‘ برقية تعزية إا ¤عائلة الفقيدة جوزيت أاودان

رئيسش ا÷مهورية يشضيد بخصضال اŸناضضلة ضضد السضتعمار
٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صســـ

السسف Òالصسحراوي:

اŸوقف اŸغـ ـ ـربي يعيد
مسضار السضÓم التفاوضضي
إا ¤نقطـ ـ ـ ـ ـ ـة الصضف ـ ـر
٠ـ
٣٣ـــ٠ـ
صســـ

ISSN 1111-0449

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
لو ١٤٤٠ ¤هـ اŸوافق لـ  ٠٤فيفري ٢٠١٩م العدد ١7٨٦٣:الثمن  ١٠دج اŸوقع ا إ
لثن ٢٩ Úجمادى ا أ
ا أ

مباركي مقّيما إا‚ازات التكوين اŸهني:

 ٢٨٠أالف منصضب تكوين ‘ دورة فيفري

france prix ١

أاسستــــــــاذ
القـــــانون
العـــــــــام
بوجمعــة
صسويلـــح :

الرئاسضيات ﬁطة مفصضلية
‘ التعددية السضياسضية
صســـ٣
٠ـ
٥ـــ٠ـ

الÈوفيسسور
التّونسسي
ﬁمــــــد
كريـــــم
زواغـــي:

القصضور الكلوي مرضش
صضامت ‘ انتشضار ﬂيف
صســـ٣
١ـ
7ـــ٠ـ

بعد العثور على جثته
بكناسستيل بوهران

شش .القبائل
‘ تنقل صضعب
ÓŸقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارادو
صســـ٣
٩ـــ٠ـ
١ـ

دع ـ ـ ـ ـوة

المقاهي
الأدبية..
فسضحة لإÓبداع
وملتقى للكلمة
١ـ
٣ــــ
١ـــ-ــــ
٢ــــ
١ـــ١ـــ-ـــــ
صســـ

إاسس

الّرابطــــــــــة
لو¤
اÎÙفة ا أ
لكـــــرة القدم

فضساءات تصسنع الّتمّيز وتحتضسن الختÓف

«الشسعب””
تنقل شسهادات
حيّة عن جرÁة
فرنسسا السستعمارية
ببوخضسرة

تط

صســـ٣
٠ـ
٤ـــ٠ـ

صســـ٣
٢ـ
٤ـــ٠ـ

Óع

^ تخصسصســات تسستجيب للحــاجيــات الإقتصســادية ع ٨٩ Èمركزا و ٥١معهدا ع Èالوطن
^  ٢٨أالف مكون لتأاط Òالدورة القــادمـة و ٣٠٠مليون دج لصسيــانة وŒديد التجهيزات

جثمان بن حليمة يوارى
الÌى ÃقÈة عـ Úالبيضضاء

القصضة الكاملة إلعدام
›اهدي ـ ـ ـن وردمه ـ ـم
‘ مغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة
““كاف السضنون““ بتبسضة
صســـ٣
٠ـ
7ـــ٠ـ

ب-م-ن-اسس-ب-ة اح-تضس-ان ال-ج-زائ-ر ل-دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائدة أائمة السساحل وجنوب الصسحراء ،يسستضسيف
لوقاف ،الدكتور محمد عيسسى في ندوة نقاشش،
» ،وزير الشسؤوون الدينية وا أ
منتدى يومية «
غدا الثÓثاء  ٠٥فيفري  ٢٠١٩على السساعة  ٠٩:٣٠صسباحا بمقر جريدة الشسعب ٣٩ ،شسارع الشسهداء
حضسوركم يشسّرفنا
الجزائر العاصسمة.

الثنين  ٠٤فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٩جمادى األولى  ١٤٤٠هـ

يوسسفي ‘ زيارة عمل
إا ¤بشسار

حسسبÓوي ُيشسرف على
إاحياء اليوم العاŸي
Ÿكافحة السسرطان

02

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

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر الصس - -ن - -أع - -ة
واŸن- -أج- -م ي- -وسس- -ف ي- -وسس -ف -ي،
ال- -ي- -وم وغ- -دا ،ب- -زي -أرة ع -م -ل
وت -ف -ق -د ل -ولي -ة بشس -أر ،ح-يث
يقف على العديد من مشسأريع
القطأع .

قيتو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤اŸدية

17863

دع ـ ـوة
Ãن-أسس-ب-ة اح-تضس-أن ا÷زائ-ر ل-دورة تكوينية
ل- -ف- -أئ -دة أائ -م -ة السس -أح -ل وج -ن -وب الصس -ح -راء،
يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت -دى ي -وم -ي-ة «الشس-عب» ،وزي-ر
لوق-أف ،ال-دك-ت-ور ﬁم-د
الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
عيسسى ‘ ندوة نقأشس ،غدا الثلثأء  05فيفري  2019على السسأعة  09:30صسبأحأ
Ãقر جريدة الشسعب 39 ،شسأرع الشسهداء ا÷زائر العأصسمة.
الـــدعوة عـــأمة

يشس- - - -رف وزي- - - -ر الصس - - -ح - - -ة
والسس- - - - - - - -ك- - - - - - - -أن وإاصس - - - - - - -لح
اŸسس - - - -تشس- - - -ف- - - -ي- - - -أتﬂ ،ت- - - -أر
حسسبلوي ،اليوم ،على إاحيأء
ال- -ي- -وم ال- -ع- -أŸي Ÿك -أف -ح -ة داء
السس- - -رط- - -أن –ت م- - -وضس - -وع :
«السس- -رط- -أن Áك -ن ع -لج -ه»،
وذلك ع- - -ل- - -ى السس- - -أع - -ة 8:30
صس - -ب- -أح- -أ ب- -أŸرك- -ز ال- -ع- -أئ- -ل- -ي
ل -لصس -ن -دوق ال-وط-ن-ي ل-لضس-م-أن
الج -ت -م -أع -ي ،ب -أب -ن ع -ك -ن-ون
العأصسمة.

زرواطي تشسرف على قافلة
اŸدينة اÿضسراء

ميهوبي ‘ زيارة عمل
إا ¤ا÷لفة

بن غÈيت تختتم زيارتها
إا ¤برج بوعريريج
ي -ق -وم وزي-ر ال-ط-أق-ة واŸن-أج-م
مصس-ط-ف-ى ق-ي-ت-و ،Êغ-دا ،ب-زي-أرة
ع - -م- -ل إا ¤ولي- -ة اŸدي- -ة،ح- -يث
يشسرف على ربط عأئلت بألغأز
الطبيعي ،منهأ  1000عأئلة بعÚ
لضس -أف -ة إا ¤وضس -ع
ب- -وسس- -ي -ف ،ب -أ إ
–ت اÿدم -ة م -رك -ز ل -ل -ك-ه-رب-أء
الريفية يزّود  450منزل.

منتدى إاعÓمي
وورشسة ترجمة اŸوقع
اإللكÎو Êلوزارة العدل
ت - -ن - -ظ - -م اÙأف - -ظ - -ة السس - -أم - -ي - -ة
لمأزيغية ،يوم  6فÈاير  ،اŸنتدى
ل أ
لع -لم -ي وورشس -ة ت -رج -م -ة اŸوق -ع
ا إ
الل- -كÎو Êل- -وزارة ال- -ع -دل ،وذلك
Ãشس- -أرك- -ة ن- -خ- -ب -ة م -ن اıتصس‘ Ú
اللغة والثقأفة المأزيغية وبحضسور
السس -ل -ط -أت اÙل -ي -ة وإاط -أرات وزارة
ال- - -ع- - -دل واÙأف- - -ظ- - -ة السس- - -أم- - -ي - -ة
لم -أزي -غ -ي -ة ،وذلك ع-ل-ى السس-أع-ة
ل -أ
 10:00صس -ب -أح -أ Ãك-ت-ب-ة اŸط-أل-ع-ة
العمومية ببجأية.

ت -خ -ت -ت -م ،ال -ي -وم ،وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ن -وري -ة ب-ن غÈيت زي-أرة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د إا¤
ولي- -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج Ãع -أي -ن -ة اŸؤوسسسس -أت
الÎب - - -وي - - -ة ا÷دي - - -دة وت - - -ف- - -ق- - -د ب- - -عضس- - -ه- - -أ
لط-أرات
لضس-أف-ة إا ¤الج-ت-م-أع م-ع ا إ
لخ-ر،ب-أ إ
ا آ
والشسركأء الجتمأعي Úللقطأع بألولية .

نسسيب يÎأاسس مراسسم اختتام
عقد التوأامة
يÎأاسس وزير اŸوارد اŸأئية ،حسس Úنسسيب،
غدا ،مراسسم اختتأم عقد التوأامة «ا◊وكمة
لدارة اŸتكأملة للموارد اŸأئية ‘ ا÷زائر»
وا إ
اŸن-ف-ذ ب Úال-وك-أل-ة ال-وط-ن-ية للتسسي ÒاŸدمج
ل- -ل- -م- -وارد اŸأئ -ي -ة و›م -وع -ة م -ن الشس -رك -أت
لدارة
ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي-ة ل-ل-م-أء والشس-رك-ة ال-ع-أم-ة إ
اŸيأه ،وذلك على السسأعة  8:30صسبأحأÃ ،قر الوزارة .

تختتم وزيرة
البيئة
والطأقأت
اŸتجددة
ف-أطمة الزهراء
زرواطي ،اليوم،
ب -رن -أم -ج ق -أف -ل-ة
اŸدينة
اÿضس -راء ،ال-ت-ي
–ط ال - - -رح - - -أل
ب-غ-رداي-ة Ãشس-أرك-ة شس-خصس-ي-أت م-ن ع-أ⁄
ال - -ف - -ن وال - -ري - -أضس- -ة ،وب- -أŸوازاة تشس- -رف
ال -وزي -رة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال -ل -ق -أء ال-ث-ألث
ل- -ل- -ج- -لسس- -أت ال- -وط- -ن- -ي- -ة ح- -ول ال -ب -ي -ئ -ة
لقتصسأد التدويري.
وا إ

وقفة تذكارية للعÓمة
عبد القادر الزوبÒ

اسستئناف أاشسغال اÛلسس الشسعبي الوطني

ي -خ -ت-ت-م وزي-ر ال-ث-ق-أف-ة ع-ز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،اليوم ،زيأرة
عمل ا ¤ا÷لفة ،حيث يتفقد
لط -لع
وضس -ع -ي -ة ال -ق -ط -أع وا إ
ع- -ل- -ى ال- -ه- -ي- -أك- -ل ال -ث -ق -أف -ي -ة
ب-أل-ولي-ة ،ك-م-أ ي-دشس-ن اŸكتبة
ال - -ري - -ف- -ي- -ة ب- -ب- -وي- -رة ◊داب
وم - - -ع- - -أي- - -ن- - -ة مشس- - -روع إا‚أز
داخ- -ل- -ي- -ة Ÿل -ح -ق -ت -ي ال -ف -ن -ون
التشسكيلية واŸوسسيقى.

يحتضسن منتدى جريدة «ا÷مهورية» ،يوم
 6ف- -ي -ف -ري ا÷أري ،ع -ل -ى السس -أع -ة
يسستأنف اÛلسس الشسعبي الوطني ،غدا ،أاشسغأ
له بجلسسة علنية يخصسصسهأ لتقد Ëال-ع-أشس-رة صس-ب-أح-أ ،وقفة اسستذكأرية
ومنأقشسة مشسروع قأنون يعدل ويتمم القأنون
رقم  01-6اŸؤورخ ‘  20فÈاير  2006للعلمة اÛأهد الشسيخ عبد القأدر
واŸتعلق ب
ألوقأية من الفسسأد ومكأفحته وذلك على السسأعة  9:30صسبأحأ .
ال- - -زوب Òأاح - -د ع - -ل - -م - -أء ورج - -ألت
وهران البأرزين.
ت
يحضسر اللقأء أا
ب
ن
ن
أ
ء
ا
ظ
ل
ر
ا
م
ّ
ح
أ
ا
ك
ل
،
أ
و
د
ث
ل
ة
Áي - -ة اÛت - -م - -ع اŸد ،Êي - -وم
من رفقأء دربه ‘
ا
ل
ث
و
ر
ة
ا
ل
ت
ح
ر
ي
ا
ر
ي
ة
ÿ
م
ي
س
س
 7ف -ي -ف-ري ،ا÷لسس-ة الف-ت-ت-أح-ي-ة
الكÈى و‘ الدعوة إا ¤الله ،أامثأل
اÙأمي يقأشس مرتضسى والشسيخ عبد ل -دورة اÛلسس ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ن -ت -دى ال-وط-ن-ي
اŸألك ب - -ن ي - -وسس - -ف ،رئ - -يسس اÛلسس للطفل «الهيئة السستشسأرية الوطنية التأبعة
ت -ن-ظ-م م-ؤوسسسس-ة «شس-ه-رة ب-رود» ال-ي-وم وا ¤غ-أي-ة  7ال-ع-ل-م-ي Ãدي-ري-ة الشس-ؤوون ال-دي-نية أ
لك -أدÁي -ة اÛت -م -ع اŸد Êا÷زائ -ري» ،وه -ذا
ا Ÿي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-أه-د ،ال-ي-وم ،ال-لقأء ا÷مأعي فيفري ،الطبعة الثأنية للمهرجأن الدو‹ للكسسكسس ب- -وه- -ران والشس -ي -خ مصس -ط -ف -ى ج -أب -ر ع
ل
ى
ا
ل
س
س
أ
ع
ة  9:30صسبأحأ ،بقأعة اÙأضسرات،
وسسع رقم Ã ،333
قر اŸتحف الوطني للمجأهد وÃقر قسسمة الذي ينظم معأرضس ذات صسلة بألكسسكسس واıصسصسة
والشس- -ي -خ ع -ب -د ال -ر
لشس-غ-أل ال-ي-دوي-ة والصس-ن-أع-أت الفخأرية اإ ¤جأنب ال -ذي -ن سس -ي -دل -ون بشسح--ه-م -أدناتب--ه-ن زي -أن ،ع - - -ب - - -د ال - - -ك - - -ر Ëحسس - - -أ ،Êب - - -أŸق- - -ر ال- - -ع- - -أم
اÛأه -دي -ن ،ب-جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة «ع Úال-ن-ع-ج-ة « ع-ل-ى السس-أع-ة ل -أ
م ح-ول ل أ
 10:00صسبأحأ
لكأدÁية،الكأئن بحي دار الضسيأف رقم 176
مسس -أر الشس -ي -خ
 ،وخصسصس اللقأء Ÿوضسوع «÷وء اÛأهدين ‘ جملة من النشسأطأت الفنية والثقأفية ،أاين سس
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة إا“ ¤وي -ه ال -ع -دو ع-ن-د اÿط-ر ال-داه-م ف -لسس -ط Úضس -ي -ف شس-رف ال-ت-ظ-أه-رة ال-ت-ي ت-ق-أمتعك-ل-وىن (رح- -م -ه ال -ل -ه)،عإا-ب ¤-د اجل--أقن-أدر ال-زوب Òالشسراقة.
ب ع -دد م -ن
إ
لخفأء هويتهم وعند إاقدامهم على العمل الفدائي».
السسأعة  10:00صسبأحأ بقصسر مفدي زكريأ.
البأحث ÚواŸهتم Úبتأريخ وهران.

اللقاء ا÷ماعي اّŸوسسع رقم 333

الطبعة الثانية للمهرجان الدو‹
للكسسكسس

يومية وطنية إاخبأرية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسأدية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مألهأ الجتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسأرع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفأكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمألية
ا إ

أامأنة المديرية العأمة

الهأتف(021) 60.69.55:
الفأكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

تنظيم اŸنتدى الوطني للطفل

الرئيسسة اŸديرة العأمة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــألت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحأبهأ نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

لشسهأر
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسأرع بأسستور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسس(021)73.95.59... :

وسسسسأت التألية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطبأعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطبأعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسأرS.I.A:
تطبع بألم ؤ

»æWh

الثنين  04فيفري  2019م
الموافق لـ  29جمأدى األولى  1440هـ

‘ برقية تعزية إأ ¤عائلة ألفقيدة جوزيت أودأن

رئيسض ا÷مهورية يشضيد بخصضال اŸناضضلة ضضد السضتعمار
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ع-زي-ة إأ ¤ع-ائ-ل-ة
جوزيت أودأن ألتي وأفتها أŸنية ،أمسس
لول ،عن عمر  87سشنة ،أثنى فيها على
أ أ
لول ضش- -د
«م - -ن- -اضش- -ل- -ة م- -ن أل- -رع- -ي- -ل أ أ
ألسشتعمار».
وك -تب رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة« :ب -ب-أل-غ ا◊زن
واألسسى ،تلقيت نبأ وفأة اŸنأضسلة من الرعيل
األول ضسد السستعمأر ،جوزيت أاودان».
ك -م -أ أاشس -أد رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة «ب-ك-ث Òم-ن
ال-ت-أث-ر ب-ه-ذه السس-ي-دة ال-ع-ظ-ي-م-ة ال-ت-ي خأضست
طوال حيأتهأ معركة دون هوادة إلظهأر ا◊ق
حول اغتيأل زوجهأ وتعّرضسه للتعذيب إابأن
حرب التحرير الوطني».
وأاضسأف« :سستحفظ لهأ ذاكرتنأ أابد الدهر
شس- -ج- -أع- -ت- -ه -أ وإاصس -راره -أ وق -وة ق -ن -أع -أت -ه -أ
والتزامأتهأ».
وخ -ت -م ال -رئ -يسض ب -رق -ي -ت-ه ي-ق-ول ‘« :ه-ذا
الظرف األليم ،أاتقدم إا ¤أابنيهأ ميشسأل وبيأر
وك-أف-ة أاف-راد أاسس-رت-ه-أ وأاق-أرب-ه-أ وأاصس-دق-أئ-ه-أ
ي اÿألصسة وأاخلصض عبأرات اŸواسسأة».
بتعأز َ

جوزيت أودأن ترحل

سسّ-ن-هأ  ،25ح -ي -ن -م -أ ” إاي -ق -أف زوج -ه -أ م -ن ط -رف ا÷يشض
السستعمأري ليكون ‘ تعداد اŸفقودين من بعد.
وبألنسسبة لنضسألهمأ من أاجل القضسية ا÷زائرية ،شسرحت
ج - -وزيت أاودان أان ال - -زوج ك - -أن واع- -يً- -أ ب- -أألخ- -ط- -أر ال- -ت- -ي
سس -ي-واج-ه-أن-ه-أ ،مضس-ي-ف-ة أان م-وريسض وه-ي ك-أن-أ ن-أق-م Úم-ن

اŸسستعمر.
كمأ قألت ⁄« :نكن نتحّمل رؤوية األطفأل وهم يلّمعون
األحذية ‘ الشسوارع عوضض الذهأب إا ¤اŸدرسسة».
يذكر ،أان قضسية اغتيأل موريسض أاودان طرأات من جديد،
عندمأ أافشسى النأئب سسيدريك في ،ÊÓالقريب من الرئيسض
مأكرون ومن أاسسرة أاودان ،سسّرا إلÁأنويل مأكرون الذي
أاخÈه بأن ا÷يشض الفرنسسي هو من اغتأل ‘ يونيو 1957
أاسستأذ الريأضسيأت واŸنأضسل من أاجل اسستقÓل ا÷زائر.
و‘ فÈاير  ،2018أاعأدت شسهأدة ّÛند فرنسسي ،يعتقد
أانه قأم بدفن جثة موريسض أاودان ،بعث اŸطألبة بأ◊قيقة
حول هذه ا÷رÁة التي تعود لـ 61سسنة مضست».
وق -أل ه -ذا ا÷ن -دي« :أاع -ت -ق -د أان -ن-ي ق-مت ب-دف-ن ج-ث-ة
موريسض أاودان» ،حيث أاكد هذا الشسأهد وحشسية ا÷يشض
الفرنسسي إازاء ا÷زائري ÚخÓل حرب التحرير والذي فضسل
عدم اإلفصسأح عن هويته وأانه ‘ خدمة عأئلة أاودان.
ك- -م- -أ صس- -رح أان األح -داث ج -رت ‘ م -زرع -ة Ãن -ط -ق -ة
الفندوق (خميسض اÿشسنة حأليأ) ،حيث كأنت توجد داخل
كوخ مغلق «جثتأن ملفوفتأن بلحأف Úوﬂبأتأن –ت الت.»Í

تدخل سشوق ألتدأول منتصشف ألششهر أ÷اري

بنك ا÷زائر يعرضض ورقت Úنقديت Úجديدت Úبـ 1000و 500وأاخرى معدنية بـ 100دينار
كشش- -ف ،أمسس ،ب- -نك أ÷زأئ- -ر ع -ن ط -ب -اع -ة
ورق-ت Úن-ق-دي-ت Úج-دي-دت Úم-ن ف-ئ-ت-ي 1000
و 500دي-ن-ار وق-ط-ع-ة ن-ق-دي-ة وأح-دة م-ن ف-ئة
 100دي -ن-ار ،ح-يث سش-ي-ت-م ط-رح-ه-ا ل-ل-ت-دأول ‘
ألسشوق خÓل ألنصشف ألثا Êمن ششهر فيفري
لورأق ألنقدية “ت
أ÷اري .علما أن هذه أ أ
لخ-ر ألبتكارأت ألتي –ميها
ط-ب-اع-ت-ه-ا وف-ق-ا آ
م -ن أل -ت -زوي -ر ويصش -عب ت -ق -ل -ي -ده -ا ،وضش-مت ‘
صش- -وره- -ا أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل -رم -وز أل -ت -اري -خ -ي -ة
وأل-ت-ط-ل-ع-ات أل-وط-ن-ي-ة ن-ح-و أŸسش-ت-ق-بل ‘ عا⁄
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ألتصش -ال أ◊دي -ث -ة وم-ع-ززة
بتقنية تسشهل على أŸكفوف Úألتعرف عليها.

فضضيلة بودريشش
تعززت السسوق النقدية الوطنية بأوراق نقدية
جديدة سسيتم تداولهأ ،إا ¤جأنب ﬂتلف األوراق
والقطع النقدية اŸتداولة حأليأ ،طبقأ للنظأم / 18
 06و 08 / 18اŸؤورخ بتأريخ  14نوفم ،2018 Èحيث
” اإلعÓن عن ذلك من طرف بنك ا÷زائر ‘
مقره اŸركزي بألعأصسمة ‘ يوم إاعÓمي.
اسستعرضض ‘ البداية ا◊بيب قوبي األم Úالعأم
لبنك ا÷زائر ،جميع التفأصسيل اŸتعلقة بأألوراق
النقدية ا÷ديدة ،مؤوكدا أان الورقة النقدية من فئة
 1000دينأر التي تضسم صسورا تسسلط الضسوء على
ت -ق -أل -ي -د ال-ث-ق-أف-ة ا÷زائ-ري-ة ول ت-خ-ل-و م-ن-ه-أ روح
ال- -عصس -رن -ة ،أاي صس -ورة مسس -ج -د ا÷زائ -ر األع -ظ -م
التحفة الفنية ،ومؤوّمنة بخطوط ›هرية وشسريط

هيلوغرا‘ لصسورة األم Òعبد القأدر و‘ ظهر
الورقة توجد صسور لطريقة النسسيج التقليدية التي
تعكسض تقأليد ا÷زائر العريقة واألوا Êالتقليدية،
بأإلضسأفة إا ¤صسورة بنك ا÷زائر وقيمة العملة.
‘ ح Úورق - - -ة  500دي-ن-أر ت-تضس-م-ن صس-ورا عن
التكنولوجيأت ا◊ديثة ،أاي قمر اصسطنأعي وكرة
أارضس-ي-ة وق-أرة إاف-ري-ق-ي-أ وخ-أرط-ة ا÷زائ-ر وم-ؤوsمنة
بواسسطة اÿطوط اÛهرية واألشسكأل الهندسسية
ال -ت -ي “ن -ع ﬁأولت ت -زوي -ره -أ ،ب -ي-ن-م-أ الشس-ري-ط
Óم Òع-ب-د ال-ق-أدر
ال -ه-ي-ل-وغ-را‘ ي-تضس-م-ن صس-ورة ل -أ
وصسورة لـ «يوغرطة» وا÷ديد أان الورقة عندمأ
–رك يتحرك فيهأ الرسسم ‡أ يصسعب من ﬁأولة
تقليدهأ.
وأاوضسح قوبي أان طرح مثل هذه األوراق التي
سستطرح للتداول خÓل النصسف الثأ Êمن فيفري
ا÷أري ،جأءت بهدف تكريسض Ÿسسأت من التجديد

وإادمأج ‘ عملية طبأعتهأ آاخر البتكأرات التي
–م-ي-ه-أ م-ن ال-ت-زوي-ر وال-ت-ق-ل-ي-د ،وتضس-م-ي-نهأ بعضض
الرموز التأريخية والوطنية وكذا العصسرية ،أامأ فيمأ
يتعلق بألقطعة النقدية من فئة  100دينأر معززة
بصسور لنجوم “نع من تزويرهأ.
ونشسط الندوة الصسحفية إا ¤جأنب األم Úالعأم
لبنك ا÷زائر ا◊بيب قوبي كل من بلقأسسم دلندي
اŸدير العأم للخزينة العمومية وﬁمد بن بأحأن
اŸدير العأم للشسبكة وحمود عمأرة اŸدير العأم
ل -دار ال -ن -ق -ود .واسس -ت -ف-أضض ع-م-أرة ‘ اسس-ت-ع-راضض
تفأصسيل القطع النقدية من دون تقد Ëحجم مأ
“ت طبأعته أاو كلفة الطبأعة واكتفى بألقول إان
تكلفة الطبأعة ارتفعت بنحو  2أاو ٪3فقط ،مشسÒا
‘ سسيأق متصسل إا ¤أان القطعة النقدية من فئة 100
دينأر توجد فيهأ ثÓثة أارقأم بألتأريخ األمأزيغي
واŸي Ó-دي وال -ه -ج -ري ،وأاوضس -ح م -نشس -ط -و ال-ن-دوة
الصسحفية أان جميع النقود اŸهÎئة تسسحب بشسكل
ت -دري -ج -ي وت -ع -وضس -ه -أ ال -ق -ط -ع واألوراق ال-ن-ق-دي-ة
ا÷ديدة ،بهدف تسسهيل عملية التداول ا◊سسن.
ا÷دي -ر ب -أإلشس -أرة ،أان ال -ورق اŸصس -ن -وع-ة م-ن-ه
األوراق ال -ن -ق -دي-ة ا÷دي-دة ي-ع-د أاحسس-ن م-ن ال-ورق
اŸسستعمل ‘ السسأبق.
يذكر ،أان الكتلة النقدية التي ” إاصسدارهأ منذ
السستقÓل إا ¤نهأية شسهر ديسسم ،2018 Èتقدر
بأزيد من  5692مليأر من األوراق النقدية ،بينمأ
اıزون اŸتداول ‘ السسوق يفوق  4986مليأر
دينأر ‘ ،ح Úحجم القطع النقدية اŸتداولة ‘
السسوق بلغ أازيد من  520مليأر دينأر.

ألوكالة ألوطنية لتطوير ألسشتثمار:

أاك Ìمن  4.100مشضروع خÓل 2018
بلغ إاجمأ‹ السستثمأرات اŸصسرح بهأ
ل -دى ال -وك -أل -ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر
السستثمأر  4.125مشسروع Ãبلغ إاجمأ‹
بلغ  1.676مليأر دج ،بحسسب مأ كشسف
ع-ن-ه اŸدي-ر ال-ع-أم ل-ل-وك-أل-ة ع-ب-د ال-ك-رË
م- -نصس -وري ‘ ح -وار ل -وأاج .وي -ن -ت -ظ -ر أان
تسسمح هذه اŸشسأريع ،التي تÎكز أاسسأسسأ
‘ ال -ق -ط -أع الصس-ن-أع-ي ،ب-خ-ل-ق 143.320
منصسب شسغل.
وب -خصس -وصض اŸشس -أري -ع ال -ت-ي تشس-م-ل
مسستثمرين أاجأنب ،كشسف اŸسسؤوول عن
أانهأ تقدر بـ 146مليأر دج مÎكزة على
األخصض ‘ الصسنأعة.

ألتحضش Òللدورة  63للجنة وضشع أŸرأة

الدالية تشضارك ‘ األشضغال بالقاهرة
تشش -ارك وزي -رة أل -تضش -ام -ن أل -وط -ن -ي
لسش-رة وقضش-اي-ا أŸرأة غ-ن-ي-ة أل-دأل-ية،
وأ أ
أل -ي -وم ،ب -ال-ق-اه-رة Ãصش-ر ‘ ،ألج-ت-م-اع
لقليمي ألتحضشÒي ألعربي للدورة 63
أ إ
ل -ل-ج-ن-ة وضش-ع أŸرأة ،ب-حسشب م-ا أف-اد ب-ه،
أمسس ،بيان للوزأرة.
ت -أت -ي ه -ذه اŸشس-أرك-ة ب-دع-وة م-ن األم-أن-ة
العأمة ÷أمعة الدول العربية  -إادارة اŸرأاة
واألسسرة والطفولة  -وبألتعأون مع اŸكتب
اإلقليمي لهيئة األ· اŸتحدة للمرأاة ومنظمة
اŸرأاة ال- - -ع - -رب - -ي - -ة و÷ن - -ة األ· اŸت - -ح - -دة
الق- -تصس- -أدي- -ة والج- -ت -م -أع -ي -ة ل -غ -رب آاسس -ي -أ
(اإلسس- -ك- -وا) ،وك- -ذا ت- -زام- -ن- -أ م- -ع الج- -ت -م -أع
ال-ت-حضسÒي ل-ل-ج-ن-ة وضس-ع اŸرأاة ل-ل-م-ج-م-وع-ة
اإلفريقية ،أامسض األحد إا ¤غأية  6من هذا

الشسهر ،يضسيف ذات اŸصسدر.
ويهدف الجتمأع إا« ¤توحيد رؤوى الدول
العربية لبلورة موقف عربي حول اŸوضسوع
اŸطروح منأقشسته خÓل أاعمأل ÷نة وضسع
اŸرأاة بأأل· اŸتحدة واŸعنون لهذا العأم
«نظم ا◊مأية الجتمأعية ،وفرصض السستفأدة
م- -ن اÿدم- -أت ال- -ع- -أم -ة وال -ب -ن -ى ال -ت -ح -ت -ي -ة
اŸسستدامة و–قيق اŸسسأواة ب Úا÷نسسÚ
و“ك Úالنسسأء والفتيأت».
وسسيتيح هذا الجتمأع الفرصسة للنظر ‘
التداخل والÎابط ب Úقضسأيأ اŸسسأواة بÚ
ا÷نسس Úو“ك ÚاŸرأاة وضسمأن نظم ا◊مأية
الج-ت-م-أع-ي-ة وال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة والوصسول اإ¤
اÿدمأت العأمة ،يشس Òالبيأن.

أسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب
زي- -ت- -و ،Êأمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة،
ألسش- -ف Òألسش- -ودأ Êب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع -ب -ي -د
ﬁم-د أل-ع-ب-ي-د ،وك-ذأ ألسش-فÒة ألكوبية
لدى أ÷زأئر ،كÓرأ مارغاريتا بوليدو.
وبحسسب بيأن للوزارة ،فقد تطرق السسيد
زي- -ت- -و ÊخÓ- -ل ل- -ق- -أئ- -ه ب- -ألسس -ف Òالسس -وداÊ
بأ÷زائر ،إا« ¤العÓقأت الثنأئية التي تربط
ال-ب-ل-دي-ن ،لسس-ي-م-أ م-ن-ه-أ ال-ت-أريخية والروابط
اŸتميزة ب Úالشسعب ،»ÚمÈزا «اإلرادة التي
–دو ا÷زائر –ت قيأدة رئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ‘ ›أل الدفأع عن
ال -قضس -أي -أ ال -ع -رب -ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة و›ه-ودات-ه
الرامية إا ¤ضسمأن السستقرار واألمن ‘ ظل
الظروف الدولية الراهنة».
وبأŸنأسسبة ،قدم الوزير Ùة عن مهأم
وزارة اÛأه -دي -ن ،خ -أصس -ة م -ن-ه-أ اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -أ÷أنب الج-ت-م-أع-ي وال-ت-أري-خ-ي وال-ث-ق-أ‘،
مسس-ت-ع-رضس-أ «ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ال-رائدة ‘
›أل التكفل بأÛأهدين وذوي ا◊قوق منذ
السستقÓل».
كمأ شسكل اللقأء فرصسة أاكد من خÓلهأ
ا÷أنبأن على حرصض البلدين من أاجل توطيد
ال -ع Ó-ق-أت ال-ث-ن-أئ-ي-ة وت-وسس-ي-ع-ه-أ ،ح-يث أاب-دى

السس - -ف Òالسس - -ودا Êأام - -ل - -ه ‘ «ف - -ت - -ح جسس- -ر
اقتصسأدي ب Úالبلدين».
من جهة أاخرى ،اسستهل السسيد زيتو Êلقأءه
ب -ألسس-فÒة ال-ك-وب-ي-ة ب-أل-ت-ط-رق إا« ¤ال-عÓ-ق-أت
ال -ت -أري-خ-ي-ة واألخ-وي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن»،
ل- -ي- -ق- -دم ب -ع -د ذلك ع -رضس -أ ح -ول «دور وزارة
اÛأه- -دي- -ن ‘ ›أل ال- -رع- -أي- -ة الصس -ح -ي -ة
ب -أÛأه -دي -ن وذوي ا◊ق-وق وا◊ف-أظ ع-ل-ى
ال -ذاك -رة ال -ت-أري-خ-ي-ة اÛي-دة وذلك ‘ إاط-أر
تطبيق برنأمج رئيسض ا÷مهورية».
كمأ شسكل هذا الجتمأع ،سسأنحة للحديث
عن «اإلشسعأع العأŸي لثورة الفأ—» إا ¤جأنب
«ال-ت-ط-ور ال-ذي ي-ع-رف-ه ال-ت-ع-أون ال-ث-ن-أئي على
ك-أف-ة اŸسس-ت-وي-أت وسس-ب-ل دع-م-ه وت-وط-ي-ده ‘
شس - -ت - -ى اŸي - -أدي - -ن وك - -ذا ت - -ب- -أدل اŸه- -أرات
وال- -ت- -ج- -أرب ‘ ›أل ال- -رع- -أي- -ة الصس- -ح- -ي- -ة
والجتمأعية للمجأهدين وقدمأء اÙأربÚ
وا◊فأظ على الذاكرة التأريخية».
م- -ن ج- -أن- -ب -ه -أ ،أاب -دت السس -فÒة ال -ك -وب -ي -ة
«ارت-ي-أح-ه-أ ل-ل-عÓ-ق-أت ال-ث-نأئية واألخوية التي
Œم -ع ال -ب -ل -دي -ن» مشسÒة إا »¤ت -ن -وع ›ألت
ال- - -ت - -ع - -أون خ - -أصس - -ة ‘ اÛأل Úالصس - -ح - -ي
والريأضسي».

وزير اÛاهدين يسضتقبل سضفÒي السضودان وكوبا

حياة نضضال بحثا عن ا◊قيقة حول اغتيال موريسض
ت- -وف -يت ج -وزيت أودأن ،أرم -ل -ة م -وريسس أودأن،
ألتي كرسشت  61سشنة من عمرها للبحث عن حقيقة
لول ألسش-بت ،ب-ب-اريسس ،ع-ن
أغ-ت-ي-ال زوج-ه-ا ،أمسس أ أ
ع -م-ر ي-ن-اه-ز  87سش -ن -ة ،ب-حسشب م-ا أع-ل-ن-ت-ه ج-ري-دة
لومانيتي (.)L’Humanité
عأشست هذه السسيدة الشسجأعة والصسبورة واŸنأضسلة ضسد
السستعمأر ،كل هذا الوقت إا ¤أان تنقل الرئيسض إاÁأنويل
م -أك -رون إا ¤م -ن -زل -ه -أ ،شس-ه-ر سس-ب-ت-م ÈاŸأضس-ي ،ل-ي-ط-ل-ع-ه-أ
ب -ألعÎاف ال -رسس -م -ي لغ -ت-ي-أل م-وريسض م-ن ط-رف ا÷يشض
ال -ف -رنسس -ي ،مشسÒا ا ¤أاه -م -ي -ة «ال -ت -ع -ري -ف ب-ه-ذه ال-قضس-ي-ة
بشسجأعة وبوضسوح».
كمأ اعÎف رسسميأ بأن فرنسسأ أاسسسست «لنظأم» يلجأ إا¤
«التعذيب» إابأن حرب التحرير الوطنية ،من خÓل اللجوء
إا« ¤تعذيب» ا÷زائري Úوكل األشسخأصض الذين يدعمون
اسستقÓل ا÷زائر.
واع -تÈت أارم -ل -ة أاودان ،أان ه -ذا ال -تصس -ري -ح م -ن رئ-يسض
فرنسسي يعت Èانتصسأرا سسيأسسيأ حتى وإان جأء بعد  61سسنة.
واضسطربت حيأة جوزيت يوم  11يونيو  1957عندمأ كأن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ارتفاع اŸشضاريع الصضناعية
وحسسب ق -ط -أع -أت ال-نشس-أط ،سس-ج-لت
حصسة قطأع الصسنأعة مقأرنة بسسنة 2017
ارتفأعأ نسسبيأ حيث بلغت نسسبتهأ ٪56
من ›موع عدد اŸشسأريع اŸسسجلة سسنة
( 2018مقأبل  ٪51سسنة  )2017و ٪62من
حيث القيمة (مقأبل  )٪58و ٪64من حيث
عدد منأصسب الشسغل (مقأبل .)٪62
وبحسسب منصسوري ،فأنه ” تسسجيل
 2.293مشس -روع صس -ن -أع -ي Ãب -ل-غ 1.039
مليأر دج و 92.211منصسب شسغل مرتقب.
وم- -ن ب Úاج- -م- -أ‹ ه- -ذه اŸشس- -أري- -ع

الصس -ن-أع-ي-ة ،ي-ن-ت-ظ-ر خ-ل-ق  1.619وحدة
صسنأعية ‘ فروع ﬂتلفة.
وتتمثل هذه الفروع على األخصض ‘
صسنأعة الفولذ واŸعدنية واŸيكأنيكية
وال-ك-ه-رب-أئ-ية واللكÎونية ( 420مشسروع
Ãب- -ل- -غ  296م -ل -ي -أر دج) والصس -ن -أع -أت
الغذائية ( 575مشسروع بـ 241مليأر دج)
وف-رع ال-ك-ي-م-ي-أء-م-طأط-بÓسستيك (577
مشس- -روع بـ 233م - -ل- -ي- -أر دج) واÿشسب -
ال- -ورق ( 316مشس- -روع بـ 118م-ل-ي-أر دج)
ومواد البنأء ( 209مشسروع بـ 109مليأر
دج) ،بحسسب نفسض اŸسسؤوول.
بخصسوصض قطأع السسيأحة ،بلغ مبلغ

السس-ت-ثمأرات  310م -ل -ي-أر دج ( ٪19م -ن
اŸب -ل -غ الج -م -أ‹ ل Ó-سس -ت-ث-م-أرات) وه-و
يخصض  299مشسروع ينتظر أان ينتج عنه
خ -ل-ق  17.407م -نصسب ع -م -ل ( ٪12م- -ن
اجمأ‹ منأصسب الشسغل).
وم -ن ب Úه -ذه اŸشس -أري -ع السس-ي-أح-ي-ة
 ،299ينتظر خلق  247مشسروع جديد ‘
ﬂت-ل-ف ال-نشس-أط-أت ولسس-ي-م-أ ال-ف-ن-دق-ة.
وينتظر أان تسسمح هذه اŸشسأريع بخلق
 124م -ؤوسسسس -ة ف -ن -دق -ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف
ال -تصس -أن-ي-ف تضس-م ‘ ›م-وع-ه-أ 36.000
سسرير إاضسأفة إا 24 ¤مركبأ سسيأحيأ.

ميهوبي يسضتقبل سضفÒتي كوبا والتشضيك

أسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل-ث-ق-اف-ة ع-زأل-دي-ن
م -ي-ه-وب-ي ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة ،سش-فÒة
كوبا با÷زأئر كÓرأ مارغاريتا بوليدو
إأسش - -ك - -ن- -دأل ،ح- -يث ن- -اقشس أل- -ط- -رف- -ان
مشش- - -ارك- - -ة أ÷زأئ- - -ر كضش- - -ي - -ف شش - -رف
Ãع- -رضس ه- -اف- -ان- -ا أل -دو‹  26للكتاب
أل -ذي ت -ع -ق -د ف-ع-ال-ي-ات-ه م-ن  7إأ17 ¤
فÈأي- - -ر أ÷اري ،وف - -ق ب - -ي - -ان ل - -وزأرة
ألثقافة.
ج -أء ‘ ال -ب -ي -أن ،أان اŸع -رضض سس -ي-حضس-ره
لدب-أء
م -ي -ه -وب-ي ع-ل-ى رأاسض «وف-د ه-أم» م-ن ا أ
ال -ذي-ن «سس-ي-ل-ق-ون ﬁأضس-رات م-وضس-وع-أت-ي-ة»
لدب وا◊ركة
بهذه اŸنأسسبة حول تطور ا أ
الفكرية ا÷زائرية.
كمأ سسيقأم بهذه اŸنأسسبة ،معرضض للصسور
ح- -ول اŸوروث ال- -ث- -ق -أ‘ ا÷زائ -ري وح -ف -ل
لوركسسÎا
م -وسس -ي -ق -ي ج -زائ -ري سس -ت -ح -ي-ي-ه ا أ
السس-م-ف-ون-ي-ة ال-ك-وب-ي-ة ب-قيأدة اŸأيسسÎو أامÚ
لوب-را
لوركسسÎا السس-م-ف-ون-ي-ة أ
ق -وي-در ق-أئ-د ا أ

ا÷زائر «بوعÓم بسسأيح».
وأام -أ ‘ ›أل ال -ت -ع-أون ال-ث-ق-أ‘ ،فسس-ي-ت-م
«التوقيع على برنأمج التبأدل الثقأ‘ -2019
 »2021الذي «سسيفتح آافأقأ جديدة» ،خأصسة
‘ م -ي -أدي -ن ال -ت-ك-وي-ن اŸوسس-ي-ق-ي والسس-ي-ن-م-أ
لدب.
وترميم الÎاث وا أ
واسستقبل وزير الثقأفة ،من جهة أاخرى،
سس -فÒة ج -م-ه-وري-ة ال-تشس-يك ب-أ÷زائ-ر ل-ي-ن-ك-أ
بوكورنأ ونأئب رئيسض أاكأدÁية الفنون بÈاغ،
ح- -يث دار ا◊ديث ح- -ول «إام- -ك -أن -ي -ة إاق -أم -ة
لك -أدÁي-ة ال-تشس-ي-ك-ي-ة واŸع-ه-د
ت -ع -أون» ب Úا أ
الوطني العأ‹ للموسسيقى ‘ ›أل التكوين
اŸوسسيقي وتنظيم الورشسأت التدريبية وتبأدل
منأهج التعليم.
ك -م -أ ت -ن -أول ال -ل -ق -أء «ف -ك-رة ت-ق-د Ëع-م-ل
مسس -رح -ي تشس -ي-ك-ي» ،ب-أل-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸسس-رح
الوطني ا÷زائري وكذا «تشسجيع اŸشسأركة
اŸت -ب -أدل -ة» ‘ اŸه -رج -أن -أت السس -ي -ن -م -أئ-ي-ة
اŸقأمة ‘ ك Óالبلدين خأصسة.

حذر من خطورة تÓعبات أÙتل ،ألسشف Òألصشحرأوي:

اŸوقف اŸغربي يعيد مسضار السضÓم التفاوضضي إا ¤نقطة الصضفر
أسش- -ت -ن -ك -ر سش -ف Òأ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألصش -ح -رأوي-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ل-دى أ÷زأئ-ر،
لح- -د،
ع - -ب- -د أل- -ق- -ادر ط- -الب ع- -م- -ر ،أمسس أ أ
أل- -تصش- -ري- -ح- -ات ألخÒة Ÿن- -دوب أŸغ- -رب ‘
ل· أŸت -ح -دة ،وأل -ت -ي ح -اول م -ن خ Ó-ل -ه -ا
أ أ
إأعادة طرح ما يسشمى بـ «أ◊كم ألذأتي» إأ¤
أل -وأج -ه-ةﬁ ،ذرأ م-ن خ-ط-ورة ه-ذأ أŸوق-ف
ل‡ي
أŸت -ن -اقضس “ام-ا م-ع مسش-ار أل-تسش-وي-ة أ أ
للنزأع ‘ ألصشحرأء ألغربية أÙتلة.
‘ تصس- - -ري- - -ح خصض ب- - -ه وأاج Ãق- - -ر السس - -ف - -أرة
ب- -أل- -ع- -أصس- -م- -ة ،أاع- -رب السس- -ف Òالصس- -ح -راوي ع -ن
«اسستنكأره» ورفضض القيأدة الصسحراوية لتصسريحأت
مندوب اŸغرب ،عمر هÓل ،الذي قأل إان «ا◊كم
الذاتي الذي عرضسته الربأط هو أاقصسى مأ Áكن
ت -ق -دÁه إلن -ه -أء ال -ن -زاع ‘ الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة».
وأاضسأف السسف ،Òان مثل هذا الكÓم «يعيد مسسأر
السسÓم التفأوضسي إا ¤نقطة الصسفر».
وبعد أان لحظ أان مثل هذا التصسريح «ل يعّبر
عن إارادة حقيقية للمفأوضض اŸغربي للسس‘ Ò
الŒأه السس -ل -م -ي ن -ح -و ح -ل ال -ن -زاع ‘ الصس -ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة» ،ح -ذر ال -دب -ل -وم -أسس-ي الصس-ح-راوي م-ن

«خ- -ط- -ورة» اسس- -ت- -م- -رار اŸوق- -ف اŸغ- -رب -ي ال -ذي
يتنأقضض ول يصسب ‘ اŒأه وغأيأت ›لسض األمن
ال- -دو‹ واÛه -ودات ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -أ اŸب -ع -وث
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ا¤
Óم Úال- -ع- -أم ل - -أ
الشس- -خصس- -ي ل - -أ
الصسحراء الغربية ،هورسست كوهلر.
وأاشسأر طألب عمر ،إا ¤أان اإلحأطة األخÒة التي
قدمهأ كوهلر أامأم ›لسض األمن ،دعت إليجأد حل
سسيأسسي للقضسية الصسحراوية ،شسريطة أان يتعأون
طرفأ النزاع ،اŸغرب وجبهة البوليسسأريو ،ودول
ا÷وار وك- - - -ذا أاعضس- - - -أء ›لسض األم- - - -ن ال- - - -دو‹
واÛتمع الدو‹ عمومأ على “ك Úإايجأد حل
يضس - -م - -ن ح - -ق الشس - -عب الصس - -ح - -راوي ‘ ا◊ري - -ة
والسس -ت -ق Ó-ل م -ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-أء ت-ق-ري-ر
اŸصس.Ò
كمأ تأسسف السسف Òالصسحراوي ،على اسستمرار
اÙتل اŸغربي ‘ التمسسك بـ «ادعأء السسيأدة»
على األراضسي الصسحراوية وكأنه «حسسم» اŸسسألة
لصسأ◊ه ،هذا ‘ وقت يؤومن ويقر فيه ا÷ميع ،بدءاً
بقرارات األ· اŸتحدة وصسول اﬁ ¤كمة العدل
األوروبية أانه «ل سسيأدة للمغرب على الصسحراء
الغربية ،وأانهأ قضسية تصسفية اسستعمأر».
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ألموأفق لـ  29جمادى أأ’ولى  1440هـ

مباركي مقّيما إا‚ازات التكوين اŸهني:

 ٢٨0أالف منصسب تكوين ‘ دورة فيفري

بن مسسعود من تيبازة:

ألعدد
17863

04

دخول  10مؤوسسسسات فندقية عمومية حّيز اÿدمة قريبا

^ تخصسصسات تسستجيب للحاجيات اإلقتصسادية ع ٨٩ Èمركزا و ٥1معهدا ع Èالوطن
^  ٢٨أالف مكون لتأاط Òالدورة القادمة و ٣00مليون دج لصسيانة وŒديد التجهيزات
و–سضبا لدورة فيفري ألوشضيكة ،سضيحدد
حوأ‹  28ألف مكون لتأاط Òألدورة ،وقبل
ذلك ” رصضد  300مليون دج ،لعملية ألصضيانة
أوŒديد فروع ألتجهيزأت ،فيما ” بر›ة
Óنشضاء ألقانو ،Êعلما أن عدد
 36مؤوسضسضة ل إ
أŸنشضآات يناهز  89مركزأ للتكوين أŸهني،
و 51معهدأ وطنيا ،و 51معهدأ للتعليم أŸهني.
وأفرد وزير ألتكوين وألتعليم أŸهني ،Úحيزأ
هاما Ÿدونة ألشضعب أŸهنية وألتخصضصضات ،ألتي
ورغ- -م أن- -ه -ا ج -دي -دة سض -ت -ك -ون ﬁل م -رأج -ع -ة
’سضتمرأر ألنقائصس أŸسضجلة ،من خÓل إأدرأج
وإألغاء تخصضصضات ’ حاجة لها.
أاكد وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
ل‚ازات ‘
ﬁمد مباركي ،أان وتÒة ا إ
ال -ق -ط -اع ب -ل -غت مسس -ت -وي -ات ق -ي-اسس-ي-ة ‘
الفÎة اŸمتدة ب 2014 Úو ،2018لفتا
إا ¤أان اŸوارد اŸال- -ي- -ة ب- -دوره -ا شس -ه -دت
ت -ط -ورا م -ل -ح -وظ-ا؛ أام-ر سس-يسس-م-ح ب-دع-م
اŸناصسب اŸفتوحة بتوظيف  2000مكون
ل -ل -ت -خصسصس -ات ا÷دي -دة و 200منصسب
تخصسصس لتأاج ÒاŸؤوسسسسات.

فريال بوشسوية
ت -وق -ف ،أمسس ،وزي -ر أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ع-ل-ي-م
أŸهني ،Úلدى إأشضرأفه على أفتتاح أجتماع
م- -دي- -ري أل- -ق -ط -اع أل -و’ئ -يÃ Úق -ر أŸع -ه -د
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-عليم أŸهني Úباأ’بيار،
ع -ن -د أإ’‚ازأت أÙق -ق -ة ‘ أل-ق-ط-اع أل-ذي

أو ¤له رئيسس أ÷مهورية بالغ أأ’همية .وبلغه
أأ’رقام ،أكد توف 280 Òألف منصضب تكوين
خÓل دورة فيفري ألوشضيكة.
ونبه ذأت أŸسضؤوول ‘ ألسضياق ،إأ ¤أن عدد
أŸكون Úيناهز أليوم  630ألف مÎبصس ،منهم
 324ألف مÎبصس ومتكون ” إأدرأجهم ‘
دورة سضبتم ،Èفيما ’ يقل عدد ألعروضس عن
 200أل -ف م -نصضب ت -ك -وي -ن -ي م-ت-وج بشض-ه-ادة،
يضضاف إأليها  80ألف منصضب تكويني تأاهيلي.
وأسض -ت -ن -ادأ إأ ¤ت -وضض -ي-ح-ات م-ب-ارك-ي ،ف-ان
ألفروع أإ’سضÎأتيجية وذأت أأ’ولوية “ثل ٪62
من ألعروضس أŸتوجة بشضهادة ،مقابل ٪54
قبل سضنة و–ديدأ ‘ فيفري ألعام ،2018
ت-أات-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أل-ف-روع ألصض-ن-اع-ية بنسضبة
 ،٪23وألفندقة وألسضياحة وألصضناعة ألتقليدية
بـ ،٪15.5ون- -فسس أل- -نسض- -ب- -ة ت- -خصضصس أل- -ب -ن -اء
وأأ’شضغال ألعمومية.

الفدرالية الوطنية تناشسد
وتدعم ترشسح الرئيسس بوتفليقة
أكد أأ’م Úألعام للفدرألية ألوطنية لعمال
ألتكوين وألتعليم أŸهني Úرأبح بغلول ،ضضم
صض- -وت أل -ف -درأل -ي -ة إأ ¤صض -وت أ’–اد أل -ع -ام
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ريŸ Úسض-ان-دة ودع-م ت-رشض-ح
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.
أك -دت ف -درأل -ي -ة ع -م -ال ق -ط -اع أل -ت -ك -وي-ن
وأل- -ت -ع -ل -ي -م أŸه -ن -ي ،ÚأŸنضض -وي -ة –ت ل -وأء
أŸركزية ألنقابية ضضم صضوتها إأ ¤أأ’خÒة،
Ãن - -اشض - -دة رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ألÎشض- -ح ‘
أ’نتخابات ألرئاسضية أŸقررة ‘  18أفريل
أŸقبل’ ،سضتكمال مسضار أإ’‚ازأت.
ورأفع رأبح بغلول لÓسضتقرأر ألذي Áيز
ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úموضضحا
بأانها ثمرة جهود كبÒة وأ◊وأر ألذي يجمع
ألوصضاية بالشضريك أ’جتماعي.

زما‹ أامام مديري وكالت صسندوق التقاعد:

مكافحة كل أاشسكال التحايل ‘ السستفادة من أاداءات الضسمان الجتماعي
شس -دد وزي -ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
الج- -ت- -م -اع -ي ،م -راد زم -ا‹ ،ع -ل -ى أاه -م -ي -ة
«ﬁارب-ة ك-اف-ة أاشس-ك-ال ال-غشس وال-ت-ح-اي-ل» ‘
لداءات ال- -ت- -ي
السس - -ت- -ف- -ادة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ا أ
ت-ق-دم-ه-ا م-ن-ظ-وم-ة الضس-م-ان الج-ت-ماعي Ãا
فيها الصسندوق الوطني للتقاعد ،بحسسب ما
أافاد به ،أامسس ،بيان من الوزارة.
وخ Ó-ل إأشض -رأف-ه ،أمسس ،ع-ل-ى أشض-غ-ال أŸل-ت-ق-ى
أل- -وط- -ن- -ي ألسض- -ن -وي Ÿدي -ري أل -وك -ا’ت أل -و’ئ -ي -ة
ل -لصض -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل -ل-ت-ق-اع-د ،أك-د أل-وزي-ر ع-ل-ى
أŸسضؤوولية أŸلقاة على عاتق كافة إأطارأت ألقطاع،
مشض -ددأ ع-ل-ى ضض-رورة «ح-م-اي-ة م-ن-ظ-وم-ة ألضض-م-ان
أ’جتماعي وألتقاعد وضضمان دÁومتها’ ،سضيما
من خÓل أÙافظة على توأزناتها أŸالية بÎشضيد
أل -ن -ف -ق -ات ،ت -ع -زي -ز أ÷ه -ود ‘ ›ال أل -ت-حصض-ي-ل،
ﬁاربة كافة أشضكال ألغشس وألتحايل ‘ أ’سضتفادة
من ﬂتلف أأ’دأءأت ألتي تقدمها».
‘ هذأ ألصضدد ،أكد زما‹ على ضضرورة ترشضيد
ن-ف-ق-ات تسض-ي Òصض-ن-ادي-ق ألضض-م-ان أ’ج-ت-م-اعي Ãا
فيها ألصضندوق ألوطني للتقاعد ،وأ’رتقاء باأ’دأء
أإ’دأري ıت -ل -ف مصض -ال -ح ألصض-ن-دوق ،إأضض-اف-ة إأ¤
تشضديد أŸرأقبة وأŸتابعة وعصضرنة أدوأت ألتسضيÒ
‘ هذأ أÛال.

وب -اإ’ضض -اف -ة أ ¤ألسض -ه -ر وأل -ع-م-ل ع-ل-ى –سضÚ
ظ - -روف أ’سض - -ت - -ق- -ب- -ال وأل- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -انشض- -غ- -ا’ت
أŸتقاعدين ،بتبسضيط أإ’جرأءأت أإ’دأرية ،شضدد
أŸسضؤوول أ’ول عن ألقطاع باŸناسضبة على أهمية
ت-ع-زي-ز أسض-ت-ع-م-ال أل-ت-ك-ن-ول-وجيات أ◊ديثة كمرأكز
أل -ب-ي-ان-ات أل-رق-م-ي-ة وأل-تسض-ي ÒوأŸع-ا÷ة أل-رق-م-ي-ة
للملفات لضضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة هذه
ألشضريحة.
أعطى ألوزير تعليمات Ÿسضؤوو‹ ﬂتلف هيئات
–ت أل- -وصض- -اي- -ة م- -ن أج- -ل أ’سض- -ت- -غÓ- -ل أأ’م- -ث -ل
Óمكانيات ألبشضرية وأŸادية أŸتاحة،
وألتشضاركي ل إ
إأضض -اف -ة إأ ¤ت -ب -ادل أŸع-ط-ي-ات وق-وأع-د أل-ب-ي-ان-ات
بغرضس –قيق أŸزيد من ألفعالية ‘ أأ’دأء.

و” خÓل هذأ أŸلتقى ،ألذي حضضره أيضضا
أŸدرأء أŸركزي ،Úعرضس ،مناقشضة وتقييم حصضيلة
ألنشضاط ألسضنوي لهياكل ألصضندوق على أŸسضتوى
أŸرك -زي وأÙل -ي ك -م -ا ” ت -ن-ظ-ي-م أرب-ع ورشض-ات
ت-ق-ن-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-وي-ر نظام أŸعلومات للصضندوق
ألوطني للتقاعد– ،ديد أıاطر ،وضضع إأجرأءأت
‘ ›ال مرأقبة وتصضفية ملفات ألتقاعد.
كما ناقشس أŸشضاركون ‘ هذأ أŸلتقى أŸنظم
–ت شض -ع -ار» ت -ط -وي -ر– ،ديث وتشض -اور» ،أسض -ب-اب
م- -ق- -ب -وضس أل -زي -ادة وأل -ط -رق وأل -وسض -ائ -ل أل -وأجب
أت-خ-اذه-ا ل-ل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا وأسضÎج-اع-ه-ا أضضافة أ¤
وضضعية شضبكة هياكل ألصضندوق على مسضتوى و’يات
جنوب ألبÓد.

بن حبيلسس :مسساعدة  100عائلة معوّزة Ãنطقة «اŸسسلولة»
ن -ادت سس -ع -ي -دة ب-ن ح-ب-ي-لسس ،رئ-يسس-ة
لح - -م - -ر ا÷زائ - -ري ،خ Ó- -ل
ال- - -ه Ó- -ل ا أ
زي-ارت-ه-ا ل-ت-بسس-ة« ،بضس-رورة إاح-ي-اء قيم
الّتضسامن والتكافل الجتماعي وإارسساء
صس- - -ف- - -ات ن- - -ك- - -ران الّ- - -ذات وا◊ي- - -ط - -ة
الج - -ت- -م- -اعّ- -ي- -ة ،وال- -ع- -ودة إا ¤اŸع- -اÊ
صس- -ف- -ات اŸت- -أاّصس- -ل- -ة داخ- -ل اÛت- -م- -ع
وال ّ
ا÷زائ - -ري ،واŸت - -ج - -ل - -ي - -ة ‘ م - -وروث - -ه
ال ّسسوسسيولوجي منذ القدم».
أوضضحت بن حبيلسس« ،أن ألّتضضامن ألوطني
ي-ح-ت-ل حّ-ي-زأ ك-بÒأ ‘ ألّسض-ي-اسض-ة أ’ج-ت-م-اعّ-ية
للّدولةŸ ،ا له من إأثر على ألّتنمية أ’قتصضادّية
وأ’جتماعيّة وأل ّسضلم أ’جتماعي ،مؤوكدة على
تكريسس أسضسس ألّتضضامن وألتآازر بﬂ Úتلف
أأ’ج -ي -ال وأل -ف -ئ -ات ،و–سض Úمسض -ت -وى ع-يشس
أأ’ف- -رأد ودع- -م ألّ- -ط- -ب- -ق- -ات أل -هّشض -ة وأأ’سض -ر
أÙروم- - - - - - - - - - -ة وت- - - - - - - - - - -دع - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -م
أوأصضر أ’سضتقرأر وألّتماسضك أ’جتماعي».

تيبازة :علي ملزي
قال ألوزير إأن أŸؤوسضسضات ألفندقية ألتي
سضتدخل حيز أÿدمة قريبا ،تنتمي جميعها
Ÿؤوسضسض-ة ف-ن-دق-ة وح-م-ام-ات أل-ع-م-وم-ي-ة أل-تي
أوكلت لها مهام تسضي Òألفنادق وألفضضاءأت
ألسضياحية ألعمومية ،مشضÒأ إأ ¤جاهزية 40
فندقا للخوأصس قريبا ويرتقب أسضتغÓلها بكل
أريحية خÓل موسضم أ’صضطياف أŸقبل ،غÒ
أّن- -ه ’ Áك- -ن ب- -أاي- -ة ح -ال م -ن أأ’ح -وأل ف -ت -ح
رأسضمال أŸؤوسضسضات ألفندقية ألعمومية أمام
أÿوأصس بحيث سضتبقى ذأت أŸؤوسضسضات تابعة
ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-ام وف-ق-ا ل-ق-رأرأت ف-خ-امة رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ‘ ه -ذأ أÛال ،ب -ح -يث ت -ب-ق-ى
مسضأالة ألشضرأكة ب Úألقطاع Úألعام وأÿاصس
غ Òوأردة ‘ ألوقت ألرأهن.
‘ ألسضياق ذأته ،أشضار بن مسضعود إأ ¤أن
زيارته أŸفاجئة لو’ية تيبازة تندرج ضضمن
خطة عملية تهدف إأ ¤تفقد سضÒورة أأ’شضغال
أ÷اري- -ة وأل- -ه- -ادف -ة إأ– ¤ضض ÒأŸؤوسضسض -ات
ألفندقية للموسضم ألقادم وهي أأ’شضغال ألتي
شض -ه -دت ت -أاخ -رأ نسض -ب -ي -ا م -ق-ارن-ة م-ع أآ’ج-ال

أابرز جهوده ‘ حماية العمال وخدمة القتصساد الوطني

دعت من تبسسة إا ¤إاحياء قيم التكافل الجتماعي

تبسسة :خالد .ع

كشس -ف وزي -ر السس -ي-اح-ة والصس-ن-اع-ات
التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،أامسس
م-ن ت-ي-ب-ازة ع-ن ج-اه-زي-ة  10مؤوسسسسات
فندقية عمومية مسستفيدة من برنامج
إاع -ادة ال -ت -ه -ي -ئ -ة حّ-ي-ز اÿدم-ة عشس-ي-ة
م- - -وسس - -م الصس - -ط - -ي - -اف ال - -ق - -ادم وه - -ي
اŸؤوسسسس - -ات ال - -ت - -ي تسس - -ع لـ 9500سسرير
إاجمال.

” تدأرك ألتأاخر
أŸشضار إأليها نظريا ،إأ’ أّنه ّ
بالشضكل ألذي يسضمح لكل من مشضروع تيبازة
ألقرية ومشضروع ألقرن ألذهبي بتيبازة ألذين
يسض-ع-ان لـ 1200سض -ري -ر أن ي -ك -ون-ا ‘ أŸوع-د
نهاية ماي ألقادم ليتم أسضتغÓلهما عمليا على
م-دأر م-وسض-م أ’صض-ط-ي-اف بصض-ف-ة ك-ام-ل-ة على
عكسس ما حصضل خÓل أŸوسضم أŸنصضرم حÚ
كانت معظم ألهياكل بهما ‘ طور أ’‚از
وإأعادة ألتهيئة.
ع -ل -ى صض -ع -ي-د آأخ-ر كشض-ف ب-ن مسض-ع-ود ع-ن
أسض-ت-ع-دأد ألسض-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة Ÿرأفقة جّل
أ‰اط أ’سضتثمار ألسضياحي بو’ية تيبازة ألتي
تزخر Ãادة سضياحية عالية من حيث أŸسضتوى
ل -غ -رضس –وي-ل-ه-ا إأ ¤ق-طب سض-ي-اح-ي م-ت-مّ-ي-ز
’سض - -ي - -م- -ا وأّن- -ه- -ا –وز ع- -ل- -ى جّ- -ل أأ’‰اط
ألسضياحية كالثقافية وألسضاحلية وأ÷بلية منها،
ب- -ح- -يث أشض- -ار ب -ن مسض -ع -ود إأ ¤رصض -د أم -وأل
ضض -خ -م -ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة م-ن-اط-ق أل-ت-وسض-ع ألسض-ي-اح-ي
بالو’ية بالتوأزي مع بذل جهود كبÒة ÿلق
أ÷اذبية ألÓزمة لتجسضيد أ’سضتثمارأت.
Œدر أإ’شضارة إأ ¤أّن ألوزير كان قد تفقد
سضÒورة أأ’شض -غ -ال Ãشض -روع-ي ت-ي-ب-ازة أل-ق-ري-ة
وم -ركب أل -ق -رن أل -ذه -ب-ي أل-ذي-ن ب-ل-غت ب-ه-م-ا
أأ’شضغال حدود  90باŸائة وتشضرف عليهما
مؤوسضسضة أ‚از برتغالية بحيث ”ّ تغي Òشضكل
ومضضمون ألعديد من ألفضضاءأت أضضافة أ¤
إأدرأج فضضاءأت جديدة بوسضعها توف Òمزيد
م- -ن أل- -رأح- -ة ل- -ل- -مصض- -ط -اف Úوألسض -وأح وم -ن
أŸرتقب بان يتم أسضتÓم أŸشضروع Úمعا مع
نهاية شضهر ماي أŸقبل حسضب ما وعد به
مدير مؤوسضسضة ألتسضي Òألسضياحي بتيبازة.

زي -ارة رئ -يسض -ة أل-هÓ-ل أأ’ح-م-ر أ÷زأئ-ري،
Óشضرأف Ãعية عطا ألله مو’تي وأ‹
جاءت ل إ
ت -بسض -ة ع -ل -ى ع -م -ل ّ-ي -ة تضض -ام -ن ّ-ي-ة أسض-ت-ه-دفت
100عائلة معوّزة Ãنطقة «أŸسضلولة» ببلدّية
ألعوينات ،للمسضاعدة على ›ابهة ظروفهم
أ’ج -ت -م -اع-ي-ة أّÎŸدي-ة ،ح-يث ّ” ت-وزي-ع م-ئ-ة
ح ّصضة من أŸوأد ألغذأئية ،بقيمة  10.000دج
للوأحدة ،وبوزن  70كلغ للح ّصضة ،أŸتضضّمنة
م -وأد غ -ذأئ -ي -ة أسض -اسض -ي -ة ،فضض  Ó-ع -ل-ى أوأÊ
منزلّية وأفرشضه وأغطية.

وكانت بن حبيليسس قبل
ذلك ق- - -د أشض- - -رفت ع- - -ل - -ى
Óط- -ف -ال
ت- -دشض Úروضض- -ة ل - -أ
ب- -ب- -ل- -دّي -ة م -رسض -ط ،ب -اسض -م
ألشّض -ه -ي -د «ع-ط-وي صض-ال-ح»،
أع- -ت -م -د ل -ه -ا غ Ó-ف م -ا‹
قدره  1.1مليار سضنتيم ،من
صضندوق ألتّضضامن وأل ّضضمان
ل -ل -ج -م-اع-ات أÙلّ-ي-ة ،أي-ن
دعت ب - - -ن ح - - -ب- - -ي- - -لسس إأ¤
أ’هتمام بالّنشسء ،وأ◊رصس
على غرسس قيم ألتّضضامن أ’جتماعي بشضتّى
معانيه وتأاصضيل روح أŸوأطنة.
كما وجّهت بن حبيلسس باŸناسضبة ندأء إأ¤
أّÿيرين ورجال أŸال وأأ’عمال ،دأعية إأ¤
أ’نخرأط ‘ أŸسضعى ألّتضضامني ،من خÓل
صضندوق» أصضدقاء ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري»،
ألذي أنشضئ مؤوّخرأ ،بهدف توسضيع ألتّغطية
أ’ج-ت-م-اعّ-ي-ة ،وإأح-ي-اء ألّ-روح ألّ-ت-ضض-ام-ن-ي-ة بÚ
أفرأد أÛتمع ألوأحد.

سسيدي السسعيد :اŸركزية النقابية تدعم ترشسح بوتفليقة
لم Úال - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال - -ع- -ام
أاك - -د ا أ
للعمال ا÷زائري Úعبد اÛيد سسيدي
السس - -ع - -ي - -د ،أامسس« ،ت - -رشس - -ي - -ح ك- -ل م- -ن
اŸرك- -زي- -ة ال- -ن- -ق- -اب- -ي- -ة ب -اسس -م ال -ع -م -ال
ومسس-ان-دت-ه-ا اŸط-ل-ق-ة وال-ك-ام-ل-ة لرئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل-ع-ه-دة رئ-اسس-ي-ة ج-دي-دة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
اسستقرار ووحدة البÓد ونظ Òجهوده
‘ خدمة العمال ا÷زائري.»Ú

جÓل بوطي
أعلن سضيدي ألسضعيد عن مسضاندته ودعمه
أŸطلق للرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ÿوضس
أن-ت-خ-اب-ات  18أف -ري -ل أل -ق -ادم ،وأك -د Œن -د
أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úلدعم رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ،وأن-ه سض-ي-دع-م-ه م-ن خÓ-ل ج-مع
ألتوقيعات ع Èو’يات ألوطن.
ي -أات -ي ه -ذأ ب -ع-د إأعÓ-ن أح-زأب أل-ت-ح-ال-ف
أل -رئ -اسض -ي ع -ن أخ -ت -ي -ار رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
مرشضحها لÓسضتحقاق ألرئاسضي.
وذك -ر سض -ي -دي ألسض -ع-ي-د خÓ-ل ل-ق-اء م-غ-ل-ق
ج-م-ع-ه م-ع رئ-يسس أل-ف-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-عمال
ألضضمان أ’جتماعي مصضطفى غاŸي Ãقر
دأر ألشض- -عب ،ب -ال -ع -اصض -م -ة ،أمسس ،أن أ’–اد
ألعام للعمال أ÷زأئري Úمسضتمر ‘ موأقفه
ألدأعمة للرئيسس لعهدة جديدة ،مشضÒأ إأ ¤أن
أŸركزية ألنقابية لن تغ Òموقفها وسضتبقى
إأ ¤جانب رئيسس أ÷مهورية نظ Òما قدمه
للبÓد وألعباد منذ توليه أ◊كم.
‘ هذأ أإ’طار ،أبرز أم Úعام أŸركزية
ألنقابية أŸكاسضب أÙققة ◊ماية ألعمال
وأ’قتصضاد وألشضعب أ÷زأئري ،وجدد تأاكيده
أن أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úمع عماله
وع -ام Ó-ت -ه وه -ي -ئ -ات -ه وه -ي -اك -ل -ه -ا أل-ن-ق-اب-ي-ة
ومنظمات أرباب ألعمل يقدم دعمه ألكامل
Ÿرشض-ح-ه-م أÛاه-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة،
مضضيفا أنه يدعم بوتفليقة لÓسضتمرأر وتعميق
جهوده من أجل ألتنمية أŸسضتدأمة للبÓد ‘

ظل ألتضضامن ألوطني.
ك -م -ا شض -دد سض -ي -دي ألسض-ع-ي-د ع-ل-ى ضض-رورة
أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-نضض-ال أل-ن-ق-اب-ي ’سض-تمرأر
ج- -زأئ- -ر ق- -وي- -ة م- -ه- -م- -ا ك- -انت أل- -ت- -ح -دي -ات
وأÓÿف- -ات ،أ’ن أل- -تضض- -ام- -ن وأل -ت Ó-ح -م بÚ
ﬂت- -ل- -ف م- -ك -ون -ات أÛت -م -ع ه -و ألضض -ام -ن
ل Ó-سض -ت -ق -رأر ،م-وضض-ح-ا أن ت-ق-وي-ة م-ؤوسضسض-ات
ألبÓد هو ألعامل أŸشضÎك ،ب Úكل ألعمال،
أنطÓقا من ألتحديات ألتي توأجه أ÷زأئر ‘
أآ’ونة أأ’خÒة ،سضيما أ’قتصضادية منها على
وجه أÿصضوصس.
كما جدد سضيدي ألسضعيد حرصس أŸركزية
أل -ن-ق-اب-ي-ة ع-ل-ى مسض-ان-دة ودع-م أل-رئ-يسس ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة Ÿوأصضلة مسضÒته ألنضضالية،
مÈزأ أن برنا›ه خÓل عشضرين سضنة مضضت
جّنب ألبÓد تبعات أأ’زمة أ’قتصضادية ألتي
أ‚رت ع- -ن أن- -خ- -ف- -اضس أسض- -ع -ار أل -بÎول ‘
ألسضوق ألدولية ،موضضحا أن أ’–اد له موقف
ث- - -ابت Œاه رئ- - -يسس أ÷م- - -ه - -وري - -ة صض - -احب
أŸصضا◊ة ألوطنية وألوئام أŸد.Ê
Œدر أإ’شض- - - - -ارة ،إأ ¤أن أأ’م Úأل - - - -ع - - - -ام
أŸرك- -زي- -ة أل- -ن -ق -اب -ي -ة رفضس م -رأت ع -دي -دة
أإ’عÓن ألرسضمي عن موقف ألعمال ألنهائي،
لكن أŸؤوشضرأت تؤوكد تنظيم تظاهرة عمالية
ك -بÒة ب -ع -د أل -ت-نسض-ي-ق أ÷م-اع-ي م-ع ﬂت-ل-ف
ألفدرأليات وأرباب ألعمل خÓل هذه أأ’يام،
ل -ك -ن سض -ي -دي ألسض -ع-ي-د أك-د م-رأت ع-دي-دة أن
أŸوقف ألنهائي هو مسضاندة أÛاهد رئيسس
أ÷مهورية.

»æWh

الثنين  04فيفري  2019م
الموافق لـ  29جمادى األولى  1440هـ

لسستاذ مسسعود زيتو:Ê
أ أ

 ٪70من أاهداف اıطط الوطني Ÿكافحة السضرطان –ققت
^ العÓج باألشضعة ومرافقة اŸرضضى نقائصص تسضتدعي اŸعا÷ة
لسستاذ مسسعود زيتو ،ÊأŸكلف Ãتابعة وتقييم أıطط ألوطني Ÿكافحة ألسسرطان  2019 / 2015ألذي أقره رئيسس أ÷مهورية عبد
أكد أ أ
ألعزيز بوتفليقة ،أنه ” –قيق على أرضس ألوأقع نسسبة  ٪70من هذأ أıطط ألذي يعرف تطبيقه عدة عرأقيل ،خاصسة فيما يتعلق بالوقاية
لطفال منهم.
ألقاعدية وÃرأفقة أŸرضسى وخاصسة أ أ
اأوضشح الأسشتاذ زيتو ‘ ،Êحديث لـ «واج»،
عششية اإحياء اليوم العاŸي Ÿكافحة السشرطان،
الذي يصشادف  4فÈاير ،خلل تقييمه الأو‹
للمخطط ،اأنه «” –قيق نسشبة  ٪70منه واأنه ل
Áكن القيام بالتقييم ا◊قيقي لهذا الÈنامج اإل
ب -ع -د اسش-ت-ك-م-ال ج-م-ي-ع اŸراح-ل وان-ت-ه-اء اŸدة
اŸتبقية منه ،اأي ا ¤غاية نهاية  2019اأو بداية
.»2020
واأكد باŸناسشبة اأن هذا اıطط اŸتضشمن 8
ﬁاور رئيسشة قد سشلط الضشوء على  4اأنواع من
السشرطان والتي “ثل لوحدها نسشبة  ٪50من
›م -وع الأن -واع اŸن-تشش-رة ب-ا÷زائ-ر واŸق-درة،
اسشتنادا اإ ¤السشجل الوطني للسشرطان ،بـ 50األف
حالة جديدة سشنويا ،النسشبة الكبÒة منها تخصس
سش -رط -ان ال -ث -دي وال-ق-ول-ون واŸسش-ت-ق-ي-م وال-رئ-ة
والÈوسشتات.
للتخفيضس من معدل الإصشابات بهذه الأنواع
الأربعة ،اأششار ذات اÿب Òاإ ¤حملت الكششف
اŸب -ك -ر لسش -رط -ان ال -ث-دي ال-ت-ي اأط-ل-ق-ت-ه-ا وزارة
الصش - -ح- -ة ‘ اإط- -ار ه- -ذا اıط- -ط بـ  7وليات
‰وذج- -ي- -ة وه- -ي بسش- -ك- -رة والأغ- -واط وت- -ي- -ب -ازة
وقسش -ن -ط -ي -ن -ة وج -ي -ج -ل وب -وم-رداسس وت-ل-مسش-ان،
واأخرى فيما يتعلق بسشرطان القولون واŸسشتقيم
بثلث وليات ‰وذجية بكل من عنابة وباتنة
وبجاية.
واعت Èهذين النوع Úمن السشرطان من بÚ
الأنواع التي Áكن التخفيضس منها عن طريق
ال -وق-اي-ة ال-ق-اع-دي-ة وال-كشش-ف اŸب-ك-ر وال-ت-غ-ذي-ة
السشليمة ،مششÒا باŸناسشبة على سشبيل اŸثال اإ¤
تسش- -ج -ي -ل ب 13 Úاإ 14 ¤األ -ف ح -ال-ة ج-دي-دة
لسشرطان الثدي الذي يتصشدر القائمة ويصشيب
نسشاء ‘ مقتبل العمر ‘ سشن  40فما فوق ،منهن
 80اإ ٪90 ¤تتقدمن اإ ¤العلج ‘ اŸراحل
الأخÒة للمرضس ،عكسس الدول اŸتقدمة التي
يظهر فيها اŸرضس من سشن  55فما فوق.
واأوضشح الأسشتاذ زيتو ‘ Êهذا الإطار اأن
الأبحاث العلمية  ⁄تهتم فيما سشبق بالأسشباب
ا◊قيقية لهذه الإصشابة كاششفا عن تنصشيب ÷نة
ع -ل -ي -ا ب -وه-ران اسش-ن-دت ال-ي-ه-ا ه-ذه اŸه-م-ة اإ¤
جانب بعضس الأطروحات ا÷امعية التي انكبت
ح- -ول ه- -ذا اŸوضش- -وع وال -ت -ي سش -ت -كشش -ف خ -لل
السشنوات القادمة عن الأسشباب ا◊قيقية لنتششار
ال -داء ل -دى ال -ف -ئ-ات الشش-اب-ة ،داع-ي-ا اإ« ¤ات-خ-اذ
اج -راءات ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة ج-دي-دة لإع-ط-اء ان-ط-لق-ة
ج -دي -دة ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة الصش -ح -ي -ة بصش -ف -ة ع -ام-ة
والسش -رط -ان بصش -ف -ة خ -اصش -ة ل -ل -ق -ي -ام ب -ح-م-لت
ال -تشش -خ-يصس اŸب-ك-ر ع-ل-ى اسشسس ع-ل-م-ي-ة ت-ع-ط-ي
ثمارها».
وفيما يتعلق بتحسش Úالعلج ومتابعة اŸريضس
ثمن الأسشتاذ زيتو Êالتحسشن اŸسشجل ‘ العلج
الكيمائي الذي بلغت اŸصشالح التي تتكفل به

حوا‹  100مصشلحة ع Èالقطر ،متاأسشفا ‘ ذات
ال -وقت ع -ن ال -ت -ب -ذي -ر اŸسش-ج-ل ‘ ه-ذا اÛال
والذي تراوح حسشب معطيات وزارة الصشحة بÚ
 20اإ 30 ¤باŸائة وداعيا اإ« ¤ضشرورة Œنيد
مهنئي الصشحة لضشمان اŸتابعة ا÷يدة والتنسشيق
ف -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -م Ÿراق -ب-ة ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ع-لج
اŸكلف بدءا من اسشتÒاده من اıابر الأجنبية
اإ ¤غاية ادراجه للمريضس».
اأم -ا ب -خصش -وصس ال-ع-لج ب-الأشش-ع-ة ال-ذي لزال
يسشجل «نقصشا كبÒا» ‘ ضشمان مواعيد ‘ وقتها
اأكد ذات اÿب Òباأن هذه اŸسشاألة «سشتحل نهائيا
مع تسشليم وŒهيز كل مراكز مكافحة السشرطان
مثمنا من جهة اأخرى دور واÿدمات والدعم
الذي تقدمه اŸراكز ال 9التابعة للقطاع اÿاصس
 2م-ن ب-ي-ن-ه-ا ب-ولي-ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وم-ركز
واح -د ب -ك -ل م -ن وه -ران وت -ي -زي وزو وال -ب -ل -ي -دة
وقسشنطينة والتي ” Œهيزها ودعمها «باأحسشن
التقنيات العاŸية والكفاءات الوطنية».

اإعادة النظر ‘ تسضعÒة القطاع
اÿاصص لتكون ‘ متناول اŸريضص
‘ ه - - -ذا ا÷انب ،شش- - -دد ذات اÿب Òع- - -ل- - -ى
ضشرورة «اإعادة النظر ‘ التسشعÒة التي يحددها
ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس وال- -ت -ي ه -ي ‘ غ Òم -ت -ن -اول
اŸريضس» وذلك عن طريق تطبيق نظام التعاقد
واإع -ادة –ي Úم -دون -ة الأع -م -ال ال -ط -ب -ي -ة ال-ت-ي
Œاوزها الزمن ،داعيا اإ ¤ضشرورة التنسشيق بÚ
القطاع Úالعمومي واÿاصس حتى «ل –دث
اخ -ت -للت ب -ع-د ت-وسش-ي-ع ع-دد اŸراك-ز ا÷دي-دة

خلل السشنوات القادمة».
وت - -اأسش - -ف اŸت - -ح - -دث ل - -وج - -ود «ع - -راق - -ي- -ل
بÒوقراطية» تقف ‘ وجه اıطط ،ناجمة عن
غ -ي -اب ال -تشش-ري-ع وال-ت-ن-ظ-ي-م وغ-ي-اب ‘ ال-ت-ك-ف-ل
النفسشي والإنسشاŸ Êرافقة اŸريضس ،ا ¤جانب
غ -ي-اب مصش-ال-ح ومسش-تشش-ف-ي-ات ت-ت-ك-ف-ل بسش-رط-ان
الأطفال والذي بالرغم من تسشجيل نسشبة ضشئيلة
ل تتجاوز  5باŸائة من ›موع انواع السشرطان
اŸنتششرة با÷زائر اإل اأن التكفل بهذه الفئة -
حسشبه»-لزال  ⁄يبلغ بعد اŸسشتوى اŸطلوب».
وفيما يتعلق بالوقاية القاعدية التي تششارك
فيها حوا‹  11وزارة ومكافحة عوامل اÿطورة
و‘ مقدمتها اأفة التدخ Úالتي تتسشبب ‘ عدد
ك -ب Òم -ن الإصش -اب -ات ع Èالأسش -ت -اذ زي -ت -و Êع-ن
اسشتيائه من بعضس السشلوكات الفردية وا÷ماعية
التي حالت دون –قيق الهدف اŸنششود بالرغم
م -ن الÎسش -ان -ة ال -ق -ان-ون-ي-ة ال-ت-ي وضش-ع-ت-ه-ا وزارة
الصشحة ومصشادقة ا÷زائر على الإتفاقية الإطار
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصش-ح-ة Ÿك-افحة التدخÚ
بالإضشافة اإ ¤وضشع ﬂطط وطني Ÿكافحته
وبعث حملت ‰وذجية ببعضس اŸناطق والزيادة
السشنوية ‘ التسشعÒة.
واأشش -اد ب -ال-ت-ع-ل-ي-م-ة الأخÒة ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
القاضشية Ãنع بيع التبغ ببعضس اŸوؤسشسشات على
غرار الفنادق واŸطاعم ومنع بيعه لفئة الششباب
الذين تقل اعمارهم عن  18سشنة ،مششددا على
ضش-رورة ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-م-واد التي جاء بها
قانون الصشحة لسشنة .2018
وبخصشوصس اأموال الصشندوق الوطني للسشرطان
اŸقدرة ب  30مليار دج كششف ذات اÿب Òعن
«اسشتغلل جزء ضشئيل منها  ⁄يتجاوز نسشبة ٪3
فقط» ،مرجعا ذلك اإ ¤عدم تناول قانون اŸالية
التششريع اÿاصس بتسشي Òهذه الأموال من جهة
ونقصس الكفاءات التي انيطت بها هذه اŸهمة
من جهة اأخرى.
واأكد ‘ هذا الإطار اأنه «اإذا  ⁄يتم اسشتغلل
ا÷زء الباقي من اأموال الصشندوق خلل ال 11
ششهر اŸتبقية للمخطط سشتعود هذه الأموال ا¤
اÿزينة العمومية ‘ الوقت الذي لزال القطاع
بحاجة اإ ¤دعم كبŸ Òواجهة السشرطان».
وث-م-ن الأسش-ت-اذ زي-ت-و ÊالإسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-تي
سش--ط--ره--ا رئ--يسس ا÷م--ه--وري--ة ع--ب--د ال--ع--زي--ز
بوتفليقة Ÿكافحة السشرطان خلل العششرية
ال---ق---ادم---ة وه---ي اإسشÎات---ي---ج---ي---ة «ت---ت--م--اشش--ى
والتطورات التي يششهدها اÛتمع والعا،»⁄
‡ا يسش-ت-دع-ي ت-ظ-اف-ر ا÷ه-ود وال-ت-نسش-ي-ق بÚ
ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل ‘ ÚاŸي-دان ووضش-ع ال-وسش-ائ-ل
اللزمة مع Œنيد اÛتمع اŸد Êللتخفيضس
خ--لل السش--ن--وات ال--ق--ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة م-ن نسش-ب-ة
الوفيات الناجمة عن هذه الإصشابة ب .٪20
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أسستاذ ألقانون ألعام بوجمعة صسويلح لـ «ألشسعب»:

الرئاسضيات ﬁطة مفصضلية ‘ التعددية السضياسضية
ضضرورة مراجعة الÎسضانة الإنتخابية
وقانون النتخابات ‘ الصضدارة

دع- -ا ب- -وج- -م -ع -ة صس -وي -ل -ح،
أÿب ‘ Òأل- -ق- -ان- -ون أل- -ع -ام ‘
تصس- - - -ري- - - -ح لـ «ألشس - - -عب» ،إأ¤
إأصسلحات جديرة ،ل تكتفي
ب - -اسس- -ت- -ح- -ق- -اق- -ات ﬁددة و‘
ك- -اف- -ة أÛالت ألسس -ي -اسس -ي -ة،
ألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اعية،
لن وأقع ألبلد يتطلب ذلك.
أ

¢TÉ«Ñc IÉ«M
أاكد صشويلح على إاعادة النظر
بصش- - -ورة ك- - -ام - -ل - -ة ‘ الÎسش - -ان - -ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة Ãا ف -ي -ه -ا ق -ان -ون
الن - -ت - -خ - -اب - -ات .ك- -م- -ا ي- -رى م- -ن
الضشروري تخصشيصس ورششات عمل
م -ن األح -زاب واÛت -م-ع اŸد،Ê
بالإضشافة إا ¤عقد ندوات فكرية،
للنظر ‘ التطور الدÁقراطي ‘
ا÷زائر.
قال صشويلح إانه لبد من تفعيل
التعددية ا◊زبية والسشياسشيةÃ ،ا
ي- - -ع- - -زز ح- - -ري- - -ة ال - -رأاي وال - -رأاي
اıالف ،مششÒا إا ¤أان ظاهرة
الÎششيحات للرئاسشيات نتاج غياب
الضش-واب-ط وشش-روط الÎشش-ح ل-ت-ب-وإا
مكانة القاضشي األول ‘ البلد.

ظاهرة الÎشضيحات
للرئاسضيات نتاج غياب
الضضوابط والشضروط
افÎضس هذا اÿب Òالقانو Êلو
أان نصشف الوعاء النتخابي الذي
ب- -ل- -غ سش- -ن ال- -رشش -د يسش -حب أاوراق

الÎشش -ح ،ك -ي -ف ن -ت-ع-ام-ل م-ع ه-ذه
ال- -ظ- -اه- -رة؟ واع- -ت Èأان اإلق- -ب- -ال
الكب Òعلى الÎششح لرئاسشيات 18
افريل « مظهر سشلبي ل يتماششى
والتطور السشياسشي للبلد ،كما انه
ع -ب -ارة ع -ن «م -د سش -ل-ب-ي ل-ظ-اه-رة
التمييع السشياسشي «.
وفيما يتعلق باŸششهد السشياسشي
للرئاسشيات اŸفصشلية ،قال صشويلح
إانه ل Áكن فصشله عن اŸششهد
األم-ن-ي ،اسش-ت-ق-رار ال-ب-لد وال-رقي
الج-ت-م-اع-ي وال-رف-اه القتصشادي.
أاما اŸششهد ا◊ا‹ ،فإان الششعب
يتفاعل بنوع من السشتعجال وهذا
ما ل يخدم السشتششراف السشياسشي
ل - -ل - -ب - -لد ول الق - -تصش - -ادي ،أام - -ا
الجتماعي فهو ذاتي يتفاعل معه
اŸواطن بنوع من الذاتية والنظرة
ال -ب -ع -ي-دة ع-ن الشش-أان ال-ع-ام وأادوار
السشلطات العمومية فيها.

تفاعل اإلعÓم مع
الظاهرة أاسضاء للجزائر
وأاضش -اف ‘ سش -ي -اق م -تصش-ل ،أان
ظاهرة الÎششيحات ل تختلف عن
«ال -روضش -يضش -ي -ة « ا◊زب -ي-ة ،ح-يث
يتحدث أاي أاحد عن أاي أامر بدون
أان تكون له أاي دراية بهŸ ،ا يÎك
اÛال م-ف-ت-وح-ا ل-ظ-واه-ر سشلبية،
ح- -يث ي -ت -ف -اع -ل اŸواط -ن م -ع -ه -ا
حسشب م - -ب - -ت- -غ- -اه .ك- -م- -ا ان- -ت- -ق- -د
اŸتحدث تعاطي وسشائل اإلعلم
ب- -اخ- -ت- -لف أان- -واع- -ه -ا م -ع ه -ذه»
ال -ظ -اه -رة» ال -ت-ي ل ف-ائ-دة م-ن-ه-ا،
والتي تسشيئ للجزائر.

لبرياء
يوم مفتوح للتÈع بالدم وإأعادة ألبتسسامة ل أ

«فرحة القلوب» تطلق مبادرة Ÿسضاعدة األطفال اŸصضاب Úبالسضرطان
ج- -م- -ع- -ي- -ة «ف- -رح- -ة أل- -ق- -ل -وب» أÒÿي -ة ،رغ -م
إأمكاناتها ألبسسيطة وعدم توفرها على مقر تزأول
ف-ي-ه نشس-اط-ات-ه-ا ،ل-ك-ن-ه-ا تسس-ع-ى ج-اه-دة إأ ¤ت-وسسيع
وت -ن-وي-ع ع-م-ل-ه-ا أÒÿي ل-ف-ائ-دة أÙت-اج ،Úح-يث
لط- -ف- -ال أŸصس- -ابÚ
أط - -ل - -قت م - -ب - -ادرة Ÿسس - -اع- -دة أ أ
ب-السس-رط-ان ،وذلك ت-زأم-ن-ا م-ع إأح-ي-اء أل-ي-وم ألعاŸي
للدأء ألذي يصسادف  4فيفري من كل عام ،هذأ ما
أكده لنا رئيسس أ÷معية رياضس ﬁمد أوسسعيد.

áÑW É«fƒ°U
‘ هذا اإلطار ،كششف رئيسس جمعية فرحة القلوب ‘
لطفال اŸصشابÚ
تصشريح لـ «الششعب «عن تنظيم زيارة ل أ
بداء السشرطان اŸتواجدين Ãركز «بيار ماري كوري» من
خلل جمع علب ا◊ليب و›موعة من األلعاب والهدايا
لتوزيعها على األطفال مع مرافقة اŸهرج الذي سشيصشنع
أاجواء بهيجة لعلها تسشاهم ‘ إادخال الفرحة ‘ قلوب
هؤولء األبرياء ونسشيان معاناتهم مع علج اŸرضس ولو
للحظات قليلة.
وقال رئيسس ا÷معية رياضس ﬁمد أاوسشعيد إان األطفال
اŸرضشى بالسشرطان بأامسس ا◊اجة للعون والدعم اŸادي
واŸعنوي ،نظرا للظروف الصشحية القاهرة التي يكابدونها
رغ -م صش -غ-ر سش-ن-ه-م وال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-م يصش-ارع-ون خ-بث ه-ذا
اŸرضس ،فهاته اŸبادرة تندرج ‘ إاطار الطبعة الرابعة
ل -ب-عث ال-روح ‘ ن-ف-وسس األط-ف-ال وال-رف-ع م-ن م-ع-ن-وي-ات-ه-م

وح -ث -ه-م ع-ل-ى خ-وضس –دي وج-ع وأا ⁄ال-ع-لج ال-ك-ي-م-اوي
و›ابهة هذا اŸرضس اÿبيث ،زيادة على تقد Ëيد العون
أله- -ا‹ األط- -ف- -ال ال- -ذي- -ن ي -أات -ون م -ن ولي -ات أاخ -رى إا¤
العاصشمة لعلج أاطفالهم.
وحسشب رئيسس ا÷معية فان اŸبادرة التي سشيقوم بها
أاعضش- -اء ا÷م -ع -ي -ة واÙسش -ن Úل -ن ت -ق -تصش -ر ع -ل -ى زي -ارة

اŸرضشى فقط وإا‰ا سشتكون مصشاحبة بيوم مفتوح للجميع
من أاجل التÈع بالدم ،خاصشة وأان بعضس فصشائل الدم تعرف
نقصشا منها  A-و ،B-حيث Áكن للمتÈع Úأان يكونوا سشببا
‘ إانقاذ أارواح من اŸوت وششفائهم من مرضس ما مششÒا
إا ¤أان الدعوة مفتوحة ÷ميع اŸواطنون « فلنكن كلنا يد
واحدة إلدخال الفرحة ‘ قلوب من يحتاجها».

وتعتمد جمعية فرحة القلوب اÒÿية وأاعضشاءها على
ق -وة م -وق -ع ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع -ي «ال-ف-ايسش-ب-وك» ك-ون-ه
اÙرك الرئيسشي للمبادرات ووسشيلة نفعية للتواصشل مع
اŸواطنون من أاجل دعوتهم للمسشاهمة وبقوة ‘ مسشاعدة
أاطفال السشرطان والششÎاك أايضشا ‘ ﬂتلف النششاطات
ال-ت-ي ت-ع-رضش-ه-ا ا÷م-ع-ي-ة ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ه-ا خ-اصشة ‘ إاطار
برنا›ها السشنوي اŸسشطر خاصشة ونحن مقبلون على عدة
م -ن -اسش -ب -ات اج -ت -م -اع -ي -ة “ل -ي ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ال-تضش-ام-ن
واŸسشاعدة وتقد Ëيد العون للمحتاج.Ú
و‘ ذات السش-ي-اق ت-ن-ت-ظ-ر ا÷م-ع-ي-ة ت-ف-اع-ل اŸواط-ن-ون
اÙسشن Úبصشفة أاك Èإل‚اح مبادراتها الرامية Ÿسشاعدة
األطفال اŸرضشى بالسشرطان من خلل جمع التÈعات من
قارورات ا◊ليب وأالعاب أاطفال وتوزيعها على األطفال
اŸتواجدون Ãركز» بيار ماري كوري» ،حيث ل تنحصشر
ال -تÈع -ات ع -ل -ى األم -وال ف -حسشب وإا‰ا ع ÈاŸسش -اه -م -ة
ب-أاشش-ي-اء بسش-ي-ط-ة ل-ع-ل-ه-ا ت-دخ-ل ال-ف-رح-ة ‘ قلوب األطفال
اŸرضشى وهو ما يتطلب تكثيف ا÷هود من أاجل حث
الناسس بضشرورة التفاعل مع هكذا حالت.
ودعا رئيسس ا÷معية السشلطات اÙلية إا ¤توف Òمقر
للجمعية Ÿزاولة نششطاتها اÒÿية كما ينبغي خاصشة وأان
ل -دي -ه -ا ال -ع -دي -د م-ن الÈام-ج اŸوج-ه-ة إلع-ان-ة ال-ع-ائ-لت
اŸعوزة والفقÒة باإلضشافة إا ¤تنظيم حملت –سشيسشية
هادفة وزيارات ميدانية إا ¤مراكز اŸسشن Úودور األيتام
واŸسشتششفيات لكن عدم وجود مقر يبقى العائق األكÈ
أامام ا÷معية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مدير صصندوق التعاون الفÓحي ﬁمد يزيد سصلماوي من سصوق أاهراسس

العملية الثالثة لتخفيف معاناة اŸرضصى

 ٧سصيارإت إسصعاف جديدة للمؤوسصسصات إ÷وإرية
ببلديات خنشصلة

إلتقيد بتدإب Òوقائية ◊ماية إŸوإشصي
من إ◊مى إلقÓعية وطاعون إÎÛإت

كشس- -ف ،م -دي -ر ألصس -ح -ة وألسس -ك -ان ل -و’ي -ة
خ -نشس -ل -ة أل -دك -ت -ور ف -يصس-ل ‰وشس-ي ‘ ،إأط-ار
ب -رن -ام -ج –سس Úأل -ت -ك -ف -ل ألصس -ح -ي بسس -ك-ان
ألو’ية ،عن أسستفادة ألو’ية بسسبع سسيارأت
إأسس -ع -اف ج-دي-دة ›ه-زة Ãخ-ت-ل-ف أل-وسس-ائ-ل
أل-ط-ب-ي-ة أ◊دي-ث-ة ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان عدة بلديات
ع Èربوع ألو’ية.
أوضسح ذأت أŸسسؤوول ‘ هذأ ألصسدد ،أن
سس -ي -ارأت أإ’سس -ع -اف أŸسس -ت-ق-دم-ة م-ن ط-رف
ألوصساية ،تندرج ‘ إأطار ألدفعة ألثالثة لهذه
ألعملية ألهادفة إأ ¤رفع ألغ Íعن أŸرضسى،

أاشص- - -ار م- - -دي- - -ر الصص- - -ن - -دوق ا÷ه - -وي
للتعاون الفÓحيﬁ ،مد يزيد سصلماوي
أان -ه ي -جب ع-ل-ى م-رب-ي اŸواشص-ي الل-ت-زام
ب -ال -ت -داب Òال -وق -ائ -ي -ة ل -ل -ح -ي-ل-ول-ة دون
Óصص -اب-ة
ت -ع -رضس ق -ط -ع -ان أاغ -ن -ام -ه -م ل  -إ
ب-ا◊م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة وط-اع-ون اŸت-ج-رات
الصص -غÒة ال -ل -ذي -ن ان -تشص -را ع Èع -دي-د
الوليات.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
أوضس- - -ح ن- - -فسس أŸسس- - -ؤوول ،خ Ó- -ل ل - -ق - -اء
–سس -يسس -ي ح -ول ه -ذي -ن أŸرضس Úب-اŸزرع-ة
ألنموذجية بومعرأف ألسسبتي ببلدية تاورة ألتي
تضس ّ- -م  405رأسس غ -ن -م ك -ل -ه -ا م -ؤوّم -ن -ة ل -دى
ألصس- -ن- -دوق ،أن ع- -ل- -ى م -رب -ي أأ’غ -ن -ام ““أخ -ذ
أإ’جرأءأت ألÓزمة لتفادي تعرضس قطعانهم
Óمرأضس’ ،سسيما وأن ألصسندوق يوّفر لكل
ل أ
مؤومّن ـ كما قال  -ألبسسة وأحذية ومادتي
أ÷ Òوأ÷افيل لتنظيف إأسسطبÓتهم.
” خÓل هذأ أللقاء ألذي حضسره أŸفتشس
و ّ
ألبيطري للو’ية و‡ثلون عن كل من مديرية
أŸصسالح ألفÓحية وغرفة ألفÓحة وأŸعهد
أل -ف Ó-ح-ي أل-ب-ي-ط-ري أل-ت-اب-ع ÷ام-ع-ة ““ﬁم-د
ألشسريف مسساعدية““ لسسوق أهرأسس وعدد من
أŸرب ،Úت -ع -ري -ف أŸوأل Úب -أاع-رأضس أ◊م-ى
أل - -ق Ó- -ع- -ي- -ة وط- -اع- -ون أÎÛأت ألصس- -غÒة
وخ -ط -ورت -ه -م-ا ع-ل-ى أŸوأشس-ي ،وذلك ل-وق-اي-ة
قطعان أÎÛأت ألصسغÒة من نقل ألعدوى.

من جهته ،ذكر أŸفتشس ألبيطري بالو’ية،
أحمد مقيطع ،أن منذ ظهور مرضسي أ◊مى
ألقÓعية وطاعون أÎÛأت ألصسغÒة ‘ 26
ديسس - -م Èأأ’خ Òب - -و’ي - -ة سس- -وق أه- -رأسس”ّ ،
تسسجيل  14بؤورة للحمى ألقÓعية منها  9بؤور
م- -ؤوك- -دة ،وك -ذأ تسس -ج -ي -ل  13ب-ؤورة ل-ط-اع-ون
أÎÛأت ألصسغÒة منها  11مؤوكدة أدت ‘
›م -وع -ه-ا إأ ¤ن-ف-وق  244رأسس -ا ،ب Úأغ-ن-ام
وصسغار أغنام وكذأ  9رؤووسس من أŸاعز وذلك
ع Èبلديات بئر بوحوشس وسسدرأتة وأŸرأهنة
و◊دأدة وأم لعظا Ëومدأوروشس وتاورة.
ث مقيطع أŸرب Úعلى ضسرورة عزل
وح ّ
أ◊يوأنات أŸصسابة ودفن أ◊يوأنات ألنافقة

وذلك وف -ق -ا ل -ل -تشس -ري -ع أŸع -م -ول ب-ه ‘ ه-ذأ
أÛال كما قدم جملة من أإ’رشسادأت للمربÚ
ت -تضس -م -ن ت -ن -ظ-ي-ف أإ’سس-ط-بÓ-ت Ãادة أ÷Ò
ومادة أخرى منظفة “نح من طرف مفتشسية
أل -ب -ي -ط -رة ،وق-د ّ” ع-ل-ى ه-امشس ه-ذأ أل-ل-ق-اء
تقد Ëصسك Ãبلغ  58ألف د.ج كتعويضس من
ط-رف ألصس-ن-دوق أ÷ه-وي ل-ل-ت-ع-اون أل-فÓ-ح-ي
لفائدة أحد أŸرب Úجرأء نفوق نعجت Úعن
Óشس-ارة أن ألÌوة
أم -رأضس أخ -رى ﬂت -ل -ف-ة ،ل -إ
أ◊ي -وأن -ي -ة ب -و’ي -ة سس -وق أه -رأسس أ◊دودي -ة
تتكون من  350ألف رأسس من أأ’غنام و150
ألف رأسس من أŸاعز ،باإ’ضسافة إأ 90 ¤ألف
رأسس من ألبقر منها  45ألف بقرة حلوب.

وأشسار أŸتحدث ،إأ ¤أن إأسسÎأتيجية قطاع
أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-يﬁ Úليا ترمي إأ¤
موأكبة حركية أıططات ألتنموية أÙلية
م -ن خ Ó-ل ضس -م -ان ت -وف Òي-د ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة
ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ه-ا ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات أŸت-عاملÚ
أ’قتصسادي .Úويعمل ألقائمون على ألقطاع
ﬁليا على ألرفع من إأمكانات ألتكوين ‘
فروع ألنشساط أ’قتصسادي ألتي تعا Êمن عجز
‘ أŸوأرد أل- -بشس- -ري -ة أŸؤوه -ل -ة’ ،سس -ي -م -ا ‘
قطاعات ألفÓحة وألصسناعة وألبناء وأأ’شسغال
أل-ع-م-وم-ي-ة وألسس-ي-اح-ة وت-ك-ن-ولوجيات أإ’عÓم
وأ’تصسال.
باإ’ضسافة إأ ¤ذلك ،فقد ”ّ تدعيم عÓقات
ألشسرأكة مع متعامل Úأقتصساديﬁ Úلي Úمن
أجل أ’سستجابة لعروضس ألتكوين“ ،اشسيا مع

أ’حتياجات أÙلية وكذأ تكثيف ألÎبصسات
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ‘ أل-وسس-ط أŸه-ن-ي وف-ت-ح أب-وأب
مؤوسسسسات ألتكوين أŸهني أمام أŸؤوسسسسات
أ’ق -تصس-ادي-ة قصس-د ت-ك-وي-ن م-ت-وأصس-ل ل-ل-ع-م-ال
وأŸسستخدم.Ú
يذكر أن قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ
بو’ية سسوق أهرأسس ،يتوفر على  16مركزأ
ل-ل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي وأل-ت-مه Úومعهدين وطنيÚ
م -ت -خصسصس Úأأ’ول ب -ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة وأل-ث-اÊ
بسسدرأتة وكذأ ملحقة للتكوين أŸهني ببلدية
وأدي ألكباريت بقدرة أسستيعاب إأجمالية تصسل
إأ 4225 ¤مقعدأ بيدأغوجيا يضساف إأليها 200
م- -ق- -ع- -د ب -ي -دأغ -وج -ي Ãؤوسسسس -ت Úخ -اصس -تÚ
معتمدت Úللتكوين أŸهني.

أإك Ìمن  53أإلف إإصصابة خÓل إلسصنة إŸاضصية
إلتشصخيصص إŸبك ّر وإلوقاية باتباع ‰ط حياتي سصليم
بعد سسرطان ألثدي““ ،مضسيفة ““أن أإ’صسابات
أŸتزأيدة لها عÓقة بنوعية ألغذأء ،و‰ط
أŸعيشسة ،كقلة أ◊ركة وزيادة ألوزن““.
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،أل-دك-ت-ورة صس-ب-ي-ح-ة ب-وزب-ي-د،
م -نسس -ق -ة سس -ج -ل ألسس -رط -ان ب -ع-ن-اب-ة وأسس-ت-اذة
ﬁاضسرة بعلم أأ’وبئة وألطب ألوقائي ،حذرت
من أرتفاع أإ’صسابات بالسسرطانات أıتلفة،
خ Ó-ل أل-عشس-ري-ن ألسس-ن-ة أل-ق-ادم-ة ،و«أح-ت-م-ال
ب-ل-وغ-ها  100034ح -ال -ة م -ؤوك -دة ،ب -ع -د أن ”
تسسجيل  53076حالة على أŸسستوى ألوطني
سسنة .2018
ألدكتورة حنان كعوشس ،أŸنسسقة ألو’ئية
للسسجل ألسسرطان Ãديرية ألصسحة وألسسكان
بسسكيكدة ،قدمت عرضسا حول وأقع أنتشسار

عاصصفة هوجاء Œتاح ا÷هة الغربية من الوطن

ثلوج كثيفة تتسصاقط على سصعيدة ودرجة حرإرة ‘ أإدنى مسصتوى

شس-ه-دت ب-ل-دي-ات ودوأئ-ر أ◊سس-اسس-ن-ة وعÚ
أ◊جر وأو’د إأبرأهيم ،أمسس ،بو’ية سسعيدة،
حلة بيضساء أثر تسساقط كميات معتÈة من
ألثلوج مع أنخفاضس ‘ درجة أ◊رأرة ،فيما
أسس-ت-بشس-ر أل-فÓ-ح-ون خÒأ ب-ه-ذه أل-تسس-اق-طات
كونها تسساهم ‘ أرتوأء أأ’رأضسي ألفÓحية.
شسهدت و’ية سسعيدة خÓل أأ’يام أŸاضسية
أم -ط -ار غ -زي -رة ب -ك -اف-ة أن-ح-اء ت-رأب أل-و’ي-ة
أع- -طت أن -ت -ع -اشس -ا ونشس -اط -ا غ Òمسس -ب -وق ‘
أوسس -اط أل-فÓ-ح Úأل-ذي-ن ب-ارك-وأ ه-ذأ أل-غ-يث
بعد جفاف م ّسس ربوع ألوطن خÓل أأ’شسهر
أŸاضسية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

إلطريق إلوطني رقم  06سصعيدة  -إلبيضص ﬁور إŸوت

ملتقى وطني حول داء السصرطان بسصكيكدة

دع -ا أŸشس -ارك -ون ‘ أŸل -ت -ق-ى أأ’ول ح-ول
““أل-تشس-خ-يصس وأل-وق-اي-ة م-ن ألسس-رط-ان““ ب-فندق
روي -ال ت -ول-يب بسس-ك-ي-ك-دة ،إأ ¤ت-ب-ن-ي لسس-ي-اسس-ة
وقائية Ÿوأجهة هذأ ألدأء أÿط ÒأŸتفشسي
بكÌة وسسط أŸوأطن Úمشسددين على إأتباع
‰ط ح -ي -ات -ي سس -ل -ي -م’ ،رت -ب-اط أل-ع-دي-د م-ن
أإ’صسابات ألسسرطانية بنوعية ألغذأء .هذأ ما
تّوقفت عنده جريدة ““ألشسعب““ بع ÚأŸكان.
أوضس - -حت أل - -دك- -ت- -ورة ح- -ن- -ان ج- -دي م- -ن
مسستشسفى أبن رشسد أ÷امعي بسسكيكدة حول
أل -تشس -خ -يصس ،أل -عÓ-ج ،وأل-وق-اي-ة م-ن سس-رط-ان
أل- -ك- -ول- -ون““ ،أن ه- -ذأ أل- -دأء أصس- -ب- -ح ي -تصس -در
ألسسرطانات لدى ألرجال بعد أن كان ‘ ألرتبة
ألثالثة ،وقفز إأ ¤ألرتبة ألثانية لدى ألنسساء

خاصسة منهم ألقاطن ‘ Úألبلديات ألبعيدة
وت- -ه- -دف إأ ¤أل- -رف- -ع م -ن مسس -ت -وى أل -ت -ك -ف -ل
ألصسحي.
سسيتم حسسب ذأت أŸصسدر ،توزيع سسيارأت
أإ’سس- -ع- -اف أ÷دي- -دة وف -ق -ا ل -ل -ح -اج -ة ع -ل -ى
أŸؤوسسسسات أ÷ديدة ببلديات ألو’ية تدعيما
ل- -ل- -ق- -ط- -اع ألصس -ح -ي ع Èه -ذه أŸن -اط -ق Ãا
سس -ي -خ -ف -ف م -ن م -ع-ان-اة أŸرضس-ى ويضس-ع حّ-د
Ÿشسكل –ويل أŸرضسى.

شصهد حوادث مرور رهيبة

إدرإج  8تخ ّصصصصات جديدة لدورة فÈإير إ÷اري
أف -اد م -دي -ر أل -ت -ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-يÚ
ألسسبتي حصسيدة ،أنه سسيتم برسسم دورة فÈأير
أ÷اري للدخول إأ ¤مرأكز ألتكوين وألتعليم
أŸه- - -ن - -ي Úب - -و’ي - -ة سس - -وق أه - -رأسس إأدرأج 8
ت- -خصسصس- -ات ج- -دي- -دة ‘ ع- -دي- -د أأ’نشس- -ط- -ة
وأل-ق-ط-اع-ات ،وذلك أسس-ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-بات سسوق
ألشسغل.
أأ’مر يتعلق بتخصسصسات كل من ألصسيانة
ألصس- -ن- -اع- -ي- -ة ‘ أإ’نشس- -اءأت أŸي- -ك- -ان -ي -ك -ي -ة
وألصس -ن -اع -ة أ◊دي -دي-ة وصس-ي-ان-ة أل-ت-ج-ه-ي-زأت
أŸع-ل-وم-ات-ي-ة وك-ذأ ت-خصسصس أآ’ل-ي-ة وألضس-ب-ط
وعون Œاري وتقني ‘ ألتعم .Òوتضساف إأ¤
ه -ذه أل -ت -خصسصس -ات ك -ذلك ت -خصسصس ك -ل م -ن
نظافة (خيار جمع وفرز ألنفايات) ،إأ ¤جانب
زرأعة أ◊بوب ومربي دجاج أللحوم.

ألعدد
17863

06

بحسسب مصسالح أ◊ماية أŸدنية وألدرك
ألوطني فإانه  ⁄تسسجل أي خسسائر أوأنسسدأد
‘ ألطرقات ألو’ئية بفعل ألثلوج إأ’ تسسجيل
حادث أنحرأف سسيارة سسياحية وأنقÓبها من
نوع ““أكسسنت““ بقرية تيمطÓسس على ألطريق
ألوطني رقم  06دون تسسجيل خسسائر بشسرية.
أك- -د وأ‹ سس- -ع- -ي- -دة ع- -ل- -ى تسس- -خ Òك- -ل
أإ’م- -ك- -ان -ي -ات أŸادي -ة وأل -بشس -ري -ة Ÿوأج -ه -ة
أıاط -ر ع Èك -ل ب -ل -دي-ات أل-و’ي-ة وضس-رورة
ألعمل أ’سستباقي ‘ تسسي Òأıاطر خاصسة
مع مصسالح مديرية أ◊ماية أŸدنية.

سسعيدة :ج .علي

أŸرضس بالو’ية ألتي سسجلت بها  948حالة
إأصسابة بالسسرطان ،منذ سسنة  ،2014بعد كانت
’ تتجاوز  482حالة مؤوكدة  ، 2017من بينها
 535حالة لدى ألنسساء““ ،موضسحة ““أن سسرطان
ألثدي هوأأ’ك Ìأنتشسارأ لدى ألنسساء ،وسسرطان
ألكولون لدى ألرجال ،بعد أن كان سسرطان
أل- -رئ- -ة ‘ أل- -رت- -ب -ة أأ’و .““¤أŸل -ت -ق -ى ع -رف
مشساركة قوية ونوعية من أطباء ﬂتصس ، Úمن
دأخ- -ل أل- -و’ي- -ة وخ- -ارج- -ه- -ا ،وب -اأ’خصس م -ن
أŸسستشسفى أ÷امعي لعنابة.
أكد تﬁ Èي ألدين مدير ألصسحة بسسكيكدة
أن أŸلتقى غايته عرضس ألتجارب ألوقائية
وألعÓجية لدأء ألسسرطان وألعمل على –يÚ
أŸعارف ألطبية ‘ معركة موأجهة دأء خطÒ
وسسريع أ’نتشسار يفرضس أخذ أخطاره مأاخذ
جد وأسستعجال.

سسكيكدة :خالد العيفة

يشصّ- -ك- -ل ال- -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م 06
ال -راب -ط ب Úولي -ات م -عسص -ك -ر سص -ع -ي-دة
وال -ب -يضس أاك Èن -ق-ط-ة سص-وداء م-ن ح-يث
كÌة ا◊وادث اŸرورية اŸميتة والتي
تتكّرر فيها مآاسصي إارهاب الطرقات وتقع
ا◊وادث اŸم -ي -ت -ة ‘ ع -دد م -ن ال -ن -ق-اط
السصوداء ،كما هو حال العقبة ا◊مراء
وح - -م - -ام رب - -ي وح - -م- -ار ال- -ل- -وز واÙور
ال - -دورا Êسص - -ان - -داج وب- -وراشص- -د وﬁور
ال- -ط- -ري- -ق سص- -ي- -دي أاح -م -د إا ¤ولي -ت -ي
النعامة والبيضس.

سسعيدة :جلطي علي
‘ تصس -ري -ح ل -ل -ع-دي-د م-ن مسس-ت-ع-م-ل-ي ه-ذأ
ألطريق لـ«ألشسعب““ ،فإان مشساريع أ’زدوأجية
ب-ه-ذأ أل-ط-ري-ق أصس-ب-ح أل-ت-ع-ج-ي-ل ب-ه-ا أك Ìم-ن
ضس -رورة م ّ-ل -ح -ة ◊ّل مشس -اك -ل وخ -ل -ق م-رون-ة
وحركية للسس Òع Èهذأ أÙور أ’سسÎأتيجي
أل -ذي ي -رب -ط ب -وأب -ة و’ي -ة سس-ع-ي-دة ب-ا÷ن-وب
ألوأسسع ألكب ،Òوقد أكد ألعديد من ألسسائقÚ
ع -ل -ى ه -ذأ أل -ط-ري-ق ي-ن-ت-ق-ل-ون بصس-ف-ة دوري-ة،
حسسبما تقتضسيه وظيفتهم فإان هذأ ألطريق
تسسبب ‘ كث Òمن أŸشساكل وبخاصسة عند
وج -ود ألشس -اح -ن -ات أل -ت -ي ت -ع -ي -ق ‘ ك-ث Òم-ن
أŸرأت ح -رك -ة أŸرور وŒع -ل -ه -ا ب -ط -ي -ئ-ة ‘
ألنقاط ألتي Áنع فيها ألتجاوز مطالب Úوأ‹
ألو’ية سسيف أإ’سسÓم لوح أن يكون ألسسند
أل- -ق- -وي ◊ّل ه -ذأ أإ’شس -ك -ال رف -ق -ة مسس -ؤوو‹

أ◊كومة ويتعلّق أأ’مر باسستحدأث أزدوأجية
على ﬁور سسعيدة ألبيضس.
سستكون فÎة أسستÓم مشسروع طريق ألسسكة
أ◊ديدية ألهضساب ألعليا ألذي يربط أ◊دود
ألشسرقية للوطن بالغربية على مسسافة 1162
ك -ل -م ،م -ا ي -ع -ط -ي ق -ي -م -ة مضس -اف -ة ıت -ل -ف
أل- -فضس- -اءأت أل- -ت- -ي ي- -عÈه- -ا وح- -ت- -ى ي- -ع -رف
أŸوأط - - -ن - - -ون أن أأ’ب- - -ع- - -اد أ’ق- - -تصس- - -ادي- - -ة
وأ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ه -ذأ أل -ط -ري-ق أل-ذي ي-رب-ط
حدودنا ألشسرقية من ’قار تبسسة سسيدي يحيى
مع ألشسريط أ◊دودي إأ ¤أم ألبوأقي ثم باتنة
وأŸسسيلة وإأ ¤بوقزوم ثم تسسمسسيلت وتيارت
مو’ي نسسيسسن إأ ¤حدودنا ألغربية وهو ما
يعطي قيمة مضسافة ÷عله فضساء أقتصسادي
ومسس- -ت- -ق- -طب ج- -ذأب وت- -فك أل- -ع- -زل -ة ع -ل -ى
أŸوأطن ÚوŒلب أ’سستثمار.
وت-ب-ق-ى ح-مÓ-ت أل-ت-حسس-يسس وأل-توعية إأزأء
Óرق -ام
ﬂاط- -ر ح- -وأدث أŸرور ب- -ال- -ن -ظ -ر ل  -أ
أıي -ف -ة أŸسس -ج -ل -ة ‘ ه -ذأ أ÷انب ،ح -يث
تقتصسر ألنشساطات على أجهزة ألدولة كما هو
أ◊ال ل -ل -ح -م -اي -ة أŸدن -ي -ة وأل-درك أل-وط-ن-ي
وألشس -رط -ة أل -ت-ي ت-ق-وم ب-ح-مÓ-ت ع-ل-ى إأذأع-ة
سسعيدة أÙلية ألتي تعت Èشسريكا قويا ‘
هذأ ألعمل من خÓل ما ت›Èه من حصسصس
وب -رأم -ج ت -ف -اع -ل -ي -ة ل -ك -ون أسس -ب -اب أ◊وأدث
أŸرورية وفقا Ÿصسالح ألدرك ألوطني يتسسّبب
فيها ألعامل ألبشسري بنسسبة كبÒة ،وهذأ ناœ
ع- -ن ألسس -رع -ة أŸف -رط -ة ل -لسس -ائ -ق Úوبسس -بب
ألتجاوز أÿط.Ò

رغم تردي حالة الطقسس بسصطيف

أإسصعار مسصتقرة للخضصر وإلفوإكه وإلدجاج وإلبيضص
لحوال ا÷وية ‘ رابع
رغم رداءة ا أ
ع- -اصص- -ف- -ة ث -ل -ج -ي -ة تشص -ه -ده -ا م -دي -ن -ة
سص -ط -ي -ف ،ه -ذا الشص -ت -اء ،ح-يث تسص-اق-ط
الثلج صصباح أامسس ،منذ السصاعة العاشصرة
ولو بكميات قليلة،إال اأن أاسصواق اÿضصر
وال -ف -واك -ه ع-رفت أاسص-ع-ارا ج-د م-ق-ب-ول-ة
ومسصتقرة ،على غرار ما سصجلته نهاية
لسصبوع.
ا أ

سسطيف :نورالدين بوطغان
ففي جولة قادتنا إأ ¤سسوق عباشسة عمار،
بوسسط أŸدينة ،عاينا أسسعارأ مقبولة للخضسر،
فمث Óألبطاطا عرضست ب 35 Úو 37د ،وألبصسل
بـ 50دج وأÿسس بـ 50دج ،وألطماطم بـ 60دج،
وأ÷- -زر ب- -ـ 40دج ،وأل - -بسس - -ب - -اسس بـ 50دج
للكيلوغرأم مع وفرة كبÒة ‘ ألسسوق لهذه
أÿضسر ،ما جعل أإ’قبال عليها كبÒأ من أجل
تفادي توقف “وين ألسسوق ‘ حالة أسستمرأر
تسساقط ألثلوج ،وبعد أن خلفت هذه أأ’سسعار
أرتياحا وسسط أŸتسسوق.Ú
أم- -ا أل- -ف- -وأك -ه ،ف Ó-ي -زأل ألÈت -ق -ال سس -ي -د

أŸوق -ف ،ح -يث ي -ع -ت Èف -اك -ه-ة ألشس-ت-اء ب-دون
منازع ،ويعرضس بأاسسعار متباينة تÎأوح ب50 Ú
أ 100 ¤دج حسسب أل- -ن -وع -ي -ة ،م -ع أرت -ف -اع
ﬁسسوسس أ’سسعار ألتفاح .وحتى ألتمور ألتي
شسهدت هذأ أŸوسسم زيادة ‘ أسسعارها ،حيث
’ يقل ثمن ألبلح عن  120دج مع أنه أأ’قل
ج -ودة ،م -ق-ارن-ة ب-ال-رطب ،ح-يث يÎأوح سس-ع-ر
أ÷يد منه ب 350 Úأ 500 ¤دج .كما شسهدت
أسسعار ألدجاج أسستقرأرأ نسسبيا ،وهذأ بعد أن
شس -ه -دت أن -خ -ف -اضس -ا ﬁسس -وسس-ا خÓ-ل أأ’ي-ام
أأ’خÒة ،حيث يباع ألكيلوغرأم منه بـ 260دج
وسس -ط أق -ب -ال م -ت -زأي -د م-ن أŸتسس-وق ،Úك-م-ا
شسهدت أسسعار ألبيضس أنخفاضسا هي كذلك،
حيث تباع سسلة من  30وحدة بـ 280دج ،أي أقل
من  10دج للبيضسة ألوأحدة ،قبل أن كانت
ت -ع-رضس ق-ب-ل أسس-ب-وع بـ 12دج ل-ل-وح-دة .ف-ي-ما
شسهدت أسسعار سسمك ألسسردين زيادة خÓل
أأ’يام أأ’خÒة ،حيث يباع ب 500 Úو 600دج
للكيلوغرأم.
وأرجع ألتجار ألذين –دثنا إأليهم أسستقرأر
أأ’سسعار إأ ¤ألوفرة ،وكذأ إأ ¤توّفر ﬂزون
كاف لديهم Ÿوأجهة أي طارئ ‘ ألطقسس.

طالبو وا‹ ا÷لفة بالتدّخل العاجل

إنقطاع إŸاء Ÿدة شصهرين ُيخرج سصكان حي بن جرمة للشصارع
أقدم صسبيحة أمسس ألعشسرأت من سسكان
حي ““بن جرمة““ بو’ية أ÷لفة ،على تنظيم
وق -ف -ة أح -ت -ج -اج -ي -ة سس -ل -م -ي -ة م -ط -ال-ب Úم-ن
ألسسلطات أÙلية ،ومصسالح أ÷زأئرية للمياه
تزويدهم Ãياه ألشسرب ألتي أنقطعت عنهم
منذ أك Ìمن شسهرين.
أأ’مر وّلد حالة من أإ’سستياء ألوأسسع وسسط
سسكان أ◊ي وما أدى لتنظيم وقفة إأحتجاج
سسلمية من أجل توف Òهذه أŸادة أ◊يوية ،ما

جعل ألعديد يلجأا إأ ¤جلب أŸاء عن طريق
ملء ألد’ء وألقوأرير ألبÓسستكية من أأ’حياء
أÛاورة ،وأجÈت ألبعضس أآ’خر على إأقتناء
صسهاريج أŸياه بأاسسعار تفوق  1000دينار ‘
ب -عضس أأ’ح -ي -ان .ون -ظ -رأ إأ ¤إأسس -ت-م-رأر أزم-ة
أŸاء ،ذكر أÙتج Úأن مصسالح ““أ÷زأئرية
للمياه““  ⁄تزودهم باŸياه ألصسا◊ة للشسرب
وفق أ◊صسصس أıصسصسة أ’حياء أŸدنية منذ
أك Ìمن شسهرين حسسب شسكوى –صسلت عليها

““ألشس -عب““ ،ح -يث أك -دو أن -ه-م رأسس-ل-وأ مصس-ال-ح
““أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه““ ع-دة م-رأت ول-ك-ن دون
جدوى معتÈين أن أŸؤوسسسسة ““متوأطئة““ ‘
سسبب حرمانهم من أŸياه ألصسا◊ة للشسرب.
هذأ وقد طالب سسكان أ◊ي من ألسسلطات
أل -و’ئ -ي -ة ب -ال -ت -دخ -ل أل -ع -اج -ل وت-وف ÒأŸي-اه
ألصسا◊ة للشسرب ‘ أقرب أآ’جال.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
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«الششعب““ تنقل ششهادات حّية عن جرÁة فرنسشا ا’سشتعمارية ببوخضشرة

إلقصسة إلكاملة إلعدإم ›اهدين وردمهم ‘ مغارة ““كاف إلسسنون““ بتبسسة
^ بعد  12يوما من البحث..العثور على رفات 2٤ششهيدا

ج -م -عت رف -ات شش -ه -داء ال-ث-ورة
التحريرية اÛيدة Ãغارة ““كاف
السش -ن -ون““ ب -ب -وخضش -رة ،م -ن ق -ب -ل
مصش- - -ال - -ح ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة، ،
ب -حضش -ور ع-ط-ا ال-ل-ه م-و’ت-ي وا‹
ت - -بسش - -ة م - -رف - -وق- -ا ب- -السش- -ل- -ط- -ات
’سش-رة
’م -ن-ي-ة وا أ
ال -عسش -ك -ري -ة وا أ
الثورية ،حيث قام بإالقاء نظرة
ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع ال- -رف- -ات وق -راءة
ال -ف -ا–ة ت -رح -م-ا ع-ل-ى أارواح-ه-م
ال -ط -اه -رة .ج-رى ه-ذا ‘ ج-و م-ن
اÿضش - -وع ع - -اششت ““الشش - -عب““ أادق
تفاصشيله بع ÚاŸكان.

جميع ا’نششغا’ت التي قّدمت له ،والتكّفل بها
وف -ق اأ’ول -وّي -ات واŸت -وّف -ر م-ن اإ’م-ك-ان-ي-ات،
موازاة مع ال ّسشعي إا ¤التكّفل بإا‚از نصشب
ت -ذك -اري ب -اŸك -ان ،ت -ع -ظ -ي -م -ا لشش-ان شش-ه-داء
اŸن-ط-ق-ة ،واعÎاف-ا ب-تضش-ح-ي-ات-ه-م ،وت-خ-ل-ي-دا
لذكراهم.

 ..1957بدإية إŸأاسساة
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” ال- -ع- -ث- -ور ع- -ل- -ى رف -ات شش -ه -داء ال -ث -ورة
ا÷زائرية من طرف فرق ا◊ماية اŸدنية
ل -ل -و’ي -ة ،م -دّع -م -ة ب -ف -رق ال -ت-دخ-ل وا’ن-ق-اذ
باأ’ماكن الوعرة وبعتاد ثقيل تابع Ÿؤوسشسشة
اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ه ،ب-ت-بسش-ة وم-ن-ج-م ا◊ديد
ب -وخضش-رة وم-ؤوسشسش-ة ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي Ãرسش-ط،
ب - -إاشش - -راف اŸقّ- -دم دراوات الصش- -ادق م- -دي- -ر
ا◊ماية اŸدنية .ومن الرفات التي ” العثور
ع-ل-ي-ه-ا رف-ات ام-رأاة ووث-ائ-ق وع-مÓ-ت ن-ق-دي-ة
تعود للحقبة ا’سشتعمارية .ويتم دفن رفات
الشش -ه -داء ‘ اأ’ي -ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة وإاق-ام-ة
جنازة رسشمية.

عود على بدء
نعود إا ¤أاول انطÓق للعملية التي جّندت
لها الوسشائل اŸادية والبششرية .نذكر ان اللجنة
ال -ت -ي ك-ل-فت ب-ه-ذه اŸه-م-ة شش-ك-لت م-ن ط-رف
ال- -وا‹ م- -و’ت- -يŸ ،ع- -اي- -ن- -ة اŸغ- -ارة ب -ج -ب -ل
بوخضشرة ،بحسشب تصشريح ›اهدي اŸنطقة
ت-وج-د ب-ه-ا رف-ات لشش-ه-داء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية
اÛي- -دة .ت- -ت -ك -ون ال -ل -ج -ن -ة م -ن السش -ل -ط -ات
العسشكرية واأ’منية واŸدنية واأ’سشرة الثورية،
–ت إاششراف مدير ا◊ماية اŸدنية.
تبعد اŸغارة عن مدينة بوخضشرة بحوا‹
 04كلم ،تقع باŸكان اŸسشمى ““كاف السشنون““.
وه -ذا ب -غ -رضض ال -ت -حضش’ Òسش -ت -خ -راج رف -ات
الشش -ه -داء ال-ذي-ن سش-ق-ط-وا ف-داء ال-وط-ن ب-ذلك
اŸك- -ان ،وإاع- -ادة دف- -ن- -ه- -ا ›ددا ،ت- -واصش -لت
اأ’ششغال من قِبل مصشالح ا◊ماية اŸدنية رغم
الظروف الصشعبة ،خاصشة وأانها تزامنت مع
Óمطار منذ السشاعات اأ’و¤
تسشاقط غزير ل أ
إا ¤غاية سشاعة متأاخرة من الليل.
كانت ““الششعب““ تتابع أاششغال ا◊فر التي
تكفلت بها مؤوسشسشة أاششغال الطرقات ومؤوسشسشة
الردم التقني ومنجم حديد بوخضشرة وا◊فر
ال -ي -دوي م -ن ط -رف اف -راد ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة
م-دع-م-ة ب-ف-رق ال-ت-دخ-ل وا’ن-ق-اذ ‘ اأ’م-اك-ن
الوعرة حيث اسشتمرت  12يوما كللت بكششف
مقÈة جماعية لششهداء الثورة
التحريرية،

العدد
17863

07

اسش - -ت - -ع - -م - -لت ل - -ط- -مسض ج- -رائ- -م
اŸسشتعمر ‘ حق ا÷زائري.Ú
بحسشب مصشادر ““الششعب““ ،فإان
ف - -رق ال - -ب - -حث “ك - -نت خ Ó- -ل
اليوم Úاأ’ّول Úمن العثور على
رف-ات شش-ه-ي-دي-ن ،وب-ق-اي-ا رفات
ششهيد ثالث ،ومع ا◊فر بعمق
 23مÎا داخل هذه اŸغارة،
” العثور على بقية رفات 24
ششهيدا منهم امرأاة .العملية
“ت ب -ح -ذر شش-دي-د ب-ال-ن-ظ-ر
ا ¤ان هذه اŸواقع عادة ما
ك - -ان ج - -يشض اŸسش- -ت- -ع- -م- -ر
الفرنسشي يزرع فيها أالغاما
تنفجر ‘ أاي ◊ظة.
صش ّ-رح م -دي -ر ا◊م -اي-ة
اŸدنية اŸكلف بالعملية
خÓل عملية البحث““ ،ان
ه- -ذا ا’ك- -تشش- -اف دل -ي -ل
آاخر على جرائم فرنسشا
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ال-ت-ي ل-ن
تسش- -ق- -ط ب- -ال- -ت- -ق- -ادم.
ك -انت شش -ه -ادات ح -ي-ة
ق -د تضش -م -نت ت-واج-د
ال-رف-ات –ت ع-ج-ل-ة
شش - -اح- -ن- -ة ال- -دل- -ي- -ل
اŸادي ال- - - -ذي عÌ
ع - -ل- -ي- -ه ‘ ب- -داي- -ة
ا◊ف- -ر ث- -م ظ -ه -ور
ال - -رف - -ات وع Ìأايضش - -ا ع- -ل- -ى
حافظات لوثائق اŸعدوم Úوأالبسشة كقرائن
حية على أابششع جرائم فرنسشا ‘ ا÷زائر.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -م ،ق -دم م -ن ع -اشش -وا ا◊دث
ششهادات سشابقة حول وجود رفات ششهداء
–ت عجلة ششاحنة الذي يعد الدليل اŸادي
الذي ع Ìعليه خÓل عملية البحث ‘ أاول
ا’م -ر ،ق -ب -ل اك -تشش -اف ب -اق -ي ال-رف-ات
وح -اف -ظ -ات وث -ائ -ق اŸع -دوم،Ú
وأال -بسش -ة ك -ق-رائ-ن حّ-ي-ة وأادل-ة
ع - -ل - -ى ج - -رائ - -م ف - -رنسش- -ا
ا’سشتعمارية التي تبقى
بÓ

متابعة
قضش -ائ -ي -ة و’ اعÎاف م -ن ك -انت
تضش - -ع ن - -فسش- -ه- -ا ““رائ- -دة ا◊ضش- -ارة ب- -ال- -ع- -ا⁄
اŸتمدن““ .وتتباهى زورا بوضشع قيم حقوق
ا’نسشان.

وإ‹ تبسسة يتنقل إإ ¤بلدّية
بوخضسرة
Ãنطقة ““كاف ال ّسشنون““ بجبل بوخضشرة،
الذي ضشّمت غياهب أاحد مغاراته،
رف- - -ات ع- - -دد م- - -ن

ششهداء ثورة الّتحرير اŸظفرة  ،اسشتنادا
إا ¤رواي- -ات م -ت -وارث -ة ع -ل -ى
لسش- -ان ›اه- -دي اŸن- -ط -ق -ة
اأ’حياء واŸهتّم Úبتاريخها،
ان -ح -ن -ى ب -ك-ل إاجÓ-ل وخشش-وع
أامام الّرفات مقبّ ÓومÎحّما
على أارواح أاصشحابها وا‹ تبسشة
قبل أان يتلّقّى ششروحات وافية
م- - - -ن ط- - - -رف اŸق ّ- - -دم دراوات
ال ّصشادق مدير ا◊ماية اŸدنّية
ب-ال-و’ي-ة ح-ول سش Òال-ع-م-لّ-ي-ة ب-عد
اثني عششر يوما من انطÓقها.
اطلع الوا‹ بع ÚاŸكان على
اإ’م- -ك -ان -ات اŸسش ّ-خ -رة ل -ل -غ -رضض،
وال -ع -ت -اد اŸسش -ت -ع -م -ل’ ،سش -ت-خ-راج
الّرفات من على عمق  23مÎا‘ ،
ظروف مناخّية صشعبة ،والعمل على
ت- -ع- -ري -ف أاصش -ح -اب -ه -ا الّشش -ه -داء ،ث -م
تصشنيفهم ،ثم تكرÁهم ’حقا ،بإاعادة
ا’ع- -ت- -ب- -ار ل- -ه- -م ودف -ن -ه -م Ãا ي -ل -ي -ق
ب- -تضش- -ح- -ي- -ات- -ه- -م ا÷سش- -ام ‘ ،م- -وكب
ي.
جنائزي رسشم ّ
التقى وا‹ تبسشة باŸناسشبة Ãواطني
اŸن- -ط -ق -ة ال ّ-ذي -ن ح ّ-دث -وه م -ط ّ-و’ ع -ن
ب- -ط- -و’ت اآ’ب -اء واأ’ج -داد وع -ن ت -اري -خ
اŸن- -ط- -ق- -ة ا÷ه- -ادي ،م- -ثّ- -م -ن ‘ Úذات
Óمر
ال ّسشياق ،اأ’هميّة الكبÒة التي أاو’ها ل أ
وجهوده اŸتواصشلة Ÿتابعة العملّية ،بهدف
إازال -ة ال -نسش-ي-ان ع-ن صش-ف-ح-ة م-ن صش-ف-ح-ات
ت- -اري- -خ اŸن- -ط- -ق- -ة اŸشش- -رق إاّب- -ان الّ- -ث -ورة
الّ-ت-ح-ري-رّي-ة ال-كÈى ،واسش-ت-م-ع إا ¤م-ط-ال-بهم
وانشش -غ -ا’ت -ه -م ‘ ›ا’ت ال ّ-ت-ن-م-ي-ة ب-ب-ل-دّي-ة
بوخضشرة.
كما –ّدث الوا‹ للحضشور من اŸواطن،Ú
ع-ن ظ-روف ال-ع-م-لّ-ي-ة ،وت-اري-خ ان-طÓ-ق-ها بعد
م -واف -ق -ة وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و، Ê
وم- -راح- -ل- -ه- -ا ،م- -ع- -رج -ا ع -ن الÈام -ج
ال ّ-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي اسش-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
ال-ب-ل-دّي-ة ،وت-لك ال-ت-ي سشّ-جلت
ل-ف-ائ-دة الّسش-اك-نة ،وبعضشها
ق - -ي - -د ا’‚از ،واع - -دا
ب- -الّ- -ن -ظ -ر ‘

ب-حسشب اŸصش-ادر ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ي-ع-ت Èال-ب-ئر
““بئر الششهداء ““Ã ،ثابة ا÷ب الذي تضشع أاو
تخفي فيه القوات الفرنسشية ا’سشتعمارية ‘
بلدية بوخضشرة جرائمها ضشد ششعب قاوم من
أاجل جزائر حرة مسشتقلة ،ويروي من عايششوا
ا◊دث ا’سش -ل-وب ال-ف-رنسش-ي ا’سش-ت-ع-م-اري ‘
القضشاء على ا÷زائري Úانذاك حيث يوضشع
الواحد منهم امام البئر ثم ي ّصشب عليه وابل
من الرصشاصض ،فÒدم مباششرة داخل هذا البئر
الذي ظل غ Òمعروف ا ¤غاية أافريل سشنة
 1957ح - -يث اك - -تشش - -ف م - -ن ط - -رف ب - -عضض
اŸواطن Úوهذا بعد ‚اة أاحدهم من ا’عدام
حيث رمى بنفسشه قبل اطÓق النار من طرف
قوات اŸسشتعمر.
م -ن ث -م خ -رج م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ل-ل-م-غ-ارة،
اŸدخل الرئيسشي وهو غ Òمعروف لقوات
اŸسش-ت-ع-م-ر ح-ي-ن-ه-ا ،ل-ي-ن-تشش-ر خ Èالبئر وسشط
اŸواطن Úالذين كانوا يجهلون مصش Òابناءهم
واباءهم قبل ذلك اليوم.
يذكر ششاهد على هذه اŸأاسشاة ان هؤو’ء
الشش -ه -داء ه -م م -ن ق -ام -وا ب -ع -م -ل -ي -ة ف -دائ -ي-ة
اسش -ت-ه-دفت ق-ط-ار ن-ق-ل ا◊دي-د اŸت-وج-ه ا¤
ع -ن-اب-ة ب-ا÷سش-ر ال-ق-ريب م-ن ال-ب-ئ-ر ،ح-يث ”
توقيف ›موعة من اÛاهدين ورمي بهم
‘ البئر.
ردمت القوات الفرنسشية البئر من جهتيه
ا’ث -ن -ت Úب -واسش -ط -ة ج-راف-ة اŸن-ج-م ،إ’خ-ف-اء
ج - - -رائ - - -م - - -ه - - -ا وصش- - -ف- - -ح- - -ت- - -ه- - -ا السش- - -وداء
ب- -ا÷زائ- -ر ،ول- -ت- -م- -وي -ه ال -رأاي ال -ع -ام ال -دو‹
والوطني.
ب -ق -يت رف -ات الشش -ه -داء ال -ذي-ن اخ-ت-ل-فت
الروايات بششأان عددهم– ،ت ردم ا÷رافة
›هولة اŸكان ،فمنهم من قدرها بـ  8ومنهم
من بـ  ،16بينما قد تصشل إا 23 ¤رفات أاو يزيد
بحسشب اÛاهدين.
ب -ع -د ا’سش -ت -ق Ó-ل ح-اول سش-ك-ان وأاق-ارب
الششهداء ،البحث عن البئر دون جدوى .ومع
ذلك “كنوا من ا‚از نصشب تذكاري Ãحيط
اŸن - -ط - -ق- -ة ،ا’ أان إارادة ال- -ل- -ه أارادت كشش- -ف
اŸسش-ت-ور م-ن ج-دي-د ب-واسش-ط-ة اأ’م-ط-ار ال-ت-ي
كشش -فت ف-وه-ة ال-ب-ئ-ر  ،ل-ي-ت-ن-ق-ل ال-عشش-رات م-ن
اŸواطن Úإا ¤ع ÚاŸكان بحثا عن رفات
ششهداء ا◊رية ،دون ان يتمكنوا من اسشتخراج
أاي هيكل عظمي لهم  ،ملتمسش Úمن ا÷هات
اŸع -ن -ي -ة ال -ت -ح -رك بسش -رع -ة وإاخ-راج ه-ي-اك-ل
الششهداء ،قبل أان تطمسض معا ⁄البئر الذي
–ول مزارا للكث Òمن اأ’ششخاصض ،وهو ما ”
بالفعل.
ال -ي -وم ن-ت-ذك-ر ه-ؤو’ء الشش-ه-داء ب-خشش-وع و’
ن - -نسش- -ى وصش- -ي- -ت- -ه- -م اŸدوي- -ة ‘ اآ’ذان «:اإذا
اسش-تشش-ه-دن-ا فحافظوا على
ذاكرتنا““.
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من مراسسلينا

حــــي  ١0مـــــاي Ãــــفـــتـــــــــاح

قرارات التنمية اÙلية تتخّذ رفقة
فعاليات اÛتمع اŸدÊ

أارصسفة مهÎئة وهشسة وطرق متدهورة وغياب للتهيئة واŸرافق الضسرورية ،هو الواقع الذي ’ يزال ّÁيز حي ١0
ماي ببلدية مفتاح والذي  ⁄يسستفد من مشساريع تنموية منذ عدة سسنوات على حّد تعب Òقاطنيه.

سسارة بوسسنة
ويعا Êسشكان حي  10ماي Ãفتاح من
ع -دي -د أل -ن -ق -ائصض أل -ت -ي ب -اتت ت -ط-ب-ع
ي - - -وم- - -ي- - -ات أŸوأط- - -ن ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
أÛا’ت ،على رأسشها تدهور ألبنايات
ألتي تنتظر دورها للÎميم وكذأ ألطرق
أŸت -ده -ورة أل -ت -ي ت -ن -ت -ظ -ر أل -ت -ع -ب -ي-د
وأÓŸعب أ÷وأري- - - -ة وغÒه - - -ا م - - -ن
أإ’نشش- -غ- -ا’ت أل- -ت- -ي وق- -فت ع- -ل- -ي- -ه- -ا
«ألششعب» ‘ جولة قادتها إأ ¤أ◊ي.
ألسش -ك -ان أشش -ت -ك -وأ م -ن غ-ي-اب م-رك-ز
صش -ح -ي ي -ت -وّف -ر ع -ل -ى أ’خ-تصش-اصش-ات
ألضش-روري-ة وي-غ-ن-ي-ه-م ع-ن-اء أل-ت-ن-قل إأ¤

أ◊ي وألتي  ⁄تششهد أي عملية ترميم
أو ت- -ع- -ب- -ي- -د م- -ن -ذ سش -ن -وأت ،وأضش -حت
مطبّات ترأبية وحفر نبتت بها ﬂتلف
أن -وأع أأ’عشش -اب ألضش -ارة ،ن -اه-يك ع-ن
Óرصشفة ،ما ششّكل عائقا
ألغياب ألتام ل أ
أم -ام أصش-ح-اب أŸرك-ب-ات م-ن ق-اط-ن-ي
أ◊ي ما يضشطرهم لتحمل أŸعاناة مع
هذه أ◊فر وأŸطبّات ألتي تتحول إأ¤
برك وأحوأل ششتاء ،مؤوكدين أن ألبلدية
قد أطلقت برنا›ا لتزيفيت طرقات
أ◊ي ،غ Òأن أ’ششغال تسش Òببطئ
كب.Ò
إأنعدأم مرأفق ألتسشلية زأد من تذمر
ألسشكان ،خاصشة ألششباب منهم ألذين
يضشطرون للتنقل يوميا نحو ألبلديات
أÛاورة ل -غ -ي -اب -ه-ا ع-ن أ◊ي ،ك-م-ا ’
ت -وج -د أم -اك -ن ﬂصشصش -ة ل -ل -عب أم-ام
غ -ي -اب م -رأف -ق ري -اضش-ي-ة أو ت-رف-ي-ه-ي-ة
تسش -م -ح ل-لشش-ب-اب Ãم-ارسش-ة ه-وأي-ات-ه-م
وقضشاء أوقات فرأغهم.
مششكل آأخر يعا Êمنه سشكان حي 10
م -اي ،ه -و ألÎأك -م أŸذه-ل ل-ل-ن-ف-اي-ات
وأل -ق -اذورأت ع -ل -ى ق -ارع-ة أل-ط-رق-ات
مشش ّ-ك -ل -ة ب -ذلك م -ف -رغ -ات عشش -وأئ -ي-ة
تششمئزة لها أ’نظار ،حيث أكد ألسشكان
أن غياب حاويات وضشع ألقمامات هو
ألسش- -بب أل- -رئ- -يسش- -ي ورأء تشش -ك -ل ه -ذه
أŸف- -رغ- -ات ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤غ- -ي -اب
مصشالح ألنظافة ألتي حملها كل من
–دث-ن-ا إأل-ي-ه-م مسش-ؤوول-ي-ة ك-ل ألنقائصض
با◊ي.

قــطــــاع الــــــÎبـــيــــة –ـــــــــت اÛـــــهـــــر بــــاŸـــــديـــــــــة

م ـ ـع ـ ـايـ ـنـ ـ ـة ا Ÿـ ـ ـؤوسشـ ـسشـ ـ ـات قـ ـب ـ ـ ـل ف ـ ـ ـÎة ا’مـ ـ ـتـ ـح ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـات

تفقدت السسيدة أاسسماء بو◊بال
م -دي -رة الÎب -ي -ة ل -و’ي -ة اŸدي -ة
اŸؤوسسسس - -ات الÎب - -وي- -ة ال- -واق- -ع- -ة
ب- -دائ- -رة الشس- -ه- -ب- -ون- -ي -ة ،خ -اصس -ة
اŸؤوسسسسات التابعة لها وعلى رأاسسها
ث- -ان- -وي- -ة ف- -ارسس ب- -ن م- -ه -ل ،ك -م -ا
عقدت جلسسة عمل مع ا أ
’سساتذة
وال- - -ط- - -اق- - -م ا إ
’داري ل- - -ت- - -دارسس
ﬂت-ل-ف ا’نشس-غ-ا’ت ذات الصس-لة
بهذه اŸنطقة.

اŸدية :علي ملياÊ

كما أجتمعت مع هيئة ألتفتيشض قبل
ه- -ذأ أŸوع -د ووق -فت ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
أŸسش -ت-ج-دأت ،م-ن-وه-ة ‘ ه-ذأ ألشش-أان
Ãا يقع على عاتقها من مسشؤوولية ‘
مرأفقة ألقطاع لتحسش Úأأ’دأء ،دأعية
‘ سشياق متصشل إأ ¤ضشرورة ألعمل على
م-رأف-ق-ة أأ’سش-ات-ذة ،وت-كوينهم وإأعطاء
دفع للعملية ألتكوينية ألتي من ششأانها
أن تعمل على Œاوز ألتحديات.
قامت بو◊بال بهذه أŸناسشبة بزيارة
ت-ف-ق-دي-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ألÎب-وي-ة ب-بلدية
أŸدية معاينة حالة أŸرأفق عن قرب،
سشيما بعد أ’ضشطرأبات أ÷وية
أأ’خÒة ،ووقفت

على سش Òألعملية ألتعليمية ،مؤوكدة
ع -ل -ى أه -م -ي -ة ه-ذه أل-فÎة خ-اصش-ة م-ع
ب -دأي -ة أل -ع -د أل -ت -ن -از‹ ل Ó-م-ت-ح-ان-ات
ألرسشمية ،أأ’مر ألذي يتطلّب ـ حسشبها ـ
تـضشافر جهود أ÷ميع للرقي بالنتائج
أŸدرسش -ي -ة ،ب -ع -دم -ا ت -اب -عت وضش -ع -ي-ة
أل -ت -م -درسض Ãدرسش-ة ألشش-ه-ي-د ﬁم-ود
ط -ه -رأوي ﬁم -ود ب -ب -ل -دي -ة ع -اصش -م-ة
ألو’ية خÓل زيارة تفقدية فجائية،
حيث أطلعت ‘ ع ÚأŸكان على مدى
ت- -وأف- -ر أŸن- -اخ أŸدرسش- -ي أŸن- -اسشب،
ح -اث -ة ع -ل -ى ضش -رورة م -رأع-اة شش-روط
ألنظافة بها.
ه -ذأ وف-ي-م-ا ثّ-م-نت ج-م-ع-ي-ات أول-ي-اء
ألتÓميذ مثل هذه أÿرجات ألفجائية
للوقوف على وأقع ألتمدرسض عن قرب،
ت -ن -اشش -د أسش -رة ألÎب -ي -ة ب -ه -ذه أل-و’ي-ة
ب- -ر›ة زي -ارأت أخ -رى ل -ل -م -ؤوسشسش -ات
ألتعليمية با÷هة ألششرقية.

بعدما عرفت بلديتهم حالة من أإ’نفرأج
عقب إأخرأجها من حالة أإ’نسشدأد ألتي
’زمت ›لسشها أ’ك Ìمن سشنة ،حيث
ثّمن ألسشكان وأأ’عيان خطة ألصشلح ألتي
بادر بها ألوأ‹ أ◊ا‹ ورئيسض أÛلسض
ألششعبي ألو’ئي.
وسشمحت عملية ألتحكيم ألتي ششارك
ف -ي -ه-ا رئ-يسض أÛلسض ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي
ع -ب -د أل -ق -ادر ل -وصش -ي -ف م -ع ألسش -ل-ط-ات
أÙل -ي-ة ب-رصش-د  2.6م-ل-ي-ار ،ح-يث م-ن
أŸت- -وّق- -ع أن “ّول ه- -ذه أŸي- -زأن -ي -ة 05
مششاريع أ‰ائية من بينها ثÓث مششاريع
خ ّصش -صشت ل -ق -ط -اع أأ’شش -غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
بقصشد أ‚از مسشالك ريفية لفك ألعزلة
على أŸوأطن ،Úفضش Óعلى مششروع ‘
إأطار ألري ،من ششأانه أن يعمل على ربط
سش - -ك - -ان ق - -ري - -ة أو’د م- -نصش- -ور ب- -اŸاء
ألششروب ،إأ ¤جانب مششروع خامسض ’
يقل أهمية يتمثل ‘ تهيئة سشاحة مقابلة
Ÿق -ر أل -ب -ل -دي -ة ب -قصش -د خ -ل-ق فضش-اءأت
للرأحة ألعمومية للسشاكنة.

ميلة تسستفيد من  ١٢مليار دينار

ميلة :خ.ع

ت -ط ّ-رق ﬁم-د ع-م Òوا‹ م-ي-ل-ة
خ Ó-ل ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -راب-ع-ة
ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي Ÿيلة،
إا› ¤هودات الدولة التي توليها
ل- - -ل- - -م - -واط - -ن Úخ - -اصس - -ة ‘ ›ال
ال- -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة قصس -د –سسÚ
ظ-روف-ه-م اŸع-يشس-ي-ة وذلك ‘ إاطار
اıططات التنموية.
حيث أششار ألوأ‹ إأ ¤ألغÓف أŸا‹
ألذي أسشتفادت منه ألو’ية من وزأرة
أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ية وتهيئة
أإ’ق- -ل- -ي- -م ‘ إأط -ار صش -ن -دوق ألضش -م -ان
وألتضشامن وأŸقّدر بـ  12مليار دينار
ج - -ه ‘ ›م - -ل - -ه إأ ¤أل - -ت - -ك- -ف- -ل
وأŸو ّ
بانششغا’ت أŸوأطن ،Úخاصشة ‘ ›ال
رب -ط ج-م-ي-ع أل-ب-ل-دي-ات ب-اŸي-اه ألصش-ا◊ة
أبدى فÓحو بلدية أو’د معرف جنوب للششرب ،سشوأء من سشد بني هارون أو سشد
Óمطار ت -اب -ل -وط ،ورب -ط وإأيصش -ال ب-عضض مشش-ات-ي
و’ية أŸدية حالة من ألتفاؤول ل أ
ألتي تسشاقطت بهذه أŸنطقة ،خصشوصشا وق- -رى أل- -و’ي -ة Ãادة أل -غ -از أل -ط -ب -ي -ع -ي
وألكهرباء ،باإ’ضشافة إأ ¤إأعادة أ’عتبار

اŸوافقة على  05مششاريع
ببلدية أاو’د معرف

ألعدد
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مرزوقي يقّيم أاداء اÛلسس الشسعبي لÈهوم باŸسسيلة

ال ـ ـ ـسشـ ـ ـكـ ـ ـان يـ ـششـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـون ن ـ ـق ـ ـ ـصص الـ ـت ـ ـكـ ـفـ ـّل بـ ـانـ ـششـ ـغ ـ ـا’ت ـ ـهـ ـ ـ ـم

أŸسشتششفيات ،مششÒين إأ ¤أن توفره
يعد أك Ìمن ضشروري ‘ أ◊ي ،حيث
يضشطر أغلب ألسشكان إأ ¤ألتنقل من
أجل تلقي ألعناية ألطبية ‘ ألبلديات
أÛاورة .وب - -ال - -رغ- -م م- -ن أŸط- -الب
أŸتكّررة أŸوجهة للسشلطات أÙلية،
إأ’ أن ن -دأءأت -ه -م  ⁄ت -أات ب-ن-ت-ي-ج-ة إأ¤
يومنا هذأ ،ومازأل أ◊ي يفتقر Ÿركز
ط -ب -ي ح -ق -ي -ق -ي ي -ت -وف -ر ع -ل-ى ج-م-ي-ع
أ’خ -تصش -اصش -ات ،م -تسش -ائ -ل Úع -ن سشّ-ر
Œاه -ل أ÷ه -ات أŸع-ن-ي-ة ل-ط-ل-ب-ات-ه-م،
خ -اصش -ة وأن أŸن -ط -ق -ة ت -ع-رف ك-ث-اف-ة
سشكانية عالية.
ك -م-ا أب-دى ﬁدث-ون-ا أسش-ت-ي-اءه-م م-ن
أل -وضش-ع-ي-ة أل-ك-ارث-ي-ة ل-ل-ط-رق-ات دأخ-ل

17863

^ الكهرباء ،الغاز واŸاء ‘ مقدمة ا’نششغا’ت
ق ّ-ي -م رئ -يسس ب -ل -دي -ة ب -ره -وم
ع- - -يسس- - -ى م - -رزوق - -ي م - -دى ا‚از
اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ت-ت-علق بانشسغا’ت
اŸواطن Úعلى أارضس الواقع بفضسل
اع-ت-م-اد السس-ي-اسسة التشساركية بÚ
ا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي- -ة وﬂت- -ل- -ف
ا÷م -ع -ي-ات ال-ن-اشس-ط-ة واŸواط-نÚ
عّززها التعاون والنقد البّناء من
اÛتمع اŸد.Ê

اŸسسيلة :عامر ناجح
كششف خÓل عرضض حصشيلة نششاط
أÛلسض ب- -ق -اع -ة أÙاضش -رأت ع -ن
سشعي ألبلدية ألدأئم إأ ¤بلوغ مرأتب
أوﬂ ‘ ¤ت -ل -ف أل -ق-ط-اع-ات ت-ل-ب-ي-ة
لرغبة أŸوأطن Úوألرقي بالبلدية إأ¤
مصش -اف كÈى أل -ب -ل -دي-ات ‘ أÛال
ألتنموي على ألرغم من تدّرجها ‘
أ‚از ألعديد من أŸششاريع ألهامة،
على غرأر أŸششاريع ألطاقوية ألتي
م ّسش-ت أل-ك-ه-رب-اء أ◊ضش-ري-ة ب-ك-ل م-ن
أح - -ي - -اء ألسش - -وق أل - -ق - -د Ëسش - -ك - -ارة
ولبÓسشكية وبرهوم مركز وŸزأهيد
وألشش -ه -دأء ،وزي-غ-ود ي-وسش-ف أم-ت-دأدأ
إأ ¤شش -م -ال ألسش Ó-م وج -ن -وب شش -م-ال
ه -وأري ب -وم -دي -ن وك -ذأ ح -ي ﬁم-د
بوضشياف أ÷نوبي.
وأششار أŸتحدث ،أإ ¤أن مششاريع
ألكهرباء ألريفية م ّسشت هي أأ’خرى
ألعديد من ألقرى عانت لسشنوأت على
غ -رأر ق -ري -ة ألسش -ب -اي -ط-ي-ة ول-وع-ال-ي-ة
وأو’د مرزوق وقرية لعطال وقديششة
أل -ت -ي أن-ط-ل-قت أن-ت-هت ب-ه-ا أأ’شش-غ-ال
مؤوخرأ.
وبا◊ديث عن ألغاز ألطبيعي ألذي
ي -ع ّ-د م -ط -ل -ب -ا رئ -يسش -ي-ا ل-ل-ع-دي-د م-ن
ألسشكان ،قال إأن أأ’ششغال جارية بعدة
قرى لربطها بغاز أŸدينة على غرأر
قرية لعربات وقديششة وقرية لعطال،
ك- -م- -ا ّ” إأ‚از أإ’ن- -ارة أل- -ع- -م -وم -ي -ة
بزيغود يوسشف وربط كل من ألسشÓم
وهوأري بودين وŸزأهيد وأÛاهد
حشش-ايشش-ي ع-م-ار وأل-ت-ج-زئ-ة ألÎأب-ية
بششبكة ألصشرف ألصشحي وكذأ ربط

قرية ◊فافة بششكبة أŸياه ألصشا◊ة
للششرب وأ‚از ألناقل ألرئسشي للقناة
وإأعادة تأاهيل مضشخات ﬁطة ألنقل
أو’د سشيد علي برأبح وإأعادة تأاهيل
ق- -ن -وأت أŸي -اه وأ‚از شش -ب -ك -ة أŸاء
بالنسشبة للتجزئة ألÎأبية  800قطعة.
ك -م -ا جّسش -دت أل-ب-ل-دي-ة حسشب رئ-يسض
ألبلدية عدة مششاريع ‘ ›ال ألبناء
وأل-ت-ع-م Òوق-ط-اع ألشش-ب-اب وألرياضشة
وقطاع ألصشحة وبقطاع ألÎبية ألذي
أسش-ت-ف-ادة م-ؤوخ-رأ م-ن م-ت-وسش-طة و15
قسشما تعويضشيا.
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تسشجيلها على عاتق ميزأنية ألبلدية
وسش -ي -ت -م Œسش -ي -ده-ا ب-ع-د أسش-ت-ك-م-ال
أإ’ج- -رأءأت أإ’دأري -ة وع -ل -ى رأسش -ه -ا
ت -ك -م -ل -ة ألسش -وق أŸغ-ط-اة أŸت-وأج-د
بحي سشكارة ‘ ششطره ألثا Êوأ‚از
سش- -ور ل- -لسش- -وق أأ’سش- -ب- -وع -ي ورب -ط -ه
ب -ال -ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  40وإأعادة
تأاهيل قاعة ألعÓج ألششهيد دري عمر
ب -أاو’د م -رزوق وك -ذأ إأع -ادة ت -أاه-ي-ل
حضشÒة ألبلدية با‚از سشور خارجي
وأإع- -ادة ت -أاه -ي -ل ط -ري -ق ق -ري -ة أو’د
م-ب-ارك وط-ري-ق ألسش-ب-اي-ط-ي-ة ،ناهيك
ع- -ن Œه- -ي- -ز أŸط- -اع -م أŸدرسش -ي -ة
وت -دع -ي -م م -ق -ر أل -ب -ل -دي -ة ب -ال-ن-وأف-ذ
وألششبابيك وŒهيز أآ’بار Ãضشخات
مائية للحد من ندرة أŸياه ألصشا◊ة
للششرب.
ووع-د ع-يسش-ى م-رزوق-ي أŸوأط-نÚ
ألذين طرحوأ أنششغا’تهم بعد عرضض
أ◊صشيلة بإايجاد حلول لهم باسشتثناء
أŸشش- -اري- -ع أÛم- -دة أل- -ت- -ي ن- -اشش -د
أ÷ه - -ات أل - -وصش - -ي - -ة بضش - -رورة رف- -ع
ألتجميد عنها وألتي تخ ّصض ألكهرباء
ألريفية وغاز أŸدينة لقرية له’Óت
وأو’د مبارك وأو’د مرزوقي .وكذأ
أل- -ن- -ظ- -ر ‘ ط- -لب أ‚از م- -ن- -ط- -ق- -ة
صشناعية بقديششة بقيمة  10مليون
دينار أŸودع لدى أŸصشالح أıتصشة
ناهيك عن مطلب رفع ألتجميد عن
م-رك-ز أل-ردم أل-ت-ق-ن-ي Ãن-ط-ق-ة مقرة
وألذي يجمع خمسض بلديات بقيمة
 3،5مليون دينار وألذي من ششأانه حل
معضشلة غياب مفرغة عمومية.

ربط جميع البلديات باŸياه الصشا◊ة للششرب

ل -ل -م -دأرسض أ’ب-ت-دأئ-ي-ة وإأ‚از أŸط-اع-م
أŸدرسش -ي -ة ،وأق -ت -ن -اء ب-عضض أآ’’ت أل-ت-ي
ت- -دخ -ل ‘ إأط -ار أأ’شش -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة،
وحافÓت للنقل أŸدرسشي.
كما أوضشح وأ‹ ألو’ية «بأان أولويات
سشياسشته تنصشب حول خدمة أŸوأطن
دون غÒه وأ’سش- -ت -م -اع إأ ¤أنشش -غ -ا’ت -ه
وأل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ‘ ح -دود أإ’م-ك-ان-ي-ات
أŸت - -اح - -ة ،ح - -اث - -ا أŸوأط - -ن Úع - -ل - -ى
أŸشش -ارك -ة وأŸسش -اه -م -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
أÙل -ي -ة ول -و ب -آارأئ -ه -م وأقÎأح -ات -ه -م

خ -دم -ة ل -ل -مصش -ل -ح -ة أل-ع-ام-ة ،و‘ ه-ذأ
أإ’طار ،فإان باب أإ’دأرة مفتوحة لهذأ
ألغرضض» ،وقد أفتتحت ألدورة ،بكلمة
رئيسض أÛلسض ألششعبي ألو’ئي ألذي
طلب من جميع أŸنتخب Úوأإ’دأريÚ
بضش-رورة أل-ت-ك-اث-ف ،وت-وح-ي-د ألصش-ف-وف
من أجل ألدفع با◊ركة ألتنموية للو’ية
” تقد Ëعروضض حول
إأ ¤أأ’مام .و ّ
قطاعات أأ’ششغال ألعمومية ،ألصشحة،
وع-رضض أآخ-ر ح-ول أل-ت-ه-ي-ئ-ة وأل-تحسشÚ
أ◊ضشري.
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يطالبون بإادرأجه ضصمن قائمة أ’أمرأضش أŸزمنة

أنـــتــعــاشش ألــــتــــنــــمـيـــة أÙــلــيـة بـــتـــبــــسصــــة

مـ ـشص ـاريع خ ـ ـدمـاتـية وجـوارية لـصصالح اŸواطـنـÚ

ا Ÿـ ـصص ـ ـابـ ـون بـمرضض ضصـ ـغـ ـ ـط الـ ـع ـ ـ ـ Úع ـ ـاجزون ع ـ ـن شص ـ ـ ـراء ال ـ ـ ـدوا ء بـ ـخ ـنـ ـشصـ ـلـ ـ ـة

يناشصد مرضصى أ÷لوكوم أŸزمن ،وزير ألعمل وألتشصغيل وألضصمان أ’جتماعي وأŸدير ألعام للصصندوق ألوطني للضصمان
’مرأضش أŸزمنة حتى يتسصنى لهم أ◊صصول
أ’جتماعي ،بضصرورة ألتدخل ألعاجل من أجل أعتماد هذأ أŸرضش ضصمن قائمة أ أ
على ألدوأء مباشصرة من ألصصيدليات بصصفة منتظمة وبدون أنقطاع ،وفقا Ÿا تقتضصيه حالتهم أŸرضصية.
ع -ل -ى ال -رؤوي -ة لصس -ع -وب-ة ه-ذا ال-ن-وع م-ن
العمليات ا÷راحية.
وأام - -ام ع- -دم اع- -ت- -م- -اد ه- -ذا اŸرضص
ك -م -رضص م -زم -ن ،م -ن ط-رف الصس-ن-دوق
ال -وط-ن-ي ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ب-رفضص
ط- -ل- -ب- -ات ال- -ت- -ك -ف -ل ب -ال -دواء ل -عشس -رات
اŸرضس- -ى ،تضس- -اع- -فت م- -ع- -ان- -اة ه -ؤولء
وزادت م - -ن م - -ت - -اع - -ب - -ه - -م الصس - -ح- -ي- -ة
بالضسطرار إا ¤شسراء الدواء كل ثÓثة
أاشسهر Ãبالغ مالية تتجاوز  4000دينار
‘ ا◊الت اŸرضسية اŸسستقرة ،وحتى
اŸرضسى اŸؤومّنون اجتماعيا يضسطرون
ك- -ذلك لشس- -راء ال- -دواء ب- -دف- -ع ال- -ن- -ق -ود
بالصسيدليات لسستحالة اسستعمال بطاقة
الشس -ف -اء ل -ت -ج-اوز اŸب-ل-غ الـ 3000دينار
جزائري.
هذا فيما ينقطع حسسب العامل‘ Ú
بصسر اإلنسسان كأاول مرضص مسسّبب للعمى
هذا اÛال ،عديد اŸرضسى معسسوري
خنششلة  :اسشكندر ◊جازي
ع Èالعا.⁄
ا◊ال عن أاخذ الدواء اŸتمثل أاسساسسا
وعدم تلقى الدواء بصسفة يومية ومدى
‘ ق- -ط- -رات ال- -ع ،Úأام- -ام أاوضس- -اع- -ه -م
أاك- -د ﬂتصس- -ون لـ»الشس -عب» أان م -رضص
ص
ا◊ي - -اة حسسب ذات اŸصس- -در ،ي- -عّ- -رض
الجتماعية الصسعبة لعدم قدرتهم على
Ú
ا÷ل - -وك - -وم أاو ارت - -ف- -اع ضس- -غ- -ط ال- -ع
اŸريضص لفقدان البصسر بصسفة تدريجية
الشسراء اŸنتظم للدواء ،وهو ما سسّبب
ن
اŸزم- - -ن ،ه- - -و م- - -رضص مصس - -ن - -ف م
إا ¤غ -اي -ة ال -ع -م -ى ال -ك -ل -ي غ Òال -ق-اب-ل
ويسس -بب ال -ع -م -ى ال-ك-ل-ي أاو ا÷زئ-ي غÒ
األم -راضص اŸزم -ن -ة اŸعÎف ب -ه -ا عÈ
1
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ال -ق -اب -ل ل -لÎم -ي-م ل-ل-عشس-رات م-ن-ه-م ،م-ا
ك -اف -ة دول ال -ع -ا ⁄واŸع -ت-م-دة ك-م-رضص
سسنة ،علما أان التطّور الطبي حّقق ‘
ي -ق -تضس -ي ت -دّخ -ل السس -ل-ط-ات اıتصس-ة
يتلقى Ãوجبه اŸريضص الدواء بصسفة
السسنوات األخÒة قفزة نوعية ‘ هذا
لعتماد اŸرضص ضسمن قائمة األمراضص
مسستمرة مدى ا◊ياة ،وصسنفته معظم
اÛال ب - - - - - - -إاي - - - - - - -ج- - - - - - -اد ال- - - - - - -دواء
اŸزم -ن-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل اŸسس-ت-م-ر اŸضس-م-ون
دول العا ⁄ومنها تونسص واŸغرب ضسمن
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Óلف م -ن اŸرضس -ى اŸن-تشس-ري-ن عÈ
ل -آ
قائمة األمراضص اŸزمنة التي تتكّفل بها
ج ّ-ن -ب اŸرضس-ى ال-ل-ج-وء إا ¤ال-ع-م-ل-ي-ات
الوطن.
الدولة بنسسبة  100باŸائة ÿطورته على
ا÷راحية ،وما –مله من خطورة ذلك

سصــــتـــنجــــــز ‘ أقـــــرب وقـــــــــــت ببـاتـــنــــة:

 15مـ ـلـ ـع ـبـ ـا جـ ـواري ـا بـ ـال ـب ـلديـ ـات ال ـنـ ـائـ ـيـ ـة ومـ ـراف ـق تـ ـرفيـ ـهـ ـيـ ـة أاخ ـ ـرى

سص- - -ي- - -ت - -دّع - -م ق - -ط - -اع ألشص - -ب - -اب
وأل -ري -اضص-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،خÓ-ل
ألسص- -ن- -ة أ÷اري- -ة ب- -ع- -دة مشص -اري -ع
ت-ن-م-وي-ة ه-امة تسصتجيب لتطلعات
ألسص -اك -ن -ة ،خ -اصص -ة ف -ئ-ة ألشص-ب-اب،
ألتي طالبت ‘ عديد أŸناسصبات من
’ول ع- - -ن أل- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة
أŸسص - - -ؤوول أ أ
أل -ت-ن-ف-ي-ذي-ة ع-ب-د أÿال-ق صص-ي-ودة
أل -ت -ك -ف -ل ب -انشص -غ -ال أ‚از م -رأف -ق
رياضصية وفضصاءأت ترفيه.

باتنة :حمزة Ÿوششي
هذا اإلنشسغال حسسب ما علمنا من
مصس -ادر Ãدي -ري -ة الشس -ب -اب وال -ري -اضس-ة
بالولية ،فقد أاخذ بع Úالعتبار من
خÓل بر›ة ا‚از  15ملعبا جواريا
ب -ع -دة م -ن -اط -ق ب -ال -ولي -ة ،سس -يشس -رع ‘
ا‚ازه -ا ب -وتÒة سس -ري -ع -ة خÓ-ل السس-ن-ة
ا÷ارية ،لتكون ‘ متناول الشسباب.
وأاوضس -حت ذات اŸصس -ادر ،أان ع -م-ل-ي-ة
ان -ط Ó-ق ا‚از ه -ذه اŸشس -اري -ع ق-ري-ب-ة
ج -دا .خ -اصس -ة ب -ع-د أان ّ” الن-ت-ه-اء م-ن
إاع -داد دف -ات -ر الشس -روط اÿاصس-ة ب-ه-ذه
اŸشساريع التي –ظى Ãتابعة مباشسرة

من الوا‹ ،الذي يلح ‘ كل خرجاته
اŸي -دان -ي-ة ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-ك-ف-ل ب-ف-ئ-ة
الشسباب من خÓل دعمها وإاشسراكها ‘
تسس -ي Òالشس -ؤوون اÿاصس -ة ب -ه -ا ،خ -اصس -ة
بالبلديات النائية التي  ⁄تسستفد من قبل
من مثل هذه اŸشساريع ا◊يوية ،على
غرار بلديات كيمل وتاكسسÓنت وزانة
ال -ب -يضس -اء وع -ي -ون ال -عصس-اف ،Òوا÷ه-ود
م -نصس -ب-ة ع-ل-ى ا‚از م-ل-عب واح-د ع-ل-ى
األقل بكل بلدية.
ويضس- -اف ل- -ه- -ا تشس- -ج -ي -ع اإلسس -ت -ث -م -ار
اÿاصص ‘ هذا القطاع ،حيث يجري
إا‚از ع- -دة مشس -اري -ع ب -ب -عضص ب -ل -دي -ات
الولية ‘ إاطار السستثمار اÿاصص منها
مسس- -ب- -ح ب- -ب -ل -دي -ة ع Úج -اسس -ر وم -ركب
رياضسي ببلدية ع Úالتوتة.
وقد خصسصست الولية لهذا الغرضص
غÓفا ماليا معتÈا يفوق حسسب ما
أافادت به ذات اŸصسادر  880مليون دج
منها  550مليون دج ‘ ،إاطار برنامج
ال -هضس -اب ال -ع-ل-ي-ا و 330م -ل -ي -ون دج ضس -م-ن
صس -ن -دوق الضس -م -ان وال -تضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙل- -ي -ة ،ال -ت -ي ق -دم -ه -ا وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
لباتنة.
ونشس Òأان القطاع ،قد تدّعم خÓل

لخÒت Úمن عدة عمليات
السسنت Úا أ
تنموية خ ّصسصست لها أاغلفة مالية كبÒة
ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ق-ط-اع وال-ت-كفل بانشسغالت
اŸعني Úبه على غرار ،تخصسيصص مبلغ
ل‚از أاكÌ
ي -ف-وق  1,٦م - -ل - -ي- -ار دج إ
م- -ن  1٦0م -ل-ع-ب-ا ج-واري-ا و 40ملعبا
رياضسيا آاخر ع Èالولية.
وكانت ولية باتنة قد أادخلت حيز
اÿدمة مطلع السسنة ا÷ديدة ،201٩
 8مÓعب جوارية ع Èعديد أاحياء
م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،ت-طّ-ل-ب إا‚ازه-ا م-ب-لغا
”
إاجماليا ناهز  50مليون دج ،فيما ّ
–وي- -ل سس -وق ⁄ Úت -ك -ن مسس -ت -غ -ل -تÚ
ل - -ل - -نشس - -اط ال - -ت- -ج- -اري إا ¤ق- -اع- -تÚ
ري -اضس -ي -ت Úوذلك ‘ إاط -ار اسس -ت -ث-م-ار
خاصص بكل من حي بوزوران والقطب
العمرا Êحملة Ãدينة باتنة.

’ب -يضش
أسص -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ة أŸاء أ أ
على غرأر بلديات ألو’ية  ،٢8من
ب -رأم -ج ت -ن -م -وّي-ة ع-دي-دة تسص-اع-د
’ط - -ار أŸع - -يشص - -ي
ع- - -ل- - -ى –سص Úأ إ
ل -لّسص -اك -ن -ة ،م -ن خ Ó-ل أع -ت-م-ادأت
ي ألو’ية
ماليّة معتÈة من خزينت ّ
وألبلدّية.

تبسشة :خالد .ع

وسس -ب-ق ل-ل-ب-ل-دّي-ة أان اسس-ت-ف-ادت م-ن 15
مليون دينار السسنة اŸاضسية ‘ ،قطاع
األشسغال العمومية ،خ ّصسصست منه مبالغ
للّتهيئة والّتحسس Úا◊ضسري ،حيث ”ّ
تعبيد طرقات ومسسالك حيّ «بن جّدة
م -ه ّ-ن -ي -ة « ،وي -ج -ري اسس -ت-ك-م-ال اأشس-غ-ال
األرصس -ف -ة واإلن -ارة ال -ع -م -وم ّ-ي -ة وإا‚از
اŸسساحات اÿضسراء ،مثلما كشسف عنه
نورالّدين مراح رئيسص البلدّية ،وأاكد ذات
اŸسس -ؤوول «أاّن -ه وب -ع -د رف -ع ال ّ-ت -ج -م -ي -د
وتسسوية النّزاعات واسستكمال اإلجراءات
” النطÓق ‘ ا‚از العيادة
القانونيّةّ ،
اŸت- - -عّ- - -ددة اÿدم - -ات ،ال - -ت - -ي رصس - -د
إل‚ازه -ا م -ب -ل-غ م-ق-ت-ط-ع م-ن م-ي-زانّ-ي-ة
الولية قدره  1.٦مليون دينار ،بالّتوازي
مع تخصسيصص  ٩،5مليون دينار إلعادة
تهيئة قاعة عÓج «بحي السسلم».
وأاضس -اف رئ -يسص ال-ب-ل-دّي-ة ،اأن-ه ي-ن-ت-ظ-ر
خÓل العام ا÷اري توزيع  1000مسسكن
بكّل ال ّصسيغÃ ،ا فيها  ٦5ح ّصسة خاصّسة
ب-الّسس-ك-ن الّ-ري-في ،و 40مسس-ك-ن ترقوي،
بعد اسستكمال عمليّة توزيع  240مسسكن
اجتماعي .وكان وا‹ الولية قد وعد
بتدعيم البلدّية بحصسصص اإضسافّية اأخرى
م - -ن الّسس - -ك - -ن - -ات ل - -ت - -ل - -ب ّ- -ي- -ة الّ- -ط- -لب
اŸت-زاي-د ،ك-م-ا اسس-ت-ف-ادت ال-ب-ل-دّي-ة ،من
ثÓ- -ث –اصس- -يصص ،وأان- -هت اإلج- -راءات
اإلداري -ة ورخصص ال ّ-ت -ج -زئ -ة وّ” إاع-داد

القوائم الّنهائية للمسستفيدين.
وتدّعم قطاع اŸوارد اŸائيّة حسسب
ن- -فسص اŸصس- -در ،ب- -إا‚از خ ّ-زان م -ائ ّ-ي
Ãن -ط -ق -ة «بّ-رزق-ال» Ãب-ل-غ  800مليون
سسنتيم ،ومن اŸرتقب ا‚از بئر عميقة
قصسد –سس Úالتزّود باŸياه ال ّصسا◊ة
ل- -لّشس- -رب ل- -لّسس -اك -ن -ة ،م -وازاة م -ع ا‚از
العديد من عملّيات إاصسÓح شسبكة اŸياه
وﬁارب -ة ال ّ-ت -وصس-يÓ-ت غ Òالشس-رع-ي-ة.
وأاشس- -ار رئ- -يسص ال -ب -ل -دي -ة ،أاّن -ه ّ” ا‚از
مشس-روع Úل-ل-ت-زّود ب-الّ-ط-اق-ة الكهربائّية
Ãشس -ت -ت ّ-ي «ال -ع-دي-ل-ة واŸث-ي-لّ-ي-ة» ،ف-ي-م-ا
اسستفادت مشساتى «العوينة واŸرزاقّية
واŸشسّÒي-ة» م-ن رب-ط-ه-ا ب-غ-از اŸدي-ن-ة،
ويتواصسل ا÷هد لتوف Òالكهرباء الّريفية
وم -ي-اه الّسس-ق-ي الّ-زراع-ي ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى
ا‚از غ- -رف تÈي- -د وت- -خ- -زي -ن ◊ف -ظ
اŸن- -ت -وج ال -ف Ó-ح -ي ،م -ع م -ن -ح ع -دي -د
اّ Ù
Óت ال -ب -ل -دّي -ة ل -ت -ع -اونّ-ي-ة ا◊ب-وب
وال -ب -ق -ول ا÷اّف -ة وا‚از سس-وق ج-واري
ل - -ل - -قضس - -اء ع- -ل- -ى ال- -ت- -ج- -ارة اŸوازي- -ة
والفوضسوّية بالبلدية ،وكان السسّيد الوا‹
قد وعد الفّÓح Úوالّتجار بإا‚ازه.
اأما ‘ القطاع الّتربوي ّ” ،تخصسيصص
ي الولية
مبالغ مالّية هاّمة من ميزانيت ّ
والبلدّية ـ كما جاء ‘ تصسريح «ا »ÒŸـ،
إل‚از مطاعم مدرسسّية وترميم دورات
اŸي -اه وإاع -ادة الع -ت -ب -ار ل -ل -مسس -اح -ات
واألقسسام واقتناء اأجهزة تدفئة بـ «»150
مليون سسنتيم» ،وبغرضص توف Òمناصسب
الشّس -غ -ل ّ” اسس -ت-ح-داث م-ك-تب ل-ل-غ-رضص
ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-ب-ل-دّي-ة ب-ح-ي «ب-ن جّ-دة
م- -ه -ن ّ-ي -ة» ،وّ” ت -وف Òع -دي -د م -ن -اصسب
الشس - -غ - -ل ‘ ﬂت - -ل - -ف ال - -ق - -ط - -اع - -ات
واŸؤوسسسس -ات م -ن-ه-ا اسس-ت-ف-ادة «»120من
م -ن -اصسب ع -م -ل م -ب-اشس-رة ،إاضس-اف-ة إا»¤
»1٦منصسب ‘ ﬂتلف ال ّصسيغ.

بـــطــــلــــب مـــّلـــح مــــن أŸوأطنـــــــــÚ

واج ـ ـهة ب ـحـ ـري ـ ـة Ãـ ـواصص ـفـ ـات ح ـديث ـة للع ـ ـوانة بجيجل

جيجل :خالد العيفة

ُرصصد غÓف ما‹ أو‹ يقدر بـ 8،7
م- -ل- -ي- -ون دي -ن -ار ،م -ن ق -ب -ل ألسص -ل -ط -ات
أل-و’ئ-ي-ة ب-ج-ب-ج-ل ،ل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-وأج-هة
أل -ب -ح -ري -ة ب -ب -ل -دي-ة أل-ع-وأن-ة ب-ا÷ه-ة
أل -غ -رب -ي -ة م -ن أل -و’ي -ة ،وÃوأصص -ف-ات
حديثة ،تتماشصى مع طبيعة ألفضصاء
ألسصياحي ،مع –ديد مدة أ‚از تقدر
ب-ـ  03سص-ن-وأت حسصب م-ك-تب ألدرأسصات
أل-ذي أسص-ن-د أل-ي-ه ه-ذأ أŸشص-روع ،وي-بلغ
ط -ول أل -وأج -ه -ة أل -ب -ح -ري-ة  800مÎ
طو‹ وعرضصها  45مÎأ.
فيما تبلغ مسساحتها اإلجمالية ما يقارب
 02ه -ك -ت -ار ،ح -يث خصسصست السس -ل-ط-ات
اÙلية غÓفا ماليا معتÈا إل‚از شسطر
من الواجهة البحرية يقدر بـ  30مليار
سس- -ن- -ت- -ي- -م ،وق -د ّ” ت -خصس -يصس -ه ‘ إاط -ار
صسندوق دعم ا÷ماعات اÙلية مؤوخرا،
للتدهور الكب Òللواجهة‡ ،ا جعل العديد
من اŸصسطاف ÚخÓل السسنوات اŸاضسية
يطالبون من السسلطات إاعادة العتبار لها.

وسسيتّم إا‚از فضساءات Œارية وأاخرى
ل-ل-راح-ة ضس-م-ن اŸشس-روع ،لضس-م-ان أاحسس-ن
اسستقبال للمواطن ،Úباإلضسافة إا ¤مسسرح
‘ الهواء الطلق ،ما سسيسساهم ‘ ترقية
ا÷انب ال - -ث- -ق- -ا‘ والسس- -ي- -اح- -ي ‘ ه- -ذه
اŸنطقة التي تعّد وجهة للسسياح خÓل
موسسم الصسطياف ،حيث أاوضسح عز الدين
بوطارة األم Úالعام للولية ،خÓل الزيارة
التي “ت للمنطقة ،بأان الدراسسة حسسب
الشسروحات التي قدمت من قبل مكتب
ال -دراسس -ات ،ت -ب -دو ج -ي -دة ول-ك-ن ي-ت-طّ-ل-ب
ت -ق -دÁه -ا أام -ام ال -ل-ج-ن-ة اıتصس-ة Ãق-ر
ال-ولي-ة ،أاي-ن سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا ع-ق-د اج-ت-م-اع
Ÿع- - -رف - -ة أاه - -م ال - -ن - -ق - -ائصص اŸوج - -ودة
وتعديلها ،قبل الشسروع ‘ عملية اإل‚از،
مشسÒا إا ¤أان الواجهة البحرية بالعوانة،
سس-ت-ع-ط-ي ط-اب-ع-ا ج-م-ال-يا للمنطقة ،كونها
تعت Èالصسورة األو ¤للمنطقة السسياحية،
التي يقصسدها اآللف من السسياح خÓل
موسسم الصسطياف ،موضسحا بأان السسلطات
تو‹ اهتماما كبÒا Ÿثل هاته اŸشساريع
الهامة.

Œدر الشسارة ،إا ¤أان بشس Òفار وا‹
ال -ولي -ة أاشس -رف ع -ل -ى م-ع-اي-ن-ة اŸشس-اري-ع
السس- -ت- -ث- -م- -اري- -ة ا÷اري إا‚ازه- -ا ع -ل -ى
”
مسستوى هذه اŸنطقة ،منها مشساريع ّ
انطÓق الشسغال فيها فعليا ،ويتعلّق األمر
ب-ثÓ-ث-ة ق-رى سس-ي-اح-ي-ة وف-ن-دق بسس-عة 880
سسرير ذات ‚ 2وم ،حيث تÎاوح نسسبه
تقدم األشسغال فيهما  ،%05و %17على
التوا‹.
‘ ن -فسص السس -ي -اق ”ّ ،تسس -ل-ي-م شس-ه-ادات
ال - -ت - -ع- -ويضص اŸادي ل- -ب- -عضص ال- -فÓ- -حÚ
اŸشس-رف Úع-ل-ى اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ية
التي سستسسمح بتحرير األرضسية والنطÓق
‘  05مشساريع سسياحية م›Èة ،ويتعّلق
األمر بفندق ‚ 04وم وفندق‚ 02 Úوم
إا ¤ج- -انب م- -رك- -زي- -ن Œاري ،Úأاي -ن ق -ام
السسيد الوا‹ بتسسليم رخصسة البناء إل‚از
ف -ن -دق ‚ 02وم ،وم -ن اŸن -ت -ظ -ر ع -ن -د
الن - -ت - -ه - -اء م - -ن ا‚از ه - -ذه اŸشس - -اري- -ع
السس -ي-اح-ي-ة ،سس-تسس-م-ح م-ن ت-ق-د Ëإاضس-اف-ة
ل -ل -ق -ط -اع السس -ي-اح-ي ب-اŸن-ط-ق-ة ال-غ-رب-ي-ة
والولية ككل.

اإلثنين  04فيفري  201٩م
الموافق لـ  28جمادى األولى  1440هـ
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’وروبي مع دولة إ’حتÓل
تنديدإ باّتفاق إ’–اد إ أ

أحتجاج ـ ـات عارم ـ ـة بالعي ـ ـون أÙتّل ـ ـة وبروكسص ـ ـل

’رضس إÙتلة وإ÷اليات
دعت وزإرة شضؤوون إ أ
إلصض-ح-رإوي-ة ،إ ¤ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ات م-وح-دة ي-وم 6
’وروب -ي ‘
ف- -ي -ف -ري إ÷اري أإم -ام م -ق -ر إلŸÈان إ أ
بروكسضل وÃدينة إلعيون إÙتلة ،وأإخرى يوم
 12فيفري بسضÎإسضبورغ ،وذلك من أإجل إلتعبÒ
ع -ن رفضس ك -ل إ’ت -ف -اق -ي -ات إÈŸم -ة ب Úإ’–اد
’وروب-ي وإŸم-ل-ك-ة إŸغ-رب-ي-ة إل-ت-ي تشضمل مناطق
إ أ
وسض-وإح-ل وث-روإت إلصض-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة ‘ إن-تهاك
سض -اف -ر ل -ل -ق -ان -ون إل -دو‹ وح-ك-م ﬁك-م-ة إل-ع-دل
’وروبية.
إ أ
ذك -رت ت -ق -اري -ر إاع Ó-م -ي-ة صس-ح-راوي-ة ،أامسس ،أان
ال- -وزارة ت- -ه- -دف إال- -ى إاظ- -ه -ار ال -رأاي الصس -ح -راوي
الرافضس لتلك التفاقيات جملة وتفصسي ،Óوتحميل
الجانب األوروبي مسسؤوولياته في اسستباحة ثروات
بلد محتل ل زال مدرجا في قوائم األمم المتحدة
ك-إاق-ل-ي-م غ-ي-ر مسس-ت-ق-ل ،وال-رد ع-ل-ى ال-ع-نف الشسديد
والمضسايقات التي اسستقبلت بها سسلطات الحتÓل
ال-م-غ-رب-ي-ة وف-د ال-نشس-ط-اء الحقوقيين الصسحراويين
العائد من المناطق المحررة.

معركة قضضائية
ال -ب -ول -يسس-اري-و أاع-ل-نت ن-ي-ت-ه-ا ال-ط-ع-ن م-ج-ددا أام-ام
المحكمة األوروبية في القرار ،وأاكدت أان المعركة

سستكون حتمية بين الجهازين القضسائي والتنفيذي
على المسستوى األوروبي خاصسة وأانه ل أاحد يعترف
للمغرب بالسسيادة على الصسحراء الغربية بما في
ذلك التحاد األوروبي نفسسه الذي عبر عن ذلك في
ديباجة هذا القرار.
كما سستقّدم الجبهة شسكوى ضسد التحاد األوروبي
لدى المحكمة األوروبية بسسبب األضسرار الجسسيمة
ل -لشس-عب الصس-ح-راوي ال-ن-اج-م-ة ع-ن الت-ف-اق حسسب
محاميها ،الذي أاوضسح أان عائدات التفاق «تقدر
بحوالي  250مليون يورو» ،وعليه فإان البوليسساريو
سستطالب بتعويضسات قدرها  500مليون يورو زائد
التعريفات الجمركية.

تنديد وإسضع
وأاثار القرار األوروبي ردود فعل عارمة أاجمعت
ك -ل-ه-ا سس-واء م-ن-ه-ا الصس-ح-راوي-ة أاو األوروب-ي-ة ،ع-ل-ى
خطورته على العملية السسياسسية التي تقودها األمم
المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث األممي إالى
الصسحراء الغربية ،هورسست كوهلر ،من أاجل إايجاد
حل سسياسسي سسلمي يضسمن للشسعب الصسحراوي حقه
في تقرير المصسير ،باإلضسافة إالى تشسجيعه للنظام
المغربي على التعنت وعدم اإلنخراط بشسكل جدي
في هذا المسسار.

’نفلونزإ تزيد إلرباط إحتقانا
إ أ

وفي تصسريحات أادلى بها الخميسس الماضسي ،أاكد
عضسو األمانة الوطنية لجبهة البوليسساريو ،الوزير
ال -م -ك -ل -ف ب -أاوروب -ا م -ح-م-د سس-ي-دات-ي ،أان ال-ح-م-ل-ة
الشسنيعة التي قادتها المفوضسية األوروبية من أاجل
تمرير إاتفاقية التجارة الحرة مع دولة اإلحتÓل
المغربية ،تشسمل الصسحراء الغربية المحتلة بشسكل
غير قانوني ،ل تعدو كونها غطاء على «جريمة
نهب» وسسطو كاملة األركان بل األسسوء كونها عدوان
ضسد دولة عضسو في اإلتحاد اإلفريقي.

معاناة إŸعتقلÚ
ي-ع-ان-ي ال-م-ع-ت-ق-ل-ون السس-ي-اسس-ي-ون الصس-ح-راويون من
ظروف أاقل ما يقال عنها أانها غير إانسسانية بداخل
سسجون الحتÓل المغربي وحرمانهم من أابسسط
ح -ق -وق -ه -م ،ف-ي-م-ا ي-واج-ه م-ن أان-ه-وا م-دة ح-ك-م-ه-م
وغادروها ،من مضسايقات كما جرى الحال بالنسسبة
ل-ل-م-ع-ت-ق-ل السس-اب-ق م-ولي أاع-ل-ي ب-وع-م-ود ،وف-ق ما
ذكرت تقارير صسحراوية أامسس.
ويجد المعتقل الصسحراوي نفسسه في ظل الظروف
ال-ق-اسس-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا وسس-وء ال-م-ع-املة ،مضسطرا
لخوضس إاضسرابات ل متناهية عن الطعام تزيد من
قسساوة العتقال وذلك من أاجل إاسسماع صسوته ورفع
مطالبه.

ألشّصــــــارع أŸغربـــــي فـــــي أنتفاضصـــــة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’وروغوإي وبوليفيا
Œاوب مع مبادرة إŸكسضيك ،إ أ

لزمة
مادورو :نعم ◊وأر وطني ◊ل أ أ
بفنزوي Óدون تدّخل خارجي
دع -ا إل -رئ -يسس إل -ف -ن-زوي-ل-ي ،ن-ي-ك-و’سس
مادورو ،قادة أإحزإب إŸعارضضة للتخلي عن
’م-ري-ك-ي» وإي-ج-اد ح-ل
«ط -ري -ق إل -ت -دخ -ل إ أ
Óزمة إلسضياسضية ‘ إلبÓد.
ل أ
وطلب الرئيسس مادورو من قيادة المعارضسة خÓل
ح- -دي- -ث -ه أام -ام آالف م -ن أانصس -اره ف -ي ال -ع -اصس -م -ة
كراكاسس« ،الكف عن الدعوة إالى الحرب ووقف
الدعوة إالى التدخل العسسكري» ،وقال« :لقد حان
الوقت إليجاد حلول للبÓد».
وأاّكد دعمه للمبادرة التي اقترحتها بعضس الدول
من بينها المكسسيك واألوروغواي وبوليفيا ،وهي أان
يقوم الجانبان في فنزوي Óبإاجراء حوار وطني
للبحث عن حل ،قائ Óإانه مسستعد للتحدث «في
اليوم الذي يريدون وأاينما يريدون».
وأاشسار الرئيسس الفنزويلي إالى أان األولوية الرئيسسية
ل -ف-ن-زوي Ó-ه-ي ال-ت-ع-اف-ي الق-تصس-ادي ،مضس-ي-ف-ا أان-ه
يكرسس جهوده الرئيسسية لضسمان السسÓم والتغلب
على المصساعب القتصسادية في البÓد.
وتعاني فنزوي Óالواقعة في أامريكا الجنوبية من
اضس -ط -راب -ات سس -ي -اسس -ي-ة داخ-ل-ي-ة اشس-ت-دت م-ن-ذ 23
جانفي بعد أان أاعلن زعيم المعارضسة خوان غوايدو
نفسسه «رئيسسا مؤوّقتا» ،وهي خطوة لقت تأاييدا من
ال -ولي -ات ال -م -ت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة وت -ب -ع-ت-ه-ا ك-ن-دا
وكولومبيا والبيرو واإلكوادور وباراغواي والبرازيل
وتشسيلي وبنما واألرجنتين وكوسستاريكا وغواتيمال
وجورجيا ،فيما أاعلنت سست دول أاوروبية وهي:
إاسس-ب-ان-ي-ا وف-رنسس-ا وأال-م-ان-ي-ا وب-ري-ط-ان-ي-ا وال-ب-رتغال
وهولندا أانها سستعترف بغوايدو رئيسسا ما لم يعلن
ال- -رئ- -يسس م- -ادورو ال- -ذي أادى ق -ب -ل أاي -ام ال -ي -م -ي -ن
الدسستورية رئيسسا لولية جديدة ،الدعوة لنتخابات
جديدة.

كوبا تدعو للتّعبئة
دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ،إالى
التعبئة العامة للدفاع عن فنزوي ،Óووقف «التدخل
السستعماري في أامريكا الÓتينية».
وكتب رودريغيز على حسسابه في «تويتر»« :الحكومة
األمريكية ،وهي العقل الحقيقي المدبر لÓنقÓب
في فنزوي ،Óتهدد بشسن عدوان عسسكري على هذه
ال-دول-ة الشس-ق-ي-ق-ة ،وت-م-ارسس ضس-غ-وط-ا ع-ل-ى أاوروب-ا
لتكون تابعة لها» ،وأاضساف« :فلنعلن التعبئة جميعا،
لوقف التدخل السستعماري في أامريكا الÓتينية».
ف-ي ال-م-ق-اب-ل أاع-ل-ن السس-ف-ي-ر ال-ف-ن-زوي-لي في بغداد
دج-ون-اث-ان ف-يÓ-سس-ك-و اع-ت-راف-ه ب-رئ-يسس ال-ج-م-ع-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة وزع-ي-م ال-م-ع-ارضس-ة خ-وان غ-وايدو رئيسسا
م-ؤوق-ت-ا ل-ل-بÓ-د ،ب-ي-ن-م-ا ان-ت-هت أامسس ،م-ه-لة التحاد
ÓعÓن عن
األوروبي للرئيسس نيكولسس مادورو ل إ
إاجراء انتخابات رئاسسية.

–ضضÒإ للمؤو“ر إلوطني إ÷امع

سصÓمة يلتقي بالفرقاء أللّيبيّÚ

قال المبعوث األممي إالى ليبيا ،غسسان سسÓمة ،إانه
سس -ي -ب -دأا ج-ول-ة ج-دي-دة م-ن ال-م-ف-اوضس-ات ب-ي-ن ج-م-ي-ع
األط -راف ال -ف -اع -ل -ة ف -ي ل -ي -ب-ي-ا ب-ه-دف سس-د ال-ف-ج-وة
ال-ق-ائ-م-ة ،وت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف لن-عقاد الملتقى الوطني
الجامع وإاجراء النتخابات العامة.
وأاوضسح سسÓمة في حوار صسحفي ،أامسس ،بأانه حّقق
ت-قّ-دم-ا ف-ي ع-دي-د ال-قضس-اي-ا ال-خÓ-ف-ي-ة ب-ي-ن ال-ف-رق-اء
الليبيين ،وقال« :هناك نقاط عدة ،بعضسها قديم تم
التوصسل إالى حل لها بنجاح ،لذا أانا متفائل» ،مشسيرا
إالى أانه سسيلتقي رئيسس المجلسس الرئاسسي فائز السسراج
ثم المشسير خليفة حفتر والمسستشسار عقيلة صسالح.
واعتبر أان لقاءه باألمين العام للجامعة العربية أاحمد
أاب-و ال-غ-ي-ط ،ي-أات-ي ف-ي إاط-ار ال-ت-نسس-ي-ق وال-ت-واصس-ل م-ع
مختلف الفاعلين في الملف الليبي ،مفيدا« :نحن
على تواصسل دائم ،وأانا أادّعم كل الجهود التي تقوم بها
ال-ج-ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ف-ي م-ج-ال دع-م وت-وح-ي-د الجيشس
Óمن والسستقرار».
الليبي ،وهذه خطوة مهمة ل أ
في السسياق ،جّدد مبعوث األمم المتحدة إالى ليبيا،
غسسان سسÓمة ،رفضسه تحديد مواعيد لÓسستحقاقات
الن -ت -خ -اب -ي -ة ف -ى ال -ب Ó-د ق -ب -ل ال-ت-وصس-ل إال-ى تسس-وي-ة
الخÓفات بين الفرقاء الليبيين.
وأاضساف سسÓمة« :لن أاحّدد موعًدا قبل أان أاشسعر بأان
ال-ف-رق-اء ال-ل-ي-ب-ي-ي-ن ت-وصس-ل-وا ل-ل-حد األدنى من عناصسر
التسسوية التاريخية».
وأاكد أانّ «أامامه الكثير لعمله فى هذا الصسدد» ،مشسيرا
إالى أان «الصسراع األسساسسي بين الليبيين هو صسراع على
اقتسسام ثروات البÓد».
وتابع المبعوث األممي قائ« :ًÓإان هناك خÓفات بين

إايطاليا وفرنسسا تنعكسس على الملف الليبي» ،مناشسدا
ال -ج -ان -ب -ي -ن ت -ن -ح-ي-ة ال-م-ل-ف ال-ل-ي-ب-ي ج-ان-ب-ا ع-ن ت-لك
الخÓفات.
يشسار إالى أان المبعوث األممي قال في تصسريحات
لوسسائل إاعÓم ليبية الشسهر الماضسي إانه لن يحدد
موعدا لعقد الملتقى الوطني إال «عندما ينضسج األمر
ويريد الليبيون أانفسسهم التفاهم» ،موضسحًا أان الملتقى
هدفه التأاكيد على توافق الليبيين بشسأان النتخابات
والسستحقاقات السسياسسية المقبلة.
Óمين العام في ليبيا غسسان
والتقى الممثل الخاصس ل أ
سسÓمة ونائبته للشسؤوون السسياسسية سستيفاني ويليامز
ف-ي ال-ق-اه-رة م-ع م-ج-م-وع-ة م-ن ن-اشس-ط-ي-ن سس-ي-اسسيين
ليبيين لÓسستماع آلرائهم ومقترحاتهم.
وت-رك-زت ال-ن-ق-اشس-ات ح-ول ال-ت-حضس-ي-ر ال-ج-ي-د لن-جاح
الملتقى الوطني وتنظيم النتخابات.

نحو إنهاء نزإعٍ دإم خلف آإ’ف إلضضحايا

أطرأف أل ّصصرأع ‘ جمهورية أفريقيا ألوسصطى يوّقعون أّتفاق سصÓم

أإف- -ادت مصض- -ادر إعÓ- -م- -ي- -ة م- -غ- -رب- -ي -ة أإن
إلغضضب يتمّلك أإبناء إŸملكة جّرإء تضضارب
’ن -ب -اء ح -ول ح -ق-ي-ق-ي-ة م-دى إن-تشض-ار وب-اء
إ أ
إن -ف -ل -ون-زإ إÿن-ازي-ر ،إل-ذي خّ-ل-ف وف-ق آإخ-ر
إعÓن لوزير إلصضحة إŸغربي ،تسضع وفيات،
وكذإ إزإء سضياسضة «إلÓمبا’ة» إلتي تنتهجها
إ◊كومة للكشضف عن إ◊قائق.
وذكرت التقارير أامسس ،أان تصسريحات وزير الصسحة
ال-م-غ-رب-ي بشس-أان ف-ي-روسس ان-ف-ل-وان-زا ال-خ-ن-ازي-ر في
المملكة زادت من قلق المغربيين من مدى انتشسار
الفيروسس القاتل.
فقد أادلى الوزير المغربي بعدد من التصسريحات
وصس -ف-ه-ا ال-ب-عضس ب-أان-ه-ا «م-تضس-ارب-ة» بشس-أان ان-تشس-ار
المرضس وحصسيلة ضسحاياه في غضسون أايام ،حيث
بدأا بإانكار وجود المرضس ثم اإلعÓن أاول أامسس
السسبت عن تسسع وفيات جراءه.
وق-الت ال-مصس-ادر أان مسس-ت-خ-دم-ي م-واق-ع ال-ت-واصس-ل
الجتماعي «كانوا جاهزين للرد على الوزير في كل
مرة ،فقد واجه موجة من السسخرية في البداية
عندما نفى انتشسار فيروسس أانفلوانزا الخنازير في
المغرب».
وعاد الوزير ليقر بوجود خمسس حالت وفاة بسسبب
ال-ف-ي-روسس ب-ع-د سس-اع-ات م-ن ت-أاك-ي-د ال-ن-اط-ق ب-اسس-م
ال -ح -ك-وم-ة ع-ل-ى أان شس-خصس-ي-ن ف-ق-ط ت-وف-ي-ا بسس-بب

الفيروسس.
هذا التضسارب في التصسريحات أاثار قلق المواطنين
في المغرب ،خاصسة وأان بعضس المصسادر األخرى
ق -الت إان ع -دد ال-وف-ي-ات أاك-ب-ر م-م-ا أاع-ل-ن-ه ال-وزي-ر،
ف-ط-الب ب-عضس-ه-م ال-ب-رل-م-ان ب-مسس-اءل-ة وزير الصسحة
حول حقيقة انتشسار الفيروسس ومدى خطورته.
الوزير المغربي أاعلن أامسس األول أان عدد الوفيات
بسس -بب ان-ف-ل-وان-زا ال-خ-ن-ازي-ر ب-ل-غ تسس-ع-ة أاشس-خ-اصس،
وعلق على ذلك بالقول أانه رغم بلوغ الحصسيلة هذا
الرقم فإان «الحالة الوبائية تبقى عادية مقارنة
بالسسنوات الماضسية».
وتسساءل رواد مواقع التواصسل كيف يعقل «عندما
يصسبح وفاة مواطنين بأانفلوانزا الخنازير والوضسع
غير مقلق».

ﬂاطر تهّدد معتقلي ألريف
كشسفت جمعية «ثافرا» (جمعية للوفاء والتضسامن
ل-ع-ائÓ-ت م-ع-ت-ق-ل-ي ال-ح-راك الشس-ع-ب-ي ب-الريف) ،أان
ال -وضس -ع-ي-ة الصس-ح-ي-ة ل-م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك ال-ري-ف ف-ي
تدهور مسستمر ،ونّددت بالعنف النفسسي والجسسدي
الذي تعرضسوا له أاثناء العتقال والسسجن.
وق - -ال ال - -ت - -ق - -ري - -ر صس - -ادر ع - -ن ال- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ،إان

م-ع-ت-ق-ل-ي»ح-راك ال-ري-ف»« ،م-هددون في سسÓمتهم
الصس -ح -ي -ة وح -ي -ات -ه -م ،ن -ت -ي -ج -ة اإله -م -ال ال -ط-ب-ي
ومضس -اع -ف-ات ال-ت-ع-ذيب ال-ن-فسس-ي وال-جسس-دي ال-ذي
ت -ع-رضس-وا ل-ه أاث-ن-اء الع-ت-ق-ال وال-ت-ح-ق-ي-ق ،ون-ت-ي-ج-ة
ال-ظ-روف ال-ك-ارث-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-واج-دون ع-ل-ي-ه-ا داخل
السسجون».
وأاضساق التقرير إان المعتقلين يشستكون من عدم
ت -ج -اوب إادارة السس -ج -ون ،م -ع ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ع-ن-دم-ا
يطالبون بالتطبيب ،إاذ يتم التماطل في السستجابة
لطلباتهم ،وحتى عندما يتم عرضسهم على أاطباء ل
تسسلم له التشسخيصسات لحالتهم الصسحية.
وهكذا ،اسستعرضس التقرير الحالة الصسحية لناصسر
الزفزافي ،قائد «حراك الريف» ،وجاء في التقرير
أان الزفزافي «يشسكو من أالم في رأاسسه وقدميه منذ
التعذيب الذي تعرضس له أاثناء اعتقاله بلطم رأاسسه
بقوة على جدار البيت وضسربه باألصسفاد الحديدية
على رأاسسه ،كما أانه يعاني من مرضس الحسساسسية
جراء وضسعه في زنزانة إانفرادية ألكثر من عام».
وق- -ال ال- -ت- -ق- -ري- -ر إان إادارة السس- -ج- -ن ح- -ج -بت ع -ن
الزفزافي معلومات تخصس وضسعيته الصسحية منذ
ما يناهز سسنة ،حين أاخبره أاحد األطباء بأانه مصساب
بتقلصس شسرياني على الجهة اليمنى من الرأاسس،
وبأان الشسريان ازداد تقلصسا ،وهو ما يؤوثر على تدفق
الدم للدماغ.

توصّسلت حكومة جمهورية إافريقيا الوسسطى
و 14مجموعة مسسّلحة إالى اتفاق سسÓم من أاجل
وضسع حxد لنزاٍع دام أاسسفر عن مقتل اآللف.
بالمناسسبة ،أاعلنت حكومة الرئيسس فوسستان اركانج
تواديرا التوصّسل لّتفاق برعاية األمم المتحدة ،بعد
محادثات اسستمرت  10أايام في العاصسمة السسودانية
الخرطوم.
وتّم أامسس التوقيع علي التفاق باألحرف األولى ثم
يوقع في بانغي بعد أايام.
وأاكد مفوضس السسلم واألمن في التحاد اإلفريقي
إاسسماعيل شسرقي في تغريدة التوصسل إالى التفاق
ب -ي -ن «ال-ح-ك-وم-ة وال-م-ج-م-وع-ات ال-مسس-ل-ح-ة الـ »14
الممثلة في مفاوضسات الخرطوم.
وهذا هو اتفاق السسÓم السسابع الذي يتم التوصسل
إاليه منذ العام .2012
وكانت مفاوضسات السسÓم بين أاطراف جمهورية
إاف -ري -ق -ي -ا ال -وسس -ط-ى ب-دأات ف-ي ال-خ-رط-وم ف-ي 24
جانفي وعلّقت الخميسس بسسبب خÓفات خصسوصسا
ح -ول مسس -أال -ة ال -ع-ف-و ع-ن ال-مسس-ؤوول-ي-ن ع-ن ج-رائ-م
وفظاعات.
وتوقفت مباحثات السسÓم عدة مرات بسسبب بعضس
ال-قضس-اي-ا ال-ع-ال-ق-ة وال-خÓ-ف-ي-ة ع-لى رأاسسها مطالبة
المتمردين بعفو عن الجرائم المرتبكة أاثناء النزاع.
وطالبت المجموعات المسسلحة أايضسا بحلّ الحكومة
الحالية وتشسكيل حكومة مؤوقتة يقودها شسخصس من
جانبهم.

وبضسغط من شسركائها الغربيين ،رفضست بانغي على
ال -دوام ال -ع -ف -و ع-ن زع-م-اء ال-ح-رب ال-ذي-ن ي-خضس-ع
ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ل-ع-ق-وب-ات دول-ي-ة أاو ت-ت-ه-مهم تقارير
أاممية بانتهاك حقوق النسسان.
وشُسكلت محكمة جنائية خاصسة في بانغي لمحاكمة
األشس-خ-اصس ال-مّ-ت-ه-م-ي-ن ب-ارت-ك-اب جرائم حرب في
البÓد منذ العام .2003
وعلى الرغم من مبادرة السسÓم تواصسلت أاعمال
العنف في أارجاء البÓد.
وتنشسر األمم المتحدة نحو  12أالف جندي من
قوات حفظ السسÓم في هذه المسستعمرة الفرنسسية
السسابقة.
وتعد جمهورية إافريقيا الوسسطى من أافقر دول
العالم رغم مواردها المنجمية الغنية مثل الذهب
وال-م-اسس .وت-ب-ذل ج-ه-ودا مضس-ن-ي-ة ل-ت-خ-ط-ي الزم-ة
ال -دم -وي -ة ال -ت -ي ان -دل -عت ع-ام  2013ف-ي أاع-ق-اب
اإلطاحة بالرئيسس المسسيحي فرنسسوا بوزيزيه ،على
يد متمردي سسيليكا وغالبيتهم من المسسلمين.
وانتقاما لبوزيزي ،شسّكل المسسيحيون ،الذين يمثلون
 80بالمئة من عدد السسكان ،وحدات أامنّية سسّموها
«ان- -ت- -ي ب- -الك- -ا» ف -ي إاشس -ارة إال -ى م -ن -ج -ل م -ح -ل -ي
يسستخدمه متمّردو سسيليكا.
وقتل آالف األشسخاصس في هذا النزاع ،فيما شسردت
أاع -م -ال ال -ع -ن -ف رب -ع سس -ك -ان ج -م-ه-وري-ة إاف-ري-ق-ي-ا
الوسسطى البالغ عددهم  4،5مÓيين نسسمة.
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’ثن ٠٤ Úفيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٩جمادى ا أ
ا أ
’ولى  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٦٣

’دبية...
المقاهي ا أ
لبداع وملتقى للكلمة
فسسحة ل إ

فضضاءات تصضنع التّمّيز وتحتضضن ا’ختÓف
كلمة العدد

نقاط التّوازن...
للمقاهي أو ألنّوأدي أألدبية مكان ومعنى
في ألمششهد ألثقافي ،فهي ألفسشحة ألتي
يسش -ت -ط -ي -ع م -ن خ Ó-ل -ه -ا ك-ل م-ن أل-ف-ن-ان
وألمبدع وألكاتب ألتعبير وألتوأصشل مع
غيره من ألمثقفين وألقرأء وحتى ألعامة
م - -ن أل - -م - -ج - -ت - -م - -ع دون رسش - -م - -ي- -ات أو
بروتوكولت ،مجال مفتوح على ألكلمة
وألحرف ،وعلى ألتعبير بكل حرية عن
ألرأي وألرأي أآلخر.
ه -ذه أل -فضش -اءأت أل-ت-ي ب-دأت ف-ي أآلون-ة
بقلم :حبيبة غريب
أألخيرة تظهر هنا وهناك في وليات
ألوطن ،بحرصص وإأرأدة بعضص ألمثقفين وألجمعيات إلحدأث ألتغيير،
ومحاولة إأرجاع أألمور إألى نصشابها وإأعادة ألتوأزن للمششهد ألثقافي،
تحتاج أليوم إألى ألثبات وألسشتمرأرية ،وصشمود مؤوسّشسشيها وتجاوب قوي
من رّوأدها.
فالمقاهي أألدبية هي ألمتنّفسص ألذي يحتاجه ألمجتمع أليوم ،كي
يتصشالح ألمفكر وأألديب وألششاعر مع جمهوره ،وكي يخلق حرأكا أدبيا
وفنيا ونقاششات تصشب في سشبيل نششر ألوعي وألتحسشيسص من أجل ألرقي
وألزدهار ألفكري.
إأن ألمششهد ألثقافي بحاجة ماسشة إألى ألمقهى أو ألنادي أألدبي ،ششأانه
شش-أان أل-م-ل-ت-ق-ي-ات وأل-م-ح-اضش-رأت وأل-م-ه-رج-ان-ات ،ك-ي ت-ك-ون دي-ناميكية
ألسشتمرأرية في ألتوأصشل وأإلششعاع ألفكري ،وكي ل تقتصشر أألنششطة
أألدب-ي-ة ع-ل-ى أل-م-ح-اف-ل أل-رسش-م-ي-ة ،أل-ت-ي ت-ح-ت-ك-ره-ا ن-خب أو هيئات ما
ويقصشى منها ألموأطن ألبسشيط ،خاصشة في هذأ ألوقت وألجزأئر في
أمسص ألحاجة إألى توأصشل أبنائها في ما بينهم ،وإألى رجوعهم إألى مناهل
Óبدأع ،وتفجير طاقاتهم ألفنية و ألفكرية
ألعلم وألثقافة وأألدب ول إ
لصشالح ألبÓد وألعباد.
هذه ألفضشاءأت ألتي قد تكون نقاط إأششعاع فكري قد تنبثق منها بوأدر
ألتغيير نحو ألجيد وأألفضشل ،تحتاج إألى دعم وتششجيع من قبل ألمثقفين
ألمخضشرمين ،وكذأ من ألقائمين على قطاع ألثقافة ،تحتاج أيضشا إألى
ألمسشاندة كي تسشتمر في ألزمن وتتح ّسشن في تناول ألموأضشيع ،وترتقي
إألى مصشاف ألمقاهي أألدبية ألعربية وألعالمية ألشّشهيرة.

ا’رتقاء بالنصص
لحسسن
ل أ
وإاخــراجه
مـــــن دائــــرة
الّرسسميــــــــــــات

@ محاولة إ’خراج الفعل الثّقافي من نخبوّيته
@ تظاهرة أاقرب للنّقمة منها للنّعمة والعيب في مسضيّريها
@ صضوت الهامشش للخروج عن سضلطة المركز المهيمن
@ فضضاءات التّواصضل ا’فتراضضي زادت في تغييب المقاهي اأ’دبية
@ تسضاهم في دعم الحركة الثّقافية واأ’دبية للمجتمع
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Óبداع وملتقى للكلمة
لدبية..فسسحة ل إ
المقاهي ا أ

فضصاءات تصصنع التّمّيز وتحتضصن ا’ختÓف
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لبداعية:
الّدكتورة خديجة باللودمو تؤوّكد على وظيفتها ا إ

صصوت الهامشش للخروج عن سصلطة المركز المهيمن
اسستمراريتها مرهونة بالتفاف النّخبة حولها

Óحسسن وإاخراج الّنصص من دائرة الّرسسميات
الرتقاء ل أ

لدبية يعكسص وعيا
أاّكدت الدكتورة خديجة باللودمو خÓل الدردشسة التي جمعتها بـ «الشسعب» ،أان ظهور ما يعرف بالمقاهي ا أ
لدبي
لدبية ،ولنا في تاريخنا ا أ
لبداعي ،الذي يعيدنا لشسكل عرف سسلفا بالصسالونات ا أ
لدبية والعمل ا إ
جديدا بالظاهرة ا أ
نماذج عديدة كصسالون «مي».

لدبية التي غالبا ما ترتكز على لقاءات حول «كاتب
لخيرة ظاهرة المقاهي ا أ
لونة ا أ
ارتفعت في ا آ
ّ
ّ
لدب» ،أاو أامسسيات
لدباء أاو فنانين رحلوا عنا مخلدين بأاعمالهم تاريخ الفن وا أ
وكتاب» أاو «تكريمات أ
شسعرية .لقاءات تقام هنا وهناك غالبا ما تتحّكم فيها المناسسباتية ،وتوفير الظّروف المناسسبة لكنها
لبداع؟ وكيف
لضسافة لعالم الثقافة وا إ
لدبية ا إ
نادرا ما تسستمر في الزمن .هل تجلب هذه المقاهي ا أ
يمكن لها أان تؤوّدي رسسالتها تجاه المجتمع فكريا وفنيا بعيدا عن احتكار البعضص لها؟
«الشس -عب ال ّ-ث -ق -اف -ي» ي -ت -طّ-رق ل-ل-م-وضس-وع ب-ال-ت-فصس-ي-ل ف-ي ع-دده ه-ذا م-ن خÓ-ل آاراء ب-عضص ال-م-ثّ-ق-ف-ي-ن
لكاديمّيين.
وا أ

تمنراسست :محمد الصسالح بن حود

لخضسر سسعداوي لـ «الشسعب»:
محمد ا أ

محاولة إ’خراج الفعل الّثقافي من نخبوّيته

لخضس -ر
لسس- -ت- -اذ م -ح -م -د ا أ
اسس- -ت- -ه- -ل ا أ
سس- -ع- -داوي ،رئ- -يسص ات- -ح- -اد ال- -ك- -ت- -اب
ال -ج -زائ -ري -ي -ن ف -رع ت -ق-رت وصس-احب
ف-ك-رة مشس-روع م-ك-ت-ب-ة ف-ي ك-ل م-قهى
لدب-ي ال-ف-ن-ي
ضس -م-ن م-ق-ه-ى ال-ب-ه-ج-ة ا أ
ب- -ت- -ق -رت ،ال -ذي ي -ع -د م -ن ب -ي -ن أاب -رز
لشسارة إالى
مؤوسّسسسيه ،حديثه إالينا با إ
لدب-ي-ة ع-موما تأاسّسسست
أان ال-م-ق-اه-ي ا أ
لصس- - - -ل م- - - -ن أاج- - - -ل ضس - - -م - - -ان
ف- - - -ي ا أ
لدبي ومواكبة
اسستمرارية للنشساط ا أ
مسستمرة لحركيته ،ولتسسهيل تواصسل
لق -ل م -ع
نسس- -ب- -ة م- -ن ال- -ق- -راء ع -ل -ى ا أ
ال - -م - -ب - -دع- -ي- -ن وال- -نصص ال- -ج- -زائ- -ري
المعاصسر بدون أاي حواجز.
ورقلة :إايمان كافي
اعتبر المتحدث أاّن فكرة تأاسضيسس مقهى
أادبي بتقرت جاءت من منطلقات عدة ،من
بينها الرغبة في إاخراج المثقف والفعل
الثقافي من دائرته النخبوية إالى المجتمع،
هذا فضض Óعن نقصس الفضضاءات القادرة
ع -ل -ى اح -تضض -ان ف-ع-ال-ي-ات م-ن ه-ذا ال-ن-وع،
األم-ر ال-ذي دف-ع-ن-ا ي-ق-ول األسض-ت-اذ م-ح-م-د
األخضضر سضعداوي إالى «التفكير جديا في
تجسضيد فعاليات في مقاهي المدينة ،ومن
مقهى الراحل بشضير شضيحاني كانت البداية،
أاين نظّمنا لقاءً فنيا متنّوعا اجتمع فيه
ال- -رسض- -ام وال- -م- -غ- -ن -ي وال -ع -ازف والشض -اع -ر
والقاصس ،وقّدم كل منهم فقرة فنية خÓل

ي Ó-مسس ال -ك -اتب ه-م-وم ال-ن-اسس وح-الت-ه-م
اإلنسض -ان -ي -ة ال -م -ت-ع-ددة ،وف-ي ن-فسس ال-وقت
ي-ت-ع-اط-ى ال-ج-م-ه-ور السض-ماع األدبي والفعل
ال -ق -رائ -ي م -ب -اشض-رة م-ن صض-اح-ب-ه ،وت-ن-ف-ت-ح
ج -لسض -ات ال -م -ق -اه -ي ع -ل -ى الشض -ع -ر وال-ف-ن
واإلبداع ،مضضيفا« :أاعتقد شضخصضيا أان هذا
هو روح اإلبداع ،بدل من تلك األسضوار التي
حصض-ر ف-ي-ه-ا اإلب-داع ن-فسض-ه ط-ي-ل-ة سض-نوات،
ف-ف-ق-د ج-م-ه-وره وصض-ار ن-خ-ب-وي-ا ت-ائ-ه-ا ف-ي
البحث عن متلقين».

سض-ه-رة رب-ي-ع-ي-ة ج-م-ي-ل-ة شض-ه-ر أافريل ،2016
بعدها تبادرت لنا فكرة تقريب الكتاب إالى
ال-ق-ارئ ال-ع-ادي ،اّت-صض-ل-ن-ا ب-إاحدى المقاهي
حب صضاحبها بالفكرة ،التقينا وقّدمنا
فر ّ
فقرات فنية متنّوعة ثم أاعلنا عن إاطÓق
مشضروع مكتبة في كل مقهى بتقرت بتمويل
فردي ،حيث يتبّرع المشضاركون بالكتب التي
تبقى لصضالح قّراء المقهى».

وعي جديد يتجّدد
للّظاهرة اأ’دبية

وأاّكد أاّن العمل من أاجل كسضر الحواجز بين
الجمهور العادي والفعاليات الثقافية كان
من بين األهداف الرئيسضية لهذا المشضروع،
فدخول الشضعر والقصضة والنصس المسضرحي
وال-خ-اط-رة إال-ى ال-م-ق-اه-ي الشض-ع-ب-ي-ة  -ك-ما
أاوضضح  -هو فتح جديد للنصس وللمتلقي في
بÓ-دن-ا ،ح-يث ي-ت-ب-ادل ال-ط-رف-ان ال-تجاوب،

المهم هو ا’نطÓقة وتجسصيد
أاولى خطوات الفكرة

وعلى الرغم من أان اقتحام أاحد المقاهي
الشضعبية وعزف لحن أاو رسضم لوحة أاو قراءة
شضعر هي سضابقة في مجتمعاتنا خصضوصضا
ف -ي السض -ن-وات األخ-ي-رة ،ل-ك-ن ن-ج-اح ال-ع-دد
األول على عفويته كان دافعا لÓسضتمرار
حسضب األسضتاذ محمد األخضضر سضعداوي،
الذي أاشضاد بالسضتعداد الدائم الذي يبديه
المبدعون للمسضاهمة في أاي فعل ثقافي
ب -ه -ذه ال -م -دي -ن -ة ،واألم -ر ن -فسض -ه ب-ال-نسض-ب-ة
ألصض-ح-اب ال-م-ق-اه-ي وت-حّ-م-سض-ه-م ل-ل-ف-كرة،
وط -ب -ع -ا ل -ت -ق -ب -ل ال-ج-م-ه-ور ه-ذه ال-م-ب-ادرة
وتفاعله معها ...وهي كلها عوامل سضاهمت
ف-ي اسض-ت-م-راري-ة ال-ت-ج-رب-ة وت-ط-وره-ا ،ك-م-ا
أاثمرت مشضروعا ثانيا وهو تأاسضيسس مكتبات
ثابتة داخل المقاهي.
وعن التحديات ،أاكد أاّنه تمّ تجاوز إالى حد
اآلن ك- -ل ال- -مصض- -اعب بصض- -ب -ر وت -ح ّ-د ق -در

ال -مسض -ت -ط -اع ،ف -ق -د ت-م ل-ح-د اآلن ت-أاسض-يسس
ثماني مكتبات في مختلف مقاهي المدينة
ب -مسض -اه-م-ات ف-ردي-ة م-ن أاعضض-اء ال-م-ق-ه-ى
األدبي وجمهوره ومتابعيه األوفياء ،ورغم
نجاح التجربة ووصضول صضداها إالى حدود
بعيدة إال أانها لم تتلق كما أاكد أاي دعم من
أاية جهة رسضمية إالى حد اآلن ،ومع ذلك
ف -ه -ي مسض -ت -م -رة م -ن أاج -ل الرت -ق-اء ب-ه-ذه
ال -فضض -اءات الشض -ع -ب -ي -ة ك-ل-م-ا ت-وف-ر ك-م م-ن
الكتب ،موضضحا «ألّننا نعتقد أان بالقراءة
وح -ده -ا نصض -ن-ع ال-ف-رد ال-ن-اج-ح وال-م-واط-ن
الصض -ال -ح ل -ن -فسض -ه ول -م -ج -ت -م -ع -ه ،وم -ازل -ن-ا
مسضتمرون في مشضروع مكتبة في كل مقهى
بتقرت كّلما تيسضر لنا األمر حتى نغطي كل
مقاهي المدينة إالى حين يتوفر لنا فضضاء
للنشضاط كي نسضتأانف ندواتنا األدبية التي
ت -ع ّ-ودن -ا ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ف -ي السض -ن-وات
الماضضية».
وف-ي خ-ت-ام ح-دي-ث-ه أاع-رب ال-م-ت-ح-دث ع-ن
أاسض-ف-ه الشض-خصض-ي لÓ-ن-ت-ق-ائ-ي-ة التي تتعامل
م -ع -ه -ا ب -عضس وسض-ائ-ل اإلعÓ-م م-وؤخ-را ف-ي
تغطيتها للمقاهي األدبية في الجزائر كما
ذكر ،حيث أاهملت تماما الحديث عن هذه
ال -ت -ج -رب -ة ال -ت -ي ت-خّ-ط-ت شض-ه-رت-ه-ا ح-دود
ال -وط -ن« ،خصض -وصض -ا وأاّن ت-ج-رب-ت-ن-ا ل-ه-ا م-ا
يميزها عن كل تجارب المقاهي األدبية
األخرى التي تنظم ،في القاعات وتمّولها
م-ؤوسضسض-ات رسض-م-ي-ة ،ه-ذه الن-ت-ق-ائ-ي-ة ال-ت-ي
تصضل إالى حد التغاضضي عن تجربة أاثبتت
جدارتها هي أامر مؤوسضف حقا».

لسستاذة صسليحة براهمي لـ « لشسعب»:
ا أ

ـــوار
حــ
لدب
لسس- -ت- -اذة ب- -قسس -م ا أ
اع- -ت- -ب- -رت ا أ
ب -ج -ام -ع -ة ع -ي -ن ت -م-وشس-نت،صس-ل-ي-ح-ة
لدب-ي-ة ف-ي
ب -راه -م -ي ،أان ال -م-ق-اه-ي ا أ
بÓ-دن-ا ت-ن-تشس-ر بشس-ك-ل م-ح-تشس-م رغ-م
أانها تسساهم بفعالية كبيرة في الحياة
لدبية للمجتمع ،وترجع
الثقافية وا أ
لسس -ب-اب ت-راه-ا سس-ي-اسس-ي-ة ،وه-ي
ذلك أ
بالنسسبة لها فضساء مشسترك لÓلتقاء
وال -ت -واصس -ل ،ف-ي ه-ذا ال-ح-وار ت-ج-يب
عن أاسسئلتنا المتعلقة بالموضسوع.
أاجرى الحوار :نور الدين بوطغان
لدب-ي-ة م-ظ-ه-ر
❊ الشس-عب :ال-م-ق-اه-ي ا أ
لدب-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-مع،
ب-ارز ف-ي ال-ح-ي-اة ا أ
كيف ذلك؟
لسستاذة صسليحة براهمي :تعكسس
❊❊ ا أ
ال - -م - -ق - -اه - -ي األوضض - -اع الج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
والق- -تصض- -ادي- -ة لسض -ك -ان ال -م -دي -ن -ة فضض -اء
مشضتركا لÓلتقاء والتواصضل بين الناسس في
م-ج-ت-م-ع-ات-ن-ا ال-ع-رب-ي-ة ،ك-انت المقاهي في
األصضل مكانا للقاء األصضدقاء والمعارف
خ- -ارج ال- -ب- -ي -وت ل -م -ا ل -ه -ذه األخ -ي -رة م -ن
خصض- -وصض- -ي- -ة وح- -رم- -ة ،ث- -م ت- -ط -ور األم -ر
ف -أاصض -ب-حت ال-م-ق-اه-ي م-ك-ان-ا ،ل-يسس ف-ق-ط
للتسضلية والمسضامرات بل للتحاور ،واتخاذ
المواقف وحتى تشضكيل الرأاي العام .لقد

لعÓمّية والّروائية بوخÓط نادية لـ «الشسعب»:
ا إ

تظاهرة أاقرب للنّقمة منها للنّعمة والعيب في مسصّيريها

لسسمى
الّثقافة ملك للجميع وسسياسسة «الكÓنيزم» أاضسّرت بالهدف ا أ

لدبي ،التي
لبداع ا أ
لحد أان يضسرب مصسداقية فضساءات ا إ
ن الثقافة ملك للجميع ،ول يمكن أ
قالت الكاتبة الّروائية بوخÓط نادية في تصسريح لـ «الشسعب» ،إا ّ
وجدت أاسساسسا لخلق بيئة فكرية ثقافية وأادبية وفنية جذابة ،تعتمد على التعاون والتواصسل المثمر ،من أاجل إارسساء قاعدة قوية يسساهم فيها الجميع،
خدمة للمثقفين وهوية الوطن بمختلف مكوناته وأاصسوله وأاسسسسه وثوابته.
وهران :براهمية مسسعودة
تحّدثت بوخÓط قبل ذلك عن مسضاهمة
ال -م -ق-اه-ي األدب-ي-ة أاو ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ي دع-م
ال -ح -رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة واألدب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة،
بوصضفها «فضضاءات أادبية أاوجدت لتكون
مسض-اح-ة ل-ل-ب-وح وال-ت-ع-ب-ي-ر وت-بادل األفكار
والتصضورات اإلبداعية ،باإلضضافة إالى أانها
تتيح فرصضة مثالية لÓحتكاك والتواصضل
ال -م -ث -م -ر ب -ي -ن ال -م-ب-دع-ي-ن ،ول-و اخ-ت-ل-فت
ت-وّج-ه-ات-ه-م وم-ج-الت-ه-م ع-ل-ى ن-حو يحقق
الغاية األسضاسضية ،والهدف األسضمى الذي
ي -ج -ت -م -ع م -ن أاج -ل-ه ال-م-ث-ق-ف-ي-ن وال-ك-ت-اب

تسصاهم في دعم الحركة الثّقافية واأ’دبية

محطات اتصسال النّخبة بعيدا عن البروتوكولت
باتت المقهى مكانا مأالوفا يفرد له زمن
خ-اصس يضض-اه-ي م-خ-ت-ل-ف األزم-ن-ة األخرى
مثل العمل والمنزل .كان ارتياد المقاهي
مباحا لكل طبقات الناسس ،ووجدت إالى
جانب مقاهي العامة مقاهٍ لفئات وطوائف
وم-ه-ن م-ع-ي-ن-ة ،ف-ه-ن-اك م-ق-اه ل-ع-لية القوم،
وأاخ- - -رى ألصض- - -ح - -اب ال - -ب - -دل األن - -ي - -ق - -ة
وال-م-وظ-ف-ي-ن ،ك-م-ا وج-دت م-قاه ألصضحاب
ال-ح-رف وال-م-ه-ن ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ك-ع-مال البناء
والحدادة والنجارة وغيرهم.
ل -م ت -ك -ن ال -م -ق -اه -ي ت-ح-ظ-ى ب-اه-ت-م-ام
الدارسضين والباحثين ،ولذلك بقيت ظاهرة
م -ج -ه -ول -ة م-ن ط-رف ال-م-ؤورخ-ي-ن لسض-ي-م-ا
العرب ،فالظاهر أان ذلك يعود إالى النظرة
الموروثة التي تنظر إالى الظاهرة على أانها
ذات طبيعة هامشضية ،غير أاّنه في ما بعد
حظيت باهتمام الباحثين في مجالي علم
الجتماع والنثروبولوجيا قبل أان تحظى
باهتمام المختصضين في ميادين أاخرى من
ذلك علم القتصضاد والهندسضة والمعمار.
❊ أاك -ي -د أاّن ف-ي بÓ-دن-ا م-وج-ودة ول-ه-ا
خصسوصسياتها ،ما يمّيزها بالتّحديد؟
❊❊ ك -انت ت -ج -رب -ة ال -م -ق -اه -ي األدب-ي-ة أاو
ال -ث -ق -اف -ي -ة ب-ال-ج-زائ-ر ق-د ان-ط-ل-قت ،م-ن-ذ
سضنوات خلت بالمقهى ،وهي التجربة التي
أاشض -رفت ع -ل -ي -ه -ا م -ج -م -وع -ة م-ن ال-ن-خ-ب-ة
ال-م-ث-ق-ف-ة ،وال-ي-وم ب-ع-د م-رور سض-نوات على

ان-طÓ-ق ت-ج-رب-ة ال-م-ق-اه-ي األدب-ي-ة  ،يحق
ال -تسض -اؤول :م -ا وضض -ع -ي -ة ه -ذا الصض -ن-ف م-ن
ال-م-ق-اه-ي؟ وم-ا م-دى إاشض-ع-اع-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي
وتأاثيراتها الراهنة على المشضهد الثقافي
للبÓد ،في خضضم تنوع وسضائط المعرفة
والتواصضل الحديثة...؟
المقهى هو المكان المفضضل لتجمع الكتاب
واألدباء ،تلهم المبدع أاو األديب أاو الكاتب،
فأاجواء الحرية هي التي تصضنع اإلبداع،
ف-ع-ن-دم-ا ي-رى أاح-دن-ا اآلخ-ر وه-و يسض-م-ع-نا
قصضيدته ،أاو يقرأا علينا ما كتبه نهرع إاليه،
لنسضتفيد منه ونفيده ،فاألدب رؤوية جديدة
ل -ل -ع -ال -م ،وه -ذه ال -رؤوي -ة ال -ج -دي -دة ت -ل -ه-م
اآلخرين لرؤوية أاخرى ،وهذا ما كان يحدث
ف-ي ت-ج-م-ع-ات األدب-اء ب-ال-م-ق-هى ،فاإلبداع
الجد شضكلت المقاهي األدبية التي عرفتها
بعضس بلدان العالم فضضاء مفتوحا لصضناعة
األفكار وتداولها ،وليسضت هناك مقاه أادبية
بالمفهوم الذي شضاع في المشضرق والغرب،
وإان ك -انت ب -عضس ال -م -ق -اه -ي تشض-ك-ل مÓ-ذ
ب-عضس ال-م-ث-ق-ف-ي-ن والسض-ي-اسض-ي-ي-ن ،فالمقهى
األدب-ي ،ك-م-ا ف-ي ال-غ-رب ،ل-ه خصض-وصض-ي-ات-ه
وب -رن -ام -ج -ه ال -خ -اصس ط -ي-ل-ة السض-ن-ة ،وه-و
يسض-اه-م ف-ي الرت-ق-اء ب-ال-م-ج-ت-م-ع وُي-شضّ-ك-ل
فضض -اء ل -ل-ت-ن-فسس وال-م-ت-ع-ة ،ول-يسس ك-م-ا ه-و
ال -ح -ال ع -ن-دن-ا ،ح-يث ال-م-ق-ه-ى ه-و فضض-اء
ل-ل-ن-م-ي-م-ة ،ل-ك-ن-ه ي-ب-ق-ى ال-م-ت-نّ-فَ-سس ال-وحيد

لعموم الناسس في وقت
غ- - - -ابت ال - - -فضض - - -اءات
ال -ع -م-وم-ي-ة ال-ت-ي ك-انت
ف -ي ال -م -اضض -ي م -ك -ان -ا
للفرجة لمناقشضة أامور
ال- -دن -ي -ا ،ف -ي ح -ي -ن أان
ال-مسض-ج-د م-ك-ان ألم-ور
الدين.
❊ وم -اذا ع -ن ان -تشس-اره-ا ف-ي الّسس-اح-ة
الّثقافية؟ وماذا عن تقّبل المجتمع
لها؟
❊❊ ل -م ت-ع-رف ال-م-ق-اه-ي األدب-ي-ة ان-تشض-ارا
واسضعا في الجزائر ،وهذا الغياب راجع
باألسضاسس إالى أاسضباب سضياسضية ،وخوف من
الن -ف Ó-ت األم -ن -ي وم -راق -ب-ة ال-ن-اسس ،وإان
ك- -انت ق- -د شض- -ه- -دت ت- -واج- -دا ف- -ي أاغ- -لب
الوليات ،وحتى وإان لم تتخذ من المقاهي
ال -ح-ق-ي-ق-ة م-راك-ز ل-ه-ا ،إاّل أاّن-ن-ا ن-راه-ا ف-ي
ال-م-ن-ت-دي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ك-دور ال-ث-ق-اف-ة في
ع -واصض -م ال-ولي-ات خ-اصض-ة ،وف-ي ال-م-راك-ز
الثقافية ،وتبقى هذه التجربة رغم عدم
انتشضارها بالشضكل المطلوب ،تجربة مهمة
ل -كسض -ر ع -زل -ة ال -م-ب-دع ،وف-ي ن-فسس ال-وقت
طريقة ذكية لقتحام فضضاء «عمومي»» من
أاج -ل ف -ت -ح ال -ن -ق -اشس وت-وصض-ي-ل «ال-بضض-اع-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة» ب-ط-ري-ق-ة سض-ه-ل-ة وسضِ-ل-سض-ة ،دون
اإلب-ق-اء ع-ل-ى «ب-رت-وك-ولت» ق-دي-م-ة ت-جعل
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ال -مسض -ت-ه-لك ال-ث-ق-اف-ي
ي -ن -ف -ر م -ن -ه -ا .وع -ل -ى
ذلك ،ف-ال-م-ط-ل-وب ه-و
نشض -ر ال -ت -ج -رب -ة ع-ل-ى
نطاق واسضع ،حتى تتsم
دم -ق -رط -ة ال -عÓ-ق-ات
الثقافية ،وخلق األلفة
ب-ي-ن ال-م-ن-ت-ج ال-ث-ق-افي
والجمهور ،فالمقهى يمكن أان نسضتثمر فيه
الوقت عوضس قتله وتضضييعه في النميمة،
وت -ح-وي-ل ال-م-ق-ه-ى م-ن ت-لك ال-وظ-ي-ف-ة إال-ى
فضضاء للنقاشضات والسضجال.
ولكن ما يعاب عليه في بلدنا هو اقتصضار
ال -م -ق -ه -ى األدب -ي ع -ل -ى ن -خ -ب -ة م -ع -ي -ن-ة،
وم -ج -م -وع -ة أادب -اء ب -ارزي -ن م -ع ت -ه -م -يشس
ال-م-ب-دع-ي-ن الصض-غ-ار وح-ديثي الكتابة حتى
تكون لهم دفعا ومحّفزا وتشضجيعا ،وبذلك
تسضاهم المقاهي في دعم الحركة الثقافية
واألدبية في بلدان عدة حول العالم ،ابتداء
م- -ن م- -ت- -اب- -ع- -ة األخ- -ب -ار وم -ن -اقشض -ة آاخ -ر
ال-مسض-ت-ج-دات ،م-روًرا ب-األمسض-ي-ات األدب-ي-ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة والسض -ج -الت ب -ي -ن ال -ت -ي-ارات
ال-ف-ك-ري-ة ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،كانت المقاهي حول
العالم العربي شضاهًدا على حقبة جميلة
Óم - - -ة خ- - -ي- - -ار ع- - -ق- - -ول- - -ه- - -ا
ق ّ- - -دمت ل  - - -أ
ال-م-ف-ك-رة،وأاع-ذب أاقÓ-م-ه-ا ال-ك-ات-بة وأاروع
أالسضنتها الشضاعرة.

واألدب-اء والشض-ع-راء وال-ن-ق-اد واألك-ادم-ي-ين،
ويتآالفون خدمة للمشضهد الثقافي والفكري
والفني للجزائر».
واع-ت-ب-رت م-حّ-دث-ت-ن-ا أاّن ال-مقاهي األدبية
التي لمع نجمها في الجزائر ،اسضتطاعت
أان ت -ج -د ل -ه -ا م -وط -أا ق -دم ف -ي ال -مشض -ه-د
الثقافي العام ،ومن بينها «وحي القلم» أاول
م -ق -ه -ى ظ -ه -ر ب -م-دي-ن-ة وه-ران ب-ال-م-ع-ن-ى
ال -م -ت -ع -ارف ع -ل -ي-ه ،ت-ق-ول م-ح-دث-ت-ن-ا «إاّن
ال -فضض -ل ي -رج -ع ل -ه ف -ي ت -ن-ظ-ي-م أامسض-ي-ات
شضعرية وفعاليات متعددة ،كانت تحتضضنها
قاعة سضويح الهواري والكريديشس ،الغاية
منها الرتقاء بالكلمة والبوح الجميل ،وقد
مّ-رت ع-ل-ي-ه أاسض-م-اء أادب-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ب-ارزة
ت -ركت بصض -م -ة ل ت -نسض -ى ول ت -م -ح-ى ،م-ن
أامثال الدكتور كاظم العبودي ،أام سضهام،
الشض -اع -ر سض -ع -دون ب -وع -ب -د ال-ل-ه ،إانصض-اف
عماري ،كريم بن يمينة ،محمد بن زيان،
راجي المرجي ،عبد الله الهامل وغيرهم
من القامات األدبية الفريدة التي سضاهمت
بشضكل كبير في تنشضيط آالية الفكر وصضياغة
أارضضية صضلبة وأاسضاسضية للثقافة بوهران،
وقد شضّكل قصضر الثقافة والفنون ملتقى
وم- -ن- -ب- -را ل- -ه -ذه ال -ك -وك -ب -ة م -ن الشض -ع -راء
والمفكرين والكتاب ،وحوله ذلك النادي
إال -ى م -رك-ز إاشض-ع-اع أان-ار أامسض-ي-ات وه-ران،
وأاضضحى قبلة المهووسضين وعشضاق الشضعر
واألدب.»..

المحسصوبية والمحاباة العدو
اأ’كبر ’سصتمرارها

ثم تابعت موضضحة« :ومع مرور الوقت
ت-ك-اث-رت ال-م-ق-اه-ي األدب-ي-ة وان-تشضرت في
ربوع الوطن ،حيث نجح بعضضها في أان
ي -ك -ون ف -ي ط -ل-ي-ع-ة ال-ج-ه-ود ال-رام-ي-ة إال-ى
الرت -ق -اء ب -ال -مشض -ه-د ال-ث-ق-اف-ي ف-ي م-ك-ان
تواجده ،بينما في الجانب اآلخر واجه
ال-ب-عضس ال-فشض-ل ،وب-ات ي-خضض-ع ل-حسض-اب-ات
ضض -ي -ق -ة ،ل -ع -دة أاسض -ب -اب أاب -رزه-ا سض-ي-ط-رة
ال -م -حسض -وب-ي-ة وال-م-ح-اب-اة وال-وسض-اط-ة ف-ي
اختيار األسضماء إالى حد التذلل والخضضوع
ل -ب -عضس ال -وج -وه ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وب-ذلك أاّث-رت
سض -ي -اسض -ة «ال -كÓ-ن-ي-زم» وأاضضّ-رت ب-ال-ه-دف
األسض -اسض -ي إلنشض-اء ال-م-ق-اه-ي ال-رام-ي إال-ى
خدمة الثقافة وإاعÓء شضأانها ،وهذا ما
ي -ج -ع -ل م -ن -ه -ا فضض-اء م-غ-ل-ق-ا ح-ك-را ع-ل-ى
البعضس دون اآلخر».
وق- -د اسض- -ت- -دّل- -ت م- -حّ- -دث -ت -ن -ا ع -ل -ى ذلك
بالمقاهي المتواجدة بوهران ،مؤوّكدة أانها

«تكاثرت وتنّوع رّوادها وتعّددت أاهدافها،
فمنها ما ظل يعمل وينشضط تحت لواء دار
ال-ث-ق-اف-ة أاو م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة وت-اب-ع-ا لها،
ومنها ما انضضوى تحت لواء جمعيات أاو
تحور إالى جمعية ،كما أانّ البعضس منها
سض -اه -م ف -ي ال -ت -أاسض -يسس ل -ق-اع-دة ث-ق-اف-ي-ة
ب-ال-ولي-ة وب-ات م-ف-ت-وح-ا ل-ل-جميع ،وأاخرى
طغى عليها التحيز واإلقصضاء في مختلف
نشض- -اط- -ات- -ه- -ا ،ف -ف -ق -دت ب -ذلك ب -ري -ق -ه -ا
واضضمحلت قيمتها وخبى وهجها ،فصضارت
تقترب من أان تكون ل حدث أاو اجترار
للرداءة بكل مقاييسضها وإاحداثياتها.»...

الحاجة ماسّصة إالى تغيير جذري
في الّذهنيات

قالت الّروائية بوخÓط نادية أانّ «العيب
ليسس في المقهى األدبي أاو النادي األدبي،

إانما العيب في عقلية وتوجه األشضخاصس
الذين نصضبوا أانفسضهم كمسضّيرين وأاوصضياء،
ف -م -ن -ه -م م -ن وضض -ع نصضب ع -ي-ن-ي-ه خ-دم-ة
ال -ث -ق -اف-ة ،وصض-ن-ف آاخ-ر اب-ت-غ-ى م-ن ورائ-ه
خدمة مصضلحة أاو غاية في نفسضه أاو لخلق
صض -راع ب-ي-ن ال-م-ث-ق-ف-ي-ن ،فصض-ار أاق-رب م-ن
ال-ن-ق-م-ة إال-ى ال-ن-ع-م-ة وأاب-ع-د م-ا ي-ك-ون ع-ن
المشضهد الثقافي وحركة اإلبداع ،معربة
في الوقت نفسضه عن آامالها في أان تحقق
م-ث-ل ه-ذه ال-فضض-اءات ق-اع-دة ق-وي-ة ي-ك-ون
هدفها هو خلق جو ثقافي نقي يتسضامى
مع تسضامي األهداف المسضطرة نحو تعزيز
اإلشضعاع الثقافي للمدينة المتواجدة بها.
وال -ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر أاّن ال-روائ-ي-ة ب-وخÓ-ط
ن -ادي -ة ،أاصض -درت م -ؤوخ -را رواي -ة ج -دي-دة
تحت عنوان «طوق البنفسضج» الصضادرة عن
دار ك-ل-ي-وب-ات-را ل-ل-نشض-ر وال-ت-وزي-ع ب-القاهرة
ب -مصض -ر ،وال -ح -اضض -رة ب -م -ع-رضس ال-ق-اه-رة
الدولي للكتاب بمصضر حاليا ،تضضاف إالى
أاعمالها األدبية األخرى ،وهي مجموعة
قصضصض -ي -ة ب -ع -ن -وان «ع-ازف-ة ال-م-ان-دول-ي-ن»
الصضادرة عن دار المعتز للنشضر والتوزيع
بالردن ،ورواية «اليد اليمنى للكولونيل»
الصض -ادرة م -ؤوخ -را ف -ي ال -ج -زائ-ر ،ع-ن دار
الماهر للنشضر والتوزيع بالعلمة سضطيف،
وكذا رواية «امرأاة من دخان» التي تّوجت
في مهرجان «همسضة» بمصضر في ،2015
كما نشضرت العديد من القصضصس القصضيرة
في عدد من المواقع األدبية المتخصضصضة
العربية والمحلية ،إاضضافة إالى مسضاهماتها
المثمرة في العديد من الفعاليات األدبية.

ه-ذه ال-ع-ودة ال-ت-ي تصض-ف-ه-ا الشض-اع-رة خ-دي-ج-ة
باللودمو بالخطوة الناجحة إلحياء جمالية
م -ن ن -وع آاخ -ر ،خ -اصض -ة وأان ال -مشض -ه-د األدب-ي
الجزائري يحاول اسضترجاع وهجه من خÓل
النخب التي باتت تحرصس على خلق حراك
محلي ل يرتبط بالمناسضباتية التي طغت على
النشضاط اإلبداعي مؤوخرا.
في هذا الصضدد ،ترى المتحدثة بأان المقاهي
األدبية تمثل صضوت الهامشس في مقابل المركز
المهيمن ،معتبرا هذا الصضوت صضارخا محاول
بذلك كسضر المركزية و تثوير األصضوات غير
ال -م -ك -رسض -ة ف -ي ال -مشض -ه -د األدب -ي ال -وط -ن -ي،
ف-ت-ظ-اه-رات م-م-اث-ل-ة ت-م-ن-ح ف-رصض-ا للمبدعين
الذين لم تمنح لهم فرصس للظهور في المشضهد
األدبي العام.
ي -ح -دث ه -ذا تضض -ي -ف ال-دك-ت-ورة ال-ت-ي تشض-غ-ل
م -نصضب مسض -تشض -ار ث -ق -اف-ي رئ-يسض-ي ب-م-دي-ري-ة
الثقافة بعاصضمة األهقار ،في وقت اشضتكى
المبدع من غياب األفضضلية التي يحلق في
ح-دوده-ا بصض-ورة م-ؤوط-رة وب-ف-رصس م-ت-ك-افئة،
ولهذا تمرد على األطر الرسضمية وحاول أان
يسضطر خطا خاصضا به ،فالمقهى األدبي يتميز
عادة برسضمه لحدوده الخاصضة به ،فهو يرفضس
ال-وصض-اي-ة وب-ذلك ف-ه-و فضض-اء ح-ر ل-ل-م-ب-دع-ي-ن
ي-ت-م-ت-ع-ون ف-ي-ه ب-ك-ام-ل ح-ري-ت-ه-م وي-عبرون من
خÓله عن صضوتهم الذي ل تقّيده الخطوط
المتفق عليها.

محليا تتمثل من خÓله بيبليوغرافيا مبدعي
منطقة بعينها ،ولكل راغب في التعرف على
مدينة ما في شضقها اإلبداعي فله أان يزور
مقهاها ليتعرف عليها.
في هذا السضياق ،عرجت األديبة خديجة على
ت -ج -رب -ة م -دي -ن -ة «ت -ق -رت» ورائ -ده -ا م-ح-م-د
األخضضر سضعداوي ،التي تراها متفّردة حقيقة
من حيث أان المبادرة فردية ،ول جهة تتبناها
غ-ي-ر م-ث-ق-ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة وم-ب-دعيها ،إاذ ينتقل
هؤولء المثّقفون لمقهى من مقاهي المدينة
ف -ي -ت -ح -ف -ون ال-حضض-ور ب-أانشض-ط-ة ف-ن-ي-ة وأادب-ي-ة
م-خ-ت-ل-ف-ة ت-ت-ن-وع ب-ي-ن الشض-ع-ر وال-عزف والرسضم
وال -ت -م -ث -ي-ل ،وي-ن-ت-ه-ي ه-ذا ال-نشض-اط ال-م-ت-م-ي-ز

ب -ت -أاسض -يسس م -ك -ت -ب-ة ف-ي ت-لك ال-م-ق-ه-ى ت-ت-زّي-ن
أادراجها بمؤولفات يتبرع بها هؤولء المبدعون
وغيرهم من المهتمين بهذه التظاهرة ،ليكون
ذلك الركن مؤونسضا لرواد ذلك المقهى ،الشضيء
الذي جعل المقهى يخلق حراكا ثقافيا متميزا
في المدينة واسضتطاع أان يحيي الكثير من
المواهب ويكشضف عن أاخرى ،مؤوكدة أانه في
ح -ال -ة ت -أاسض -يسس ح -راك ك -ه -ذا ن -درك أاه-م-ي-ة
المقهى األدبي كرافد من روافد اإلبداع.
من جهة أاخرى ،لم تخف المتحّدثة ما يمكن
أان يواجه هذه المبادرات التي تشضهد التقاء
وتجمع المبدعين من ثغرات،
وانكسضارات تجعله يدخل في متاهة التحزب
وال-م-رج-ع-ي-ة وت-تشض-وه صض-ورت-ه وي-تفرق السضرب
مجددا ،بسضبب حرصس بعضس الرواد للعب دور
المؤوسضسضين ،لتطرح مسضأالة التبني والنتماء.
هذا وعّبرت خديجة في آاخر حديثها على
أاملها في تواجد مقهى أادبي بمدينة تمنغسضت
كفضضاء حر ل تحّده أاطر رسضمية ،ول تؤو ّ
طره
أاياد لها إافضضاءات ل تعكسس صضوت المبدع فيها
وترضضخ لحسضابات جانبية ،معتبرة أان المقهى
األدبي بتمنغسضت يمثل ضضرورة حتمية ليجمع
شض-م-ل ال-م-ب-دع-ي-ن ف-ي-ه ،وي-ن-اقشض-وا قضض-اي-اه-م
ويؤوسّضسضوا مشضهدا أادبيا وإابداعيا يليق بالزخم
ال-ج-م-ال-ي ال-م-ت-واف-ر ف-ي-ه-ا ،وي-ع-بر عن النبضس
اإلبداعي الحقيقي باألهقار األشضم.

ظاهرة جريئة تحتضصنها
النّخبة بكل تلقائّية

وصض -فت خ -دي -ج -ة ب-ال-ل-ودم-و ،ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي
أاصضبحت تعرف انتشضارا ملحوظا في مختلف
ولي- -ات ال- -وط -ن ،ب -ال -ج -ري -ئ -ة ف -ي مشض -ه -دن -ا
اإلبداعي ،ولهذا تنخرط فيها النخب بصضورة
تلقائية ودون اعتبارات جانبية ،لكونها الفضضاء
اآلمن للمبدعين الذين يتجمهرون فيها لطرح
انشض- -غ- -الت- -ه- -م وت- -ب- -ادل خ- -ب- -رات- -ه -م وإانشض -اد
إابداعاتهم لبعضضهم البعضس ،ويفضضفضضون فيه
وي-ح-ل-م-ون وي-ب-وح-ون وي-ح-ل-ق-ون ،م-ؤوك-دة ب-أانه
المكان اإلبداعي الذي يشضكل مشضهدا إابداعيا

صسصص في الّدراسسات الّنقدية لعماري أامحمد:
البروفيسسور المتخ ّ

الّتواصصل ا’فتراضصي زاد في تغييب المقاهي اأ’دبية

على عكسص بعضص وليات الوطن وربوع
الوطن العربي والعالم ،والتي تزخر في
ي- -وم- -ي -ات -ه -ا ب -وج -ود ن -وع م -ن ال -ت -ج -ارة
لدبية
ال-ف-ك-ري-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ع-م-وما ،وا أ
في خصسوصسيتها ،نجد أان فيها عناوين
ب -اتت ت -ع -رف ف -ي ال -م -ي -راث ال-ع-ال-م-ي بـ
لدب - -ي - -ة» ،وه - -ي ت - -لك
«ال- - -م- - -ق- - -اه - -ي ا أ
ال-م-جّ-م-ع-ات ال-ت-ي ي-ل-ت-ق-ي ف-يها أادباء في
ال-قصس-ة وال-رواي-ة وال-ن-ق-د والشسعر ،كان
فصس-ي-ح-ا أاو ع-رب-ي-ا م-ل-ح-ون-ا ،وي-تبادلون
الفكرة والطرح والنقد وحتى يتبارون
ويغترفون من مشسارب بعضسهم البعضص،
ف-ي ت-ف-اع-ل راق ،ف-ي-م-ا ي-تجمع التÓميذ
وأاعناقهم مشسرئبة ،يأاخذون من أافكار
لديب وذاك الناقد والشساعر.
هذا ا أ
البليدة :لينة ياسسمين
في البليدة وحسضب مÓحظات عارفين في
األدب والنقد ،فلم تعرف البليدة في تاريخها
القديم ول المعاصضر مقاهي «أادبية» ،بالمعنى
المتعارف عليه ،بل ما كان واختفى وبقي منه
شضائعا ،هي مقاهي أاو تجمعات لفنانين في
الملحون والعروبي ،وأاصضحاب السضرد للقصضصس
الشض -ع -ب -ي -ة ،وم-ا ه-و ك-ائ-ن ال-ي-وم ه-ي م-ق-اه-ي
ي -ت -ج -م -ع ب -ه -ا وف -ي -ه-ا أاصض-ح-اب ط-رح وعشض-ق
للرياضضة ،وباألخصس عشضاق كرة القدم وفقط.

تفّرق النّخبة والبيروقراطية سصببان
في غياب المقاهي اأ’دبية

ويرى البروفيسضور المتخ ّصضصس في الدراسضات
ال -ن -ق -دي -ة ل -ع-م-اري أام-ح-م-د ،ف-ي ح-دي-ث-ه م-ع

الجمعيات بالنسضبة لهم المورد والنهر الذي
يرتوون منه ،ويشضبعون ما جادت به قرائحهم
ول يزيدون.

الشّصبكة العنكبوتية قضصت على أاي
مشصروع لمقهى أادبي أاو سصياسصي

«الشضعب» ،أان هذا النوع من المقاهي ليسس له
اث-ر ف-ي ق-ام-وسس ن-خ-ب-ت-ن-ا وي-وم-ي-ات م-ث-قفين،
أاك -ان -وا م -ن فصض -ي -ل األدب-اء والشض-ع-راء ،أاو م-ن
حملة طرح فني مسضرحي أاو موسضيقي وما إاليه
من شضبه وتشضابه ،والسضبب حسضبه ،إان النخبة
في هذا التوجه ،وإان وجدت فهي سضتسضعى في
البحث عن تراخيصس لتلك المقاهي وعلى ما
يعتقد فإان ذلك األمر مضضني وغير عملي،
فتجد تلك النخبة تعزف وتمتنع عن الفكرة
وال -ط -رح وت -خ -ت-ف-ي ف-ي سضÓ-سض-ة وسضÓ-م ،أام-ا
السض - -بب اآلخ- -ر ف- -ه- -و ي- -ج- -زم ب- -أان ال- -نشض- -اط
الجمعوي في أانواعه ،خصضوصضا إان تلون ثقافيا
وفنيا
إابداعيا ،فتجد أاولئك من يحملون اهتمامات
في األدب عموما وفي القصضة وكتابة الرواية،
ون -ظ -م وق -رضس الشض -ع -ر م-ل-ح-ون-ا أاو فصض-ي-ح-ا،
ع -م -ودي -ا أاو ح -را ،ي -ن-زل-ون ب-ت-لك ال-ت-ج-م-ع-ات
«ال-ج-م-ع-وي-ة وي-نشض-ط-ون وي-ق-دم-ون ع-روضض-هم
وأاط -روح -ات-ه-م وي-ك-ت-ف-ون ،ح-ت-ى ت-ح-ولت ت-لك

ول ي-ت-وق-ف ويسض-ت-رسض-ل ال-ب-روف-يسض-ور أام-ح-مد
لعماري بالقول« ،أان من األسضباب التي كانت
ول تزال وسضتظل ،أان الثورة في العلموتقنية إان
صض-ح ال-ت-ع-ب-ي-ر ،أاي الن-ف-ج-ار ف-ي ال-ت-كنولوجيا
والسض -رع -ة ف -ي اسض -ت-ح-داث وسض-ائ-ط وط-رائ-ق
وأاسضاليب في التواصضل والتحادث الفتراضضي،
ه -ي م -ن ب -ي -ن األسض -ب -اب ف-ي ان-ع-دام أاو ح-ت-ى
التفكير في إايجاد مقاهي أادبية أاو غيرها،
ويشضرح أان النخبة أاصضبحت عن بعد تتواصضل
ع -ب -ر ه-ذه ال-م-واق-ع والشض-ب-ك-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
وال -ق-ن-وات الل-ك-ت-رون-ي-ة ،وه-ي ف-ي ب-ي-وت-ه-ا أاو
مكاتبها أاو حتى وهي أاو هم في الحافÓت
والطائرات والقطارات ،يكفي أان تكون فيه
تغطية حتى تجد الجميع ،بمن فيهم األدباء
يتواصضلون عبر هذه القنوات والمسضالك ،التي
جننت العقÓء وخربطت وجعلت األخماسس
تضضرب في األسضداسس في فكر اإلنسضان عامة
وأاصضبح الجميع بمن فيهم األدباء ،يختصضرون
مشض- -ق- -ة ال -ت -ن -ق -ل وال -ل -ق -اء وي -ق -تصض -دون ف -ي
التكاليف ،عند شضرب فنجان قهوة أاو كأاسس
شضاي ،على مسضامع أاديب أاو شضاعر ويفضضلون
السضهر والسضمر إالى طلوع الفجر وصضياح الديك
وبداية زمجرة أابواق المركبات والسضيارات في
وقت م -ب -ك -ر ،ع-ل-ى صض-ف-ح-ات ال-فضض-اء األزرق
والواقع الفتراضضي ،يتبادلون ما كان يفترضس
أان يكون ويحدث بالمقاهي األدبية».
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الÈوفيسصور التّونسصي ﬁمد كر Ëزواغـــي حصصريـــا لـ «الشصعب»:

القصصـ ـ ـ ـور الكلـ ـ ـ ـوي مـ ـ ـ ـرضصض صصام ـ ـ ـ ـت ‘ انتشصـ ـ ـ ـار ﬂيـ ـ ـف
دع -ا اıتصص ‘ أام -راضص ال -ك-ل-ى وتصص-ف-ي-ة
ال- - -دم Ãسص- - -تشص - -ف - -ى ال - -راب - -ط - -ة ب - -ت - -ونسص،
الÈوف- -يسص -ور ﬁم -د ك -ر Ëزواغ -ي ‘ ح -وار
حصص - -ري م - -ع «الشص- -عب» ،م- -رضص- -ى السص- -ك- -ري
والضصغط الدموي إا ¤القيام بتحاليل الدم
وف- -حصص وظ- -ائ- -ف ال- -ك- -ل- -ى م- -رة ‘ السص- -ن -ة،
Óصصابة بالقصصور
باعتبارهم أاك Ìعرضصة ل إ
الكلوي ا◊اد ،كاشصفا أان ما ب 25 ÚباŸائة إا¤
 30ب- -اŸائ- -ة م- -ن اŸصص- -اب Úي- -ع -ان -ون م -ن داء
السصكري.
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^ الشصعب :ما هو القصصور الكلوي الحاد؟
ومن هم ا’أشصخاصص ا’أكثر عرضصة؟
^^ البروفيسصور محمد كريم زواغي:
يصش -اب الشش -خصش ب -ال -قصش -ور ال -ك -ل-وي ال-ح-اد
عندما تصشبح الكلى فجاأة غير قادرة على
تصش -ف -ي -ة ال-دم م-ن ال-فضشÓ-ت ،وف-ي ال-ح-الت
التي تفقد فيها الكلية قدرتها على تنقية الدم
قد تتراكم مسشتويات خطيرة من الفضشÓت،
وبالتالي يتسشبب ذلك في اختÓل توازن البنية
الكيميائية للدم.
وفيما يخصش الفئات الأكثر عرضشة لÓإصشابة
كتونسش والجزائر يكمن في زيادة عدد
بالقصشور الكلوي فهم المصشابون بداء
ال-مصش-اب-ي-ن ب-الأم-راضش ال-م-زم-نة
السش- -ك- -ري وارت- -ف -اع الضش -غ -ط
خ- -اصش -ة داء السش -ك -ري،ح -يث
ال-دم-وي ،خ-اصش-ة ب-ال-نسشبة
ي-خضش-ع  10اآلف م -ريضش
ل - -ل- -م- -رضش- -ى ال- -ذي- -ن ل
اŸصصابون بداء
تونسشي اإلى تصشفية الدم
يسش-ه-رون ع-ل-ى م-تابعة
السصكري وال ّ
ضصغط
ي -وم-ي-ا ،م-ا ب-ي-ن  25و30
ح-ال-ت-ه-م الصش-ح-ي-ة ول
ب - -ال - -م - -ائ - -ة م - -ن ه- -وؤلء
ي-ت-حّ-ك-م-ون ف-ي م-عدل الدموي أاك Ìعرضصة
ال- - -م- - -رضش - -ى مصش - -اب - -ون
السش - - -ك - - -ر ف- - -ي ال- - -دم
للخطر
ب - -السش - -ك - -ري ،ع - -ل - -م - -ا اأن
والضش- - -غ - -ط ال - -دم - -وي،
الجزائر تسشجل  23795األف
بالإضشافة اإلى الأششخاصش
ح - -ال - -ة تصش - -ف - -ي - -ة ك - -ل- -ى ،حسشب
ال- -ذي- -ن ل -دي -ه -م ال -حصش -ى ف -ي
اإحصش -ائ -ي -ات ق -دم -ت-ه-ا ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
الكلى.
والأم -ر ال -ذي ج -ع -ل ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي ال-ح-اد لزراعة الأعضشاء.
يششهد انتششارا واسشعا في دول المغرب العربي ^ م -ا ه -ي اأع -راضص ا’إصص -اب -ة ب -ال -قصص-ور
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الكلوي الحاد؟ وهل يمكن الشّصفاء منه؟
^^ القصشور الكلوي الحاد هو مرضش خفي
وصش -امت ل ت -ظ -ه-ر اأع-راضش-ه اإل ف-ي م-رح-ل-ة
م -ت -اأخ -رة ،وه -ن-ا ت-ك-م-ن خ-ط-ورت-ه ،وم-ن ب-ي-ن
ع Ó-م -ات -ه ان -خ-ف-اضش اإدرار ال-ب-ول واح-ت-ب-اسش
السشوائل مّما قد يتسشّبب في توّرم السشاقين
والكاحلين اأو القدمين،ويصشاحب ذلك الششعور
بالنعاسش وضشيق النفسش والغثيان وتصشل اإلى
الإصش -اب -ة ب -ن -وب -ات اأو غ -ي -ب-وب-ة ف-ي ال-ح-الت
الششديدة.
اأكيد ،توجد اإمكانية في اأن يششفى المرضشى
من القصشور الكلوي الحاد بعد خضشوعهم اإلى
العÓج الÓزم ،وذلك في حال تم اكتششاف
الداء مبّكرا قبل ظهور الأعراضش والعÓمات،
حيث يمكن اسشترجاع وظائف الكلى ،ولكن
يصشبح الششفاء مسشتحي Óعندما تصشل الحالة
الصش -ح -ي -ة ل -ل -م -ريضش اإل -ى م -رح -ل -ة الإصش-اب-ة
ب- -ال- -قصش- -ور ال- -ك- -ل- -وي ال- -م- -زم- -ن،ف- -الأط -ب -اء
المختصشون في اأمراضش الكلى يعالجون هذه
ال -ح -الت ل -ت -اأخ -ي -ر ال -وصش -ول اإل -ى ال -م-رح-ل-ة
النهائية.
^ م- -ا ه -ي ع -وام -ل ا’إصص -اب -ة ب -ال -قصص -ور
الكلوي؟ وكيف تكون الوقاية؟
^^ ترتبط الإصشابة بالفششل الكلوي الحاد في
اأغ -لب ال -ح -الت ب -اأم -راضش م -زم -ن-ة خ-ط-ي-رة
ك-السش-ك-ري وارت-ف-اع الضش-غ-ط ال-دم-وي ووجود
حصشى في الكلى ،ومن بين العوامل المتسشّببة
ف -ي ب -طء ت -دف -ق ال-دم اإل-ى ال-ك-ل-ى ،وب-ال-ت-ال-ي
الإصشابة بالقصشور الكلوي جفاف الجسشم من
ال -م -اء واسش -ت -ه Ó-ك ال -م -ريضش ل -ب -عضش اأدوي -ة
الضشغط الدموي بطريقة غير صشحيحة ،حيث
يمكن للكلى اسشترجاع وظائفها الطبيعية بعد
اإيقاف تناول هذه الأدوية ،وذلك في الكثير
من الحالت.
كما توجد بعضش العوامل الوراثية التي يمكن
اأن ت -ك -ون سش -ب -ب-ا ف-ي اإصش-اب-ة الأب-ن-اء ب-ال-فشش-ل

حّذرت من ﬂاطر تلوث الهواء والسصمنة

لخضصر يقّلل امتصصاصص النشصا
الشصاي ا أ
ويكافح ال ّسصمنة والسصكري

الشش -اي األخضش -ر ق -د ي -ح -ق -ق ح -ل -م ال-رشش-اق-ة
وي -خ -لصشك م -ن ك -اب-وسش السش-م-ن-ة ،حسشب آاخ-ر
األبحاث الطبية التي نششرت مؤوخرا ،وأاششرف
عليها علماء من جامعة بوزنان للعلوم الطبية
في بولندا.
أاشش- -ارت ال- -دراسش- -ة أان مسش- -ت -خ -لصش الشش -اي
األخضشر يسشاهم في الحد من امتصشاصش كمية
النششا أاحد أانواع الكربوهيدرات الموجود في
األط-ع-م-ة وال-وج-ب-ات ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ها اإلنسشان،
وكما سشاهم في تقليل هضشمها،وبالتالي تقلل
من السشعرات الحرارية التي يتناولها اإلنسشان،

وذلك ب -فضش -ل اح -ت -وائ -ه ع -ل -ى ق-در ك-ب-ي-ر م-ن
المركبات البوليفينولية.
ششملت الدراسشة  28ششخصشا ،تتراوح أاعمارهم
ب -ي -ن  19و 28ع -ام ً-ا ،صش -ام -وا ع -ن ال-ط-ع-ام
والششراب لمدة  12سشاعة ثم قاموا بأاكل طبق
م -ن ال -ك -ورن -ف -ل -ي -كسش ،ث -م ت -ن -اول ب -عضش -ه-م 4
جرامات من مسشتخلصش الششاي األخضشر ،وهي
تكافئ تناول عدة أاكواب من الششاي األخضشر.
أاضشاف العلماء البولنديون أان هذه النتائج
مثيرة للغاية ،وتؤوكد فاعلية مسشتخلصش الششاي
األخضشر في عÓج السشمنة ومرضش السشكري
من النوع الثاني.

منظمة الصصحة العاŸية تكشصف عن قائمة التهديدات الصصحية

نششرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الششهيرة
نيتششر « ،»Natureوكما نششرت على الموقع
اإللكتروني لصشحيفة «ديلى ميل» البريطانية
ف -ي ال -ح -ادي وال -ث Ó-ث -ي -ن م -ن شش -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
الجاري.

التدخ ـ ـ ـ Úالسصلب ـ ـي يرف ـ ـع ف ـ ـرصص اإلصصاب ـ ـة بالسصكت ـ ـة الدماغي ـ ـة
تواصشل األبحاث الطبية الحديثة التحذير من
م-خ-اط-ر وأاضش-رار ال-ت-دخ-ي-ن السش-لبي ،وكششفت
م -ؤوخً-را دراسش-ة ط-ب-ي-ة ح-دي-ث-ة أاشش-رف ع-ل-ي-ه-ا
ب -اح -ث -ون م -ن ج -ام -ع -ة سش -ازرن ك -ال -ي -ف -ورن-ي-ا
األمريكية ،أان التدخين السشلبي يرفع فرصش
اإلصشابة بالسشكتة الدماغية ،أاحد األمراضش
الخطيرة التي ترفع فرصش الوفاة.
شش -م -لت ال -دراسش -ة  22أال -ف شش -خصش ،ي -زي -د

عمرهم عن  45عامًا ،وقاموا بضشبط العوامل
األخرى التي تسشبب السشكتة الدماغية ،مثل
أامراضش القلب ،وتأاكدوا من أانها ل تؤوثر على
رفع فرصش اإلصشابة بالمرضش.
كشش -فت ال -ن -ت-ائ-ج أان ال-ت-دخ-ي-ن السش-ل-ب-ي ي-رف-ع
ف -رصش اإلصش -اب-ة ب-السش-ك-ت-ة ال-دم-اغ-ي-ة ب-نسش-ب-ة
الثلث %30 ،تقريًبا ،وأاعزى الباحثون ذلك إالى
دور دخ- -ان السش- -ج -ائ -ر ف -ي انسش -داد األوع -ي -ة

الدموية التي تصشل المخ ،وهو ما يؤودى إالى
تكون جلطة تسشبب السشكتة الدماغية.
نشش -رت ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج ب -ال -دوري -ة ال-ط-ب-ي-ة
«-American Journal of Preventa
 ،»tive Medicineوك- -م- -ا نشش- -رت ع- -ل- -ى
ال -م -وق-ع اإلل-ك-ت-رون-ي لصش-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ى م-ي-ل»
البريطانية في الثالث عششر من ششهر جويلية
الجاري.

لورام السصرطاني ـ ـة ‘ ا÷سص ـ ـم
«السصك ـ ـر البسصي ـ ـط» يبط ـ ـئ  ‰ـ ـو ا أ
كشش -فت دراسش -ة ع -ل -م -ي -ة ح -دي-ث-ة أان أاح-د أان-واع
السشكر يمكنه أان «يربك» أاو «يششوشش» نمو األورام
السش-رط-ان-ي-ة ،وي-وف-ر «وسش-ي-ل-ة ج-دي-دة ب-ال-كامل»
لتحسشين تقبل العÓج الكيماوي.
يوجد هذا النوع من السشكر في وضشعه الطبيعي
في التوت البري ،كما يوجد على ششكل مكمل
غ-ذائ-ي ي-ع-ط-ى أاح-ي-ان-ا ل-عÓ-ج أام-راضش ال-ج-ه-از
البولي ،بحسشب ما ذكرت الدراسشة التي قام بها
باحثون من جامعة غÓسشكو مع فريق من مركز
األبحاث السشرطانية البريطاني.
أاجرى فريق العلماء البريطاني تجاربهم على
ال -ف -ئ -ران ،ل -ك -ن -ه-م أاك-دوا أان-ه ي-م-ك-ن ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا

وتجربتها على اإلنسشان «يوما ما» ،وأاظهر أان
سشكر «المانوز» ،وهو صشنو سشكر الغلوكوز ،يفسشد
نمو األورام السشرطانية التي تحتاج إالى السشكر
في نموها السشريع.
وجد علماء جامعة غÓسشكو أان هذا السشكر
يعمل على «تجويع» الخÓيا السشرطانية ،التي
تسش -ت -ه-لك سش-ك-ر ال-غ-ل-وك-وز بشش-راه-ة ك-م-ا ذك-رت
صش-ح-ي-ف-ة اإلن-دب-ن-دنت ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة ،وال-ت-رك-ي-بة
ال -ك -ي -م -اوي -ة لسش -ك -ر ال -م-ان-وز ،ال-ذي ي-وج-د ف-ي
الطبيعة وتصشنعه بعضش خÓيا الجسشم ،ششبيهة
إال -ى ح -د ك -ب-ي-ر بسش-ك-ر ال-غ-ل-وك-وز ،ل-ك-ن ي-ب-دو أان
الختÓف البسشيط بينهما يششكل عام Óمهما

ال -ك-ل-وي ال-ح-اد ال-ذي ي-ع-ان-ي م-ن-ه الأول-ي-اء اأو
اأفراد العائلة المقربون ،ولكن بنسشبة ضشئيلة
نظرا لتعدد عوامل الإصشابة بالمرضش.
وف -ي -م -ا ي-خصش ال-وق-اي-ة ف-اإن السش-ب-ي-ل الأم-ث-ل
لتفادي الإصشابة بالفششل الكلوي الحاد يكمن
في العناية بالسشكري والقيام بتحاليل خاصشة،
ل - -ت - -ف - -ادي الإصش - -اب - -ة ب- -ال- -قصش- -ور ال- -ك- -ل- -وي
النهائي،مريضش ضشغط الدم مطالب بماتبعة
ح- -ال- -ت -ه الصش -ح -ي -ة واأخ -ذ ال -دواء ال -م -ن -اسشب
بانتظام والقيام بتحاليل الكلى مرة في السشنة
لكن لÓأسشف اأغلبية المرضشى ل يطبقون ذلك،
وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م ع-رضش-ة لÓ-إصش-ابة بالقصشور
الكلوي الحاد.
^ ما هو العÓج ا’أمثل للفشصل الكلوي؟
وه - -ل زراع- -ة ال- -ك- -ل- -ى ت- -خصص ج- -م- -ي- -ع

المرضصى؟
^^ عÓج الفششل الكلوي يكون عن طريق
اأدوية ولكن في حال توقفت الكلية عن العمل
اأو ضشعف اأداوؤها يضشطر الطبيب اإلى عÓج
المرضشى بواسشطة عملية غسشل الكلى ولو اأنها
معقدة وصشعبة ،كونها تسشتغرق سشاعات طويلة
واأسشابيع عديدة.
وفيما يخصش عمليات زرع الكلى ل يمكن اأن
يسشتفيد منها جميع مرضشى الفششل الكلوي
واإنما حسشب حالة كل مريضش ،حيث يششترط
اأن ي -ك -ون الشش -خصش صش -غ -ي-ر ف-ي السش-ن وغ-ي-ر
مصش- -اب ب- -اأم- -راضش ال- -ق- -لب ول ي- -ع- -ان -ي م -ن
السش -ك -ري ال -م -ت -ق -دم اأو داء م-زم-ن ي-م-ك-ن اأن
يعرضش حياته اإلى الخطر خÓل عملية زرع
الكلى.

في تأاثيره على الخÓيا السشرطانية.
أاثبتت التجارب باسشتخدام العÓج الكيماوي أان
المانوز سشاعد في إابطاء نمو األورام وعمل على
إاط-ال-ة ع-م-ر ال-ف-ئ-ران ع-م-ا ك-ان ي-ف-ت-رضش بسشبب
األورام وال -ع Ó-ج واألم -ر ال -م -ه -م ه-و أان السش-ك-ر
تسش -بب ب -ت -راج -ع م-ل-ح-وظ ف-ي ن-م-و ب-عضش أان-واع
األورام ،وف - -ق - -ا ل - -م - -ا ذك - -رت- -ه «ب- -ي ب- -ي سش- -ي»
البريطانية.
توصشلت الدراسشة إالى أان المانوز ل يعتبر عÓجا
ألورام السشرطان ول يششفي المريضش منها ،ولكنه
يسش -اع -د ف -ي ال -ع Ó-ج ف-ي ف-ت-رة م-ا ق-ب-ل ال-عÓ-ج
السشريري.

اع -تÈت م -ن -ظ -م -ة الصص-ح-ة ال-ع-اŸي-ة أان ت-ل-وث
الهواء والسصمنة وزيادة معد’ت الÎدد ‘ تلقي
’خطار الصصحية ‘
التطعيمات هي من ب Úأاهم ا أ
’ولوية للتعامل مع تلك
العا ،⁄متعهدة Ãنح ا أ
ال-ت-ه-دي-دات خÓ-ل ع-ام  .2019ذك -رت صص-ح-ي-ف-ة
ت -ل -ي -غ-راف الÈي-ط-ان-ي-ة ‘ ت-ق-ري-ر نشص-رت-ه ع-ل-ى
’ل -كÎو Êأان م -ن -ظ -م -ة الصص -ح -ة
م- -وق -ع -ه -ا ا إ
ال- - -ع- - -اŸي - -ة وضص - -عت ضص - -م - -ن
›م - -وع - -ة م - -ن ق - -رارات- -ه- -ا
اŸدرج - -ة ل - -ل- -ع- -ام ا÷دي- -د
ق - - -ائ - - -م - - -ة ب- - -أاك Èعشص- - -رة
ت-ه-دي-دات يواجهها العا⁄
ب -ال -نسص-ب-ة ل-لصص-ح-ة ،ك-م-ا
ح - - -ددت ك- - -ي- - -ف- - -ي- - -ة
›اب- -ه -ت -ه -ا خ Ó-ل
’شص- - -ه- - -ر الـ 12
ا أ
القادمة.

اأوضشحت
الصشحيفة
ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة اأن
قائمة التهديدات
الصش- -ح- -ي- -ة ال- -ت -ي
وضشعتها
ال -م -ن -ظ -م -ة ت-ع-د
اإشش- -ارة ع- -ل -ى اأن
الصشحة العالمية
تتغير ،ودلي Óعلى اأن
الأمراضش غير المعدية ،مثل
اأمراضش القلب والأوعية الدموية
والسش -ك -ري والسش -رط -ان فضش Ó-ع-ن
التهديدات البيئية ،تمثل خطرا كبيرا
مماث ً
 Óلخطر الأمراضش المعدية مثل
اإي - -ب - -ول وف - -ي- -روسش ن- -قصش ال- -م- -ن- -اع- -ة
الُ-م -ك-تسش-ب-ة «الإي-دز» ،ك-م-ا ت-لقي الضشوء
على اأن التهديدات الصشحية يمكن اأن
تاأتي من اأي جهة.
ت-تصش-در ق-ائ-م-ة ال-ت-ه-دي-دات الصش-ح-ية
قضشيتا تلوث الهواء والتغير المناخي ،اإذ
تششير تقديرات المنظمة اإلى اأن نحو
تسش - -ع - -ة م - -ن اأصش - -ل عشش- -رة اأشش- -خ- -اصش

يتنفسشون هواءً ملوثًا يوميا ،حيث اإن
جسش -ي -م -ات ال -ت -ل -وث م -ت -ن-اه-ي-ة الصش-غ-ر
المعروفة بـ «الملوثات الميكروسشكوبية»
يمكنها اأن تخترق الجهاز التنفسشي
ونظام الدورة الدموية في جسشم
الإنسش -ان ،م -تسش -ب -ب -ة ف-ي ت-دم-ي-ر
الرئتين والقلب والمخ ،الأمر
ال -ذي ي -ج -ع -ل سش -ب-ع-ة
م Ó-ي-ي-ن شش-خصش
ُع -رضش -ة ل -ل -وف -اة
ال-م-ب-ك-رة سش-نويا،
ن -ت -ي-ج-ة الإصش-اب-ة
ب - -اأم- -راضش م- -ث- -ل
السشرطان
والسشكتة
الدماغية
واأمراضش
القلب
والرئة.
قدرت الوكالة
الأم -م -ي -ة اأن-ه ف-ي
الفترة ما بين عامي
و،2050
2030
سش- -ي- -تسش- -بب ال- -ت- -غ- -ي -ر
ال -م -ن -اخ-ي ف-ي مصش-رع
 250األ- - -ف شش- - -خصش
اآخ- -ري -ن ،ن -ت -ي -ج -ة سش -وء
التغذية والمÓريا والإسشهال ،فضش Óعن
الإجهاد الحراري.
اأوضشحت منظمة الصشحة العالمية اأنها
سش -ت -ق -دم ي -د ال -ع -ون ل -ح-ك-وم-ات ال-دول
خ Ó-ل ال -ع -ام ال-ج-اري ،ك-ي ت-ت-م-ك-ن م-ن
ال-وف-اء ب-ال-ت-زام-اتها المتعلقة بالتصشدي
ل -ت -زاي -د م -ع-دلت الإصش-اب-ة ب-الأم-راضش
غير المعدية ،مثل السشرطان والسشكري
واأم- - -راضش ال- - -ق- - -لب ،وه - -ي الأم - -راضش
المسشوؤولة عن اأكثر من  %70من حالت
الوفاة على مسشتوى العالم سشنويا.
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ألموأفق لـ  28جمادى أألولى  1440هـ

لو ¤لكرة القدم
الّرابطة اÎÙفة ا أ

شسبيبة القبائل ‘ تنقل صسعب إا ¤العاصسمة اÓŸقاة بارادو

ت-ن-ط-ل-ق ال-ي-وم ف-عاليات ا÷ولة العشسرين
لو ¤ل-ك-رة ال-ق-دم
م -ن ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
ب -إاج -راء ث Ó-ث م -واج-ه-ات ه-ام-ة ،ت-ت-قّ-دم-ه-ا
ال -ق -م -ة ال -ت-ي سس-ت-ج-م-ع ن-ادي ب-ارادو بضس-ي-ف-ه
شس -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ-ل ‘ ،م-واج-ه-ة اÿط-أا ف-ي-ه-ا
‡ن-وع لشس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل إاذا أارادت تضس-ي-يق
اÿن -اق وت-ق-ل-يصس ال-ف-ارق ع-ن رائ-د ت-رت-يب
البطولة الوطنية إا–اد العاصسمة إا ¤نقطة
لخ Òسس-ي-ك-ون ‘
وح -ي -دة ول-و م-ؤوّق-ت-ا،ه-ذا ا أ
ت -ن -ق -ل صس -عب ال -ث Ó-ث-اء إا ¤م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة
Ÿواجهة اŸولودية اÙلية الباحثة عن هذا
الفوز للخروج من منطقة اÿطر.

ب -ال -ع -اصص -م-ة ،وه-ي أألج-وأء أل-ت-ي سص-ت-ج-ع-ل لع-ب-ي
ألكناري يشصعرون بأاّنهم في تيزي وزو ،أأمام منافسض
ل يتفاوضض جيدأ في مباريات ألدأربي وأللقاءأت
أل-ك-ب-ي-رة ،ل-ك-ن أأشص-ب-ال أل-م-درب أل-ف-رنسص-ي «ف-رأنك
دوم -ا» ل -ن ي -ك -ون -وأ ف-ي م-ه-م-ة سص-ه-ل-ة أأم-ام أأشص-ب-ال
أألكاديمية ألذين يطّبقون كرة قدم جميلة ولطالما
أأرعبوأ ألكبار.
في ألجهة ألمقابلة ،سصيدخل رفقاء ألمتأاّلق بودأوي
ه -ذأ أل -ل-ق-اء ب-م-ع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق-ه-م
أنتصصارين متتالين ضصد كل من وفاق سصطيف في
ب -ول -وغ -ي -ن ب -ه-دف دون م-ق-اب-ل وف-ي أل-م-دي-ة أأم-ام
أألولمبي ألمحلي بنفسض ألنتيجة ،وسصيعملون على
ألموأصصلة في سصكة ألنتصصارأت وتحقيق فوز جديد
لخطف ألمركز ألثالث في ألترتيب ألعام للمحترف
أألول ،في حالة تعّثر شصباب قسصنطينة ومولودية
ألجزأئر ألّلذأن يتقاسصمان هذأ ألمركز.

غياب  6ركائز عن تشسكيلة
«السسنافر» أامام بلعباسس
أل-م-وأج-ه-ة أل-ث-ان-ي-ة سص-ي-ح-ل ف-ي-ه-ا صص-احب أل-م-رك-ز
ألثالث شصباب قسصنطينة ضصيفا ثقي Óعلى إأتحاد
بلعباسض ،ألذي يعتبر أأحد ألمهّددين بال ّسصقوط هذأ
ألموسصم ،هو ألذي يحتل ألمركز ألـ  12وسصيكون
أأمام إألزأمية تحقيق ألفوز على فريق لم يتذوق
طعم ألهزيمة منذ  12مبارأة كاملة محليا وقاريا،
وهو ما ينبئ بمبارأة كبيرة.
وسص -ي-خ-وضض أأشص-ب-ال أل-م-درب «دي-ن-يسض لف-ان» ه-ذأ

أللقاء منقوصصا من خدمات  6ركائز كاملة ،ويتعلق
أألمر بصصانع أأللعاب عبد ألنور بلخير ألذي تلقى
إأصصابة في ألفخذ منذ يومين ،باإلضصافة إألى كل من
ق -ع -ق-ع وزعÓ-ن-ي وح-دأد وخ-ذي-ر وهّ-دأف أل-ف-ري-ق
عبيد ،وهو ما سصيؤورق ألطاقم ألفني للشصباب من
أأجل تكوين تشصكيلته أألسصاسصية ،خصصوصصا أأن ألفريق
ف -ي أل -ج -ولت أألخ -ي -رة ي-ع-ان-ي م-ن ن-قصض ف-ع-ال-ي-ة
ألمهاجمين وقلة تركيزهم أأمام ألمرمى.
وحسصب مصصادرنا فإان إأصصابة بلخير أأخلطت أأورأق
ألفرنسصي ألذي سصيكون مضصطرأ لتغير خطة أللعب
بعدما ضصبطها وعمل عليها طيلة أألسصبوع.
أل-م-وأج-ه-ة أل-ث-ال-ث-ة وأألخ-ي-رة سص-ت-جمع جمعية عين
مليلة ألمهددة بالسصقوط بالضصيف مولودية وهرأن
صص -احب أل -م -رك -ز أل -ت-اسص-ع ف-ي أل-ت-رت-يب أل-ع-ام ف-ي
موأجهة بسصت نقاط لك Óألفريقين ،كون صصاحب
ألضصيافة يبحث عن ألفوز لÓبتعاد مؤوقتا عن دأئرة
أل -حسص -اب -ات ،وك -ذأ ع -ن إأن -ع -اشض آأم-ال-ه ف-ي أل-ب-ق-اء
لموسصم ثاني على ألتوألي في حظيرة ألكبار ،فيما
سصيكون مولودية وهرأن في مهمة ألعودة إألى سصكة
ألنتصصارأت في ألبطولة وتأاكيد ألفوز وألتأاهل إألى
ألدور ربع ألنهائي من كأاسض ألجمهورية في آأخر
مبارأة ضصد نجم مقرة ،قصصد إأعادة ألسصتقرأر إألى
بيت ألحمرأوة ،ومنها ألقترأب من هدف تحقيق
ألبقاء في ألمحترف أألول.

برنامج مقابÓت اليوم:

جمعية عين مليلة – مولودية وهران
إاتحاد بلعباسس – شسباب قسسنطينة
نادي بارادو – شسبيبة القبائل

صسغÒ
البطولة الوطنية لل ّسسباحة ‘ ا◊وضس ال ّ

تأاّلـ ـ ـق عناصس ـ ـر اّÛم ـ ـع الب ـ ـÎو‹ وا– ـ ـاد العاصسم ـ ـة

اخ- -ت- -ت -مت سس -ه -رة أاول أامسس ف -ع -ال -ي -ات
ال -ب -ط -ول-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸف-ت-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة
Óندية إاناث ورجال لهذا اŸوسسم ‘
أاكابر ل أ
ا◊وضس الصس- -غ Òال- -ت- -ي ج- -رت وق- -ائ- -ع- -ه -ا
Ãسسبح باب الزوار أاحمد باحة ‘ ،الفÎة
اŸم- -ت -دة م -ن  30ج- -ان -ف -ي إا 2 ¤فيفري،
Ãشس -ارك -ة ق-ي-اسس-ي-ة مّ-ي-زه-ا ت-أال-ق ع-ن-اصس-ر
لصس-ن-اف م-ع
ال-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ا أ
–طيم أاربعة أارقام قياسسية.

نبيلة بوقرين
جلنا منافسصة قوية بين عناصصر فريق ألمجمع
سص ّ
ألبترولي وإأتحاد ألعاصصمة من أأجل حصصد أأكبر
ع-دد م-ن أل-م-ي-دأل-ي-ات خ-اصص-ة أل-م-ع-دن أل-ن-ف-يسض
م -ن -ه -ا ،ه -ذأ م-ا خ-ل-ق ج-وأ ت-ن-افسص-ي-ا ك-ب-ي-رأ ب-ي-ن
ألسص -ب-اح-ي-ن وألسص-ب-اح-ات ،ومّ-ي-زه أل-ب-روز ألÓ-فت
Óسص -م-اء أل-ت-ي ت-م-ث-ل أل-ف-رق أل-وط-ن-ي-ة ب-حضص-ور
ل -أ
أل -ط-اق-م أل-ف-ن-ي ،م-ا أأع-ط-ى ن-ظ-رة شص-ام-ل-ة ح-ول
ألوضصعية ألبدنية وألفنية لهم قبل ألخوضض في
غمار قادم ألموأعيد ألدولية ،خاصصة بعدما تّم
تحطيم  4أأرقام قياسصية من طرف كل من رمزي
شصوشصار في سصباق  400متر  4أأنوأع ،أأنيسض جاب
ألله في  400متر سصباحة حرة ،لونيسض خندريشض
في كل من  1500متر و 800متر حرة.
أأما عن تفاصصيل ألنتائج ألمحّققة تمّكنت سصيدأت
أل -م-ج-م-ع أل-ب-ت-رول-ي م-ن أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب حسصب
ألفردي من خÓل تحقيق  16ميدألية ذهبية،
بينما حّقق رجال فريق إأتحاد ألعاصصمة ألمركز
أألول في ألفردي من خÓل ألفوز بـ  12ذهبية،
وفي حسصب ألفرق حافظ ألمجّمع ألبترولي على
أل- -ل- -قب ب -حصص -د  45م -ي-دأل-ي-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف

أل -م-ع-ادن ،م-ن-ه-ا  26ذه-ب-ي-ة م-ت-ب-وع-ا بالمنافسض
ألمباشصر إأتحاد ألعاصصمة ،ألذي نال  23ميدألية
إأضصافة إألى بروز عدة عناصصر شصابة سصيكون لها
مسصتقب Óكبيرأ ومن مختلف أألندية على غرأر
ك -ل م -ن ن -ادي أل -ب -اه -ي -ة م -ن وه -رأن ،سص -ط-ي-ف،
بومردأسض ونادي ألسصاحل من ألعاصصمة.

خمري يعد بتقد Ëاإلضسافة...
Óتحادية
تّ-م ت-ق-دي-م أل-م-دي-ر أل-ف-ن-ي أل-ج-دي-د ل -إ
ألجزأئرية للسصباحة كمال خمري لوسصائل أإلعÓم
خÓل ندوة صصحفية ن ّ
ظمت على هامشض إأختتام
ألبطولة ألوطنية ،حيث حضصر ألوأفد ألجديد إألى
مسصبح باب ألزوأر لمتابعة مجريات أليوم أألخير
وألتقرب من ألسصباحين وألوقوف على ألمسصتوى
ألعام للسصباحة ألجزأئرية ،وألذي عّبر عن فرحته

ألكبيرة بعودته للجزأئر في قوله« :أأنا جد سصعيد
بعودتي للعمل في ألجزأئر ،وأأنا مسصتعد من أأجل
تقديم كل ما لدي من خبرة من أأجل خدمة
ألسصباحة ألوطنية ،وألرفع من مسصتوى ألسصباحين
ألشص -ب -اب ب -ه -دف ت -ح -ق -ي -ق ن -ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ف-ي
ألموأعيد ألقادمة ألننا نملك ألكفاءأت ألبشصرية
ألÓزمة ،ومن خÓل ألعمل ألجاد سصنصصل إألى
أألهدأف ألمسصطّرة بحول ألله».
ف -ي ح -ي -ن سص-ي-مضص-ي ع-ل-ى أل-ع-ق-د ن-ه-اي-ة ألشص-ه-ر
ألجاري ،حسصبما كشصفه ألرجل أألول على رأأسض
أإلت-ح-ادي-ة ح-ك-ي-م ب-وغ-ادو ف-ي تصص-ري-ح ل-ج-ري-دة
«ألشص-عب» ،وب-ع-ده-ا سص-ي-ب-اشص-ر خ-م-ري م-هامه مع
ألفرق ألوطنية بصصفة رسصمية من أأجل أإلسصتعدأد
للموأعيد ألدولية ألقادمة في مقدمتها أأللعاب
أألولمبية بطوكيو  2020وأألعاب ألبحر ألمتوسصط
بوهرأن .2021

برشسلونة

دÁبيـ ـ ـلي ق ـ ـد يغي ـ ـب ع ـ ـن « كÓسسيك ـ ـو» األربع ـ ـاء
ت-زداد م-ع-ان-اة ال-ف-رنسس-ي ع-ث-مان دÁبلي،
‚م برشسلونة ،قبل مباراة الكÓسسيكو أامام
لرب -ع -اء
ري- -ال م- -دري -د ،واŸق ّ-رر إاق -ام -ت -ه -ا ا أ
اŸق- -ب -ل ‘ ،ذه -اب نصس -ف ن -ه -ائ -ي ك -أاسس م -لك
إاسسبانيا.

وذك -رت صص -ح -ي -ف-ة «م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-ف-و» ،أأن
ألÓعب أأصصيب بنزلة برد ،يوم ألسصبت ،ولم

بن ناصسر يثّمن الّتعادل ‘ مباراة العلمة ويطمئن:

‚م مقرة ‘ صسّحة جّيدة ول خوف عليه

وصس -ف رئ -يسس ‚م م -ق-رة ع-ز ال-دي-ن ب-ن
ل‚از
ناصسر العودة بالتعادل من العلمة با إ
ال- -ك- -ب Òأام- -ام ف- -ري- -ق م -ن ح -ج -م م -ول -ودي -ة
ال -ع -ل -م -ة ،اŸدّع -م -ة بÎسس-ان-ة م-ن الÓ-ع-بÚ
اŸت -م ّ-ي -زي -ن سس -يسس -اع -د ف -ري-ق-ه ع-ل-ى –دي
ج-م-ع-ي-ة الشس-ل-ف ‘ ا÷ول-ة ال-عشس-ري-ن قصس-د
البقاء ‘ الصسدارة ب Óمنازع.

فؤواد بن طالب

ﬁمد فوزي بقاصص
سصيكون ملعب عمر حمادي ببولوغين بدأية من
ألسص -اع-ة  17.45مسص -رح -ا إلج -رأء ق-م-ة أل-ج-ول-ة
ألعشصرين ألتي سصتجمع شصبان نادي بارأدو بوصصيف
ألمحترف أألول شصبيبة ألقبائل ،في موأجهة غاية
في أألهمية يبحث من خÓلها ألكناري عن تقليصض
ألفارق بينه وبين إأتحاد ألعاصصمة إألى نقطة وحيدة
مؤوقتا ،قصصد تضصييق ألخناق عليه خصصوصصا إأذأ تعّثر
في خرجته ألثÓثاء ألمقبل من تنقله ألصصعب إألى
بجاية لموأجهة ألمولودية ألتي تتخّبط في ذيل
ترتيب ألبطولة ،وتبحث عن ألفوز ألذي سصينعشض
حظوظها من أأجل لعب ورقة ألبقاء.
شصبيبة ألقبائل ح ّضصرت بشصكل جيد لموأجهة بارأدو
منذ أألسصبوع ألماضصي رفقة ألمدربين ألمسصاعدين
(كعروف ورحو) ،ألّلذأن أأشصرفا على ألفريق في ظل
غياب «دوما» ألذي عاد إألى ألجزأئر يوم ألجمعة
ألماضصي ،أأين تلقى تقريرأ إأيجابيا عن ألعمل ألذي
أأقيم في غيابه ،وكذأ أسصتجابة ألÓعبين له.
هذأ وكان رفقاء ألهّدأف حمرون قد دخلوأ تربصصا
مغلقا بفندق برج ألكيفان بالعاصصمة منذ صصبيحة
أألحد أأين تدّربوأ بملعب ألحماية ألمدنية بالدأر
ألبيضصاء في أألمسصية ،وجاءت هذه ألخطوة من
ألطاقم ألفني من أأجل إأبعاد ألÓعبين عن ضصغط
أألنصص-ار وأل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ت-رك-ي-ز أأشص-ب-ال-ه ق-ب-ل هذه
ألموأجهة ألمهمة ،كما وعد رئيسض ألفريق شصريف
مÓل لعبيه بمنحة مغرية في حالة ما إأذأ تمّكنوأ
م-ن أل-ع-ودة م-ن أل-ع-اصص-م-ة ب-ن-ق-اط أل-م-وأج-ه-ة ألتي
سصتبعث ألمنافسصة من جديد على أللقب بينهم وبين
أإلتحاد ،قبل  10جولت كاملة عن نهاية ألموسصم
ألكروي (.)2019 - 2018
سص- -ي -ك -ون أأصص -ح -اب أل -ل -ون -ي -ن أألصص -ف -ر وأألخضص -ر
م -دّع -م -ي -ن ب -اآللف م-ن أأنصص-اره-م ب-م-ل-عب «ع-م-ر
ح -م -ادي» ب -ب -ول -وغ -ي -ن أل -ذي -ن سص -ي -غ -زون أل -م-ل-عب
ل -مشص -اه -دة ألشص -ب-ي-ب-ة خصص-وصص-ا م-ن م-ع-اق-ل-ه-ا ه-ن-ا
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يتحّدد حتى ألآن موعد عودته أإلى ألمÓعب،
وم- -دى ج- -اه -زي -ت -ه ل -خ -وضض أل -ك Ó-سص -ي -ك -و.
وكان ديمبلي أأصصيب بالتوأء في ألكاحل أأمام
ل-ي-ج-ان-يسض يوم  20ج-ان-ف-ي أل-ماضصي ،وتقّرر
و ق ت ه ا غ ي ا ب ه ع ن أ ل م ب ا ر ي ا ت ل م د ة  1 5ي و مً ا .
وفّكر ألمدرب ألإسصباني أإرنسصتو فالفيردي،
ف-ي ألسص-ت-ع-ان-ة ب-دي-م-ب-ل-ي خÓ-ل م-ب-ارأة أأول

أأمسض ،أأم -ام ف -ال -نسص -ي -ا ،أإل أأن -ه ت -رأج-ع ب-ع-د
أإحسصاسض ألÓعب ببعضض
ألآلم.
يذكر أأّن برشصلونة تعادل مع فالنسصيا بنتيجة
 ،2-2ورفع رصصيده أإلى  50نقطة في صصدأرة
«ألليغا».

رئيسض نادي مقرة في هذأ ألحديث ألخاطف بعد
ألمبارأة مباشصرة لقّرأء «ألشصعب» ،قال بأان ألعودة
جع
بنقطة من خارج ألقوأعد فهو شصيء مهم ومشص ّ
ألشصباله ألمتصصّدرين لبطولة ألثاني ألمحترف ،ما
يعني حسصبه أأن فريقه في صصحة جيدة ول خوف
عليه فيما هو قادم.
وع-ن أل-م-ب-ارأة أأك-د ب-أاّن-ه-ا أّت-سص-مت ب-وج-ه-ين ألوجه
أألول كان ألصصحاب أألرضض« ،وألوجه ألثاني أأثبتنا
من خÓله بأان لمدينة مقرة فريق كبير رغم إأهدأء
ألحكم ضصربة جزأء خيالية ،لكن فريقنا يبقى من
طينة ألكبار وبإامكانه مقارعة ألكبار ،وإأنها بطولة
هذأ ألموسصم بامتياز .وبعودته للحديث عن ألتعادل
قال ذأت ألمسصؤوول« :في ألحقيقة تفاجأات للوجه
وألمسصتوى ألذي ظهر به منافسصنا ،وكذأ ألسصهولة
ألتي وجدها فريقنا في ألتعامل مع ألكرة فوق
ألميدأن صصرأحة قبل بدأية ألمبارأة كنت أأتوّقع أأن
يجد أأشصبالنا صصعوبة كبيرة أأمام أأبناء ألعلمة ،وما
كنت أأخشصاه شصخصصيا تأاثير ألناحية ألبدنية على
ألنسصجام ،لكن حدث ألعكسض وكان رد فعل فريقنا

إأيجابيا من خÓل أللعب برجولة وإأرأدة كبيرة وكذأ
ألرغبة في ألفوز ،لكن ألحظ لم يحالفنا ،ورغم هذأ
ف -أان -ا م-ط-م-ئ-ن ب-خصص-وصض أل-م-ب-ارأة أل-ق-ادم-ة أأم-ام
ألشصلف».
عز ألدين بن ألناصصر وإأن أعتبر ألعودة من ملعب
ألعلمة بنقطة جد ثمينة شصيء إأيجابي ،إأل أأنه لم
يتوأن في ألتأاكيد على «أأن عم Óكبيرأ ينتظرنا
لمعالجة ألنقائصض» ،مبرزأ في هذأ ألسصياق إأصصرأره
«على مضصاعفة ألجهد للتخلصض من ألسصلبيات ألتي
سصجلناها في هذه ألمبارأة».
هذأ ودعا رئيسض ألفريق لعبيه لطي صصفحة هذأ
ألتعادل وألتركيز على أللقاء ألقادم أأمام ألشصلف
ألذي وصصفه بالمتحان ألمفخّخ لعناصصره.

البطولة اŸتوسّسطية للمبارزة

تتويج كحلي نورة زهرة باŸيدالية الّذهبية
صص-ن-عت أل-ج-زأئ-ري-ة ك-ح-ل-ي نورة
زهرة مفاجأاة من ألعيار ألثقيل
ب-ت-ت-وي-ج-ه-ا ب-ال-م-ي-دأل-ي-ة ألذهبية
لسصÓ- - -ح أل- - -حسص- - -ام ف- - -ي ف - -ئ - -ة
أل -وسص -ط -ي -ات ،ب -ع -د ف -وزه-ا ف-ي
ألنهائي على أليطالية غوأرينو
إأي-م-ا ب-ن-ت-يجة  ،11 - 15ضص-م-ن
م - -ن- -افسص- -ات ب- -ط- -ول- -ة أل- -ب- -ح- -ر
أل -م -ت -وسص -ط ل -ل -م -ب -ارزة (أأشص-ب-ال
وأأوأسصط  /ذكور-أناث) ألجارية
بمدينة كالياري أليطالية.
وب-ه-ذأ ت-رت-ف-ع حصص-ي-ل-ة أل-جزأئر
ف -ي ه -ذه أل -م -ن -افسص -ة أل -ى أأرب-ع
م- -ي- -دأل- -ي- -ات (ذه- -ب- -ي- -ة وثÓ- -ث
برونزيات).
وج-اءت أل-م-ي-دأل-ي-ات أل-ب-رون-زي-ة
ألثÓث بفضصل كل من آأدم إأيزم
(أل - -حسص - -ام-أأوأسص - -ط) وم - -ري - -م

مباركي في أختصصاصض ألشصيشض
(شصبÓت) وبن عدودة شصيماء في
ألحسصام (شصبÓت).

ف -ي أل -م -ق -اب -ل ،ع -ج -زت ب -ق -ي -ة
أل-ع-ن-اصص-ر أل-وط-ن-ي-ة ف-ي ألصصعود
ألى منصصة ألتتويج.

ﬂتصسرات من ال–اديات الرياضسية

^ سسباحة :كّرمت ألتحادية ألجزأئرية للسصباحة،
على هامشض بطولة ألجزأئر ألمفتوحة بالحوضض
ألصصغير بالجزأئر ،ك Óمن رضصا يادي ،وهو أأول
سصّباح جزأئري يشصارك في أأللعاب أألولمبية خÓل
نسصخة موسصكو  ،1980وكذأ بطل إأفريقيا ألسصابق
ف -ي سص -ب -اق-ات ألسص-رع-ة ،سص-ف-ي-ان ب-ن شص-ك-ور ،أل-ذي
يشصغل حاليا منصصب ألمنسصق ألتقني لفريق ألباهية
نوتيك وهرأن .إأضصافة إألى تكريم عائلة ألمرحوم
م-ي-م-ون ع-ف-ان ،ع-رف-ان-ا ب-ال-م-ج-ه-ودأت أل-ت-ي بذلها
هؤولء ألرياضصيون للنهوضض بالسصباحة ألجزأئرية.
تعّرضض سصباح أتحاد ألجزأئر ،أأنيسض جاب ألله (19
جهه
سصنة)،لحادث مرور ظهيرة يوم ألسصبت أأثناء تو ّ
ل-ل-مشص-ارك-ة ف-ي ن-ه-ائ-ي-ات أل-ي-وم أألخ-ي-ر م-ن ب-طولة
ألجزأئر ألمفتوحة بالحوضض ألصصغير بالجزأئر .ولم
يتعرضض ألسصباح ألدولي ألي مكروه ،ما عدأ تسصجيل
خسصائر مادية للسصيارة ،ما جعله يضصّيع ألمشصاركة
في أختتام ألمنافسصة.
^ ريغبي :تن ّ
ظم ألتحادية ألجزأئرية للريغبي،
ألدورة ألوطنية  2019لفئة أأقل من  14و 16سصنة
(ذكور وإأناث) ،يوم ألجمعة  8فبرأير ألجاري بملعب
بشصير ورتان بمدينة ألمسصيلة.
^ تنسس ال ّ
طاولة :أختير محمد زقار من قبل

ألتحادية ألجزأئرية للعبة ،كأاحسصن حكم خÓل
أل -م-رح-ل-ة أل-ث-ال-ث-ة وأل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-ب-ط-ولت أل-وط-ن-ي-ة
ألمفتوحة للشصباب لسصنة  2-1( 2019فبرأير) ،ألتي
جرت فعالياتها بولية ميلة.
^ رياضسة وعمل :تنظّم ألتحادية ألجزأئرية
ل-لّ-ري-اضص-ة وأل-ع-م-ل ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مديرية ألشصباب
وأل-ري-اضص-ة ل-ولي-ة سص-وق أأه-رأسض ،أل-ط-ب-ع-ة أل-ث-امنة
لسصباق ثاغاسصت ( 12كلم) يوم ألخميسض ألقادم .كما
تن ّ
ظم ألتحادية تربّصصا تكوينيا لمنشّصطي ألرياضصة
وألعمل
(ألدرجة أألولى) بين  4و 8فبرأير بسصوق أأهرأسض.
أن -ع -ق -دت أل -ج -م -ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ع-ادي-ة لÓ-ت-ح-ادي-ة
ألجزأئرية للرياضصة وألعمل ،يوم ألجمعة بالمركز
أل -ري-اضص-ي أأح-م-د غ-رم-ول (أل-ج-زأئ-ر) ،ح-يث تّ-م-ت
أل-مصص-ادق-ة ع-ل-ى أل-ت-ق-ري-ري-ن أل-مالي وأألدبي لسصنة
 2018ب -اإلج -م -اع ،فضص  Ó-ع -ن أل -مصص -ادق -ة ع -ل-ى
مخطط عمل ألتحادية لسصنة .2019
^ رافل وبيار :تن ّ
ظم ألتحادية ألجزأئرية للرأفل
وألبيار ،بالتنسصيق مع مديرية ألشصباب وألرياضصة
ل-ولي-ة مسص-ت-غ-ان-م ،ألنسصخة  27م-ن ك-أاسض أل-ج-زأئر
للرأفل أأكابر (رجال وسصيدأت) ،يومي  7و 8فبرأير
بمدينة مسصتغانم

هازارد

تشسيلسسي قادر على إاسسقاط مانشسيسس Îسسيتي

ي -رى أل -ن -ج-م أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي إأي-دي-ن ه-ازأرد ،لعب
تشص-ي-لسص-ي ،ق-درة ف-ري-ق-ه ع-ل-ى إأسص-ق-اط م-انشص-يسصتر
سصيتي ،في ألجولة  26من ألدوري أإلنجليزي.
وقال هازأرد في تصصريحات لقناة «تشصيلسصي»:
«ألمبارأة سصتكون مختلفة عن ألتي خضصناها منذ
شصهرين أأو ثÓثة ،أأعتقد أأن ألمنافسض سصيحصصل على
أل-ك-رة ،م-انشص-يسص-ت-ر سص-ي-ت-ي ل-دي-ه ه-ذه أل-ن-وعية من
ألÓ-ع-ب-ي-ن ،ب-ي-ن-م-ا ن-ح-ن سص-ندأفع وبعدها سصنسصّجل
هدفا أأو أثنين».
وعن كثرة مباريات ألبلوز في شصهر فبرأير ،أأضصاف:
«ن -ح -ت -اج إأل-ى أأن ن-ك-ون أأك-ث-ر ت-رك-يً -زأ ،ه-ذأ ألشص-ه-ر
سصيكون صصعبا ولكنّنا تشصيلسصي وبإامكاننا أأن نهزم أأي
فريق إأذأ أأردنا».
ويسصتعد تشصيلسصي لموأجهة مانشصيسصتر سصيتي ،في

ألدوري قبل موأجهته في نهائي كأاسض ألرأبطة يوم
 24م -ن ألشص-ه-ر أل-ج-اري ،وسص-ي-خ-وضض أأي ًضص-ا خÓ-ل
ألشصهر موأجهات أأمام مانشصيسصتر يونايتد في كأاسض
ألت-ح-اد أإلن-ج-ل-ي-زي ،وت-وت-ن-ه-ام ف-ي أل-ب-ريمييرليغ،
وم- - -ال- - -م - -و ألسص - -وي - -دي ف - -ي أل - -دوري أألوروب - -ي.
يذكر أأن تشصيلسصي ،فاز على مانشصيسصتر سصيتي في
ألجولة  16من ألدوري أإلنجليزي ،بثنائية نظيفة.
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فالك
أ◊مل

Òãe È`N

’ثن 0٤ Úفيفري  2019م
أ إ

إأطلق
أسضم «فرأنتز
فانون» على شضارع
Ãدينة بوردو

21

’و 1٤٤0 ¤هـ ـ ألعدد 17863
أŸوأفق لـ  29جمادى أ أ
mimigaga783@gmail.com

ل - -يسصت ألسص- -ع- -ادة ‘
ق-وة ضص-ح-ك-ات-ن-ا  ،و’
ح- -ج- -م ث- -رأئ- -ن- -ا  ،و’ ‘
طريقة حياتنا  ..بل ‘
Óم-ور م-ن
ن -ظ-رت-ن-ا ل -أ
ح -ول -ن -ا و ت -ق -ب -ل -ه -ا
برضصا دأخل أنفسصنا
.

ألثور

رأئ-ع-ة ه-ي أ’ب-تسص-امة
ألتي تقول للحزن لن
ت- - -غ- - -ل- - -ب- - -ن - -ي ،وت - -لك
أÙاول -ة أل -ت -ي ت -ق-ول
ل -ل-فشص-ل ل-ن ت-ت-م-ك-ن
م- - - - - -ن - - - - -ي ،وذلك
أل- -ط- -م- -وح أل- -ذي
Óح-ب-اط
ي -ق-ول ل -إ
لن تسصيطر علي.

أ÷وزأء

عشس عفويتك تاركاً
ل -ل-ن-اسس إأث-م أل-ظ-ن-ون
ف- -لك أج -ره -م ول -ه -م
ذنب مايعتقدون.

ألسضرطان

ألفرنسضية

قلبك
ليسس للتسضلية

لل
ع
È

ة

¯ أنه كل
30ثانية يوuلد
جسصمك 200وأط
من ألطاقة؟

شض

غل
ع
ق
ل
ـ
ك

^ عندنا  6نسصاء
أ’و ¤أخت ألرأبعة
أل- - -ث - -ان - -ي - -ة صص - -دي - -ق - -ة
أÿامسصة
أÿامسصة بنت أ’و¤
ألثالثة بنت ألرأبعة
ألثانية أخت ألثالثة
ألسصادسصة أم ألرأبعة
ألسص- - -ؤوأل م- - -اذأ ت- - -ق- - -رب
أÿامسصة للسصادسصة؟

ع- -ن- -دم- -ا تسص -ع -ى
ل-ت-غ-ي Òوتطوير
ن - - - - -فسصك ،ك- - - - -ن
’ن
صص- - - - - - -ب- - - - - - -ورأ أ
أل- - -ت- - -غ - -ي Òي - -ح - -دث
بشص - -ك - -ل ت- -دري- -ج- -ي،
ويسصتغرق وقتا فالله
 ⁄يحرم أÿمر و⁄
ي- - -وجب ألصص- - -ي - -ام إأ’
بالتدريج.

قرر أÛلسس ألبلدي Ÿدينة
ب - -وردو ‘ ف- -رنسص- -ا ،إأطÓ- -ق
أسص- - -م ف- - -رأن- - -ت- - -ز ف- - -ان - -ون،
’ ت--ف--ت--ح غ-رف ق-ل-بك كّ-ل-ه-ا ل-ل-ع-اب-ري-ن
ع- - - -ل - - -ى إأح - - -دى أل - - -ط - - -رق
ف-ب-عضص-ه-م ك-ال-ط-يور أŸهاجرة ،تسصÎيح
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ل -ل -ت -ع -ري -ف
¯ أنه كل
أألسضد
–ت سصمائك وتسصتوطن شُ
ك
ن
آ
ا
ط
ص
ب -ا◊سس أل -ع -م -ي -ق ’ل -ت-زأم
30ثانية ألدم
إأ ّ
ك وطًنا  ،فالرحيل ُيناديها
’ أّنها ’ تتسصمى ب َ
أل -ك -ل -م -ات أ◊ل-وة
ن
ف-رأن-ت-ز ف-ان-ون ،ل-دى سص-كا
يسصافر مسصافة
’حضصانه
دأئًما أ
مثل ألسصكر ..سصرعان
ا
م
أح-ي-اء ه-ذه أŸدي-ن-ة ’سص-ي
7000كلوم Îهذأ
أجعل قلبك كالسصماء ألوأسصعة
ما تذوب دون أن نشصعر
ذ
خ
ألشص -ب -اب م -ن -ه -م.وق -د أت-
كله دأخل
’
و
ر
أ
و
ص
س
أ
’
و
ب
أ
و
ب
أ
ن
و
د
ب-أاث-ره-ا ..ع-ل-ى خÓ-ف
ة
ل
و
أل - - -ق- - -رأر ،ع- - -قب م- - -دأ
حل ألعدد ألسضابق
جسصمك؟
ح---دود دع---ه---م Áرون
ألكلمات أ÷ارحة ألتي
ل-ل-م-ج-لسس أل-ب-ل-دي ل-ل-م-دي-ن-ة
بك  ،ي-------ت------وسص------دون
ت -ف -ع -ل ف -ع-ل أŸل-ح ع-ل-ى
أل -ف-رنسص-ي-ة ي-وم  17ديسصمÈ
^ ألبيضصة.
ثرأك  .و’ –زن
أ÷رح
 ،2018ب -رئ-اسص-ة ،آأ’ن ج-وب-ي،
إأن جئت مع صصباح
خصصوصصا وأن عدة جامعات و
ألعذرأء
َب--اسص--مٍ لُ-ت-ه-دي-ه-م
ألعديد من أŸلتقيات ألدولية
وردة ،ف---ل---مسصت
ك -ل -م -ة آأسص -ف وأع-ت-ذر
أعادت أ’عتبار ◊ياة و عمل
أم--اك-ن-ه-م ب-اردة
لك ل -يسصت ك -ل -م -ة م -ذل-ة
ليسصت ألشصجاعة فقط أن تنافسس قويvا
و أفكار هذه ألشصخصصية ألبارزة
دون------ه------م ضص-----ع
ل -ل -ن -فسس ،ب -ل ه-ي ك-ل-م-ات
كما أكتسصبت بعدأ دوليا..
أل--وردة وأرح-ل
ُت- - -ق- - -ال  -ل- - -ك- - -ي ي - -ع - -رف
بل ألشّصجاعة أيضصاً أن تنصصف وتع Úضصعيفا.
ج -دي-ر ب-ال-ذك-ر أن ف-ان-ون ع-م-ل
م------ب------تسصً------م------ا ،
’خ - - - - -ر ،أنك
ألشص - - - - -خصس أ آ
طبيبا عسصكريا ‘ أ÷زأئر خÓل
فالطيور
’تريد خسصـارته.
فÎة أ’سص - -ت- -ع- -م- -ار أل- -ف- -رنسص- -ي،
أŸه------------اج------------رة ’
وع - -م - -ل رئ - -يسص - -ا ل - -قسص - -م أل - -طّب
أŸيزأن
“تلك هوية وطن.
أل -ن -فسص -ي ‘ مسص -تشص -ف -ى أل -ب-ل-ي-دة ـ
ق - -د ي- -ك- -ون أل- -ت- -أاخ‘ Ò
«ج - -وأن - -ف- -ي- -ل» ،ح- -يث أن- -خ- -رط ‘
حصص -ولك ع-ل-ى م-ط-ل-وبك
صص -ف -وف ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي
 Òÿأرأده ألله لك أصص،È
أ÷زأئ -ري -ة .وع -ال -ج ضص -ح-اي-ا ط-ر‘
و’ تسص -ت -ع -ج -ل ،وت-ف-اءل ف-ق-د
ألصص- -رأع ،ع- -ل- -ى أل- -رغ- -م م- -ن ك- -ون- -ه
رب منك
ي -ن -ت-ظ-رك م-ن أل-ن-ع-م أك‡ Ìا
موأطناً فرنسصياً ،و‘ عام  ،1955أنضصم
قني أن ألذي يتق أسص-وأ م-ن
ط -ل -بت ف -ل -يسس أع -ظ -م م -ن أل -ل-ه
ÓفÓن..
فرأنز فانون كطبيب ل أ
ح -ت-ه ه-و
^ صصدج -ل مصص -ل -
فضصً.Ó
ة
م
و
ك
◊
أ
Ò
ف
ص
و‘ سص- -ن -ة  1960صص -ار س
م -ن أ
ت-ح ب-اب-ه،
‘
و
ت
ث
ي
ح
،
ا
ن
ا
غ
أ÷زأئ -ري -ة أŸؤوق-ت-ة ‘
.
ألعقرب
عدوك أد أل -ل -ه ف -رًج -ا ف -حائطه ،
عن عمر يناهز Ã 36رضس سصرطان ألدم
^ إأذأ أر
باب كسصر
 ⁄يكن له
صصم ُ
ت ُمتِعب لَكنه َيبقُى أرقى
ودف - - -ن ‘ م - - -قÈة م - - -ق - - -ات- - -ل- - -ي أ◊ري- - -ة
أل َ
وإأن
’ مرد له.
ى َكثِير َم ُ
وسَصيل ْ
ن ألَكÓم.
ه للَرُد َعل ِ
أ÷زأئري.Ú
فأامر ألله
نبدأ بسصم ألله نور ألقلوب أسصاسس إأÁاننا
ألقوسس
ألصصÓ-ة أل-ه-ادي على شص-ف-ي-ع-ن-ا زي-د أب-ن تنصصر (إأنتصصر ) جيشس ألتحريرعلى ألعدأ
ق -د ’ ت -ك -وُن ج -م -ي-ع أي-ام-ن-ا ج-ي-دة
من فضصل ألرحمان
عدنان
وج -م -ي -ل -ة ,ول-ك-ن ُه-ن-اك دومً-ا شص-يء
أل -ل -ي (م -ن) أسص -تشص -ه -د م -رح -وم وألّ-ل-ي
ألله أك ÈسصÓح أÛاهدين سصيادنا
جميل ‘ كل يوم نعيشّصه
^ من طرأئف ألعرب
أ÷دي
’خرى بيضصاء  ...صصمم
كان لرجل زوجتان وأحدة سصمرأء  ،و أ أ
’ َبأاسس ‘ ذلكَ  ،ولكن
َتمّنى َكِثًÒأ  ،آ
أل-رج-ل ع-ل-ى ت-ط-ل-ي-ق وأح-دة م-ن-ه-م-ا ف-أاج-رى مسص-اب-قً-ة شص-عريًة
ُك -ن م -ت -ي -ق-نً-ا أن م-آا ي-ك-ت-ب-ه أل-ل-ه لَك ‘
بينهما  ،وألفائزة تبقى عنده .
ل من ُكل
قدر َ
ك لَهو أخ Òوأجملُ و أفضص ُ
قالت ألسصمرأء :
أمنيآاتك.
أ ⁄تر أن أŸسصك ’ شصيء مثله وأن بياضس أŸلح حُمل بدرهم
وأن بياضس ألع ’ Úشصيء
وأن سصوأد ألع ’ Úشصك نورها
÷بÚ
ألدلو
فاعلم
مرفوع أ شصهيد
طن أمه
لدوله
’فعال ،و‘
تذكر دأئما أن ألكلمات Œرح أك Ìمن أ أ
ردت ألبيضصاء :أ ⁄تر أن ألبدر ’ شصيء مثله ،وأن
أ
ا
ن
قوأفل
ل
ٌ
ى
حمل بدرهم ،وأن رجال ألله بيضس
ألوقت نفسصه ،فإانها تكون مقام ألدوأء لعÓج أ÷روح
فبسص-ت-ب-ق-
سصوأد ألفحم ُ
ل
و
ا
شصهدأنامنا جب
وجوههم و’ شصك أن ألسصود أهل جهنم
ألعاطفية،فاحرصس على أن تكون ألصصيدلية Ÿن حولك.
ألعربيه سصطÚ
ل
سصر ألرجل بهذأ أ◊وأر أ÷ميل  ،و
وأعظ سصاف
بية فل
أ◊وت
ألعر
’ نركع ل عتقال
ت - - -زوج زوج - - -ه ث- - -ال- - -ث- - -ة
حنطية أللون.
’ نهاب أ÷نÚ
ما أحزن ألله عبًدأ أ’ لُيسصعده  ،وما أبتلى ألله عبدًأ أ’ ’نه
‘ قلب أ سصطÚ
يحبه .فقل أ◊مدلله دأئماً وأبدأ.
فل

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ننبضضضننا فلسسضطيين ـ ـي لألببـد

أبتسضم

م

كتوبه

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي
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مواقيت
الصشلة

^ 0٤ف-ي-ف-ري  :18٣٣م -ب-اي-ع-ة «ا’أم Òع-ب-د ال-ق-ادر»
ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ‘ ،مسش -ج -د «سش -ي -دي حسش-ان»
Ãعسشكر.
^  0٤فيفري  :19٣٤خلل جمعية عامة للنجم
شش - -رح «مصش - -ا‹ ا◊اج» ضش- -رورة انشش- -اء ج- -م- -ع- -ي- -ة
تاأسشيسشية ‘ ا÷زائر ،وششجب «“ثيل ا÷زائري‘ Ú
الŸÈان الفرنسشي».

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’ولى  1٤٤0هـ الموافق لـ  0٤فيفري  2019م Oó©dG
’ثنين  29جمادى ا أ
ا إ

اإلرهابي ““التيباري““ يسصلم نفسصه Ÿفارز ا÷يشش بتمÔاسصت
’ره -اب وب-فضش-ل
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
ج-ه-ود ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-بي،
سّش -ل -م إاره -اب -ي ن -فسش -ه ،أامسس  02فيفري
 ،2019للسشلطات العسشكرية بتمÔاسشت.

h.¥

ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اŸسص-م-ى ““ال-ت-ي-ب-اري ع-لي““،
اŸك -ن -ى ““خ -ال -د““ ،ال-ذي ال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
اإلرهابية سصنة  .2012اإلرهابي كان بحوزته
مسص -دسس رشص -اشس ( )01م-ن ن-وع كÓ-شص-ن-ي-كوف
وﬂزن ذخÒة ‡لوء.

‘ نفسس السصياق ،كشصفت ودمرت مفرزة
للجيشس الوطني الشصعبي ،خÓل عملية بحث
و“شص -ي -ط ب -ع Úال -دف -ل-ىﬂ ،ب-أا ل-ل-ج-م-اع-ات

اإلرهابية.
ك -م -ا أاوق -فت م -ف -ارز مشصÎك -ة ل -ل -ج -يشس
ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسص-ان وب-رج
بوعريريج ،تاجر ﬂدرات وحجزت ()5.5
كيلوغرامات من الكيف اŸعالج ‘ ،حÚ
ضص- - -ب- - -ط ع- - -ن- - -اصص- - -ر ال- - -درك ال - -وط - -ن - -ي

بأادرار/ن.ع )4000 ( ،3.ل Îم- - -ن ال- - -وق - -ود
اŸوجه للتهريب.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة
غ Òالشصرعية ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني
( )24م- -ه- -اج- -را غ Òشص -رع -ي م -ن ج -نسص -ي -ات
ﬂتلفة بكل من تيارت وأادرار وبسصكرة.

الدرك يطيح بعصصابة القطع األرضصية اŸزورة بالدكاكنة

h.¥

بحسصب بيان الدرك الوطني تلقت ““الشصعب““
نسص -خ -ة م -ن -ه ،ف-ان وق-ائ-ع ال-قضص-ي-ة ت-ع-ود ا¤
األسصبوع اŸاضصي عند تعرضس الضصحية ““ن.ف““
ا ¤عملية نصصب واحتيال بعد شصرائه لقطعة
أارضس م -ع-دة ل-ل-ب-ن-اء Ãسص-اح-ة  150م Îم-رب-ع
Ãبلغ ما‹ يقدر بـ 240مليوم سصنتيم من طرف
أاحد أافراد العصصابة ،ليتضصح له فيما بعد بأان
ق -ط -ع -ة األرضس ال -ت-ي اشصÎاه-ا م-لك لشص-خصس
آاخر وبوثائق رسصمية.
ع -ل -ى إاث -ر ذلك ” ف -ت -ح –ق-ي-ق وم-ب-اشص-رة
ال -ت -ح -ري -ات ،ال -ت -ي أافضصت إا– ¤دي -د ه-وي-ة

ال -ك -اتب ال -ع-م-وم-ي ال-ذي ق-ام ب-ت-زوي-ر ال-ع-ق-د
ال -ع-ر‘ Ÿل-ك-ي-ة األرضس .ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع ه-ذا
األخ Òوتفتيشس منزله ” ،حجز  13عقدا
م- -زورا وم- -دون- -ا ب -ت -واري -خ ق -دÁة ل -تضص -ل -ي -ل
الضصحايا وإايهامهم بقدم ا◊يازة تخصس قطعا
أارضص -ي-ة ﬂت-ل-ف-ة وال-ت-ي ب-ي-عت Ãب-ل-غ إاج-م-ا‹
يقدر بحوا‹  3مÓي Òسصنتيم ،بالضصافة إا¤
مبلغ  30مليون سصنتيم ضصبط Ãكتب اŸعني
أاثناء التفتيشس.
واسصتغÓل لتصصريحات الكاتب العمومي” ،
–دي -د ه -وي -ة ب -ق-ي-ة ع-ن-اصص-ر الشص-ب-ك-ة ت-ب-اع-ا
والبالغ عددهم  12عنصصرا.
Œدر الشص- -ارة ا ¤أان ع- -ن- -اصص- -ر الشص -ب -ك -ة
ينشصطون بأاسصماء مسصتعارة للتمويه والفرار،
م -ع اسص -ت-غÓ-ل ام-رأاة (ن-ادل-ة Ãل-ه-ى ل-ي-ل-ي) ‘
اإلي -ق -اع ب -الضص -ح -اي -ا لشص -راء ق -ط -ع األراضص -ي
بأاثمان منخفضصة وهذا بعد قيامهم بالتحري
عن القطع األرضصية غ ÒاŸسصتغلة والتي ⁄
يزرها مÓكها ا◊قيقيون منذ مدة طويلة ،أاين
يقومون ببيعها بعقود ملكية مزورة عن طريق
الكاتب العمومي اŸشصرف على عملية –ويل
اŸلكية عن طريق التزوير ،دون علم أاصصحاب

بعد العثور على جثته بششاطئ كناسشتيل وهران

جثمان الفقيد الصصحفي اŸصصور بن حليمة
يوارى الÌى ÃقÈة ع Úالبيضصاء

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
عÌت مصصالح ا◊ماية اŸدينة بوهران،
مسصاء أاول أامسس ،على جثة ›هولة الهوية،
أاظهرت اŸعطيات األولية أانها تعود للصصحا‘
اŸصصور اŸرحوم كر Ëبن حليمة ،صصاحب 38
سصنة ،الذي سصقط من أاعلى صصخرة العجوز
Ãرسص- - - -ى ال- - - -ك- - - -ب Òم- - - -ن - - -ذ أازي - - -د م - - -ن 3
أاسصابيع .واسصتمرت عملية البحث عنه طيلة
هذه اŸدة.

 1٤°ا÷زائر

 12°وهران

 1٤°وهران

الثمن  10دج

15°

18°

france prix 1

بلدية ا÷زائر الوسشطى تطلق خدمة ““آالو بلديتي““

بطاشش :انشصغالت اŸواطن Úمن أاولويتنا

أاع -ل -ن ،أامسس ،رئ-يسس ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر
الوسشطى عبد ا◊كيم بطاشس ،من مقر
’نطلق الرسشمي ÿدمة
البلدية ،عن ا إ
““آالو بلديتي““ ،آالية ع Èالهاتف النقال،
ي -ت -م إاسش -ت -خ -دام -ه -ا ›ان -ا ع-ل-ى ال-رق-م:
( ،)0800110002تدخل ‘ إاطار عصشرنة
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ية وا÷وارية وتهدف
’دارة وح -ل
ا ¤ت- -ق- -ريب اŸواط -ن م -ن ا إ
مششاكلهم اليومية.

»æe É«°SGB

يقودها كاتب عمومي ونادلة Ãلهى ليلي

’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
“ك -نت ال -ف -رق-ة ا إ
ال -وط-ن-ي ب-ال-دك-اك-ن-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ك-ت-ي-ب-ة
’طاحة بششبكة إاجرامية
الدويرة ،من ا إ
م- -ك -ون -ة م -ن إاث -ن -ي عشش -ر ( )12شش -خصش-ا،
ﬂتصشة ‘ التزوير وإاسشتعمال اŸزور ‘
’م-لك
اÙررات ال -ع -رف-ي-ة اÿاصش-ة ب-ا أ
’راضش-ي الشش-اغ-رة،
ال -ع -ق -اري -ة وق -ط -ع ا أ
الششبكة يقودها كاتب عمومي.
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...وتدمﬂ Òبأا وحجز  5كلغ من الكيف

الفجر0٦.19................:
الششروق07.٤9..............:
الظهر1٣.01.................:
العصشر15.5٣................:
المغرب18.17...............:
العششـاء19.٣8................:

وب - -حسصب مصص - -ادر لـ ““الشص- -عب““ ،ف- -ق- -د ”
اإلبÓغ ‘ حدود السصاعة الرابع ،أاول أامسس،
عن العثور على جثة بشصاطئ كناسصتيل من قبل
صص-ي-ادي-ن ﬁل-ي Úب-الشص-اط-ئ اŸذك-ور ،وع-ل-ى
الفور تنقلت مصصالح ا◊ماية اŸدنية وحرسس
الشصواطئ لع ÚاŸكان بحضصور أاعوان األمن،
حيث ” انتشصال ا÷ثة التي كانت ‘ حالة
متقدمة من التعفن ،وتب Úأانها –مل سصروال
““ا÷ينز““ الذي كان يرتديه اŸرحوم كر Ëبن
ح -ل -ي -م -ة مصص -ور ““ل -وك -وت -دي -ان دوران““عشص-ي-ة
سصقوطه.
وقد ” –ديد هوية ا÷ثة Ãصصلحة الطب
الشص -ع -ري ب -اŸسص -تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي ب-ن زرجب
ببÓطو ،بعد اسصتدعاء عائلة الفقيد للقيام
بتحاليل البصصمة الوراثية واسصتكمال إاجراءات
الدفن ،وفق ما أاشص Òإاليه.
جدير بالذكر ،أاّن كر Ëبن حليمة مفقود
منذ  15يوما ‘ البحر عرف اضصطرابا جويا
شص -دي -دا وت -ي -ارات ق -وي-ة م-ن-عت ف-رق ال-ب-حث
وال- -ت- -ح- -ري ل- -ع- -ن- -اصص- -ر ح- -رسس ا◊دود م- -ن
اسصتكمال عمليات البحث والعثور على جثة
الصصحفي اŸصصور.
مع العلم وري جثمان الفقيد بن حليمة،
أامسس ،الÌى ÃقÈة ع Úالبيضصاء بوهران بعد
صصÓة العصصر.

قطع األرضس ا◊قيقي.Ú
ب -ع -د إاسص -ت-ك-م-ال اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ”
ت- -ق- -د Ëاألشص -خ -اصس اŸوق -وف Úأام -ام وك -ي -ل
ا÷مهورية اıتصس إاقليميا من أاجل تورطهم
جرائم النصصب واإلحتيال ،التزوير وإاسصتعمال
اŸزور ‘ اÙررات العرفية ،إانتحال أاسصماء
وأال -ق -اب ال -غ ،Òأاي -ن ” إاي-داع-ه-م ب-اŸؤوسصسص-ة
العقابية بالقليعة.

تعمل هذه اÿدمة على السصتجابة لكافة
النشص -غ -الت وضص -م -ان السص -رع -ة ‘ ال -ت -دخ -ل
Ãسصاهمة شصركاء اŸؤوسصسصات اŸتمثلة ‘ كل
م -ن ““أاسص -روت ،ن-ات-ك-وم ،اي-رم-ا ،اودي-ف-ال““ م-ن
اج-ل ت-ذل-ي-ل ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه اŸواط-ن
العاصصمي ‘ حياته اليومية .وبحسصب تأاكيدات
ب - -ط - -اشس ،أاف - -اد أان ه - -ذه اÿدم- -ة ا÷دي- -دة
وبشصعار““ :انشصغالت اŸواطن Úمن أاولويتنا““
سصتسصاهم ‘ ،السصتماع والتدخل ‘ كل من
›ال النظافة واÙيط ،التطه ،Òالطرق،
اإلن- -ارة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،ال -ع -م -ارات وال -ت -ع -مÒ
واŸسص-اح-ات اÿضص-راء .ك-م-ا تسص-م-ح ب-إاع-ط-اء
شصروحات حول النتخابات الرئاسصية وما تعلق
ب -ه -ا م -ن تسص -ج -ي -ل وا◊صص -ول ع -ل -ى ب -ط -اق -ة
اŸنتخب الذي بإامكانه التسصجيل عن بعد على
أان يتم التصصال من اجل إاعطائه البطاقة.
‘ الشص-ق اŸت-ع-ل-ق ب-ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ت-ع-م-ل
ه-ذه اآلل-ي-ة ع-ل-ى السص-ت-ج-اب-ة ل-ك-ل انشص-غ-الت
اŸواطن Úحول ﬂتلف اإلجراءات اإلدارية
والوثائق الرسصمية ع Èخدمة ““آالو بلديتي““،
ح -يث ي -ت -م ت -وج -ي -ه اŸواط -ن ح -ول ﬂت -ل -ف
ال -وث -ائ -ق اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ا◊ال-ة واŸدن-ي-ة ،ع-ل-ى

غراراسصتخراج جواز السصفر ،بطاقة التعريف
الوطنية البيومÎية ،البطاقة الرمادية ،رخصصة
السصياقة وﬂتلف اŸلفات األخرى.
كما تسصمح هذه اآللية ا÷ديدة Ãعا÷ة
أاهم الوثائق اÿاصصة بالتعم Òوالعمران ،على
غرار السصتفسصار على رخصصة البناء ،الهدم
وال- -ت- -ج- -زئ -ة ،شص -ه -ادة ال -ت -ع -م ÒواŸط -اب -ق -ة
والتقسصيم ،رخصس توصصيل شصبكة الغاز ،اŸاء،
الصصرف الصصحي ،ناهيك عن اÛال اŸتعلق
بالشصؤوون الجتماعية حول اإلعÓنات اÿاصصة
بها وكل ما يتعلق بها ،فضص Óعن اÛال
الق -تصص -ادي وم -ا ت -ع-ل-ق ب-ط-لب ﬁل Œاري،
ب- -ط -اق -ة ا◊ر‘ ،ال -ع Ó-ق -ة م -ع ا÷م -ع -ي -ات.
وتسص-م-ح ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ا÷دي-دة با◊صصول على
م -ع -ل -وم-ات ج-دي-دة ح-ول نشص-اط-ات ال-ب-ل-دي-ة،
رياضصية ،ثقافية ،سصينما ومسصرح وكذا تنظيم
مقابلة مع رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي.

تطلع اŸواطن Úبا’جراءات الواجب اتخاذها عند اقتناء ا÷ديدة

األمن الوطني يطلق حملة –سصيسصية للوقاية من سصرقة الهواتف النقالة

لم--ن
أاط---ل---قت اŸدي---ري---ة ال---ع---ام---ة ل ---أ
ال--وط-ن-ي ،امسس ،ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
اŸواط---ن Úل---ل---ت---حسش--يسس وال--وق--اي--ة م--ن
سشرقة الهواتف النقالة ،حسشب ما أاعلنه
بيان للمديرية.
وأاوضصح ذات اŸصصدر ان هذه ا◊ملة تهدف
ا““ ¤إاطÓ-----ع اŸواط-----ن Úع-----ل----ى الج----راءات
السص--ل--ي--م--ة ال--واجب ات--خ-اذه-ا ‘ ح-ال اق-ت-ن-اء
ه--وات--ف ن--ق--ال--ة ج--دي--دة م--ن ب--ي--ن--ه-ا ضص-رورة
ا◊صصول على نسصخة من عقد البيع وا◊فاظ

على الوثائق التي تأاتي ضصمن علبة الهاتف
وا◊فاظ على الرقم التسصلسصلي للهاتف ،مع
ت-ف-ادي شص-راء ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة م-ن اشص-خاصس
›هول Úوبدون وثائق وهذا لتسصهيل عملية
–دي--د ه-وي-ة اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه ‘ ح-ال-ة ت-ع-رضس
اŸواطن لسصرقة هاتفه اÿاصس““.
وتندرج هذه ا◊ملة حسصب منظميها ‘
إاطار ““السصياسصة التصصالية ا÷ديدة للمديرية
Óم--ن ال-وط-ن-ي ال-ه-ادف-ة ا ¤ال-ع-م-ل
ال--ع--ام--ة ل --أ
السصتباقي والوقائي من خÓل تنظيم وإاطÓق

كاريكات /ÒعنÎ

عدة حمÓت توعوية اخرى تسصتهدف شصرائح
لضص-اف-ة ا¤
اÛت--م--ع Ãخ--ت--ل--ف أاط--ي-اف-ه ،ب-ا إ
تسص--ل--ي-ط الضص-وء ع-ل-ى ج-ه-ود ﬂت-ل-ف انشص-ط-ة
المن الوطني ومسصاهمتها الفعالة ‘ التصصدي
للظواهر التي تهدد أامن وسصÓمة اŸواطن.““Ú
Óم-ن ال-وط-ن-ي
وت--دع--و اŸدي--ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸواط--ن Úا““ ¤ال--ت--ب--ل--ي--غ ع--ن ح--الت سص-رق-ة
الهواتف النقالة وﬂتلف ا÷رائم واıالفات
لمن أاو النظام العام ‘ اÛتمع
التي “سس با أ
ع Èالرقم الخضصر  1548أاو رقم النجدة ““.17

