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ندوة صصحفية حول حصصيلة ألقطأع ألثقأ‘

يÎأاسس رئ- - - - - - - - - - - - - - -يسس ›لسس
اŸن -أفسش -ة ع -م -أرة زي-ت-و ،Êي-وم-أ
دراسش- -ي- -أ ح- -ول م- -وضش- -وع «وضش -ع
ب - -رن - -أم- -ج اŸط- -أب- -ق- -ة ل- -ق- -واع- -د
اŸنأفسشة» ،بحضشور مدير برنأمج
ت -ن-ف-ي-ذ إات-ف-أق الشش-راك-ة و‡ث-ل
لوروبي وخÈاء،
ل–أد ا أ
وفد ا إ
وذلك ي - - -وم  17ج- -وان ا÷أري،
بفندق السشوفيتأل ،على السشأعة
 08:30صشبأحأ.

يوم –سصيسصي Ÿكأفحة
ألتدخ Úببأتنة

تنظم وزارة الصشحة والسشكأن
وإاصشÓ- -ح اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -أت ،ي- -وم -أ
–سش - - - -يسش - - - -ي- - - -أ –ت ع- - - -ن- - - -وان
«ال- -ت- -دخ Úوصش- -ح -ة ال -رئ -ت.»Ú
ويجري اليوم التحسشيسشي إاحيأء
ل-ل-ي-وم ال-ع-أŸي Ÿك-أفحة التدخÚ
ب-أل-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الصش-حة
ل- -ب- -أت- -ن- -ة ب- -ج- -أم- -ع- -ة ع- -أصش- -م -ة
لوراسس ،وذلك اليوم بدءا من
ا أ
السشأعة  09:00صشبأحأ.

ندوة صصحفية حول مهرجأن
أŸوسصيقى وألريأضصة بتيبأزة
ت-ن-ظ-م ،ال-ي-وم ،ن-دوة صش-حفية
ح- - -ول م- - -ه- - -رج - -أن اŸوسش - -ي - -ق - -ى
والريأضشة الذي يحتضشنه فندق
متأريسس بتيبأزة يوم  21جوان
 .2019وتعقد الندوة الصشحفية
ب - -ف - -ن - -دق آازول ب - -أ ⁄ب- -ي- -تشس ‘
زرال - -دة م - -ن ق - -ب - -ل م - -ن - -ظ - -م - -ة
اŸه- -رج- -أن ال- -وك- -أل- -ة ال- -دول- -ي -ة
للتسشويق اللكÎو.Ê
م -ع ال -ع -ل -م ي -ن -ت -ظ-ر ت-واف-د 700
شش- - -خصس ع - -ل - -ى اŸه - -رج - -أن ال - -ذي
يسش- -ت- -ق- -طب ال- -ع- -أئÓ- -ت ‘ م -وسش -م
الصش-ط-ي-أف غ-أي-ت-ه جمع ا◊ضشور
ح - -ول الح - -ت - -ف - -أل ب - -أŸوسش- -ي- -ق- -ى
وعÓقتهأ بألريأضشة حيث يذهب
ج -زء م -ن اŸداخ -ي -ل إا ¤ج -م -ع -ي-ة
«ال- - -ف- - -ج- - -ر» Ÿسش- - -أع- - -دة م- - -رضش - -ى
السشرطأن.

17969

تنششط وزيرة الثقأفة مر Ëمرداسشي ،اليوم ،ندوة صشحفية على السشأعة  10:30صشبأحأ ،تتطرق
خÓ-ل-ه-أ ◊صش-ي-ل-ة ال-نشش-أط-أت ال-ث-ق-أف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة اŸن-ج-زة خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-أن ع Èك-أفة وليأت
لصشطيأف  ،2019و›ريأت تنظيم جأئزة رئيسس الدولة «علي
الوطن– ،ضش Òبرنأمج موسشم ا إ
معأششي للمبدع Úالششبأب» ،ومراسشم تكر ËاŸتوج Úبهأ يوم اÿميسس  13جوان ا÷أري بأأوبرا
ا÷زائر «بوعÓم بسشأيح» وكذا –ضش ÒاŸهرجأنأت.

ألتحول أ’قتصصأدي Œأرب أÛر ،بولندأ وتشصيكأ
ي- -ن -ظ -م «ن -أدي ك -أر» الق -تصش -أدي ،غ -دا ،ن -دوة ن -ق -أشس ح -ول
«القتصشأد ‘ مرحلة النتقأليةŒ :أرب اÛر ،بولندا وتششيكأ»
وه -ذا ب -ف -ن -دق سش -وف -ي -ت -أل.وي -نشش-ط ال-ل-ق-أء خÈاء م-ن ال-دول
ال -ث Ó-ث ع -أشش -وا ال -ت -ج-أرب ع-ن ق-رب ،وه-ذا ب-دءا م-ن السش-أع-ة
 09:00صش -ب -أح -أ ،ب -حضش -ور اق -تصش -أدي Úوإاع Ó-م -ي Úم -ه-ت-مÚ
بأŸسشأألة.
م
ح
مع العل ققت الدول الثÓث نتأئج اقتصشأدية هأمة بفضشل
ا إ
لصشÓحأت التي سشأهمت ‘ الندمأج بأل–أد ا أ
لوروبي.

كأأسس أأ· إأفريقيأ مصصر 2019
موبيليسس ‘ أŸوعد مع أÿضصر
لف -ري-ق-ي ،ك-أأسس أا· إاف-ري-ق-ي-أ  ،2019م-وب-ي-ل-يسس الشش-ريك ال-رسش-م-ي ل-ل-فيدرالية
عشش -ي -ة اŸوع -د ا إ
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم واŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي (أا) ل-ك-رة ال-ق-دم ،يششّ-ج-ع اÿضش-ر Ãن-أسش-ب-ة اŸب-أراتÚ
الوديت ÚالتحضشÒيت Úاسشتعدادا للموعد القأري ،اŸقرر ب 21 Úجوان إا 19 ¤جويلية ‘ 2019
مصشر.
هذا ،وسشيجري أاششبأل اŸنتخب الوطني مقأبلت Úوديت ‘ Úالدوحة (قطر) ،أامأم منتخب بورندي
يوم  11جوان وضشد منتخب مأ‹ ‘  16جوان ،إاسشتكمأ ً
ل لتحضشÒات الكأن.
لفريقية يوم 23
ويتواجد اŸنتخب ا÷زائري ضشمن اÛموعة الثألثة ،حيث سشيسشتهل اŸنأفسشة ا إ
جوان Ãواجهة منتخب كينيأ ،قبل مواجهة الفريق السشنيغأ‹ ‘  27جوان ،على أان يختتم الدور
لول Ãواجهة منتخب تنزانيأ ‘ الفأ— من جويلية.
ا أ
‘ للتزامأته حيأل مرافقة وتششجيع اŸنتخب الوطني ،يجدد دعمه غ ÒاŸششروط
موبيليسس و t
للفريق الوطني ،مهمأ كأن اŸوعد الريأضشي ومكأنه.
حظ موفق وسشعيد للفنك.
دزاير بÓدنأ واÿضشرة ديألنأ.

يومية وطنية إاخبأرية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشأدية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مألهأ الجتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششأرع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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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)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العأمة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دبأشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت -ن -ظ -م ال -غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة
ل-ل-ت-ج-أرة والصش-نأعة بألتنسشيق
مع جمعية اŸؤوسشسشأت الÎكية
ل- -ق- -ط- -أع ال- -تÈي -د الصش -ن -أع -ي
وال -ت -ك-ي-ي-ف «إاسش-ك-ي-د» ،ال-ي-وم،
لع -م -أل ب ÚاŸؤوسشسش -أت
ل -ق -أء ا أ
ا÷زائرية ونظÒتهأ الÎكية
وذلك ع - -ل - -ى السش - -أع - -ة 09:30
صشبأحأ ،بفندق السشوفيتأل.

فتح ألÎشصيح ÷وأئز
«’فأرج» للبنأء أŸسصتدأم
أاع- -ل- -نت لف- -أرج ه- -ولسش- -ي- -م
ا÷زائ - - -ر ،أامسس ،ع - - -ن ف - - -ت - - -ح
الÎشش -ي -ح ÷وائ -زه-أ ال-دول-ي-ة
للبنأء اŸسشتدام Ÿششأريع البنأء
اŸث -أل -ي -ة وم-ف-أه-ي-م ال-تصش-م-ي-م
اŸبتكر.
ذك - -رت اŸؤوسشسش - -ة أان - -ه ي- -ت- -م
ا÷م - - -ع ب Úج- - -وائ- - -ز لف- - -أرج
هولسشيم الدولية ،مع هبة بـ 2
م - - - -ل - - - -ي- - - -ون دولر وت- - - -عÎف
بأŸششأريع واŸفأهيم ‘ ›ألت
ال-ه-ن-دسش-ة اŸعمأرية والهندسشة
وال -ت -خ -ط-ي-ط ا◊ضش-ري واŸواد
وت -ق -ن -ي -أت ال -ب -ن-أء ،وك-ذلك ‘
اÛألت ذات الصشلة.

أنشصطة متعددة بأÛلسس
أإ’سصÓمي أأ’على بوهرأن
لسشÓ- -م- -ي
ي - -ن- -ظ- -م اÛلسس ا إ
لعلى ،أايأم  2٥ ،24و 26جوان
ا أ
ا÷أري ،ع-دة أانشش-ط-ة ب-أÛمع
لسشÓ- - - -م - - -ي اب - - -ن ب - - -أديسس ‘
ا إ
وه- -ران .وت- -تصش- -در الÈن -أم -ج
ن -دوة ت -ف -أع -ل -ي -ة ح -ول اŸسش-أر
ال -ث -ق -أ‘ وال -ف -ك-ري ل-ل-دك-تـــور
ع-ب-د اÛي-د م-زي-أن وال-دك-ت-ور
ع-ب-د ال-رح-م-أن ط-ألب .ت-تبعهأ
لسشÓ- -م- -ي رق -م
دورة اÛلسس ا إ
 ،٥8ون- -دوة ت- -ك- -وي -ن -ي -ة ح -ول
م-ق-وم-أت ال-نصشيحة ‘ اÿطأب
اŸسش -ج -دي وأاخÒا دور ال -زك -أة
ل‰أء
وال - - - - - - - - - - -وق - - - - - - - - - - -ف ‘ ا إ
القتصشأدي.

لقأء حول تسصيÒألكوأرث
‘ إاط -أر ال -ت -حضش Òل -ل -م-ه-م-ة
ال - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ال- -ث- -أل- -ث- -ة Ÿك- -تب
ال- - - - -دراسش - - - -أت ال - - - -ذي “ت - - - -د
نشش-أط-أت-ه من  9إا 27 ¤جوان
ا÷أري ،تنظم ولية ا÷زائر
ل- -ق- -أء ح- -ول تسش -ي Òال -ك -وارث
Ãششأركة اÈÿاء ،وذلك على
السشأعة  09:00صشبأحأ ،بقأعة
اŸف - -تشش- -ي- -ة ال- -ع- -أم- -ة ل- -ولي- -ة
ا÷زائر.

إ’ع ـÓنأتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفأكسس(021) 73.60.59 :
بألقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـأري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــألت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحأبهأ نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

لششهأر
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششأرع بأسشتور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسس(021)73.95.59... :

وسشسشأت التألية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطبأعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطبأعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششأرS.I.A:
تطبع بألم ؤ

»æWh

الثلثاء  11جوان  2019م
الموافق لـ  08ششوال  1440هـ

أاجرى حركة جزئية ‘ سشلك العدالة

رئيسس الدولة يع Úعدة إاطارات وينهي مهام إاثن Úآاخرين
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رفع ا◊صشانة الŸÈانية عن سشعيد بركات وجمال ولد عباسس:

›لسس األمة يحسشم ‘ القرار ‘ جلسشة مغلقة يوم  19جوان

مديرا عاما للششؤوون القضشائية والقانونية
ب -وزارة ال -ع -دل وق -اسش -م -ي ج -م -ال رئ-يسش-ا
Ûلسس قضشاء ا÷زائر العاصشمة».
كما أانهى رئيسس الدولة مهام فتيحة
بوخرصشة بصشفتها رئيسشة Ûلسس قضشاء
تيبازة وملك عبد الله بصشفته ﬁاميا
عاما لدى اÙكمة العليا.

...درواسس بشش Òمديرا عاما
للديوان الوطني للخدمات
ا÷امعية
ع Úرئ-يسس ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
ب- -ن صش- -ال- -ح ،أامسس ،ع- -دة إاط -ارات ‘
ق -ط -اع ال -ع -دال -ة وأان-ه-ى م-ه-ام اث-نÚ
آاخ - - -ري - - -ن ،حسشب م- - -ا أاورده ب- - -ي- - -ان
لرئاسشة ا÷مهورية.
وج -اء ‘ ال -ب -ي -ان «ع Úرئ -يسس ال -دول -ة

السش -ادة ع -ب -د ال -رشش -ي -د ط-ب-ي رئ-يسش-ا أاول
للمحكمة العليا وعبد الرحيم ›يد نائبا
عاما لدى اÙكمة العليا وبيطام عبد
اÛي -د م -دي -را ع -ام-ا ل-ل-م-وارد ال-بشش-ري-ة
بوزارة العدل وحمدان عبد القادر مفتششا
عاما بوزارة العدل وجعرير عبد ا◊فيظ

أاعلنت رئاسشة ا÷مهورية ،أامسس ،أانه
” ت- -ع- -ي Úدرواسس بشش Òم -دي -را ع -ام -ا
للديوان الوطني للخدمات ا÷امعية.
وجاء ‘ بيان لرئاسشة ا÷مهورية أانه
«” أامسس الثن 10 Úيونيو  ،2019تعيÚ
درواسس بشش Òم- -دي- -را ع- -ام -ا ل -ل -دي -وان
ال -وط -ن -ي ل -ل-خ-دم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ،خ-ل-ف-ا
ل -لسش -ي -د ب-وك-ل-ي-خ-ة ف-اروق ال-ذي أان-ه-يت
مهامه بهذه الصشفة.

متهم بالتورط ‘ السشتفادة من امتيازات غ ÒمÈرة

إايداع رجل األعمال ﬁي الدين طحكوت ا◊بسس اŸؤوقت

أامر قاضشي التحقيق لدى ﬁكمة
سش -ي -دي أاﬁم-د ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة
لع -م -ال ﬁي
امسس ب- -إاي- -داع رج -ل ا أ
الدين طحكوت وأاعضشاء من عائلته
ا◊بسس اŸؤوقت لÓششتباه ‘ تورطه
‘ عدة قضشايا تتعلق بالسشتفادة من
امتيازات غ ÒمÈرة.
وكان ﬁي الدين طحكوت قد مثل اول
امسس رفقة أافراد من عائلته أامام هذه
اÙكمة ‘ قضشايا تتعلق بالسشتفادة غÒ
اŸسشتحقة من امتيازات منحت له من
ط - -رف إاط - -ارات ب - -ال - -دي - -وان ال- -وط- -ن- -ي

ل -ل -خ -دم -ات ا÷ام -ع -ي -ة ووزارة ال-ن-ق-ل ‘
ال-قضش-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÿدم-ات ا÷امعية،
وم- -ن ط- -رف إاط- -ارات ب -وزارة الصش -ن -اع -ة
وال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة لÎق-ي-ة السش-ت-ث-م-ار ‘
القضشية اŸتعلقة بششركة (سشيما موتورز)
ال -ت -ي Áل -ك -ه -ا ،ح -يث م -ث -ل رف-ق-ت-ه أام-ام
اÙكمة عدد من اإلطارات العاملة ‘
هذه الهيئات.
كما مثل كل من الوزير األول السشابق
أاح -م-د أاوي-ح-ي-ى ووا‹ ال-ع-اصش-م-ة السش-اب-ق
عبد القادر زوخ أامام اÙكمة التي ⁄
ت-تسش-رب م-ن-ه-ا أاي-ة م-ع-ل-وم-ات ح-ول سش-بب

نصشب أامسس خلفا لبوÿراصس

اسش -ت-دع-ائ-ه-م-ا ل-ل-م-ث-ول أام-ام-ه-ا ك-مشش-ت-ب-ه
فيهما أاو كششاهدين.
وكان هذان اŸسشؤوولن قد مثل رفقة
عدد من اŸسشؤوول Úاآلخرين أامام وكيل
ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي اسش-ت-دع-اه-م-ا م-نتصشف
م- - -اي- - -و اŸاضش- - -ي ‘ إاط- - -ار م - -واصش - -ل - -ة
التحقيقات ‘ إاطار قضشية رجل األعمال
علي حداد.
وق- -د شش -رعت ال -ع -دال -ة م -ن -ذ أاك Ìم -ن
شش- -ه- -ري- -ن ‘ ،اسش- -ت- -دع- -اء ال- -ع- -دي -د م -ن
اŸسشؤوول Úللسشتماع إا ¤أاقوالهم ‘ إاطار
التحقيق معهم ‘ قضشايا فسشاد.

ششيكوشس رئيسشا مديرا عاما لششركة الكهرباء والطاقات اŸتجددة
” ت-نصش-يب ﬁم-د ع-ل-ي شش-ي-ك-وشس
رئيسشا مديرا عاما لششركة الكهرباء
وال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة (ف -رع ›م -ع
سشونلغاز مكلف بالطاقات اŸتجددة)
‘ م- -ه -ام -ه ا÷دي -دة خ -ل -ف -ا لشش -اه -ر
بوÿراصس ،الذي ع Úمؤوخرا رئيسشا
مديرا عاما Ûمع سشونلغاز.
أاك -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع-ام Ûم-ع
سشونلغاز ،خلل ترأاسشه حفل التنصشيب
لح- -د ب- -ف- -ن -دق
ال- -ذي ج- -رى أامسش- -ي- -ة ا أ
ا÷نوب (غرداية) بحضشور وا‹ الولية
لمÚ
والسش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة وإاط-ارات وا أ
ال -ع -ام ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال ق-ط-اع
ال- -ط -اق -ة ،أان ›م -ع -ه ح -ق -ق «ت -ق -دم -ا
ﬁسشوسشا» من خلل تغطية ششبه كاملة
ل -لÎاب ال-وط-ن-ي ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة

ب -فضش -ل ك -ف -اءة وم -ه -ارة وك -ذا إاخ-لصس
وتفا Êعماله.
ذكر بوÿراصس أان ›مع سشونلغاز هو
« ششركة ذات حركية» ‘ تطور مسشتمر،
تسشعى جاهدة لضشمان خدمة ذات نوعية
وكفاءة لفائدة زبائنها ع Èكامل الÎاب
الوطني.
‘‘إان-ن-ا م-ل-زم-ون ب-ت-حسش Úوسش-ائ-لنا من
أاج -ل ت -ل -ب -ي-ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د ل-ل-ط-اق-ة
ومواجهة زيادتها السشنوية « ،كما أاوضشح
الرئيسس اŸدير العام للمجمع ،قبل أان
يدعو جميع العمال إا ¤العمل من أاجل
تسش-ري-ع وتÒة ت-رق-ي-ة وت-ع-زي-ز ال-ط-اقات
له-داف
اŸت -ج -ددة قصش-د السش-ت-ج-اب-ة أ
ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصش -ادي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة
اŸسشتدامة للبلد.

وأاشش -ار أان ا÷زائ -ر ق -ط -عت أاشش-واط-ا
وحققت تقدما هائل ‘ ›ال توفÒ
ال -ك-ه-رب-اء ع› Èم-وع م-ن-اط-ق ال-وط-ن
لك Ìع-زل-ة ،وه-ي
لسش -ي -م-ا ب-اŸن-اط-ق ا أ
تعمل حاليا على الربط ما ب Úالوليات
بهذه اŸادة الطاقوية.
وأانشش-ئت شش-رك-ة ال-ك-ه-رب-اء والطاقات
لجتماعي
اŸتجددة التي يقع مقرها ا إ
بولية غرداية ‘  2012بغرضس التكفل
ب-إان-ت-اج ال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل-لشش-بكات
اŸع -زول -ة ب -ج -ن -وب ال-وط-ن وال-ط-اق-ات
اŸتجددة للÎاب الوطني.
ك -م -ا أاشش -رف ال -رئ -يسس اŸدي-ر ال-ع-ام
Ûم-ع سش-ون-ل-غ-از Ãق-ر م-دي-ري-ة ت-وزيع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ب-غ-رداي-ة على تنصشيب
اŸدير ا÷ديد عبد ا◊ق ششعبان.

لفريقي للتنمية
ا÷معية السشنوية  ٤٥للبنك ا إ

لوكال يششارك ‘ األششغال Ãالبو

توجه وزير اŸاليةﬁ ،مد لوكال،
أامسس ،إا ¤مالبو للمششاركة ‘ أاششغال
ا÷م- -ع- -ي- -ة السش- -ن- -وي- -ة  ٥٤للبنك
الف- -ري -ق -ي ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وا÷م -ع -ي -ة
السش -ن-وي-ة  ٤٥ل-لصش-ن-دوق الف-ريقي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اŸق-ررت Úم-ن  11إا1٤ ¤
ي-ون-ي-و ب-ع-اصش-م-ة غ-ي-نيا السشتوائية،
حسشبما جاء ‘ بيان للوزارة.
وأاوضش - -ح اŸصش- -در أان ه- -ت Úال- -دورتÚ
سش- -تشش- -ك- -لن ف- -رصش- -ة Ÿسش- -ؤوو‹ ال- -ع- -ا⁄
القتصشادي واŸا‹ للبلدان األعضشاء ‘
البنك الفريقي للتنمية لتبادل اÈÿات
ووج - -ه - -ات ال - -ن - -ظ - -ر ح- -ول ال- -وضش- -ع- -ي- -ة
القتصشادية واŸالية الدولية.
وت -ع -ت Èا÷م -ع -ي-ت-ان السش-ن-وي-ت-ان 2019
ال -ل -ت -ان ت -ن -ظ -م-ان –ت شش-ع-ار «ال-ت-ك-ام-ل
اإلقليمي من أاجل الرفاهية القتصشادية

ألفريقيا» « ،فرصشة للدول األعضشاء ‘
›موعة البنك الفريقي للتنمية من أاجل
التطرق للتحديات التي تواجهها القارة
وتقد ËاقÎاحات بهدف –قيق تقدم ‘
مسشار –قيق التكامل اإلقليمي ألفريقيا.
وسش-ت-ع-رف ه-ات-ان ا÷م-ع-ي-ت-ان مششاركة
رف - -ي - -ع - -ة اŸسش - -ت - -وى تضش- -م رؤوسش- -اء دول
وحكومات ورؤوسشاء هيئات دولية واقليمية
وم - -ن - -ظ- -م- -ات غ Òح- -ك- -وم- -ي- -ة ورؤوسش- -اء
مؤوسشسشات.
وقد اسشتدعي لوكال بصشفته ﬁافظ
ا÷زائر لدى البنك الفريقي للتنمية ،من
ط- -رف رئ- -يسس ه- -ذه ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -دك -ت -ور
أاكينوومي أا.أاديسشيناو اضشافة ا ¤مششاركته
‘ الج -ت -م -اع -ات ال -ن-ظ-ام-ي-ة ل-ل-ب-نك و‘
لشش-راف ،خ-لل ه-اتÚ
ل -ق-اءات أاخ-رى ،ل -إ
ا÷م -ع -ي -ت ،Úع -ل-ى اف-ت-ت-اح أاشش-غ-ال ح-دث

خاصس مكرسس Ÿوضشوع « ششركاء حاملي
التحويل :سشد العجز الطاقوي ‘ إافريقيا
Ãبادرات اقليمية».
مع العلم أان البنك الفريقي للتنمية
الذي أاسشسس سشنة  1964يضشم اليوم  80بلدا
م-ن-ه-ا  54ب-ل-دا اف-ري-ق-ي-ا و 26ب -ل-دا غÒ
إافريقي.

لم -ة ،ع -ق-د
ق -رر م -ك -تب ›لسس ا أ
لرب -ع -اء 19
ج- -لسش- -ة م- -غ -ل -ق -ة ي -وم ا أ
يونيو ،للفصشل ‘ طلب وزير العدل
ح - -اف - -ظ الخ- -ت- -ام ح- -ول ت- -ف- -ع- -ي- -ل
إاج -راءات رف -ع ا◊صش-ان-ة الŸÈان-ي-ة
لم -ة ،سش -ع -ي -د
ع- -ن عضش -وي ›لسس ا أ
بركات وجمال ولد عباسس ،حسشب ما
أافاد بيان للمجلسس.
أاوضشح ذات اŸصشدر اأن رئيسس ›لسس
المة بالنيابة ،صشالح قوجيل ،تراأسس أامسس
اجتماعا Ÿكتب اÛلسس ،خصشصس لتبادل
ال- -رؤوى ووج- -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر ح- -ول ب- -عضس
ال-قضش-اي-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة واإلداري-ة اŸتعلقة
بسش Òالهيئة.
وقد نظر مكتب اÛلسس «‘ التقرير
الذي رفعته إاليه ÷نة الششؤوون القانونية
واإلداري -ة وح -ق -وق اإلنسش -ان وال -ت -ن -ظ -ي -م
اÙلي وتهيئة اإلقليم والتقسشيم اإلقليمي
حول طلب وزير العدل ،حافظ األختام،
بخصشوصس تفعيل إاجراءات رفع ا◊صشانة
الŸÈان - -ي - -ة ع- -ن عضش- -وي ›لسس األم- -ة
سشعيد بركات وجمال ولد عباسس ،وقرر
عقد جلسشة مغلقة يوم األربعاء  19يونيو
ل- -ل- -فصش- -ل ‘ ه- -ذا ال- -ط -لب ،وذلك وف -ق -ا
ألحكام اŸادة ( 125الفقرة  )4من النظام
الداخلي Ûلسس األمة».
كما ”  -حسشب البيان  -التصشريح عن
حالة ششغور مقعد السشيدة عائششة باركي
عضشو ›لسس األمة عن الثلث الرئاسشي،
بسشبب الوفاة.
وق- -رر اŸك- -تب اسش- -ت -ئ -ن -اف ا÷لسش -ات
ال -ع -ل -ن -ي -ة اب -ت -داء م -ن اإلث -ن 1٧ Úيونيو
«ل- -ت- -ق -د Ëوم -ن -اقشش -ة مشش -روع ال -ق -ان -ون
اŸع -دل واŸت -م-م ل-ل-ق-ان-ون رق-م 01 -06

واŸتعلق بالوقاية من الفسشاد ومكافحته،
ع -ل -ى اأن ي -واصش -ل اÛلسس أاشش -غ -ال -ه ي -وم
ال -ث -لث-اء  18ي -ون-ي-و ،ل-ت-ق-د Ëوم-ن-اقشش-ة
مششروع القانون اŸتعلق بالقواعد العامة
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-وق-اي-ة م-ن أاخ-ط-ار ا◊ري-ق
وال- -ف- -زع ،مششÒا إا ¤أان- -ه سش- -ي -ت -م ع -رضس
مششروعي هذين القانون Úللمصشادقة ‘
جلسشة عامة تعقد يوم اÿميسس  20يونيو
ا÷اري.
و‘ ذات الشش - -أان سش- -ي- -واصش- -ل اÛلسس
اأششغاله ،بداية من يوم األحد  23يونيو
ا÷اري ب -ع -ق -د ج -لسش-ة ت-خصشصس ل-ت-ق-دË
وم- -ن- -اقشش- -ة مشش- -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق
باألنششطة النووية ،بينما تخصشصس جلسشة
ي -وم اإلث -ن 24 Úي-ون-ي-و ل-تقد Ëومناقششة
مششروع القانون اŸعدل واŸتمم للقانون
رقم  08 -88واŸتعلق بنششاطات الطب
البيطري وحماية الصشحة ا◊يوانية.
اأم -ا ج -لسش -ة ي -وم ال -ث-لث-اء  25ي-ون-ي-و
يضش- -ي- -ف ال- -ب- -ي- -ان سش- -ت -خصشصس ل -ت -ق -دË
وم- -ن- -اقشش- -ة مشش- -روع ال- -ق- -ان- -ون اŸع- -دل
واŸتمم للقانون رقم  06 -98الذي يحدد
ال -ق -واع -د ال -ع -ام -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-طÒان
اŸد ،Êف- -ي- -م- -ا سش -ت -خصشصس ج -لسش -ة ي -وم
األرب- -ع -اء  26ي -ون-ي-و ل-ت-ق-د Ëوم-ن-اقشش-ة
مشش -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل-ق ب-ال-نشش-اط-ات
الفضشائية ،مÈزا أانه سشيتم عرضس مششاريع
القوان Úاألربع السشابق ذكرها للمصشادقة
‘ جلسشة عامة تعقد يوم اÿميسس 2٧
يونيو ا÷اري.
لششارة ،فقد أاعقب اجتماع اŸكتب
ل إ
ل - -ق - -اء تشش - -اوري ل - -رئ- -يسس ›لسس األم- -ة
ب - -ال - -ن - -ي - -اب- -ة م- -ع رؤوسش- -اء اÛم- -وع- -ات
الŸÈانية.

على هامشس مششاركته ‘ مؤو“ر العمل الدو‹ 108

هدام يلتقي بجنيف مع نظÒيه الليبي والفلسشطيني
ت -ب -احث وزي -ر ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل
والضش- -م- -ان الج- -ت- -م -اع -ي ،ت -ي -ج -اÊ
حسش- - -ان ه- - -دام ،أامسس ،ب- - -ج- - -ن- - -ي- - -ف
(سشويسشرا) ،على هامشس مششاركته ‘
اف -ت -ت -اح أاشش-غ-ال ال-دورة Ÿ 108ؤو“ر
ال -ع -م -ل ال -دو‹ م -ع ك -ل م -ن وزي-ري
العمل الليبي والفلسشطيني.
أاوضشح بيان للوزارة أان تيجا Êحسشان هدام
التقى وزير العمل والتأاهيل الليبي ،اŸهدي
ورمضشي األم ،Úحيث ” اسشتعراضس «ﬂتلف
ب -ن -ود أاشش -غ-ال اŸؤو“ر وسش-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
وال-ت-نسش-ي-ق ب Úال-ب-ل-دي-ن لسش-ي-م-ا ع-لى مسشتوى
اŸنظمات الدولية وا÷هوية».
كما كان للوزير لقاء مع وزير العمل
ب--دول--ة ف--لسش-ط ،Úنصش-ري أاب-و ج-يشس،
حيث تناولت اÙادثات «سشبل ترقية
التعاون ب Úالبلدين ‘ ›الت العمل
وال--تشش--غ--ي--ل والضش--م--ان الج--ت-م-اع-ي،
إاضش----اف----ة إا ¤ت---وح---ي---د ال---رؤوى ح---ول
اŸواق---ف اŸششÎك---ة ع---ل---ى مسش--ت--وى

وفد من ›لسس األمة يششارك ‘ اŸنتدى السشنوي للششتات باسشطنبول
الششعب -ششارك ﬁمد الطيب العسشكري ،عضشو ›لسس األّمة ‘ اŸنتدى
السشنوي للششتات ،اŸنظم من طرف الششبكة الŸÈانية لسشياسشات الششتات التابعة
للجمعية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا ( ،)APCEوذلك يوم  10جوان Ã ،2019دينة
إاسشطنبول الÎكية.
ناقشس اŸششاركون موضشوع Úرئيسشي Úحول اŸششاركة السشياسشية للششتات كبعد
لندماج وحق الششتات ‘ التصشويت واŸواطنة.
ل إ

الهيئات ا÷هوية والدولية للششغل».
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان تيجا Êحسشان
هدام أاكد خلل هذا اللقاء على «اŸوقف
الثابت للجزائر Œاه القضشية الفلسشطينـية
وك -ذا ال -ع -لق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
الششعب Úالششقيق.»Ú
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،شش-ارك وزي-ر ال-ع-م-ل
وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان الج -ت -م -اع -ي‘ ،
م- -راسش- -م اف- -ت- -ت- -اح أاشش- -غ- -ال ه- -ذه ال -دورة
اŸت-زام-ن-ة م-ع ال-ذك-رى اŸئ-وي-ة Ÿن-ظ-م-ة
العمل الدوليةÃ ،قر قصشر األ· اŸتحدة،
بجنيف.
وقد أاششرف على مراسشم افتتاح أاششغال
هذه الدورة ،كل من السشيد آالن بÒسشيه،
اŸسش -تشش -ار ال–ادي لسش -ويسش -را ،وم -اري-ا
فرناندا إاسشبنوزا ،رئيسشة ا÷معية العامة
ل· اŸتحدة وغاي رايدر ،مدير عام
ل أ
اŸكتب الدو‹ للعمل.
من جهة أاخرى ،أاششار ذات اŸصشدر إا¤
أانه من اŸنتظر أان يلقي وزير العمل ‘
أاشش -غ -ال ا÷لسش -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -م -ؤو“ر ،ي -وم
األربعاء  12يونيو ،كلمة باسشم ا÷زائر،
كما سشيجري ﬁادثات ثنائية مع نظرائه
من وزراء العمل اŸششارك ‘ Úالجتماع.
للتذك ،Òيششارك وزير العمل والتششغيل
والضش -م -ان الج -ت -م -اع -ي ‘ أاشش -غ-ال ه-ذه
الدورة ،على رأاسس وفد ثلثي التششكيلة
رف - -ي - -ع اŸسش - -ت - -وى ،يضش - -م ‡ث - -ل Úع - -ن
ا◊كومة ،وعن العمال ومنظمات أاصشحاب
العمل.
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أعلنتها مديرية ألغابات بالتنسسيق مع «ألفاو»
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إسشÎإتيجية لسشتغÓل إŸؤإرد إلغابية غ Òإÿششبية
^ إإنششاء مؤؤسشسشات مصشغرة حؤل «إلبÎول إألخضشر»

^ زروإطي  :بعضض إألنششطة إلصشناعية تسشاهم ‘ تدهؤر نؤعية إلهؤإء
أط-ل-قت وزأرة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،أمسس ،ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة ل-ت-ح-فيز أŸوأطن Úعلى
لعÓ-م-ي وأل-ت-ق-ييمي حول
أسس-ت-ع-م-ال أل-وق-ود أل-ن-ظ-ي-ف «سسÒغ-از» ”.ه-ذأ ع-ل-ى ه-امشس أل-ي-وم أ إ
مكافحة تلوث ألهوأء Ãناسسبة أليوم ألعاŸي للبيئة أŸصسادف لـ 5جوأن من كل سسنة وألذي أتخذ
شسعارأ هذه ألسسنة «دحر ألتلوث أ÷وي».

أع -ل -نت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -غ -اب-ات
ل-ولي-ة أ÷زأئ-ر ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-نظمة
«ألفاو» ،أمسس ،عن إأطÓق مشسروع بلورة
أسسÎأت-ي-ج-ي-ة أسس-ت-غÓ-ل أŸوأرد أل-غ-اب-ية
غ Òأÿشسبية ،وهذأ بالنظر إأ ¤أ◊زأم
ألغابي ألذي تزخر به أ÷زأئر وأŸقدر
بـ 1 ،4مليون هكتار غابات و 3.9مليون
ه- -ك- -ت- -ار ح- -ل- -ف- -اء أل -ذي يسس -م -ح ب -ب -عث
مشس -اري-ع صس-غ-رى وم-ؤوسسسس-ات م-ت-وسس-ط-ة
ل-ت-ث-م ÚأŸن-ت-وج-ات وأل-وصس-ول إأ ¤خلق
م - -ؤوسسسس - -ات ن - -اشس - -ئ - -ة ت - -ع - -يشس بصس - -ف- -ة
مسس - -ت- -دأم- -ة م- -ن أŸوروث أل- -غ- -اب- -ي غÒ
أÿشسبي.

خالدة بن تركي

حياة.ك
تصصوير  :فواز بوطارن

شص-ه-د ال-ل-ق-اء ال-ذي أاشص-رفت ع-ل-ي-ه وزي-رة
القطاع فاطمة الزهراء زرواطي ،مشصاركة
ﬁم- -د ع- -رق- -اب وزي -ر ال -ط -اق -ة ،ج -م -ي -ل -ة
ت- -ام- -ازي- -رت وزي- -رة الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م،
مصص-ط-ف-ى ك-وراب-ا وزي-ر األشص-غ-ال ال-ع-م-ومية
وال -ن -ق-ل ،ع-ل-ي ح-م-ام وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة
وﬁم- -د مÒاوي وزي- -ر الصص- -ح- -ة والسص -ك -ان
وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ،وقد قدم كل واحد
منهم مداخلة ‘ هذا اللقاء مÈزين ا÷هود
القطاعية Ÿكافحة التلوث ا÷وي وا◊فاظ
على البيئة وحماية اŸوارد الطبيعية.
‘ الكلمة التي أالقتها باŸناسصبة أافادت
زرواطي أان ا÷زائر سصجلت حالت كثÒة
ب -نسصب ت -دع -و ل -ل -ق -ل -ق ،ألشص -خ -اصش خ-اصص-ة
األط -ف -ال ي -ع -ان -ون ،ج -راء اıل -ف-ات ال-ت-ي
تنتشصر ‘ ا÷و بفعل انبعاثات غازية متعددة
اŸصص- -ادر ،ول- -ذلك ت- -رى ضص- -رورة ت- -نسص- -ي- -ق
ا÷ه -ود ب Úال -ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة
م- -ب- -اشص- -رة وت- -ف- -ع -ي -ل اآلل -ي -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة
واŸؤوسصسصاتية ،من اجل مواجهة كل تهديد
من اŸمكن أان Áسش ›النا ا◊يوي.
تأاتي اŸشصاكل الرئيسصية للتلوث ا÷وي -
حسصب زرواطي -من األنشصطة اإلنسصانية من
ح -رك-ة السص-ي-ارات وال-ت-ج-ه-ي-زات الصص-ن-اع-ي-ة
وا◊رق ‘ الهواء الطلق للنفايات ا◊ضصرية
‘ اŸفرغات العشصوائية الذي يعد مصصدر
إازع-اج وق-ل-ق ل-لسص-اك-ن-ة ال-ق-ري-ب-ة م-ن اŸك-ان
«رغم أاننا نسصجل انخفاضش مسصتمر لعملية
ا◊رق».
أاكدت الوزيرة ‘ سصياق متصصل ،أان بعضش
األنشصطة الصصناعية تسصتمر ‘ تدهور نوعية
ال -ه -واء م-ث-ل وح-دات األسص-م-نت ،اÙط-ات
الكهربائية ،اŸركبات الكيميائية وا◊ديد
والصصلب ،مفيدة أانه ” إا‚از تقديرات كمية
ل -ل -م -خ -ل -ف -ات اŸل -وث -ة ال -ن -اج-م-ة ع-ن ه-ذه
الوحدات من أاجل –ديد درجة اÿطورة
‘ خ -ط -وة سص -اب -ق -ة ع -ن ات -خ-اذ اإلج-راءات
الÓزمة ،والتي ترتكز أاسصاسصا على –سصيسش
اŸتعامل Úالقتصصادي ÚباŸسصائل البيئية،
من أاجل انتهاج نظام صصناعي صصديق للبيئة.
وأاعلنت ‘ هذا الصصدد عن تنظيم عدة
نشص -اط -ات –سص -يسص -ي-ة ع 48 Èولي-ة ل-رف-ع

مسص- -ت- -وى ال -وع -ي ل -دى اŸواط -ن ب -أاه -م -ي -ة
ا◊فاظ على بيئته وحمايتها من الأضصرار
ال- -ت- -ي ت- -ل- -ح- -ق- -ه -ا ال -ع -ادات والسص -ل -وك -ي -ات
السصتهÓكية اÿاطئة.

عرقاب  :إجرإءإت للتخفيضض
من تأاث Òإلغازإت إلدفيئة
أاما وزير الطاقة ﬁمد عرقاب فقد ذكر
أان ا÷زائر قد اتخذت منذ سصنوات إاجراءات
للتخفيضش من تأاث Òالغازات الدفيئة ،للتقليل
من التلوث ا÷وي ،مشصÒا إا ¤أان قطاعه وضصع
إاسصÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
التنمية اŸسصتدامة ،علما أان قطاعه يعد من
أاك Ìال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ي-ن-ت-ج صص-ن-اع-ات م-ل-وثة
للمحيط واŸهددة للموارد الطبيعية.
ترتكز هذه اإلسصÎاتيجية كما أابرز الوزير
ع-ل-ى اسص-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ات ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-ب-ديلة
ل -ل -ت -ق-ل-ي-دي-ة (اÙروق-ات) ،ب-تشص-ج-ي-ع ال-ب-حث
وت- -ط- -وي -ر اÛال اŸع -ر‘ والسص -ت -ف -ادة م -ن
ال -ت -ح -ول ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ،مشصÒا إا ¤أان ه -ذا
الÈن -ام -ج ال -ط -اق -وي م -رت -ب -ط م -ع الÈن -ام -ج
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اق-وي-ة ،وك-ذا ﬁاربة
تبذير الطاقة ‘ ﬂتلف األنظمة.
ومن جهتها –دثت جميلة تامازيرت وزيرة
الصصناعة واŸناجم عن األهداف التي سصطرها
قطاعها ‘ ›ال ترقية اسصتعمال الطاقات
اŸت- -ج- -ددة ،مشصÒة أان- -ه ” خÓ- -ل السص- -ن -وات
األخÒة تشصجيع صصناعة األجهزة اŸسصتعملة
‘ إان -ت -اج ال -ط -اق -ة الشص -مسص-ي-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
تشص- -ج- -ي- -ع ت- -ث -م Úوإاع -ادة ت -دوي -ر ال -ن -ف -اي -ات
الصصناعية ،وكذا اعتماد برامج النجاعة البيئية
ال -ت -ي “ك-ن-ه-م م-ن ا◊صص-ول ع-ل-ى م-واصص-ف-ات
«ايزو  »14001اÿاصصة باحÎام البيئة.

كؤرإبا Œ :هيز  50أإلف سشيارة
أإجرة بجهاز غاز إلبÎول
وب- -دوره ذّك- -ر مصص- -ط- -ف- -ى ك- -وارب -ا وزي -ر
األشصغال العمومية والنقل بالتداب Òالتي ”
ات -خ -اذه -ا ع -ل -ى مسص -ت-وى ق-ط-اع-ه ‘ إاط-ار
م-راع-اة ال-ب-ع-د ال-ب-ي-ئ-ي ع-ل-ى غ-رار ت-وسص-ع-ة،
عصص -رن -ة وك -ه -رب -ة شص -ب -ك -ة ال-ن-ق-ل ب-السص-كك

ا◊دي- - -دي- - -ة وإادخ- - -ال ن- - -ظ- - -ام اإلشص - -ارات
وم -واصص Ó-ت ح -ديث ،وك-ذا عصص-رن-ة ال-ن-ق-ل
ا◊ضص-ري وك-ذا ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-دة ال-ك-ث-اف-ة
اŸرورية التي ينجر عنها انبعاث الغازات،
مع تكثيف اŸراقبة التقنية للسصيارات.
و‘ إاطار اسصتخدام الوقود األقل تلويثا
ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،أاب-رمت وزارت-ه ب-روت-ك-ول ت-عاون مع
وزارة الطاقة قصصد Œهيز  50أالف سصيارة
أاجرة بجهاز غاز البÎول اŸميع ،أاكد على
أان التحدي الكب Òالذي ينتظر ا÷زائر هو
مواصصلة هذه ا÷هود قصصد مكافحة ظاهرة
التلوث بصصفة تدريجية وتعزيز أانظمة النقل
«ال -ذك -ي -ة» اÎÙم-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة ‘ إاط-ار رؤوي-ة
شص- -ام- -ل- -ة تسص- -ت -ج -يب ل -ره -ان -ات ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسصتدامة.

حمام  :غرسض أإك Ìمن  100أإلف
ششجرة Ÿكافحة إلتلؤث إ÷ؤي
ك -م -ا –دث وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة ع-ل-ي
حمام عن ا÷هود التي يبذلها قطاعه ‘
›ال ا◊فاظ على البيئة واŸوارد اŸائية،
وأاف - -اد ‘ ه- -ذا اإلط- -ار أان وزارت- -ه أاب- -رمت
اتفاقية مع اŸديرية العامة للغابات لغرسش
أاك Ìمن  100أالف شصجرة ع Èعدد كب Òمن
السص -دود وه -ي ع -م -ل -ي-ة ت-ع-د إاح-دى ا◊ل-ول
Ÿك- -اف- -ح- -ة ال- -ت- -ل- -وث ا÷وي وك- -ذا زراع -ة
النباتات على مسصتوى األحواضش ÿلق بيئة
ن -ظ-ي-ف-ة ،م-ذك-ر أان وزارت-ه أاع-دت ﬂط-ط-ا
Ùاربة تلوث اŸياه من خÓل إا‚از 199
ﬁط-ة تصص-ف-ي-ة وت-ط-ه ÒاŸي-اه اŸسص-ت-ع-ملة
تضصاف لتلك التي تعمل حاليا لبلوغ كمية
اŸياه اŸطهرة إا 1 ¤مليار م Îمكعب ‘
السصنوات القليلة اŸقبلة.

مÒإوي :للبيئة إرتباط وثيق
بصشحة إŸؤإطن
وبالنسصبة لوزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح
اŸسصتشصفيات ﬁمد مÒاوي ،فإان موضصوع
ا◊فاظ على البيئة مرتبط ارتباطا وثيقا
بصصحة اŸواطن ،لفتا إا ¤أان وزارته ملزمة
ب-إاب-داء رأاي-ه-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بالقضصايا البيئية
التي لها تأاث Òمباشصر على الصصحة.

أاوضص -حت خضص-را ع-اشص-ور اŸدي-ر ال-وط-ن-ي
ل-ل-مشص-روع ون-ائ-ب-ة ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة للغابات
خÓل ورشصات اŸلتقى اŸنظمة على مدار 3
أاي -ام ب -ف -ن -دق اŸارك Òب -اب ال-زوار وب-حضص-ور
‡ث -ل -ي إادارة ال -غ -اب -ات ،خÈاء م-ن م-ن-ظ-م-ة»
ال-ف-او» ومسص-ت-ث-م-ري-ن وأاصص-ح-اب م-ؤوسصسصات أان
إاطÓق مشصروع تشصخيصش اŸنتوجات الغابية
غ Òاÿشصبية يسصتلزم وكما ” اإلشصارة إاليه
الوقوف عند  3دراسصات تتعلق با÷انب التقني
Ÿشص - - - -روع»ب - - - -ي .اف.ان .ل» وك- - - -ذا ا÷انب
الجتماعي والقتصصادي الذي يعت Èجد مهم،
مشصÒة إا ¤أاهمية تكوين رأاسصمال بشصري لرفع
التحدي ‘ اÛال.
وأاب -رزت اŸت -ح -دث -ة أاه -م -ي -ة اŸن -ت-وج-ات
الغابية الغ Òخشصبية ‘ البلدان اŸتوسصطية
على غرار ا÷زائر التي  ⁄تأاخذ حظها بعد
من حيث اسصتغÓلها لهذا اŸوروث الغابي غÒ
اÿشص -ب -ي وك -ي -ف -ي -ة اسص -ت -غÓ-ل-ه واإلم-ك-ان-ي-ات
الواجب توفÒها لتجسصيده بـ  4وليات البليدة
سصوق اهراسش ،خنشصلة ومسصتغا Âعلى أان يتم
تعميمه مسصتقب.Ó
وعرجت اŸتحدثة إا ¤أاهمية الورشصة من
حيث تثم ÚاŸنتوجات الغابية غ Òاÿشصبية
ع -ل -ى غ -رار األن -واع ال-ثÓ-ث-ة السص-ال-ف ذك-ره-ا
اÿروب ،إاكليل ا÷بل والبندق ومسصاهمتها ‘
خلق فرصش عمل عن طريق اسصتحداث شصعبة

ج -دي -دة والسص -ت-ف-ادة م-ن م-داخ-ي-ل-ه-ا لصص-ال-ح
القتصصاد الوطني وا◊فاظ عليها .وأاكدت ‘
معرضش حديثها على ضصرورة معرفة اŸورد
للعمل على اسصتغÓله وفق اسصÎاتيجية ناجعة
ت- -ع- -ود ب- -ال- -ف- -ائ- -دة ع- -ل- -ى ج -م -ي -ع األصص -ع -دة
الجتماعي القتصصادي وكذا اإلنسصا Êبالنظر
إا ¤اŸوروث ال- -غ- -اب- -ي ال- -ذي ي -ع -ت Èال -بÎول
األخضصر للجزائر.
وه -و م -ا ت -ط-رق إال-ي-ه أايضص-ا ع-ب-اسش ﬁم-د
مدير تسصي ÒالÌوة الغابية وا◊لفاء Ãديرية
الغابات الذي أابرز أاهمية الوقوف عند طرق
اسصتغÓل الÌوة الغابية غ Òاÿشصبية بالنظر
إا ¤أاهميتها كÌوة تعد قيد البناء وبحاجة اإ¤
اسصÎاتيجية على مدى 10سصنوات قادمة ÷ني
ثمارها والتمكن من إاعطاء أارقام دقيقة حول
إان -ت -اج -ه -ا ا◊ق -ي -ق-ي ال-ذي لزال ضص-ع-ي-ف ‘
الوقت الراهن بالرغم من مسصاهمته الفعالة
‘ ﬂتلف اÛالت الطب ،التجميل واألكل.

خالدي أÿب Òألدو‹ لدى منظمة «ألفاو»:

آإلف إلهكتارإت من إŸنتؤجات إلغابية
غ Òإÿششبية  ⁄تسشتغل ‘ إ÷زإئر
أاب- -رز اÿب Òال- -ت -ونسص -ي خ Ó-ل ت -نشص -ي -ط -ه
للورشصة اهمية الÌوات التي تزخر بها ا÷زائر
‘ اÛال ولزالت غ Òم - - - -ع- - - -روف- - - -ة ودون
اسص-ت-غÓ-ل ،م-ا شص-ج-ع اŸدي-ري-ة ب-ال-ت-نسص-يق مع
اŸن -ظ -م -ة وﬂت -ل-ف األط-راف وب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ال-ف-ائ-دة ال-ه-ام-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ت-ن-ظ-ي-م م-لتقى
تتطرق فيه إا ¤اسصÎاتيجية السصتغÓل وكيفية
السصتفادة منها والوصصول إا ¤خلق مؤوسصسصات
ناشصئة تعيشش بصصفة دائمة من اŸوروث الغابي
غ Òاÿشصبي.
وأاشص- - - -ار إا 3 ¤أان -واع ال -ت -ي Œرى ع-ل-ي-ه-ا
ال - -دراسص - -ات ألج - -ل إاطÓ- -ق- -ه- -ا بـ  4وليات
اسصÎات -ي -ج -ي -ة لضص -م -ان ‚اح اŸشص-روع ال-ذي
سص -ي -ع -ت -م -د ع -ل -ي -ه لح -ق -ا ‘ رف -ع م -داخ -ي-ل
الق -تصص -اد ال -وط-ن-ي واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى الÌوة
الغابية وكذا خلق مدخول إاضصا‘ للعائÓت
القاطنة بالغابات.

بحثا عن تنويع ‡ونيها باŸوأد ألغذأئية

مفاوضشات ب Úإ÷زإئر وروسشيا حؤل ششهادإت إلصشحة إلبيطرية

أك- -د وزي- -ر أل- -فÓ- -ح -ة وأل -ت -ن -م -ي -ة
أل -ري -ف -ي -ة وألصس-ي-د أل-ب-ح-ري ،شس-ري-ف
ع-وم-اري ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-مة،
أن أŸف- -اوضس- -ات أ÷اري -ة ب Úأ÷زأئ -ر
وروسس- - -ي - -ا ح - -ول شس - -ه - -ادأت ألصس - -ح - -ة
أل -ب -ي -ط -ري -ة إأ‰ا ت -ه -دف إأ ¤ت -رق -ي -ة
أŸب- -ادلت أل -ت -ج -اري -ة ل -ل -م -ن -ت -وج -ات
ألفÓحية ب Úألبلدين.
‘ تصصريح للصصحافة على هامشش مراسصم
ت -وق -ي -ع ات-ف-اق-إاط-ار ل-ل-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر
ل· اŸتحدة للتغذية والزراعة
ومنظمة ا أ
(فاو) ،قال عوماري أان «روسصيا شصريك هام
بالنسصبة للجزائر وأان اŸباحثات مع هذا
ال-ب-ل-د ح-ول الشص-ه-ادات الصص-ح-ي-ة م-ت-واصص-ل-ة
لتتمكن ا÷زائر من تنويع ‡ونيها باŸواد
الغذائية ولفتح اÛال Ÿنتجاتها الفÓحية
‘ السصوق الروسصية».
وذكر الوزير أان ا÷زائر اعتمدت عدة
شصهادات صصحية بيطرية للكث Òمن البلدان
وتعتزم فعل ذلك مع بلدان آاسصيوية أاخرى
مثل الصص Úوالفيتنام.
وع- -ن سص -ؤوال ح -ول صص -ح -ة خ Èاسص -تÒاد
◊وم وحليب من روسصيا كانت قد أاعلنت
ع -ن -ه م -دي -ري -ة ال -ي -ق -ظ -ة ل -وزارة ال -فÓ-ح-ة
ال-روسص-ي-ة وت-ن-اق-ل-ت-ه وسص-ائ-ل إاعÓ-م وط-ن-ي-ة،
أاوضصح عوماري أان اÙادثات حول مدى

تقدم الشصهادات الصصحية مع روسصيا قد ”
اسصتئنافها ‘ شصهر مايو اŸنصصرم بباريسش
ع- -ل- -ى ه -امشش أاشص -غ -ال ال -دورة ال -ع -ام -ة 87
Ÿن- -ت- -دب- -ي اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اŸي -ة ل -لصص -ح -ة
ا◊يوانية والتي تعد ا÷زائر أاحد أاعضصائها
اŸؤوسصسص.Ú
وأاضصاف الوزير «نحن بصصدد وضصع إاطار
عمل رسصمي للشصهادات الصصحية البيطرية
والصصحية النباتية “اشصيا واŸعاي Òالدولية
من أاجل ترقية اŸبادلت ب Úالبلدين سصواء
‘ ›ال السصتÒاد أاو التصصدير» ،مشصÒا
إا ¤أان الشصهادات الصصحية التي اعتمدتها
ا÷زائ-ر م-ع ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دان ضص-روري-ة
لÎقية الصصادرات وتأام Úالواردات ‘ إاطار
ترقية اŸبادلت.
و‘ هذا السصياق ،أاشصار عوماري إا ¤أان
دائ- -رت- -ه ال- -وزاري -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى م -راف -ق -ة
اŸتعامل Úا÷زائري Úالذي يودون تسصويق
لسصواق الدولية أاو اسصتÒاد
منتجاتهم ‘ ا أ
م -ن -ت -ج -ات ذات ج -ودة تسص-ت-ج-يب ل-ل-م-ع-ايÒ
الدولية.
لسصيوية
وقال الوزير «نسصتهدف البلدان ا أ
ال- -ت- -ي “ث- -ل أاسص- -واق- -ا واع- -دة ل- -لصص- -ادرات
الوطنية» ،مÈزا التعاون الوثيق ب Úوزارته
ووزارة ال -ت -ج -ارة Ÿراف -ق -ة اŸت -ع -ام-ل‘ Ú
لسصواق الدولية.
اأ
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خÓل إاشسرافه على مراسسم اسستقبال إاطارات ا◊زب

جميعي‚ :دد الدعوة إا« ¤حوار بناء» للخروج من األزمة السشياسشية
’م Úال - -ع - -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
ج - -دد ا أ
التحرير الوطني ﬁمد جميعي ،أامسش،
با÷زائر العاصسمة ،الدعوة إا« ¤حوار
’زم-ة السس-ي-اسس-ي-ة
ب -ن -اء» ل -ل -خ -روج م-ن ا أ
ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-بÓ-د ،تشس-ارك ف-ي-ه ك-ل
ال- -ق- -وى السس- -ي -اسس -ي -ة و‡ث -ل -ي اÛت -م -ع
اŸد.Ê
قال جميعي ‘ كلمة له خÓل إاشسرافه على
مراسسم اسستقبال على شسرف إاطارات ا◊زب
Ãناسسبة عيد الفطر ،إان موقف ا◊زب ثابت
Óزمة التي تعيشسها ا÷زائر ،وهو
بالنسسبة ل أ
ضس -رورة «اŸشس -ارك -ة ‘ إاي-ج-اد ح-ل-ول تضس-م-ن
اسستمرارية ا÷مهورية من خÓل حوار بناء
يتم دون اÿروج عن الدسستور» ،داعيا «كل
اأ’ح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة واŸن-ظ-مات وا÷معيات
وشسباب ا◊راك» إا ¤اŸشساركة ‘ هذا ا◊وار
و»الوقوف إا ¤جانب ا÷مهورية ا÷زائرية».
وان - -ت - -ق- -د ذات اŸسس- -ؤوول ا◊زب- -ي ،دع- -اة
اŸرح-ل-ة ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة «ال-ذي-ن ي-ري-دون الرجوع
با÷زائر إا ¤الوراء وŒاوز كل اأ’شسواط التي

قطعتها البÓد» ‘ البناء الدÁقراطي ،داعيا
إاياهم إا« ¤ا◊وار بهدف تسسليم السسيادة إا¤
الشسعب من خÓل الصسناديق واقÎاع شسفاف
ونزيه».
و‘ ذات السسياق ،حذر جميعي من أاطراف
«تخاف من ا’نتخابات و–اول ا’ندسساسس ‘
ا◊راك الشس -ع -ب -ي ال -ذي ت-ظ-ه-ر ف-ي-ه م-ط-الب

جديدة كل أاسسبوع خÓل اŸسسÒات الشسعبية».
كما حث اأ’م Úالعام مناضسلي حزبه على
«ال- -وق- -وف ‘ صس- -ف اŸؤوسسسس- -ة ال- -عسس- -ك -ري -ة
وا’ق-ت-داء ب-ه-ا» ،م-ؤوك-دا أان-ه-ا أاث-ب-تت «ح-نكتها
وصسÈه -ا ووط -ن -ي -ت -ه-ا وح-ب-ه-ا ل-ل-ج-زائ-ر وك-ذا
انسسجامها ،كما رافقت اŸطالب اŸشسروعة
للشسعب ا÷زائري».
ول -دى ت -ط -رق -ه إا ¤الشس-أان ا◊زب-ي ،ن-اشس-د
ج-م-ي-ع-ي ال-ق-ي-ادات السس-اب-ق-ة ل-ل-ح-زب وأامناءه
العام Úو›اهديه ،إا ¤ا’لتفاف حوله ونبذ
«اÿصسومات» ،معتÈا أان «صسراعات القيادات
تنعكسس على القاعدة» ،ومؤوكدا أان يد ا◊زب
تبقى «‡دودة» لكل الكفاءات الوطنية سسيما
‘ ظل التهديدات التي تعرفها ا÷زائر.
و‘ ذات اإ’ط - - -ار ،ح- - -ذر اأ’م Úال- - -ع- - -ام،
«اأ’طراف التي –اول تكسس Òا◊زب وخلق
انشسقاقات وعرقلة نشساطه» ،مشسددا على أان
القيادة ا÷ديدة للحزب «لن تسسمح بتقسسيم
جبهة التحرير الوطني».

ثمنوا دور ا÷يشش ‘ ا◊فاظ على ا’سستقرار

النواب األحرار يرحبون با◊وار ◊ل األزمة

رح -بت اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -ك -ت -ل-ة ال-ن-واب
اأ’حرار ،أامسس ،بدعوة ا◊وار ا÷اد واŸسسؤوول،
ك -خ -ط -وة ◊ل اأ’زم -ة السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ،ح Úأاك-دت
مرافقتها Ÿسساعي اŸؤوسسسسة العسسكرية ‘ ا◊فاظ
على اسستقرار الوطن ،الذي يتطلب تضسافر جهود
ا÷ميع.

ذكر بيان لكتلة النواب اأ’حرار تلقت «الشسعب»
نسسخة منه ،أامسس ،أان ا◊وار ا÷اد واŸسسؤوول
اŸنتهج من طرف مؤوسسسسة ا÷يشس الوطني الشسعبي
ضس -روري ’سس -ت -ق -رار م -ؤوسسسس-ات ا÷م-ه-وري-ة ،ك-م-ا
أاكدت الكتلة «تسساميها على ا◊سسابات الضسيقة التي
Óزمة ا◊الية التي
تبعدنا عن ا◊لول اŸوضسوعية ل أ

“ر بها بÓدنا».
وأاضساف البيان أان الوضسع يتطلب تضسافر جهود
ا÷ميع بدون اسستثناء للعمل على اجتياز اأ’زمة،
وذلك ب -اع -ت -ب -ار مصس -ل-ح-ة ال-ب-ل-د والشس-عب ف-وق ك-ل
اعتبار مهما كانت أاهميته.

ق.و

بعد إاضسراب حافÓت النقل ا÷امعي Ÿالكها طحكوت

الطÓبي ا◊ر يدعو للتكفل بالطلبة ويثمن ﬁاربة الفسشاد

ثمن ا’–اد العام الطÓبي ا◊ر ،أامسش،
’عمال ﬁي
خطوة العدالة ‘ وضسع رجل ا أ
الدين طحكوت رهن ا◊بسش اŸؤوقت بتهمة
ال- -فسس -اد ،وق -ال ا’–اد إان ﬁاسس -ب -ة اŸع -ن -ي
ضس - -روري - -ة ‘ ،ح Úدع - -ا إا ¤فسس - -خ ع - -ق- -ود
مشس -اب -ه -ة لضس -م -ان ال -ن -ق -ل ل -ل -ط-ل-ب-ة ،ال-ذي-ن
وجدوا أانفسسهم رهائن بعد إاضسراب حافÓت
النقل ا÷امعي.

جÓل بوطي
ذك- -ر ا’–ادي ال -ط Ó-ب -ي ا◊ر أان ف -رح -ة
عارمة وإاشسادة كبÒة من قبل جموع الطلبة
ح- -ول اÿط- -وات ال- -ت- -ي ب- -اشس -رت -ه -ا ال -ع -دال -ة
ا÷زائرية ،لكنهم تفاجأاوا صسبيحة أامسس من

ان -ع -دام ال -ن -ق -ل ا÷ام -ع-ي اÙت-ك-ر م-ن ق-ب-ل
البارون اŸودع ‘ السسجن حسسب تعب Òالبيان،
م -وضس -ح -ا أان م -ؤوسسسس -ة ط-ح-ك-وت ع-م-دت إا¤
توقيف النقل ا÷امعي ‘ العديد من الو’يات
ا÷ام -ع -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ال-ع-اصس-م-ة ،ت-ل-مسس-ان،
سس -ط -ي -ف ،قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ب -وم-رداسس ،اŸدي-ة،
البليدة وغÒها.
وأاوضسح التنظيم الطÓبي أان ما قام به هذا
اŸتعامل تعد صسارخ على قوان Úا÷مهورية
و‹ ل -ل -ذراع م -ن خÓ-ل ج-ع-ل ال-ط-ل-ب-ة ره-ائ-ن
خصس -وصس -ا م -ا ت -ع-يشس-ه ا÷ام-ع-ة م-ن ت-أاخ-ر ‘
اŸوسس- -م ا÷ام- -ع- -ي وإاق- -ب- -ال- -ه- -م ع- -ل- -ى فÎة
ا’م -ت -ح -ان -ات ،ال -ت -ي ان-ط-ل-قت ه-ذا اأ’سس-ب-وع
وتسستمر إا ¤عدة أايام ،مشسÒا إا ¤أانه لطاŸا
ح -ذر م -ن خ -ط -ورة الصس-ف-ق-ات اŸشس-ب-وه-ة ‘

ق-ط-اع اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة ،وخصس-وصس-ا ملف
النقل ا÷امعي الذي أاصسبح ﬁتكرا من قبل
بارونات شسكلت ثروة طائلة على حسساب أاموال
الطلبة.
‘ م - -ق - -اب - -ل ه - -ذا ط- -الب ا’–اد ال- -ع- -ام
الطÓبي ا◊ر من السسلطات العليا للبÓد إا¤
التدخل العاجل ،وإايجاد البدائل لتوف Òالنقل
ا÷امعي كما طالب الديوان الوطني للخدمات
ا÷امعية بإالغاء كل الصسفقات غ ÒاŸسستحقة
اÈŸمة مع هذا اŸتعامل ،خصسوصسا بعد أان
“ادى ‘ ع- -دم احÎام- -ه ل- -ب- -ن- -ود الصس- -ف- -ق -ة
اŸت- -ع -ل -ق -ة ب -دÁوم -ة اÿدم -ة م -ه -م -ا ك -انت
ال -ظ -روف ،مشس -ي -دا ب -ت-ح-رك ال-ع-دال-ة وب-ف-ت-ح
–قيق ،وإاحالة كل اŸتورط ‘ Úتبديد اŸال
العام وﬁاسسبتهم.

تسشخ ÒحافÓت النقل ا◊ضشري لتخفيف األزمة
ت-ف-اج-أا ،أامسش ،ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ة أاب-و ب-ك-ر بلقايد
وال- -ذي- -ن ي -زال -ون دروسس -ه -م Ãخ -ت -ل -ف اŸع -اه -د
وال-ك-ل-ي-ات بشس-ت-وان وب-وهناق وبالقطب ا÷امعي
’م-ت-ح-ان-ات
ال-ث-ا Êوب-ك-ل-ي-ة ال-طب و‘ أاول أاي-ام ا إ
ب -غ -ي -اب ال -ن -ق -ل ا÷ام -ع-ي بسس-بب إاضس-راب ع-م-ال
الشسركة اŸكلفة بهذه اŸهمة التي تعود ملكيتها
’عمال ﬁي الدين طحكوت الذي ”
لرجل ا أ
’خÒة
اي - -داع - -ه ا◊بسش اŸوقت ‘ السس - -اع- -ات ا أ
حول قضسايا فسساد وتلقي مزايا دون وجه حق
رفقة اŸدير السسابق للخدمات ا÷امعية.
وخلف هذا الوضسع حالة من اÿوف والغليان ‘

غﬁ Òله واسستنكرته جملة وتفصسي ،Óكما أانها سسÎفع
بيانا تنديديا للوضسع السسائد بسسبب ا◊ادثة ،حيث أان
إاضسراب وتوقف 130حافلة يهدد مصس 47000 Òطالب
جامعي بتلمسسان.
ويضس- -ي- -ف ذات اŸت- -ح- -دث أان م- -دي -ري -ة اÿدم -ات
ا÷امعية رفعت دعوى قضسائية ‘ القسسم ا’سستعجا‹
فيما يخصس اأ’مر الذي اعتÈته إاخ ’Óببنود الصسفقة
وعقد العمل اŸوقع ب Úوزارة التعليم العا‹ والبحث
العلمي ومديرية اÿدمات ا÷امعية والشسركة التابعة
لرجل اأ’عمال الذي يقبع حاليا بسسجن ا◊راشس.

’سسئلة بالبليدة
رغم ا’رتياح العام حول ا أ

تلمسسان :بكاي عمر

تÓميذ يتعرضشون لضشغط األولياء ونفسشانيون يدقون ناقوسس الطر
أاب-دى أاول-ي-اء وتÓ-م-ي-ذ ارت-ي-اح-ه-م ‘
اليوم الثا Êمن ا’متحان اŸصسÒي‘ ،
شسهادة نهاية التعليم اŸتوسسط بالبليدة،
‘ وقت ” تسس -ج -ي -ل ح -ا’ت إاره-اق بÚ
بعضش التÓميذ ،اتضسح خÓل معا÷تها،
أان-ه-ا ت-ع-ود إا ¤اŸراج-ع-ة اŸك-ث-فة والنوم
القليل.

البليدة:لينة ياسسمÚ
بينت اŸعاينة اŸيدانية وا’سستقصساء بÚ
ب - -عضس اÎŸشس- -ح Úلـ « الشس- -عب «،أان ع- -م- -وم
اأ’سسئلة ‘ اليوم الثا ،Êجاءت مقبولة من
حيث تقارب مسستويات التÓميذ ،وهو ما جعل
معنويات الغالبية من التÓميذ اÎŸشسحÚ
واÎŸشسحات ترتفع ،وحتى ب Úاأ’ولياء.
و‘ سس- -ي -اق ا◊دث الÎب -وي ” ،تسس -ج -ي -ل
بعضس ا◊ا’ت اŸرضسية إان صسح القول ،جاءت

مÎجمة ‘ تعرضس بعضس التÓميذ وباأ’خصس
الذكور ،آ’’م ‘ الرأاسس ودوار ،تب Úأان السسبب
من وراء ذلك يعود ا ¤اإ’رهاق الناجم عن
التكثيف ‘ اŸراجعة  ،خصسوصسا ‘ اأ’يام
اأ’خÒة من اقÎاب موعد ا’متحانات ،وهو
م -ا ان -ع -كسس ع -ل -ى ال -ك -م ال-ك-ا‘ م-ن سس-اع-ات
النوم.
و‘ السسياق دوما ،دعا ﬂتصسون ومتابعون
للحدث الÎبوي ،عدم الضسغط على اأ’بناء
اÎŸشسح ،Úخصسوصسا بعد الفراغ وا’نتهاء
من اجتياز ا’متحان ،حيث كشسفت اŸتابعة
Ûريات ا’متحان ‘ اليوم Úاأ’ولي ،Úأان
بعضس اأ’ولياء ينتظرون أابناءهم عند ﬁيط
مراكز ا’متحانات ،وفور لقائهم يخضسعونهم
’م- - -ت- - -ح- - -ان آاخ- - -ر ،وواب - -ل م - -ن اأ’سس - -ئ - -ل - -ة
واÓŸح - -ظ - -ات السس- -ل- -ب- -ي- -ة ،ح- -ول مضس- -امÚ
اŸواضسيع اıتÈين فيها ،انتهت ‘ بعضس
ا◊ا’ت بالدموع ،وأامام هذه الوضسعيات نبه

خÓل تفقده لفئة اÎŸشسح ÚاŸعاق Úبصسريا بالعاشسور ،بلعابد:

العتماد على معدل التقو ËاŸسشتمر للراسشب Úمن ذوي الحتياجات اÿاصشة
سس -ي-ت-م ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ع-دل
ال-ت-ق-و ËاŸسس-ت-م-ر ل-ل-راسس-ب Úم-ن
ذوي ا’ح- -ت- -ي -اج -ات اÿاصس -ة ‘
شس-ه-ادة ال-ت-ع-ليم اŸتوسسط ،حسسب
م - - - -ا أاك- - - -ده ،أامسش ،ب- - - -ا÷زائ- - - -ر
ال- - -ع - -اصس - -م - -ة ،وزي - -ر الÎب - -ي - -ة
الوطنية ،عبد ا◊كيم بلعابد.
ول- -دى زي- -ارت- -ه ف- -ئ -ة اÎŸشس -حÚ
اŸع- -اق Úبصس -ري -ا ال -ذي -ن ي -ج -ت -ازون
ام -ت -ح-ان شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط
Ãت -وسس -ط -ة ال -ع -اشس -ور ا÷دي -دة ق-ال
الوزير« :أاذكر أانه إاذا  ⁄يسسعف ا◊ظ
فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصسة النجاح
‘ ا’متحان ،سسيقتصسر ‘ احتسساب
معدل التقو ËاŸسستمر».
وع Èبلعابد عن رضساه عن ا’لتزام الكبÒ
Óسس -ات -ذة اŸك -ل -ف Úب -ا◊راسس -ة واŸت -اب-ع-ة
ل -أ
Ÿرافقة هذه الشسريحة اŸعاقة بصسريا (تسسعة
مÎشسح من بينهم  4بنات) ،وذلك طبقا Ÿا
ينصس عليه دليل تنظيم ا’متحانات بالنسسبة
لهذه الشسريحة.
Óشس-ارة ف-ق-د ك-ان اÎŸشس-ح-ون م-رف-ق-ون
ل -إ
بأاسساتذة ليسس لهم عÓقة باŸادة اÛتازة،
حيث يكمن دورهم سسواء بكتابة ما يقول له
اÎŸشسح أاو بقراءة له “ارين ا’متحان ،وذكر
ب- -ل- -ع- -اب- -د ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة ،ق -رار ال -وزي -ر اأ’ول
بخصسوصس فئة ذوي ا’حتياجات اÿاصسة ‘
تنصسيب «÷نة وزارية مشسÎكة تضسم وزارات
الÎبية الوطنية والتضسامن الوطني واأ’سسرة
وقضس -اي -ا اŸرأاة والصس -ح -ة والسس-ك-ان وإاصسÓ-ح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-يÚ
للخروج بقرارات وآاليات تضسمن التكفل ا÷يد
بهذه الشسريحة ا◊سساسسة».

وأاشسار ‘ ذات السسياق ،أان عدد اÎŸشسحÚ
ذو اإ’عاقة البصسرية على اŸسستوى الوطني
يصسل إا ‘ 165 ¤ح ” Úتسسجيل  309معاق
حركي.
للتذك Òفقد شسرع  631.395مÎشسح أاول
أامسس اأ’ح -د ‘ اج -ت -ي -از ام -ت -ح-ان-ات شس-ه-ادة
التعليم اŸتوسسط ع ÈالÎاب الوطني ،والتي
تؤوهلهم لÓنتقال إا ¤الطور الثانوي.
وي-ن-ت-ق-ل إا ¤السس-ن-ة اأ’و ¤ث-ان-وي م-ب-اشس-رة
اÎŸشسحون ا◊اصسلون على معدل يسساوي أاو
ي -ف-وق  ‘ 20/ 10ام-ت-ح-ان شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-يم
اŸتوسسط ،كما يعت Èناجحا من –صسل على
معدل  ‘ 10/20هذا ا’متحان مع احتسساب
اŸعدل السسنوي للمراقبة اŸسستمرة.
ك -م -ا يشس -رع ﬁ 4332ب- -وسس م- -رشس- -ح ‘
اج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان-ات شس-ه-ادة ال-تعليم اŸتوسسط
وذلك ع - -ل- -ى مسس- -ت- -وى  43م-ؤوسسسس-ة ع-ق-ابية
معتمدة من قبل وزارة الÎبية الوطنية كمراكز
لÓمتحانات.

«الشسعب» ترصسد أاجواء امتحان شسهادة التعليم اŸتوسسط بباتنة

شسلل تام بسسبب إاضسراب  130حافلة خاصسة بتلمسسان
اأ’وسساط الطÓبية ،اأ’مر الذي عجل ‘ لقاء وا‹
ت- -ل- -مسس- -ان وم- -دي -ر ا÷ام -ع -ة ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م -دي -ري
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة وم -دي -ر ال -ن-ق-ل حسسب م-ا أاك-دت-ه
مصس -ادر م -ط -ل -ع -ة «ل -لشس-عب» ب-ات-خ-اذ ق-رار اسس-ت-خÓ-ف
ا◊اف Ó-ت اŸت -وق -ف -ة ب -أاخ -رى ت -اب-ع-ة Ÿؤوسسسس-ة ال-ن-ق-ل
ا◊ضسري واتخاذ إاجراءات وتداب Òمن شسأانها تخفيف
الضسغط وتفادي اأ’زمة.
من جهته ،أاكد عبد القادر بن خالد عضسو اŸكتب
التنفيذي الوطني للرابطة الوطنية للطلبة ا÷زائريÚ
‘ تصسريح خصس به «الشسعب» أان اŸنظمة الطÓبية
نددت بقرار الشسركة الذي كان سسلبيا وجاء عشسوائيا و‘
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اأ’خصسائيون النفسسانيون وحتى مؤوطرون ،إا¤
ت -رك اÎŸشس -حÁ Úت -ح -ن -ون ب -ع -ي-دا ع-ن أاي
ضسغوطات نفسسية ،قد تنعكسس على نفسسياتهم
ومعنوياتهم ،و–بط من عزائمهم.

األسشئلة من اŸقرر الدراسشي –فز اŸمتحن Úعلى النجاح
اخ-ت-ل-فت ردود أاف-ع-ال التÓميذ،أامسش،
ب -و’ي -ة ب -ات -ن -ة ،ع -قب اج -ت -ي -ازه-م Ÿواد
اليوم الثا Êمن امتحانات شسهادة التعليم
اŸت- - - -وسس- - - -ط دورة ج - - -وان  ،2019ح - - -يث
أاع- -تÈه- -ا ال- -ب- -عضش سس- -ه -ل -ة و‘ م -ت -ن -اول
ا÷ميع ‘ ح ÚاعتÈها تÓميذ آاخرون
صسعبة و–تاج لÎكيز أاك Ìووقت إاضسا‘
غ Òأان -ه -م ات -ف -ق -وا ع -ل -ى أان-ه-ا ج-اءت م-ن
اŸقرر الدراسسي الذي تلقوه.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
مرت ،أامسس ،امتحانات مواد ا’جتماعيات
وال -ل -غ -ة اإ’‚ل -ي -زي -ة وك -ذا ال -ري -اضس -ي -ات ب-ردا
وسسÓما على تÓميذ شسهادة التعليم اŸتوسسط
Ãراكز باتنة الـ  ،79التي اسستحسسنها التÓميذ
وأاولياؤوهم الذين أاكدوا لنا أان مرور اليوم الثاÊ
بهذه اأ’جواء يوحي بنجاح للتÓميذ Ãعد’ت
مقبولة والتحاقهم بالطور الثانوي.
وحسس -ب -م -ا م -ا أاك -ده ل -ن -ا ب-عضس م-دي-ري م-راك-ز
اإ’جراء بباتنة ،فإان التلميذ بهذه اŸرحلة التعليمية
يحتاج لÓنتقال إا ¤السسنة اأ’و ¤ثانوي ا◊صسول
على معدل يسساوي أاو يفوق  ‘ 20/ 10امتحان
شسهادة التعليم اŸتوسسط الذي أانطلق أاول أامسس،
وي-ن-ت-ه-ي ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ‘ ،ح Úب-إام-ك-ان ال-ت-ل-م-يذ
ال -ن -ج -اح أايضس -ا ا◊صس-ول ع-ل-ى م-ع-دل  10/20بعد
اح -تسس -اب اŸع -دل السس -ن-وي ل-ل-م-راق-ب-ة اŸسس-ت-م-رة
يضساف لها معدل هذه الشسهادة.
و ⁄يسس -ج -ل حسس -ب -م -ا م -ا وق -ف -ن -ا ع -ل-ي-ه أاي
Óسس-ئ-ل-ة ح-يث ج-رت ا’م-ت-ح-ان ‘
تسس-ري-ب-ات ل -أ
أاجواء تنظيمية ﬁكمة وطبيعية حسسنة عقب
ات -خ -اذ ال -وزارة ال -وصس -ي -ة حسس -ب-م-ا أاك-ده م-دي-ر
الÎبية للو’ية ،جمال بلقاضسي ،كل اإ’جراءات
اأ’منية على غرار تزويد كل اŸراكز بأاجهزة
تشسويشس من وزارة الدفاع الوطني.
كما  ⁄تسسجل بباتنة ،أاي ﬁاو’ت غشس او

تأاخر للتÓميذ ،بعد تأاكيد مدراء اŸراكز على
التÓميذ وأاوليائهم بضسرورة ا’لتزام Ãواقيت
ا’متحان كا◊ضسور باكرا على السساعة 7سسا
و 30د ونفسس الشسيء بالنسسبة للفÎة اŸسسائية.
كما أاشسارت مصسادرنا من مديرية الÎبية أان
وا‹ باتنة فريد ﬁمدي يقف شسخصسيا على
اŸت -اب -ع -ة اŸسس-ت-م-رة ل-ع-م-ل-ي-ة ا’م-ت-ح-ان ال-ت-ي
سسخرت لها مصسالح اأ’من الوطني العشسرات من
أاع- -وان- -ه- -ا Ÿراف- -ق- -ة وضس- -م- -ان السس Òا◊سس -ن
لÓمتحانات من خÓل ﬂطط امني يهدف
حسسب خلية اإ’عÓم وا’تصسال بأامن الو’ية،
إا ¤ت- -أام ÚاŸراك- -ز ال -ت -ي Œرى ف -ي -ه -ا ه -ات -ه
ا’متحانات وذلك من خÓل تسسخ Òعدد كا‘
م- - -ن ق- - -وات الشس- - -رط- - -ة Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف ال - -رتب
لتأام 54 Úمركز امتحان على مسستوى إاقليم
ال -و’ي -ة ب -ات -ن -ة وال -دوائ -ر ال -ت -اب -ع-ة ل-ه-ا حسسب
ا’ختصساصس ،إاضسافة إا ¤مركز Œميع و مركز
تصسحيح.
ونفسس الشسيء بالنسسبة للمجموعة اإ’قليمية
للدرك الوطن Úلتي جندت إامكانيتها اŸادية
وال- -بشس- -ري- -ة لضس -م -ان ن -ق -ل وت -وزي -ع م -واضس -ي -ع
ا’متحان و إارجاع طرود اأ’جوبة إا ¤مراكز
التجميع وغÒها من العمليات اأ’منية انطÓقا
م - -ن م - -ق - -ر م - -دي - -ري - -ة الÎب - -ي - -ة إا ¤م- -راك- -ز
ا’متحانات.
من جهتها ،مصسالح ا◊ماية اŸدنية عÈ
وح -دات -ه -ا اŸوزع-ة سس-خ-رت شس-اح-ن-ات إاط-ف-اء
للضسرورة وسسيارات إاسسعاف بكل اŸراكز من
أاجل توف Òأاجواء طمأانينة وسسÓمة للمÎشسحÚ
ومؤوطريهم.
وقد تركت هذه اإ’جراءات انطباعات حسسنة
لدى التÓميذ وأاوليائهم الذين أاكدوا لنا ،أاهمية
مثل هذه الÎتيبات التنظيمية ‘ زرع الثقة
واأ’م-ان وا’ط-م-ئ-ن-ان ب-ق-ل-وب أاب-نائهم التÓميذ
تسس-اع-ده-م ح-ت-م-ا ع-ل-ى ال-ت-غ-لب ع-ل-ى الضس-غ-ط
واÿوف الطبيعي ‘ مثل هذه ا◊ا’ت.

” تسسخ Òكافة الوسسائل اŸادية والبشسرية بسسعيدة

مديرة الÎبية تششدد على ضشرورة التكفل التام باÎŸششحÚ
شسددت مديرة الÎبية لو’ية سسعيدة
ع-ل-ى ضس-رورة ال-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام ب-اÎŸشسحÚ
لشسهادة التعليم اŸتوسسط وتسسخ Òجميع
’م-ك-ان-ي-ات م-ن أاج-ل إاج-رائ-ه-ا ‘ ظ-روف
ا إ
ج -ي-دة ،ح-يث ” تسس-خ Òك-اف-ة ال-وسس-ائ-ل
’‚اح هذا ا’متحان.
اŸادية والبشسرية إ
ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ق -ام أام-ن دائ-رة سس-ي-دي
بوبكر بو’ية سسعيدة Ãبادرة طيبة  ⁄تسسجل

من قبل ،حيث “ثلت ‘ توزيع ا◊لويات على
اÎŸشس -ح Úرف -ق -ة ف -وج ب -ل -ه-ادي ب-ن Áي-ن-ة
ال- -كشس- -ف- -ي ،وه- -ي اŸب- -ادرة ال- -ت- -ي اث- -ل- -جت
صس- -دوره- -م ول- -ق- -يت الÎح- -يب م -ن اأ’ول -ي -اء
والطاقم الÎبوي باإ’ضسافه إا ¤تام Úمركز
ا’م -ت -ح -ان Ãت -وسس -ط-ة اب-ي راسس ال-ن-اصس-ري
ب -ق -لب ال -ك -ث -اف-ة السس-ك-ان-ي-ة ÷ع-ل ال-تÓ-م-ي-ذ
يجتازون هذا ا’متحان ‘ ظروف حسسنة،

Óشس -ارة ” تسس -خ Òك -اف -ة وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل
ل - -إ
لتÓميذ اŸناطق النائية والقرى Ãا ‘ ذلك
اإ’طعام والتغطية الصسحية لكافة اÎŸشسحÚ
Ãا فيهم اŸؤوطرين واÓŸحظ ÚعÓوة على
ذلك اŸكيفات الهوائية وهذا –ت تعليمات
وا‹ و’ية سسعيدة.

سسعيدة:ج.علي
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بجاية توفر إاقامات تضشامنية

بعد اسشتقبال الوا‹ Ÿمثليهم بسشطيف

 5,40مليون دج لتنظيم عطل
لطفال اÙرومÚ
ا أ
باششرت مديرية النششاط ا’جتماعي
ل -و’ي -ة ب -ج -اي -ة ‘ ،ت -ن -ظ -ي -م ع -دد م-ن
’ق- -ام -ات ال -تضش -ام -ن -ي -ة خ Ó-ل م -وسش -م
ا إ
ا’صش -ط -ي -اف ل-لسش-ن-ة ا÷اري-ة ،ل-ف-ائ-دة
ا’ط - -ف - -ال اŸن - -ح - -دري- -ن م- -ن ع- -ائÓ- -ت
ﬁرومة والقاطن ÚباŸناطق الريفية.

÷نة اÿدمات الجتماعية تÈمج رحÓت لبلدان
عربية بتخفيضسات مغرية

والرياضصة ،بتكوين ما يقارب مئة منشصط لمراكز
العطل والترفيه في تقنيات التنشصيط وعلم النفسس
ال -خ -اصس ب -اأ’ط -ف-ال ،وت-ن-ظ-ي-م م-خ-ت-ل-ف اأ’نشص-ط-ة
الثقافية والرياضصية والعلمية ،كما تّم تكوينهم في
اإ’سص-ع-اف-ات اأ’ول-ي-ة وال-ت-غ-ذي-ة ،وي-م-كن للمنّشصطين
المسصتفيدين من التكوين تنفيذ برنامج بيداغوجي
ضصمن الفرق ،كما يمكنهم تنظيم الحياة اليومية
Óطفال وتنشصيط أالعاب رياضصية ونشصاطات يدوية
ل أ
وسصهرات ثقافية.

وتسصتعّد و’ية بجاية هذا الصصيف على غرار مواسصم
الصصيف الماضصية’ ،سصتقبال آا’ف من المصصطافين
الشصباب الذين يقصصدونها ،لقضصاء عطلهم في إاطار
ال -ب -رن -ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ب-ادل وال-ت-ن-ق-ل ال-ج-غ-راف-ي
ل-لشص-ب-اب ب-ي-ن ال-ج-ن-وب والشص-م-ال ،ع-ل-م-ا أان ب-ج-اي-ة
اسصتقبلت السصنة المنقضصية ،على مسصتوى مختلف
مخّيمات العطل ومراكز الترفيه ،أاكثر من 9000
شص -اب ج -اء م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-و’ي-ات وم-ن الصص-ح-راء
الغربية.

جدد أامسض قاطنوالششاليهات Ãوقع «كاسشيو» حي ﬁمد بوضشياف بقورصشوحركتهم ا’حتجاجية بتنظيم وقفة أامام مدخل و’ية بومرداسض
’سشكان ‘ القريب العاجل إا ¤سشكنات اجتماعية ’ئقة ورفضض كل أاششكال التÓعب والوعود اŸتكررة من قبل السشلطات
للمطالبة بإاعادة ا إ
الو’ئية والبلدية ،مع التششديد على ضشرورة ا◊صشول على موعد ﬁدد ونهائي من قبل وا‹ الو’ية الذي دعاهم إا ¤تعي‡ Úثل Úعنهم
لرفع ا’نششغال حسشب ما رصشدته الششعب لدى اŸعتصشم..Ú
وعدم معرفة مصصيرهم في إاطار عملية الترحيل
التي سصتباشصرها بعضس البلديات نهاية هذا الشصهر
ومنها بلدية بودواو.
ووفق رواية المحتجين «فإان قضصيتهم اسصتمع إاليها
جل الو’ة تقريبا ورؤوسصاء البلديات المتعاقبين مع
تقديم وعود بمعالجة الملف وترحيلهم في أاقرب
ف-رصص-ة ،ل-ك-ن ال-وقت ي-م-ر وال-ظ-روف ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
داخل هذه المواقع لم تعد صصالحة تماما للعيشس
ال -ك -ري -م بسص -بب ت-أاك-ل أاسص-ق-ف الشص-ال-ي-ه-ات وغ-ي-اب
التهيئة ،ناهيك عن أاخطار الفيضصانات ونفاذ مياه
اأ’م -ط -ار ال -ت -ي ح -ولت ب -ي -وت -ه-م ال-ى ب-رك م-ائ-ي-ة،

ب-اإ’ضص-اف-ة إال-ى ال-ت-ه-دي-دات الصص-ح-ي-ة ك-ال-حسصاسصية
Óطفال وكبار السصن على حد
والربوخاصصة بالنسصبة ل أ
تعبيرهم».
هذا وكان والي الو’ية قد طالب من المعتصصمين
تعيين ممثلين عنهم للحوار ودراسصة ا’نشصغال ،في
حين كان موقف المحتجين صصارما باإ’جماع «على
رفضس الوعود المتجددة والتشصديد على ضصرورة
الحصصول على وعد وموعد محدد بتاريخ الترحيل
ومكانه ،حتى وان كان خارج البلدية وإا’ سصتتواصصل
الحركة ا’حتجاجية».

احتجوا أامام مقر بلدية ورڤلة

سسكان بامنديل يطالبون برفع حصسة القطع األرضسية الصسا◊ة للبناء

ن- -ظ- -م أامسض ع- -دد م -ن سش -ك -ان ح -ي ب -ام -ن -دي -ل
اح-ت-ج-اج-ا أام-ام م-ق-ر ب-ل-دي-ة ورڤ-ل-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
’ول -ي -ة ل-ل-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
رفضش -ه -م ل -ل -ق -ائ -م -ة ا أ
’راضش-ي اŸزم-ع ت-وزي-ع-ه-ا وط-ال-ب-وا وا‹ ال-و’ي-ة
ا أ
بالتدخل والتحقيق ‘ القوائم كما هدد اÙتجون
بالتصشعيد من احتجاجهم ما  ⁄تلقى نداءاتهم
’سشتجابة من طرف ا÷هات اŸعنية.

ورڤلة :إاÁان كا‘
وتعد هذه الحركة ا’حتجاجية الثانية من نوعها
التي ينظمها سصكان حي بامنديل أامام بلدية ورڤلة
خÓل الفترة اأ’خيرة للتعبير عن رفضصهم لقائمة
المسصتفيدين من القطع اأ’راضصية الصصالحة للبناء
التي وصصفوها بالمجحفة في حقهم ،خاصصة أان
نسصبة كبيرة من القطع اأ’رضصية الموجهة للتوزيع
موجودة في محيط حيهم وفي هذا السصياق ذكر
اعتبر المحتجون أان  157قطعة أارضصية اسصتفاد
منها شصباب الحي في القائمة اأ’ولية من أاصصل
 4000قطعة أارضصية توزع عبر الو’ية إاجراءا غير

يطالب سصكانه بالترحيل.
وسصيتم اإ’فراج عن القائمة الخاصصة بالمسصتفيدين
ق-ب-ل ال-ف-ات-ح ن-وف-م-ب-ر،وه-ذا إ’دراج ال-ح-ا’ت ال-ت-ي
تسص -ت -ح -ق ه -ذا ال -ن -وع م -ن السص -ك-ن-ات ،خ-اصص-ة وان
ال-م-واط-ن-ي-ن ب-ب-ل-دي-ة سص-ط-ي-ف ي-ن-ت-ظ-رون م-ن-ذ مدة
ط -وي -ل -ة اإ’ف -راج ع-ن ق-وائ-م السص-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي،
خاصصة سصكان اأ’حياء القصصديرية على غرار شصوف
لكداد وبرج تصصاور وبعضس الحارات القديمة اآ’يلة
للسصقوط ،بحيث أاصصبحت غير ’ئقة للسصكن ،وحتى
بعضس العائÓت المقيمة بالشصوارع ،مثل ما يحدث
بحي ا’سصوار بوسصط المدينة.

حول بناء فندق بششاطئ مرسشى بن مهيدي بتلمسشان لعمال الÎبية

قاطنو الشساليهات بقورصسو يعتصسمون أامام مدخل ولية بومرداسس

مرة أاخرى وليسصت اأ’خيرة وفق أاصصداء المحتجين،
ن - -ق - -ل ق - -اط - -ن - -والشص - -ال - -ي - -ه - -ات ل - -ح - -ي ق- -دواري
بقورصصوالمتكون من  700شصالي انشصغالهم الى والي
الو’ية للمطالبة بتحديد موعد إ’عادة إاسصكانهم
بعد  16سصنة من المعاناة داخل بيوت الصصفيح التي
لم تعد صصالحة تماما للسصكن حسصب تصصريحات
عدد من المعتصصمين الذين تحدثوا لـ»الشصعب» ،مع
التنديد بعملية التماطل من قبل السصلطات المعنية

صش -رح وا‹ سش -ط-ي-فﬁ ،م-د ب-ل-ك-اتب ،ان
’ي-ج-اري ب-ب-ل-دية
ق-وائ-م السش-ك-ن ال-ع-م-وم-ي ا إ
’فراج عنها قبل الفا— من
سشطيف سشيتم ا إ
ششهر نوفم ÈاŸقبل،مؤوكدا انه اسشتقبل بعضض
‡ث -ل -ي السش -ك -ان ال -ذي -ن Œم -ع -وا أام -ام م-ق-ر
الو’ية لÓحتجاج على عدم نششر القوائم.

أاشصار الوالي انه بعد ا’نتهاء من دراسصة الملفات،
وخاصصة لسصكان برج تصصاور ،الحي القديم الذي

جددوا مطلبهم بالÎحيل إا ¤سشكنات ’ئقة

بومرداسس..ز /كمال

اإلفراج عن قوائم السسكن الجتماعي قبل نوفمÈ

سسطيف :نورالدين بوطغان

بجاية :بن النوي توهامي
أاكد مدير النشصاط ا’جتماعي لو’ية بجاية ،بوعبد
الله صصالح ،أانه من حق هذه الفئة من اأ’طفال
قضص -اء ال -ع -ط -ل ع-ل-ى غ-رار غ-ي-ره-م م-ن اأ’ط-ف-ال،
وعليه ،قامت الوزارة الوصصّية بتخصصيصس مبلغ مالي
بقيمة  5,40مليون دج لفائدة مديرية النشصاط
ا’ج-ت-م-اع-ي ،قصص-د ال-ت-كّ-ف-ل ب-ت-ن-ظ-يم عطل لفائدة
ه-ؤو’ء اأ’ط-ف-ال ال-م-ن-ت-م-ي-ن إال-ى ال-عائÓت المعوزة،
على مسصتوى مراكز العطل والترفيه التي تسصيّرها
المديرية.
وأاضص -اف أان ال -م -نشص -ط-ي-ن ال-ع-ام-ل-ي-ن ع-ل-ى مسص-ت-وى
مديرية الشصباب والرياضصة ،سصيعدون برنامجا ثريا
ي-تضص-م-ن أانشص-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة وري-اضص-ية وخرجات على
مسص -ت -وى أالشص -واط -ئ ،وك -ذا زي -ارات إال -ى ال -م -واق -ع
ال-ت-اري-خ-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-متواجدة بكثرة بالو’ية،
وذلك قصص- -د إادخ- -ال ال- -ب- -ه -ج -ة إال -ى ق -ل -وب ه -ؤو’ء
اأ’طفال المعوّزين.
وت-حضص-ي-را ل-ذلك ،ق-امت م-ؤوخ-را م-دي-ري-ة الشص-ب-اب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ع -ادل ،وم -ن ج-ه-ت-ه-ا راسص-لت ت-نسص-ي-ق-ي-ة ال-م-ج-ت-م-ع
المدني ببامنديل الجهات المسصؤوولة محليا للتدخل
والتحقيق في قوائم توزيع القطع اأ’رضصية وفي
ع-م-ل-ي-ة دراسص-ة ال-م-ل-ف-ات وت-ن-ظيم القوائم وتحديد
ال -حصصصس ال -م -وج -ه -ة ل -ك -ل ح-ي ن-ظ-را ل-م-ا سص-م-وه
بالخروقات والظلم الواقع على مواطني منطقة
بامنديل كما طالبوا بإادماج قائمة إاسصمية لطالبي
ا’سص -ت -ف-ادة م-ن ال-ق-ط-ع اأ’رضص-ي-ة ال-خ-اصص-ة ب-ق-ري-ة
بامنديل في عملية التوزيع.
م -ن ج -ه -ت -ه أاوضص-ح أاح-م-د ت-م-ام ال-عضص-وب-ال-م-ج-لسس
البلدي لبلدية ورڤلة ورئيسس لجنة البيئة والصصحة
والوقاية ومندوب حي بامنديل أان عملية تقسصيم
ال-ق-ط-ع اأ’رضص-ي-ة ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ال-م-م-ت-دة م-ن حي
النصصر إالى بامنديل والموجهة لفائدة كل أاحياء
بلدية ورڤلة يندرج ضصمن برنامج خصصصصته الدولة
م-ن-ذ سص-ن-ة  2014ي-خضص-ع آ’ل-ي-ات خ-اصص-ة ،ي-ت-م م-ن
خÓلها احتسصاب عدد المسصتفيدين بناء على عملية
ال -م -ح -اصصصص -ة ب -ي -ن اأ’ح -ي-اء وذلك اسص-ت-ن-ادا ل-ع-دد
المسصجلين التي اعتمدها المجلسس البلدي السصابق،

بحيث يتم اسصتخراج النسصب المئوية انطÓقا من
عدد المسصجلين وليسس بناء على الكثافة السصكانية،
مشصيرا أان عدد طلبات المسصجلين من حي بامنديل
ب - -ل - -غت ح- -وال- -ي  500مسص - -ج - -ل وق- -درت حصص- -ة
المسصتفيدين في القائمة اأ’ولية بـ 157حصصة.
وذكر المتحدث أان من اآ’ليات والمعايير المحددة
ل Ó-سص -ت-ف-ادة ،السص-ن ال-ذي ح-دد ب-ي-ن م-وال-ي-د 1964
و 1992وبشص - -رط ع - -دم ا’سص - -ت - -ف- -ادة م- -ن ق- -ب- -ل
أاوا’سصتفادة من أاي صصيغ سصكنية أاخرى أاوالحيازة
ع -ل -ى دف -ت -ر ع -ق-اري ب-اسص-م ال-م-ع-ن-ي ،وأاضص-اف أان-ه
وب -اإ’ضص-اف-ة إال-ى السص-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي م-ن
المنتظر توزيعها ببلدية ورڤلة سصتسصتفيد منطقة
بامنديل من حصصة برنامج سصكن ريفي بصصيغتيه
الفردي والمجمع قريبا ،حيث سصتوزع هذه الحصصة
على المواطنين المسصتحقين في المناطق المصصنفة
ك -م-ن-اط-ق ري-ف-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ورق-ل-ة وه-ي ك-ل م-ن ح-ي
بامنديل الشصرقية ،حي سصيدي بن سصاسصي ،حي بالة،
حي بور الهيشصة وحي حاسصي الميلود وهوما من
شصأانه التخفيف من حدة هذا المشصكل.

’بيضض
بعد ا’عتداء على عون أامن وششرطي بالسشÓح ا أ

وقفة احتجاجية Ÿسستخدمي مسستشسفى ومطالب بتوف Òا◊ماية األمنية

احتج صصباح أامسس مسصتخدموالمؤوسصسصة العمومية ا’سصتشصفائية مجدوب السصعيد
بالطاهير ،من أاطباء مختصصين وأاطباء عامين وممرضصين واداريين وعمال
مهنيين ،بتنظيم وقفة تضصامنية أامام المدخل الرئيسس للمؤوسصسصة ،مع عون اأ’من
الذي تعرضس ليلة اول أامسس في حدود السصاعة العاشصرة لي Óإالى اعتداء خطير
م-ن ق-ب-ل شص-اب وشص-ق-ي-ق-ه ت-م-ث-ل ف-ي ال-ط-ع-ن بسصÓ-ح اب-يضس «ك-ي-ت-ور» وال-ت-ع-نيف
والتهديد واإ’هانة ،كما أاصصيب شصرطي بعد تدخله إ’بعاد المتهمين.
ع-ب-ر ال-م-ح-ت-ج-ون ع-ن غضص-ب-ه-م وت-ذم-ره-م م-ن ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة ال-خ-ط-يرة التي
أاصصبحت تعرفها المؤوسصسصة ’ ،سصيما محاولة الدخول بالقوة لمنحرفين وسصكاري
ل -ل -مصص -ال -ح ا’سص -تشص-ف-ائ-ي-ة ف-ي سص-اع-ات م-ت-أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل ب-دون سص-بب ط-ب-ي
اسصتعجالي ،ودق المتضصامنون مع عون اأ’من ناقوسس الخطر الذي يتهدد أاعوان
اأ’من وعمال ا’سصتعجا’ت بصصفة خاصصة من ا’عتداءات المتكررة ،خصصوصصا
وأان  ٪90من العمال من العنصصر النسصوي ،ا’مر الذي جعل الكثير منهم يتوقف
عن العمل بسصبب هذه الظروف الكارثية.
ورفع المحتجين عدة مطالب منها وضصع حد للتعدي على حرمة المسصتشصفى،
«المطالبة بالحماية اأ’منية للموظف ،زيادة تعداد عناصصر اأ’من الوطني بمركز

الشصرطة وتحويل المركز من الجهة الشصمالية حاليا الذي يبعد لحوالي  100متر
عن ا’سصتعجا’ت ،إالى الجهة الجنوبية بجوار مصصلحة ا’سصتعجا’ت ،والمدخل
الرئيسصي للتدخل المباشصر في أاي حالة اعتداء على شصاكلة مسصتشصفى جيجل،
كما طالب المحتجون من والي الو’ية ورئيسس أامن بالتدخل العاجل من أاجل
إايجاد حل لمشصكلة حماية الموظف بمسصتشصفى الطاهير الذي بات يؤورق كاهل
Óشص-ارة ،ق-امت ع-ن-اصص-ر أام-ن دائ-رة ال-ط-اه-ي-ر ب-توقيف شصخصصين
ك-ل ال-ع-م-ال.ل -إ
«شصقيقين» وتحويلهما إالى مقر اأ’من للتحقيق معهما ثم إايداعهما الحبسس
ت-حت ال-ن-ظ-ر ف-ي ان-ت-ظ-ار اح-ال-ت-ه-م-ا ع-ل-ى ال-ج-ه-ات ال-قضص-ائية ،وتعود حيثيات
القضصية ،عندما قدما الشصقيقين إالى مسصتشصفى الطاهير محاولين الدخول
بالقوة بعد تعنيف عون اأ’من وا’عتداء عليه بسصÓح ابيضس «كيتور» من قبل
أاحدهما مما تسصبب له في جروح ،ثم ا’عتداء على شصرطي من العاملين بمركز
أامن المسصتشصفى وإاصصابته بجروح هوأايضصا ،وقد تلفظا الشصخصصين بكلمات غير
أاخÓقية مع التهديد والسصب والشصتم لعناصصر أامن المؤوسصسصة والشصرطة.

جيجل :خالد العيفة

أافرجت أامسض÷ ،نة اÿدمات ا’جتماعية لعمال الÎبية والتعليم بو’ية تلمسشان التي
يرأاسشها كل من ا◊بيب ﬂفي ونائبه مطهري ششعيب عن الرزنامة اÿاصشة بتنظيم رحÓت
داخلية وخارجية عطلة الصشيف ،حيث ” بر›ة رحÓت لبلدان عربية على غرار تونسض
تركيا ومصشر ‘ ح ” Úتخصشيصض ﬂيم صشيفي عائلى ششقق وششاليهات وخيم على مسشتوى
ششاطئ مرسشى بن مهيدي اÓÿب.
اأخ-رى وال-ت-خ-ي-ي-م ي-ك-ون ح-ت-ى ف-ي ال-ف-ت-رات
وع---ل---ى ط--وال السص--ن--ة ف--ي ع--ط--ل--ة ال--رب--ي--ع
سصيسصتفيد عمال قطاع التربية بتخفيضصات اأوال--خ--ري--ف وي--ك-ون ال-دف-ع ب-اأسص-ع-ار رم-زي-ة
مغربية تصصل لحد  ٪50من سصعر الرحÓت ول-يسس ال-م-ب-ل-غ ال-م-ط-ب-ق م-ن ط-رف مسص-يري
فيما يقوم المرافق من خارج القطاع بتكلفة ال--ف--ن--ادق ال--ت--اب-ع-ة ل-ل-خ-واصس،م-ث-ل-م-ا ف-ع-لت
ال-رح-ل-ة ك-ام-ل-ة م-ث-ل-م-ا ه-وم-ع-م-ول ب-ه-ا ع-بر ال---ق---ط---اع---ات ا’أخ--رى ع--ل--ى غ--رار ع--م--ال
م--خ--ت-ل-ف ال-وك-ا’ت السص-ي-اح-ي-ة ح-يث تشص-ي-ر سصوناطراك والضصمان ا’جتماعي الكناصس
الوثائق التي تحصصلت عليها «الشصعب» اأن وع-م-ال ب-ري-د ال-ج-زائ-ر واتصص-ا’ت ال-ج-زائر
ع--م-ل-ي-ة ال-تسص-ج-ي-ل وال-ح-ج-ز سص-وف ت-ن-ط-ل-ق وبنك الجزائر اأين لديهم فندق خاصس بهم
العملية اإبتداء من 16جوان الجاري وسصتكون اأويتعاقدون مع فنادق تقدم المبيت الجيد
ان--طÓ--ق--ة م--خ--ت--ل--ف ال--رحÓ-ت ب-ت-اري-خ  20وكدا ا’إطعام .وللتذكير فان لجنة الخدمات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ع-م-ال ال-تربية مكتب تلمسصان
جويلية .2019
وفي الجهة المقابلة طالب بعضس ا’أسصاتذة ف-ي صص-ي-ف سص-نة 2004ت-م ال-ت-ع-اق-د م-ع نزل
وموظفوا واإطارات قطاع التربية والتعليم «ال--ح--اج الصص--اي--م» ال--م-ت-واج-د ع-ل-ى واج-ه-ة
بو’ية تلمسصان في تصصريحهم «للشصعب» اأنهم البحر ويبعد  10اأمتار فقط على الشصاطئ
يمنون النفسس اأن يتم تشصييد فندق فخم على وت--م اأن--ذاك ت-ح-دي-د م-ب-ال-غ ت-ت-راوح م-ا ب-ي-ن
مسص---ت---وى شص---اط---ىء م---رسص---ى ب---ن م---ه--ي--دي  7000دج للغرفة الداخلية و 9000دج غرفة
اأوشصواطىء سصياحية اأخرى التي تزخر بهم م-ت-وسص-ط-ة ت-ط-ل ع-ل-ى ال-ط-ري-ق الجانبي اأما
و’ي--ة ت-ل-مسص-ان وال-ت-ي ي-ب-ل-غ ع-دد الشص-واط-ئ  12000دج للغرف المطلة على واجهة البحر
بذات الو’ية نحو12شصاطىء محروسس وبهدا وهدا لمدة  10اأيام .اأين لقيت هده المبادرة
يكون لعمال قطاع التربية والتعليم مرفق سصعادة كبيرة واإسصتحسصانا منقطع النظير من
سصياحي وفندق خاصس بهم ويفتخرون به اأين طرف عمال التربية والتعليم عكسس ما طبق
يتم فيه اسصتقبال الضصيوف الوافدين على في السصنوات المنصصرمة فيما يخصس التخييم
م--دي--ري--ة ال--ت-رب-ي-ة م-ن خÓ-ل ا’ج-ت-م-اع-ات بشص---اط---ئ م---رسص---ى ب---م م--ه--ي--دي وا’أسص--ع--ار
الدورية اأوتنظيم ملتقيات للمديرية اأوفي ت--اأرج--حت م-ا ب-ي-ن  25000دج و  32000دج
ح-ال-ة اسص-ت-ق-ب-ال اأف-واج سص-ي-اح-ي-ة من و’يات و 35000دج.

تلمسسان :بكاي عمر

 ...وعمال وكالة التشسغيل ‘ إاضسراب بسسبب
الظروف اŸهنية اÎŸدية

أاق -دم أامسض ال-عشش-رات م-ن ع-م-ال ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غيل بتلمسشان وعﬂ Èتلف
اŸكاتب اŸوجودة بالو’ية على غرار إامامة
م- -نصش- -ورة صشÈا ،ال -غ -زوات ،أاو’د م -ي -م -ون،
سشبدو.
اسصتمرت وقفة المحتجين المنضصوين تحت نقابة
اإ’تحاد العام للعمال الجزائريين ،يوما كام Óوهذا
داخ-ل م-ق-رات ال-ع-م-ل م-ط-ال-ب-ي-ن ال-ج-ه-ات الوصصية
ووزارة العمل ،وكذا مديرية التشصغيل المحلية بأاخد
مطالبهم بمحمل الجد وتسصوية الوعود ،من جهته
أاوضص -ح أاح -د ال -م -ح -ت-ج-ي-ن ف-ي إاتصص-ال ه-ات-ف-ي م-ع
«الشص -عب» أان -ه -م ي-ج-ددون م-ط-ل-ب-ه-م ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي
ضص -رورة م -راج -ع -ة وت -حسص -ي -ن ظ -روف وال -وضص-ع-ي-ة

ا’جتماعية للعمال وكذا ضصرورة إاعادة النظر في
ا’تفاقيات المبرمة فيما يخصس حقوق وواجبات
الموظف داخل هذا القطاع الحسصاسس.
Óشصارة أان وكا’ت التشصغيل بعاصصمة الزيانين
بقي ل إ
تسص-ت-ق-ب-ل ي-وم-ي-ا ال-م-ئ-ات م-ن الشص-ب-اب وم-ت-خ-رج-ي
الجامعات من طالبي العمل ممن يقومون بتسصجيل
أانفسصهم ومنهم من يقوم باختيار أاحد فرصس العمل
ال- - -ت- - -ي ي- - -ت- - -م اق- - -ت - -راح - -ه - -ا حسصب الشص - -ه - -ادات
وا’خ-تصص-اصص-ات ال-م-ت-وف-رة سص-واء ف-ي ال-م-ؤوسصسص-ات
العمومية أاوالخاصصة ،ورغم الجهود الحثيثة إا’ أان
شصبح البطالة ’ يزال يمسس فئة كبيرة بتلمسصان.

نظموا وقفة احتجاجية

ب .ع

غليان ‘ ›لسس قضساء معسسكر ونقابة
اÙام Úتهدد بالتصسعيد
ن -ظ -م ال -م -ح -ام -ون ال -ت -اب -ع -ون ل -ن -ق -اب-ة ن-اح-ي-ة
معسصكر ،يوم أامسس اأ’حد وقفة احتجاجية بمقر
مجلسس قضصاء معسصكر ،معلنين الدخول في إاضصراب
ع- - -ن ال- - -ع - -م - -ل م - -ن خ Ó- -ل م - -ق - -اط - -ع - -ة ك - -اف - -ة
ج- - - - -لسص- - - - -ات م- - - - -ح- - - - -اك- - - - -م ال- - - - -و’ي - - - -ة إال - - - -ى
أاجل غير مسصمى من دون تقديم أادنى خدمات.
في الموضصوع ،أاكد رئيسس منظمة المحامين لناحية
معسصكر التي تضصم  4مجالسس قضصائية في غرب
وج -ن -وب غ-رب ال-وط-ن ا’سص-ت-اذ شص-رق-ي ،أان-ه ت-ق-رر
ا’سص-ت-م-رار ف-ي م-ق-اط-ع-ة ج-م-ي-ع جلسصات المحاكم
بتراب الو’ية ،موضصحا في حديث ل ـ»الشصعب» ،أان
خ-ي-ار ال-م-ق-اط-ع-ة يسص-ان-ده م-ح-اميي الجهة الغربية
وال -ج -ن -وب غ -رب -ي -ة ل -ل -وط-ن ،ب-م-ن ف-ي-ه-م م-ح-ام-ي
المجالسس القضصائية لو’يات بشصار ،أادرار ،تيندوف
وم-عسص-ك-ر ال-ت-ي ت-جمع نحو 800م-ح-ام-ي ،ع-لى أان
يسصتمر ا’ضصراب المعلن عنه ويتوسصع لباقي و’يات
الوطن في حال عدم ا’سصتجابة لمطالب منظمة
ال-م-ح-ام-ي-ي-ن ،م-وضص-ح-ا ف-ي ذات السص-ي-اق أان ج-م-لة
المطالب التي رفعتها منظمة ناحية معسصكر لم
تتلق أاي رد أاواسصتجابة ،في وقت راسصلت فيه ذات
الجهة وزارة العدل للنظر والفصصل في المشصاكل

المرفوعة.
ورفع المحامون بمعسصكر تحت إاشصراف نقابتهم
عدة إانشصغا’ت ومطالب منها تذمرهم من سصوء
ال -تسص -ي -ي -ر اإ’داري لشص -ب -اك خ -اصس ب -ال -م-ح-ام-ي-ي-ن
بمحكمة معسصكر ،زيادة إالى اإ’هانة والشصتائم التي
ي -ت -ل -ق -ون -ه -ا م-ن ط-رف ب-عضس اإ’داري-ي-ن ع-ل-ى ح-د
تصص -ري -ح مسص-ج-ل ل-ل-ن-ق-يب شص-رق-ي ،ح-يث أاك-د ه-ذا
اأ’خير تعرضس المحاميين إالى تجاوزات وخروقات
ق- - - - - - - - -ان- - - - - - - - -ون- - - - - - - - -ي - - - - - - - -ة م - - - - - - - -ن - - - - - - - -ه - - - - - - - -ا
تعرضس بعضس المحامين للمتابعات الجزائية دون
اأ’خ - - - - - - -ذ ب- - - - - - -ع- - - - - - -ي- - - - - - -ن اإ’ع- - - - - - -ت- - - - - - -ب- - - - - - -ار
الشصكاوى المقدمة من طرف السصادة المحامين،
على حد نفسس المتحدث.
في ذات السصياق ،تعذر الحصصول على رد من طرف
النائب العام لمجلسس قضصاء معسصكر ،الذي أاكد عن
طريق أاحد مسصاعديه لـ»الشصعب» أانه بصصدد جمع
المعطيات الكافية للرد على المشصكل المطروح من
ق-ب-ل ن-ق-اب-ة ال-م-ح-ام-ي-ي-ن ،ك-م-ا وعدت نفسس الجهة
بتنظيم ندوة صصحفية لعرضس تفاصصيل ا’حتجاج.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
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تأاخر غ Òمسسبوق ‘ إا‚از سسكنات «»»””””عدل» بجيجل

ال ـ ـورششـ ـ ـات مه ـ ـج ـ ـ ـورة وغـ ـي ـ ـ ـاب الـ ـتـ ـن ـ ـسشـ ـي ـ ـق
بـ ـ ـ ـ Úمـ ـ ـدي ـ ـري ـ ـ ـات الـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـاع
يطالب مكتتبو عدل بجيجل ،السسلطات الو’ئية التدخل ،لتسسوية ملف السسكنات ،وإازالة العراقيل
ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه ي-راوح م-ك-ان-ه ،ل-غ-ي-اب ال-ت-نسس-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف اŸدي-ري-ات التي لها عÓقة باŸلف السسكني،
’شسغال عﬂ Èتلف اŸواقع،
وإاعادة النظر ‘ اŸواعيد التي سستسسلم فيها للمعني ،Úحيث تعرف وتÒة ا أ
’شسغال ،ناهيك عن غياب العمال
’رقام اŸقدمة حول نسسبة ا أ
تأاخرا كبÒا بالنظر ıتلف التصساريح وا أ
بالورشسات ،إاذ يفÎضض حسسب اÙتج Úضسرورة مضساعفة فرق العمل.

جيجل :خالد العيفة
اسشتغرب مكتتبو عدل ،تأاخر إا‚از
 2000وحدة ،انطلقت بها األششغال
منذ أاربع سشنوات ،و ⁄تتجاوز بها
نسش-ب-ة األشش-غ-ال  75ب-اŸائ-ة ،ناهيك
ع -ن وج -ود ت -أاخ -ر ك -ب ‘ Òان -طÓ-ق
أاششغال إا‚از ما يفوق أاربعة آالف
وحدة سشكنية ،من بينها  1961وحدة
إاضش- -اف- -ي- -ة ،وال- -ت- -ي حّ- -ددت م -واق -ع
إا‚ازها مؤوخرا ،حيث تعرف تلك
ك -ل ت -لك اŸواق -ع السش -ك-ن-ي-ة ،ت-أاخ-را
كبÒا ‘ تسشوية اإلجراءات اإلدارية،
وك -ذا الن -ط Ó-ق ال -ف -ع -ل -ي م-ن ق-ب-ل
اŸقاولت اŸكلفة باإل‚از ،ونفسس
المر يتعلق بـ  1100وحدة بششادية

والتي  ⁄تنطلق بها األششغال من قبل
اŸقاولة بالرغم من حصشولها على
اإلذن باإل‚از ،و 800وحدة أاخرى
 ⁄تنطلق بها األششغال Ãزغيطان
Ãدي - -ن - -ة ج - -ي- -ج- -ل ،و 400وحدة
بتاسشيفت.
ال - -ت - -أاخ - -ر ا◊اصش - -ل ‘ ان- -طÓ- -ق
األششغال ،وغياب األسشباب ا◊قيقية
وراء ذلك ،اح- - - - -دث ﬂاوف ل - - - -دى
أاصشحاب هذه السشكنات ،لسشيما وأان
اآلج - -ال اŸق- -دم- -ة إل‚از أاشش- -غ- -ال
ال- -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة عﬂ Èت -ل -ف
اŸواق - -ع ق- -درت بـ  24شش-ه-را ،وهو
أامر غ Òمعقول ،وطالبوا بضشرورة
إاعادة النظر فيها من جديد من قبل
ا÷ه -ات ال -وصش -ي -ة ،ك -م -ا اسش -ت -غ -رب
اŸت -ح -دث -ون ت -أاخ -ر إاج -راءات م -ن-ح

صشفقات التهيئة ع Èموقعي العوانة
وأامازوي ،وما رافق ذلك من ضشعف
‘ وتÒة اإل‚از ع Èم- - - - - - -واق - - - - - -ع
الطاه.Ò
كما أان عدم التنسشيق بﬂ Úتلف
اŸديريات ،وخصشوصشا ‘ ما يتعلّق
بالربط بالششبكات ع Èالعديد من
اŸواق- -ع‡ ،ا سش- -ي- -ج- -ع -ل م -واع -ي -د
التسشليم تتأاخر كثÒا حسشب اŸعني،Ú
األم -ر ال -ذي اضش-ط-ره-م إا ¤ت-ن-ظ-ي-م
وق -ف -ة اح -ت -ج -اج -ي -ة ،ط -ال-ب-وا ف-ي-ه-ا
Ãقابلة وا‹ الولية ،من أاجل تسشوية
وم- -ع- -ا÷ة اŸشش- -اك- -ل اŸط- -روح- -ة،
و–دي-د م-واع-ي-د ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-تسش-ل-يم
السشكنات ا◊قيقية
وك- -ان ال- -وا‹ ت- -طّ- -رق م -ع اعضش -اء
اÛلسس ال- -ولئ- -ي ‘ دورة سش -اب -ق -ة
ل-ل-م-ج-لسس ،ضش-م أاعضش-اء ÷ن-ة ال-ب-ناء
والتعم Òومسشؤوو‹ وكالة عدل ،إا¤
ال -غ -م -وضس ال -ك -ب Òب-خصش-وصس آاج-ال
تسش -ل -ي -م ا◊صشصس السش -ك -ن -ي-ة ل-ع-دل،
خصشوصشا وأان كل اŸواعيد اŸعلن
عنها تششÎك ‘ أاششغال التهيئة التي
عرفت انطÓقا ‘ مواقع وتعطلّت
‘ مواقع اخرى ،ناهيك عن ضشعف
وتÒة األشش - -غ- -ال ‘ ب- -عضس اŸواق- -ع
السش- -ك- -ن- -ي- -ة .وأاف- -ادت ÷ن -ة ال -ب -ن -اء
والتعم ÒباÛلسس بأان اإلجراءات
اإلدارية ،تعت Èالسشبب الرئيسشي ‘
التأاخر اŸسشجل ‘ ،هذه اŸششاريع
السشكنية ،حيث تتوّقع هذه األخÒة
تسش - -ل- -ي- -م حصشصس سش- -ك- -ن- -ي- -ة خÓ- -ل
سشنة.2020

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توّقع إانتاج  04مÓي Úقنطار من القمح والشسعÒ

مسشاهمة ‘ تقليصض فاتورة اسشتÒاد ا◊بوببخنششلة
م -ن اŸت -وّق -ع حسسب ت -ق-دي-رات
م -دي -ري -ة اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي-ة
ل -و’ي -ة أام ال -ب -واق -ي ،أان ي -ت ّ-وج
موسسم ا◊صساد والدرسض - 2018
 ،2019ب- -ب- -ل- -وغ إان- -ت -اج ا◊ب -وب
«ق -م -ح وشس -ع ،»Òأارب-ع-ة مÓ-يÚ
ق -ن -ط -ار ك -رق -م ق -ي-اسض م-ق-ارن-ة
Ãنتوج السسنوات اŸاضسية ،نظرا
ل- -ل- -تسس- -اق- -ط اŸع- -ت Èل- -ك -م -ي -ات
’م-ط-ار ب-ال-و’ي-ة لهذا اŸوسسم،
ا أ
خ- -اصس- -ة خ Ó-ل شس -ه -ري أاف -ري -ل
وم - -اي اŸنصس - -رم ،Úح- -يث ك- -ان
ال -تسس -اق -ط ك-اف-ي-ا ’ك-ت-م-ال ‰و
الزرع.

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي
وكشش - -ف ‘ ه - -ذا اإلط- -ار ،م- -دي- -ر
اŸصش -ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،ل-ع-ل-ي
معاششي ،أان اŸسشاحة اŸزروعة عÈ
كامل بلديات الولية تقدر بـ 215أالف
هكتار من ا◊بوب  50باŸائة منها
الشش- -ع Òو 50ب-اŸائ-ة ق-م-ح ب-ن-وعية
الصشلب والل ،Úموضشحا أان الظروف
اŸناخية للموسشم ا◊ا‹ جد مواتية

Ÿضشاعفة اإلنتاج Œعلنا نتوقع جني
خÒا ك - - -بÒا ‘ م- - -وسش- - -م ا◊صش- - -اد
والدرسس قد يتجاوز األربعة مÓيÚ
قنطار.
‘ سش -ي -اق ذي صش -ل -ةŒ ،ري ع -ل -ى
مسش-ت-وى ت-ع-اون-ت-ي ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول
ا÷اف - -ة اŸت - -واج- -دت Úب- -ا÷ه- -ت- -ي
الشش-رق-ي-ة وال-غ-رب-ي-ة ل-ل-ولي-ة ع-م-ل-ي-ة
التحضشÒات –سشبا Ÿوسشم ا◊صشاد
وال -درسس وت -وق -ع-ات م-ردود ك-ب‘ Ò
كمية إانتاج ا◊بوب ،وتششمل توفÒ
اإلمكانات اŸادية والبششرية ،خاصشة
م - -ن - -ه - -ا اıازن آال - -ي- -ات ا◊صش- -اد
والدرسس.
وقد ”ّ ‘ هذا الصشدد ،تهيئة 10
نقاط ÷مع اÙصشول موزعة عÈ
م -ن -اط -ق ال-ولي-ة حسشب اŸسش-اح-ات
اŸزروع-ة ب-ك-ل م-ن-ط-ق-ة ،إا ¤ج-انب
تخصشيصس  28آالة حصشاد ”ّ إاخضشاع
ع -دد م -ن-ه-ا إا ¤اŸراق-ب-ة والصش-ي-ان-ة
الÓزمة بغية تسشي Òموسشم ا◊صشاد
ب -ت -ن -ظ -ي -م ﬁك -م ت -ث-م-ي-ن-ا ل-ل-م-ردود
اŸت- -وّق- -ع ،ه -ذا م -وازاة م -ع ح -رصس
إادارت -ي ال -ت -ع -اون -ي -ت Úع -ل -ى ت -ه-ي-ئ-ة
الظروف اإلدارية الÓزمة بتسشخÒ
كل اŸواد البششرية اŸتوفرة لتسشيÒ
العملية ككل ‘ أاريحية.

الظاهرة تفشض بشسكل ملفت بسسيدي بلعباسض

تعرضض  42حاوية نفايات للحرق والسشرقة

لتوف Òخدمات صسحية ‘ اŸسستوى باŸدية

الـ ـسشـ ـلطـ ـات اÙـ ـل ـيـ ـة تـ ـطال ـ ـب بالت ـن ـسش ـي ـق
اÙـ ـكـ ـم ب ـ ـ ÚاŸـ ـصشـ ـال ـ ـح

ط- - -الب ع- - -ب - -اسض ب - -داوي وا‹
اŸدي -ة ،خ Ó-ل زي -ارت -ه Ÿرضس -ى
’ط- - -ف- - -ال
مصس- - -ل- - -ح- - -ت- - -ي طب ا أ
وا÷راح- -ة Ãسس -تشس -ف -ى ﬁم -د
ب - -وضس - -ي- -اف ،بضس- -رورة إاح- -داث
’داري -ة
ت- -ك -ام -ل ب ÚاŸصس -ال -ح ا إ
’ج- -ل مصس- -ل- -ح- -ة
وال - -ط - -ب - -ي - -ة أ
اŸريضض.

اŸدية  :علي ملياÊ
كما أان مصشا◊ه تأامل النتقال من
ا◊سشن إا ¤األحسشن بهدف الوصشول
إا ¤ال - -ت - -ك- -ف- -ل اŸث- -ا‹ ،إا ¤ج- -انب
وترقية اÿدمات الطبية ،مؤوكدا بعد
منحه لهدايا رمزية لهؤولء األطفال
أامام الطبية اŸداومة «منال لششهب»

ﬂتصشة ‘ طب األطفال بأان تسشخÒ
األط -ب -اء ف -رصش -ة ه -و ألج -ل خ -دم -ة
اŸريضس ل- -يسس إال ،ع- -ل- -ى أان ت -ك -ون
باقي األجنحة ‘ نفسس مسشتوى التي
عرفت بها مصشلحة ا÷راحة العامة.
و“ّك- -نت اŸؤوسشسش- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
السش -تشش -ف-ائ-ي-ة ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ‘
إاطار الÈنامج التضشامني من اختتان
ج - -م - -اع - -ي لـ  1369ط -ف  Ó-بصش-ف-ة
تطوعية ،فيما بقي  480طف‘ Ó
ق -ائ -م-ة اإلن-ت-ظ-ار سش-ي-ت-م الشش-روع ‘
ال -ع -م -ل -ي -ة اخ-ت-ت-ان-ه-م ب-دءا م-ن ه-ذا
األحد بصشفة تدريجية مراعاة ◊الة
ال-ط-قسس ع-ل-ى أان ت-تّ-م ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
اإلنسش- -ان- -ي- -ة ‘ غضش- -ون أاسش -ب -وع إا¤
أاسشبوع Úكأاقصشى تقدير ،حسشب ما
أاك - -ده م - -دي - -ر اŸسش- -تشش- -ف- -ى ع- -ل- -ي

بنعاششور.
وع -اي -ن ب -داوي Ãع -ي -ة م -راف -ق -ي-ه
وضش - -ع- -ي- -ة ب- -عضس اŸرضش- -ى ال- -ذي- -ن
أاخضش- -ع- -وا إا ¤ع- -م- -ل- -ي- -ات ج -راح -ة
خاصشة ،فيما تعّذر القيام بها خارج
هذه اŸؤوسشسشة الصشحية ،من بينها
تلك اŸتعّلقة بالطفلة تبلغ من العمر
سشنت ،Úقدمت من دائرة عزابةّ” ،
ال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا حسشب وال-دت-ه-ا ع-قب
عملية تعارف ب Úعائلتها والطبية
ج - -ع - -دي إاح - -دى ط - -ب - -ي- -ب- -ات ه- -ذه
اŸسش- -تشش- -ف -ى ﬂتصش -ة ‘ ا÷راح -ة
العامة عن طريق حسشاب التواصشل
الج-ت-م-اع-ي ،ح-يث كشش-فت وال-دت-ه-ا
أام- -ام السش- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘ ه -ذا
الصشدد ‘ حديثها مع الوا‹ بأانها
وب- -ع- -د رح- -ل- -ة ط- -وي -ل -ة م -ع اŸرضس
ومطالبتها بإاجراء هذه العملية بنحو
 200مليون سشنتيم،وجدت ضشالتها ‘
هذه اŸؤوسشسشة السشتششفائية.
للعلم ،أانه ‘ الوقت الذي بات فيه
مطلب توفﬂ Òتصش ‘ Úأامراضس
ال -ولدة ك -ل ي -وم ج -م-ع-ة Ãسش-تشش-ف-ى
ﬁم -د ب -وضش -ي -اف ب-اŸدي-ة ،ت-ف-ادي-ا
ÿط -ر اح -ت -م -ال ال -وف -اة ن-ظ Òن-ق-ل
ا◊وامل نحو اŸسشتششفى ا÷امعي
ب Íب -ول -ع -ي -د ب-ال-ب-ل-ي-دة ،دعت ب-عضس
اŸصش -ادر ال -ع-ارف-ة ب-الشش-أان الصش-ح-ي
إا ¤وج -وب ت -دع -ي -م ه -ذه اŸؤوسشسش-ة
ب- -أاط- -ب -اء ﬂتصش Úآاخ -ري -ن ‘ ه -ذا
ال -ت -خصشصس م -ن ب ÚاŸسش -خ-ري-ن ‘
اطار التعاون مع الدول األسشياوية .

أاف -ادت م -ؤوسسسس-ة ن-ظ-ي-ف  -ك-م
بسسيدي بلعباسض عن تعرضض 42
ÓتÓ- -ف
ح - -اوي - -ة ن - -ف - -اي - -ات ل  - -إ
السسرقة ع Èأاحياء متفرقة من
اŸدي -ن -ة وه -و م -ا ك-ب-د اŸؤوسسسس-ة
خسس-ائ-ر م-ع-تÈة واضس-ط-رها إا¤
تعويضسها بأاخرى جديدة تفوق
ق -ي -م -ت -ه-ا اŸال-ي-ة  20أال- - -ف دج
للحاوية الواحدة.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
وصشفت اŸؤوسشسشة هذه التصشرفات
ب-الÓ-مسش-ؤوول-ة والسش-ل-ب-ي-ة والتي تضشر
Ãصش- -ل- -ح- -ة اŸؤوسشسش -ة واŸصش -ل -ح -ة
العامة ،حيث تفشّشت هذه الظاهرة
بششكل ملفت ‘ اآلونة األخÒة بعد
أان سش -ج -لت اŸؤوسشسش -ة ع -دة ح -الت
ل- -ل- -ح- -رق والسش- -رق- -ة وال- -ت- -ي ط -الت
ا◊اوي-ات ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ،خاصشة ما
تعلّق بحاويات الفرز اإلنتقائي والتي
فشش -لت Œرب -ت-ه-ا ‘ ع-دي-د األح-ي-اء
بعد تعرضس كل حاوياتها للسشرقة ،ما
اسشتدعى ذات اŸؤوسشسشة إا ¤إاعتماد
ال -ت -ج -رب -ة داخ -ل األح -ي -اء اŸغ-ل-ق-ة
فقط ،هذا ودعت اŸؤوسشسشة رؤوسشاء
ج - -م - -ع- -ي- -ات األح- -ي- -اء إا ¤ضش- -رورة
ال- -ت- -دخ- -ل وح -م -اي -ة ا◊اوي -ات م -ن
ﬂتلف العتداءات ومنع مثل هذه
ال- -تصش- -رف -ات وك -ذا ضش -رورة ت -دخ -ل
اŸواط -ن Úوال -ت-ب-ل-ي-غ ع-ن م-ث-ل ه-ذه
التجاوزات.

Óششارة ،فإان مؤوسشسشة نظيف  -كم
ل إ
ك -انت ق -د سش -ج -لت ح-رق  90حاوية
خÓل السشنة اŸنصشرمة  ،2018األمر
زاد من حدة اŸششاكل اŸالية التي
ت- -خ -ب -طت ف -ي -ه -ا اŸؤوسشسش -ة وال -ت -ي
ت -ط-ل-بت ت-دخ-ل السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
للحّد من اإلششكال وتدعيم حظÒة
اŸؤوسشسشة التي تعا Êمن مششاكل ‘
ال- -ع -ت -اد وصش -ي -ان -ت -ه ،ه -ذا وت -غ -ط -ي
اŸؤوسشسش - -ة ح - -ال - -ي - -ا  34مقاطعة
بعاصشمة الولية
وبعضس البلديات اÛاورة ،حيث
ت -ف -وق ك -م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي Œم-ع
يوميا  500طن منها  200طن من
ال -ن -ف -اي-ات اŸن-زل-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ف-ظ-ه-ا
عاصشمة الولية لوحدها ،فيما يبقى
عدم إالتزام اŸواطن Úبأاوقات رمي
ال -ن-ف-اي-ات أاح-د اأه-م اŸشش-اك-ل ال-ت-ي
ت -ع -ي -ق ع-م-ل أاع-وان ال-ن-ظ-اف-ة ،وق-د
حّددت اŸؤوسشسشة أاوقات الرمي ما
ب Úالسش -اب -ع-ة مسش-اء ح-ت-ى اÿامسش-ة
صش -ب -اح -ا ،ل -ك -ن غ -ال -ب-ي-ة اŸواط-نÚ
ي -ق-وم-ون ب-إاخ-راج ن-ف-اي-ات-ه-م م-ا بÚ
ال -ث -ام-ن-ة وال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ،األم-ر
الذي يحدث تراكما للنفايات بعد
م -رور الشش -اح-ن-ات بسش-اع-ات ق-ل-ي-ل-ة،
األمر الذي يسشتدعي تظافر جهود
ا÷معيات والفاعل ‘ Úهذا اÛال
من أاجل توعية اŸواطنÙ Úاربة
الظاهرة خاصشة خÓل فصشل الفصشل
الصش -ي -ف ال -ذي ت-ك Ìف-ي-ه ال-ن-ف-اي-ات
وﬂت - -ل - -ف اŸظ - -اه - -ر السش - -ل- -ب- -ي- -ة
اŸصشاحبة لها.
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info@ech-chaab..com
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قـــــــراءة ‘ اŸششهــــــد السشياسشـــــي
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ا◊ـ ـ ـ ـراك ا÷ ـ ـ ـ ـزائري السسلم ـ ـ ـ ـي...
اŸط ـ ـالب الشسعبي ـ ـة وأاسسئلـ ـة اŸرحل ـ ـة

بقلم د-وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة

‘ خطاب آاخر يوم
28ماي بالناحية
العسشكرية السشادسشة ،دعا
’ركان للحوار
رئيسس ا أ
’زمةÃ ،ششاركة
◊ل ا أ
ششخصشيات ونخب وطنية
تكون وفية للوطن
وŸصشلحته العليا اŸقدسشة
متسشائ Óأاين الششخصشيات
الوطنية ومسشاهمتها ‘
اقÎاحات ا◊لول
للخروج من
ا’نسشداد؟.وقد وجد
لهذا الكÓم Œاوبا من
ﬂتلف الطبقة
السشياسشية وان اختلفت ‘
’سشلوب لكنها اتفقت
ا أ
حول الغاية ،اÿروج من
اŸرحلة ا’نتقالية
بأاسشرع فرصشة وأاقصشر
مسشافة إا ¤انتخاب
رئيسس ا÷مهورية ﬁل
التوافق والثقة.

م
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ه
م
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م
ق
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ها

 ⁄يتوقف ا◊راك الششعبي السشلمي ‘ ا÷زائر،
وه- -و م -ازال Áن -ح الصش -ور واŸشش -اه -د ل -ل -ق -ن -وات
العاŸية ،عن التحضشر والتمدن والوحدة الوطنية،
لكن النقاشش  ⁄يفصشل بعد ب Úا◊لول الدسشتورية
و السش-ي-اسش-ي-ة ،ب Úم-وق-ف سش-ل-ط-وي م-ت-مسشك ب-ك-ل
حروف الدسشتور وششعب مصشر على معا ÊالتغيÒ
والتحول.
أاك -د ال -ف -ري -ق ق -اي -د صش-ال-ح –‘ ك-ل-م-ات-ه خÓ-ل
زي -ارات -ه ل -ل -ن-واح-ي ال-عسش-ك-ري-ة ت-ع-ه-ده الشش-خصش-ي
Ãراف -ق -ة ع -ق Ó-ن -ي -ة ت -تسش -م ب-الصش-دق والصش-راح-ة
للششعب ا÷زائري ‘ مسشÒاته السشلمية و÷هود
مؤوسشسشات الدولة و÷هاز العدالة ،مع التأاكيد على
عدم وجود طموحات سشياسشية له له ،سشوى خدمة
البÓد طبقا للمهام الدسشتورية.
و‘ خ - -ط - -اب آاخ - -ر ي- -وم ٢٨م-اي ب-ال-ناحية
لركان للحوار
العسشكرية السشادسشة ،دعا رئيسش ا أ
لزمةÃ ،ششاركة ششخصشيات ونخب وطنية
◊ل ا أ
ت-ك-ون وف-ي-ة ل-ل-وط-ن وŸصش-ل-ح-ت-ه ال-ع-ل-ي-ا اŸق-دسشة
متسشائ Óاين الششخصشيات الوطنية ومسشاهمتها ‘
اقÎاحات ا◊لول للخروج من النسشداد.وقد وجد
لهذا الكÓم Œاوبا من ﬂتلف الطبقة السشياسشية
وان اختلفت ‘ السشلوب لكنها اتفقت حول الغاية
اÿروج م -ن اŸرح -ل -ة الن -ت-ق-ال-ي-ة ب-أاسش-رع ف-رصش-ة
واقصشر مسشافة إا ¤انتخاب رئيسش ا÷مهورية ﬁل
التوافق والثقة.
ي -أات -ي ه -ذا ‘ ظ-ل تÓ-ح-ق رم-وز ال-ن-ظ-ام ع-ل-ى
أابواب الضشبطية القضشائية واÙاكم والسشجون؟؟
والسشؤوال كيف تفهم مÓمح الوطنية عن الرجال،
بخاصشة بعد تع Ìاجراء النتخابات الرئاسشية ليوم
الرابع جويلية ،وفق ما اعلنه اÛلسش الدسشتوري
ل -ع -دم ت -وف -ر ال -ظ -روف وع -دم اسش-ت-ح-واذ اŸل-فÚ
اللذين اسشتقبلهما على مواصشفات وششروط قانونية
وكذا بسشبب كذا رفضش الهبة الششعبية الوطنية لها،
وهو ليسش رفضشا لÓنتخابات بصشفة عامة ،ولكن
لسشياقاتها وŸن يششرف عليها .ظهر هذا جليا ‘
الشش -ع -ارات اŸرف -وع -ة ب -اŸسشÒات السش -ل -م-ي-ة ك-ل
جمعة.
م- -وق- -ف ق- -ادة ج -يشش -ن -ا ال -وط -ن -ي ال -ن -وف -مÈي
موضشوعية ومنطقية واسشÎاتيجية ‘ التعاطي مع
الزمة حيث يششدد دوما على ان يختار ا◊راك
الشش -ع -ب -ي م -ن Áث-ل-ه ‘ ا◊وار ب-ح-ث-ا ع-ن ارضش-ي-ة
توافق “هد الطريق ا ¤اŸرور بالبÓد ا ¤بر
المان  .هذا اŸوقف ما انفك يطالب به رئيسش
الرك-ان م-ن-وه-ا ب-ال-ط-اب-ع السش-ل-م-ي للمسشÒات لكن
منبها للحيطة من اي اخÎاق يجر بالبÓد ا¤
الفوضشى وعواقب ل –مد مششددا على اŸبادرة
التي تنسشجم مع روح الدسشتور ،فيكون النتقال
السشياسشي الدسشتوري ،وينتبه ا÷ميع لقضشايا أاهم
و–ديات أاخطر داخليا وخارجيا.

وهذا الطرح يتفق حوله الكث Òمن الششخصشيات
السشياسشية وان يعرف بعضش التحفظ من اخرين
منهم رئيسش ا◊كومة السشبق الدكتور بن بيتور
الذي –دث عن التفاوضش ب Úالنظام وا◊راك،
وحسشبه ل جدوى من ا◊وار اذا  ⁄ينطلق من
ارضشة تسشاعد على التوافق وتقرب وجهات النظر
ح - -ول ق - -واسش - -م مششÎك- -ة تسش- -اه- -م ‘ ا◊ل- -ول ل
تعقدها .وأاكد قبوله اŸسشاهمة ‘ مفاوضشات التي
تؤوسشسش للتغي Òوبناء نظام سشياسشي جديد للجزائر
ا÷ديدة التي يتفق ا÷ميع على تششييدها انطÓقا
من اŸطالب اŸرفوعة من جموع اŸواطن ÚعÈ
الوليات الهاتعفة بالصشÓح والتغي Òوالقطيعة مع
رموز النظام القد.Ë

ملفات الفسساد ..تفتح و’
تتوقف؟؟
تÓحق العدالة الكث Òمن اŸسشؤوول ÚالسشابقÚ
و–ديدا الوزراء بتهم كثÒة مثل إابرام صشفقات
ﬂال- -ف- -ة ل- -ل- -ق- -ان- -ون وق- -واع- -د الصش -رف ،و“كÚ
أاشش -خ -اصش م-ن م-ع-ام-ل-ة ت-فضش-ي-ل-ي-ة وام-ت-ي-ازات ،و
لعمال ومنهم علي
اŸقصشود هنا بعضش رجال ا أ
لخوة كونيناف...
حداد وا إ
وحرصش يسشعد مÈوك رئيسش النقابة الوطنية
للقضشاة التأاكيد على أان القضشاة مطالبون بعدم
اللتفات للتدخÓت اÿارجية ‘ عملهم ،وقال»:
ال -ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-قضش-اة ت-دع-و ك-ل ال-قضش-اة إا¤
ال -ت -مسشك بصشÓ-ح-ي-ات-ه-م ال-دسش-ت-وري-ة ك-ام-ل-ة ،دون
لي مؤوثرات خارج اŸلف القضشائي ،و‘
اللتفاف أ
اŸقابل سشتكون النقابة درع حماية لهم ‘ مواجهة
كل اŸتسشلط ،Úرسشمي Úكانوا أاو ششعبوي ،Úمع
ا◊رصش ع- -ل- -ى ت- -ق- -د Ëأاداء قضش -ائ -ي ف -ع -ال دون
اسشتعجال أاو ‡اطلة Ãا يكرسش قواعد النصشاف»
ونبه ‘ ا◊وار نفسشه إا ¤أان ‡ارسشة الششعب
لسشيادته يتم التعب Òعنها عن طريق النتخابات
الشش -ف -اف -ة ال -ن -زي-ه-ة ،وم-ع ت-وف Òظ-روف ‚اح-ه-ا
اŸادية و البششرية ،كما قال »:ا◊الة الراهنة للبلد
تسش -ت -وجب ال -ل -ج -ؤو إا ¤ح -ل ي -ج -م-ع ب Úالشش-رع-ي-ة
الدسشتورية والششرعية الششعبية تفاديا للسشقوط ‘
الفراغ والتسشيب ،على أان يكون دور القضشاء ‘
العملية النتخابية ﬁوريا نصشا و‡ارسشة»...
من هذا اŸنطلق  ⁄يعد هناك اي ششك ‘
اسش -ت -قÓ-ل-ي-ة ال-قضش-اء وتسش-ل-ح-ه ب-روح الحÎاف-ي-ة
والضشم Òا◊ي ‘ مكافحة جرائم الفسشاد عند
اŸسش- -ؤوول Úالسش- -ام -ي Úم -ؤوك -دا ب -اŸل -م -وسش ان ل
سشلطة تعلو فوق سشلطة القانون.

ا◊لول موجودة ولكن؟؟
ك - -ل صش - -رخ - -ات ا◊راك الشش - -ع- -ب- -ي ،ون- -داءات
ا◊قوقي Úو الناششط Úو أاحزاب مولة ومعارضشة
فهمت رسشالة ا◊راك وانطلقت من ارضشيتها ‘
Óزم-ة والسش-م-اع
ال -ب -حث ع-ن ا◊ل-ول السش-ي-اسش-ي-ة ل -أ
لصشوت الششعب ،والتأاكيد على أان الششرعية الششعبية
أاقوى .
من هنا جاءت اŸواقف اŸتعددة حول التجند
م -ن اج -ل ح -ل ت -واف-ق-ي ل يسش-م-ح ب-ت-م-دي-د ال-فÎة
النتقالية وما تفرزه من مضشاعفات خطÒة على
ال -نسش -ي -ج الج -ت -م -اع -ي واŸن -ظ-وم-ة الق-تصش-ادي-ة
والسش -ي -اسش -ي -ة .ف -ق -د ت -ب -نت ق-وى ال-ت-غ-ي Òم-ط-الب
ا◊راك الشش- -ع- -ب- -ي  ،ك- -م -ا ب -ادر ع -ل -م -اء ا÷زائ -ر
بأافكارهم ومقÎحاتهم حول ا◊لول اŸمكنة ،
م -ؤوك -دي -ن ع -ل-ى ح-ت-م-ي-ة ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع ‡ارسش-ات
اŸاضش-ي ب-ك-ل م-ف-اسش-ده-ا وم-فسش-دي-ها،مطالب Úب
ت-ف-ع-ي-ل اŸادت Úالسش-اب-ع-ة وال-ث-ام-ن-ة م-ن ال-دسش-تور
ا÷زائ- -ري (الشش- -عب مصش- -در السش- -ل- -ط- -ة)،إاسش- -ن- -اد
اŸرح -ل -ة الن -ت-ق-ال-ي-ة لشش-خصش-ي-ة ت-واف-ق-ي-ة ،ت-ع-يÚ
Óشش -راف ع -ل-ى
ح -ك -وم -ة ك -ف -اءات،ت -ع -ي÷ Úن -ة ل  -إ
الن -ت -خ -اب -ات وم -راق -ب -ت -ه-ا ،ت-ن-ظ-ي-م ح-وار وط-ن-ي
ششامل....،
ق -د ي -ك-ون تشش-بث ا÷يشش ب-ا◊ل-ول ال-دسش-ت-وري-ة
لبعاد كل تأاويل دو‹ خاطي عنه وإابعاد
يهدف إ
شش -ب -ه -ة الن -ق Ó-ب ال -عسش -ك -ري ك -م -ل ق-ال اÈÿاء
ال -دسش -ت -وري -ون والسش -ي -اسش -ي -ون ،وه -و م -ا ي -جب أان
يسشتوعبه ا◊راك الششعبي حفاظا على التضشامن و
التفاعل ب Úالششعب وجيششه الوطني ،وهنا نرفضش
كل صشوت يتهجم على ا÷يشش وقيادته ‘،هذا
السش -ي -اق ال -وط -ن -ي والق -ل -ي -م -ي الصش-عب واŸع-ق-د
ونسشتند ‘ هذا ا ¤الهتافات اŸدوية ب Óتوقف
كل جمعة سشلمية»جيشش ششعب خاوة خاوة».

‘ اÿتام
القيادة العسشكرية النوفمÈية حسشمت اŸوقف
م- -ن- -ذ ب- -داي- -ة ا◊راك الشش -ع -ب -ي ي -وم  ٢٢فيفري
اŸنقضشي وقالت انها ترافق ا◊راك وتدعمه،
وهي تنسشجم مع رغبته ‘ فÎة انتقالية بوجوه
ن-ظ-ي-ف-ة وشش-ع-ب-ي-ة ول-يسش ب-وج-وه سش-ي-اسش-ي-ة ق-دÁة
ف - -اسش - -دة ‘ ،ظ- -ل فشش- -ل اŸق- -ارب- -ات السش- -اب- -ق- -ة
والرافضشة لقراءات يرضشاها الششعب؟؟
لمان ‘
لمن والسشلم وا آ
ونسشأال الله أان يحفظ ا أ
ا÷زائر ،وان يوفق أابناءها للوفاء بعهود الششهداء،
وان يوفق أاهلها للحوار والتفاعل والنقاشش ‘ ظل
مششهد التغي Òالسشلمي ا◊ضشاري الذي بهر العا.⁄
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هجوم عرقي عنيف يخلف  95قتيÓ

إابـ ـ ـ ـادة قريــ ـ ـة «حرق ـ ـ ـا» وسس ـ ـ ـط م ـ ـا‹

قال مسشؤوول ﬁلي و مصشدر
أامني ،أامسس الثن ،Úإان 95
ششخصشا على القل قتلوا ‘
هجوم ششنه مسشلحون الليلة
ما قبل اŸاضشية على قرية
تقطنها عرقية دوغون ‘
وسشط ما‹.

قال اŸسسؤوول ‘ منطقة كوندو حيث تقع
ق -ري -ة سس -وب-ان-ك-و ‘ تصس-ري-ح «ل-دي-ن-ا 95
مدنيا ‘ عداد القتلى احÎقت جثثهم و
نواصسل البحث عن الخرين» .أافاد مصسدر
أامني ‘ ع ÚاŸكان ان « قرية تابعة
لعرقية دوغون مسسحت فعليا من الوجود
« .قتل مئات الشسخاصس منذ جانفي
اŸاضسي ‘ اشستباكات ب Úالصسيادين من
عرقية دوغون والرعاة من عرقية فول.Ê

أاسسفر هجوم مسسلح على إاحدى القرى ‘
مارسس اŸاضسي عن مقتل ما يزيد على
 150شسخصس ‘ واحد من أاك Ìأاحداث
العنف دموية ‘ التاريخ ا◊ديث للبلد
الواقع ‘ غرب أافريقيا.

الرهابيون يسشتغلون
الصشراعات العرقية
يسسكن وسسط ما‹ ،من ب Úآاخرين ،قبائل
ال- -ف -ول Êوال -دوغ -ون وب -ام -ب -ارا .واألو¤
›م -وع -ة ع -رق -ي -ة مسس -ل -م -ة م-ن ال-رع-اة
ال -رح -ل ،ي -ن -ت -م -ي ل -ه-ا ح-وا‹  38مليون
شس -خصس ‘ غ -رب ووسس -ط إاف -ري -ق-ي-ا .أام-ا
قبيلة الدوغون ،فهي تضسم حوا‹  800أالف
شسخصس ملحد (بينما يعتنق عدد صسغÒ
اإلسسÓ- -م واŸسس- -ي -ح -ي -ة) ،وت -ع -يشس ق -رب

ا◊دود مع بوركينا فاسسو ،ومعظمهم من
اŸزارع .Úب- -ي- -ن- -م- -ا ت -ع -د ب -ام -ب -ارا أاكÈ
اÛموعات العرقية ‘ ما‹ ،ومعظمهم
م- -ن اŸزارع Úوي -ع -ت -ن -ق ال -ك -ث Òم -ن -ه -م
اإلسسÓم ،علما بأان آاخرين منهم يعتنقون
ديانات أاخرى.
نشس- -بت ال- -ك -ث Òم -ن اÓÿف -ات ب Úه -ذه
ال-ق-ب-ائ-ل ألسس-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-نزاعات على
األرضس واŸي- - - -اه ،و‘ اŸاضس- - - -ي ك - - -انت
اÓÿفات –ل عادة بسسرعة ،أاما اآلن
ف -ق -د أاصس -ب -ح اح-ت-واء ال-ق-ت-ال أام-را صس-عب
اŸن- -ال ،ب -حسسب ت -ق -ري -ر Ûل -ة ف -وري -ن
بوليسسي األمريكية .ووفقا لتقرير «هيومن
رايتسس ووتشس» لعام  2018عن وسسط ما‹،
أاصسبحت النزاعات معقدة بشسكل متزايد
مع ‰و أافراد قبيلة الدوغون‡ ،ا زاد
الضسغط على مناطق الرعي ‘ اŸناطق

التابعة لعرقية الفول.Ê
يج Èتغ ÒاŸناخ الدوغون على التنقل
إا ¤مناطق جديدة بحثا عن اŸاء والعشسب
ل -ل -رع -ي ،األم -ر ال -ذي ي -ؤودي إا ¤ت -ف -اق -م
ال -ت -وت -رات ب Úال-ق-ب-ي-ل-ت ،Úب-ي-ن-م-ا ‚حت
ا÷ماعات الرهابية ‘ اسستغÓل هذه
اıاوف اÙل - -ي- -ة ل- -ت- -أاج- -ي- -ج «صس- -راع
اÓÿف- -ة» .ك -انت ب -ع -ث -ة األ· اŸت -ح -دة
ل-ت-ح-ق-ي-ق السس-ت-ق-رار ‘ م-ا‹ و›م-وعة
السس - -اح- -ل ح- -اصس- -رت ه- -ذه ا÷م- -اع- -ات
الره -اب -ي-ة شس-م-ا‹ ال-بÓ-د ،ل-ك-ن-ه-ا ع-ادت
ل -ت-ن-تشس-ر وسس-ط م-ا‹ ،وم-ن-ه-ا ام-ت-دت إا¤
بوركينا فاسسو ،وذلك منذ عام  .2015قال
مسسؤوول ﬁلي لرويÎز ،يوم الثن ،Úإان
نحو  100شسخصس قتلوا ‘ هجوم ،ليل
األحد ،على قرية تقطنها عرقية دوجون
‘ وسسط ما‹.

لنسشان
دعت Ÿراجعة عمل بعثة اŸينورسشو لتششمل مراقبة حقوق ا إ

جمعيات ا÷الية الصسحراوية ‘ فرنسسا ودول الشسمال تندد بجرائم ا◊رب اŸغربية
نددت جمعيات ا÷الية الصشحراوية بفرنسشا
ودول الششمال باسشتمرار نظام الحتÓل اŸغربي
‘ ارتكاب جرائم ا◊رب ‘ الصشحراء الغربية،
والتي كان آاخرها ما تعرضشت له ›موعة من
الششباب Ãدينة السشمارة اÙتلة  ،مطالبة
لعمال
بضشرورة متابعة اŸتورط ‘ Úهذه ا أ
لجرامية أامام اÙاكم الدولية اıتصشة.
ا إ
طالبت ا÷معيات  ‘ -بيان لها  -بضسرورة النتباه إا¤
وضسعية حقوق اإلنسسان الكارثية ‘ األجزاء اÙتلة من
الصسحراء الغربية ومراجعة عمل بعثة اŸينورسسو لتشسمل
مراقبة حقوق اإلنسسان والتقرير عنها.
ج-ددت ا÷م-ع-ي-ات دع-وت-ه-ا إا ¤ك-ل اŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة
اŸعنية بحقوق اإلنسسان ،للضسغط على اÛتمع الدو‹
وف -رنسس -ا ع -ل -ى وج-ه اÿصس-وصس ،و–م-ي-ل-ه-م اŸسس-ؤوول-ي-ة
الكاملة ‘ ما تعيشسه اŸنطقة من أاشسكال القمع اŸمنهج
واÿط Òالتي أادرجها القانون الدو‹ اإلنسسا ‘ Êخانة
جرائم ا◊رب ،والعمل على فتح األجزاء اÙتلة من
الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة أام-ام اŸراق-ب Úوالصس-ح-اف-ة ال-دول-ي-ة
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى بشس-اع-ة ا÷رائ-م اŸرت-ك-ب-ة ضس-د اŸدن-يÚ
العزل ل سسيما النشسطاء ا◊قوقي ÚواإلعÓمي.Ú
تضشامن مع اŸقاومة
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ح-يت ج-م-ع-ي-ات ا÷ال-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
بفرنسسا ودول الشسمال ،صسمود أابناء الشسعب الصسحراوي ‘
اŸدن اÙتلة وجنوب اŸغرب› ،ددة التضسامن الدائم
وغ ÒاŸشسروط مع اŸقاومة الوطنية حتى فرضس خيار

الشسعب الصسحراوي ‘ ا◊رية والسستقÓل.
ك-انت سس-ل-ط-ات الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ق-د ق-امت ،صس-ب-ي-ح-ة
السسبت ،بتوقيف ومنع ›موعة من النشسطاء واŸدافعÚ
عن حقوق اإلنسسان من اÿروج من العاصسمة اÙتلة
العيون ،أاين كانوا يعتزمون التوجه ا ¤مدينة السسمارة
لزيارة اŸعتقل السسياسسي الصسحراوي اŸفرج عنه صسÓح
لبصس ‘ Òبيته.
ذك -رت وك -ال -ة الن -ب -اء الصس -ح -راوي-ة (واصس) ان ال-نشس-ط-اء
فوجئوا بتوقيفهم على مسستوى نقطة تفتيشس الحتÓل
شسرق مدينة العيون اÙتلة قبل أان تتم ﬁاصسرتهم من
طرف تشسكيÓت من قوات الحتÓل اŸغربي مكونة من
 12سسيارة حيث ” منعهم من إاكمال سسÒهم صسوب مدينة
السسمارة اÙتلة دون تقد Ëأاي مÈرات قانونية .كانت
قوات الحتÓل اŸغربي قد اقدمت قبل ذلك بيوم واحد
على اعتقال أاربعة شسبان صسحراوي Úبعد تعنيفهم بوحشسية
ب -الشس -ارع ال -ع -ام ،أاي-ن ك-ان-وا ي-ح-اول-ون ال-وصس-ول ا ¤م-ن-زل
اŸعتقل السسياسسي الصسحراوي اŸفرج عنه صسÓح لبصسÒ
واŸشساركة ‘ اسستقباله.
ذك -رت ت -ق -اري -ر صس -ح -راوي-ة أان الشس-ب-ان األرب-ع-ة ف-وج-ئ-وا
بتوقيف سسيارتهم بالقوة من طرف قوات الحتÓل قبل أان
يتم تعنيفهم بوحشسية وباسستخدام القوة اŸفرطة‡ ،ا أادى
ا ¤إاصسابتهم إاصسابات بالغة اÿطورة ليتم بعدها نقلهم ا¤
وجهة غ Òمعلومة وهم ‘ حالة اعتقال.
ل· اŸتحدة ل –ّرك سشاكنا
ا أ
جدير بالذكر أان قوات الحتÓل اŸغربي تفرضس حصسارا

قمعيا مشسددا على مدينة السسمارة اÙتلة تزامنا وإاطÓق
سس -راح اŸع-ت-ق-ل السس-ي-اسس-ي الصس-ح-راوي صسÓ-ح ع-ب-د ال-ل-ه
ل -بصس .Òأام -ام ه -ذا ال -وضس -ع ال -ذي ي -ت -خ -ب-ط ف-ي-ه الشس-عب
الصسحراوي بكافة أاطيافه جراء سسياسسة الحتÓل التي
تواصسل مÓحقة اŸعتقل Úالصسحراوي Úوالتضسييق عليهم
بعد اطÓق سسراحهم وتسسليط نفسس البطشس على النشسطاء
الصسحراوي Úحيثما وجدوا ،خاطبت جبهت البوليسساريو
عدة أاطراف أا‡ية من أاجل التدخل لضسمان وضسع حد
لوحشسية الحتÓل اŸغربي ولسسياسسة إافÓته من العقاب .
ح -ذرت ال -ب -ول -يسس -اري-و م-ن أان «صس Èالشس-عب الصس-ح-راوي
وثقته ‘ عملية األ· اŸتحدة السسÓم يوشسكان على النفاذ
ما  ⁄يتم تدارك األمر بسسرعة» وهو ما جاء ‘ رسسائل
بعث بها سسيدي ﬁمد عمار ‡ثل جبهة البوليسساريو لدى
األ· اŸتحدة ا ¤كل من كول سستيوارت اŸمثل اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة للصسحراء الغربية ورئيسس بعثة
Óم Úالعام ل أ
لأ
 ·ÓاŸتحدة
«اŸينورسسو» وإا ¤مسساعدي األم Úالعام ل أ
اŸكلف Úبكل من إادارة الشسؤوون السسياسسية وبناء السسÓم
وإادارة عمليات السسÓم وكذلك إا ¤أاعضساء ›لسس األمن
الدو‹ .أاكد ‡ثل ا÷بهة لدى األ· اŸتحدة على أانه
أاصسبح من الضسروري أان تتخذ األ· اŸتحدة ،من خÓل
بعثتها اŸوجودة ‘ اإلقليم اÙتل ،التداب ÒالÓزمة
لضسمان وضسع حد للوحشسية وسسياسسة اإلفÓت من العقاب
اللت“ Úارسس من خÓلهما سسلطات الحتÓل اŸغربية
انتهاكاتها اŸسستمرة ◊قوق اإلنسسان األسساسسية للمدنيÚ
الصسحراوي ‘ ÚاŸناطق اÙتلة من الصسحراء الغربية.

 11مÎششحا يتقدمهم بوريسس جونسشون

بدء السسباق لرئاسسة حزب اÙافظ Úخلفا لتÒيزا ماي

حا Ÿنصشب رئاسشة ا◊زب اÙافظ
قّدم  11مرشش ً
لثن ،Úترششيحاتهم
الÈيطا Êرسشميًا ،أامسس ا إ
على أان يتمّ اختيار خلف لتÒيزا ماي بحلول
أاواخر جويلية .سشجل نحو  11من السشياسشيÚ
اÙافظ ،Úأامسس ،ترششحهم لتو‹ رئاسشة حزبهم
وبالتا‹ رئاسشة ا◊كومة الÈيطانية خلفا
لتÒيزا ماي ،يتقدمهم وزير اÿارجية السشابق
بوريسس جونسشون الذي يبدو أان ل ششيء Áكن
أان يوقف تقدمه على هذا الطريق.
كان تسسعة رجال وامرأاتان أاعلنوا رغبتهم ‘ قيادة حزب
اÙافظ Úبدل من تÒيزا ماي التي اسستقالت ا÷معة
من مهامها على رأاسس ا◊زب ،قبيل انتهاء مهلة تقدË
الÎشسيحات.
ال -ف -ائ -ز ب -رئ -اسس -ة ا◊زب ي -ت -و ¤ح-ك-م-ا م-نصسب رئ-يسس
ا◊ك -وم-ة ال-ذي ي-ع-ود إا ¤ا◊زب ال-ذي ي-ت-م-ت-ع ب-أاغ-ل-ب-ي-ة
ب-رŸان-ي-ة ك-اف-ي-ة ل-ي-ت-م-ك-ن م-ن ا◊ك-م .وسس-ت-ك-ون م-ه-م-ته
ال -رئ -يسس -ي-ة إا‚از خ-روج اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة م-ن اإل–اد
األوروبي ،وهذا ما  ⁄تنجح ماي ‘ –قيقه ‘ اŸوعد
الذي كان ﬁددا ‘  29مارسس ،واضسطرت إا ¤ارجائه
إا 31 ¤اكتوبر.
جونسشون ‘ اŸقدمة
جونسسون الذي يبدو األوفر حظا ‘ اŸراهنات وهدفا
للمرشسح Úاآلخرين الذين يرون فيه خصسما رئيسسيا ،يعد
الÈي-ط-ان-يÃ Úسس-ت-ق-ب-ل ب-اه-ر ل-ل-م-م-ل-ك-ة اŸت-حدة خارج
ال–اد األوروبي الذي يبدو أانه مسستعد ÿوضس مواجهة
معه ‘ اŸفاوضسات حول بريكسست .يهدد جونسسون بعدم

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

دفع كلفة بريكسست ،وهو مبلغ يقدر Ãا ب Úأاربع Úو45
مليار أاورو ،إاذا  ⁄يوافق ال–اد األوروبي على شسروط
أافضسل لبلده.
قال جونسسون الذي يلقب «بوجو» ‘ مقابلة مع صسحيفة
«صسنداي تاÁز» إان «أاصسدقاءنا وشسركاءنا يجب أان يفهموا
أاننا سسنحتفظ باŸال إا ¤أان نرى وضسوحا أاك Èبشسأان
الطريق الذي يجب أان نسسلكه».
بوعده بالتشسدد مع ال–اد األوروبي وبالعمل على توحيد
بلده ،يقدم جونسسون نفسسه على أانه الرجل الوحيد القادر
على منع انهيار كامل للمحافظ Úع Èالتصسدي ÿصسمÚ
ك- -بÒي- -ن ل -ه -م ه -م -ا ح -زب ب -ري -كسست ال -راب -ح األك‘ È
النتخابات األوروبية ،والعمالي ‘ Úأاك Èحزب معارضس.
بقاء اÙافظ Úمرتبط بنجاحه ‘ تنفيذ
بريكسشت
حزب اÙافظ Úيواجه ‘ الواقع صسعوبة كبÒة .فقد
كشسف اسستطÓع للرأاي أاجراه معهد يوغوف ‘ اÿامسس
والسسادسس من جوان أان ا◊زب الذي جاء ‘ اŸرتبة
اÿامسسة ‘ النتخابات األوروبية وهي نتيجة مهينة ،لن
يتجاوز ‘ حال جرت انتخابات تشسريعية ،اŸرتبة الرابعة
ولن يحصسل على أاك Ìمن  18باŸئة من األصسوات .وبات
بقاء ا◊زب مرتبطا بقدرة أاو عدم قدرة رئيسسه على
تنفيذ بريكسست بعد ثÓث سسنوات على السستفتاء الذي
ج- - -رى ‘ ج- - -وان  2016ال- -ذي صس -وت  52ب-اŸئ-ة من
الÈيطاني Úفيه على اÿروج من ال–اد األوروبي.
قال أاسستاذ السسياسسة ‘ جامعة كوين ماري ‘ لندن إانه ‘
صس -راع اÙاف -ظ Úع-ل-ى السس-ل-ط-ة «ال-قضس-ي-ة األسس-اسس-ي-ة

األكيدة هي بريكسست» .وأاضساف أان «أامورا قليلة أاخرى
تشسغل ا◊زب اÙافظ حاليا».
إاعادة التفاوضس
ي- -خ- -ت- -ل- -ف اŸرشس -ح -ون Óÿف -ة م -اي ح -ال -ي -ا ع -ل -ى
السسÎاتيجية التي يجب اتباعها ب Úالذين يريدون
إاخراج اŸملكة اŸتحدة من ال–اد األوروبي ولو
بدون اتفاق ،والذين يؤوكدون أانهم قادرون على إاعادة
التفاوضس.
‘ الفئة الثانية ،يؤوكد وزير اÿارجية ا◊ا‹ جÁÒي
هانت أانه «واثق “اما من أانه إاذا تبنينا األسسلوب
الصسحيح ‘ هذا الشسأان ،فإان األوروبي Úسسيكونون
مسس -ت-ع-دي-ن ل-ل-ت-ف-اوضس» ،مسس-ت-ن-دا ‘ ذلك إا ¤ح-ديث
أاجراه مع اŸسستشسارة األŸانية أانغي ÓمÒكل.
أاكدت الدول  27مرارا أانها لن تغ Òاتفاق اÿروج من
ال–اد األوروبي الذي ” التوصسل إاليه ‘ نوفم ÈبÚ
لندن واŸفوضسية ورفضسه النواب الÈيطانيون ثÓث
مرات .ولتسسجيل ترشسيحه حصسل الطامح للمنصسب
ع -ل -ى دع -م ث -م-ان-ي-ة م-ن ال-ن-واب اÙاف-ظ‘ 313 Ú
›لسس العموم .سسيتناقشسون اليوم الثÓثاء أامام نواب
حزبهم قبل سسلسسلة من عمليات التصسويت بالقÎاع
السسري تسسمح باسستبعاد اŸرشسح Úإا ¤أان يبقى منهم
اثنان .عندها يكون على كل أاعضساء حزب اÙافظÚ
الذين يبلغ عددهم أاك Ìمن  160أالف ناشسط اختيار
الفائز الذي سسيتو ¤مهامه رسسميا على رأاسس ا◊كومة
قبل نهاية جويلية ،على أان تقود ماي ‘ اŸرحلة
النتقالية حتى ذلك التاريخ.
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 90أالف نازح و  635قتيل بسشبب الششتباكات حول طرابلسس

السسف Òالهؤلنـ ـدي بليبيـ ـ ـا يعـ ـ ـت Èهج ـ ـؤم
حف Îتهديدا للسسل ـ ـم واأ’م ـ ـن ال ـ ـدوليÚ

أاعلنت منظمة الصشحة
العاŸية ارتفاع حصشيلة القتلى
‘ الششتباكات الدائرة حول
العاصشمة الليبية طرابلسس ،إا¤
لن .ذكرت
 635قتيل حتى ا آ
اŸنظمة ‘ بيان لها ،ان
الششتباكات خلفت ايضشا اصشابة
أاك Ìمن  3550ششخصس من
بينهم ثÓثة من العامل‘ Ú
اÛال الطبي.
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة ،فإان
أاك Ìمن  90أالف شسخصس أاُجÈوا على
مغادرة منازلهم ،بسسبب الشستباكات
الدائرة حول طرابلسس ،وحذرت من
أان «أُاسس -ر ال -ن -ازح Úداخ -ل -ي-ا ،ال-ذي-ن
نزحوا إا ¤مواقع قريبة من مناطق
النزاع ،ما زالت معرضسة للخطر ،إا¤
ج- -انب أاف- -راد اÛت -م -ع اŸضس -ي -ف
الذين يوفرون لهم اŸأاوى».
وك - -انت األ· اŸت - -ح- -دة ط- -ال- -بت،
السس- -بت اŸاضس- -ي ،ب- -إاعÓ- -ن ه- -دن -ة
إانسسانية عاجلة ،على خلفية القتال
اŸت -واصس -ل ‘ ط -راب-لسس .ج-اء ه-ذا
الطلب على لسسان اŸبعوث األ‡ي
اÿاصس إا ¤ليبيا غسسان سسÓمة ،أاثناء
زي -ارت -ه ال -ت-ف-ق-دي-ة Ÿدرسس-ة «أاب-و ذر

الغفاري» ‘ حي األندلسس بطرابلسس
والتي تسستقبل النازح Úعن مناطق
القتال ‘ ضسواحي العاصسمة .ذكرت
البعثة األ‡ية ‘ ليبيا على حسسابها
الرسسمي بـ»توي ،»Îأان سسÓمة «طالب
بهدنة إانسسانية عاجلة ،وبزيادة الدعم
اŸقدم للنازح.»Ú
ت -ف -ج -رت األوضس -اع ‘ ل -ي -ب -ي -ا ب -ع-د
ال -ه -ج -وم ال -ذي شس -ن -ت-ه ق-وات ال-ل-واء
اŸتقاعد خليفة حف 4 ‘ Îأافريل
اŸاضس -ي ع -ل -ى ال -ع -اصس -م -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
ط- -راب- -لسس ،ضس- -د ق- -وات ا◊ك- -وم- -ة
اŸعÎف ب -ه -ا دول -ي -ا ب -ق -ي -ادة ف -ائ-ز
السسراج.

هجوم حف Îتهديد
للسشلم

ق -ال السس -ف Òال-ه-ول-ن-دي ‘ ل-ي-ب-ي،
لرسس م- -ارسس ت -ومÒسس ،أان ه -ج -وم
قوات اللواء اŸتقاعد خليفة حفÎ
على العاصسمة طرابلسس وما تÓه من
تصسعيد يشسكل تهديدا للسسÓم واألمن
الدولي Úويهدد اسستقرار ليبيا.
‘ تغريدة نشسرها على صسفحته على
«توي »Îقال تومÒسس إان ما وصسفه
بالتطرف العنيف واإلرهاب ‘ تزايد
اآلن ب -ع -د ال -ه -ج-وم ع-ل-ى ط-راب-لسس،

م -ع -تÈا أان -ه ل ي-وج-د ح-ل عسس-ك-ري
‡ك- -ن ‘ ل- -ي- -ب -ي -ا ،وأان اÙادث -ات
Óزمة
السسياسسية هي ا◊ل الوحيد ل أ
‘ البÓد.
من جهة أاخرى ،عقد سسف Òإايطاليا
ل- -دى ل- -ي -ب -ي -ا ،ج -وزي -ب -ي ب -وتشس -ي -ن -و
غ -رÁال -دي ،األح -دﬁ ،ادث -ات م -ع
مسسؤوو‹ مدينة مصسراتة الليبية لدعم
ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة وت-ع-زيز التعاون
القتصسادي.
قالت السسفارة ‘ تغريدة على موقع
«توي »Îإان زيارة السسف ÒغرÁالدي
Ÿصس- -رات- -ة ت- -أات- -ي ‘ إاط -ار ا÷ه -ود
الرامية لدعم العملية السسياسسية التي
ت- -ق -وده -ا األ· اŸت -ح -دة وت -ع -زي -ز
ال -ت -ع -اون م -ع إاي -ط -ال -ي -ا والشس -رك -ات
اإليطالية.
تأاتي هذه التصسريحات بينما عقد
وفد أاوروبي سسلسسلة من الجتماعات
م -ع مسس -ؤوول ‘ Úال-ع-اصس-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
ط - -راب - -لسس ،م - -ن أاب - -رزه - -م رئ- -يسس
اÛلسس ال-رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة ال-وفاق
الوطني الليبية ،فايز السسراج ،ورئيسس
اÛلسس األع- -ل- -ى ل- -ل- -دول -ة ،خ -ال -د
اŸشسري واŸبعوث األ‡ي اÿاصس
إا ¤ليبيا غسسان سسÓمة.

لمنية بالسشودان
لزمة السشياسشية وا أ
تصشاعد ا أ

اÛلسس العسسكري مسستعد للتفاوضس ويدعؤ لؤقف العصسيان اŸدÊ

يششهد السشودان أازمة سشياسشية
وأامنية حادة ب Úالششعب
واÛلسس العسشكري النتقا‹
منذ الطاحة بالرئيسس عمر
البشش ،Òحيث يتواصشل
«العصشيان اŸد »Êمنذ الحد
متسشببا ‘ ششل البÓد ،دعت إاليه
قوى اŸعارضشة ومن بينها Œمع
اŸهني Úالسشوداني ÚوغÒها
من الكيانات اŸعارضشة حتى
تسشليم السشلطة ◊كومة
مدنية.
ج- -اءت ال -دع -وة ل -ل -عصس -ي -ان اŸدÊ
خمسسة أايام بعد قيام قوات المن
ب -فضس اع -تصس -ام م -ن -ظ -م م-ن ط-رف
اÙتج Úمنذ  6أافريل أامام مقر
القيادة العامة للجيشس ‘ اÿرطوم
ام-ت-دادا ل-ل-ح-رك-ة الح-ت-جاجية التي
اندلعت ‘ ديسسم ÈاŸاضسي.
ق- -ال Œم -ع اŸه -ن -ي Úالسس -ودا- Ê
الذي يقود الحتجاجات -ان حركة
العصسيان اŸد Êبدأات و لن تنتهي ال
باإلعÓن عن حكومة مدنية ،حيث
جاء هذا النداء غداة زيارة رئيسس
ال- -وزراء الث- -ي- -وب -ي اب -ي اح -م -د ا¤
اÿرطوم كوسسيط ب ÚاÙتج Úو
اÛلسس العسسكري النتقا‹ الذي
يحكم البÓد منذ الطاحة بالرئيسس
عمر البشس 11 ‘ Òافريل اŸاضسي.
ت -ف -اع -ل ع -دد ك-ب Òم-ن رواد م-واق-ع
ال -ت -واصس -ل الج-ت-م-اع-ي ‘ السس-ودان
وخ-ارج-ه ل-دع-وات «Œم-ع اŸه-نيÚ
السسوداني »Úالذي يقود ا◊راك ‘
السس- -ودان ،وأاع- -ل- -ن إاطÓ- -ق ح- -م- -ل -ة
تصس -ع -ي -دي -ة ت-ن-ت-ه-ي ب-إاضس-راب ك-ام-ل
وعصس- -ي- -ان م- -د .Êات -خ -ذت ح -رك -ة
الحتجاج ‘ السسودان  -التي نشسأات
‘ ديسسم Èضسد زيادة سسعر اÿبز
ث Ó- -ث - -ة أاضس - -ع- -اف  ‘ -ظ- -ل أازم- -ة
اق -تصس -ادي -ة وت -داب Òت-قشس-ف ،شس-ك-ل
اعتصسام أامام مقّر قيادة ا÷يشس ‘
اÿرطوم منذ السسادسس من أافريل
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-غ-ي Òالنظام السسياسسي،
وبعد أان أاطيح بالرئيسس عمر البشس،Ò
رفضس آالف اÙت - - - - - - - - - - -ج Úفضس
العتصسام مطالب Úبنقل السسلطة إا¤
اŸدني Úإا ¤ح Úفضس العتصسام ‘
هجوم عنيف ‘ الثالث من جوان
ا÷اري.

ل ثقة للمحتج ‘ Úوعود
ا÷يشس
‘ ظ- - -ل تسس- - -ارع الح - -داث وت - -أازم
ال -وضس -ع ،ت -والت ت -أاك -ي-دات اÛلسس
العسسكري النتقا‹ ‘ السسودان فيما
ي -خصس ان -ف -ت -اح -ه ع -ل -ى ال -ت -ف-اوضس
وحرصسه على التحول الدÁقراطي
والتداول السسلمي للسسلطة ‘ البÓد،
إال أان ذلك  ⁄يعزز ثقة اÙتجÚ
ب- -ه ،وم- -ا إاذا ك- -ان سس- -ي -ف -ي ب -وع -وده
خصسوصسا بعد فضس العتصسام بالقوة
واعتقال بعضس القيادين من ا◊راك
الشسعبي.
رغ- -م ت- -أاك- -ي -د اÛلسس ال -عسس -ك -ري
الن -ت -ق -ا‹ ح-رصس-ه ع-ل-ى ال-ت-ف-اوضس
للوصسول إا ¤تفاهمات مرضسية تقود
إا– ¤قيق التوافق الوطني ،ال ان
ال-وضس-ع ي-ب-ق-ى م-ت-أازم-ا ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
أاحداث فضس العتصسام بداية جوان
 ،اسس- -ف- -رت ع- -ن م- -ق- -ت- -ل و اصس- -اب -ة
العشسرات المر الذي ادى ا ¤فقدان
ثقة الشسعب بالسسلطة ا◊اكمة.
‘ ظل تواصسل العصسيان اŸد، Ê
ق -ال اÛلسس ال -عسس-ك-ري الن-ت-ق-ا‹
بان العصسيان اŸد« Êغ Òمؤوثر» ،
›ددا التأاكيد على التزامه بتحقيق
ال -ت -ح -ول ال-دÁق-راط-ي ب-السس-ودان و
إانفاذ مطالب اÙتج ،Úمنتقدا ما
أاسسماه «منع اŸوظف Úمن الوصسول
إا ¤أاماكن عملهم».
كذبت اللجنة إاحصسائيات أاصسدرتها
جهات معارضسة عن أارقام ضسحايا
فضس اعتصسام اÙتج Úووصسفتها
ب -أان -ه -ا «م -ب -ال -غ ف -ي -ه -ا»  ،م -ؤوك-دة أان
«اÛلسس ليسس عدوا لقوى ا◊رية
وال-ت-غ-ي ،Òال-ذي ي-ق-ود الح-تجاجات
السس -ل -م -ي -ة ‘ السس -ودان ول أاي ق -وى
أاخ-رى وأان-ه م-ل-ت-زم ب-ت-ح-ق-يق التحول
ال- - -دÁق - -راط - -ي م - -ه - -م - -ا ب - -ل - -غت
ال -ت-ح-دي-ات» ،ومضس-ي-ف-ة ان «ال-ق-وات
اŸسس -ل -ح -ة وق -وات ال -دع -م السس -ري-ع
سستظل صسمام أامان الشسعب والوطن».
م البÓد وآافاق مبهمة
ششلل يع ّ
◊ل الزمة
ان -ه -ارت اŸف -اوضس-ات ب ÚاÛلسس
ال- -عسس- -ك- -ري ا◊اك- -م وق -ادة ح -رك -ة
الحتجاج الذين دعوا إا ¤العصسيان
اŸد Êاع -ت -ب -ارا ب -ع-د ت-ن-ف-ي-ذ ق-وات
األمن حملة قمع دامية  ،ففي الثالث

من جوان ا÷اري فضست قوات األمن
السس-ودان-ي-ة بشس-ك-ل ع-ن-ي-ف العتصسام
أام- -ام م- -ق- -ر ق -ي -ادت -ه ‘ اÿرط -وم،
Óطباء
وأاحصست ال-ل-ج-ن-ة اŸرك-زي-ة ل -أ
السس- -ودان- -ي ÚاŸق- -رب- -ة م -ن ح -رك -ة
الحتجاج مقتل  115شسخصس وإاصسابة
أاك Ìم - - - -ن  500ب -ج -روح م -ن-ذ ب-دء
العملية ،فيما –ّدثت السسلطات عن
 61قتي.Ó
قطعت شسبكة النÎنت عن الهواتف
اÙم - - -ول - - -ة ،وأاع - - -ل- - -ن ا÷يشس أان
التفاقات التي ” التوصسل إاليها مع
قادة الحتجاجات باطلة ودعا إا¤
انتخابات ‘ فÎة ل تتجاوز تسسعة
أاشسهر .وندد اÙتجون بـ»انقÓب»
وانتشسر ‘ اÿرطوم وجميع أانحاء
ال -ب Ó-د ع -ن -اصس-ر م-ن «ق-وات ال-دع-م
السسريع» التابعة للجيشس اتهمها شسهود
و‘
عيان بارتكاب Œاوزات.
اÿامسس من الشسهر ا÷اري ،أاعلن
قادة اÛلسس العسسكري ا◊اكم أانهم
منفتحون على مفاوضسات «من دون
قيود» غداة توجيه اÛتمع الدو‹
دعوات لوقف أاعمال العنف ،ورفضس
قادة حركة الحتجاج اقÎاح ا◊وار
م- - -ع  -م- - -ا وصس - -ف - -وه -بـ «اÛلسس
العسسكري الذي يقتل الناسس» ،ودعوا
إا ¤العصسيان اŸد Êإا ¤ح Úتشسكيل
حكومة مدنية.
يأاتي هذا الشسكل ا÷ديد للتحرك
بعد يوم Úمن اضسراب عام يومي 28
و  29ماي للضسغط على ا÷يشس ،و⁄
ي-ت-م ت-وضس-ي-ح الشس-ك-ل ال-ذي سس-ي-تخذه
هذا «العصسيان اŸد »Êفيما ل تزال
شسوارع اÿرطوم خالية منذ الثنÚ
بسس -بب ال -ق -م -ع ،ح -يث أان ال -غ -ال -ب-ي-ة
ال- -ع -ظ -م -ى م -ن اÙال ال -ت -ج -اري -ة
واÿدماتية ‘ العاصسمة السسودانية
مغلقة ،بينما أاكد شسهود عيان توقف
خ -دم -ات م -ط -ار اÿرط -وم ال -دو‹
وإال -غ -اء ج -م -ي -ع ال -رحÓ-ت اŸغ-ادرة
والقادمة إاليه تخوفا من أاي انزلقات
أاخرى.
ب- -حسسب مصس- -ادر اعÓ- -م -ي -ة ،ف -ق -د
تباطأات وتÒة ا◊ياة بشسكل كب‘ Ò
العاصسمة السسودانية وعدد من اŸدن
خÓل تلك الفÎة ،وأاعلنت العديد
م- -ن ال- -ق -ط -اع -ات ‘ السس -ودان ع -ن
مشساركتها ‘ العصسيان.

بعد أان اتهمتها إايران بالفششل ‘ إانقاذه

أاوروبا تؤؤكد التزامها بالدفاع عن ا’تفاق النؤوي

قال وزير اÿارجية األŸا Êهايكو ماسس ،أامسس الثن ،Úإان بريطانيا وفرنسسا وأاŸانيا متمسسكة با◊فاظ على التزاماتها
Ãوجب التفاق النووي اإليرا Êمضسيفا أان من اŸهم مواصسلة ا◊وار لتجنب التصسعيد العسسكري .قال ماسس خÓل مؤو“ر
صسحفي مشسÎك مع نظÒه اإليراﬁ Êمد جواد ظريف ‘ طهران «نريد أان نفي بالتزاماتنا ...ل Áكننا صسنع معجزات
لكننا سسنحاول Œنب فشسل» التفاق النووي.
أاكد ماسس على أاهمية مواصسلة ا◊وار مع إايران واسستخدام هذه اÙادثات إلجراء مناقشسات صسريحة.
قال ماسس «الوضسع ‘ اŸنطقة متوتر للغاية وخط Òبشسدة ...أاي تصسعيد خط Òللتوترات القائمة Áكن أان يؤودي لتصسعيد
عسسكري» .كانت إايران انتقدت ،أامسس ،الدول األوروبية اŸوقعة على التفاق النووي لعام  2015بسسبب تقاعسسها عن إانقاذ
التفاق بعد انسسحاب الرئيسس األمريكي ،دونالد ترامب ،منه العام اŸاضسي ومعاودة فرضس العقوبات على طهران .نقل
التلفزيون الرسسمي عن اŸتحدث باسسم اÿارجية اإليرانية ،عباسس موسسوي ،قوله« :حتى اآلن  ⁄نشسهد –ركات عملية
وملموسسة من األوروبي Úلضسمان مصسالح إايران ...طهران لن تبحث أاي قضسية خارج نطاق التفاق النووي».
ندد ترامب بالتفاق الذي وقعه سسلفه باراك أاوباما بوصسفه معيبا ألنه غ Òدائم ول يشسمل برنامج إايران للصسواريخ
الباليسستية أاو دورها ‘ صسراعات منطقة الشسرق األوسسط ..قال موسسوي« :ال–اد األوروبي ليسس ‘ موقف يؤوهله لطرح
أاسسئلة عن قضسايا إايران بخÓف التفاق النووي».
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صصيادلة واŸؤوثّرات العقلية
«الشصعب» تفتح ملف ال ّ

القوائم اŸصسنّفة لـ «اŸهلوسسات» ما تزال طي الكتمان

@ﬁمد Ÿباركي من تقرت:

نحن ب Úمطرقة ال ّسسجن
وسسن ـ ـ ـدان ا Ÿـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـن

@ رئيسس فرع نقابة
صصيادلة اÿواصس باŸدية:
ال ّ

ضسرورة مراجعة اŸادت16 Ú
و◊ 17مايتنا من الّتجرË

كلمة العدد

ا◊ماية...
ا◊لقة اŸفقودة

جمال أاوكيلي

يطرح ملف اŸؤؤّثرات العقلية بحّدة أامام
ال ّسسلطات العمؤمية ،بعد الّدعؤات اŸلحّة
ال ّصس- -ادرة ع- -ن الّصس- -ي- -ادل- -ة ب -إاع -ادة ف -ت -ح
«ال -قضس -ي -ة» وف -ق م -ا ي-ق-تضس-ي-ه م-ت-طّ-ل-ب-ات
ال ّسسياق الّراهن القائم على القلق اŸتزايد
لدى بائعي ومسساعدي هذه اŸرافق جّراء
ال ّضسغط النّفسسي اليؤمي ،الذي يعانؤن منه
بسسبب تعّرضسهم لÓعتداءات والّتهديدات

‘ مقرات عملهم وحتى خارج ذلك.
هذه القبضسة ا◊ديدية ب Úال ّصسيد‹ واŸدمن وغÒه أافرزت وضسعا خطÒا ’
نعي تداعياته بحكم انتهاج سسياسسة النعامة والهروب إا ¤اأ’مام ،والقفز ‘
اÛهؤل من قبل الؤصساية وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات التي
ترفضض نشسر قائمة هذه «اŸهلؤسسات» ‘ ا÷ريدة الّرسسمية منذ صسدور القانؤن
 ،٠٤ - ١٨و ⁄يأات القرار الؤزاري إا’ّ ‘ شسهر جؤيلية  ،٢٠١٥أاي  ١١سسنة من
الفراغ.
وإا ¤غاية يؤمنا وأامام غياب اإ’طار القانؤ Êالؤاضسح –ّؤلت ال ّصسيدليات إا¤
حلبات ليجد أاصسحابها أانفسسهم وجها لؤجه مع حاملي «وصسفات» يطالبؤن
بعقاق“ ’ Òنح هكذا ،أاي Ãجّرد أان يأاتيك بها واحد منهم تارة –مل الطّابع
«اÛاملتي» ،وتارة أاخرى «مزّيفة» مسستخرجة من «السسكان.»Ò
والكÓم هنا ’ ينتهي إان خضسنا ‘ هذه الّتفاصسيل ،وإا‰ا اŸطلؤب ‘ الؤقت
الّراهن هؤ البحث عن ا◊لؤل اŸسستعجلة إ’نهاء هذا الّرعب اّıيم على هذه
اŸه -ن-ة ا’نسس-ان-ي-ة م-ع ت-زاي-د انشس-غ-ا’ت أاه-ل-ه-ا ،ال-ذي-ن أاصس-ب-ح-ؤا –ت ط-ائ-ل-ة
اŸادت ١٦ Úو ١٧من قانؤن  ٠٤ - ١٨وبعقؤبة تصسل إا ١٥ ¤سسنة سسجنا.
وا’عÎاف هنا بأاّن اŸسسأالة معّقدة جدا ومتداخلة إا ¤درجة ضسياع خيؤطها ‘
هذا الؤسسط ا’جتماعي إاذا ما راعينا هنا اأ’طراف ذات ال ّصسلة اŸباشسرة

@اŸهنّيون ضصحايا اŸدمن،Ú
لطّباء والقــــــــانــــون
ا أ
@–ايـــÓت غ Òمسصبوقة
على الوصصفات الطبية

باŸؤضسؤع وهم :ال ّصسيادلة ،اأ’طباء ،اŸدمنؤن ،ال ّسسلطات العمؤمية ،كل واحد
يرى ما يجري من زاويته اÿاصسة ،وإان كان القاسسم اŸشسÎك ‘ اŸرجعية
ال-ق-ان-ؤن-ي-ة وا◊رصض ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق الّ-ت-شس-ري-ع اŸنّ-ظ-م ل-ك-يفية تسسي ÒاŸؤؤثرات
العقلية ‘ ا◊ياة اليؤمية انطÓقا من مسسارات معروفة فإاّن ا÷هة اأ’كÌ
Óسسف ’
تضسّررا هم الصسيادلة الذين تطبّق عليهم تلك اŸؤاد بحذافÒها ،ول أ
تخضسع Ÿا يعرف بالظّروف اّıففة التي تراعي حيثيات الؤقائع.
‘ ﬁليات «الشسعب» نتناول اŸلف من خÓل إاعطاء الكلمة للمعنيّ Úمباشسرة
العامل ‘ ÚاŸيدان ،الذين يحتّكؤن يؤميا بطالبي اŸؤؤثّرات العقلية تعّؤدوا
عليهم وحفظؤهم عن ظهر قلبÃ ،جرد أان تطأا أاقدامهم عتبة الصسيدلية
يدركؤن ماذا يريدون وبقراءة ◊التهم النّفسسية يعرفؤن نؤاياهم هل صسحيح
يحملؤن صسفة «اŸرضسى» أام ›رد «تعمار الراسض»؟ و’ يكتفؤن بهذا وإا‰ا
يطالبؤن ببطاقة وطنية للمؤؤّثرات العقلية لتكؤن اأ’مؤر واضسحة ،وتفادي –ّؤل
الصسيدلية إا ¤أاداء مهام أاخرى خاصسة اأ’منية منها جهاز اإ’نذار ،وسسائل
الدفاع ،قارورات مسسيلة للدمؤع وأادوات ا◊ماية الفردية اأ’خرىŸ ،اذا نصسل
إا ¤هذه ا◊الة وا◊لؤل الؤاقعية قريبة مّنا؟ هذا من جهة ومن جهة أاخرى
Ÿاذا كل هذا التّماطل ‘ إاصسÓح النصض القانؤ ٠٤ - ١٨ Êوفق ما يطالب به
ال ّصسيادلة!؟
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صضيدلية «ب  -ل» بجسضر قسضنطينة:
ال ّ

أارفضص بيع العقاق Òالعقلية ‘ غياب قانون واضشح
ي-ل-ج-أا ال-ع-دي-د م-ن الشض-ب-اب ل-ت-ع-اط-ي أادوي-ة «ّﬂدرة» ت-وّف-ره-ا صض-ي-دل-ي-ات م-رّخ-صض-ة ب-رب-ح مضض-اع-ف ‘ ﬂال-ف-ة لشضروط
لسضباب التي تدخل الصضيد‹ ‘ مشضاكل
لدوية من أاك Ìا أ
ترخيصضها وفق قانون الصضحة ا÷زائري ،إاذ يعد بيع هذه ا أ
قانونية ‘ حال بيعه للمؤوثّرات العقلية للمدمن.Ú
ا÷زائر :سضارة بوسضنة
يتقّمصص مظهر أŸريضص حتى يتمّكن من أ◊صصول على ألدوأء‘ ،
ح Úتلجأا بعضص ألصصيدليات إأ ¤بيع مثل هذه أألدوية بغرضص ربح
تشصّكل وألعقاق ÒأŸسصّكنة أŸقّننة بدي Óسصهل أŸنال للشصباب ألموأل ،إأذ يعمد بعضص ألصصيادلة إأ ¤مضصاعة سصعر هذه ألعقاقÒ
أŸدمن عن أأصصناف أıدرأت أÙظورة ‘ أ÷زأئر ،حيث  ⁄أÙظورة ،على حد قولها .وشصّددت أŸتحدثة على ضصرورة سصن
يعد أ◊صصول عليها بدون وصصفة طبية أأمرأ صصعبا ،ذلك أأن بعضص قوأن Úوأضصحة للحد من أنتشصار أألدوية أıدرة وتهريبها ،وتنظيم
ألصصيدليات أŸرّخصصة ل “انع ‘ صصرف مثل هذه أألدوية ذأت عملية بيع أألدوية وفتح ألصصيدليات وفق معايŒ Òعل من تدأول
أألدوي- - -ة –ت أل- - -رق- - -اب- - -ة وأŸسص - -اءل - -ة
أل -ت -أاث Òأل -ت -خ-دي-ري أإلدم-ا ،Êب-اŸق-اب-ل
ألقانونية ،مشصÒة إأ ¤أأنّ هناك فرأغا ‘
أمتنعت بعضص ألصصيدليات عن بيع هذه
تسص-ي Òوب-ي-ع أŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة وأألدوية
أألدوي- -ة خ -وف -ا م -ن أع -ت -دأءأت ألشص -ب -اب
جهة ألغرأضص طبية ،وعدم
أŸدم -ن Úوغ -ي -اب نصص ق -ان -و Êي -ح -م -ي
أŸهّدئة أŸو ّ
ألتدقيق ‘ ألقائمة أ◊قيقية لهذه أŸوأد
ألصصيدل.Ê
سص- -اه- -م ‘ تسص- -ج- -ي- -ل ع- -دة ن -ق -ائصص ‘
‘ ج - -ول - -ة ق - -ادت «ألشص - -عب» إأ ¤ب - -عضص
أŸيدأن وتعرضص ألصصيد‹ إأ ¤عقوبات
ألصصيدليات قالت ألصصيدلية «ب  -ل» بحي
بالسصجن.
لوناب بجسصر قسصنطينة أأن أأغلبيتها –جم
ومن جانبه أأّكد ألصصيد‹ «مرأد  -ز»
عن بيع مهدئات بدون وصصفة ،مشصÒة إأ¤
صصاحب صصيدلية بحي أ÷بل ،أأنّ غياب
أأّن -ه -ا ل ت-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا م-ن-ذ أأن ت-عّ-رضصت
ألرقابة جعل ألعديد من ألصصيادلة يبيعون
لع- -ت- -دأءأت م -دم -ن Úك -انت ق -د رفضصت
ه - -ذه أل - -ع - -ق - -اق ÒأÙظ - -ورة خ - -اصص- -ة
ب- -ي- -ع- -ه- -م إأي- -اه- -ا ،م -ؤو ّك -دة أأّن -ه -ا ل ت -زود
صصيدليتها Ãثل هذه ألعقاق ‘ Òظل غياب قانون وأضصح ،وأأشصارت أŸهدئات وبدون وصصفة طبية رسصمية –مل ختم وتوقيع ألطبيب
إأ ¤أأّن أ◊يل متعّددة إأذ أأن ألدوية Áكن سصرقتها من أŸسصتشصفيات أıتصص وع -ن -وأن ع -ي -ادت -ه ،و–ّدد ن -وع -ي-ة وج-رع-ة أل-دوأء أل-ذي
أأو Áكن أ◊صصول عليها بطرق مغرية أأخرى ،ناهيك عن قيام بعضص يحتاجه أŸريضصÃ ،وجب تعليمات وزأرة ألصصحة قائ« :Óل أأذكر
أألطباء بتقد Ëوصصفات مقابل مبلغ من أŸال ،فيما يقوم آأخرون متى كانت آأخر مرة زأر Êفيها مفتشصو وزأرة ألصصحة للبحث عن
بتزوير ألوصصفات ألتي وأأمام عجلة ألطلب وحالة أإلكتظاظ خاصصة أأدوية مزورة أأو مهّربة» ،دأعيا ‘ هذأ ألشصأان ألطباء إأ ¤إأعدأد
‘ ألنهار يصصعب أإلنتباه أأو ألشصك ‘ قانونية ألوصصفة ،خاصصة بعد سصجÓت خاصصة بالوصصفات أÙررة للمرضصى خاصصة ألتي تتضصمن
تقد Ëهذأ أألخ Òللوصصفة وبطاقة ألتعريف ألتي تثبت أأنه مريضص عقاق Òمهدئة ،كما دعا وزأرة ألصصحة إأ ¤ضصرورة أسصتحدأث
جاء لشصرأء ألدوأء بطرق قانونية ألذي هو أأصص Óل يحتاجه بل بطاقية وطنية لتصصنيف هذه أألدوية.

صضيادلة اÿواصص باŸدية:
رئيسص فرع نقابة ال ّ

ضشرورة مراجعة صشفة التجر ‘ ËاŸاّدت 16 Úو17
كشضف الدكتور حجوط حميشص رئيسص فرع نقابة الصضيادلة اÿواصص بولية اŸدية ،أانّ مشضكلة تصضادم الصضيادلة مع بيع
اŸؤوثّرات العقلية باتت أامرا مقلقا حقا ،أاج ÈالّزمÓء بنحو  180صضيد‹ على الوقوف كرجل واحد بتاريخ  29ماي الفارط
لدنى للخدمة ،تنديدا Ãا يتعرضص له من أاخطار بيع اŸؤوثّرات
لسضتجابة لها  100باŸائة مع توف Òا◊د ا أ
وصضلت نسضبة ا إ
العقلية جعلته عرضضة لعتداءات يومية ،والقتل نتيجة الفراغات القانونية التي تسضّببت ‘ تغر Ëوسضجن العديد من
أاهل اŸهنة.
اŸدية :علي ملياÊ
أأّك -د أل -ن -ق -اب -ي ح -ج -وط أل -ذي ب-اشص-ر ه-ذه
أŸهنة منذ  ،1992أأن ألصصيد‹ يسصاعده
ﬂتصص - - - - -ون وف - - - - -ق نصص أŸادة  115من
أأخ Ó-ق -ي -ات أŸه -ن -ة ،ح -يث ي-ق-وم ب-ت-ك-وي-ن
وم -رأق -ب -ة أأع -م -ال ه-ؤولء ،ك-م-ا أأن أل-ن-ق-اب-ة
ألوطنية للصصيادلة أÿوأصص بادرت باقÎأح
مشصروع ألتكفل بهذه ألفئة ‘ إأطار ألتعاون
مع وزأرة ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبقصصد
إأعدأد بائعي ومسصاعدي –ضص Òأألدوية،
فضص Óعلى أأن قانون ألصصحة أ÷ديد أأوجد
لنا صصيدليا مسصاعدأ له بديبلوم دكتور ‘
ألصص -ي -دل -ة ،ح -يث يسص -اع -د ه -ذأ أŸت -دخ-ل
وألصصيد‹ ألرئيسصي على توف Òحاجز متÚ
ب Úألصصيد‹ وأŸريضص وألدوأء.
وأأوضصح بأان أأي صصيدلية يجب أأن تتوفر
ع -ل -ى أأدوي -ة ب -ه -ا م -ؤوث -رأت ع -ق -ل -ي-ة ،وه-ي
توزع حسصب ألطلب أŸع Èعنه ،كما أأن هذه
أألدوي -ة ت -خضص -ع ع -م -ل -ي -ة ب -ي -ع -ه-ا ب-ت-ق-دË
وصص-ف-ات ط-ب-ي-ة أج-ب-اري-ا ،فضص Ó-ع-ل-ى أأن-ها
يجب أأن –مل سصجÓت مرقمة ومؤوشصرة
خاصصة بتوزيع أŸؤوثرأت ألعقلية بها أسصم
أŸريضص ،رقم وتاريخ ألوصصفة ،أسصم وختم
ألطبيب أŸعالج ،منبّها ‘ هذأ ألصصدد بأاّن
عملية تأام Úتوزيع هذه أŸؤوثرأت سصيتم
مسص- -ت -ق -ب  Ó-م -ن خ Ó-ل مشص -روع ق -ان -ون ّ”
إأع -دأده ب Úأل -ن -ق -اب -ة أل -وط -ن-ي-ة ل-لصص-ي-ادل-ة
ووزأرتي ألصصحة وألسصكان وألعدل.
ونفى حجوط تسصجيل نقابته بهذه ألولية
ألي أعتدأء على ألصصيادلة خÓل سصنة 2018
و 05أأشصهر أŸنقضصية ،عدأ حالت ألعنف
أللفظية من ح Úآلخر ،كما تسصعى هيئته
‘ هذأ ألصصدد لتكوين ألصصيادلة لتفادي
ألصصدأمات ومسصايرتها ،حيث تعقد نقابته
جمعية عامة كل سصنة للتباحث ومناقشصة
م-ث-ل ه-ذه أŸسص-ائ-ل ألصص-دأم-ي-ة ،ك-م-ا ي-عنى
مكتبه ألولئي أŸكون من  10صصيادلة بعقد
لقاءأت كل شصهر من أأجل حلحلة أألمور
وألقضصايا ألعالقة ،عÓوة على ألدور ألذي
تقوم به نقابته ‘ منتدى ألفوروم ألذي ”
إأنشصاؤوه سصنة  2015بقصصد إأعÓم منخرطيه
بكل ما هو جديد ،وما ” أأخذه من تدأبÒ
ح- -ول أألم -ور أ◊سص -اسص -ة ،م -ع -ل -ن -ا ‘ ه -ذأ
أŸق -ام ب -أان ن -ق -اب -ت -ه تسص -ت -ع-د ه-ذه أألي-ام
ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ أأشص-غ-ال ي-وم درأسص-ي وط-ن-ي
سصيتم عقده بولية تيارت بتاريخ  13جوأن

ألقادم يخصص ›الت
ت-رق-ي-ة م-ه-نة ألصصيد‹
وم- -ن- -اقشص- -ة م- -وضص- -وع
أŸؤوث- -رأت أل -ع -ق -ل -ي -ة،
وأŸه- - - - -ام أ÷دي - - - -دة
ألصص -ي -دل-ي-ة ،مشصÒأ ‘
ه - -ذأ ألشص - -أان إأ ¤أأن - -ه
فيما تعذر على نقابته
ع - - - - -ق- - - - -د أل- - - - -ي- - - - -وم
أل- -درأسص- -ي أل -ذي ك -ان
م›Èا لسص - -ن - -ة 2018
بسصبب وفاة رئيسص هذه
أل - -ن- -ق- -اب- -ة أل- -ولئ- -ي- -ة
أŸغفور له توفيق ولد إأمام ،يحمل أŸكتب
أ÷دي -د ل -ل -ن -ق -اب -ة ع -ل -ى ع -ات -ق -ه صص -رخ -ة
منخرطيه ‘ أŸيدأن بالتعاون ألوثيق مع
ﬂت -ل -ف أŸدي -ري -ات ،مسص -ت -غ -رب -ا ت-ع-رضص
بعضص ألصصيادلة للتجر ‘ ،Ëوقت هناك
بعضص أألدوية ألتي تصصرف ‘ ألصصيدليات
غ Òمصصّ- -ن -ف -ة ‘ ج -دأول أŸؤوث -رأت وي -ت -م
–ويلها فيما بعد إأ ¤منشصطات بإاضصافة
م- -وأد ﬁظ -ورة ،م -قÎح -ا وج -وب تسص -ري -ع
عملية –ي Úهذه أ÷دأول ‘ ألقريب
ألعاجل ونشصرها با÷ريدة ألرسصمية.
وأأشص -اد ﬁدث -ن -ا ب -ح -ي-وي-ة م-ك-ت-ب-ه أل-ولئ-ي
وأŸكتب ألوطني على حد سصوأء ،إأذ بات كل
وأحد منهما ع Èأللجان أıتلفة حسصب
أختصصاصصها Ãعا÷ة ملفات معينة بذأتها
وب-خ-اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع قطاعي
” أقÎأح قانون
ألصصحة وألعدألة ،حيث ّ
Ãوجبه يتم سصجن أŸعتدي على ألصصيد‹
بالنظر لوجود عÓقات وطيدة مع أŸصصالح
أألمنية ،إأذ Ãجرد أإلتصصال بالرقم أألخضصر
يتم ألتدخل على ألفور ◊ماية ألصصيد‹ من
أأي خطر ،كما أأنه ‘ حالة Œسصيد مشصروع
هذأ ألقانون سصيتم أ◊د من أإلعتدأءأت
أ÷سصدية أأو أللفظية ،مقÎحا توسصيع ألعمل
ب -الشص -ب -اك أل-ل-ي-ل-ي ل-دى ب-اق-ي ألصص-ي-دل-ي-ات
ل- -ت- -أام Úألصص -ي -د‹ أأو مسص -اع -ده وألسص -م -اح
بتقد Ëأÿدمة.
وأخ- -ت- -ت- -م أل- -دك -ت -ور ح -ج -وط ح -م -يشص
رئيسص فرع نقابةألصصيادلة أÿوأصص بهذه
ألولية قوله ،بأان هيئته قامت بإابÓغ خلفية
أل -وق -وف ع -ن أل-ع-م-ل إأ ¤م-دي-ري-ة ألصص-ح-ة
وألسصكان وما ‚م عنها ،نافيا أأيضصا فكرة
بيع أŸؤوثرأت عن طريق «ألشصنطة» ،دأعيا
إأ ¤أإلن -ت -ب -اه إأ ¤ع -م -ل -ي -ة أإلج-ح-اف أل-ت-ي

ت-ت-ع-رضص ل-ه-ا م-ه-ن-ة ألصص-يد‹
من طرف أŸشصرع ،حيث صصار
ألصص- -ي- -د‹ ي -ج -رم دون سص -بب
مقنع ،وأأنه من غ ÒأŸمكن
وأŸع -ق -ول –دي -د أل -وصص -ف -ة
ألصص- - -وري- - -ة أأو أÙررة ع- - -ن
ط -ري -ق أÙاب -اة م-ن ط-رف-ه،
ح -اث-ا ع-ل-ى ح-ت-م-ي-ة م-رأج-ع-ة
أŸادت 16 Úو 17من ألقانون
رقم  04 / 18أŸؤورخ ‘ 25
ديسصم ،2004 Èمن منطلق أأن
ألصص-ي-د‹ ي-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ماية
أŸرضص - - -ى م - - -ن أÿط- - -ر ول
يسص -اه -م ‘ ت -ده-ور صص-ح-ت-ه-م ،م-ت-عّ-ه-دأ أأن
نقابته و‘ ظل أحتمال Œر Ëأأي صصيد‹
سصتقوم بتعيﬁ Úام للدفاع ألشصرعي عنه.
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ﬁلي ـ ــ ـ ــ ـات

صضيد‹ أاحمد عمارة بقلتة سضيدي سضاعد بتيارت:
مسضاعد ال ّ

نتعّرضص لتهديدات يوميا

لخصص اŸريضص يتخبّط ب Úمصضالح الضضمان الجتماعي والصضيدليات Ÿعرفة اıول لتصضنيف الدوية اÿاصضة
ل يزال اŸواطن وبا أ
لدوية التي يجب أان يتناولوها.
لمراضص العقلية والنفسضية ،حتى اختلط على البعضص نوعية ا أ
با أ
تيارت :ع ــ عمارة

عضضو اŸكتب الوطني للنّقابة الوطنية لل ّصضيادلة اÿواصص بتيبازة:

القانون Œ 04 / 18اوزه الّزمن ونطالب
بتفعيل بطاقية وطنية للمؤوثّرات العقلية

أاّكد عضضو اŸكتب الوطني للّنقابة الوطنية للصضيادلة اÿواصص ورئيسص اŸكتب الولئي بتيبازة ،على ضضرورة تفعيل
ل
بطاقية وطنية للمؤوثرات العقلية ‘ بادرة لبد منها إ
لضضفاء مزيد من الشضفافية على تسضويق هذه اŸنتجات ،ورفع ك ّ
أاشضكال الضضبابية التي –يط بهذا اŸلف ا◊ ّسضاسص ،والذي أاضضحى يشضّكل كابوسضا مرعبا للصضيادلة بفعل وقوفهم ‘ واجهة
لحداث اŸرتبطة باŸؤوثرات العقلية بحكم كونهم Áثلون ا÷هة الوحيدة اıولة بتسضويقها.
ا أ
تيبازة :علي ملزي
‘ ذأت ألسصياق ،أأشصار مرأد ديرأمة إأ ¤أأّن
ألبطاقية ألوطنية للمؤوثّرأت ألعقلية بوسصعها
“كﬂ Úت -ل -ف أألسص Ó-ك أألم -ن -ي-ة Ãع-ي-ة
أ÷ه -ات أل -قضص -ائ-ي-ة م-ت-اب-ع-ة سصÒورة ه-ذه
أŸوأد أ◊سص - -اسص- -ة ع- -ن ب- -ع- -د و‘ أل- -وقت
أŸناسصب دون أ◊اجة لتنقل أ ¤ألصصيد‹
لÓطÓع على ألدف Îأÿاصص بها ،كما أأنّ
›م- -ل ألصص- -ي- -ادل- -ة أك -تسص -ب -وأ خÈة ك -بÒة
ووأسص- -ع- -ة ‘ ›ال أل- -تسص- -ي Òع- -ن ط- -ري -ق
أ◊اسص -وب ،وه -ي أل -ت -ج -رب -ة أل-ت-ي أأف-رزه-ا
ألتعاقد مع مصصالح ألضصمان ألجتماعي عن
ط -ري -ق ب -ط -اق -ة ألشص -ف-اء ،وي-فÎضص حسصب
ﬁدثنا دأئما بأان تسصاهم هذه أÿطوة ‘
حال Œسصيدها على أأرضص ألوأقع ‘ رفع
أللبسص عن كث Òمن أŸعامÓت وألعÓقات
ذأت ألصصلة بتسصويق هذه أŸوأد.
ع -ل -ى صص -ع -ي -د آأخ-ر ،كشص-ف ‡ث-ل أل-ن-ق-اب-ة
أل- -وط- -ن -ي -ة ل -لصص -ي -ادل -ة أÿوأصص ع -ن ك -ون
أŸؤوثرأت ألعقلية تخصصع Ÿسصار طويل على
شصاكلة سصلسصلة من عّدة حلقات مرتبطة ،ول
Áكن ألفصصل بينها وتتحّمل جميعها قدرأ
ك -بÒأ م -ن أŸسص -ؤوول-ي-ة بشص-أان أن-ت-ق-ال-ه-ا أ¤
ألزبائن دون أأن يكون ألصصيد‹ أŸسصؤوول
أŸباشصر وألوحيد ‘ هذه ألقضصية ألشصائكة،
بحيث يتحول أŸنتوج من مادة خام أ¤
أŸن- -ت- -ج وب -ع -ده -ا أ ¤أŸسص -ت -ورد وأŸوزع
أضص -اف -ة أ ¤ح -ل -ق -ات أأخ -رى ،إأ ¤أأن يصص-ل
أŸنتج أأخÒأ أ ¤ألصصيد‹ ألذي يبقى ‘
ألوقت ألرأهن وجها لوجه أأمام أŸسصتهلك.
وبالرغم من كون تلك أŸنتجات ل تصصرف
ول تسصوق إأل بوصصفة طبية مع تدوين أŸوأد
أŸسصوقة بسصجل خاصص بها ،إأل أأّن ألصصيادلة

ل ي - - -زأل - - -ون ع- - -رضص- - -ة
ألخ-ط-ار دأه-م-ة ن-اجمة
عن توريطهم ‘ قضصايا
إأج - -رأم - -ي - -ة ي- -ج- -ت- -ه- -د
ألناشصطون ‘ أŸتاجرة
ب -اŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ‘
نسصجها ،ويÈز ذلك جليا
م- -ن خÓ- -ل ت- -دأع- -ي -ات
وصص - - -ف - - -ة أÙاب- - -اة أأو
أل-وصص-ف-ة ألصص-وري-ة أل-تي
يشص Òأليها ألقانون / 18
 04أŸعمول به حاليا ‘
م-ادت-يه  16و ،17وأل-ت-ي
ت -وّرط ألصص-ي-د‹ بشص-ك-ل
Óدوأت
مباشصر بالرغم من عدم أمتÓكه ل أ
وألوسصائل ألتقنية ألتي “ّكنه من أكتشصاف
ت -لك أل -وصص -ف -ة ،م -ع ألشص-ارة أ ¤ك-ون ه-ذأ
” إأعدأده ‘ فÎة
ألقانون Œاوزه ألزمن و ّ
ﬁددة حصص -لت ب -ع -ده -ا ط-ف-رة ن-وع-ي-ة ‘
عا ⁄أŸؤوثرأت ألعقلية.
و‘ هذأ ألسصياق ،فقد تعّرضص  6صصيادلة
ي-ن-ح-درون م-ن ب-ل-دي-ات ألشص-ع-ي-ب-ة ،أل-قليعة،
ف-وك-ة وب-وسص-م-اع-ي-ل خÓ-ل أل-ع-ام أŸنصص-رم
Ÿت -اب -ع -ة قضص -ائ-ي-ة ضص-م-ن قضص-ي-ة م-ت-اج-رة
باŸؤوثرأت ألعقلية أكتشصفتها مصصالح أألمن،
و◊سصن أ◊ظ فقد بّرأأتهم ألعدألة ‘ آأخر
أŸطاف من منطلق ثبوت ضصلوع متهمÚ
رئ -يسص -ي ‘ Úأل -قضص -ي -ة ب -ع -ي-د ع-ن ت-غ-ط-ي-ة
ألصص -ي -دل -ة ،وأألم -ر ن -فسص-ه شص-ه-دت-ه م-دي-ن-ة
شص -رشص -ال ب -دأي -ة أل -ع -ام أ÷اري ح Úأت -ه-م
صص-ي-د‹ ب-تسص-وي-ق م-ؤوث-رأت ع-ق-ل-ية بطريقة
مشصبوهة ليتم ألتأاّكد بعدها من أأّن ألقضصية
يقف ورأئها طبيب أأقدم على منح وصصفات
ﬁاباة Ÿروج ،Úبحيث حصصل ألصصيد‹

الوضضع يزداد تعقيدا بصضيدليات بومرداسص

اختÓط مكششوف ‘ حالت اŸرضشى عقليا
لدوية اŸصضنفة ‘ خانة اŸؤوثرات
عادت قضضية الصضيادلة اÿواصص وظروف عملهم اليومية وحسضاسضية توزيع بعضص ا أ
العقلية ،لتطرح نقاشضا حادا ب ÚاŸهني Úالذين ظلوا لسضنوات يشضتكون من هذا الوضضع ،إاضضافة إا ¤التهديدات اليومية
لمني وغياب ا◊ماية بالنسضبة
التي قادت عددا منهم إا ¤أاروقة اÙاكم بسضبب هذه اŸسضأالة ،ناهيك عن النشضغال ا أ
لجرامية وŒار
لحياء التي تشضكو سضطوة اÛموعات ا إ
للصضيادلة اŸداوم ÚخÓل الفÎة الليلية ‘ بعضص اŸناطق وا أ
اıدرات ،وهي الصضعوبات التي عرقلت عملية إاعداد برنامج للمداومة متواصضل على طول السضنة.
بومرداسص :ز ــ كمال
م -زم -ن -ة وي -ت-اب-ع-ون أل-عÓ-ج ب-وأسص-ط-ة ه-ذه شص- - -روط أ◊م- - -اي- - -ة ألضص- - -روري- - -ة ،وه- - -ي
أŸه -دئ -ات ،وب-ط-ري-ق-ة ق-ان-ون-ي-ة وب-وصص-ف-ة ألنشص -غ -الت أل -ت -ي ت-ن-اول-ت-ه-ا «ألشص-عب» ‘
أأمام هذه ألظروف أŸتدأخلة على نشصاط طبية تسصلم له من ألطبيب أŸعالج.
ملف سصابق با◊ديث مع صصيادلة ينشصطون
ألصص-ي-ادل-ة وألضص-غ-وط-ات أل-ي-وم-ي-ة م-ن ق-بل وحسصب ع - -دد م - -ن ألصص - -ي - -ادل - -ة أÿوأصص ع -ل -ى مسص -ت -وى ح -ي أل -ت -ع -اون-ي-ة ب-ع-اصص-م-ة
أل -زب -ائ -ن ،وخ -اصص -ة ف -ئ -ة أŸرضص -ى أل-ذي-ن أل-ن-اشص-ط Úع-ل-ى مسص-ت-وى ولي-ة ب-ومردأسص ألولية.
جون جملة من أŸطالب
ي -ت-اب-ع-ون عÓ-ج-ا ن-فسص-ي-ا وع-ق-ل-ي-ا ،وت-أاخ-ر ألذين أسصتجابوأ مؤوخرأ لندأء أإلضصرأب من كما رفع أÙت ّ
معا÷ة ألقضصية من قبل ألوصصاية ◊ماية ق- -ب- -ل ن- -ق- -اب- -ة أل- -ق- -ط- -اع« ،ف- -إان أل- -وق -ف -ة أŸه -ن -ي -ة ،م -ن أأب -رزه -ا «أŸط -ال -ب-ة ب-نشص-ر
ألصصيادلة وŒنيبهم ألغرأمات وأŸتابعات ألحتجاجية ألتي دأمت نصصف يوم جاءت أ÷دأول أÿاصص -ة ب-اŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ‘
ألقضصائية ،شصّنت ألنقابة ألوطنية لصصيادلة للتعب Òعن رفضص ألصصيادلة لهذه ألوضصعية أ÷ريدة ألرسصمية لتحديدها بدقة ،وإأعادة
إأضصرأبا عن ألعمل Ÿدة نصصف يوم نهاية أŸه-ن-ي-ة ألصص-ع-ب-ة وألضص-غ-وط-ات أŸزدوجة نشصر ألقرأر ألوزأري أŸتعلق بتصصنيف هذه
شص- -ه- -ر م- -اي أŸاضص- -ي ل- -ل- -ت- -ن- -دي- -د ب -ه -ذه أأحيانا حتى من قبل أŸرضصى أŸزمن ÚأŸوأد ألتي تتجاوز  400صصنف حسصب ما
ألضصغوطات ،ورفع ألنشصغالت إأ ¤ألوزأرة أŸصص-اب Úب-أام-رأضص ع-ق-ل-ي-ة ب-ل-ج-وئ-هم إأ ¤ت- -نصص ع- -ل -ي -ه أŸادت 2 Úو 3م-ن ق-ان-ون
من أأجل إأعادة ألنظر ‘ ألتشصريع ألقانو Êأسص -ت-ع-م-ال أل-ع-ن-ف أأح-ي-ان-ا ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى ألصص -ح -ة ،وأل -تشص -دي -د ع -ل -ى أأه-م-ي-ة إأع-ادة
أŸن -ظ -م ل -ل -م -ه -ن -ة ،وت-دع-ي-م-ه-ا ب-نصص-وصص أŸؤوث -رأت أل -ع -ق -ل -ي -ة ،وأأح -ي -ان -ا م -ن ق -ب -ل أل-ن-ظ-ر ‘ أل-نصص-وصص أل-تشص-ري-ع-ية أŸنظمة
جديدة –مي ألصصيد‹ من كل أألخطار ألسص -ل -ط -ات أل-قضص-ائ-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة أŸت-اب-ع-ات ل -ل -م -ه -ن -ة وŒاوز ح -ال -ة أل -ف -رأغ أل-ق-ان-وÊ
أل- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن ألع- -ت- -دأءأت م- -ن ق- -ب- -ل بسص- -بب ÷وء ب- -عضص أŸرضص- -ى ل -ب -ي -ع ه -ذه أŸتعلق بهذه ألقضصية بالذأت ألتي تعرف
أÛرم ،Úخ- - -اصص- - -ة أŸدم- - -ن Úأل - -ذي - -ن أألدوية ألشصخاصص مدمن ،Úباإلضصافة إأ ¤ت- -دأع- -ي- -ات خ- -طÒة بسص- -بب ألع- -ت -دأءأت
يسصتعملون كل ألطرق للحصصول على أألدوية بعضص أıاطر أألخرى ألتي يعا Êمنها وأŸتابعات.
أŸهدئة ،وبعضص أŸؤوثرأت ألتي يسصتهلكها ألصص - -ي - -ادل- -ة أŸدأوم ÚأŸت- -وأج- -دي- -ن ‘
أŸرضصى ألذين يعانون من أأمرأضص عقلية م -ن -اط-ق م-ع-زول-ة و‘ أأح-ي-اء ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا
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ع - - - -ل - - - -ى ألÈأءة أأيضص - - - -ا،
وب-ال-رغ-م م-ن ك-ون م-ع-ظ-م
أل -قضص -اي-ا أل-ت-ي ت-دون ب-ه-ا
أأسصماء ألصصيادلة كشصهود أأو
م -ت -ه -م Úت -ن-ت-ه-ي ‘ آأخ-ر
أŸطاف بتÈئة ألصصيادلة،
إأل أأّن ألضص -غ-وط أل-ن-قسص-ي-ة
وأŸع-ن-وي-ة وح-ت-ى أŸه-نية
ألتي يتعّرضص لها ألصصيادلة
ل تطاق ول Áكن –ملها
ع- -ل- -ى ألط Ó-ق ،وم -ن ث ّ-م
ف- - -ق - -د ط - -الب ﬁدث - -ن - -ا
بضص -رورة ت -خ -ل -ي أل-ق-ان-ون
أ÷دي -د أŸن-ظ-م ل-تسص-وي-ق
ه -ذه أŸوأد ع -ن ف -ك -رة وصص -ف -ة أÙاب -اة،
وإأعفاء ألصصيد‹ من مسصؤوولية صصرف موأد
ب -ط -ري -ق -ة مشص-ب-وه-ة ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
ب -اسص -ت -غ Ó-ل وصص -ف-ة صص-ادرة ع-ن أŸصص-ال-ح
ألطبية.
وألّن أألم -ر ي -ق-تضص-ي أل-ت-دق-ي-ق وأل-ت-فصص-ي-ل
و–ميل كل جهة مسصؤووليتها كاملة ‘ هذأ
أÛال ،ف- -ق- -د ط- -الب ّﬁدث- -ن- -ا بضص- -رورة
ح -ذف ف -ك-رة أل-وصص-ف-ة ألصص-وري-ة م-ن ب-ن-ود
أل -ق -ان-ون أŸرت-قب صص-دوره ق-ري-ب-ا ب-أام-ري-ة
رئ -اسص -ي -ة Œن -ب-ا ل-ل-ت-ع-ط-ي-ل وأل-ت-أاخ Òع-ل-ى
مسص- -ت- -وى غ- -رف -ت -ي ألŸÈان ب -ال -ن -ظ -ر أ¤
ألوضصعية أÿاصصة ألتي تشصهدها ألغرفتان
ح-ال-ي-ا ،ن-اه-يك ع-ن ضص-رورة نشص-ر أل-ق-ائ-م-ة
أل -رسص -م -ي -ة ل-ل-م-ؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة ب-ا÷ري-دة
ألرسصمية مرفقة بالقانون أ÷ديد أحتياطا
من كّل شصبهة ﬁتملة ،مع ألشصارة إأ ¤كون
أŸرّوج Úللمؤوثرأت ألعقلية أجتهدوأ كثÒأ
خÓ-ل ألسص-ن-وأت أألخÒة ل-ت-ح-وي-ل ألÎك-يبة
ألكيميائية لعّدة أأدوية موصصوفة للحصصول
على خلطات Ãفعول أŸهلوسصات ول سصيما
ح -ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-األدوي-ة أŸوصص-وف-ة
Ûاب -ه -ة أأل ،⁄وه -و أل -وأق -ع أألل-ي-م أل-ذي
أأف - -رزت - -ه ﬁاصص - -رة Œار أıدرأت م - -ن
ط- -رف ﬂت- -ل- -ف أألسصÓ- -ك أألم- -ن- -ي -ة عÈ
ألÎأب ألوطني وعلى نطاق وأسصع.

صضيد‹ ﬁمد Ÿباركي من تقرت:
ال ّ

نحن ب Úمطرقة ال ّسشجن
وسشندان اŸدمن

ي-ط-رح م-وضض-وع صض-رف اŸه-دئ-ات ال-ع-ق-ل-ي-ة من طرف الصضيادلة
عدة مشضاكل تضضع مهنيي هذا اÛال ‘ الواجهة ،وتعرضضهم
ل -ل -ك -ث Òم-ن اıاط-ر م-ن ج-ه-ة واŸسض-ؤوول-ي-ات اŸل-زم-ة م-ن ج-ه-ة
لك Ìطلبا لهذا
أاخرى نظرا لظروف بيع هذا الدواء ،والفئة ا أ
النوع من الدواء وخاصضة اŸدمن.Ú
ورڤلة :إاÁان كا‘
وللحديث أأك Ìحول حيثيات هذأ أŸوضصوع ،ذكر ألصصيد‹ بتقرت ﬁمد
Ÿباركي أأنّ صصرف أŸهّدئات ألعقلية جعل ألصصيد‹ أŸمارسص للمهنة بÚ
نارين ،فإاذأ باع هذأ ألدوأء قد يجد نفسصه ‘ ألسصجن ،وإأذأ أمتنع عن ذلك
فإانه يبقى رهن ألتهديد من طرف أŸدمن ،Úوهذأ نظرأ ألن أŸنظومة
ألقانونية أŸنظمة لصصرف مثل هذه أألدوية مقصصرة  -حسصبما ذكر -
و–ديدأ ‘ جانب حماية ألصصيد‹ ،خاصصة بعد تسصجيل حالت خطÒة
أأدت إأ ¤ألعتدأء أŸفضصي إأ ¤أŸوت ‘ بعضص ألوليات ،هذأ فضص Óعن
تعرضص ألصصيد‹ للتهديد وألسصب وﬁاولة ألعتدأء ‘ مشصاهد متكررة
دوريا ‘ مثل هذه أ◊الت.
” تسصجيل وبكل أأسصف أأحكاما قاسصية آأخرها
وبهذأ ألصصدد أأوضصح أأّنه قد ّ
أ◊كم نهائيا بالسصجن ألنافذ بعشصر سصنوأت لصصيدلنية بولية ميلة ،وعدة
أأحكام ‡اثلة ‘ عدة وليات أأخرى ،ولذلك دعت نقابة ألصصيادلة ‘
أأليام ألقليلة أŸاضصية إأ ¤إأضصرأب جزئي شصل أأك Ìمن  95باŸائة من
صصيدليات ألوطن‡ ،ا أأرغم أ÷هات ألوصصية  -كما ذكر ﬁدثنا -
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ألصصادر ‘ ديسصم ،2004 Èوأÿاصص بالوقاية من أıدرأت وأŸؤوثرأت
ألعقلية ،كما قّررت وزأرة ألصصحة رسصميا أإلفرأج عن أŸرسصوم ألتنفيذي
أŸنظّم لصصرف هذه أألدوية ،وألذي يتضصمن إأجرأءأت جديدة ل تخصص
ألصصيد‹ وحده بل جميع ألفاعل ‘ Úألقطاع ،وذلك باسصتحدأث بطاقية
وطنية ألول مرة ترأقب مسصار هذه أألدوية من أŸنتج إأ ¤أŸريضص
لتحديد أŸسصؤووليات.
وأأضصاف هنا أأّن هذه أÿطوة كانت وأجبة وضصرورية ،وهذأ من أأجل
–ديد أŸسصؤووليات وعدم إأقحام ألصصيد‹ لوحده ‘ عمليات تÓعب
بالوصصفات ألطبية قد ل يكون له دخل فيها ول يعلم أأنها صصورية ،مشصÒأ
جل أرتياح كب Òوسصط ألصصيادلة مؤوخرأ خاصصة مع هذأ
إأ ¤أأنه قد سُص ّ
أŸرسصوم أألخ ‘ ،Òأنتظار تعديل ألقانون أŸنظم لصصرف هذه أألدوية،
مؤوكدأ أأنه وإأ ¤ح Úذلك قّرر ألكث Òمن ألصصيادلة ألمتناع عن جلب
وصصرف هذه أألدوية كإاجرأء أحÎأزي يحفظ للصصيد‹ كرأمته ،ويحول
بينه وب Úغياهب ألسصجون.

عبّر بعضص ألطباء أıتصص Úعن قلقهم لكون
بعضص ألدوية ألتي تعطى Ÿرضصى ألضصطرأبات
ألعقلية تسصبب سصرطانات ،كما أأفادت أألسصتاذة
أأم -ال م -ي -ل -ي أأخصص -ائ -ي -ة ‘ أألم -رأضص أل -ع -ق-ل-ي-ة
Ãسص -تشص-ف-ى قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،أأن ب-عضص ألدوي-ة Œع-ل
أŸريضص مدمنا عليها بسصبب مادة ألفاليوم ،على
غرأر «ألتيماسصÎأ»« ،ألÎأميكسص« ،Úألدياز»ÚÁ
و»لÒيكا» حتى طالب بعضص ألطباء من وزأرة
ألصصحة بسصحب هذه ألدوية من ألسصوق أÙلية.
وقد كشصفت عن أتباع أ÷زأئر لتقنية «ألعÓج
ألسصلوكي» Ÿرضصى ألضصطرأبات ألعقلية ،وألتي
Œعل أŸريضص يتعلم كيفية أدأرة حالت ألقلق
أل -ه -يسص -تÒي -ة أل -ت -ي ي-ت-ع-رضص ل-ه-ا بسص-بب ت-ف-ادي-ه
لسص -ت -ه Ó-ك أŸه -دئ -ات ،غ Òأأن أŸرضص-ى أأل-ف-وأ
تعاطي أألدوية ألكيماوية ،غ Òأأنه من يتعرضص
للقلق وأÿوف يوميا هو ألصصيد‹ ألّن ألطبيب
ي -وصص -ف أل -دوأء وأن -ت-ه-ى ،وألصص-ي-د‹ ي-دف-ع ث-م-ن
أحÎأم -ه ل -ق -ان-ون ب-ي-ع ألدوي-ة حسصب أل-وصص-ف-ات
أŸسصتخرجة من قبل أأطباء متخصصصص ‘ Úدأء
ألمرأضص ألعقلية وألنفسصية.
ولÓسصتفسصار عن أŸضصايقات ألتي يتعرضص لها
ألصصيد‹ أأو من ينوب عنه ،أّتصصلنا ببائع له 27
سص- -ن- -ة خÈة وه -و أح -م -د ع -م -ارة ،أل -ذي أأك -د أأن
ألصصيد‹ عندما يقرأأ وصصفة أأدوية ألضصطرأبات
أل -ع -ق -ل -ي -ة أأو أل -ن -فسص -ي -ة يصص -اب ب -ارت -ب -اك ج-رأء
ألتصصرفات أليومية ألتي يتعرضص لها من طرف
أŸرضصى ألذين يوصصف لهم ألطبيب دوأء معينا
ب-ك-م-ي-ة م-ع-ي-ن-ة يسص-ت-ه-ل-ك-ون-ه-ا ق-ب-ل أن-ت-هاء أŸهلة
أÙددة ،وي -ع -ودون م -رة ث -ان -ي -ة م -ن أأج-ل زي-ادة
أل -ك -م -ي -ة ،وع -ن -دم -ا ي -رفضص ه-ذأ ألخ Òي-ت-ل-ق-ى
أل-ت-ه-دي-دأت أل-ل-ف-ط-ي-ة وأأح-ي-ان-ا جسصدية .وحسصب

بعد حادثة ميلة

ال ّصشيادلة يطالبون بآاليات قانونية دقيقة
صض ّ-ع -دت ال ّ-ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ-ري-ة
ل-لصض-ي-ادل-ة اÿواصص م-ن ل-هجتها بخصضوصص
مسض -ع-اه-ا ال-ق-اضض-ي ب-الم-ت-ن-اع ع-ن تسض-وي-ق
لضضراب عام،
اŸؤوثرات العقلية أاو اللجوء إ
‘ ح -ال ع -دم م -ب -ادرة ال -وزارات واŸصض-ال-ح
اŸع -ن-ي-ة ب-ات-خ-اذ إاج-راءات ف-وري-ة ،تضض-م-ن
للصضيادلة مواصضلة نشضاطهم ‘ ظروف آامنة
ومسض- - -ت- - -ق- - -رةŒ ،ع- - -ل- - -ه - -م ‘ م - -ن - -أاى ع - -ن
العتداءات اليومية التي يتعرضضون لها.
ميلة :خالد ــ ع
وق -د أح -ت ّ-ج صص -ي -ادل -ة م-ي-ل-ة Ãشص-ارك-ة ع-دد م-ن
أل- -ولي- -ات أÛاورة أأم- -ام م -ق -ر أل -ولي -ة ،ع -قب
أإلدأنة ألتي تعّرضصت لها زميلة ،حيث أأّيد ›لسص
قضص -اء م -ي -ل -ة أ◊ك-م ألصص-ادر ‘ ح-ق-ه-ا م-ن ق-ب-ل
ﬁك -م -ة شص -ل-غ-وم أل-ع-ي-د وأل-ق-اضص-ي بسص-ج-ن-ه-ا 10
سصنوأت نافذة.
ورفع أل ّصصيادلة مطالب تتعلق بتسصي Òألقضصايا
أŸرتبطة باŸؤوّثرأت ألعقلية ،تتمثل ‘ ضصرورة
نشصر أ÷دأول أŸصصنفة للمؤوثرأت ألعقلية كاملة
‘ أ÷ري -دة أل -رسص -م -ي -ة ،م -ع إأع-ادة نشص-ر أل-ق-رأر

مهنّيو بجاية:

األولويـ ـة ◊م ـاية
األششخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصص
أأّكد ألعديد من ألصصيادلة على ضصرورة –لي عمال
ألقطاع باليقظة ‘ بيع موأد أŸؤوثرأت ألعقلية كونها
تشصكل خطرأ كبÒأ على ألصصحة ،حيث أأنّ ألقانون ينصص
على معاقبة أıالف ÚبالسصجنŸ ،دة تÎأوح ما ب5 Ú
سصنوأت إأ15 ¤سصنة سصجنا ،باإلضصافة إأ ¤غرأمة مالية
تÎأوح ب 500 Úأألف دينار ،وكذأ مليون دينار ‘ حالة
تسصويق هذه أŸؤوثرأت ألعقلية دون وصصفة طبية.
ألسص-ي-دة ج-ب-ا‹ صص-ي-دل-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة أل-ق-دÁة ت-ق-ول ‘
أŸوضصوع« :يوأجه ألصصيادلة ‘ نشصاطهم ألعديد من
أıاط- -ر بسص- -بب ألع- -ت- -دأءأت أل- -ت -ي ت -ط -ال -ه -م م -ن
ط -رف ب -عضص أŸن-ح-رف Úأل-ذي-ن ي-ط-ال-ب-ون-ه-م ب-ت-ق-دË
مؤوثرأت عقلية ،وعليه يتطلب ألوضصع ألرأهن أليقظة ‘
بيعها وأتخاذ أŸزيد من أإلجرأءأت ألوقائية ◊ماية
ألصص -ي -د‹ خ Ó-ل م -زأول -ة ع -م -ل -ه ،ع -ل-ى غ-رأر إأصص-دأر
وصصفات طبية –ارب ألغشص ،ومتابعة ملف أŸرضصى
أ◊قيقي Úألذين هم ‘ حاجة لهذه أألدوية».
ذأت أŸت -ح -دث -ة أأك -دت أأّن «أل -ن -ق -اب-ة ط-ال-بت ‘ وقت

ّﬁدثنا فإان بعضص أŸرضصى يلجأاون إأ ¤أ◊يل
كاسصتنسصاخ ألوصصفات ،وتغي Òألتوأريخ وألطباء
خ Ó-ل أسص -ب -وع وأح-د ،رغ-م أأن ألصص-ي-د‹ وك-ع-م-ل
أحÎأزي خوفا من ألجرأءأت ألعقابية يلجأا أ¤
تدوين ألدوأء أŸوصصوف وألطبيب ألذي وصصفه
وألكمية على سصجل خاصص به باإلضصافة إأ ¤نسصخة
م -ن ب -ط -اق-ة أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة أأح-ي-ان-ا ،وم-ع ذلك
يتعرضص للمسصاءلة مثل ما جرى لبعضص ألصصيادلة
ألذين وصصل بهم ألمر أ ¤دخول ألسصجون .ويبقى
ألصصيد‹ يدفع ألثمن Ãفرده رغم أأنه يبيع ألدوأء
بوصصفة ﬁررة من ألطبيب ،ويضصيف ﬁدثنا أأن
بعضص ألصصيادلة يتهربون من شصرأء هذه ألدوية

ألوزأري أŸتعلق بتصصنيف أŸوأد أŸؤوثرة عقليا،
أحÎأما للمادت 2 Úو 3من ألقانون  ،04 - 18ثم
أأن ل تتم ﬁاكمة أأو مقاضصاة أأي صصيد‹ إأل بعد
أأدأء خÈة ق -ان-ون-ي-ة ل-ل-تصص-ن-ي-ف أل-رسص-م-ي ل-ل-م-وأد
أŸتابع عليها و تصصدر أÈÿة من  Èﬂشصرعي،
أأو مصصدر معتمد ،أأو جهة مهنية معتمدة ،على أأن
ل ت- -ت- -م أإلدأن- -ة ع -ن م -وأد غ› Òدول -ة بصص -ف -ة
رسصمية وقانونية كمؤوثرأت عقلية.
و‘ ن- -فسص ألسص- -ي- -اق ،ي- -جب أأن ل ت -ت -م م -ت -اب -ع -ة
ألصص- -ي -د‹ ‘ أل -قضص -اي -ا أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸؤوث -رأت
ألعقلية ،ضصمن إأجرأءأت أŸثول ألفوري حفاظا
على حقوقه.
كما كانت من مطالب ألصصيادلة ضصرورة أحÎأم
أإلج -رأءأت أل -ق -ان -ون -ي -ة ل -ت -ف -ت -يشص ألصص -ي-دل-ي-ات
وأحÎأم ح -رم -ة ألصص -ي -دل-ي-ة أŸضص-م-ون-ة ق-ان-ون-ا،
Óذن ألقانو Êألصصادر
وإأخضصاع عملية ألتفتيشص ل إ
عن أ÷هات ألقضصائية ،على أأن يتم ألتفتيشص ‘
حضصور ‡ثل عن مهنة ألصصيد‹.
كما طالبوأ أإلفرأج ألفوري عن مشصروع ألقانون
أŸتمم وأŸعدل للقانون  04-18أŸتعلق بالوقاية
من أıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية،
وقمع ألسصتعمال وألŒار غ Òألشصرعي Úبها،
أل -ذي ” إأع -دأده م -ن ق -ب -ل وزأرة أل -ع -دل ،وك -ذأ
مشص -روع أŸرسص -وم أل -ت -ن -ف -ي-ذي أŸت-ع-ل-ق ب-تسص-يÒ
أŸؤوثرأت ألعقلية أŸعد من طرف وزأرة ألصصحة.

ب Úال ّصشيدلنية والقضشاء

سص -اب -ق ،بضص -رورة إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ أل -ق -ان -ون أÿاصص
بتصصنيف أŸؤوثرأت ألعقلية ونشصر قائمة أŸوأد كاملة»،
كما عبّرت عن أمتعاضصها على «أألحكام ألقضصائية ‘
حق بعضص ألصصيادلة ،على خلفية بيع مؤوثرأت عقلية
دون أأن يكونوأ على درأية بأان ألوصصفات ألطبية مزّورة،
مع ألتذك Òأأن ألصصيد‹ يعيشص وضصعية صصعبة جعلته بÚ
أŸط -رق -ة وألسص -ن -دأن ،ح -يث إأذأ م -ا ف -لت م -ن ق -بضص -ة
أل -ع -دأل -ة ي -ج -د ن -فسص -ه م-ع-رضص-ا ل-ل-ع-ن-ف وألع-ت-دأءأت
أÿطÒة من طرف أŸدمن.»Ú
و‘ ن -فسص ألسص -ي -اق ،ي -ق -ول ألسص-ي-د ج-م-ال« :ألصص-ي-ادل-ة
أÿوأصص مسصتاؤوون للوضصع ألرأهن ألذي جعل ألبعضص
منهم يغادرون أŸهنة ،حيث ل يعقل أأن يعيشص ‘ خطر

لتجنب أŸضصايقات من طرف أشصباه أŸرضصى،
ألذين يسصتعملونها ألغرأضص غ Òطبية ول صصحية
ويتحايلون على أŸرضصى بل تصصلح كمهلوسصات
مؤوثرة ،ومنهم حتى مرضصى ضصاقت بهم ألسصبل
فامتهنوها كمصصدر رزق.
أأما ألطباء ألذين تف ّ
طنوأ لهذه أ◊يل أأصصبحوأ
يسص-ت-ع-م-ل-ون ط-ري-ق-ة أل-تشصف« Òألرمز ألشصريطي»،
يصصعب تقليدها أأو إأعادة أسصتنسصاخها ،وهناك
ب-عضص أŸرضص-ى أل-ذي-ن ي-ت-م أل-ت-ح-اي-ل ع-ل-ي-ه-م من
طرف أŸدمن ÚوŒار ألسصموم كالدعاء بأان أأحد
ألقارب مريضص بنفسص ألدأء وعجز عن شصرأء
ألدوأء ،ومنهم من يّدعي أأن له عدأء مع صصيد‹
وي -غ -ت -ن -م ط-ي-ب-ة ألشص-ي-وخ أل-ك-ب-ار ل-يشصÎي ل-ه دوأء
مهلوسص.
صصيد‹ آأخر أأضصاف أأنّ بعضص أألدوية توصصف
ألمرأضص عادية منها حتى دوأء صصدأع ألرأأسص،
ل -ك-ن ع-ن-د خ-ل-ط-ه-ا ب-أادوي-ة أأخ-رى تسصّ-ب-ب خ-ط-رأ
وتصص -ب -ح م -ه-ل-وسص-ة ،ل-ذلك ي-ط-الب ألصص-ي-ادل-ة م-ن
أل- -وزأرة أل- -وصص- -ي- -ة أأن تصص ّ-ن -ف ألدوي -ة أÿاصص -ة
ب-ال-ت-ج-ارة ب-ال-نسص-ب-ة ل-لصص-ي-ادل-ة ،وت-ع-ي-د أل-نظر ‘
ق- -ائ- -م -ة أأدوي -ة أŸرضص -ى أŸصص -اب Úب -األم -رأضص
أل -ع -ق -ل-ي-ة وأل-ن-فسص-ي-ة أأو ت-خضص-ع ه-ذه ألدوي-ة أ¤
تشصريع خاصص ،أأو Áنع بيعها و“نحها للمرضصى
باŸسصتشصفيات وأŸلحقات ألصصحية.
وي-ب-ق-ى ألشص-ك-ال ق-ائ-م-ا ب Úأل-ط-ب-يب وألصص-يد‹
وأŸريضص أ◊قيقي ،ويدفع ألصصيد‹ ثمن أÿطأا
لكونه هو من باع ألدوأء ،ول يوجد تشصريعا يحميه
فالعديد من ألصصيادلة رأحوأ ضصحية بيع أأدوية
ّﬁررة ب -وصص -ف -ات ،وي -جب ف-ت-ح ح-وأر ج-دي م-ع
ألصص -ي -ادل -ة ألّن ل -ه -م صص -ل -ة أح -ت-ك-ام ب-ي-ع أألدوي-ة
للمرضصى وألوصصول أ ¤حلول مرضصية.

دأئم ح Úيسصلم أألدوية أÿاصصة باŸؤوثرأت ألعقلية
للمرضصى ،ويتعرضص لعتدأءأت من طرف أŸنحرفÚ
وألتهديد بالقتل ،فضص Óعن ألفرأغات ألقانونية ألتي
ت -ؤودي إأ ¤أل -ت -غ -ر Ëوألسص -ج -ن ،وع -ل -ي -ه ف-إان أŸط-الب
تتضصمن دعوة أ÷هات أŸعنية لتخاذ إأجرأءأت فعالة،
لضصمان أألمن وأ◊ماية للصصيادلة ‘ مزأولة نشصاطهم،
ألن ألبعضص ÷أا إأ ¤رفضص ألتكفل بالوصصفات ألطبية
أÿاصصة بأامرأضص أ÷هاز ألعصصبي ،لتفادي ألتعرضص إأ¤
أل -ع -ن -ف م -ن ج -ه-ة م-ن ط-رف أŸدم-ن ،Úوك-ذأ ت-ف-ادي
أŸتابعات ألقضصائية من جهة أأخرى».
بجاية :بن النوي توهامي

وألبدأية كانت بعد أأن سصلّط ›لسص قضصاء ميلة
 10سص-ن-وأت سص-ج-ن-ا لصص-ي-دلن-ي-ة ،وع-ام Úح-بسص-ا
نافذأ لشصركائها عن قضصية بيع أŸهلوسصات ،حيث
أأنّ أŸت -ه -م -ة ضص -ب -طت ب -رف -ق -ة أأرب-ع-ة أشص-خ-اصص
آأخرين من بينهم أمرأأتان يقومون ببيع أألقرأصص
أŸهلوسصة ببلدية شصلغوم ألعيد ولية ميلة.
وقد أأصصدرت ألنيابة ألعامة Ûلسص قضصاء ميلة،
بيانا رسصميا على خلفية أŸعلومات ألتي رّوجت
من قبل ألصصيادلة ،وألتي ترأها غ Òكاملة وغÒ
صصحيحة ،وهذأ بشصأان متابعة ألصصيدلنية ببلدية
شصلغوم ألعيد Ãعية أأربعة أأفرأد آأخرين ‘ قضصية
ترويج أألقرأصص أŸهلوسصة ،حيث أأّكدت ألنيابة
ألعامة لذأت أÛلسص»،أأّنه وعم Óبأاحكام أŸادة
 11ألفقرة ألثالثة من قانون أإلجرأءأت أ÷زأئية،
ف -إاّن ع -م -ل -ي -ة ت -وق-ي-ف ألصص-ي-دلن-ي-ة ج-اءت ع-ل-ى
م- -ع- -ل- -وم- -ات وردت ل -ف -رق -ة أل -ب -حث وأل -ت -ح -ري
باŸصصلحة ألولئية للشصرطة ألقضصائية ألمن ولية
ميلة ،مفادها وجود أأشصخاصص بصصدد شصرأء دوأء
مهلوسص من صصيدلنية بشصلغوم ألعيد» ،وأأضصاف
أل -ب -ي -ان «أأّن أل -ع -م-ل-ي-ة ّ“ت –ت م-رأق-ب-ة أأع-وأن
ألضص -ب -ط -ي -ة أل -قضص -ائ -ي -ة ،ح -يث ” ف -ت-ح –ق-ي-ق

وتوقيف أŸشصتبه فيهم ‘ حالة تلبسص ،وبحوزتهم
أألدوي-ة أŸه-ل-وسص-ة دون وصص-ف-ات ط-ب-ي-ة ،وب-ك-مية
معتÈة ” أ◊صصول عليها من صصاحبة ألصصيدلنية
بطريقة غ Òشصرعية».
وأأوضصح ألبيان ألذي حمل توقيع ألنائب ألعام»،أأّنه
وبعد تفتيشص مسصكن ألصصيدلنية أŸتهمة ،ضصبط
Ãنزلها كميات أأخرى من أألدوية أŸهلوسصة من
نوع باركيديل  5ملغ وكيتيل  6ملغ وأودية من نوع
بريجابل ،Úكانت تخفيه ألصصيدلنية بطريقة غÒ
شصرعية Ãنزلها ،ليتم حجز خÓل ألعملية 1350
قرصص ،وعلى أأسصاسصها توبع أŸتهمون ،أين صصدر
أ◊كم بإادأنتهم طبقا للقانون» ،وألبيان جاء عقب
أل -وق -ف -ة ألح -ت -ج-اج-ي-ة أل-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا ألصص-ي-ادل-ة
تضصامنا مع ألصصيدلنية ،ومشصكك ‘ Úأألحكام
ألقضصائية ،خاصصة بعد ﬁاولة أتهام ألقضصاء بأاّنه
أأصصدر أأحكاما قضصائية عن غ Òدرأية.

عصشابات تسشتهدف ال ّصشيادلة

وكانت أأن قّررت نقابة ألصصيادلة أÿوأصص شصن
إأضصرأب وطني ،رّدأ على أ÷رأئم أŸتكّررة ألتي
تسص -ت -ه-دف ألصص-ي-ادل-ة ورأح ضص-ح-ي-ت-ه-ا ‘ ظ-رف
ثÓثة أأشصهر فقط ،وألد صصيدلية وزوج أأخرى،
ف -ي -م -ا ت -ع ّ-رضص مسص-اع-د صص-ي-دل-ي-ة ‘ أل-ق-ال-ة إأ¤
ﬁاولة قتل ،حيث ن ّ
ظم صصيادلة ولية أأم ألبوأقي،
وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة تضص-ام-ن-ي-ة م-ع زم-ي-ل-ت-ه-م أل-تي
أأزهقت روح زوجها ‘  14فيفري أŸاضصي دأخل
صصيدليتها بحي  500مسصكن ببلدية ع Úفكرون
م -ن ط -رف مسص -ب -وق Úقضص -ائ -ي -ا م -ن م -ت -ع -اط -ي
م-ه-ل-وسص-ات .وأأغ-ل-ق أÙت-ج-ون صص-يدلياتهم مدة
سص -اع -ت Úأث -ن-ت ،Úم-ن  10صص-ب-اح-ا إأ ¤م-ن-تصصف
أل -ن -ه -ار ،ب -ع -د أل-ق-رأر أل-ذي صص-در ع-ن أ÷م-ع-ي-ة
ألعامة لفرع ألصصيادلة أÿوأصص «سصنابو» بولية أأم
أل -ب -وأق -ي ،وط-الب ألصص-ي-ادل-ة دأخ-ل ه-ذه أل-ولي-ة
بتوف Òأألمن لهم وحمايتهم من متعاطي ألسصموم
جهوأ إأ ¤مقر
ومن أŸسصبوق Úقضصائيا ،حيث تو ّ
نقابة ألصصيادلة أÿوأصص بالولية ونّددوأ بحادثة
مقتل زوج زميلتهم ألصصيدلية.
وشص-رعت ح-ي-ن-ه-ا أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لصص-ي-ادلة
أÿوأصص ‘ ،ع -ق -د ل -ق -اءأت ط -ارئ -ة Ÿك-ت-ب-ه-ا
أل -وط -ن -ي م-وأزأة م-ع م-رأسص-ل-ة ك-ل م-ن وزأرت-ي
أل- -ع -دل وألصص -ح -ة وإأي -دأع شص -ك -وى ب -خصص -وصص
ألع -ت-دأءأت وأ÷رأئ-م أل-ت-ي تسص-ت-ه-دف م-ه-ن-ي
ألقطاع بسصبب ألثغرأت أŸوجودة ‘ ملف بيع
لدوية ألشصبيهة باŸهلوسصات ،وحمايتهم من
أ أ
ه - - -ذه أ÷رأئ - - -م ،م - - -ن خ Ó- - -ل إأدرأج ب - - -عضص
أŸهلوسصات ألتي يك Ìعليها ألطلب ‘ قائمة
لدوية ألشصبيهة باŸهلوسصات.
أ أ

أÿميسص  11جوأن  2٠1٩م
ألموأفق لـ  ٠٩ششوأل  144٠هـ

ثقافة

info@ech-chaab..com
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نقاشش حول تاريخ ا◊رف والصصناعات ا÷زائرية

هوي ـ ـ ـة ›تم ـ ـ ـع تعاقب ـ ـ ـ ـت علي ـ ـ ـ ـ ـ ـه ا◊ضصض ـ ـ ـ ـ ـ ـارات فتط ـ ـ ـ ـ ـ ـورت
إابداعات ـ ـ ـه وا‚ازات ـ ـ ـ ـ ـ ـه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالعصصض ـ ـ ـ ـ ـ ـور
“ثل ا◊رف قيمة حضصارية –افظ على أاصصالة الوطن وحضصارته من الندثار ‘ ظل العوŸة ،و–تاج لسصتمراريتها وإاكسصابها مكانتها ‘ كل ا÷وانب خاصصة ‘ ا÷انب الجتماعي و القتصصادي والسصياحي،
لنها اŸرآاة العاكسصة
لي ›تمع ،و تشصكل أاهم مقومات الشصعوب أ
والعمل على اÙافظة عليها بوضصع خطط مناسصبة بإاشصراك الهيئات السصياسصية و اÛتمع اŸد .Êترتبط ا◊رف والصصناعات با◊ياة اليومية أ
لنسصان يصصارع ا◊ياة من اجل البقاء ،حيث بدا يشصكل أادوات تسصاعده ‘ تلبية ا◊اجات الضصرورية ◊ياته
لنسصانية منذ العصصور البدائية حينما كان ا إ
لهويتها وأاصصالتها ،حيث سصاهمت ‘ تطور ا◊ضصارة ا إ
لنسصان.
لدوات التي تطورت مع تطور ا إ
اليومية ،ثم –ولت هذه الصصناعات البسصيطة إا ¤منتجات حرفية ازدهرت وانتشصرت لتظهر الصصنائع التي اسصتعملت فيها ﬂتلف ا أ

لثار
ا◊رف والصصناعات ‘ قلب اهتمام علم ا آ

لنسصاÊ
لدوات ..مرآاة التاريخ العاكسصة لتطور الذكاء ا إ
ا أ
لدوات
للحرف والصصناعات أاهميتها التأاريخية ،ما جعل اıابر العلمية توظف أاحدث التقنيات اŸتوصّصل إاليها لدراسصات اŸواد التي صُصنعت منها ﬂتلف ا أ
لهمّ من ذلك ،هو اكتشصاف ›الت اسصتعمالها ،والغاية من ذلك السصتعمالﬁ ‘ ،اولة لفهم عادات
لثرية ،وفهم طرائق –ويلها وتنميطها .ولكن ا أ
ا أ
لول حول ا◊رف
لقل جانب من اŸلتقى الدو‹ ا أ
لنسصان ومسصتويات تفكÒه ،وتسصخÒه Ÿا حوله ‘ خدمة احتياجاته وإابداعاته ومعتقداته ..هو على ا أ
ا إ
لكادÁيون خديجة نشصار بواشصي ،كمال مداد وفايزة رياشش ،من من « Èضصيف الشصعب» .
والصصناعات ع Èالعصصور» ،الذي حدثنا عنه بالتفصصيل ا أ

أسسامة إأفرأح
تصسوير :عباسس تيليوة
كششفت أ.د خديجة نششار بوأششي ،مديرة معهد
أآلث -ار ب-ج-ام-ع-ة أل-ج-زأئ-ر  ،2أن ع -ن -وأن أل-م-ل-ت-ق-ى
ألدولي «ألحرف وألصشناعات عبر ألعصشور» ،يششمل
تقريبا كل ألفترأت ألتاريخية وأألثرية في ألجزأئر
ومنطقة ألمغرب وألعالم ،خصشوصشا وأن لكل من
«حرفة» و»صشناعة» مغزى علمي محدد ووأضشح،
ويتعلق بمجال زمني خاصص به ،إأذ أنه حين حديثنا
عن ألحرف فإاننا ل نسشتطيع أن نعني بها فترة ما
قبل ألتاريخ ،ألتي لم يكن هناك حرفة فيها ولكن
ك-انت ه-ن-الك صش-ن-اع-ات (ل-يسشت ب-م-ع-ن-ى ألصش-ناعة
أل-ذي ي-ح-م-ل-ه أل-م-ف-ه-وم أل-ح-ديث ،وإأن-م-ا صش-ن-اع-ة
ب-م-ع-ن-ى صش-ن-ع) ،ب-ال-م-ق-اب-ل ،ف-إان أل-ف-ت-رة أل-ق-دي-مة
وألفترة أإلسشÓمية وحتى ألحديثة يمكن فيها أن
نتحدث عن ألحرف وألحرفيين« ،ولكن للجمع بين
كل ألفترأت أسشتعملنا ألكلمتين معا» ،تششرح أ.د
نششار أختيار عنوأن ألملتقى ،وتوأصشل بأان هذه هي
ألنقطة أألسشاسشية ألتي أنطلقت منها ألفكرة ،فمن
أج -ل إأدخ -ال ك -ل أل-ف-ت-رأت أل-ت-اري-خ-ي-ة ف-ي م-ج-ال
أله-ت-م-ام ك-ان أسش-ت-ع-م-ال أل-م-ف-ه-وم أل-م-ف-ت-اح وه-و
ألصش -ن -اع -ات ،ع -ل -ى غ -رأر ألصش -ن -اع-ات أل-ح-ج-ري-ة
وأل -م -ع -دن -ي -ة وأل -ف -خ -اري -ة ،وم -ا ت -زأل آأث -ار ل -ه-ذه
ألصشناعات موجودة في ألمتاحف وهي تمكننا من
ألعتماد عليها في ألتسشلسشل ألكرونولوجي ،من
ألفترة ألقديمة ،أإلغريقية ،ألرومانية ،وألبيزنطية
حتى نصشل إألى أإلسشÓمية.
من ضشمن ألمحاور تذكر ضشيفتنا ألمحور ألمتعلق
بدور ألحرفة ،ولماذأ وكيف ظهرت ،وتضشيف بأانه
في مجال علم أآلثار فإان هناك من ألحرف ما
يعتبر ألعنصشر أألسشاسشي للتأاريخ ،على غرأر حرفة
ألفخار وألخزف« ،وهي ألمادة ألتي نؤورخ بها أي
م -ن -ط -ق -ة أو مسش -اح -ة أث -ري-ة ،أول م-ا ن-ؤورخ ب-ه أي
منطقة هو ألقطعة ألفخارية» ،مقارنة بالحرف
ألتي تأاتي بعدها كالصشناعات ألخششبية وألمعدنية،
وموأد أخرى ألعاج وألعظام (ل نقول حرفة وإأنما
صش-ن-اع-ة أل-ع-ظ-ام) وأسش-ت-ع-م-ال م-ا ه-و م-وج-ود ف-ي
ألطبيعة كالحجارة وألرخام ،وألمعدن ألذي ظهر
فيما قبل ألتاريخ ولكن تطور أسشتعماله وأزدهر إألى
م -ا وصش -ل إأل -ي -ن -ا ف -ي ح -ال -ت -ه أل -ي-وم .وه-ك-ذأ ف-إان
ألمدأخÓت كلها تششمل هذه ألنقاط أألسشاسشية.

اıابر العلمية ..واسصتنطاق اŸادة
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ي- -تضش- -م- -ن أل- -م -ل -ت -ق -ى ب -عضص

أل-م-دأخÓ-ت أل-ع-ل-م-ي-ة أل-م-خ-ب-ري-ة ،ف-ي-زي-ائية منها
وكيميائيةُ ،تعنى بإاجرأء تحاليل على أللقى أألثرية
وإأعطاء أهم ألمعلومات ألتي تهم ألحرفي« :يجب
أن نششرح للحرفي حرفته ألتي يششتغل بها» ،تقول
ألبروفيسشور نششار بوأششي ،مششيرة إألى تخصشصص
ت-ه-ت-م ب-ه أل-م-خ-اب-ر أل-ع-ل-م-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بالموأد
أألثرية أو  ،archéomatériauxبمعنى تحليل
م -ك -ون -ات أل-م-ادة وط-ري-ق-ة صش-ن-اع-ت-ه-ا وتسش-وي-ت-ه-ا
وإأضشافة موأد أخرى .ويتم ذلك بالعتماد على
ت -ق -ن -ي-ات م-ث-ل أل-ك-رب-ون  14أل-م-ت-دأول-ة وألتحليل
أل-ط-ي-ف-ي سش-ب-ك-ت-روم-ي-تر ،وتقنيات حديثة متعددة،
وهناك مخابر كاملة للتأاريخ منتششرة عبر ألعالم.
وهكذأ فإان ألملتقى يركز أيضشا على أهمية ألبقايا
ألصشناعية وألحرفية وصشدأها على ألحرفيين في
ألوقت ألحالي .سشأالنا ضشيفتنا عن وجود مخابر
مثل هذه في ألجزأئر ،فقالت إأنها موجودة ولكن
ليسص بالقدر ألكافي ،وتحدثت عن مخابر مماثلة
في كل من بومردأسص ،ودرأرية ،وباب ألزوأر فيما
يخصص ألمكونات.
من جهته ،قال د.كمال مدأد ،ألمدير ألمسشاعد
ب -ال -م -رك -ز أل -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث ف-ي ع-ل-م أآلث-ار ،إأن
أل-ت-ع-ري-ف أل-ج-وه-ري ل-ع-ل-م أآلث-ار ه-و ك-ون-ه ع-ل-م-ا
يرتكز على درأسشة ألمخلفات ألمادية ألتي تركها
أإلنسشان في فترة ما ،إأذن فهذأ ألعلم يرتكز على
ألجانب ألمادي ألذي تركه أإلنسشان ،أي مخلفات
صشناعاته من فخاريات وأدوأت معدنية وزجاجية
وغيرها« :كل أدأة تعتبر جد مهمة من ناحية تأاريخ
ألفترة وألبعد ألثقافي لذلك ألمجتمع ،وكل أدأة
مرآأة تعكسص ألجانب ألجتماعي ونمط ألحياة ألتي
كان يعيششها أإلنسشان حينذأك.

من اŸادي إا ¤الÓمادي
ف -ي ذأت ألسش -ي -اق ،ت-ن-ت-ق-ل ب-ن-ا أل-ب-روف-يسش-ور نشش-ار
بوأششي إألى نقطة غاية في أألهمية ،حينما تÓحظ
أن درأسشة ألحرف وألصشناعات ،وموأدها وطرق
أسشتعمالها ،تسشمح لنا بالنتقال مّما هو مادي إألى
ألÓمادي من عادأت وتقاليد ومعتقدأت وطرق
عيشص .وتتخذ محدثتنا من ألقدح على ششكل أليد
مثال على ذلك ،فاإلنسشان لحظ بأانه يغترف ألماء
بيده ليششرب ،ولكنه حّول ذلك ألششكل إألى قدح..
وهكذأ فإان درأسشة ألحرف تمكننا من أن نصشل إألى
مسشتوى تفكير أإلنسشان.
بخصشوصص هذه ألنقطة بالذأت ،أي مسشتوى تفكير
أإلنسشان ،سشأالنا ضشيوفنا عن ألفرق بين ألتجمع
أإلنسشاني وألحضشارة ،وكيف يمكن لدرأسشة ألحرف
وألصش-ن-اع-ات وت-اري-خ-ه-ا أن تسش-اع-دن-ا ع-ل-ى إأث-بات

وجود حضشارة إأنسشانية في منطقتنا وليسص فقط
مجرد تجمعات سشكانية ،وهذأ يأاتي عكسص بعضص
أألصش- -وأت أل- -ت- -ي تّ- -دع- -ي ع- -دم وج -ود حضش -ارأت
إأنسشانية قديمة.
ف ّ-ن -دت أل -ب -روف -يسش -ور نشش -ار ب -وأشش -ي بشش ّ-دة ه -ذأ
ألّدعاء ،مذّكرة بالحضشارة أإليبيرو مغربية ألتي
Óجابة عن هذأ
عرفتها منطقتنا ،وأعتبرت أنه ل إ
ألسشؤوأل ،يجب أن نتسشاءل بدورنا :لماذأ أنا موجود
ف- -ي ه- -ذأ أل -م -ك -ان؟ ف -ال -حضش -ارة ب -حسش -ب -ه -ا ه -ي
حضشارأت ،مترأبطة ومتوأصشلة ومترأكمة ،ولو لم
تكن هناك سشوأبق حضشارية لما أمكن ألحديث عن
هذأ ألموضشوع أصش.Ó
كما أعتبرت أن ألسشلوكات هي ألتي تخلق ألتطور
ألحضشاري ،فسشلوك أإلنسشان وتطوره مع ألحياة
وأل-م-ع-يشش-ة أل-ي-وم-ي-ة ت-ج-ع-ل-ن-ا ن-ف-هم وجود حضشارة
ت-ن-م-و ،وح-ت-ى إأن أن-دث-رت ف-إان-ه-ا ل ت-ن-دث-ر بشش-ك-ل
مباششر ،ولكن هنالك نوع من ألضشمحÓل وتأاتي
بعدها حضشارة أخرى ببلورة جديدة.
أضشافت بأان تطور ألفكر أإلنسشاني هو ألذي يجعله
يصشنع أششياء نحتاجها ،فهو يأاخذ ألمادة ويطورها
إأذأ كانت هششة مث Óلتصشبح أكثر صشÓبة ،ويفكر
ويأاخذ ما حوأليه أي أنه ل يسشتورد .إأذن فإان تطور
ألفكر أإلنسشاني هو ألذي يجعله إأنسشانا متحضشرأ،
دون أن ننسشى أهمية ألجانب ألروحي ،وبالعودة
إألى مثال ألقدح ،فإاننا نجده دأخل ألمقابر كأاثاث
جنائزي.

لول
اŸلتقـــــــى الدولـــــــي ا أ
بجامعـــــــة ا÷زائـــــــر2

مبادرة للتعريف بتطور ا◊رف
والصصناعات ع Èالعصصور
ت-ن-ط-ل-ق ،ال-ي-وم ،ب-ج-امعة ا÷زائر  2اب-و ال-ق-اسص-م سص-ع-د ال-ل-ه ف-ع-ال-يات اŸلتقى
لول حول «ا◊رف والصصناعات ع Èالعصصور ،الذي ينظمه Ÿدة يومÚ
الدو‹ ا أ
لث-ار ب-ا÷ام-ع-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘ الث-ار
م-ع-ه-د ا آ
وال-ت-نسص-ي-ق م-ع ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ت-راث ج-زاي-رن-ا ،ا◊دث ال-ذي وق-فت ع-نده
لكادÁية أا.د خديجة نشصار
حصصريا «الشصعب» من خÓل اسصتضصافتها لكل من ا أ
لثار بجامعة ا÷زائر  2و د.كمال مداد ،اŸدير اŸسصاعد
بواشصي ،مديرة معهد ا آ
لثار ،واıتصصة ‘ آاثار ما قبل التاريخ ،فايزة
باŸركز الوطني للبحث ‘ علم ا آ
رياشش ،رئيسصة جمعية «تراث جزايرنا».

من ا◊اجة العملية إا¤
ا◊اجة الروحية
في هذأ ألصشدد ،يششير ألدكتور كمال مدأد أإن
هذه ألأدوأت ألتي تدفن مع ألميت تهدف أإلى
تزويده لسشفر طويل لحياة أخرى .وفيما يتعلق
بالجانب ألجنائزي في ألفترة ألقديمة ،كان أهل
أل-م-ت-وف-ى ي-ق-وم-ون ع-ن-د دف-ن-ه بالأكلة ألجنائزية
ويضش-ع-ون ع-ن-د ق-ب-ره ف-ت-ح-ت-ي-ن ل-ت-زوي-د أل-م-توفى
بالأكل وألششرب ،ألمعتقد كان وثنيا ،ومع ألإسشÓم
ت -مت « أسش -ل -م -ة» ه -ذأ أل -م -ع -ت -ق-د وف-ي م-ق-اب-رن-ا
ياأخذون ألتمر وألخبز ويضشعون فنجانين يقال
أإن-ه ل-ل-ط-ي-ور ول-ك-ن-ه م-ع-ت-ق-د ق-دي-م .م-ا ي-ع-ن-ي أن
ألعديد من ألعادأت تجد صشدأها وجذورها في
أل-ت-اري-خ أل-ق-دي-م ،ول-ك-ن-ه-ا ت-ت-اأقلم وتتكيف ،وعلم
ألآثار يسشمح لنا بفهم ذلك.
يعرضص علينا د.مدأد مثال حيا ،حينما يششير أإلى
أإطار خششبي مزخرف للوحة زيتية في ألقاعة
ألتي كنا بها في مقر ألجريدة ،ويقول أإن مختلف
ألأششكال ربما يكون ألحرفي قد نحتها دون سشابق
علم لأصشولها ،ولكنها في ألحقيقة زخارف تعود
أإلى ألفترة ألنيوليتية .هكذأ فاإن ألمثلثات ألتي
تكون قاعدتها أإلى أسشفل وقمتها أإلى أعلى يكون
لها مغزى مختلف عن ألمثلثات ألمقلوبة.
هنا أششارت ألباحثة أ.فايزة رياشص أإلى ألرموز
ألتي لحظتها على ألزرأبي في منطقة بريان
بغردأية ،وألتي لم تتغير عبر ألعصشور وهي في
حقيقة ألأمر رسشائل ولها مغزى محدد ،وألأهم
م -ن ذلك أن م -ن يصش -ن -ع -ه -ا ي-ع-رف ذلك أل-م-غ-زى
ويتناقله جي Óبعد جيل.
هكذأ ،فاإن ألحرف وألصشناعات على مّر ألعصشور،
تسشمح لنا ليسص بتحديد عمر ألموأقع ألأثرية
فحسشب ،بل بفهم نمط ألعيشص وعادأت ألإنسشان
وم- -دى ت- -ط- -وره أل -ف -ك -ري وأل -ت -ق -ن -ي ،وق -د ك -ان
ألحرفيون يششكلون في ألماضشي طبقة أجتماعية
م -رم -وق -ة ،ه-ي ف-ي أتصش-ال م-ب-اشش-ر م-ع أل-ط-ب-ق-ة
ألحاكمة وألحاششية ونبÓء ألقوم ،بفضشل ألتقنية
وألإبدأع وألتحكم في ألمادة ..وهنا نتسشاءل:هل
م -ت -ى ي -ع -ود أل -ح -رف -ي-ون أإل-ى أح-تÓ-ل م-ك-ان-ت-ه-م
ألمرموقة في مجتمعنا؟

حبيبة غريب
تصسوير  :عباسس تيليوة
«لقد عرفت ألجزأئر على غرأر
بلدأن ألعالم عدة صشناعات حرفية
موغلة في ألقدم تعود أإلى ما قبل
ألتاريخ ،تنوعت وتطورت مع مرور
ألزمن ،و هو ما تششهد عليه ألبقايا
ألأثرية ألتي نجدها في مختلف
أل -م -ت -اح -ف ،أل-ت-ي ت-ع-كسص أل-ط-اب-ع
أل-م-ح-ل-ي أل-ذي أسش-ت-م-رت صشناعته
أإل -ى غ -اي-ة ي-وم-ن-ا ه-ذأ ي-ب-ي-ن م-دى
تششبث ألحرفي ألجزأئري بموروثه
أل -حضش -اري أل -ذي جسش -ده وأكسش-ب-ه
ط- -اب- -ع- -ه أل- -خ -اصص ف -ي م -خ -ت -ل -ف
ألصش -ن -ائ-ع أل-ت-ي ج-ع-ل-ه-ا م-ت-م-ي-زة و
متفردة  ،تبرز ألمهارأت ألمتجذرة
ف -ي -ه « .أن -طÓ-ق-ا م-ن ه-ذأ أل-وأق-ع
ج -اءت ف -ك -رة ت -ن -ظ -ي -م أل -م -ل -ت-ق-ى
أل- - -دول - -ي ألأول م - -ن ن - -وع - -ه ف - -ي
ألجزأئر في محاولة من منظميه
وأل-مشش-ارك-ي-ن ف-ي-ه م-ن « أل-ج-زأئر،
ألمغرب ،تونسص ،ألأردن ،مصشر ،
ف -لسش -ط -ي -ن  ،أسش -ب -ان -ي -ا و ف-رنسش-ا»
لÓإجابة عن أإششكالية :كيف يمكن
للحرف وألصشناعات ألتقليدية أن
تسش- -اه- -م ف -ي ت -ح -ق -ي -ق أل -ت -ن -م -ي -ة
ألقتصشادية وما هي ألسشبل ألكفيلة
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ه -ذه ألصش -ن-ائ-ع و
أل- -ح- -رف أل- -ت- -ي ت -ع -كسص ه -وي -ت -ن -ا
ألوطنية ،و كيف يمكن أسشتغÓلها
كمورد سشياحي ؟

يهدف ألملتقى ،بحسشب منظميه
أإلى« :أإبرأز مهارأت أإنسشان ما قبل
أل -ت -اري -خ ،أل -ت -ع -ري -ف ب -ال -ح -رف و
ألصش-ن-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ،أل-بحث عن
ألسشبل ألكفيلة للحفاظ على هذه
ألحرف من زوألها في ظل ألعولمة
 ،أإلى جانب  ،أإعادة أإحياء ألحرف
وألصش -ن -اع-ات وأسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ك-م-ورد
أق- - -تصش- - -ادي و ك- - -ذأ أسش- - -ت- - -غ Ó- -ل
ألمنتوجات ألحرفية في ألسشياحة
ألترأثية.
سش- -ت- -ت -ن -اول أل -م -دأخ Ó-ت م -ح -اور
متعددة منها :ألحرف وألصشنائع
عبر ألعصشور ومن خÓل ألمصشادر
وأل- -م- -خ- -ط- -وط- -ات أو أل- -ك- -ت -اب -ات
ألأثرية ،أو كمورد أقتصشادي ،أإلى
جانب دور ألحرف وألصشنائع في
ت - -رق - -ي- -ة ألق- -تصش- -اد أل- -م- -ح- -ل- -ي.
وسش -ي -ت -ط -رق أل -م -ل -ت-ق-ى أيضش-ا أإل-ى
أل - -وضش - -ع أل - -رأه - -ن ل- -لصش- -ن- -اع- -ات
أل -ح -رف -ي -ة ،وك -ي -ف تصش -ب -ح م-وردأ
سش - -ي - -اح - -ي - -ا ،وأل - -ى دور أل- -ح- -رف
وألصش-ن-اع-ات ف-ي أل-ت-ع-ري-ف ب-ه-وي-ة
ألششعوب ،و ترقيتها.
ف -ي م -ح -ور أآخ-ر سش-ي-دور أل-ن-ق-اشص
ح- -ول أل- -ح- -رف وألصش- -ن- -ائ- -ع ب- -ي -ن
ألسش- -ت- -م- -رأري- -ة وألن- -دث- -ار ،أه -م
ألحرف ألتي ل تزأل مسشتمرة أإلى
غاية يومنا ،ألحرف أندثرت أو في
ط- -ري -ق أل -زوأل ،و أخ -ي -رأ ح -م -اي -ة
ألصش -ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-ت-رأث-ي-ة
وسشبل تطويرها.

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

ثقافة

الثÓثاء  11جؤان  2٠1٩م
المؤافق لـ  ٠٩شسؤال  1٤٤٠هـ

«وسشم جزائري» ...ا◊لقة اŸفقودة؟!

لبداعية ‘ ا◊رف القدÁة
التّؤجهات ا إ

التوثيق لنظام ›تمعي ‘ أارقى حالة حضشارية

هي حرف تقليدية تصسنع أانامل أاصسحابها –ف فنية اكتسسبت تفاصسيلها ع Èمراحل
متعددة فكانت تلك الرمؤز و الرسسؤم Ãثابة كتاب مفتؤح على تاريخ ا÷زائر و شساهد عيان
ن تعرضش لتغÒات كثÒة منذ أاول إانسسان وطئت قدماه هذه
Á ⁄عنه زمان مضسى ول مكا ٌ
لنسسان الذي صسنعه ،ليكؤن
لرضش الطيبة من إاعطاء ا◊اضسر كل أاسسرار اŸاضسي وان مات ا إ
ا أ
ا◊اضسر يعيشسه ماضسيه ‘ معادلة صسعبة اسسمها ا◊رف التقليدية.

^ التأاسسيسش Ÿدرسسة ا◊رف الفخارية حتمية ل مفر منها

فتيحة كلوأز

ي - - -ك- - -ؤن اŸه- - -ت- - -م- - -ؤن بشس- - -أان الÎاث
ال-ت-اري-خ-ي ع-ل-ى م-ؤع-د ع-ل-مي دو‹ ،يؤمي 11
و 12ج -ؤان ال -ق-ادم Úب-ا÷زائ-ر ‘ ،ن-ق-اشش م-ف-ت-ؤح
وح- - -ؤار ث- - -ري ح- - -ؤل مسس- - -ارات ا◊رف ال- - -ق- - -دÁة،
وم-ن-ظ-ؤم-ة صس-ن-اع-ت-ه-ا ع Èا◊قب ا◊ضس-اري-ة ،وم-دى
لنسس-ان ‘
ت -داع -ي -ات -ه-ا ‘ ال-ت-ؤث-ي-ق Ÿراح-ل إاب-داع-ات ا إ
التكيف مع واقعه.

جمال أوكيلي
لأول وهلة يبدو اإثارة مثل هذا المؤضسؤع
م ّ-م -ل وم -ن ّ-ف -ر ف -ي اآن واح -د ل-ك-ن م-ن-ه-ج-ي-ة
السسيدة نشسار خديجة بؤاشسي مديرة معهد
الآثار بجامعة الجزائر  2وبيداغؤجية السسيد
كمال مّداد ،مسساعد مدير المركز الؤطني
للبحث في علم الآثار القديمة اأزال كل ما
كان يلف من اعتقاد خاطئ تجاه ما يتبادر
اإلى اأذهان البعضش.
هذا باإعادة رواية الؤقائع «الغابرة» باأسسلؤب
ج- -ذاب وم- -غ- -ر ف -ي اآن واح -د ل ي -ح -دث اأي
قطيعة ما بين حلقات الأحداث في اإبراز
تلك العÓقة الجدلية بين الحرف والصسناعة
ف -ي الأزم -ة ال-ع-ت-ي-ق-ة وت-رج-م-ت-ه-ا ل-ب-ن-اء ت-لك
الصسؤرة المكبرة المسسماة بالحالة الحضسارية
اآنذاك.
من خÓل هذه الدردشسة ارتاأينا اأن نتناول
ال -ت -ؤج -ه الإب -داع -ي ف -ي ال -ح -رف ال -ت -راث-ي-ة
ومسس -اه -م -ت-ه ال-م-ب-اشس-رة ف-ي ت-رق-ي-ة ال-ن-ظ-ام
المجتمعي ،في هذه النقطة ترى الأسستاذة
نشسار باأن المعالم المادية فخارية اأو غيرها
تخضسع دائما اإلى تسساوؤلت الباحث خاصسة
من باب المقارنة ،لمعرفة حقا مسستؤيات
الإب- -داع ف- -ي ه- -ذا الشس- -اأن ،وم -ؤؤشس -رات ذلك
تكمن في فارق اللؤن والشسكل ،مما يطرح
مسساألة القيمة السستعمالية لتلك القطعة من

تطو

ا

قبل الإنسسان اآنذاك ،ويزداد هذا المسسعى
تعمقا في النفتاح على طبيعة المادة ،وما
يتبعها من وعاء النمط ،لنصسل اإلى التفاصسيل
ال -م -ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-خ-ت-م ك-ل صس-ان-ع يضس-ع ط-اب-ع-ه
الخاصش على منتؤجه ،يعبر على اأكثر من
م -ع -ن -ى ف -ي الن -ت -م -اء ال -م -ك-ان-ي وال-ت-ؤاصس-ل
الزماني.
لم يتؤقف الأمر عند هذا الحد باأن قمة هذا
الإبداع في الحرف هؤ ايجاد البديل الفؤري
ل- -ل- -ذهب ج- -راء ك- -ؤن- -ه غ- -ي -ر مسس -ت -حب ف -ي
اسس-ت-ع-م-الت م-ع-ي-ن-ة بسس-بب م-قتضسيات دينية
شسرع العمل ما يسسمى بـ «البريق المعدين»
وه-ؤ ع-ب-ارة ع-ن مسس-ت-حضس-ر ك-ي-م-ي-ائ-ي اأدخل
على الصسناعة الفخارية.
اإذ شسهد تطؤر ملحؤظا بدءا من القرن  8اإلى
غ -اي -ة ال -ق -رن -ي -ن  11و 12ف -ي ال -م-ن-ارات
ال-حضس-اري-ة ال-م-ع-روف-ة اآن-ذاك ال-م-ت-ت-الية في
انتشسارها عبر المد السسÓمي.
اأما السسيد كمال مّداد ،فاعتبر اأن الجانب
الإبداعي في الحرف هؤ الحرصش الشسديد
الذي يبديه اأصسحابها في التمسسك بترقيتها
وت -ؤسس -ي -ع فضس -اء اإن-ج-ازه-ا وق-د ي-خ-ط-ئ م-ن
ي -ع -ت-ق-د ب-اأن-ه-ا م-حصس-ؤرة ف-ي زاوي-ة دك-ان اأو
م -ح -ل ،ب -ل اأن م -ف -ه -ؤم -ه -ا اأخ -ذ م -ن-ح-ن-ي-ات
حاسسمة ،لتنتقل من دائرة الحرفة اإلى اآفاق
رح -ب -ة ع -ب -ارة ع -ن صس -ن-اع-ات م-ت-ف-رع-ة اإل-ى
ورشسات بعÓمة مسسجلة ومميزة اأي «الختم»

Ÿؤؤ“ر الؤطني الرابع

وب-ق-راءة م-ت-اأن-ي-ة وم-ع-م-ق-ة ل-ل-حرف ،يÓحظ
مسسار تطؤرها اإلى الأعلى ويتجلى ذلك في
النؤعية الراقية.
ل يتعلق الأمر اأبدا بمادة تراثية مسستخرجة
من مكان ما ثم يعاد بلؤرتها واإنما تبين بناءً
على تحاليل مخبرية اأن هناك نؤعية رفيعة
صس -اف -ي -ة ون -ق -ي-ة ت-ح-م-ل رم-ؤزا ذات ال-دلل-ة
ب -الإضس -اف -ة اإل-ى الأشس-ك-ال ال-ف-ري-دة وال-ن-ادرة
وهذا ما تم اكتشسافه لدى الأفارقة.
م- -م- -ا يضس- -ف- -ي ع- -ل- -ي- -ه -ا ط -اب -ع السس -ت -ث -ن -اء
والخصسؤصسية عن اكتشساف اأصسلها هناك ما
ت-ع-ؤد اإل-ى م-ؤري-ت-ان-ي-ا ،ن-ؤم-ي-دي-ا ،وق-رطاجة،
والتحفة هنا ل تنحصسر على الفخار فقط
واإنما هناك الزجاجة المعدنية وغيرها.
ف -ي خضس -م ه-ذا ال-ح-ديث ال-م-تشس-عب ،ي-دع-ؤ
السسيد كمال مّداد اإلى اإنشساء مدرسسة للحرف
الفخارية تكؤن بمثابة الإطار الذي ينضسؤي
ت -ح -ت -ه ك -ل م -ن ي -درك ح -ق -ا ق-ي-م-ة ال-ح-رف
باأبعادها الحضسارية والثقافية هذا من جهة
ومن جهة ثانية الإبقاء على ذلك التؤاصسل
في المخيال التراثي البعيد.
عليه ،فاإن اأولى بؤادر هذا التؤجه هؤ تؤفر
الإرادة السس -ي -اسس-ي-ة ل-دى ال-ج-ه-ات ال-مشس-رف-ة
على هذا القطاع ،لتجسسيد هذا المشسروع
الحيؤي والضسروري في نفسش الؤقت حتى
تحتفظ بهذا التراث المادي.

«الÎجمة بÚ
النظرية والتطبيق»
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ت ال-ت-رج-م-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات-ها في ميدان
الترجمة ،مّما يس
س
م
ح
ل
ل
ب
ا
ح
ث
ي
ن ،اأسساتذة وطلبة ،بالمسساهمة
ف-ي إارسس-اء أاسسس
ش
ع
ل
م
ي
ة
ل
ل
ع
م
ل
ي
ة
ا
ل-ت-رج-م-ي-ة ،واسستغÓل
ضسؤابط منهجية
في تطؤير كفاءة المترجم إليصسال النصش
م
ض
س
األصسلي شسك Óو مؤنا».
من جهة أاخرى،
د
ث
ترى مح ّ تنا اأن اأسساتذة لمعهد واإدارته
يسسعؤن ،من خ
Ó
ل
ه
ذ
ه
ا
ل
ت
ظ
ا
ه
ر
ا
ت العلمية ،إالى «خلق
إارادة ع-ل-م-ي-ة ل-د
ى ال-ب-اح-ث-ي-ن م-ن أاج-ل اسس-ت-دراك ال-ت-أاخر
الملحؤظ في ت
ط
ؤ
ر
البحث في ميدان الترجمة بالجامعة
الجزائرية ،مقا
ر
ن
ة
ب
ج
ا
م
ع
ا
ت
خارج الؤطن».
كما أاّن تعّدد ا
ه
ت
م
ا
م
ا
ت
ا
ل
ب
ا
ح
ث
ي
ن
ف
ي المعهد يسساهم في
إاثراء الحقل التر
جمي بمؤاضسيع جديدة ،تضسيف الدكتؤرة
تؤاتي،
مؤؤكدة
ف
ي
ه
ذ
ا
ا
ل
س
س
ي
ا
ق
أ
ا
ن
ا
ل
م
عهد سسينظم ملتقى دوليا يؤم
 15أاك
ت
ؤ
ب
ر
ا
ل
م
ق
ب
ل
،
ح
ؤ
ل
م
ن
ا
ه
ج
ا
ل-ب-حث ف-ي ال-ت-رج-مة
السسمع
ي
ة
ا
ل
ب
ص
سري
ة ،بمشساركة اأسساتذة ومنظرين في هذا
الخت
ص
س
ا
ص
ش
م
ن
ج
ا
م
عات من دول أاخرى
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لن تكؤن تلك التفاصسيل الدقيقة من أالؤان و
خطؤط و أاشسكال و مخططات بناء بل حتى
األك -ل ال -ذي ع -رفت ب -ه ال-ج-زائ-ر إال خ-ل-ي-ط-ا
م-ت-ج-انسس-ا ل-ت-ط-ؤر حضس-اري ك-ان ق-ب-ؤل اآلخ-ر
ت-ري-اق-ه السس-ح-ري ال-ذي صس-ن-ع ال-خصس-ؤصس-ية و
التميز في الحرف التقليدية التي نعرفها اليؤم
فكانت كل منطقة من الشسمال إالى الجنؤب و
من الشسرق إالى الغرب تروي تحفها التقليدية
حكاية إانسسان عاشش في تناغم تام مع الطبيعة
ال -ت -ي اح -تضس-ن-ت-ه ف-ك-انت ح-اضس-رة ف-ي ك-ل م-ا
صسنعته يده من تحف سسؤاء كانت فخار أاو
معادن أاو خشسب.
لكن رغم الغنى و الثراء و رغم التنؤع و التميز
ل -م نسس -ت -ط -ع أان ن -ج-ع-ل ل-ل-م-غ-رب األوسس-ط أاو
الجزائر وسسما تاريخا خاصسا بنا ،ما جعل
حرفنا التقليدية تائهة بين مغربي و تؤنسسي و
بين أاندلسسي و تركي رغم أان الؤاقع يقؤل و
باألدلة أانها مزيج ل يتكرر لكل الحضسارات
التي مرت ذات يؤم من هنا ،بل وصسل األمر
إال -ى سس -رق-ة ه-ؤي-ة ب-عضش ال-ح-رف ب-إاع-ط-ائ-ه-ا
جنسسية أاخرى و كأاننا لم نكن يؤما و لم نعرف
الحضسارة إال منذ عهد قريب أاو أاننا وجدنا
في األلفية الثالثة من العدم.

ا◊ر‘ ملزم Ãعرفة تاريخ صسنعته
لعل السسؤؤال األهم لماذا ل يسستطيع معظم
الحرفيين إاعطاء المهتم بالتحف التي يصسنعها
ذاك ال -زخ -م ال -ت -اري -خ -ي ال -ت-ي ت-م-ي-ز ح-رف-ن-ا
التقليدية؟ ،لماذا يعجز عن فتح ممر عبر
الزمن ليروي له حقائق تاريخية وراء صسنع
تلك التحفة التي يبيعها؟ ،لماذا تحؤل التحفة
إالى مجرد رقم فيه ربح أاو خسسارة ،أال يعي
القائمؤن على هذا المجال إان البعد التاريخي

للحرف التقليدية هي اإلضسافة الحقيقية التي
تجعلها عالمية ألنها الخصسؤصسية التي تحؤلها
إالى عملة نادرة او لنقل ورقة هاربة من الزمن
الماضسي  ،إاذا لمسستها فكأانك في رحلة عبر
التاريخ فتكؤن في لحظات آالة الزمن التي
طالما حلم بها اإلنسسان.
هي الخلفية التاريخية بكل ما تعنيه الكلمة
غ-ائ-ب-ة ع-ن م-ع-ارضش الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية و
الحرف التي تقام هنا و هناك بل الرمزية
التاريخية للمنتجات الحرفية غير مؤجؤدة بل
ي-ج-ه-ل-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ح-رف-ي-ي-ن لن ال-حرفة
بالنسسبة لهم مجرد مهنة تفتح لهم بيتا تسسد
أارباحها المادية حاجياتهم اليؤمية،لكن األكيد
أان العبء ل يتحمله الحرفي وحده فانعدام
ارادة ح -ق-ي-ق-ي-ة م-ن السس-ل-ط-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ،م-ن
خÓل عملي المتؤاصسل كصسحفية في معارضش
الصسناعات و الحرف التقليدية غالبا ما يكؤن
حديث العارضسين محصسؤرا في نقصش المؤاد
األولية أاو قلة الزبائن و المهتمين بشسراء تلك
ال -م -ن -ت -ج -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة أام-ا أان ي-ح-دثك ع-ن
الحرفة كتاريخ أاو كتاب مفتؤح على الماضسي
ف.Ó
هذا ضسرب حقيقي للخصسؤصسية الجزائرية و
لعل قلة التكؤين والطÓع حَؤلنا إالى مجرد
مقلدين لجيراننا أاو آاخرين ممن سسكنؤا جنؤب
أاورب- - -ا ألن- - -ه ذوب - -ان صس - -ري - -ح ف - -ي اآلخ - -ر و
اضسمحÓل مُخٍز يجعلنا مع مرور الزمن غير
م-رئ-ي-ي-ن كـ»وسس-م ج-زائ-ري» ل-ه خصس-ؤصس-ي-ته و
ميزته التاريخية المنفصسل عن أاي وجؤد آاخر
فؤق الكرة األرضسية ،بل وصسل ببعضش الفنادق
عندنا إالى تأاثيث غرفهم بمنتجات تقليدية
ل-ج-ي-ران-ن-ا خ-اصس-ة ال-ت-ؤنسس-ي-ة و مغربية عؤضش
اخ-ت-ي-ار م-ن-ت-ج-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة ج-زائ-ري-ة ،ل-ت-جد
نفسسك ل شسعؤريا غريبا في مكان كان من
المفروضش أان يتحدث جزائري في كل شسيء
مؤجؤد داخله.

تنظم على هامشش اŸلتقى

ورششات حّية للصشناعات
التقليدية وا◊رف
ورشس -ات ح -ي -ة ل -لصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة
وا◊رف م-ن ق-ب-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ؤط-نية تراث
ج -زاي -رن -ا ،ال -ه -دف م-ن-ه-ا ال-ت-ع-ري-ف ب-ب-عضش
ا◊رف ا÷زائ -ري -ة و بصس -ن -اع -ه -ا و ط -ري-ق-ة
ت -داول -ه -ا م -ن ج -ي-ل إا ¤أاخ-ر ه-ذا م-ن خ-لل
م -ع -رضش –تضس -ن -ه ج -ام-ع-ة ا÷زائ-ر  2ابؤ
القاسسم سسعد الله.

هي مبادرة سسبق و أان جسسدتها ا÷معية ‘
أاك Ìمن مناسسبة ع Èعدة وليات ،بحسسب
رئيسستها فائزة رياشش اıتصسة ‘ علم اآلثار
عصسؤر ما قبل التاريخ ،الهدف منها ،تقؤل

كبريطانيا وقطر.
تؤّزعت المداخÓ
ت
ف
ي
ه
ذ
ا
المؤؤتمر الرابع على مجمؤعة
محاور ،تطرقت
إ
ا
ل
ى
«
ا
ل
ت
ر
ج
م
ة
ك
ع
ملية تأاويلية ل أ
Óفكار
المعّبر عنها في
لغة معينة ونقلها إالى لغة ثانية بأامانة و
إالى العملية التر
ج
م
ي
ة
ودورها في تطؤير الكفاءة الترجمية
لدى طلبة التر
ج
م
ة
،
و
ح
ؤ
ل
دور السسياق في نقل األفكار
خÓل العملية
ا
ل
ت
ر
ج
م
ي
ة
،
أ
ا
م
ا
ا
ل
م
ح
ؤ
ر
الرابع فهؤ مسساعدة
إاتقان مقاربات ال
ترجمة في التغلب على بعضش الصسعؤبات
في فهم المعاني.
كما تؤزعت على
ع
د
د
م
ن
ا
ل
جلسسات ،بداية بجلسسة تطؤير
الكفاءة في التر
ج
م
ة
،
و
ج
ل
س
س
ة
ث
ا
ن
ي
ة
ب
ا
للغة الإنجليزية حؤل
المقاربات المعر
فية للترجمة ،وكذا جلسسة «ثÓثية الثقافة
والسسياق والترج
م
ة
»
،
والتأاويل سسبي Óللترجمة ،والترجمة
في ظل التكنؤلؤ
ج
ي
ا
ت
ا
ل
ح
د
ي
ث
ة.

«التعريف الصسحيح للمهن و شسغف أاصسحابها
بها».
تضسم الؤرشسات ،تضسيف « فن السسÓلة من
تسسمسسيلت ،صسناعة الفخار من جبل شسنؤة،
حرفة النحاسش من قسسنطينة عائلة عريقة،
نسس -ي -ج ال -زراب -ي م -ن غ -رداي-ة و قصس-ر ب-ن-ؤرة،
ا◊ل -ي ال -فضس -ي -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة م-ن “Ôاسست،
وحرفة صسناعة ا÷لؤد من ع Úصسالح والتي
تعؤد إا ¤عصسؤر غابرة من ميلة ،فن اÛبؤد
من اŸدية و الشسبيكة و التطريز من القصسبة.
وأاخÒا ا◊لي التقليدية Ÿنطقة تيزي وزو.
أاشسارت فايزة رياشش إا ¤أان جل العارضسÚ
وا◊رفي Úهم من الشسباب و هذا من اجل
إاظهار أان ا◊رف ا÷زائرية باقية ومتؤارثة
برغم الصسعاب و اŸشساكل فعلى سسبيل اŸثال
قليل من يعرف أان ÷بل شسنؤة فخار ‡يز و
صسناع و حرفيؤن تؤارثؤا صسنعتهم أابا عن جد
ويحاولؤن ا◊فاظ عليها.
عن مشساركة ا÷معية الؤطنية تراث جزائرينا
‘ ه -ذا اŸل-ت-ق-ى ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ع-ه-د اآلث-ار
للجامعة جامعة ا÷زائر  2ابؤ القاسسم سسعد
الله و اŸركز الؤطني للبحث العلمي ‘ اآلثار،
تقؤل رياشش «إان للمجتمع اŸد Êدور هام ‘
التعريف و ا◊فاظ على هذا اإلرث اŸادي و
الÓ- -م- -ادي  ،ف- -ن- -ح- -ن م- -ت- -ع- -ؤدون ع- -ل- -ى أان
اŸؤؤ“رات و اŸلتقيات تكؤن دائما علمية
نظرية ،لكن اŸؤؤ“ر الدو‹ األول هذا يخرج
عن اŸأالؤف من خÓل معرضش الؤرشسات
ا◊ية ،ليجمع ب Úالنظري و واقع ا◊رف
حاليا» .

حبيبة غريب

الثÓثاء  ١١جوان  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٨ششوال  ١٤٤٠هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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ششباب يبدع ‘ رسشم صشور حضشارية راقية كل جمعة

«التيفو»  ...وسسيلة للتعب Òعن اŸطالب بطريقة سسلمية
ظاهرة ششعبية تتداول ع Èششبكات التواصشل

مازال ا◊راك الششعبي الذي تعرفه ا÷زائر يصشنع ا◊دث على اŸسشتوي ÚاÙلي و الدو‹ بفضشل ثقافة السشلم التي ميزت هذا ا◊راك و هو ما منحه احÎام ا÷ميع سشواء داخل
او خارج الوطني ،و عرف ا◊راك الششعبي ظهور العديد من الظواهر التي ارتاينا خÓل هذا العدد من «ششباب بÓدي » تسشليط الضشوء عليه و يتعلق ا’مر بظاهرة «التيفو» او
’مر مع Úبطريقة فنية رائعة و هي الظاهرة التي بدأات من و’ية الÈج لتنتششر عﬂ Èتلف الو’يات «.ششباب بÓدي» تفتح
الÓفتة العمÓقة التي يتم خÓلها رسشم ششيء يرمز أ
هذا اŸلف وتعرضض قراءة آانية للظاهرة اŸتكررة كل جمعة .
..من اÓŸعب ا ¤ا◊راك

عمار حميسشي

ي -تسش -اب -ق ﬂت -ل -ف شش -ب -اب ال -وط-ن ،ك-ل ن-ه-اي-ة
اسشبوع ،من اجل لفت ا’نظار من خÓل «تيفو»
عمÓق يتم وضشعه ‘ مكان ‡يز ‘ الو’ية أاو
اŸدينة التي ينتمون إاليها و يقومون خÓل هذا
برسشم مع Úيرمز ا ¤ما يريدون قوله أاو الرسشالة
التي يريدون إايصشالها ا ¤العا ⁄من خÓل رسشم
بسشيط بطريقة فنية ‡يزة.
رغم أان اأ’مر يبدو بسشيطا ،إا’ انه يتطلب
جهدا كبÒا بالنظر إا ¤ك ÈالÓفتة العمÓقة التي
تتطلب وقتا كبÒا من اجل رسشمها دون نسشيان
التكاليف اŸالية التي تصشرف من أاجل ا◊صشول
على قطعة القماشش الكبÒة و اأ’لوان اŸسشتعملة
‘ رسشم الكاريكات ÒالعمÓق والذي يتم وضشعه،
يوم ا÷معة.

البداية قصشر «الششعب» بالÈج
بعد السشمعة العاŸية التي صشنعتها «تيفوات»
و’ية الÈج التي كانت تتجدد من جمعة إا ¤جمعة
وتكششف رسشومها عن رسشائل سشياسشية واجتماعية
تختصشر واقع ا÷زائر و–دي ا◊راك الششعبي
ال- -ذي ب- -ات الشش -ب -اب ي -عÈون ع -ن -ه ‘ رسش -وم -ات
عمÓقة انتقلت من اÓŸعب إا ¤قلب اŸسشÒات
و–ولت إا ¤ظاهرة ششعبية انتقلت ظاهرة «التيفو»
إا ¤باقي الو’يات وكانت أاهم سشمة ميزت أايام
ا÷معة من ا◊راك .
ب - -ات ا÷زائ - -ري - -ون اŸشش - -ارك- -ون ‘ مسشÒات
ا÷م -ع-ة ي-ن-ت-ظ-رون بشش-غ-ف ك-ب Òم-ا ت-كشش-ف ع-ن-ه
الÓفتات الكبÒة التي زينت واجهات العمارات
والسش- - -اح- - -ات ال- - -ع- - -م- - -وم - -ي - -ة و–ولت إاﬁ ¤ج
للمتظاهرين على غرار ما حدث طيلة ششهرين ‘
و’ية الÈج حيث يعكف الششباب طيلة أاسشبوع كامل
ع -ل -ى –ضش Òرسش -م ع -م Ó-ق ي-تضش-م-ن ال-ك-ث Òم-ن
ال-رسش-ائ-ل السش-ي-اسش-ي-ة ال-واق-ع-ي-ة ‘ ششكل رسشومات
هزلية حيث حملت ﬂتلف ’فتات «التيفو» صشور
تع Èعن حب الوطن و درجة الوعي الكب Òالتي
أاصشبح يتحلى بها الششباب ‘ ﬂتلف الو’يات ‘
رسشالة واضشحة إا ¤ضشرورة ا’سشتمرار ‘ ا◊راك
التاريخي للجزائري Úالذي دخل ششهره الثالث .
خطف «التيفو» الذي قام بعضش الششباب بوضشعه
‘ و’ية الÈج ا’نظار ÷ماله و الرسشائل اŸهمة
ال -ت -ي ك -ان ي -ري-د ايصش-ال-ه-ا ا ¤ال-ع-ا ⁄ال-داخ-ل-ي و
اÿارجي وتضشمن «التيفو» صشورة سشجن وضشبع وناقة وششخصش يعزف
ب -اŸزم -ار وغÒه -ا م -ن ال-رسش-وم-ات ال-ت-ي ت-ع Èع-ل-ى ضش-رورة اسش-ت-ج-اب-ة
اŸعنيون با’مر Ÿطالب الششعب وا’بتعاد عن الوعود وإاطالة عمر
اأ’زمة التي طالت اك Ìمن الÓزم و ايجاد حل عاجل لها اك Ìمن ضشرورة
من اجل ا’لتفات ا ¤امور اخرى كتطوير الوطن واŸسشاهمة ‘ رقيه و
ازدهاره.
انتقلت ظاهرة «التيفو» إا ¤باقي الو’يات وكانت أاهم سشمة ميزت يوم
ا÷معة من كل اسشبوع من ا◊راك على غرار و’ية البويرة التي صشنع
فيها الششباب مسشاحة كبÒة أ’نفسشهم لتكون ﬁج اآ’’ف من اŸتظاهرين
وزينوا واجهة البنايات من خÓل «تيفو» رائع يجمع ب Úاإ’بداع والوعي
–ت ششعار «هنا فخامة الششعب» وصشور «تيفو» البويرة يدا مرسشوما
عليها العلم الوطني تصشافح يدا أاخرى –مل الراية اأ’مازيغية ‘ صشورة
معÈة عن ضشرورة التوحد وا’–اد وا’بتعاد عن كل صشور العنصشرية
وا÷هوية ‘ جزائر موحدة يبنيها ا÷ميع كما حررها ا÷ميع وجاء ‘
قلب «التيفو» صشورة ششاب يحمل كيسشا به ›موعة من العصشابة ‘ رسشالة
معÈة عن ضشرورة ا’سشتمرار ‘ ﬁاسشبة واعتقال الفاسشدين الذين نهبوا
أاموال العباد والبÓد .
كان «التيفو» حاضشرا ‘ العديد من الو’يات اأ’خرى على غرار و’ية
عنابة التي فضشلت تأاب Úوتعزية الششاب الذي لقي حتفه ‘ ا◊راك
الششعبي حيث حمل «التيفو» العمÓق صشورة هذا الششاب –ت ششعار
«سشلمية ..سشلمية» و»من أاجلك عششنا يا وطني» .بو’ية سشعيدة اختار
الششباب رسشما هزليا عمÓقا يع Èعن ضشرورة معاقبة العصشابة التي
سشرقت البÓد بتطبيق العدالة وا’سشتجابة Ÿطالب الششعب وبالعاصشمة
تزينت إاحدى العمارات بصشورة ششاب جزائري يقطع قميصشه الذي كان
مرسشوما عليه العلم الفرنسشي ليظهر من –ته العلم ا÷زائري ‘ إاششارة

رائعة إا ¤ضشرورة التخلصش من التبعية الفرنسشية وإانقاذ ا÷زائر من

جميع اŸسشؤوول Úالذين يخدمون أاجندات أاجنبية .
كانت و’ية اŸسشيلة حاضشرة بقوة ‘ التعب ÒبالÓفتات العمÓقة
حيث حمل «تيفو» جديد من إابداع الششباب اŸسشيلي صشورة خارطة
ا÷زائر مقف Óبباب يدق عليه رجل بسشيط وهو الششعب وتختفي وراءه
عصشابة من اللصشوصش كانت بصشدد سشرقة اأ’موال وصشورة أاخرى لبقرة
على ششكل برميل نفط بالعلم ا÷زائري الذي كان يوجه البÎول إا¤
فرنسشا واŸسشؤوول ‘ Úإاششارة إا ¤اسشتنزاف خÒات ا÷زائر و–ويلها إا¤
اÿارج.

مسشابقة أاجمل «تيفو»
دخل ا÷زائريون ‘ ششبه مسشابقة وطنية لتعليق أاجمل «تيفو» التي
ت -ع Èع -ن ط-م-وح-ات وت-ط-ل-ع-ات الشش-عب ب-إاب-داع شش-ب-اب ج-زائ-ري أاظ-ه-ر
قدرات كبÒة ووعيا رائعا ‘ التعب Òعن الواقع السشياسشي وا’جتماعي
بقالب هز‹ طريف .
تعرف ظاهرة «اإ’لÎاسش» ‰وا كبÒا ‘ ا÷زائر حيث باتت جل أاندية
Óنصشار
النخبة “لك ›موعات إالÎاسش التي تعتŒ Èمعات منظمة ل أ
لتششجيع الفرق و–مل الظاهرة إايجابيات عديدة لكرة القدم ا÷زائرية
أابرزها ا◊د من ظاهرة العنف وتنمية فكرة تششجيع الفريق حتى ‘
أاحلك الظروف أاثناء الهزÁة وح Úالفوز وهو ما غ Òالفكر الهمجي
للكث Òمن أانصشار الفرق ا÷زائرية اŸتعصشبة التي –ولت مدرجات
ملعبها إا› ¤موعات أانصشار منظمة يصشنعون الفرجة ولوحات رائعة ‘
اŸدرجات جعلت منهم الرجل الثا Êعششر بحق.

يختلف كثÒون ‘ –ديد اأصشل منششاأ الظاهرة «ا’إلÎاسش»
فهناك من يرجع اأصشلها اإ ¤جماه Òاأمريكا الÓتينية و–ديدا
بالÈازيل سشنة  ١٩٤٠اأين عرفت باسشم «تورسشيدا» ثم انتقلت اإ¤
جماه Òاأوروبا الششرقية التي كانت تعرف بحماسشها الكب‘ Ò
التششجيع ‘ بدايات القرن اŸاضشي و–ديدا بيوغوسشÓفيا
سشابقا ثم كرواتيا عند جمهور «هاجوك سشبيليت» وهناك من
ي -ق -ول ب -اأن اإي -ط -ال -ي -ا ه -ي اأول م-ن شش-ه-دت ظ-ه-ور ›م-وع-ات
ا’إلÎاسش.
ان الهدف الرئيسشي من ا’إلÎاسش هو التششجيع على الروح
الرياضشية وتنظيم ا’أنصشار اأثناء تششجيعهم لفرقهم ومن بÚ
قوان« Úا’إلÎاسش» اأن يكونوا مسشتقل Úكليا عن اإدارة فريقهم
و’ يقبلون اأي دعم مادي اأو اإمÓءات عليهم حيث اأن تصشرفهم
يكون نابعا عن اإرادتهم واعتقاداتهم كما اأن القانون يلزم هذه
اÛموعات على ضشرورة التواجد دائما ‘ مباريات الفريق
داخل وخارج الديار Ÿسشاندتهم ودعمهم وتعليق الراية التي
ترمز ’سشمهم .
يكون على راأسش اÛموعة ششخصش يقودها ويطلق عليه
اسشم (كابو) وتعني با’إيطالية القائد حيث يتواجد هذا ا’أخÒ
دائما ‘ وضشعية مقابلة لÓأنصشار موجها ظهره للميدان لتوجيه
اÛموعة مسشتعم ‘ Óالغالب مكÈا للصشوت كما اأنه من بÚ
اأبرز القوان Úعدم ا’إششهار للمجموعة ‘ وسشائل ا’إعÓم ’أن
الهدف رقم واحد يبقى تششجيع الفريق دون تقاضشي اŸقابل
ودون كسشب الششهرة ،كما “يل هذه اÛموعات اإ ¤اسشتخدام ا’ألعاب
النارية تسشمى بـ «الكراكاج» والغناء وترديد الهتافات ا◊ماسشية
لدعم فرقهم .يقومون بتوجيه الرسشائل اإ ¤الÓعب Úوا’إدارة
واأنصشار الفرق ا’أخرى عن طريق لوحات خاصشة ‘ اŸباريات
اŸهمة تسشمى بـ»التيفو» وكل ذلك يضشفي بهجة وحماسشا على
اŸباريات وحاليا تتواجد هذه الظاهرة بششكل اأك Èبﬁ Úبي
السشاحرة اŸسشتديرة ‘ اأوروبا واأمريكا ا÷نوبية وبدرجة اأقل
‘ ق- - - - - - - - -ارة اآسش- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ا واإف- - - - - - - - -ري - - - - - - - -ق - - - - - - - -ي - - - - - - - -ا .
تعت Èا’ألÎاسش ظاهرة هدفها ا’أسشاسشي تقوية ا◊ب والوفاء
من ا’أنصشار Œاه فرقهم و’إلÎاسش اأربعة مبادئ اأولها عدم
ال-ت-وق-ف ع-ن ال-تشش-ج-ي-ع خÓ-ل اŸب-اراة م-ه-م-ا ك-انت ال-ن-ت-ي-ج-ة
وثانيها عدم ا÷لوسش اأثناء اŸباراة وثالثها حضشور اأك Èعدد
‡كن من اŸباريات ورابعها الوفاء للمجموعة بعدم ا’نتقال
’أي رابطة اأخرى.تعود نششاأة روابط «ا’إلÎاسش» ‘ ا÷زائر
اإ ¤سشنة  ٢٠٠٧بفضشل ›موعة «فÒدي ليون» ما يعني «ا’أسشد
ا’أخضش -ر» ال -ت -اب -ع -ة Ÿول -ودي -ة ا÷زائ -ر ال -ت-ي –م-ل ل-واء اأول
اإلÎاسش ‘ ا÷زائر وتلتها مباششرة «غرين بويز» التابعة لفريق
مولودية سشعيدة و’حظنا اأن اÛموعت Úقامتا بعمل جبار
ول- -وح- -ات رائ- -ع- -ة ،ك- -م- -ا ان الÎاسش «فÒدي ل -ي -و »Êاتصش -ل -وا
بنظرائهم من ا’فريقي التونسشي والرجاء البيضشاوي اŸغربي
من اأجل تبادل اŸعارف وهو ما نسشج روابط متينة ب Úاأنصشار
ال -ف -رق ال -ث Ó-ث -ة و’ح -ظ -ن -ا ذلك ‘ م-واج-ه-ة ال-ع-م-ي-د ل-ل-وداد
البيضشاوي ‘ اآخر مواجهة لهم بالدار البيضشاء برسشم رابطة ا’أبطال
ا’إفريقية لكرة القدم اأين سشاند اأنصشار الرجاء العميد وقتها“.لك
غالبية اأندية اÎÙف ا’أول والثا Êحاليا ›موعات اإلÎاسش ،كما
تعرف اأندية مثل مولودية ا÷زائر ،ا–اد ا◊راشش ،ششباب قسشنطينة،
وفاق سشطيف ،مولودية وهران ما ’ يقل عن ثÓثة Œمعات لÓإلÎاسش
وظهرت هذه «مودا» با÷زائر ‘ اأواخر التسشعينيات مع «الفاردي الذي
ان - -ت - -ظ - -ر م - -ا ’ ي- -ق- -ل ع- -ن  ٨سش -ن -وات ل -يصش -ب-ح ›م-وع-ة م-ن-ظ-م-ة.
«الفريدي» و»الغرين» كانا مهدا لهذه الظاهرة التي انتششرت بسشرعة
الÈق ‘ ﬂتلف النوادي ا÷زائرية مع «فاناتيك رادسش»« ،ديابلو»،
«ب -ول -ي-ن-ا»« ،داي ب-وي-ز»« ،ت-وال-فث بÓ-ي-ر»« ،ك-راي-زي ك-اب-ي-ت-ال»« ،غ-ري-ن
كورسش« ،»Òلوكا راقازي»« ،كابيلي بويز»« ،اآنديان» وغÒها كث Òحتى اأن
هناك من بات يضشم ثÓث اإ ¤اأربع ›موعات للنادي الواحد ومنذ
ظ -ه -وره -ا سش-اه-مت ‘ ت-ق-ل-ي-ل ظ-اه-رة ال-ع-ن-ف ‘ اÓŸعب ا÷زائ-ري-ة
مقارنة Ãا كان عليه ا’أمر ‘ سشنوات التسشعينيات وبداية ا’ألفية
ا÷ديدة لكن باŸقابل سشجل Œاوز واحد منذ نششاأتها ‘ ا÷زائر
ويعود ذلك اإ ¤ما Œسشد ‘ الرايات اŸسشيئة واŸششينة التي رفعت ‘
ﬂتلف اŸباريات اÙلية ،كما كان ا◊ال مع مباراة ا–اد العاصشمة
وششباب بلوزداد Ãلعب  5جويلية قبل ثÓثة مواسشم اأو ما حدث اŸوسشم
اŸاضش- -ي م- -ن ت- -راشش- -ق ب- -ا’أل -ع -اب ال -ن -اري -ة ب Úال -ع -م -ي -د والشش -ب -اب .
ت -ل -ج -اأ ه -ذه اÛم -وع -ات ’سش -ت -غ Ó-ل وسش -ائ -ل ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
وصشفحات خاصشة بها على الفايسشبوك لÎفع قدرتها اأك Ìعلى التنظيم،
كما تقوم بعضش الروابط بتاأليف اأغا ÊكثÒا ما تباع ع Èاأقراصش
مضشغوطة تكون مصشدرا ÷مع ا’أموال لتحضش« Òالتيفو» لصشنع الفرجة
فوق اŸدرجات.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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IGQÉÑe
«برناوي» يعط ـ ـي إاشض ـ ـارة انط ـ ـÓق قافل ـ ـ ـة
« á`jOhاÿضضر» يسضعون لتحقيق الفوز للحفاظ على الروح اŸعنوية العالية
أ÷زأئر  -بورندي أليوم على ألسساعة 19:00

برنامج موسسم ألصسطياف سسيسستفيد منه أزيد من  212ألف شساب

سضياحيـ ـ ـ ـة شضبانيـ ـ ـ ـة با Œـ ـ ـ ـاه  22ولي ـ ـ ـة

 ·Óمن
يجري أŸنتخب ألوطني ،أليوم ،أو ¤موأجهاته ألودية –سسبا Ÿشساركته ‘ كأاسس أ· إأفريقيا ل أ
خÓل موأجهة منتخب بورندي بالعاصسمة ألقطرية ألدوحة ،وهي أŸبارأة ألتي سستعرف إأشسرأك بلماضسي
÷ل ألعناصسر.

عمار حميسسي
يبقى ألهدف أألول من موأجهة بورندي هو ألتحضضÒ
أ÷يد لكأاسس إأفريقيا من خÓل وضضع ألÓعب ‘ Úنفسس
ظروف أŸنافسضة و هذأ بلعب مباريات ‘ نفسس درجة
أ◊رأرة تقريبا وهو أألمر ألذي سضيجعل ألÓعب Úيدخلون
من أآلن أجوأء كأاسس أفريقيا .يسضعى أŸنتخب ألوطني
ل -ت-ح-ق-ي-ق أل-ف-وز م-ن أج-ل م-وأصض-ل-ة أل-ت-حضضÃ Òع-ن-وي-ات
م -رت -ف -ع -ة خ -اصض -ة أن أŸن -افسس ي -ب -ق -ى م-ن أŸن-ت-خ-ب-ات
أŸتوأضضعة و هو ألمر ألذي قد يسضهل من مهمة أŸنتخب
من أجل ألنتصضار  .من ألناحية ألفنية قد تشضهد موأجهة
أليوم فرصضة لÈوز عناصضر جديدة خاصضة أن ألناخب
ألوطني يسضعى لتفادي –ديد قائمة وأحدة لÓعتماد
عليها خÓل كأاسس أفريقيا من خÓل ألعتماد على عناصضر
أخرى .

نهائيات كأاسس أ· إأفريقيا أŸقررة ب21 Úجوأن أ÷اري
و 19جويلية Ãصضر .
وضض -ع أل-ق-ط-ري-ون ك-ل أل-وسض-ائ-ل ألضض-روري-ة –ت تصض-رف
ألطاقم ألفني ألوطني وألÓعب Úمن أجل إأ‚اح تربصس
أÿضضر ‘ ألدوحة حيث يتدرب رفاق ألقائد رياضس ﬁرز
على أرضضية مÓعب أ÷امعة أıصضصضة لكأاسس ألعا⁄
 .2022أبدى ألÓعبون سضعادتهم بالعمل بوسضائل وتقنيات
ألتدريب ألعصضرية أŸتوفرة هناك من أجل ألسضÎجاع
بعد موسضم شضاق وهو أألمر ألذي سضيسضاعدهم على تفادي
أإلصضابات أÿطÒة للتوأجد ‘ «ألكان» بأاحسضن لياقة .
من جهة أخرى ،فإان ألطرف ألقطري يعمل على أسضتغÓل
تربصس أŸنتخب ألوطني بالدوحة ‘ ألÎويج للمنشضأات
أ÷اهزة لحتضضان مونديال  2022ولذلك حرصضوأ على
توف Òإأقامة مريحة جدأ للخضضر ‘ أحد ألفنادق ألعاŸية
ألفاخرة ومن هذه ألناحية ل بد أن نقول أن زمÓء يوسضف
بÓيلي يعاملون معاملة أŸنتخبات ألكبÒة .

شضرع أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم ‘ أŸرحلة أإلعدأدية
ألثانية له بالعاصضمة ألقطرية ألدوحة –سضبا للمشضاركة ‘

كان ألهدف ألول من أجرأء ألÎبصس ‘ قطر هو تعويد
ألÓعب Úعلى ألجوأء أŸناخية خاصضة أن تشضابه أ ¤حد

هياكل ومرأفق عاŸية

ألتحضس– Òت درجة حرأرة  40درجة

كب Òألجوأء أŸناخية ‘ مصضر رغم أن أ◊رأرة تبقى
مرتفعة كثÒأ ‘ قطر .
أجرى ألÓعبون –ضضÒأتهم ‘ ألفÎة أŸسضائية –ت
درجة حرأرة مرتفعة وصضلت أ ¤حدود  40درجة و هو
ألمر ألذي أرهق ألÓعب ÚكثÒأ إأل أنهم Œاوبوأ كثÒأ مع
طريقة ألتدريب أŸعتمدة من طرف أ÷هاز ألفني .
سضيجري ألفريق ألوطني أول أختبار ودي أليوم ألثÓثاء
أمام منتخب بورندي ،أبتدأء من ألسضابعة مسضاء بالتوقيت
أ÷زأئري على ملعب ألسضد و‘ ظروف جيدة حيث سضيتم
ألع -ت -م -اد ع -ل -ى أل -ت -ك -ي-ي-ف ب-ه-ذأ ألصض-رح أل-ك-روي أل-ذي
سضيحتضضن مباريات كأاسس ألعا . ⁄سضتلعب أŸبارأة ‘
حرأرة معتدلة  25درجة علما أن أ÷مهور Áكنه حضضور
أŸقابلة بعكسس أللقاء ألودي ألثا Êضضد منتخب ما‹ ،يوم
 16جوأن أ÷اري ألذي سضيكون دون جمهور  .قرر ألطاقم
أل -ف -ن -ي أل -وط -ن-ي ب-ق-ي-ادة ج-م-ال ب-ل-م-اضض-ي ع-دم ألسض-م-اح
للجمهور ووسضائل ألعÓم من حضضور أŸوأجهة وفضضل
أل- -ت- -حضض Òبسض- -ري- -ة ‘ م -وأج -ه -ة م -ا‹ م -ن أج -ل وضض -ع
ألروتوشضات أألخÒة –سضبا لدخول غمار «ألكان» ،يوم 23
جوأنÃ ،وأجهة منتخب كينيا ‘ ألدور أألول .

جمـــــــال بلماضســــــــي من ألدوحـــــــة:

طريقـ ـة لعـ ـب منتخـ ـب بورنـ ـدي تشضب ـ ـه منتخ ـ ـب كينيـ ـ ـا
نشسط ألناخب ألوطني جمال بلماضسي،
يوم أمسس ،ندوة صسحفية بفندق
كامبانسسكي بالدوحة وذلك عشسية
لو ¤ألتي يجريها
أŸبارأة ألودية أ أ
«أÿضسر» ،أليوم ،أمام منتخب بورندي
خÓل ألÎبصس ألذي يجريه بالعاصسمة
ألقطرية –ضسÒأ لنهائيات كأاسس
 ·ÓأŸقررة Ãصسر.
أفريقيا ل أ
–دث بلماضضي عن منافسس ألفريق ألوطني أليوم حيث
قال أن أختيار بورندي يأاتي كون طريقة لعب هذأ ألفريق
تشضبه طريقة لعب منتخب كينيا أŸنافسس أألول لـ « أÿضضر
« ‘ أŸنافسضة ألقارية ،و أن ك ÓأŸنتخبÁ Úتازأن بعدم
تلقي أهدأف كثÒة .
ك -م -ا ك -انت أŸن -اسض-ب-ة ل-ب-ل-م-اضض-ي ل-ل-تصض-ري-ح ح-ول ب-عضس
ألÓعب ،Úل سضيما أ◊الة ألبدنية للمهاجم سضليما Êحيث
قال إأن ألÓعب يخضضع لÈنامج خاصس و يعمل بعزÁة
كبÒة .
من جهة أخرى ،تطرق ألناخب ألوطني Ÿسضأالة ألÓعب

يوسضف عطال ،مؤوكدأ أسضفه ألكب Òمن كÌة أ◊ديث عن
ألÓعب ألذي ل يسضتحق ما حصضل له من كÓم كث‘ .. Ò
ألوقت ألذي يعت Èلعبا ‡ّيزأ و “كن من فرضس نفسضه ‘

ناديه ،وأضضاف « :أنا جد مرتاح ألخÓقه و أسضلوب توأجده
‘ أŸنتخب ألوطني «  ..وتسضاءل بلماضضي عن ألغرضس من
كل هذه أإلشضاعات حول ألÓعب.

رأبــــــح بوعريفـــــــي لـ «ألشسعب»:

إاعادة إاجراء نهائي كأاسس ا÷زائر لكرة السضلة اÿميسس القادم
ل–ادية
كشسف رئيسس أ إ
أ÷زأئرية لكرة ألسسلة ،رأبح
بوعريفي ‘ ،تصسريح خاصس
÷ريدة «ألشسعب» أنهم إأتخذوأ
لجرأءأت ألتنظيمية ألÓزمة
أ إ
من أجل ضسمان إأ‚اح نهائي
ألطبعة  50لكأاسس أ÷زأئر ،ألذي
سسُيعاد إأجرأؤوه ،غدأ ،بقاعة
سسطاوأ‹ ،وألتي سستجمع بÚ
أÛمع ألبÎو‹ وإأ–اد ألبليدة،
بدأية من ألسساعة ألـ .16:30

نبيلة بوقرين

أك-د ب-وع-ري-ف-ي أن-ه-م ع-م-ل-وأ ك-ل ج-هدهم
ل -ت -ف -ادي ت-ك-رأر أألح-دأث أل-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا
ألقاعة ألبيضضاوية ‘ قوله «نهائي كأاسس
أ÷زأئر رجال أكابر ب Úفريقي أÛمع
أل -بÎو‹ وإأ–اد أل-ب-ل-ي-دة سضُ-ي-ع-اد إأج-رأؤوه،
ه- - -ذأ أÿم - -يسس ،ب - -ق - -اع - -ة سض - -ط - -اوأ‹
بالعاصضمة ،بدأية من ألسضاعة ألـ ،16:30
ُقمنا بإاعادة بر›ة أللقاء بعدما درسضنا كل
أ÷وأنب ألتنظيمية ألÓزمة لتفادي وقوع
أي Œاوزأت ألننا إأسضتفدنا من أألحدأث
أل- -ت- -ي ك- -انت ‘ ألسض- -اب -ق وأل -ت -ي ج -ع -لت
أŸوأج-ه-ة ت-ت-وق-ف ب-ط-لب م-ن أÙاف-ظ

حفاظا على سضÓمة ألÓعب.»Ú
وأصض -ل أل -رج -ل أألول ع -ل -ى رأسس أل -ه-ي-ئ-ة
قائ« :Óقمنا بكل أإلجرأءأت حتى نضضمن
سض Òأللقاء ‘ ظروف تنظيمية ُمحكمة
ح -ت -ى ي -ك -ون أŸوع -د ع -ب -ارة ع-ن ف-رج-ة
ح -ق -ي -ق -ي -ة يسض -ت -م -ت -ع ب -ه -ا عشض -اق أل-ك-رة
ألÈتقالية ‘ أ÷زأئر ،سضيكون ذلك من
خÓل منع كل ألُدخÓء على كرة ألسضلة من
أل -ت -وأج -د ‘ أل -ق -اع -ة ل -ت-ف-ادي أألح-دأث
ألسضابقة خاصضة بعدما بدأت أألمور تعود
ل- -ل- -ط- -ري- -ق ألصض -ح -ي -ح م -ن خ Ó-ل إأع -ادة
أŸنافسضة من جديد ،بعد توقفها لفÎة
طويلة بسضبب أŸشضاكل ألتي طالتها وألدليل
وأضضح من خÓل إأنهاء أŸوسضم ألرياضضي
‘ كل من ألبطولة وألكأاسس».
ت -ط -رق رئ -يسس أإل–ادي -ة ل-ن-ق-ط-ة أخ-رى

تتعلق بإاقالة أŸدير ألفني وقال ‘ هذأ
ألصضدد «أ◊مد لله أألمور تسض Òكما ينبغي
من خÓل إأعادة  ⁄شضمل كل أسضرة كرة
ألسضلة أ÷زأئرية وحاليا نحن ُنركز على
أل -ع -م -ل أŸي -دأ Êوب -ق -يت ُن -ق-ط-ة وأح-دة
سضنقوم بتسضويتها ‘ أأليام ألقليلة ألقادمة
ع -ن -دم -ا ُي -م-ن-ح ‹ أÿت-م ،وأألم-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãسضتحقات أ◊كام عدأ ذلك أ◊مد لله
ُ
‘ ظرف وجيز أنهينا أŸنافسضة من خÓل
وضضع بر›ة خاصضة تتماشضى مع ألوضضع
ألصضعب ألذي وجدناه عندما ُعدنا لرئاسضة
أإل–ادية» .وأصضل ﬁدثنا قائ« :Óكما
–Óادية
ُقمنا بإانهاء مهام أŸدير ألفني ل إ
بسض -بب تصض -رف -ات -ه أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا خÓ-ل
أإلجتماع ألذي جمعنا مع كل أإلطارأت
أل -ت -اب -ع -ة ألسض -رة ك-رة ألسض-ل-ة ،ح-يث رفضس

أعطى وزير ألشسباب وألرياضسة «عبد ألرؤووف برناوي» رفقة وأ‹ ألعاصسمة «عبد
أÿالق صسيودة» ،صسبيحة أمسس ،إأشسارة أنطÓق قافلة سسياحية شسبانية Ÿوسسم ألصسطياف
– ،2019ت شسعار ألسسياحة ألشسبانية أكتشساف ومعارف وذلك من حظÒة مركب «ﬁمد
لوŸبي ،باŒاه  22ولية Ãجموع  2000شساب على م 72 Ïحافلة من 45
بوضسياف» أ أ
مؤوسسسسة شسبانية و 12رأبطة شسبانية و 20جمعية ،وهي ألقافلة ألتي سستدوم إأ ¤غايـــــة
 15جوأن أ÷اري.
ألبدأية أللفي شضاب للقيام بالسضياحة وأل- -ع- -م- -ل ع -ل -ى غ -رسس ف -ي -ه -م روح
‘ أ÷زأئر ليليها أآللف من ألشضباب أŸوأط -ن -ة وأل -ت-ب-ادل ،ب-اإلضض-اف-ة إأ¤
مديرية ألشضباب وألرياضضة وألÎفيه ‘ أŸوأعيد أŸقبلة طيلة ألصضائفة ت-نشض-ي-ط أÙي-ط وت-ن-ظ-ي-فه وكذلك
ل -ولي -ة أ÷زأئ -ر ق -دمت مشض-روع-ه-ا وذلك إأ ¤غاية ألـ  31أوت أŸقبل ،عم Óعلى غرسس ثقافة ألعيشس معا
ألصضيفي أŸتمثل ‘ عشضر تظاهرأت وقال «هذأ أألمر مهم جدأ بالنسضبة ‘ سضÓم.
كÈى خاصضة بالشضباب ،لتكون ألقافلة ل-لشض-ب-ي-ب-ة أ÷زأئ-ري-ة ألنها سضتكتشضف من جانبه وأ‹ ألعاصضمة أكد بأان
ألشض-ب-ان-ي-ة ألسض-ي-اح-ي-ة كإاعÓن رسضمي بÓدها ألشضاسضعة ،باإلضضافة إأ ¤أن هذأ ألنوع من ألÈأمج قيم للغاية،
لن- -طÓ- -ق أل- -نشض- -اط -ات ألشض -ب -ان -ي -ة ك-ل ه-ؤولء ألشض-ب-اب سض-ي-ك-ون-وأ ب-رفقة و–دث ق- -ائ « :Ó-ه -ذه أل -نشض -اط -ات
أÿاصض-ة Ãوسض-م ألصض-ط-ي-اف ،أل-ت-ي م- -ؤوط -ري -ن أك -ف -اء ،وه -ذأ سض -ي -خ -دم ألشضبانية تدخل ‘ إأطار بدأية موسضم
سض -يسض -ت -ف -ي -د م-ن-ه-ا  212125شضاب ألشضبيبة وألسضياحة أ÷زأئرية ،كما أن ألصض-ط-ي-اف وأل-ت-ي سض-ت-ت-ب-ع بعمليات
وشضابة ،حيث سضتكون هناك خرجات أألمر أŸهم أآلخر من خÓل هذه أخرى موجهة لشضبابنا بالولية ،هذه
ل -ل -ب-ح-ر وأل-ع-اب شض-اط-ئ-ي-ة وت-نشض-ي-ط ألÈأم- -ج ه -و أل -ت -ب -ادل ب Úألشض -ب -اب ألعملية تدخل ‘ إأطار ألعيشس معا ‘
مسض-اب-ح أل-ع-اصض-م-ة ،وأل-ق-يام بأانشضطة أ÷زأئ -ري م -ن ﬂت -ل -ف أل -ولي -ات ،سضÓم و‘ إأطار ألتبادل ب Úألوليات
بيئية باإلضضافة إأ ¤نشضاطات رياضضية ونحن ندعم هذه ألنشضاطات بقوة».
وب Úشض - - -ب- - -اب أ÷زأئ- - -ر» ،أضض- - -اف
م -دي -ر ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة ل-ولي-ة «أ÷زأئر غنية بشضبابها وÃناظرها
وث -ق -اف -ي -ة إأ ¤غ -اي -ة ن -ه -اي-ة م-وسض-م
أ÷زأئ- - -ر «ط- - -ارق ك- - -رأشس» أك- - -د لـ أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وÃن-اط-ق-ه-ا أل-ت-اري-خ-ي-ة،
ألصضطياف.
أك -د أل -وزي -ر ب -أان ق -اف -ل -ة ألسض -ي -اح-ة «ألشضعب» بأان ألهدف من ألقيام بكل وأليوم شضباب ألعاصضمة سضيتجه نحو
ألشض-ب-ان-ي-ة وﬂت-ل-ف ألÈن-ام-ج ألÌية ه -ذه أل-نشض-اط-ات ألصض-ي-ف-ي-ة أÿاصض-ة ولي-ات سض-اح-ل-ي-ة وأخ-رى ب-ال-هضض-اب
أل- -ت- -ي أع- -دت -ه -ا م -دي -ري -ة ألشض -ب -اب ب -الشض -ب-اب ه-و ت-ع-ري-ف-ه-م ب-اŸن-اط-ق ألعليا  ،وسضيضضطلعون عليها عن كثب
وأل- -ري -اضض -ة وألÎف -ي -ه سض -تسض -م -ح ‘ ألسض -ي -اح -ي -ة وأل -ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ،ونتمنى أن تعود بالفائدة عليهم».

ﬁمد فوزي بقاصص

مÓخسسو يؤوكد على أهمية تفعيل ألنشساط ألرياضسي بباتنة

دورات رياضضي ـ ـ ـة وتكر Ëبعـ ـضس أاعمدة
الرياضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ ـ ـاألوراسس

تتوأصسل ألنشساطات
ألرياضسية ألتي أطلقتها
بلدية باتنة ،عÈ
ملحقاتها ،أسستجابة
لتطلعات أŸوأطنÚ
وتكف Óبانشسغالت فئة
ألشسباب ،حيث أختتمت
ألدورة ألكروية ألتي
حملت أسسم أŸرحوم
«◊مر عبود» أŸنظمة
من قبل مندوبية حي
دأور ألديسس بالتنسسيق
مع أ÷معيات ألفاعلة
لذأت أ◊ي ،وذلك
Ãلعب حي  200مسسكن
بدوأر ألديسس.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

ج -رت أŸن -افسض -ة وسض -ط أج -وأء
ري-اضض-ي-ة ح-م-اسض-ي-ة ،ع-ال-ي-ة ب Úأب-ناء
أ◊ي ،ع- -ادت ف- -ي- -ه- -ا ك -أاسس أل -دورة
لفريق  200مسضكن على حسضاب فريق
‚وم تاغيث– ،ت إأشضرأف رئيسس
أÛلسس ألشضعبي ألبلدي لبلدية باتنة
ن- -ور أل- -دي- -ن م Ó-خسض -و ،أل -ذي ك -رم
ألفائزين وسضلمهم كأاسس ألدورة ألتي
ج -رت م -ن -افسض -ات -ه -ا خ Ó-ل ألشض -ه-ر
ألفضضيل.
وقد أكد مÓخسضو ‘ كلمته على

أه -م -ي -ة ت -ف-ع-ي-ل أل-نشض-اط أل-ري-اضض-ي
وج- -ع- -ل- -ه أول -وي -ة خ -اصض -ة ‘ فصض -ل
ألصضيف من خÓل تنظيم ألعديد من
ألتظاهرأت ألرياضضية ‘ أÓŸعب
أ÷وأرية ألتي أسضتفادت منها ألبلدية
و“ت تهيئتها بالعشضب ألصضطناعي
حيث أصضبح تقريبا لكل ملحقة بلدية
م -ل -عب ح -يث ي-ق-در أل-ع-د أإلج-م-ا‹
ل- - -ل- - -مÓ- - -عب أ÷وأري- - -ة أŸوزع - -ة
ب - -اŸدي - -ن - -ة ب- -أاك Ìم- -ن  15ملعب
م- -وضض -وع -ة ج -م -ي -ع -ا –ت تصض -رف
ألشضباب .كما أشضرف رئيسس ألبلدية
على ألتكر Ëألذي أقيم على شضرف
أل Ó-عب ألسض -اب -ق ل -ل -ف-ري-ق أل-وط-ن-ي
مسض- - - -ع- - - -ود م Ó- - -خسض - - -و أŸدع - - -و
«ح-م-ة»رف-ق-ة ألسض-ل-ط-ات أل-ولئ-ية ‘
مقدمتها فريد ﬁمدي وأ‹ ولية
باتنة ،حيث كان ألتكر Ëمن تنظيم

ودأدي -ة ق -دم -اء أل Ó-ع -ب Úأل -دول-يÚ
أ÷زأئري Úلكرة ألقدم وذلك نظرأ
Ÿا ق - -دم - -ه م- -ن ›ه- -ودأت ك- -بÒة
خ-دم-ة ل-ل-ك-رة وأل-ري-اضض-ة أ÷زأئ-رية
بصضفة عامة.
وأ÷دير بالذكر ‘ أألخ Òأن بلدية
ب -ات -ن -ة  ،ت -و‹ ب -رئ -اسض -ة ن -ور أل -دي-ن
مÓخسضو وع Èنيابة ألبلدية للشضؤوون
أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ري-اضض-ي-ة ب-رئ-اسض-ة ن-وأر
ي- -وسض- -ف- -ي أه -م -ي -ة ك -بÒة ل -ل -نشض -اط
أل- -ري- -اضض -ي م -ن خ Ó-ل تسض -خ Òك -ل
إأمكانيات ألبلدية أŸادية وألبشضرية
أمام أ÷معيات وألنوأدي ألرياضضية
ل-ت-ف-ع-ي-ل أ◊رك-ة أل-ري-اضض-ي-ة وألتكفل
ب -انشض -غ -الت ف -ئ -ة ألشض -ب-اب خ-اصض-ة،
بهدف خلق مدأرسس كروية تشضارك
‘ ﬂتلف أŸنافسضات وتتسضابق على
ألتتويج .

مـــــدرب ألفريــــق مصســــّر علــــى خدماتــــــه

ألقيام بالتعليمات ألتي قدمت له وهذأ ما
ي-ع-د Œاوزأ ،ألن أŸدي-ري-ة أل-ف-ن-ي-ة ت-اب-ع-ة
ل-ل-ف-ي-درأل-ي-ة ول-يسضت ُم-سض-ت-ق-لة بذأتها وهو
ُملزم بإاتباع أŸطالب ألتي ُتقدم له هذأ ما
جعلنا نتخلى عن خدماته».

–ويــــــÓت

رافينيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ينضض ـ ـ ـ ـم إا ¤فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓمينغو الÈازي ـ ـ ـ ـ ـلي
أعلن نادي فÓمينغو ألÈأزيلي تعاقده مع أŸدأفع ألÈأزيلي ألدو‹ رأفينيا Ÿدة عام Úقادما من بايرن ميونيخ أألŸا .Êأنضضم رأفينيا
إأ ¤بايرن ميونيخ قادما من جنوة أإليطا‹ ‘ عام  2011وشضارك ‘  266مبارأة مع ألفريق وسضجل سضتة أهدأف .قبل ألنتقال إأ¤
ألفريق ألبافاري ،كان رأفينيا قد لعب ضضمن صضفوف نادي شضالكه أألŸا Êب Úعامي  2005و .2010وأنضضم رأفينيا بذلك إأ ¤ألهولندي
آأري Úروبن وألفرنسضي فرأنك ريبÒي ‘ قائمة ألرأحل Úعن بايرن ميونيخ مع نهاية أŸوسضم.
ويحتل فÓمنغو حاليا أŸركز أÿامسس ‘ ألبطولة ألÈأزيلية بعد ثما Êمرأحل من بدأية أŸنافسضة.

أاسضتون في Óاإل‚ليزي يريد التعاقد مع بن رحمة

ل‚ليزي
أبدت إأدأرة نادي أسستون في Óأ إ
أسستعدأدهاِ ،لتسسديد مبلغ  10مÓي Úأورو،
نظ Òأنتدأب ألÓعب ألدو‹ أ÷زأئري
سسعيد بن رحمة هذه ألصسائفة .ووصسف
ألتقني دين سسميث مدرب فريق أسستون فيÓ
ألÓعب سسعيد بن رحمة ،بـ «لؤولؤوة ألكرة
أ÷زأئرية» ،وطلب من إأدأرة فريقه ألسسعي
ِلجلبه ،تقول صسحيفة «ديلي سستار»
ألÈيطانية،
كان فريق أسضتون في Óقد حصضد ‘ ألشضهر أŸاضضي،
ت- -أاشضÒة ألصض -ع -ود إأ ¤ب -ط -ول -ة أل -قسض -م أألّول أإل‚ل -ي -زي
(ألÁÈرليغ).
يرتبط أŸهاجم سضعيد بن رحمة ( 23سضنة) مع نادي

برينتفورد من ألقسضم ألثا Êأإل‚ليزي بِعقد ،بدأ صضيف
 2018وتنقضضي مّدته ‘ ألـ  30من جوأن  ،2022مع إأمكانية
إأضضافة موسضم آأخر.
وقّدم سضعيد بن رحمة عروضضا باهرة مع فريقه برينتفورد
هذأ أŸوسضم ،حيث سضجّل  11هدفا و“ 14ريرة حاسضمة،
Óندية.
‘ كّل أŸنافسضات ألّرسضمية ل أ
تعّرضس سضعيد بن رحمة ِإلصضابة ‘ ألكاحل ،منتصضف شضهر
أفريل أŸاضضي ،أنهت موسضمه قبل أآلوأن .وجعلت ألناخب
ألوطني أ÷زأئري جمال بلماضضي يسضتغني عنه ،ول يجلبه
ِ
Ÿقّرر تنظيمها ِبمصضر
لخوضس نهائيات كأاسس أ· إأفريقيا أ ُ
أنطÓقا من  21من جوأن أ◊ا‹ِ .علما أن بن رحمة
شض -ارك أسض -اسض -ي -ا م -ع «أÿضض -ر» ‘ أŸب -ارأة أل-وّدي-ة ضض-د
تونسس 26 ‘ ،من مارسس أŸاضضي.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسض
Ãسصجد البشصÒ
اإ’براهيمي
شصـارع الشصهـداء

يومي ـات إأسسـÓميـ ـة
هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسش .وشسكرأ

اإ’سصÓم قادر على تطه ÒاÛتمعات من رجسض الذنوب والطمع والبغي وُظلم اإ’نسصان أ’خيه اإ’نسصان

عاطفة ،تفك Òوسسلوك

بالقدوة وبالدعوة التي ُتخاِطب العقل
والtروح باŸنطق والوضشوح ،وترششدهم
إا ¤ا◊ق بالقرآان والÈهان ،فالله -
ج -ل ج Ó-ل -ه  -ي -ق -ول ل-ل-ن-اسس ‘ شش-ت-ى
ال-عصش-ور وال-ده-ور¢oSÉæsdG É¡n˘jtGCn É˘jn{ :
¢
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( ،}ÉÑk«bpQn ºrµo «r∏n˘Ynال- -نسش- -اء اآلي -ة ،)1
{ºr˘µo˘HsQn Gƒ˘≤o˘JsG ¢oSÉ˘æs˘˘dG É˘˘¡n˘˘jtGCn É˘˘jn
√pópdnhn ø
r Yn óldpGhn …õpérjn ’n Éekƒrjn Gƒr°nûNrGhn
¿
r Yn RmÉLn ƒngo Olƒdoƒren ’nhn
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،}Qohôo¨nrdG ¬p∏sdÉHp ºrµofsôs¨ojn ’nhn É«nfrótdG
(لقمان اآلية .)33
هذه سشبيل ربك ‘ دعوته الهادئة
الهادفة بالÈهان الذي ل ُيرهِق العقَل
‘ السش -ت -دلل ع -ل -ى سش Ó-م -ة ع -ق-ي-دة
ال -ت -وح -ي -د م -ن ال -ت-ع-ق-ي-د ،ول-ه-ذا دخ-ل
جا.
الناسس ‘ دين الله أافراًدا وأافوا ً
ولقد َمsن الله على العا ⁄كله بنعمة

اإلÁان بالله وبالسشتقامة ‘ ا◊ياة،
ف - -رف - -ع ب - -اإلÁان شش - -أان- -ه- -م ،وأاع- -ل- -ى
ب -السش -ت -ق -ام-ة قْ-دَره-م؛ {¬os∏dG ™p ˘anôr˘jn
GƒJohGCo ønjòpdsGhn ºrµo ˘ær˘ep Gƒ˘æo˘neGB øn˘jòp˘dsG
( ،}ämÉLnQnOn ºn∏r©pdrGاÛادلة اآلية )11؛
ألن اإلÁان والسشتقامة قاعدة الُبنيان
وأاسش- -اسس ال -ع -م -ران؛ {Éªncn ºr≤pnà˘°rSÉ˘an
ø
n ôrepGCo
¿ n jòpsdG
( ،}äهود اآلية s GEp{ ،)112
ºo¡odn π
o ©nér«n°nS äpÉëndpÉ°üs dG Gƒ∏oªpYnhn GƒæoneGB
( ،}GOvho øمر Ëاآلية .)٩6
o ªnMrôsdG
واإلسشÓم هو السشبيل إا ¤حياة طيبة
ك -رÁة آام -ن -ة ،م -ط -م -ئ -ن -ة ‘ ال -دن -ي -ا،
π
n ªpYn ø
وا÷زاء األوفى ‘ اآلخرة؛ {r en
ølepƒDreo ƒngohn ≈˘nã˘frGCo hrGCn ôm ˘cn Pn ør˘ep É˘ëk˘dpÉ˘°nU
ºr¡oæsjnõpérændnhn ákÑn«unW IkÉ«nMn ¬oæs«n«përæo∏nan
،}َ¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éne ø
p °ùn MrÉCnHp ºrgoônLrGCn
(النحل اآلية .)٩7
وق-د كs-رم ال-ل-ه ب-ن-ي آادم ف-خ-ا َ
ط-ب-ه-م
 ، ،}¢وأارسشل
بقولهo SÉæsdG É¡njtGCn Éjn{ :
ﬁمًدا إا ¤الناسس كافة ،وجعل رسشالته
خالدة باقية إا ¤يوم الدينُ ،ترشِشد إا¤
ا◊uق وإا ¤صش -راط مسش -ت -ق -ي -م ،وج -ع-ل

ا’عتدال ‘ حياة اŸسصلم

الع -ت -دال مشش -ت w-ق م -ن ال -ع -دل ،وه-و ل-زوم ا◊ق وال-دوراُن م-ع
القسشط ،وuÁثله الوسشط ،بعيًدا عن اإلفراط والتفريط ،والغلuو
وا÷حود ،وهو أامر صشعب جvدا ‘ ميدان اŸششاعر واألفكار
واألقوال والسشلوك الفردي uوالجتماعي ،ولزوُمه أاصشعب؛ ألن
الطرف Úيتجاذبان صشاحبَه بقوة كما تعلsمنا من دروسس الفيزياء،
وسشنن الله ماضشيٌة ‘ النفوسس كما ‘ اŸاديات.
وق-د ُع-ن-ي ال-ق-رآان تصش-ريً-ح-ا وإاشش-ارة بÎب-ي-ة اŸسش-ل-م Úع-ل-ى
العتدال عاطفًة وتفكًÒا وسشلوًكا ،فن sصس على أاننا أامٌة َوسَش ٌ
ط؛
أاي :بعيدة ‘ كل ششؤوونها عن ا◊دsية ،وهذا ما يؤوهلها للششهادة
على األ·.
ومن لطائف كتاب الله تعا ¤أان الششروط التي طُلبت ‘ بقرة
بني إاسشرائيل Áكن تلخيصشها ‘ العتدالn Ébn{ :
∫ o∫ƒ≤ojn ¬ofsGEp
∂}( ،البقرة اآلية
َ pdPn ø
¿ n «rHn
l GƒnYn ôlµrpH ’nhn ¢lVQpÉan ’n Ilôn≤nnH É¡nfsGEp
 ،)68ف Óهي هرمة ول هي صشغÒة؛ بل سشوية؛ أاي :من أافضشل
األنواع ،وكذلك الششأان ‘ لونها وعملها.
وكما ورد ‘ األثر فإان أاعلى درجات ا÷نة أاوسشطُها(( :إاذا
سشأالتم الله ا÷نة ،فاسشأالوه الفردوسس؛ فإانه أاعلى ا÷نة ،وأاوسشط
ا÷نة))؛ رواه ابن خزÁة.
›ا’ت أ’عتدأل:
ألصسÓة :رفع الصشوت فيها أاكَ Ìمن اللزوم صشنُو اıافتة إا¤
p ànHrGhn É¡nHp â
ø
حuد اإلسشرارn JpÓn°ün Hp ôr¡nérJn ’nhn{ :
∂ r apÉînJo ’nhn
≠ n «rHn
∂ ( ،}Ók«Ñp°nSاإلسشراء اآلية .)110
n dpPn
’نفاق:
أ إ
م -ن صش -ف -ات ع -ب -اد ال -رح -م -ن أان -ه -م م -ق -تصش -دون ‘ اإلن-ف-اق:
∂
n dpPn ø
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n Écnhn Ghôoào≤rjn ºrdnhn Gƒaoôp°ùr jo ºrnd Gƒ≤oØnfrGCn GPnGEp ø
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( ،}ÉkeGƒnbnالفرقان اآلية .)67
ولزوم العتدال ‘ هذا اÛال ليسس أامًرا هuيًنا؛ ألن اŸال
يغري النفوسس با◊sدْين :اإلسشراف والتقتÒ؛ أاي› :اوزة ا◊uد،
أاو التموقع دونه.
أŸعاشش:
{( ،}Gƒaoôp°ùr Jo ’nhn GƒHoôn°rTGhn Gƒ∏ocohnاألعراف اآلية .)31
ه-ذا م-ق-ي-اسس السش-ت-م-ت-اع ب-ال-طu-ي-ب-ات ،ول ي-ق-تصش-ر األم-ر ع-لى
اŸآاكل واŸششارب ،بل يششمل عناصشر اŸعيششة جميًعا؛ كاللباسس،
واألثاث ،واْŸركب ونحو ذلك.
ولئن كانت اآلخرة هي اŸطلبَ األعلى واŸقصشد األسشمى ،فإان
الششتغال Ãا ُيدخل ا÷نَة ل يكون على حسشاب السشعي من أاجل
ا◊ياة الدنيا.
بهذا يحُدُث التوازن ‘ حياة اŸسشلم ،بعيًدا التصشtوف العجمي
ال-ذي ي-خ-ال-ف ف-ط-رة ال-ل-ه ،وع-ن ال-ن-زع-ة الÓ-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-قطع
اإلنسشاَن عن اآلخرة وتأاسشره ‘ سشجن الدنيا.

ب وألُبغضش :كثًÒا ما تكون اŸششاعر ميداًنا للغلuو ‘
أ◊ t
ب والبغضس ،فتجد الناسس ل يلتزمون العتدال إاذا أاحَبوا أاو
ا◊ u
ب اŸسشيح عليه
أابغضشوا ،وهل أاهلَ َ
ك النصشارى سشوى اŸغالة ‘ ح u
السشÓم ‘ ،ح Úما زال اليهود إا ¤اليوم يعtدونه دعvيا ابن زنا؟
وإا‰ا التزم اŸسشلمون العتدال  -كما تعلsموا من كتاب ربهم
وسشنة نبuيهم  -فأاَقروا Ãولده اÿارق من غ Òأان يخرجه ذلك عن
الصشفة البششرية ليضشفي عليه األلوهية بأاي ششكل.
و‚د الغلsو ظاهًرا جلvيا مدمًuرا ‘ موقف الششيعة واÿوارج من
علي xرضشي الله عنه ،فأاولئك بالَغوا ‘ حبuه حتى أالsهوه أاو كادوا،
وه -ؤولء ب -ال -غ-وا ‘ ب-غضش-ه ح-ت-ى قَ -ت-ل-وه؛ «ت-ق-رًب-ا إا ¤ال-ل-ه ت-ع-ا»¤
بزعمهم.
أاما أاهل السشنة وا÷ماعة ،فلم يÈحوا موقف العتدال فيه؛
جلوه Ãا يليق بسشابقته وقرابته من
أا َ
حبوه مثل كبار الصشحابة ،وب s
بيت النبوة وفتsوته ،وناصَشبوا قاتليه العداء ،و ⁄يزيدوا على هذا.
ألتدtين :اŸسشلم متدuين بالضشرورة ،لكنه تدtين معتدل منضشبط
بضشوابط ششرعية“ ،نعه من الغلuو ،إانه تدtين يراعي الطبيعَة
البششرية وضشعَفها وطاقتها اÙدودة ،ف Óتكلtف فيه ول عنت،
وقد نهى النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ الصشحابَة الذين تششّددوا
‘ العبادة إا ¤درجة هضشم حقوق النفسس والزوجة ،ودعاهم إا¤
sŸتسِشَمة بإاعطاء كل ذي حق حsقه؛ أاي :بالعتدال،
التزام سشنته ا ُ
وقال عليه الصشÓة والسشÓم(( :إان هذا الدين يسشٌر ،ولن يششاsد
الديَن أاحٌد إال غلبه ،فسشuددوا وقارِبوا))؛ رواه البخاري.
وروى اإلمام أاحمد أان النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ قال(( :إان
ت ل أارضًشا قطع،
هذا الدين مت Úفأاوغلوا فيه برفق؛ فإان اŸنب s
ول ظهًرا أابقى)).
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األعمال أادوُمها وإان قل sوليسس أاكÌها وإان انقطع ،وقد أاسشهم
الغلو ‘ الدين إاسشهاًما كبًÒا ‘ تششويه صشورة اإلسشÓم البديعة،
و‘ جلب اŸششكÓت للمسشلم Úوجماعاتهم ودولهم وقضشاياهم،
وكلما كانت حياة اŸسشلم Úتوسشطًا واعتداًل ،جلبَ ذلك لهم
ا Òَÿبكل أانواعه.
أ إ
’عتدأل :اإلع-ت-دال ك-ل-ه خ ،Òل-ك-ن-ي أات-ك-ل-م ع-ن الع-ت-دال
اŸنبثق من نصشوصس القرآان الكر Ëوالهديِ النبوي ،ومقاصشدِ
الششريعة ،والرؤويةِ اإلسشÓمية األصشيلة ،وهو اللتزام الواعي بدين
الله ،ل إافراط فيه ول تفريط ،إانه ليسس مسشحة دخيلة ُتضشاف إا¤
ال -دي -ن م -ث -ل اÿط -اب اإلسشÓ-م-ي «اŸع-ت-دل» ،ال-ذي ت-ط-الب ب-ه
أاطراف خارجية ،ل تريد خًÒا لهذا الدين ،بل تسشعى إا– ¤ريفه
باسشم العتدال.
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’Áان وأ’سستقامة أيها أ◊ائرون
إأ ¤أ إ

ي - -ق - -ول ال - -ل - -ه  -ت - -ب- -ارك وت- -ع- -ا: ¤
¿ ’sGEp ô°ùr No »Øpdn
¿ n É°ùn fr’Ep G
{ nوs GEp ôp°ür ©ndrG
äpÉ˘ën˘dpÉ˘°üs dG Gƒ˘∏o˘ªp˘Ynhn Gr ƒ˘˘æo˘˘enGB øn˘˘jòp˘˘sdG
u ëndrÉpH Gƒr°nUGƒnJnhn
≥ ،}ôِ Ñr°üs dÉpH Gƒr°nUGƒnJnhn
(سشورة العصشر اآلية  1ـ .)3
ل - -ق- -د ج- -اء اإلسشÓ- -م وال- -ن- -اسس ‘
جاهليsتهم قد ضشtلوا الطريق إا ¤الله؛
فعَبدوا ال sصشنَم والَوثنَ ،واتخذ كwل إالهه
ه- -واه ،وي- -وم- -ئ- -ذ ك- -ان- -وا َي- -ت -ف -اخ -رون
ب-األنسش-اب ،وي-ت-ق-ات-لون ألتفه األسشباب؛
فكانت حياتهم ُمضشطِربة.
لهذا كان الله لطيًفا بعباده ،رحيًما
بخلقه؛ إاذ بعث ‘ األمي Úرسشولً منهم
ي-ت-ل-و ع-ل-ي-ه-م آاي-ات-ه وي-زك-ي-ه-م وُي-هuذبهم
وُيرuقيهم وَيهديهم إا ¤صشراط مسشتقيم،
وُيبuدل ظَÓم حياتهم نوًرا ،وُذsلهم عvزا،
فكانوا رحماء بينهم؛ قال الله تعا:¤
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ønep ºr¡oLoôpîrjohn Ωp Ón°ùs dG πn˘Ño˘°oS ¬o˘fnGƒn˘°r VQp
ºr¡pjpó¡rjnhn p¬fpPrÉEpHp QpƒtædG ≈dnGEp äpÉªn∏ot¶dG
m Gôn°pU ≈dnGEp
• ( ،}m º«≤pàn°ùr eoاŸائدة اآلية
∂ Éëkàran
¿ n pdPn
p hOo ø
 15ـ n ©nénan{ ،)16
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ión¡odrÉHp ¬ondƒ°oSQn π
n °nSQrGCn …òpsdG ƒngo ÉkÑjôpbn
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( ،}Gók«¡p°nT ¬p∏sdÉpH ≈Øncnhnالفتح اآلية
.)28 ،27
لقد أارسشل الله خاَتم رسشِله  -صشلى
الله عليه وسشلم  -للناسس كافة بششًÒا
ونذيًرا ،وداعًيا إا ¤الله بإاذنه وسشراجًا
م -نًÒا ،وج -ع -ل -ه أاسش-وة حسش-ن-ة Ÿن ك-ان
ي -رج -و ال -ل -ه وال -ي-وم اآلخ-ر ،وذك-ر ال-ل-ه
كثًÒا ،وكان باŸؤومن Úرؤووًفا رحيًما،
ف -نصش -ره -م ال -ل -ه نصش ً-را ُم-ب-يً -ن-ا ،وصش-ن-ع
برسشالته أامة القرآان التي قال عنها:
{،}¢ِ SÉæs∏dp ârLnôp Nr GCo ámesGCo ôn˘«r˘Nn ºr˘ào˘ær˘co
(آال عمران اآلية .)110
لقد صشار من بُ Úرعاة اإلبل والغنم
قادة الششعوب واأل· ،فنششروا اإلسشÓم

العدد

الثÓثاء  11جوان  201٩م
الموافق لـ  08ششوال 1٤٤0

هام جدا

ال -ق -رآان ﬁف -وًظ -ا ث -ابً -ت-ا ل ي-ت-بs-دل ول
،}¬p∏sdG äpÉªn∏p˘µn˘dp π
ي-ت-غs-ير؛ {n ˘jóp˘Ñr˘Jn ’n
(يونسس اآلية  ،)6٤فهو نوٌر ُيضشيء قلوب
اŸؤوم- -نُ ،Úي- -خ- -اِط- -ب ال -ع -ق -ل وال -روح
ب-اŸن-ط-ق وال-وضش-وح ،وسش-ي-ظ-ل إا ¤ي-وم
الدين يهدي ا◊ائرين ،وُيقuوم أاخÓق
اŸع- -وuج ،Ú- -وع -ن -وان -هÜlÉàn˘cp ô˘dG{ :
ønep ¢
n ˘«r˘dnGEp √oÉ˘æn˘drõn˘frGCn
∂ n SÉ˘sæ˘dG ênôp ˘îr ˘oà˘dp
¿ ≈dnGEp ºr¡pHuQn
p PrÉEppH Qp ƒætdG ≈˘dnGEp äpÉ˘ªn˘o∏˘¶t˘dG
( ،}óِ «ªpën˘drG põ˘jõp˘©n˘drG •pGôn˘°pUإاب -راه -ي-م
اآلية .)1
فكان القرآان  -ول يزال  -قادًرا على
هِداية البششر للتي هي أاقوم ،قادًرا على
أان ُيصشِلح بالهم وحالهم ،وُيقuدم األمن
لهم والسشÓم والطمئنان والسشتقرار،
فهو يقول للناسس:
¿
l ÉgnôroH ºrcoAnÉLn órbn ¢
{o SÉæsdG É¡njtGCn Éjn
GQkƒ˘fo ºr˘µo ˘«r˘dnGEp É˘æn˘drõn˘frGCnhn ºr˘µo ˘HuQn ør˘˘ep
¬p∏sdÉHp Gƒæo˘enGB øn˘jòp˘dsG É˘esÉCn˘an * É˘æk˘«˘Ñp ˘eo
ámªnMrQn »ap ºr¡o∏oNpór«o°ùn an ¬ppH Gƒªo°ün ànYrGhn
ÉkWGôn°pU ¬p«rdnGEp ºr¡pjpó¡r˘jnhn πm˘°†r ˘anhn ¬o˘ær˘ep
( ،}Éªk«≤pàn°ùr eoالنسشاء اآلية .)175 ،17٤
ن - -ع - -م إان - -ه ق- -ادر ع- -ل- -ى ت- -ط- -هÒ
اÛتمعات من رجسس الذنوب والطمع
والبغي و ُ
ظلم اإلنسشان ألخيه اإلنسشان،
وات -ب -اع ُخ -ط -وات الشش -ي -ط-ان؛ ألن ال-ل-ه
يقول للناسس ‘ سشورة ا◊جرات:
ø
r pe ºrcoÉæn≤r∏nNn ÉfsGEp ¢
{o SÉsædG É¡njtGCn Éjn
ÉHkƒ˘©o˘°To ºr˘co É˘æn˘∏r˘©n˘Lnhn ≈˘ãn˘frGCohn ôm ˘cnPn
¿ ónærYp ºrµoenôncrGCn
n FpÉÑnbnhn
s GEp GƒaoQnÉ©nànpd π
،}Ò
s GEp ºrcoÉ≤nJrGCn p¬∏sdG
¿ l ÑpNn ºl«∏pYn ¬n∏sdG
(ا◊جرات اآلية .)13
وما أاحوج الناسَس اليوم إا ¤الُقدوة
Ÿث -ل -ى وال -دع -وة إا ¤ال -ل -ه ب -ا◊ك -م -ة
ا ُ
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o Ynƒjo Éen
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جوأبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

سش :إاذا شش - -ك- -كت ‘ ط- -ه- -ارتك ف- -ه- -ل ي- -ؤوث- -ر ذلك أام ل؟
ج :اإذا ششككت ‘ طهارتك بعد ا◊دث فتحتاج إا ¤وضشوء
واإذا ششككت ‘ طهارتك بعد الوضشوء ف– Óتاج إا ¤طهارة
فاألصشل أان يبقى اŸرء بعد الششك على ما كان عليه قبلها ..
سش :إاذا كان أاحد األششخاصس كث Òالششكوك وقبل انتهاء
الوضشوء ششك هل مسشح راأسشه اأم ل  ..وأاراد أان يعيد الوضشوء
فماذا تقول له؟
ج :هذا الششك ل يلتفت إاليه.

خ Òألهدى
عن عبدالله بن عمر رضشي الله عنه أان رسشول الله ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ قال« :ل حسشد إال ‘ اثنت:Ú
رجل اآتاه الله القرآان فهو يقوم به آاناء الليل وآاناء
النهار ،ورجل اآتاه الله ماًل فهو ينفقه آاناء الليل وآاناء
النهار» ،رواه البخاري ومسشلم

أأقوأل جميلة ‘ أ’سسÓم
ي -ق -ول الÈوشش -ادور ‘ ح -ديث ل -ه ع -ن اŸسش -ل -م Úإان ه -ذا
اŸسشلم الذكي الششجاع ،قد ترك لنا حيث حل آاثار علمه
وفنه ،اأنار ›ده وفخاره .ثم يقول :من يدري؟ قد يعود اليوم
الذي تصشبح فيه بÓد اإلفر„ مهّددة باŸسشلم .Úفيهبطون
من السشماء لغزو العا ⁄مرة اأخرى  -ولسشت أادعي النبوءة،
ولكن األمارات الدالة على هذه الحتمالت كثÒة ل تقوى
الذرة ول الصشواريخ على وقف تيارها.

من أصسحاب ألرسسول |

ب ْبنَ ُعَمْيٍر (ضض)
ُم ْصصَع َ

حابةِ ،لَْم ُتْلِههِ ُدنَياهُ
شَشاxب مِن ِخَِÒة شَشباِب الصش َ
َعن آاِخَرِتِه ،وَلْم ُتشْشِغْلُه َقراَبُتُه عن َنِبuيِه ،وَلْم ُتْبِعْدُه
أامواُلُه َعن َدعوِتهِ ،بَل كاَن َنجًما وَقمًرا ،وششم ًسشا
وَبْدًرا ،كاَن َمَثِل صِشْدٍق َعلى ُعُلuو الِهsمِة ،وصِشْدِق
ب بُن ُعَمْيٍر بِن
الِنsيةِ ،وُقsوِة الَعِزÁةِ ..إاsنه ُمصشَع ُ
َهاشِشم ِ بنِ َعبِد مََنا ٍ
ف ..ال sسشuيُد ،الشsشِهْيُد ،ال sسشاِبُق،
ي ،الُق َ ْرشِشيُ ..ولَِد َرض ِ
ي اللُه َعْنُه ‘ َمsكَة
ش
الَبْدِر t
َ
t
ألُسْشَرٍة َثِرsيٍة.
ح َسشَن الشsشْعِر ،لَْي َسس بِاْلَقصِش ِ
Ò
َكاَن َرقِيقَ اْلَبشَشَرِةَ ،
ِ
َوَل بِال s
ي مِثلُُه ‘ الsنِعيم ِ؛ كانَ َيلَب ُسس
طِويِل ،مَا ُرئ َ
َأاَرsق ال -ث -ي -اِب وأان َ-ع َ-م ُ-ه ،وَي َ-ت َ-ط s-ي ُ-ب ب-أاْزَك-ى الu-ط-يِب
ت َمsكُة ُمَنsعًما ِمْثَلُه.
ح َسشِنِه ،مَا َعَرَف ْ
وَأا ْ
ب بَْن ُعَمْيٍر َكانَ َفَتى مَsكَة
َذَكَر ابُن سَشْعدٍ أانُ sم ْصشَع َ
ت أاُtمُه َمِليَئًة
جَماًلَ ،وَكاَن َأاَبَواُه ُيِحsباِنِهَ ،وَكاَن ْ
شَشَباًبا َو َ
ح َسشَن َما َيُكوُن مَِن الثَuياِب
َكِثََÒة اْلَماِلَ ،تْك ُسشوهُ َأا ْ
ِ
َوَأاَرsقُهَ ،وَكاَن َأاْع َ
ي مَِن
طَر َأاْهِل َمsكَةَ ،يْلَب ُسس اْل َ
ح ْضشَرم s
الuنَعاِلَ ،فَكاَن َرسُشوُل الsلهِ ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ
ح َسشَن لِsمًة،
َيْذُكُرُه َوَيُقوُل« :مَا َرَأاْي ُ
ت ِبَمsكَة َأا َ
حًدا َأا ْ
حsلًةَ ،وَل َأاْنَعَم ِنْعَمًة مِْن ُم ْصشَع ِ
ب بِْن ُعَمْيٍر»،
َوَل َأاَرsق ُ
َفَبَلَغُه َأاsن َرسُشوَل الsلِه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ َيْدُعو
إاَِلى اإلِسْشَِÓم ِفي َداِر ا ْ َألْرَقم َِ ،فَدَخَل َعَلْيهِ َفَأاسْشَلَم
َوصَشsدَق ْ بِِهَ ،وَخَرَج َفَكَتَم إاِسْشََÓمُه َخْوًفا مِْن أاُuمِه
َوَقومِهَِ ،فَكاَن َي ْ ِ
ف ِإاَلى َرسُشوِل الsلهِ ـ صشلى الله
ْ
خَتل ُ
ِ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
حَة
ل
ط
ن
ب
ن
ا
م
ث
ع
ه
ب
ر
ش
ص
ب
ف
،
ُ َ ُ ْ ُ
َ
عليه وسشلم ـ سِشvرا َ ُ َ
َ
َ
ُ
حَب ُسشوُهَ ،فَلْم
ُي َصشuليَ ،فأاْخَبَر أاsمُه َوَقْوَمُهَ ،فأاَخُذوُه َف َ
حَبشَشِة ِفي
حsتى َخَرَج ِإاَلى َأاْرضِس اْل َ
حُبوسًشا َ
َيَزْل َم ْ
جُعوا
ِ Úح َ
جَع َمَع اْلُم ْسشِلِم َ
َ Úر َ
جَرِة اْألُوَلى ،ثُsم َر َ
اْلِه ْ
ت أاُtمُه َعْنُه .اأهـ
حاِل َفَكsف ْ
جَع ُمَتَغuيَر اْل َ
َفَر َ
حاَق َعْن سَشْعدِ بنِ أابي َوsقاصٍس َقاَل:
وَذَكَر ابُن إاسْش َ
ف الَعْيشِس َوشِشsدُتُهَ ،ف َ
جَرِة ُيصِشْيُبَنا َ
Ó
ُكsنا َقْبَل الِه ْ
ظَل ُ
َن ْ -صشِ -بُ-ر َعَ-لْ-يِ-هَ ،فَ-م-ا ُهَ-و إاِsل َأاْن َه-اَجْ-ر َن-اَ ،فَ-أا َصش-اَبَ -ن-ا
÷ْوُع َوالشuشsدُةَ ،فاسْشَت ْضشَلْعَنا ِبِهَما َوَقِويَنا َعَلْيِهَما.
ا ُ
ف غُ َ
ٍÓم ِبَمsكَة
ب بنُ ُعَمْيٍرَ ،فإاِsنُه َكاَن َأاْتَر َ
َفَأاsما ُم ْصشَع ُ
َبْيَن َأاَبَوْيِه ِفْيَما َبْيَنَناَ ،فَلsما َأاصَشاَبُه َما َأاصَشاَبَنا لَْم َيْقَو
َعَ-ل-ى َذلَِ -كَ ،فَ-لَ-قْ-د َرَأاْيُ-تُ-ه َوإاِsن ِجْ-لَ-دُه َلَ-يَ-تَ-ط-اَيُ-ر َعْ-نُه
َت َ
◊sيِةَ ،وَلَقْد َرَأاْيُتُه َيْنَقِطُع ِبِهَ ،فَما
طاُيَر ِجْلِد ا َ

ِ ِ
ِ
ِ َ
حِمُلُه
ي ُثsم َن ْ
َي ْسشَتطْيُع ِأا ِْن َيْمششيَ ،فَنْعِرضُس َلُه القسش s
َعلَى َعَواتقَنا.
حاُل مُ ْصشَع ٍ
ب قبلَ اإلسشÓمِ ،وهَكذا
ِتْل َ
ك َكاَن ْ
ت َ
َ
ُ
َ
ك لْم َيْمَنْعُه
حالُه بعَد اإلسشِÓم ..وَمَع ذل َ
صَشاَر ْ
ت َ
حvقا ،لَْم
َنِعيُمُه وَماُلُه وَأاْهُلُه مِن َأاْن َيكونَ َعبًدا للهِ َ
ِ َ
ي ـ صشلى الله
َيْمَنْعُه َتَرُفُه م ِن أاْن يكونَ مُsتبًِعا للنب u
عليه وسشلم ـ صشْدًقا.
ب ،وَما إاِْن َأاَراَد الsنبِي tـ صشلى
َهَكَذا أاسْشلََم مُصشَع ٌ
جَرَة إا ¤اْلَمدِيَنةِ حsتى َأارسَشَل
الله عليه وسشلم ـ الِه ْ
َمْن َيْقُدُمُه ِفيَها وُيَمuهُد لَُهَ ،فَما كاَن إالَ sأاْن َأاْرسَشَل
ب بُن ُعَم ٍ
َأاsوَل سَشِف ٍ
 ،Òفَهاجََر
 ‘ ÒاإلسشÓمِ ..مُصشَع ُ
جَرَة الثsاِنيَة إا ¤اْŸدينةِ النبويةِ.
ِ
ُمصشَع ٌ
ب الْه ْ
َي ْقول البََراء َرض ِ
ي اللهُ َعْنُهَ« :أاsوُل َمْن َقدَِم َعَلْيَنا
ش
ُ
ُ
َ
ب
مِْن َأاصْش َ
ي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ُم ْصشَع ُ
حاِب النsبُِ u
ِ
جَع َ
ُ Óيْقِرَئانَنا الُقْرآانَ».
ْبُن ُعَمْيٍرَ ،وابُْن أاuم َمْكُتومٍ َف َ
ي.
رواهُ البخَارِ t
ب باألخِÓق الَكرÁةِ الَفاضِشَلةِ؛ ففي
ع
ش
اsت َصش َ
ف مُص ٌ
جاُل ،يُقولُ َعامُِر ْبُن َربِيَعَةَ« :كاَن
اَألسشَفارِ َيتَبsيُن الuر َ
ب بُْن ُعَمْيٍر لِي ِخْدًنا َوصَشاِحًبا ُمْنُذ َيْوَم َأاسْشَلَم
ُم ْصشَع ُ
إاِلَ -ى َأاْن ُق ِ-ت َ-ل َرِح َ-م ُ-ه ال -لُ-sه بِ-أا ُُح-دٍَ ،خَ-رَج َمَ-عَ -ن-ا إاَِل-ى
حَبشَشةِ َوَكانَ َرِفيِقي ِمْن
جِميًعا بَِأاْرضِس الْ َ
جَرَتْيِن َ
الِْه ْ
ح َسشَن ُخلًُقاَ ،وَل
َبْينِ الَْقْوِمَ ،فلَْم َأاَر َر ُ
جًَ Óقطَ tكانَ َأا ْ
َأاَقsل ِخًَÓفا مِْنُه».
ِ
ي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ اŸدينةَ
ثُsم َقدَم النsب t
ٍ
ك
ع
ش
ص
م
ن
ا
ك
ف
ر
د
ب
ة
و
ز
غ
ت
حضشَر
ب فيَمن شَشار َ
ُ
َ
ْ
َ
و َ
ُ ْ َ ٌ
حامَِل لِواءِ َرسُشولِ الsلهِ ـ صشلى الله
فيَها ،بَل كانَ هو َ
Ú
عليه وسشلم ـ والُْمَهاِجِرينَ .وَقد َكاَنت للمسشلم َ
حدٍ وحََدَث َما حدَث
الَغلَبُة ‘ بدٍر ،حتى َ
جاء يوم أاُ ُ
 Úمِن َ الص ُشحابةِ َرض ِ
ي اللهُ َعْنُهم
ش
فيهِ مِن َقْتِل سَشبِع َ
َ َِ
ِ
 Úسَشَنًة أاْوَ
ُ
ب ِمsمْن قتَلَ ،وُهَو اْبُن أاْرَبع َ
فكاَن ُم ْصشَع ٌ
َيِزيُد شَشْيًئا.
ب ِفَداءً لَِرسشولِ اللِه ـ صشلى الله عليه
وَماتَ مُصشَع ٌ
وسشلم ـَ ،فَلْم َيِجُدوا مَا َيْدِفُنوهُ بهِ مَِن الuثَياِب..
ي ـ صشلى الله
حدٍُ ،روِ َ
لَsما اْنَتَه ْ
ت غَزَوُة أاُ ُ
ي أان sالsنبِ t
ف َعَلى ُم ْصشَع ِ
َ
ب بِْن ُعَمْيٍر َوُهَو
ق
و
ـ
عليه وسشلم َ َ
ø
ج ِ-ه -هَِ ،ف َ -ق َ-رأا َ َه ِ-ذِه اْآلَي َ -ة {n pe
ُم ْ-ن َ -
ج ِ-ع ٌ-ف َع َ-ل -ى َو ْ
¬p«r∏nYn ¬n∏sdG GhóognÉYn É˘en Gƒ˘boón˘°Un ∫lÉ˘LnQp Ún˘æp˘epƒDr˘ªo˘drG
Éenhn ôo¶pànærjn ø
r en ºr¡oærpehn ¬oÑnërfn ≈°n†bn ø
r en ºr¡oærªpan
( ،}ÓkjópÑrJn GƒdoósHnاألحزاب اآلية ُ )23ثsم َقالَِ« :إاsن
َرسُش -وَل ال s-لِ-ه َيْ -ششَ-هُ-د أا َsنُ-كُ-م الشtشَ-هَ-داُء ِعْ-نَ-د الs-ل-هِ َيْ-وَم
الِْقَياَمةِ»َ .ذكَره ابُن سشعدٍ.

مواقيت
الصسلة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ١١ج -وان  :١٩٥7ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ت-عّ-ي-ن وزي-را خاصسا
بالصسحراء ا÷زائرية ‘ ﬁاولة لفصسلها عن الشسمال.
^  ١١جوان  :١٩٥7إالقاء القبضش على «موريسش
اأودان»  Maurice Audinأاح -د أاعضس-اء ا◊زب
الشس-ي-وع-ي ال-ف-رنسس-ي وأاسس-ت-اذ ‘ ك-ل-ي-ة ال-علوم بجامعة
ا÷زائ-ر م-ن ق-ب-ل اŸظ-ل-ي Úل-ت-ع-اط-ف-ه م-ع ج-ب-ه-ة ال-تحرير
الوطني.

٢٤

الثلثاء  ٠٨شسوال  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١١جوان  2٠١٩م

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

إابراهيم ُيسصري ...وداعا

باعات

انط

دكتور ﬁيي الدين عميمور
فقدت ا÷زائر باألمسس واحدا من أاكÌ
أاصص- -دق -ائ -ه -ا إاخ Ó-صص -ا ووف -اء وت -ق -دي -را ه -و
الدبلوماسصي اŸصصري الكب Òإابراهيم يسصري،
سص- - - -ف Òمصص - - -ر ‘ ا÷زائ - - -ر ‘
منتصصف التسصعينيات ،والذي كان
من أابرز السصفراء الذين عرفتهم
ا÷زائر ،وعرف بجهوده الرائعة
‘ توثيق الصصÓت ب Úالبلدين،
ك -م -ا ك -ان أاح -د أاب -رز م -ن -اصص -ري
ال-قضص-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ورافضص-ي
التطبيع ‘ مصصر.
ك- -ان السص- -ف Òق -د اح -ت -ف -ل ‘
مطلع هذا الشصهر ،جوان ()1930
ب -ع -ي -د م -ول -ده ب -ك -ل -م-ات أاع-طت
الشصعور بأانه كان يسصتشصعر قرب
ال -ن -ه -اي -ة ،ح-يث ك-تب ‘ م-وق-ع-ه
على الفيسس بوك““ :اليوم أاقول مع
ك -ام -ل الشص -ن -اوي ..ج -ئت ي -ا ي-وم
م -ول -دي ..ع -دت أاي -ه-ا الشص-ق-ي..
الصص- -ب- -ا أاف -لت م -ن ي -دي ..وغ -زا
الشص -يب م -ف -رق -ي ..ل -ي-تك ي-ا ي-وم
مولدي ..كنت يوما ب Óغد““.
ورغ - -م أان إاب - -راه- -ي- -م يسص- -ري
ت-ق-اع-د ع-ن ال-ع-م-ل ال-دب-لوماسصي
إاثر انتهاء مهمته ‘ ا÷زائر إال
أان - -ه ظ - -ل ع - -ل - -ى اتصص - -ال ب - -ك- -ل
األصص-دق-اء ال-ذي-ن ع-رف-ه-م ،وكان
يتابع بكل اهتمام أاحداث ا÷زائر ،وخصصوصصا
ما تعيشصه منذ  22فÈاير .2019
وكانت اتفاقية الغاز اŸصصري مع إاسصرائيل
من أاهم اŸعارك التي خاضصها الفقيد الكب،Ò
ب- -رغ- -م السص- -ن وال- -داء واألع- -داء ،وشص -ارك ‘
ال - -دف - -اع ع - -ن مصص - -ري - -ة ج - -زي - -رت - -ي ““تÒان
وصصناف ،““Òحيث حصصل على ا◊كم التاريخي
Ãصصرية ا÷زيرت ،Úفضص Óعن القضصايا التي
رفعها ضصد إاغÓق مع Èرفح ،وضصد إاغÓق
الشصوارع اÙيطة Ãنزل السصف Òاإلسصرائيلي
‘ حي اŸعادي جنوبي القاهرة ،والشصوارع
اÙيطة بالسصفارة األمÒكية ‘ حي ““غاردن
سصيتي““ بوسصط القاهرة.

حصصل يسصري على ليسصانسس ا◊قوق عام
 1956من جامعة ع Úشصمسس اŸصصرية ،وعلى
اŸاجسصت ‘ Òالعلوم السصياسصية عام  1961من
جامعة القاهرة ،وسصجّل رسصالة دكتوراه بكلية
ا◊قوق جامعة القاهرة.
و‘ عام  ،1963عندما أاطاح البعث بنظام
عبد الكر Ëقاسصم ،كان ابراهيم يسصري يشصغل
م -نصصب سص -ك -رت Òث-ا ‘ Êالسص-ف-ارة اŸصص-ري-ة
بالعراق ،وأاصصدر وقتها الرئيسس جمال عبد
ال -ن -اصص-ر أاوام-ره ب-أان م-ن ح-ق ال-دب-ل-وم-اسص-يÚ
ال -ع -ام -ل Úب -السص -ف -ارة أان ي -ن -ق -ل-وا إا ¤سص-ف-ارة
مصص - -ري - -ة أاخ - -رى ‘ أاي م - -ك - -ان ‘ ال - -ع - -ا⁄
يختارونه ،وأان يعوضصوا عن اللتزامات التى
–ملوها ‘ شصراء أاثاث أاو سصيارة أاو غÒها،
وقرر إابراهيم يسصري السصتمرار ‘ منصصبه ‘
بغداد.
وإا ¤جانب العراق وا÷زائر مّثل الفقيد
مصص -ر خÓ-ل سص-ن-وات ع-م-ل-ه ال-دب-ل-وم-اسص-ي ‘
روم -ان -ي -ا وب -ري -ط -ان -ي -ا وال -ه -ن -د ،ك -م-ا ت-رأاسس

اÙكمة اإلدارية Ÿنظمة الوحدة اإلفريقية
من  1983إا ،1985 ¤وترأاسس اللجنة الفنية ‘
مفاوضصات طابا ب Úمصصر وإاسصرائيل ،والتي
أاعدت شصروط التسصوية ب Úالطرف ،Úكما كان
عضصوا ‘ اللجنة القومية لطابا ونائبا لرئيسس
وفد مصصر اŸفاوضس ‘ طابا ،ووقع اتفاقية
اسصÎداد طابا كنائب لرئيسس الوفد اŸصصري
اŸفاوضس.
وهذا يوضصح مسصتوى السصفراء الذين كانوا
Áثلون بÓدهم ‘ ا÷زائر ‘ تلك اŸرحلة.
وي -ب -ق -ى أان م -ن أاه-م نشص-اط-ات-ه السص-ي-اسص-ي-ة
ال -دع -وى ال -ت-ي أاق-ام-ه-ا ضص-د ا◊ك-وم-ة إلل-غ-اء
التفاقية السصرية لتوريد الغاز إا ¤إاسصرائيل،

لوكار ا÷رÁة
بعد مداهمة أ

القبضض على قاتل الدركي نصصر الدين صصبيحي بعنابة
“ك -ن ال -درك ال-وط-ن-ي ب-ع-ن-اب-ة ،م-ن ت-وق-ي-ف
اŸشص -ت -ب -ه ب -ه ال -رئ -يسص -ي ‘ م -ق -ت-ل نصص-رال-دي-ن
صصبيحي ،على مسصتوى أاحد ا◊واجز األمنية،
اŸشصتبه فيه مسصبوق قضصائيا ،وخرج من سصجن
عنابة بعد قضصائه عقوبة  7سصنوات .وبحسصب
مصص -ادر م -ط -ل -ع -ة ،ف -إان ا÷ا Êك -ان ‘ ع -ن-اب-ة،
ي -حضص -ر ل -لسص -ف -ر ‘ ه-ج-رة غ Òشص-رع-ي-ة ب-أاح-د
شصواطئ اŸدينة.
أاوقفت ﬂتلف مصصالح أامن تبسصة ع Èعدة
عمليات متفرقة 13 ،شصخصصا من ذوي السصوابق
العدلية واŸتورط ‘ Úعدة قضصايا وخاصصة منها
العتداءات باألسصلحة البيضصاء ،السصرقات ،منها
السصرقة ‘ حالة تلبسس ،وكذلك السصرقة –ت
طائلة التهديد ،وجاءت السصتنفار المني بعد
مقتل الدركي وحالت العتداءات التي مسصت
عدة مواطن.Ú
أاسصفرت عمليات اŸداهمة ،عن حجز كمية
م -ع -تÈة م -ن ﬂت-ل-ف أان-واع األسص-ل-ح-ة ال-ب-يضص-اء،

والتي كانت تسصتعمل ‘ السصرقات وهذا دون
مÈر شص- -رع- -ي ل- -ي -ت -م ات -خ -اذ ك -اف -ة اإلج -راءات
ال -ق -ان -ون -ي -ة ال Ó-زم -ة ضص -ده-م وت-ق-دÁه-م أام-ام
ال -ع -دال-ة ،ح-يث ع-رفت م-دي-ن-ة ت-بسص-ة ل-وح-ده-ا،
انزال كثيف لعناصصر الشصرطة زوال اول امسس‘ ،
األماكن اŸشصبوهة وأاوكار ا÷رÁة ،حيث ”
توقيف  70شصخصصا واقتيادهم ا ¤مراكز األمن
مع حجز  1000قارورة خمر من ﬂتلف النواع
والحجام ،باإلضصافة ا ¤حجز أادوية مهلوسصة
وﬂدرات وأاسص - -ل - -ح - -ة ب - -يضص - -اء ،وي - -أات- -ي ه- -ذا
السصتنفار.
كما “كنت كل من أامن دائرة الشصريعة واألمن
ا◊ضصري الرابع من توقيف  10أاشصخاصس ﬁل
صصورة قرار نهائي با◊بسس كانوا ﬁل بحث،
ل -ي -ت -م ت -وق-ي-ف-ه-م ‘ ع-دة قضص-اي-ا م-ن-ه-ا الضص-رب
وا÷رح العمدي بسصÓح أابيضس وكذلك التهديد
والع -ت-داء وات-خ-اذ ك-اف-ة اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
ضصدهم وتقدÁهم أامام ا÷هات القضصائية.
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الثمن  ١٠دج
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وال -ت -ي فضص -ح ف -ي -ه-ا السص-ت-غÓ-ل اإلسص-رائ-ي-ل-ي
Ÿصصر حيث كان الغاز يباع إلسصرائيل بأاثمان
بخسصة ،وكان ‡ا أاثار الفقيد أان خط أانبوب
ال -غ -از م -ن ال -ع -ريشس ل -عسص -ق Ó-ن ب -ط -ول أال -ف
ك -ي -ل -وم Îه -و اÿط ال -ذي سص -ار ع -ل-ي-ه أال-وف
ا÷ن -ود اŸصص -ري Úواسص -تشص -ه-دوا ف-ي-ه ،وأاث-اره
أايضصا أان نهب إاسصرائيل للغاز اŸصصري سصيمتد
 17سصنة ،وأاثاره أان اتفاقية التصصوير  ⁄تعرضس
على ›لسس الشصعب.
وقد لحقته التهديدات والتحقيقات بسصبب
الدع-اءات ال-ك-ي-دي-ة أان-ه ي-روج أاخ-ب-ارا ك-اذب-ة،
ل- -ك- -ن- -ه صص -م -د ،وال -ت -ف ح -ول -ه أاك Ìم -ن أال -ف
متضصامن ‘ حملة ““ل لتصصدير الغاز““ ،سصددوا
عنه الغرامات اŸقررة ،والتي كانت نحو 16
أالف جنيه (كان الدولر أامريكي يومها بنحو
سص -ت -ة ج -ن -ي -ه -ات) وأاخÒا ح -ك -مت اÙك -م -ة
اإلداري -ة ال -ع -ل-ي-ا ب-رف-ع أاسص-ع-ار ال-غ-از اŸصص-در
إلسص- -رائ- -ي -ل ،وت -ق -ن Úك -م -ي -ات -ه ب -ح -يث يسص -د
الحتياجات اÙلية أاول.
وك- - - - - -ان ‡ا
ُي -سص ّ-ج -ل ل -ه م-ن
م - -واق - -ف ل - -ه- -ا
أاه- -م- -ي -ت -ه -ا ب -ل
وط -راف -ت -ه-ا أان-ه
ت - -ق - -دم ب - -بÓ- -غ
ل- -ل- -ن -ائب ال -ع -ام
اŸصصري يطلب
ف- -ي- -ه اع- -ت- -ق -ال
رئ - -يسس ال- -وزراء
اإلسصرائيلي
““بنيامÚ
ن -ت-ن-ي-اه-و““ ع-ن-د
زي -ارت -ه Ÿصص -ر،
Ÿسص-ئ-ول-ي-ت-ه عن
م- - -ق- - -ت - -ل 1500
فلسصطينى
وإاصص -اب-ة اآللف
‘
““هولوكوسصت““
غزة ،.الذي ما
زالت م- - -دي - -ن - -ة
هاشصم تعا Êإا¤
اليوم من آاثاره،
وال-وط-ن العربي
يعيشس ما أاسصماه عبد ا◊ميد مهري ““الزمن
الرديء““
رحم الله إابراهيم ُيسصري وأاسصكنه فسصيح
ج-ن-ان-ه ،وخ-الصس ال-ع-زاء ألسص-رت-ه ول-لمناضصلÚ
اŸصص -ري Úال -ذي -ن خسص-روا ب-وف-ات-ه رج Ó-م-ن
الصصعب تعويضصه بعشصرات الرجال.
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‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك

توقيف تاجر ﬂدرات ،حجز  96كلغ من الكيف ومركبات
‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة،
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي،
يوم  09جوان  2019بجانت/ن.ع)80( ،4.
م -ن -ق -ب -ا ع-ن ال-ذهب وح-ج-زت اأرب-ع ()04
شص -اح -ن-ات وثÓ-ث ( )03م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة
ال- -دف -ع و( )13م- -ول- -دا ك -ه -رب -ائ -ي -ا و()05
مطارق ضصغط.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ضص - -ب- -ط ح- -راسس
السصواحل ‘ عمليات منفصصلة بكل من

تلمسصان وع“ Úوشصنت/ن.ع)77 ،96( ،2.
ك -ي -ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ‘ ،حÚ
أاوق-ف ع-ن-اصص-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-غ-ل-يزان
ت - -اج - -ر ﬂدرات ب - -ح - -وزت - -ه ()334 ،9
كيلوغرام من نفسس اŸادة.
كما أاوقف عناصصر الدرك الوطني بكل
م -ن ب -ات -ن-ة وسص-ط-ي-ف/ن.ع ،5.شص- - -خصصÚ
وضص-ب-ط-وا ب-ن-دق-ي-ت Úوك-م-ي-ة م-ن الذخÒة
( 1000خرطوشصة).

أاشسرف على تسسليم أاوامر الدفع Ÿسستفيدين من صسيغة عدل بالÈج

بوهدبة :التوظيف مسصتمر والتغطية األمنية
متواصصلة ‘ األحياء ا÷ديدة

ع--ل--ى ه--امشش ح-ف-ل تسس-ل-ي-م أاوام-ر
لعوان الشسرطة اŸسستفيدين
الدفع أ
من سسكنات ““عدل““ ،الذي احتضسنته
لب-راه-ي-م-ي Ãدي-نة
ق-اع-ة ال-بشس Òا إ
برج بوعريريج ،أاكد قارة بوهدبة
لمن الوطني ،أان دعم
اŸدير العام ل أ
أاع------------وان الشس------------رط------------ة ‘ ا÷انب
الج---ت---م---اع---ي مسس--ت--م--ر م--ن خ--لل
اسس--ت--ف--ادت--ه--م ك--ب--اق-ي اŸواط-ن Úم-ن
لضس--اف--ة ا¤
الصس---ي--غ السس--ك--ن--ي--ة ،ب--ا إ
›هود اŸديرية العامة ‘ الهتمام
ب-----ا÷انب الج----ت----م----اع----ي و–سسÚ
ظ---روف ال---ع---يشش وظ---روف ال---ع--م--ل
لط------ارات
لع-------وان الشس-------رط-------ة وا إ
أ
الشسرطية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
اضصاف بوهدبة ‘ معرضس رده على
أاسص-ئ-ل-ة الصص-ح-ف-ي Úب-ع-د ن-ه-اي-ة ا◊ف-ل أان
التوظيف مسصتمر ‘ جهاز الشصرطة بشصكل
منتظم ،مصصرحا أانه مادام هناك أاعوان
وإاط--ارات شص--رط-ة ي-غ-ادرون إا ¤ال-ت-ق-اع-د
فإان التوظيف مسصتمر بشصكل عادي ،كما
لمنية واإ‚از مقرات
أاكد أان التغطية ا أ
Óمن ع ÈالÎاب الوطني مسصتمر
جديدة ل أ
كذلك ،من خÓل تسصجيل مئات اŸشصاريع
لحياء
ل‚از ،خاصصة ‘ ا أ
وأاخرى طور ا إ
السصكنية ا÷ديدة التي توزع كل مرة على
لسص--م--ى
أاŸواط---ن Úم--ؤوك--دا أان ال--ه--دف ا أ

كاريكات /ÒعنÎ

ل--ل--م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ه-و ضص-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة
لم----ن---ي---ة ،وت---أام ÚسصÓ---م---ة اŸواط---نÚ
ا أ
و‡ت--ل-ك-ات-ه-م ،مشصÒا أان ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
تعد من الوليات الأو ¤وطنيا ‘ التغطية
لمنية ،والتي عرفت مؤوخرا فتح مقرات
ا أ
ل‚از
جديدة واأخرى ‘ طور ا إ
Óمن الوطني
هذا وكان اŸدير العام ل أ
ق---د ح---ل صص---ب---ي---ح---ة أامسس ب---ولي---ة ب---رج
بوعريريج ،حيث اشصرف على حفل تسصليم
لول
 111اأم---ر دف--ع خ--اصص--ة ب--الشص--ط--ر ا أ
لسصكنات صصيغة عدل ،والتي اسصتفاد منها
اأعوان وموظفي الأمن الوطني بولية برج
بوعريريج.
م----ن ج----ان---ب---ه أاك---د م---دي---ر اÿدم---ات
لج-ت-م-اع-ي-ة والصص-حية باŸديرية العامة
ا إ
Óمن الوطني ،ان العملية تدخل ‘ إاطار
ل أ
لج-ت-م-اع-ي والصص-ح-ي ب-أاع-وان
ال--ت--ك--ف--ل ا إ
الشصرطة ،وتوف Òظروف العمل الÓئقة
بهم ،وكشصف اأن عملية تسصليم أاوامر الدفع
‘ صصيغة سصكنات عدل Ÿنتسصبي جهاز
الشصرطة بداأت ‘  ،2015ومسصت  46ولية
Ãجموع  21908مسصتفيد من أاصصل 25534
وحدة مسصجلة ب 48ولية.
ك--م--ا اوضص--ح ب--وه--دب--ة ‘ ك--ل-م-ت-ه ،ب-أان
صصندوق اÿدمات الجتماعية باŸديرية
Óمن الوطني صصرف ما قيمته
العامة ل أ
 584م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م ك-ق-ي-م-ة مالية سصلمت
لم----ن ‘ إاط----ار ق----روضس دع---م
لع----وان ا أ
أ
السص---ك--ن Ãب--ل--غ  25م-ل-ي-ون سص-ن-ت-ي-م ل-ك-ل
مسص-ت-ف-ي-د ،واإسص-ت-ف-اد Ãوج-به  35000من
لجتماعية.
قروضس صصندوق اÿدمات ا إ

