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أآويحـــــــي وكونتــــي ‘ نــــدوة صصحفيـــــــة مشصÎكــــــة:

إإرإدة سشياسشيـ ـ ـ ـ ـة لرف ـ ـ ـ ـ ـ ـع إŸب ـ ـ ـ ـ ـ ـاد’ت
ب ـ ـ Úإلبلـ ـ ـدين إإ ١٠ ¤مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓي Òأإورو
تصصوير :عباسس تيليوة

^ إ÷زإئـ ـ ـر وإإيطالي ـ ـ ـ ـا تتقاسشمـ ـ ـ ـان إŸـ ـوقف
بشش ـ ـأان إ◊ ـل إلسشياسشـ ـ ـي ‘ ليبيـ ـ ـ ـا
^ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـرفضض إإقام ـ ـ ـ ـ ـة مرك ـ ـ ـ ـز إإيـ ـ ـ ـوإء
للمهاجريـ ـ ـ ـن غـ ـ ـ Òإلششـ ـرعيÚ
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باحثـــــون يرآفعـــون للتكامــــل آŸغاربـي من سصــــوق أآهــــرآسس:

إŸناط ـ ـ ـق إ◊ ـ ـدودي ـ ـة عصشـ ـ ـ ـب إإ’سشÎإتيجيـ ـ ـ ـ ـة إأ’منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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يزيد بن موهوب ينشصط مائدة مسصتديرة
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تشس- - -رف وزي- - -رة الÎب- - -ي - -ة
ال -وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت،
ال -ي -وم ع -ل -ى ا◊ف -ل اÿت -ام-ي
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وذلك بدار ا أ
السساعة الـ  13:30مسساء.

« نوفم Èعيد الشصبيبة
اإلفريقية ““موضصوع
منتدى الذاكرة

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة مشس -ع -ل
الشسهيد ،غدا ،منتدى الذاكرة
Ãن -اسس -ب -ة ال -ذك -رى ال -ع -اشس-رة
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’ف-ري-ق-ي-ة ،وذلك
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السس- - - - - -اع - - - - -ة الـ 10:00
صسباحا.

األدب األمازيغي موضصوع يوم دراسصي

تنظم
اÙافظة السسامية لÓما
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

اÛلسض الشصعبي
الوطني يشصارك ‘
مؤو“ر أامني متوسصطي
يشس - -ارك اÛلسس الشس - -ع- -ب- -ي
ال- -وط- -ن -ي ال -ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ‘
اŸؤو“ر الŸÈا Êحول ““تعزيز
ا’من الدÁقراطي ‘ منطقة
ال - -ب - -ح- -ر ا’ب- -يضس اŸت- -وسس- -ط:
ال-ت-ح-دي-ات اŸشسÎك-ة ت-ق-اسس-م
اŸسس -ؤوول -ي -ة““ ال -ذي سس-ي-ع-ق-د ‘
ديÈوفنيك بكرواتيا.
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل -ل-م-ج-لسس أان
ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -وط-ن-ي-ي م-راد ح-ل-يسس Áث-ل
ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة ال-تشس-ري-ع-ي-ة ‘
أاشسغال هذا اŸؤو“ر.

ت -ن -ط-ل-ق ي-وم  8ن -وف-م Èا÷اري
Óورام
ف-ع-ال-ي-ات ال-ق-م-ة ال-ث-ان-ي-ة ل أ
السسرطانيةÃ ،شساركة أاك600 Ì
’م- - -راضس
ط - - -ب - - -يب ﬂتصس ‘ ا أ
السس -رط -ان -ي -ة وأام -راضس ال-دم،
وذلك ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة ال16
مسس - - - - - -اء ب - - - - - -ف - - - - - -ن- - - - - -دق
الشسÒاطون.

سس-ج-لت الصس-ادرات ال-ف-رنسس-ي-ة ن-حو ا÷زائر خÓل
السسداسسي ا’ول من سسنة  2018انخفاضسا بنسسبة 6ر% 8
تسس-ت-قر عند 3ر 2م-ل-ي-ار اورو م-ق-ابل 6ر 2م -ل-ي-ار ‘ ذات ال-فÎة م-ن السس-ن-ة
ل-
الفارطة ,حسسبما اكدته امسس اÿزينة العمومية الفرنسسية.
واوضسحت اÿزينة العمومية اعتمادا على معطيات ا÷مارك الفرنسسية
ن قيمة الواردات الفرنسسية القادمة من ا÷زائر اŸتكونة من ازيد من % 95
ا
من اŸنتجات النفطية والغازية.

’لكÎو:Ê
الÈيد ا إ

ي-خ-ة ال-عامة للطريقة
Ÿشس-
ت-ن-ظ-م ا قلة ،اليوم وعلى مدار
بور
القادرية ة ال 5للملتقى الدو‹
 3أايام الطبع
ق-ادري-ة –ت عنوان«:
ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-
 -وط- -ن -ي -ة وإاسس -ت -ق -رارة ال
اŸرج- -ع- -ي - -زائ- -ري -ة““ ،وذلك Ãق -ر
÷
ال- -دول- -ة ا ق-ل-ة وب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة
ال -زاوي -ة ب -ور
مفدي زكريا.

القمة الثانية
لألورام السصرطانية
بفندق الشصÒاطون

 ‘ 8.7اŸائة انخفاضض
الصصادرات الفرنسصية نحو ا÷زائر

رقم
–ت اÛهر

الطبعة الـ 5للملتقى
الدو‹ للطريقة القادرية

يشس - -رف وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة
والصس -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
القادر بن مسسعود ،اليوم على
اف - -ت - -ت - -اح أاشس - -غ - -ال ا÷لسس - -ات
ا÷ه - -وي- -ة Ÿن- -ط- -ق- -ة ال- -وسس- -ط
ل -ت -ق-ي-ي-م اıط-ط ال-ت-وج-ي-ه-ي
للتهيئة السسياحية
 ، 2019-2018وذلك بفندق
’وراسس-ي اب-ت-داء م-ن السس-اعة
ا أ
الـ  09:00صسباحا.

يحياوي ضصيف برنامج سصجالت ومعنى
يسس-تضس-ي-ف ال-ع-دد ا÷دي-د م-ن ب-رن-ام-ج ““سسجا’ت ومعنى““،
اليوم ،مدير اŸسسرح الوطني ا÷زائري ﬁمد يحياوي ،حيث
ي -ت -ط -رق ا ¤ع -دة ﬁاور ت -ت -ع -ل -ق ب -واق-ع ا إ
’ن-ت-اج اŸسس-رح-ي
ا÷زائ- -ري وآاف- -اق- -ه وج- -ائ- -زة مصس- -ط- -ف- -ى ك- -اتب ل -ل -دراسس -ات
اŸسسرحية وذلك باŸركز الثقا‘ عيسسى مسسعودي ابتداء من
السساعة الـ  14:00مسساء.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إلع ـلناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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تعزيزا للحوار السسياسسي وعرى الصسداقة ب Úالبلدين

رئيسس ›لسس إلوزرإء إإليطا‹ ‘ زيارة عمل إ ¤إ÷زإئر
’يطا‹ ،جوزيبي كونتي ،امسس ‘ ،زيارة عمل
شسرع رئيسس ›لسس الوزراء ا إ
وصسداقة إا ¤ا÷زائر ،وهذا بدعوة من رئيسس ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة.
وكان ‘ أسصتقباله لدى وصصوله أ ¤مطار هوأري بومدين ألدو‹ ألوزير أألول ،أأحمد
أأويحيى ،وعدد من أأعضصاء أ◊كومة.
وتندرج هذه ألزيارة ‘ إأطار ترقية أ◊وأر ألسصياسصي رفيع أŸسصتوى ب Úأ÷زأئر وإأيطاليا
أللتان تربطهما معاهدة صصدأقة وحسصن أ÷وأر وألتعاون أŸوقعة با÷زأئر ألعاصصمة ‘ 27
يناير .2003
وتشصكل هذه ألزيارة فرصصة للطرف Úلتبادل وجهات ألنظر حول أŸسصائل ذأت ألهتمام
أŸشصÎك على أŸسصتوي ÚأŸتوسصطي وأŸغاربي و‘ منطقة ألسصاحل.

يÎحم على أإروإح شصهدإء إلثورة إلتحريرية إÛيدة
ترحم رئيسس ›لسس ألوزرأء ÷مهورية إأيطاليا ،جوزيبي كونتي ،أليوم ألثنÃ ،Úقام
ألشصهيد با÷زأئر ألعاصصمة ،على أأروأح شصهدأء ألثورة ألتحريرية أÛيدة.
وقام كونتي ،ألذي كان مرفوقا بوزير ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسصاهل ،ووزير ألطاقة
مصصطفى قيطو ،Êبوضصع أكليل من ألزهور أأمام ألنصصب ألتذكاري لشصهدأء ألثورة ألتحريرية،
ووقف دقيقة صصمت ترحما على أأروأحهم ألطاهرة.

ﬁادثات ب Úإلوزير إألول وضصيف إ÷زإئر
تباحث ألوزير أألول أحمد أويحيى أمسس با÷زأئر ألعاصصمة مع رئيسس ›لسس ألوزرأء

أليطا‹ جوزيبي كونتي.
وجرى أللقاء بحضصور وزير ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر مسصاهل ووزير ألطاقة مصصطفى
قيطو.Ê

أاويحي وكونتي ‘ ندوة صسحفية مشسÎكة:

 ٥٠إتفاقية ثنائية ‘ ›الت متعددة ب Úإلبلدين
@ إارادة سسياسسيـــــــة لرفـــــع اŸبــــاد’ت التجاريـــــــة إا ١٠ ¤مÓي Òأاورو
@ ا÷زائـــــر وإايطاليـــــا تتقاسسمــان اŸوقف بشســــأان ا◊ـــــل السسياسســـــي ‘ ليبيـــــا
@ نــــــــرفضس إاقامــــــــــــة مركـــــــز إايـــــواء للمهاجريـــــــــن غـــــــ ÒالشسرعيــــــÚ
وضس -عت ا÷زائ -ر واي -ط -ال -ي-اŒ ،اوز
ع-ت-بة الـ ١٠م-ل-ي-ار أاورو‘ م-ب-اد’تهما
ال- - -ت- - -ج- - -اري- - -ة ك- - -ه- - -دف ل- - -لشس - -راك - -ة
’سسÎاتيجية على اŸدى
ا’قتصسادية ا إ
ال- -ق -ريب ،وأاك -دا ع -ل -ى أاه -م -ي -ة إا‚اح
مؤو“ر بالÒمواŸقرر ‘  ١2و ١3نوفمÈ
’زم-ة ال-ل-يبية ،كما
ا÷اري ل-تسس-وي-ة ا أ
أاب -دي -ا ارت -ي -اح -ه -م -ا Ÿسس -ت -وى ال-ت-ع-اون
’مني.جاء هذا ‘ الندوة الصسحفية
ا أ
اŸشسÎك - -ة ب Úال - -وزي- -ر ا’ول اح- -م- -د
أاوي -ح -ي -ى ون -ظÒه ا’ي -ط -ا‹ ب -اŸرك -ز
الدو‹ للمؤو“رات نادي الصسنوبر.

صصدإقة  ⁄تبدأإ إليوم

أم Úبلعمري
لقد كانت معاهدة ألصصدأقة ،ألتعاون وحسصن أ÷وأر ب Úأ÷زأئر
وأيطاليا ألتي وقعها ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ونظÒه أليطا‹
قبل  15عاما تتويجا لسصنوأت طويلة من ألتنسصيق وألتعاون ب Úألبلدين،
تعود إأ ¤فÎة ما قبل أسصتقÓل أ÷زأئر أأين  ⁄يتأاخر أأنريكوماتيي،
م -دي -ر شص -رك -ة ““أي -ن -ي““ ألي -ط -ال -ي -ة ‘ سص -ت-ي-ن-ي-ات أل-ق-رن أŸاضص-ي ‘
ألسصتجابة لطلب أ◊كومة أ÷زأئرية أŸؤوقتة آأنذأك لوضصع رصصيده
وخÈته ‘ ›ال ألبÎول ‘ خدمة وفد أ◊كومة أ÷زأئرية ‘
مفاوضصات أيفيان وبالفعل سصاعدت تلك أÿدمة ألثمينة ألتي قدمها
ماتيي للجزأئر أŸكافحة على أنتزأع سصيادتها كاملة على ثروأتها
Óسصف  ⁄ -يكتب لصصديق
ألطبيعية وعلى رأأسصها ألنفط إأل أأنه  -ل أ
أ÷زأئ-ر أŸع-روف Ãن-اهضص-ت-ه ل-ل-ف-ك-ر أل-ك-ون-ي-ا‹ م-ق-اسص-م-ت-ن-ا ف-رح-ة
ألسصتقÓل حيث يعتقد أأنه “ت تصصفيته ‘ سصقوط مريب لطائرته
بعد أأشصهر قليلة على أسصتقÓل أ÷زأئر.
أ÷زأئر أŸسصتقلة  ⁄تنسس صصنيع هذأ ألرجل وسصارعت إأ ¤تعزيز
عÓقاتها مع أيطاليا وكان من ثمرة هذأ ألتعاون مد روما بأانبوب غاز
عابر للمتوسصط أنطÓقا من أ÷زأئر يحمل أسصم ““أنريكوماتيي““
تكرÁا لهذه ألشصخصصية أŸناضصلة سصنة  1977ومنذ تلك ألفÎة ⁄
يتوقف ألتعاون وألتنسصيق ب Úألبلدين على ﬂتلف أألصصعدة ،فعلى
ألصصعيد ألسصياسصي يزدأد أ◊وأر وألتشصاور ب Úألبلدين أتسصاعا ومتانة
ليشصمل ﬂتلف ألقضصايا أإلقليمية وألدولية ولعل تطابق وجهات ألنظر
ب Úألبلدين بخصصوصس أألزمة ألليبية ودعم أيطاليا للمقاربة أ÷زأئرية
ألقائمة على بعث حوأر ليبي  -ليبي ورفضس ألتدخل أألجنبي وتشصجيع
مسصار أŸصصا◊ة ‘ ليبيا يؤوكد ذلك كما ألتوأفق  ⁄يقتصصر على أŸلف
ألليبي ليعدأه أ ¤ملفات أأخرى كثÒة منها ألهجرة غ Òألشصرعية،
فا÷زأئر كما أيطاليا متفقتان “اما على أأن ألظاهرة هي نتاج
أختÓلت سصوسصيو  -أجتماعية يجب معا÷تها من أŸصصدر ،أأما
بخصصوصس ظاهرة أإلرهاب فالبلدين يتبنيان إأسصÎأتيجية مشصÎكة ‘
مكافحة ألظاهرة ألتي طاŸا شصكلت ﬁور تعاون وتنسصيق ‘ ألتصصدي
لهذه أآلفة وألشصعب أ÷زأئري يسصجل ليطاليا موقفها أŸشصرف
خÓل ألعشصرية ألسصودأء عندما كانت أ÷زأئر توأجه هجمة إأرهابية
شصرسصة مشصفوعة بحصصار غ Òمعلن وﬁاولت خبيثة لعزلها دوليا وفق
مؤوأمرة ولكن ورغم ألضصريبة ألتي دفعها ألشصعب أ÷زأئري إأل أأنه
أسصتطاع إأجهاضس أŸؤوأمرة ودحضس أإلرهاب.
يبدوأأن كل ألظروف وألعوأمل مهيأاة لتكون ألعÓقات ألثنائية بÚ
أ÷زأئر وأيطاليا أأ‰وذجا للتعاون وألتنسصيق سصيكلÓن ببناء شصرأكة
أسصÎأيجية من أأجل ألسصÓم وألرفاه ‘ أŸتوسصط تثمر بإايجاد حل
سصلمي لÓزمة ألليبية وتعزيز ألتشصاور ألسصياسصي حول كل ألقضصايا ألتي
تعني ألبلدين على أألصصعدة ،ألثنائي ،أإلقليمي وألدو‹ وبالتوأزي مع
ذلك ترقية ألتعاون ألقتصصادي وتعزيزه أأك.Ì

أادى له زيارة وداع

أŸركز ألدو‹ للمؤؤ“رأت
حمزة ﬁصصؤل
تصصؤير :عباسس تيليؤة

ب- -ع- -د ثÓ- -ث سص- -اع- -ات م -ن أŸب -اح -ث -ات
أŸغلقة ،عقد ،أأمسس ،ألوزير أألول أأحمد
أأوي -ح-ي-ى ،ورئ-يسس ›لسس أل-وزرأء ألي-ط-ا‹
ج -وزي -ب -ي ك -ون -ت-ي أل-ذي زأر أ÷زأئ-ر ،ن-دوة
صص- - -ح- - -ف - -ي - -ة مشصÎك - -ة ب - -اŸرك - -ز أل - -دو‹
ل- -ل- -م -ؤو“رأت ،أأك -دأ خ Ó-ل -ه -ا أأن ““ألشص -رأك -ة
ألقتصصادية ،أألزمة ألليبية ،ألتعاون أألمني
وألظاهرة غ Òألشصرعية““ هي أأبرز أŸلفات
أل-ت-ي ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا أ÷ان-ب-ان ب-ت-وأف-ق ك-بÒ
وبأاهمية بالغة.
وتزأمنت زيارة كونتي ،إأ ¤أ÷زأئر مع
أل -ذك -رى ألـ 15ل-ت-وق-ي-ع م-ع-اه-دة ألصص-دأق-ة
وألتعاون وحسصن أ÷وأر ألتي أأبرمها رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ونظÒه
أليطا‹ سصنة  ،2003وألتي أتبعت بحوأ‹
““ 50أتفاقية ثنائية ‘ ﬂتلف أŸيادين““،
مثلما أأكد ألوزير أألول أأحمد أأويحيى.
وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة أ÷زأئ -ري-ة ف-إان
ألعÓقات ألثنائية مع أيطاليا ““متميزة من
ح -يث أŸسص -ت -وى وأ◊ج -م““ ،وسص -ت-ع-زز ب-ع-زم
أل-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى أسص-ت-غÓ-ل ك-اف-ة ألفرصس ألتي
يوفرها برنامج ألتنمية ألقتصصادية للجزأئر
ألقائم على تشصجيع ألسصتثمار وخلق ألبديل
أألنسصب وأل- -ف -ع -ال ل -ل -م -ح -روق -ات ‘ زي -ادة
مدأخيل أÿزينة ألعمومية.
و‘ ألسصياق أأكد أأحمد أأويحيى أأن تقوية
ألشصرأكة ألقتصصادية ألتي بلغت مسصتوى جد
م -ت -ق -دم خ -اصص -ة ‘ ›ال أل-ط-اق-ة ،أأخ-ذت
حيزأ معتÈأ من ﬁادثاته مع رئيسس ›لسس
ألوزرأء أليطا‹ جوزيبي كونتي.
وأأوضصح ألوزير أألول أأن أللقاء سصمح أأيضصا
بالتأاكيد على ““ تعزيز ألعÓقات ألثنائية ‘
أÛال أألمني ومكافحة أإلرهاب وجميع
أأنوأع أ÷رÁة أŸنظمة““ ،مفيدأ بأان ذلك
سصيÎجم من خÓل تنسصيق ﬁكم ب Úوزأرة
ألدأخلية لك Óألبلدين.

ألعدد
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بن صصالح يسصتقبل إلسصف Òإلصصيني

و‘ هذأ أŸلف أ◊سصاسس ،ع Èكونتي،
عن أرتياح أيطاليا ألكب Òللتعاون أألمني مع
أ÷زأئر ،وقال ““ نحن سصعدأء بالعمل أŸنجز
◊د أآلن ون- -ت -ط -ل -ع إأ ¤ت -ع -زي -زه Ÿوأج -ه -ة
–ديات أإلرهاب وألŒار بالبشصر““.
وأعت Èرئيسس ›لسس ألوزرأء أليطا‹
أأن أل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-ري-ة-ألي-ط-ال-ي-ة ق-ائ-مة
على ألحÎأم أŸتبادل وألهوية أŸتوسصطية،
م -ث -م -ن -ا ““ ك -ون أ÷زأئ -ر أأول شص-ريك Œاري
لبلدي ‘ إأفريقيا ومنطقة شصمال إأفريقيا
وألشصرق أألوسصط““.
وكشص - -ف ك- -ون- -ت- -ي أأن ح- -ج- -م أŸب- -ادلت
ألتجارية ألثنائية قدر ب 8مÓي Òأأوروسصنة
““ 2017ون -ت -ط-ل-ع إأŒ ¤اوز ع-ت-ب-ة  10مليار
أأورو““ ،وأأوضصح أأن روما ترأهن لتحقيق ذلك
على أŸشصاريع ألوأعدة ألتي يوفرها برنامج
تنويع ألقتصصاد أ÷زأئري وكل ما يضصاف
أÛالت أإلسصÎأت- -ي- -ج- -ي -ة إأ ¤ك -ق -ط -اع -ي
ألطاقة وألبنى ألتحتية.

مؤو“ر بالÒمو ﬁطة هامة ‘ مسصار
إلتسصوية إلليبية

‘ أŸقابل ،حازت أألزمة ألليبية على
““قسصط كب ““Òمن ﬁادثات أ÷انب ،Úوأأكد
ألوزير أألول أأحمد أأويحيى عن دعم أ÷زأئر
ل -ل -م -ؤو“ر أل -دو‹ أل-ت-ي سص-ت-ح-تضص-ن-ه م-دي-ن-ة
ب-الÒم-وألي-ط-ال-ي-ة ي-وم-ي  12و 13نوفمÈ
أ÷اري Ÿناقشصة أألزمة ‘ ليبيا.

 ...ينهي زيارته إإ ¤إ÷زإئر
أأنهى رئيسس ›لسس ألوزرأء أإليطا‹ ,جوزيبي كونتي ,أمسس زيارة عمل
وصصدأقة إأ ¤أ÷زأئر بدعوة من رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
وكان ‘ توديع ألسصيد كونتي Ãطار هوأري بومدين ألدو‹ ,ألوزير ألول أأحمد
أأويحيى و وزير أÿارجية عبد ألقادر مسصاهل و وزير ألطاقة مصصطفى قيطو.Ê

وق -ال أأوي -ح -ي -ى أأن ““أ÷زأئ -ر سص -ت -حضص -ر
ألندوة ،وسصيعود لرئيسس أ÷مهورية مسصؤوول
ألسص -ي-اسص-ة أÿارج-ي-ة ت-ع-ي‡ Úث-ل-ه ،ووف-دن-ا
أل-ذي سص-يشص-ارك سص-ي-ع-م-ل ب-ج-انب ألسصلطات
أليطالية إل‚اح ألجتماع وأإلقÓع Ãسصار
ألتسصوية ألسصلمية““.
وترى أ÷زأئر ،مؤو“ر بالÒمو ،فرصصة
Ÿسصاعدة ““أإلخوة ألليبي Úعلى ألوصصول إأ¤
حل سصلمي ‘ أأقرب أآلجال““ ،حسصب تأاكيد
أأوي-ح-ي-ى أل-ذي رفضس أل-ت-ع-ل-ي-ق أŸسص-ب-ق ع-ن
مضصمون أ◊دث.
وقال ألوزير أألول““ ،نحن ل نتحدث عن
م -وأق -ف دول أأخ -رى ول ح -ت -ى ع -ن ﬁت-وى
أ◊ل ألسصلمي ألن موقفنا يرتكز على أحتوأء
أألزمة من قبل ألليبي Úأأنفسصهم ودعم جهود
أأل· أŸت- -ح- -دة أل- -ت- -ي ي- -ق -وده -ا م -ب -ع -وث -ه
ألشصخصصي““.
وح- -ول ه- -ذأ أŸل- -ف أ◊ي- -وي ب -ال -نسص -ب -ة
لي -ط -ال -ي -ا وع -دي-د أل-دول أŸت-ن-افسص-ة ع-ل-ى
صصياغة ورقة طريق أ◊ل ،أأكد كونتي أأن
““أل -ب -ل -دي-ن ي-ت-ق-اسص-م-ان ن-فسس أŸوق-ف ح-ول
أأه -م -ي -ة أ◊ل ألسص -ي -اسص-ي و–ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة
ألقتصصادية وألجتماعية ‘ ليبيا““.
وأأضص - -اف أأن ““أي- -ط- -ال- -ي- -ا أقÎحت ن- -دوة
بالÒموودعت لها كل ألفاعل Úألدولي Úفيما
يجري ‘ هذأ ألبلد““ ،مفيدأ بأان ““أ÷زأئر
م-ن-خ-رط-ة ب-ق-وة ‘ مسص-ار أل-تسص-وي-ة ون-رأهن
ع -ل -ى دع -م -ه -ا ومشص -ارك -ت -ه-ا ألن-ن-ا ن-ت-ق-اسص-م
أألهدأف ذأتها““.

إ÷زإئر ترفضس إإقامة مرإكز إيوإء
للمهاجرين غ ÒإلشصرعيÚ

و‘ ألوقت ألذي أأكد فيه رئيسس ›لسس
ألوزرأء أليطا‹ جوزيبي كونتي ،على أأهمية
تسصي Òمدمج (متعدد ألبعاد) لقضصية ألهجرة
غ Òألشصرعية ،وتفعيل ألتفاقيات ألثنائية
أÿاصص- -ة ب- -ت -دأب Òإأع -ادة أŸه -اج -ري -ن غÒ
ألشصرعي Úلبلدأنهم أألصصلية ،قال أأويحيى أأن

““أŸلف  ⁄يأاخذ منا سصوى دقائق من أأصصل
سصاعات““
ولفت ألوزير أألول ،أأن ““أ÷زأئر ليسصت
‘ ح -اج -ة ل -ل -ت -ط -رق ›دد ل -قضص-ي-ة إأق-ام-ة
مرأكز إأيوأء للمهاجرين غ Òألشصرعي Úعلى
أأرأضص -ي -ه -ا ،ألن أل -ع -ا ⁄أأج-م-ع ي-ع-ل-م رفضص-ن-ا
ألقاطع للمقÎح““.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -وضص -ع -ي -ة أŸه-اج-ري-ن
أ÷زأئ -ري Úب -إاي -ط -ال -ي-ا ،أأوضص-ح أأوي-ح-ي-ى أأن
هناك ““  40أألف جزأئري ،مقيم ‘ إأيطاليا
بطريقة شصرعية ودون أأدنى مشصكلة““ ،مفيدأ
““بوجود  900شصخصس ‘ إأقامة غ Òشصرعية““.
وفند أŸتحدث ،أأن يكون موضصوع إأعادة
أŸه- -اج- -ري- -ن غ Òأل- -ق- -ان- -ون““ ،Úب- -رن -ا›ا
أسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ،ألن-ن-ا ل-دي-ن-ا أتفاقيات ثنائية ‘
هذأ أÛال مع دول يفوق عمرها  23سصنة““،
مؤوكدأ أأن ““عملية ألÎحيل تتم وفق إأجرأءأت
ق-ان-ون-ي-ة صص-ارم-ة ،ت-ن-ط-ل-ق م-ن إأث-ب-ات ح-ال-ة
أل-وج-ود غ Òألشص-رع-ي وأل-ت-أاك-د م-ن ج-نسص-ي-ة
ألشص -خصس ع -ل -ى أأن -ه ج -زأئ -ري ف -ه -ن-اك م-ن
يقدمون أأنفسصهم على أأنهم جزأئريون لكنهم
ينحدرون من دول مغاربية““.
وتابع أأويحيى أأنه ““ إأذأ ثبت كل أŸعطيات
فإان أ÷زأئر من وأجبها أسصÎجاع أأبناءها،
على أأن يتم أألمر وفق عمل منظم ومسصتمر
Ãعدل  5إأ 6 ¤أأشصخاصس ‘ أألسصبوع““.
وأأŸح ألوزير أألول ،أأن تشصديد أل–اد
أألوروب -ي أل -رق -اب -ة ع-ل-ى ح-دوده أ÷ن-وب-ي-ة،
ي -ع -ت““ Èح  Ó-م -ؤوق -ت-ا ل-ظ-اه-رة أل-ه-ج-رة غÒ
ألشصرعية““ ،وقال أأن معا÷ة أŸعضصلة يجب
أأن ترأعي Œفيف منابعها.
وأأوضص- -ح أأن ““ دول ألسص- -اح- -ل أإلف- -ري -ق -ي
وشص-رق إأف-ري-ق-ي-ا ،ت-ع-ت Èم-ن-ب-ع-ا ل-ل-م-ه-اجرين
أل- -ف -اري -ن م -ن أ◊رب وأÛاع -ة وﬂت -ل -ف
أألزمات ،فتجفيف هذه أألسصباب أ÷وهرية
كفيلة بحل أŸشصكلة ولن يتم أألمر بإاقامة
معسصكرأت أأوبناء سصد مؤوقت““.

اسستقبل رئيسس ›لسس ا’مة
ع- -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح امسس
سس - - -ف Òج - - -م - - -ه- - -وري- - -ة الصسÚ
الشس-ع-ب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر يانغ غوانغ
ي - -وال - -ذي أادى ل - -ه زي- -ارة وداع
ع - -ل - -ى اث - -ر ان - -ت - -ه - -اء م - -ه- -ام- -ه
با÷زائر.
وأف - -اد ب - -ي- -ان Ûلسس ألم- -ة أن
أللقاء تطرق أ ¤ألعÓقات ألثنائية
““أل-ت-اري-خ-ي-ة وأله-م-ي-ة أل-ت-ي ي-ول-ي-ها
أل -ط -رف-ان ل-ت-ط-وي-ر ه-ذه أل-عÓ-ق-ات
خاصصة على أŸسصتوى ألقتصصادي““

وه -وم-ا يÎج-م-ه ك-م-ا “ت ألشص-ارة
أل-ي-ه أت-ف-اق ألشص-رأك-ة ““ألسصÎأت-ي-جية
ألشصاملة““ ألذي يجري Œسصيده عÈ
ألعديد من ألسصتثمارأت وأŸشصاريع
أŸشصÎك - -ة ع - -ل - -ى أسص - -اسس ت - -ب - -ادل
أŸصصالح.
وكان أللقاء أيضصا  -يضصيف بيان
أÛلسس  -فرصصة نوه فيها أ÷انبان
ب -روأب -ط ألصص -دأق-ة أل-ت-ي ت-ع-ت-ز ب-ه-ا
قيادتا وشصعبا أ÷زأئر وألصص Úوذلك
Ãن -اسص -ب -ة أل -ذك -رى ألسص -ت Úإلق-ام-ة
ألعÓقات ألدبلوماسصية ب Úألبلدين.

–ت عنوان ““نوفم ‘ Èالتاريخ العسسكري““

إلفريق ڤايد صصالح يÎأإسس ندوة تاريخية بنادي إ÷يشس

يشص -رف أل -ف-ري-ق أأح-م-د ڤ-اي-د
صصالح ،نائب وزير ألدفاع ،رئيسس
أأركان أ÷يشس ألوطني ألشصعبي،
أل- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى ف- -ع- -ال -ي -ات ن -دوة

ت -اري -خ -ي -ة ح -ول أأول ن-وف-م‘ È
ألتاريخ ألعسصكري ،حسصب ما أأفاد
به بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
وج -اء ‘ أل -ب -ي -ان أأن أل -ف -ري-ق
ڤ- - -اي - -د صص - -ال - -ح يÎأأسس أل - -ي - -وم
فعاليات ندوة تاريخية بعنوأن
““أأول ن - - -وف - - -م ‘ Èأل - - -ت - - -اري- - -خ
ألعسصكري ...تثمŒ Úربة““ وذلك
ب-ال-ن-ادي أل-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس ب-ب-ني
مسصوسس.
وت- -ه- -دف ه -ذه أل -ن -دوة أل -ت -ي
تنشصطها ›موعة من أألسصاتذة
وأÛاهدين إأ““ ¤إأبرأز ألنقاط
أل-ق-وي-ة ‘ أÙط-ات أل-ت-اري-خية
أل- -كÈى ل- -ل- -ث- -ورة أل- -ت- -ح- -ري -ري -ة
أÛي - -دة وت - -ث - -مŒ Úرب - -ت - -ه - -ا
ألرأئدة““ ،يضصيف نفسس أŸصصدر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثÓثاء  06نوفم 2018 Èم
ألموأفق لـ  27صضفر  1440هـ

قرارات تششريعية وتنظيمية لضشمان ‚اعته

زرواطي تراهن على اıطط الوطني األول أل‰اط السشتهÓك واإلنتاج اŸسشتدام
أاصش - -درت وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة ف -اط -م -ة
ال- - -زه- - -راء زرواط- - -ي ق- - -رارات،
تتعلق بتطبيق اıطط الوطني
’ول اÿاصس ب - - - - - - - - - - - - - - - - - -أا‰اط
ا أ
’ن-ت-اج اŸسش-ت-دام
ا’سش-ت-هÓ-ك وا إ
اÎÙم ل - - -ل - - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة ‘ ،إاط- - -ار
إاسشÎات -ي -ج-ي-ة ال-ق-ط-اع ال-رام-ي-ة
إا ¤التحول من اŸلوث الدافع إا¤
اŸت -ع -ام -ل اÎÙم ل -ل -ب -ي -ئ -ة م -ن
خ Ó-ل ا’سش -ت -ث-م-ار ‘ ا’ق-تصش-اد
التدويري.

حياة كبياشش
أب- - -رزت زروأط - -ي ،أمسس ،خ Ó- -ل
ألكلمة ألتي ألقتها Ãناسضبة أنعقاد
أل- - -ن - -دوة أل - -وط - -ن - -ي - -ة ح - -ول أ‰اط
ألسض- -ت- -هÓ- -ك وأإلن- -ت -اج أŸسض -ت -دأم،
أŸن- -ظ- -م ب- -الشضÎأك م -ع ألÈن -ام -ج
أألوروبي وبرنامج أأل· أŸتحدة من
أج -ل أل -ب -ي -ئ -ة”” سض-وي-تشض-م-ي-د”” أه-م-ي-ة
أıط - -ط أل - -وط- -ن- -ي أألول أÿاصس
ب-أا‰اط أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة ،أل-ذي
يرمي إأ ¤تغي Òألذهنيات وبالتا‹
سض -ل -وك -ي -ات أŸوأط -ن Úوأ÷م -اع-ات
أÙل- -ي- -ة وأŸؤوسضسض -ات وأل -ه -ي -ئ -ات،
وذلك بالنظر للرهانات ألبيئية.

مرافقة اŸؤوسشسشات لقتحام القتصشاد األخضشر

وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-رأرأت ،ق-الت
ألوزيرة أنها أصضدرتها Ãناسضبة هذأ
أل- -ل -ق -اء أل -ذي ي -ع -د ت -ق -ي -ي -م -ا ل -ه -ذأ
أıط-ط أل-ذي دخ-ل ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ
سض -ن -ة  ،2016وه - -ي تشض - -م - -ل أÛال
أل -تشض -ري-ع-ي وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،م-ن خÓ-ل
مرأجعة ﬂتلف ألنصضوصس ألقانونية
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ن-ف-اي-ات م-ن أجل تغيÒ
‰ط ألسضتهÓك.
ك- -م- -ا تشض -م -ل أل -ق -رأرأت ›الت
أخ- - -رى م- - -ن- - -ه- - -ا ›ال م- - -رأف - -ق - -ة
أŸؤوسضسضات ألصضناعية ،حيث سضيعتمد
أل -ق -ط -اع ع -ل -ى ‰ط ج -دي -د ل -ع -ق -د
ألنجاعة ألبيئية ،حيث أكدت ألوزيرة

أن أŸؤوسضسض- -ات أل- -ت -ي ت -ل -ت -زم ب -ه -ذه
أألخÒة سضتسضتفيد من عÓمة Œارية
بصضفته منتوج صضديق وÎﬁم للبيئة،
مشضÒة إأ ¤أن سضيعمل أŸركز ألوطني
ل -ل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أألك Ìن-ق-اء ع-ل-ى
م-رأف-ق-ة أŸؤوسضسض-ات أŸل-ت-زم-ة بهذه
أل- -ع- -ق- -ود ،ب- -الإضض -اف -ة إأ ¤م -رأف -ق -ة
أÛت- -م- -ع أŸد ،Êم- -ن خÓ- -ل دع -م
أŸبادرأت ‘ ›ال ألبيئة لسضيما ‘
ما يتعلق بالفرز ألنوعي للنفايات...

 20مليون أاورولتمويل مششروع ““
سشويتششميد““

م-نسض-ق ب-رن-ام-ج ”” سض-وي-تشض-م-يد”” حول
ألبيئة ألتابع لÈنامج أأل· أŸتحدة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ””ب-ن-ي-د”” ،ع-ن ه-ذأ أŸشضروع
ألذي شضرع ‘ تطبيقه ‘ أ÷زأئر،
ي- -رك- -ز ع- -ل -ى ألق -تصض -اد أل -ت -دوي -ري
وأ‰اط أإلنتاج وألسضتهÓك ،مÈزأ
أهمية ألعÓقة ب Úأ‰اط ألسضتهÓك
وألتنمية أŸسضتدأمة.
أما جون أورورك ‡ثل منظمة
أأل· أŸت -ح -دة ب -ا÷زأئ-ر ف-ق-د أك-د
ع- -ل- -ى أه -م -ي -ة ب -رن -ام -ج ””سض -وي -تشس””
أÿاصس بأا‰اط ألسضتهÓك وألتنمية
أŸسض -ت -دأم -ة ،ي -رت -ك -ز ع -ل -ى ك -ي -ف-ي-ة
أل- -ت- -ح- -ول إأ ¤ألق- -تصض- -اد أألخضض- -ر””
ألقتصضاد ألتدويري”” على أŸسضتوى
أÙلي ،مشضÒأ إأ ¤أن هذأ ألÈنامج
ب-رن-ام-ج ج-ه-وي ،ي-ط-ب-ق ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
مسض - -ت- -وى  8دول م- - - - - - - -ن أ◊وضس
أŸتوسضطي.
وأعلن ‘ سضياق متصضل أن أل–اد
أألوروب- -ي سض- -ي- -م- -ول ت- -ط- -ب- -ي -ق ه -ذأ
أŸشض- -روع ب -ت -خصض -يصس غ Ó-ف م -ا‹
ي- -ق- -در ب  20م-ل-ي-ون أورو ،ل-ت-ط-وير
أإلنتاج ‘ إأطار ألتنمية أŸسضتدأمة،
وهويحث أŸؤوسضسضات ألقتصضادية إأ¤
Óنتاج أŸسضتدأم.
تخصضيصس ميزأنية ل إ

وم - -ن ج - -ه - -ت- -ه –دث ل- -وك ريÎ

اÿب Òحربي لـ ““الششعب ““:

 270مؤوسشسشة ““فقط““ “تلك مواصشفات البيئة ““إايزو““14001
كشش- -ف ع -ل -ي ح -رب -ي مسش -تشش -ار ل -دى وزارة
البيئة والطاقات اŸتجددة وخب Òلدى برنامج
’· اŸت- -ح- -دة ل- -ل- -ب- -ي- -ئ -ة أان ع -دد اŸؤوسشسش -ات
ا أ
ا’ق -تصش -ادي -ة ال -ت -ي “ت-لك م-واصش-ف-ات ““ اي-زو““
 14001اŸتعلقة باحÎام البيئة ’ يتعدى 270
م -ؤوسشسش -ة ،وه -ورق -م ضش -ع -ي -ف ب -ال -رغ -م م-ن أان
’خÒة  ⁄لكن
عددها خÓل السشنوات ال 5ا أ
يتجاوز عششرا من اŸؤوسشسشات.
ق- -ال ح- -رب- -ي أن أıط- -ط ي -رب -ط أل -ع Ó-ق -ة بÚ
مؤوسضسضات ألدولة عن طريق آأليات ألدعم ،ومبادرأت
أŸوأط- - -ن ÚوأŸؤوسضسض- - -ات ألق- - -تصض- - -ادي - -ة ‘ ›ال
مسض-ؤوول-ي-ت-ه-م ألج-ت-م-اع-ي-ة ،مÈزأ أه-مية أÛهودأت
أل- -ت- -ي ت -ب -ذل -ه -ا أ÷زأئ -ر ‘ ه -ذأ أإلط -ار م -ن خ Ó-ل
أŸبادرأت ألعديدة ألتي أطلقتها ،لكن هناك نقصس ‘

أ÷انب ألكمي للعمل وأÛهود.
ولذلك – يضضيف أŸتحدث– ” إأضضافة خÓل
أıطط نقطة تتعلق بالتقييم وأŸتابعة وبعث نظام
أŸؤوشض-رأت أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-تدأمة ،ألذي يعد
جانب هام من أ◊كامة ،ألذي Áكن ‘ أŸسضتقبل من
تقييم أنفسضنا مقارنة مع ألدول أألخرى ،وذلك من
خÓل تنظيم ندوة دورية كل سضنت.Ú
وق - -ال ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق أن أل- -ه- -دف أل- -رئ- -يسض- -ي
ل -ل-م-خ-ط-ط ه-وم-رأف-ق-ة ودع-م أŸب-ادرأت أŸوأط-ن-ي-ة
وأŸسض -ئ -ول -ة أج -ت-م-اع-ي-ا ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ‘ إأط-ار ت-غ-يÒ
ألسضلوكات› ‘ ،ال ألسضتهÓك أŸسضتدأم و‘ ›ال
أإلنتاج ،كما يتضضمن تقد Ëألدولة كل أŸسضاعدأت
وأل -دع -م ،ألي م -وأط -ن أوج -م -ع -ي -ة أوم -ؤوسضسض-ة ت-ك-ون
مرأفقة ورفيقة للبيئة ،وذلك عن طريق ألسضلوكات

أليومية كجمع ألنفايات ،ألرسضكلة ،ألسضتغÓل أألحسضن
ل-ل-م-وأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،أل-ن-ج-اع-ة أل-ط-اق-وي-ة وأسض-ت-عمال
ألطاقات أŸتجددة.
وأوضض- -ح ‘ تصض -ري -ح ل«ألشض -عب”” ع -ل -ى أل -ه -امشس،
أهمية أŸفاتيح ألثÓث ألتي –دث عنها ‘ مدأخلته
أثناء ألندوة ،قال أن هناك جانب يخصس أ◊كامة،
ألذي هوﬂططات ألدعم لكل أŸبادرأت ألوطنية
وأŸب- -ادرأت أŸؤوسضسض- -ات- -ي- -ة وم- -ب- -ادرأت أ÷م -اع -ات
أÙلية ‘ إأطار ألتنمية أŸسضتدأمة ،أÙور ألثاÊ
يخصس دعم كل أŸبادرأت أŸلموسضة ‘ إأطار ألنفايات
سضوأء تعلق أألمر بعملية أ÷مع ،أوإأعادة ألرسضكلة ومن
تقليل ألنفايات أما أÙور ألثالث فهومتعلق بالنجاعة
ألطاقوية.

حياة .ك

أاكد أان القطاع حقق أاهداف برامج رئيسس ا÷مهورية

ا÷زائر أانفقت  4آالف مليار دينار على اŸوارد اŸائية خÓل  19سشنة
مششاريع كÈى قيد اإل‚از ،وتعليمات صشارمة لحÎام آاجال التسشليم

أŸوأطن َوُيَوuفُر َمَوأِرْد إأضضافية ُيْمُكُن
ِإأَع -اَدُة أِسْض -تِ ْ-خ َ-دأِم َ-ه -ا ِف-ي أَألْن-شِضَ-ط-ة
أل -زَِرأِع -يَ -ة َوألصِضَ-ن-اِع-يَ-ة َوأََÿدَم-اِتَ-ي-ة
Ãعدل  400مليون م ‘ 3ألسضنة.

كشش - -ف وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
حسش Úنسشيب ،امسس ،أان ا÷زائر
أانفقت  4آا’ف مليار دينار منذ
سشنة 2000إا 2018 ¤على قطاع
اŸوارد اŸائ - - - -ي- - - -ة ،مششÒا إا ¤ان
الÈنامج قيد ا’‚از وصشل إا¤
’م-ر ال-ذي سش-م-ح
 1247م-ل-ي-ار ،ا أ
’ه- -داف اŸرج -وة
ب- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ا أ
’من اŸائي للمواطن.
لتحقيق ا أ

تطوير الري الِفَِÓحي

جÓل بوطي
وأوضضح نسضيب أن قطاع أŸوأرد
أŸائ -ي-ة أŸسض-ط-ر ‘ ب-رن-ام-ج رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة غ- -رف ق- -ف -زة ن -وع -ي -ة
سضمحت بتسضليم مشضاريع كÈى سضوأء
ما تعلق باŸاء ألصضالح للشضرب أومياه
أل- -ري أل- -ف Ó-ح -ي ،وه -وم -ا ي -ؤوك -د أن
إأسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ق-ط-اع رغ-م أل-ظروف
ألصض -ع -ب-ة أل-ت-ي م-ر ب-ه-ا ج-رأء ت-رأج-ع
أŸيزأنية ‘ ألسضنوأت أألخÒة بلغ
مسضتويات قياسضية بعد توف ٪98 Òمن
م- -ي- -اه ألشض- -رب ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úع- -ل- -ى
أŸسض -ت-وى أل-وط-ن-ي ،إأضض-اف-ة إأ ¤رف-ع
مسضاحات ألرأضضي ألزرأعية أŸسضلية
إأ1.3 ¤مليون هكتار.
نسضيب و‘ مدأخلته ،أمسس ،حول
أإلسضÎأتيجية ألوطنية لقطاع أŸوأرد
أŸائ - -ي - -ة وأق- -ع وآأف- -اق ،أم- -ام ÷ن- -ة
أل-ت-ج-ه-ي-ز Ãج-لسس أألم-ة ب-ال-ع-اصض-مة
أهم أŸشضاريع ألتي –ققت خÓل 19
سضنة ،وأألهدأف أŸسضطرة مسضتقبÓ
أكد أن أ÷زأئر َتَتَوsفُر ألَيْوَم َعَلى 80

سَض s-دأ بسض -ع-ة  8.6م-ل-يار مِ36 ،3مْنَها
ت ُمْنُذ  ،1999سضمحت بزيادة
أُْنِجَز ْ
 5.4مليار م ‘ 3قدرأت ألتخزين أي
ب -نسض -ب -ة ف-اقت  ‘ ،٪250ح Ú- - - - - -أن
خْم َسضةٍ أُْخَرى سَضَيتِtم
جاِرَيٌة ِب َ
أَألشْضَغاُل َ
أِسْضِتَُÓمَها ِمَن أآلَن ِإأَلى سَضَنة 2021
ِل َ-ت -صِض َ-ل ألُ-قُ-دَرأُت ألَ-وَطِ-نَ-ي-ة ِلَ-تْ-خِ-زيْ-ن
أََŸوأِرْد أل َسض ْ
طِحَية ِإأَلى مَا ُيَقاِرُب 9
مْلَياْر م.3

اسشتÓم أاربع ﬁطات –لية مياه البحر

وقال نسضيب أن ألَبْرَناَمْج ألَو َ
طنِي
جاْز 11
حِر سضمح بِاْن َ
حِلَيْة مَِياْه ألَب ْ
لَِت ْ
حs
طة كÈى ُتَوuفُر منتوج يومي يقدر
َم َ
ب  2.1مليون م ،3ما Áثلِ ٪17مْن
أِلْنَتاْج ألَو َ
طنِي لِلَماْء ألشَضُروْب ومن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أُْŸنَت َ
ظْر َأْن َتصضَل َهذه ألن ْسضَبة إأَلى 25

حطsاتْ أَألْرَبْع أsلتِي
َ ٪مَع أِسْضتَِْÓم أََ Ÿ
÷َزأِئْر ألَعاصِضَمة
أ
جاُزَها ِفي َ
َتَقsرَر أِْن َ
َوِب َ-ج -اَي -ة َوسض -ك -ي -ك-دة وألs-ط-اَرْف ‡ا
سضÒفع قدرة ألنتاج أليومي إأ2.8 ¤
مليون م ‘ 3أفاق .2021

 ٪91من اŸواطن Íموصشولت بششبكة
ال َصشْرفِ الصِشحي

وب - - - -خصض- - - -وصس ›ال ألصض- - - -رف
ألصض - -ح - -ي ذك- -ر نسض- -يب أن  ٪91مَِ- -ن
أل َسض-اِكَ-ن-ة َمْ-وُصض-وَل-ة بَشضَ-بَكاْت ألتطهÒ
ألتي بلغت  47.000كم َوَتصِضُل ُقْدَرُة
جْة أَِŸياْه ألَقذَِرة إأَِلى  941مليون
ُمَعاَل َ
مِ 3ف-ي ألsسضَ-ن-ة ِبَ-فْ -ضضِ-ل أِسْضِ-تْ-غَْÓل191
حs
طْة َت ْ
ت ُمْنُذ
طِهِْ 166 ،Òمْنَها أُْنِجَز ْ
َم َ
سَضَنْة  ,1999موضضحا أن هذأ ُي َسضِهُم
ِف -ي أ ِ
◊َف -اْظ َع -لَ -ى أل ِ-ب -ي َ-ئ -ة وصض -ح-ة

فيما يتعلق بقطاع ألري ألفÓخي
أوضضح أنه لَْم َتُكْن أََ Ÿسضاحَة أَْ Ÿسضِقَية
جاَوُز350.000
ِف - -ي سَض - -نَ ْ- -ة َ 2000تَت َ
هِْ-كَ-ت-اْر ِمْ-نَ-ها  30.000ه-ك-تار ُت ْسضَقى
َع َ-ل -ى ُمْ-سضَ-تَ-وى أُِŸح-يَ-ط-اْت ألُ-كْ-بَ-رى،
ي
ت ألَر ْ
جِهيَزأ ْ
َو 320.000هكتار ِمْن َت ْ
َ
َ
أل َصضِغَْ ÒوأَُŸتَوسuض ْ
ط مِْن أْنَقاْب َوأَباْر
حَوأِجْز َمائَِية،
َو َ
َأsم -ا أل َ-ي ْ-وم َف َ-ق ْ-د َبَ-لَ-غْ-ت أَألَرأضِض-ي
حَة
ألِفَِÓحَية أَْ Ÿسضِقَية ِفي ِبَِÓدَنا َم َسضا َ
 1،3م -ل -ي-ون ه-ك-ت-ار ِمْ-نَ-ه-ا 250.000
ه -ك -ت -ار ِف -ي أُِŸح -ي -طَ -اتْ أل ُ-ك ْ-ب َ-رى،
َوَت َ-ضض -اَع َ-ف ْ-ت ك -م-ي-ة أَِŸي-اْه أَُŸوsجَ-ه-ة
لِ-لs-رْي َوأل-نََ-شض-ا ْ
ط ألِ-فِÓَ-ح-ي ِبَ-أاْكَثَر ِمْن
ف.
َثََÓثْة َأضْضَعا ْ
وأبرز نسضيب أن أإل‚ازأت ألتي
ع- - - -رف- - - -ه- - - -ا أل- - - -ق- - - -ط- - - -اع خÓ- - - -ل
سضنتي 2017.2018سض- - - -م- - - -حت ‘
ب- -ت- -حسض Úك- -ل أŸؤوشض- -رأت أÿاصض- -ة
بالتزود باŸياه ألصضا◊ة للشضرب على
مسضتوي ألبلديات ألتي عرفت تذبذبا
كبÒأ ‘ ألتزود باŸاء ألشضروب خÓل
صض -ائ-ف-ة  ،2017ح - -يث ك- -انت نسض- -ب- -ة
ألتزود أليومي للموأطن Úل تتعدى
( ٪65منها  ‘ 35أŸائة على مدأر
ألسضاعة) ،ليتم رفعها حاليا إأ٪78 ¤
(َ ٪40عَلى َمَدأْر أل َسضاَعة).

ألعدد
17788

مليون و 378أالف بطال ‘ ا÷زائر ،زما‹:
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 14أالف منصشب ششغل لششباب اŸناطق ا◊دودية

قائمة اŸهن الششاقة – ⁄دد ومرحلة –ديد اŸعاي Òمتواصشلة
كششف وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،أامسس عن
تخصشيصس  14أالف منصشب ششغل لششباب و’يات ا÷نوب وخلق جهاز جديد بوكالة
التششغيل ““أانام““ يسش Òوفق برنامج خاصس يضشفي الششفافية والعدالة ‘ توزيع
مناصشب ششغل يدخل اÿدمة قريبا،مششÒا إا ¤جهود الدولة ‘ ›ال ترقية
الششغل والقضشاء على البطالة التي وصشلت إا ٪ 11.1 ¤إا ¤غاية أافريل  .2018ذكر
’سشÎاŒية اÿاصشة باŸناطق ا◊دودية و◊ل
’رقام ‘ إاطار ا إ
الوزير بهذه ا أ
معضشلة البطالة بها.

خالدة بن تركي

 400أالف منصشب ششغل يوفر سشنويا

أوضضح زما‹ ،أمسس ،خÓل نزوله ضضيفا
لو ¤أن
لذأع- -ة أل- -ق- -ن- -اة أ أ
ع - -ل - -ى ف- -وروم أ إ
تخصضيصس  14ألف منصضب شضغل باŸناطق
أ◊دودية جاء بناءأ على طلبات مسضؤوو‹
أل -ب -ل -دي -ات أل -ت -ي ت -ع-ا Êن-قصض-ا ‘ أل-نسض-ي-ج
ألقتصضادي ،حيث نظمت عدة أجتماعات
ل -ت -وف Òألشض -غ -ل ل -لشض -ب -اب أل -ذي -ن Áل -ك -ون
لجل توظيفهم ‘ ﬂتلف
شضهادأت تكوين أ
ألقطاعات ألÎبية ألصضحة قطاع ألبلديات.
ق- - -ال زم- - -ا‹ ‘ سض - -ي - -اق ذي صض - -ل - -ة أن
ألتوظيف يكون قبل نهاية ألسضنة ،يضضاف إأ¤
ما أعلنت عنه وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙلية بشضأان  45ألف منصضب عمل أÿاصس
ب- - -اŸط- - -اع- - -م أŸدرسض- - -ي - -ة،مشضÒأ بشض - -أان
ألسضÎأŒي- -ة أŸع -ت -م -دة ‘ ح -ل م -عضض -ل -ة
ألبطالة أنها تسض Òحسضب طبيعة وخصضوصضية
أŸن- -ط -ق -ة خ -اصض -ة أل -ت -ي ت -ت -م -رك -ز ف -ي -ه -ا
مؤوسضسضات نفطية وألتي تدفع ألشضباب إأ¤
طلب ألعمل ‘ أŸؤوسضسضات أŸصضغرة وهي
أل-ع-م-ل-ي-ة تسض Òوف-ق ج-ه-از ج-دي-د وب-رنامج
لضض -ف -اء ألشض -ف -اف -ي -ة وأل -ن -زأه -ة ‘
خ -اصس إ
طلبات ألعمل.
وب -خصض -وصس آأل -ي -ات تشض-غ-ل ألشض-ب-اب أك-د
ألوزير عدم وجود أي Œميد ‘ ألنشضاطات
وإأ‰ا توجيههم ÿلق مشضاريع يسضتفيد من
خ Ó-ل -ه -ا م -ن تسض -ه -يÓ-ت وضض-ع-ت-ه-ا أل-وزأرة
وأŸم-ت-ث-ل-ة ‘ صض-ي-غ-ة ””أل-ت-م-وي-ل ألذأتي”” ‘
خ -ل -ق أŸشض -اري -ع دون أŸرور ع Èأل -ب -ن -وك
أووك - -ال - -ة ””أونسض - -اج”” وأل - -ت - -ي تسض - -م - -ح ل - -ه
بالسضتفادة من ألمتيازأت أ÷بائية وشضبه
جبائية للتشضجيع على خلق مشضاريع مصضغرة.
وأبرز زما‹ دور وكالت ألتشضغيل ‘
إأحصضاء قدرأت أŸنطقة Ÿعرفة مؤوهÓتها
لمر ينطبق على ألشضباب
وتطويرها ،نفسس أ أ
ألذي بإامكانه من خÓل ألتفاقية أÈŸمة
مع وزأرة ألتكوين وألتعليم أŸهني Úألقيام
لضضا‘ Ÿدة تÎأوح ب 3 Úإأ6 ¤
بالتكوين أ إ
أشضهر لكسضب معلومة حول نشضاط أŸنطقة،
وهي مؤوشضرأت –فز على ألتشضغيل وتقضضي
على ألبطالة خاصضة عند فئة ألشضباب بÚ
 12و 24سض- -ن -ة أل -ت -ي سض -ج -لت بشض -أان -ه -ا
لخÒة  ٪26.4وه- -ذأ رغ- -م
لحصض -ائ -ي -ات أ أ
أإ
أن-خ-ف-اضض-ه-ا م-ق-ارن-ة بسض-ن-ة  2017إأل أن -ه-ا
تسضتلزم مضضاعفة أ÷هود ‘ ›ال ترقية
أل- -ع- -م- -ل ،خ -اصض -ة وأن  ٪50م -ن أل -ب -ط -الÚ
ألشضباب يفتقرون إأ ¤ألتكوين أي ما نسضبته
.٪16.8
لول ع- -ل- -ى ق- -ط -اع
وأضض- -اف أŸسض- -ؤوول أ أ
لع-ط-اء
أل -تشض -غ -ي -ل أن أل -دول -ة ت-ب-ذل ج-ه-د إ
ليجاد عمل وترقية ألشضغل
ألشضباب فرصضة إ
وهوما جاء ‘ قانون أŸالية  2019بالنسضبة
ل -ق -ط -اع -ات ع -دة أل -ت -ي ت -ع -م-ل ع-ل-ى خ-ل-ق
مناصضب خصضصضت لها ميزأنية  100مليار
دينار للتنمية أÙلية ،غ Òأن ألدولة ترأهن
أل -ي-وم ع-ل-ى ف-ئ-ة ألشض-ب-اب ÿل-ق أل-نشض-اط-ات
خ-اصض-ة خ-ري-ج-ي أ÷ام-ع-ة أŸق-در ع-ددهم
سضنويا  230إأ 250 ¤ألف متخرج ‘ ،حÚ
قطاع ألتكوين أŸهني ب  250ألف متخرج،
ما يعني نصضف مليون من ألشضباب يبحثون
عن ألعمل.

وشض -دد زم -ا‹ ‘ سض -ي -اق ت -رق -ي -ة أل-ع-م-ل
وﬁاربة ألبطالة ألتي تعت Èهاجسس ألكثÒ
م -ن أل -دول Ãا ف -ي -ه -ا أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ت-و‹
أهمية كبÒة للتحكم ‘ ألنسضبة باŸقارنة مع
عدد ألسضاكنة أŸقدر أليوم  42.2مليون من
بينهم  ٪61يÎأوح سضنهم ب 16 Úو 59سضنة
بإامكانها ألشضغل منهم  26مليون تسضتطيع
لضض-اف-ة إأ ¤م-ل-ي-ون و 700ألف
أل -ع -م -ل ،ب -ا إ
طالب ‘ ألتكوين هي عوأمل Œعل ألكثÒ
من طالبي ألعمل دون شضغل”” ،على أهمية
خلق نشضاطات لتخفيضس ألنسضبة””.
وأضضاف ‘ سضياق ألبطالة أن  12مليون
و 426ألف سضاكنية ناشضطة ‘ ح 11 Úمليون
و 442ألف من ألسضاكنة شضاغلة مليون و372
بطال ‘ أ÷زأئر ،غ Òأن ألنسضبة أنخفضضت
ب-اŸق-ارن-ة م-ع سض-ن-ة  2017سض-وأء ل-دى ف-ئ-ة
لمر
ألنسضاء أوألرجال أي بنسضبة  11.1لكن أ أ
يسضتدعي أŸزيد من أ÷هد لÎقية ألعمل
وألقضضاء على ألبطالة ألتي –ددها ألكثÒ
من أŸعاي Òألتي حددتها منظمة ألعمل
ألدولية وحسضب –قيقات أكدت أن عدم
ألتصضريح بالعمال وألفوضضوية أثقلت كاهل
صضناديق ألضضمان ألجتماعي وهي ألسضبب
ورأء ألرقم أŸعلن عنه.

مليون و 136أالف طالبي عمل بوكالت
التششغيل
وقال مرأد زما‹ أن عدد طالبي ألعمل
يحدد عن طريق وكالت ألتشضغيل أما غÒ
مصضرح بهم فÁ Óكن إأحصضائهم،مشضÒأ ‘
سض -ي -اق أن -خ -ف -اضس ع -دد أل -ب -ط-ال Úب-ب-عضس
أŸن- -اط- -ق أ÷ن- -وب- -ي- -ة آأن بسض- -ك- -رة ع -رفت
أن-خ-ف-اضس ب-نسض-ب-ة  4.4وه -ي نسض -ب-ة أل-دول
أŸتطورة وألناŒة عن ألتوجه أ ¤ألقطاع
ألفÓحي ألذي سضجل بشضأانه مشضاركة تزيد
ع - -ن  ٪30ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات أل-فÓ-حية
وبفضضل أجهزة دعم ألنشضاطات ألتي أحصضت
 656مشضروع مؤوسضسضة مصضغرة قدمت لهم
لج-ل خ-ل-ق م-ؤوسضسض-ات
ك -اف -ة أل -تسض -ه -يÓ-ت أ
مصضغرة ””دون ألتنازل عن مسضح ألديون””.
وأشضار زما‹ إأ ¤معضضلة عدم ألتصضريح
ألتي أحدثت أختÓلت مالية لدى منضضومة
ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي وف-رع أل-ت-ق-اعد ألذي
سض -ج -ل ع -ج -ز ب  850م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،وهذأ
مقارنة بالعدد ألضضئيل من أŸصضرح Úمع
 39م -ل-ي-ون و 529مسض -ت-ف-ي-د م-ن ألضض-م-ان
ألج-ت-م-اع-ي ت-غ-ط-ي-ه-م بطاقة ألشضفاء ألمر
ألذي أحدث خلل أدى إأ ¤تسضجيل عجز.
و‘ سضياق أŸهن ألشضاقة أكد زما‹ أنها
– ⁄دد بعد غ Òأنها تتم وفق عمل علمي
يخضضع لفوج مكون من أطباء ومتخصضصضÚ
قارنوأŸعاي ÒأŸعمول بها ‘ دول أخرى
لجل ألتمكن من –ديد ألعمل ألشضاق من
أ
لجل ألتوصضل إأ– ¤ديد أŸعايÒ
عدمه و أ
ل -ت -ك -ون ‘ م -ا ب -ع -د م -رح -ل -ة ألتصض -ال م-ع
ألشض -رك -اء ألج -ت -م -اع -ي Úب-ك-ل أل-ق-ط-اع-ات
لعÓن عنها ول تكون
لتحديد ألقائمة وأ إ
لن-ه-ا ت-ت-غ Òحسضب ط-ب-ي-ع-ة أل-ع-مل
ن-ه-ائ-ي-ة ،أ
وأŸتغÒأت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ثمن ال‚ازات اÙققة منذ اللفية من وهران ،لوح:

اŸصصا◊ة الوطنية صصدت البواب أامام ﬁاولت التشصويه والتشصكيك
@ اÛتمع اŸد Êيدعو الرئيسس بوتفبيقة ا ¤األسصتمرارية

أاشش -اد ال -ط-يب ل-وح ،وزي-ر ال-ع-دل
لخ-ت-ام أامسس خÓ-ل زي-ارة
ح -اف-ظ ا أ
عمل ا ¤وهران بتجربة اŸصشا◊ة
الوطنية ‘ ا÷زائر ،وما رافقها من
ال - -ت - -ف - -اف شش- -ع- -ب- -ي واسش- -ع وج- -ه- -ود
“ه- -ي- -دي- -ة ل- -بسش- -ط أاج- -واء ال- -وئ -ام
اŸد ،Êج- - - - - - - -اءت ‘ أاع- - - - - - - -ق - - - - - - -اب
أاحداث كÈى أاصشابت الوطن.

ع -ل -ى ال-بÒق-راط-ي-ة ،““...مشس-ي-دا ‘ ه-ذا
اإلط-ار ب-ال-ت-غÒات ال-كÈى ال-ت-ي شس-ه-دها
ال - -ق - -ط - -اع ب- -فضس- -ل إاصسÓ- -ح- -ات رئ- -يسس
ا÷مهورية ،الذي أاقّر تعدي Óدسستوريا ‘
ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسس-ن-ة  ،2016ان-ت-ق-لت م-ن
خÓ- -ل -ه صس Ó-ح -ي -ة –صس -ي -ل ال -غ -رام -ات
ال -قضس -ائ -ي -ة م -ن وزارة اŸال -ي-ة إا ¤وزارة
العدل.

وهران :براهمية مسشعودة

الرقم التعريفي الوطني ‘
اسصتخراج وثيقة السصوابق العدلية

اسستدل الوزير ‘ لقاء مع اÛتمع
اŸدÃ ،Êكسسب الهناء واألمن الذي يعمّ
رب -وع ا÷زائ -ر ،وك -ي -ف سس-اه-م ع-ل-ى ح-د
ت -ع -بÒه ‘ صس -د األب -واب واŸن -اف-ذ أام-ام
ﬁاولت ال -تشس -وي -ه وال -تشس -ك-يك وال-ري-اح
العاتية التي هبت على اŸنطقة برمتها
–ت شس -ع -ارات م -غ -ري-ة ب-راق-ة ظ-اه-ره-ا
ال- -ت- -بشس Òب- -ال -دÁق -راط -ي -ة وم -د ال -ع -ون
ل -لشس -ع -وب م-ن أاج-ل أان ت-ت-ح-رر وت-زده-ر،
وباطنها احتÓل جه Òوﬂطط جديد
ل -ل -ت -قسس-ي-م والسس-ت-غÓ-ل،ب-ع-دم-ا ت-بّ-ي-ن أان
التفاقيات القدÁة ،قد شساخت و ⁄تعد
تلبي اŸطلوب.
وأاضس - -اف ل - -وح ق- -ائ– :Ó- -ت شس- -ع- -ار
الشسرق األوسسط الكب Òوالفوضسى اÓÿقة
وغÒه -ا ،ج -اءت م-ع-ل-ب-ات ال-دÁق-راط-ي-ة
›هّزة ومهيأاة لتحقيق مفعول تدمÒي
ي -ت -ك -ام -ل م -ع م -ف-ع-ول ›ام-ع أاخ-رى ‘
الداخلŒ ” ،هيزها عسسكريا وعقائديا
ل -ت -ب -دو ‘ الشس -ك -ل م -ت -ن -اقضس-ة Ÿع-ل-ب-ات
الدÁقراطية ا÷اهزة ،ولكنها ‘ الباطن
–ّقق نفسس األغراضس والغايات ،وهكذا
ضساعت بلدان وكادت تضسيع أاخرى..كان
أاضس-ع-ف-ه-ا ق-ب-ل وصس-ول ال-بضس-اعة ا÷اهزة
يحقق قوت يومه ويوّفر التطبيب Ÿرضساه
واŸدارسس ألطفاله ،فتحول سسكانها بÚ
عشس -ي -ة وضس -ح -اه -ا إا ¤الشس -ت -ات ،ون -ح -ن
ن -ت -ج -ول ‘ ع -واصس -م غ-رب-ي-ة Ãن-اسس-ب-ات
ﬂت -ل -ف -ة نشس -اه -د األط -ف -ال وال -ي -ت -ام -ى
والثكا ¤من جنسسيات ﬂتلفة يتسسولون
‘ الشس -وارع ،وي -ن -ام -ون –ت ا÷سس-ور...
هكذا أاصسبحت هذه البلدان بعدما جهزت
ل- - - - -ه- - - - -ا ال- - - - -بضس- - - - -اع - - - -ة واŸق - - - -ولت
لشسعبها وأابنائها...
ك- -م- -ا ثّ- -م -ن ال -وزي -ر ال -ع -دل إا‚ازات
الرئيسس بوتفليقة منذ سسنة  2000والقفزة
ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ع-اصس-م-ة الغرب
ا÷زائري ،وهران ‘ جميع اÛالت،
مسس- -ت- -دل ب- -ع- -دي- -د اŸك- -تسس- -ب- -ات ال- -ت -ي
–ققت ،وعلى رأاسسها قطاع العدالة و
السسكن والرياضسية واŸياه ،وغÒها من
ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة ‘ إاط- -ار م- -ق -ارب -ات
التنمية والتطوير.
وأاك -د أان ب -رام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
وضسعت جملة من األولويات واألهداف،
وع-ل-ى رأاسس-ه-ا –ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة اج-ت-م-اع-ية
منصسفة ،ع Èإا‚از اŸزيد من اŸنشسآات
ال- -ت- -ي –ق- -ق ت- -ك- -اف- -ؤو ال -ف -رصس وت -ل -ب -ي
احتياجات الفئات الواسسعة ‘ اÛتمع،

معتÈا أان فلسسفة هذا التوجه تنبع من
Óقصس -اء
م- -ن- -ظ- -ور ح- -ق -وق -ي ي -تصس -دى ل  -إ
وا◊رمان والتهميشس ،ويعتمد على النهج
ال -دÁق -راط -ي ال -تشس -ارك-ي ال-ذي يسس-اه-م
الشسعب ‘ رسسمه.
اÛت -م -ع اŸدÃ Êخ -ت -ل-ف أاط-ي-اف-ه
ب - -وه - -ران ط - -الب رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري- -ة
ب-السس-ت-م-راري-ة وم-واصسلة قيادة اŸشسروع
الوطني  .جرى هذا وسسط جمع غف Òمن
اŸواطن Úمن ﬂتلف الشسرائح والفئات
الج -ت -م -اع -ي -ة ،و‘ حضس-ور وا‹ ال-ولي-ة
ورئيسس اÛلسس الشسعبي الولئي ووا‹
ال - -ولي - -ة وأاعضس - -اء الŸÈان ب - -غ - -رف - -ت- -ه
والسسلطات الولئية.
أاشس -رف ل-وح ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى ت-دشسÚ
اŸق - -ر ا÷دي - -د Ûلسس قضس- -اء وه- -ران
بهندسسة معمارية عصسرية مسستوحاة من
ت - -راث اŸغ - -رب اإلسس Ó- -م - -ي““ارب - -اسسك““
اŸع -روف -ة ب-األع-م-دة ال-ك-بÒة واألق-واسس
الضس-خ-م-ة اŸكسس-وة ب-ا◊ج-ارة اŸن-قوشسة
يدويا ،علما بأانها مسستخرجة من ›رة
الضساية بسسيدي بلعباسس.
حيث يضسيف هذا ا◊جر طابع الرقي
وال -ت -م -ي -ز ع -ل -ى ه -ذا الصس -رح ال -قضس-ائ-ي
ا÷دي- -د سس -واء ‘ دي -ك -وره ال -داخ -ل -ي أاو
اÿارجي ،وقد زينت األسسقف با◊جر
اŸن- -ق -وشس ،وك -ذلك اŸدخ -ل ال -رئ -يسس -ي
وم -داخ -ل ج-م-ي-ع ق-اع-ات ا÷لسس-ات ،أام-ا
األرضس -ي -ة ف -ق -د ” ت -غ -ل -ي -ف -ه-ا ب-ال-رخ-ام
واألل- -وان ال- -ع- -دي -دة اŸرك -ب -ة ب -ط -ري -ق -ة
ه -ن -دسس -ي-ة ج-م-ي-ل-ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-م-ي-ز ال-ب-ه-و
ال-فسس-ي-ح ب-أاع-م-دة ع-ال-ي-ة ‘ أاعÓ-ه-ا ق-بة
ضسخمة مغلفة با÷بسس اŸنقوشس.
مع العلم أان مسساحة األرضسية تناهز
 25أالف م Îمربع ،فيما تÎبع اŸسساحة
اŸبنية على مسساحة  34أالف م Îمربع
ب-ت-ك-ل-ف-ة  85أال- - -ف دج ،وي - -دخ - -ل ه - -ذا
اŸشس -روع ‘ إاط -ار ب -رن-ام-ج اسس-ت-ث-م-اري
مهم جدا ،سسطر ضسمن ﬂططات عمل
ا◊ك-وم-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-امج فخامة رئيسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة
Ãبلغ ما‹ يتجاوز  4.5مليار دج.
كما Œدر اإلشسارة إا ¤أانه ” تهيئة
وŒه-ي-ز › 11لسس -ا قضس -ائ-ي-ا ،وي-ج-ري
ال -ع -م -ل ب-وتÒة سس-ري-ع-ة إل‚از تسس-ع-ة 09
مقرات ›السس قضسائية ‘ الوليات التي

 ⁄ت -ع -د ›السس -ه -ا ا◊ال -ي -ة ق -ادرة ع-ل-ى
اسس -ت -ي -ع -اب ا◊رك -ي -ة وا◊ج -م اŸت-زاي-د
للنشساط القضسائي.
ال - - - -غ - - - -رام - - - -ات غ ÒاÙصس - - - -ل - - - -ة
Œوازت  7600مليار دج والنطÓق ‘
رق -م -ن -ة –صس-ي-ل اŸصس-اري-ف ال-قضس-ائ-ي-ة
والغرامات ا÷زائية
أاك -د وزي -ر ال -ع -دل أان ق -ط-اع ال-ع-دال-ة
ب- -ا÷زائ- -ر ح- -ق- -قت أاشس- -واط م- -ه -م -ة ‘
›ال ال - -عصس - -رن - -ة و–ديث اŸن- -ظ- -م- -ة
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ك-م-ح-ور أاسس-اسس-ي ل-ب-ن-اء دول-ة
ال- -ق- -ان -ون وم -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة وضس -م -ان
ا◊قوق وا◊ريات ،مؤوكدا على ضسرورة
مسس-اه-م-ة ﬂت-ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات كل حسسب
مسسؤوولياته نخبة وجمهورا ‘ زرع ثقافة
القانون.
كما أاشسار إا ¤عديد مشساريع ذات بعد
اسسÎاتيجي ،تهدف أاسساسسا إا ¤ترقية آاداء
م- - -رف- - -ق ال- - -قضس - -اء م - -ن خ Ó- -ل إادم - -اج
ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ات اإلع Ó-م والتصس -ال ‘
اإلجراءات القضسائية ،معلنا رسسميا عن
ان -ط Ó-ق ت -ط -ب -ي -ق -ة رق -م -ي -ة ل -ت -حصس -ي -ل
اŸصس- -اري- -ف ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة وال- -غ- -رام -ات
ا÷زائ -ي -ة ال -ت-ي ي-ح-ك-م ب-ه-ا ال-قضس-اء ع-ن
بعد ،وذلك على مسستوى كافة ا÷هات
ال- -قضس- -ائ -ي -ة واÙاك -م ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الوطني من خÓل اسستحداث نظام آا‹
ي -رت -ك-ز ع-ل-ى ق-اع-دة م-ع-ط-ي-ات م-رك-زي-ة
ل - -ت- -حصس- -ي- -ل ال- -غ- -رام- -ات واŸصس- -اري- -ف
ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة ” ،وضس- -ع- -ه –ت تصس- -رف
ﬂت -ل -ف ا÷ه -ات ال -قضس-ائ-ي-ة واŸصس-ال-ح
اıتصس- - -ة ل - -وزارة اŸال - -ي - -ة ،ل - -ت - -ت - -ب - -ع
األشس-خ-اصس ال-ذي-ن  ⁄ي-دف-ع-وا ال-غ-رامات
اŸوقعة عليهم من العدالة.
وق - -د Œاوزت ق - -ي - -م- -ة ال- -غ- -رام- -ات
القضسائية غ ÒاÙصسلة  7600مليار دج،
حسس -ب -م -ا كشس -ف ع -ن-ه وزي-ر ال-ع-دل ال-ذي
أارج - - -ع ذلك إا ¤ت - - -ه- - -اون ا◊ك- - -وم- - -ات
اŸت -ع -اق -ب -ة ب -ه -ذا اŸل -ف ،ق -ائ  :Ó-م -ن-ذ
سسنوات وسسنوات ،ا◊كومة  ⁄ترّكز ‘
إاسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ع-ل-ى –صس-ي-ل ال-غ-رامات
اÙك-وم ب-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-قضس-اء وت-رك-ت-ها
ه- -ك- -ذا Ãرور السس- -ن Úوت -ع -اقب ال -وزراء
ورؤوسساء ا◊كومات إا ¤أان أامر فخامة
رئيسس ا÷مهورية بتسسريع وتÒة العصسرنة
لتخفيف األعباء على اŸواطن Úوالقضساء

وب- -خصس- -وصس اسس- -ت- -خ- -راج صس -ح -ي -ف -ة
السسوابق القضسائية رقم  03عن طريق
النÎنت ،قال  :قليلة هي الدول Ãا فيها
اŸتقدمة التي وصسلت إا ¤هذه الدرجة
م -ن ال-عصس-رن-ة ب-ال-نسس-ب-ة Ÿصس-ا◊ه-مÃ ،ا
ف- -ي -ه -ا اسس -ت -خ -راج صس -ح -ي -ف -ة السس -واب -ق
القضسائية عن طريق األنÎنيت ‡ضساة
الكÎونيا““
كما كشسف السسيد لوح ‘ سسياق متصسل
عن مشسروع هام يجري تنفيذه مع وزارة
الداخلية ،بهدف الوصسول إا ¤اسستعمال
ال-رق-م ال-ت-ع-ري-ف-ي ال-وط-ن-ي ‘ اسس-ت-خ-راج
وثيقة السسوابق العدلية ،لتجنب األخطاء
ال- -واردة ‘ ك- -ت -اب -ة األسس -م -اء واألل -ق -اب،
مشسÒا إا ¤أاّن اŸشسروع ا÷اري التحضسÒ
له حاليا يعرف تقدما ملحوظا ،وذلك ‘
إاطار العصسرنة والتحديث.

...وفتح  270منصصب ما‹ جديد
أامام القضصاة
وفيما يخصس الرؤوية اŸتعلقة بالقضساء
‘ ›ال ال - -ت - -ك - -وي - -ن ،اع - -ت Èان - -ه م - -ن
اÙاور ال -رئ-يسس-ي-ة ‘ ب-رن-ام-ج ف-خ-ام-ة
رئيسس ا÷مهورية والسستثمار ‘ اŸوارد
ال - -بشس - -ري - -ة ،داع - -ي- -ا ج- -م- -ي- -ع اÛالسس
القضسائية واÙاكم اÙام ÚواŸوثقÚ
ومسس -اع -دي ال -ع -دال-ة وم-وظ-ف-ي ال-ع-دال-ة
ع -ام -ة إا ¤م -واك -ب -ة ال-ت-ط-ورات ‘ ›ال
ت- - -ك- - -ن- - -ول- - -وج - -ي - -ا ا◊دي - -ث - -ة وا◊رصس
ع- -ل- -ى ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸت -واصس -ل ‘ ›ال
الرقمنة والعصسرنة ،معلنا ‘ الوقت نفسسه
عن تنظيم مسسابقة توظيف جديد قبل
نهاية السسنة ا÷ارية لفائدة القضساة.
وأاعلن عن فتح  270منصسب ما‹
ج - -دي- -د أام- -ام ال- -قضس- -اة بصس- -ف- -ة طÓ- -ب
مÎبصس ،Úوذلك ‘ إاط- - -ار ال- - -ت- - -ك - -وي - -ن
ا÷ديد ،حيث ” رفع التكوين القاعدي
إا 4 ¤سس -ن -وات ع -وضس  3سس-ن-وات ل-دى
اÛلسس األع- - - - - -ل - - - - -ى ل - - - - -ل - - - - -قضس - - - - -اء
بالقليعة ،باإلضسافة إا ¤تغي ÒالÈنامج
القد Ëبحوا‹  60باŸائة ،حيث ” تغيÒ
ا◊جم السساعي للغات متعلق باألمازيغية
والفرنسسية واإل‚ليزية ،إا ¤جانب اللغة
ال -وط -ن-ي-ة ال-رسس-م-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ،م-ع إادراج
م -ق -اي-يسس ج-دي-دة ت-ت-م-اشس-ى م-ع ال-ت-ط-ور
ال -وط -ن -ي وال-دو‹ ،ع-ل-ى غ-رار م-ق-ي-اسس
ال -ت -ح -ك -ي -م ال-دو‹ ،وذلك ان-طÓ-ق-ا م-ن
توصسيات اللجنة الوطنية إلصسÓح العدالة.

انتقدت التقارير الدولية اŸغلوطة ،بن حبيلسس تكششف:

◊ماية احتياطي الصشرف من التآاكل

اÿب Òمبتول يدعو ا ¤إاسصÎاتيجية جديدة لسصتهÓك الطاقة

اعت Èاÿب Òمبتول أان ““عدم اسشتخدام احتياطي الصشرف وعدم اللجوء إا¤
التمويل غ Òالتقليدي يتطلب سشعر  100دولر لÈميل النفط ‘  ،““2019مششÒا ‘
–ليل حول جوانب الوضشعية اŸالية ‘ مواجهة التحديات القائمة أان  33باŸائة من
مداخيل سشوناطراك مصشدرها الغاز الطبيعي الذي يتأارجح سشعره ب 2.8 Úو3.2
مليون وحدة معادلة  mbtuبانخفاضس  40باŸائة مقارنة بسشنة  28 ‘(2010أاكتوبر
لمريكي و 77.66دولر لÈميل
 2018كان السشعر  67.62دولر لÈميل النفط ا أ
برنت ،وسشعر الغاز الطبيعي ‘ السشوق ا◊رة 3.02دولر).

سشعيد بن عياد

وذكر بهذا اÿصسوصس أان مشسروع قانون اŸالية
 2019يسس -ج -ل ارت -ف -اع -ا ‘ اع-ت-م-ادات ال-ت-ح-ويÓ-ت
الجتماعية اŸدرجة ‘ اŸيزانية إا 1772.5 ¤مليار
دي -ن-ار “ث-ل  8.2ب-اŸائ-ة م-ن ال-ن-ا œال-داخ-ل-ي اÿام
وحوا‹  21باŸائة من إاجما‹ ميزانية الدولة بارتفاع
 12.5مليار ( 0.7+باŸائة) مقارنة بـ  .2018وبهذا
اÿصس -وصس ذّك-ر اÿب Òأان ال-ت-ح-ويÓ-ت الج-ت-م-اع-ي-ة
ب-ل-غت  22.8ب -اŸائ -ة م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة ‘ ال-فÎة
 2004-2000ثم  24.5باŸائة ‘ الفÎة ،2009-2005
ثم  25باŸائة من إاجما‹ ميزانية الدولة ب2010 Ú
و 2015و 23باŸائة ب 2016 Úو.2017
وأاشس- -ار م- -ب- -ت- -ول إا““ ¤ضس -رورة ت -ف -ادي ب -أاي ث -م -ن
النسسياق وراء وهم الريع األبدي والتفك Òبسسرعة
ح -ول ‰وذج ج -دي -د لسس -ت -ه Ó-ك ل -ل -ط -اق -ة (اŸزي -ج
الطاقوي يتميز بفعالية طاقوية والطاقات اŸتجددة
ال-ت-ي ان-خ-فضست ك-ل-ف-ت-ه-ا بأاك 50 Ìب-اŸائ-ة) ،وخاصسة
التفك Òحول إاسسÎاتيجية للتنمية خارج اÙروقات
‘ إاطار القيم الدولية ،ما يفÎضس إاصسÓحات هيكلية
ذلك أان الّÎدد يقود -كما يضسيف -إا ¤نفاد احتياطي
الصس -رف آاف -اق  .““2022ويسس -ت-ط-رد ق-ائ Ó-أان ““ارت-ف-اع
دولر واحد Ãعدل سسنوي يوفر للجزائر ب-500 Ú
 600مليون دولر إاضسافية أاي Ãعدل  70دولر تتحقق
ب 10 Úو 12مليار دولر ‘ السسنة بالرجوع إا ¤قانون
اŸالية الذي يعتمد سسعر  50دولر ،أاي ب 1080 Úو
 1420مليار دينار إاضسافية مقارنة بسسقف  50دولر
الذي يسسمح بتحديد التمويل غ Òالتقليدي لكنه مبلغ
غ Òك -اف شس -ري -ط -ة اسس -ت -ق-رار Ÿع-ادل-ة سس-ع-ر صس-رف

اسصتقبلنا أاصصحاب الطعون و” تدارك األخطاء

 22أالف طالب جامعي من بينهم  2800مسصجل جديد ليسصانسس و 3500ماسصÎ
أاوضشح عميد كلية ا◊قوق بجامعة ا÷زائر  1الدكتور عماد الدين وادي ‘ تصشريح لـ
الششعب ““ على هامشس الحتفالت التي أاحيتها الكلية Ãناسشبة الفا— من نوفم ÈاÛيدة ،أان
لخÒة يتمدرسس بها حوا‹  22الف طالب جامعي من بينهم الطلبة ا÷دد ليسشانسس
هذه ا أ
““حامل Úششهادات البكالوريا ، ““ 2018حوا‹  2800طالب  ،اما بالنسشبة للماسش Îفهناك حوا‹
 3500ط-الب ““مسش-ج-ل ج-دي-د““ ،يشش-رف ع-ل-ى ت-أاطÒه-م ح-وا‹  600اسش-ت-اذ م-ن ب-ي-ن-هم اسشتاذ
مسشاعد““ أا،ب““ ﬁ ،اضشر ““ أا  ،ب« اسشتاذ التعليم العا‹.

نورا لدين لعراجي
ام- -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل -دراسس -ة ط -ل -ب -ة
اŸاسس Îيقول متحدثنا انه “ت
م -ب -اشس -رة ال -دراسس -ة ‘ السس -داسس -ي
الول منذ اك Ìمن اسسبوع Úبعد
عملية تسسجيل الطلبة و قبولها على
الرضس-ي-ة الل-كÎون-ي-ة ،األم-ر ن-فسس-ه
بالنسسبة للطلبة الذي ” قبولهم بعد
م - -رح- -ل- -ة ال- -ط- -ع- -ون  ،ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة

@ األولياء ‘ دور العجز وصصمة عار..
لحمر ا÷زائري
كششفت رئيسشة الهÓل ا أ
سشعيدة بن حبيلسس ،عن تخصشيصس ا÷زائر
 20م-ل-ي-ون أاورو ل-ع-م-ل-ي-ات ت-رح-يل ما ل يقل
لصشلية،
ع -ن  70أال-ف م-ه-اج-ر إا ¤ب-ل-دان-ه-م ا أ
وذلك ‘ الفÎة  ،2017/2014دو‰ا احتسشاب
ن -ف -ق -ات ال -ت -ك -ف-ل الصش-ح-ي وغÒه-ا ،م-ب-دي-ة
ت- -أاسش- -ف- -ه- -ا ل -ت -ق -اري -ر صش -درت ‘ ح -ق ال -ب Ó-د
ب -خصش -وصس م-ل-ف اŸه-اج-ري-ن غ Òالشش-رع-يÚ
أاعدت على أاسشاسس معلومات خاطئة ‘ ،سشياق
م -غ -اي -ر أاشش -ار إا ¤م -ن -ح وا‹ ال -ع-اصش-م-ة ع-ب-د
القادر زوخ قطعة أارضشية مسشاحتها  6هكتار
للهيئة ،التي سشتخصشصشها لتخزين التÈعات
والهبات.

فريال بوششوية
انتقدت بن حبيلسس لدى اسستضسافتها ‘ منتدى
يومية ““اÛاهد““ امسس التقارير اŸغلوطة الصسادرة
‘ حق ا÷زائر ،كونها تتم على أاسساسس معلومات
خ -اط-ئ-ة  ⁄ي-ت-خ-ذ م-ن اع-ت-م-ده-ا ع-ن-اء ال-ت-أاك-د م-ن
صسحتها ،ومن بينها التقرير األ‡ي الذي –دث
ع -ن سس -رق -ة ‡ت -ل -ك-ات-ه-م ،م-ذك-رة ب-أان اŸه-اج-ري-ن
يسستفيدون من معاملة جيدة وتغطية صسحية هامة
وك -ذا ت -وف Òك -ل شس -روط ال -ع-يشس ال-ك-ر Ëب-اŸراك-ز
اÿاصسة باسستقبال الÓجئ ،Úلسسيما وأانهم عادة ما
يكونوا مرضسى و‘ حالة مزرية عندما تطأا أاقدامهم

ا÷زائر ،مشسÒة ا ¤أان  37باŸائة من اÿدمات
ال -ت-ي ق-دم-ه-ا مسس-تشس-ف-ى “Ôاسست ال-ع-ام اŸنصس-رم
لفائدة اŸهاجرين ،كما ينقلون كل أامتعتهم خÓل
العودة ،باإلضسافة إا ¤طرود يقدها الهÓل األحمر
ا÷زائري.
وأاكدت بن حبيلسس إانفاق حوا‹  20مليون أاورو
ب 2014 Úو  ، 2017على عمليات ترحيل اŸهاجرين
التي شسملت  70أالف مهاجر ،مشسÒة إا ¤أان تكلفة
ا◊اف -ل-ة ال-ت-ي ت-ق-ل-ه-م م-ن ال-ع-اصس-م-ة إاÔ“ ¤اسست
تقدر بـ  30مليون سسنتيم (  300الف دج) ،فيما
ي-ن-اه-ز سس-ع-ر الشس-اح-ن-ة ال-ت-ي ت-ن-ق-ل أام-ت-ع-ت-ه-م وك-ذا
الطرود التي يسستفيدون منها واŸقدر وزنها بـ 71
كغ للشسخصس الواحد ،حوا‹  250ال دج ،باإلضسافة
إا ¤تكلفة ،علما أان الهيئة ل عÓقة لها بالعملية

الدينار مقابل اليورو““.
وواصسل مدعما قراءته للمؤوشسرات انه بسسعر 100
دينار مقابل  1دولر ،يرتفع العجز ‘ اÿزينة بحوا‹
 20باŸائة ليقارب  21.24مليار دولر مقارنة بالسسعر
ا◊ا‹ ،بينما حسسب مشسروع قانون اŸالية  2019فان
عجز اÿزينة يكون بحوا‹  18مليار دولر ‡ا يدفع
إا ¤اسستعمال آالية اإلصسدار النقدي.
واسستند اÿب ‘ Òبناء رؤويته على معطيات بنك
ا÷زائر فيما يخصس احتياطي العملة الصسعبة ،مشسÒا
إا ¤انه حسسب حصسيلة البنك للسسداسسي األول 2018
مقارنة بنهاية ديسسم 2017 Èفقدت  8.72مليار دولر
لتنتقل من  97.33مليار دولر نهاية ديسسم 2017 Èإا¤
 88.61مليار دولر نهاية جوان ‡ ،2018ا يعطي
ب -ن -ه -اي -ة السس-ن-ة ا÷اري-ة حسسب ن-فسس ال-ت-وج-ه م-ب-ل-غ-ا
بحوا‹  79/77مليار دولر .وأاضساف على هذا النحو
انه حسسب مشسروع قانون اŸالية فان التداعيات تكون
سسلبية بتقلصس الحتياطي إا 62 ¤مليار ‘ ،2019
 47.8مليار ‘  2020و 33.8مليار دولر ‘ ،2021
بينما يتوقع صسندوق النقد الدو‹  12مليار دولر ‘
.2022

د .عماد الدين وادي عميد كلية ا◊قوق بجامعة ا÷زائر  1لـ ““الششعب ““ :

ا÷زائر أانفقت  20مليون أاورو على ترحيل  70أالف مهاجر
وت -ق -تصس -ر مسس -اه -م -ت -ه-ا ع-ل-ى اÿدم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
با÷انب اإلنسسا.Ê
وأاشس- -ار ‘ م- -ع- -رضس رده -ا ع -ل -ى سس -ؤوال ي -خصس
اسس - -ت - -ه - -داف ا÷زائ- -ر ب- -ورق- -ة اŸه- -اج- -ري- -ن غÒ
الشس -رع -ي ،Úإا ¤أان ال -ه -دف ه -و ت -ن -اسس-ي اŸشس-اك-ل
ا◊ق- -ي -ق -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ال Ó-ج -ئ Úالصس -ح -راوي،Ú
ويركزون على اŸهاجرين األفارقة ،وفتحت قوسسا
لتدعو إا ¤عدم تطبيق قرار تقليصس اŸسساعدات
اإلنسس- -ان- -ي- -ة اŸوج- -ه- -ة ل -ه -م ،ب -ع -دم ارت -ف -اع ع -دد
األشسخاصس الذين يعانون من أاوضساع مزرية.
‘ سسياق مغاير ،جددت بن حبيلسس تثم Úقرار
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -اضس-ي ب-ت-ق-د Ëم-ب-ل-غ م-ا‹
ت -ع -ويضس ق -ف -ة رمضس -ان ،ل -ك -ن اإلشس -ك-ال ا◊ق-ي-ق-ي
سسيكمن ‘ –ديد قوائم اŸسستفيدين منها ،عملية
تعكف عليها ÷نة خاصسة ،واقÎحت اللجوء إا¤
نفسس الطريقة التي تعتمدها هيئة الهÓل األحمر،
‡ثلة ‘ اللجوء ا ¤األعيان Ÿعرفة األشسخاصس
ال -ذي -ن ه -م ‘ ح -اج -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة ،ع-ل-ى أان تصس-ل-ه-م
اإلعانات إا ¤بيوتهم ‘ شسكل صسكوك ،ونبهت إا¤
عدم إاغفال شسريحة اÙتاج Úالذي ل يحوزون
على بطاقة التعريف الوطني ،مقÎحة منحهم مبلغ
نقدي مباشسرة.
وبالنسسبة ل Íحبيلسس ،فانه يجب التمييز بÚ
سس -ي-اسس-ة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي وب Úث-ق-اف-ة ال-تضس-ام-ن
الوطني ،جازمة بأان األخÒة تكمل األو ،¤واعتÈت
‘ السسياق الظواهر التي –دث باÛتمع من وضسع
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األولياء ‘ دور العجزة Ãثابة وصسمة عار ،واتخاذ
النسساء من الشسوارع ملجأا لهن بعد رفضسهن من قبل
عائÓتهن أامر غ Òمقبول ،وأابدت رفضسها لكلمة
متشسردين أاو دون مأاوى ‘ قاموسسها ،وترى بأان
ا◊ل ‘ تشسخيصس الوضسع ودراسسة األسسباب ،ومن ثم
ت -ق -د Ëا◊ل -ول ،وق -د سس -م -حت ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة
بإادماج  80باŸائة من النسساء اللواتي دخلن إا¤
السسجن ‘ عائÓتهن.

ميسصي تÈع بـ  3عيادات متنقلة للجزائر

وبخصسوصس اŸسساعدات ،جددت رئيسسة الهÓل
الح - -م- -ر ا÷زائ- -ري ،دع- -وت- -ه- -ا رج- -ال األع- -م- -ال
واŸسس -ت -ث -م -ري -ن وال -ت-ج-ار وال-ري-اضس-ي Úإا ¤ت-ق-دË
التÈعات ،مشسÒة ا ¤أان ميسسي تÈع بـ  3عيادات
متنقلة للجزائر بكل من “Ôاسست وأادرار وإاليزي،
وعلى األرجح فان التفاقية اŸوقعة ب ÚالهÓل
ومنتدى رجال األعمال ‘ العام – ⁄ 2015قق
النتائج اŸرجوة ،ولعل ما يؤوكد هذا الطرح أان من
ب ÚاŸت -ع -ام-ل Úال-ذي-ن راسس-ل-ت-ه-م ال-ه-ي-ئ-ة ل-ت-حضسÒ
موسسم الشستاء ،تلقت ردا من تعامل واحد فقط
رفضست ذكر اسسمه.
ولي-زال مشس-ك-ل ت-خ-زي-ن ال-ه-ب-ات م-ط-روح ل-عدم
وجود فضساء ›هز ،إال أان وا‹ العاصسمة منح الهيئة
قطعة أارضسية “تد على  6هكتاربالدويرة ،يعول
على Œهيزه لتأادية الغرضس.

البيداغوجية مسستمرة وهي Œري
الن بطريقة حسسنة.
وع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق
جامعة ا÷زائر  1بقول عميد الكلية
ان لديهم  11تخصسصسا على مسستوى
ح -ق -ل ا◊ق -وق ،اه -م -ه -م-ا ال-ق-ان-ون
ا÷نائي والعلوم ا÷نائية  ،قانون
الدارة واŸال - -ي- -ة ،ع- -ل- -م الج- -رام،
ال -ق -ان -ون ال -دو‹ ،ح -ق -وق النسس -ان
ال -ق -ان -ون ال -دو‹ النسس -ا ،Êق -ان-ون
اŸل -ك -ي -ة ال -ف-ك-ري-ة  ،ق-ان-ون ال-ب-ي-ئ-ة
اŸسستدامة ،قانون السسرة وغÒها
من التخصسصسات الخرى والفروع.
اما بالنسسبة Ÿرحلة التكوين ‘
ال- - - -ط - - -ور ال - - -ث - - -الث ““ال -ام -دي
الدكتوراه ““يقول انه “ت اŸسسابقة
‘ ظروف حسسنة بتاريخ  27اكتوبر
حسسب رزنامة وزارة التعليم العا‹
والبحث العا‹ ‘ الرزنامة ،حيث
ك -ان ه -ن -اك ام-ت-ح-ان ، Úم-ن ب-ي-ن-ه-ا
ام- -ت- -ح- -ان مشسÎك م -ا ب Úال -ف -روع
اŸوجودة على مسستوى الكلية  ،اما
المتحان الثا Êفكان على مسستوى
التخصسصس ‘ كل فرع.
يضسيف عميد الكلية ان عملية
التصسحيح “ت ‘ سساعات متأاخرة
من صسباح يوم الحد حوا‹ السساعة
الثالثة صسباحا  ،ليتم ‘ نفسس اليوم
عقد اجتماع اÛلسس العلمي ،ثم
العÓن عن النتائج ونشسرها على
موقع ا÷امعة اŸركزية وعلى موقع
الوزارة الوصسية ايضسا.

تتوفر الكلية على 43
مقعدا بيداغوجيا موزعا
على  11تخصصصصا

و‘ رده على الطعون التي تقدم
ب -ه -ا ال -ط -ل-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ك-ل-ي-ة
،اŸتضسمنة البوابة الرقمية التابعة
للوصساية قال الدكتور وادي انه
فع، Óتلقت الكلية نفسس الطعون،
إال ان وزارة التعليم العا‹ ،عملت
ع -ل -ى ه -ذا اŸن -ح -ى ح -ت -ى تضس -م-ن

السسÒورة ا÷يدة لعمليات التسسجيل،
بل ،إان الخطاء التي اشستكى منها
اصس -ح-اب ال-ط-ع-ون ،ت-ت-ع-ل-ق ب-إادخ-ال
م -ع -ل -وم -ات ‘ ال -ب -واب -ة م-غ-ل-وط-ة،
وه - -ن - -اك –دث الخ - -ط - -اء وه- -ذه
مسس -ؤوول -ي -ة ال-ط-الب ول-يسست ال-ب-واب-ة
اللكÎونية التي تضسمن لها الوزارة
الشسفافية .فمث Óعوضس ان يدخل
سسنة ا◊صسول على شسهادة البكالوريا
Œده ي- -دخ -ل سس -ن -ة حصس -ول -ه ع -ل -ى
الليسسانسس ،وبالتا‹ Œده يتنافسس
على حصسيلة 20باŸائة من اŸقاعد
عوضس  80باŸائة منها  ،ما يقلل من
حظوظ فرصس ‚احه ،وقد عملت
الكلية حسسب عميدها الدكتور وادي
ب-أاخ-ذ ه-ذه ال-ط-ع-ون ب-ع Úالع-ت-ب-ار
والوقوف على مدى احقيتها شسكÓ
ومضس - -م - -ون - -ا حسسب ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
الوصساية ،و” الخذ بالكث Òمنها
بع Úالعتبار ومنهم من ‚ح ‘
اللتحاق بالدراسسة.
ولن النصسوصس التنظيمية تنظم
 80ب- -اŸائ- -ة م- -ن ع -دد اŸق -اع -د
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج -ي -ة اŸت -اح -ة ف -إان -ه -ا
ت-خصسصس ل-ط-ل-ب-ة ال-ك-ل-ي-ة  ،خ-ري-جي
دف -ع-ة  ، 2018/2017ام- - - - - -ا الـ 20
باŸائة اŸتبقية فتوزع هي الخرى
على خريجي ا÷امعات الوطنية
م - -ن اŸت - -حصس- -ل Úع- -ل- -ى شس- -ه- -ادة
الليسسانسس كÓسسيك ،او شسهادة ““ ال
ام -ادي ““ القدÁة بالنسسبة لطلبة
كلية ا◊قوق  ،وطلبة““ ال ام دي““
ال-ق-دÁة ب-ال-نسس-ب-ة ل-لحاصسل Úعليها
من خارج الكلية.

»æWh

الثÓثاء  06نوفمبر  2018م
الموافق لـ  27صضفر  1440هـ

فيما يطالب قاطنو قرية ع Úإلصصيد بتوف Òمتوسصطة وإلنقل إŸدرسصي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بناء على إ◊ركة إلتي أإجرإها رئيسس إ÷مهورية

سسكان يطالبون بالÎحيل ،ومسسجلو إلÎقوي إلعمومي ينتقدون إلتماطل أإربع دوإئر من أإصسل تسسعة م ّسسها إلتغي Òببومردإسس

يكاد ’ Áر يوما وإحدإ بو’ية عنابة ،دون أإن تشصهد إحتجاجات لسصكانها إلذين تختلف مطالبهم ،ب Úمطالب ◊قه ‘ إلسصكن ،وآإخر عن
’بنائها ،على غرإر سصكان قرية ع Úإلصصيد ببلدية عÚ
إلتوظيف وفئة ثالثة تطالب بحقها ‘ تهيئة إلظروف إŸناسصبة للعيشس إلكر Ëلها و أ
’بنائهم وتدعيم إلنقل إŸدرسصي.
إلباردة إلذين يطالبون Ãتوسصطة أ

شص- -م- -لت ح- -رك- -ة إ’إط- -ارإت إلشص -اغ -ل -ة
’دإرة
ل- -وظ- -ائ- -ف سص- -ام- -ي -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى إ إ
’قليمية إلتي أإجرإها رئيسس إ÷مهورية ‘
إ إ
’دإرة
صص- -ف- -وف رؤوسص- -اء إل- -دوإئ- -ر وم- -درإء إ إ
إÙل -ي -ة وإŸف -تشص Úإل -ع-ام-ي Úت-غ-ي Òأإرب-ع-ة
رؤوسصاء دوإئر على مسصتوى و’ية بومردإسس
م-ن أإصص-ل تسص-ع-ة دوإئ-ر ح-اف-ظت م-ن خ-لل-ها
إÿمسصة إŸتبقية على أإسصمائها إ◊الية..

بومرداسس..ز /كمال

ال -ح -رك -ة ال -ج -دي-دة مسضت ك-ل م-ن دائ-رة ع-اصض-م-ة
الو’ية بومرداسس ،حيث خلف رئيسس دائرة الحجار
ب -ع-ن-اب-ة م-ح-م-د مسض-اه-ل م-نصضب ال-رئ-يسس ال-ح-ال-ي
سض-اسض-ي سض-راي-دي ،ف-ي-م-ا ت-م ت-ع-ي-ي-ن ح-مدوشس عبد
ال-ح-ق رئ-يسض-ا ل-دائ-رة دلسس خ-ل-ف-ا ل-م-ح-م-د نجيني،

ومحمد شضكران رئيسضا لدائرة بغلية خلفا أ’عمر
سضادات ،وتعيين فوزية نعامة رئيسس دائرة المعذر
ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة رئ-يسس دائ-رة خ-م-يسس ال-خشض-ن-ة خ-لفا
’يدير مدباب الذي رقي لمنصضب أامين عام و’ية
الوادي ،في حين حافظ كل من رئيسس دائرة الثنية،
بودواو ،يسضر ،برج منايل والناصضرية على مناصضبهم
اإ’دارية.
ك -م -ا ضض -مت ال -ح -رك -ة اأيضض -ا ت -غ-ي-ي-ر م-دي-ر اإ’دارة
ال -م -ح -ل -ي -ة ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس وت -رق -ي -ة ع -دد م-ن
اإ’طارات الشضابة إالى مناصضب عليا شضملت ترقية
مسض -تشض -ار ب -ال -م -ف -تشض -ي -ة ال-ع-ام-ة إال-ى رئ-يسس دائ-رة
ت -ي -م -ي -م-ون م-ع ت-رق-ي-ة رئ-يسس مصض-ل-ح-ة ال-م-ي-زان-ي-ة
بمديرية اإ’دارة المحلية إالى مدير اإ’دارة المحلية
لو’ية أام البواقي..

’قليمية
لدإرة إ إ
إ◊ركة ‘ سصلك إŸناصصب إلسصامية ل إ

 7تعيينات جديدة و 4إحا’ت على إلتقاعد بسسطيف
عنابة :هدى بوعطيح

ي-ع-ان-ي تÓ-م-ي-ذ ال-ط-ور ال-م-ت-وسضط القاطنين بقرية
«ع -ي -ن الصض-ي-د» اأ’م-ري-ن ،بسض-بب غ-ي-اب م-ت-وسض-ط-ة
ق -ري -ب -ة م -ن سض -ك -ن-اه-م ت-ق-ي-ه-م ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل ع-دة
كيلومترات لÓلتحاق بمقاعد الدراسضة ’ ،سضيما
أايضضا في ظل نقصس النقل المدرسضي ،حيث تتوفر
ال -ق -ري-ة ع-ل-ى ح-اف-ل-ة واح-دة ،وه-وم-ا ج-ع-ل أاول-ي-اء
التÓميذ ينتفضضون أاول أامسس لمطالبة السضلطات
ال-م-ح-ل-ي-ة ا’ل-ت-ف-ات إال-ى أاب-ن-ائ-ه-م رافعين شضعار «’
للحقرة و’ للتهميشس».
فقد طالب سضكان قرية عين الصضيد بضضرورة رفع
ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن مشض-روع ب-ن-اء م-ت-وسض-ط-ة وال-ذي ك-ان
سضيتم انجازه سضنة  ،2012بعد أان تم اختيار اأ’رضضية
وتخصضيصس غÓف مالي له ،إا’ أانه توقف دون أاي
سض -بب ي -ذك -ر ،ودون اأ’خ-ذ ب-ع-ي-ن ا’ع-ت-ب-ار م-ع-ان-اة
التÓميذ الذين يقارب عددهم  500تلميذ ،حيث
يضضطرون إالى التنقل يوميا إالى بلدية عين الباردة
م -ن السض-اع-ة السض-ادسض-ة صض-ب-اح-ا ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى أان
م -ع -ان -اة أاب -ن -ائ -ه -م ت -ت -ف -اق -م خ Ó-ل فصض-ل الشض-ت-اء،
خصض -وصض -ا وأان-ه-م ي-غ-ادرون م-ق-اع-د ال-دراسض-ة ع-ل-ى
السض-اع-ة ال-خ-امسض-ة مسض-اء ل-ت-ب-دأا م-ع-ان-اة أاخ-رى م-ع
النقل المدرسضي.
وه-وال-م-ط-لب ال-ث-ان-ي ال-ذي رف-ع-ه أاول-ي-اء ال-تÓ-م-يذ
بضض -رورة ت -وف -ي -ر ال -ن -ق -ل ال -م -درسض -ي ،وت-خصض-يصس
ح -اف Ó-ت أاخ -رى ،ح -يث أان -ه م -ن غ -ي -ر ال-م-ع-ق-ول ـ
حسضبهم ـ ا’عتماد على حافلة واحدة لنقل أاكثر من

 500تلميذ ،مشضددين على أان بناء متوسضطة وتوفير
النقل ،هوحق من حقوق التÓميذ ،و’ يمكن أان
تقف السضلطات المحلية موقف المتفرج أامام هذه
Óبناء واأ’ولياء الذين يضضطر
المعاناة المزدوجة ل أ
الكثير منهم إ’يصضال أابنائهم إالى المتوسضطة قبل
ا’لتحاق بمناصضب عملهم.
وأاك- -د سض- -ك- -ان «ق -ري -ة ع -ي -ن الصض -ي -د» ع -ل -ى أان -ه -م
سضيواصضلون احتجاجهم إالى غاية تنفيذ مطالبهم
المشضروعة ،حفاظا على أابنائهم وعلى تحصضيلهم
ال -دراسض -ي ،وح-ت-ى ’ يضض-ط-ر ال-ك-ث-ي-ر م-ن-ه-م ل-ت-رك
مقاعد الدراسضة بسضبب معاناتهم اليومية.
من جانب آاخر لم يمر ترحيل  1240عائلة من حي
«’صض- -اصس» بسض- -ي- -دي سض- -ال -م ب -ردا وسض Ó-م -ا ع -ل -ى
السض -ل -ط -ات ال -م -ح -ل-ي-ة ،ح-يث أاق-دمت ال-ع-دي-د م-ن
العائÓت على ا’حتجاج أامام مقر دائرة البوني،
منددين بإاقصضائهم من السضكنات ا’جتماعية التي
اسضتفادت منها أاكثر من  1200عائلة ،حيث جاءت
ا’ح-ت-ج-اج-ات ل-ل-وق-وف ع-ل-ى سض-بب إاقصض-ائ-ه-م م-ن
عملية الترحيل ،مؤوكدين على مواصضلة احتجاجهم
إالى غاية التكفل بانشضغا’تهم ،مطالبين السضلطات
المحلية التدخل العاجل والسضريع لتسضوية وضضعيتهم
ومنحهم سضكنات ’ئقة ،على اعتبار أانهم أاصضحاب
ح -ق وي -ع -يشض -ون ب -دوره -م م-ن-ذ سض-ن-وات ف-ي ب-ي-وت
قصضديرية ،و’ يمتلكون سضكنا آاخرا يلجئون إاليه.
وأاك-د ال-م-ح-ت-ج-ون ال-ذي-ن رف-ع-وا شض-عارات مختلفة،
ب -أان -ه-م أاودع-وا م-ل-ف-ات ال-تسض-ج-ي-ل لÓ-سض-ت-ف-ادة م-ن
السضكن ا’جتماعي ،غير أانهم تفاجئوا باإقصضائهم

من قائمة المرحلين مؤوخرا إالى القطب المدمج
«ال -ك -ال -ي -ت -وسض -ة» ،ب-ال-رغ-م م-ن اسض-ت-ف-ائ-ه-م ل-ج-م-ي-ع
الشضروط لÓسضتفادة من سضكن اجتماعي ،على غرار
العائÓت المرحلة مؤوخرا ،مؤوكدين على تخوفهم
م -ن أان ت -ط -ول ع -م -ل-ي-ة ال-ت-رح-ي-ل لسض-ن-وات أاخ-رى،
واسضتمرار أازمة افتراشس سضكنات قصضديرية هشضة
تعود إالى عهد ا’سضتعمار الفرنسضي ،وهي اليوم ـ
حسضب تصضريحاتهم ـ مهددة با’نهيار ’سضيما مع
حلول فصضل الشضتاء وتسضاقط اأ’مطار بغزارة.
ب -دوره -م ط -الب ال -مسض -ج -ل -ون ف -ي صض -ي-غ-ة السض-ك-ن
الترقوي المدعم « »LPAلسضنة  2012بو’ية عنابة
اإ’سضراع في اإ’فراج عن القائمة ا’سضمية لحصضة
 500سضكن ترقوي بحي سضيدي عيسضى ،مؤوكدين
خ Ó-ل وق -ف -ة اح -ت -ج -اج-ي-ة ،ع-ل-ى أان أان-ه-م سض-ئ-م-وا
ا’نتظار للحصضول على سضكناتهم بالرغم من انهم
قاموا بإايداع ملفاتهم كاملة منذ ما يقارب 06
سضنوات.
واسض -ت -غ -رب ال -م -ح -ت -ج -ون م -ن سض -ي -اسض-ة ال-م-م-اط-ة
وال-غ-م-وضس ال-ذي ت-ن-ت-ج-ه السض-ل-ط-ات ال-محلية تجاه
صض-ي-غ-ة السض-ك-ن ال-ت-رق-وي ال-م-دع-م ،ب-ال-رغ-م من أان
الوالي السضابق محمد سضلماني أاكد لهم على اإ’فراج
على القائمة ا’سضمية في القريب العاجل ،وعوضس
اإ’فراج عنها تفاجأا المسضجلون باإ’عÓن شضهر ماي
الماضضي عن تسضجيÓت جديدة في صضيغة السضكن
ال -ت -رق -وي ال -م -دع-م لسض-ن-ة  ،2018وه -وم -ا ج-ع-ل-ه-م
يطالبون بالتدخل العاجل للسضلطات الو’ئية للنظر
في قضضيتهم.

مشصكل إلتزود باŸاء ‘ صصدإرة إ’نشصغا’ت

بجاية :سسكان قرية ‘مذكور‘ يغلقون مقر بلدية تيزي أإنÈبر
أإق -دم سص-ك-ان ق-ري-ة ‘م-ذك-ور‘ ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-زي أإنÈب-ر ،أإمسس ،ع-ل-ى غ-ل-ق م-ق-ر ب-ل-دي-ت-ه-م ،بسص-بب ج-م-ل-ة م-ن إŸشص-اك-ل إل-ت-ي أإّرقت
صص-ف-وح-ي-ات-ه-م ،وح-الت دون مسص-اع-دت-ه-م ع-ل-ى إ’سص-ت-ق-رإر ،وم-ن-ه-ا إل-ن-قصس إŸسص-جل ‘ إلتزود باŸياه إلصصا◊ة للشصرب ،إلتهيئة،
’نارة إلعمومية.
وإ إ

وبحسضب ممثل عن السضكان ،لـ’الشضعب’’ ،بالرغم من الوعود التي قدمت لهم من
طرف المسضؤوولين المحليين ،إا’ أان اأ’مور لم تتغير وبقيت المعاناة مسضتمرة،
وهوما دفع بنا إالى غلق مقر البلدية للمطالبة بالتدخل العاجل والتكفل
بمطلبنا ،حيث رغم الشضكاوى التي وجهت للمنتخبين المحليين غير أان اأ’مور

لم تتغير ،ونحن نأامل في أان تجد نداءاتنا آاذانا صضاغية لمسضاعدتنا على
ا’سضتقرار والتخفيف من معاناتنا’.

أإولياء ينددون بالوضصعية إŸزرية

بجاية :بن النوي توهامي

أإقسسام مهددة بالسسقوط Ãتوسسطة «خنوفة أإحمد» ‘ إلوإدي
إشص-ت-ك-ى أإول-ي-اء ت-لم-ي-ذ م-ت-وسص-ط-ة أإح-مد
خ -ن -وف -ة ب -ال -دب -ي -ل -ة ‘ إل -وإدي م -ن ضص -ع -ي -ة
إ’ك -ت -ظ-اظ إıل-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-دريسص-ي-ة،
’خرى ،حيث بلغ عدد
وإŸتزإيدة من سصنة أ
’قسصام حسصب أإولياء  44تلميذ،
إلتلميذ ‘ إ أ
دون أإن ُيلمسس أإي تدخل للسصلطات إŸعنية
’شصكال على إŸسصتوى إلقريب.
◊ل إ إ

الوادي :قديري مصصباح

ي- -ع- -ود السض -بب ف -ي ا’ك -ت -ظ -اظ ،حسضب شض -ك -وى
ل Ó-أول -ي -اء اإل -ى غ -ل -ق  3ح -ج -رات دراسض -ي-ة ف-ي
الموؤسضسضة منذ  2015ضضمن  6حجرات قديمة
اأنجزت الموسضم الدراسضي لسضنة ،1974 / 1975
ب- -ع- -د ت- -ق- -ري -ر رف -ع -ه م -ك -تب ال -دراسض -ات ctc-
 sudللجهات المعنية يفيد عدم صضÓحية تلك
ال-ح-ج-رات ،واأن-ه-ا اآي-ل-ة ل-لسض-ق-وط م-ا اسض-ت-دع-ى
تدخل السضلطات لهدم تلك ا’أقسضام الرثة ،دون
اتخاذ اإجراءات مناسضبة لتعويضس تلك القاعات
من خÓل تشضييدها من جديد ،والعمل تهيئة
الظروف المناسضبة لدراسضة اأفضضل في ا’أقسضام.
مشضكل ا’كتظاظ حسضب اأولياء التÓميذ موؤهل
للتفاقم بعد توزيع  100وحدة سضكنية عمومية
اإي- -ج- -اري -ه م -ج -اورة ل -ذات ال -م -ت -وسض -ط -ة ،وم -ن
ال -م -ن -ت -ظ -ر تسض -ل -ي -م سض-ك-ن-ات ف-ي اإط-ار ال-ن-م-ط
ال-تسض-اه-م-ي ف-ي ن-فسس ال-م-ك-ان ،وه-وع-ام-ل اآخر
سض -ي -زي-د ح-ت-م-ا م-ن ت-ع-ق-ي-د وضض-ع-ي-ة ال-م-وؤسضسض-ة
ال -ت -رب -وي-ة  -م-ت-وسض-ط-ة خ-ن-وفـة اأح-مـد ،-ح-يث
سض -ت -وج -ه ك -ل ال -ع -ائ Ó-ت ال -مسض-ت-ف-يـدة م-ن ت-لك

السضكنات اأبنائها للدراسضة بها.
وُتخلّف وضضعية ا’كتظاظ المذكورة حالة من
ا’سضتياء المحّلي بسضبب تدني مسضتوى شضريحة
واسض -ع -ة م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ وع -دم ق -درت -ه -م ع -ل -ى
ا’سضتيعاب والمواكبة نظرا للوضضعية المخلة ،ما
اأجبــر عديد ا’أولياء الى تسضجيل ابنائهم في
م-وؤسضسض-ات ت-ع-ل-ي-م-ي-ة خ-اصض-ة ،واأك-ادي-ميات دعم
دراسضي من اأجل تحقيق جوتعليمي تحصضيلي
مÓئم ،حيث يكّلفهم ذلك اتعاب مالية زائدة
عن المعقول من اأجل مواكبة الدروسس ضضمن

ال-ثÓ-ث-ي ال-دراسض-ي ،وت-ح-ق-ي-ق عÓ-م-ات ون-ت-ائ-ج
م -رضض -ي -ة ف -ي ا’م -ت -ح -ان -ات ،خ -اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق
با’متحان الرسضمي المتمثل في شضهادة التعليم
المتوسضط.
وطالب اأولياء التÓميذ والي الو’ية بالتدخل
ال- -ع -اج -ل ل -ح -ل مشض -ك -ل ا’ك -ت -ظ -اظ ال -ح -اصض -ل
بموؤسضسضتهم ،من خÓل انجاز حجرات دراسضية
جديدة واإزالة ا’أقسضام القديمة ا’آيلة للسضقوط
المنجزة قبل اأربعين سضنة لضضمان تعليم دراسضي
مÓئم للتÓميذ وتحقيق نتائج اإيجابية.

مسصت إ◊رك- -ة إ÷زئ -ي -ة إل -ت -ي أإج -رإه -ا،
م -ؤوخ -رإ ،رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -دإل-ع-زي-ز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ،وإل -ت -ي مسصت ب -عضس إŸن -اصصب
إلسص -ام -ي -ة ب -ا’دإرة إ’ق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-و’ي-ات،
و’ي-ة سص-ط-ي-ف ب 11ح-ال-ة ،م-ن-ها  4حا’ت
للمغادرة و 7تعيينات جديدة.

سصطيف :نورالدين بوطغان

على مسضتوى المغادرين ،فقد تمت اإ’حالة على
التقاعد أ’ربعة رؤوسضاء دوائر لكل من بئر العرشس
وب-وع-ن-داسس وع-م-وشض-ة وق-ج-ال ،ل-ي-ت-م اسض-تخÓفهم
على الترتيب بكل من مخلوف بلعيسضاوي ملحق
ب -دي -وان و’ي -ة ب -رج ب-وع-ري-ري-ج ،وي-ونسس ب-ن م-راح
رئ -يسس دائ -رة سض -ي -دي ع -يسض -ى ب -ال-مسض-ي-ل-ة ،وع-م-ار
شض -اوشس رئ -يسس دائ -رة ب -وق-ادي-ر ب-الشض-ل-ف ،وسض-اع-د
سضنوف رئيسس دائرة السضواقي بالمدية.

أاما التعيينات من اطارات و’ية سضطيف بمناطق
أاخرى من الوطن،فشضملت ملحقين بالديون عينا
ع -ل -ى راشس دائ -رة سض -ي -ق -وسس ب -و’ي -ة أام ال -ب -واق-ي،
ومفتشضا عاما بو’ية ڤالمة ،وتعيين أاحد مفتشضي
المفتشضية العامة للو’ية مفتشضا عاما لو’ية باتنة،
وكذا تعيين أامين عام دائرة ڤنزات في منصضب
رئيسس دائرة سضيدي الجيÓلي بو’ية تلمسضا ،وأامين
عام بلدية العلمة كرئيسس لدائرة البيرين بو’ية
الجلفة ،ورئيسس دائرة جميلة رئيسضا لدائرة باتنة،
ويسض -ت -خ -ل -ف -ه أام -ي-ن ع-ام دائ-رة ع-ي-ن بسض-ام ب-و’ي-ة
البويرة ،وأاخيرا تعيين رئيسس دائرة البويرة رئيسضا
لدائرة سضطيف.
ويأامل المواطنون ان تكون لهذه الحركة تأاثيراتها
ا’يجابية على حسضن سضير التنمية المحلية بالو’ية
وتطويرها أاكثر فأاكثر خدمة للمواطنين.

’نباء رئيسس دإئرة
فيما ” تعي Úصصحفي وكالة إ أ

 06دوإئر بالوإدي م ّسستها حركة إلتغيÒ

مسضت الحركة الواسضعة التي اأجراها رئيسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لÓ-إط-ارات
الشض-اغ-ل-ة ل-وظ-ائ-ف سض-ام-ي-ة ع-ل-ى مسضتوى ا’إدارة
ا’إقليمية  06دوائر بو’ية الوادي ،ويتعلق ا’أمر
بتحويل رئيسس دائرة جامعة على راأسس دائرة
الطالب العربي ،رئيسس دائرة الرقيبة على راأسس
دائ -رة ال -وادي ،رئ -يسس دائ -رة ال -رب -اح ع-ل-ى راأسس
دائرة الرقيبة ،رئيسس دائرة البياضضة على راأسس
دائرة بالنعامة ،رئيسس دائرة الطالب العربي على
راأسس دائرة جامعة.
فيما تم وتحويل رئيسس دائرة المشضروحة الى

شضغل نفسس المنصضب بدائرة الرباح اإلى جانب
ترقية رئيسس دائرة الوادي الى اأمين عام لو’ية
البيضس ،تعيين رئيسس لجنة ا’سضتثمار بالمجلسس
الشضعبي الو’ئي مقى هبة الله الى رئيسس دائرة
بتيبازة ،ترقية العايز فريد الكاتب العام لبلدية
المغير الى منصضب رئيسس دائرة بغرداية وتعيين
م-ن-ي-ر سض-ن-ات-ي صض-ح-ف-ي ب-وك-الة ا’أنباء الجزائرية
بو’ية اليزي الى رئيسس دائرة البياضضة.

قديري مصصباح

‘ حفل إحتضصنته و’ية تيبازة

تكر Ëإإ’طارإت إلتي “ت ترقيتها أإو إحالتها على إلتقاعد
ح -ظ -يت إ’ط -ارإت إلسص -ام -ي -ة إل -ت -ي “ت
ت-رق-ي-ت-ه-ا أإوإح-ال-ت-ه-ا ع-ل-ى إل-ت-ق-اع-د بتيبازة
’خÒة إلتي قام
خلل إ◊ركة إ÷زئية إ أ
بها رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة
بحفل إسصتقبال ‡ّيز من طرف وإ‹ إلو’ية
أإمسس ب-ال-ق-اع-ة إلشص-رف-ي-ة ل-ل-و’ي-ة بحيث ّ”
تكرÁها وتقدير إ÷هد إŸبذول من طرفها
خلل مسصارإتها إŸهنية ع Èإقليم إلو’ية.

ويندرج ضضمن هذه المجموعة رئيسس دائرة فوكة
أاحمد تلمسضاني الذي أاحيل على التقاعد بعد
مسضار مهني طويل ترأاسس خÓله ثÓث دوائر
بو’ية تيبازة بدء بدائرة الداموسس غربا وانتهاء
ب -دائ -رة ف -وك -ة شض -رق -ا م-رورا ب-ع-اصض-م-ة ال-و’ي-ة
تيبازة ،كما تتضضمن القائمة المصضغرة للمحالين
ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د ب-ح-ك-م ال-ت-ق-دم ف-ي السض-ن رئ-يسس
دائرة أاحمر العين سضالم الطاهر.
ف -ي-م-ا تّ-م ت-ح-وي-ل رئ-يسض-ة دائ-رة ح-ج-وط ل-ي-ل-ى
عموري الى نفسس المنصضب بدائرة برج اأ’مير
خ -ال-د ب-و’ي-ة ع-ي-ن ال-دف-ل-ى واسض-ت-ف-اد ع-نصض-ران
نسضويان من المفتشضية العامة للو’ية من ترقية
مميزة لهما وكانت منتظرة من طرف محيطهما

بالنظر الى الجهد الكبير المبذول ميدانيا من
طرفها خÓل الفترة اأ’خيرة ويتعلق اأ’مر هنا
بكل من المفتشضة بوشضاشضي وسضيلة التي رقيت الى
منصضب رئيسضة دائرة جانت بو’ية ايليزي فيما
رقيت زميلتها المتصضرفة ا’دارية الرئيسضية حبي
خديجة الى منصضب مفتشضة عامة لو’ية ايليزي.
تجدر ا’شضارة الى أانّ الحركة الجزئية لÓطارات
السض -ام -ي-ة ف-ي ال-دول-ة ال-م-ج-راة أاخ-ي-را تضض-م-نت
تحويل اأ’مين العام لدائرة راسس الواد بو’ية برج
ب -وع -ري -ري -ج ال-ى م-نصضب رئ-يسس دائ-رة شض-رشض-ال
بو’ية تيبازة خلفا للسضعيد أاخروف الذي رقي
الى منصضب أامين عام لو’ية قسضنطينة مؤوخرا
كما خّلفت اأ’مينة العامة لبلدية براقي كوريبة
ن -ج-اة رئ-يسس دائ-رة أاح-م-ر ال-ع-ي-ن ال-م-ح-ال ع-ل-ى
ال -ت -ق -اع-د وخّ-ل-ف اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-ب-ل-دي-ة اأ’ب-ي-ار
بالعاصضمة ربعي رشضيد رئيسس دائرة فوكة المحال
على التقاعد هوأايضضا ،فيما تمّ تعويضس رئيسضة
دائرة حجوط ميقا هبة الله.

تيبازة :عÓء ملزي

بعد إقصصائهم من قبل ÷نة إلطعون إلو’ئية بسصكيكدة

أإشسخاصس يرشسقون مسستشسفى عبد إلرزإق بوحارة با◊جارة
أإقدمت ›موعة من إ’شصخاصس إلقاطن Úعلى مسصتوى إ◊ي إلقصصديري إÙتج Úإلذين أإقصصتهم إللجنة إلو’ئية من أإحقيتهم ‘ إ◊صصول على سصكن بحÒة إلطيور إÙاذي Ÿسصتشصفى عبد
‡ا تسصبب ‘ إحدإث بعضس إÿسصائر ‘
إلرزإق بوحارة بسصكيكدة ،ليلة أإول أإمسس إ أ
’حد إ ¤غاية إ’ثن ‘ ،Úتطور خط ،،Òعلى رمي إŸؤوسصسصة إ’سصتشصفائية با◊جارة ﬁاول Úإقتحامهّ ،
وإجهة إلزجاجية للمسصتشصفى.
العملية ،بسضبب ا’حتفا’ت المخلدة للذكرى  64لفاتح نوفمبر ،كما
كما تعرضضت بعضس المركبات التابعة لمواطنين كانت مركونة بداخل سضابقة خطيرة.
واثر ذلك فتحت المصضالح اأ’منية تحقيقا عن اأ’طراف التي تقع وراء عللت السضلطات الو’ئية بذلك إاثر بيان صضدر عن ديوان والي الو’ية.
هذا اأ’خير إالى اضضرار بليغة ،وحسضب مصضادر من المسضتشضفى فقد
وشضهدت مدينة سضكيكدة محاو’ت عديدة من ا’حتجاج من قبل
حاول بعضس المحتجين حرق مبخر اأ’كسضجين باسضتعمال زجاجتين هذا العمل اإ’جرامي ،كما تّم تدعيم المسضتشضفى بأاعداد كبيرة من
ح -ارق -ت-ي-ن ،ك-م-ا أاصض-يب ب-عضس أاع-وان اأ’م-ن ال-ع-ام-ل-ي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى أاعوان اأ’من كإاجراء وقائي إالى غاية ترحيل العائÓت المسضتفيدة من العائÓت التي لم تسضتفد ،ا’ ان قوات ا’من كانت لهم بالمرصضاد،
السضكنات ومن ثمّ تهديم كل اأ’كواخ المتواجدة على مسضتوى محيط واحالت دون تجمهرهم امام مقر الو’ية ،وذلك بالتواجد الكبير
المسضتشضفى ببعضس الجروح الخفيفة.
لعناصضر ا’من في كل انحاء المدينة’ ،سضيما في المسضالك والطرقات
وكان التدخل السضريع لمصضالح اأ’من تجنيب المؤوسضسضة ا’سضتشضفائية ما المسضتشضفى.
’ يحمد عقباه خاصضة وأاّن تلك اأ’عمال قد أاحدثت هلعا كبيرا لدى تجدر اإ’شضارة انه تم ا’فراج مؤوخرا ،عن النتائج النهائية لقائمة المؤودية إالى مقر الو’ية.
ال-م-رضض-ى وأاول-ي-ائ-ه-م ال-ذي-ن ك-ان-وا ع-ل-ى مسض-ت-وى ق-اع-ة ا’سضتعجا’ت ال-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ال-ب-ال-غ عددها  172مسض-ت-ف-ي-د م-ن سض-ك-ن-ات اج-تماعية
الطبية ،فيما أابدى الراي العام بسضكيكدة اسضتياء كبيرا لمثل هذه عمومية ايجارية لصضالح سضكان بحيرة الطيور ،من قبل لجنة الطعن
التصضرفات الغير مسضؤوولة التي طالت مؤوسضسضة اسضتشضفائية التي تعّد بالو’ية ،بعد ان بلغ عدد الطعون اكثر من  2000طعن ،حيث تأاخرت

سصكيكدة :خالد العيفة
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لمني ـ ـ ـ ـة
لسصÎاتيجي ـ ـ ـ ـة ا أ
اŸناطق ا◊دودية عصصـ ـب ا إ

احتضسنت جامعة ﬁمد الشسريف مسساعدية بسسوق اهراسس الطبعة الثانية من
’فاق» بحضسور كوكبة
اŸلتقى الدو‹ «تنمية وتطوير اŸناطق ا◊دودية الواقع وا آ
من الباحث Úمن ا÷زائر والدول اŸغاربية وفرنسسا ومصسر ،رافعوا للعناية بهذه
اŸناطق امنيا واقتصساديا واجتماعيا.
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من خÓل تهيئة الشصريط الحدودي المشصترك ،
يفتح المجال الواسصع لتسصهيل تنقل ا’أشصخاصس
وذكر المشصاركون في التظاهرة التي تنظم على وا’سصتفادة من الخدمات المتبادلة ’سصيما في
مدار يومين ،اأن هذه الفضصاءات الحدودية التي المجال الصصحي والسصياحي والتربوي ،اإضصافة اإلى
تتميز بحسصاسصية دقيقة وطليعية في التغييرات تسص-ه-ي-ل ال-ت-نسص-ي-ق وت-ب-ادل ال-مسص-اع-دة ب-ين اأجهزة
الجغرافية ،تعتبر المدخل الصصحيح ’سصتشصراف الحماية المدنية في حالة وقوع كوارث طبيعية
الحوادث والظواهر التي قد تخّل باأمن وسصÓمة وك-ذا ضص-م-ان ف-ع-ال-ي-ة اأك-ب-ر ل-ل-مصص-ال-ح ا’أم-نية في
ال-ب-ل-دان ال-م-ت-ج-اورة وبشص-ك-ل م-ب-كر ،محذرين من م-ج-اب-ه-ة م-خ-ت-ل-ف اأشص-ك-ال ال-جريمة في المنطقة
غ-ي-اب سص-ي-اسص-ات ت-ن-م-وي-ة م-ن شص-اأن-ه-ا ت-ول-د الفقر الحدودية المشصتركة.
والتهريب .هذا ما توقفت عنده جريدة «الشصعب» عن الرهان ا’أمني في المناطق المشصتركة بين
ف -ي ت -غ -ط -ي -ت -ه -ا ل -ل-ح-دث مسص-ت-ن-دة ال-ى شص-ه-ادات الدول الحدودية ،اأكد بن صصديق على اأن التنسصيق
المتدخلين.
ال-م-ح-ك-م وال-ع-م-ل المشصترك بين
ف - -ي ه- -ذا ا’إط- -ار اك- -د ب- -ن
ا’أج-ه-زة ا’أم-ن-ي-ة ال-م-ختصصة في
اŸشساريع
صص- - -دي- - -ق ع- - -ل- - -ي ،م- - -دي - -ر
كل البلدان الحدودية بات اأكثر
من ضصرورة.
الدراسصات بالوكالة الوطنية ا’سستثمارية أاكÌ
ل -ت -ه -ي-ئ-ة وج-اذب-ي-ة ا’أق-ال-ي-م
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ذك -ر اأ.د :ب -ن رج -م
أاهمية Ÿواجهة
ب- -ال- -ج- -زائ- -ر ع- -ل- -ى اأول -وي -ة
محمد خميسصي  /رئيسس الملتقى
ج - -ام - -ع - -ة سص - -وق اأه- -راسس ف- -ي
ال -م -ن -اط -ق ال -ح -دودي -ة ف -ي شسبكات التهريب
السصياسصة الجزائرية ،موؤكدا
ح -دي -ث -ه ،ا’إق -ل -ي-م-ي-ة ال-ج-دي-دة
’رهاب
وا إ
ان ه -ذه ال -م-ن-اط-ق ح-اضص-رة
ال -م -ن -ه -ج ال -م -ع -اصص -ر ل -ل -ت-ك-ام-ل
ف -ي اأع -ل-ى ال-مسص-ت-وي-ات ف-ي
ا’ق -تصص-ادي ا’إق-ل-ي-م-ي ،ضص-رورة
صص-ي-اغ-ة اإسص-تراتيجية عملية
تسصليط الضصوء على واحدة من
تقوم على تدعيم وتعزيز الشصريط الحدودي الذي اأهم ا’إشصكاليات التي تواجه مسصار التنمية في
يمتد على اأزيد من  06اآ’ف كلم مربع ،مضصيفا اأن المغرب العربي ،وهي ا’إشصكاليات الحدودية التي
ال-ب-ع-د ا’سص-ت-رات-ي-ج-ي ل-ل-م-ن-اط-ق ال-حدودية يجعل تعتبر بوابة اأي تواصصل بين دول المنطقة لما لها
منها ذات اهمية قصصوى في تعزيز ا’أمن الداخلي م -ن ره -ان -ات اأم -ن -ي -ة اق -تصص -ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة،
والخارجي لبÓدنا.
مشص-ددا ع-ل-ى ح-ت-م-ي-ة ج-ع-ل ال-م-ن-اط-ق ال-ح-دودي-ة
وواصصل بن صصديق« :اأن التنمية ينبغي اأن تشصمل ع- -وضص- -ا م- -ن ك- -ون- -ه -ا ب -وؤر ل -ل -ت -وت -ر وال -ج -ري -م -ة
ك -اف -ة م -ق -وم -ات ال -ح -ي-اة ال-ك-ري-م-ة لسص-اك-ن-ة ه-ذه المنظمةوالتهريب بمختلف اأنواعه ،اإلى بوابات
ال -م -ن -اط -ق وفك ال -ع -زل -ة ع-ن-ه-ا ،ب-داي-ة م-ن وضص-ع اإسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة وم-ق-وم-ات لÓ-ن-طÓ-ق ا’ج-ت-م-اعي
ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دي-ة وال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ،التي تمهد وا’قتصصادي.
ال- -ط- -ري- -ق اإل- -ى ب- -ن- -اء ال- -م -نشص -اآت ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ودّعم هذا الطرح د /ولد حام الطالب مصصطفى
وا’قتصصادية الكبرى».
اأسص-ت-اذ ا’ق-تصص-اد ب-ج-ام-ع-ة ن-واقشص-وط ال-عصص-رية ـ

موريتانيا موؤكدا ان فتح المعابر الحدودية له
اإسص -ت-رات-ي-ج-ي-ة اأم-ن-ي-ة واق-تصص-ادي-ة قصص-وى ضص-ارب-ا
المثل بمعرضس الجزائر في نواقشصوط وما حققه
من نتائج للمتعاملين والمواطنين.
اأشصار ولد حام في تصصريح لـ»الشصعب» الى اهمية
المناطق الحدودية في ا’ندماج المغاربي  ،مبرزا
الضصرورة القصصوى لتنميتها لسصد فجوات اسصتغلتها
الشص -ب -ك -ات ا’ج -رام -ي -ة ف -ي ا’ع -م -ال ا’ره-اب-ي-ة
والجريمة المنظمة وتبييضس ا’أموال.
ويرى الدكتور الموريتاني ان تنمية هاته المناطق
ت -ع -ت -ب -ر ح-اضص-ن-ة اق-تصص-ادي-ة ،م-وؤك-دا ع-ل-ى ال-ب-ع-د
ا’سص-ت-رات-ي-ج-ي ل-ف-ت-ح ال-ح-دود ال-ب-ري-ة ال-ج-زائ-رية
ال- -م- -وري- -ت- -ان -ي -ة م -وؤخ -را وم -ا ي -وف -ره م -ن ف -رصس
للقطاعات الخاصصة من اجل التطور والتواصصل،
وي -وف -ر ل -ل -ب -ل -دي -ن شص -راك -ة اك -ب -ر وي -ف -ت -ح السص-وق

الجزائرية على السصوق الموريتانية بصصورة اكبر.
وعن معرضس الجزائر بنواقشصوط ،قال المتحدث
ان- -ه ،وج- -د ت- -ف- -اع Ó- -ك -ب -ي -را م -ن ط -رف الشص -ارع
الموريتاني ،واغلب البضصائع التي تم عرضصها تم
شصراوؤها بالكامل ،في فترة وجيزة.
وواصصل« :كما نعلم اأن موريتانيا هي رائدة في
ا’أسصماك ،وبالتالي نحن نتوق اإلى تمويل السصوق
ال -ج -زائ -ري -ة ب-م-ادة اأسص-اسص-ي-ة ،ك-ذلك ه-ن-اك ث-روة
ح -ي -وان -ي -ة ه -ام -ة ن -ت -م -ن -ى اأن ت -وج -ه اإل-ى السص-وق
الجزائرية والتداول التجاري المغاربي بدل من
ا’سص -ت -ي-راد م-ن اأورب-ا وغ-ي-ره-ا ،م-ا ي-ك-ل-ف ال-دول
المغاربية اأموا’ هي في حاجة اإلى توفيرها».
بدوره ابرز ا .د  :طارق صصدراوي من كلية العلوم
ا’ق -تصص -ادي -ة ب -ال -م -ه -دي -ة ج -ام -ع -ة ال-م-نسص-ت-ي-ر -
ال -ج -م -ه -وري -ة ال -ت -ونسص-ي-ة اأه-م-ي-ة ا’سص-ت-ق-رار ف-ي

تنافسسوا على ترويج الوجهة
السسياحية للجزائر

الصصــ ـالون السصـ ـادسس
للسصياح ــة الشصبانيـ ـة
بال ــوادي يصصن ــع
الفرج ــة
شس ّ-ك -ل الصس -ال -ون ال -وط -ن -ي ل-لسس-ي-اح-ة
الشس -ب -ان -ي -ة السس-ادسس ب-اŸرك-ز الÎف-ي-ه-ي
ال -ع -ل -م -ي ب-ال-وادي ،وج-ه-ة اسس-ت-ث-م-اري-ة
لشس- -ب- -اب م- -ت -ع -طشس ل -ل -نشس -اط م -ن اج -ل
ت -رق -ي-ة اŸقصس-د ا÷زائ-ري ال-ذي ت-ع-تÈ
الو’ية احد رافديه بامتياز.
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الصصالون الذي اختتم اول امسس ،تميز بتوزيع
جوائز على الفائزين في مسصابقة أاحسصن جناح
ف -ي ال -ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي اسص-ت-ق-ط-بت ال-ك-ث-ي-ر م-ن
الزوار ،غالبيتهم شصباب حيث نال جناح و’ية
الوادي المرتبة اأ’ولى مبرزا أاهم المواقع
والمعالم التي يمكن للسصائح زيارتها.
ك-م-ا شص-ه-د ال-ج-ن-اح ال-م-خصصصس ل-و’ي-ة الوادي
عرضس مجسصم لمنزل سصوفي وخيمة صصحراوية
وع-دة ن-م-اذج ل-ل-ح-رف والصص-ن-اع-ات ال-تقليدية
التي تشصتهر بها المنطقة.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،ن -ال ج -ن -اح ال -ب -ل -ي -دة ال -م -رت -ب -ة
الثانية ،اهتمام الكثير من الزوار على اعتبار
أان القائمين عليه ف ّضصلوا التعريف بمختلف
ال -م -ع -ال -م السص -ي-اح-ي-ة وال-فضص-اءات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ال-خÓ-ب-ة ك-م-ن-ط-ق-ة الشص-ري-ع-ة ال-تي تشصتهر بها
هذه الو’ية الواقعة بالسصاحل الجزائري.
وانفرد جناح تلمسصان بالمرتبة الثالثة بإابراز
وبشصكل واسصع للموروث الثقافي الذي تتميز به
ع-اصص-م-ة ال-زي-ان-ي-ي-ن وال-م-ت-م-ث-ل خصص-وصص-ا في
اأ’لبسصة التقليدية على غرار لباسس «كاراكو»
وأاصصناف اأ’فرشصة التقليدية المتنوعة.
وتضص ّ-م -ن ج -ن-اح ه-ذه ال-و’ي-ة أايضص-ا م-ط-وي-ات
ت -ع -رف ب -ت -اري-خ ت-ل-مسص-ان وع-راق-ة حضص-ارت-ه-ا
وث-ق-اف-ت-ه-ا ،فضص Ó-ع-ن ال-دل-ي-ل ال-وطني لبيوت

الشصباب في الجزائر والذي قال بشصأانه رئيسس
الوفد الشصباني لو’ية تلمسصان أانه فريد من
نوعه على مسصتوى الوطن نظرا للمعلومات
الشصاملة التي يتضصمنها في هذا المجال ،كما
ت -حّصص-ل ج-ن-اح ت-م-ن-راسصت ع-ل-ى ج-ائ-زة ل-ج-ن-ة
التحكيم.
وسص ّ-ط -ر م -ن -ظ -م -و ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ل -ل -وف-ود
المشصاركة جو’ت سصياحية للمعالم واأ’ماكن
اأ’ثرية التي تزخر بها الوادي تتخللها عروضس
ف-ل-ك-ل-وري-ة ،مشص-اه-دة غ-روب الشص-مسس ،ج-لسصة
شصاي تحت الخيمة الصصحراوية ،ركوب الجمال
إال -ى ج -انب ع -رضس أانشص -ط-ة سص-م-ع-ي-ة بصص-ري-ة،
سص -ه -رات ف-ن-ي-ة وف-ل-ك-ل-وري-ة وج-لسص-ات ل-لشص-ع-ر
الملحون ،ندوات وورشصات.
يذكر أان هذه التظاهرة من تنظيم مديرية
الشص- -ب -اب وال -ري -اضص -ة ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع دي -وان
م- -ؤوسصسص- -ات الشص -ب -اب وراب -ط -ة ه -واء ال -ط -ل -ق
وال -ت -رف -ي -ه وال -ت -ب -ادل ب -رع -اي-ة وزي-ر الشص-ب-اب
والرياضصة تحت شصعار« :الجزائر في أاحضصان
مدينة اأ’لف قبة وقبة

الصصالـ ـ ـون الـ ـ ـدو‹ للفـ ـ ـÓحة
الصصحـ ـ ـراويـ ـ ـة فـ ـ ـي ديسصمـ ـ ـÈ

م -ن ال -م -رت -قب أان ت -ح -تضص -ن ق -اع -ة م -ت-ع-ددة

ال -ري -اضص -ات ب -ت -كسص -بت ب -و’ي-ة ال-وادي
صص -ال -ون ال -فÓ-ح-ة الصص-ح-راوي-ة «اق-رو
سصوف» في طبعته الثالثة وطنيا واأ’ول
دول -ي -ا ،م -ن ت -ن -ظ-ي-م م-ؤوسصسص-ة ال-ف-ه-د
ل -ل -م -ع -ارضس ب -ال -ت -نسص-ي-ق م-ع ال-غ-رف-ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -ك -ن -ف -درال-ي-ة ال-ع-ام-ة
للمؤوسصسصات الجزائرية برعاية وزير
الفÓحة وذلك خÓل الفترة الممتدة
م -ن  10ال -ى  13ديسص-م-بر المقبل،
ب-مشص-ارك-ة ح-وال-ي  70ع-ارضص-ا من
مختلف و’يات الوطن ،اضصافة الى
مشص -ارك -ة ع-ارضص-ي-ن م-ن ف-رنسص-ا ،ت-ونسس،
أالمانيا وروسصيا.
وحسصب فيصصل حوامدي م نظم الصصالون
لـ»الشصعب» ،فإان هذه التظاهرة تسصعى لتكون
فضص-اء ل-ت-ب-ادل ال-م-ه-ارات وال-ت-ج-ارب الناجحة
لتعميم التقنيات الفÓحية والرعوية الخاصصة
بالمناطق الصصحراوية واطÓق تصصور متعّدد
ال -ق -ط -اع -ات لضص -م-ان ن-ج-اح مشص-اري-ع واسص-ع-ة
لتثمين الفÓحة.
وأاك-د ذات ال-م-ت-ح-دث ،أان تشص-ج-ي-ع ال-فÓ-ح-ين
وال -مسص -ت-ث-م-ري-ن ع-ل-ى خ-وضس غ-م-ار ال-فÓ-ح-ة
الصصحراوية هو خيار اسصتراتيجي للدولة ،التي

طالما
اتخذت تدابير وتحفيزات من أاجل النهوضس
ب -ال -ق -ط-اع ،م-ب-رزا أان الصص-ح-راء ،ت-ت-رب-ع ع-ل-ى
أاسصباب نجاح الفÓحة ببÓدنا ،فهي ـ حسصبه -
ت-ح-وي ال-م-ي-اه ال-ك-اف-ي-ة وال-مسص-اح-ات الواسصعة
الصص -ال -ح -ة وال-ق-اب-ل-ة لÓ-سص-تصصÓ-ح ال-فÓ-ح-ي،
إاضصافة إالى الضصوء ،عÓوة على أانها المنطقة
اأ’وسصع في مسصاحة بÓدنا.
وأافاد فيصصل ،أان الصصحراء معطاءة وتحوي في
أاحشصائها ليسس النفط والغاز فقط ،بل أافضصل
ال -خضص -ر وال -ف -واك -ه أايضص -ا ،وب -ك -م -ي -ات ت-ف-وق
نظيرتها في الشصمال وهذا بشصهادة اأ’جانب

المعادلة ا’أمنية التي توفرها المناطق الحدودية
اأكثر من غيرها.
وذك-ر ال-دك-ت-ور ف-ي ح-دي-ث-ه لـ»الشص-عب» ب-ال-ت-ج-رب-ة
ا’أولى لÓقتصصاد القياسصي على المدى القصصير
والطويل في المناطق الحدودية ،وتجربة اأولى
ع- -ب- -ر ن- -م- -وذج اق -تصص -ادي ف -ع -ال ف -ي ال -م -ن -اط -ق
ال-ح-دودي-ة ،وال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ع-ن-اصص-ر ال-ت-كامل في
المنطقة بغرضس تعزيز قدرات دول الحدود لدفع
عجلة التنمية ،وا’عتناء بالعÓقة التكاملية بينها.
وقال ان هذا المعطى ضصروري لتعزيز الجوانب
ا’أمنية في المناطق الحدودية الى درجة تصصبح
ال -م -ع -ادل -ة ا’أم -ن-ي-ة واق-ع-ا م-ع-اشص-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى
المداخل الحدودية ،والسصاكنة فيها وما تحمله من
ج-وانب اي-ج-اب-ي-ة ف-ي م-ح-اصص-رة شص-ب-كات ا’إجرام
وا’إرهاب ومحاربتها.

الذين يفضصلون ذوقها وطعمها أ’نها حافظة
للصصحة ومدعمة لها.
كما سصتتيح هذه التظاهرة الفرصصة للمتعاملين
الوطنيين واأ’جانب الذين سصيشصاركون في هذا
الصص-ال-ون ل-ب-حث ال-وسص-ائ-ل ال-ك-فيلة للمسصاهمة
في ضصمان اأ’من الغذائي للبÓد.
وسصيتم خÓل هذا الصصالون عرضس منتجات
فÓحية محلية ،سصيما تلك المنتجة بدوائر
ال -وادي م -ن ب -ي -ن -ه-ا ال-ت-م-ور وك-ذا ال-م-ن-ت-ج-ات
البقولية المحلية والتي فرضصت نفسصها على
مسصتوى
السصوق
الوطنية
من حيث
نوعيتها
ووفرتها
المبكرة
بفضصل
زراعة
البيوت
البÓسصتيكية
ال-ت-ى ع-رفت
ازدهارا
ك - -ب - -ي- -را ف- -ي
المنطقة،
عÓ- -وة ع- -ل -ى
المزارعين
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إŸدينة كانت مسشرحا ’ششتباكات مسشلحة

فـ ـ ـ ـرضض حظـ ـ ـ ـر التج ـ ـّول ‘ صصÈات ـ ـة

بدإأ سشريان حظر إلتجّول ‘
مدينة صشÈإتة (غرب
إلعاصشمة إلليبية
طرإبلسس) ‘ ،إأعقاب
إششتباكات مسشلحة ب Úقوإت
إ’أمن إلتابعة ◊كومة
إلوفاق ،وجماعات مسشلحة،
وسشط إلتزإم إلسشلطات
إلليبية بقطع إلطريق إأمام
ﬁاو’ت جماعة مسشلحة
لزعزعة إ’من وإلسشيطرة
على إŸدينة بقوة إلسشÓح.

واأع -ل -نت ال -غ -رف -ة ا’أم-ن-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
◊ك-وم-ة ال-وف-اق ال-ل-ي-ب-ي-ة ب-اأن ح-ظر
ال -ت -ج -ول «ب -داأ ا’أح -د اع -ت -ب-ار م-ن
السساعة التاسسعة مسساء ،ا ¤السساعة
السسادسسة صسباحا ،ا ¤ح Úاسستتباب
ا’أم -ن ‘ اŸدي-ن-ة» ل-ت-وؤك-د م-دي-ري-ة
اأمن صسÈاتة بعد ذلك اأن ا’أوضساع
ا’منية «–ت السسيطرة ،واأن الهدوء
يسس- -ود اŸن- -ط -ق -ة» ،داع -ي -ة ج -م -ي -ع
اŸواط -ن Úا‡ ¤ارسس -ة انشس-ط-ت-ه-م
اıت -ل -ف -ة داخ-ل اŸدي-ن-ة «دون اأي
تخوف».
واأعلن اÛلسض البلدي لـ»صسÈاتة»
م-ن ج-ه-ت-ه سس-ي-ط-رة ال-غ-رف-ة ا’أمنية
ع -ل -ى اŸدي -ن -ة ب -ال -ك -ام -ل ،ب -ع -د اأن
ت- - -ع - -ام - -لت م - -ع م - -ن وصس - -ف - -ت - -ه - -م
بـ»اÿارج Úع- -ن ال- -ق- -ان- -ون ال -ذي -ن
حاولوا زعزعة ا’أمن» ،قائ Óعلى
وجه اÿصسوصض ان الوضسع «طبيعي
جدا داخل اŸدينة ،وسسوف تسستاأنف
ال -دراسس -ة ب -اŸوؤسسسس -ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
اليوم الثÓثاء».
وكانت اŸدينة مسسرحا ’شستباكات
مسسلحة ب Úقوات ا÷يشض ومسسلحÚ
‘ منطقة «سسانية الفاأر» ما يسسمى
ت-ق-اط-ع «ال-ت-م-ت-ي-ع» ،جنوب اŸدينة،
اث -ر ه -ج -وم مسس -ل -ح ع -ل -ى م-درسس-ة،
خلف ثÓثة قتلى وخمسسة جرحى.
وقال الناطق باسسم الغرفة ا’أمنية
‘ صسÈات -ة ،ي -وسس -ف ال -ق -م-ودي ،ان
«›موعة مسسلحة من الفارين من
م- -دي- -ن- -ة «صسÈات- -ة» ب -ال -ت -ع -اون م -ع
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’لتفاف عليها وأإوروبا تؤوكد إلتزإمها با’تفاق إلنووي
طهرإن تتوّعد با إ

ا◊زم ـة الثاني ـة من العقوبات األمريكية
علـ ـ ـ ـى إاي ـ ـران تدخـ ـ ـل حـ ـّيز التنفيـ ـذ

’سشاسس إ¤
’مريكية على إيرإن إمسس إ’ثن Úحيز إلتنفيذ ،وهي تهدف با أ
دخلت إلعقوبات إ أ
إ◊ّد من صشادرإت إيرإن إلنفطية وفرضس قيود على إلتعامÓت إŸالية .وتÎقب أإسشوإق إلنفط
’مريكي إلذي إعتÈه حسشن روحاﬂ Êالفا للقوإن Úإلدولية.
تدإعيات هذإ إلقرإر إ أ

عصس -اب -ات ال -ه -ج -رة غ Òالشس-رع-ي-ة،
سس -ي -ط -رت ع -ل-ى م-درسس-ة اŸرك-زي-ة
ا÷ن -وب -ي -ة ،واسس-ت-ولت ع-ل-ى ه-وات-ف
اأعضس- -اء ه- -ي -ئ -ة ال -ت -دريسض وكسس -رت
اأجهزة ا◊اسسب ا’آ‹».
واأشسار ،اإ ¤اأنه ”ّ اإخÓء اŸدنيÚ
والتعامل مع اŸسسلح Úبعد حصسار
ق - -وات ا÷يشض ال - -ل - -ي - -ب- -ي وال- -ق- -وى
اŸسس -ان-دة ل-ل-م-درسس-ة ،ح-يث اأصس-يب
عنصسر واحد من قوات ا÷يشض.
و اأدانت بعثة ا’أ· اŸتحدة للدعم
‘ ل -ي -ب -ي -ا ،ال -ه -ج-وم ع-ل-ى اŸدي-ن-ة،
ﬁذرة م- -ن اأي تصس -ع -ي -د ﬁت -م -ل،
ولفتت اإ ¤اأن الهجوم على منشساآت
م-دن-ي-ة وت-ع-ريضض اŸدن-ي Úل-ل-خ-طر
«ج-م-ي-ع-ه-ا اأع-م-ال ي-ج-رم-ها القانون
ا’إنسسا Êالدو‹».

إ◊كومة ماضشية ‘ تنفيذ
إلÎتيبات إ’أمنية
وتاأتي هذه التطورات ،بعد انعقاد
اج- - - -ت- - - -م- - - -اع ب Úرئ - - -يسض اÛلسض
ال-رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي
القائد ا’أعلى للجيشض الليبي السسيد

فائز السسراج مع وزير الداخلية -
رئ - -يسض ا’رك- -ان ال- -ع- -ام- -ة  ،-واآم- -ر
ال- - -ع- - -م - -ل - -ي - -ات اŸشسÎك - -ة ،اأم - -راء
اŸناطق.
ال- -عسس- -ك- -ري -ة ال -غ -رب -ي -ة وط -راب -لسض
والوسسطى ،واآمر ا◊رسض الرئاسسي،
واآم -ر م -ك -اف -ح -ة ا’ره -اب ،ورئ-يسض
ج -ه -از اŸب -احث ال -ع -ام -ة ،واأعضس-اء
÷ن -ة الÎت -ي -ب-ات ا’أم-ن-ي-ة ،ب-حضس-ور
اŸب- -ع- -وث ا’أ‡ي غسس- -ان سسÓ- -م- -ة
ونائبته للشسوؤون السسياسسية سستيفاÊ
وليامز.
و‘ ه - -ذا ا’إط- -ار“ ،ت م- -ن- -اقشس- -ة
اÿط-وات ال-ت-ي ّ” ات-خ-اذه-ا ،ف-ي-م-ا
ي -ت-عّ-ل-ق ب-ت-ن-ف-ي-ذ الÎت-ي-ب-ات ا’أم-ن-ي-ة
Ÿدي -ن -ة ط -راب -لسض ال-كÈى .ك-م-ا ّ”
ب- -حث نشس- -ر ق- -وات ل- -ف- -رضض ا’أم -ن
وا’تفاق على مراحل تنفيذ اÿطة،
و–دي -د ا’ح-ت-ي-اج-ات م-ن م-ه-م-ات
ووقود واسسلحة وذخÒة.
و‘ السس- -ي- -اق ،شسّ- -دد السس- -ي -د ف -اي -ز
السسراج على «ضسرورة رفع ا◊ظر
ا÷زئ- -ي ع- -ن ا’أسس -ل -ح -ة ل -ت -ت -م -ك -ن
ا◊كومة من تنفيذ ما ورد ‘ تدابÒ
الÎت - - -ي- - -ب- - -ات ا’أم- - -ن- - -ي- - -ة ،و“كÚ

اŸوؤسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة وا’أم-ن-ي-ة م-ن
اأداء م- -ه- -ام- -ه- -ا» ،داع -ي -ا اÛت -م -ع
ال - -دو ¤ل - -ت - -ق- -د Ëال- -دع- -م الÓ- -زم
لتحقيق ا’سستقرار.
من جانبه ،رحبّ اŸبعوث ا’أ‡ي
با÷هود التي تبذلها حكومة الوفاق
لتنفيذ الÎتيبات ا’أمنية واسستجابة
ك -اف -ة ا÷ه -ات ل -ه-ا ،وجّ-دد –ذي-ره
ب - -ف- -رضض ع- -ق- -وب- -ات دول- -ي- -ة ع- -ل- -ى
اŸعرقل Úلهذه الÎتيبات ،موؤكداً اأن
هذه الÎتيبات التي بداأت بالعاصسمة
ط -راب -لسض «سس -ت -م -ت -د ل-تشس-م-ل ب-اق-ي
اŸناطق ‘ ليبيا».
يشس- - -ار ا ¤ان ح- - -ك - -وم - -ة ال - -وف - -اق
ال -وط -ن -ي ،اع -ت -م-دت ‘  23اكتوبر
اŸاضس- -ي ،خ- -ط- -ة اأم- -ن- -ي- -ة ل- -ت- -اأمÚ
طرابلسض الكÈى اŸعدة من ÷نة
الÎت-ي-ب-ات ا’أم-ن-ي-ة اŸشس-ك-ل-ة ب-قرار
سس- -اب- -ق صس -در م -ن -تصس -ف سس -ب -ت -مÈ
اŸاضسي.
وشسهدت العاصسمة الليبية طرابلسض
م-ن-ذ ق-راب-ة شس-ه-ري-ن ان-فÓ-ت-ا اأم-ن-يً-ا
وسسط اقتتال ب Úجماعات مسسلّحة
م -ت-ن-اح-رة م-ن اج-ل السس-ي-ط-رة ع-ل-ى
موؤسسسسات حيوية تابعة للدولة.

تششهد منافسشة حادة ب Úإ÷مهوري ÚوإلدÁقرإطيÚ

األمريكيـ ـ ـون عـ ـ ـلى موع ـ ـد اليـ ـوم مـ ـ ـع النتخاب ـ ـ ـات النصصفيـ ـ ـ ـ ـة
جه إلناخبون إ’مريكيون إليوم
يتو ّ
Óد’ء
إلثÓثاء إ ¤صشناديق إ’قÎإع ل إ
بأاصشوإتهم ‘ ما يعرف بانتخات نصشف إŸدة
إلتي يعتÈها إŸرإقبون حاسشمة ‘ –ديد
’دإرة إ’مريكية إ◊الية،
مدى ششعبية إ إ
’نها
وتسشمى بانتخابات نصشف إŸدة نظرإ أ
Œرى ‘ منتصشف و’ية إلرئيسس إ’مريكي.

وسستتمخضض هذه ا’نتخابات عن اختيار  35سسيناتورا
جديدا من اعضساء ›لسض الشسيوخ «السسينات» ،اضسافة ا¤
انتخاب كافة اعضساء ›لسض النواب اŸؤولف من 435
عضس -وا ،ع Ó-وة ع -ل -ى ان-ت-خ-اب ع-دد م-ن ح-ك-ام ال-و’ي-ات
اأ’مريكية ،بينما تسستغل بعضض الو’يات هذه ا’نتخابات
’نتخاب اŸدع Úالعام Úفيها او اعضساء اÙكمة العليا
‘ الو’ية ،كما تسستخدم هذه ا’نتخابات لتنظيم بعضض
ا’سستفتاءات على انواعها.
ومن ضسمن هذه ا’سستفتاءات على سسبيل اŸثال تواصسل
العمل بنظام الرعاية الصسحية اŸعروف بتسسمية «أاوباما
ك »Òالذي أاقّره الكونغرسض ‘ عهد الرئيسض اأ’مريكي
السسابق باراك أاوباما وأالغاه الرئيسض ا◊ا‹ ترامب.
ومن ب Úا’سستفتاءات التي سستنظمها بعضض الو’يات مثÓ
سستكون حول السسماح للسسجناء أ’ول مرة Ãمارسسة حّق

التصسويت ‘ ا’نتخابات ،أاو رفع ا◊د اأ’دنى من اأ’جور.
ويسسعى الدÁقراطيون الذين خسسروا انتخابات الرئاسسة
أامام ترامب ،إا ¤اسستعادة قوتهم ،و–قيق اأ’غلبية داخل
الكونغرسض اأ’مريكي Ãجلسسية الشسيوخ والنواب .ومن أاجل
العودة بقوة لÓنتخابات الرئاسسية القادمة ‘ عام ،2020
على الدÁقراطي Úأان يفوزوا بأاكÌية اŸقاعد داخل
الكونغرسض على غرار ا’نتخابات النصسفية اأ’خÒة التي
أاجريت ‘ عام  ،2014وحصسل فيها ا÷مهوريون على
غالبية اŸقاعد ‘ الكونغرسض Ãجلسسيه ،اأ’مر الذي منح
ترامب دفعة قوية للوصسول ا ¤السسلطة ‘ عام .2016

معلومات هامة

ويتأالف الكونغرسض اأ’مريكي من ›لسس :Úالنواب والشسيوخ،
ويبلغ عدد مقاعد ›لسض النواب  435مقعدا ،فيما يبلغ عدد
›لسض الشسيوخ او كما يطلق عليه «السسينات»  100عضسو ،سسيتم
Œديد  35مقعدا من اŸقاعد اŸائة ،كما سسيتم انتخاب 36
من أاصسل  50حاكم و’ية.
Œدر ا’شسارة ا ¤ان ›لسض الشسيوخ اأ’مريكي يضسم ‡ثلÚ
اثن Úعن كل و’ية بغضض النظر عن حجم الو’ية ،فيما يوجد
عدد من اŸمثل Úعن كل و’ية ‘ ›لسض النواب وفقا لتعداد
سس -ك -ان ال-و’ي-ة .ف-ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ،ل-و’ي-ة أا’سس-ك-ا ي-وج-د
‡ثÓن اثنان ‘ ›لسض الشسيوخ اأ’مريكي ،و‡ثل واحد
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إرتفاع إلعجز إلتجاري
@ إل--رب-اط  :أاف -اد م -ك-تب الصس-رف اŸغ-رب-ي أان ال-ع-ج-ز ال-ت-ج-اري
للمغرب ارتفع بنسسبة  ‘ 12،6اŸائة خÓل التسسعة اشسهر ا’و ¤من
السسنة ا÷ارية إا ¤حوا‹  86مليار درهم،مقابل  76.2مليار درهم خÓل
نفسض الفÎة من السسنة اŸاضسية.
وارجع مكتب الصسر‘ ‘ مذكرة حول مؤوشسرات اŸباد’ت اÿارجية
لشس-ه-ر سس-ب-ت-م ÈاŸاضس-ي-ي ه-ذا اŸن-ح-ى ال-تصس-اع-دي ل-ل-ع-ج-ز ال-ت-جاري
اŸغ- -رب- -ي إا ¤ارت -ف -اع ال -واردات (زائ -د  31.39م-ل-ي-ار دره-م) مقارنة
بالصسادرات (زائد  21.81مليار درهم) مضسيفا أان نسسبة تغطية الصسادرات
للواردات اسستقرت عند  77.7باŸائة عوضض  ‘ 78.4اŸئة قبل سسنة.
طفل Áوت كل  ١٠دقائق
@ صشنعاء :حذرت منظّمة اأ’· اŸتحدة للطفولة (يونيسسيف) من
أان هناك طفÁ Óنيا Áوت كل عشسر دقائق جراء أامراضض Áكن الوقاية
منها.
وأاوضسح مسسؤوول أا‡ي أانه ‘ اليمن «يعا 1.8 Êمليون طفل من سسوء
التغذية ا◊اد ،و 400أالف طفل يعانون من سسوء تغذية مهuدد للحياة،
منهم  %40يعيشسون ‘ ﬁافظة ا◊ديدة».
إإصشابة فلسشطيني ‘ إلضشفة
@ إلقدسس إÙتلة  :أاعلن جيشض ا’حتÓل ا’سسرائيلي أامسض
ا’ثن ،Úانه أاطلق النار على فلسسطيني ‘ مدينة اÿليل ‘ الضسفة

ف -ق -ط ‘ ›لسض ال -ن -واب اأ’م -ري -ك -ي ،ف -ي-م-ا ي-وج-د ل-و’ي-ة
كاليفورنيا اأ’مريكية ‡ثÓن اثنان ‘ ›لسض الشسيوخ و53
‡ث› ‘ Óلسض النواب اأ’مريكي.
وأاعضساء ›لسض الشسيوخ ينتخبون Ÿدة  6سسنوات من
خÓل اقÎاع مباشسر من الناخب اأ’مريكي ،فيما يتمّ
انتخاب ‡ثلي ›لسض النواب اأ’مريكي كل سسنت‘ Ú
انتخابات حسسب اŸنطقة التي ينتمي اليها كل مرشسح.
ووف- -ق ﬁل- -ل Úسس- -ي- -اسس- -ي ،Úف- -إان -ه م -ن اŸت -وق -ع ان ي -ف -وز
الدÁقراطيون بأاغالبية اŸقاعد ‘ ›لسض النواب اأ’مريكي
‘ ه -ذه ا’ن -ت -خ -اب-ات أان ي-حصس-ل-وا ع-ل-ى  187م-ق-عدا ،فيما
سسيحصسل ا÷مهوريون على  153مقعدا ،بينما يتبقى نحو
مائة مقعد  ⁄يتم ا◊سسم بشسأانها حتى اآ’ن.
أاما ‘ ›لسض الشسيوخ اأ’مريكي فسسيكون الصسراع أاشسد بÚ
ا◊زب ،Úإاذ تشس ÒاسستطÓعات الرأاي ا ¤تقارب كب ÒبÚ
ال -ط-رف Úع-ل-ى  13م -ق -ع -دا م-ن أاصس-ل  35م-ق-عدا سسيتم
انتخابهم ‘ هذه ا÷ولة.
وإاذا ما صسدقت التوقعات وحصسل الدÁقراطيون على
اأ’غلبية ‘ الكونغرسض Ãجلسسيه ،فإان ذلك عبارة عن
ضسربة لسسياسسات الرئيسض ترامب منذ اسستÓمه ادارة البيت
اأ’ب -يضض وسس -ي -ؤوث -ر بشس -ك -ل سس -ل -ب -ي ع -ل-ى اŸشس-اري-ع ال-ت-ي
يطرحها ،مثل بناء السسياج على ا◊دود مع اŸكسسيك Ÿنع
دخول اŸهاجرين عÈه ا ¤الو’يات اŸتحدة.

أاعادت الو’يات اŸتحدة أامسض أان
فرضض دفعة ثانية من العقوبات على
إاي -ران وتسس -ت-ه-دف ق-ط-اع-ي ال-ن-ف-ط
واŸال اإ’يراني ‘ Úما وصسفه وزير
اÿارج-ي-ة اأ’م-ري-ك-ي م-ايك ب-وم-ب-يو
ب -أان-ه «أاق-وى ع-ق-وب-ات ت-ف-رضض ح-ت-ى
اآ’ن» ع-ل-ى ا÷م-ه-وري-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة،
مضسيفا أان النظام اإ’يرا Êيجب أان
يغّير سسلوكه.
وتأاتي هذه العقوبات نتيجة انسسحاب
دونالد ترامب ‘ ماي من ا’تفاق
ال- -ن- -ووي اÈŸم ب Úإاي- -ران وال -ق -وى
الكÈى.
وكانت واشسنطن قد أاعادت فرضض
الدفعة اأ’و ¤من العقوبات ‘ أاوت
اŸاضسي.
ويقضسي القرار اأ’مريكي Ãنع كل
ال- -دول أاو ال- -ك- -ي- -ان -ات أاو الشس -رك -ات
اأ’ج - -ن - -ب - -ي- -ة م- -ن دخ- -ول اأ’سس- -واق
اأ’م -ري -ك -ي-ة ‘ ح-ال قّ-ررت اŸضس-ي
ق -دم -ا ‘ شس -راء ال -ن-ف-ط اإ’ي-را Êأاو
م -واصس -ل -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع اŸصس-ارف
اإ’يرانية.

تأاثÒإت على أإسشوإق إلنفط

وÁك -ن أان ي -ؤوّث -ر ذلك ع -ل -ى أاسس -واق
ال -ن -ف -ط ال-ع-اŸي-ة رغ-م أان ال-و’ي-ات
اŸت -ح ّ-دة م -ن-حت إاع-ف-اءات م-وق-ت-ة
لثما Êدول من بينها تركيا ويحتمل
ل -لصس Úوال -ه -ن -دŸ ،واصس-ل-ة اسس-تÒاد
النفط اإ’يرا.Ê
ت - -أاث Òال - -ع- -ق- -وب- -ات ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
اأ’م -ري -ك -ي-ة اŸف-روضس-ة ع-ل-ى إاي-ران
على أاسسواق النفط العاŸية ونظام
اإ’عفاءات ،هذا ‡اثل لذلك الذي
اع -ت -م -دت -ه ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة بÚ
عامي  2012و 2015قبل التوصسل إا¤

”
ا’تفاق النووي مع إايران والذي ّ
ال -ت -ف -اوضض ع -ل -ي-ه ‘ ع-ه-د ال-رئ-يسض
السسابق باراك أاوباما.
وتّÎقب أاسسواق النفط تداعيات هذا
ال- -ق- -رار .وق- -ال ري- -ك- -اردو ف -اب -ي -اÊ
اÙل -ل ل-دى «أان-رج-ي إاسس-ب-ك-ي-تسض»،
«ك -ل اأ’ن -ظ -ار ت -ت-ج-ه إا ¤الصس-ادرات
اإ’يرانية ،وما إاذا سسيكون هناك أاي
ال-ت-ف-اف ع-ل-ى ال-ع-ق-وب-ات اأ’م-ري-كية
ومدى السسرعة التي سسيÎاجع فيها
اإ’نتاج».
ويشسّكل النفط أابرز عائدات إايران
لكنه سسÓح ذو حدين ،أ’ن إايران هي
أايضس -ا ث -الث أاك Èم -ن -ت-ج ‘ م-ن-ظ-م-ة
الدول اŸصسدرة للنفط (أاوبك).
وخلفت الدفعة اأ’و ¤من العقوبات
تداعيات اقتصسادية على اإ’يرانيÚ
مع تراجع العملة الوطنية وخسسارة
أاك Ìمن ثلثي قيمتها منذ ماي.

روحا :Êنوإجه قوة
متغطرسشة

وأاكد حسسن روحا Êأامسض أان إايران
«سس -ت -ل -ت -ف ب-ف-خ-ر» ع-ل-ى ال-ع-ق-وب-ات
اأ’م-ري-ك-ي-ة ال-ت-ي تسس-ت-ه-دف قطاعي
النفط واŸال اإ’يراني.Ú
وأاضساف ‘ خطاب متلفز «أاعلن أاننا
سسنلتف بفخر على عقوباتكم غÒ
اŸشس-روع-ة وال-ظ-اŸة أ’ن-ه-ا ت-خ-الف
القوان Úالدولية».
وأاردف «ن - - -ح- - -ن ‘ وضس- - -ع ح- - -رب
اقتصسادية ونواجه قوة متغطرسسة’ .
أاع -ت -ق -د أان-ه ‘ ت-اري-خ أام-ري-ك-ا دخ-ل
شس - -خصض إا ¤ال- -ب- -يت اأ’ب- -يضض وه- -و
ي- -خ- -ال- -ف إا ¤ه- -ذا ا◊د ال- -ق -ان -ون
وا’تفاقيات الدولية».
حبت إاسسرائيل بالعقوبات
هذا وقد ر ّ

اأ’م -ري-ك-ي-ة ا÷دي-دة ووصس-فت ق-رار
ت- -رامب ب- -ا÷ريء وب- -أان -ه «ال -ت -غ -يÒ
ا÷وهري الذي كان ينتظره الشسرق
اأ’وسسط».

’وروبيون ملتزمون
إ أ
با’تفاق إلنووي

أاع - -رب ك - -ل م- -ن ا’–اد اأ’وروب- -ي
وفرنسسا وأاŸانيا وبريطانيا ‘ بيان
ل- -ه- -م امسض ا’ث- -ن ،Úع- -ن أاسس- -ف- -ه -م
ل-ل-ع-ق-وب-ات اأ’م-ري-كية ا÷ديدة على
إايران.
وج- -اء ‘ ال -ب -ي -ان أان -ه -م سس -يسس -ع -ون
◊م -اي -ة الشس -رك -ات اأ’وروب -ي -ة ال-ت-ي
ترتبط بتعامÓت Œارية مشسروعة
مع طهران.
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان« :ه -دف -ن-ا ح-م-اي-ة
ال Ó-ع -ب Úا’ق -تصس -ادي Úاأ’وروب -يÚ
الذين لهم تعامÓت Œارية مشسروعة
مع إايران Ãا يتماشسى مع التشسريع
اأ’وروبي وقرار ›لسض اأ’من الدو‹
رقم .»2231

روسشيا :إلعقوبات سشتضشر
’مريكي
إ’قتصشاد إ أ

اعت Èرئيسض الوزراء الروسسي ،دميÎي
مدفيديف ،امسض ا’ثن ،Úأان العقوبات
اأ’مريكية على إايران ،التي دخلت حيز
التنفيذ ،امسض ،سستتضسّرر منها الو’يات
اŸت -ح -دة ن-فسس-ه-ا و»ت-خ-ن-ق اŸن-افسس-ة
ا’قتصسادية» ‘ العا.⁄
رأاى م - -ي - -دف - -ي - -دف ،أان ال - -و’ي- -ات
اŸتحدة «تفرضض العقوبات ضسد دول
أاخ -رى م -ن أاج -ل خ -ن -ق اŸن -افسس-ة»،
مشسÒا ا ¤أان ا’قتصساد اأ’مريكي
«ه- -و ال- -ذي سس- -ي- -تضسّ- -رر ‘ ن- -ه- -اي -ة
اŸطاف جراء ذلك».

مسشاعي من أإجل دسشتور جديد ‘ سشوريا

تركيز على إانهاء العملية السصياسصية وتفك ‘ Òإاعادة اإلعمار
توإصشلت إأمسس إ’ثن ÚإŸسشاعي
إŸششÎكة ب Úإلسشوري Úوإ÷هات
إلدولية إلفاعلة من إأجل إزإلة
إلعوإئق حول طريقة صشياغة دسشتور
جديد للبÓد وتركيبة إللجنة إŸكلفة
ل رفضس دمششق ’أي مكون
بذلك ‘ ،ظ ّ
م فيه إسشتششارة
لهذه إللجنة ’ ،يت ّ
إ◊كومة إلسشورية.

وكانت مباحثات قمة اإسسطنبول الرباعية ،التي
ج- -م- -عت ‘  27اأك -ت -وب-ر اŸنصس-رم روؤسس-اء ت-رك-ي-ا
وروسس -ي -ا وف -رنسس -ا واŸسس-تشس-ارة ا’أŸان-ي-ة اأن-غ-يÓ-
مÒكل ،قد اأوصست ‘ اإطار مسساع لتسسوية النزاع
السس-وري ب-تشس-ك-ي-ل ال-ل-ج-ن-ة ال-دسس-تورية «قبل نهاية
العام» ،وتسسهيل وصسول اŸسساعدات ا’نسسانية ا¤
سسوريا.
و’ يوجد اتفاق ب Úا◊كومة السسورية واŸعارضسة
حول مهام هذه اللجنة ،اإذ ‘ الوقت الذي –صسر
فيه دمشسق صسÓحياتها ‘ نقاشض الدسستور ا◊ا‹،
تشسّدد اŸعارضسة على اأن هدفها ينبغي اأن ينصسب
على وضسع دسستور جديد.
وقد انبثق تشسكيل اللجنة الدسستورية عن موؤ“ر
حوار سسوري كانت رعته روسسيا ‘ سسوتشسي ‘
ج -ان -ف -ي اŸاضس -ي ،واأوك-لت ل-ل-م-ب-ع-وث ال-دو‹ ا¤

سسوريا ،سستافان دي ميسستورا ،مهمة تشسكيلها على
اأن تضس - - -م  150عضس -و وŒت -م -ع ‘ ج -ن -ي-ف ،ل-ك-ن
ﬁاو’ت اŸبعوث ا’أ‡ي لتنفيذ هذه اŸهمة
باءت بالفشسل ،و ⁄يعد اأمامه الكث’ Òسستدراك
ا’أمر ،باإعÓنه التخلي عن منصسبه منذ الشسهر
ا÷اري ،وت- -ع- -ي Úا’أم Úال- -ع- -ام ل Ó-أ· اŸت -ح -دة
Ÿبعوث جديد.
و‘ سسبيل الدفع بالعملية السسياسسية ،ناقشض دي
ميسستورا مع اŸسسوؤول Úالسسوري Úطريقة صسياغة
دسستور جديد للبÓد وتركيبة اللجنة اŸكلفة بذلك
ح -يث ت -ب -ق -ى دمشس -ق رافضس -ة ’أي دور ل -ل-م-ن-ظ-م-ة
ا’أ‡ي -ة ‘ اخ -ت -ي -ار ق -ائ -م -ة ل -ل -ج-ن-ة ال-دسس-ت-وري-ة
وتطالب بسسحب مقÎحها حول القائمة الثالثة.
وك - -ان اŸب- -ع- -وث ا’أ‡ي ،اأك- -د اسس- -ت- -ع- -داد ا’أ·
اŸتحدة لسسحب مقÎحها بشساأن القائمة الثالثة
‘ حال ”ّ التوصسل اإ ¤قائمة جديدة متوازنة.
ه -ذا وجّ-ددت روسس-ي-ا دع-وت-ه-ا اÛت-م-ع ال-دو‹
Ÿسساعدة سسوريا ‘ عملية اإعادة ا’إعمار بهذا
ال -ب -ل -د ،وق -ال م -ن -دوب روسس -ي-ا ال-دائ-م ل-دى ا’أ·
اŸتحدة واŸنظمات الدولية ا’أخرى ‘ جنيف،
غينادي غاتيلوف «نحن نعت Èاأنه ’ بد من تنشسيط
ا÷هود Ÿسساعدة سسوريا ‘ دخول مرحلة اإعادة
ا’إع -م -ار م -ا ب -ع -د ا’أزم -ة ون-ح-اول اإق-ن-اع ج-م-ي-ع
شسركائنا بذلك وخاصسة شسركائنا الغربي.»Ú

إششهـــــــــــــــــــــــــــــــار

الغربية اÙتلة وأاصسابه بجروح بزعم ﬁاولة طعن عسسكري ومدنيÚ
اسسرائيلي Úعند مدخل مسستوطنة كريات اربع.
وق-الت مصس-ادر أام-ن-ي-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة اÿل-ي-ل ان «ال-ف-لسسطيني
اŸصساب يدعى أاحمد عبد الناصسر أادعيسض ( 28عاما) من بلدة بني نعيم
ويعا Êمن اضسطرابات نفسسية».
إأكŒ Èمع للسشÓم
@ باريسس :يسستقبل الرئيسض الفرنسسي ،إاÁانويل ماكرون ،أاك Ìمن
 60زعيما دوليا يصسلون للمشساركة ‘ أاكŒ Èمع للسسÓم ‘ باريسض،
Ãناسسبة مراسسم إاحياء الذكرى اŸئوية لنهاية ا◊رب العاŸية اأ’و.¤
ومن اŸتوقع أان يصسل الرئيسسان اأ’مريكي دونالد ترامب والروسسي
فÓد ÒÁبوت Úوعشسرات آاخرون من رؤوسساء الدول وا◊كومات إا¤
باريسض للمشساركة ‘ إاحياء الذكرى اŸئوية لنهاية ا◊رب العاŸية اأ’و¤
يوم  11نوفم Èا÷اري ،وافتتاح منتدى باريسض للسسÓم ،وهو مبادرة
لتحسس Úالتعاون الدو‹ وا◊وكمة.
إنفتاح إأكÈ
@ ششنغهاي  :وعد الرئيسض الصسيني شسي جيبينغ ›ددا امسض
ا’ثن ،Úبفتح السسوق الصسيني ‘ شسكل اك Èأامام الواردات معطيا بذلك
درسس- -ا ‘ ال- -ت- -ب- -ادل ا◊ر ’دارة ال- -رئ -يسض ا’مÒك -ي دون -ال -د ت -رامب،
ولÓنتقادات التي تتهم الصس ÚبالÎاجع عن وعودها باجراء اصسÓحات.
وأامام عدد من القادة العاŸي ÚاÛتمع ‘ ÚاŸعرضض ا’ول للواردات
بشسنغهاي ،أاكد الرئيسض الصسيني ان بÓده «سستزيد من جهودها» لفتح
سسوقها وزيادة شسراءاتها من اÿارج وتبسسيط ا’جراءات ا÷مركية
وﬁاربة التقليد.
ووعد شسي الذي يقود ثا Êاك Èاقتصساد ‘ العا ‘ ⁄الذكرى ا’ربعÚ
’طÓق عهد ا’صسÓحات وا’نفتاح ‘ الصس« Úسسنشسجع قيام بيئة
Œارية من مسستوى عاŸي».

إلششعب٢٠١٨/١١/٠٦
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إلثÓثاء  ٠٦نوفمبر  ٢٠١٨م إلموإفق لـ  ٢٧صصفر  ١٤٤٠هـ إلعدد ١٧٧٨٨

’ودية
إلبناء على ضصفاف إ أ

ّŒمعات سسكنية ومرافق
جوارية مهّددة بالفيضسانات
إŸنتخبون إÙلّيون أإمام خيارإت صصعبة

 5وديان نائمة بتيارت
تهديد دائم لل ّسسكان
بالّرغم من إحصصاء  ٨٠أإلف
بناية بو’يـــــة إ÷زإئر

ترحيل  ٢٠أالف عائلة
والعمل على توسسيع
األودية
’ثــــــار
للحد مــــــن إ آ
إّÎŸتبة عن إلسصيول

إا‚از جدار بـ  ٩5٠مÎ
بتمÔاسست
كلمة إلعدد

الفعالية اآلنية

جمال أإوكيلي

الّ-دع-وة اŸلّ-ح-ة ل-لّسس-ل-ط-ات ال-عمومية إا¤
–ي ÚاإلسسÎاتيجية الوطنية للوقاية من
ﬂاطر الكوارث ال ّ
طبيعية ورسسمها آلفاق
Ã ٢٠٣٠ثابة اسستشسراف ◊الة مناخية غÒ
مسستقّرة خÓل العقود القادمة ،بوادرها
نسسجّلها اليوم بالّتسساقطات التي تؤوّدي إا¤
الفيضسانات.
وه-ك-ذا أاب-دت ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ال-ت-زام-ها
ب- -أان ت -ك -ون ه -ذه اŸن -ظ -وم -ة ج -اه -زة ‘
غضسون  ٦أاشسهر ،بناًء على تصسّور مشسÎك

ألك Ìمن قطاع يحوز على كفاءات عالية ‘ هذا العمل ا◊امل Èÿة طويلة،
تضسع كل اآلليات الكفيلة بأان –مي اŸدن من أاي طارئ.
وعمليا ،فإانّ شسهر أافريل من السسنة القادمة سسيكون موعد عرضض تفاصسيل
هذه اّ ÿ
طة ،إاذا ما احتسسبنا اإلعÓن عن اآلجال بدءاً من شسهر أاكتوبر
اŸنصسرم ،تبدأا بإاثراء قانون  ٢٠ - ٠٤الذي يعد اŸرجعية الّتشسريعية ‘ أاي
مسسعى يندرج ‘ هذا الشّسأان.
انطÓقا من هذا الّرصسيد اŸتوّفر سستضساف له نقاط أاخرى  ⁄يتوّقعها
اŸشسّرع ‘ سسياق مع ،Úلذلك ‚د اسستعمال مصسطلح «التحي »Úأاي
لنية والتكييف مع التقّلبات الّراهنة ،وÁكن أان تكون
إاضسفاء عليها صسفة ا آ
هذه اŸهلة ‘ أاقل من  ٦أاشسهر إاذا اسستمّرت هذه التّغيÒات ا÷وية
لي تأاثÒات مناخية أاخرى ،وهذا التحدي يتطّلب رفعه
اŸفاجئة تفاديا أ
لمر.
مهما كان ا أ
‘ خضسم كل هذا النشسغال اŸطروح بحّدة أامام اŸعنّي Úبهذا اŸلف ،فإاّن ما
يقلق أاك ‘ Ìالوقت ا◊اضسر تلك البنايات اŸوجودة على ضسفاف األودية،
التي أاضسحت خطرا ﬁدقا بأاصسحابها ،ففي كل ◊ظة تتسساقط فيه األمطار،
تسسجّل حالة اسستنفار قصسوى لدى ال ّسسلطات اÙلية وا◊ماية اŸدنية خوفا
على العائÓت.

ما هو ا◊ل يا ترى؟ بالّرغم من اŸنع ال ّصسارم وتشسخيصض البعضض من ا◊الت
اسستنادا إا ¤دراسسات أاقّرت بأاّن الفضساءات اÿطÒة هي اŸناطق غ Òالقابلة
للبناء ،واŸعّرضسة للفيضسانات أاو أارضسيات غ Òمسستقّرة أاو زلقة أاو منتفخة،
زيادة على البناء ‘ حوا‘ األودية ل سسيما البنايات الهشّسة ،مع بروز األحياء
القصسديرية بالقرب من التصسدعات أاو اŸنشسآات ال ّصسناعية والتكنولوجية.
من خÓل مراسسلينا نود أان نفتح هذا اŸلف من باب تنبيه ال ّسسلطات اÙلية
للحالت التي توجد ‘ بعضض من العّينات ع Èالوليات ،والتي تتحّمل فيها
اŸسسؤوولية كل اŸسسؤوولية ‘ منح رخصض للبناء على مسسافة غ Òبعيدة عن
الوديان سسواء «الّنائمة» أاو «اليقظة» أاي سسارية ا÷ريان دون الغوصض ‘
تداعيات أاخرى واŸتعلّقة بـ «الفوضسوي» ‘ مناطق معروفة  ⁄تكن أابدا
مأاهولة لكن ‘ رمشسة عّ– Úولت إاّŒ« ¤مع سسكا.»Ê
يجب أان يدرج هذا ال ّصسنف من اŸعطيات الواقعية ‘ تلك السسÎاتيجية
اŸنتظرة ،صسحيح أاو باألحرى جميل أان نبدأا باŸنع لكن ماذا نفعل بكل تلك
البنايات اŸشسيّدة منذ فÎات طويلة؟ هل تهّدم؟ أاو يطلب من سساكنيها
إاخÓءها؟
إاّنها خيارات سستظهر عمليات اÈÿة القادمة مدى خطورة موقعها أام ل حتى
ل يتكّرر مثل هذا العمل اıالف للّتشسريع اŸعمول به.
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بالّرغم من إأحصصاء  ٨0ألف بناية بولية أ÷زأئر

ترحيل  2٠أالف عائلة والعمل على توسسيع األودية
“ّكنت ولية أ÷زأئر ألعاصصمة منذ بدأية عمليات
ألÎح -ي -ل سص-ن-ة  2014م -ن إأع -ادة إأسص -ك -ان أزي -د م -ن
 20000عائلة ،أي ما يعادل  100000نسصمة من موأقع
ألح-ي-اء أل-قصص-دي-ري-ة أÙاذي-ة ل-ل-وديان ومن موأقع
ألسص-ك-ن-ات أل-هشص-ة ،وه-و م-ا سص-م-ح ب-وق-اي-ت-ه-ا م-ن خطر
ألنهيار وأنزلق ألتربة.
أ÷زأئر :سصارة بوسصنة
خ ّصصصصت ولية ا÷زائر منذ انطÓق عمليات إاعادة السصكان
عدة عمليات ترحيل خاصصة بالعائÓت القاطنة Ãواقع البيوت
Óودي - -ة واŸن- -اط- -ق اŸع- -رضص- -ة
ال - -قصص - -دي - -ري - -ة اÙادي - -ة ل  - -أ
للفيضصانات،حيث مّكنت من ترحيل  20الف عائلة كانت تقطن
Ãح- -اذاة الودي- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار واد ا◊م -ي -ز وواد ا◊راشس إا¤
سصكنات لئقة تتوفر على جميع اŸرافق الضصرورية.
وكانت ولية ا÷زائر قد أاعلنت سصابقا عن مشصروع يتمثل ‘
تسصطﬂ Òطط إلنشصاء هيئات تتكفل بأاشصغال تهيئة الوديان
اŸه-ددة ب-ال-ف-يضص-ان-ات ،وم-ن-ع ال-ب-ن-اء ال-ف-وضص-وي ع-ل-ى ضص-فافها
لتفادي وقوع اÿسصائر البشصرية واŸادية التي تسصببها الكوارث
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة .وق-د صصّ-ن-فت ال-ولي-ة ع-دة م-ن-اط-ق ك-م-ن-اطق خطر
مهددة بوقوع كوارث ‘ حالة تسصاقط أامطار طوفانية ،وارتفاع
منسصوب مياه الوديان اŸوجودة بها ،كما أاحصصت عدة مناطق
مهددة بهذا اÿطر مثل وادي قريشس ،بوزريعة ،وادي ا◊راشس،
بني مسصوسس ووادي حيدرة.
ورغم أانّ الّنصصوصس القانونية واضصحة ‘ هذا اÛال فإان
السصكنات الفوضصوية ل تزال منتشصرة على ضصفاف هذه األودية
‡ا يهدد حياة أاصصحابها ‘ أاية ◊ظة ،يحدث هذا رغم إاعادة
ّ
إاسصكان العديد من أاصصحاب هاته البيوت.
ه -ذا اıط -ط ي -ل -زم اŸسص -ؤوول األول ع -ن ال -ب -ل -دي -ة ب-تسص-طÒ
إاسصÎاتيجية لتنظيم هذا اÛال ،والتدخل للتحكم ‘ األوضصاع

ومنع بناء السصكنات أامام الوديان.
ويتضصّمن هذا اıطط وضصع آاليات متابعة وإانشصاء هيئات
تتو ¤مهمة توسصيع األودية اŸهددة بالفيضصان حتى ل تتدّفق إاذا
ارتفع منسصوب مياهها ‘ حالة تسصاقط أامطار طوفانية،وهذا
ما تسصعى إاŒ ¤سصيده مصصالح ولية ا÷زائر ‘ اآلونة األخÒة.
وفع Óانطلقت مصصالح وزارة اŸوارد اŸائية بالتنسصيق مع ولية
ا÷زائر بعمليات توسصعة لعدة أاودية اŸتواجدة على مسصتوى
ال -ع -اصص -م -ة ك-وادي شص-اي-ح وواد ا◊راشس ل-ت-وف Òمسص-اح-ة أاوسص-ع
لحتواء الكميات الكبÒة من اŸياه التي قد تتسصاقط من حÚ
آلخر ،تفاديا لوقوع فيضصانات من شصأانها إا◊اق أاضصرار كبÒة
باŸنطقة وبالتجمعات السصكانية اŸوجودة بها ،وهي اŸبادرة
ال -ت -ي ل -ق -يت اسص -ت -حسص -ان -ا ل -دى اŸواط -ن Úال -ذي -ن عّ-ب-روا ع-ن
ارتياحهم لذلك.
وم -ن ج -ه -ت-ه-م ط-الب السص-ك-ان ال-ق-اط-نÃ Úح-اذاة وادي شص-اي-ح
السصلطات اÙلية بالتكفل بهذا الوادي اŸهدد بالتدفق ،خاصصة
سص -ك -ان ال -ب -ن -اي -ات ال -هشص -ة اÛاورة ل -ل-وادي وال-ذي-ن ي-غ-ادرون
سصكناتهم ‘ كل مرة يعلن فيها عن تسصاقط أامطار غزيرة خوفا
Óسصراع ‘
من فيضصان الوادي ،حيث دعوا ا÷هات اŸسصؤوولة ل إ
القيام باألشصغال اÿاصصة بتوسصيع هذا الوادي مثلما تقوم به
ب-ل-دي-ة ا◊راشس ◊م-اي-ة السص-ك-ان م-ن خ-ط-ر ال-ف-يضص-ان وت-ف-ادي
تسصجيل أاّية خسصائر.
وأاّكد خÈاء ‘ اŸيدان أان اŸناطق التي تتواجد بها الودية
م -ه -ددة ب -ه-ذه ال-ف-يضص-ان-ات ،وأاّن ال-ودي-ان ال-ن-ائ-م-ة م-رشص-ح-ة أان
ت -ت -ح -رك ‘ ح -ال تسص -اق -ط األم-ط-ار ال-غ-زي-رة م-ث-ل وادي ب-ن-ي
مسصوسس ،ا◊راشس ،وادي كنيسس ،وادي أاوشصايح وغÒها كث‘ Ò
كل مناطق الوطن.
وأاحصصت مصصالح ولية ا÷زائر أازيد من  80أالف بناية فوضصوية
مبنية بطريقة عشصوائية على ضصفاف الوديان ،رحلت منها 20
أالف عائلة ‘ انتظار ترحيل العائÓت اŸتبقية.

أŸعماري أحمد موفقي يدعو إأ ¤تطبيق ألقانون بصصرأمة

ماذا بعد ترحيل العائÓت باŸدية؟

لودية هاجسصا لدى أ÷ماعات أÙلية بولية أŸدية بالنظر إأ ¤أıاطر
تشصكل ظاهرة ألبناء على ضصفاف أ أ
لروأح ألبشصرية أو بالÌوة أ◊يوأنية.
أÙدقة سصوأء با أ
إا ¤سصكنات ريفية مريحة بعد عديد اإلنزلقات التي عرفتها
أŸدية :علي ملياÊ
سصكنات هذه األسصر ‘ السصنوات الفارطة.
على صصعيد ذي صصلة ،سصارعت بلدية سصغوان التي تعÈها كل
وي -رى أاح -م -د م -وف -ق -ي رئ -يسس اÛلسس اÙل-ي ل-ل-م-ه-ن-دسصÚ
اŸعماري ،Úبأان هذه اŸشصكلة تعد ظاهرة اجتماعية ينتهجها من أاودية وادي سصغوان ،وادي اŸالح ووادي ا◊كم إا ¤ترحيل
 20عائلة كانت مقيمة بالقرب من شصعبة قعدة الطلبة إا ¤ا◊ي
بعضس األفراد «أارباب عائÓت» من ذوي الدخل
ا÷ام -ع -ي اŸق-اب-ل ل-ف-رق-ة ال-درك ال-وط-ن-ي ،ف-ي-م-ا
الضص -ع-ي-ف أاو شص-ب-ه اŸن-ع-دم ،ل-ت-ع-ريضس أان-فسص-ه-م
بقيت عائلت Úدون ذلك سصيتم التكفل بهما لحقا.
ل -ل -خ -ط -ر أاو بصص -ي -غ -ة أاخ-رى لسص-م-اع ح-اج-ت-ه-م
وأاّ-ك -دت مصص -ادر م -ط -ل -ع -ة أان ه -ذه ال -ب -ل -دي -ة ال-ت-ي
اŸاسصة للسصكن ،بعدما تيقن لديهم أانه لن يتسصنى
تعرضصت ‘ شصهر جوان الفارط إا ¤فيضصانات أادت
لهم ذلك بإادراج طلباتهم ضصمن القوائم اŸودعة
إا ¤نفوق ثروة حيوانية ل بأاسس بها دون تسصجيل أاي
لدى اŸصصالح اŸعنية ،كاشصفا ‘ هذا الصصدد
خسصائر بشصرية جراء ارتفاع حجم الرمال واألتربة
بأان الحصصائيات تب Úأان السصكنات الجتماعية
وا◊ج -ارة ب -وادي سص -غ -وان ،ب -أان -ه-ا مصص-ن-ف-ة ضص-م-ن
اŸوزعة ‘ اطار القضصاء على السصكن الهشس،
اÿان -ة ال -زرق -اء ل -ل -ب -ل -دي-ات األك Ìع-رضص-ة ÿط-ر
ذهبت نسصبة كبÒة منها Ÿن انتهجوا سصياسصة
ارتفاع منسصوب مياه األودية والفيضصانات.
البناء ‘ أاماكن خطرة من الناحيت Úاألمنية
وتشصهد هذه البلدية الواقعة قبالة الطريق الوطني
والبيئية ،وأانها السصبيل األ‚ع لهم للحصصول على
رقم  01واŸعروفة بÎبية األغنام سصنويا العديد من الفيضصانات
سصكن.
Óمطار ،ما يجعل مياه الصصرف
واقÎح ‘ هذا الصصدد بأانه ومن أاجل ا◊د من تفشصي هذه الناجمة عن التسصاقط الكب Òل أ
جب على السصاهرين على القطاع رسصم سصياسصة الصصحي تعود وتغمر البيوت والسصكنات مشصكلة أاخطارا صصحية
ال ّ
ظاهرة يتو ّ
وطنية فعالة وواضصحة مع كافة الشصركاء من شصأانها –ديد ع-ل-ى السص-اك-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وق-د ب-اتت ه-ذه ال-ف-يضص-ان-ات تشص-كل
أاسص -ب -اب ه -ات-ه ال-ظ-اه-رة والسص-ب-ل ال-واجب ان-ت-ه-اج-ه-ا م-ن أاج-ل خطرا حقيقيا على هيكل مقر الشصرطة بهذه الدائرة وسصكنات
القضصاء على اآلفة التي أاضصّرت وشصّوهت صصور مدننا والعمران مقر البلدية مركز ،ويظهر هذا اÿطر جليا وبشصكل لفت بحي
بشصكل عام .وتشص Òمصصادر مطلعة من بلدية أاولد ذايد على الزمالة ،الذي تنعزل سصكناته عن سصغوان مركز كلما تسصاقطت
بعد  09كلم من مقر دائرة الÈواقية ،أانه يوجد ما يربو عن  20األم -ط -ار وارت -ف -ع م -نسص -وب م -ي -اه وادي ا◊ك -م .ت -رج -ع ه -ذه
سصكنا فوضصويا من بينهم ‡ن هو حاصصل على رخصصة بناء على اŸصصادر زيادة خطر ارتفاع منسصوب مياه األودية بهذه البلدية
ضصفاف وادي سصيدي ناجي ،وهذا عقب اقدام السصلطات على إا ¤انتشصار نبتة الطرفة ،التي ضصاعفت من عمليات احتقان
بناء جدار واق ،األمر الذي بات يشصكل لدى منتخبي هذه السصيول وغلق ›اري األودية ،معتÈة ذات اŸصصادر بأانه ‘
البلدية أاولوية ،حيث من اŸتوقع أان يتم تغي› Òرى الوادي ظل غياب برنامج جاد لتنظيف ›اري الوديان من األتربة
نحو إاقليم بلدية الزوبÒية حسصب دراسصة تقنية ” إاعدادها والرمال وا◊شصائشس (نبات الطرفة) تبقى حالة اÿطر قائمة،
منبهة ‘ الوقت نفسصه بأانه باإلضصافة إا ¤ذلك فإان اŸدينة
مؤوخرا لتفادي أاي خطر ﬁتمل مسصتقب.Ó
ليسس ببعيد قامت بلدية ثÓثة دوائر جنوب الولية ‘ هذا ا÷ديدة الواقعة بالقطب ا◊ضصري باتت أايضصا Ãا ‘ ذلك
الصص -دد اسص -ت -ن -ادا Ÿصص-ادر «الشص-عب» بÎح-ي-ل  20ع-ائ-لة كانت اŸدرسصة البتدائية مهددة Ãياه وادي اŸالح من ح Úآلخر
تقطن بالقرب من وادي حرملة بإاŒاه مدينة ع Úبوسصيف نحو بسصبب غياب التهيئة ،حيث أان سصاحة هذه اŸؤوسصسصة التعليمية
 Óب -اŸي -اه واألوح -ال م -ع تسص -اق -ط األم -ط -ار ،م-ا يسص-ت-وجب
›مع سصكني ريفي حّولت أارضصيته التابعة ألمÓك الدولة سصابقا “ أ
تنظيفها.

يفصصل أحياء جنوب مدينة سصكيكدة

اŸطالبة بإاعادة تهيئة وتغطية واد الزرامنة
يفصصل واد الزرامنة العديد من األحياء بالضصاحية ا÷نوبية
من مدينة سصكيكدة واألحياء اÙاذية ،والتي تدخل ‘
خانة اÿطر ،حي تيمقاد ،حي  20أاوت  55بدرجة أاقل،
حيث شصهدت ‘ السصنوات اŸاضصية تضصرر الطوابق األرضصية
بفعل فيضصان هذا الوادي ،خصصوصصا حي تيمقاد الذي كان
عبارة على سصكنات أارضصية سصهلة تسصرب اليها اŸياه عند أاي
ارت- -ف- -اع Ÿنسص- -وب اŸي- -اه ،وتصص- -ب- -ح ال- -ع- -ائÓ- -ت ‘ ح -ك -م
اŸن -ك -وب ،Úالم -ر ال -ذي اضص -ط -ر ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت ا ¤ب-ن-اء
طوابق أاخرى حتى يتمكنوا من النجاة من تدفق اŸياه عند
أاي خطر يلحق بها جراء فيضصان الوادي .ورغم أان الوادي
” تهيئته خÓل التسصعينيات من القرن اŸاضصي ،إال أانها ‘

الظرف ا◊ا‹ غ Òكافية Ÿنع حدوث كارثة تأاتي على
األخضصر واليابسس ،لسصيما عند الضصطرابات ا÷وية اين
أامواج البحر “نع مياه الوادي من دخول البحر ،وبالتا‹
ارتفاع منسصوب هذا األخ Òوخروجه عن مسصاره ،وبالتا‹
تصصبح الحياء اÙيطة به منكوبة على غرار  20أاوت ،55
تيمقاد ،مرج الذيب والخوة سصاكر .وقد قامت مصصالح
بلدية مؤوخرا بعملية تنظيف هذا الوادي ،كإاجراء احتياطي
Ÿنع ارتفاع منسصوبه جراء الرمي العشصوائي ıتلف اشصكال
القاذورات والنفايات ‘ ›رى الواد‡ ،ا يجعلها عرضصة
للتلوث وإاعاقة جريان اŸياه ،وبالتا‹ اŸسصاهمة ‘ ارتفاع
منسصوبها ،وهذا بعد اسصتغاثة من سصكان تلك الحياء التي

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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أŸسصؤوولون أÙلّيون حائرون

ملف معّقد يÓحق عهدتهم

لودية ،مشصّكلة بذلك خطرأ كبÒأ على حياة ‘ فصصل ألشصتاء ،حيث
تعرف ألعديد من أŸناطق تشصييد منازل سصكنية على حافة شصريط سصاحل أ أ
‡ا يسصتدعي من ألسصلطات أÙلية إأعادة ألنظر ‘ ﬂططات تهيئتها بصصفة دورية من أجل
تتشصكل سصيول جارفة تÎتب عنها خسصائر مادية وبشصرية ّ
ليام أŸمطرة.
تفادي أرتفاع منسصوبها خÓل أ أ
أ÷زأئر :آأسصيا مني
حيث تبقى هذه اŸناطق مرشصحة للتحرك ‘ حال
األمطار الغزيرة ما يجعل منها مدنا مهددة ،خاصصة
مع التغ ÒاŸناخي الذي يشصهده العا ،⁄الذي زاد من
ﬂاوف اŸواطن Úمن ظاهرة الفيضصانات التي Œتاح
مناطق ﬂتلفة من الوطن.
تسصكن العديد من العائÓت ا÷زائرية فوق أاراضصي
فيضصية مياهها ا÷وفية قريبة من السصطح ،وأاخرى
شص-ي-دت م-ن-ازل-ه-ا ع-ل-ى ح-اف-ة ال-ودي-ان ب-وث-ائ-ق رسص-مية
وبرخصس بناء قانونية موقع عليها من طرف مسصؤوو‹
السصلطات اÙلية خÓل عهدات سصابقة  ⁄تراع فيها
شصروط البناء لتجد العهدات اÙلية ا◊الية نفسصها
أامام ملف صصعب اŸعا÷ة ،خاصصة وأان هذه السصكنات
فاقت كل التوقعات معظمها بنايات عصصرية وإان كانت
العشصريات الثÓثة اŸاضصية قد عرفت جفافا نتيجة

 ٥وديان نائمة بتيارت
تهديد دائم لل ّسسكان

تنامي غ Òمسصبوق بتيبازة

تسساؤولت عن مصسدر رخصس البناء!؟

لودي-ة أل-ن-ائ-م-ة ب-إاق-ل-ي-م ولي-ة ت-ي-بازة تناميا مفرطا للبناءأت بكل
تشص-ه-د أل-ع-دي-د م-ن أ أ
ل تنافسس شصديد ب ÚأŸوأطن ‘ Úهذأ أÛال ما يعّرضس بناياتهم
أطيافها وأ‰اطها ‘ ،ظ ّ
وب-ن-اي-ات جÒأن-ه-م ÿط-ر أل-ف-يضص-ان-ات أل-ع-ارم-ة أل-ت-ي أضص-حت ل ت-رح-م خÓ-ل ألسص-ن-وأت
لخÒة.
أ أ
تسصطيح وتسصوية عّدة أاجزاء منه لتشصييد بناياتهم
تيبازة :عÓء ملزي
وÓﬁتهم دون رقيب أاو حسصيب ،مع الشصارة ا¤
اÓŸح -ظ ل -ت-ط-ور ال-ب-ن-اء ع-ل-ى مسص-ت-وى األودي-ة ك -ون ال -وادي سص -ب -ق ل -ه ال -ف-يضص-ان م-رات ع-دي-دة
النائمة بالولية يكتشصف منذ الوهلة األو ¤بأاّنه ب -ال -رغ -م م -ن نصصب ق -ن-وات لصص-رف اŸي-اه ع-ل-ى
ل يرتبط بالبناء القصصديري دون غÒه ،وإاّنما امتداده قبل عقد ونصصف من الزمن ،كما ل تزال
يتعلق ‘ العديد من ا◊الت ببنايات فاخرة البنايات تنمو على مسصتوى أاربعة أاودية ببلدية
–وي ع ّ-دة ط -واب -ق ،ل -ي -ب-ق-ى السص-ؤوال م-ط-روح-ا خميسصتي اÛاورة مع الشصارة ا ¤كون بعضصها
بحّدة حول ا÷هة التي منحت رخصصة البناء ‘ “ّر بالقرب من وسصط اŸدينة و“ّكن السصاكنة
حال وجودها ،وعدم التحرك Ÿنع البناء ‘ حال من تغي Òمسصارها وشصكلها على مّر السصن Úبفعل
ع- -دم وج- -ود ال- -رخصص- -ة أاصص  ‘ ،Ó-ح Úل ت -زال الزيادة اŸفرطة لوتÒة البناء بها ،فيما يبقى
ال-ب-ي-وت ال-قصص-دي-ري-ة ال-ت-ي شصّ-ي-دت أاغ-لبها خÓل الوادي اÙاذي Ÿدينة بوسصماعيل يطرح كّل
فÎة العشصرية السصوداء وما بعدها تنتظر دورها سص -ن -ة مشص -اك -ل عّ-دة ل-ل-ق-اط-ن Úب-ج-واره ،وال-ذي-ن
‘ ال -ردم وال -ه -دم ب-ع-د ت-رح-ي-ل شص-اغ-ل-ي-ه-ا وف-ق-ا شصّيدوا بيوتا فصصديرية خÓل العشصرية السصوداء
لÈنامج القضصاء على السصكن الهشس اŸعتمد من و ⁄يتم ترحيلهم بعد.
وال -ظ -اه -رة ن -فسص -ه -ا يشص -ه -ده -ا واد السص-وم-ب-اك
طرف ا◊كومة.
و‘ ذات السص -ي -اق ،ي -ب -ق -ى واد ب -رب -وشص -ة ب -ف-وك-ة اÛاور Ÿعب  5جويلية Ãدينة حجوط ،والذي
بالناحية الشصرقية للولية شصاهدا على التطور شصهد خÓل العقدين اŸاضصي Úتناميا مفرطا
ال-ره-يب ل-ل-ب-ن-اي-ات ع-ل-ى ضص-ف-اف-ه وع-ل-ى مسصتواه للبناءات ،بحيث قام السصكان اÛاورون بإالقاء
بالتحديد ،بحيث ÷أا العديد من اŸواطن Úا ¤كميات هامة من األتربة بالوادي لغرضس تسصويتها

‡ا يتسصّبب
وتشصييد بنايات عليها ‘ وقت لحق ّ
‘ انسصداد ›رى اŸياه وحدوث الفيضصان بفعل
تواصصل هطول األمطار لفÎة طويلة نسصبيا.
وما حصصل بواد القرمود ببلدية سصيدي غيÓسس
ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة خÓ-ل سص-ن-ة  ⁄ 2001ي -قّ-دم
الدرسس اŸناسصب للسصاكنة هناك ،لسصيما وأاّن
فيضصانه خÓل تلك الفÎة أاسصفر عن هÓك 11
ضصحية ،ناهيك عن تشصريد العديد من العائÓت
إال أاّن ضص- -ف- -اف- -ا واسص- -ع- -ة م- -ن- -ه ل ت- -زال تشص -ه -د
اعتداءات متواصصلة من طرف بعضس اÿارجÚ
عن القانون والطبيعة من خÓل تشصييد بنايات
بطرق ملتوية ومشصبوهة بعيدا عن أاع Úالرقابة،
األمر الذي يقتضصي تدخ Óصصارما من ا÷هات
اŸعنية لضصبط األمور قبل فوات اآلوان ،وقبل
حصصول الكارثة من جديد.

رئيسس جمعية حماية
أŸسصتهلك وبيئته

مشساكل ال ّسسكن ليسست مّÈرا للبناء
على ضسفاف األودية

أاّكد رئيسس ا÷معية الولئية ◊ماية اŸسصتهلك
وب -ي -ئ -ت -ه ح -م -زة ب -ل -ع -ب-اسس ع-ل-ى أاّن ال-ع-دي-د م-ن

اŸواطن Úوأاباطرة البزنسصة ‘ العقار يلجأاون ‘
العديد من ا◊الت ا ¤التوسصعة لبيوتهم على
حسصاب الوادي أاو تسصطيح أارضصيات ﬁددة على
مسصتوى األودية لغرضس بيعها لغÒهم بدون وثائق
وبطرق ملتوية ،غ Òأاّنه ‘ كّل هذه ا◊الت التي
تÎج -م ع -م -ق أازم -ة السص -ك -ن ب -ال-ولي-ة ف-إاّن ه-ذا
التصصّرف ل Áكنه أان يّÈر ا◊اجة اŸعّبر عنها،
وأاشصار حمزة بلعباسس ا ¤كون ا÷معية عاينت
العديد من ا◊الت التي تنذر Ãخاطر متعددة
ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -الن -زلق والن-ه-ي-ار ،لسص-ي-م-ا وأاّن
منسصوب اŸياه ارتفع عّما كان يبلغه ‘ سصنوات
خلت ،مشصÒا ا ¤كون السصنوات اŸقبلة سصتشصهد
ارتفاعا أاك Èللمنسصوب وفقا للدراسصات الفلكية
‡ا يشصّكل خطرا بسصكان ضصفاف األودية ،ومن
ثّم فقد طالب بلعباسس اŸقيم Úبهذه اŸواقع
ألخذ إاحتياطاتهم Ÿثل هذه العواقب ،كما طالب
السصلطات بالتدخل وفقا Ÿا تقتضصيه القوانÚ
وال -ت -ع-ل-ي-م-ات ال-رسص-م-ي-ة ،وأاشص-ار ّﬁدث-ن-ا إا ¤أاّن
اÿط- -ر األك Èوال- -ذي ل ي -جب ال -ت -ع -ام -ل م -ع -ه
بصصرامة يكمن ‘ البزنسصة بالعقار على مسصتوى
األودية ،مطالبا ا÷هات اŸعنية بالضصرب بيد
من حديد Ÿنع انتشصار الظاهرة.

تفاديا لتكرأر أ◊وأدث بع Úألدفلى

إاجراءات صسارمة Ùاربة ظاهرة إاقامة اŸسساكن ‘ ﬁيط األودية

شص ّ-دد وأ‹ ع Úأل -دف -ل -ى خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه Ãسص -ؤوو‹ أل -دوأئ -ر ورؤوسص -اء أÛالسس أل -ب -ل-دي-ة
وأŸصصالح ألتقنية ومديري ألسصكن وألبناء وألتعم Òوأعوأن ألبيئة وأ◊ماية أŸدنية،
لسصكان ألتي تفرضس منع إأ‚از كل
للتزأم ألصصارم Ãخططات ألبناء وأ إ
على ضصرورة أ إ
Óجرأءأت ألتي ”
م-نشص-أاة م-ه-م-ا ك-ان ن-وع-ه-ا Ãح-ي-ط ألأودي-ة وع-ل-ى ضص-ف-اف-ه-ا ت-ط-ب-يقا ل إ
لودية ‘ عدة بلديات من ألولية،
لتفاق عليها غدأة ألفيضصانات ألتي عرفتها بعضس أ أ
أ إ
وألتي تسصببت ‘ تسصجيل ضصحايا وخسصائر مادية.
الواضصحة اŸعا ⁄أاو النائمة منها ،تفاديا ألي
ع Úألدفلى :و  -ي  -أعرأيبي
أاخطار ﬁدقة والتي عادة ما يتجاهلها السصكان
وأاوضص- -ح ذات اŸسص- -ؤوول أان ت -ط -ب -ي -ق اıط -ط أاو ب- -عضس اŸشص -رف Úم -ن مصص -ال -ح ال -ق -ط -اع -ات
بأاهداف وقائية يعد التزاما ينبغي التسصلح به ،اıتلفة أاو أاصصحاب السصكنات الذاتية ،وبعضس
وم - -راع - -ات - -ه ‘ أاي مشص- -روع إل‚از ال- -وح- -دات الفÓح Úالذين يغتنمون غياب ا÷هات اŸعنية
السصكنية اÿاصصة والعمومية منها أاو هياكل ذات ليشصيدوا اصصطبÓت ومرافق ذات طابع انتاجي،
ط- -اب- -ع ن- -ف- -ع- -ي أاو خ -دم -ات -ي Ãح -ي -ط األودي -ة والتي عادة ما تنتهي أاشصغالها برمي الفضصÓت ‘
ع -م -ق األودي -ة ال-ت-ي تسص-د ›راه-ا ،ن-اه-يك ع-ن
تخشصى أان تتكرر كوارث الفيضصانات ‘ فصصل المطار ،ال -رم -ي ال -عشص -وائ -ي ال -ذي ط -الب ذات اŸسص-ؤوول
وانبعاث الروائح الكريهة عند ارتفاع درجة ا◊رارة ،بفعل األول عن ا÷هاز التنفيذي بالولية Ãحاربته،
درج -ة ال -ت-ل-وث اŸرت-ف-ع-ة ب-ه-ذا ال-وادي ،الم-ر ال-ذي ج-ع-ل وال -ذه-اب ب-ع-ي-دا إا ¤درج-ة م-ع-اق-ب-ة اŸتسص-ب-بÚ
الكث Òمن السصكان يطالبون بتغطية ›رى الواد ،وذلك فيها ،يقول ذات اŸتحدث ‘ ذات اللقاء.
هذه التعليمات جاءت بعدما سصجلت ‘ السصنوات
بوضصع أانابيب إاسصمنتية كبÒة Ÿرور اŸياه القدرة ومياه
الواد ثم تغطيته وتعبيده ليصصبح طريق يخفف من زحمة األخÒة سص - -لسص - -ل - -ة م - -ن ا◊وادث اŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
اŸرور،كاقÎاح هام يراه اŸواطن Úالذي تضصرروا من هذا بالفيضصانات على غرار مآاسصي بلدية ع ÚالÎكي
األخ ،Òويجب دراسصته وتطبيقه من طرف اŸسصؤوول Úكما وواد الريحان بخميسس مليانة وبلدية برج األمÒ
الح السصكان ،على هذا اŸطلب رغم انها صصعبة ،وذلك خ -ال -د وح -ي ب -ل -ب -ال ب-ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة واıرج
ب -إاع -ادة ح -ف -ره ب-ط-ري-ق-ة –ت-ي-ة وال-زي-ادة ‘ ع-م-ق ال-وادي الغربي Ÿدينة مليانة وحي اŸسصتقبل بالعامرة،
وب-ال-ت-ا‹ –م-ل م-نسص-وب اŸي-اه اŸت-دف-ق-ة ،وان-ه-اء مشص-ك-ل وج-زء م-ن م-ن-ط-ق-ة واد ب-وق-ل-ي ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-بادية
Óمطار ،وسصوق اإلثن Úبتاشصتة واıرج ا÷نوبي Ÿنطقة
الفيضصانات التي تتكرر عند كل تسصاقط كثيف ل أ
ناهيك عن فتح سصد زردازة عند امتÓئه بغرضس تخفيف تÈكان.Ú
0هذه األحداث التي خّلف بعضصها ضصحايا هو
الضص -غ -ط ع -ل -ي -ه ،وÃا أان -ه يصصب ‘ ال -وادي ف-األم-ر ي-زداد
ا◊ال بأاعا‹ بلدية ع ÚالÎكي حينما اجتاح
خطورة على سصكان تلك الحياء.
أاك Èواد منحدر من أاعا‹ جبال زكار ومرتفعات
سصكيكدة :خالد ألعيفة

تزي أاوشص Òبذات الناحية ،فكانت حصصيلته 3
وفيات مع خسصائر ‘ البنايات اÙطمة ذات
الطابع الفوضصوي ،وفقدان كث Òمن رؤووسس البقر
واŸاشصية .وعن تطبيق هذه التعليمات التي “نع
البناء ‘ عرضس األودية واÛاري اŸائية ،أاّكد
لنا رئيسس بلدية ع ÚالÎكي علي اﬁمدي أان
مصص-ا◊ه م-ل-ت-زم-ة ب-ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وت-طّ-ب-ق ح-رف-يا
ب -ه -دف ع -دم ت -ك -رار ت -لك اŸآاسص -ي ،وق -د وضص -ع
حسصب قوله فرقة Ÿتابعة البناءات مهما كانت
ط -ب -ي -ع -ت -ه -ا ،م -ع تشص -دي -د ال -رق -اب-ة ع-ل-ى ال-ب-ن-اء

ال- -ف- -وضص- -وي وﬁارب- -ت -ه ضص -م -ن ق -وان Úال -ب -ن -اء
والعمران ،يقول مسصؤوول البلدية الذي نّوه بتدخل
السصلطات الولئية والتي منحت منطقته مشصاريع
ه -ام -ة ت -ت -ع -ل-ق ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ووضص-ع ق-ن-وات واسص-ع-ة
ل -تسص -ه -ي -ل سص-يÓ-ن و›رى األودي-ة خ-اصص-ة ع-ل-ى
مسص -لك ا÷ري -ان ،األم -ر ال -ذي ج -ع -ل اŸن -ط-ق-ة
والسصكان ينعمون باألمن من هذا ا÷انب ،يقول
ﬁدثنا ،لكن يبقى جانب اليقظة مطلوبا خاصصة
Ãدي-ن-ة م-ل-ي-ان-ة وواد ب-وق-ل-ي ب-ال-عبادية والعامرة
وخميسس مليانة وبومدفع وحمام ريغة.

يعت Èتسصاقط األمطار نعمة على ا÷ميع ول سصيما
أان- -ه -ا اŸورد األسص -اسص -ي ل -ل -م -ي -اه ا÷وف -ي -ة ،السص -ق -ي
والفÓحة ،غ Òأان هذه التسصاقطات عندما تتكاثر
تصصبح نقمة على البعضس ،خاصصة عندما تصصب ‘
الودية واŸنحدرات التي يقطن بجانبها السصكان،
وÃا أان ولية تيارت تعت Èضصمن منطقة الهضصاب
العليا وتشصهد كل شصتاء تسصاقطات مطرية معتÈة تعود
بالنفع على العمل الفÓحي ،وتسصاهم ‘ تخزين اŸياه
ا÷وف -ي -ة ال -ت -ي ي -ح -ت -اج -ه -ا النسص-ان ق-ب-ل ال-ك-ائ-ن-ات
الخ -رى ،ف -إان ب-عضس م-واط-ن-ي-ه-ا ‘ ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة
يعانون من التأاث Òالسصلبي لÓمطار الغزيرة ،حيث
يحصصى بها أاك Ìمن  5وديان نائمة تشصكل اخطارا
عندما تسصتيقظ ،ومن اŸواطن Úحتى من أازهقت
أارواحهم خÓل السصنوات اŸنصصرمة كشصحيمة وعÚ
الذهب وتوسصنينة ،ومنهم من ضصيع قوته اŸتمثل ‘
فقدان رؤووسس ماشصية وقطيع بأاكمله.
ف-ب-ب-ل-دي-ة ت-وسص-ن-ي-ن-ة ب-دائ-رة السصوقر التني تتواجد
Ãنطقة منحدرة ب Úاودية صصعبة تخÎقها ‘ اŒاه
وليات اخرى كواد مينة ،الذي ينبع من منطقة عÚ
غزال ويصصب ‘ واد الشصلف ،وتصصب فيه عدة اودية
كواد مرزوق وواد ياط وواد يزرم ،فيقاب ،بوببحة وقد
كاد بعضس اŸواطن ÚاÙاذين لواد مينة خÓل هذا
الشصتاء أان يضصيعوا طف Óلول تدخل ا÷Òان .أاما
بلدية مدريسصة الواقعة على وادي الصصفصصاف غربا
وال -ذي ك -ان يشص -ك-ل خ-ط-را ك-بÒا ع-ل-ى سص-ك-ان ا÷ه-ة
الشص-م-ال-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ،وك-ان يسص-بب خسص-ائ-ر كبÒة عند
الفيضصان والذي يتسصع لـ 300م ،3ول سصيما القاطنÚ
بحي سصوق الفÓح والواد فقد ” بناء واد كب Òمفتوح
يسصتقبل جميع اŸصصبات والمطار اŸتهاطلة على
اŸدينة ،وأازيل اÿطر بعد عدة سصنوات من اŸعاناة
ووصصل المر خÓل الثمانينات إا ¤تشصييد سصكنات
فردية فوضصوية داخل الواد الذي شصق خÓل الفÎة
السص- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ،وق- -د خ ّصص- -صصت م- -ب- -ال- -غ م- -ع- -تÈة
ل -ل -مشص -روع و” خ Ó-ل السص -ن -وات اŸنصص-رم-ة ت-رح-ي-ل
البعضس منهم ا ¤سصكنات اجتماعية ،ول تزال بقايا
البنايات التي ” تهدÁها تراوح مكانها .وتبقى اŸياه
اŸتدّفقة من ا÷هة ا÷نوبية لبلدية مدريسصة –تاج
إا ¤مصصب أاو Œميع للمياه لÓسصتفادة منها للسصقي
والفÓحة ،كما جرى بدوار طافراوة الذي أاصصبح ‘
مأامن من األخطار بعد شصق سصدين كبÒين أاصصبحا
مصصدرا رزق للمحيط Úبه ،وحتى للمسصتثمرين ‘
م -ادة ال -ب -ط-اط-ا ال-ت-ي ك Ìان-ت-اج-ه-ا ب-اŸن-ط-ق-ة ح-يث
تتجمع جميع مياه المطار اŸنحدرة من طافراوة
وبن دريسس ،وحتى حدود بلدية توسصنينة ا÷نوبية.
أام -ا السص -ك -ان اÙاذي -ن ل -واد شص -ح -ي -م-ة ف Ó-ي-زال-ون
يÎقبون أاخطارا با÷هة الغربية للبلدية رغم تشصييد
منشصآات فنية على الطريق الولئي رقم  02اŸؤودي ا¤
دائ- -رة ع Úال- -ذهب ،غ Òأان ا◊ذر م- -ط- -ل- -وب ع- -ن -د
انطÓق الودية والروافد التي تنحدر من اŸصصبات
اÙاذية للطريق اŸذكور ،وكثÒا ما تسصببت اŸياه
‘ غ -م -ور الراضص -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة والشص-ج-ار اŸث-م-رة،
وتسصببت ‘ خسصائر للفÓح ÚواŸسصتثمرين اÿواصس.
ويبقى للمواطن دور ‘ خلق مشصاكل يتحمل عواقبها
كبناء مسصاكن بالقرب من الودية واŸصصبات اÿطÒة
رغم معرفته باÿطر ،ويبقى للمسصؤوول ÚاÙليÚ
اŸنتخب Úدور ‘ وضصع هذه القضصية ‘ الولويات،
كما صصّرح به اŸسصؤوولون اÙليون كالوا‹ ووزارة
الداخلية بالتكفل باŸصصبات اŸائية وإايجاد حلول
للقضصية.
تيارت :ع ــ عمارة

دورة مناخية جافة ،فالتغ Òالذي يشصهده العا ⁄حاليا
هو دورة ‡طرة تنذر بعودة هذه األودية إا› ¤راها
الطبيعي.
العاصصمة وبوديانها التسصعة النائمة ‘ قلبها وعلى
حوافها Œعل منها منطقة فيضصية ،حيث باتت تعرف
ﬂتلف البلديات التي –وي هذه األودية ارتفاعا ‘
منسصوب اŸياه على مسصتوى هذه اŸناطق ‘ كل مرة
تشصهد فيها سصقوط كميات معتÈة من اŸطار Œعل
السصاكنة ‘ حالة من الرعب.
ويتمركز اÿطر أاك Ìحسصب ما أافادت به مصصادر
«الشصعب» بكل من وادي ا◊راشس ،باب الوادي ،وادي
بني مسصوسس واد كنيسس ،وادي اوشصايح ووادي حيدرة
ولعل اخطر هذه ا◊الت هي تلك العائÓت التي
ك -انت ت -ت -م-رك-ز سص-ك-ن-ات-ه-ا ع-ل-ى ح-اف-ة وادي ا◊راشس
ووادي ا◊ميز ،إال أان السصلطات كانت سصبّاقة حيت
قامت بÎحيل كل القاطن Úعلى حافة هذه األودية.
ك-م-ا ع-م-دت السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ع-ل-ى ت-ب-ن-ي ﬂطط

وقائي سصنوي قبل دخول فصصل الشصتاء ،حيث تعمل على
تنقيتها وتهيئتها بشصكل عملي من شصأانه أان Áتصس
Óمطار اŸتسصاقطة ،وبالتا‹ تفادي
الكميات الكبÒة ل أ
ارتفاع منسصوب اŸياه على مسصتواها ،كما ‚د ذات
اŸصصالح تتأاهب عند إاعÓن مصصالح األرصصاد ا÷وية
على نشصريات خاصصة من أاجل متابعة الوضصع ومعاينة
هذه األخÒة.
وكعّينة حول هذه الظاهرة ‚د العائÓت القاطنة
ب-ب-ل-دي-ة دا‹ إاب-راه-ي-م وب-الضص-ب-ط ب-ط-ري-ق الشص-راقة -
أاولد فايت مهددة بخطر فيضصان الوادي ،فما اإن يحل
فصصل الشصتاء حتى يصصاب أاهل اŸنطقة بالذعر والهلع
جراء اŸعاناة التي باتت تتكرر كل سصنة ،غ Òأانهم
اسصتبشصروا هذه اŸرة بعملية التهيئة التي مسصت الوادي
بشصكل جعلهم يحسصون بالطمئنان ،خاصصة مع الكميات
الكبÒة التي تسصاقطت خÓل هذه األيام و– ⁄دث أاي
خطر يذكر ◊د السصاعة.

بعد أن أثبت ‚اعته وأزأل ألتخّوفات

ّﬂطط ا◊ماية أانقذ  2٠بلدية بسسيدي بلعباسس
أث-بت ّﬂط-ط ح-م-اي-ة ولي-ة سص-ي-دي ب-لعباسس من
خ-ط-ر أل-ف-يضص-ان-ات ‚اع-ت-ه ب-نسصب ع-ال-ية بعد أن
وضصع حّدأ لفيضصانات وأدي أŸكرة ،وأنهى معاناة
سصكان  20بلدية Áر عÈها ألوأدي على طول 130
كلم.
سصيدي بلعباسس:غ ــ شصعدو
إاّن معاناة سصكان سصيدي بلعباسس مع فيضصانات وادي مكرة
ل -يسصت ح -دي -ث-ة ال-ع-ه-د ،ح-يث اع-ت-اد السص-ك-ان ال-ق-اط-ن-ون
Ãحاذاة هذا الوادي على الدخول ‘ حالة تأاهب قصصوى
مع بداية فصصل اÿريف،
وهو اŸوسصم الذي لطاŸا
تسصّببت أامطاره ‘ إاحداث
فيضصانات على مسصتوى 25
ن- -ق- -ط -ة سص -وداء ب -ال -وادي
‚مت ع - -ن - -ه - -ا خسص- -ائ- -ر
ب- -ا÷م- -ل- -ة ل- -ل- -م- -واط- -نÚ
أاضصّ- - -رت Ãسص- - -اك - -ن - -ه - -م،
‡ت -ل -ك -ات -ه -م وأاراضص -ي-ه-م
ال -ف Ó-ح -ي -ة وه -و م-ا دف-ع
ب -ال ّسص -ل -ط -ات إا ¤اح -ت -واء
ال -وضص -ع ب -داي-ة ب-ت-ن-ق-ي-ة ال-وادي ،ت-وسص-ع-ت-ه وإاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
›اريه وروافده ،ومن ذلك أاشصغال التسصطيح وتدعيم
ا◊وا‘ وتسص- -ري- -ح اÛاري اŸسص- -دودة ب- -ه -دف –سصÚ
جريان اŸياه وتفادي أاخطار تسصربها خارجا بالبلديات
األك Ìتضصررا على غرار رأاسس اŸاء ومولي سصليسصن
وسص - -ي - -دي خ - -ال - -د وسص - -ي - -دي ◊سص - -ن وب - -وخ - -ن- -اف- -يسس.
هذا و”ّ لحقا وضصع ﬂطط عام ◊ماية هذه اŸناطق
من خطر الفيضصان ،شصمل إا‚از ›رى جانبي با÷هة
ا÷نوبية لعاصصمة الولية للتقليل من سصرعة تدفق اŸياه
ب- -اÛرى ال- -رئ- -يسص -ي ،وŒن -يب ال -ب -عضس م -ن األنسص -ج -ة
ا◊ضصرية خطر الفيضصان ،ليتم بعدها تشصييد سصد الطابية
الذي أا‚ز خصصيصصا ◊ماية الولية من خطر الفيضصانات
ح -يث ي -ع -م-ل ع-ل-ى ام-تصص-اصس ك-م-ي-ات ه-ائ-ل-ة م-ن اŸي-اه
وŒنيب كل اŸناطق اŸهددة من خطر الفيضصان ،بطاقة

اسصتيعاب تصصل إا 25 ¤مليون م Îمكعب ،كما ”ّ أايضصا
إا‚از قناة على طول  13.5كلم لسصتيعاب كميات اŸياه
التي تتدفق من سصد الطابية ‘ حال امتÓئه عن آاخره،
وصص- -رف  100م Îم- -ك- -عب ‘ ال- -ث- -ان- -ي- -ة ع Èال- -وادي .
” أايضصا وضصع جهاز إانذار يعد األول من نوعه على
وقد ّ
اŸسصتوى الوطني وهو ا÷هاز اŸتصصل بنظام التصصال
ال Ó-سص -ل -ك -ي «ج -ي أاسس أام» ،وال -ذي م -ن شص -أان -ه تسص -ج -ي-ل
معلومات ومراقبة ارتفاع منسصوب مياه الوادي ‘ الوقت
اÙدد ،و–دي- - -د درج- - -ة اÿط - -ر م - -ن أاج - -ل ات - -خ - -اذ
اإلجراءات الوقائية قبل حلول الكارثة.
”
ولتدعيم ﬂطّط ا◊ماية ّ
ت- -ع- -ويضس ع -دد م -ن ا÷سص -ور
ال-ق-دÁة ال-ت-ي شصّ -ك-لت ن-قاطا
سص -وداء ل -ط -اŸا أاث -ارت ق -ل -ق
اŸواط- -ن Úب -أاخ -رى ج -دي -دة
مشص -ي -دة وف -ق م -ق-اي-يسس ذات
ج -ودة وف -ع -ال -ي -ة م -ن شص-أان-ه-ا
ح -م -اي -ة ه -ذه اŸن -اط -ق م -ن
خ- -ط- -ر ال -ف -يضص -ان ،وضص -م -ان
السص Ó-م-ة ‘ ح-رك-ي-ة ال-ت-ن-ق-ل
أاث- -ن- -اء ال- -تسص- -اق- -ط -ات .ه -ذا
وتعيشس األحياء اÙاذية لوادي اŸكرة ببلدية سصيدي
بلعباسس حالة من اإلسصتقرار بعد أان ”ّ إانشصاء قناة با÷هة
ا÷نوبية لتسصريب مياه الوادي خارج اŸدينة وحمايتها
من الفيضصان ،األمر الذي أانهى معاناة سصكان أاحياء عبو،
سصيدي عمر وفيÓج الريح وغÒها ‘ انتظار اسصتكمال
أاشصغال تطه› Òرى الوادي من اŸياه القذرة ،وهي
العملية التي تعرف تقدما ‘ اإل‚از بعد القضصاء على 30
تدفقا من أاصصل  46مصصبا للمياه القذرة.
أاما ببلدية بن باديسس وحاسصي زهانة غربا فتتواصصل
أاشص-غ-ال مشص-روع ح-م-اي-ة اŸن-ط-ق-ت Úم-ن خ-ط-ر ال-فيضصان
بنسصبة  80باŸائة ،وهو اŸشصروع الذي يعمل على –ويل
مياه الوادي خارج األنسصجة العمرانية ع Èقنوات جانبية
◊م -اي -ة ق -اط-ن-ي اŸن-اط-ق اÙاذي-ة ل-ل-وادي م-ن خ-ط-ر
الفيضصان.

لثار أّÎŸتبة عن ألسصيول
للحد من أ آ

إا‚از جدار بـ  ٩٥٠م ÎبتمÔاسست

شص -ه -دت ولي -ة “Ôاسصت خÓ-ل ال ّصص-ائ-ف-ة اŸنصص-رم-ة
ع ّ-دة ح -الت تسصّ-ب-بت ف-ي-ه-ا األم-ط-ار اŸوسص-م-ي-ة ال-ت-ي
شصهدتها اŸنطقة ،ما أاّدى إا ¤خسصائر با÷ملة خاصصة
الولية اŸنتدبة ع Úقزام  400كلم جنوب عاصصمة
الولية ،وكذا اŸسصتثمرات الفÓحية ببلدية إادلسس 200
‡ا جعل السصلطات اÙلية
كلم عن عاصصمة األهقارّ ،
تسصارع من أاجل تسصجيل وبر›ة مشصاريع من شصأانها أان
تقّلل من حدة هذه الظواهر ‘ السصنوات القادمة.
‘ هذا الصصدد ،كشصفت ولية “Ôاسصت عن إا‚از 950
م Îطو‹ من جدار ا◊ماية للحد من حدة سصيÓن
األودي -ة وال -ف -يضص -ان -ات ،ضص -م -ن ج -م-ل-ة م-ن اŸشص-اري-ع
اŸنجزة من طرف مديرية اŸوارد اŸائية بالولية،
خ-اصص-ة ال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-انية واŸسصتثمرات الفÓحية
اÙاذية Ûرى األودية بكل من عاصصمة الولية بـ
 150م Îط -و‹ ع -ل -ى ضص-ف-اف ال-وادي ال-ذي ي-ت-وسص-ط
اŸدينة ‘ ،ح ” Úإا‚از  800م Îطو‹ باŸنطقة
اŸسص -م -اة (تÈب-رت) ب-دائ-رة ت-اظ-روك  300ك-ل-م شصرق
عاصصمة األهقار ،وهذا من أاجل ا◊د من خطورة
الكوارث الطبيعية التي قد تلحق خسصائر باŸنطقة
التي تعت ÈفÓحية بالدرجة األو.¤
وأابدى نشصاط قطاع الغابات بالولية على اسصتعداده

إل“ام وإاسصتÓم جملة من اŸشصاريع التي من شصأانها أان
تسصاهم ‘ ا◊د من خطورة الكوارث الطبيعية ،والتي
تندرج ضصمن برنامج التنمية الريفية اŸسصجل لفائدة
الولية ،وهذا بغÓف ما‹ مقدر بـ  135مليون دج،
حيث من اŸنتظر أان يتم ضصمن هذا الÈنامج مشصروع
لتثبيت حوا‘ األودية ،وفتح مسصالك جديدة.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ول-دى وق-وف-ه-ا خÓ-ل ال-ف-يضص-ان-ات ال-ت-ي
شصهدتها اŸنطقة ا◊دودية ع Úقزام أاواخر الصصيف
اŸنصص -رم ،أا ّك -دت ال -ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة ال-ت-ي ح-لت خÓ-ل
األزمة باŸدينة ا◊دودية ،وكذا السصلطات اÙلية
وعلى رأاسصها وا‹ الولية دومي جي ،‹Óإا ¤التخطيط
Ÿشص -روع مسص -ت -ق -ب -ل -ي ◊م -اي -ة اŸدي-ن-ة م-ن ال-ك-وارث
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ال-ت-ي تشص-ه-ده-ا اŸن-ط-ق-ة ◊ظ-ة تسص-اق-ط
األمطار ،وهذا وفق ما تتطلبه اŸنطقة Ãا يراعي
‡ا Áكن سصكان اŸنطقة من التخلصس من
جغرافيتهاّ ،
األضصرار التي تكبّدهم خسصائر بشصرية ومادية خÓل كل
تسصاقط أامطار موسصمية.
ه- -ذا وي -ذك -ر أاّن ال -ولي -ة أاحصصت ‘ إاط -ار اŸشص -اري -ع
اŸنجزة لقطاع اŸوارد اŸائية ،إا‚از ما يقّدر بـ
 4930م Îطو‹ من جدار ا◊ماية من الفيضصانات.
“Ôأسصتﬁ :مد ألصصالح بن حود

الثÓثاء  0٦نوفمبر  2018م
الموافق لـ  2٦صصفر  1440هـ
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خÓل افتتاحه صضالون صضناعة الكتاب «بوكÈود »2018

صضدرت له  3كتب متون الّلغة العربية

ميهوبي :تصصدير الكتاب ا÷زائري من أاولويات ا◊كومة

15

الباحث مـÈوك زيد ا Òÿيحاضصـر ‘ «السصيـ»Ó

لسضتاذ مÈوك زيد ا Òÿعضضو ‘ اÛلسس السضÓمي العلى ومدير مركز البحت ‘
يشضارك ا أ
لنسضانية وا◊ضضارة ‘ الغواط ‘ فعاليات الطبعة الـ  23من اŸعرضس الدو‹ للكتاب بثÓثة
العلوم ا إ
لحكام الشّضرعية».
إاصضدارات يتحدث أاولها عن «اللغة العربية وأاثرها ‘ اسضتنباط ا أ

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

الكتاب يقول الموؤلف في تصصريح لـ «الشصعب»
يقوم على فكرة اإبراز اأهمية اللغة العربية في
ايضصاح الأحكام وتعزيزها ،وكيفية اعتماد الفقهاء
على اللسصان العربي من اأجل ترجيح المعنى في
الآي-ة ال-ق-راآن-ي-ة وال-ح-ديث ح-ت-ى يسص-ت-ب-ي-ن ال-ح-ك-م
ويطلق.
وي -ت -طّ-رق م-ب-روك زي-د ال-خ-ي-ر ف-ي ك-ت-اب-ه ال-ث-ان-ي
الموسصوم بـ «ديوان الشّصاعر حسصين حموتن» اإلى
اأعمال هذا العالم والشصاعر والبيداغوجي ،جاعÓ
م -ن الصص-دار م-خ-ط-وط-ة ت-ج-م-ع م-ع-ظ-م قصص-ائ-د
واأشصعار حسصين حموتن ،والتي تم تصصنيفها حسصب
الأب-ج-دي-ة م-ع شص-رح-ه-ا وال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-يها .الكتاب
موجه للتراث ،وقد تبّنى طبعه  -يقول الموؤلف -
م -رك -ز ال-ب-حث ف-ي ال-ع-ل-وم النسص-ان-ي-ة وال-حضص-ارة
بحضضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،انطلقت أامسس بقصضر اŸعارضس فعاليات صضالون صضناعة الكتاب والفنون اŸطبعية «بوكÈود ،»2018
الذي تشضرف على تنظيمه اŸنظمة الوطنية لناشضري الكتب .يتواصضل هذا الصضالون اŸهني ،اıصضصس Ÿهن النشضر من إابداع وتصضميم وتوزيع
وتسضويق ،يتواصضل إا ¤غاية الثامن من الشضهر ا÷اري ،وتشضارك فيه دور نشضر ومؤوسضسضات متخصضصضة ‘ الطباعة والتصضميم.

قصصر اŸعارضض :أاسصامة إافراح
تصصوير :فواز بوطارن

خÓ-ل اف-ت-ت-اح-ه صص-ال-ون صص-ن-اع-ة ال-ك-ت-اب وال-ف-نون
المطبعية «بوكبرود  ،»2018الذي تجري فعالياته
بالموازاة مع صصالون الجزائر الدولي للكتاب ،قال
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إان «المسصأالة ل
تتوقف اآلن عند صصناعة الكتاب فحسصب ،ول تأامين
التجهيزات األسصاسصية وحضصور مؤوسصسصات عالمية
م-خ-تصص-ة ف-ي صص-ن-اع-ة ال-ك-ت-اب ،وت-أام-ي-ن ت-جهيزات
األكثر تطورا وسصرعة في توفير مادة هي مادة

ف-ك-ري-ة ث-ق-اف-ي-ة ت-ت-ح-ول ع-ن-دم-ا ت-دخ-ل السصوق إالى
سصلعة اقتصصادية» .وواصصل ميهوبي« :اطلعنا على
ج -انب ال -ت-ك-وي-ن وع-ل-ى ج-انب ال-ت-ج-ه-ي-زات ،ول-ك-ن
ه -ن-اك م-ا ي-ه-م-ن-ا أاك-ث-ر اآلن ه-وج-انب ال-تصص-دي-ر»،
مضص- -ي- -ف -ا أان «ال -تصص -دي -ر ه -اجسس ح -ق -ي -ق -ي ل -يسس
ل-ل-ن-اشص-ري-ن ف-حسصب ب-ل ل-ل-ح-ك-وم-ة ال-ت-ي تعمل على
وضص -ع ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال-تسص-ه-يÓ-ت م-ن أاج-ل تصص-دي-ر
الكتاب وإاشصعاعه».
وقال ميهوبي إان القرار الذي اتخذته الحكومة منذ
ق-راب-ة سص-ت-ة أاشص-ه-ر ه-و»اع-ت-ب-ار ال-ك-ت-اب ك-اأي سصلعة
أاخرى تسصتفيد من نفسس التسصهيÓت والمتيازات

ل -ل -مشص -ارك -ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-م-ع-ارضس» ،ورأاى وزي-ر
الثقافة في ذلك خطوة أاولى« ،ويبقى بالتشصاور مع
الناشصرين والفاعلين في سصوق الكتاب أان نبحث عن
الصصيغ األفضصل لتمكين الكتاب الجزائري من أان
يتحول مع مرور الوقت إالى منتوج يدر ربحا على
القتصصاد الوطني».
ه -ذا وي -ق -ت -رح م -ن -ظ-م-والصص-ال-ون ن-دوات وورشص-ات
ل-ل-ب-رن-ام-ج ال-م-ه-ن-ي ،ف-ي م-ح-اول-ة ل-ت-غ-طية مختلف
ج -وانب ه -ذا ال -م -ج -ال ،وم -ن ال-م-ن-ت-ظ-ر أان ت-خ-رج
بتوصصيات من شصأانها تشصريح صصناعة الكتاب والعمل
على تحسصينه.

“ثّل حلقة من تاريخ البليدة الثّقا‘

قاعـ ـ ـ ـة ﬁم ـ ـ ـد الت ـ ـ ـوري للسصينم ـ ـ ـا واŸسص ـ ـ ـرح نح ـ ـ ـو مسصتقب ـ ـ ـل ›ه ـ ـ ـول

\ل تزال قاعة محمد التوري بسصاحة أاول نوفمبر،
وال -مشص-ه-ورة بسص-اح-ة ال-ت-وت ب-ق-لب م-دي-ن-ة ال-ب-ل-ي-دة
ت -ع -ان -ي ف -ي صص-مت ونسص-ي-ان م-ن ال-ت-آاك-ل وال-ت-ه-الك
والتخريب الطبيعي لها ،بسصبب اعÓن السصلطات
المسصؤوولة إاعادة تهيئتها منذ ما ل يقل عن الـ 3
سصنوات كاملة ،لكن ذلك لم يتحقق وتحولت القاعة
التاريخية «للمسصرح والحتفالت أاو كما كانت تلقب
بـ «الكابتول» بقدرة قادر الى ما يشصبه الطÓل
مسصها اإلهمال والنسصيان ،وكأانها عنبر أاو مسصتودع
لتخزين الخردة في زمن كانت تتزلزل أارضصيتها
Óسصماء الفنية الوطنية والعالمية التي وقفت على
ل أ
ركحها ،تمتع الجمهور الذواق لفن المسصرح بوجه
خاصس.
وضصع القاعة أاصصبح داميا مبكيا ومحزنا ،خاصصة
وأان ي -ل -ت -ق -يك شص -ب -اب ل -م ي-ع-ايشص-وا ف-ت-رة الزده-ار
وال-م-رج-ع-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ع-ل-ي-ه-ا ق-اع-ة «ال-كابتول»،
وبعدها قاعة التوري أاحد السصماء العمÓقة في
ف-ن ال-ت-م-ث-ي-ل وال-مسص-ي-ح ب-ج-زائ-رن-ا ووطننا العربي،
وأاي -ق -ون-ة ف-ذة ف-ي ال-ف-ك-اه-ة وإادخ-ال السص-ع-ادة ال-ى
ق- -ل- -وب ال- -ن- -اسس ،ف- -ي ف- -ن راق م- -ح- -ت -رم وخ -ال -د،
ويحدثونك عن األلم الذي يشصعرون به بغلق هذا
الصصرح الثقافي والمعلم الفني منذ أاكثر من سصنتين
كاملتين دون أان يشصهد أاي اشصغال صصيانة وتهيئة

وترميم ،والسصبب حسصب اهل مدينة سصيد احمد
الكبير مجهول وغير معروف ،سصوى تلك األقفال

المعدنية التي توصصد بوابتها المدخل.
ن -دم وحسص -رة ت -ع-ت-ري خ-اصص-ة ال-ذي-ن ع-اشص-وا ف-ت-رة
ازدهار القاعة التاريخية «الكابتول» أاو «التوري»
كما يحلو للبعضس تسصميتها بسصبب اإلهمال الشصديد
إالى درجة أان من يزورها ألول مرة يظن انه في
مكان مسصه الخراب أاونسصيه أاهله وهجروه ،وبالرغم
من مزاولة أانشصطة التجمعات وبعضس الحتفاليات
بها ،إال أان القاعة «الحزينة» صصبحت محل نقد
واسصتياء ،فكراسصيها تحطمت وحيطانها انشصقت،
وتسصربات قطرات المطر أاصصبحت أامرا مأالوفا من
الجدران واألسصقف ،بعد أان كانت تتسصاقط فوق
رؤووسس مرتاديها ،على العكسس من الزمن الذهبي
أاين كان محيي الدين بشصطارزي وحسصن الحسصني
وكلثوم ومصصطفى كاتب ومحمد التوري واسصماء من
م-ع-دن ن-ف-يسس صص-ن-عت ال-ف-رج-ة وأام-ت-عت ال-ج-م-هور
بمسصرحياتهم وعروضصهم الفنية من داخل الوطن
ومن بلدان العالم وقاراته الخمسس ،وهو الزمن
الذي يحلم الكثير أان يعود وتعود القاعة «الرمز»
الى مجدها ونشصاطها الفني الثري ،ويعود الناسس
للتمتع بالمسصرحيات والمسصيات الفنية والثقافية
وحتى العلمية.

«مكتبات الشّضارع» مبادرات قّيمة ŸثّقفÚ

شصباب مثّقف يطلق اŸبادرة Ãعسصكر

ظ-ه-رت م-ؤوخ-را م-ب-ادرات ق-ي-مة للتشضجيع على
القراءة ومطالعة الكتب ،أاطلقها مثقفون ونخبة
م -ن الشض-ب-اب Ãخ-ت-ل-ف رب-وع ال-وط-ن ،م-ن-ه-ا أاف-ك-ار
ج ّسض- -دت ع- -ل- -ى ارضس ال -واق -ع ف -ح -ولت ا◊دائ -ق،
مواقف ا◊افÓت والسضاحات العمومية إا ¤قبلة
وم-قصض-د ل-عشض-اق ال-ك-تب الشض-غ-وف Úب-ل-ف أاوراق-ه-ا
بحثا عن الفائدة واŸتعة التي ل يسضتبدلها تصضفح
اŸواق - - -ع الل - - -كÎون - - -ي - - -ة وﬁرك - - -ات ال- - -ب- - -حث
التكنولوجية لسضيما ‘ أاوقات الفراغ.

معسصكر :أام ا - Òÿسض

مثل هذه المبادرات القيمة أاطلقها شصباب جامعي
وك ّ-ت -اب م-ن م-دي-ن-ة م-عسص-ك-ر ع-ل-ى رأاسص-ه-م ال-ك-اتب
القاصس طه بونيني ،الطالب الجامعي عبد النور
حمياني ،بوبكر محمد األمين ،خالد توربة ، ،بن
علي بن تلفوف ونضصال محمد الرازم أاين اجتمع
هؤولء على موقع للتواصصل الجتماعي ،وخرجوا
بقرار إانشصاء مكتبة على مسصتوى حديقة عمومية
بسصاحة األمير عبد القادر ،ولقت هذه المبادرة
الفريدة من نوعها بتراب ولية معسصكر إاقبال غير
متوقع ألشصخاصس تبرعوا بكتبهم لفائدة المكتبة،
وبالمقابل يتمكنون من الطÓع على ما شصاء لهم
من الكتب المتبرع بها من طرف أاشصخاصس آاخرين.
ويقول الكاتب القاصس طه بونيني عن الفكرة التي
أاشصرف عليها إالى حين تجسصيدها في الواقع ،أانه
عرضس الفكرة على متطوعين على موقع التواصصل
الجتماعي الذين شصاركوه إاياها وطّوروها دون أان

تتولى الفكرة أاو تتبناها أاي جهة رسصمية ،مضصيفا أان
ال-ف-ك-رة ع-رضصت ع-ل-ى مسص-ي-ر ح-دي-ق-ة األم-ي-ر ع-بد
ال-ق-ادر ف-اسص-ت-ل-ط-ف-ه-ا وقّ-دم ف-ك-رت-ه ع-ن ال-تصص-م-ي-م
وموقع المكتبة ،اسصتغرق تصصميم المكتبة وإانجازها
 13يوما على حد قوله من طرف حرفي متطوع في
ال -ف -ك -رة ،ل -ت -ب -دأا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ج-م-اع-ة ال-م-ت-ط-وع-ي-ن
الخطوات األولى في تجسصيد أاهداف المبادرة التي
ل تقل أاهمية عن أاصصل المبادرة ،فالتشصجيع على
ال -ق -راءة ل -م ي -ك-ن ال-ه-دف األسص-اسص-ي وال-وح-ي-د م-ن
الفكرة.

روح اŸواطنة وقدوة حسصنة للنشصء

يقول طه بونيني« :اأردنا اإشصاعة حسس التطوع
واليجابية ،وبعث روح المواطنة اتجاه المجتمع
واإبداء القدوة الحسصنة للنشسء الصصاعد لسصيما
الأط -ف -ال وتÓ-م-ي-ذ ال-م-دارسس ،م-ن خÓ-ل اإظ-ه-ار
نماذج صصالحة للفعل المواطناتي في وقت يشصح
ب -ال -ق -دوة ال -حسص -ن -ة» ،ع -ل-ى اأن تسص-ت-م-ر ال-م-ب-ادرة
وتصص-ان ال-م-ك-ت-ب-ة وت-ت-ج-دد ال-م-ب-ادرة ف-ي ح-ال ل-م
ي -ك -تب ل -ه -ا ال-دوام ،ح-يث ي-ق-ول ط-ه ب-ون-ي-ن-ي اأن-ه
لوحظ اإقبال غير متوقع للمتبرعين بالكتب ،وهي
اإشصارة ايجايبة لنجاح الفكرة ،موضّصحا اأّن باب
التبرع مفتوح اأمام كل اأنواع الكتب شصريطة اأن
يكون مضصمونها مفيدا ول يتعلق بالمسصائل التي
ت-مسس ال-مصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة وال-ق-ي-م وال-م-ب-ادئ ع-لى
غرار الكتب ذات المحتوى السصياسصي ،الطائفي اأو
الباحي ،مضصيفا اأن مكتبة الشصارع لمدينة معسصكر

البليدة :لينة ياسصمÚ

تحمل شصعار سصاهم بكتاب مفيد وخذ كتابا اآخر،
وب-ي-ن ال-وقت والآخ-ر يسص-ت-ط-ل-ع اأح-د ال-م-ت-ط-وعين
بالفكرة وضصع المكتبة ليرفع مÓحظاته في شصاأن
الكتب الواردة بقصصد العناية والمتابعة ،في شصاأن
مرتبط تطرق الكاتب القاصس طه بونيني صصاحب
مبادرة مكتبة الشصارع لمعسصكر اإلى الحديث عن
الفرق بين مطالعة الكتب الورقية واللكترونية،
ومدى تمكن الأخيرة من اإلغاء الأولى من المشصهد
ال-ث-ق-اف-ي ب-ع-د اأن زاح-م-ت-ه-ا زح-ام-ا شص-دي-دا ع-ل-ى
ج -انب ال -ح -ديث ع -ن م-عضص-ل-ة ال-ق-راءة وال-ع-زوف
الشص-دي-د ع-ن ال-م-ط-ال-ع-ة ،م-وؤك-دا اأن ال-ج-دال ب-ي-ن
قراءة الكتب الورقية واللكترونية قل احتدامه،
ب-ل ي-ك-اد ي-تÓ-شص-ى ،اأم-ا ت-فضص-ي-ل ال-ق-راء ل-ن-وع م-ن
القراءة عن الآخر هو مسصاألة اأذواق فقط ،ما دام
ال-ك-ت-اب الل-ك-ت-رون-ي صص-ار مÓ-ذا ل-ل-ك-ثيرين نظرا
ل-ن-درة ب-عضس ال-ك-تب ال-ورق-ي-ة ،وسص-ه-ول-ة ال-حصص-ول
ع -ل -ي -ه -ا ال -ك -ت-رون-ي-ا ،الأم-ر ال-ذي ل ي-ل-غ-ي حسصب
الكاتب المثقف طه بونيني هيبة الكتاب الورقي
ل -ك -ي -ن -ون -ة ال -ف-رق ال-دائ-م-ة ب-ي-ن ال-ع-ال-م ال-واق-ع-ي
والف-ت-راضص-ي اأو ب-ي-ن ال-م-ل-م-وسس وال-م-جرد حسصب
ذات ال-م-ت-ح-دث ،مسص-ت-ط-ردا ف-ي-م-ا ي-خصس م-ك-ت-بة
الشص -ارع ،ان -ه اأري -د ل -ه -ا اأن ت -ك -ون رم-زا ل-ل-ق-راءة
وال -ت -ف -اوؤل ،الأم-ل وت-ط-وع وك-ذا ال-ح-د ق-ل-ي Ó-م-ن
م -ظ -اه-ر تشص-ب-ع ال-م-ج-ت-م-ع ال-غ-ارق ف-ي ال-م-ادي-ات
وت-رسص-ي-خ ف-ك-ر ال-ق-راءة وال-م-ط-ال-ع-ة ب-ي-ن شص-ري-حة
الأطفال خاصصة ،والإسصهام في تكوين شصخصصيتها
من خÓل مثل هذه المبادرات القيمة.

بالأغواط.
اأما الكتاب الثالث فهو موسصوم بـ «نور السصراجي
في اإعراب مقدمة الصصنهاجي» ،وهو مخطوط تم
تاأليفه بالشصراكة مع د  -محمد اإيدير مشصنان،
اإطار في وزارة الشصوؤون الدينية والأوقاف ،وهو
كتاب تراثي ومخطوط ويتاألّف من جزئين.

تضضّمن دراسضة ‘ شضعر ابراهيم النحاسس

النّاقد عيسصى ماروك يكتب عن التّجربة اŸصصرية
الكتاب عبارة عن دراسضة نقدية تناول فيها الكاتب عيسضى مروك أاعمال الشّضاعر اŸصضري ابراهيم موسضى
النحاسس من مدخل سضيميائي العتبات ،مشضÒا ‘ تصضريح لـ «الشضعب» أانّ العتبة التي رّكز عليها من خÓل
إاصضداره هذا هي «عتبة العنوان الذي هو بطاقة تعريف الكتاب وقد يكون سضببا ‘ رواجه أاو كسضاده».
وهذا العنوان يقول ماروك له «شصبكة من العÓقات
التصصالية مع باقي العتبات كالسصتهÓل واألعداء
وال -غ Ó-ف وغ -ي -ره -ا» ،وأاشص-ار ال-ك-اتب أاّن-ه رّك-ز ف-ي
دراسصته «بصصفة خاصصة على جزئيات يراها هامة
وهي العنوان الموسصع أاو ما يصصطلح على تسصميته
بالنصس العنوان وهو اختيار الشصاعر والقاصس لعنوان
قصصة أاو قصصيدة ويضصعه على واجهة الكتاب ،فهو

بذلك ل يقصصد الجملة فقط بل القصصيدة كلها
فتصصبح تلك القصصيدة عنوانا موسصعا للديوان بما
لها من تناغمات مع باقي القصصائد».
الدراسصة صصدرت عن دار األروقة للنشصر والترجمة،
وال -ك -ت -اب دي-وان شص-ع-ري سص-اب-ق «ن-ق-وشص-ع-ل .ج-دار
قديم» ،وهو حاليا بصصدد إاصصدار دراسصة جديدة
حول «األدب الجزائري».

ضضيف جناح «الشضعب» ‘ سضي2018 Ó

الكاتب والقاصص ورئيسص دائرة تيمقاد زين الدين بومرزوق

^ «نفاد إاصضداري ‘ أاو ¤أايام اŸعرضس ومشضروع كتاب فني عن تيمقاد»

مبدع راقي ا◊رف ،اسضتطاع عن جدارة
ال-ت-وف-ي-ق ب Úم-ه-ام-ه ومسض-ؤوول-ي-اته اŸتعددة
لدبي،
كرئيسس دائرة وب Úهوايته وميوله ا أ
فكتب ‘ القصضة القصضÒة والقصضة القصضÒة
جدا وأابدع .إاّنه الكاتب والقاصس زين الدين
ب -وم -رزوق رئ -يسس دائ -رة اŸغ Òح -ال -ي -ا ب -ع -د
لخÒة
سض -ن -ت ‘ Úت -ي -م -ق -اد وب-ع-د ا◊رك-ة ا أ
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ سض-لك
رؤوسضاء الدوائر.
حضص- -ر ال- -ك- -اتب وال -ق -اصس زي -ن ال -دي -ن ب -وم -رزوق
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة  23ل-ل-م-ع-رضس ال-دول-ي ل-ل-كتاب
ب- -م- -ج- -م- -وع- -ة قصصصس قصص- -ي- -رة ج- -دا ع- -ن- -وان- -ه -ا
«قلب..مختل عقليا» ،والصصادرة عن دار الوطن
ل -ل -نشص -ر وال -ط -ب -اع -ة ،وال -ذي شص -ه -د ن -ف-اد ال-ك-م-ي-ة
المطبوعة في أاول أايام المعرضس.
المجموعة إاضصافة إالى رصصيده الغزير من الصصدار
في القصصة والقصصة القصصيرة جدا ،له أايضصا حسصب
تصصريحاته كتاب فني حول منطقة قورارة أاخذ
صص -وره -ا ال -ف -ن -ي-ة ب-ن-فسص-ه ،ودراسص-ة ع-ن ال-عÓ-ق-ات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ي-ن ال-ج-زائ-ر وج-مهورية الصصين الشصعبية
يؤوّرخ لجولة قام بها إالى الصصين.
وكشصف بن مرزوق أاّنه يقوم حاليا بمحاولة جمع ما
تبقى له من نصصوصس وقصصصس قصصيرة منشصورة هنا
وهناك عبر الجرائد الوطنية ،إالى جانب مشصروع
كتاب فني حول تيمقاد والمناطق المجاورة لها
وه-و ي-ب-حث ع-ن م-ن ي-ت-ك-ف-ل ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ط-ب-ع ل-ه-ذا
الكتاب كونها جد مكلفة.
وعن تواجده بتيمقاد كرئيسس دائرة لمدة سصنتين،
كشصف بومرزوق قائ« :Óأانه لشصرف عظيم للكاتب
أان يعيشس في تلك المدينة التاريخية التي أاسّصسصت
في القرن  1ميÓدي ،وعرفت حركية ثقافية كبيرة

على مر العصصور ،حيت تعاقبت عليها الكثير من
الحضصارات وهي مدينة تسصمح للمثقف وزائرها
وم -ن ي -ع -يشس ف -ي -ه -ا ال -ت -م -ت-ع ب-زخ-م ث-ق-اف-ي م-ادي
ومعنوي ،وهي التي حّفزتني في المشصروع الفني
حول المنطقة».
وعن أاجواء سصي Óفي طبعتها  ،23قال بومرزوق
إان -ه -ا أاج -واء رائ -ع -ة ك -ال-ع-ادة وث-ري-ة ك-ال-ك-تب ال-ت-ي
تقدمها دور النشصر الجزائرية والعربية والجنبية،
وال -م -ع -رضس يشص -ك -ل ف -رصص -ة ل -ل -ق -اء ب -ي -ن ال -ك -ت-اب
والمبدعين من كل جهات الوطن ،وأاجمل أاوقاتها
ه -ي ت -ق-دي-م األع-م-ال وإاه-دائ-ه-ا ال-ى ال-ق-راء ،وه-و
ال -ل -ق -اء ال -م -ب -اشص -ر ال -ذي ن -ادرا م -ا ي-حصص-ل خ-ارج
المعرضس إال في الملتقيات أاواألمسصيات األدبية.

‘ إاصضدار شضعري جديد لها

آاسصيا فضصيل شصريف تبدع ‘ «الظل الذي يشصبهني»
« ا ل -ظ -ل ا ل -ذ ي ي ش ص -ب -ه -ن -ي » د ي -و ا ن
ش ص ع ر ي ي ح م ل  4 7ق ص ص ي د ة  ،ت ط ّر ق ت
م ن خ  Óل ه ا ا ل شّص ا ع ر ة اآ س ص ي ا ف ض ص ي ل
ش ص ر ي ف اإ ل ى ع د ة م و ا ض ص ي ع و ج د ا ن ي ة
و اأ خ - -ر ى ا ج -ت -م -ا ع -ي -ة  ،و اأ ر ا د ت م -ن
خÓله كما تقول في مقدمة الكتابة
اأ ن ت -ت -ق -ا س ص -م اأ س ص -ر ا ر ه -ا م -ع ا ل -ق -ر ا ء ،
و اأ ن ت ز ر ع ب ع ض س ا ل د ف ء ف ي ق ل و ب ه م
و ت - -ر س ص - -م ا ب - -ت س ص -ا م -ة ص ص -ا د ق -ة ع -ل -ى
و ج و ه م  ،ف ي ز م ن ب د اأ ي ف ت ق د ا ل م ر ء
ف -ي -ه ا ل -ك -ث -ي -ر ب س ص -ب ب ه -ر ج ا ل -ح -ي -ا ة
المتزايد.
ا ل - -د ي - -و ا ن ص ص - -ا د ر ع -ن د ا ر ا ل -ك -ت -ا ب
العربي للنشصر والتوزيع والترجمة.

الثÓثاء  ٠٦نوفمبر  ٢٠1٨م الموافق لـ  ٢٧صسفر  1٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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تسشتطلع إاقبال الششباب على مهنة النظافة

الكسســــب ا◊ـــÓل
واŸسساهمــــة
فــــــــي تنظيــــف
اÙيـــــط
اختار العديد من الششباب ا÷زائري
م- -ه- -ن -ة ع -ام -ل ال -ن -ظ -اف -ة ل -كسشب ال -رزق ا◊Óل
وا’ب -ت -ع -اد ع -ن ال -كسشب السش-ري-ع ب-ال-ط-رق اÙرم-ة وال-ت-ي
يعاقب عليها القانون ،حيث تعرف مهنة عامل النظافة إاقبا’
’مر الذي ’حظته «الششعب» خÓل
متزايدا من طرف الششباب وهو ا أ
جولة على مسشتوى العديد من أاحياء العاصشمة رغم أان هذه اŸهنة كانت
‘ السشابق ‘ خانة اÙرمات والعديد ينظر إاليها على أانها مهنة فيها الكثÒ
’مر يتعّلق بجمع قمامة الناسس.
’هانة خاصشة أان ا أ
من ا إ

»°ù«ªM QÉªY

كانت هذه المهنة ومنذ سسنوات مÓزمة لكبار السسن ،غير أان
اسس-ت-ح-داث م-ؤوسسسس-ات ح-دي-ث-ة وإاطÓ-ق ال-مشس-اري-ع ال-تنموية على
مسستوى العديد من الو’يات ونقصص مناصسب الشسغل دفعت ببعضص
الشسباب للولوج إالى عالم الشسغل من بوابة عامل نظافة كونهم
يعتبرونها مهنة كسسائر المهن.
وقد سساهمت وسسائل التواصسل ا’جتماعي في كسسر
ما كان يسسمى بـ»طابو» عامل النظافة ،حيث
ان-تشس-رت ع-ب-ره-ا ال-ع-دي-د م-ن الفيديوهات
التي تدعو مختلف فئات المجتمع إالى
عدم النظر لهذا العامل بنظرة دونية
وهو ما ’قى العديد من التعليقات
اإ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة م- -ن ق -ب -ل رواد ت -لك
المواقع والتي دعت في جلها إالى
احترام هذه الفئة العاملة.
كما أان العديد من الشسباب يقبل
العمل في هذه المهنة للحصسول
على دخل إاضسافي بما أان سساعات
ال -ع -م -ل م -حّ-ددة ف-ي ال-غ-الب ف-ي
المسساء أاي بعد نهاية الدوام ،وهو
م-ا يسس-م-ح ل-ه ب-ا’ي-ف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه
المهنية على أاكمل وجه.
وف -ي ه -ذا السس -ي-اق ،أاك-د ع-ب-د ال-ك-ري-م
الشساب العشسريني الذي التقته «الشسعب»
اسستفاد من عمل بإاحدى المؤوسسسسات المكلفة
برفع النفايات على مسستوى العاصسمة ،أانه تح ّصسل
على هذا المنصسب عن طريق الوكالة العامة لتشسغيل
الشسباب وهو يعتبر أان مهنة المنظف كغيرها من المهن الشسريفة
التي ’ يخجل أابدا من كونه ينتمي إاليها لكنه من جانب آاخر
أاوضسح أانه ’قى بعضص الصسعوبات في البداية حتى من أافراد
عائلته ومحيطه ا’جتماعي المقرب له ،لكنه اعتبره أامرا طبيعيا
واآ’ن ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع-ه بصس-ف-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ق-ائ« :Ó-أاجبرتني ظروفي
المادية على العمل في هذا المجال ،لكن مع الوقت أايقنت أان
الذي يلوث هو الذي عليه أان يخجل أاما أانا فدوري هو التنظيف
وأانا فخور بذلك».

خطورة العمل ‘ الطرق السسريعة
’ يزال أاعوان النظافة يسستعملون أادوات تقليدية يدوية في جمع
اأ’تربة واأ’عشساب واأ’وسساخ التي يرميها السسائقون بالطرقات
السسريعة هي يوميات عمال يتهّددهم يوميا خطر حوادث المرور
وأامراضص الحسساسسية.
«الشسعب» توقفت بعدد من الطرق السسريعة والوطنية بالعاصسمة
لرصسد واقع عمال ينتشسرون يوميا على حواف الطرقات وبين
ممرات الطريق السسيار إ’زالة اأ’تربة واأ’عشساب حفاظا على

حياة آا’ف السسائقين من حوادث قد تكون مميتة ،حيث يشستكي
هؤو’ء من ظروف العمل التي وصسفوها بالبدائية ’عتمادها على
أادوات تقليدية غالبا ما تكون قديمة ومهترئة ،حيث تحّدث أاحد
اأ’عوان الذي كان يحمل رفشسا بين يدين جافتين ومتشسققتين بدا
عليهما أاثر العمل الشساق بأان عملهم الذي يدوم لسساعات غالبا ما
يذهب هباًء في نفسص اليوم أ’نهم ما إان يتعبوا في جمع وتكديسص
اأ’ت-رب-ة واأ’وسس-اخ ال-ت-ي ي-زي-ل-ون-ه-ا م-ن ح-واف ال-ط-رق-ات
ال-م-م-ت-دة ع-ل-ى ك-ي-ل-وم-ت-رات ح-تى تجلبها الرياح
م -ج -ددا أاو السس -رع -ة ال -ج-ن-ون-ي-ة لسس-ائ-ق-ي-ن
متهورين فتتسسبب في إاثارة زوابع من
الرمال والتراب والغبار خلفهم.
الحديث عن نقصص وقدم أادوات
العمل والمطالبة بوسسائل جديدة
ي-ب-ق-ى ب-م-ث-اب-ة ال-مطالبة بتوفير
كماليات على حّد تعبير أاحد
اأ’عوان ،أ’ن أاكثر ما يهمهم
هو الحفاظ على حياتهم من
حوادث المرور التي تتهّددهم
ب-اسس-ت-م-رار ،م-ؤوك-دا ب-أان عددا
من زمÓئه تعرضسوا لحوادث
متفاوتة الخطورة وأاكد زميله
ب-أان ب-عضس-ه-م ت-ع-رضس-وا ل-ح-وادث
سسقوط من الشساحنة التي تقلهم
ل-ل-ع-م-ل ل-ع-دم ت-وف-ره-ا ع-ل-ى مقاعد
آامنة ووضسعيتهم حرجة.
وهناك من العاملين من لم تعطه صسعوبة
ال -ع -يشص خ -ي -ار إا’ إاق-ت-ح-ام م-ج-ال ال-ت-ن-ظ-ي-ف،
خاصسة مع صسعوبة التوظيف في الجزائر والتشسّدد
الذي عرفته سسوق العمالة والتي أاجبرت الكثير من الشسباب وحتى
الكبار في السسن إالى امتهان هذا العمل في الليل ليجدوا أانفسسهم
في اأ’خير يتقاضسون أاجرا زهيدا ’ يلبي متطلباتهم الحياتية وهو
حالهم جميعا ،ولكن السسيد مصسطفى يبدو أانه صسبورا ومتحمÓ
لقسساوة الحياة وأاكثر ما يؤورقه هو صسعوبة تلبية متطلبات صسغاره
بسسبب قلة أاجره .وفي هذا الصسدد يقول «نرجو أان ينظر في
حالتنا اإ’جتماعية من طرف المسسؤوولين وتقدير مهامنا التي
نقوم بها بشسكل يجعلنا نسساير المعيشسة ،فليسص من المنطقي أان
نعمل جاهدين ونبذل كل جهدنا العضسلي من أاجل المحافظة على
بيئتنا من أاجل أاجر زهيد ’ يغطي حتى مصساريف دواء وهي أاكثر
اأ’مور التي تؤورقنا وتزيد من متاعبنا في الحياة».

قسساوة العمل ‘ فصسل الشستاء

مع حلول فصسل الشستاء وبرودة الطقسص تزيد مصساعب عامل
النظافة فيه الذي يضسطر لمزاولة عمله الممتد لسساعات طويلة
من جهة ،وكذا ظروف صسعبة للغاية وما يفاقم معاناتهم نقصص
وسسائل الحماية ،حيث يتعّرضص العديد منهم إ’صسابات تؤودي إالى
بتر أاطرافهم وأاصسابعهم بسسبب رمي بعضص المواطنين لمواد صسلبة

Áكنكم مششاهدة فيديوهات '' الششعب'' على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

ع-ل-ى غ-رار ال-مسس-ام-ير
وال-زج-اج وب-ق-اي-ا ال-بناء،
ن - -اه - -يك ع - -ن اإ’سس - -اءات
ال -ل -ف -ظ -ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ل-ف-ظ ب-ه-ا
ب -عضص ال -م-واط-ن-ي-ن م-ت-حّ-ج-ج-ي-ن
ب-ت-أاخ-ر م-واع-ي-د الشس-اح-ن-ات .وبالتالي
تكّدسص النفايات في الشسارع وهو ما يجبر
ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ع-ل-ى قضس-اء ي-وم-ي-ات-ه-م ف-ي دوام-ة غياب
ثقافة النظافة عن أاذهان الكثير من الجزائريين الذين ’ يبذلون
أاي جهد للحفاظ على نظافة المحيط ،وذلك من خÓل قيامهم
بتصسرفات غير حضسارية تصسّعب من مهمة عمال النظافة ،كإاخراج
النفايات خارج اأ’وقات التي حددت لها وكذا رميها بطريقة
عشسوائية وعدم إاحكام ربطها مما يجعلها عرضسة لنبشص القطط
والكÓب الضسالة ،أاما عن إالقاء اأ’كياسص المليئة بالقمامة من
الشسرفات فحّدث و’ حرج.

التكّفل الصسحي لعÓج أاي مرضض يصسيبهم
عمال النظافة معرضسون أ’مراضص معدية خطيرة كالسسيدا والكبد
الفيروسسي وبول الفئران قد يعّرضص عامل النظافة إالى الموت،
وبما أان عامل النظافة ينشسط في محيط تغزوه النفايات فهو
م -ع -رضص ل -ك -ل اأ’م-راضص ال-م-ع-دي-ة ،خ-اصس-ة إاذا ل-م ي-ك-ن م-ح-م-ي-ا
ب-واسس-ط-ة وسس-ائ-ل ال-ع-م-ل م-ن-ه-ا اأ’م-راضص ال-ت-ن-فسس-ية والحسساسسية
بأانواعها خاصسة الجلدية منها بسسبب المواد الكيميائية.
ويبقى اأ’خطر هي اأ’مراضص التي تتسسبب فيها المواد الطبية
ال-ت-ي ت-رم-ى ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة ف-ي ال-م-زابل وأاحيانا ينقلها
العامل عبر قارورات الدم أاو حتى الحقن التي يسستعملها متعاطو
ال -م -خ -درات ال -ح -ام -ل-ون ل-ف-ي-روسس-ات خ-ط-ي-رة ك-السس-ي-دا وال-ك-ب-د
الفيروسسي وهنا يجب التذكير بالتجاوز المسسكوت عنه حاليا
ل-ل-ع-ي-ادات وال-م-خ-اب-ر ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ع-ل-ى رمي هذه المواد
الطبية بطريقة عشسوائية تهربا من الضسريبة التي تدفعها مقابل
حرق هذه المواد في مراكز خاصسة يضساف لها خطر اإ’صسابة
بـ’’ليبتوسسبيروز» فهو خطر حقيقي مآال صساحبه الموت يتسسبب فيه
بول الفئران فوق النفايات ،فإاذا أاقدم العمال بعد لمسسه لهذه
اأ’ماكن على اأ’كل أاو الشسرب أاو التدخين فسسيموت مباشسرة.
والعامل قبل التحاقه بمنصسبه يخضسع لتكوين لمدة  15يوما في
جميع المجا’ت بما في ذلك اأ’خطار المهنية ،حيث ينصسح دائما
ب-ارت-داء ل-وازم ال-ع-م-ل وت-ف-ق-د ال-ن-ف-اي-ات ق-ب-ل ح-م-ل-ه-ا وحثه على
الطريقة المثلى للقيام بذلك ،كما أان العمال يخضسعون أ’نواع
عديدة من اللقاحات ضسد الدفتيريا والفيروسص الكبدي.

العمل ‘ النظافة كمرحلة انتقالية

وقفنا خÓل الزيارة التي قادتنا إالى بعضص احياء العاصسمة وجدنا
ح-ا’ت ك-ث-ي-رة ت-حّ-ول ف-ي-ه-ا ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ال-ح-املون لشسهادات
ج-ام-ع-ي-ة إال-ى ن-ج-وم ت-ط-الب أاه-م ال-م-ؤوسسسس-ات ب-ت-وظ-ي-فهم ،حيث

وج - - -دن - - -ا ع- - -م- - -ي
م -ح -م -دي ع-ب-د ال-ل-ه
الذي تحدث عن ابنه
الذي هاجر إالى اسسبانيا.
وه -ذا ب -ع -دم -ا ط-ل-ب-ت-ه إاح-دى
المؤوسسسسات ،حيث التحق بمؤوسسسسة
خاصسة للتنظيف بعد بطالة لمدة سسنتين
رغم أانه بمؤوهل ثÓث شسهادات ليسسانسص وحدث وجد
عم Óآاخر في مؤوسسسسة أاجنبية كانت تملك فرعا في الجزائر ثم
ق - -امت ب - -إارسس - -ال - -ه ل - -ل - -ع - -م - -ل ف - -ي ف- -رع- -ه- -ا ف- -ي اسس- -ب- -ان- -ي- -ا.
حالة أاخرى لشساب آاخر بحوزته شسهادة ليسسانسص اختار العمل
بالنظافة لحاجته للمال وشسحّ الوظائف ليأاتي الفرج بعد سسنتين،
حيث اسستدعاه بنك التنمية المحلية وهو اليوم أاهم إاطاراتها
ليجد الوظيفة التي تناسسبه بعدما كانت انطÓقته المهنية العمل
ف - - - - - - - - - -ي م - - - - - - - - - -ج - - - - - - - - - -ال ال - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - -ظ- - - - - - - - - -اف- - - - - - - - - -ة.
حا’ت أاخرى التحق بها الشسباب كعمال نظافة متكتمين على
مؤوهÓتهم العلمية وبعد اكتشساف مسستواهم العلمي تم تحويلهم
إالى مناصسب إادارية تتÓءم وشسهاداتهم ،وبذلك يصسبح العمل في
التنظيف مرحلة انتقالية لعدد كبير من العمال الذين لم يتعالوا
على نوع المهنة التي حّولتهم بين عشسية وضسحاها إالى أاسسماء
بارزة في مجا’ت مختلفة.

عرضسة لÓضسطرابات النفسسية وأامراضض جلدية

في ظّل نقصص وسسائل الحماية واأ’جر الزهيد الذي يتقاضساه
عامل النظافة وكذا اإ’سساءات اللفظية التي يتلفظ بها بعضص
المواطنين وقيامهم بتصسرفات ’ حضسارية اتجاههم تجعل هذه
ال -ف -ئ-ة ع-رضس-ة ’ضس-ط-راب-ات ن-فسس-ي-ة ت-ؤوث-ر ع-ل-ى سس-ل-وك-ه-م ال-ع-ام
وحياتهم الخاصسة ،كما أانهم عرضسة أ’مراضص جلدية وتنفسسية
وأاحيانا جروح عميقة بسسبب قطع الزجاج المرمية بدون أاكياسص
وسسط القمامة المنزلية للمواطنين.
وذلك في ظل انعدام مسستلزمات الوقاية واأ’من وإان وجدت هذه
اأ’خيرة فهي قديمة جدا ’ تكاد تؤودي وظيفتها المطلوبة كمواد
التطهير والتعقيم أاما اأ’دوات المسستخدمة فهي توحي بأانهم
ي -ق -وم -ون ب -مضس -اع -ف -ة ال-ق-م-ام-ة ب-دل إازال-ت-ه-ا م-ن ف-رط ق-دم-ه-ا
واكتسسائها أ’لوان اأ’وسساخ كحاويات نقل القمامة مث ،Óحيث يجد
عشس -رات ال -ع -م -ال م -ج -ب -ري -ن ع-ل-ى ال-ت-ع-ام-ل ي-وم-ي-ا م-ع السس-م-وم
واأ’مراضص و’ يعترضسون على ذلك بل ان بعضسهم يتحمل نفقات
العÓج والدواء ،علما أان مبلغ التعويضص زهيد جدا ،كل هذا ’
يخفي ا’سساءات اللفظية التي لم يسستطع بعضص العمال تجاوزها
بل تعداها حتى إالى أافراد عائلته ،حيث يلقب بعضص التÓميذ ابن
عامل النظافة بلفظ غير ’ئق ويقومون بالضسحك عليه خاصسة
وأان نعتهم بهذه الكلمة المتداولة في مجتمعنا ’ تعّبر البّتة عن
طبيعة عملهم ،هذا ما يسستنكره العديد من العمال الذين وان
اسستطاعوا تجاوز مخاطر إاصسابات الجسسدية ،لكن ما يحّز في
أانفسسهم هو نظرة ا’حتقار التي يراها في أاعين الناسص.

صشفحـــة ششباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi
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ألثÓثاء  0٦نؤفمبر  2018م
ألمؤأفق لـ  2٦صضفر 1٤٤0هـ

’نديـــة العربيـــة لكـــرة القـــــــدم (ذهاب)
كـــأاسس ا أ
( اليوم على السشاعة  : ) 18:00النصشر السشعودي  -مولودية ا÷زائر

«العميد» أامام اختبـار حقيقـي مـن أاجـل العـودة بنتيجـة ايجابيـة
’ندية العربية لكرة القدم و عينه على
يحل مولودية ا÷زائر ،اليوم ،ضشيفا على فريق النصشر السشعودي ‘ ذهاب دور  16لكأاسس ا أ
العودة بنتيجة ايجابية تعزز حظوظه ‘ التأاهل قبل مواجهة العودة با÷زائر .

عمار حميسشي

مؤسضى ألذي غاب عن مؤأجهة أهلي جدة
‘ ألبطؤلة بعد أن قام أŸدرب دأنيال
كارينؤ بارأحته رغم أنه خسضر أŸؤأجهة
ح -يث صض -بت ألصض-ح-اف-ة أÙسض-ؤب-ة ع-ل-ى
ألنصضر جام غضضبها على أŸدرب بالنظر
أ ¤ألفرأغ ألكب Òألذي تركه ألÓعب ‘
ألهجؤم .

يكؤن أŸدرب عادل عمروشض أمام أول
أخ -ت -ب -ار ح-ق-ي-ق-ي خÓ-ل م-ؤأج-ه-ة ف-ري-ق
ألنصضر ألسضعؤدي ألذي يطمح لتحقيق فؤز
كب Òقبل مؤأجهة ألعؤدة من أجل تعزيز
حظؤظه ‘ ألتاهل أ ¤ألدور أŸقبل .
يدرك عمروشض أن ألفؤز على ألنصضر على
ملعبه يبقى أمرأ ‘ غاية ألصضعؤبة ليسض
لقؤة أŸنافسض فحسضب ،بل بالنظر أ ¤أنه،
ك -م-ا ق-ال أم-ام ورشض-ة م-ف-ت-ؤح-ة ف-ال-ف-ري-ق
ي -ع -ا Êم -ن ن-قصض ك-ب Òع-ل-ى مسض-ت-ؤى ك-ل
أÿط- -ؤط دون نسض -ي -ان أ◊ال -ة أل -ب -دن -ي -ة
ل -ل -ع -دي -د م -ن أل-ع-ن-اصض-ر أل-ت-ي  ⁄ت-ك-ن ‘
أŸسضتؤى .

غ - - - -ي - - - -اب ا◊ارسس ال - - - -دو‹
Óصشابة
ا’سشÎا‹ براد ل إ

ع-م-روشس سش-ي-غ-ل-ق ك-ل اŸن-اف-ذ
ويعتمد على اŸرتدات

قام عمروشض خÓل أ◊صضصض ألتدريبية
أ’خÒة بالعمل على أ÷انب ألدفاعي من
خ Ó-ل أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ’ع -ب -ي -ه بضض-رورة
أل -تضض -ام -ن م -ن أج -ل ت -ع -زي -ز أŸن-ظ-ؤم-ة
ألدفاعية فكل ألÓعب Úمطالبؤن بالدفاع
ع -ن -د ف -ق -دأن أل -ك -رة ل -ك-ن وأق-ع أŸي-دأن
سضيكؤن مغايرأ .
يدرك عمروشض بحكم معرفته أ÷يدة
للمنافسض أن فتح أللعب أمام ألنصضر سضتكؤن
عؤأقبه وخيمة على ألفريق بالنظر أ¤
تؤأجد ’عب‡ Úتازين لدى أŸنافسض و
هؤ ما سضيحتم عليه أللعب بطريقة دفاعية

.
ينتظر أن يقؤم ألتقني أ÷زأئري بتعزيز
ت -ؤأج -د أل Ó-ع -ب ‘ Úأل-ؤسض-ط م-ن خÓ-ل
أللعب بـ ’ 5عب Úعلى أ’قل و أ’عتماد
ع- -ل -ى م -ه -اج -م وأح -د خ -اصض -ة أن وسض -ط
أŸيدأن هؤ نقطة قؤة أŸنافسض .

حّ- -ذر الÓ- -ع- -ب Úم- -ن اح- -م -د
موسشى ونور الدين امرابط

أنتهز عمروشض فرصضة أ◊ديث مع ’عبيه
ع - -ن ن - -ق - -اط ق - -ؤة أŸن - -افسض م- -ن أج- -ل
–ذي -ره -م م-ن ع-نصض-ري-ن م-ه-م Úو ه-م-ا

وسضط أŸيدأن أŸغربي نؤر ألدين أمرأبط
و ألنيجÒي أحمد مؤسضى ألهدأف أÿطÒ
.
خ Ó-ل –ل -ي -ل-ه ل-ل-م-ب-ارأة أك-د ع-م-روشض
لÓعب Úأن أمرأبط Áتاز باللعب ألسضريع
من خÓل ألتمرير لزمÓئه و وضضعهم ‘
وضضعية جيدة مع عدم أغفال عدم منحه
أ◊رية للتمرير أو ألتعامل مع ألكرة خاصضة
على مشضارف منطقة أ÷زأء.
م -ن ج -ه-ت-ه سض-ي-ك-ؤن أل-دف-اع أم-ام أخ-ت-ب-ار
ح -ق-ي-ق-ي ع-ن-د م-ؤأج-ه-ة أل-ق-ن-اصض أح-م-د

يغيب حارسض منتخب أسضÎأليا برأد جؤنز
عن مؤأجهة مؤلؤدية أ÷زأئر بعد تعرضضه
’صضابة خطÒة خÓل مؤأجهة أهلي جدة
‘ ألبطؤلة و هي أ’صضابة ألتي سضتبعده
عن أŸيادين لـ  ٦أسضابيع ،بحسضب ما أكده
ألنادي على أŸؤقع ألرسضمي .
يعد غياب برأد ضضربة مؤجعة للنصضر
بالنظر أ ¤وزنه ألكب ‘ Òألفريق و تأاثÒه
‘ أل -ن -ت -ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا أل-ن-ادي خÓ-ل
ألفÎة أŸاضضية وهؤ أ’مر ألذي قد يخدم
مؤلؤدية أ÷زأئر خÓل مؤأجهة أليؤم .

’دارة
ط-اق-م –ك-ي-م م-غ-رب-ي إ
اŸباراة

أسضندت ÷نة تنظيم كأاسض ألعرب لÓندية
أ’ب- -ط- -ال م- -ه- -م- -ة أدأرة م -ب -ارأة أل -نصض -ر
ألسضعؤدي و مؤلؤدية أ÷زأئر أ ¤طاقم
–ك -ي -م م -غ -رب -ي ب -ق -ي -ادة ح-ك-م ألسض-اح-ة
رضض-ؤأن ج-اي-د ويسض-اع-ده م-ؤأط-ن-اه هشض-ام
أيت عبؤ و يحي ألنؤأ‹ .

لطفي عمروشس (مدرب ششباب بلوزداد ) يؤوكد:

ا◊ضشور الذهني وا÷اهزية البدنية مفتاح –قيق نتيجة ايجابية ببششار

ع Èمدرب ششباب بلوزداد لطفي عمروشس
عقب ا◊صشة التدريبية Ãلعب  20أاوت55
بأان اŸباراة الهامة التي سشتجمع فريقه
بفريق ششبيبة السشاورة اليوم لن تكون سشهلة
للفريق ، Úوأان –قيق نتيجة ايجابية تفتح
الششهية قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولتÚ
وهو ما سشيجعل هذا ا◊وار الكروي سشاخنا.
مدرب أبناء لعقيبة و‘ هذأ ألتصضريح أعت Èأن كل أأ’جؤأء
مؤأتية لبلؤزدأد للعؤدة من بشضار بنتيجة هامة تعيد أŸياه
إأ› ¤اري -ه -ا ،ك -م -ا شض-ج-ع ’ع-ب-ي-ه وط-ال-ب-ه-م ب-ال-ب-ق-اء ‘
ديناميكية أأ’دأء أŸقدم أأ’سضبؤع أŸاضضي أمام ألÈج
وأللعب بجدية أ’ن مبارأة ألسضاورة منعرج حاسضم للخروج
من عنق ألزجاجة قبل نهاية مرحلة ألذهاب.
عمروشض أŸعروف عنه ألصضرأمة –دث عن أŸبارأة مع
’عبيه ملحا عن رغبته ‘ أسضتعادة نشضؤة أ’نتصضارأت

زطششي:

وإأعادة هيبة ألفريق وألظهؤر بؤجه مغاير خارج ألقؤأعد
من أجل ألعؤدة إأ ¤ألديار بالزأد ألكامل خاصضة أن فريقه
ل -ه ت-رسض-ان-ة م-ن ألÓ-ع-ب ÚأŸت-م-ي-زي-ن ع-ل-ى غ-رأر ج-رأر،
هريدة وللجميع ألقدرة على –قيق أأ’هدأف أŸسضطرة
أŸتمثلة ‘ أللعب من أجل أحتÓل مرتبة مطمئنة Ÿا
تبقى من ألبطؤلة ..لذلك نحن مطالبؤن و›Èون على
أللعب بروح تنافسضية كبÒة من أجل ألعؤدة من بشضار بالزأد
كام. Ó
‘ سضياق حديثه ،أكد عمروشض عن تخؤفه من صضعؤبة
م -ب -ارأة أل -ي -ؤم « :أرى أن أŸب -ارأة سض-ت-ك-ؤن صض-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة
وشضديدة ألتنافسض أ’ن لك Óألفريق Úنفسض ألرغبة ‘ ألفؤز
و أن يطغى أ÷انب ألتكتيكي وأ◊ذر على ›ريات هذأ
أللقاء «.

فؤؤاد بن طالب

اعت Èرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم (الفاف) ،خ Òالدين زطششي ،أامسس
ا’ثن ،Úان اŸدرب جمال بلماضشي ،هو
الششخصس ا’نسشب لقيادة العارضشة الفنية
للمنتخب الوطني .
أوضضح ألقائم أ’ول على شضؤون أ’–ادية أ÷زأئرية ،عند
نزوله ضضيفا على أ’ذأعة ألؤطنية (ألقناة ألثالثة) « :لقد
ورثنا منتخب وطني منهار ،وكنا بحاجة أ ¤بعضض ألؤقت
من أجل أعادة قاطرة أŸنتخب أ ¤ألسضكة ألصضحيحة ()...
لقد وجدنا أليؤم جمال بلماضضي ألذي يبدو أنه ألشضخصض
أ’نسضب ،ألقادر على قيادة أŸنتخب نحؤ مرحلة جديدة
Áك -ن أن يسض -ت-ع-ي-د ف-ي-ه-ا «أÿضض-ر» ن-ك-ه-ة أ’ن-تصض-ارأت و
أ’‚ازأت».
أضضاف رئيسض أ’–ادية ،أن بلماضضي يتمتع بكل أŸؤهÓت
ألتي تسضاعده على أعادة قاطرة «أÿضضر» أ ¤ألسضكة
ألصضحيحة ،بعد فÎة نزيف طؤيلة ( )...و’
أخفي عنكم أننا أليؤم سضعدأء باختيارنا ÷مال بلماضضي
لتؤ‹ هذه أŸهمة وقناعتنا تبقى كبÒة ‘ قدرته على
أعادة أŸنتخب للؤأجهة «.

تتصشدر ا÷ولة الثالثة عششرة لبطولة الرابطة
اÎÙفة الثانية ‘‘موبيليسس‘‘ لكرة القدم اŸقررة،
يومي الثÓثاء و ا’ربعاء ،قمة واعدة Œمع رائد
الÎتيب جمعية الششلف و مسشتضشيفه مولودية
العلمة ( ‘ )4الوقت الذي تدور فيه قمة أاسشفل
الÎتيب بوهران ب Úا÷معية اÙلية ( )13و رائد
القبة ( ‘ )14حوار مباششر من أاجل الهروب من
اŸنطقة ا◊مراء.
Œلب مبارأة ألعلمة كل أأ’نظار كؤنها قادرة على تغي ÒألكثÒ
من أ’مؤر على مسضتؤى أŸقدمة ‘ ،حال فؤز أÙليÚ
بالنقاط ألثÓث حيث سضيتقلصض ألفارق بينهما أ‹ نقطتÚ
وقد يسضتفيد من ذلك أŸطارد أŸباشضر ودأد تلمسضان ‘ حال
فؤزه على ألضضيف أمل بؤسضعادة لÓنفرأد باŸركز أ’ول.
أوŸب -ي ألشض -ل -ف أŸت -ع ‘ Ìأ÷ؤل-ة أل-ف-ارط-ة Ãي-دأن-ه أم-ام
ترجي مسضتغا )2-2( Âسضيحاول ﬁؤ هذأ أ’خفاق و ألعؤدة
بنتيجة أيجابية من ألعلمة أمام منافسض سضÒمي بكل ثقله من
أجل ألظفر بالنقاط ألثÓث و تقليصض ألفارق أ‹ نقطت Úعن
ألرأئد.
من جهته يسضتضضيف أŸطارد ودأد تلمسضان ضضيفه أمل
بؤسضعادة ( 17 - 7ن) وعينه على ألنقاط ألثÓث لتضضييق

أÿناق عن ألرأئد و أ’نفرأد بالريادة ‘ حال سضقؤط أوŸبي
ألشضلف ‘ ألعلمة.
لقاء آأخر يجلب أأ’نظار ويتعلق أ’مر Ãبارأة أ–اد بسضكرة
( 21 - 3ن) ألذي سضيشضد ألرحال إأ ¤غليزأن Ÿؤأجهة ألسضريع
أÙلي (15-11ن) ألذي يصضعب ألنيل منه على ميدأنه .ورغم
صضعؤبة أŸهمة ،إأ’ أن أبناء منطقة «ألزيبان» مصضممؤن على
أل-ع-ؤدة م-ن رح-ل-ت-ه-م أل-ط-ؤي-ل-ة ب-ن-ت-ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة ت-ب-ق-يهم ‘
مركزهم ضضمن أ’وأئل.
‘ أسضفل ألÎتيب ،سضيخؤضض فريقا جمعية وهرأن (- 13
11ن) و رأئد ألقبة لقاء مصضÒيا كؤنهما بحاجة ماسضة للفؤز
من أجل ألتنفسض قلي ،Óكما أن ألتعادل لن يهدم أي منهما.
أ÷معية ألتي أسضتغنت مؤخرأ عن أŸدرب من Òزغدود ’
تزأل تعا Êأ’مرين ‘ قاع ألÎتيب شضانها ‘ ذلك شضان رأئد
ألقبة ألذي  ⁄يذق طعم ألفؤز هذأ أŸؤسضم و ألذي قرر
أ’سضتغناء هؤ أ’خر عن خدمات أŸدرب ﬁمد سضليماÊ
بعد خسضارة أ’سضبؤع ألفارط Ãيدأنه أمام ودأد تلمسضان (-1
.)2
نفسض ألهدف يسضعى لتحقيقه أ–اد ألبليدة وأ–اد أ◊رأشض
أللذأن يؤأجهان على ألتؤأ‹ شضبيبة بجاية (  )7با◊رأشض بينما
يتنقل فريق مدينة ألؤرود إأ ¤مسضتغا. Â
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فيما بات را‹ صشحاري ا÷زائر ﬁطة هامة

الطبعة الرابعة «قبلة» أابطال العا ⁄للرياضشات اŸيكانيكية
يعرف را‹ –دي صشحاري ا÷زائر الدو‹ ‘ طبعته الرابعة حضشور عدد ’ بأاسس به من
أابطال الرياضشات اŸيكانيكية ،يتقدمهم بطل العا ‘ ⁄ثÓث مناسشبات والفائز بثÓث
’يطا‹
طبعات لرا‹ (باريسس  -داكار) أاحد أاك ÈاŸنافسشات الدولية للرياضشة ،الدراج ا إ
أاليسشاندرو رووزو ،الذي أابهر جميع ا◊اضشرين Ãسشتواه التقني وقوته ‘ اخÎاق الكثبان
الرملية وصشعوبة التضشاريسس ‘ أاعماق صشحرائنا.

مبعؤث «الششعب» إا ¤تيميمؤنﬁ :مد فؤزي بقاصص
تصشؤير ﬁ :مد آايت قاسشي
أل -درأج أإ’ي -ط-ا‹ ب-ع-دم-ا “ك-ن م-ن
حصض - -د أأ’ل - -ق - -اب أل- -ع- -اŸي- -ة وأكÈ
م- -ن- -افسض- -ة دول- -ي- -ة ‘ أل- -ري- -اضض- -ات
أŸيكانيكية ،حل با÷زأئر للمشضاركة
‘ أل- -ط- -ب- -ع- -ة أل- -رأب -ع -ة م -ن –دي
صض- -ح- -اري أ÷زأئ- -ر أل- -دو‹ ،ب -ن -ي -ة
ألتحضضŸ Òنافسضة رأ‹ (باريسض -
دأك-ار) أŸق-ب-ل ،خصض-ؤصض-ا أن-ه ت-ل-ق-ى
إأصضابة خطÒة على مسضتؤى قدمه
أل-ي-م-ن-ى منذ  3سض-ن-ؤأت أب-ع-دته عن
أŸن -افسض -ة أل -رسض-م-ي-ة وع-ن أل-ك-ث-ب-ان
ط -ؤأل فÎة أل -ن-ق-اه-ة وأل-عÓ-ج ،ب-ع-د
أرتطامه وجها لؤجه بسضيارة رباعية
ألدفع ‘ آأخر مشضاركة له ‘ رأ‹
أي -ط -ال -ي -ا ،م -ا ج -ع -ل -ه ي-ب-ق-ى ط-ري-ح
ألفرأشض أ’زيد من ثمانية أشضهر ،قبل
أن ي -ع -ؤد م -ؤخ -رأ ل -رك -ؤب أل-درأج-ة
وألتحضض Òللمنافسضات أŸقبلة بدأية
من بؤأبة أ÷زأئر ألتي باتت منذ
أل- -ط -ب -ع -ة أŸاضض -ي -ة ﬁط -ة ه -ام -ة
ل- -ت- -حضض ÒأŸتسض -اب -ق ÚأŸشض -اركÚ
لكÈى أŸنافسضات ألدولية أŸقبلة.
أسض -ت-غ-لت م-ؤسضسض-ة ه-ؤن-دأ أل-ي-اب-ان-ي-ة
أل-ط-ب-ع-ة أل-رأب-ع-ة ل-ت-حدي ألصضحاري
من أجل Œريب درأجتها أ÷ديدة
أ’زي- -د م -ن  1000م Îم -ك-عب أل-ت-ي
–مل تسضمية (هؤندأ أفريكا تؤين..
مشض- -ارك- -ة ه- -ؤن -دأ ‘ رأ‹ أ÷زأئ -ر
سض -ت -ل -فت أن-ت-ب-اه أŸارك-ات أل-ع-اŸي-ة
أŸصض -ن -ع -ة ل -ل -درأج-ات أل-ن-اري-ة عÈ
ألعا ⁄وسضتجعلها من دون شضك تفكر
‘ بعث رياضضييها إأ ¤أ÷زأئر لعدم
ت-رك أŸسض-اح-ة شض-اغ-رة Ÿن-افسض-ي-ه-ا
ب -ا÷زأئ -ر ،وه -ؤ م -ا سض -ي-ج-ع-ل ع-دد
أŸت - -ن - -افسض Úأأ’ج- -انب وأŸم- -ؤلÚ
يتهافتؤن على أأ’ماكن للمشضاركة ‘
ألطبعة أŸقبلة.
‘ ن- -فسض ألسض- -ي -اق ،كشض -فت مصض -ادر
ألشض- -عب ب -أان م -ؤسضسض -ة م -ارسض -ي -دسض
أŸصضنع أأ’Ÿا Êبعث مؤفدأ له ‘
رأ‹ –دي صض- - - -ح - - -اري أ÷زأئ - - -ر
ألدو‹ Ÿ 2018عاينته ،وحسضب ذأت
أŸصضدر فإان ذأت أŸبعؤث أعجب
ب- -ال- -ت- -ن- -ظ -ي -م وب -ظ -روف أل -تسض -اب -ق
خصضؤصضا بعدما وقف على دقة دليل
أل -ط -ري -ق وع -ل -ى أل -ت -دخ -ل أل -ف-ع-ال

Óسضعاف بعمق ألصضحرأء،
وألسضريع ل إ
وكذأ على روعة أŸناظر وأŸسضالك
ألتي أختارتها أإ’–ادية أ÷زأئرية
للرياضضات أŸيكانيكية هذأ أŸؤسضم
من أجل ألتنافسض.
ألفرصضة أيضضا كانت للدرأج أإ’يطا‹
من أجل Œاوز فئة  ٤50م Îمكعب
ألتي نال فيها ألعديد من أأ’لقاب
أل - -ع- -اŸي- -ة ،وأŸشض- -ارك- -ة ‘ –دي
ألصضحاري  2018بفئة أزيد من 1000
م Îمكعب ،من أجل أسضتعادة لياقته
ألبدنية بعدما أبتعد عن ألتدريبات
وأŸن-افسض-ة أل-رسض-م-ي-ة خÓ-ل ألثÓث
سض - -ن - -ؤأت أŸاضض- -ي- -ة ،ح- -يث أع- -تÈ
أŸشض - -ارك - -ة ‘ رأ‹ أ÷زأئ- -ر 2018
ﬁطة مهمة للغاية بالنسضبة له وقال
بهذأ أÿصضؤصض ( ،كنت بعيدأ عن
Óصض-اب-ة
أŸن -افسض -ة ب -ع -د ت-ع-رضض-ي ل -إ
ومشضاركتي ‘ هذأ ألرأ‹ ،كانت من
أجل ألتحضضŸ Òنافسضة (باريسض -
دأكار) ألتي فزت بها ‘ ألعديد من
أŸن -اسض -ب -ات وأود أل -ت -ت-ؤي-ج ب-ه-ا م-ن
ج-دي-د ب-ع-دم-ا ت-ركت م-ك-ا Êشض-اغرأ
لدرأج Úآأخرين ،حاليا بلغت حؤأ‹
 ٦0باŸائة من إأمكانياتي وبعد هذأ
ألرأ‹ ومؤأصضلة ألعمل أطمح أ’كؤن
‘ قمة أ÷اهزية مع رأ‹ أŸؤسضم)،
وتابع حديثه (ألكث Òمن ألدرأجÚ
أإ’ي - -ط- -ال- -ي– Úدث- -ؤأ ‹ ع- -ن رأ‹
أ÷زأئ- -ر أل- -ذي م- -ن سض- -ن- -ة أ’خ- -رى
ي -ت -حسض -ن ،ل-ك-ن-ي بصض-رأح-ة أن-ب-ه-رت
ل-ل-مسض-ت-ؤى أل-ت-ق-ن-ي لكل أŸتنافسض،Ú
وخاصضة لنؤعية أŸرأحل أıصضصضة

ل -ل-ت-ن-افسض ول-ل-م-ن-اظ-ر أÓÿب-ة أل-ت-ي
شضاهدتها ،كل أأ’مؤر مؤأتية لتنظيم
كÈى ألرأليات ألدولية هنا ،وأ“نى
أن ي- -ك Èأك Ìه- -ذأ أل- -رأ‹ ل- -ي- -ب- -ل- -غ
ألعاŸية.
وبالعؤدة إأ ¤مسضÒة ألدرأج أإ’يطا‹
أıضضرم صضاحب  37ربيعا ،أكد لـ
«ألشض - -عب» ب - -أان - -ه أك - -تشض - -ف ح - -ب- -ه
للرياضضات أŸيكانيكية ‘ عمر 13
سضنة ،لتصضبح بعدها مؤهبته أأ’و¤
وأول أهتماماته ،ليطؤف ع Èألعا⁄
ويحصضد ألكث Òمن أأ’لقاب ألدولية،
ليقؤده ألقدر إأ ¤أ÷زأئر أ’ول مرة،
و“كن ◊د كتابة هذه أأ’سضطر من
أل- -ف- -ؤز Ãرح- -ل- -ت- -ي (ب- -ري- -زي- -ن- -ة -
ت-ي-م-ي-م-ؤن) و(ت-ي-م-ي-مؤن  -أدرأر) ‘
رأ‹ –دي صض - - -ح - - -اري أ÷زأئ - - -ر
ألدو‹  ،2018وهؤ مرشضح بقؤة من
أجل نيل أللقب خلفا Ÿؤأطنه باولؤ
تشض -ي -تشض -ي ،رغ -م ت-ؤأج-ده ‘ إأع-ادة
أل -ت -أاه -ي-ل ،وق-ال ب-ه-ذأ ألشض-أان (ك-نت
حزينا ح Úكنت أشضاهد أŸؤأعيد
ألتي كنت غائبا عنها ،قمت بالكثÒ
من ألتضضحيات وعملت كثÒأ أ’ركب
من جديد ألدرأجة ،ورأ‹ –دي
صضحاري أ÷زأئر ألدو‹ سضمح ‹
م -ن رؤوي -ة أل -ن -ؤر م -ن ج -دي -د وك-أاÊ
ول -دت م -ن -ذ أن -ط Ó-ق ه -ذأ أل-رأ‹،
غيابي عن أŸنافسضة سضيبقى أسضؤأ
ذك - -رى ب- -ال- -نسض- -ب- -ة ‹ ‘ مسضÒت- -ي
ألرياضضية ،وأ÷زأئر سضتبقى رأسضخة
‘ ذه- -ن- -ي أ’ن -ه -ا أع -ادت ‹ ط -ع -م
أ◊ياة).

مر Ëبن عزار لـ «الششعب»:

بلماضشي هو اŸدرب األنسشب لقيادة اŸنتخب الوطني
‘ رده على سضؤأل حؤل أ’نتقادأت ألشضديدة ألتي طالت
شضخصضه بسضبب أختيارأته ألسضيئة للمدرب Úألؤطني Úأو
أŸديرية ألفنية ألؤطنية للفاف ،أكد زطشضي « :أن
أ’سضتقرأر ’ يقاسض بعدد أŸدرب ،Úبل يقاسض أسضاسضا
Ãدى قدرتنا على ألسض Òقدما نحؤ Œسضيد أ’هدأف
أŸسضطرة ألتي تتطلب تؤحيد جهؤد أ÷ميع ،وأŸشضروع
ألكب Òألذي تتبناه أ’–ادية حاليا هؤ ألعؤدة أ ¤ألتكؤين
ألذي ’ Áكن أ’سضتغناء عنه ‘ مسضعى أ’رتقاء بلعبة كرة
ألقدم ألؤطنية « .
Œدر أ’شضارة ،أن ثÓثة مدرب Úقد تعاقبؤأ ‘ فÎة
قصضÒة على تؤ‹ شضؤون ألعارضضة ألفنية للخضضر منذ
ق- -دوم زطشض- -ي ،وه- -م ع- -ل- -ى أل- -ت -ؤأ‹ (أل -ك -ارأز وم -اج -ر
وبلماضضي) ،و” أقالة أربعة مدرب Úللفئات ألصضغرى و”
أ’عتماد على ثÓث مدرأء فني.Ú
وبخصضؤصض هذه ألنقطة ،أوضضح زطشضي أّن تغي ÒأŸدرب
ألؤطني حتى ‘ فÎأت قصضÒة متقاربة ،أمر يحدث ‘
كل دول ألعا ،⁄وخ Òدليل على ذلك حاليا هؤ ما
يحدث ‘ نادي ريال مدريد أ’سضبا Êألذي أقال مدربه
وهؤ أآ’ن بصضدد ألبحث عن مدرب جديد « ‘ .أجابته

الرابطــــــــــــــــــة
اÎÙفة الثانية

info@ech-chaab.com
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سشندافع عن حظوظنا بعزÁة كبÒة للوصشول إا ¤الهدف اŸسشطر
عÈت ’عبة اŸنتخب الوطني لكرة القدم
سشيدات مر Ëبن عزار عن تفاؤولها من أاجل
–قيق نتائج إايجابية خÓل البطولة
’فريقية التي سشتجري وقائعها بالعاصشمة
ا أ
الغانية «آاكرا» بداية من  17نوفم ‘ ،Èهذا
ا◊وار.

حاورتها :نبيلة بؤقرين

ع -ن سض -ؤأل م -ت -ع -ل -ق ب -ال -ه -دف أل-ذي سض-ط-رت-ه أ’–ادي-ة
أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،للمدرب جمال بلماضضي ،قال
زطشض -ي أن أل -ه -دف ي -ت -م-ث-ل ‘ ب-ل-ؤغ ن-ه-ائ-ي-ات ك-اسض أ·
أفريقيا  2019و من ثم ألذهاب أ ¤أبعد مسضتؤى ‡كن ‘
أŸنافسضة ألقارية .

قمة واعدة ب Úمولودية العلمة وجمعية الششلف

أما فريق شضبيبة سضكيكدة ألذي يعا Êأ’مرين هذأ أŸؤسضم
فسضيسضتقبل مؤلؤدية سضعيدة وكله أرأدة على –قيق ألفؤز
للخروج من منطقة أÿطر ،أما ‚م مقرة ألصضاعد أ÷ديد
و أل -ذى سض -ج -ل أن -ط Ó-ق -ة ج-ي-دة فسض-ي-ح-اول ت-أاك-ي-د م-رك-زه
أÿامسض ‘ ألÎتيب ألعاÃ ⁄ناسضبة أسضتقباله ’–اد عنابة
ألصضاعد أ’خر ألذي –سضنت نتائجه ‘ أ÷ؤ’ت أ’خÒة و
جعلته يشضارك منافسضه ألصضف أÿامسض برصضد  18نقطة.
ـ الÈنامج ـ
الثÓثاء  6نوفم(Èسشا :)15 :00
ا–اد ا◊راشس  ....................ششبيبة بجاية
ترجي مسشتغا ................... Âا–اد البليدة
سشريع غليزان  .....................ا–اد بسشكرة
جمعية وهران  ......................رائد القبة
مولودية العلمة .......جمعية الششلف (سشا )17 :00
وداد تلمسشان ............أامل بوسشعادة (سشا )18 :00
ا’ربعاء  7نوفم( Èسشا :)15 :00
ششبيبة سشكيكدة  ................مولودية سشعيدة
‚م مقرة  .........................ا–اد عنابة

«الششعب» :ما هو تقييمك Ÿسشتوى اÛموعة
’فريقية؟
قبل أايام عن إانطÓق البطولة ا أ
«مر Ëبنازار» :أ◊مد لله قمنا بعدة تربصضات دأخل
وخارج أ÷زأئر ،كما لعبنا بعضض أللقاءأت ألؤدية ،ما سضمح
لنا برفع أŸسضتؤى ألبد Êلدى ألÓعبات وخلق إأنسضجام
وتناسضق أك Èب Úأÿطؤط ألثÓث وقمنا بتصضحيح بعضض
أأ’خ -ط -اء ط -ب -ق -ا ل -ل-نصض-ائ-ح أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ل-ن-ا أŸدرب-ة،
وألتحضضÒأت مازألت متؤأصضلة وسضط تركيز كب Òوشضعؤر
بروح أŸسضؤولية لكي نتمكن من –قيق نتائج إأيجابية
نشض -رف م -ن خ Ó-ل -ه -ا أأ’ل -ؤأن أل -ؤط-ن-ي-ة ضض-م-ن أل-ب-ط-ؤل-ة
أأ’فريقية.
@ هل الفريق الوطني جاهز بسشيكولوجيا
م-ن أاج-ل ل-عب م-واج-ه-ة ا’إف-ت-ت-اح ضش-د البلد
اŸنظم؟
@@ هذه ألطبعة ﬂتلفة عن ألسضابق أ’نها أŸرة أأ’و¤
أل-ت-ي سض-ن-ل-عب م-ؤأج-ه-ة أإ’ف-ت-ت-اح م-ا ي-ع-ن-ي أن أŸأام-ؤري-ة
سضتكؤن صضعبة ضضد غانا صضاحبة أأ’رضض وأ÷مهؤر ،لكن
›مؤعتنا جاهزة بدنيا ونفسضيا لتحقيق نتيجة إأيجابية
بعد ألعمل ألكب Òألذي قمنا به ‘ أأ’شضهر أŸاضضية ،وكل
ألÓعبات على درأية تامة بحجم أŸسضؤولية خاصضة أن
أÛم -ؤع -ة ت -ت -ك -ؤن م-ن أسض-م-اء سض-ب-ق ل-ه-ا أŸشض-ارك-ة ‘
أŸؤعد ألقاري ومن بينهن أنا ،ما يعني أننا سضنقدم ألدعم
ألÓزم بحؤل ألله.
@ ما هو الهدف اŸسشطر خÓل هذه الطبعة؟
@@ أكيد ألهدف أŸسضطر خÓل هذه ألطبعة هؤ أŸرور
للدور ألثا Êأ’ول مرة ‘ تاريخ مشضاركتنا ضضمن ألبطؤلة
أأ’فريقية ،وكل أإ’حتما’ت وأردة Ãا أن أŸأامؤرية لن
تكؤن سضهلة على أ÷ميع ك ÓأÛمؤعت Úقؤيت Úبالنظر
إأ ¤طابع أŸؤأجهات ألتي سضتميز ألدور أأ’ول ،ونحن من
جانبنا سضنلعب بكل جدية وسضندأفع عن حظؤظنا للؤصضؤل
ل -ه -دف -ن-ا خ-اصض-ة أن-ن-ا حضض-رن-ا ج-ي-دأ ‘ أل-فÎة ألسض-اب-ق-ة
وأإ’ختتام سضيكؤن بÎبصض كؤت ديفؤأر أ’نه سضيكؤن فرصضة
سض -ان -ح -ة ل -تصض -ح -ي -ح ع-دة أم-ؤر وسض-ن-ع-ت-م-د ع-ل-ى أÈÿة
وألتجربة إأضضافة إأ ¤عزÁة وإأرأدة ألؤجؤه أ÷ديدة.

@ أا’ تخششى الÓعبات عامل الضشغط؟
@@ ألضضغط سضيكؤن على أ÷ميع وليسض علينا فقط لهذأ
سضندخل أŸيدأن بنية –قيق نتيجة إأيجابية أ’ننا ‰لك
›م-ؤع-ة م-ت-ك-ام-ل-ة وسض-ن-دأف-ع ع-ن ح-ظ-ؤظ-ن-ا من خÓل
تسض -ي Òم -ؤأج -ه -ات أل -دور أأ’ول ب -ل -عب ل -ق -اء ت-ل-ؤ أآ’خ-ر،
Óشضارة فإانه سضبق لنا أن إألتقينا مع غانا وألكامÒون على
ول إ
ألتؤأ‹ ‘ ألطبعة أŸاضضية من ألبطؤلة أأ’فريقية ما يعني
أننا ‰لك فكرة عن طريقة لعب هذه ألفرق رغم أن
أŸع -ط -ي -ات ت -غÒت ق -ل -ي  ،Ó-ل -ك -ن ك -رة أل-ق-دم ’ ت-ع-رف
أŸسضتحيل وسضنكؤن ‘ أŸؤعد بحؤل ألله لكي نشضرف
أأ’ل -ؤأن أل -ؤط -ن -ي -ة وسض -نسض-ت-غ-ل أ◊م-اسض أŸؤج-ؤد وسض-ط
أÛمؤعة خاصضة أننا نعيشض أجؤأء أخؤية رأئعة.
@ كيف تعلق Úعلى موضشوع تغي ÒاŸدرب و
إاششراف راضشية فرتول على التششكيلة ؟
 ’ @@.يؤجد فرق ب ÚأŸدرب ألسضابق عز ألدين شضيح
وأŸدربة أ◊الية رأضضية فرتؤل أ’نها تعمل تقريبا بنفسض
ألطريقة وألتغيÒأت ألتي Ÿسضناها إأيجابية وتخدم ألفريق
خ- -اصض- -ة ‘ ظ- -ل أŸزي -ج أŸؤج -ؤد ب ÚأÈÿة وأل -ؤج -ؤه
أ÷دي -دة ،ك -م -ا أن -ن -ا ن -ع-رف أإ’ث-ن Úوأأ’ه-م ه-ؤ أŸي-دأن
وسضÔك-ز ع-ل-ى أŸب-اري-ات أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق نتائج
إأيجابية لتجاوز دور أÛمؤعات أ’ننا ‰لك فرصضة من
أجل ألتأاهل ،وكلنا نفكر ‘ أŸصضلحة ألعامة للمنتخب
ولهذأ سضنقدم كل ما لدينا.
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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رسسول البشسرية
يرسسم لنا الطريق
‘ ه- -ذه ا◊ي- -اة اŸل- -ي -ئ -ة ب -ال -ت -عب
والششقاء ،و‘ هذه الدنيا الفانية التي
بها النكد والضشيق والبÓء ،يقف اإ’نسشان
ح -ائ ً-را :أاي -ن ال-ن-ج-اة؟! وأاي-ن ال-ط-ري-ق؟!
وك -ي -ف ي -ك-ون اÓÿصص م-ن ه-ذا ال-بÓ-ء
الذي يعصشف باأ’مان وا’طمئنان؟! ‘
دنيا أاصشبح ا◊ال فيها الضشجر واأ’رق
وا’ضش -ط -راب -ات ال -ن -فسش -ي -ة وال-عصش-ب-ي-ة،
وأاصشبح حال الناسص الششكوى من هذه
ا◊ال ،التي صشار إاليه الناسص.
والباحث ‘ أاسشباب هذه ا◊ال يجد
أان اإ’جابة تكمن ‘ أاننا ضشيعنا طريق
اإ’Áان ،طريق اأ’مان ،ولو عدنا إاليه
’سش -ت -ق -امت ل -ن -ا ا◊ي-اة ،ول-ك-ن-ا ‘ خÒ
وأامان وإاÁان ،وسشيد اإ’نسشانية رسشول
البششرية  -صشلوات الله وسشÓمه عليه -
ي -رسش -م ل -ن -ا ه -ذا ال -ط-ري-ق اŸوصش-ل إا¤
اإ’Áان واأ’مان ‘ الدنيا ،وإا ¤النعيم
اŸقيم ‘ اآ’خرة ،ويقول  -صشلى الله
عليه وسشلم « :-ذاق طعم اإ’Áان من
رضشي بالله ربًا وباإ’سشÓم دينًا وÃحمد
رسشوً’» .أاخرجه مسشلم والÎمذي.
ÁÓان ط- -عً- -م -ا ي -ف -وق ك -ل
ن- -ع- -م إان ل - -إ
الطعوم ،وله مذاق يعلو على كل مذاق؛
أ’ن حÓوة اإ’Áان حÓوة روحية نفسشية
ق -ل -ب -ي-ة ،تسش-ري سش-ري-ان اŸاء ‘ ال-ع-ود،
وŒري جريان الدم ‘ العروق ،فتششع
على صشاحبها باأ’نوار واأ’مان ،ف Óقلق
و’ أارق و’ ضشيق و’ نكد ،بل رحمة
واسشعة ورضشا ونعمة.
وأاول ب - -اب م - -ن أاب- -واب ال- -وصش- -ول إا¤
حÓوة اإ’Áان هو أان يرضشى اإ’نسشان
ب -ال -ل -ه رvب-ا؛ أ’ن-ه رب ك-ل شش-يء وم-ل-ي-ك-ه،
وأ’نه القائم على كل نفسص Ãا كسشبت،
وأ’نه رحمن الدنيا واآ’خرة ،والرضشا به
يسشتلزم الرضشا بعبادته ورجائه واÿوف

شضـ ـرح ح ـديـ ـث ذاق طعـم اإلÁـ ـ ـ ـأن

منه وا’نقطاع إاليه والنزول عند اأوامره
وأاحكامه والكف عن ﬁارمه ونواهيه،
سشواء أادركنا ا◊كم ‘ اأ’مر والنهي أام
 ⁄ن- -درك ذلك ،ب- -ل ع- -ل- -ي -ن -ا ال -تسش -ل -ي -م
اŸطلق ،والرضشا الكامل ،وتقد Ëأاوامر
الله على هوى أانفسشنا اأ’مارة بالسشوء،
وعدم ا’عÎاضص على ذلك باللسشان أاو
بالقلب ،بل يسشلم وجهه إا ¤ربه مؤومنًا
بعدالته وحكمته ،راجًيا لرحمته ،خائًفا
م -ن ن -ق -م -ت -ه ،ول-ن-ا ‘ ال-رح-م-ة اŸه-داة
والنعمة اŸسشداة اأ’سشوة والقدوة ،فمن
دعائه قوله« :اللهم إا Êأاعوذ Ãعافاتك
م- -ن ع- -ق- -وب- -تك ،وأاع- -وذ ب- -رضش- -اك م -ن
سش- -خ- -طك ،وأاع- -وذ بك م -نك ،ال ّ-ل -ه -م ’
أاسشتطيع ثناًء عليك ،ولو حرصشت ،ولكن
أانت كما أاثنيت على نفسشك» .النسشائي -
عمل اليوم والليلة.
ف -ه -ذا ه -و م -ع ع -ظ -ي -م ق -دره ورف -ع -ة
مكانته يسشأال ربه رضشاه ،والسشÓمة من
السشخط والعقوبة ،مع أانه قد ُغفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأاخر ،لكنها مرتبة
الرضشا بالله رًبا التي تتمثل فيه.
وه -ذا أام ÒاŸؤوم -ن Úع -م -ر ب -ن ع -ب -د
العزيز  -رحمه الله  -كان يك Ìمن

أاسضبأٌب ومظأهر اليق Úبألله

ك هو من “ام التوّكل
اليق Úبالله اŸنا‘ للشش ّ
عليه وحسشن الثقة به ،وهو من َتمام اإ’Áان بالله
عز وجل ،اإ’Áان الذي ’ يخالطه أايّ ششك ،وهو
كذلك سشكون القلب واطمئنانه عند العمل بعيدا ً عن
وسشاوسص الششيطان وإاغراءات النفسص ،وهو من ثمرات اإ’Áان الصشحيح
بالله عّز وجل .لليق Úبالله أاسشباٌب تقود إاليه ،ومظاهُر تدّل عليه،
ت وفوائُد تّÎتب عليه ،وفيما يأاتي ششيء من التفصشيل ‘ ذلك.
وثمرا ٌ
اأ’سشباب اŸؤودية لقّوة اليق Úبالله قّوة اإ’Áان واسشتقراره ‘ النفوسص؛
فاإ’Áان يقود إا ¤كّل خ ،Òومن ذلك حسشُن الثقة بالله عّز وجلّ .العلم
Ÿقرون بالعمل؛ فالعلُم يدفع عن صشاحبه ا÷هلَ ،ويقوُد إا“ ¤اِم
ا َ
اإ’Áان والثقة بالله عّز وجلّ ،وينقلُ صشاحبه من دائرة الَقول إا ¤دائرة
العمل ،لِتكتمَل بذلك ششخصشيّة اإ’نسشان اŸسشلم .حسشنُ ال tصشحبة ،وذلك
Ãصش -اح -ب -ة اأ’خ -ي -ا ِر ،وّŒن-ب مصش-اح-ب-ة اأ’شش-رار؛ ف-الصش-دي-ق ُي-ؤوّث-ر ‘
صشديقه سشلباً أاو إايجاباً .دراسشُة التاريخ والسشÒة ،والتعّرف على أاخباِر
من اكتسشبوا صشفاٍت مثل قّوة اليق Úواإ’Áان بالله وحسشنِ التوّكل عليه:
ك-الصش-ح-اب-ة وال-ت-اب-ع ،Úوالصش-ا◊ .Úم-ظ-اه-ر قّ-وة ال-ي-ق Úب-ال-ل-ه الرضشا
È
بقضشاء الله وقدره؛ فمن يسشتيقنُ بالله يرضشى بقضشاء الله وقَدره .الصش ُ
‘ م -واج -ه -ة اŸصش -ائب وعصش-ف اأ’ه-وال .اŸواظ-بُ-ة ع-ل-ى ال-ط-اع-ات،
Ÿحافظة على الفرائضصِ ،واإ’كثاُر من النوافل.
وŒنّب اŸعاصشي .ا ُ
ت -ذ ّك-ر اŸوت ،وا’سش-ت-ع-داد ا÷ّي-د ل-ل-ق Èوأاه-وال-ه .ت-ذ ّك-ر ي-وم ال-ق-ي-ام-ة
وأاهواله .ثمار قوة اليق Úبالله فيه حياٌة للقلب وقّوة وطمأانينة له .زيادُة
اإ’Áان وقّوته؛ فالعÓقة ب Úاليق Úواإ’Áان بالله عÓقة تكامليّة ،كلّ
واحد منهما ُيؤوّدي إا ¤وجود اآ’خر؛ ف ÓإاÁانَ من غ Òيق ٍ
 Úبالله ،و’
يق Úقوي wبالله من غ ِ
 ÒإاÁانٍ به ،والعمل الصشالح ُترجمان ذلك كّله.
إاعانٌة للمسشلم ‘ ششؤوون الدنيا ،وسشببٌ للنجاة يوم القيامة .إاعانٌة للمسشلم
 Òعونٍ
‘ الق Èوظلمته ،وتثبيتٌ له عند سشؤوال مُنكر ونك Òله .خ ُ
ب‘
ب
للمسشلم ‘ ا◊ياة الدنيا ،وسشبب ‘ سشعة الرزق واŸباركة فيه ،سش ٌ
انششراح الصشدر ،ووقاية وعÓج للنفسص من بعضص اأ’مراضص والعلل:
كاÿوف ،والتوّتر ،والقلق ،والّÎدد ،وا◊سشد ،والطمع ،وا÷ ،ÍوغÒ
ذلك سش -بٌب ل -ث -ب -ات اŸسش-ل-م ع-ل-ى ا◊ّق وصش-دوِع-ه ب-ه ،وإاق-دامِ-ه ع-ل-ي-ه،
وتضشحيته من أاجله .سشبب ’نتششارِ اأ’ُلفة واÙبّة ب Úأافراد اÛتمع.
’ يوجد ششيء ُيع ÚاŸسشلم ‘ ا◊ياة كقّوة اإ’Áان واليق ِÚوالثقة بالله،
فهي عنوان للسشعادة ا◊قيقّية ‘ الدارين ،ويجب أان تكوَن الÎبية على
قّوة اإ’Áان واليق Úبالله من اأ’سشرة ابتداءً ،ثمّ اŸدرسشة ‘ مراحِلها
اıت -ل-ف-ة واŸسش-ج-د ووسش-ائ-ل اإ’عÓ-م؛ ف-ك-لّ ه-ذه ّﬁط-اٌت ل-ل-ت-نشش-ئ-ة
ي ‘ الÎبية والبناء
السشوsية ،يجب أان تتكامَل وتأاخَذ دوَرها ا◊قيق ّ
والتكوين.

قوله :اللّهم رضشني بقضشائك ،وبارك ‹
‘ قدرك؛ حتى ’ أاحب تعجيل ششيء
أاخرته ،و’ تأاخ Òششيء عجلته.
وقيل ليحيى بن معاذ  -رحمه الله :-
متى يبلغ العبد مقام الرضشا؟! فقال :إاذا
أاقام نفسشه على أاربعة أاصشول فيما يعامل
به ربه يقول :إان أاعطيتني قبلت ،وإان
منعتني رضشيت ،وإان تركتني عبدت ،وإان
دعوتني أاجبت.
ولو أاننا أاقبلنا على الله ،ورضشينا Ãا
قسشم لنا ،لعششنا ‘ بهجة وفرح وسشرور،
وكنا ‘ حفظ الله ورعايته .ومن رضشي
عن الله رضشي الله عنه ،قال الله تعا:¤
ºr¡oboór°pU Ú
™ n pbOpÉ`°üs dG
{o Ønæjn Ωoƒrjn GPnÉ`gn
QoÉ`¡nfr’CG É¡npàërJn øpe iôpérJn ä
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اŸائدة اآ’ية  ،119واŸرتبة الثانية من
أابواب حÓوة اإ’Áان ولذة اليق Úهي
الرضشا باإ’سشÓم ديًنا؛ أ’ن اإ’سشÓم منبع
ø
¿ n jóqdG
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َ jôp°pSÉ`înrdG
وا◊ق أان الرضشا باإ’سشÓم دينًا يسشتلزم
منا الدفاع عن هذا الدين ،وا÷هاد من
أاجله ،ونششره ‘ الدنيا ،وعدم التفريط،
وأان يكون ششعاًرا ظاهًرا لنا ‘ كل اأفعالنا
وأاق -وال -ن -ا ،وواق ً-ع -ا ن-ع-يشش-ه ‘ ك-ل اأم-ور
حياتنا.
و’ يضش -رن -ا أان ه -ن -اك م -ن ي -ت -ن ّ -ك-رون
إ’سشÓ- -م- -ه- -م ،أاو ي -ع -رضش -ون ع -ن -ه ،أاو ’
يعتنون بتقوية روابطهم اإ’سشÓمية؛ فإان
هؤو’ء قد خسشروا الدنيا واآ’خرة .نعوذ
بالله من ذلك.
ول- -ق- -د أادرك سش- -ل- -ف- -ن -ا الصش -ال -ح ه -ذه
اŸرتبة ،فكان همهم ا◊فاظ على هذا
الدين ‘ قلوبهم وحياتهم ،ويبذلون كل
ششيء ‘ سشبيل ا◊فاظ عليه ’ ،يهمهم
ششيء من الدنيا إا’ أان يحافظوا على
هذا الدين.
ح - -دث أان أام ÒاŸؤوم - -ن Úع - -م- -ر ب- -ن
اÿطاب  -رضشي الله عنه  -غضشب يومًا
ع-ل-ى زوج-ت-ه ع-ات-ك-ة ،ف-ق-ال ل-ه-ا« :وال-له
أ’سشوأانك ،فقالت :أاتسشتطيع أان تصشرفني
عن اإ’سشÓم بعد إاذ هدا Êالله اإليه؟!
فقال ،’ :قالت :فأاي ششيء تسشوؤو Êبه
إاذن؟!».
فهي واثقة أانها سشتظل راضشية النفسص
هادئة البال ما دامت مسشلمة مسشتمسشكة
ب عليها البÓء صشبvا،
بدينها ،حتى ولو صش ّ
ولقد كان حال الواحد منهم كما قال:
ولسست أابا‹ ح Úأاقتل مسسلًما
على أاي جنب كان ‘ الله
مصسرعي
وا◊ال لو أان واحًدا منا قال له رئيسشه،
أاو أان زوجًا قال لزوجته :أ’سشوأانك ،فإان
أاول ما يخطر ببالها أانه يطلقها اأو أان
ي -ت -زوج ع -ل -ي -ه-ا ،وأام-ا اŸوظ-ف ف-إان م-ا

يخطر ‘ باله أان يحرمه من العÓوة ،أاو
أان ينقصص له الراتب .همنا ‘ الدنيا،
وهمهم ‘ اآ’خرة ،وششتان ب Úا◊ال.Ú
فليكن رضشانا بالله ربvا وباإ’سشÓم دينًا
واقًعا ملموسًشا ‘ حياتنا ،نرتقي به ‘
درج اإ’Áان ح - -ت - -ى نصش- -ل إا ¤م- -رت- -ب- -ة
ال -ي -ق ،Úون-ف-وز ب-دار ال-ن-ع-ي-م ‘ اآ’خ-رة
وبالسشعادة التامة ‘ الدنيا.
وحÓوة اإ’Áان ولذة الرضشا أان تكون
ب -ال-رضش-ا ب-ه-ذا ال-ن-ب-ي ال-ك-ر Ëسش-ي-د ول-د
عدنان  -صشلوات الله وسشÓمه عليه -؛
أ’نه اŸبلغ عن ربه ،اŸب Úلدينه ،وأ’ن
ال- -ل -ه ي -ق -ول∫oƒ°oSôs˘dG ºo˘coÉ`˘JnGA É˘enhn{ :
،}Grƒ¡oànfÉan ¬oærYn ºrcoÉ`¡nfn Éenhn √ohòoîoan
حشش - -ر .7 :وا◊ب - -يب ـ صش - -ل - -وات ال - -ل- -ه
وسشÓمه عليه  -يؤوكد على هذا فيقول:
«’ يؤومن اأحدكم حتى أاكون أاحب إاليه
م - -ن ن - -فسش - -ه وول- -ده ،وأاه- -ل- -ه وال- -ن- -اسص
أاجمع.»Ú
والرضشا بالرسشول يتضشمن ا’قتداء به،
وا’هتداء بهديه ،وﬁبته ،والعمل بقوله
وفعله ،وتقد Ëطاعته  ،وبذل النفسص
والنفيسص ‘ الدفاع عن سشنته ،وتقدË
حكمه على كل ششيء يخالفه ،وا’قتداء
ب - -ه ‘ دع - -ائ - -ه ورج - -ائ- -ه ‘ ،صشÓ- -ت- -ه
وصشيامه ‘ ،دخوله وخروجه ،وحفظ
اأ’دع- -ي- -ة واأ’ذك- -ار ال- -ت- -ي رويت ع- -ن- -ه،
و–قيق ذلك ‘ واقع ا◊ياة.
إان -ه-ا م-رت-ب-ة اÙب ÚاŸت-ب-ع Úال-ذي-ن
يحرصشون على ا’قتداء به  -صشلى الله
عليه وسشلم  .-الّلهم ارزقنا كمال ا’تباع
لنبيك ﬁمد  -صشلى الله عليه وسشلم .-

^ من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

العÓمة ﬁمد الشضريف قأهر
من مواليد  02جانفي  1933بقرية «“وقرة» ببجاية،
من عائلة ﬁافظة ومتواضشعة تعيشص على الفÓحة ،بداأ
تعليمه ‘ سشن مبكرة ‘ مسشجد القرين ،ثم ‘ زاوية
سشيدي يحي العيد‹ أاين حفظ القرآان الكر ،Ëوأاخذ
اŸع - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - -وم - - - - - - - - - - -ات اأ’ول - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ة.
‘ سشنة  ،1949التحق بزاوية سشيدي يحيى العد‹ ،وقد
كان ششيخه اأ’ول آانذاك هو الششيخ ﬁمد طاهر آايت
علجت حفظه الله ،حيث أا” حفظ القرآان كله بالزاوية،
كما أاخذ اŸعلومات اأ’و ‘ ¤حفظ اŸتون ،سشواء
كانت نÌا أام نظما ‘ ،رسشالة أابي زيد القÒوا Êوابن
ع -اشش -ر و’م -ي -ة اأ’ف -ع -ال والصش -رف ا◊ديث وال-بÓ-غ-ة
الواضشحة وأالفية ابن مالك والعاصشمية وعلوم ا◊سشاب
والفرائضص.
‘ سشنة  ،1951التحق بجامع الزيتونة ،وحصشل على
ششهادة اأ’هلية بامتياز سشنة  .1954و‘ سشنة  ،1957نال
ششهادة التحصشيل .و‘ سشنة  1959نال ششهادة العاŸية
(ب- - - - - - - -كسش- - - - - - - -ر الÓ- - - - - - - -م) ‘ الشش - - - - - - -ري - - - - - - -ع - - - - - - -ة.
التحق بعدها بجامعة بغداد التي حصشل منها بعد ثÓث
سشنوات على البكالوريوسص ‘ اللغة العربية .و‘ سشنة
 ،1962ومباششرة بعد اإ’عÓن عن ا’سشتقÓل ،عاد إا¤
ا÷زائ- -ر ح- -يث ع Úأاسش- -ت- -اذا ب- -ث- -ان- -وي -ة اب -ن ت -وم -رت
ببوفاريك ،وبعدها بسشنة انتقل إا ¤ثانوية عقبة بباب
ال -وادي ب-ال-ع-اصش-م-ة وب-ع-ده-ا ال-ت-ح-ق ب-اŸع-ه-د الÎب-وي
للجنة التأاليف ،ثم بعد ذلك التحق بجامعة ا÷زائر التي
–صشل منها على ششهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة
ب Úسش- -ن- -ت -ي  1973/1972ح- -ول «اأ’دب اأ’ن- -دلسش -ي»،
وبعدها بقي يدرسص با÷امعة إا ¤غاية سشنة ،1983
ح -يث ع Úم -دي -را Ãع -ه -د ال -ع -ل -وم اإ’سشÓ-م-ي-ة ال-ت-اب-ع
÷ام -ع -ة ا÷زائ -ر ال -ذي –ول ف -ي -م-ا ب-ع-د إا ¤اŸع-ه-د
الوطني العا‹ أ’صشول الدين ،وبقي مديرا بهذا اŸعهد
Ÿدة تسش - - -ع سش - - -ن - - -وات أاي إا ¤غ- - -اي- - -ة سش- - -ن- - -ة .1990
ث -م أاسش -ت -اذا م -ك-ل-ف-ا ب-اÙاضش-رات ،ودرسص اŸق-ررات:
اأ’دب ا÷اه - -ل - -ي ،اأ’دب اأ’م- -وي ،اأ’دب اأ’ن- -دلسش- -ي،
اأ’دب اŸم -ل-وك-ي وال-ع-ث-م-ا ،Êاأ’دب اŸغ-رب-ي ال-ق-د،Ë
وأاخÒا علم القرآان وا◊ديث إا ¤اليوم .و‘ فيفري عام
– ،2000صشل على ششهادة دكتوراه الدولة ،وأاششرف على

ال -ع -دي -د م -ن رسش-ائ-ل اŸاجسش-ت Òوال-دك-ت-وراه وغÒه-ا.
وه- -و اآ’ن عضش- -و ب -اÛلسص اإ’سش Ó-م -ي اأ’ع -ل -ى م -ن -ذ
الثمانينات ،وأاسشتاذ مادة علوم القرآان ،وعضشو ‘ اللجنة
Óه -ل -ة ،ورئ -اسش -ة ÷ن -ة اإ’ف-ت-اء ب-اÛلسص
ال -وط -ن -ي -ة ل  -أ
اإ’سش Ó- -م - -ي اأ’ع- -ل- -ى م- -ن- -ذ ع- -ام  1992إا ¤ال- -ي -وم.
ناضشل وششارك ‘ الثورة التحريرية ،فهو ›اهد عضشو
‘ جيشص التحرير الوطني ،وعضشو ‘ جبهة التحرير
ق- - - - - - - -ب - - - - - - -ل ال - - - - - - -ت - - - - - - -ح - - - - - - -اق - - - - - - -ه ب - - - - - - -ا÷يشص.
وظ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ائ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ف أاخ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رى:
‘ سشنة  1980رششح عضشوا باÛلسص اإ’سشÓمي اأ’على
الذي كان –ت وصشاية وزارة الششؤوون الدينية ‘ عهد
الوزير عبد الرحمن ششيبان ،وبعد دسشتور  1996أا◊ق
برئاسشة ا÷مهورية ،ومن سشنة  1998و‘ عهد الدكتور
عبد اÛيد مزيان -رحمه الله -وهو عضشو باÛلسص
اإ’سشÓمي اأ’على إا ¤يومنا هذا ،حيث اضشطلع Ãهام
رئاسشة ›لسص الفتوى بحكم تخصشصشه ‘ الششريعة .كما
أان ل -ه مشش -ارك -ات ك-ثÒة ‘ اŸل-ت-ق-ي-ات ال-ع-ل-م-ي-ة داخ-ل
ا÷زائ - - - - - - - - - - - - - -ر وخ- - - - - - - - - - - - - -ارج- - - - - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - - - - -ا.
م - - - - - -ن أاع - - - - - -م - - - - - -ال - - - - - -ه ال - - - - - -ع - - - - - -ل - - - - - -م - - - - - -ي - - - - - -ة:
ـ –ق- -ي- -ق دي- -وان لسش -ان ال -دي -ن ب -ن اÿط -يب «الصش -يب
وا÷ه- - - -ام واŸاضش- - - -ي وال- - - -ك- - - -ه- - - -ام» سش- - - -ن - - -ة .1973
ـ –قيق كتاب «اأ’نوار ‘ آايات النبي اıتار» للششيخ
عبد الرحمن الثعالبي ‘ ،ثÓثة أاجزاء ،سشنة .2001
ـ ك - - - - - - - -ت - - - - - - - -اب ح- - - - - - - -ول اأ’دب اأ’ن- - - - - - - -دلسش- - - - - - - -ي.
وكان الششيخ رحمه الله يي ّسشر على النّاسص Ãا يوافق
الششارع ا◊كيم ،كما امتدحه تÓميذه Ãا –ّمله من
مسشؤووليات ‘ سشبيل خدمة دين الله وكيف حّفزهم
بحسشن كÓمه وسشÒته وتوجيهاته القّيمة على التم ّسشك
بالوظائف التي حّددها لهم من أاجل النّهوضص بالزوايا
وإاعمارها بذكر الله وكلمة ا◊ق وتعاليم الّدين ونششر
العلوم اŸفيدة ب Úالنّاسص ،كم ـا  ⁄يخف البعضص من
ا◊ضشور إاعجابه الكب Òمن بعضص اأ’مور التي جعلت
الششيخ يرقى ‘ أاعينهم Ÿا رأاوا عليه من عÓمات
صشÓح واسشتجابة فضش Óعن أاسشلوب اŸزاح الذي كان
دائما ما يجعله كاŸلح ‘ الطعام من أاجل أان يبش ّص على
›السشه وّﬁدثيه.

^ توضضأت
وعندمأ شضرعت
‘ الصضÓة
وجدت النجأسضة
على ثيأبي كيف
أاعمل ‘ هذه
ا◊ألة؟
^^ م -ن شس -روط صس-ح-ة الصسÓ-ة
ال- - -ط- - -ه- - -ارة م - -ن ا◊دث واÿبث
واÿبث هو ع Úالنجاسسة فيجب
إازالتها من البدن و الثوب واŸكان.
و‘ ه- -ذه ا◊ال- -ة ي- -جب ع- -ل- -يك
ق-ط-ع الصسÓ-ة ث-م ت-غسس-ل ال-نجاسسة
وتعيد الصسÓة من جديد من غÒ
أان ت- - -ع- - -ي- - -د ال- - -وضس - -وء اذا ك - -انت
النجاسسة بثوبك.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال الربيع بن
اÿيثم ’ :خ ‘ ÒالكÓم
إا ّ
’ ‘ تسسع :التسسبيح
والتحميد والتهليل والتكبÒ
’مر
وقراءة القرآان وا أ
باŸعروف والنهي عن اŸنكر
وسسؤوالك ا Òÿوتعوذك
من الشسر.

iióó¡dG ÒN
قال ـ صسلى الله عليه
م بحسسنة ،فلم
وسسلم ـ« :من ه s
يعملها ،كتبها الله عنده
حسسنة كاملة» ،رواه
البخاري.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N
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ع - -ن - -دم- -ا ي- -ت- -ح- -دث
ال -ن -اسس ف-انصشت ل-ه-م
ب - - - -ك - - - -ل ج- - - -وارحك،
وع-ن-دم-ا ت-ت-ح-دث ت-أاكد
من أانك قد انتهيت من
ا◊ديث قبل أان ينتهي
لخ - - -رون م - - -ن
م- - - -ن ا آ
السشتماع لك.

ألثور

يهبط Ãروحيته
لشضرأء وجبة من
«»KFC

ل ن - -ك - -ون سش- -ي- -ئ Úاإ
ع - - -ن - - -دم - - -ا ي - - -جÈن- - -ا
لخ - -ري - -ن أان ن - -ك- -ون
ا آ
ك -ذلك ،أاح -ي -ان-ا ل-يسس
بوسشعك أان تكون طيبا
م-ق-اب-ل ك-ل شش-خصس
ينغزك
بوقاحته.

أ÷وزأء

اله - -ت - -م - -ام ال- -زائ- -د
ي- -ق- -ل -ل م -ن ق -ي -م -تك
ع -ن -د م -ن –ب..فÓ-
ت-ه-ت-م ب-زي-ادة لكي ل
تقل قيمتك ‘ اعÚ
من –ب.

‘ م -وق -ف ط-ري-ف وغ-ريب،
دف-ع ا÷وع ضش-اب-ط بشش-رط-ة
جنوب أافريقيا ،إا ¤الهبوط
ألسضرطان
Ãروح-ي-ت-ه ‘ سش-اح-ة ل-رك-ن
السش- -ي- -ارات ،م -ن أاج -ل ط -لب
إاذا وصش - - - - -ل- - - - -تك
وج - - -ب- - -ة غ- - -داء م- - -ن أاح- - -د
لح- -د
فضشـي - -ح- -ة أ
لكل السشريعة.
مطاعم ا أ
ف - -اج - -ع - -ل - -ه - -ا ت- -ق- -ف
ة
ي
ح
و
ر
Ÿ
ا
د
ئ
ا
وق - - -ام ق - - -
عندك ول تتعداك،
^ هل تعلم أان
ز
ك
ا
ر
م
د
ح
أ
ا
ج
ر
ا
خ
ب-ال-ه-ب-وط
ف- -إان وق- -فت ع- -ن- -دك
^ حاجيتكم ع اللي
ال- -تسش- -وق ،ل- -زي- -ارة م- -ط -ع -م
دزاير هي أاول
أاخـذت أاج- - - -ر السش،Î
اسشمو با◊اء وبنتو –ت
« »KFCل-ل-وج-ب-ات السشريعة
ششهيدة ‘ الثورة ا÷زائرية
وم- - -ن سش Îمسش- - -ل- - -م ً- -ا
جناحو عدات..هو ما قرا
ب
شش -رق -ي ك -يب ت -اون ب -ج -ن-و
ي
ر
ف
ي
ف
0
٦
‘
ة
د
و
ل
و
Ÿ
ا
ة
ك
ر
ا
ب
Ÿ
ا
سش - - -تـره ال - - -ل- - -ه سش- - -وم
وب - -ن - -ت - -و م - -ا ت - -خ- -ل- -ي
إافريقيا.
صشالح بقاŸة،
193٨
القـيامة.
»
ل
ي
م
ي
ل
ي
د
«
ة
ف
ي
ح
ش
ص
ووفقا ل
الضشيف يبات؟
يدها،
أأ’سضد
الÈي -ط -ان -ي -ة ،ق -ام الضش -اب -ط
ة
ر
ب
إ
ل
ا
ك
ن
ا
ش
س
ل
و
ط
ا
ي
ÿ
ا
ت
ن
أ
ا
بالذخÒة؟
باÿروج من مروحيته وسشار
حل ألعدد ألسضابق
◊ي -اة ك-الَ -
الله يرحم
ط-ريْ-ق
..إان أاحسشنت اÿياطة صشنعت
ا َ
Ÿسش- -اف -ة  100ق -دم ل-ي-حصش-ل
لبرار
ششهداءنا ا أ
اُŸل- - -ت- - -ف ،ك- - -ل َشش- - -يء
^ الفحم.
على وجبته من اŸطعم ،قبل
ثوبًا جمي ًÓغالياً لك ،وإان أاخطأات
ويجعل مثواهم
ت -ف -ع -ل -ه سش -ي-ع-ود إال-يك
أان يط Òمرة أاخرى.
لن Œرح إال نفسشك.
جنات الفردوسس.
يومًا َما ،لذا أافعل كل َما
وان-تشش-رت صش-ور ل-ل-واقعة على
جميل ،فهو مردود
لسشانك ل تذكر به عورة
هو َ
م-واق-ع ال-ت-واصش-ل الج-تماعي،
إاليك.
ق
م-ا دف-ع الشش-رط-ة ل-ف-تح –قي
امرئ ،فكلك عورات
Ò
مع الضشابط بششأان الهبوط اŸث
ألعذرأء
وللناسس أاع..Úل
للجدل ،ووصشفتها بأانها «مسشأالة
واصش Èع- - - -ل- - - -ى م- - - -ا
داخلية» ،فيما  ⁄يتم الكششف
تتكلم وفمك ‡لوء
عن اسشم وأاصشل ووجهة الطيار.
ي -ق -ول -ون واه-ج-ره-م
بالكذب ل
م
م-ن ج-ان-ب-ه ،ق-ال اŸت-ح-دث ب-اسش-
ه -جً-را ج-م-ي....Ó-ه-ك-ذا
ف حـقًـا أان تكون :النظارة ماركة ،والسشاعة
ُمؤوسِش ٌ
،
ر
الشش - - - -رط - - - -ة ،الÈي - - - -غ- - - -ادي- - - -
⁄
ن
إ
ا
.
.
ل
ك
أ
ل
ا
ب
صش-ي-غت ال-راح-ة ال-نفسشية
ماركة ،وا◊ذاء ماركة ،والششخصشيsة تـقـلـيـد.
لعÓ-م
ف -يشش -ن -ون-اي-دو ،ل-وسش-ائ-ل ا إ
‘ Œنب بعضس البششر.
تسشتطيع قول
اÙلية ،إان اŸروحية كانت تقوم
أŸيزأن
ا◊ق ف Óتصشفق
ب -دوري -ات ‘ م -ن-اط-ق شش-رق-ي ك-يب
ن
ت- - - -اون ،دون ذك- - - -ر م- - - -زي- - - -د م- - - -
للباطل.
أافضش- - -ل م- - -ا ت- - -ه- - -ب- - -ه ‘
التفاصشيل.
ح - -ي - -اتك ال - -ع - -ف - -وع - -ن
ة
ث
د
ا
ح
ت
د
ه
ش
ش
ا
ي
ق
ي
ر
ف
أ
ا
ب
و
ن
يذكر أان ج
ع- - -دوك ،والصش Èع- - -ل - -ى
مشش - -اب - -ه- -ة ‘ ع- -ام  ،2017ح Úتصش- - - - -در
لخ Ó- - - - - - - -صس
خصش - - - - - - - -مك وا إ
م-ف-وضس الشش-رط-ة ،ريسش-ي-م-ات-ي شش-يفوري،
لصش-دي-قك ،وال-ق-دوة ا◊سش-نة
لخ-ب-ار ع-ن-دم-ا اسش-ت-خدم طائرة
ع-ن-اوي-ن ا أ
ا
ئ
ي
ش
ش
ي
م-وع ي-ع-ن-
لحسش-ان ل-وال-ديك
ل -ط -ف -لك وا إ
ب
ل
ط
ل
ل
ي
م
2
.
5
د
ع
ب
ى
ل
ع
ر
ف
ش
س
مروحية لل
د
ور الوالحÎام لنفسشك.
وجبة إافطار من «.»Wimpy
^ ظ -هلبوح به.
سشك ب-ي-د
ا
ألعقرب
عجزنا ب ل -يسس شش -ابً-ا Áن..ا◊ب
^ ا◊
و
ج- - -ول-
ل تـيأاسس فكـماُ وجد الضشراء
ف - - -ت - - -اة وي - - -ت  - - -ما وجد.
هتمام أاين
فـق - -د أاوج - -د ال - -ل - -ه السش - -راء،
هوا إ
ل
لمل يجعل للحياة
فقليل مـن ا أ
ومضشيت ‘ ركب اÿلود لÓسشتقÓل
لحرار سشÒي ‘ ركاب ظافرة
يا ثورة ا أ
ً
طعما آاخر ،ومقـدار الرضشى يزيد
ﬁررة
وابني البÓد وششّيدي ترعاك ع Úسشاهرة
لÁـان ‘ القـلب.
مسشاحة ا إ
بوركت يا رمز الرادة والعزÁة وا◊ياة كلمات أاغنية «يد الله» (ثورة الحرار)
ألقوسس
كلمات :حافظ البحÒي ومن أا◊ان
فامضشي نارا ‘ الع Óحرسشت حمتك يد
السشوري تيسش Òعقلة ،غناء اŸطربة
الله
ا◊ي- -اة ل ت- -خُ- -ل- -و م- -ن اÿط -أا ،ف Ó-
صشغÒة.
ل
ا
ة
ح
ي
ل
ش
ص
ة
ل
ح
ا
ر
ل
ا
ة
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ة
ر
م
ث
م
ت
ح
ش
ض
أ
ا
ف
سشÒت ذاتي زراعتنا
Œع-ل اÿط-أا ُم-صش-ي-ب-ة ،صش-ححه بعدم
ّ
ّ
الوقوع فيه ،فما ُخلقنا مُتعلم ،Úمن ل
يخطئ ل يتعلم.
^ بعضس الناسس من كÌة مبالغته ‘ التفلسشف ،إاذا سشأالته
لردن
أ÷دي
ما هو اسشمك؟ يرد عليك :من أاي ناحية؟
أ
لبواب ه-ر ا أ
ا ل ي -ا ن -
ش
س
دسشية
وسش -ت -غ
لو أاصشبت تسشًعا وتسشع Úوأاخطأات واحدة
ط -ع آاٍت
هق
ب السش -ا
لردن
لÎك الناسس ما أاصشبت وأاسشروها وأاعلنوا ما
وجهي Ãيا هر ا أ
ن
ال- -غضش إاÁان
سش-أامt-ر
^ مّر الزوج بضشائقة مالية بسشبب تأاخر الراتب هذا
وسش-ت-م-ح-ويا مجية
أاخ- -ط -أات! ف -ان -فضس ع -نك غ -ب -ار ال -ن -اسس وعشس
لي
ط-ع آاٍت
اله
 -ع آاٍتوأانا ك ب السش -ا
الششهر..فخلعت زوجته قÓدتها الذهبية ونظرت
سشعيًدا.
آاثار القدم سش - - -اط -
ضشب ال
ال -غضش حزان
ج-ي-ادإا ¤زوجها بحنان وقالت :زوجي العزيز بعها
ال- - - -غ
ىا أ
بة آاٍت
ب
ٍ
ت
ألدلو
ل ري -ق آا
وتصشرف..فبكى وبكى وبكى فقالت :ل
عل ك -ل ط -
بجياد الره القّوة
ه
ن
زم وج
ٍت آاٍت
التفاؤول يجعلك تعيشس حياتك بفرح ،فكم من حلم جميل
لنا
م  -بة آاٍت
تبكي فأانت اششÎيتها ‹..فقال لها:
غامر آا
الره
وسشيه نا والقدسس ب -ه -اء
ل
ا
صش -ار واق -ع -ا ف -ال -ت -ف -اؤول Áن -حك ال -ن -ج-اح ق-ب-ل اك-ت-م-ال-ه،
ه
ل
ن -ع -ي -د
جه الل
هذا الّلي بكا Êهذه السشلسشلة
نا البيت ي -ن -ا سش -
وكو
والتششاؤوم يذيقك حسشرة الفششل قبل حدوثه.
نتنا فأا
ب- -أاي -د
ليسشت ذهبا.
و
ي
د
ٍت
باب م
Óم آاٍت
آا يقفل
أ◊وت
القدسس دسس سش
ن
ينا للق
لصشّلي
 - -وابل هبة أ
بأايد
لب
ا أ
حينما Áرضس من نحب ،نقول :ابتÓء! وحينما Áرضس من ل نود نقول:
ذا أادّق ع - - -ل - - -ى فتحها
وسشأا
سش - - -
عقوبة!! نصشيحة :إاحذر من توزيع أاقدار الله على هواك.

’ تكن عازفا
على أأوتار ألكذب

لل
ع
È

ة

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

أبتسضم

شضغ
ل
ع
ق
لـك

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي
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مواقيت
الصسÓة

@  0٦نوفم: 19٦0 Èعرضس اأول فيلم جزائري «جزائرنا»
من قبل وزارة اإ’علم للحكومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائرية بتونسس .
@  0٦نوفم : 19٦1 Èوفاة الطبيب اŸناضصل فرانز
فانون مؤولف لعدة كتب أاشصهرها ““اŸعذبون ‘ اأ’رضس““ ،
ورئيسس بعثة ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية بأاكرا
(غانا) .
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 19°ا÷زائر
 21°ا÷زائر

““عÓهم““ يفوز باŸرحلة الثانية ويزيد من حدة التنافسص

فاز اŸتسسابق ا÷زائري ‘‘فضسيل عÓهم‘‘ باŸرحلة الرابعة من را‹ –دي صسحاري ا÷زائري الدو‹  ‘ 2018طبعته الرابعة ،بعدما “كن
من قطع مسسافة اŸسسلك اŸقدر بـ  124كلم ‘ توقيت قدره سساعة واحدة  38دقيقة و 38ثانية ليفوز Ãرحلته الثانية منذ انطÓق اŸنافسسة،
’خوة ‘‘دقطا ‘‘Êاللذين حلوا ‘ اŸركز الثا Êوالثالث على التوا‹ ‘ الÎتيب العام للمرحلة
’خر ‘‘لطفي داود‘‘ وا إ
متفوقا على ا÷زائري ا آ
الرابعة ،لتتواصسل السسيطرة ا÷زائرية ‘ اختصساصس السسيارات رباعية الدفع منذ انطÓق اŸنافسسة رغم تواجد منافسس ÚأاوروبيÚ
ذومسستوى عا‹ ،سسيطروا اŸواسسم اŸاضسية على التحدي ا÷زائري ،نتائج ‘ صسالح ‘‘عÓهم‘‘ الذي سسيدخل حقله بداية من الغد هوالذي
يقيم Ãدينة غرداية منذ سسنوات ويتدرب ‘ صسحرائها.

 22°وهران

الثمن  10دج

17788

تواصسل سسيطرة جزائرية ‘ را‹ –دي صسحاري ا÷زائر الدو‹

 19°وهران

18°

21°

france prix 1

بعد اجراء جراحة قيصسرية لها

أام تنجب  4توائم ‘ آان واحد Ãسصتشصفى ا÷لفة

وضسعت سسيدة تنحدر من و’ية اŸسسيلة
’م
بلدية أا›دل نهار أاول أامسس Ãسستشسفى ا أ
وال -ط -ف -ل ال -دك-ت-ور ‘‘ﬁم-د ك-اك-ي‘‘ Ãدي-ن-ة
ا÷لفة ،بعد إاجراء جراحة قيصسرية نادرة
من نوعها ،والتى أا‚بت ‘‘ ‘‘4أاطفال توأام فى
ن واحد ،وهم ،و« 2ولدان،
آا ٍ

ا÷لفة :موسضى بوغراب

هم ‘ حالتهم الصصحية جيدة ،وŒدر اإ’شصارة،
إا ¤أان هذه الو’دة النادرة تعد اأ’و ¤من نوعها
ب-اŸسص-تشص-ف-ى م-ن-ذ ع-دة سص-ن-وات ،ال-ع-م-لية أاجراها
ال -ط -اق-م ال-ط-ب-ي اŸت-خصصصس ““ال-ك-وب-ي““ Ãصص-ل-ح-ة
ح -دي -ث -ي ال -و’دة ،وذك -ر وال -د ال-ت-وائ-م ب-أان زوج-ت-ه
وأاطفاله اأ’ربعة يتمتعون بصصحة مسصتقرة وجيدة
ح-يث سص-ج-لت ال-ف-ح-وصص-ات اŸب-دئ-ي-ة ب-ع-د العملية
نتائج إايجابية ،وجرى نقلهم مباشصرة إا ¤العناية
اŸركزية ◊ديثي الو’دة
كما ع Èوالد التوائم عن فرحته وتشصكره لله
تعا ¤بعد أان أانعم عليهما بهؤو’ء اأ’طفال سصائل
اŸو ¤أان يتم عليهم الصصحة والعافية وناشصد والد
التوئم كل السصلطات اÙلية Ÿسصاعدته موضصحا
انه يعيشس ظروف اجتماعية صصعبة وقاسصية خاصصة
بعد و’دة التوائم اذا أاصصبح ا◊مل ثقيل عليه،

وفاة أاربعيني بعد أان دهسصته شصاحنة
بطريق الشصارف با÷لفة

أاف -ادت مصص -ادر م -ن ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب -و’ي-ة
ا÷ل -ف -ة أان أارب -ع -ي-ن-ي ل-ق-ي ح-ت-ف-ه ب-ع-د أان دهسص-ت-ه
شصاحنة صصبيحة يوم أاول أامسس ا◊ادث وقع على
الطريق الوطني رقم  46حوا‹  10كلم شصرق مدينة
ا÷ل -ف -ة ط -ري -ق الشص -ارف ي -ت -م-ث-ل ه-ذا ا◊ادث ‘
دهسس شصاحنة من نوع  GMCلشصخصس يبلغ من
العمر  40سصنة ادت لوفاته على الفور أاين ” –ويل
جثة الضصحية ا ¤مصصلحة حفظ ا÷ثث للمسصتشصفى
ﬁاد ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ا÷ل-ف-ة وم-ن ج-ه-ت-ه-ا مصص-ال-ح
الدرك فتحت –قيقا حول الوفاة،

...ووفاة أاربعيني آاخر إاثر تعرضصه لصصعقة كهربائية

لقي الشصاب ““ح،ب““ البالغ من العمر““ ““40عاما،
ح -ت -ف -ه صص-ب-اح ي-وم أامسس ،إاث-ر ت-ع-رضص-ه إا ¤صص-ع-ق-ة
ك -ه-رب-ائ-ي-ة ب-ب-ت-ه ال-واق-ع ب-ح-ي ال-زري-ع-ة ال-ف-وضص-وي
با÷لفة ،تفاصصيل ا◊ادث حسصب مصصدر موثوق
÷ريدة ““الشصعب““ فإان الشصاب ’مسس سصلك كهربائي
وهويهم للدخول إا ¤بيته ‡ا أادى إا ¤تعرضصه لتلك
الصصعقة اŸميتة ،حيث نقلت جثته من قبل جÒانه
إا ¤العيادة اŸتعددة اÿدمات بحي ““ع Úالشصيح““
فيما فتحت مصصالح اأ’من ا◊ضصري –قيق حول
القضصية،

وجهتها ا’أراضسي التونسسية نحوالÎاب الوطني

تفكيك شصبكة دولية ﬂتصصة ‘ تهريب اŸهلوسصات

مبعوث «الشضعب» إا ¤تيميمون:
ﬁمد فوزي بقاصص
تصضويرﬁ :مد آايت قاسضي
دخل اŸرحلة الرابعة من را‹ –دي صصحاري
ا÷زائ - -ر ال- -دو‹  ‘ 2018ط -ب -ع -ت -ه ال-راب-ع-ة61 ،
متسصابقا بينهم  36دراجة نارية و 21سصيارة رباعية
ال- - -دف - -ع ،ب - -اإ’ضص - -اف - -ة إا““ ¤أاسس ،أاسس ““‘ ،واح - -د
ودراج-ت Úرب-اع-ي-ة ال-دف-ع وك-ذا الشص-اح-ن-ة ال-وحيدة
التي يقودها الليبي ““أاكره عبد السصلم““ ومسصاعديه
““كمال جطاي““ و«أاتÒا شصريف عبد الليليم““،
«رووزو““ يفوز بالثالثة ويقÎب من –قيق اللقب
“ك- -ن ب- -ط- -ل ال- -ع- -ا ⁄ث- -لث م -رات اإ’ي -ط -ا‹
““أاليسصاندرورووزو““ من الفوز باŸرحلة الرابعة من
–دي الصصحاري والثالثة له منذ انطلق الرا‹
بتوقيت سصاعة و 32دقيقة و 38ثانية ،حيث يسصÒ
بخطى ثابتة ÿلفة مواطنه ““باولوتشصيتشصي““ للفوز
بالتحدي اأ’ول له منذ  3سصنوات ،هوالذي ابتعد
عن اŸنافسصة الرسصمية بسصبب اإ’صصابة واأ’ول له ‘
ا÷زائ- -ر ‘ أاول مشص -ارك -ة ،ف -ي -م -ا ح -ل ا÷زائ -ري

““ﬁم -دي سص -ي -د ع -ل-ي““ م-ن ن-ادي ال-ع-اشص-ور ث-ان-ي-ا،
والظاهرة اإ’سصبا““ ÊريفيÒا هيكتور““ ‘ اŸركز
الثالث،
صصعوبة اŸسصلك ثلثي اأ’رضصية الذي قطعه
اŸتسص -اب -ق -ون ح -رم ال -دراج-ت Úال-ن-اري-ت Úرب-اع-ي-ة
الدفع ““كواد““ من اكمال اŸرحلة ،بعدما تعرضصا
لعطب ‘ عمق الصصحراء ،و ⁄يخرجا منها إا’ ‘
سص -اع -ات م -ت-أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل ب-ع-د م-رور الشص-اح-ن-ة
اŸك -ل -ف-ة ب-إان-ق-اذ اŸتسص-اب-ق Úال-ع-ال-ق Úوال-ت-ائ-هÚ
واŸتعرضص◊ Úوادث مرور،
ه -ذا وت -ع -رضس ال -دراج ال-ف-رنسص-ي صص-احب الـ47
سصنة ““دافييد إاسصÎاد““ ◊ادث خط Òجعله يهوى من
فوق الكثبة الرملية ،ونقل إا ¤مسصتشصفى تيميمون
أاين تلقى فحوصصات معمقة و“كن من مغادرته
سصاŸا معافى،
وŒرى صص -ب-ي-ح-ة ال-ي-وم اŸرح-ل-ة اÿامسص-ة م-ن
را‹ الصصحراء ا÷زائرية على مسصلك يقدر بـ 344
كلم من مدينة الواحة ا◊مراء ““تيميمون““ بإاŒاه
ال -غ -ول -ي -ة Ãدي -ن -ة اŸن -ي -ع -ة و’ي -ة غ -رداي-ة ،ح-يث
سص-ي-ع-يشس اŸت-ن-افسص-ون م-غ-ام-رة ف-ري-دة م-ن ن-وع-ها
وسصط الكثبان الرملة ا◊ادة ،مرورا على أانابيب
ال -بÎول م-ب-اشص-رة ب-ع-د اإ’ن-ط-لق ،وسص-ي-م-ر ب-ع-ده-ا
اŸتسصابقون إا ¤مرحلة ربط باŒاه تقدر بـ 23،11كلم،

الربطة اÎÙفة ا’و( ¤ا÷ولة :)13

نصصر حسص Úداي يتع› Ìددا ووفاق سصطيف يكسصب داربي ““الهضصاب““
ان-ف-رد ف-ري-ق وف-اق سس-ط-ي-ف ب-اŸرت-بة
ال- -ث- -ال- -ث- -ة ل- -ب- -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة ا’و¤
اÎÙف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ‘‘م-وب-يليسس‘‘ بعد
فوزه ‘ داربي ‘‘الهضساب‘‘ على مضسيفه
أاه- -ل- -ي ب -رج ب -وع -ري -رج (◊ )1-2سس - -اب
ا÷ولة  13والتي عرفت تسسجيل نصسر
حسس Úداي ل -ت -ع Ìج -دي -د ع -ل-ى أارضس-ه
امام اوŸبي اŸدية ( )0-0امسس.
وب- -ع- -دم- -ا ت -ق -دم ا’ه -ل -ي ““الÈاي -ج -ي““ ‘
النتيجة بفضصل هدف عثما( Êد “ ،)41كن
““السص -ط -اي -ف-ي-ة““ م-ن ق-لب اŸوازي-ن لصص-ا◊ه-م
بهدف Úأاحرزهما كل من جحنيط ( )75عن
ط- -ري- -ق ضص- -رب -ة ج -زاء و ل -ك -روم ( .)88وه- -ي
اÿسص -ارة ال -ت -ي ق -د ت -ع -ج -ل ب -رح-ي-ل اŸدرب
لهلي ،جوزي ماريا نوغيسس ،كونها
ا’سصبا Êل أ
الثانية على التوا‹ داخل الديار.
باŸقابل ،فإان الوفاق ،اŸنهزم ‘ ذهاب
لندية امام ا’هلي
ثمن نهائي كأاسس العرب ل أ
السص-ع-ودي ( ،)1-0يسص -ت-غ-ل ه-ذا ال-ف-وز خ-ارج
ال -دي-ار ل-ل-ق-ف-ز ا ¤الصص-ف ال-ث-الث ب-رصص-ي-د21
نقطة لكنه يبقى منقوصصا من مواجهت.Ú
أاما ا’هلي ،فيحتل الصصف  12برصصيد 12
ن -ق -ط -ة م -ن -اصص -ف -ة م -ع ج -م -ع -ي -ة ع Úم-ل-ي-ل-ة
اŸنقوصصة هي ا’خرى من مبارات.Ú
من جهة أاخرى ،سصجل فريق نصصر حسصÚ
داي ،الذي عرف رحيل اŸدرب بلل دزيري
‘ نهاية ا’سصبوع الفارط ،تعÌا جديدا على
أارضصه أامام أاوŸبي اŸدية ( ،)0-0بل وكان

ق- -ري- -ب- -ا م- -ن ال- -ه- -زÁة ب -ع -دم -ا ضص -ي -ع ’عب
ا’وŸبي ،سصامر ،لضصربة جزاء ‘ آاخر رمق
من اŸباراة.
ويواصصل فريق ““التيطري““ حصصد النقاط
خارج الديار غ Òأانه  ⁄يجد بعد ضصالته فوق
ارضصية ميدانه .اما ““النصصرية““ فتبقى تبحث
عن أاول فوز لها منذ ثلث جو’ت.
ويحتل النادي العاصصمي اŸرتبة اÿامسصة
ب 17نقطة ،فيما يتقدم ا’وŸبي مؤوقتا ا¤
اŸركز العاشصر ب 12نقطة مناصصفة مع نادي
بارادو اŸنقوصس من مواجهت.Ú
وتتواصصل هذه ا÷ولة اليوم بإاجراء بقية
اللقاءات أابرزها ا–اد ا÷زائر امام الضصيف
شص -ب -ي -ب -ة ال-ق-ب-ائ-ل وه-ي اŸب-اراة ال-ت-ي أاسص-الت
الكث Òمن ا◊ Èبسصبب رفضس رئيسس الشصبيبة
شص -ري -ف م -لل ت -غ -ي Òال›Èة وإاع -لن -ه ع-ن
مقاطعة هذه اŸواجهة.
م -ن ج-انب آاخ-ر ،ت-أاج-لت م-ق-ابلة مولودية
ب- -ج- -اي -ة  -م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ا ¤ت -اري -خ 17
نوفم ،Èبسصبب مشصاركة النادي العاصصمي ‘
ذه -اب ال -دور ث -م -ن ال -ن -ه -ائ -ي ل -ك-اسس ال-ع-رب
لندية امام النصصر السصعودي غدا ا’ربعاء
ل أ
بالرياضس.

النتائج

نصصر حسص Úداي  -أاوŸبي اŸدية 0 - 0
أاهلي برج بوعريريج  -وفاق سصطيف 2 - 1

قامت بها ›موعة
الدرك الوطني بالبويرة:

توقيف  6أاشصخاصص وحجز
 6303قارورة خمر

“ك -نت وح-دات ›م-وع-ة ال-درك ال-وط-ن-ي
م -ن ت -وق-ي-ف  6ع -ن -اصص -ر م -ت-ورطŒ ‘ Úارة
اŸشص -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة دون رخصص -ة اوسص-ن-د
قانو Êحسصب بيان خلية ا’تصصال والعلقات
اÿارج -ي -ة Ûم -وع -ة ب -ال -ب -وي -رة ‘ حصص -ي -ل-ة
نشصاطها ‘ الفÎة اŸمتدة من  15من شصهر
أاكتوبر غلي غاية  28من نفسس الشصهر،
كما قامت من حجز  6303قارورة خمر من
ﬂتلف اأ’حكام واأ’صصناف ،و‘ نفسس السصياق
“كنت مفرزة الدرك الوطني بأاهل القصصر من
حجز ما ’ يقل عن  700قارورة كحول من
ﬂت -ل -ف اأ’ح-ج-ام واأ’صص-ن-اف ‘ ب-داي-ة شص-ه-ر
نوفم ‘ Èحاجز بالطريق السصيار شصرق غرب
علي السصاعة الثانية صصباحا،

البويرة :ع نايت رمضضان

“كنت مصسالح أامن تبسسة من تفكيك شسبكة
دول- -ي- -ة اخ- -تصست ‘ ت- -ه- -ريب اŸه- -ل- -وسس- -ات م -ن
ا÷م -ه -وري -ة ال -ت-ونسس-ي-ة إا ¤الÎاب ال-وط-ن-ي،
وذلك ع -ل -ى إاث -ر م -ع -ل -وم-ات م-ؤوك-دة وردت إا¤
مصسالح شسرطة ا◊دود Ãركز اŸراقبة الÈي
ب -راسس ال-ع-ي-ون ب-ت-بسس-ة م-ف-اده-ا وج-ود م-رك-ب-ة
مشسبوهة على متنها شسخصس Úبحوزتهما كمية
معتÈة من اŸؤوثرات العقلية،

تبسضة :خالد،ع

ت-ن-ت-ق-ل ه-ذه اŸرك-ب-ة م-ن ا÷م-ه-وري-ة التونسصية
ب- -اŒاه الÎاب ال- -وط- -ن- -ي ع Èذات اŸرك -ز وب -ع -د
التنسصيق ب ÚاŸصصلحت( Úا÷مارك ا÷زائرية كذا
شص -رط -ة ا◊دود) ” ت -وق -ي -ف اŸرك-ب-ة وت-ف-ت-يشص-ه-ا
تفتيشصا دقيقا أاين ” العثور على كمية معتÈة من

اŸؤوثرات العقلية تقدر بأاك Ìمن  11382قرصس من
ﬂتلف اأ’نواع كانت ﬂبأاة بإاحكام داخل العجلة
ا’حتياطية للمركبة كما ” ضصبط مبلغ ما‹ من
العملة اأ’جنبية بحوزة اŸشصتبه فيهما بعد التنسصيق
مع النيابة ” اسصتلم القضصية من قبل مصصالح أامن
دائرة الكويف وبعد فتح –قيق ‘ القضصية ”
توقيف شصخصس مشصتبه فيه ثالث وحج مبلغ ما‹
م -ن ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ي-ق-در ب-أاك Ìم-ن  340مليون
سص -ن -ت -ي -م وسص -لح أاب -يضس وك-ذا ب-عضس ال-ع-ي-ن-ات م-ن
اأ’دوية،
بعد التعمق ‘ التحقيق ” الكشصف عن وجود
أاوراق نقدية مزورة من العملة اأ’جنبية ليتم إا‚از
ملفات جزائية ضصد اأ’طراف اŸشصتبه فيها الذين
يشصكلون شصبكة دولية Ú◊ ،اسصتكمال اإ’جراءات
القانونية وتقدÁهم أامام العدالة،

ع Ìعليه ‘ أامتعة أاحد اŸسسافرين قادما من باريسس:

حج ـز جهاز شصل كهربائي Ãطار عبان رمضصان ببجاية

“كنت عناصصر فرقة شصرطة ا◊دود ا÷ويةÃ ،طار عبان رمضصان بجاية ،أامسس اأ’ول ،من معا÷ة
قضصية تتعلق بإاسصتÒاد بضصاعة ﬁظورة تتمثل ‘ جهاز شصل كهربائي ،هذه العملية جاءت ،بحسصب مصصدر
مسصؤوول ،بعد تفتيشس أامتعة أاحد اŸسصافرين القادم من باريسس ،وذلك بعد “رير حقيبته على جهاز
السصكان ،Òحيث ضصبط بداخلها جهاز شصل كهربائي من نوع “فلشس ’ي“ ،وصصرح اŸعني بأان ا÷هاز
اÙجوز منه قد أاشصÎاه من مدينة باريسس Ãبلغ يقدر بـ 10أاوروإ’سصتعماله عند الضصرورة ،وقد أا‚ز ملف
جزائي ‘ حق اŸعني و” –ويله إا ¤السصلطات اıتصصة ’سصتكمال اإ’جراءات القانونية اللزمة،

بجاية :بن النوي توهامي

كاريكات /ÒعنÎ

