خـــÓل أجتمـــاع للحكومـــة خصصصش لدرأسصــــة ومناقشصــــة مشصــــروع أŸرسصــــوم ألتنفيـــــذي

بدوي يؤوّكد ضسرورة تنصسـيب اŸندوبيـة الوطنيـة للسسÓمـة واألمـن ع Èالط ـرق
0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

›لــــة أ÷يـــشش

إاجـ ـ ـراء اإلنتخابـات
الرئاسسية ‘ آاجالها
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار صسائ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
ISSN 1111-0449

france prix 1

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أÿميسش  11صصفر  1441هـ أŸوأفق لـ  10أكتوبر ٢01٩م ألعدد 180٦٩:ألثمن  10دج أŸوقع أ إ

137

صصـــ43ـــ0ــ٢

 ٢00خــــــــب ‘ Òألقانـــــــــون لدرأسصـــــــــة ملفـــــــــات أÎŸشصحـــــــــ ÚلÓسصتحقـــــــــاق

شسخ ـ ـ ـصس يسسحبـ ـ ـ ـ ـون السستمـ ـارات
–ضس ـ ـ ـ ـÒا لرئاسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ٢01٩

صصـــ3
0ـ
5ـــ0ـ

عيسصــى بـــن عقـــون أسصتـــاذ ألعلــــوم ألسصياسصيـــة وألعÓقــــات ألدوليـــــة:

 ٪ 80من األحزاب السسياسسية اختارت الذهاب إا ¤النتخابات
^ السسلط ـ ـة الوطني ـ ـة اŸسستقلـ ـة أاعط ـت ثق ـ ـة ‘ التح ـ ـول إا ¤مرحلـ ـ ـ ـ ـة جديـ ـ ـدة

186
م
بـــارأة
و
دّيــــة

صصـــ3
0ـ
5ـــ0ـ

حــــــرأث ،مديــــــــر معهــــــــد باسصتــــــــور حصصريـــــا لـ «ألشصعـــــــــب»:

إاصسابة بالفÒوسس اŸعدي اŸتسسبب ‘ التهاب السسحايا
صصـــ3
0ـ
4ـــ0ـ

أ÷زأئر ــ ألكونغو ألدÁقرأطية أليوم على أل ّسصاعة ٢0:45

«اÿضسر»...

äÉ`ª

gÉ`°ù

Ÿواصسل ـة النتصسـارات

صصـــ3
1ـ
8ـــ0ـ

e

مــــــن ألقاعــــــدة إأ¤
دأعـشش ثم مـــــاذأ بعــــد

أاما آان للعرب أان يتخّلوا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بÓهتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم؟
صصـــ3
1ـ
٢ـــ0ـ

بازيل بو‹ (سصف Òنادي مرسصيليا)
حصصريـــــــــا لـ «ألشصعـــــــــــــــــب»:

«لـ ـ ـوام سسك ـ ـ ـول ا÷زائ ـر»
سستجعلنـ ـ ـا نحتـ ـ ـ ـك أاكـ ـ ـ ـ ـ ـÌ
بالك ـ ـ ـ ـ ـرة ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
1٩
صصـــ3ـــ0ــ

Œمع شضعبي ÷بهة
اŸسضتقبل بحاسضي
مسضعود
ي-نشش-ط رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل،
ال -دك -ت -ور ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ه-ذا
السش -بت  12أاك-ت-وب-ر ا÷اريŒ ،م-ع-ا
ششعبيا بقاعة السشينما لبلدية حاسشي
مسشعود بورقلة ،حيث يتطرق خÓله
إا ¤اŸشش- -ه- -د السش- -ي- -اسش- -ي وم -وق -ف
ا◊زب من الرئاسشيات القادمة.
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بخليلي ‘ ندوة
صضحفية بحي
«لفارج» حسض Úداي

١٨٠٦٩

جمعية «األمل» أانشضطة متعددة ضضد سضرطان الثدي
تخوضس جمعية«األمل» Ÿركز بيار وماري
كوري Ÿسشاعدة مرضشى السشرطان التي –تفل
هذا العام بذكرى تأاسشيسشها العاششرة ،حمÓت
توعية وتعبئة بغرضس الكششف اŸبكر لسشرطان
الثدي كل ششهر –ت «عنوان أاكتوبر الوردي..
هل سشتنتهي حمÓت التحسشيسس .طبعا ل».
ك -م-ا ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أانشش-ط-ة أاخ-رى خÓ-ل ه-ذا
الششهر ،تتعلق ،بيوم مفتوح برياضس الفتح يوم
 12أاك -ت -وب -ر ا÷اري ،والسش-ب-اق ال-نسش-وي ضش-د
سش- -رط -ان ال -ث -دي Ãركب  5ج -وي-ل-ي-ة ي-وم 19
أاك- -ت- -وب- -ر وأاخÒا سش- -ه- -رة «الشش -ري -ط ال -وردي
حصشيلة وتكر »Ëبالسشوفيتال يوم  29أاكتوبر
ا÷اري.

ينششط سشليمان بخليلي ،اÎŸششح
اÙتمل إا ¤النتخابات الرئاسشية،
يوم السشبت  12اكتوبر ا÷اري ،ندوة
صشحفية على السشاعة  10:00صشباحا،
ب - -ح- -ي لف- -ارج حسش Úداي ب- -ج- -انب
مشش- -روع اŸق- -ر ا÷دي -د ل -ل -م -ج -لسس
الشش -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي م-ق-اب-ل اŸدرسش-ة
البتدائية علي بوŸية.

مهرجان اŸوسضيقى
السضيمفونية قريبا

–ت رعاية حسشان رابحي وزير
التصشال ،الناطق الرسشمي للحكومة
ووزير الثقافة بالنيابة ،تنظم الطبعة
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مسضابقة

ب حاملي اŸشضاريع اŸبتكرة
تكر Ëالشضبا
‘ الفÓحة

ا÷زائر  -الكونغو الدÁقراطية  /ا÷زائر  -كولومبيا

موبيليسس ‘ اŸوعد مع اÿضضر

اÿضشر ،يجدد دعمه غ ÒاŸششروط للفريق الوطني،
مهما كان اŸوعد الرياضشي ومكانه.
حظ موفق وسشعيد للفنك !

..وُتطمئن زبائنها
تعلم موبيليسس زبائنها الكرام بأان الضشطرابات
التي م ّسشت بعضس الزبائن صشبيحة أامسس  09أاكتوبر
 2019على السشاعة  ،05:55تعود لعطب تقني أاصشاب
مصشدر الطاقة.
وب -فضش -ل ال -ت -دخ -ل السش -ري -ع ل -ت-ق-ن-يّ-ي وم-ه-ن-دسش-ي
اŸؤوسشسش -ة ”ّ ،إاع -ادة ال -تشش -غ -ي -ل ال -ت-دري-ج-ي ÷م-ي-ع
اÿدمات ما ب Úالسشاعة  09:30و.10:50
موبيليسس تعتذر لزبائنها وتؤوكد بأانها لن تتوانى
عن بذل أاي ›هود لتأام Úمنششآاتها لضشمان خدمة
مثلى.

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يÎاأسس وزي- -ر الصش- -ح- -ة والسش- -ك -ان
واإصش Ó- -ح اŸسش - -تشش- -ف- -ي- -اتﬁ ،م- -د
مÒاوي ،اليوم اÿميسس  10أاكتوبر،
الح -ت -ف -ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لصش-ح-ة
ال -ع -ق-ل-ي-ة –ت شش-ع-ار «:ال-وق-اي-ة م-ن
الن-ت-ح-ار» .ي-ن-ظ-م الح-ت-فال اŸقرر
على السشاعة  08:30صشباحا ،بفندق
هوليداي اين بالششراقة.

..ورشضة حول داء الكلب

ت- -ن- -ظ -م وزارة الصش -ح -ة والسش -ك -ان
واإصشÓح اŸسشتششفيات ،من  12إا¤
 17أاكتوبر ا÷اري ،بفندق األوراسشي
«ورشش- -ة ح- -ول داء ال- -ك- -لب» .ت -ن -ظ -م
الورششة ابتداء من  16:00مسشاء‘ ،
إاطار اإحياء اليوم الوطني لهذا الداء.

دور الشضباب ‘ إاثراء
الذاكرة هذا السضبت

دزاير بÓدنا واÿضضرا ديالنا !

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الحتفال باليوم العاŸي
للصضحة العقلية

و
طنية للقفز على ا◊واجز للخيول

وين عن بعد ‘ معرضس
مركز التك
«سضيبسضا فÓحة»

موبيليسس الششريك الرسشمي للفيدرالية ا÷زائرية
ل -ك -رة ال -ق -دم واŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،يششّ-ج-ع اÿضش-ر
Ãناسشبة اŸواجهت Úالوديت ÚالتحضشÒيت– Úسشبا
لÓسشتحقاقات اŸقبلة واŸتمثلة ‘ تصشفيات كأاسس
أا· إافريقيا  2021وتصشفيات كأاسس العا.2022 ⁄
قبل الذهاب إا ¤فرنسشا Ÿواجهة فريق كولومبيا
يوم الثÓثاء  15أاكتوبر على السشاعة  21:00اŸقررة ‘
م -دي -ن -ة ل-ي-ل ،سش-ي-ل-ت-ق-ي اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي Ãن-ت-خب
الكونغو الدÁقراطية اليوم اÿميسس  10أاكتوبر على
السشاعة Ã 20:45لعب مصشطفى تششاكر بالبليدة.
تعت Èهاتان اŸبارتان الودّيتان فرصشة لÓعب Úمن
أاجل إاعادة الثقة ‘ أانفسشهم واÙافظة على النتائج
اإليجابية اÙققة ،ليسشتّهل اŸنتخب الوطني ششهر
نوفم ÈاŸقبل ،خوضس تصشفيات كان  ،2021والتي
سشتششهد مواجهة اÿضشر للمنتخب الزامبي با÷زائر
ثم التنقل إا ¤بوتسشوانا Ÿواجهة فريقها.
موبيليسس ،و‘ّ للتزاماته حيال مرافقة وتششجيع

يشش -رف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش -غ-ي-ل
والضشمان الجتماعي تيجا Êحسشان
ه- -دام ،ال -ي -وم اÿم -يسس  10أاكتوبر،
على اŸلتقى الوطني الثا Êلزراعة
ال- -ك- -ب- -د ع- -ن- -د األط- -ف- -ال ،ب- -ق- -اع- -ة
اÙاضش- -رات اŸرك -ز ال -ع -ائ -ل -ي بÍ
عكنون ،على السشاعة  09:00صشباحا.

‘ إاط -ار اŸن -ت -دى ال -وط -ن -ي ألنصش-ار
ال- -ذاك- -رة»أاصش -دق -اء اŸت -ح -ف» ،ي -ن -ظ -م
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل-ل-م-ج-اه-دÃ ،ق-ره،
اللقاء األسشبوعي رقم ( ،)92اıصشصس
Ÿوضشوع «دور الششباب ‘ إاثراء الذاكرة
ال -وط -ن -ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا» ،وذلك ي-وم
السشبت  12أاكتوبر ا÷اري ،على السشاعة
 14:00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل إجتماع للحكومة خصضصس لدرإسضة ومناقشضة مشضروع إŸرسضوم إلتنفيذي

بدوي يؤؤكد ضشرورة تنصشيب اŸندوبية الؤطنية للسشÓمة واألمن ع Èالطرق
لول ،نور إلدين بدوي،
أإكد إلوزير إ أ
أإمسس ،ع-ل-ى ضض-رورة ت-نصض-يب إŸن-دوب-ي-ة
لمن ع Èإلطرق
إل-وط-ن-ي-ة ل-لسضÓ-م-ة وإ أ
وك- - - - -ذإ إÛلسس إل- - - - -تشض - - - -اوري م - - - -ا بÚ
لج- -ال» ،م- -ع
إل - -ق - -ط - -اع - -ات ‘ «إق- -رب إ آ
إ◊رصس على إشضرإك إلكفاءإت إلوطنية
وإلباحث Úوإıتصض ‘ ÚإÛال ،حسضب
لول.
ما أإفاد به بيان Ÿصضالح إلوزير إ أ
وخ Ó-ل اج-ت-م-اع ل-ل-ح-ك-ؤم-ة خصشصس ل-دراسش-ة
ومناقششة مششروع مرسشؤم تنفيذي يحدد طبيعة
Óمن ‘ الطرق ومهامها
اŸندوبية الؤطنية ل أ
وتنظيمها وسشÒها ،قدمه وزير الداخلية ،أاششاد
الؤزير األول بـ»األهمية الكÈى» Ÿششروع إانششاء
هذه اŸندوبية»،التي سشتمكن لﬁالة من تأاهيل
اŸنظؤمة الؤطنية ‘ ›ال الؤقاية من حؤادث
اŸرور واألمن ع Èالطرق إا ¤مصشاف اŸعايÒ
الدولية ‘ هذا اÛال ،وأان تقلل بششكل ملحؤظ
Óسشف أاصشبحت
من آاثارها لسشيما وأان بÓدنا ل أ
من أاوائل الدول من حيث عدد حؤادث اŸرور
واÿسشائر اŸسشجلة وفقا للتصشنيفات الدولية».
كما أاوضشح بدوي أان انششاء هذه اŸندوبية
«يششكل مكسشبا هاما كؤنه حصشيلة عدة سشنؤات
ونتيجة ششراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات
Œربة رائدة ‘ هذا اÛال ،أاخذت فيها
بع Úالعتبار خصشؤصشيات بÓدنا».
للية
‘ نفسس السشياق ،أاششار إا ¤أان هذه ا آ
«سشتتعزز كذلك بتنصشيب اÛلسس التششاوري
ما ب Úالقطاعات ،الذي سشيششكل قؤة اقÎاح
م -ن خ Ó-ل ج -م -ع -ه ل -ك-ل اŸع-ن-ي Úب-السشÓ-م-ة
اŸروري -ة م -ن ب -اح -ث Úوﬂتصش Úوف -ع-ال-ي-ات
›ت -م -ع م -د ،»Êم -ؤؤك -دا ع -ل -ى أان ‚اح ه-ذه
السشÎاتيجية «يتطلب حركية وزخما ›تمعيا

يششارك فيه ا÷ميع ،لسشيما من خÓل تعزيز
الÎب- -ي- -ة اŸروري- -ة وع- -م- -ل- -ي -ات ال -ت -حسش -يسس
والتؤعية».
لول أايضشا على «ضشرورة
كما ششدد الؤزير ا أ
التسشريع ‘ اسشتكمال عملية رقمنة الؤثائق
لدارية ،لسشيما ما تعلق بتفعيل
لجراءات ا إ
وا إ
لل -كÎون -ي-ة ال-ب-ي-ؤمÎي-ة
ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ا إ
ورخصشة السشياقة بالنقاط ،والتي تعد ششروطا
أاسشاسشية لدعم اŸندوبية الؤطنية ‘ Œسشيد
السشÎات -ي -ج -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ‘ ›ال ال -ؤق-اي-ة
لم - -ن ع Èال - -ط - -رق وم - -ع - -ا÷ة ﬂت - -ل - -ف
وا أ
الختÓلت اŸسشجلة.

 4آالف قتيل و 100مليار خسشائر إارهاب الطرق
وأاوضشح البيان أان إانششاء هذا ا÷هاز ا◊كؤمي
(اŸندوبية) «يندرج ‘ إاطار Œسشيد اسشÎاتيجية
ال -دول -ة Ûاب -ه -ة ظ-اه-رة ح-ؤادث اŸرور ال-ت-ي
أاخذت أابعادا خطÒة بحكم اÿسشائر البششرية
الكبÒة اŸسشجلة سشنؤيا والتي تقارب  4000قتيل
و 33000ج -ري-ح ،عÓ-وة ع-ل-ى اÿسش-ائ-ر اŸادي-ة
التي تشش Òالدراسشات اŸنجزة Œاوزها سشقف
 100مليار دج سشنؤيا».
وسشتششكل هذه اŸندوبية «أاداة الدولة لتنفيذ
السشياسشة الؤطنية للؤقاية واألمن ‘ الطرق ‘
بعدها العملياتي ،إاذ سشتتكفل مسشتقبÃ Óهام
اŸركز الؤطني للؤقاية واألمن ع Èالطرق وكذا
اŸركز الؤطني لرخصس السشياقة ،وتتؤ ¤بذلك
م-ه-ام ال-ت-نسش-ي-ق وال-ت-خ-ط-يط والتصشال والتعاون
وتسشي Òأانظمة اŸعلؤمات اŸرتبطة باألمن ‘
ال- -ط- -رق وال- -ت- -ك- -ؤي- -ن وت- -ن- -ظ- -ي- -م ام- -ت- -ح -ان -ات
رخصشةالسشياقة».

مؤاكبة الÈيد صشÒورة التجارة اإللكÎونية
كما درسشت ا◊كؤمة وناقششت مششروع مرسشؤم
تنفيذي يتعلق Ãؤاد اŸراسشلة والطرود الÈيدية
اŸبعؤثة مقابل التسشديد ‘ النظام الداخلي قدمته
وزي-رة الÈي-د واŸؤاصشÓ-ت السش-ل-ك-ي-ة والÓ-سش-ل-ك-ي-ة
والتكنؤلؤجيات والرقمنة.
وأاوضشح بيان مصشالح الؤزير األول أان مششروع
ه-ذا اŸرسش-ؤم ال-ت-ن-ف-ي-ذي «ي-أات-ي ت-ط-ب-ي-ق-ا ألح-ك-ام
ال -ق -ان-ؤن ال-ذي ي-ح-دد ال-ق-ؤاع-د ال-ع-ام-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بالÈيد والتصشالت اإللكÎونية ،من خÓل –يÚ
اŸبالغ اÿاصشة بخدمة اإلرسشال مقابل التسشديد
وتكييفها ومؤائمتها مع األسشعار التجارية اŸتعلقة
Ãختلف اŸؤاد الÈيدية».
‘ تعقيبه على هذا العرضس ،أاششار الؤزير األول
إا ¤أان ه- -ذا اإلج- -راء «سش- -يسش- -م -ح Ÿؤؤسشسش -ة ب -ري -د
ا÷زائ -ر Ãؤاك -ب -ة ال -ت-ط-ؤر ال-ذي تشش-ه-ده ال-ت-ج-ارة
اإلل -كÎون -ي -ة ‘ ب Ó-دن -ا وأان تسش-ت-غ-ل بصش-ف-ة م-ث-ل-ى
طاقاتها وششبكتها الؤاسشعة ‘ ›ال تؤزيع اŸؤاد
الÈي -دي -ة م -ن ال -ؤث-ائ-ق وال-بضش-ائ-ع وب-ال-ت-ا‹ ت-ن-ؤي-ع
مداخيلها ،و‘ نفسس الؤقت تؤف Òأارضشية لؤجسشتية
فعالة لفائدة اŸؤؤسشسشات النششطة ‘ ›ال التجارة
اإللكÎونية ،لسشيما اŸؤؤسشسشات الششبانية الناششئة،
وال- -ت- -ي ت- -ع- -رف ازده- -ارا ك- -بÒا ‘ ب Ó-دن -ا خ Ó-ل
السش -ن -ؤات األخÒة وسش -ت -ك-ؤن ل-ه-ا م-ك-ان-ة ه-ام-ة ‘
تطؤير وتنؤيع القتصشاد الؤطني».
‘ ن- -فسس السش- -ي- -اق ،أاشش- -ار ب- -دوي إا ¤أان ب -ري -د
ا÷زائ-ر «م-ط-الب ك-ذلك ب-ال-ق-ي-ام ب-دراسش-ة ع-م-يقة
لسش- -ؤق ن- -ق- -ل اŸادة الÈي -دي -ة ‘ ب Ó-دن -ا و–سشÚ
ن-ؤع-ي-ة خ-دم-ات-ه اŸق-دم-ة ل-ل-مؤاطن ÚواŸتعاملÚ
القتصشاديÃ ،Úا Áكنه من تؤسشيع نششاطه وحصشته
‘ السشؤق الؤطنية ،لسشيما من خÓل اسشتقطاب
الششركات الكÈى الؤطنية واألجنبية».

خÓل زيارة عمل إ ¤إ÷زإئر

وزير اÿارجية الÎكي يسشتقبل من بدوي
لول ،ن-ور
إسض -ت -ق -ب-ل إل-وزي-ر إ أ
إل - - -دي - - -ن ب - - -دوي ،أإمسس ،وزي- - -ر
إلشض-ؤوون إÿارج-ي-ة ÷م-ه-وري-ة
ت -رك -ي -ا ،م -ف -ل -وت ك -اف-وسض-وغ-ل-و،
إل- -ذي ي- -ق -وم ب -زي -ارة ع -م -ل إ¤
إ÷زإئر ،حسضب ما أإفاد به بيان
لول.
Ÿصضالح إلوزير إ أ
وأاوضش- -ح اŸصش- -در ذات -ه «أان ه -ذه
اŸق - -اب- -ل- -ة ال- -ت- -ي ت- -ن- -درج ‘ إاط- -ار
ال-ل-ق-اءات ال-دوري-ة ال-تشش-اوري-ة رف-يعة
اŸسشتؤى ،ششكلت فرصشة لسشتعراضس
واقع وآافاق تطؤر العÓقات الثنائية
ل سشيما ‘ ›ال التعاون القتصشادي
وتطؤير السشتثمارات».
وقد سشمح هذا اللقاء ،الذي دار
ب- -حضش -ؤر وزي -ر الشش -ؤؤون اÿارج -ي -ة،
صشÈي بؤقادوم ،للمسشؤؤول« Úبتبادل
وج - -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر ح- -ؤل اŸسش- -ائ- -ل
اإلق -ل -ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸششÎك».

مذكرة تفاهم ‘ ›ال اŸؤارد
اŸائية ب Úا÷زائر وتركيا

” ال- -ت- -ؤق- -ي- -ع ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصش -م -ة ،ع-ل-ى م-ذك-رة ت-ف-اه-م ‘
›ال اŸؤارد اŸائية ب Úا÷زائر

وت-رك-ي-ا Ãن-اسش-ب-ة زي-ارة ال-ع-م-ل ال-ت-ي
يقؤم بها إا ¤ا÷زائر وزير الششؤؤون
اÿارج- -ي- -ة الÎك -ي م -ؤل -ؤد ج -اويشس
أاوغلؤ .
وخÓ-ل ح-ف-ل ال-ت-ؤق-ي-ع ع-ل-ى ه-ذه
اŸذك- -رة ب- -رئ- -اسش -ة وزي -ري الشش -ؤؤون
اÿارجية ا÷زائري والÎكي صشÈي
ب -ؤق -دوم وم -ؤل -ؤد ج-اويشس أاوغ-ل-ؤ ”
التأاكيد على أان هذه اŸذكرة تندرج
‘ إاطار «التطؤير اŸسشتمر للعÓقات
الثنائية ا÷زائرية-الÎكية».
وحسشب بطاقة تقنية تخصس هذه
اŸذك - -رة ال - -ت - -ي اقÎح - -ه - -ا ا÷انب
ا÷زائ- -ري ع- -ل -ى ا÷انب الÎك -ي ‘

سش -ن -ة  2014ف -إان «ا÷ان -ب Úووع -ي -ا
م -ن -ه -م -ا بضش -رورة ا◊ف -اظ وت-ط-ؤي-ر
وتسش -ي ÒاŸؤارد اŸائ -ي -ة ،ات-ف-ق-ا م-ن
خÓل وسشيلة التعاون هذه ،على تبادل
اŸعلؤمة وتقاسشم Œاربهما و–ؤيل
ال- -ت- -ك- -ن- -ؤل- -ؤج -ي -ا م -ن أاج -ل –ق -ي -ق
أاهدافهما ‘ هذا اÛال».

وجاء ‘ نفسس البطاقة أان التعاون
سشيخصس «معا÷ة اŸياه اŸسشتعملة
و–سش Úأانظمة الري الفÓحي وبناء
سشدود وتطؤير برامج بحث تطبيقية
‘ ›ال اŸي -اه وال -ت -ع -اون ال -ع -ل -م-ي
وال -ت -ق -ن-ي ‘ ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات م-ع-ا÷ة
اŸياه ،إاضشافة إا ¤تقاسشم التجارب
‘ ›ال تسش - - -ي ÒاŸؤارد اŸائ- - -ي- - -ة
اŸتعلق بنظم األنهار.
وحسشب ال- -ؤث- -ي -ق -ة ف -إان ال -ت -ع -اون
سشيتمحؤر أايضشا حؤل «›ال تطؤير
ال-ت-ق-ن-ي-ات اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ‘ الÎبة من
أاجل زيادة مسشتؤى اŸياه اıزنة ‘
األرضس وت -ن -ظ-ي-م زي-ارات إا ¤م-ؤاق-ع
وتبادل اآلراء ب ÚخÈاء البلدين وأاثر
التغ ÒاŸناخي على اŸؤارد اŸائية
وتسش -ي Òظ -اه -رة ا÷ف -اف وم -ت -اب-ع-ة
نؤعية وكمية اŸياه وإاعادة اسشتعمال
م -ي -اه الصش -رف اŸع -ا÷ة ‘ السش -ق-ي
الفÓحي».

اŸؤافقة على تعي Úسشف Òكندا ا÷ديد لدى ا÷زائر

أاعطت ا◊كؤمة ا÷زائرية مؤافقتها على تعي Úكريسشتؤفر ويلكي ،سشفÒا
مفؤضشا فؤق العادة لكندا لدى ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية،
حسشب ما أافاد به أامسس بيان لؤزارة الششؤؤون اÿارجية.

العدد
180٦9

لسضÎإتيجية ب Úإلبلدين
ذّكر بالشضرإكة إ إ
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سشليمان ششن Úيسشتعرضض مع السشف Òالصشيني العÓقات الثنائية
ب - - - - - -حث رئ- - - - - -يسس اÛلسس
الششعبي الؤطني ،سشليمان ششن،Ú
أامسسÃ ،ق - - - - -ر اÛلسس ،م - - - - -ع
السش -ف Òالصش -ي -ن -ي ‹ ،ل -ي -ان-ه-ي،
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ال-رف-ي-ع-ة
اŸسش -ت -ؤى وط -اب-ع-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي
حسشب ما أاورده بيان للمجلسس.
و” خÓل هذا اللقاء التذكÒ
ب -ال -ط-اب-ع ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-عÓ-ق-ات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة ال -رف -ي -ع -ة اŸسش -ت-ؤى
وج - -ؤدت - -ه - -ا ع - -ل - -ى اŸسش - -ت- -ؤى
السشياسشي ،كما سشمحت الفرصشة
ب-اسش-ت-ع-راضس وت-ق-ي-ي-م م-ا ح-ق-قه
«ال-ت-ع-اون ال-ن-ؤع-ي م-ن ت-ط-ؤر ‘
شش -ت -ى اÛالت» لسش -ي -م-ا ب-ع-د
ال -ت -ؤق -ي -ع ع -ل-ى ات-ف-اق الشش-راك-ة
السشÎاتيجية الششاملة.
وخصشصس ج -انب م -ن ال -ل -ق-اء
ل-ل-ت-ط-رق إا ¤ال-ت-ع-اون الŸÈا،Ê

ما طبعه من كثافة ‘ التبادلت
وحْرصس على «تطؤيره Ãا يعزز
التعاون» اŸششÎك ب› Úلسشي
البلدين ويزيد أاواصشر الصشداقة
ب Úالششعب Úمتانة.
وب -ع-د ال-ت-ط-رق إا ¤ع-دد م-ن
اŸسشائل الدولية الراهنة ،سشجل

ال-ط-رف-ان ت-ط-اب-ق رؤوى ال-ب-ل-دي-ن
حيال العديد منها ،مع اإلششارة
بشش- - -ك- - -ل خ- - -اصس إا« ¤ال- - -ت - -زام
ا÷زائ- -ر والصش Úبضش- -رورة ح- -ل
ال -ن -زاع -ات ب -ال -ط -رق السش -ل -م-ي-ة
ل -ت -ح -ق -ي -ق السشÓ-م والسش-ت-ق-رار
واحÎام الششرعية الدولية».

وفد برŸا Êيششارك ‘ مؤؤ“ر حؤل التكنؤلؤجيات ا÷ديدة ومكافحة اإلرهاب

يشش - -ارك وف - -د ب - -رŸا Êع- -ن ›لسس األّم- -ة ‘
أاششغال مؤؤ“ر رفيع اŸسشتؤى حؤل التكنؤلؤجيات
ا÷ديدة ومكافحة اإلرهاب ،اŸنظم من طرف
ا÷معية الŸÈانية Ûلسس أاوروبا ،بالتعاون مع
ا÷معية الŸÈانية للبحر األبيضس اŸتؤسشط ،وذلك
يؤمي  10و  11أاكتؤبر Ã ،2019دينة سشÎاسشبؤرغ
الفرنسشية.
وأاوضشح بيان Ûلسس األمة ،أامسس ،أان الؤفد

الŸÈا Êيتششّكل من أاعضشاء اÛلسس ،بن علي بن
زاغؤ ،العيد بن صشالح ماضشؤي وبؤمدين لطفي
ششيبان.
وي -تضش -م -ن ج-دول أاع-م-ال اŸؤؤ“ر دراسش-ة عّ-دة
م-ؤاضش-ي-ع م-ن ب-ي-ن-ه-ا «ال-ت-ه-ديدات اإلرهابية وتأاثÒ
التكنؤلؤجيات ا÷ديدة»« ،الردود الدولية والؤطنية
ع -ل-ى اإلره-اب»« ،ال-ردود ال-دول-ي-ة وال-ؤط-ن-ي-ة ع-ل-ى
ا÷رائم اإللكÎونية واألدلة اإللكÎونية».

إŸؤوشضر إŸدمج للتنمية إلÈيدية

ا÷زائر تتقدم بخمسض مراتب ‘ الÎتيب العاŸي
سض -ج -لت إ÷زإئ -ر ت -ق -دم -ا
ب -خ -مسس م -رإتب ‘ إلÎت-يب
إل - -ع- -اŸي ل- -ل- -م- -ؤوشض- -ر إŸدم- -ج
ل -ل -ت-ن-م-ي-ة إلÈي-دي-ة ،ح-يث
إح -ت -لت إŸرت -ب-ة  119عاŸيا
م- - -ن ب 172 Úدول -ة ،حسضب
آإخ - - -ر ت - - -ق - - -ري - - -ر ل –Ó- - -اد
إلÈيدي إلعاŸي.
وبحسشب بيان أاوردته ،أامسس،
وزارة الÈي- - - - - -د والتصش- - - - - -الت
السش- - -ل - -ك - -ي - -ة وال Ó- -سش - -ل - -ك - -ي - -ة
وال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ات وال -رق -م-ن-ة،
«أاحرزت ا÷زائر تقدما بخمسس
( )5مراتب ‘ الÎتيب العاŸي
ل- -ل- -م- -ؤؤشش- -ر اŸدم -ج ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
الÈي -دي -ة ،وف -ق -ا آلخ -ر ت -ق -ري -ر
ل –Ó- - -اد الÈي- - -دي ال- - -ع- - -اŸي
الصشادر عششية الحتفال باليؤم
ال -ع -اŸي ل -لÈي -د اŸصش-ادف لـ 9
أاك- -ت- -ؤب- -ر ا÷اري ،ب -اح -ت Ó-ل -ه -ا
اŸرتبة  119عاŸيا من ب172 Ú
دولة ،بعدما كانت ‘ اŸرتبة
 124سشنة .»2018
وأاضش - - -اف ذات اŸصش - - -در أان
إاعداد هذا التصشنيف «” بناء
ع- -ل- -ى ›م- -ؤع- -ة م -ن اŸع -ايÒ
اŸؤضشؤعية اŸتمثلة ‘ نؤعية
اÿدمات الÈيدية اŸقدمة ‘
›ال ت- -ؤزي- -ع ال- -ب- -ع- -ائث ع- -ل -ى
اŸسش- -ت -ؤي Úال -ؤط -ن -ي وال -دو‹،
الدقة والبتكار ‘ ›ال تقدË
اÿدم - -ات الÈي - -دي- -ة اŸد›ة
وفقا Ÿتطلبات اŸؤاطن Úوكذا

خÈإء من إلصضالون إلدو‹ للفÓحة وتربية إŸوإشضي بـ «إلصضافيكسس»

األخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار أاه -داف
التنمية اŸسشتدامة ‘ األنششطة
الÈي -دي -ة ،وه -ي اŸع -اي Òال -ت-ي
ي -ق -ؤم ع -ل -ي -ه-ا اŸؤؤشش-ر اŸدم-ج
للتنمية الÈيدية».
وأاششار نفسس اŸصشدر إا ¤أان
ه- -ذا ال- -ت- -ق- -دم ‘ ال- -تصش- -ن- -ي -ف
ال- -ع- -اŸي «ي -ع -كسس اÛه -ؤدات
ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا م -ؤؤسشسش -ة ب -ري -د
ا÷زائ -ر ع -ل -ى ك -اف-ة األصش-ع-دة،
حيث أاصشبحت اليؤم تضشم ششبكة
بريدية تتكؤن من  3992مكتب
ب- -ري- -دي وي- -رت -قب أان تصش -ل إا¤
 4000ب -ن -ه-اي-ة السش-ن-ة ا÷اري-ة،
وعززتها Ãكاتب بريدية متنقلة
بتصشميم مبتكر».
كما يعؤد هذا التقدم حسشب
ذات اŸصش - -در إا« ¤اله- -ت- -م- -ام
ال - -ذي أاول- -ت- -ه م- -ؤؤسشسش- -ة ب- -ري- -د

ا÷زائر لتدعيم اŸؤرد البششري
من أاجل فتح اÛال للكفاءات
الشش-اب-ة ل-ل-مسش-اه-م-ة إاي-ج-اب-ي-ا ‘
ترقية مسشتؤى اÿدمات ،حيث
” خÓ- - -ل السش - -ن - -ت ÚاألخÒتÚ
تسش-ؤي-ة ال-ؤضش-ع-ي-ة اŸه-ن-ية ألكÌ
م- - - - -ن  8500ع -ام -ل وت -ع -زي-ز
اŸؤؤسشسشة بتؤظيف ما يزيد عن
 2500آاخرين».
و‘ ذات اإلط - - - - - -ار ،أادرجت
مؤؤسشسشة بريد ا÷زائر «التكؤين
اŸت -ؤاصش -ل ك -أاه-م أاداة ل-ت-ح-ف-ي-ز
ال -ع -م -ال و–سش Úاألداء وج -ؤدة
اÿدمات ،حيث اسشتفاد 21200
ع-ام-ل وع-ام-ل-ة م-ن ال-ت-ك-ؤي-ن ‘
ﬂت - -ل - -ف اÛالت اŸه - -ن- -ي- -ة
ل- -ل- -م -ؤؤسشسش -ة خ Ó-ل سش -ن -ة 2018
والسش- -داسش- -ي األول م- -ن السش- -ن- -ة
ا÷ارية.

األفارقة مدعؤون إا ¤التزود ÃعايÒهم من أاجل إانعاشض التبادلت التجارية
^ غياب ﬂابر اŸراقبة والنؤعية يضشعف الندماج ‘ منطقة التبادل ا◊ر
دع- - -ا خÈإء ‘ ›ال إل- - -فÓ- - -ح - -ة ،أإمسس،
ب -ا÷زإئ -ر ،إل -ب-ل-دإن إلف-ري-ق-ي-ة إ ¤إل-ت-زود
Ãع- -ايÒه- -م إÿاصض- -ة ‘ ›ال إŸن- -ت- -وج -ات
إل -ف Ó-ح -ي -ة وإلصض -ن -اع -ات إل -غ-ذإئ-ي-ة ب-ه-دف
تسض- -ه- -ي- -ل إل- -ت- -ب- -ادلت إ÷اري- -ة ب Úب -ل -دإن
إلقارة.
‘ ه -ذا السش -ي -اق ،صش -رح ال -دك-ت-ؤر اي-دي-ر ب-ايسس
مسش - -تشش - -ار فÓ- -ح- -ي خÓ- -ل اŸن- -ت- -دى اıصشصس
ل-ل-ت-ب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة اإلف-ري-ق-ي-ة اŸن-ع-ق-د بالغرفة
الؤطنية للتجارة ،على هامشس الطبعة  19للصشالؤن
ال -دو‹ ل -ل -ف Ó-ح -ة وت -رب -ي -ة اŸؤاشش -ي وال -ت -ج -ه-ي-ز
الفÓحي (سشيبسشا فÓحة  )2019أانه «يجب التؤجه
نحؤ اعتماد معاي Òافريقية ل تكؤن مقيدة كثÒا
بهدف تسشجيل مرونة ‘ العÓقات التجارية بÚ
بلدان القارة».
ك -م -ا دع -ا ب -ايسس ب -ل-دان ال-ق-ارة إا ¤ال-ت-ع-ل-م م-ن
Œارب البلدان األخرى ،مذكرا بال–اد األوروبي
الذي تؤؤكد عدة بلدان أاعضشاء فيه أان «معاي ÒكثÒة
تقتل اإلنتاج».
ك -م -ا أاضش -اف «ي -جب ال -ت -ف -ك Òع -ل -ى اŸسش -ت -ؤى
اإلفريقي بخصشؤصس مسشأالة اŸعاي Òالتي قد تعرقل
اŸششروع الكب ÒاŸتمثل ‘ منطقة التبادل ا◊ر

للقارة الفريقية» ،معتÈا أانه من األفضشل بالنسشبة
ل -ب -ل -دان ال -ق-ارة أان ت-ك-ؤن أاق-ل صش-رام-ة ح-ي-ال ه-ذه
اŸسشأالة سشيما وأان «أاغلبيتها ل تتؤفر على ﬂابر
ول على كفاءات Ÿراقبة و–ليل كل ششيئ».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاوضش -حت الÈوف -يسش-ؤر م-ر Ëب-ن
مهدي ،أان العؤŸة جعلت من جمع الششعؤب أاو
تقريبا كله ينتهج نفسس النظام الغذائي.
كما تأاسشفت تقؤل «” إافسشاد النظام الغذائي مع
كل النتائج السشلبية على الصشحة البششرية (أامراضس
وسشمنة »)...معتÈة أانه حان الؤقت بالنسشبة لبلدان
القارة للرجؤع إا ¤األصشل ومنح األفارقة طعامهم
اإلفريقي Ãقاييسشه البسشيطة.
وت -رى اŸت -دخ -ل -ة أان مسش -أال -ة اŸع -اي Òت-ف-رضس
نفسشها آاليا خاصشة عندما يتعلق األمر بالصشناعات
ال -غ -ذائ -ي -ة غ Òأان ذلك ل ي -ع -ن -ي ب -أان-ه ي-جب ع-ل-ى
اŸسشتثمرين العمل بنفسس اŸقاييسس اŸطبقة ‘
أاوروبا أاو الؤليات اŸتحدة للتمكن من التصشدير
نحؤ األسشؤاق اإلفريقية.
وي-ب-دو السش-بب واضش-ح-ا« :ت-ف-ت-ق-ر أاغ-ل-ب-ي-ة ب-لدان
القارة إا ¤وسشائل مراقبة و–اليل» على حد قؤلها.
وقد طمأانت هذه اŸديرة السشابقة للمدرسشة
العليا لعلؤم الغذاء والصشناعات الغذائية اأنه تؤجد

حاليا أارضشيات للتفك Òحؤل إاعداد معاي Òإافريقية
ب Úالبلدان من أاجل إاضشفاء ليؤنة على مبادلتها.
وإاضش- -اف- -ة إا ¤ا÷انب الق -تصش -ادي ال -ذي Áي -ز
ال-ت-ب-ادلت الف-ري-ق-ي-ة ،ف-ق-د اع-تÈت اŸت-دخلة أان
إافريقيا التي من اŸرتقب أان يرتفع عدد سشكانها
إا 2,5 ¤مليار نسشمة بحلؤل  2050تؤاجه أايضشا
–دي -ا بشش -ري-ا ألن-ه ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-ا إاي-ج-اد ال-ؤسش-ائ-ل
اŸناسشبة لضشمان الغذاء لسشكانها.
كما أاضشافت أان « التحدي ا◊قيقي Œاري بحت
لكنه إانسشا Êأايضشا لكؤن القارة تؤاجه ندرة اŸؤاد
الفÓحية واŸائية وأانه يجب إانتاج اŸزيد اعتمادا

على اŸؤارد الضشئيلة» ،مضشيفة أانه من الضشروري
أايضش -ا زي -ادة اŸردود وت -ع -ل -م ت -خ -ف -ي -ف اÿسش -ائ -ر
وتقليصس التبذير الغذائي و–سش Úالتصشنيع.
كما يجب تسشؤيق منتؤجات ذات نؤعية وبأاسشعار
معقؤلة لهؤؤلء السشكان الذين يتؤفرون على وسشائل
ﬁدودة كؤن اŸسشتهلك اإلفريقي ليسشت له نفسس
القدرة الششرائية مقارنة باŸسشتهلك األوروبي أاو
األمريكي حسشب قؤلها.
من جهة أاخرى ،تطرق اŸتدخلؤن إا ¤مششكل
اللؤجسشتية التي تعرقل مششروع التبادلت الفريقية
‘ إاطار منطقة التبادل ا◊ر للقارة اإلفريقية.

وأاوضشح هؤؤلء أان « اŸتعامل Úيجدون صشعؤبة
‘ ن -ق -ل م -ن -ت-ؤج-ات-ه-م ع Èال-ق-ارة ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
ظ -ؤاه -ر م -ن -اخ -ي -ة لسش -ي -م -ا ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر
Ãنتؤجات طازجة مؤؤكدين على ضشرورة السشتثمار
‘ ›ال ال- -ل- -ؤجسش -ت -ي -ة ل -ك -ن أايضش -ا ‘ الصش -ن -اع -ة
ال -غ -ذائ -ي -ة سش -ي -م-ا وأان اŸن-ت-ؤج-ات اÙؤل-ة ت-دوم
طؤي.Ó
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،رك -ز اŸت -دخ -ل -ؤن ع -ل-ى دور
ال -فضش -اءات ال -ت-ج-اري-ة قصش-د السش-م-اح ل-ل-م-ت-ع-ام-لÚ
بالتعرف على فرصس األسشؤاق وتسشؤيق منتؤجاتهم
وضشمان “ؤين منتظم وجؤدة اŸنتؤج.

اسش-ت-ط-اع ع-دي-د اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصش-ادي Úال-ؤط-نيÚ
فرضس أانؤاع جديدة من اŸنتجات ‘ أاسشؤاق خارجية
بدءا من صشناعة إاطار العجÓت إا ¤األجهزة التلفزيؤنية
مرورا بالبÓط إا ¤اŸنتجات الكهربائية وهؤ ما يفتح
آافاقا جديدة للصشادرات ا÷زائرية.
‘ هذا الصشدد ،أاكد اŸدير العام اŸسشاعد لششركة
سش -اتÒاكسس ج -م -ال ق -ي-دوم ‘ تصش-ري-ح ل/وأاج Ãن-اسش-ب-ة
مشش -ارك -ت -ه ‘ صش -ال -ؤن اŸن -ت-ج-ات ا÷زائ-ري-ة اŸؤج-ه-ة

للتصشدير «جزائر-تصشدير» أان مؤؤسشسشته صشاحبة عÓمة
إاي -ريسس ق -امت ب-ح-ر األسش-ب-ؤع ال-ف-ارط ب-أاول ع-م-ل-ي-ة ل-ه-ا
لتصشدير اإلطارات اŸطاطية لعجÓت اŸركبات نحؤ
إاسشبانيا.
وأاضشاف قيدوم أان «األمر يتعلق بأاول عملية تصشدير
Óط-ارات اŸط-اط-ي-ة ل-ع-جÓ-ت اŸرك-ب-ات ‘ ا÷زائ-ر»
ل -إ
مششÒا إا ¤أان الششريك اإلسشبا Êينششط كذلك ‘ السشؤقÚ
الÈتغالية واŸغربية.

للتذك Òفإان ششركة سشاتÒاكسس قد أاطلقت مركبها
الضشخم لصشناعة اإلطارات اŸطاطية لعجÓت اŸركبات
بسشطيف ‘ ششهر يؤليؤ األخ Òبطاقة إانتاج تقدر ÃليؤÊ
( )2إاطار سشنؤيا منها  % 30مؤجهة للتصشدير وهذه النسشبة
سشتنتقل إا ‘ % 50 ¤ظرف ثÓث إا ¤أاربع سشنؤات ‘
ح Úأان طاقة إانتاج اŸركب سشتسشجل ارتفاعا ‘ ظرف
خمسس سشنؤات لتصشل إا 5 ¤مليؤن إاطار.

اŸنتجات ا÷زائرية آافاق جديدة للتصشدير

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حراث ،مدير معهد بأسستور حصسريأ لـ «الشسعب»:

 186إأصسابة بالفÒوسس أŸعدي أŸتسسبب ‘ ألتهاب ألسسحايا
^ ألنظافة أفضسل وقاية Ÿوأجهة ألوباء أŸنتشسر بالشسرق أ÷زأئري

ألعدد
18069

04

’رضسية الرقمية وا’نتهأء
’عÓن عن فتح ا أ
بعد ا إ
من عملية إايداع الطعون

أإ’فرأج عن قائمة أŸقبول’ Úجتياز مسسابقة
ألدكتورأه هذأ ألسسبت
أاع -ل -ن وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م
ال -ع -أ‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
الطيب بوزيد ،أامسس ،عن
’رضس-ي-ة ال-رق-م-ية
ف-ت-ح ا أ
’ي -داع ط -ع -ون مسس-أب-ق-ة
إ
ال -دك -ت -وراه لسس -ن-ة 2019
والتي سستسستمر إا ¤غأية
 11أاك - -ت - -وب- -ر ا÷أري،
وأاوضس - -ح ب - -أأن - -ه سس - -ي - -ت - -م
’عÓ- - -ن ع- - -ن ن- - -ت - -أئ - -ج
ا إ
معأ÷ة الطعون ،إابتداء
م- - - - -ن ي - - - -وم  12أاكتوبر
ا÷أري مسسأء.

جÓل بوطي

كشس- -ف اŸدي -ر ال -ع -أم Ÿع -ه -د ب -أسس -ت -ور
الÈوف- -يسس -ور زب Òح -راث ،ع -ن ن -ت -أئ -ج
التحقيقأت التي قأمت بهأ مصسألح اŸعهد
حول تشسخيصس طبيعة الفÒوسس الذي
ان- -تشس- -ر م- -ؤوخ- -را ‘ م -دن و’ي -أت شس -رق
ا÷زائ -ر م -ن -ه -أ ال -وادي ،ب -أت -ن -ة وم-ي-ل-ة،
م- -ؤوك- -دا أان- -ه فÒوسس م- -عٍ- -د ي- -تسس- -بب ‘
’م-أك-ن
ال -ت -ه-أب السس-ح-أي-أ وي-ت-واج-د ‘ ا أ
التي تنعدم فيهأ النظأفة.

صصونيا طبة
أوضسح ،أمسس ،أŸدير ألعام Ÿعهد باسستور
‘ تصس- -ري- -ح خصس ب- -ه «ألشس- -عب» أن أسس- -ب- -اب
أنتشسار ألفÒوسس رأجعة إأ ¤غياب ألنظافة
وأŸياه أŸلوثة وترأكم ألنفايات وألفضسÓت ‘
مناطق معينة ’ تتوفر على شسروط ألنظافة،
وهو ما يجعل أ◊ا’ت تنحصسر ‘ منطقة
وأحدة ،مضسيفا أن ألفÒوسس ينتشسر بسسرعة
م- - -ن شس- - -خصس إأ ¤آأخ- - -ر وذلك ع Èأأ’ي- - -ادي

أŸتسسخة وأŸلوثة.
كما حذر ألÈوفيسسور حرأث من عدم تنقية
دورأت أŸياه وأŸرأحيضس باسستعمال أŸوأد
أŸع -ق -م-ة ك-ا÷اف-ي-ل وألصس-اب-ون أ’ن-ه-ا تشس-ك-ل
خ- -ط- -رأ ك- -بÒأ ع- -ل- -ى أأ’ط- -ف- -ال خ -اصس -ة وأن
ألفÒوسس سسريع ألعدوى وهو ما يجعله ينتشسر
بكÌة لدى أŸوأطن ‘ Úمكان وأحد ،دأعيا
أŸسس- -ؤوول Úع- -ل- -ى أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي -ة إأ¤
توف ÒأŸياه وألتأاكد من عدم أنقطاعها ‘
دورأت م - -ي - -اه أŸدأرسس ل - -ت - -ف - -ادي أن - -تشس- -ار
ألفÒوسس وإأصسابة ألتÓميذ باŸرضس.
وب -ال -رغ -م م -ن وج -ود إأصس-اب-ات ب-ال-فÒوسس
أŸعدي ‘ بعضس و’يات ألوطن ولكن  ⁄يتم
تسسجيل أية وفيات ومضساعفات خطÒة ،حيث
أشسار أŸدير ألعام Ÿعهد باسستور إأ ¤أن عدد
أ◊ا’ت ألتي ” إأحصساؤوها بدأية من جانفي
 2019إأ ¤سسبتم 2019 Èقدرت بـ  186إأصسابة
بالفÒوسس أŸسسبب ’لتهاب ألسسحايا و 35حالة
‘ باتنة حسسب بعضس أŸصسادر ،وكذأ حا’ت
سسجلت ‘ ميلة ،موضسحا أن أŸعهد  ⁄تصسله

تقارير أخرى حول تسسجيل حا’ت جديدة ‘
مناطق أخرى.
وطمأان ﬁدثنا أŸوأطن Úبعدم خطورة
ألفÒوسس كونه فÒوسسا عاديا يتوأجد دأخل
أم -ع -اء أإ’نسس-ان ول-ك-ن يصس-ب-ح خ-طÒأ ع-ن-دم-ا
ي -ت -ك -اث -ر بسس -بب أأ’وسس -اخ وه -و م -ا ي -ؤودي إأ¤
أختÓل ‘ أ÷هاز ألهضسمي ينتج عنه إأصسابة
ألشسخصس بأاعرأضس ألتهاب ألسسحايا أŸتمثلة
‘ أرت- -ف- -اع شس -دي -د ل -درج -ة أ◊رأرة وصس -دأع
وألرغبة ‘ ألتقيؤو وعÓمات أخرى مصساحبة
للمرضس.
وحسسب ألÈوف- -يسس- -ور ح- -رأث ،ف- -إان زي- -ادة
أنتشسار هذأ ألنوع من ألفÒوسس ‘ و’يات
ﬁددة سسببه أيضسا درجة أ◊رأرة أŸعتدلة
وأل-رط-وب-ة ول-ك-ن أن-تشس-ار أأ’وسس-اخ وأل-فضسÓت
وغ -ي -اب أل -ن -ظ -اف -ة ،ت-ب-ق-ى أل-ع-ام-ل أل-رئ-يسس-ي
إ’صسابة أأ’شسخاصس بهذأ ألفÒوسس أŸعدي،
وه -و م -ا ي -ج -ع -ل أل -ن -ظ-اف-ة ه-ي أ◊ل أأ’م-ث-ل
ل-ل-وق-اي-ة م-ن أإ’صس-اب-ة ب-اŸرضس ومضس-اع-ف-ات-ه
أÿطÒة.

رئيسس ديوان وزارة العمل ،نصسر الدين بوقرة:

أأشسوأط كبÒة قطعت ‘ رقمنة أÿدمات بالضسمان أ’جتماعي
أكد رئيسس ديوأن وزأرة ألعمل وألتشسغيل
وألضس -م -ان أ’ج -ت -م -اع-ي نصس-ر أل-دي-ن ب-وق-رة،
أمسس ،بسسطيف ،أن «أ÷زأئر قطعت أشسوأطا
كبÒة ‘ عملية رقمنة أÿدمات ‘ ألقطاع».
أوضسح ذأت أŸسسؤوول خÓل لقاء له Ãقر
ألصسندوق ألوطني للضسمان أ’جتماعي لغÒ
أأ’جرأء وكالة سسطيف بحي»بيزأر» ‘ إأطار
سسلسسلة ألزيارأت ألرأمية للوقوف ميدأنيا على
م - - -دى ت - - -ن- - -ف- - -ي- - -ذ أإ’ج- - -رأءأت أŸت- - -خ- - -ذة
وأإ’سسÎأتيجية أŸوضسوعة ‘ ›ال ألتشسغيل
وألضس -م-ان أإ’ج-ت-م-اع-ي ،أن «أ÷زأئ-ر ق-ط-عت
أشسوأطا كبÒة ‘ عملية ألرقمنة ‘ أÛال
وألتي وصسلت إأ ¤نسسبة مئوية مرتفعة جدأ»،
مشسÒأ إأ ¤أن «ألعمل جار لتصسل هذه ألنسسبة
إأ 100 ¤باŸائة ‘ كافة ربوع ألوطن».
وأضساف ذأت أŸصسدر ألذي كان مرفوقا
بإاطارأت قطاعه أن ألÎكيز منصسب ‘ دأئرته
أل -وزأري -ة ع -ل -ى –سس Úأÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة
وتقريب أإ’دأرة من أŸوأطن مسستد’ باŸدة
أل -قصسÒة أل -ت -ي ي -قضس -ي -ه -ا أŸوأط -ن Ãق-رأت
ألضسمان وÃصسلحة أÿدمات على أŸسستوى
ألوطني وألتي يتو ¤ألقائمون عليها ألتنقل إأ¤

مقرأت إأقامة أŸؤوّمن Úمن ذوي أإ’حتياجات
أÿاصس- -ة وأŸسس -نŸ Úسس -اع -دت -ه -م ‘ قضس -اء
أم- -وره- -م أإ’دأري- -ة ذأت ألصس- -ل- -ة ب- -الضس- -م- -ان
أإ’جتماع.
ولدى تطرقه إأ› ¤ال ألشسغل وألتشسغيل،
أشس-اد ب-وق-رة ب-اإ’م-ك-ان-ات أل-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-يها

سسطيف ‘ هذأ أÛال ،موضسحا أنها و’ية
‰وذجية ‘ خلق أŸؤوسسسسات ألصسغÒة (”
خلق  400مؤوسسسسة خÓل ألسسنة أ÷ارية) أأ’مر
أل -ذي ج -ع -ل أل -ق -ط-اع أل-وط-ن-ي أÿاصس ب-ه-ذه
أل-و’ي-ة يسس-ت-ح-وذ ع-ل-ى نسس-ب-ة  80ب-اŸائ-ة من
›م -وع ت -نصس -ي -ب -ات ط-ال-ب-ي أل-ع-م-ل وح-ام-ل-ي
أŸشس- -اري- -ع ،مشسÒأ إأ ¤أه- -م- -ي- -ة خ- -ل- -ق ه -ذه
أŸؤوسسسس -ات وإأرت -ب -اط -ه-ا ب-دف-ع ع-ج-ل-ة أل-ن-م-و
أإ’قتصسادي وخلق ألÌوة.
وخÓل ذأت ألزيارة قام رئيسس ديوأن وزأرة
ألعمل وألتشسغيل وألضسمان أإ’جتماعي بزيارة
أل -وك -ال -ة أ÷ه -وي -ة ل -تشس -غ-ي-ل أإ’ط-ارأت ح-يث
أسستمع إ’نشسغا’ت هذه ألفئة من طالبي ألعمل
وتفقد بعدها مقر ألصسندوق ألوطني للضسمان
أإ’جتماعي وألصسندوق ألوطني للتقاعد حيث
إأسستمع كذلك إأ ¤أŸوأطن ÚأŸتوأجدين بعÚ
أŸكان.
ك -م -ا ع-اي-ن ذأت أŸسس-ؤوول م-ق-ر ألصس-ن-دوق
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى أل-ب-ط-ال-ة ،ح-يث ت-ل-ق-ى
عرضسا حول هذأ أ÷هاز قبل أن يشسرف على
عقد لقاء مع إأطارأت قطاعه Ãقر ألو’ية
Ÿناقشسة أهم ألقضسايا بالو’ية.

تراجع بأأقل من دو’ر واحد

وزي -ر أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ ‘
م- -نشس- -ور ل- -ه ع Èصس- -ف- -ح -ت -ه
أل-رسس-م-ي-ة بشس-ب-ك-ات ألتوأصسل
أ’ج -ت-م-اع-ي «أل-ف-ايسس-ب-وك»،
أمسس ،أع -ط -ى ت -فصس -ي Ó-ع-ن
ع -م -ل-ي-ة أل-ط-ع-ون وأوضس-ح أن
ق-رأر ف-ت-ح أأ’رضس-ي-ة أل-رقمية
ي -أات -ي ب -ع-د أن أج-لت أل-وزأرة
ع-م-ل-ي-ة أإ’ف-رأج ع-ن أل-ن-ت-ائج
دون أي سسابق إأنذأر بعد أن
حددتها قب Óبيوم  5أكتوبر
ح -يث إأشس -ت -ك -ى أل -ع -دي -د م-ن
أل- - -ط - -ل - -ب - -ة أŸسس - -ج - -ل‘ Ú
أل - - -دك - - -ت- - -ورأه ع Èم- - -وق- - -ع
«بروغرسس» ألذي كان مغلقا
‘ وج - -ه أل - -ط - -ل- -ب- -ة أل- -ذي- -ن
سسيجتازون مسسابقة أ’لتحاق
ب-ط-ور أل-دك-ت-ورأه ،وذلك ب-ع-د
إأع Ó-ن أل -وزأرة أل -وصس-ي-ة ب-أان
ظهور نتائج ألطلبة أŸقبولÚ
’ج -ت -ي -از أŸسس -اب -ق -ة ‘ ك -ل
أ÷امعات سسيكون بدأية يوم
 ،2019 /10 /05ع - -ل- -ى أن

’نÎنت
’خبأرية والصسور ع Èا أ
تضسمنت تبأدل اÿدمأت ا إ

«وأج» توقع أتفاقيتي تعاون مع نظÒتيها
ألقÈصسية وألبوسسنية

وق- - -عت وك- - -ال - -ة أأ’ن - -ب - -اء
أ÷زأئ -ري-ة ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر
أل -ع -اصس -م -ة ،م -ع ن -ظÒت -ي -ه -ا

سسعر سسلة خامات أوبك يسستقر عند أزيد من  58دو’رأ
اسس -ت -ق -ر سس -ع -ر سس -ل-ة خ-أم-أت أاوبك
ع- - -ن- - -د  58,53دو’را ل - -لÈم- -ي- -ل
ال- - - - -ثÓ- - - - -ث- - - - -أء ال - - - -ف - - - -أرط ،حسسب
’حصس-أءات ال-ت-ي أاوردت-ه-أ م-ن-ظ-م-ة
ا إ
ال - -دول اŸصس- -درة ل- -ل- -ن- -ف- -ط (أاوبك)،
’لكÎو.Ê
أامسس ،على موقعهأ ا إ
بحسسب بيانات أوبك فإان سسعر خامات
أوبك سسجل ترأجعا بأاقل من دو’ر وأحد
مقارنة بالسسعر ألذي بلغه أ’ثن Úألفارط
حيث بلغ  59,09دو’رأ للÈميل.
وتضس -م سس -ل -ة خ -ام -ات أوبك أل-ت-ي ت-ع-د
مرجعا ‘ قياسس مسستوى أإ’نتاج  14نوعا
وه- -ي خ- -ام صس -ح -اري أ÷زأئ -ري ،وأÿام

ألعربي أÿفيف ألسسعودي ،وخام ألتصسدير
أل- -ك- -وي- -ت- -ي ،وخ- -ام م- -رب- -ان أإ’م- -ارأت- -ي،
وأإ’ي- -رأ Êأل- -ث- -ق -ي -ل ،وأل -بصس -رة أÿف -ي -ف
ألعرأقي ،وخام ألسسدر ألليبي ،وخام بوÊ
أل -ن -ي -جÒي ،وخ -ام مÒأي -ات أل-ف-ن-زوي-ل-ي،
وجÒأ سس- -ول أ’ن- -غ -و‹ ،ورأب -ي أÿف -ي -ف
أل -غ -اب -و ،Êوأوري -نت أ’ك -وأدوري،وزأفÒو
لغينيا أ’سستوأئية ،وجينو ألكونغو‹.
جاء ترأجع أسسعار ألنفط عشسية عقد
مشس -اورأت Œاري -ة ب Úب -ي-ك Úووأشس-ن-ط-ن
أ›ÈŸة ل -ل -ي-وم أÿم-يسس ووف-ق-ا ل-ب-عضس
أÙل -ل Úف -إان أل -ت -وت -رأت أل -ت -ج-اري-ة بÚ
ألصس Úوألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية تؤوثر

م-ن-ذ ع-دة أشس-ه-ر ع-ل-ى أل-ن-م-و أ’ق-تصسادي
وأل -ط -لب ع -ل -ى أل -ط-اق-ة وب-ال-ت-ا‹ أسس-ع-ار
ألذهب أأ’سسود.
وسستعقد أوبك وحلفاؤوها ألذين قرروأ
“ديد أتفاق خفضس أإ’نتاج إأ ¤غاية 31
م- - -ارسس  2020ع -دة أج -ت -م -اع-ات شس-ه-ر
ديسس -م ÈأŸق -ب -ل ب-ال-ع-اصس-م-ة أل-ن-مسس-اوي-ة
ف -ي -ي -ن-ا ل-درأسس-ة وضس-ع-ي-ة وت-ط-ورأت سس-وق
ألنفط.
ويتعلق أأ’مر باجتماع أللجنة ألوزأرية
أŸشسÎك -ة ’ت -ف-اق أوبك ون-دوة أŸن-ظ-م-ة
إأضسافة إأ ¤أ’جتماع ألوزأري Ÿا يسسمى
أوبك  .+وكانت منظمة أوبك قد أتفقت

تكون فÎة ألطعون يومي 06
و 07من ذأت ألشسهر.
ومع تسسجيل مشساكل تقنية
ت-أات-ي خ-رج-ة أل-وزي-ر أل-ط-يب
ب -وزي -د ل -ط -م-أان-ة أآ’’ف م-ن
أŸسس - -ج - -ل ‘ Úأل- -دك- -ت- -ورأه
ويؤوكد أن أŸوقع تقرر فتحه
يوم  7جويلية حيث سسيكون
ن- -فسس -ه ت -اري -خ أإ’ع Ó-ن ع -ن
ن -ت -ائ -ج ألÎشس -ي -ح -ات ،وه-ذأ
مسساء على أن تتم فÎة إأيدأع
أل - - -ط- - -ع- - -ون حصس- - -ري- - -ا عÈ
أأ’رضس- -ي -ة أل -رق -م -ي -ة م -ن 09
أك- -ت- -وب- -ر إأ ¤غ- -اي- -ة ي- -وم 11

أك- - -ت - -وب - -ر أ÷اري ب - -ع - -د أن
حددت سسابقا ألفÎة من 6
إأ 7 ¤أكتوبر إ’يدأع ألطعون
ألتي يتم درأسستها من  8إأ9 ¤
أكتوبر.
وبهذأ ألصسدد سسيتم درأسسة
ألطعون يومي  12و 13أكتوبر
ع- -ل- -ى أن ي- -ت -م أإ’ع Ó-ن ع -ن
ألنتائج ألنهائية قبل منتصسف
ألشسهر أ÷اري ،خاصسة وأنه
سستجرى أŸسسابقة ‘ ألفÎة
م - - -ن  17إأ 19 ¤أكتوبر
أ÷اري.

‘ ديسسم 2018 Èمع عشسرة بلدأن منتجة
خارجها وعلى رأسسها روسسيا على تخفيضس
مشسÎك إ’ن- -ت- -اج -ه -ا Ãع -دل  1,2مليون
برميل يوميا (تخفيضس  800.000برميل
يوميا من طرف بلدأن أوبك و400.000
برميل يوميا من طرف ألبلدأن أŸنتجة
ل -ك -ن أسس-ع-ار أل-ن-ف-ط ت-ب-ق-ى م-ت-أاث-رة ب-ع-دة
عوأمل منها أ’قتصسادية وأ÷يوسسياسسية.
‘ ه -ذأ ألسس -ي -اق ،ك -انت أŸن-ظ-م-ة ق-د
دعت ‘ ت -ق -ري -ره-ا ألشس-ه-ري ألسس-اب-ق أإ¤
«أŸسس- -ؤوول -ي -ة أŸشسÎك -ة» م -ن ط -رف ك -ل
منتجي ألنفط لضسمان أسستقرأر ألسسوق.

أل - -قÈصس - -ي- -ة وأل- -ب- -وسس- -ن- -ي- -ة
م- -ذك- -رت- -ي ت -ف -اه -م ل -ت -ب -ادل
أÿدم- - - -ات أإ’خ- - - -ب- - - -اري- - - -ة
(أأ’خ - - - - - -ب - - - - - -ار ،ألصس - - - - - -ور،
ألفيديوهات وأأ’نفوغرأفيا)،
وسسيتم ذلك ›انا عن طريق
أأ’نÎنت ويسس-ت-خ-دم-ان-ه-ا مع
مشسÎكيهما ‘ ألبلدين وعلى
م- -وأق- -ع- -ه- -م -ا ع -ل -ى شس -ب -ك -ة
أأ’نÎنت.
وق-ع أŸدي-ر أل-ع-ام ل-وك-ال-ة
أأ’ن- -ب- -اء أ÷زأئ- -ري- -ة ،ف- -خ -ر
أل -دي -ن ب -ل -دي ،ع -ل-ى م-ذك-رة
أل -ت -ف -اه -م م -ع أŸدي -ر أل-ع-ام
ل -وك -ال -ة أأ’ن -ب -اء أل -قÈصس-ي-ة،
ج -ورج ب -ي-ن-ي-ن-ت-اي-كسس ،وع-ل-ى
أت -ف -اق-ي-ة ت-ف-اه-م م-ع أŸدي-ر
ألعام للوكالة ألبوسسنية ،إأÒŸ
حرÁوفيتشس.
وÃوجب مذكرة ألتفاهم،

أت- - -ف- - -قت وك- - -ال- - -ة أأ’ن- - -ب - -اء
أ÷زأئ - -ري- -ة م- -ع ن- -ظÒت- -ه- -ا
ألقÈصسية كما أتفق ألطرفان
ع -ل -ى تسس-ه-ي-ل زي-ارأت دوري-ة
ب Úأل- - -وك- - -ال- - -ت Úل- - -ت - -ب - -ادل
أÈÿأت ،وÁك -ن ل -ل -ط -رفÚ
تبادل دورأت تدريبية قصسÒة
ومتوسسطة أأ’جل وألعمل معا
على وضسع مشساريع مشسÎكة.
وÃوجب أتفاقية ألتفاهم
م-ع أل-وك-ال-ة أل-ب-وسس-ن-ي-ة ،أتفق
ألطرفان على تبادل خدمات
أأ’خ -ب-ار أŸت-اح-ة ل-ل-ج-م-ه-ور
على موأرد أ’نÎنت وتقدË
أŸسس- -اع- -دة ل- -ب- -عضس -ه -م -ا ‘
ت-غ-ط-ي-ة أأ’ح-دأث م-ع درأسسة
أم - -ك- -ان- -ي- -ة ت- -ب- -ادل نشس- -رأت
أأ’خبار وأŸعلومات وتشسجيع
تبادل ألزيارأت وأ’تفاق على
دورأت تكوينية.

»æWh

الخميسس  10أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  11صسفر  1441هـ

عيسسى بن عقون أاسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية لـ«الشسعب»:

 ٪ 80من اأ’حزاب السسياسسية اختارت الذهاب إا ¤ا’نتخابات
^ السسلطة الوطنية اŸسستقلة أاعطت ثقة ‘ التحول إا ¤مرحلة جديدة

لح- -زاب السس- -ي- -اسس- -ي- -ة اخ- -ت- -ارت
أاغ - -لب ا أ
ال-ذه-اب إا ¤الن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسسية ،مدركة
أاهمية ا◊لول الدسستورية ‘ إاخراج البÓد
لزم -ة السس-ي-اسس-ي-ة .ي-ح-دث ه-ذا ‘ ظ-ل
م -ن ا أ
ب- -ق- -اء ج -زء م -ن ا◊راك –ت ت -أاث Òب -عضس
لع Ó- -م اŸوج - -ه - -ة ،م - -ا ي- -ت- -ط- -لب
وسس - -ائ - -ل ا إ
السس-ت-ج-اب-ة إا ¤اŸط-لب اŸت-ب-ق-ي واŸت-م-ث-ل ‘
رحيل ا◊كومة .هذا ما صسرح به عيسسى بن
ع-ق-ون ،أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ياسسية والعÓقات
الدولية بجامعة ا÷زائر  3لـ»الشسعب».

وفيما يتعلق بالراغب ‘ Úدخول السسباق نحو
قصسر اŸرادية ،اعت Èبن عقون أان البعضس منهم
لديهم Œربة ‘ إاطار اإ’دارة العمومية وتسسيÒ
الشس- -ؤوون ال- -ع- -ام- -ة ،أام- -ا ال- -ب- -عضس اآ’خ -ر أاو أاغ -لب
السس -اح -ب’ Úسس -ت -م-ارات الÎشس-ح ،ي-ري-دون Œريب
حظهم ،والظهور أامام وسسائل اإ’عÓم ،بالرغم من
أانهم يعطون حركية للعملية ا’نتخابية .

عدد اŸتسسابق Úإا ¤قصسر اŸرادية لن
يتجاوز  10مÎشسحÚ

حياة  /ك
 ⁄ي -ت -ب -ق سس -وى  16ي -وم -ا ’ن-ت-ه-اء فÎة سس-حب
اسستمارات الÎشسح ’نتخابات  12ديسسم Èالقادم،
و‘ قراءته للراغب ‘ Úدخول سسباق الرئاسسيات،
قال بن عقون ،إان ما ب 70 Úو ٪80من اأ’حزاب
السس- -ي -اسس -ي -ة اخ -ت -ارت ال -ذه -اب إا ¤ا’ن -ت -خ -اب -ات
Óح-زاب ال-رافضس-ة ل-ه-ذا ا◊ل
ال -رئ -اسس -ي-ة ،وب-ق-ي ل -أ
Óزمة التي تعيشسها البÓد تأاث Òنسسبي على جزء
ل أ
من الشسعب ،وتسساهم ‘ ذلك بعضس وسسائل اإ’عÓم
ال -ت -ي ت -دع -م ه -ذا ا’Œاه ،و–ث ع -ل -ى اسس-ت-م-رار
ا◊راك.
أاوضسح بن عقون أان رفضس ا’نتخابات الرئاسسية
بطرق سسلمية حق دÁقراطي ،غ Òأان الرفضس ’ بد
أان ’ يخرج عن إاطاره السسلمي ،مشسÒا إا ¤أان رحيل
ا◊كومة ‘ اأ’يام اŸقبلة له جدوى رمزية ،فذلك
ي -زي -ل الضس -غ -ط وي -ب -عث ال-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-دى ا◊راك
بالتغي Òنحو العهد ا÷ديد اŸنشسود ،كما يرفع
ا◊رج ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-مÎشس-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات أاث-ن-اء

ا◊ملة ا’نتخابية.
وإاذا كان جزء من ا◊راك يطالب برحيل الباء
الباقية التي يعد اŸطلب الوحيد الذي طرح منذ
البداية ،فإان السسلطة الفعلية ’ ترى جدوى ‘
تغي Òا◊كومة ،أ’نه ” إابعاد هذه اأ’خÒة من
دخول العملية ا’نتخابية ◊سساب السسلطة الوطنية
اŸسس -ت -ق -ل-ة ال-ت-ي ت-واصس-ل م-ه-ام تصس-يب م-نسس-ق-ي-ه-ا
ومكاتب اŸندوب Úالو’ئي Úع Èالوطن اعتمادا
على كفاءات وطنية من أاسساتذة قانون وﬁامÚ
وإاطارات لهم موقعها ا’جتماعي اأ’نسسب.

و‘ تقييمه لقائمة اÎŸشسح Úالتي Œاوزت
اŸائة ،يرى اأ’سستاذ بن عقون ،أانه بعد ا’نتهاء من
عملية جمع التوقيعات سسيتقلصس عدد الراغب‘ Ú
الÎشسح ،حيث لن يتبق سسوى  10مÎشسح Úعلى
اأ’ك Ìب -ال -ن -ظ -ر إا ¤الشس -روط ال-ت-ي وضس-عت ،ح-يث
اعت Èجمع  50أالف توقيع «فرملة» ،ولن يتسسن
للراغب ‘ ÚالÎشسح جمعها.
ب -ال-نسس-ب-ة ÷م-ع-ة ال-غ-د (اأ’سس-ب-وع  34م-ن ع-مر
ا◊راك) ،يتوقع بن عقون أان يكون مطلب إاطÓق
سسراح اÙبوسس Úهو البارز ‘ اŸسسÒات السسلمية،
بالنظر إا ¤الزخم اإ’عÓمي الذي أاحدثته بعضس
وسسائل ا’تصسال ،التي تعمد ‘ كل مرة إا ¤توجيه
ا◊راك ‘ ا’Œاه الذي تريده وتركز على مطالب
تعجيزية للدفع نحو الفوضسى والتخريب والتعجيز،
‘ الوقت الذي يجب ا◊فاظ على كيان الدولة،
مشسÒا إا ¤أان ا◊راك وا÷يشس ه- - -م- - -ا ع - -م - -ودان
للجسسر اŸؤودي إا ¤بر اأ’مان وإاقامة جزائر جديدة
مثلما يطالب بها ا÷ميع.

للنهوضس بالقتصساد الوطني و–سس Úالظروف اŸعيشسية

ا–اد العمال يدعو إا ¤اإ’سسراع ‘ مرحلة سسياسسية أاخرى
دع -ا ال–اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري،Ú
لسس - -راع ‘ اŸرور إا¤
أامسس ،ب- - -وه- - -ران ،إا ¤ا إ
«م- -رح- -ل- -ة سس- -ي- -اسس- -ي- -ة أاخ- -رى» ،ل- -ل- -ن -ه -وضس
ب- -الق- -تصس- -اد ال- -وط- -ن- -ي و–سس Úال- -ظ- -روف
اŸعيشسية للعمال.
وق-ال اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،سس-ل-يم
Óط-ارات ال-ن-قابية
ل-ب-اطشس-ة ،خÓ-ل ن-دوة ج-ه-وي-ة ل -إ
لو’يات غرب الوطن» نحن ‘ أاشسد ا◊اجة للمرور
إا ¤م -رح -ل -ة سس -ي -اسس-ي-ة أاخ-رى ق-ادرة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
الشس- -ؤوون ا’ق- -تصس- -ادي- -ة وات -خ -اذ ق -رارات ج -ري -ئ -ة
للنهوضس با’قتصساد الوطني «.
وأاشس - -ار اŸت - -دخ- -ل إا ¤أان ا÷انب السس- -ي- -اسس- -ي
ال -راه -ن اŸت -م -ي-ز ب-ع-دم ا’سس-ت-ق-رار وع-دم وضس-وح
ال- -رؤوي- -ة «تسس- -بب ‘ م- -ع -ان -اة ا÷انب ا’ق -تصس -ادي
وا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي-ذي ا◊ا‹ ﬁدود الصسÓ-ح-ي-ات
وليسس له ا’مكانيات Ÿراعاة ا’قتصسادي الصسعب
الذي تسسبب ‘ تد ÊاŸسستوى اŸعيشسي والقدرة
الشسرائية للعمال».
ودع - -ا سس- -ل- -ي- -م ل- -ب- -اطشس- -ة ‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار إا¤
اŸسساهمة ‘ ا‚اح العملية ا’نتخابية «من أاجل
ا’قتصساد واŸواطن وسسÓمة البÓد ومن أاجل بناء
جزائر قوية» ،مؤوكدا على «احÎام قناعات العمال
ونضس-ا’ت-ه-م السس-ي-اسس-ي-ة وال-ذي-ن يسس-م-ح ل-هم وعيهم
السسياسسي بحسسن ا’ختيار».
وأاك- -د ل- -ل- -حضس- -ور أان ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال

Óه -داف ال -ت -ي رسس -م-ه-ا ‘
ا÷زائ -ري Úوط -ب -ق -ا ل  -أ
مؤو“ره التجديدي الذي انعقد ‘ يونيو»سسيعمل
ب -اسس -ت -م -رار ع -ل-ى ال-ن-ه-وضس ب-ال-وضس-ع ا’ج-ت-م-اع-ي
والدفاع عن كرامة العامل وذلك من خÓل –سسÚ
مداخله والنضسال إا ¤غاية تطبيق مطلب تخفيضس
الضسريبة على اأ’جور».
و’ح - -ظ اŸسس - -ؤوول ال - -ن - -ق - -اب - -ي أان ال - -ع - -دال- -ة
ا’جتماعية “ر «ع Èالعدالة ‘ دفع الضسرائب»،
مشسÒا إا« ¤أان العمال يدفعون أاك Ìمن  30باŸائة
ضسرائب وتفوق هذه الضسرائب تلك التي يدفعها
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قطاع اأ’عمال ا◊رة».
ومن جهة أاخرى ،أاكد على دور ا’–اد العام
ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ريﬁ ‘ Úارب -ة ال -فسس -اد ب -ح-ك-م
تواجده ‘ كل اŸؤوسسسسات’ ،فتا إا ¤أانه « ⁄يعد
اليوم ‘ ا÷زائر الÓعقاب ،الكل يتحاسسب مهما
كانت سسلطته».
وب -خصس-وصس ت-ن-ظ-ي-م اŸم-ارسس-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،ذك-ر
سسليم لباطشسة أان اŸركزية النقابية تلقت مؤوخرا
م -راسس -ل -ة ح -ول مشس -روع ت -ع -دي -ل ال -ق-ان-ون اŸسسÒ
للجانب النقابي والذي حذف فيه شسرط ا÷نسسية
ا÷زائ -ري -ة إ’نشس -اء م -ن -ظ -م -ة ن -ق -اب-ي-ة ،مشس-ددا أان
ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úيرفضس ذلك.
وعلى صسعيد آاخر ع ÈاŸسسئول النقابي عن
رفضس اŸركزية النقابية Ùاولة ا’–اد اأ’وروبي
التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية للجزائر ،مشسÒا إا¤
أان «فرنسسا تختفي وراء ا’–اد اأ’وروبي لنفث
سسمها على ا÷زائر».
وقد نوه اŸتدخل ‘ ختام كلمته بالدور الذي
يقوم به ا÷يشس الوطني الشسعبي «للحفاظ على
ال- -وط- -ن وسس- -ل- -م- -ي- -ة اŸظ- -اه -رات وح -ري -ة ال -رأاي
والدÁقراطية و‘ بناء جزائر الغد».
وقد اسستمع اأ’م Úالعام للمركزية النقابية إا¤
انشسغا’ت اإ’طارات النقابية Ÿنطقة غرب الوطن
ال -ت-ي ت-رك-زت ح-ول ظ-روف ال-ع-م-ل وت-د Êمسس-ت-وى
اŸعيشسة.

 137راغب ‘ الÎشسح يسسحبون ا’سستمارات
سسحب لغاية أامسس 137 ،راغب ‘ الÎشسح
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة اŸق -ررة ي -وم 12
ديسس - -م ÈاŸق - -ب - -ل ،اسس - -ت - -م - -ارات اك - -ت - -ت - -اب
لعÓم
التوقيعات ،حسسبما أافاد به اŸكلف با إ
لدى السسلطة الوطنية اŸسستقلة لÓنتخابات
علي ذراع.
وق -ال ذراع ‘ ن -دوة صس -ح -ف-ي-ة إان-ه «ب-ل-غ ل-غ-اي-ة،
أامسس ،عدد الراغب ÚللÎشسح للرئاسسيات اŸقررة
يوم  12ديسسم Èالقادم 137 ،شسخصس» ،مشسÒا إا¤
أان ك -ل ه -ؤو’ء «يسس -ت -وف -ون الشس -روط اأ’ول -ي -ة وه-ي
ا÷نسسية ا÷زائرية والشسهادة ا÷امعية وبلوغ السسن
القانونية  40سسنة».
وأابرز باŸناسسبة أان السسلطة الوطنية اŸسستقلة
ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات سس-ت-ن-ت-ه-ي م-ن ت-نصس-يب م-ن-دوب-ي-ات-ه-ا
الو’ئية «قبل يوم ا÷معة القادم» ،مشسÒا إا ¤أان

اŸندوب Úالو’ئي Úالذين ” تعيينهم «لديهم تكوين
ق- -ان- -و Êوي- -ت- -م- -ت- -ع -ون ب -ال -ن -زاه -ة وحسس -ن السسÒة
واأ’خÓق».
و‘ رده عن سسؤوال يخصس العراقيل التي عرفتها
ع-م-ل-ي-ة ت-نصس-يب م-ن-دوب-ي-ة ا÷ل-ف-ة أاوضس-ح أان «هذه
الو’ية ›ندة إ’‚اح الرئاسسيات وما حدث بها
يقف وراءه شسخصس  ⁄يجد اسسمه ضسمن قائمة
مندوبي هذه الو’ية فحرضس ›موعة من الشسباب
على الفوضسى ،لكن اآ’ن ’ يوجد أاي مشسكل ‘ هذه
اŸندوبية التي تعمل ‘ هدوء».
وف -ي -م -ا ي -خصس ب -عضس ال -ب -ل -دي -ات ال-ت-ي ع-رفت
«عرقلة» عملية جمع التوقيعات أافاد ذراع أان «عدد
البلديات الرافضسة لعملية توقيع ا’سستمارات بسسيط
جدا مقارنة بعدد بلديات الوطن (1541بلدية)»،
مؤوكدا ‘ نفسس السسياق أان هذه العملية « تسسÒ

بطريقة عادية ‘  97باŸائة من بلديات الوطن».
وبعد أان أاشسار إا ¤أان السسلطة الوطنية اŸسستقلة
لÓنتخابات «ليسس سسلطة ردع» ،دعا اأ’مناء العامÚ
للبلديات وكذا اŸوثق ÚواÙضسرين القضسائيÚ
إا ¤ضسرورة تسسهيل عملية التصسديق على اسستمارات
التوقيع «لكل شسخصس تتوفر فيه الشسروط أ’نه حق
دسستوري للناخب والراغب ‘ الÎشسح».
من جهة أاخرى ،أابرز أان السسلطة «سستعتمد على
م-ن-ه-ج-ي-ة ع-ل-م-ي-ة ‘ ف-رز اسس-ت-م-ارات ال-ت-وقيعات «
اÿاصس -ة ب -اÎŸشس -ح Úو»ال -ت -أاك -د م -ن صس -ح-ت-ه-ا»،
ﬁذرا ‘ ن- -فسس اإ’ط- -ار م- -ن «ال- -ت -وق -ي -ع اŸزدوج
للراغب ‘ ÚالÎشسح أ’ن القانون يعاقب عليها.
و‘ اأ’خ ،Òأاكد أان السسلطة «حريصسة على جعل
هذه ا’نتخابات موعدا دÁقراطيا للتنافسس بÚ
الÈامج اŸقÎحة بعيدا عن العنف والشستم.

لعÓم ‘ مرافقة العمل السسياسسي
ركز على دور ا إ

بوسسماحة الشسيخ منسسقا و’ئيا للسسلطة الوطنية بتيارت
أاشس -رف ،ع -يسس -ى ب -ل -خضس -ر وب -ردان رشس-ي-د
عضسوا السسلطة الوطنية لÓنتخابات ،أامسس،
ع- - -ل- - -ى ت- - -نصس- - -يب ب- - -وسس- - -م- - -اح- - -ة الشس- - -ي- - -خ
كمنسسق للسسلطة على مسستوى تيارت ،وركز
رشسيد على دور اŸندوبية الولئية ‘ تنظيم
النتخابات ‘ أاجواء شسفافة ونزيهة .
و ⁄يخف اŸتحدث عزم السسلطة الوطنية من
خÓ-ل اŸن-دوب-ي-ات ال-و’ئ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى ت-غ-يÒ
نظرة اŸواطن صساحب ا◊ق اŒاه عملية اختيار
‡ث - -ل - -ي- -ه وذلك م- -ن خÓ- -ل إاق- -ح- -ام الشس- -ب- -اب ‘

ال -ع -م -ل-ي-ة ‡ث Ó-ع-ن ا◊راك ال-ذي ح-رر ا÷م-ي-ع،
ولو’ه Ÿا أانشسئت السسلطة الوطنية وŸا أاعيدت
الثقة ‘ اŸواطن الذي هوصساحب ا’ختيار .
من جهته ،أاكد عيسسى ÿضسر على دور اإ’عÓم
‘ تسسي ÒاŸرحلة لكونه سسلطة فاعلة يثق فيها
اŸواطن ،حيث دعا إا ¤نقل ما يجري على السساحة
بأامانة ،مناشسدا الشسباب ‡ارسسة حقه ‘ تنصسيب
رئيسس جمهورية يتو ¤مهمة اÿروج بالبÓد إا ¤بر
اأ’م- - -ان وت- - -غ - -ي Òمسس - -اره - -ا إا ¤مصس - -اف ال - -دول
الدÁقراطية وإاعادة ا÷زائر إا ¤مصساف الدول
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التي –دت الصسعاب.
أاما رئيسس اŸندوبية الو’ئية بوسسماحة الشسيخ
وهو إاطار جامعي ،فقد أاكد على نزاهة اختيار
أاعضساء التنسسيقيية الو’ئية والبلدية متعهدا باتخاذ
مبدأا التشساور مع من –ق اسستشسارتهم ،كما دعا
اإ’عÓمي Úإا ¤التعاون ‘ نشسر كل النشساطات التي
ت-ق-وم ب-ه-ا السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ك-م-ا ت-وع-د بحماية
صسوت اŸواطن بكل نزاهة وأامانة.

تيارت :ع.عمارة
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لحزاب السسياسسية ذات اŸصسالح الشسخصسية
انتقد ا أ

جاب الله يدعو عقÓء اأ’مة إا ¤تفادي الصسدام
مع ا◊راك الشسعبي
قال رئيسس جبهة العدالة والتنمية
الشس -ي -خ ع -ب-د ال-ل-ه ج-اب ال-ل-ه ،أامسس ،إان
أاغلب الذين قرروا خوضس غمار السسباق
الرئاسسي قد اتخذوا قراراتهم بناء على
مصس -ا◊ه -م اÿاصس-ة وب-ن-اء ع-ل-ى “سسك
غ -ال -ب -ي-ت-ه-م Ãن-ط-ق اŸصس-ال-ح ا◊زب-ي-ة،
لذلك تخشسى على نفسسها ومصسا◊ها‘ .
لم - -ة إا ¤ت - -ف- -ادي
ح Úدع - -ا ع - -ق Ó- -ء ا أ
الصس- - -دام م- - -ع شس- - -ب- - -اب ا◊راك ‘ ظ- - -ل
لوضساع الراهنة.
ا أ

جÓل بوطي
م- -ع اقÎاب م- -وع- -د ان- -ت- -ه- -اء آاج- -ال سس- -حب
اسستمارات اكتتاب التوقيع للÎشسح لرئاسسيات 12
ديسس- -م Èال- -ق- -ادم ،ت- -ط- -ورت أاوضس- -اع اŸشس- -ه- -د
السسياسسي سسيما مع تصساعد مطالب جديدة ‘
ا◊راك الشس -ع -ب -ي السس -ل -م -ي خ Ó-ل ا÷م -ع-ة 33
ومسسÒات الطلبة ،وهوالواقع الذي أافرز بعضس
الصسدامات ب ÚاÙتج Úوأافراد اأ’من ،رأات
بعضس اأ’حزاب أانه مؤوشسر على إامكانية وقوع
صسدام ’بد من تفاديه ◊ماية البÓد من كل
اıاطر.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح جاب الله ‘ منشسور له
ع Èحسسابه الشسخصسي على صسفحة الفايسسبوك،
أامسس ،أان هناك نوع Úمن اŸواقف إازاء هذه
ال -ث -ورة السس -ل -م -ي -ة ن-وع “ث-ل-ه م-ع-ظ-م ال-ق-ي-ادات
التنظيمية الكÓسسيكية ذات الثقافة التنظيمية
القدÁة تؤومن بتحكم القيادات واŸؤوسسسسات ‘
اŸوقف من اأ’حداث ا÷ارية ،وتتمسسك Ãنطق
اŸصس -ال -ح ا◊زب -ي -ة وا’م -ت-ي-ازات ال-ت-ي حصس-لت
ع -ل -ي -ه -ا ‘ نضس -ا’ت -ه -ا السس -اب -ق -ة سس-واء ت-ع-ل-قت
بالسسلطة أام بالÌوة ،وهو نوع يخشسى على نفسسه
ومصسا◊ه من اŸغامرة التي قد تكلفها الكثÒ
من التبعات فصسار عندهم بسسبب ذلك القابلية
للتعاطي مع اÿيارات الرسسمية وا’نقياد وراء
الوعود الفضسفاضسة.
وÁثل النوع الثا Êمن اŸواقف البارزة على
السساحة السسياسسية حسسب رئيسس جبهة العدالة

والتنمية اŸواقف بشسكل خاصس جيل من الشسباب
الثائر على الوضسع كله فهو رافضس للوضسع كله
وغ Òواثق ‘ الوعود التي تصسدر من قيادات
النظام مهما تنوعت ،مشسÒا أانه «متطلع إا¤
التغي Òالشسامل ‘ البنية القانونية واŸؤوسسسسية
والسس -ي -اسس -ي-ة ال-ت-ي ح-ك-مت ال-بÓ-د أاوشس-اركت ‘
حكمها ،وهو جيل متحرر من كل الضسغوط وليسس
عنده ما يفقده ،داعيا عقÓء اأ’مة إا ¤تفادي
الصسدام معه أاو مواجهته بالطرق غ Òالسسلمية
التي قد تؤودي إا ¤نتائج خطÒة.
وي -ت -م -ي -ز ه -ذا ال -ن -وع ب -ت -م-ك-ن-ه م-ن وسس-ائ-ط
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ف-اط-ل-ع م-ن خÓ-لها على
›ريات ا◊ياة ‘ العا ⁄وعرف مرارات الواقع
الذي يعيشسه وشسعبه واŸتسسبب Úفيه وحجم ما
أا◊ق -وه ب -ه -م م -ن ظ -ل-م وفسس-اد ،م-ؤوك-دا أان ت-لك
الوسسائط أاضسحت جزًءا من حياته وجعلها أاداته
‘ ‡ارسسة اŸعارضسة الشسرسسة اŸتحررة من كل
الضس -واب -ط ل -ك -ل م -ا ي -رم -ز ل -ل-ن-ظ-ام أاوي-ذك-ر ب-ه
واسستعملها للتكتل مع نظرائه من الشسباب .وهو
مسستمر ‘ ثورته ومصسمم على –قيق أاهدافه
‘ التغيÒع Èهذه الوسسائل البسسيطة واŸتاحة
للجميع بعيدا عن اŸنظومة البشسرية والفكرية
والسسلوكية القدÁة.

لقناع القوى الوطنية
أاكد أانه السسبيل الوحيد إ

مقري يجدد الدعوة إا– ¤قيق التوافق واإ’صسÓحات
ج - -دد رئ - -يسس ح - -رك - -ة ›ت- -م- -ع السس- -ل- -م
«حمسس» ،عبد الرزاق مقري ،أامسس ،دعوته
لصسÓحي
إا– ¤ق-ي-ق ال-ت-واف-ق السس-ي-اسس-ي وا إ
ل -ت -ج -اوز اŸرح -ل -ة ال -راه-ن-ة ،وإاق-ن-اع ال-ق-وى
الوطنية اŸنظمة وغ ÒاŸنظمة للمشساركة
‘ ا◊ل السس -ي -اسس -ي ،وإان -ق-اذ م-ا Áك-ن إان-ق-اذه
Ãجهود ا÷ميع.

جÓل بوطي
تأاتي دعوة مقري أاياما بعد قرار ›لسس شسورى
ا◊ركة بعدم اŸشساركة ‘ ا’نتخابات الرئاسسية
التي أاظهر قبلها مقري رغبة جاﬁة للمشساركة ‘
مرحلة راهنة من تاريخ البÓد ،ليصسطدم بقرار
رفضس ›لسس الشسورى دخول غمار اسستحقاق ’
تزال مؤوشسرات تنظيمه ب Úمؤويد ومعارضس لدى
الطبقة السسياسسية.
وأامام تنظيم انتخابات ديسسم Èقال عبد الرزاق
مقري ‘ منشسور على حسسابه الشسخصسي Ãوقع
ال -ت -واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ف-يسس-ب-وك ،أامسس ،إان ال-ذي
ي -ف -ت -ح اأ’ف -ق السس -ي -اسس -ي وي -ق -ن-ع ال-ق-وى ال-وط-ن-ي-ة
اŸنظمة وغ ÒاŸنظمة ،اŸهيكلة وغ ÒاŸهيكلة،
Ÿواجهة التحديات اŸقبلة وإانقاذ ما Áكن إانقاذه
Ãجهود ا÷ميع ،إا‰ا هوالصسدق ‘ –قيق التوافق
واإ’صسÓحات.
وŒدر اإ’شس -ارة إا ¤أان ح -رك -ة ›ت -م -ع السس -ل -م
دعت إا ¤توافق وطني منذ بداية ا◊راك الشسعبي

السس- -ل -م -ي ‘  22ف- -ي -ف -ري اŸاضس -ي ◊ل اأ’زم -ة
السسياسسية ،وظل رئيسسها مقري يدعو ‘ كل اŸنابر
واŸن -اسس -ب -ات ا– ¤ق -ي -ق إاج-م-اع وت-واف-ق ب Úك-ل
القوى الوطنية لتجاوز اŸرحلة ،لكن كيف سستقنع
حمسس القوى الوطنية بالتوافق ‘ ظل اختÓف
ك -ب Òح -ول ال -رئ -اسس -ي-ات ،م-ع اسس-ت-م-رار اŸسسÒات
الشسعبية اŸطالبة بالتغي Òوالرافضسة لوجوه رموز
النظام القد.Ë

بورقازم عضسوالسسلطة الوطنية من بشسار:

نحو  200خب ‘ Òالقانون لدراسسة ملفات اÎŸشسح ÚلÓسستحقاق
سس -ي-ت-و ¤ن-ح-و  200خ -ب ‘ Òال -ق -ان-ون ت-اب-عÚ
Óن-ت-خابات دراسسة
ل-لسس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ل -إ
Óنتخابات الرئاسسية اŸزمع
ملفات اÎŸشسح Úل إ
تنظيمها يوم  12ديسسم Èالقادم ،حسسبما أافاد به،
أامسس ،ببشسار ،عادل بورقازم عضسو ‘ ذات الهيئة.
و’’سسيتكفل هؤو’ء اÈÿاء بدراسسة مدى مطابقة
ملفات الÎشسح للرئاسسيات القادمة وذلك ‘ إاطار
النشساطات واŸهام اŸوكلة إا ¤اللجنة القانونية
Óنتخابات» ،وفقا Ÿا
بالسسلطة الوطنية اŸسستقلة ل إ
صسرح به ذات العضسو خÓل حفل تنصسيب اŸنسسق
وأاعضس -اء اŸن -دوب -ي -ة ال -و’ئ -ي-ة ل-لسس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
Óنتخابات.
اŸسستقلة ل إ
و»سستتم دراسسة ملفات اÎŸشسح Úللرئاسسيات
ال -ق -ادم-ة ال-ت-ي ت-ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-ل-بÓ-د ب-ك-ل
شس-ف-اف-ي-ة ووف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-تي يحددها القانون’’،
مثلما أاوضسح بورقازم لدى تدخله خÓل مراسسم

التنصسيب.
ول - -دى ت- -ط- -رق- -ه إا ¤مسس- -أال- -ة ال- -ت- -زوي- -ر ،أاك- -د
Óنتخابات» أان
عضس-والسس-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسستقلة ل إ
القانون سسيطبق بكل صسرامته ضسد مرتكبي هذا
الفعل «.
«و‘ هذا الصسدد نحن نشسجع ونحث اŸواطنÚ
على اŸشساركة الفاعلة ‘ ﬂتلف مراحل العملية
اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-غ-رضس م-ت-اب-ع-ت-ه-ا بشس-ك-ل ك-ام-ل ع-ل-ى
مسستوى بلدياتهم « ،يضسيف اŸتحدث .
ويÎأاسس اŸن-دوب-ي-ة اÙل-ي-ة ل-لسس-ل-ط-ة ال-وط-نية
Óنتخابات التي شسرعت ‘ أاداء مهامها،
اŸسستقلة ل إ
أامسس ،الدكتور فاسسي عبد الله ،وتضسم سستة ()6
أاعضساء آاخرين.
وسسيتم ’حقا تنصسيب اŸندوبيات البلدية على
مسستوى › 21لسسا شسعبيا بلديا بو’ية بشسار .
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ألخميسس  10أكتوبر  201٩م
ألموأفق لـ  11صضفر  1441هـ

منتخبو اÛلسس الو’ئي بتمÔاسست غاضسبون:
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اعÎافا بدورها ‘ مرافقة العمل الÎبوي

تكر Ëخاصس ÷ريدة «ألششعب»بسشعيدة
خÓ- - -ل ح - -ف - -ل ن - -ظ - -م أامسس ،ب - -اŸدرسس - -ة
ا’ب-ت-دائ-ي-ة «زŸاط-ي ا◊اج» ب-ب-ل-دية سسيدي
’سس- -رة
ب - -وب - -ك - -ر بسس- -ع- -ي- -دة ،ع- -ل- -ى شس- -رف ا أ
الÎبويةÃ ،ناسسبة اليوم العاŸي للمعلم” ،
تكر Ëالعامل ÚباŸدرسسة إاضسافة ا ¤تكرË
خاصس ÷ريدة «الشسعب» نظرا للدور الذي
ت -ق -وم ب -ه ل -رف -ع انشس -غ -ا’ت سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة
وم -راف-ق-ة ال-ع-م-ل الÎب-وي ل-ت-ك-وي-ن ال-نشسء
ورفع –صسيلهم اŸعر‘ العلمي للمسستقبل.

سسعيدة :ج  .علي
ألمبادرة قامت بها تنسضيقية ألمجتمع ألمدني

وأل -ج -م -ع-ي-ة أل-ري-اضض-ي-ة ل-ري-اضض-ة أل-ك-رأت-ي دو
وأولياء تÓميذ مدرسضة «زلماطي ألحاج» من
خ Ó-ل ح -ف -ل حضض -رت -ه ألسض -ل -ط -ات أل -ب -ل-دي-ة
وأألم -ن -ي -ة ل -دأئ -رة سض -ي -دي ب-وب-ك-ر ،ق-دم ف-ي-ه
م -ج -م -وع-ة م-ن تÓ-م-ي-ذ أل-م-ؤوسضسض-ة أل-ت-رب-وي-ة
باقات من ألورود أمام ألحضضور تكريما للمعلم
وللعاملين بالقطاع ألتربوي بولية سضعيدة.
كما تخلل ذأت ألحفل ألمميز كلمة ألمسضؤوولين
ألحاضضرين ألذين أشضادوأ بمثل هذه ألمبادرأت
أل -ت -ي تسض -ت -ح -ق ألشض -ك-ر وأل-ت-ن-وي-ه ب-م-ث-ل ه-ذه
ألحتفالية بمناسضبة أليوم ألعالمي للمعلم.

قام بعرقلة عمل السسلطة الوطنية

سشنة سشجن نافذة ‘ حق ششاب با÷لفة
قامت محكمة ألجلفة ،مسضاء أمسس ،بإادأنة
ألشضاب «شس -و» ،بسضنة سضجنا نافذة وغرأمة
بخمسضة مÓيين سضنتيم ،بعدما أعترضس عمل
أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-م-رأق-ب-ة ألنتخابات ،ومنع
تنصضيب ألمندوب ألولئي ،ألشضاب ظهر في
ف -ي -دي -و م -ت -دأول ع -ب -ر صض -ف -ح -ات أل -ت-وأصض-ل
ألجتماعي مهددأ أعضضاء ألسضلطة ألوطنية.
وكان ألشضاب قد أقسضم بعدم ألسضماح للمندوب

ألولئي ولو على جثته دأخل قاعة دأر ألثقافة
«إأبن رشضد» ،ليتم إأعتقاله بعد سضاعات من
ط -رف رج -ال ألشض -رط -ة ت -ط -ب -ي -ق -ا إلج-رأءأت
ألمثول ألفوري ليتم ألحكم عليه بسضنة سضجنا
نافذة وغرأمة مالية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

قامت بها مصسالح الشسرطة بسسيدي ببلعباسس

وضشع حد لششبكة ﬂتصشة ‘ أإ’Œار باıدرأت

“ت اŸواف- - -ق - -ة خ Ó- -ل أاشس - -غ - -ال ال - -دورة
ال - -ع- -ادي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -لسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ- -ي
“Ôاسست ،ا÷ارية أاشسغالها بقاعة اÛلسس،
ع- -ل- -ى تشس- -ك- -ي- -ل ÷ن- -ة خ -اصس -ة م -ن أاعضس -اء
اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،و‡ث-ل-ي مديرية
’شسغال العمومية للمتابعة عن كثب مدى
ا أ
’عضساء
تقدم أاشسغال الطرق ‘ ،خطوة من ا أ
’شسغال ونوعيتها.
اŸنتخب Úلتتبع وتÒة ا أ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
تشضرف هذه أللجنة على أشضغال ألطرق
ألحيوية ألتي أصضبحت تشضكل وضضعيتها
ق -ل-ق-ا ل-ل-م-وأط-ن ،ن-ظ-رأ لأه-م-ي-ت-ه-ا ف-ي
جميع ألميادين ألتي تمسس ألولية ،على
غ - -رأر أل - -ط - -ري- -ق أل- -وط- -ن- -ي رق- -م ،01
وألطريق ألوطني رقم ( 55أ) ألرأبط
ب-ي-ن دأئ-رة سض-ي-لت وأل-دأئ-رة أل-ح-دودية
تين زوأتين ،وكذأ ألطريق ألوطني رقم
 55ألرأبط بين بلدية أإدلسس وألولية
ألمنتدبة جانت.
ي -اأت -ي ق-رأر أإنشض-اء أل-ل-ج-ن-ة ع-قب سض-رد
تقرير وضضعية قطاع ألأشضغال ألعمومية

ب -ال -ولي -ة ،وأل -م -ع -د م -ن ط -رف ل -ج -ن -ة
ألتنمية ألمحلية وألتجهيز وألسضتثمار
وأل -تشض -غ -ي -ل ،م-ن أج-ل أل-مسض-اه-م-ة ف-ي
وضضع حد لما يعيشضه قطاع ألأشضغال
ألعمومية في متابعته لأشضغال ألطرق
أل -رئ -يسض -ي -ة ،وأل -ت -ي أسض-الت ف-ي ألآون-ة
ألأخ-ي-رة أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-ح-ب-ر وأل-ن-ق-اشس
وألح- -ت- -ج- -اج م- -ن ط- -رف أل- -م- -ج -ت -م -ع
أل -م -دن -ي ،ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -ت -اأخ -ر أل -ك -ب-ي-ر
وألتهاون في ألتعامل مع ملف ألطرق
من طرف ألقائمين على قطاع ألأشضغال
ألعمومية بعاصضمة ألأهقار.
في وقت خصضصضت فيه ألدولة أغلفة
م -ال -ي -ة ك -ب -ي-رة ت-ع-كسس م-دى أه-م-ي-ت-ه-ا
ل- -ت- -ن -م -ي -ة أل -ولي -ة وت -حسض -ي -ن أل -ح -ي -اة
ألمعيشضية للموأطن ،وهو ما وقف عليه
وزي- -ر ألأشض- -غ- -ال أل- -ع -م -وم -ي -ة وأل -ن -ق -ل
مصضطفى كورأبة خÓل زيارته ألأخيرة
للولية ،أين عبر عن أإسضتيائه ألشضديد
م -ن وضض -ع -ي-ة أل-ق-ط-اع ،أي-ن شض-دد ع-ل-ى
ضضرورة أإسضتدرأك ألتاأخر ألحاصضل في

ألأشضغال مع مرأعاة نوعية ألعمل.
ف- - -ي ن- - -فسس ألسض- - -ي - -اق ،وج - -ه أعضض - -اء
أل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-م-ت-دخ-ل-ي-ن خÓ-ل
أشضغال ألدورة ألعادية أإنتقادأت كثيرة
ل -وضض -ع -ي-ة ق-ط-اع ألأشض-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة،
وألمقاولت ألمتعاملة مع ألقطاع في
أكبر ولية من حيث ألمسضاحة بالوطن،
م -ط -ال -ب -ي-ن أل-ق-ائ-م ألأول ع-ل-ى أل-ولي-ة
دوم - -ي ج - -ي Ó- -ل - -ي ،بضض- -رورة ألضض- -رب
بقبضضة من حديد ،وأإتخاذ ألإجرأءأت
أل - -ق - -ان - -ون - -ي- -ة ف- -ي ح- -ق أل- -م- -ق- -اولت
وألإط- -ارأت أل- -م- -ك- -ل- -ف- -ة ب- -ال -م -ت -اب -ع -ة
وأل-م-ت-ق-اعسض-ة ع-ن ت-اأدي-ة م-ه-ام-ها على
أكمل وجه.
يذكر أن ألدورة ألعادية للمجلسس ،وأإلى
جانب قطاع ألأشضغال ألعمومية ،عرفت
مناقشضة وضضعية قطاع ألصضحة ،وكذأ
ت -ق -ي -ي -م أل -دخ -ول أل-م-درسض-ي ل-ل-م-وسض-م
ألدرأسضي ألجاري ،ومناقشضة ألميزأنية
ألأولية للسضنة ألقادمة.

شسرطة تلمسسان تطيح Ãروجي اıدرات

توقيف  4أأششخاصس وحجز  1301قرصس مهلوسس
‚ح عناصسر الفرقة اŸتنقلة للشسرطة القضسائية أابو تشسفÚ
’ط-اح-ة بشس-ب-ك-ة إاج-رام-ي-ة تقوم
’م-ن ت-ل-مسس-ان ‘ ،ا إ
ال-ت-اب-ع-ة أ
باŸتاجرة وترويج اŸؤوثرات العقلية.

تلمسسان /ع“ Úوشسنت :بكاي عمر
ألعملية تمت على مسضتوى حاجز أمني بين حي أبو تشضفين وحي
فدأن ألسضبع ،حيث لفت أنتباههم شضخصضان كانا على متن سضيارة
م -ن ن -و ع ه -ي -و ن -د أ ي  ،ق -ا د م -ة م -ن ح -ي أ ب -و ت ش ض -ف -ي -ن ي -ت -ع -ل -ق أ لأ م -ر
بالمدعو ك م  27سضنة ،وسضائق ألمركبة ألمدعو ط ك  24سضنة.
و أثناء عملية تفتيشس ألمركبة تم ألعثور على كيسس بÓسضتيكي
ب ن ف س ض ج ي أ ل ل و ن ك ا ن م خ ب اأ ب اإ ح ك ا م د أ خ ل أ ل س ض ي ا ر ة  ،ي ح ت و ي ع ل ى 2 4
ق ن ي ن ة م ن أ ل م وؤ ث ر أ ت أ ل ع ق ل ي ة m g 1 5 0 P R E G A B A L I N E
 ، 1 5 0 A D O NT A Gك ل ع ل ب ة ب ه ا  5 6ق ر ص ض ا م ا ع د أ و أ ح د ة ب ه ا
 1 3ق ر ص ض ا  ،ق د ر ع د د ه ا أ لإ ج م ا ل ي ب ـ  1 3 0 1 :ق ر ص س م ه ل و س س ،
ب ا لإ ض ض ا ف ة أإ ل ى م ب ل غ م ا ل ي ق د ر ب ـ  8 3 0 0 0 :د ج ك ا ن ب ح و ز ة أ ل م ش ض ت ب ه
ف ي ه م و ع ل ي ه ت م أإ ن ج ا ز م ل ف ق ض ض ا ئ ي ف ي ح ق ه م و ت ق د ي م أ لأ ط ر أ ف
أمام وكيل ألجمهورية لدى محكمة تلمسضان.

 ...حجز كمية من أıدرأت
ت م ك ن ع ن ا ص ض ر أ لأ م ن أ ل ح ض ض ر ي أ لأ و ل أ ل ت ا ب ع لأ م ن و ل ي ة ت ل م س ض ا ن
م - -ن أ لإ ط -ا ح -ة ب ش ض -ب -ك -ة أإ ج -ر أ م -ي -ة ت -ق -و م ب -ا ل -م -ت -ا ج -ر ة و ت -ر و ي -ج
أ ل م خ د ر أ ت  ،أ ل ع م ل ي ة ج ا ء ت ع ل ى أإ ث ر م ع ل و م ا ت و ر د ت أإ ل ى م ص ض ا ل ح
أ لأ م ن  ،م ف ا د ه ا أ ن أ ل م د ع و ب  2 6س ض ن ة  ،م س ض ب و ق ق ض ض ا ئ ي ا  ،ي ق و م
ب ت ر و ي ج أ ل م خ د ر أ ت أ م ا م م ق ر س ض ك ن ا ه  ،ع ل ى أإ ث ر ذ ل ك ت م و ض ض ع خ ط ة
عمل محكمة للترصضد له.
وتم توقيف ألمشضتبه فيه و أثناء عملية ألتلمسس ألجسضدي ،تم
حجز هاتفه ألنقال ،ألذي كان يسضتعمل في عملية ألترويج بيع
و ش ض ر أ ء أ ل م خ د ر أ ت  ،ب م و ج ب أإ ذ ن ب ا ل ت ف ت ي ش س ق ا م ع ن ا ص ض ر أ لأ م ن

بتفتيشس مسضكن ألمشضتبه فيه ،حيث تم ألعثور على كمية من
ألمخدرأت (قنب هندي) ،قدر وزنه بـ 67غرأم و مبلغ مالي
 67000دج ألذي يعتبر من عائدأت ترويج ألمخدرأت أثناء عملية
ألتحقيق صضرح ألمشضتبه فيه أن ألمخدرأت ألتي وجدت بحوزته
أ ق ت ن ا ه ا م ن أ ل م د ع و ن ك  2 2س ض ن ة  ،و ع ل ي ه ت م أإ س ض ت ك م ا ل أإ ج ر أ ء أ ت
أ ل ت ح ق ي ق و أإ ج ر أ ء م ل ف ق ض ض ا ئ ي ف ي ح ق أ ل م ش ض ت ب ه ف ي ه م و ت ق د ي م ه م
أمام ألعدألة.

 ..توقيف  05أأششخاصس بتهمة إأنششاء ﬁل
فسشق بع“ Úوششنت
ت م ك ن  ،أ م س س  ،ع ن ا ص ض ر أ لأ م ن أ ل ح ض ض ر ي أ ل ر أ ب ع ب اأ م ن و ل ي ة ع ي ن
ت م و ش ض ن ت  ،م ن ت و ق ي ف  0 5أ ش ض خ ا ص س ب ت ه م ة أإ ن ش ض ا ء م ح ل ل م م ا ر س ض ة
ألفسضق وألدعارة وأسضتدرأج أشضخاصس قصضد ممارسضة ألرذيلة.
أ ل ع م ل ي ة ج ا ء ت ع ل ى أإ ث ر ش ض ك و ى ت ق د م ب ه ا أ ح د أ ل م و أ ط ن ي ن ت ف ي د
ب -ا ل -ن ش ض -ا ط أ ل -م ش ض -ب -و ه ل -ه -وؤ ل ء م س ض -ت -غ -ل -ي -ن م س ض -ك -ن -ه -م و ب ع د أ ن ق ا م ت
ألمصضلحة بفتح تحقيق معمق في مÓبسضات ألقضضية ،وبعد ألقيام
ب ع م ل ي ة أ ل ت ر ص ض د ب ا ل م ك ا ن ت م أ س ض ت ص ض د أ ر أإ ذ ن ب ت ف ت ي ش س أ ل م ن ز ل ص ض ا د ر
عن ألسضيد وكيل ألجمهورية لدى محكمة عين تموشضنت ،وبعد
مدأهمة ألمسضكن تم ضضبط قرأئن تثبت قيام ألفسضق وألرذيلة
و ي ت ع ل ق أ لأ م ر ب ك ل م ن أ ل م د ع و ة س س ر  5 2س ض ن ة و أ ل م د ع و ة م ي 3 7
سضنة وألمدعوة د خ  51سضنة وألمدعو ط ب  55سضنة وألمدعو ب ع
 36سضنة.
ألمشضتبه فيهم تم تقديمهم أمام ألسضيد وكيل ألجمهورية لدى
م ح ك م ة ع ي ن ت م و ش ض ن ت و ب ع د أإ ج ر أ ء أ ت أ ل م ث و ل أ ل ف و ر ي ص ض د ر ض ض د
أ ل م ش ض ت ك ى م ن ه ا أ ل م د ع و ة س س ر  5 2س ض ن ة أ م ر أإ ي د أ ع أ م ا ب ق ي ة
أ لأ ط ر أ ف ف ا س ض ت ف ا د و أ م ن أ لإ س ض ت د ع ا ء أ ل م ب ا ش ض ر أإ ل ى غ ا ي ة أ ل ن ط ق
بالحكم.

وضسعت عناصسر الفرقة اŸتنقلة للشسرطة
ال-قضس-ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ي-ة سس-يدي بلعباسس حدا
ل -نشس -اط شس -ب -ك -ة إاج -رام -ي -ة ت -ت -ك-ون م-ن 03
’Œار غ Òالشس - -رع - -ي
أاشس- - -خ- - -اصس –Îف ا إ
باıدرات ،تنشسط ع Èالعديد من و’يات
ا÷هة الغربية للوطن.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
تعود حيثيات ألقضضية أإلى أإسضتغÓل قوأت
ألشض-رط-ة ل-م-ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا وج-ود شضبكة
مكونة من  3أشضخاصس تترأوح أعمارهم بين
 52و 70سضنة تحترف ألمتاجرة بالمخدرأت،

لتباشضر بفتح تحقيق معمق مكن من توقيف
ألمتهمين ،حجز كمية من ألكيف ألمعالج
قدر وزنها بـ  3 . 7كلغ 05 ،هوأتف نقالة مع
ح -ج -ز م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ف-اقت  20أل-ف دي-نار
ج- -زأئ- -ري ت- -ع- -ت- -ب- -ر م- -ن ع- -ائ -دأت ت -روي -ج
ألمخدرأت.
ب-الإضض-اف-ة أإل-ى ح-ج-ز م-رك-ب-ت-ي-ن سضياحيتين
ك -ان -ت -ا تسض -ت -ع -مÓ-ن ف-ي ن-ق-ل وت-روي-ج ه-ذه
ألسضموم ،في حين تم أإنجاز ملف قضضائي
ضضد سضالفي ألذكر عن تهمة حيازة ونقل
أل- -م -خ -درأت ل -غ -رضس أل -م -ت -اج -رة ،ق -دم -وأ
بموجبه أمام ألنيابة.

’خضسر:
مدير الغابات وا◊زام ا أ

غرسس أزيد من  300ألف ششجÒة بو’ية أ÷زأئر
كشس- - -ف م- - -دي- - -ر ال- - -غ - -اب - -ات وا◊زام
ا’أخضسر لو’ية ا÷زائر ،أامسس ،أانه ”
وضسع برنامج لغرسس أازيد من  300أالف
شس -جÒة –سس -ب -ا Ÿوسس -م ال -تشس-ج2019 Ò
.2020/
أوضض -ح ن -ور أل -دي -ن ب -ع -زي -ز ف -ي تصض-ري-ح
لـ/وأج أنه تم برمجة غرسس ما يفوق 300
أل -ف شض -ج -ي -رة م -ن م -خ -ت -ل -ف ألأصض-ن-اف
(أل -غ -اب -ي-ة وأل-ت-زي-ي-ن-ي-ة وأل-م-ث-م-رة) وذلك
بدأية من  25أكتوبر ألجاري أإلى غاية 21
مارسس ألمقبل على مسضتوى عدة موأقع
غابية ودأخل ألمحيط ألحضضري وشضبه
أل-حضض-ري ب-ال-ع-اصض-مة ( أحياء ومسضاحات
خضض- -رأء وع- -ل- -ى ط- -ول م- -ح -اور أل -ط -رق
ألسض -ري -ع -ة) أإل -ى ج -انب ع -م -ل-ي-ات غ-رسس
أخرى ضضمن ألأيام ألوطنية و ألعالمية
للبيئة بغية ترسضيخ ثقافة حماية ألبيئة
وألمحيط.
وتشضمل حملة ألتشضجير هذه ،غرسس أزيد
من  43 . 000شضجيرة في أإطار ألبرنامج
أل-ت-حسض-يسض-ي «محيطي  »4رف-ق-ة تÓ-م-يذ
ألموؤسضسضات ألتربوية و أكثر من 100 . 000
شض -ج -ي -رة ضض -م -ن أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ت-وع-وي-ة
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات أل-ن-اشض-ط-ة ف-ي م-ج-ال أل-بيئة
وألكشضافة ألإسضÓمية أإلى جانب أزيد من
 140 . 000شضجيرة في أإطار عمليات تهيئة
وت- -زي- -ي- -ن م- -ح- -ي- -ط م -ح -اور أل -ط -رق -ات
ألسضريعة.
ك -م-ا سض-تشض-م-ل أل-ع-م-ل-ي-ة غ-رسس م-ا ي-ف-وق
 130 . 000شض-ج-ي-رة م-ث-م-رة (ح-مضضيات -
زيتون) على مسضتوى ألحظائر ألفÓحية
وه -ي فضض -اءأت ن -م -وذج -ي -ة ت -ج -م -ع ب-ي-ن
ألوظيفة ألترفيهية وألفÓحية للمسضاحات
أل-خضض-رأء أل-ت-ي ت-فصض-ل ب-ي-ن أل-ت-ج-م-ع-ات
ألحضضرية ،حسضب ذأت ألمسضوؤول
و أضض -اف ب -ع -زي -ز ،أن أل -ب -رن -ام -ج سض -ي -ت-م
تنفيذه بالتعاون مع جمعيات وموؤسضسضات
ع -م -وم -ي -ة ع -ل-ى غ-رأر أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
للنفايات وموؤسضسضتي ألنظافة «نت كوم»
و»أإكسض -ت -رأنت» وك -ذأ أل -م -ع -ه -د أل -وط-ن-ي
للبحوث ألغابية ومديرية ألبيئة ألولئية
وألوكالة ألوطنية لتسضيير ألمدمج للموأرد

ألمائية.
وسضيتم على هامشس هذه ألعملية تنظيم
ورشض -ات ف -ي م -ج -ال رسض -ك -ل -ة أل -ن-ف-اي-ات
وأل-ف-رز ألن-ت-ق-ائ-ي ل-ل-ن-فايات و أخرى في
ألرسضم لغرسس قيم حماية ألبيئة ونظافة
أل -م -ح -ي -ط ل -دى ألأط-ف-ال ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أل -ث -روة أل -غ -اب -ي-ة م-ن أل-ح-رأئ-ق وأن-تشض-ار
ألأمرأضس ألطفيلية.
وت-ن-ظ-م ح-م-ل-ة أل-تشض-ج-ي-ر ل-ه-ذأ أل-موسضم،
أل -ت -ي وضض -عت ت-حت شض-ع-ار «شض-ج-رة ل-ك-ل
م -وأط -ن» ،ف -ي أإط -ار أه -دأف أل -ت -ن -م -ي -ة
أل -مسض -ت -دأم -ة أل -ت -اب -ع -ة ل -م-ن-ظ-م-ة ألأم-م
ألمتحدة لÓأغذية وألزرأعة (فاو).
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ب-رن-ام-ج ت-زيين ألعاصضمة
ألذي تضضمن تهيئة وفتح موأقع غابية
جوأرية للترفيه وألسضتجمام ،أفاد ذأت
ألمسضوؤول أنه «تم لحد ألآن أسضتÓم 20
م-وق-ع-ا ف-ت-حت ك-ل-ه-ا ل-ل-ج-م-هور ألعام في
أن -ت -ظ -ار أسض-تÓ-م أرب-ع غ-اب-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة
تدريجيا هي في طور ألتهيئة».
و أضضاف في نفسس ألسضياق أن موقع «غابة
ديكار» بدألي أإبرأهيم أنتهت به ألأشضغال
وسضيسضلم قريبا مع توأصضل أشضغال بكل
من غابات «ألمعبر» بباشس جرأح و»بن
حدأدي» ببني مسضوسس و»ألمالحة» بجسضر
قسضنطينة.
وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ق -ال ب -ع -زي -ز أإن-ه ت-م
أإطÓق درأسضة تهيئة غابتي «ديار ألكاف»
ب- -ب- -اب أل- -وأدي و» أولد ف- -ايت» أل- -ل -ت -ي -ن
سض-ت-ك-ون-ان م-ت-ن-فسض-ا ل-م-وأطني ألعاصضمة،
مشض -ي -رأ أإل -ى أن م -رح-ل-ة درأسض-ة م-ل-ف-ات
تهيئة  13فضضاء غابيا بالعاصضمة مبرمجة
في أإطار عملية ألتزيين هذه وذلك ضضمن
م-ي-زأن-ية  2020أل-ت-ي خصضصض-ت-ه-ا أل-ولية
للقطاع.
للتذكير فاإن ولية ألجزأئر تتوفر على
ثروة غابية تفوق مسضاحتها  5 . 000هكتار
موزعة عبر  113موقع غابي عدد هام
م -ن -ه -ا م -وج -ود ع-ب-ر أل-نسض-ي-ج أل-ع-م-رأن-ي
ويشضمل مسضاحات تترأوح بين  1أإلى 8
هكتارأت ،فيما تتفاوت مسضاحة ألغابات
ألكبرى بالعاصضمة بين  300و  600هكتار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسسÓك
طرحت مشسروعا متكام ÓللتعديÓت لكل أ أ

لولياء بتبسسة:
مدير ألÎبية يطمئن أ أ

فتح ابتدائية حي الزاوية  02ببئر العاتر قريبا

«أاونباف» :مطالب أاسشاتذة التعليم
ا’بتدائي ﬁل تفاوضض

ل–اد أل- -وط- -ن -ي ل -ع -م -ال ألÎب -ي -ة
أك- -د أ إ
وأل- -ت -ك -وي -ن «أون -ب -اف» أن م -ط -الب أسس -ات -ذة
أل -ت-ع-ل-ي-م ألب-ت-دأئ-ي ﬁل ت-ف-اوضض أل-ن-ق-اب-ة
ووزأرة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-ي ت-ن-درج ‘
إأط -ار ت -ع -دي Ó-ت أل -ق -ان -ون أÿاصض أل-ت-ي ”
أل -ت -ع -ب Òوأل -ت -أاك -ي-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ ب-ي-ان أل-دورة
ألعادية للمجلسض ألوطني أŸنعقد ‘ ألفا—
من ألشسهر أ÷اري.

خالدة بن تركي
لتحاد
لسساتذة -بحسسب ما جاء في بيان ا إ
اأ
الوطني لعمال التربية والتكوين «أاونباف « -
ال -ت -ي ت -حصس -لت «الشس -عب» ع-ل-ى نسس-خ-ة م-ن-ه
الل -ت-ف-اف ل-م-ط-ال-ب-ه-م ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ت-ق-ل-يصص
الحجم السساعي الذي ل يتأاتى إال باسستحداث
رت-ب-ة أاسس-ت-اذ ل-ت-دريسص ال-م-واد ال-ع-ل-م-ية ورتبة
لدب -ي -ة وال-ت-رب-ي-ة
أاسس -ت -اذ ل -ت -دريسص ال -م -واد ا أ
البدنية واسستحداث رتبة المشسرف التربوي
لسس-ات-ذة م-ن
لع-ف-اء ا أ
ف-ي ال-ط-ور الب-ت-دائ-ي إ
م-راق-ب-ة وم-راف-ق-ة ال-تÓ-م-ي-ذ خ-ارج حجرات
ال -ت -دريسص م -ع إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ف -ي ال-م-ن-اه-ج
والبرامج والكتاب المدرسسي.
ج -اء ف -ي ج -م -ل -ة ال -م -ط-الب ال-ت-ي ت-ف-اوضست
لجلها اسستحداث كتاب موحد لكل
النقابة أ
شسهر ،يحمل جميع المواد للتقليل من معاناة
ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن ث-ق-ل ال-م-ح-ف-ظ-ة وإال-غاء العمل
طمأان منصسر عبد أÛيد ،مدير ألÎبية بتبسسة ،أولياء ألتÓميذ
ب-ح-ي  400مسس -ك -ن ب -ب -ئ-ر أل-ع-ات-ر ،ب-ق-رب ف-ت-ح أÛم-ع أŸدرسس-ي ب-ح-ي
ألزأوية  ،02موضسحا ،أن هناك بعضض ألتحفظات سسيتم رفعها للتكفل
لمثل باŸتمدرسس ،Úمؤوكدأ ‘ ألوقت نفسسه على توفر ألتجهيزأت
أ أ
أÿاصسة باŸدرسسة ،كما سسيتم تعي Úألطاقم ألÎبوي قبل فتح هذأ
ألهيكل.

تبسسة :خالد ع.
ك -ا ن ت ه -ذ ه ا ل -م -وؤ س س س س -ة ا ل -ت -ر ب -و ي -ة  ،م -ح -ل ز ي -ا ر ة ل -ع -د ة م س س -وؤ و ل -ي -ن
اآ خ -ر ي -ن  ،ع -ل -ى غ -ر ا ر ا ل -م -ف -ت ش ص ا ل -ع -ا م ل -ل -و ل ي -ة  ،و ر ئ -ي س ص ا ل -د ا ئ -ر ة ،
وممثلين عن المجلسص الشسعبي الولئي ،وبلدية بئر العاتر وكذا
ا ل م ص س ا ل ح ا ل ت ق ن ي ة  ،و ف ي س س ي ا ق م ت ص س ل س س ج ل ت اإ د ا ر ة ا ل م ج م ع 2 7 9
ت ل م ي ذ ل ح د ا لآ ن  ،ع ل ى اأ ن ي ت م ت و ز ي ع ه م ع ل ى  1 2ح ج ر ة .
م ن ج ه ة اأ خ ر ى  ،ع ر ج م د ي ر ا ل ت ر ب ي ة ع ل ى م ت و س س ط ة ر ح ا ل ع ب د
ا ل ح ف ي ظ  ،ث م ا ب ت د ا ئ ي ة ب ن ج د ة ع ب د ا ل ل ه  ،اأ ي ن ا ط ل ع ع ل ى ظ ر و ف
التمدرسص بهما ،وختم زيارته لمدينة بئر العاتر بعقد جسسلة
عمل ،بمتوسسطة براهمي الشسريف مع مديري ومفتشسي البلدية
ل -ج -م -ي -ع ا لأ ط -و ا ر  ،و ذ ل ك ل -ت -ق -ي -ي -م ا ل -د خ -و ل ا ل -م -د ر س س -ي و م -ع -ا ل -ج -ة
مختلف الوضسعيات العالقة.

...وفتح ›معات مدرسشية جديدة بعّدة بلديات
ك م ا اأ ش س ر ف م د ي ر ا ل ت ر ب ي ة ف ي و ق ت س س ا ب ق  ،ع ل ى ا ل ف ت ت ا ح ا ل ر س س م ي ،
للمجمع المدرسسي الجديد  -طريق الشسريعة  -ببئر العاتر ،حيث
ك -ا ن م -ر ف -و ق -ا ب -م -ف -ت ش ص ا ل -ت -ر ب -ي -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة  ،و م -ف -ت ش س -ي ا ل م ق ا ط ع ا ت
ا ل -ت -ر ب -و ي -ة و ا لإ د ا ر ي -ة ب -ه -ذ ه ا ل -ب -ل -د ي -ة  ،اأ ي -ن ت -م ر ف -ع ا ل -ع -ل -م ا ل -و ط ن ي ،
اإ ي -ذ ا ن -ا ب -ا ل -ت -ح -ا ق  1 9 4ت -ل -م -ي -ذ ف -ي م -خ -ت -ل -ف ا ل -م س س -ت -و ي -ا ت ب -ه -ذ ه

ا ل م وؤ س س س س ة  ،ا ل ت ي ع ي ن ب ه ا  0 7اأ س س ا ت ذ ة ل ت اأ ط ي ر  0 6اأ ف و ا ج ت ر ب و ي ة .
م -ن ا ل -م -ن -ت -ظ -ر اأ ن ي -خ -ف -ف ه -ذ ا ا ل -ه -ي -ك -ل ا ل ض س -غ -ط ع -ل -ى ا ل -م د ر ا س ص
المجاورة ،على غرار ابتدائيات سسليمي محمد بن علي ،وراهم
م ح م د  ،و ب و ز ي ا ن م ح م د ا ل ص س غ ي ر  ،و ث م ن ا لأ و ل ي ا ء م ن ج ه ت ه م ف ت ح
ه -ذ ا ا ل -ه -ي -ك -ل ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ي  ،ف -ي -م -ا د ع -ا م -د ي -ر ا ل -ت -ر ب -ي -ة اإ ل -ى ت ض س -ا ف ر
الجهود مع الجماعة التربوية للحفاظ على هذا المكسسب.
في نفسص المسسعى ،افتتحت رسسميا ابتدائية «قوادرية عمارة»
ا ل -ت -ع -و ي ض س -ي -ة ب -ب -ل -د ي -ة ا ل -م -ز ر ع -ة  ،و اأ ش س -ر ف ع -ل -ى ا ف -ت -ت -ا ح -ه -ا ع  Ó-ق
عادل رئيسص مصسلحة البرمجة والمتابعة ممث Óلمدير التربية،
و ب -ح ض س -و ر ر ئ -ي س ص ا ل -م -ج -ل س ص ا ل ش س -ع -ب -ي ا ل -ب -ل -د ي ل -ب -ل -د ي -ة ا ل -م -ز ر ع -ة ،
و ح ض س ر ه ذ ه ا ل ح ت ف ا ل ي ة اأ و ل ي ا ء ا ل ت  Óم ي ذ ا ل ذ ي ن ث م ن و ا اإ ن ج ا ز ه ذ ه
ا ل ب -ت -د ا ئ -ي -ة ل -ت -ح -و ي ل  1 7 0ت -ل -م -ي -ذ م -ن ا ل -م -وؤ س س س س -ة ا ل -ق -د ي -م -ة اإ ل -ى
ا ل م وؤ س س س س ة ا ل ج د ي د ة .
ع - -ل - -ى ه - -ا م ش ص ذ ل ك ت - -م ت ز ي - -ا ر ة ا ب - -ت - -د ا ئ -ي -ة « ب -و ز ي -د ة م -ح -م -د »
ا ل ن م و ذ ج ي ة  ،اأ ي ن ت م ا ل ط  Óع ع ل ى ظ ر و ف ت م د ر س ص ا ل ت  Óم ي ذ ب ه ا
ع ل م ا اأ ن ح ج ر ا ت ا ل د ر ا س س ة م ك ي ف ة ك م ا ا س س ت ف ا د ت م ن ا ل ط ا ق ة
ا ل ش س م س س ي ة ب ا ل ن س س ب ة ل Óإ ن ا ر ة .
ببلدية الكويف افتتح منصسر عبد المجيد ،ابتدائية المجاهد
شسفرور صسالح « عين غيÓن» ،وذلك بحضسور رئيسص المجلسص
ا ل ش س -ع -ب -ي ا ل -ب -ل -د ي ل -ذ ا ت ا ل -ب -ل -د ي -ة  ،و ا ل -ت -اأ ط -ي -ر ا لإ د ا ر ي و ا ل -ت -ر ب -و ي
و ت  Óم ي ذ ه ذ ه ا ل م وؤ س س س س ة  ،ف ض س  Óع ن اأ و ل ي ا ء م ف ت ش س ي ا ل ب ي د ا غ و ج ي ا
و ا لإ د ا ر ة .
ل Óإ ش س ا ر ة  ،ا ب ت د ا ئ ي ة ش س ف ر و ر ص س ا ل ح ا س س ت غ ل ت ك م ل ح ق ة ل م ت و س س ط ة ب ن
ذيب بكار لعدة سسنوات ،وبعد اسستفادة البلدية من متوسسطة
ج د ي د ة  ،اأ ع ي د ف ت ح ا ل ب ت د ا ئ ي ة  ،ب ت ع د ا د  1 5 0ت ل م ي ذ م و ز ع ي ن ع ل ى
 0 7اأ ف و ا ج ك ا ن و ا ي د ر س س و ن ف ي م د ر س س ة ب ل غ ي ث اإ ب ر ا ه ي م  ،و ب ف ت ح ه ا
ت -خ -ل ص س ت ا ل ب -ت -د ا ئ -ي -ت -ا ن م -ن ن -ظ -ا م ا ل -د و ا م -ي -ن  ،م -ث -ل -م -ا ت -ق -ل ص ص
ا ل ك ت ظ ا ظ ب ا لأ ق س س ا م .

معرضض ‡يّز للإعلمي «عبد القادر ششقرون» بتلمسشان

ن- - - -ظ- - - -مت ،أمسض ،م- - - -دي - - -ري - - -ة ألÈي - - -د
وأŸوأصس Ó- -ت ألسس - -ل - -ك - -ي - -ة وأل Ó- -سس - -ل - -ك- -ي- -ة
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-يات وألرقمنة لولية تلمسسان
أحتفالية باليوم ألعاŸي للÈيد أŸصسادف لـ 9
أكتوبر ،من خÓل أنشسطة عدة.

تلمسسان :بكاي عمر
بالمناسسبة تم تنظيم اأبواب مفتوحة ووضسع
عدة اأجنحة من اأجل تقريب المواطن من
الإدارة والتعريف بمختلف الخدمات التي
يقدمها بريد الجزائر على غرار سسحب
ودفع مختلف العمولت المالية والحوالت
وكيفية حل المشساكل والتواصسل مع عمÓء
الزبائن والبطاقة الذهبية والخدمات عبر
النترنت وموقعهم الرسسمي.
بادر الإعÓمي شسقرون عبد القادر بتنظيم
معرضص للطوابع البريدية من خÓل عرضص
تشس -ك -ي -ل -ة م -خ -ت -ل-ف-ة وث-ري-ة م-ن اإصس-دارات
الطوابع البريدية الجزائرية من سسنة 1962
اإل- -ى  ،2019وال -ت -ي ضس -مت ع -دة م -واضس -ي-ع
تتعلق بالبيئة ،الرياضسة ،الثقافة ،الفنون،
الشس-خصس-ي-ات وال-ع-ل-وم ،ال-ت-ي ت-ب-قى شساهدة
على المحطات الهامة منذ السستقÓل.
كما قدم «شسقرون» لزوار المعرضص المقام

مليـ ـ ـار دينـ ـ ـار لتهيئـ ـ ـة ششبكـ ـ ـات الطـ ـ ـرق بجيجـ ـ ـل
كشس- -ف بشس Òف- -ار ،وأ‹ ج- -ي- -ج- -ل ،ع- -ل- -ى
ه -امشض ألح -ت-ف-ال ب-ال-ي-وم أل-ع-اŸي وأل-ع-رب-ي
ل -لسس -ك-ن ،ع-ن أسس-ت-ف-ادة أل-ولي-ة ،م-ن غÓ-ف
ما‹ قدر بـ مليار دينار جزأئري»  100مليار
لخÒة ل -وزي -ر
سس- -ن -ت -ي -م» ،أث -ن -اء أل -زي -ارة أ أ
ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة سسيتم ألتكفل من
خÓ-ل-ه-ا ب-ت-ه-ي-ئ-ة ألطرق وألشسبكات أıتلفة
ل -لسس -ك -ن -ات أŸن -ت -ه -ي -ة ،أو أل -ت -ي ه -ي ‘ ط-ور
لولوية.
ألنتهاء بكل ألصسيغ ،بحسسب أ أ

جيجل :خالد العيفة
أالح ذات المسسؤوول بالمناسسبة على ضسرورة
توفير مختلف المرافق والمؤوسسسسات التعليمية
داخ -ل األح -ي-اء السس-ك-ن-ي-ة ال-م-ن-ج-زة وال-ج-اري
إان-ج-ازه-ا ،وك-ذا ت-وف-ي-ر ال-مسس-احات الخضسراء
ب -ه -ا ،وذلك ب -ه -دف ت -حسس -ي -ن ظ-روف وراح-ة
السساكنة.
بلغت البرامج السسكنية المسسجلة على مسستوى
جيجل ،بداية من سسنة  2005إالى غاية 30
سس-ب-ت-م-ب-ر م-ن السس-ن-ة ال-جارية  75680مسسكن،
واع-ان-ة ب-ك-ل أان-واع-ه ال-حضس-ري وال-ري-ف-ي ،مع
تسسليم المفاتيح لـ  3344وحدة سسكنية منذ
شسهر جويلية من سسنة  2017إالى غاية يومنا
هذا ،في مختلف الصسيغ.

ب-ن-ظ-ام ال-دوام-ي-ن ،م-ع ت-وح-ي-د تصس-ن-يف رتبة
لطوار
التوظيف في الرتبة القاعدية لجميع ا أ
Óسساتذة
بحكم أان خريجي المدارسص العليا ل أ
ل يغطون احتياجات القطاع إال بنسسبة 20
ب-ال-م-ائ-ة وت-ح-ول ال-ت-وظ-ي-ف السس-تثنائي على
أاسساسص شسهادة الليسسانسص إالى قاعدة بتغطيته
لعجز القطاع بنسسبة  80بالمائة في جميع
لطوار والتي طالب بتوحيد التصسنيف للرتبة
اأ
لطوار.
القاعدية لكل ا أ
أاضساف المصسدر ضسرورة تطبيق مبدأا العدالة
لطوار ،حيث لكل حق أاو
لنصساف بين ا أ
وا إ
امتياز يمنح لطور ما يكون له مثيل في باقي
لطوار ،على غرار الترقية من رتبة أاسستاذ
اأ
رئيسسي إالى رتبة أاسستاذ مكون تكون بتصسنيفين
لنه ليسص من العدالة-يضسيف
في كل طور أ
ال -ب -ي -ان  -أان ي -ع -ط-ى ه-ذا الم-ت-ي-از ل-ط-وري
ال -م -ت -وسس -ط وال -ث -ان -وي وي -ح -رم م-ن-ه ال-ط-ور
البتدائي والسسماح بالترقية التصساعدية عبر
لط -وار وذلك م -ن أاج -ل ت -حسس -ي-ن م-ردودي-ة
اأ
لسس- -ات- -ذة م- -ع ف- -ت -ح أاف -اق أاخ -رى
وع- -ط- -اء ا أ
للترقية.
وطرح التحاد في إاطار جلسسات التفاوضص
لسسÓك
مشسروعا متكام ÓللتعديÓت لكل ا أ
دون تمييز أاو إاقصساء من أاجل رفع المعاناة
عن أاسساتذة التعليم البتدائي.

خاصض بالطوأبع ألÈيدية أ÷زأئرية ألنادرة

تسسليم مفاتيح  3344وحدة سسكنية

تم تسسجيل انخفاضص في معدل شسغل المسسكن
الواحد إالى  ،% 4,86كما تم برمجة تسسليم
المفاتيح لـ  447وحدة سسكنية خÓل احتفالت
أاول نوفمبر من السسنة الجارية ،وكذا تسسليم
أازيد من  250مقرر اعانة للبناء الريفي بذات
المناسسبة ،اضسافة إالى برمجة تعليق القوائم
من طرف رؤوسساء الدوائر لحوالي  2000مسسكن
عمومي إاجاري.
منحت الولية خÓل الزيارة األخيرة لوزير
السس-ك-ن وال-ع-م-ران وال-م-دي-ن-ة ،حصس-ة إاضس-اف-ية
تقدر بـ  500وحدة سسكنية في صسيغة الترقوي
ال-م-دع-م ،و 500اع-ان-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي برسسم
السسنة الجارية .
أاما بالنسسبة للترميمات وفي إاطار إاعادة تأاهيل
السسكنات الفردية والجماعية ،تم تخصسيصص
 2000إاعانة بغÓف مالي قدر بـ  1.4مليار
دي -ن -ار ج -زائ -ري ،اضس-اف-ة إال-ى ت-رم-ي-م اإلط-ار
المبني في إاطار حسساب التخصسيصص الخاصص
 ،114-302حيث تم النتهاء من أاشسغال ترميم
 1499مسس -ك -ن ج -م -اع-ي لسس-ن-ة  ،2018وك- -ذا
ب-رم-ج-ة ت-رم-يم  2630مسس-ك-ن ج-م-اع-ي لسسنة
 2019بغÓف مالي قدر بـحوالي  400مليون
دينار جزائري ،من بينها  1843مسسكن جارية
به أاشسغال الترميم.
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على مسستوى بهو البريد المركزي بتلمسسان
اأيضسا موسسوعة الطوابع البريدية النادرة
وال -ت -ي ك -ت -بت ب -ث Ó-ث -ة ل -غ -ات اإضس -اف-ة اإل-ى
ع- -روضص م -ت -ن -وع -ة لأظ -رف -ة ،وك -ذا ورشس -ة
خ-اصس-ة كشس-ف م-ن خÓ-ل-ه-ا ل-ل-م-ه-ت-م-ين عن
الطرق السسليمة لترتيب وحماية الطوابع
من التلف ،ناهيك عن مطويات
واأل-ب-وم-ات ووث-ائ-ق م-ه-م-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ابع
البريدي الجزائري بما في ذلك اأول طابع
ج-زائ-ري ال-ذي صس-در ف-ي ال-ف-ات-ح ن-وف-م-ب-ر
 1962وال -ذي ي -ع -ت -ب -ر م -ن اأن-در ال-ط-واب-ع
واأهمها على الإطÓق.
لÓ- -إشس -ارة ف -اإن «شس -ق -رون» شس -رع ف -ي ه -ذه
ال- -ه- -واي- -ة م -ن -ذ سس -ن -ة  1984وي -م -لك ك-ل
اإصسدارات الجزائر المسستقلة واأيضسا طوابع
الفترة السستعمارية من  1924اإلى .1962
سسبق له واأن شسارك في عشسرات الصسالونات
الوطنية والدولية وحاز على عدة اأوسسمة
وميداليات بتقدير من هيئات عالمية عن
رغ -ب -ت-ه ف-ي ت-وسس-ي-ع دائ-رة اله-ت-م-ام ب-ه-ذه
الهواية التي يطلق عليها « هواية الملوك «
خاصسة لدى الأطفال والشسباب لما تمثله
من قيمة خاصسة في الهوية الوطنية بكل
اأبعادها.

الخميسس  10أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  11صشفر  1441ه ـ

من مراسسلينا

يشستكون من صسعوبة الّتنقل بسسبب تدهور وضسعية الطّريق

سسكان ثÓث قرى بتوجة ‘ بجاية يوأصسلون غلق مقر ألبلدية
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ألّتغذية وأıاطر ألصسحية وأإليكولوجية أأبرز
أنشسغالت مرّبي أإلبل بورقلة
لسسÎاتيجية
لبل بورقلة ،والتي تعد من أاهم الشسعب الفÓحية ا إ
تسسجّل شسعبة تربية ا إ
لبل ‘ مشسكل التغذية
إا ¤جانب شسعبة التمور العديد من النشسغالت التي يعددها مربي ا إ
Óبل ،وظهور أامراضض جديدة تهدد هذه
لضسافة إا ¤ا÷انب الصسحي ل إ
والذي Áثل أابرزها ،با إ
لب-ار
لي-ك-ول-وج-ي-ة ،وخ-اصس-ة ب-ق-اي-ا ا آ
الÌوة ،ن -اه -يك ع -ن ا◊م -اي -ة م -ن ﬂت -ل -ف اıاط -ر ا إ
لبل.
النفطية التي تتسسبب سسنويا ‘ نفوق عدد من رؤووسض ا إ
لبل لولية ورقلة مسسعود
هذا ما ذكره لـ «الشسعب» رئيسض اÛلسض اŸهني الولئي لشسعبة ا إ
بن الصسيد.

ورقلة :إÁان كا‘

م -ازال سس -ك -ان ث Ó-ث ق-رى إاف-ي-ل نسس-ع-ي-د،
زي -زل -وم وت -ادرارت ب -ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ،ولي-ة
بجاية ،مصسرين على غلق مقر البلدية إا¤
غ -اي -ة –ق-ي-ق م-ط-ل-ب-ه-م ،اŸت-م-ث-ل ‘ ت-ع-ب-ي-د
وإاصسÓ-ح ال-ط-ري-ق ال-ذي ي-رب-ط-ه-م ب-ال-طريق
الوطني رقم .24

بجاية  /تيزي وزو :بن إلنوي توهامي

وب -حسشب م -م -ث -ل -ي السش -ك -ان ،ف -ان ال -وضش -ع -ي-ة
الراهنة ل تسشاعدهم على السشتقرار ،وهو ما
دف-ع ب-ه-م إال-ى غ-ل-ق م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ،ل-ل-م-ط-ال-بة
بإاكمال مششروع تعبيد الطريق الرابط القرى
السشالفة الذكر ،بالطريق الوطني رقم  24في
أاقرب اآلجال.
ممثلو السشكان ،أاكدوا أانهم لن يتراجعوا عن
قرار غلق مقر البلدية حتى يلبى مطلبهم،
ججين بمرورهم بفترة جّد صشعبة في ظل
متح ّ
المتاعب التي يواجهونها في التنقل ،حيث
باإلضشافة إالى التأاخر للوصشول إالى مقاصشدهم
تتكبّد مركباتهم أاعطابا تكلفهم أاعباء مالية،
وع -ل -ي -ه ف -ق-د أاّك-دوا ضش-رورة ت-دخ-ل ال-ج-ه-ات
الوصشية من أاجل حّل هذا المششكل في القريب
العاجل.
وفي سشياق آاخر ،ناششد سشكان تيزي أانبربر
السشلطات المحلية ،ضشرورة إاتمام مششروع ربط
قراهم بغاز المدينة ،حيث بالرغم من مرور
خمسس سشنوات على انطÓق المششرع ،إال أان
إانهاء األششغال مازال يراوح مكانه ،وهو ما
خ -ل -ق ت -ذم -را ل -دى السش -ك -ان ،ال -ذي -ن ط-ال-ب-وا
بضش -رورة أاخ -ذ انشش -غ -الت -ه -م ب -ع -ي-ن الع-ت-ب-ار
واإلسش -راع ف -ي تسش -ل -ي -م ال-مشش-روع ف-ي اآلج-ال
المحددة.
ممثلو السشكان أاكدوا أان المششروع مقسشم إالى
خ- -مسس حصشصس م- -ن -فصش -ل -ة ،ل -ك -ن ح -ت -ى اآلن
مازالت الحصشة األولى من المششروع لم تكتمل
بعد ،حيث بلغت نسشبة  98بالمئة ،وهو ما جعل

اسش-ت-ئ-ن-اف ال-ع-م-ل ل-ب-ق-ي-ة ال-حصشصس ل-م ينطلق
بعد ،بسشبب تخلي المؤوسشسشات المنجزة عن
مشش -اري -ع -ه -ا ،ب -ال -رغ -م م -ن ال -وع-ود م-ن أاج-ل
اسشتئناف العمل قريًبا وإانهاء ألششغال بسشرعة،
إال أان األه -ال -ي أاصش -ي -ب -وا ب-اإلح-ب-اط ،ب-ع-د م-ا
ي -ق -ارب م -ن خ-مسس سش-ن-وات م-ن الن-ت-ظ-ار ل-م
يجدوا سشوى الوعود ،وخÓصشة القول ،حسشب
محدثينا ،يبقى المواطن المسشكين دائًما هو
ال -ذي ي-دف-ع ال-ث-م-ن وم-ا ع-ل-ي-ه سش-وى ال-ت-ح-ل-ي
بالصشبر.
وم -ن ج -ه -ت -ه-م ط-الب م-م-ث-ل-و سش-ك-ان ب-ل-دي-ت-ي
سشمعون وأايت جليل ،إاصشÓح الطريق الولئي
رقم  ،26الذي يششهد تدهورا كبيرا ،كما دقوا
ناقوسس الخطر بششأان المتاعب التي يششكلها
على أاصشحاب المركبات ،ل سشيما ما تعلق
ب-ان-زلق ال-ت-رب-ة ،م-ط-ال-ب-ي-ن م-دي-ري-ة األششغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل ف-ي ال-ق-ريب العاجل من
أاجل إاعادة تأاهيل هذا الطريق.
ومنذ انجاز ششبكة الغاز وفتح الخنادق لوضشع
أان- -اب- -يب ال- -م- -ي -اه والصش -رف الصش -ح -ي ،حسشب
م-ح-دث-ي-ن-ا ،ت-ده-ور ال-وضش-ع بشش-ك-ل ك-ب-ي-ر بهذا
الطريق ،ل سشيما بعد كل هطول األمطار التي
ششكلت مطبات لسشائقي السشيارات وخاصشة في
غياب الصشيانة ،وهو ما جعل هذا الطريق
صش -ع ً-ب -ا وال -خ -ط -ر ي -ت-ربصس ف-ي ك-ل م-ن-ع-ط-ف
بأاصشحاب المركبات.

“ديد سساعات العمل Ãركز
مكافحة السسرطان بذراع بن خدة
أاعلنت إادارة مركز السشرطان بذراع بن خّدة،
الواقع على بعد عششرة كيلومترات ششرق تيزي
وزو ،ع -ن ت -م -دي -د سش -اع-ات ال-ع-م-ل إال-ى غ-اي-ة
م-ن-تصش-ف ال-ل-ي-ل ،وي-أات-ي ه-ذا ال-ت-م-دي-د ضش-م-ن
خّ
طة تحسشين الخدمات العÓجية والتكفل

بالمرضشى من خÓل الخدمات التي يقدمها.
وتندرج هذه المبادرة ،بحسشب مصشدر مسشؤوول،
في إاطار تحسشين الخدمات والتكفل الجيد
ب-ال-م-رضش-ى السش-رط-ان وت-ق-دي-م إاضش-اف-ة ن-وعية
ل-ه-م ،ح-يث ي-تّ-م ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب ال-م-ت-زايد لهذه
الفئة من المرضشى ،خاصشة وأان كلّ اإلمكانيات
ج -اه -زة وال -ظ -روف م-ت-وف-رة لضش-م-ان ت-م-دي-د
سشاعات العمل ،وهو ما من ششأانه فتح آافاق
عÓجية واسشعة من خÓل التعامل مع كافة
ال -ح-الت ال-ت-ي يسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا ال-م-رك-ز ،ل سش-ي-م-ا
إاجراء التششخيصس بأاكثر دقة وفي المراحل
األولى على غرار األورام السشرطانية ،وهي
م -ب -ادرة سش -ان -ح -ة ل-ل-م-رضش-ى قصش-د مضش-اع-ف-ة
فرصس المتثال للششفاء.
ه-ذه ال-م-نشش-أاة الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي ف-ت-حت أاب-واب-ه-ا
مطلع السشنة الجارية ،حسشب ذات المصشدر،
كلّفت غÓفا ماليا قدر بـ  9.7مÓيير دينار،
وت-ب-ل-غ ط-اق-ة اسش-ت-يعابها  140سش-ري-را ،وتترّبع
على مسشاحة قّدرت بـ  39أالف متر مربع،
وتضشمّ خمسشة مصشالح مجهزة بأاحدث الوسشائل
الطبية ذات التكنولوجية الحديثة والنوعية،
على غرار مصشلحة المعالجة باإلششعاع للكبار
والصشغار ،مصشلحة الفحوصشات والتي تششمل
 20م-ك-ت-ب-ا م-ج-ه-زا ،صش-ي-دل-ة ،ويشش-رف عليها
طاقم طبي متخصشصس في علم األورام ومكّون
تكوينا جيدا في هذا المجال.
ومن جهتهم ،فقد ثّمن المرضشى ومرافقيهم،
المجهودات التي بذلت من أاجل توفير هذا
ال-م-رف-ق الصش-ح-ي ،وه-و م-ا سش-م-ح ب-ال-حّ-د م-ن
معاناتهم مع التنقل إالى وليات أاخرى لتلقي
العÓج ،حيث يتم حاليا معالجة ما ل يقل عن
150م-ريضش-ا ب-السش-رط-ان ي-وم-ي-ا ب-اإلشش-عاع ،من
ب -ي -ن -ه -م ال -م -رضش -ى ال -ق -ادم -ي -ن م-ن ال-ولي-ات
ال -م -ج -اورة ،م -ث -ل ب-ج-اي-ة ،ب-وم-رداسس ،وح-ت-ى
العاصشمة.

انتظرت بحرقة من السسكان

ي -ط -رح مشش -ك-ل ت-غ-ذي-ة اإلب-ل حسشب م-ح-دث-ن-ا
نفسشه بقوة على الموالين اليوم ،وذلك بسشبب
الجفاف وقلة سشقوط األمطار التي أاثرت على
المراعي ،بحيث أان المربي  -كما ذكر  -كان
يعتمد قبل سشنة  2000على المراعي بنسشبة 80
في المائة و 20في المائة على األعÓف ،أاما
اليوم فقد أاصشبح العكسس ،حيث يعتمد على
التغذية العلفية بنسشبة  80في المائة والمراعي
ب -ـ  20ف-ي ال-م-ائ-ة ن-ت-ي-ج-ة ل-لجفف والتصشحر،
وبهذا الصشدد أاكد أان تدخل الجهات المعنية
في هذه المرحلة أاصشبح أاكثر من ضشروري من
أاجل الحفاظ على هذا النششاط ،وذلك من
خÓل تدعيم المربين إلنششاء آابار ومرششات
م-ح-وري-ة ،ومسش-اع-دت-ه-م ع-ل-ى إان-تاج األعÓف
وتحقيق الكتفاء الذاتي.
Óبل ،أاكد بن
وفيما يتعلق بالجانب الصشحي ل إ
الصشيد ظهور الكثير من األمراضس الجديدة
ل -ل -ح -ي -وان -ات ف -ي السش -ن -وات األخ -ي-رة ،م-ن-ه-ا
أام- -راضس ان- -تشش- -اره- -ا ل- -ه عÓ- -ق- -ة م- -ب- -اشش -رة
ب-ال-مسش-ت-ن-ق-ع-ات ال-م-ائ-ي-ة ال-ت-ي بسش-ببها تكونت
حششرات ضشارة لصشحة وسشÓمة رؤووسس اإلبل
م-ن ب-ي-ن-ه-ا حشش-رة «ال-ذب-اب-ة» ال-ت-ي ت-ع-د ضشارة
جدا ،وينتج عنها أامراضس غير قابلة للعÓج
تؤودي إالى موت اإلبل.
وقد أاّدت هذه الحششرة خÓل ششهر أاوت فقط
إالى نفوق نحو  20رأاسس ببلدية أانقوسشة التي
تملك حوالي  8آالف رأاسس من إاجمالي 44
أالف رأاسس بولية ورقلة ،مششيرا إالى أانه سشيتم
خ Ó-ل شش -ه -ر أاك -ت-وب-ر ال-ج-اري الن-طÓ-ق ف-ي
عملية تطهير القوائم من اأجل ضشبطها بششكل
نهائي.
وبالنسشبة لعامل الحماية من المخاطر البيئية
اإليكولوجية يعد خطر بقايا اآلبار النفطية
انشش -غ -ال ب -ارزا ل -ل -م -رب -ي -ن ،ح-يث ت-ؤودي ه-ذه
البقايا النفطية إالى نفوق اإلبل وتحديدا في
ال -م-ن-ط-ق-ة ال-م-ع-روف-ة ب-ق-وة نشش-اط ال-ورشش-ات
البترولية على مسشتوى كل من ولية ورقلة
وإايليزي .وبخصشوصس الطرق ومن أاجل تعزيز
سش Ó-م -ة ال-م-واط-ن ومسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق ،ذك-ر
رئيسس المجلسس المهني المششترك أان الموالين
اق -ت -رح -وا ت -م -وي-ل مشش-روع م-ن ط-رف إاح-دى
الجهات الوصشية من أاجل اللجوء إالى اسشتخدام
منبهات أاو إاششارات عاكسشة للضشوء لي ،Óوهو
أاسشلوب تسشتخدمه عدة دول معروفة بتوفرها

على ثروة اإلبل ،كما أان صشÓحيتها تبقى لمدة
تتجاوز العامين.
وت -ع -د شش -ع -ب -ة اإلب -ل م-ن ب-ي-ن الشش-عب ال-غ-ن-ي-ة
وال-م-ت-ن-وع-ة ،ح-يث ت-ن-ت-ج ح-ل-يب الناقة والوبر
واللحوم التي تعد من أانواع اللحوم المطلوبة
بشش -دة ف -ي السش -وق ن-ظ-را ل-ل-ع-دي-د ال-م-م-ي-زات
الصشحية التي يتوفر عليها هذا النوع وبالنسشبة
لحليب الناقة أايضشا الذي يتزايد الطلب عليه
بششكل كبير نظرا للفوائد الصشحية التي يتوفر
عليها.
ويفكر المربون اليوم في إانششاء مصشنع لحليب
الناقة بورقلة يتوفر على المعايير المطلوبة
ل -ح -ف-ظ ال-ح-ل-يب ،أام-ا ال-وب-ر ف-ه-و م-ن ال-م-واد
المطلوبة بششكل كبير أايضشا ،وفي هذا السشياق
دع-ا رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-م-ه-ن-ي السش-ل-طات إالى
اللتفات إالى مطالبهم والتي من بينها أايضشا
الترخيصس لبعضس المربين من أاجل تصشدير
منتجات ششعبة اإلبل إالى الخارج من أاجل غلق
الطريق على سشماسشرة التهريب عبر الحدود
ال -ذي -ن يشش -ت -رون م-ن-ت-ج-ات اإلب-ل ال-ج-زائ-ري-ة
ب -أاث -م-ان ق-ل-ي-ل-ة ويصش-درون-ه-ا ل-ل-خ-ارج ب-أام-وال
باهضشة.
عن المجلسس المهني المششترك لششعبة اإلبل،
قال رئيسشه مسشعود بن الصشيد على هامشس
افتتاح الموسشم الفÓحي ،أانه تأاسشسس خÓل
هذه السشنة  ،بعد إادراج هذه الششعبة رسشميا
كششعبة وطنية من طرف الحكومة ومصشالح
وزارة ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصش-ي-د
البحري.
يضشم المجلسس عدة أاعضشاء موالين عبر أاغلب
ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن ب-ينها
ح-اسش-ي مسش-ع-ود ،أان-ق-وسش-ة ،ال-ط-ي-ب-ات ،ال-عالية
تقرت وورقلة ويهدف إالى مناقششة انششغالت
المربين والبحث مع الجهات المسشؤوولة من
أاج -ل إاي -ج -اد ال -ح -ل -ول ال -م -ن -اسش-ب-ة وال-ك-ف-ي-ل-ة
بالحفاظ على هذه الثروة الهامة.
ت -ج -در اإلشش -ارة إال -ى أان م -ح -اف -ظ -ة ال-ت-ن-م-ي-ة
الفÓحية في المناطق الصشحراوية كانت قد
أاط -ل -قت ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ع-دة ف-اع-ل-ي-ن دراسش-ة
ل -ت -حسش -ي -ن ظ -روف ال -ت -رب -ي -ة ال-ح-ي-وان-ي-ة ف-ي
ال - -م - -راع - -ي الصش- -ح- -راوي- -ة ع- -ب- -ر ال- -ولي- -ات
الصشحراوية وقد قسشمت الدراسشة على سشبعة
م -راح -ل ك -م -ا ع -ال -جت ع -دة م -ح -اور م -ن-ه-ا،
وهدفت هذه الدراسشة التي هي في مراحلها
األخيرة إالى تحسشين وضشعية التربية الحيوانية
وح - -م - -اي- -ة وت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -م- -راع- -ي واق- -ت- -راح
إاسشتراتيجيات التطوير.

بسسبب اهÎاء الطّرق جّراء الأمطار

تكديسس أطنان من ألفوأكه أŸوسسمية

تسشّببت األمطار الغزيرة التي عرفتها بلدية
بوعيششون بولية المدية بدءا من  12سشبتمبر
الفارط في عزل سشكان القرى بإاقليم هذه
البلدية الفÓحية بامتياز نتيجة تدهور الطرق
والمسشالك بنحو  46كلم ،وهذا بكل من قرى
صش -ن -ه -اج -ة ،أاولد ب -وه -ادي ،ال -ع-ب-اب-دة ،أاولد
صشالح اللواتة.
وعملت هذه الوضشعية الكارثية حسشب مصشادر
من عين المكان لـ «الششعب» ،على تكديسس
القناطير من التفاح نظير اسشتحالة تصشريفه
م -ن وإال -ى خ -ارج بسش -ات -ي -ن ال -م -زارع -ي -ن ،ف-ي

ال -م -ق -اب -ل ت -ع -رضشت أاغ -لب ال-م-ن-اب-ع ال-م-ائ-ي-ة
السشطحية إالى الردم بسشبب كميات األوحال
التي تسشربت إالى إاقليم هذه البلدية.
ك -م -ا ت -عّ-رضشت ب-عضس ال-غÓ-ل ال-م-وسش-م-ي-ة م-ن
تفاح ،عنب ،البرقوق ،التين ،الزيتون ،اللوز
والجوز ،ألضشرار بسشبب سشقوط البرد ،حيث
أاثّر ذلك على نوعية المنتوج.

إŸدية :علي ملياÊ

أأك Ìمن  25أألف وحدة سسكنية خÓل أل ّسسنت ÚأألخÒتÚ

ششهدت الوادي خÓل السشنتين الماضشيتين قفزة نوعية
في عمليات اإنجاز وتوزيع السشكنات بمختلف صشيغها،
وهو ما برز طيلة الحتفالت الدينية والوطنية ،حيث
ل ت- -خ -ل -و م -ن -اسش -ب -ة م -ن ت -وزي -ع م -ف -ات -ي -ح اأو ق -رارات
السشتفادة من مئات السشكنات ،حيث تم توزيع خÓل
هذه الفترة ومع نهاية السشنة الجارية ،اأكثر من 25000
وحدة سشكنية بمختلف صشيغها منها  7720سشكن عمومي
ايجاري.
كما تّم برمجة توزيع  3905سشكن عمومي بمختلف
الصشيغ بمناسشبة الحتفال بذكرى اول نوفمبر ،2019
وسشيصشل ما تم توزيعه سشنة  2019اإلى  9130وحدة
سشكنية ،لÓإششارة فقط تم توزيع  480سشكن عمومي
اي- -ج -اري م -ن اصش -ل  910م-ب-رم-ج-ة ح-ت-ى اخ-ر السش-ن-ة
الجارية ،و 62سشكنا وظيفيا ،اضشافة الى  5580اعانة
ريفية و 1648سشكن ترقوي مدعم و 25سشكن ترقوي

ع- -م- -وم- -ي ،زي- -ادة ع- -ل- -ى اك- -ث -ر م -ن  6100تحصشيصشة
اجتماعية.
ك- -م- -ا اسش- -ت -ف -ادت ال -ولي -ة خ Ó-ل زي -ارة وزي -ر السش -ك -ن
والعمران والمدينة موؤخرا من  1000وحدة سشكنية ذات
الطابع الترقوي المدعم بصشيغته الجديدة ،نزول عند
ط- -لب وال- -ي ال- -ولي- -ة م- -ع- -ب- -را ع- -ن ح- -اج- -ة وط -ل -ب -ات
المواطنين ،كما اسشتفادت الوادي من  500اعانة ريفية
جديدة ،ومبلغ  1 . 40مليار دج مخصشصس لتهيئة احياء
وششوارع الولية.

برنامج بـ  23مسسبحا جواريا بتكلفة 12
مليون دينار جزائري للواحد

ش ش -ه -د ق -ط -ا ع ا ل ش ش -ب -ا ب و ا ل -ر ي -ا ض ش -ة خ  Ó-ل ا ل س ش -ن -ت -ي -ن

ا لأ خ ي ر ت ي ن ب ا ل و ا د ي  ،ق ف ز ة ن و ع ي ة  ،و ط ف ر ة ع ل ى ج م ي ع
ا ل -م س ش -ت -و ي -ا ت  ،ل س ش -ي -م -ا ا ل -م -ت -ع ل ق ة ب ا ل ه ي ا ك ل ا ل ر ي ا ض ش ي ة
ا ل -م -و ز ع -ة ع -ل -ى م س ش -ت -و ى ب -ل -د ي -ا ت ا ل -و ل ي -ة  ،و اأ ب -ر ز ه -ا
ا ل -م -ب -ا د ر ة ا ل -ت -ي اأ ط -ل -ق -ه -ا و ا ل -ي ا ل -و ل ي -ة  ،لإ ن -ج -ا ز 2 3
م س ش -ب -ح -ا ج -و ا ر ي -ا  ،ب -ك -ل ب -ل -د ي -ا ت و ا د ي ر ي -غ  ،ب -ل -د ي -ا ت
ا ل ش ش ر ي ط ا ل ح د و د ي  ،و اأ ي ض ش ا ع ل ى م س ش ت و ى ا ل ب ل د ي ا ت
الداخلية ،حيث قدرت تكلفة المسشبح الواحد 12
مليون دينار جزائري (مليار و 2مÓيين دج).
ا ل -م -ب -ا د ر ة و ح -ي -د ة ع -ل -ى ا ل -م س ش -ت -و ى ا ل -و ط -ن -ي  ،ت -ه -د ف
ح س ش ب ا ل -ق -ا ئ -م -ي -ن ع -ل -ي -ه -ا  ،ض ش -م -ا ن ح -ق ا ل -م -و ا ط ن ف ي
ا ل -ت -ر ف -ي -ه و م -م -ا ر س ش -ة ا ل س ش -ب -ا ح -ة  ،و ل -ه -ذ ا ا س ش -ت ف ا د ت ك ل
ب -ل -د ي -ة م -ن م س ش -ب -ح م س ش -ت -ق -ل خ -ا ص س ب -ه -ا  ،ي -ق -و ل ع -ب -د
الرحمن حميداني مدير الششباب والرياضشة بالولية،
« ك ا ن ل ب د م ن م ب ا د ر ة م ح ل ي ة م ن ا ج ل اإ ي ج ا د ح ل و ل
س ش ر ي ع ة لإ ن ج ا ز م س ش ا ب ح ج و ا ر ي ة ع ل ى م س ش ت و ى ب ل د ي ا ت

الولية».
و اأ ض ش ا ف ذ ا ت ا ل م س ش وؤ و ل  « :ط ل ب ن ا ب ه ذ ا ا ل ش ش اأ ن د ر ا س ش ة
ك -ا ن ت م -ف -ي -د ة و ع -م -ل -ي -ة  ،ل -ذ ل ك ق -م -ن -ا ب -ت س ش -ج -ي -ل 0 3
ع -م -ل -ي -ا ت ب -م -ي -ز ا ن -ي -ة ا ل -د و ل -ة  ،و ت -م ت -ن -ف -ي -ذ ه -ا و ك -ا ن ت
ن ا ج ح ة »  ،و اأ ش ش ا ر ح م ي د ا ن ي « اأ ن ه ت م ا ل ط ل ب م ن ب ع د
لتعميم هذه الفكرة على مختلف بلديات الولية،
و ش ش م ل ت ب ا لإ ج م ا ل  2 3ح و ض س س ش ب ا ح ة  ،و ذ ل ك ض ش م ن
ب -ر ن -ا م -ج ا ل -ت ض ش -ا م -ن ا ل -ج -م -ا ع -ا ت ا ل -م -ح ل ي ة  ،و ب م ي ز ا ن ي ة
الولية ،حيث بلغت الششغال بالمسشبح الجواري على
م س ش -ت -و ى ب -ل -د ي -ة ح -ا س ش -ي خ -ل -ي -ف -ة ن س ش -ب -ة  9 0ب ا ل م ا ئ ة ،
و م س ش ب ح ج ا م ع ة  5 0ب ا ل م ا ئ ة  ،اأ م ا م س ش ب ح ب ل د ي ة ا ل ط ا ل ب
ا ل -ع -ر ب -ي ا ل -ح -د و د ي -ة ف -ق -د ب -ل -غ ت ن س ش -ب -ة ا لإ ن -ج -ا ز 4 0
بالمائة.

إلوإدي :خ ــ ع

الخميسس  10أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  11صشفر  1441هـ

‹hO

ندوة صسحفية مشسÎكة لوزير إÿارجية مع نظÒه إلÎكي:

اسشتغÓل حوافز السشتثمار التي أاقّرتها ا◊كومة ا÷زائرية
تأاييد إŸوقف إ÷زإئري إلدإعي ◊ل سسياسسي ‘ ليبيا

أإكدت إ÷زإئر وتركيا ،عزمهما على رفع
مسس -ت -وى إل -ت -ع -اون إلق -تصس -ادي وإسس -ت-غ-لل
إلصس- - -لح- - -ات إلق- - -تصس- - -ادي - -ة إ÷اري - -ة ‘
لجنبي ،وأإبديا
إ÷زإئر لتحفيز إلسستثمار إ أ
لزمة
توإفقا بشسأان إلعمل على حل سسياسسي ل أ
إل -ل -ي -ب -ي -ة ،ف -ي -م-ا أإع-ل-ن إ÷انب إلÎك-ي ع-ن
تسس- -ه- -ي- -لت ج- -دي- -دة ‘ إصس- -دإر إل- -ت- -أاشسÒة
لفائدة إ÷زإئري.Ú

حمزة ﬁصصول
ششكلت زيارة العمل التي قادت وزير الخارجية
التركي ،مولود تششاووشس أاوغلو إالى الجزائر،
فرصشة لتقييم واقع العÓقات الثنائية وتبادل
وجهات النظر حول قضشايا إاقليمية ودولية.
أاك-د رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة صشبري
بوقادوم ،أامسس ،خÓل ندوة صشحفية مششتركة
م-ع ن-ظ-ي-ره ال-ت-رك-ي ،ب-م-ق-ر وزارة ال-خ-ارج-ية،
وحضشرتها «الششعب» على إايجابية الزيارة لكÓ
البلدين.
قال الوزير «كانت فرصشة لي ولزميلي (وزير
ال -خ-ارج-ي-ة ال-ت-رك-ي) ،ل-ل-ق-ي-ام ب-ت-ق-ي-ي-م شش-ام-ل
ل -ل -ت -ع -اون ال -ق -ائ -م ب -ي -ن ب -ل -دي -ن-ا ول-ل-مشش-اري-ع
السشتثمارية المتواجدة في مجالت الطاقة،
صشناعات الحديد والصشلب ،البناء والصشناعات
النسشيجية».
ثمن «التعاون بمجمله الذي يتجاوز حجمه 4
م -ل -ي -ار دولر سش-ن-وي-ا» ،م-ؤوك-دا «الت-ف-اق ع-ل-ى
ال -ب -ل -وغ ب -الشش -راك -ة إال -ى آاف-اق ج-دي-دة» .ذك-ر
ب -اإلصش Ó-ح -ات الق -تصش -ادي -ة ال -ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا
ال -ح -ك -وم-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،وب-األخصس « ق-ي-ام-ه-ا
بإاعادة النظر في قاعدة  49/51بما سشيسشاهم
في تحفيز السشتثمار األجنبي».

أإك Ìمن  4مليار دولر
كششف الوزير أان حجم السشتثمارات التركية
ف -ي ال -ج -زائ-ر ي-ف-وق  3م -ل-ي-ار دولر ،وت-وف-ر
الششركات التركية  28أالف منصشب عمل ،بينما
يتجاوز عدد الجزائريين الذين يتنقلون إالى
تركيا  300أالف .أاكد أان الجزائر تتطلع إالى

كل ما يخدم الششراكة القتصشادية الجزائرية-
ال -ت -رك-ي-ة وف-ق م-ب-دأا راب-ح-راب-ح ،مشش-ي-را إال-ى
اع -ت -ب -ار «ت -رك -ي -ا شش-ري-ك-ا ك-ب-ي-را وي-م-ك-ن-ه-ا أان
تسشتثمر أاكثر في بÓدنا».
م -ن ج -ان -ب -ه وزي -ر ال -خ -ارج -ي -ة ال -ت -رك-ي« ،أان
ال -مسش -ت -ث -م -ري-ن األت-راك أاب-دوا ل-ي سش-ع-ادت-ه-م
ب-ال-ع-م-ل ف-ي ال-ج-زائ-ر ارت-ي-اح-ه-م للتسشهيÓت
التي توفرها لهم السشلطات الجزائرية».
أاضشاف أاوغلو «إان الششركات التركية الناجحة
ف- -ي ال- -ج- -زائ- -ر بصش- -دد إاج -راء اتصش -الت م -ع
ششركات أاجنبية أاخرى لتحفيزها على القدوم
والسشتثمار ببلدكم» ،مششيرا «بأان الصشÓحات
القتصشادية التي باششرتها الحكومة الجزائرية
في غاية األهمية لجذب المسشتثمرين».
لفت المتحدث إالى أان بÓده من أاكثر البلدان
اسشتثمارا في الجزائر بقيمة تتجاوز  3مليار
دولر ،مؤوكدا «العزم على تنويع عÓقاتنا في
عديد المجالت عبر لقاءات اللجنة المششتركة
خÓل قادم األيام.

في اسشتعادة األمن بمنطقة السشاحل اإلفريقي
وخاصشة في مالي ،أاين قدمت مقاربة مرجعية
لحل سشلمي مسشتدام».
ولفت إالى أان البلدين يعمÓن عبر القنوات
الدبلوماسشية على تبادل وجهات النظر حيال
عديد القضشايا ذات الهتمام المششترك منها
القضشية الفلسشطينية ،وقال بوقادوم أان نظيره
التركي أاكد له «احترام بÓده للوحدة الترابية
لسشوريا».
من جانبه ،قال وزير الخارجية التركي ،أان
«ه -ن -اك ت -ط -اب -ق-ا ف-ي ال-م-وق-ف ف-ي-م-ا ي-خصس
القضشايا اإلقليمية على ضشوء المعلومات التي
قدمها كل جانب».
أاوضشح « نحن ل نؤومن بحل عسشكري في ليبيا
ونعمل بالتنسشيق مع دول الجوار وباألخصس مع
الجزائر لحل سشلمي في هذا البلد».
قال أاوغلو أان بÓده مطلعة على النعكاسشات
Óزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى ال-جزائر « ول
السش-ل-ب-ي-ة ل -أ
نسشتطيع التفكير في األوضشاع الحاصشلة في
المنطقة (النيجر ،مالي )..بششكل مسشتقل عن
الجزائر» ،يضشيف المتحدث.

مثلما كان متوقعا ،حضشرت الملفات اإلقليمية
وال-دول-ي-ة ع-ل-ى ط-اول-ة ال-م-ح-ادث-ات ال-ث-ن-ائ-ية،
وع -ل -ى رأاسش-ه-ا األزم-ة ف-ي ل-ي-ب-ي-ا وال-وضش-ع ف-ي
منطقة السشاحل اإلفريقي.
وقال بوقادوم « ششرحت لزميلي موقفنا من
الوضشع الراهن في دول الجوار وباألخصس في
منطقة السشاحل ومالي وفي ليبيا ،وعبرت له
عن قناعة الجزائر في أان يكون حل األزمات
في هذه البلدان منبثقا عن الحوار السشياسشي
ال- -ذي ل ب- -دي- -ل ع- -ن -ه ،وضش -رورة أال ت -ت -ح -ول
المنطقة إالى حقل تجارب لنوايا وأاجندات
أاجنبية بعيدة كل البعد عن مصشالح ششعوبها
ودولها».
وت -اب -ع «ل -مسشت ت -أاي -ي -دا ودع -م -ا م-ن ال-ط-رف
ال -ت-رك-ي ل-م-وق-ف ال-ج-زائ-ر ح-ي-ال ال-وضش-ع ف-ي
ليبيا ،بأان يكون ح Óسشياسشيا وليسس عسشكريا
Óزمة».
ل أ
أاضشاف بأان نظيره التركي «قدر دور الجزائر

تسسهيلت ‘ إلتأاشسÒة

موإقف وقضسايا

فيما يتعلق بمسشأالة تنقل األششخاصس وما خلفه
ق -رار ت-رك-ي-ا ب-إال-غ-اء ال-ت-أاشش-ي-رات الل-ك-ت-رون-ي-ة
خÓل األيام الماضشية ،أاوضشح وزير الخارجية
التركي بأان «تسشهيÓت جديدة مرتقبة ،لفائدة
ب-عضس ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة سش-ي-ت-م اإلعÓ-ن عنها
قريبا».
أافاد بخلق  13مكتبا إاضشافيا لدراسشة طلبات
ال-ت-أاشش-ي-رة وتسش-ري-ع ق-ب-ول-ه-ا ،م-ؤوكدا ‘الموافقة
ال -ف -وري -ة ع -ل -ى ط -ل-ب-ات ال-م-رضش-ى ال-راغ-ب-ي-ن
لدخول تركيا من أاجل العÓج».
قال المتحدث أان «التأاششيرات مششكلة مششتركة
ب-ي-ن ال-ج-ان-ب-ي-ن وسش-ي-ت-م ب-ح-ث-ه-ا ع-ب-ر اج-ت-م-اع
ال -ل -ج -ن -ت -ي -ن ال -ق-نصش-ل-ي-ت-ي-ن ،ل-ل-خ-روج ب-ح-ل-ول
مشش -ت -رك -ة» ،م-وضش-ح-ا أان اإلج-راءات األخ-ي-رة
جاءت نتيجة لسشوء اسشتغÓل بعضس الششركات
للمزايا المقدمة.

لنسسا ،Êيعقوب إ◊لو
قال إنه إنتهاك للقانون إلدو‹ إ إ

األ· اŸتحدة تدين بششدة اسشتهداف اŸدني ‘ Úليبيا
لم Úإل- -ع- -ام
أإدإن ن - -ائب إŸم - -ث - -ل إÿاصص ل  - -أ
ل· إŸت - -ح - -دة
ل‡ي وإŸنسس - -ق إŸق - -ي - -م ل  - -أ
إ أ
لنسسانية ‘ ليبيا يعقوب
ومنسسق إلشسؤوون إ إ
إ◊لو ،بشسدة جميع إلهجمات على إŸدنيÚ
وإلبنية إلتحتية إŸدنية ‘ إلبلد.
ق -ال ال -ح-ل-و ف-ي ب-ي-ان نشش-رت-ه ال-ب-ع-ث-ة األم-م-ي-ة ،إان
«الغارات الجوية التي وقعت قبل يومين وأاسشفرت
عن إاصشابة عدد من األطفال في نادي الفروسشية
في حي جنزور بطرابلسس ،تعد واحدة من أاحلك
اللحظات في هذا الصشراع» ،مضشيفا أانه في اليوم
التالي للحادثة أاصشيب مسشتششفى ميداني في حي
قصشر بن غششير بطرابلسس ،مما أاسشفر عن مقتل
طبيب وإاصشابة اثنين من المسشعفين.
أاكد الحلو أان اسشتهداف المنششآات الطبية والعاملين
ف -ي ال -م -ج -ال الصش-ح-ي ي-ن-ت-هك ال-ق-ان-ون اإلنسش-ان-ي

الدولي ،موضشحا أان  57اعتداء وقع على مرافق
الرعاية الصشحية العام الحالي أاسشفر عن مقتل 13
م -ن ال -ع -ام -ل -ي-ن ف-ي ال-م-ج-ال الصش-ح-ي وإاصش-اب-ة 47
آاخرين.
حث ال -مسش -ؤوول األم -م -ي «األط -راف ال -دول -ي-ة ذات
النفوذ في ليبيا على دعم ضشمان احترام القانون
الدولي اإلنسشاني ،وبذل كل ما في وسشعها لحماية
المدنيين وخاصشة األطفال».
قال الحلو أان «الششعب الليبي يسشتحق العيشس في
سشÓم ومسشتقبل أافضشل ،وسشيكون
احترام القانون الدولي اإلنسشاني بداية لذلك».
ي -ذك-ر أان ال-مسش-تشش-ف-ي-ات ال-م-ي-دان-ي-ة ف-ي ط-راب-لسس
ال-ق-ري-ب-ة م-ن م-واق-ع الشش-ت-ب-اك-ات ،تتعرضس لقصشف
جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق الوطني طيران
قوات حفتر المسشؤوولية عنه.

كانت منظمة الصشحة العالمية قد دعت إالى «تجنب
اسش -ت -ه -داف األط-ق-م ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم خ-دم-ات
اإلسشعاف لضشحايا المعارك».
تعد واقعة مقتل  5أاطباء وإاصشابة  8آاخرين بينهم
مسشعفان نهاية جويلية الماضشي األكثر مأاسشاوية،
ح-يث اع-ت-رفت ق-وات الضش-اب-ط ال-م-ت-ق-اع-د خ-ل-ي-فة
حفتر بمسشؤووليتها عن الحادثة.
تششن قوات حفتر هجوما منذ مطلع افريل الماضشي
ل -لسش -ي -ط -رة ع -ل -ى ط -راب-لسس م-ق-ر ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني المعترف بيها دوليا.
تسش-ب-بت ال-م-ع-ارك م-ن-ذ ان-دلع-ه-ا ف-ي م-ق-تل 1093
ششخصس وإاصشابة نحو  6آالف آاخرين ،إاضشافة إالى
ن - -زوح ق - -راب- -ة  120أال - -ف شش - -خصس م- -ن م- -واق- -ع
الششتباكات ،بحسشب األمم المتحدة.
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فلسسط:Ú

لحد
اللقاءات مع الفصشائل تبداأ ا أ
اŸقبل –ضشÒا لÓنتخابات
أاع-ل-ن ال-م-دي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ج-ن-ة الن-تخابات
المركزية الفلسشطينية ،هششام كحيل ،أامسس ،أان
ال- -ل- -ج -ن -ة سش -ت -ب -دأا ل -ق -اءات -ه -ا م -ع ال -فصش -ائ -ل
وم -ؤوسشسش -ات ال -م -ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ،ي-وم األح-د
المقبل ،في رام الله بالضشفة الغربية قبل أان
تتوجه الى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى مشش -ارك-ت-ه-ا ف-ي الن-ت-خ-اب-ات
العامة.
كان الرئيسس الفلسشطيني ،محمود عباسس ،قد
ك- -ل- -ف ،الث- -ن- -ي- -ن ال- -م- -اضش- -ي ،رئ -يسس ل -ج -ن -ة
النتخابات المركزية ،حنا ناصشر ،باسشتئناف
التصش- -الت ف- -ورا م- -ع ال- -ق -وى وال -ف -ع -ال -ي -ات
وال-فصش-ائ-ل وال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة كافة من أاجل
التحضشير إلجراء النتخابات التششريعية ،على
أان ي -ت -ب -ع -ه -ا ب -ع -د بضش-ع-ة أاشش-ه-ر الن-ت-خ-اب-ات
الرئاسشية.
قال كحيل  -في تصشريح صشحفي ،أامسس  -إان
ال- -ل- -ج- -ن- -ة وب- -ع- -د الن- -ت- -ه- -اء م- -ن ال- -ل -ق -اءات
وال -مشش -اورات ف -ي ال -م -ح -اف -ظ -ات الشش-م-ال-ي-ة
(الضش- -ف- -ة ال- -غ- -رب- -ي- -ة) ،سش- -ت- -رسش- -ل وف -دا إال -ى
المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) للوقوف
على متطلبات الفصشائل والمؤوسشسشات إلجراء
النتخابات.
ح-ول م-راح-ل ت-ن-ف-ي-ذ الن-ت-خ-اب-ات ،أاوضش-ح أان
اللجنة تعمل وفق قرار بقانون رقم  1للعام
 ،2007ال -ذي ي -ح -دد ف -ت -رة ثÓ-ث-ة أاشش-ه-ر ب-ي-ن
العÓن عن النتخابات وإاجرائها.
أاضشاف أان النتخابات تنفذ على أاربع مراحل
تبدأا بتسشجيل الناخبين وتفتح فيها المراكز
المخصشصشة لذلك لمدة خمسشة أايام ،والمرحلة
الثانية فتح باب الترششح وتمتد لعششرة أايام
وال -ث -ال -ث-ة تشش-م-ل ال-دع-اي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،وي-وم
القتراع يأاتي ضشمن المرحلة الرابعة ويحدده
الرئيسس في مرسشوم.
أاششار إالى أان اللجنة تعمل في الضشفة بما فيها
القدسس من خÓل  11مقرا ،وخمسشة مقرات
في غزة ،ولديها مقران إاقليميان في الضشفة
وغزة.
أاوضش -ح أان ال -ل-ج-ن-ة ت-ح-ت-اج إال-ى ن-ح-و  20أالف
موظف في الضشفة وغزة للتحضشير والششراف

على النتخابات ،التي يتطلب نجاحها توقيع
األحزاب على وثيقة ششرف باللتزام ،وبيئة
ت-واف-ق-ي-ة ومشش-ارك-ة ك-اف-ة األح-زاب ،وت-م-ك-ين
ال-ل-ج-ن-ة م-ن ال-ق-ي-ام ب-مسش-ؤوول-ي-ات-ه-ا ،ومسش-اندة
المجتمع المدني ،وتششكيل ششبكة أامان لرصشد
الحريات.
لفت إالى أان عدد المؤوهلين للتسشجيل ممن
تزيد أاعمارهم عن  17عاما ،بلغ في آاخر
سشجل محدث نحو 1ر 2مليون ششخصس.

–د إنتخابي
حول المعيقات التي يمكن ان تواجه عمل
اللجنة ،قال كحيل :اإن التحدي الأسشاسشي
ي -ت-م-ث-ل ف-ي الح-تÓ-ل الإسش-رائ-ي-ل-ي ،وذلك
ل-وج-ود م-ن-ط-ق-ت-ي-ن ان-ت-خابيتين في الضشفة
وغ-زة ،م-ا ي-ت-ط-لب ت-ن-ظ-ي-م ن-ق-ل المحاضشر
والصش- -ن- -ادي- -ق ،اإضش- -اف -ة اإل -ى اأي اإج -راءات
اأخ-رى ق-د ت-ف-رضش-ه-ا اإسش-رائ-ي-ل م-ن شش-اأن-ها
ع- -رق -ل -ة وصش -ول ال -ن -اخ -ب -ي -ن اإل -ى م -راك -ز
القتراع.
ق -ال ع -ل -ى سش -ب -ي -ل ال -م -ث -ال خ Ó-ل اج -راء
النتخابات التششريعية عام  ،2006اأعاقت
سش-ل-ط-ات الح-تÓ-ل وصش-ول ال-ن-اخ-ب-ي-ن اإل-ى
بعضس مراكز القتراع في مدينة القدسس،
ولم يتمكن غالبية من يحق لهم القتراع
من الوصشول اإلى تلك المراكز ،وكانت نسشبة
ال -مشش -ارك -ة ف -ي ال -ق -دسس ه-ي الق-ل ع-ل-ى
مسشتوى الوطن.
كانت لجنة النتخابات المركزية ،عقدت
اليوم ،,اجتماعا لها في رام الله وعبر
خدمة الربط التلفزيوني مع اأعضشائها في
م -دي -ن -ة ،اأمسس ال -ث Ó-ث -اء .و اأط -ل -ع رئ -يسس
اللجنة حنا ناصشر ،الأعضشاء على ما ورد
في اجتماعه مع الرئيسس ،محمود عباسس،
الثنين الماضشي ،وتكليفه باإجراء اتصشالت
مع الفصشائل وموؤسشسشات المجتمع المدني
للتباحث حول النتخابات العامة المزمعة
ال-ت-ي ت-ب-داأ ب-ان-ت-خ-اب-ات تشش-ري-ع-ي-ة ت-ت-ب-ع-ه-ا
انتخابات رئاسشية.

طالبت بعثة إŸينورسسو بتنفيذ مهمتها

‡لكة ليسشوتو Œدد تأاييدها ◊ق الششعب
الصشحراوي ‘ تقرير اŸصشÒ
ج -ددت ‡ل -ك -ة ل -يسس -وت -و ت-أاي-ي-ده-ا ◊ق
إلشس - - -عب إلصس- - -ح- - -رإوي ‘ ت- - -ق- - -ري- - -ر إŸصسÒ
وإلسس -ت -ق -لل ،وم -ط -ال -ب -ة ب -ت -ن -ف -ي -ذ ب -ع-ث-ة
«إŸي -ن -ورسس -و» ل -ل -م-ه-م-ة إل-ت-ي أإتت م-ن أإج-ل-ه-ا
وإŸتمثلة ‘ تنظيم إسستفتاء تقرير إŸصس،Ò
حسسبما أإفادت به وكالة إلنباء إلصسحرإوية
(وإصص) أإمسص.

جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الششؤوون
الخارجية والعÓقات الدولية لمملكة ليسشوطو
إال -ى ن -ظ -ي -رت-ه-ا الصش-ح-راوي-ة ،أامسس ال-ثÓ-ث-اء،
ف -ن -دت ف-ي-ه-ا «اإلدع-اءات وال-دع-اي-ة ال-م-ل-ي-ئ-ة
بالتلفيقات والتفسشيرات المغلوطة التي روجت
لها دولة اإلحتÓل المغربي ووسشائل إاعÓمها
المختلفة فيما يتعلق بموقف مملكة ليسشوتو
م -ن قضش -ي -ة الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة وعÓ-ق-ات-ه-ا
بالجمهورية الصشحراوية».
كما أاكدت وزارة خارجية مملكة ليسشوتو من
ج-ه-ة أاخ-رى «ت-أاي-ي-ده-ا ل-ل-ج-ه-ود ال-رام-ي-ة إال-ى
التوصشل إالى حل سشياسشي وسشلمي بما فيها كل
ال-م-ب-ادرات ع-ل-ى مسش-ت-وى اإلت-ح-اد الف-ري-ق-ي
إلن- -ه- -اء ال- -ن- -زاع ال -ق -ائ -م ب -ي -ن ال -ج -م -ه -وري -ة
الصشحراوية و المملكة المغربية».
ك -ان وزي -را خ -ارج -ي -ة ال -ج -م -ه -وري-ة ال-ع-رب-ي-ة
الصشحراوية الديمقراطية و ليسشوتو قد أاكدا
ف -ي اتصش -ال ب -ي -ن -ه -م -ا ي -وم أامسس ع -ل-ى «إارادة
ال- -ط- -رف -ي -ن ف -ي ت -ع -زي -ز ع Ó-ق -ات ال -ت -ع -اون
والتضشامن بين البلدين والششعبين وفي مواصشلة
تطوير هذه العÓقات مسشتقب.»Ó
ك-م-ا أاع-ربت م-م-ل-ك-ة ل-يسش-وت-و ف-ي ب-ي-ان-ه-ا ع-ن
«تشش -ب -ث -ه -ا ال -ق -وي» ب -ع Ó-ق -ات-ه-ا «ال-ت-اري-خ-ي-ة
والمتميزة» مع الجمهورية الصشحراوية حيث
ج-ددت ت-أاك-ي-ده-ا ع-ل-ى «دع-م-ه-ا ل-ل-ج-م-ه-ورية
العربية الصشحراوية الديمقراطية.
ششددت مملكة ليسشوتو -حسشب ذات المصشدر-
على «التزامها بالعÓقات الثنائية وبالتعاون
الذي ظل قائما بين البلدين الششقيقين لعقود
من الزمن» ،مششيرة الى أان البلدان سشيواصشÓن
العمل على «تعزيز عÓقاتهما بما يعود بالنفع
المتبادل على ششعبيهما وبلديهما».

أاعربت ليسشوتو عن «أاسشفها العميق لسشتمرار
وج-ود قضش-ي-ة الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ع-ل-ى جدول
أاع -م -ال األم -م ال -م -ت -ح-دة ال-م-ت-ع-ل-ق ب-تصش-ف-ي-ة
السش -ت -ع -م -ار» ،م -ج -ددة «ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ق-رار
Óمم المتحدة رقم 50/40
الجمعية العامة ل أ
الصشادر في  2ديسشمبر  ،1985والذي أاكدت من
خ Ó-ل -ه ال -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ع -ل -ى أان قضش-ي-ة
الصشحراء الغربية قضشية تصشفية اسشتعمار ما
زال ي-ت-ع-ي-ن اسش-ت-ك-م-ال-ه ع-ل-ى أاسش-اسس م-مارسشة
شش-عب الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ل-ح-ق-ه غ-ي-ر ال-ق-ابل
للتصشرف في تقرير المصشير والسشتقÓل».
تهيئة إلظروف

تود ليسشوتو في بيانها أان تؤوكد على «الحاجة
إال -ى ت -ه -ي -ئ -ة ال -ظ -روف ال -ت -ي تسش-م-ح ب-إاج-راء
اسش-ت-ف-ت-اء سش-ل-م-ي ون-زي-ه ل-ت-ق-رير مصشير ششعب
الصشحراء الغربية» .وفي هذا الصشدد ،رحبت
ب -ع -ق -د ج-ول-ة ال-ح-وار األول-ى ال-ت-ي ج-رت ف-ي
ج -ن -ي -ف ي-وم  5ديسش-م-ب-ر  ،2018ب -ي -ن ج-ب-ه-ة
البوليسشاريو والمملكة المغربية ،تحت رعاية
Óم-م
Óم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
ال -م -ب -ع -وث الشش -خصش -ي ل  -أ
ال -م -ت -ح -دة ،ه -ورسشت ك -وه -ل -ر ،ع -م Óً-ب-ق-رار
مجلسس األمن األممي  2440الصشادر في 31
أاكتوبر  .2018وعليه ،ششجعت ك Óالطرفين
على «العمل بحسشن نية بهدف التوصشل إالى
حل سشياسشي دائم للمششكل القائم».
أاكدت مملكة ليسشوتو أانها سشتواصشل العمل «من
أاجل قارة أافريقية تعيشس بسشÓم وفي جو من
ال-دي-م-ق-راط-ي-ة وم-ت-ج-ه-ة ن-ح-و اح-ترام حقوق
اإلنسشان ،مع تعايشس أاعضشائها جنبا إالى جنب
في سشÓم ووئام».
خ-لصس ال-ب-ي-ان أان-ه «سش-ت-دع-م ح-ك-وم-ة ل-يسش-وتو
ب -نشش -اط ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ج -اري -ة ب -ق -ي -ادة األم -م
المتحدة ،بما في ذلك دعم جميع مبادرات
التحاد األفريقي الرامية إالى إايجاد حل دائم
ل-ل-ن-زاع ب-ي-ن ال-م-م-ل-ك-ة ال-م-غ-رب-ي-ة والجمهورية
العربية الصشحراوية الديمقراطية».
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داعـشض من اŸصشطلحات التي تعّود عليها
العا ‘ ⁄اÛال األمني ،واŸوظفة سشياسشيا
وعسشكريا لتدم Òالعا ⁄العربي لسشيما منطقة
الششرق األوسشط ،كمواقع إاسشÎاتيجية ،سشياسشيا
وحضشاريا ومواطن حضشارية ،ظلّ ال ّصشراع بها
منذ هبوط األديان ال ّسشماوية بها ،ول يزال،
وسش - - -ت- - -ظ- - -ل ك- - -ذلك،وه- - -ي (داعشض) ال- - -وريث
السشÎاتيجي Ÿصشطلح القاعدة.
ف -م -ن ال -ق -اع -دة ،ال -ت -ي  ⁄ن-ع-رف ل-ه-ا قّ-م-ة،
اŸتعارف عليه أان لكل هرم قاعدة وقّمة ،غÒ
أاّننا عرفنا القاعدة ولو نظريا ،لكّننا  ⁄نعرف
القّمة التي وظيفتها الّتخطيط وال›Èة ثم
يؤوتى Ãن يكلفون بالتنفيذ .وهؤولء ل يعلمون
ق -اع -دت -ه -م ول ق ّ-م -ت -ه-م ،ف-ق-ط ،ه-م م-كّ-ل-ف-ون
Óفكار الواردة من القمة
بالتنفيذ بعد تبنّيهم ل أ
التي ل يعرفونها أاصش Óكما ذكرنا.
ق-اع-دت-ه-م م-ت-لّ-ون-ة ك-ت-لّ-ون ا◊رباء مع بيئتها
ال ّ
طبيعية ،ترتدي لباسض الطبيعة التي تتواجد
فيها ،ل موطن لها ،فهي متنّقلة تنقل مصشالح
م -نشش -ئ -ي -ه -ا وراع-ي-ي-ه-ا وأاط-م-اع-ه-م .أاق-امت ‘
أافغانسشتان منذ تدم“ Òاثيل بودا عام 2001
من قبل الطالبان .انتقلت إا ¤العراق لتدمÒ
نظام صشدام حسشÚ
«الطاغية» ثم إا ¤سشوريا لذبح بششار األسشد،
«ط-اغ-ي-ة سش-وري-ا» ف-إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ح-يث «ال-ط-اغية»
معمر القذا‘ التي دمّرت ول تزال تدمّر ،فإا¤
اليمن ،ثم ل ندري أاين سشتحط ناقتها التي ل
ششك «أاّنها مأامورة» ،مرة قاعدة ومرة إارهاب
ومرة داعشض ،أاما ما سشيأاتي بعد داعشض لششك
مصشطلح جديد سشيتم ابتكاره بحسشب ا◊اجة
إال -ي -ه ،آان -ذاك .ه -ذه ال -تسش-م-ي-ات ال-قصش-د م-ن-ه-ا
ترهيب اŸناطق اŸسشتهدفة ثم توريطها ‘ ما
يهدف لتحقيقه ،ششأانها ششأان الغول الذي كانت
العجائز تخيف به حفدتها ،إان “ّردوا على
أاوامرها أاو نواهيها.
ل -ق -د ك -انت ال -ط-ال-ب-ان غ-ول ول ت-زال وج-ر
ال- -ع -ا ⁄ال -غ -رب -ي Ùارب -ت -ه ،ول ي -زال ،وصش -ار
العراق غول وجّر العا ⁄لتدمÒه ودّمر ول يزال
ي -دّم -ر إا ¤اآلن ،ال-ل-ه أاع-ل-م ب-ن-ه-اي-ت-ه .وه-ا ه-ي
سشوريا وما جرى ،ول زال يجري من تدمÒ

لكيانها السشياسشي والقتصشادي وا◊ضشاري بها،
ثم ها هو اليمن يدمّر بدعوى ﬁاربة ا◊وثيÚ
واإلرهاب ثارة والقاعدة ثارة أاخرى ثم بدعوى
مواجهة اŸد الششيعي ‘ اÿليج ،وها هي ليبيا
ال -ت -ي خ ّ-ط -ط ل -ه -ا أان ت -دّم-ر ودّم-رت ول ت-زال
تدّمر .وها هي ما‹ التي تعبث بها فرنسشا
السش-ت-ع-م-اري-ة ،ح-يث أانشش-أات ب-ه-ا ج-م-اعة بوكو
ح -رامﬁ ،اول -ة اع -ت -م -اد ال -ن-ه-ج األم-ري-ك-ي ‘
صش -ن -اع -ة األع -داء ،وج-ر اآلخ-ري-ن Ùارب-ت-ه-م
–ت ق - -ي - -ادت- -ه- -ا ،وه- -دف- -ه- -ا إا‚از مشش- -اري- -ع
اق- - - -تصش- - - -ادي- - - -ة وإاسشÎات - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة ب - - -ه - - -ا.
ف -أام -ري -ك -ا وال -غ -رب ع -م -وم-ا ،ك-م-ا ي-ب-دو ،ب-ع-د
Œرب-ت-ه-م ألسش-ل-وب السش-ت-ع-م-ار ال-كÓ-سشيكي ‘
اŸناطق اŸذكورة آانفا ،وعوضض أان يدخلوا ‘
مواجهة مباششرة ،غ Òمضشمونة العواقب مع
إايران ،ف ّضشلوا تكليف بعضشا من الدول العربية
ب- -ه- -ا ال- -ت -ي أانشش -أات ح -ل -ف «ع -اصش -ف -ة ا◊زم»،
فيحّققون بذلك هدف Úمرئي ،Úعلى األقل،
هما:
 1ـ ﬁاولة تدم Òإايران ،أاو إاضشعافها على
األق-ل ،وم-ع-ه-ا دول ع-رب-ي-ة وخ-ل-ي-ج-ي-ة خ-اصش-ة،
برجالها وأاموالها ،أاو إاضشعافها على األقل ،إا¤
ال -درج -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ع -د تسش -ي -ط -ر ب-إام-ك-ان-ات-ه-ا
القتصشادية على السشاحة الدولية.
ل نريد أان يخرج أاحدهما من ا◊رب
منتصصرا
وما الغرب إالّ تاجر سشÓح ،يزّود ا÷ميع Ãا
انتهت صشÓحيته فيحصشل على اŸال ويتخّلصض

لي-ران-ي-ة–( ،ت غ-طاء
من خردة صشدئة ،إاضشافة إا– ¤قيق أاهدافه ل-ل-ث-ورة ع-ل-ى ال-دول-ة ا إ
لمÈاط- - -وري- - -ة
اإلسشÎات - -ي - -ج - -ي - -ة ،اŸرئ - -ي- -ة وغ ÒاŸرئ- -ي- -ة .ا◊وث - - -ي )Úإان Ÿن ن- - -ق- - -ل ا إ
لي -ران-ي-ة اŸوج-ودة واق-ع-ي-ا ،ول-و ع-ق-ائ-دي-ا،
فقد جرت بريطانيا الدول العربية ،التي كانت ا إ
ق -ائ-م-ة آان-ذاك ،إا ¤ال-ث-ورة ع-ل-ى اإلمÈاط-وري-ة وبذلك تعفي أامريكا نفسشها من الدخول ‘
العثمانية عام  1916بزعامة الششريف حسش ،Úم -واج -ه -ة ج -دي -دة م -ع إاي -ران ن-ت-ائ-ج-ه-ا غÒ
لّنها ل تسشتطيع أان تكذب على
وسشّماها العرب ـ ظلما ـ الثورة العربية الكÈى مضشمونة .و أ
ألن السشلطان العثما Êعبد ا◊ميد الثا Êرفضض العا ⁄مرة أاخرى وتششّكل حلفا ،كما فعلت ‘
رفضشا قاطعا منح موطئ قدم بفلسشط Úلإقامة ال -ع -راق ،م -ا ن -ت -ج ع -ن ال -ث -ورة ال-ع-رب-ي-ة ضش-د
لخÒة
دول -ة ل-ل-ي-ه-ود Œم-ع-ه-م ،وه-ذا رغ-م اإلغ-راءات اÓÿف- -ة ال- -ع -ث -م -ان -ي -ة ت -دم Òه -ذه ا أ
التي قّدمها له رئيسض الوكالة العاŸية للحركة وتقسشيم ‡تلكاتها ب Úالدول السشتعمارية،
الصش -ه -ي -ون -ي -ة ت -ي-ودور ه-رت-زل* ال-ذي ق-دم إا ¤وم - -ن - -ه- -ا وضش- -ع ف- -لسش- -ط– Úت الن- -ت- -داب
إاسش- -ط- -ن- -ب -ول ‘ ج -وان  ،1896وح- -اول ال -ل -ق -اء الÈي-ط-ا“ Êه-ي-دا ل-تسش-ل-ي-م-ها إا ¤الصشهاينة،
بالسشلطان عبد ا◊ميد الثا Êإلقناعه بالسشماح كما أاسشلفنا.
ل-ل-ي-ه-ود ب-ال-ه-ج-رة إا ¤ف-لسش-ط Úم-ق-اب-ل تسشديد
أاما ما قد ينتج عن «الثورة» ضشد إايران
دي -ون ال-دول-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة بشش-ك-ل ك-ام-ل وإاق-ام-ة (فرضشا) هو تدمÒها وتفتيت دول اÿليج،
لف- -راغ السش- -اح -ة
مششاريع ضشخمة لها ،فكان لبد من التخطيط ورÃا اخ- -ت- -ف- -اء ب- -عضش- -ه- -ا إ
إلنهاء هذه الدولة ،وذلك بتكوين حلف عربي ـ
لسشرائيل كي “د رجليها إا ¤الفرات بينما
إ
م -ن ع -رب ذلك ال -زم -ان ـ ل -ل -ث -ورة ع -ل -ي-ه-ا ،ث-م رأاسشها يوجد على ﬂدة على ضشفة النيل.
النقضشاضض عليها وتقسشيم ‡تلكاتها ب Úدول وعندها يعود هؤولء إا ¤حلب النوق والبكاء
لندلسض يوما
لطÓل ،كما بكوا على ا أ
أاوروبية ‘ ،ششكل اسشتعمار أاو انتداب أاو حماية ،على ا أ
وك -ل -ه -ا اسش -ت -ع -م -ار ب -أاوج-ه ﬂت-ل-ف-ة ،وك-ان م-ن م - - - - - - - - -ا م - - - - - - - - -ن ال - - - - - - - - -ت - - - - - - - - -اري - - - - - - - - -خ.
الطبيعي كذلك أان تعمل بريطانيا على جعل * تيودور هرتزل هو رئيسض الوكالة اليهودية،
فلسشط Úمن نصشيبها لتهيئتها ،بششريا وأامنيا ،ثم كان قد أاّلف كتابا عام  1896بعنوان« :الدولة
تسش -ل-م-ه-ا إا ¤ال-وك-ال-ة ال-ي-ه-ودي-ة اŸذك-ورة ق-ب-ل اليهودية» ،حّدد فيه ششروط ووسشائل إاقامتها،
لول ع -ام 1897
إاعÓن خروجها منها وحتى قبل اعÎاف األ· ع- -ق- -د اŸؤو“ر الصش -ه -ي -و Êا أ
اŸت -ح -دة ب -ح -ق ال -ي -ه -ود ‘ إاق -ام -ة دول -ة ل -ه-م بلوزان ‘ سشويسشرا ،وهناك ”ّ إانششاء الوكالة
بفلسشط.Ú
ال-ي-ه-ودي-ة ال-ع-اŸي-ة وان-ت-خب ه-و زع-ي-م-ا لها،
لق-ام-ة ال-دول-ة
وها هي و ـ م ـ أا بعد مائة عام Œر بعضشا وه -ن -اك ح ّ-دد خ -مسش Úسش-ن-ة إ
م -ن ع -رب ال -ي -وم إا ¤ت -ك -وي -ن ح -ل -ف ا◊زم ،ال -ي -ه -ودي -ة ‘ ف -لسش -ط ،Úوه -و م-ا ّ” إا‚ازه
وتششاء الصشدف أان يتزّعمه ملك السشعودية ،بالضشبط ( 1897ـ .)1947

وحيد يصصارع اŸرضض ‘ صصمت

مأاسشاة إألديب إÎŸجم بوطاج..Ú؟

تÓحقت مششاعر يختلط فيها الغضشب باليأاسض،
وا◊زن ب- - -السش- - -ت- - -ن- - -ك- - -ار،واأل ⁄ب - -ال - -ث - -ورة...
فهو األسشتاذ الدكتور اŸسشافر من جامعة ألخرى
ب-أام-وال-ه Ÿن-اقشش-ة الّ-رسش-ائ-ل ا÷ام-ع-ي-ة ،من دون
م-ق-اب-ل م-ا‹ ك-ع-ادة ج-ام-ع-ات-ن-ا ا÷زائرية غالبا،
وعندما مرضض عالج Ãاله وعانى مع األطباء
التجار.
لقد أاّلف الدكتور واŸبدع بوطاج Úالكث Òمن
ال -ك -تب األدب -ي -ة وال -ن -ق -دي -ة وت -رج-م ال-ن-ظ-ري-ات
بقلم :الدكتور وليد بوعديلة
الثقافية الغربية ،لÒتقي بالبÓد والعباد ،ثم جاءه
جامعة سصكيكدة
رد الفعل تهميششا ونسشيانا من السشلطات اŸعنية
ب -ال -ك -ف -اءات وال -ن -خب ق -اط -رة ال -ت-ح-ول وال-ب-ن-اء
بقدر ما تأاŸت عندما قرأات رسشالة األديب وت- -ط- -وي -ر األ· وم -ن ب -عضض أاشش -ب -اه األصش -دق -اء
واÎŸج- -م واألك -ادÁي سش -ع -ي -د ب -وط -اج ،Úع -ن والزمÓء ،وذنبه انه اختار طريق –ريك العقول
مرضشه وإاهمال ونسشيان من السشلطات اŸعنية وليسض البطون وال...؟؟؟
ب-أاه-ل ال-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-م ،ب-ق-در م-ا ت-ع-اطفت معه،
ي -ع -ا Êال ّ-رج -ل ال ّسش -اخ -ر اŸب -تسش-م ب-وط-اج،Ú
ا
وأاسش-ع-ف-ت-ه ب-ال-دع-وات ل-ل ّشش-ف-اء ال-ع-اج-ل ،بقدر م وحيدا بعيدا عن ›تمع يخرج باÓŸي Úفرحا

بانتصشارات هز القدم ،ول يلتفت للمفكر والعا⁄
الذي ربى اآللف من الطÓب ودرسض الأجيال
وكتب الكتب التويرية التثقيفية؟ فأاي ›تمع هذا
وما مصشÒه وما مسشتقبله ،وكم هم أامثال الدكتور
اŸريضض ،كم من عا ⁄مات بعد أان خانه أاهله،
وهّمششه وطنه.
وال ّسشؤوال هل ينسشى اŸسشؤوولون ‘ ا÷زائر من
يششطح ويردح ويحرك أاجسشاد اآللف ‘ منصشات
احتفالية ينتهي بعضشها بتلموت (حفل سشولكينغ
مث)Ó؟
ل -ق -د ت -ذ ّك -رت ك-ثÒا م-ن األسش-م-اء ع-ن-د ق-راءة
رسشالة الدكتور سشعيد بوطاح ،Úومنهم عثمان
ل -وصش -ي-ف ،شش-ري-ب-ط اح-م-د ،ف-أاي-ق-نت أان اŸصشÒ
واحد ،واŸعاملة مع الفكر والعلم تتجدد بنفسض
الطريقة...،ففي ◊ظات يجد بعضض اŸسشؤوولÚ
أانفسشهم ‘ كÈى اŸسشتششفيات األجنبية ،بأاموال
الششعب الغلبان ،ويبقى العلماء يعانون ‘ صشمت

Ãالهم اÿاصض ‘ مصشحات خاصشة؟؟
نسشأال الله الشّشفاء للكاتب واÎŸجم بوطاج،Ú
ونسش -أال -ه ك -ذلك ال ّشش -ف -اء ل-ل-وط-ن ،ون-ت-م-ن-ى من
السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ن-خ-ب-ة عموما ،تصشحيح
الرؤوية ،وتوجه اŸسشار نحومن يهز العقول،لكي
نواكب حركة التغي Òويكون لنا ششانا ‘ عصشبة
األ·.

ظر

هة ن

أإما آإن للعرب أإن يتخلّوإ عن بÓهتهم؟

بقلم :الطاهر عرفه
مفّتشض الّتربية سصابقا
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إلبÓغة إلغائبة....عند أإئّمتنا؟

العربية الفصشحى القحة (وهذا ليسض عيبا) قدر
ما تصشبح كذلك يوم تلتمسض بأان هذا اŸواطن
بل قل أاغلب اŸواطن Úإال من رحم ربك ل
يفهمون معا Êوفحوى هذه الدروسض ،ل لششيء
سشوى أان اللغة ‘ حد ذاتها هي لغة ﬁكمة
ومن نتاج اللغوي Úالنحاة؟ا نظ Òما فيها من
سشجع وبديع و›از .فعدد قليل جدا هم من
Œدهم على أاقل تقدير قد فهموا وف ّسشروا هذه
بقلم :جمال نصصرالله
اÿطب وذاك الدرسض ألنهم أاسشاتذة ومديرو
شصاعر وصصحفي
مؤوسشسشات ومدارسض وجامعات..
ل -ك -ن ك -ي -ف ه-و األم-ر م-ع الشش-رائ-ح األخ-رى
العلماء والباحثون الذين اجتهدوا وعّرفوا لنا
البÓغة ،أاوصشلوا لنا خÓصشة هامة وهي أانها والتي تششكل القسشم األك..Èوما عليك عزيزي
تعني إايصشال اŸعنى بأايسشر الطرق .و‘ بعضض اŸواطن إال أان تسشأال فÓنا أاوآاخرا ‘ النهاية
اŸرات يقال بششتى الطرق (اŸهم أان الغاية (ه- -ل ف- -ه- -مت شش- -ي- -ئ -ا؟) ،أاك -ي -د وأان -ه م -ن ب -اب
ُ
القصشوى أان ينصشرف ويخرج اŸسشتمع مطمئنا السش- -ت -ح -ي -اء ي -ج -ي -بك ب -أان -ه ق -د ف -ه -م ال -يسش -ر
م-شش-ب-ع-ا ب-ال-ف-ه-م واإلضش-اف-ة) ،وم-رادن-ا من هذه القليل...خاصشة إاذا كان الدرسض ُمششّبعا بأامثلة
ُ
اŸقدمة أان هناك ظاهرة لطاŸا ظلت سشارية ت - -اري - -خ - -ي - -ة ووق - -ائ - -ع م - -ن ح- -روب وغ- -زوات
اŸفعول وجارية داخل مسشاجدنا...وهي أانك وششخصشيات ل يسشمع بها هذا اŸواطن ول حتى
تÓحظ أاغلب األئمة يقدمون دروسشهم باللغة ‘ اŸنام؟ا
ن - -ح- -ن ل ن- -ل- -وم ح- -ج- -م وأارق- -ام األم- -ي- -ة ‘

ا÷زائر...ألّنها واقع موجود على األرضض ،قدر
م -ا ن -ل -وم صش -احب اÿط -ب -ة ألن -ه  ⁄ي -راع ه-ذه
ال -ن -ق -ط -ة ا◊سش-اسش-ة...وأان-ه ح-ت-ى وه-و فصش-ي-ح
وي- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ال- -ل -غ -ة ج -ي -دا ويصش -وغ اŸع -اÊ
واأللفاظ صشياغة
عظمى..لكنه  ⁄يضشع ‘ حسشبانه أان ا÷هد
ال- -ذي ب -ذل -ه ق -د ب -ل -غ م -راده ن -ح -وف -ئ -ة ت -ق -در
با÷زئيات ،وأانه عجز عن إاقناع األغلبية وأانه
 ⁄يوصشل رسشالته على أاكمل وجه  .وبالتا‹ لن
يصشبح هنا بليغا فهو يكتفي فقط بأانه فصشيح
ألنه ليسض كل فصشيح بليغا..كما يقال وإا‰ا كل
بليغ بالضشرورة هو فصشيح ،وإاذا وافقني ا÷ميع
هناك ثÓث مناحي وطرق ‘ هذا اŸوضشوع..
ه -ن -اك األو ¤أاي ال -فصش -ح-ى ال-ع-ت-ي-ق-ة وك-م-ا
يصشفها الرواة هي لغة الكتب الصشفراء أاو لغة
قريشض؟ا وهناك األقل منها حدة وهي مزيج
ب Úاللهجات والفصشحى ،وأاخÒا هناك اللغة
الششعبية (الدارجة) التي لو اسشتعملها كل األئمة
ل -ن -ج -ح -وا ‘ إاف -ه -ام ال -ن -اسض إاف-ه-ام-ا ج-ل-يÓ-؟ا
وأاصشابوا الهدف مع ا÷ميع .وقدÁا جاء ‘
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مضش- -رب األم- -ث -ال ال -ع -رب -ي (إاذا ن -زلت ‘ ق -وم
ف-اح-لب ‘ إان-ائ-ه-م) ،أاي خ-اط-ب-ه-م ب-ل-غ-ت-ه-م ول
تتبجّح أاو –اول أان تتغنج أاو تتفاخر بلغة ل
يفهمونها..
ك -ذلك ق -ال ال -ب -احث النÌب -ول-وج-ي الشش-هÒ
كوسشتو وهو رحالة طاف معظم مناطق العا⁄
(ق-ال عّ-ل-م-ت-ن-ي ا◊ي-اة أاّن-ن-ي أاسش-ت-ط-يع وبذكائي
ا◊اد أان أاتأاقلم مع أاي ›تمع أاحل به)،إاذا
البÓغة هي أان يفهمك اآلخر وهي مهمتك
الكÈى والعظمى من أاجل أان تك ‘ Èعيونهم..
خاصشة إاذا كان كÓمك ترافقه عدة أامثلة
وح -ج -ج دام -غ -ة...أام -ا إاذا ك -نت ت-ت-بّ-ج-ح ل-غ-وي-ا
وت- -ت- -ب- -اه -ى وت -ت -ع -اظ -م م -ن أاج -ل اسش -ت -ع -راضض
عضشÓتك...فإانك تظل ‘ برج عال بعيد كل
ال- -ب- -ع -د ع -ن مسش -ت -م -ع -يك..ح -ت -ى وأانت ت -ق -ول
Óسشف ينقصشك الوعي بأان من
ا◊قيقة..لكنك ل أ
ت -خ-اط-ب-ه-م ل-يسشت ت-لك األل-ف-اظ وال-ع-ب-ارات ‘
متناولهم..وما عليك إال أان تنزل إا ¤اأرضشهم
بدل أان تطلب منهم أان يصشعدوا إاليك؟ا وهذا
هو الهدف اŸنششود.

كÓم ‘ اŸيزان

إإرهاٌب ترعاه إلّدولُة وتعذي ٌ
ب ُيششرُعُه إلقضشاءُ

بقلم :د .مصصطفى يوسصف اللداوي
كاتب وباحث فلسصطيني
بÒوت ‘ 2019 / 10 / 1

moustafa.leddawi@gmail.com

كشش - -فت مÓ- -بسش- -ات ح- -ال- -ة األسش Òسش- -ام- -ر
العرابيد ،الذي نقل من زنازين –قيق الششÚ
بيت إا ¤إاحدى اŸسشتششفيات اإلسشرائيلية ،وهو
‘ ح-الٍ-ة صش-ح-يٍ-ة سش-ي-ئٍ-ة ج-دا ً ،سش-ب-ب-ه-ا اإلع-ي-اء
الششديد جراء التعذيب القاسشي الذي تعرضض له
خÓل عملية التحقيق العنيفة ،حيث وصشفت
حالته بأانها حرجٌة جدا ً ،اŸزيَد من جرائم
ال-ع-دواإلسش-رائ-ي-ل-ي ب-ح-ق الشش-عب ال-ف-لسشطيني،
التي طالت البششر وا◊جر والششجر ،وتطاولت
على اŸرأاة واألسش ،Òوالششيخ والطفل الصشغ،Ò
واعتدت على ا◊قوق واŸقدسشات ،والبيوت
واÙرمات.
كما تكششف عن عربدة الحتÓل وعنجهيته،
ع -م-ل-ي-اُت الق-ت-ح-اِم اŸن-ظ-م-ة ال-ت-ي “ارسش-ه-ا
ق-ط-ع-اُن اŸسش-ت-وط-ن Úاإلسش-رائ-ي-ل-ي Úللمسشجد
األقصشى ،وهي القتحامات اآلخذة ‘ التسشارع
والزدي - -اد ،وال - -ت - -ن- -ظ- -ي- -م وال›Èة ،وا÷رأاة
والن-دف-اعÃ ،ا يشش-ك-ل خ-ط-ورًة ح-ق-ي-ق-يً-ة على
اŸقدسشات اإلسشÓمية ‘ مدينة القدسض ،حيث
ت -ق -وم ج -م-وٌع ك-بÒة م-ن اŸسش-ت-وط-ن Úورج-ال
ال -دي -ن ،ووزراء ٌ سش -اب -ق -ون ومسش-ؤوول-ون أام-ن-ي-ون
وأاعضشاء كنيسشت ،ومعهم نسشاٌء وششباٌن وأاطفال،
ب-اق-ت-ح-ام ب-اح-ات ا◊رم م-ن-ذ سش-اع-ات ال-ف-جر
األو ،¤يزاحمون الفلسشطيني ‘ Úمسشجدهم،
ويضشيقون عليهم ‘ عبادتهم ،ويزعجونهم ‘
صش Ó-ت -ه -م ،ع -ل -م ً-ا أان -ه -م Áن -ع -ون ال -ك-ث Òم-ن
اŸصشل Úمن الدخول إا ¤ا◊رم.
أاما ا÷رÁة األو ¤التي طالت األسش Òسشامر
ال-ع-راب-ي-د ،ف-ق-د “ت ب-ع-ل-م وم-واف-ق-ة ال-قضش-اء
اإلسشرائيلي ،الذي أاذن للشش Úبيت باسشتخدام
أاسشاليب التعذيب القاسشية بحقه ،وسشمح لهم

باللجوء إا ¤القوة اŸفرطة والعنف الششديد ‘
سشبيل ا◊صشول على اŸعلومات اŸطلوبة منه،
وب -ذا ي -ك -ون ال -قضش-اء ق-د أاط-ل-ق أاي-دي ضش-ب-اط
لسش-رائ-ي-ل-ي-ة ،ل-ي-م-ارسش-وا هوايتهم
اıاب-رات ا إ
اŸفضش -ل-ة ،وأاسش-ال-ي-ب-ه-م اÙب-ب-ة ،ل-ك-ن ب-غ-ط-اٍء
شش- -رع -ي وم -واف -ق -ة قضش -ائ -ي -ة– ،م -ي -ه -م م -ن
اŸسش-اءل-ة ،و–ف-ظ-ه-م م-ن اÙاك-م-ة ،وت-ب-ق-ي
لمر الذي
على سشجÓتهم اŸهنية نظيفة ،وهوا أ
أادى تهت ٍ
ك ‘ أاجهزة العرابيد ،وانهيارٍ تاٍم ‘
ق -وت -ه ،ق -ب-ل أان ي-ن-ق-ل-ه جÓ-دوه إا ¤مسش-تشش-ف-ى
لعÓجه وهو‘ حال اÿطر الششديد.
لو ¤التي يسشمح فيها
هذه ليسشت اŸرة ا أ
القضشاء ÷هاز الشش Úبيت باسشتخدام الوسشائل
العنيفة ضشد اŸعتقل ،Úإاذ سشبق له أان غطى
الكث Òمن جرائمهم ،وبرأا سشاحة العديد من
لف-راط ‘
ضش -ب -اط -ه -م ،ون -ف -ى ع -ن-ه-م ت-ه-م-ة ا إ
اسش -ت -خ -دام ال -ع -ن -ف ،ح -يث يصش -غ-ي دائ-مً-ا إا¤
لذن
حيثيات الدعاء العسشكري ،الذي يطلب ا إ
باسشتخدام القوة ضشد اŸعتقل ،Úحتى غدت
جرائمهم سشياسشة دائمة متبعة من قبل جÓوزة
التحقيق ،حيث يوجد غطاء جاهٌز وحاضشٌر
دائماً Ãوجب قوانينهم Ÿثل هذه النتهاكات
اÿطÒة ◊قوق اŸواطن Úالفلسشطيني ،Úو‘
لسش- -ال- -يب ت- -روق
ال - -وقت ن - -فسش- -ه ف- -إان ه- -ذه ا أ

ل-ل-م-ح-ق-ق Úوت-ع-ج-ب-هم ،ويفضشلون اللجوء إاليها
واسشتخدامها ،لسشاديةٍ فيهم ومرضٍض يسشكنهم،
أاو لع-ت-ق-اٍد ف-اسشٍ-د ب-ف-ع-ال-ي-ة وسش-ائلهم وجدوى
أاسشاليبهم.
لقصشى اŸبارك،
وكذا ا◊ال مع اŸسشجد ا أ
يدّنسشه اليهود بإاذن ،ويجوسشون فيه Ãوافقة،
وي -ع -ي -ث -ون فسش-ادا ً ‘ رح-اب-ه Ãب-ارك-ة ال-قضش-اء
ورعاية الدولة ،فاŸقتحمون تواكبهم الششرطة
لمن ،و–رسشهم الكامÒات ،ويقف
ويحميهم ا أ
ً
ا÷يشض متأاّهبا للدفاع عنهم ،وتسشهيل مهمتهم،
ف -ي -ع-ت-ق-ل م-ن ي-عÎضش-ه-م ،ويضش-رب ب-ع-نٍ-ف م-ن
يحاول القÎاب منهم ،ويطلق النار على من
يظن أانه خطٌر عليهم ،وكل هذا يتم Ãوافقة
لمنية ،وبأاوامر
القضشاء وعلم أاجهزة الكيان ا أ
مباششرة من رئيسض ا◊كومة وقائد الششرطة
العام ،الذين ييسشرون القتحامات رغم علمهم
أان-ه-ا تسش-ت-ف-ز ال-ف-لسش-ط-ي-ني Úوتغضشبهم ،وتفجر
م -وج -اٍت م-ن ال-ع-ن-ف ه-م سش-ب-ب-ه-ا ،ول-ع-ل زي-ارة
لخÒة إا¤
لخÒة عششية النتخابات ا أ
نتنياهوا أ
لبراهيمي ‘ مدينة اÿليل ،لهي أاكÈ
ا◊رم ا إ
دليٍل وبرهاٍن على رعايته للجرÁة ومباركته
لها و–ريضشه عليها.
يّدعي الكيان الصشهيو Êويتبجّح أامام دول
الغرب والعا ⁄أانه أاك Èدولٍة دÁقراطية ‘

اŸنطقة ،وأانه يحÎم حقوق
اإلنسش- -ان ،وي- -ح -ف -ظ ك -رام -ة
اŸواط -ن ،Úوأاّن ج -يشش -ه ه -و
األك Ìنب ًÓوأاخÓقًا ،واألكÌ
مناقبيًة والتزامًا ،وأان قضشاءه
ن- -زي -ه ،وﬁاك -م -ه ن -ظ -ي -ف -ة،
وأاحكامه عادلة ،وأانه يحÎم
القانون ويلتزم به ،ولكن هذه
الششعارات ليسشت إال فقاعات
ه-وائ-ي-ة ،سش-رع-ان م-ا يكذبها
ال-واق-ع ،وت-ن-قضشها األحداث،
فجيششه عد ËاألخÓق يقتل
الصش-ب-ي-ة واألط-ف-ال ،ويصش-ف-ي
اŸرأاة وي - - - -ع - - - -دم ا÷ري- - - -ح
واألسش ،Òوقضش - -اؤوه ي - -ح - -ك- -م
ب-ال-ب-اط-ل وي-رف-ع ل-واء الظلم،
ويرى العتداء ويششجع على
الن - -ت- -ه- -اك ،وأان- -ظ- -م- -ت- -ه- -م
ع -نصش-ريٌ-ة ب-غ-يضش-ة ،م-تششّ-ددة
م- - - -ت - - -ط ّ- - -رف - - -ة“ ،ي - - -ز بÚ
اŸواطن Úو–ابي جزًء من
السشكان ،فتعطي اليهود كل ششيء و–رم العرب
الفلسشطيني Úمن كل ششيء.
ج -رائ-م ال-ع-دو اإلسش-رائ-ي-ل-ي ‘ ح-ق-ن-ا ك-ثÒة
وع -دي-دة ،وم-ت-ن-وع-ة وم-ب-ت-ك-رة ،ومسش-ت-مّ-رة ول
تتوّقف ،ونحن ل نسشتغربها ول نتفاجئ بها ،بل
نتوّقع منه اŸزيد منها ،ونتح ّسشب Ÿا هو أاسشوأا
وأاشش- -د م- -ن -ه -ا ،ف -ه -ذا ع -دون -ا ال -ذي اغ -تصشب
حقوقنا واحتل أارضشنا ودّنسض مقّدسشاتنا وطرد
أاه -ل -ن-ا ،وق-ت-ل رج-ال-ن-ا واع-ت-ق-ل شش-ب-اب-ن-ا ودّم-ر
مسشتقبل أاجيالنا ،وسشام أاسشرانا ومعتقلينا سشوء
العذاب ،ف Óننتظر منه غ ÒاŸزيد من الظلم،
وال -ك-ث Òم-ن اŸم-ارسش-ات ال-ع-دوان-ي-ة Œاه-ن-ا،
ف-ق-د خÈن-اه لسش-ن Úط-وي-لٍ-ة ي-ق-ت-ل ب Ó-رح-م-ة،
وي -ع -ذب ب  Ó-ضش-م ،Òوي-ع-ت-دي ب Ó-ق-ان-ون ،ول
يخششى أان يحاسشبه على جرائمه أاحٌد ،أاو يسشأاله
اÛتمع الدو‹ عما يرتكب ‘ حق الششعب
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي م -ن ج -رائ-م ي-ن-دى ل-ه-ا ضش-مÒ
لنسش -ان -ي -ة ،ول -ه -ذا ف -ه -و Áضش -ي ‘ ج-رائ-م-ه
ا إ
مطمئناً إا ¤حماته ،وواثقًا من أانصشاره ،وغÒ
قلقٍ من اÙاسشبة واÓŸحقة ،دون أان ينتبه
إا ¤دم - - -اء اŸظ - - -ل - - -وم Úال- - -ث- - -ائ- - -رة ،وإارادة
اŸسش -تضش -ع -ف Úال -ق -ادرة ،وأاج -ي -ال اŸراب-طÚ
الصشاعدة ،وقوة اŸقاومة الواثقة.

الخميسس  ١٠أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١١صصفر  ١٤٤١هـ

حوار مــع
الّروائيــة
فا–ــــــة
مرششيــــد:

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

ثقافة
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’ أأسشعى إأ“ ¤رير رسشائل معيّنة ع Èنهاياتي أŸفتوحة

الّرواية من اأك Ìالأجناسس الأدبية
اسشتيعابا لإيقاع التحولت اُŸتسشارعة،
ُمتفاع ًÓمع ششتى ا◊قول اŸعرفية
واأصشبحَ النصس الروائي اأداة لإثارة
الأسشئلة بششاأن اŸواضشعات الجتماعية
والثقافية والسشياسشية ،وذلك لأن sمبداأ
الششك هو من اÿصشائصس اŸائزة لفن
الرواية ،ما يعنى اأن sالنوعي يتصشادم مع
مفهوم اÙرم بالسشتمرار ،وهذا ما يفسشُر
مصشادرة الأعمال الروائية وﬁاكمة
موؤلفيها .وطالت حملة اŸصشادرة وا◊ظر
اأعمال الكاتبة والروائية اŸغربية فا–ة
مرششيد ،كون الأخÒة تكتبُ Ãنطق
اŸعرفة مقتنعًة بضشرورة التحرر من
الوهم واÿوف وكان لنا حواُر مع
صشاحبة «ﬂالب اُŸتعة» حول خصشوصشية
مضشام Úمنجزها الروائي.

أجرى أ◊وأر :كه ’ن ﬁمد
@ ت -دوُر اأع -م -الك ال -روائ -ي -ة ح -ول ث-ي-م-اٍت
نفسشية كما اأن sصشراع الرغبات ُيمثل ركناً
اأسش-اسش-يً-ا ‘ ت-رك-ي-ب-ة شش-خصشيات من صشنيعك،
ن اأهمية الرواية تكمنُ ‘
هل تعتقدين باأ s
الششتغال على هوية الفرد؟
@@ فا–ة مرششيد :اأعتقد اأن فعل الكتابة هو
‘ حد ذاته بحث عن هوية ،هوية الكاتب اأسصاسصا
م- -ن خÓ- -ل شص- -خصص- -ي- -ات ي- -ب- -ت- -ك -ره -ا ’ .ت -وج -د
ل -لشص -خصص -ي-ات ا’فÎاضص-ي-ة“ ،ام-ا ك-م-ا ‘ ا◊ي-اة
ال -واق -ع -ي -ة ،ه -وي -ة واح -دة ق -ارة ب -ل ه -ي ه -وي-ات
متعددة ،تتغ Òوتتطور وفق Œارب حاملها .و‘
ا’أع- -م- -ال ا’إب -داع -ي -ة غ -ال -ب -ا م -ا ت -ت -ط -ور ه -وي -ة
الشصخوصس بتطور ا’أحداث ،التي كلما دخل عليها
التحول غ ÒاŸتوقع كلما كانت جاذبية النصس لدى
القارئ اأقوى .وبصصفة عامة ،فاإن بحث الكائن عن
هوية هو بحث مسصتمر مع اسصتمرارية ا◊ياة .اأما
الثيمات النفسصية فهي تعود ’هتمامي الشصخصصي
بعلم النفسس واإن  ⁄يكن من اختصصاصصي ،فاأنا
طبيبة اأطفال ولسصت طبيبة نفسصانية كما قد يعتقد
بعضس القراء.
@ م - -ق - -ارب ُ- -ة اÙرم - -ات اأو اŸسش- -ك- -وت ع- -ن- -ه
اأصش -ب -حت سش -م ً-ة ف-ارق-ة ‘ اأسش-ل-وب ك-ت-اب-تك،
براأيك ما دوُر مششاكسشة التابوهات روائيًا ‘
ازدياد مسشاحة ا◊ريات؟
@@ هناك عÓقة وطيدة ب Úا’إبداع وا◊رية،
ب -ح -يث ’ اإب -داع دون ح -ري -ة .وال -ك -ل -م -ات  -ك -م-ا
الشصخصصيات  -كائنات حية سصرعان ما تتحرر من
كاتبها لتعيشس حياتها اÿاصصة..واأنا اأحÎم اإرادة
شص-خ-وصس رواي-ات-ي ‘ ال-ت-ع-ب Òع-ن ن-فسص-ه-ا ب-ل-غتها
اÿاصص- -ة وت- -ق- -ري- -ر مصصÒه- -ا’ ،أن اŸف -روضس ‘
ا’أدب اأن يكون شصجاعا ليوؤدي وظيفته كمÎاسس
ضصد اÿوف ،والظÓمية’ ،أن «ا◊ياة تتقلصس اأو
تتمدد حسصب شصجاعة كل واحد» ،على حد قول
اأنييسس ن.Ú
واأن -ا اأسص -ع -ى م -ن خÓ-ل ال-ك-ت-اب-ة اإ ¤ت-ع-ل-م ا◊ي-اة
والتقرب من بعضس األغازها كذلك ،وعÈها اأحاول
اإزاح -ة السص -ت -ار ع -م -ا ه -و م -وج -ود ل -ك-ن مسص-ك-وت
ع -ن -ه..اإن م -ا ي -ه -م -ن-ي ه-و ط-رح ا’أسص-ئ-ل-ة اأسص-اسص-ا
وللقارئ بعد ذلك اإيجاد اأجوبته وحلوله اÿاصصة.
@ ت - -ت - -ن - -اول رواي - -تك الأخÒة «ان - -ع - -ت - -اق
ال-رغ-ب-ة» م-وضش-وَع ال-ت-ح-ول ا÷نسش-ي ،وهذا
يبدو غريبًا بالنسشبة للقارئ العربي نظرًا
◊سش-اسش-ي-ت-ه ال-ت-ي ت-ت-ج-اوزها ُجراأة الكتابة
ع-ن-دك ،ف-ل-م-اذا اخ-ت-ي-ار ه-ذا اŸوضشوع؟ هل
ُمششاغبة الذائقة التقليدية هو الهدف من
مششروعك الروائي؟ وكيف تتلق Úمصشادرة
كتبك ‘ بعضس الدول العربية؟
@@ ظ -اه -رة ال -ت -ح -ول ا÷نسص -ي ظ-اه-رة اإنسص-ان-ي-ة
ق- -دÁة ق- -دم ال- -بشص- -ري- -ة ،وه- -ي م- -وج -ودة ‘ ك -ل
الثقافات .اإّنها وجه من وجوه اإنسصانيتنا اŸتعددة
الوجوه ،ففي الهند على سصبيل اŸثال ،يعود تاريخ
›تمع «هيجرا» اإ ¤عهد ا’إمÈاطورية اŸغولية،
حيث هناك اآلهة –مل ا÷نسص Úمعا .و‘ بعضس
الدول ا’إسصÓمية مثل اإيران وباكسصتان ’ يعتÈ
اŸوضصوع من الطابوهات ،بحيث ‘ اإيران جاءت
ف -ت -ورة اÿم -ي -ن -ي ل -ت-م-ك-ن ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ن اإج-راء

عمليات تغي Òا÷نسس واŸصصا◊ة مع ذاتها .اأنا
اأكتب اأدبا اإنسصانيا وما يهمني هو ا’إنسصان بكل
م-ع-ان-ات-ه وهشص-اشص-ت-ه ،هشص-اشص-ة اأŸسص-ه-ا ي-وم-يا من
خÓل عملي كطبيبة.
ومشص-اغ-ب-ة ال-ق-ي-م التقليدية
السص- - - -ائ- - - -دة ،وال - - -ث - - -وابت
ال-راسص-خ-ة وال-وع-ي ال-راكد
ه- - -ي م- - -ن م - -ه - -ام ا’أدب
اأسصاسصا؛ اإذ من اŸفروضس
اأن - - -ه ’ ي- - -ق- - -ف ع- - -ن- - -د
اÿط- - - - -وط ا◊م- - - - -راء
وال-رواي-ات Ãث-اب-ة تلك
ا◊جارات التي نلقيها
‘ الÈك ا’آسص - - - -ن - - - -ة
قصصد –ريكها.
اأم- - -ا ع - -ن مصص - -ادرة
ك- - -ت- - -ب - -ي ‘ ب - -عضس
الدول العربية فهي
–فز Êاأك Ìعلى
ال- -ك- -ت- -اب- -ة ’أن- -ه -ا
ت -اأك-ي-د ع-ل-ى اأن-ن-ا
بحاجة اأك Ìاإ¤
ت -ع -ري -ة ال -ن -ف-اق
ال -ذي ن -ت -خ-ب-ط
فيه

والسصكيزوفرينيا التي نعا Êمنها.
ثم ،الروائي ليسس منظرا و’ قاضصيا و’
مقدم دروسس ،واإ‰ا
هو مبدع يسصعى اإ¤
اسصتفزاز القارئ وحثه
على طرح ا’أسصئلة دون
السصقوط ‘ فخ الطرح
ا’أخÓقوي.
’أن ا’إب -داع ا◊ق-ي-ق-ي
هو اأبعد ما يكون عن
ث -ن -ائ -ي -ات (ا Òÿوالشص-ر)
(الفاضصل والفاجر) .ثم اإن
القارئ عندما يجد اإبداعا
حقيقيا فاإنه يتجاوز كل
ن- -ظ- -رة اأخÓ- -ق- -ي -ة ل -ل -ع -م -ل
ا’إب-داع-ي وي-ن-ف-عل ويتعاطف
م -ع شص -خصص -ي -ات واأوضص-اع ق-د
يكون ضصدها ‘ تصصوراته واإذا
ك- -ان ا’أدب ذك- -ي- -ا ون -اف -ذا اإ¤
ال-ع-م-ق ق-د ي-وؤث-ر ‘ ال-ت-م-ثÓت،
وه - - -ذا ه - - -و اŸه - - -م ’أن ه - - -ذه
التاأثÒات تفعل فعلها ‘ –ول اÛتمعات نحو
ا’أفضصل.
ثم من يصصادر الكتب؟ بالتاأكيد ليسس القراء بل
الرقابة كسصلطة هي التي تخاف الكتب وتشصهر
السصيوف ‘ وجهها .واأنا ’ يهمني سصوى القراء.
نحن ‘ عصصر العوŸة والقارئ عندما يريد قراءة
كتاب ما فهو يبحث عنه بكل الوسصائل ويتوصصل
اإل- -ي- -ه .وال- -ك -تب ال -ت -ي تصص -ادر ع Ó-ن -ي -ة ت -ق -راأ ‘
السصر..تعجبني فكرة اأن اأقراأ ‘ السصر’ ،أن من بÚ
ال- -ك -تب ال -ت -ي سص -اه -مت ‘ رف -ع مسص -ت -وى وع -ي -ي
وج -ع -ل -ت -ن -ي اأك Èف -ك -ري -ا وحسص -ي-ا واإب-داع-ي-ا ك-تب
مصصادرة قراأتها ‘ السصر.
@ ُت -ع -ا÷ ‘ Úسش -ي -اق «ان -ع-ت-اق ال-رغ-ب-ة» م-ا

يسشمى بالربيع العربي ،اإ ¤جانب العÓقة
القائمة ب Úا÷نسس والسشتبداد واكتسشاب
ه -وي-ات ج-دي-دة ك-ي-ف Áك-نك ت-ط-وي-ع ك-ل
ه -ذه اŸواضش -ي -ع الإشش -ك -ال -ي-ة ‘ ب-ن-اء ال-ع-م-ل
الروائي؟ ولأي قارئ تكتب فا–ة مرششيد؟
@@ اŸواضص -ي -ع ت -ف-رضس ن-فسص-ه-ا م-ا دام
الزمن الروائي يعكسس
فÎة ت-اري-خ-ي-ة م-ع-ينة،
اأك -تب ل -ل -ق -ارئ ال -ذك-ي
ال-ذي ي-ق-اسص-م-ن-ي حرقة
ا’أسص -ئ -ل-ة ،ال-ق-ارئ ال-ذي
سص- -ي- -ن- -ف -خ م -ن روح -ه ‘
ال- -ك -ت -اب وÁن -ح -ه ح -ي -اة
اأخ -رى .ال -ق -ارئ ال-ذي ل-ن
يقتصصر على قراءة رواياتي
بل سصيعيشس كل قصصة كما لو
ك - - - - - - - -انت قصص - - - - - - - -ت- - - - - - - -ه
اÿاصصة..فيبكي ‘ اŸقاطع
ال -ت -ي ك -ت-ب-ت-ه-ا ب-دم-ي وب-ك-يت
اأثناء تدوينها ،ويضصحك ملء
الصص- - - - - -وت ‘ اŸشص - - - - -اه - - - - -د
وا’أح-داث ال-ت-ي ك-ت-ب-ت-ه-ا ب-خفة
وشص- -غب .ب -اخ -تصص -ار ،اأن -ا اأك -تب
للقارئ ا’إنسصان الذي سصيجد ‘
م - -راآة ح - -رو‘ صص - -ورة ل- -وج- -ع- -ه
الوجودي ،ويقر اأن الوجع واحد
عندما يتعلق ا’أمر با’إنسصانية.

@ ت- -ت- -وارُد ‘ سش -ي -اق رواي -اتك
اŸع -ل -وم -ات ال -ط -ب -ي-ة ؛ك-م-ا اأsن
ال-ل-غ-ة “ت-اُز بشش-عرية نابضشة
ب -ال -روم -انسش -ي-ة .ه-ل ي-هّ-م-ك
حضش- - - -وُر ذاتك الشش - - -اع - - -رة
وذاتك اŸه - -ن - -ي - -ة ‘ ال - -نصس
الروائي؟
@@ هي ذات واحدة تع Èعن
ن-فسص-ه-ا شص-ع-را وسص-ردا و–ف-ر
‘ Œرب -ت -ه -ا ا◊ي-ات-ي-ة ال-ت-ي
تشصكل ا◊ياة اŸهنية جزءا
م -ن -ه -ا .الشص -ج-رة واح-دة ي-ا
سصيدي وا’أغصصان تتعدد.
@ ي - - - -ت - - - -ج- - - -اور ا◊ب
واŸو ُ
ت ‘ نصش- - - - - -وصشك
ال-روائ-ي-ة خصشوصشًا ‘
«ال- -ت- -واأم» و»ان -ع -ت -اق
ال- -رغ- -ب -ة» ،ه -ل ت -اأث -رت ‘ ذلك
بالصشوفية اأو رÃا بالثقافة اليابانية؟
@@ غموضس ا◊ب واŸوت من غموضس الكون،
لهذا هما نخاع كل اإبداع .وسصيظل اŸوت قضصية
ا’إبداع الكÈى بكل اأشصكاله وتعبÒاته .ونحن حÚ
نبدع اإ‰ا نحاول سص Èغموضصه .واإذا كنا نسصتمر ‘
الكتابة فذاك ’أنه ينفلت منا..بحيث ‘ كل كتاب
جديد ﬁاولة جديدة لفهم ما .نحن نبحث ‘
ا’إب -داع ع -ن اأب -دي -ات صص -غÒة ت -ل -ه-ي-ن-ا ع-ن مصصÒ
ﬁتوم ينتظرنا دون شصك ‡كن ،ا’إبداع نوع من
اأنواع مراوغة هذا اŸصص ‘ Òانتظار حدوثه،
ا’إبداع ملطف لهذا ا’نتظار غ ÒاÙتمل ،ونحن
نبدع اإ‰ا نوؤثت ا’نتظارÓ‰..أه قطرة قطرة من
نزيف اأرواحنا ،و‰وت قلي Óليولد النصس ،و’أن ‘
و’دته و’دة جديدة لنا فنحن ندمنه ’أنه الفعل
الوحيد الذي يشصعرنا باأننا اأحياء.

@ ت -ب-ق-ى ن-ه-اي-ة رواي-اتك م-ف-ت-وح-ة ،وذلك
ي -وح-ي ب-ال-ت-واصش-ل م-ع ف-ن السش-ي-ن-م-ا ،م-ا ه-ي
الرسشالة التي تضشمرها تلك النهايات؟
@@ ’ اأسصعى اإ“ ¤رير رسصائل معينة واإن كنت
اأح-ب-ذ ال-ن-ه-اي-ات اŸف-ت-وح-ة ’أن-ه-ا تسص-م-ح ل-ل-ق-ارئ
بابتكار نهايات من صصنعه وبدايات اأخرى .اأما
السص-ي-ن-م-ا ف-عÓ-ق-ت-ي ب-ه-ا عÓ-ق-ة وط-ي-دة وك-تاباتي
تتغذى منها كما تنهل من فنون اأخرى .ا’إبداع
مرتبط با◊دسس وا’نفعا’ت اأك‡ Ìا هو وليد
التفك Òالعق ،ÊÓوهو مدثر بالغموضس لهذا ’
Áكن اأن نتحدث عن نهايات م›Èة منذ البدء
‘ ال-ع-م-ل وم-ف-ك-ر ف-ي-ه-ا اأو ﬂط-ط ل-ه-ا مسص-ب-ق-ا،
اأتقدم دائما ‘ منطقة الشصك وليسس ‘ منطقة
اليق Úاأو الثقة الكاملة ’ ،اأعلم بشصكل كامل ما اأنا
قادمة عليه ،اأبداأ بخطوة تتلوها خطى ‘ شصبه
عتمة .اأتقدم من اŸعلوم نحو اÛهول تاركة
لشص -خ -وصص -ي ح -ري -ة اخ -ت -ي-ار مصصÒه-ا ،وك-ثÒا م-ا
تفاجئني بنهايات ما كانت ‘ ا◊سصبان.

فا–ة مرششيد ‘ سشطور
فا–ة مرششيد من مواليد مدينة بن سشليمان
باŸغرب ‘  14مارسس  ،1958حائزة على درجة
ال -دك-ت-وراه ‘ ال-طب سش-ن-ة  1985وع-لى دبلوم
لط - -ف - -ال سش - -ن - -ة .1990
ال- - -ت - -خصشصس ‘ طب ا أ
أاشش -رفت ع -ل -ى إاع -داد وت -ق-د Ëب-رن-ام-ج ي-ه-ت-م
ب-الÎب-ي-ة الصش-ح-ي-ة ‘ ال-ق-ن-اة الثانية اŸغربية
لعدة سشنوات ،كما أاششرفت على فقرة «◊ظة
شش -ع -ر» ‘ الÈن -ام-ج ال-ث-ق-ا‘ «دي-وان» ‘ ال-ق-ن-اة
الثانية اŸغربية .تكتب الششعر والرواية ولها
لط -ف-ال .شش-اركت ب-ق-راءات
م -ؤول -ف -ات ‘ طب ا أ
ششعرية ‘ عدة ملتقيات ثقافية داخل اŸغرب
وخارجه :تونسس ،ا÷زائر ،مصشر ،البحرين.
دب-ي ،ت-رك-ي-ا ،ف-رنسش-ا ،ب-ل-جيكاُ .ترجمت بعضس
أاع- -م -ال -ه -ا إا ¤ل -غ -ات ع -دي -دة ك -ال -ف -رنسش -ي -ة،
لي -ط -ال -ي-ة،
لسش -ب -ان -ي -ة ،وا إ
ل‚ل -ي -زي -ة ،وا إ
وا إ
لŸان - -ي - -ة،
والÎك- - -ي- - -ة ،وال- - -دا‰ارك - -ي - -ة ،وا أ
والسش-وي-دي-ة ،والصش-ي-ن-ي-ة .عضش-و ب-إا–اد كتاب
اŸغ -رب ،ونشش -ر ل -ه -ا أاول ع -م -ل روائ-ي ‘ 2007
ب- -ع- -ن -وان «◊ظ -ات ل غ .»Òوف -ازت ب -ج -ائ -زة
كتارا.
م- -ن أاع- -م- -ال -ه -ا رواي -ات◊« :ظ -ات ل غ،»Ò
(ﬂ« ،)2007الب اŸتعة»« ،)2009( ،اŸلهمات»،
(« ،)2011ا◊ق ‘ الرحيل»« ،)2013( ،التوأام»,
( ،)2016ودواوي - - -ن «إاÁاءات» « ،2002ن - -فسس
ال-ع-نوان» « ،2003ورق ع- -اشش- -ق» « ،2003ت-ع-ال
ُنمطر» « ،2006أاي سشواد تخفي يا قوسس قزح؟»
« ،2006ورق ع - -اشش - -ق» « ،2008أاغ-ن-ي-ة ال-ل-يل»
« ،2009آاخر الطريق أاّوله»  ،2009وديوان «ما
ُ ⁄ي - -ق - -ل ب - -ي- -ن- -ن- -ا –  »Unspokenب -ال-ل-غ-تÚ
العربية وال‚ليزية) ،الÎجمة ال‚ليزية
لنور الدين زويتني سشنة .2010
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إأدمان ألعاب ألفيديو

أّول عي ـ ـادة تعال ـ ـج أعرأضسه ـ ـا ‘ بريطاني ـ ـا

اأط--ل--قت «ه--ي--ئ--ة ال--خ--دم--ات الصس-ح-ي-ة
ال--وط--ن--ي--ة» ف--ي ب--ري-ط-ان-ي-ا اأول ع-ي-ادة
م-ت-خصسصس-ة ل-عÓ-ج الأط-ف-ال وال-ي-افعين
م--ن اإدم--ان األ--ع--اب ال--ف--ي--دي--و ،خ--اصس-ة
العنيفة منها مثل «فورتنايت» .ووفقًا
للهيئة ،يمكن لÓأهالي الحصسول على
اسس--تشس--ارات م--ن الأط--ب--اء ال--ن--فسس--ي--ي-ن
باإحضسار اأطفالهم بشسكل شسخصسي اإلى
مقر العيادة في «مركز لندن الوطني
لÓ---إدم---ان السس---ل--وك--ي» اأو ع--ب--ر اإج--راء
م--ك-ال-م-ة ف-ي-دي-و اأو صس-وت ع-ب-ر خ-دم-ة
«سسكايب».
ويقدم الأطباء نصسائح تفيد الآباء حول

ك-ي-ف-ي-ة اإدارة اإدم-ان اأط-ف-ال-ه-م ،وت-قليل
ال-وقت ال-ذي ي-قضس-ون-ه ع-ل-ى اسس-ت-خدام
الشس--ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ،وخ-اصس-ة األ-ع-اب
الفيديو.
وق--ال «سس--ي--م--ون سس--ت--ي--ف--ن--ز» ،ال-رئ-يسض
التنفيذي للهيئة في اإنجلترا« :اأطلقنا
ه---ذه ال---خ--دم--ة ال--ج--دي--دة اسس--ت--ج--اب--ة
لمشسكلة ناشسئة يعانيها عشسرات الآلف
م--ن الأط--ف--ال» ،مضس-ي-ف-ا« :اح-ت-ي-اج-ات
ال-ع-ائÓ-ت الصس-ح-ي-ة ت-ت-غ-ي-ر ب-اسس-تمرار؛
لذلك ل يجب اأن نقف مكتوفي الأيدي
ف--ي ال--ه--ي--ئ--ة؛ ب--ل ي--جب م-واج-ه-ة ه-ذا
الإدم--ان ال--م--ن--تشس--ر ف-ي م-ع-ظ-م اأن-ح-اء

ال--ع--ال--م» ،وتصس--ن--ف م--ن--ظ--م--ة الصس--ح-ة
ال-ع-ال-م-ي-ة اإدم-ان الأط-ف-ال ع-ل-ى األ-عاب
ال--ف-ي-دي-و ب-اأن-ه اضس-ط-راب ع-ق-ل-ي ت-حت
اسسم «اضسطراب الألعاب».
واأشسارت «كلير مردوخ» ،مديرة الصسحة
ال-ع-ق-ل-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ف-ي ال-ه-ي-ئة« :األعاب
ال--ف--ي--دي--و ال-ع-ن-ي-ف-ة ووسس-ائ-ل ال-ت-واصس-ل
الج--ت--م-اع-ي والإدم-ان ع-ل-ى الإن-ت-رنت
ب--اتت ت--ل--عب دوراً رئ--يسس-يً-ا ف-ي ال-ح-ي-اة
العصسرية للعائÓت؛ لذلك يجب علينا
مسساعدتهم».

مفاجأاة غريبة

لصسوصص يسسرقون حقيبة مليئة باألفاعي

ق-ال اأح-د م-ح-ب-ي ال-زواح-ف
ف- -ي اأم- -ي- -رك- -ا اإن لصس- -وصس- -ا
ق-ام-وا بسس-رق-ة ح-ق-يبة ظنوا
اأن ب -ه -ا م -ال ،ل -ك -ن-ه-ا ك-انت
م -م -ت -ل -ئ -ة ب -الأف-اع-ي .وك-ان
«برايان جوندي» الذي يربي
وي- -ب- -ي- -ع ال- -زواح- -ف ،ي- -ق -وم

ب - -ت - -ق - -دي - -م ع - -رضض ل- -ت- -لك
ال-زواح-ف ف-ي م-ك-ت-ب-ة عامة
ف- -ي سس- -ان خ- -وسس- -ي -ه وت -رك
م- - -ع- - -دات- - -ه ف- - -ي م- - -وق- - -ف
ل -لسس -ي -ارات .وع -ن -دم -ا ع -اد
وج -د ح -ق -ي -ب -ت-ه ال-ت-ي ك-انت
ت-ح-ت-وي ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ث-ع-ابين

ق- -د اخ -ت -فت ،حسسب م -وق -ع
(اآي ت - -ي ف - -ي) .وف - -ي ن- -داء
ب- -ال- -ف- -ي- -دي- -و ،ق- -ال السس- -ي -د
ج- - - -ون- - - -دي اإن السس- - - -رق- - - -ة
«م-زع-ج-ة ل-ل-غ-اي-ة» ،مضس-ي-ف-ا
«اهتمامي الأكبر هو سسÓمة
الحيوانات».

وت- - -اب- - -ع وه- - -و يضس - -ع اأح - -د
ال-ث-ع-اب-ي-ن ح-ول رق-ب-ته« :من
ال- - - - - -واضس- - - - - -ح اأن ه- - - - - -وؤلء
الأشس- -خ -اصض ال -ذي -ن اأخ -ذوا
هذه الحقيبة مني...ربما ل
يعرفون اأي شسيء عن رعاية
الثعابين والسسحالي».
وق- -ال السس -ي -د ج -ون -دي ف -ي
وقت لح -ق اإن -ه ت -م ال -ع -ث-ور
ع- -ل- -ى ث- -ع- -اب- -ي- -ن ف -ي سس -ل -ة
م -ه -مÓ-ت ،ل-ك-ن-ه ق-ل-ق ع-ل-ى
سسÓ-م-ة ال-زواح-ف الأخ-رى.
وق - -دم ج - -ون - -دي ت- -ق- -ري- -را
للشسرطة ،وياأمل اأن يسساعد
م- -ق -ط -ع ال -ف -ي -دي -و الأم -ن -ي
ال-خ-اصض ب-م-وق-ف السسيارات
ف-ي مسس-اع-دة ال-ج-م-ه-ور في
القبضض على اللصسوصض.

من بينها ألبصصق على ألعروسصÚ

أأغـ ـ ـ ـرب تقاليـ ـ ـد حف ـ ـ ـ ـ ـÓت ألزف ـ ـ ـ ـ ـاف ‘ ألعا⁄
تختلف تقاليد حفÓت ألزفاف ‘ ألعا ⁄بحسصب ثقافة كل شصعب وعادأته وتقاليده ألتي تعود إأ ¤قرون مضصت ،وتتنوع ب Úأ◊فÓت
’خرى لهذين أŸعيارين وتضصم ‡ارسصات ﬂتلفة بعضصها
’لوأن وأ◊فÓت ألرومانسصية ‘ ،ح ’ Úتسصتجيب ألعديد من أ◊فÓت أ أ
ألغنية با أ
’مÒكي ،عادأت زفاف غريبة حول ألعا.⁄
يصصل إأ ¤حد ألغرأبة .وتسصتعرضض ألكاتبة فانيسصا إأيل ‘ تقرير نشصره موقع «ذأ ترأفل» أ أ

وتتولى امرأاة ذات حظ طيب (لها زوج وأابناء
وأاح-ف-اد) ت-غ-ط-ي-ة سس-ري-ر ال-زف-اف ب-م-خ-تلف
العناصسر التي من شسأانها أان تجلب الحظ
السسعيد والنسسل الكثير للزوجين.
ووفقا لموقع «برايد آاند بريكفاسست» فإانه
عادة ما يقفز صسبي يتمتع بصسحة جيدة على
الفراشض ،دون غيره من األطفال.

’زرق
فسصتان ألزفاف أ أ
‘ إأيرلندأ
فسستان الزفاف األبيضض تقليد متعارف عليه
في كثير من الثقافات ،لكن المثير للدهشسة
أان إايرلندا لها تقاليد تفرضض على العروسض
ارتداء فسستان زفاف أازرق اللون بدل من
األبيضض.وفي هذا البلد يدل اللون األزرق ـ
وليسض األبيضض ـ على البراءة والعفة ،وعلى
الرغم من أان الفسساتين البيضساء أاصسبحت
أاكثر شسيوعا ،فإان بعضض العرائسض ما زلّن
يرتديّن أاثوابا زرقاء ،وعادًة ما يكون اللون
األزرق ب- -اه -ت -ا ب -دل م -ن األزرق ال -داك -ن أاو
الملكي.

رقصصة ألÎنتيلة ‘ إأيطاليا
ع -ادة م -ا ت -زخ-ر ح-فÓ-ت ال-زف-اف اإلي-ط-ال-ي-ة
بالكثير من الموسسيقى والغناء والرقصض ،وتعد
رقصس-ة «ال-ت-رن-ت-ي-ل-ة» م-ن أاشس-ه-ر ال-رقصس-ات في
األعراسض اإليطالية .ويشسكل الضسيوف دائرة
ضسخمة بهدف جلب الحظ الجيد للعروسسين،
لتبدأا الموسسيقى على وقع بطيء ثم تتسسارع
أاكثر فأاكثر.ويعتقد أان هذه الرقصسة بدأات في

صصّدق أو ’ تصصّدق

حلق شسعر زوجته بسسبب شسعرة ‘ ألطّعام
ق -بضض ع -ل-ى ب-ن-جÓ-ديشس-ي ح-ل-ق رأاسض زوج-ت-ه
عنوة بعد عثوره على شسعرة في وجبة الطعام
التي حضسرتها له ،وفق ما أاعلنت الشسرطة
أامسض .ووجهت إالى الرجل تهمة التسسبب طوعًا

في األذى الحاد وهي جريمة يعاقب عليها
ب- -السس- -ج- -ن ل -م -دة أاقصس -اه -ا  14ع -ام ً-ا ،ف-ي
بنجÓديشض.

سسيلفي يقتل عروسسا وثÓثة آأخرين

لقيت عروسض حتفها مع ثÓثة من أافراد عائلتها خÓل التقاط صسورة سسيلفي على سسّد بامبارو
بولية تاميل نادو الهندية ،بحسسب ما أافادت الشسرطة .وكانت مجموعة من سستة أاشسخاصض تلتقط
صسوراً على السسّد ،عندما انزلقوا وسسقطوا في المياه .ونجا العريسض الذي كان يصسّورهم.

مياهه تبّخرت قبل  3.5مليار سسنة؟
خرت مياه بحيرات المريخ واأنهاره قبل
تب ّ
ن-ح-و  3.5م-ل-ي-ار سس-ن-ة «بسس-بب ت-ق-ل-ب-ات ف-ي
ال -م -ن -اخ» ،وف -قً-ا ل-دراسس-ة نشس-رت ف-ي م-ج-ل-ة
«ن-ي-تشس-ر ج-ي-وسس-اي-نسض» .وي-ع-ت-ق-د على نطاق
واسسع اأن الكوكب الأحمر ضسم في الماضسي
م -ي -اه ً-ا سس -ائ -ل -ة ب -ك -م-ي-ات وف-ي-رة م-ع وج-ود
بحيرات واأنهار.
ودرسض ول-ي-ام راب-ي-ن ،م-ن م-ع-ه-د ك-ال-ي-ف-ورن-يا

للتكنولوجيا في الوليات المتحدة وفريقه،
ب-ي-ان-ات ج-م-ع-ه-ا ال-مسس-ب-ار «ك-وريوسسيتي» في
ع- -ام  2017م -ن ف -وه -ة «ج -اي-ل» ال-ت-ي ي-ب-ل-غ
عمرها نحو  3 . 5مليار سسنة .وقال رابين:
«نعلم اأنه خÓل تلك الفترة كانت بيئة المريخ
ت -ت -غ -ي -ر بشس -ك-ل ج-ذري .وق-د ت-اآك-ل غÓ-ف-ه-ا
ال-ج-وي ب-ف-ع-ل ال-ري-اح الشس-مسس-ي-ة ،واأدى ه-ذا
الأمر اإلى تغيّر مناخ الكوكب بشسكل كبير».

بعد تشصريحه

 330قطعة نقدية تسستقر ‘ معدة “سساح
عثر في معدة تمسساح نفق عن
عمر يناهز  54سسنة ،كان يعيشض
ف-ي ح-دي-ق-ة ح-ي-وان-ات ب-مدينة
ن -اغ -وي -ا ال -ي -اب -ان -ي -ة م-ن-ذ ع-ام
1965ع -ل-ى ح-وال-ي  330قطعة
نقدية بعد تشسريحه.
وك-ان زوار ح-دي-ق-ة ال-ح-يوانات
ف- -ي ال- -عشس- -ري- -ن سس- -ن -ة األول -ى
يشس-اه-دون ه-ذا ال-ت-مسس-اح ع-بر
حاجز زجاجي ،ولكن في عام
 1989تم إانشساء حوضض ماء في
ال -ح -دي -ق-ة وأاصس-ب-ح ب-إام-ك-ان-ه-م
مشس- -اه- -دت- -ه م- -ب- -اشس -رة ورم -ي
القطع النقدية من فوق الجسسر
إالى الحوضض دائما.
وع -ادة ي -رم -ي ال -زوار ال -ق-ط-ع
النقدية في هذا الحوضض على
الرغم من اللوحة التي تحظر
ذلك .ألن رمي القطع النقدية
ف -ي أاح-واضض ال-م-اء الصس-ن-اع-ي-ة

وال -ن -واف -ي -ر وف -ق -ا ل -ل -ت -ق -ال -ي-د
اليابانية يجلب الحظ السسعيد
ويسساعد على تحقيق الرغبات.
وابتلع هذا التمسساح خÓل هذه
الفترة الطويلة القطع النقدية،
بدل من الحصسى الصسغيرة التي
تسس- -اع -د ف -ي ط -ح -ن ال -ط -ع -ام
وتسسهل عملية الهضسم.
وب -ع -د تشس -ري-ح ال-ت-مسس-اح ،ع-ث-ر
على هذه القطع النقدية في

م -ع -دت -ه ،ول-ك-ن األط-ب-اء أاك-دوا
أانها ليسست السسبب في نفوقه،
ومع ذلك أاكدوا على ضسرورة
م -ن-ع السس-ي-اح م-ن رم-ي ال-ق-ط-ع
ال -م -ع -دن -ي-ة ف-ي ح-وضض ال-م-اء،
ألنها تشسكل خطورة على حياة
التماسسيح األخرى ،ولن تجلب
ال -ح -ظ السس -ع -ي -د ل -ل -رم -اة م -ن
الزوار.

صصة لها تاريخ
قّ

ﬁنـ ـ ـة أÙارب ÚألÈيطانيّÚ
ّ Œسسدها  40أألف دمية مصسّغرة

ألبصصق على ألزوجÚ
‘ أليونان
ي-ع-ت-ب-ر ال-بصس-ق ع-ل-ى ال-زوج-ي-ن ثÓ-ث م-رات
تقليدا يونانيا قديما ،يهدف إالى إابعاد الشسر
عنهما بحسسب ظنهم .ورغم أان هذه العادة
تبدو غريبة ،فإانه ل يتم البصسق حقا على
العروسسين وإانما يوحي أافراد األسسرة بأانهم
سسيقومون بالبصسق على العروسض والعريسض،
لكنهم ل يفعلون ذلك بالفعل.

ألكث Òمن ألّتقبيل ‘
ألدأ‰ارك
يزيد التقبيل في الدانمارك عن العادة في
حفÓت الزواج ،إاذ يقبل الضسيوف في حفل
السستقبال العروسض في حين يتوارى العريسض
عن األنظار .ويوضّسح موقع «إانغربرتسسونز»
أان ال -ع -روسض ت -خ -ت-ف-ي ب-ع-د ال-زف-اف ل-ت-قّ-ب-ل
ضس -ي -ف -ات ال -ع -ريسض ،وي -ن -ب -غ -ي ع-ل-ى ج-م-ي-ع
الضسيوف في األعراسض الدانماركية تناول
قطعة من كعكة الزفاف ،وإال فإان الزواج
سسيكون عرضسة لسسوء الحظ.

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

العدد
18069

17

رموز أ◊ياة ‘ جنوب
أفريقيا

جنوب إايطاليا ،عندما وجدت امرأاة عنكبوتا
ضس -خ -م -ا ف -وق -ه -ا وب -دأات ب -ال -ق -ف -ز ب -ط-ري-ق-ة
هسستيرية إلزالته.

سصرير ألزفاف ‘ ألصصÚ
أاّكدت الكاتبة أان هناك العديد من التقاليد
التي تحدث خÓل حفÓت الزفاف الصسينية
حتى
الوقت الراهن ،وأان من أاشسهرها إاعداد سسرير
الزفاف قبل الزواج بأايام قليلة.

رموز الحياة اإلثنى عشسر تعتبر من تقاليد
ال-زف-اف ف-ي ج-ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي ت-مارسض
أاحيانا ،ويشسمل حفل الزفاف هذه الرموز
ل-ت-ذك-ي-ر ال-زوج-ي-ن ب-م-ا ي-م-ك-ن ت-وق-عه خÓل
الحفل.
وتتمثل هذه الرموز في :القمح الذي يدل على
الخصسوبة ،والنبيذ الذي يعني ترابط عائلتين
عندهم ،والفلفل الذي يعني األوقات الصسعبة
القادمة ،والملح الذي يعني الشسفاء ،والماء
الذي يعني النقاء ،واألعشساب المرة التي تدل
على األلم ،ووعاء وملعقة يدلن على عائلة
صسحية ،والدرع التي تعني الفخر والشسرف،
والرمح الذي يدل على الحماية ،والعسسل الذي
ي -ع -ن -ي ال -ح Ó-وة ،وال-م-ك-نسس-ة ال-ت-ي ت-دل ع-ل-ى
النظافة ،والكتاب المقدسض ليذكرهما بوجود
الله.

تسس ّ-ل-ط  40أال -ف دم-ي-ة مصس-غ-رة
على هيئة جنود ،معروضسة على
ل- -وح -ة ف -ي م -رك -ز ت -ج -اري ف -ي
م -انشسسس -ت -ر بشس -م -ال إان -ج -ل -ت -را،
الضسوء على محنة يواجهها كثير
م -ن ال -ج -ن -ود ال -ب-ري-ط-ان-ي-ي-ن إاذا
انتهت خدمتهم بإاصسابة.
وت -م-ث-ل األشس-ك-ال ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة
الصس- - -غ- - -ي - -رة ال - -خضس - -راء ع - -دد
ال - -م - -ح- -ارب- -ي- -ن ال- -ذي- -ن ت- -ق- -رر
تسس -ري -ح -ه -م م -ن ال-خ-دم-ة ع-ل-ى
م- - -دى السس- - -ن - -وات ال - -عشس - -ري - -ن
األخيرة ،ويقول من ّ
ظمو الفعالية
إان - -ه ي - -ن - -ب - -غ - -ي ب- -ذل ال- -م- -زي- -د
ل- -مسس- -اع- -دت- -ه- -م .وسس- -ب -ع -ة م -ن
األشس - -ك - -ال ال - -ت- -ي ُوضس- -عت ف- -ي
صس-دارة ال-ل-وح-ة ال-م-ع-روضس-ة في
م -رك-ز «آارن-دي-ل» ف-ي م-انشسسس-ت-ر
هي نماذج لمحاربين حقيقيين
ُب- -ت -رت أاط -راف -ه -م أاو أاصس -ب -ح -وا
ُم -ق -ع -دي -ن ب -ع -د أان خ-دم-وا ف-ي

القوات المسسلحة.
وق - -ال م - -ي- -ل ووت- -رز ،ال- -رئ- -يسض
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-م-ؤوسسسس-ة «هلب فور
هيروز» (مسساعدة األبطال) ،في
بيان« :اإلصسابات أانهت مسستقبل
 40أال -ف ج -ن -دي ف -ي  20عامًا
ويزداد هذا الرقم كل يوم .وكثير
منهم يخبروننا بأان التحول الذي
طرأا على حياتهم أاّثر بشسدة على
صس- -ح- -ت -ه -م وح -ال -ت -ه -م ال -ع -ام -ة
وأاسسرتهم».
وأاضس-اف« :ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ري-ح من
ال -خ-دم-ة ألسس-ب-اب ط-ب-ي-ة ت-خ-ذل
بقوة َمن يلمسسون اختÓفًا كبيراً
في الدعم ،لذا نناشسد الحكومة
أان تأامر بمراجعة مسستقلة لهذه
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة م -ن أاج -ل سس -د ت -لك
ال- - -ث- - -غ- - -رات» .وخ- - -دم ج- - -ن - -ود
ب -ري -ط -ان -ي -ون ف -ي ب -ل -دان م -ث -ل
ال-ع-راق وأاف-غ-انسس-تان وسسيراليون
ع -ل -ى م -دى السس-ن-وات ال-عشس-ري-ن

الماضسية.
وت - -ق- -ول م- -ؤوسسسس- -ة «ه- -لب ف- -ور
هيروز» إانه تقرر تسسريح ما يزيد
على عشسرة آالف جندي وجندية
ألسس- -ب- -اب ط- -ب -ي -ة م -ن -ذ ان -ت -ه -اء
العمليات الحربية في أافغانسستان
في عام  2014رغم أان القوات
البريطانية لم تكن مشساركة في
قتال نشسط في تلك الفترة.
ووج - -د مسس - -ح أاُج - -ري لصس - -ال- -ح
ال- - -م- - -ؤوسسسس- - -ة أان  % 70م- - - -ن
المسسsرحين يرون أان النتقال إالى
ال - -ح - -ي- -اة ال- -م- -دن- -ي- -ة ت- -ج- -رب- -ة
سسلبية.وقال نحو  % 40من 403
شس- -م- -ل- -ه- -م ال- -مسس- -ح إان ال -ف -ت -رة
النتقالية لم تكن كافية ،بينما
قال ما يقرب من النصسف إانه
تقرر إاخراجهم من الخدمة دون
تشس -خ -يصض ك -ام -ل إلصس -اب-ت-ه-م أاو
علّتهم.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألخميسض  10أأكتوبر  2019م
ألموأفق لـ  11صشفر  1441هـ

مبـــــــاراة ودّيــــــــــة
ا÷زائر ــ الكونغو الدÁقراطية اليوم على ال ّسساعة 20:45

«اÿضسر»Ÿ...واصسلة النتصسارات
يواجه اŸنتخب الوطني اليوم نظÒه من الكونغو الدÁقراطية ‘ مواجهة دولية ودية يطمح من
خÓلها اأشسبال بلماضسي ا◊فاظ على نسسق اŸباريات من جهة واأيضسا –قيق ا’نتصسار مرة اأخرى بعد
اأن فازوا ‘ مواجهة سسابقة اأمام البن.Ú
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كمال ناصسري ،مدير ملعب مصسطفى تشساكر:

«Œـ ـ ـ ـدي ـ ـد أارضسي ـ ـ ـة اŸلعـ ـ ـ ـب بع ـ ـ ـد
مب ـ ـ ـاراة زامبيـ ـ ـ ـ ـا ن ـ ـ ـ ـوفم Èالقادم»

كشسف مدير ملعب مصسطفى تشساكر بالبليدة ،كمال ناصسري ،عن
احتمال غلق اŸلعب Ÿدة  3اأشسهر ،لوضسع اأرضسية جديدة ،بد’ من
العشسب ا◊ا‹ ،الذي يفوق عمره  9سسنوات ،وسسيكون ذلك بعد
اسستقبال اÿضسر منتخب زامبيا ‘ تصسفيات «كان»  ،2021خÓل
شسهر نوفم Èالقادم.
قال ناصشري ‘ ،تصشريحات
إأ ¤أإ’ذأع - -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،إأن
ه- -ن- -اك أح- -ت -م -ا’ ك -بÒأ ’أن
ت-ن-ط-ل-ق ع-م-ل-ي-ة تغي Òأأرضشية
م- -ل- -عب مصش- -ط- -ف- -ى تشش -اك -ر
ب -ال -ب -ل -ي -دة ع -قب أسش-تضش-اف-ة
أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ل -ن-ظÒه
أل -زأم -ب-ي ‘ ،شش-ه-ر ن-وف-م،È
ل -ع -دم ت -وف -ر م Ó-عب أأخ-رى
Áكنها أسشتقبال رفاق رياضض
ﬁرز ‘ ألوقت أ◊ا‹.
أنتقد ألناخب ألوطني جمال
بلماضشي بحدة طريقة تسشيÒ
م- -ل- -عب مصش- -ط- -ف- -ى تشش -اك -ر
ب- -ال- -ب- -ل- -ي- -دة خÓ- -ل أل- -ن- -دوة
ألصش- -ح- -ف -ي -ة  ،ب -ع -د أل -زي -ارة
أŸيدأنية ألتي قام بها يوم
أ’ث- -ن ،Úل- -ت- -ف -ق -ده– ،سش -ب -ا
للمبارأة ألودية أأمام منتخب
أل- -ك- -ون- -غ- -و أل- -دÁق -رأط -ي -ة،
أŸق - - -ررة ه - - -ذأ أÿم- - -يسض.
ووصش -ف م -ا ي -ح -دث ‘ ه-ذأ
أŸلعب بـ «ألÈيكو’ج» ،لعدم
أأ’خ - - -ذ ب - - -ع Úأ’ع- - -ت- - -ب- - -ار
ل -ل -م Ó-ح -ظ -ات أل -ت-ي ت-رك-ه-ا

ل -ل -مسش -ؤوول Úب -ع -د م -وأج -ه -ة
أŸن- - -ت- - -خب أÙل- - -ي أأم- - -ام
أŸغرب ‘ ألششهر أŸاضشي.
ويشش- -ار إأ ¤أأن ع -م -ل -ي -ة ب -ي -ع
ت- - -ذأك- - -ر أŸب- - -ارأة أل- - -ودي - -ة
ل- -ل- -م -ن -ت -خب أل -وط -ن -ي أأم -ام
م-ن-ت-خب ج-م-ه-وري-ة أل-ك-ون-غو

ألدÁقرأطية أنطلقت أأمسض،
ع-ل-ى مسش-ت-وى أأكشش-اك م-ل-عب
مصش -ط-ف-ى تشش-اك-ر ب-ال-ب-ل-ي-دة،
” طرح  18أألف تذكرة
حيث ّ
بسشعر  500دج و 4آأ’ف تذكرة
باŸدرجات أŸغطاة بـ 1000
دينار.

عقب طرده خÓل مباراة مقرة
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أأسشاسشية.

ت ّ-ت -ج-ه أأ’ن-ظ-ار أل-ي-وم أ ¤م-ل-عب
مصش-ط-ف-ى تشش-اك-ر ب-ال-ب-ليدة ألذي
سش-ي-ح-تضش-ن أŸوأج-ه-ة أل-ودية بÚ
أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ون -ظÒه م-ن
أل -ك -ون -غ -و أل -دÁق -رأط -ي-ة ،ح-يث
تكتسشي هذه أŸبارأة أهمية كبÒة
بالنسشبة للناخب ألوطني.
ورفضض بلماضشي ألتقليل من قيمة
أŸن - -افسض ،ح - -يث أأك- -د أأن- -ه م- -ن
أŸن- -ت- -خ- -ب -ات أ÷ي -دة وأŸع -ي -ار
أ◊قيقي من أأجل أ◊كم عليه هو
أأرضش - - -ي - - -ة أŸي - - -دأن ‘ ،ح Úأأن
أل Ó-ع -ب Úأأب -دوأ أيضش -ا ج -اه-زي-ة
كبÒة لهذأ أŸوعد أŸهم.
وثّمن بلماضشي أجرأء موأجهتÚ
وديت Úعكسض أŸرة ألسشابقة ألتي
أج -رى ف -ي-ه-ا «أÿضش-ر» م-وأج-ه-ة
ودية وأحدة ،حيث سشيسشمح هذأ
أ’م- -ر ل- -ه ه- -ذه أŸرة م- -ن م -ن -ح
أل -ف -رصش -ة ل -ك-ل ألÓ-ع-ب-ي ÚخÓ-ل
م-وأج-ه-ت-ي أل-كونغو ألدÁقرأطية
وكولومبيا.
من جهة أخرى سشتكون موأجهة
ألكونغو فرصشة للعناصشر أ÷ديدة
من أجل أثبات أحقيتها بالتوأجد
مع أŸنتخب ألوطني ،خاصشة أأن
أŸن - -اصشب أصش - -ب- -حت غ- -ال- -ي- -ة و
أ÷م- -ي- -ع ي- -ري- -د أل- -ف- -وز Ãك -ان -ة

تغيÒات مرتقبة على
التّشسكيلة ا’أسساسسية

تعرف تششكيلة أŸنتخب ألوطني
أج- -رأء ب -عضض أل -ت -غ -يÒأت خ Ó-ل
م -وأج -ه -ة أل-ك-ون-غ-و ،أل-ذي ي-ب-ق-ى
منتخبا متوسشط أŸسشتوى مقارنة
Ãن- -ت- -خب ك- -ول -وم -ب -ي -ا ،وه -و م -ا
سش- -ي- -دف -ع أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي أ¤
أج- -رأء ب- -عضض أل- -ت -غ -يÒأت ع -ل -ى
ألتششكيلة.
وي -ع-د م-وأج-ه-ة م-ن-ت-خ-ب ÚخÓ-ل
هذه ألفÎة فرصشة من أجل منح
ألفرصشة لÓعب Úأخرين ،خاصشة
أأن ب- -ل- -م- -اضش- -ي أحسض ب- -ا’ح -رأج
خÓل موأجهة ألبن Úبعد أن كان
يريد أششرأك ديلور ،إأ’ أنه كان
ق- -د أسش- -ت- -ن- -ف- -ذ ك- -ل أل- -ت -غ -يÒأت
ألضشرورية.
وق - -د ي - -ق- -وم أŸدرب ب- -إاشش- -رأك
ع - -ن - -اصش- -ر ج- -دي- -دة ‘ أل- -دف- -اع
وأل- -وسش- -ط وأل- -ه- -ج- -وم م- -ن أأج -ل
م-ع-رف-ة م-دى ج-اه-زي-ة أل-ع-ناصشر
أ÷دي-دة وق-درت-ه-ا ع-ل-ى زح-زحة
أل Ó- -ع - -ب ،Úأل- -ذي- -ن ك- -ان- -وأ ورأء
ألتتويج باللقب ألقاري.

البحث عن فوز جديد

دخل أŸنتخب ألوطني منذ كأاسض
أفريقيا أŸاضشية ‘ دأئرة ألنتائج

أ’ي- -ج- -اب- -ي- -ة ،ح- -يث يسش- -ع -ى أ¤
أضش-اف-ة م-ن-ت-خب أل-ك-ون-غ-و ل-ي-كون
ف- - -وز آأخ - -ر يضش - -اف أ ¤أŸسشÒة
ألناجحة للمنتخب خÓل ألفÎة
أŸاضشية.
وŒري أŸب- -ارأة ع- -ل- -ى أرضش- -ي -ة
م -ل -عب مصش -ط -ف -ى تشش -اك -ر ،وه-و
أل - -ذي ع - -رف م- -ع- -ظ- -م أ‚ازأت
أŸن -ت -خب أل-وط-ن-ي خÓ-ل أل-فÎة
أŸاضش-ي-ة ح-يث يسش-ع-ى ألÓ-ع-بون
ل-ت-ح-ق-ي-ق أن-تصش-ار أخ-ر ع-لى هذأ
أŸلعب.
ورغ -م أأن أأرضش -ي -ة م -ل-عب تشش-اك-ر
ل- - -يسشت ع - -ل - -ى م - -ا ي - -رأم ،إأ’ أأن
ألناخب ألوطني وألÓعبون أأبدوأ
ع- -زÁة ك -بÒة ل -ت -ح -ق -ي -ق أل -ف -وز
وإأسشعاد أ’نصشار أŸنتظر تنقلهم
بقوة أ ¤أŸلعب من أجل تششجيع
أبطال أفريقيا.

غيابات موؤّثرة ‘
منتخب الكونغو

ي- -خ- -وضض م- -ن- -ت- -خب أل- -ك- -ون- -غ- -و
أل -دÁق-رأط-ي-ة م-وأج-ه-ت-ه أل-ودي-ة
أأمام أŸنتخب ألوطني دون أثنÚ
م- -ن أأب- -رز ’ع- -ب -ي -ه وذلك بسش -بب
أإ’صشابة.
وي - -وأج - -ه «أÿضش - -ر» م - -ن- -ت- -خب
أل -ك -ون-غ-و أل-دÁق-رأط-ي-ة ‘ ل-ق-اء
ودي أل- - -ي- - -وم أÿم- - -يسض Ãل- - -عب

Œري ‘  15أاكتوبر Ãدينة ليل

طاقم –كيم فرنسسي إلدارة مباراة ا÷زائر – كولومبيا

يدير اŸباراة الودية الدولية لكرة
القدم ،ب Úا÷زائر وكولومبيا ،اŸقررة
يوم الثÓثاء  15اأكتوبر Ãلعب بيار-
موري دو ليل بفرنسسا ،ثÓثي –كيم
فرنسسي ،بقيادة ا◊كم الرئيسسي ريدي
بيكي ،حسسبما اأعلنته ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم .ويسساعد ا◊كم
الرئيسسي ريدي بيكي ،كل من غيلوم
ديبار (اŸسساعد ا’أول) وجيليان
باسسيلي (اŸسساعد الثا.)Ê
جدير بالذكر أأن هذه ألقمة ألكروية ألوأعدةŒ ،رى
بششبابيك مغلقة .وسشُتسشبق ،بندوة صشحفية للمدرب
أل -وط -ن -ي ،ج -م-ال ب-ل-م-اضش-ي ،ق-ائ-د أل-ف-ري-ق و’عب،
إأضشافة إأ ¤منطقة ﬂتلطة قبل أ◊صشة ألتدريبية.
وسشيتم أإ’عÓن عن مكان وسشاعة تنششيط ألندوة
ألصشحفيةÃ ،جرد إأعÓم منظم هذأ أ◊دث ،قسشم

أ’تصشال للفاف.
ويخوضض أأبطال إأفريقيا ،قبل ذلك أŸبارأة أأ’و¤
أأمام منتخب جمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية أليوم
أÿم -يسض  10أأك-ت-وب-ر ع-ل-ى ألسش-اع-ة Ã ،20:45ل -عب
مصش -ط -ف -ى تشش -اك -ر ب -ال -ب -ل -ي-دة ،وت-ن-درج أŸب-ارأت-ان
أل- -ودي- -ت- -ان ‘ إأط -ار –ضشÒأت «أÿضش -ر» أÿاصش -ة
بتصشفيات كأاسض أأ· إأفريقيا . 2021

مصشطفى تششاكر بالبليدة ،وبعدها
سش- -ي- -ت- -ن- -ق- -ل -ون إأ ¤م -دي -ن -ة ل -ي -ل
أل-ف-رنسش-ي-ة Ÿوأج-ه-ة ك-ولومبيا ‘
مبارأة ودية ثانية يوم  15أأكتوبر
أŸقبل.
وكشش - -فت ت - -ق - -اري - -ر إأع Ó- -م- -ي- -ة
ك- -ون- -غ- -ول- -ي- -ة ب -أان أŸب -ارأة أأم -ام
أ÷زأئ -ر سش -تشش -ه -د غ -ي -اب ’عب
غ-ل-ط-ة سش-رأي ألÎك-ي ك-ريسش-ت-يان
ل -وي -ن -دأم -ا بسش -بب م -ع -ان -ات-ه م-ن
إأصش -اب -ة سش -ت -ب-ع-ده ع-ن أŸن-افسش-ة
Ÿدة أأسشبوع ،Úكما سشيغيب أأيضشا
عن أŸبارأة زميله مÒفاي بوب
ب -وك -ادي ’عب ت -ي ب -ي م-ازÁب-ي
ألكونغو‹ بسشبب تعرضشه إ’صشابة
خطÒة ‘ ألركبة.

يعا Êمن اإصسابة

مهاجم «الكناري»
مسسعود جوما يغيب
عن مواجهة أاوŸبي
الشسلف
ي -وأصش -ل أل -ك -ي -ن-ي مسش-ع-ود ج-وم-ا،
م-ه-اج-م شش-ب-ي-ب-ة أل-قبائل ،غيابه عن
م -ب -اري -ات ف-ري-ق-ه ،أل-ذي سش-ي-ل-ت-ق-ي
جمعية ألششلف ،ألسشبت أŸقبل‘ ،
مبارأة مؤوجلة عن أ÷ولة  4للرأبطة
أÎÙفة أ’و ¤لكرة ألقدم.
و’ زأل جوما يعا Êمن إأصشابة ‘
أل -عضش -ل -ة أŸق -رب-ة ،ت-ع-رضض ل-ه-ا ‘
م - -ن - -تصش - -ف سش - -ب- -ت- -م ÈأŸاضش- -ي.
وŒري ﬁاو’ت مكثفة من أأجل
Œهيزه طبيا ،للحاق Ãبارأة ألفريق
أأمام ششباب قسشنطينة ‘ ،أ÷ولة ،8
أŸقررة يوم  23أأكتوبر أ÷اري.
ويرفضض أŸدرب فيلود أıاطرة
بإاششرأك أŸهاجم ألكيني ،خوفا من
ت -ف -اق -م أإ’صش -اب -ة ،رغ -م أأن شش-ب-ي-ب-ة
ألقبائل ‘ حاجة ماسشة له ‘ ،ظل
م -ع-ان-ات-ه م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ه-ج-وم-ي-ة،
خ- -اصشً- -ة ‘ أŸب- -ارأة أأ’خÒة أأم -ام
وف- - - - - - - -اق سش- - - - - - - -ط- - - - - - - -ي - - - - - - -ف.
وي -ع -ا Êشش -ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل م-ن شش-ب-ح
أإ’صشابات ،منذ أنطÓقة أŸوسشم،
’ سشيما ‘ ألقاطرة أأ’مامية ،وهو
أأ’مر ألذي أأّثر عليه سشلبا ‘ ألعديد
من أŸناسشبات.

إايقاف برنارد كازو Êإا ¤غاية سسماع أاقواله

سسلّطت ÷نة
ا’نضسباط لرابطة
كرة القدم اÎÙفة
عقوبة مباراة
واحدة دون جمهور
على فريق وداد
تلمسسان ،بسسبب
«اإشسعال ورمي األعاب
نارية» ،حسسبما
اأعلنته الهيئة
الكروية ‘ موقعها
الرسسمي على
ا’نÎنت.

وباإ’ضشافة أ ¤هذه ألعقوبة،
سشيدفع ألودأد غرأمة مالية
ق -دره-ا  100 ، 000دينار،
حسشب نفسض أŸصشدر.
وأأوق- -فت ÷ن- -ة أ’نضش- -ب -اط،
’عب أ–اد أ◊رأشض ،يحيى
لبا Êأ’ربع مباريات ،وأحدة
موقوفة ألتنفيذ مع تغرÁه بـ
 40 ، 000دينار ،جرأء سشلوك
غ Òرياضشي أŒاه رسشمي.
وسش- -ي- -ح- -رم ’عب شش- -ب- -ي- -ب- -ة
بجاية ،سشيف ألدين خزري،
هو أ’خر من لعب لقاءين
مع دفع غرأمة مالية تقدر بـ

 20 ، 000دينار ،جرأء سشلوك
غ Òرياضشي أŒاه رسشمي.
و‘ أل -رأب -ط -ة أ’و ،¤ت -ل-ق-ى
أ–اد أ÷زأئ- -ر وأه -ل -ي ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج وج-م-عية ألششلف،
إأن -ذأرأ ل -رم -ي أل -ع-اب ن-اري-ة
(إأنذأر أأول) ،إأضشافة أ ¤دفع
غرأمة مالية بـ 100 ، 000
دينار.
م - -ن ج - -ه- -ة أأخ- -رى ،أأف- -ادت
رأبطة كرة ألقدم أÎÙفة،
أأن مدرب مولودية أ÷زأئر،
أل -ف -رنسش -ي ،بÒن-ار ك-ازو- Ê

أل -ذي ُط -رده ح -ك-م أŸق-اب-ل-ة
أل -ت -ي ج-م-عت ف-ري-ق-ه ب-ن-ادي
م - - -ق - - -رة ( )0-0أ’سش - - -ب - - -وع
أŸاضشي Ãلعب  8ماي 1945
بسشطيف بسشبب «سشلوكه غÒ
أل -ري -اضش -ي Œاه رسش -م -ي-»Ú
سش ُ-ي -م -ن -ع م -ن دخ -ول م-ي-دأن
أŸل- - -عب وغ- - -رف- - -ة ت- - -غ- - -يÒ
أÓŸبسض ،أ ¤غاية مثوله يوم
أ’ث- -ن ÚأŸق- -ب -ل  14أأكتوبر
ع- -ل -ى ألسش -اع -ة  11:00أأمام
÷ن - -ة أ’نضش - -ب - -اط لسش - -م- -اع
أأقوأله.

بعد اسستقالة من Òزغدود

الّتونسسي لطفي جبارة مدّربا جديدا لدفاع تاجنانت

اّتفقت رسسميا اإدارة دفاع
تاجنانت ،اأمسس ا’ربعاء ،بقيادة
الرئيسس قرعيشس مع التونسسي
لطفي جبارة ،لÓإشسراف على
العارضسة الفنية لفريق دفاع
تاجنانت خلفا للمدرب اŸسستقيل
من Òزغدود ،اأين وقع التقني
التونسسي على عقد Áتد اإ ¤نهاية
اŸوسسم.
ي- -ذك -ر أأّن ج -ب -ارة أأشش -رف ع -ل -ى ع -دة أأن -دي -ة
ت -ونسش -ي -ة،وح -ق -ق م-ع-ه-ا ألصش-ع-ود إأ ¤أل-دوري
أŸمتاز ‘ صشورة أأ’وŸبي ألباجي وألنادي
ألسشويحلي ألليبي ،كما فاز بالدوري ألعماÊ
م -ع ف -ري -ق ن -ادي ف -ن -ج -اء ،وي -ع -د م -ن أأفضش-ل
أŸدرب Úأل- -ت -ونسش -ي Úأل -ذي -ن أأشش -رف -وأ ع -ل -ى
تدريب أأ’ندية أ÷زأئرية بعد كل من معز

بوعكاز وحمادي ألدو وأسشعد .هذأ ويوأصشل
فريق دفاع تاجنانت –ضشÒأته للقاء أŸقبل
ضشد أ÷ار مولودية ألعلمة ،ألذي يششهد عودة
كابري وفوضشيل لششفائهما من أإ’صشابة ،غÒ
أأن مشش -ارك -ت -ه -م -ا غ Òم -ؤوك-دة وم-ن دون ششك
سشيتم إأقحامهما ‘ ألششوط ألثا.Ê

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بازيـــــل بـــو‹ (سسفـــــ Òنــــــادي مرسسيليــــا) حصسريــــا لـ «الشسعــــــب»:
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«لوأم سضكول أ÷زأئر » سضتجعلنا نحتك أك Ìبالكرة أ÷زأئرية
^ بلماضســـــــــــي أاكسســــــــــب ’عبيـــــــــــه الـــــــّروح القويـــــــة التـــــــــي كـــــــــانت غائبـــــــــــــــــة
^ بعــــد تتويـــج اÿضســر الطّريــق بـــات معبّــــدا لÓعـــب Úمزدوجي ا÷نسسيــة ’ختيار وجهتهم
^ سسÔسســـــل كشّســــافﬂ ‘ Úتــــلف مÓعـــب ا÷مهوريـــة قصســد خطــف العصســــاف Òالنّــــــادرة
^ أالعــــــــــــــاب البحــــــر اŸتــــــوسّسط سستمنــــــــح دفعــــــــا للجزائـــــــــر لتنظيـــــــــــــم «الكـــــــان»

بعد ترسسيم فتح مدرسسة «لوام سسكول»
ا÷زائر ،اقÎبنا من سسف ÒاأوŸبيك
مارسسيليا «بازيل بو‹» الذي –دث لنا
عن اŸشسروع ،وعن الكث Òمن النقاط
اŸهمة ‘ ،هذا ا◊وار الشسيق.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير :فواز بوطارن

@ الشسعب :أاّو’ كلمة حول اŸشسروع الذي جئتم به
إا ¤ا÷زائر؟
@@ ب -ازي-ل ب-و‹ :أاشص -ك -ر مسص -ؤوو‹ «ف-وت ف-اي-ف» ع-ل-ى
احÎافيتهم الكبÒة ،اليوم نادي أاوŸبيك مارسصيليا يسصتقر
با÷زائر مع شصريك جزائري إلقامة مشصروع «لوام سصكول»
ا÷زائر ،وهي شصراكة دائمة وهي نفسش الوقت شصراكة
سص-ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا م-راق-ب-ة ال-ت-ط-ور ال-ت-ق-ن-ي ،ك-ما سصنتابع
خÓلها كل الشصباب ا÷زائري الذين سصيسصجلون أانفسصهم ‘
م -درسص -ة «ل -وام سص -ك -ول» ،وه -ذا سص -يسص-م-ح ل-ن-ا م-ن ت-وط-ي-د
عÓقاتنا أاك Ìمع ا÷زائر ،ألن عÓقة ا÷زائر مع مدينة
مرسصيليا عÓقة تاريخية قدÁة حتى أانه يقال هنا ‘
ا÷زائر بأان مرسصيليا هي الولية ا÷زائرية رقم  ،49وهو
م -ا سص -ن -ع -م -ل ع -ل -ى ت -رسص -ي-خ-ه م-ن خÓ-ل ال-ت-ب-ادل ال-دائ-م
واŸسصتمر مع ا÷زائر وشصعبها ،أاعرف ا÷زائر جيدا وأانا
من ب Úعشصاق هذا البلد ،أانا جد سصعيد بهذا اŸشصروع
الذي جئنا به خصصوصصا مع تواجد عدد ‡يز من التقني،Ú
وهو ما سصيسصمح لشصباب العاصصمة من كسصب هوية أاوŸبيك
مارسصيليا من كل النواحي ،وسصّÔكز خصصوصصا على ا÷انبÚ
ال-ت-ق-ن-ي وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي ي-ع-ت Èأام-را م-ه-م-ا ‘ ال-تكوين.
ا÷ميع يعرف بأان الÓعب ا÷زائري قيمة ثابتة وموهبة
كبÒة ‘ كرة القدم ،غالبيتهم لعب Úتقني Úوسصنعمل على
صصقل موهبتهم ،وبالنسصبة ‹ أانا سصعيد للغاية للتواجد مرة
أاخرى ‘ ا÷زائرÁ .كنني العيشش هنا باقي أايام حياتي،
‘ كل مرة آاتي فيها إا ¤ا÷زائر أاكون آاخر من يصصعد
ال-ط-ائ-رة ب-ال-دم-وع ،م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاظ-اف-ري ك-نت أات-ن-قل إا¤
ا÷زائر ألن والدي كان يعيشش هنا ‘ ا÷زائر ‘ سصنوات
اÿمسصينيات واعتنق اإلسصÓم هنا ‘ ا÷زائر ،وعندما
كنت صصغÒا كان ‘ كل عطلة يصصطحبني معه إا ¤مدينة
تيزي وزو ،أاعتقد بأانهم اليوم سصيÎكونني هنا ‘ ا÷زائر
ويعودون Ãفردهم إا ¤فرنسصا (يقولها مازحا).
’فريقي الّثا ‘ Êتاريخها
@ ا÷زائر نالت الّلقب ا إ
‘ ن- -ه- -ائ- -ي -ات أا· إاف -ري -ق -ي -ا  ،2019ك -ي -ف ت -اب-ع-ت-م
«الكان»؟
@@ األكيد أان مسصتوى الÓعب اإلفريقي و»الكان» تطور
ك-ثÒا ،ألن غ-ال-ب-ي-ة اŸن-ت-خ-ب-ات اŸشص-ارك-ة ت-ت-ن-ق-ل ب-ت-ع-داد
مشصكل من الÓعب Úالذين ينشصطون ‘ البطولت األوروبية
اÿمسش الكÈى ‘ العا ،⁄والرباعي الذي نشصط اŸربع
الذهبي أاعتقد أان هناك  3لعب Úينشصطون ‘ بطولت
بلدهم بينهم «بوداوي» ،وهذا أامر مؤوسصف بالنسصبة لÓعبÚ
الذين ينشصطون ‘ ا÷زائر ،سصتكون لديهم صصعوبات كبÒة

كون اŸسصتوى اŸقدم من الÓعب اÎÙف عا‹ جدا،
اŸنتخب ا÷زائري حاليا Áكنه تعي Úمنتخب ÚأاسصاسصيÚ
للعب دون مشصكل ،وكل البدلء ‘ اŸنتخبات اإلفريقية
Áكنهم بلوغ اŸربع الذهبي ،ما أاتذكره هو أان ا÷زائر منذ
سصنوات الثمانينات بلد يعيشش ويتنفسش كرة القدم ،وفرنسصا
تقول شصكرا للجزائر ألنها ‘ كل مرة تنجب لها لعبÚ
‡يزين وغ Òعادي ،Úحيث مرت أاجيال من الÓعبÚ
حملت قميصش الديكة ،وهناك الكث Òمن األمور اإليجابية
التي قدمتها ا÷زائر لفرنسصا ‘ عا ⁄كرة القدم ،وبالنسصبة
‹ ذك -اء «ب -ل -م -اضص-ي» م-ن-ذ ت-ول-ي-ه ق-ي-ادة ال-ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة
للمنتخب ا÷زائري ودرايته باŸشصاكل الداخلية التي كانت
تتخبط فيها اÛموعة والتي  ⁄تتغ Òمنذ ا◊قبة التي
حمل فيها هو القميصش الوطني ا÷زائري ،جعلته يجد
ا◊ل م -ب-اشص-رة ب-ع-د ت-ول-ي-ه م-ه-م-ة ق-ي-ادة اÿضص-ر ،الÓ-عب
ا÷زائري سصواء اÙلي أاو اÎÙف يلعب كرة القدم
جيدا ،ول يلزمك الكث Òمن العمل معه حتى يفهم رسصالة
اŸدرب من الناحية التقنية والتكتيكية ،واÛموعة التي
شص-ك-ل-ه-ا «ب-ل-م-اضص-ي» ك-انت ب-ح-اج-ة ف-ق-ط إا ¤ث-ق-ة ل-تصص-ن-ع
الفارق ،وهو ما حدث ‘ مصصر وبإامكان «بلماضصي» أان
يواصصل الÎبع على عرشش إافريقيا ‘ السصنوات اŸقبلة
خصصوصصا مع بقائه على رأاسش اŸنتخب ا÷زائري‘ ،
السص -ب -ع-ي-ن-ات وال-ث-م-ان-ي-ن-ات ا÷زائ-ر ك-انت م-ه-د اŸنشص-آات
الرياضصية ،وهو ما جعل الرياضصات ا÷زائرية تتأالق قاريا
ودوليا ،عكسش الفÎة ا◊الية التي باتت ا÷زائر تفتقر فيها
للمنشصآات ،األمر ا÷يد هو أان وهران سصتحتضصن أالعاب
البحر األبيضش اŸتوسصط ،وهو ما من شصأانه أان يعطي دفعة
جديدة من هذه الناحية للجزائر ،ألن بلدكم يسصتحق أان
ينظم على األقل نهائيات كأاسش أا· إافريقيا.
@ مشس- -ك- -ل م -زدوج -ي ا÷نسس -ي -ة ي -ع -ود ‘ ك -ل م -رة
ليخلق جد’ واسسعا ‘ ا÷زائر وفرنسسا ،ما رأايك ‘
هذا اŸوضسوع؟
@@ أانا أانتمي للجيل الذي جاء بعد الرائع مصصطفى دحلب،
الذي فضصل “ثيل ا÷زائر رغم أانه رأاى النور ‘ فرنسصا
رفقة ›موعة هائلة من الÓعب ،Úو‘ تلك الفÎة  ⁄يكن
هناك لعب Úك Ìيلعبون للمنتخب الفرنسصي ‘ ،حقبتي
فضصلت فرنسصا على كوت ديفوار ألن والدي كانا ‘ فرنسصا
وك-انت ل-دي دواف-ع-ي لخ-ت-ي-ار اŸن-ت-خب ال-ف-رنسص-ي ،وع-اد
ا◊ديث ›ددا عن الÓعب مزدوج ا÷نسصية الذي يفضصل
تغي Òا÷نسصية الرياضصية منذ بداية سصنوات التسصعينيات،
وهو ما سصاهم كثÒا ‘ تطور كرة القدم اإلفريقية ويجعل
من منافسصة كأاسش أا· إافريقيا ﬁطة مهمة ‘ عا ⁄كرة
القدم ‘ الطبعات األخÒة ،ونأاخذ «بلماضصي» خÓل أا·
إافريقيا عرف كيف ينهي اÓÿف الذي كان قائما بÚ
الÓعب Úداخل اÛموعة الواحدة ،اÓÿف الذي يتواجد
‘ كل اŸنتخبات اإلفريقية ،والذي يدور حول الÓعب
اÙلي واÎÙف ومن أاحق بتمثيل بلده والتفرقة بÚ
اŸسصتوى التكويني ،وما إال ذلك من اŸشصاكل الوهمية التي
ح -ط -مت أاك Ìم -ن م -ن-ت-خب« ،ب-ل-م-اضص-ي» ف-ه-م ب-أان-ه داخ-ل
›موعته كانت هناك حسصاسصيات ب ÚالÓعب Úألنه كان

’نصسار يدّقون ناقوسس اÿطر
«الصسفراء» ‘ ذيل الّترتيب وا أ

أعضضاء أ÷معية ألعامة يتجهون لسضحب ألثقة من ألعايب

قالت مصصادر مقربة من بيت ا–اد
ا◊راشش ،إان أاعضص- - -اء ا÷م- - -ع - -ي - -ة
ال -ع-ام-ة ل-ل-ن-ادي ،سص-ي-ع-ق-دون ال-ي-وم
اÿم-يسش ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة اسص-تثنائية
لسصحب الثقة من الرئيسش ا◊ا‹
ﬁم -د ال -ع -ايب ،بسص -بب ال -وضص-ع-ي-ة
اŸزري -ة ال -ت -ي ي -ع -يشص -ه -ا ال -ف-ري-ق،
إاضصافة إا ¤سصوء النتائج ،علما أان
العايب منذ عودته إا ¤الفريق ‘
جوان  2018بات يقود ا◊راشش إا¤
الهاوية بالنظر إا ¤السصياسصة السصيئة
التي ينتهجها ‘ تسصي« Òالصصفراء»
م- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق اŸوسص -م ال -ك -روي
ا◊ا‹ ،رغ -م ت -ع -ه -ده ‘ الصص-ائ-ف-ة
الفارطة بإاعادة ا–اد ا◊راشش إا¤
مصصاف الكبار ،ومن ثم اللعب على
ورقة الصصعود.
وي- -ح- -ت- -ل ا–اد ا◊راشش م- -ؤوخ -رة
ت- -رت -يب ال -قسص -م ال -وط -ن -ي ال -ث -ا،Ê
ب-رصص-ي-د ن-ق-ط-ة واح-دة م-ن-ذ ب-داية
اŸوسص - -م ال - -ك - -روي ا◊ا‹ ،ح- -يث
خسص - -ر ‘  5م-ن-اسص-ب-ات وتعادل ‘

واحدة.
يشص - -ار أان ›م - -وع - -ة م- -ن أانصص- -ار
الفريق كانوا قد اقتحموا اإلثنÚ
ت-دري-ب-ات ال-ف-ري-ق ،شص-ت-موا الرئيسش
ﬁم -د ال -ع -ايب م -ط -ول ،وح -اول-وا
الع- -ت- -داء ع- -ل -ي -ه ،م -ط -ال -ب Úإاي -اه
ب- -ال -رح -ي -ل دون رج -ع -ة ،ع -ل -م -ا أان

اŸدرب عبد الكر Ëلطرشش كان
ع -ل -ى وشصك ت -و‹ زم -ام ال -ع -ارضص -ة
ال -ف -ن -ي -ة ل–اد ا◊راشش ،ق -ب -ل أان
يوّقع Ÿولودية بجاية ،حيث قالت
اŸصصادر ذاتها أان ا÷انب اŸا‹
ح- - -ال دون ال - -ت - -ح - -اق ل - -ط - -رشش بـ
«الصصفراء».

لعبا ومّر على تلك الفÎة ،وكان ذكيا ‘ حواره الصصريح
واŸب-اشص-ر م-ع الÓ-ع-ب ،Úوه-و م-ا ج-ع-ل-ن-ا نشص-اه-د م-ن-ت-خبا
م- -زي- -ج- -ا ب Úا◊ن- -ك -ة وال -تشص -ب -يب وب Úال Ó-عب اÙل -ي
واÎÙف ‘ ◊مة واحدة ،وأاجواء رائعة داخل وخارج
اŸلعب جعلت ا÷زائر تبلغ النهائي وتتوج باللقب القاري،
ذك- -اء «ب -ل -م -اضص -ي» ك -ان ‘ ت -وح -ي -د األه -داف Ÿزدوج -ي
ا÷نسصية واÙلي Úبالدفاع على أالوان ا÷زائر ،وتشصريف
الراية الوطنية واسصتعادة نشصوة اللعب معا ‘ أاجواء أاخوية،
وهو ما أاكسصبهم الروح القومية التي كانت غائبة عن هذا
اŸن -ت -خب ،خصص -وصص -ا أان Œرب -ت -ه ك -انت م -رة ل -ل-غ-اي-ة م-ع
ا÷زائر بكث Òمن اŸشصاكل ‘ تلك الفÎة مع اÛموعة
التي كان فيها مع ﬂتلف الختÓفات ‘ التقاليد والعقلية
والتكوين وما إا ¤ذلك ،اآلن سصيبقى على رأاسش الطاقم
ال -ف -ن -ي ◊وا‹ ث Ó-ث سص -ن-وات إاضص-اف-ي-ة ،وأا“ن-ى أان ي-ق-ود
ا÷زائر إا ¤ا‚ازات جديدة وأالقاب أاخرى ،بالنسصبة ‹
أافتخر كو Êحملت قميصش اŸنتخب الفرنسصي كان باإمكاÊ
حمل قميصش كوت ديفوار رÃا كانت مسصÒتي الكروية
تكون ﬂتلفة “اما أاو أاك‚ Ìاحا ل أادري قمت بخيار ‘
تلك الفÎة ،ورÃا ‘ الفÎة ا◊الية كنت سصأاغّير رأايي ،لكن
ما أاعرفه هو أانه ‘ تلك الفÎة كانت تسصلط علينا الأضصواء
بشصكل مذهل عندما نحمل قميصش اŸنتخب الفرنسصي،
وكأاسش أا· إافريقيا  ⁄تكن بهذا اŸسصتوى و ⁄يكن ا÷ميع
يهتم باŸنافسصة ‘ القارة السصمراء مثل الوقت ا◊ا‹ ،كما
أان الوسصائل التكنولوجية والقنوات التلفزيونية غÒت الكثÒ
من اŸفاهيم.

@ بالنظر إا ¤اŸسستوى العا‹ لÓعب ا÷زائري كما
ت -ق -ول ،أا’ ت -ع -ت -ق -د ب -أان-ه ك-ان ل-زام-ا ع-ل-ى أاوŸب-يك
م-ارسس-ي-ل-ي-ا ا’سس-ت-ف-ادة م-ن خدمات ’عب جزائري،
خصسوصسا أاننا ‘ كل مرة نسسمع عن اهتمام الفريق
بÓعب Úجزائري Úعلى غرار الثÓثي (براهيمي،
بÓيلي ،بو‚اح) وغÒهم؟
@@ ‘ مارسصيليا ‘ كل مÒكاتو تطرح أاسصماء  6إا7 ¤
لعب ،Úوهذا عمل اŸناجÒة الذين يبحثون عن رفع أاسصهم
لعبيهم ‘ ا÷رائد ،وبعدها نقرأا بأاننا فوتنا على أانفسصنا
فرصصة التعاقد مع الÓعب الف ÊÓبعدما أاضصاف النجم
السصاحلي أاو الÎجي التونسصي  3مÓي Úيورو على عرضصنا،
‘ كل موسصم نشصاهد نفسش الشصيء وبالنسصبة ‹ اأود أان
يحمل لعب جزائري قميصش مارسصيليا ،ولدينا سصياسصة
جديدة خصصوصصا أاننا قدمنا إا ¤ا÷زائر Ãشصروع «لوام
سصكول» ا÷زائر ،الذي سصيجعلنا نحتك أاك Ìبكرة القدم
ا÷زائ -ري -ة ون-ك-ون ق-ري-ب Úم-ن-ه-ا ك-ثÒا ،الÓ-ع-ب-ون ال-ذي-ن
شصاهدناهم ‘ «الكان» نعرفهم جميعا ،لكن مهمتنا اآلن ل
ت- -ك -م -ن ‘ خ -ط -ف ع -ن -اصص -ر اŸن -ت -خب األول ب -ل اإرسص -ال
ال -كشص -افﬂ ‘ Úت-ل-ف مÓ-عب ا÷م-ه-وري-ة قصص-د خ-ط-ف
العصصاف Òالنادرة.
’ك“ Ìث-يÓ-
@ ‘ اŸاضس -ي ك -انت «ل -وام» ال -ف -ري-ق ا أ
’ول أاو ‘ ال-ف-ئ-ات
ل -ل -ج -زائ -ري Úسس -واء ‘ ال-ف-ري-ق ا أ
الصسغرى عكسس الوقت الراهن؟

@@ صصحيح الفرق األك“ Ìثي Óللجزائري Úكانت مارسصيليا
وأاوكسص ،Òألن «غÒو» كان يعشصق ا÷زائر والÓعب Úالذين
أاشصرف على تكوينهم ،هو الذي كان يضصع ‘ مكتبه صصورة
«ﬂلو‘» ،وهذا يلخصش لك كل شصيء ،اآلن األمور بداأت
تتغ ‘ Òنادي مارسصيليا ،ول تعرفون العدد الهائل من
األطفال اŸوهوب Úمن مزدوجي ا÷نسصية الذين يتكونون
‘ مراكزنا Ãرسصيليا ،و‘ الظرف الراهن األمور تغÒت
كثÒا بالنسصبة لهذا ا÷يل الذي شصاهد اŸنتخب ا÷زائري
يتوج بكأاسش أا· إافريقيا ،وبالنسصبة له اآلن الطريق معبد
◊مل القميصش ا÷زائري.
@ خصس -وصس -ا ب -ع -د اŸشس -اك -ل ال -ك -بÒة ال -ت-ي ح-دثت
لناصسري وبن زÁة؟
@@ «ديدي ديشصون» ليسش مدربا عنصصريا ،وعرف كيف
يسص Òمشصكلته ‘ اŸنتخب ،خصصوصصا بعد الزوبعة الكبÒة
التي حدثت ‘ وسصائل اإلعÓم الفرنسصية والعاŸية ،لكنه
تعامل مع األمر بذكاء كونه مدرب يرتكز على اÛموعة
ع -ل -ى حسص -اب ال -ف -ردي -ات ،ب -ال-نسص-ب-ة ‹ «ب-ن زÁة» أافضص-ل
مهاجم ‘ العا ⁄و»بن ناصصر» لعب موهوب لكنه فضصل
ا◊فاظ على ›موعته على حسصاب هذه األسصماء ،ولو
كنت مكانه لقمت رÃا بنفسش الأمر ألنه ‘ األخ Òكان
ﬁقا ،بعدما “ّكن من بلوغ نهائي يورو  2016بفرنسصا
وتّوج بكأاسش العا 2018 ⁄دونهما.

نظّموا وقفة احتجاجية أامام منزله

أأنصضار شضبيبة ألسضاورة يطالبون زروأطي بالعودة
خّ-ل-فت اسص-ت-ق-ال-ة ﬁم-د زرواط-ي ،رئ-يسش
›لسش إادارة نادي شصبيبة السصاورة ،من
م-نصص-ب-ه رف-ق-ة أاعضص-اء م-ك-ت-ب-ه ،ردود ف-عل
ق -وي-ة م-ن ق-ب-ل أاعضص-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة،
وأانصصار النادي.
وعقد أاعضصاء النادي ،عمومية اسصتثنائية،
لدراسصة اسصتقالة زرواطي ‘ ،ظل إاصصراره
على الرحيل عقب تعرضصه Ÿضصايقات من
ق -ب -ل ا÷م -اه ،Òع -ل -ى خ -ل -ف -ي-ة اإلقصص-اء
اıيب م -ن ال -ب -ط -ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى ي-د
الشص - - - - - - - - -ب - - - - - - - - -اب السص - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ودي.
ورفضصت ال -ع -م -وم -ي -ة السص -ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ه-ذه
السصتقالة جملة وتفصصي ،Óحيث أاعلنت
تضصامنها ال ّ
Óمشصروط مع زرواطي ومن
معه ،للحفاظ على اسصتمرار النادي ‘
ت -وه -ج -ه واسص-ت-ق-راره ،خ-اصص-ة أان ال-ف-ري-ق
ع -اشش أازه -ى أاي -ام -ه م -ن -ذ ت -ول -ي-ه م-نصصب
الرئاسصة.
وفور انتهاء عمومية النادي ،اجتمع كافة
األعضصاء بوا‹ ولية بشصار ،حيث دعوه

للتدخل إلقناع زرواطي بالعودة إا ¤تسصيÒ
النادي ‘ أاقرب وقت ‡كن.
ون ّ-ظ -م ج -م -ه -ور شص -ب -ي -ب -ة السص-اورة وق-ف-ة
احتجاجية أامام مقر ولية بشصار ،من أاجل
مطالبة الرئيسش ﬁمد زرواطي ،وأاعضصاء
م - -ك- -ت- -ب- -ه اŸسص ،Òب- -الÎاج- -ع ع- -ن ق- -رار
السصتقالة.
وكان زرواطي ،قد اتخذ قراره بالتنحي
ع- -ن رئ- -اسص- -ة ال- -ن -ادي إا ¤ج -انب أاعضص -اء
مكتبه ،على خلفية التجاوزات التي طالت
الفريق ‘ بعضش مبارياته األخÒة ،خاصصة
أامام الشصباب السصعودي ‘ البطولة العربية
Óندية.
ل أ
ورغ -م إاصص -راره ع -ل -ى ع-دم ال-ع-ودة بسص-بب
اŸضص -اي -ق-ات ال-ت-ي ت-ع-رضش ل-ه-ا ‘ ال-فÎة
اŸاضصية ،إال أان أانصصار السصاورة رفضصوا
فكرة رحيل رئيسش النادي ،وراهنوا على
م -واصص -ل -ت -ه اŸشص -وار ،خ-اصص-ة أان السص-اورة
عاشش أازهى فÎاته ‘ عهد زرواطي.
يشصار إا ¤أان ›لسش إادارة الشصركة اŸالكة

ل -ل-ن-ادي ،قّ-رر ت-ع-ي Úسص-ع-د ال-ل-ه ب-وم-دي-ن،
كرئيسش جديد لتسصي Òالفريق ،وهو األمر
ال- -ذي رفضص- -ه ع ّشص- -اق الشص- -ب- -ي -ب -ة ج -م -ل -ة
وتفصصي.Ó

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضلة

 10أكتوبر  : 1954قّيمت ÷نة ألسشتة ألتاريخي Úحصشيلة
عملها لششهور (جويلية ،أوت ،سشبتم )Èوأحصشت قوأتها
من ألرجال وألعتاد أسشتعدأدأ لندلع ألثورة.
 10أكتوبر  : 1959نششرت ألصشحف ألفرنسشية قرأر
أ◊ك -وم -ة أل -ف -رنسش -ي -ة ب-رف-ع ع-دد ع-ن-اصش-ر أŸي-ل-يشش-ي-ات
أل - -عسش- -ك- -ري- -ة ‘ أ÷زأئ- -ر إأ 125 ¤أل -ف شش -خصس Ÿوأج -ه -ة
أنتصشارأت ألثورة أ÷زأئرية.

٢٤
اصشد

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسس  ١١صضفر  ١٤٤١هـ الموافق لـ  ١٠أاكتوبر  2٠١٩م

ارات

ألعدد

وألضشطرأبات إأ ¤درجة ترهن مكاسشب ما
–ق - -ق ب - -ال - -دم وأل - -دم - -ع ‘ إأق - -رأر ألسش - -ل- -م
ألجتماعي وألسشتقرأر ألوطني.
‘ هذأ ألŒاه ،جاءت رسشالة أÛلة غÒ
أŸششفرة إأ ¤أألمة ،حاملة هذه ألتطمينات،
بأان أ÷يشس مسشتمر ‘ نهجه أŸسشتقيم ،ألدأء
مهامه ألدسشتورية فقط ،وهو ل يسشمح لتجار
أألزمة وأŸغامرين ،بزج ألبلد ‘ أÛهول،
قائلة ‘ أفتتاحيتها أŸعنونة بـ» تأام Úحاضشر
أ÷زأئ -ر ومسش -ت -ق -ب -ل -ه-ا» ،إأن م-لم-ح أ÷زأئ-ر
أ÷ديدة بدأت تلوح ‘ أألفق ،مع أ÷هود
أŸضش- -ن- -ي- -ة أل- -ت -ي ت -ب -ذل ع -ل -ى ن -ه -ج أŸسش -ار
ألنتخابي أŸؤودي با÷زأئر إأ ¤بر أألمان.
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لكمالية بسضطيف
لسضرة وا إ
قدمت مسضاعدات ل أ

«الراديوز» تتضشامن مع عائلة التلميذ اŸرحوم عبد ا◊ق ببوعنداسس

«الشضعب» -وسشط أجوأء
ح -زي -ن -ة مشش -ح-ون-ة ب-ال-ت-وت-ر،
ت -ن -ق -لت ج -م-ع-ي-ة «أل-رأدي-وز»
برئاسشة قادة ششا‘ ،إأ ¤بلدية
ب -وع-ن-دأسس ب-ولي-ة سش-ط-ي-ف،
ل- - -ت- - -ق- - -د Ëوأجب أل- - -ع- - -زأء
ومسش -ان -دة ع -ائ-ل-ة ب-وك-رشش-ي،
ألتي فقدت أبنها عبد أ◊ق،
إأث-ر أن-ه-ي-ار ج-درأن ب-إاك-م-الية
ألشش -ه-ي-د ع-ل-ي زرم-ا Êب-ذأت
أل-ب-ل-دي-ة .وه-ي أŸأاسش-اة ألتي
ت -ع -اط -ف م-ع-ه-ا أ÷زأئ-ري-ون
منهم «ألرأديوز» ألتي قامت
ب -ه -ذه أŸب -ادرة أل -تضش -ام-ن-ي-ة
وف- - -اء ل- - -ل- - -ق - -ي - -م وأŸب - -ادئ
أإلنسش -ان -ي -ة أل-ت-ي أنشش-ئت م-ن
أجلها.
« ألرأديوز» ،قدمت رسشالة
ع- - -زأء ب - -اسش - -م أعضش - -ائ - -ه - -ا

ألشش- -رف- -ي Úأم -ث -ال ب -ل -وم -ي،
م-غ-اري-ة وح-نصش-ال ،وﬁب-ي-ها
وب -ال -ن-ي-اب-ة أيضش-ا ع-ن ‡ث-ل-ي
أÛت -م -ع أŸد .Êج -اء ه-ذأ
‘ م- - - -رأسش- - - -ل- - - -ة خ - - -اصش - - -ة
لـ»ألششعب».
ك -م -ا ق -دمت أ÷م-ع-ي-ة ‘
وق -ف -ت -ه -ا أل -ت -ي أسش-ت-حسش-ن-ه-ا
أ◊ضش- - -ور ون- - -وه- - -وأ ب- - -ه- - -ا،
مسش- - -اع - -دة م - -ادي - -ة ول - -وأزم
م -ن -زل -ي -ة ،م-رأع-اة ل-ل-ظ-روف
أŸع- -يشش- -ي- -ة ألصش- -ع -ب -ة أل -ت -ي
تعيششها ألعائلة أŸتكونة من
 3ب -ن -ات  ⁄ي -ت -ح -م -ل-ن ◊د
أل-ل-ح-ظ-ة ف-رأق أخ-ي-ه-ن ع-ب-د
أ◊ق ،وأل - -ذي ك - -ان ب- -حسشب
ششهادة وألدته ألسشيدة عقيلة،
ألشش- -م -ع -ة أل -ت -ي ت -ن Òأل -ب -يت
ب -أاخ-لق-ة أ◊م-ي-دة وسش-ل-وك-ه

ألطيب ،ما جعله ﬁبوبا من
أ÷ميع.
نفسس ألتأاثر كان باديا على
ششقيقته سشلسشبيل ألتي أنهالت
ب- -ال- -ب -ك -اء وه -ي ت -رى صش -ورة
شش -ق -ي-ق-ه-ا ،أل-ذي ك-ان يصش-ن-ع
أج -وأء م -رح -ة ب -رف -ق -ت-ه-ا ‘
أرجاء ألبيت.
ب - - - -اŸن - - - -اسش- - - -ب- - - -ة زأرت
«أل -رأدي -وز» أإلك -م -ال-ي-ة أل-ت-ي
ع - -رفت ألÎأج- -ي- -دي- -ا ح- -يث
وق -ف ‡ث -ل -وه -ا وأل -ت-لم-ي-ذ
وأألسش- -ات -ذة ،دق -ي -ق -ة صش -مت
ترحما على ألفقيد ،وأهدت
ل-وأزم ري-اضش-ي-ة إأ ¤أل-ت-لم-يذ
‘ أجوأء مؤوثرة.
ع -ائ -ل -ة أل -ف -ق -ي -د وسش-ك-ان
ب - - -وع- - -ن- - -دأسس ب- - -ك- - -بÒه- - -ا
وصش- -غÒه -ا ،ث -م -ن -وأ م -ب -ادرة
«أل - - -رأدي - - -وز» ،ق - - -ائ- - -ل Úإأن
أ÷م -ع -ي -ة ج -دي-رة ب-اإلشش-ادة
ألن -ه -ا ل ت -ت-وق-ف ◊ظ-ة ع-ن
ت- -ق- -اسش -م أف -رأح أ÷زأئ -ريÚ
وأترأحهم ضشاربة أŸثل على
أن -ه-ا ب-ح-ق ج-م-ع-ي-ة م-وأط-ن-ة
تصشغر أمامها أألششياء وتكÈ
أل-ق-ي-م وأÿصش-ال أل-تضش-ام-ن-ية
‘ جزأئرنا أ◊بيبة.
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france prix 1

من ألتطمينات ،جددت «أ÷يشس» ما ظل
أل -ف -ري -ق رئ -يسس أألرك -ان ،ي -ت-ع-ه-د ب-ه ح-ي-ال
ألوطن ومرأفقته مسشÒأت أ◊رأك ألششعبي
منذ  22فيفري أŸاضشي وضشمان سشلميتها،
وكذأ مرأفقة ألعدألة ‘ ﬁاربة أŸفسشدين
و–ييد ألعصشابة ألتي عاثت ‘ ألبلد فسشادأ
ون -ه -ب -ا Ÿق -درأت-ه-اﬁ ،اول-ة ج-ع-ل أ÷زأئ-ر
رهينة Ÿآاربها.
م- -ن أل -ت -ط -م -ي -ن -ات ،ع -ودة «أ÷يشس» إأ¤
م -ع -ا ⁄أل -ط -ري -ق أŸرسش-وم-ة م-ن أŸؤوسشسش-ة
ألعسشكرية ‘ سشبيل تهيئة أألجوأء إلجرأء
أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة شش-ف-اف-ة ون-زي-ه-ة ل يعلو
فيها صشوت على صشوت ألششعب ‘ أختيار
بكل سشيادة وحرية من يرأه أألنسشب لرئاسشة
أ÷مهورية وألسش Òبها قدما نحو Œسشيد
أإلصشلحات ألششاملة ألتي تغ Òجذريا نظام
أ◊كم أŸسشتند إأ ¤مؤوسشسشات دولة ششرعية
ل -ك -ل وأح -دة وظ -ي-ف-ت-ه-ا و–دد صش-لح-ي-ات
ألسشلطات وأسشتقللها بعيدأ عن أي تدأخل
عملي وأندماجي.
م-ن أل-ت-ط-م-ي-ن-ات أل-ت-ي ت-ن-اول-ت-ه-ا «أ÷يشس»
بدقة متناهية ،ألتأاكيد على أن ألسشتحقاق
ألرئاسشي ألذي أتخذت بششأانه تدأب Òعاجلة
لتهيئة أŸناخ إلجرأئه ‘ موعده بل تأاخر،
ضشرورة ملحة ،يجنب ألبلد ألوقوع ‘ ألفرأغ
وأŸآالت ألصش -ع -ب -ة ويسش -ق -ط م -ؤوأم -رأت ق-وى
ألدأخل وأÿارج ألضشاربة بل توقف على وتر
إأب -ق -اء أ÷زأئ -ر أسشÒة ظ -رف وأزم-ة م-ع-ق-دة،
متجاهلة أن موقفها ألعدأئي ولد –ديا لدى
أل -غ -ي-وري-ن ع-ل-ى أل-وط-ن أل-ذي-ن أقسش-م-وأ ع-ل-ى
ت- -ق- -د Ëتضش- -ح- -ي- -ة ث- -ان- -ي -ة ل -ت -أام Úح -اضش -ره
ومسشتقبله.

ا÷زائر تتابع بانششغال بالغ األحداث اÿطÒة ‘ ششمال سشوريا
أع -ربت أ÷زأئ -ر ،أمسس ،ع -ن ت -ت -ب -ع-ه-ا
لح -دأث «أÿطÒة»
بـ»أنشش- -غ- -ال ب -ال -غ» ل  -أ
أ◊اصش - -ل - -ة ‘ شش - -م- -ال سش- -وري- -ا› ،ددة
«رفضش- -ه- -ا أŸب -دئ -ي أل -ق -اط -ع» أŸسش -اسس
بسش - -ي - -ادة أل - -دول ‘ ج- -م- -ي- -ع أل- -ظ- -روف
وأألحوأل ،حسشب ما أفاد به بيان لوزأرة
ألششؤوون أÿارجية.
وج- -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان »:ت- -ت- -اب- -ع أ÷زأئ- -ر

للجيشس ألوطني ألششعبي بالتنسشيق مع مصشالح
أألم -ن أل -وط -ن-ي ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة/ن.ع،1.
تاجر (ﬂ )01درأت بحوزته كمية من نفسس
أŸادة تقدر بـ ( )35كيلوغرأم.جاء هذأ ‘
بيان تسشلمت «ألششعب» نسشخة منه.
‘ سشياق متصشل ،ضشبط حرسس ألسشوأحل
ب-ب-ن-ي صشاف/ن.ع )29,9 ( ،2.ك -ي-ل-وغ-رأم م-ن
ألكيف أŸعالج ،فيما أوقفت مفرزة للجيشس
ألوطني ألششعبي بتمÔأسشت/ن.ع ،6.ششخصشÚ

بانششغال بالغ أألحدأث أÿطÒة أ◊اصشلة
‘ ششمال سشوريا وŒدد رفضشها أŸبدئي
ألقاطع أŸسشاسس بسشيادة ألدول ‘ جميع
ألظروف وأألحوأل».
«ك- -م- -ا ت- -ؤوك- -د أ÷زأئ- -ر ،يضش- -ي -ف ذأت
أŸصشدر ،على تضشامنها ألكامل مع دولة
سشوريا ألششقيقة وحرصشها على سشيادتها
وسشلمة أرأضشيها ووحدتها ألÎأبية».

أاوصضت بإاثراء التشضريع للنزاهة والتصضدي للجرائم

الورششة الوطنية تششّدد على مكافحة كل أاششكال الفسشاد الرياضشي
الشض-عب -اخ-ت-ت-مت ب-اŸدرسض-ة ال-عليا
للشضرطة ‘‘علي تونسضي‘‘  ،أامسس ،أاشضغال
ال -ن -دوة ال -وط -ن-ي-ة ح-ول «ال-ن-زاه-ة ‘
ال- - -ري- - -اضض- - -ة» ،ب- - -حضض - -ور خÈاء م - -ن
لم -ن ال -وط -ن -ي
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام -ة ل  -أ
وال -درك ال-وط-ن-ي وال-ع-دال-ة ،إاضض-اف-ة
لنÎبول»
إا‡ ¤ثل Úعن منظمة «ا أ
لوŸب-ي-ة ال-دول-ية واللجنة
وال-ل-ج-ن-ة ا أ
لوŸبية ا÷زائرية .جاء هذا ‘ بيان
ا أ
تسضلمت «الشضعب» نسضخة منه.
وب- - -حسشب ذأت أل - -ب - -ي - -ان ،ف - -إان أل - -دورة
أل -ت -دري -ب-ي-ة أل-ت-ي أسش-ت-ن-د م-نشش-ط-وه-ا ع-ل-ى
موأضشيع تقنية متخصشصشة من ششأانها بناء
أل-ق-درأت وأل-ت-دريب ع-ل-ى ألصش-ع-ي-د ألوطني
وأل - -دو‹ ل - -دى أÙق - -ق ‘ Úأل - -قضش - -اي - -ا
أŸتعلقة بالنزأهة ‘ ›ال ألرياضشةÃ ،ا
Áك -ن -ه -م م -ن م-وأج-ه-ة ﬁاولت أل-ت-لعب
ب-اŸن-افسش-ات أل-ري-اضش-ي-ة ع-ل-ى ن-ح-و ملئم،

ا÷يشس يوقف  10عناصشر دعم للجماعات اإلرهابية بخنششلة
الشض- -عب ‘ -إأط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة أإلره -اب
وبفضشل أسشتغلل أŸعلومات ،أوقفت مفرزة
مششÎك -ة ل -ل -ج -يشس أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ،ي-وم 08
أك -ت-وب-ر  ،2019عشش - - - -رة ( )10ع -ن -اصش -ر دع -م
للجماعات أإلرهابية بخنششلة/ن.ع.5.
و‘ إأط - -ار ﬁارب - -ة أل - -ت - -ه- -ريب وأ÷رÁة
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الثمن  ١٠دج

لرهاب
مواصضلة لعمليات مكافحة ا÷رÁة وا إ

أŸن -ظ -م-ة ،و‘ سش-ي-اق أل-ع-م-ل-ي-ات أŸت-وأصش-ل-ة
أل- -ه- -ادف- -ة لصش- -د أن- -تشش- -ار ظ- -اه- -رة أإلّت- -ج -ار
باıدرأت ببلدنا ،ضشبطت مفرزة للجيشس
وعناصشر ألدرك ألوطني Úكمية معتÈة من
أل- -ك- -ي- -ف أŸع -ال -ج ت -ق -در بـ ( )378ك-ي-ل-وغ-رأم
بالبيضس/ن.ع ،2.ف -ي -م-ا أوق-فت م-ف-رزة أخ-رى

 2٤°وهران
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جّددت رفضضها القاطع اŸسضاسس بسضيادة الدول

إاجراء اإلنتخابات الرئاسشية ‘ آاجالها  ..قرار صشائب

وفية ÿطها ألفتتاحي ،ترجمت ›لة
«أ÷يشس» ‘ ع- -دد أك -ت -وب -ر ،2019أل-ت-زأم-ها
أل-دؤووب ب-ت-جسش-ي-د أأله-دأف أŸسش-ط-رة م-ن
ألقيادة ألعليا للمؤوسشسشة ألعسشكرية ألسشائرة
وفق أسشÎأتيجية أسشتششرأفية ل تتوقف عند
أل -رأه -ن أل -عسش -ك -ري وألسش -ي -اسش -ي ف-ق-ط ب-ل
تتجاوزه إأ ¤أألفق ألقريب وألبعيد ،وأضشعة
ألÎأت - -يب Ÿوأج- -ه- -ة أي ط- -ارئ ‘ ﬁي- -ط
إأقليمي ودو‹ مليئ باألزمات وألتعقيدأت.
وهي مسشأالة ما أنفكت أŸؤوسشسشة ألعسشكرية
تؤوكد عليها ‘ كل ألظروف وأŸناسشبات،
م-رأف-ع-ة ÷زأئ-ر آأم-ن-ة م-ت-ط-ل-ع-ة للمسشتقبل،
قوية Ãؤوسشسشاتها ونظمها ،مرفوعة ألهامة
وألسشؤودد ب Úأأل·.
ع - -ل - -ى ه- -ذأ أŸن- -وأل ،رصش- -دت أÛل- -ة
ألظرف ألذي تعيشس أ÷زأئر وتعمل ما ‘
أŸقدرة من أجل ألتخلصس منه أعتمادأ على
أسش -ت -ق -لل -ي -ة ق -رأر وخ -ي -ار سش -ي -ادي ل ي-ق-ب-ل
بإاملءأت أآلخر ووصشفاته› ،ددة ما حرصس
ألفريق ڤايد صشالح نائب وزير ألدفاع رئيسس
أألرك -ان ،ع -ل -ى أل -ت-أاك-ي-د ع-ل-ي-ه خ-لل زي-ارأت
ألتفتيشس وتفقد ألوحدأت ‘ ﬂتلف جهات
ألوطن ،بالقول ألصشريح »:إأن أ÷يشس يرأفق
أ◊رأك ألششعبي ،ويعمل على وضشع حد ألي
أخÎأق ŸسشÒأته وألسشتحوأذ على طلباته ‘
أل - -ت - -غ - -ي Òوأإلصش - -لح ،وه- -و ل ي- -رى أحسش- -ن
أÿيارأت وأقصشرها مسشافة وأقوأها ضشمانة،
م -ن أŸع -ط -ى أل -دسش -ت -وري وح-ل-ول-ه ‘ ت-أامÚ
أل -ب -لد م -ن ألسش -ق -وط ‘ م -ت -اه-ات أل-ف-وضش-ى
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›لة ا÷يشس

فنيدسس بن بلة

الفجر٠5.١٨................:
الشضروق٠6 .5١..............:
الظهر١2.٣5.................:
العصضر١5.٤٩................:
المغرب١٨.2٣...............:
العشضـاء١٩.٤٣..................:

( )02وحجزت مولدأ ( )01كهربائيا ومطرقة
( )01ضشغط وجهاز ( )01كششف عن أŸعادن.
من جهة أخرى ،أحبط حرسس ألسشوأحل
ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ ( )05أششخاصس
ك- -ان- -وأ ع- -ل- -ى م Ïق- -ارب ت- -ق- -ل- -ي -دي ألصش -ن -ع
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كاريكات /ÒعنÎ

وأإلŸام بسشبل ألكششف عن هذأ ألنوع من
ألفسشاد ومقاومته وأإلبلغ عنه.
وأك -د أŸشش -ارك -ون أن أل-دورة أل-ت-دري-ب-ي-ة
ك-انت ث-ري-ة م-ك-ن-ت-ه-م م-ن أك-تسش-اب م-هارأت
وت-ق-ن-ي-ة ح-دي-ث-ة ،ك-م-ا سش-م-حت ل-ه-م ب-الفهم
ألشش -ام -ل إلشش -ك -ال -ي-ة أل-ن-زأه-ة ‘ أل-ري-اضش-ة
وتبعاتها ،هذأ ما من ششأانه أن يسشهل على
أÙقق ‘ Úهذأ ألنوع من ألقضشايا ألتي
ي -ع -رف-ه-ا ›ال أل-ري-اضش-ة ت-قصش-ي أ◊ق-ائ-ق
وإأج -رأء أل -ت -ح -ري-ات ‘ أŸي-دأن أل-ري-اضش-ي
ألغ-رأضس أت-خ-اذ إأج-رأءأت ت-أادي-ب-ي-ة وت-ب-ي-ان
أ◊قائق أŸتصشلة بأاي بلغات أو ششبهات
ب-ال-ت-لعب ب-اŸن-افسش-ات أل-ري-اضش-ي-ة ،إأجرأء
–قيقات فعالة وعرضس ألنتائج مششفوعة
باألدلة وأإلثباتات ألعلمية ،مع أإلششارة أن
بعضس ألتحقيقات ‘ قضشايا ألتلعب لها
صشبغة ألتحقيقات ألوطنية.
أما عن أهم ألتوصشيات أÿتامية ألتي
أنبثقت عنها ألورششة ألتدريبية ،تلخصشت ‘
ضشرورة إأرسشاء آأفاق ألتعاون وألششرأكة بÚ
ﬂت -ل -ف أل -ق -ط -اع-ات أل-ف-اع-ل-ة ‘ أÛال
ألرياضشي على أŸسشتوى ألوطني وأإلقليمي
وألدو‹Ã ،ا يسشمح بوضشع أرضشية وطنية من
أجل مكافحة كل أششكال ألفسشاد ألرياضشي،
إأث- -رأء أل- -تشش- -ري- -ع Ÿوأج- -ه- -ة ك- -ل أ÷رأئ- -م
أŸتعلقة بالفسشاد ‘ ألوسشط ألرياضشي من
خ -لل إأث -رأء ق -ان -ون أل -ع -ق-وب-ات أ÷زأئ-ري
وÁك-ن أ÷ه-ات أل-ت-أادي-ب-ي-ة وأل-قضش-ائ-ي-ة م-ن
موأجهة هذأ ألنوع من ألقضشايا ،مع –فيز
كل ألنششاطات ألتوعوية وألÎبوية وألتكوينية
بهدف ترقية ‡ارسشة ألنششاط ألرياضشي ‘
أÛتمع ‘ جو تسشوده ألنزأهة.

