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‘‘الشسع ـب‘‘ تهن ـئ
Ãن - - -اسص - - -ب - - -ة ح - - -ل- - -ول السص- - -ن- - -ة
لم- - -ازي- - -غ- - -ي - -ة ا÷دي - -دة ‘‘يناير‘‘
ا أ
 ،29٦9تتقدم جريدة ‘‘الشصعب‘‘
إا ¤الشص- -عب ا÷زائ- -ري ب- -ت -ه -ان -ي -ه -ا
اÿالصص -ة م -ت -م -ن -ي -ة ل -ه م-زي-دا م-ن
لزده-ار ‘ ك-ن-ف ج-زائر
ال-ت-ق-دم وا إ
مسصتقرة وآامنة .
اسصقاسس امڤاز
عام سصعيد

لو 1440 ¤هـ اŸوافق لـ  10جانفي 2019م
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ول جوهـــــري Ÿرافعـــــات دوليـــــة مشصبوهـــــة
تسصـــــا ؤ
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«إاسسÓميون متشسددون» قنابل موقوتة لضسرب اسستقرار ا÷زائر
^ شسبكـ ـات إارهابيـ ـة منظمـ ـة وغطـ ـاء دو‹ لوجيسستـ ـي يحمـ ـي ا÷رÁـ ـة

صصـــ3
7ـــ0ـ0ـ

هويات سسودانية مزوة ،السسÓح بليبيا
والصسح ـ ـراء ا÷زائريـ ـ ـ ـة القبل ـ ـ ـ ـة
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ل‚ـــــاز
دعـــا مــــن قسصنطينــــة إا ¤احــــÎام آاجــــال ا إ

علـ ـ ـ ـ ـ ـى اŸقاول ـ ـ ـ ـ ـ Úاح ـ ـ ـ ـ ـÎام اŸعاي ـ ـ ـ ـ ـÒ
وتسسليـ ـ ـم اŸشساريـ ـ ـع فـ ـ ـي موعده ـ ـ ـا

لسصاسس لبناء  5آالف وحدة سصكنية بصصيغة « عدل»
وضصع حجر ا أ
رابطة
أابطال
إافريقيا

لفريقي التونسصي – شصباب قسصنطينة غدا على ال ّسصاعة 20:00
الّنادي ا إ
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«السسنافر» يطمحون لدخول دور اÛموعات بقّوة
صصـــ3
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9ـــ0ـ

قراءات
الكاتــــــب
ل ع  Óمي
وا إ
خليفـــــة
بـن قــــارة

نقاشش حول ›تمع
ما بعد ا’سستعمار
والتطرف
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الخميسس  ١٠جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٤جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

نسصيب ‘ زيارة عمل
إا ¤باتنة هذا اأ’حد

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤تيزي وزو

02

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

ي- -ت- -ن- -ق -ل وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسص - -يب إا ¤ب - -ات - -ن- -ة ه- -ذا
’ح- - -د ‘ ،إاط- - -ار زي - -ارة ع - -م - -ل
ا أ
وت-ف-ق-د وسص-ي-ق-ف ب-اŸن-اسص-ب-ة على
مشص-اري-ع ال-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة وكذا
اŸنشصات وا’‚ازات.

بن مسصعود يقف على
مشصاريع القطاع بالوادي

1٧842

بن غÈيت تشصرف على مراسصم ا’حتفال برأاسس
السصنة اأ’مازيغية
تشص -رف وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غÈيت ال-ي-وم ،ع-ل-ى
’مازيغية ا÷ديدة أاول يناير ،2969
مراسصم ا’حتفال برأاسص السصنة ا أ
وذلك ابتداء من السصاعة  14:00زوا’ باŸدرسصة ا’بتدائية الغزا‹
باŸرادية.

...وتقوم بزيارة عمل إا ¤غليزان
كما سصتقوم بزيارة عمل وتفقد ،تقودها يومي  13و 14جانفي إا¤
و’ي-ة غ-ل-ي-زان ،ت-ع-ط-ي خ-لل-ه-ا إاشص-ارة ان-ط-لق ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ج-ائ-زة ال-وط-ن-ية للقراءة والكتابة
ا’بداعية ‘ الوسصط اŸدرسصي ،وتÎأاسص اجتماعا مع ا’طارات والشصركاء ا’جتماعي.Ú
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ال -ي -وم ل-ق-اء ‘ إا
«ق-واسص-م دول-ي-ة» ،ي-ت-ن-اول م-وض ط-ار سص-لسص-ل-ة ال-ل-ق-اءات
ص-وع
ا’صصط
«ك-يف يحول الذكاء
ناعي ا◊رب؟» وذلك
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يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

جلسصة لألسصئلة الشصفوية
باÛلسس الشصعبي الوطني

Ãناسصب ÷م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿ
سص-اع-دة م-رضص-ى ال-ت-ه-
ا
ب
ا
ل
ك
ب
د
،
ة اليوم الوطن
برمج اÛلسص الشصعبي الوطني صصباح اليوم
ا÷م -ع -ة ع -ل -ى ال ي للمرضص الطبعة ا أ
’و ¤من ما
ر
ا
ط
و
ن
غ
د
ا
ع
لسصئلة
سص -ا ة 19:00
اب -ت -داء م-ن السص-اع-ة  10:00ج-لسص-ة ل أ
–سص -يسص -ي وتشص -خ -يصص ا’ل -ت مسص -اء ،ك -م -ا سص -ي-ت-م ت-
ن
ظ
ي
م
ي
و
م
الشص-ف-وي-ة ،ت-خصصصص ل-ع-دة ق-طاعات الشصؤوون
ه -اب ال -ك -ب -دياŸ
ال -فÒوسص -ي Ãح -ط -ة
Îوبسصاحة الشصهداء.
’وق -اف ،وا’تصص -ال وال -ث-ق-اف-ة
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
وال- -تضص- -ام- -ن ال- -وط- -ن- -ي ،الصص- -ح- -ة وال- -ع- -م- -ل
والتشصغيل.

ي- -ن- -ظ -م ا’–اد اŸت -وسص -ط -ي
ل- -ك- -ن- -ف- -درال- -ي- -ات اŸؤوسصسص -ات،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -ك-ن-ف-درال-ي-ة
ال - - -ع - - -ام - - -ة ل - - -ل - - -م - - -ؤوسصسص - - -ات
ا÷زائ- -ري- -ة ،ال- -ي -وم م -ن -ت -دى
أاع- -م- -ال –ت ع- -ن -وان «ال -دور
ال-ف-ع-ال ل-ل-م-ؤوسصسص-ات الصص-غ-رى
واŸت -وسص -ط -ة ‘ ب-عث ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصصادية ‘ منطقة البحر
’ب- - -يضص اŸت- - -وسص - -ط» ،ع - -ل - -ى
ا أ
السص-اع-ة  8:30صص-ب-احا بفندق
’وراسصي.
ا أ

التحرير

نسص- -ي -ق -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ت- -
ت- -ن- -ظ- -م ا ص-ان-دة لÈن-ام-ج رئ-يسص
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات اŸس
ه-رة ال-ي-وم إاح-ت-ف-ال-ي-ة
ا÷م-ه-وري-ة ،سص-
’م- -ازي -غ -ي -ة ي -ن -اي -ر،
ب- -رأاسص السص- -ن- -ة ا أ
ف -ال -ي-ة ب-ف-ن-دق اŸركÒ
وŒري ا’ح -ت -
ي-ات وط-ن-ي-ة و‡ث-ل-ي
ب -حضص -ور شص -خصص-
اÛتمع اŸد.Ê

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

التحالف الوطني ا÷مهوري ينظم
ندوة صصحفية Ãقره
ي--ن-ظ-م ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري Ãق-ره
ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ،ع-قب اج-ت-م-اع اŸك-تب ال-وطني
ل-ل-ح-زب ،ي-نشص-ط-ه-ا ب-ل-ق-اسص-م سص-اح-ل-ي ،وتخصصصص
’سص--ت--ع--راضص حصص--ي--ل--ة نشص--اط--ات ا◊زب سص--ن-ة
 ،2018وك---ذا م---واق--ف ا◊زب م--ن اŸسص--ت--ج--دات
ال--وط--ن--ي--ة وال--دول--ي--ة ’ ،سص--ي--م--ا ا’ن--ت--خ--اب--ات
الرئاسصية ،وذلك هذا السصبت  12جانفي .2019

يقوم وزير اÛاهدين الطيب
زي -ت -و Êال -ي-وم ب-زي-ارة ع-م-ل إا¤
و’ي -ة ت -ي -زي وزو ،ي -ت -ف -ق -د م -ن
خللها قطاعه.

...ويشصرف على تكرË
الفائزين بجائزة أاول
نوفم1954È
كما سصيشصرف وزير اÛاهدين
ا’ث-ن ،Úع-ل-ى ا◊ف-ل ال-ت-كرÁي
اÿاصص بالفائزين ‘ مسصابقة أاول
ن -وف-م ،1954 Èب -اŸرك-ز ال-وط-ن-ي
ل -ل -دراسص -ات وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة
الوطنية وثورة أاول نوفم Èعلى
السصاعة  09:00صصباحا.

اسصتعراضس فني
تاريخي بسصاحة
الÈيد اŸركزي
ت - -ن - -ظ - -م ب - -ل- -دي- -ة ا÷زائ- -ر
ال- - -وسص- - -ط- - -ى غ - -دا ا÷م - -ع - -ة،
اسص-ت-ع-راضص-ا ف-نيا تاريخيا –ت
ع - - -ن- - -وان «أاق- - -ل- - -ي- - -ذ» اŸل- - -وك
ال-ع-ظ-م-اء اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة
 ،15:30م- - -وازاة م- - -ع ع - -روضص
ف- -ل -ك -ل -وري -ة ول -وح -ات ف -ن -ي -ة
ورشص - -ات ح - -ي- -ة ل- -لصص- -ن- -اع- -ات
وا◊رف ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،وذلك
اب - -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 09:00
صص - -ب - -اح - -ا وإا ¤غ- -اي- -ة 19:00
مسص - -اء ،ان - -ط- -لق- -ا م- -ن شص- -ارع
دي - -دوشص م - -راد ،ووصص- -و’ إا¤
السصاحة اŸركزية.

اجتماع اللجنة
اŸركزية ◊زب
العمال غدا
ي- -ع- -ق- -د ح- -زب ال- -ع- -م -ال دورة
ل -ل -ج -ن-ة اŸرك-زي-ة غ-دا ا÷م-ع-ة،
’م-ي-ن-ة
ت -ت -م-ي-ز أاسص-اسص-ا ب-ت-ق-د Ëا أ
ال -ع -ام -ة ل-وي-زة ح-ن-ون ل-ل-ت-ق-ري-ر
لشص -غ -ال ،وذلك
ا’ف- -ت- -ت- -اح- -ي ل - -أ
ب-دي-وان ق-ري-ة ال-ف-نان Úبزرالدة
على السصاعة  09:00صصباحا .

إ’ع ـلناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
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ل‚از
دعا من قسسنطينة إ ¤إحÎإم آإجال إ إ

طمار :على اŸقاول ÚاحÎام اŸعاي Òوتسسليمها ‘ موعدها
وضسع حجر األسساسس لبناء  5آالف وحدة سسكنية بصسيغة « عدل»
أإك -د عشس -ي -ة أإمسس ،ع -ب -د إل -وح -ي-د ط-م-ار
وزي -ر إلسس -ك -ن وإل -ع -م -رإن وإŸدي -ن -ة ،خ Ó-ل
زي -ارة إل -ع-م-ل ل-ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة  ،أإن ه-ذه
لخÒة سستشسهد خÓل إلسسنة إ÷ارية أإكÈ
إ أ
نسسبة لتوزيع إلسسكنات Ãختلف إلصسيغ.

قسشنطينة :أاحمد دبيلي
أاضساف الوزير على هامشس وضسع حجر اأ’سساسس
Ÿشسروع إا‚از  2000سسكن بصسيغة « عدل» بالقطب
العمرا « Êماسسينيسسا « ببلدية اÿروب ،أان هذه
اŸشساريع ا÷ديدة هي اسستكمال Ÿشساريع « عدل»
بالو’ية ،وهي تدخل ‘ اطار برنامج فخامة رئيسس
ا÷مهورية السسيد « عبد العزيز بوتفليقة « ‘ دعمه
للسسكن ،مؤوكدا ان كل إامكانيات التموين Ÿثل هذه
اŸشساريع متوفرة وتبقى فقط اŸتابعة واحÎام
اŸق -اي -يسس م -ن ق -ب -ل اŸق -اول Úإ’“ام السس -ك -ن-ات
وتسسليمها ‘ اآ’جال اÙددة.
ودع -ا ال -وزي -ر اŸق -اول Úب-اإ’ضس-اف-ة ا ¤احÎام
أاج - -ال اإ’‚از،ا ¤ب - -ذل ›ه - -ود ‘ إا‚از ب - -عضس

اŸراف -ق الضس -روري -ة ل -ه -ذه اŸشس -اري -ع ال -ع-م-ران-ي-ة
الضسخمة كبناء اŸدارسس و اÓŸعب اŸعشسوشسبة،
كما أاكد أان الدولة تعمل على تشسجيع اŸقاولÚ
وشسركات البناء الوطنية للقيام Ãهامهم على أاحسسن

وجه.
وف -ي -م -ا ي -خصس ال -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي-ة Ÿشس-اري-ع
السسكنية اŸنجزة والتي ‘ طريق ا’‚از والتي
قال الوزير إانها تعرف تأاخرا نسسبيا أاكد الوزير
أان العملية خصسصست لها مبلغا اسستعجاليا يقدر
بنحو  300مليار سسنتيم إ’“ام ما تبقى منها والتي
ت- -خصس  200أال -ف مسس -ك -ن ع -ل -ى مسس -ت -وى الÎاب
الوطني .
و‘ ح -وار م -ع ‡ث-ل م-ك-ت-ت-ب-ي سس-ك-ن-ات «ع-دل»
بالو’ية ،أاكد الوزير على روح التعاون السسائدة بÚ
الشس- -رك- -اء و دور ه- -ذه ا÷م- -ع- -ي- -ات ‘ اŸت- -اب- -ع -ة
اŸيدانية للمشساريع بكل شسفافية  ،حيث اعت Èأان
حصسول اŸكتتب على مسسكنة ‘ اآ’جال اÙددة
تبقى من اŸهمات اأ’سساسسية لوفاء الدولة بوعودها
Ÿواطنيها.
ا÷دي- -ر ب- -ال -ذك -ر أان وزي -ر السس -ك -ن وال -ع -م -ران
واŸدي -ن -ة ك -ان ق -د وضس -ع ‘ ب -داي -ة زي-ارت-ه ح-ج-ر
اأ’سساسس Ÿشسروع إا‚از  3000سسكن بصسيغة « عدل»
باŸدينة ا÷ديد «علي منجلي» وهو اŸشسروع
الذي سسيتم ا‚ازه ‘ حدود  24شسهرا من اآ’ن.

بوشسارب يسستعرضس مع سسفÒة كوبا با÷زائر عÓقات التعاون الثنائي
شس-ك-لت إل-عÓ-ق-ات إل-تاريخية وإلسسياسسية إلتي
تربط إ÷زإئر وكوبا ﬁور إÙادثات إلتي جرت
إمسس ب Úرئيسس إÛلسس إلشسعبي إلوطني ،معاذ
بوشسارب ،وسسفÒة كوبا با÷زإئر ،كÓرإ ماغاريتا
بوليدو ،حسسب ما أإفاد به بيان للمجلسس.
واوضسح ذات اŸصسدر ان رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني أاكد خÓل هذا اللقاء «حرصس ا÷زائر على
ا’رتقاء بالعÓقات الثنائية القوية إا ¤مسستوى تعاون
م-ث-م-ر ي-خ-دم ج-ه-ود ال-ب-ل-دين» ،مشسÒا إا« ¤ال -ت -ع -ام-ل
اŸتميز ب Úالبلدين ‘ ›ال الÎبية والتعليم العا‹
والثقافة والتكوين اŸهني ،وخاصسة ‘ ›ا‹ الصسحة
وال -ري -اضس -ة».واغ -ت -ن -م ب -وشس-ارب حسسب ذات اŸصس-در
«الفرصسة لتهنئة جمهورية كوبا شسعبا وحكومة Ãناسسبة
الذكرى السست’ Úند’ع الثورة» ،مذكرا ‘ السسياق نفسسه
بالدور الذي لعبته كوبا ‘ مسساندتها للجزائر إابان ثورة
التحرير وÃسساهمة ودفاع ا÷زائر عن فك ا◊صسار
على كوبا والذي Œاوز اÿمسس Úعاما.
وقدم رئيسس اÛلسس باŸناسسبة Ùة عن التشسكيلة
السسياسسية ا÷ديدة للمجلسس الشسعبي الوطني ‘ عهدته
الŸÈانية الثامنة Ãا ‘ ذلك التمثيل النسسوي ،حيث
ت- -ط- -رق إا»¤اإ’صسÓ- -ح- -ات السس -ي -اسس -ي -ة وا’ق -تصس -ادي -ة
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا ا÷زائ-ر –ت ال-ق-ي-ادة
ال -رشس -ي-دة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السس -ي -د ع -ب-د ال-ع-زي-ز

بوتفليقة» ،مشس-ي-دا بـ«ح-ك-م-ت-ه ال-ت-ي اسس-تعادت ا÷زائر
بفضسلها عوامل ا’سستقرار واأ’من ‘ ﬂتلف ربوعها».
وت- -ط- -رق ب- -وشس- -ارب أايضس- -ا اŒ« ¤رب- -ة ا÷زائ- -ر ‘
اŸصسا◊ة الوطنية التي أارسست دعائم السسلم وا’سستقرار
حتى أاضسحت ‰وذجا يحتذى به» ،مشسددا ‘ ذات الوقت
على»ضسرورة تنسسيق ا÷هود والتعاون الدو‹ ‘ مكافحة
ا’رهاب وا÷رائم اŸنظمة والعابرة للحدود وباحÎام
ا’تفاقيات ا’‡ية ‘ اŸوضسوع».
ك -م -ا دع -ا ب -وشس -ارب إا ¤دع -م ال -قضس-اي-ا ال-ع-ادل-ة ‘
العا ،⁄معبّرا عن «ارتياحه لتوافق الرؤوى ب Úالبلدين
حولها».
وج- -دد ‘ ن- -فسس ال- -وقت «ال- -ت -زام ا÷زائ -ر ال -دائ -م

تعزز إلدبلوماسسية إلŸÈانية

بالعمل وفق قرارات اأ’· اŸتحدة ،كونها تتفق مع
اŸبادئ الثابتة لسسياسستها اÿارجية اŸبنية على عدم
التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية للبلدان وانتهاج ا◊وار
وا◊ل السسياسسي السسلمي ‘ حل النزاعات».
و‘ نفسس السسياق ،شسدد رئيسس اÛلسس على أاهمية
«دعم الشسعوب اŸكافحة من أاجل اسستقÓلها وتقرير
مصسÒها ،على غرار الشسعب Úالفلسسطيني والصسحراوي».
من جهتها ،اعربت سسفÒة كوبا عن «رغبة بÓدها ‘
ت -ط -وي -ر وت -ن -م -ي -ة ال -ت -ع -اون ال -ث-ن-ائ-ي ل-يشس-م-ل ›ا’ت
اق-تصس-ادي-ة ج-ديدة»› ،ددة «ارت-ي-اح-ه-ا ل-ل-م-ج-هودات
اŸبذولة لÎقية التعاون الثنائي ب Úالبلدين».
وأاشسادت بنفسس اŸناسسبة «Ãا حققته ا÷زائر من
تطور مكنها من ولوج آافاق اقتصسادية واعدة وبالدور
الذي تلعبه على اŸسستوي Úالقاري والدو‹ من خÓل
دعم ا◊لول السسياسسية والسسلمية ‘ معا÷ة القضسايا
العادلة ،خصسوصسا قضسية الصسحراء الغربية».
كما شسددت على «ضسرورة تعزيز التعاون الŸÈاÊ
ب Úالبلدين لÒتقي إا ¤مسستوى اإ’رادة السسياسسية اŸعÈ
عنها من طرف قيادتي البلدين» ،داعية إا« ¤تكثيف
اŸب -اد’ت وال -زي -ارات ب ÚاŸؤوسسسس -ت Úال -تشس -ري -ع-ي-تÚ
بالنظر إا ¤أاهمية الدور الذي Áكن للŸÈاني Úأان
يلعبوه ‘ توطيد أاواصسر اأ’خوة والصسداقة ب ÚالشسعبÚ
ا÷زائري والكوبي».

تنصسيب اÛموعة الŸÈانية للصسداقة «ا÷زائر-العراق»
” إمسس Ãق - -ر إÛلسس إلشس - -ع - -ب - -ي إل - -وط - -ن- -ي
تنصسيب إÛموعة إلŸÈانية للصسدإقة «إ÷زإئر-
إلعرإق» ،حسسب بيان للهيئة إلتشسريعية.
وج -اء ‘ ال -ب -ي -ان ان ن -ائب رئ -يسس اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني عبد الرزاق تربشس الذي اشسرف على عملية
التنصسيب بحضسور القائم بأاعمال سسفارة العراق ا÷زائر
ارك -ان ج -ردان ع -ب -د ال -ق -ادر ن -وه ب -اŸن -اسس-ب-ة Ãسس-ت-وى
العÓقات «ا÷يدة «القائمة ب Úا÷زائر والعراق مشسÒا
ا« ¤حرصس» ا÷زائر على «ا’رتقاء» بعÓقاتها مع كافة
ا’ق-ط-ار ال-ع-رب-ي-ة وا’سسÓ-م-ي-ة وب-خ-اصس-ة ال-ع-راق ال-ذي
ت -رب -ط -ه ب -ا÷زائ -ر ع Ó-ق -ات «ت -اري-خ-ي-ة ق-وي-ة وق-واسس-م

مشسÎكة».
وقال تربشس ‘ هذا السسياق بان التواصسل «الفعال
والدائم ب ÚالŸÈاني Úمن ا÷زائر والعراق ومن خÓل
›موعة الصسداقة سسيمكن من تبادل الرؤوى وا’فكار
وتوضسيح وتوحيد اŸواقف بشسان العديد من القضسايا
اŸشسÎكة».
كما ابرز نائب اÛلسس الشسعبي الوطني ا’دوار التي
اصسبح يضسطلع بها الŸÈان وخاصسة الغرفة السسفلى منه
‘ دسستور  2016الذي او« ¤مكانة خاصسة للدبلوماسسية
الŸÈان -ي -ة ب -اع-ت-ب-اره-ا م-ك-م-ل-ة وداع-م-ة ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
الرسسمية».

وشسدد الدبلوماسسي العراقي من جهته على «اهمية»
تعزيز العÓقات ب Úالبلدين على ﬂتلف اŸسستويات
داعيا الŸÈاني Úمن البلدين ا« ¤لعب دور اسساسسي ‘
تفعيل هذا التقارب من خÓل تبادل التجارب واÈÿات
وا’تفاقيات اÈŸمة ب Úا÷زائر والعراق».
وخÓل اللقاء الذي تناول فيه الطرفان سسبل تعزيز
ال -ع -ل -ق -ات ال -ث-ن-ائ-ي-ة خ-اصس-ة ‘ اÛال الŸÈا Êاك-دت
الŸÈان -ي -ة ع -ق -ي -ل -ة راب -ح -ي ال -ت -ي ع-ادت ال-ي-ه-ا رئ-اسس-ة
›موعة الصسداقة التزامها رفقة زمÓئها بالسسعي ا¤
«تطوير العÓقات ب Úا÷زائر والعراق Ãا يخدم مصسالح
الشسعب. »Ú

لمازيغية  2969بغردإية
كلمة وزير إلتصسال Ãناسسبة إحياء رأإسس إلسسنة إ أ

ا◊دث يحمل دللة سسياسسية أاك Èمنها تراثية وثقافية

إن فخامة رئيسس إ÷مهورية ،إلسسيد عبد
إل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ات-خ-اذه ق-رإر ت-رسس-ي-م
يناير ،عمل مرة أإخرى كما هو إلشسأان منذ
سس -ن -وإت مضست ،ع -ل-ى إضس-اف-ة ل-ب-ن-ة أإخ-رى ‘
إلصس- -رح إل- -وط -ن -ي ل -ل -مصس -ا◊ة إل -ت -ي أإرسس -ى
ق -ي -م -ه -ا ،وذلك ب -ت -ك -م -ي -ل ع -م -ل -ي -ة تصس -ال-ح
إ÷زإئ -ري م -ع ه -وي -ت -ه إل -ت -ي يشس -ك-ل إل-ب-ع-د
لمازيغي جزءإ أإسساسسيا منها.
إ أ
إان-ه ل-ف-ع-ل ت-اري-خ-ي ،م-ن ب Úشس-ت-ى ال-ت-ح-ق-يقات
الرئاسسية الكÈى ،من شسأانه أان يسسهم ‘ تقوية
◊مة الشسعب ا÷زائري ،هذا الشسعب الذي ما فتئ
أان أاثرته دسسÎة “ازيغت كلغة رسسمية ،ها هو اليوم
يحظى Ãكتسسب آاخر.
وأ’نه كان بالفعل ﬁتفى به ‘ ›موع الÎاب
الوطني ،فإان يناير ،من اآ’ن فصساعدا ،نحتفي به
كونه حدثا وطنيا مرسسما‡ ،ا يÈز مكانة البعد
اأ’مازيغي البالغة اأ’همية ‘ ا◊ياة ا’جتماعية
للجزائري.Ú
ف Óيسسعني إاذا إا’ أان أاع Èعن فخري واعتزازي
ك -و Êأاح -د ف -اع -ل -ي ه -ذه ا’ح -ت-ف-ال-ي-ة ب Úإاخ-واÊ
وأاخواتي من و’ية غرداية العريقة الذين يأاتون ،كل
يوم من خÓل طريقة عيشسهم البعد اأ’مازيغي،
ب -إاث -راءات ج -دي -دة أ’سسسس ه -وي -ت-ن-ا ،أاسسسس ل-يسست
ك- -ذلك إا’ أ’ن -ه -ا أاد›ت ‘ ف -ح -واه -ا ال -ع -ن -اصس -ر
التعددية التي تكون تاريخنا الكب.Ò
فيما يخصس قطاع ا’تصسال ،فهو ،ع Èاإ’ذاعة

والتلفزيون العمومي ‘ موعد احتفاليات يناير ،من
خÓل أابواب مفتوحة على القناة اأ’مازيغية ،مع
تنظيم برامج تبث مباشسرة على القنوات اأ’خرى
اح -ت -ف -ا’ت ي -ن -اي -ر ال -ع -ت -ي -ق ،رب-ورت-اج-ات خ-اصس-ة
با◊دث ،حوارات ونقاشسات ثقافية وعلمية حول
مواضسيع لها عÓقة بالهوية واللغات اأ’مازيغية ،مع
حضس - -ور خ - -اصس ‘ اŸي - -دان ل - -ف - -رق غ - -فÒة م- -ن
الصسحفي ،Úوخط أاحمر ،خصسصسته اإ’ذاعة الوطنية
ع 55 Èإاذاعة طيلة الثÓثة أايام اŸتبقية اإ ¤غاية
الثا Êعشسر يناير ،اإ’ذاعة التي بدورها نشسطت وما
زالت ت -نشس -ط ب -رام -ج م -ت-ع-ددة ال-ت-خصسصس-ات ح-ول
اأ’م -ازي -غ -ي -ة ب -ك -ل أاب -ع -اده-ا ،دون أان ن-نسس-ى أاخÒا
التحرك ‘ نفسس ا’Œاه Ÿا ’ يقل عن  48إاذاعة
ﬁلية ‘ و’يات الوطن الثما Êواأ’ربع.Ú
لذلك أاود ،من خÓل هذه الوقفة الرمزية ،أان
أانوه بالدور اŸهم الذي يلعبه إاعÓمنا العمومي
واÿاصس ،م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات ‘ ،ت- -رق- -ي- -ة ه- -وي- -ت- -ن- -ا
اأ’مازيغية ،وذلك يوميا .وأاسستند ‘ قو‹ هذا على
برهان حي و‘ نفسس الوقت القدوة  :أاعني بذلك
اإ’ذاعة ا÷زائرية ،من خÓل قناتها الثانية وما ’
يقل عن  25قناة ﬁلية الناطقة باللغت Úالعربية
واأ’مازيغية ،التي تعمل جاهدة كل يوم من أاجل
ترقية البعد اأ’مازيغي.
إان -ن -ا ‘ ه -ذا اŸق-ام ،م-ن خÓ-ل ي-ن-اي-ر ك-م-ع-ل-م
يرسسم وقتا من أاوقات سسÒنا نحو اŸسستقبل ،ونحن
نسستحضسر عناصسر التاريخ ،يجب أان نهنئ أانفسسنا

لكوننا ‘ موعد مع زماننا ،ترجع دقة ا◊ضسور فيه
ل-ل-رؤوي-ة اŸت-ك-ام-ل-ة ل-ف-خ-ام-ة ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ،ذلك اأ’مازيغي الذي  ⁄تكل يداه من
حمل عبء اŸصسا◊ة.

بن مسسعود يسستقبل
سسف ÒالÈازيل
اسس -ت -ق-ب-ل م-ع-ا‹ وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة
التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،أامسس سسفÒ
ا÷مهورية الفدرالية للÈازيل با÷زائر السسيد
إادواردو بوتيلو باربوسسا ،الذي أادى له زيارة وداع
على إاثر انتهاء مهامه ببÓدنا.
تناول اللقاء العÓقات الثنائية اŸتينة التي
Œمع البلدين وكذا حرصس البلدين لتطويرها
من خÓل توسسيع ›ا’ت التعاون.
كما ع Èالوزير لسسعادة السسف Òعن امتنان
ا÷زائر لهذا اأ’خ Òللدور الذي لعبه ‘ تعزيز
التعاون ب Úالبلدين والذي تبلور ميدانيا على
وجه اÿصسوصس ‘ إا‚از اŸدرسسة النموذجية
للنحت على اأ’حجار الكرÁة وصسناعة ا◊لي
التقليدي ،والذي يعتÃ Èثابة مثال حي للتعاون
الفعلي والفعال جنوب  -جنوب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فنيدسس بن بلة
ا◊دث يحمل د’لة سسياسسية اك Èمنها تراثية وثقافية يسستدعي التوقف عنده
وإاعطائه بعده اŸسستحق ومضسمونه على ضسوء اإ’صسÓحات التي تخوضسها ا÷زائر منذ
سسنوات بتحد وبقرار سسيادي غايتها تعزيز اللحمة الوطنية والهوية ‘ ﬁيط جيو
اسسÎاتيجي يغلي كالÈكان ،مثقل بأازمات ونزاعات متعددة اأ’وجه واıاطر.
انه يناير الذي نحتفل بعامه  ‘ 2969أاجواء التسسامح والتصسالح والعيشس معا.
ا’حتفالية بالسسنة ا’مازيعية التي تتواصسل ع Èالوطن بÈامج ثرية – ،مل وزنا
ومعيارا يÎجم مضسمون قرار رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة الذي قام
بÎسسيم يناير مواصس Óالنهج السسياسسي اŸسسطر ا◊ريصس على Œسسيد ما وعد به وما
التزم به ‘ برا›ه منذ توليه ا◊كم :بناء جزائر قوية Ãؤوسسسساتها آامنة دÁقراطية
متصسا◊ة مع تاريخها وهويتها منهيا ا÷دل العقيم حول يناير واضسعا اياه ‘ موقعه
كموروث يتقاسسمه ا÷زائريون و–تفل به كل اŸناطق.
قرار ترسسيم يناير يوما وطنيا خطوة إاضسافية ‘ مسسار تقوية اللحمة الوطنية
وتعزيز ا÷بهة الداخلية حيث يشسعر كل مواطن بفخر انتمائه للوطن وامتÓكه لهويته
الثÓثية اأ’صسول وا÷ذور ا’مازيغية واإ’سسÓمية والعربية ويندمج ‘ البناء الوطني
متصسديا آ’ية مؤوامرة.
ترسسيم يناير يوما وطنيا ،جاء بعد قرار دسسÎة ا’مازيغية لغة رسسمية وإادراجها ‘
قطاعي الÎبية والتعليم والبحث العلمي .ا’حتفالية به حملت حرارة ترجمها تناغم
الÈامج اŸسسطرة ‘ ﬂتلف جهات الوطن تتقاطع حول قواسسم مشسÎكة وتعددية
تكون التاريخ الوطني و“ثل عراقة حضسارة شسعب متفتح على العصسرنة دون التنازل عن
خصسوصسيته وأاصسالة عراقة حضسارة ضساربة بجذورها ‘ اأ’عماق.
«الشسعب» تواكب هذا ا◊راك من خÓل تغطيتها لÓحدات والتظاهرات اŸتعددة
‘ احتفالية يناير ،مسسلطة الضسوء على اأ’بعاد واأ’هداف مسستحضسرة عناصسر التاريخ
والهوية مؤوكدة مرة أاخرى موعدها مع ا◊دث الذي يسستوقفنا كل  12جانفي ويفرضس
علينا منحه حق قدرة من التحليل والتعب Òعنه Ãختلف ا’أسساليب واإ’شسارات
باعتباره موروث مشسÎك لكل ا÷زائري Úوهويتهم غ Òالقابلة للمسساسس.

تعي Úأاعضساء األكادÁية األمازيغية مكسسب جديد لÎقية هذه اللغة
Óك -ادÁي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-غ-ة
Áث -ل ا’نشس -اء ال -ف -ع -ل -ي ل  -أ
ا’مازيغية ،بتعي Úرئيسسها و أاعضسائها ،مكسسبا جديدا ضسمن
مسسعى ترقية و تطوير اللغة اأ’مازيغية Ãختلف تنوعاتها.
و” انشساء هذه اأ’كادÁية ‘ اطار مسسعى لÎسسيم
هذه اللغة التي صسنفت لغة وطنية و رسسمية ‘ دسستور
Óمازيغية ‘
 . 2016و منذ تأاسسيسس اÙافظة السسامية ل أ
 27مايو  1995عرف تعليم اللغة اأ’مازيغية تقدما معتÈا
‡ا أافضس -ى ا ¤انشس -اء اأ’ك -ادÁي -ة ال -ت -ي ت -أات-ي ام-ت-دادا
لÎقية و تطوير هذه اللغة.
وي- -ب- -ق- -ى انشس- -اء ه- -ذه اأ’ك- -ادÁي- -ة يشس -ك -ل م -كسس -ب -ا
Óمازيغية التي تدرسس حاليا ‘ العديد من الو’يات
ل أ
على اŸسستوى الوطني ‡ا سسمح بالسسهر على حماية
اأ’مازيغية كلغة و ثقافة و تراث من خÓل الطرق العلمية
ال- -ت- -ي م- -ن شس- -أان- -ه -ا ضس -م -ان ازده -اره -ا و اع -ط -اء دف -ع
’سس -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ ›ا’ت ا’ب -داع ال -ع-ل-م-ي و اأ’دب-ي و
ا’عÓمي و ضسمان تعميمها على جميع ا÷زائري.Ú
كما ارتفع عدد الو’يات التي تدرسس بها ا’مازيغية
‡ا يع Èعن ا’رادة اأ’كيدة و ا◊قيقية لÎقيتها ،من 11
و’ية ‘ سسنة  2014ا 38 ¤خÓل السسنة الدراسسية -2017
Óمازيغية ‘
 .2018و عليه ،فان التعميم التدريجي ل أ
اŸنظومة الÎبوية من خÓل إاضسفاء الطابع ا’جباري
ع-ل-ي-ه-ا ي-ب-ق-ى م-ره-ون-ا ب-ت-وح-ي-د ه-ذه ال-ل-غ-ة ال-ت-ي بقيت
شسفاهية فقط Ÿدة طويلة.
و“ثل اŸكسسب اأ’خر ‘  ‘ 2018تسسجيل يناير،
اŸصس -ادف إ’ح -ي -اء ال-ي-وم اأ’ول ل-لسس-ن-ة اأ’م-ازي-غ-ي-ة‘ ،
رزنامة اأ’عياد الوطنية .وعليه فان التقدم السسياسسي
ال -دسس -ت -وري ي -ع -تÈان ح -ت -م -ا م -ك-اسسب كÈى Œع-ل م-ن
اأ’مازيغية عنصسرا اسساسسيا ‘ ا’نسسجام الوطني.
ويرى العمري بن قاسسمية ،عضسو ‘ اأ’كادÁية و
Óسساتذة ببوزريعة ان
أاسستاذ أامازيغية باŸدرسسة العليا ل أ
أاعضساء هذه اأ’كادÁية سسيعملون ميدانيا حول ﬂتلف
أانواع اللغة اأ’مازيغية مضسيفا أانه سستجري بخصسوصس
ه - -ذا اŸوضس - -وع مشس- -اورات و ن- -ق- -اشس- -ات بﬂ Úت- -ل- -ف
أاعضسائها.
وأاشسار اŸتحدث ا ¤أان هؤو’ء اأ’عضساء سسيفصسلون
أايضسا حول عدد من العناصسر ’سسيما كيفية كتابة هذه
اللغة با◊رف «ا’نسسب» الذي من شسأانه ضسمان ترقيتها.
من جهته ،أاكد اأ’سستاذ عبد الرزاق دوراري ،مدير
اŸركز الوطني البيداغوجي و اللغوي لتعليم اأ’مازيغية
قائ « Óنحن اليوم بصسدد Œسسيد هذا الهدف القد.»Ë
وحسسب هذا اıتصس ،فان اأ’مر يتعلق ب «مكسسب
هام» ،مضسيفا أانه يجب ا’نتقال من هدف «الهوية ذات
الطابع السسياسسي» ا« ¤التسسي Òالعلمي Ÿسسأالة التعدد

اللغوي و الهوية اŸتعددة اŸوحدة».
‘ ن - -فسس السس- -ي- -اق ،أاوضس- -ح اŸت- -دخ- -ل أان ج -م -ي -ع
ا÷زائري Úيعرفون أانفسسهم من خÓل جزائريتهم مشسÒا
ا ¤أان اأ’كادÁية موجودة ◊ماية هذه اللغة و اأ’ن يجب
على أاعضساء هذه اأ’كادÁية تسسط Òخارطة طريقهم
أ’داء مهمتهم على أاكمل وجه.
ويرى دوراري ،أان احدى أاهم مهام هذه اأ’كادÁية
يكمن ‘ جمع مدونة لهذه اللغة Ãختلف تنوعاتها عÈ
الÎاب الوطني و ا‚از البيانات الضسرورية إ’عداد النحو
و اŸصسطلحات حسسب «ا◊قائق اŸعاشسة و ليسس وفق
تصسور ›رد و اصسطناعي».
وقد ” تعي Úعميد كلية اللغات بجامعة البويرة
سسابقا ﬁمد جÓوي رئيسسا لهذه اأ’كادÁية Ãوجب
مرسسوم رئاسسي نشسر با÷ريدة الرسسمية.
كما ” تعي Úأاعضساء اأ’كادÁية و عددهم أاربع Úمن
بينهم الرئيسس Ãوجب مرسسوم رئاسسي آاخر.
ت -رسس -ي -م رأاسس السس -ن-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة ي-وم ع-ط-ل-ة «ق-رار
شسجاع من طرف رئيسس ا÷مهورية»
ا÷زائ- -ر  -اع -ت Èاأ’سس -ت -اذ ا÷ام -ع -ي ﬁن -د أاك -ل -ي
حدادو ،اليوم اأ’ربعاء با÷زائر العاصسمة ،أان قرار رئيسس
ا÷مهورية ،السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،القاضسي
بÎسسيم  12يناير يوم عطلة مدفوعة اأ’جر «قرار شسجاع
يلبي رغبة كل ا÷زائري.»Ú
وقال الباحث ‘ اللسسانيات لدى نزوله ضسيفا على
اإ’ذاع-ة ال-ثقافية ،أان ق -رار ال -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ن-ه-اي-ة
ديسس -م Èال -ف -ارط بÎسس -ي-م رأاسس السس-ن-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة (12
يناير) يوم عطلة مدفوعة اأ’جر هو «قرار شسجاع نرحب
به» ،معتÈا أان تكريسس هذا اليوم «’ يلبي فقط رغبة
مناضسلي القضسية ا’مازيغية ،بل رغبة كل ا÷زائريÚ
اŸتشسبث Úبثقافتهم وهويتهم».
واعت Èأان ا’حتفال يرأاسس السسنة ا’مازيغية هو «ارث
مشسÎك ب Úك -ل ا÷زائ -ري Úوع -ام -ل م -وح -د ب -ي-ن-ه-م»،
مشسÒا ا ¤أان ا’مازيغية «حققت ◊د اآ’ن أاهدافها
اأ’سساسسية».
وذكر ‘ هذا اإ’طار بالقرارات التي سسبقت ترسسيم
رأاسس السسنة ا’مازيغية على غرار إانشساء اÙافظة
Óمازيغية وإادراج هذه اللغة ‘ قطاعي الÎبية
السسامية ل أ
والتعليم العا‹.
وأاضساف اأ’سستاذ ا÷امعي ‘ نفسس السسياق أانه من
«الضسروري اآ’ن ،بعد ترسسيم اللغة ا’مازيغية ،العمل
ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م ت-دريسس-ه-ا واسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-ي ت-أاخذ مكانتها
الطبيعية» ،مشسÒا ا ¤أان ترقيتها «يجب أان تكون ‘
إاطار علمي أاكادÁي».

مؤوسسسسات شسبابية تعرضس Œاربها إŸقاولتية بخنشسلة

برنامج دعم الشسباب والتشسغيل –ت اÛهر

اح -تضس -نت و’ي -ة خ-نشس-ل-ة ،أامسس Ãت-ح-ف اÛاه-د،
أاشس -غ-ال اŸل-ت-ق-ي ا÷ه-وي ال-ث-ا ÊلÈن-ام-ج دع-م الشس-ب-اب
وال-تشس-غيل « »PAJEاŸن- -درج ضس -م -ن ا’ت -ف -اق اÈŸم بÚ
ا’–اد اأ’وربي وا÷زائر منذ ما يقارب ثÓث سسنوات،
ب -غ -رضس ت-ق-ي-ي-م ال-ن-ت-ائ-ج وت-وج-ي-ه الشس-ب-اب واŸؤوسسسس-ات
اŸصسغرة اŸسستفيدة بالدعم والقروضس ‘ إاطار هذا
الÈن -ام -ج ال -ت -ن-م-وي ال-ذي يشس-م-ل أارب-ع و’ي-ات ن-وذج-ي-ة
ب -ا÷زائ -ر وه-ي وه-ران ،ع-ن-اب-ة ،بشس-ار وخ-نشس-ل-ة ك-و’ي-ة
داخلية.
وقد ” خÓل هذا اŸلتقى الذي نظم –ت إاشسراف
وا‹ و’ية خنشسلة كمال نويصسر وبحضسور اŸدير العام
ل -ل -مشس -روع ع -ب -د ال -رزاق ب-وشس-ري-ر و‡ث-ل Úع-ن ا’–اد
اأ’ورب -ي ت -ف -ق -د ع -دة ورشس -ات م -ع -ن -ي -ة ب -ه -ذا الÈن-ام-ج
وال -وق -وف ع -ل-ى اŸشس-اري-ع الشس-ب-اب-ي-ة اÛسس-دة ‘ ه-ذا
اإ’ط -ار م -ن -ه -ا ،مشس -روع ورشس -ة ÷م -ع -ي-ة ري-اضس-ي-ة ت-ق-وم
بصس -ن -اع -ة اأ’ل -بسس -ة ال -ري -اضس -ي -ة ،ومشس-روع ورشس-ة لشس-اب

يتضسمن Œميع خدمات النجارة والÎصسيصس والبÓط
والدهن وغÒها من أاشسغال البناء ‘ مؤوسسسسة واحدة
تقدم خدمات متكاملة.
ك -ذلك ” ت -ف -ق -د ورشس -ات ل -نسس -وة أاسسسس -ن -ا مشس -اري -ع
مصسغرة لتحويل الفواكه كالتفاح التمر وغÒها إا ¤مربى
بعد تلقيهن دعم بتجهيزات إاضسافة إا ¤قرضس ما‹ ‘
إاطار هذه ا’تفاقية التي رصسد لها ا’–اد اأ’وربي 26
مليون دو’ر بالو’يات اأ’ربعة اŸذكورة.
كذلك ” عرضس ‰وذجŸ Úؤوسسسسات شسبابية مصسغرة
حققت ‚اح ‘ إاطار هذا الدعم وهي مؤوسسسسة لصسناعة
عتاد السسÓمة اÿاصس بالعمال ‘ ورشسات العمل ،وأاخرى
‘ ›ال اإ’عÓم اآ’‹ والنات ،تضسمنت إانشساء بر›ية
ﬁلية خاصسة بو’ية خنشسلة تتضسمن التعريف بكل ماهو
ﬁلي من مطاعم فنادق مناطق سسياحية وغÒها.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
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الموافق لـ  04جمادى األولى  1440هـ

بوعزغي خÓل افتتاحه الطبعة Ÿ 9عرضض «السصوق الكب:»Ò

أاك Ìمن  60منتوجا فÓحيا قاب Óللتوسسيم با÷زائر
زيتون «سسيق» يحمل مواصسفة التصسدير بعد الت ÚاÛفف و«دقلة نور»

أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصصيد البحري وتربية اŸائيات ،عبد
القادر بوعزغي ،أامسض ،أانه ” إاحصصاء
ع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى ال- -وط -ن -ي أاك Ìم -ن 60
م-ن-ت-وج-ا فÓ-ح-ي-ا ق-اب Ó-ل-ل-ت-وسصيم وذلك
بهدف إاعطائها قيمة مضصافة وتنافسصية
لسصواق اÿارجية.
على مسصتوى ا أ
وأاضس-اف ب-وع-زغ-ي خÓ-ل اف-ت-ت-اح-ه ب-رفقة
وا‹ العاصسمة عبد القادر زوخ واألم Úالعام
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري،Úعبد اÛيد
سس-ي-دي سس-ع-ي-د ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-بعة Ÿ 9عرضس
«السسوق الكب »Òللمنتجات الفÓحية اÙلية
األصسيلة Ãناسسبة السسنة األمازيغية ا÷ديدة
«ي -ن -اي-ر  »2969أان - -ه ” م - -ن ق - -ب - -ل ت - -وسس- -ي- -م
والعÎاف ب -ج -ودة م -ن-ت-ج ÚفÓ-ح-ي Úوه-م-ا
الت ÚاÛفف لبني معوشس (بجاية) و“ور
«دقلة نور» لطولقة بسسكرة وأان القطاع سسيعمل
على تثم Úوتوسسيم أاك Èعدد من اŸنتجات
الفÓحية من أاجل حمايتها وإاعطائها القيمة
اŸضسافة التي تسستحقها.
وأاشسار الوزير خÓل هذه التظاهرة التي
ن-ظ-مت ب-اŸزرع-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ب-زرال-دة ‘
العاصسمة (تسستمر لغاية  12يناير ا÷اري) إا¤
أان-ه سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا ت-وسس-ي-م م-ن-ت-وج ﬁل-ي ثالث

وهوزيتون «سسيق» وذلك لفتح الطريق امامه
من أاجل التصسدير نحواÿارج.
وأاوضسح أانه ” إانشساء ÷نة على مسستوى
القطاع تعمل على اŸسستوى الوطني Ãعية
ج -م -ع -ي -ات ف Ó-ح -ي -ة ﬁل-ي-ة م-ن اج-ل ت-ث-مÚ
وتوسسيم اŸنتجات الفÓحية ‘ كل منطقة من
مناطق الوطن.
ك -م -ا ت -ع-م-ل ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة Ãع-ي-ة
ا÷معيات الفÓحية اÙلية على إاعادة إاحياء
الفضساء الريفي الذي أاصسبح يزخر Ãنتوجات
فÓحية متنوعة Áارسسها أابناء كل منطقة،
يقول الوزير.
أاما بخصسوصس الطبعة Ÿ 9عرضس «السسوق
الكب »Òللمنتجات الفÓحية اÙلية األصسيلة
ıتلف مناطق الوطن ،فقد ثمن الوزير هذه
التظاهرة التي نشسطها أازيد من  90عارضسا
ق- -ادم Úم- -ن أاك Ìم- -ن  30ولي -ة م-ن ولي-ات
الوطن.
وقال ‘ هذا الصسدد إان مثل هذا اŸعرضس
لب -د أان ي -ت -ك -رر ‘ ﬂت -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن
ولسسيما أان بعضس اŸنتجات اÙلية األصسيلة
اÿاصسة بكل منطقة لها جودة عالية تسستحق
من خÓلها التثم Úوالتوسسيم.
وأاضس -اف أان ه -ذا اŸع -رضس سس -ي-ع-م-ل ع-ل-ى

ت -ث -م Úوإاع -ط -اء ق -ي -م -ة مضس-اف-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
اÙلية األصسيلة خاصسة على مسستوى األسسواق
اÿارجية.
وت -اب -ع ي -ق -ول إان ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة أاب-رزت
بوضسوح مدى التنوع وا÷ودة التي تتميز بها
ﬂتلف اŸنتجات الفÓحية التي تخصس كل
منطقة من مناطق الوطن وذلك راجع-حسسب
الوزير -للتنوع اإلقليمي واŸناخي الذي تتميز
به البÓد.
و” عرضس وبيع للزوار الذين وفدوا بكÌة
ل- -ه- -ذا السس -وق ال -ك -بﬂ Òت -ل -ف اŸن -ت -وج -ات
اÙل -ي -ة ع -ل-ى غ-رار زيت ال-زي-ت-ون وﬂت-ل-ف
أان -واع ال -عسس -ل وال -ع -ج -ائ -ن (ال -رشس -ت -ة وت-ري-دة
والÈكوكسس  )..واألجبان اÙلية وا◊لويات
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة وال-ت-م-ور واŸرب-ى وال-ت-واب-ل وك-ذا
األل -بسس -ة وا◊ل -ي وك -ذا ﬂت -ل -ف اŸن -ت -ج -ات
األصسيلة ا÷زائرية على اختÓف أانواعها.
وسس- -ي- -ت- -م ع- -ل- -ى ه- -امشس اŸع -رضس إاج -راء
مسسابقة كÈى لطهي الكسسكسس يشسارك فيها
 16طاهيا Îﬁفا فيما سستنظم يوم ا÷معة
اŸقبل مسسابقة أاخرى للهواة لطهي الكسسكسس
ل-ف-ائ-دة  40ام- -رأاة ،حسسب رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة
الوطنية للمنتجات اÙلية األصسيلة ومنظم
التظاهرة سسيد علي ◊لو.

مع دخول العمل بتمديد
اتفاق خفضض اإلنتاج

لعمال الÓمركزية ورقابة القرارات اÙلية
حافظ على ا أ

مرسسوم تنفيذي يحدد صسÓحيات وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية

لخ Òل- -ل- -ج- -ري- -دة
صص- -در ب- -ال- -ع- -دد ا أ
الرسصمية مرسصوم تنفيذي يحدد ويحÚ
صصÓحيات وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية.
يحدد هذا اŸرسسوم التنفيذي صسÓحيات
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
العمرانية الذي «يّعد ( )...ويقÎح ‘ إاطار
السس-ي-اسس-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة وبرنامج عملها،
ع- -ن- -اصس- -ر السس- -ي- -اسس- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ‘ م -ي -دان
صسÓحياته ويتو ¤متابعة ومراقبة تطبيقها
وف-ق-ا ل-ل-ق-وان Úوال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اŸع-م-ول بها»،
حسسب ما تشس Òإاليه اŸادة األو ¤من النصس
اŸذكور.
ك -م -ا ي-ق-وم وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ب-ع-رضس ن-ت-ائ-ج
أاع -م-ال-ه «ع-ل-ى ال-وزي-ر األول و‘ اج-ت-م-اع-ات
ا◊ك -وم -ة و›لسس ال -وزراء ،حسسب األشس -ك -ال
والكيفيات واآلجال اŸقررة» ،تضسيف اŸادة
ذاتها.
وÁارسس ال -وزي -ر صس Ó-ح -ي -ات -ه ‘ م-ي-ادي-ن
«ال- -ن- -ظ -ام واألم -ن ال -ع -م -وم -ي »Úو»ا◊ري -ات
ال -ع -ام -ة» ،ح -يث تشس -م -ل ه-ذه األخÒة «ح-ال-ة
األشس- -خ- -اصس واألمÓ- -ك وت- -ن- -ق -ل -ه -م وا◊ي -اة
ا÷معوية وكذا األحزاب السسياسسية التي “ت
إاضسافتها مقارنة باŸرسسوم التنفيذي السسابق
(رق- -م  247-94ا- - - Ÿؤورخ ‘  10غشست سس -ن-ة
.)1994
كما تشسمل صسÓحيات وزير الداخلية أايضسا
حسسب اŸرسس-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي« -الن-ت-خ-ابات»و»التظاهرات الجتماعات العمومية» ،فضسÓ
ع -ن «ال -وضس -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-بÓ-د» ال-ت-ي ج-اءت
ب-دوره-ا ك-إاضس-اف-ة م-ق-ارن-ة ب-اŸرسس-وم السسابق
و»األعمال ذات اŸصسلحة الوطنية ،ل سسيما
منها التي تكتسسي طابعا اسستعجاليا».
و” من خÓل النصس اŸذكور ،اسستبدال
«األنشس -ط -ة اŸق -ن -ن -ة» ال -ت -ي ك -ان ي -تضس -م-ن-ه-ا
اŸرسس- -وم السس- -اب- -ق ك- -إاح- -دى الصسÓ- -ح- -ي- -ات
اıول - -ة ل - -وزي - -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة بـ»األنشس- -ط- -ة
اŸن- -ظ- -م -ة» ‘ ،ح“ Úت اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
صسÓ- -ح -ي -ة «األع -م -ال ال Ó-م -رك -زي -ة ورق -اب -ة
القرارات اÙلية» كما هي.
كما تضسم قائمة صسÓحيات الوزير أايضسا
«التنمية اÙلية» ،فيما اسستخلفت صسÓحية
«ال -ت -ن -ظ -ي -م اإلق -ل -ي -م-ي» بـ»ال-ت-ن-ظ-ي-م اإلداري
واإلقليمي» ،مع إاضسافة صسÓحيات أاخرى ⁄
تكن قد وردت ‘ اŸرسسوم السسابق .ويتعلق
األمر بكل من «ا◊كامة اÙلية» والتهيئة
العمرانية».
و‘ ذات السسياق  ،يتكفل وزير الداخلية
بـ»التعاون ب Úا÷ماعات اإلقليمية والتعاون
الÓمركزي» وهي العبارة التي جاءت لتعوضس
«التعاون ب Úا÷ماعات اÙلية» ،عÓوة على
«ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة» و»اŸواصسÓ-ت السس-ل-ك-ي-ة

والÓسسلكية الوطنية» بعد أان كانت ‘ النصس
السسابق «اŸواصسÓت الوطنية».
و‘ إاطار هذه الصسÓحيات اÙددة آانفا،
تناول اŸرسسوم التنفيذي وبالتفصسيل ،اŸهام
اŸسسندة لوزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية ،حيث تشس ÒاŸادة الثالثة
ع - -ل - -ى سس - -ب - -ي- -ل اŸث- -ال ل ا◊صس- -ر ،إا ¤أان- -ه
«ي- -ك- -ل -ف( )...دون اŸسس -اسس ب -الصس Ó-ح -ي -ات
اŸسسندة إا ¤الوزير اŸكلف بالدفاع الوطني،
ب-تصس-ور أاع-م-ال ال-وق-اي-ة واŸك-اف-ح-ة والرقابة
التي تدخل ضسمن أامن اإلقليم والنظام العام
وتسسيÒها وتقييمها وتنسسيقها».
كما تشس ÒاŸادة  5إا ¤صسÓحيات ذات
اŸسسؤوول ‘ ›ال حالة األشسخاصس واألمÓك
وتنقلهم ،ومن بينها «إاعداد التنظيم اŸتعلق
بشس-روط إاق-ام-ة األج-انب وت-ن-ق-ل-ه-م وتوطينهم
ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات اŸعنية»
و«متابعة نشساط األجانب ع ÈالÎاب الوطني
ووضس -ع -ي -ة أام Ó-ك -ه-م» و»السس-ه-ر ع-ل-ى ح-م-اي-ة
اŸع-ط-ي-ات اŸدن-ي-ة والشس-خصس-ي-ة ل-ل-م-واط-نÚ
التي ” دمعها خÓل اÿدمات التي تدخل
ضسمن صسÓحياته» ،إا ¤غ Òذلك.
ك- -م -ا ت -ن -اولت اŸادة  9م-ث ،Ó-صسÓ-حيات
الوزير ‘ ›ال تقييم الوضسعية العامة للبÓد،
حيث يكلف بـ «ا÷مع اŸركزي للمعلومات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت-ط-ور ال-وضس-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-بÓ-د
و–ل-ي-ل-ه-ا وت-وزي-ع-ه-ا» و»اŸب-ادرة واقÎاح م-ع
القطاعات اŸعنية أاي تدب Òمن شسأانه أان يؤوثر
إايجابا على الوضسعية العامة للبÓد».
و‘ ›ال ا◊كامة اÙلية (اŸادة )15
والتي تعد شسقا مسستحدثا مقارنة باŸرسسوم
السس -اب -ق ال -ذي ك -ان ي-خصس ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-دË
ل-ل-ق-ط-اع ،ي-ك-ل-ف وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ب-ج-م-ل-ة م-ن
اŸهام ،منها «–ديد واقÎاح أاي تدب Òمن
شسأانه تقوية ا◊كامة على الصسعيد اÙلي
ب-إادراج ال-ف-اع-ل ÚاÙل-ي ‘ Úع-م-ل-ي-ة ات-خ-اذ
القرار واختيار
األولويات التنموية» و»السسهر على احÎام
مبادئ ا◊كامة الرشسيدة» و»ترقية وتشسجيع
مشس - - -ارك- - -ة اŸواط- - -ن ‘ Úتسس- - -ي Òالشس- - -ؤوون
العمومية للجماعات اإلقليمية» وغÒها.
و‘ ›ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م-ران-ي-ة ال-ذي ”
إا◊اقه بوزارة الداخلية ،توضسح اŸادة  16من
ذات النصس أان وزير القطاع يكلف بـ» إاعداد
السسÎات -ي -ج -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -ه -ي -ئ-ة اإلق-ل-ي-م
واقÎاح-ه-ا وت-ن-ف-ي-ذه-ا» و»ت-وج-يه وتنسسيق مع
ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ،ال-ت-ث-م Úاألم-ث-ل ÷ميع
ال-ه-ي-اك-ل األسس-اسس-ي-ة وال-ط-اق-ات الوطنية وكذا
ترقية الفضساءات ا◊سساسسة والهشسة وتنميتها
اŸسستدامة :السساحل وا÷بال والهضساب العليا
وا÷نوب واŸناطق ا◊دودية» إا ¤غ Òذلك
من اŸهام.

يناير :يوم السسبت  12يناير عطلة مدفوعة اأ’جر

أاسسعار النفط تتخطى
 60دو’را للÈميل

حققت ،اأمسض ،اأسصعار النفط انتعاشصا
ﬁسص - -وسص - -ا ب- -ع- -د اأن “ك- -نت ال- -ع- -ق- -ود
الآج-ل-ة ÿام ال-ق-ي-اسض ال-ع-اŸي «ب-رنت»
م -ن ال -ق -ف -ز اإ ¤ح-دود  60.31دولرا،
مسص- -ج  Ó-زي -ادة بـ  1.59دولر ،اأي م - -ا
ي- -ع -ادل  ،٪2.71ف -ي -م -ا ب -ل -غت ال -ع -ق-ود
الآجلة ÿام «غرب تكسصاسض» الوسصيط
الأمريكي  51.27دولرا ،بزيادة 1.49
دولر ،م- - -ا ي- - -ع- - -ادل  ،٪2.99م- -واصص Ó-
اŸك- -اسصب ال- -ت- -ي ح- -ق- -ق -ت -ه -ا ‘ ا÷لسص -ة
السص- -اب- -ق- -ة ب -فضص -ل الآم -ال ب -اأن تسص -وي
واشص -ن -ط -ن وب -ك Úق -ري -ب -ا ن -زاع -ات -ه-م-ا
ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي م-ازالت تلقي بظÓلها
على القتصصاد العاŸي.
هذا التحسسن ‘ الوقت ا◊ا‹ بات
ي - -ت - -م - -اشس - -ى م - -ع اأداء اأسس- -واق الأسس- -ه- -م
الآسسيوية ،التي ارتفعت لأعلى مسستوياتها
خÓل مدة ثÓثة اأسسابيع ،و‘ ا◊قيقة،
ت- -ت- -ل- -ق- -ى اأسس- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط ال -دع -م م -ن
تخفيضسات الإنتاج التي انطلقت مع نهاية
ع - -ام  2018م -ن ط -رف م -ن -ت -ج -ي اÿام

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسيكون يوم السسبت  12يناير  ،2019اŸتزامن مع رأاسس السسنة األمازيغية (أامنزون يناير)،
عطلة مدفوعة األجر لكافة مسستخدمي اŸؤوسسسسات واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين
العمومية واÿاصسة وكذا لكل مسستخدمي اŸؤوسسسسات العمومية واÿاصسة ‘ جميع القطاعات
مهما كان قانونها األسساسسي Ãن ‘ ذلك اŸسستخدمون باليوم أاوبالسساعة ،حسسب ما أافاد به
بيان مشسÎك للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصسÓح اإلداري ووزارة العمل والتشسغيل
والضسمان الجتماعي.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «يتع Úعلى اŸؤوسسسسات واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين
واŸؤوسسسسات اŸذكورة أاعÓه اتخاذ التداب ÒالÓزمة لضسمان اسستمرارية اÿدمة ‘ اŸصسالح
التي تعمل بنظام التناوب».
وأاوضسح البيان أان هذا اإلجراء يأاتي «طبقا ألحكام القانون رقم  63 / 278اŸؤورخ ‘ 26
جويلية  ،1963اŸتضسمن قائمة األعياد الوطنية اŸعدل واŸتمم».

Ãن- -ظ- -م- -ة ال- -ب -ل -دان اŸصس -درة ل -ل -بÎول
(اأوبك) وكذلك من روسسيا غ Òالعضسو ‘
اŸنظمة.
وت -ه -دف ال -ت-خ-ف-يضس-ات ال-ت-ي ت-ق-وده-ا
اأوبك اإ ¤ك -ب -ح ج -م -اح ت -خ-م-ة ن-اشس-ئ-ة ‘
الإم -دادات ت -رج -ع لأسس -ب -اب م -ن ب -ي -ن -ه-ا
ارت -ف -اع اإن -ت -اج ال -ن -ف-ط اÿام الأم-ري-ك-ي
ن-ح-وم-ل-ي-و Êب-رم-ي-ل ي-وم-يا ‘  2018اإ¤
مسستوى قياسسي قدره  11 . 7مليون برميل
يوميا.
ودخلت ﬁادثات Œارية ‘ بك ÚبÚ
اأك Èاقتصسادين ‘ العا ⁄يومها الثالث
يوم الأربعاء ‘ ظل موؤشسرات على اإحراز
تقدم ‘ مسسائل من بينها شسراء الصسÚ
ل-لسس-ل-ع ال-زراع-ي-ة وال-ط-اق-ة م-ن ال-ولي-ات
اŸتحدة وزيادة انفتاح الأسسواق الصسينية.

GE.¥

انخفاضض ‰وا÷زائر إا٪2.3 ¤

البنك العاŸي يرفع توقعاته للنمو لسسنتي  2019و2020
رف - -عت ›م - -وع- -ة ال- -ب- -نك ال- -ع- -اŸي
ت -وق -ع -ات -ه -ا ل -ن -م-والق-تصص-اد ا÷زائ-ري
خÓل السصنت 2019 Úو ، 2020بحسصب
آاخ -ر ال -ت-وق-ع-ات ل-ه-ذه اŸؤوسصسص-ة اŸال-ي-ة
لول
ال - -دول - -ي - -ة ال - -ت - -ي نشص- -رت أامسض ا أ
بواشصنطن.
وأاشسار البنك العاŸي إا ¤نسسبة ‰وتقدر
بـ  ‘ %3،2سسنة  ،2019مقابل نسسبة %2
اŸشسار إاليها ‘ التقرير السسابق حول اآلفاق
القتصسادية العاŸية الذي نشسر شسهر يونيو
الفارط ،أاي بزيادة قدرها  0،3نقطة.
وم-ع ه-ذا ت-ب-ق-ى آاخ-ر ال-ت-وق-ع-ات ب-ال-نسس-بة
للسسنة  ،2019منخفضسة بشسكل طفيف ،مقارنة
بإاحصسائيات سسنة  2018التي سسجل خÓلها

النا œاÙلي اÿام للجزائر ،زيادة قدرها
 ،% 2,5بحسسب التقدير اŸعزز من طرف
البنك العاŸي الوارد ‘ الوثيقة.
وأارج - -ع ال- -ب- -نك ال- -ع- -اŸي ه- -ذا الÎاج- -ع
الطفيف أاسساسسا إا ¤النفقات العمومية.
وأاوضسحت الهيئة اŸالية لبÒتون وودز ‘
Óف-اق الق-تصس-ادي-ة
م -ذك -رت -ه -ا اıصسصس-ة ل -أ
فيما يخصس منطقة الشسرق األوسسط وشسمال
اف-ري-ق-ي-ا (م-ي-ن-ا) اŸرف-ق-ة ب-ه-ذا التقرير ،أانه
«م -ن اŸت -وق -ع أان ي -ن-خ-فضس ‰وا÷زائ-ر إا¤
نسس-ب-ة  % 2,3ب-ف-ع-ل الن-خ-ف-اضس ال-ت-دريجي
للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتÈة
خÓل السسنة األخÒة».
وŒدر الشسارة هنا إا ¤أان هذا التباطؤو

متوقع ‘ سسياق « اآلفاق القتصسادية العاŸية
اŸت -ده -ورة» ال -ت -ي يÎق -ب-ه-ا ال-ب-نك ال-ع-اŸي
خÓل هذه السسنة».
وت -وضس -ح ذات اŸؤوسسسس -ة اŸال -ي-ة أان سس-ن-ة
 2019سستعرف ركودا ‘ النتعاشس بالنسسبة
ل -ل -دول اŸصس -درة ل -لسس -ل -ع األسس-اسس-ي-ة وال-ذي
سس -ي -ت -زام -ن م -ع ت-ب-اط-ؤو ال-نشس-اط ‘ ال-ب-ل-دان
اŸسستوردة لهذا النوع من السسلع.
وموازاة مع ذلك ،راجعت ›موعة البنك
ال-ع-اŸي ب-ال-زي-ادة ت-وق-ع-ات-ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ن-ة
 2020وترتقب نسسبة ‰و قدره ‘ % 1,8
ا÷زائر ،مقابل  ،% 1,3متوقعة خÓل شسهر
يونيو ،أاي زيادة قدرها  0,5نقطة .وسسوف
يسستمر هذا اŸعدل خÓل سسنة .2021
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ألخميسس  10جانفي  2019م
ألموأفق لـ  04جمادى أأ’ولى  1440هـ

ثّمن جهود ترقية اللغة بعد دسسÎتها

عصساد 3 :قرارات هامة اتخذت لصسالح اللغة األمازيغية ‘ 2018
«يناير» موروث وطني يجمع ا÷زائري Úويرسسخ هويتهم

لم Úال -ع -ام ل -ل -م -ح -اف -ظ-ة
ث -م -ن ا أ
Óم-ازي-غ-ي-ة سسي الهاشسمي
السس-ام-ي-ة ل -أ
عصس-اد ا÷ه-ود ال-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا الدولة
لمازيغية بÎسسيمها
لÎقية اللغة ا أ
كلغة رسسمية سسنة بعد دسسÎتها ‘
دسستور  ،2016وكذا اŸكاسسب اÙققة
آاخ-ره-ا إاصس-دار ط-اب-ع ب-ري-دي ووضس-ع
صس-ورة ‘ ال-ن-ق-ود ال-ت-ي سس-ي-تم طبعها
من قبل بنك ا÷زائر.

أŸنعقدة قبل نهاية ألسضنة أŸنقضضية من
وضض - -ع جسض - -ر ب Úأل - -ل - -غ - -ت Úأل - -ع- -رب- -ي- -ة
وأأ’مازيغية من خÓل ألÎجمات قام بها
ﬂتصض - -ون وأدب - -اء ودور نشض - -ر ،ك - -م- -ا ”
خÓلها وضضع برنامج وورقة طريق لسضنة
 2019ب - -الشض- -رأك- -ة م- -ع ك- -ل أأ’ط- -رأف،
باإ’ضضافة إأ ¤إأصضدأر قاموسس مرجعي ..

حياة كبياشش

ا◊رف الÓتيني طغى على كتابة اللغة

أب - -رز عصض- -اد ،أمسس ،خÓ- -ل م- -ن- -ت- -دى
ألذأكرة أŸنظم من طرف جمعية مشضعل
ألشضهيد بالتنسضيق مع أÙافظة ألسضامية
Óم -ازي -غ -ي -ةÃ ،ن -اسض -ب -ة أل-ذك-رى أأ’و¤
ل -أ
لÎسضيم يناير عيدأ وطنيا ،أهم ألقرأرأت
ألتي ” أتخاذها ‘ أ’جتماع ألوزأري ‘
ديسضم ،2017 Èيتعلق ألقرأر أأ’ول بتعميم
أسض- -ت- -ع -م -ال أأ’م -ازي -غ -ي -ة ‘ أŸن -ظ -وم -ة
أل -وط -ن -ي -ة ،أل -ث -ا Êي -خصس إأع -دأد مشض -رع
أل- -ق -ان -ون أل -عضض -وي إ’نشض -اء أأ’ك -ادÁي -ة،
ب -اإ’ضض -اف -ة إأ ¤أل -ق-رأر أل-ث-الث وأŸت-ع-ل-ق
ب- - -إانشض- - -اء أÛم- - -ع أ÷زأئ- - -ري ل- - -ل - -غ - -ة
أأ’مازيغية.
كما –دث عن أهمية أ’حتفال بيناير
كعيد وطني ،حتى يكون مرجعية ومفخرة
للشضعب أ÷زأئري ،مشضÒأ إأ ¤ألÈنامج
أ’حتفا‹ ألذي سضتشضهد فعالياته حيث
كانت أأ’غوأط أول ﬁطة أحتفالية ‘ 8

ب -ال -رغ -م م -ن أŸك -اسضب أل-ت-ي –ق-قت
لصضالح أأ’مازيغية ،إأ’ أنه ما يزأل أ÷دل
قائما بشضأان أ◊رف ألذي سضتكتب به ،وقد
أعÎف عصض- - -اد ‘ رده ع- - -ل - -ى أسض - -ئ - -ل - -ة
ألصضحافة أن أ◊رف ألÓتيني طغى على
كتابة هذه أللغة «وهذأ وأقع» على حد
قوله ،مفيدأ من جهة أخرى إأ ¤أن هناك
إأبدأع با◊رف ألعربي.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اأ’خ-ط-اء أŸسض-جلة ‘
ألكتابة أأ’مازيغية ‘ ألشضارأت أŸرورية،
قال عصضاد إأن ذلك رأجع إأ ¤ألÎجمة
أ◊رفية للكلمة ‘ ،ح Úأن هناك قوأعد
لكتابة أللغة ،وهذأ ما يجعل من ألضضروري
ألرجوع إأ ¤أıتصض.Ú
من جهته ،أكد ﬁمد ألهادي حارشس
أسض -ت -اذ أل -ت -اري -خ وأ◊ضض -ارأت ب -ج -ام -ع -ة
أ÷زأئ -ر ‘ م -دأخ -ل -ت -ه أن ي -ن -اي-ر «أخ-ذه
أŸصضريون وألرومان من عندنا» ،مضضيفا
أن «هناك أشضياء كثÒة من تاريخنا نسضبت
Óخرين».
ل آ

جانفي ،ثم ألعاصضمة ‘  11من ألشضهر،
فو’ية باتنة وألنعامة  ...وأخÒأ تلمسضان
‘ منتصضف ألشضهر أ÷اري ،مشضÒأ إأ¤
أل -ن -دوأت وأل -ورشض-ات أل-ت-ي ” ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
خÓل ألسضنة أŸنصضرمة آأخرها ورشضات
ألÎجمة ألتي أحتضضنتها و’ية بشضار .

ورشسة أادرار للÎجمة ..جسسر
ب Úالعربية واألمازيغية

و‘ تقييمه لسضنة  2018قال عصضاد إأنها
كانت سضنة حاسضمة سضمحت بفتح آأفاق،
ح- -يث م- -ك -نت ورشض -ة أدرأر ‘ دورت -ه -ا 4

اسستقرار ا÷زائر خط أاحمر

اإل–اد الطÓبي ا◊ر يحذر من الزج به ‘ القضسايا السسياسسية
ل–اد العام الطÓبي ا◊ر
حذر ا إ
بشسدة ،أامسس ،من الزج به ‘ اŸتاهات
السس -ي -اسس -ي -ة أاواسس-ت-غÓ-ل-ه م-ن ط-رف
لح- -زاب السس- -ي -اسس -ي -ة ،م -ؤوك -دا أان -ه
ا أ
ي- -ب- -ق- -ى وف- -ي- -ا ÿط -ه ال -ذي ت -أاسسسس
عليه ،ويشسكل صسمام أامان ا÷امعة،
ويشس -ارك ‘ ب -ن-اء م-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة
م -ن-ذ ب-داي-ة ال-ت-ع-ددي-ة ،م-وضس-ح-ا أان
أاو ¤أاولوياته ا◊فاظ على اسستقرار
ا÷زائر.

جÓل بوطي
أوضضح ألطÓبي أ◊ر أن تدخ Óوصضفه
بالسضافر من قبل حزب سضياسضي معروف
ي -دع -ي أŸع -ارضض -ة غ Òم -ق -ب-ول ن-ه-ائ-ي-ا،
مشضÒأ إأ ¤أن أ◊زب لطاŸا أرأد ألزج
باŸنظمة ‘ أجندأته أ◊زبية ألضضيقة،
وه -ذأ م -ن خ Ó-ل ج -ع -ل م -ل -ف أŸن-ظ-م-ة
ل -ل -م -ن -اورة ،وأ’ب -ت-زأز ل-تسض-وي-ة أŸن-ظ-م-ة
لصض- -ال- -ح ج- -ه- -ات ل- -ط- -اŸا ع -م -لت ع -ل -ى
أŸسض- -اسس ب -اسض -ت -ق -رأر أل -وط -ن وه -ذأ م -ا
ت-وضض-ح-ه ت-غ-ري-دأت وتصض-ري-ح-ات منسضوبة
لقيادأته.
وط -رح أل-ت-ن-ظ-ي-م أل-طÓ-ب-ي ‘ ب-ي-ان ل-ه
تلقت «ألشضعب» ،أمسس ،نسضخه منه ألعديد
م -ن أل -تسض -اؤو’ت أل -ت -ي تسض -ت-وجب ت-دخÓ-
عاجÙ Óاسضبة أŸتورط Úبغ Òحق ‘

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

ﬁاول - -ة أل - -زج ب - -ه- -ذأ أŸل- -ف ‘ خضض- -م
ألصض -رأع أل -ق -ائ -م ،وع -دم أه-ت-م-ام أل-وزأرة
أل-وصض-ي-ة ،م-ن-ت-ق-دأ إأسض-تقبال شضخصس Áثل
أ◊زب ،وهومسضنود حتى من قبل أيادي
أجنبية وهذأ ما يوضضحه تصضريح أŸسضؤوول
حسضب بيان ألطÓبي أ◊ر.
وذك - -ر أŸصض - -در أن - -ه ت - -ت - -زأم- -ن ه- -ذه
ألتحركات أŸشضبوهة وألبÓد مقدمة على
ﬁط - -ة سض - -ي- -اسض- -ي- -ة م- -ه- -م- -ة ‘ ت- -اري- -خ
أ÷م -ه -وري -ة ،م -ت -م -ث -ل -ة ‘ أ’ن -ت -خ -اب-ات
أل- -رئ- -اسض -ي -ة أŸق -ررة ‘ أب -ري -ل أل -ق -ادم،
موضضحا» ‘ ظل أشضتباهه هذأ أ◊زب
ب -اإ’ن -خ -رأط م -ع ﬁور أل -دول أل -دأع -م-ة
ل-ل-خ-رأب ،وإأث-ارة أل-ت-وت-رأت أل-ت-ي ت-ع-يشضها
أŸنطقة ألعربية.
‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق أك -د أل -ط Ó-ب -ي أ◊ر

“سض- -ك- -ه ب- -دوره ‘ أل -دف -اع ع -ن قضض -اي -ا
ألطلبة ووضضع مصضلحة ألبÓد هي ألعليا،
›ددأ موأصضلة رسضالة أŸؤوسضسض Úلهذأ
ألصض -رح أل -ك -ب Òأل -ذي ط -اŸا ك-ان صض-م-ام
أمان أ÷امعة ،وشضارك ‘ بناء مؤوسضسضات
أل -دول -ة م -ن-ذ ب-دأي-ة أل-ت-ع-ددي-ة م-ن خÓ-ل
أÛلسس أأ’ع -ل -ى ل -ل -دول -ة وق -دم شض-ه-دأء
خÓ- -ل أل- -عشض- -ري -ة ألسض -ودأء وأن -خ -رط ‘
مسضÒة أŸصضا◊ة ألوطنية منذ  1999إأ¤
غاية أليوم بكل قناعة رأسضخة بعيدأ عن
أ◊زبية ألضضيقة مغلبا مصضلحة ألوطن قبل
كل شضيء.
‘ مقابل ذلك «أكد ألطÓبي أحقيته
أل -ق -ان -ون -ي -ة ل-ق-ي-ادة أŸن-ظ-م-ة م-ن خÓ-ل
ألتصضريح أŸمنوح من قبل مصضالح وزأرة
ألدأخلية –ت رقم  907كما أن ألعدألة
أ÷زأئ- -ري- -ة أنصض- -ف -ت -ن -ا م -ن خ Ó-ل ق -رأر
›لسس ألدولة ألذي أصضدر حكما نهائيا
لصض -ا◊ن -ا ،دأع -ي -ا ج -م -ي -ع أل -ق-وى أ◊ي-ة،
وأŸسضؤوولة إأ ¤فتح –قيق وﬁاسضبة كل
أŸتورط ‘ Úهاته أŸؤوأمرة ألتي –اك
ضض -د أŸن -ظ -م -ة ل -ل -زج ب -ه-ا ‘ أŸت-اه-ات
أ◊زبية ألسضياسضية ألضضيقة .ألتي لطاŸا
أرأدوأ ألزج ها ‘ هذأ ألوضضع إ’دخالها ‘
نفق مظلم من خÓل تأاز Ëوأسضتخدأمها
م -ن ق -ب -ل ج -ه -ات ت -ع -م -ل ع-ل-ى أŸسض-اسس
باسضتقرأر ألوطن.

ألعدد
17842
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طفرة نوعية ‘ قياسس سسرعة اŸركبات واıالفات اŸرورية

دخول تقنية«سسبيدو» بالكامÒات اÙمولة جوا للحوامات حيز اÿدمة
 10كامÒات حديثة Ÿتابعة اŸركبات –ت األنفاق

أاع -ل -نت م -دي -ري -ة ال-وح-دات ا÷وي-ة
Óم- -ن ال- -وط- -ن -ي ع -ن دخ -ول ت -ق -ن -ي -ة
ل - -أ
«سس -ب -ي -دو» ح -ي -ز اÿدم -ة واŸت -م-ث-ل-ة ‘
إادخال أاحدث الوظائف على الكامÒات
اÙمولة جوا من نوع «وسسكام أام اكسس
 »15اÛه - -زة ب - -ه- -ا ح- -وام- -ات اŸدي- -ري- -ة
واŸق- - - -درة بـ  10ك- -امÒات  8با÷زائر
ال -ع-اصس-م-ة و 2ب- -وه- -ران –دد سس -رع -ة
لع-ط-اء
السس- -ي- -ارات ع- -ل -ى  3ق-ي-اسس-ات إ
متوسسط السسرعة و–ديد اıالفة التي
تكون بنفسس طريقة عمل الرادار .

خالدة بن تركي
أوضض-ح ع-م-ي-د أول ل-لشض-رط-ة ي-ح-ي-اوي ع-بد
أÛيد ،أمسس ،خÓل ألندوة ألصضحفية ألتي
نشضطها Ãقر مديرية ألوحدأت أ÷وية بالدأر
ألبيضضاء وخÓل ألزيارة أŸيدأنية ألتي قادتنا
إأ ¤أŸهبط أıصضصس للصضيانة للوقوف على
طريقة سض Òألتقنية أ÷ديدة « أنه نظام أدخل
على كامÒأت أ◊وأمات وحضضر له على مدأر
 8سض -ن -وأت ل -ل -وصض -ول إأ ¤أل -ن -ت-ي-ج-ة أ◊ال-ي-ة
أŸتمثلة ‘ كامÒأت ﬁمولة جوأ للحد من
حوأدث أŸرور ألتي ترجع إأ ¤أإ’فرأط ‘
ألسضرعة ،وهي تقوم بنفسس عمل ألرأدأر ،وهي
أك Ìدق- -ة ل -ردع أıال -ف Úغ Òأن م -ه -ام -ه -ا
أأ’سض-اسض-ي-ة أل-ت-حسض-يسس وأل-ت-وع-ي-ة ل-ل-تقليل من
أسضتعمال ألسضرعة ‘ ألتنقل .
وأكد ألعميد يحياوي أن أ’نطÓق ألتقني
ل -ل -ن -ظ -ام ك -ان ب -اأ’مسس ،غ Òأن أ’سض -ت -ع -م-ال
أل -ف -ع -ل -ي خ Ó-ل ألسض -دأسض -ي أأ’ول م-ن ألسض-ن-ة
أ÷ارية وهذأ بالنظر للتشضاور ألذي يتم حاليا
مع ألشضركاء أ’جل أسضتعمالها ميدأنيا بالنظر
إأ ¤ح -اج -ة أل -ت -ق -ن -ي -ة أ÷دي -دة إأ ¤أل-درأسض-ة
ألدقيقة وأنتظار ألنتائج قبل تعميمها على
›م -ل ك -امÒأت أ◊وأم -ات ع -ل -ى أŸسض -ت-وى
ألوطني ،مشضÒأ أنها كانت تسضتعمل عند بدأية
أقتنائها ‘ Ù 2012اربة أ÷رÁة وتغطية
ألتظاهرأت ألرياضضية ،وأنه مع إأضضافة تقنية

ق -ي-اسس سض-رع-ة أŸرك-ب-ات أصض-ب-حت تسض-ت-ع-م-ل
Ùاربة حوأدث أŸرور.
Óم-ن
وت -و‹ م -دي -ري -ة أل -وح-دأت أ÷وي-ة ل -أ
ألوطني حسضب ألعميد أأ’ول للشضرطة أهمية
كبÒة للتقنيات أ÷ديدة للحد من أ◊وأدث
وما تخلفه من حصضيلة ثقيلة ‘ أأ’روأح ،حيث
“ث -ل وظ-ي-ف-ة ق-ي-اسس سض-رع-ة أŸرك-ب-ات أل-ت-ي
–دد على  3قياسضات  3ثوأ Êوب 6 Úو 9ثوأÊ
ط -ف -رة ن -وع-ي-ة ‘ ›ال م-ع-اي-ن-ة أıال-ف-ات
أŸرورية ذأت صضلة بتجاوز ألسضرعة ألتي عÈ
عنها أŸشضرع أ÷زأئري ضضمن قانون أŸرور
وينتظر من خÓلها تعزيز أŸنظومة ألوقائية
وألردعية للحد من حوأدث أŸرور وكل ما من
شضأانه أŸسضاسس Ãسضتعملي ألطريق.
و‘ رده ع- - -ل - -ى سض - -ؤوأل « ألشض - -عب « ح - -ول
أإ’جرأءأت ألردعية أŸعتمدة عند أسضتعمال
ألنظام أ÷ديد قال ألعميد أأ’ول للشضرطة إأنها
ت-ك-ون ب-ن-فسس ط-ري-ق-ة أسض-ت-ع-م-ال أل-رأدأر ب-ع-د
–ديد أıالفة يتسضلمها ألشضخصس عن طريق
ألÈي -د ل -ل-ت-ق-دم إأ ¤مصض-ال-ح أأ’م-ن أل-ع-م-وم-ي
لتسضوية وضضعيته ،وهذأ من خÓل منحه صضورة
أŸرك -ب -ة ول -وح -ة ألÎق-ي-م ل-ت-ك-ون دل-ي Ó-ع-ل-ى
أرتكابه أıالفة ،مضضيفا ‘ سضياق مهامه أنه
إأ ¤جانب أ◊د من حوأدث أŸرور أ◊وأمات
ب -ال -ت -نسض-ي-ق م-ع م-رك-ز أل-ع-م-ل-ي-ات أ’م-ن و’ي-ة
أ÷زأئر يعملون من  7:00إأ 9:00 ¤صضباحا
وم -ن  16:30إأ 18:00 ¤مسض- - - -اء أي ‘ ذروة
أ◊رك -ة أŸروري -ة ل -دع -م ق -وأت ألشض -رط-ة ‘
أŸيدأن و‘ ألتظاهرأت ألرياضضية وأي حدث
ثقا‘ أوŒمع كب Òللموأطن. Ú
وأشض -ار أل -ع-م-ي-د ‘ أÿت-ام إأ ¤أل-ت-ك-وي-ن-ات
أÿاصضة باŸتعامل Úوألتقني Úعلى مسضتوى
ورشض -ات أل -وح -دأت أ÷وي -ة «أن -ه -ا ت -ت-م ل-فÎة
تÎأوح ب 9 Úأشضهر وسضنة كاملة ،نفسس أأ’مر
بالنسضبة لـ  65طيارأ ألذين يخضضعون للÎبصس
بع Úأرنات ،وهذأ ’أجل ألوصضول إأ– ¤قيق
ألسضÓ- -م -ة أŸروري -ة وب -إام -ك -ان -ات ج -زأئ -ري -ة
ﬁضضة .

أامطار مرتقبة بداية من ليلة اليوم بوسسط وشسرق البÓد

ثلوج على اŸرتفعات التي تتجاوز  900مÎ

سس -ت -ع -رف م -رت -ف-ع-ات شس-رق ووسس-ط شس-رق
البÓد التي يتجاوز علوها  900م Îتسساقطا
ل -ل -ث -ل -وج اب-ت-داء م-ن ل-ي-ل-ة ال-ي-وم ،حسسب م-ا
لرصس - -اد ا÷وي - -ة ‘
أاف- - -ادت ب - -ه مصس - -ال - -ح ا أ
نشسرية خاصسة لها.
أوضضح أŸصضدر ذأته أن ألو’يات أŸعنية هي
سضوق أهرأسس ،قاŸة ،قسضنطينة ،ميلة ،سضطيف،
برج بوعريريج ،باتنة ،خنشضلة ،تبسضة ،أم ألبوأقي،
شضمال أŸسضيلة ،ألبويرة ،بجاية ،جيجل ،سضكيكدة،

عنابة وتيزي وزو ،مضضيفا أن صضÓحية ألنشضرية
“تد من أليوم على ألسضاعة ألثالثة صضباحا إأ ¤يوم
’قل.
أ÷معة على ألثالثة صضباحا على أ أ
ومن أŸرتقب أن يصضل سضمك ألثلوج  15سضم
طيلة صضÓحية ألنشضرية.
’رصض-اد أ÷وي-ة تسض-اق-ط
ك -م -ا ت-ت-وق-ع مصض-ال-ح أ أ
ألثلوج على مرتفعات بعضس و’يات وسضط ألبÓد
ألتي يفوق علوها  1000م Îأبتدأء من ظهÒة أليوم
أÿم- -يسس وه- -ي ب- -وم- -ردأسس ،أل- -ب -ل -ي -دة ،أŸدي -ة،

تسضيمسضيلت ،ع Úألدفلى ،تيارت ،شضمال أ÷لفة
’غوأط.
وشضمال أ أ
و“تد صضÓحية ألنشضرية من أليوم ‘ حدود منتصضف
ألنهار إأ ¤غاية يوم أ÷معة ‘ نفسس ألتوقيت ،مع
توقعات أن يصضل سضمك ألثلوج إأ 15 ¤سضم.
كما أعلنت نفسس أŸصضالح عن تسضاقط للثلوج
على أŸرتفعات ألتي يصضل علوها  700م Îأبتدأء
من ليلة أليوم.
’رصضاد أ÷وية ‘ وقت
وكانت حذرت مصضالح أ أ

سضابق من نهار أمسس ‘ ،نشضرية أخرى ،من تهاطل
أم-ط-ار ت-ك-ون أح-ي-ان-ا رع-دي-ة ب-ع-دد م-ن أل-و’ي-ات
ألسضاحلية بوسضط وشضرق ألبÓد.
وخصضت هذه ألنشضرية ألتي “تد صضÓحيتها من
أمسس ،أل -ت -اسض -ع -ة ل -ي Ó-إأ ¤غ-اي-ة أل-ي-وم ‘ ،ح-دود
ألسضاعة ألثالثة زوأ’ ،و’يات جيجل ،تيزي وزو،
بجاية ،سضكيكدة وعنابة حيث من أŸتوقع أن تصضل
’مطار أوتتجاوز ،خÓل هذه ألفÎة30 ،
كمية أ أ
ملم ﬁليا.

الخميسص  10جانفي  2019م
الموافق لـ  04جمادى اأ’ولى  1440هـ

»æWh

 ⁄تسصجل بها أي حالة إأصصابة با◊مى ألقÓعية

قسسنطين ـ ـة تتجن ـ ـد Ÿوأجه ـ ـة أأي ط ـ ـ ـارئ

أك- -د ن- -ذي- -ر ع -مÒشس رئ -يسس أÛلسس
ألشص- -ع- -ب- -ي ل- -و’ي- -ة قسص- -ن- -ط -ي -ن -ة ل -دى
’شص -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي -ة
أف- -ت- -ت- -اح- -ه أ
ألرأبعة للمجلسس أن سصنة  2019سصتكون
حلقة مكملة للمسصار ألتنموي ‘ جميع
أل-ق-ط-اع-ات مÈزأ أه-م-ي-ة عÓ-ج أŸل-فات
’و.¤
ألتي تهم أŸوأطن بدرجة أ أ

قسشنطينة :مفيدة طريفي
تصسدرت الملفات محل دراسسة المجلسص الفÓحة
الذي أاثار حوله اأ’عضساء المنتخبون مسسأالة داء
«الطاعون» الذي ضسرب بسسÓمة قطيع اأ’غنام عبر
عدد من و’يات الوطن.
والي قسسنطينة عبد السسميع سسعيدون ابدى ارتياحا
من عدم تسسجيل أاي حالة وباء داعيا الى الحيطة
والصسرامة في ا’جراء الوقائي لمجابهة الوباء من
خÓل إانشساء لجنة يقظة و’ئية يترأاسسها اأ’مين
العام والتي تظم كل المصسالح المعنية ،وعلى رأاسسهم
المصسالح الفÓحية واأ’من الوطني للحيلولة دون
وقوع أاي طارئ.
وكشسف الوالي عن جملة من التدابير المتخذة منها
غلق جميع أاسسواق الماشسية ،مع وضسع فرق مكونة
من المصسالح اأ’منية البياطرة لمراقبة المواشسي
التي تدخل اقليم قسسنطينة  ،كما اعطى الوالي
تعليمات صسارمة للمصسالح اأ’منية من خÓل وضسع
حواجز لمراقبة الشسهادة الصسحية لقطيع المواشسي
ال -م -ت -واج -دة ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-و’ي-ة وال-ت-ي ت-دخ-ل
للو’ية.
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د غ-دي-ري ي-اسس-ي-ن م-دي-ر ال-مصس-ال-ح
الفÓحية من خÓل عرضسه لوضسعية الحرث والبذر
ل -ل -م -وسس -م ال -ف Ó-ح -ي ان ال-ق-ط-اع ت-ج-اوزاأ’ه-داف
ال-مسس-ط-رة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ح-ب-وب الشستوية التي شسملت
 90أالف هكتار 4 ،آا’ف هكتار بخصسوصص البقوليات
ÓعÓف.
وأاكثر من  10أا’ف هكتار بالنسسبة ل أ

اŸسشيلة  :عامر ناجح

أاكد البروفيسسور كمال بداري مدير الجامعة
خÓ--ل إاشس--راف--ه ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ي-وم ال-دراسس-ي
’ي--ام ال--دراسس--ي--ة ت--ع--ت--ب--ر دورات
ال--دول--ي أان ا أ
تكوينية متتابعة ومكملة لمخرجات الجامعة
الخريفية التي تم تنظيمها يومي  12و 13
ديسسمبر  2018تحت شسعار «نحو شسراكة بين
الجامعة و المؤوسسسسة ا’قتصسادية» لتعزيز و
ت---ط--وي--ر عÓ--ق--ة ال--ج--ام--ع--ة ب--ي--ن ال--ج--ام--ع--ة

كما أاكد أان من بين اأ’سسباب التي جعلت الو’ية
رائ -دة ف -ي م -ج-ال ال-ح-ب-وب وال-ب-ق-ول ال-ج-اف-ة ،ه-و
اح-ت-رام ال-فÓ-ح-ي-ن ل-ل-مسس-ار ال-ت-ق-ن-ي خ-اصس-ة ف-ي-م-ا
ي -خصص ع -م -ل-ي-ة ال-تسس-م-ي-د ال-ت-ي ف-اقت  98بالمائة
مقارنة ببعضص الو’يات التي لم تتعد بها النسسبة 15
بالمائة فقط ،فضس Óعن تقنية مكافحة اأ’عشساب
الضسارة بنسسبة  92بالمائة مقارنة بباقي الو’يات
التي ’ تتعدى فيها العملية الـ  10بالمائة وكذا
تقليصص اأ’راضسي البور.
وفي ذات الشسأان حققت الو’ية خÓل الموسسم
الفÓحي  2018/2017إانتاجا قياسسيا أ’ول مرة منذ
ا’سستقÓل والذي قدر بأازيد من  2مليون و927

أالف قنطار في الهكتار فيما بلغ المحصسول لنفسص
الموسسم أازيد من المليون و 857أالف قنطار ،مفيدا
على أان شسعبة البقول الجافة عرفت قفزة نوعية
من حيث المسساحة واإ’نتاج وهذا نظرا لسسياسسة
تشس-ج-ي-ع إادراج ال-ب-ق-ول-ي-ات ال-زراع-ي-ة وال-ع-ل-ف-ية في
الدورات الزراعية.
ناقشست الدورة ملف وضسعية المؤوسسسسات العمومية
ذات الطابع الصسناعي والتجاري من خÓل دراسسة
ح-ال ال-م-ؤوسسسس-ات ع-ل-ى غ-رار ال-م-ؤوسسسس-ة ال-عمومية
لصسيانة الطرقات واإ’نارة العمومية وكذا مؤوسسسسة
تسسيير الردم التقني ومعالجة النفايات.

خÈأء ‘ يوم درأسصي باŸسصيلة
ومحيطيها ا’قتصسادي وا’جتماعي.
م--ن ج--ه--ت--ه ت--ط-رق ال-خ-ب-ي-ر ال-دول-ي ال-ط-يب
ورداسص في مداخلته إالى طرق كيفية تسسيير
ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه-ا ال-مصس-ان-ع ،وم-خاطر
’ضسافة إالى
’نسسان ،با إ
النفايات على صسحة ا إ
ط-رق م-خ-ت-ل-ف-ة ح-ول ك-ي-ف-ي-ة ت-دوي-ر ال-ن-ف-ايات
وإاعادة رسسكلتها.
ومن ذات الجانب كشسف ممثل شسركة ’فارج
(ال--مسس--ي--ل--ة) ،ال--م--ك--ل--ف ب--ال--ت--ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
والتخطيط حسسين مريجي عن أاهم التوصسيات
التي وجب رفعها إالى الجهات المعنية قصسد
ب--رم--ج--ة ال--ع-م-ل ب-ه-ا ع-ل-ى غ-رار ت-ن-ظ-ي-م أاي-ام
تحسسيسسية حول مخاطر النفايات من طرف
ج-ام-ع-ة ال-مسس-ي-ل-ة وغ-رف-ة ال-ت-ج-ارة والصس-ناعة
المسسيلة و مرافقة حاملي المشساريع و الطلبة
ال--م--ت--خ--رج--ي--ن ف--ي ع-م-ل-ي-ة إانشس-اء م-ؤوسسسس-ات
صسغيرة في ما يتعلق في رسسكلة النفايات
ناهيك عن إاشسراك مديرية الصسحة و البيئة في
أاهم تطورات عملية تسسيير النفايات من خÓل
ال----مسس----اه----م----ة ف---ي ال---دورات ال---ت---ك---وي---ن---ي---ة

والتحسسيسسية .وكذا إانشساء حاضسنة أاعمال بين
ج--ام--ع--ة ال--مسس--ي--ل--ة وشس--رك--ة ’ف--ارج اسس--م-نت
ال-مسس-ي-ل-ة ،ل-م-راف-ق-ة أاف-كار الطلبة وتجسسيدها
على أارضص الواقع.
وب-ال-ع-ودة ل-ل-ح-ديث ع-ن ان-ف-ت-اح ال-ج-امعة على
محيطها الخارجي تعزيزا للعÓقات الخارجية
قصسد تكوين للطلبة وخلق مناصسب شسغل ابرم
مدير الجامعة كمال بداري اتفاقية شسراكة
وتعاون مع مدير موقع « كل شسيئ عن المسسيلة
« الدكتور محمد دحماني على هامشص افتتاح
مركز للصسحافة المطبوعة وا’لكترونية وهو
م--ا اع--ت--ب--ره م--دي-ر ال-ج-ام-ع-ة إاضس-اف-ة ل-ط-ل-ب-ة
’عÓم لضسمان تربصص ميداني ومناقشسة
ا إ
’عÓمية .
القضسايا ا إ
من جانبه مدير الموقع محمد دحماني أاكد أان
الموقع يعتبر أاول تجربة إاعÓمية بالو’ية وانه
’جراء
’عÓم إ
سس-وف م-خ-ب-ر ت-ك-وي-ن ل-ل-ط-ل-ب-ة ا إ
تربصسات ميدانية كما سسيكون حسسبه مركز
إاشسعاع ومنطلق لتكوين الصسحفيين الجدد وفق
’عÓم من حراك .
ما يعرفه قطاع ا إ

مدير «كناصس» “Ôأسصت :

أأربـاب ألعمل مطالبون ألتصسريح Ãسستخدميهم
شص - -رعت أل - -وك - -ال - -ة أل - -و’ئ - -ي - -ة لصص- -ن- -دوق
’ج-رأء
أل -ت -أام -ي -ن -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل-ع-م-ال أ أ
’ه- -ق- -ار ‘ ،أ◊م- -ل- -ة
«ك - -ن - -اصس» ب - -ع - -اصص- -م- -ة أ أ
’عÓ-م-ي-ة أل-ت-حسص-يسص-ي-ة ل-فائدة أرباب ألعمل
أ إ
أل-ذي-ن يشص-غ-ل-ون ع-م-ا’ م-ن ج-نسص-ي-ات ﬂت-لفة
–ت شص- - -ع- - -ار « أل- - -تصص- - -ري- - -ح ل- - -دى ألضص- - -م- - -ان
أ’جتماعي بالعامل أأ’جنبي إألتزأم قانو. »Ê

الحملة اإ’عÓمية التحسسيسسية التي افتتحها مدير
الوكالة عز الدين دهب الممتدة إالى غاية 02
فيفري  ،.2019تهدف  ،إالى إابراز أاهمية التصسريح
بفئة العمال اأ’جانب من خÓل النصسوصص القانونية
المتعلقة بإالتزامات المكلفين في مجال الضسمان

ا’جتماعي ،والتي تنصص على وجوب إانتسساب كافة
اأ’شسخاصص أايا كانت جنسسيتهم  ،و الذين يمارسسون
نشساطا مهنيا مأاجورا أاو شسبها به في الجزائر ،و
حيثما كان لصسالح فرد أاو جماعة من أاصسحاب
العمل أاو أايا كان مبلغ او طبيعة أاجرهم و شسكل و
طبيعة أاو مدة صسÓحية عقدهم أاو عÓقة عملهم ،
و هذا وفق أاحكام المادة  14 -83المؤورخ في 02
يوليو  1983المتعلق بإالتزامات المكلفين في مجال
الضسمان ا’جتماعي .
في نفسص السسياق أاضساف دهب  ،أانه يتوجب على كل
أارباب العمل الذين يشسغلون عام Óأاجنبيا القيام
باإ’جراء ات القانونية للتصسريح به من خÓل إايداع

ملف اإ’نتسساب والترقيم فياأ’جال المحددة.
ودعا مدير «كناصص» تمنراسست ،جميع أارباب العمل
ال -ذي -ن يشس -غ -ل -ون ع -م -ال أاج -انب بضس -رورة تسس -وي-ة
وضسعياتهم في مجال الضسمان ا’جتماعي ،بالتقرب
من مصسالح تحصسيل ا’شستراكات التابعة للصسندوق
عبر كافة التراب الوطني إ’يداع الملفات المطلوبة
لكي تسستفيد هذه الشسريحة من العمال من أاداءات
الضس- -م- -ان ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي شس- -أان -ه -م شس -أان ال -ع -م -ال
الجزائريين.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

...وأأي ـ ـام –سسي ـ ـسسي ـ ـة مفتوح ـ ـة ببشس ـ ـ ـار

أط -ل -قت ،أمسس  ،أل -وك -ال-ة أل-و’ئ-ي-ة لصص-ن-دوق
أل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-بشص-ار حملة إأعÓمية
و–سصيسصية لفائدة أرباب ألعمل ألذين يشصّغلون
عما’ أجانب –ت شصعار ألتصصريح لدى ألضصمان
’جنبي ألتزأم قانو.Ê
أ’جتماعي بالعامل أ أ

بششار :جمال دحمان
ت- -ه- -دف ه- -ذه ال- -ح -م -ل -ة حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه م -دي -ر
الوكالة الو’ئية الدكتور خنيفي خنتر ل « الشسعب
« م- -ن اج- -ل ضس- -م- -ان ح- -ق ال- -ع -م -ال اأ’ج -انب ف -ي
ا’ن -تسس -اب ل -دى مصس -ال -ح الضس -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي و
لÓسستفادة من أاداءات الصسندوق مثلهم مثل العمال
الجزائريين.
وأابرز د .خنيفي خنتر إالى إابراز أاهمية التصسريح
ب -ه-ذه ال-ف-ئـة م-ن خÓ-ل شس-رح ال-نصس-وصص ال-ق-ان-ون-ي-ة
المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضسمان

سصجلتها أŸصصالح ألبيطرية بسصوق أهرأسس

 5حالت أصسابة بدأء أÎÛأت ألصسغÒة بأام ألعظائم
أف- -اد أŸف -تشس أل -ب -ي -ط -ري
ل - -دى م - -دي - -ري - -ة أŸصص - -ال- -ح
أل-فÓ-ح-ي-ة ،أح-م-د م-قيطع ،
أنه ” بسصوق أهرأسس تأاكيد
 5ح- -ا’ت م- -وج- -ب -ة Ÿرضس
أ◊م -ى أل-قÓ-ع-ي-ة ووأح-دة
ل -ل -م -اع -ز وح -ال -ت-ي ط-اع-ون
أÎÛأت ألصص - - -غÒة وسص- - -ط
’غنام ببلدية أم لعظا. Ë
أ أ

سشوق أاهراسس:
سشم Òالعيفة

تسسي Òألنفايات ألصسناعية بطريقة تؤومن ألصسحة ألعمومية
’سص -ات -ذة أ أل -ذي -ن نشص -ط -وأ أل-ي-وم
أت -ف -ق أ أ
أل - -درأسص - -ي أل - -دو‹ أŸن - -ظ - -م صص- -ب- -اح أمسس
بجامعة ﬁمد بوضصياف باŸسصيلة حول طرق
تسص Òأل-ن-ف-اي-ات ألصص-ن-اعيةÃ،شصاركة ‡ثل
شصركة «’فارج» و رئيسس غرفة ألتجارة و
ألصص- -ن- -اع- -ة وأÿب Òأل- -دو‹ ألÈوف- -يسص -ور
ألطيب وردأسس ,على ضصرورة أيÓء أهمية
كÈى ل - -تسص - -ي Òأل - -ن - -ف - -اي - -ات ألصص- -ن- -اع- -ي- -ة
ÿطورتها على صصحة أ إ
’نسصان.

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

ا’جتماعي والتي تنصص على وجوب انتسساب كافة
ال-ع-م-ال م-ه-م-ا ك-انت ج-نسس-ي-ت-ه-م ال-ذي-ن ي-مارسسون
نشس -اط -ا م-ه-ن-ي-ا م-أاج-ورا أاو شس-ب-ي-ه-ا ب-ي-ه ب-ال-ج-زائ-ر،
ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ا ت- -ح- -دده ل -نصس -وصص أاح -ك -ام ال -ق -ان -ون
 83/14ال- -م -ؤورخ ف -ي  2ي-ول-ي-و  ،1983وال-م-ت-علق
بالتزامات المكلفين في مجال الضسمان ا’جتماعي.
جب على كل رب عمل و يضسيف المتحدث
كما يتو ّ
وال -ذي يشس -غ -ل أاج -ن -ب-ي-ا ع-ل-ي-ه ال-ق-ي-ام ب-اإ’ج-راءات
القانونية ،من خÓل إايداع ملف ا’نتسساب والترقيم
في اآ’جال المحددة من  06جانفي إالى  3فيفري
 2019والذي يتضسمن وثيقة التصسريح با’نتسساب،
نسسخة من جواز السسفر وكذا وثيقة سسارية المفعول
تثبت إامكانية مزاولة نشساط بالجزائر صسادرة عن
مدرية التشسغيل لو’ية بشسار  ،باإ’ضسافة إالى رخصسة
ال -ع -م-ل وال-تصس-ري-ح ب-ال-ع-م-ل أاو ال-ت-رخ-يصص ال-م-ؤوقت
ب-ال-ع-م-ل وتصس-ري-ح ب-ال-ع-ام-ل اأ’ج-ن-ب-ي غ-ير الخاضسع
لرخصسة العمل.

كما دعا مدير الصسندوق جميع أارباب العمل الذين
يشسّ -غ-ل-ون ع-م-ا’ أاج-انب إال-ى تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ت-ه-م في
م -ج -ال الضس -م -ان ال -ت -ق -رب م -ن مصس -ال -ح ت -حصس -ي-ل
ا’شس-ت-راك-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-لصس-ن-دوق ع-ب-ر ك-اف-ة التراب
ال-وط-ن-ي ،إ’ي-داع ال-م-ل-ف-ات ال-م-ط-لوبة حتى يسستفيد
هؤو’ء من أاداءات الضسمان ا’جتماعي مثلهم مثل
ال- - - - - - -ع- - - - - - -م - - - - - -ال ال - - - - - -ج - - - - - -زائ - - - - - -ري - - - - - -ي - - - - - -ن
وأاّكد د .خنيفي خنتر مدير الوكالة الو’ئية ل «
الشس- -عب « ،م- -وازاة م- -ع ذلك أان مصس- -ال- -ح صس- -ن -دوق
التأامينات ا’جتماعية لو’ية بشسار باشسرت حملة
واسس-ع-ة ل-ف-ائ-دة أارب-اب ال-ع-م-ل ،إ’ي-داع تصس-ريحاتهم
Óجور بواسسطة خدمة التصسريح عن بعد
السسنوية ل أ
عبر بوابة الموقع ا’لكتروني.،وتدخل هذه الحملة
Óسستراتيجية الوطنية
في إاطار مخطط اتصسالي ل إ
ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة و م-ن خÓ-ل-ه-ا
تم الشسروع في تنظيم أايام تحسسيسسة مع أارباب
العمل المنتسسبين على مسستوى المديريات.

العدد
17842

06

اأوضسح ذات المسسوؤول اأن هذه
الحا’ت التي تم تسسجيلها في
 26ديسسمبر الماضسي ببلدية اأم
لعظايم اأكدتها التحاليل التي
اأج -ريت ب -ال -م -خ -ب-ر ال-ب-ي-ط-ري
ال - -ج- -ه- -وي ل- -و’ي- -ة ال- -ط- -ارف
المجاورة ،مضسيفا اأن الحا’ت
الـ  05موجبة لمرضسى الحمى
ال-قÓ-ع-ي-ة لÓ-أغ-ن-ام .وق-د اأدت
ال-ح-م-ى ال-قÓ-ع-ية والمجترات
الصسغيرة اإلى نفوق  10خرفان
ببلدية اأم لعظايم ،في انتظار
ن -ت -ائ -ج ت -ح -ال -ي -ل ب -وؤرة اأخ -رى
ببلدية مداوروشص ،وفقا لنفسص
المصسدر.
واأشسار مقيطع اإلى اأنه تم على
مسس -ت -وى م -ف -تشس -ي -ة ال -ب -ي -ط-رة
اتخاذ كافة التدابير الÓزمة،
وذلك م- - -ن خ Ó- -ل ت - -ط - -ب - -ي - -ق
اإج- -راءات م- -ح- -ارب- -ة ان- -تشس- -ار
ه- - -ذي- - -ن ال- - -م - -رضس - -ي - -ن وف - -ق
ال-نصس-وصص الصس-ح-ي-ة ال-ب-ي-طرية
ال -م -ع -م -ول ب -ه-ا ،داع-ي-ا م-رب-ي
ا’أغ - -ن - -ام اإل - -ى ضس- -رورة ع- -زل
ال-ق-ط-ع-ان ال-مشس-ت-به فيها ومنع
نقل المواشسي ،مضسيفا اإلى اأنه
تم غلق اأسسواق المواشسي عبر
الو’ية تفاديا لتفشسي العدوى
اأو تنقلها من و’يات اأخرى.
ودع- -ا ذات ال- -مسس- -وؤول م- -رب -ي
المواشسي اإلى ضسرورة اسستعمال

الجير اأو مواد التنظيف على
مسس - -ت- -وى ا’إسس- -ط- -بÓ- -ت وك- -ل
اأماكن الحيوانات وكذا ضسرورة
ا’تصس- -ال م -ب -اشس -رة ب -مصس -ال -ح
ال-م-ف-تشس-ي-ة ال-بيطرية في حالة
ا’شس - -ت - -ب - -اه ف - -ي وج - -ود ه- -ذا
ال- -م- -رضص ،ق- -ب- -ل اأن ي- -ط -م -ئ -ن
ال-م-رب-ي-ن ب-اأن ك-م-ي-ة ال-لقاحات
ضسد هذين المرضسين سستكون
ج -اه -زة ف -ي غضس -ون ال -نصس -ف
ا’أول من جانفي الجاري.

...فسصخ وإألغاء
 958عقد عمل ‘
إأطار أŸسصاعدة
’دماج
على أ إ
أŸهني

اأف -اد م -دي -ر ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة
ل -ل-تشس-غ-ي-ل ع-ب-د ال-رزاق م-زوز
انه تم فسسخ  958عقد عمل
ف- -ي اإط- -ار ال- -مسس -اع -دة ع -ل -ى
ا’إدماج المهني جراء التخلي
عن المناصسب .واضساف مزوز
ان هذه النتيجة سسجلت العام
الماضسي.
اأوضسح ذات المسسوؤول اأن هذه
العملية التي تندرج في اإطار
ت-ط-ه-ي-ر ال-ج-هاز من ازدواجية
ا’سستفادة ،اأفرزت عن فسسخ
 415عقد عمل بعد حصسولهم
ع- -ل -ى م -ن -اصسب ع -م -ل دائ -م -ة
و 130م -نصسب ت -م فسس-خ-ه م-ن
ط - - - - -رف ال - - - - -م - - - - -وؤسسسس- - - - -ات
ال -مسس -ت-خ-دم-ة و 87اسستقالة
لشس -ب -اب شس -خصس-ي-ة و 92حالة
جراء التخلي عن المناصسب و
العقود.
وتضس- -اف اإل- -ى ذلك  126حالة
لعدم اسستÓم مصسالح الوكالة
ال -و’ئ-ي-ة ل-كشس-وف-ات ال-حضس-ور
وال -غ -ي -اب ع -ن م -ك -ان ال -ع -م -ل
بحالتين ( )2والتحويل خارج

اإقليم الو’ية بـ  102عقد في
حين تم اإلغاء عقد عمل واحد
لÓسستفادة من اأجهزة التشسغيل
وح- - -ال- - -ة اأخ- - -رى ل - -ل - -دراسس - -ة
ب - -ال - -ج- -ام- -ع- -ة واأخ- -رى ج- -راء
الوفاة.
وت-ه-دف ه-ذه ال-ع-م-ل-ية اأسساسسا
اإل -ى ضس -م -ان صس -ي -رورة ج -ه -از
ال - -مسس - -اع - -دة ع- -ل- -ى ا’إدم- -اج
ال -م -ه -ن -ي وت -ح-ق-ي-ق ا’أه-داف
المرجوة من الجهاز والمتمثلة
ف- - -ي ال - -خ - -ب - -رة ال - -م - -ه - -ن - -ي - -ة
ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دين واإدماج حقيقي
لدى الموؤسسسسات المسستفيدة.
وذكر ذات المصسدر اأنه تم منذ
ال -ع -ام  2008اإل- -ى غ- -اي- -ة 30
نوفمبر الماضسي اإلغاء 12301
ع -ق -د ع -م -ل ج -راء ال -ت -رسس -ي-م
(الحصسول على مناصسب عمل
دائ- -م- -ة ب- -م- -وؤسسسس- -ات اأخ -رى)
وال -ت -خ -ل -ي وك -ذا ال-غ-ي-اب-ات اأو
ا’سس -ت -ف -ادة م -ن اأج -ه -زة دع-م
ال -تشس-غ-ي-ل ع-ل-ى غ-رار ال-وك-ال-ة
الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب
اأو الصسندوق الوطني للتاأمين
عن البطالة.
بالموازاة مع ذلك تم التاأكيد
ع- -ل- -ى دور ال -ف -رق -ة ال -و’ئ -ي -ة
ال-مشس-ت-رك-ة (م-دي-ري-ة التشسغيل
وال -وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل)
التي اأوكلت لها مهمة مراقبة
ال -م-وؤسسسس-ات ال-مسس-ت-ف-ي-دة م-ن
ال- -ج- -ه -از سس -واء ا’ق -تصس -ادي -ة
العمومية منها اأو ا’قتصسادية
ل-ل-ت-اأك-د م-ن ال-حضس-ور ال-ف-ع-ل-ي
للمنصسبين باأماكن عملهم.
وتعمل نفسص الوكالة ومديرية
ال-تشس-غ-ي-ل ع-ل-ى ت-حويل العقود
م- - -ن ال - -ق - -ط - -اع ا’إداري اإل - -ى
القطاع ا’قتصسادي سسواء في
ال-ن-ظ-ام ال-كÓ-سس-ي-ك-ي اأو عقود
ال- -ع- -م -ل ال -م -دع -م -ة ل -ت -وف -ي -ر
مناصسب عمل قارة والتخفيف
من اأعباء التكفل بالجهاز.

خÓل زيارته أŸشصاريع ألسصكنية

وأ‹ تبسسة يؤوكد على وضسرورة أحÎأم أآلجال
أّÙددة بدف Îألشّسروط
قام عطا ألله مو’تي وأ‹ تبسصة ،بزيارة
’ب-يضس
ب -ل -دّي-ات ت-بسص-ة ،أ◊وي-ج-ب-ات ،أŸاء أ أ
وألعقلة أŸا◊ة ‘ ،إأطار متابعته أŸتوأصصلة
لÈأم-ج ألّ-ت-ن-م-ي-ة ب-إاق-ل-ي-م أل-و’ي-ة وم-ع-اي-نة
وتÒة أشص- -غ- -ال أل- -ورشص- -ات وأŸشص- -اري- -ع ق- -ي- -د
أ’‚از ،وضص - -م - -ن سص- -لسص- -ل- -ة م- -ن ألّ- -زي- -ارأت
أÿاطفة ألتي دأب على تنظيمها.

تبسشة/خالد.ع
اسستهل المسسوؤول ا’ول على الجهاز التنفيذي
ا ل -و’ ئ -ي  ،ب-ال-وق-و ف ع-ن-د م ش س -ر وع  3 0 0 0وحدة
سس- -ك- -نّ- -ي -ة بص س -ي -غ -ة ا ل -ب -ي -ع ب -ا ’ إي -ج -ا ر » ع -دل » ،
ب-فضس-اءات م-ن-ط-ق-ة «ب-و ل-ح-اف ال ّ-د ي ر »  ،الم و ك لة
م- -هّ- -م - -ة ان- -ج- -ازه- -ا اإ ل- -ى ال ّش س -ر ك -ة ال ّ-ت -ر ك -ي -ة «
اأطلسص»،حيث عاين عن كثب ا’أشسغال الجارية
ب-ال-م-وق-ع وا ّل -ت-ي تسس-ي-ر ب-وت-ي -ر ة م -ق -ب ولة  ،و ت ف ّق د
نو ع ّية ا لب ناء وا ل م وا د ا ل مسستع ملة ف ي ا’ ن جا ز .

واأوصسى الوالي خÓل هذه الزيارة التفقدية ،
ب -ا ’ إ سس -ر اع ف -ي اإ ت -م -ا م ا’أشس -غ -ا ل ب -ال -مسس-ك-ن-ي -ن
ا ’ ث ن ي ن ا ل نّ م و ذ ج ي ي ن  ،م ط ا ل ب ا « ب س س ر ع ة ا ’ ن ط  Óق
ف ي ال ّت هيئة الخا ر ج يّة للموقع وربط ال ّسسك نات
ب -م -خ -ت -ل -ف ال ّش س -ب -ك -ات ،م-ن م-اء  ،ك-ه-رب-اء وغاز،
ب -ا ’ إضس -ا ف -ة ال -ى شس ّ-ق ال ّ-ط -رق -ات وم ّ-د ق -ن-و ا ت
ال ّصس ر ف الصسحّي.
و ج -دد ع -ط -ا ال -ل -ه م -و’ ت -ي ت -ا أك -ي -ده ل -ل ّشس -رك -ة
المنج ز ة « ب و ج وب ا’هتما م بتحسسين الّنوعية
وضس -ر ورة اح -ت -ر ام ا’آج-ا ل ال-م-حّ-د دة وا’ل-ت-ز ام
برزنامة ا’أشسغال المنصسوصص عليهما في دفتر
ال ش ّس -ر و ط  ،و ه -ذا ت -ح ّسس -ب -ا ل -تسس -ل -ي -م ال -مشس-ر وع
ج -ا ه -ز ا ع -ل -ى م -ر اح -ل ،ح-يث ال-م-رح-ل-ة ا’أول-ى
ت كون ب ت س سليم شسط ر ه ا’أّول المقّدر ب 1000
وح -دة سس -ك -ن ّ-ي -ة ’ صس -ح -اب-ه-ا  ،ط-م-ا أن ف-ي ذا ت
ال ّس س -ي -ا ق م -ك -ت -ت -ب -ي ع -دل ب-ال-و’ي-ة» ب-ا أّن ال-م-وق-ع
م حّل م ت ا ب ع ة يو م ية م نه ومن مصس الحه» .

لتخفيف ألضصغط على وسصط أŸدينة

لسسبوعي لبومردأسس
–ويل ألسسوق أ أ
نحو حي ألكرمة
ق -ررت ألسص -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ل -ب -ل -دي -ة ب -وم -ردأسس
–وي- -ل م- -ك- -ان ألسص- -وق أ’سص- -ب -وع -ي أŸت -وأج -د ب -وأد
ط-اط-اري-ق وسص-ط أŸدي-ن-ة ن-ح-و ح-ي أل-كرمة باıرج
ألشصرقي وهذأ ‘ قرأر وقعه رئيسس أÛلسس ألشصعبي
ألبلدي جعفر باكور مباشصرة بعد أللقاء ألذي جمعه
وأل -ت -ج -ار أ ¤ج -انب رئ -يسس أل-دأئ-رة ’ي-ج-اد ﬂرج
ل -ل -قضص -ي -ة أل -ت -ي ع -رفت ت -دأع-ي-ات ب-ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة
أحتجاجية من قبل روأد ألفضصاء.

بومرداسس..ز /كمال
ش س - -ه - -د ق - -ر ا ر و ق - -ف و ت - -ع -ل -ي -ق ا ل -ن ش س -ا ط
ا ل -ت -ج -ا ر ي ل -ل س س -و ق ا ’ س س -ب -و ع -ي م -ت -ع -د د
ا ل -خ -د م -ا ت ا ل -ذ ي ا ت -خ -ذ ه ر ئ -ي س ص ا ل -ب -ل د ي ة
تداعيات سسريعة من قبل التجار الذين
يقصسدون هذا الفضساء كل يوم اثنين،
ح -ي ث ق -ا م -و ا ب -و ق -ف -ا ت ا ح -ت -ج -ا ج -ي -ة ا م ا م
ا ل -ب -ل -د ي -ة و م -د خ -ل ا ل -و ’ ي -ة ل -ل -م -ط -ا ل -ب -ة
ب -ا ل -ت -ر ا ج -ع ع -ن ا ل -ق -ر ا ر و ا م -ه -ا ل -ه -م م -د ة
معينة لتسسوية تعامÓتهم التجارية وكذا
التسساوؤل عن مصسيرهم بعد سسنوات من

ا ل -ن ش س -ا ط و ر ف ض س -ه -م ف -ك -ر ة ا ح -ا ل -ت -ه م ع ل ى
البطالة.امام هذه التحركات المتعددة،
تم تنظيم لقاء مع ممثلي التجار حضسره
ك -ل م -ن ر ئ -ي س ص ا ل -ب -ل -د ي -ة و ا ل -د ا ئ -ر ة ب -م -ق ر
ا ل -و ’ ي -ة  ،خ -ل ص ص ا ل -ى ا ق -ن -ا ع ا ل -م -ح -ت -ج -ي -ن
بحتمية قرار التحويل لدواعي تنظيمية
بالنظر الى مكان وجود السسوق وسسط
المدينة في وسسط عمراني مزدحم الى
جانب محطة المسسافرين با’ضسافة الى
حالة ا’زدحام اليومي مع التفكير في
اسستغÓل المسساحة في انجاز مشسروع
عمومي يعود بالفائدة على المواطن
يذكر ان القرار الجديد لرئيسص البلدية
ي - -ح - -م - -ل ا ل - -ى ج - -ا ن ب ت - -ر س س -ي -م ع -م -ل -ي -ة
التحويل ،تحديد موعد ا’ثنين القادم
لفتح السسوق بحي الكرمة وفي موعده
ا’سسبوعي وهذا في الفضساء التجاري
السسابق المهيا لتجار الخضسر والفواكه
ا ل - -ذ ي ا ن - -ج - -ز ل - -ت - -ث - -ب - -ي ت ا ل - -ت -ج -ا ر غ -ي -ر
الشسرعيين لكنه بقي ب Óنشساط.
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تسســـــاؤؤل جوهـــــري لمرافعـــــات دؤليــــــة مشسبوهـــــة

«اسسÓميون متشسددون» قنابل موقوتة لضسرب اسستقرار الجزائر
شسبكـ ـ ـات ارهابيـ ـ ـة منظمـ ـ ـة وغطـ ـ ـاء دولـ ـ ـي لوجيسستـ ـ ـي يحمـ ـ ـي الجريمـ ـ ـة

تسسعى الجزائر ’ن تكون أانموذجا في التعامل مع المهاجرين
غ -ي -ر الشس-رع-ي-ي-ن ا’ف-ارق-ة م-ن-ه-م  ،اؤ السس-وري-ي-ن  ،ؤظ-لت ه-ذه
ال-ت-ق-ال-ي-د ق-ائ-م-ة ؤسس-ائ-دة م-ن-ذ سس-ن-وات ب-ح-ك-م عÓقات
الجوار ؤا’نتماء الجغرافي للقارة ،ما يتعلق بأاكثر

م -ن  12دؤل-ة اف-ري-ق-ي-ة ي-ل-ج-أا م-واط-ن-وه-ا ،ال-ى ع-بور الصسحراء
ال -ج -زائ -ري -ة ؤصس -و’ ال -ى م -دن الشس -م -ال ،ؤم -ن -ه -م م -ن ي -خ-تصس-ر
ال-مسس-اف-ة ل-ل-ظ-ف-ر «ب-ال-ح-رق-ة «ن-ح-و ضس-فتي المتوسسط ،سسواء عن
ط-ري-ق ا’راضس-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة اؤ ع-ب-ر ال-ح-دؤد ال-غ-ربية الجزائرية،
ؤصسو’ الى اسسبانيا ؤايطاليا باعتبارهما ا’قرب الى اؤرؤبا.

اسستطÓع :نور الدين لعراجي

هويات سسودانية مزوة ،السسÓح بليبي ـ ـا
والصسحراء الجزائريـ ـ ـة قبلـتهم
ا’مر نفسسه بالنسسبة لÓجئين السسوريين الذين
وصس -ل -وا ال -ج -زائ -ر م -ن -ذ ان -د’ع ال-ح-رب ف-ي
سسوريا ،ودخولها في مواجهة دامت الى اكثر
م- -ن  8سس -ن -وات ،واج -هت ف -ي -ه -ا دول الشس-ر،
والتنظيمات ا’رهابية ،غيرت البلد وجعلت
من مدنه ميدان معركة ،وحولتها الى رميم،
من بين هذه التنظيمات ا’كثر شسراسسة جبهة
’ضسافة
النصسرة والتنظيم ا’رهابي داعشش ،با إ
ال -ى ع -ن -اصس -ر ال -ج -يشش السس-وري ال-ح-ر ،ه-ذا
التشسكيل العسسكري المشسكوك في تعامله مع
مصسالح اسستخباراتية اجنبية ،لم يصسمد طويÓ
ام- -ام ضس- -رب- -ات ال -ج -يشش ال -ع -رب -ي السس -وري،
مدعوما بقوة عسسكرية روسسية على ا’رضش
وجوا.
ع -ل -ى م-دار  8سس-ن-وات ظ-ل م-ي-دان ال-م-عركة
مفتوحا على كل انز’قات من شسانها اذ’ل
سسوريا وإاسسقاط نظام حكمها  ،لكن القراءات
ال -ت -ي ك -انت ت -روج-ه-ا ب-عضش وسس-ائ-ل ا’عÓ-م
المحسسوبة على المعارضسة السسورية  ،سسرعان
ما توقفت عن ذلك ’ ،ن مؤوشسر اسستمرار
ال- -ح- -رب ق -د فصس -ل ف -ي -ه و’ ح -ي -ل -ة ل -ه -ؤو’ء
بالصسمود امام ضسربات الجيشش النظامي ،
ح -يث ل -ط -ال -م-ا اسس-تسس-ل-مت  ،ودخ-لت ف-ي م-ا
ي-ع-رف ب-ال-مصس-ال-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة السس-ورية  ،وتم
بموجب ذلك اصسدار عفو رئاسسي من طرف
الرئيسش بشسار ا’سسد  ،ليعاد ادماجهم في
’خرى
الحياة المدنية ،اما بقية العناصسر ا أ
لم يتبق امامها خيار اخر ،سسوى اللجوء الى
جيوب التنظيمات ا’رهابية وأابرزها داعشش
ا’رهابي فأاصسبحت بمثابة القواعد الخلفية
للتنظيم.
ام-ام ا’ن-تصس-ارات ال-ع-دي-دة ل-ل-ج-يشش ال-ع-رب-ي
السسوري على ا’رضش ،وتحريره التراب من
بقايا ا’رهاب ،لم يكن لهذه ا’خيرة من خيار
إا’ مجابهة الموت او الفرار بجلدها نحو
’نسسب لميو’تهم ،ومن
الدول ا’كثر امنا وا أ
هذا المنطلق تم توجيههم نحو الجزائر وفق
اجندات مدروسسة وحيكت في دوائر اجنبية
لضس -رب اسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د ،ب-اع-ت-ب-ار ح-دوده-ا
شس-اسس-ع-ة وع-ن-اصس-ر ال-ج-ري-م-ة ال-م-ن-ظ-م-ة ب-ه-ا
تنشسط بشسكل جيد  ،عن طريق الشسبكات
ال-دول-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ب-ت-ج-ن-ي-د ال-خÓيا النائمة ،
وال-ع-ي-ون ال-مصس-ح-وب-ة « ب-ال-دل-ي-ل» ،ت-م-ن-حهم
’مكانيات ،
ورقة الطريق حسسب الظروف وا إ
وتسسهل لهم التسسلل داخل التراب الجزائري
كÓجئين سسوريين ،يبعد عنهم الشسبهات و’
ي -ث -ي -ر ت -ح -رك -ه-م ادن-ى الشس-ك-وك  ،ب-ه-وي-ات
وج-وازات سس-ف-ر م-زورة  ،وي-تسس-ل-ل-ون ب-أاسس-م-اء
مسستعارة.

توقيف  25ضسابطا وضسابط صسف من
الجيشش السسوري الحر بتمنراسست
يتسسلل المتشسددون ا’سسÓميون تحت غطاء
نازحين سسوريين عبر طريق دولي  ،يسسمى
رواق «الحرقة « يمتد من تركيا الى السسودان
عبر مصسر ،حيث تقوم العصسابات ا’جرامية
ب -ت -حضس -ي -ره -م وت -أاه -ي -ل -ه -م  ،م -ادي -ا وف-ك-ري-ا
ول -وج -يسس-ت-ي-ا ،وت-م-ن-ح-ه-م ب-ط-اق-ات ال-ت-ع-ري-ف
لتسسهيل تحركاتهم في الفضساءات ا’قليمية ،
التي تتقاسسم فيها هذه الشسبكات ا’جرامية
اجندتها ا’رهابية،
وم -ن السس -ودان ت -م -ت -د ال -رح-ل-ة ع-ب-ر السس-اح-ل
الصسحراوي الكبير من سساحل تشساد الى النيجر
ي- -ق- -ول « ك.م » وه- -و ضس- -اب- -ط م- -ت -ق -اع -د ان
ال -ع -ن -اصس-ر ال-مشس-ب-وه-ة ت-ق-وم ب-ع-زل
ن-فسس-ه-ا ع-ن ب-عضس-ه-ا ف-ي ج-م-اع-ات
صسغيرة ،حتى ’ تثير انتباه دوريات
ال-ج-يشش ،وتسس-ت-ع-ي-ن ف-ي ذلك ب-أاح-د
ال -ع-ارف-ي-ن ب-ال-م-م-رات الصس-ح-راوي-ة
وهي عروق جبلية  ،سسهلة التمويه
وتسستمر الرحلة الى أاسسابيع وصسو’
الى الحدود الجزائرية ،فما يتجه
ب-ق-ي-ة ال-ع-ن-اصس-ر ا’خ-رى ع-ب-ر خ-ط
م- -وري- -ت- -ان -ي -ا – م -ال -ي وصس -و’ ال -ى
الحدود الجزائرية

من بين الÓجئين السسوريين الذين تم توقيفهم
بتمنراسست حوالي  25ضسابطا وضسابط صسف،
ينحدرون من الجيشش السسوري الحر ،وا’مر
تم تأاكيده من خÓل مكتب المرصسد الموجود
بالجزائر التابع لحقوق ا’نسسان ،حيث تسسلل
هؤو’ء كنازحين فارين من الحرب الدائرة في
ب -ل -ده -م ،ال -ى م -ن -اط -ق اك -ث -ر اسس -ت -ق-رارا ف-ي
المنطقة العربية ،ومنها الى اوروبا.

قاسسيمي :لم نمنع السسوريين من الدخول
ا’راضسي الجزائرية
على لسسان حسسين قاسسيمي المسسؤوول المكلف
ب -م -ل-ف ال-ه-ج-رة ب-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات
المحلية  ،اوضسح ان السسبب من هذا المنع هو

 50أالف ’جئ سسوري في
الجزائر يتمتعون بكل الحقوق
يعيشش في الجزائر اكثر من  50أالف
’جئ سسوري منذ بداية الحرب في
الشسقيقة سسوريا يتوزعون عبر عدة
و’يات داخلية وشسمالية من الوطن ،
يتمدرسش ابنائهم في المدارسش الجزائرية ،
وي -ع -ال -ج -ون ف -ي ال -مسس -تشس -ف -ي-ات وي-م-ارسس-ون
مهامهم التجارية كغيرهم من الجزائريين  ،بل
هناك من يملك عقارات وحولها الى مراكز
تجارية مختصسة في عدة خدمات  ،ولم تسسجل
اية حادثة الى اليوم  ،من شسأانها ان تعكر
العÓقات بين الشسعبين الشسقيقين بحكم انهما
ي -ت -ق -اسس -م -ان ال -ت -اري -خ وال-عÓ-ق-ات ا’خ-وي-ة ،
بالتالي ’ مجال أ’ية مزايدات مغرضسة تحاول
الصسيد في الماء العكر.

المرصسد السسوري لحقوق اإ’نسسان يكشسف
هوايات العناصسر المتشسددة
وحسسب ال -م -رصس-د السس-وري ل-ح-ق-وق ا’نسس-ان،
وفي نشسرية له بالموقع ا’لكتروني ،يؤوكد انه

الجزائر تنفي و مفوضسية اأ’مم المتحدة
لشسؤوون الÓجئين تتأاسسف
قال قاسسيمي في تصسريح لـ «الشسعب « أان الجزائر
منعت جميع السسوريين من دخول البÓد عبر
حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر منعا لتسسلل
ع- -ن -اصس -ر م -ن ال -م -ع -ارضس -ة السس -وري -ة وصس -ف -ه -م
بالـ«إاسسÓميين متشسددين» ،ما قد يشسّكل تهديدا
أامنيا  ،معربا في السسياق ذاته عن اسسفه لتناقل
بعضش منظمات حقوق ا’نسسان معلومات خاطئة
 ،قائ« :Óهذه العناصسر تم توقيفها في حالة
تلبسش وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة
غ -ي -ر شس -رع -ي -ة  ،وت -م ال -ت -ك -ف-ل ب-ه-م ف-ي م-راك-ز
مخصسصسة »
م -ن ج -ه -ت-ه-ا م-ف-وضس-ي-ة اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة لشس-ؤوون
ال Ó-ج -ئ -ي -ن أاع-ربت ع-ن أاسس-ف-ه-ا
للقرار ،موضّسحة أان قسسما من
السس -وري-ي-ن مسس-ج-ل-ون كÓ-ج-ئ-ي-ن
فّ- -روا م -ن الصس -راع وي -ل -ت -مسس -ون
الحماية ،وأان عشسرين منهم ما
يزال عالقا في الصسحراء بينما ’
يعرف مكان مئة آاخرين جرى
نقلهم عبر الحدود »،.المفوضسية
وان احجمت عن قول الحقيقة،
فان الجزائر سسيدة في قراراتها
’،ن مشسكل ا’من يتعلق بسسيادة
دولة لها الحرية في اتخاذ اي
قرار تراه صسائبا و’ يؤوثر على
اسستقرارها وسسÓمة مواطنيها.

تسساؤول جوهري لمرافعات
دولية مشسبوهة مغلوطة
اج-راء ت-ح-ف-ظ-ي واح-ت-ي-اط-ي ف-ق-ط ،ل-ل-ت-أاك-د من
ه -وي -ات ال -ن -ازح-ي-ن ال-ى ال-ج-زائ-ر ع-ب-ر ال-ح-دود
الصس -ح -راوي -ة  ،ب -ع -د تسس -ج -ي -ل م-ح-او’ت تسس-ل-ل
مشس -ب -وه -ة ،ل-ع-ن-اصس-ر م-حسس-وب-ة ع-ل-ى ال-ح-رك-ات
المتشسددة  ،ا’مر من شسأانه ان يشسكل تهديدا
أامنيا للبÓد ’ ،ن الحدود الجزائرية مع النيجر
وم-ال-ي تشس-ه-دان ع-م-ل-ي-ات ه-ج-رة غ-ي-ر شس-رعية
بشسكل يومي.ففي خبر نشسره موقع «شسام « ذكر
هذا ا’خير « دخول سسوريين و يمنين بجوازات
سسفر سسودانية مزورة ومحاولة اخرين اختراق
ال -ح -دود ودخ-ول ال-بÓ-د ،ا’م-ر ال-ذي اسس-ت-دع-ى
ترحيل المهاجرين العرب القادمين خاصسة من
مالي والنيجر نهاية الشسهر الماضسي من سسنة
 ،2018ما يقارب  47سسوريا و 53فلسسطينيا و17
يمنيا عبر البوابة الحدودية عين قزام القريبة
من دولة النيجر»

لماذا لم يطلب هؤو’ء النازحين
البقاء بالبلدان التي عبروها  »،تركيا مصسر،
السسودان ،موريتانيا ،مالي النيجر ،او حتى التي
تشسترك حدودها مع هذه البلدان ،وإاذا كانت
ال -رح -ل -ة م -ن اقصس-ى ق-ارة اسس-ي-ا ن-ح-و ال-ح-دود
الجزائرية تكلف ما يقارب  300مليون سسنتيم،
وصسو’ الى الجزائر ،عن كل فرد  ،لماذا غامر
هؤو’ء على طول هذا المسسالك الخطيرة وغير
ا’م -ن -ة؟ م -ن دف -ع ه-ذه ا’م-وال وه-م ق-ادم-ون
بصسفة نازحين ؟ للعلم ان الجهاديين ببماكو في
اتصسال دائم مع انصسار داعشش ا’رهابي ،ما ’
يدع اي مجال للشسك بوجود تواطؤو كبير هناك.
ويفتح هذا الملف امام انتشسار خبر توقيف
سسفينة بالمياه ا’قليمية الليبية محملة باكثر
م- -ن  45م -ل -ي -ون رصس -اصس-ة ،ف-ي غضس-ون ا’ي-ام
الماضسية ،وبعملية حسسابية ،عدد سسكان ليبيا ما
يقارب اربعة مÓيين نسسمة ،فأاين تكون وجهتها

يا ترى؟ اليسش لتسسليح الجهاديين الفارين من
سسوريا؟
أان «خطورة الوضسع تمكن في أان هؤو’ء يحتمون
بالجماعات المسسلحة في المنطقة ،التي تتولى
م-ه-م-ة ت-وف-ي-ر ال-ح-م-اي-ة اأ’م-ن-ي-ة وم-رافقتهم»،
الجزائر تتابع « نحن نتابع هذا الملف بكثير
من القلق ويتواجد الجيشش الجزائري حالًيا في
حالة إاسستنفار من أاجل مواجهة هذه التهديدات
على الحدود الجزائرية».

مÓزم من الجيشش السسوري الحر يعترف
ف -ي اتصس -ال صس -وت -ي خصش ب -ه ق-ن-اة ج-زائ-ري-ة
اع -ت -رف ضس -اب -ط سس -وري م -ن ال -ج-يشش ال-ح-ر
برتبة مÓزم اسسمه «حسسن محمد اسسماعيل « ،
ب -دخ -ول -ه ال -ت -راب ال -ج-زائ-ري ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر
شس- -رع -ي -ة ،رف -ق -ة ع -ن -اصس -ر اخ -رى م -ن ن -فسش
التشسكيل العسسكري  ،ثم فقد ا’تصسال ببقية
العناصسر ا’خرى التي تسسللت رفقته بطريقة
ملتوية  ،سسخرتها عصسابات الجريمة المنظمة

القضساء على  32إارهابيا توقيف 6834
مهاجر غير شسرعي و  1785مهرب
ارقام جديرة بالتوقف عندها نشسرتها مجلة
ال -ج -يشش ف -ي ع -دده -ا لشس-ه-ر ج-ان-ف-ي ل-وزارة
الدفاع الوطني لسسنة  2018حيث تم تسسجيل
ما يقارب  6834عنصسرا ،تسسلل عبر الحدود
ال-ج-زائ-ري-ة ،ه-ؤو’ء ال-م-ه-اج-ري-ن من جنسسيات
ودول م-خ-ت-ل-ف-ة ،اف-ري-ق-ي-ة وسس-وري-ة ،ي-تعاملون
بشسكل او بأاخر عصسابات الجريمة المنظمة من
«ا’سسلحة ،المخدرات ،البشسر» ،حيث تكثف
م- -ن نشس- -اط -ات -ه -ا ع -ل -ى ط -ول خ -ط السس -اح -ل
الصس -ح -راوي واسس -ت-غÓ-ل-ه-ا لÓ-ن-فÓ-ت ا’م-ن-ي
ب-دول-ة ل-ي-ب-ي-ا ،ت-ق-وم ه-ذه ا’خ-ي-رة ع-ن ط-ري-ق
ع-ن-اصس-ره-ا ب-ت-ج-ن-ي-د ال-م-رتزقة من الÓجئين،
وم-ن-ح-ه-م ح-ت-ى ه-وي-ات م-زورة وال-دخ-ول ال-ى
الجزائر ،حيث تم تسسجيل ما يقارب 611
ت- -اج- -ر م- -خ -درات 1785 ،م- -ه -رب25 ،تاجر
اسسلحة ،اما بالنسسبة لقطع السسÓح التي تم
اسسترجاعها اكثر من  704قطعة سسÓح من
ب-ي-نها  231ب-ن-دق-ي-ة ال-ي-ة «كÓ-شس-ن-ك-وف «48 ،
رشساشش من مختلف ا’صسناف ،كما تم تحييد
 189ارهابيا وتوقيف  25اخرين ،اما الذين
سس-ل-م-وا ان-فسس-ه-م ع-ددهم  132اره -اب-ي-ا ك-ان
ي- - -نشس - -ط ه - -ؤو’ء ،ع - -ل - -ى م - -ح - -ور ال - -ح - -دود
الصسحراوية ،التي يتخذونها  ،كفضساء حيوي ،
ن- -ظ- -را ل- -ل -ط -ب -ي -ع -ة ال -ج -غ -راف -ي -ة ،وال -م -وق -ع
ا’سس-ت-رات-ي-ج-ي ،ب-ع-ي-دا ع-ن اع-ي-ن ال-م-راق-بات
ا’منية.

ألخميسض  ١0جانفي  ٢0١٩م
ألموأفق لـ  0٤جمادى أأ’ولى  ١٤٤0هـ

من مراسسلينا

Œوب ﬂتلف موانئ تيبازة

القرية النائية قاسسم ◊داب بع Úالذهب بتيارت

 300نسصمة يتطلعون إا ¤الغاز وإاصصÓح قنوات الصصرف
تواصسل «جريدة الشسعب» اÿرجات اŸيدانية للقرى واŸناطق النائية بو’ية تيارت ،ووجهتنا هذه اŸرة كانت
قرية قاسسم ◊داب بع Úالذهب با÷هة ا÷نوبية الشسرقية ’ ،تبعد عن مقر البلدية ع Úالذهب سسوى بكيلومÎ
واحد ،لكنها  ⁄تسستفد من مشساريع حسسب السسكان الذين التقيناهم وأاول انشسغالهم هو غاز اŸدينة.

تيارت :ع.عمارة
ك- -ون أŸن -ط -ق -ة “ت -از بÈودة شس -دي -دة
وي- -ك -ل -ف ج -لب ق -ارورة غ -از أل -ب -وت -ان أكÌ
من ٤00دينار على طريق شسبه معبدةŸ ،ن
Áلك سس - -ي- -ارة ،غ Òأأن أŸوأط- -ن Úأل- -ذي- -ن
يتنقلون عن طريق سسيارأت «ألكلونديسستان»
ي -ت -ك ّ-ب -دون مشس -ق -ة و’ سس -ي -م -ا أأث-ن-اء فصس-ل
ألشس -ت -اء ،وحسسب ألسس -ك -ان ف -إان -ه -م أتصس -ل-وأ
م -رأرأ ب -السس -ل -ط -ات أÙل -ي-ة أŸت-م-ث-ل-ة ‘
أÛلسض أل - -ب - -ل - -دي ل - -ك- -ن م- -رأسسÓ- -ت- -ه- -م
وأتصسا’تهم  ⁄تلق ألصسدى أ’يجابي ،غÒ
أن وأ‹ ألو’ية خÓل زيارته للمنطقة وجد
ح ÓوأقÎح “وين أŸشسروع بنصسف أŸبلغ
ع -ل -ى أن ي -ت-و ¤أÛلسض أل-ب-ل-دي ب-إاضس-اف-ة
ألنصسف ألثا.Ê
حاولنا أ’تصسال بالسسيد رئيسض أÛلسض
ألشسعبي ألبلدي لبلدية ع Úألذهب هاتفيا
ونحن بقرية قاسسم ◊دأب لÓجابة على
أنشسغال ألسسكان ،لكنه  ⁄يجب علينا كونه ـ

كما قال ـ أنه ‘ مهمة Ÿعاينة أŸشساريع
خ -ارج م -ق -ر أل -ب-ل-دي-ة ،غ Òأن أح-د ‡ث-ل-ي
ألو’ية باÛلسض ألشسعبي ألوطني عن و’ية
تيارت ألسسيد عوينات نصسر أجابنا بتصسريح
مفاده موأفقة وأ‹ ألو’ية ألسسيد بن توأتي
عبد ألسسÓم على “وين أŸشسروع بنصسف
أŸب -ل -غ ع -ل -ى أن ت -ت -ح ّ-م -ل أل -ب -ل -دي -ة ب-ق-ي-ة
أŸصساريف .أضساف أحد ألسسكان بالقرية
أن -ه ك -ل م-ا –ّل أن-ت-خ-اب-ات ﬁل-ي-ة ي-ت-ع-ه-د
أÎŸشسحون بجلب ألغاز للقرية لكنها تبقى
وعودأ حسسب أŸوأطن ،Úفإان جل ألسسكان
مصس- -اب Úب- -دأء أم -رأضض أŸف -اصس -ل بسس -بب
ألÈد ألقارسض.
موأطنو ألقرية يشستكون من مصسب أŸياه
أŸسس -ت -ع-م-ل-ة ،ح-يث ت-وج-د ق-ن-اة ل-تصس-ري-ف
أŸياه مهÎئة ويعا Êألسسكان من ألروأئح
وأ’ضسرأر ألتي تخّلفها أŸياه ألتي تنطلق
من قناة مكسسرة وتشسكل خطرأ صسحيا على
أŸوأطن Úوأ’طفال ’ ،سسيما خÓل فصسل
أ◊ر وق -د أشس -ت -ك-ى أŸوأط-ن-ون ل-لسس-ل-ط-ات

أÙل- -ي -ة ع -ن أŸشس -ك -ل وط -م -أان -وه -م ع -ن
تسسجيل مشسروع لقنوأت ألصسرف ألصسحي،
لكن أأ’مر بقي على حاله ،وحسسب سسكان
أل-ق-ري-ة دأئ-م-ا ف-إان أل-ق-ن-اة أل-رئ-يسس-ي-ة ل-لماء
ألشسروب أصسابها عطب بالقرب من قناة
ألصس- -رف ألصس- -ح- -ي‡ ،ا أدى أ ¤ح- -رم- -ان
أŸوأطن Úمن أŸاء ألشسروب Ÿدة شسهرين
متتالي Úقبل أسستدرأك أأ’مر وأصسÓح قناة
أŸاء.
Óشسارة ،ألقرية بها مرأفق تعمل بجدية
ل إ
ك- -ق- -اع- -ة أل- -عÓ- -ج أل- -ت- -ي ت- -قّ- -دم خ -دم -ات
أ’سسعافات أأ’ولية و–تاج أ ¤طبيب مدأوم
أأو ط -ب-يب ي-زور أل-ق-ري-ة أسس-ب-وع-ي-ا ل-ل-كشس-ف
ألصسحي ،وبالقرية مدرسسة أبتدأئية –وي
جميع ألتÓميذ وبها نتائج جيدة يتحصسل
ع -ل-ي-ه-ا أل-تÓ-م-ي-ذ بسس-بب م-ث-اب-رة أ’سس-ات-ذة
وأإ’دأرة وم -ط -ع -م م -درسس -ي ي-ق-دم وج-ب-ات
سساخنة ÷ميع ألتÓميذ –ت أشسرأف دوري
Ÿديرية ألÎبية ومفتشسي أŸقاطعة ،وقد
أسستحسسن ألسسكان دور هذه أŸدرسسة ألتي
يشسيدون بطاقمه ألÎبوية وأ’دأري .نشسÒ
أن ألقرية بها مسسجد ‘ طريق أ’‚از
وصس -ل أ ¤م -رح-ل-ة م-ت-ق-دم-ة ت-ك-ف-ل ب-ب-ن-ائ-ه
موأطن من أŸنطقة متوأجد خارج ألوطن.
أŸوأطنون بهذه ألقرية يشستكون مشسكل
تسس -وي -ة ع -ق -ارأت مسس-اك-ن-ه-م ل-ك-ون أل-ق-ري-ة
أأنشس -ئت م -ن -ذ سس -ن-ة  ،١٩٨٧ورغ -م م -رأسس-ل-ة
ألسسلطات ’يجاد حل للمشسكل ،إأ’ أأن ألرد
عليها يبقى بدون ردود ،وعن أنابيب أŸياه
ألصسا◊ة للشسرب قال ألسسكان أنها تعود أ¤
ث- -م- -ان- -ي -ن -ات أل -ق -رن أŸاضس -ي و–ت -اج أ¤
Œديد وقد سسمع ألسسكان من جهات غÒ
رسسمية أن ألقرية أسستفادت من بئر عميقة
ل- -ت- -زوي- -د ألسس- -ك -ان ب -اŸاء ،ويضس -ي -ف أح -د
أŸوأط -ن Úأن أل -ق-ري-ة ب-ح-اج-ة أ ¤ت-وسس-ع-ة
ع -م-رأن-ي-ة ل-ك-ون-ه-ا “لك ع-ق-ارأ  ⁄يسس-ت-غ-ل
وأŸوأطن Úبحاجة أ ¤سسكنات.

’شسغال وتقاعسس اŸؤوسسسسة اŸكلفة
بعد تعّثر ا أ

إاعادة بعث مشصروع توسصيع اŸنطقة الصصناعية لسصيدي بلعباسس

^ منح فرصصة للشصباب الراغب ‘ ا’سصتثمار

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو

ت- -ع- -م- -ل السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة بسس -ي -دي
بلعباسس على إاعادة بعث عملية توسسيع
اŸناطق الصسناعية و‘ مقدمتها اŸنطقة
الصس -ن -اع -ي -ة ل -ب -ل -دي -ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
Ãسس- -اح- -ة ت- -ق- -در بـ 50ه-ك-ت-ار ب-ع-دم-ا
’شس- -غ- -ال ب- -ه- -ا ‘ وقت سس- -اب- -ق
ت - -عÌت ا أ
ن -ت-ي-ج-ة ع-دم احÎام اŸؤوسسسس-ة اŸك-ل-ف-ة
باŸشسروع لدف Îالشسروط.
أأك -د وأ‹ أل -و’ي-ة أأح-م-د ع-ب-د أ◊ف-ي-ظ
ألسساسسي ،أأن ألعمل منصسب حاليا إ’عادة
ب-عث مشس-روع ت-وسس-ع-ة أŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ية
لسسيدي بلعباسض على مسساحة  50هكتار،
بعد تع Ìأأ’شسغال بسسبب تقاعسض أŸؤوسسسسة
أŸكلفة باأ’شسغال وألتي  ⁄تكن ‘ مسستوى
أأه- -دأف وت -ط -ل -ع -ات ألÈن -ام -ج أŸسس -ط -ر،
وباŸوزأة سسيتم أأيضسا مباشسرة عملية أأخرى
‘ إأطار دعم أإ’سستثمار ألصسناعي تخ ّصض
توسسعة أŸنطقة ألصسناعية ببلدية تلموÊ
على مسساحة  ٤0هكتارأ ،أأين سستوضسع –ت
تصس- -رف ألشس -ب -اب أل -رأغب ‘ أإ’سس -ت -ث -م -ار
ألصس -ن -اع -ي .وأأضس-اف أأن أل-ع-ق-ار ألصس-ن-اع-ي
متوفر أأيضسا ‘ أŸناطق أ÷نوبية للو’ية
على غرأر منطقة رأأسض أŸاء ما سسيسسمح
بخلق حركية تنموية بهذه أŸناطق ،باعتبار
أأن موضسوع أ’سستثمار له مكانة هامة وÁثل
إأح -دى أأول -وي-ات ألسس-ل-ط-ات أل-و’ئ-ي-ة ل-ب-عث
دي -ن -ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-ت-ن-م-ي-ة
أÙل- -ي- -ة م- -ن أأج -ل خ -ل -ق ألÌوة وإأح -دأث
م - -ن - -اصسب شس - -غ - -ل ،م- -ن خÓ- -ل م- -رأف- -ق- -ة

أŸؤوسسسسات لتحسس Úمناخ أإ’سستثمار وخلق
شسروط Ÿسساعدة على جلب أإ’سستثمارأت
وذلك بتوف Òألعقارأت ألÓزمة.
ه- -ذأ وت- -ت- -وف -ر أل -و’ي -ة ع -ل -ى ح -ظÒتÚ
صسناعيت Úبكل من بلديتي سسيدي بلعباسض
ورأأسض أŸاء Ãسساحة إأجمالية تقدر بـ١50
هكتارأ ،فضس Óعن مناطق ألنشساطات ألتي
أسستحدثت طبقا للتعليمة ألوزأرية أŸتعلقة
بإانشساء مناطق ألنشساطات ألصسغÒة من أأجل
تعزيز ألÈنامج أإ’قتصسادي أÙلي ،حيث
” إأ‚- - - - -از  5م -ن -اط-ق نشس-اط-ات ج-دي-دة
ّ
ب-ال-و’ي-ة ” ،أخ-ت-ي-اره-ا حسسب أŸت-ط-ل-بات
أإ’ق- -تصس -ادي -ة ،ب -ع -د أأن رصس -د م -ب -ل -غ م -ا‹
للدرأسسة قدر بـ 35مليون دج ،من ألصسندوق
ألوطني للضسمان وألتضسامن وألذي حّول إأ¤
ألوكالة ألعقارية باعتبارها مؤوسسسسة للÎقية
قصس -د إأ‚از أل -درأسس -ات أل -ت -ق-ن-ي-ة أ’شس-غ-ال
ألتهيئة هذأ وقدر ألتقييم أŸا‹ للعملية
بـ 6٨مليون دج ÿلق  ١٧0قطعة تقدر بـ6٤
هكتارأ ،بكل من بلديات تلمو ،Êبن باديسض،
بضسرأب ÚأŸقرأ ،Êع ÚألÈد ،وألطابية.
و‘ ذأت ألسسياق ،كان ›مع تسسي ÒأŸناطق
ألصسناعية ومناطق ألنشساطات بو’ية سسيدي
بلعباسض قد كشسف مؤوخرأ عن تبنيه خارطة
ط -ري -ق ج -دي -دة ل -ت -حسس Úم -ن -اخ أإ’سس -ت-ث-م-ار
ب -ال -و’ي -ة ،وه -و أÛم -ع أل -ذي ّ” ت -أاسس -يسس -ه
حديثا خلفا لشسركة ألتسسي Òألعقاري للمناطق
ألصسناعية ،حيث تعتمد رؤويته أ÷ديدة على
مشس -ارك -ة أŸت -ع -ام -ل Úأإ’ق -تصس -ادي’ Úت-خ-اذ
ﬂتلف ألقرأرأت أŸتعلقة Ãشساكل أإ’سستثمار
ب -ال -و’ي -ة و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ت -ه -ي -ئ -ة أŸن-اط-ق

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

ألعدد
١٧٨٤٢

ألصس -ن -اع -ي -ة ،ك-م-ا ّ” أل-تشس-دي-د ع-ل-ى ضس-رورة
تكاثف أ÷هود ب ÚأÛمع وأŸتعامل Úأ’جل
–قيق أأ’هدأف أŸسسطرة وألتي تضسع ضسمن
أأولوياتها حل جملة أŸشساكل ألتي تعا Êمنها
ح-ال-ي-ا أŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اعية ألرئيسسية بسسيدي
بلعباسض بهدف ألرفع من مسستوى أإ’نتاجية
وجلب مسستثمرين جدد لدفع ألعجلة ألتنموية
باŸنطقة.
Óشس -ارة ،ف -إان ع -م -ل -ي -ة ت -ط -ه Òأل-ع-ق-ار
ل -إ
ألصس -ن -اع -ي م ّ -ك -نت ألسس -ن -ة أŸنصس-رم-ة م-ن
أسسÎج- - -اع  3١ق -ط -ع -ة أأرضس -ي-ة Ãسس-اح-ة
إأجمالية تقدر بـ  ٤هكتارأت سستتم إأعادة
توزيعها وفق ألشسروط أّÙددة قانونا ،وقد
جاءت ألعملية تطبيقا للتعليمات ألقاضسية
Ãوأصس - -ل - -ة إأج - -رأءأت ت - -ط- -ه ÒأŸن- -اط- -ق
ألصسناعية من خÓل إأعذأر كل أŸسستثمرين
ألذين  ⁄يشسرعوأ ‘ Œسسيد مشساريعهم عن
ط -ري -ق أÙضس-ر أل-قضس-ائ-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مديرية ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة مع –ويل
أŸلفات إأ ¤مديرية أأمÓك ألدولة إ’تخاذ
أإ’جرأءأت ألÓزمة ،وقد قدرت أŸسساحة
أإ’جمالية أŸسسÎجعة بـ  60٢٤٢م Îمربع،
منها  30أألف م Îمربع باŸنطقة ألصسناعية
بسسيدي بلعباسض ١3 ،أألف م Îمربع Ãنطقة
ألنشساطات بتÓغ ٤600 ،م Îمربع Ãنطقة
أل -نشس -اط -ات بسس-ف-ي-زف ٤٩03 ،م Îم -رب -ع
با◊ظÒة ألصسناعية برأأسض أŸاء.
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–سصيسس مهنيي البحر لتعبئة السصمك
بالصصناديق البÓسصتيكية

تواصسل قافلة التحسسيسس والتوعية بأاهمية اسستعمال الصسناديق
البÓسستيكية بد’ من اÿشسبية لتعبئة السسمك جولتها اŸاراطونية
عﬂ Èت -ل -ف م -وان -ئ ت -ي -ب -ازة ‘ ب -ادرة ت -ه -دف ا ¤إاق-ن-اع اŸه-ن-يÚ
’ضسرار
بضس-رورة ال-ت-خ-ل-ي ع-ن الصس-ن-ادي-ق اÿشس-ب-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤ا أ
ا÷سسيمة التي تÎتب عنها.

تيبازة :علي ملزي

وحسسب ألقائم Úعليها ،فإاّن ألقافلة تضسّم ‘ تركيبتها ألبشسرية ﬂتلف
ألفاعل ‘ Úعملية تسسويق ألسسمك كمصسالح ألتجارة ومصسالح ألبيطرة وجمعية
حماية أŸسستهلك وغرفة ألصسيد ألبحري Ãعية مصسالح ألصسيد ألبحري وتربية
أŸائ -ي-ات ،وأأوك-لت ل-ه-ا م-ه-م-ة إأق-ن-اع أŸه-ن-ي Úع-ل-ى أخ-تÓ-ف ت-خصسصس-ات-ه-م
ومسستوياتهم بضسرورة ألتخلي عن أسستعمال ألصسناديق أÿشسبية بصسفة نهائية
’ك Ìأسستجابة للشسروط ألصسحية ألتي
وأسستبدألها بالصسناديق ألبÓسستيكية أ أ
’حد ألفارط من ميناء
تقتضسيها Œارة ألسسمك ،وأنطلقت ألقافلة يوم أ أ
’سسبوع أ÷اري Ãوأنئ
خميسستي بالناحية ألشسرقية لتتوأصسل على مدأر أ أ
بوهارون وتيبازة وشسرشسال وقورأية ليتم بذلك أ’حتكاك باŸهنيÃ Úختلف
ربوع ألو’ية وألعمل على إأقناعهم باÿطر ألدأهم ألذي –مله ألصسناديق
أÿشس-ب-ي-ة ‘ ط-ي-ات-ه-ا م-ع ضس-رورة أسس-ت-ع-م-ال أل-ب-دي-ل أل-ذي ط-رح-ت-ه أ÷هات
ألوصسية بالسسوق منذ أأك Ìمن  ٤سسنوأت خلت.
من جهتهم أأشسار ألعديد من أŸهني ‘ Úألصسيد ألبحري ،أ ¤كون ألصسناديق
ألبÓسستيكية ’ تلبي أ◊اجة أŸع Èعنها من حيث ترقية تعبئة ألسسمك بالنظر أ¤
عدم مقاومتها للحرأرة من جهة وصسعوبة تنظيفها من أ’أوسساخ ألعالقة بها من
جهة أأخرى ،أضسافة أ ¤ندرتها وغÓء أسسعارها ،أأ’مر ألذي  ⁄يكن مطروحا
ألبتة بالصسناديق أÿشسبية ألتي يعتÈها هؤو’ء أأ’ك ÌمÓئمة لعملية تسسويق
ألسسمك Ãختلف أأنوأعه.
Œدر أ’شسارة أ ¤كون فÎة نشساط ألقافلة هذأ أأ’سسبوع تتزأمن مع وفرة
مريحة للمنتوج عﬂ Èتلف موأنئ ألو’ية على غ Òألعادة أŸسسجلة خÓل نفسض
ألفÎة من ألسسنوأت ألفارطة ‘ ،ح Úتبقى أأ’سسعار أŸتدأولة مرتفعة نسسبيا و’
تطيقها معظم فئات أÛتمع ،بحيث أأّكد ألعديد من أıتصس ‘ ÚأÛال أ¤
كون أÛتمع تخلى عن ثقافة أسستهÓك أŸنتجات ألبحرية أ’سسباب ترتبط
أأسساسسا بغÓء أأ’سسعار.

غلق أانفاق خراطة لتزويدها
بالتهوية واإ’ضصاءة
’شس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
أاغ -ل -قت مصس -ال -ح م -دي -ري -ة ا أ
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع تسس-ع ب-ل-دي-ات واق-ع-ة ب-ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة ،على أانفاق
خراطة الواقعة على الطريق الوطني رقم  09الرابط ب Úبجاية
’نفاق
وسسطيف ،بهدف إاطÓق أاشسغال التهيئة والÎميم لعصسرنة ا أ
’ضساءة.
‘ ›ال السسÓمة ،التهوية ،وا إ

بجاية :بن النوي توهامي

وبحسسب ألسسيد كموشض عبد ألرزأق مدير أأ’شسغال ألعمومية ،لـ «ألشسعب» ،تهدف
هذه ألعلمية إأ ¤لتهيئة وترميم أأ’نفاق ‘ ›ال ألسسÓمة وألتهوية وأإ’ضساءة،
وق -د ّ” تسس -خ Òك -اف -ة أإ’م-ك-ان-ي-ات ألضس-روري-ة م-ن أأج-ل ت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا م-ن أأ’ت-رب-ة
وألدخان ،دأعيا مسستعملي هذأ ألطريق أإ ¤تفهم ألوضسعية حتى يتّم ألعمل
بطريقة جيدة ،وÁكن للسسائق Úأنتهاج ألطريق ألوطني رقم  ٧5ألرأبط بÚ
بجاية وسسطيف ع Èأأميزور ،أأو ألطريق ألوطني رقم  ٤3ألرأبط ب Úبجاية
وجيجل.
وجدير بالذكر ،فقد ”ّ دخول هذه أأ’نفاق حيّز أÿدمة سسنة  ١٩٨٨ويبلغ طولها
 ٧كلم ،و“ر عÈها أأزيد من  30أألف مركبة يوميا من بجاية إأ ¤و’ية سسطيف
ذهابا وإأيابا ،وتعت Èمن أأك Ìأأ’نفاق خطورة على أŸسستوى ألوطني بسسبب
حوأدث أŸرور وتزأيد عدد ضسحاياه سسنويا ،وهي تشسّكل خطرأ حقيقيا على
مسستعمليها من أأصسحاب ألسسيارأت ،ألشساحنات وأ◊افÓت ،أ’نها أŸسسلك ألوحيد
لبلوغ ألو’يات أÛاورة مرورأ بو’ية سسطيف ،وهي ’ تتوفر على شسروط
ألسسÓمة أŸرورية على غرأر ،نقصض أأ’ضسوأء وألÓفتات إ’رشساد ألسسائق Úإأ¤
جانب نقصض معدأت ألتهوية وألتشسققات على جانبيه ،وألتي تتسسرب منها أŸياه
مع سسقوط أ’مطار ،ما يجعل سسطح ألطريق ز÷ا ما يؤودي إأ ¤وقوع حوأدث
أأليمة.
” تدشس Úجزء من طريق وأدي «شسابط
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ّ
ألعقرة» بخرأطة ،وألذي يبلغ طوله 5.١كلم ،ويضسم أأربعة شسبه جسسور ومائة
وثÓثون حاجزأ مانعا ’‚رأف ألÎبة ،وثÓثة قنوأت مبّلطة وما يعادل 000
 ٢0مÎأ مكعبا من أÿرسسانة ألتي تطبق على ألوأجهات ألصسخرية Ÿنع
تسساقط أ◊جارة.

سسعيدة

 1،88مليون د.ج للتكفل باŸؤوسصسصات الÎبوية

سسعيدة :ج .علي

اسستفادت بلدية و’ية سسعيدة من
إاعانة من وزارة الداخلية اŸقدرة بـ
 1،88مليون د.ج للتكفل باŸؤوسسسسات
’عانات تدعيم
الÎب-وي-ة وشس-م-لت ا إ
اŸدارسس Ãق- -اع- -د ب- -ي- -داغ- -وج- -ي -ة،
إاضس-اف-ي-ة إا ¤ج-انب ت-وف Òال-ت-دف-ئة
والوجبات السساخنة للتÓميذ.
حسسب ما أأفاد به وأ‹ ألو’ية سسيف
أإ’سسÓ- -م ل- -وح إأ ¤ذلك ضس- -م- -نت أل -و’ي -ة
باسستÓمها هذه ألسسنة  5٨حافلة مدرسسية
لتغطية شساملة لكل ألبلديات ،وهو ما من
شسأانه ﬁاربة ألتسسرب أŸدرسسي ،خاصسة
ب-اŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة أŸت-وأصس-ل-ة ل-لسسلطات

أÙل -ي-ة وأŸن-ت-خ-ب .Úأأضس-حت أŸدرسس-ة
أليوم بو’ية سسعيدة فضساء خصسبا لتحصسيل
ألدرأسسي ألنوعي ،وأقع أرتسسمت معاŸه
منتصسف ألعام أ◊ا‹ وأأصسبح أليوم حقيقة
›سسدة.

وحدة إ’نتاج اأ’جبان بالرباحية
كما دشّسن ألوأ‹ وحدة إ’نتاج أأ’جبان
ع- -ل -ى مسس -ت -وى م -ؤوسسسس -ة أŸن -ب -ع إ’ن -ت -اج
أ◊ل-يب ومشس-ت-ق-ات-ه ب-اŸن-ط-ق-ة ألصسناعية
ب-ال-رب-اح-ي-ة بسس-ع-ي-دة ،إأذ م-ن أŸن-ت-ظ-ر أأن
ت- -ن- -ت- -ج ه -ذه أل -وح -دة  ٢٨00إأ3000 ¤
كيلوغرأم من ﬂتلف أأنوأع أ÷ Íـحسسب
ما صسرح به مدير مؤوسسسسة أŸنبع إ’نتاج

أ◊ليب ومشستقاته ـ كما أأكد وأ‹ ألو’ية
أأن ألوحدة سستضسمن مناصسب شسغل لشسباب
أŸنطقة وتتمكن و’ية سسعيدة من تغطية
أل- -ط- -لب أŸت -زأي -د ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أأن -وأع
أأ’ج- -ب- -ان ،ع -ل -م -ا أأن ه -ذه أأ’ن -وأع ك -انت
مسستوردة من أÿارج وأليوم تعت Èألوحدة
أأ’و ¤على مسستوى ألوطن متفوقة بهذأ
أإ’ن- -ت -اج أÙل -ي وي -ك -ون ك -ا‘ ل -ي -ع ّ-وضض
أإ’نتاج أŸسستورد .وكما جاء على لسسان
ألوأ‹ أأن ألوحدة ضسمنت مناصسب شسغل
للشسباب ‘ إأطار عقود ما قبل ألتشسغيل
وهم مقبلون بطبيعة أ◊ال على ألÎسسيم
‘ هذأ ألعمل ،هذأ ودعا وأ‹ ألو’ية
أل -ف Ó-ح Úإأ ¤ضس -رورة ت -ك -ث -ي -ف أ÷ه-ود
إ’ن -ت -اج م -ادة أ◊ل -يب و–ق -ي -ق أ’ك-ت-ف-اء
ألذأتي.

الخميسش  10جانفي  2019م
العدد
17842
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ا’أرصسفة واŸمرات بتندوف تعرقل حركة السسÒ

بـ ـ ـ Úا◊ـ ـفـ ـ ـر الـ ـع ـ ـشس ـ ـوائـ ـ ـ ـي ..بـ ـضسـ ـ ـائ ـ ـع الـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـار وطـ ـ ـ ـاولت اŸـ ـقـ ـ ـ ـاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ت -ع -ا Êو’ي -ة ت-ن-دوف م-ن وق-ع
لرصسفة واŸمرات
غياب شسبه تام ل أ
اÿاصس -ة ب -ال-راج-ل ،Úوه-و م-ا ب-ات
يقلق اŸارة بسسبب اضسطرارهم ا¤
ت- - -ق - -اسس - -م ال - -ط - -رق اŸع ّ- -ب - -دة م - -ع
السس- -ي- -ارات ،ب- -ع -د أان ب -ل -غت أاسس -وء
ح -ا’ت -ه -ا ،ووصس-لت ا ¤درج-ة م-ن
ا’هÎاء ’ تطاق ‘ الوقت الذي
ط - -الب ف - -ي - -ه م- -واط- -ن- -و ال- -و’ي- -ة
’ح -ي-اء بضس-رورة
ورؤوسس -اء ب -عضض ا أ
إاعادة ا’عتبار لها.

تندوف :عويشش علي
لرصس -ف -ة ب-ب-ل-دي-ة
وه -ك -ذا –ّولت ا أ
تندوف ا ¤فضساء مفتوح لعرضش السسلع
واŸن - -ت - -ج - -ات م- -ن ط- -رف أاصس- -ح- -اب
اÙلت ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي يسس- -ت- -م- -ر
ب- -عضش أاصس- -ح- -اب اŸق -اه -ي وم -ال -ك -ي
السسيارات ‘ احتلل هذه الفضساءات
‘ –د صس - - - -ارخ ◊ق- - - -وق اŸواط- - - -ن
لنشسطة التجارية
ضسارب Úبالقوان Úل أ
ع- -رضش ا◊ائ- -ط .ه- -ذا ال- -وضس- -ع دف -ع
بفرقة شسرطة حماية البيئة والعمران
لمن ولية تندوف إا ¤التكثيف
التابعة أ
م-ن خ-رج-ات-ه-ا وال-تصس-دي ل-ل-ت-ج-اوزات
وسس -ط صس -مت مصس -ال-ح ب-ل-دي-ة ت-ن-دوف
لو ¤ع- -ن ت- -فشس- -ي ه- -ذه
اŸسس - -ؤوول- -ة ا أ
الظاهرة بسسبب تقاعسسها عن تسسليط
ال- -ع- -ق- -وب- -ات ع -ل -ى اıال -ف ،Úح -يث

سسجلت حوا‹ ﬂ 70الفة ” توقيعها
خلل سسنة  ،2017ومطلع العام ا◊ا‹،
ت- -ت -ع ّ-ل -ق ك -ل -ه -ا ب -ع -رضش وب -ي -ع السس -ل -ع
لرصس- -ف- -ة والسس- -اح- -ات
واسس - -ت - -غ- -لل ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -دون ت -رخ -يصش ،ك-م-ا ّ”
–ويل بعضش اıالفات اﬁ ¤كمة
ت -ن -دوف ل -ل -ن -ظ -ر ف -ي-ه-ا ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا،
–صس -ي مصس -ل -ح -ة ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك
وقمع الغشش التابعة للمديرية الولئية
للتجارة بتندوف أازيد من  300تدخل
سس- -ن- -ة  2017وت -وج -ي -ه  200إاعذار
ل- -ل- -م- -خ- -ال -ف Úدون ت -وق -ي -ع ﬁاضس -ر،
وت -واصس-ل اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة

ال- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى
وضس-ع ح-د ل-ظ-اه-رة اح-ت-لل األرصس-ف-ة
تطبيقًا Ÿا جاءت به نصسوصش القانون
سس -واء م -ن خ -لل اÿرج -ات ال -ي -وم-ي-ة
ألعوان الرقابة أاو من خلل الدوريات
اŸشسÎكة مع شسرطة العمران ،ورغم
غ- -ي- -اب ظ -اه -رت -ي األسس -واق اŸوازي -ة
والباعة بعاصسمة الولية ،إال أان مديرية
ال -ت -ج-ارة ت-واصس-ل ج-ه-وده-ا ل-ل-ح-د م-ن
ظ -اه -رة اح-ت-لل األرصس-ف-ة م-ن ط-رف
أاصسحاب اÙلت واŸقاهي.
ف -أاع -م -ال ال -ت-ه-ي-ئ-ة وإاع-ادة الع-ت-ب-ار
ل -ب -عضش الشس -ب -ك -ات وع -م -ل -ي-ات ا◊ف-ر

سسكان تقمارت و القرى اÛاورة بتمÔاسست

معاناة السسكان مع الطريق ،قاعة العÓج واإلنارة
’هقار ،جملة من اŸشساكل ‡ا سسبب حالة
تتواصسل معاناة سسكان قرية تقمارت الواقعة على بعد  30كلم من عاصسمة ا أ
من ا’سستياء لدى السساكنة ،زدا من متاعبهم اليومية غياب العديد من اŸرافق العمومية التي من اŸفÎضض أان تقدم
خدمة للمواطن تقلل من معاناتهم ،مناشسدين ا÷هات الوصسية بضسرورة التدخل وŒسسيد بعضض اŸشساريع التنموية.

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود
وع Èال - -ع - -دي - -د م - -ن اŸواط - -ن‘ Ú
العديد من اŸناسسبات عن أاملهم ‘
Œسس -ي -د مشس -روع إا‚از ط -ري -ق ي -ن-ه-ي
م-ع-ان-ات-ه-م م-ع ال-ت-ن-ق-ل ،وي-رب-ط القرية
بعاصسمة الولية ،لكون الطريق تعرف
ت- -ده- -ور ك -ب Òبسس -بب سس -ي -لن الودي -ة
واألمطار اŸتسساقطة خلل الصسيف،
‡ا ي -ج -ع -ل ال -ت -ن -ق -ل عÈه -ا ‘ ي -ؤورق
اŸواطن ،Úكونها تتطلب وسسائل نقل
خاصسة ‘ ،وقت تفتقر القرية للنقل
العمومي.
ي- -ح- -دث ه -ذا ‘ ظ -ل غ -ي -اب ق -اع -ة
ال -ع -لج ال -وح -ي-دة ع-ن ال-ع-م-ل وت-ق-دË
خدمة عمومية للمواطن ،لكونهامغلوقة
البواب ‘ وجه سسكان القرية ‘ معظم
األوقات ،جراء غياب طبيب دائم وحتى
‡رضسكأابسسط شسيء ،المر الذي زاد
من متاعب اŸرضسى خاصسة اصسحاب
المراضش اŸزمنة وكبار السسن اضسافة
ا‹ ال -نسس -اء ا◊وام -ل وال -لت -ي ي -ج-دن
صس -ع -وب -ة ‘ ال -ت -ن -ق-ل ا‹ م-ق-ر ال-ولي-ة
بسسبب وضسعية الطريق الصسعبة.
يضس -ي-ف ب-عضش اŸواط-ن Úأان ال-ق-ري-ة

لنارة العمومية
تعرف غياب شسبه تام ل إ
حيث يتواجد بيها عمودين فقط اين
أاصسبح ذالك غ Òكا‘ ‘ ظل زيادة
ال-ت-وسس-ع السس-ك-ا ،Êم-ط-ال-ب Úالسس-لطات
اÙل- - -ي- - -ة بضس- - -رورة إادراج ال - -ق - -ري - -ة
وال- -ت- -ج- -م- -ع- -ات السس- -ك- -ان- -ي- -ة األخ -رى
اÛاورة ،ضس- -م- -ن ب- -رن- -ام -ج مشس -اري -ع
اإلنارة العمومية التي تشسهدها عاصسمة
األهقار هذه األيام ،ويضسيف هؤولء ان
القرية تفتقد لشسبكة الهاتف النقال ‡ا
ح- -رم- -ه -م م -ن التصس -الت ‘ ا◊الت
ا◊رجة حيث يضسطرون ا‹ الصسعود
للجبال بحثا عن شسبكة الهاتف النقال.
‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ج- -دد اŸواط- -ن -ون
مطالبهم بضسرورة تعبيد الطريق وفتح
قاعة العلج والتفاته من طرف القائم
األول على الولية بالوقوف على حالة
ال -ق-ري-ة ،ال-ت-ي ت-ع-د راب-ط ل-ل-ع-دي-د م-ن
ي-ال-ق-رى ب-ع-اصس-م-ة األه-ق-ار ،على غرار
قريتي (ترهنانات ،تغموت) ‡ا يكسسب
القرية موقع هام يجعلها همزة وصسل
ه -ام -ة ب Úال -ت -ج -م -ع -ات السس -ك -ان -ي -ة و
ع- -اصس- -م -ة اله -ق -ار  ،مشس -ددي -ن ع -ل -ى
ضس -رورة Œسس-ي-د ال-وع-ود ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
العديد من اŸسسؤوول ‘ Úالعديد من
اŸناسسبات و التي طال إانتظارها .

يحدث هذا ‘ الوقت الذي “تاز به
ال-ق-ري-ة ب-أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة لكونها سسياحية
‡ا يجعلها مقصسد السسواح خاصسة ‘
اŸوسس - -م السس- -ي- -اح- -ي ال- -ذي إان- -ط- -لق
مؤوخرا ،مؤوكدين أان هذه اŸشساريع و ‘
حالة Œسسيدها تعطي دفع كب Òللقرية
و تقلل من معاناة اŸواطن بشسكل كب.Ò

ال -عشس -وائ -ي ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة
مؤوخراً ،أاضسّرت بشسكل كب Òباألرصسفة
مع تخلف شسركات ال‚از عن اللتزام
ب-ب-ن-ود ال-ع-ق-د ال-ذي ي-ج-م-ع-ه-ا ب-اإلدارة
والقاضسية بإاعادة األرصسفة ا ¤حالتها
الطبيعية ،كل هذه العوامل سساهمت ‘
ه -ذا ال -وضس-ع وسسّ-ب-بت إاح-راجً-ا ل-ب-عضش
ال -ع -ائ-لت وم-رت-ادي ال-ط-ري-ق وال-ذي-ن
يجدون صسعوبة ‘ اŸرور ب Úطاولت
اŸق- - -اه- - -ي واŸط- - -اع- - -م أاو السس- - -ل - -ع
اŸعروضسة على قارعة الطريق بسسبب
ح- -ال- -ة األرصس- -ف- -ة اŸهÎئ -ة ‘ ب -عضش

األحيان أاو انعدامها ‘ أاحياء أاخرى،
‘ ح Úيلجأا أاصسحاب اŸركبات ا¤
ركن سسياراتهم على الرصسيف بحثاً عن
لرصسفة
الظل أاو اللجوء اإ ¤تسسييج ا أ
و–ويلها إا ¤مراأب للسسيارات وسسط
غ- -ي- -اب ال- -دور ال- -رق- -اب- -ي ل- -ل- -ج- -ه -ات
اıتصسة.
وŒدر الشس- -ارة ،إا ¤أان السس- -ل- -ط -ات
اÙل- -ي -ة سس -خ -رت ك -ل إام -ك -ان -ي -ات -ه -ا
لرصسفة
ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة لسس-ت-عادة ا أ
من قبضسة أاصسحاب اÙلت ،فأاولت
عناية قصسوى للملف من خلل اصسدار
الولة اŸتعاقب Úعلى الولية ترسسانة
من القوان Úبدءاً بالقرار الولئي رقم
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 ،2014الذي يتضسّمن منع عرضش السسلع
ال - -غ- -ذائ- -ي- -ة وغ Òال- -غ- -ذائ- -ي- -ة خ- -ارج
اÙلت التجارية ،ثم القرار الولئي
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 ،2016واŸتضسمن إانشساء وتشسكيل ÷نة
مراقبة منع عرضش السسلع وبيعها خارج
لرصسفة ،تعاُقب
اÙلت التجارية وا أ
ال-ولة وت-ت-اب-ع ال-ق-وان ⁄ Úي-ك-ن ك-اف-يً-ا
ل- - -ل- - -قضس - -اء ع - -ل - -ى ال - -ظ - -اه - -رة وردع
اıال -ف ،Úل -تسس -ت -م -ر ب -ذلك م -ع -ان -اة
اŸواطن بتندوف وتتواصسل معها رحلة
هدر اŸال العام على أارصسفة ل تراعي
اŸعاي Òالتقنية ول مدة ال‚از ول
تلبي احتياجات اŸواطن.Ú

إاضسافة للقطاع الصسحي بالوادي

مدرسسة للتكوين شسبه الطبي Ãواصسفات حديثة

اسس -ت -ف -ادت و’ي -ة ال -وادي م -ن اŸراف-ق
والهياكل القاعدية الضسخمة من خلل
ب -رن -ام -ج رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة اıصسصض
ل -ل -و’ي -ة ،وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ك-ون ل-ه-ا
ا’ضسافة الكبÒة على جميع ا’صسعدة
خاصسة اŸيدان الصسحي وا’جتماعي.
على غرار مشسروع إل‚از مدرسسة التكوين
الشس -ب -ه ط -ب -ي ،ع-ل-ى مسس-اح-ة واسس-ع-ة ،ب-ح-يث
تتكون اŸدرسسة مكتبة Ãواصسفات عصسرية،
لعلم اآل‹ ،قاعات للتطبيقات بعد
قاعة ل إ
ال- -دروسش ،ق- -اع- -ة اج- -ت -م -اع -ات ،وج -ن -اح -ان
لقامة الداخلية للذكور واإلناث ،إاضسافة ا¤
ل إ
نادي للطلبة ،قاعة للرياضسة ،جناح إاداري،
وق - -اع - -ة ﬁاضس - -رات Ãواصس - -ف - -ات دول - -ي - -ة
للملتقيات الكÈى ،ناهيك عن بهو للضسيوف،
له-م-ي-ة ال-كÈى اŸم-ن-وح-ة ل-ل-ج-انب
وه -ذا ل  -أ
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي ،وال-ت-ك-وي-ن-ي ‘ كافة اختصساصسات
ال -ت -ك -وي -ن شس -ب -ه ال -ط -ب -يÃ ،ا ‘ ذلك ق-ط-اع
الصسحة الذي حقق ا‚ازات كÈى ‘ الكثÒ
من اÛالت على اŸسستوى اÙلي.
ان - - -ط - - -ل - - -قت اشس - - -غ - - -ال ا‚از اŸؤوسسسس- - -ة
السستشسفائية اŸتخصسصسة باألم والطفل بحي
 08ماي ،التي تّÎبع على مسساحة معتÈة،
شسرق حي  08ماي خلف جناح اإلسستعجالت
الطبية وا÷راحية بالوادي ،حيث سستتكون من
ع -دة ط -واب -ق إاضس -اف -ة إا ¤ال -ط -اب -ق األرضس-ي
و–ت أارضس -ي ،و–ت -وي ع -ل -ى ع -دة مصس -ال -ح
ط -ب -ي -ة وأاخ -رى ج -راح -ي -ة خ -اصس-ة ب-األم-وم-ة

وال- -ط- -ف -ول -ة ،م -وق -ف ل -لسس -ي -ارات وسس -اح -ات
لشسعة
خضسراء Èﬂ ،مركزي متطور ،غرف ل أ
اıت -ل-ف-ة وال-تصس-وي-ر ،صس-ي-دل-ي-ة ،إاضس-اف-ة ا¤
عدة غرف للعمليات ‘ جناح كبﬂ Òصسصش
ل -ل -ع-م-ل-ي-ات ،وم-ط-ب-خ ح-ديث ،م-غسس-ل ،م-ب-ن-ى
ل- -لصس- -ي- -ان- -ة ،ق- -اع- -ة اج- -ت- -م- -اع- -ات ،وأاخ -رى
ل -ل -م-ح-اضس-رات واŸل-ت-ق-ي-ات ،ق-اع-ة أارشس-ي-ف،
لط -ب -اء
زي- -ادة ع- -ل- -ى سس- -ك- -ن -ات وظ -ي -ف -ي -ة ل  -أ
اıتصس ‘ Úطب وجراحة األطفال وكذا ‘
أامراضش النسساء والتوليد ،ومن اŸقّرر أان ترى
اŸؤوسسسسة السستشسفائية اŸتخ ّصسصسة ا÷ديدة
ال -ن -ور ن -ه -اي -ة سس -ن-ة  ،2020ت -ك -ف -لت ب -إا‚ازه
مؤوسسسسة بناء وطنية «شسركة كوسسيدار» التي
أا‚زت م -ؤوخ -را م -رك -ز م -ك -اف -ح-ة السس-رط-ان
بالولية ،و” خلل السسداسسي األول من السسنة
ا÷اري- -ة اف- -ت- -ت- -اح ج- -ن -اح م -ك -اف -ح -ة األورام
السسرطانية بذات اŸركز ،وهو Ãثابة بداية
و“ه-ي-د ل-ف-ت-ح ال-ع-دي-د م-ن األج-ن-ح-ة متعّددة
الخ -تصس -اصس-ات ع-ل-ى م-راح-ل ،حسسب م-ا ه-و
متفق عليه مع مديرية الصسحة ،من أاجل أاداء
اŸرك -ز ل -ل -دور اŸن-وط ب-ه ع-ل-ى اك-م-ل وج-ه،
وخ ّصسصش لهذا الصسرح الطبي الضسخم والهام
اŸدرج ضس -م -ن الÈن -ام -ج ال -ت -ك -م -ي-ل-ي ل-دع-م
ال -ن -م-وغ-لف-ا م-ال-ي-ا ب-ق-ي-م-ة 2ر 5م -ل-ي-ار دج
ل‚از ،ويÎبع على مسساحة إاجمالية قوامها
ل إ
 4.9هكتار.

الوادي :ق.م

سسكان بلديات ا÷هة الشسرقية لبسسكرة يعانون

مطالب برفع التجميد عن مشسروع مركز ردم تقني

يسس -ت -ع -ج -ل سس -ك -ان ع -دي-د ب-ل-دي-ات
و’ي-ة بسس-ك-رة خ-اصس-ة ت-لك ال-واق-ع-ة
ب-ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة ،ت-دخ-ل السسلطات
الو’ئية ‡ثلة ‘ الوا‹ لوضسع حّد
Ÿعاناتهم مع ا’نتشسار الكب Òللقمامة
’وسس- - -اخ وال- - -ت- - -ده- - -ور اÿط‘ Ò
وا أ
البيئة التي عرضست حياتهم للخطر.

بسسكرةŸ :وشسي حمزة
وطالب السسكان ‘ عديد اŸناسسبات من
الوا‹ ضسرورة رفع التجميد عن أاهم أاحد
اŸشساريع اÿاصسة بحماية البيئة ويتعلق
األم- -ر Ãرك- -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ال -ذي ك -ان

م›Èا أان ي-ن-ج-ز ب-اŸن-ط-ق-ة وب-ال-ت-ح-دي-د
ببلدية سسيدي عقبة ،قبل أان تعلن اŸصسالح
اŸعنية Œميده بسسبب التقشسف ،غ Òأان
ل- -لسس -ك -ان رأاي آاخ -ر ‘ اŸوضس -وع خ -اصس -ة
سساكنة بلدية ا◊وشش الذين أاكدوا تضسّررهم
ال -ك -ب Òم -ن الن -تشس -ار ال -واسس -ع ل -ل-ن-ف-اي-ات
اŸن -زل -ي-ة اÎŸام-ي-ة األط-راف ب-اŸف-رغ-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي عقبة اÙاذية
للطريق الولئي رقم.36
ك -م -ا اشس -ت -ك -ى مسس -ت -ع -م-ل-و ال-ط-ري-ق م-ن
لدخ-ن-ة وتشس-ك-ي-ل-ه-ا
الرت-ف-اع اŸتصس-اع-د ل -أ
لسس- -ح- -اب- -ات ك- -بÒة –جب ال- -رؤوي- -ة ع- -ن -ه
وتتسسبب ‘ حوادث مرور أاليمة ،باإلضسافة
لصسعوبة التنفسش خاصسة لدى مرضسى الربو
وظ -ه -ور ب -عضش األم -راضش ا÷ل-دي-ة بسس-بب

ال -روائ -ح ال -ك -ري -ه-ة وال-ه-واء اŸل-وث ال-ذي
ي -تسسّ-ب-ب بشس-ك-ل ي-وم-ي ‘ تسس-ج-ي-ل ح-الت
اختناق.
ك -م -ا تسس ّ-ب -ب ت -واج -د ه -ذه اŸف -رغ-ة ‘
الن- -تشس- -ار ال -ك -ب Òل -ل -ح -ي -وان -ات اÿطÒة
والكلب الضسالة وما ينجر عن ذلك من
حوادث بسسبب تهجمها على السسكان ،حيث
أاصس-ب-حت تشسّ-ك-ل خ-ط-را ح-ق-ي-قياŒ ،اوبت
معه مصسالح مديرية البيئة ،التي أاشسارت
ب -دوره -ا إا ¤شس -رع -ي -ة م -ط -الب السس -ك -ان،
مؤوكدة أانه من شسأان اŸشسروع ‘ حال ”ّ
رفع التجميد عنه وإا‚ازه التحكم ا÷يد
وال -ع -ق -ل ÊواŸن -ظ -م ‘ ح -ج-م ال-ق-م-ام-ة
اŸت- -زاي- -دة ي- -وم -ا ب -ع -د ي -وم ،إاضس -اف -ة إا¤
–سس Úاإلطار اŸعيشسي.

‹hO

الخميسس  10جانفي  2019م
المؤافق لـ  04جمادى األولى  1440هـ

أاكبر الدول عرضسة للتدفق البشسري

إايطاليا تدعو التحاد األوروبي لÓسستثمار
في الدول المصسدرة للمهاجرين بإافريقيا
دعا إاينزو مؤافيروميلنيزي وزير الخارجية
اإلي - -ط - -ال - -ي الت - -ح - -اد األوروب- -ي ل- -ت- -م- -ؤي- -ل
السضتثمارات في البلدان اإلفريقية التي يصضل
م- -ن- -ه- -ا ال -م -ه -اج -رون .وق -ال م -ؤاف -ي -رو ف -ي
تصض- -ري- -ح- -ات أاوردت- -ه- -ا وك- -ال- -ة أان- -ب -اء «آاك -ي»
اإليطالية على هامشس اجتماع مجلسس الشضؤؤون
ال -ع -ام -ة ل-لت-ح-اد األوروب-ي ف-ي ب-روكسض-ل «إان
التحاد يحتاج إالى مؤاردهي وهي على نؤعين
من المؤارد الخاصضةي حيث يمكننا التفكير
بأانؤاع من الضضرائب األوروبية أاما المصضدر
ال -ث -ان -ي ال -خ -اصس ف -ي -م -ك -ن أان ي -ك-ؤن إاصض-دار
سض- -ن- -دات أاوروب- -ي- -ة وأاوراق م- -ال- -ي -ة ل -ت -م -ؤي -ل
السضتثمارات اإلنتاجية».
وأاشضار وزير الخارجية اإليطالي إالى أان األمر
ل يقتصضر على سضندات أاوروبية لتمؤيل الديؤن
«ب-ل ل-ت-م-ؤي-ل مسض-ت-ق-ب-ل-ن-ا أايضض-ا» وال-ت-ي ي-م-ك-ن
اسض-ت-خ-دام-ه-ا ل-ح-م-ل-ة اسض-ت-ث-م-اري-ة ك-ب-يرة في
إاف -ري -ق-ي-اواصض-ف-ا إاف-ري-ق-ي-ا ب-أان-ه-ا «ق-ارة ت-دف-ع
الظروف المعيشضية في العديد من مناطقها
بالعديد من األشضخاصس إالى الهجرة».
وشضدد على ضضرورة أان يبذل التحاد األوروبي
م- -زي- -دا م- -ن ال- -ج- -ه -د ف -ي ال -دول ال -مصض -درة
للمهاجرين داخل إافريقيا على غرار ما تقؤم
به الؤليات المتحدة والصضين .وقال «إان كنا
نريد أان نفعل الشضيء نفسضه في أافريقيا فنحن
بحاجة إالى مزيد من المؤارد وإالى اسضتثمارات
منتجة وإايجابية».
وكان ماتيؤ سضالفيني وزير الداخلية اإليطالي
قد صضرح من قبل بأان إايطاليا لم تسضتقبل
م -ه -اج-ري-ن م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ع-ام ال-ج-اري .وق-ال
سضالفيني «تم منذ بداية العام الجاري تصضفير
ت-دف-ق-ات ال-ه-ج-رة» وه-ي  100أاق-ل م-ن ال-ع-ام
الماضضي حيث كان هناك  453عملية هبؤط
في الفترة نفسضها من السضنة الماضضية.

إامكانية اسستقبال بÓده نسساء
وأاطفال عالقين في البحر

أاعلن رئيسس الؤزراء اإليطالي جؤزيبي كؤنتي
عن اعتقاده أانه بإامكان إايطاليا اسضتقبال نسضاء
و أاط -ف -ال م -ن ضض -م-ن  49م-ه-اجرا أانقذتهم

سضفينتا إاغاثة تابعتان لمنظمتين إانسضانيتين في
ال-ب-ح-ر ال-م-ت-ؤسض-ط لي-زال-ؤن ع-ال-ق-ي-ن ب-ال-بحر
المتؤسضط.
ونقلت وسضائل إاعلم محلية عن كؤنتي قؤله
إان من على متن سضفينتي (سضي ووتشس) و (سضي
ي) « من نسضأاء وأاطفال هم حالة اسضتثنائية
ظلؤا عالقين في البحر ألكثر من أاسضبؤعين» .
وأاضض-اف «أان-ا أاري-د اإلل-ت-زام ب-ت-ؤج-ه ال-ح-ك-ؤمة
لكن أاعتقد أان إايطاليا بؤسضعها إاسضتقبال بعضس
النسضاء و األطفال العالقين في المتؤسضط .
وبشضأان إاصضرار وزير الداخلية ماثيؤ سضالفيني
على عدم إاسضتعداد بلده إلسضتقبال أاي مهاجر
قال إان «سضالفيني يعبر عن تؤجه تتفق معه
الحكؤمة لكن تؤجد حالة اسضتثنائية» .
وذكرت صضحف إايطالية أان «أاوضضاع المهاجرين
العالقين قبالة سضؤاحل مالطا منذ أاكثر من
أاسضبؤعين ما زالت على حالها ومن الصضعب
ال -ت-ن-ب-ؤؤ ب-م-ا سض-ي-ؤؤول إال-ي-ه مصض-ي-ره-م» ف-ي ظ-ل
رفضس دول أاوروبية اسضتقبالهم .
ونقلت الصضحف عن البابا قؤله أامام آالف
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المصضلين احتشضدوا في سضاحة القديسس بؤلسس
«إاني أاوجه نداء عاجل للقادة األوروبيين لكي
ُي- -ب- -دوا تضض- -ام- -ن- -ا م- -ل- -م- -ؤسض- -ا ت- -ج- -اه ه -ؤؤلء
األشضخاصس».
وبدأا المهاجرون الذين تقطعت بهم السضبل
والعالقؤن على متن سضفينتين أالمانيتين غير
ح-ك-ؤم-ي-ت-ي-ن ق-ب-ال-ة سض-ؤاح-ل م-ال-ط-ا أاسضبؤعهم
ال-ث-ان-ي ف-ي ال-ب-ح-ر ال-م-ت-ؤسض-ط وأاسض-ب-ؤع-ا ثالثا
بالنسضبة إالى اخرين من دون أان يلؤح أاي حل
في األفق.
ك - -ان ال - -يسض - -ان - -درو م- -ي- -تسس ع- -ن م- -ن- -ظ- -م- -ة
«ميديتيرانيا» اإليطالية قد أاعلن على (تؤيتر) أان
طفل يبلغ عاما واحدا واثنين يبلغان سضتة
وسضبعة أاعؤام «يتقيؤؤون باسضتمرار ويؤاجهؤن
خطر التجفاف وانخفاضس درجات الحرارة».
ق-الت م-ن-ظ-م-ة إانسض-ان-ي-ة تشض-رف ع-ل-ى سض-ف-ي-نة
إاغاثة إان عددا من المهاجرين ال 49العالقين
قبالة سضؤاحل مالطا يرفضضؤن تناول الطعام.
وأاضضافت المنظمة «نخشضى من تدهؤر وضضعهم
النفسضي والصضحي بشضكل كبير».

١٠

حذر من النهيار الداخلي  ،عون:

التشسبث بالمصسالح على حسساب
التوافق الحكومي أامر مرفوضس

أاكد الرئيسس اللبناني ,ميشضال عؤن ,أان بلده
ت -ع -ان -ي ف -ي ال -ؤقت ال -راه -ن م-ن ح-ال-ة ت-ع-ث-ر
داخ -ل -ي ,وال-ظ-روف ال-راه-ن-ة ل-م ت-ع-د تسض-م-ح
ب-ال-م-م-اط-ل-ة وال-تشض-بث ب-ال-مصض-ال-ح ف-ي مسض-ار
تشضكيل الحكؤمة الجديدة ,مشضددا على أانه
ي- -ب- -ذل قصض- -ارى ج -ه -ده ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى
«الخيارات الؤطنية الكبرى التي صضانت الؤطن
م -ن -ذ ع -ق -ؤد» .وج -اء ذلك ف-ي ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا
ال- -رئ- -يسس ال- -ل- -ب- -ن- -ان- -ي أام- -ام أاعضض- -اء السض -لك
ال -دب -ل -ؤم -اسض -ي م -ن سض -ف-راء ال-دول األج-ن-ب-ي-ة
والعربية ومديري المنظمات الدولية ,ظهر
امسس ,الذين حضضروا إالى قصضر بعبدا لتهنئته
بمناسضبة األعياد .وأاشضار عؤن إالى أانه يعمل
ع -ل -ى ت -ح -ق -ي -ق ت -ؤاف -ق واسض -ع وت-ام م-ن أاج-ل
النتهاء من عملية تشضكيل الحكؤمة الجديدة
بالشضراكة مع رئيسس الؤزراء المكلف ,سضعد
ال- -ح- -ري -ري ,وذلك م -ن م -ن -ط -ل -ق أان ج -ؤه -ر
الديمقراطية اللبنانية قائم على التؤافق قبل
أاي شضيء آاخر .وقال إان التجارب السضابقة
أاظهرت أان عملية تشضكيل الحكؤمات كانت
تتطلب وقتا ومشضاورات واسضعة ألنها «لم تقم
على أاسضسس ومعايير واضضحة» ..معتبرا أانه في
الؤقت الراهن وبعد اعتماد القانؤن النسضبي,
ما كان يجب أان تطؤل فترة التأاليف الحكؤمي
«ل -ؤ ت -م الع -ت -م -اد م -ن-ذ ال-ب-دء م-ع-ي-ار ع-دال-ة
التمثيل الذي يجب أان يكؤن الحكم في أاي
خ -لف» .وح -ذر ال -رئ -يسس ال -ل -ب -ن -ان-ي م-ن أان
الظروف التي يمر بها لبنان «لم تعد تسضمح
بالمماطلة أاو التشضبث بمصضالح األطراف على
حسض- -اب ال- -ؤط- -ن والشض- -عب» ,داع -ي -ا ج -م -ي -ع
ال-ف-رق-اء السض-ي-اسض-ي-ي-ن إال-ى ت-ح-م-ل ال-مسض-ؤؤول-ية
والرت -ق -اء إال-ى مسض-ت-ؤى ال-ت-ح-دي-ات ال-جسض-ام.
ولفت إالى أان لبنان من الدول التي حملت ولم
تزل «أاثقل األعباء من تداعيات حروب الجؤار
وتدفق النازحين السضؤريين» ..مشضيرا إالى أان
أازمة النزوح السضؤري ل تزال تلقي بثقلها على
البلد من كل النؤاحي ,في حين أان مسضاحة
لبنان وبناه التحتية ومؤارده المحدودة عاجزة
عن تحمل هذه الزيادة السضكانية التي باتت
تهدد مجتمعه-على حد وصضفه.
وأاشضار إالى أان بإامكان النازحين العؤدة إالى

سضؤريا والعيشس فيها بكرامة ,والمسضاهمة في
ع -م -ل -ي -ة إاع -ادة إاع-م-اره-ا ,خصض-ؤصض-ا ب-ع-دم-ا
انحسضرت الحرب وعادت الحياة إالى طبيعتها
في معظم المدن السضؤرية ..معتبرا أان مؤقف
ال -م -ج -ت -م -ع ال -دول -ي ل ي -ب-دو واضض-ح-ا وغ-ي-ر
مطمئن حيال مسضأالة العؤدة.
وأاعرب عؤن عن خشضيته أان يكؤن اإلصضرار
ع -ل -ى إاب-ق-اء ال-ن-ازح-ي-ن ف-ي ل-ب-ن-ان «م-خ-ط-ط-ا
ل -ت-ه-ج-ي-ر م-ن أام-ك-ن م-ن ال-ل-ب-ن-ان-ي-ي-ن تسض-ه-ي-ل
للحلؤل الغامضضة والمشضبؤهة التي تلؤح في
األفق» على حد قؤله ..متسضائل« :هل قدر
للبنان أان يدفع أايضضا ثمن الحلؤل والسضلم في
المنطقة ,كما سضبق له ودفع ثمن حروبها».
يشضار إالى أان أازمة التمثيل الؤزاري لمجمؤعة
ال-ن-ؤاب السض-ت-ة السض-ن-ة ال-م-ت-ح-ال-ف-ي-ن مع حزب
الله ,تمثل العقبة األصضعب أامام عملية تشضكيل
ال-ح-ك-ؤم-ة ال-ج-دي-دة ال-ت-ي ي-ق-ؤم ع-ليها رئيسس
الؤزراء المكلف سضعد الحريري ,والذي سضبق
وأاعيد تكليفه بتأاليف الحكؤمة في  24مايؤ
الماضضي وذلك في أاعقاب النتخابات النيابية
األخ -ي -رة .وتسض -ب -بت أازم -ة ال-ت-م-ث-ي-ل ال-ؤزاري
ل- -ل- -ن- -ؤاب السض- -ت -ة السض -ن -ة م -ن ف -ري -ق  8آاذار
السضياسضي ,والذين أاطلقؤا على أانفسضهم كتلة
اللقاء التشضاوري ,في تعطيل تشضكيل الحكؤمة
اللبنانية الجديدة لمدة قاربت  3أاشضهر حتى
اآلن ,خ-اصض-ة ب-ع-دم-ا أاع-ل-ن ح-زب ال-ل-ه ت-ب-ن-يه
لمطالب هؤؤلء النؤاب في ضضرورة تمثيلهم
وزاري -ا ,وأان -ه ل -ن يسض-م-ح ب-تشض-ك-ي-ل ال-ح-ك-ؤم-ة
الجديدة من دونهم.

سسباق ضسد السساعة من أاجل التسسوية السسياسسية في اليمن

مجلسس األمن يعقد جلسسة حول اتفاقات السسويد ويبحث اقتراح إارسسال بعثة مراقبة جديدة

كما دعا غؤتيريسس البلدان المجاورة لليمن إالى
مسض-اع-دة ال-م-راق-ب-ي-ن م-ن خ-لل «ضض-م-ان ح-ري-ة
لف-راد
وسض -رع-ة ال-ح-رك-ة ...م-ن ال-ي-م-ن وإال-ي-ه» ل -أ
والمعدات واإلمدادات التي تمر عبر حدوده,
إال -ى ج-انب ت-م-رك-ز «أاف-راد وم-رك-ب-ات وط-ائ-رات
الدعم على أاراضضيه».

لممي الخاصس إالى
لمن الدولي امسس جلسسة لÓسستماع لتقرير المبعوث ا أ
عقد مجلسس ا أ
اليمن مارتن غريفيث حول التفاقات التي توصسل إاليها طرفا النزاع في مباحثات السسويد
Óمم المتحدة أانطونيو
لمين العام ل أ
لنهاء الزمة ،كما سسيبحث اقتراح ا أ
وجهوده الرامية إ
غوتيريسس إارسسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إالى مدينة الحديدة اليمنية لÓإشسراف
على احترام اتفاق السسويد.

من المقرر أايضضا أان يقدم مسضاعد األمين العام
لمم المتحدة للشضؤؤون اإلنسضانية مارك لؤكؤك,
لأ
خلل الجلسضة تقريرا إالى مجلسس األمن حؤل
الؤضضع اإلنسضاني في اليمن.
وف -ي إاط -ار ج -ه -ؤده ال -رام -ي -ة ل -تسض -ري-ع ت-ط-ب-ي-ق
اتفاقات السضؤيد ،خصضؤصضًا تلك المتعّلقة بمدينة
ال-ح-دي-دة السض-اح-ل-ي-ة السض-ت-رات-ي-ج-ية واألسضاسضية
إليصضال المسضاعدات اإلنسضانية والمؤاد الغذائية
إالى مليين اليمنيين ،كان المبعؤث األممي إالى
ال -ي -م -ن غ -ري -ف -يث ق -د زار ال-ع-اصض-م-ة صض-ن-ع-اء -
ال- -خ -اضض -ع -ة لسض -ي -ط -رة ج -م -اع -ة «أانصض -ار ال -ل -ه»
المسضلحة (الحؤثيؤن) -في نهاية األسضبؤع ,ثم
ال -ت -ق -ى اإلث -ن-ي-ن ف-ي السض-ع-ؤدي-ة ق-ادة ال-ح-ك-ؤم-ة
اليمنية الشضرعية.
وحسضب تقارير إاخبارية فإان المبعؤث األممي إالى
اليمن بذل على مدى يؤمين جهؤده في إاقناع
ال-ح-ؤث-ي-ي-ن ب-اإلنسض-ح-اب م-ن ال-ح-دي-دة وم-ؤانئها
واسضتبدالها بقؤات أامن محلية ,مشضيرة إالى أان
ج -ه -ؤده ل -م تسض -ف -ر ع -ن أاي ت -ق -دم ,ح -يث أاصض-ر
الحؤثيؤن على أان السضلطات المحلية هي المعنية
ب-الت-ف-اق ول-يسضت السض-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ية المنتخبة
التي يتحدث عنها الجانب الحكؤمي.
وم-ن ج-ه-ت-ه ,اسض-ت-ب-ق ال-رئ-يسس ال-ي-م-ن-ي ع-بد ربه
م -نصض -ؤر ه -ادي زي -ارة ال -م -ب -ع -ؤث األم -م -ي إال -ى
ال- -ري -اضس ب -ال -تشض -دي -د ع -ل -ى ضض -رورة انسض -ح -اب
الحؤثيين من مؤانئ ومدينة الحديدة ,متهما
ال -ح -ؤث -ي -ي -ن ب -ال -م -م -اط -ل -ة ف -ي ت -ن -ف -ي -ذ ات -ف-اق
اسضتؤكهؤلم.
وكان طرفا األزمة اليمنية قد اتفاقا بالسضؤيد في
ديسضمبر الماضضي برعاية األمم المتحدة على
وق -ف إاط -لق ال-ن-ار ف-ي م-دي-ن-ة ال-ح-دي-دة غ-رب
اليمن ,وسضحب قؤاتهما منها ,تمهيدا لهدنة
أاشضمل ووضضع إاطار لمفاوضضات سضياسضية ,وشضكلت
الحديدة أابرز نقاط المفاوضضات التي جرت في
السضؤيد ,وكانت على مدى أاشضهر الجبهة األبرز
في الحرب باليمن ,غير أان المدينة يسضؤدها
هدوء حذر منذ دخؤل اتفاق وقف إاطلق النار

حيز التنفيذ في  18ديسضمبر الماضضي.
وي-ع-م-ل غ-ري-ف-يث ع-ل-ى تسض-ري-ع ت-ط-ب-يق اتفاقات
السض-ؤي-د ,خصض-ؤصض-ا ت-لك ال-م-ت-ع-ل-ق-ة بإاعادة نشضر
ق - -ؤات ف - -ي م - -دي- -ن- -ة ال- -ح- -دي- -دة السض- -اح- -ل- -ي- -ة
السضتراتيجية واألسضاسضية إليصضال المسضاعدات
اإلنسضانية والمؤاد الغذائية إالى البلد ,ويأامل أان
يتمّكن خلل يناير الجاري من أان يجمع طرفي
ال-ن-زاع ,ع-ل-ى األرج-ح ف-ي ال-ك-ؤيت ,لسض-ت-ك-مال
ال -م -ف -اوضض -ات ال -ت -ي ب -دأات ف-ي السض-ؤي-د .وك-ان
مسض -اع -د وزي -ر ال -خ -ارج -ي -ة ال -ك -ؤي -ت -ي ل-لشض-ؤؤون
ال -ع -رب -ي -ة ,ف -ه -د ال -ع -ؤضض -ي ,ق-د أاك-د ف-ي وقت
سضابق ,أان بلده ربما تسضتضضيف جؤلة جديدة
من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين ,مبرزا دور
ب-لده ف-ي تسض-ه-ي-ل ال-م-ح-ادث-ات ال-ي-منية األخيرة
عبر نقل وفد الحؤثيين إالى مقر المفاوضضات في
السضؤيد .وقال إان «هناك جؤلة أاخرى من
هذه المحادثات قد تكؤن في الكؤيت ,ونتمنى
أان تكلل بالتؤقيع على اتفاق إلنهاء هذه األزمة»,
مضض-ي-ف-ا أان «ت-ح-دي-د م-ؤع-د ل-ذلك ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
تطؤرات األمؤر في اليمن وتنفيذ ما تم التفاق
عليه في محادثات السضؤيد».

تنفيذ اتفاقات سستوكهولم شسرط
لسستئناف المفاوضسات

شضدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني على
ضض -رورة ت -ن -ف -ي -ذ ات -ف -اق -ات سض-ت-ؤك-ه-ؤل-م كشض-رط
لسض-ت-ئ-ن-اف ال-م-ف-اوضض-ات ,م-ؤؤك-دا دع-م ح-ك-ؤمة
بلده لجهؤد األمم المتحدة ومبعؤثها الخاصس
لمؤاصضلة عملية السضلم.
وق -ال ال -ي -م -ان -ي خ -لل اج-ت-م-اع-ه ف-ي ال-ري-اضس
بسض- -ف- -راء م- -ج- -م -ؤع -ة الـ  18ال-راع-ي-ة ل-ل-عملية
السضياسضية في اليمن إان «التعثر في تنفيذ اتفاق
ال-ح-دي-دة سض-ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى م-ؤق-ف ال-حكؤمة من
المشضاورات القادمة ,وأانه ل بد أاول أان تكرسس
ال-ج-ه-ؤد وال-ط-اق-ات ل-ت-ح-ق-ي-ق خ-طؤات ملمؤسضة
لتنفيذ التفاق على األرضس» ,مطالبا بإايضضاح
آاليات عمل األمم المتحدة في تنفيذ التفاق

إانعدام األمن الغذائي يهدد
حياة حوالي  20مليون شسخصس

بصضؤرة رسضمية إالى الحكؤمة اليمنية لدراسضتها
وتحديد المؤقف منها .وشضدد اليماني على أان
«ات-ف-اق سض-ت-ؤك-ه-ؤل-م واضض-ح وصض-ري-ح ول ي-ح-ت-م-ل
التأاويل أاو التفسضير وخاصضة فيما يتعلق بالتأاكيد
ع -ل-ى أان مسض-ؤؤول-ي-ة األم-ن ف-ي ال-م-ؤان-ئ وم-دي-ن-ة
الحديدة تقع على عاتق قؤات األمن المحلية
وفقا للقانؤن اليمني وضضرورة احترام المسضارات
ال -ق -ان -ؤن-ي-ة ل-لسض-ل-ط-ة» .وق-ال «ال-ق-ان-ؤن ال-دول-ي
وم -ي -ث -اق األم -م ال -م -ت-ح-دة وال-ق-ان-ؤن ال-ي-م-ن-ي ل
ي -ع -ت -رف سض -ؤى ب -ح -ك -ؤم -ة ي -م -ن-ي-ة واح-دة وه-ي
ال-ح-ك-ؤم-ة الشض-رع-ي-ة ل-ل-رئ-يسس ع-ب-د رب-ه م-نصضؤر
ه -ادي وه -ي ال -مسض -ؤؤول -ة ع -ن ال-ق-ؤات ال-م-ح-ل-ي-ة
والسضلطة المحلية ومؤؤسضسضات الدولة اليمنية».
من جانبهم رحب سضفراء الدول الراعية للعملية
السض -ي -اسض -ي -ة ف -ي ال-ي-م-ن ب-م-ا أافضضت إال-ي-ه ج-ه-ؤد
المبعؤث األممي إالى اليمن وأاهمية تنفيذ جميع
التفاقات .وعبروا عن التزام بلدانهم بمسضار
األمم المتحدة كطريق وحيد لتحقيق السضلم
واسضتعادة السضتقرار في اليمن.

غوتيريسس يقترح نشسر نحو 75
مراقبا للهدنة في الحديدة

وبهدف مراقبة احترام الطرفين لؤقف إاطلق
النار وإاعادة النتشضار المتبادلة للقؤى المؤجؤدة
في مدينة الحديدة وفي مرفأايها الصضليف ورأاسس
عيسضى ,تطبيقا لتفاقات السضؤيد ,طلب األمين
لم-م ال-م-ت-ح-دة أان-ط-ؤن-ي-ؤ غ-ؤت-يريسس من
ال-ع-ام ل -أ
مجلسس األمن المؤافقة على نشضر نحؤ  75مراقبا
للهدنة في مدينة وميناء الحديدة في اليمن,

لمدة  6أاشضهر .وتنشضر األمم المتحدة في الؤقت
الحاضضر فريقا صضغيرا من  16مراقبا دوليا في
ال -ي -م -ن ب -ق -ي -ادة ال -ج -ن -رال ال -ه -ؤل -ن-دي ب-ات-ريك
كاميرت ,بمؤجب قرار صضدر الشضهر الماضضي
ب -ع -د ال -ت -ؤصض -ل إال -ى ات -ف -اق وق-ف إاط-لق ال-ن-ار.
وي -ت -ؤجب ع -ل -ى م -ج-لسس األم-ن ال-م-ؤؤل-ف م-ن 15
دولة ,اتخاذ إاجراء بشضأان طلب غؤتيريسس بحلؤل
 20يناير الجاري ,والذي ينتهي فيه تفؤيضس
م-دت-ه  30ي-ؤم-ا ل-ف-ري-ق م-راق-ب-ة م-ب-دئ-ي بقيادة
لشضارة فإانه في نهاية العام
الجنرال كاميرت .ل إ
ال -م-اضض-ي ,ط-لب م-ج-لسس األم-ن م-ن غ-ؤت-ي-ريسس
التؤصضية بفريق مراقبة آاخر أاكبر عددا .وكشضف
دبلؤماسضيؤن أان مشضروع القرار بالمؤافقة على
مقترح غؤتيريشس لم تقدمه إالى المجلسس حتى
اآلن أاي من الدول األعضضاء .وفي المقترح الذي
ق -دم -ه الم -ي -ن غ -ؤت -ي -ريسس ل -ل -م -ج -لسس ف -ي 31
ديسضمبر ,وصضف األمين العام الفريق المقترح
المؤؤلف من  75فردا بأانه «وجؤد خفيف» لمراقبة
الل -ت -زام ب -الت -ف -اق وب -ره-ن-ة وت-ق-ي-ي-م ال-ح-ق-ائ-ق
والظروف على أارضس الؤاقع .وذكر في المقترح
«سضتكؤن هناك
أايضضا حاجة لمؤارد وأاصضؤل ملئمة لضضمان أامان
وأام- -ن أاف- -راد األم -م ال -م -ت -ح -دة ,ب -م -ا ف -ي ذلك
م -رك -ب -ات م -درع -ة وب -ن -ي -ة ت -ح -ت -ي-ة ل-لتصض-الت
وطائرات ودعم طبي ملئم» ,مضضيفا القؤل أان
بعثة المراقبة األكبر عددا سضتسضاهم في مسضاندة
«العملية السضياسضية الهشضة ,التي أاعاد إاطلقها
مارتن غريفيث الذي يسضعى لترتيب جؤلة أاخرى
من المحادثات بين طرفي النزاع هذا الشضهر.

يهدد انعدام المن الغذائي المتسضارع في اليمن
حياة ما يقرب من  20مليؤن شضخصس ,فيما قال
برنامج الغذاء العالمي ان المسضاعدات الغذائية
حالت دون حدوث مجاعة واسضعة .وكانت المم
ال-م-ت-ح-دة أاع-ل-نت أان-ه-ا ب-ح-اج-ة ألرب-ع-ة م-ليارات
دولر لتؤفير المسضاعدات النسضانية في 2019
لحؤالي  20مليؤن يمني ,أاي  70بالمائة من
سضكان البلد الغارق في حرب مدمرة.
وفي سضياق متصضل اتهم وزير اإلدارة المحلية
اليمني ,عبد الرقيب فتح جماعة انصضار الله
المسضلحة (الحؤثيؤن) بنهب  %65على األقل من
ال -مسض -اع -دات اإلنسض -ان -ي -ة وال-غ-ذائ-ي-ة ال-م-ؤج-ه-ة
لليمنيين عبر ميناء الحديدة .
وقال الؤزير اليمني الذي يرأاسس اللجنة العليا
لغاثة  -في تصضريحات صضحفية إان «الحؤثيين
لإ
ال-ذي-ن يسض-ي-ط-رون ع-ل-ى م-ي-ن-اء ال-ح-ديدة ينهبؤن
المسضاعدات لصضالح ما يسضمى المجهؤد الحربي,
ضض -ارب -ي -ن ع -رضس ال -ح -ائ -ط ب -أارواح ال -م -دن-ي-ي-ن
وظروفهم اإلنسضانية الصضعبة».
وأاضض -اف أان «ال -ح -ؤث-ي-ي-ن ق-ام-ؤا خ-لل أاك-ث-ر م-ن
ثلث سضنؤات ونصضف بنهب واحتجاز  697شضاحنة
إاغ -اث -ي -ة ف -ي ال-ط-رق ال-راب-ط-ة ب-ي-ن م-ح-اف-ظ-ات
ال -ح -دي -دة وصض -ن -ع -اء وإاب وت -ع -ز وح -ج -ة وذم -ار
وم-داخ-ل ال-م-ح-اف-ظ-ات ال-خ-اضض-ع-ة لسض-يطرتها,
إاضضافة إالى احتجاز  88سضفينة إاغاثية وتجارية
ف -ي م -ؤان -ئ ال -ح-دي-دة والصض-ل-ي-ف م-ن ب-ي-ن-ه-ا 34
سضفينة احتجزتها ألكثر من  6أاشضهر حتى تلفت
معظم حمؤلتها «.
وطالب الؤزير منظمات األمم المتحدة بتطبيق
م-ب-دأا ل م-رك-زي-ة ال-ع-م-ل اإلغ-اث-ي ع-ل-ى السض-احة
ال -ي -م -ن -ي-ة ب-م-ا يضض-م-ن وصض-ؤل ال-مسض-اع-دات إال-ى
مسضتحقيها.
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مسصÒة مؤويدة للرئيسس البشص Òباÿرطوم

عـ ـ ـودة الهـ ـ ـدوء إا ¤السسـ ـ ـودان بعـ ـ ـد ثÓثـ ـ ـة
أاسسابيـ ـ ـع م ـ ـ ـ ـ ـن ا’حتجاجـ ـ ـات الشسعبيـ ـ ـة

يشص -ه -د السص -ودان ع -ودة ل -ل -ه-دوء ب-ع-د ثÓ-ث-ة أاسص-اب-ي-ع م-ن ان-دلع
حراك شصعبي ‘ عدد من مدن البÓد احتجاجا على ارتفاع أاسصعار
اŸواد السصاسصية لتسصتغل أاحزاب اŸعارضصة هذا ا◊راك للمطالبة
بتنحي رئيسس البÓد عمر حسصن البشص , Òالذي تعهد بحل سصريع
لÓ-زم-ة الق-تصص-ادي-ة وات-ه-م م-ن وصص-ف-ه-م ب-ج-هات خارجية معادية»
بالقيام ب«عمل ‡نهج» لسصتهداف أامن واسصتقرار البÓد.
أأكد وزير ألدأخلية ألسصودأنية موسصى محمد علي مادبو هدوء أألحوأل أألمنية
وأسصتقرأر ألوضصع بكافة أأنحاء ألبÓد ،بعد أأن تحولت ألمظاهرأت ألشصعبية ألتي
أندلعت شصرأرتها في  19ديسصمبر ألماضصي  ،أحتجاجا على تردي ألوضصاع
ألمعيشصية وأرتفاع أسصعار ألسصلع ألضصرورية و منها ألخبز أذ أرتفع سصعره ثÓثة
أأضصعاف ,ألى أأعمال عنف أأدت ألى سصقوط قتلى و جرحى.
وشصدد ألوزير ألسصودأني على أأن «ألقانون كفل حق ألتظاهر ألسصلمي وفقا
Óخ-ري-ن وأن-ت-ه-اك
ل-تصص-اري-ح أل-ج-ه-ات أل-م-خ-تصص-ة أل-ت-ي ت-ق-ر ع-دم أل-ت-ع-رضش ل -آ
خصصوصصيتهم بإاشصعال نار ألفتنة وألدمار وألخرأب وجر ألبÓد لحالة ألفوضصى
وعدم ألسصتقرأر»  ,دأعيا ألموأطنين إألى «تفويت ألفرصصة على كل من يتربصش
بأامن ألبلد وأسصتقرأره».

مسصÒة سصÓم
وأتخذت أأحزأب ألحوأر ألوطني ألمؤويدة للحكومة نفسش ألموقف بدعوتها ألى
ما سصمي «مسصيرة سصÓم ألسصودأن» ألتي أنطلقت أأمسش ،في ألسصاحة ألخضصرأء
بالخرطوم تأاييدأ للقيادة ألسصودأنية و لمسصاندة معالجات ألزمة ألقتصصادية
ألتي تعهدت ألحكومة بتنفيذها.

وذكرت تقارير أعÓمية أأن مئات ألشصخاصش من مختلف ألشصرأئح ألجتماعية
من مناصصري ألحكومة ألسصودأنية تجمعوأ أأمسش,في ألخرطوم رأفعين شصعارأت
ألـتأاييد وألمسصاندة للرئيسش ألبشصير ودعما للوحدة ألوطنية في موأجهة مطالب
ألمعارضصة بتنحي ألرئيسش ألبشصير.

البشص :Òالشصعب وحده من يقرر
أأعلن ألرئيسش ألسصودأني عمر ألبشصير ,أأمسش ،أأنه ل يمانع تسصليم ألسصلطة
للشصباب متى رتبوأ صصفوفهم ,وخاضصوأ ألنتخابات.
وق -ال أل-بشص-ي-ر ,أأم-ام حشص-د ج-م-اه-ي-ري ن-ظ-م-ت-ه أألح-زأب وأل-ق-وى ألسص-ي-اسص-ي-ة
ألمشصاركة في ألحوأر ألوطني« ,وحدوأ صصفكم ,كي نسصلمكم ألسصلطة»,
مضصيفا «من يريد ألسصلطة مرحبا به ,وألقرأر قرأر ألشصعب ألسصودأني في
أنتخابات حرة ونزيهة».
وأأشصاد ألبشصير بقوأت ألشصرطة لحفاظهم على أألمن بالبÓد ,موجها ألشصكر
للدول ألتي تسصاند ألسصودأن .
وأسصتغلت ,من جهتها أأحزأب ألمعارضصة ألتظاهرأت ألشصعبية ألمنددة بتردي
أألوضصاع ألقتصصادية وإأرتفاع أأسصعار ألسصلع أألسصاسصية ألتي إأندلعت قبل ثÓثة
أسصابيع في مدن سصودأنية مختلفة و أسصفرت عن مقتل  19شصخصصا  ,وفقا
إلحصصائية حكومية ,للمطالبة برحيل ألرئيسش عمر ألبشصير وحل ألحكومة
وتشصكيل حكومة أنتقالية ,فيما دعا ألرئيسش ألسصودأني من يطالبونه بالتنحي
عن ألسصلطة ,في مقابلة مع قناة «ألمسصتقبل» ألتي تبث من لندن ,إألى
«ألسصتعدأد لخوضش ألنتخابات ألمقبلة للوصصول إألى ألحكم عام .»2020

بعد اتفاق مع ثما Êدول أاوروبية

مالطا تسستقبل  49مهاجرا كانوا عالق ‘ ÚاŸتوسسط

ت- -وصص- -لت م- -ال- -ط- -ا إا ¤ات- -ف- -اق م -ع ال -دول
لوروب -ي ل -لسص -م -اح 49
لعضص -اء ‘ ال–اد ا أ
ا أ
م -ه -اج -رًا ع -ال -ق ‘ Úسص -ف -ي-ن-ت-ي ان-ق-اذ ق-ب-ال-ة
سصاحل مالطا بالنزول على أاراضصيها ،بحسصب
م -ا أاع-ل-ن رئ-يسس ال-وزراء ج-وزي-ف م-وسص-ك-ات
أامسس.
وصصرح موسصكات للصصحافيين أأنه «تم ألتوصصل ألى
أتفاق» مضصيفا أأنه يشصتمل كذلك على قرأر بشصأان
مصصير  249مهاجرأ ً تم إأنقاذهم يتوأجدون حاليا
على أألرأضصي ألمالطية.
وتم إأنقاذ ألمهاجرين أل ،49ومن بينهم طفل رضصيع
وألعديد من أألطفال ،أأثناء محاولتهم عبور مياه
ألمتوسصط من شصمال أأفريقيا إألى أأوروبا.
وقال موسصكات إأنه من بين إأجمالي ألمهاجرين
وع -دده-م  ،249سص- -ي- -ت -م إأرسص -ال  176إأل-ى أأل-م-انيا
وفرنسصا وألبرتغال وإأيرلندأ ورومانيا ولوكسصمبرغ
وه-ول-ن-دأ وإأي-ط-ال-ي-ا.وسص-ي-ت-م ألسص-ماح ل 78مهاجرأ ً
آأخرين ألبقاء في مالطا ،بينما سصيتم إأعادة 44
مهاجرأ بنغÓدشصيا إألى بÓدهم.
وألمهاجرون ألذي تم أنقاذهم عالقون على متن

ألسص -ف -ي -ن -ة سص -ي-ووتشش وسص -ف -ي -ن -ة أأخ -رى م -ن-ذ 22
/ديسصمبر ،بعد عدم حصصولهما على إأذن بالرسصو في
أأي مرفأا.
ل- -ك- -ن أألزم- -ة ب -ي -ن أل -دول أألعضص -اء ف -ي ألت -ح -اد
أألوروبي لم تجد ح Óبعد رغم ندأء وجهه ألبابا
فرنسصيسش للقادة أألوروبيين إلظهار تضصامن تجاه
ألمهاجرين.
وكان موسصكات أشصتكى من أأن بÓده تتحمل عبئا

غير منصصف بشصأان حصصتها من ألمهاجرين.إأل أأنه
صصرح أأمسش ،أأن «مالطا لم تغلق مطلقا موأنئها ،ول
تزأل ميناء آأمنا».
وقال «كنا نريد توجيه رسصالة سصياسصية قوية بأانه
يجب تقاسصم ألعبء ألن هذه مسصأالة أأوروبية  ..وكل
سصاعة مرت دون حل هي سصاعة لم أأشصعر بالفخر
بسصببها»

النواب يصصوتون على اتفاق «بريكسصيت » ‘  15جانفي

خروج بريطانيا من ا’–اد ا’وروبي قد يسستغرق وقتا أاطول
ح - - -ذرت ح - - -ك - - -وم- - -ة رئ- - -يسص- - -ة ال- - -وزراء
الÈيطانية تÒيزا ماي نواب الŸÈان ،أامسس،
من التفك ‘ Òأانه بإامكان ا◊كومة التفاوضس
ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق ج- -دي- -د ل -ل -خ -روج م -ن ال–اد
لوروب -ي إاذا رفضص -وا ات-ف-اًق-ا ت-ف-اوضصت ع-ل-ي-ه
ا أ
لسصبوع اŸقبل› ،رد وهم.
ماي ‘ تصصويت ا أ
وم -ا زأل غ -م -وضش شص -دي -د ي -ك -ت -ن-ف مصص-ي-ر خ-روج
بريطانيا من ألتكتل  -وتترأوح ألخيارأت من خروج
غ -ي -ر م -ن -ظ -م إأل -ى إأج -رأء أسص-ت-ف-ت-اء آأخ-ر -ألن م-ن
ألمتوقع أأن يرفضش ألنوأب أتفاًقا أأبرمته ماي مع
ألتحاد في نوفمبر سصيجري ألتصصويت عليه يوم 15
جانفي.
وأأل -غت م-اي تصص-وي-ت-ا ك-ان م-ق-ررأ ألشص-ه-ر أل-م-اضص-ي
وأأق -رت ب -أان أل -ب-رل-م-ان ك-ان سص-ي-رفضص-ه .وأسص-ت-أان-ف
أل -ن -وأب أأمسش ،م -ن -اقشص -ة ألت-ف-اق ق-ب-ي-ل أل-تصص-ويت
أألسصبوع ألمقبل ،ومن ألمقرر أأن تترك بريطانيا

ألتحاد أألوروبي يوم  29مارسش.
وقال وزير شصؤوون مجلسش ألوزرأء ،ديفيد ليدينغتون،
ف- -ي ح- -ديث إأل- -ى ه- -ي- -ئ- -ة أإلذأع- -ة أل- -ب -ري -ط -ان -ي -ة
(بي.بي.سصي) «ل أأعتقد أأن ألرأأي ألعام ألبريطاني
يتقبل أأوهاما عن أتفاقات بديلة سصحرية سصتخرج
بصصورة ما من خزأنة في بروكسصل».
وأأضصاف «هذأ ألتفاق ألمطروح على ألطاولة شصهد
عملية أأخذ ورد صصعبة من ألجانبين» ،وأسصتبعدت
م -اي م -رأرأ ت-أاج-ي-ل أل-خ-روج ل-ك-ن-ه-ا ح-ذرت ك-ذلك
ألنوأب من أأنهم إأذأ رفضصوأ ألتفاق سصتخرج عملية
ألنسص -ح -اب ع -ن مسص-اره-ا أأو سص-تضص-ط-ر ب-ري-ط-ان-ي-ا
للخروج من ألتكتل دون أتفاق.
وأأمام مخاطر ألوصصول إألى طريق مسصدود وألخروج
من ألتحاد أألوروبي بدون أتفاق ،ما يعني قطعا
حادأ للعÓقات ألتي نسصجت منذ أأكثر من أأربعة
عقود ،تنظر لندن في إأمكانية تأاخير موعد ألخروج

من ألتحاد أألوروبي ،حسصب ما أأفادت صصحيفة
«تلغرأف» ألثÓثاء.
وأأفادت عدة مصصادر أأوروبية للصصحيفة ألبريطانية
أأن ألسصلطات ألبريطانية «تدرسش إأمكانيات» طلب
ت-م-دي-د م-ح-ت-م-ل ل-لمادة  50م-ن م-ع-اه-دة ألت-حاد
أألوروبي ،ألتي تحدد أأسصسش مغادرة دول عضصو في
ألتكتل .لكن ألحكومة ألبريطانية سصرعان ما نفت
هذه ألمعلومات.
وق -ال وزي-ر أل-دول-ة أل-ب-ري-ط-ان-ي لشص-ؤوون ب-ري-كسص-يت
م -ارت -ن ك -الن -ان ع-ن-د حضص-وره أج-ت-م-اع ب-ي-ن وزرأء
أأوروبيين في بروكسصل «نحن وأضصحون جدأ :سصياسصة
ألحكومة هي أأن ألمادة  50ل يمكن تمديدها».
وأأضصاف «سصنغادر ألتحاد أألوروبي في  29مارسش
هذه ألسصنة ،ألن هذأ ما تنصش عليه ألمادة  ،50وألن
هذأ ما صصوت عليه ألبرلمان ،وهذأ ما ينصش عليه
ألقانون ألوطني ألبريطاني أآلن».

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

ألعدد
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لراضصي اÙتلة
يتضصمن مغالطات وتضصلي Óبشصأان ا أ

اŸرصسد الصسحراوي يدعو الŸÈان اأ’وروبي إا¤
تعليق التصسويت على ا’تفاق التجاري

دعت اŸن -ظ -م -ة غ Òا◊ك -وم -ي -ة م -رصص -د
اŸوارد الطبيعية للصصحراء الغربية ,اŸقررة
ا÷ديدة للجنة التجارة الدولية بالŸÈان
الوروب -ي م -اري-يت شص-اك ا ¤ت-ع-ل-ي-ق اج-راء
التصصويت على توسصيع التفاق التجاري بÚ
ال–اد الوروبي واŸغرب ليشصمل الصصحراء
ال-غ-رب-ي-ة اÙت-ل-ة م-ؤوك-دة ان ال-ت-ق-ري-ر الذي
لي
اع -دت -ه سص -اب -ق-ت-ه-ا ال-ذي يشص-ك-ل ق-اع-دة أ
تصص-ويت ,ي-تضص-م-ن «ت-أاك-ي-دات ج-د مضص-للة و
مغلوطة».
ومن ألمقرر أن يصصوت ألبرلمان ألوروبي قبل
ن -ه -ا ي -ة ش ص -ه -ر ج -ا ن -ف -ي ع -ل -ى أ ق -ت -ر أ ح ت -ع -د ي -ل
ب -ر و ت -و ك -و ل ت أ ت -ف -ا ق أ ل ش ص -ر أ ك -ة ب -ي -ن أ ل ت -ح -ا د
أ ل و ر و ب -ي و أ ل -م -غ -ر ب أ ل -ذ ي ي -ت ض ص -م -ن ت -و س ص -ي -ع
أ ل -ت -ف ض ص -ي  Ó-ت أ ل -ت -ج -ا ر ي -ة أ ل -ى أ ل -ج -ز ء أ ل -خ -ا ص ش
ب -ا ل ص ص -ح -ر أ ء أ ل -غ -ر ب -ي -ة أ ل -و أ ق -ع -ة ت -ح ت أ ل ح -ت  Ó-ل
ألمغربي دون أحترأم لقرأرأت محكمة ألعدل
ألوروبية.
و أنت محكمة ألعدل ألوروبية قد أأقرت في
ديسصمبر « 2016بانه ل يمكن تطبيق أأي أتفاق
ل -ل -ت -ج -ا ر ة أ أ و أ ل ش ص -ر أ ك -ة ب -ي -ن أ ل ت -ح -ا د أ ل و ر و ب -ي
وألمغرب على أقليم ألصصحرأء ألغربية» و أأن
«ألمغرب ل يملك أأي سصيادة و ل أأي تفويضش
دولي لإدأرة أقليم ألصصحرأء ألغربية».
ف - -ي ه - -ذ أ أ ل ص ص - -د د  ,د ع - -ا م - -ر ص ص - -د أ ل - -م - -و أ ر د
ألطبيعية للصصحرأء ألغربية ,ألمقررة ألجديدة
ل -ل -ج -ن -ة أ ل -ت -ج -ا ر ة أ ل -د و ل -ي -ة ب -ا ل -ب -ر ل -م ا ن أ ل و ر و ب ي
مارييت شصاك ألى تعليق أإجرأء ألتصصويت على
توسصيع ألتفاق ألتجاري بين ألتحاد ألوروبي
و ألمغرب ليشصمل ألصصحرأء ألغربية ألمحتلة
مضصيفا أأن ألتقرير ألذي أعد سصابقتها يتضصمن
«تاأكيدأت جد مضصللة و مغلوطة و لم يحترم
قرأرأت ألعدألة ألوروبية بخصصوصش أسصتغÓل
ألموأرد ألطبيعية ألصصحرأوية».
و ل -م ت -د ل أ ل -ب -ر ل -م -ا ن -ي -ة أ ل و ر و ب -ي -ة أ ل -ه -و ل -ن -د ي -ة
مارييت شصاك ألتي خلفت ألفرنسصية باتريسصيا
للوند باأي تعليق علني حول ألقترأح أأو حول
ألتقرير ألذي أأعدته ألسصيدة للوند.

تضصارب اŸصصالح
كما حرصصت ألمنظمة ألمدأفعة عن ألموأرد
ألطبيعية ألصصحرأوية على أإعÓم ألسصيدة شصاك

ب -ا ن ت -ق -ر ي -ر ل -ج -ن -ة أ ل -ت -ج -ا ر ة أ ل -د و ل -ي ة ب ا ل ب ر ل م ا ن
ألوروبي قد أأعدته ألمقررة ألسصابقة للجنة
ألتجارة ألدولية باتريسصيا للوند ألتي كلفها
ألبرلمان بهذأ ألملف في ألوقت ألذي كانت
ف -ي -ه ع ض ص -و ب -م -ج -ل س ش أ إ د أ ر ة م -ن -ظ -م -ة خ -ا ض ص -ع -ة
للوبي ألمغربي ألى غاية أسصتقالتها في مطلع
شصهر ديسصمبر  2018على أثر فتح تحقيق في
أ ل -ب -ر ل -م -ا ن أ ل و ر و ب -ي ح -و ل ه -ذ ه أ ل -ق ض ص -ي -ة أ ل -ت -ي
نشصرتها ألصصحيفة ألوروبية «يوأأوبزأرفر» في
شصهر نوفمبر ألخير.

تقرير مضصلل
في هذأ ألصصدد نددت رئيسصة ألمنظمة غير
ألحكومية سصارة أيكمان قائلة «أنه من غير
أ ل -م -ع -ق -و ل أ أ ن ي -ب -ق -ى ت -ق -ر ي -ر ح -ر ر ت -ه ب -ر ل -م -ا ن -ي -ة
أ و ر و ب - -ي - -ة ب - -ا أ ج -ن -د ة م -و ؤ ي -د ة ل -ل -م -غ -ر ب س ص -ا ر ي
ألمفعول لإجرأء تصصويت في ألبرلمان ,فهناك
م - -ا ي - -د ع - -و ل - -ل ش ص ك ف - -ي ص ص - -ح - -ة أ ل - -ت - -ا أ ك - -ي - -د أ ت
أ ل -م -ت ض ص -م -ن -ة ف -ي أ ل -ت -ق -ر ي -ر أ ل -ذ ي ي -ح -ت -و ي ع -ل -ى
ع -ن -ا ص ص -ر م ض ص -ل -ل -ة و م -غ -ل -و ط -ة »  ،د أ ع -ي -ة أ ل م ق ر ر ة
أ ل -ج -د ي -د ة م -ا ر ي -ي ت ش ص -ا ك أ ل -ى ت -ع -ل -ي -ق أ إ ج -ر أ ء
أ ل -ت ص ص -و ي ت ع -ل -ى ت -و س ص -ي -ع أ ل ت -ف -ا ق أ ل -ت -ج ا ر ي ب ي ن
أ ل ت -ح -ا د أ ل و ر و ب -ي و أ ل -م -غ -ر ب ل -ي ش ص -م -ل أ ق -ل -ي -م
ألصصحرأء ألغربية.

موافقة مسصبقة
كما أكدت رئيسصة ألمرصصد أن لجنة ألتجارة
أ ل -د و ل -ي -ة ب -ا ل -ب -ر ل -م -ا ن أ ل و ر و ب -ي ل -م ت -ا أ خ -ذ ب -ع -ي -ن
أ ل ع - -ت - -ب -ا ر ف -ي ت -ق -ر ي -ر ه -ا  ,أ ح -ت -ر أ م ق -ر أ ر أ ت
محكمة ألعدل ألوروبية سصيما ألزأمية حصصول
أ ل ت -ح -ا د أ ل و ر و ب -ي ع -ل -ى م -و أ ف -ق -ة م س ص -ب -ق -ة م -ن
ألسصكان ألصصحرأويين قبل أإبرأم أي أتفاق مع
أ ل -م -غ -ر ب ي -ت ض ص -م -ن أ س ص -ت -غ  Ó-ل أ ل -م و أ ر د أ ل ط ب ي ع ي ة
ألصصحرأوية.
وأضصافت أن «ثÓثة مندوبين من لجنة ألتجارة
أ ل -د و ل -ي -ة ( و ل -ي س ش م -ن أ ل -ب -ر ل -م -ا ن أ ل و ر و ب -ي ف -ي
مجموعه) ينتمون لكتل سصياسصية ل تمثل أل 20
ب -ا ل -م -ا ئ -ة م -ن ت ش ص -ك -ي -ل -ة أ ل -ب -ر ل -م -ا ن ق -د ز أ ر و أ
ألصصحرأء ألغربية لكن لم يسصمح لهم باإجرأء
تقييم جيد للوضصعية في أرضش ألميدأن».

لمريكي يصصر على بناء ا÷دار ا◊دودي مع اŸكسصيك
الرئيسس ا أ

قبضسة حديدية مسستمرة ب Úترامب
والدÁقراطيÚ

لم -ري -ك -ي دون-ال-د
ت -وج -ه ال -رئ -يسس ا أ
لم -ة ط-ال-ب-ا ف-ي-ه
ت -رامب ب -خ -ط -اب إا ¤ا أ
“وي Óبقيمة 5.7مليارات دولر لبناء
«ح - -اج - -ز ف - -ولذي» ع - -ل - -ى ا◊دود م- -ع
اŸكسص-يك ،ورد ال-دÁق-راط-ي-ون ب-اتهامه
لمريكي« Úرهائن» بواسصطة
باحتجاز ا أ
لغÓق ا◊كومي».
«ا إ
أت -ه -مت رئ -يسص -ة م -ج -لسش أل -ن -وأب أألم-ري-ك-ي
ألديمقرأطية نانسصي بيلوسصي ألرئيسش دونالد
ترأمب ألثÓثاء باحتجاز أألمريكيين «رهائن»
بوأسصطة «أإلغÓق ألحكومي» ألذي يشصل منذ
أأك- -ث- -ر م- -ن أأسص- -ب- -وع- -ي- -ن ج -زءأ م -ن أإلدأرأت
ألفدرألية.
وبعيد خطاب وجهه ترأمب إألى أألمة وأعتبر
فيه أأن ألوضصع على ألحدود مع ألمكسصيك يمثل
«أأزم -ة إأنسص -ان -ي -ة وأأم -ن -ي -ة م-ت-زأي-دة» صص-رحت
بيلوسصي «يجب أأن يتوقف ألرئيسش ترأمب عن
أحتجاز أألمريكيين رهائن ويجب أأن يتوقف
ع -ن تصص -ع -ي -د أألزم -ة وي -جب أأن ي -ع -ي -د ف -ت -ح
ألحكومة».
وتابعت في خطاب بث مباشصرة على ألهوأء
وق- -د وق- -ف إأل- -ى ج- -ان- -ب- -ه- -ا زع- -ي- -م أألق -ل -ي -ة
أل -دي -م -ق -رأط -ي -ة ف-ي م-ج-لسش ألشص-ي-وخ تشص-اك
شص -وم -ر أأن «أل -رئ-يسش أسص-ت-خ-دم ل-ت-وه أل-م-ك-تب
أل -ب -يضص -اوي ل -ف -ب -رك -ة أأزم-ة وإأشص-اع-ة أل-خ-وف
وصص -رف ألن -ت -ب -اه ع -ن أل -ف -وضص -ى أل -ت -ي ت -ع -م

إأدأرته».
وجاء رد بيلوسصي بعد طلب ترأمب في أأول
خطاب له إألى أألمة من ألمكتب ألبيضصاوي
تموي Óبقيمة  5,7مليارأت دولر لبناء «حاجز
فولذي» على ألحدود مع ألمكسصيك.
وقال ترأمب «بناء على طلب ألديمقرأطيين
سص- -ي- -ك- -ون ح- -اج -زأ ف -ولذي -ا ب -دل م -ن ج -دأر
إأسصمنتي» ،مشصيرأ إألى أأن ألوضصع على ألحدود
ألجنوبية لبÓده يمثل «أأزمة إأنسصانية وأأمنية
متزأيدة».
ووفق بيلوسصي فإان «ألحقيقة هي أأن ألنسصاء
وأألطفال على ألحدود ل يشصكلون خطرأ على
أألمن ،بل يشصكلون تحديا إأنسصانيا ،وهو تحد
زأدت-ه أسص-ت-ف-ح-ال سص-ي-اسص-ات أل-رئيسش ألقاسصية
وغير ألمثمرة».
وح -م -ل أل -رئ -يسش أل -ج -م -ه -وري ف -ي خ -ط -اب -ه
خصص -وم -ه أل -دي -م -ق -رأط -ي-ي-ن أل-مسص-ؤوول-ي-ة ع-ن
«أإلغÓق ألحكومي» ألذي يعطل منذ أأكثر من
أأسصبوعين نشصاط قسصم من أإلدأرأت ألفدرألية
ف -ي أل -ب Ó-د ،م-ت-ه-م-ا ه-ؤولء ب-أان-ه-م «ي-رفضص-ون
تمويل أأمن ألحدود».
لكن شصومر رد على ترأمب بالقول «ل تخطئن
ألظن أأبدأ ،ألديمقرأطيون وألرئيسش يريدون
جميعا تعزيز أألمن على ألحدود ،لكننا في
ألوقت نفسصه مختلفون في ألعمق مع ألرئيسش
على ألطريق أألكثر فعالية لفعل ذلك».
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لعÓمي خليفة بن قارة
إلكاتب وإ إ

قرإءإت

نقاشش حول ›تمع ما بعد ا’سستعمار والتطرف

لعÓمي إ÷زإئري خليفة بن قارة
تعت Èإلكتابة عند إلكاتب وإ إ
رسصالة حضصارية قبل أإن تكون متعة ذإتية ،وهذإ ما Áكن أإن يخرج به
إلقارئ إلعربي إŸتتبع لكتاباته ،ولعل إلنبضص إلوطني وإلروح إلنوفمÈية
هي إلتي تطغى على كل نبضص وروح ‘ كتابه «إ÷زإئر إلتي بإامكانها أإن
تقلع» -منشصورإت إلسصائحي ،2011 ،إ÷زإئر -

بقلم د  -وليد بوعديلة
أإسصتاذ بجامعة سصكيكدة

إان الكتاب الذي جاء ‘  432صصفحة
قد تضصمن العديد من الفصصول التي
ت -وق-فت ع-ن-د ال-قضص-اي-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ه-م اÛت-م-ع ،مثل
الصص -راع م -ع اإ’ره -اب ،وإاشص -ك -ال -ي-ات
ال-ب-ي-ئ-ة واŸدي-ن-ة ،ومسص-ائ-ل ال-ت-طرف
الديني ،ومهنة اإ’علم بكل ميادينها
ومشص -اك -ل -ه -ا ،وال -ع-لق-ات ا÷زائ-ري-ة
اŸصص- - -ري- - -ة وأازم- - -ة ك- - -رة ال - -ق - -دم…
ك -م -ا ت -ت-وق-ف ب-عضس ال-فصص-ول ع-ن-د
ا◊ضصور الفرنسصي ‘ ا÷زائر ضصمن
اÛا’ت اıتلفة ،وآاثار ا’سصتعمار
الفرنسصي وجرائمه ،ويتحدث خليفة
بن قارة عن الدول العربية والكث Òمن
ال-قضص-اي-ا السص-ي-اسص-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي
تهمها ،وكذلك الصصراع العربي الغربي
وال- - - - -ع- - - - -رب- - - - -ي الصص- - - - -ه- - - - -ي- - - - -و.Ê
وإا ¤جانب هذا الكتاب فإان بن قارة
أال- -ف ك- -ت- -اب «اإ’ذاع- -ة ك -م -ا راي -ت -ه -ا
واراها»( )2013وك- - - -ت- - - -اب «أام- - - -ة ‘
لسص - - -ف ⁄
ا- -ŸفÎ- -ق» ( ،)2013ول - - - -أ
تتح ّصصل عليهما.

هذا القلم..تلك الّروح
ل -يسص -م -ح ‹ ال -ق-ارئ ه-ذا اÿروج
اŸؤوقت ع -ن ج -وه -ر اŸق -ال ،ف -ذلك
ل -زام ال -ت -وضص -ي-ح ف-ق-ط ،ون-ح-ن ن-ري-د
التوقف عند بعضس مقا’ت الكاتب بن
ق - -ارة ح - -ول اŸسص - -ائ - -ل ال - -وط- -ن- -ي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ،ب -ام-ت-دادات-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة
وا’جتماعية.
ي- -رى ال- -ك -اتب ب -أان ا÷زائ -ر م -ازالت
تعا Êمن الثنائية السصوسصيو ثقافية،
رغ- -م سص- -ن -وات ا’سص -ت -ق -لل وال -ب -ع -د
ال- -زم- -ن -ي ع -ن فÎة ا’ح -ت -لل إا’ أان
ال-ق-رب ال-ل-غ-وي وال-ف-ك-ري والسصياسصي
حاضصر ،فا÷زائر من منظوره تسصÒ
بفريق:Ú
 … 1الفريق اأ’ول يعتقد انه وريث
ثقافة هي اأ’جدر بقيادة اÛتمع
ن- -ح- -و ال- -عصص- -رن- -ة ،وي- -ج -زم إا ¤ح -د
اإ’Áان أان تلك الثقافة هي وحدها
ال -ت -ي تسص -ت -ط -ي -ع ان -تشص -ال اأ’م -ة م-ن
ت - - - -خ - - - -ل - - - -ف - - - -ه - - - -ا ال - - - -ط - - - -وي - - - -ل.
 … 2ال-ف-ري-ق ال-ث-ا Êيسص-ت-م-د شص-رع-ية
وجوده من امتداد ا÷زائر الطبيعي
‘ ا◊ضص -ارة ال -ع -رب -ي -ة اإ’سص -لم -ي -ة،
وهذا الفريق … حسصب بن قارة … ⁄
يسصتطع خلل معظم سصنوات ما بعد
اسصÎج- -اع السص- -ي -ادة أان ي -ح -ت -ل واق -ع
ن -اف -ذة م -ؤوث -رة(.ان -ظ -ر صس .)18…17
ل -ك -ن ب -ن ق -ارة ’ ي -ق-دم اأ’سص-ب-اب
ا÷وهرية التي تقف خلف السصيطرة
الفرنسصة والÎاجع العربي اإ’سصلمي
(ح - -ت - -ى اأ’م - -ازي- -غ- -ي) ‘ اŸشص- -ه- -د
ا’ج- -ت- -م -اع -ي وال -ف -ك -ري وال -ث -ق -ا‘
ا÷زائ -ري ،و ن-ح-ن ن-راه-ا ب-اخ-تصص-ار
شص -دي -د ‘ ان-تشص-ار ‡ارسص-ات خ-ي-ان-ة
›د الشصهداء وعدم الوفاء لهم وعدم
Œسصد القيم ا◊ضصارية الوطنية التي
اسص- - - - -تشص- - - - -ه- - - - -دوا أ’ج - - - -ل - - - -ه - - - -ا؟؟
نقول هذا ببسصاطة ،واأ’مر يحتاج إا¤
ت -أام -لت أانÎوب -ول -وج -ي -ة وسص -ي-اسص-ي-ة
ل -ل -م -ج-ت-م-ع وال-دول-ة ل-ن-ع-رف أاسص-ب-اب
وم - - - - -لم- - - - -ح ه- - - - -ذه اÿي- - - - -ان- - - - -ة.
وي- -درسس شص -خصص -ي -ة ووع -ي اŸث -ق -ف

ا÷زائ - -ري وت - -ف - -اع- -ل- -ه م- -ع اأ’م- -ور
السص-ي-اسص-ي-ة واÛت-م-ع-ي-ة ،فخليفة بن
ق- -ارة ي- -ح- -اول أان ي- -كشص- -ف م- -واق -ف
اŸث - -ق - -ف اŸدّج - -ن ال - -ذي أاصص - -ب - -ح
الكرسصي دليله ‘ –ليل ما هو ﬁرم
للسصياسصي ،ومن اŸثقف … Úعنده …
م - - - - -ن ان - - - - -حسص - - - - -ر ‘ ف- - - - -ئ- - - - -ت:Ú
 … 1فئة فرت بجلدها إا ¤اÿارج
ل -ل -دف -اع ع -ن ال -ع -ل -م وال-ف-ن واإ’ب-داع
وا◊ياة…
 … 2فئة انطوت على نفسصها بالداخل
‘ البحث اأ’كادÁي اّÛرد وغرقت
‘ مشصاكل ا◊ياة اليومية( .صس )21
وهي رؤوية صصائبة من الكاتب ‘ ،ظل
الصصعوبات اŸادية وا’جتماعية التي
يعانيها أاصصحاب العقول ‘ جزائرنا،
وأارق- -ام ال- -ه- -ج- -رة غ Òالشص -رع -ي -ة أاو
الشصرعية ‘ ارتفاع ،و’ داعي لكي
ن -ف-ت-ح م-ل-ف ا◊رك-ات ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة
اŸتتالية للمعلم Úاأ’سصاتذة ،الطلبة،
اأ’ط- -ب- -اء…‘ وط- -ن ي- -ك- -رم ب -أام -وال -ه
ﬁركي القدم على أانغام العنف ‘
اŸلعب والكفر والشصتم والدم فيها،
و’ ي -ك -رم ﬁرك -ي ال-ع-ق-ول وح-ف-ظ-ة
القرآان إا’ بالقليل؟ و’ يحفز العلم
والعلماء ‘ مؤوسصسصاته؟ و’ يخصصصس
لشص -ع -ب -ه فضص-ائ-ي-ة ت-رب-وي-ة ت-ع-ل-ي-م-ي-ة؟
وق -ن -وات-ه ال-ت-ل-ف-زي-ة ال-رسص-م-ي-ة تسصّ-وق
للشصطيح والرديح أ’يام … من دون فتح
–يق من وزارة ا’تصصال … ‘ الوقت
ال- -ذي ي- -دف- -ن ف- -ي -ه الشص -عب شص -ه -داء
ال -ط-ائ-رة م-ن رج-ال ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشص- - - - - -ع- - - - - -ب- - - - - -ي وأاسص- - - - - -ره- - - - - -م؟؟
وع -ل -ى ذك -ر ال -ه -ج -رة غ Òالشص -رع-ي-ة
(م- -ع- -روف- -ة ‘ اÛت- -م -ع ب -ا◊رق -ة،
ولسصت ادري Ÿاذا هذا الوصصف ،هل
ه - -و ق - -ادم م- -ن ا’حÎاق ال- -ع- -ق- -ل- -ي
وا÷سصدي ‘ وطن البÎول؟؟) فقد
تنبأا اأ’ديب خليفة بن قارة ‘ سصنة
 2011ب- -ارت- -ف -اع أارق -ام ا◊راق -ة ‘
ا÷زائر و‘ إافريقيا عوما ،نقرأا له:
«إان أاع- -داد اŸه- -اج- -ري- -ن ‘ ازدي- -اد
مضصطرد ،برغم إارادة بعضس اÿيّرين
السص-ي-اسص-ي Úاأ’ف-ارق-ة ال-ذي-ن أاحسص-نوا
م -راف -ع -ات -ه-م لصص-ا◊ه-ا…وق-د تشص-ه-د
السص -ن -وات ال -ق -ادم-ة ‰وا ك-بÒا ل-ه-ذه
ال -ه -ج -رة بسص -بب ت -زاي -د ع-دد سص-ك-ان
القارة ،مع بقاء ا◊كم ضصعيفا ومعيدا
ل- - - - - - - -دورة ال - - - - - - -فسص - - - - - - -اد (صس )45
وك -أا Êب -ه -ذا ال -ك -اتب ي -ك -تب ب-روح-ه
الوطنية الصصوفية قبل أان يكتب بقلمه
اأ’دبي الفكري ،وإاذا  ⁄تسصتمع الدولة
ل- -ف -ك -ره وآارائ -ه سص -ت -ع -ي -د اŸشص -اري -ع
الفاشصلة و سصتكرر اأ’خطاء السصياسصية
وا’قتصصادية ،فقلمه يقÎح من حÚ
إا ¤آاخ -ر ال-رؤوي-ة ا’سص-تشص-راف-ي-ة ال-ت-ي
–ت-اج ل-ل-ت-ت-ب-ع وال-ق-راءة ال-واع-ي-ة م-ن
القارئ.
نحن نعلم أان هذا الكاتب يتفاعل مع
الشصأان ا÷زائري من خلل مقا’ته
الدورية ‘ جريدة «صصوت اأ’حرار»
ج- -ري -دة ح -زب -ي -ة ÷ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
الوطني) ،فلماذا ’ ينتبه أابناء ا÷هاز
السصياسصي ا÷بهوي Ÿواقف ا’سصتاذ
خليفة بقدر انتباههم أ’خبار وبرامج
و–ركات القيادة السصياسصية؟

ا÷زائر وا’سستقÓل الناقصش؟
إان م -ق -ال -ه «ال-نصص-ر ال-ذي ي-ح-ت-اج إا¤
إاسص-ع-اف» ي-ط-رح ال-ك-ث Òم-ن اأ’سص-ئ-ل-ة

ح -ول ال -راه -ن ا÷زائ -ر ،وي -ب -حث ‘
اآ’ث-ار ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي
خ-ل-ف-ه-ا ا’سص-ت-ع-م-ار ،واآ’ث-ار الصصحية
ال -ت -ي سص -ب -ب -ت -ه -ا ال -ت -ج -ارب ال -ن -ووي-ة
اŸدمرة ،وضصمن افقه الفكري نقرأا
مقال «الفرنسصية ‘ ا÷زائر..الغنيمة
اŸسصمومة» ،وكذلك مقال «الفارون
إا ¤أافواه غÒهم» حيث يتحدث عن
ال -واق-ع ال-ل-غ-وي ‘ ا÷زائ-ر ،ون-ت-أام-ل
ال- -ط- -اب- -ع السص -اخ -ر ‘ ال -ع -ن -اوي -ن ،و
الطريقة الطريفة الذكية ‘ التفاعل
م -ع ال -قضص -اي -ا ،قصص-د ج-لب اŸت-ل-ق-ي
لعاŸه التعبÒي ومن ثمة الوجداÊ
والفكري.
يكتب مقا’ ع Èالسصؤوال «هل العربية
ب -خÒ؟» ،ن -ق -رأا م -ن-ه« :م-ازالت ال-ل-غ-ة
العربية تتع Ìب Úأابنائها رغم ابتعاد
فÎة ا’حتلل ،التي عانت فيها هوية
الشص -ع -وب ك -ثÒا ،إاذ ت -ع -رضصت ال -ل -غ -ة
ب -اع -ت -ب-اره-ا ج-وه-ر ه-ذه ال-ه-وي-ة إا¤
ال- -تشص- -وي- -ه واإ’قصص- -اء وال- -ن -عت ب -ك -ل
النعوت اŸنحطة…‡ا أاثر سصلبا على
ا’نتشصار اللغوي الواجب حدوثه ‘
ت -ن -م -ي -ة اÛت -م -ع ال -ع-رب-ي م-ن اج-ل
اسصتعادة لسصانه وهويته»( .صس .)103
ي -ري -د ال -ك -اتب … م-ن خ-لل م-ق-ا’ت
ع -دي -دة … ت -ن -ب -ي-ه اÛت-م-ع وال-دول-ة
إ’عادة النظر ‘ التعامل مع فرسصا
ال -رسص -م -ي -ة ،وع -دم نسص -ي -ان ال -ت -اري -خ
الكولونيا‹ ،ووضصعه ‘ ا’عتبار عند
فتح العلقات مع اآ’خر ،وقد كتب
خليفة بن قارة مقا’ت كثÒة –ضصر
ف-ي-ه-ا ف-رنسص-ا و‡ارسص-ات-ه-ا اŸاضص-ي-ة
وا◊اضصرة من العنوان وصصو’ للم،Ï
ل -درج -ة أان -ن-ي ع-ن-دم-ا ج-م-عت ب-عضس
ال -ع -ن -اوي-ن وج-دت ن-فسص-ي أام-ام شص-ب-ه
قصص -ي -دة وط -ن -ي -ة م-ن أاج-واء قصص-ائ-د
م - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -دي زك - - - - - - - - -ري- - - - - - - - -ا.
سص -أاضص -ع أام-ام ال-ق-ارئ ب-عضس ع-ن-اوي-ن
اŸق -ا’ت ،ول -ي-ت-أام-ل-ه-ا ب-روح الشص-ع-ر،
فسص-ي-ج-د الشص-ع-ر ال-وط-ن-ي ال-نوفمÈي
ا÷زائري ،لنقرأا:
@ ف - - - -رنسص - - - -ا إل- - - -ت- - - -ي أإج- - - -رمت
وإسصتكÈت
@ ف -رنسص -ا إل-ت-ي م-ازإلت ت-ق-ت-ل ‘
إ÷زإئر
@ ف - -رنسص- -ا تصص- -ر ع- -ل- -ى “ج- -ي- -د
إ÷رÁة
@ إ◊م- -ق إل- -ف- -رنسص -ي..م -ن ي -رد
عليه؟
@ أإم- -ا آإن ل- -ف- -رنسص- -ا أإن ت- -ع -ت -ذر؟
@ ل..ل –سص- - - - -ب- - - - -وإ أإن إ÷رح
إندمل.

هذه بعضس عناوين مقا’ت خليفة بن
ق- -ارة ع -ن ف -رنسص -ا ا’سص -ت -ع -م -اري -ة و
اإ’نسصان ‘ أارضس ا÷زائر اŸسصقية
ب- -دم- -اء الشص- -ه- -داء ،واŸروي- -ة … م -ن
بعدهم … بعرق اÿيانة ،خيانة الرفاق
قبل كل خيانة؟؟ فمن يقرأا لكلماتك
يا بن قارة؟ ومن يسصتمع لصصرختك
الوطنية النوفمÈية قبل أان (…)؟
ي-دع-و اأ’سص-ت-اذ ال-ف-اضص-ل واإ’ع-لم-ي
ال- -وط- -ن -ي إا ¤سص -ن ق -وان Úل -ت -ج -رË
ا’سص -ت-ع-م-ار وا‚از خ-ط-وات ع-م-ل-ي-ة
Ÿواجهة العودة الفرنسصية  ،وخطوات
الضص- -غ- -ط ع- -ل- -ى ف -رنسص -ا ال -رسص -م -ي -ة
ي- - - - - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - - - - -دده- - - - - - - - - - - - -ا ‘:
@ إاسصدال السصتار أامام ا’سصتثمارات
الفرنسصية ‘ ا÷زائر وتغي Òالوجهة
التجارية إا ¤دول أاخرى ‘ أاوروبا
آاسص - - - - - - -ي - - - - - - -ا ،أام - - - - - - -ري - - - - - - -ك- - - - - - -ا…
@ إافسصاح اÛال للغة اأ’جنبية ا◊ية
اأ’و ‘ ¤ال- - -ع- - -ا( ⁄ا’‚ل - -ي - -زي - -ة)،
وا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى ل-غ-ات شص-ع-وب ال-بحر
اŸت -وسص -ط ،ع Èشص-ب-ك-ة ب-ي-داغ-وج-ي-ة
ل- -ت -ع -ل -ي -م ال -ل -غ -ات ،وع -دم ا’ك -ت -ف -اء
ب- - - - -ال- - - - -ف- - - - -رنسص- - - - -ي - - - -ة ف - - - -ق - - - -ط.
@ رفضس القضصاء ا÷زائري النظر ‘
دعاوى اسصÎجاع اأ’ملك التي رفعها
اŸسصتدمرون الذين رحلوا مع فرنسصا
حلة.
اŸر ّ
وإاذا ق- -امت ا÷زائ- -ر Ãث- -ل ه- -ذه
اÿطوات @ حسصب بن خليفة … ف:
«سصتأاتي فرنسصا حاملة بيد اعÎافها
بجرائمها وباليد اأ’خرى اعتذارها،
رÃا ي- -ك- -ون مصص -ح -وب -ا ب -ال -ت -ع -ويضس
اŸن- - -اسصب رم- - -زي- - -ا ع- - -م- - -ا ف - -ق - -ده
ا÷زائ - - -ري - - -ون ‘ فÎة ا’ح- - -ت- - -لل
الفرنسصي للجزائر» (صس .)244

عن الدين والتطرف
كتب خليفة بن قارة بعضس اŸقا’ت
ال -ت -ي ت -ت -ن -اول اŸسص -ائ-ل ال-دي-ن-ي-ة ‘
اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ،ون -ح -ن نشص-ه-د
م -ؤوخ -را ن -ق-اشص-ات ك-ثÒة ح-ول ال-نصس
الديني واŸوقف الفكري والفلسصفي و
العقلي وا’جتماعي…وقد نبه الكاتب
بن خليفة لكث Òمنها قبل سصنوات،
وه-ي مسص-ائ-ل دي-ن-ي-ة وف-ك-ري-ة ت-تجدد
دائما ‘ السصياق العربي من القد،Ë
منذ زمن الرسصول ـ صصلى الله عليه
وسص -ل -م ـ وع -ه -د اÿل -ف -اء ال-راشص-دي-ن
وال-دول-ة اأ’م-وي-ة وال-دول-ة ال-ع-ب-اسص-ية.
ن -ق -رأا م-ق-ال ب-ع-ن-وان «م-ن اŸسص-ي-ئ-ون
لعياد الدينية؟» ،وفيه يرى اÙلل
ل أ

الفكري والثقا‘ بن خليفة أان الذين
ي -ف -ت -ون ب -غ Òع -ل -م ي -ه -دم -ون اأ’م -ن
الديني ا÷زائري ،وهو ﬁقن فنحن
ن-ه-ت-م ب-اأ’م-ن ال-غ-ذائ-ي (ال-ب-طني) و’
ن- -ه- -ت- -م ب- -اأ’م- -ن ال- -دي -ن -ي وال -ل -غ -وي
والفكري ،كما قد نتتبع أاخبار سصوق
ال - -بÎول أاك Ìم- -ن أاخ- -ب- -ار اŸن- -ه- -اج
الÎب- -وي وم- -ا ي- -درسس أاط- -ف- -ال- -ن -ا ‘
اŸدارسس م - - - -ن نصص- - - -وصس وق- - - -ي- - - -م
ومعارف؟؟
ي -ق -ول ال -ك -اتب خ -ل-ي-ف-ة ب-ن ق-ارة ع-ن
ب- -عضس اŸف- -ت« :Úي- -ح- -ك- -م- -ون ع -ل -ى
ا◊اضص - -ر ب- -أادوات اŸاضص- -ي ،وي- -رون
اŸسص -ت -ق -ب -ل ب -ع-ي-ون ال-ت-اري-خ ال-ق-دË
وحده،يحدثون شصرخا كبÒا ‘ جدار
ال -ذي يسص -ن -د اأ’م -ة ،وتسص -ت -ل -ه-م م-ن-ه
ق-ي-م-ه-ا و أاخ-لق-ه-ا وت-وازن-ها ،مناجل
الوثوب إا ¤اأ’مام…» (صس  ،)32ومن
ث -م -ة ي -ح -رصس اأ’سص-ت-اذ ع-ل-ى Œدي-د
اÿطاب الديني وإاعادة تنظيم العمل
اŸسصجدي.
كما نبه Ÿأازق الفتوى ‘ ا÷زائر
وأازمة اÿطاب الديني ،ومن يبحث
‘ ت - -اري - -خ الشص - -ع - -وب وا◊ضص - -ارات
وال - -دول سص- -ي- -ج- -د أان ا’خ- -ت- -لف- -ات
ال -دي -ن -ي-ة و ال-ف-ك-ري-ة ق-د ت-ت-ح-ول إا¤
مشصاهد للف ÏواÙن ،وعلى الدولة
أان تقرأا التاريخ وتتحرك بسصرعة لوأاد
ك- -ل صص -راع ف -ك -ري دي -ن -ي ‘ ،داخ -ل
اŸسص -اج -د أاو ‘ شص -ب -ك -ات ال -ت-واصص-ل
ا’جتماعي أاو ‘ أاي موقع قد يؤوثر
‘ اÛتمع ا÷زائري ،بخاصصة إاذا
أاسصهم فيه ا÷اهلون أاو اŸتفيقهون،
وف- -ت- -ح اÛال ل- -ل- -ع- -ل- -م- -اء ‘ إاط -ار
م- - - - - - -ؤوسصسص- - - - - - -ات- - - - - - -ي أاك - - - - - -ادÁي.
وي -ك -تب م -ق-ال «أان-ق-ذوا اإ’سص-لم م-ن
اŸسصلم Úأاو’» ،ليقول للقارئ العربي
أان ا÷غ -راف-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة واإ’سص-لم-ي-ة
مشصتعلة با’قتتال وا’نتحار والتدمÒ
الذاتي،بسصبب الصصراعات الفكرية بÚ
اŸت -خ -اصص -م Úوأاصص -ح-اب اŸشص-اري-ع
ا◊ضص- -اري- -ة اıت- -ل -ف -ة ،ي -ق -ول ع -ن
زعماء التطرف الديني ‘ اÛتمع:
«ف- -إاذا ب- -ه- -م يصص- -ب- -ح -ون م -ن أاشص -ه -ر
رجا’ت هذا الزمان ،بفضصل سصذاجة
اŸسصلم Úالذين تصصوروا أان هدر دم
اأ’ول وتهديد اآ’خرين بالقتل ،إا‰ا
سص -ي-زي-د اإ’سص-لم ان-تشص-ارا وت-وسص-ع-ا و
ي- - - -ح - - -م - - -ي - - -ه م - - -ن اÎŸبصص Úب - - -ه
واŸن - -اهضص Úل - -ه…اح - -ت - -ك - -م - -وا إا¤
شصياطينهم ‘ اغلب ا◊ا’ت ،بينما
 ⁄يحّكموا روح اإ’سصلم فيما اخلفوا
فيه إا’ ما ندر…» (صس .)280

‘ اÿتام
ه-ن-اك ال-ك-ث Òم-ن ال-قضص-اي-ا ال-دي-ن-ي-ة
وال -ف -ك -ري -ة والسص-ي-اسص-ي-ة ال-ت-ي ك-ت-ب-ه-ا
خليفة بن قارة ‘ هذا الكتاب و‘
كتب أاخرى ،فناقشس … مثل … مشصروع
الفضصاء اŸتوسصطي واللقاء ب Úجنوب
اŸتوسصط وشصماله ،وآاثاره ا’قتصصادية
والثقافية ،كما فتح أارشصيف العلقات
ا÷زائرية اŸصصرية ،وتأامل مباحث
ه- -ام- -ة ت -خصس اÛت -م -ع ا÷زائ -ري
و–و’ت -ه اŸت -لح -ق -ة ،ل-ذلك ن-دع-و
ال - -ب - -اح - -ث ‘ Úاآ’داب والسص - -ي - -اسص- -ة
واإ’علم والتاريخ وا◊ضصارة لدراسصة
م -ق -ا’ت ال -ك -اتب خ -ل -ي -ف -ة ب -ن ق -ارة
وم - - -ن - - -اقشص - - -ت - - -ه - - -ا م - - -ع - - -رف - - -ي- - -ا.
ون -ح -ن ن -ق -رأا ل -ه ب -اسص -ت -م -رار ن -بضص-ه
ال -وط -ن -ي ووه -ج -ه ال-ن-وفÈي وق-ي-م-ه
اإ’سص- -لم- -ي -ة ،ودف -اع -ه ع -ن ال -ه -وي -ة
ال -ث -ق -اف -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ،وكشص-ف-ه ل-ك-ل
خ -ط -ر ي -ه -دد اŸرج -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
والدينية ‘ جزائر الشصهداء.
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كÓم ‘ إلأمن وإلّثقافـــة

بقلم عبد إ◊كيم أإوزو

وتاريخنا العريق ،وŒعله كمرجع هام ‘ حياتنا
ال -ي -وم -ي-ة .خ-اصص-ة ب-ع-د ت-أاك-دن-ا أان ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
والعوŸة حٌولت كث Òمن الدول إا ¤بيوت صصغÒة
‘ ع - -ا ⁄واح- -د اتسص- -عت ح- -دوده وت- -لشصت م- -ع
ا’نتقال السصريع للمعلومات واأ’حداث اıتلفة.

‘ كث Òمن اŸرات تطرقت إا ¤موضصوع الثقافة،
واإ’شصكا’ت التي تعرقل وجودها ‘ اÛتمع،
فبعد مرور الزمن وتسصارع التطور التكنولوجي
غلبت العوŸة ‘ أارجاء العا ،⁄و–ٌول إا ¤قرية
صصغÒة‡ ،ا جعل أاهل التكنولوجيا يهيمنون على
الدول العا ⁄الثالث ويتحكمون ‘ أاسصلوب تسصيÒ
شص -ؤوون -ه-م ال-ع-ام-ة،فضص-رب-وا م-ق-وم-ات-ه-م ‘ أاغ-لب
اأ’حيان ،نقلوا لهم أافكارا متباينة هدامة ،بÚ
ﬂتلف الشصعوب ،تارة Œمعهم وتارة تفرقهم،
سص-ادت سص-ي-اسص-ة ال-ع-وŸة وال-ث-ق-اف-ة ال-غ-رب-ي-ة ع-لى
ا◊ضصارات ذات جذور كانت أاغلب اأ’· تفتخر
بها.

كيف Áكن –صس ÚاÛتمع؟

كيف “كّن الغرب من الهيمنة؟

 ⁄يكن ذلك مكننا ،و‚اح الغرب ‘ السصيطرة
والهيمنة وضصرب مقومات ›تمعنا وتفكيكه الذي
أادى إا ¤زعزعة اسصتقراره ،سصببه الرئيسصي هو أان
اıط -ط الصص -ه-ي-و Êالسص-ري ع-رف ك-ي-ف ي-ل-ق-ي
سصمومه ،أ’نه وجد قابلية التلقي من جهة ،ومن
جهة أاخرى  ⁄يجد مقاومة فكرية تتصصدى لغزو
فكري يسصعى إا– ¤طيم كيان ›تمع ينتمي إا¤
حضصارات عريقة ارتقت به إا ¤علو الهمة عÈ
ال -ت -اري -خ .رغ -م أان ال -دول -ة ح -اولت إاي-ج-اد أال-ي-ات

جديدة تتماشصى وزمن التكنولوجيا ،إا’ أان اأ’مر
تعداها ،كونها وجدت الكث Òمن ابناء الوطن تبنوا
أاف - -ك - -ارا مسص - -ت- -وردة سص- -اع- -دت ه- -ذا اıط- -ط
ا÷ه -ن -م -ي ب -اسص -م ال -دÁق-راط-ي-ة وب-اسص-م ا◊ري-ة
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة وغÒه-ا م-ن اŸصص-ط-ل-ح-ات
التي ’ تسصمن و’ تغني من جوع .كما أاٌن الدولة
لها –ديات أاخرى تواجهها وليسصت أاقل أاهمية

وجهة نظر

اŸال وسسيلة
وليسست غاية
كثÒا ما تصصادف ‘ حياتك اليومية أاشصخاصصا “ت أ
ل
م
قلوبهم وأافئدتهم حقدا على العِلم واŸتعلم...Úفه
بقلم :جمال نصصر إلله
يعتÈون أاي متعلم بالنسصبة إاليهم ‰وذجا قد Ëونية
وسصاذج ’ Áكنه بأاي حال من اأ’حوال أان يتناغم ويتكيف مع متطلبات العصصر...ملخصصÚ
ذلك ‘ أان النجاح هو ‘ السصعي وراء جمع اŸال وتكديسصه حتى يكون لديهم وزنا وقيمة
معتÈتان..وهم دون هذه اŸزايا أاحقر الناسس على وجه اأ’رضس.أ’ن اŸال بالنسصبة إاليهم
الطاقة اŸسصّيرة لكل شصيء.وليسس فقط مفتاحا للسصعادة والبذخ واأ’ريحية...بينما ‘ الضصفة
اأ’خرى أاي فئة اŸتعلم Úفحقيقتهم ’ Áكن وضصعها ‘ سصلة واحدة..أاي أانهم ‘ خندق
واحد بل هم يتنوعون ويختلفون بدرجات متفاوتة كل حسصب وضصعه ا’جتماعي ونوع وظيفته
ومقياسس دخله اليومي ،دون ا◊ديث عن النوادر من صصنفهم أاي من يعت ÈاŸال وسصيلة فقط
للوصصول إا ¤غايات وأاهداف ما ،وليسس ‘ عملية جمعه غاية صصرفة...
وصصحيح أانه باŸال تقاسس كثÒا من اŸواقف وا◊ا’ت حتى ’ نقول اإ’نسصان نفسصه من رأاسصه
إا ¤أاخمصس قدميه..لكن ‘ اŸقابل هناك أاصصحاب اأ’فئدة واÿواطر القنوعة (قناعة هي
أاقرب للتقوى) أاي من يعتÈون أانفسصهم مكتف Úذاتيا شصعارهم اأ’ول واأ’خ Òهو القناعة ..
وهذا النوع من أاضصحى بالتقريب شصبه نادر وضصرب من اأ’حلم..وإان  ⁄تخّنا ا◊سصابات فهو
‘ تآاكل متسصارع وصصو’ إ’نقراضصه؟ا وحينما نقول بأانه ينقرضس فهذا ’ يعني بأان التاريخ
وا◊ياة ’ تننتج لنا ‰اذج منه ـ بالعكسس ـ فالزمان قد يعيد لنا كل شصيء حتى اأ’ك Ìمنه دقة
وعظمة إا’ الرسصل واأ’نبياء فقد ختم الله سصبحانه وتعا ¤ذلك بقوله (خا” النبيي )Úفقط
العÈة فيمن يتحلى بخصصالهم ويأاخذ بسصيّرهم العطرة بغية إاعلء شصأان ا◊ق والعدالة.
اليوم كما يسصمع ويقرأا ا÷ميع هناك قصصور واضصح ‘ فهم الناسس لعلقة اŸال باأ’فراد
وعلقة اŸال بالفرد نفسصه ،فتجد آا’ف ا÷رائم اŸعنوية والنفسصية ترتكب لدرجة إازهاق
اأ’رواح ،وتكون أاغلب اأ’سصباب مادية بحتة..أاي إا’ وكان اŸال فيها جوهر اŸعادلة؟ا وهذا
نظ Òعدة عوامل أاوجدها هذا العصصر الشصنيع الذي نعيشس ب Úظهرانيه..فحاشصى الطبيعة
وحاشصى القيم اŸتوارثة وكثÒا من اأ’صصول..اŸشصكل فقط ‘ الÎكيبة البشصرية والعوامل التي
ترّبت ‘ كنفها.ويقصصد بها علماء ا’جتماع اŸؤوثرات اÿارجية وحقيقية التعامل النفسصي
معها (أاي الداخلي)...فاŸال قدر ما هو عصصب ا◊ياة فهو فتنة ا◊ياة.وما قوله عّزوجل (إان
اŸال والبنون زينة ا◊ياة الدنيا) إا’ تفسص Òواضصح  ⁄يفهمه أاغلب البشصر أ’ن التفسصÒ
لية هو أان اŸال ما هو إا ¤ديكور شصكلي بل زينة ،وليسس هو الغاية القصصوى التي
العقل Êل آ
يلتحق بها اإ’نسصان ويبدأا..إا‰ا هناك أامور أاخرى تأاتي ‘ اŸقدمة كأاسصسس وأاعمدة وثوابت
يرتكز عليها عمر اإ’نسصان .أاولها اإ’خلصس والصصفاء والتقوى والتدبر وا’تعاضس وإاعلء ا◊ق
والفضصيلة والعدل واŸسصاواة ‘ كل أامر..وليت شصبابنا اŸيام Úيؤوموا اليوم قبل غد بهذه
ا◊قائق واأ’دبيات أ’ن اŸال ومفاتنه ليسس إا’ زبد يذهب جفاء وما ينفع الناسس Áكث ‘
اأ’رضس...وÁكث ‘ اأ’رضس م -ع -ن -اه م -ا اقÎف -ه اإ’نسص -ان م -ن خصص -ال ح -م -ي-دة..خÒا وق-و’
و‡ارسصة للحق .فرجاؤونا هو الفهم وثمة الفهم أ’ن القصصور ‘ الفهم هو سصبب بلء هذه اأ’مة
من طنجة إا ¤جاكرتا ،وبسصبب عدم الفهم اسصتبد ا÷هل بنا وفعل فعلته حتى بقينا ومكثنا
أاماكننا نندب حظنا العاثر؟ا...
شصاعر وصصحفي

للنهوضس بالبلد وإا◊اقه بركب التقدم وا’زدهار،
ف -م -ع -رك -ة ضص -م -ان اأ’م -ن ال-غ-ذائ-ي وا’ق-تصص-ادي
والسصياسصي أاو ¤أاولويتها ،وهي العوامل بدونها ’
ي -ت -ح -ق -ق ا’سص -ت-ق-رار .وب-ال-ت-ا‹ ك-ان م-ن اأ’ج-در
واأ’نفع على النخبة أان تÎك الدولة التفرغ إا¤
ه- -ذه ال- -ت- -ح -دي -ات وت -ت -و ¤أام -ر م -ع -رك -ة ف -رضس
وج -وده -ا ،وت -واج -ه اأ’ف -ك -ار ال-ه-دام-ة أ’صص-ال-ت-ن-ا

إصصدإرإت

’ Áكن بأاي حال من اأ’حوال ،أان نحمل الدولة
مسص -ؤوول -ي -ة م -ا آال إال -ي -ه اÛت -م -ع م -ن ال -ت -ده -ور
اأ’خلقي وتذبذب اللمنطقي الذي يتخبط فيه
›تمعنا ،ببسصاطة أ’نها قامت Ãا يجب القيام به
ماديا ومعنويا ،ولنا أان نحمل ا÷زء اأ’ك Èإا¤
النخبة التي تخلت عن مسصؤووليتها ،و ⁄يعملوا
ع -م-ل Áك-ن إادخ-ال-ه ‘ ب-اب ال-ع-ن-اي-ة ب-اÛت-م-ع
و–صصينه من دسصائسس الغرب ،ولعل الهجرة الغÒ
الشص-رع-ي-ة لشص-ب-اب-ن-ا ال-ذي-ن ي-غ-ام-رون ب-ح-ي-اتهم ‘
عرضس البحر بحثا عن مسصتقبل أافضصل ،مثل هذه
الظاهرة كمثل ظاهرة خطف اأ’طفال وقتلهم
واŸت -اج -رة ب -اıدرات وال -فسص -اد ال -ذي ي -ن -خ -ر
اق-تصص-ادن-ا ،ك-ل-ه-ا ع-وام-ل سص-ب-ب-ه-ا النخبة والطبقة
اŸث -ق -ف -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ن -ف -خ ‘ روح ه-ذا اÛت-م-ع
وتغرسس فيه بذرة «حب» Ãا –مله الكلمة من
معنى.
إاذا أاردنا Ûتمعنا اÿروج من قوقعته والنهوضس
به إا ¤ما هو خ Òللبلد والعباد ،علينا القيام
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بدورنا كنخبة ونضصيف ﬁور رابع وهو (اأ’من
الثقا‘) اإ ¤اÙاور الثالثة اŸعروفة:
لمن إلسصياسصي.
ــ إ أ
لمن إلغذإئي.
ــ إ أ
لمن إلقتصصادي.
ــ إ أ
أام- -ا وإاذا ب- -ق- -ي- -ن- -ا ع- -ل -ى ح -ال -ن -ا و ⁄نسص -تشص -رف
للمسصتقبل ،وغٌيبنا اأ’من الثقا‘ سصتزداد متاعبنا
ويتدهور حالنا اأك‡ Ìا نحن عليه اليوم ،فاأ’من
الثقا‘ يبدو للوهلة ا’أو ¤كمفهوم عام يتداول،
ولكنه هو اأسصاسس ‘ توف Òجو اأ’من Ÿمارسصة
ا◊ريات ،ود’’ته دوما تشص Òإا ¤الدفاع على
م -ق -وم -ات -ن -ا والسص -ي -ط-رة ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-وف Òا◊م-اي-ة
اŸط-ل-وب-ة ،اأو ح-ت-ى ا’ن-غ-لق وال-ت-ك-ت-م ل-و ت-ط-لب
اأ’مر.
اأ’من الثقا‘ اإذن اأسصاسس صصيانة اÛتمع والفكر
اŸبدع ،سصواء كانت معابد أاو متاحف أاو آاثارا أاو
فنونا ،باإ’ضصافة اإ ¤ا’إعلم بكل روافده اأ’خرى
ا◊سصاسصة التي تشصكل جانبا ثقافيا مهما ومؤوثرا
‘ رسصم السصياسصات و–ديد اأ’ولويات وأاسصلوب
اخ -ت -لف اآ’راء وك -ي -ف -ي -ة م -ن -اقشص -ت -ه-ا ب-ط-ري-ق-ة
حضصرية ،حتى نكرسس اأ’من الثقا‘ و‚عله كقوى
–مل ب Úطيات حروفها اŸعنى اأ’سصمى .بها
نكسصب ماضصينا وحاضصرنا ونؤومن ثقافتنا اأ’صصيلة
ول-يسس ه-ذا Ãسص-ت-ح-ي-ل ،ف-ل-ل-ج-زائ-ر رج-ا’ م-ثلهم
كمثل سصنابل القمح تهزها الريح هزا عنيفا و’
تتحطم.

قصصصص «شصتاء دمشصق» لياسص Úنوإر

‘ حكي ما يعرف بـ «الثّورات العربية»
التـ ـ ـي دمّـ ـ ـرت اŸكـ ـ ـان وا’نسس ـ ـ ـان

من يقرأا القصصصس
ال----ت----ي ضص---م---ت---ه---ا
اÛموعة
القصصصصية
ا÷دي--دة ل--ل--ك-اتب
والروائي
ا÷زائ---ري ي--اسصÚ
ن-----وار سص-----ي----خ----رج
ب----ف----ك---رة واح---دة،
وهي أان ما يعرف
بـ «الربيع العربي»
بقلم :وليد بوعديلة
قد كان كاذبا ،وإان أإسصتاذ بجامعة سصكيكدة
الثورات التي كانت
’نظمة اŸسصتبدة قد أاسصقطت
تبغي تغي Òا أ
الشصعوب وكل د’ئل ا◊ضصارة و التاريخ  ،و⁄
تسص--ق--ط م--ا ك--انت تسص--م--ى «ال--دي-ك-ت-ات-وري-ات
العربية» ،التي حملت اŸؤوامرة هذا العنوان.
وتنتقل النصصوصس ب Úكث Òمن الدول العربية التي
عرفت يوميات الربيع العربي الثوري ،ويقرأا القارئ
العربي عن سصقوط «ا’نسصانية» وحروب «الدمار»
ال -ع -رب -ي ،ف -قصص -ة «آادم» ت -ق-دم م-لم-ح أ’م سص-وري-ة
’جئة متسصولة ‘ الطريق ،ويعود النصس للماضصي
ا÷ميل وآاماله وأافراحه ،كما ’ ‚د اسصمها ‘
القصصة بل ‚د «سصيدة دمشصق» ليحيلنا السصارد على
أانها رمز لكل سصيدة سصورية ،مع خطاب سصردي
سصياسصي عن الذل العربي ،ويعود ‘ قصصة «نافذة
ب -قضص -ب -ان» م -ن ج-دي-د ل-ل-م-ك-ان السص-وري وأاح-داث-ه
ال -ك-وارث-ي-ة وخ-راب-ه اŸأاسص-اوي ،ف-ه-ي قصص-ة ت-ن-درج
ضص -م -ن أادب السص -ج -ون واŸع-ت-ق-لت ،وف-ي-ه-ا ح-ك-ي
لصصراع العسصكر وانقلباتهم ،و‘ ا◊كاية نتأامل
خطابا فجائيا عن راهن عربي بل أامل وبل وهج،
ك -م -ا سص -ع -ى ال-ك-اتب ن-وار ي-اسص Úل-ي-كشص-ف ال-ن-ت-ائ-ج
السص- -ل- -ب -ي -ة ل -لصص -راع ب ÚاÛم -وع -ات واŸصص -ال -ح
والتيارات ‘ الوطن الواحد.
وÁك- -ن ل -ن -ا ق -راءة ال -ك -ث Òم -ن مشص -اه -د ا◊زن
واÿراب ‘ سص- - - - - -وري- - - - - -ا ‘ قصصصس أاخ- - - - - -رى ‘
اÛم- -وع- -ة ،ح -يث ن -دخ -ل م -ع السص -ارد ‘ ت -ع -بÒ
وتصص -وي -ر داخ -ل -ي ل -ن -وازع الشص-خصص-ي-ات ،وŒسص-ي-د
سصردي Ÿعاناة اإ’نسصان السصوري وبخاصصة اأ’مهات،

وصصعوبة ا◊ياة ومظاهر ا’حتجاج
وأاصص -وات ال-رصص-اصس..وق-د ي-ت-ح-ول
البدع ‘ بعضس الصصفحات Ÿفكر أاو
سصياسصي يحلل اأ’حداث و يناقشس
أاسصبابها ونتائجها...
ورح- -لت قصصصس اÛم -وع -ة
ل- - -ف- - -لسص- - -ط Úوال- - -ع - -راق وت - -ونسس
ومصص- -ر...وت -وق -فت ع -ن ي -وم -ي -ات
«الربيع العربي» ،وعانقت اŸكان
واإ’نسص- - -ان م- - -ع حضص- - -ور ÿط - -اب
التهدئة والتسصامح و“ك Úالعقل ‘
سصياق الفتنة والنار والدم.
وعادت قصصة «و‹ اأ’مر» للعراق
وكانت هي اŸكان الذي Áكن أان
ي -ك -ون م -ك -ان-ا ع-رب-ي-ا شص-ام-ل ل-ك-ل
ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي -ة ،أ’ن ال -دب -اب -ات
والصصواريخ اأ’مريكية وقد حولت
بغداد  /الدولة لرماد بتواطؤو عربي
ودو‹ بحجة ﬁاربة الديكاتورية
والسص- -لح ال- -ن- -ووي ،وسص- -ي -أات -ي دور
عواصصم  /دول أاخرى بحجج أاخرى
لتدمر اأ’مة بعد الدولة؟؟؟
و’ ينسصى اŸبدع أان يقدم مشصاهد
من جزائر السصلم و اŸصصا◊ة بعد
سصنوات الدم والرصصاصس واإ’رهاب
‘ قصص -ة «ال -عشص -ر ال-ع-ج-اف» ،ك-م-ا
‚د ‘ قصصصس أاخ- - - - -رى حسص - - - -رة
سص- -ردي- -ة ف -ن -ي -ة ل -غ -ي -اب إانسص -ان -ي -ة
اإ’نسصان العربي وتشصوه وتدم Òكل ا÷مال واÛد
ال - -ت - -اري - -خ - -ي ،ك - -ل ذلك –ت مسص - -م - -ى ال- -رب- -ي- -ع
العربي،بحثا عن تغي Òسصياسصي  ⁄يحدثن وكل ما
ح- -دث ه- -و ت- -ف- -ت -يت اأ’وط -ان وتشص -ري -د الشص -ع -وب
و–طيم اŸدن العربية و...
أاخÒا....ندعو القارئ لقراءة القصصصس ‘
›م--وع--ة «شص--ت-اء دمشص-ق» ،ف-ف-ي-ه-ا ج-م-ال-ي-ات
ا◊كي وكل مقومات السصرد الذي يتحك ‘
أافق الكتابة السصردية الكلسصيكية ،وفيها رؤوية
’ن الكاتب نوار اختار
أاخرى للثورات العربية ،أ
الوقوف ‘ تيار فكري وسصياسصي عربي يرفضس

ماحدث ،ويطمح لتغي Òسصياسصي ثوري يتأاسصسس
على الطرق السصلمية والدÁقراطية بعيد عن
الفتنة الدموية واÿراب ،وهو ما يجب أان
’ن--ظ-م-ة اŸسص-ت-ب-دة وت-ف-ت-ح اÛال
ت--ف--ه--م--ه ا أ
للتداول السصياسصي والتحول الدÁقراطي بعيدا
عن صصوت الرصصاصس وقريبا من صصوت ا◊كمة
’ن ما خسصرته الشصعوب أاك ÈبكثÒ
والعقل ،أ
‡ا سصÎب----ح---ه ،رغ---م أان ال---راب---ح خ---اسص---ر ‘
ا◊روب العربية واÿاسصر مقتول فيها ،وقد
‚د الكرسصي الذي Áنحنا السصلطة ،و’ ‚د
الشصعب الذي نحكمه و’ الوطن الذي نتزّعمه،
فمن يفهم ويّتعظ؟
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الثقافة

Óدب الشسعبي تحت شسعار «يناير ،هوية وطن»
تنظمه الجمعية الجزائرية ل أ

تيزي وزو تحتضسن الملتقى الوطني الثالث للقصسيدة األمازيغية
’مازيغية في
’ربعاء بمكتبة المطالعة العمومية لو’ية تيزي وزو فعاليات الملتقى الوطني للقصسيدة ا أ
انطلقت أامسس ا أ
Óدب الشسعبي لو’ية تيزي وزو بالتعاون مع مديرية الثقافة
ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ال-ث-ة ،ال-ذي ي-ن-ظ-م-ه م-ك-تب ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل -أ
ل-ل-و’ي-ة .وق-ال الشس-اع-ر ت-وف-ي-ق وم-ان رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة لـ»الشس-عب» إان ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ت-أات-ي «ل-ت-ث-بت ال-ج-م-ع-ية حضسورها في
احتفا’ت يناير  2969كعيد وطني ،حيث حملت هذه الطبعة الثالثة شسعار «يناير هوية وطن».
أاسسامة إافراح
م- -ن دول ال- -ج- -وار ،وق- -ال رئ- -يسس ال -ج -م -ع -ي -ة
Óدب الشش-ع-ب-ي« :ن-ع-م ف-كرنا في
ال-ج-زائ-ري-ة ل -أ
ذلك بعد أان نرسشخ هذا الملتقى ..فكرنا في
ششهد الملتقى في يومه اأ’ول تكريم ثÓث من
جعله مغاربيا ،وهنا يدخل عامل اإ’مكانيات
شش-ع-راء «ع-رف-ان-ا وت-ق-دي-را ل-م-ج-ه-ودات-ه-م في
فقط ،وسشيكون ذلك في السشنوات القادمة إان
خدمة الموروث اأ’مازيغي والمحافظة عليه»،
ششاء الله أ’ننا نششترك في العديد من اأ’ششياء
ويتعلق اأ’مر بمحمد بهرام ،اعمر عكريشس
والخصشوصشيات» .وأاّكد ومان على المكانة التي
وفضش -ي -ل آايت ح -م -و .ك -م -ا تضش -م -ن ال-ب-رن-ام-ج
صشار الملتقى يتمتع بها ،ووجود ششعراء من
ق -راءات شش -ع -ري-ة لشش-ع-راء ق-دم-وا م-ن و’ي-ات
خ-ارج ال-ج-زائ-ر م-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-مشش-ارك-ة ،وق-ال:
م -خ -ت -ل -ف -ة ع -ل -ى غ -رار ال -ب-وي-رة ،ب-وم-رداسس،
Óدب الششعبي دائما ما
«الجمعية الجزائرية ل أ
خ -نشش -ل -ة ،ت -ي -ب -ازة ،وت -م -ن -راسشت .وق-د حضش-ر
تكون رائدة سشواء على المسشتوى الوطني أاو
ا’فتتاح الرسشمي ممثلو الجمعية الجزائرية
العربي ،حيث أانها هي المؤوسشسس اأ’ول في
Óدب الشش -ع-ب-ي ي-ت-ق-دم-ه-م رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة
ل -أ
Óدب
ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ك-ل-ه ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-عربي ل أ
توفيق ومان وأامينها العام ناصشر مباركي ،وكذا
الشش -ع -ب -ي ،وك -ذلك ه -ي ال -رائ-دة ف-ي ت-أاسش-يسس
ممثلو السشلطات المحلية لو’ية تيزي وزو.
اغتنمنا فرصشة حديثنا لرئيسس الجمعية توفيق
ال-م-ل-ت-ق-ى اأ’م-ازي-غ-ي ع-ل-ى ال-مسش-ت-وى الوطني
أام-ا ال-ي-وم ال-خ-م-يسس فسش-يشش-ه-د ج-لسش-ة ع-لمية ومان ،وسشأالناه عن جزء من السشياق الذي يأاتي
وال-م-غ-ارب-ي ،ول-ل-ع-ل-م ف-إان ه-ذا ال-م-ل-تقى يلقى
تحت عنوان «أانثربولوجية اأ’دب اأ’مازيغي» ،ف -ي -ه ه -ذا ال -م -ل -ت -ق-ى ،م-ن ح-ديث ع-ن وج-ود
اه-ت-م-ام-ا ك-ب-ي-را م-ن ط-رف أاشش-ق-ائنا المغاربة
ح -يث سش -ي -ح -اول أاك -ادي -م -ي -ون وب -اح -ث-ون م-ن متغيرات لغوية مختلفة تنضشوي تحت غطاء
والليبيين».
ج-ام-ع-ت-ي ت-م-ن-راسشت وت-ي-زي وزو أان ي-ع-ال-جوا اللغة اأ’مازيغية ،وإان كان قد لوحظ وجود
واعتبر ومان أان دسشترة اأ’مازيغية وترسشيم
مسش- -أال- -ة اأ’دب اأ’م- -ازي- -غ- -ي م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة اختÓفات فارقة بين إابداعات المششاركين في
يناير كيوم وطني «ششيء جميل يرسّشم ويحافظ
ا’نثروبولوجية ،بالتطرق إالى زوايا مختلفة .التظاهرة ،وأاجاب ومان بأانه ’ اختÓف ُيذكر
ويرقي ثقافتنا وهويتنا اأ’صشيلة» ،كما أان ذلك
على أان تختتم بعد ذلك فعاليات هذه الطبعة في اأ’صشل والصشميم ،ولكن «ا’ختÓف يظهر
«مكسشب حقيقي لتراثنا وهويتنا التي نعتز بها
الثالثة بقراءات ششعرية لششعراء المششاركين ،في النطق وتغير الكلمة اأ’مازيغية من الناحية
أ’ن-ه-ا ه-ي م-اضش-ي-ن-ا وح-اضش-ره-ا ومسش-ت-ق-بلنا»،
يعقبها تسشليم الششهادات وقراءة التوصشيات من اأ’كاديمية ،أاما من الناحية الثقافية والموروث
مضشيفا أان في اختيار هذه المناسشبة موعدا
ط -رف اأ’سش -ت -اذة ف -روج -ة ن-ايت ع-ل-ي رئ-يسش-ة والعادات فنجد أانها هي نفسشها».
’نعقاد الملتقى يأاتي ليترجم «اهتمامنا بكل
م-ك-تب ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل -أ
Óدب الشش-ع-بي سش-أال-ن-ا وم-ان ع-ن إام-ك-ان-ي-ة ت-وسش-ي-ع ال-ت-ظ-اهرة
م -ا ه -و ث -ق -اف -ي وت -راث -ي ف-ي مسش-ار أاج-دادن-ا
لو’ية تيزي وزو.
لتصشير ششمال أافريقية ،وتجمع ششعراء أامازيغ
اأ’ولين الذين تششبثوا بأارضس اسشمها الجزائر».

’مازيغي بتيبازة
نشساطات متعددة تبرز ثراء التراث ا أ

معرضس جماعي للصسناعات التقليدية بالمركب الثقافي
بحيث غاصس هؤو’ء في مختلف طبوع وتقاليد
ال -م-ج-ت-م-ع اأ’م-ازي-غ-ي م-ن خÓ-ل أاشش-ع-اره-م،
وق ّ-دم اح -د ال -م -ه -ت -م-ي-ن ب-الشش-أان اأ’م-ازي-غ-ي
محاضشرة أابان من خÓلها عن اأ’وجه الخفية
ف -ي ال -ت -أاري -خ اأ’م -ازي -غ -ي و ح-ق-ي-ق-ة ب-داي-ت-ه
اأ’ولى.

...و شسعر ،عروضس ازياء و حفÓت
فنية بدار الثقافة بالقليعة

سسيعلن عن الفائز
بها هذا السسبت

يحتضسن المركب الثقافي عبد الوهاب
سسليم بشسنوة بو’ية تيبازة جانبا هاما
’مازيغية
م-ن اح-ت-ف-ا’ت غّ-رة السس-نة ا أ
م -ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م عّ-دة نشس-اط-ات ذات
صس -ل -ة ب -ال -ح -دث و ت -ب -رز ث -راء ال -ت-راث
’مازيغي الذي تمتّد جذور تاريخيه
ا أ
الى أاكثر من  2900سسنة خلت..

مسسابقة ألجمل قرية
وحي ببني ورتيÓن

تيبازة :علي ملزي

نظمت بلدية بني ورتيÓن  ،ششمال غرب
عاصشمة و’ية سشطيف ،مسشابقة اختيار
أاجمل قرية ،وأانظف حي بتراب البلدية
.وحسشب رئيسس بلدية بني ورتيÓن ،فإان
ه -ذه ال -م-ب-ادرة ال-ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ف-ي
الو’ية و التي تنظم تحت ششعار« :بلدية
بني ورتيÓن نظيفة بسشكانها» ،ششرع فيها
منذ  20أاوت من السشنة الفارطة ،حيث
ك- -انت إاشش- -ارة ا’ن- -طÓ- -ق- -ة ،ل- -ت- -خ- -ت -ت -م
المسشابقة بتتويج الفائز في يوم السشبت
المقبل خÓل ا’حتفا’ت الرسشمية
الخاصشة بإاحياء رأاسس السشنة ا’مازيغية
يناير ..
وقد ششاركت في المسشابقة  11قرية تابعة
ل-ل-ب-ل-دية ،و 4أاح -ي -اء ب -ال -م -دي -ن -ة  ،و11
م -ؤوسشسش -ة ت -رب -وي -ة إال -ى ج -انب ال -م -رك-ز
ال -ن -فسش -ي ال -ب -ي -داغ -وج-ي ب-ال-ب-ل-دي-ة ،م-ع
ا’ششارة ان هذه الجائزة سشيكون لها
أاثرها المعنوي الكبير على سشكان البلدية
،من اجل حثهم على الحفاظ على نظافة
المحيط والبيئة باسشتمرار ،كما سشتكون
دافعا لبلديات أاخرى من الو’ية لتحذو
ح- -ذوه- -ا ،وإاع -ط -اء الصش -ورة ال -ج -م -ي -ل -ة
لعاصشمة الهضشاب في كل ربوعها.
سسطيف :نورالدين بوطغان

تّ- -م أامسش -ن ،اف -ت -ت -اح ال -م -ع -رضس ال -ج -م -اع -ي
للصشناعات التقليدية بالمركب الثقافي عبد
ال-وه-اب سش-ل-ي-م بشش-ن-وة ب-مشش-ارك-ة ال-ع-ديد من
الحرفيين الذين أابرزوا للعيان مختلف أاوجه
التقاليد والعادات اأ’مازيغية التي ظّلت تمّيز
سشكان المنطقة على مدار قرون خلت من
الزمن  ،و يعتبر البيت اأ’مازيغي النموذجي
الذي عرضشه الفنان ناصشر زفان ترجمة مادية
لعّدة تقاليد كانت سشائدة لدى اأ’مازيغ و’
تزال أاوجه عديدة منها قائمة الى اآ’ن على
غرار الرحى التقليدية التي تسشتعمل لطحن
البلوط والخروب والحبوب الجافة واأ’واني
ال-خ-اصش-ة ال-مسش-ت-ع-م-ل-ة ل-حفظ الماء والحليب
واللبن ،كما أابرز معرضس الفن التششكيلي الذي
خصشصشت له أاروقة المركب فضشاءات خاصشة
ال -ى غ -اي-ة ن-ه-اي-ة الشش-ه-ر ال-ح-ال-ي ب-مشش-ارك-ة
الفنانين ثاجن عبد الغني وبن بوطة سشيد
ع -ل -ي أاوج -ه -ا م -خ -ت-ل-ف-ة ل-ل-ط-ب-وع وال-ت-ق-ال-ي-د
اأ’مازيغية التي تجعل المششاهد يششعر فعÓ
بأاّن ا’مازيغ انششئوا على مّر السشنين حضشارة
عظيمة تضشاهي الحضشارات التي قدمت الى
المغرب العربي من وراء البحر.
ك -م -ا اح -تضش -نت ق -اع -ة ال -نشش -اط -ات اأ’دب -ي -ة
بالمركب أاول أامسس أامسشية ششعرية من تنششيط
عديد الششعراء الناطقين باللسشان اأ’مازيغي

ت-ح-تضش-ن دار ال-ث-ق-اف-ة ال-دك-ت-ور أاح-م-د ع-روة
بالقليعة بداية من اليوم و إالى غاية السشبت
القادم جملة من اأ’نششطة الثقافية و الفنية
ذات الصش -ل -ة ب -غ ّ-رة السش -ن -ة اأ’م -ازي-غ-ي-ة تضش-م
م -ع -ارضس ج -ام -دة و ع -روضش -ا ف -ول -ك-ل-وري-ة و
ح-فÓ-ت ف-ن-ي-ة و م-أاك-و’ت ت-ق-ل-ي-دي-ة ت-خ-ل-يدا
للحدث.
ولّعله من أابرز النششاطات المبرمجة التي تبرز
اأ’وجه الخفية من التراث اأ’مازيغي للجيل
ال -ح -اضش -ر م -ع-رضس ال-م-اك-و’ت ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة و
اأ’لبسشة اأ’مازيغية التقليدية و الحلي الفضشية
و اأ’واني الفخارية و هي أادوات تختصشر في
مجملها حضشارة نششأات بالمنطقة منذ  3أا’ف
سشنة خلت ،و هو المعرضس الطي يتواصشل على
مدار ثÓثة أايام متتالية لتمكين الوافدين الى
ال -دار م -ن ال -ت -ع ّ-رف ع -ن ق -رب ع-ل-ى اأ’وج-ه
ال-خ-ف-ي-ة ل-ل-ت-راث اأ’م-ازي-غ-ي ال-ث-ري ،ع-لى أان
ت-ع-رضس امسش-ي-ة ال-غ-د ال-ج-م-ع-ة أازي-اء ت-ق-ي-دية
بمسشاهمة جمعية دارنا المحلية و التي تتكفل
بالتوازي مع ذلك بعرضس طريقة ا’حتفال
ب -ي -ن -اي -ر ب -ال-م-ن-ط-ق-ة ت-ل-ي-ه-ا ق-راءات شش-ع-ري-ة
ب -ال -لسش -ان اأ’م -ازي -غ -ي ف-ي ب-ادرة ت-ه-دف ال-ى
إاعطاء نفسس جديد للثقافة اأ’مازيغية بكل
فروعها و أانماطها.
و من المرتقب بأان تختتم التظاهرة بعد غد
السش- -بت ب- -ع- -روضس ف- -ول- -ك- -ل- -وري -ة ب -السش -اح -ة
Óسش-ت-اذ
ال-خ-ارج-ي-ة ل-ل-دار ت-ل-ي-ه-ا م-ح-اضش-رة ل -أ
ب- -وردوز ع -ب -د ال -ن -اصش -ر ح -ول ت -اري -خ ب -داي -ة
ا’ح -ت -ف -ال ب -ي -ن-اي-ر و ع-رضس ع-ل-ى ال-م-ب-اشش-ر
لجمعية دارنا حول كيفية إاعداد اأ’طباق و
المأاكو’ت الخاصشة بيناير إاضشافة إالى حفل
ف-ن-ي سش-اه-ر ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ط-ب-وع ال-ف-ول-ك-لورية
الجزائرية تحييه عّدة فرق مختصشة في الفن
اأ’مازيغي على غرار فرقة تيويزي من تيزي
وزو و جمعية الفنتازية و البارود من غرداية
و فرقة الغناء الششنوي من سشيدي غيÓسس
ل-يسش-دل السش-ت-ار أاخ-ي-ر ع-ل-ى ال-ت-ظ-اه-رة عقب
ت -ك -ري -م ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي ال-ث-ق-اف-ة
اأ’مازيغية المحلية.
القليعة :علي ملزي
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Óلبسسة التقليدية
معرضس ل أ
وفرق فلكورية في حفل مميز

المدية تحيى «يناير» ببرنامج ثري

’مازيغي «
’سسبوع «التراث الثقافي ا أ
تنطلق عشسية اليوم فالعيات الطبعة الثانية أ
بمناسسبة رأاسس السسنة ا’مازيغية  »2019 / 2969بالمدية ،تحت الرعاية السسامية
لرئيسس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  ،تحتضسنها دار الثقافة حسسن الحسسني .و
’واني التقليدية تنظيم مسسابقة
Óلبسسة وا أ
تتضسمن ا’حتفالية إاقامة معرضسا ل أ
أاحسسن طبق تقليدي ،حفل فني متنوع بمشساركة فرق فلكلورية محلية ووطنية،
ومشس-اه-د ت-م-ث-ي-ل-ي-ة ل-ط-ري-ق-ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د ي-ن-اي-ر ف-ي ه-ذه ال-و’ية من تقديم
جمعية «الدالية المدية» وجمعية «البشسائصسثر بوسسكن».
المدية :علي ملياني
من داخل وخارج الو’ية ،مع تخصشيصس جناح
يبرز تعلم الكتابة اأ’مازيغية «التيفناغ» لفائدة
يششارك في ا’حتفائية التي سشتدوم فعالياتها اأ’طفال وتÓميذ المؤوسشسشات التربوية بهذه
إالى غاية  16جانفي الجاري  13مؤوسشسشة الو’ية.
عمومية و  04جمعيات ثقافية و يهدف منها كما سشتششهد دار المسشنين ببن ششكاو زيارة
إاب-راز ع-ادات وت-ق-ال-ي-د ال-م-ن-ط-ق-ة ف-ي إاح-ي-اء ث-ق-اف-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-م-ق-ي-م-ي-ن ب-ال-دار ب-مششاركة
يناير الضشاربة في عمق تاريخها اأ’مازيغي ،جمعية ناسس الخير بالمدية ،وسشيتم خÓلها
ك-م-ا سش-ت-ح-تضش-ن ب-ل-دي-ة دراق ال-ري-ف-ي-ة ج-نوب ت -وزي -ع ال -ه -داي -ا وال -ح -ل -وي-ات ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى
الو’ية « لقاءا تراثيا أامازيغيا ينظم بالتنسشيق عروضس فنية فلكلورية  ،على أان يختتم هذا
م- -ع دائ- -رة ع- -زي- -ز وج -ام -ع -ة ي -ح -ي ف -ارسس  ،اأ’سشبوع التراثي بتنظيم حفل فني موسشيقي
وأامسشيات ة وعروضس فنية فلكلورية محلية  ،أان-دلسش-ي م-ن ت-نشش-ي-ط ف-رق-ة أان-دلسش-ي-ة وط-نية
ق -ع -دة ت -راث -ي -ة م -ن ت -نشش-ي-ط أاه-ال-ي م-ن-ط-ق-ة بركح دار الثقافة حسشن الحسشني بالمدية .
مطماطة وبعضس المهتمين والمختصشين الى
Óطفال
جانب تنظيم عرضس فني ترفيهي ل أ
وت -وزي -ع ال -ح -ل -وي -ات وال -ه -داي -ا (ال -ج-راز)  ،و
برمجة زيارة تراثية إالى أاحد البيوت القديمة
ب -ال -م -ن -ط -ق -ة ب -ه-دف ال-مسش-اه-م-ة ف-ي ت-وث-ي-ق
ال -ط -ق -وسس ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة  ،ك-م-ا سش-تشش-ه-د دار أاكدت عديلة طالبي ،مديرة المتحف العمومي
ال -ث -ق -اف -ة اخ -ت -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات «أاي -ام ال-ف-ي-ل-م ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون وال-ت-ق-ال-ي-د الشش-ع-ب-ي-ة ب-و’ي-ة
اأ’مازيغي» بالمدية ،الذي نظم بالتنسشيق مع المدية صشبيحة أامسس في تصشريح خصشت به
المركز الوطني للسشينما والسشمعي البصشري« .الششعب» ،أان احتفاء المتحف بيناير سشيكون
و سش-ت-ح-تضش-ن ب-دوره-ا ج-ام-ع-ة ال-م-دي-ة ي-وم-ا مميزا للغاية من حيث الثراء والتنوع  ،يتضشمن
دراسش -ي -ا ب -ع -ن -وان «ال -ت -راث اأ’م -ازي-غ-ي « م-ن دلي Óتطبيقا لتعلم اأ’مازيغية ،سشيتم توزيعه
تنششيط أاسشاتذة ومختصشين ،في حين سشتعرف ف -ي ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ب -ع -دم -ا ل -ق-ي إاع-ج-اب
ب -ل -دي -ة ت -ابÓ-ط شش-رق ال-و’ي-ة ،ال-ي-وم اف-ت-ت-اح ال-مشش-ارك-ي-ن ف-ي ال-ت-ظ-اه-رة ال-ث-ق-افية « تحف
فعاليات أايام زيت الزيتون المنظمة بالتنسشيق ال -م-ت-اح-ف ف-ي ضش-ي-اف-ة ال-خضش-راء» ب-م-دي-ري-ة
م-ع م-دي-ري-ة السش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية الثقافة بعين الدفلى بمششاركة مجموعة من
والدائرة ف اقامة معرضس محلي للحرف المتاحف الوطنية  ،وكذا أاولئك المششاركين
والصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بالدائرة يششارك فيه في معرضس حول المتحف وورششات لÓطفال
ع -ارضش -ون م -ن م-خ-ت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن  ،م-ع للتظاهرة الثقافية « ا’حتفال بيناير « بتيزي
Óطفال وزو هذه اأ’يام من  07إالى  12من الششهر
تنظيم نششاطات ترفيهية متنوعة ل أ
من قبل فرق بهلوانية من الو’ية  ،وأاخرى الجاري .
فلكلورية من تنششيط فرقة تراثية محلية  ،إاضشافة على ذلك ،تحدثت طالبي عن عدة
فضش Ó- -ع -ل -ى ت -م -ك -ي -ن ه -ؤو’ء اأ’ط -ف -ال م -ن أانشش -ط -ة إ’ح-ي-اء ي-ن-اي-ر ،م-ن مسش-اب-ق-ة وط-ن-ي-ة
أ’حسشن صشورة أامازيغية ،بالتنسشيق مع جمعية
الخدمات المعرفية للمكتبة المتنقلة.
من جهة أاخرى سشتعمل دار الثقافة على تبيان لمباديا للتصشوير بالمدية ،إالى مداخلة حول
ال-ت-اري-خ ال-ث-ق-اف-ي ل-ل-و’ي-ة ع-ب-ر م-جموعة من ت -اري -خ وم -ن-اسش-ب-ة ي-ن-اي-ر ب-مشش-ارك-ة اأ’سش-ت-اذ
المعلقات ،مع تنظيم معرضس فني تششكيلي وال - -ب - -احث ح - -م - -ي - -د ب- -يÓ- -ك ،ا’ط- -ار ف- -ي
Óمازيغية  ،و ا’سشتاذ
للفنان «مراد قرميط» خاصس بالمناسشبة  ،إالى المحافظة السشامية ل أ
ج-انب إاق-ام-ة م-ع-رضس ل-ل-ح-رف والصش-ن-اع-ات الجامعي حسشان حلوان من جامعة تيزي وزو ،
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ال-و’ي-ة يتضشمن مأاكو’ت ششعبية ،فضش Óعلى إاقامة معرضس بعنوان « أاسشÓفنا
ومنتجات صشناعة تقليدية ،بمششاركة عارضشين الملوك اأ’مازيغ « ونششاطات أاخرى.

...ودليل تطبيقي لتعلم
األمازيغية للناشسئة

تسسليط الضسوء على البعد ا’مازيغي لسسكان الوادي

احتفالت يناير و األعراسس التقليدية تصسنع الفرجة

تحتضشن و’ية الوادي فعاليات اأ’سشبوع الثقافي
ل- -ل- -ت- -راث اأ’م -ازي -غ -ي وذلك اح -ت -ف -ا’ ب -السش -ن -ة
ا’مازيغية الجديدة . 2969.و يضشم برنامج هذا
اأ’سشبوع  ،معارضس خاصشة بالمنتوجات التقليدية
اأ’م-ازي-غ-ي-ة م-ن أاوان-ي ف-خ-اري-ة وط-ي-ن-ي-ة و ح-لي
فضشية  ،أانسشجة  ،طرز و أازياء تقليدية  ،اأ’لبسشة
 ،اأ’فرششة والخياطة اليدوية  ،الصشناعة السشعفية
وال -ع -ط -ورات وال -ع -ن -ب -ر  ،ال -ت -م -ور  ،ال -م-أاك-و’ت
ومسش-ت-خ-لصش-ات ال-ت-م-ر و مصش-ن-وع-ات م-ن ال-ج-لد
الطبيعي المسشتلهمة أاششكالها ورسشوماتها اضشافة
إال -ى م-ع-رضس ل-ل-ك-تب وال-م-جÓ-ت وآاخ-ر ل-ل-ت-اري-خ
والتراث ا’مازيغي (نصشوصس وصشور).
ك -م -ا ي -ت -ن -اول اأ’سش -ب -وع أانشش -ط -ة ث -ق -اف -ي -ة م -ن
م-ح-اضش-رات ت-ت-ن-اول ال-ق-ي-م ا’ج-ت-ماعية للذكرى
يقدمها اأ’سشتاذ بن علي محمد الصشالح وندوات
ح-ول ال-ث-ق-اف-ة وال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة اأ’مازيغية من
تقديم نخبة من أاسشاتذة مختصشون و قراءات
ششعرية باأ’مازيغية من تقديم ششعراء من و’ية
ب -ات -ن -ة و مسش -اب -ق -ات ف-ك-ري-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ط-ف-ل ،
مسشابقات أاحسشن بحث حول المناسشبة خاصشة

ب- -تÓ- -م -ي -ذ ال -م -دارسس وب -ح -وث ح -ول ال -ت -راث
اأ’مازيغي بمنطقة وادي سشوف وحصشصس اذاعية
بالمناسشبة  ،فضش Óعن مسشابقة في اأ’كÓت
الشش -ع -ب -ي -ة وال -ح -ل -وي -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال-خ-اصش-ة
ب -اح -ت-ف-ا’ت ي-ن-اي-ر ع-ب-ر ال-عصش-ور.ك-م-ا ي-تضش-م-ن
ال -ب -رن -ام -ج ع -روضس ف -ل -ك -ل -وري -ة ت -ب -رز ال-ط-اب-ع
ا’مازيغي وتجسشيد عرسس تقليدي تراثي وحفل
غنائي ششبابي لفرقة قبائلية بهدف إابراز البعد
اأ’م -ازي -غ-ي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ب-اإ’ضش-اف-ة إال-ى ع-روضس
أافÓم باللغة ا’مازيغية إالى جانب تنظيم ورششة
حية للرسشومات والفن التششكيلي وسشهرة حكواتي
خاصشة بالمناسشبة واسشتعراضشات رياضشية ومششهد
ت -جسش -ي -دي ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -ال -م -ن -اسش-ب-ة ال-خ-اصش-ة
ب -ال -م -ن -ط-ق-ة  ،حضش-رة رج-ال ال-حشش-ان و سش-ه-رة
إانشش -ادي -ه و سش -ه -رة مسش -رح-ي-ة .وسش-ي-خ-ت-ت-م ه-ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل ل-ت-ت-وي-ج الفائزين في
المسشابقات المنظمة بالمناسشبة مع تقديم بعضس
الهدايا والششهادات التكريمية .
الوادي :قديري مصسباح

إأعدأد:

الخميسس  ١٠جانفي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٤جمادى األولى ١٤٤٠

أسصقاز
ذمربوح

أمينة جابالله

العدد ١٧٨٤٢
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

أÿفاف ،تكرباب Úبقطاطشص و أغروم إأقروأن

بقلم أمينة جابالله

ك- - -ل- - -ن- - -ا ج- - -زأئ- - -ري - -ون و
ب-أام-ازي-غ-ي-ت-ن-ا ن-ف-ت-خ-ر هو
ششعار أبدي عانق تاريخنا
أ◊اف - -ل ب- -ال- -ب- -ط- -ولت و
سش-ي-ظ-ل أل-ع-ن-وأن ألرسشمي
ل أ
Óجيال أŸتعاقبة .
ع- - - - -زي - - - -زي أ÷زأئ - - - -ري
ألصشغÒ
يعد ألحتفال بالسشنة أ أ
لمازيغية من كل عام
من أرقى صشور ألتضشامن و ألتكافل و أجملها
أ
لنه يحمل ألبعد ألوأسشع Ÿوروثنا أŸتجذر فينا
فالحتفال يرمز إأ ¤أنتمائنا لصشرح قوي ل و
و ⁄ول -ن ي -ن -دث -ر م -ن أل -وج-ود وك-ي-ف ل وه-و
Ãثابة ألدم ألذي يسشري ‘ عروقنا ..وÃثابة
أل -ه -وأء أل -ذي ن-ت-ن-فسش-ه و Ãث-اب-ة أ◊ي-اة أل-ت-ي
ت -ن -بضص ب-ه-ا أف-ئ-دت-ن-ا وÃث-اب-ة أل-عَ-ل-م أل-ذي ل-ن
ينكسص أبدأ.
ف- -لك أن تسش- -ت -ق -ي م -ن «ي -ن -اي -ر»م -ع -ا Êأل -ق -وة
أ◊ق -ي -ق -ة أل -ت -ي ت -ه -دف ل -ب -ن-اء أ أ
لم-ة و أل-ت-ي
سشتظل ششاﬂة ب Úأيادي أمينة .
وأج- -ع- -ل ه- -ذه أل- -ع- -ب- -ارة ‘ ك- -ل ◊ظ- -ة نصشب
ع- -ي -ن -يك »:أ÷زأئ -ر أم -ازي -غ -ي -ة ع -رب -ي -ة أول
أ÷زأئ- -ر أم -ازي -غ -ي -ة ع -رب -ي -ة ث -ان -ي -ا أ÷زأئ -ر
أمازيغية عربية ل أ
Óبد».
وأسشقاز أمقاز يا ولد بÓدي لعزأز .

أأ ك ـــــــ  Óت ت ـــ و أ ر ث ــــ ه ـــ ا أأ ط ــــ ف ــــ ا ل أ ÷ ــــ ز أ ئ ــــ ر ‘ ي ـــ ن ــــ ا ي
ك- - - -ال- - - -ع- - - -ادة و ‘ ك - - -ل
مناسشبة ألحتفال برأسص
لم-ازي-غ-ية ألتي
ألسش-ن-ة أ أ
تصشادف أل 12من جانفي
م- -ن ك- -ل ع- -ام تسش- -ت -ل -ه -م
لم- -ه- -ات و أ÷دأت م- -ن
أ أ
لرث أÿال - - -د
ع- - - -ب- - - -ق أ إ
أكÓ-ت ‡ي-زة –ضش-رن-ها
Óط-ف-ال و م-ع
خصش-يصش-ا ل -أ
ك- -ل أك- -ل- -ة قصش- -ة ف- -ي- -ه- -ا
عÈة..
ف-ف-ي أل-ل-م-ة أل-ع-ائ-لية و
أل- -ت- -ي غ- -ال- -ب -ا م -ا ت -ك -ون
ب-ط-ع-م أŸه-رج-ان-ات أل-تي
ت-ت-خ-ل-ل-ها أهازيج ترأثية
من كل أللهجات ألناطقة
لمازيغية ‘ كل ربوع
با أ
جزأئرنا ألغالية تتوحد
لسشر وتتوحد فيها
فيها أ أ
لدع- -ي- -ة و أل -ت -م -ن -ي -ات
أ أ
با Òÿو بالرزق ألوأسشع
و ب- - - -ا◊ظ ألسش- - - -ع- - - -ي - - -د
ل-ل-ج-م-يع..وأ÷ميل فيها
ع-ن-دم-ا ت-ت-عا ¤ضشحكات
ألط -ف -ال وركضش -ه -م بÚ
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أ÷موع و هم يحملون ‘
أي -دي -ه -م ن -وع Úأو أكÌ
لكÓ- -ت ألشش- -ه- -ي- -ة
م - -ن أ أ
سش- - -وأء ك - -ان خ - -ف - -اف - -ا أو
أغ - - - - - -روم إأق- - - - - -رورأن أو
ق-ط-ع-ة م-ن ب-ق-طاطشص أو
من تكرباب Úأوبعضص من
ألشش- -رشش -م أو ح -ف -ن -ة م -ن

ألتمر و أ◊لوى .
لك Ó-ت ألشش -ع -ب-ي-ة
إأن أ أ
أل -ت -ي ت -رأف-ق ألح-ت-ف-ال
بيناير تدل على ألتششبث
لرضص و ب-ال-زرع ف-م-ن
ب -ا أ
لط- -ب -اق
خÓ- -ل أغ- -لب أ أ
‚ده - -ا م - -ت- -ك- -ون- -ة م- -ن
أ◊بوب و ألقمح و بعضص

á` ` `ª°üH

ألثمار وماأختÓف مذأق
لك Ó- - - -ت م - - - -ن
–ضش Òأ أ
لخرى إأل رمزأ
منطقة أ
ل- -ل -ت -ن -وع أل -ث -ق -ا‘ ورم -ز
ل - -ل- -تشش- -ب- -ع ب- -ال- -ع- -ادأت و
أل -ت-ق-ال-ي-د أل-ت-ي سش-ت-ب-ق-ى
رأسش - - - - -خ - - - - -ة ‘ أذه- - - - -ان
أل- -ط- -ف- -ول- -ة أ÷زأئ -ري -ة

ــــــــــ

ر

..أل- - -ط- - -ف- - -ول- - -ة أل- - -ت- - -ي
إأسش -ت-ط-اعت أن تسش-ج-ل ‘
ذك -ري -ات أي -ام -ه -ا أج -م-ل
إأرث و أق- - - - - -وى أسش- - - - - -اسص
لصش- -ال -ة رأق -ي -ة وأل -ت -ي
أ
سش-ت-ب-ق-ى ف-خ-ر أم-تنا ألتي
علمت ألعا ⁄كيف نحب
ألغ ÒبÓنكرأن.

É«fGôchGC

شصيشصنق أŸلك
أألمازيغي
شش- -يشش- -ن- -ق أو شش- -يشش- -ن- -اق ه -و أŸلك
لم- -ازي- -غ- -ي أل -ذي ه -زم أل -ف -رع -ون
أ أ
Óم -ازي -غ ت -اري-خ-ا
أŸصش -ري ،وخ -ل -ق ل  -أ
بأارضص مصشر ،..يلفظ أسشمه
شش - -يشش- -ن- -ق أو (شش- -اشش- -ان- -ق شش- -يشش- -اق
شش-وشش-نق) ( 950ـ  929ق.م) ،ي-رج-ع
نسش-ب-ه إأ ¤ق-ب-ائ-ل أŸشش-وأشص أل-ل-ي-ب-ية،
وهو أبن ‰روت من تنتسص بح.وكان
م -لك ‘ ق -ب -ي -ل-ت-ه وأشش-ت-ه-ر ب-ال-ع-دأل-ه
وأخ- -ذ أ◊ق ل -ل -مسش -تضش -ع -ف Úو أت -ى
أل- -ي -ه ›م -وع م -ن أŸصش -ري ‘ Úذلك
وقت يشش-ت-ك-وأ م-ن م-ع-ام-ل-ة ألفرعون
أ◊اكم وألظلم ألذى Áارسشه عليهم
..وأع -د شش -يشش -ن -ق أ÷ن -ود ودخ -ل ‘
ح -رب ضش -د أل-ف-رع-ون أل-ط-اغ-ي رب-ح
أ◊رب و حكم مصشر بسشهولة تامة أسشتطاع ششيششنق أن يتو ¤أ◊كم ‘ مصشر
لسشرة أŸصشرية ثانية و عششرون ‘ عام  950ق.م ألتي حكمت
وبالتا ¤أسشسص أ أ
لغريق فسشموه سشوسشاكوسص.
قرأبة قرن Úمن ألزمان .أما أ إ

ájógh õ¨d
ششاركنا با◊ل أŸناسشب وإأتصشل على ألرقم
0674040596

أوكرأنيا
لوكرأنية وتلفظ إأوكرأنيا هي
(وتلفظ غالبا أُكرأيينا با أ
ثا Êأك Èدول أروبا ألششرقية –دها روسشيا من ألششرق ،بÓروسشيا من
ألششمال ،بولندأ و سشلوفاكيا و أÛر من ألغرب رومانيا و مولدوفا إأ ¤أ÷نوب
لسشود و بحر آأزوف إأ ¤أ÷نوب.أ–اد أ÷مهوريات أ .مدينة كييف
ألغربي ،و ألبحر أ أ
هي ألعاصشمة وأك Èمدينة ‘ أوكرأنيا..تتأالف من ﬁ 24افظة وتتمتع أثنتان
من أŸدن Ãركز خاصص:كييف ألعاصشمة،وسشيفاسشتويول ألتي
لسشود ألروسشي.
تضشم أسشطول ألبحر أ أ

نصصائح مدرسصية
ذأكر على فÎأت طويلة و غ› Òزأةتعلم من أخطاء أŸاضشي نظم جدول للمذأكرةخصشصص لكل مادة ملخصشا أ،جز ألوأجب أŸنز‹ أوللسشبوعية
 -نظم أوقات للمرأجعة أ أ

h º°SGE
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^ ي-وغ-رط-ة :إأسش-م م-ذك-ر أم-ازي-غ-ي وه-و أسش-م أم-ازي-غ-ي-أاو
لكÈ
لسشرة ،أو أ÷د أ أ
نوميدي ،ويعني كب Òألقوم ،أو أ أ
للعششÒة ،أو أŸلك ،أو ألرجل كب Òألقدر.
^ ججيقة:سشم مؤونث أمازيغي معناه ألوردة ‘ أ÷زأئر.
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’و ١٤٤٠ ¤هـ ـ العدد ٢٤٨٧١
اÿميسش  ١٠جانفي  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٠٤جمادى ا أ
mimigaga783@gmail.com

طيار يكشضف حقيقة
مروعة حول وجبات
طعام أŸسضافرين

فالك

أ◊مل

القّوة ليسست دائماً فيما
ن-ق-ول ون-ف-ع-ل  ،أاح-ي-انً-ا
تكون فيما نصسمت عنه
 ،ف-ي-م-ا نÎك-ه ب-إارادتنا
وفيما نتجاهله.

ألثور

’ ت - -عشش ع - -ارضس ً- -ا
ن- - -فسسك ل- - -ل- - -ن- - -اسش ..
ُم-ن-ت-ظ-رًا م-ن سسُ-ي-عجب
بك فقيمتك ليسست ‘
ا’خ -ري-ن  ..ق-ي-م-تك
ب - - - - -داخ - - - - -لك أانت ..
الثقة بالذات –ييك
ملكاً.

أ÷وزأء

السسعادة قرار انت
“ل- -ك- -ه وت -ع Èع -ن -ه
ف Œ Ó-ع -ل سس -ع-ادتك
’خ - - -ري - - -ن
ع- - - -ن - - -د ا آ
ف - - - -ي - - - -ع - - - -ط - - - -وك او
ي - - -ن- - -قصس- - -وك حسسب
اح -وال -ه -م وت-ق-ي-م-ه-م
لك ك - -ن ح - -ر و“ت - -ع
بسسعادة تليق بك.

ت -ع -رف غ -ال -ب-ي-ة ال-رحÓ-ت
ا÷وي - -ة ب- -ت- -وف Òوج- -ب- -ات
ط -ع -ام ’ ت -ل -ق-ى اسس-ت-حسس-ان
اŸسس - -اف - -ري - -ن ،وه- -ذا ل- -يسش
’م-ر اŸب-ال-غ ف-ي-ه ،خ-اصسة
ب-ا أ
ب-ع-د كشس-ف أاح-د ال-ط-ي-ارين
ع-ن ح-ق-ي-ق-ة م-روع-ة ح-ول
’ط- - - - - -ع- - - - - -م- - - - - -ة.
ت- - - - - -لك ا أ
^ أانه رغم أان
ألسضرطان
ي
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^ م -ا ه -ي ح-اسس-ة الشس-م
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أاح- - - -ي- - - -انً- - - -ا ’ ..
عند الثعبان ؟
’م-ري-ك-ي الشس-ه ،Òال-ن-ق-اب
ا أ
حديث ،إا’ أان بعضش الوثائق
ن -حُصس -ل ع -ل -ى أاج -م-ل
»
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◊ظاتنا ‘ الدنيا إا’
ال -ي -وم وأان -ا أاق -ود سس -ي-ارت-ي مسس-اف-را بÚ
ً
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ت
ا
ف
ا
ق
ث
ب - - - -ع - - - -د م - - - -رورن- - - -ا
ب- -ل- -دي -ن ،إاك -تشس -فت أا Êنسس -يت ح -اف -ظ -ة
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رابطة أابطال إافريقيا

اإلنّادي اإ إ
لفريقي إالتونسشسي – ششسباب
قسشسنطينة غدإا على إال ّسشساعة 20:00
^ «السشنافر» يطمحون لسشتغÓل صشحوتهم لدخول دور اÛموعات بقّوة

لول
يدخل أامسشية الغد ‡ثل ا÷زائر ا أ
فريق ششباب قسشنطينة غمار دور اÛموعات
لفريقية لكرة
لبطال ا إ
من منافسشة رابطة ا أ
لو ¤ضش -د ال-ن-ادي
ال -ق -دم ‘ ل -ق -اء ا÷ول -ة ا أ
لف- -ري- -ق- -ي ال- -ت- -ونسش- -ي ‘ ،اŸواج- -ه -ة ال -ت -ي
ا إ
لوŸبي بسشوسشة بداية من
يحتضشنها اŸلعب ا أ
السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ي Ó-ب-ع-دم-ا أاخ-رت ال-كاف
موعد إاجراء اللقاء بسشاعت.Ú

ﬁمد فؤزي بقاصص

سسيكتشسف ليلة الغد عشّساق شسباب قسسنطينة
أاجواء دور المجموعات من منافسسة رابطة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم ألول مرة في
تاريخ النادي ،بعدما حققوا تأاه Óتاريخيا في
الدور الماضسي ،أاين سسيكون أاشسبال المدرب
الفرنسسي «دينيسس لفان» في مواجهة أاحد
أاق -وى ال -ف -رق اإلف-ري-ق-ي-ة وأاك-ث-ره-ا خ-ب-رة ف-ي
المنافسسة القارية ،ويطمح رفقاء القائد «بن
شس -ري -ف -ة» م -ن أاج -ل ال -ظ -ه -ور ب -وج-ه مشس-رف
وال-ع-م-ل ع-ل-ى دخ-ول دور ال-م-ج-م-وع-ات ب-ق-وة
والعودة للجزائر على األقل بنقطة التعادل
التي سستضسع الفريق القسسنطيني في أافضسل
رواق من أاجل مواصسلة حلم األنصسار بالذهاب
بعيدا في هذه المنافسسة ،ولم ل بلوغ الدور
النهائي والسسير على خطى األندية الجزائرية
في السسنوات األخيرة في المنافسسات القارية
ع-ل-ى غ-رار وف-اق سس-ط-ي-ف وإات-ح-اد ال-ع-اصس-م-ة
ومولودية بجاية.
ويطمح الطاقم الفني بقيادة المدرب «لفان»
إال-ى م-واصس-ل-ة سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-جابية منذ
ت -نصس -ي -ب -ه ع-ل-ى رأاسس ال-ف-ري-ق ،ح-يث أاك-د ف-ي
تصس -ري-ح صس-ح-ف-ي ع-ل-ى رغ-ب-ت-ه ف-ي اسس-ت-غÓ-ل
ال -ف-ت-رة ال-زاه-ي-ة ال-ت-ي ي-م-ر ب-ه-ا ال-ف-ري-ق م-ن-ذ
تنصسيبه على رأاسس العارضسة الفنية للفريق من
أاج-ل ت-ح-ق-ي-ق سس-ادسس ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-ابية تواليا،
بعدما حقق  5انتصسارات متتالية في مختلف
المنافسسات آاخرها كان العودة بنقاط المباراة
من العاصسمة ضسد نصسر حسسين داي في لقاء
الجولة الـ  16من الرابطة المحترفة األولى
لكرة القدم ،وقال «لفان» بهذا الخصسوصس:
«ع -ل -ي -ن -ا أان ن -واصس-ل ف-ي ن-فسس ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة

17842

عيبود ،الّناطق الّرسشمي لششبيبة القبائل لـ «الششعب»:

لنصشار وطموحنا
إسشتعدنا ثقة إ أ
إلّتأاكيد ‘ إŸوإعيد إŸقبلة

–ّدث عيبود ‘ هذا اللقاء ا◊ميمي
لـ «الششعب» ،مؤوكدا بأان الششبيبة اسشتعادت
لنصشار وهي قادرة على رفع التحدي
ثقة ا أ
فيما تبقى من مرحلة العودة ،وعن سشؤوال
لكادÁية اŸنتظر تكوينها،
حول اŸششروع وا أ
ك- -ان ال -رد أان مشش -روع إادارة ال -ك -ن -اري ك -بÒ
ج -دا قصش -د اسش -ت -ع -ادة أا›اد ل -ف -ري -ق خ Ó-ل
السش -ن -وات اŸق -ب-ل-ة ،وه-ذا م-ن خÓ-ل –ضشÒ
أارمادة من الÓعبÁ Úكن العتماد عليها ‘
لكادÁية على وششك
القادم ،كما أاضشاف أان ا أ
الن -ط Ó-ق ،وال -ت -ي سش -ت -ل -ت-ق-ي ف-ي-ه-ا اŸواهب
الشش-اب-ة عﬁ Èي-ط ال-ولي-ة قصش-د ال-ت-كوين
وإاعطاء قاعدة للفريق الأول ،هذا ما يدل
ع -ل-ى أان اŸرك-ز يسش-ح-ل مشش-ك-ل-ة ال-ت-دري-ب-ات
لدى الفئات الصشغرى.
وع -ن ت -واج -د ف-رق-ان-ي ح-ول الإشس-راف ع-ن ه-ذا
الأك -ادي -م -ي -ة ،ق -ال ع -ي -ب-ود ب-اأن ه-ن-اك اتصس-الت
م -ت -ق -دم -ة م-ع-ه ب-مسس-اع-دة ن-خ-ب-ة م-ن الÓ-ع-ب-ي-ن

القدامي من اأجل الإشسراف على انتقاء الÓعبين
الشسبان ،الذين تتوفر فيهم الموؤهÓت خاصسة واأن
ال -ولي -ة ف -ي -ه -ا ال -ع -دي -د وال -ك -ث-ي-ر م-ن ال-م-واهب
العاشسقة للكرة المسستديرة.
واختتم حديثه عن النتائج السسلبية في العشسرية
الأخ -ي -رة ال -ت -ي اأب-ع-دت ال-ف-ري-ق ع-ن دك-ة ال-ك-ب-ار
قاريا ،حيث شسرعت الإدارة بتغيير اإسستراتيجيتها
خاصسة مع مجيء مÓل ،والبدء في مشسروع كبير
تنوي تجسسيده خدمة لأنباء لفريق الشسبيبة الذي
بحول الله سسيكون نموذجا للكرة الجزائرية.
وعن الجولة القادمة من البطولة اأمام مولودية
بجاية ،فاإن عيبود يعتبرها محطة هامة ما بين
ال-ج-اري-ن ت-ت-ط-لب ال-ت-حضس-ي-ر ال-ج-يد ،ونقاطها ل
تقبل القسسمة خاصسة بالنسسبة للشسبيبة اإن اأرادت
مواصسلة مشسوارها والبقاء في برج المراقبة.

فؤؤاد بن طالب

دفاع تاجنانت

قرعي ـ ـشش يسشتغ ـ ـل مدإخي ـ ـ ـل صشفقة
عريبـ ـ ـ ـي لتسشويـ ـة إلدي ـ ـون
خصسوصسا أاننا حققنا خمسس انتصسارات متتالية
وهو ما جعلنا نكسسب ثقة أاكبر» ،وعن حظوظ
الفريق في العودة بنتيجة ايجابية من سسوسسة،
أاكد المدرب الفرنسسي بأان حظوظ الشسباب
متسساوية مع النادي اإلفريقي ،موضسحا بأان
فريقه يملك األسسلحة من أاجل العودة بنتيجة
إايجابية ،وهو ما يؤوكد بأان النادي الرياضسي
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ي-وج-د ب-م-ع-ن-وي-ات م-رتفعة قبل
اللقاء خصسوصسا أان التعداد مكتمل ول وجود
Óصسابات.
ل إ
وكشسفت بعضس المصسادر المقربة من الفريق
بأان «لفان» وبعد مشساهدته لمباراة الداربي
ب -ي -ن ال -ت -رج -ي ال -ري -اضس-ي ال-ت-ونسس-ي وال-ن-ادي
اإلفريقي التي تأاّلق فيها الثنائي الجزائري
(بÓيلي ومزياني) ،تأاّكد المسسؤوول األول على
الطاقم الفني من قوة هجوم اإلفريقي وقوة
جناحيه ،كما تيّقن أان دفاع اإلفريقي يتميز
ببعضس الثقل ،ما جعله يقرر تغيير الخطة التي

ظهر بها الفريق في المواجهات الماضسية ،أاين
سسيعتمد بدرجة كبيرة على خطة ()1-5-4
ل-م-ح-اول-ة إاي-ق-اف ه-ج-م-ات اإلف-ري-قي واللعب
ع-ل-ى ال-ه-ج-م-ات ال-م-ع-اكسس-ة ف-ي الملعب الذي
ي -ع -رف -ه ج -ي -دا ه -و ال-ذي ك-ان م-درب-ا ل-ل-ن-ج-م
السساحلي التونسسي في السسابق.
ه -ذا وكشس -فت صس -ور وال -ف -ي-دي-وه-ات ال-ت-ي ت-م
وضسعها على مواقع التواصسل الجتماعي أان
الجيشس األخضسر غزى مدينة سسوسسة السساحلية
م -ن -ذ ال -ث Ó-ث -اء ال -م-اضس-ي ،وسس-ي-حضس-ر ال-ل-ق-اء
بأاعداد غفيرة من أاجل مسساندة فريقه في
اللقاء التاريخي الذي سسيكون بمدينة سسوسسة
ال -ت-ونسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ع-د  479ك -ل-م ع-ن م-دي-ن-ة
الجسسور المعلقة.
Óشس -ارة ،سس -ي-دي-ر ال-ح-ك-م ال-غ-اب-ون-ي «إاي-ريك
ل -إ
أاوتوغو كاسستان» مواجهة القمة عن الجولة
األول -ى م -ن دور ال -م -ج -م -وع -ات ب -ي -ن ال-ن-ادي
اإلفريقي التونسسي وشسباب قسسنطينة.

لو ¤موبيليسس (ا÷ولة )17
الّرابطة ا أ

دإربـ ـ ـ ـي مث ـ ـ Òبـ ـ ـ« ÚإŸوب» و«إلكنـ ـ ـاري»
Áث-ل ال-دارب-ي ال-ق-ب-ائ-ل-ي الذي يجمع
شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل وم-ول-ودية بجاية أابرز
م - - -واج - - -ه- - -ات ا÷ول- - -ة الـ  17لبطولة
الرابطة الو ¤لكرة القدم اÎÙفة
«م -وب -ي -ل -يسس» ،اŸق -ررة ي-وم ا÷م-ع-ة‘ ،
ح Úيسش- -ع- -ى شش- -ب- -اب ب -ل -وزداد ا ¤ب -عث
حظوظه من أاجل –قيق البقاء عندما
يسش-تضش-ي-ف ج-اره ن-ادي أات-ل-ي-تيك بارادو
◊سشاب ا÷ولة نفسشها.
وت-رغب الشس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ية (المركز 29 ،2
نقطة) في تأاكيد صسحوتها أامام الجار مولودية
بجاية (المركز  19 ،9ن) سسيما وأانها منتشسية
بفوز ثمين خارج الديار على شسبيبة السساورة
( )0-1في بشسار ،وكذا «مزاحمة» المتصسدر
ات -ح-اد ال-ج-زائ-ر ( 33ن) ،ف- -ي ح- -ي- -ن ي -ري -د
«ال-م-وب» ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة م-ن اج-ل
البتعاد عن منطقة السسقوط.
من جهتهما ،يصسبو صساحبا المركز الثالث،
وفاق سسطيف ( 24ن) ومولودية الجزائر (24
ن) ،أامام كل من جمعية عين مليلة (المركز
 18 ,10نقطة) ودفاع تاجنانت (المرتبة ،15
 17ن) الى تحقيق الفوز قصسد البقاء على
مقربة من ثنائي المقدمة.
وي -ط -م -ح ال -وف -اق السس-ط-اي-ف-ي ال-ى م-ح-و آاث-ار
الهزيمة المرة أامام مضسيفه اتحاد بلعباسس (-0
 )2أامام الجمعية المليلية المتعادلة بباتنة ضسد
شسباب بلوزداد ( ،)1-1وفي حال تعثر أابناء
«سسيدي الخير» فإان المور سستتعقد أاكثر .فمن
ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة سس-ي-ب-ت-ع-د ال-ف-ري-ق ع-ن كوكبة
الصس -دارة ،وم -ن ال -ج -انب اإلداري سس -ت -ت -ع -م-ق
األزم -ة ال -داخ -ل -ي -ة ال -ت-ي ي-ع-يشس ع-ل-ى وق-ع-ه-ا
ال- -ف- -ري- -ق بسس- -بب م- -ق -اط -ع -ة ب -عضس ال -ك -وادر
للمباريات ،على غرار جابو وجحنيط.
أاما بالنسسبة لمولودية الجزائر ،الفائزة على
نادي بارادو ( )0-1السسبوع الفارط ،فهي
أايضسا مدعوة الى البقاء على نفسس الديناميكية
والحفاظ على مسسافة البعد التي تفصسلها عن
ال -رائ-د ومÓ-ح-ق-ه وت-ق-ل-يصس ال-ف-ارق ع-ن-ه-م-ا،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ع -ن -دم -ا تسس-ت-ق-ب-ل دف-اع ت-اج-ن-انت ،ال-م-ط-الب
بحصسد أاكبر عدد من النقاط تفاديا للسسقوط
الى القسسم الثاني.
وفي ذيل الترتيب ،فإان الخطأا بات ممنوعا
على صساحبي المركزين  16و ،14وهما شسباب
بلوزداد الذي يسستضسيف أاتليتيك بارادو واتحاد
بلعباسس المتنقل الى أاولمبي المدية في مهمة
صسعبة.
وبات متذيل الترتيب ،شسباب بلوزداد ( 11ن)
أامام حتمية حصسد النتصسارات على ميدانه،
سسيما وأان المحكمة الرياضسية رفضست اعادة
نقاطه الثÓث التي خصسمت من رصسيده مع
بداية الموسسم.
وسستكون مباراة المدية امام بلعباسس «بسست
ن -ق -اط» ،ك -ي -ف ل وه -م -ا ال -ل -ذان ل-ه-م-ا ن-فسس
الرصسيد ( 18ن) رفقة كل من مولودية وهران
واه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج وج-م-ع-ي-ة ع-ين مليلة،
حيث سسيكون الفوز هاما للغاية للطرف الذي
سسيظفر به من أاجل شسق الطريق نحو النجاة
م- -ن السس- -ق- -وط ،أام- -ا ال- -ت- -ع- -ادل ف -ل -ن ي -خ -دم
الطرفين.
وتتواصسل هذه الجولة يوم الثÓثاء المقبل،

والتي سستعرف إاجراء الداربي العاصسمي بين
اتحاد الجزائر ونصسر حسسين داي ،وكذا مباراة
شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة  -أاه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج.
وسس-ي-خ-ت-ت-م السس-بوع  17م -ن ال-راب-ط-ة الول-ى
بمواجهة مولودية وهران أامام الضسيف شسبيبة
السساورة يوم الثÓثاء  22جانفي.

 -الÈنامج -

الجمعة
أاولمبي المدية  -اتحاد بلعباسس ()15 : 00
ششبيبة القبائل  -مولودية بجاية ()16 : 00
وفاق سشطيف  -جمعية أامل عين مليلة (: 00
)16
مولودية الجزائر  -دفاع تاجنانت ()18 : 00
دون جمهور
السشبت:
ششباب بلوزداد  -نادي بارادو ()16 : 00
الثÓثاء:
اتحاد الجزائر  -نصشر حسشين داي ()17 : 45
ششباب قسشنطينة  -أاهلي برج بوعريريج (45
)17 :
مولودية وهران  -ششبيبة السشاورة ()17 : 45

يحرصس رئيسس دفاع تاجنانت قرعيشس على
ت -و ظ -ي -ف ص س -ف -ق -ة ا ن -ت -ق -ا ل ا ل -ه -د ا ف ع ر ي ب ي اإ ل ى
ا ل -ن -ج -م ا ل س س -ا ح -ل -ي ب -غ -ي -ة ت س س -و ي -ة ا ل -ك -ث -ي -ر م -ن
ا ل -د ي -و ن ا ل -ت -ي ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا ا ل -ف -ر ي -ق  ،و ف -ي
م -ق -د م -ة ذ ل ك ا ل -د ي -و ن ا ل -ن -ا ج -م -ة ع -ن ش س -ك -ا و ي
ا ل  Ó-ع -ب -ي -ن ع -ل -ى م س س -ت -و ى ل -ج -ن -ة ا ل -م -ن -ا ز ع -ا ت ،
ح ي ث اأ ن ق ي م ة ص س ف ق ة ع ر ي ب ي ا ل م ق د ر ة ب ح و ا ل ي
 1 0 0اأ ل -ف اأ و ر و ت -ع -د ف -ر ص س -ة م -و ا ت -ي -ة ح س س ب
اأ س س ر ة ا ل ن ا د ي ل ت ج ا و ز م ث ل ه ذ ه ا ل م ت ا ع ب  ،ب غ ي ة
ا لإ س س -ر ا ع ف -ي ت -اأ ه -ي -ل ا ل  Ó-ع -ب -ي -ن ا ل -ج -د د  ،و ف -ي
مقدمة ذلك بن يطو القادم من نادي بني
دوالة ،في الوقت الذي ل تزال المفاوضسات
جارية مع بعضس المنتدبين لتحصسين الدفاع
والهجوم ،على غرار علي قشسي الذي خاضس
ت -ج -ر ب -ة ك -ر و ي -ة م -ع اأ ه -ل -ي ط -ر ا ب -ل س س ا ل -ل -ي -ب -ي ،
و اأ س س م ا ء اأ خ ر ى ج ز ا ئ ر ي ة و ا ف ر ي ق ي ة ت و ج د ف ي
مفكرة الهيئة المسسيرة ،وهذا بالتنسسيق مع
ا ل - -م - -د ر ب ل - -م - -ي - -ن ب - -و غ - -ر ا ر ة ا ل - -ذ ي ط - -ا ل ب

ب -ت -د ع -ي -م -ا ت ن -و ع -ي -ة ت -ك -و ن ق -ا ر ة ع -ل -ى اإ ف -ا د ة
الفريق خÓل مرحلة العودة ،بغية النطÓقة
الموفقة ،بدليل تدشسين المرحلة الثانية بفوز
م ه م اأ م ا م ا ل ر ا ئ د اإ ت ح ا د ا ل ج ز ا ئ ر ي ع د ف ي ن ظ ر
ا ل ك ث ي ر م ح ف ز ا م ه م ا ل م و ا ص س ل ة ا ل ت اأ ك ي د ل ل خ ر و ج
تدريجيا من منطقة الخطر.

باششرت مهامها على رأاسس الفريق

ششركة« إإيÈوك» –صشل على أإغلبية
أإسشهم مولودية وهرإن

لعضش -اء اŸسش -اه-م‘ Ú
واف -ق أاغ -ل -ب -ي -ة ا أ
الشش -رك -ة ال-ري-اضش-ي-ة Ÿول-ودي-ة وه-ران ع-ل-ى
لقل من
التنازل Ãا قيمته  67باŸائة على ا أ
أاسش-ه-م-ه-م ل-ف-ائ-دة الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-قل
البحري للمحروقات (إايÈوك) حتى يتسشنى
لها اسشتÓم مقاليد النادي ،حسشب ما أاعلن
عنه يوسشف جباري،

الرئيسس السسابق للمولودية واأكبر المسساهمين.
وينتظر اأن يعقد اليوم اجتماع حاسسم بين
الأعضس- -اء ال- -مسس- -اه- -م- -ي- -ن ف- -ي ال- -م -ول -ودي -ة
ومسسوؤولي شسركة ‘‘اإيبروك‘‘ ،للفصسل في اآخر
التفاصسيل المتعلقة بشسراء الشسركة ،التي تعد
اأح -د ف -روع ‘‘سس -ون -اط -راك‘‘ لأغ -ل -ب -ي -ة اأسس-ه-م
الشس -رك -ة ال -ت-ج-اري-ة ل-ل-ن-ادي ال-وه-ران-ي ،وف-ق
نفسس المصسدر.
وكان الطرفان قد وقعا الأحد المنصسرم على
عقد شسراكة بعد مسساع حثيثة من طرف والي
وهران مولود شسريفي بطلب من مجموعات
ك-ب-ي-رة م-ن الأنصس-ار ،ال-ذي-ن ان-ت-ق-دوا ط-ري-قة
تسسيير فريقهم المحبوب والتي حرمته من
التتويج باأي لقب منذ سسنة .1996
وعلى صسعيد اآخر ،قال مدرب المولودية،
عمر بلعطوي ،اأنه ياأمل في تاأهيل الÓعبين
ال-ج-دد ال-ذي-ن ت-دع-مت ب-ه-م تشس-ك-ي-ل-ت-ه خÓل
فترة التحويÓت الشستوية الحالية وعددهم
اأربعة اإلى حد الآن ،في اأقرب وقت ممكن.
ول ت- -زال اإدارة ال- -م- -ول- -ودي- -ة م -م -ن -وع -ة م -ن
النتدابات على خلفية ديونها تجاه لعبين

ومدربين سسابقين لجاأوا اإلى لجنة المنازعات
لسسترجاع حقوقهم ،حيث بلغت هذه الديون
 44مليون دينار ،ويتعين تسسديدها قبل 15
يناير الحالي لأجل تاأهيل الÓعبين الجدد.
وت -دّع -م ‘‘ال -ح -م -راوة‘‘ ب -ال Ó-ع-ب-ي-ن م-ح-م-دي
(اتحاد البليدة) والإيفواري فيفيان اآسسيي وبن
ع -م -ارة وع -واج ،ه -ذي -ن الأخ-ي-ري-ن ع-ادا اإل-ى
ال -دي -ار ب-ع-د ت-ج-رب-ة ق-ادت الأول اإل-ى ات-ح-اد
الحراشس والثاني اإلى عدة اأندية من الرابطة
الأولى اآخرها شسبيبة السساورة.
وشس-ه-دت ف-ت-رة ال-ت-ح-ويÓ-ت الشس-ت-وي-ة مغادرة
سستة لعبين ،اأغلبهم من الركائز ،التشسكيلة
ال-وه-ران-ي-ة وي-ت-ع-ل-ق الأم-ر ب-ك-ل م-ن :ب-وع-زة،
ب -وشس -ار ،زي -ري ح -م -ار ،ي-ط-و ،بÓ-ل وال-م-ال-ي
كوجو.
وتسسبب هذه الهجرة الجماعية في تعقيد
اأمور المدرب في المباراة الأولى من مرحلة
العودة التي خسسرها اأبناء الباهية اأمام اأهلي
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ( ،)1-3رغ- -م اأن ال- -م- -ب -اراة
اأق-ي-مت ب-م-ل-عب م-ح-اي-د (م-ق-رة) وف-ي غ-ي-اب
الجمهور.
واأضس -حت ال -م -ول -ودي-ة ،ب-ع-د ه-ذه ال-خسس-ارة
السس -ادسس -ة م -ن -ذ ان -ط Ó-ق ال -م -وسس -م ،م-ه-ددة
بالنزول باعتبارها تحتل الصسف العاشسر مع
اأربعة فرق اأخرى وبفارق نقطة واحدة فقط
عن صساحب الصسف  15وما قبل الأخير ،دفاع
تاجنانت.
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مواقيت
الصصÓة

^ ١٠جانفي  :١٩57الŸÈان الفرنسصي يصصدر قانونا يقضصي
بفصصل الصصحراء عن ا÷زائر.
^  ١٠ج-ان-ف-ي  :١٩٦٢اخ-ت-ت-ام أاشص-غ-ال اج-ت-ماع
ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية اŸنعقد
ب - -ت - -ونسس وال - -ذي خصصصس ل- -ل- -مسص- -ائ- -ل اŸؤوج- -ل- -ة ‘
اŸفاوضصات ا÷زائرية الفرنسصية.
^  ١٠جانفي  :١٩٤٨وفاة اŸناضصل عسصلة حسصÃ Úسصتشصفى
مصصطفى باشصا با÷زائر عن عمر ناهز  3١عاما.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١٠جانفي  ٢٠١٩م Oó©dG
الخميسس  ٠٤جمادى ا أ

١٧٨٤٢

لشصخاصس تزعجهم ا÷زائر اŸسصتقرة
قال إان بعضس ا أ

الفريق ڤايد صشالح  :عودة السشلم واألمن ضشرورة لكل جهد تنموي واعد بالثمار
يواصصل الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب
وزي - -ر ال - -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسس أارك- -ان
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشص- -ع- -ب- -ي زي- -ارت- -ه إا¤
الناحية العسصكرية الثانية ‘ ،يومها الرابع
على التوا‹ بتفقد بعضس وحدات القطاع
العسصكري لوهران ،وتدشص Úالبعضس منها.
الفريق و‘ لقائه بإاطارات وأافراد الناحية،
حرصص على التذك Òبنعمة األمن والسستقرار التي
ينعم بهما الشسعب ا÷زائري ،بفضسل ميثاق السسلم
واŸصسا◊ة الوطنية وبفضسل التضسحيات ا÷سسام
ال -ت -ي ق -دم -ه -ا الشس -عب ا÷زائ -ري و‘ ط -ل -ي -ع-ت-ه
ا÷يشص ال - -وط - -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ،ح- -يث أاصس- -ب- -حت
السسÎاتيجية اŸنتهجة ‘ ا÷زائر مثال يحتذى
و‰وذجا يّدرسص:

–قيق اŸزيد من اإل‚ازات التنموية ‘
ششتى اÛالت

«أاود طرح تسساؤول جدير بالنظر والتأامل ،وهو
Ÿاذا ل يرضسى بعضص األشسخاصص ،بل وتزعجهم
ا÷زائر اŸسستقرة ،هذا السستقرار الذي –قق،
ب -فضس -ل م -ب-ادرة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘
م -ي -ث -اق السس -ل -م واŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ذي زك-اه
الشسعب ا÷زائري برمته ،ثم بفضسل التضسحيات
ا÷سسام التي قدمها الشسعب ا÷زائري بجميع
ف -ئ -ات -ه وع Èك -اف -ة أان-ح-اء ال-وط-ن ،و‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه
ا÷يشص الوطني الشسعبي .فعودة السسلم واألمن إا¤
بÓدنا كان Ãثابة اŸتطلب األك Ìضسرورة لكل
ج -ه -د ت -ن -م -وي واع-د ال-ث-م-ار ‘ أاك Ìم-ن ›ال.
فا÷زائر التي –قق فيها األمن وسساد ربوعها
السستقرار ،هي جزائر عرفت كيف تواصسل شسق
ط -ري -ق -ه -ا ن -ح -و –ق -ي -ق اŸزي -د م-ن اإل‚ازات
التنموية ‘ شستى اÛالتÃ ،ا ‘ ذلك اÛال
السسياحي الذي عرف انتعاشسا يتجلى ‘ احتضسان
جنوبنا الكب ‘ Òهذه السسنوات األخÒة آللف
السسواح ،وهو مظهر ثابت الدللة من مظاهر

نعمة األمن السسائد ‘ بÓدنا.

ا÷زائر أا‚بت ششعبا يعتز بروح القوان Úوهو الدسشتور
ف - -الشس - -عب ا÷زائ - -ري ال - -ذي Áث- -ل ع- -م- -ق- -ا
اسسÎاتيجيا للجيشص الوطني الشسعبي ،سسليل جيشص
التحرير الوطني ،كان ومنذ األزل شسعبا طيب
األع -راق ،ع -زي-ز ال-ن-فسص ،وأاصس-ي-ل اŸن-بت وك-رË
الروح ،فا÷زائر التي أا‚بت مثل هذا الشسعب
الذي بقدر ما يعتز بتاريخه الوطني العريق ،هي
نفسسها التي أا‚بت هذا الشسعب الذي يعتز أايضسا
بروح القوان Úالتي –كمه ،أاي قانونه األسساسسي
اŸتمثل ‘ الدسستور””.
و‘ زيارته إا ¤مدرسسة أاشسبال األمة بوهران،
ال -ت -ق -ى ال -ف -ري -ق م -ع شس-بÓ-ت وأاشس-ب-ال اŸدارسص
العشسرة ع Èتقنية التحاضسر اŸرئي
«إان ا÷يشص الوطني الشسعبي بكل ما يحمله من
ع -راق -ة ،وب-ك-ل م-ا Áث-ل-ه م-ن ع-م-ق شس-ع-ب-ي م-تÚ
ا÷ذور ،وبكل ما يزخر به من قيم وطنية ثابتة،
Œعل منه الوسسط السسليم واÓŸئم لنشسأاة هؤولء
األشس-ب-ال والشس-بÓ-ت ،وب-وت-ق-ة تÎب-ى م-ن خÓ-ل-ه-ا
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الظهر١٢.55.................:
العصصر١5.3٠................:
المغرب١7.5١...............:
العشصـاء١٩.١٦.................:

النفوسص أاك Ìفأاك Ìعلى حب الوطن ،وتصسقل
م-واهب ه-ذه ال-ن-اشس-ئ-ة ال-واع-دة ،وت-ت-ق-وى ف-ك-ري-ا
ونفسسيا ومعرفيا وحتى معنويا ،لتصسبح مفخرة
بشس-ري-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ت-ت-غ-ذى م-ن-ه-ا ق-وات-ن-ا اŸسسلحة
وتندمج بكل اقتدار ‘ ا÷هد اŸهني والتطويري
اŸب -ذول ،ف -يصس -ب-ح شس-ب-ل األمسص ع-نصس-را بشس-ري-ا
ماهرا وكفء ‘ منظومة ا÷يشص الوطني الشسعبي
ال- -ع- -ازم- -ة واŸصس- -م -م -ة ع -ل -ى –ق -ي -ق ال -ن -ج -اح
اŸرغوب ،كما يصسبح شسبل اليوم مشسروعا واعدا
إلطارات الغد ،إاناثا وذكورا ،الذين سستتعزز بهم
ج-م-ي-ع-ا ال-ق-درات اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ل-ج-يشص ال-وطني
الشسعبي .
وبالقاعدة البحرية الرئيسسية Ÿرسسى الكب،Ò
وب -رف -ق -ة ال -ل -واء م -ف-ت-اح صسّ-واب ،ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة
العسسكرية الثانية واللواء ﬁمد العربي حو‹،
قائد القوات البحرية ،وبعد مراسسم السستقبال
وال -وق -وف وق -ف -ة ت -رح -م ع -ل -ى أارواح شس -ه -دائ -ن-ا
األطهار ،عاين الفريق عن كثب ﬂتلف اŸشساريع
ا›ÈŸة ‘ إاطار ﬂطط تطوير وعصسرنة هذه
القاعدة البحرية السسÎاتيجية ،واطلع ميدانيا
على ما –قق ‘ هذا اÛال ،ليقوم بعدها
بتفتيشص واسستعراضص ﬂتلف الوحدات البحرية
التي التحقت بالقاعدة بهذه اŸناسسبة ،ويشسرف
ع-ل-ى ت-دشس Úغ-واصس-ت”” Úال-ونشس-ريسص”” و«ال-ه-ق-ار””
اللتان دخلتا اÿدمة حديثا ،والتقى بطاقمهما،
وهنأاهم على هذه ال‚ازات ،التي –ققت ‘
ظرف وجيز ،ومكنت القوات البحرية على غرار
القوات األخرى وكافة مكونات ا÷يشص الوطني
الشسعبي ،من تسسجيل وثبة نوعية على درب التطور
وال -عصس -رن -ة ،اسس -ت -ع -ادت م -ن خ Ó-ل -ه -ا م-ك-ان-ت-ه-ا
اŸسس -ت -ح -ق -ة .ك -م -ا حث ال-ف-ري-ق ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
اسستغÓل هذه الوسسائل الكÈى على ا◊رصص وكل
ا◊رصص على ا◊فاظ عليها وصسيانتها الدورية
وف -ق -ا ل -ل -م -ع -اي ÒاÙددة ب -غ -ي -ة ا◊ف -اظ ع-ل-ى
جاهزيتها العملياتية ‘ أاعلى درجاتها.
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@ تصس- -ري- -ح- -ات غ Òمسس -ؤوول -ة ي -ط -ل -ق -ه -ا ب -عضص
اŸسس- -ؤوول Úل- -ه- -ا ع- -واقب وخ- -ي- -م- -ة ع- -ل -ى ال -ب -ن -ي -ة
الج -ت -م -اع -ي -ة ال -هشس -ة  ،وسس -رع -ان م -ا ت -ك -ون ه -ده
التصسريحات Ÿمثلي ا◊كومة او ولة ا÷مهورية ل
تعكسص هيبة الدولة  ،بل تسساهم ‘ هشساشستها ،وان
كانت نواياهم سسليمة  ،ليبقى الصسمت احيانا صسمام
المان  ،ظلت هذه اÿرجات صسفة غ Òحميدة
تÓحق اصسحابها اينما حلوا  ،لذلك وجب ا◊ذر ‘
كل ما نقول او نصسرح به ،امام وسسائل العÓم التي
تبقى لها القراءات اŸتعددة  ،فاŸواطن صسار يعي
اين تبدأا حقوقه وأاين تنتهي  ،وان ذكرت على سسبيل
اŸثال ل ا◊صسر قطاعات الصسحة ،التعليم العا‹ ،
ال -ث -ق -اف -ة  ،ال -ري-اضس-ة  ،السس-ك-ن ،وك-ان وا‹ ال-ب-ل-ي-دة
السس -اب -ق ضس -ح -ي -ت -ه -ا ،وأاخ -ره -ا ا◊اج م -ق-داد وا‹
اŸسسيلة الذي تلقى شسر هزÁة امام مواطن لقنه
درسسا مثاليا كيف تكون ‡ث Óللدولة .
@أانهم ل Áثلون الوطن ول اŸؤوسسسسة التي كان
لها الفضسل ‘ تكوينهم ومنحتهم أاعلى اŸراتب
واŸسسؤووليات  ،وان كان من الواجب الدفاع عنها ،
والبتعاد عن ادخالها ‘ متاهات هي ‘ غنى عنها
،من اضسعف الÁان  ،او إالتزام الصسمت الذي تفرضسه
القوان Úكواجب التحفظ  ،ويبدوا ان هذه الغربان
نسس -يت ن -فسس -ه -ا وظ -لت ال -ط -ري -ق  ،ك -أان -ه -ا ‘ ح -ل-م
متناسسية ان ا÷مهورية لها تقاليد وضسوابط كرسسها
الدسستور ،او كما قال الفريق قايد صسالح .
@ –اول بعضص الطراف اÙسسوبة على حقوق
النسسان  ،مدعومة من بعضص الدول ادخال البÓد ‘
ازمة ديبلوماسسية مع الشسقيقة سسوريا  ،باسستعمال
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ملف اŸهجرين والنازح ، Úا÷زائر البلد الوحيد
الذي بقي موقفه الرسسمي والشسعبي مع سسوريا ثابتا
 ⁄يتغ Òمنذ الزمة ا ¤اليوم  ،لكن ان يتسسلل ا¤
ت -راب -ن -ا م -رت -زق -ة ا÷يشص السس -وري ا◊ر م-ن ب-ق-اي-ا
التنظيمات اŸسسلحة ‘ الشسام  ،فهذا امر ل نقبله
شسعبا وقيادة  ،اما الخوة السسوريون فهم معززون ‘
ب-ل-ده-م ا÷زائ-ر  ،ي-ت-م-ت-ع-ون ب-ح-ق-وق-ه-م ك-ام-لة دون
نقصسان .
@ مأاسساة يتكبدها اŸوالون كل يوم جراء طاعون
اÎÛات  ،اودى باآللف من اŸاشسية وان بقيت
اسس -ب -اب -ه -ا ›ه-ول-ة ؟ ح-ري ب-ن-ا دق ن-اق-وسص اÿط-ر
والتعامل مع الÈكان القاتل بنوع من التؤودة وإانزال
اŸوال Úمنازلهم ،خاصسة وان بعضص التسسريبات تقول
ان المر مصسدره ””أاعÓف مسستوردة”” ؟
@ ت-ب-ق-ى م-ن-اط-ق-ن-ا الصس-ح-راوي-ة م-رتعا ومتنفسسا
سسياحيا بامتياز – ،ج اليه كل الجناسص من بقاع
العا ⁄لكن يبقى هذا اÛال السسياحي يبحث عن
مسسؤوول رشسيد يضسرب بعصسا موسسى كل من تخول له
نفسسه تشسويه مناظر الوطن ،و ال كيف نفسسر ما
حدث للسسياح ‘ تيميمون و تاغيت ؟
@ –ولت وفاة مغني اÓŸهي هواري منار ا¤
زوبعة كÓمية ‘ الفضساء الزرق  ،واختلف ا÷معان
حوله  ،اصسحاب ا÷نة وأاصسحاب النار ،وكان الجدر
بهم طرح السسؤوال ا÷وهري :ا ¤متى تسستمر معاناة
اŸواطن مع العيادات اÿاصسة  ،يلجونها احياء ،
يسساقون اليها Ãحضص ارادتهم ويغادرونها ‘ توابيت
مغلقة  ،منار رقم ‘ قائمة ل تزال مفتوحة من
اŸوت ولسسان حالنا يقول ””جابوا ربي داه ربي ””؟

