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ا÷زائر وال–اد األوروبي يجددان
عزمهما لتطوير تعاونهما الطاقوي
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«الشسعـــب» تسستـــــطلع الحتــــــفالت بعـــاصســـمة الـــورود

البليديون يسستذكرون تقليد
«بوشسيخة» ‘ احتفالية اŸولـد النبوي

الطمينة ،القششابة «حجاج بيت
الله ما ششفتو رسشول الله»
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جولة وطنية للعرضض اŸلحمي ““نوفم...Èسشجل اÿلود““
تشص - -رف وزي - -رة ال - -ب - -ي- -ئ- -ة
والّ-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة ،فاطمة
الزهراء زرواطي ،غدا ،يوما
إاعÓميا حول تصصميم ،إا‚از
ت -ق -ن -ي -ات تشص -غ -ي -ل وم-ت-اب-ع-ة
م- - -راك- - -ز الّ- - -ردم الّ- - -ت- - -ق - -ن - -ي
للنّفايات ،وذلك على ال ّسصاعة
 8.30صص-ب-اح-ا باŸركز الدو‹
ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د ال -ل -ط-ي-ف
رحال.

–ت رع - - - - - -اي- - - - - -ة رئ- - - - - -يسس
ا÷م- - -ه- - -وري - -ة وإاشص - -راف وا‹
وهران ،ينظّم الديوان الوطني
لع Ó-م ،ال -ي -وم،
ل- -ل- -ث -ق -اف -ة وا إ
جولة وطنية للعرضس اŸلحمي
““ن -وف-م...Èسص-ج-ل اÿل-ود““ م-ن
إاخ -راج وسص -ي -ن-وغ-راف-ي-ا م-وسص-ى
ن- -ون وإان- -ت- -اج ال- -دي -وان ،2018
وذلك ع - -ل - -ى السص - -اع - -ة 19.30
مسص - - -اء ب - - -ف - - -ن - - -دق اÒŸدي- - -ان
بوهران.

ال ّسشف Òالفلسشطيني ضشيف يوميتي
““الوسشط““ و«ششيفر داف““Ò
Ãناسصبة الذكرى ال ّسصنوية
ÓعÓن عن تأاسصيسس الدولة
ل إ
ال- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن -ي -ة ب -ا÷زائ -ر،
تسص-تضص-ي-ف ي-وم-ي-ت-ا ““ال-وسصط““
و«شص- - -ي- - -ف- - -ر داف ،““Òال - -ي - -وم،
ال ّسص- -ف Òال- -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ل -ؤوي
ع -يسص-ى ،وذلك ع-ل-ى السص-اع-ة
 10.00صصباحا Ãقر ا÷ريدة
باŸرادية.

أابواب مفتوحة حول ﬂاطر آافة
اıدرات
ينظّم اÛلسس الشّصع
ج -م -ع -ي -ة مسص-ت-ق-ب -بي الولئي بالتّنسصيق مع
ل ال
شص-ب-اب ل-ولي-ة ا÷زائ-ر،
أاب -واب -ا م -ف -ت-وح-ة ح-و
ل ﬂاط-ر آاف-ة اıدرات،
وذلك إا ¤غ- - -اي - -ة 13
ديسص -م ،Èح -يث تشص-م-ل
التّظ
اهرة مقاطعة بئر توتة.

يوم دراسشي باŸديرية العاّمة للغابات

‘ إاط- -ار حّصص -ة ““م -وع -د م -ع
ال- -ت- -اري- -خ““ ،ي- -ن ّ-ظ -م اŸت -ح -ف
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د ال-ي-وم ‘
ع - -دده  187ن-دوة ت-اري-خ-ية
لعداد
ب-ع-ن-وان ““الّتخطيط وا إ
ل- - -ث- - -ورة أاول ن - -وف - -م1954 È
اÛيدة““ ،وذلك على السصاعة
صص - -ب - -اح- -ا Ãرك- -ز
10.00
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وال -ت -م-هÚ
““ج- -ب- -ار ال- -ون- -اسس““ ب- -خ- -م -يسس
اÿشصنة.

ندوة حول جديد زرع
الكبد

ي- -ن- -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ،غ- -دا ،الّ- -ل- -ق- -اء
ا÷م - -اع - -ي اŸوسّص - -ع رق- -م 313
بعنوان
«الشّص - - - - - - - -عب ا÷زائ- - - - - - - -ري
ب- -أاغ -ل -ب -ي -ت -ه الّسص -اح -ق -ة ك -ان
وق -ودا ل -ل ّ-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
وضّص- - - -ح ذلك““ ،وذلك ع- - - -ل - - -ى
السص - - -اع - - -ة  10.00صصباحا
ب - - - -قسص - - - -م - - - -ة اÛاه - - - -دي- - - -ن
باÙمدية.

ت - -ن ّ- -ظ - -م ا÷م - -ع- -ي- -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل -ل -م -رضص -ى
اŸصص - - - - -اب Úب - - - - -فÒوسس
ال- -ك- -ب- -د ،ال -ي -وم ،ن -دوة
ي-نّشص-ط-ه-ا ›م-وع-ة م-ن
لط - -ب - -اء ال ّ- -ت - -رك - -يÚ
ا أ
ال-ع-اŸي ،Úح-ول ال-تهاب
ال - -ك- -ب- -د وج- -دي- -د زرع
ال - -ك - -ب - -د ،وذلك ع - -ل - -ى
ال ّسص -اع -ة  9.00صصباحا
لرشص - -ي - -دي
ب- - -ق - -اع - -ة ا أ
بفندق السصوفيتال.

.....واللّقاء ا÷ماعي رقم313
لتسشجيل الشّشهادات

إاجتماع ا◊كومة بالو’ة

يومي  28و 29نوفم Èا÷اري

÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
وا
ت- -نّ- -ظ- -م وزارة ال- -داخ- -ل -ي -ة  29نوفم Èا÷اري
مرانية ،يومي  28و
لّتهيئة الع
ل· نادي الصصنوبر.
وا ماع الولة بقصصر ا أ
اجت

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

ال

عرضض اأ’ول Ÿسشرحية
““ماكبت““

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

قى اأ’ول للمالية اإ’سشÓمية
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التحرير

 -تضص- - -ي - -ف م - -ن - -ت - -دىيسص-
ه - -د““ ،ال- -ي- -وم ،اŸدي- -ر
Ûا
““ا م ل-لصص-ي-د ال-ب-ح-ري طه
ل-ع-ا
ا م - - -وشس ،وذلك ع - - -ل - - -ى
ح- - - -
سصاعة  10.00صصباحا.
ال ّ

تن ّ
ظم اŸديرية العامة للغابات ،غدا ،يوما دراسصيا بعنوان ““ا◊ياة الÈية ا÷زائرية وتراثها ذو
القيمة العالية ،تقارب جهودنا لتعزيز السصتدامة البيئية““ ،وذلك على السصاعة
 10.00صصباحا Ãقر اŸديرية ب Íعكنون.

العدد  187من ح ّصشة
““موعد مع الّتاريخ““

للكÎو:Ê
الÈيد ا إ

Ÿدير العام لل ّصشيد البحري ضشيف
ا
منتدى ““اÛاهد““

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

لشص- - -غ- - -ال
يشص- - -رف وزي- - -ر ا أ
العمومية عبد الغني زعÓن،
لفتتاح الّرسصمي
اليوم ،على ا إ
Óشص-غ-ال
ل -لّصص -ال -ون ال -دو‹ ل  -أ
ال -ع -م-وم-ي-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه الـ ،16
ال- - -ذي Áت- - -د إا ¤غ- - -اي - -ة 25
ن -وف -م Èا÷اري ،وذلك ع-ل-ى
السص-اع-ة  13.30زوال ب-قصص-ر
اŸع -ارضس ،ك -م -ا سص -ي -ت -م ع -ل -ى
ه - -امشس الصص - -ال - -ون ت - -وق - -ي - -ع
اّت- -ف -اق -ي -ة شص -راك -ة م -ع وزارة
التجارة ،وذلك على السصاعة
 14.00بعد الزوال بقاعة دار
ا÷زائر بقصصر اŸعارضس.

يوم دراسشي حول ال ّضشمانات
ا÷زائية ‘ قانون اإ’نتخابات
يشصرف رئيسس الهيئة العليا
لنتخابات
اŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿراقبة ا إ
ع- -ب -د ال -وه -اب درب -ال ،غ -دا،
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ي-وم الدراسصي
ح-ول الّضص-م-ان-ات ا÷زائ-ية ‘
لن -ت -خ -اب -ات ،وذلك
ق- -ان- -ون ا إ
ع -ل -ى الّسص -اع-ة  9.00صصباحا
ل· بنادي الصصنوبر.
بقصصر ا أ

إاحياء الّذكرى 64
’سشتششهاد ششايب دزاير

ت- -ن ّ-ظ -م ج -م -ع -ي -ة ““مشص -ع -ل
الشّص-ه-ي-د““ وج-ري-دة ““اÛاهد““
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ك-ت-ب-ة شصايب
دزاي- - -ر ،ال- - -ي- - -وم ،م- - -ن- - -ت - -دى
الذاكرة حول مشصاركة اŸرأاة
‘ الثورة التحريرية تخليدا
لشص -ه-ي-دات ا÷زائ-ر وت-ك-رÁا
Ûاه- - -دات- - -ه - -ا ،وذلك ع - -ل - -ى
السص - - -اع - - -ة  10.30صصباحا
Ãك- -ت- -ب- -ة الّشص- -ه- -ي- -دة شص- -ايب
دزاير بشصارع العربي مهيدي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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األربعاء  21نوفم 2018 Èم
الموافق لـ  1٣ربيع األول  1440هـ

عقب أاششغال الدورة الـ 3لÓجتماع السشنوي للحوار السشياسشي حول الطاقة

ا÷زائر وال–اد الوروبي يجددان عزمهما على تطوير تعاونهما الطاقوي
@ العقود الغازية مع الششريك السشبا ” Êابرامها
@ جدية والتزام ““ ‘ “وين الششركاء بحاجياتهم من اÙروقات
جددت ا÷زائر وال–اد الوروبي امسس
ال -ث Ó-ث -اء ب -ا÷زائ -ر اسس -ت -ع -داده-م-ا ل-ت-ط-وي-ر
شس- -راك- -ت- -ه- -م -ا ‘ اÛال ال -ط -اق -وي تشس -م -ل
السس - - -ت - - -ث - - -م - - -ار ‘ الÌوات األح - - -ف- - -وري- - -ة
(اÙروقات) و الطاقات اŸتجددة على حد
سسواء ،وخÓل ندوة صسحفية مشسÎكة نشسطها
وزير الطاقة مصسطفى قيطو Êمع اŸفوضس
الوروبي اŸكلف بالعمل ‘ ›ا‹ اŸناخ
والطاقة ي ميغال آاياسس كانيت عقب أاشسغال
الدورة الثالثة ( )٣لÓجتماع السسنوي للحوار
السس -ي-اسس-ي رف-ي-ع اŸسس-ت-وي ح-ول ال-ط-اق-ة بÚ
ا÷زائر و ال–اد الوروبي أاعرب الطرفان
عن ارادتهما القوية لتعزيز التعاون و الشسراكة
الثنائية ‘ قطاع الغاز سسيما ‘ قطاع انتاج
الغاز الطبيعي اŸميع و صسناعات الطاقة
الكهرو-ضسوئية ( الطاقة الشسمسسية)  .و‘ رده
على سسؤوال يتعلق بانقضساء آاجال عقود التموين
ب- - -ال- - -غ - -از اŸوق - -ع - -ة ب Úا÷زائ - -ر وال–اد
الوروبي أاوضسح قيطو Êأان اŸفاوضسات ما
تزال مسستمرة مؤوكدا أان ““العقود الغازية مع
الشسريك السسبا ” Êابرامها““ .وتابع قيطوÊ
يقول ““ ‡ثلو ›مع سسوناطراك متواجدون
ح -ال-ي-ا ‘ م-دري-د اسس-ب-ان-ي-ا) ل-ل-ت-ف-اوضس ح-ول
العقود اŸتبقية ““ ‘ .هذا الصسدد ذكر الوزير
بـ ““ جدية والتزام ““ ا÷زائر ‘ “وين شسركائها
ب -ح -اج -ي -ات-ه-م م-ن اÙروق-ات  .وب-خصس-وصس
شس- -ب -ك -ات ال -رب -ط ال -ك -ه -رب -ائ -ي ب Úا÷زائ -ر
والضسفة الشسمالية للمتوسسط قال قيطو Êأان
تفعيل هذا الربط مرهون بوضسع ربط بÚ
الدول الوربية أاول خصسوصسا ب Úفرنسسا و
اسسبانيا قبل التفك ‘ Òانشسائه ب Úا÷زائر
والدول األوروبية  ‘ .هذا الصسدد ابرز
ال -وزي -ر ضس -رورة اق -ام -ة رب -ط ك -ه -رب -ائ -ي بÚ
الشسبكات مع اŸغرب وتونسس.

تصشدير فائضس الكهرباء اŸنتجة من
الطاقة الششمسشية ا ¤السشوق األوروبي
واضساف الوزير أان ا÷زائر سسبق و أان رفعت
طلبا رسسميا لدى اŸمثل األوروبي لÓندماج
‘ السسوق األوربي لشسبكات الربط الكهربائي
م -ا يسس -م -ح ل -ل -ج -زائ-ر ب-تصس-دي-ر ف-ائضس-ه-ا م-ن
الكهرباء اŸنتجة من الطاقة الشسمسسية ا¤
السسوق األوروبي ،من جانبه اكد اŸفوضس
األوروبي للطاقة وقضسايا اŸناخ ‘ رده على
اسس -ئ -ل -ة الصس -ح -ف -ي Úح -ول م-راج-ع-ة ال-ع-ق-ود
الغازية طويلة المد اÈŸمة ب Úا÷زائر
وال–اد الوروبي مسستقب ,Óأان كميات الغاز
اŸتفق عليها ‘ عقود التموين ب ÚالطرفÚ
تبقى ““ مسستقرة““ .واضساف ‘ هذا الصسدد أان
النشسغال األول ل–Óاد األوروبي يكمن ‘
التموين بالغاز الطبيعي.

ا÷زائر تلبي  13باŸائة من
ا◊اجيات الغازية ل–Óاد األوروبي
علما أان ا÷زائر تبقى من ب ÚاŸمونÚ
الرئيسس Úل–Óاد األوروبي حيث تلبي حاليا
 1٣باŸائة من حاجياتها الغازية  .وحسسبه ““
ا÷زائر شسريك هام و فعال و  ⁄نصسادف اية
مشساكل معه ““ .وبخصسوصس قانون اÙروقات
ا÷دي -د ق -ي -د ال-ت-حضس Òم-ن ط-رف ا◊ك-وم-ة
ا÷زائرية ,قال آاياسس كانيت أان هذا النصس
من شسأانه أان يعزز مناخ العمال ‘ ا÷زائر
م- - - -ؤوك- - - -دا أان ا◊وار ب Úا÷زائ- - - -ر وال–اد
األوروبي ““ايجابي جدا““  .وبخصسوصس الغاز
الطبيعي اŸميع قال السسيد آاياسس كانيت ان

اŸوافقة على تعيÚ
ال ّسشف Òا÷ديد ÷مهورية
غينيا لدى ا÷زائر
أاع -طت ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة م-واف-ق-ت-ه-ا
ع -ل -ى ت -ع -ي Úا◊سس -ن ب-اري بصس-ف-ت-ه سس-فÒا
مفوضسا فوق العادة ÷مهورية غينيا لدى
ا÷م- -ه- -وري- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ال- -دÁق- -راط -ي -ة
الشسعبية ،حسسب ما أافادت به وزارة الشسؤوون
اÿارجية ،أاول أامسس ‘ ،بيان لها.

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

المر ل يتعلق أابدا بالتوقف عن اسستÒاده بل
ببحث امكانية اضسافة الغاز الطبيعي مؤوكدا أان
الطرق األوروبي يلتزم بكل عقوده اÈŸمة
مع ا÷زائر ‘ ›ال الغاز الطبيعي .و اضساف
““ ا÷زائر –وز على امكانيات كبÒة ‘ ›ال
ان-ت-اج ال-غ-ازال-ط-ب-ي-ع-ي و ك-ذا ال-غ-از الصس-خري
ون-ع-ت-ق-د ان ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي اŸم-ي-ع سس-يصسبح
مهما للغاية لذلك يسسعى ال–اد األوروبي
لتطوير اسسÎاتيجية لد›ها ‘ هذه العقود““.

اŸسس -ؤوول الورب -ي““ -ب -ت -ق-ي-ي-م الÌوة ال-ه-ائ-ل-ة
ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ›ال ال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة““ .
يذكر ‘ هذا السسياق توقيع ‘ مارسس 2017
اتفاقية لتمويل برنامج تعاون و دعم للطاقات
اŸت-ج-ددة وال-ن-ج-اع-ة ال-ط-اق-وية بغÓف ما‹
قدر ب 10مليون اورو .وبالنسسبة للسسيد آاي آاسس
كاناتي فان الدورة ال ٣لÓجتماع السسنوي
للحوارالسسياسسي رفيع اŸسستوي حول الطاقة
ب Úا÷زائر وال–اد الوروبي سسمح ““بتعزيز
العالقات ب Úالطرف ““Úمضسيفا ان الشسراكة
السسÎاتيجية القائمة ب Úالطرف› ‘ Úال
ال-ط-اق-ة ““ت-ع-د رك-ي-زة ال-عÓ-ق-ات ال-ق-ائ-م-ة بÚ
الطرف.““Ú

م -ن ج -انب آاخ -ر ” الع Ó-ن ع -ن خ -ارط-ة
طريق اعدتها ا÷زائر بالتعاون و التنسسيق مع
ال–اد الوروب - - -ي ل - - -ت - - -ع- - -زي- - -ز الشس- - -راك- - -ة
السسÎات - -ي- -ج- -ي- -ة ‘ ›ال ال- -ط- -اق- -ة خÓ- -ل
السسنوات اŸقبلة.و صسرح اŸسسؤوول الوروبي
خÓل ندوة صسحفية مشسÎكة نشسطها Ãعية
وزير الطاقة مصسطفي قيطونيي عقب أاشسغال
الدورة الثالثة ( )٣لÓجتماع السسنوي للحوار
السس -ي-اسس-ي رف-ي-ع اŸسس-ت-وي ح-ول ال-ط-اق-ة بÚ
ا÷زائ - - -ر و ال–اد الوروب - - -ي ق - - -ائ ““ Ó- - -ان
ال -ط -رف Úق -ام -ا ب -إاع -داد و اŸصس -ادق -ة ع -ل-ى
خ -ري -ط -ة ط-ري-ق سس-ت-ؤوط-ر نشس-اط-ات الشس-راك-ة
خÓ- -ل السس- -ن- -وات ال- -ق- -ادم- -ة ك -م -ا سس -تسس -م -ح
بتطويرها بطريقة اك Ìفعالية““ .و يتضسمن
ﬂط -ط ال -ع -م -ل ه -ذا ع -ل-ى وج-ه اÿصس-وصس
تنظيم ورشسة عمل ب Úالصسناعي Úا÷زائريÚ
و نظرائهم الوروبي Úبهدف تطوير صسناعة
الطاقات اŸتجددة على اÿصسوصس الطاقة
الشسمسسية با÷زائر .و فيما يتعلق بالشسراكة
ا÷زائ -ري -ة الوروب -ي -ة ‘ ›ال ال -غ -ازي اك-د
اŸسسؤوول الوروبي ان ا÷زائر كانت من بÚ
““اŸمون Úالرئيسسي ““Úل–Óاد الوربي بالغاز
الطبيعي .و ال–اد ““سسيبقى اهم زبائنها““ ‘
هذا اÛال .و افاد قائ ‘““ Óالسسياق ا◊ا‹
للسسوق العاŸية للغاز الطبيعي اŸميعي الذي
اصس -ب -ح اك Ìت -ن -افسس -ي-ة ان-ا م-ت-أاك-د ان ال–اد
الوروبي يعول على ا÷زائر كممون لهذه
اŸادة م- - -ع السس - -ت - -م - -رار ‘ السس - -تÒاد عÈ
خطوط النابيب القائمة““.
كما سسمح اللقاء ايضسا للطرف-Úيضسيف

ليطا‹
ينظّمه ›لسس الششيوخ ا إ

الطاقة الششمسشية  :تقريب اŸتعاملÚ
الصشناعي Úمن ك ÓالطرفÚ

›لسس األمة يششارك ‘
اŸنتدى الŸÈا Êللطّبعة الـ 4
لمة ،اليوم ،بروما‘ ،
يششارك ›لسس ا أ
فعاليات اŸنتدى الŸÈا ÊاŸنظم Ãناسشبة
ان -ع -ق -اد ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة Ÿن -ت-دى روم-ا
للحوار اŸتوسشطي ،حسشب ما أافادت به ذات
الهيئة ،أاول أامسس ‘،بيان لها.
وسسيكون ›لسس األمة ‡ث ‘ Óهذا اŸوعد
اŸن- -ظ -م م -ن ط -رف ›لسس الشس -ي -وخ اإلي -ط -ا‹
واŸعهد اإليطا‹ للدراسسات الدولية ‘ رئيسسة
÷نة الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ وا÷الية
ا÷زائرية ‘ اŸهجر بالغرفة العليا للŸÈان،
ليلى براهيمي.
ويرمي اŸنتدى اŸذكور إا““ ¤إاشسراك رؤوسساء
÷ان الشسؤوون اÿارجية ‘ الŸÈانات الوطنية
لدول اŸتوسسط ‘ نقاشس رفيع اŸسستوى وتبادل
اÈÿات حول األفكار واŸشساريع التي تسسعى إا¤
–قيق الرفاه اŸتبادل ÷ميع بلدان اŸنطقة““،
يوضسح اŸصسدر ذاته.
وسسيجري هذا الجتماع ‘ حلقات نقاشس
سس- -ت -ت -م -ح -ور ح -ول م -وضس -وع Úرئ -يسس -ي Úه -م -ا
““التحديات اŸشسÎكة ‘ منطقة البحر األبيضس
اŸت- -وسس -ط› :ال ل -ل -ح -وار واŸواج -ه -ة““ و«دور
ب -رŸان -ات دول اŸت-وسس-ط :اŸسس-اه-م-ة ‘ خ-ل-ق
مناخ مناسسب للتنمية و السسلم““.

‘ إاطار التطور اŸقاوم للّتغÒات اŸناخية

انعقاد اŸنتدى الوزاري ال ّسشادسس للغاز ‘ برششلونة
سش -ي-ن-ع-ق-د اŸن-ت-دى ال-وزاري السش-ادسس
للغاز غدا ‘ ،برششلونة (اسشبانيا) بحضشور
وزير الطاقة مصشطفى قيطو ،Êحسشبما
افاد به ،أاول أامسس ،بيان للوزارة.
وخÓل هذا اŸنتدى اŸنظم من طرف
اŸؤو“ر الدو‹ للطاقة وال–اد الدو‹ للغاز،
سس -ي -ت -ط -رق ال -وزراء ل -لسس -ي -اسس -ات ال -ط -اق-وي-ة
ووضسعية السسوق والتقنيات التكنولوجية التي
تسس -م -ح ل -ل -ق -ط -اع ال-غ-ازي ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
الشساملة.
وسسيعكف اŸشساركون ‘ هذا ا◊دث على
بحث ومناقشسة سسياسسات التحويل الطاقوي
ال -ن-اج-ح-ة م-ن أاج-ل مسس-ت-ق-ب-ل ط-اق-وي م-ؤوك-د
شسامل ودائم ،يضسيف ذات اŸصسدر.
ك -م -ا سس -ي -ت -ن -اول اŸشس -ارك -ون ال -ع-دي-د م-ن
ال-قضس-اي-ا م-ث-ل ال-ت-ب-ع-ي-ة اŸشسÎك-ة ل-لسسياسسات
ال-ط-اق-وي-ة واŸن-اخ-ي-ة وال-تكنولوجيا والبتكار
الغازي فضس Óعن أاسساسسيات السسوق.
ب- -اإلضس -اف -ة إا ¤ه -ذا سس -ي -ت -ب -احث ال -وزراء
اŸشس -ارك -ون ‘ اŸن -ت -دى السس -ب -ل اŸرت -ب-ط-ة
باآلليات الناجعة للتجارة وتدفق السستثمارات

اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ‘ ق-ط-اع ال-غ-از اŸرت-ب-ط ب-ه-ذه
السس -واق ال -ت -ي ت -ع-يشس م-رح-ل-ة ي-ت-زاي-د ف-ي-ه-ا
التموين يوما بعد يوم فضس Óعن تنافسسيتها
اŸسستمرة.
وسس -ت -ت -م -ح-ور اŸن-اقشس-ات أايضس-ا ح-ول دور
الغاز ‘ التطور اŸقاوم للتغÒات اŸناخية.
وي -ن -ظ -م ه -ذا اŸن -ت -دى عشس-ي-ة ال-ن-دوة 24
 ·ÓاŸت -ح -دة ح -ول ال -ت -غÒات اŸن -اخ -ي -ة
ل -أ
اŸرت -ق -ب -ة ب -داي -ة شس -ه -ر ديسس -م Èال -ق -ادم ‘
كاتويسس (بولونيا).
و‘ ب -رن -ام -ج ه -ذا اŸن -ت-دى ثÓ-ث دورات
ع-ل-ن-ي-ة سس-ت-ك-ون ﬂصسصس-ة ل-دور ال-ت-ك-ن-ولوجيا
والب -ت -ك-ار ‘ األن-ظ-م-ة ال-ط-اق-وي-ة اŸق-اوم-ة
ل Ó-ن-ب-ع-اث الضس-ع-ي-ف ال-ك-رب-ون وال-ط-لب ع-ل-ى
ال -غ -از وت -أام Úالم -دادات وت -ن -وي -ع ال -ت-م-وي-ن
بالغاز.
وسس-ي-ك-ون ت-دخ-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
قيطو ‘ Êالدورة اıصسصسة للطلب على
ال -غ -از وط -رق ووسس -ائ -ل تشس -ج -ي -ع السس -ت-ث-م-ار
الضسروري ‘ البنى والتدفقات التجارية.

العدد
17800

تباحثا سشبل الّتعاون ‘ قطاع اŸوارد اŸائية
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نسشيب يسشتقبل رئيسس البنك اآلسشيوي لÓسشتثمار

اسش - -ت - -ق- -ب- -ل وزي- -ر اŸوارد
اŸائ - - - -ي - - - -ة حسش Úنسش - - - -يب،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة ،رئيسس
لسش-ي-وي لÓ-سشتثمار
ال-ب-نك ا أ
‘ ال -ب -ن -ي -ة ال -ت -ح -ت-ي-ة،جÚ
ل -ي-ك-ون ،ال-ذي ت-ب-احث م-ع-ه
ح-ول سش-ب-ل ال-ت-عاون الثنائي
‘ ق- - -ط- - -اع اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة،
حسش- - -ب - -م - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي - -ان
للوزارة.
وقد كان هذا اللقاء فرصسة
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-رف Úل-ل-تطرق ا¤
اه-م-ي-ة الÈن-ام-ج ال-ت-نموي الذي
” ا‚ازه م- - -ن ط - -رف ق - -ط - -اع
اŸوارد اŸائية با÷زائر خÓل
ال - -ع - -ق - -دي - -ن الخÒي - -ن ،وك- -ذا
ال -ت -ح -دي -ات ال-كÈى ال-ت-ي ي-جب
رفعها.
و‘ هذا الطار ،ابدى رئيسس
ال-ب-نك األسس-ي-وي لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘
ال- -ب- -ن- -ي- -ة ال -ت -ح -ت -ي -ة اسس -ت -ع -داد

اŸؤوسسسس-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ي-ديرها
م-راف-ق-ة ق-ط-اع اŸوارد اŸائ-ي-ة
ب - - -ا÷زائ- - -ر ‘ ا‚از ب- - -را›ه
التنموية من خÓل ““عرضس كل
اÈÿات ال Ó-زم -ة وال -ت-م-ويÓ-ت
اÿاصس- -ة ب- -ال- -ب- -ن- -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة
ا÷ديدة ،وهذا عقب اسستكمال
الج- -راءات ا÷اري- -ة لنضس- -م -ام
ا÷زائ- - - -ر ل- - - -ه - - -ذه اŸؤوسسسس - - -ة
اŸالية““ ،اضساف نفسس البيان.
ي- - -ذك - -ر أان ه - -ذه اŸؤوسسسس - -ة
اŸالية اŸتواجد مقرها ببكÚ

(الصس )Úتعد بنك تنمية متعدد
اÛالت انطلق ‘ يناير .2016
رأاسس م- -ال -ه ي -ق -در بـ  100مليار
دولر ويضسم  87دولة من ﬂتلف
ال- - - -ق - - -ارات (اسس - - -ي - - -ا ،اوروب - - -ا
افريقيا.)...
وتتمثل مهمته ‘ السستثمار
أاسس- -اسس- -ا ‘ ال- -ب- -ن- -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة
اŸسستدامة و‘ قطاعات النتاج
للدول األعضساء ‘ هذا البنك.

مششيدا بأاهمية عÓقات التّعاون الّثنائية

جÓب يتباحث مع سشفÒة أاندونيسشيا عÓقات التعاون الثنائية
اسشتقبل وزير التجارة سشعيد
ج Ó- - -ب ،أاول أامسس،ب- - -ا÷زائ- - -ر
سش - -فÒة ان - -دون - -يسش- -ي- -ا سش- -فÒة
ﬁروسش - - - -ة ،ح- - - -يث ت- - - -ط- - - -رق
الطرفان ا ¤عÓقات التعاون
ال-ث-ن-ائ-ي-ة –ضشÒا لزيارة وزير
ال -ت -ج -ارة الن-دون-يسش-ي-ي ان-ق-ار
ت -ي -اسش -ت -و ل -وك -ي -ت -ا ا ¤ا÷زائ-ر
اŸقررة اليوم ،حسشب ما افاد به
بيان للوزارة.
وت -ط -رق وزي -ر ال -ت -ج -ارة م -ع
سسفÒة اندونيسسيا با÷زائر ا¤
العÓقات الثنائية اŸتميزة التي
Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن ،مشس-ي-دا بأاهمية

ال-ف-ع-ال-ي-ات وال-زي-ارات اŸتبادلة
ب ÚاŸسسؤوول Úالرسسمي Úورجال
األع - -م - -ال ‘ ك  Ó- -ال - -ب - -ل - -دي- -ن
ودوره- -م- -ا ‘ رف- -ع مسس- -ت -وي -ات
ال- -ت- -ع- -اون وال -ت -ب -ادل ال -ت -ج -اري
ال -ب -ي -ن -ي ،حسس -ب-م-ا اوضس-ح ن-فسس
اŸصسدر.

وسس -م -ح ال -ل -ق -اء ل -ل-ط-رف- Ú
حسسب البيان  -باسستعراضس سسبل
وك-ي-ف-ي-ة ت-رق-ي-ة وت-ع-زي-ز التعاون
ب Úا÷زائر واندونيسسيا والذي
من شسانه اŸسساهمة ‘ –ديد
امكانية اسستحداث شسراكة ثنائية
واعدة مسستقب.Ó

 ..ويسشتقبل رئيسس رابطة رجال األعمال القطريÚ

لع- -م -ال
دع- -ا رئ- -يسس راب- -ط- -ة رج- -ال ا أ
ال -ق -ط -ري ،Úالشش -ي -خ ف -يصش-ل ب-ن ق-اسش-م آال
ث -ا ،Êأاول أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ا¤
ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ف-ع-ي-ل شش-راك-ة ح-ق-ي-قية بÚ
ا÷زائ -ر وق-ط-ر ،م-قÎح-ا إانشش-اء شش-رك-تÚ
ﬂت -ل -ط -ت Úج -زائ -ري -ة ق -ط -ري -ة ل -ل-ن-ق-ل
البحري وا÷وي ،حسشب ما جاء الثن‘ Ú
بيان لوزارة التجارة.
واغتنم الشسيخ فيصسل بن قاسسم آال ثا Êفرصسة
اسستقباله من قبل وزير التجارة سسعيد جÓب
بحضسور عدد من اŸسستثمرين ورجال األعمال
ال -ق -ط-ري ÚاŸراف-ق Úل-ه وب-حضس-ور سس-ف Òدول-ة

قطر لدى ا÷زائر ،حسسن بن إابراهيم اŸالكية،
لتقد› Ëموعة من القÎاحات تعجل بتفعيل
شس-راك-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ب-إانشس-اء شس-رك-تÚ
ﬂت -ل -ط-ت Úج-زائ-ري-ة ق-ط-ري-ة ل-ل-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري
وا÷وي ،إاضس- -اف- -ة ا ¤ق -واع -د ل -وج -يسس -ت -ي -ك -ي -ة
باŸعاي ÒالعاŸية ‘ عدة مدن جزائرية لتكون
بوابة فعلية لرفع حجم الصسادرات لقطر ومن
خÓلها باقي الدول اآلسسيوية.
كما اقÎح أايضسا تقد Ëالدعم الكامل إل‚از
مصسانع جزائرية على الÎاب القطري للمواد
التي تعرف فائضسا ‘ اإلنتاج اÙلي وخاصسة
الغذائية منها.

ميهوبي:

›سشم ““بابا عروج““توثيق للذاكرة اŸششÎكة للبلدين

أاكد وزير الثقافة عز الدين
م - -ي- -ه- -وب- -ي أان ت- -دشس› Úسس- -م
ال -ق -ائ -د ال-ع-ث-م-ا““ Êب-اب-ا ع-روج““
والذي ” امسس الثÓثاء بولية
ع“ Úوشسنت هو““توثيق للذاكرة
اŸشسÎك- - - - - -ة ا÷زائ - - - - -ري - - - - -ة-
الÎك- -ي- -ة““وأاب- -رز ال- -وزي- -ر خ Ó-ل
إاشس -راف-ه Ãع-ي-ة سس-ف Òت-رك-ي-ا ‘
ا÷زائ - -ر ﬁمت ب- -وروي ع- -ل- -ى
ت- -دشس Úه- -ذا اÛسس -م أان ه -ذه
اŸن-اسس-ب-ة ه-ي ◊ظ-ة ““ت-اري-خ-ية
للحديث عن التاريخ وإاسستحضسار
ذكرى أاحد قادة اŸقاومة ضسد
اإلح-تÓ-ل اإلسس-ب-ا Êال-ق-ائ-د ب-ابا
عروج الذي خاضس مع أاخيه خÒ
ال-دي-ن لسس-ن-وات ع-دي-دة م-قاومة
ضسد الحتÓل الذي حاول إاذلل
ا÷زائري Úوكانت آاخر ﬁطة
جهادية لبابا عروج Ãنطقة عÚ
“وشس -نت ال-ت-ي م-ازالت –ت-ف-ظ
ب-إارت-ب-اط روح-ي ب-اŸل-حمة التي
خ -اضس -ه -ا““ وال-ت-ي سس-ق-ط ب-ه-ا ‘
ميدان الشسرف سسنة .1518
وأاك- -د م- -ي- -ه- -وب- -ي أان ““م- -رور
خ -مسس -ة ق-رون ع-ن سس-ق-وط ب-اب-ا
ع - -روج ‘ م - -ي - -دان الشس- -رف ‘
م- -واج- -ه -ة اإلح -ت Ó-ل اإلسس -ب -اÊ
أاردنا أان نوثقها اليوم إا ¤جانب
أاصس- - -دق- - -اءن- - -ا األت - -راك وه - -ذه
مسس -ؤول-ي-ت-ن-ا إاŒاه ال-ت-اري-خ وه-ذه

اŸبادرة والفكرة توثيقا للذاكرة
اŸشسÎكة ب Úا÷زائر وتركيا““.
وأاضس -اف أان -ه ““” أايضس -ا ب-ب-ج-اي-ة
إاح- -ي- -اء ال- -ذك- -رى اÿمسس- -م -ائ -ة
لقدوم اإلخوة خ Òالدين وبابا
ع - -روج ب - -حضس - -ور ال - -ب - -ح - -ري - -ة
ا÷زائرية واليوم أايضسا ا◊ضسور
ال -رم -زي ل -ل -ب -ح -ري-ة ا÷زائ-ري-ة
والÎك- - -ي - -ة وم - -ن خ Ó- -ل أايضس - -ا
السس -ف-ي-ن-ة ال-ت-ي –م-ل إاسس-م ب-اب-ا
عروج““ .وذكر الوزير أان ““التاريخ
ل -ه ق -ي -م -ة ك -بÒة ل -دى الشس -ع-وب
وب-درج-ة خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-لك
الشسعوب التي قاومت ودفعت من
دمها والشسعب ا÷زائري يسسعى
ليوثق لتاريخه ‘ كل ﬁطاته
دون إاسستثناء من ما قبل التاريخ
إا ¤ال- -ي- -وم ك -ل -م -ا ك -انت ه -ن -اك
ف -رصس -ة وإام -ك -ان -ي -ة –ق -ي -ق م-ا
يخدم التاريخ سسواء من خÓل
ك- -ت- -اب- -ت- -ه ‘ إاب -داع أاوإا‚ازه ‘
شس- -ك- -ل ف- -ي- -ل -م أاو‘ ك -ت -اب أاو‘

›سسم يخدم التاريخ““.
واأك- -د وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ““أان -ن -ا
نسستهدي دائما ‘ هذا اإلطار
ب -ت -وج -ي-ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ال - -ذي ي- -دف- -ع دائ- -م- -ا بضس- -رورة
اإله -ت -م -ام ب -ال -ت -اري -خ وإايصس -ال -ه
Óج - -ي - -ال ‘ ك - -ل األشس - -ك - -ال
ل - - -أ
واإله -ت-م-ام ب-اŸضس-ام .““Úوق-دم
ب-اŸن-اسس-ب-ة وزي-ر ال-ثقافة تهانيه
ل - -ولي - -ة ع“ Úوشس- -نت ““ ال- -ت- -ي
أاصس - -ب - -حت اآلن م- -وق- -ع ث- -ق- -ا‘
وسس- -ي- -اح -ي ه -ام ت -ع -ززت ب -ه -ذا
اÛسس- -م ال- -ت- -اري- -خ- -ي ال -ه -ام““.
وتقدم بتشسكراته Ÿؤوسسسسة ““تيكا
للتعاون““ الÎكية التي عملت على
Œسس- -ي- -د ع- -دد م- -ن اŸشس- -اري -ع
ال -ث -ق -اف -ي -ة والÎاث -ي-ة ب-ا÷زائ-ر
وأايضس -ا ل-ل-ف-ن-ان ا÷زائ-ري ال-ذي
أاب - -دع ‘ إا‚از ه - -ذا اÛسس - -م
““ب- -ت- -ق -ن -ي -ات ع -ال -ي -ة و–ك -م ‘
األبعاد و‘ تنفيذ الفكرة بحد
ذاتها““ ،وفق الوزير .من جهته،
ذك- -ر سس -ف Òت -رك -ي -ا ‘ ا÷زائ -ر
ﬁمت ب - -وروي ال - -ذي ع Èع- -ن
سس -ع -ادت -ه ب -ت-دشس Úه-ذا ال-نصسب
ال-ت-ذك-اري أان ““ال-عÓ-ق-ات الودية
ب Úالشسعب ÚالÎكي وا÷زائري
بدأات قبل خمسسمائة سسنة بقدوم
ب- -اب -ا ع -روج وه -وب -ح -ار شس -ج -اع
سسقط شسهيدا هنا““.
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لسضÓمي
بحضضور وزرإء وشضخصضيات وأإعضضاء إل ّسضلك إلّدبلوماسضي إلعربي إ إ

نفحات روحانية طبعت أ’حتفال باŸولد ألّنبوي ألشّسريف
بالّزأوية ألبلقايدية
@ عيسسى :حدثان يرمزأن إأ ¤ألتّلحم فيما بينهما نوفم Èومولد أŸصسطفى

ع- -اشضت إلّ- -زإوي- -ة إل -ب -ل -ق -اي -دي -ة
إل -هÈي -ة ب-ا÷زإئ-ر إل-ع-اصض-م-ة ل-ي-ل-ة
إلث - - -ن Úإ ¤إل - - -ث Ó- - -ث - - -اء أإج - - -وإء
ون-ف-ح-ات روح-انية ودينية متمّيزة
لنوإر (ربيع
Ãناسضبة دخول شضهر إ أ
لنام ﬁمد
إلول) شضهر مولد خ Òإ أ
رسض- -ول إل -ل -ه ع -ل -ي -ه أإفضض -ل إلّصض Ó-ة
وإلّتسضليم.
كما عرف هذا ا◊فل الديني الذي
نّ
ظمته مديرية الشسؤوون الدينية واألوقاف
ل- -ولي- -ة ا÷زائ- -ر ت- -وزي -ع ا÷وائ -ز ع -ل -ى
ال -ف -ائ -زي -ن الوائ -ل ‘ مسس -اب -ق -ة ح -ف -ظ
وŒوي-د ال-ق-رآان ال-ك-ر ،Ëوت-خ-ل-ت-ه مدائح
دينية ‘ مدح الرسسول األعظم  -صسلى
الله عليه وسسلم  -وقراءة قصسيدة الÈدة
من طرف طلبة ومريدي الزاوية.
وق -د ت -ركت إانشس -اد ب -عضش ال -قصس -ائ -د
اÙمدية كقصسيدة ““ابن مهيب““ وغÒها
نفحات قرآانية أابرزت جوانب من السسÒة
النبوية العطرة بغية ترسسيخها ‘ األذهان
واإلق- -ت- -داء ب- -ه- -ا ‘ ت- -ه- -ذيب ال- -ن- -ف -وسش
والسسلوك وتربية النششء على القيم النبيلة
والسس -ام -ي -ة ال -ك -ف -ي -ل -ة بصس-ون اŸرج-ع-ي-ة
Óمة.
الوسسطية ل أ
وب-اŸن-اسس-ب-ة ّ” ت-وزي-ع ج-وائ-ز رم-زية
على الفائزين الوائل ‘ حفظ القرآان
وŒويده ،وهي الفئة القل من  15سسنة

وتشسمل خمسش فئات من مقاطعات ولية
ا÷زائر العاصسمة.
وباŸناسسبة ذكر وزير الشسؤوون الدينية
والوقاف ﬁمد عيسسى بتوصسيات رئيسش
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة منذ
 2005ليكون ربيع الول من شسهر األنوار
‘ نصسرة الرسسول ﬁمد  -صسلى الله
جع
عليه وسسلم  -مضسيفا بأاّن الدولة تشس ّ
كل ا÷هود واŸؤوسسسسات الدينية لتضسطلع
بهذا الدور وتفعيله.
و‘ موضسوع مّتصسل ذكر الوزير أاّنه
م- -ن- -ذ دخ- -ول السسÓ- -م ا ¤ه -ذه ال -دي -ار

والشسعب متّمسسك به ،ويكتسسي شسهر ربيع
األنوار أاهمية كبÒة ‘ أاوسساط اÛتمع
تÎج- -م- -ه- -ا ت- -لك ال -ط -ق -وسش وال -ع -ادات
والتقاليد ‘ الكل والشسرب ،الحتفالية
التي ما يزال السسكان متشسبّث Úبها منذ
أازمنة عريقة.

ألشّسعب أ÷زأئري متم ّسسك بدينه
أإ’سسلمي منذ أأ’زل
ك -م -ا ذك -رى ع -يسس-ى ب-السسÒة ال-ن-ب-وي-ة

العطرة التي سستطبع منذ مطلع شسهر ربيع
األول ‘ إاحياء هذه اŸناسسبة العظيمة
بإالقاء الدروسش واÙاضسرات الدينية من
طرف مشسايخ وأائمة Ÿلء قلوب الشسباب
ب -حب ال-رسس-ول ﬁم-د اŸصس-ط-ف-ى ع-ل-ي-ه
أازكى ال ّصسÓة وال ّسسÓم.
وأاضس- -اف ع- -يسس- -ى ب- -أاّن إاح- -ي- -اء ه- -ذه
اŸناسسبة العظيمة تتزامن والحتفالت
ب -ث -ورة ن -وف-م 1954 Èاÿال-دة ،مضس-ي-فا
ب -أان -ه -م -ا ح -دث -ان ي -رم -زان إا ¤ال-تÓ-ح-م
وال -ع Ó-ق-ة ال-ق-وي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ،مضس-ي-ف-ا ب-أان
ال- -ث- -ورة اسس- -ت- -ل- -ه- -مت م- -ن سسÒة ال- -ن -ب -ي
اŸصسطفى والصسحابة رضسوان الله عليهم.
و‘ معرضش حديثة عن سسÒة الرسسول
 صسلى الله عليه وسسلم  -قال عيسسى إانك -ل السس-ر وال-ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ت-ط-ل-ق
اسسم ﬁمد على كل أابنائها ،وتشسّكل أايضسا
مناسسبة إلبراز رسسالة اإلسسÓم ا◊نيف
ال -ت -ي نشس -ره -ا ال -رسس -ول األع -ظ-م وشس-رح
م -ق -ت -بسس -ات ب -ال -زواي -ا ،وال -ت -ي ل ي -ف ّ-وت
مريدوها هذه الفرصسة Ÿمارسسة مظاهر
ذات أابعاد روحانية وتضسامنية.
وحضس - -ر ه- -ذا ا◊ف- -ل ع- -دة وزراء ‘
ا◊ك -وم -ة وشس -خصس -ي-ات وأاعضس-اء السس-لك
ال - -دب - -ل- -وم- -اسس- -ي ال- -ع- -رب- -ي السسÓ- -م- -ي
اŸعتمدين ‘ ا÷زائر.

ل‚از مثّمنا جهود إ◊كومة
وقف على ورشضات إ إ

طمار :برنامج إأضسا‘ بـ  3579سسكن لفائدة و’ية ألطارف
كشض - - - -ف وزي - - - -ر إلسض- - - -ك- - - -ن
وإل - -ع- -م- -رإن وإŸدي- -ن- -ة ،ع- -ب- -د
إل - -وح - -ي - -د ط - -م- -ار ،أإول أإمسس،
ب -ال -ط -ارف ع -ن إسض -ت-ف-ادة ه-ذه
إل- -ولي- -ة م- -ن ب- -رن- -ام- -ج إضض -ا‘
ي- -تضض- -م- -ن  3579سض- -ك- -ن م- -ن
ﬂتلف إلصضيغ.
وخÓل حفل تسسليم  650مقرر
اسس -ت -ف -ادة مسس -ب -ق -ة بسس -ك -ن -ات م -ن
ﬂتلف الصسيغ وإاعانات مالية للبناء
ال -ري -ف -ي ،اح-تضس-ن-ت-ه دار الشس-ب-اب أاح-م-د
بتشس ،Úأاوضسح الوزير أان هذا الÈنامج
اإلضس - -ا‘ ال - -ذي اسس - -ت - -ف- -ادت ب- -ه ولي- -ة
الطارف يتضسمن ما ›موعه  2000إاعانة
للبناء الريفي و 500سسكن ترقوي مدعم
و 1079سس -ك -ن ضس -م -ن صس -ي-غ-ة ال-ب-ي-ع
باإليجار للوكالة الوطنية لتحسس Úالسسكن
وتطويره (عدل).

وأافاد بأان رخصسة برنامج بقيمة 500
مليون دج قد ” تخصسيصسها كذلك لفائدة
ورشسات البناء بهذه الولية إل‚از أاشسغال
التهيئة اÿارجية األولية والثانوية عÈ
ع -دي -د اŸواق -ع ال -ت -ي –تضس -ن سس -ك-ن-ات
اجتماعية.
وي- -أات- -ي ه -ذا الÈن -ام -ج ل -يضس -اف إا¤
حظÒة السسكن لهذه الولية التي تضسم 26

أالف سسكن عمومي إايجاري و2300
سسكن بصسيغة البيع باإليجار و28050
سسكن ريفي ،حسسب ما ذكرت به
مصسالح اŸديرية اÙلية للسسكن.
جه الوزير رفقة وا‹
قبل ذلك تو ّ
الولية إا ¤اÛمع السسكني الريفي
سس -م -ات-ي ،ال-ذي ي-ب-ع-د بـ  2ك-ل-م عن
عاصسمة الولية ،حيث اسستفسسر حول
ورشس -ة أاشس -غ -ال ال -ت -حسس Úا◊ضس-ري
التي تشسمل  30سسكنا ريفيا بغÓف
ما‹ بقيمة تفوق  27مليون دج.
وبع ÚاŸكان ،أابرز طمار اÛهودات
اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف ال -دول -ة ‘ ›ال
Œسس -ي -د ﬂت-ل-ف ب-رام-ج السس-ك-ن خ-اصس-ة
ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-السس-ك-ن ال-ري-ف-ي ،م-ب-دي-ا
ارت- -ي- -اح- -ه ل- -وتÒة ت -ق -دم ورشس -ات إا‚از
أاشسغال التهيئة.
وأال ّ-ح ‘ ه -ذا السس -ي -اق ع -ل -ى أاه -م -ي-ة

بحضضور رإوية وبّدة

الل- -ت- -زام ب- -احÎام ““ال- -ط -اب -ع ال -ع -م -راÊ
ا÷م- -ا‹ وم- -ع- -اي Òال- -ت- -ع- -م ‘ ““Òب- -ن -اء
السس-ك-ن-ات ال-ري-ف-ي-ة،وب-ن-فسش اŸوقع تلقى
السسيد طمار عرضسا حول أاشسغال التهيئة
ال- -ت -ي شس -رعت ف -ي -ه -ا مصس -ال -ح ال -ت -ع -مÒ
والهندسسة اŸعمارية والبناء،
وذلك ع 118 Èموقع حضسري و92
موقعا آاخرا ريفيا.
وت- -فّ- -ق- -د وزي- -ر السس- -ك- -ن وال- -ع- -م -ران
واŸدي- -ن -ة ك -ذلك ورشس -ة إا‚از سس -ك -ن -ات
عمومية إايجارية بحي ““الكروم““ ،بعاصسمة
الولية ،حيث تقدمت األشسغال بنسسبة 70
ب -اŸائ -ة ق -ب -ل أان ي-ت-وج-ه إا ¤ورشس-ة ب-ن-اء
 1000سسكن ضسمن صسيغة البيع باإليجار.
وب-ب-ل-دي-ت-ي ال-بسس-ب-اسش وال-درع-ان ،قام
الوزير بوضسع حجر األسساسش Ÿشسروعي
إا‚از  400و 600سسكن سسينجز من طرف
الوكالة الوطنية لتحسس Úالسسكن وتطويره.

÷نة ألشّسؤوون أ’قتصسادية وأŸالية تدرسس مشسروع قانون أŸالية لـ 2019
ع - - -ق - - -دت ÷ن - - -ة الشس- - -ؤوون
الق -تصس -ادي -ة واŸال -ي-ة Ûلسش
الم - - - -ة ،أاول أامسش ،و‘ إاط- - - -ار
دراسستها Ÿشسروع قانون اŸالية
لسس -ن-ة  ، 2019اج -ت-م-اع-ا Ãق-ر
اÛلسش ،ب- - -رئ- - -اسس- - -ة أاح - -م - -د
اوراغ- - -ي ،رئ- - -يسش ال- - -ل - -ج - -ن - -ة،
اسستمعت فيه ا ¤عرضش حول
اŸشس -روع ق -دم -ه وزي-ر اŸال-ي-ة،
ع- -ب- -د ال -رح -م -ان راوي -ة ،ب -حضس -ور وزي -ر
العÓقات مع الŸÈانﬁ ،جوب بدة،
حسس- -ب- -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة
الŸÈانية.

وق- -د اسس- -ت -ع -رضش راوي -ة اŸع -ط -ي -ات
اŸال- -ي- -ة والق- -تصس -ادي -ة ‘ ظ -ل ال -وضس -ع
اŸا‹ الذي تعرفه البÓد بسسبب اسستمرار
تذبذب اسسعار اÙروقات ‘ السسواق

الدولية.
كما تطّرق الوزير ا ¤التداب Òالتي
اتخذتها ا◊كومة لتجاوز هذا الوضسع،
من أاجل مواصسلة تنفيذ الÈامج التنموية
التي أاقّرها رئيسش ا÷مهورية ،مؤوكدا ‘
الوقت نفسسه أان اŸشسروع  ⁄يتضسّمن أاّية
ضس -رائب أاو رسس -وم ج -دي -دة م -ن شس -أان -ه -ا
التأاث Òعلى القدرة الشسرائية للمواطن.Ú
كما ذكر الوزير بأاّن مشسروع قانون
اŸالية  2019جاء ليحافظ على الطابع
الج -ت -م -اع -ي ل -ل -دول -ة ،م-ؤوك-دا أان ح-ج-م
ال-ت-ح-ويÓ-ت الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ي-رت-ق-بها
هامة تصسب كلها ‘ مصسلحة اŸواطن،

يضسيف البيان.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،ط -رح أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة
ال-ع-دي-د م-ن السس-ئ-ل-ة والنشس-غ-الت ح-ول
نصش اŸشس- - -روع ،ح- - -يث ج- - -رى ن- - -ق - -اشش
مسستفيضش أاجاب فيه وزير اŸالية عن
تسساؤولت أاعضساء اللجنة.
Œدر الشسارة إا ¤أان ÷نة الشسؤوون
القتصسادية واŸالية Ûلسش المة تعكف
حاليا على إاعداد تقرير “هيدي حول
مشس- -روع ق- -ان- -ون اŸال- -ي- -ة لسس -ن -ة ،2019
وسسيعرضش ‘ جلسسة عامة التي سسيعقدها
اÛلسش لحقا لدراسسة ومناقشسة نصش
اŸشسروع.

خÓل تفّقده للمشضروع ،زعÓن:

أأشسغال إأ‚ازخط ألسسكة أ◊ديدية نحو مطار أ÷زأئر ألدو‹ بلغت ٪ 98
ب- -ل- -غت نسض- -ب- -ة ت- -ق- -دم أإشض- -غ- -ال خ- -ط إلسض- -ك -ة
إ◊دي -دي -ة إل -ذي ي-رب-ط م-ط-ار إ÷زإئ-ر إل-دو‹
ه -وإري ب -وم -دي -ن ب -الشض -ب -ك -ة إل -وط -ن -ي-ة ل-لسض-كك
إ◊دي -دي-ة ن-ح-و  98ب -اŸائ -ة ،حسض-ب-م-ا أإك-ده ،أإول
لشض -غ -ال إل -ع -م -وم -ي-ة وإل-ن-ق-ل ع-ب-د
أإمسس ،وزي -ر إ أ
إلغني زعÓن.
وحسسب الشسروحات التي قدمت للوزير من طرف
مسسؤوو‹ اŸشسروع ،فإان خط السسكة ا÷ديد Áتد من
ﬁطة باب الزوار إا ¤مطار ا÷زائر الدو‹ على مسسار
بطول  2 ، 8كلم منها  1 ، 6ع Èنفق منجز –ت اÙول
ا÷نوبي على الطريق السسريع الرابط ب Úالدار البيضساء
وبن عكنون.
وسسيدخل هذا اÿط ا÷ديد حيز اÿدمة تزامنا
واف -ت -ت -اح اŸط-ار ال-دو‹ ا÷دي-د ،حسس-ب-م-ا أاّك-ده السس-ي-د
الوزير خÓل الندوة ال ّصسحفية التي نشّسطها على هامشش
زيارته التفقدية التي قادته إا ¤موقع اŸشسروع.
وتابع الوزير يقول““ :رغم النسسيج العمرا ÊاŸكّثف
واŸعّقد ،وكذا شسبكات توزيع اŸياه والكهرباء والغاز

اŸوجودة –ت األرضشّ“ ،كن القائمون على اŸشسروع
من Œاوز كل هذه العراقيل بفضسل التنسسيق اÙكم مع
باقي القطاعات األخرى اŸعنية““.
وب -خصس -وصش ط -اق -ة ال -ن -ق -ل اŸت -وق -ع -ة ل -ه -ذا اÿط
ا÷ديد ،أاوضسح مسسؤوولو الوكالة الوطنية لدراسسة ومتابعة
اسستثمارات قطاع النقل بالسسكك ا◊ديدية (اأنسسريف)،
أانه سسيتم بر›ة انطÓق القطارات كل  30دقيقة ،حيث
من اŸرتقب أان تÎاوح طاقة نقل الركاب ما ب 18 Úأالف

و 20أالف يوميا.
وق -د دّع -مت اÙط -ة ب -ثÓ-ث-ة ط-واب-ق األول
أارضس -ي وي -تضس-م-ن أارصس-ف-ة ال-ن-ق-ل وال-ث-ا› Êه-ز
Ãكاتب إادارية وشسبابيك الدفع والسستعÓم ،أاما
ال -ط -اب -ق ال -ث -الث ف -ه -و م -زود Ãح Ó-ت Œاري -ة
وم -ط -اع -م ÿدم -ة اŸسس -اف-ري-ن ،وك-ذا مصس-اع-د
كهربائية لذوي الحتياجات اÿاصسة وفضساءات
خضسراء ومركز للشسرطة ،حسسب شسروح مسسؤوو‹
اŸشسروع.
يذكر أاّن الشسركات التي أاوكل لها اŸشسروع
كلها من القطاع العام ،ويتعلق األمر بشسركة ال‚ازات
الفنية الكÈى (أا‚وا) وشسركة ““أانفرا رايل““ وشسركة ““أاو ‘
Óشسارة
آاسش آام““ وشسركة ““رايل إالكÎيك““ وشسركة ““اسستيل““ ل إ
ونظام التصسالت ومكتب الدراسسات ““سسيتي رايل““.
يذكر أاّن أاشسغال خط اŸيÎو الذي يربط ﬁطة
ا◊راشش Ãطار ا÷زائر الدو‹ ما تزال جارية ،وسسيتم
اسستÓمه ‘ سسنة .2022

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قطاع ألّتضسامن يشسرع ‘ Œسسيد ألّترتيب أÿاصس
بإابقاء كبار ألسسن ‘ وسسطهم ألعائلي
تعزيز أ◊ماية أإ’جتماعية وألّرعاية ألصسحية لألطفال

لسض-رة
أإع -ل -نت وزي -رة إل -تضض -ام -ن إل -وط -ن -ي وإ أ
وقضض-اي-ا إŸرأإة غ-ن-ي-ة إل-دإل-ي-ة با÷زإئر إلعاصضمة
عن شضروع قطاعها ‘ Œسضيد إلÎتيب إÿاصس
Óبقاء على كبار إلسضن
““بالوسضاطة إلجتماعية ل إ
‘ وسضطهم إلعائلي““.
وأاوضسحت الوزيرة ‘ كلمة لها خÓل إاشسرافها على
حفل بدار الشسخاصش اŸسسن Úبدا‹ ابراهيم بحضسور
وزير الشسؤوون الدينية واألوقاف ﬁمد عيسسى Ãناسسبة
الح-ت-ف-ال ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي الشس-ري-ف ،أان ق-ط-اع-ها يقوم
حاليا بتجسسيد بنود القانون  12 -10اŸتعلق بحماية
الشسخاصش اŸسسن Úو‘ اطار السسياسسة الوطنية ◊ماية
الشس - -خصش اŸسس - -ن ب- -ت- -جسس- -ي- -د ج- -م- -ل- -ة م- -ن الÎات- -يب
الج -ت -م -اع -ي -ة ،مشسÒة إا““ ¤ت -رت-يب ال-وسس-اط-ة ال-ع-ائ-ل-ي-ة
والجتماعية Ÿا لها من أاغراضش إانسسانية واجتماعية
متشسبعة بقيم الدين السسÓمي ا◊نيف““.
ويرمي هذا اŸسسعى  -تضسيف الدالية  -إا““ ¤البقاء
ع-ل-ى ك-ب-ار السس-ن ‘ وسس-ط-ه-م ال-ع-ائ-ل-ي ك-رم-وز ل-ل-ح-ك-مة
وال- -وق- -ار والÈك- -ة ،وال- -ت- -ي ت- -ع -د ‘ ن -فسش ال -وقت آال -ي -ة
اجتماعية تقّوي أاواصسر العائÓت والروابط النسسانية
ب Úأافرادها““.
كما ذكرت بـ ““الÎاتيب األخرى اÿاصسة باŸرافقة
واŸسساعدة باŸنزل لÓشسخاصش اŸسسنّ ،Úالذين يعانون
ال -هشس -اشس -ة الج -ت -م -اع -ي -ة والصس -ح -ي -ة ودع -م ف -روع -ه -م
ومرافقتهم ‘ التكفل بكبارهم قصسد ابقائهم ‘ وسسطهم
الطبيعي أاي األسسرة““.
ودعت باŸناسسبة كافة شسرائح اÛتمع من ›تمع
م -د Êوم -راك-ز ال-ب-حث واŸسس-ج-د إا ¤ت-ك-ث-ي-ف وت-نسس-ي-ق
ا÷ه -ود ““ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى الف-ات الج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل
تسسط Òبرامج توعوية و–سسيسسية لزرع القيم السسامية
والتخلق بسسنة رسسول الله ﬁمد  -صسلى الله عليه وسسلم
 ل -ت -حصس ÚاÛت -م -ع ب -رّم -ت -ه ‘ إاط -ار خ -ط -اب دي-ن-يواجتماعي يدعو للوسسطية والعتدال وا◊ب والسسÓم،
وتقبّل اآلخر والعيشش اŸشسÎك““.
من جهته ذكر وزير الشسؤوون الدينية واألوقاف بكل
ا÷هود اŸبذولة من طرف الدولة للتكفل بكل الفئات
الهشسة لسسيما من كبار السسن ،مشسÒا إا ¤أان هذا العمل
التضسامني ““نابع من قيم وعمق اÛتمع ا÷زائري““.
وبعد أان أاشسار ا ¤أاهمية الحتفال باŸولد النبوي
الشسريف لÎسسيخ قيم الخÓق العالية التي –لى بها
رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -طيلة حياته من أاجل
زرع ا◊ب واŸودة والرحمة والتضسامن والخوة ،شسّدد
الوزير على وجوب ““التكفل بكبار السسن من خÓل منحهم
ال-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة وال-ن-فسس-ي-ة وع-دم ت-خ-لي البناء عنهم
التزاما Ãا جاء ‘ كتاب الله الكر.““Ë
و”ّ خÓل هذا ا◊فل توزيع هدايا رمزية على عدد
من كبار السسن بدار اŸسسن Úبدا‹ ابراهيم التي تأاوي 70
مسسنّة.

...وتكّرم ألفائز بجائزة أفضسل إأبدأع رقمي
موّجه لألطفال ‘ طبعتها أأ’و ¤لسسنة 2018
” أاول أامسش الثن Úبا÷زائر العاصسمة تكر Ëالفائز
ّ
Óطفال ‘
با÷ائزة الوطنية ألفضسل إابداع رقمي موجّه ل أ
طبعتها الو ،¤التي كانت من نصسيب الشساب توفيق
جرود.
ولدى إاشسرافها على حفل التكر Ëالذي حضسره عدد
م -ن أاعضس -اء ا◊ك-وم-ة ،أاك-دت وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
والسسرة وقضسايا اŸرأاة ،غنية الدالية ،أان هذه ا÷ائزة
تعد Ãثابة ““حافز““ للدفع بالكفاءات الوطنية اŸبدعة
ل -ل -م -زي -د م -ن الب-ت-ك-ارات ‘ ال-رق-م-ن-ة اÿاصس-ة Ãج-ال
Óطفال Áيزها
األلعاب الÎبوية الÎفيهية اŸوجهة ل أ
الب- -داع واحÎام سس- -ن ال- -ط- -ف- -ل م -ع ت -وظ -ي -ف اŸوروث
ا◊ضساري.
وأاضس -افت ال -وزي -رة أاّن ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م اŸت-ك-ون-ة م-ن
‡ثل Úعن القطاعات الوزارية اŸعنية التي نصسبت لهذه
ال-غ-رضش ،اسس-ت-ق-ب-لت أاع-م-ال  17مشس-ارك-ا ‘ اŸسس-اب-ق-ة،
موضّسحة أان ا÷ائزة األو“ ¤ثلت ‘ مبلغ ما‹ قدره
 500أالف دينار و›سسم تذكاري يخّلد اŸناسسبة ،معتÈة
أان ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة ‘ ط -ب -ع-ت-ه-ا األو ¤ع-رفت مشس-ارك-ة
““متواضسعة““ ،مشسÒة ا ¤أان ا÷ائزة ‘ طبعتها اŸقبلة
سستكون ‘ ›الت ﬂتلفة تعنى با◊ياة اليومية للطفل
ومتطلباته ورفاهيته.
وبنفسش اŸناسسبة ،شسّددت على أاهمية ضسمان حياة
Óطفال وتوف Òالظروف والوسسائل التي من شسأانها
آامنة ل أ
تعزيز الرعاية الصسحية وا◊ماية الجتماعية والتعليم
النوعي ،وحقهم ‘ الÎفيه و‡ارسسة األنشسطة بأامان.
وأابرزت الدالية أاّن هذا النشساط يتزامن مع إاحياء
اليوم العاŸي ◊قوق الطفل اŸصسادف لـ  20نوفم Èمن
كل سسنة ،مذكرة باإل‚ازات واŸكتسسبات التي حققتها
ا÷زائ- -ر ‘ ›ال ت- -ك- -ريسش ه- -ذه ا◊ق- -وق وال -ن -ه -وضش
بأاوضساع الطفولة ‘ البÓد.

ميهوبي :حماية ألّطفولة من أضسرأر ألّتطبيقات ألّرأهنة
من جهته ،أاكد وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي‘ ،
تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة ،ع -ل -ى ضس -رورة ““ت -ث -م ““ÚاŸب -ادرة
اŸتعلقة بجائزة أافضسل إابداع رقمي التي ينبغي تدعيمها
لكونها تهدف  -مثلما قال  -ا ¤حماية الطفولة من
أاضسرار التطبيقات الرقمية.
وأابرز ميهوبي أاهمية تشسجيع اıتصس Úا÷زائريÚ
‘ ›ال التكنولوجيات ا◊ديثة على توف Òهذا النوع
من التطبيقات الÎبوية الهادفة اŸوجهة للطفل تكون
نابعة من بيئته وثقافته.

لنÎنت وإسضتغÓلها بيدإغوجيا
دعت إ ¤تهيئة فضضاءإت إ أ

بن غÈيت مرتاحة ’هتمام أسسرة ألّتربية باŸسسائل
ألبيدأغوجية
أإع - - -ربت وزي - - -رة إلÎب- - -ي- - -ة
إلوطنية نورية بن غÈيت ،أإول
أإمسس،بعنابة عن إرتياحها إأمام
إله- -ت -م -ام إل -ذي ت -ول -ي -ه أإسض -رة
إل -ق -ط -اع ل -ل -مسض -ائ -ل إŸرت -ب -ط-ة
لرإدة إŸعÈ
ب-ال-ب-ي-دإغ-وج-يا ،وإ إ
ع -ن -ه -ا م -ن ط -رف ك -ل إلشض -رك-اء
لÎق - -ي - -ة إل - -ت - -ك- -وي- -ن و–سضÚ
ن- -وع- -ي- -ة إل- -ت- -حصض -ي -ل إلÎب -وي
باŸدرسضة إ÷زإئرية.
وأاوضس -حت ال -وزي -رة خ Ó-ل زي-ارة
العمل والتفقد التي قامت بها على مدار يوم Úإا¤
ع-ن-اب-ة ،ب-أان ال-ت-ك-ف-ل ب-ا÷وانب الج-ت-م-اع-ي-ة  -اŸه-ن-ي-ة
للمعلم ÚواŸوظف Úو–سس Úظروف “درسش التÓميذ
قد مّكن األسسرة الÎبوية اليوم من ““الهتمام والنشسغال
أاك Ìبا÷وانب اŸرتبطة بالبيداغوجيا““ التي تندرج كما
قالت ““‘ صسلب اإلصسÓحات الرامية إا– ¤سس Úأاداء
اŸدرسسة وترقية نوعية التعليم““.
واعتÈت بن غÈيت النشسغالت البيداغوجية التي
” ط- -رح- -ه- -ا م- -ن ط- -رف أاسس- -رة ال- -ت- -ع- -ل- -ي -م والشس -رك -اء
الجتماعي Úللقطاع بولية عنابة خÓل اللقاءين اللذين
ج-م-ع-اه-ا ب-إاط-ارات ال-ق-ط-اع و‡ث-ل-ي ال-ن-ق-اب-ات و‡ثلي
فيدرالية أاولياء التÓميذ ““تأاكيدا لهذا التوجه نحو التكفل
باŸسسائل البيداغوجية وخوضش اإلصسÓحات التي “ّكن
من رفع رهان نوعية التعليم““.

وأاّكدت الوزيرة خÓل ﬂتلف ﬁطات
الزيارة اŸيدانية التي قادتها إا ¤بلديتي
واد ال-ع-نب وسس-ي-دي ع-م-ار ي-ع-ل-ى““ ،أاه-م-ية
ال-ت-ح-ل-ي ب-ن-ظ-رة إاسس-تشس-راف-ي-ة““ ‘ توظيف
فضس -اءات اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة وخ -اصس -ة
منها ا÷ديدة Ÿواكبة التزايد ‘ تعداد
التÓميذ وتفادي ظاهرة الكتظاظ التي
ت- -ؤوث- -ر ع- -ل -ى ن -وع -ي -ة األداء وال -ت -حصس -ي -ل
الÎبوي.
وشسّددت ‘ ذات السسياق على ضسرورة
““ت -ه -ي -ئ -ة فضس -اءات األنÎنت واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا
لÎق -ي -ة ال-ف-ع-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي““ ،ب-اإلضس-اف-ة إا““ ¤تشس-ج-ي-ع
النشساطات الثقافية والفنية والÎفيهية التي “كن من
تفج ÒاŸواهب واإلبداع لدى التÓميذ““.
وقالت إان اŸدرسسة ا÷زائرية تّتجه نحو تعميم ربط
شس -ب -ك -ة اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ب -األنÎنت ،م -ؤوك -دة ع-ل-ى
““ضس -رورة اسس -ت -غ Ó-ل ه -ذا السس-ن-د ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي Ÿواك-ب-ة
التطور ا◊اصسل و–سس ÚاŸمارسسة البيداغوجية““.
وكانت وزيرة الÎبية الوطنية قد أاشسرفت على تدشسÚ
اŸدرسسة البتدائية موسسى قوري ومتوسسطة قواسسمي
بشس ÒباŸدينة ا÷ديدة ذراع الريشش ،كما دشّسنت ببلدية
سسيدي عمار اŸدرسسة البتدائية باهي عماري قبل أان
–ضس- -ر ب- -ق -اع -ة اŸسس -رح ا÷ه -وي ع -ز ال -دي -ن ›وب -ي
احتفالية اŸولد النبوي الشسريف Ãشساركة تÓميذ عدة
مؤوسسسسات تربوية بالولية.
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العدد
17800

مديرية الّتجارة تدعو التجار إا ¤احÎام مداوماتهم

رافع من أاجل مقاربة تنموية بالّرجوع إا ¤قيم الوسصاطة

أازيد من  3700تاجر سصخروا لضصمان مدوامة
اŸولد النّبوي با÷زائر العاصصمة

بن تونسس :على إافريقيا أان Œد حلول خاصصة بها للمشصاكل التي تواجهها

سص ّ-خ -رت مصص -ال -ح م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة
لولية ا÷زائر مع حلول اŸولد النبوي
أازي -د م-ن  3700ت-اج-ر لضص-مان اŸداومة
خ -لل ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة لضص-م-ان
ت-وفﬂ Òت-ل-ف السص-ل-ع واŸواد ال-غ-ذائ-ية
ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا اŸواط-ن بصص-ف-ة عادية،
حسصبما علم عن مصصدر من اŸديرية.

دعا الرئيسس الشّصر‘ للجمعية الدولية الصصوفية العلوية ،خالد بن
لف-ارق-ة إا ¤إاي-ج-اد ح-ل-ول
ت -ونسس ،أاول أامسس ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،ا أ
خ -اصص -ة ب -ه -م Ÿشص -اك -ل -ه -م وم -ن -ه -ا مشص -ك -ل ال -ه -ج -رة ،وذلك م-ن خ-لل
السص -ت -ث -م -ار ‘ «ال -ع -نصص -ر ال -بشص -ري» وتشص-ج-ي-ع الّشص-راك-ة ب Úا◊ك-ام
واÛتمعات اŸدنية.
وقال بن تونسض خÓل افتتاح أاشسغال الطبعة الثانية للندوة الدولية للمنظمات
الف-ري-ق-ي-ة غ-ي-ر ال-ح-ك-وم-ي-ة األعضس-اء ف-ي ال-م-ج-لسض الق-تصس-ادي والجتماعي
لمنظمة األمم المتحدة (اكوسسوك) أاّنه «يتعين على األفارقة أان يجدوا حلول
خاصسة بهم لمشساكلهم من خÓل الثقة في النفسض ،والحترام المتبادل مع
التوقف عن طلب المسساعدة من اآلخرين».
وبعد اإلشسارة إالى أان حلول القارة يمكن إايجادها بـ «مسساعدة اآلخرين» ،أاوصسى
بن تونسض األفارقة بـ «السستثمار في العنصسر البشسري» عن طريق «التربية في
المقام الول ثم التنمية الجتماعية والقتصسادية» ،معتبرا أان البعد النسساني
وحده كفيل بمنحهم «الكرامة».
من جهة أاخرى ،أابرز شسيخ الطريقة العلوية اإلمكانيات البشسرية والموارد
الطبيعية التي تتمّتع بها أافريقيا والتي وصسفها «بمخزن لليد العاملة» .كما
تأاسّسف لكون القارة األفريقية «غنية جدا وفقيرة جدا في آان واحد» ألّنها «كانت
دائما ُمسسَتَغّلة» دون أان تتمكن من إايجاد حلول لمشساكلها.
وفي هذا الصسدد وصسف بن تونسض هجرة الكفاءات الفريقية نحو البلدان
المتطورة بـ «النزيف» ،حيث يعملون كإاطارات عليا ،متأاسّسفا على عجز القارة
السسمراء عن الحتفاظ بأابنائها ،داعيا في الوقت ذاته ،إالى إايجاد «حلول
داخلية» لمنع هجرة األدمغة من هذه القارة.
وبعد أان رافع من أاجل «مقاربة تنموية» ألفريقيا ،اقترح ذات المتحدث تنمية
القارة بالرجوع إالى قيم الوسساطة والتعاون والتضسامن والتكامل أاي تنمية
«أافقية».
وبعد التذكير أانه بإايعاز من المنظمة غير الحكومية التي يترأاسسها وبدعم من
الجزائر ،أاقّرت األمم المتحدة يوم  16مايو من كل سسنة «يوما عالميا للعيشض في
سسÓم» ،قال بن تونسض« :حان الوقت للعمل بالشسراكة بين الحكام والمجتمعات

المدنية ألنه طالما ظل األفارقة يعتقدون أان القرارات ل تأاتي سسوى من قمة
السسلطة ،فإانهم لن يتمكنوا من التقدم».
من جهته ،أاّكد رئيسض لجنة تنظيم هذا اللقاء ،سساحل علي ،أان هذا األخير يعد
بمثابة «منبر لتحديد اسستراتيجية مشستركة واألدوار والمسسؤووليات المشستركة»
للمنظمات الفريقية غير الحكومية تجاه أازمة الهجرة التي ترمز إالى «مأاسساة
الشسباب الفريقي».

ا÷زائر أارضس مضصيافة إافريقية
وتابع بالقول اأنّ مواجهة ظاهرة الهجرة لن تتحّقق إال في إاطار «مقاربة
حدة» للتنمية القتصسادية والجتماعية والقضساء على الفقر ،وكذا في إاطار
مو ّ
«الشسراكة بين القطاعيين العام والخاصض» ،والهدف هو تحقيق أاهداف التنمية
المسستدامة ألجندة  2063لÓتحاد الفريقي.
وبعد وصسف الجزائر بـ «أارضض مضسيافة افريقية» ،أابى الرئيسض الشسرفي للجمعية
الدولية الصسوفية العلوية إال أان ينّوه بـ «ثبات» مواقف هذه األخيرة من أاجل
«إافريقيا أافضسل» ،مضسيفا أان التوصسيات التي سستنبثق عن هذا اللقاء سستعرضض
على الندوة الدولية المقبلة حول الهجرة بمبادرة من منظمة المم المتحدة
والمقررة في ديسسمبر المقبل بالمغرب.
وك-انت أاشس-غ-ال ال-ن-دوة ال-ث-ان-ي-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ات الف-ري-قية غير الحكومية
األعضساء في المجلسض القتصسادي والجتماعي لمنظمة األمم المتحدة قد
بدأات أاول أامسض ،بمشساركة حوالي  300ممثل قدموا من  30دولة إافريقية،
وسستعكف على مسسأالة أازمة الهجرة في إافريقيا.
ووضسعت هذه التظاهرة التي شسارك في تنظيمها البرلمان الفريقي والمجتمع
المدني والجمعية الوطنية للتبادل بين الشسباب بالتعاون مع مجموعة الطلبة
األفارقة في الجزائر «مبادرة أاجندة  ،»2063تحت شسعار «الشسراكة بين المجتمع
المدني في القطاعين العام والخاصض من أاجل المقاولتية وتشسغيل الشسباب
والبتكار والتصسنيع الشسامل والمسستدام».

بعد تسصجيل حالت إاصصابة خطÒة

ا◊ماية اŸدنية –ّذر من ﬂاطر األلعاب النّارية
أاط-ل-قت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اية
اŸدن-ي-ة ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة –سص-يسصية من
لخطار الناجمة عن اسصتعمال
ﬂتلف ا أ
للعاب ال -ن-اري-ة واŸف-رق-ع-ات ،عشص-ي-ة
ا أ
الح-ت-ف-الت ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي الشص-ري-ف،
وذلك باسصتعمال جميع وسصائل التواصصل
الجتماعي.

Óحصس -اء واإلع Ó-م
وأاوضس- -ح ال- -م- -دي- -ر ال -ف -رع -ي ل  -إ
بالمديرية العامة للحماية المدنية ،العقيد فاروق
ع-اشس-ور ،أان ال-ح-م-ل-ة ال-ت-وع-وي-ة ت-مت ب-ال-تنسسيق مع
ج -م -ي -ع ال-م-ؤوسسسس-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ،وتّ-م خÓ-ل-ه-ا دع-وة
األول -ي-اء ال-ى ت-وع-ي-ة أاب-ن-ائ-ه-م ب-م-دى خ-ط-ورة ه-ذه
ال -م -واد ال -م -م -ن-وع-ة وم-ا ي-ن-ج-م ع-ن-ه-ا م-ن أاخ-ط-ار
ك-الن-ف-ج-ار ف-ي ال-ي-د ،ح-روق ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-عين،
فقدان حاسسة السسمع ،إاضسافة إالى إاصسابات خطيرة
تؤودي غالبا لبتر أاصسابع اليد واألطراف واحتراق
ال-مÓ-بسض وان-دلع ال-ح-رائ-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-غ-رف
إاضسافة إالى اندلع حرائق خارج البيت أاغلبها تكون
على مسستوى الشسرفات.

وفي هذا السسياق ،دعت مصسالح الحماية المدنية
الى تجنب رمي هذه المواد النارية على األشسخاصض
والسسيارات أاو بالقرب من المسستشسفيات والمراكز
الصسحية ومن مواقف السسيارات ومحطات البنزين.
أاما فيما يخصض اسستعمال الشسموع ،فتم التأاكيد على
ضس -رورة ال -ت -ق -ي-د ب-ت-ع-ل-ي-م-ات أام-ن-ي-ة ،أاه-م-ه-ا وضس-ع
الشس-م-وع ع-ل-ى دع-ائ-م ث-اب-ت-ة وغ-ي-ر ق-اب-ل-ة لÓلتهاب
واسس -ت -ع-م-ال الشس-م-وع ي-ك-ون م-ن ط-رف األشس-خ-اصض
البالغين ،وكذا إابعادها عن األشسياء القابلة لÓلتهاب
خ-اصس-ة األف-رشس-ة ،األغ-ط-ي-ة واألث-اث وع-دم ت-رك-ه-ا
مشستعلة من دون مراقبة الشسموع وعلب الكبريت ل
تترك في متناول األطفال.
واعتبر ذات المصسدر أان هذه المناسسبة فرصسة من
أاجل القتداء بسسيرته رسسول الله  -صسلى الله عليه
وسسلم  -وسسّنته الحميدة ،لذا من الواجب عدم
ت -ح -وي -ل ه -ذه ال -م -ن-اسس-ب-ة وإاخ-راج-ه-ا م-ن وازع-ه-ا
الديني ،وكذا تجنب سسلوكيات تتعارضض مع القيم
والمبادئ الدينية والحتفال بهدوء دون اسستعمال
الصس -خب والضس -ج -ي -ج م -ن أاج -ل ت -ف -ادي ال -ح -رائ -ق

والحوادث المأاسسوية ،وكذا السسعي لعدم تعريضض
حياة الناسض وممتلكاتهم للخطر وخاصسة الحذر من
ه -ل -ع األشس -خ -اصض ال -مسس-ن-ي-ن ،ال-م-رضس-ى ،األط-ف-ال
الصسغار والنسساء الحوامل.
وتدعو مصسالح الحماية المدنية إالى التصسال على
الرقم  14في حالة حدوث أاي طارئ مع تحديد
طبيعة الخطر والعنوان.
يذكر أان مصسالح الدرك الوطني كثّفت من جهودها
في إاطار مكافحة التجار بالمفرقعات واأللعاب
النارية ،حيث تمّكنت وحداتها من حجز أاكثر من 5
 7 ،مليون وحدة من مختلف األنواع واألحجام ،في
الفترة الممتدة من الفاتح يناير  2018الى غاية 17
نوفمبر الجاري.
وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ت-مّ-ك-نت مصس-ال-ح الشس-رط-ة م-ن حجز
نحو 2 ، 3م -ل -ي -ون وح -دة م -ن األل -ع-اب ال-ن-اري-ة
والمفرقعات خÓل نفسض الفترة ،كما حجزت مفارز
مشستركة للجيشض الوطني الشسعبي الجمعة الفارط
بوليتي سسطيف بسسكرة وورقلة ،أازيد من  104آالف
وحدة من األلعاب النارية.

واأوضسح دهار العياشسي كممثل لمديرية التجارة
لولية الجزائر في تصسريح لـ «واأج» اأنه من بين
 10 . 660تاجر ومتعامل اقتصسادي الموجودين
على مسستوى ولية الجزائر ،تمّ تسسخير منهم
 3714تاجر من مختلف النشساطات والخدمات
لضسمان المداومة خÓل يوم غد بمناسسبة حلول
المولد النبوي.
وقال اإنّ هذه التسسخيرة جاءت بناًء على قرار
والي العاصسمة الصسادر تحت رقم  7449الموؤرخ
في  16اأكتوبر  2018والمتضسمن مناوبة التجار
ليوم المولد النبوي الشسريف ،موؤكدا اأن عطلة
المولد النبوي ل تزيد عن يوم واحد كما هو
متعارف عليه ،وقد صسادفت هذه السسنة وسسط
السسبوع مما يعني اأن غالبية التجار سسيزاولون
م- -ه- -ام- -ه -م بصس -ف -ة ع -ادي -ة ،اإل ان ال -تسس -خ -ي -رة
ضس -روري -ة م -ن اأج-ل «ضس-م-ان ح-ق ال-م-واط-ن ف-ي
ت -واصس -ل ال -خ -دم -ة ال-م-ق-دم-ة ل-ه ح-ت-ى ف-ي اأي-ام
العطل’’.
وسس -ب -ق لأع -وان ال-م-دي-ري-ة اأن ق-ام-وا ب-ع-م-ل-ي-ات
ت -حسس -يسس -ي -ة م -ن اأج-ل ت-وع-ي-ة ال-ت-ج-ار بضس-رورة
اح-ت-رام ق-رارات م-داوم-ت-ه-م ال-مصس-ادف ل-ع-طلة

المولد النبوي الشسريف ،موؤكدا اأن  157عون
تابع للمديرية ضسمن  78فرقة موزعة عبر جميع
ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة سس-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى م-راق-بة مدى
اح-ت-رام ال-ت-ج-ار ل-ن-ظ-ام ال-م-ن-اوب-ة ،وذلك بنفسض
مسس-ت-وى ال-رق-اب-ة ال-م-ع-م-ول ب-ه ع-ادة ف-ي ع-ط-ل
باقي العياد كعيدي الفطر والضسحى.
وم ّسست التسسخيرة  -يضسيف دهار  394 -مخبزة
و 1674تاجر من باعة الخضسر والفواكه والمواد
الغذائية العامة ،اإضسافة الى  1633من محÓت
الأك -ل السس -ري -ع وال -م -ق -اه -ي ونشس -اط -ات اأخ-رى
م -خ -ت-ل-ف-ة ،م-ع ضس-م-ان م-داوم-ة  4م-ط-اح-ن و9
ملبنات.
وسس -ب -ق ل -م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة اأن ب -ل -غت ال -ت-ج-ار
المعنيين بالمداومة من خÓل محاضسر باإلزامية
اح-ت-رام ب-رن-ام-ج ال-تسس-خ-ي-رة ،ح-يث وّق -ع-وا على
قرار المداومة وتح ّصسلوا على نسسخة منه تشسكل
عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضسي الإخÓل به
ت -ع -رضس -ه -م اإل-ى ع-ق-وب-ات اإداري-ة ق-د تصس-ل ح-د
اقتراح غلق محÓتهم.
واأضس -اف ال -مصس -در اأّن ال -ع -ق -وب -ات والإج-راءات
ال -ردع-ي-ة ال-ت-ي ي-م-ك-ن اأن ي-ت-عّ-ر ضض ل-ه-ا ال-ت-اج-ر
المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما
بين  100 . 000دج األف اإلى  300 . 000دج ،حسسب
نوع النشساط الممارسض وكذا الغلق لمدة تصسل
الشسهر والشسهرين (مخالفة برنامج المداومة)،
وفي حال عدم تسسديد الغرامة المفروضسة على
ال -ت -اج -ر ال -م -خ-ال-ف ي-ح-ال م-ل-ف-ه اإل-ى ال-ج-ه-ات
القضسائية للفصسل فيه.

خلل الّلقاءات ا÷زائرية  -الفرنسصية الّثالثة ،فورار:

رقمنة تلقيح األطفال ‘ ا÷زائر بداية من 2019

أاع- -ل- -ن م- -دي -ر ال -وق -اي -ة ب -وزارة الصص -ح -ة
والسصكان وإاصصلح اŸسصتشصفيات جمال فورار،
أاول أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ع -ن رق -م -ن -ة رزن -ام -ة
تلقيح الطفال ‘ ا÷زائر بداية من السصنة
اŸقبلة.
وف-ي م-داخÓ-ت-ه-م خÓ-ل ال-ل-ق-اءات ال-ج-زائرية -
ال -ف -رنسس -ي-ة الـ  3ت -طّ-رق ال-مشس-ارك-ون إال-ى ع-م-ل-ي-ة
التلقيح ،حيث أاعلن مدير الوقاية بوزارة الصسحة
والسسكان وإاصسÓح المسستشسفيات جمال فورار عن
رقمنة تلقيح األطفال في الجزائر ،موضسحا أانه
سسيتم اسستدعاء المهات من خÓل توجيه رسسائل
لهن على هواتفهن النقالة تذكرهن بتاريخ تلقيح
أاطفالهن.
وحسسب فورار ،فإان هذه العملية سسيتم اطÓقها في
 2019وسس -ت -خصض ف -ي ب -داي-ة األم-ر  11ولي-ة م-ن
الوطن.
ومن جهته صسّرح البروفيسسور بن ديب أانه في إاطار
مخطط داء السسرطان سسيتم أايضسا إاطÓق عملية
الكشسف والتكفل بسسرطان الثدي في سسنة 2019
على مسستوى خمسض وليات نموذجية.
ومن جهته ،أاّكد المدير العام لمصسالح الصسحة على
مسس -ت -وى ال -وزارة ح -اج م -ح -م -د أاّن ه-ذه ال-ل-ق-اءات

دعت إا ¤توسصيع اŸنحة الّتحفيزية

الجزائرية  -الفرنسسية التي تنظمها وزارة الصسحة
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع سس-ف-ارة ف-رنسس-ا ب-ال-ج-زائ-ر وال-ب-ع-ث-ة
Óعمال فرنسسا «في طبعتها الثالثة،
القتصسادية ل أ
تكتسسي أاهمية بما أانها تسسمح بتطوير شسراكات
واقامة عÓقات بين البلدين بهدف تحقيق تقدم
في مجال الصسحة وتبادل الخبرات» .
في نفسض الصسدد ،أاوضسح المتحّدث أاّن «الجزائر
وفرنسسا قّررتا تكثيف شسراكاتهما من أاجل تحقيق
تقدم في مجال الصسحة الذي تسسجل فيه المعارف
تطّورا سسريعا».
وتجري هذه الّلقاءات التي تدوم يوما واحدا على
مسستوى ورشستين ،تخصض األولى التطورات األخيرة
لسسياسسات الوقاية والكشسف عن األمراضض المتنقلة
وغير المتنقلة ،فيما تخصض الورشسة الثانية المسسأالة
المتعلقة بالتقدم في مجال التكفل بالمريضض.
وم-ن ج-ان-ب-ه ،أاشس-اد دوم-ي-ن-يك ب-وت-ي-ر ،ال-مسس-تشسار
ال-ت-ج-اري بسس-ف-ارة ف-رنسس-ا ب-ال-ج-زائ-ر وم-م-ثل هيئة
«بيزنيسض فرانسض» بالشسراكة القائمة بين البلدين
التي» تسسير بشسكل جيد» ،على حد قوله.
في هذا الشسأان ،أاوضسح المتدّخل أان الشسراكة في
قطاع الصسحة بين البلدين تج ّسسدت في مجالت
ع- -دة لسس- -ي- -م- -ا ف -ي م -رضض ال -ت -وح -د وال -ن -ظ -اف -ة
السستشسفائية وزرع األعضساء.

لخ ّصصائّي Úلل ّصصحة العمومية تدعو إا ¤التكفل Ãطالبها اŸهنية
لطّباء ا أ
الّنقابة الوطنية ل أ

لط- -ب- -اء
دعت ال ّ- -ن - -ق- -اب- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل - -أ
لخصصائي Úللصصحة العمومية ،أاول أامسس،
ا أ
با÷زائر العاصصمة السصلطات العمومية إا¤
لسص-ت-ج-اب-ة Ÿط-ال-ب-ه-ا اŸت-م-ث-ل-ة أاسصاسصا ‘ رفع
ا إ
بعضس اŸنح وتنظيم مسصابقات التدرج.

لمين العام للنقابة الدكتور محمد
وجّدد ا أ
يوسسفي خÓل ندوة صسحفية مطالب النقابة
المتمثلة في «تنظيم مسسابقات للتدرج في
المهنة التي تم تجميدها منذ سسنة 2013
وت-وسس-ي-ع ال-م-ن-ح-ة ال-ت-ح-ف-ي-زية التي تسستفاد
لولى للسسلك فقط ،مع إاعادة
منها الرتبة ا أ
Óخصسائيين في
النظر في تلك التي تمنح ل أ
إاط -ار ت -أادي -ت -ه-م ل-ل-خ-دم-ة ال-م-دن-ي-ة ،وال-ت-ي

لضسافة إالى
تتراوح بين  20إالى  60أالف دج با إ
ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-خ-ف-يضض الضس-ري-ب-ة المفروضسة
على رواتب هؤولء والمقدرة بـ  ٪35إالى ٪10
على غرار بقية أاسسÓك الوظيف العمومي».
وب- -ع- -د أان رّح- -ب ب -ق -رارات وزارة الصس -ح -ة
والسسكان وإاصسÓح المسستشسفيات بخصسوصض
ال -ت -ك -ف -ل ب -ب -عضض انشس -غ -الت السس -لك ال-ت-ي
سس -اه -مت ف -ي اسس-ت-ق-راره ،ت-أاسّس-ف ال-دك-ت-ور
ي -وسس -ف -ي ف -ي ذات ال -وقت ل-ع-دم اسس-ت-ج-اب-ة
ال -ح -ك -وم -ة ل -ب-عضض انشس-غ-الت ه-ذا السس-لك
ب -ح-ج-ة «ق-ل-ة ال-م-وارد ال-م-ال-ي-ة» ف-ي ال-وقت
لنشس-غ-الت أاسسÓ-ك
ال -ذي اسس -ت -ج-ابت ف-ي-ه إ
أاخرى.

واع- -ت- -ب -ر ذات ال -ن -ق -اب -ي أاّن «ع -دم ت -ك -ف -ل
السسلطات العمومية بمطالب منتسسبي هذا
السس-لك ت-دف-ع-ه-م إال-ى ال-ه-ج-رة م-ن ال-ق-ط-اع
ال -ع -م -وم -ي ن -ح -و ال -ق -ط-اع ال-خ-اصض أاو إال-ى
الخارج لتغطية العجز المسسجل لدى بعضض
لوروب- -ي- -ة ف- -ي م- -ج- -ال ال -تصس -ح -ر
ال- -دول ا أ
الطبي».
وأاضساف بالمناسسبة بأان النقابة ظلّت «تف ّضسل
أاسساليب الحوار مع السسلطات العمومية لحل
مشس-اك-ل-ه-ا» ،م-ؤوك-دا ب-أان ال-م-ج-لسض ال-وط-ن-ي
ي -ب -ق -ي ع -ل -ى اج -ت-م-اع-ه ال-ط-ارئ م-ف-ت-وح-ا
ل -م -ت -اب -ع -ة ت -ط -ورات ال-وضس-ع م-ع اسس-تشس-ارة
القاعدة حول الخطوات القادمة.
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’نبياء والّرسسل
إاحياءً للمناسسبة و“جيدا لرسسالة خا” ا أ

غÓم إلله يقاسسم بجاية إحتفا’ت إŸولد إلنبوي إلشسريف
ع - - - -اشست أاول أامسش ،و’ي - - - -ة ب- - - -ج- - - -اي- - - -ة
ا’ح -ت -ف-ا’ت ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي الشس-ري-ف ،م-ن
خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي- -م ال- -ع -دي -د م -ن ال -نشس -اط -ات
الدينية ،إالقاء ﬁاضسرات ،وتنظيم ندوات
ودروسش اŸسس -ج -دي -ة ،ح-ول سسÒة اŸصس-ط-ف-ى
ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م ،وأاه -م -ي -ة ت -رب -ي-ة
’ج -ي -ال الصس -اع -دة ع -ل-ى ق-ي-م-ه وأاخÓ-ق-ه،
ا أ
وال -ت -ع -ري -ف Ãي Ó-ده وأاّم-ه آام-ن-ة ب-نت وهب
وم-رضس-ع-ت-ه ح-ل-ي-م-ة السس-ع-دي-ة ،وجّ-ده ع-بد
اŸط - -لب وع - -م - -ه أاب - -ي ط- -الب ،وشس- -خصس- -ي- -ات
تاريخية أاخرى.

بجاية :التوهامي بن النوي

وكعّينة نظّمت جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،
بالمركز اإلسسÓمي مولود قاسسم نايت بلقاسسم ،ندوة
علمية وفكرية ،بالتعاون مع المجلسس اإلسسÓمي
األع -ل -ى ،ح -ول ق -ي-م وخصس-ال ال-ن-ب-ي ع-ل-ي-ه الصسÓ-ة
والسس Ó-م وك -ل م-ا ج-اءت ب-ه ال-رسس-ال-ة ال-م-ح-م-دي-ة،
وذلك بمشساركة العديد من األسساتذة والباحثين.
وأاشسرف رئيسس المجلسس اإلسسÓمي األعلى ،بوعÓم
الله غÓم الله ،على افتتاح هذه الندوة العلمية،
م-ؤوك-دا أاّن الح-ت-ف-ال ب-ه-ذه ال-م-ن-اسس-ب-ة هوالحتفال
برمز أامتنا اإلسسÓمية ،نبي الرحمة سسيدنا محمد

صسلى الله عليه وسسلم ،وهو تذكير من باب قول الله
ت-ع-ال-ى وذك-ر ف-إان ال-ذك-رى ت-ن-ف-ع ال-م-ؤوم-ن-ي-ن ،ح-يث
عندما تضسيق بنا نلجأا إالى نبّينا الكريم ،وهو اللجوء
الذي يعتبر ثقافة أاصسيلة ومتأاصّسلة لدى المسسلمين.
ومن جهته بارك السسيد أاحمد معبد والي الولية،
قرار تنظيم هذه الندوة بعاصسمة الحماديين ،مدينة
ال-ع-ل-م وال-ع-ل-م-اء ،وذلك ل-رم-زي-ة ال-م-ن-ط-ق-ة ال-علمية
الدينية والحضسارية ،وتمنّى أان تجمع هذه الولية
أانوار هذه الذرى العطرة ،وتتشسبّع بما يرافقها من
نفحات روحانية وشسمائل تجّدر فينا القيم األصسيلة
ال-ع-ل-ي-ا ،وت-جّ-دد ل-دى ال-ج-م-ي-ع روح ال-ع-مل والتحلي

بخصسالها فكرا وروحا وسسلوكا.
وم-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د أاح-م-د ت-غ-ل-يسس-ي-ة ،م-دي-ر الشس-ؤوون
الدينية لـ «الشسعب» ،أان مصسالحه سس ّ
طرت برنامجا
متنوعا إلحياء ذكرى المولد النبوي الشسريف الغالية
على قلوب المسسلمين ،بتنظيم مسسابقات في حفظ
القرآان الكريم والحديث النبوي الشسريف والمتون
الفقهية ،كما برمجت دروسس على مسستوى مسساجد
الولية حول السسيرة النبوية ،باإلضسافة إالى إالقاء
محاضسرات نشّسطها بعضس الشسخصسيات الدينية ،كما
تختتم الحتفالت بتوزيع جوائز تشسجيعية على
ال -ف-ائ-زي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-مسس-اب-ق-ات ،م-ن ح-ف-ظ-ة
القرآان الكريم والسسنّة النبوية.
وفي نفسس السسياق ،أاكد األسستاذ عربوشس إاديرأاّن
ال-ب-ج-اوي-ون خ-اصس-ة ال-ق-اط-ن-ي-ن ب-ال-م-ناطق الريفية،
يف ّضسلون إاحياء ذكرى المولد النبوي الشسريف ،من
خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م «ال-وزي-ع-ة» أاو ك-م-ا تسس-م-ى ب-ال-ل-ه-ج-ة
المحلية «تيمشسرط» ،وهي عادة قديمة يتم فيها
ذبح عدد من رؤووسس البقر وتوزيعها على الفقراء،
أاو تنظيم ولئم يشسارك فيها عدد من مواطني
ال -م -ن-ط-ق-ة ،وه-ي ت-ب-ي-ن م-دى تضس-ام-ن سس-ك-ان ه-ذه
المناطق وتعلقهم بالموروث الديني ،تعبيرا منها
عن وحي المصسطفى عليه الصسÓة والسسÓم.

عاصسمة التيطري ‘ اŸوعد

تذك Òبال ّسسÒة إلنّبوية إلعطرة وتكر◊ Ëفظة كتاب إلله وإŸشسايخ

احتفت ال ّسسلطات اÙلية لو’ية اŸدية عصسر أاول البارحة بذكرى اŸولد
النبوي الشسريف Ãسسجد الفرقان بعاصسمة الو’ية ،حيث كانت بداية هذا
Óسس-ت-اذ سس-ل-ي-م دب-يب ن-اظ-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
اŸوع -د ب -ك -ل -م -ة ت -رح -ي -ب -ي -ة ل -أ
’وقاف بهذه الو’ية ،مذكرا بالبعد ا◊ضساري لهذه اŸناسسبة الروحية،
وا أ
مشسيدا ‘ الوقت ذاته Ãجهودات الدولة ‘ مرافقة اŸسساجد وتشسجيع حفظه
كتاب الله وا’هتمام باŸدارسش القرآانية والزوايا والتكوين.

اŸدية :علي ملياÊ

اسس-ت-م-ع م-دع-وو ق-ط-اع الشس-وون ال-دي-ن-ي-ة واألوق-اف م-ن مسس-ؤوول-ي-ن ومنتخبين
ومرتادي هذه المؤوسسسسة المسسجدية بدرسس قيّم قّدمه الشسيخ محمد بن معيزة،
أاسستاذ محاضسر بجامعة البليدة ،ذكر فيها صسفات خاتم األنبياء وشسمائله ،وحياة
الرسسول عليه السسÓم وكيف كانت معامÓته وسسط أاسسرته ،وكيف كان عليه
السسÓم يحل المشسكÓت ،موصسيا الحضسور بضسرورة القتداء بسسننه الفاضسلة.
وتزامن هذا الحفل وتنظيم مدائح دينية بمسساجد الولية ،فضس Óعلى قيام
أائمة هذه الهيئة بزيارة المسستشسفيات ومراكز ايواء المسسنين وذوي اإلحتياجيات

اسستطÓع

الخاصسة.
كّرم والي الولية عباسس بداوي برفقة رئيسس المجلسس الشسعبي الولئي بورقعة،
 12تلميذا من حفظة كتاب الله المشساركين في المسسابقة الولئية لحفظ القرآان
الكريم والحديث النبوي الشسريف في أاربع فروع ،من بينهم جزء من حفظ
القرآان كام ،Óوآاخرا من حفظ نصسفه ،وثالث من حفظة ربع كتاب الله إالى
جانب حفظة األحاديث  40نووية ،كما كّرمت نظارة الشسؤوون الدينية واألوقاف
كل من الشسيخ عمر خشسيشس إامام بمسسجد الفتح ببني سسليمان ،والشسيخ عياد
علون بمسسجد شسواي بن عيسسى بسسيدي نعمان ،لتختتم هذه الوقفه الّروحانية
بدعاء من قبل الشسيخ المتقاعد امحمد بلحوت إامام سسابق بقصسر البخاري.
هذا وفيما شسهدت هذه الولية تنشسيط حفÓت بالمؤوسسسسات العقابية وأامسسيات
طيلة شسهر األنوار بمختلف المسساجد الرئيسسية تيّمنا بالسسيرة النبوية المحمدية
العطرة ،اّتسسعت هذه السسنة رقعة اإلحتفائية بخير األنام إالى المؤوسسسسات
التعليمية بمختلف األطوار عن طريق محاضسرات دينية راقت عقول تÓميذ
وتلميذات هذه الولية على غرار السسنوات الفارطة ،إالى جانب قيام عديد
الجمعيات الخيرية بمبادرات إانسسانية للعجزة والفقراء.

«الشسعب» تسستطلع ا’حتفا’ت بعاصسمة الورود

أإّذكـ ـ ـار ،دروسس مسسجدي ـ ـة وإبتها’ت تعّطر إلبيوت

^ البليديون يسستذكرون تقليد «بوشسيخة» ‘ احتفالية اŸولد النبوي
^ « خذاه ا◊ال بخرولوا با◊لحالÁ ،ا Áا كحليلو باŸرود يفجى الغمة»
’يام ،أارشسيفا جمي ،Óيحنون إاليه كل موعد
تعّود البليدّيون كلّما حّلت احتفالية ميÓد سسيد اÿلق النبي الكرﬁ Ëمد عليه الصسÓة والسسÓم ،أان يحيوا عادة باتت ‘ دفاتر ا أ
’خصش تقليد «بوشسيخة» وكيف كانوا يرّددون مديحا عذبا شساعرياÁ ’ ،ل ويسسأام منه من سسمعه ومن رّدده
والقليل منهم بات يحييه ويحتفي به ،مثلما كان أاناسش أايام زمان ،وبا أ
‘ لعن عذب ،والصسغار من حول ا÷موع ينÒون الشسموع ،وسسيدات اŸطبخ وربات تذرفن الدموع ،فرحا بعيد ميÓد سسيد اÿلق.

في الذكر الطيب وتÓوة «حزب» من كتباه العزيز ،وإالقاء الدروسس
والمديح الطيب ،وقد اجتمع الناسس :أانصستوا ورّددوا وهّللوا في جو
روحاني عظيم ،كيف ل واليوم مولد سسيد العالمين محمد ابن عبد الله،
وخاتم األنبياء والمكرمين ،ثم يأاتي الليل وقد تفّرق المصسلون بعد
العشساء.

الطمينة ،القشسابة ،بوشسيخة ،حجاج بيت
الله ما شسفتو رسسول الله
وعادوا الى بيوتهم ،في وقت انتشسر الصسبية والصسغار ،وبدأاوا يجوبون
المنازل والجيران ،ويلتمسسون كرمهم ،وكلّما مروا على « دار» ،ال
والعطايا تنزل عليهم ،من حلوى أاو شسموع ،وهنا يشسكر الصسغار صساحب
الدار الكريم ،ويرددون «دار الخير دار الخير» ،أاما من لم يحسسن العطية
وبخل ،فلن يتردد الصسبية في وصسفه بـ «دار الشسر دار القمل والصسيبان»،
ثم ينتشسرون الى بقية الحارات والحومات  ،وهم يلعبون في نشسوة.

بوقالة «ﬁمد ﬁمد» Œتمع عليها النسسوة ‘ كل البيوت

اسستطÓع  /البليدة :لينة ياسسمÚ

يقول العم «يوسسف أارواغي» محّدثا «الشسعب» ،وهو أاحد أابناء البليدة
وهو يحكي متب ّسسما ،وفي هندام رسسمي وربطة العنق تزّين قميصسة
األبيضس ،جلسس وهو يدّقق في تموضسع نظارته جيدا ،أانه كلما تجّدد
عيد المولد النبي الشسريف ،إال وتجد أابناء األحياء في الدويرات وأاولد
السسلطان والجون ،والحماليت ويما مغيثة ونانة عائشسة وغيرها ،يبدأاون
في التحضسير وكأاّن ضسيفا كريما اقترب موعد مقدمه ،وتتحول تلك
الدور والبيوت إالى ما يشسبه ورشسات الصسناعة ،الكل منهمك في صسناعة
«المنارة» ،بأالوانها وأاحجامها ،منها الصسغيرة التي توضسع في البيوت،
والكبيرة العمÓقة التي تزين الجوامع والصسوامع ،والباقي من الصسناع
ل -ه -ذه ال-م-ن-ارات ،ي-ع-رضس-ه-ا ف-ي أاسس-واق ب-اب ال-رح-ب-ة وبÓ-صست ال-ع-رب
والتنصسارى ،للبيع بدنانير يشستري بها الشسموع والحناء ،وبعضسا من
المفرقعات
(الهادئة) ،وليسست كما هي اليوم ،ثم يأاتي اليوم الموعود الـ  12من ربيع
األول ،وي -ا ل -ه م -ن ي -وم ،ي -ت -وق -ف ال -ع -م «ي -وسس-ف» وه-و ل ي-ت-وق-ف ع-ن
البتسسامة ويعتدل في كرسسيه.
ويواصسل بعد أان وضسع من جديد نظارته الجميلة ،ويسسرد في تسسلل،
وحينما يحين وقت العصسر وبعده ،يؤوتى بتلك المنارات وقد تزينت
ب -الشس -م -وع ،وت-وضس-ع ف-ي رك-ن وزواي-ا ج-وام-ع «اب-ن سس-ع-دون» وال-ح-ن-ف-ي
وسسيدي الكبير وغيرها ،ثم يبدأا من ذلك الميقات الى صسÓة العشساء،

وفي البيوت وبعد أان حضسرت النسساء «الطمينة» وما طاب من أاكل شسهي،
يكون في الغالب مختصسرا في طبق «الرشستة» مزّين بقطع من طير
الدجاج ،وحبذا لو كان ديكا ،أاو كما يعرف بين الناسس بـ «السسردوك» ،ذو
عرف أاحمر يتوج به رأاسسه ،يأاتي الصسغار ويلعبون لعبة «بوشسيخة»،
ومضس-م-ون-ه-ا أان ي-ل-بسس واح-د م-ن-ه-م ل-ب-اسس ال-ري-ف ال-ت-ق-ل-ي-دي «قشس-ابة»
بالمقلوب ،وتوضسع على وجه «القلمونة» ف Óيعد يرى شسيئا ،ثم يسسحب
حتى يسسقط ويتدحرج ،ويبدأا الباقي من األطفال يرّددون لحنا في
مقطع جميل ويقولون:
«بوشسيخة خذاه الحال ،بخرولوا بالحلحال ،يما يما كحليلو بالمرود
يفجى الغمة ،انشسوف سسيدي محمد يدو حمراء ،بالخواتم والحنا يفج
الغمة ،يا حجاج بيت الله ما شسفتو رسسول الله ،شسفناه وريناه في مكة
خليناه ،يتوضسى ويصسلي ويقرى في كتاب الله ،بنتو فاطمة تبكي وتعيط
يا رسسول الله».
وهكذا تكون السسهرة قد اكتملت ،والمعنى في اليوم الحتفالي مضسى
بكل عذوبته ،ليختم ببوقالت غالبا ما تكون في البوقالة المشسهورة
«محمد محمد ،ما كان امرأاة جابت كيفك ولد ،يا مزيان القد ،يلي ما
غاب عنك تخمامي» ،وتظل الشسموع مضساءة الى أان تنطفئ وسسط ليلة
تشسّرفت بميÓد عظيم هذه األمة ،على أامل أان تسستمر الحتفالية
ألسسبوع ميÓد سسيد الخلق ،وهو تقليد لم يكن ينقطع ،ختم عمي يوسسف
كÓمه بالمسسك والعسسل.

العدد
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’جواء عاشستها و’ية سسعيدة
نفسش ا أ

إلعائÓت –يي إلّذكرى بلم إلشّسمل وصسلة إأ’رحام

أاحيا سسكان و’ية سسعيدة ليلة مولد
’ن -ام سس -ي -دن -ا ﬁم -د صس -ل -ى ال -ل -ه
خ Òا أ
ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ب-ع-ادات وت-ق-ال-يد متوارثة
’ج-داد ،وج-لسس-ات دي-ن-ي-ة ل-ك-ون-ها
ع-ن ا أ
م-ن-اسس-ب-ة ’ ت-ت-ج-زأا م-ن ال-ك-ي-ان الروحي
والثقا‘ وا’جتماعي للجزائري.Ú

وصسÓ- -ت م- -ن الب -ت -ه -الت والأذك -ار وال -م -دائ -ح
الدينية ودروسس في صسلة المصسطفى صسلى الله
عليه وسسلم وتكريم لحفظة كتاب الله ،هي اأجواء
ع -اشس -ه-ا م-واط-ن-و ولي-ة سس-ع-ي-دة ل-ي-ل-ة اأول اأمسس
بمسسجد الصسالحين بحضسور السسلطات المحلية
خ Ó-ل الح -ت -ف -ال ال -رسس-م-ي لإح-ي-اء م-ول-د خ-ي-ر

الأنام .المناسسبة اعتبرها اإمام المسسجد فرصسة
ل-ل-ت-ذك-ي-ر ب-م-ا اأن-ع-م ال-ل-ه ع-ل-ى ال-بشس-ري-ة ج-م-ع-اء
ب -اصس -ط -ف -اء ال -رسس -ول ال -ك -ري -م ب-رسس-ال-ة شس-م-لت
الإنسسانية جمعاء واأخرجتها من الظلمات الى
ال -ن -ور .وال-ي ال-ولي-ة ك-ان ح-اضس-را خÓ-ل اإح-ي-اء
المناسسبة ،وتقّدم بالتهاني لسسكان ولية سسعيدة
والشسعب الجزائري ،العائÓت السسعيدية اأحيت
المناسسبة ليلة اأول اأمسس بتقاليدها المميزة للم
الشّسمل وصسلة الأرحام ،وتلقين الأطفال سسيرة
النبي محمد صسلى الله عليه وسسلم.

سسعيدة :ج ــ علي

’من كمية معتÈة منها بسسطيف
فيما حجزت مصسالح ا أ

إحتفا’ت إŸولد إلّنبوي شسبه خالية من إŸفرقعات
أاح -يت و’ي -ة سس -ط -ي -ف ،أامسش وأاول أامسش ،م-ن-اسس-ب-ة
اŸول- -د ال- -ن- -ب- -وي الشس- -ري- -ف ‘ أاج- -واء إاÁان -ي -ة ك -بÒة،
وع -رفت ت -ن -ظ -ي -م اح -ت -ف -ا’ت رسس -م-ي-ة أاشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا
السسلطات اÙلية ،وكان مركزها مسسجد العتيق بوسسط
مدينة سسطيف .أاما على الصسعيد ا’جتماعي ،وكعادة
سس -ك-ان ال-و’ي-ة ك-انت اŸأاك-و’ت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اıصسصس-ة
ل -ه -ذه اŸن-اسس-ب-ة ال-دي-ن-ي-ة ح-اضس-رة ب-ق-وة ،ح-يث Œت-ه-د
ال - -ع - -ائ Ó- -ت ‘ –ضس Òط - -ب - -ق ال - -ف- -رمسس- -ة وال- -رشس- -ت- -ة
وال- -كسس- -كسس -ي وغÒه -ا م -ع ب -عضش ا◊ل -وي -ات ،وإاشس -ع -ال
الشسموع داخل البيوت و‘ الشسرفات ،للتعب Òعن النور
الذي جاء مع مولد خ Òا’نام وخا” اŸرسسل Úسسيدنا
ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ك -م -ا ع -اي -ن -ا ن -قصس -ا م -ل-م-وسس-ا ف-ي اسس-ت-ع-م-ال
ال -م -ف -رق -ع-ات ه-ذا ال-ع-ام ،وه-ي ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي
ت- -ع -رف ت -راج -ع -ا م -ن ع -ام لآخ -ر ،ب -فضس -ل ع -زم
مصس -ال -ح الأم -ن ال -م -خ -ت -ل -ف -ة ف -ي ال-قضس-اء ع-ل-ى
الظاهرة ،اإضسافة الى الوعي الذي اأصسبح يتحلى
به المواطنون تجاهها ،والتي طالما تسسببت في
سس -ن -وات سس -اب -ق-ة ف-ي اأضس-رار صس-ح-ي-ة ،وخسس-ائ-ر
مادية نتيجة الحرائق.
من جهة اأخرى ،وفي اإطار اأنشسطتها الرامية اإلى
مكافحة مختلف اأشسكال التجارة غير الشسرعية،
خاصسة التي تحترف بيع المفرقعات والألعاب
النارية المحظورة ،تمّكنت مصسالح اأمن ولية

سس-ط-ي-ف ،خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ،ف-ي غضسون
الأسسبوعين المنصسرمين ،من حجز كمية معتبرة
من المفرقعات قدرت بــ  347األف وحدة ،كانت
موجهة للبيع في السسوق السسوداء ،كما اأسسفرت
العمليات عن توقيف  20فردا توّرطوا في نقل
وبيع تلك المواد.
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي ت-ن-درج ضس-م-ن ال-ح-م-لة
الواسسعة التي شسّنتها موؤخرا مصسالح اأمن ولية
سسطيف ،تزامنا والحتفالت المرتبطة بالمولد
ال -ن-ب-وي الشس-ري-ف ،وذلك ل-ك-ب-ح ظ-اه-رة الّت -ج-ار
بالمواد المتفجّرة والخطيرة ،والتي كثيرا ما قد
تسسّبب في خسسائر مادية جسسيمة كحالت نشسوب
الحرائق وما تخلّفه من حوادث وحتى عاهات
مسس -ت -دي -م -ة ل -مسس -ت -ع -م -ل -ي -ه -ا خ-اصس-ة الأط-ف-ال،
العمليات مّكنت من حجز ما يفوق الـ 347100
وح -دة م -ن ال -م -ف -رق-ع-ات والأل-ع-اب ال-ن-اري-ة م-ن
مختلف الأنواع ،والتي كانت تعرضس للبيع تارة اأو
كانت تقل على متن مركبات تارة اأخرى بكل من
دائرة العلمة ،حمام السسخنة وعاصسمة الولية
سسطيف.
مصس -ال -ح اأم -ن ولي -ة سس -ط -ي -ف اأن -ج -زت م -ل-ف-ات
قضس -ائ-ي-ة ضس-د ال-م-ت-ورط-ي-ن الـ  20بشس-اأن ح-يازة
ون -ق -ل م -واد م -ح -ظ -ورة حسس -اسس -ة ،اأرسس -لت اإل -ى
ال-ج-ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة ال-م-خ-تصس-ة ل-ل-بت ف-يها ،في
حين تمّ تحويل الكمية المحجوزة الى المصسالح
المختصسة.

تزامنا وذكرى اŸولد الّنبوي الشّسريف بجيجل

تزويد  440مسسكن بالسسطارة و 867مسسكن بغبالة بالغاز إلّطبيعي
قام بشسير فار والي ولية جيجل رفقة رئيسس
المجلسس الشسعبي الولئي والسسلطات المدنيــة
وال -عسس-ك-ريـــة ،ب-م-ن-اسس-ب-ة ذك-رى ال-م-ول-د ال-ن-ب-وي
الشس -ري -ف ،وف -ي اإط -ار ت -جسس -ي-د ب-رن-ام-ج رئ-يسس
الجمهورية بوضسع حيز الخدمة الغاز الطبيعي
على مسستوى منطقة «اأقــوف» ببلدية السسطارة
وكذا بعضس المناطق الجبلية ببلدية غبالة ،حيث
تم تزويد  440مسسكن بالغاز الطبيعي ببلدية
السسطارة اأي ما يعادل  2860مواطن ،وخصسصس
لهذه العملية غÓف مالي قّدر باأزيد من 28
مليار سسنتيم ،وبلغت تكلفة اإيصسال الغاز للمسسكن
الواحد اأكثر من  06مÓيين سسنتيم ،فيما ارتفعت
نسسبة التغطية بالغاز الطبيعي بهذه البلدية اإلى
.% 82
واأكد والي الولية على هامشس الزيارة «اأنّ نسسبة
التغطية على مسستوى تراب الولية بلغت % 67
لترتفع اإلى  %70خÓل نهاية السسنة الجارية ،و86
 %في اآفاق  2022اأي بعد النتهاء من البرنامج
الجاري اإنجازه».
كما شسهدت بلدية غبالة نفسس العملية ،حيث تم
تزويد  867عائلة بهذه المادة الحيوية اأي ما
ي-ع-ادل  5640م-واط-ن ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة تفوق 34 . 5
م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،وب-ل-غت ال-ت-كلفة المالية للمسسكن
الواحد  40مليون سسنتيم ،والعملية هذه سسمحت
ب -ت-زوي-د اأك-ث-ر م-ن  1300مسس-ك-ن ب-ع-دة مشس-اتي،
وم -ن -اط -ق ج -ب-ل-ي-ة ل-قت اسس-ت-حسس-ان ك-ب-ي-ر وسس-ط

المواطنين ،ل سسيما واأن وضسع حيز الخدمة هذا
المشسروع تزامن والموسسم الشستوي.
وبنفسس المناسسبة احتضسن مسسجد الشسيخ محمد
ال -ط -اه -ر السس -اح -ل-ي (ال-مسس-ج-د ال-ع-ت-ي-ق) وسس-ط
جيجل ،الحتفاليات الرسسمية الخاصسة بذكرى
ال -م -ول -د ال -ن -ب -وي الشس -ري-ف ب-حضس-ور السس-ل-ط-ات
المدنية والعسسكرية على راأسسهم والي الولية،
وتّم خÓل هذه المناسسبة الدينية تÓوة اآيات
بّينات من القراآن الكريم ،كما تمّ تقديم درسس
حول حاجة البشسرية اإلى بعثة النبي صسلى الله
عليه وسسلم وقصسيدة شسعرية في مدح المصسطفى
ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م ،ل-يشس-رف ب-ع-ده-ا وال-ي
ال -ولي -ة ع-ل-ى ت-وزي-ع ال-ج-وائ-ز ال-ت-ك-ري-م-ي-ة ع-ل-ى
حفظة القراآن الكريم وحفظة الحديث النبوي
الشسريف ،وكذا الفائز بمسسابقة موؤّذن الجزائر
على مسستوى ولية جيجل ،وكانت هذه التظاهرة
ال-دي-ن-ي-ة ف-رصس-ة ل-ت-ك-ري-م ع-ائلة المرحوم الشسيخ
شسلوشس سسعدون.
ك- -م- -ا حضس -ر وال -ي ولي -ة ب -دار ال -ث -ق -اف -ة ح -ف -ل
الحتفال بذكرى المولد النبوي الشسريف المن ّ
ظم
من طرف مديرية التربية لولية جيجل ،حيث تّم
توزيع جوائز على حفظة القراآن ومشسروع تحدي
القراءة العربي ومشسروع اأقÓم بÓدي.

جيجل :خالد العيفة

تع ـ ـ ـ ـزيـ ـ ـة
ببالغ الحزن والتّأاّثر تلّقت أاسسرة جريدة «الشسعب» وفي
مقّدمتها الّرئيسسة المديرة العامة السسيدة أامينة دباشش
نبأا وفاة المغفور له والد األسستاذ أامحمد حميدوشش
ليلة أامسس .إاثر هذا المصساب الجلل ،تتقّدم إالى كافة
أاف -راد أاسس -رت -ه ب -أاخ -لصس ع -ب -ارات ال -ت-ع-ازي وال-م-واسس-اة،
متضسّرعين المولى عز وجل أان يتغّمد الفقيد برحمته
ال-واسس-ع-ة ويسس-ك-ن-ه فسس-ي-ح ج-ن-ان-ه ،وأان ي-ل-ه-م أاه-له وذويه
جميل ال ّصسبر وال ّسسلوان.

{إّنا لّلـه وإإّنا إليه رإجعون}

09

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

األربعاء  ٢١نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٣ربيع األول  ١٤٤٠هـ
العدد

١٧٨٠٠

حرفيو بلعباسس يششتكون تكّدسس منتوجاتهم

اŸطالبة ÃحÓت ثابتة ومشسكل اŸواد اأ’ولية ما زال قائما

لحتفال باليوم الوطني للحر‘ ،مطالبهم اŸتمثلة ‘ دعم هذا
جدد حرفيو ولية سشيدي بلعباسس على هامشس ا إ
لقتصشاد الوطني وخلق مناصشب ششغل
لقتصشادية التي يعول عليها للنهوضس با إ
اÛال ا◊يوي باعتباره بدي Óمن البدائل ا إ
وإاعادة بعث القطاع السشياحي الذي يرتبط ‚احه إارتباطا وثيقا بالصشناعات التقليدية وا◊رف .
من اÿارج.
وع -ن ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة لÎق-ي-ة اŸن-ت-وج
ا◊ر‘ اÙلي ،أافاد سضم Òشضعيب ،إاطار
بغرفة الصضناعات بتسضط Òبرنامج طموح
إلعادة بعث ا◊رف والصضناعات التقليدية
بجنوب الولية من خÓل ترميم  6ورشضات
للصضناعات التقليدية بكل من مرحوم ،بئر
ا◊م -ام،سض -ي -دي شض -ع -يب ،وال -ت -ي سض-ت-دخ-ل
اÿدمة قريبا ،حيث سضتختصص ‘ ا◊رف
اÙل-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ك-الصض-ناعات اÿزفية،
الزرابي ،صضناعة الصضوف وا÷لود .
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاحصضت ال -وك -ال -ة ال-ولئ-ي-ة
لتسضي Òالقرضص اŸصضغر إاسضتحداث حوا‹
 ٤٠٠مشضروع ،منذ بداية السضنة ا÷ارية‘ ،
ع- -دي- -د اÛالت أاه- -م- -ه- -ا ›ال ا◊رف
كصض- -ن- -اع- -ة اÿزف ،اÿي -اط -ة ،ال -ن -ج -ارة،
الديكور ،صضناعة ا◊لي ،بعد أان إاسضتفاد
اŸن -افسض -ة الشض -رسض -ة ال -ت -ي ت -ط -ب -ع السض-وق
بلعباسس :غ .ششعدو
أاصضحابها من مواد أاولية سضاعدتهم على
ال-وط-ن-ي-ة واÙل-ي-ة ال-ت-ي غزتها اŸنتجات
م -ب-اشض-رة أانشض-ط-ت-ه-م ا◊رف-ي-ة وول-وج ع-ا⁄
اŸسضتوردة  .كما طالب ا◊رفيون أايضضا
تسضجل غرفة الصضناعات التقليدية لولية
الشضغل ،باإلضضافة إا ¤مسضتفيدين آاخرين
ب -دع -م -ه-م م-ن أاج-ل ا◊صض-ول ع-ل-ى اŸواد
سضيدي بلعباسص إارتفاعا مسضتمرا ‘ عدد
–صض-ل-وا ع-ل-ى ق-روضص م-ال-ي-ة م-ك-ن-ت-هم من
األولية التي تعت Èأاهم اŸشضاكل التي تعيق
ا◊رفي Úبالولية رغم اŸشضاكل والعراقيل
خلق مؤوسضسضات مصضغرة ‘ اÛال ،كما ”
نشضاطهم ،إاذ يجد العديد منهم خاصضة من
د
ال- -ت- -ي تشض- -وب ال- -ق -ط -اع ،ح -يث ف -اق ع -د
إاسضتحداث  ٢٠مشضروعا متعلقا بالصضناعات
‡ارسض- - - -ي ا◊رف اŸه- - - -ددة ب- - - -ال - - -زوال
ا◊رف - -ي 5 Úآالف ح- - -ر‘ ‘ ﬂت- - -ل - -ف
التقليدية وا◊رف ” “ويله من قبل وكالة
صضعوبات كبÒة ‘ إاقتناء اŸواد األولية،
ال -ت-خصضصض-ات خÓ-ل السض-ن-ة ا÷اري-ة ،وه-ي
أاونسضاج.
ع -ل -ى غ -رار م -ادة ا÷ل -ود ال -ت -ي ت-دخ-ل ‘
ة
ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي ت -ط -الب ب -اإلل -ت-ف-ات-ة ا÷دي-
Óشض-ارة ،ف-إان ال-ق-رضص اŸصض-غ-ر شض-ه-د
ل -إ
صض -ن -اع -ة الح -ذي -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊ق-ائب
ق
والتكفل األمثل خاصضة ما تعلق بالتسضوي
إاقبال معتÈا خÓل الفÎة األخÒة بدليل
اليدوية والتي شضهدت تراجعا كبÒا بعد
ال - -ذي ي - -ع - -د الشض - -غ- -ل الشض- -اغ- -ل Ÿع- -ظ- -م
“ويل الوكالة ألزيد من  ١٢أالف مشضروع
غلق العديد من مصضانع ا÷لود ،وكذا مادة
ا◊رفي ،Úو‘ هذا الصضدد أاكد ا◊رفيون
م -ن -ذ إانشض -ائ -ه-ا سض-واًء اŸشض-اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة
ا◊لفاء التي  ⁄تعد متوفرة بالكم الكا‘
أان عملية تسضويق منتجاتهم تقتصضر على
بشض- -راء اŸواد األول -ي -ة أاو ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة
بسضبب مشضاكل التصضحر والرعي العشضوائي
ت
اŸشضاركة ‘ اŸعارضص وبعضص الطلبيا
ب -ال -ت -م -وي -ل ال-ثÓ-ث-ي ،م-ن ج-م-ل-ة  ١5أالف
‡ا تسضبب ‘ إاتÓف مسضاحات واسضعة منها
اŸت -ف -رق -ة م -ن ال -زب -ائ -ن ال-دائ-م Úبسض-بب
مشضروع مؤوهل ينتظر التمويل ،هذا وكشضفت
وأاث -ر بشض -ك -ل سض-ل-ب-ي ع-ل-ى ‡ارسض-ي ح-رف-ة
ان -ع -دام Óﬁت تضض -م -ن ال -تسض-وي-ق ال-دائ-م
ذات ال -وك -ال -ة أان نسض -ب -ة تسض -دي-د ال-ق-روضص
صضناعة األوا ÊاŸنزلية Ãادة ا◊لفاء .و‘
¤
للمنتجات وهو األمر الذي دفع بهؤولء إا
بلغت  6٠باŸائة بعد أان “كن أاصضحاب
ذات السضياق يعا‡ Êارسضو حرفة اÿياطة
ى
ل
Œدي-د م-ط-ل-ب-ه-م ال-ق-اضض-ي با◊صضول ع
اŸشضاريع الناجحة ‘ خلق حيز لهم بعا⁄
التقليدية من غÓء اŸواد األولية واألقمشضة
Óﬁت Œارية تضضمن لهم عملية التسضويق
الشضغل.
التي يتحكم فيها مضضاربون بعد إاسضتÒادها
و–ق -ق ل -ه -م اإلسض -ت -ق -رار اŸه -ن-ي ‘ ظ-ل

 ٧٠عائلة تقيم بـ  ٤٨مسشتودعا ببوحنيفية تطالب بالÎحيل

رئيسس البلدية يعد بتوف Òقطعة أارضسية إ’‚از ›مع سسكني

معسشكر  :أام اÒÿـ سس
ناششدت نحو  ٧٠عائلة بقرية سشيدي
سش-ل-ي-م-ان – إاق-ل-ي-م ب-ل-دية بوحنيفية –
السشلطات الولئية Ÿعسشكر رفع الغÍ
عنها جراء معاناتهم الطويلة داخل
ب - -ي - -وت قصش - -دي - -ري- -ة ‘ ﬁي- -ط سش- -د
ب- -وح -ن -ي -ف -ي -ة ل ت -ت -وف -ر ع -ل -ى أادن -ى
شش- -روط ال -ع -يشس ،ح -يث ي -ع -ت Èأاح -د
اŸواق -ع «ﬁتشش -دا» ،يشش -م -ل ع -ل -ى ٤٨
مسش- -ت- -ودع- -ا حّ- -ول إا ¤سش -ك -ن -ات لـ 6٠
ع- -ائ- -ل- -ة ،إا ¤ج- -انب ب- -ن- -اي- -ات هشش- -ة
م -وزع -ة داخ -ل السش -د وتسش -ك -ن -ه -ا 12
عائلة.
قال أاحد السضكان اŸشضتك Úمن وضضعهم
اŸزري وأازم - -ة السض - -ك- -ن اÿان- -ق- -ة ال- -ت- -ي
–اصض - -ره - -م إا ¤ج - -انب ال - -وضض - -ع ا◊ا‹
للبنايات الهشضة اŸشضغولة ،إان العشضرات من

÷ان السضكن تزور هذه العائÓت اليائسضة
م -ن وضض -ع -ه -ا ط -ي -ل -ة السض-ن-وات وال-ع-ه-دات
النتخابية اŸاضضية ،دون أان تثمر زياراتها
التفقدية لواقع ا◊ال بفائدة منتظرة ‘
ظل الÈامج السضكنية التي اسضتفادت منها
دائرة بوحنيفية ودون أان تتدخل السضلطات
إلنقاذ ما Áكن انقاذه من السضكان الذين
ي -ت-خ-ب-ط-ون ‘ ظ-روف اج-ت-م-اع-ي-ة صض-ع-ب-ة
زادت األمراضص التنفسضية من حدتها بسضبب
ارت-ف-اع نسض-ب-ة ال-رط-وب-ة ووضض-ع-ي-ة ال-بنايات
الهشضة اآليلة لÓنهيار ،ومضضيفا أان بعضص
السضكان حاولوا ترميم سضكناتهم وتهيئتها
غ Òأان هشضاشضة البنايات ل تسضمح بدعم
ا÷دران أاوت -رم -ي -م األسض-ق-ف ال-ق-رم-ي-دي-ة،
موضضحا أان السضلطات اÙلية عملت على
التسضوية الدارية لبعضص منها لكن السضكان
رفضض -وا ه -ذا ا◊ل لع -ت -ب-اره ح Óً-شض-ك-ل-ي-ا
يÎتب عنه إاقصضائهم من أاي حصضة سضكنية
و“سضكوا بخيار الÎحيل والتعجيل به ،أاكÌ

من ذلك أاعرب سضكان اŸوقع عن تذمرهم
من عدم فتح ملف هذا اŸوقع من طرف
÷ن -ة السض -ك -ن ل-ل-م-ج-لسص الشض-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
خ Ó-ل دورت -ه -ا ال-ع-ادي-ة اŸن-ع-ق-دة م-ؤوخ-را
وطالبوا بإايÓئهم األهمية والعتبار.
غ Òب-ع-ي-د ف-ف-ي ق-ري-ة سض-ي-دي سض-ل-يمان
الذي تضضم  ٤٨سضكنا تشضغله  6٠عائلة ،ل
ت -خ-ت-ل-ف وضض-ع-ي-ة م-ع-ان-اة  ١٢ع-ائ-ل-ة على
مسض - -ت - -وى ب - -ن - -اي - -ات داخ- -ل ﬁي- -ط سض- -د
ب -وح -ن -ي -ف-ي-ة ،ب-ل ت-زي-د حّ-دة بسض-بب غ-ي-اب
اإلنارة داخل هذه البنايات ‡ا يضضطرهم
إا ¤اسضتعمال الشضموع ومواقد الفحم ‘
اإلن- -ارة ،ك- -ل ذلك إا ¤ج- -انب وج- -ود ه- -ذه
العائÓت عرضضة للحيوانات اŸفÎسضة من
ذئ -اب وخ -ن -ازي -ر ب -ري -ة ك -ثÒا م -ا ت -ه -اج -م
أاط -ف -ال -ه -م م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ ل-دى ت-وج-ه-ه-م
لÓ- -ل -ت -ح -اق Ãق -اع -د ال -دراسض -ة ،و‘ ذلك
يقطع اطفال هذا اŸوقع السضكني مسضافة
 ٢ك- -ي- -ل- -وم Îل -ل -خ -روج م -ن ﬁي -ط سض -د
ب -وح -ن -ي -ف -ي -ة ن-ح-و ق-ري-ة سض-ي-دي سض-ل-ي-م-ان
لسضتقÓل حافÓت النقل اŸدرسضي.
رغم كل ﬁاولت السضكان للظفر بسضكن
لئق يوفر حياة كرÁة ويرفع عنهم ا÷زء
ال -ق -ل -ي -ل م -ن األم -راضص ال -ت -ن -فسض -ي -ة ال-ت-ي
أاصضابتهم ،مازال هؤولء السضكان يواجهون
البؤوسص واŸعاناة ‘ انتظار –قيق وعود
اÛالسص البلدية اŸنتخبة اŸتوالية على
بلدية بوحنيفية منذ عقود من الزمن ،ومن
ب Úتلك الوعود ما صضرح به رئيسص بلدية
ب -وح -ن -ي -ف -ي-ة ا◊ا‹ – اح-م-د ط-وي-ر– ع-ن
اقÎاح ت -خصض -يصص ق -ط -ع -ة أارضض -ي-ة ب-ق-ري-ة
سض -ي -دي سض -ل -ي -م -ان م -ن أاج -ل ا‚از ›م-ع
سضكني من  ٢٠إا ٤٠ ¤وحدة سضكنية ريفية
ت -قضض -ي ع -ل -ى األق -ل ع -ل -ى م -ع-ان-اة ه-ؤولء
اŸواط -ن Úوع -ل -ى أاه -م ال -ن -ق -اط السض-وداء
للسضكن بولية معسضكر.

بريرة ..بلدية منسشية بالششلف

السسكان يطالبون بإالتفاتة من الو’ية
وجد السشكان واŸنتخبون ببلدية بريرة التي رفضس قاطنوها مغادرة
لصش-ل-ي-ة خÓ-ل سش-ن-وات ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات أان-فسشهم عاجزين عن
م-ن-اط-ق-ه-م ا أ
م-واج-ه-ة ضش-ع-ف ال-نشش-اط ال-ت-ن-م-وي ب-ب-ل-ديتهم بالرغم من بعضس النتائج
اÙققة ‘ بعضس القطاعات التي مازالت بحاجة إا ¤ضشخ دماء جديدة
لتدارك الوضشع و–سش Úظروف العيشس.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
وضضعية هذه البلدية النائية
الواقعة با÷هة الشضمالية عن
بعد 65كلم من مقر عاصضمة
ال- -ولي- -ة الشض- -ل- -ف واÙاذي -ة
◊دود ولي- -ت -ي ت -ي -ب -ازة وعÚ
ال-دف-ل-ى ج-ع-لت م-ن-ه-ا م-نطقة
بعيدة عن األنظار وحتى عن
اإله - -ت- -م- -ام- -ات ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة
ب- -اŸق- -ارن- -ة م- -ع ال- -ب- -ل- -دي -ات
األخ- -رى خ- -اصض -ة اŸت -واج -دة
ع-ل-ى ﬁور ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رق -م  ،٤ي -ق -ول ﬁدث-ون-ا ،م-ن
أابناء بلدية بريرة ومداشضرها
ال- -ذي- -ن رفضض- -وا ال- -ن- -زوح م -ن
مناطقهم األصضلية ومغادرة اŸناطق ا÷بلية اŸنعزلة بالوليات الثÓث ،يقول
سضكان اŸنطقة الذين عادوا إا ¤نشضاطهم وÁتلكون طموحا كبÒا ‘ تطوير
اŸيدان الفÓحي بعد ا‚از سضد كاف الدير الذي يجمع مناطق ٣وليات ،يقول
أاحمد رفقة زميله ﬂطار وعيسضى ،الذين إالتقينا بهم Ãنطقة قصضور اŸعروفة
بالزراعة البÓسضتكية.
أاما فيما يتعلق بجملة النقائصص اŸسضجلة –دث هؤولء عن نقائصص ‘ التغطية
الصضحية والطرق اŸهÎئة والطلب اŸتزايد عن السضكن الريفي ‘ بلدية يفوق عدد
سضكانها ١5أالف نسضمة ،يسضتقرون فوق عقارات غابية ومسضاحات تفتقر لعقود ملكية
خ -اصض -ة ‡ا ق-وضص نشض-اط-ه-م ،ك-م-ا ح-رم ال-ن-اح-ي-ة م-ن تسض-ج-ي-ل مشض-اري-ع ع-م-وم-ي-ة
وخ- -دم- -ات- -ي- -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن غ- -ي- -اب مشض- -اري -ع اسض -تصض Ó-ح األراضض -ي ع -ن ط -ري -ق
اإلمتياز بالرغم من حاجة اŸنطقة Ÿثل هذه اŸشضاريع ،باإلضضافة إا ¤جسضر
يسضهل عملية التنقل لدوار دراوة ومنها إا ¤اŸقÈة اÛاورة .و ⁄تنته معاناة هؤولء
بل تعدت إا ¤نواحي أاخرى حصضرها السضكان ‘ انعدام الكهرباء لدى بعضص
العائÓت وضضعف أاداء النقل اŸدرسضي Ãتوسضطة القصضور حيث يصضل اŸتمدرسضون
متأاخرين إا ¤مقاعد الدراسضة.
من جهة أاخرى ،اعÎف رئيسص البلدية أاحمد عطاف بوجود نقائصص مسضجلة و⁄
تسضلم منها حتى مصضالح إادارته التي مازالت بحاجة إا ¤إاطارات إادارية وأاعوان
مصض -ال -ح ت -ت -ع -ل -ق ب -اŸسض -ائ -ل ال -ت-ق-ن-ي-ة واŸتصض-رف Úاإلداري ÚومسضÒي اŸط-اع-م
اŸدرسضية ،فمثل هذا النقصص يعرقل أاداء العمل اإلداري خاصضة فيما يخصص
اŸصضالح التقنية ،والنقصص الذي ” رفعه للجهات اŸعنية .أاما فيما يتعلق بالسضكن
الريفي فهناك أازيد من أالف طلب خاصص باإلعانات الريفية وهذا بالرغم من
ا◊صضصص التي اسضتفادت منها الناحية لكن يبقى الطلب موجودا لطبيعة اŸنطقة،
أاما فيما يتعلق Ãشضروع إاسضتصضÓح األراضضي فقد قدمنا الطلب ا ¤الوا‹ ،كون
الناحية قريبة من سضد كاف الدير وهوما يسضمح بتنشضيط القطاع الفÓحي لهؤولء
السضكان الذين Áتلكون Œربة رائدة ‘ اŸيدان الفÓحي من شضأانها خلق وتنشضيط
›ال التشضغيل باŸنطقة .أاما فيما يتعلق بالكهرباء فقد ” مراسضلة سضونالغاز
للتكفل بالنقصص اŸسضجل ،خاصضة ‘ منطقة زهراوة.

لتفادي انتششار داء الكلب ببلعباسس

عملية تلقيح واسسعة لشستى أانواع ا◊يوانات

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

أاحصشت اŸصش- -ال- -ح الصش- -ح -ي -ة ب -ولي -ة
سش -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس  69٠ح-ال-ة ل-عضش-ات
الكÓب فيما  ⁄يتم تسشجيل أاية حالة
لداء الكلب ،وهي ا◊صشيلة التي تعد
م -ن -خ -فضش -ة م-ق-ارن-ة ب-السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة،
ال - - -ت - - -ي أاحصشت  1٤21عضش -ة ،م -ادف -ع
ب -ا÷ه -ات ال -وصش -ي -ة إا ¤إاط Ó-ق ح-م-ل-ة
لليفة.
واسشعة لتلقيح ا◊يوانات ا أ
أاف -اد ع -م -ر ﬁي -ي ال -دي -ن رئ -يسص
اŸك -تب ال -ب -ل -دي ◊ف -ظ الصض -ح -ة أان
ا◊ملة شضهدت إاقبال معتÈا Ÿربي
ا◊يوانات ،بعد أان ” تقسضيم العملية
إا ¤أاربع مراحل ،األو ¤على مسضتوى
العيادة اŸتعددة اÿدمات باŸنطقة
الشضمالية ببلدية سضيدي بلعباسص،نقطة
أاخرى للتلقيح على مسضتوى ا◊ديقة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ،والنقطة
ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى اŸك-تب البلدي
◊فظ الصضحة ونقطة أاخرى با÷هة
الشضرقية على مسضتوى اŸذبح البلدي،
كما ” اإلسضتعانة بعدد من األطباء
البياطرة إل‚اح العملية ،حيث كانت
اإلسض-ت-ج-اب-ة م-ع-تÈة ل-ع-دد م-ن م-ال-كي
ا◊ي-وان-ات األل-ي-ف-ة خ-اصض-ة ال-ق-اط-نÚ
باألحياء الشضعبية وأاضضاف أان ا÷ديد
ه -ذه السض -ن -ة ي -ت -م -ث-ل ‘ م-ن-ح شض-ه-ادة
التلقيح ›انا بحسضب ﬂطط الوزارة

الذي يسضعى للقضضاء على داء الكلب ‘
غضضون سضنة .٢٠٢٣
حسضب إاحصضائيات مديرية الصضحة
فقد ” تسضجيل  5٤٢عضضة للكÓب،
 ١١6عضض- -ة ل- -ل- -ق -ط -ط ٢٢ ،عضضة
ل -ل -ج -رذان ،عضض -ة واح -دة ل-ل-ذئ-اب و9
حالت أاخرى .عن األمراضص اŸتنقلة
عن طريق ا◊يوان فقد ” تسضجيل
 ١٢٧ح -ال -ة م-ن-ه-ا  ١٢٠إاصض-اب-ة ل-داء
ا◊مى اŸالطية التي وبالرغم من كل
ا÷ه -وذ اŸب -ذول -ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ل-ق-اح
ا◊ي - -وان - -ات ،وال - -ق - -ي - -ام ب- -ح- -مÓ- -ت
–سضيسضية إال أانه  ⁄يتم القضضاء نهائيا
على الداء بسضبب تنقل اŸوال ÚعÈ
األسضواق داخل وخارج الولية ،وجود
بعضص ا◊يوانات غ ÒاŸراقبة وتناول
العائÓت ◊ليب غ Òمغلى وقد ”
تسض-ج-يل  ٤٤إاصض -اب-ة ل-دى ف-ئ-ة اإلن-اث
م-ق-اب-ل  99ح -ال -ة ل-دى ال-ذك-ور ف-ي-م-ا
سض -ج -ل أاك Èع -دد ل-ل-مصض-اب Úب-ج-ن-وب
الولية بكل من مرحوم بـ  ١٢إاصضابة،
رأاسص اŸاء بـ  ١١إاصضابة ،وتنÒة بـ١١
إاصضابة أايضضا .كما ” إاحصضاء  ٤حالت
ل- -ل- -ك- -يسص اŸائ -ي ،و ٣ح- -الت ل -داء
اللشضمانيا ا÷لدية.
أام- -ا ع -ن األم -راضص اŸت -ن -ق -ل -ة ع -ن
طريق اŸياه فقد ” تسضجيل  ٧حالت
ف- -ق- -ط خÓ- -ل السض- -داسض -ي األول م -ن
السض- -ن -ة ا÷اري -ة م -ق -ارن -ة بـ  ٣٣حالة
خÓل السضنة اŸاضضية.

الدبلومـاسسي
’ربعاء  ٢١نوفمبر  ٢٠١٨م الموافق لـ  ١٣ربيع ا’ول  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٠٠
ا أ
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هيثم العمايري مسشتششار سشف Òفلسشط Úبا÷زائر لـ «الششعب»:

إاعÓن اسستقÓل الدولة با÷زائر
حقق مكاسسب اسسÎاتيجية للقضسية

أامريكـا تقود حرب إابادة ضشد ششعبنا وسشتفششل
الدرسص التونسسي
فضشيلة دفوسس
درسس جديد قّدمته تونسس للعا ⁄أجمع ،أّكدت من خÓله أنها
وب-رغ-م أل-ع-رأق-ي-ل أل-ت-ي ت-عÎضس مسسÒت-ه-ا أل-دÁق-رأط-ية ،أصسبحت
قادرة على ﬁاصسرة مشساكلها وحلّ أزماتها ،وذلك با’حتكام أ¤
ألدسستور وأ’رتكاز على مؤوسّسسسات ألدولة ألقوية ،وقبل ذلك وبعده
بتغليب أŸصسلحة ألوطنية فوق كّل مصسلحة حزبية أوشسخصسية.
قبل أيام ،أثار ألتعديل ألوزأري ‘ تونسس بعضس أ÷دل ب Úأ◊كومة
ألتي أقرته ،وب Úألرئاسسة ألتي أبدت بعضس ألتحفظ عليه Ÿا أتسسم
” دون تشساور مع رئيسس أ÷مهورية،
به من تسسّرع ،كما قالت ،وأ’نه ّ
ورغم أن ألبعضس حاول أن يسستغل هذأ أÓÿف ويحّوله أ ¤شسرخ
ب Úقصسر قرطاج وألقصسبة ،وأ ¤أزمة سسياسسية تدخل ألبÓد ‘
” حله بسسÓسسة ودون
أنسسدأد ’ –مد عقباه ،إأّ’ أن أ’شسكال ّ
ضسجيج أوصسخب من خÓل أ’حتكام لدسستور أ÷مهورية ألثانية
أل- -ذي حّ- -دد صسÓ- -ح -ي -ات ط -ر‘ ألسس -ل -ط -ة (رئ -يسس -ي أ÷م -ه -وري -ة
وأ◊كومة) ومهامهما.
وأ ¤مسساره ألطبيعي سسار ألتعديل ألوزأري ألذي أقÎحه رئيسس
أ◊كومة يوسسف ألشساهد ،ليصسل أ ¤ألŸÈان ألذي منحه ألثقة دون
أن يتدخل ألرئيسس ألباجي قايد ألسسبسسي لعرقلة ألعملية أوللتأاثÒ
على ألنوأب ،بل على ألعكسس “اما ،حيث منح موأفقته على جلسسة
“ت تزكيتهم من ألŸÈان.
أدأء أليم Úللوزرأء أ÷دد إأن ّ
جل أحد أن أحد ألطرفÚ
هكذأ Œاوزت تونسس أÓÿف ،و ⁄يسس ّ
أنتصسر على أآ’خر ،أ’ن أŸنتصسر أأ’ول وأأ’خ ‘ ،Òألنهاية ،كان
أ’حتكام لسسيادة ألدسستور ،وŸبادئ ألدÁقرأطية ألتي يبدو بأانها
ترسّسخت ‘ أ◊ياة ألسسياسسية لتونسس ألتي تعتŒ Èربتها ‘ ألتغيÒ
بالفعل ألنموذج ألوحيد ألناجح ضسمن بلدأن ما يسسمى بـ «ألربيع
ألعربي» .
تونسس ومن خÓل Œاوزها أ’زمة ألتعديل ألوزأري بّينت للجميع بأان
أمنها وأسستقرأرها ألسسياسسي خ ّ
ط أحمر ’ Áكن تعريضسهما للخطر
–ت أي مّÈر ،كما أظهر رئيسسها ،بأانه رجل دولة مسسؤوول يحÎم
ألدسستور ويعمل بتعاليمه أ’جل مصسلحة شسعبه ألذي كان من بÚ
ألشسعوب ألتي بادرت بوضسع ألدسسات Òوأ’حتكام إأليها ،بدءأً من
دسستور قرطاج ،أعرق ألدسسات( Òألقرن ألسسادسس قبل أŸيÓد)،
مرورأ بدسستور عهد أأ’مان ( ،)1861ووصسو’ إأ ¤دسستور أ÷مهورية
أأ’و ،1959 ‘ ¤فالثانية ‘ .2014
وت -ب -ق -ى ت-ونسس ب-ك-ل م-ا ت-وأج-ه-ه م-ن صس-ع-وب-ات وإأخ-ف-اق-ات وأح-ة
مسستقرة ‘ ﬁيط عربي هائج.

حـــــــــــوار

كلمة العدد

الدكتور علي ربيج
‘ حوار لـ«الششعب»:

‚اح العملية السسلمية
‘ ليبيا ﬁكوم بدعم
اŸسسار األ‡ي و–قيق
التوافـ ـ ـ ـ ـق الداخـ ـ ـلي
فك ا’رتباط ب Úبريطانيا
’وروبي
وا’–اد ا أ

«لندن» تسسÎجع
سسيادة قرارها
وتتخلصص من التبعية
لـ «بروكسسل»

بينهم  ٣٦مليون إافريقي
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هيثم إلعمايري مسستشسار سسف Òفلسسط Úبا÷زإئر لـ «إلشسعب»:

إاعÓن اسصتقÓل الدولة با÷زائر
حقق مكاسصب اسصÎاتيجية للقضصية

أإثنى مسستشسار إلسسف Òإلفلسسطيني ،هيثم إلعمايري ،على دور إ÷زإئر ‘ خدمة إلقضسية
إلفلسسطينية ،وقال لـ «إلشسعب»« ،تختلف عن شسقيقاتها ‘ أإنها إذإ قالت فعلت» ،كما إعتÈ
أإن إŸؤوإمرة إلتي تقودها أإمريكا حاليا ضسد فلسسط ،Úهي إسستمرإر للعدوإن ولكن بجرعة
أإك ،Èمؤوكدإ ‘ إلوقت ذإته أإن إلشسعب إلفلسسطيني لن يعيد نكبة عام .1٩48
أبومازن رأسس ألشسرعية ألفلسسطينية ،ألتي –مل
حمزة ﬁصسول
د’’ت عميقة عن صسلبة ألعلقات ب Úألبلدين.
أفاد ألعمايريÃ ،ناسسبة ألذكرى ألثلث Úإ’علن
أسستقلل ألدولة ألفلسسطينية ،من أ÷زأئر ،بأان
ن
ألشسعب ألفلسسطيني متشسبث بحقوقه كاملة ،ول
أبرز مسستشسار سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زأئر،
يحيد عنها مهما كان ألثمن.
أوضس -اع أل -قضس -ي -ة أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ،ق -ب -ل إأع-لن
وأسس -ت -غ -ل أŸن -اسس -ب -ة« ،ل -ت-ق-د Ëألشس-ك-ر أ÷زي-ل أ’سس -ت -ق -لل وب -ع -ده ،م -ن ح -يث أŸك-اسسب أل-ت-ي
للجزأئر ،رئيسسا وحكومة وشسعبا على دعمهم –ققت وألصسعاب ألتي أعÎضستها على أأ’رضس،
ألدأئم للشسعب ألفلسسطيني وإأقامة دولة فلسسط Úبفعل أسستمرأر ألعدوأن أ’سسرأئيلي أŸدعوم من
وعاصسمتها ألقدسس».
قوى أجنبية على رأسسها ألو’يات أŸتحدة .قال
وأكد أن أ÷زأئر ‘–تضسن ألقضسية ألفلسسطينية ه -ي -ث -م أل -ع -م -اي -ري ،إأن -ه م -ن -ذ أن ب -دأت أل-ن-ك-ب-ة
م -ن -ذ أن نشس -أات وإأ ¤غ -اي -ة أآ’ن ،وت -ت -م -ي -ز ع-ن ألفلسسطينية عام  ،1948سسعت ألقوى ألفلسسطينية
شسقيقاتها ‘ أنها إأذأ قالت فعلت» ،مضسيفا بأان ف-رأدى أوج-م-اع-ات م-ن خ-لل نضس-ال-ه-ا وع-ن-دما
ذلك يتجلى ‘ ألرسسالة أأ’خÒة ألتي أرسسلها أسسسست م -ن -ظ -م-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وب-ع-د
أل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ ¤أل-رئ-يسس

إاعÓن قيام الدولة

مؤوامرة القرن

أنطلق ألثورة  ،1965إأ‘ ¤إأيجاد فلسسط Úعلى
أÿارطة ألسسياسسية وأ÷غرأفية».
تابع «نحن ‘ ألثقافة نريد كل فلسسط :Úحيفا
وع-ك-ا وي-اف-ا وأل-ن-اصس-رة وغ-زة وأل-ق-دسس ع-اصسمة
أأ’رضس ،ولكن ‘ ألتوجه أصسبح هناك فضساء
أضسيق من ألثقافة لتحقيق ألهدف ألكب ‘ Òأن
ت -ك -ون ف -لسس -ط– Úت أ◊ك-م وأإ’دأرة أل-وط-ن-ي-ة
ألفلسسطينة».
أضساف أŸتحدث أنه «‘ عام  ” 1967تقسسيم
ف - -لسس- -ط Úإأ ¤دول- -ة ي- -ه- -ودي- -ة ودول- -ة ع- -رب- -ي- -ة
فلسسطينية» ،ليتم تنفيذ ألشسق أŸتعلق بالدولة
ألصس-ه-ي-ون-ي-ة ول-يسس أل-دول-ة أل-ي-ه-ودية وبقي ألشسق
أآ’خ - - -ر وإأ ¤أآ’ن يسس - - -ع- - -ى
ألفلسسطينيون لتحقيق ذلك.
‘ سس -ع -ي -ه -ا أŸسس -ت-م-يت
ل - -ت - -ح- -ق- -ي- -ق ذلك ،أخ- -ذت
أÛالسس وط - - - - - -ن - - - - - -ي- - - - - -ة
أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة أل-ت-ي ت-ق-ود
أل -نضس -ال خ-اصس-ة أل-ت-ي “ث-ل
ألكل ألفلسسطيني ‘ ألدأخل
وأÿارج ،أل- - - -ق- - - -رأر ‘ 15
ن- -وف- -م Èع -ام  1988وعلى
أرضس أ÷زأئر Ãوأفقة كل
أل -فصس -ائ -ل أŸنضس -وي-ة –ت
لوأء منظمة ألتحرير ألفلسسطينية بأان تكون إأقامة
ألسس-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ة أل-وطنية ألفلسسطينية
وأعلن أ’سستقلل على حدود ألرأبع من حزيرأن
«جوأن» .1967
وأشسار إأ ¤أن أأ’رأضسي ألفلسسطينة وفق قرأر
أأ’· أŸتحدة ،أحتلت منذ ذلك ألتاريخ و” من
خللها أسستعمار كل أأ’رضس ألفلسسطينية خاصسة
ألضسفة ألغربية وألقدسس ألشسرقية وقطاع غزة،
موضسحا «لذلك ‘ ألسسياسسة نحن نريد ألدولة
ألفلسسطينة على حدود  1967وهذأ مطبق ولديه
قرأرأت مشسرعة من خلل خطة ألسسلم ألعربية
ل· أŸت-ح-دة
أل -ت -ي أق-رت-ه-ا أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
و›لسس أأ’من».
وأسس-ت-ط-رد أل-ع-م-اي-ري ،ب-أان أŸط-لب ألسس-ياسسي
ألفلسسطيني يختلف عن ألثقافة « ،فنحن قبل 15

أامريكـ ـ ـ ـ ـ ـا تقود
حرب إابادة ضصد
شصعبنا وسصتفشصل

ن-وف-م‘ 1988 È
أل- -ث- -ق- -اف- -ة ن -ري -د
فلسسط Úكلها لنا
ولكن ‘ ألسسياسسة
ع -ل -ي -ن-ا أن ن-رشس-د
أŸطلب ألسسياسسي
وهذأ ليسس ترأجع
أوغ-ي-اب أوت-غ-ييب
أ◊قوق ألوطنية».
وكان أÛلسس ألوطني أŸنعقد ‘ أ÷زأئر يوم
 15ن -وف-م ،1988 Èق - -د “خضس ع - -ن - -ه إأع- -لن
أ’سس -ت -ق -لل أل -ذي ك -ت-ب-ه ﬁم-ود درويشس وق-رأه
ياسسر عرفات.

منظمة التحرير  ..البيت ا÷امع

‘ أŸق- -اب- -ل ،أك- -د أŸسس- -تشس -ار أل -ع -م -اي -ري ،أن
أŸسساعي أإ’سسرأئيلية وألدولية ،لتحطيم منظمة
ألتحرير ألفلسسطينية ،كلها فشسلت وسسيكون مآالها
ألفشسل.
وق -ال أŸت -ح -دث «ك -ان ه -ن -اك مسس -ع-ى ل-ت-غ-ي-يب
م -ن -ظ -م -ة أل -ت-ح-ري-ر أŸم-ث-ل ألشس-رع-ي وأل-وح-ي-د
للشسعب ألفلسسطيني و‘ غياب أأ’م وأأ’ب ،تضسيع
أ’سسرة وأأ’و’د وبالتا‹ ’بد أن يكون هناك

’وروبي
فك إ’رتباط ب Úبريطانيا وإ’–اد إ أ

«لندن» تسصÎجع سصيادة قرارها وتتخلصص من التبعية لـ «بروكسصل»

’ح-دإث بشس-ك-ل م-ل-فت لÓ-ن-ت-ب-اه ‘ بريطانيا
ت-تسس-ارع إ أ
جل با’نسسحاب إلفوري لهذإ
Œاه ملف «إلÈيكسست» تع ّ
’وروبي ’ يتعدى أإجاله  2٩مارسس
إلبلد من إ’–اد إ أ
 ،201٩ل- -ي- -فك إ’رت- -ب -اط رسس -م -ي -ا م -ع إط -ار «سس -ي -اسس -ي
وإقتصسادي» كلفه متاعب جمة ‘ كيفية تسسي Òشسؤوون
إل -ق -ارة إل -ع-ج-وز وه-ذإ خÓ-ل إل-ق-م-ة إŸرت-ق-ب-ة ي-وم 25
نوفم Èللمصسادقة إلنهائية على مسسودة إŸشسروع.
جمال أإوكيلي

مسسار خروج بريطانيا من فضساء «أ◊ديد وألصسلب» وألتي كانت
أح -د م -ؤوسس -يسس -ه ‘ أŸن -تصس -ف أل -ث-ا Êم-ن أÿمسس-ي-ن-ات أتسس-م
بالصسعوبة وألتعقيد إأن  ⁄نقل بالتعجيز نظرأ لعدم وجود حالة
ملموسسة ‘ تاريخ أ’–اد بالرغم من من منفذ أŸادة  50من
أتفاقية لشسبونة إأ’ أن ألوأقع أو ألتطبيق مسسأالة أخرى ’ “ت
بصسلة Ÿا يصسرح به ألسسياسسيون بدليل أن أ’سستفتاء جرى ‘ 23
يونيو  2016قرأبة ألسسنت Úأن ألعمل منصسبا على إأيجاد أآ’ليات
ألتي تسسمح بخروج مشسرف ’ يضسر Ãصسالح هذأ ألبلد بشسكل
مباشسر ‘ قضسايا حسساسسة أدرجتها تÒيزأ ماي ‘ أسسÎجاع
ألسسيطرة على صسياغة ألقوأن ،Úأأ’موأل ،وأ◊دود « هذأ ما
يعني ضسمنيا بأان بريطانيا  ⁄تكن “تلك هذأ ألقرأر ألذي كان
بحوزة إأدأرة بروكسسل.
حّدة أÿلف بلغ أشسده ،عندما وأفق ›لسس ألوزرأء على
أل-وث-ي-ق-ة أأ’ول-ي-ة بعد  5سس -اع -ات م -ن أل -ن -ق-اشس ألÌي أدى إأ¤
أنسسحاب  4وزرأء أبدوأ تخوفات من ألتدأعيات ألناجمة عن
مثل هذه أŸصسادقة ظهرت ‘ حسساب ألتوي Îلكل وأحد عÈ
مضس -م -ون رسس -ائ -ل أ’سس -ت -ق -ال -ة ﬁذري -ن م -ن ع-زل ب-ري-ط-ان-ي-ا
وحرمانها من حقوقها ألتاريخية ألسسياسسية وأ’قتصسادية ⁄
يطالبوأ بالبقاء ‘ أ’–اد وإأ‰ا أصسروأ على تغيﬁ Òتوى
أŸسسودة بالشسكل ألتي تكون ‘ صسالح بلدهم.
وألوزرأء أأ’ك Ìمتابعة Ÿا يجري هما شسايليشس فارأ أŸكلف
بشسؤوون إأرلندأ ألشسمالية ،ودومينك رأب أŸكلف بالÈيكسست
وسس- -وي- -ل ب- -ري -ف -رم -ان ب -ري -ف -رم -ان شس -ؤوون ب -ري -كسست ،وأخÒأ
إأيسسÎماكفي ألعمل ومعاشسات ألتقاعد.
و ⁄تنج ماي من ﬁاولة ألزعزعة وإأدخالها ‘ أزمة سسياسسية

قوية ومؤوثرة عندما طالب ألنائب جاكوب ريسس من أÙافظÚ
بسسحب ألثقة منها ومن جهتها رفضست رئيسسة ألوزرأء هذه
ألضسغوط جملة وتفصسيل وهكذأ قررت تعويضس كل من غادر
منصسبه ‘ أقرب حتى يتم أسستكمال هذأ ألعمل دون أن تتنكر
بأانه كانت هناك تناز’ت معتÈة إأياها من طبيعة أŸفاوضسات
ألشس -اق -ة وأŸضس -ن-ي-ة Áك-ن أل-ت-خ-ل-ي ع-ن أشس-ي-اء ن-ت-اج أ’نسس-دأد
أ◊اصس -ل .ه -ذأ م -ا أق -ل -ق ه -ؤو’ء م-ع-ت-ق-دي-ن ب-أان تÒي-زأ ت-ركت
أŸسسائل أ◊سساسسة وألشسائكة مفتوحة و– ⁄سسم فيها كنظام
أل -تسس -وي -ة أŸقÎح ’ي -رل -ن -دأ ألشس -م -ال -ي-ة وأأ’دأءأت أ÷م-رك-ي-ة
وغÒها من ألقضسايا أŸرشسحة أ’ن تطفو إأ ¤ألسسطح أو تثار
ف -ي -م -ا ب -ع-د .بسس-بب ع-دم أل-ت-ح-ك-م ‘ سسÒورة أŸل-ف ب-الشس-ك-ل
أŸطلوب ‘ ثناياه ألدقيقة ،وتفاصسيله غÒ
أŸتوقعة ،هذأ ما تخوفت منه كل أأ’صسوأت
أŸتعالية عقب إأشسارة ألضسوء أأ’خضسر ،ألتي
تلقتها ماي من ›لسس ألوزرأء تبقى معركة
أخرى حامية ألوطيسس Ãجلسس ألعموم.
وهكذأ أنتقل ألنزأع من بريطا - Êأوروبي
 ،إأ ¤بريطا - Êبريطا Êو’ يتعلق أأ’مر
Ãب - -دأ أŸفصس - -ول ف - -ي - -ه أ’ وه - -و أÿروج
ألنهائي ألذي ’ رجعة فيه ،وإأ‰ا ماورد ‘
«أŸسسودة» من نقاط أثارت سسخط ألبعضس
من أأ’وسساط ألسسياسسية أŸقربة من رئيسسة
أل- -وزرأء أو م -ن أŸع -ارضس -ة أل -ت -ي رأت ب -أان
أŸف -اوضس ألÈي -ط -ا ⁄ Êي -ك -ن ‘ مسس -ت -وى أل -ق -رأرأل-ت-اري-خ-ي
أل -ق-اضس-ي ب-ا’نسس-ح-اب و–اشس-ى ألصس-رأم-ة أل-ت-ي أع-ت-اد ع-ل-ي-ه-ا
عندما يجلسس مع نظرأئه أأ’وروبي Úدفاعا عن مزأيا بلده.
وبقرأءة متأانية Ÿا جاء على لسسان ماي ‘ ›لسس ألعموم
يكشسف عن حقائق مفادها:
@ أسستبعاد كامل للطروحات ألدأعية أ ¤أعادة عملية ألتصسويت
وعدم أدرأج هذأ أŸطلب ‘ أي رزنامة بريطانية كون أأ’مر
يتعلق بأاقلية.
@ عدم أضساعة أŸزيد من ألوقت بخصسوصس أÿروج بالسسعي
حثيثا لطي هذأ أŸلف بشسكل نهائي.
@ عدم ألعودة أ ¤نقطة ألصسفر إأنطلقا من ألقناعة ألنفسسية
ألثابتة ألتي ماتزأل قائمة لدى ألÈيطاني.Ú
@ ألتخلي عن كل أŸسسؤووليات وأ’لتزأمات Œاه أدأرة بروكسسل

خاصسة ماتعلق باŸدخلت ألÈيطانية ألضسخمة ألتي تذهب أ¤
ألتقنو قرأطي Úمن أŸوظف Úألسسام Úألقابع ‘ ÚأŸكاتب
ألفخمة دون مردود يذكر وهذأ بقلب أŸعادلة.
@ ت -ق -وي -ة أأ’دأء ألÈي -ط -ا Êع -ل -ى أك Ìم -ن صس -ع -ي -د ،خ -اصس-ة
أقتصساديا وثقافيا وهذأ بتعزيز أŸؤوشسرأت أŸتعلقة بالنمو ألتي
هي ‘ منحى تصساعدي ناهيك عن عا ⁄أللغة ألتي تكتسسح
ألعا.⁄
هذه أ’سستنتاجات أأ’ولية عÈت عنها رئيسسة ألوزرأء صسرأحة
ع -ن -دم-ا أع-تÈت أن أ’ت-ف-اق Áك-ن ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن أل-ت-ح-ك-م ‘
حدودها وقوأنينها وأموألها ،ويحمي ألوظائف ،هذه ألثلثية أو
ألرباعية أŸكشسوف عنها كانت دأئما ﬁل قلق ألÈيطانيÚ
أل -ذي -ن ت -رسس -خ ‘ أذه -ان -ه-م ب-أان أل-ق-ي-م-ة
أŸضس -اف-ة وألÌوة ألصس-اف-ي-ة أŸن-ت-ح-ة م-ن
قبلهم تذهب أ ¤بلدأن أخرى ‘ شسكل
صس-ي-غ تضس-ام-ن-ي-ة ي-رفضس-ه-ا أ’ن-كليز رفضسا
مطلقا.
وأسس -ت -ن -ادأ أ ¤م -اي ف -ان ألÈي-ط-ان-ي’ Ú
ي- -ت- -ح -ك -م -ون ‘ ح -دوده -م وق -وأن -ي -ن -ه -م
وأموألهم فيما سسبق ومن أآ’ن فصساعدأ
فإان ألقرأر سسيعود أ ¤أصسحابه أ◊قيقيÚ
و’يكون باŸناولة من بلدأن أخرى ألتي
كبلت هذأ ألبلد بآاليات قانونية صسارمة و
’ تسسمح باتخاذ أŸبادرة أ◊رة ‘ هذأ
ألشسأان أي ألتصسرف خارج هذأ أ’طار كل ماينوي ألقيام به أي
بلد عليه أسستشسارة بروكسسل وهذأ مافتئ يرفضسه ألÈيطانيون
منذ أمد بعيد ’عتبارأت يرونها منطقية ‘ موأقفهم هذه
خاصسة على ألصسعيد ألشسعبي.
وما يريده ألسسياسسيون ألÈيطانيون حاليا هو أÿروج بأاقل
أأ’ضسرأر وبضسمانات قوية ’تؤوثر عليهم خلل أŸرأحل ألقادمة
لتعود أليهم حدودهم وقوأنينهم وأموألهم ألتي ضسيعوها ‘ كل
ذلك ألهرج أأ’وروبي وحروبه ألدنكيشسوتية منذ ألتأاسسيسس أ¤
يومنا هذأ .وسستظهر خبايا وخفايا هذأ أŸشسروع ‘ غضسون
أأ’يام ألقادمة عقب أŸصسادقة على ألنسسخة ألنهائية ألتي قد
يعدل أجزأء منها ليعيشس هذأ ألبلد مرحلة أنتقالية أ ¤غاية
مارسس  ،2019تاريخ أÿروج ألنهائي من هذأ أ’–اد ألنموذج
ألذي بصسدد فقدأن بريقه.

خط أحمر وهوأ◊قوق ألفلسسطينية على حدود
.»1967
وأوضسح ألعمايري أن «ألكث Òمن أأ’عدأء عملوأ
برنامج خاصسة عام  ،1982من خلل حصسار
ألقوى ألفلسسطينية ‘ بÒوت لـ 3أشسهر من أجل
إأنهاء منظمة ألتحرير ليسس دأخل فلسسط Úفقط
ولكن ‘ أ÷وأر أيضسا».
أفاد بأانه وبعد أÿروج من بÒوت إأ ¤أŸنا‘
ك- -ان ع -ل -ى أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي أن ي -ح -دد ألÈن -ام -ج
ألسسياسسي أ’ وهوإأعلن أ’سستقلل ألذي كان
ألباب وألبدأية ،و ⁄يÎأجع ألفلسسطينيون عنه
ق -ي -د أ‰ل -ة وسس -عت م -ن -ظ -م -ة أل -ت-ح-ري-ر ‘ ك-ل
أÙافل ألدولية لتأاسسيسس ذلك.
ت- -ط- -رق ذأت أŸصس- -در إأ ¤م- -ك- -اسسب أل- -دول -ة
ألفلسسطينية منذ إأعلن أ’سستقلل« ،ففلسسطÚ
هي عضسو مرأقب باŸنظمة أأ’‡ية وتعÎف بها
 138دول- - -ة وأصس- - -ب - -حت عضس - -وأ ‘ ك - -ث Òم - -ن
أŸنظمات ألدولية وألعاŸية ،فيمكن أن نقول
أنها منذ  1988وهي ‘ ألسسماء ونسسعى أن نضسعها
على أأ’رضس أآ’ن».
ذكر أŸسستشسار بأان أتفاق أوسسلو  1993ألذي
أصس -ب -ح ورأء ف -لسس -ط ،Úأ’ن -ه «ك-ان ي-فÎضس ب-ع-د
خمسس سسنوأت أن تكون هناك دولة فلسسطينية،
لكن ألعدو أنهى أ’تفاق وأصسبح مطلب ألنضسال

أعت Èمسستشسار ألسسف Òألفلسسطيني ،أن ما يسسوق
ل -ه ح -ال -ي -ا ‘ أإ’ع -لم أل -دو‹ ،وف -ق م-ا يسس-م-ى
صس -ف -ق -ة أل-ق-رن« ،أن-ه-ا م-ؤوأم-رة “ث-ل أسس-ت-م-رأرأ
للعدوأن على ألشسعب ألفلسسطيني ولكن بجرعة
أك Èوأشسار إأ ¤أن أإ’دأرة أأ’مريكية بقيادة
ألرئيسس دونالد ترأمب ،تشسن حربا على ألشسعب
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،م-ن-ذ ق-رأر  06ديسس-م ÈأŸاضس-ي
أل -ق -اضس -ي ب -إاع -لن أل -ق -دسس ،ع -اصس-م-ة ل-ل-ك-ي-ان
ألصس- -ه- -ي- -و Êوإأل- -غ- -اء ح- -ق أل -ع -ودة وع -دم ب -حث
أŸسستوطنات ‘ أي مفاوضسات .قال إأنها تشسن
حرب إأبادة بامتياز وبدم بارد من خلل تقليصس
ألدعم لوكالة أأ’نوروأ ،حيث قضست على ألصسحة
وألتعليم و»أليوم عشسرأت أآ’’ف من أأ’طفال
Áوتون ‘ أŸسستشسفيات بدأء ألسسرطان» .تابع
أŸتحدث قائل« :أمريكا تدعي بأانها هي ألعا⁄
لسسف تقتل ألفلسسطيني بدم بارد».
أ◊ر ولكنها ل أ
رأى ‘ أÿطة ألتي يقودها صسهر ترأمب «غاريد
كوشس« Ôأنها معركة ذأت ميزأت جديدة ولكنها
أسستمرأر لوعد بلفور ألذي مر عليه مائة وعام
وأحد ،ولكنها «لن “ر كما Á ⁄ر ألوعد أأ’ول
وسسيسسقطه شسعبنا على أأ’رضس».

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

إلدكتور علي ربيج
‘ حوإر لـ«إلشسعب»:

‚اح العملية السصلمية
‘ ليبيا ﬁكوم بدعم
اŸسصار األ‡ي و–قيق
التوافق الداخلي

حـــــــــــوإر

ألفلسسطيني أأ’سساسسي بعيد كل ألبعد عنه» .قال
أن من إأيجابيات أوسسلو أن ما يزيد عن مليون
ونصس-ف م-ل-ي-ون أصس-ب-ح ‘ أ’رضس أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ية،
وألعرأك أصسبح على أأ’رضس مع ألعدو ‘ ،وقت
كان ‘ أÿارج و‘ ألشستات.

’ربعاء  21نوفمبر  2018م ألموأفق لـ  13ربيع أ’أول  1440هـ ألعدد 17800
أأ

الوحدة الوطنية والتضصامن العربي

و‘ سس -ي -اق م-تصس-ل ،دع-ا أŸسس-تشس-ار أل-ع-م-اي-ري،
أأ’م -ة أل -ع -رب -ي -ة إأ ¤م -وأصس -ل-ة دع-م-ه-ا ل-ل-قضس-ي-ة
ألفلسسطينة ،مؤوكدأ ‘ ألوقت ذأته أن ألنصسر لن
يتأاتى إأ’ من خلل ألوحدة ألوطنية ألفلسسطينة.
وت- -اب- -ع ق- -ائ- -ل ‘أدع- -وأأ’شس- -ق -اء ‘ ح -م -اسس إأ¤
أ’نخرأط ‘ مسساعي ألوحدة ألفلسسطينية من
خ - -لل وقت زم - -ن - -ي ﬁدد وب - -أاج- -ن- -دة ﬁددة
ل- - -ل- - -ذه- - -اب ن- - -ح- - -وأ◊صس- - -ول ع - -ل - -ى أ◊ق - -وق
ألفلسسطينية».
وختم هيثم ألعمايري حديثه لـ «ألشسعب» بالتأاكيد
ع- -ل- -ى أن « أم- -ري- -ك- -ا ت- -ري- -د أن ت- -رك -ع ألشس -عب
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ك-ي ي-نسس-ى أل-ع-ودة وأل-ق-دسس ،ل-كن
عليها أن تدرك بأانه ’ قيمة لشسعبنا دون ألقدسس
و’ قيمة للقدسس دون أŸسسجد أ’قصسى و’ قيمة
ل -ل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي دون ح -ق أل -ع-ودة» .وشس-دد ع-ل-ى
أ’سستمرأر ‘ أŸقاومة بكل أأ’سساليب لتحقيق
ألنصسر على أ’حتلل أ’سسرأئيلي.

بينهم  ٣٦مليون إفريقي

ت- -ق- -ف ج- -ري- -دة «إلشس- -عب «م- -ن خ Ó-ل ح -وإره -ا م -ع
إلدكتور علي ربيج ،أإسستاذ باŸدرسسة إلوطنية للعلوم
إلسس -ي-اسس-ي-ة ب-ا÷زإئ-ر ،ع-ن-د إل-ت-ط-ورإت إ◊اصس-ل-ة ‘
’زمة هناك
’فق إلذي تتجه نحوه إ أ
إŸلف إلليبي وإ أ
‘ ظ -ل إŸع -ط -ي -ات إÙي -ط -ة ب -ه -ا ،ع -ل -ى غ -رإر ت-ع-دد
أإط- -رإف إل- -ن- -زإع دإخ- -ل- -ي- -ا وخ -ارج -ي -ا ،وت -أاث Òذلك
وإن -ع -ك -اسس -ه ع -ل -ى مسس -ار إل-تسس-وي-ة إلسس-ي-اسس-ي-ة إل-ت-ي
يتم ّسسك بها إ÷ميع.
حوإر  :إÁان كا‘
«إلشسعب» :لنبدأإ من حيث إنتهى إليه مؤو“ر بالÒمو
’‡ي -ة وم -ا
إل -ذي ج ّ-دد دع -م -ه ّÿط -ة إل -تسس -وي -ة إ أ
تضسمنته من دعوة Ÿؤو“ر وطني جامع ‘ ليبيا مطلع
إلعام إلقادم “هيدإ ’نتخابات عامة ،ما قرإءتكم
ıرجات هذإ إŸؤو“ر ،وكيف إلسسبيل لتطبيقها؟
ع-ل-ي رب-ي-ج ‘ :أل- -ب- -دأي- -ة ي- -جب أن نشس Òإأ ¤أل- -ظ -روف
وأأ’سسباب أ◊قيقية ألتي وقفت ورأء دعوة وتنظيم إأيطاليا
هذأ أŸؤو“ر وألتي Áكن أن أÿصسها ‘ سسبب Úأثن ،Úأأ’ول
هو ظهور مؤوشسرأت قوية تؤوكد أسستحالة تنظيم أنتخابات
دأخل ليبيا نهاية ألسسنة ،وهي أحد أهم ﬂرجات مؤو“ر
باريسس وهذأ يعني فشسل أŸؤو“ر ومن ورأئه فرنسسا ‘ إأيجاد
أرضسية وآأليات حقيقية للخروج من أأ’زمة ألليبية ،ألسسبب
أل -ث -ا Êه -و أن -زع -اج وق -ل -ق أ◊ك -وم -ة أإ’ي -ط -ال-ي-ة م-ن ط-ول
وأسستمرأر أأ’زمة ألليبية و–ملها لتبعات هذه أأ’زمة بشسكل
مباشسر وخط’ Òسسيما ألهجرة غ Òألشسرعية ،أما بالنسسبة
لقرأرأت أŸؤو“ر وما توصسل إأليه أÛتمعون فهو يكاد يكون
تكرأر ıرجات ألعديد من أŸؤو“رأت ألسسابقة وألتي تدور
حول وقف أ’قتتال وتنظيم أ’نتخابات برعاية أ‡ية ،ولهذأ
أعتقد أن من ب Úأسسباب ﬁدودية وضسعف ﬂرجات مؤو“ر
بالرÁو هو غموضس جدول أعمال أŸؤو“ر وغياب هدف
رئيسسي منذ ألوهلة أأ’و‡ ¤ا جعل ألنتائج عامة ومسستقبلية
أك Ìمنها وأقعية وآأنية.

كما أن لضسعف ألدور أإ’يطا‹ وتأاثÒه أŸباشسر على أطرأف
أأ’زمة ألليبية مقارنة بقوى غربية وعربية تهيمن بشسكل
مباشسر على ألشسخصسيات ألفاعلة هناك ،يجعل هذه أأ’خÒة
تعمل عكسس روما ألتي تريد بشسكل سسريع ومسستعجل إأنهاء
أأ’زمة ألليبية أ’نها تعا Êمن أثارها ،أما بالنسسبة لعقد
مؤو“ر جامع يضسم كل أأ’طرأف أŸتصسارعة ‘ ليبيا وكذلك
ألدول أŸؤوثرة ‘ أŸشسهد ألليبي ،أنا شسخصسيا ’ أفرط ‘
ألتفاؤول Ãخرجاته أ’ن ألظروف وأŸعطيات على ألصسعيد
ألدأخلي ألليبي ’ تسسمح على أŸدى ألقريب بإا‚اح مثل
هكذأ أجتماع ،أ’ن أأ’طرأف أŸتصسارعة ‘ طرأبلسس أو ‘
ألشسرق ألليبي مازألت لديها قناعة بأان أسستعمال ألقوة كفيل
بتحقيق وŒسسيد أهدأف ومصسالح كل
ج -م -اع -ة وأل -وصس -ول إأ ¤أل -قضس -اء ع -ل-ى
أل -ط -رف أآ’خ -ر  ،ل -ه -ذأ أ’ح -ت -ك -ام إأ¤
ﬂرج- -ات أŸؤو“رأت وأŸب- -ادرأت ه -و
أمر مؤوجل إأ ¤غاية قناعة كل أأ’طرأف
بصسفرية ألعمل ألعسسكري وقتها سستنجح
أŸب -ادرأت ألسس -ي -اسس -ي -ة وسس -ي -ت -م إأل -غ -اء
معادلة ألسسلح من أŸشسهد ألسسياسسي
ألليبي.
’ن -ت -خ-اب-ات ك-انت م-ق-ررة ن-ه-اي-ة
إ إ
هذه إلسسنة Ãوجب إتفاق باريسس
’ط-رإف إل-ل-ي-ب-ي-ة ،ل-ك-ن إ’ت-ف-اق كّله
إل-ذي وّق-ع-ت-ه إ أ
ذهب أإدرإج إلرياح ،فما أإسسباب فشسله رغم أإن إ÷ميع
تعهد با’لتزإم به؟
مؤو“ر باريسس منذ ألوهلة أأ’و ¤كان يبدو أنه سسينتهي إأ¤
ألفشسل بسسبب ›موعة من أأ’سسباب وألعوأمل ألتي سسبق وأن
ذكرت بعضسها ،ولعل ألسسبب ألرئيسسي لفشسل مؤو“ر باريسس

األ· اŸتحدة –صصي  258مليون مهاجر ع Èالعا ⁄سصنة 2017

م -ا ف -ت -ئ ع -دد إŸه -اج -ري -ن إل-دول-ي‘ Ú
’خÒة
إلعا ⁄يتزإيد خÓل إلسسنوإت إ أ
حيث بلغ  258مليون ‘ سسنة  2017من
ب-ي-ن-هم  ٣٦م-ل-ي-ون م-ن إف-ري-ق-ي-ا ب-حسسب
’· إŸت -ح-دة إل-ت-ي نشس-رت
م -ع -ط -ي -ات إ أ
مؤوخرإ با÷زإئر.
حيث ،أكدت أŸكلفة بالبحث وأÿبÒة على
مسس -ت -وى أŸف -وضس-ي-ة أ’ق-تصس-ادي-ة إ’ف-ري-ق-ي-ا
ل· أŸتحدة ،كنزة عقاد ‘ تدخلها
ألتابعة ل أ
Ãن -اسس -ب -ة أل -دورة أل -ث -ان -ي -ة ل-ل-ن-دوة أل-دول-ي-ة
للمنظمات غ Òأ◊كومية أ’فريقية أأ’عضساء
ل·
‘ أÛلسس أ’قتصسادي وأ’جتماعي ل أ
أŸتحدة ألتي أنطلقت أشسغالها ،أمسس أأ’ول،
ب -اŸرك -ز أل -دو‹ ل-ل-م-ؤو“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف
رحال با÷زأئر أن عدد أŸهاجرين ألدوليÚ
قد أرتفع بنسسبة  49باŸائة منذ سسنة 2000
ليبلغ  258مليون سسنة .2017
ك- -م- -ا أشس- -ارت أ ¤أن ع -دد أŸه -اج -ري -ن
ألدوليÁ ’ Úثل إأ’  3.4باŸائة من سسكان
ألعا ،⁄وتابعت قولها أن أرتفاع تدفقات
أل -ه -ج -رة أل -دول -ي -ة يسس Òب -وتÒة أسس-رع م-ن
أŸتوقع .وأضسافت عقاد أن «ألتوقعات ألتي
“ت ‘ سس - -ن- -ة  2003ك- - - -انت تشس Òأ ¤أن
أŸه -اج -ري -ن أل -دول-ي Úسس-ي-م-ث-ل-ون ‘ آأف-اق
 2050حوأ‹  230مليون شسخصسا» ،مؤوكدة أن
«هذأ ألرقم قد ” Œاوزه ‘ سسنة  2017مع
تسسجيل  258مليون مهاجر» و ذلك بحسسب
رأي - -ه - -ا «بسس - -بب أل - -ت - -غÒأت أŸن- -اخ- -ي- -ة و
أ÷ي-وسس-ي-اسس-ي-ة و أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وي-ب-دو أنه من
ألصس-عب أل-ت-وق-ع بشس-ك-ل دق-ي-ق ف-ي-م-ا ي-خصس
تطور هذه ألظاهرة».
تشس Òمعطيات أ’· أŸتحدة أ ¤أن عدد
أ’شسخاصس أŸهجرين ‘ ألعا ⁄سسنة 2017
قد بلغ حوأ‹  68مليون وهو ألرقم أأ’على
ألذي  ⁄يسسبق أن سسجل ‘ أŸاضسي حيث يتم

دراسصة الظاهرة

تهج Òقرأبة شسخصس قسسرأ كل ثانيت Úبسسبب
أل- -ن- -زأع- -ات أو أ’ضس- -ط- -ه- -اد ،ب -حسسب أرق -ام
أŸفوضسية ألسسامية للجئ.Ú

أاخبار زائفة عن إافريقيا
أما على مسستوى ألقارة أ’فريقية فإان عدد
أŸهاجرين قد بلغ  36مليون من بينهم 29
مليون بدأخل ألقارة و 7ملي Úعلى مسستوى
ألقارأت أأ’خرى سسيما ‘ أوروبا.
و‘ أÛم- -وع ف- -ان ع- -دد أŸه- -اج- -ري -ن غÒ
ألشسرعي Úأأ’فارقة ألذين ” أحصساؤوهم ‘
أوروبا قد بلغ  1 ،5مليون ،بحسسب ما أكدته
مصسالح أ’· أŸتحدة.
أعت ÈأŸشساركون ‘ ألندوة ألدولية ألثانية
ل-ل-م-ن-ظ-م-ات غ Òأ◊ك-وم-ي-ة أ’ف-ري-ق-ية ألتي
أن -ط -ل -قت ب -ا÷زأئ -ر Ãشس -ارك-ة أك Ìم-ن 300
ف - -اع - -ل ‘ أÛت - -م - -ع أŸد Êم - -ن أل - -ق - -ارة

أ’فريقية أن هذأ ألرقم «’ يذكر» ،حيث أكد
ألدكتور موسسى سسيسسوكو ألذي يرأسس Èﬂأ
للدرأسسات حول أ’مرأضس أŸعدية Ãا‹ «أننا
’ نشس -ك -ل ‘ أل -ن -ه -اي-ة ت-ه-دي-دأ أ’وروب-ا ،ك-م-ا
يحاول ألبعضس أيهامنا بذلك.
أم- -ا ‘ أط- -ار أشس- -غ- -ال أل- -ورشس -ة أıصسصس -ة
Ÿوضس-وع «سس-ي-اسس-ات أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة و
أ’قتصسادية و مكافحة ألفوأرق ‘ إأفريقيا»،
فإان ذأت ألباحث قد ندد با◊ملة ألتي تقوم
ب -ه -ا أوروب-ا ضس-د أŸه-اج-ري-ن غ Òألشس-رع-يÚ
أأ’ف- -ارق -ة ،م -ع -تÈأ إأي -اه -ا «أخ -ب -ارأ ك -اذب -ة»
و»مسساسسا بالكرأمة أإ’نسسانية».
أجمع ‡ثلون عن أ’· أŸتحدة و أ’–اد
أ’فريقي و منظمات غ Òحكومية أفريقية
ع -ل -ى أل -دع -وة خ -لل ه -ذه أل -ن -دوة م -ن أج-ل
م -ق -ارب -ة شس-ام-ل-ة ل-ظ-اه-رة أل-ه-ج-رة م-فضس-لÚ
أ◊لول أŸلموسسة و أأ’عمال أŸيدأنية.

تنسصيق ا÷هود
أك -د ‡ث -ل -ون ع -ن م -ن -ظ -م -ة أ’· أŸت -ح-دة
وأ’–اد أ’ف -ري -ق-ي ب-ا÷زأئ-ر ،ع-ل-ى ضس-رورة
ألتشساور وألتنسسيق ب Úألبلدأن أ’فريقية من
أج-ل م-وأج-ه-ة أشس-ك-ال-ي-ة أزم-ة أل-ه-جرة دأعÚ
ألبلدأن أ’فريقية أ ¤توقيع «ميثاق عاŸي
حول ألهجرة أ’منة وأŸنظمة وألنظامية».
أك- - -دت أŸف- - -وضس- - -ة وأŸق - -ررة أÿاصس - -ة
للمفوضسية أ’فريقية حول أللجئ Úوطالبي
أللجوء وأ’شسخاصس أŸرحل ،Úمايا سساحلي
خلل تدخلها Ãناسسبة ألدورة ألثانية للندوة
ألدولية للمنظمات غ Òأ◊كومية أ’فريقية
أ’عضس- - - - - - -اء ‘ أÛلسس أ’ق - - - - - -تصس - - - - - -ادي
ل· أŸتحدة أن «أزمة
وأ’جتماعي ألتابع ل أ
ألهجرة أصسبحت تث Òأ’نشسغال شسيئا فشسيئا»
مشسÒة أ« ¤مأاسساة أŸهاجرين ألذين Áوتون
‘ ألبحر أŸتوسسط خلل عبورهم للوصسول

ومؤو“رأت أخرى هو ألدور ألكب Òوألسسلبي ألذي تلعبه بعضس
أأ’طرأف ‘ أأ’زمة ألليبية وألتي تتبنى مقاربات وسسياسسات
ت-ري-د م-ن خ-لل-ه-ا –ق-ي-ق مصس-ا◊ه-ا وأج-ن-دأت-ه-ا أل-دأخ-لية
وتتجاوز بذلك أŸصسلحة ألليبية ومطالب ألشسعب ألليبي،
ليتب ‘ Úأأ’خ Òأن هناك ألعديد من أŸقاربات ألتي يحاول
أصسحابها إأضسعاف طرف على حسساب طرف ثا‡ ،Êا يعقد
ويطيل من عمر أأ’زمة ألليبية ‘ ظل غياب مبادرة حقيقية
وهادفة إ’خرأج ليبيا من أŸأازق.
عرإقيل كثÒة تقف حجر عÌة ‘ طريق إلتسسوية
إلسسلمية بليبيا ،من بينها إقرإر دسستور ،ثم إلوضسع
’م - -ن - -ي ،إضس - -اف - -ة إ ¤إل - -ت- -ج- -اذب- -ات إلسس- -ي- -اسس- -ي- -ة
إ أ
وإلتدخÓت إÿارجية ،ما تعليقكم؟
ألعرأقيل وهي كثÒة وعديدة منها عسسكرية أمنية وسسياسسية،
أولها غياب مؤوسسسسة أ÷يشس ألليبي ألرسسمية ألتي هي ﬂولة
◊م -اي -ة وصس -ون م -ق -درأت وضس -ب -ط أأ’م -ن وم -ن-ع نشس-اط-ات
وأع-م-ال أ÷م-اع-ات أإ’ره-اب-ي-ة وأل-عصس-اب-ات أŸسس-ل-ح-ة ألتي
تنشسط خارج ألقانون ،أما أأ’سسباب أأ’منية فتتمثل ‘ فقدأن
ليبيا ÷هاز ﬂابرأت وأجهزة أمنية قوية ومتطورة ‡ا
لح-دأث وأل-ت-ط-ورأت ويجعل عملية
ي-ج-ع-ل-ه-ا غ Òم-ت-اب-ع-ة ل -أ
صسناعة ألقرأرأت وصسون مصسالح ليبيا وألشسعب ألليبي صسعبة،
باإ’ضسافة إأ ¤أهمية ألعمل أإ’سستخبارأتي ‘ إأحباط وŒميد
أل -نشس -اط -ات أŸع -ادي -ة وأل -ت-ي تضس-ر ب-أام-ن وأسس-ت-ق-رأر ل-ي-ب-ي-ا
وألكشسف عن أıططات ألدأخلية وأÿارجية ألتي “نع
لسسباب ألسسياسسية،
وتعرقل أÿروج من أأ’زمة ،أما بالنسسبة ل أ
ألطبقة ألسسياسسية ألليبية ’ “لك Œربة ‘ ألعمل وأ◊رية
ألسسياسسية وهي حديثة ألعهد با’نفتاح ألسسياسسي.
أإ’ تشساركو Êإلرأإي بأان إلتدخÓت إÿارجية ومند
’زمة بدل حلها؟
’زمة زإدت ‘ إطالة أإمد إ أ
بدإية إ أ
أأ’زمة ألليبية قطعت مرأحل وأشسوأط كبÒة ويصسعب أليوم
أ◊ديث ع- -ن إأم- -ك- -ان- -ي- -ة ت- -ه -م -يشس أو إأسس -ق -اط دور أل -دول
وأأ’طرأف أÿارجية ،كما أن مسسأالة ألتعويل على أإ’خوة
ألليبي Úلوحدهم للخروج من أأ’زمة أصسبح شسبه مسستحيل،
ف- -ه- -ذه أل -دول شس -اركت ‘ إأسس -ق -اط أل -ن -ظ -ام
ألسسابق وقد أنفقت أŸال وألعتاد وأأ’سسلحة،
وهي سسÎفضس بشسكل قاطع أن يتم إأقصساؤوها.
لهذأ أعتقد أن ضسرورة ألتعويل على أ÷هد
أأ’‡ي وألشس-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة ومسس-اع-ي أل-دول
أإ’قليمية أŸؤوثرة ‘ أŸشسهد ألليبي وأقصسد
ه -ن -ا أل -دول أ÷ارة ل -ل -ي -ب -ي-ا أ÷زأئ-ر ،مصس-ر،
ت -ونسس ك -ف -ي-ل ب-إاح-رأج ه-ذه أل-دول وألضس-غ-ط
ع- -ل -ي -ه -ا ل -لÎأج -ع وأل -ت -ن -ازل ع -ن أن -ان -ي -ت -ه -ا
ومصسا◊ها ألضسيقة ◊سساب أمن وأسستقرأر
ليبيا وأŸنطقة بشسكل كب ، Òأ’ن نتائج أأ’زمة
ألليبية وسسقوط ألنظام ألسسابق كان له أنعكاسسات أمنية
وعسس -ك -ري -ة سس -ل -ب -ي -ة ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة ألسس-اح-ل ودول أ÷وأر
ومنطقة أŸتوسسط بسسبب أنهيار أŸنظومة أأ’منية ألليبية
وأ’نتشسار ألوأسسع للجماعات أإ’رهابية على أأ’رأضسي ألليبية
وأن -تشس -ار وت -ف -اق -م ظ -اه -رة أل -ه -ج -رة غ Òشس -رع -ي-ة وŒارة
أıدرأت و ألرقيق..
’زم-ة إل-ل-ي-ب-ي-ة “ث-ل صس-دإع-ا ‘ إل-رأإسس ب-ال-نسس-ب-ة
إ أ
للمنطقة بأاسسرها بسسبب تدإعياتها إÿطÒة سسوإء
’م -ر ب -ال -ه -ج -رة أإو إسس -ت -ق -ط -اب إÛم -وع -ات
ت -ع -ل -ق إ أ
’زمة
’ج-رإم-ي-ة ،ف-م-ا ت-أاثÒإت هذه إ أ
’ره-اب-ي-ة وإ إ
إ إ
’ق -ل -ي -م وح -ت -ى أإوروب-ا وم-ا إلسس-ب-ي-ل
ع -ل -ى إ÷وإر وإ إ
’منية ؟
Ÿوإجهة تدإعياتها إ أ
تدأعيات أأ’زمة ألليبية  ⁄يعد إأقليمي فقط بل أصسبح له
أبعاد دولية وعاŸية من خلل حالة ألفوضسى ألتي تعرفها
ليبيا .سسقوط ليبيا ‘ ألفوضسى وغياب مؤوسسسسة أ÷يشس يعني
أنكشسافها أمنيا ‡ا يرشسحها ’سستقطاب عناصسر أإجرأمية
وإأرهابية ترى ‘ ليبيا حاضسنة جيدة لنشساطها أإ’جرأمي
وأل -ذي سس-ي-م-ت-د إأ ¤خ-ارج ح-دود م-ن-ط-ق-ة أŸغ-رب أل-ع-رب-ي
وألسس -اح -ل وأوروب -ا وه -ذأ وضس -ع م-ه-دد أ’م-ن أل-ع-ا ⁄وي-ه-دد
مصسالح وأقتصساد ألدول ألكÈى ‡ا يجعلها ‘ حاجة ماسسة
للبحث وبشسكل سسريع للنخرأط ‘ مسساعي ألدول ألتي تريد
لزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن أ◊سس-اب-ات
إأي -ج -اد ح -ل ن -ه-ائ-ي ل -أ
وأŸصسالح ألقطرية لهذه ألدول ألتي هي أصسل سسبب ‘ هذه
أأ’زمة.
هل سستتوقعون بأان سسنة  201٩سستكون سسنة إنفرإج
’زمة إلليبية؟
إ أ
أسستقرأر ليبيا يعني أسستقرأر أŸنطقة ولهذأ نتمنى أن تنتهي
أأ’زم -ة أل -ل-ي-ب-ي-ة أل-ي-وم ق-ب-ل أل-غ-د ول-ك-ن وم-ن خ-لل أل-ق-رأءة
ألسسابقة أعتقد أن أأ’زمة ألليبية مازأل أمامها بعضس ألوقت
لكي تصسل إأ ¤حل يرضسي كل أأ’طرأف ،لهذأ سسنة  2019قد
لسسف قد تسستمر أأ’زمة مادأم أإ’خوة
’ –مل أ÷ديد ول أ
‘ ليبيا  ⁄يقتنعوأ بفشسل أ◊ل ألعسسكري.
أعتقد أن أ÷زأئر –مل مقاربة سسياسسية ◊ل أأ’زمة ألليبية
وأضسحة أŸعا ⁄من خلل ألدعوة إأ ¤ترك ألسسلح جانبا،
ألدخول ‘ حوأر عميق وجاد إ’يجاد آأليات حقيقية للخروج
من أŸأازق وعلى رأسسها ألدسستور وأنتخابات نزيهة تسسمح
Ãشس -ارك -ة وإأشس -رأك أ÷م -ي -ع وأ’ب -ت -ع -اد ق -در أإ’م-ك-ان ع-ن
تأاثÒأت أأ’طرأف أÿارجية.
أ’ع -ت-م-اد ع-ل-ى أŸسس-اع-ي أأ’‡ي-ة إ’ع-ط-اء شس-رع-ي-ة دول-ي-ة
للمرحلة أ÷ديدة ‡ا يضسمن مسساعدأت وضسمانات دولية
–مي ليبيا وأŸرحلة أ÷ديدة ولكن أŸسساعي أ÷زأئرية
ي -ق -اب -ل-ه-ا مسس-ع-ى وسس-ي-اسس-ات وم-ق-ارب-ات ذأت ن-زع-ة أن-ان-ي-ة
وضسيقة يحاول أصسحابها إأطالة عمر أأ’زمة ألليبية أ’هدأف
علنية وأخرى خفية ،مفادها إأدخال أŸنطقة ‘ حروب
ونزأعات دأئمة تخدم ‘ أأ’خ Òأأ’جندأت أأ’جنبية على
حسساب تطور وأسستقرأر أŸنطقة أŸغاربية.

مقاربات خارجية
مدفوعة بأاجندات
مشصبوه ـ ـة تطي ـ ـ ـل
أام ـ ـ ـ ـ ـد األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أ ¤أل -ق -ارة أأ’وروب -ي-ة» .ك-م-اأوضس-حت ذأت
أŸسسؤوولة ألتي قدمت مدأخلة ‘ أطار أشسغال
أ’جتماع أ’ول أıصسصس Ÿوضسوع «أزمة
ألهجرة و ألسسلم و أ’من و ألتنمية ‘ إأفريقيا
خلل تطرقها أ’سسباب هذه ألظاهرة أنها
تتعلق خاصسة بالنزأعات ألدأخلية وأ’رهاب و
غ- -ي- -اب أ◊ك- -ام- -ة وأل- -ف -ق -ر وأك -دت ‘ ه -ذأ
أÿصس -وصس ع -ل -ى أل-ه-ج-رة و ذلك ’ع-ت-ب-ارأت
أق- - -تصس - -ادي - -ة مشسÒة أ ¤أن  80ب-اŸائ-ة م-ن
ت -ن -ق-لت سس-ك-ان غ-رب أف-ري-ق-ي-ا أم-ل-ت-ه-ا ت-لك
ألعوأمل ‘ ح Úأن مهاجري شسرق أفريقيا
فمرتبطة Ãشساكل أمنية و بسسبب ألنزأعات.
‘ ه- -ذأ ألصس- -دد ،أب- -رزت م -اي -ا سس -اح -ل -ي أن
أ’–اد أ’ف -ري -ق -ي ع -ك-ف ع-ل-ى درأسس-ة ه-ذه
ألظاهرة ألتي “سس ‘ أŸقام أ’ول فئة
ألشسباب منذ خمسس سسنوأت من أجل
أع -دأد أسسÎأت -ي -ج -ي -ات م -ك-اف-ح-ة م-ن
شس -أان -ه -ا أل -ت -خ -ف-ي-ف م-ن وضس-ع-ي-ة ه-ؤو’ء
ألسسكان ألضسعفاء.
ك-م-ا أوضس-حت م-ق-ررة أŸف-وضس-ي-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة
ب -أان -ه ’ ي -زأل ه-ن-اك مشس-ك-ل –دي-د وضس-ع-ي-ة
أŸهاجر ‘ عديد ألبلدأن أ’فريقية مؤوكدة
على ضسرورة أن ترفع ألبلدأن أ’فريقية ذلك
«أللبسس» وألرجوع أ ¤تصسنيف أولئك ألسسكان
أل -ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن صس-ع-وب-ات وأل-ت-ي أع-ده-ا
أ’–اد أ’فريقي و هيئات أ’· أŸتحدة.
‘ معرضس تطرقها لوضسعيات طالبي أللجوء
وأللجئ Úألفارين من ألنزأعات دعت ذأت
سس -اح -ل -ي أل -ب -ل -دأن أ’ف -ري -ق -ي -ة أ ¤تسس -ه -ي -ل
أسس-ت-ق-ب-ال-ه-م و ضس-م-ان ح-م-اي-ت-ه-م ،م-ؤوكدة أن
آأل- -ي- -ات دول- -ي- -ة ج- -اءت Ÿسس- -اع- -دة أل- -ب -ل -دأن
أŸتضسررة من هذأ ألنوع من ألهجرأت.
دعت أŸت -دخ -ل-ة م-ن ج-انب أخ-ر أل-ب-ل-دأن
أ’فريقية أ ¤وضسع سسياسسات هجرة تتضسمن
أدماج أŸهاجرين مضسيفة ‘ هذأ أÿصسوصس
أن ب -إام -ك -ان أŸه -اج -ري -ن أن يشس -ك -ل -وأ «ق-وة»
و»قيمة مضسافة».
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خلل نزوله ضصيفا على برنامج تلفزيوÊ

مراجعات

ياسشمينـ ـ ـة خضشـ ـ ـرة يششـ ـ ـّرح ألظاهـ ـ ـرة أإلرهابيـ ـ ـة ‘ «خليـ ـ ـل»

ن -زل ال -روائ -ي ا÷زائ -ري ي-اسص-م-ي-ن-ة
خضص-رة ،سص-ه-رة اŸول-د ال-ن-ب-وي الشص-ري-ف،
ضصيفا على قناة «نسصمة» التونسصية ،حيث
لخÒة «خ -ل -ي -ل»،
ت- -طّ- -رق إا ¤رواي -ت -ه ا أ
ال- - -ت- - -ي تسص - -ج - -ل ع - -ودت - -ه إا ¤اŸع - -ا÷ة
لره-اب-ي-ة .وجّ-دد
ال -روائ -ي-ة ل-ل-ظ-اه-رة ا إ
ﬁم -د م -ولسص -ه -ول الشص -ه Òبـ»ي -اسص-م-ي-ن-ة
خضص- -رة» ت- -أاك- -ي- -ده ع- -ل- -ى ب -راءة ال -دي -ن
لره-اب اŸت-ط-رف،
لسص -لم -ي م -ن ف-ك-ر ا إ
ا إ
م -ع -تÈا أان م -ن ب Úأاسص -ب -اب ت -ن -ام-ي ه-ذه
ال-ظ-اه-رة ه-و ع-دم ال-ت-ع-ام-ل م-ع الشص-ب-اب
با◊كمة اللزمة.

أاسشامة.إا

حين نزوله ضشيفا على برنامج «ناسض نسشمة»،
التونسشية ،تطّرق ياسشمينة خضشرة ،سشهرة أاول
أامسض ا’ثنين ،إالى روايته اأ’خيرة «خليل»،
وم- -ن خ- -لل -ه -ا إال -ى م -وضش -وع ال -رواي -ة وه -و
اإ’ره -اب وع -دم ال-ق-درة ع-ل-ى ا’ن-دم-اج ف-ي
ال -م -ج -ت -م -ع .وح-اول خضش-رة ع-رضض ق-راءت-ه
للظاهرة اإ’رهابية ،معتبرا بأان ا’نخراط
في هذه اأ’خيرة هو نوع من «الكفر بالدين»،
خاصشة وأان «اإ’سشلم بريء من اإ’رهابيين،
وهم ’ علقة لهم بالله أ’نهم لم يتمكنوا من
حب غيرهم فكيف لهم أان يحبوا الله».
وأاششار خضشرة في حديثه إالى مضشمون روايته
«خ -ل -ي -ل» ،ال -ت -ي ت-ن-اول ف-ي-ه-ا «هشش-اشش-ة ف-ئ-ة
الششباب» ،وقد تحدث فيها بضشمير المتكلم
معتبرا بأان في ذلك خيارا بيداغوجيا فيه
دعوة للقارئ من أاجل اسشتكششاف ششخصشيته.
وعن تركيزه على فئة الششباب ،رأاى اأ’ديب

ال -ج -زائ -ري أان م -ن أاسش -ب-اب ت-ن-ام-ي ظ-اه-رة
اإ’رهاب سشوء الرؤوية والتعامل مع هذه الفئة،
م -ا م -ن شش -أان -ه ق -ت -ل ط -م -وح-ات-ه-م وج-ع-ل-ه-م
يكرهون مجتمعاتهم .من جهة أاخرى ،فإان
لبداع يلجأا إالى العنف من
الفرد المفتقر ل إ
أاجل إاثبات ذاته في المجتمع.
ليسشت هذه المرة اأ’ولى التي يسشلط فيها

محمد مولسشهول «ياسشمينة خضشرة» الضشوء
ع -ل -ى ظ -اه-رة اإ’ره-اب ،ح-يث ك-انت م-ح-ور
ال-ع-دي-د م-ن رواي-ات-ه ع-ل-ى غ-رار «سش-ن-ون-وات
ك- -اب -ول» و»صش -اف -رات إان -ذار ب -غ -داد» (ال -ت -ي
صش -درت ت -رج-م-ت-ه-ا ال-ع-رب-ي-ة ب-ع-ن-وان «أارواح
الجحيم»).
وف -ي رواي -ت -ه اأ’خ -ي -رة ،ي -ع -ود ال -روائ-ي إال-ى

احتفالت اŸولد النبوي الشصريف بتيبازة

إاح -دى ال -ع -م -ل -ي -ات اإ’ره -اب -ي -ة ال -ت -ي هّ-زت
العاصشمة الفرنسشية باريسض ،وقادها «خليل»،
ششاب من أاصشول مغربية ومن مواليد منطقة
«م-ول-ن-بك» ب-ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ال-ت-ي اشش-تهرت بكونها
المنطقة التي خرج منها عديد ا’نتحاريين
في الهجومات اإ’رهابية التي هزت فرنسشا،
خ -اصش -ة وأان ال-ك-اتب ي-ن-ط-ل-ق م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات
ا’ن -ت -ح -اري-ة ال-ت-ي ط-الت م-خ-ت-ل-ف ال-م-واق-ع
بالعاصشمة الفرنسشية باريسض في  13نوفمبر
.2015
رك- -ز ي -اسش -م -ي -ن -ة خضش -رة ف -ي رواي -ت -ه ع -ل -ى
اأ’وسش - -اط ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي- -ة وال- -ت- -أاث- -ي- -رات
اأ’يديولوجية التي يمكن لها أان تكون وراء
ف -ك -ر ال-ح-رك-ات اإ’ره-اب-ي-ة .ويصش-ور خضش-رة
شش-خصش-ي-ت-ه ال-م-ح-وري-ة «خ-ل-ي-ل» ع-ل-ى أانها لم
تنجح في ا’ندماج في المجتمع البلجيكي،
فكان التطرف وتفضشيل الموت للفوز بالجنة
ه -و ال -خ -ي -ار اآ’خ -ر أام -ام ه -ذه الشش -خصش-ي-ة،
ب -ال -م -ق -اب -ل ،ف -إان السش -ي-اسش-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
للبلدان اأ’وروبية« ،التي تقصشي المهاجرين»
و’ تسشاهم في عملية اندماجهم ،هي أاول
من يتحمل المسشؤوولية حسشب رؤوية مولسشهول
في روايته.
وكان ياسشمينة خضشرة قد صشنع الحدث في
م -ع -رضض ال -ج -زائ -ر ال -دول -ي ل-ل-ك-ت-اب ،ال-ذي
اخ-ت-ت-مت ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ال-ثة والعششرون مؤوخرا،
ح- -ي- -ن- -م- -ا اصش -ط ّ-ف -ت ط -واب -ي -ر م -ن ال -ق ّ-راء
والمعجبين ’قتناء نسشخة موّقعة من روايته
اأ’خيرة ،ما اضشطّر دار النششر إالى تمديد
البيع بالتوقيع إالى يوم ثان إارضشاًء للقّراء.

أأمسشيـ ـ ـات ششعري ـ ـة ومدأئ ـ ـح ديني ـ ـة وأسشتذك ـ ـار للتقالي ـ ـد وألع ـ ـادأت

لقطاب الثقافية بولية تيبازة عشصية اŸولد النبوي
شصهدت العديد من ا أ
لشصارة إا ¤أاوجه إاحياء
“ت خللها ا إ
الشصريف تنظيم عّدة تظاهرات ثقافية ّ
لو ¤ا ¤ربط
لجداد ‘ بادرة تهدف بالدرجة ا أ
لباء وا أ
الذكرى من طرف ا آ
لجيال.
التواصصل ب Úا أ

تيبازة :عÓء ملزي

في ذات السشياق ،فقد ششهدت دار الثقافة الدكتور احمد عروة بالقليعة تنظيم احتفالية
متمّيزة من تنظيم جمعية دارنا المهتمة بالتراث والتي اسشتذكرت تنظيم عملية الختان
لدى اأ’جداد وهي العملية التي تنظم عادة بالبيت العائلي مع إاحضشار المختصض في عملية
الختان والذي يأاخذ أاجرته إاما نقدا أاو عن طريق هدايا مختلفة كما تنظم بالمناسشبة
لموال لفائدة الطفل المعني بالعملية ،كما أاثيرت عّدة مظاهر احتفائية
عملية جمع ل أ
أاخرى خاصشة بمنطقة القليعة والتي ’ تزال بعضشها قائمة إالى حّد اآ’ن ،وذلك تحت أانغام
موسشيقى أاندلسشية هادئة من تنششيط جمعية البششطرزية المحلية ،فيما قّدمت فرقة زين
الدين بوششعالة لفن العيسشاوى من قسشنطينة أاناششيد ومدائح دينية لها علقة وطيدة
بالحدث.
واسشتذكر المركب الثقافي عبد الوهاب سشليم بششنوة الذكرى بتنظيم أامسشية ششعرية ششارك
فيها كل من الششاعرة محمد جلوي والششاعرة ششريفة سشليم تحت أانغام جمعية الزرنة
التي اطربت الحضشور في قعدة تقليدية خالصشة ،كما تّم تنظيم معرضض الفن الخط
العربي والمنمنمات خلل الفترة الفاصشلة بين  19نوفمبر و 10ديسشمبر تزامنا وذكرى
المولد النبوي.
كما لم تتأاخر لجنة الحفلت بششرششال كعادتها عن اسشتذكار الحدث من خلل تنظيم

ينظمه بيت الشصعر بالتنسصيق مع ا÷امعة ودار الثقافة

ملتقى وطني حول ألنصض
ألششعري أŸدرسشي بورقلة

ت-ن-ط-ل-ق ال-يوم فعاليات اŸلتقى
ال- - -وط - - -ن - -ي الأو ل ح - -ول حضص - -ور
ال - -نصص الشص - -ع - -ر ي ‘ اŸن - -ظ - -وم - -ة
الÎبوية من تنظيم بيت الشصعر
ا ÷ ز ائ- -ر ي ف - -رع ولي- -ة و رق- -ل- -ة،
و ب- -ال- -ت- -نسص - -ي- -ق م- -ع  Èﬂال- -ن- -ق -د
و مصص -ط -ل -ح -ات -ه ج -ام-ع-ة ق-اص ص -دي
م- -ر ب- -اح ب- -دا ر ال- -ث- -ق- -اف - -ة م- -ف -دي
زكرياء.

ورقلة :إاÁان كا‘

وسش -ت -رك -ز اإشش-ك-ال-ي-ة ال-م-ل-ت-ق-ى ال-ذي
تتواصشل فعاليته يومي  21و 22من
الشش- -ه- -ر ال- -ج -اري ،ك -م -ا اأوضش -ح ف -ي
ح- -ديث لـ»الشش- -عب» رئ -يسض ال -ل -ج -ن -ة
العلمية للملتقى الدكتور اأحمد بقار
ع- -ل- -ى ع -لق -ة الشش -ع -ر ف -ي ال -ك -ت -اب
ال- -م- -درسش- -ي واأث- -ره ف -ي ال -ت -حصش -ي -ل
اللغوي وا’أخلقي والجمالي للتلميذ
وذلك ان -ط -لق -ا م -ن ف-ك-رة اأن ا’أم-ة
الناجحة التي ترى مسشتقبلها ماثل
في اأطفالها هي ا’أمة التي ’ تفوت
اأي-ة خ-ط-ة ن-اج-ح-ة ل-ل-ت-ربية الجمالية
بمفهومها الواسشع ،كما اأن الششعر لما
ي -ح -م -ل -ه م -ن م -ت-ع-ة وج-م-ال وصش-ق-ل
للذوق ،ولما يثيره في نفوسض الصشغار
والششباب من ششغف يعد من الطرق
المثلى المسشاهمة في تاأصشيل وغرسض
ال -ق -ي -م بشش -ت -ى اأن -واع -ه-ا ا’أخ-لق-ي-ة

وال-ج-م-ال-ي-ة وال-ت-رب-وية لدى ا’أطفال
والمراهقين.
وذكر بقار ،اأن هذا الملتقى الذي
سش- -ي- -ع- -رف مشش -ارك -ة م -ن ط -رف ك -ل
المعنيين من جميع القطاعات ذات
الصش -ل -ة (ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي ،ال-ت-رب-ي-ة،
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،الشش- -ب- -ي- -ب- -ة وال- -ري -اضش -ة
ب- -ا’إضش- -اف- -ة اإل- -ى ك- -ل ال- -م- -ث- -ق -ف -ي -ن
وال- -خ- -ب- -راء وال -م -ه -ت -م -ي -ن ف -ي ه -ذا
ال -م -ج -ال) ي -ه-دف ف-ي ا’أسش-اسض اإل-ى
ال -ب -حث ع-ن حضش-ور ال-نصض الشش-ع-ري
في المنظومة التربوية والكششف عن
القيم التي يسشعى النصض الششعري في
ال -م -ن-ظ-وم-ة ال-ت-رب-وي-ة اإل-ى غ-رسش-ه-ا،
ن - -اه- -يك ع- -ن ال- -ب- -حث ف- -ي الشش- -ع- -ر
ال-ج-زائ-ري ال-ح-اضش-ر ف-ي ال-م-ن-ظومة
ال -ت -رب-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وذلك م-ن خ-لل
التركيز على عدة محاور تتمثل في
اإحصش-اء ال-نصش-وصض الشش-ع-ري-ة ال-واردة
في المنظومة التربوية والبحث في
مدى جودتها فنيا ،ومدى مطابقتها
لمحاورها التربوية ،تبويب النصشوصض
الشش -ع -ري -ة وف -ق ح-ق-ول-ه-ا ال-م-ع-رف-ي-ة
والتربوية ،تقديم مقاربات تحليلية
ل-ب-عضض ال-نصش-وصض الشش-ع-ري-ة وال-بحث
ف -ي سش -ر ج -م -ال -ه-ا وج-ودت-ه-ا واأيضش-ا
م-ق-ارن-ة ال-نصش-وصض الشش-ع-ري-ة بعضشها
ببعضض واسشتخلصض القيم (النفسشية
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ) ...م -ن ال -نصش -وصض
الششعرية.

امسشية ششعرية بالمكتبة البلدية مرفقة بفقرات موسشيقية وثقافية تليق بالحدث مع
اسشتذكار عادة نقل المنارة من وسشط المدينة الى غاية الميناء وهي التظاهرة التي
اختفت منذ عقد من الزمن تقريبا أ’سشباب لها علقة بإاقدام بعضض اأ’طراف على إافراغ
التظاهرة من محتواها الروحي والتعبّدي على غرار من تششهده الششوارع والسشاحات
ال-ع-م-وم-ي-ة ح-ال-ي-ا م-ن إاح-ت-ف-ا’ت صش-اخ-ب-ة ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ل-ع-اب ال-ن-ارية التي تلحق الضشرر
باآ’خرين بعيدا عن البعد الروحي لهذه الذكرى.

برنامج
احتفا‹ مكتبة بخنشصلة Ãناسصبة اŸولد

معرضض للكتاب أششرطة وثائقية ورششة
للمنششد ألصشغÒ

تتواصشل فعليا
ت إاحياء المولد النبوي الششريف بو’ية خنششلة،
حيث يفتتح ظهر

اليوم بالمكتبة
الرئيسشية للم
ط
ا
ل
عة العمومية لو’ية خنششلة ،برنامجا احتفاليا
خاصض باأ’ط
ف
ا
ل
ي
ت
ض
ش
م
ن
ّ عدة نششاطات متنوعة.
سشتقام بالمن
ا
س
ش
ب
ة
ع
د
ة
و
ر
ش
ش
ا
ت
ت
ر
ب
وية تثقيفية حول سشيرة سشيدنا محمد ـ صشل
الله عليه وس
ش
ل
م
ـ
،
م
و
ل
د
ه
و
ح
ي
ا
ت
ه
ع
ن
ك
ط
ر
ق
إ
ا
قامة بفضشاء الطفل بالمكتبة ورششة
للرسشم وأاخ
ر
ى
ل
ل
منششد الصشغ
ير إالى جانب عرضض أاششرطة دينية ومسشرحيات
بالمناسشبة.
إادارة المك
ت
ب
ة
ب
ر
م
ج
ت
ب
ه
ذ
ه
ا
ل
م
ن
ا
س
ش
بة ،محاضشرة حول السشيرة النبوية في نفسض
اليوم على
ا
ل
س
ش
ا
ع
ة
ا
ل
ث
ا
ن
ي
ة
ب
ع
د
ا
ل
ز
و
ا
ل
،
إ
ا
ل
ى
ج
انب إاقامة معرضض للكتاب من
رصشيد الم
ك
ت
ب
ة
ع
لى مدا
ر أاسشبوع مخصشصض لفئة اأ’طفال المتمدرسشين.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
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هل أألدب وألفن أأنفلونزأ
ألتششاؤوم؟

بقلم :أا.د .حبيب مونسشي.

(اأت- -ج- -ول ف- -ي ك -ل
شص- -ارع ق -ذر ح -يث
ي -ت -دف -ق ال -ت-اي-م-ز
ال- -ق- -ذر واأرى ف- -ي
ك- -ل وج -ه اأق -اب -ل -ه
ع -لم-ات الضص-ع-ف
علمات الهلع)
ح- - -ي- - -ن- - -م- - -ا ك - -تب
«وليام بليك» هذا
ال -م -ق-ط-ع ل-م ي-ك-ن
«واق -ع -ي-ا» ب-م-ع-ن-ى
ال- -واق- -ع -ي -ة ال -ت -ي
ن-ع-رف-ه-ا ف-ي النقد
الأدبي .واإنما كان
مصص -اب-ا ب-اأن-ف-ل-ون-زا
ال -تشص-اوؤم ..ه-ك-ذا
اأسص - -م- -ي- -ه- -ا ال- -ي- -وم
لأن- - - -ه- - - -ا ع- - - -دوى
ب- -داأت م- -ع ن -ه -اي -ة
القرن التاسصع عشصر ،واسصتمرت في الشصعراء والكتاب
دهرا ثم انتقلت منهم اإلى العامة من الناسص حتى
اأضص-ح-ى ال-تشص-اوؤم دي-ن-ا ي-دي-ن ب-ه ك-ل م-ن ي-ف-ت-ح ف-م-ه
للتعبير عن راأي اأو موقف اأو فكرة .وكاأن التفاوؤل
ال-ذي ح-اولت ال-دي-ان-ات ،وال-ف-لسص-ف-ات ،والصص-وف-ي-ات
ال -ت -بشص -ي -ر ب -ه ل -م يصص -م -د اأم -ام ه -ذه ال -ع -دوى ال-ت-ي
اج- -ت- -احت ال- -بشص -ري -ة وح -ول -ت -ه -ا اإل -ى وج -وه رب -داء
م-ن-ق-بضص-ة ،وغ-ل-ف-ت-ه-ا ب-رداء م-ن ال-ب-رودة ،ف-ح-رم-ت-ها
دفء الجوار ،والكتشصاف ،والدهشصة ،ومسصحت من
شص -ف -ت-ي-ه-ا اب-تسص-ام-ات ال-ف-األ ،واأب-ط-لت ف-ي-ه-ا ت-ق-اسص-ي-م
الفرحة .فل شصيء فيما يكتبه الناسص اليوم حرفا
واح -دا تشص -رق م -ن ح -روف -ه اأشص -ع -ة شص-مسص ال-ب-ه-ج-ة،
وحب الحياة ..نعم سصيعترضص علي معترضص قائل:
ن الكل يحب الحياة! وهذا ليسص صصحيح البتsة ..بل
اإ ّ
الكل يحب البقاء فقط! وهناك فرق كبير بين حب
الحياة ،الذي تسصري فيه تباشصير كل صصباح بما يملأ
اليوم فرحة وسصرورا ،وبين حب البقاء الذي تدtب
فيه حاسصة الترقب ،والحيطة ،والحذر من الُمباِغت
غير المنتظر!
ي -ك -ف -يك ال -ي -وم اأن ت -ف -ت -ح دي -وان شص-ع-ر لأح-ده-م اأو
اإح- -داه -ن ..ل ت -ق -راأ اسص -م -ه ح -ت -ى ل ت -ح -جب ع -نك
م -ع -رف -تك السص -اب -ق -ة ب -ه م -راَد ك م -ن ال -ب-حث .لأنك
تعرفه اأو تعرف خبره ..اكتفي بقراءة العنوان..
سصيكون العنوان هاديك اإلى جو النصصوصص وسصياقاتها
ال -ت -ي ك -ت -بت ف -ي-ه-ا وم-ن اأج-ل-ه-ا ..سص-اع-ت-ه-ا سص-ت-درك
مقدار الفداحة وعظم الخطب ..سصتدرك اأننا ننقل
ال-ع-دوى م-ن خ-لل ه-ذه ال-نصص-وصص .ف-ن-ب-رر ل-ل-نفسص
مرضصها ،ونجبرها على اأن تسصsد منافذ حسصها ،وتتلفع
باأغلظ وشصاح لتتدفاأ به..
ك- -ان ال- -ح -زن سص -م -ة م -ن سص -ي -م -ات ال -م -م -ي -زة ل -لأدب
الرومنسصي ،فغلsف لغَته بغللة رقيقة من الحزن،
عرفت كيف تتجانسص مع األوان الطبيعة وفصصولها،
فلم ُتشصعر الإنسصان بضصياع ول دوار ،ولم تح uسصسصه
ب -ف -ق ٍ-د لأن -ه وج -د ال -ط -ب -ي -ع -ة م -ن ح -ول-ه ت-دور ف-ي
م- -دارات األ- -ف- -ه- -ا ،وع -رف ه -واءه -ا ودف -اأه -ا ،ب -رده -ا
وقsرها ،فطابت نفسصه لهذا الدوران الذي راأى في
اأثره مرة اأخرى كذلك دوران في الكون من حوله..
فتصصور اأّنه بذلك يوجد في وسصط العالم وسصّرته،
واأّنه مركزه .فعل شصاأنه في نفسصه ،وارتفع تقديره
لها ..لكن اأدب اليوم في تشصاوؤمه ،اأدب ضصيق حرج.
اأدب ل ي -خ -ب -رك بشص -يء ج -دي -د ت -ت -حسصسص وج-وده،
واإّنما يزكم اأنفك بتعّفن اأنت جالسص عليه ،اأو تطاأه
بحذائك فتتاأّفف منه ،ول تتوّرع من مسصحه على
سصجاد الآخرين.

«الطالب ..يصصنع ا÷مال ويرتقي بالذوق العام»

ششعار أأول ملتقى وطني جامعي
لوبريت بتندوف
ل أ

–ت شص-ع-ار «ال-ط-الب ..يصص-ن-ع
ا÷م-ال وي-رت-ق-ي ب-ال-ذوق ال-عام»
ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ب-ت-ندوف فعاليات
اŸه - -رج - -ان ال- -وط- -ن- -ي ا÷ام- -ع- -ي
لو ¤على
لوبريت ‘ نسصخته ا أ
ل أ
اŸسص- -ت- -وى ال- -وط- -ن- -يÃ ،شص- -ارك -ة
ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -رق اŸسص -رح -ي-ة
ا÷ام-ع-ي-ة ال-ت-ي سصُ-تمتع ا÷مهور
ال-ت-ن-دو‘ ع-ل-ى م-دار خمسصة أايام
ب-أاع-م-ال ف-ن-ي-ة سص-ي-ح-تضص-ن-ها ركح
اŸسص- -رح ب- -دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة «ع- -ب -د
ا◊ميد مهري».

تندوف :عويشش علي

التظاهرة بادرت بها مديرية
ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة لو’ية
ت -ن-دوف ت-حت اإشش-راف وزي-ر
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ال -ي وال -ب -حث
ال - -ع - -ل - -م - -ي ،وال- -ي ت- -ن- -دوف
والمديرية العامة للخدمات
الجامعية حسشب ما اأكده
«سش- -ع- -ي- -د م- -ح- -م- -د ل- -م- -ي -ن»

محافظ المهرجان ،وتششهد
ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة م-ن المهرجان
ال-وط-ن-ي ال-جامعي للأوبريت
ال- -ت- -ي ت -ق -ام ب -اسش -م ال -ف -ن -ان
ال-م-رح-وم «م-ح-م-د ب-ول-ي-فة»،
مششاركة اأزيد من  150طالب
وطالبة يمثلون  06موؤسشسشات
ج- -ام- -ع -ي -ة ،ب -ا’ضش -اف -ة ال -ى
ال-و’ي-ة ال-مسش-تضشيفة يمتعون
ال -ج -م -ه -ور ال -ت -ن-دوف-ي ع-ل-ى
م- - - -دار  05اأي- -ام ب -ع -روضض
مسش-رح-ي-ة واأوب-ي-رال-ي-ة ب-رك-ح
دار ال-ث-ق-اف-ة «ع-ب-د ال-ح-م-ي-د
م - -ه - -ري» ،ك - -م - -ا سش- -يشش- -ه- -د
ال-م-ه-رج-ان ت-ن-ظ-ي-م ملتقيات
ون- - - -دوات وم - - -ح - - -اضش - - -رات
’أع- -م- -دة ال -ف -ن ال -مسش -رح -ي
الذين قدموا لو’ية تندوف
م - -ن اأج- -ل اإث- -راء ال- -مشش- -ه- -د
الثقافي بالو’ية.

أألربعأء  21نوفمبر  2018م
ألموأفق لـ  13ربيع أألول  1440هـ
’ولى موبيليسص
ألجولة  15للرأبطة أ أ

شسبيب ـة السس ـاورة تبحث عن تعزيز
رصسيدها ‘ اŸركز الثالث
’خÒة م-ن م-رح-ل-ة أل-ذه-اب ل-لرأبطة
ت-ت-وأصس-ل أل-ي-وم ف-ع-ال-ي-ات أ÷ولة ألـ  15وأ أ
’و ¤لكرة ألقدم بإاجرأء ثÓث مباريات ،أبرزها تلك ألتي يسستقبل فيها
أÎÙفة أ أ
شسبيبة ألسساورة ضسيفه أوŸبي أŸدية ‘ ﬁاولة لتعزيز رصسيده ‘ أŸركز ألثالث
للÎتيب ألعام.

ﬁمد فؤزي بقاصص

سسيكون ملعب  20أأوت ببشسأر مسسرحأ لمبأرأة
م-ه-م-ة ت-ج-م-ع ألشس-ب-ي-ب-ة أل-محلية بضسيفهأ أأولمبي
ألمدية في لقأء يطمح من خÓله رفقأء ألقنأصس
«مصس-ط-ف-ى ج-أل-يت» ت-ع-زي-ز م-رك-زه-م ألثألث في
ألترتيب ألعأم وألبتعأد أأكثر عن ألمÓحقين.
أل-نسس-ور ي-ط-م-ح-ون ف-ي ه-ذأ أل-ل-ق-أء أإل-ى ت-ح-ق-ي-ق
ألفوز أأمأم منأفسس ل يتوأجد في أأحسسن أأحوأله
هذأ ألموسسم بدليل أأنه فأز في ثÓث مبأريأت
منذ أنطÓق ألبطولة ،لكنه بألمقأبل يتفأوضس
جيدأ خأرج ألديأر ،حيث جمع  9نقأط من 6
تنقÓت بينهأ فوزين وثÓث تعأدلت أإحصسأئيأت
قد تزيد من عزيمة أأبنأء ألتيطري على ألعودة
ب -ن -ت -ي -ج-ة أإي-ج-أب-ي-ة ،خصس-وصس-أ أأن-ه-م سس-ي-ت-ن-ق-ل-ون
بمعنويأت في ألسسحأب بعدمأ تمكنوأ من ألعودة
أإلى أأجوأء ألنتصسأرأت في ألجولة ألأخيرة أأمأم
أأهلي ألبرج تحت قيأدة ألمدرب ألجديد «توفيق
روأبح» في أأول لقأء له على رأأسس ألعأرضسة ألفنية
لأبنأء ألتيطري.
أل -ل -ق -أء أل -ث -أن -ي أل -ذي ي-ج-م-ع نصس-ر حسس-ي-ن دأي
بضسيفه مولودية وهرأن سسيكون مليئأ بألإثأرة بين
م-درسس-ت-ي-ن ك-روي-ت-ي-ن ت-ب-ح-ث-أن ع-ن أإن-ه-أء مرحلة
أل -ذه -أب ف -ي م -رك-ز مشس-رف ب-ع-د ب-دأي-ة م-وسس-م
متذبذبة من حيث ألنتأئج ألفنية.
ألمÓحون ألعأئدون أإلى أأجوأء ألنتصسأرأت من
م -دي -ن-ة سس-ط-ي-ف ضس-د أل-وف-أق أل-م-ح-ل-ي ل-حسس-أب
تسسوية رزنأمة ألمحترف ألأول عن ألجولة ألـ ،12
يطمحون في هذأ أللقأء أإلى تأأكيد صسحوتهم بعد

سسلسسلة من ألهزأئم ألتي عصسفت بألمردب «بÓل
دزيري» ،لكن مهمة أأبنأء ألدأي حسسين لن تكون
سسهلة أأمأم مولودية وهرأن ألبأحثة عن أإنهأء
مرحلة ألذهأب على ألأقل في ألمركز ألسسأدسس
برصسيد  21نقطة ،حتى تحضسر جيدأ لمرحلة
ألعودة بغية ألدخول بقوة في ألمنأفسسة وحصسد
أأكبر عدد من ألنقأط لحسسم ورقة ألبقأء مبكرأ.
أللقأء ألثألث ،سسيحل فيه مولودية ألجزأئر ضسيفأ
ثقي Óعلى أأمل عين مليلة بملعب أأول نوفمبر
ببأتنة بدأية من ألسسأعة ألسسأدسسة مسسأء ،ألعميد
ألذي تربصس بولية سسطيف مبأشسرة بعد نهأية
ألموأجهة ألأخيرة ألتي فرضس فيهأ ألتعأدل على
مولودية بجأية بملعب ألوحدة ألمغأربية ،قصسد
أإبقأء ألÓعبين في أأجوأء ألمنأفسسة وألتركيز،
خ -ط -وة ق -د ت -ج -ع-ل أأشس-ب-أل أل-م-درب «ع-م-روشس»
يعودون بألزأد كأم Óمن بأتنة ،أأمأم فريق جريح
يعأني بـ  16نقطة في ألمركز ألـ  11ولكنه لن
يكون سسهل ألمنأل وسسيدخل أللقأء بمعنويأت في
ألسسحأب بعدمأ تمكن من تحقيق ألفوز في أللقأء
ألأخير أأمأم أأحد ألمنأفسسين على ألبقأء أإتحأد
بلعبأسس ،وهو مأ سسيزيد من عزمهم على تأأكيد
ألصسحوة ،مأ يعد بلقأء كبير من ألطرفين.

الÈنامـ ـ ـج:
نصسر حسسين دأي – مولودية وهرأن 16:00
شسبيبة ألسساورة – أولمبي ألمدية 18:00
أمل عين مليلة – مولودية ألجزأئر 18:00

’فريقية لكرة أليد سسيدأت
إأسستعدأدأ للطبعة ألـ  23للبطولة أ أ

اŸنتخب الوطني يواصسل –ضسÒاته ببواسسماعيل

ي-ت-وأصس-ل ت-ربصص أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ل-ك-رة أل-ي-د إأن-اث ب-ق-ي-ادة أŸدرب أل-وط-ن-ي ع-ب-د أل-ك-ر Ëب-ن ج-م-ي-ل ب-ق-اع-ة
’سستعدأدأت
بوسسماعيل بو’ية تيبازة أÈŸمج ‘ ألفÎة أŸمتدة من ألـ  12إأ 28 ¤نوفم Èأ÷اري ،يدخل ‘ إأطار أ إ
’فريقية سسيدأت ألتي سستكون بالكونغو من ألـ  2إأ ¤ألـ  12ديسسم Èألقادم.
أÿاصسة بالطبعة ألـ  23للبطولة أ أ

نبيلة بؤقرين

ي-ع-ت-ب-ر ه-ذأ أل-ت-ربصس أل-ث-ألث ع-ل-ى أل-ت-وأل-ي للفريق
ألوطني منذ تعيين ألطأقم ألفني ألجديد ألذي
يشسرف عليه ألدولي ألجزأئري ألسسأبق بن جميل
ب -مسس -أع-دة أل-ق-أئ-دة ألسس-أب-ق-ة نسس-ي-م-ة دوب وه-دى
بنأشسي منذ شسهر سسبتمبر ألمأضسي ،وذلك من أأجل
ضسمأن أأفضسل إأسستعدأد للمجموعة قبل ألدخول في
جول ألمنأفسسة ألرسسمية ألتي لم يبق يفصسلنأ عنهأ
ألكثير من ألوقت لتدأرك ألتأأخر ألمسسجل بمأ أأن
ألتشسكيلة ألحألية لم يسسبق لهأ أأن لعب مع بعضس في
ألمنأفسسة ذأت ألمسستوى ألعألي.
ب-أل-ت-أل-ي ،ف-إأن أل-رج-ل أألول ع-ل-ى أل-ع-أرضس-ة أل-ف-نية
للفريق على درأية تأمة بمأ ينتظره في مثل هذه
ألموأعيد وألظروف ،ألن ألفريق حديث ألنشسأأة،
وعليه أأن يضسمن ألتنأسسق وأإلنسسجأم بين ألÓعبأت
لتحقيق نتأئج إأيجأبية خÓل ألموعد ألقأري ألذي
غبنأ عنه منذ سسنة  ،2014وذلك رأجع للمشسأكل
ألتي طألت ألكرة ألصسغيرة ألجزأئرية بسسبب غيأب
أإلسس -ت -ق -رأر وأل -ت -غ -ي -ي -رأت أل -ت-ي ع-رف-ه-أ أل-م-ك-تب
ألفيدرألي.

ألÎكيز على أللعب
أ÷ماعي أهم جانب

جه ألدعوة لـ  20لعبة
لهذأ ،فإأن ألنأخب ألوطني و ّ
ينشسطن ضسمن ألقسسم ألممتأزة للدوري ألجزأئري
وأألمر يتعلق بكل من سسعدون ليلى ،هميسسي سسهأم،
بن فوغأل أأميمة ،أأيت حبيب سسأرة ،حيمر فتيحة،
مخلوفي كنزة ،بن نأبي ،سسأرة بأية ،زوأوي سسيليأ
(ألمجمع ألبترولي) ،لعور نسسرين ،بلوشسرأني فريأل،
ب-ن سس-أل-م ي-م-ي-ن-ة ،ج-ع-ي-ط أأحÓ-م ،سس-ل-ي-م-أن-ي لينة،

ع- -م- -رأن- -ي نسس -ي -م -ة (ن -أدي أألب -ي -أر) ،ع -زي سس -أرة
(أإلتحأد ألريأضسي آأقبو) ،عزيل سسميرة (ألشسبأب
أل-ري-أضس-ي دي-دوشس م-رأد) ،ج-رف-ي رق-ي-ة ،ب-وك-عبأن
مريم (حوأء سسعيدة) ،عروج ليلى ،بن عزيز عأئشسة
(نأدي فتيأت قسسنطينة).
Óشسأرة ،فإأن ألÓعبأت يعرفن بعضسهن بمأ بحكم
ول إ
أللقأءأت ألتي تجمعهن في ألبطولة ألوطنية ويبقى
ف-ق-ط أل-ع-م-ل ي-ت-رك-ز ع-ل-ى أل-ل-عب أل-ج-م-أع-ي ح-تى
ي -ت-ع-ودن ع-ل-ى أل-ل-عب ك-م-ج-م-وع-ة وأح-دة ،لضس-م-أن
مشسأركة مشسرفة ضسمن ألموعد ألقأري وإأعأدة كرة
أليد ألجزأئرية للوأجهة من جديد بعدمأ ترأجعت
بشسكل كبير في ألسسنوأت أألخيرة ،حيث سستوأجه
شسبÓت ألجزأئر كل من تونسس ألتي شسأركت في
سسنة  ،2016ألكأميرون صسأحبة ألمركز ألثألث في
ألطبعة ألمأضسية ،كوديفوأر وألسسنغأل ،مأ يعني أأن
ألمهمة لن تكون سسهلة أأمأم ألفريق ألوطني لكن كل
شسيء وأرد فوق ألبسسأط.

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

á°VÉjQ

«أابناء سسوسسطارة» يطمحون
للعودة بنتيجة إايجابية

زغدود «ينتظرنا عمل
كب Òإلعادة رائد القبة
إا ¤الواجهة»

فؤؤاد بن طالب

زغدود قأل في هذأ ألشسأأن« :ألفوز
ب -ث  Ó-ث ن -ق -أ ط م -ه -م ج -د أ و م ش س ّ-ج -ع
لأشسبأله وهذأ قبل أإسسدأل ألسستأر
ع -ل -ى م -ر ح -ل أ ل -ذ ه -أ ب ب -ل -ق -أ ء و أ ح -د
م - -و ؤ ك - -د أ ف - -ي أ ل - -و ق ت ن - -ف س س - -ه ب - -أ أ ن
أ ل -م -ب -أ ر أ ة أ أ م -أ م أ ت -ح -د ع -ن -أ ب -ة ك -أ ن ت
قوية وألتنأفسس فيهأ كأن شسديدأ.
و ب -ع -و د ت -ه أ إ ل -ى أ ل -م -ب -أ ر أ ة ق -أ ل ذ أ ت
ألمدرب تفأجأأت للوجه وألمسستوى
ألذي ظهر به ألرأئد وكذأ ألسسهولة
ألتي وجدنأهأ ،صسرأحة كنت أأتوقع
أأن نجد صسعوبة كبيرة أأمأم خصسمنأ
ألذي يحتل مرتبة محترمة ،ولكن
حدث ألعكسس حيث رد فعل لعبي
ألقبة كأن أإيجأبيأ من خÓل أللعب
برجولة وأإرأدة كبيرة وكذأ ألرغبة
في ألفوز وهذأ مأ حققه ألفريق
أأمأم منأفسس عنيد.
ز غ - -د و د و أ إ ن أ ع - -ت - -ب - -ر ه - -ذ أ أ ل - -ف - -و ز
ب -م -ث -أ ب -ة ج -ر ع -ة أ أ و ك س س -ج -ي -ن ل -ل -ف -ر ي ق
لكنه يحتأج أإلى تثمين في ألمبأرأة
ألقأدمة أأمأم نأدي مقرة.
و ع - - - -ن س س - - - -و ؤ أ ل ح - - -و ل أ ل - - -ف - - -ر ي - - -ق
و أ ل إ م -ك -أ ن -ي -أ ت أ ل -م -ت أ ح ة ل ل خ ر و ج م ن
عنق ألزجأجة ،فأإن منير زغدود لم
يتوأن في ألتأأكيد بأأن مبأرأة عنأبة
أ أ ف - -ر ز ت ع - -د ة م - -ع - -ط - -ي - -أ ت م - -ن - -ه - -أ
أ ل إ ي -ج -أ ب -ي -ة و أ ل س س -ل -ب -ي -ة  ،و ي -ج ب أ أ ن ل
ن -غ -ت -ر ب -ه -ذ أ أ ل -ف -و ز ب -ل ه -ن -أ ك ع -م -ل
كبير ينتظرنأ في مرحلة ألميركأتو
وهذأ لمعألجة عدة نقأئصس مبرزأ
ف - -ي ه - -ذ أ أ ل س س - -ي - -أ ق أ إ ص س - -ر أ ر ه ع -ل -ى
أ إ خ -ر أ ج ر أ ئ -د أ ل -ق -ب -ة م -ن أ ل -و ض س -ع -ي -ة
أ ل ت ي ي ت خ بّ ط ف ي ه أ و ق أ ل ي ج ب ط ي
ص س -ف -ح -ة م -ب -أ ر أ ة ع -ن -أ ب -ة و أ ل -ن -ظ ر ل م أ
ه - -و ق - -أ د م  ،م - -ع -ب -ر أ ع -ن أ أ م -ل -ه ف -ي
أ ل -ح -ف -أ ظ ع -ل -ى أ ل -د ي ن أ م ي ك ي ة و أ ل ل ع ب
بنفسس ألروح ألتنأفسسية ألتي كأنت
حأضسرة فوق ميدأن ألقبة.

17800

’بطال (ذهاب)
Óندية أ أ
دور ألـ 16لكأاسص ألعرب ل أ
أŸريـخ ألسسودأ – Êأ–اد ألعاصسمة أليوم علـى ألسساعة 18:30

أثنى على ردة فعل
ألÓعب Úأمام أ–اد عنابة

وصس -ف م -درب رأئ -د أل -ق -ب -ة م -نÒ
زغ- -دود أل- -ف- -وز ع- -ل- -ى أ–اد ع -ن -اب -ة
Ãل-عب أل-ق-ب-ة ي-ع-ت Èخطوة إأيجابية
ل- -ل -ف -ري -ق أل -ذي ’زأل ي -ب -حث ع -ل -ى
’فضس - -ل Ÿا ه - -و ق - -ادم ‘ أل - -رأب - -ط- -ة
أ أ
أÎÙفة ألثانية.

ألعدد

19

يحل أ–اد ألعاصسمة أليوم ضسيفا على
أŸري- -خ ألسس- -ودأ ‘ Êذه- -اب دور ألـ 16لكأاسص
’ب -ط -ال ،ح -يث يسس -ع -ى
Óن -دي -ة أ أ
أل- -ع- -رب ل  -أ
أشس- -ب- -ال أل -ف -رنسس -ي تÒي ف -روج -ي ل -ل -ع -ودة
ب -ن -ت -ي -ج -ة أي -ج -اب -ي -ة ق-ب-ل م-وأج-ه-ة أل-ع-ودة
با÷زأئر.

عمار حميسسي

ي-وأج-ه أت-ح-أد أل-ع-أصس-م-ة ف-ري-ق أل-م-ري-خ ألسس-ودأني
بمعنويأت مرتفعة بعد أن تأأكد بقأءه في ألصسدأرة
ب -ف -أرق م-ري-ح ع-ن أق-رب مÓ-ح-ق-ي-ه ع-قب خسس-أرة
شسبيبة ألقبأئل أمأم شسبأب قسسنطينة في ألبطولة.
وخ -أضس ف -ري-ق أت-ح-أد أل-ع-أصس-م-ة أل-ج-زأئ-ري أمسس
ت-دري-ب-ه أألخ-ي-ر ب-أل-ع-أصس-م-ة ألسس-ودأن-ي-ة أل-خ-رط-وم
ضسمن أسستعدأدأته لموأجهة ألمريخ بأأم درمأن أليوم
Óندية
أألربعأء ألمقبل بدور ألـ 16بكأأسس زأيد ل أ
ألعربية.
وتدرب فريق أتحأد ألعأصسمة ألذي وصسل صسبأح
أألحد ألمأضسي إألى ألسسودأن ببعثة قوأمهأ  35فردأ
على ملعب نأدي ألتحرير.
وأأك -د رئ -يسس ب -ع-ث-ة أت-ح-أد أل-ع-أصس-م-ة عÓ-شس ع-ل-ى
صس -ع -وب-ة أل-م-ب-أرأة ح-يث ق-أل «سس-ن-ت-ع-أم-ل م-ع ل-ق-أء
أل-م-ري-خ ب-أل-ج-دي-ة أل-م-ط-ل-وب-ة ك-أأي مبأرأة تنأفسسية
ل -ع -ب -ن -أه -أ م-ن ق-ب-ل ،خ-أصس-ة أأن ه-ذه أل-نسس-خ-ة م-ن
أل -ب -ط -ول -ة أل -ع -رب -ي -ة ك-ب-ي-رة وتضس-م أأفضس-ل أألن-دي-ة

ألعربية».
وح -ول أخ -ت Ó-ف وأق -ع أل -ف-ري-ق-ي-ن م-ن-ذ آأخ-ر ل-ق-أء
جمعهمأ في أأم درمأن بدوري أأبطأل أأفريقيأ في
 ،2015وأنتهى بفوز ألمريخ ( )0-1قأل عÓشس:
«ألمريخ نعرفه جيدأ وندرك مسستوأه ألفني ألمميز
وهو فريق كبير ويمكنه أأن ينتفضس في أأي وقت
خÓل أأي مبأرأة».
وأأضسأف رئيسس ألبعثة ألجزأئرية« :أأفضسل نتيجة
نريد ألخروج بهأ هي ألفوز ،لكن هنأك نهر بين
أل-ح-ق-ي-ق-ة وأألم-أن-ي وف-ي أل-ن-ه-أي-ة يصس-عب أل-ت-ك-هن
بألنتيجة».
وأأكد أأن أتحأد ألعأصسمة ل يفقد أأي من لعبيه
أألسسأسسيين بقأئمة ألÓعبين ألـ 26ألذين يضسمهم
كشسف ألفريق قبل مبأرأة ألمريخ ،مشسيرأ إألى أأنهم
يملكون بدلء جيدين قريبين في مسستوأهم من
أألسسأسسيين.
وأأشسأد عÓشس بألمدير ألفني للفريق تيري فروجي
قأئ« :Óنتأئجه معنأ خÓل  6أأشسهر قضسأهأ بيننأ
ت -ت -ح-دث ع-ن-ه ف-ن-ح-ن ن-تصس-در أل-دوري أل-ج-زأئ-ري
بفأرق  7نقأط عن أأقرب مÓحق لنأ ،وذلك بفضسله
وج -ه -ود م -ج-لسس أإلدأرة وألÓ-ع-ب-ي-ن وأل-ج-م-ه-ور».
وأخ -ت -ت -م ب -ت -م-ن-ي-ه أأن تسس-ود أل-روح أل-ري-أضس-ي-ة ب-ي-ن
أل -ف -ري -ق -ي -ن ،م -ؤوك -دأ أأن حسس -م أل -ت -أأه -ل ل -دور ألـ8
بألبطولة ألعربية سسيكون في ألموأجهة ألثأنية بين
ألفريقين في ألجزأئر يوم  10ديسسمبر ألمقبل.

ألرأبطة توقف مÓل لسسنة كاملة منها  6أشسهر غ Òنافذة

«الكناري» يفشسل ‘ تقليصس الفارق عن الرائد بعد اÿسسارة أامام «السسنافر»

فشس -ل ف -ري -ق شس -ب -ي -ب -ة
أل-ق-ب-ائ-ل ‘ ت-ق-ل-يصص أل-ف-ارق
ع-ن أل-رأئ-د أ–اد أل-ع-اصس-م-ة
بعد أن أنقاد للخسسارة على
أرضس- -ه أم- -ام ف- -ري- -ق شس- -ب -اب
قسس-ن-ط-ي-نة وتوألت أŸصسائب
على ألفريق من خÓل قيام
أل -رأب -ط -ة Ãع -اق -ب -ة رئ -يسص
ألفريق شسريف مÓل لسسنة
ك-ام-ل-ة م-ن-ه-ا سس-تة أشسهر غÒ
نافذة.

عمار حميسسي

ج-رت فّ-ع-أل-ي-أت ه-ذه أل-م-بأرأة
أل -م -ت -أأ ّخ -رة ِب -م-ل-عب  1نوفمبر
ِبتيزي وزو لِحسسأب ألجولة ألـ 12
من ألرأبطة أألولى  -موبيليسس
جل هدَفي شسبأب قسسنطينة
وسس ّ
كّ- -ل م -ن صس -أن -ع أألل -ع -أب ق -دور
ب -ل -ج -يÓ-ل-ي ف-ي أل-دق-ي-ق-ة ألـ 21
وم -ت -وسس-ط أل-م-ي-دأن سس-ي-د ع-ل-ي
ألعمري في ألدقيقة ألـ . 49
ول -م ي -ت -ذّوق «ألسس -ن -أف-ر» حÓ-وة
أل -ف -وز ف -ي أل -ل -ق-أءأت أل-ث-م-أن-ي-ة
أألخيرة وهو مأ عجّل ِبرحيل
أل -م -درب ع-ب-د أل-ق-أدر ع-م-رأن-ي
ق - -ب - -ل أأن يضس- -ع ألشس- -ب- -أب حّ- -دأ
للنزيف في تيزي وزو ويحصسد
ألنقأط ألثÓث.

بÓيلي « :هد‘ قيادة الÎجي التونسسي للتأالق ‘ كأاسس العا ⁄لأÓندية»
أبدى سسعادته باŸسساهمة ‘ تأاهل «أÿضسر» إأ« ¤ألكان»

أأكد ألدولي ألجزأئري يوسسف بÓيلي ،أأنه سسيعمل على ألتأألق في مونديأل أألندية مع ألترجي ألتونسسي ،خÓل ألشسهر ألقأدم.وقأل بÓيلي إأنه
سسعيد بتأأهل منتخب بÓده إألى نهأئيأت كأأسس أأمم أأفريقيأ  ،2019وتأبع« :ألمعنويأت أآلن مرتفعة وألحمد لله أسستعدت مسستوأي ،وبألتألي
سسأأعمل على ألتأألق في مونديأل أألندية».وأأوضسح بÓيلي أأن منتخب ألجزأئر ،فك عقدة ألتعثرأت في أأفريقيأ ،وأسستطرد« ،حققنأ فوزأ مهمأ
على ألطوغو وظفرنأ ببطأقة ألتأأهل ،بعدمأ كأن ألمنتخب ل يفوز في أأفريقيأ ،ومأ علينأ إأل أأن نوأصسل على هذأ ألمنوأل ،لكي نظهر بمسستوى
جيد في كأأسس أفريقيأ».
تقدم ألدولي ألجزأئري ،يوسسف بÓيلي ،بألشسكر إألى كل من وقف بجوأره في محنته ،بعد ألعقوبة ألتي تلقأهأ قبل  3سسنوأت.وكأن أتحأد كرة
ألقدم أألفريقي ،عأقب بÓيلي بأإليقأف  4سسنوأت ،قبل أأن يخفضسهأ إألى سسنتين ،بعد تنأوله ألمنشسطأت قبل لقأء رسسمي.
وقأل نجم ألترجي ألتونسسي ،في تصسريح صسحفي ،إأنه مسستعد في أأي وقت لتمثيل ألمنتخب ألجزأئري ،وأأردف «أأشسكر كل ألذين سسأندوني بعد
ألفترة ألصسعبة ألتي مررت بهأ».وتأبع «سسأأرد ألجميع لكل ألذين وثقوأ بي وطألبوأ بمشسأركتي ،وسسأأعمل لكي أأكون عند حسسن ظنهم وأأسسعدهم
كثيرأ في أللقأءأت ألقأدمة».

وِبألمقأبل ُمنيت شسبيبة ألقبأئل
ِب -ث -أن -ي خسس -أرة ل-ه-أ ف-ي ب-ط-ول-ة
ألموسسم ألحألي وأألولى دأخل
أل-ق-وأع-د وب-أت «أل-ك-ن-أري» وق-د
فشسل في تقليصس ألُهّوة بينه وبين
أل -رأئ-د أت-ح-أد أل-ع-أصس-م-ة ،ح-يث
تجّمد رصسيد شسبيبة ألقبأئل في
ألمركز ألثأني ِبرصسيد  26نقطة
ُم- -ت -خ ّ-ل -ف -ة ع -ن أل -رأئ -د أت -ح -أد
ألعأصسمة بِفأرق  7نقأط ويجمع
شس -ب -أب قسس -ن -ط -ي -ن-ة  19نقطة
ُمرتقيأ إألى ألمركز ألثأمن .
من جهة أخرى سسلطت لجنة
ألنضس -ب -أط ل -رأب-ط-ة ك-رة أل-ق-دم
مسسأء أول أمسس أإلثنين عقوبة
ألتوقيف لمدة سسنة  6أأشسهر غير
ن -أف -ذة م -ع غ -رأم-ة بـ  20مليون
سس -ن -ت-ي-م ف-ي ح-ق رئ-يسس شس-ب-ي-ب-ة
أل -ق -ب -أئ -ل شس-ري-ف مÓ-ل ب-ت-ه-م-ة
«خرق وأجب ألتحفظ وألتهجم
ع- -ل- -ى أأح- -د أأف- -رأد أل- -رأب -ط -ة»،
مسس -ت -ن -دة ع -ل -ى شس-ري-ط ف-ي-دي-و
أعتبرته دلي Óوأضسحأ على ثبوت
ألتهمة.
Óشس-أرة ،ف-إأن ل-ج-ن-ة ألنضس-بأط
ل -إ

ق -ألت إأن رئ -يسس «أل -ك -ن -أري» ل-م
ي -حضس -ر ل -ج -لسس-ة ألسس-ت-م-أع م-ن
أأجل تبرير تصسرفأته قبل وبعد
مبأرأة أتحأد ألعأصسمة.
وردت إأدأرة شسبيبة ألقبأئل في
بيأن رسسمي عبر موأقع ألتوأصسل
أإلجتمأعي على عقوبة ألرأبطة
أل -م -ح-ت-رف-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ،ح-يث
أكدت أنهأ غير قأنونية بألنظر
ألى عدة أعتبأرأت.
ون ّ-ددت إأدأرة «أل -ك -ن -أري» ب-ه-ذه
أل-ع-ق-وب-ة أل-ت-ي وصس-ف-تهأ بألثقيلة
على رئيسس يحأول ألدفأع عن
فريقه ،كمأ أأكدت إأدأرة ألفريق
أأن ل -ج -ن -ة ألنضس -ب -أط ل -م ت-أأخ-ذ
ب-أل-حسس-ب-أن أل-م-ل-ف أل-ذي ق-دم-ه
ألفريق.
وج - - -أء ف- - -ي ذأت أل- - -ب- - -ي- - -أن أأن
«ألشس -ب -ي -ب -ة» ك-أنت ضس-ح-ي-ة وم-ن
ألطبيعي أأن يقوم رئيسس ألفريق
بردة فعل وبألنظر لهذه ألعقوبة
إأدأرة أل- -ف- -ري- -ق سس -ت -ط -ع -ن ل -دى
م-ح-ك-م-ة أل-ت-ح-كيم ألريأضسي من
أأجل أسستعأدة حقوقهأ على حّد
قولهأ.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^  2١نوفم :١٨3٦ Èرأسشل «أ’أمÒ
ع -ب -د أل -ق -ادر» أŸاريشش -ال «ف -ا‹»
وأخÈه ب -اسش-ت-ئ-ن-اف أ◊رب ع-ل-ى
ألسش -ل -ط -ات أل -ف -رنسش -ي -ة ب -ع -د ن-قضش-ه-ا
معاهدة ألتافنة.
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ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

’ول  ١440هـ ألموأفق لـ  2١نوفمبر  20١٨م
’ربعاء  ١3ربيع أ أ
أ أ

Oó©dG

‘ نفسص السصياق ،و‘ عمليات متفّرقة منّفذة من طرف أافراد ا÷يشص الوطني
الشص -ع -ب -ي وع -ن-اصص-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ”ّ ،ت-وق-ي-ف ت-اج-ر ( )01أاسص -ل-ح-ة واسصÎج-اع

مسصّدسص )02( Úآالي ،Úبكل من تيزي وزو /ن.ع 1.وع Úقزام  /ن.ع.6.

ق.و
ششارك وزير أ’تصشال جمال كعوأن أسشرة
جريدة ““أ ،““Èÿأول أمسس ›لسس ألعزأء ‘
وفاة رئيسس قسشمها ألسشياسشي ﬁمد ششرأق،
ألذي وأفته أŸنية يوم ألسشبت عن عمر ناهز
ألـ 43سش -ن-ة أث-ر م-رضس عضش-ال آأ ⁄ب-ه ﬂل-ف-ا
ورأءه أسشرة من ثÓثة أطفال ،أÛلسس أقيم
Ãق- -ر أ÷ري- -دة أŸرك- -زي ب- -أاع- -ا‹ ب- -ل- -دي -ة
حيدرة با÷زأئر ألعاصشمة.

ومقاسصمتها حزنها ‘ هذا الفقد الليم ،حيث تنقل
مع السصاعات الو ¤ا ¤مقر ا÷ريدة.
‘ السصياق ذاته شصهد اŸقر اŸركزي ÷ريدة
ا Èÿجوا من اŸواسصاة والتعاضصد ميزه ا◊ضصور
ال -ك -ب Òل -لشص -خصص -ي -ات ال-وط-ن-ي-ة ،رؤوسص-اء الح-زاب
واألسص -رة الع Ó-م -ي -ة م -ن ﬂت-ل-ف ال-وسص-ائ-ل ،ك-م-ا
ت-واف-د ال-ق-راء وال-ط-ل-ب-ة م-ن ال-ت-ن-ظ-ي-مات الطÓبية
معÈين عن حزنهم العميق لهذا اŸصصاب ،وقد
اج -م-ع ك-ل ال-ذي-ن ال-ت-ق-ت-ه-م ““الشص-عب ““ع-ل-ى م-ه-ن-ي-ة
الفقيد وتفانيه ‘ اداء عمله بكل اخÓصص ،و–ليه
ب-اŸوضص-وع-ي-ة أاث-ن-اء ال-فصص-ل ب ÚاŸه-ن-ي-ة ومواقفه
الشصخصصية.
«الشصعب ““ كانت حاضصرة ‘ اŸوعد ،من خÓل
بعضص صصحفييها الذين بدورهم  ⁄يفوتوا الفرصصة،
وت -ن -ق -ل -وا ا ¤م -ق -ر ا Èÿل -ت -ق -د Ëواجب ال -ع-زاء
ومواسصاة ا ‘ Èÿفقيدها.

بعد أعÎأف ششقيق أل ّ
ضشحية با÷رم أŸنسشوب إأليه

تفكيك لغز جرÁة القتل العمدي مع سصبق اإلصصرار بأاوزلقن
Œدر اإلشصارة أاّن هذا التوقف يهدف إا ¤تعزيز
ال-ت-ع-اون ال-عسص-ك-ري ب Úق-وات-ن-ا ال-ب-ح-ري-ة وم-نظمة
حلف شصمال األطلسصي ،من خÓل تبادل اÈÿات
وتدعيم التنسصيق العملياتي ‘ ›الت اŸراقبة
واألم -ن ال -ب -ح-ريÃ Úا يسص-اه-م ‘ ت-ط-وي-ر ق-درات
العمل اŸشصÎك ‘ حالت األزمة ،وكذا تعزيز
أامننا البحري من أايّ خطر أاو تهديد ﬁتمل.

ق.و

و( )3760ل Îم -ن ال -وق -ود ،ف -ي -م -ا ح-ج-ز ع-ن-اصص-ر
ال -درك ال -وط -ن-ي ك-ي-ل-وغ-رام )02( Úم -ن ال -ك -ي-ف
اŸعالج بقاŸة  /ن.ع ،5.و( )23750وحدة من
األلعاب النارية بكل من بسصكرة  /ن.ع 4.وسصطيف
 /ن.ع.5.

...وتوقيف  15مهاجرا غ Òشصرعي من
جنسصيات ﬂتلفة

من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشص الوطني
الشصعبي وعناصصر الدرك الوطني ( )15مهاجرا غÒ
شصرعي من جنسصيات ﬂتلفة ،وذلك خÓل عمليات
متفرقة بكل من وهران وع“ Úوشصنت وغرداية.

“ت بكل من سشكيكدة وجيجل
ألعملية ّ

حجز  25900وحدة من اŸفرقعات من ﬂتلف األحجام واألنواع
“ّك -نت مصش -ال -ح أم-ن سش-ك-ي-ك-دة ‘ ،إأط-ار
ﬁاربة ألتجارة غ Òألششرعية ،وبالتحديد
أŸت- -اج- -رة ب -اŸف -رق -ع -ات م -ن ح -ج -ز ك -م -ي -ات
’ل-ع-اب أل-ن-اري-ة
م -ع -تÈة م -ن أŸف -رق -ع -ات وأ أ
أÙظورة ،وألتي كانت موجهة للÎويج ‘
’سشوأق.
أ أ
‘ إاطار ّ ﬂ
” وضصعه من طرف
طط عملياتي ّ
ﬂت- -ل- -ف مصص- -ال- -ح أام- -ن ال- -ولي -ة ب -تسص -خ Òك -اف -ة
اإلم -ك -ان -ي -ات ال -ك -ف -ي -ل -ة ب -غ -رضص ضص -م -ان ج-و م-ن
الطمأانينة واألمن خÓل الحتفالية بهاته اŸناسصبة
ال -دي -ن -ي -ة ال -ه -ام -ة ،ون -ظ -را ÿط -ورة السص -ت-ع-م-ال
العشصوائي لهاته اŸواد واأللعاب النارية خاصصة ذات
ا◊جم الكب Òالتي قد تتسصبب ‘ حوادث خطÒة
ع -ل -ى صص -ح -ة اŸواط -ن Úوب -ال -ت -ح -دي -د األط -ف -ال،
بر›ت العديد من العمليات اŸيدانية Ÿصصالح
الشصرطة ،حيث “ّكنت مصصالح المن من حجز ما
يقدر بـ  25900وحدة من اŸفرقعات من ﬂتلف
األحجام واألنواع التي كانت تروج على مسصتوى
ﬂت -ل -ف األح -ي -اء وم -دن ال-ولي-ة خصص-وصص-ا وسص-ط
اŸدي- -ن- -ة ،م- -ع إا‚از م- -ل- -ف- -ات قضص- -ائ -ي -ة ‘ ح -ق
اıال- -ف ‘ ،Úح ” Úوضص- -ع ت- -لك ال- -ك -م -ي -ة م -ن
األلعاب النارية –ت تصصرف اŸصصالح اŸتخ ّصصصصة
وتبقى العملية مسصتمرة.

كعوان :الصصحافة فقدت واحدا من ابرز اقÓمها

قال كعوان إان الصصحافة الوطنية فقدت برحيل
الزميل ﬁمد شصراق واحدا من أابرز األقÓم التي
سصاهمت ‘ تنوير الرأاي العام أالوطني ‘ ،قضصايا
السصاعة ،ناهيك عن اŸهنية واألخÓق اللذين “يز
ب-ه-م-ا ال-ف-ق-ي-د ،م-ق-دم-ا ت-ع-ازي-ه ا ¤اسص-رة ا÷ريدة

توقيف  4عناصصر دعم لÓرهاب

و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸن ّ
ظمة ،حجزت
مفارز للجيشص الوطني الشصعبي بكل من “Ôاسصت
وبرج باجي ﬂتار /ن.ع ،6.مركبة رباعية الدفع
وشص- -اح- -ن- -ة ﬁم -ل -ت Úبـ ( )04أاط - -ن- -ان م- -ن م- -ادة
اإلسص-م-نت و( )1,25ق -ن -ط -ار م-ن اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة

france prix 1

ششارك أسشرة أ› ‘ Èÿلسس عزأء فقيدها

نورالدين لعراجي

بفضشل أسشتغÓل أŸعلومات

....حجز شصاحنة على متنها  4أاطنان من
السصمنت و 2كلغ من الكيف

23°

و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظّمة ،أاوقفت مفارز للجيشص الوطني الشصعبي
بتمÔاسصت  /ن.ع )11( ،6.منقبا عن الذهب وحجزت مركبة ( )01رباعية
الدفع و( )06دراجات نارية و( )05أاجهزة كشصف عن اŸعادن و( )15مطرقة
ضصغط و( )18مولدا كهربائيا ،فيما ضصبط عناصصر الدرك الوطني بسصطيف
وقاŸة  /ن.ع )29565( ،5.وحدة من األلعاب النارية و( )2292وحدة من
ﬂتلف اŸشصروبات.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني الشصعبي ،بع Úقزام /
ن.ع )17( ،6.مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة.

سصفينة اÛموعة البحرية الثانية ““ ““SNMG-2ترسصو Ãيناء ا÷زائر

‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وب-فضص-ل اسص-ت-غÓ-ل
اŸعلومات ،أاوقفت مفارز مشصÎكة للجيشص الوطني
الشص -ع-ب-ي ،ي-وم  18ن-وف-م ،2018 Èأارب- -ع -ة ()04
عناصصر دعم للجماعات اإلرهابية بكل من تيارت /
ن.ع ،2.والشصلف وبومرداسص  /ن.ع.1.

 22°وهرأن

23°

..توقيف  11منقبا عن الذهب ،حجز مركبات ومعّدات ﬂتلفة

’من ألبحريÚ
تدعيم ألتّنسشيق ألعملياتي ‘ ›ا’ت أŸرأقبة وأ أ

‘ إأطار ألتعاون ألعسشكري مع منظمة حلف
’ط- -لسش- -ي ،رسشت أول أمسس Ãي- -ن- -اء
ألشش- -م- -ال أ أ
أ÷زأئ-ر ،أÛم-وع-ة أل-ب-ح-رية ألدأئمة ألثانية
’ط -لسش -ي ،أŸسش -م -اة
Ÿن- -ظ -م -ة ح -ل -ف ألشش -م -ال أ أ
““ ‘ ،““SNMG-2توقف يدوم أربعة ( )04أيام.
خÓل هذا التوقف ،قام اللواء البحري ،نائب
ق-ائ-د ال-ق-ي-ادة ال-ب-ح-ري-ة اŸت-ح-ال-ف-ة Ÿنظمة حلف
الشصمال األطلسصي ““ ““MARCOMبزيارة ›املة
إا ¤اللواء قائد القوات البحرية ،باألمÒالية .كما
حظي وفد من اÛموعة البحرية باسصتقبال من
طرف قائد الواجهة البحرية الوسصطى.
وÃناسصبة هذا التوقف ،سصتقوم وحدة عائمة من
ق-وات-ن-ا ال-ب-ح-ري-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع سص-ف-ن اÛم-وع-ة
البحرية الثانية للناتو بتنفيذ “ارين تكتيكية من
ن - -وع ““ .““PASSEXوت -ت -ك ّ-ون سص -ف -ن اÛم -وع -ة
ال-ب-ح-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لناتو ““ ““SNMG-2م- -ن أارب- -ع
( )04قطع –ت قيادة هولندية ،وهي:
 اŸدّم- -رة ق- -اذف- -ة الصص- -واري- -خ ال- -ه- -ول- -ن- -دي -ة““.““HNLMS DE RUYTER
 ق - -اذف - -ة الصص - -واري- -خ اإلسص- -ب- -ان- -ي- -ة ““ESPS.““CRISTOBAL COLON
 ال- -ف- -رق- -اط- -ة ق- -اذف- -ة الصص- -واري -خ ال -ك -ن -دي -ة““.““HMCS VILLE DE QUEBEC
 ن -اق-ل-ة ال-ن-ف-ط واإلم-داد اإلسص-ب-ان-ي-ة ““ESPS.““CANTABRIA

 23°أ÷زأئر

١٧٨٠٠

التعرف على الرهابي اŸقضصى عليه واسصÎجاع مسصّدسس رشّصاشس Ãيلة

...توقيف تاجر أاسصلحة واسصÎجاع مسصّدسص Úآالي Úبتيزي وزو وع Úقزام

 2١°أ÷زأئر

 2١°وهرأن

ألثمن  ١0دج

’رهاب وتبعا للعملية أŸنّفذة بأاو’د ﬁمد
‘ إأطار مكافحة أ إ

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وتبعا للعملية اŸنّفذة مسصاء أاول أامسص ،من طرف
مفرزة للجيشص الوطني الشصعبي Ãنطقة أاولد ﬁمد ،ولية ميلة  /ن.ع،5.
والتي أافضصت إا ¤القضصاء على إارهابي ( )01واسصÎجاع مسصدسص رشصاشص ()01
” التعرف على هوية اÛرم ،ويتعلق
من نوع كÓشصنيكوف وكمية من الذخÒةّ .
األمر باإلرهابي اÿط““ Òشصروانة عبد ا◊ميد““ اŸكنّى ““يوسصف““ ،الذي كان قد
التحق با÷ماعات الرهابية سصنة  .1996مّكنت نفسص العملية من تدمﬂ Òباأ
Óرهابّي ،ÚوإاتÓف كمية من اŸواد الغذائية وأاغراضص ﬂتلفة.
ل إ

ألفجر05.54................:
ألششروق0٧.32..............:
ألظهر١2.34.................:
ألعصشر١5.١٦................:
ألمغرب١٧.35...............:
ألعششـاء١٩.03.................:

األمن يحجز  49951وحدة من
اŸفرقعات واأللعاب الّنارية

كما “ّكنت مصصالح األمن ا◊ضصري األول‘ ،
إاطار اإلجراءات التي اّتخذتها مصصالح أامن جيجل
اÿاصصة بتأام Úاحتفالت اŸولد النبوي الشصريف
ل -ه -ذه السص -ن -ة ،م -ن ح -ج -ز ك -م -ي-ة م-ن اŸف-رق-ع-ات
واأللعاب النارية قّدرت بـ  8342وحدة من ﬂتلف
األن- -واع واألح- -ج- -ام ،وه- -ذا ب- -السص- -ت -غ Ó-ل ا÷ي -د
Ÿع- -ل- -وم- -ات وردت إا ¤ع -ن -اصص -ر ذات اŸصص -ل -ح -ة
مفادها وجود كميات من هذه اŸواد ﬂبأاة على
مسصتوى أاحد اÓÙت التجارية Ãدينة جيجل كان
صصاحب اÙل يعتزم ترويجها على مسصتوى أاسصواق
اŸدينة ،أاين ” تكوين ملف قضصائي ضصده و–ويله
إا ¤ا÷هات القضصائية اıتصصة .هذا وقد بلغت
الكميات اÙجوزة من طرف مصصالح أامن الولية
 49951وحدة ،مع تكوين ملفات قضصائية ‘ حق
اıالف ،Úويأاتي هذا نتيجة اıطط اŸيداÊ
اŸسصطر بهذه اŸناسصبة ،وكذا العمل السصتباقي
الذي تقوم به مصصالح أامن ولية جيجل ،قصصد
ت -أام ÚاŸواط -ن Úوح -م -اي -ت -ه -م م -ن ﬂاط -ر ه-ذه
األلعاب واŸواد اÿطÒة واألضصرار الناŒة عنها،
والتي تصصل إا ¤عاهات مسصتدÁة.

سسكيكدة  /جيجل :خالد العيفة

’ّم لـ  5أو’د
ضشحيّتها أمرأة أ

جرÁة قتل بحي ال ّسصÓم  02بسصعيدة

اهتز صصبيحة أاول أامسص الثن Úحي السصÓم 2
بسصعيدة على جرÁة قتل راح ضصحيتها سصيدة تبلغ
م -ن ال -ع-م-ر  34سص- - -ن- - -ة وأام لـ  5أاط-ف-ال ،وك-ل
اŸؤوشّصرات تشص Òإا ¤أان شصريك حياتها هو القاتل
وألسصباب تبقى ›هولة ‘ ،ح Úتنّقلت مصصالح
ا◊ماية اŸدنية ا ¤ع ÚاŸكان لنقل ا÷ثة ا¤
مصصلحة حفظ ا÷ثث Ãسصتشصفى احمد مدغري
بسصعيدة .من جهتها فتحت مصصالح األمن –قيقا
‘ مÓبسصات ا◊ادث اŸأاسصوي.

سسعيدة :ج  -علي

“ّك-نت ال-ف-رق-ة ا÷ن-ائ-ي-ة ب-اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة
للشصرطة القضصائية ألمن ولية بجاية ،أامسص األول،
من فك لغز جرÁة القتل العمدي التي شصهدتها
مدينة أاوزلقن ،والتي راح ضصحيتها اŸدعو ““م -
ك« البالغ من العمر  43سصنة.
تعود تفاصصيل القضصية بحسصب مصصدر مسصؤوول،
إا ¤اك -تشص -اف ج-ث-ة اŸرح-وم م-رم-ي-ة ب-أاح-د أاح-ي-اء
مدينة أاوزلقن غارقة بالدماء ،ليتم فتح –قيق ‘
القضصية من طرف الفرقة ا÷نائية ألمن الولية،
وب -ع -د ال -ق-ي-ام ب-ت-ح-ري-ات م-عّ-م-ق-ة ّ” حصص-ر دائ-رة
اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ‘ أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه ،وق-ادت ع-م-ل-ي-ة
السصتغÓل ا÷يد لتصصريحاتهم وتناقضصها ‘ أاحيان
كثÒة ،إا ¤توجيه الشصكوك نحو شصقيق الضصحية
” إايقافه والتحقيق اŸعّمق معه ،واّتضصح
الذي ّ
ب- -أان -ه ال -ف -اع -ل وأان -ه ق -ام ب -ه -ذه ا÷رÁة ن -ت -ي -ج -ة
تصص ّ-رف -ات شص -ق -ي -ق -ه السص -ل -ب -ي -ة ،وت -ن-اول-ه اŸف-رط

كاريكات /ÒعنÎ

للمشصروبات الكحولية ،حيث اسصتعمل الفاعل سصكÚ
مطبخ أاثناء اعتدائه على الضصحية بتوجيه عدة
طعنات على مسصتوى صصدره ورقبته ،ليقوم بعدها
بضصربه بحجرة على مسصتوى الوجه إا ¤غاية لفظ
أان -ف -اسص -ه ،وب-ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ح-ري-ات ّ” اسصÎج-اع أاداة
ا÷رÁة اŸسص -ت -ع -م -ل -ة ‘ ال -ق -ت-ل م-رم-ي-ة ب-إاح-دى
اŸقابر اÛاورة.
ملف جزائي أا‚ز ألجل قضصية جناية القتل
العمدي مع سصبق اإلصصرار والÎصصد ضصد اŸشصتبه
فيه الرئيسصي ،وعدم التبليغ عن جناية مع العلم
ب -وق -وع-ه-ا ل-زوج-ة اŸرح-وم ،وّ” ت-ق-دÁه-م-ا أام-ام
ا÷ه- -ات ال- -قضص- -ائ- -ي- -ة اıتصص -ة ،وصص -در ‘ ح -ق
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه األول أام -ر إاي -داع ‘ ،ح Úوضص-عت
اŸشصتبه فيها –ت الرقابة القضصائية.

بجاية :التوهامي بن النوي

