبالَعْهدِ،
َفَزَعم َ
َوَأاَداءِ ْ اَألَماَنةِ))َ ،قالََ :وَهذِهِ ص ِ
ِ
َ
ُ
ي.
ب
ن
ة
ف
ص
َ
x
¿ GPnGEp ºrgpóp¡r©nHp
والوفاء من سصمات اŸؤومن ÚاŸتقn ƒaoƒªordGhn﴿ :Ú
ø
n ÄpndhGCo ¢
p SÉCrÑndrG Ú
∂ n jòpdsG
n Mphn pAGôs°s†dGhn pAÉ°nSÉCrÑndrG »ap ø
n jôpHpÉ°üs dGhn GhóognÉYn
¿﴾ ،البقرة اآلية .١٧٧
n ÄpdnhGCohn Gƒboón°nU
∂ n ƒ≤oàsªodrG ºogo
سس :م- -ا ح -ك -م
قرإءة إ◊ائضس
وإلنفسشاء
ل -ل -ق -رآإن ن -ظ -رًإ
وحفظًا ‘ حالة
إلضش- -رورة ك -أان
تكون طالبة أإو
معلمة؟

2١

¿﴾ ،اŸؤومنون اآلية .٨
n ƒYoGQn ºrgppó¡rYnhn ºr¡pJpÉfnÉen’Cpn ºrgo ø
﴿n jpòdsGhn
وأاعظم األدب هو األدب مع الله ،وأاعظم الوفاء ما كان مع الله،
والوفاء مع الله يكون بطاعته ،وعبادته ،وتوحيده...
ِ
ِ
َ
ت إاِلَى
ء
ا
ج
،
ة
ن
ي
ه
ج
َ
َ َ ْ
ي الsلُه َعْنُهَماَ ،أاsن امَْرَأاًة مْن ُ َ ْ
َعِن اْبِن َعsباسٍس َر ِضص َ
َ
ُ
حsج
ت :إاِsن أاuمي َنَذَر ْ
ي ـ صَصsلى اللهُ َعَلْيه َوسَصsلَم ـَ ،فَقاَل ْ
حsج َفَلْم َت ُ
ت أاْن َت ُ
الsنِب u
جي َعْنَهاَ ،أاَرَأاْيتِ َلْو َكاَن َعلَى
حsتى َماَت ْ
َ
ح u
حtج َعْنَها؟ َقاَلَ(( :نَعْم ُ
تَ ،أاَفَأا ُ
أاُuم ِ
ك َدْيٌن َأاُكْن ِ
حtق بِالَوَفاِء)).
ت َقاضِصَيًة؟ اْق ُضصوا اللَsه َفالsلُه َأا َ
فإاsن الله قد أاَخَذ على آادَم وذرsيتِه أاْن َيعُبدوه ول ُيشصِركوا به شصيًئا؛ قال
ø
الله جل وع ‘ Óكتابه الكرn HtQn ònNnGCn PrGEphn﴿ :Ë
r ep ΩnOnGB »pæHn ø
∂ r ep
n≈∏nH GƒodÉbn ºrµoHuônHp â
o °ùr ndGCn ºr¡p°pùØofrGCn ≈n∏Yn ºrgoón¡n°rTGCnhn ºr¡oànjsQuPo ºrpgpQƒ¡ooX
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¿ r Yn Éæsco ÉfsGEp ápneÉ«n≤pdrG Ωnƒrjn Gƒdoƒ≤oJn
r GCn Éfnór¡p°nT
ºrgpóp©r˘Hn ør˘ep ák˘jsQuPo É˘æs˘co hn π
o ˘Ñr˘bn ør˘ep É˘fnhDoÉ˘HnGB ∑n ôn˘°Tr GCn É˘ªn˘fsGEp Gƒ˘doƒ˘≤o˘Jn
 ،﴾َ¿ƒ∏o£pÑrªodrG πاألعراف اآلية .١٧3 ،١٧٢
n ©nan ÉªnHp Éænµo∏p¡ràoanGCn
ِ ٍ
َ
ِ
َعْن َأاَنسِس بِْن مَالك َعِن النsبuى  -صصلى الله عليه وسصلم  -قاَلَ(( :يُقولُ
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ح َسصُبُه َقاَل َ -وَل أاُْدِخَل َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ِ
s
ك)).
ت إال الشuصْر َ
َفَأاَبْي َ
فمن أاطاع ربه والتزم بشصرعه ،وامتثل أامره واجتنب نهيه ووقف عند
حدوده ...كان من أاهل الوفاء مع الله سصبحانه الذي أاوجده من العدم،

أأهمية أألخÓق ومكانتها ‘ أإلسسÓم:

يقول النبي  -صصلى الله عليه وسصلم (( :-إا‰ا ُبعثت
أل“َم م -ك -ارم األخ Ó-ق)) .ف -ك-أان م-ك-ارَم األخÓ-ق ب-ن-اء
شصsيده األنبياء ،وبُعث النبي  -صصلى الله عليه وسصلم -
ليتم هذا البناء ،فيكتمل صصرح مكارم األخÓق ببِعثته -
صصلى الله عليه وسصلم  -وألن الuديَن بغُ Òخلق كمحكمة
ب- -غ Òق- -اض ٍس ،ك- -ذلك ف- -إان األخَÓ- -ق ب- -غِ Òدي- -ن ع- -بث،
واŸتأامل ‘ حال األsمة اليوم يجد أان َأاْزَمَتها أازمٌة
أاخÓقية؛ لذلك نتناول ‘ هذه السصلسصلة بع َضس اŸفاهيم
األخÓقية ،وبع َضس ﬁاسصن األخÓق التي يجب على
ب
اŸسصلم أان يتحلى بها ،ومسصاوئ األخÓق التي يج ُ
على اŸسصلم أان يتخلsى عنها.
وÁكن تبtين أاهمية األخÓق ‘ اإلسصÓم من عدة
أامور ،منها:
أإو ً
’ :جعل النبي  -صصلى الله عليه وسصلم  -الغاية من
ÓخÓق .فقد صصح sعنه  -صصلى الله عليه
ِبعثته الدعوة ل أ
ت أل“َم مكارم األخÓق)).
وسصلم (( :-إا‰ا بُِعْث ُ
لقد ب Úرسصولُ الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -بهذا
ÿلق ،بالرغم من أانه ليسس أاهsم شصيء
األسصلوب أاهمية ا ُ
ُبعث النبي - tصصلى الله عليه وسصلم  -من أاجله؛ فالعقيدة
أاهم منه ،والعبادة أاهم منه ،ولكن هذا أاسصلوب نبوي
Òه أاهsم منه ،فإان قال
لبيان أاهمية الشصيء ،وإان كان غ ُ
ÿلق حتى يقsدم على العقيدة
قائل :ما وجه أاهمية ا ُ
ÿلق هو أابرز ما يراه الناسُس،
والعبادة؟ فا÷واب :إان ا ُ
وُيدركونه من سصائر أاعمال اإلسصÓم؛ فالناسس ل يرون
عقيدةَ الشصخصس؛ ألن ﬁلsها القل ُ
ب ،كما ل يرون كلs
ع -ب-ادات-ه ،ل-ك-ن-ه-م يَ-رْون أاخÓ-ق-ه ،وي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع-ه م-ن
خÓلها؛ لذا فإانهم سصُيقuيمون ِديَنه ِبناًء على تعامله،
ف-ي-حُ-ك-م-ون ع-ل-ى صص-حِ-ت-ه م-ن ع-دم-ه ع-ن ط-ري-ق ُخ-لقه
وسصلوكه ،ل عن طريق دعواه وقوله ،وقد حsدَثنا التاريخ
أان الشصرق األقصصى ‡ثً s
 Óاليوم ‘ إاندونسصيا واÓŸيو
والفلب Úوماليزيا ⁄ ،يعتنْق أاهُلها اإلسصÓم بفصصاحة
الدعاة ،ول بسصيف الغزاة ،بل بأاخÓقِ التجsار وسصلوكِهم،
من أاهل حضصرموت وعمان؛ وذلك Ÿا تعاملوا معهم
ف له
بالصصدق واألمانة والعدل والسصماحة .وإان ‡ا يؤوسَص ُ
ال -ي -وم أان ال -وسص -ي -لَ -ة ال-ت-ي ج-ذبت ك-ثًÒا م-ن ال-ن-اسس إا¤
ف الناسس عنه؛
اإلسصÓم هي نفسصها التي غَدت تصصرِ ُ
وذلك Ÿا ف َسصدت األخÓق والسصلوك ،فرأاى الناسس تبايًنا
 بل تناقضًصا  -ب Úالuدعاء والواقع!◊سصن اُÿلق:
ثانيًا :تعظيم اإلسصÓم ُ
 ⁄يُعدِ اإلسصÓم اÿلق سصلوًكا ›sرًدا ،بل عده عبادةً
يؤوجر عليها اإلنسصان ،و›اًل للتنافسس ب Úالعباد؛ فقد
جعله النبي - tصصلى الله عليه وسصلم  -أاسصاسسَ اsÒÿية
‹ ،وأاقرَبكم
والتفاضصل يوم القيامة ،فقال(( :إان أاحsبكم إا s

مني ‘ اآلخرة ›ل ًسصا ،أاحاسصُنكم
أاخًÓ- - -ق- - -ا ،وإان أاب - -غ َضص - -ك - -م إا‹s
وأاب - -ع َ- -دك - -م م- -ن- -ي ‘ اآلخ- -رة
أاسص َ-وؤو ُك -م أاخ ًÓ-ق -ا ،ال s-ث -رث-ارون
Ÿتشصuدقون)).
Ÿتَفْيِهقون ا ُ
ا ُ
وكذلك جَعل أاجر حُسصن اُÿلق
ثقي ‘ ًÓاŸيزان ،بل ل شصيء أاثقُل منه ،فقال(( :ما من
شصيِء أاثقَل ‘ ميزان اŸؤومن يوم القيامة ِمن حُسصن
اُÿلق)).
وج َ-ع -ل ك -ذلك أاج َ-ر ُح -سص-ن اُÿل-ق ك-أاجِ -ر ال-ع-ب-ادات
األسصاسصيةِ ،من صصيام وقيام ،فقال(( :إان اŸؤومنَ َلُيدركُ
حسصن اُÿلق درجَة الصصائم ِ القائم)) ،بل بلَغ من تعظيم
ب ُ
◊سصن اُÿلق أانْ جَعله وسصيلة من وسصائل دخول
الشصارع ُ
ا÷نة؛ فقد سُصئل  -صصلى الله عليه وسصلم  -عن أاك ِ
 Ìما
ُي -دِخ -ل ال -ن -اسَس ا÷sن َ -ة؟ ف -ق -ال(( :ت -ق -وى ال -ل ِ-ه وُح -سص-ن
اُÿلق)) ،و‘ حديث آاخَر ضصِمن لصصاحب اُÿلق دخوَل
ا÷نة ،بل أاعلى درجاتها ،فقال(( :أانا زعيمٌ ببيت ‘
رَبضِس  -أاطراف  -ا÷نِsة لَِمن تَرك ا ِ
Ÿراَء وإان كان
vﬁقا ،وببي ٍ
ت ‘ وسَصط ا÷نة ِلَمن تَرك الكذَب وإان كان
ٍ
ُ
مازحًا ،وببيت ‘ أاعلى ا÷نsة Ÿن ح ُسصن خلقه)).
ثالًثا :أانها أاسصاسس بقاء األ·:
ف -األخ Ó-ق ه -ي اŸؤو uشص -ر ع -ل -ى اسص -ت -م -رار أاsم-ة م-ا أاو
انهيارها؛ فاألمة التي تنهار أاخُÓقها يوشصك أان ينهاَر
كياُنها ،كما قال شصوقي:
وإذإ أإُصشيب إلقوُم ‘ أإخلقِهم
م عليهم مأاَتًما وعويل
فأاِق ْ
ويدtل على هذه القضصية قوُله  -تعاGPnGEphn﴿ :- ¤
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رإبًعا :أانها من أاسصباِب اŸودة ،وإانهاء العداوة:
ي -ق -ول ال -ل -ه  -ت -ع -ا’nhn áoæn°ùn ëndrG …ƒp˘àn˘°ùr ˘Jn ’nhn﴿ :- ¤
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والواقع يشصهد بذلك،
ُ
اُÿلق؛ كعداوة عمَر وعكرمة ،بل عداوة قريشس له -
صصلى الله عليه وسصلم.
ومن هنا قال« :إانكم لن ت َسصُعوا الناسسَ بأاموالكم ،ولكن
تسصعونهم بأاخÓقكم» ،يقول أابو حا”  -رحمه الله :-
«الواجب على العاقل أان يتحبsب إا ¤الناسس بلزوم حُسصن
ÿلق؛ ألن اُÿلق ا◊ َسصن ُيذيب
اُÿلق ،وَتْركِ سصوء ا ُ
اÿطايا كما تذيب الشصم ُسس ا÷ليد ،وإان اُÿلق السصيuئ
َلُيفسصد العمل ،كما يفسصد اÿل tالعسصَل».

ورباه بالنعم ،وكّرمه وفضصله ،واأمره اأن يعبده وحده دون سصواه ﴿Éenhn
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والوفاء أانواع كثÒة فيكون مع:
مع الله :بالنذر وهو ما يلزم به العبد نفسصه من طاعة الله من غ Òما
ِ
ِ
ِ
ي اللُsه َعْنَهاَ ،عِن
افÎضصه الله عليه  :ِ -خ َعِن الَقاسصم َِ ،عْن َعا َئشَصَة ِ َرضص َ
ِ
ي ـ صَصsلى اللُه َعَلْيه َوسَصsلَم ـ َقاَلَ(( :مْن َنَذَر أاْن ُيطيعَ الsلَه َفْلُيطْعُهَ ،وَمنْ
الsنِب u
َنَذَر َأاْن َيْعصِصَيُه َف َ
َ Óيْعصِصِه)).
فأاين الوفاء مع الله؟ ‡ن ينتهك ا◊رمات ،ويواقع اŸنكرات؟
أاين الوفاء مع الله؟ ‡ن فرط ‘ طاعة الله ،فضصيع فرائضصه واعتدى
على حدوده؟
أاين الوفاء مع الله؟ ‡ن انشصغل بدنياه عن عبادة خالقه وموله؟...
الوفاء لرسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ:
الرسصول ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ الذي بذل كل وسصع و–مل كل عناء
من أاجل اأن يبلغ للعا ÚŸرسصالته .ما من خ Òإال ودّل األمة عليه ،وما
من شصّر اإل وحذر األمة منه ،ب Úلنا الطريق ،وأانار لنا السصبيل ،وتركنا
على اÙجة البيضصاء الناصصعة الواضصحة ل يزيغ عنها إال هالك.
فأاين الوفاء منا لرسصول الله؟ اأين نحن من سصنتة ،وهديه وشصريعته؟...
فالوفاء مع الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  -يكون باتباع سصنته
والتخلق بأاخÓقه والقتداء به والدفاع عن دينه وعقيدته.
ولقد ضصرب الصصحابة الكرام أاروع األمثلة ‘ حسصن الوفاء لرسصول الله....
إلوفاء مع إلعلماء:
باحÎامهم وتوقÒهم ،والتواضصع لهم ،والدعاء لهم ،والقتداء بهم،
والتعلم على اأيديهم﴿ :فاسصأالوا اأهل الذكر اإن كنتم ل تعلمون﴾.
ومن أاجمل األمثلة للوفاء مع العلماء وفاء أابي حنيفة لشصيوخه ،فلقد
كان يدعو لشصيخه حّماد بن أابي سصليمان مع اأبويه ‘ كل صصÓة يصصليها،
حم عليه ،ول ينسصى له فضصله،
وكان يحفظ له ُوّده ،ويذكره دائما ويّ Î
يذكره با ،Òÿويثني على فضصله ،وينّوه بأاثره فيه ،ويدعو له ،حتى قال
أابو حنيفة :ما صصليت قط اإل ودعوت لشصيخي حماد ولكل من تعلمت
منه علما اأو علمته ،و‘ رواية :ما صصليت صصÓة منذ مات حماد إال
ي ،وإا Êألسصتغفر Ÿن تعلمت منه علما أاو علمته
اسصتغفرت له مع والد ّ
علما.
وكان اإلمام أاحمد يك Ìمن الدعاء للشصافعي ،فسصأاله ابنه عبد الله
قائ :Óيا أاب ِ
ي شصيء كان الشصافعي؟ فإا Êسصمعتك تك Ìمن الدعاء له.
ت أا ّ
فقال ‹ :يا بني ،كان الشصافعي كالشصمسس للدنيا وكالعافية للناسسَ ،فَهْل
ِلَهَذْيِن ِمْن َخَل ٍ
فَ ،اأْو ِمْنُهَما ِعَوضٌس؟.....
يتبع.....

ألشسيخ ألطاهر آأيت علجت

^ من علماء إ÷زإئر إ◊بيبة
ولد الشصيخ الطاهر آايت علجت يوم اÿامسس
من ﬁرم  ١33٥هـ اŸوافق لـ ٧فيفري  ١9١٧م
ببلدية ثامقرة ولية بجاية.
خ -ت -م ال -ق -رآان وع -م -ره ل ي -ت-ج-اوز  ١٢عاًما
Ãسص -ق -ط رأاسص -ه ب -زاوي -ة ج ّ-ده الشص -ي -خ ي -ح-ي-ى
العيد‹ ،وبها تلقى اŸبادئ األو ¤لعلوم األدب
واللغة العربية على يد شصيخه العÓمة السصعيد اليجري ،كما أاخذ عنه
اآلجرومية واأللفية ‘ النحو ،والرسصالة واıتصصر ‘ الفقه ،وعلم
ا◊سص- - - -اب وال- - - -ف- - - -لك وال- - - -بÓ- - - -غ- - - -ة وغÒه- - - -ا م- - - -ن ال- - - -ف - - -ن - - -ون.
ثّم شصّد الuرحال إا ¤زاوية الشصيخ بلحمÓوي بالعثمانية ،قرب قسصنطينة،
” هناك دراسصته الشّصرعية ،من فقه ولغة ونحو وعلوم أاخرى
حيث أا ّ
كثÒة مثل الرياضصيات والتاريخ وا÷غرافية والفلك وغÒها ،عن الشصيخ
ال- - - - -ع- - - - -وادي والشص- - - - -ي- - - - -خ مصص- - - - -ب- - - - -اح ا◊وي- - - - -دق وغÒه- - - - -م- - - - -ا.
بعد “ّكنه تصصدر للتّعليم والّتدريسس واإلفتاء ‘ زاوية ثامقرة ،وهذا
قبل ا◊رب العاŸية الثانية ،فأاحدث نهضصة علمية إا ¤غاية  ١9٥٦م،
حيث أانشصأا نظاًما خاصًصا بزاويته ،شصبيًها بنظم اŸعاهد اإلسصÓمية
الكÈى ،وكان تÓمذته يلتحقون بالزيتونة بزاد من العلم واألدب يشصرف
زاوي- - - - - - - -ت- - - - - - - -ه- - - - - - - -م وال- - - - - - - -ق- - - - - - - -ائ - - - - - - -م ع - - - - - - -ل - - - - - - -ي - - - - - - -ه - - - - - - -ا.
رجع الشصيخ إا ¤مسصقط رأاسصه سصنة  ١93٧م ،حيث توّلى التّدريسس
والّتعليم بزاوية سصيدي أاحمد بن يحيى بأامالو ،وكان يقّدم فيها دروسس
تعليم القرآان واللغة العربية والشّصرعية إا ¤غاية سصنة  ١9٥٦م ح Úأاحرق
ا÷يشس الفرنسصي الزاوية ،فالتحق الشصيخ مع طلبته بجيشس التحرير.
سصافر إا ¤تونسس ‘ أاواخر سصنة  ٥٧م بإاشصارة من العقيد عمÒوشس
الذي كان الشصيخ يتوّلى من ١9٥٧م كّلفه الشصهيد عمÒوشس بالسصفر إا¤
تونسس واإلشصراف على النشصاط التعليمي للطÓب ا÷زائري Úهناك،
فبذل الشصيخ قصصارى جهده عند السصتقÓل.
و‘ سصنة  ١9٦3م عاد إا ¤وطنه األّول ،وعّين أاسصتاًذا بثانوية عقبة بن
نافع با÷زائر العاصصمة وثانوية عمارة رشصيد ب Íعكنون ،إا ¤أان أاحيل
على التقاعد سصنة  ١9٧٨م.
ثّم وبطلب من وزارة الشصؤوون الدينية ،عاد إا ¤نشصاطه اŸسصجدي،
ليمارسس دروسس الوعظ واإلرشصاد Ãسصجد حيدرة وغÒه من اŸسصاجد،
وهو إا ¤اليوم يعقد دروسًصا ‘ الفقه والّنحو وفن القراءات وغÒها من
ال-ع-ل-وم الشص-رع-ي-ة Ãسص-ج-د ب-وزري-ع-ة م-ك-ان إاق-ام-ت-ه م-ت-عه الله بالصصحة
والعافية وأاطال عمره ‘ طاعته ونفع به.
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مواقيت
الصصÓة

@  ٠٥نوفم :19٥9 Èاسصتشصهد الرائد
« عبد الرحمن مÒة » قائد الولية الثالثة
قرب أاقبو ‘ بجاية.
@  ٠٥ن -وف -م :19٦1 Èشص -رع ق -ادة ال -ث -ورة
اŸسصجون « Úأاحمد بن بلة »ﬁ ،مد خيضصر »ﬁ« ،مد
بوضصياف» « ،حسص Úآايت أاحمد » و « رابح بيطاط »
لضصراب عن الطعام.
‘ا إ
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‘ ندوة نقاشس بعنوان ””فريق ،حماسس ،وطن””

قدماء فريق جبهة التحرير لكرة القدم يسصÎجعون أا›اد اŸاضصي
@ كعوان :اأبطال كتبوا بإا‚ازاتهم التاريخ
«فريق ..حماسس..وطن”” كلمات ÿصصت ندوة النقاشس التي نظمتها ،أامسس ،اŸؤوسصسصة الوطنية لÓتصصال والنشصر
لشصهار بقاعة اÙاضصرات ””ا÷زائر”” ،على هامشس فعاليات الطبعة لـ 23للمعرضس الدو‹ للكتاب ،والتي كانت
وا إ
مناسصبة لسصتذكار أا›اد فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم ،الذي صصنع بطولت خلدها التاريخ وحمل
رسصالة كفاح الشصعب ونضصاله من أاجل ا◊رية إا ¤دول أاوروبا الشصرقية ،العا ⁄العربي وقارة آاسصيا.

ح.غريب /م.مغÓوي
تصشوير :فواز بوطارن
ُنظم اللقاء الذي حضصره وزير التصصال
جمال كعوان ،على شصرف قدماء لعبي
فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم:
ح -م -ي -د زوب -ا ،اسص -م-اع-ي-ل اب-ري-ر ،ع-م-ارة
سصعيد دفنون دحمان وكروم ،الذين عادوا
ب- -ا◊ضص- -ور إا ¤زم -ن تضص -ح -ي -ات و–م -ل
مسصؤوولية الدفاع عن الوطن ضصد فرنسصا
أالسص -ت -ع-م-اري-ة م-ن خÓ-ل صص-ورة الÓ-عب
الرياضصي الذي جعل من موهبته ‘ كرة
القدم وسصيلة سصلمية وفعالة ،ليبلغ للعا⁄
أان شص - -عب ا÷زائ - -ر صص - -ام - -د وم- -ك- -اف- -ح
بشصراسصة من أاجل حقه ‘ تقرير اŸصص.Ò
أاك -د وزي -ر التصص -ال ب -اŸن-اسص-ب-ة ع-ل-ى
أاه-م-ي-ة ال-ل-ق-اء ،شص-اك-را ح-م-ي-د زوب-ا ع-ل-ى
جمعه لكل هؤولء األبطال ،الذين ‘‘كتبوا

ب- - -أا›اده - -م وإا‚ازات - -ه - -م ال - -ت - -اري - -خ‘‘،
وينتظرون اليوم من األجيال الصصاعدة أان
ُتكتب وُتحفظ مآاثرهم للذاكرة.
وكشصف حميد زوبا ،الذي بعد تبليغه
اŸسص -ؤوول -ي -ة إاب -ان ث -ورة ال -ت -ح-ري-ر واصص-ل
اŸهمة بعد السصتقÓل ،بتبنيه مهمة تبليغ
العديد من األندية والفرق الوطنية عن
ال -ب -عضس م -ن ال-ذك-ري-ات ال-ت-ي ع-اشص-ه-ا ‘
ك -ن -ف ف -ري -ق ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
واألفكار والتجارب التي تعلمها ‘ تونسس
وصصربيا عن الوطنية ،وأاهمية اللعب من
أاجل الفوز حتى يكون الفريق خ ÒسصفÒ
للقضصية الوطنية.
وق -د شص -ه -د ال -ل -ق -اء ت -ق -دÁا ل -ك -ت -اب
‘‘ح -ي -ات -ي ..شص -غ-ف-ي‘‘ ◊م-ي-د زوب-ا وال-ذي
ي -ح -م -ل مسصÒة ح -ي -ات -ه ك Ó-عب وم-درب
وال-ك-ث Òم-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ،ال-ت-ي كان يحث
لعبيه على إاتباعها حتى يتعلموا ـ كمال
قال ـ من ا◊ياة أاشصياء أاخرى غ Òكرة

مكافحة جرائم اŸسصاسس بحقوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة

ضصبط تاجرين تورطا ببيع دعائم Ÿصصنفات أادبية وفنية مقلدة

“ك- -نت ال- -ف- -رق- -ة الق- -تصص -ادي -ة
واŸال - -ي - -ة ،ب - -اŸصص- -ل- -ح- -ة ال- -ولئ- -ي- -ة
ل -لشص -رط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة ب-أام-ن ولي-ة
لول ،م- -ن ضص- -ب- -ط
ب - -ج - -اي - -ة ،أامسس ا أ
ت -اج -ري -ن ت -ورط -ا ‘ ب -ي -ع مصص -ن-ف-ات
أادبية وفنية مقلدة ،وذلك ‘ إاطار
م -ك -اف -ح -ة ج -رÁة اŸسص-اسس ب-ح-ق-وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة.

بجاية :بن النوي توهامي
وتعود تفاصصيل العملية بحسصب مصصدر

مسص -ؤوول ،ب-ع-دم-ا ق-امت ع-ن-اصص-ر ال-ف-رق-ة
ب- -خ- -رج -ة م -ي -دان -ي -ة Ÿراق -ب -ة اÓÙت
ال -ت -ج -اري -ة ،ال -ت-ي ت-ع-م-ل ‘ ه-ذا اÛال
رف -ق-ة ع-ن-اصص-ر ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة فرع بجاية،
وب -وصص -ول -ه -م إاﬁ ¤لŒ Úاري Úب-وسص-ط
مدينة بجاية ،األول خاصس بالتجزئة لعتاد
اإلع Ó-م اآل‹ ول -واح -ق -ه ،وب -ع-د م-راق-ب-ة
السص -ل -ع وال -ع -ت -اد اŸع -روضس ب -اÙل” ،
ضصبط مصصنفات أادبية وفنية مقلدة تقدر
ب -ـ 285ق -رصس مضص -غ-وط م-ق-ل-د ،ل –م-ل
ط -اب -ع ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ◊م-اي-ة ح-ق-وق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ،وقد ا◊ق

هذا ضصررا ماديا بالديوان الوطني ◊قوق
اŸؤول - - - -ف وا◊ق- - - -وق اÛاورة ق- - - -در بـ
 12825.00دج.
أام- -ا اÙل ال- -ث- -ا Êف- -ي- -ت -ع -ل -ق ب -ب -ي -ع
األق -راصس اŸضص -غ -وط -ة ،ح -يث ” ح -ج-ز
104قرصس مضصغوط مقلد ل يحمل طابع
الديوان الوطني ◊ماية حقوق اŸؤولف
وا◊ق- - -وق اÛاورة‡ ،ا سص- - -بب ضص - -ررا
م -ادي -ا ل -ل -دي-وان ي-ق-در بـ  14.56000دج،
وع -ل -ي -ه ” ح -ج -ز ت-لك ال-دع-ائ-م األدب-ي-ة
اŸقلدة و” فتح –قيق ‘ القضصية ،كون
التاجرين Áارسصان نشصاط Œاري خارج
موضصوع السصجل التجاري.

اŸنتخب الوطني لكرة القدم النسصوية

كشص-فت م-درب-ة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-كرة
ال-ق-دم ال-نسص-وي-ة راضص-ي-ة ف-رت-ول ع-ن ق-ائ-مة
الÓ- -ع- -ب- -ات الÓ- -ئ -ي سص -يشص -ارك -ن ‘ ك -أاسس
 2018 ·ÓاŸقررة بغانا ‘ الفÎة
افريقيا ل أ
ب 17 Úنوفم Èو  1ديسصم ،Èحيث –توي
القائمة على  24لعبة على النحو التا‹:

فرتول تضصبط قائمة ’ 24عبة
سصعدو حبيبة ،وضصاح حبيبة ،بن
سص -ك -ران سص-ارة ،ت-اك-ن-ي-نت ك-اهنة،
رمضصا Êمادينا ،بارا فاطمة ،فدول
‚اة ،حمور أامينة ،مارك جميلة،
م - -روشس اÁان ،سص - -ك - -وان ف- -اط- -م- -ة،
بلدغام فاطمة ،قاسصم سصولف ،بخدة

ف -ت -ح -ي -ة ،ك -ن -دوسص -ي زي-نب ،ع-رب-ي
ع -ودة ك -ل-ت-وم ،ب-ن ع-يسص-ى ج-م-ي-ل-ة،
شصبال اÁان ،سصيدهوم أاسصيا ،بن لزار
م- -ر Ëي -اسص -م ،Úب -ل -خ -ي Ìم -رج -ان،
ب -ل -ق -اسص -م -ي ل -ي -دي -ا ،خ -ل -ي-ف ل-ي-ن-ة،
بوطالب ايناسس.

الÓعب الدو‹ السصابق صصا◊ي عبد ا◊ميد

يثني على جهود اŸديرية العامة لألمن الوطني

وجه الÓعب الدو‹ السصابق ووفاق سصطيف  ،خÓل سصنوات
السص -ت -ي -ن-ات ،ع-ب-د ا◊م-ي-د صص-ا◊ي ،ع-ب-ارات الشص-ك-ر والم-ت-ن-ان
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى ال-وقفة اإلنسصانية التي
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
لقاها ،إاثر تواجده Ãسصتشصفى ‘‘الدكتور لم Úدباغ ‘‘Úبا÷زائر
Óمن الوطني الذي زار الÓعب
العاصصمة  ،وفد اŸديرية العامة ل أ

الدو‹ السصابق ،جدد لكل الرياضصي Úالسصابق Úولكل متقاعدي
Óم-ن
الشص -رط -ة ،ب -أان اŸصص -ال -ح الصص -ح -ي -ة اıتصص-ة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
الوطني ،تبقى دائما –ت تصصرف مسصتخدمي األمن الوطني
وذوي-ه-م وك-ذا اŸت-ق-اع-دي-ن ،ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشصغالتهم واحتياجاتهم
الجتماعية والصصحية.
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الدراج السصبا ÊريفيÒار يسصتعيد الريادة ‘ اŸرحلة  2من السصباق

را‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹  2018يصصنع الفرجة ‘ أادرار
@ تفوق جزائري باŸركبات ومفأاجاة منتظرة ‘ ا◊لقة اŸغلقة الثانية اليوم
لثارة والتنافسس الشصديدين ب Úمتسصابقي
تتواصصل ا إ
الطبعة الرابعة من را‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹
لسصبا Êفيكتور
بعد مرور  3مراحل،حيث “كن الدراج ا إ
لي -ط -ا‹
ري- -ف- -يÒا م- -ن إاسص -ت -ع -ادة ري -ادة الÎت -يب م -ن ا إ
أال -يسص -ان -دور رووزو ،ب -ع -د “ك -ن-ه م-ن ال-دخ-ول ‘ اŸرك-ز
لول م-وسص-ع-ا ب-ذلك ال-ف-ارق ع-ل-ى م-ن-افسص-ه اŸب-اشص-ر ع-ل-ى
ا أ
ل - -قب –دي صص - -ح - -اري ا÷زائ- -ر بـ  12دق-ي-ق-ة ك-ام-ل-ة ‘
الÎتيب العام ،وهوما مكنه من الفوز باŸرحلة الثانية
منذ انطÓق اŸنافسصة ،مبهرا بذلك كل عشصاق الرياضصات
لرضصيات الصصخرية
اŸيكانيكية بسصرعته الفائقة فوق ا أ
والÎابية.

مبعوث «الششعب» إا ¤أادرارﬁ :مد فوزي بقاصص
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

القدم.
ومن جهته ،قدم الكاتب أاحمد بصصول
ه- - -واري ،ك- - -ت- - -اب- - -ه ال - -ف - -ن - -ي اŸوسص - -وم
بـ«L’Encyclopédie vert et
Blanc Les blocs notes
 ،revisitésال -ذي سص -ل -ط م -ن خÓ-ل-ه
الضصوء على تاريخ كرة القدم ا÷زائرية
من  1963إا ،1988 ¤مسصتنتجا أانها عرفت
ت- -ط -ورا م -ل -ح -وظ -ا خ Ó-ل ه -ذه ا◊ق -ب -ة
بالذات ،وخ Òدليل على ذلك هو حرصس
ا÷زائر على بناء مÓعب Ãعاي Òدولية.
Óشص -ارة ،أاخ -ت -ت -م ال-ل-ق-اء ال-ذي “ي-ز
ل -إ
بنقاشس غني ملئ باŸشصاعر والذكريات
ا÷م-ي-ل-ة ب-ج-لسص-ة ب-ي-ع ب-ال-ت-وق-ي-ع ل-ك-ل من
ح -م-ي-د زوب-ا وك-ت-اب-ه ‘‘ح-ي-ات-ي ..شص-غ-ف-ي‘‘،
وك- -ت -اب أاح -م -د بصص -ول ه -واري اŸذك -ور
سص-ل-ف-ا ،وه-م-ا صص-ادران ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ية
ه- -ذه السص- -ن- -ة ،ع -ن اŸؤوسصسص -ة ال -وط -ن -ي -ة
لÓتصصال والنشصر واإلشصهار.
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“يزت اŸرحلة الثالثة من را‹ –دي صصحاري ا÷زائر
الدو‹ بصصعوبة اŸسصلك اŸمزوج بأارضصيات وتضصاريسس ﬂتلفة
(صصخرية ،ترابية ،رملية) ،على مسصلك قدر بـ 477.10كلم منها
 238.36كلم للتنافسس.
وعرف السصباق معانات سصائقي الدراجات النارية والسصيارات
رباعية الدفع ،بعد الكلم  117و–ديدا بعد اŸنطقة األو ¤للتزود
بالوقود Ãدينة مطرفة ،أاين دخل اŸتنافسصون ‘ صصراع مع
أارضصية مفخخة أاعاقت سصÒهم وجعلتهم يضصيعون الكث Òمن
الوقت إلخراج مركباتهم من ما يسصمى بـ(الفشصفاشس) ،قبل أان يعود
التنافسس على أاشصده ب ÚاŸتسصابق Úإا ¤غاية خط النهاية بولية
أادرار ‘ ،السصباق الذي عرف دخول  67متنافسصا بينهم  42دراجة
نارية و 19دراجة نارية ودراجت Úرباعية الدفع باإلضصافة إا¤
ثÓث سصيارات من نوع (أاسس .أاسس )‘ .وشصاحنة.
وكان اŸتسصابق ا÷زائري جابورابي ابراهيم ومسصاعده بدر
الدين خيدر أاول اŸتسصابق Úالذين عÈوا خط الوصصول بالنسصبة
للسصيارات رباعية الدفع ،فيما كان اإليطا‹ باولوتشصيشصي الفائز
ب -ال -ط -ب-ع-ة اŸاضص-ي-ة ‘ سص-ب-اق ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة ،أاول م-تسص-اب-ق
يتجاوز خط الوصصول ‘ اختصصاصس (أاسس .أاسس.)‘ .

وعرف سصباق األمسس حادثا خطÒا ،بعد تعرضس سصيارة رباعية
ال -دف-ع إا ¤ان-قÓ-ب م-رك-ب-ة ÷زائ-ري Úم-ق-ي-م Úب-ف-رنسص-ا ،ال-ذي-ن
تعرضصوا ÷روح متفاوتة اÿطورة ،لكن تدخل الطاقم الطبي
اŸكون مائة باŸائة من جزائري Úكان فعال أاين ” إاجÓء
اŸصص-اب Úبسص-رع-ة ك-بÒة وح-ول-وه-م ن-ح-ومسص-تشص-ف-ى أادرار ل-لقيام
بفحوصصات معمقة للتأاكد من سصÓمتهم.
يكون اŸتسصابقون صصبيحة اليوم على موعد ÿوضس ا◊لقة
اŸغلقة الثانية منذ انطÓق را‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹
 ‘ 2018صصحراء مدينة تيميمون ‘ حلقة تقدر مسصافتها بـ
 146.82كلم وهي حلقة بدورت ،Úأاين سصيكون اŸتنافسصون ‘
م-واج-ه-ة ال-ع-رق ال-ك-بŸ Òدي-ن-ة ت-ي-م-ي-م-ون ك-م-ا سص-ي-م-رون ب-واحة
ت-ي-م-ي-م-ون الشص-هÒة ،وسص-ت-ك-ون األرضص-ي-ة أاح-ي-ان-ا سص-ه-لة السص ،Òما
سصيجعل اŸتسصابق Úيسصتمتعون برفع السصرعة التي قد تصصل إا¤
أازيد من  200كلم ‘ السصاعة.
Óشصارة بعد نهاية سصباق اŸرحلة الثالثة من را‹ –دي
ل إ
صصحاري ا÷زائر الدو‹  ،2018قامت قافلة الرا‹ بدورة شصرفية
على عاصصمة ولية أادرار ،أاين صصنعت الدراجات النارية وﬂتلف
أانواع السصيارات أاجواء ‡يزة ،وخلعت هدوء اŸدينة بعد خروج
آالف الشصباب النسصاء واألطفال من اŸدارسس إا ¤الشصوارع للوقوف
على ا◊دث الذي احتضصنته وليتهم Ÿدة  4أايام كاملة ،ما أاعاد
الذكريات ا÷ميلة للكث Òمن عايشصوا مرور را‹ باريسس دكار
باŸدينة ا◊مراء أادرار.

إاشصهار

