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Ùاولت التعتيم
اŸسسيئة للجزائر
@ اŸسصاعدات التضصامنيـة لدول
السصاحل تتم بعيدا عن التهويـل
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رفع اللبـــسس عـــــن صصـــــادرات ا÷زائــــر الفÓحيــــــــة

أاويحي :اŸنتوج الوطني اقتحم أاسسواق  ٧2بلدا لتوفره على اŸواصسفات
’ندية ا÷زائرية ‘ اŸنافسصات القارية
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الصصناعـــــة الصصيد’نية تطورت بدعم
الدولـــــــــة وعزÁــــة اŸنتجــــÚ

حسسبÓوي :العمل جار حول النصسوصص
التنظيمية  Èıمراقبة النوعية
أاوبك وشصركاؤوها يقررون ‘ اجتماع فيينا:
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ي- -ق- -وم وزي- -ر السس -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
ب - -زي - -ارة ع - -م - -ل وت - -ف- -ق- -د ل- -ولي- -ة
مسس -ت -غ-ا .Âي-ع-اي-ن خÓ-ل-ه-ا مشس-اري-ع
ا‚از السس- -ك -ن -ات Ãخ -ت -ل -ف الصس -ي -غ
وا‚ازها ‘ آاجالها اŸطلوب.

1٧814

نسسيب يÎأاسس ا’جتماع
الوطني إ’طارات
اŸوارد اŸائية

بوعزغي ‘ زيارة عمل
إا ¤قاŸة

مباركي يتفقد قطاع التكوين
اŸهني بالشسلف

يÎأاسس وزي- - - -ر اŸوارد اŸائ- - - -ي - - -ة،
لج - -ت - -م- -اع
حسس Úنسس - -يب ،غ - -دا ،ا إ
لط -ارات ال-ق-ط-اع ،وذلك
ال -وط -ن -ي إ
على السساعة  8: 00صسباحا ،بحيث
سس-ي-خّصس-صس ال-ل-ق-اء ل-دراسسة وتقييم
م- -دى ت- -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج ال -ت -ن -م -ي -ة
اÿاصس ب- - -ال - -ق - -ط - -اع ،إاضس - -اف - -ة إا¤
لجراءات ا÷ارية،
لهم ا إ
التطرق أ
–ضسÒا Ÿوسسم صسيف .2019

لشس-غ-ال ال-ع-مومية
يشس-رف وزي-ر ا أ
وال-ن-ق-ل ،ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،اليوم
وغدا ،على إافتتاح الندوة الدولية
 3حول ترقية عبور ،تخزين وشسحن
السس - -ل - -ع «سس- -ي- -ت- -ام» ،ب- -ح- -يث ي- -ك- -ون
لفتتاح على السساعة  8:30صسباحا،
ا إ
ب- -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د
الّلطيف رحال.

إاخطار للمنتخبÚ
اÙليÚ

يقوم وزير التكوين والتعليم اŸهني،Ú
ﬁمد مباركي ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولية الشسلف .ويعاين الوزير ﬂتلف
صسصسات اŸعّول عليها
مراكز التكوين والتخ ّ
‘ السس -ت -ج -اب -ة ل -ل -ت -ح ّ-ولت الق-تصس-ادي-ة
ومتطلبات الشسغل.

لهداء للناقد ‘ الفن السسابع أاحمد
تنظم إاصسدارات الشسهاب ،اليوم ،بيعا با إ
رها الذهبي 50 ..سسنة من الكتابة ‘ خدمة الفن
بجاوي بعنوان « :السسينما ‘ عصس
 14.00بعد الزوال ،بقصسر الثقافة مفدي زكريا.
السسابع» ،وذلك على السساعة

 ..ومعرضس للصسّور حول «العصسر الذهبي للسسينما ا÷زائرية»

ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا ،ال-ي-وم ،م-عرضسا للصسور
م-وازاة م-ع ذلك ي-ح-تضس-ن قصس-
ا÷زائرية» ،وذلك ابتداء من السساعة 14:00
بعنوان«العصسر الذهبي للسسينما
بعد الزوال.
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مهام وصسÓحيات صسندوق ضسمان
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

يشس-رف وزي-ر اÛاه-دي-ن ،ال-طيب
زي- -ت- -و ،Êي -وم -ي  10و 11ديسسمÈ
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ا÷اري ع -ل -ى ا إ
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يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

زيتوُ Êيشسرف على اإ’حتفا’ت
اıلدة لـ  11ديسسم Èبع“ Úوشسنت

يقوم وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وعزغي،
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا ¤ولي- -ة ق- -اŸة
Ÿع - -اي - -ن - -ة اŸسس - -ت - -ث - -م - -رات ال - -ف Ó- -ح - -ي- -ة
ومسس- -ت- -ث- -م- -رات خ -اصس -ة بÎب -ي -ة اŸواشس -ي
وتربية اŸائيات .كما يكون للوزير لقاء
م-ع فÓ-ح-ي وم-رب-ي وم-ت-ع-ام-ل-ي الصسناعات
ال-غ-ذائ-ي-ة ب-ال-ولي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ان-ت-عاشسا
وتطورا غ Òمسسبوق.Ú

زعÓن يشسرف على إافتتاح
ندوة دولية حول عبور
وشسحن السسلع

ندوة حول حقوق
اإ’نسسان ‘ ا÷زائر

ي -ق -وم وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة،
ﬁم-د ح-ط-اب ،ال-ي-وم ،ب-زيارة عمل
وت -ف -ق -د ل -ع -دي -د مشس -اري -ع ال-ه-ي-اك-ل
ال -ق -اع -دي -ة ال -ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-ت-ي
سستدشسن ببلديات أادرار.
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تخليد ذكرى اسستشسهاد
«موريسس أاودان»

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إاحياء ذكرى مظاهرات
 11ديسسم1960 È
ت-ن-ظ-م ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى،
اليومÃ ،ناسسبة ذكرى مظاهرات 11
ديسسم– 1960 Èت شسعار «مشساركة
ال -ط -ف-ل واŸرأاة ب-ال-راي-ة ال-وط-ن-ي-ة»،
وذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
العربي بن مهيدي.

نشساط تاريخي ‘ الذكرى
لسسÓ-م-ي
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
ل-ب-وم-رداسس نشس-اط-ا ت-اريخيا يتضسمن
عروضسا تربوية تثقيفية ومعارضس
للكتاب التاريخي ،وتوزيع مطويات
وبث أان-اشس-ي-د وط-ن-ي-ة ث-ورية وأافÓم
لحد 9
تاريخية ،وذلك ابتداء من ا أ
ديسسم Èا÷اري إا ¤غاية اÿميسس
 13من نفسس الشسهر.

ملتقى دو‹ حول اأ’وضساع
ا◊الية Ãنطقة «مينا»
تنظم جامعة ا÷زائر  ، 03يومي
 08و  09ديسس-م Èا÷اري ،م-ل-ت-قى
لوضس - -اع ا◊ال- -ي- -ة
دول - -ي - -ا ح - -ول «ا أ
لوسس -ط و شس-م-ال
Ãن -ط -ق -ة الشس -رق ا أ
إافريقيا :اŸشساكل واقÎاح ا◊لول»،
وذلك ب- -ك -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم السس -ي -اسس -ي -ة
والعÓقات الدولية ،بابن عكنون .

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  08ديسسم 2018 Èم
الموافق لـ  ٣0ربيع األول  1440هـ

Ãناسضبة ألعيد ألوطني لبلديهما

رئيسس ا÷مهورية يهنئ رئيسس إافريقيا الوسضطى
خدمة Ÿصسلحة شسعبينا الشسقيق.»Ú
كما أاؤوكد لكم  -يضسيف رئيسض ا÷مهورية -
«ح -رصس -ي ع -ل -ى م -واصس -ل -ة شس -ع -ب -ي -ن -ا ال -ع-م-ل
اŸشسÎك ضسمن اإل–اد اإلفريقي من أاجل
–قيق أاهداف السسلم والتضسامن والتنمية ‘
قارتنا».

..و يهنئ نظÒه الفنلندي بالعيد الوطني لبÓده

بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤رئ-يسس
ج-م-ه-وري-ة إأف-ري-ق-ي-ا أل-وسض-ط-ى ،فوسضتان
أرشضا„ توأديرأÃ ،ناسضبة ألعيد ألوطني
لبلده ،جدد له فيها حرصضه على ألعمل
معه من أجل تعزيز علقات ألصضدأقة
وأل- -ت -ع -اون خ -دم -ة Ÿصض -ل -ح -ة ألشض -ع -بÚ
ألشضقيق.Ú
كتب الرئيسض بوتفليقة ‘ برقيته« :يطيب
‹ Ãن -اسس -ب -ة اح -ت -ف -ال ج -م -ه -وري -ة اف-ري-ق-ي-ا

ال-وسس-ط-ى ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي أان أات-وج-ه إال-يكم،
ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن
ن -فسس -ي ،ب -ت -ه -ان -ي -ن -ا ا◊ارة مشس-ف-وع-ة ب-أازك-ى
“ن- -ي -ات -ي ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح -ة والسس -ع -ادة،
وب -ال -رق-ي وال-رف-اه لشس-عب إاف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-ط-ى
الشسقيق» .وأاردف رئيسض الدولة قائ« Óهذا،
ويطيب ‹ بهذه اŸناسسبة السسعيدة أان أاعرب
ل -ك-م ع-ن ارت-ي-اح-ي ÷ودة عÓ-ق-ات الصس-داق-ة
والتعاون التي تربط بلدينا ،وأاجدد لكم “ام
حرصسي على العمل معكم من أاجل تعزيزها

ب- -عث رئ- -يسض ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه الفنلندي،
صسو‹ نينيسستوÃ ،ناسسبة احتفال بÓده بعيدها
الوطني ،جدد له فيها اسستعداده للعمل معه
سسويا على تطوير عÓقات الصسداقة والتعاون
القائمة ب Úالبلدين .وجاء ‘ برقية رئيسض
ا÷م - -ه - -وري - -ة ق - -ول - -ه« :يسس - -ر ÊأاÁا سس - -رور
وج-م-ه-وري-ة ف-ن-ل-ن-دا ت-تأاهب لÓحتفال بعيدها
الوطني ،أان أاتوجه إاليكم باسسم ا÷زائر شسعبا
وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بتهانينا ا◊ارة
مشس-ف-وع-ة ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م ب-الصس-ح-ة وال-رف-اه،
ول- -لشس- -عب ال- -ف- -ن- -ل- -ن- -دي الصس- -دي- -ق ب- -ال -رق -ي
والزدهار».
وأاضس -اف ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-ه-ذا
ويطيب ‹ بهذه اŸناسسبة السسعيدة أان أاجدد
ل -ك-م اسس-ت-ع-دادي ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
ع Ó-ق -ات الصس -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ق -ائ-م-ة بÚ
بلدينا.

زيتو Êمن تلمسضان :

«الذاكرة التاريخية توحدنا وا÷زائر Œمعنا»
دع - - -ا وزي - - -ر أÛاه - - -دي - - -ن
ألطيب زيتو ،Êأول أمسس‘ ،
ت - - - -ل - - - -مسض- - - -ان إأ « ¤ضض- - - -رورة
أسض - - -ت - - -حضض - - -ار وأسض - - -ت- - -ق- - -رأء
ألصض- - -ف- - -ح- - -ات أŸشض- - -رف - -ة م - -ن
ذأك - -رت- -ن- -ا أل- -وط- -ن- -ي- -ة أل- -ت- -ي
توحدنا» .وأب-رز أل-وزي-ر ل-دى
إأشض-رأف-ه ع-ل-ى أف-ت-ت-اح أŸل-ت-ق-ى
أل-وط-ن-ي «أل-ذأك-رة ألتاريخية
ت -وح -دن -ا وأ÷زأئ -ر Œم -ع -ن-ا»
أŸن -ظ -م م -ن ط -رف أ÷م -ع -ي -ة
ألوطنية لكبار معطوبي حرب
ألتحرير ألوطني أنه «يتوجب علينا أن
نسضتحضضر ذأكرتنا ألوطنية للتزود من
أن-وأره-ا وألسض-ت-ل-ه-ام م-ن ق-ي-م-ه-ا ألنبيلة
ودللت -ه -ا ألسض -ام-ي-ة ‘ مسضÒة أ◊اضض-ر
وأŸسضتقبل».
وأاضس -اف أان ال -ذاك -رة ال -وط -ن -ي -ة «ه-ي أاه-م
‡ت-ل-ك-ات-ن-ا وه-ي م-ن-ب-ع ق-وت-ن-ا وراف-ع-ة ع-زت-نا
وشس- -م -وخ -ن -ا وأان -ه ي -جب ال -ع -م -ل ع -ل -ى إاب -راز
مفاخرها واسستحضسار خصسوصسياتها اŸميزة
وتكر Ëأاولئك األبطال الذين صسنعوا أا›ادنا
من الشسهداء واÛاهدين ونقشسوا أاسسماءهم
بأاحرف من ذهب ‘ سسجل اÿلود للذاكرة
الوطنية ‘ ﬂتلف اŸناسسبات» ،مشسÒا ا¤
أان للذاكرة الوطنية أاهمية ‘ تقوية الشسعور
بالنتماء الوطني .وأاردف زيتو Êأان موضسوع
هذا اŸلتقى» له أاهمية كبÒة تتعلق بالذاكرة
ال-ت-اري-خ-ي-ة وت-ق-اط-ع-ها مع القضسايا ا÷وهرية
لوطننا و‘ إاذكاء حركية نوعية تدعم قنوات
التواصسل مع اŸاضسي اÛيد ألمتنا وتراثها
ال -ت -اري -خ -ي وال -ث-ق-ا‘ واŸك-ون-ات األسس-اسس-ي-ة

زي -ارة وزي -ر اÛاه -دي -ن إا ¤ولي -ة ت -ل-مسس-ان
تفقد مشسروع تهيئة وترميم مقÈة الشسهداء
ب-ب-ل-دي-ة ا◊ن-اي-ة وتسس-م-ي-ة ح-ي ال-ك-دي-ة ببلدية
ت -ل -مسس -ان ب -اسس -م «ال-رسس-ت-م-ي »ÚوإاطÓ-ق اسس-م
اÛاهد الراحل بن أاحمد عبد القادر على
اإلق- -ام- -ة ا÷ام- -ع -ي -ة  2000سس-ري-ر ب-ب-ل-دي-ة
اŸنصسورة .كما يتضسمن برنامج الزيارة تدشسÚ
اŸعلم التذكاري بقرية «سسيدي يحي» ببلدية
سسبدو تخليدا ألرواح شسهداء بلديات سسيدي
ا÷ي ‹Óوالبويهي والعريشسة.
ل-ه-وي-ت-ن-ا ال-ت-ي Œم-ع وت-رسس-خ ال-ق-يم واŸبادئ
الوطنية وتكرسض اŸواطنة اإليجابية ‘ أافئدة
ال-ن-اشس-ئ-ة واألج-ي-ال الصس-اع-دة ◊ف-ظ األم-ان-ة
وصسون وديعة الشسهداء واÛاهدين».
كما أاشسار الوزير إا ¤أان «اÛاهدين وكبار
معطوبي ا◊رب هم الذين قدموا أاطرافهم
وأاعضساءهم فداء لهذا الوطن وهم يشسكلون لنا
دروسس -ا ن -ق -رأاه -ا ‘ ب -ط-ولت-ه-م وم-واج-ه-ت-ه-م
ألسسلحة ومكائد العدو الفرنسسي» .وقد تضسمن
هذا اللقاء تقد Ëشسهادات حية لبعضض أاعضساء
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ك-ب-ار م-ع-ط-وب-ي ح-رب
ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي ح-ول ج-رائ-م اŸسس-ت-ع-م-ر
ال -ف -رنسس -ي ع -ل -ى غ -رار األل -غ-ام وال-ت-ف-جÒات
النووية والتعذيب فضس Óعن التطرق للعمليات
ال -ف -دائ -ي -ة ال -ت -ي ن-ف-ذه-ا اÛاه-دون آان-ذاك
وغÒها من الشسهادات .كما ” عرضض أايضسا
فيلم وثائقي حول خطي «شسال و موريسض».
ك- -م- -ا ” ب- -ذات اŸن -اسس -ب -ة ت -ك -ر Ëع -ائ Ó-ت
الشس-ه-داء ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي وال-ع-ق-ي-د اÛدوب
وال -ع -ق -ي -د ا◊اج راج-ع وال-رائ-د ف-راج وب-عضض
عائÓت اÛاهدين.ومن جهة ثانية شسملت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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” ترميم غالبيتها
أاشس- -ار ال -وزي -ر إا ¤أان -ه م -ن ›م -وع 1.277
مقÈة للشسهداء ﬁصساة من قبل الوزارة على
اŸسستوى الوطني ” ترميم غالبيتها أاو هي ‘
ط- -ور الÎم- -ي- -م ‘ إاط- -ار “وي -ل مشسÎك م -ع
ا÷ماعات اÙلية أاو ضسمن برامج قطاعية.
وأاحصست الوزارة أايضسا مواقع تعذيب وسسجن
اÛاهدين ،حيث تسستفيد هذه اŸواقع البالغ
ع -دده-ا  1.949ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي م-ن
ﬂتلف عمليات الÎميم ،يضسيف زيتو .Êكما
أاشسار الوزير إا ¤أان الدسستور ا÷زائري يحث
ع-ل-ى ك-ت-اب-ة ال-ت-اري-خ وت-ع-ل-ي-مه وحمايته« .يعد
التاريخ مقدسسا عند ا÷زائري Úوا÷زائريات
وعند األجيال السسابقة وا◊اضسرة والقادمة»،
يضس -ي -ف ال-وزي-ر م-ؤوك-دا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ذاك-رة
الوطنية وهذا ما يعكسسه تنظيم العديد من
اŸلتقيات ع Èالوطن حول موضسوع الذاكرة
الوطنية.

لمة
أنتخابات ألتجديد ألنصضفي Ûلسس أ أ

آاخر أاجل إليداع ملفات الÎشضح غدا األحد  9ديسضمÈ
أاعلنت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية ،أاول أامسض اÿميسض ،أان آاخر
أاجل إليداع ملفات الÎشسح لنتخابات التجديد
ال -نصس -ف -ي ألعضس -اء ›لسض األم -ة سس -ي-ك-ون غ-دا
األحد  9ديسسم .2018 Èوأانهت وزارة الداخلية
‘ ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا إا ¤ع -ل -م اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -يÚ
الراغب ‘ ÚالÎشسح لÓنتخاب من أاجل Œديد
نصس -ف أاعضس -اء ›لسض األم -ة اŸن -ت -خ -ب Úل -ي-وم
السسبت  29ديسسم 2018 Èأان «آاخر أاجل إليداع

اإلعÓم مدعو للتصضدي Ùاولت التعتيم اŸسضيئة للجزائر
اŸسضاعدات التضضامنية لدول السضاحل تتم بعيدا عن التهويل

ج -زم وزي -ر ألتصض-ال ج-م-ال ك-ع-وأن ،ب-أان
لعلم ألوطني ل يتعاطى مع معاناة ألبشضر
أ إ
بشضكل أنتقائي أو ربحي» ،عمل بتوجيهات
رئيسس أ÷مهورية ألذي يو‹ رعاية خاصضة
لنسض-ان-ية دأخل
ل-ل-ف-ئ-ات أل-هشض-ة ول-ل-قضض-اي-ا أ إ
أل -وط -ن وخ -ارج -ه ،وب-ع-دم-ا أشض-ار إأ« ¤ع-دم
لنسض -ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
أق -تصض -ار أŸه -م -ة أ إ
بلدنا على أ÷زأئري Úفقط» ،دعا وسضائل
لع- -لم إأ ¤أل -تصض -دي Ùاولت أل -ت -ع -ت -ي -م
أ إ
لجنبية ،وإأسضقاط ألتهامات أŸغرضضة ألتي
أ أ
لسضاءة إأ¤
–اول بعضس أ÷هات من خللها أ إ
لنسضا.»Ê
أ÷زأئر ،وألتشضويشس على عملها أ إ

فريال بوششوية
أاكد اŸسسؤوول األول على قطاع التصسال‘ ،
ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه مسس-تشس-اره ›ي-د ب-كوشض
خÓل افتتاح ملتقى حول «التصسال اŸؤوسسسساتي
ودور اإلعÓم ‘ ترقية العمل اإلنسسا ،»Êأاول أامسض،
بفندق األبيار ،أان اإلعÓم الوطني وخÓفا Ÿقاربة
بعضض أاجهزة اإلعÓم الغربية ،ل يتعاطى مع معاناة
البشسر بشسكل انتقائي أاو ربحي ،وإا‰ا يعتمد ‘
ذلك على اŸعاي ÒاألخÓقية واإلنسسانية بالدرجة
األو ،»¤لفتا إا ¤العتماد «‘ هذا اŸسسعى على
سس -ي -اسس -ة ال -دول -ة وال -ت-وج-ي-ه-ات ال-رشس-ي-دة ل-رئ-يسض
ا÷مهورية الذي يو‹ رعاية خاصسة للفئات الهشسة
وللقضسايا اإلنسسانية داخل الوطن وخارجه».
وذكر جمال كعوان ‘ السسياق ،بـ»عدم اقتصسار
اŸه -م -ة اإلنسس -ان -ي -ة ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ه-ا بÓ-دن-ا ع-ل-ى
ا÷زائ -ري Úف -ق -ط ،وإا‰ا تشس -م -ل األج-انب ال-ذي-ن
–رصض السسلطات العليا ‘ البÓد كل ا◊رصض على
حفظ كرامتهم وصسون مشساعرهم» ،ومن منطلق
الواجب الوطني واإلنسسا Êـ اسستطرد ـ «فإان كثÒا
م -ن األع -م -ال واŸسس -اع -دات ال-تضس-ام-ن-ي-ة لسس-ي-م-ا
لصسالح دول السساحل تتم غالبا ‘ الهدوء وبعيدا عن
التهويل اإلعÓمي».

لا هÓل األحمر ا÷زائري ُوّفق ‘ لا تصضدي للمناورات اŸيؤووسضة

إان تراكم التجارب ‘ هذا اÛال ـ حسسب ما
أاك- - -د ذات اŸسس- - -ؤوول ـ ي - -ح - -ت - -م ع - -ل - -ى التصس - -ال
اŸؤوسسسس- -ات- -ي وك -اف -ة وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ،ال -تصس -دي
Ùاولت التعتيم األجنبية ،وإاسسقاط التهامات
اŸغرضسة التي –اول بعضض ا÷هات من خÓلها
اإلسس -اءة إا ¤ا÷زائ -ر ،وال -تشس -ويشض ع -ل -ى ع -م -ل -ه -ا
اإلنسس -ا ،Êم -ن -وه -ا ‘ ه -ذا اÿصس -وصض أان «ه -ي -ئ-ة
الهÓل األحمر ا÷زائري التي تشسرك هيئات دولية
وإاعÓمي Úوطني Úوأاجانب ،وفقت ‘ التصسدي
لتلك اŸناورات اŸيؤووسسة ضسد ا÷زائر».
كما شسدد على ضسرورة انخراط أاك Èلوسسائل
اإلعÓم «‘ التعريف با÷هد اإلنسسا Êودعمه»،

الدالية :وضضعنا جهاز إلصضغاء والتوجيه ومرافقة األسضر ‘ وضضع صضعب
أك -دت غ -ن -ي-ة أل-دأل-ي-ة وزي-رة أل-تضض-ام-ن
لسض-رة وقضض-اي-ا أŸرأة ،صض-ب-ي-ح-ة
أل -وط -ن-ي وأ أ
أول أمسس ،ع - -ل - -ى ه - -امشس أف- -ت- -ت- -اح أل- -ي- -وم
لسضرة ‘ أÙافظة
ألتحسضيسضي حول دور أ أ
ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف- -ة أل- -وسض -ط أŸع -يشض -ي ب -اŸدي -ة
لسضرة،
أŸتزأمن مع أحتفائية أليوم ألعربي ل أ
لسضرة –ظى بحماية ألدولة وأÛتمع
أن أ أ
لسض -اسض -ي -ة ل -ل -م -ج-ت-م-ع
وه -ي ت -لك أÿل -ي -ة أ أ
لو ¤لسضتقبال ألنشسء عندما
وأ◊اضضنة أ أ
يفتح عينيه على أ◊ياة.

اŸدية :علي ملياÊ
ثمنت الدالية ‘ هذه السسانحة صسمود و–دي
األسسرة العربية ل سسيما تلك التي تعا Êمن مآاسسي
ال- -تشس -رد واإلح -ب -اط بسس -بب ا◊روب وال -ن -زاع -ات
الطائفية واإلرهاب والتطرف التي تشسهدها بعضض
البلدان الشسقيقة على أان تسسÎجع هذه البلدان
أام-ن-ه-ا واسس-ت-ق-راراه-ا وأان ي-ع-م السس-ل-م وال-وئ-ام بÚ

أابنائها وأان ينعموا بفضسائل األمن واآلمان ،باعثة
برسسالة تقدير إا ¤األسسرة ا÷زائرية التي لطاŸا
كانت حاضسرة ‘ اÙطات اŸصسÒية من تاريخ
ا÷زائر حيث ضسحت بالنفسض والنفيسض إلسسÎجاع
السسيادة الوطنية وŒاوزت ﬁن اŸأاسساة الوطنية
التي عرفتها البÓد خÓل عشسرية كاملة ،فكانت
صسامدة صسمود جبالها الشساﬂة وأانه رغم جروحها
العميقة والهزات التي عصسفت بها اسستطاعت أان
تتغلب عليها با◊كمة وضسبط النفسض والتسسامح
لسس -ت-ع-ادة السس-ل-م و ⁄الشس-م-ل ل-ب-ن-اء ج-زائ-ر ال-ع-زة
والكرامة ،بفضسل حجم التزامها وبحجم التقدير
ال -واع -ي ال -ذي ي -ك -ن-ه ل-ه-ا اŸشس-رع ‘ ظ-ل اإلرادة
السس -ي -اسس -ي-ة اŸت-داول-ة ع Èالسس-ن Úوال-ت-ي اك-تسست
مسستوى رفيعا منذ تو‹ رئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة مهامه كأاول قاضسي للبÓد.
كشس -فت ال -دال -ي -ة أان وزارت -ه -ا ت -و‹ اه -ت -م-ام-ا
Óسسرة سسعيا إا ¤ا◊فاظ على كيانها واسستقرارها
ل أ
و“كينها من مواجهة التحديات ‘ ظل التحولت

ملف الÎشسح هو غدا األحد  9ديسسم2018 È
على السساعة الرابعة والنصسف مسساء وذلك طبقا
ألحكام اŸادة  114من القانون العضسوي رقم
1-16اŸؤورخ ‘  25أاغسسطسض  2016واŸتعلق
بنظام النتخابات» .وذكرت الوزارة أان إايداع
ملف الÎشسح من طرف اŸعني يتم باŸصسالح
اıتصس-ة ل-ل-ولي-ة (م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشسؤوون
العامة) وبالنسسبة لولية ا÷زائر Ãديرية اإلدارة
اÙلية والنتخابات واŸنتخب.Ú

لحمر أ÷زأئري ،كعوأن:
‘ يوم درأسضي نظمه ألهلل أ أ

لسضرة –ظى بحماية ألدولة وأÛتمع
أكدت أن أ أ

اإلق - -تصس - -ادي - -ة واإلج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ب- -إاع- -داد
اسسÎاتيجية وطنية لها تتمحور حول حماية
وت-دع-ي-م اÿل-ي-ة األسس-ري-ة وت-ق-وي-ة وظائفها
وت - -ع- -زي- -ز ا◊ق- -وق واÿدم- -ات اŸوج- -ه- -ة
Óشس -خ -اصض ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة
ل -أ
وت-ط-وي-ر ب-ي-ئ-ة مÓ-ئ-م-ة وصس-ح-ة ذات ن-وعية
والن -ت -ب -اه ل-ت-ح-دي-ات ال-ع-وŸة وت-ف-ع-ي-ل دور
األسس- -رة ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ق -ي -م ب -وضس -ع ج -ه -از
اسس- -ت- -ق -ب -ال وت -وج -ي -ه وم -راف -ق -ة األسس -ر ‘ وضس -ع
اجتماعي صسعب على مسستوى فضساءات أاسستحدثت
سس -ن-ة  2012ع -ل -ى مسس-ت-وى  48م-دي-ري-ة للنشساط
الج - -ت - -م - -اع - -ي ل- -ل- -ولي- -ات وب- -عضض اŸؤوسسسس- -ات
اŸت-خصسصس-ة وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-اب-عة للقطاع لسستقبال
األسس- -ر واإلصس -غ -اء إال -ي -ه -ا وتشس -خ -يصض مشس -اك -ل -ه -ا
وتوجيهها وإارشسادها وإاعÓمها Ãختلف التدابÒ
واإلعانات الجتماعية التي تقدمها الدولة وكذا
ال-دع-م واإلع-ان-ة ال-ن-فسس-ي-ة الج-تماعية واŸرافقة
العائلية عن طريق توطيد الروابط األسسرية وإاعادة
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التصس- -ال ب Úأاف- -راد األسس- -رة والصس- -ل- -ح واإلرشس -اد
األبوي والوسساطة العائلية والجتماعية ومسساعدة
ت -رب -ي -ة أاب -ن -ائ -ه -ا وال -ع -م-ل ع-ل-ى اإلدم-اج ال-ع-ائ-ل-ي
واŸدرسس - -ي واŸه- -ن- -ي م- -ع ت- -ق- -د Ëالسس- -تشس- -ارة
القانونية لها.
وأاع- -ل- -نت ال- -وزي- -رة ع- -ن ان- -طÓ- -ق ال- -ق- -اف- -ل- -ة
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ح-ول ب-رن-ام-ج دع-م األسس-رة اŸنتجة
والتي سستجوب بلديات الوطن بالتنسسيق مع اÓÿيا
ا÷واري -ة ل -ل-تضس-ام-ن وم-راف-ق-ي ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -تسس -ي Òال -ق -رضض اŸصس -غ -ر وا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة
الفاعلة و‡ثلي القطاعات الشسريكة ‘ تنفيذ هذا
الÈنامج على مدار أاسسبوع.

وهو ما يتطلب ـ حسسبه ـ «تكوينا خاصسا ‘ ›ال
نشس -اط ال -ع -م -ل اإلنسس-ا ،Êوخ-ل-ق عÓ-ق-ات ت-واصس-ل
منتظمة بينها وب ÚاŸوؤسسسسات اإلنسسانية» ،مشسÒا
إا ¤أان األخÒة «و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال -ه Ó-ل األح -م-ر
ا÷زائ -ري م-دع-وة ل-ت-ط-وي-ر م-نصس-ات-ه-ا اإلعÓ-م-ي-ة
لسسيما الرقمية منها».
كما أاكد «اندماج اإلعÓم الوطني ‘ كل الÈامج
ال- -وط- -ن -ي -ة اإلنسس -ان -ي -ة ،وب -ق -ائ -ه ›ن -دا سس -واء ‘
الظروف السستثنائية أاو العادية للدفاع عن القضسايا
اإلنسس -ان -ي-ة ،وم-راف-ق-ة ج-ه-ود اŸؤوسسسس-ات اÒÿي-ة
وال-تضس-ام-ن-ي-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة قصس-د ال-ت-خ-فيف من معاناة
البشسر أاينما كانوا ‘ العا ،»⁄مشسÒا إا ¤أان «دور
التصسال اŸؤوسسسساتي لسسيما ‘ ظل الثورة الرقمية
والتكنولوجية التي أازالت كل ا◊دود ،ل يقتصسر
على مرافقة الهيئات اإلنسسانية ،وإا‰ا يتعداه إا¤
ال-كشس-ف ع-ن م-ع-ان-اة ال-ف-ئ-ات ال-بشس-ري-ة ‘ م-ن-اط-ق
معزولة ،ما كان لهذه الهيئات بلوغها لول اŸقالت
الصسحفية والتحقيقات اإلعÓمية بع ÚاŸكان».
وحرصض على التذك Òأانه «و‘ كل ا◊الت يبقى
ال- -ع- -م- -ل اإلنسس- -ا Êق- -اسس -م -ا مشسÎك -ا ب Úاإلع Ó-م
واŸؤوسسسسات اıتصسة كالهÓل األحمر ا÷زائري،
ضسمن عÓقة تكاملية –تاج دوما إا ¤مزيد من
Óفكار واإنضساجا للرؤوى ،وإاسسهاما ‘
ا÷هد ترقية ل أ
التخفيف من معاناة اŸتضسررين واÙتاج.»Ú
وقبل ذلك أاشسار إا ¤أان «أاهمية اŸوضسوع يؤوكده
ما يشسهده العا ⁄من صسراعات متعددة األطراف
واألهداف ،وكوارث طبيعية ﬂتلفة توسسع دائرة
الضس- -ح -اي -ا ال -ذي -ن ه -م ‘ أامسض ا◊اج -ة إا ¤دع -م
إانسس -ا ،Êوا ¤إاغ -اث -ة تضس -ام -ن -ي-ة ع-اج-ل-ة» ،أاوضس-اع
سساهمت ‘ «بروز وتطور العمل الغاثي واإلنسساÊ
ا÷معوي ،كالذي تقوم به باقتدار جمعية الهÓل
األحمر ا÷زائري ،كأاقدم منظمة إانسسانية تطوعية
وأاكÌها انتشسارا».
وقال ‘ السسياق‘ ،إان هذه ا÷معية التي ولدت
كاإلعÓم الوطني “اما من رحم الثورة التحريرية،
عرفت كيف تنسسج عÓقات تعاون وترسسيخ مع ﬂتلف
اŸؤوسسسس -ات ،إليصس -ال رسس -ال -ت -ه -ا اإلنسس -ان -ي-ة إا ¤أاكÈ
شسريحة ‘ اÛتمع ،بل إا ¤أابعد نقطة Áكن بلوغها
لسس -ي-م-ا ب-فضس-ل وسس-ائ-ل اإلعÓ-م والتصس-ال ا◊دي-ث-ة.
وت -ك -م -ن ال-غ-اي-ة ال-كÈى م-ن الÎاب-ط ب ÚاŸؤوسسسس-ات
اإلنسسانية واإلعÓمية ـ وفق ما أاكد الوزير كعوان ـ ‘
–ق -ي -ق ت -ف -اع -ل إاي -ج -اب -ي ب ÚاŸواط -ن Úوال-قضس-اي-ا
اإلنسسانية الوطنية والدولية ،إا ¤جانب حشسد ا÷هات
اŸانحة والفاعلة للخ ÒواÙسسن.»Ú
من جهتها ،رئيسسة الهÓل األحمر ا÷زائري
سس -ع -ي -دة ب-ن ح-ب-ي-لسض ثّ-م-نت ا÷ه-ود ال-ك-بÒة ال-ت-ي
تبذلها ا÷زائر ‘ اÛال اإلنسسا ،Êلفتة إا ¤أان
الهيئة ربحت أاك– Èد منذ العام ‡ 2014ث‘ Ó
عدم بقائها عبئا على الدولة وإا‰ا مكملة لها ،كما
أاشسادت مطول بدور اإلعÓم الوطني ‘ مرافقة
العمل اإلنسسا.Ê
وذكرت ‡ثلة هيئة الصسليب األحمر الدو‹ «انيك
م- -ادرت» ،ب- -الت- -ف- -اق اŸوق -ع ب Úالصس -ل -يب وال -ه Ó-ل
األح -م -ر ا÷زائ -ري ،وت -وق -فت م -ط -ول ع -ن -د ال -ع-م-ل
اإلنسسا ÊاŸتميز الذي تقوم به ا÷زائر.
وتناول اŸدير العام للمركز الدو‹ للصسحافة الطاهر
بديار ‘ مداخلته موضسوع التصسال اŸؤوسسسساتي ،وبعدما
ع- -رج ع- -ل- -ى أا‰اط التصس -ال اÈÿي ،ت -وق -ف ع -ن -د دور
وسس -ائ -ل اإلعÓ-م والتصس-ال وت-وظ-ي-ف شس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل
الجتماعي ‘ هذا ا÷انب.
فيما سسلط اإلعÓمي ماجد نعمة الضسوء ‘
مداخلته على التصسدي للحمÓت اŸغرضسة ،التي
تشسوه العمل النسسا.Ê

»æWh
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‘ جلسسة علنية باÛلسس الشسعبي الوطني ترأاسسها بوشسارب
رافعا اللبسس عن صسادرات ا÷زائر الفÓحية

أاويحي :اŸنتوج الوطني اقتحم سصوق  ٧2بلدا لتوفره على اŸواصصفات

لقليمية من منظور جزائري
مشسروع قانون ا÷ماعات ا إ

بدوي :سصيعكسس اإ’رث الثقا‘ والتاريخي القيّم للدÁقراطية التشصاركية

وهو ماتضسمنته أŸادة  17من ألدسستور ألتي تنصس
ع - -ل - -ى أن - -ه «Áث - -ل أÛلسس أŸن - -ت - -خب ق- -اع- -دة
ألÓمركزية ومكان مشساركة أŸوأطن ‘ ÚتسسيÒ
ألشسؤوون ألعمومية» ،

 ٥٧مليون دو’ر حجم التصصدير خÓل  ٩أاشصهر
لول ،أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
أاك -د ال -وزي -ر ا أ
أاول أامسس اÿميسس با÷زائر العاصسمة،
أان القيمة الجمالية لصسادرات ا÷زائر
لو ¤م-ن
ال-فÓ-ح-ية خÓل ال 9أاشس-ه-ر ا أ
سس-ن-ة  2018ب -ل -غت أازي -د م -ن  57مليون
لول ‘ رده على
دولر.وقال الوزير ا أ
سس -ؤوال شس -ف -وي ل -ل -ن -ائب خ -م -ري ب -ل -دي -ة
ب- - - -خصس- - - -وصس «اŸن - - -ت - - -ج - - -ات اŸصس - - -درة
لوروبية
واŸرفوضسة من بعضس الدول ا أ
لعدم مطابقتها اŸعاي Òالدولية» ،قرأاه
نيابة عنه وزير العÓقات مع الŸÈان،
ﬁج- -وب ب -دة ،خ Ó-ل ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة
ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أان «ا◊ج-م
الج-م-ا‹ لصس-ادرات-ن-ا ال-فÓ-ح-ي-ة خÓل
لو ¤م- -ن السس- -ن- -ة
لشس- -ه- -ر ا أ
ال- -تسس- -ع- -ة ا أ
ا÷اري - -ة ،ب - -ل- -غ أاك Ìم- -ن  57.835طن
بقيمة مالية بلغت  57.579.301دولر،
أاي ب- -زي- -ادة  %37م -ق -ارن -ة بسس -ن -ة 2017
خÓل نفسس الفÎة ،حيث بلغت قيمة
اج - -م - -ا‹ الصس - -ادرات ال - -وط - -ن - -ي - -ة م- -ن
اŸنتجات الفÓحية  42.128.2طن ،أاي
ما قيمته حوا‹  43.985.568دولر».

اŸعلومات اŸتداولة بشصأان اŸنتجات
اŸصصدرة للخارج ‘ وسصائل ا’عÓم مغلوطة
وبشس -أان أنشس -غ -ال أل -ن -ائب ح -ول أŸن-ت-ج-ات
أل -ف Ó-ح-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸصس-درة ل-ب-عضس أل-دول
أأ’ج -ن -ب -ي -ة ع-ل-ى غ-رأر ف-رنسس-ا ،ك-ن-دأ ،روسس-ي-ا
وقطر ،وألتي «“ت إأعادتها» وفقاً Ÿا ورد عن
أ÷معية ألوطنية للمصسدرين أ÷زأئري ،Úذكر
ألوزير أ’ول أن «أ÷هات ألرسسمية أıتصسـة،

‡ث -ل-ة ‘ وزأرة أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصس- -ي- -د أل- -ب- -ح- -ري ،ق -د أه -ت -مت آأن -ف -ا و‘
مناسسبات عدة برفع أللبسس عن هذأ أŸوضسوع،
حيث ” ألتأاكيد على أن أŸعلومات أŸتدأولة
‘ وسسائل أ’عÓم بهذأ ألشسأان مغلوطة وغÒ
صسحيحة».
وأشس - -ار أوي- -ح- -ي- -ى ‘ ه- -ذأ أÛال إأ ¤أن
«أ’حصس- -ائ- -ي -ات ق -د أظ -ه -رت أن ألسس -ل -ط -ات
أل -وط -ن-ي-ة ،وخÓ-ل ألسس-ن-ت Úأل-ف-ارط-ة وألسس-ن-ة
أ÷اري -ة  ⁄ت -ع -رف ع-م-ل-ي-ة أرج-اع أي م-ن-ت-وج
فÓحي وطني بسسبب ألصسحة ألنباتية أومدى
سسÓمة أŸنتجات وأسستجابتها Ÿعاي Òألصسحة
ألنباتية»’ ،فتا إأ ¤أن «أ’شسعارين ألوحيدين
أللذين ” تلقيهما كانا فع Óمن دولة كندأ
مطلع ألسسنة أ÷ارية وذلك بسسبب لبسس مسس
عملية ألتعبئة وألتغليف ،علما أن أأ’مر يتعلق
Ãادتي ألعجائن وأŸشسروبات ألغازية».

الصصادرات الغذائية عرفت تطورًا ملحوظا

و‘ نفسس أإ’طار ،أكد ألوزير أ’ول أنه بالنسسبة
لباقي ألدول أأ’خرى ألتي أشسارت إأليها ألنائب ‘
سس -ؤوأل -ه -ا ك -ف -رنسس -ا وروسس -ي -ا وق -ط -ر ،ف -إان «ح -ج-م

ألصسادرأت ألغذأئية ألتي سسجلتها بÓدنا مع هذه
ألدول على وجه أÿصسوصس Ãا فيها كندأ ،خÓل
فÎأت زم -ن-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ،ع-رفت ت-ط-ورأً م-ل-ح-وظ-ا،
حيث أنتقلت من  33.4مليون دو’ر خÓل ألفÎة
أŸمتدة من  2013إأ 2016 ¤لتصسل إأ 49.4 ¤مليون
دو’ر خÓل سسنة  2017ثم  33.7مليون دو’ر خÓل
ألسسنة أ÷ارية» .وأوضسح ‘ هذأ أÛال أن عدد
ألدول أŸسستوردة للمنتجات أ÷زأئرية ألفÓحية
خÓل ألسسنة ألفارطة « 2017قد بلغ  47دولة لÒتفع
إأ 72 ¤خÓل ألسسنة أ÷ارية»،
مÈزأ أن هذأ ألعدد «دليل وأضسح على قبول
منتجاتنا ألفÓحية ‘ عدد معت Èمن دول ألعا⁄
ع-ل-ى غ-رأر ف-رنسس-ا ،أŸان-ي-ا ،أسس-ب-ان-ي-ا ،ب-ري-ط-ان-ي-ا،
روسسيا ،كندأ ،أإ’مارأت ألعربية أŸتحدة وكذلك
ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية» ،مشسÒأ أ ¤أن هذه
أ’خÒة «تفرضس معاي Òصسارمة ‘ ›ال ألصسحة
أل -ن -ب -ات -ي -ة ل -ل -م -ن -ت -ج -ات أل -ف Ó-ح -ي -ة أل -ت -ي ت -ل -ج-أا
’سستÒأدها».
من جهة أخرى ،أكد ألوزير أ’ول أن أ◊كومة
«ج -ددت ‘ ﬂط -ط ع -م-ل-ه-ا أل-ت-زأم-ه-ا Ãوأصس-ل-ة
برنامج دعم ألتنمية ألفÓحية وألريفية ألذي تبنته
ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن-ذ سسنة  ،2009وذلك م- - -ن
خÓل ألتأاكيد على أهمية أ◊فاظ على ألديناميكية
وألقفزة ألنوعية ألتي حققها أ’قتصساد ألفÓحي
‘ بÓدنا» .وأشسار ‘ هذأ أÛال أ ¤أن أ’قتصساد
ألفÓحي ‘ أ÷زأئر «بات Áثل ما يزيد عن %12
من ألنا œألدأخلي أÿام ،أي ما يقارب  3000مليار
دي - -ن - -ار» ،مÈزأ ‘ ه - -ذأ أ÷انب أن ألسس - -ل - -ط - -ات
ألعمومية «أهتمت بوضسع أسسÎأتيجية وطنية لتنمية
أŸنتوج ألفÓحي ألوطني ترمي بالدرجة أأ’و ¤إأ¤
–سس Úهذأ أ’نتاج Ãا يجعله متماشسيا وأŸعايÒ
ألعاŸية ومتطلبات حماية أŸسستهلك».

“ك ÚالتÓميذ من اŸشساركة ‘ الÈنامج الذي يريدونه

بن غÈيت :ا÷زائر سصتشصارك ‘ الطبعة الرابعة لتحدي القراءة العربي لسصنة 201٩
أعلنت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت
أول أمسس با÷زأئر ألعاصسمة عن مشساركة أ÷زأئر
‘ أل -ط -ب -ع -ة أل-رأب-ع-ة ل-ل-مسس-اب-ق-ة أل-دول-ي-ة «–دي
ألقرأءة ألعربي» سسنة  2019على غرأر ألسسنوأت
ألسسابقة .و أوضسحت ألسسيدة بن غÈيت ‘ ردها
على سسؤوأل للنائب مسسعود عمرأوي (أ’–اد من
أجل ألنهضسة وألعدألة وألبناء) باÛلسس ألشسعبي
ألوطني حول حرمان ألتÓميذ من أŸشساركة ‘
أŸسس-اب-ق-ة أل-دول-ي-ة «–دي أل-ق-رأء أل-ع-رب-ي» أل-ت-ي
تنظمها أإ’مارأت ألعربية أŸتحدة كل سسنة ‘ حÚ
تنظم مسسابقة جزأئرية ‡اثلة «أقÓم بÓدي» ‘
ن- -فسس ت- -وق- -يت أŸسس -اب -ق -ة أل -دول -ي -ة أن «أ÷زأئ -ر
سستسستمر ‘ أŸشساركة ‘ مسسابقة –دي ألقرأءة
ألعربي ‘ طبعتها ألرأبعة و ألتي سستنظم ‘ ألثÓثي
أ’ول من سسنة  2019كما كان م›Èا» .و ذكرت
باŸشساركة «أŸتميزة» للجزأئر ‘ ألطبعات ألثÓث
ألسس -اب -ق -ة ل -ت -ح -دي أل -ق -رأءة أل -ع -رب -ي م-ن-ذ ألسس-ن-ة
أل -درأسس -ي-ة  2016-2015ح -يث –صس -لت أل -ب -ط-ل-ة
أ÷زأئ -ري -ة ن -دى ع -ق -ال م -ن و’ي -ة سس -ط-ي-ف ع-ل-ى
أŸرتبة ألثالثة.
وأعتÈت بن غÈيت أن سسؤوأل ألنائب تضسمن
ألكث Òمن «أ’فكار أŸسسبقة» و»غ ÒأŸؤوسسسسة»،

م -ؤوك -دة أن -ه سس -وأء ت -ع -ل -ق أ’م -ر Ãسس -اب -ق-ة –دي
ألقرأءة أو أŸسسابقة ألوطنية «أقÓم بÓدي «فلكل
تظاهرة رزنامة خاصسة بها» ،مÈزة أن ألهدف هو
«“ك ÚألتÓميذ من أŸشساركة ‘ ألÈنامج ألذي
ي -ري -دون -ه أو أŸشس -ارك -ة ‘ أŸسس -اب -ق -ت »Úم -ؤوك-دة
أسس-ت-ع-دأده-ا ل-ت-ق-د Ëب-عضس أ’سس-م-اء أŸشس-اركة ‘
هات Úألتظاهرت.Ú
كما أشسارت بن غÈيت أ ¤مشساركة ألتÓميذ ‘
أŸنافسسات ألدولية أ’خرى على غرأر أŸسسابقة
أل -دول -ي -ة ح -ول ف -ن ألÎأسس -ل أŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف
أ’–اد ألدو‹ للÈيد و أŸسسابقات ألتي ينظمها
م -ع -ه -د أل -ل -غ -ات ألÈي -ط -ا« Êب -ري -ت -يشس ك-ونسس-ي-ل»
وغÒها.
وحسسب ألوزيرة فان «برنامج –دي ألقرأءة

ألعربي له نفسس توجه ألÈنامج ألوطني أŸتمثل ‘
مشسروع ألقرأءة أŸمتعة ألذي ” تنظيمه بالتنسسيق
مع وزأرة ألثقافة منذ سسنة  2015و يهدف أ ¤تنمية
أ’بدأع و أÿيال لدى ألناشسئة».و أشسارت أ ¤أن
ألتنوع ‘ أŸسسابقات ألوطنية و ألدولية ألهدف منه
ه-وأل-ت-وصس-ل أ ¤سس-ب-ل م-ت-ع-ددة ÷م-ي-ع أل-تÓ-م-يذ و
أي -ج -اد أل -ن -م -ط أل -ذي ي-ن-اسس-ب-ه-م م-ن أج-ل –سسÚ
مسستوأهم و صسقل موأهبهم أ’بدأعية ‘ ألقرأءة
وألكتابة.

ما ” تداوله حول الكتب اŸهداة من
اإ’مارات ’ أاسصاسس له من الصصحة
أما بخصسوصس شسطر ألسسؤوأل أŸتعلق ÃصسÒ
ألكتب ألتي أهدتها دولة أ’مارأت أ ¤أ÷زأئر
وب -ق -ائ -ه -ا ‘ أŸي -ن -اء أك -دت أل-وزي-رة أن أأ’م-ر «’
أسساسس له من ألصسحة» ،موضسحة أنه «بعد قبول
هذه ألهبة وموأفقة وزأرة ألثقافة على دخولها أ¤
أ÷زأئ -ر ” ت -ك -ل -ي -ف أŸؤوسسسس -ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ون
أŸطبعية بإاخرأج هذه ألكتب من أŸيناء و Œميعها
ب -اŸؤوسسسس -ة أل -ت -ي ل -ه -ا خÈة ‘ ذلك « .و ب -ع -ده -ا
تضس -ي -ف ب -ن غÈيت أسس -ن -دت ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع-ه-ا أ¤
أŸركز ألوطني للوثائق ألÎبوية .

أاكدت أان ا◊كومة تو‹ اهتماما كبÒا للقضسايا البيئة

زرواطي :مواصصلة ا÷هود لتوسصيع و حماية اŸسصاحات اÿضصراء
ج-ددت وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ي-ة وأل-ط-اق-ات أŸتجددة
ف -اط -م -ة أل -زه -رأء زروأط-ي أول أمسس أÿم-يسس
ب-ا÷زأئ-ر ع-زم ق-ط-اع-ه-ا ع-ل-ى م-وأصس-لة أ÷هود
ل -ت -وسس -ي -ع أŸسس -اح -ات أÿضس-رأء وح-م-اي-ت-ه-ا م-ا
يضسمن بيئة سسليمة و صسحية للموأطن  ،و خÓل
رده-ا ع-ل-ى أأ’سس-ئ-ل-ة ألشس-ف-وي-ة ‘ ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة
باÛلسس ألشسعبي ألوطني ترأسسها معاذ بوشسارب
رئيسس أÛلسس ،أكدت ألوزيرة أن أ◊كومة تو‹
أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ ل-ل-قضس-اي-ا أل-ب-ي-ئ-ة و ع-ل-ى رأسس-ه-ا
أŸسس -اح -ات أÿضس -رأء م -ذك -رة ب -ا÷ائ -زة أل -ت-ي
أق -ره -ا م -ؤوخ -رأ رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ل -ل -م -دي-ن-ة
أÿضسرأء ما يعكسس حسسبها « ألدفع ألقوي» ألذي
ت -ول -ي -ه أ◊ك-وم-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة .و ‘ رده-ا ع-ن سس-ؤوأل
للنائب عوينات نصسر ألدين «جبهة أŸسستقبل»
ح -ول أل -ت -دأب ÒأŸت -خ -ذة م -ن ط -رف أل -ق -ط -اع
◊م -اي -ة ألÌوة أل -غ-اب-ي-ة ( أشس-ج-ار ألصس-ن-وب-ر) ‘
م-وق-ع حضسÒة أل-ري أل-ك-ائ-ن-ة ب-ب-ل-دي-ة «ألسس-وقر»
بو’ية تيارت بغرضس أسستغÓل ألعقار
إ’‚از مشسروع Œاري  ،أكدت ألوزيرة أن

دأئ- -رت -ه -ا أل -وزأري -ة ع -ل -ى ح -م -اي -ة أŸسس -اح -ات
أÿضسرأء من كل ما من شسانه أŸسساسس بها آأو
إأتÓفها آأو أسستغÓلها أ’غرأضس أخرى .و ‘ هذأ
ألصسدد تابعت زروأطي تقول أنه و قبل أ‚از أي
مشسروع يتم درأسسة تأاثÒأته على ألبيئة و هذأ
للحفاظ على أÙيط و أŸسساحات أÿضسرأء .

ه - -ذأ أŸوق - -ع أŸذك- -ور «غ Òمصس- -ن- -ف ضس- -م- -ن
خ - -ارط - -ة أŸسس- -اح- -ات أÿضس- -رأء» حسسب أخ- -ر
إأحصساء للسسلطات أÙلية .وأوضسحت زروأطي
أنه وبعد أŸعاينة و ألتحقيق ألتي قامت بها
مديرية ألبيئة بالو’ية تب Úأن عملية قطع هذه
أأ’شس -ج-ار ج-اءت ب-ن-اء ع-ل-ى شس-ك-وى م-ن ق-اط-ن-ي
ألسسكنات أÛاورة للموقع كون هذه أأ’شسجار
تشسكل خطرأ عند سسقوطها خصسوصسا خÓل فÎة
سسوء أ’حوأل أ÷وية ، .وجددت ألوزيرة حرصس

التجسصيد الفعلي للÈنامج ‘ اŸناطق
الريفية و غ ÒاŸوصصولة بالكهرباء
و‘ ردها عن سسؤوأل ألنائبة أسسماء مروأ( Ê
أل -ت -ج -م -ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي) وأŸت-ع-ل-ق
ب -إادرأج ب -ل -دي -ة «أل -رح-ي-ة» ب-و’ي-ة أم أل-ب-وأق-ي
لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ألÈن-ام-ج أل-وط-ن-ي ل-ل-طاقات
أŸتجددة بإانشساء ﬁطة توليد ألكهرباء من
ألطاقة ألشسمسسية ،أكدت ألوزيرة أن قطاعها
يعمل على ألتجسسيد ألفعلي للÈنامج خاصسة
‘ أŸناطق ألريفية و غ ÒأŸوصسولة بالشسبكة
ألوطنية للكهرباء.
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آاليات تشصاركية ترخصس إابرام عقود بÚ
ﬂتلف الفاعل Úلتطوير اŸدينة
كشس - -ف وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور ال-دي-ن
ب-دوي  ،اول امسس ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،أان
لق-ل-ي-م-ية الذي
مشس-روع ق-ان-ون ا÷م-اع-ات ا إ
سسيعرضس على ا◊كومة» قريبا « ينتظر منه
لرث الثقا‘ والتاريخي «القيّم»
أان يعكسس ا إ
ل -ل -دÁق -راط -ي -ة ال -تشس -ارك -ي -ة م -ن م -ن -ظ -ور
ج- -زائ- -ري.وق- -ال ب- -دوي ‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال
شسفوي للنائب مروا Êهندية خÓل أاشسغال
ج -لسس -ة ع -ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ب- -خصس- -وصس إادراج أاح- -ك- -ام ال- -دÁق- -راط- -ي -ة
ال -تشس -ارك -ي -ة ‘ مشس -روع ق -ان -ون ا÷م -اع -ات
لقليمية ان هذا القانون الذي «سسيعرضس
ا إ
قريبا على ا◊كومة ننتظر منه أان يعكسس
لرث ال- - -ث- - -ق- - -ا‘ وال- - -ت- - -اري- - -خ - -ي ال - -ق ّ- -ي - -م
ا إ
ل -ل -دÁق -راط -ي -ة ال -تشس -ارك -ي -ة م -ن م -ن -ظ -ور
ج- - - -زائ- - - -ري « مÈزا ان اŸشس- - - -روع ي - - -تسس - - -م
ب»التنوع والشسمولية و يأاخذ بع Úالعتبار
ك -ل اŸت -غÒات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ح -ف-ي-ز و“كÚ
اŸواطن Úمن تسسي Òشسؤوونهم العمومية».

اتخاذ القرار التنموي وإاشصراك ا’فراد ‘ تدب Òالشصأان العام
كما يعطي ألنصس -يضسيف ألوزير»-أهمية بالغة
ل -ل -م -ف -اه -ي-م أل-ت-ن-م-وي-ة أ÷دي-دة و’ ي-حصس-ره-ا ‘
ﬂططات تقنية تسستهدف –قيق أرقام أقتصسادية
وم-ال-ي-ة ق-ي-اسس-ي-ة وإأ‰ا ت-ت-ع-دأه إأ ¤ت-دع-ي-م ق-درأت
أأ’فرأد ‘ ›ال أتخاذ ألقرأر ألتنموي وإأشسرأكهم
‘ تدب Òألشسأان ألعام «من خÓل آأليات ألتخطيط
أ’سسÎأتيجي أÙلي وأŸيزأنية ألتشساركية  .وذكر
أل -وزي -ر أن أل -دÁق-رأط-ي-ة أل-تشس-ارك-ي-ة م-وج-ودة ‘
«صس -لب ع -ادأت أÛت -م -ع أ÷زأئ-ري أل-ت-ي أم-ل-ت-ه-ا
أل-ف-ط-رة وأل-ع-ف-وي-ة أÛت-م-ع-ية وأ‰اطه أŸعيشسية
أل- -ت- -ي ت -ول -دت م -ن ق -ي -م أل -ت -ع -ايشس « مسس -ت -د’ ب
«أل -ت -اج -م -عت و أل-ع-زأب-ة» أŸن-تشس-رت ‘ Úم-ن-ط-ق-ة
أل -ق -ب -ائ-ل وأ÷ن-وب إأضس-اف-ة أ ¤ج-م-ع-ي-ات أأ’ح-ي-اء
وأأ’عيان ألتي أعتÈها « ‰وذج وأضسح لتجذر هذه
أآ’ل -ي -ات أل -تشس -ارك -ي -ة ’ت -خ -اذ أل-ق-رأر ‘ أل-ث-ق-اف-ة
ألشس -ع -ب -ي -ة وأل -وط -ن -ي -ة ألسس -ائ -دة ل -دى أ÷زأئ-ريÚ
وألقائمة على تغليب روح أŸصسلحة ألعامة «.

تكريسس مبدأا الدÁقراطية التشصاركية
دسصتوريا من خÓل التعديل الدسصتوري
وأضساف أنه ” « -تكريسس مبدأ ألدÁقرأطية
ألتشساركية دسستوريا من خÓل ألتعديل ألدسستوري
ألذي أقره رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
سسنة  « 2016حيث نصست أŸاد  15منه على أن
«تشس -ج -ع أل -دول -ة أل -دÁق -رأط -ي-ة أل-تشس-ارك-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى أ÷ماعات أÙلية «  ،وأوضسح بدوي ‘
هذأ أ’طار أن هذأ « أŸبدأ له فحوى عميق» ‘
ألتشسريع أ÷زأئري باعتبار أن أÛالسس أŸنتخبة
هي «قاعدة ألÓمركزية ومكان مشساركة أŸوأطنÚ
‘ تسسي Òألشسؤوون ألعمومية « بهدف «ألوصسول إأ¤
أتخاذ قرأر جماعي تنموي وأŸسساهمة ‘ ألتدبÒ
أÙلي ‡ا يعزز ألثقة ب Úألناخب وأŸنتخب «

وأضساف ألوزير ‘ نفسس ألسسياق قائ « : Óهناك
نصسوصس أخرى تسساهم وبشسكل كب ‘ Òتكريسس
ألدÁقرأطية ألتشساركية وتذهب ‘ أŒاه تدعيم
ألقرأرأت أ÷ماعية ‘ ›ال أتخاذ ألقرأر أÙلي
« منها « ألقانون ألتوجيهي للمدينةيالذي ينصس
على ضسرورة إأدرأج ميكانيزمات ألتشساور وألتسسيÒ
أ÷وأري وإأشسرأك أŸوأطن Úوأ◊ركة أ÷معوية
‘ وضس- -ع سس -ي -اسس -ات أŸدي -ن -ة « ك -م -ا أدرج آأل -ي -ات
تشساركية «ترخصس إأبرأم عقود بﬂ Úتلف ألفاعلÚ
لتطوير أŸدينة».

منصصة للخدمات ع Èاإ’نÎنت مع وحدات معلوماتية تفاعلية
وذكر ألوزير أن مصسا◊ه «أعتمدت» كذلك على
مسسار ألدÁقرأطية ألتشساركية من خÓل برأمج
ألتعاون مع ألشسركاء ألدولي ÚوأÙلي Úمن خÓل
إأطÓق «برنامج دعم قدرأت ألفاعل ‘ Úألتنمية
أÙلية (كابدأل)» ألذي كانت بدأيته ب»إأنشساء 10
ب -ل-دي-ات ‰وذج-ي-ة تسس-م-ح ب-خ-ل-ق م-ق-ارب-ات ق-اب-ل-ة
ل -ل -ت-ع-م-ي-م ع-ل-ى ك-اف-ة ألÎأب أل-وط-ن-ي « أ ¤ج-انب
ب -ر›ة ع -دة دورأت ت -دري -ب -ي -ة لـف -ائ-دة أإ’ط-ارأت
أŸرك -زي -ة وأÙل-ي-ة ح-ول م-وضس-وع أل-دÁق-رأط-ي-ة
ألتشساركية ألذي «إأسستفاد منها إأ ¤غاية أليوم 150
مشسارك من كل و’يات ألوطن يو ‡ 12ث Óللحركة
أ÷معوية ألوطنية وأÙلية».
وب- - -ه- - -دف «–ف- - -ي- - -ز» مشس- - -ارك - -ة أŸوأط - -نÚ
و»تشسجيعهم» على تسسي Òبلدياتهم كشسف ألوزير أنه
«” ألتفك ‘ Òوضسع منصسة للخدمات ع Èأإ’نÎنت
م-ع وح-دأت م-ع-ل-وم-ات-ي-ة ت-ف-اع-ل-ية تتضسمن مسساحة
تسسمح بإاعÓم أŸوأطن Úأو إأبدأء ألرأي حول سسÒ
بلدياتهم وألتعب Òعن أحتياجاتهم ومقÎحاتهم «
وهي كما قال « صسورة وأضسحة عن قابلية أإ’دأرة
Óسستماع
لإ

القانون اأ’سصاسصي لأÓمناء العامÚ
للبلديات حدد اŸهام بصصفة دقيقة
أك- -د وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وألتهيئة ألعمرأنية ،نور ألدين بدوي ،أول أمسس
أÿم-يسس ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-مة ،أن م -ه -ام أأ’م-ن-اء
أل -ع -ام Úل -ل -ب -ل -دي -ات ﬁددة «بصس -ف -ة دق -ي-ق-ة» ‘
قانونهم أأ’سساسسي ألسساري ألذي أدرج أيضسا أدوأت
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ◊م-اي-ت-ه-م أث-ن-اء ت-أادي-ة م-ه-ام-هم .وقال
أل -وزي -ر ‘ رده ع -ل -ى سس-ؤوأل شس-ف-وي ل-ل-ن-ائب حسس-ن
ع -ري -ب -ي خ Ó-ل أشس -غ -ال ج -لسس -ة ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسس
ألشسعبي ألوطني حول صسÓحيات أأ’مناء ألعامÚ
ل-ل-ب-ل-دي-ات أن ه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن مسس-ت-خ-دم-ي أل-بلدية
«–وز على قانون أسساسسي سساري أŸفعول ،يحدد
على أأ’م ÚأŸهام بصسفة دقيقة ’ ،سسيما ما تعلق
بتحضس Òمشسروع أŸيزأنية وضسمان تنفيذها –ت
سسلطة رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي» ،مÈزأ أن
ه- -ذأ أل- -نصس «ج -اء شس -ام  Ó-ف -ي -م -ا ي -خصس ح -ق -وق
ووأجبات أأ’مناء ألعامون وأدرأج أدوأت تنظيمية
◊م -اي -ة ه -ؤو’ء خ Ó-ل ت-أادي-ة م-ه-ام-ه-م م-ع –دي-د
عÓقاتهم ألسسلمية وألوظيفية مع رئيسس أÛلسس
ألشسعبي ألبلدي».

طمار حول تسسوية ميزانية :2016

قطاع السصكن اسصتفاد من أاغلفة إاضصافية رغم سصياسصة التسصقيف

أفاد وزير ألسسكن و ألعمرأن و أŸدينة،
عبد ألوحيد طمار ،أول أمسس أÿميسس أن
قطاعه ألذي أسستهلك كلية غÓفه أŸا‹
خÓ-ل سس-نة 2016ق -د أسس -ت-ف-اد م-ن م-وأرد
أضسافية‡ ،ا يدل على «أ’هتمام ألكب»Ò
ألذي توليه ألدولة لتوف Òألسسكن للموأطن ،و
أوضس-ح ط-م-ار خÓ-ل ج-لسس-ة أسس-ت-م-اع ل-ل-ج-نة
أŸال -ي -ة و أŸي -زأن -ي -ة ل -ل -م -ج -لسس ألشس -ع-ب-ي
أل -وط -ن -ي ‘ إأط -ار درأسس-ة مشس-روع أل-ق-ان-ون
أŸتضسمن تسسوية ميزأنية سسنة  2016أنه رغم
أل - -تسس- -ق- -ي- -ف أل- -ذي ك- -ان م- -ف- -روضس ع- -ل- -ى
أŸيزأنيات خÓل سسنة  2016و ألذي عرف خÓله سسعر
ألبÎول ترأجع كب Òأ’ أن قطاع ألسسكن أسستفاد من أغلفة
مالية أضسافية ‡ا يدل.
كما قال -على «أ’هتمام ألكب »Òألذي توليه ألدولة
لتوف Òألسسكن للموأطن .وبهذه أŸناسسبة ،أفاد ألوزير أن
أ’ع-ت-م-ادأت أل-ن-ه-ائ-ي-ة أıصسصس-ة لسسنة  ‘ 2016أط -ار
ميزأنية ألتسسي Òقدرت ب 34ر 21مليار دينار موزعة على
أŸصس- - -ال - -ح أŸرك - -زي - -ة ( 24ر1م -ل-ي-ار دي-ن-ار) أŸصس-ال-ح
أÿارجية (10ر 20مليار دينار) ،مضسيفا أن أ’عتمادأت
أŸسسقفة بلغت خÓل نفسس ألسسنة 85ر 15مليار دينار.

‘ ح Úب- -ل- -غ أ’سس -ت -ه Ó-ك ع -ن -د
أق -ف -ال ألسس -ن-ة أŸال-ي-ة ل 2016قيمة
50ر 19مليار دينار أي ما يعادل نسسبة
 123باŸئة مقارنة ب 6ر 78باŸئة ‘
. 2015و ‘ ذأت ألسسياق ،أشسار ألسسيد
طمار أ ¤أنه من أهم ما ميز تنفيد
ميزأنية ألتسسي Òلسسنة  2016يتمثل ‘
تسسقيف أسستهÓك نفقات ألتسسي Òأ¤
85ر 15مليار دينار و تسسجيل زيادأت
‘ أسستهÓك قروضس ذأت سسقف من
ط -رف وزأرة أŸال -ي -ة ي -رج -ع سس-ب-ب-ه-ا
أسساسسا أ ¤تنفيذ أ’حكام ألقضسائية أŸتعلقة باÈÿأت
أل-قضس-ائ-ي-ة وأل-ت-ع-ويضس-ات ل-فائدة ﬂتلف أŸتنازع.Úكما
تعلق أ’مر أيضسا -حسسب ذأت أŸسسؤوول -بتنفيذ أ’حكام
ألقضسائية أŸتعلقة بالتعويضسات أÿاصسة Ãنح أÿدمات
أÿاصسة باأ’ضسرأر أ÷سسدية و رصسد أعتمادأت أضسافية
بقيمة 039ر 0مليار دينار أÿاصسة بالتكفل بأاعباء مشساركة
أ÷زأئر ‘ أŸعرضس ألدو‹ ألذي نظم Ãدينة ميÓنو
بإايطاليا ،مضسيفا أن ألرصسيد أŸتبقي خÓل سسنة 2016
قدر ب 82ر 1مليار دينار بينما وصسل ألرصسيد أŸتبقي من
ميزأنية لسسنة  2015أ 5 ¤مليار دينار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تطويب الرهبان  ،19اليوم““ ،بسشانتا كروز““ ‘ وهران

عيسشى :ا÷زائر ل تخاف على أابنائها من الديانات اıتلفة
@ تدشش Úمسشجدين وكنيسشة وسشاحة ””العيشس معا ‘ سشÓم””

أاوبك وششركاؤوها يقررون ‘ اجتماع فيينا:

تخفيضس اإلنتاج بـ 1.2مليؤن برميل يؤميا للحد من انهيار األسشعار
@ قيطؤ:Êا÷زائر تدافع عن أاسشعار عادلة ومتؤازنة

‚حت دول منظمة البلدان اŸصشدرة
ل-ل-بÎول ““أاوبك““ ال-ت-ي ي-ب-ل-غ ع-دده-ا 15
دولة إا ¤جانب الدول اŸنتجة للنفط
اŸسش -ت-ق-ل-ة الشش-ري-ك-ة ت-تصش-دره-ا روسش-ي-ا
وع- -دده -ا  10دول خ Ó-ل اج -ت -م -اع -ه-ا
اŸن -ع -ق -د ‘ ف -ي -ي -ن -ا ‘ ،ال -ت -مسشك ب-خ-ي-ار
ال -ت -خ -ف -يضس ح-يث ات-ف-قت ع-ل-ى خ-فضس
لنتاج Ãقدار  1.2مليون برميل يوميا
ا إ
ت- - -خ - -فضس دول أاوبك  800أال-ف ب-رم-يل
يوميا منها وسشرعان ما أاثر هذا القرار
لسش-واق
لي -ج -اب -ي ع -ل-ى ا أ
ال -ت -اري -خ -ي وا إ
حيث خÓل وقت قياسشي انتعششت أاسشعار
ال-ن-ف-ط ب-ع-دم-ا ارت-فعت بنسشبة  5باŸائة
حيث Œاوزت سشقف  63دولرا.

فضضيلة بودريشش

–تضش - -ن ،ال- -ي- -وم السش- -بت ،ك- -ن- -يسش- -ة
““السش-ي-دة سش-ان-ت-ا ك-روز““ ب-ع-اصشمة الغرب
ا÷زائ -ري وه -ران ،م -راسش-م ت-ط-ويب 19
ششخصشية مسشيحية من ششهداء الكنيسشة
ال-ك-اث-ول-ي-ك-ي-ة ب-ا÷زائ-ر إاب-ان ال-عشش-رية
السش - -وداء ،وذلك ب- -حضش- -ور شش- -خصش- -ي- -ات
لب-رشش-ي-ات
دي-ن-ي-ة وسش-ي-اسش-ي-ة وأاعضش-اء ا أ
لرب -ع -ة ل -ل -ك -ن -يسش -ة ال -ك -اث -ول-ي-ك-ي-ة ‘
ا أ
ا÷زائ- -ر ،وع- -ل -ى رأاسش -ه -م ‡ث -ل ال -ب -اب -ا
لول ،ال-ك-اردي-ن-ال ا‚ي-ل-و
ف -رانسش -يسس ا أ
بيششيو .وتقرر تطويب رهبان تيبحرين
ال- -ذي- -ن ت- -وف- -وا ب- -ع- -د م- -واف- -ق -ة رئ -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ومسش - -ان - -دة السش - -ل- -ط- -ات
العمومية.

وهران  :براهمية مسضعودة
ت-رم-ي ع-م-ل-ي-ة تطويب  19راه-ب-ا ،اختاروا
ب -ح -ري -ة ال -ب -ق -اء ‘ ا÷زائ-ر خÓ-ل ال-عشس-ري-ة
السسوداء إا ¤جانب الشسعب ا÷زائري ،رغم
التهديدات التي واجهوها ،وسستشسمل مراسسم
ال -ت -ط -ويب ك  Ó-م -ن ب -ي ÒكÓ-ف-ري ال-ذي ك-ان
أاسس -ق -ف وه -ران ،وره -ب -ان ت -ي-ب-حÒي-ن واآ’ب-اء
ال- -ب- -يضس ب- -ت- -ي -زي وزو ورج -ال ونسس -اء ال -دي -ن
اŸسسيحي من ا÷زائر العاصسمة.
وق -ال وزي -ر الشس -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واأ’وق -اف،
ﬁمد عيسسى ،أامسس ا÷معة ،إان ا÷زائر ’
ت - -خ - -اف ع - -ل - -ى أاب - -ن- -ائ- -ه- -ا م- -ن ال- -دي- -ان- -ات
اıتلفة ،بل تتعايشس معها ،والدليل هي من

اقÎحت على اأ’· اŸتحدة إاقرار يوم 16
ماي ““يوما للعيشس ‘ سسÓم““ ،مشسÒا إا ¤أاّن
““تطويب الكنيسسة الكاثوليكية اŸسسيحية التي
سستجرى فعاليتها بوهران ،تعد أاول حدث ‘
ال - - -ع - - -ا ⁄اإ’سسÓ- - -م- - -ي ،ك- - -ون- - -ه  ⁄يسس- - -ب- - -ق
ل -ل -ف -ات -ي -ك -ان ،وأان أاق -ام اح -ت -ف-ا’ت م-راسس-ي-م
التطويب خارج أاراضسيه““.
وأاب -رز ﬁم -د ع -يسس -ي خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل
وتفقد قادته باŸناسسبة إا ¤وهران ،أاّن ““ هذا
ا◊دث ال - - -دي - - -ن- - -ي ،ي- - -ك- - -تسس- - -ي أاه- - -م- - -ي- - -ة
ك -بÒة ،ب -اع -ت -ب -اره ف -رصس-ة ل-ل-مسس-ت-ق-ب-ل ،وط-ي
الصسفحة ،بدون “زيقها ،مشسÒا إا ¤أاّن هذا
ا◊دث سس - -يشس - -ه - -د حضس - -ور رج - -ال ال - -دي- -ن،
وق- -ادة سس- -ي -اسس -ي ،Úفضس  Ó-ع -ن حضس -ور أاسس -ر
م-ل-ك-ي-ة ،م-ن-وه-ا ‘ ال-وقت ن-فسس-ه Ãج-ه-ودات
رئيسس ا÷مهورية اŸبذولة ‘ سسبيل إا‚اح
ه -ذا ا◊دث ال -دي -ن-ي ب-ا’ت-ف-اق م-ع ال-ك-ن-يسس-ة
ال -ك -اث -ول -ي -ك -ي -ة ،وإادراج -ه ‘ إاط -ار ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائرية الرائدة ‘ اŸصسا◊ة الوطنية.

اأ’ح - -د ،وسس - -ي- -ت- -م اسس- -تشس- -ارة ك- -ل ال- -و’ي- -ات
وال- -ل- -ج- -ان ال- -و’ئ- -ي- -ة ،ب -غ -ي -ة اÿروج ب -ق -رار
سسيحدد مصس Òالصسندوق ،إاما اإ’بقاء عليه أاو
إالغاؤوه وتغيÒه بحسسابات بريدية آامنة –قق
نتائج أافضسل.
ج- - -دي- - -ر ب- - -ال - -ذك - -ر أاّن مسس - -ج - -د ““رب - -اط
الطلبة““ الواقع بأاعا‹ جبال اŸرجاجو ،الذي
أاشس-رف ع-ل-ى ت-دشس-ي-ن-ه وزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واأ’وقافﬁ ،مد عيسسى ،أامسس ،هو مسسجد
ي- -ؤورخ ل- -طÓ- -ب وف- -دوا م- -ن و’ي- -ات ال- -غ- -رب
ا÷زائ - - -ري وعسس - - -ك- - -روا ‘ م- - -رت- - -ف- - -ع- - -ات
ا÷ب- -ال ،و“ك- -ن- -وا م- -ن –ري- -ر ال- -و’ي -ة م -ن
ا’سستعمار اإ’سسبا Êمنذ أاك Ìمن قرن.Ú
Œسس - - - - - -ي - - - - - -دا لÈن - - - - - -ام - - - - - -ج رئ- - - - - -يسس
ا÷مهورية ،أاشسرف خÓل نفسس اليوم على
ت -دشس Úمسس -ج -د ““اأ’م Òع -ب -د ال -ق-ادر““ ب-ح-ي
الÈكي ،حيث أاقام صسÓة ا÷معة رفقة الوفد
اŸرافق له ‘ هذا الصسرح الديني الذي يعد
هبة من الشسركة ا÷زائرية-الÎكية للحديد
Óخوة اإ’سسÓمية
والصس-لب ““ت-وسس-ي-ا‹““ك-رم-ز ل -أ
وال- -ت -ح -ال -ف ا÷زائ -ري ال -ع -ث -م -ا Êم -ن أاج -ل
–رير السسواحل ا÷زائرية وا’نتصسارات التي
حققوها ضسد التواجد الصسليبي ‘ .1541
كما قام ﬁمد عيسسى رفقة وزير الشسؤوون
اÿارج -ي -ة خ Ó-ل ال -فÎة اŸسس -ائ-ي-ة ب-ت-دشسÚ
ك -ن -يسس -ة““السس -ي -دة ال-ن-ج-اة““ بسس-ان-ت-ا ك-روز ب-ع-د
ترميمها وسساحة ““العيشس معا““ اÙاذية لذات
اŸرف- -ق ال- -دي- -ن- -ي ،وذلك ‘ حضس- -ور ال- -وف -د
البابوي عن الفاتيكان.

ّ ﬂصشصس لرؤوسشاء اللّجان ال ّسشياسشّية ‘ الŸÈانات
الوطنّية ‘ الّدول العربّيةŸ ،ناقششة تقرير أاعّده
ي حول ا◊الة ال ّسشياسشّية ‘ العا⁄
الŸÈان العرب ّ
العربيّ عام .2018

الŸÈان-ات ال-وط-نّ-ي-ة ‘ الّ-دول ال-ع-ربّ-ي-ةŸ ،ن-اقشش-ة
ي حول ا◊الة ال ّسشياسشيّة
تقرير أاعـّده الŸÈان العرب ّ
ي عام  ،2018وذلك يوم ال ّسشبت 08
‘ العا ⁄العرب ّ
ديسش -م ‘ ،2018 Èمـقـّر األم -ان -ة ال -ع -اّم -ة ÷ام-ع-ة
الّدول العربّية ،بالقاهرة (مصشر).
كـما يحضشر ا÷لسشة اإلجرائيّة لنتخاب رئيسس
ي ونوابه ،باعتبار أاّن اجتماع رؤوسشاء
الŸÈان العرب ّ
الّلجان ال ّسشياسشيّة ‘ الŸÈانات الوطنّية ‘ الّدول
ال- -ع -رب ّ-ي -ةُ ،ي -ن s-ظ -م ع -ل -ى ه -امشس أاشش -غ -ال ا÷لسش -ة
اإلجرائيّة وا÷لسشة الّثانية لدور النعقاد الثّالث من
ي ،واŸزمع
ي الثا ÊللŸÈان العرب ّ
الفصشل التّششريع ّ
تنظيمها ‘ الفÎة ما ب 08 Úو  11ديسشم،2018 È
Ãقّر األمانة العامّة ÷امعة الّدول العربّية بالقاهرة
(مصشر).

÷نة وزارية لتقصشي ملف صشندوق الزكاة
‘ موضسوع آاخر ،أاكد ﬁمد عيسسى ،أانه
أام- -ر ب- -إاي- -ف -اد ÷ن -ة وزاري -ة ل -ف -ت -ح ال -ن -ق -اشس
واŸداولة حول صسندوق الزكاة ،الذي أاوضسح
أان- - - -ه تسس - - -بب ‘ ال - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن ح - - -ا’ت
ا’عتداء على اأ’ئمة لفظيا وحتى بالسسÓح
اأ’بيضس.
وأاضساف أان اللجنة الوزارية سستجتمع هذا

وفد عن ›لسس األمة يششارك ‘ دورة الŸÈان العربي بالقاهرة

(الشش- - -عب)  -يشش - -ارك وف - -د ب - -رŸاّ Êع - -ن
لج - - -رائ ّ- - -ي- - -ة
لّم - - -ة ‘ ،ا÷لسش - - -ة ا إ
›لسس ا أ
وا÷لسشة الثّانية لدور النعقاد الّثالث من
ال-فصش-ل الّ-ت-شش-ري-عّ-ي ال-ث-ا Êل-لŸÈان ال-عربّي،
وذلك ‘ ال - - -فÎة م- - -ا ب 08 Úو  11ديسشمÈ
 ،2018بالعاصشمة اŸصشرّيـة القاهرة.
ي - -تششّكـل ال - -وف - -د الŸÈاّÛ Êلسس األّم - -ة م- -ن
ال ّسشّيدين :عزيز بزاز ،نائب رئيسس ›لسس األّمة،
ي وعبد الكر Ëقريششي ،عضشو
عضشو الŸÈان العرب ّ
›لسس األمّة ،عضشو الŸÈان العرّبي.
ي-تضشّ-م-ن ج-دول األع-م-ال ان-ت-خ-اب ه-ي-ئ-ة مكتب
ي ونواب رؤوسشاء الّلجان ،باإلضشافة
الŸÈان العرب ّ
ي.
إا ¤اجتماعات ÷ان الŸÈان العرب ّ
كما سشيششارك عضشوا ›لسس األمّة ‘ اجتماع

رئيسس ÷نة الششؤؤون القانؤنية يششارك ‘
مناقششة تقارير الهيئة التششريعية
يشش- -ارك خ- -ل- -ي- -ل ال -زي -ن ،رئ -يسس ÷ن -ة الّشش -ؤوون
ال -ق -ان -ون ّ-ي -ة واإلدارّي-ة وح-ق-وق اإلنسش-ان والّ-ت-ن-ظ-ي-م
ي Ûلسس
ي وتهيئة اإلقليم والتّقسشيم اإلقليم ّ
اّÙل ّ
األّمة ‘ ،الجتماع الذي ينظّمه الŸÈان العربيّ،
واّ ıصش- -صس ل- -رؤوسش- -اء الّ- -ل- -ج- -ان ال ّسش- -ي- -اسشّ- -ي -ة ‘

بداعي توف Òالفرصس للتوافق الوطني

””حمسس”” تطالب بتأاجيل مؤعد النتخابات الرئاسشية
طالبت حركة ›تمع السشلم،
على لسشان رئيسشها عبد الرزاق
م-ق-ري ،أامسس ا÷م-ع-ة ،ب-ت-أاج-يل
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش -ي-ة لسش-ن-ة
 2019ب - -غ- -ي- -ة ““ت- -وف Òأافضش- -ل
ال- -ف- -رصس ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق ال -ت -واف -ق
الوطني““.
وأاوضسح مقري ‘ ،ندوة صسحفية
نشسطها على هامشس الندوة الوطنية
ل -ه -ي -اك -ل ح -رك -ة ›ت -م-ع السس-ل-م ،أان
““تأاجيل ا’نتخابات الرئاسسية اŸقبلة
ه- -و ا◊ل ال- -وح- -ي- -د ل- -ت -وف Òأافضس -ل

ال -ف-رصس ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي
بشسروط ﬁددة““.
وأاضساف أان ““هذا التأاجيل يجب أا’

تتجاوز مدته سسنة ويكون مشسروعا
تتبناه كل مؤوسسسسات الدولة ا÷زائرية
وي-ن-ط-وي ع-ل-ى إاصسÓ-ح-ات ح-ق-ي-ق-ي-ة
وجادة مع إامكانية عقد ندوة وطنية
توافق عليها كل اأ’طراف““.
واع - - -ت Èأان ت- - -أاج- - -ي- - -ل اŸوع- - -د
ا’نتخابي ““’ يطرح أاي إاشسكال إاذا
ك- - - -ان ه - - -ذا اأ’م - - -ر سس - - -ي - - -ؤودي إا¤
إاصسÓ-ح-ات سس-ي-اسس-ي-ة –سس-ن ظ-روف
وشس -روط اŸن -افسس-ة وت-ع-ط-ي ف-رصس-ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ري ÚلÓ- -ل -ت -ق -اء و–ق -ي -ق
التوافق““.

و‘ إاج-اب-ت-ه ع-ن السس-ن-د ال-ق-ان-وÊ
ال -ذي سس -ي -ع -ت -م -د ع -ل -ي-ه اŸط-ال-ب-ون
بتأاجيل ا’نتخابات الرئاسسية ،أاشسار
م -ق -ري إا ¤أان ““ال -ت -واف -ق ب Úج-م-ي-ع
اأ’ط- -راف السس- -ي- -اسس- -ي- -ة سس- -ي- -ع- -ط -ي
الشسرعية لهذه اŸبادرة““.
وأاضس- -اف ‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل أان -ه
““ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤اأ’زم-ة اŸت-ع-ددة ال-ت-ي
تتخبط فيها البÓد ،فإان أاي رئيسس
سس-ت-ف-رزه ان-ت-خ-ابات Á ’ 2019ك -ن-ه
مواجهة كل هذه اŸشساكل لوحده إان
 ⁄يلتف حوله الشسعب““.
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“كن وزراء النفط خÓل اجتماع ““أاوبك ““+من
تفعيل لغة ا◊وار التي أاسسفرت عن مواصسلة العمل
ب- -ق- -رار ال- -ت -خ -ف -يضس ،ب -ه -دف ام -تصس -اصس ت -خ -م -ة
اŸعروضس النفطي ع Èاأ’سسواق النفطية من أاجل
Óسس -واق ،وشس -اركت ا÷زائ -ر م-ن
إاع -ادة ال -ت -وازن ل  -أ
خ Ó-ل وزي -ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى ق-ي-ت-و ،Êوت-واصس-ل
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل دب -ل -وم-اسس-ي-ت-ه-ا ال-ط-اق-وي-ة ‘
اŸسس -اه -م -ة م -ن أاج -ل ت -وازن م -ع -ادل -ت -ي ال -ع -رضس
وال -ط -لب ،وب -ال -ت -ا‹ ت -ك -ريسس أاسس-ع-ار ن-ف-ط ع-ادل-ة
بالنسسبة للمنتج ÚواŸسستهلك Úعلى حد سسواء.
وأاشسارت العديد من التقارير أان قرار خفضس

اإ’ن- -ت- -اج دف -ع إا ¤تسس -ج -ي -ل زي -ادة ‘ اأ’سس -ع -ار ‘
ت -ع -ام Ó-ت ل -ن -دن ب -نسس -ب -ة ’ ت -ق -ل ع -ن ح-دود 5.4
ب -اŸائ -ة ،وا÷دي -ر ب -اإ’شس -ارة ف -إان اŸن -ت -ج Úم -ن
الشسركاء ‘ ““أاوبك ““+تبنوا قرارا بخفضس اإ’نتاج
م -ن -ذ م-ط-ل-ع ع-ام  2017وأاسس -ف -ر ذلك ع -ن ارت-ف-اع
اأ’سسعار حتى قفزت إا ¤سسقف  85دو’را للÈميل
خ Ó-ل شس -ه -ر أاك -ت -وب -ر اŸاضس -ي ،ل -ك-ن سس-رع-ان م-ا
انهارت وتراجعت بشسدة إا ¤أاقل من  60دو’را
للÈميل خÓل شسهر نوفم ÈاŸاضسي .وللعلم أان
خيار التخفيضس ” ا’تفاق على أارضسيته ‘ اجتماع
ا÷زائ-ر ال-ت-اري-خ-ي اŸن-ع-ق-د خÓ-ل شس-ه-ر سس-بتمÈ
 ،2016و‚حت ا÷زائر آانذاك ‘ التقريب بÚ
وج -ه-ات ن-ظ-ر اŸن-ت-ج ،Úو–ق-ي-ق وف-اق ت-اري-خ-ي
حاسسم ومفصسلي ،سساهم ‘ إاعادة تفعيل اأ’سسعار
وام -تصس-اصس مسس-ت-وى م-ع-ت Èم-ن ت-خ-م-ة اŸع-روضس
النفطي.

الصشناعة الصشيدلنية تطورت بدعم الدولة وعزÁة اŸنتجÚ

حسشبÓوي  :العمل جار حؤل النصشؤصس التنظيمية
 Èıمراقبة النؤعية

اعت Èوزير الصشحة والسشكان ﬂتار
حسش-بÓ-وي ،أان الصش-ن-اع-ة الصش-ي-دلن-ي-ة
ح- -ق- -قت أاشش- -واط- -ا م- -ع- -تÈة م- -ت -ح -دي -ة
صش-ع-وب-ات ت-ق-ن-ي-ة م-ع-قدة رغم Œربتها
ال- -قصشÒة ،م -وضش -ح -ا أان ال -فضش -ل ‘ ذلك
ي- - -ع- - -ود ل - -ل - -دع - -م ال - -ذي أاق - -ره رئ - -يسس
ا÷مهورية لصشالح هذا الفرع الصشناعي
م- -ن أاج- -ل إارسش- -اء سش- -ي -ادة ح -ق -ي -ق -ي -ة ‘
ال- -ت- -ك- -ف- -ل الصش -ح -ي ل -ل -م -واط -ن Úوف -ق -ا
ل -ل -دسش-ت-ور م-ن ج-ه-ة ول-ع-زÁة أاصش-ح-اب
اŸهنة أانفسشهم من جهة أاخرى.

سضعيد بن عياد
أاشسار الÈوفيسسور حسسبÓوي ،بلغة عربية
سسليمة حرصس على اسستعمالها ‘ كلمة افتتاح
ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -لصس -ن -اع -ة الصس -ي -د’ن -ي-ة
ا÷زائرية ،إا ¤سسلسسلة إاجراءات الدعم لهذا
ال -نشس-اط م-ن-ذ  2008ب-اع-ت-م-اد ق-اعدة حماية
اŸنتوج الدوائي الوطني ووقف اسستÒاد ما
ينتج ﬁليا وكذا تشسجيع التصسدير إا ¤جانب
م -ع -ا÷ة مسس -أال -ة ال -ع-ق-ار وإاج-راءات تسس-ج-ي-ل
اأ’دوية والتعويضس وا◊رصس على النوعية.
وأاع -ل -ن أان -ه ي -ج -ري ح -ال -ي -ا ال -ع -م -ل ح -ول
النصسوصس التنظيمية اÿاصسة Ãخ Èمراقبة
النوعية لضسمان جودة اŸنتوجات.
وقدم أامام اŸهني Úبعضس اأ’رقام الهامة
منها وجود  175وحدة إانتاج صسيد’نية من
بينها  ‘ 92إانتاج اأ’دوية فيما يسسجل 74
مشس -روع -ا ‘ م -رح -ل -ة إا‚از م -ت-ق-دم-ة م-ن-ه-ا
إاج -م-ا‹  354اسس-ت-ث-م-ار .ب-ي-ن-م-ا ه-ناك 2800
عÓمة يتم إانتاجها ‘ ا÷زائر ما يعادل 60

باŸائة من إاجما‹ اأ’دوية اŸسسجلة .وبذلك
ف -إان اإ’ن-ت-اج اÙل-ي ي-غ-ط-ي  53ب-اŸائ-ة من
ال -ط -لب ف-ي-م-ا  10م-ن-ت-ج Úوط-ن-ي Úب-اشس-روا
التصسدير للخارج خاصسة نحو بلدان إافريقية.
وأاكد رئيسس ا’–اد الوطني للمتعامل‘ Ú
الصسيدلة الدكتور عبد الوهاب كرار أان هذه
الصسناعة حققت ‰وا بـ  17باŸائة كمعدل
سسنوي لتنتقل حصستها ‘ السسوق ب2014 Ú
و 2017من  41.7باŸائة إا 52.2 ¤باŸائة أاي
من  400مليون إا 2 ¤مليار دو’ر .وأاضساف أان
اإ’نتاج ا÷زائري وّفر حوا‹  5مÓي Òدو’ر
(الفاتورة حاليا ‘ حدود  2مليار اسستÒاد)،
موضسحا أانه باإ’مكان تغطية  70باŸائة من
ال- -ط -لب اÙل -ي ك -م -ا ح -ددت -ه ا◊ك -وم -ة ‘
اŸتناول إاذا ما توفرت جملة من الشسروط بل
وÁكن أان تصسبح السسوق ا÷زائرية الصسيد’نية
موقع تصسدير للخارج.
وت-ت-واصس-ل أاي-ام ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لصس-ن-اعة
الصس -ي -د’ن -ي -ة ال -ي -وم وف -ق-ا لÈن-ام-ج ي-تضس-م-ن
م -داخÓ-ت ح-ول ﬂت-ل-ف ا÷وانب اŸت-ع-ل-ق-ة
بسسوق اأ’دوية من اسستثمار وإانتاج وتصسدير.

نعيمة صشا◊ي من قاŸة:

دعؤة اŸؤاطن Úللمششاركة الفعالة ‘ ا◊ياة السشياسشية
دعت رئ -يسس -ة ح-زب ال-ع-دل
وال-ب-ي-ان ن-ع-م-ي-ة صس-ا◊ي ،أامسس،
بقاŸة ،اŸواطن Úإا ¤مشساركة
““ف -ع -ال -ة““ ‘ ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة.
وراف - -عت السس - -ي- -دة صس- -ا◊ي ‘
ك-ل-م-ة أال-ق-ت-ه-ا ب-دار ال-ثقافة عبد
ا◊م- -ي- -د الشس- -اف -ع -ي Ãن -اسس -ب -ة
إاشس -راف-ه-ا ع-ل-ى ت-نصس-يب أاعضس-اء
اŸك -تب ال -و’ئ -ي ل -تشس -ك -ي -ل -ت -ه-ا
السس- -ي- -اسس- -ي- -ة –سس -ب -ا ’خ -ت -ي -ار
‡ثلﬁ Úلي Úللمؤو“ر القادم
ل -ل -ح -زب م -ن أاج-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى
““ال- -ن -ه -وضس ب -ال -ب Ó-د وب -ال -وع -ي
ا’ج- - -ت- - -م - -اع - -ي والسس - -ي - -اسس - -ي
ل -ل-م-واط-ن ،““Úم-ع-تÈة أان ال-وقت
الراهن يجعل من فكرة النضسال
السسياسسي للشسعب ““فرضس ع.““Ú

وق -الت رئ -يسس-ة ح-زب ال-ع-دل
والبيان إان ““البÓد تواجه حاليا
ﬂططا م›Èا يتضسمن تفريغ
السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة م-ن النضسال
ا◊ق-ي-ق-ي وك-ذا ت-ف-ري-غ ا÷زائ-ر
من أابنائها ع Èتكثيف ظاهرة

الهجرة غ Òالشسرعية ع Èالبحر
ال -ت -ي أاودت ب -ح -ي -اة ال -ك -ث Òم-ن
الشسباب““.
وبعدما صسرحت أان اŸؤو“ر
ال -ق -ادم ل -ل -ح -زب م -ط-ل-ع السس-ن-ة
اŸق -ب-ل-ة سس-ي-ك-ون ““ف-رصس-ة ل-ب-ن-اء
ق - - -ي - - -ادة ق - - -وي- - -ة مسس- - -ت- - -ع- - -دة
لÓ- -سس- -ت- -ح -ق -اق -ات السس -ي -اسس -ي -ة
ل -ل -م-رح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ي-ك-ون ف-ي-ه-ا
ح -زب-ه-ا شس-ري-ك-ا أاسس-اسس-ي-ا““ دعت
السس - -ي - -دة صس- -ا◊ي إا ¤ضس- -رورة
““ال-تصس-دي ل-لشس-ب-ك-ات اإ’ج-رامية
التي تشسجع الشسباب ا÷زائريÚ
على الهجرة غ Òالشسرعية عÈ
ال -ب -ح -ر ب -نشس -ر اأ’وه -ام ب-ح-ي-اة
أافضسل وراء البحار““.
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مدير اŸوارد اŸائية بتبسسة لـ ““الشسعب ““ :

 120مليار سشنتيم لدارك العجز اŸسشّجل ‘ التزّود Ãياه الشّشرب

أاكد عبد ال ّسسÓم بوحبل مدير اŸوارد
اŸائ - - -ي - - -ة ل - - -ل - - -و’ي - - -ة ،أان الÈن - - -ام - - -ج
ا’سس -ت -ع -ج-ا‹ ال-ذي أاقّ-رت-ه وزارة ال-رّي
واŸوارد اŸائّية وكلفته  120مليار سسنتيم
سس -ي -مّ-ك-ن م-ن ت-دارك ال-ع-ج-ز اŸسسّ-ج-ل ‘
ال-ت-زّود Ãي-اه الّشس-رب لسس-اك-ن-ة الو’ية،
وأاضس -اف ب -وح -ب -ل““ ان -ه ّ” وضس-ع  06أابار
ع -م -ي-ق-ة ح-ي-ز اÿدم-ة Ãنسس-وب ي-ف-وق
 190ل ‘ Îال-ث-ان-ي-ة ،ورب-ط-ه-ا Ãخ-ت-لف
اÿزانات على مسسافة  200كلم ،بغرضض
’ح-ي-اء
ت -دع -ي -م ت -زوي -د ال -ع -دي-د م-ن ا أ
Ãدينة تبسسة.

تنظمها مديرية الصسناعة واŸناجم

األيام ا÷زائرية للجودة والبتكار متواصشلة بالوادي

ت -ن ّ-ظ-م م-دي-ري-ة الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م
لو’ية الوادي من  02وإا ¤غاية  19من
’يام ا÷زائرية
شسهر ديسسم Èا÷اري ،ا أ
’بتكار ،برعاية وا‹ و’ية
للجودة وا إ
الوادي.

الوادي :قديري مصسباح

تبسسة :خالد .ع
ب-ه-دف ت-دع-ي-م ت-زوي-د اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ية
ل -ل -م -دي-ن-ة وال-ق-طب ا◊ضش-ري ب-الّ-دك-ان وحّ-ي
””اŸيزاب”” واألحياء اّŸتصشلة به أافاد اŸدير
الولئي أاّن األششغال جارية إل‚از خزان سشعته
 5000م Îمكعب ،بأاعا‹ جبل ””الدكان”” ،التي
ان -ط -ل -قت ب -ه األشش -غ-ال خÓ-ل شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
‹ قدره  07مÓي Òسشنتيم
اŸاضشي ،بغÓف ما ّ
ومن اŸنتظر أان يدخل حّيز اÿدمة نهاية
ال ّسشنة اŸقبلة ،مدّعما بخّزان Úاثن Úبالّدكان
واŸيزاب ‘ ،إاطارا ıطط البلدي لّلتنمية-
بسشعة أالف م Îمكعب لكّل منهما.
موازاة مع تخصشيصض يضشيف مدير اŸوارد
اŸائية بالولية ،مبلغ  10مÓي Òسشنتيم ‘

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

إاطار الصشندوق الوطني للمياه ،إلعادة تأاهيل
ﬁطّة الضشّخ الّرئيسشية Ãنطقة ع Úزّروق،
ال -ت -ي ي -ق -ع ع-ل-ى ك-اه-ل-ه-ا “وي-ن ت-بّسش-ة ب 60
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ه -ذه اŸاّدة ا◊ي -وي -ة ،وّ” م ّ-د
القنوات على مسشافة  20كلم إليصشالها إا¤
منطقة ””الدكان””.
‘ ن- -فسض الّسش- -ي- -اق ” ،ا‚از ثÓ- -ث- -ة أاب- -ار
ع- -م -ي -ق -ة حسشب ن -فسض اŸت -ح -دث ،ل -ت -م -وي -ن
م-واط-ن-ي ب-ل-دي-ت-ي ال-ع-وينات وبوخضشرةÃ ،ياه
الشّش -رب ،م -ع ب -ذل مسش -اع -ي ح-ث-ي-ث-ة Ùارب-ة
الّتوصشيÓت الغ Òششرعية التي تعيق وصشول

منسشوب اŸياه كام Óإا ¤سشاكنة البلديت.Ú
وبهدف رفع معاناة سشكان بلدية الكويف،
ومنطقة راسض العيون ،وÃتابعة يومية لوا‹
الولية ” تخصشيصض مبلغ إاجما‹ قدره 33
مليار سشنتيم ،إل‚از  03أابار عميقة بإاقليم
بلدية بكاريةÃ ،نسشوب يصشل إا 60 ¤ل‘ Î
ال -ث -ان -ي -ة ورب -ط -ه -ا ب -خ ّ-زان م -ن -ط -ق -ة خ -ن-ق-ة
الكونقات ،على مسشافة  15كلم ،والعمليّة على
وششك الن-ت-ه-اء ل-ت-دع-ي-م ت-زوي-د سش-اك-ن-ة ب-لدية
الكويف ،اŸتجاوز عددهم ال  22أالف نسشمة
Ãياه الششرب.

العدد
17814

06

ال- -ت- -ظ -اه -رة اŸذك -ورة ت -تضش ّ-م -ن أانشش -ط -ة
–سش -يسش -ي -ة وت -وع -ي -ة واسش -ع -ة ل-ل-مسش-ت-ه-ل-ك،Ú
واŸت - -ع - -ام- -ل Úاإلق- -تصش- -ادي ،Úوا÷ام- -ع- -يÚ
وم-ن-اقشش-ة إاشش-ك-ال-ي-ة ج-ودة اŸن-توج ومطابقته
للمعاي Òالدولية Ãا يضشمن سشÓمة وصشحة
اŸسشتهلك واإلقتصشاد الوطني.
وسش -ي -ن -ظ -م ع-ل-ى ه-امشض ه-ذه األي-ام ن-دوة
–سش- -يسش- -ي- -ة ب- -دار ال- -ث- -ق- -اف -ة ﬁم -د األمÚ
العمودي ،ومائدة مسشتديرة بإاذاعة ا÷زائر
من الوادي ،القيام بزيارات ميدانية لبعضض
اŸؤوسشسش -ات ل -ت -حسش -يسش -ه -ا ب-أاه-م-ي-ة اإلب-ت-ك-ار
وا÷ودة داخل اŸؤوسشسشة ،والقيام بخرجات
ميدانية لبعضض مراكز التكوين اŸهني لتوعية
و–سش -يسض اŸت-م-ه-ن ،Úال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل ج-واري

ل -ل -ت-وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسض ب-اŸسش-اج-د واألسش-واق
وغ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،إاع-داد م-طوية
خ -اصش -ة ب -ا÷ودة وت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى الشش -رائ-ح
اŸسشتهدفة ضشمن فعاليات التظاهرة.
وسش - -يشش - -ارك ‘ أاي - -ام ا÷ودة واإلب- -ت- -ك- -ار
م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -ولي -ة ال -وادي ،م-دي-ري-ة
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸهني ،Úمديرية الششؤوون
الدينية واألوقاف ،غرفة التجارة والصشناعة
””سشوف”” ،غرفة الصشناعة التقليدية وا◊رف،
ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ،ال-دي-وان ال-وطني للقياسشة
واŸق-ايسش-ة م-ل-ح-ق-ة ال-وادي ،ال-وك-ال-ة الوطنية
لتطوير السشتثمار بالوادي  ،مركز التسشهيل،
سشونلغاز ،جامعة الششهيد حمه ÿضشر.
التظاهرة سشتسشتهدف على مدار أاسشبوعÚ
أارباب اŸؤوسشسشات اŸتواجدة بولية الوادي،
وا÷م- -ع- -ي- -ات اŸه- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ي ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
باŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،جمعيات
حماية اŸسشتهلك ،أاكادÁي Úوأاسشاتذة وطلبة،
ﬂاب -ر –ال -ي-ل اŸراق-ب-ة وال-ن-وع-ي-ة ،م-ك-اتب
دراسش -ات ،اŸدي -ري -ات ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة ب-ال-ولي-ة،
الهيئات التي لها عÓقة بإانششاء اŸؤوسشسشات
الصشغÒة واŸتوسشطة.

رفعوا مطالبهم إا ¤الوصساية

مرضشى السشرطان با÷لفة يعانون متاعب العÓج والتنقل

خÓل اليوم التحسسيسسي حول مرضض السسيدا بجيجل

دعوة اŸواطن Úإا ¤الكششف اŸبكر للوقاية من الداء

دّق األط- - -ب- - -اء اŸشش- - -ارك- - -ون ‘ ال - -ي - -وم
اإلعÓمي التحسشيسشي حول مرضض السشيدا،
ناقوسض اÿطر من سشرعة انتششار هذا الداء
اŸزم - -ن اÿط Òم - -ن سش - -ن - -ة ألخ - -رى عÈ
ولي -ات ال -وط -ن ب -ط -ري -ق -ة سش -ري -ة وصش-ع-ب-ة
اإلحصشاء ،بحيث ” تسشجيل بولية جيجل
مند  2007بجيجل  24إاصشابة بالسشيدا ،من
بينها حالة واحدة مؤوكدة امرأاة تبلغ من
العمر  35سشنة ،سشجلت خÓل هذه السشنة.
وت-ب-ق-ى الحصش-ائ-ي-ات ك-م-ا ذك-ر اŸشش-اركون
ب -ال -ي -وم ال -دراسش -ي غ Òدق-ي-ق-ة◊ ،سش-اسش-ي-ة
اŸرضض والتسش Îعليه لعوامل عدة ‘ ،حÚ
تسش - -ج- -ل ‘ ا÷زائ- -ر ب 700 Úو 800حالة

للسشيدا ع Èالوطن.
دع - -ا اŸشش - -ارك - -ون ك- -ل اŸواط- -ن Úإا””¤
ال -كشش-ف اŸب-ك-ر ع-ن ط-ري-ق إاج-راء –ال-ي-ل
دورية للدم ،سشيما وأان هناك مركزا للكششف
اŸب-ك-ر ل-لسش-ي-دا Ãسش-تشش-ف-ى ج-ي-جل ›انا،
وÁكن ألي مواطن الكششف عن حالته كما
Áكن ألي ششخصض يتأاكد كن سشÓمته من
هذا اŸرضض التقدم ألي مركز ◊قن الدم
والتÈع بالدم أاي تكون التحاليل آالية وأانية””،
وأاششار اŸتدخلون إا ¤وجود عششرات عقود
ال - -زواج م- -ؤوج- -ل- -ة أاو ان- -ت- -هت بسش- -بب ع- -دم
صشÓحية التحاليل الدم واŸششكلة ـ حسشبهم ـ
أان أاغ - -لب األزواج الشش - -ب - -اب ل ي - -ق - -وم - -ون

بالتحاليل إال أايام قبل حفل الزواج ،لهذا
لبد من القيام بالكششف عن اŸرضض قبل
الرت- -ب -اط ل -ت -ف -ادي الصش -دم -ات ال -ن -فسش -ي -ة
للعائÓت.
تطّرق األطباء اıتصشون ‘ مداخÓتهم
إا ¤أاعراضض هذا اŸرضض الفتاك الذي يدخل
جسشم اإلنسشان ويحطم جهاز اŸناعة ويعطيه
ع -ن أاداء وظ -ائ -ف -ه ا◊ي -وي -ة وي -ب -ق -ى اÓÿي-ا
اŸقاومة ألمراضض أاخرى ول Áكن تششخيصشه
عن طريق الدم إال بعد مضشي  03أاششهر من
العدوى ول يوجد حاليا أاي لقاح ضشده .كما
اوضش -ح اŸشش -ارك -ون إا ¤ط -رق ال-ع-دوى وال-ت-ي
تكون عن طريق الدم وسشوائل ا÷سشم مثل
اŸني وافرازات اŸهبل ،حليب األم ،وبذلك
تكون طرق الوقاية حسشب اŸششارك ‘ Úهذا
اليوم التحسشيسشي ،بتجنب العÓقات ا÷نسشية
غ Òششرعية ،تقوية الوازع الديني ،البتعاد
ال- -ت- -ام ع- -ن اıدرات ،ا◊رصض ع- -ل- -ى ع -دم
اسشتخدام األششياء الششخصشية إلنسشان آاخر مثل
ف - -راشش - -ي األسش- -ن- -ان أاو اŸشش- -ط أاو شش- -ف- -رات
ا◊Óق -ة وم -ع-دات ط-ب-يب األسش-ن-ان وا◊رصض
على عدم ا◊قن با◊قن اŸسشتعملة.
نشش -ط ه -ذا ال -ي -وم ال -ت -حسش -يسش-ي ك-ل م-ن
األطباء اıتصش Úبوالطم Úمن مسشتششفى
الطاه ،Òبولعسشل من اŸؤوسشسشة العمومية
ل- -لصش- -ح- -ة ا÷واري -ة ب -ال -ط -اه ،Òال -دك -ت -ور
ب-والشش-ع Òم-ن مسش-تشش-ف-ى ج-ي-ج-ل ،والطبيب
ع- -زوزة م- -ن مسش- -تشش -ف -ى ج -ي -ج -ل ،ورئ -يسض
مصش- -ل- -ح -ة ال -وق -اي -ة السش -ي -د ب Ó-ل دع -اسض،
وإاششراف مديرية الصشحة للولية.

جيجل :خالد العيفة

ن - -ظ - -مت ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا÷م- -ع- -ي- -ات
اÒÿي-ة ونشس-ط-اء ج-م-ع-وي Úصس-ب-ي-ح-ة
يوم أاول أامسض ،وقفة تضسامنية أامام مقر
اÛلسض ال -و’ئ -ي ب -ا÷ل -ف -ة ،م-ع م-رضس-ى
السس- -رط- -ان م- -ط- -ال- -ب Úوزي- -ر الصس -ح -ة،
ب -إانشس -اء مسس -تشس -ف-ى Ÿك-اف-ح-ة السس-رط-ان
بسس-بب أاوضس-اع ق-اسس-ي-ة ي-ع-يشس-ون-ه-ا تزيد
من معاناتهم يوما بعد يوم .

ا÷لفة :موسسى بوغراب
رف- -ع أاصش- -ح- -اب ال- -وق- -ف- -ة انشش -غ -ال -ه -م ا¤
السشلطات العليا قصشد التفك ‘ Òحل لفتقار
مسش-تشش-ف-ى ﬁاد ع-ب-د ال-ق-ادر Ÿصش-ل-ح-ة ع-ل-م
األم - -راضض اÿاصش - -ة ب - -تشش - -خ- -يصض ﬂت- -ل- -ف
األمراضض والتكفل بالكم الهائل من اŸصشابÚ
بهذا اŸرضض اÿط ،Òنظرا Ùدودية طاقة
إاسش- -ت- -ي- -ع -اب -ه -ا ،فضش  Ó-ع -ن ان -ع -دام األط -ب -اء
اıتصش.Ú
ال -وق -ف -ة ع -رفت مشش -ارك -ة ع -دد ك -ب Òم -ن

’سسبوع بسسطيف
تدخÓت ا◊ماية اŸدنية نهاية ا أ

مصشرع  3أاششخاصص ‘ حوادث متفرقة وحرائق
سس ّ-ج -لت مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
سس- -ط- -ي- -ف ،أاول أامسض ،ت -دخ -ل ف -رق ال -ن -ج -دة
ل -وح -دة ب -وق -اع -ة ،شس -م -ال ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة،
’جل نقل جثة شساب بالغ من العمر  24سسنة
أ
وج -د م -ي -ت -ا ‘ أاسس -ف -ل ج -ب -ل صس -خ-ري ،ب-اŸك-ان
اŸسسمى ع Úالكرمة (قاع الكاف) بلدية حمام
ڤرڤور.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وهذا بناء على بÓغ من مصشالح الدرك الوطني،
” –وي -ل ج -ث-ت-ه إا ¤مسش-تشش-ف-ى السش-ع-ي-د ع-وام-ري
و ّ
بوقاعة ،الضشحية قد يكون تعرضض ◊ادث سشقوط من
أاعلى ا÷بل ،وتبقى التحقيقات مفتوحة من طرف
مصشالح الدرك الوطني Ÿعرفة أاسشباب ا◊ادث.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ”ّ ،تسش -ج-ي-ل  4ح-وادث م-رور،
منها حادثان ‡يتان  ،خلفا مقتل ششخصش ،Úاألول

سش- -ج- -ل ب- -ق- -ري- -ة اŸزارة ع- -ل -ى ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي
رقم  64بلدية ع Úآازال ،وخّلف مقتل عجوز بالغ من
العمر  78سشنة ،وإاصشابة  3آاخرين بجروح خفيفة،
إانحراف وانقÓب سشيارتهم (بيجو  306سشنة ،)1994
أام -ا ال -ث -ا Êف -ق -د ك -ان مسش-رح-ا ل-ه ال-ط-ري-ق ال-ب-ل-دي
رقم  591بقرية اولد الصشيفي بلدية مزلوق“ ،ثل ‘
انحراف وانقÓب دراجة نارية (بيجو  )103أاودت
بحياة سشائقها ‘ ع ÚاŸكان بالغ من العمر  39سشنة.
” تسشجيل حريق Úحضشري Úلششقت ،Úبكل
كما ّ
من حي  2000مسشكن الباز سشطيف ،وحي  50مسشكن
تسشاهمي ع Úآازال ،تسشبب األول ‘ إاتÓف أاثاث
غرفة السشتقبال لششقة بالطابق السشابع ،الثا Êأادى
إا ¤إاتÓف أاغراضض مطبخ ششقة بالطابق الثالث ،وقد
سش ّ-خ -رت ك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات إلخ -م -اد ا◊ري-ق Úوق-د
“ّك -نت ال -ف -رق اŸت -دخ-ل-ة م-ن ح-م-اي-ة ب-اق-ي أاج-زاء
الشش -ق -ت Úوالشش -ق-ق اÛاورة دون تسش-ج-ي-ل إاصش-اب-ات
بششرية.

ا÷م- -ع- -ي- -ات اÒÿي- -ة وأاصش- -ح- -اب ال- -ق -ل -وب
الرحيمة واŸصشابÃ Úرضض السشرطان ،حيث
عّ- -ب- -رت إاح- -دى اŸصش -اب -ات لـ«الشش -عب”” إان -ه -ا
مصشابة باŸرضض وتضشطر للسشفر إا ¤وليتي
البليدة والعاصشمة إلجراء الفحوصض الÓزمة
وتÎك خلفها أاطفالها الصشغار وتغيب عنهم
Ÿدة طويلة ،مششّددة على أان اŸرضض اÿبيث
ان -ه -ك -ه-ا خÓ-ل رح-ل-ة ال-عÓ-ج .ك-م-ا أان ن-قصض
األدوية يضشاعف من معاناة هؤولء اŸرضشى
الصشحية.
وي- -ظ- -ل ال- -ت- -عب واإلره- -اق ي- -ع -م -ق -ان م -ن
م -ع -ان -ات-ه-م دون ا◊ديث ع-ن اإله-م-ال وسش-وء
اŸع -ام -ل -ة وع-دم م-راع-اة مشش-اع-ره-م ـ ت-ق-ول
السشيدة ””م.ت”” ـ أاك‡ Ìا يششتكون من اŸرضض
نفسشه.
األمر الذي ينعكسض سشلبا على وضشعهم
الصشحي وحالتهم النفسشية ،هذا وقد طالب
ال-ع-دي-د م-ن-ه-م م-ن السش-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ب›Èة
إانشش-اء مسش-تشش-ف-ى Ÿك-اف-ح-ة السش-ل-طان للتكفل
بحالتهم الصشحية.

»æWh

ألسشبت  08ديسشمبر  2018م
ألموأفق لـ  30ربيع أأ’ول  1440هـ

مدير تعاؤنية ا◊بوب ؤالبقول بسسوق أاهراسس مقداد شسيي:

توسسيع مسساحة زراعة العدسس وا◊مصس إا ٤ ¤آا’ف هكتار
افاد مدير تعاؤنية ا◊بوب ؤالبقول ا÷افة مقداد شسيبي عن اتسساع رقعة زراعة البقوليات من عدسس ؤحمصس برسسم موسسم ا◊رث
ؤالبذر لهذا اŸنتوج ؤالتي شسرع فيها مطلع دÁسس Èا÷اري إا 4000 ¤هكتار بعدما كانت ’ تتجاؤز  2000هكتار اŸوسسم اŸاضسي.

ألعدد
1٧814

07

رقم قياسسي ‘ مبيعات البذؤر للموسسم الفÓحي

أاك Ìمن ١١١أالف قنطار من ا◊بوب
بأاصسنافها اıتلفة

حققت تعاؤنية ا◊بوب ؤالبقول ا÷افة لو’ية سسطيف رقما قياسسيا ‘ ›ال مبيعات ا◊بوب
للفÓح Úؤالتعاؤنيات الفÓحية › ‘،ال البذؤر ،ؤهذا ‘ إاطار حملة ا◊رث ؤالبذر للموسسم
الفÓحي ا÷اري ،ؤهي ا◊ملة التي انطلقت من .الفا— من شسهر أاكتوبر اŸنصسرم.

سسطيف :نورألدين بوطغان

وحسشب مصش-ادر م-ن أل-ت-ع-اون-ي-ة ،ف-ان م-خ-ت-لف
ن---ق--اط أل--ب--ي--ع أل--م--ن--تشش--رة ع--ب--ر أل--و’ي--ة،ق--د
حققت،منذ بدأية أكتوبر من ألسشنة ألجارية،و
ألى يومنا ،هذأ رقما يقدر ب  111549قنطارأ
من مختلف ألحبوب ،وكان نصشيب ألقمح منها
 8٧203قنطارأ ،أما ألقمح أللين فبلغت ألكمية
 1٧083قنطارأ ،أما ألششعير فقدرت كميته ب
 15300ق--ن-ط-ار ،وأل-خ-رط-ال ب  14٧قنطارأ،

وباقي ألبقوليات ،على غرأر ألعدسض وألحمصض
فقد بلغت كميتها  210قنطارأ
’رق--ام أل--ح--ج--م أل--ك--ب--ي--ر ف--ي
وت---ب---ي--ن ه--ذه أ أ
ألمبيعات،وهذأ مقارنة بالسشنة ألمنصشرمة ألتي
أغلقت على كمية  111ألف قنطارأ ،وتأامل
ألتعاونية أن تختتم ألموسشم،حسشب تقديرأتها
ببيع  125ألف قنطار من ألحبوب ،مما يؤوكد
ألموسشم ألوأعد ،على غرأر ألسشنة ألمنصشرمة
،إأذأ ت---وف---رت أه---م ألشش---روط ،وع---ل--ى رأسش--ه--ا
’مطار في وقتها ،وبالكميات ألكافية.
أأ

الطاقة الشسمسسية رهان التنمية اŸسستدامة

يوم إارشسادي تطبيقي باŸناطق الريفية لورقلة

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

أوضشح ذأت ألمسشوؤول أن هذأ أ’رتفاع يعود أسشاسشا لتجسشيد
برنامج أسشتيعاب وأمتصشاصض أ’أرأضشي ألبور ضشمن ألدورة أ’إنتاجية
وأسشتجابة ألفÓحين لهذأ ألتوجه وكذأ نجاح تجربة أإنتاج ألعدسض
ألذي بلغ ألموسشم ألماضشي أزيد من  16ألف قنطار و 4أآ’ف قنطار
من ألحمصض.
و أششار ذأت ألمصشدر أإلى أن هذأ أ’إنتاج ألهائل من مادة ألعدسض
وألحمصض مكن و’ية سشوق أهرأسض من تحقيق ثلث أ’إنتاج ألوطني
من مادتي ألعدسض وألحمصض مضشيفا أإلى أن أتباع ألمسشار ألتقني
لهذه ألزرأعة مكن من تجسشيد هذأ أ’إنتاج ألهائل ألمرتكز أسشاسشا
ع -ب -ر ب-ل-دي-ات ك-ل م-ن أل-م-رأه-ن-ة وت-اورة وت-ي-ف-اشض ول-خضش-ارة وب-ئ-ر
بوحوشض وويÓن  ،وقد وفرت تعاونية ألحبوب وألبقول ألجافة
برسشم حملة ألحرث وألبذر لمادتي ألعدسض وألحمصض  4أآ’ف قنطار
من ألبذور حسشب ذأت ألمصشدر مضشيفا باأن هذه أ’سشترأتيجية
ششجعت ألفÓحين على توسشيع زرأعة ألعدسض ما من ششاأنه زيادة
عائدأتهم وتخفيضض فاتورة أسشتيرأد هذه ألمادة ألغذأئية.

اراضس تزرع كل سسنة –مى من
ا‚راف الÎبة
من جهتهم أوضشح مسشوؤولو مديرية ألمصشالح ألفÓحية باأن من بين
عوأمل هذه ألزيادة في ألمسشاحة ألتي وصشفت بـ»ألكبيرة» حمÓت
ألتحسشيسض باأهمية أمتصشاصض أ’أرأضشي ألبور وأسشتغÓلها في زرأعة
ألبقوليات وأتباع ألمسشار ألتقني لهذه ألزرأعة وكذأ توفير بذور
ذأت نوعية جيدة.بدوره أكد رئيسض غرفة ألفÓحية ألمحلية محمد
يزيد حمبلي أن أ’أرأضشي ألتي تزرع كل سشنة تحمي من جميع
أششكال أنجرأف ألتربة سشوأء بفعل ألرياح أو ألمياه وتوفير كميات
كبيرة من أ’أعÓف مما ينعكسض أإيجابا على أإنتاج ألحليب كما
ونوعا معتبرأ أن توسشيع مسشاحة ألبقوليات سشيوؤهل سشوق أهرأسض
’حتÓل مرأتب أولى على ألصشعيد ألوطني في هذه ألششعبة.

..ؤموؤسسسسة النظافة ؤالتحسسÚ
ا◊ضسري تسستفيد من  315مليون د.ج
أششار ألمدير ألعام للموؤسشسشة ألو’ئية للنظافة وألتحسشين ألحضشري
أحمد أمين بن سشلطان أن مصشالحه أسشتفادت من غÓف مالي
ب-ق-ي-مة  315م -ل -ي -ون د.ج ف -ي أإط -ار صش -ن-دوق أل-تضش-ام-ن وألضش-م-ان
للجماعات ألمحلية سشيوجه أسشاسشا ’قتناء عتاد وأآليات للنظافة
وجمع ألنفايات على مسشتوى ألبلديات ألـ 26ألتي تعدها هذه ألو’ية
ألحدودية.
و أششار ذأت ألمصشدر أإلى أن هذه ألموؤسشسشة ألتي تم أسشتحدأثها
خÓ-ل ي-ون-ي-و أ’أخ-ي-ر ت-ت-ك-ف-ل ب-ت-رق-ي-ة أل-م-ح-ي-ط أل-حضش-ري وم-كلفة
أسشاسشا بعملية ألنظافة وجمع ألنفايات على مسشتوى جميع أحياء
ب -ل -دي -ات أل -و’ي -ة م -ن أج -ل أإع-ط-اء وج-ه ’ئ-ق وج-م-ال-ي ل-ل-م-ح-ي-ط
ألعمرأني.
وسشيسشمح هذأ ألغÓف ألمالي للموؤسشسشة باقتناء  20ششاحنة ضشاغطة
وشش-اح-ن-ت-ي-ن رأف-ع-ت-ي-ن للقمامة و 4شش -اح-ن-ات أخ-رى تضش-م-ن ج-م-ع
ألنفايات ألموجهة للرسشكلة و 3ششاحنات ذأت وزن ثقيل موجهة
لنقل ألنفايات ألصشلبة مع أآليتين أ’أولى للرفع ألخلفي وألثانية
للششحن و 20حاوية ذأت حجم كبير ( ٧متر مربع) و 650حاوية ذأت
وزن صشغير ( 110لتر) .
و أضش -اف ب -اأن أل-ن-ف-اي-ات أل-ت-ي سش-ي-ت-م ج-م-ع-ه-ا م-ن ط-رف م-وؤسشسش-ت-ه
سش-ت-وج-ه أإل-ى م-وؤسشسش-ة أل-ردم أل-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ب-ح-ي ب-رأل صش-ال-ح
بعاصشمة ألو’ية فيما يتم تحويل ألنفايات ألصشلبة أإلى أ’أماكن
ألمرخصشة من طرف ألبلدية  .ولضشمان فاعلية أكثر للموؤسشسشة
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة وأل-ت-حسش-ي-ن أل-حضشري سشيتم «قريبا»
ألششروع في عملية وأسشعة تقضشي باإعادة تاأهيل وتهيئة ألحظيرة
ألمتوأجدة بالقرب من ألمقر ألجديد للمجلسض ألششعبي ألبلدي بحي
سشكانسشا.

تبني ثقافة اسستهÓكية جيدة ؤ‡ارسسة الرياضسة

يـ ـ ـوم –سسيـ ـ ـسسي حول مرضسى السسكـ ـ ـري بتيمـ ـ ـزريت ببجاية
ن- -ظ- -مت ج- -م -ع -ي -ة داء السس -ك -ري Ÿدي -ن -ة
’ؤل ،ي- -وم -ا –سس -يسس -ي -ا
ت- -ي- -م- -زريت ،أامسس ا أ
ل - -ف - -ائ - -دة اŸواط - -ن Úح- -ول ﬂاط- -ر م- -رضس
السسكري ؤالضسغط الدموي ،ؤأاهمية اعتماد
ن- -ظ- -ام غ- -ذائ- -ي صس -ح -ي ؤ‡ارسس -ة ال -نشس -اط
ال -ب -د Êب -ان -ت -ظ -ام ،ؤذلك Ãشس -ارك -ة أاط-ب-اء
أاخصسائي.Ú

بجاية :بن ألنوي توهامي

أك-د أل-مشش-ارك-ون ف-ي ه-ذأ أل-ي-وم أل-ت-وع-وي،
على أهمية ألمرأقبة ألصشحية من خÓل
أج -ت -ن -اب أل -مسش -ب-ب-ات أ’أسش-اسش-ي-ة’ ،ن-تشش-ار
أمرأضض ألسشكري وضشغط ألدم وألتي لها
ع Ó-ق -ة م -ب -اشش -رة ب-اسش-ت-هÓ-ك أغ-ذي-ة غ-ي-ر
متوأزنة ،وبالضشغط ألدموي ألذي يتعرضض
.
له ألفرد في مجا’ت مختلفة

وبحسشب أ’أسشتاذ أوششن ،مختصض في مرضض
ألكلى لسشيدي عيشض ،فاإنه تم خÓل هذأ
تحسشيسض ألموأطنين وتششجيعهم ،على تبني
ن -م -ط ح-ي-اة صش-ح-ي م-ن خÓ-ل أإت-ب-اع ن-ظ-ام
غذأئي متوأزن وممارسشة ألرياضشة ،مششيرأ
أن تغيير نمط ألحياة ليسض با’أمر ألسشهل
غير أنه يحمل في طياته أهمية قصشوى،
ولكي يتم تحقيق ذلك يوجب علينا تضشافر
جهود كافة أ’أطرأف ألفاعلة ،دون أإغفال
ضشرورة تحلي ألمسشتهلك باإرأدة قوية وتبني
ثقافة صشحية ،فيما يخصض نوعية ألماأكو’ت
وأ’أطعمة ألتي يتناولها وممارسشة ألرياضشة،
وهما عنصشرأن مهمان في ألتكفل بمرضض
ألسشكري ،مع ألوقاية من عدم أ’إصشابة به
بالنسشبة لÓأصشحاء.

ومن جهتهم ثمن ألحضشور هذه ألمبادرة،
وقالت مديحة في هذأ ألصشدد ،تم ألتركيز
خÓ- -ل م- -دأخÓ- -ت أل- -م- -خ- -تصش- -ي- -ن ،ع- -ل- -ى
ع-نصش-ري-ي-ن ه-ام-ي-ن غ-ف-ل ع-ن-ه-م أل-ك-ي-ر م-ن
ألموأطنين ،هما ألنظام ألغذأئي وألنششاط
أل -ب -دن -ي ،ح -يث ي-ت-ن-اول أل-ع-دي-د م-ن ف-ئ-ات
ألمجتمع ألششحوم ،ألموأد ألدسشمة ،ألسشكر،
وأل -م-ل-ح ب-ك-م-ي-ة ك-ب-ي-رة ،وه-و م-ا ي-وؤدي أإل-ى
أ’إصش -اب -ة ب -ا’أم-رأضض وم-ن-ه-ا ألسش-ك-ري ،و’
يقتصشر هذأ على ألمصشاب بدأء ألسشكري
فقط ،فالجميع معني وعليهم تبني ثقافة
أسشتهÓكية جيدة ،للوقاية من أ’إصشابة بدأء
ألسش-ك-ري وأل-ع-دي-د م-ن أ’أم-رأضض أل-م-زم-ن-ة
أ’أخرى.

خÓل اجتماعه برؤؤسساء البلديات ؤالدؤائر ،ؤا‹ سسعيدة:

جعل منطقـة عـ ـ ـ Úالزرقـ ـ ـاء قطبا تطلعات السساكنـة
ق- - -دم اأؤ ل اأمسس اÿم- - -يسس ؤ ا ‹ ؤ’ي- - -ة
سسعيدة سسيف ا’إسس  Óم لوح توجيهات اإ¤
مكتب الدر اسسات اŸكلفة باإعداد ﬂط ط
ش س - -غ -ل ا’أر اضس -ي Ãن -ط -ق -ة ع Úال -زرق -اء
ال -واق -ع -ة ش س -م -ال غ -ر ب م -دي -ن -ة سس -ع -ي-دة
بضسرؤرة جعل اŸنطقة قطبا قياسسا يلبي
اآمال ؤتطلعات السساكنة .
أ ل -ح أ ل -و أ ل -ي ل -و ح خ  Ó-ل أ ’ ج -ت -م -ا ع أ ل -ت -ن -ف -ي -ذ ي
ألذي عقده بمقر ألو’ية على تزويد مخطط

مششاريع حيوية كمسشتششفى جامعي ،ألمركز
أ ل ج ه و ي أ ل ت ا ب ع ل ف د ر أ ل ي ة ك ر ة أ ل ق د م أإ ل ى ج ا ن ب
أ ك -ا د ي -م -ي -ة ل -ل -ر ي -ا ض ش -ة ر غ -م أ ل -م -ن -ط -ق -ة ت -ع -ت -ب -ر
م -ن -ط -ق -ة أ س ش -ا س ش -ي -ة و س ش -ت -ز و د ب -ع ض ض أ ل -م ش ش -ا ر ي -ع
ألمهمة ألتي تدخل في أ’سشتثمار ،أ’جتماع
ت -ن -ا و ل م -ن -ا ق ش ش -ة أ س ش -ت -ه  Ó-ك ق -ر و ض ض أ ل -د ف -ع ،
أ ل ن ق ط ة أ ل ت ي أ ع ت ب ر ه ا و أ ل ي أ ل و ’ ي ة أإ ي ج ا ب ي ة
م -ق -ا ر ن -ة ب -ا ل -ن س ش ب أ ل -م -ح -ق -ق -ة س ش -ا ب -ق ا و ذ ك ر م ع
ذ ل ك ر وؤ س ش ا ء أ ل ب ل د ي ا ت ب ب ذ ل م ج ه و د أإ ض ش ا ف ي

’ س ش -ت -ك -م -ا ل أ ل -م ش ش -ا ر ي -ع أ ل -ت -ي ’ ت -ز أ ل م -ف ت و ح ة
و ح ث و أ ل ي أ ل و ’ ي ة ر وؤ س ش ا ء أ ل ب ل د ي ا ت ف ي خ ت ا م
أ ل -ل -ق -ا ء ع -ل -ى أإ ت -م -ا م أ ش ش -غ -ا ل م ش ش -ا ر ي -ع ص ش ن د و ق
ألجماعات ألمحلية ألتي تمت أ’سشتفادة منها
غ د أ ة ز ي ا ر ة و ز ي ر أ ل د أ خ ل ي ة أإ ل ى أ ل و ’ ي ة و ح د د
تاريخ ماي ألمقبل لÓنتهاء منها.

سسعيدة  :ج .علي

ت -ن -ظ -م ال -ي -وم السس -بت ﬁاف -ظ -ة ت-ن-م-ي-ة
ال-فÓ-ح-ة ‘ اŸن-اط-ق الصس-ح-راؤي-ة بالتنسسيق
مع الغرفة اŸشسÎكة ما ب Úالو’يات الصسيد
البحري ؤتربية اŸائيات ؤرقلة يوم إارشسادي
تطبيقي حول اسستعمال الطاقة الشسمسسية ‘
اŸن- -اط- -ق ال- -ري- -ف- -ي- -ة –ت شس- -ع- -ار ال- -ط- -اق -ة
الشس -مسس -ي -ة ره -ان ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت -دام-ة ‘
اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة Ãزرع-ة Ãن-ط-ق-ة ق-ارة
الشس-وف ت-ق-ع ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ح-اسس-ي ب-ن عبد
’بل،
الله ؤذلك Ãشساركة فÓح Úؤمربي ا إ
مسس-ت-ث-م-ري-ن ،ج-م-ع-ي-ات م-ع-تمدةﬂ ،تصسÚ
ؤب- -اح- -ث ‘ Úم- -ي- -دان ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج -ددة
ؤمهني ‘ Úالطاقات اŸتجددة.

ورقلة  :إأÁان كا‘

ي-ه-دف أل-ي-وم أإ’رشش-ادي إأل-ى ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ن-م-ية
ألمسشتدأمة في ألمناطق ألريفية إأنطÓقا من
ت -حسش -يسض أل -ف Ó-ح -ي -ن وم -رب -ي أإ’ب -ل ب -أاه -م-ي-ة
أسش -ت -ع -م -ال أل -ط -اق -ة ألشش -مسش -ي -ة ف -ي -م -ا ي -خصض
أ’سش -تصشÓ-ح ،ت-ج-ه-ي-ز أآ’ب-ار أل-رع-وي-ة إأل-ى غ-ي-ر
ذلك.
ألوصشول إألى تعميم أسشتخدأم ألطاقة ألششمسشية
من أجل تنمية مسشتدأمة في ألوسشط ألريفي،
توسشيع تجربة أسشتعمال ألطاقة ألششمسشية خاصشة
ألمناطق ألمنعزلة ،ألحفاظ على ألبيئة من خÓل
تقليل أسشتخدأم ألوقود أأ’حفوري.
وفي هذأ أإ’طار سشيتضشمن برنامج هذه ألفعالية،
عرضشا لتجربة ألطاقة ألششمسشية على مسشتوى
أل -م -زرع -ة ب -إاشش -رأف ت -ق -ن -ي م-ن شش-رك-ة وط-ن-ي-ة
متخصشصشة في هذأ ألمجال ألتطبيقي ،عرضض
ل -ل -غ -رف -ة أل -مشش -ت-رك-ة م-ا ب-ي-ن أل-و’ي-ات ل-لصش-ي-د

أل-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة أل-م-ائ-ي-ات ورق-ل-ة ح-ول ت-جربة
تركيب حوضض مائي من غششاء أرضشي باسشتخدأم
ألطاقة ألششمسشية كما سشيششمل ألبرنامج نقاششات
في ألموضشوع.
وب -ه -ذأ ألصش -دد ت -ج -در أإ’شش-ارة إأل-ى أن تشش-ج-ي-ع
وتوسشيع أسشتخدأم تقنيات ألطاقة ألمتجددة في
ألري ،وتربية ألماششية وأقتناء تجهيزأت ألطاقة
ألشش-مسش-ي-ة أل-م-ن-زل-ي-ة ع-ب-ر أل-م-ن-اط-ق أل-نائية في
أل-م-ن-اط-ق ألصش-ح-رأوي-ة يشش-ك-ل ف-رصش-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
لتنمية أ’قتصشاد ألمحلي ،حيث يتم أسشتخدأم
هذه ألطاقات ألمتجددة كدعم مثالي للتحرر
أ’ج -ت -م -اع -ي وأ’ق -تصش -ادي ل -ل-م-ن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة
وألمعزولة ،من أجل تثمين ألمرأعي وتحسشين
ظروف تربية ألحيوأنات فيها ،تنششيط وظيفة
أل -وأح-ات شش-ب-ه ألصش-ح-رأوي-ة وغ-ي-ره-ا م-ن أن-وأع
ألمحاصشيل في ألمناطق ألريفية ،باإ’ضشافة إألى
ت -زوي-د أل-قصش-ور ب-ال-ك-ه-رب-اء ح-ال-ة و’ي-ت-ي أدرأر
وتمنرأسشت.
وت-ق-در أل-ط-اق-ة أل-ت-رأك-م-ي-ة ل-م-ج-م-ل م-ا أنجزته
م- -ح -اف -ظ -ة ت -ن -م -ي -ة أل -ف Ó-ح -ة ف -ي أل -م -ن -اط -ق
ألصشحرأوية بـ 100.5كيلو وأط مع تعبئة للمياه
قدرها  1220متر مكعب في أليوم كما تتحدد
إأن -ج -ازأت أل -م -ح -اف -ظ -ة ف -ي م -ج -ال أل -ط-اق-ات
ألمتجددة في ألعديد من ألمششاريع ألتي أطلقتها
ذأت ألهيئة على غرأر تزويد  29ريفي بالطاقة
ألششمسشية بقوة  14.5كيلو وأط ،تجهيز  26بئر
بمضشخات تعمل بالطاقة ألششمسشية بقوة  40كيلو
وأط ،تجهيز  34بئر بمضشخات تعمل بتوربينات
أل -ري -اح ب -ق-وة  34ك -ي -ل -و وأط ،ت -ج-ه-ي-ز  8آأبار
بمضشخات تعمل بتوربينات ألرياح بقوة  12كيلو
وأط.

“شسيا ؤ السسياسسة الوطنية

إادماج الو÷ة بوالبلوط ضسمن شسبكة
وحدة سسكيكدة للجزائرية للمياه
ابرمت اتفاقية تسسي Òاÿدمة العمومية
ل -ت -وزي -ع اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ل -ب -ل -دي -ة
ال -و÷ة ب -وال -ب-ل-وط م-ن ط-رف خ-ن-وف سس-ع-د
م-دي-ر ؤح-دة سس-ك-ي-ك-دة ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
ؤن - -ظÒه ج - -ق - -ري - -ف م - -راد رئ- -يسس اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ال-و÷ة بوالبلوط
بأاقصسى غرب الو’ية ،ؤهي البلدية الثالثة
التي ” ادماجها خÓل هذه السسنة بعد من
ب -ل-دي-ات ب-ن-ي بشس Òؤب Úال-وي-دانŒ ،سس-ي-دا
Óهداف اŸسسطرة من طرف الوحدة السسنة
ل أ
ا÷ارية بإادماج  04بلديات حيث ان عملية
ادماج البلدية الرابعة «بوشسطاطة ﬁمود»
توجد ‘ مرحلة التجسسيد.

تعد بلدية ألولجة بوألبلوط أحدى ألبلديات
ألصش -غ -ي -رة وذأت تضش -اريسض صش -ع -ب-ة وم-ع-روف-ة
بطابعها ألفÓحي بتعدأد سشكاني يقارب 5200
نسش -م -ة ح -يث ك -انت ت-ت-زود ب-ال-م-ي-اه ألصش-ال-ح-ة
ل-لشش-رب أن-طÓ-ق-ا م-ن سش-د ق-ن-ي-ط-رة ب-ل-دي-ة أم
أل-ط-وب ب-ن-ظ-ام ت-وزي-ع ي-وم-ي ح-يث سش-يسش-تفيد

حوألي  1309نسشمة ،مما مثل تحديا جديدأ
للموؤسشسشة كما أوضشح مسشوؤولي هذه أ’أخيرة،
وفي نفسض ألوقت أمل كبير للموأطنين من أجل
ت -حسش -ي -ن أل -خ-دم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-زود أل-م-ي-اه
ألصشالحة للششرب كما ونوعا.
وبضشم هذه ألبلدية أرتفع أجمالي ألبلديات
أل -مسش -ي-رة م-ن ط-رف وح-دة سش-ك-ي-ك-دة أل-ى 23
بلدية من أصشل  38بنسشة  % 60 , 53حيث تبقى
 0٧بلديات تسشير عن طريق ألبيع بالجملة،
وك -ذأ  08ب -ل-دي-ات تسش-ي-ر ع-ن ط-ري-ق مصش-ال-ح
أل -ب -ل -دي -ات  ،ك-م-ا ت-ع-ت-زم أل-م-وؤسشسش-ة م-وأصش-ل-ة
ع -م -ل-ي-ة أدم-اج ب-اق-ي أل-ب-ل-دي-ات وف-ق ب-رن-ام-ج
م -دروسض ومسش -ط -ر ل -غ -اي-ة سش-ن-ة  2020بهدف
أدم- -اج  06ب -ل -دي -ات وه-ي أم-ج-از أل-دشش-يشض،
زردأزة ،ألسش -بت ،ب -ن -ي و أل-ب-ان ،ك-رك-رة وق-ن-وأع
ألسشنة ألمقبلة.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

من مراسسلينا

السسبت  08ديسسمبر  2018م
الموافق لـ  30ربيع اأ’ول  1440هـ

إاهÎاء غ Òمسسبوق لطرق وادي السسمار

اŸواطنون وأاصسحاب اŸركبات قلقون من الوضسعية ا◊الية
يعرف طريق اŸنطقة الصسناعية الواقع على مسستوى بلدية وادي السسمار اŸؤودي إا ¤الطريق الوطنى رقم  05اهÎاءً
’هÎاء الذي ◊ق به،
كبÒا ،حيث يواجه أاصسحاب اŸركبات التي اعتادت اجتياز هذا اŸسسلك متاعب جمة نتيجة ا إ
وانتشسار ا◊فر واŸطبات التي أاصسبحت تعرقل حركة السس Òوتسسبب ازدحاما مروريا خانقا ’ Áكن –ّمله.

إلعاصسمة :سسارة بوسسنة

تسساءل مسستعملو هذا الطريق
م - -ن أاصس - -ح- -اب اŸرك- -ب- -ات ع- -ن
السس- -بب ا◊ق -ي -ق -ي وراء سس -ك -وت
مسس- -ؤوو‹ ب -ل -دي -ة وادي السس -م -ار،
وع-دم ت-ع-ج-ي-ل-ه-م ب-تعبيد الطريق
م- -ع أان اŸشس -ك -ل م -ط -روح ع -ل -ى
مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة ،أان مسس-ت-ع-م-ل-ي
الطرق لطاŸا طالبوا القائمÚ
على البلدية بضسرورة التعجيل ‘
ع -م -ل -ي -ة ت -زف -يت ه -ذا اŸسس -لك،
والقضساء على ا◊فر التي عطّلت
سسÒه -م وسس Òم -رك-ب-ات-ه-م ،ح-يث
أاك- -دت ل- -ن- -ا إاح- -دى ال- -ق -اط -ن -ات
باŸنطقة معاناتها اليومية بسسبب
اهÎاء الطريق وكÌة ا◊فر بها،
مشسÒة إا ¤أان درج- - -ة اŸع - -ان - -اة
ت - -زداد ‘ فصس- -ل الشس- -ت- -اء ح- -يث
ت -ت -ح -ول ا◊ف -ر ا ¤ب -رك م-ائ-ي-ة
يصس -عب Œاوزه -ا ،مسس -ت-غ-رب-ة ‘
ذات الوقت ÷وء مصسالح البلدية
ت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق ال-رئيسسة للمنطقة
وترك باقي الطرق الفرعية من
دون تزفيت.
وانتقد قاطنو حي واد السسمار
القد ‘ Ëحديثهم مع «الشسعب»
سسياسستي التماطل والتجاهل التي
ت -ن -ت-ه-ج-ه-م-ا السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة

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

أاخبـــــــار الشسلـــــف
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إادارة الصسحة تسستغرب التهويل بخصسوصض اّتسساع عدد حا’ت ال ّسسرطان
تتواصسل عمليات التشسخيصس اŸبكر لداء السسرطان بعدة هياكل صسحية Ãختلف
البلديات بو’ية الشسلف ،حيث كشسفت مديرية القطاع عن تسسجيل حا’ت ’ تدعو
للقلق كما يرّوج له من تهويل حسسب مدير القطاع بالو’ية.
وبحسسب التشسخيصسات اŸسسجلة ◊د السساعة ،فإان عدد اŸصساب Úالذين يتلقون
العÓج سسواء عن طريق اŸراقبة والعÓج اÈŸمج أاو باŸؤوسسسسة اإ’سستشسفائية صسار
معلوما حسسب ذات اŸسسؤوول اأ’ول عن القطاع بالو’ية مسسعود قلفن ،الذي أاوضسح
أان عدد اŸصساب Úبسسرطان القلون قد بلغ 129حالة ‘ ،ح ⁄ Úيتعد عدد ا◊املÚ
لسسرطان اŸثانة  160حالة .اأما بخصسوصس سسرطان الثدي لدى النسساء Ãختلف
اأ’عمار ،فقد مسس ◊د السساعة ما نسسبته  1002مصسابة تخضسع للعÓج واŸتابعة
الطبية ،يقول اŸدير الو’ئي مسسعود قلفن ،الذي نفى اأن تكون و’ية الشسلف من
اŸناطق التي ينتشسر بها اŸرضس بكÌة ،حسسب ما يروج له دون اإ’عتماد على
ا◊قائق واإ’حصسائيات ،يشس Òذات اŸتحدث.

إاعتماد  12مشسروعا شسبانيا ‘ رسسكلة الّنفايات

Œاه مطالبهم اŸتعلقة بضسرورة
اإ’سسراع ‘ إاعادة تهيئة ﬂتلف
ال- -ط- -رق والشس- -وارع ع- -ل- -ى غ -رار
البلديات اÛاورة التي سسارعت
إا ¤إاطÓق أاشسغال مشسروع إاعادة
تهيئة وتعبيد طرقاتها اŸهÎئة،
م- - -عÈي- - -ن ‘ ذات ال- - -وقت ع- - -ن
ام -ت-ع-اضس-ه-م الشس-دي-د م-ن ت-ب-اط-ؤو
عجلة التنمية ‘ البلدية بسسبب
الÓ- - - -م- - - -ب- - - -ا’ة ،وع - - -دم –رك
السس -ل -ط-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
ﬂت- -ل- -ف ال- -ن- -ق- -ائصس اŸوج -ودة

با◊ي.
وق- -ال سس- -ك -ان ا◊ي أان ح -رك -ة
ال- -ت- -ن- -م -ي -ة غ -ائ -ب -ة ،إاضس -اف -ة إا¤
الصسعوبات التي عانوا منها منذ
م -دة ط -وي -ل -ة ج -دا ،إاذ  ⁄ي-ع-رف
ا◊ي أاي ت- -ه- -ي -ئ -ة خ -اصس -ة ط -رق
اأ’حياء ،اأ’مر الذي حول الطرق
‘ فصس- -ل الشس- -ت- -اء إا ¤ب -رك م -ن
اŸي -اه ال -راك -دة ،ب -ي -ن -م -ا يشس -ه -د
اŸكان تناثر الغبار فصسل الصسيف
وب - -ال - -ت - -ا‹ ان - -تشس - -ار اأ’م- -راضس
اıتلفة.

تتوافد عليها ا◊وامل من الو’يات اÛاورة لسسيدي بلعباسس

 ٦٠و’دة يوميا باŸؤوسّسسسة اŸتخ ّصسصسة
‘ أام ـ ـ ـراضض الّنسسـ ـ ـاء والّتوليـ ـ ـد

” فتح مصسلحة جديدة للتوليد على
’سس-تشس-فائية دحماÊ
مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ة ا إ
سس -ل -ي -م -ان ب -ح-ي سس-ي-دي ا÷ي ‹Ó-شس-م-ال
م -دي -ن -ة سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ‘ ،مسس-ع-ى م-ن
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ق-ط-اع الصس-ح-ة ل-ت-خ-فيف
’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة
الضس- -غ- -ط ع- -ن اŸؤوسسسس -ة ا إ
اŸتخصسصسة ‘ أامراضس النسساء والتوليد.

سسيدي بلعباسس:غ ــ شسعدو

القرار جاء عقب الزيارة التي قام بها وا‹
الو’ية عبد ا◊فيظ أاحمد سساسسي
ل -ل-م-ؤوسسسس-ة ،ح-يث وق-ف ع-ل-ى سسÒ
ع- -م -ل ﬂت -ل -ف اŸصس -ال -ح وح -ال -ة
اإ’ك- -ت -ظ -اظ ال -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا ه -ذه
اŸؤوسسسس- -ة ،ل- -ي- -أام- -ر ب -ف -ت -ح وح -دة
ج -دي -دة ل -ل -ت -ول -ي -د ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸؤوسسسس- -ة اإ’سس- -تشس- -ف -ائ -ي -ة ب -ح -ي
سسيدي ا÷ي ‘ ‹Óخطوة لتخفيف
الضسغط عن اŸؤوسسسسة اŸتخصسصسة
‘ ال- - - -ت- - - -ول - - -ي - - -د ،ه - - -ذه اأ’خÒة
ال -ت -ي ت -ع -رف ت-واف-دا ك-بÒا م-ن ط-رف ال-نسس-اء
ا◊وام - -ل ال - -ق - -ادم - -ات م- -ن ج- -م- -ي- -ع أان- -ح- -اء
الو’ية .فاŸؤوسسسسة وعلى الرغم من اتسساعها لـ
 182سسرير فقط ،إا’ أانها تسستقبل أاعدادا كبÒة
من ا◊وامل من ﬂتلف بلديات الو’ية وكذا
من الو’يات اÛاورة ،حيث تسسجل من 60
ح- -ت -ى  70و’دة ي -وم -ي -ا بسس -بب ال -ت -ح -ويÓ-ت
اŸسس-ت-ع-ج-ل-ة م-ن ال-و’ي-ات اŸذك-ورة كسسعيدة،
البيضس ،ع“ Úوشسنت ومدينة اŸشسرية ،كما
تشس Òاإ’حصسائيات إا ¤تسسجيل  13أالف و’دة
ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸؤوسسسس -ة م -ن -ذ شس-ه-ر ج-ان-ف-ي
” تسسجيل  6وفيات من النسساء
اŸنصسرم ،فيما ّ

ا◊وامل ‘ ظرف أاشسهر.
هذا ونّوه القائمون على تسسي ÒاŸؤوسسسسة إا¤
اŸشسروع القد ËاŸتعلق بتوسسعة اŸؤوسسسسة،
والذي  ⁄ير النور على الرغم من مرور سسنوات
عديدة على اقÎاحه ،ما دفع اŸسسؤوول اأ’ول
عن الو’ية إ’طÓق وعود بالنظر ‘ اŸشسروع،
ودراسسته من أاجل –سس Úظروف عمل الطاقم
ال- -ط- -ب- -ي ب -اŸؤوسسسس -ة اŸذك -ورة ،وال -رف -ع م -ن
مسستوى التكفل باŸريضسات ،كما تعّهد بإاعطاء
مؤوسسسسة التوليد وطب النسساء حقها من العناية
وذلك ب- -اي- -ج- -اد ا◊ل- -ول ال Ó-زم -ة،
منّوها با÷هود اŸبذولة من قبل
الطاقم الطبي العامل على مسستوى
ه -ذا اŸرف -ق ،م -ل -ف -ت -ا ال -ن-ظ-ر ا¤
سس -ع -ي -ه ا÷اد ل-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن
مشساريع ‘ القطاع الصسحي بهدف
تخفيف الضسغط عن عديد الهياكل
واŸصسالح الصسحية.
الوحدة ا÷ديدة اŸقرر فتحها
تتسسع لـ  30سسريرا ،وهي ›هزة
ب -اŸع -دات اأ’سس-اسس-ي-ة إ’سس-ت-ق-ب-ال اŸريضس-ات،
حيث تعمل مديرية الصسحة حاليا على تكوين
ال -ط -اق -م شس -ب -ه ال -ط -ب -ي ،ال-ذي سس-ي-ع-م-ل ب-ه-ذه
اŸصسلحة رفقة القابÓت اŸؤوهÓت لضسمان
ت -وف Òخ -دم -ات صس -ح -ي -ة ل -ل -ح -وام -ل ،وحسسب
ال -دك-ت-ورة ب-وسسÓ-م-ة ح-م-ي-دة رئ-يسس-ة مصس-ل-ح-ة
السسكان ،فإانه قد ” انتداب  4قابÓت من
ذوات اÈÿة من اŸؤوسسسسة اأ’م ،فضس Óعن
قابÓت أاخريات يعملن بذات اŸؤوسسسسة ،كما
يتم تكوين عدد من اأ’طباء العام› ‘ Úال
اأ’مومة ،وعدد من شسبه الطبي Úالذين خضسعوا
لتكوين على مسستوى Ãصسلحة حديثي الو’دة.

فتح مصسلحة
جديدة شسمال
اŸدينة بدحماÊ
سسليمان

وعليه طالب السسكان ومسستعملو
هذا الطريق السسلطات اÙلية
ب- -إاصسÓ- -ح- -ه وإاع- -ادة ت- -ع- -ب- -ي- -ده،
مؤوكدين بأانه  ⁄يسستفد منذ مدة
م-ن أاي ع-م-ل-ي-ات ت-ه-ي-ئ-ة وت-زفيت
‡ا ج -ع -ل م -ت -اع -ب -ه -م مسس-ت-م-رة
ّ
خ- -اصس- -ة ‘ فصس- -ل الشس- -ت- -اء أاي- -ن
ت- -ت- -ح- -ول ت- -لك ا◊ف- -ر ا ¤ب -رك
ومسس -ت -ن -ق -ع -ات ك -بÒة م-ن اŸي-اه
يصس -عب ع-ل-ى اŸشس-اة والسس-ي-ارات
Œاوزه -ا‡ّ ،ا ي -خ -ل -ق ازدح -ام -ا
مروريا رهيبا ‘ تلك اŸنطقة.

لتفـــــادي حــــا’ت
ا’ختنـــاق بالغــاز

لقـ ـاءات –سسيسسي ـة
لرّبات البيوت بورقلة
” ربط  3070زبون جديد Ãختلف
ّ
بلديات و’ية ورقلة واŸقاطعة
اإ’دارية تقرت بالغاز الطبيعي،
حسسب مديرية توزيع الكهرباء والغاز
بورقلة.
باŸوازاة مع ذلك أاطلقت مديرية
توزيع الكهرباء والغاز بورقلة
بالتنسسيق مع ﬂتلف اŸديريات ذات
الطابع ا’جتماعي والوقائي على
غرار مديرية الÎبية ،ا◊ماية
اŸدنية ،التجارة ومديرية الشسباب
والرياضسة حملتها التحسسيسسية
الشستوية للحد من ﬂاطر ا’سستعمال
السسيئ للغاز الطبيعي ،والتي جرى
تنظيمها هذه السسنة –ت شسعار «معا
من أاجل شستاء دافئ..بدون حوادث
منزلية».
وسستمسس هذه ا◊ملة بدرجة أاو¤
اŸواطن Úالذين ” ربطهم حديثا
بالغاز الطبيعي ،كما سستجوب القافلة
التحسسيسسية اŸكونة من إاطارات
مديرية التوزيع بورقلة ﬂتلف
اŸؤوسسسسات الÎبوية ،كما سستنظّم
لقاءات نسسوية لفائدة ربات البيوت
بالتنسسيق مع جمعيات اأ’حياء
وا÷معيات النسسوية ،وفضس Óعن
ذلك سسيشسمل برنامج ا◊ملة
التحسسيسسية معاينات ميدانية
ıتلف الÎاكيب الغازية باŸنازل
“اشسيا مع هذا الÈنامج التوعوي
اŸسسطر ،والذي سسيمتد إا ¤غاية
نهاية فصسل الشستاء.
Œدر اإ’شسارة إا ¤أانّ ا◊ملة
التحسسيسسية تهدف بشسكل أاسساسسي إا¤
ا◊د من حا’ت ا’ختناق بالغاز
أاحادي أاكسسيد الكربون ،وا’سستفادة
من مادة الغاز الطبيعي بكل أامان
دون تسسجيل أاي حوادث ،باإ’ضسافة
إا ¤التوعية والوقاية من اأ’خطار
التي تنجم عن عدم احÎام
اŸقاييسس والقواعد اأ’منية الÓزمة
أاثناء القيام بالتشسييد أاو البناء بالقرب
من اŸنشسآات الكهربائية والغازية.

ورقلة :إÁان كا‘

اعتمدت مصسالح اŸؤوسسسسات اŸصسغرة بو’ية الشسلف  12مشسروعا خاصسة برسسكلة
النفايات ،حيث يتم مرافقة الشسباب اŸعني Úمن خÓل عمليات التكوين اÿاصسة
بالعملية باŸركز التكويني ببلدية الشسطية.
اإ’قبال على مثل هذه اŸشساريع من طرف الشسباب يأاتي ضسمن Œميع الطاقات
واإ’مكانيات التي توجد ‘ قطاع البيئة التي صسارت ›لبة Ÿشساريع الشسباب ‘
›ال رسسكلة النفايات كمورد إاقتصسادي هام يدر على أاصسحابه Ãداخل هامة كونه
من القطاعات التي كانت منسسية باŸقارنة مع ميادين أاخرى .يأاتي هذا ‘ وجود
عدة مفرغات ومراكز للردم القتني كما هو ا◊ال Ãكناسسة ومنطقة سسيدي عبد
الرحمان التي سسوف تعرف تسسليم مفرغتها ا÷ديدة ‘ اأ’يام القادمة.
هذا ويبقى القطاع مفتوحا على مشساريع أاخرى من شسأانها فتح مناصسب شسغل
جديدة ،يقول اŸعنيون بالقطاع الذين يتعاملون مع مراكز التكوين اŸهني إ’عداد
هؤو’ء Ÿثل هذه اŸشساريع اإ’قتصسادية.

العّمال يكشسفون متاعب اŸؤوسّسسسة الوطنية للبÓسستيك واّŸطاط
يلفت عمال اŸؤوسسسسة الوطنية للبÓسستيك واŸطاط باŸنطقة الصسناعية لبلدية
واد السسلي بالشسلف إانتباه اŸسسؤوول ÚلÎدي اأ’وضساع اŸهنية واإ’جتماعية ،وهو ما
كشسفت عنه نقابة اŸؤوسسسسة من خÓل الوقفة اإ’حتجاجية التي كانو قد نظّموها
تضسامنا مع رئيسس الفرع النقابي ،الذي دخل ‘ إاضسراب عن الطعام احتجاجا على
ما يواجهه العمال من متاعب .هذه الوضسعية التي –دث عنها العمال واÿاصسة
بجملة من النقائصس التي طاŸا طالبوا بتسسويتها ،غ Òاأن ا÷هات اŸعنية  ⁄تتعاط
مع هذه اŸطالب ،فيما جعل العمال Ãا فيهم فرعهم النقابي ينظمون وقفة
إاحتجاجية إ’شسعار ا÷هات اŸسسؤوول بالوضسعية التي تتخبّط فيها اŸؤوسسسسة يشسÒ
اŸتضسّررون.

إلشسلف :و  .ي  .أإعرإيبي

ا÷هة الغربية بÈهوم باŸسسيلة

السسكان يطالبون Ãتوسسطة لتخفيف ا’كتظاظ

جّددت ا÷معيات النّاشسطة
ببلدية برهوم باŸسسيلة مطلبها
اŸتعلق با’إسسراع ب›Èة
متوسسطة با÷هة الغربية لفك
اÿناق على متوسسطة بوزيدي
بوكامل ومتوسسطة عÓوة فÓك
جراء ا’كتظاظ الذي تشسهده
منذ انطÓق اŸوسسم الدراسسي
‡ا يؤوّدي إا ¤تراجع
ا◊ا‹ّ ،
اŸردود الدراسسي نظرا للكم
الهائل من التÓميذ الذين
يقصسدون اŸتوسسطات اŸذكورة،
وينحدرون من عدة قرى تقع
با÷هة الغربية للبلدية.

إŸسسيلة :عامر ناجح

ن -اشس -دت ا÷م -ع-ي-ات الّ-ن-اشس-ط-ة
السس -ل -ط -ات ال-و’ئ-ي-ة بضس-رورة ال-ت-دخ-ل
ال -ع -اج -ل م -ن أاج -ل ب -ر›ة م -ت -وسس-ط-ة
ب-ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة برهوم ،والتي
تضس- -م ق- -ري -ة ل -ه ’Ó-ت ول -ع -ط -ال اأو’د
مرزوق وقرية قديشسة و أاو’د مبارك

للقضساء على تنقÓتهم اليومية Ÿسسافة
أاك Ìمن  04كلم يوميا و–مل مصساريف
ال -ت -ن -ق -ل ،وك -ذا ل -ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ‘
م -ت-وسس-ط-ة ب-وزي-دي ب-وك-ام-ل ال-ت-ي ت-ق-ع
بحي اأ’ربع Úا÷نوبي ،و–صسي أاكÌ
من  780تلميذ بعدد حجرات ’ يتعدى
عددها  10اأين يطرح كل موسسم دراسسي
ح -ل اأ’قسس -ام اŸت -ن -ق -ل -ة ل Ó-ب -ت -دائ -ي -ة
القريبة من اŸتوسسط ،والتي تعا Êهي
اأ’خ - -رى ا’ك - -ت - -ظ - -اظ و’ Áك - -ن - -ه- -ا
اسس- -ت- -ي- -ع- -اب اأي قسس- -م ،ح- -يث ط -ال -بت
ا÷معيات الناشسطة بÈهوم السسلطات
الو’ئية وعلى رأاسسها وا‹ الو’ية ،إا¤
ب- -ر›ة مشس- -روع ا‚از م- -ت -وسس -ط -ة ‘
اق -رب اآ’ج -ال م -ن أاج -ل ال-قضس-اء ع-ل-ى
معاناة تنقل التÓميذ يوميا Ÿسسافات
ط - -وي - -ل - -ة ،وت- -خ- -ف- -ي- -ف ال- -عبء ع- -ن
’جل ا◊فاظ
اŸتوسسطات اŸذكورة أ
’وﬂ ‘ ¤ت - -ل - -ف
ع- - -ل - -ى اŸراتب ا أ
ا’متحانات التي دأابت البلدية على
’ط- -وار
–ق - -ي - -ق - -ه - -ا ‘ ﬂت - -ل - -ف ا أ
التعليمية.
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حـــــــي بــــــن نــــــور بÈاقــــــي

قرية خباب باŸسسيلة

مصسب قنوات ال ّصسرف
الصسحي يهّدد بكارثة بيئية

مهÎئـة واألحياء
ّ
ق
ر
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ط
ل
ا
بدون إانارة
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
‘ هذا الششان قال السشكان بأان مسشالك ا◊ي  ⁄تششهد عملية
تزفيت منذ سشنوات ،مؤوّكدين بأاّنهم يعانون األمرين خاصشة ‘ فصشل
الششتاء حيت تتحول الطرقات ا ¤مسشتنقعات مائية يصشعب على
اŸارة Œاوزها ،ناهيك عن تطاير الغبار ‘ فصشل الصشيف هذا ما
دفع سشكان ا◊ي إا ¤رفع نداء مسشتعجل ا ¤مصشالح البلدية من
أاج -ل ال -ت-ع-ج-ي-ل ‘ إادراج ا◊ي ضش-م-ن اıط-ط ال-ب-ل-دي ل-ت-زف-يت
الطرقات.
ا÷ولة التي قادت «الششعب» أاكدت التدهور ا◊اصشل ‘ ششبكة
الطرق اŸتواجدة على مسشتوى هذا ا◊ي نتيجة النتششار الكبÒ
للحفر واŸطبات ،والتي تسشببت فيها اششغال صشيانة بعضش قنوات

لعمدة واŸصسابيح
رغم تنصسيب ا أ
الكهربائية منذ مّدة

الطّريق الوطني رقم 12
ببومرداسس يغرق ‘ ظÓم
دامسس

ل يزال الطريق الوطني رقم  12ا◊يوي الرابط ب Úالعاصشمة
وولية تيزي وزو مرورا بولية بومرداسش باŒاه البويرة ووليات
ششرق الوطن يغرق ‘ ظÓم دامسش منذ سشنوات رغم الدعاوي
اŸتكررة من السشائق ÚواŸسشافرين ،الذين كثÒا ما اششتكوا من
خطورة هذا اÙور لي Óخاصشة ‘ اŸقطع الرابط ب ÚتيجÓبÚ
حتى بلدية الناصشرية وتادمايت.
أاعمدة منصشبة ب Óإانارة بعد مرور أاك Ìمن سشنة ونصشف على
ا‚ازه -ا ان -طÓ-ق-ا م-ن ب-ل-دي-ة ال-ث-ن-ي-ة م-رورا بسش-ي مصش-ط-ف-ى عÈ
الطريق الجتنابي ‘ اŒاه برج منايل والناصشرية ،هي أاسشئلة كثÒا
ما ترّددت ب Úمسشتعملي هذا الطريق كثيف ا◊ركة ،الذي يعرف
يوميا حوادث مرور ‘ بعضش النقاط السشوداء ،منها منطقة ششندر
وباألخصش هذه األيام مع بداية فصشل الششتاء وتسشاقط األمطار
التي Œعل الرؤوية ضشعيفة وصشعبة لي Óوحتى ‘ فÎة الزحمة
صشباحا ،حيث تتدفق وتتزاحم عششرات اŸركبات من حافÓت
وششاحنات الوزن الثقيل على هذا اÙور باŒاه بلديات الرغاية،
الرويبة والعاصشمة وأاخرى تششق طريقها ع Èالطريق الجتنابي
بودواو  -زرالدة ناحية البليدة ووليات الغرب ،ناهيك عن خطر
الظهور اŸفاجئ للحيوانات الÈية على سشائقي اŸركبات.
الÓفت أان اŸششروع الذي اسشتهلك اÓŸي Òلتنصشيب األعمدة
واŸصشابيح الكهربائية إلنارة الطريق ،يبقى إا ¤حد السشاعة دون
تششغيل بعد كل هذه الفÎة رغم ا◊ديث اŸتكرر من قبل السشلطات
الولئية واÙلية على ضشرورة توسشيع اإلنارة العمومية ع Èالطرق
وال- -فضش- -اءات ال- -ع -ام -ة ل -تسش -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور وŒنب ا◊وادث
اŸؤوسش-ف-ة ،وح-ت-ى ب-عضش األع-م-ال اإلج-رام-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-ع ضش-ح-ي-تها
أاحيانا أاصشحاب اŸركبات والششاحنات اÙملة بالسشلع من طرف
›رم ‘ Úنقاط معروفة منها جسشر برج منايل قبل فتح ﬁطة
السشكة ا◊ديدية ا÷ديدة ،وهذا أاثناء الزدحام أاو توقف حركة
اŸرور باسشتغÓل عامل الظلمة.
وع-ل-ي-ه ي-أام-ل اŸسش-اف-رون أان ت-ت-حّ-رك الّسش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة سش-ري-ع-ا
لتششغيل ششبكة اإلنارة العمومية بهذا اÙور وتوسشيعها ‘ اŸقاطع
اŸتبقية ،و ⁄ل بعضش الطرق الولئية الرئيسشية على غرار الطريق
الولئي الرابط ب Úالناصشرية وبغلية ،وطرقات وطنية أاخرى حيوية
ل ت -زال إا ¤ال -ي -وم ب -دون إان -ارة ،م -ن -ه-ا ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 24
السشاحلي والطريق الوطني رقم  25باŒاه ولية تيزي وزو ‘ ،حÚ
تبقى طرق البلدية خارج التصشنيف وحظّها كحظ األحياء والقرى
الغارقة ‘ الظÓم.

بومرداسس :ز  -كمال

و‘ ششأان آاخر ،اششتكى السشكان من غياب اإلنارة
الصشرف الصشحي ،حيت تسشاءل السشكان عن طبيعة
يشستكي
العمومية الليلية ‘ حيهم نتيجة العطاب
األشش -غ -ال ن -ظ -را ل-ل-ف-وضش-ى اÎŸت-ب-ة ع-ن ذلك
سسكان حي بن نور
التي مسشت مصشابيح األعمدة ،مؤوكدين أان
مؤوثرة من جهة على حركة ونوعية الششغال
ببلدية براقي اÙاذي للمركز
مصشالح البلدية  ⁄تكلف نفسشها عناء
بحد ذاتها ،والتي غالبا ما تكون عمليات
التقني Ÿراقبة السسيارات من
اسشتبدال اŸصشابيح منذ اسشابيع تقريبا
بريكولج ل غ.Ò
تدهور شسبكة الطرق بحيهم ،نتيجة
ل -ي -ع -يشش السش -ك-ان ب-حسش-ب-ه-م ‘ ظÓ-م
وأاف -اد ّﬁدث -ون -ا ب-أاّن-ه-م رف-ع-وا شش-ك-اوى
دامسش خÓل الفÎة اŸسشائية ،وهذا
ع- - -دي- - -دة إا ¤السش- - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة
التماطل ‘ إادراجه ضسمن ﬂطط
ما أاعاق حركة السشكان ومنعهم من
ب -اŸن -ط -ق -ة ،غ Òأان ن -داءات -ه-م ضش-ربت
التهيئة ،حيث أاكد جميع من –دثت
قضش -اء ح-اج-ت-ه-م ‘ ال-فÎة اŸسش-ائ-ي-ة،
ع- -رضش ا◊ائ- -ط م- -ت- -ه- -م Úالسش -ل -ط -ات
إاليهم «الشسعب» عن اسستيائهم جراء
ب- -الضش- -اف- -ة ا ¤ان- -ع- -دام م- -ادة ال- -غ- -از
اÙل- -ي -ة ب -ال -ت -ق -اعسش ‘ أاداء واج -ب -ه -ا،
ا◊الة اŸزرية التي تعرفها
الطبيعي مؤوكدين بأانهم يعانون األمرين
خ- -اصش- -ة وأان ب- -ل -دي -ة ب -راق -ي ق -د أاط -ل -قت
الطرق.
نتيجة غياب هذه اŸادة خاصشة ‘ فصشل
ﬂططا يقضشي بإاعادة تزفيت جميع طرقات
الششتاء.
البلدية ومع هذا يضشيف السشكان أان بلديتهم ⁄
وع -ل -ي -ه ي-ن-اشش-د سش-ك-ان ح-ي ب-ن ن-ور ب-ب-ل-دي-ة ب-راق-ي
–ّرك سشاكنا ‘ تنفيد الÈنامج ،وأاقصشت على حد
ا÷هات اŸعنية النظر إا ¤انششغالتهم اŸطروحة وحلّها ‘
تعبÒهم حّيهم من اıطط ،حيث أاّكد ﬁدثونا بأان مصشالح
البلدية قامت بتزفيت مدخل ا◊ي وتركت اŸسشالك الخرى دون أاقرب اآلجال ،مطالب Úبإادارج حّيهم ضشمن ّ ﬂ
ططات التهيئة
اÿاصشة.
تهيئة.

لنسسانية والجتماعية ÷امعة تيزي وزو
كلية العلوم ا إ

الطّلبـ ـ ـة مهـ ـ ـّددون بسسن ـ ـة بيضس ـ ـ ـ ـاء واإلدارة ل تتفاعـ ـ ـ ـل
مع اŸشساكل البيداغوجية

@ طالب سشكان قرية خباب التابعة إادارية إا ¤بلدية
السشوامع من السشلطات اÙلية التدخل العاجل إليجاد
حل Ÿصشب قنوات الصشرف الصشحي لبلدية اŸطارفة،
الذي بات يششّكل خطرا عليهم وعلى صشحة أابنائهم
ج -راء اإلف -رازات ال -ن -اج -م -ة ع -ن اŸي -اه اŸل -وث -ة ،وم-ا
يصش -اح-ب-ه-ا م-ن ت-أاث Òع-ل-ى األراضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة بشش-ك-ل
خاصش.
أاّكد سشكان قرية خباب التابعة ادارية لبلدية السشوامع أان
وصش- -ول م- -ي- -اه ق- -ن- -وات الصش -رف الصش -ح -ي م -ن ب -ل -دي -ة
اŸط- -ارف- -ة خÓ- -ل اŸدة األخÒة م- -ع م- -ي -اه األم -ط -ار
األخÒة ع Èال -واد ال -ذي Áر ب -ال -ق -ري -ة أاصش -ب -ح يششّ-ك-ل
خطرا على صشحتهم وعلى فÓحتهم وتربية مواششيهم،
‘ ظل –ول مياه الواد التي كانت تسشتغل ‘ سشقي
الراضش -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة إا ¤م -ي -اه م-ل-وث-ة وغ Òصش-ا◊ة
لÓسشتعمال لتغ Òلونها وانتششار الروائح الكريهة.
وي -ت -خ ّ-وف السش -ك -ان م -ن أان ي -ت -ط -ور ال -وضش -ع ب -ان-تشش-ار
ال- -ن -ام -وسش وال -ذب -اب ‘ فصش -ل الصش -ي -ف بشش -ك -ل ك -ب،Ò
ويسشتمر سشيÓن مياه الصشرف الصشحي ويسشاهم ‘ نقل
العديد من األمراضش على غرار الليششمانيا والتهاب
الكبد الفÒوسشي ،مطالب Úالسشلطات اŸعنية بضشرورة
التدخل العاجل لوقف سشيÓن مياه الصشوف الصشحي
لبلدية اŸطارفة نحو بلدية السشوامع ،وباألخصش قرية
خباب و–ويلها إا ¤وجهة أاخرى ‘ اقرب اآلجال من
أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى صش -ح -ت -ه -م ،وم -ب -اشش -رة أاع -م-ال-ه-م
الفÓحية التي تعت Èمصشدر رزق الكثÒين منهم باعتبار
أان اŸنطقة فÓحية بالدرجة األو.¤

اŸسسيلة :عامر ناحح

حي عمروسسة ببوينان

تسسّربات اŸياه
تقلق السسكان

@ عّبر ‡ّثلو سشكان مركز عمروسشة بدائرة بوينان إا¤
الششرق من مقر ولية البليدة ،عن قلقهم من وقوع
تسشربات داخل بعضش السشكنات ،ووقوع فيضشانات Œرف
معها األتربة وتتسشّبب ‘ كارثة.
وأاضش -اف ‡ث -ل -و ع -ن ج -م -ع-ي-ات ﬁل-ي-ة نشش-ط-ة ب-ا◊ي
العتيق ،أان ﬂاوفهم مÈرة ،وفرضشية وقوع فيضشان غÒ
مسشتبعد “اما ،كون قنوات صشرف مياه األمطار والتي
” مدها Ãجرى الوادي ضشيقة ،ول تكفي لسشتيعاب
كميات كبÒة ،وأان األمطار األخÒة بينت تلك العيوب،
وهم يخششون من فيضشان ﬁتمل ،ثم أان مصشيبتهم ‘
البالوعات اŸوجودة بقلب مركزهم ،والتي أاّكدوا أاّنها
باتت ‡لوءة باألتربة بدل اŸياه ،ووقوع كارثة الغرق
ال-ف-يضش-ان غ Òمسش-ت-ع-ب-دة ،ب-الضش-اف-ة إا ¤أان سش-ك-ن-ات-هم
اŸنجزة حديثا على تخوم الطريق والبسشات Úتقع كلها
‘ منخفضش أاو ميل منخفضش ،وهو ما يجعل اŸياه
Œري نحوهم بششكل آا‹ ،بدل جريانها ع Èالبالوعات
والقنوات الضشيقة.
كما لفتوا عناية اŸسشؤوول Úوالقائم Úبقطاع الÎبية إا¤
أان أاب- -ن- -اءه- -م اŸت- -م- -درسش Úب- -اŸت -وسش -ط -ة ال -وح -ي -دة
Ãركزهم ،يعانون من أاخطار التسشربات Ÿياه األمطار
من جهة ،وأايضشا من احتمال وقوع انهيارات متوقعة
ن -ظ -را ◊ال -ت -ه -ا السش -ي -ئ -ة ال -ع -ام -ة وغ ÒاŸشش ّ-ج -ع-ة ل
ل -ل -ت -حصش -ي -ل اŸع-ر‘ ول ل-ت-ق-د Ëال-دروسش ،وق-د ط-ال
ان-ت-ظ-اره-م ،م-ط-ال-ب Úالسش-ل-ط-ات ال-وصش-ي-ة ال-ت-عجيل ‘
اسشتكمال ما ” مباششرته من أاششغال التهئية إلنقاذ
حيهم وإانقاذ أابنائهم من أاي خطر ﬁتمل.

البليدة :لينة ياسسمÚ

لنسسانية والجتماعية بجامعة مولود معمري بولية تيزي وزو حالة احتقان كبÒة منذ انطÓق اŸوسسم
تعيشش كلية العلوم ا إ
لقسسام
لحتجاجات اŸتكررة من قبل الطلبة ،الذين أاغلقوا مداخل ا أ
ا÷امعي ا÷ديد ،الذي  ⁄يكن أافضسل من سسابقيه بالنظر إا ¤ا إ
لدارية والبيداغوجية الكثÒة ،التي ل تزال تطبع هذا
واŸدرجات منذ أازيد من أاسسبوع Úتنديدا بظروف التمدرسش واŸشساكل ا إ
لطراف الفاعلة.
القطب ا÷ديد منذ افتتاحه ،وانسسداد قنوات التواصسل ب Úا أ

قصسر البخاري

سسكان حي الرومنات
يطالبون الوا‹ بالÎحيل
@ يناششد سشكان عمارة  40مسشكنا بحي الرومنات
ببلدية قصشر البخاري بولية اŸدية منذ مدة السشلطات
اÙل -ي-ة ال-ت-دخ-ل م-ن أاج-ل ت-وف Òل-ه-م سش-ك-ن-ات لئ-ق-ة
–ميهم من خطر النهيار ،سشيما وأان هذه السشكنات
صشنّفت ‘ اÿانة ا◊مراء من طرف خÈاء اŸراقبة
ال -ت -ق-ن-ي-ة بسش-بب تششّ-ق-ق األع-م-دة ،إاضش-اف-ة إا ¤السش⁄Ó-
اŸنهارة وسشقوط بعضش جدران وتسشّربات اŸياه القذرة
وسشط وخارج هذه العمارات.
وحسشب صشرخة اŸواطن Úفإاّن هذه العمارات التي
تسشّببت واحدة منها ‘ سشقوط إاحدى األسشقف باتت
تنبئ بكارثة وبائية ،وكان من اÈŸمج أان يتم ترحيل
العائÓت التي تسشكن هذه العمارات ،إال أان  ⁄القوائم
اŸف -رج ع -ن -ه -ا  ⁄تشش -م -ل أاسش -م -اء ه-ؤولء ‘ السش-ك-ن-ات
الجتماعية التي وّزعت مؤوخرا ‘ عهدة الوا‹ السشابق.

اŸدية :علي ملياÊ

إلريأضشي
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يأ زمـــأن

زمــــــــأن...

مقرآن بايÓشش..

«إلهّدإف إŸميّز»

إششرإف :حأمد حمور

إلسشبت  0٨ديسشمبر  201٨م إلموإفق لـ  ٣0ربيع إلول  1٤٤0هـ إلعدد 1٧٨1٤

لندية إ÷زإئرية ‘ إŸنأفسشأت إلقأرية
مششأركة إ أ

بدآية ‡ّيزة ‘..آنتظار آلتّأاكيد
لبلـ ـ ـوغ دور آ Ûـمـ ـوعـ ـات
كلمة إلعدد

مودريتشش آلفضسل..
حسس- -م م- -ودري- -تشش األم- -ور
وخ -ط -ف ال -ك -رة ال -ذه -ب-ي-ة
ك- -أفضس- -ل لعب ‘ ال -ع -أ⁄
ل -ه -ذه السس -ن-ة ،ووضس-ع ح-دا
لـ«ه-ي-م-ن-ة» ال-ث-ن-أئ-ي م-يسسي
ورون-أل-دو ل-عشس-ري-ة ك-أم-ل-ة.
ح - -دث ج - -ع - -ل اŸه- -ت- -مÚ
بألشسأن الكروي ع Èالعأ⁄
م- -ن -قسس -م Úف -ي -م -أ ي -خصش
أاح -ق-ي-ة الÓ-عب ال-ك-روات-ي
^ حأمد حمور
‘ التتويج بأللقب من عدمه.
ل -ك -ن اŸن -ط -ق ي -ج -ع -ل م-ودري-تشش األحسس-ن ب-ك-ث Òم-ن
ال- -ث -ن -أئ -ي اŸذك -ور أاو ب -عضش ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ك -أن -وا
م- -رشس- -ح Úل- -كسسب ال- -ك- -رة ال -ذه -ب -ي -ة خ Ó-ل اŸوسس -م
اŸأضسي ،كون صسأحب «الفأنلة رقم  ‘ »10ريأل مدريد
أاعأد ا÷مهور الريأضسي ع Èالعأ ⁄إا« ¤زمن الفنيأت
وال -ذك -أء» وك -ذا «ال -ذوق ال -رف -ي -ع» ‘ م -داع -ب -ة ال-ك-رة
اŸسستديرة من خÓل طريقته ‘ –ويل اللعب ومنح
التمريرات التي تريح زمÓءه وŒعلهم ‘ وضسعيأت
منأسسبة واŸسسأهمة الفعألة ‘ اللعب ا÷مأعي Ã ،أ أان
كرة القدم تعت Èلعبة جمأعية قبل كل شسيء.
فقد ترك مودريتشش «ﬂتصسي اإلحصسأئيأت» جأنبأ من
خÓ- -ل دوره «اÿف- -ي» م -ق -أرن -ة ب -أل -ه ّ-داف ‘ Úصس -ن -ع
ال‚أزات م -ن خ Ó-ل ت -ت -وي -ج -ه م -ع ال -ري -أل ب -راب -ط-ة
األبطأل األوروبية ،وكذا تنشسيطه للدور النهأئي لكأسش
العأ ⁄مع منتخب كرواتيأ.
وبألرغم من عدم تسسجيله لعدة أاهداف ،إال أانه يعتÈ
«اÙرك الرئيسسي» للتشسكيلة التي يلعب فيهأ ،وهذه
هي الصسفة التي جعلته ‘ قمة الهرم الكروي العأŸي،
حتى أان العديد من الختصسأصسي Úلّقبوه بـ «موزار»
بألنظر لطريقة أادائه ،كمأ أان البعضش لّقبوه بـ «الرجل
ال-ن-ق-ي» ك-ون-ه يسس-ت-ق-ب-ل ك-رة ‘ وضس-ع-ي-أت صس-ع-بة ،لكنه
ي -ت -ف ّ-ن -ـن ‘ ت -ق -دÁه -أ ‘ أاحسس -ن األح-وال و»ن-ظ-ي-ف-ة»
لزمÓئه.
كمأ أاّن «ثقأفته التكتيكية» جعلته «يدخل» ‘ منهجية
لعب العديد من اŸدرب Úالذين أاشسرفوا عليه بنجأح
كب ،Òرغم اختÓف رؤويتهم لكرة القدم ،على غرار
ريدنأب ،مورينيو ،أانشسيلوتي وزيدان...
وبألتأ‹ ،فإأّن تتويج مودريتشش كأحسسن لعب ‘ العأ⁄
لهذه السسنة سسيجعل األنظأر مسستقب Óتصسّوب أاك Ìنحو
الÓعب Úالذين Áتأزون بأŸوهبة الفردية التي تقدم
اإلضسأفة للعب ا÷مأعي ،وليسش الÓعب الذي يسسجل
أاك Èعدد ‡كن من األهداف..ألنّ كرة القدم تعتÈ
«فرجة» وفنيأت قبل كل شسيء.

ل· 2019
تنظيم كأأسس إفريقيأ ل أ

 14ديسسم..È
آآخر أآجل إليدآع
ملّفات آلتّرشّسح

مأتأم :

«ضسرورة –ديد
أآهدآف طموحة
للوصسول
إآ ¤من ّصسة
آلتّتويج قارّيا»

يأحي:

«أآنا متفائل
بتأالّق أآنديتنا
‘ آŸنافسسات
آإلفريقية»

زغدود :

توآجد  4فرق
‘ آŸنافسسة
آلقارية شسيء
مهم للكرة
آ÷زآئرية
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لندية ا÷زائرية ‘ اŸنافسسات القارية
مشساركة ا أ

زمــــــــان...

بدأية ‡يّزة ‘..أنتظار ألّتأاكيد لبلوغ دور أÛموعات

مقرأن بايÓشش..

«الهّداف اŸمّيز»

بقلم :حامد حمور

رضسا ماتام لـ «الشسعب»:
لمل ‘
لندية ا÷زائرية ‘ اŸنافسسات القارية ‚احا باهرا يعطينا ا أ
عرفت انطÓقة ا أ
لبطال والكاف ،ولو أان
إامكانية سس‡ Òثلينا ا ¤أابعد نقطة ،و ⁄ل التتويج بلقبي رابطة ا أ
الطريق ما زال طوي Óوشساقا؟
حامد حمور
تفّوق أانديتنا بهذه النسشبة يعني أان عم Óيتم القيام
ب -ه م -ن ن -اح -ي -ة ال -ت -حضش Òل -ه -ذه اŸواع -ي -د ،رغ -م
ال -رزن -ام -ة اŸك -ث -ف -ة ل -ه -ذه ال -ف -رق ‘ اŸن-افسش-ات
الوطنية والقارية من جهة ،ومن جهة أاخرى فNن
هدف ‡ثلينا حاليا هو العمل على الوصشول ا ¤دور
اÛم - -وع - -ات واŸشش- -ارك- -ة ‘ ع- -دد م- -ع- -ت Èم- -ن
اŸقابÓت الدولية.
فمع مرور اŸقابÓت تكون األمور أاصشعب من خÓل
مواجهة أاندية لها نفسس الطموح ،حيث أان فرقنا
تسش Òت- -دري- -ج -ي -ا ،وتسش -ع -ى ا ¤كسشب اÈÿة ال -ت -ي
“كنها من مواصشلة اŸششوار بوتÒة حسشنة.

شش  -قسسنطينة ،شش  -ألسساورة..
إأمكانيات فنية وطموحات كبÒة

وت-أاه-ل ج-ل أان-دي-ت-ن-ا ي-رف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات الÓ-عبÚ
وي -ح ّ -ف -زه -م ل -تسش -ج -ي -ل ن-ت-ائ-ج أافضش-ل ،خ-اصش-ة وأان
النتيجة التي سشجلها الفريق الوطني ‘ تصشفيات
 2019 ·Óأامام نظÒه الطوغو‹
كأاسس إافريقيا ل أ
خارج الديار كان لها وزنها لدى لعبي األندية للعب
بعزÁة أاك Èو –دي الظروف ‘ أادغال إافريقيا .
‘ رابطة األبطال اإلفريقية “كن فريق ششبيبة
السش- -اورة م -ن –ق -ي -ق األه -م ،وه -و ا◊ف -اظ ع -ل -ى
التفوق الذي سشجله ‘ لقاء الذهاب أامام نادي
سش-ب-ورت-ي-ن-غ غ-ان-وي-ا الي-ف-واري ،ح-يث سش-ج-ل تعادل
ثمينا بأابيجان ويواصشل السش ‘ ÒاŸنافسشة القارية

التي يششارك فيها للمرة الثانية ‘ تاريخه و يكون
ل -ل -م -درب ن -ب-ي-ل ن-غ-ي-ز دور ه-ام ‘ اŸسش-ت-وى ال-ذي
يقدمه فريق ششبيبة السشاورة الذي تطور كثÒا من
الناحية التكتيكية.
وسشيكون فريق ششبيبة السشاورة على موعد ‘ الدور
ال -ق -ادم أام -ام ف -ري-ق ا–اد ط-ن-ج-ة اŸغ-رب-ي ،ح-يث
سش -ت -ك -ون اŸواج-ه-ة ‘ ال-ق-م-ة ب Úال-ف-ري-ق Úح-يث
يسشعى زمÓء جليت ا ¤التأاكيد على هذا التطور
الكب Òوتقد Ëمقابلت ‘ ÚاŸسشتوى.
من جهته فريق ششباب قسشنطينة الذي عان نوعا ما
‘ مباراة الذهاب من الدور التمهيدي أامام نادي
غامتال الغامبي ،يكون قد اسشÎجع قواه وما عودته
ب -ف -وز م -ن ب-ا‚ول ل-دل-ي-ل ع-ل-ى ع-زÁة «السش-ن-اف-ر»
الذين سشيحاولون فرضس مسشتواهم عندما يواجهون
نادي فيÈسس سشبور األوغندي ،مرتكزين على خÈة
ب- -عضس ال- -ع -ن -اصش -ر ال -ت -ي سش -ب -ق ل -ه -ا اŸشش -ارك -ة ‘
اŸنافسشات القارية على غرار عبيد ،بلجي ،‹Óبن

من Òزغدود :

توأجد  4فرق ‘ أŸنافسسة ألقارية شسيء مهم للكرة أ÷زأئرية
أاب - -دى م - -ن Òزغ - -ود ال Ó- -عب ال- -دو‹
السس -اب -ق وم -درب ف -ري -ق رائ -د ال -ق -ب -ة
ح- -ال -ي -ا ت -ف -اؤول -ه ب -خصس -وصص مشس -ارك -ة
لفريقية
لبطال ا أ
أانديتنا ‘ رابطة ا أ
وال- -ك- -اف ،وأاك- -د ‘ ه- -ذا ا◊ديث ب- -أان
لدارية الفنية لهذه الفرق
الطواقم ا إ
تعمل باحÎافية ،وأان لها برامج ثرية
وغ -ن-ي-ة وصس-لت ب-ف-رق-ه-ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
اŸن -افسس -ة ال -ق -اري -ة وال -ع-رب-ي-ة ،وذلك
خÓل هذا ا◊وار.
حاوره :فؤواد بن طالب
الشسعب :النصسرية عادت بقوة وتأاّهلت
إا ¤ال - -دور السس- -ادسص عشس- -ر م- -ن ك- -أاسص
ال -ك -اف ب -ع -د غ-ي-اب ط-وي-ل م-ا رأايك ‘
ذلك؟
من Òزغدود :أاعتقد أان نصشر حسش Úداي
فريق Áتاز بالسشتقرار واŸتابعة اŸيدانية
من طرف اŸسشؤوول ،Úخاصشة وأان اŸدرب
السشابق دزيري بÓل أادى عم Óجيدا مع
ال -ف-ري-ق وه-ذا الشش-يء مشش-ج-ع ل-ه-ذا ال-ن-ادي
والكرة ا÷زائرية وله باع كب Òللذهاب بعيدا
‘ كأاسس الكاف.
Óندية الوطنية برّمتها،
ششيء مهم ومششجع ل أ
ح- -يث ن -رى  4ف -رق ‘ اŸن-افسش-ة ال-ق-اري-ة،
وهذا مؤوششر إايجابي ألندية أاخرى.
لن -دي -ة اŸت-أاّه-ل-ة
وك -ي -ف ت -رى ه -ذه ا أ
Óدوار القادمة وما رأايك فيها؟
ل أ
كما قلت فمششاركة أاربعة أاندية ‘ هذه
اŸن -افسش -ة ي -ع -ط -ي -ن -ا أام -ل ك -ب Òب -أان ال-ك-رة
ا÷زائرية بخ ،Òلكن هناك ششيء مهم لبد

على الفرق أان تراهن على رجال األعمال
مثلما ما هو موجود بإاسشبانيا ،فالفرق التي
ت -ت -أاه-ل إا ¤األدوار اŸت-ق-دم-ة ت-راه-ن ع-ل-ى
رج - -ل األع - -م - -ال إاضش - -اف - -ة إا ¤ال - -ق - -اع- -دة
ا÷م -اه -ري -ة ف -م-ا ع-ل-ي-ن-ا إال ت-ت-ب-ع ال-ط-ري-ق
األنسشب ،م-ث-ل شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘ السش-نوات
األخÒة ،أاي - -ن ح - -ق- -قت إا‚ازات ك- -بÒة ألن
مششوار البطولت القارية أاو العربية ليسس
بالسشهل يتطلب تظافر ا÷هود.
ل -ق -د ت -اب-عت ب-عضص م-ب-اري-ات م-ن ه-ذه
اŸنافسسة ما تعليقك عليها؟
ا–اد بلعباسس ضشرب برباعية كاملة وانهزم
بهدف وحيد وهو قادر على لعب األدوار
األو ،¤وأايضشا فريق ششبيبة السشاورة ‘ ،حÚ
“ك-ن شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن ال-ت-أاه-ل خ-ارج
القواعد إا ¤الدور القادم ،فهذا الدليل على
أان الفرق األربعة لعبت ولها مؤوهÓت كبÒة

وأاعطت مؤوششرا إايجابيا لكل األندية.
وصشراحة أارى بأان اÈÿة صشنعت الفارق ‘
ك -ل اŸق -اب Ó-ت ،وأان ال-ف-رق م-ث-لت ا÷زائ-ر
“ثي Óإايجابيا رغم بعضس الهزات.
لرب-ع-ة اŸت-أاّه-ل-ة ق-ادرة
لن-دي-ة ا أ
ه-ل ا أ
على تشسريف الكرة ا÷زائرية مثلما
ف-ع-ل-ت-ه-ا الشس-ب-ي-ب-ة ،ال-نسس-ر السس-ط-اي-ف-ي
والعميد؟
كل ششيء ‡كن ‘ كرة القدم لكن هذا يأاتي
با÷هود ‘ اŸيدان واإلمكانيات اŸتوفرة
للفرق ماديا ومعنويا.
وعلى صسعيد آاخر ،كيف ترى إاقصساء
ف - -ري- -ق وف- -اق سس- -ط- -ي- -ف م- -ن ال- -ك- -أاسص
العربية؟
الوفاق يبقى من الفرق الكبÒة وصشاحب
األلقاب على اŸسشتوي Úالقاري والعربي،
أام -ا ف -ي-م-ا ي-خصس إاقصش-اؤوه ف-ي-ع-ود ب-ال-درج-ة
األو ¤إا ¤ان -ه -زام -ه ‘ ل -ق -اء ال -ذه -اب أاي-ن
ان -ه -زم ف-وق م-ي-دان-ه أام-ام م-ن-افسش-ه األه-ل-ي
السش- -ع- -ودي رغ -م ه -ذا ك -ان ف -ائ -زا ‘ ل -ق -اء
الذهاب ،لكن هذا التعادل أازاحه من السشباق
‘ الكأاسس العربية ،ومع ذلك يبقى الوفاق
من األندية الكبÒة ،وأاظن أانه سشيعود بقوة
‘ البطولة وكأاسس ا÷زائر.
كلمة ختامية زغدود.
أاظ- -ن أان ال- -ف -رق اŸت -أاّه -ل -ة سش -تسش -ع -ى إا¤
الذهاب بعيدا وتششريف الكرة ا÷زائرية،
وه- -ذا مشش- -روع ك -رة ال -ق -دم م -ع ال -ت -ح -ي -ات
والتقدير لكل األنصشار واّÙب Úالذين نقول
ل -ه -م ب -أاّن ف -رح -ت -ك -م ف -رح -ة ا÷زائ-ر ك-ل-ه-ا
واŸن -افسش -ة ال -ق -اري -ة ل ي -ت -ن -افسس ف-ي-ه-ا إال
الكبار.

ششريفة....

ضسرورة إأيجاد أ◊لول للمشساكل أإلدأرية
وألتّركيز على أ÷انب ألتّقني

أاما ‘ كأاسس الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم،
ف -إان ف -ري -ق ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس رغ-م ب-عضس اŸشش-اك-ل
اإلدارية ،فإانه “كن من اŸرور ا ¤الدور القادم
مسشتغ Óتفوقه الكب ‘ Òلقاء الذهاب أامام نادي
ليسشكر الليبÒي..لكن األمور سشتكون صشعبة ‘ الدور
ال -ق-ادم ،ح-يث أاوق-ع-ت-ه ال-ق-رع-ة أام-ام ن-ادي اي-ن-وغ-و
را‚رسس النيجÒي اŸتعود على اŸنافسشة القارية
وسشبق له وأان توج باللقب اإلفريقي.
وبالتا‹ على أاششبال اŸدرب بوزيدي الÎكيز أاكÌ
‘ اŸواج- -ه- -ة ال- -ق -ادم -ة ب -اسش -ت -غ Ó-ل إام -ك -ان -ي -ات
اıضشرم سشوقار الذي بإامكانه تقد Ëالنصشائح
الضشرورية لزمÓئه فوق اŸيدان ،وخ Òدليل على
ذلك ماهمته الكبÒة ‘ الفوز العريضس الذي حققه
ال -ف -ري -ق ‘ ب -ل -ع-ب-اسس خÓ-ل م-ب-اراة ال-ذه-اب أام-ام

ال -ن -ادي ال -ل -ي -بÒي .ك -م -ا أان ط -ري -ق-ة ل-عب ال-ف-ري-ق
–سش -نت م -ن -ذ ق -دوم اŸدرب ب -وزي -دي ال -ذي ق -اد
الفريق ا ¤التتويج بالكأاسس اŸمتازة ،ا ¤جانب
«خطف» بعضس النقاط ‘ الرابطة اÎÙفة األو¤
التي أاراحت أانصشار النادي نوعا ما.

ألنصسرية..
ألعودة إأ« ¤ألّزمن أ÷ميل» قارّيا؟

‘ ح Úأان نصشر حسش Úداي يسش ‘ Òرواق مناسشب،
حيث أازاح نادي «الششياط Úالسشود» الكونغو‹ من
ط-ري-ق-ه بسش-ه-ول-ة نسش-ب-ي-ة ب-فضش-ل ف-وز م-ق-ن-ع هنا ‘
ا÷زائر قبل أان يعود بالتعادل من برازافيل ،وهو
األمر الذي يزيد من طموح أاششبال اŸدرب لسشات
الذين يحاولون تقد Ëمسشتوى كبÒا أامام اŸنافسس
القادم نادي «غرين ايغلسس» الزامبي غ ÒاŸتعود
على اŸنافسشة القارية ،لسشيما وأان النصشرية سشوف
تسشتقبل ‘ ملعب  5جويلية ‘ لقاء العودة ،وهي
مناسشبة لزمÓء بوصشوف لكسشب تأاهل أاخر يجعلهم

يذهبون بعيدا ‘ هذه اŸنافسشة .وعلى صشعيد آاخر،
ف -إان اŸن-اسش-ب-ة م-وات-ي-ة ل-ل-ت-ذكÃ Òشش-ارك-ة األن-دي-ة
ا÷زائرية ‘ األيام األخÒة ‘ منافسشات كأاسس
األندية العربية ،حيث “كن فريق مولودية ا÷زائر
م -ن ب -ل-وغ ال-دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ب-ع-د إاقصش-ائ-ه ل-ن-ادي
النصشر السشعودي بفوزه عليه ذهابا وإايابا ،ويسشعى
ال -ع -م -ي -د ب -ق -ي -ادة م -درب -ه ع -م -روشس ا ¤م -واصش-ل-ة
اŸغامرة بكل إامكانياته .و ⁄يعرف فريق وفاق
سش -ط -ي -ف ن -فسس ال -ن -ج-اح وأاقصش-ي م-ن ط-رف ن-ادي
األه- -ل -ي السش -ع -ودي ذلك أان زم Ó-ء ال Ó-عب ج -اب -و
خسشروا مباراة الذهاب بسشطيف ،وسشجلوا تعادل ‘
ج -دة خ Ó-ل م -ب -اراة ال -ع -ودة .وسش -ي -ك -ون ا÷م -ه-ور
الرياضشي على موعد مع مباراة ‡ثلنا األخر ‘
اŸنافسشة العربية ،أاي ا–اد العاصشمة الذي يسشتقبل
يوم غد األحد نادي اŸريخ السشودا ‘ Êمباراة
صشعبة كون زمÓء زماموشس خسشروا لقاء الذهاب
الذي جرى بأام درمان بنتيجة .1 - 4

حسس Úياحي لـ «الشسعب»:

«أأنا متفائل بتأالّق أأنديتنا ‘ أŸنافسسات أإلفريقية»
ت- -وّق- -ع ال Óّ-عب ال -دو‹ السس -اب -ق حسس Úي -اح -ي ‘
لن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى
ح-وار لـ «الشس-عب» ت-أاّل-ق ا أ
اŸسس-ت-وى ال-ق-اري ،خ-اصس-ة ب-ع-د أان ت-أاّه-لت ج-ميعها
لدوار اŸقبلة ،وهو ما Áنحنا حسسبه مؤوشسرا
إا ¤ا أ
ايجابيا.
حاوره :عمار حميسسي
وأاّكد ياحي أانّ اŸنافسشة اآلن ‘ بدايتها وهو ما Áنح
الن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة ف-رصش-ة ب-ل-وغ م-راح-ل م-ت-ق-دمة خÓل
الفÎة اŸقبلة رغم أان اŸامورية سشتكون صشعبة فيما بعد
لكن كل ششيء ‡كن ‘ كرة القدم كما قال.
وكششف ياحي ان مسشتوى الندية الفريقية تراجع كثÒا
بسشبب الوضشعبة اŸزرية التي تتواجد فيها ،إاضشافة ا¤
رحيل أافضشل الÓعب Úإا ¤أاوروبا ،وهو ما ينقصس من
قيمتها الفنية وÁنح األندية ا÷زائرية الفرصشة للÈوز.
لن-دي-ة
❊ الشس -عب :ه -ل ك -نت ت -ت -وّق -ع ت -أاّه -ل ك-ل ا أ
لدوار اŸق- -ب- -ل- -ة م- -ن اŸن -افسس -ات
ا÷زائ- -ري- -ة إا ¤ا أ
الفريقية؟
❊❊ حسش Úياحي :إا ¤حد كب Òكنت أاتوّقع ذلك بحكم أاّنها
ح ّ -ق -قت األه -م ه -ن -ا م -ن خ Ó-ل ال-ف-وز ب-ن-ت-ي-ج-ة م-رضش-ي-ة
وم-ري-ح-ة م-ا ع-دا ف-ري-ق شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ال-ذي فاجأانا
بتعادله على أارضشه ،وهي النتيجة الوحيدة اıيبة خÓل
مباريات الذهاب لكنه تدارك المر وعاد بالفوز ،وهو ما
سشمح له بالتأاهل ا ¤الدوار اŸقبلة .أاعتقد أان اŸامورية
لن تكون صشعبة على الندية ا÷زائرية أايضشا خÓل الدور
اŸقبل بحكم أانها سشتواجه أاندية غ Òمعروفة ما عدا
ششبيبة السشاورة ،الذي حسشب ما سشمعت سشيواجه فريقا
م -غ -رب -ي -ا ،وه -و ال -ف -ري -ق ال -وح -ي-د ال-ذي ق-د ي-ج-د ب-عضس
الصش-ع-وب-ات ب-ح-ك-م ال-ت-ط-ور ال-ك-ب Òل-ل-كرة اŸغربية بدليل
النتائج التي –ققها اŸنتخبات والندية اŸغربية ‘
اŸنافسشات الفريقية لكن على العموم اتوقع وصشول على

األق- -ل ثÓ- -ث أان- -دي -ة م -ن أارب -ع -ة إا ¤ال -دور اŸق -ب -ل م -ن
اŸنافسشات الفريقية.
❊ ك -ي -ف ت -فّسس -ر ن -ت -ائ-ج أان-دي-ة ت-ع-ا ‘ Êال-ب-ط-ول-ة
وتتأاّلق ‘ اŸنافسص القارية؟
❊❊ صشحيح عندما ترى فريق مثل ا–اد بلعباسس يتواجد
‘ مؤوخرة الÎتيب ويفوز بالربعة ويعود بالتأاهل ،ونفسس
المر ينطبق أايضشا على فرق ششباب قسشنطينة وحتى نصشر
حسش Úداي ال -ت -ي ت -ع -ا ‘ Êال -ب -ط -ول -ة ل -ك -ن -ه-ا ت-ت-أال-ق ‘
اŸن -افسش -ة ال -ق -اري-ة ،وه-و ي-ع-ود ل-ع-دة ع-وام-ل اه-م-ه-ا أان
الÓعب ا÷زائري يظهر قدرات خارقة عندما يتعلق
المر بالعلم الوطني وتششريف الراية الوطنية ،خاصشة هذه
األن- -دي -ة ال -ت -ي غ -ابت ك -ثÒا ع -ن اŸن -افسش -ة اÿارج -ي -ة،
فالتحفيز حاضشر لوحده والÓعبون يقومون بدورهم على
أاكمل وجه عكسس ما هو ا◊ال ‘ البطولة أاين يغيب

التحفيز.
❊ من هو الفريق الذي تتوّقع أان يصسل إا ¤أادوار
متقّدمة؟
❊❊ ل يوجد فريق مع Úبحكم أان كل الفرق ا÷زائرية
التي تششارك ‘ اŸنافسشات القارية مسشتواها متقارب ا¤
حد كب ،Òول تسشتطيع منح األفضشلية لفريق على حسشاب
آاخر لكن كل ششيء ‡كن ‘ كرة القدم ،والفضشل هو ما
يصشل رغم أاّنني أا“نى أان تصشل جميعا لكن أاعتقد انها
قادرة على بلوغ على القل دور اÛموعات من منافسشتي
رابطة األبطال وكأاسس الكاف ،وهو أامر غ Òبعيد عنها
بالنظر ا ¤توفر اÙفزات وهي تششريف الراية الوطنية،
و‘ هذه ا◊الة أاعتقد أان األمور تصشبح أاسشهل للمدرب
الذي يركز على العامل الفني واÿططي فقط.
❊ ه-ل سس-ت-م-ن-ح سس-ي-ط-رة ف-رق شس-م-ال إاف-ري-ق-يا على
Óن -دي -ة
لن -دي -ة دف -ع -ة م -ع -ن -وي -ة ل  -أ
م- -ن- -افسس -ات ا أ
ا÷زائرية؟
❊❊ ه -ذا أام -ر م -ت -وق -ع خ -اصش -ة ب -ع -د أان ّ” ت -غ -ي Òن-ظ-ام
اŸسشابقة التي تنتهي مع نهاية اŸوسشم ،وهو أامر جيد و‘
السشابق كانت الندية ا÷زائرية تعا Êمن العامل البدÊ
بسش -بب إاج -راء اŸب -اري -ات ‘ فÎة الصش -ي -ف ال -ت-ي ت-ع-رف
توقف كل البطولت لكن النظام القد Ëللكاف كان Áنح
Óندية الفريقية ألن بطولتها تكون مازالت
أافضشلية ل أ
مسشتمرة عكسس البطولة اÿاصشة ببلدان ششمال افريقيا
التي تنتهي ‘ ششهر جوان ،لهذا هذه اŸرة أاعتقد أان
الفرق الفريقية سشتجد صشعوية كبÒة ‘ ›اراة نسشق
الن -دي -ة اŸت -واج -دة ‘ شش -م -ال ال -ق -ارة ،وم -ن-ه-ا األن-دي-ة
ا÷زائرية التي تتواجد ‘ فÎة جيدة وعليها اسشتغÓل
ال -ف -رصش -ة م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ج -ي -دة ‘ ﬂت -ل -ف
اŸنافسشات ،و ⁄ل اŸنافسشة على لقب إاحدى البطولتÚ
وإاع -ادة سش -ي -ن-اري-و ف-رق وف-اق سش-ط-ي-ف ،ا–اد ال-ع-اصش-م-ة
وم -ول -ودي-ة ب-ج-اي-ة ال-ت-ي ب-ل-غت ن-ه-ائ-ي مسش-اب-ق-ت-ي راب-ط-ة
األبطال وكأاسس الكاف.

يا زمان
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«ضسرورة –ديد
أأهدأف طموحة
للوصسول إأ ¤من ّصسة
ألتّتويج قارّيا»

اعت Èالدو‹ ا÷زائري السسابق رضسا
م - - -ات - - -ام ‘ ح - - -وار خ - - -اصص ÷ري - - -دة
«الشسعب» ،النتائج اÙققة من طرف
لن - -دي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘
ا أ
اŸنافسسات القارية والعربية إايجابية
لن ،ل- - -ك- - -ن ط- - -الب اŸسس- - -ؤوولÚ
◊د ا آ
بتحديد أاهداف طموحة وجريئة من
لو¤
لدوار ا أ
أاج- - -ل ال- - -ل- - -عب ع - -ل - -ى ا أ
لكتفاء
ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-ؤووسص ،وعدم ا إ
ب -دور اÛم -وع -ات أاو نصس -ف ال -ن -ه-ائ-ي
كأاقصسى تقدير ،وعاد ّﬁدثنا للوضسع
ا◊ا‹ ال - - -ذي ت- - -ع- - -يشس- - -ه ال- - -ك- - -رة ‘
لخÒة الذي أارجعه لغياب
السسنوات ا أ
لمور تنعكسص
أاهل اŸيدان ما جعل ا أ
بشسكل مباشسر على اŸسستوى رغم توفر
لمكانيات اŸادية.
ا إ
حاورته :نبيلة بوقرين
❊ الشسعب :ما هو تقييمك للّنتائج التي
لن- -دي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘
حّ- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا ا أ
اŸنافسسات الدولية؟
❊❊ رضس -ا م -ات-ام :الّ-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي حّ -ققتها
األن -دي -ة ا÷زائ -ري -ة سش -واء ‘ اŸن -افسش-ات
القارية أاو على الصشعيد العربي إايجابية ◊د
اآلن ،ول - -ك - -ن ل Áك - -ن أان ن - -ت - -ح- -دث ع- -ن
اŸسشتوى ‘ األدوار التمهيدية األو ¤ألن
الفرق التي واجهتها ليسشت قوية كما يجب،
ولهذا من السشابق ألوانه ا◊ديث عن مصشÒ
‡ث -ل -ي -ن -ا ‘ ه -ذه اŸواع -ي -د ال -دول -ي-ة ألن
األمور كلها مبنية على األهداف اŸسشطرة
من طرف اŸسشÒين اŸششرف Úعلى هذه
ال -ف -رق ،ألن -ه -م دائ -م -ا ي -رك -زون ع -ل -ى دور
اÛموعات ونصشف النهائي على األك،Ì
وهنا يكمن اإلششكال بالرغم من أاننا ‰لك
إامكانيات مادية كبÒة باŸقارنة مع األندية
األفريقية األخرى..لكن الفرق دائما يوجد
‘ اإلرادة والعزÁة.
❊ ك -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق ع -ل -ى ال ّ-ن -ت -ائ -ج وع-ن
مسستقبل أانديتنا ‘ اŸنافسسات؟
❊❊ حاليا يجب أان نتأاهل لدور اÛموعات
وب -ع -ده -ا سش -ن -ف -ك -ر ‘ مسش -ت -ق -ب -ل األن-دي-ة
ا÷زائرية اŸششاركة ‘ البطولت القارية
وال- -ع- -رب- -ي -ة ألن راب -ط -ة األب -ط -ال أاو ك -أاسس
الكونفيدرالية ليسشت صشعبة وتتطلب عزÁة

وإارادة مثلما سشبق ‹ القول ،هذه األمور
غ Òم - -وج- -ودة ل- -دى اŸسشÒي- -ن واألن- -دي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ألن-ه-م ي-ك-ت-ف-ون ب-األدوار األو¤
فقط عوضس العمل على –قيق األلقاب.
وهنا نسشتنتج أان أاهل الكرة غائبون ،وÃعنى
آاخر ل يوجد الرجل اŸناسشب ‘ اŸكان
اŸناسشب ،ما جعل مسشتوى الكرة ا÷زائرية
يÎاجع كثÒا ‘ السشنوات األخÒة ،ولهذا
يجب أان تكون قوان Úوإاجراءات صشارمة
إلنقاذ الوضشع وإاعادة األمور للطريق .
❊ م - -ن اŸسس - -ؤوول ع - -ل - -ى ه - -ذا ال - -واق- -ع
اŸعاشص؟
❊❊ ح -ال -ي-ا ن-ح-ن ب-ع-ي-دي-ن ج-دا م-ن ن-اح-ي-ة
اŸسش-ت-وى ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ا÷زائ-رية
واŸسشؤوول على هذا الواقع معروف ،ولهذا
يجب أان يتخلى الرؤوسشاء واŸسشÒين على
األم -ور الشش -خصش -ي -ة واÓÿف -ات اŸوج-ودة
ف -ي -م -ا ب -ي -ن-ه-م والÎك-ي-ز ع-ل-ى م-ا ه-و أاه-م،
وال -دل -ي -ل واضش -ح خ Ó-ل اإلج -ت -م -اع األخÒ
–Óادي- -ة ب Úزطشش- -ي ورؤوسش -اء ال -ن -وادي
ل - -إ
لحظت أان ا÷ميع كان همه الوحيد هو
األموال وطريقة تسشيÒها خÓل اŸركاتو
الشش -ت -وي وج -لب ال Ó-ع -ب ،Úو ⁄ي -ت-طّ-رق-وا
ل-ل-م-واضش-ي-ع ا◊سش-اسش-ة واŸه-م-ة ع-لى غرار
اŸنشش -آات ال -ري -اضش -ي -ة ،ال -ت -ك -وي -ن وم -راك-ز
ال- -ت- -ك- -وي- -ن م- -ن أاج- -ل ال- -ن- -ه -وضس ب -ال -ك -رة
ا÷زائرية ،وهنا نفهم أان الوضشع جد خطÒ
وي -جب أان ت -ك -ون م -راج -ع -ة ج -ذري -ة وف -ق-ا
ألسشسس ومناهج صشحيحة ÿدمة اŸصشلحة
العامة للكرة.
لع-ادة
❊ ه -ل ت-وج-د ح-ل-ول م-ن-اسس-ب-ة إ
اŸسستوى إا ¤سسابق عهده؟
❊❊ أاكيد توجد حلول ولكن البداية يجب أان
تكون ‘ التخلي عن التفك ‘ ÒاŸصشلحة
الشش-خصش-ي-ة والÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل اŸيداÊ
والكرة ككل من خÓل التكوين واŸطالبة
ب- -اŸنشش- -آات واألم- -ور ال- -ت- -ي ت -خ -دم ال -ك -رة
ا÷زائ -ري-ة ،وإاع-ادة األسش-م-اء ال-ك-بÒة ال-ت-ي
صشنعت أا›اد الكرة ‘ السشابق ،وإابعاد كل
اإلن- -ت- -ه- -ازي Úع- -ن اŸي- -ادي- -ن ألن- -ن -ا ‰لك
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي-ة ،وي-ب-ق-ى اŸشش-ك-ل ‘
التسشي Òوإاذا Œسشد ذلك أاكيد سشنتمكن من
–قيق نتائج إايجابية قاريا وعربيا ،إاضشافة
إا ¤ت- -وف -ر اإلرادة وال -ع -زÁة وك -ذا –دي -د
أاه -داف واضش -ح-ة وط-م-وح-ةألن ك-رة ال-ق-دم
ليسشت باŸفهوم ا◊ا‹ ،ول زلنا بعيدين عن
اإلحÎاف ا◊قيقي الذي يقوم على أاسشسس
ومناهج.
❊ م- -ا ه -ي ن -ظ -رتك Ÿسس -ت -ق -ب -ل ال -ك -رة
ا÷زائرية؟
❊❊ ث -ق -ت -ن -ا ك -بÒة م -ن أاج -ل إاع -ادة األم -ور
ل- -لّ- -ط -ري -ق ال ّصش -ح -ي -ح م -ن خ Ó-ل م -ع -ا÷ة
اإلن -ح -راف ا◊اصش -ل ‘ ع -ا ⁄ك-رة ال-ق-دم،
ومن دون ششك سشتتغيّر األمور ‘ اŸسشتقبل
م -ن خ Ó-ل إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ع -دة ن -ق-اط،
وال -ب -داي -ة ب -إاع -ادة أاه-ل اإلخ-تصش-اصس وه-ن-ا
Áك -ن -ن -ا أان ن -ت -ك -ل -م ع -ن مسش -ت -ق -ب -ل ال-ك-رة
ا÷زائرية وإامكانية تأالّقها قاريا وعربيا.

عاد اŸهاجم السشابق لششبيبة القبائل مقران بايÓشس إا ¤الواجهة مؤوخرا من خÓل
تكرÁه من طرف مسشّيري الفريق ،الذين بادروا منذ انطÓق اŸوسشم ا◊ا‹ إا¤
«التفك ‘ »ÒالÓعب Úالقدامى وتكرÁهم قبل كل مباراة يلعبها «الكناري» ‘ ميدانه.
ف-اŸن-اسش-ب-ة ك-انت سش-ع-يدة للغاية
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل-ج-م-ه-ور ال-ري-اضش-ي
والÓعب بايÓشس ،الذي يتذّكر
عشّش - - -اق ال - - -ك - - -رة ا÷زائ- - -ري- - -ة
اإلمكانيات الكبÒة التي أاظهرها
ه- - -ذا ال Ó- -عب ال - -ذي خ - -ط - -ف
األضش- - - - - - - -واء ‘ فÎة قصشÒة ‘
م -رك -ز ق -لب ه -ج -وم ب -تسش -ج-ي-ل-ه
أله -داف ع -دي-دة سش-اه-م بشش-ك-ل
كب ‘ Òاأللقاب التي توج بها
ف- -ري- -ق شش- -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ق- -ب -ائ -ل ‘
سشبعينيات القرن اŸاضشي.
وإا ¤ج - - - - -انب وصش - - - - -ول - - - - -ه إا¤
«النجومية» ‘ عا ⁄الكرة ،فإاّن
هّداف الششبيبة كان يتابع بنجاح
دراسش- -ت- -ه ا÷ام -ع -ي -ة ‘ ال -طب،
األمر الذي يؤوكد الÎكيز الكبÒ
لهذا الÓعب «الظاهرة» آانذاك
‘ التدريبات واŸقابÓت وكذا
الدراسشة.
بايÓشس مقران من مواليد 16
ج- -وان  1955ب -ت-ي-زي وزو ،ط-ب-ع
اسش -م -ه بشش -ك -ل ك -ب Òو“ك-ن م-ن
خ - -ط - -ف ل - -قب أاحسش - -ن ه- -داف
للبطولة الوطنية ‘ موسشم  ،1977 - 1976وهذا وسشط منافسشة ششديدة بوجود العديد
من الÓعب ÚاŸميّزين ‘ هذا اŸركز ضشمن معظم أاندية القسشم األول على غرار
بوسشري ،طاه ،Òفريحة...
وبالرغم من أان مششواره كان قصشÒا كÓعب ،إال أانه يعت◊ Èد اآلن من ضشمن
الهداف Úالذين جلبوا اإلضشافة للكرة ا÷زائرية ،وهو األمر الذي أاهله ا ¤اللعب
للفريق الوطني حيث كان ‘ قمة العطاء ‘ موسشم  1977 - 1976ح Úنال لقب هداف
البطولة بتسشجيله لـ  20هدفا خÓل  26مباراة ،وتّوج مع الششبيبة بلقبي البطولة وكأاسس
ا÷مهورية ،وأانصشار «الكناري» القدامى يتذكرون الهدف ا◊اسشم الذي سشجله ‘
اŸباراة أامام ششباب بلوزداد ‘ البطولة من قذفة «صشاروخية» خارج منطقة الـ 18
م .Îوبدأا بايÓشس مششواره ‘ صشنف األكابر بعد سشنوات ‘ صشنف األواسشط مع
الفريق الوحيد الذي لعب له ششبيبة القبائل ‘ عام  1974وسشط تششكيلة كانت تضشم
عدد من الÓعب Úذوي المكانيات الكبÒة على غرار عويسس ،ماكري ،باريسس،
دوادي ،مغريسشي...وتّوج بلقب البطولة عام  1977وكذلك كأاسس ا÷مهورية ‘ نفسس
السشنة.
وبفضشل الأهداف التي سشجلها واŸسشتوى الذي قّدمه ،كان من اŸنطقي أان يتم
اسشتدعاءه للفريق الوطني الذي لعب له ‘ مناسشبت Úووقع هدف Úمع «اÿضشر».

الفاف

تطوير كرة ألقدم ألعربية ضسمن
مشساورأت زطشسي وألُدفÚ

تناول رئيسس الفاف خ Òالدين زطششي مع مسشاعد األم Úالعام ل–Óاد العربي للعبة،
مبارك الُدف ،Úموضشوع تطوير كرة القدم ‘ الوطن العربي والتعاون ب Úالهيئت‘ ،Ú
لقاء جمع ب Úالطرف Úيوم اÿميسس Ãقر «الفاف» بدا‹ براهيم (ا÷زائر).
واعت Èالُدف Úع Èهذه الفرصشة أان التعاون ب Úال–اد العربي لكرة القدم والهيئة
الفيدرالية ا÷زائرية بـ «اŸمتاز» ،حسشبما نششره اŸوقع الرسشمي لـ «الفاف».
كما قام اŸسشؤوول بالهيئة العربية بلقاء عمل مع األم Úالعام ل–Óادية ا÷زائرية
لكرة القدمﬁ ،مد سشاعد ،حسشب نفسس اŸصشدر.
Óندية ،ويتعلق األمر Ãولودية
وتششارك ثÓثة أاندية جزائرية ‘ كأاسس العرب ل أ
ا÷زائر (تأاهل إا ¤ربع النهائي) ،وفاق سشطيف (أاقصشي) وا–اد ا÷زائر الذي
سشيخوضس إاياب ثمن النهائي يوم  10ديسشمÃ Èلعب  5جويلية األوŸبي (ا÷زائر) ضشد
اŸريخ  -السشودا.Ê
للتذك ،Òيششغل الرئيسس السشابق لـ «الفاف» ﬁمد روراوة ،منصشب النائب األول
ل–Óاد العربي لكرة القدم ،فضش Óعن رئاسشته للجنة اŸنافسشات.
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’لعاب اŸتوسّشطية 2021
ا أ

تنصسيب إŸؤوسّسسسة إŸكلّفة بتجهيز ملعب وهرإن بالعشسب إلطّبيعي
” تنصشيب اŸؤوسّشسشة التي سشتوكل لها مهمة تغطية ميدان اŸلعب ا÷ديد لكرة القدم بوهران بالعششب الطبيعي ،حسشبما
ّ
اسشتفيد لدى وا‹ هران مولود ششريفي.
Óل -ع-اب
وقال الوا‹ ‘ تصصريح على هامشس زيارة عرفته أاشصغال الورشصة اÿاصصة باŸلعب وكذا اŸركب ال -ري -اضص -ي –سص -ب -ا دائ -م -ا ل  -أ
تفقدية لورشصات اŸركب اأ’وŸبي ببلدية بئر بقية ورشصات اŸركب الرياضصي عموما بعد أان اŸتوسصطية.
وقال الوا‹ ‘ ختام زيارته التفقدية إا¤
ا÷( Òشصرق وهران) ،بأاّن اّتفاقا نهائيا وّقعته اسص-ت-ج-ابت الشص-رك-ة الصص-ي-ن-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ل-ط-ل-به
يوم اأ’ربعاء الشصركة الصصينية (أام سصي سصي) برفع عدد اليد العاملة بع ÚاŸكان ما مكن مشص -روع ال -ق -ري -ة اأ’وŸب -ي -ة ،ب -أان ال -ع -راق -ي -ل
اأ’خÒة التي كانت تواجه الدراسصات قد ”
اŸك- -ل- -ف- -ة ب -إا‚از اŸركب واŸؤوسصسص -ة ال -ت -ي من –سص ÚوتÒة اأ’شصغال ،على حد تعبÒه.
سصتقوم بتجهيز اŸلعب ا÷ديد ،الذي يّتسصع لـ ويحتوي اŸركب الرياضصي اأ’وŸبي ،فضص Óرفعها والقيام أايضصا بالتصصحيحات الÓزمة
ع -ن م -ل -عب ك -رة ال -ق-دم ،ع-ل-ى م-ل-عب أ’ل-ع-اب ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤ال -ت -ع -ق -ي -دات ال -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا
 40أالف مقعد بالعشصب الطبيعي.
ويتعلق اأ’مر باŸؤوسصسصة اıتلطة ا÷زائرية ال -ق -وى وق -اع -ة م -ت -ع -ددة ال -ري-اضص-ات وأارب-ع-ة الدراسصات ،سصيما وأان اأ’مر يتعلق بأاول قرية
ال -ف -رنسص -ي -ة ’’ف-ي-ج-ي-ت-ال دي-زاي-ن’’ ال-ت-ي ف-ازت أاح -واضس ل -لسص -ب -اح -ة ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤م -راف-ق أاوŸبية با÷زائر ،على حد تعبÒه.
بالصصفقة على أان تشصرع ‘ عملها خÓل اأ’يام أاخرى ،تقرر ا’نتهاء من أاشصغالها ‘ نهاية وأاب-دى شص-ري-ف-ي ب-اŸن-اسص-ب-ة ت-فاؤوله بخصصوصس
القليلة القادمة ،فيما حّددت مدة اأ’شصغال  2020حتى يكون هذا الصصرح الرياضصي الهام تسصليم اŸشصروع ‘ آاجاله اÙددة ،أاي ‘
بسصتة أاشصهر .وأاوضصح السصيد شصريفي بأانّ هذه جاهزا ’حتضصان الطبعة الـ  19أ’لعاب البحر أاواخر سصنة  ،2020حتى تكون هذه القرية،
الورشصة هي اأ’خÒة ‘ إاطار اأ’شصغال الكÈى اأ’بيضس اŸتوسصط التي –تضصنها وهران ‘ ال -ت-ي ت-تسص-ع ل-ق-راب-ة  5.000سص -ري-ر ،ج-اه-زة
اŸدرجة ‘ مشصروع ا‚از اŸلعب ،الذي العام اŸوا‹ .وأابدى اŸسصؤوول التنفيذي ’سص- -ت- -ق- -ب- -ال ال- -وف -ود اŸشص -ارك -ة ‘ اŸوع -د
توّقع اسصتÓمه خÓل اأ’شصهر اأ’و ¤من سصنة اأ’ول ‘ ’’ال -ب -اه -ي -ة’’ رضص-اه أايضص-ا ع-ل-ى ت-ق-دم ال-ري-اضص-ي اإ’ق-ل-ي-م-ي ال-ت-ي تسصتضصيفه ا÷زائر
 .2019وأاب -دى ن -فسس اŸسص -ؤوول ب -اŸن -اسص -ب -ة وتÒة اأ’شصغال بالقرية اأ’وŸبية ،التي يجري ل -ث -ا Êم -رة ‘ ت -اري -خ -ه -ا ب-ع-دم-ا اسص-تضص-افت
رضصاه Ÿا وصصفه بـ ’’النّفسس ا÷ديد’’ الذي ا‚ازه -ا ع -ل -ى ب -ع -د ك -ي -ل -ومÎات ق-ل-ي-ل-ة ع-ن ا÷زائر العاصصمة نسصخة .1975

إا–اد بسشكرة

إإيقاف إ◊ارسس وليد قحة مؤوّقتا بسسبب تناول إŸنشّسطات
” إايقاف حارسس مرمى ا–اد بسصكرة وليد
ّ
قحة ،مؤوقتا ‘ ،انتظار ا’سصتماع إاليه ،بعد
سص -ق-وط-ه ‘ اخ-ت-ب-ار اŸنشص-ط-ات ‘ ال-ل-ق-اء
الذي خسصره فريقه ضصد سصريع غليزان (-0
◊ ،)2سصاب ا÷ولة الـ  13من بطولة الرابطة
اÎÙفة الثانية «موبيليسس» لكرة القدم،
حسص -ب -م -ا أاع-ل-ن-ت-ه ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة
القدم.
وحسصب نفسس اŸصصدر ،فقد ”ّ اسصتدعاء
قحة ،الذي “ت مراقبته من طرف اللجنة
الفيدرالية Ÿكافحة اŸنشصطات ،لÓسصتماع

إاليه من قبل ÷نة ا’نضصباط التابعة للرابطة
يوم  10ديسصم Èعلى السصاعة .11 : 00
و‘ انتظار تسصليط العقوبة النهائية ،أاقّرت
÷نة ا’نضصباط بتوقيف ا◊ارسس البسصكري
الـبالغ من العمر  32سصنة بصصفة مؤوّقتة ،وهو
ما أافاد به اŸوقع الرسصمي للرابطة.
وي- -ح- -ت -ل ا–اد بسص -ك -رة الصص -ف اÿامسس
ب -رصص -ي-د  25ن- -ق- -ط- -ة ‘ الÎت- -يب ال- -ع -ام
للمحÎف الثا ،Êإاثر نهاية مرحلة الذهاب
ب -ت -ت -وي -ج أاوŸب -ي الشص -ل-ف ب-ال-ل-قب الشص-ت-وي
الشصر‘ Ãجموع  30نقطة.

البطولة العربية للشّشطر„

إ÷زإئر –صسد  9ميدإليات
ك اŸنتخب الوطني للشصطر„ (رجال وسصيدات) خÓل البطولة
افت ّ
ال -ع -رب -ي -ة ل-لشص-ط-ر„  -ف-ردي ،ال-ت-ي ج-رت م-ن  26ن -وف -م Èإا6 ¤
ديسصم Èبدبي (ا’مارات العربية اŸتحدة) ،تسصع ميداليات (ذهبية،
خ -مسس فضص -ي -ات وث Ó-ث ب -رون -زي -ات) ،حسص-ب-م-ا أاع-ل-ن-ت-ه ا’–ادي-ة
ا÷زائرية للشصطر„.
ونال ا’سصتاذ الدو‹ ،بÓل بلحسصن ،لوحده ثÓث ميداليات منها
فضصيت ‘ Úمسصابقة اللعب الكÓسصيكي والسصريع وأاخرى برونزية ‘
اللعب اŸمتاز -السصريع ،اŸسصمى « بلرتز».
و‘ نفسس الفئة ،افتك ا’سصتاذ الدو‹ الكبﬁ ،Òمد حدوشس،
ميدالية برونزية ‘ اللعب السصريع.
ولدى السصيدات ،نالت ا÷زائرية امينة مزيود اŸيدالية الÈونزية
‘ مسصابقة اللعب الكÓسصيكي ،بينما احرزت مواطنتها صصابرينة
لطرشس ،الذهب ‘ منافسصة «البيلتز» وأاضصافت ميدالية برونزية ‘
اللعب الكÓسصيكي.
ومن جهتها ،نالت حياة توبال ميدالية فضصية ‘ اللعب السصريع.

مولودية سشعيدة

 20مليون دج تدخل
خزينة إلفريق
اسصتفاد فريق مولودية سصعيدة لكرة القدم اŸنتمي للرابطة اÎÙفة
الثانية من إاعانة مالية قدرها  20مليون دج ،حسصبما علم لدى رئيسس إادارة
ذات الفريق.
وأاوضصح ﬁمد مسصعادي أان هذه اإ’عانة التي منحتها بلدية سصعيدة خÓل
اأ’سصبوع ا÷اري من شصأانها التخفيف من الضصائقة اŸالية التي Áر بها
ال -ف -ري -ق خ Ó-ل اŸوسص -م ال-ري-اضص-ي ا÷اري ،وسص-تسص-م-ح ب-تسص-دي-د ب-عضس
اŸسصتحقات اŸالية لÓعب Úوالطاقم الفني.
وأاشصار نفسس اŸصصدر إا ¤الديون اŸالية على عاتق إادارة الفريق ،تقدر
بأازيد من  700مليون دج “ثل مسصتحقات الÓعب Úوالتنقل واإ’طعام
واŸبيت.
وللتذك ،Òفقد أانهى فريق مولودية سصعيدة لكرة القدم مرحلة الذهاب
للبطولة ‘ اŸرتبة التاسصعة برصصيد  19نقطة.
ويرتقب أان يدخل الفريق ‘ تربصس مغلق Ÿدة  10أايام بو’ية عÚ
“وشصنتّ – ،سصبا ’نطÓق مرحلة اإ’ياب شصهر جانفي اŸقبل.

نقطة) .وأاحسصن فريق إافريقي هو السصينغال الذي يحتل اŸرتبة 17
عاŸيا بـ  102نقطة .ونشصر الÎتيب ا÷ديد ،عقب النافذة اŸؤوّهلة
اأ’خÒة لكأاسس العا ،2019 ⁄اŸقررة من  31أاوت إا 15 ¤ديسصمÈ
بالصص .Úويأاخذ ترتيب الهيئة الدولية ‘ ا◊سصبان كل اŸقابÓت ،ما
قبل التصصفيات ا÷هوية حتى نهائي كأاسس العا ⁄ل–Óادية الدولية لكرة
السصلةÃ ،ا فيها الدورة اأ’وŸبية والكؤووسس القارية ،علما أانّ النظام
السص -اب -ق ك -ان ي -رّك-ز ع-ل-ى اŸن-افسص-ات وي-أاخ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار الÎت-يب
النهائي للدورات .كما يرتكز الÎتيب ،على عوامل مرتبطة بكل
مباراة رسصمية نشّصطها  149فريقا وطنيا ويتم –ديثه (الÎتيب) بعد كل
نافذة تصصفوية وعقب كل اŸنافسصات الرسصمية الكبÒة للهيئة الدولية.

سسليما Êيسسجل
ويقود فريقه
إإ ¤إلتأاهل ‘ كأاسس
تركيا

 14ديسسم..Èآإخر أإجل إليدإع ملّفات إلتّرشّسح

أاوضصح ا’–اد ا’فريقي لكرة القدم «كاف»
‘ بيان له أاّنه يتع Úعلى الفدراليات اأ’عضصاء
‘ الهيئة الراغبة ‘ تنظيم نهائيات كأاسس أا·
إاف-ري-ق-ي-ا ك-ان  ،2019اي-داع م-ل-ف-ات ت-رشص-ح-ها
’حتضصان ا◊دث الكروي قبل يوم ا÷معة 14
ديسص- -م Èع- -ل -ى السص -اع -ة  00.00سص-اع-ة ل-يÓ-
(بتوقيت مصصر) كأاقصصى أاجل.
وكانت اللجنة التنفيذية للكاف قد قّررت
ب-ت-اريخ  30ن-وف-م Èب-ال-ع-اصص-م-ة ال-غانية أاكرا،
سص -حب ت -ن -ظ -ي -م ال -ب -ط-ول-ة ل-ه-ذا اŸوسص-م م-ن
الكامÒون ،وذلك بسصبب التأاخر الذي شصهدته
اأ’شص -غ -ال .وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ك -ون -ف -درال-ي-ة ،ف-إان
الكامÒون لن يكون على اسصتعداد ’سصتقبال
البطولة من  15جوان إا 13 ¤جولية  2019التي

توسّصعت لتشصهد مشصاركة  24منتخبا.
ول -ق -د ّ” ت -وج -ي -ه ال-دع-وة ل-ت-ق-د Ëال-ط-ل-ب-ات
’سص-تضص-اف-ة ال-كان  2019إا ¤ك-ل ال-ف-درال-يات
اأ’عضصاء ‘ الكاف ،يضصيف اŸصصدر.
وسصتشصرع الكاف ابتداء من  15ديسصم2018 È
ب -اإ’عÓ-ن ع-ن ق-ائ-م-ة الÎشص-ي-ح-ات اŸق-ب-ول-ة
أاوليا ،لتطلب بعد ذلك من البلدان اŸعنية
ت-ق-د Ëم-ع-ل-وم-ات إاضص-اف-ي-ة وال-ق-يام بزيارات
ميدانية من أاجل ا“ام تقييم ملفات الÎشصح.
وب-ع-د اسص-ت-ك-م-ال م-رح-ل-ة ال-ت-ق-ي-ي-م ،يضص-ي-ف
اŸصص-در ،سص-ت-ق-رر ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة للكاف
اختيار البلد ا÷ديد الذي سصيحتضصن كأاسس
اأ’· ا’فريقية صصائفة .2019

بختي ’’ :أإمور عودة إŸنافسسة
تسس ‘ Òإلّطريق إل ّصسحيح’’

إ÷زإئر ‘ إŸركز إلـ  93عاŸيا

فÔبخششه

ل· 2019
تنظيم كأاسس إافريقيا ل أ

البطولة الوطنية للكرة ال ّ
طائرة

ترتيب ا’–اد الدو‹ لكرة السشلة
–تل ا÷زائر اŸرتبة الـ  93برصصيد  102 . 4نقطة ‘ الÎتيب
العاŸي ا÷ديد ل–Óادية الدولية لكرة السصلة ،رجال ،الذي تسصيطر
عليه دائما ،الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ( 783نقطة) ،إاسصبانيا (702.6
نقطة) وفرنسصا ( 650. 2نقطة) .ويحتل اŸنتخب ا÷زائري لكرة السصلة
 الذي  ⁄يشصارك ‘ بطولة افريقيا ا’خÒة ‘ سصبتم 2017 Èبتونسس اŸركز الـ  15افريقيا ،بينما نيجÒيا ا’و ¤قاريا ،فتأاتي ‘ الصصف 33عاŸيا برصصيد 292 . 8نقطة .أاما تونسس بطلة افريقيا فتحتل
الصصف الـ  ،51بـ  206 . 3نقطة .وعند السصيدات– ،تل ا÷زائر اŸركز
 ،68بـ  3 . 2نقطة ،بعيدة عن ثÓثي الصصدارة اŸتكون من الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية ( 1000نقطة) ،إاسصبانيا ( 690نقطة) وأاسصÎاليا (597
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بعد صصيامه عن التهديف Ÿدة  97يوما,
وقع الدو‹ ا÷زائري ,اسصÓم سصليما,Ê
هدفه ا’ول مع فريقه ا÷ديد فÔبخشصه
الÎكي ,وذلك خÓل اŸواجهة التي فاز
ف -ي -ه -ا ا’خ Òب -ن -ت-ي-ج-ة (,)0-1ع -ل-ى ن-ادي
قيصصري سصبور◊ ,سصاب الدور الثمن نهائي
فبعد
من كاسس تركيا لكرة القدم .
اقحامه من قبل اŸدرب الهولندي ايروين
كومان ,كأاسصاسصي“ ,كن اسصÓم سصليماÊ
من تسصجيل الهدف الوحيد ‘ اŸقابلة ‘
ال-دق-ي-ق-ة ال ,80ع - -ل - -م - -ا أان آاخ - -ر ه- -دف
لسص -ل-ي-م-ا Êي-ع-ود ا ¤ت-اري-خ ال-ف-ا— سص-ب-ت-م-ر

تسص Òع-ودة ال-ب-ط-ول-ت Úال-وط-ن-ي-ت Úل-ل-كرة
الطائرة للقسصم ÚاŸمتاز (رجال) واأ’ول
(سصيدات) «‘ الطريق الصصحيح» ،حسصبما
أاّكده مدير الرياضصيات لدى وزارة الشصباب
والرياضصة ÚŸ ،بختي ،يوم اÿميسس ،عقب
اجتماعه مع ‡ثلي ا’أندية التي قاطعت
البطولة .وصصّرح بختي ⁄« :نّتخذ أاي قرار
ن -ه -ائ-ي ح-ول ت-اري-خ ع-ودة اŸن-افسص-ة ،ل-ك-ن
اأ’مور تسص ‘ Òالطريق الصصحيح .اأ’ندية
اŸقاطعة سصتجتمع ›ّددا لتحديد موعد
عودة البطولة» .وأاضصاف« :مطالب اأ’ندية
ت-خ-ت-ل-ف م-ن واح-د آ’خ-ر ،م-ث ،Ó-ف-ب-النسصبة
Ÿشص- -ك- -ل- -ت- -ي وداد ت- -ل- -مسص- -ان ون- -ادي ب -رج
ب-وع-ري-رج ت-خ-ت-ل-ف-ان ع-ن ب-عضص-ه-ما .ولهذا،
سصندرسس اŸلفات حالة بحالة ،وسصÔافق
اأ’ن -دي -ة ع -ل -ى الصص-ع-ي-د اÙل-ي» .وكان
رؤوسصاء أاندية القسصم اأ’ول للكرة الطائرة قد
ق ّ-رروا م -واصص -ل -ة م -ق -اط -ع-ت-ه-م Ÿن-افسص-ات
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-رة ال-ط-ائ-رة بسص-بب
اŸشصاكل التي تتخبّط فيها وأابرزها تتعلق
وب-ال-رغ-م م-ن
«ب- - -ال- - -دع - -م اŸا‹».
اÙاو’ت ا◊ث - -ي- -ث- -ة ل- -رئ- -يسس ا’–ادي- -ة
الوطنية للكرة الطائرة ،مصصطفى Ÿوشصي،
لدفعهم عن العدول عن قرارهم خÓل لقاء
جمعه بهم إا’ أانهم أاصصروا على مواصصلة
م-ق-اط-ع-ة م-ن-افسص-ات ال-ب-طولة الوطنية التي
ت -أاج -لت ع-دة م-رات م-ن-ذ ال-ف-ا— م-ن شص-ه-ر
نوفم ÈاŸنصصرم .وأاجمع ﬂتلف رؤوسصاء
اأ’ن - -دي - -ة خ Ó- -ل ت - -دخ Ó- -ت - -ه - -م أان ق- -رار
مشصاركتهم ‘ منافسصات البطولة الوطنية
متوقف على النظر ‘ ﬂتلف اŸشصاكل
التي طرحوها خÓل هذا ا’جتماع الذي
احتضصنه مركز التسصلية العلمية وسصط مدينة
البليدة .كما طالب هؤو’ء رئيسس ا’–ادية
برفع انشصغا’تهم ،خاصصة فيما تعلق منها
Ãشصكل نقصس التمويل اŸا‹ الذي تعاÊ
منه أانديتهم إا ¤وزير الشصباب والرياضصة،
داع Úه - - -ذا اأ’خ Òإا ¤ات- - -خ- - -اذ ك- - -اف- - -ة
اŸنصصرم خÓل مقابلة البطولة الÎكية,
ال -ت -ي خسص -ره-ا ف-ري-ق فÔب-خشص-ه م-ع ن-فسس
الفريق قيصصري سصبور بنتيجة (.)3-2
وم -ن ج -ه -ت -ه دخ -ل ال -دو‹ ا÷زائ -ري اآ’خ-ر
ي- -اسص Úب -ن زي -ة ال -ذي ي -نشص -ط ه -و اآ’خ -ر ‘
صص-ف-وف ف-ري-ق م-دي-ن-ة اسص-ط-مبول ,كأاسصاسصي
ولعب كل فÎات اŸواجهة مثله مثل سصليما.Ê
وال Ó-ع -ب -ان ا÷زائ -ري -ان ك -ان -ا ق -د ال -ت -ح -ق -ا
بصصفوف نادي فÔبخشصه ‘ فÎة ما بÚ
اŸواسصم بعقد Áتد لسصنة واحدة ,قادمان له
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ م-ن ل-يسصÎسص-ي-ت-ي ا’‚ل-ي-زي

اإ’جراءات الكفيلة بتحسص Úوضصعيتهم التي
أاثّ-رت ع-ل-ى م-ردودي-ة ون-ت-ائ-ج ف-رق-ه-م ع-لى
أارضس اŸيدان.
من جهته ،كان وزير الشصباب والرياضصة،
ﬁم- -د ح- -ط- -اب ،ق- -د صصّ- -رح ي- -وم ا’ث- -نÚ
با÷زائر ،أانّ هيئته ’ Áكنها “ويل أاندية
القسصم اأ’ول للكرة الطائرة التي قاطعت
منافسصات البطولة الوطنية بسصبب اŸشصاكل
ال-ت-ي ت-ت-خّ-ب-ط ف-ي-ه-ا خ-اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق منها
بالدعم اŸا‹ ،قائ Óأانّ «الدولة أاو الوزارة
’ Áك- -ن- -ه- -م- -ا “وي -ل ك -ل ا’خ -تصص -اصص -ات
ال -ري -اضص -ي -ة .ع -ل -ى اأ’ن -دي -ة أان ت-ب-حث ع-ن
التمويل اÙلي Ãا فيه الصصندوق الو’ئي
اŸشصÎك ،وال -ذي يضص -م ن -ف -ق -ات إاج-ب-اري-ة
تسصاهم ‘ ترقية الرياضصة ﬁليا .أايضصا،
هنالك عدة منافذ أاخرى للتمويل على غرار
اŸؤوسّص- -سص- -ات ا’ق -تصص -ادي -ة اŸت -واج -دة ‘
ﬂت-ل-ف ال-و’ي-ات .ع-ل-ي-ك-م أان ت-ع-ل-م-وا أاّن-نا
ن -راف-ق ال-ري-اضص-ة ،ول-ك-ن ه-ن-الك ق-وان‘ Ú
ا÷مهورية يجب احÎامها’’.
يشصار أانه وباسصتثناء فريق اÛمع الرياضصي
ال - -بÎو‹ ،اŸم ّ- -ول م - -ن ط- -رف م- -ؤوسصسص- -ة
سص- -ون- -اط- -راك ،ال- -ذي حضص- -ر إا ¤اŸي- -دان
ل- -ل -ج -ول -ة اأ’و ¤ب -داي -ة ن -وف -م Èال -ف -ارط،
قاطعت اأ’ندية الـ  21البطولت ÚالوطنيتÚ
للكرة الطائرة رجال وسصيدات.
بالنسصبة إ’سصÓم سصليما Êونادي ليل بالنسصبة
وŒدر ا’شصارة ا ¤ان فريق
ل Íزية .
فÔب- -خشص- -ه ,ن- -ائب ب- -ط- -ل ت- -رك- -ي- -ا اŸوسص- -م
اŸاضصيÁ ,ر حاليا بفÎة فراغ بدأات منذ
بداية اŸوسصم ,كما تعكسصه بوضصوح نتائجه
اıيبة التي وضصعته ‘ وموقع الفريق ا’ول
غ ÒاŸعني بالسصقوط Ã ,جموع  14نفطة
فقط  ,بعد مرور  14جولة من البطولة
الÎكية .وقد دفعت هذه الوضصعية الصصعبة
التي Áر بها الفريق ,ا’دارة ا ¤ا’سصتغناء
عن خدمات اŸدرب الهولندي ايروين كوكو
واسصتخÓفه Ãواطنه ايروين كومان.

ألسسبت  0٨سسبتمبر  ٢0١٨م
›™ªà
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ألموأفق لـ  30ربيع أألول  ١٤٤0هـ
مصشدرا للرزق وا÷ذب السشياحي
ليسست هي فقط
الطبـخ التقليـدي بـــورقلة يعـرف انتعـاششـــا كبـÒا فكلنا مذنبون؟؟

فتيحة كلوإز

ت- -ع- -رف م -ط -اع -م اŸأاك -و’ت
’خÒة
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ان-ت-ع-اشش-ا ك-بÒا خÓ-ل السش-ن-وات ا أ
بورقلة‡ ،ا ششجع عدد من ا◊رفي Úوالتجار اÙلي Úعلى الولوج
إا ¤هذا النششاط الذي يلقى إاقبا’ منقطع النظ Òمن ﬂتلف الششرائح.
ان -ت -ع -اشش ه -ذه اŸط -اع -م ‘ ع -اصش -م -ة اÙروق -ات أاع -ط-ى ان-دف-اع-ا ◊ري-ة
ال-تشش-غ-ي-ل وع-زز ال-وج-ه-ة السش-ي-اح-ي-ة ا÷زائرية التي تششكل اŸأاكو’ت
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة أاح-د رواف-ده-ا وﬁوره-ا اŸفصش-ل-ي .ه-ذا ما توقفت
ألمجال عÓمة إأيجابية
عنده «الششعب» بع ÚاŸكان.
تبرز تطور ألهتمام بهذأ

ورڤلة :إÁان كا‘
تسس -ت -ق -طب م -حÓ-ت أو خ-ي-م أألكÓ-ت ألشس-ع-ب-ي-ة ي-وم-ي-ا ع-دي-د
ألزبائن ألرأغبين في تذوق أألطباق ألمعروفة محليا وحتى
وط -ن -ي -ا ع -ل -ى غ -رأر «ألشس -خشس -وخ -ة»« ،أل -ح-ب-ات»« ،أل-دشس-يشس-ة
أل-ورق-ل-ي-ة»« ،أل-م-خ-ت-وم-ة» أو «أل-م-ح-اجب»« ،أل-زف-ي-تي»« ،كسسرة
ودشسيشسة» ومختلف أنوأع ألكسسكسس ألتقليدي.
تدخل هذه ألحرفة ضسمن مسساعي ألحماية وألحفاظ على
أل-م-وروث أل-ث-ق-اف-ي ل-ف-ن أل-ط-ب-خ أل-ت-ق-ل-ي-دي وأل-ت-رويج له ودعم
أسستمرأرية حضسوره في ألحياة أليومية بما يسساهم في ألجذب
ألسسياحي على حد تاكيد ألكثير من ألوأفدين وألقاطنين للولية
ألصسحرأوية عاصسمة ألمحروقات ب Óمنازع.
ف -ي ع -اصس -م -ة أل-ولي-ة أث-ار
دخول بعضس ألنسساء
ألحرفيات
هذأ

ألنشساط وتنامي ألبحث عن وسسائل
أفضس - -ل وسس - -ب - -ل أن - -ج- -ع ل- -ت- -أاك- -ي- -د
أسستمرأرية حضسور هذأ ألترأث ألÓمادي
أل -ه -ام ف -ي ح -ي-ات-ن-ا أل-م-ع-اصس-رة وأل-ذي
يقاوم رياح ألتغيير.
م-ن ب-ي-ن أل-نسس-اء أل-ل-وأت-ي أسس-ت-ط-ع-ن فرضس
مكانتهن في هذأ ألمجال ،ألسسيدة حياة عون ألتي
أطلقت منذ نحو سسنتين مشسروعها ألخاصس بالمأاكولت
ألتقليدية وحولت نشساطها هذأ من فكرة بسسيطة إألى مصسدر
أسس -اسس -ي ل-كسسب أل-رزق ل-ه-ا ول-ع-ائ-ل-ت-ه-ا وذلك ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
ألتمويل ألذأتي.
في حديث جمعها بـ»ألشسعب» ذكرت ألسسيدة حياة صساحبة محل
«خيمة أألصسالة» بحي ألنصسر أنها فكرت في ألسستثمار في
موهبتها في ألطبخ ،أنطÓقا من أألكل ألتقليدي ألذي يعد –
حسس-ب-ه-ا– أح-د أألنشس-ط-ة أل-ق-ل-ي-ل-ة ألن-تشس-ار نسس-ب-ي-ا رغم تزأيد
ألطلب عليه ،مؤوكدة أن شسغفها بفن ألطبخ كان دأفعا أسساسسيا
لتشسجيعها إألى تجسسيد مشسروعها ألخاصس ألذي رأودها منذ
سسنوأت.
أعتبرت ألمتحدثة ألتي تتجاوز خبرتها في مجال ألطبخ
ألتقليدي وصسناعة ألحلويات ألعشسرين سسنة أن حماية ألترأث
أل-ث-ق-اف-ي أل-ذي ي-زخ-ر ب-ه أل-م-ط-ب-خ أل-ج-زأئ-ري ب-العتماد على
ألفكر ألربحي ألتجاري كان كفي Óأيضسا بدفعها إألى ألخروج
بموهبتها في فن ألطبخ من أسسوأر مطبخها إألى ألسسوق
ومنافسسة زمÓئها في ألمهنة وأغلبهم رجال ،بعد أن قررت أن
ت -أاخ -ذ زم -ام أل -م -ب -ادرة وت-ج-ع-ل م-ن ه-ذه أل-م-وه-ب-ة م-ه-ن-ة
Óبدأع في نفسس ألوقت.
ومسساحة ل إ
في سسياق متصسل ،أكدت ألحرفية حياة عون أن ألمرأة أليوم
تشسكل نسسبة مهمة في ألوسسط ألمجتمعي وهي مطالبة بكل
ما أوتيت من علم أو مهارة «صسنعة» أو موهبة أن تكون شسريكا
فعال في تنمية محيطها وإأثبات حضسورها ودورها كفرد من
ألمجتمع ،وذلك أعتمادأ على ما تمتلكه من مهارأت ومعارف.
ويجد هذأ ألمشسروع ألذي أنطلقت فيه ألحرفية من فكرة
وجسسدته أليوم على أرضس ألوأقع قبول وأسستحسسانا كبيرأ من
طرف مختلف شسرأئح ألمجتمع وقد أوضسحت صساحبة ألمشسروع
أنها تسسعى كل يوم إألى ألتطوير من ألخدمات ألمقدمة من أجل

إأرضس-اء زب-ائنها،
ح - -يث ي- -ل- -ق- -ى
ألطلبة
ألجامعيون
وألعمال ألبعيدين عن
ع- -ائÓ- -ت -ه -م وح -ت -ى
ألعديد من زوأر ألمدينة
ضس- - -ال- - -ت- - -ه - -م ف - -ي ه - -ذه
ألمأاكولت ألتي تعرف بالطبخ
ألتقليدي لمدينة ورقلة وبعضس ألمناطق
ألمجاورة لها بما يمثل عامل جذب هام للسسياح من مختلف
رب -وع أل -وط -ن وح -ت-ى أألج-انب .تشس-ك-ل أل-ع-دي-د م-ن أألنشس-ط-ة
ألمرأفقة لنشساط ألمطاعم ألتقليدية ،بحسسب محدثتنا فرصسة
لكسسب ألعيشس أيضسا ،إأذ أن ألطلبات على هذه أألطباق ألتقليدية
في ألولئم وأألعرأسس وألحفÓت تعرف إأقبال متزأيدأ.
أع -ت -ب-رت صس-اح-ب-ة أل-م-ط-ع-م أن ه-ذأ أل-مشس-روع ي-ع-د م-ن ب-ي-ن
ألمشساريع ألتي تسسجل حظوظها في تحقيق ألنجاح نسسبة عالية
إأل أن ألمشسكل أألسساسسي بالنسسبة لها هو عدم أسستفادتها من
محل يسساعدها على تطوير وتنويع نشساطها بسسبب ألتكاليف
ألكبيرة لسستئجار ألمطعم وعدم توفر هذأ أألخير على مسساحة
كافية لتمكينها من ذلك ،مشسيرة إألى أنها تأامل في ألسستفادة
م-ن م-ح-ل ل-م-زأول-ة ع-م-ل-ه-ا ك-ح-رف-ي-ة أن-ط-ل-قت ف-ي مشس-روعها
بالعتماد على إأمكانياتها ألخاصسة.
أشسارت في هذأ ألسسياق إألى أنها منذ بدء نشساطها أهتمت
بتكوين ألعديد من ألنسساء في هذأ ألفن أألصسيل ،موضسحة أنه
وبتنامي ألنشساط يوما بعد يوم أسستطاعت حتى أآلن توظيف
عاملين ،مؤوكدة أن من شسأان تحسسن ظروف ألعمل إألى أألفضسل
أن يسساهم في تمكينها من توسسيع دأئرة توظيف أليد ألعاملة.
في أختتام حديثها أكدت ألحرفية حياة عون أن فن ألطبخ
ألتقليدي ثري بأانوأعه ألمتعددة وأذوأقه ألمختلفة في ألجزأئر
كما أنه يبقى إأرثا ثقافيا في حاجة إألى ألتفكير في ألتأاسسيسس له
وتوثيقه وألترويج له ضسمن ما يعرف بالمطبخ ألجزأئري على
غرأر ألمطابخ أألخرى ألتي فرضست أسسما عالميا لها ،خاصسة
وأنه يتوفر على زخم كبير من ألمأاكولت وألحلويات ألتقليدية
ألمعروفة محليا ووطنيا وألتي تجد صسدى كبير في أوسساط
ألسسياح.

م-ن م-خ-ت-ل-ف ج-ه-ات ال-وط-ن تعاطف
ال- -م -واط -ن -ون م -ع ال -ط -ف -ل ال -مصش -اب
ب -ال -ت -وح -د ال -ذي سش -ج -ن-ت-ه م-ع-ل-م-ت-ه
ب -ط -ري -ق -ة تشش -ب -ه ط-ري-ق-ة اح-ت-ج-از
الحيوانات المفترسشة فقط لتتمكن
م-ن اإل-ق-اء درسش-ه-ا دون ج-ه-د اإضش-اف-ي
ت -ب -ذل -ه ع -ل -ي -ه داخ-ل ال-قسش-م ،ه-ذه
ال- -هّ- -ب - -ة «ا’ل- -ك- -ت- -رون -ي -ة» ،اإن صش -ح
التعبير ،تعكسش تضشامنا «محيرا؟؟»
م-ع ه-ذا ال-ط-ف-ل ’أن ي-اوك ال-م-علمة
نتيجة حتمية للعقلية السشائدة في
م -ج -ت -م -ع ’ ي -ع -ت -رف اإ’ ب -ال-ق-وي اأو
لنقل بالصشيغة الششائعة «يزيد الماء
ل- -ل- -ب- -ح- -ر»  ،ف- -م- -ن ك -ان غ -ن -ي -ا ي -ج -د
التعاطف و المسشاعدة و ان كان ’
ي-ح-ت-اج-ه-ا اأم-ا ال-ف-ق-ي-ر ف-يدحضش في
اأسشفل السشافلين و كما يقال « كÓمو
دي- - -م- - -ا مسش - -وسش» ،و ال - -ق - -وي ي - -ج - -د
اح -ت -رام -ا م -ب -ال -غ-ا ف-ي-ه اأي-ن-م-ا ح-ل و
ج -لسش اأم -ا ال -م -ريضش ف -ل-ه ال-ل-ه ’أن-ه
غ -ي -ر م -وؤه-ل ’أن ي-ك-ون ذو عضش-وي-ة
اجتماعية كاملة بل وصشل ببعضشهم
اإل -ى اإخ -ف -اء م -رضش -ه ف -ق -ط ح -ت -ى ’
ُي - -سش- -لب ا’ح- -ت- -رام و ي- -ب- -ع- -د ع- -ن- -ه
ا’سشتصشغار اأو ا’سشتضشعاف.
ه -ذا ال -ط -ف -ل ال -ذي ط -الب ال -ج -م-ي-ع
بمعاقبة سشجانته «المعلمة» نسشي اأن
ال - -ب - -عضش م - -ن - -ه - -م يصش - -ف اأم - -ث - -ال- -ه
بالمجانين ويمنع اأطفاله من اللعب
م -ع م -ن ي -ع -ان -ون ح -ال -ت -ه ،و ت-ن-اسش-ى
البعضش اأن بعضشا ممن اعتدي عليهم
ج- -نسش- -ي- -ا م -ن ا’أط -ف -ال ال -مصش -اب -ون
ب-ال-ت-وح-د ف-ق-ط ’أن ال-م-ع-ت-دي راأى
ف-ي-ه-م ال-ف-ريسش-ة السش-ه-لة المسشتسشاغ
ه- -تك ع -رضش -ه -ا ’أن ال -م -ع -ت -دي م -ن
اأول-ئك ال-ذي-ن يضش-ع-ون-هم في مرتبة
اأدن - -ى م - -ن ا’أط - -ف - -ال ال - -ع- -ادي- -ي- -ن،
...نسشي هوؤ’ء اأن من بينهم مدير
م - -درسش - -ة رفضش ط- -لب وال- -د ط- -ف- -ل
متوحد جاءه راجيا و باكيا ليلحق
صش-غ-ي-ره ب-ا’أقسش-ام ال-م-دم-ج-ة ف-قط
’أن اأول- -ي- -اء ال- -ت Ó-م -ي -ذ ال -ع -ادي -ي -ن
ي-رفضش-ون اخ-تÓ-ط اأب-ن-ائ-هم مع هذه
الفئة من ا’أطفال.
اأتسش-اءل ك-ث-ي-را ل-م-اذا ن-حن كمجتمع
’ نسش - -ت - -ط - -ي- -ع م- -واج- -ه- -ة اأن- -فسش- -ن- -ا
ب-ال-ح-ق-ي-ق-ة ال-ع-اري-ة م-ن اأي كذب اأو
تنميق؟؟ ،لماذا ’ نسشتطيع كمجتمع
اأن ن - -ع - -ت - -رف اع - -ت - -راف - -ا ك- -ام Ó- -اأن
ال- -م- -ع- -ل- -م- -ة ت -لك م -ا ه -ي اإ’ صش -ورة
لتاأنيب ضشمير جمعي نحاول اإسشكاته
و قتله في داخلنا بمعاقبة المعلمة
تلك و التي لم تفعل ششيئا ’ نعرفه
اأو سش -ل -وك -ا ’ ن-ع-ت-ب-ره ع-ادي-ا ع-ن-دم-ا
ي-ك-ون ب-ع-ي-دا ع-ن م-نصش-ات ال-ت-واصشل
اج-ت-م-اع-ي ،األ-م ي-ق-م بعضش ا’أولياء
ب-ح-ج-ز اأب-ن-ائ-ه-م و رب-ط-ه-م اإلى سشرير
في غرف مظلمة فقط ’إخفاء سشر
ت- -وح- -ده- -م....،األ- -م ي- -ح- -ن ال- -وقت
ل-ن-ت-ح-م-ل مسش-وؤول-ي-ت-نا كمجتمع دون
رميها حم Óثقي Óعلى ا’آخرين اأ’
تكفي تلك الماآسشي ا’إنسشانية التي
ن -ع -يشش -ه -ا اأ’ ت -ك -ف -ي ال -دم -وع ال -ت -ي
تسشيل بحرقة على خدود اأمهات لم
ي-ج-دّن غ-ي-ره-ا ل-ت-واسش-ي م-ح-ن-تها؟؟،
ك -ي -ف ل -ن -ا ك -م -ج -ت-م-ع اأن ن-ح-ت-رم اأن
اأن-فسش-ن-ا و ن-ح-ن ن-ل-خصش ا’إنسش-ان ف-ي
مال ،قوة وحسشب و نسشب.

«فوبي ـ ـ ـا الهاتـ ـ ـف» ..مـ ـ ـرضض Áك ـ ـ ـن Œـ ـ ـاوزه
ت- -ع- -ت ÈاÈÿات اŸع- -رف- -ي- -ة السش- -ل -وك -ي -ة
’صش-اب-ة
’سش-ب-اب وراء ا إ
السش -ي -ئ -ة أاح -د أاب-رز ا أ
بالرهاب النوعي حول موضشوع بعينه ،وهو
’مر الذي يÓحظ ‘ حالة اŸصشاب Úبرهاب
ا أ
ا’تصش -ال ال -ه -ات -ف -ي .و’ ت -ت -واف-ر م-ع-ل-وم-ات
ع-ل-م-ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى دراسشات نفسشية ،وإا‰ا
ه - - -ي قصشصش اŸرضش - - -ى ال - - -ت - - -ي ي - - -رون - - -ه - - -ا،
والتحليÓت التي طورها اŸعا÷ون.

تختلف أألسسباب من حالة ألخرى ،غير أن
أكثر أألسسباب تكرأرأً ،وبالذأت في حالة قيام
أل -مصس -اب ب -إاج -رأء ألتصس-ال ه-ي أل-خ-وف م-ن
أل- -رفضس ،أو أل- -ت- -ع- -رضس ل -لسس -خ -ري -ة ،أو سس -وء
ألتفاهم أو ألفهم .ويتحفظ ألمصساب لما يقال
له ،أو خوفاً من ألنسسيان لما يجب أن يقوله،
ويخشسى كذلك من ألتقييم ألخاطىء ،وأيضسًا
م- -ن أن ي -ك -ون وقت ألتصس -ال غ -ي -ر م -ن -اسسب،
ويخاف ألمصساب من أن يتورط في محادثة
مزعجة ،أو حتى خوفًا من ألتأاتأاة.
يشسير ألباحثون إألى عدد من ألخبرأت ألسسيئة
ورأء أإلصسابة بهذأ ألنوع من ألخوف ألمرضسي،
وذلك ع -ن-د أسس-ت-ق-ب-ال أل-م-ك-ال-م-ات أل-ه-ات-ف-ي-ة،
ومثال ذلك سسماع نبأا غير سسار كموت شسخصس

مقرب أو عزيز ،أو تعرضسه لمكروه ،وربما
تسسبب هذأ ألتصسال في خوف ألمصساب من
موأجهة ذأت ألموقف مرة أخرى ،وبالتالي
فهو يتÓفى ألرد على أي مكالمات هاتفية.
ي -ت -ول -د شس -ع-ور أل-خ-وف ل-دى أل-ب-عضس بشس-ك-ل
تدريجي ،نتيجة تعرضسهم لسستقبال مكالمات
م- -ن أرق- -ام م- -ج- -ه- -ول- -ة ،ث- -م أك- -تشس- -اف أن -ه -ا
معاكسسات ،وهو أألمر ألذي يولد حذرأً من
ألرد على أي مكالمة من رقم مجهول ،وينتشسر
هذأ ألموقف بين ألفتيات بشسكل خاصس ،حيث
في ألعادة يتجنبن ألصسطدأم مع أحد.
يرجع بعضسهم خبرأتهم ألسسيئة مع ألرد على
ألمكالمات إألى ألتعرضس للموأقف ألمحرجة،
وذلك على سسبيل ألمثال عند تكرأر ألتصسال
وع-دم أم-تÓ-ك م-ت-ل-ق-ي أل-م-ك-ال-م-ة إأج-اب-ة عن
سسؤوأل ألمتصسل.
وي-رج-ع ب-عضس أل-مصس-اب-ي-ن ب-ره-اب أل-مكالمات
ألهاتفية أألمر إألى مÓحقات ألعمل ،وألتي
تتمثل في أتصسالت رئيسس ألعمل أو ألمدير
لطلب مهمة إأضسافية ،أو تعديل أمر مطلوب،
أو ألتعرضس لتأانيب على أمر خاصس بالعمل ،أو

حتى عند ألرد على أحد ألعمÓء أو ألزبائن
ألذي يسسأال عن أمر ما ،أو يلوم ألمصساب على
قصسور في ألخدمة .وتؤودي كل هذه ألتجارب
إألى أن يصساب مريضس ألفوبيا بعقدة من ألرد

على ألهاتف بصسورة عامة ،وليسس أتصسالت
ألعمل فقط.
لتفادي هذه ألحالة يقّدم بعضس ألخبرأء في
مجال ألتوأصسل ألجتماعي عددأً من ألنصسائح

ألضسرورية ألتي تفيد مريضس فوبيا ألمكالمات
أل -ت -ل -ي -ف -ون -ي -ة ،وم -ن ه -ذه أإلرشس -ادأت إأج -رأء
م -ك -ال -م -ة قصس -ي -رة ك -ل ي -وم م -ع أن -اسس ي -ك -ون
ألشسخصس ألمريضس على معرفة مسسبقة بهم،
ويرتاح إأليهم.
يبدأ بزيادة عدد ألمكالمات ومدتها بشسكل
ت -دري -ج -ي ،وي -نصس -ح ب-الب-تسس-ام ع-ن-د أل-ت-ق-اط
سس -م -اع -ة أل -ه -ات -ف أو ع-ن-د أل-ق-ي-ام ب-التصس-ال
أل-ت-ل-ي-ف-ون-ي ،وب-ال-رغ-م م-ن أن ه-ذأ أألم-ر ي-ع-د
غ -ري -ب ً-ا ،إأل أن أل -ف -ك -رة م -ن ورأئ-ه ه-ي ج-لب
ألسسترخاء ،وهي ألنصسيحة ألثالثة عند ألقيام
بالتعامل مع ألهاتف ،حيث يؤودي ألسسترخاء
عند ألتفكير في ألهاتف إألى إأزألة أي أرتباط
بين ألهاتف وألقلق.
ينصسح بإاجرأء ألمكالمة ألهاتفية عند ألشسعور
ب -ق -م-ة أل-ث-ق-ة ف-ي أل-ن-فسس ،وك-ذلك ف-ي أفضس-ل
أل -ح -الت أل -ن -فسس-ي-ة ،وع-ن-د أل-ق-ي-ام ب-م-ك-ال-م-ة
ضس- -روري- -ة ،ف- -ع -ل -ى أل -مصس -اب درأسس -ة ك -ل م -ا
ي-ح-ت-اج-ه م-ن م-ع-ل-وم-ات ت-خصس-ه ف-ي أل-ب-دأية،
حتى ل تهتز ثقته في نفسسه أو تنتابه حالة من
ألتلعثم.
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وهب حياته للعلم والبحث والتّكوين
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ووري اŸفّكر ا÷زائري البخاري حمانة
الÌى ،أاول أامسض اÿم- - - - - -يسض ÃقÈة عÚ
البيضساء بوهران ،بحضسور أاصسدقاء الراحل
وط-ل-ب-ت-ه وّﬁب-ي-ه .وك-انت ج-ن-ازة ال-ف-ق-يد
سس-ان-ح-ة ’سس-ت-ذك-ار م-ن-اق-به وخصساله ،وهو
الذي وهب حياته للجامعة والبحث ،وقبل
ذلك ل -ل -ج -ه -اد ‘ صس -ف -وف ث -ورة ال -ت -ح -ري-ر
ا÷زائ- -ري- -ة .ب- -رح- -ي- -ل اŸفّ- -ك- -ر ال -ب -خ -اري
ح -م -ان -ة ،ت -ك -ون ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري-ة ق-د
ف -ق -دت أاح -د م-ؤوسّس-سس-ي-ه-ا ،وي-ك-ون ت-خصسصض
ال-ف-لسس-ف-ة ب-ا÷زائ-ر ق-د ُح-رم م-ن أاح-د أاهم
أاعمدته.

أاسسامة إافراح

في كلمة تاأبينية األقاها بجنازة الفقيد،
ك -ا ن م ّ-م -ا ق -ا ل -ه ا ل -د ك -ت -و ر ب -و ز ي -د ب -و م -د ي -ن
ا ل أ م - -ي - -ن ا ل - -ع - -ا م ل - -ل - -م -ج -ل س ض ا ل إ س ص  Ó-م -ي
ا ل أ ع -ل -ى  « :ك -ن ت م -ح -ا و ر ا ع -ل -ى ط -ر ي -ق -ة
م ش ص - -ا ي - -خ ك ا ل - -ف  Ó- -س ص - -ف - -ة ا ل - -ي - -و ن - -ا ن -ي -ي -ن
و ا ل -م س ص -ل -م -ي -ن  . .ا خ -ت -ر ت ا ل -ع -ل -م و ا ل -م -د ّر ج ،
وتقليب صصفحات الكتب ،وفي العشصرين
ع ا م ا ا ل أ خ ي ر ة ف ّض ص ل ت خ ل و ت ك ف ي م ك ت ب
م -ت -و ا ض ص -ع ج ّ-د ا ا ّت -خ -ذ ن -ا ه م -ز ا ر ا ي -و م -ي -ا
ل ن ج ّد د ل ك ع ه د ا ل م ش ص ي خ ة  ،ف ك ا ن م ن ت د ى
ل -ل -ح -د ي ث ف -ي ا ل -ع -ل -م و ا ل س ص -ي -ا س ص -ة و ا ل -ح -ي ا ة
اليومية ،وتكتفي يومك بتمرات وبقليل
من الحليب ،وينتظرك الآخرون شصغفا
م -ن ك -ل ا ل -م س ص -ت -و ي -ا ت و ا ل أ ع -م -ا ر ل -ل -ح -د ي ث
معك».
و ع -ن ف -ل س ص -ف -ة ا ل -ف -ق -ي -د ف -ي ا ل -ح -ي -ا ة ق -ا ل :
« ا أ ّي - -ه - -ا ا ل ّص ص - -د ي - -ق ا ل ص ص ّ-د ي -ق  ،ك -ن ت ت -و ّز ع
ا ل ب ت س ص ا م ة و ا ل ف ر ح ة ع ل ى ا ل ج م ي ع  ،ت ح ّر ك
ا ل -ع -ق -ل و ا ل -ق -ل ب و ت -ز ه -ي ا ل -ج -ل س ص -ة و ح -ت -ى
حين تحزن يصصبح الحزن فرحا ،وهي
ف -ل س ص -ف -ة ح -ي -ا ة ا خ -ت -ر ت -ه -ا  ،و ك -ن ت د و م -ا
ت ت ح د ث ع ن ا ل م و ت ا ل ذ ي ا خ ت ط ف ك م ّن ا ،
وقراأت بالموت ماأسصاة الإنسصان ،فيحضصر
ف -ي ن ّص ص -ك و ع -ب -ا ر ت ك ا ل -م -ع -ر ي و ا ل -غ -ز ا ل -ي
وسصارتر» .كما تطرق اإلى جهاد الفقيد
ا إ ب -ا ن ا ل -ث -و ر ة و ب -ع -د ه -ا  ،و ق -ا ل ف -ي ذ ل ك :
«عشصقت تاريخ بلدك وثورتها فقراأتها
ف -ك -ر ا و ا أ ص ص  Ó-ا إ ن س ص -ا ن -ي -ا  ،و ق ّ-د م ت ح -و ل -ه -ا
اأطروحتك فلم تعد اأحداثا وزمنا فقط

ليام
اأ
الوطنية ال ّسسادسسة
للموندرام بأادرار

ب -ل ه -ي ق -ي -م ا إ ن س ص -ا ن -ي -ة و ر و ؤ ي -ة ل -ل -و ج -و د
والدولة والكون».
ولد ابن مدينة قمار (وادي سصوف) سصنة
 ، 1 9 3 7و ه -ن -ا ك ت -ل ّ -ق -ى ب -د ا ي -ا ت ت -ع -ل -ي -م -ه
ب -ا ل -م -د ر س ص -ة ا ل ب -ت -د ا ئ -ي -ة ا ل -ف -ر ن س ص -ي -ة  ،ث -م
ا ن -ت -ق -ل ا إ ل -ى ت -و ن س ض ح -ي ث ز ا و ل د ر ا س ص -ت -ه
المتوسصطة والثانوية بالجامعة الزيتونية
( ا ل ش ص ع ب ة ا ل ع ص ص ر ي ة )  ،و ت خ ّر ج م ن ه ا ب ت ق د ي ر
ج -ي -د ج -د ا م -ع م -ر ت -ب -ة ا ل ش ص -ر ف  ،و م -ن -ه -ا
جه اإلى العاصصمة المصصرية القاهرة،
تو ّ
وفي جامعتها درسض بقسصم الفلسصفة.
ع -م -ل ا ل -ب -خ -ا ر ي ح -م -ا ن -ة ب -ع -د ا ل س ص -ت -ق  Óل
ملحقا اإعÓميا في السصفارة الجزائرية
ف -ي ا ل -ق -ا ه -ر ة  ،ق -ب -ل ا أ ن ي -ل -ت -ح -ق ب -و ك -ا ل -ة
ا ل أ ن -ب -ا ء ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة  ،و ي -خ -ت -ا ر ف ي ا ل أ خ ي ر
ا ل -ج -ا م -ع -ة و ا ل -ب -ح ث ا ل -ع -ل -م -ي .
و ق -ا د ت -ه ا ل أ ق -د ا ر ا إ ل -ى ج -ا م -ع -ة
سساهمة
ب - - -ا ر ي س ض ع ش ص - - -ر ة ( ج - -ا م - -ع - -ة
م
ب -ا ر ي س ض ن -ا ن -ت -ي -ر )  ،ل -ي -ل -ت -ح -ق
بجامعة وهران من  1972اإلى
غاية .1995

موندرأم «ن ـوري»
بالتارقية يفتك أأحسسـ ـ ـن
عرضض متكامـ ـ ـل

تّوج موندرام (نوري)
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف-ي-ة
ل - -ل - -ف - -ن - -ون ال- -درام- -ي- -ة
«صس - - - -رخ - - - -ة ال - - - -رك- - - -ح
“Ôاسست» ،ب- - - - -أاحسس - - - -ن
عرضض متكامل مناصسفة
م-ع ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ل-ل-ف-ن-ون ال-درامية أادرار
ع- -ن م -ون -درام «’ أاذك -ر
’ي - -ام
شس- - -يء» ،خÓ- - -ل ا أ
ال - -وط - -ن - -ي- -ة السس- -ادسس- -ة
ل-ل-م-ون-درام ،ال-تي جرت
’سسبوع
فعالياتها نهاية ا أ
اŸنصس-رم ب-ع-اصس-م-ة توات
(أادرار) ،وال- - -ذي ع- - -رف
مشس-اركة  7و’ي-ات من
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-وطن
(“Ôاسست ،وه - - - - - - - -ران،
ع Úال- -دف -ل -ى ،ت -ي -ارت،
سس - -ع - -ي - -دة ،ب- -وم- -رداسض)
’ضس - -اف - -ة ل- -ل- -و’ي- -ة
ب - -ا إ
اŸسستضسيفة أادرار.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

اف-تك م-ون-درام «ال-ن-وري» ب-ال-ت-ارق-ية
للكاتب دحدوح عبد الهادي ،جائزة
أاحسص- -ن ع- -رضض م- -ت- -ك- -ام -ل ل -ل -م -ث -ل
المسصرحي المبدع (جمال لنصصاري)،
وسص- -ي -ن -وغ -رف -اف -ي -ا وإاخ -راج الشص -اب
الواعد (نور الدين عزوز) ،من خÓل
اإلبداع في عرضض نصصه على خشصبة
المسصرح ،والذي يتناول فكرة إاسصقاط
ل-واق-ع الشص-اب ال-ج-زائ-ري ال-جزائري
«ن - -وري»  ،إان - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن أابسص- -ط
م-ت-ع-ل-ق-ات-ه وصص-ول إال-ى أاك-ب-ر وأاع-ق-د
ال-قضص-اي-ا ف-ي م-ج-ت-م-ع-ن-ا العربي في
محاولة يائسصة لحل مشصكلة التواصصل
بين كل أاجزائه.

وج -دي -ر ب -ال-ذك-ر أان األي-ام ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -م -ون -درام ،وال -ت -ي أاسص -دل ع -ل -ي-ه-ا
السص - -ت- -ار ن- -ه- -اي- -ة األسص- -ب- -وع ،ج- -رت
ف -ع -ال -ي -ات-ه-ا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة شص-ي-ب-ان-ي
م- -ح- -م -د ،ع -رفت اف -ت -ك -اك ج -ائ -زة
أاحسصن ممثل مناصصفة بين بن عبد
السصÓم محمد عن جمعية محفوظ
طواهري عين الدفلى بمنودام كل
عام وانا ،وكذا ممثل جمعية الهواء
الطلق نشصاطات و ترفيه بومرداسض
ع -ن م-ون-درام  ،#31-#وج-ائ-زة ل-ج-ن-ة
التحكيم عادت لفرقة درقانة وهران
ع -ن م -ن -ودرام ق -رع -ة وك -ت -اب ،ك -م -ا
حجبت جائزة أاحسصن اخراج وأاحسصن
نصض.

وفي ذلك يقول د  -بوزيد بومدين« :بعد
ا ل س ص - -ت - -ق  Ó- -ل ك - -ا ن م - -ح - -ر ا ب -ه م -د ّر ج -ا ت
الجامعة ،فانتقل اإلى وهران وسصاهم في
ت -ا أ س ص -ي س ض م -ع -ه -د ع -ل -م ا ل -ن -ف س ض ث -م ا أ ن ش ص -ا أ
معهدا للفلسصفة مسصتق ً
 ،Óوقد بذل جهدا ً
ف -ي ت -ع -ر ي ب ا ل -ع -ل -و م ا ل ج -ت -م -ا ع -ي -ة  ،ا إ ل -ى
ج -ا ن ب ا ل -م -ف ّ -ك -ر ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي ا ل -ذ ي م ّ-ر ت
ذكرى وفاته منتصصف هذا الشصهر ،عبد
ا ل -م -ج -ي -د م -ز ي -ا ن  ،و م -ح -م -د ا ل -ع -ر ب -ي و ل -د
خ -ل -ي -ف -ة و ا آ خ -ر ي -ن م -ن ج -ي -ل ت -م ّ-ر س ض ع -ل -ى
اللغتين».
و م -ن ا ل أ ع -م -ا ل ا ل -ع -ل -م -ي -ة و ا ل -ر س ص -ا ئ -ل ا ل -ت ي
تركها الفقيد لنا «الإدراك الحسصي عند
ا ل - -غ - -ز ا ل - -ي »  ،د ب - -ل - -و م ف - -ي ع -ل -م ا ل -ن -ف س ض ،
ودكتوراه الحلقة الثانية ،جامعة الجزائر

( ق س ص -م ا ل -ف -ل س ص -ف -ة ) ب -ع -ن -و ا ن « ا ل -ت -ع -ل -م ع -ن -د
ا ل -غ -ز ا ل -ي »  ،و د ك -ت -و ر ا ه ا ل -د و ل -ة  :ج -ا م -ع -ة
وهران (قسصم الفلسصفة) بعنوان «فلسصفة
الثورة الجزائرية».
وقبل ذلك ،كان عضصوا فاع Óفي التحاد
ا ل -ع -ا م ل -ل -ط -ل -ب -ة ا ل -م س ص -ل -م -ي -ن ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ي -ن
ب ت و ن س ض ب ي ن  1 9 5 5و  ، 1 9 6 0و ت و ّل ى ر ئ ا س ص ة
م -ك -ت ب ا ل -ق -ا ه -ر ة ث -م ع ض ص -و ي -ة ا ل -ل -ج -ن -ة
ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ ي -ة ل -ذ ا ت ا ل ت -ح -ا د  .ع م ل م و ّظ ف ا
م - -ت -ع -ا ق -د ا ب -ق س ص -م ا ل -ج -ا م -ع -ة ا ل -ع -ر ب -ي -ة
بالسصفارة الجزائرية بالقاهرة بين 1964
و ،1966كما عمل في مهنة الصصحافة،
ح -ي ث ش ص -غ -ل م -ن ص ص ب م -د ي -ر م -ك -ت ب و ك -ا ل -ة
ا ل أ ن -ب -ا ء ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة ب -ا ل -ق -ا ه -ر ة و ا ل -م ش ص ر ق
العربي من  1966اإلى  ،1972كما عمل
ص ص ح ف ي ا م ت م ّر س ص ا ب ج ر ي د ة « ا ل ج م ه و ر ي ة » .
و ك ا ن ا ل ف ق ي د ق د ت ح ّد ث ع ن ن ف س ص ه  ،خ  Óل
ت -ك -ر ي -م خ ّص ص -ت -ه ب -ه ج -ا م -ع -ة و ه -ر ا ن ق -ب -ل
س ص - -ن - -ة  ،ق - -ا ئ  Ó- -ا إ ّن - -ه ع -ا ش ض و س ص -ط ا أ س ص -ر ة
فقيرة ،ولكن ذلك لم يمنع حبه القوي
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م و ا ل -د ر ا س ص -ة و ا ل -ب -ح ث  .و ح -ا ف -ظ
بخاري حمانة دوما على تواضصعه ،ولم
يكن يعتبر نفسصه عبقريا ،بل هي فترة
ا ل -خ -م س ص -ي -ن -ي -ا ت و ا ل س ص ت ي ن ي ا ت و ا ل س ص ب ع ي ن ي ا ت
من القرن الماضصي ،التي كانت عقودا
م -ي -ز ت -ه -ا ث -و ر ة ا ل ش ص -ع -و ب و ب -ر و ز ق -ي -ا د ا ت
وزعامات عربية واأجنبية كبيرة ،امتازت
بمواقفها التحررية النضصالية.
و ك ش ص -ف ا ل -ف -ق -ي -د ح -ي -ن -ه -ا ا أ ن -ه ر ف ض ض ع -د ة
عروضض لتولي مناصصب رسصمية كسصفير اأو
وزير في الحكومة ،وكان السصبب عشصقه
الكبير للجامعة التي راأى باأنها «اأسصمى
م - -ك - -ا ن ل  Ó- -إ ن س ص - -ا ن » خ - -ا ص ص - -ة و ا أ ن ا ل -ع -ل -م
«اأفضصل سصÓح لكل الأجيال» ،وفي هذه
الجامعة خاضض حمانة صصراعات عديدة
لتاأسصيسض قسصمي الفلسصفة وعلم النفسض.

أأّي ـ ـ ـام تلمسسـ ـ ـان للفيلـ ـ ـم ألقصسـ ـ ـÒ

نور الدين مبخوتي

ك-ان ه-ذا ال-ح-دث ب-ه-ي-ا وم-ب-ه-ج-ا وع-ج-ائ-ب-ي-ا صص-ن-ع-ه محبو
السصينما من الهواة وأانصصارها المخلصصون ،الذين غالبا ما
ينفقون على الفن السصابع من أارواحهم الملحقة في دنيا
اإلبداع ،ول يتأاّخرون لحظة في اسصتخراج ما في جيوبهم
الصص-غ-ي-رة ل-ت-م-وي-ل مشص-اري-ع-ه-م السص-ي-ن-م-ائ-ي-ة الحالمة بعالم
سصاحر وفنتازي ألن السصينما كما يعرف القاصصي والداني
هي فن وصصناعة .فضصريبة اإلبداع في كنف السصينما ثقيلة
وباهظة فهي  -أاي السصينما  -نهر عميق األغوار ومضصن ل
يسص -ب -ح ف -ي -ه -ا إال ال -راسص -خ -ون ف-ي ال-ج-م-ال والصص-ب-ر .ه-ذه
التظاهرة أاشصرف عليها النادي السصينمائي بالولية ،والذي
يدير شصؤوونه السصينمائي عبد المجيد جبور ،وهذا بالشصراكة
مع إادارة قصصر الثقافة .هذه الدورة تضصّمنت ثÓث محاور
أاسصاسصية تمثلت في تلك المداخÓت التي قّدمها متدخلون
شصباب لهم اهتمام بالشصأان السصينمائي من قبيل محاضصرة
السصينما الجزائرية والسصينما العالمية التي قدمها رياضض
ب -ل -ح -اج -ي وم -داخ -ل-ة صصÓ-ح ال-دي-ن م-ط-ه-ري ال-م-وسص-وم-ة
ب-السص-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة ف-ي ظ-ل ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-نولوجي ووسصائل
التصصال.
إان ه -ذه األوراق ال -ب -ح-ث-ي-ة ك-انت تصص-ب-و أان ت-زود ال-م-ت-ل-ق-ي
بثقافة سصينمائية من خÓل رصصد مجمل التحولت ،ولهذا
اسص-ت-ن-د ال-م-ت-دخ-ل-ون ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-م-نهج التاريخي لمقاربة
اإلشصكالية المطروحة .في مقابل ذلك فقد برمج القائمون
على التظاهرة ورشصة سصينمائية كانت مخصصصصة لتقنيات
ت -رك-يب وت-ق-ط-ي-ع ال-مشص-اه-د ف-ي ف-ي-ل-م سص-ي-ن-م-ائ-ي ،وآال-ي-ات
صصناعة فيلم سصينمائي وكان من ضصمن ما طرح للنقاشض
ال-ح-ديث ع-ن ال-ح-ك-اي-ة وك-ي-ف-ي-ة ب-ن-ائ-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا ال-ل-بنة
األسصاسض في الخطاب السصينمائي وعÓقتها باألدب .وكان
من ضصمن ما طرح للنقاشض أايضصا ثقافة المخرج السصينمائي
وح -اج -ت -ه ال -م -اسص -ة ل -ل -ف -ن -ون ال -بصص -ري-ة خ-اصص-ة ال-تشص-ك-ي-ل
وال -م -وسص-ي-ق-ى .أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصض ع-رضض األفÓ-م ف-ق-د ك-ان
السصتهÓل مع العرضض الشصرفي للفيلم الطويل القديسض
أاوغ-يسص-ط-ي-ن ل-ل-م-خ-رج شص-وق-ي ال-م-اج-ري ،وه-و ف-ي األصصل
إانتاج مشصترك بين الجزائر وتونسض ،ولعل أاول ما يمكن أان
يسصتخلصصه المتلقي من خÓل مشصاهدته للفيلم أان الفن
وال-ث-ق-اف-ة وح-ده-م-ا ال-ك-ف-يÓ-ن ف-ي أان ي-ك-ون-ا ب-مثابة جسصر
للوحدة ،فهما المحطة األولى قبل الوصصول إالى أاي تكتل
سصياسصي واقتصصادي بين الشصعوب.
أاجواء هذا الفيلم العجيب بشصكل عام تحوم حول حياة
وسصيرة القديسض أاغوسصتين ،هذه الشصخصصية التاريخية الفّذة
ف -ق -د ع-رف ال-رج-ل ت-ق-ل-ب-ات ن-فسص-ي-ة وف-ك-ري-ة م-وزع-ا ب-ي-ن
المذاهب ومنها الماونية ،لهذا عرف قلقا وجوديا فرغم
رغبته الشصديدة في السصمو فقد ظل مشصدودا إالى الطين
واللذة ،وهذا الصصراع الداخلي سصبب له وجعا تراجيديا لم
يتخلصض منه حتى اسصتقر به المقام في نهاية المطاف بين
أاحضص -ان ال -مسص -ي -ح -ي -ة ك -م Ó-ذ أاخ -ي -ر .إاّن ف -ي -ل -م ال -ق-ديسض
أاوغوسصتين تحفة سصينمائية بامتياز بشصهادة الحضصور لتناغم
كل العناصصر السصينمائية فيه ثمثي Óوصصورة ،ومّما يحسصب
ل -ه -ذا ال -ف-ل-ي-م أان م-خ-رج-ه ت-مّ -ك-ن م-ن اسص-ت-حضص-ار األج-واء
ال -ق -دي -م-ة ل-ق-رط-اج وروم-ا ،وال-فضص-اء ال-ت-ي ع-اشصت ف-ي-ه-ا

الشصخصصية ومزج مزجا مبدعا بين سصلسصلة من الطرائق
والحيل السصينمائية كان لها بالغ األثر في نجاح العمل من
قبيل توظيف تقنية السصينما داخل السصينما وتقنية التوثيق
من خÓل الشصهادات الحية.
وب -ال -ع -ودة إال -ى األف Ó-م ال -قصص -ي -رة ال -مشص-ارك-ة ،وال-ت-ي ب-ل-غ
مجموعها  23فيلما قصصيرا من شصتى جهات الوطن ،فقد
ت-عّ-ددت مضص-ام-ي-ن-ه-ا رغ-م ت-ق-ارب مسص-ت-وي-ات-ها الفنية ،فهي
شص-دي-دة الصص-ل-ة ب-مشص-اك-ل األسص-رة واألم-راضض الج-ت-م-اع-ي-ة
ك -اإلشص -اع -ة وال -ه-ج-رة السص-ري-ة وال-ع-ن-ف الأسص-ري وال-م-رضض
واإلعاقة والجن بل أان قضصايا الثورة التحريرية المظفرة
حضصرت في نتاج الهواة كما في فيلم بÓد الشصهداء لفرقة
رباعي النسصمة من تلمسصان .ورغم هذه الجدية فإاّننا شصهدنا
تجارب سصينمائية ذات طابع كوميدي ،منها فيلم زدام لعماد
خلفاوي من تبسصة وفيلم إايقاع ليوسصف سصويقات القادم من
ولية الجلفة ،وكذلك فيلم شصعبانو يوميات بدون تعليق
للمخرج مراد بوعمران من تيزي وزو ،الذي حصصد الجائزة
األول- -ى ع- -ل -ى ه -امشض ال -مسص -اب -ق -ة ال -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا إادارة
المهرجان ،في حين عادت الجائزة الثانية والثالثة لكل من
فيلم العين بالعين للمخرج حكيم بلغراد من البليدة وفيلم
هذا أانا للمخرج محمد حيرشض من الجزائر العاصصمة.
للتذكير فقط فإاّن لجنة التحكيم كانت مكّونة من رئيسض
النادي السصينمائي عبد المجيد الجبور ،وهو كاتب سصيناريو
ومخرج سصينمائي له عدة مسصاهمات سصينمائية منها فيلمه
القصصير الجميل الحصصير في بني سصنوسض ،وكذلك علي
عبدون وهو ممثل ومخرج مسصرحي وله اهتمام بالشصأان
السصينمائي ،باإلضصافة إالى األسصتاذة د  -كريمة هني من
قسصم الفنون بجامعة تلمسصان .ولعل ما زاد هذه التظاهرة
ب -ه -اء وروع -ة حضص -ور ع-ل-م-ي-ن رائ-دي-ن م-ن أاعÓ-م اإلخ-راج
التلفزيوني في الجزائر ،ويتعلق األمر بالسصيدين نور الدين
رح -م -ون وب -وم -دي-ن أام-ت-ي-ر ،وه-م-ا ي-ن-ح-دران م-ن ع-اصص-م-ة
الزيانيين تلمسصان.
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مرأجعات

هذه دركات
التخلف التي تنزلها
لّمة جي Óبعد جيل!
اأ
بقلم د  -أا  -حبيب مونسسي

ح-ي-ن-م-ا ي-ت-اأم-ل ال-ن-اظ-ر ف-ي ح-ال ا’أم-ة
الثقافي والمعرفي ،يدرك جليا اأسسباب
التخلف الذي ران على ا’أمة من شسرقها
اإل-ى غ-رب-ه-ا ،وك-اأن-ه-ا ت-ن-زل الدركات اإلى
ال -حضس -يضض ع -ل-ى اإي-ق-اع واح-د .ي-ق-وده-ا
حشسد من ا’أسسباب القاهرة ،ويدفع بها
كالقطيع اإلى ذلك الsدرك المظلم الذي
انتهت اإليه اليوم .وربما نجد في قول
م-ن اأق-ول الشس-ي-خ م-ح-م-د ال-غ-زالي رحمه
ال-ل-ه ،ب-ي-ان ه-ذا ال-ت-ق-ه-ق-ر ن-ح-و ال-ت-خلف
الفكري ،والتقوقع في الظلمات ،وكاأنها
المنتهى الحتمي الذي سسيوؤول اإليه كل
من سسار على ذلك الدرب ،من دون اأن
ي- -رف- -ع راأسس- -ه ق- -ل- -ي Ó- -ل- -ي- -ط- -ل ب -ه ع -ل -ى
ال-عÓ-م-ات ال-ت-ي اأق-ام-ه-ا ال-م-حذرون على
اأطراف الطريق..فقد قال رحمه الله:
«هجر المسسلمون القراآن اإلى ا’أحاديث،
ثم هجروا ا’أحاديث اإلى اأقوال ا’أئمة،
ث -م ه -ج -روا اأق -وال ا’أئ -م -ة اإل -ى اأسس -ل-وب
المقلدين ،ثم هجروا اأسسلوب المفكرين
وتزمتهم اإلى الجهال وتخبطهم».
ك -ان ال -ن -ب-ي ع-ل-ي-ه السسÓ-م ق-د اأشس-ار اإل-ى
ه -ج -ر ال -ق -راآن ال -ك -ري -م اأول ا’أم-ر ،ك-م-ا
حكاه عنه الله عز وجل في كتابه في
ل الs-رسُس-وُل َي-ا َرuب ِاإsن
ق -ول -ه ت-ع-ال-ىَ{ :وَق-ا َ
ُ
َقْوِمي اsت َ
جوًرا} ،ثم
ه
م
ن
آ
ا
ر
ق
َ
ْ
َ ُ
خُذوا َهَذا اْل ْ
جاء من يهجر الحديث بحجة اأن كثيره
موضسوع اأو مكذوب ،ثم جاء من يتخطى
اأق- -وال ال- -ع- -ل- -م- -اء زع- -م- -ا ب- -اأن- -ه- -ا اأق- -وال
مشس -روط -ة ب -ال -زم -ان وال-م-ك-ان ،واأن-ه-ا ’
تصس-ل-ح ل-زم-ان-ه ل-ت-غt-ي-ر ا’أح-وال وت-بt-دل
ال-قضس-اي-ا وت-عt-ق-ده-ا .ث-م ج-اء من يلتفت
اإل -ى ال -م -ف -ك -ري -ن ال -ذي رب-ط-وا اأن-فسس-ه-م
بمناهج اسستجلبوها من الغرب ،وحاولوا
ال- -دخ- -ول ب- -ه- -ا اإل- -ى ال- -دي- -ن ،وال -ق -راآن،
والحديث ،وهم يعلمون اأsنها اإsنما ُوضسعت
ف-ي م-ن-اب-ت-ه-ا لُ-ت-سس-ائ-ل ف-ك-را م-خ-ت-ل-ف-ا في
خصس-وصس-ي-ت-ه وم-ن-ب-ت-ه ،ونصس-ه .ول-ك-ن-ه-م
زعموا اأن ا’أدوات واحدة ،واأنه يمكن
اسس- - -ت- - -ث - -م - -اره - -ا ه - -ن - -ا ك - -ذلك ب - -ن - -فسض
الموضسوعية والعلم .ثم جاء من نادى
بالتقليد الذي كان منبوذا في ا’أزمنة
ا’أولى ومعيبا فيها حتى بين البسسطاء
م -ن ال -ن -اسض ،ل-يضس-ع رق-ب-ت-ه ف-ي ي-د شس-ي-خ
ُي -حu-ل-ل ل-ه وُي-حu-رم ع-ل-ي-ه ،وه-و ي-ق-راأ ف-ي
ك -ت -اب ال -ل -ه ع -ز وج -ل ق -ول -ه{ :اsت َ-خ ُ-ذوا
م اأَْرَباًبا ِم ْ
ن ُدونِ اللsهِ}،
م َوُرْهَباَنُه ْ
حَباَرُه ْ
اأَ ْ
ثم جاء من ُي ْسسلم نفسسه لما ُيرsوج له بين
ال -ع -ام -ة وال -ج -ه-ال م-ن خ-ب-ط ف-ي ال-ف-ك-ر
وال -ق -ول وال-ف-ت-ي-ا...اإن-ه-ا اآخ-ر الs-درك-ات
ال-ت-ي وصس-ل-ن-ا اإل-ي-ه-ا ال-ي-وم ،ب-ع-د م-ا ت-ب-ين
ُعَ- -وار ك- -ث- -ي- -ر م- -ن الشس- -ي- -وخ ،واف- -تضس- -ح
اأمرهم ،وبات واضسحا اأننا اأمام من يوؤتمن
في علمه ،ولكن ’ يوؤتمن في مقاصسده.
ف -ق -د ي -ك -ون ع -ال -م -ا ب -م -ا ي-ق-ول ،ول-ك-ن-ه
يوظفه في وجوه الدنيا المتعددة التي
ُتعرضض عليه.
نحن اليوم في هذا الوضسع المزري حقا!
واأنه يجب على الخطابات كلها :دينية،
ف-ك-ري-ة ،اأدب-ي-ة وسس-ي-اسس-ي-ة...اأن ت-ن-ت-ب-ه
اإلى فداحة الخطب ،واأن ترسسم لنفسسها
مسسارا عكسسيا ،يرفع الناسض من ظلمات
ال -ت -خ-ب-ط ال-عشس-وائ-ي اإل-ى درج-ات ي-رون
ف- -ي- -ه- -ا ال- -ن- -ور م- -ن خÓ- -ل ك- -ت- -اب ال -ل -ه،
واأح- -اديث رسس- -ول- -ه ،واأق- -وال ال- -ع- -ل- -م- -اء
والمفكرين المسستنيرين بذلك المصسدر
الرباني.

ثقافة

السسبت  0٨ديسسمبر  20١٨م
الموافق لـ  30ربيع األول  ١٤٤0هـ

وثآئقي»انريكو مآتآي والثورة ا÷زائرية»

تكر Ëصسدي ـ ـق ا÷زائ ـ ـ ـر بعـ ـي ـ ـن اıرج عي ـ ـ ـأدي

م -ن ب Úال -ع -روضس ال -ت -ي ان -ت-ظ-ره-آ وحضس-ره-آ
ب-ق-وة ج-م-ه-ور ال-ط-ب-ع-ة  9م -ن م-ه-رج-آن ا÷زائ-ر
ال-دو‹ ل-لسس-ي-ن-م-آ« :أاي-آم ال-ف-ي-ل-م اŸل-ت-زم» ،ال-ف-يلم
ال -وث -آئ -ق -ي ال -ط -وي -ل «ان -ري -ك -و م -آت -آي و ال -ث -ورة
ا÷زائ- -ري- -ة « ل- -ل- -م- -خ- -رج ا÷زائ -ري ع -ل -ي ف -آ—
لسسرة
عيآدي ،والذي تÓه نقآشس غني بحضسور ا أ
لربعآء
ال-ث-وري-ة وﬁب-ي ال-ف-ي-ل-م اŸل-ت-زم ،سسهرة ا أ
ب- -ق- -آع- -ة اب- -ن زي- -دون ،ب- -دي- -وان ري- -آضس ال- -ف -ت -ح
بآ÷زائر العآصسمة.

ديوان رياضس الفتح :حبيبة غريب

عبر المخرج الجزائري علي فاتح عيادي ،في
تصسريح لـ «الشسعب « انه يعتز و يفتخر كون
ف -ي -ل -م -ه ال -وث -ائ -ق -ي «ان -ري-ك-و م-ات-اي وال-ث-ورة
ال-ج-زائ-ري-ة « ه-و الن-ت-اج ال-ج-زائ-ري ال-وح-ي-د
المبرمج ،خÓل الطبعة  9لمهرجان الجزائر
الدولي للسسينما أايام الفيلم الملتزم في اطار
المسسابقة على الجائزة الكبرى.
أاشس- -ار ع- -ي -ادي أان ف -ي -ل -م «م -ات -اي وال -ث -ورة
ال -ج -زائ -ري -ة» ي -دخ -ل ضس-م-ن سس-لسس-ل-ة األفÓ-م
ال -وث -ائ -ق -ي -ة ال -ت -ي ي -ق -وم ب-إاع-داده-ا ت-ك-ري-م-ا
ألصسدقاء الثورة الجزائرية ،مضسيفا انه سساهم
بقدر كبير في تمويل فيلمه هذا من ماله
الخاصض ،كما أان العمل على جمع المعلومات

عن هذا البطل في الجزائر و ايطاليا تطلب
الكثير من الوقت و الجهد.
اضساف عيادي أان هذا البطل اسستحق هذا
الوثائقي ألنه كان له الفضسل الكبير في تجنيد
الطبقة السسياسسية اليطالية لمسساندة قضسية
الشسعب ونضساله من أاجل اسسترجاع السسيادة

الوطنية و كذا تدعيم الجزائريين بوثائق جد
هامة حول النفط ،سساعدتهم على التغلب على
الفرنسسيين ،خÓل لقاءات معاهدات ايفيان
الشسهيرة.
عن جديده الفني ،قال عيادي ،انه بصسدد
ال -ت -حضس -ي-ر ل-ف-ي-ل-م وث-ائ-ق-ي درام-ي ع-ن ح-ي-اة
ومسسيرة المجاهدة الكبيرة زوليخة وداي ،أاول
امرأاة مسسؤوولة سسياسسية و عسسكرية إابان ثورة
التحرير الوطني ،بمنطقة شسرشسال.
Óشسارة ،فقد يحكي الفيلم الوثائقي ،خÓل
ل إ
 53دقيقة قصسة «أانريكو ماتيي» مع الثورة
الجزائرية ،ويسسلط الضسوء على مسسيرة هذا
الرجل ،مؤوسسسض الصسناعة النفطية اليطالية،
ونضس-ال-ه ضس-د السس-ت-ع-م-ار وال-ف-اشسية وتضسامنه
ومسساعدته للثورة الجزائرية ،ومبادرته بإابرام
ع-ق-ود م-رب-ح-ة أاك-ث-ر ب-ال-نسس-ب-ة ل-لدول المنتجة
للنفط بشسمال إافريقيا ،األمر الذي جعل من
فرنسسا عدوا لدودا له ،خاصسة بعد أان رفضض
ال -ت -ف -اوضض م -ع -ه -ا ح -ول مشس -اري -ع اسس-ت-خ-راج
البترول في الجزائر .وعاد عيادي في فيلمه
أايضس -ا إال-ى ال-ظ-روف ال-غ-امضس-ة ل-وف-اة م-ا0تاي
سس -ن -ة ج -راء ت-ح-ط-م ال-ط-ائ-رة ال-ت-ي ك-ان ع-ل-ى
متنها.

‘ اŸلتقى الدو‹  2لسسلطة النصس

العمأري :اإ’نحراف ‘ تأأويل النصسوصس قد يؤودي إا ¤أازمأت دبلومأسسية ودينية

حّذر الÈوفيسسور العمآري أاﬁمد اıتصس ‘
لداب وع -ل -وم ال -ل -غ-آت،
لدب وال -ن -ق -د ب -ك -ل -ي -ة ا أ
ا أ
ب-ج-آم-ع-ة ع-ل-ي ل-ون-يسس-ي ‘ ال-ع-ف-رون ،ال-ب-ل-ي-دة ،2
لخطآر
والرئيسس السسآبق للمجلسس العلمي ،من ا أ
لزم -آت ال -ت -ي ق -د ت -ت -ول -د ع -ن إاسس-آءة ال-ف-ه-م و
وا أ
التأآويل والشسرح والتفسس ،Òللنصسوصس بأآشسكآلهآ و
أاطيآفهآ ،سسواء كآنت أادبية أاو دينية أاو سسيآسسية ،و
أان أاي ان - -ح - -راف ‘ ت - -أآوي - -ل ت - -لك ال - -ن- -م- -آذج م- -ن
النصسوصس ،سسيتولد عنه عواقب غﬁ Òمودة .

البليدة :لينة ياسسمÚ

ا س س ت ر س س ل ا ل ب ر و ف ي س س و ر ا لأ ك ا د ي م ي ب ا ل ب ي ا ن ،
ع -ل -ى ه -امشض ال-م-ل-ت-ق-ى ال-دول-ي ال-ث-ان-ي،
ب -ج -ام -ع -ة ع -ل -ي ل -ون-يسس-ي ف-ي ال-ع-ف-رون،
وال -ذي ج -اء م -ع -ن -ون -ا بـ «سس -ل-ط-ة ال-نصض
و ح د و د ا ل ت اأ و ي ل «  ،و ح ض س ر ت ه د و ل ع ر ب ي ة
شسقيقة منها المملكة العربية السسعودية
و ت و ن س ض و ا ل م غ ر ب و م ص س ر و ا لأ ر د ن  ،و د ق ق
ف ي م ف ص س ل ي ا ت ج و ه ر ي ة اأ ن « ا ن ف ت ا ح ح د و د
ا ل ت اأ و ي ل ف ي ا ل ن ص ض ا ل د ي ن ي  ،ي ك و ن ب ح س س ب
الترسسبات المعرفية « ،والتي تكون لدى «

القارئ» ،وكذا « السسلطة التي يتميز بها
ه ذ ا ا ل ن و ع م ن ا ل ن ص س و ص ض  ،و ا ل ت ي ُت خ ت ز ل
فيها كل الحقائق الكونية « ،وبناء لذلك
ت -وجب ال -ح -ذر والن -ت-ب-اه ال-دق-ي-ق ،اأث-ن-اء
دراسسة وفحصض « النصض الديني « على
سسبيل الذكر و المثال ،وفق « المناهج
ا ل ن ق د ي ة ا ل م ع ا ص س ر ة «  ،ح ت ى « و اإ ن ك ا ن ت
ا ل د ر ا س س ا ت و ا لأ ب ح ا ث ت ح ا و ل ا ل ك ش س ف ع ن
ج م ا ل ي ا ت ا ل ب ن ا ء ا ل ل غ و ي »  ،و اأ ن ه ذ ا ك ل ه
م -ط -ل -وب ل -ت -ف -ادي ال -وق -وع ف-ي خ-ن-دق «
ا لأ خ ط ا ء ف ي ا ل ت اأ و ي ل «  ،م ن ح ي ث اأ ن ه ل
ت-ن-ح-رف ال-دراسس-ة ع-ن ال-غ-رضض وال-قصس-د
والغاية الحقيقية للنصض الديني ،سسيما و
اإن ك- -ان ذلك ال- -نصض « ق- -راآن- -ي- -ا « ،ح -ت -ى
ي ت ف ا د ى « ا ن ح ر ا ف ا لأ م ة ا لإ س س  Óم ي ة ك ك ل
«  ،م ن ث م ة ق د ن س س ي ء و ي س س ا ء اإ ل ى ا ل ف ه م
ا ل ص س ح ي ح ل ـ « ا لإ س س  Óم « ك د ي ن و ع ق ي د ة
سسماوية.
ليسض ذلك يقتصسر على النصض الديني

ف ق ط  ،ب ل اأ ك د ا ل ب ر و ف ي س س و ر ا ل ع م ا ر ي  ،اإ ن
« ا ل ت اأ و ي ل « و ا ل ن ح ر ا ف ف ي ه  ،ع ن د د ر ا س س ة
ا ل ن ص ض « ا ل ر و ا ئ ي « خ ا ص س ة  ،و ا ل ن ص ض ا لأ د ب ي
عامة ،قد «ينقصض « من تبيان قيمة «
ا ل ن ص ض ا ل ف ن ي ة و ا ل ج م ا ل ي ة »  ،ب ل اإ ن ا لأ م ر
ي ك ا د ي ك و ن اأ خ ط ر و ق د ي وؤ د ي اإ ل ى ا ل و ق و ع
ف- -ي اأزم- -ات دب- -ل- -وم -اسس -ي -ة ،اإن ان -ح -رف
ا ل ت اأ و ي ل ف ي ق ر ا ء ة « ا ل ن ص ض ا ل س س ي ا س س ي «  ،و
ع -اد «ال -ع -م -اري» ب -ال -ت -فصس-ي-ل اأك-ث-ر  ،اأن
الع -ت -م -اد و السس -ت -ع -ان -ة ف-ي ال-ب-ح-وث و
الدراسسات بـ «مناهج نقدية « غريبة عنا
اأ و غ ر ب ي ة ا ل م ص س د ر و ا ل م و ط ن  ،و ا ل م ت ر ج م ة
اإ ل ى ل غ ا ت ن ا  ،ه ي ت ح م ل ف ي ج و ف ه ا و ع م ق ه ا
« اأ ط ر و ح ا ت و خ ل ف ي ا ت و اأ ف ك ا ر « غ ر ي ب ة
اأ و غ ر ب ي ة  ،و ه و ل ي س س ت ح س س ن ف ي ه ذ ا
المقام و ل يرحب باسستعمال مثل هذه
ا ل م ن ا ه ج و ت ط ب ي ق ه ا ع ن د د ر ا س س ة « ا ل ق ر اآ ن
ال- -ك- -ري- -م « ف- -ي سس- -وره اأو اآي -ات -ه» ،خ -ت -م
البروفيسسور العماري كÓمه.

مهمته التعريف Ãآآثر سسوق أاهراسس

تأأسسيـ ـ ـسس الديـ ـ ـوان اÙلـ ـ ـي للسسيأحـ ـ ـة «طأغسسـ ـ ـت»

العدد
0١٧٨١٤

الوثآئقي القصس« Òبدون هوية»
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نأفذة على معأنأة الصسحراوي ÚاŸهأجرين بإأسسبأنيأ

كآن للسسينمآ الصسحراوية حيزا للظهور،
خÓل فعآليآت الطبعة Ÿ 9هرجآن ا÷زائر
ال -دو‹ ل-لسس-ي-ن-م-آ «أاي-آم ال-ف-ي-ل-م اŸل-ت-زم» م-ن
خ Ó-ل ع -رضس ،أامسس -ي -ة الأرب -ع -آء ،ل -ل -ف -ي-ل-م
الوثآئقي القصس« Òبدون هوية» للمخرجة
الصسحراوية نآيت أاحمد عبد السسÓم .

حبيبة غريب

حاولت المخرجة الصسحراوية نايت أاحمد عبد
السسÓم من خÓل فيلمها الوثائقي القصسير «بدون
ه -وي -ة» ت -ع -ري -ف ال -ع -ال -م ع -ل -ى م -ع -ان -اة م-واط-ن-ي
ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة
المقيمين في اسسبانيا « للحصسول على الجنسسية
السسبانية ،وعلى األوضساع الصسعبة التي يعيشسونها
في المهجر و التي تفرضض عليهم خيارا وحيدا
وأاوح- -د و ه- -و النضس- -م- -ام إال- -ى صس- -ف- -ة األب- -رت- -ي -د
(شس -خصس -ي -ة م -ح -روم -ة م -ن ال -ج -نسس -ي-ة الشس-رع-ي-ة)

المزعومة ،وفي غياب الهوية يتعذر عليهم العيشض
بصسفة مسستقرة أاو التمتع بحقوقهم المدنية.
في تصسريح لـ «الشسعب « ،أاشسارت نايت أاحمد عبد
السسÓم أان العمل من تمويلها الخاصض وقد لقت
صسعوبات كبيرة مع الدارة السسبانية ،التي تقول ل
ت- -ري -د ل -ح -د ال -ي -وم أان ت -ع -ت -رف بشس -رع -ي -ة ال -ح -ق
الصسحراوي في تقرير مصسيره واسستعادة السسيادة
كاملة على ترابه الذي كانت تعده إابان احتÓلها
للصسحراء الغربية الولية  53لها».
يرتكز اإلنتاج المشسترك بين اسسبانيا و الصسحراء
الغربية لمدة  20دقيقة على شسهادات الÓجئين
وال -م -ه -اج-ري-ن الصس-ح-راوي-ن ب-إاسس-ب-ان-ي-ا وأاط-ف-ال-ه-م
ال-م-ق-ي-م-ي-ن ف-ي رب-وع إاسس-ب-ان-ي-ا ،م-جسس-دا اسستمرار
الن -ت -ه -اك -ات ف-ي ح-ق شس-عب ي-داف-ع ع-ن ح-ق-ه ف-ي
الوجود والحرية ويبقى صسامدا في انتظار تطبيق
الشسرعية الدولية.

عرضست ‘ اŸهرجآن الوطني  12للمسسرح الفكآهي بآŸدية

مسسرحية»متواŸوشس «..عنوان Óÿف أاز‹ بسسبب فأرق السسن
ع-آشس ج-م-ه-ور دار ال-ث-قآفة حسسن
ا◊سس- -ن- -ي ،ظ- -ه -ر أاول أامسس ،أاط -وار
مسس- -رح- -ي- -ة «م- -ت -واŸوشس» ل -ل -مسس -رح
ا÷ه -وي ب-آل-ع-ل-م-ة ،ل-ل-م-خ-رج ب-وزي-د
شس -وق-ي ،إاح-دى ال-ع-روضس اŸت-ن-آفسس-ة
على جآئزة العنقود الذهبي ‘ ،اطآر
ف-ع-آل-ي-آت اŸه-رجآن الوطني للمسسرح
الفكآهي بآŸدية ‘ ،طبعته .12

اŸدية :علي ملياÊ

ال -مسس -رح -ي -ة ت -ع -ال -ج إاح -دى ال -مشس -كÓ-ت
العائلية وحالة التيهان بشسكل سساخر وهي
ترجمة لتلك العÓقة التصسادمية بين أادم
وح- -واء وال- -خÓ- -ف األزل -ي وال -مشس -اع -ر ال -زوج -ي -ة
وال -غ -رام -ي -ة ال -م -رت -ك -زة ع -ل -ى ال-مصس-ال-ح الضس-ي-ق-ة
لمكونات المجتمع الجزائري.
أادت الفنانة أامال دلهوم دور صسافية الجميلة
والمغبونة تارة والمتمردة تارة أاخرى ألجل كسسب
ود وقلب زوجها سسوسسو ،ألجل مسساعدة أاخيها
رفيق لتخطي عقبات عيشسه المريرة .وقد أاظهر

الفنان عبد الوهاب رضساونة في دور «رفيق « صسفة
«الرجلة» المبنية على الزيف و الطيشسان وارتكاب
كل أاوجه أانواع الرذيلة إلشسباع حاجات انسسانية
لنسسيان حلقات حياتية مؤولمة يتعرضض لها عادة
الرجل في حال وجود خلل في اإلنسسجام العائلي،
ل طالما انتقدتها عشسيقته صسافية في الكثير من
األحيان بسسبب افراطه في السسكر وسسقوطه من
جهة أاخرى في أاحضسان جمال حبيبته.

«تعليمية الّلغة ‘ الÎاث العربي» ...
ﬁور يوم دراسسي بجأمعة ورقلة

لسس-بوع
ع-آل-ج ي-وم دراسس-ي ن-ظ-م ،ن-ه-آي-ة ا أ
لدب ال- -ع -رب -ي
اŸنصس- -رم ،ب- -قسس- -م ال- -ل- -غ- -ة وا أ
ب-ج-آم-ع-ة ق-آصس-دي م-رب-آح ب-ورق-ل-ة ،إاشس-كآلية
ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ة ‘ الÎاث ال-ل-غ-وي ال-ع-رب-ي
وكيفيآت تنآولهآ ب Úالقد Ëوا◊ديث ،ومآ
إاذا كآنت التعليمية قدÁآ –مل اŸواصسفآت
والشسروط نفسسهآ التي تتوفر عليهآ ‘ الوقت
ا◊آضسر.

ورقلة :إاÁان كا‘

انطلقت إاشسكالية اليوم الدراسسي الذي نظمه مخبر
ال -ت -راث ال -ل -غ -وي واألدب -ي ف -ي ال -ج -ن-وب الشس-رق-ي
الجزائري بالتنسسيق مع نادي مالك بالنبي من أان
التعليمية تعرف في الوقت الراهن تطورا ملحوظا
مقارنة مع بقية العلوم التطبيقية اللغوية األخرى،
وذلك نظرا لحاجة المجتمعات البشسرية إالى التعليم
وأاه-م-ي-ة إات-ق-ان-ه وصس-ول إال-ى ال-ج-ودة ال-ع-ل-م-ية التي
تؤوهل األمم إالى مسستويات نوعية للتطور واإلبداع
وألن ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ه-ي «ال-ع-ل-م ال-ذي ي-ه-ت-م ب-قضس-اي-ا
التدريسض اللغوي شساملة غير مجزأاة تنطلق من
القرار السسياسسي وتصسل إالى المدارسض داخل قاعة
الدرسض وما بينها من مراحل متتابعة» وعلى هذا
األسساسض ركزت على محاولة اسستبيان الفرق بين
تعليمية اللغة في الماضسي والحاضسر.
كما تم تحديد األهداف المراد بلوغها من خÓل

هذا الطرح في محاولة التعرف على قضسايا التعليم
والتعلم اللغوي في تاريخ األمة العربية ،محاولة
التعرف على خصسائصض التعليم والتعلم لدى مختلف
العلماء السسابقين الذين كانت لهم بصسمات مؤوثرة
في عالم الدراسسات اللسسانية العربية باإلضسافة إالى
إاطÓع طلبة الدكتوراه على قضسايا التعلم والتعليم
قديما لربط الحاضسر بالماضسي ومعرفة ماذا قدم
ال -ق -دام -ى م -ن م -ع -ارف م -ف -ي -دة ت -ق -ي -د ال-ح-اضس-ر
وتسستأانسض إاليه.
وقد عرفت هذه الفعالية العلمية مشساركة عدد من
األسساتذة والطلبة الذين سساهموا في إاثراء النقاشض
ف -ي ال -م-وضس-وع ال-ذي نشس-ط-ه ك-وك-ب-ة م-ن األسس-ات-ذة
وط-ل-ب-ة ال-دك-ت-وراه ال-ذي-ن ق-دم-وا خÓ-له مداخÓت
تمحورت حول عدة جوانب تتعلق بموضسوع تعليمية
ال -ل -غ -ة ف -ي ال -ت -راث ال -ل-غ-وي ع-ل-ى غ-رار ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
األصس- -وات ال- -ل- -غ- -وي- -ة ع- -ن- -د ال- -خ -ل -ي -ل ب -ن أاح -م -د
الفراهيدي ،النحو العربي بين العلمية والتعليمية
في التراث ،نظريات تعلم اللغة عند أابي حامد
الغزالي ،طرائق تدريسض البÓغة عند عبد القاهر
الجرجاني ،مÓمح نظريات تعلم اللغة عند ابن
خ-ل-دون (السس-ل-وك-ي-ة وال-ع-ق-ل-ي-ة وال-م-ع-رف-ي-ة) وأايضسا
مÓمح تعليمية النحو عند ابن خلدون (األهداف
وال-م-ح-ت-وى وال-ط-رائ-ق) وه-ي ج-م-ي-ع-ها محاور دار
حولها النقاشض بين الحضسور.

تواصسل شسهر نصسرة النبي ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم بسسعيدة

” أاول أامسس Ãق- -ر م- -دي- -ري -ة السس -ي -آح -ة
والصسنآعة التقليدية بسسوق أاهراسس تأآسسيسس
وإانشسآء الديوان اÙلي للسسيآحة «طآغسست»،
وذلك ب -حضس -ور ‡ث -ل -ي م -دي-ري-ة السس-ي-آح-ة
وﬁضسر قضسآئي .
يهدف إانشساء هذا الديوان ،بحسسب نائب رئيسسه

أاسساسسا إالى تنمية السسياحة في المناطق الحدودية
وج-رد وإاحصس-اء ،وال-ت-ع-ري-ف ب-ك-ل ال-م-واق-ع األث-ري-ة
والسسياحية التي تزخر بها هذه الولية الحدودية،
فضس Ó-ع-ن ت-ن-ظ-ي-م م-ه-رج-ان-ات سس-ي-اح-ي-ة ل-ل-توعية
واإلعÓ- -م والتصس- -ال إال -ى ج -انب ال -ق -ي -ام ب -إاع -داد
م -ط -وي -ات وم -ج -ل -دات ل -ل-ت-ع-ري-ف ب-م-ن-ط-ق-ة سس-وق

أاهراسض.
ب -اإلضس-اف-ة إال-ى ذلك يسس-ع-ى ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ه-ذا
ال -دي -وان ال -م -ح-ل-ي ل-لسس-ي-اح-ة إال-ى ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت
سسياحية والعمل على تنمية المناطق الريفية كأاول
مشسروع في الجزائر.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

كشسف عن انتآج فيلم مع حكيم دكآر

الفنـ ـ ـأن التونسس ـ ـي بوزي ـ ـد يعت ـ ـ ـزل شسخصسي ـ ـة «الفأهم»
كشس -ف ال -ف -ن -آن ال -ت -ونسس -ي خ-آل-د ب-وزي-د،
اŸشسآرك ‘ الطبعة  12للمهرجآن الوطني
ل -ل -مسس-رح ال-ف-ك-آه-ي ب-آŸدي-ة أان-ه ق-د اع-ت-زل
شس-خصس-ي-ة «ال-ف-آه-م» بصس-ف-ة رسس-م-ي-ة ،م-ؤوك-دا
بأآنه  ⁄يحقق الشسهرة الفنية بقدر –قيقه
ل- -لشس -ه -رة ا÷م -آهÒي -ة ،وق -آل أان -ه ي -رت -قب
لفق» مع حكيم دكآر ،معتÈا
إانتآج فيلم «‘ ا أ
لدمآج الذي أاولته هذه الطبعة
بأآن مسسرح ا إ
أاه-م-ي-ة ك-بÒة “ك-ن م-ن اسس-ت-ق-ط-آب ضسيوف
م- -ن خ- -آرج ال- -وط- -ن ‘ ه- -ذه ال -ط -ب -ع -ة ب -ع -د
انفتآحه على عديد من اŸؤوسسسسآت .

أاوضسح ضسيف المدية أان زيارته تدخل ضسمن تبادل
ال -خ-ب-رات وال-ت-ج-ارب ب-ع-د مشس-ارك-ت-ه ب-بسس-ك-رة ف-ي
م -ه -رج -ان الضس -حك ،م -رج -ع -ا ت -ق -ه -ق -ر السس -ي -ن-م-ا
الجزائرية إالى سسنوات العشسرية السسوداء التي قتلت
فيها روح الممثل .واعتبر الجزائر منبعا حضساريا
لتنوع اللهجات واهتمام الطلبة بأاب الفنون ،كما
تطرق إالى مشسكل التمويل والكتابة التي تفتقر إالى
األسسسض الصسحيحة في جعل الكوميديا في قالبها
الصسحيح بعيدا عن الحوار الضساحك ليفصسح بعدها
عن اعتزاله في السستمرارية في شسخصسية الفاهم
التي عرفه بها الجمهور الواسسع وطنيا وعالميا .

هذا وفيما تمثلت مسساهمة هذا الفنان في تنشسيط
ورشسة اإلدماج لفائدة أاسساتذة التعليم بمعية الدكتور
ي-وسس-ف م-ج-ق-ان وم-ت-اب-ع-ت-ه ل-ت-ق-ييم بعضض العروضض
المسسرحية المتنافسسة عن قرب و إاثراء النقاشض
وإاع-ط-اء ن-ظ-رت-ه وخ-ب-رت-ه ال-م-ع-ارف-ي-ة بكل واقعية،
شسارك أايضسا في تكريم المحافظة لرئيسض جامعة
يحيى فارسض بالمدية ،بمعية الفنان الكبير صسالح
أاقروت ،نظير ما تقدمه هذه الجامعة من دعم
للفن المسسرحي.

اŸدية :علي ملياÊ

السسلطأت الو’ئية –يي اŸنأسسبة Ãسسجد اإ’مأم مألك

ت-ت-واصس-ل ب-ولي-ة سس-ع-يدة فعآليآت نصسرة
ال-ن-ب-ي ﬁم-د صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسلم ‘ هذا
لول  1440حيث أاقيمت ،ليلة
الشسهر ربيع ا أ
لم -آم م -آلك ب -ب -ل -دي -ة
أاول أامسسÃ ،سس- -ج- -د ا إ
سس -ي -دي ب -وب -ك -ر اح -ت -ف -آل -ي -ة ب-ه-ذه اŸن-آسس-ب-ة
وب -حضس-ور السس-ل-ط-آت ال-ولئ-ي-ة وضس-ي-وف م-ن
ال- -ولي- -آت اÛآورة ل- -ل- -مشس -آرك -ة ع -ل -ى أام -ل
لفآدة والسستفآدة وتكر Ëحفظة القرآان
ا إ
الكر .Ëا◊فل عرف كذلك تنظيمآ ﬁكمآ
م -ن ط -رف ال -ق -آئ-م Úع-ل-ى اŸسس-ج-د واسس-ت-م-ع
ا◊آضس- - -رون إا ¤تÓ- - -وة ال- - -ق - -رآان ال - -ك - -رË
لنآشسيد الدينية ودروسس –ث على سسÒة
وا أ
لمة ﬁمد صسلى الله عليه وسسلم.
نبي ا أ

سسعيدة :ج .علي

والي الولية سسيف اإلسسÓم لوح ،تحدث عن هذه
المناسسبة لجريدة «الشسعب» قائ« :Óيعتبر لقاؤونا
هذا بمسسجد اإلمام مالك ضسمن سسلسسلة اللقاءات
والتي كانت النطÓقة من مقر الولية بعدها والتي
تقام كل أاسسبوع في مسسجد من مسساجد الولية
وتتواصسل العملية بإاذن الله ألن الهدف منها نصسرة

نبينا محمد صسلى الله عليه وسسلم وصسÓة دائمة
أابدية إالى يوم لقاه» .ونحن يضسيف قائ « :Óفي هذه
الليلة المباركة أابينا إال أان نشسارك أاحبتنا وتحسسيسض
الشسباب بذكرى سسيرة نبينا الكريم العطرة والبتعاد
عن كل الرذائل وأانواع المخدرات التي انتشسرت
وم -ح -ارب -ة اآلف -ات الج -ت -م-اع-ي-ة وال-ت-مسسك ب-حب
ال -وط -ن وغ -رسض األخ Ó-ق ال-ح-م-ي-دة» .وه-ذه «ه-ي
األه -داف ال -ت -ي نصس -ب -و إال -ي -ه -ا وك -ذا ال -نشس -اط -ات
وال -ق -اف -ل -ة ال-ت-ي ي-ق-وده-ا م-دي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة،
Óتحاد الولئي
وكذلك رئيسض الجمعية الولئية ل إ
وأان ت -ك -ون م -ت -ب -وع -ة ب-م-ح-اضس-رات ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مديرية الشسؤوون الدينية لتتواصسل مع حضسور بعضض
علماء الولية أاو على مسستوى الوطن».
من جهته ،ثمن مدير الشسؤوون الدينية «الدور الذي
تقوم به مسساجد الولية لنصسرة الرسسول الكريم
وق -ال ف -ي تصس -ري -ح لـ «الشس-عب» ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة :ل-ق-د
سس-ط-رن-ا ب-رن-ام-ج-ا م-ك-ث-ف-ا ل-ه-ذه ال-م-ن-اسسبة لدوائر
الولية ومازالت هناك محاضسرات وعند الختام
سسيكون فتح مسسجد بدائرة يوب حتى تعطي ميزة
وصسبغة رسسمية تحت أاشسراف والي الولية وتحت
غطاء برنامج وزارة الشسؤوون الدينية».

‹hO

السضبت  08ديسضمبر  2018م
الموافق لـ  30ربيع اأ’ول 1440هـ

لو¤
مفاوضشات جنيف حول إلصشحرإء إلغربية ‘ جولتها إ أ

اŸبعوث ا’أ‡ي متفائل Ãسسار سسياسسي متجّدد للقضسية
لول لـ 2019
إتفاق على مائدة مسشتديرة ثانية خلل إلثلثي إ أ
ل·
لم Úإلعام ل أ
تّوجت أإششغال إŸائدة إŸسشتديرة ،بجنيف ،حول إلصشحرإء إلغربية إŸنظمة Ãبادرة من إŸبعوث إلششخصشي ل أ
لربعاء وإÿميسس ،بقرإر عقد مائدة مسشتديرة ثانية خلل إلثلثي
إŸتحدة إ ¤إلصشحرإء إلغربية ،هورسشت كوهلر ،يومي إ أ
ل‡ي.
لول لسشنة  ،2019حسشبما أإعلنه إŸبعوث إ أ
إ أ
جاء تصضريح كوهلر خÓل ندوة
صض- -ح- -ف- -ي- -ة نشض- -ط -ه -ا ع -قب أاول
اج-ت-م-اع م-ب-اشض-ر ب Úال-بوليسضاريو
واŸغرب منذ  6سضنوات ،البلدين
اÛاورين ا÷زائر و موريتانيا،
أامسس اأ’ول « ،طبقا لÓئحة 2440
Ûلسس اأ’من الذي حث يوم 31
أاك-ت-وب-ر اŸاضض-ي اŸغ-رب وج-بهة
ال -ب -ول -يسض -اري -و ع -ل -ى اسض -ت -ئ -ن-اف
اŸفاوضضات «دون شضروط مسضبقة
وبنية حسضنة» ،قصضد التوصضل ا¤
ح- -ل سض -ي -اسض -ي ع -ادل ومسض -ت -دË
ي-ق-ب-ل-ه ال-ط-رف-ان يسض-م-ح ب-ت-ق-ري-ر
مصض Òشضعب الصضحراء الغربية.
أاوضضح اŸبعوث اأ’‡ي قائ« :Ó
مثلما تعلمون مّرت سضت سضنوات
على آاخر اجتماع للوفدين وأانا
أاشض- -ي- -د ب- -ج- -م- -ي -ع ال -وف -ود ن -ظÒ
ال - -ت- -زام- -ه- -ا اّÛدد م- -ن خÓ- -ل
حضض- -وره -ا ومشض -ارك -ت -ه -ا بصض -ف -ة
بناءة» ،مضضيفا أان هذا ا’جتماع
شضكل « خطوة أاو ¤وهامة» نحو
مسض-ار سض-ي-اسض-ي ›دد Ÿسض-ت-ق-ب-ل
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة .ك -م-ا أاشض-ار
Óم Úالعام
اŸبعوث الشضخصضي ل أ
اأ’‡ي ا ¤الصضحراء الغربية أان
اÙادث- -ات ع- -ل- -ى م- -دار ي -ومÚ
ك-انت « م-ك-ث-ف-ة» م-نّ-وه-ا ب-ال-وفود
ن -ظ « Òال -ت -زام -ه-ا اŸف-ت-وح و ‘
اطار ا’حÎام اŸتبادل».
اسضÎسضل قائ « :Óمن الواضضح
ب-ال-نسض-ب-ة ‹ ،حسضب م-ن-اقشضاتنا»،
أان ’ أاحد يجني شضيئا من الوضضع
ال- -راه- -ن وأان- -ا م- -ق- -ت -ن -ع أان -ه م -ن
مصض- -ل -ح -ة ا÷م -ي -ع تسض -وي -ة ه -ذا
النزاع بغية توف Òمناخ مناسضب
ل -ت -ح -ق-ي-ق ‰و ق-وي واسض-ت-ح-داث
م- -ن- -اصضب شض- -غ -ل وأام -ن أافضض -ل».
أابدى كوهلر « سضعادته» و هو يعلن
ع- -ن «ال- -ت- -زام ال -وف -ود Ãواصض -ل -ة
ج- -ه -وده -ا» آام  Ó-أان ي -ك -ون ه -ذا
اŸسضار ﬁركا Ÿصضلحة الشضعب
الصضحراوي رجال ونسضاء و أاطفا’
و شضبابا .واعرب هورسضت كوهلر
عن قناعته بأان ا◊ل «السضلمي»
لهذا النزاع «‡كن».
خطوة إإيجابية

‘ اŸقابل ،أاكد البيان الذي تّوج
اŸائ - - -دة اŸسض - - -ت- - -دي- - -رة ح- - -ول
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة اŸن -ع -ق-دة،
يومي ا’ربعاء واÿميسس بجنيف،
ان اÙادثات قد جرت ‘ «جو
م- -ن ا’ل- -ت- -زام ا÷اد والصض -راح -ة
وا’حÎام اŸت - -ب- -ادل» .وأاوضض- -ح
ذات البيان ان «جميع اÙادثات
ق- -د ج- -رت ‘ ج- -و م -ن ا’ل -ت -زام
ا÷اد والصض- - - - -راح- - - - -ة وا’حÎام
اŸتبادل ،كما اتفقت الوفود على
ان ي- -ق- -وم اŸب- -ع- -وث الشض- -خصض -ي
ب -دع -وت-ه-م ا ¤م-ائ-دة مسض-ت-دي-رة
ث -ان -ي-ة ،خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي ا’ول م-ن
سضنة .»2019
كما اشضار البيان اÿتامي ا ¤ان
الوفود قد اشضاروا ا ¤التطورات
ا’خÒة وت- -ط- -رق- -وا ل- -ل- -مسض- -ائ- -ل
ا’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة و ت- -ن -اقشض -وا ح -ول
اŸراح- -ل اŸق- -ب- -ل -ة م -ن اŸسض -ار
السض- -ي- -اسض -ي اÿاصس ب -الصض -ح -راء
الغربية.
خلصس ذات البيان ‘ ا’خ Òا¤
ان «جميع الوفود قد أاقروا بأان
ال -ت -ع -اون وا’ن -دم -اج ا’ق -ل -ي -م-ي
ع- -وضس اŸواج- -ه -ة ت -ع -د Ãث -اب -ة
افضض -ل السض -ب -ل ل -رف-ع ال-ت-ح-دي-ات
ال -ك-ثÒة وال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا
اŸنطقة».
شضكر كوهلر اأ’طراف اŸشضاركة
على «النية ا◊سضنة التي أاظهرتها
خ Ó-ل اŸشض -اورات وا’سض -ت -ع -داد
الكب Òللتوصضل إا ¤حل ينهي نزاع
الصض -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة» ،م-ع-تÈا أان

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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٣٦سسنة سسجنا ناف ــــ ذا ‘ حق معتق ـــــ لي
ح ـــــ راك ج ــــــــ رادة

اأصض- -درت غ- -رف -ة ا÷ن -اي -ات
باÙكمة ا’بتدائية Ãدينة
وج -دة ب-اŸغ-رب ،اأح-ك-ام-ا بـ
 36سضنة من السضجن النافذ
‘ حق  16معتق Óمن حراك
جرادة .توبع اŸعتقلون 16
ب -ت-ه-م م-ب-ال-غ ف-ي-ه-ا« ،اإضض-رام
النار عمدا ‘ ناقÓت بها
اأشض - -خ - -اصس واŸشض - -ارك- -ة ‘
ذلك ،ووضضع ‘ طريق عام
اأشضياء تعوق مرور الناقÓت
وسضÒه-ا ،واإه-ان-ة واسض-ت-عمال
ال- -ع- -ن- -ف ‘ ح- -ق م- -وظ- -فÚ
ع -م -وم -ي ،Úوكسض -ر وت -ع -ي-يب
اأشض -ي -اء ﬂصضصض -ة ل -ل-م-ن-ف-ع-ة
العامة واŸشضاركة ‘ ذلك،
وحيازة السضÓح بدون مÈر
مشض-روع ،وال-ت-ج-م-هر اŸسضلح
‘ ال- -ط- -ري- -ق ال- -ع- -م- -وم -ي -ة،
وال -ت -ح -ريضس ع -ل -ى ارت -ك-اب
ج -ن -اي-ات وج-ن-ح ،وال-عصض-ي-ان
اŸسض- -ل- -ح ،واŸسض- -اه- -م- -ة ‘
تنظيم مظاهرة غ Òمصضرح

بها» .سضبق لنفسس اÙكمة
اأن اأدانت ب -اأح -ك -ام سض -ج-ن-ي-ة
ثقيلة ›موعة من معتقلي
حراك جرادة ،حيث حكمت
على  9منهم بـ 37سضنة سضجنا
نافذا ،و 15معتق Óاآخرا بـ30
سضنة سضجنا ،و 12معتق Óبـ24
سض -ن -ة سض -ج -ن -ا ن-اف-ذا ،وع-ل-ى
متابع ‘ Úحالة سضراح بـ6
اأشضهر موقوفة التنفيذ.

ي- -ط- -الب سض- -ك- -ان ج- -رادة
اŸغ - -رب - -ي - -ة ب - -ال - -ت - -ن - -م - -ي- -ة
ا’ق - -تصض - -ادي - -ة ،وال - -ت- -ف- -اف
ا◊كومة Ÿعاناة اŸواطنÚ
م-ع ظ-روف م-ع-يشض-ي-ة ق-اسضية
جعلتهم يقتاتون على مناجم
ال - - -ف - - -ح - - -م ،وخ- - -رج- - -وا ‘
م-ظ-اه-رات ع-دي-دة ت-ع-ام-لت
م -ع -ه -ا ا◊ك -وم -ة اŸغ -رب -ي-ة
بقبضضة اأمنية.

لتنظيم إلتصشويت على إلدسشتور

«ل -ق -اء ج -ن -ي -ف ه -و خ -ط -وة أاو¤
وه - -ام - -ة إ’ح - -ي- -اء اŸف- -اوضض- -ات
السض - -ي- -اسض- -ي- -ة ح- -ول مسض- -ت- -ق- -ب- -ل
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وال-ت-وصضل إا¤
ح-ل «ع-ادل» و»م-نصض-ف» و»م-ب-ن-ي
على التوافق».
Œاوز وضشعية إلنسشدإد

ب -دوره ،دع -ا رئ -يسس وف -د ج -ب -ه -ة
ال- -ب- -ول- -يسض -اري -و ال -ذي شض -ارك ‘
اŸائدة اŸسضتديرة ا’‡ية حول
الصضحراء الغربية ،خاطري أادوه،
أامسس اأ’ول ،بجنيف ،اŸغرب ا¤
Œاوز وضضعية ا’نسضداد ‘ اطار
ÓمÚ
جهود اŸبعوث الشضخصضي ل أ
 ·ÓاŸت-ح-دة ،ه-ورسضت
ال -ع -ام ل -أ
كوهلر.
أاوضض -ح اŸسض -ؤوول الصض-ح-راوي ‘
ن -دوة صض -ح -ف-ي-ة ،نشض-ط-ه-ا ب-قصض-ر
ا’· ،عقب اŸائدة اŸسضتديرة
حول الصضحراء الغربية «أاننا جئنا
ب - -روح ب - -ن - -اءة واŸط - -ل - -وب م - -ن
اŸغرب هو Œاوز هذه الوضضعية
وال -ع -م -ل م -ع -ن -ا ‘ اط -ار ج -ه -ود
Óم Úالعام
اŸبعوث الشضخصضي ل أ
 ·ÓاŸتحدة هورسضت كوهلر و
ل أ
لوائح ›لسس ا’من الدو‹ من
اجل ايجاد حل عادل ‘ انتظار
توف Òمناخ مناسضب إ’رسضاء جو
من الثقة ب Úا÷انب.»Ú
أاضضاف انه من «اŸفيد» توفÒ
ه -ذه ال -ث-ق-ة اŸت-ب-ادل-ة ب Úط-ر‘
النزاع سضيما فيما يخصس «احÎام
ح- - -ق - -وق ا’نسض - -ان ‘ ا’راضض - -ي
اÙتلة واطÓق سضراح السضجناء
السض- -ي- -اسض- -ي Úالصض- -ح -راوي Úم -ن
بينهم ›موعة أاكد Ëازيك وفتح
ا’راضض - - - -ي اÙت - - - -ل - - - -ة أام - - - -ام
الصضحفي ÚواÓŸحظ ÚالدوليÚ
وم -ن -اضض -ل -ي ح -ق-وق ا’نسض-ان م-ن
اج- -ل ا’طÓ- -ع ع -ل -ى ال -وضض -ع -ي -ة
السضائدة ‘ هذا ا÷زء اÙتل
من الصضحراء الغربية».
كما وصضف اŸسضؤوول الصضحراوي
ه -ذه اŸائ -دة اŸسض -ت -دي -رة ال -ت-ي
ب- -ادر إال- -ي -ه -ا اŸب -ع -وث اأ’‡ي بـ
«اŸفيدة» و»اŸبادرة الرامية ا¤
Œاوز ا’نسض - -داد ب - -ه - -دف ب - -عث
مسضار اŸفاوضضات ب ÚاŸغرب و
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و بـ «ك-ل جدية
ومسضؤوولية وحسضن نية» ،مؤوكدا
ع- -ل- -ى ا’ل- -ت- -زام «ا÷اد» ÷ب- -ه -ة
ال-ب-ول-يسض-اري-و ب-ه-ذه السض-ي-اسض-ة من
اج- -ل اي- -ج -اد ح -ل «ع -ادل ودائ -م
Áك- -ن الشض- -عب الصض- -ح -راوي م -ن
ّ
‡ارسض -ة ح-ق-ه ال-ث-ابت ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصض.»Ò
ذك - - -ر خ - - -اط- - -ري ادوه ‘ ذات
السض -ي -اق ب -أان ه-ذا اŸسض-ار ي-رم-ي
ا ¤وضض- -ع ح -د ل -ن -زاع الصض -ح -راء

ال -غ -رب -ي -ة ط -ب-ق-ا ل-ل-وائ-ح ا’‡ي-ة
سض- -واء ع- -ل -ى مسض -ت -وى ا÷م -ع -ي -ة
العامة أاو ›لسس ا’من الدو‹،
مشض -ددا ال -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى ان ج-ب-ه-ة
ال-ب-ول-يسض-اري-و «’ ت-زال م-ت-مسضكة»
بالبحث عن حل دÁقراطي.
تابع قوله ان «اŸائدة اŸسضتديرة
ك -انت ف -رصض-ة ل-ت-ج-اوز ال-وضض-ع-ي-ة
ا◊الية وترك الشضروط اŸسضبقة
ج - -ان - -ب- -ا» م- -وضض- -ح- -ا ان ال- -وف- -د
الصضحراوي جاء ا ¤هذه اŸائدة
اŸسضتديرة «بروح بناءة».
أاب - - - - -رز ‘ ه - - - - -ذا الصض- - - - -دد ،ان
الصض -ح -راوي« Úع -ل-ى اسض-ت-ع-داد»،
Ÿواصض- -ل- -ة ه- -ذا ا◊وار ‘ اط -ار
موعد مقبل سضيدعو اليه اŸبعوث
Óم Úال-ع-ام اأ’‡ي
الشض -خصض -ي ل -أ
ح- -ول الصض- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي -ة م -ع
اÙاف - - -ظ - - -ة ع - - -ل - - -ى ا’م- - -ل و
«ال- - -ت- - -ف- - -اؤول» م- - -ن اج- - -ل ب- - -عث
مفاوضضات «مباشضرة وبناءة ودون
شض - -روط مسض- -ب- -ق- -ة» ب Úج- -ب- -ه- -ة
ال -ب -ول-يسض-اري-و واŸغ-رب م-ن اج-ل
التوصضل ا ¤تسضوية للنزاع تسضمح
Ãم- -ارسض- -ة الشض- -عب الصض -ح -راوي
◊ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر اŸصض .Òك -م-ا
أاع- -رب ع -ن ام -ل -ه ‘ ان يسض -اه -م
اŸغرب مع جبهة البوليسضاريو ‘
بعث مسضار اŸفاوضضات وان يقدم
›لسس ا’م - -ن ال - -دو‹ «دع - -م- -ه
الكامل» من أاجل «اŸضضي قدما».
مطالبة بالتسشريع ‘ تقرير
إŸصشÒ

ع-قب ان-ت-ه-اء أاشض-غ-ال ا’جتماع،
أاصضدرت جبهة البوليسضاريو بيانا،
ط-ال-بت ف-ي-ه ب-ال-تسض-ري-ع ‘ اي-جاد
ح -ل ل -ل-ن-زاع ب-الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
Áك- -ن الشض- -عب الصض- -ح -راوي م -ن
تقرير مصضÒه.
جاء ‘ البيان «لقد أاكدنا باسضم
الشض -عب الصض -ح -راوي م -ن ج -دي-د
التزامنا بالسضعي إا ¤حل سضياسضي
ع-ادل ودائ-م وم-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه ي-ؤودي
إا ¤ع- -م -ل -ي -ة ت -ق -ري -ر اŸصض‘ Ò
الصضحراء الغربية».
تابع البيان «ان جبهة البوليسضاريو
ال- - - -ت- - - -ي شض- - - -اركت ‘ اŸائ- - - -دة
اŸسض- -ت- -دي- -رة ال- -ت- -ي دع -ا ال -ي -ه -ا
Óم Úالعام
اŸبعوث الشضخصضي ل أ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ا ¤الصض -ح -راء
ل - -أ
الغربية ،هورسضت كوهلر ،تؤوكد ان
م-ط-ل-ب-ه-ا ه-ذا ال-ذي ي-ت-ط-اب-ق مع
قرارات ›لسس اأ’من وا÷معية
العامة ذات الصضلة ،هي «أاولوية
للشضعب الصضحراوي».
أاك -دت ال -ب -ول -يسض -اري -و ‘ ن-فسس
الوقت بقاءها «ملتزمة بشضكل بناء
باŸفاوضضات التي تقودها اأ’·
اŸتحدة ‘ جنيف ،دون شضروط

مسض -ب -ق -ة وب -حسض -ن ن-ي-ة» .أاع-ربت
البوليسضاريو عن أاملها ‘ أان يقوم
اŸغرب ،الطرف الثا ‘ Êالنزاع،
«بنفسس الشضيء» .قال «ان جبهة
ال-ب-ول-يسض-اري-و ب-اع-ت-ب-اره-ا اŸم-ثل
الشض- -رع- -ي ل- -لشض -عب الصض -ح -راوي
–ث اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ ع - -ل- -ى
تقد Ëاسضهاما إايجابيا ‘ تعزيز
فرصس التوصضل إا ¤حل تفاوضضي
ب Úجبهة البوليسضاريو واŸغرب».
إنششغال حيال إلإ–اد
إلأوروبي

عÈت ا÷ب -ه -ة ع -ن انشض -غ -ال-ه-ا
ال- -ع- -م- -ي -ق إازاء ﬁاو’ت اإ’–اد
اأ’وروب - - -ي اŸسض - - -ت - - -م - - -رة وغÒ
القانونية والتي ترمي إا“ ¤رير
صض- -ف- -ق- -ات Œاري- -ة م -ع اŸغ -رب
تشضمل أاراضضي الصضحراء الغربية
‘ انتهاك صضارخ أ’حكام ﬁكمة
ال -ع -دل اأ’وروب -ي -ة ،م -ث -م -ن-ا دع-م
اإ’دارة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة ل- -ل -ع -م -ل -ي -ة
السضلمية اأ’‡ية.
«إاننا نحث القادة اأ’وروبي Úعلى
اسض-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ف-رصض-ة اŸتاحة
’سض -ت -ث -م-ار ج-ه-وده-م ‘ ع-م-ل-ي-ة
 ·ÓاŸت- - - -ح- - - -دة،
السض Ó- - - -م ل - - - -أ
واسض-ت-خ-دام ال-ت-ج-ارة بشض-ك-ل ب-ن-اء
ك-ح-اف-ز إاي-ج-اب-ي ل-لسضÓ-م» ،ي-قول
البيان.
ج - - -اء ‘ ال - - -ب- - -ي- - -ان ان «ا◊ل
ال -ت -ف-اوضض-ي ب ÚاŸغ-رب وج-ب-ه-ة
البوليسضاريو ،أامر حيوي Ÿسضتقبل
الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة واŸن -ط -ق-ة
اŸغاربية ككل وما زلنا ملتزمÚ
ب -ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت-ي ت-ق-وده-ا اأ’·
اŸت- -ح- -دة ك- -وسض -ي -ل -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق
مسضتقبل إايجابي ‘ اŸنطقة».
‘ اÿت - - -ام عÈت ج - - -ب - - -ه- - -ة
ال-ب-ول-يسض-اري-و ع-ن دع-م-ه-ا ÷ه-ود
اŸب- -ع -وث اأ’‡ي ا ¤الصض -ح -راء
ال - -غ - -رب - -ي - -ة ه - -ورسضت ك - -وه- -ل- -ر
’سضتئناف العملية السضياسضية من
أاج- -ل ال -ت -وصض -ل إا ¤ح -ل سض -ل -م -ي
وع -ادل ودائ -م وم -ت-ف-ق ع-ل-ي-ه م-ن
الطرفÁ Úنح حق تقرير اŸصضÒ
للشضعب الصضحراوي.
إلنزإع يتعلق بالسشيادة

م -ن ج -ان -ب -ه ،أاك-د ‡ث-ل ج-ب-ه-ة
البوليسضاريو بفرنسضا أابي بشضراي
البشض ،Òأان جوهر نزاع الصضحراء
الغربية واŸسضاعي لتسضويته تتعلق
Ãسضأالة السضيادة على اإ’قليم ،أاي
وضض- -ع- -ه ال- -ن -ه -ائ -ي ،ال -ذي ي -ع -ود
للشضعب الصضحراوي وحده ا◊ق
غ Òال -ق -اب-ل ل-ل-تصض-رف ‘ إات-خ-اذ
ال -ق -رار بشض -أان-ه-ا ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
مسضأالة تقرير اŸصض Òحقا أاصضليا
وحجر الزاوية ‘ اŸسضار برمته.

اŸفّوضسية الليبية لÓنتخابات تطلب
ميزانية بـ 28 . 7مليون دو’ر

طلبت اŸفوضضية الوطنية العليا لÓنتخابات
‘ ليبيا من ا◊كومة منحها  28.7مليون دو’ر
وقالت إان التمويل ضضروري Ÿيزانيتها التي
ت-ق-ف ح-ال-ي-ا ع-ن-د مسض-ت-وى «الصض-ف-ر» ل-ت-ن-ظيم
التصضويت على دسضتور جديد ‘ وقت قريب
قد يكون فيفري اŸقبل.
ق -ال رئ -يسس اŸف -وضض -ي -ة ع -م-اد السض-ائ-ح ،إان
اŸف -وضض -ي -ة –ت -اج إا ¤ال-ت-م-وي-ل ل-ل-ت-خ-ط-ي-ط
ل -ل -تصض -ويت ع -ل -ى ال -دسض-ت-ور وق-ال« :م-ي-زان-ي-ة
اŸفوضضية صضفر لدينا التزامات مالية بقيمة
نصضف مليون دينار».
أاضضاف أان اŸفوضضية طلبت من ا◊كومة ‘ طرابلسس
منحها  40مليون دينار ( 28.7مليون دو’ر) لبدء عملية
اإ’عداد للتصضويت على الدسضتور.
ق -ال السض -ائ -ح إان م -ث -ل ه-ذا ال-تصض-ويت ع-ل-ى
الدسضتور من اŸمكن أان يعقد قريبا ‘ فيفري
من الناحية الفنية إاذا كانت هناك ميزانية
ﬂصضصض -ة ل -ذلك ’سض -تÒاد اŸع -دات ال -ف-ن-ي-ة
ومواد التصضويت.

أاضض -اف أان اŸف -وضض-ي-ة سض-ت-ع-ل-ن ع-ن ع-م-ل-ي-ة
ال-تصض-ويت ب-ن-ه-اي-ة ج-ان-ف-ي وسضتسضتكمل بنهاية
ف- -ي- -ف- -ري ،ل- -ك- -ن -ه وصض -ف ذلك اŸوع -د ب -أان -ه
ت -ق -دي -ري .و“ت صض -ي -اغ-ة مسض-ودة ل-ل-دسض-ت-ور
لطرحها ‘ اسضتفتاء ،لكن  ⁄يتضضح بعد كيف
سضيتم تنفيذ ذلك .تريد اأ’· اŸتحدة أايضضا
عقد مؤو“ر وطني ‘ أاوائل  2019للتغلب على
اÓÿفات واتخاذ قرار بشضأان إاجراء انتخابات
رئاسضية أاو برŸانية.
قال السضائح إان تاريخ التصضويت على الدسضتور
ي- -جب أان ي- -ت- -م اŸواف -ق -ة ع -ل -ي -ه ‘ الŸÈان
اŸعÎف ب -ه دول -ي -ا ال -ذي ات -خ -ذ ‘ اأ’سض-ب-وع
اŸاضض -ي أاول اÿط -وات ال -تشض -ري -ع -ي -ة صض -وب
إاجراء هذا التصضويت.
قال اÙلل الليبي جليل حرشضاوي ،إان النواب
ق -د ي -واف -ق -ون ع -ل -ى تشض -ري -ع ن -ه-ائ-ي م-ت-ع-ل-ق
با’نتخابات على الرغم من معارضضة بعضس
الشضخصضيات ÿطة ا’أ· اŸتحدة ،لكنه ظل
متشضككا ‘ اأ’مر.

حثهم على إلتهدئة ‘ إ◊ديدة

غـ ـ ـ ـوتÒسس يّرحـ ـ ـ ـب باÙادثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
بـ ـ ـ ـ Úاليمني ـ ـ ‘ Úالسسوي ـ ـ ـد
·Ó
ح - -ب اأ’م Úال- -ع- -ام ل - -أ
رّ
اŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس،
ببدء اŸشضاورات اليمنية ‘
السضويد وحث اأ’طراف على
إاح - -راز ت - -ق - -دم م- -ن خÓ- -ل
إاظ -ه -ار اŸرون -ة واŸشض -ارك-ة
ب- -حسض- -ن ن- -ي- -ة ودون شض- -روط
مسض- -ب- -ق- -ة .ق- -ال سض -ت -ي -ف -ان
دوج -اريك ،اŸت -ح-دث ب-اسض-م
غوتÒيسس ‘ بيان له ،أامسس
اأ’ول« ،إان اأ’م Úال- - - - -ع- - - - -ام
ي-ن-اشض-د اأ’ط-راف اŸت-ح-اربة
مواصضلة التهدئة ‘ ا◊ديدة
واسضتكشضاف إاجراءات أاخرى
لتخفيف الوضضع ا’قتصضادي
واإ’نسضا ÊاŸهدد للحياة».
ذكر غوتÒيسس اأ’طراف بأان
ال- - -تسض- - -وي- - -ة السض- - -ي- - -اسض - -ي - -ة
اŸتفاوضس عليها من خÓل
ا◊وار الشضامل ب ÚاليمنيÚ
ه -ي السض-ب-ي-ل ال-وح-ي-د إ’ن-ه-اء
الصض - -راع وم - -ع - -ا÷ة ا’زم- -ة
اإ’نسض-ان-ي-ة اŸسض-ت-م-رة وتعقد
اأ’ط- - -راف اŸت - -ح - -ارب - -ة ‘
ال - - - -ي - - - -م- - - -ن مشض- - - -اورات ‘
سضتوكهو– ،⁄ت رعاية اأ’·
اŸتحدة.
يشضهد اليمن حربا أاهلية منذ
 3سض -ن -وات ب ÚاŸت -م -ردي-ن
ا◊وث -ي Úوال -ق -وات اŸوال-ي-ة

◊ك -وم -ة ال -رئ -يسس ع-ب-د رب-ه
م- - -نصض- - -ور ه- - -ادي ،وت - -ق - -ود
السض -ع -ودي-ة –ال-ف-ا عسض-ك-ري-ا
إ’عادة حكومة هادي.
·Ó
ح- -ذر اأ’م Úال- -ع -ام ل  -أ

اŸت-ح-دة ل-لشض-ؤوون اإ’نسض-ان-ية
م- -ارك ل- -وك- -وك ‘ ،ن- -ه- -اي- -ة
اأ’سضبوع ،من أان اليمن علي
شضفا كارثة كÈى ،بعد زيارته
اأ’خÒة للبلد العربي.

إإششهـــــــــــــــــــــار

السسبت  08ديسسمبر  2018م
الموافق لـ  30ربيع األول 1440هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لصصحاب «السصÎات الصصفراء»:
باريسس تتنازل أ

إالغاء الزيادات الضسريبية واسستجابة Ÿطالب أاخرى ’حقا
 89أالف شصرطي وإاغÓق برج اإيفل –سصبا لسصبت الغضصب
الغليان الشصعبي Áتد إا ¤اأوسصاط مهنية واجتماعية
لزمة الجتماعية التي تقودها حركة «السصÎات الصصفراء» أالغت ا◊كومة الفرنسصية كل الزيادات الضصريبية على الوقود ،بعدما كانت
‘ ﬁاولة منها لوأاد حركة الحتجاجات ونزع فتيل ا أ
قد قررت قبل ثÓثة أايام «Œميدها» Ÿدة سصتة أاشصهر.
لكن هذا التنازل ا◊كومي رغم أاهميته اعتÈته ا◊ركة ›رد ذر للرماد ‘ العيون ،ووصصفته بـ»الفتات» ودعت إا ¤مواصصلة اŸظاهرات حتى السصتجابة إا ¤كل مطالب اÙتج.Ú
الغليان الشصعبي يتمّدد
قد امتد الغليان الشسعبي -الذي تقوده السسÎات
الصس-ف-راء م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاسس-اب-ي-ع -إا ¤أاوسس-اط م-ه-ن-ي-ة
واجتماعية أاخرى بعدما عÈت النقابات الطÓبية
وع- - - -م- - - -ال ق- - - -ط- - - -اع الصس- - - -ح- - - -ة واŸزارع - - -ون
وسس-ائ-ق-والشس-اح-ن-ات ع-ن مسس-ان-دت-هم لتلك ا◊ركة،
واŸشساركة ‘ احتجاجات اليوم جنبا إا ¤جنب.
واسس -ت -ن -ج-د ال-رئ-يسس إاÁان-وي-ل م-اك-رون ب-األح-زاب
والنقابات ،وطالبها بالكف عن صسب اŸزيد من
ال -زيت ع -ل -ى ال -ن -ار ،والح -ت-ك-ام إا ¤صس-وت ال-ع-ق-ل
وا◊كمة حسسب وصسفه.
وأاعلن قصسر اإلليزيه ‘ بيان أانه يخشسى «عنفا
هائ »Óاليوم ‘ حال قرر ذوو»السسÎات الصسفراء»
اÿروج ‘ م- - -ظ- - -اه- - -رات ›ددا رغ - -م دع - -وات
ا◊ك -وم -ة إا ¤ال -ت -ه -دئ -ة وإا ¤ا÷ل -وسس إا ¤ط-اول-ة
اŸفاوضسات.
كما حذر من انزلق األمور إا ¤مواجهات دامية مع
اÙتج ،Úبعدما دعا أاحد قادة ا◊ركة صسراحة
إا« ¤اقتحام قصسر اإلليزيه».
ويرى مراقبون أان «السسÎات الصسفراء» -التي رأات
النور كحركة اجتماعية غ Òمسسيسسة وغ Òحزبية
“ثل الطبقات الجتماعية ذات الدخل اÙدود-
 ⁄تتمكن على مدى األسسابيع اŸاضسية من تأاطÒ
نفسسها نظرا لغياب قادة وزعماء لتوجيهها لتخاذ
اÿط -وات الصس -ح -ي-ح-ة‡ ،ا سس-ه-ل ع-ل-ى ع-دد م-ن
ا◊ركات اخÎاقها ،وهوما يفسسر أاعمال العنف
والشستباكات مع قوات األمن األسسبوع اŸاضسي.

مطالب اÙتج Úتتزايد

‘ ن -فسس السس -ي -اق ،أاوضس-حت ج-اك-ل Úم-ورو(إاح-دى
ال- -ن -اشس -ط -ات ال -ل -وات -ي أاط -ل -ق -ن ح -رك -ة «السسÎات
الصسفراء») أان ا◊كومة تتحمل وزر ما آالت إاليه
األوضس - -اعﬁ ،ذرة ‘ ال - -وقت ذات - -ه ب- -أان السسÎات
الصس- -ف -راء ب -اتت تشسÎط رح -ي -ل ك -ل م -ن ال -رئ -يسس
وا◊كومة معا.
وأاشسادت موروبقرار ا◊كومة بإالغاء الضسرائب عن
ال-وق-ود م-ع-تÈة إاي-اه-ا خ-ط-وة إاي-ج-اب-ي-ة ل-ك-ن-ه-ا غÒ
كافية ،واعتÈت أان على ا◊كومة اتخاذ إاجراءين
مهم Úقد يخرجان البÓد من أازمتها وهما رفع
معاشسات البسسطاء وإاعادة فرضس ضسريبة الÌوة على
الطبقات اŸيسسورة.
ك -م -ا ح -ثت ال -ن -اشس -ط -ة ق -ي -ادات ح -رك-ة «السسÎات
الصسفراء» على ا÷لوسس إا ¤طاولة اŸفاوضسات مع
ا◊كومة من أاجل اÿروج من األزمة التي باتت
تعصسف Ãسستقبل البÓد حسسب تعبÒها.

لعصصار
ماكرون ‘ ع Úا إ
و‘ نفسس السسياق ،حمل توماسس جينوليه (أاكادÁي

العدد

17814

19

مصصطفى ونوغي أاسصتاذ العÓقات الدولية
بجامعة تيزي وزو‘ حوار مع «الشصعب»:

احتجاجات أاصسحاب «السسÎات الصسف ـراء»
أادخـ ـ ـ ـ ـلت فرنسسـ ـ ـا إا ¤أازمـ ـ ـ ـة عصسيبـ ـ ـ ـ ـة
لعصصار وحظوظه
@ ماكرون ‘ وجه ا إ
لعهدة ثانية تÎاجع
@ الصصراع على أاشصده ،بشصبكات التواصصل ومسصتقبل
السصياسصة الجتماعية القتصصادية ﬁل تسصاؤول
ﬂاوف كبÒة تبديها السصلطات الفرنسصية إازاء احتمال
اندلع أاعمال عنف واسصعة خÓل احتجاجات «السصÎات
الصصفراء» اŸقررة اليوم السصبت ،والتي تهدد بشصلّ باريسس
›ددا رغم التنازلت التي قدمها الرئيسس الفرنسصي
إاÁانويل ماكرون ،بإالغائه الزيادات الضصريبية التي
كانت السصبب ‘ إاطÓق شصرارة الغضصب الجتماعي الذي
يزلزل أاركان فرنسصا مند ثÓثة أاسصابيع ،ويضصع سصلطة
ماكرون وحكومته أامام مأازق حقيقي.
للوقوف عند التطورات اÿطÒة التي تعيشصها فرنسصا،
بداية من توسصع نطاق الحتجاجات لتشصمل الطلبة
واŸزارع ،Úمرورا بتحولها ا ¤مواجهات مع قوات المن
وإا ¤أاعمال عنف غ Òمسصبوقة ،حاورت «الشصعب»
الدكتور مصصطفى ونوغي أاسصتاذ العÓقات الدولية
بجامعة تيزي وزو.

‘Éc ¿ÉÁGE :¬JQhÉM

وقيادي با◊زب الراديكا‹ اليسساري) مسسؤوولية تأازم
األوضساع للرئيسس ،معتÈا أانه تعامل مع مطالب
اÙتج Úبعجرفة كبÒة و ⁄يسسرع ‘ السستجابة
Ÿطالبهم.
كما اتهم جينوليه ا◊كومة بجر اÙتج Úإا¤
العنف من أاجل نزع أاي مصسداقية بشسأان مطالبهم
اŸشسروعة ،ولفت إا ¤أان العنف ا◊قيقي هوالذي
م -ارسس -ت-ه ه-ذه ا◊ك-وم-ة ضس-د ال-ف-ئ-ات اŸت-وسس-ط-ة
والفقÒة منذ نحوعام ،Úمن خÓل فرضس مزيد
من الضسرائب “خضس عنه انفجار اجتماعي ل
تعرف كيف تطفئه حسسب وصسفه.
وق -د ج -اءت اإلج -راءات ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ا◊ك-وم-ة
متأاخرة وغ Òكافية ،بحسسب القيادي الراديكا‹
الذي لفت إا ¤أان ا◊ل الوحيد لوقف الحتجاجات
هوالسستجابة Ÿطالب الفرنسسي Úالذين  ⁄يعودوا
يتحملون غÓء اŸعيشسة وفرضس مزيد من الضسرائب
التي أانهكت قدرتهم الشسرائية.
ودعا القيادي اليسساري ا◊كومة إا ¤رفع األجور
بالنسسبة للفئات الجتماعية الفقÒة ،وفرضس مزيد
من الضسرائب بالنسسبة للفئات الغنية خصسوصسا إاعادة
فرضس «ضسريبة الÌوة» اŸثÒة للجدل.

من يكون كبشس فداء؟

بدوره اعت ÈاÙلل السسياسسي مصسطفى الطوسسة
أان الرئيسس أادار األزمة بشسكل سسيئ منذ بدايتها،
وأاسساء تقدير قوة حركة «السسÎات الصسفراء» نظرا
لضسعفها التنظيمي والهيكلي.
ويرى الطوسسة أان مظاهرات اليوم السسبت سستكون
م -فصس -ل -ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ولي-ة م-اك-رون ،خصس-وصس-ا إاذا

ﬂاوف من انتشصار السصلحة
ب ÚاŸتظاهرين

شسهدت أاعمال عنف جديدة ألنها تهوي بالبÓد إا¤
أازمة سسياسسية غ Òمسسبوقة.
و‘ حال ازدادت األوضساع تأازما فإان ماكرون -
حسسب اÙلل السسياسسي -سسيضسطر إا ¤التخلي عن
رئيسس حكومته إادوارد فيليب وتقدÁه كبشس فداء،
خصسوصسا أان هذا األخ ⁄ Òيتحرك بسسرعة إلخماد
حركة الحتجاجات.

تعزيزات أامنية غ Òمسصبوقة

أاعلن رئيسس الوزراء الفرنسسي إادوارد فيليب أانه سسيتم
نشسر  89أالفا من رجال األمن وعربات مدرعة ‘
أانحاء البÓد –سسبا Ÿوجة جديدة من اŸظاهرات
مقررة اليوم من قبل «السسÎات الصسفراء» كما قرر
مسس -ؤوول-وإادارة ب-رج «إاي-ف-ل» السس-ي-اح-ي إاغÓ-ق-ه أام-ام
الزوار –سسبا لÓحتجاجات.
وقال رئيسس ا◊كومة إان ثمانية آالف من ›موع
رجال األمن اŸزمع نشسرهم سسيتمركزون ‘ مناطق
متفرقة من العاصسمة باريسس وحدها  ،وأاضساف
«ن -واج -ه أان -اسس -ا  ⁄ي -أات -وا إا ¤ه -ن -ا ل Ó-ح-ت-ج-اج ب-ل
للتحطيم ،ونود أان تكون لدينا الوسسائل التي تكبح
جماحهم».

أاسصوأا اضصطرابات منذ 1968

وسسيتم اسستخدام نحوعشسر عربات مدرعة تابعة
لقوات الدرك -حسسب رئيسس الوزراء-وهي اŸرة
األو ¤التي تسستخدم فيها تلك العربات منذ عام
 2005ع -ن-دم-ا ان-دل-عت أاع-م-ال شس-غب ‘ ضس-واح-ي
باريسس.
كما تلقت أاك Ìمن عشسرة متاحف ومواقع ثقافية
ومتاجر وسسط باريسس أاوامر من الشسرطة بإاغÓق

أابوابها خشسية خروج الوضسع عن السسيطرة اليوم.
ورغم تنازل ا◊كومة عن خطط زيادة الضسرائب
ع -ل-ى ال-وق-ود ال-ت-ي ف-ج-رت الح-ت-ج-اج-ات ب-أارج-اء
فرنسسا ،يكافح الرئيسس إاÁانويل ماكرون لتهدئة
الغضسب الذي أادى ألسسوأا اضسطرابات بالعاصسمة منذ
.1968
ول ت- -زال ب- -اريسس –ت صس- -دم- -ة أاح- -داث السس- -بت
اŸاضسي ح Úعاشست مشساهد تشسبه حرب شسوارع،
مع إاقامة حواجز وإاحراق سسيارات ونهب Óﬁت
واشستباكات مع قوات األمن.
وقتل أاربعة أاشسخاصس وأاصسيب اŸئات على هامشس
مظاهرات انطلقت يوم  17من الشسهر اŸاضسي
اح -ت -ج -اج -ا ع-ل-ى سس-ي-اسس-ة ا◊ك-وم-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
واŸال -ي -ة ،واتسس -عت ل -تشس -م -ل ال-تÓ-م-ي-ذ وال-طÓ-ب
واŸزارع.Ú

الشصرطة تنضصم لÓحتجاجات

أاعلنت نقابة للشسرطة ‘ فرنسسا ،اÿميسس ،تنظيم
إاضسراب عن العمل ،اليوم السسبت ،دعًما لحتجاجات
«السسÎات الصسفراء» ،ضسد زيادة أاسسعار الوقود.
جاء ذلك ‘ حديث لـ«أالكسسندر لنغلو» ،األم Úالعام
ل–اد «‘ ج- -ي»؛ أاق- -دم ن- -ق- -اب- -ة Ÿوظ -ف -ي وزارة
الداخلية ‘ البÓد.
وقال «لنغلو» ،إان «مطالب السسÎات الصسفراء ،تهمنا
ج -م -ي ً-ع -ا ،وح -ان ال -وقت ل -ل -تضس-ام-ن م-ع-ه-م بشس-ك-ل
قانو.»Ê
وأاضساف أان «موظف Úإاداري Úوتقني ÚوغÒهم من
ال- -ع- -ام- -ل ‘ Úوزارة ال- -داخ- -ل- -ي -ة سس -يشس -ارك -ون ‘
اإلضسراب».

باريسس –ذر :جهات تسسعى إ’سسقاط النظام ‘ فرنسسا
خطاب مرتقب Ÿاكرون

اعتÈت ا◊كومة الفرنسسية أان «عناصسر راديكالية» –اول اسستغÓل
احتجاجات «السسÎات الصسفراء» إلسسقاط النظام ‘ البÓدﬁ ،ذرة
من أان الرد عليهم سسيكون «مناسسبا وحاسسما».
و‘ تعليقه على الفعالية الحتجاجية اŸزمعة قرب قصسر اإلليزيه ‘
ب -اريسس ال -ي -وم ا ،ق -ال اŸت -ح-دث ب-اسس-م ا◊ك-وم-ة ب-ن-ج-ام Úغ-ري-ف-و:
«عناصسر مسسيّسسة وراديكالية –اول اسستغÓل ا◊راك .هم يريدون
اإلطاحة بالسسلطة».
وأاعرب اŸتحدث عن قلقه إازاء احتمال «انتشسار األسسلحة النارية» بÚ

اŸتظاهرين ،وقال« :قتل أاربعة أاشسخاصس وأاصسيب مئات آاخرون خÓل
الفعاليات الحتجاجية».
وتابع« :السسÎات الصسفراء» ا◊قيقيون يجب أال يكونوا دروعا بشسرية.
يوجد ‘ صسفوف اŸتظاهرين من Áنع الشسرطة من شسن حمÓت
التوقيف».
كما نصسح غريفواŸواطن Úبعدم اŸشساركة ‘ احتجاجات اليوم ‘
باريسسﬁ ،ذرا من أان «أاي اعتداءات خÓل التظاهرات سستواجه برد
مناسسب وحاسسم».

وأاكد أان الرئيسس إاÁانويل ماكرون سسيلقي كلمة ‘ وقت قريب حول
الوضسع ‘ البÓد على خلفية الحتجاجات األخÒة.
و‘ وقت سسابق من نهار أامسس صسرح رئيسس ا÷معية الوطنية
الفرنسسية ريشسار فÒان بأان ماكرون سسيلقي خطابا «مطلع األسسبوع
اŸقبل» حول أازمة «السسÎات الصسفراء» التي تشسهدها فرنسسا،
موضسحا أانه اختار هذا اŸوعد لتجنب «صسب الزيت على النار» قبل
تظاهرات اليوم .

واجهت فرنسسا ،موجة كبÒة من اŸظاهرات ‘ اأرجاء العاصسمة
ب- -اريسس وع- -دد م- -ن اŸدن الأخ- -رى ،وشس- -ه -دت اأع -م -ال ع -ن -ف
وف -وضس -ى ،ب -ق -ي -ادة «السسÎات الصس -ف -راء» ‘ السس -اب -ع عشس-ر م-ن
جا على زيادة اأسسعار الوقود.
نوفم ÈاŸاضسي ،احتجا ً
وبعد  17يوًما من الحتجاجات ،اأعلن رئيسس الوزراء الفرنسسي،
اإدوار فيليب ،الثÓثاء ،تعليق الزيادات اŸقررة على ضسرائب
الوقود Ÿدة سستة اأشسهر على الأقل ،وهوالÎاجع الأول الكبÒ
◊كومة الرئيسس اإÁانويل ماكرون ،بعد  18شسهرا على توليه
السسلطة.
لكن هذا الÎاجع  ⁄يعد الهدوء ا ¤البÓد  ،الأمر الذي اأرغم
السسلطات الفرنسسية على اإلغاء الزيادات الضسريبية بصسفة كلية ،
وحتى هذا الجراء  ⁄يرضس اÙتج ÚاŸصسّمم Úعلى هّز
فرنسسا اليوم .

 19نوفم ‘ :Èال- -ي- -وم ال- -ث- -الث ل- -ل- -ت -ظ -اه -رات ،اأغ -ل -ق
م-ت-ظ-اه-رو»السسÎات الصس-ف-راء» ال-ط-رق ف-ى ال-ع-اصس-م-ة ب-اريسس،
واÙاور اŸوؤدية اإليها من ﬂتلف اŸدن الفرنسسية ،فى الوقت
الذى قضسى فيه اŸتظاهرون ليلتهم خÓل اليوم ÚاŸاضسيÚ
فى الشسوارع.
 20نوفم :Èت-واصس-لت الح-ت-ج-اج-ات وشس-ه-دت اع-تداء من
ب- -عضس اŸت -ظ -اه -ري -ن ع -ل -ى اŸارة وم -ن رفضس -وا الشسÎاك ‘
الحتجاجات ‘ العاصسمة الفرنسسية باريسس.
 21نوفم :Èا◊كومة الفرنسسية تتوعد باتخاذ موقف حازم
Œاه اأي تكدير للسسلم العام خÓل الحتجاجات اŸسستمرة.
وع- -قب الج- -ت -م -اع ال -وزاري Ûلسس ال -وزراء ،ط -الب ال -رئ -يسس
اإÁانويل ماكرون من الوزراء التعامل بحزم وشسدة للمحافظة
على النظام العام.
 22نوفم :Èع-دوى الح-ت-ج-اج-ات ت-ن-ت-ق-ل م-ن ف-رنسس-ا اإ¤
بلجيكا ،واعلنت السسلطات ‘ بروكسسل ،القبضس على حوالـي 40
شسخ ًصسا ،واحتجزت العديد من السسيارات على خلفية اأعمال
الشس -عب ،واأن ن -ح -و 120م- -ن رج- -ال الأم -ن وصس -ل -وا اإ ¤م -ك -ان
الحتجاج ،واسستخدموا خراطيم اŸياه لتفريق اŸتظاهرين.
 23نوفم :Èاسستمرار التظاهرات 268 ،مسسÒة احتجاجية
‘ كامل اأرجائها احتجاجا على زيادة اأسسعار الوقود.
 2 4ن و ف م  : Èمع اسستمرار التظاهرات ،هتف اÙتجون ‘
ب-اريسس «اسس-ت-ق-ال-ة م-اك-رون» و»الشس-رط-ة م-ع-ن-ا» ،وق-رروا ال-ق-يام
بتحركات ‘ مناطق اأخرى اأيضًسا ،وبخاصسة ‘ ﬁيط الطرق
اŸدفوعة الأجر وﬁاور الطرق السسريعة.
 25نوفم :Èاشس -ت-دت ح-دة ال-ع-ن-ف ‘ ت-ظ-اه-رات ب-اريسس،
واع -ت -ق -لت الشس -رط-ة ع-ل-ى اإث-ره-ا اع-ت-ق-ال  103شس-خصس ،اأث-ن-اء
تظاهرة «السسÎات الصسفراء».
 2 6ن و ف م  : Èتواصسلت الحتجاجات بشسكل موسسع.

 27نوفم :Èوصسف الرئيسس الفرنسسي ،اإÁانويل ماكرون ،من
قاموا باأعمال عنف ‘ تظاهرات باريسس بـ»بلطجية» ،و»همج»،
موؤكًدا اأنه لن يÎاجع عن قراره ‘ اإلغاء الضسرائب على الوقود.
 28نوفم :Èبعد خطاب الرئيسس ماكرون اıيب لآمال
اŸت -ظ -اه -ري -ن ،دعت ح -رك -ة «السسÎات الصس -ف-راء» اإ ¤ت-ن-ظ-ي-م
مظاهرات جديدة رًدا على تعنت الرئيسس فرضس الضسرائب.
 30نوفم :Èوصسلت الحتجاجات اإ ¤العاصسمة البلجيكية
بروكسسل ،وتوجهت اإ ¤مكتب رئيسس الوزراء البلجيكي ،الذي
تعرضس للرشسق با◊جارة ،ما اأدى اإ ¤اسستخدام الشسرطة مدافع
اŸياه والغاز اŸسسيل للدموع.
 1ديسصم :Èتراجع اأعداد اŸتظاهرين اإ 17 ¤األف ﬁتج،
اإل اأن اأعمال العنف ازدادت حدتها ،وبداأوا بالتجمع ‘ شسارع
الإليزية.
اأغلقت Óﬁت جالÒى لفاييت ومتاجر برنتان اأبوابها فى
وسسط باريسس مع تصساعد حدة العنف فى العاصسمة.
الشسرطة الفرنسسية اأغلقت الطرق اŸوؤدية اإ ¤القصسر الرئاسسى
ومقر ا◊كومة.
 2ديسصم :Èا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ت-ت-ع-ه-د بـ»رد ح-ازم» على
الحتجاجات العنيفة ومثÒي الشسغب الذين دمروا العديد من
اÙال التجارية والسسيارات واأشسعلوا الإطارات.
ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي دع-ا لج-ت-م-اع ط-ارئ ل-ل-ح-ك-وم-ة ع-ل-ى اأعلى
مسستوى غداة الفوضسى التي شسهدتها باريسس.
 3د ي س ص م  : Èالنيابة العامة فى العاصسمة الفرنسسية «باريسس»
اأعلنت اأن  139شسخ ًصسا سسيمثلون اأمام العدالة.
 4ديسصم :Èاأعلنت ا◊كومة الفرنسسية Œميد قرار زيادة
الضسرائب على الوقود Ÿدة  6اأشسهر.
 6ديسصم :Èا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ت-ع-ل-ن اإل-غ-اء كل الزيادات
الضسريبية على الوقود،

تسسلسسل زمني ’حتجاجات «السسÎات الصسفراء»

نرصصد ‘ التسصلسصل الزمني ،اأبرز الأحداث التي
مرت بها مظاهرات باريسس:
 14نوفم:È

اأعلنت ا◊كومة الفرنسسية قبل ثÓثة اأيام من بدء اŸظاهرات
عن تدابŸ Òسساعدة العائÓت اŸعوزة ،موؤكدة اأنها ل تنوي
الÎاجع عن رفع الضسرائب على الوقود.
 17نوفم :Èخروج اأك Ìمن  2000مسسÒة ‘ فرنسسا ضسد
زيادة اأسسعار الوقود ،ضسمت ما يقرب من  280األف متظاهر.
اأعلنت الشسرطة الفرنسسية ‘ بيان سسقوط حالة وفاة واحدة
خ Ó-ل اŸظ-اه-رات ،و 227شس-خصسً-ا اأصس-ي-ب-وا ب-ج-روح ،ب-ي-نهم 6
اإصس- -اب- -ات خ -طÒة ،و 73شس- -خًصس -ا اآخ -ري -ن ” وضس -ع -ه -م ره -ن
العتقال.
 18نوفم :Èارت- -ف- -اع اأع -داد اŸت -ظ -اه -ري -ن ‘ ث -ا Êي -وم
لÓحتجاجات اŸوسسعة ،اأصسيب خÓلها اأك Ìمن  400شسخصس
بجروح 14 ،منهم ‘ حالة خطرة.

@ الشص- - - - -عب :رغ- - - - -م
ت- - -راج - -ع ا◊ك - -وم - -ة
ال-ف-رنسص-ية عن فرضس
ال-زي-ادات الضص-ري-بية،
ف- - - - - - - - - - - - -إان «السصÎات
الصص- - - -ف- - - -راء» لزالت
ت - -ع ّ- -ب- -ئ لح- -ت- -ج- -اج
عاصصف اليوم السصبت،
خ- -اصص -ة م -ع ال -ت -ح -اق
ال- -ط- -ل -ب -ة واŸزارعÚ
ب - - -اŸظ - - -اه - - -رات ،م- - -ا
ت-ع-ل-يقكم على الوضصع
الصص-عب ال-ذي ت-عيشصه
فرنسصا؟
@@ مصص - - - - -ط- - - - -ف- - - - -ى
ونوغي :م - -ن خÓ- -ل
الح-ت-ج-اج-ات ال-باريسسية
األخÒة Áكن القول بأان غÓء اŸسستوى اŸعيشسي وتد Êالقدرة الشسرائية
للمواطن الفرنسسي كان أابرز األسسباب التي أادت إا ¤تأاجيج الوضسع ‘ فرنسسا
وجعلته ينفجر ،أاما ارتفاع أاسسعار الوقود فقد كانت القطرة التي أافاضست الكأاسس،
خاصسة وأان ماكرون ‘ نظر الذين انتخبوه كان Ãثابة اŸنقذ وأاقصسد هنا
«حزب ا÷مهورية ا ¤األمام».
@ م-اك-رون ف-ت-ح أاب-واب ال-غضصب ع-ل-ى ن-فسص-ه وح-ك-وم-ت-ه ه-ل Áك-ن-ه
اÿروج من هذه الورطة وكيف؟
@@ م-اك-رون ره-ن مسس-ت-ق-ب-ل-ه السس-ي-اسس-ي ب-ت-د Êشس-ع-ب-ي-ت-ه ،خ-اصس-ة وأان ن-زع-ت-ه
الرأاسسمالية ل تسساعد اŸواطن الفرنسسي الذي أالف العدالة الجتماعية– ،ديدا
‘ اÿدمات الصسحية أاواŸعاشسات التي “نح للعاطل Úعن العمل مع عجز
حكومته عن إايجاد حلول جذرية للبطالة اŸقنعة التي يعيشسها الفرنسسيون.
@ هل تتوقعون إاعÓن حالة الطوارئ؟
@@ أاعتقد أان الرئاسسة الفرنسسية لن تعلن عن حالة الطوارئ ‘ الوضسع الراهن
بالرغم من أان خسسائر احتجاجات «السسÎات الصسفراء» بلغت مليون أاورو‘
تقدير أاو‹ ،من جهة أاخرى رÃا سستضسع نتائج احتجاجات اليوم الرئيسس
الفرنسسي إاÁانويل ماكرون أامام األمر الواقع وهوما سسيجعله ملزما على
التعامل مع ﬂلفات الحتجاجات بتعقل وبصسرامة وأان ل يسسمح بتد Êمكانة
فرنسسا الدولية خاصسة ‘ ›ال حقوق اإلنسسان ،باعتبار األخÒة مهد حقوق
اإلنسسان الغربية وهوما سسيضسطر صسناع القرار الفرنسسي على رأاسسهم الرئيسس
ماكرون إا ¤التحلي بذكاء وفطنة شسديدين قبل إاصسدار أاي قرار.
@ بعد  18شصهرا من حكمه وتد Êشصعبيته ،كيف ترون مسصتقبل
ماكرون؟
@@ الواقع أان الرئيسس إاÁانويل ماكرون خيب آامال مؤويديه ‘ النتخابات
الرئاسسية  ،حيث  ⁄يحمل لهم جديدا على الصسعيد القتصسادي ول الجتماعي
ولذلك فإانه قد يخسسر حتى ترشسيحه لعهدة ثانية نظرا لزيادة تراجع مسستوى
شسعبيته من حزبه «إا ¤األمام».
@ ال-ت-أازم السص-ي-اسص-ي والق-تصص-ادي يضص-ع مسص-ت-ق-ب-ل ف-رنسص-ا ع-ل-ى كف
عفريت ،كيف ترون اÿروج من هذا الوضصع وهل له تداعيات على
أاوروبا خاصصة ،وأان بعضس الدول مثل بلجيكا بدأات شصوارعها هي أايضصا
تتحرك؟
@@ ل Áكن أان ننكر المتداد ا÷غرا‘ والنضسج الفكري والسسياسسي لدى
اŸواطن األوروبي ،حيث انتقلت عدوى احتجاجات باريسس إا ¤الدول اÛاورة
التي تعيشس نفسس ظروف اÛتمع الفرنسسي ،إال أان الوضسع يبقى مرهونا بكيفية
تعامل ا◊كومات معها ،ألن ‘ األنظمة الدÁقراطية األوروبية صسوت الشسعب
يعلوول يعلى عليه ،وما رضسوخ ماكرون للسسÎات الصسفراء إال خ Òدليل على
ذلك.
@ نÓ-ح-ظ م-ن خÓ-ل ت-ف-ج-ر خ-ري-ف ال-غضصب ال-ف-رنسص-ي أان وسص-ائط
التصص- -ال ا◊دي- -ث -ة ت -ل -عب دورا ك -بÒا ‘ اه -ت -زاز اÛت -م -ع -ات ،م -ا
تعليقكم؟
@@ ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال وسس -ائ -ل التصس-ال ا÷دي-دة ت-ل-عب دورا ك-بÒا ‘ ت-ع-ب-ئ-ة
ا÷ماه Òإازاء قضسايا تخصسهم سسواء اجتماعية أاوثقافية أاواقتصسادية ،فهي
تسسرع من وتÒة نقل اŸعلومة واألك Ìمن ذلك متابعة تطور األحداث ◊ظة
بلحظة وهوما يؤورق صسانعي القرار ‘ العا ⁄ألن الصسورة تتحدث ومفعولها
أاقوى من اÿطاب السسياسسي أاحيانا.
لط-احة با◊كومة
@ ه-ل تسص-ت-ط-ي-ع وسص-ائ-ط التصص-ال ا÷دي-دة ا إ
الفرنسصية؟
@@ ‘ رأايي يبقى األمر مسستبعدا على الرغم من الفعالية الكبÒة لهذه
الوسسائط وقدرتها على توجيه الرأاي العام الفرنسسي والقيام بدور توعوي لتجنب
العنف وتخريب اŸمتلكات العامة واÿاصسة ألنها ملك للدولة وليسس للرئيسس
وحكومته.

@كلمة اأخÒة؟

@@ من الصسعب التنبؤو باıاضس الذي سستعرفه دولة بحجم فرنسسا وما لها من ثقل
أاوروبي ودو‹ ،لكن العÈة التي سسيسستخلصسها صسانعي القرار ‘ فرنسسا هي ضسرورة
إاعادة النظر ‘ السسياسسات الجتماعية والقتصسادية اŸتبعة وأان اŸواطن الفرنسسي
اŸتعود على التمك Úا◊قوقي لن يرضسى أان يسساوم ‘ رفاهيته ،كما أانه وبالرغم من
اإلنزلقات والعنف الذي صساحب احتجاجات باريسس إال أان األوضساع لن تصسل إا¤
طريق مسسدود ونقطة الÓرجعة ،خاصسة وأان الرئيسس الفرنسسي غ Òمن خطابه ،
وحّكم صسوت العقل وأالغى قرار رفع أاسسعار الوقود.

السشبت  ٠٨ديسشمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٣٠ربيع األول  ١٤٤٠هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

NخG Òاdل¡هóد…ي gهóد…ي

ُهُم الَْغاِلُبوَن}.
ك -ل ال -ط -رق مسش -دودة وك -ل األب -واب م -غ -ل -ق-ة ،وك-ل
اÿطوط مفصشولة غ Òموصشولة إال اÿط الذي مششى
عليه رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم ثم مششى عليه
أاصشحابه من بعده يقول عبد الله بن مسشعود رضشي الله
عنه :خطّ لنا رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم خطا
وقال« :هذا سشبيل الله» ثم خطّ خطوطا عن Áينه
وعن يسشاره وقال« :هذه سشبل على كل سشبيل ششيطان
يدعو إاليه» ثم قرأا{ :وأان هذا صشراطي مسشتقيما
فاّتبعوه ول تّتبعوا السشبل فتفرق بكم عن سشبيلي ذلكم
وصّشاكم به لعلّكم تّتقون}.
إان ب Úأايدينا كنزا ً ل ينفد ومنه ًÓعذباً ل ينضشب
شسهر ربيع ا أ
لول؛ هذا الشسهر الذي ولد فيه سسيد اÿلق وأاكمل البشسر نبينا ﬁمد صسلى اللهً عليه وسسلم؛ الرحمةً كتاب الله وسشنة رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم ،فأاين
لنام ،أاعظم الناسس أامانة وأاصسدقهم حديثا وأاسسخى الناسس نفسسا
اŸهداة والنعمة اŸسسداة ،خليل الرحمن وصسفوة ا أ
 Úرسُسوًل ِمأنُهأم نحن من العمل بهما واŸطالبة بتطبيقهما والنقياد
وأاطيب الناسس ريحاً وأاجودهم يدًا وأاعظمهم صسًÈا وأاكÌهم عفوًا ومغفرًة {ُهَو الsذِي َبَع َ
ث ِفي ا أ أ
لُuمuي َ َ
لهما والمتثال ألمرهما والسشتجابة لنهيهما؟
م آاَياِت ِ
ن َكاُنوا ِم أ
ن}.
م األِكَتاَب َواألِحأكَمَة َوِإا أ
ل لَِفي ضَسٍَ Ó
ل ُمِبي ٍ
م َوُيَعuلُمُه ُ
ن َقأب ُ
ه َوُيَزuكيِه أ
َيأتُلو َعَلأيِه أ
يقول الله جل جÓله ‘ كتابه العظيمَ{ :وَما َكاَن
إانه رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم الذي أاخرجنا الله إانه رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم الذي مدحه ربه لُِمؤوْمٍِن َوَل ُمؤوْمَِنةٍ إاَِذا َق َضشى اللُsه َوَرسُشوُلُه َأاْمًرا َأاْن َيُكوَن
به من الظلمات إا ¤النور ،ومن الضشÓلة إا ¤الهدايةÃ ،دح ال -ع -ب -ودي -ة وب -ع -ث -ه إلصش Ó-ح ال -بشش-ري-ة وه-داي-ة َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأاْمِرهِْم َوَمْن َيْعصِض الsلَه َوَرسُشوَلُه َفَقْد
ومن الششقاء إا ¤السشعادة ،ومن الذلة إا ¤العزة ،ومن اإلنسشانية {َوَأاsنُه لَsما َقاَم َعْبُد اللِsه َيْدُعوهُ َكاُدوا َيُكوُنونَ ضَشs- -ل ضَش ًَÓ-ل ُم ِ -ب -ي ً -ن -ا} ،وي -ق -ول سش -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا:¤
َ ِ ِ
خاِلُفوَن َعْن َأاْمِرِه َأاْن ُتصِشيَبُهْم ِفْتَنٌة َأاْو
حَذِر الِsذيَن ُي َ
الظلم والظلمات وا÷هل والششتات إا ¤العدل والنور َعلْيه لَبًدا} ،أاعطى الدعوة ماله وكيانه ودمه ودموعه {َفْلَي ْ
والكرامات.
وليله ونهاره حتى أاقام ل إاله إال الله ،نششهد ششهادة ُيصِشيَبُهْم َعَذاٌب َأاِليم} ،يقول النبي صشلى الله عليه
 ⁄يعرف التاريخ رج ً
 Óأاسشدى منه ول أاتقى منه ول جازمة أانه بلغ الرسشالة وأادى الأمانة ونصشح األمة وسشلم« :تركتكم على اÙجة البيضشاء ليلها كنهارها ل
أاخششى منه ول أاعظم منه ول أاجل منه صشلى الله عليه وجاهد ‘ الله حق جهاده حتى اأتاه اليق Úمن ربه.
يزيغ عنها إال هالك».
إان أاصشدق ا◊ديث كتاب الله وخ Òالهدي هدي
جم ِِإاَذا َهَوى * َما ضَشsل صَشاِحُبُكْم َوَما َغَوى
إان اŸأامن األم Úوا◊صشن ا◊صش Úهو ‘ التمسشك
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ﬂرج منها إال بالتمسشك الششديد بوحي الله الذي
أاوحاه إا ¤رسشوله صشلى الله عليه وسشلم ،يقول النبي
صشلى الله عليه وسشلم« :فإانه من يعشض منكم فسشÒى
اختÓفا كثÒا فعليكم بسشنتي وسشنة اÿلفاء الراششدين
اŸهدي Úعضشوا عليها بالنواجذ وإاياكم وﬁدثات
األمور فإان كل بدعة ضشÓلة وكل ضشÓلة ‘ النار».
إان علينا ‘ زحمة األحداث وتسشارع اŸتغÒات و‘
خضشم التداعيات وكÌة النوازل واŸسشتجدات وتنوع
األط -روح -ات وال -ت -ح -ل -ي Ó-ت ،أان ن -ل -ت -فت إا ¤ال-رؤوي-ة
الششرعية التي جاء بها نبينا صشلى الله عليه وسشلم
بيضشاء نقية ،واأن ندقق النظر ‘ فقه السشنـن الكونية،
واأن نقرأا األحوال التاريخية وا◊ضشارية ،فقد زلت
أاقدام وظلت أافهام واأخطأات أاقÓم واحتار كث Òمن
اŸف- -ك- -ري- -ن واŸث- -ق -ف Úواأرب -اب اإلع Ó-م ألن -ه -م ⁄
ينطلقوا من اŸنطلق الذي انطلق منه نبينا ﬁمد
صشلى الله عليه وسشلمَ{ :يا َاأtيَها الsذِينَ آامَُنوا اsتُقوا اللَsه
َوُقوُلوا َقْوًل سَشدِيًدا ُي ْصشِلْح لَُكْم َأاْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم
ُذُن -وَب ُ-ك ْ-م َوَم ْ-ن ُي ِ-ط ِ-ع ال s-ل َ-ه َوَرسُش -ولَ ُ-ه َف َ-ق ْ-د َف -ا َز َف ْ-و ًزا
َعِظيًما}.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

 Ÿـ ـ ـ ـاذا نح ـ ـ ـ ـب رسس ـ ـ ـ ـول الل ـ ـ ـ ـه ـ صسل ـ ـ ـ ـى الل ـ ـ ـ ـه علي ـ ـ ـ ـه وسسل ـ ـ ـ ـم ـ؟

ﬁمد صشلى الله عليه وسشلم..لوله لهلكنا ومتنا
على الكفر واسشتحققنا اÿلود ‘ النار ،به عرفنا
طريق الله ،وبه عرفنا مكائد الششيطان،
ششوَقَنا إا ¤ا÷نة ،ما من طيب إال وأارششدنا
إال -ي -ه ،وم -ا م -ن خ -ب-يث إال ون-ه-ان-ا
عنه ،ومن حقه علينا أان نحبه،
ألنه:
يحششر اŸرء مع من أاحب
جاء أاعرابي إا ¤النبي صشلى الله
عليه وسشلم فقال :متى السشاعة ؟!
ق -ال رسش-ول ال-ل-ه صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشلم« :ما أاعددت لها؟» ،قال :إاÊ
أاحب الله ورسشوله ،قال« :أانت مع
م- - - - - - - - - - -ن أاح- - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -بت».
بهذا ا◊ب تلقى رسشول الله صشلى الله عليه
وسشلم على ا◊وضض فتششرب الششربة اŸباركة
الهنيئة التي ل ظمأا بعدها أابدا ً.
أابششر بها يا ثوبان
قال القرطبي :كان ثوبان مو ¤رسشول الله صشلى الله
عليه وسشلم ششديد ا◊ب له قليل الصش Èعنه ،فأاتاه ذات يوم وقد
تغ Òلونه ونحل جسشمه ،يعرف ‘ وجهه ا◊زن ،فقال له النبي
صشلى الله عليه وسشلم« :ما غ Òلونك؟!» ،قال :يا رسشول الله..ما
بي ضشر ول وجع غ Òأا Êإاذا  ⁄أاراك اششتقت إاليك واسشتوحششت
وحششة ششديدة حتى أالقاك ،ثم ذكرت اآلخرة وأاخاف أان ل أاراك
هناك ،أل Êعرفت أانك ترفع مع النبي ،Úوأا Êإان دخلت ا÷نة

من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

عبد الرحمن
الثعالبي
هو أابو زيد عبد الرحمن بن ﬁمد بن ﬂلوف بن طلحة بن عامر
بن نوفل بن عامر بن ﬁمد بن سشباع بن مكي بن ثعلبة بن موسشى
بن سشعيد بن مفضشل بن عبد ال Èبن فيسشي بن هÓل بن عامر بن
حسشان بن ﬁمد بن جعفر بن أابي طالب.
ولد عبد الرحمن الثعالبي سشنة ٧٨6هـ ١٣٨٤ /م بوادي يسشر
Ãدينة يسشر الواقعة حاليا بولية بومرداسض ،وهذه اŸدينة هي
موطن آابائه وأاجداده الثعالبة.
نششأا عبد الرحمن الثعالبي ‘ بيئة علم ودين وصشÓح ،اسشتهل
تعلمه على يدي علماء منطقته ،ثم انتقل وتكّون ‘ ا÷زائر ثم

كنت ‘ منزلة هي أادنى من منزلتك ،وإان ⁄
أادخل ل أاراك أابدا ً ،فأانزل الله عز وجل
ق -ول -ه{ :وم -ن ي -ط-ع ال-ل-ه وال-رسش-ول
فأاولئك مع الذين أانعم الله عليهم
م -ن ال -ن -ب -ي Úوالصش -دي -قÚ
والشش- - -ه - -داء والصش - -ا◊Ú
وحسشن أاولئك رفيقاً}.

الّرحمة اŸهداة

ق- - -ال ع- - -ز وج- - -ل{ :وم- - -ا
اأرسش- - -ل - -ن - -اك اإل رح - -م - -ة
للعا.}ÚŸ
ل- - -وله ل- - -ن - -زل ال - -ع - -ذاب
ب -الأم -ة..ل -وله لسش -ت -ح -ق -ق -ن -ا
اÿلود ‘ النار..لوله لضشعنا.
قال ابن القيم ‘ جÓء الأفهام :اإن
عموم العا ÚŸحصشل لهم النفع برسشالته:
 اأم -ا اأت -ب -اع -ه :ف -ن -ال -وا ب-ه-ا ك-رام-ة ال-دن-ي-اوالآخرة.
 واأما اأعداوؤه اÙاربون له :فالذين عجل قتلهم وموتهم خÒلهم من حياتهم ،لأن حياتهم زيادة ‘ تغليظ العذاب عليهم ‘
الدار الآخرة ،وهم قد كتب الله عليهم الششقاء فتعجيل موتهم
خ Òلهم من طول اأعمارهم.
 واأما اŸعاهدون له :فعاششوا ‘ الدنيا –ت ظله وعهدهقصش- -د اŸغ- -رب اٌألقصش- -ى بصش -ح -ب -ة وال -ده ﬁم -د ب -ن
ﬂل -وف ف -ت -ع ّ-ل -م أاصش -ول ال-دي-ن وال-ف-ق-ه ف-أاخ-ذ ع-ن
العجيسشي التلمسشا ÊاŸعروف با◊فيد.
وزار م -دي -ن -ة ب-ج-اي-ة ف-م-كث ب-ه-ا سش-ن-ة ث-م ع-اد إا¤
مسش -ق -ط راسش -ه ب -ع -د وف -اة وال -ده ث -م رج-ع Ÿدي-ن-ة
(بجاية) فنزل بها مكث فيها حوا‹ السشبع سشنوات،
وتعلم على أابو ا◊سشن علي بن عثمان اŸا‚Óتي،
وأاب -و ال -رب -ي -ع سش -ل -م -ان ب -ن ا◊سش -ن ،وأاب -و ال -ع -ب -اسض أاح -م -د
النقاوسشي ،وأابو القاسشم اŸششدا‹ ،وأابو زيد الوغليسشي ،وغÒهم.
ثم انتقل إا ¤تونسض سشنة ٨٠9هـ ١٤٠6 /م فتعلم على األبي،
والÈز‹ تلميذ ابن عرفة.
ثم ار–ل إا ¤مصشر سشنة ٨١9هـ ١٤١٤ /م ،فلقي بها الب ،‹Óوأابا
عبد الله البسشاطي ،وو‹ الدين العراقي وغÒهم،
ثم ار–ل إا ¤تركيا ،ومنها قصشد ا◊جاز فأادى فريضشة ا◊ج،
واختلف إا› ¤السض العلم هناك ،ثم قفل راجعا إا ¤مصشر واصشل
دراسشته فيها ،ومنها إا ¤تونسض ،فوافى بها ابن مرزوق ا◊فيد
التلمسشا ،ÊفÓزمه وأاخذ عنه الكث.Ò
ثم عاد بعد هذه الرحلة الطويلة ‘ طلب العلم واŸعرفة إا¤

وذمته ،وهم اأقل ششرا ً بذلك العهد من اÙارب Úله.
 واأما اŸنافقون فحصشل لهم باإظهار الإÁان به حقن دمائهمواأموالهم واأهليهم واحÎامها ،وجريان اأحكام اŸسشلم Úعليهم
‘ التوراة وغÒها.
 واأما الأ· النائية عنه :فاإن الله عز وجل رفع برسشالتهال -ع -ذاب ال -ع-ام ع-ن اأه-ل الأرضض ف-اأصش-اب ك-ل ال-ع-ام-ل Úال-ن-ف-ع
برسشالته.
Ÿا فقده ا÷ذع الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ اŸن Èحن
اإليه وصشاح كما يصشيح الصشبي ،فنزل اإليه فاعتنقه ،فجعل يهذي
كما يهذي الصشبي الذي يسشكن عند بكائه ،فقال صشلى الله عليه
و س ش ل م  « :ل و  ⁄ا أ ع ت ن ق ه ◊ نّ ا إ  ¤ي و م ا ل ق ي ا م ة » .
كان ا◊سشن البصشري اإذا حدث بهذا ا◊ديث بكى وقال :هذه
خششبة –ن اإ ¤رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم ،فاأنتم اأحق اأن
تششتاقوا اإليه.
ت Óالنبي صشلى الله عليه وسشلم قول الله عز وجل ‘ اإبراهيم
عليه السشÓم{ :رّب اإّنهن اأضشللن كثÒا ً من الناسض فمن تبعني
فاإّنه مني ومن عصشا Êفاإّنك غفور رحيم}.
وقول عيسشى عليه السشÓم{ :اإن تعّذبهم فاإّنهم عبادك واإن
تغفر لهم فاإّنك اأنت العزيز ا◊كيم} ،فرفع يديه وقال:
«اللهم اأمتي..اأمتي « .وبكى ،فقال الله عز وجل« :يا جÈيل
اذهب اإﬁ ¤مد فسشله :ما يبكيك؟ فاأتاه جÈيل عليه السشÓم
فسشاأله ،فاأخÈه النبي صشلى الله عليه وسشلم Ãا قال ،فاأخÈ
جÈيل ربه وهو اأعلم ،فقال الله عز وجل :يا جÈيل..اذهب
اإﬁ ¤مد ،فقل :اإّنا سشÔضشيك ‘ اأمتك ول نسشووؤك».
ا÷زائ -ر ،ف-اه-ت-م ب-ال-ت-أال-ي-ف وصش-ار ي-ل-ق-ي دروسش-ه ب-أاك Èمسش-اج-د
ا÷زائر آانذاك ،تخّرج على يديه كث Òمن العلماء ،من بينهم:
ﬁ - ١مد بن يوسشف السشنوسشي  - ٢أاحمد زروق ﬁ - ٣مد
اŸغيلي التلمسشا - ٤ Êأاحمد بن عبد الله الزواوي ﬁ - 5مد بن
مرزوق الكفيف ،وغÒهم.
توّلى القضشاء زمنا قصشÒا ،ثم تركه لينقطع إا ¤الزهد والعبادة،
كما قام باÿطابة على من Èا÷امع األعظم با÷زائر العاصشمة.

حكمة العدد

’ تكن ولّياً للّـه ‘ العÓنية،
وعدّوه ‘ السسر.

❊ سس :ما هي فروضس الغسسل؟

❊❊ ج :نية رفع ا◊دث األك Èونحوها من النيات
اÛزئة ،وتعميم جميع البدن بششرا ً وششعرا ً وإان كثف
كباطن ◊ية الرجل الكثيفة مرة باŸاء اŸطلق.

❊ سس :ما الذي يوجب الغسسل؟

❊❊ ج :خ- -روج اŸن- -ي وا÷م- -اع وا◊يضض وال- -ن- -ف- -اسض
والولدة.

❊ سس :كيف يعرف اŸني؟

❊❊ ج :ي -ع -رف اŸن -ي ب -ع Ó-م -ة م -ن ه -ذه ال-عÓ-م-ات:
خروجه بلّذة ،وخروجه بتدّفق ،وأان له رائحة العجÚ
رطبًا ،رائحة بياضض البيضض جافا.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال سسلمة بن دينار :اشستدت مؤونة
الدين والدنيا ،قيل :وكيف؟ قال :أاما
الدين ،فŒ Óد عليه أاعوانا ،وأاما الدنيا،
ف“ Óد يدك إا ¤شسيء منها إال
وجدت فاجرا قد سسبقك
إاليه.

ió``¡dG Ò````N
جاء أاعرابي إا ¤النبي صسلى الله عليه
وسسلم فقال :متى السساعة ؟! قال رسسول
الله صسلى الله عليه وسسلم« :ما أاعددت
لها؟» ،قال :إا Êأاحب الله ورسسوله،
قال « :أانت مع من أاحببت».

ألسسبت  ٠١ديسسمبر  ٢٠١٨م
info@ech-aab.com
ألسسبت  ٠٨ديسسم ٢٠١٨ Èم أŸوأفق لـ  ٣٠ربيع أ أ
لول  ١٤٤٠هـ www.ech-chaab.com

ألعدد
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أنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السس-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سس-ك-ل ،أشس-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشس-اويث،
أترأقيث..ألشسياي يÓن هيقيث"ألشسعب" مانك أتيلي سسما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

أآسسوجـ ـذ نتولـ ـث أآقبـ ـل نشسثـ ـو

أكن أغن ثنم  ،إأمذنن أسسوجذن أتولث إألقن إأيل لون غر
لفصسل أسسقسس ،أذغ أنف أشسثو أذيوث أنتلث إأقحوجن أطسس
نتولث أوكن إأمذنن أذسسعدن أسسن ذثلوث غسس ميل أشسثو
ثزمك ،أنف أك سسزك نزمن إأمذنن أسسوجذن أين إألقن
أسسحم،أنف أكن ذقنبذ إأرقزن أتسسرحن غر ثزق إأوكن
أذغزمن إأسسغرن إأذغزون وثنجن إأصسميم أكن أذقرن.

ثÈتسس :ع  -نايت رمضضان

أأسس Úأأثندون سسسسقف نغ سسعشسو أأند يل ومكن وثنفرن غف أأغفر
أأكن أأرتسسزغن ،أأمكن ذسسثو قلعند أأقجمر أأكرشش وثندسسوجذن إأوسسن
بذفل أأند يتسسل أسسوطسش أأسسمضش .أأذغ ذقسسن أأسسمضش أأنف إأرقزن نغ
إأŸزي -ن ب -خ -م أأذنث إأقسس-فشس-ث-ن ث-ق-رم-ث-ن ن-غ إأصس-غ-رن زرن وث-ن-خ-ذم-ن
أأتسسقرمثن ثمشسطح نغ أأثنفشسثن أتفشسثن أليكشسمن ذلك  .أأذغ أنف أأكن
أأطسش ألصسنف أأقسسغرن إأسسخذمن ذقسسحم.
نف أأصسغرن إأمللن نغ إأصسغرن أنتيذ أأسسخذمن Ïأأسسحم ،ميل ذقجمÒ

أأقرن Ïذقر أأفضش ذثلث أأند أأديغل وذفل إأوكن أأذطفن ثمسسث أديفكن
أ◊م غف ثغز بضسن أأسسمضش.يل سسثم أأنضسن أأسسغر أأقندل إأديسسمدن ثفث
أأمكن أأسسخذمنت أأشسعل نثمسسث،أأسس Úأأنف أأكن أألن يصسغرن أأرقق نغ
إأشسعوون أأتسسونتد أÿلث نغث لون أأسسخذمنتسش ذقنول بتشش.
يتسسلد سسثم أأنضسن أأسسوجذ بطسش إأسسفر أأبتشش أأذغ أأنف أأكن ذقنبذ
ث -ل -ون أأسس -ك -وي -نت أأطسش إأسس -ف -رغ -رسس -ن -أأن -ف أأك -ن أأسس -ك-وي-نت ل-بصس-ل ,
أأطمطشش ,أأشسذلح ،ثشسرث إأم ذسسفر أأنتسسل ذثلث نشسثو بل م نتسش
ثسسمت أأسسخذمن وث زك ذقسسفر بتسش أأديسسمدن أ◊م إأومذن .إأشسطذن
نثن أأسسعن أأمكن مقرن ذشسثو أأذغ أأنف أأكن أأسسوجذن إأشسفضش أأسسخذمن
ذلون نثÒز أأذغ إأشسفضش أأتسسكسسن Ïسسقغلم بزغر.
أأسس Úيتسسلد أأبرنسش أأسسلسسن يرقزن ،م أأتسسذل أأنف أأكن خدمن إأحيك
نغ إأحمبلن زطنت أثلون أأسسثضسط أأنتخسش ،غأسش أأكن أأنف أأكن ذزمن
أأيذغ نل أأطسش نتولث إأمينثن إأقلن Ÿعن مزل أأطسش أأنتوشسلن أأقسسعشسن
ذقذرر مزل خصسنت أأين إألقن أأيسش أأŸقرن أأشسثو.

أكرزأ ذي ثمورث أنلورأسس أمقرأن

آفÓحن طل Íربي آديوشش آسسقاسش يح Óوآديرزق سساÒÿ
ذى ثوليث نباثنث يبذو ألوقث نثكرزأ نثمورث
ندزأير ذق منزو يوذأن نلورأسس أسسقسسا تاملن أ Òÿذي
ربي و هنÒزق سسنوث ،و بذون كرزن ثيمورنسسن ماÊ
أدسسغ Úألزريعث ذي لسسوأق بشسام أتقرن أثمورث
وأتسسغمي ،ولن أقÓن صسغيند ثمزين سسومثنسسن ٣5٠٠
دج أي قنطار و لن أقÓن سسغ Úأرذن تقن  6٠٠٠دج أي
قنطار.

باتنةŸ :وشضي حمزة

وبشسأم أتنجح ÿذمت أنسش وأديرق أسسقأسش يح Óلبأسش كرأن
ترأكتورأث أقÓن أسسنيكرز سسسسومت نـ  ١٢٠٠دج أيسسأعث ،وأأيأ
أأق Óأأذسسيننشش أذكرز أأكرين أفÓحن أق Óغرسسن ألتجروبث
وأÈÿأ تأمÌأنت ذي ثموسسÓي.
ألشسيأي أثمورأ أق Óأتكرز ثمزين وثمورأ أقŸ Óأليث أنسش

أخسسن أكرزن أرذنأسسوقÒن قل ثمسسألت بغ Òأدعدأ أيور
ن -ي -أن Òذأقسس -ق -أسش أج -دي-ذ ،خ-أط-ر ث-م-ور ورع-أن فÓ-سش أ◊أل
أقرذن ،وبأثنت توأسسن مليح سسكرأز نرذن أ“زين سسÒتو ذي
ثمورأ نألشسمرأ تيمقأد  ،جرمة ع Úجأسسر وحتى ألبلديأث أقÓ
ذي جنوب نألو’يث.
وثوفر ألدولت لبأسش نتغأوسسوين أق Óأذعأوننت أفÓحن بشسأم
أدسس -رق -ن أسس -ق-أسش ي-ح Ó-ل-ب-أسش م-أ Êأث-وف-ر ت-أرك-ت-ورأث وأرذن
وثمزين وحتى ليÈودي أق Óأومبد أذبوخن أسسن ثمورأ ،وحتى
أÓÿث أتعأوننت أرقأزن أنسسنت ذي ثمسسألتأي خأطر ثمورث
وأحرأث ولفÓحث كأمل ثتهمأ ثخأم Úأنبأثنت سسÒتو أيأ أقÓ
ورعأن أتعأشش ذي ألدوأور.
فونقأرو نخسش أنيني بلي أفÓحن أنبأثنت كأمل طل Íذي ربي
أديأوي أسسقأسش يح Óوأديوشش Ÿطر ذي أ Òÿذأأمقرأن بشسأم
ثمورأ كأمل أذروأنت أمأن.

آ›اهـ ـاد حم ـ ـو ب ـن باحم ـ ـد
Œ -ننـ ـ ـ ـ ـ ـت -

و Êدق -ن سس -م -ق -رأن -أن دن -ع -زم -أن ن -وغ-رم أن-ت-ج-ن-نت أسس-ب-ل “دورتسش أوخ-دأم
نتغوسسوين أ‰دأن دوطهر دوحأرب نأ÷هل أدلفسسأد .
حمو بن بأحمد أيلولد أغرم أنتجننت أسسقسش ١٨3٧م مأن يبدى أعزأمسش أمبعد
يقضسع غأل أوغرم نأت أزجن ير Êأعزأمسش سسوفوسش نأ◊أج سسعيد بن بأفو ،عمر
أبن سسليمأن نوحsﬁ ،مد بن سسليمأن أبن أدريسسو أمبعد أكلفت ألشسيخ أطفيشش
أدجبى فوسسعزم أغربأز نألقطب .
بعد أيقدى أعزأمسش أغربأز نألقطب يقضسع غأل Œننت مأن يجبى فوأعظ
“جيدأ نأبأ سسأ ⁄أسسقسش  ١٨٨٠أوضش أدفسسر ألقرأن “جيدأ أŸدة  ٢5نسسقسسأن
يرزم تدرأتسش أينلمأدأن قبل مأ أدرن Úأعزأمنسسأن أغربأز نألقطب أت أزجن سسني
غأل ألزيتونة تونسش.
أسسقسش  ١٨٨3أتوسسرسش دمقرأن نوسسقم نأمي سسعيد بعد أعأفرسش أحأرب
نأ÷هل أدونشسأر نألدين دألعلم أغÓن.
أمأر أنتقرأولة أيتوغ أتأزن وزأل دألبأرود دألتأو’ت أنلمعأشش غأل أو’د سسيدي
ألشس- -ي- -خ خ Ïأتشس -رأن أودم ن -أ’سس -ت -ع -م -أر أل دت -وط -ف أت -ووزأن غ -أل أ◊بسش ”
نتعظميت أدأي أ’غوأط منأو أسسقسش يدفغد ير Êأخدأمسش دوعأفرأسش أحرشش
نوسسعزأم أدونشسأر نألعلم.
حموبن بأحمد غرسش يغلب نتكÒدأوين يد أمقرأنأن دنعزأمأن نتمورأ نألدنت
تركيأ ز‚بأر أتوفى أسسقسش  ١99٢دوغرم أنتجننت.

آآوآل

تغردايت :الشضيخ باعلي واعمر

دونزروب

@ تاسسÒث ءورأ يّزأضس
ءيكركيسسن.
@ تامتنت ءيّكوتن ءأر
تسسبزأك آأركثي.
@ يان ءيسسروأتن
ءيفيفل تقانتيد
تنزي.
@ آألقاط
نــــــــــو
يازيط
آأبحري
آأغ دأسس
آأهياوي
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مواقيت
الصصÓة

^ 0٨ديسص -م :1٩٥٨ Èشص-أرك وف-د
من ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية
ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ أاشص- - -غ- - -أل م - -ؤو“ر
’فريقية بأأكرا (غأنأ).
الشصعوب ا إ
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’ول  1٤٤0هـ الموافق لـ  0٨ديسصمبر  201٨م
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 1٨°وهران
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‘ إاطأر ﬁأربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة

توقيف  36مهربا ،حجز  6مركبات
رباعيـ ـ ـة الدفـ ـ ـع ومـ ـواد ﬂتلفـ ـ ـة

21°

21°

france prix 1

‘ عملية قأمت بهأ فرقة مكأفحة اıدرات ببشصأر

تفكيك شسبكة ﬂتصسة ‘ ترويج األقراصص اŸهلوسسة

“ّك- - - -نت ،أاول أامسس ،ق- - - -وات الشص - - -رط - - -ة
ل -ل -مصص -ل-ح-ة ا÷ه-وي-ة Ÿك-أف-ح-ة ا’Œأر غÒ
اŸشص- -روع ب- -أıدرات واŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق- -ل -ي -ة
ببشصأر ،من تفكيك شصبكة إاجرامية وإاحبأط
’قراصس
ﬁأولة “رير كمية معتÈة من ا أ
اŸهلوسصة.
حيث جاءت العملية بناء على معلومات مفادها
ﬁاولة إادخال كمية معتÈة من اŸؤوثرات العقلية
قادمة من قسسنطينة إا ¤بشسار ،حيث ” وضسع خطة
أام -ن -ي -ة م s -ك-نت م-ن إاي-ق-اف شس-خصس ب-ح-وزت-ه 1124
مؤوثرا عقليا نوع ليكسسوميل و  250قرصس من نوع

كيتيل.
اسس-ت-م-رارا ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ”s ،كشس-ف ه-وي-ة الشسريك
الثا ،ÊوÃوجب إاذن بالتفتيشس صسادر عن وكيل
” تفتيشس منزله
ا÷مهورية لدى ﬁكمة بشسارs ،
العائلي ،حيث كانت النتيجة إايجابية وٌكuللت بتوقيفه
وح -ج -ز ك-م-ي-ة أاخ-رى م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ُقu-در
عددها بـ 1390قرصس و 125غرام من اıدرات
(كيف معالج) ،الكمية اإلجمالية للمؤوثرات العقلية
اÙجوزة على مرحلتُ ،Úقuدرت بـ  2764موؤuثر
عقلي و 125غرام من اuıدرات (كيف معالج).

بشسار :جمال دحمان

...حجز مشسروبات كحولية بحاسسي بحبح ا÷لفة

ح-ج-زت مصص-أل-ح الشص-رط-ة ب-دائ-رة ح-أسصي
ب -ح -ب -ح ب-و’ي-ة ا÷ل-ف-ة ،ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
اŸشص-روب-أت ال-ك-ح-ولية قدرت بـ 1002وحدة
’ن - -واع
مشص- - -روب ك - -ح - -و‹ م - -ن ﬂت - -ل - -ف ا أ
’حجأم كأنت ﬂبأأة بأأحد اŸسصأكن قصصد
وا أ
ترويجهأ.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

‘ إاط - -أر ﬁأرب - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -أرز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي بكل من “Ôاسصت وع Úقزام/ن ع
 ٦وجأنت /ن ع  )٣٦( ،٤مهربأ وحجزت ()0٦
مركبأت ربأعية الدفع و( )1٨مولدا كهربأئيأ
و( )1٤مطرقة ضصغط و( )01جهأز كشصف عن
’ق- -م- -أر
اŸع- -أدن و( )01ج- -ه- -أز إاتصص- -أل ع Èا أ
’صص-ط-ن-أع-ي-ة ،ف-ي-مأ أاوقفت مفرزة للجيشس
ا إ
’من
الوطني الشصعبي بألتنسصيق مع مصصألح ا أ
الوطني ببشصأر/ن ع Œ )0٩( ،٣أر ﬂدرات
وضصبطت( )0٣م-رك-ب-أت و( )0٩ك-ي-ل-وغرام من
الكيف اŸعألج و( )0٦هواتف نقألة.
‘ نفسس السسياق ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشسعبي بكل من باتنة والطارف /ن ع  ،5وورڤلة /ن
ع  )04 ( ،4أاشس -خ -اصس وح -ج -زت شس -اح -ن -ت)02( Ú
وسسÓحا ناريا ( )01وبندقية صسيد( )01و كمية من
الذخÒة ،فيما ” حجز ( )15464ل Îمن الوقود
بكل من سسوق أاهراسس وتبسسة والطارف/ن ع .5
و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشسرعية ،أاحبط
ح -رسس السس -واح -ل ب -ك -ل م -ن ت-نسس/ن ع  1ووهران

ومسستغا/ Âن ع ﬁ ،2اولة هجرة غ Òشسرعية
ل ـ( )164شسخصس على م Ïقوارب تقليدية الصسنع.

كشسف ﬂبأا به  11صساروخ جو -أارضص
مضساد للدبابات

‘ إاط -ار م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب وح-م-اي-ة ا◊دود،
وب -فضس -ل اسس -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم -ات ،كشس -فت م -ف -رزة
للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم  06ديسسم ،2018 Èإاثر
عملية بحث وتفتيشس بÈج باجي ﬂتار/ن.ع،6.
ﬂبأا للذخÒة يحتوي على أاحد عشسر ( )11صساروخ
جو-أارضس مضساد للدبابات عيار 57ملم.

 3قنابل تقليدية الصسنع وأاحد عشسر ﬂبأا للإرهابيÚ
‘ سسياق متصسل ،كشسفت ودمرت مفارز للجيشس
الوطني الشسعبي ،يوم أامسس  05ديسسم ،2018 Èإاثر
ع-م-ل-ي-ات ب-حث و“شس-ي-ط م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن تيزي
وزو/ن.ع ،1.جيجل وباتنة وبرج بوعريريج/ن.ع،5.
ثÓث ( )03قنابل تقليدية الصسنع وأاحد عشسر ()11

’من العأم
تورطت ‘ عدة قضصأيأ مسصت ا أ

تفكيك شسبكة إاجرامية ﬂتصسة ‘ سسرقة الشساحنات بأاوقاسص ببجاية
“ك -ن ع-ن-اصس-ر ف-رق-ة الشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ،ب-أام-ن
دائرة أاوقاسس ،التابعة ألمن ولية بجاية ،أامسس األول،
من تفكيك عصسابة أاشسرار خطÒة ﬂتصسة ‘ سسرقة
الشساحنات ،وتوقيف ثÓثة أاشسخاصس تÎاوح أاعمارهم
ب 20 Ú- -و 22سس -ن -ة ي -ن-ح-درون م-ن إاح-دى ال-ولي-ات
الداخلية.
ح -يث ت -ع -ود ت -ف -اصس -ي -ل ال -ع -م-ل-ي-ة ب-حسسب مصس-در
مسس -ؤوول ،إا ¤ق -ي -ام ع -ن -اصس -ر الشس-رط-ة ألم-ن ال-دائ-رة
بدوريات ‘ إاقليم الختصساصس ‘ سساعة متأاخرة من
الليل ،ولفت انتباههم ثÓثة أاشسخاصس مشستبه فيهم
متلبسس Úبكسسر زجاج نافذة لشساحنة ،كانت مركونة
ب -ال -ق-رب م-ن م-ق-ر ب-ل-دي-ة أاوق-اسس ،مسس-ت-ع-م-ل Úم-فك
براغي من ا◊جم الكب ،Òوبعد مشساهدتهم لعناصسر

الشسرطة لذوا بالفرار باŒاه شساطئ البحر ،غ Òأان
عناصسر الشسرطة “كنوا من القبضس عليهم و–ويلهم
إا ¤اŸصسلحة ،وخÓل اللتحقيق اتضسح أان اŸشستبه
فيهم يشسكلون عصسابة أاشسرار ،وقد تورطوا ‘ عدة
قضسايا ‡اثلة وهم ﬂتصسون ‘ سسرقة الشساحنات من
نوع «شساكمان».
م -ل -ف ج -زائ -ي أا‚ز ضس -د اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ،ألج-ل
قضسية تكوين جمعية أاشسرار ،وﬁاولة سسرقة شساحنة
ب-ت-ع-دد األشس-خ-اصس وت-وف-ر ظ-رف ال-ل-ي-ل ،ب-اسس-تحضسار
مركبة ذات ﬁرك والتخريب العمدي Ÿلك الغ،Ò
و” ت -ق -دÁه -م أام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
بجاية اıتصس إاقليميا ،وصسدر ‘ حقهم أامر إايداع.

بجاية :بن النوي توهامي

يتأألق ‘ البطولة القطرية

ا÷زائري بو‚اح يحطم الرقم القياسسي بتسسجيله  28هدفا

حطم النجم الدو‹ ا÷زائري بغداد بو‚اح
الرقم القياسسي لÓعب الغرافة السسابق الÈازيلي
كليمرسسو Êبتسسجيله الهدف رقم  28خÓل موسسم
واحدي علمًا أان اŸوسسم  ⁄ينته وأامامه فرصسة
ل -زي -ادة رصس-ي-ده م-ن األه-داف ،وذلك خÓ- -ل ف -وز

فريقه السسد القطري امام الشسحانية (‘ )1-4
اŸواجهة التي جمعت ب Úالفريق Úمسساء أامسس
ا÷معة ضسمن منافسسات األسسبوع اÿامسس عشسر
من البطولة القطرية لكرة القدم.
وج - -اءت أاه - -داف السس - -د ع - -ن ط - -ري - -ق حسس- -ن
الهيدوسس الذي سسجل ثنائية ‘ الدقيقت 22 Úو90
 2+وبغداد بو‚اح هدف Úأايضسا ‘ الدقيقت50 Ú
و...76وسس -ج -ل ه -دف الشس-ح-ان-ي-ة ال-وح-يد كÓوديو
لوسسيانو فاسسكيز ‘ الدقيقة . 42
و“ك- -ن الÓ- -عب السس- -اب -ق ل–اد ا◊راشس م -ن
تسسجيل  28هدفا ‘  14مباراة أاي Ãعدل هدفÚ
‘ اŸباراةﬁ،طما رقم الÓعب الÈازيلي الذي
سسجل  27هدفا ‘  26مباراة خÓل موسسم -2008
.2009
بهذا النتصسار يواصسل السسد تشسديد اÿناق على
ال -دح -ي-ل اŸت-ع-ادل م-ع ن-ادي ق-ط-ر ( )1-1لÒف - -ع
رصسيد إا ¤النقطة  35وبفارق نقطة واحدة عن
رائد الÎتيب.

Óره -اب -ي– Úت -وي ك -م -ي -ات م -ن ال-ذخÒة
ﬂب ً-أا ل  -إ
ومعدات تفج Òوأافرشسة وأاغراضسا ﬂتلفة.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة وحماية
ا◊دود ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي،
ب- -ك- -ل م -ن “Ôاسست وب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع،6.
عشس-ري-ن ( )20م -ن-ق-ب-ا ع-ن ال-ذهب وح-ج-زت ج-ه-از
كشسف عن اŸعادن و( )05مولدات كهربائية و()09
م- -ط- -ارق ضس -غ -ط ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤م -رك -ب -ت)02( Ú
رباعيتي الدفع ودراجت )02( Úناريت.Ú

..وتوقيف Œ ٤ار ﬂدرات وحجز ٤2
كلغ من الكيف
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة مشسÎكة للجيشس
الوطني الشسعبي ببشسار/ن.ع ،3.أاربعة (Œ )04ار
ﬂدرات ب -ح -وزت -ه-م ( )42ك -ي -ل -وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸع - -ال- -ج ‘ ،ح ” Úضس- -ب- -ط ( )2182وح- -دة م -ن
ﬂتلف اŸشسروبات بالوادي/ن.ع .4.كما أاحبط
ح- -راسس السس- -واح- -ل وع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال- -وط -ن -ي
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ ( )49شسخصسا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصسنع بكل من وهران
ومسستغا Âوع“ Úوشسنت/ن.ع.2.

ق.و

هذه العملية النوعية ،جاءت على إاثر دوريات
روت-ي-ن-ي-ة ل-ع-ن-اصس-ر ذات ال-ف-رق-ة م-ن أاج-ل م-ك-افحة
ا÷رÁة ،أاين لفت انتباههم سسيارة نفعية مشسبوهة
تب Úبعد توقيفها وتفتيشسها أانها ﬁملة بكمية أاولية

من اŸشسروبات الكحولية بدون رخصسة بيع ،بعد
التحقيق مع اŸشستبه فيه سسائق اŸركبة ،البالغ من
ال-ع-مر  62سس-ن-ة ت-ب Úأان-ه ي-ح-وز ع-ل-ى ك-م-ي-ة ث-ان-ي-ة
Ãسسكنه Ãدينة حاسسي بحبح ،الذي ع Ìبداخله،
بعد عملية تفتيشس إايجابية ،على كمية معتÈة من
اŸشسروبات الكحولية قدرت بـ1000وحدة مشسروب
كحو‹ أاجنبية وﬁلية الصسنع من ﬂتلف األنواع
واألح -ج -ام ،ك -انت م -وج -ه -ة ل -ل -ب -ي -ع ب-ط-ري-ق-ة غÒ
شس -رع -ي -ة ،ب -ع -د إاسس -ت -ي -ف-اء إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘
القضسية ،قدم اŸشستبه فيه أامام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة حاسسي بحبح ،وفقا إلجراءات اŸثول
الفوري ،الذي منحه اسستدعاء مباشسر عن القضسية،
مع –ويل اÙجوزات إا ¤مفتشسية أامÓك الدولة.

...وتوقيف شساب بحوزته 2,1غرام من الكوكاي ÚباŸيلية

“كن عناصسر الشسرطة القضسائية ألمن دائرة
اŸي -ل -ي -ة ،إاث -ر م -ع -ل -وم -ات وردت ل-ذات اŸصس-ل-ح-ة
م -ف -اده -ا وج -ود أاح -د األشس-خ-اصس مشس-ب-وه Ãدي-ن-ة
اŸيلية ،وبالسستغÓل ا÷يد لهذه اŸعلومات ”
توقيفه بأاحد أاحياء اŸدينة.
اتضسح أانه شسخصس ينحدر من إاحدى الوليات
الوسسطى للبÓد ،يبلغ من العمر  34سسنة وبتفتيشسه
ضس-ب-ط ب-ح-وزت-ه ك-م-ي-ة م-ن اıدرات الصس-ل-ب-ة م-ن
مادة الكوكاي ،Úقدر وزنها بـ 2,1غرام ،أاين ”
–ول -ي -ه إا ¤اŸصس -ل -ح -ة و ف -ت-ح –ق-ي-ق م-ع-م-ق ‘

ال -قضس -ي -ة ” ع -ل -ى إاث-ره ت-وق-ي-ف شس-خصس Úآاخ-ري-ن
متورط ‘ Úالقضسية يبلغان من العمر  26و 30سسنة،
وبعد اسستكمال كل اإلجراءات القانونية ‘ حق
اŸشستبه فيهم ” ،تقدÁهم أامام ا÷هات القضسائية
اıتصسة ،ألجل قضسية حيازة اıدرات الصسلبة
““ك- -وك -اي ““Úل -غ -رضس اŸت -اج -رة ف -ي -ه -ا بصس -ف -ة غÒ
مشس - -روع - -ة ،أاي - -ن ” إاصس- -دار أام- -ر إاي- -داع ‘ ح- -ق
الشسخصس األول ،فيما ” إاصسدار اسستدعاء مباشسر
للشسخصس ÚاŸتبقي.Ú

جيجل :خالد العيفة

’مر بـ ٥بلديأت بألعأصصمة
يتعلق ا أ

انقطاع التزود باŸاء الشسروب يوم الثنÚ

سس-ت-ع-رف ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زويد باŸياه الشسروب
انقطاعا ،يوم الثن 10 Úديسسم ،Èمن السساعة الثامنة
صس -ب -اح -ا إا ¤السس -ادسس -ة مسس -اء ،ب -خ -مسس ( )5ب-ل-دي-ات
بالعاصسمة بسسبب أاشسغال الصسيانة ،حسسبما جاء يوم
اÿم -يسس ‘ ب -ي -ان Ÿؤوسسسس -ة اŸي-اه وال-ت-ط-ه Òل-ولي-ة
ا÷زائر (سسيال) .ويتعلق األمر حسسب نفسس اŸصسدر
ب-ب-ل-دي-ات ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى ب-ال-ك-ام-ل وال-قصس-بة باب
ال -وادي ووادي ق -ريشس وب -ول -وغ( Úشس -ارع ﬁم -د

كاريكات /ÒعنÎ

واع- -ل- -ي وشس -ارع دازي وشس -ارع ﬁم -د ب -ي -ح -ي
وشسارع رابح بيسساسس وشسارع مهدي بن تومرت وشسارع
آارزق -ي ي-اسس-ف وط-ري-ق ك-ارام-ي-ل) .وتسس-ت-أان-ف ع-م-ل-ي-ة
التزويد باŸياه الشسروب تدريجيا ‘ نفسس اليوم (10
ديسسم )Èمسساء حسسب البيان ،الذي طمأان بوضسع نظام
ل- -ل- -ت- -زود ب- -اŸي- -اه ع- -ن ط- -ري- -ق الصس -ه -اري -ج لضس -م -ان
السستخدامات ذات األولوية على غرار اŸؤوسسسسات
العمومية واŸسستشسفيات.

