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أمام ألجتماع رفيع أŸسصتوى حول ليبيا بÈأزأفيل

أ◊ جراد يدعو ا’–اد اإ’فريقي
إا ¤ا’ضصطÓع بدور ﬁوري ‘ حّل اأ’زمة
ألفتتاحية

واقع جديد
بقلم :فنيدسس بن بلة
حمل لقاء الوزير اŸنتدب للبيئة الصصحراوية مع ا÷معيات
و‡ثلي اÛتمع اŸد Êمدلو’ سصياسصيا وأابعادا لها أاهميتها
‘ مسصعى التغي ÒاŸنشصود ’سصتكمال بناء الدولة الوطنية‘ ،
زمن الثورة الصصناعية الرابعة ،التي تفرضض –ديات تسصتدعي
مواجهتها بأاسصاليب مغايرة ‘ التسصي Òوا’سصتشصراف.
هي أاسصاليب تفرضض حوارا موسّصعا مع الفاعل ÚواŸواطن،Ú
ب -اع -ت -ب -اره-م شص-رك-اء ‘ ال-ت-ح-ول ومصص-در ق-رار السص-ي-اسص-ات
اÙلية وخيارات بلوغ أاهداف التنمية اŸسصتدÁة ،حيث
’نسصان والبيئة ا◊لقة اŸفصصلية ‘ اŸعادلة
يكون فيها ا إ
الثابتة.
‘ زمن ا’قتصصاد الرقمي واŸدن الذكية ⁄ ،يعد مقبو’
مزيدا من الÎيث وا’نتظار وتأاجيل نقاشصات تخصض مصصÒ
’مة ونهضصتها.
اأ
ا◊وار الذي اعتُمد منهجا ‘ برنامج الرئيسض تبون يصصبّ ‘
هذا ا’Œاه ،حيث أاعطى تعليمات بضصرورة التفتح على
’شصراكه ‘ كل كبÒة
اÙيط ومّد جسصور التواصصل معه إ
وصصغÒة تخصض ﬂتلف أاوجه ا◊ياة العامة والشصأان الوطني.
’فكار
من خÓل السصياسصة ا’تصصالية ا÷ديدة ،تÈز للعيان ا أ
’تباع دون السصقوط ‘
النÒة واŸبادرات الناجعة ا÷ديرة با إ
ال-ت-ه-وي-ل واŸضص-ارب-ة ال-كÓ-م-ي-ة وان-تشصار اŸعلومة اŸغلوطة
‘فايك نيوز» ،مثلما هو متداول حاليا ع Èشصبكات التواصصل
ا’ج- -ت- -م -اع -ي ح -ول «ال -غ -از الصص -خ -ري ،ال -ذي ه -و ‘ ط -ور
ا’سصتكشصاف و ⁄يدخل مرحلة التنقيب بعد.
من خÓل هذا اŸنهج أايضصا ،يذوب ا÷ليد ويبّدد أاي سصوء
ف -ه -م وي -ت -م ال -ت-خ-لصض م-ن أاف-ك-ار مسص-ب-ق-ة وك-ل-يشص-ي-ه-ات غÒ
’ط-راف ،م-ه-م-ا
’ذه -ان ،وتشص -ع -ر ا أ
م -ؤوسصسص -ة م -رسص -خ -ة ‘ ا أ
تباعدت آاراءهم ،بأانهم فاعلون ‘ معادلة التغي Òا÷ذري
’صصÓح اŸنتهجة لعÓج ا’خت’Óت ‘ منظومة
وورشصات ا إ
ا◊كم ،وظائف السصلطات ،الرقابة التشصريعية ،اسصتقÓلية
القضصاء وما إا ¤ذلك من ›ا’ت تفرضض اعتماد مواصصفات
’دارة شصؤوون الرعية
ا◊كامة والرشصادة منهاجا ضصروريا إ
وتسصي Òدواليب الدولة.
إان -ه -ا اŸق-ارب-ة ال-واق-ع-ي-ة ل-لسص-ي-اسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ان-ت-ه-اج-ه-ا
ل -لشص -ف-اف-ي-ة والصص-راح-ة ،ت-كسصب م-ن خÓ-ل-ه-ا ،ث-ق-ة اŸواط-ن
وŒعله م ّ
طلعا على اŸلفات والÈامج واÿيارات ،خاصصة ما
’قليم
تعلق منها باŸكانة التي –تلها صصحراؤونا ‘ تهيئة ا إ
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن-ذ اع-ت-م-اد وزارة م-ن-ت-دب-ة ،تتو ¤هذا
’م -ر ،م -راه -ن-ة ع-ل-ى السص-ك-ان ،م-راف-ق-ة إاي-اه-م ‘ ال-ت-ك-ف-ل
اأ
بانشصغا’تهم وإايÓئهم العناية التي هم أاحق بها ‘ مسصار
التقو Ëوالتجّدد.
«ت-ط-ل-ع-ات وآاف-اق ال-ب-ي-ئ-ة الصص-ح-راوي-ة» ،م-وضصوع النقاشض مع
‡ث -ل -ي اÛت -م -ع اŸد ،Êه -ي ان -طÓ-ق-ة سص-ل-ي-م-ة م-ن ه-ذه
’نها تعطي إاجابة عن انشصغا’ت مطروحة و–ّدد
الزاوية ،أ
’بقاء على أاسصئلة مطروحة تزيد
بدائل التغي ،Òبعيدا عن ا إ
‘ تعقيدات الراهن وتؤوجل ا◊لول.
اللقاء بهذا اŸفهوم ،يج ّسصد عمليا مصصطلح الدÁقراطية
التشصاركية ،التي Œعل اŸواطن طرفا فاع Óومسصؤوو’ ‘
’‰ائية التي ’ تتوقف على ا÷ماعات
اختيار الÈامج ا إ
اÙلية وحدها.
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«ألشصعب» ‘ زيارة موجهة Ÿرأكز معا÷ة أŸياه وألشصكاوى بتيبازة
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منشصآات حديثة تضصمن مياه شصرب نوعية

«سصيال» تطمئن بجودة مياه أ◊نفيات
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«شصكون يخدع شصكون»
Ÿسصرح سصكيكدة
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السصبت  ٠١فيفري  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية ١44١هـ

ا◊فل السصنوي Ÿبادرة
«صصناعة الغد» اليوم
ت -ن -ظ -م «م -ب -ادرة صص -ن -اع -ة ال -غ-د»
ا◊فل السصنوي –ت إاشصراف الدكتور
بشص Òمصص- -ي- -ط- -ف- -ى ،ال -ي -وم السص -بت،
بقصصر الثقافة مفدي زكريا ،ابتداء
من السصاعة الثانية بعد الزوال.
ي-تضص-م-ن ب-رن-ام-ج ا◊ف-ل ف-ق-رات،
م-ن-ه-ا ت-ك-ر ËاŸرح-وم ال-ف-ري-ق قايد
صص -ال -ح وق -راءة ن -ق -دي -ة ‘ م-ؤول-ف-ات
«صص - -ن - -اع- -ة ال- -غ- -د» وت- -وزي- -ع ب- -عضض
ع - -ن - -اوي - -ن- -ه- -ا وت- -ك- -ر ËإاعÓ- -م- -يÚ
وشصخصصيات وهيئات وطنية.
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معرضس للفÓحة الصصحراوية والسصهوب ببوسصعادة

مؤو“ر للجمعية
ا÷زائرية لداء اŸفاصصل

الÈوفيسصور
بن قونية يتحدث
عن فÒوسس «كورونا»

ت-خ-ت-ت-م ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-داء
اŸف -اصص -ل م -ؤو“ره-ا  ،١5ال - -ي- -وم١ ،
ف -ي -ف -ري  ٢٠٢٠ب -ف -ن-دق األوراسص-ي
بالعاصصمة.

يسص - -تضص - -ي - -ف م - -ن - -ت- -دى ي- -وم- -ي- -ة
«اÛاه- -د» ،ي- -وم الث -ن 3 Úفيفري
(ال-ع-اشص-رة صص-ب-اح-ا) ،الÈوف-يسص-ور بن
قونية عبد الوهاب ،باحث ‘ العلوم
ال -ط -ب -ي -ة ورئ -يسض مصص -ل -ح -ة األوب-ئ-ة
Ãسص -تشص -ف -ى ب -اشص-ا ،ي-ت-ن-اول م-وضص-وع
«فÒوسض كورونا» واليقظة الصصحية.

حرفيو الرخام وحجارة
الزخرفة يلتقون قريبا
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة «ال-ب-ن-ي-ان» ل-قاءات
اŸهني ‘ Úحرف الرخام وحجارة
ال- -زخ- -رف -ة ‘ ال -فÎة م -ن  ٢إا4 ¤
ف -ي -ف-ري ا÷اري ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ق-ر
«أا÷ي - -كسض» ب - -اÙم- -دي- -ة ،ط- -ري- -ق
العالية .يجري هذا النشصاط بالتعاون
م- -ع «ب -ات -ي -م -ات -يك إاكسص -ب -و» وغ -رف -ة
التجارة والصصناعة «مزغنة».

صصالون اإلعÓم حول
السصرطان

األيام  13للتسصويق
السصياحي
ينظم الصصالون الدو‹ للفÓحة الصصحراوية والسصهوب ،الطبعة Ã ١٢عهد الفندقة ‘ بوسصعادة من  ١٧إا ١9 ¤فيفري القادم.
يشصارك ‘ الطبعة  6٠عارضصا Áثلون مؤوسصسصات وطنية وعÓمات دولية ،حيث سصيقدمون ﬂتلف اŸعدات واآللت واŸنتوجات
واألدوية التي يحتاجها الفÓحون واŸوالون.
تقدم ‘ الصصالون ﬁاضصرات تكوينية وإارشصادية ومسصابقة أاحسصن مسصتثمرة فÓحية ‘ اŸنطقة.

ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي -ة األم -ل Ãرك-ز ب-ي-ار وم-اري كÒي،
الطبعة الرابعة لصصالون اإلعÓم حول داء السصرطان
بأانواعه من  4إا 6 ¤فيفري ا÷اري بقصصر
اŸعارضض (صصافيكسض) جناح «ج».
تسصتقبل مكتبة الفنون ا÷ميلة ،اليوم ،ابتداء من
الثانية ( )١4:٠٠بعد الزوال ،كرÁة ايت دحمان ،التي توقع
كتابها «ا÷معة ‘ ا÷زائر» من منشصورات الإبريز.

موعد مع اŸكتبات

...أاحمد قاسصمية يوقع كتابه «شصعوب السصماء»
Ãكتبة الكلمة ،يجري اسصتقبال ،اليوم ‘ ،نفسض التوقيت ،أاحمد قاسصمية ،ليوقع كتابه «شصعوب
السصماء» من منشصورات فرانز فانون.

...ولقاء Ãنشصورات الشصهاب

كما تنظم منشصورات الشصهاب لقاء يجمع أاحمد بجاوي ،أام Úخان
لخرون و ٢٢فيفري»
وتنهينان القاضصي حول موضصوع «نحن ا آ
ابتداء من السصاعة السصادسصة مسصاء.

ملتقى حول سصرطان البلعوم األنفي بالبليدة
–تضصن اŸدرسصة التقنية لسصونلغاز بالبليدة ،اليوم ،ملتقى علميا تكوينيا حول «سصرطان البلعوم األنفي»
موجها لفائدة أاخصصائيي وعمال قطاع الصصحة.
اŸلتقى تنظمه جمعية «البدر» ‘ طبعته Ã ١3ناسصبة اليوم العاŸي Ÿكافحة السصرطان اŸصصادف لـ4
فيفري من كل سصنة ويحضصره أاسصاتذة ودكاترة من اŸركزين السصتشصفائي Úبالبليدة «فرانسض فانون»
وا÷زائر العاصصمة «مصصطفى باشصا».
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدارة والمالية
ا إ

تتواصصل عملية تسصجيل الشصهادات
ا◊ي- - - -ة م- - - -ن اأف - - -واه اÛاه - - -دات
واÛاه -دي -ن ب -اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
للمجاهد ،بتنظيم اللقاء رقم (،)43٧
يوم األثن 3 ÚفيفريÃ ،قر أاسصتوديو
اŸتحف وÃقر قسصمة اÛاهدين
ب- -ال- -روي- -ب- -ة ‘ ن -فسض ال -وقت ،ع -ل -ى
السصاعة العاشصرة ( )١٠:٠٠صصباحا.
ي- - -خصصصض ال- - -ل- - -ق- - -اء ه - -ذه اŸرة
Ÿوضص - - -وع «÷وء اÛاه - - -دي - - -ن ‘
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة إا“ ¤وي-ه ال-ع-دو
عند اÿطر الداهم إلخفاء هويتيهم
وعند إاقدامهم على العمل الفدائي».

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

«موبيليسس» يّوفر ا÷يل الرابع لكل ا÷زائريÚ
«موبيليسض» فخور بتغطية كل
ا÷زائ -ر ب -ت -ق -ن -ي -ة ا÷ي-ل ال-راب-ع
ويعلن عن إاطÓق عميلة التسصويق
ال -ت -ج-اري ÿدم-ات-ه ‘ ال-ولي-ات
اإلضص -اف -ي -ة اŸت -ب -ق-ي-ة ب-داي-ة م-ن
اليوم السصبت  ٠١فيفري .٢٠٢٠
Ãقتضصى عملية اŸراقبة التي
ق-امت ب-ه-ا سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط الÈي-د
والتصص- -الت اإلل- -كÎون -ي -ة ح -ول
ال- -وسص -ائ -ل وال -ق -درات ال -ت -ق -ن -ي -ة
Ÿوب-ي-ل-يسض ،واع-ت-بارا لÓلتزامات
الدنيا للتغطية ونوعية اÿدمات
اّŸوف- - - -رة ،ت - - -ق - - -رر الÎخ - - -يصض
Ÿوب -ي -ل -يسض ب -ت -غ -ط -ي -ة ال -ولي-ات
اإلضص -اف -ي -ة اŸت -ب -ق-ي-ة ب-داي-ة م-ن
السص- -ن- -ة ال -ث -ال -ث -ة ،ل -تشص -م -ل ه -ذه
التغطية كل الÎاب الوطني.
توسصيع وتسصويق تكنولوجية ا÷يل الرابع Ÿوبيليسض ،سصيمسض  ١6ولية إاضصافية وهي :البيضض ،اŸدية،
النعامة ،إاليزي ،أام البواقي ،تبسصة ،تيارت ،تيسصمسصيلت ،سصعيدة ،سصوق أاهراسض ،ع Úتيموشصنت ،غرداية،
غليزان ،قاŸة ،معسصكر وميلة.
م-وب-ي-ل-يسض م-ل-ت-زم ب-إا‚اح ه-ذه ال-ق-ف-زة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ومسص-ت-ع-د ل-ل-وف-اء ب-إالتزاماته واŸسصاهمة ‘ رقمنة
اإلقتصصاد ا÷زائري و–ديث اÿدمات العمومية .وهو أاك Èشصبكة للجيل الرابع باأك Ìمن  ١٠مÓيÚ
Óلتحاق بأاك Èشصبكة للجيل الرابع ‘ ا÷زائر.
مشصÎك ،يدعو كل ا÷زائري Úل إ

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤوول النشسر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سصعيد بن عياد

تعقد األيام  ١3للتسصويق السصياحي
ي- -وم -ي  ١9و ٢٠ف -ي -ف-ري ا÷اري
ب-اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لفندقة واإلطعام
بع Úالبنيان حول موضصوع« :وجهة
ا÷زائ -ر ،ره -ان-ات ب-أاب-ع-اد ق-ط-اع-ي-ة
وت-ن-م-ي-ة اق-تصص-ادي-ة :أاي إاسصÎات-ي-جية
تسصويقية؟».

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
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‘ مدإخلة أإمام إلجتماع رفيع إŸسشتوى حول ليبيا بÈإزإفيل

جراد يدعو ال–اد اإلفريقي إا ¤الضسطÓع بدور ﬁوري ‘ حلّ األزمة
ف دولة كاملة إلعضشوية أإمر غ Òمعقول
^ تهميشس إلقارة ‘ مل ّ

لول عبد إلعزيز جرإد ،إÿميسس ،بÈإزإفيل ،إللجنة رفيعة إŸسشتوى ‘ إل–اد إ إ
دعا إلوزير إ أ
لفريقي إ ¤إلضشطÓع بدور ﬁوري ‘ حلّ
لفريقية.
لزمة إلليبية ،معتÈإ أإنه من غ ÒإŸعقول تهميشس إفريقيا ‘ ملف يخصس دولة كاملة إلعضشوية ‘ هذه إŸنظمة إ إ
إ أ
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دعوة الرئيسس تبون لزيارة تيزي وزو
دعت م- -ن- -ظ -م -ات الشص -ب -اب واÛت -م -ع
اŸد ÊاÙلي ،اأمسس الأول ،بتيزي وزو،
رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،ليزور
ال -ولي -ة ك -اأول وج -ه -ة ل -ه ع -ل -ى اŸسص -ت-وى
الوطني .واأطلق منظمو هذا اللقاء ،الذي
احتضصنه فندق اإتورار ،باıرج ا÷نوبي
ل-ل-م-دي-ن-ة ،دع-وة ل-رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة «حتى
تكون ولية تيزي وزو وجهته الأو ¤على
اŸسصتوى الوطني» وجعلها نقطة Œسصيد
وع -وده وال-ت-زام-ات-ه .واأضص-اف-وا ،اأن ال-ولي-ة
«التي قدمت الكث Òللجزائر عﬂ Èتلف
ﬁطاتها التاريخية ،هي بحاجة كبÒة لها
للتخلصس من حالة السصبات التي تعيشصها
وتزويدها Ãشصاريع قادرة على مسصاعدتها
ع-ل-ى اإع-ادة اإن-ع-اشس ت-ن-م-ي-ت-ه-ا الق-تصصادية
والجتماعية لصصالح الشصعب».
ويشص -ك -ل ال -واق -ع ا÷دي-د ال-ذي اأف-رزت-ه
الن- -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص -ي -ة لـ 12ديسصمÈ
اŸاضص-ي« ،م-رح-ل-ة ج-دي-دة ت-ف-ت-ح ال-طريق
اأم-ام ب-ن-اء ج-م-ه-وري-ة ج-دي-دة ي-ط-الب ب-ه-ا
الشصعب ا÷زائري باأسصره ‘ ،اإطار الوحدة

والثوابت الوطنية» ،بحسصب ما اأكده هوؤلء.
ووعيا منهم  -يضصيف ﬁررو النداء -
فاإن «الإصصÓحات التي باشصرها الرئيسس
تبون تنبع من اإرادة صصادقة وحقيقية»‡ ،ا
يسص-ت-دع-ي م-ن ك-ل ال-ق-وى ا◊ي-ة ل-ل-م-جتمع
اللتفاف حول هذا الÈنامج واŸسصاهمة
‘ اإثراء وتطوير اŸشصروع الوطني».
ك - -م - -ا ” اإطÓ- -ق دع- -وة اإ ¤اÛت- -م- -ع
اŸد« Êللمشصاركة ‘ ا◊وار واŸشصاورات
بﬂ Úت -ل -ف اأط -ي-اف اÛت-م-ع لسص-ت-ع-ادة
ال- -ث- -ق -ة ب Úم -وؤسصسص -ات ال -دول -ة والشص -عب»
ولـ»“ك Úالشصباب من الوصصول اإ ¤مناصصب
ال- -ق- -ي- -ادة واŸسص -اه -م -ة ‘ ب -ن -اء ا÷زائ -ر
ا÷ديدة».
وب -ع -دم -ا اأشص -ادوا بـ»ال -دور ال -ق -ي-ادي
للجيشس الوطني الشصعبي ‘ ا◊فاظ على
البÓد والدفاع عنها» ،األح منظمو اللقاء
ع -ل -ى «ضص -رورة ت-وح-ي-د م-وؤسصسص-ات ال-دول-ة
والل -ت -ف -اف ح -ول اŸوؤسصسص -ة ال -عسص -ك-ري-ة،
باعتبارها حصصنا ضصد كل اÙاولت التي
تسصتهدف ا÷زائر».

أإكدت دعمها إŸطلق وإل ّ
Óمششروط للقضشية

ا÷زائر تشسارك ‘ اجتماع عربي طارئ حول فلسسط Úبالقاهرة

‘ مداخلة له ‘ الجتماع رفيع اŸسصتوى الليبية واÛتمع الدو‹ على اŸسصاهمة ‘ األوضص -اع وت -زاي -د ع-دد ال-ق-ت-ل-ى وا÷رح-ى ‘
ل–Óاد اإلفريقي حول ليبيا ،الذي –تضصنه تسص -وي -ة األزم -ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وم-راف-ق-ة األط-راف صص- -ف- -وف اŸدن- -ي Úوتضص- -ارب اŸصص- -ال -ح بÚ
العاصصمة الكونغولية (برازافيل) والذي شصارك الليبية اŸتنازعة على إايجاد حلول توافقية القوى الكÈى ،والتي  -مع األسصف  -لكل منها
فيه ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تسصمح بعودة السصلم واألمن والسصتقرار بشصكل أاجندتها اÿاصصة ‘ ليبيا ،فضص Óعن سصعي كل
تبون ،ناشصد جراد اللجنة رفيعة
ن -ه-ائ-ي ل-ه-ذا ال-ب-ل-د اÛاور» .ك-م-ا ط- -رف إا ¤إاع- -ادة ال -ت -م -وق -ع ع -ل -ى اÿارط -ة
جدد التأاكيد أايضصا على
اŸسص- -ت- -وى ‘ ال–اد «ال -ت -ح -رك
العاŸية» ‘ .هذا السصياق ،ذكر بأان
للمسصاهمة ‘ حلحلة ملف األزمة األوضساع ا أ
لمنية ك - -ون ا◊ل السص- -ي- -اسص- -ي ا÷زائر لن تدخر ا÷زائ- -ر «ح- -رصصت ع- -ل -ى ال -دوام،
الليبية» .كما دعاها إا« ¤ضصرورة متفاقمة واحتمالت «ال- -ق- -ائ- -م ع -ل -ى ا◊وار
انطÓقا من مبادئها الثابتة ،على
ف جهدا لدعم مسساعي
ال - -ق - -ي - -ام ب- -دور ﬁوري ‘ ه- -ذه انتقال تداعياتها الشص - -ام- -ل بﬂ Úت- -ل- -
أان ي -ك-ون ح-ل األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،م-ن
األزم -ة ال -ت -ي ت -خصص -ه -ا ب-ال-درج-ة
مكونات اÛتمع الليبي التسسوية السسياسسية خÓل تسصوية سصياسصية سصلمية ترتكز
األو ،»¤مشصّددا على أانه «ل يعقل مثÒة للقلق
ال - - -رافضس ل- - -ل- - -ع- - -ن- - -ف
على ا◊وار ب Úالليبي Úوحدهم
ت -ه -م -يشس دور إاف -ري -ق -ي -ا ‘ م-ل-ف
وال-ت-ط-رف» ،ي-ع-د «السص-ب-ي-ل الوحيد وعلى اختÓف آارائهم وتوجهاتهم السصياسصية
ي- -خصس دول- -ة ك- -ام- -ل- -ة ال- -عضص- -وي -ة ‘ ال–اد للخروج من األزمة وا◊فاظ على سصيادة ليبيا لتحديد مسصتقبلهم ،ورفضس أاي تدخل أاجنبي
اإلفريقي ،غارقة ‘ مسصتنقع ا◊رب» .ونّبه ووحدتها الÎابية وتÓحم شصعبها».
‘ ليبيا».
وعاد جراد للتذك Òبأان هذا اŸسصعى كان
ب -خصص -وصس ق -م -ة ب -رازاف-ي-ل ،أاشص-ار ال-وزي-ر
‘ ذات اإلط - -ار ،إا ¤أان «األوضص- -اع األم- -ن- -ي- -ة
متفاقمة ‘ هذا البلد الشصقيق والحتمالت األول إا ¤أان التئام هذا الجتماع اإلفريقي قد أاكد عليه رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد
اŸتزايدة لنتقال تداعياتها إا ¤دول اŸنطقة ي -أات -ي ‘ إاط -ار ا÷ه -ود اإلق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ت -ب -ون ‘ ق -م -ة ب-رل ،Úم-وضص-ح-ا ب-أان ا÷زائ-ر
مثÒة للقلق».
الرامية إلخراج ليبيا من األزمة التي تعصصف «تقف على مسصافة واحدة من جميع الفرقاء،
من هذا اŸنطلق ،أاكد جراد أان ا÷زائر بها منذ عدة سصنوات ،ليذكر بأان «اŸشصهد وت- -ت- -وخ- -ى أاقصص- -ى درج- -ات ا◊ي -اد ،وت -دع -م
«ل -ن ت -دخ-ر أاي ج-ه-د ل-دع-م مسص-اع-ي ال-ل-ج-ن-ة الليبي بات شصديد التعقيد ،بسصبب التدخÓت شصرعية اŸؤوسصسصات اŸعÎف بها دوليا» ،كما
رفيعة اŸسصتوى ل–Óاد اإلفريقي إا ¤جانب األجنبية؛ مشصهد يتصصارع فيه القريب والبعيد أانها «Œدد اليوم اسصتعدادها لتقريب وجهات
األ· اŸت -ح -دة» ،م -ن أاج -ل «ح-م-ل األط-راف وأاصص -ب -ح ل ي -ح -ت -م -ل ال -تصص-ع-ي-د ،أام-ام ت-ف-اق-م النظر ب Úاألطراف اŸتحاربة واحتضصان أاي
لقاءات ب Úاألشصقاء الليبي Úتسصاهم ‘ حل
تعزيز إلتعاون إلقتصشادي ﬁور إÙادثات
األزمة وتؤوسصسس للدولة الليبية ا◊ديثة» .و‘
ذات الصصدد ،توقف جراد عند نتائج مؤو“ر
ب -رل Úال -ذي اع -ت -م -د خ -ارط -ة ط -ري -ق ل-ل-ح-ل
إسشتقبل وزير إلتجارة كمال رزيق ،أإمسس معرضس خاصس باŸنتجات ا÷زائرية بهذا البلد السصياسصي ‘ ليبيا «ضصمن التأاكيد على وقف
لولÃ ،قر وزإرته ،ك Óمن سشف Òأإوكرإنيا ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -اŸن -ت -ج ا÷زائ -ري ‘ أاسص -واق أاورب -ا إاط Ó-ق ال -ن -ار وت -ث -ب -يت ال-ه-دن-ة ب Úال-ط-رفÚ
إ أ
اŸتنازع Úوحظر توريد األسصلحة والدعوة
ب-ا÷زإئ-ر م-اكسش-ي-م صش-ب-خ ،وسشف ÒإلÈإزيل ،الشصرقية.
كما تناولت اŸباحثات آافاق التعاون الواعد ،إا ¤ضصرورة اسصتئناف مسصار التسصوية السصلمية
ف-ال-ف-ي-و م-اري-غ-ا ،إل-لذين تباحث معهما حول
سش-ب-ل ت-ع-زي-ز إل-ت-ع-اون إلق-تصش-ادي إل-ب-ي-ن-ي ،الذي ” التأاكيد على ضصرورة الرفع من وتÒته –ت رع -اي -ة األ· اŸت -ح -دة ،ب -ع-ي-دا ع-ن أاي
بحسشب بيان لوزإرة إلتجارة.
وت -ن -وي -ع -ه ل -يشص -م -ل م-زي-دا م-ن اÛالت ،خ-اصص-ة ت -دخ Ó-ت أاج -ن -ب -ي -ة» .ك -م-ا أاشص-ار إا ¤أان ه-ذه
خ Ó-ل ال -ل -ق -اءي -ن ،ال -ل -ذي -ن حضص -ره-م-ا ال-وزي-ر ›ا‹ ال -ت -ج -ارة والسص -ت -ث-م-ار ،خ-اصص-ة ب-ع-د إال-غ-اء القرارات ” التأاكيد عليها خÓل الجتماع
اŸنتدب اŸكلف بالتجارة اÿارجية ،عيسصى بكاي ،ا÷زائ -ر ل -ق -اع -دة  ‘ ٪49-51ال- -ق- -ط- -اع- -ات غ Òالتشصاوري لوزراء خارجية دول ا÷وار لليبيا
” التباحث حول سصبل تعزيز وتطوير الشصراكات اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة وانضص-م-ام-ه-ا Ÿن-ط-قة التبادل ا◊ر ال-ذي اح-تضص-ن-ت-ه ا÷زائ-ر ب-ت-اري-خ  23جانفي
الق -تصص -ادي -ة ال -ب -ي -ن-ي-ة ،سص-ي-م-ا وأان ا÷زائ-ر ت-ع-ت Èاإلفريقية.
األخ ،Òللمسصاهمة ‘ دعم التسصوية السصياسصية
من جهته ،أاكد السصف Òاألوكرا Êتطلعه لتوقيع
شصريكا اقتصصاديا هاما يتوفر على كل الشصروط
Óزمة وإارسصاء دعائم األمن والسصتقرار ‘
الضصرورية إلقامة تعاون اقتصصادي متطور بينها اتفاقيات جديدة مع ا÷زائر وإاقامة منتدى لرجال ل أ
وب Úكل من أاوكرانيا والÈازيل .كما أابدى كل طرف األع - -م- -ال ل- -ت- -ح- -دي- -د اÛالت ذات اله- -ت- -م- -ام ليبيا.

رزيق يسستقبل سسفÒي أاوكرانيا والÈازيل

اسص -ت-ع-داده ل-ت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب واÈÿات م-ن خÓ-ل
ت -ب-ادل ال-زي-ارات ،وت-ع-زي-ز ال-ت-نسص-ي-ق وال-تشص-اور بÚ
اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصص-ادي Úقصص-د اك-تشص-اف ال-ف-رصس
اŸتاحة لÓسصتثمار.
‘ هذا الصصدد ،أاكد رزيق أان عجز اŸيزان
التجاري ا÷زائري من حيث اŸبادلت التجارية
م -ع أاوك -ران-ي-ا ،ب-ح-اج-ة إا ¤ت-وازن ،م-قÎح-ا إاق-ام-ة

اŸشصÎك ل -لشص -رك -ات واŸؤوسصسص -ات ال -ت -ج -اري -ة ‘
البلدين ،إاضصافة إا ¤إانشصاء اللجنة ا◊كومية للتعاون
الق-تصص-ادي وال-ت-ج-اري م-ن خÓ-ل ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ية
خاصصة.
أاما سصف ÒالÈازيل ،فقد أاعرب عن اسصتعداد
بÓده التام للعمل على توطيد التعاون ب Úالبلدين
وتبني كل اŸبادرات الرامية إا ¤تعزيزها.

 ...ويتحادث مع رئيسس غرفة التجارة لسسبها الليبية
شص -ك -لت سص -ب -ل ت-رق-ي-ة اŸب-ادلت ال-ت-ج-اري-ة بÚ
ا÷زائ -ر ول -ي-ب-ي-اﬁ ،ور ل-ق-اء وزي-ر ال-ت-ج-ارة ك-م-ال
رزيق ،مع رئيسس غرفة التجارة والصصناعة والزراعة
Ÿدينة سصبها ،منصصور عبد القادر ﬁمد السصرابتي،
بحسصب بيان لوزارة التجارة.
وخÓل هذا الجتماع ،الذي جرى على هامشس
م -ن -ت -دى األع -م -ال ا÷زائ-ري  -ال-ل-ي-ب-ي ،اŸن-ع-ق-د
م-ؤوخ-را ب-ال-ع-اصص-م-ة ،أاك-د رزي-ق ع-ل-ى ضص-رورة خ-لق
فضصاء للتبادل التجاري ب Úالبلدين ،خاصصة على
مسصتوى اŸناطق ا◊دودية ،مبديا اسصتعداد دائرته
الوزارية Ÿواصصلة التشصاور حول سصبل تعزيز فرصس
اŸبادلت البينية ،لفتا إا ¤أاهمية تثم Úروابط

التواصصل ب Úرجال األعمال ا÷زائري Úوالليبي،Ú
وخ -ل -ق آال -ي -ات ل -ت -جسص -ي -د الشص -راك -ات ‘ ﬂت -ل -ف
اŸيادين.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ن -وه رئ -يسس ال -غ -رف -ة ب -ال -عÓ-ق-ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن ،م-ب-دي-ا ارت-ي-اح-ه
للتعاون القتصصادي اÙقق ولنجاح اŸنتدى الذي
احتضصنته ا÷زائر العاصصمة والذي ينتظر منه أان
يكون «فا–ة خ »Òلتطوير العÓقات القتصصادية
ب Úا÷زائر وليبيا .وأاشصار أايضصا إا ¤التسصهيÓت
ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا ا÷زائ-ر ل-رج-ال األع-م-ال ال-ل-ي-ب-ي،Ú
بحسصب بيان وزارة التجارة.

ا÷زائر تتوج بجائزة
التمtيز العربي
‘ األداء الثقا‘

–صص -لت ا÷زائ -ر ب-ال-ق-اه-رة ع-ل-ى ج-ائ-زة
التميز العربي ‘ األداء النهضصوي الثقا‘،
وف -ق ب -ي -ان ل-وزارة الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة .وج-اء
ت- -ت- -وي -ج ا÷زائ -ر ب -ه -ذه ا÷ائ -زة« ،ت -ث -م -ي -ن -ا
÷ه -وده -ا اŸت -واصص -ل -ة ‘ –ق -ي -ق ال -ت -ن-م-ي-ة
الثقافية ودعمها القوي للعمل الثقا‘ العربي
اŸشصÎك».
وجرى حفل التسصليم Ãقر جامعة الدول
ال -ع -رب -ي -ة ،وه -ذا Ãن -اسص -ب -ة ان-ع-ق-اد اŸؤو“ر
ال -ع -رب -ي اÿامسس ل -ل -ث -ق -اف -ة واإلب -داع ال-ذي
ن -ظ -م -ت-ه إادارة «ال-ث-ق-اف-ة وح-وار ا◊ضص-ارات»
بجامعة الدول العربية ،بالتعاون والتنسصيق مع
اŸركز العربي للثقافة واإلعÓم.

يشصارك كاتب الدولة لدى وزير الشصؤوون
اÿارج--ي--ة اŸك--ل--ف ب--ا÷ال--ي--ة ال-وط-ن-ي-ة
والكفاءات باÿارج رشصيد بÓدهان ،اليوم،
ب-ال-ق-اه-رة ‘ ،أاشص-غ-ال الج-ت-م-اع ال-طارئ
لوزراء اÿارجية العرب اıصصصس لبحث
تطورات القضصية الفلسصطينية عقب اإعÓن
ما يسصمى بـ «صصفقة القرن».
وأاوضصح بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية،

اأمسس ،اأن بÓدهان سصيجدد خÓل هذا
الجتماع »،التأاكيد على موقف ا÷زائر
ال----ث----ابت ب----خصص----وصس ال---دع---م اŸط---ل---ق
والÓ--مشص--روط ل-لشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي م-ن
اأج--ل اسصÎج--اع ح--ق--وق-ه اŸشص-روع-ة غÒ
القابلة للتصصرف ‘ إاقامة دولته اŸسصتقلة
ذات السص----ي---ادة وع---اصص---م---ت---ه---ا ال---ق---دسس
الشصريف».

لفÓن بششأان ما يسشمى «صشفقة إلقرن»:
إ أ

إانقÓب على الشسرعية الدولية
(األأافع Ó-رن)ب،حع-زن تبندجي-بد-هه -بةالابلن-تو -دح«-اري ÷-رائالر -ةو» اط-لنت-يي األرندي :مؤوامرة لتصسفية
تضصمنها ما يسصمى بـ «صصفقة القرن» ،معتÈا
القضسية الفلسسطينية
إاياها «انقÓبا على الشصرعية الدولية» ،داعيا

ك -ل أاح -رار ال -ع -ا ⁄ل -ل-تصص-دي ل-ه-ذا اıط-ط
السصتعماري وإاجهاضصه.
‘ بيان له ،سصجل ا◊زب اسصتنكاره ورفضصه
للبنود الواردة ‘ «صصفقة العار» والتي تهدف
«ليسس فقط لتقويضس أاية فرصصة إلقامة الدولة
الفلسصطينية ذات السصيادة ،بل ترمي إا ¤ضصرب
ال -قضص -ي -ة ال -ف -لسص -ط -ي-ن-ي-ة م-ن األسص-اسس» .و”
التشصديد على كون الشصعب الفلسصطيني «هو
وحده من يقرر مسصتقبله ومصصÒه ،من خÓل
نضص -ال-ه ال-وط-ن-ي وك-ف-اح-ه وصص-م-وده ال-ب-ط-و‹
وتضص - -ح- -ي- -ات أاب- -ن- -ائ- -ه لسصÎج- -اع ح- -ق- -وق- -ه
اŸشصروعة» .وبعد أان جدد «تضصامنه الدائم
واŸط -ل -ق» م -ع الشص -عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،أاع-رب
ا◊زب عن ثقته ‘ قدرات الفلسصطيني Úعلى
«إافشصال أاي ﬂطط أاو مقÎح أاو صصفقة ،ل
تبنى على أاسصاسس ا◊ل العادل والدائم ،الكفيل
بإاقامة دولة فلسصط ÚاŸسصتقلة والسصيدة».

اعت Èالتجمع الوطني الدÁقراطي ،أان ما
أاطلق عليه بـ»صصفقة القرن» –ت غطاء خطة
السصÓم ب Úالفلسصطيني Úوالكيان الصصهيو،Ê
هدفها «تصصفية القضصية الفلسصطينية وهضصم
ا◊ق اŸشصروع للشصعب الفلسصطيني» .موضصحا
‘ بيان ،أانه «ملتزم باŸوقف الرسصمي للدولة
ا÷زائ -ري-ة اŸعّ-ب-ر ع-ن-ه ب-خصص-وصس م-ا أاط-ل-ق
عليه «صصفقة القرن» –ت غطاء خطة السصÓم
ب Úالفلسصطيني Úوالكيان الصصهيو.»Ê
كما ندد ا◊زب بإاعداد هذه الصصفقة «‘
غياب الفلسصطيني Úودون اسصتشصارتهم وبتواطؤو
م-كشص-وف م-ع اإلدارة اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة وب-أاه-داف
انتخابية واضصحة وصصريحة ،بدءاً بإاسصقاط حق
العودة وتكريسس سصيادة إاسصرائيل على القدسس
وكافة األراضصي الفلسصطينية Ãا ‘ ذلك دولة
فلسصط ÚاŸفÎضصة ،اŸفرغة من كل أاسصسس
ومقومات الدولة».

اسصتقبل وزير األشصغال العمومية والنقل ،فاروق
شص -ي-ع-ل-ي ،سص-ف Òالصص Úب-ا÷زائ-ر ‹ ،ل-ي-ان-ه ،وال-ق-ائ-م
باألعمال لدى سصفارة ماليزياﬁ ،مد عارف أاحمد
–ار ،Ëب - -حسصب ب - -ي- -ان ل- -ل- -وزارة .ت -ن-درج زي-ارة
الدبلوماسصي ‘ Úإاطار تعزيز وتطوير سصبل التعاون
والشص-راك-ة ‘ ›ال األشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة“ .حورت
اÙادث -ات م -ع السص -ف Òالصص -ي -ن -ي ،ح -ول ال -ع -ن -اصص -ر
األسص -اسص -ي -ة ل -ل -ت -ع-اون والشص-راك-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة وال-وسص-ائ-ل
اŸسصاعدة على تطويرها ،كما ” اسصتعراضس عديد

ال -ن -ق -اط ذات اله -ت -م -ام اŸشصÎك .ك-م-ا ت-ن-اولت
اÙادث -ات م -ع ال -دب -ل -وم -اسص-ي اŸال-ي-زي ،ال-ع-ن-اصص-ر
األسص -اسص-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون والشص-راك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ووسص-ائ-ل
ت-ط-وي-ره-ا .وسص-ل-م –ار Ëلشص-ي-ع-ل-ي دع-وة م-ن ن-ظÒه
اŸال- -ي -زي ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ م -ؤو“ر ال -ه -ي -ئ -ة ال -دول -ي -ة
ل-ل-مسص-اع-دات ال-ب-ح-ري-ة ل-ل-مÓ-ح-ة وسصلطات اŸنارات
(إاي -ال) ال -ذي سص -ي -ع -ق -د ب-ك-والŸب-ور م-ا ب 25 Úو28
فيفري ا÷اري.

شسيعلي يسستقبل سسف ÒالصسÚ
و‡ث Óعن سسفارة ماليزيا

‘ إطار إŸششاورإت حول إلعمل إلقطاعي

عرقاب يسستقبل اÿب Òنورالدين لغليل
اسص -ت -ق -ب-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة ﬁم-د ع-رق-اب ،أامسس
األول ،اÿب Òالدو‹ ‘ النفط واÙلل اŸا‹
ا÷زائري ‘ البورصصة السصويدية ،نورالدين لغليل،
‘ إاطار اŸشصاورات الرامية إا ¤إاشصراك الكفاءات
ا÷زائ -ري-ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط ال-ع-م-ل ال-ق-ط-اع-ي،
بحسصب بيان للوزارة .جاء ‘ البيان ،أان هذا اللقاء،
ال- - -ذي ج- - -رى Ãق - -ر ال - -وزارة ،ي - -ن - -درج ‘ إاط - -ار
«اŸشصاورات التي يقودها قطاع الطاقة مع اÈÿاء
والكفاءات اŸقيمة با÷زائر و‘ اÿارج ،بهدف
ت-رق-ي-ة وت-ط-وي-ر اÛال اŸن-ج-م-ي ال-وط-ن-ي ال-ذي
يزخر بإامكانات كبÒة ،غ Òأانها تبقى غ Òمسصتغلة
Ãا فيه الكفاية».
وب -ه -ذه اŸن -اسص -ب-ة ،أاع-رب ال-وزي-ر ع-ن أام-ل-ه ‘

«مسصاهمة هذه الكفاءات ‘ تنفيذ ﬂطط عمل
ا◊كومة ،لسصيما ‘ قطاع الطاقة الذي يجب أان
ي- -ح- -ق -ق ان -ت -ع -اشص -ا م -ع -تÈا ،لسص -ي -م -ا ‘ ›الت
الطاقات اŸتجددة واÙروقات وأان يفتح آافاقا
ج- -دي- -دة ل- -لشص- -راك -ة والسص -ت -ث -م -ار» ،يضص -ي -ف ذات
اŸصصدر.
ك-م-ا أال-ح ع-رق-اب ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة وضص-ع ال-ت-ج-ربة
واÈÿة التي اكتسصبها هؤولء اÈÿاء ،لسصيما على
الصصعيد الدو‹ لصصالح تنمية القتصصاد الوطني.
من جهته ،رحب السصيد لغليل بهذه اŸبادرة
وأاع -رب ع -ن «اسص -ت -ع -داده ل -وضص -ع Œرب-ت-ه وخÈت-ه
ل-ل-مسص-اه-م-ة ‘ ا÷ه-ود ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق التنمية
القتصصادية والجتماعية لبلدنا».
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شسن Úمن واغادو:

«صسفقة القرن» ’ تلبي ا◊د اأ’دنى من مطالب الفلسسطينيÚ
ندد رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني ،سسليمان
لول ،بواغادوغو (بوركينافاسسو)،
شسن ،Úأامسس ا أ
Ãا تضس ّ-م -ن -ه إاع Ó-ن م-ا سس-م-ي بـ»صس-ف-ق-ة ال-ق-رن»
لسسرائيلي،
اŸزعومة ◊ل الصسراع الفلسسطيني ا إ
لدنى من
مؤوكدا أانها «ل Áكن أان تلبي ا◊د ا أ
مطالب الشسعب الفلسسطيني».
جاء ‘ بيان للمجلسض الشسعبي الوطني ،أان شسنÚ
قال خÓل تدخله ‘ أاشسغال اŸؤو“ر Ÿ 15ؤو“ر إا–اد
›السض الدول اأ’عضساء ‘ منظمة اŸؤو“ر اإ’سسÓمي،
أان هذه الصسفقة التي أاعلن عنها الرئيسض اأ’مريكي
دونالد ترامب ،الثÓثاء« ،ليسست أاك Ìمن نسسخة منقحة
لطروحات أاحزاب من الكيان الصسهيو ،»Êمضسيفا أانها
«’ Áكن أان تلبي ا◊د اأ’دنى من مطالب الشسعب
الفلسسطيني وحقوقه اŸنهوبة».
‘ ذات السسياق ،اسستنكر رئيسض اÛلسض «التواطؤو
اŸفضس -وح ل -ب-عضض ال-دول اŸه-ي-م-ن-ة وسس-ع-ي-ه-ا إا ¤دع-م
ا’سس - -ت - -ي - -ط - -ان وت - -وسس - -ي - -ع- -ه ع- -ل- -ى حسس- -اب ا◊دود
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة» ،وك-ذا ﬁاول-ة «ت-غ-ي Òال-وضس-ع ال-قانوÊ
والتاريخي للقدسض الشسريف وفرضسها كأامر واقع على
الشسعب الفلسسطيني».
واعت Èأان هذه «اŸناورات» ،من شسأانها أان «تعقد»
إامكانية التوصسل إا ¤حلول “كن الشسعب الفلسسطيني
من «إاقامة دولته اŸسستقلة ‘ حدود  04يونيو،1967
’سسيما ‘ ظل ما يواجهه الشسعب الفلسسطيني من عنف
وعدوان دون أادنى احÎام أ’حكام القانون الدو‹ و’
لقواعد القانون الدو‹ ◊قوق اإ’نسسان».
وأاكد شسن ،Úأان «التعاليم اإ’سسÓمية ووحدة اŸصسÒ
تسس-ت-وجب م-ن ا÷م-ي-ع ،دع-م ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ Úإاق-ام-ة
توافق تاريخي يجمع كل الفصسائل من أاجل مقاومة
ا’حتÓل بكل الطرق القانونية والسسياسسية اŸشسروعة
وإافشس -ال اıط -ط -ات الصس -ه-ي-ون-ي-ة ا÷دي-دة ال-ه-ادف-ة
لتصسفية القضسية» ،داعيا الŸÈاني Úإا« ¤الدفاع عن
ال -قضس -ي -ة ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ‘ ك-ل ا’–ادات الŸÈان-ي-ة
اإ’قليمية والدولية وعلى مسستوى التفاعÓت الŸÈانية
الثنائية ،باعتبارها  -كما قال  -الروح ا÷امعة لكل
اŸسسلم.»Ú
وبذات اŸناسسبة ،شسجب رئيسض اÛلسض الشسعبي
الوطني «ا’عتداءات اŸتكررة على ا◊رم القدسسي

ومنع اŸقدسسي Úمن الصسÓة فيه» ،مؤوكدا أان هذه
اإ’ج -راءات «ت -ت -ع -ارضض م -ع ح -ري -ة ال -ع-ب-ادة اŸك-ف-ول-ة
بالشسرائع السسماوية واأ’عراف الدولية» .وجدد ‘ نفسض
الوقت“« ،سسك ا÷زائر بدعم حق عودة الÓجئÚ
الفلسسطيني Úباعتباره حقا غ Òقابل للتصسرف».
كما تأاسسف Ÿا تعرفه أايضسا بعضض اأ’قليات اŸسسلمة
م -ن «ت -ع -دي-ات سس-اف-رة ع-ل-ى ح-ق-وق-ه-ا وم-ع-ان-ات-ه-ا م-ن
ا◊رمان ا’قتصسادي وا’ضسطهاد اŸمنهج واŸسساسض
بخصسوصسياتها الدينية واإ’ثنية».
ولدى تطرقه إا ¤الوضسع ‘ ا÷زائر ،أاكد رئيسض
الغرفة السسفلى للŸÈان ،أان «عشسرة أاشسهر من ا◊راك
السس -ل -م -ي ‘ ا÷زائ -ر Ãراف -ق -ة م -ن ا÷يشض ال -وط-ن-ي
الشس -ع -ب -ي ،ق -د سس -اع -دت ‘ تسس -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ات ا◊وار
وأافضست إا ¤تنظيم انتخابات رئاسسية شسفافة ونزيهة
تعد سسابقة ومرجعية ‘ التاريخ السسياسسي ا÷زائري».
وأاضساف ،أان ا’نتخابات الرئاسسية «أانتجت سسياقا
سسياسسيا جديدا سسمح لرئيسض ا÷مهورية ،عبد اÛيد
تبون ،باإ’عÓن عن ورشسات إاصسÓح عميقة تتمحور
ح-ول م-راج-ع-ة ع-م-ي-ق-ة ل-ل-دسس-ت-ور وال-نسس-ق ال-تشس-ريعي،

بشسكل يضسمن حقوق اŸواطن Úويسساعد على تعزيز
ا’سستقرار النسسقي ويرقي من أاداء مؤوسسسسات الدولة
ويخدم الصسالح العام ويرفع من مسستوى ا’نتفاع من
ﬂرجات التنمية».
وأاوضس -ح شس -ن ،Úأان ه -ذه ا’ن -ت -خ-اب-ات «م-ه-دت م-ن
ج- -انب آاخ- -ر ،ل- -ع- -ودة ا÷زائ- -ر إا ¤دي- -ن- -ام- -ي- -ك- -ي -ت -ه -ا
الدبلوماسسية القائمة على احÎام سسيادة الدول وعدم
التدخل ‘ شسؤوونها وحل النزاعات بالطرق السسلمية،
وكذا احÎام الشسرعية الدولية والدفاع عن حق الشسعوب
‘ تقرير مصسÒها» ،مسستشسهدا على ذلك Ãسساعي
ا÷زائ -ر ‘ ت -وف« Òالشس -روط ال -ك-ف-ي-ل-ة ب-إان-ه-اء اأ’زم-ة
الليبية وإاغÓق أابواب الف Ïوحقن الدماء Ãا يسساعد
على ا◊فاظ على وحدة تراب وشسعب هذا البلد».
وحذر رئيسض اÛلسض الشسعبي الوطني ،من «تنامي
التدخÓت اأ’جنبية اŸباشسرة وغ ÒاŸباشسرة ‘ شسؤوون
الدول وما ينجر عنها من تزايد التهديدات اإ’رهابية
وان -ت -ق -ال اإ’ره -اب-ي Úاأ’ج-انب م-ن م-ن-اط-ق ال-ن-زاع ‘
الشسرق اأ’وسسط إا ¤إافريقيا والشسرق اأ’دنى» ،مشسÒا
إا ¤أان هذه العوامل «سستزيد من تعقيد اŸعضسÓت
اأ’منية’ ،سسيما ‘ مناطق القرن اإ’فريقي والسساحل،
م -ع اح-ت-م-ال ام-ت-داده-ا م-ن غ-رب إاف-ري-ق-ي-ا إا ¤خ-ل-ي-ج
غينيا».
و‘ ختام كلمته ،شسدد رئيسض اÛلسض على أاهمية
«تفعيل الدبلوماسسية الŸÈانية ‘ ترقية التفاعل بÚ
اŸؤوسسسسات التشسريعية ‘ إاطار ا’–ادات الŸÈانية
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة» ،داع-ي-ا إا« ¤ت-وظ-ي-ف-ه-ا م-ن أاج-ل
الدفاع عن القضسايا اŸشسروعة و‘ مقدمتها القضسية
ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ورفضض ال-ت-دخÓ-ت اأ’ج-ن-ب-ي-ة ‘ شس-ؤوون
الدول ،وكذا للمرافعة من أاجل احÎام اإ’سسÓم ورفضض
ال-ت-ع-دي ع-ل-ى م-ق-دسس-ات-ه وح-م-اي-ة اأ’ق-ل-ي-ات اŸسس-لمة
اŸضسطهدة ع Èالعا.»⁄
و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أاك- -د شس -ن Úاسس -ت -ع -داد الŸÈان
ا÷زائري للمشساركة ،إا ¤جانب باقي برŸانات الدول
اŸسسلمة ‘ ،النقاشسات الكÈى التي تخصض –ديات
الفقر واÛاعة واأ’وبئة والكوارث البيئية واإ’رهاب
واأ’من ا÷هوي والدو‹ وكذا اŸشساركة الفعالة ‘ بناء
اŸقدرات اŸشسÎكة ‘ ›ال تكنولوجيات اإ’عÓم
وا’تصسال.

تعزيز التنسسيق ب Úقطاعي اŸوارد اŸائية والصسيد البحري

توسسيع نشساط تربية اŸائيات ‘ اŸناطق الصسحراوية

أاب- -دى وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة أارزق -ي ب -راق -ي،
ووزي-ر الصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات سس-يد
اح -م -د ف -روخ -ي ،إارادة ق -ط-اع-ي-ه-م-ا ‘ ت-ط-وي-ر
برامج تربية اŸائيات ‘ السسدود للمسساهمة ‘
لسسماك.
لنتاج الوطني من ا أ
دعم ا إ
بحث الوزيران خÓل اجتماع عمل عقد ،أامسض
اأ’ول ،حضس -ره إاط -ارات ال -وزارت ،Úالسس -ب -ل ال -ك -ف -ي-ل-ة
بتطوير ›ال تربية اŸائيات القارية وإامكانية التوجه
ن- -ح- -و ‰اذج ج- -دي- -دة لÎب -ي -ة اŸائ -ي -ات ،إا ¤ج -انب
التحديات التي Áكن أان تواجه هذه ا’سستثمارات.
وهدف هذا ا’جتماع ،إا ¤بلورة الÈامج ووضسع
ورقة طريق لكل قطاع ،تسسمح بتكوين نظرة أاوسسع
حول ‰اذج وكيفيات اسستغÓل اŸوارد اıتلفة ‘
–قيق اإ’نتاج ،بحسسب ما أافاد به الطرفان.
واعت Èبراقي هذا ا’جتماع ،فرصسة ثمينة لتبادل
اأ’ف -ك -ار ح -ول مشس -روع ت-ط-وي-ر الصس-ي-د ال-ق-اري ع-ل-ى
مسستوى السسدود وا◊واجز اŸائية ،وتعزيز التنسسيق
ب Úال -ق -ط -اع Úل -ت -ك -ون ه -ذه ا’سس -ت -ث -م -ارات ف-ع-ال-ة
وموجهة .واقÎح الوزير إادماج الدواوين واŸؤوسسسسات

العمومية التابعة للقطاع ‘ هذه النشساطات من خÓل
اسستثمارات مربحة تشسكل مداخيل إاضسافية لها وأاحد
ا◊لول التي تسساعدها على –سس Úوضسعيتها اŸالية.
وأاكد الوزير ،أان القطاع سسيسسخر كل ›هوداته
ليكون ‘ خدمة ومرافقة هذه ا’سستثمارات وتوفÒ
اŸتابعة اŸسستمرة ،من خÓل مواصسلة عقد اللقاءات
ب Úإاطارات القطاعÃ ،Úا يسسمح با’سستفادة من أاراء
اÈÿاء وم -ن -اقشس-ة ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي Áك-ن أان ت-واج-ه
مسسÒي هذه اŸشساريع.
ويتوفر قطاع اŸوارد اŸائية على  81سسدا بطاقة
اسستيعاب تقدر بـ 8,274مليار م Îمكعب و 65سسدا
صسغÒا ،وبحجم مياه مسسخر يبلغ  4361,22مليون مÎ
مكعب ،ما يشسكل وعاء جد هام ’سستقبال نشساطات
تربية اŸائيات ،بحسسب الوزير.
من جهته ،أاكد فروخي الرغبة الكبÒة ‘ تطوير
الشسراكة أاك ‘ Ìهذا اÛال من خÓل التوجه نحو
‰اذج ج- -دي -دة لÎب -ي -ة اŸائ -ي -ات ‘ السس -دود .وأاك -د
ال -وزي -ر ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -ت-ك-وي-ن واŸراف-ق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمتعامل ‘ ÚاÛال وتطوير هذا النمط من اإ’نتاج

ال-ذي Áك-ن أان ي-وج-ه مسس-ت-ق-ب Ó-ل-ل-تصس-دي-ر وصس-ن-اع-ة
منتجات أاخرى ‘ إاطار عمليات التحويل.
ويسسعى القطاع إا ¤توسسيع نشساط تربية اŸائيات،
سس -ي -م -ا ‘ اŸن -اط -ق الصس -ح-راوي-ة م-ا يسس-م-ح ب-ت-ث-مÚ
مصس- -ادر اŸي- -اه اŸت- -وف -رة ،وت -ط -وي -ر م -زارع ت -رب -ي -ة
اأ’سسماك إا ¤جانب اسستغÓل الطاقات اŸتجددة.
ك -م -ا اقÎح ا÷ان -ب -ان إاع -داد دراسس -ات دق -ي -ق -ة ح-ول
السسدود اŸوجودة ،على اعتبار أانها تختلف من حيث
ال-ن-وع-ي-ة وت-رك-ي-ب-ة اŸي-اه واÿصس-ائصض ال-ط-بيعية ،إا¤
جانب إانشساء شسعبة تتكفل بتسسي Òهذه ا’سستثمارات.
وتطرق الطرفان إا ¤ا÷وانب القانونية التي Áكن
أان تشس -ك -ل ع -ائ -ق -ا أام-ام Œسس-ي-د ع-دي-د اŸشس-اري-ع أاو
تؤوخرها ،إا ¤جانب وضسع ﬂطط عمل Ÿعا÷ة هذه
ال- -ع- -وائ- -ق .وب- -حسسب اŸع- -ط- -ي- -ات اŸق- -دم -ة خ Ó-ل
ا’جتماع ،تتوزع نشساطات تربية اŸائيات القارية عÈ
 26سسدا و 35متعام ،Óمنها  9سسدود ( 12متعام)Ó
شسرق الوطن و 8سسدود ( 10متعامل ‘ )Úالوسسط و9
سسدود أاخرى ( 13متعام )Óغرب الوطن ،بإانتاج بلغ
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لمن الغذائي وتقليصس الواردات
ضسمان ا أ

تداب Òجديدة لÎقية الفÓحة الصسحراوية

كشسف وزير الفÓحة والتنمية الريفية الشسريف
لول ،ع -ن ات -خ -اذ ت -داب Òج-دي-دة،
ع -م -اري ،أامسس ا أ
لج-ل ت-رق-ي-ة ال-فÓ-ح-ة الصس-ح-راوي-ة ب-غ-ي-ة
ق -ري-ب-ا ،أ
لم-ن
“ك Úه -ذا ال -نشس -اط م-ن اŸسس-اه-م-ة ‘ ضس-م-ان ا أ
الغذائي والتقليل من الواردات.
أاوضس -ح ع -م -اري ،خ Ó-ل اج -ت -م -اع إ’ط -ارات ال-ق-ط-اع
و‡ثلي غرف الفÓحة ومديري اŸصسالح الفÓحية على
مسس -ت -وى و’ي -ات ا÷ن-وب ،شس-ارك ف-ي-ه ال-وزي-ر اŸن-ت-دب
اŸكلف بالفÓحة الصسحراوية وا÷بلية شسحات فؤواد ،أان
آال -ي -ات ت -ط -وي -ر ال -فÓ-ح-ة الصس-ح-راوي-ة سس-ي-ت-م ت-ك-ي-ي-ف-ه-ا
و–سسينها بالتنسسيق مع الفاعل ÚاŸعني ،Úبهدف ترقية
الشtسَعب اإ’سسÎاتيجية كشسعبتي ا◊ليب وا◊بوب.
وق -ال ال -وزي -ر ،إان ه -ذه اإ’ج -راءات ت -ن -درج ‘ إاط -ار

تعليمات رئيسض ا÷مهورية الرامية إا ¤تطوير الفÓحة
الصسحراوية وا÷بلية ،من خÓل إاجراءات هيكلية وأاخرى
تسسهيلية وتدعيمية لشسباب اŸناطق الصسحراوية وا÷بلية
بشسكل خاصض.
وأاوضس- -ح ع- -م- -اري ،أان اأ’م- -ر ي- -ت -ع -ل -ق «ب -ت -ق -ي -ي -م واق -ع
اإ’شسكاليات اŸطروحة وفرصض تعزيز القدرات اإ’نتاجية
لهذه الو’يات ‘ ،إاطار تعليمات رئيسض ا÷مهورية» .كما
يتعلق اأ’مر ،بحسسب عماري ،باتخاذ التداب Òالضسرورية
لÎق-ي-ة اŸن-اط-ق الصس-ح-راوي-ة ب-ح-يث ي-ك-ون ل-ه-ا ت-أاث Òع-ل-ى
السساكنة’ ،سسيما على مسستوى اŸناطق ا◊دودية ،من أاجل
اŸسساهمة ‘ اأ’من الغذائي للبÓد و‘ تطوير الصسادرات.
م -ن ج -ه -ت-ه ،أاوضس-ح شس-ح-ات أان ال-ه-دف م-ن اج-ت-م-اع
ال- -ع- -م -ل ه -ذا ه -و ت -ق -ي -ي -م اإ’شس -ك -ال -ي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه

اŸسستثمرين وفÓحي اŸناطق الصسحراوية وا÷بلية.
واعت Èالوزير اŸنتدب ،أان هذه اإ’شسكاليات غÒ
مرتبطة بالعقار واŸاء والكهرباء فحسسب ،بل بتسسويق
اŸنتوجات الفÓحية وتخزينها ،مؤوكدا «أان هناك مشساكل
أاخرى تتعلق بتثم ÚاŸنتوجات الفÓحية ‘ ا÷نوب».
و–قيقا لهذه الغاية ،أابرز الوزير اŸنتدب ،اŸزايا التي
تتمتع بها اŸناطق الصسحراوية» والتي يجب اسستغÓلها
ب -ط -ري -ق -ة ذك-ي-ة ُب-غ-ي-ة ت-ط-وي-ر فÓ-ح-ة دائ-م-ة ‘ خ-دم-ة
الوطن».
وق- - -ال ‘ ذات الصس- - -دد ،إان «الصس - -ح - -راء Áك - -ن - -ه - -ا
مسساعدتنا على التقليل من فاتورة الواردات بشسكل هام
من خÓل سسد العجز الذي نعا Êمنه ‘ ›ال ا◊بوب
وا◊ليب والزيت الغذائي».

إاطلع على مشساكل القطاع بالبليدة

بومزار ‘ زيارة مفاجئة Ÿراكز اÿدمات الÈيدية

لسس- - -ب- - -وع ،وزي- - -ر الÈي- - -د
ق - - -ام ،ن - - -ه - - -اي - - -ة ا أ
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات التصس-ال السس-ل-ك-ي-ة والÓ-سس-لكية
ا÷دي -د ،ب -راه -ي -م ب -وم-زار ،ب-زي-ارة ف-ج-ائ-ي-ة إا¤
ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،ت-ف-ق-د اÿدم-ة اŸق-دم-ة للزبائن
واطلع على أاوضساع وسس Òالعمل بالقطاع Ãراكز
خدماتية بريدية واتصسالت ا÷زائر ،كما التقى
Ãواطن Úزبائن واسستمع إا ¤انطباعاتهم ،فضسÓ
عن اسستماعه لنشسغالت عمال القطاع.

البليدة :لينة ياسسمÚ
جاءت الزيارة غ ÒاŸتوقعة ،والتي أاثارت اسستحسسان
اŸواط -ن ال -ب -ل -ي -دي م -ن ج -ه -ة ،وع -م -ال ب-ق-ط-اع الÈي-د
وا’تصسا’ت أايضسا ،ليطلع فيها الوزير ‘ ،أاول زيارة له

إا ¤و’ية البليدة ،حيث وقف على اÿدمة اŸقدمة
ل -ل -زب -ائ -ن ،وال-ت-ي اسس-ت-م-ع خÓ-ل-ه-ا إا ¤ان-ط-ب-اع-ات وآاراء
البعضض منهم ،الذين أاثنوا على ما يقدمه العاملون ،فيما
فضسل موظفون بالقطاع اسستغÓل الفرصسة لطرح على
مسس-ام-ع ال-وزي-ر انشس-غ-ا’ت-ه-م واŸشس-اك-ل ال-ت-ي ت-عÎضس-هم
خÓل عملهم.
‘ هذا الصسدد ،كشسف بعضض اŸوظف ،Úأانهم أ’كÌ
م -ن م -رة ي -ت -ع -رضس -ون ل -ع-م-ل-ي-ات نصسب ع-ل-ي-ه-م ،إان صس-ح
الوصسف ،من قبل زبائن.
وزار وزي -ر الÈي -د ب -عضض اŸراك -ز الÈي -دي-ة وم-راك-ز
اتصسا’ت ا÷زائر ،بكل من مقر الو’ية البليدة ،وأايضسا
بدائرة أاو’د يعيشض ،واطلع على سس Òالعمل بها .وأابدى
‘ معرضض الزيارة عن اسستيائه لنقصض عامل النظافة،
حيث وجد أاجوبة بررت ذلك ،بنقصض ‘ أاعوان وعامÓت

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

النظافة.
كما شسدد بومزار ‘ ،سسؤواله Ÿواطن Úالتقى بهم،
ع -ل -ى وصس -ول ف -وات Òال -ه -ات -ف ‘ م-واع-ي-ده-ا ،أاي-ن ك-ان
جوابهم موجبا ،وتفاعل مواطنون خÓله وثمنوا نوعية
اÿدمة ‘ بعضض اŸراكز.
‘ سسياق الزيارات الوزارية الفجائية ،قام أايضسا وزير
التجارة ،كمال رزيق ،بتفقد القطاع أايضسا ‘ البليدة
عشس -ي-ة ن-ه-اي-ة اأ’سس-ب-وع .واط-ل-ع ب-دوره ع-ل-ى سس Òال-ع-م-ل
Ãل-ب-ن-ة ب-ن-ي ت-ام-و ،وح-اول ال-وق-وف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع
أاكياسض ا◊ليب بالو’ية ،والتي عرفت ‘ اأ’يام اأ’خÒة
تذبذبا ورفع بعضض Œار اŸضساربة اأ’سسعارﬂ ،الفÚ
بذلك تعليمات وتوجيهات الوزارة الوصسية ،والتي أاعلن
الوزير عن خوضض حرب ضسد أامثال هؤو’ء اŸضساربÚ
واŸتاجرين ‘ اŸواد الغذائية اŸدعمة.

العدد
18164

الوقاية من فÒوسس «كورونا»:

04

وزير الصسحة يعاين نظام اŸراقبة Ãطار هواري بومدين ومسستشسفى القطار
ق - -ام وزي - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات الÈوفسس -ور ع -ب-د ال-رح-م-ان ب-ن
لولÃ ،ع -اي-ن-ة ن-ظ-ام اŸراق-ب-ة
ب -وزي -د ،أامسس ا أ
ال -وب -ائ-ي-ة اŸط-ب-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ط-ار ه-واري
ب -وم -دي -ن ،وك -ذا مصس -ل -ح -ة مسس-تشس-ف-ى ال-ق-ط-ار
لم -راضس ال -فÒوسس -ي-ة ‘ إاط-ار
اŸت -خصسصس -ة ‘ ا أ
الوقاية من فÒوسس كورونا.
وقد اطلع الوزير على نظام اŸراقبة اŸسستعمل
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ط -ار ه -واري ب -وم -دي -ن ’سس -ت -ق-ب-ال
اŸسسافرين القادم Úمن تركيا ،والتي تقل على متنها
صسيني Úعامل Úبا÷زائر ،حيث أاكد له رئيسض مصسلحة
ا◊ماية والوقاية ع Èا◊دود أان اŸراقبة تتم عن
طريق الكامÒا ا◊رارية◊ ،وا‹  10رحÓت يوميا
قادمة على اÿصسوصض من دبي واسسطنبول والدوحة
وأاضساف رئيسض مصسلحة
والقاهرة وبك.Ú
ا◊م -اي -ة وال -وق -اي -ة ،أان-ه ‘ ح-ال ظ-ه-ور أاي أاع-راضض
«يفÎضض أانها ناجمة عن فÒوسض كورونا يتم توجيه
الشسخصض على عجالة إا ¤مسستشسفى القطار».
كما أاكد الدكتور الطيب عجريد ،أان اŸسسافرين
يخضسعون إا ¤اŸراقبة الطبية بالبلد اأ’صسلي قبل
امتطاء الطائرة ،خاصسة القادم Úمنهم من الصس.Ú
كما تقوم اŸصسالح ا÷زائرية بنفسض اŸراقبة للتأاكد
من سسÓمة هؤو’ء .وأاوضسح انه ’ Áكن الكشسف عن

ال -فÒوسض م -ب -ك -را «أ’ن فÎة حضس-ان-ت-ه داخ-ل ا÷سس-م
تÎاوح ما ب Úيوم إا 14 ¤يوما قبل ظهور اأ’عراضض».
وكانت اŸصسلحة التابعة Ÿؤوسسسسة الهادي فليسسي،
اŸت - -خصسصس - -ة ‘ اأ’م- -راضض ال- -وب- -ائ- -ي- -ة واŸع- -دي- -ة
(ال- -ق -ط -ار) ،ث -اﬁ Êط -ة م -ن زي -ارة ال -وزي -ر ،وال -ت -ي
سستسستقبل  36جزائريا الذين هم ‘ عزلة تامة  -على
غرار سسكان وا÷اليات اأ’جنبية Ã -قاطعة يوهان
بالصس Úالتي ظهر فيها الفÒوسض أ’ول مرة.
وقد أاعطى الوزير ‘ هذا اإ’طار ،تعليمات إا¤
مسسÒي اŸسس- -تشس- -ف- -ى وال- -ط -اق -م ال -ط -ب -ي م -ن اج -ل
ا’سستقبال ا÷يد والسسهر على متابعة وراحة أابناء
ا÷الية العائدين إا ¤أارضض الوطن وعدم تركهم ‘
ع -زل -ة ت -ام -ة ع -ن ع-ائÓ-ت-ه-م ،م-ع أاخ-ذ ا’ح-ت-ي-اط-ات
ال Ó-زم -ة ل -ت -ف -ادي ن -ق -ل ال -ع -دوى ‘ ح -ال -ة ح -م -ل-ه-م
للفÒوسض.
من جهته أاكد مدير مسستشسفى القطار بويوسسف،
أان -ه م -ن -ذ إاط Ó-ق ن -ظ -ام اŸراق -ب -ة م -ن ط -رف وزارة
الصسحة ،هيأات اŸؤوسسسسة الظروف اŸادية والبشسرية
’سستقبال الطلبة العائدين من الصس.Ú
يذكر ،أان رئيسض ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،قد
أاع- -ط- -ى ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات إ’ج Ó-ء ال -ط -ل -ب -ة ا÷زائ -ريÚ
اŸتواجدين Ãقاطعة يوهان الصسينية موطن فÒوسض
كورونا وضسمان التكفل بهم.

بعد إاعÓن حالة طوارئ دولية ،الÈوفيسسور إاسسماعيل لـ «الشسعب»:

توزيع اأ’دوار والشسروع ‘ التنقل Ÿصسالح ا’سستعجا’ت
بعد أان طالبت منظمة الصسحة العاŸية العا⁄
ب -ال -ت -أاهب وإاع Ó-ن ال -ط -وارئ الصس -ح -ي-ة ،ع-ق-دت
لوب-ئ-ة ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-عي مصسطفى
مصس-ل-ح-ة ا أ
ب-اشس-ا اج-ت-م-اع-ا ط-ارئ-ا ل-لشس-روع ‘ ال-تنقل الفوري
Ÿصس-ل-ح-ة السس-ت-ع-ج-الت ب-ذات اŸسس-تشسفى لفحصس
لدوار Ûاب - -ه - -ة ال - -فÒوسس
اŸرضس- - -ى وت- - -وزي - -ع ا أ
ا÷دي- - -د ال- - -ذي سس- - -خ- - -رت ل- - -ه ك- - -ل ال- - -وسس - -ائ - -ل
والتجهيزات الطبية Ÿكافحة الوباء.

خالدة بن تركي
أاوضسح رئيسض مصسلحة اأ’وبئة Ãسستشسفى مصسطفى
ب -اشس -ا ا÷ام -ع -ي ن -ورال -دي -ن إاسس -م -اع -ي -ل ‘ ،تصس -ري-ح ل ـ
«الشس- -عب» ،أان فÒوسض ك -ورون -ا اŸك -تشس -ف ح -دي -ث -ا م -ن
اأ’نواع ا÷ديدة ،ينتمي إا ¤فصسيلة  7أاو  8خÓفا لكورونا
سس -ن-ة  2002أاو ك- -ورون- -ا الشس -رق اأ’وسس -ط ،ال -ت -ي Áك -ن
›اب -ه -ت -ه-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-غ-ي-اب ال-عÓ-ج أاو ال-ل-ق-اح وسس-رع-ة
ا’ن -تشس -ار ال -ت-ي ت-ل-زم ع-ل-ى ا÷زائ-ر تسس-خ Òاإ’م-ك-ان-ات
والوسسائل الطبية Ûابهة الفÒوسض ا÷ديد الذي يتطور
ب 7 Úإا 14 ¤يوما.
وم -ع إاع Ó-ن م -ن -ظ-م-ة الصس-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ،أان فÒوسض
كورونا أاصسبح Áثل حالة طوارئ صسحية عاŸية ،بسسبب
ظهور حا’ت إاصسابة ‘ دول أاخرى غ Òالصس ‘ ،Úإاشسارة
من اŸدير العام للمنظمة أان السسبب الرئيسض ليسض ما
يحدث ‘ الصس ،Úوإا‰ا ما يحدث ‘ دول أاخرى ذات
اأ’نظمة الصسحية الضسعيفة التي يتعسسر عليها ›ابهة
الفÒوسض الذي قال بشسأانه رئيسض اŸصسلحة ،إان ا÷زائر
قادرة على ›ابهة الوباء «شسأانه شسأان اأ’وبئة التي ظهرت
سسنة  2002وكورونا الشسرق اأ’وسسط من خÓل جملة من
اإ’جراءات والتداب Òالوقائية».
وطالبت اŸصسلحة من معهد باسستور ،بعد حصسولها
على الوسسائل اأ’و ¤للوقاية كا’أقنعة الطبية والقفازات
واŸآازر اıصسصسة ،أان تزود بأانابيب لتحليل الفÒوسض
‘ حال وجوده با÷زائر ،مطمئنا ا÷ميع أان ما يحدث
ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي ’ أاسساسض له من الصسحة

و’ توجد أاي حا’ت ‘ ا÷زائر .غ Òأان اإ’جرءات
ا’حÎازية التي باشسرتها وزارة الصسحة ،من خÓل تفعيل
جهاز مراقبة يحتوي  3كامÒات حرارية ع ÈاŸطارات
الدولية وفريق طبي لفحصض ا◊ا’ت القادمة من البلدان
اŸعنية ضسرورية ،خاصسة بعد إاعÓن حالة الطوارئ.
فÒوسض كورونا ا÷ديد -يضسيف الÈوفيسسور -هو من
النوع الثامن ،يرجع مصسدره إا ¤سسوق اللحوم وتناول
نوعية –وي فÒوسسات صسنّفت ضسمن ما يسسمى فÒوسض
ك -ورون -ا ا÷دي -د ،ي -ن -ت -ق -ل م-ن شس-خصض آ’خ-ر أاث-ن-اء فÎة
التكون ،أاي قبل ظهور أاعراضض اŸرضض على من يحمل
الفÒوسض اŸنتشسر بسسرعة كبÒة ،ما يجعل احتواءه أاكÌ
صس -ع -وب -ة ،خ -اصس -ة ب -ال -ب -ل-دان الضس-ع-ي-ف-ة صس-ح-ي-ا ،مشسÒا
بخصسوصض أاعراضض اŸرضض أانه يظهر على شسكل التهاب
رئوي يكون مصسحوبا با◊مى تسستمر من  7إا 14 ¤يوم
Óنفلونزا اŸوسسمية وتسستدعي العزل ‘
وهي مشسابهة ل أ
حال وجدت ،مطمئنا ا÷ميع أان ا÷زائر  ⁄تسسجل أاي
حالة للفÒوسض ا÷ديد.

إاتباع النصسائح الوقائية
أاكد الÈوفيسسور نورالدين اسسماعيل ،أان اللقاح غÒ
موجود ،غ Òأان أافضسل طريقة لتجنب اإ’صسابة بالفÒوسض
وا◊م-اي-ة ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،إات-ب-اع ع-دي-د ال-نصس-ائح،
النظافة بغسسل اليدين يوميا Ÿدة  20ثانية على اأ’قل
بشسكل مسستمر ،الغسسل اليومي بعد العودة من اŸنزل أاو
مصسافحة شسخصض مشسكوك ‘ حمله للفÒوسضŒ ،نب
Ÿسض ال -ع Úأاو اأ’ن -ف وال -ف -م ب -أاي -د غ Òن -ظ -ي -ف -ة ،ع-دم
ا’قÎاب م -ن أاشس -خ -اصض ت-ب-دو ع-ل-ي-ه-م أاع-راضض اŸرضض
كالعطسض والسسعال البالغ ،البقاء ‘ البيت ‘ حال وجود
أاعراضض مرضسية مثل السسعال أاو العطسض ،منع احتكاك
اأ’و’د ‘ الوسسط الÎبوي إان وجدت اأ’عراضض ،ا’بتعاد
عن اŸناديل العادية واسستعمال الورقية ورميها مباشسرة
بعد كل اسستعمال ،ارتداء القناع ‘ اأ’ماكن اŸغلقة و‘
اŸصسالح ا’سستشسفائية.

ﬁذرا من احتكار السسوق

رزيق يجتمع Ãنتجي السسÒاميك
اج- -ت- -م -ع وزي -ر ال -ت -ج -ارة ك -م -ال رزي -ق ،أامسس
لولÃ ،ق- -ر دائ -رت -ه ال -وزاري -ة ،رف -ق -ة ال -وزي -ر
ا أ
اŸنتدب اŸكلف بالتجارة اÿارجية عيسسى بكاي،
Ãن- -ت- -ج- -ي شس -ع -ب -ة السسÒام -يك ‘ إاط -ار سس -لسس -ل -ة
ال -ل -ق -اءات ال -تشس -اوري -ة م -ع ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل‘ Ú
القطاع ،بحسسب ما أافاد به بيان لوزارة التجارة.
واسستمع الوزيران لعرضض قدمه أاعضساء هذه الشسعبة
حول واقع اإ’نتاج وكذا حجم تغطية الطلب الوطني،
إاضس -اف -ة إا ¤ن-ت-ائ-ج اإ’ج-راءات ا◊م-ائ-ي-ة ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا
الدولة ◊ماية اŸنتوج الوطني بالرسسم اإ’ضسا‘ اŸؤوقت
 الذي شسرع ‘ تنفيذه مطلع سسنة  - 2019وانعكاسساتهعلى اŸنتِج واŸسستهلك.
وأاكد رزيق ،أان ا◊كومة سستواصسل إاجراءات ا◊ماية
وترقية اŸنتوج الوطني ،شسريطة أان يلتزم اŸنتج الوطني
بالنوعية التي تخضسع للمعاي ÒالعاŸية وبأاسسعار تنافسسية
تخدم بالدرجة اأ’و ¤اŸسستهلك اÙليﬁ ،ذرا من أاي
‡ارسسات إ’حتكار السسوق أاو رفع اأ’سسعار دون مÈر.
ك -م -ا ت -ط -رق ال -وزي -ر لÓ-سسÎات-ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي
ينتهجها قطاعه فيما يخصض وضسع بطاقية وطنية لكل
منتوج ومتعامل إاقتصسادي‡ ،ا يسسهل عملية التعريف
والÎوي -ج ل -ل -م -ن -ت-وج ال-وط-ن-ي ﬁل-ي-ا ودول-ي-ا ،ط-ال-ب-ا م-ن
اŸتعامل Úا’قتصسادي Úرفع حجم اإ’سستثمار ،خاصسة ‘
اŸن -اط -ق ا÷ن -وب -ي -ة ،ال -ت -ي ه -ي ام -ت -داد داخ -ل ال-ق-ارة
اإ’فريقية والتي تعد سسوقا مسستقبليا واعدا ،خاصسة بعد
انضس- -م- -ام ا÷زائ- -ر Ÿن- -ط- -ق- -ة ال- -ت -ب -ادل ا◊ر ال -ق -اري -ة
اإ’فريقية .كما قدم توجيهات للمتعامل Úاإ’قتصساديÚ
ب- -ال- -ت- -واصس- -ل م -ع اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصس -ادي Úال -ل -ي -ب -يÚ
اŸشسارك ‘ Úملتقى اأ’عمال ا÷زائري  -الليبي الذي
احتضسنته ا÷زائر مؤوخرا ،عن طريق الغرفة ا÷زائرية
ل -ل -ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة وذلك ب-ن-اء ع-ل-ى ط-لب م-ن ا÷انب

الليبي ’سستÒاد منتوجات ‘ هذه الشسعبة.

...ويÎأاسس اجتماعا Ÿتابعة عمليات التموين
باŸواد واسسعة ا’سستهÓك
ترأاسض وزير التجارة كمال رزيق ،أامسض اأ’ول ،رفقة
ال -وزي -ر اŸن -ت-دب اŸك-ل-ف ب-ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ع-يسس-ى
بكاي ،اجتماع اللجنة الوطنية Ÿتابعة وتسسهيل عمليات
التموين باŸواد واسسعة ا’سستهÓك ،بحسسب ما أافاد به
بيان للوزارة.
شسهد هذا ا’جتماع حضسور ‡ثلي وزارتي الفÓحة
واŸالية ،إاضسافة إا‡ ¤ثلي اÛمع العمومي الصسناعي
للحليب «جيبلي» والديوان الوطني للحليب ،وكذا ‡ثلي
ا÷معيات اŸهنية للتجار وا◊رفي ،Úحيث خصسصض هذا
ا’جتماع الثا Êللجنة لدراسسة الÎتيبات اŸتخذة لضسمان
التموين اŸنتظم للسسوق Ãادة ا◊ليب اŸبسس Îوباقي
اŸواد واسسعة ا’سستهÓك.
وأاعطى رزيق خÓل هذا اللقاء ،توجيهات تهدف إا¤
ت -أاط Òع -م-ل-ي-ات اإ’ن-ت-اج وت-وزي-ع ه-ذه اŸادة اأ’سس-اسس-ي-ة
وغÒه -ا م -ن اŸواد اأ’سس -اسس -ي-ة وت-ت-ب-ع اŸسس-ار ال-ن-ه-ائ-ي
للمنتوجات.
‘ هذا اإ’طار ،طالب الوزير بضسرورة إاشسراك كل
اŸت -دخ -ل ‘ Úه -ذه الtشس -عب ل-ل-ت-ح-ك-م ا÷ي-د ‘ سس-لسس-ة
اإ’ن -ت -اج وال -ت -وزي -ع لضس -م-ان وصس-ول ه-ذه اŸواد ،خ-اصس-ة
اŸدعمة إا ¤اŸواطن Úبشسكل منتظم ،مؤوكدا باتخاذ كل
اإ’جراءات مع وزارة الفÓحة لوضسع حيز التطبيق لنظام
معلوماتي يسسمع بتتبع كل مراحل اإ’نتاج وسسلسسلة التوزيع
على مسستوى اŸوزع ÚاŸعتمدين وعلى مسستوى Œار
التجزئة اŸمون Úمن طرف اŸوزع.Ú
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لسضتــــــاذ رشضيـــــد لـــــــورأري لـــــــ«ألشضعــــــب»
أ أ

إاعتم ـ ـاد صضياغ ـ ـة قانوني ـ ـة واضضح ـ ـة ودقيق ـ ـة
دع-ا رشض-ي-د ل-ورأري أسض-ت-اذ أل-ق-ان-ون أل-دسض-ت-وري ب-ج-ام-ع-ة أ÷زأئر  1إأ ¤أع-ت-م-اد صض-ي-اغ-ة ق-ان-ون-ي-ة وأضض-ح-ة ودق-ي-قة وغ« Òمبنية
للمجهول» ،مؤوكدأ على ضضرورة تضضمن ألوثيقة أŸتضضمنة تعديل ألدسضتور جملة من ألضضوأبط ألدسضتورية ألتي تؤودي إأ ¤حماية
مبادئ وأحكام هذه ألوثيقة من بعضس ألتغÒأت وألتأاويÓت وألتÓعبات ،حسضب ما جاء ‘ أ◊وأر ألذي أد ¤به لــ«ألشضعب».

¢TÉ«Ñc IÉ«M : QGƒM
^ ألشضعب :أسضمى وثيقة ‘ ألدولة تخضضع
ح -ال -ي -ا إأ ¤أŸرأج -ع -ة م-ا ه-ي أÙاور أل-ت-ي
لولوية ؟
ترى أنه ل بد أن –ظى با أ
^^ رشضيد لورأري :كل أÙاور أŸتضضمنة
‘ رسض -ال -ة أل -ت -ك -ل -ي -ف أل -ت -ي سض -ل -م -ه -ا رئ-يسص
أ÷م-ه-وري-ة ل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ي ت-ع-كف على مشضروع
م -رأج -ع-ة أل-دسض-ت-ور ،ت-ك-تسض-ي أه-م-ي-ة ب-درج-ة
متفاوتة بحسضب طبيعة كل ﬁور وتوقيعه ‘
وث -ي -ق-ة أŸرأج-ع-ة أل-دسض-ت-وري-ة أŸن-ت-ظ-رة م-ع
ح-م-اي-ة م-ب-ادئ وأح-ك-ام أل-وث-ي-ق-ة أل-دسض-ت-وري-ة
أŸنتظرة من ألتغيÒأت هذه ألتي تؤودي ‘
كث Òمن أألحيان إأ ¤تعديله.
ويعد ألنتقال من أحادية ألسضلطة ألتشضريعية
أŸركزة ‘ رئيسص أ÷مهورية إأ ¤ثنائية هذه
ألسضلطة ،من خÓل إأحدأث رئيسص أ◊كومة،
و‘ هذه أ◊الة ،ل بد من إأعادة ألنظر ‘
ت -وزي -ع أŸه -ام ب Úه -ي -ئ -ة رئ-يسص أ÷م-ه-وري-ة
ورئ -يسص أ◊ك -وم -ة ،بصض -ف -ة تسض -م -ح ب-ال-تسض-يÒ
ألسض -لسص وأŸت-وأزن ل-ل-م-ه-ام أŸوك-ل-ة ل-لسض-ل-ط-ة
ألتنفيذية ،وتخفف بالتا‹ ألعبء على رئيسص
أ÷مهورية ،حتى يتفرغ للمهام أألسضاسضية له،
وأل -ت -ي ت -ت -ط -لب ن -ظ -رة وط -ن-ي-ة تضض-ع ‘ عÚ
ألعتبار مصضلحة أ÷زأئر ،ألشضؤوون أÿارجية
وشضؤوون ألدفاع ،وبعضص أŸهام ذأت ألطابع
ألوطني ،منها ألتعيينات ‘ ألوظائف ألسضامية
Óب -ع -اد
‘ أل- -دول- -ة ،وي- -ع- -د ه- -ذأ Œسض -ي -دأ ل  -أ
أ◊قيقية Ÿبدأ ألفصضل ب Úألسضلطات.

ا’نتقـ ـال مـ ـن نظ ـ ـام «الÎخي ـ ـ ـ ـصص اŸسضبـ ـ ـ ـق»
إا ¤العم ـ ـ ـ ـل بـ ـ«نظـ ـ ـ ـ ـام اإ’خطـ ـ ـ ـ ـار »
^ أ◊قوق وأ◊ريات ﬁور مهم جدأ ‘
مشضروع مرأجعة ألوثيقة ما هوتصضورك؟

^ –دثت ع-ن إأع-ادة ت-ن-ظ-ي-م ألسض-لطة
ألتشضريعية كيف ترى ذلك؟
^^ ومن أŸنتظر أيضضا إأعادة تنظيم ألسضلطة
ألتشضريعية وأسضÎجاعها Ÿكانتها أ◊قيقية ‘
›ال أل -رق -اب -ة وخ -اصض -ة رق -اب -ت -ه -ا ألع -م -ال
ألسض-ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،م-ن خÓ-ل إأي-ج-اد آأليات
دسض-ت-وري-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة“ ،ك-ن-ه-ا م-ن أل-قيام بهذأ
ألدور «كدور فعال» تعويضضا للدور أإلعÓمي
أ◊ا‹ أŸوكول لها.

تشضكيلـ ـة اÛل ـسص اأ’علـى للقضضـ ـاء واختي ـار
أاعضضائـ ـ ـه تك ـ ـون ع ـ ـن طري ـ ـق «ا’نتخـ ـ ـاب»

^ ‘ ›ال أ◊قوق وأ◊ريات ،أنه ل بد أن
ي-تضض-م-ن مشض-روع أل-وث-ي-ق-ة أŸن-ت-ظ-رة– ،دي-د
وتكريسص ألضضمانات أألسضاسضية Ÿمارسضة هذه
أ◊ق -وق وأ◊ري -ات ،م -ن خÓ-ل إأي-ج-اد آأل-ي-ات
دسضتورية وقانونية تكفل أحÎأم ‡ارسضة هذه
أ◊قوق وأ◊ريات ،ألنه ل يكفي أن يتضضمن
ألنصص ‘ ألدسضتور على جملة من هذه أ◊قوق
إأذأ  ⁄تعمل على ضضمان Œسضيدها ‘ ألوأقع.
م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ت -م ألن -ت -ق -ال م -ن ن -ظ -ام
«ألÎخيصص أŸسضبق» Ÿمارسضة هذه أ◊قوق
وأ◊ريات إأ ¤ألعمل ب«نظام أإلخطار »حتى
ل تصض- -ط- -دم ‘ أل- -وأق -ع ك -م -ا ه -و أ◊ال أآلن
بجملة من ألقيود ألتي تصضل ‘ بعضص أألحيان
إأ ¤درجة «ألعرقلة » ‘ ‡ارسضة مثل هذه
أ◊قوق وأ◊ريات ،سضوأء تعلق أألمر بإانشضاء
أألحزأب ألسضياسضية ،أوأ÷معيات أŸدنية ،أو
ب -ال -نسض -ب -ة Ûم -وع -ة أخ -رى م -ن ه -ذه ك-ح-ق
أل-ت-ظ-اه-ر وأل-ت-ج-م-ع وإأنشض-اء أ÷رأئد ووسضائل
أإلعÓم أألخرى ألسضمعية ألبصضرية.

^ أسضتقÓلية ألقضضاء يبقى مطلبا ملحا
ل -ت -ح -ق-ي-ق أل-ع-دأل-ة وإأح-ق-اق أ◊ق وق-د
أع- - - - -تÈت ه- - - - -ذأ م - - - -ن ب ÚأÙاور ذأت
لول- -وي- -ة ‘ مشض- -روع أŸرأج -ع -ة ك -ي -ف
أ أ
ذلك؟
^^ من أŸنتظر تكريسص مبدأ ألفصضل بÚ
ألسضلطات ‘ إأطار ضضمان ألسضتقÓل ألعضضوي
وألتخصضصص ألوظيفي ،و‘ هذأ أÛال يتم
–ري -ر ه -ذه ألسض -ل-ط-ة م-ن أل-ت-ب-ع-ي-ة أŸط-ل-ق-ة
ل-لسض-ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وه-ذأ م-ن خÓ-ل خ-اصضة
إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ تشض -ك -ي-ل-ة أÛلسص أألع-ل-ى
للقضضاء ،وأيضضا ‘ كيفية وطريقة عمله و‘
أŸهام أŸوكولة إأليه ،فيتم أختيار أعضضائه عن
ط-ري-ق «ألن-ت-خ-اب» حسضب أل-ف-ئ-ات أل-قضض-ائية
أŸمثلة فيه ،ويتم أختيار هياكله Ãا ‘ ذلك
ألرئيسص بنفسص ألعملية و» –رير مهامه من
أل -رق -اب -ة أو أل -وصض -اي -ة أŸسض -ت-ب-ق-ة ع-ل-ى ه-ذه
أألع- -م- -ال» ،ن- -اه- -يك أن -ه م -ن ب Úأألول -وي -ات
أŸنتظر إأبرأزها ‘ ألوثيقة أŸتضضمنة تعديل
أل-دسض-ت-ور ،إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ أل-ه-ي-اك-ل ألعديدة
ألسضتشضارية أŸوجودة ‘ ألدسضتور أ◊ا‹.

تنصضيــــــب ÷ 6ـــــان قطاعيـــــة بـــــوزأرة ألفÓحـــــة

ﬁاربة البÒوقراطية واسضتغÓل التقنيات ا◊ديثة مهام مسضتعجلة
نصضبت ÷ 6ان قطاعية على مسضتوى
وزأرة ألفÓحة وألتنمية ألريفية ،أول
لنتاج
أمسس ،أوكلت إأليها مهمة ترقية أ إ
ألفÓحي أÙلي لتوف Òموأد أولية
للصضناعة ألوطنية وتقليصس فاتورة
ألسضتÒأد ،وهي أŸهمة ألتي تتطلب
لجرأءأت ألبÒوقرأطية لدعم
رفع أ إ
أŸشضاريع ألسضتثمارية سضيما ‘ ألشضعب
لسضÎأتيجية ،وتسضريع معا÷ة ملف
أ إ
ألعقار ألفÓحي ،وإأقناع ألفÓحÚ
باسضتعمال ألتقنيات أ◊ديثة ‘ ألسضقي،
حيث مازأل  50باŸائة منهم يعتمدون
على ألوسضائل ألتقليدية ،وهو ما ل
يشضجع على توسضيع أŸسضاحات أŸسضقية
ورفع أŸردودية.

Ü.AGôgR
يأاتي تنصضيب هذه أللجان تنفيذأ لتوجيهات
رئيسص أ÷مهورية ‘ ›لسص ألوزرأء أŸنعقد
بتاريخ  18جانفي أŸاضضي ،حيث أمر ببناء
فÓحة عصضرية لتدعيم أألمن ألغذأئي وتنويع
ألقتصضاد ألوطني ،توجه يفرضص ألنخرأط ‘
مسضعى تطوير ألقطاعات أإلنتاجية باسضتغÓل
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة وألوسضائل أŸتطورة
لتحقيق هدف ألوفرة وألنوعية ،وألتخلصص من
ألنظرة «ألبالية» ألتي ظلت تسض Òبها قطاعات
هامة لها دور ريادي ‘ –قيق أألمن ألغذأئي
للبÓد.
مهمة أللجان ألسضتة سضتنحصضر ‘ معا÷ة عدة
إأشض-ك-ال-ي-ات م-ط-روح-ة ب-ال-ق-ط-اع ،م-نها ألعقار
ألفÓحي ،حيث وبرغم أإلجرأءأت أŸتخذة
ل -تسض -ه -ي -ل م -ن -ح أألرأضض -ي ‘ إأط -ار ألم -ت-ي-از
أل- -فÓ- -ح- -ي إأل أن ه- -ذأ أŸل- -ف م- -ازأل ره- -ن
«ألبÒوقرأطية» و»ألعروشضية» فاألو ¤حرمت
ألعديد من أŸسضتثمرين ألشضباب من ألسضتفادة
من قطع أرأضضي لتجسضيد مشضاريعهم ،أسضتفاد
منها غÒهم ب»قدرة قادر» ليسص لزرعها بل
لح -تضض -ان مشض -اري -ع غ Òف Ó-ح -ي -ة ،وآأخ -رون
تركوها جردأء دون أسضتغÓل و ⁄تتدخل أي
ج -ه -ة لسضÎج -اع -ه -ا ،وأل -ث -ان -ي -ة أب -قت أج-ود
أألرأضضي –ت ن Òألصضرأعات ألعائلية ،غذتها
غ -ي -اب تسض -وي -ة إأدأري -ة Ÿن -ح أورأق أŸل -ك -ي-ة،
فضض - -اعت م - -ع - -ه - -ا أل - -ك - -ث Òم- -ن أŸشض- -اري- -ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بلغت أ◊ظÒة ألسضكنية با÷زأئر ‘ عشضريت ،Úرقما مهما ومعتÈأ ،بحيث أرتفع ألعدد
إأ ¤أضضعاف مضضاعفة ،وصضل إأ ¤سضقف تسضع مÓي Úوسضت مائة ألف وحدة سضكنية ،بكل
ألصض-ي-غ ت-ق-اب-ل-ه-ا م-ي-زأن-ي-ة م-ه-م-ة أيضض-ا ،م-ن شض-أان-ه-ا رف-ع أل-ع-ج-ز و–م-ل ن-فقات أإل‚از
وأŸتابعة ألتقنية ،ولعل قانون أŸالية للسضنة أ÷ارية ،خصضصص أك Ìمن  280مليار دج،
إل‚از ألÈأمج أŸتبقية ،هذأ يفسضر موأصضلة ألÈأمج أŸعتمدة للقضضاء على ألبيوت
ألقصضديرية وتوف Òسضكن لئق لكل موأطن.
ألرئيسص تبون ،أعلن عن ألنطÓق ‘ إأ‚از مليون وحدة سضكنية سضتكون ضضمن ألورشضات
ألكÈى لتدعيم أ◊ظÒة ،ما يعني أن أŸرأقبة ألتقنية ،وأŸتابعة ألهندسضية للمصضالحÃ ،ا
فيها مكاتب ألدرأسضات ،سضتكون ‘ مسضتوى ألتطلعات ،وفقا للÈأمج أŸرفوعة كرهان
و–دي ،لبلوغه بأاقل ألأضضرأر وأخفها ،إأن  ⁄نقل نسضبة أألضضرأر فيها تكون معدومة.
وأمام حجم ألطلبات أŸتزأيدة ،وألقوأئم ألتي تنتظر دورها ‘ عمليات ألÎحيل ،إأ¤
سضكنات تليق بحياة كرÁة؛ –ول ذلك أ◊لم ،إأ ¤كابوسص مقلق ،جرأء ألعيوب ألكثÒة ألتي
” أكتشضافها مباشضرة بعد أسضتÓم أصضحابها Ÿفاتيحهم؛ فيجد أŸوأطن نفسضه بÚ
مطرقة إأعادة ترميم ألعيوب أŸكتشضفة سضببها ألغشص ‘ ألبناء ،وأنعدأم أألمن دأخل
ألشضقة ألوأحدة؛ سضوأء ‘ أألرضضية أو على أ÷درأن.
وأصضبحت ألشضقق بأاغلب أÛمعات ألسضكنية صضورة طبق أألصضل لبعضضها ألبعضص ،ردأءة ‘
أإل‚از أسضتعمال أŸوأد أŸنتهية ألصضÓحيةﬂ ،الفة ألنسضبة أŸوجودة ‘ دف Îألشضروط،
وعوضص ألفرحة ألتي كان ينتظرها أŸوأطن ‘ ،أ◊صضول على مسضكن يأاوي إأليه ،ها هو
حلمه يتبخر مباشضرة بعد ولوجه Ÿسضكنه أ÷ديد ،ليقف فضضائح وألعيوب أÎŸتبة عليه.
إأن «صضدمة» أŸسضتفيدين ‘ بعضص ألوليات ،مثل عنابة ،أألغوأط ،ألعاصضمة،بلعباسص،
سضطيف وغÒها ،شضاهدنا كيف –ايلت مقاولت أل‚از وألبناء ،على مؤوسضسضات ألدولة
أŸانحة للصضفقات ،وتخليها عن أŸتابعة أليومية للورشضات ،أألمر ألذي سضهل من أرتفاع
ألعيوب وتفاقمها ،ومن جهة أخرى إأرهاق ألقدرة أŸالية للمسضتفيد ،ليجد نفسضه بعد
أنتظار طويل Ÿسضكنه ينخرط مباشضرة ‘ إأعادة ترميمه ،وإأن كان غ Òملزم بذلك ،لكنه
«مضضطر أخاك ل بطل»
ضض -م -ان سض Òج -ي -د ل -ل -مشض -اري -ع ألسض-ك-ن-ي-ة ،ي-ت-ط-لب أيضض-ا أŸرأق-ب-ة وأŸرأف-ق-ة أل-دأئ-م-ة
وأŸسضتمرة ،مع ألنظر ‘ إأسضÎأتيجية ألقطاع ،خاصضة ما تعلق بالتمويل ،أنطÓقا من
تقليصص ألعتماد ألكلي على أÿزينة ،عن طريق تشضجيع إأ‚از ألسضكنات أŸدعمة جزئيا
من طرف ألدولة مثل ألسضكن ألريفي وألسضكن ألÎقوي أŸدعم إأضضافة إأ ¤ألصضيغة
أ÷ديدة للسضكن أإليجاري ألÎقوي ،هذأ يجعل أŸوأطن أول معني باŸرأفقة وأŸرأقبة،
بأاقل ألتكاليف وأخف ألعيوب.

إأصضـــــــرأر علـــــــى موأصضلـــــــة أŸسضـــــــÒأت

الرغب ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـي –قيـ ـ ـ ـق حيـ ـ ـ ـاة اجتماعيـ ـ ـ ـة
أافضضـ ـ ـ ـل أاهـ ـ ـ ـم مطالـ ـ ـ ـب ا◊ـ ـ ـ ـراك
ل يزأل ألشضارع أ÷زأئري يعرف مسضÒأت سضلمية كل يوم جمعة ،وإأن  ⁄تكن
بنفسس أ◊جم عند بدأيتها بعد –قيق جل أŸطالب أŸرفوعة ،إأذ ترأجع عدد
أŸشضارك Úفيها بشضكل ملحوظ ،و‘ غياب أي إأحصضاء لعدد أŸتظاهرين يبقى
أ◊رأك كل جمعة يشضهد ترأجعا مقارنة بالتي سضبقتها.
لخÒة م -ن
‘ أŸسض- -اسص بسض- -ل- -م- -ي- -ة ه- -ذه أ أ
أŸندسض.Ú
وب-اŸن-اسض-ب-ة أب-دى أŸت-ظ-اه-رون م-ن خÓ-ل
ح- -رك- -ي- -ة ع- -ادي- -ة م- -ي -زت شض -وأرع أ÷زأئ -ر ألشض- -ع- -ارأت أŸرف -وع -ة “سض -ك -ه -م Ãط -لب
ألوسضطى قبل صضÓة أ÷معة ،لتمتلئ مباشضرة –ري - - -ر م - - -وق- - -و‘ أ◊رأك ،م- - -ع- - -تÈي- - -ن
ب - - -ع - - -د إأن - - -قضض - - -اء ألصض Ó- - -ة ،ح- - -يث يسض Òأسض- -ت- -م- -رأره- -م ‘ أÿروج ‘ م- -ظ -اه -رأت
أŸتظاهرون من ﬂتلف أألحياء ألشضعبية ب - -ال - -تصض - -رف أل- -دÁق- -رأط- -ي أل- -رأم- -ي إأ¤
خ -اصض -ة ع -ل -ى غ -رأر ب-اب أل-وأدي وأل-قصض-ب-ة أŸطالبة بحياة أفضضل ،مع أŸرأفعة على
وبلكور وكذأ أŸدنية باŒاه ألÈيد أŸركزي حرية ألتعب Òو–سض Úألوضضع ألجتماعي
رمز أ◊رأك.
للموأطن أ÷زأئري.
و‘ كل مرة يتم تسضجيل Œمع ‘ ألفÎة وركز عدد من أŸتظاهرين باŸرأفعة عن
ألصض- -ب- -اح- -ي -ة بشض -ارع دي -دوشص م -رأد ،ح -يث م-ط-ال-ب-ه-م وأنشض-غ-الت-ه-م ألج-ت-م-اع-ي-ة على
يسضÒون ع -ل -ى ط -ول -ه م -ب -اشض -رة ب -ع-د صضÓ-ة غرأر غÓء أŸعيشضة ،أزمة ألسضكن وألبطالة،
أ÷م - -ع- -ة ن- -ح- -و ألÈي- -د أŸرك- -زي رأف- -ع Úوسض -ي -اسض-ة أل-بÒوق-رأط-ي-ة ‘ أل-ت-ع-ام-ل أل-ت-ي
شض-ع-ارأت «مسضÒت-ن-ا سض-ل-م-ي-ة ت-طالب بحقوق طغت على أإلدأرأت وغÒها من أŸشضاكل
شض -رع -ي-ة» ،ح-رك-ي-ة تسض-ت-م-ر ألك Ìم-ن ثÓ-ث ألتي باتت تث Òأسضتياءهم كثÒأ ،دأع Úإأ¤
سضاعات Áيزها هتافات وأغا Êوشضعارأت إأي-ج-اد ح-ل-ول ف-ع-ل-ي-ة ل-ه-ا ،م-ط-الب Úبتحسضن
ت -وضض -ح م -ط -ال -ب-ه-م ،ل-ي-ت-ف-رق أŸت-ظ-اه-رون ألوضضع ألجتماعي للموأطن أ÷زأئري.
بعدها بكل هدوء– ،ت مرأقبة رجال أألمن سضتشضهد أŸسضÒأت ‘ أ÷زأئر بعد  20يوما،
‡ن يتوزعون عﬂ Èتلف ألشضوأرع أŸعنية ،سضنة من أنطÓقها ألذي كان أول مرة ‘
ضضمانا ألمن أŸوأطن وإأيقاف كل من يرغب تاريخ  22فيفري من عام .2019
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ألسضتثمارية وتعÌت تلك أŸوجودة على جزء
من أرأضضي ألشضيوع ألن أصضحابها ل Áلكون
أ◊ق ‘ ألسض- -ت- -ف -ادة م -ن أي دع -م ل -ت -وسض -ي -ع
أŸسضاحات أŸزروعة وتطوير أإلنتاج.
وم -ن ب ÚأŸل -ف-ات أل-ت-ي سض-ت-درسض-ه-ا أل-ل-ج-ان،
ملف تطوير شضعبة أ◊ليب وحل مشضكل توزيع
هذه أŸادة أ◊يوية بصضفة نهائية ،باإلضضافة
إأ ¤إأج -رأءأت ت -ت -ع-ل-ق ب-دع-م أإلن-ت-اج أل-وط-ن-ي
ل -ل -ح -ل -يب ،ع-ن ط-ري-ق إأنشض-اء أŸزأرع أل-كÈى
لÎبية أألبقار أ◊لوب ،إلنهاء تبعية أ÷زأئر
Óسضوأق ألدولية خاصضة فيما يتعلق باŸادة
ل أ
أألولية ألتي تدخل ‘ صضناعة عدة منتجات
غذأئية.
وألن تطوير أإلنتاج ألفÓحي مرهون بتوسضيع
أŸسض-اح-ات أŸسض-ق-ي-ة ،سض-ت-ت-و ¤أل-لجان مهمة
درأسض-ة ه-ذأ أŸشض-ك-ل أل-ذي يصض-ط-دم ب-ع-ق-ل-ية
ألفÓح ألرأفضص لسضتغÓل ألتقنيات أ◊ديثة
وأŸقتصضدة للمياه ،فإاحصضائيات وزأرة أŸوأرد
أŸائية تشض Òإأ ¤أن  ٪50من عمليات ألسضقي
تتم بالوسضائل ألتقليدية وهوما يتعارضص مع
أهدأف ألقطاع ألرأمية لبلوغ مليو Êهكتار
من أŸسضاحات أŸسضقية أوأك ،Ìكما يتناقضص
وسض -ي -اسض -ة ت -ط -وي-ر وت-دع-ي-م أإلن-ت-اج أل-وط-ن-ي
لتقليصص ألوأردأت ،فتفعيل ألقدرأت أإلنتاجية
م-ره-ون ب-ت-ج-ن-ي-د ج-م-ي-ع أل-ك-ف-اءأت وألوسضائل
أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة وأŸه-ن-ي-ة لبلوغ إأنتاج كمي
ون- -وع- -ي ،م- -ع أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ﬂزون ألÌوة

أŸائ -ي -ة سض -وأء ألسض -ط -ح -ي أوأل -ب -اط -ن-ي ،ك-م-ا
يقتضضي أألمر تسضهيل أإلجرأءأت وتبسضيطها
ع- - -ل- - -ى أŸسض- - -ت- - -وى أإلدأري وم- - -ك- - -اف- - -ح- - -ة
ألبÒوقرأطية ومرأفقة ألسضتثمارأت أŸنتجة
خ -اصض -ة ‘ ألشض -عب أإلسضÎأت -ي-ج-ي-ة ك-ا◊ب-وب
وأ◊ل -يب ،وأل-ل-ح-وم ،م-ن أج-ل ت-ع-زي-ز أإلن-ت-اج
ألوطني وإأنتاج موأد أولية للصضناعة ألتحويلية.
سض-ت-ت-و ¤أل-ل-ج-ان ك-ذلك م-ه-م-ة تسض-ه-ي-ل إأنشضاء
ت- -ع- -اون- -ي- -ات ف Ó-ح -ي -ة و–سض Úأدأء أل -غ -رف
أل -ف Ó-ح -ي -ة وت-ف-ع-ي-ل ›السص م-ت-ع-ددة أŸه-ن
و–سض Úأألدأء وألسض -ت -ق -ب -ال وأŸع -ام -ل -ة م-ع
ج - -م- -ي- -ع أŸن- -ت- -ج ÚوأŸت- -دخ- -ل ،Úوإأن ك- -ان
أل-ف-اع-ل ‘ Úأل-ق-ط-اع ي-ن-ت-ظ-رون –ق-ي-ق ح-لم
إأنشضاء أÛلسص أألعلى للفÓحة أŸتضضمن ‘
ألقانون ألتوجيهي للقطاع منذ سضنوأت دون أن
يرى ألنور حيث سضيجنب ألفÓح ‘ Úحال
تنصضيبه ألكث Òمن أŸتاهات وأإلرهاصضات ،إأذ
يشضرف على –ديد موأسضم أ◊رث وأ◊صضاد
وحل مشضاكل أŸكننة ألفÓحية وألعقار.
أللجان أŸنصضبة مطالبة بضضرورة درأسضة هذه
أŸلفات ‘ أسضرع وقت ‡كن بإاشضرأك جميع
أŸت -دخ -ل Úم -ن أل-ق-ط-اع أل-ع-م-وم-ي وأÿاصص
وألشض - -رك - -اء ألج - -ت - -م - -اع- -ي ÚوأŸت- -ع- -ام- -لÚ
ألقتصضادي ÚوأÈÿأء وأıتصض Úوألكفاءأت
Óشضكاليات
من أجل إأعطاء أ◊لول أŸناسضبة ل إ
أŸطروحة ‘ إأطار منهجية وأضضحة و‚اعة
مع وضضع آأليات أŸتابعة وألتقييم.

وزارة اŸالي ـة :إارج ـاء تق ـد Ëإاقـ ـرارات الضضريبـ ـة
ا÷زافية الوحيدة والرسضم على القيمة اŸضضافة
لول ،أن
أكدت وزأرة أŸالية ،أمسس أ أ
آأجال تقد Ëإأقرأرأت ألضضريبة
أ÷زأفية ألوحيدة وتلك أÿاصضة
ليرأدأت أÿاصضة بالرسضم
بكشضف أ إ
على ألنشضاط أŸهني ،وألرسضم على
ألقيمة أŸضضافة بالنسضبة للمهن أ◊رة
قد ” إأرجاؤوها لتاريخ لحق.
وأوضضحت ألوزأرة ‘ بيان لها أننا «نحيط
ع-ل-م-ا دأف-ع-ي ألضض-رأئب أŸع-ن-ي Úب-الضضريبة
لقرأرأت
أ÷زأفية ألوحيدة أن أجل تقد Ëأ إ
أÿاصضة أÙدد ‘ أألصضل يوم  1فÈأير
 2020ط -ب-ق-ا ألح-ك-ام أŸادة  50م-ن ق-انون

أŸالية  2020أŸعدل وأŸتمم للمادة  1من
لجرأءأت أ÷بائية قد ” إأرجاؤوه إأ¤
قانون أ إ
تاريخ لحق».
وأضضاف أŸصضدر ذأته أن دأفعي ألضضرأئب
أŸمارسض Úلنشضاط غŒ Òاري (مهنة حرة)
أÙدد ‘ أŸادة  2من قانون أŸالية ،2020
لقرأر ألشضهري سضلسضلة ج
مطالب Úبتقد Ëأ إ
رق -م  50ف-ق-ط ف-ي-م-ا ي-خصص ألضض-ري-ب-ة على
لج - -م - -ا‹/أج - -ور ،أم - -ا كشض - -ف
أل- - -دخ- - -ل أ إ
لي-رأدأت أŸه-ن-ي-ة ◊سض-اب ضض-ري-ب-ة أل-رسض-م
أإ
على ألقيمة أŸضضافة وألرسضم على ألنشضاط
أŸهني فقد ” تأاجيله لتاريخ لحق.

السسبت  01فيفري  2020م
الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  1441هـ
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أاششاد بالدبلوماسشية ا÷زائرية الرافضشة Ÿا يسشمى «صشفقة القرن»

بن قرينة :إاحياء الذكرى األو ¤للحراك لنصسرة الشسعب الفلسسطيني
أاششاد رئيسس حركة البناء الوطني،
عبد القادر بن قرينة ،أامسس بالبليدة،
Ãوقف الدبلوماسشية ا÷زائرية
الرافضس Ÿا يسشمى بـ»صشفقة القرن»
اŸزعومة ◊ل الصشراع الفلسشطيني
’سشرائيلي.
ا إ
Óط-ارت
خ Ó-ل ت-رؤوسس-ه أاشس-غ-ال ل-ق-اء وط-ن-ي ل -إ
النسسوية للحركة الذي احتضسنه اŸركز الثقا‘
«ج -ي  ‹Ó-ب -ون-ع-ام-ة» وسس-ط اŸدي-ن-ة ،أاك-د ب-ن
ق -ري -ن -ة دع -م تشس -ك -ي -ل -ت -ه السس -ي-اسس-ي-ة Ÿوق-ف
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ال-رافضس ل-ل-ب-ن-ود
ا÷ائ -رة ال -ت-ي تضس-م-ن-ه-ا م-ا يسس-م-ى بـ»صس-ف-ق-ة
ال- -ق- -رن» وال -ذي اع -تÈه بـ»اŸوق -ف ال -ع -رب -ي
الوحيد اŸتميز الذي نطق باسسم شسعوب اأ’مة
العربية وباسسم الشسعب الفلسسطيني».
وأاضس - - - -اف ذات اŸت - - - -ح- - - -دث أان م- - - -وق- - - -ف
ال- -دب- -ل- -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة «ي -ع Èع -ن رأاي
اأ’غلبية السساحقة للشسعب ا÷زائري الداعم

للقضسية الفلسسطينية» ،داعيا إا« ¤تخصسيصس
إاحياء الذكرى اأ’و ¤للحراك اŸبارك لنصسرة

الشسعب الفلسسطيني على أارضس ا÷زائر».
كما أابدى رئيسس حركة البناء تأاسسفه لوقوف
ب -عضس ال -دول ال -ع -رب -ي -ة م -ع م -ب -ادرة ال-رئ-يسس
اأ’مريكي ،دونالد ترامب ،مؤوكدا دعم حركته
اŸطلق Ÿبادئ السسياسسة اÿارجية ولكل ما
يتعلق بسسياسسة الدفاع عن الوطن وأامنه.
و‘ ه -ذا الصس -دد ،وج -ه اŸسس -ؤوول السس -ي-اسس-ي
دع -وة ا ¤ال -رئ -يسس ت -ب -ون ،م -ن أاج -ل «اط Ó-ع
الشسعب ا÷زائري باıاطر ا◊قيقية التي
–دق ب -أام -ن واسس -ت -ق -رار ال-بÓ-د ،خ-اصس-ة وأان
الدول العربية التي دعمت «صسفقة القرن» هي
ن -فسس -ه -ا ال -ت-ي «تسس-ع-ى إ’شس-ع-ال ف-ت-ي-ل ا◊رب
بليبيا».
واخ-ت-ت-م ب-ن ق-ري-ن-ة م-داخ-ل-ت-ه ب-دع-وة الشس-عب
واأ’حزاب السسياسسية و‡ثلي اÛتمع اŸدÊ
وك- -ذا السس- -ل- -ط -ات ا« ¤اŸشس -ارك -ة ‘ إاح -ي -اء
ال -ذك -رى اأ’و ¤ل -ل-ح-راك اŸب-ارك ’سس-ت-ع-ادة
ا÷زائر من وصساية العصسابة».

بهـــــــدف تبــــــادل التجـــــــارب واÿــــــÈات الفÓحيــــــة بــــــ Úالو’يتــــــÚ

تع ـ ـ ـاون ب ـ ـ ـ Úعناب ـ ـ ـة والط ـ ـ ـارف ف ـ ـ ـي تطوي ـ ـ ـر شسعب ـ ـ ـة البقولي ـ ـ ـات
سشطرت مديريتا اŸصشالح الفÓحية
لو’يتي عنابة والطارف برنامج تعاون
لتطوير ششعبة البقوليات للموسشم
الفÓحي  2019ـ  ،2020وذلك Œسشيدا
لتعليمة وزارة الفÓحة والتنمية
الريفية الرامية ÿلق ششراكة وتبادل
اÈÿات ب Úالو’يات ،خاصشة
’سشÎاتيجية،
اŸتجاورة و‘ الششعب ا إ
حيث ” وضشع  4أارضشيات بيانية ‘
الو’يت.Ú

عنابة :هدى بوعطيح
ال-ع-م-ل-ي-ة “ت ب-إاشس-راك اŸع-اه-د ال-ت-ق-نية،
على غرار تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة
ل-ع-ن-اب-ة ،اŸع-ه-د ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-زراع-ات ال-واسس-عة
ل -ق-اŸة واÙط-ة ا÷ه-وي-ة ل-وق-اي-ة ال-ن-ب-ات-ات
للطارف ،وÃرافقة كل من الغرفة الفÓحية،
اإ’–اد ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -فÓ- -ح Úا÷زائ- -ريÚ
واÛلسس اŸه -ن -ي اŸشسÎك لشس -ع-ب-ة ال-ب-ق-ول
ا÷افة لكلتا الو’يت.Ú
وأاشسرف مدير اŸصسالح الفÓحية الصسغÒ
بوخا” ،أاول أامسس ،على إاعطاء إاشسارة انطÓق
اŸوقع التبيا Êاأ’ول حول «اŸسسار التقني
ل-ل-ح-مصس» ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸزرع-ة ال-نموذجية
«حميل بوبكر» Ãنطقة ا◊روشسي بلدية عÚ
الباردة ،مÈزا أان الهدف اŸنشسود من هذه
التوأامة هو عرضس Œارب وخÈات فÓحية
÷علها ‰وذجا ب Úالو’يت Úيتع Úإاتباعها،
ك -م -ا حث ال -ف Ó-ح Úع-ل-ى مضس-اع-ف-ة ا÷ه-ود
وت -وسس -ي -ع مسس-اح-ة ال-ب-ق-ول-ي-ات ب-ه-دف خ-دم-ة
اأ’راضس -ي ال -ب -ور ،وب -ال -ت -ا‹ ت -ق -ل -يصس ف-ات-ورة
ا’سس -تÒاد وتشس -ج -ي -ع-ه-م ع-ل-ى اŸسس-اه-م-ة ‘

ضسمان اأ’من الغذائي على الصسعيدين اÙلي
Óه -م -ي -ة
وال -وط -ن -ي ،فضس  Ó-ع -ن ت -ط -رق -ه ل  -أ
اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ع-ب-ه-ا شس-ع-بة البقوليات
Ÿسس -اه -م -ت -ه -ا ‘ زي -ادة إاسس -ت -دام-ة ال-زراع-ة،
فوائدها اŸتعددة كالدورات الزراعية ،تغÒ
اŸناخ ومكافحة سسوء التغذية.
وقد حضسر هذا اليوم اإ’رشسادي أاك Ìمن
 50ف Ó-ح م -ن م -ن -ت -ج -ي ال -زراع-ات ال-كÈى،
إاطارات الصسندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي
لو’ية الطارف ،فضس Óعن إاطارات اŸصسالح
ال-فÓ-ح-ي-ة وال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ية للو’يت ،Úلقاء
هذا اليوم تخلله شسرح مفصسل من قبل إاطارات
اŸع -ه-د ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-زراع-ات ال-واسس-ع-ة ل-ق-اŸة
ل-ل-مسس-ار ال-ت-ق-ن-ي اŸت-ب-ع ل-ل-ح-مصس ،ب-داي-ة من
التحضس Òا÷يد وتهيئة الÎبة إا ¤غاية عملية
ا◊صساد ،مع عرضس مفصسل للضسبط اÙكم
آ’لة بذر البذور ،ن Ìاأ’سسمدة والرشس.
فيما أاثارت ‡ثلة اÙطة ا÷هوية لوقاية
النباتات موضسوع «الوقاية النباتية Ùصسول
ال-ب-ق-ول-ي-ات وك-ي-ف-ي-ة تسسط Òبرنامج معا÷ة»،
أاما مداخلة ‡ثلي تعاونية ا◊بوب والبقول
ا÷افة فتناولت توفر بذور ا◊مصس والعدسس
‘ ك - - -ل م - - -وسس- - -م ب- - -ذر ،شس- - -روط ا◊صس- - -ول
وا’متيازات التي توفرها التعاونية ،مع حث
ال -ف Ó-ح Úال-ذي-ن اسس-ت-ف-ادوا م-ن ال-ب-ذور ه-ذا
اŸوسس-م إاع-ادة ب-ي-ع-ه-ا ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة ،ب-عد عملية
ا◊صساد مباشسرة لضسمان بذور الزرع اŸوسسم
اŸق -ب -ل ،وب -ال -ت -ا‹ ت -ق-ل-يصس ف-ات-ورة اسس-تÒاد
البذور اÙسسنة.
‘ ح Úك -ان اŸوق -ع ال -ت -ب-ي-ا Êاإ’يضس-اح-ي
الثا ،ÊباÙطة اأ’خرى من اأ’رضسية البيانية
اŸسس-ط-رة ،مسس-ت-ث-م-رة ال-فÓ-ح «سس-ه-ي-ل-ي ع-ب-د

الذكاء ا’قتصشادي ضشروري لتحسش Úالتنافسشية

دع ـ ـ ـ ـوة الـ ـ ـ ـى انشسـ ـ ـ ـاء هياكـ ـ ـ ـل متخصسصسـ ـ ـ ـة
باŸؤوسسسس ـ ـ ـ ـ ـ ـات والشسرك ـ ـ ـ ـ ـ ـات
اعتÈت اÿبÒة سشيليا أايوب أان
وضشع اسشÎاتيجية للذكاء ا’قتصشادي
أامر ضشروري لتحسش Úتنافسشية
اŸؤوسشسشات ا÷زائرية وا’قتصشاد
الوطني على حد سشواء ،داعية إا¤
إانششاء هياكل موجهة خصشيصشا لهذا
النششاط على مسشتوى اŸؤوسشسشات
والششركات.
ولدى تدخلها خÓل مائدة مسستديرة نظمت
اÿم- -يسس ب- -اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي ل -ل -دراسس -ات
ا’سسÎاتيجية الشساملة حول موضسوع «الذكاء
ا’قتصسادي :الرهانات ا’سسÎاتيجية والفرصس
‘ ا÷زائ- - - - -ر» ،دعت اÿبÒة ‘ ال- - - - -ذك - - - -اء
ا’قتصسادي ا ¤اسستخدام الذكاء ا’قتصسادي
Ÿسس -اع -دة الشس -رك -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ ت -ع -زي -ز
ت-ن-افسس-ي-ت-ه-ا ‘ إاط-ار السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي رسسمتها
السس -ل -ط -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-خ-روج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
لصسادرات اÙروقات.
وأامام اŸدراء اŸركزي Úللوزارات اŸكلفة
ب-ال-ق-ط-اع-ات ا’ق-تصسادية (التجارة والصسناعة
والطاقة واŸالية )...وكذا باحث ÚجامعيÚ
وإاط- -ارات اŸع- -ه- -د ،دعت أاي- -وب السس -ل -ط -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة إا ¤انشس-اء ه-ي-اك-ل م-رك-زي-ة ل-لذكاء
ا’قتصسادي وتشسجيع ثقافة الذكاء ا’قتصسادي

على كافة مسستويات اÛتمع.
كما اقÎحت ترقية الدبلوماسسية ا’قتصسادية
وال - -ت - -ف - -اوضس ح - -ول الشس - -راك- -ة راب- -ح-راب- -ح
اŸتضسمنة نقل التكنولوجيا كأادوات ضسرورية
‘ إاط -ار ه -ذا اŸسس-ع-ى ال-ذي سس-ت-ق-وده ه-ي-ئ-ة
وط - -ن - -ي - -ة ل - -ل - -ي - -ق- -ظ- -ة ونشس- -ر اŸع- -ل- -وم- -ات
ا’سسÎاتيجية .وأاكدت اÿبÒة أان وضسع هذه
اŸقاربة «سسيسساعد ا÷زائر ‘ التنبؤو وحماية
اقتصسادها ازاء اŸنافسسة
ال -دول -ي -ة» ،مضس -ي-ف-ة أان-ه أام-ام ح-ج-م وسس-رع-ة
التحو’ت ا◊الية (ا’قتصسادية وا’جتماعية
وال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة )...وك-ذا ت-زاي-د
اŸن -افسس -ة ب Úاأ’· ل -ل -ول -وج أاو اÙاف -ظ -ة ع-ل-ى
اأ’سس -واق واŸوارد أاضس -ح -ى ال -ذك-اء ا’ق-تصس-ادي ’
غنى عنه لتدعيم اسسÎاتيجية اشسعاع وقوة الدول.
خÓل النقاشس أاجمع العديد من اŸشساركÚ
ع -ل -ى ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ال-ت-ح-و’ت «ال-ع-م-ي-ق-ة»
لÓ- -ق- -تصس- -اد ال- -دو‹ وال- -ت -ي ول -دت –دي -ات
ج - -دي - -دة ‘ ›ال ال - -دف- -اع ع- -ن اŸصس- -ال- -ح
ا’قتصسادية الوطنية .كما دعا متدخلون ا¤
وضسع قانون إاطار يسسمح بتأام ÚاŸعلومات
ا’قتصسادية للبلد ووضسع حد للشسبكات التي
Œم -ع اŸع -ل -وم -ات ‘ ال -ب-ل-د لصس-ال-ح م-ك-اتب
دراسسات دولية ووكا’ت أاجنبية.

ال -ك -رÃ »Ëن -ط -ق-ة ح-م-ام ب-ن-ي صس-ال-ح ب-ل-دي-ة
بوحجار و’ية الطارف ،حيث أاشسرف مدير
اŸصسالح الفÓحية لو’ية الطارف على إاعطاء
إاشسارة إانطÓق اŸوقع التبيا Êالثا Êوالذي
خصس ك -ذلك ح -ول م -وضس-وع «اŸسس-ار ال-ت-ق-ن-ي
ل-زراع-ة ا◊مصس» Ãشس-ارك-ة ج-م-ي-ع الشس-رك-اء،
على غرار اŸعهد التقني للزراعات الواسسعة
ل -ق -اŸة ،ت -ع -اون -ي -ة ا◊ب -وب وال-ب-ق-ول ا÷اف-ة
للحجار ،اÙطة ا÷هوية لوقاية النباتات،
اإ’–اد ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -فÓ- -ح Úا÷زائ- -ريÚ
واÛلسس اŸه -ن -ي اŸشسÎك لشس -ع-ب-ة ال-ب-ق-ول
ا÷افة للو’يت ،Úوبحضسور إاطارات اŸصسالح
الفÓحية والغرفة الفÓحية لعنابة والطارف،
فÓح‡ ،Úثلي الشسركات الفÓحية على غرار
نيتاقرا ،بروفارت وأاكسسيوم.

العملية تششمل  6و’يات
بغــــــرب البــــــÓد

فتح –قيقات على مسستوى 11
وحدة إلنتاج ا◊ليب اŸبسسÎ
ف-ت-حت اŸدي-ري-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ت-ج-ارة لسس-ع-يدة
–قيقات على مسستوى  11وحدة انتاج حليب
مبسس Îوموضسب ‘ أاكياسس بÓسستيكية عÈ
سست و’ي -ات م -ن غ -رب ال -وط -ن ل -ل -ت -أاك-د م-ن
Óسسعار القانونية ‘ عملية البيع،
احÎامها ل أ
حسسبما علم لدى مدير ذات الهيئة.
أاوضسح هÓيلي عمار ،لـ«وأاج» ،أان اŸديرية
ا÷ه -وي -ة ل -ل -ت -ج -ارة وج -هت ت -ع -ل-ي-م-ات لسست
مديريات و’ئية للتجارة تابعة لها ع Èو’يات
سس- -ع- -ي- -دة وت- -يسس -مسس -ي -لت وت -ي -ارت والشس -ل -ف
وم-عسس-ك-ر وغ-ل-ي-زان م-ن أاج-ل ف-ت-ح –ق-ي-قات
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ه -ذه ال -وح -دات اإ’ن -ت -اج -ي -ة
(عمومية وخاصسة) لفحصس فوات Òبيع هذه
اŸادة وال -ت-أاك-د م-ن احÎام ت-ط-ب-ي-ق اأ’سس-ع-ار
القانونية.
وذك - -ر ن - -فسس اŸسس - -ؤوول أان ف - -رق م - -راق- -ب- -ة
اŸم - -ارسس - -ات ال - -ت - -ج - -اري - -ة و ق- -م- -ع ال- -غشس
عÈاŸديريات اŸذكورة سستقوم بتحرياتها و
إا‚از ﬁاضس -ر ﬂال-ف-ات ي-ت-م ت-وج-ي-ه-ه-ا إا¤
ا÷هات القضسائية ‘ حق أاي مؤوسسسسة إانتاجية
للحليب اŸدعم ع Èالو’يات اŸذكورة تقوم
بتحرير و‡ارسسة فوات Òغ Òشسرعية.
ودعا اŸدير ا÷هوي للتجارة جميع مسسؤوو‹
هذه الوحدات اإ’نتاجية للحليب إا ¤احÎام
اأ’سسعار القانونية التي نصس عليها اŸرسسوم
التنفيذي رقم 16ـ  65اŸؤورخ ‘  16فÈاير
 2016واŸتضسمن بيع ا◊ليب اŸبسس Îبقيمة
20ر 23للكيسس الواحد للموزع .Úكما ذكر
ذات اŸصسدر أان مصسالح التجارة تعمل أايضسا
على ﬁاربة ظاهرة البيع اŸشسروط للحليب
اŸدعم ع Èوحدات إانتاج ا◊ليب اŸدعم
’فتا إا ¤أان موزعي ا◊ليب لهم ا◊رية ‘
اقتناء هذه اŸادة اŸدعمة من طرف الدولة.
من جهة أاخرى ،وضسعت اŸديرية ا÷هوية
ل -ل -ت -ج -ارة اح-ت-ي-اط-ات احÎازي-ة –سس-ب-ا أ’ي
وضسعية قد تعيق توف Òمادة ا◊ليب اŸدعم
للمواطن Úمن خÓل تكليف مؤوسسسسات انتاج
ا◊ل - -يب اŸبسس ÎواŸق - -نـ ـن ع Èال - -و’ي - -ات
اŸذك- -ورة ب- -ن- -ق- -ل ا◊ل- -يب وت- -وزي- -ع -ه ع -ل -ى
اÓÙت التجارية إاضسافة إا ¤فتح نقاط لبيع
هذه اŸادة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸديـــر العــــام للصشنــــدوق الوطنــــي لتطويـــر
التمهـــ Úوالتكويــــن لـــــ «الششعـــب »:

إاسسÎاتيجية Ÿرافقة اŸؤوسسسسات نعرضسها بصسالون التشسغيل
أاكد اŸدير العام للصشندوق الوطني
لتطوير التمه Úوالتكوين اŸهني
اŸتواصشل «ÿضشر ششنو‘» أان الصشندوق
بصشدد رسشم إاسشÎاتيجية جديدة
تعتمد على العمل اŸيدا ،Êمن خÓل
التقرب من اŸؤوسشسشات ‘ ﬂتلف
و’يات الوطن للتعريف Ãهامه
وخدماته.

صسونيا طبة
تصسوير :فوأز بوطارن
وأاضس - -اف ÿضس- -ر شس- -ن- -و‘ ع- -ل- -ى ه- -امشس
الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي Ÿل-ت-ق-ى ال-تشسغيل والتكوين
ب -قصس -ر اŸع -ارضس ،أان الصس-ن-دوق ي-ع-م-ل ع-ل-ى
م -راف -ق-ة اŸؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة م-ن خÓ-ل
“وي -ل ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل أاو ع-ن
ط -ري -ق ال -ت -م -ه Úوﬂت -ل -ف مشس -اري -ع ب-رام-ج
Óجراءات اÙددة،
التكوين اŸقÎحة وفقا ل إ
موضسحا أان صسندوق «  ،»FNACمن بÚ
اآ’ليات الهامة التي تتكفل بدعم نوع Úمن
ال -ت -ك-وي-ن ه-م-ا ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق ال-ت-م-هÚ
وال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصس-ل م-ن خÓ-ل ال-ت-ع-ام-ل مع
اŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة ع -م-وم-ي-ة وخ-اصس-ة
اŸط -ال -ب-ة ب-دف-ع ال-رسس-وم أاو ال-ق-ي-ام Ãج-ه-ود
التكوين والتمه.Ú
ويشسÎط الصسندوق على اŸؤوسسسسات دفع
رسس-وم ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-م-ه Úب-نسس-ب-ة  1باŸائة،
وبعدها يتم “ويل جميع الدورات التكوينية
ال - -ت - -ي ت - -ط- -ل- -ب- -ه- -ا اŸؤوسسسس- -ة و‘ ﬂت- -ل- -ف
ال-ت-خصسصس-ات وتسس-ت-ف-ي-د ع-ل-ى مسستوى الÎاب

ال -وط -ن -ي م -ن الÈن -ام -ج ا÷م -اع-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن
اŸتواصسل الذي ينجز من طرف مؤوسسسسات
تكوينية عمومية أاو خاصسة معتمدة ،كما يقوم
الصسندوق بهندسسة التكوين Ãا يسسمح بتلبية
حاجيات اŸؤوسسسسات اŸسستخدمة للكفاءات.
وشس-ك-ل صس-ال-ون ال-تشس-غ-ي-ل وال-ت-ك-وين حسسب
ﬁدث-ن-ا ف-رصس-ة ه-ام-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-الصس-ن-دوق
وم-ه-ام-ه وخ-دم-ات-ه وال-ت-ق-رب من اŸؤوسسسسات
ا’قتصسادية خاصسة ما يتعلق بتمويله جميع
ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي تطلبها اŸؤوسسسسات
و‘ جميع التخصسصسات بشسرط دفع الرسسوم
بنسسبة  1باŸائة أاو القيام Ãجهود التكوين من
خÓل قبول اŸتمهن Úالتابع Úلقطاع وزارة
التكوين على اŸسستوى الوطني.

بسشبب انقطاع الدروسس ‘ بعضس اŸدارسس

األولياء يدعون إا ¤التحلي بروح اŸسسؤوولية
ع Èالعديد من أاولياء التÓميذ عن
أاسشفهم ’سشتمرار انقطاع الدروسس ‘
بعضس اŸدارسس ا’بتدائية بسشبب
إاضشراب أاسشاتذة هذا الطور من التعليم
وتأاث Òذلك على التحصشيل الÎبوي
للتÓميذ ،داع Úا÷ميع إا ¤التحلي
بروح اŸسشؤوولية.
‘ ه- -ذا الصس -دد ،اع -ت Èرئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة
ال-وط-ن-ي-ة أ’ول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ،خ-ال-د أاح-مد ،أان
«اإ’ضسراب حق دسستوري ،غ Òأان ذلك ’ ينبغي
أان ي- -ك- -ون ع- -ل -ى حسس -اب ال -ت -ل -م -ي -ذ» ،داع -ي -ا
اŸضس- -رب Úإا« ¤ال- -ت- -زام ا◊ك- -م -ة وال -ت -بصس -ر
وال -ع -ودة إا ¤ج -ادة الصس -واب وج-ع-ل مصس-ل-ح-ة
التلميذ فوق كل اعتبار» .كما ناشسدت ا÷معية
وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع «ل- -ف- -ت -ح ق -ن -وات ا◊وار م -ع
اŸضسرب Úخدمة Ÿصسلحة أابنائنا».
‘ ذات السسياق ،أاكد أاولياء التÓميذ الذين
اقÎبت م -ن -ه -م «وأاج» أان أاب -ن -اءه-م ه-م ال-ذي-ن
يدفعون ثمن هذا اإ’ضسراب ،وهذا كما قالوا
«‘ ظ - - -ل صس - - -مت وزارة الÎب- - -ي- - -ة وإاصس- - -رار
اأ’سساتذة على مواصسلة اإ’ضسراب Ÿدة ثÓثة

أايام متتالية كل أاسسبوع‡ ،ا يؤوثر سسلبا على
–صسيل التÓميذ ‘ أاقسسام ا’بتدائي’ ،سسيما
م-ن-ه-م اŸق-ب-ل-ون ع-ل-ى اج-ت-ي-از ام-ت-حان نهاية
الطور ا’بتدائي».
وب- -اŸق- -اب- -ل ،اع- -ت Èب- -عضس اأ’سس- -ات -ذة أان
اإ’ضسراب ليوم واحد ‘ اأ’سسبوع «’ يؤوثر على
ال -ت -حصس-ي-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،غ Òأان
اسس -ت -م -راره Ÿدة ث Ó-ث -ة أاي-ام ‘ اأ’سس-ب-وع ق-د
يجعل إانهاء الÈنامج الدراسسي اŸقرر أامرا
صسعبا‡ ،ا يتسسبب ‘ إاحداث نوع من التفاوت
‘ ال - -ت - -حصس - -ي - -ل ب Úاأ’قسس- -ام ‘ اŸدرسس- -ة
الواحدة وب ÚاŸؤوسسسسات اŸدرسسية».
و‘ ه -ذا الصس -دد ،ي -رى اŸنسس -ق ال -وط -ن-ي
ل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-لة أ’سساتذة التعليم
ال - -ث- -ان- -وي وال- -ت- -ق- -ن- -ي ،م- -زي- -ان م- -ري- -ان ،أان
«ا’ضسطراب ‘ تقد Ëالدروسس Ÿدة ثÓثة
أايام ‘ اأ’سسبوع من شسأانه التأاث Òعلى –صسيل
التÓميذ ’ ،سسيما وأانه يتسسبب ‘ ضسياع أاكÌ
من ثلثي الدروسس» ،داعيا الوزارة الوصسية اإ¤
«إاي -ج -اد ح -ل -ول Ÿط-الب أاسس-ات-ذة ا’ب-ت-دائ-ي،
وهذا خدمة Ÿصسلحة التلميذ».

فــــــي يـــــوم –سشيسشـــــي Ãعسشكـــــر

–ذيـ ـ ـر مربـ ـ ـي النحـ ـ ـ ـل
م ـ ـن أادوي ـة حيواني ـة
قاتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

نظمت مفتششية البيطرة لو’ية
معسشكر ،أامسس ،يوما إاعÓميا –سشيسشيا
لفائدة مربي النحل حول أادوية
حيوانية غ Òمرخصشة ،ظهرت
خطورتها على خÓيا نحل بو’ية
بجاية و” حجز كمية منها مؤوخرا
بنفسس الو’ية.

معسسكر /أم أ.Òÿسس
أافادت ‡ثلة اŸفتشسية الدكتورة «بولنوار
فاطمة الزهراء» لـ « الشسعب « ،أانه  ⁄يتم
تسسجيل أاي مرضس أاو حالة تضسرر Óÿيا نحل
بالو’ية غ Òأان اŸصسالح الفÓحية بادرت إا¤
ال -ت-حسس-يسس ا’سس-ت-ب-اق-يﬂ ،اف-ة وصس-ول ه-ذه
اŸن -ت -ج -ات الصس -ي -د’ن -ي-ة غ ÒاŸرخصس-ة إا¤
اŸنطقة ،بعد أان ثبتت أاعراضس جانبية ‡يتة

على عدد معت Èمن خÓيا نحل بو’ية بجاية
ب -ع -د اسس -ت -ع -م -ال ه -ذا ال -دواء ،مشسÒة إا ¤أان
م-ف-تشس-ي-ة ال-ب-ي-ط-رة ق-امت ب-خ-رج-ات ت-ف-ت-يشس
وم - -راق - -ب- -ة لـ  100ع -ي -ادة ب -ي-ط-ري-ة خ-اصس-ة
Ãعسسكر ،حيث ” التأاكد من عدم توفرها
على هذه اأ’دوية القاتلة للنحل.
وأابدى مربو النحل الذين يزيد عددهم عن
 450مربي بÎاب و’ية معسسكرﬂ ،اوفهم من
ﬂاطر إاغفال مراقبة Œار ا÷ملة واŸتعاملÚ
‘ ›ال تسسويق اأ’دوية ا◊يوانية داع Úاإ¤
تكثيف اŸراقبة ‘ هذا اÛال ’سسيما بالنسسبة
ÓÙت Œارية التي تدمج ب Úتسسويق اأ’سسمدة
ال-فÓ-ح-ي-ة واأ’دوي-ة ا◊ي-وان-ي-ة ،وم-طالب Úأايضسا
ب -ت -زوي -ده -م ب-ق-ائ-م-ة اأ’دوي-ة اŸسس-ج-ل-ة ‘ ظ-ل
Óدوي-ة ا◊ي-وان-ي-ة ع-ن-د ال-ب-اع-ة
ان-تشس-ار م-ل-فت ل -أ
العشسوائي Úمن غ Òالبياطرة اÿواصس.
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«الشسعب» ‘ زيارة موجهة Ÿراكز معا÷ة اŸياه والشسكاوى بتيبازة
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1٨164
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موارد بششرية مؤوهلة ومنششآات حديثة تضشمن مياه ششرب نوعية

’ع Ó-م -ي -ون ،أاول أامسس ،ب -زي-ارة
ح -ظ -ي ا إ
م- -وج- -ه- -ة ،ن -ظ -م -ت -ه -ا مصس -ال -ح شس -رك -ة اŸي -اه
وال- -ت- -ط- -ه Òل -ل -ج -زائ -ر «سس -ي -ال» اıتصس -ة ‘
تسس -ي ÒاŸي -اه ب -ك -ل م -ن ال -ع -اصس -م-ة وت-ي-ب-ازة
شسملت ﬁطة معا÷ة اŸاء الشسروب وÈﬂ
ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ل-م-ي-اه بسس-ي-دي عمر،
’شس -راف وتسس-ي Òال-ت-دخÓ-ت
وك -ذا م -رك -ز ا إ
وال-وك-ال-ة ال-ت-ج-اري-ة .ال-ت-ف-اصس-ي-ل ت-رصس-دها
«الشسعب» ا◊اضسرة ‘ ا◊دث.

تيبازة :مراسسلنا علي ملزي

«سسيال» تطمئن بجودة
ميــــــاه ا◊نفيــــات

اأّكد القائمون على هذه الهياكل على جدية
العمل بها وا÷ودة العالية للمياه اŸوزعة
عكسس ما يرّوج زورا ع Èمواقع التواصضل
الجتماعي بغرضس تشضويه ا÷هود اŸبذولة
م -ن ط -رف «سض -ي -ال» ‘ سض -ب -ي-ل رف-ع –دي
الأمن اŸائي با÷زائر مراهنة على موارد
بشض-ري-ة ك-ف-وؤة وŒه-ي-زات ‘ غ-اي-ة ال-ت-ط-ور
والأهمية.

– 120ليل
مائي يوميا

ال - - -ب - - -داي - - -ة ك- - -انت
Ãح - -ط - -ة م - -ع- -ا÷ة
اŸي -اه بسض-ي-دي ع-م-ر
وال- -ت- -ي تصض- -ل ط -اق -ة
اإن-ت-اج-ه-ا اإ 51¤األف
م 3ي -وم -ي-ا وتضض-م-ن
توزيع اŸياه على 10
ب- - -ل- - -دي- - -ات ب- - -وسض- - -ط
ال - -ولي - -ة .ه- -ي اŸي- -اه
التي تنحدر اأسضاسضا من
سض -د ب -وك -ردان اÛاور
الذي يسضع لـ  104مليون
م ، 3واأّكد القائمون على
اÙط- - - -ة اإج- - - -راء 120
–ليل للمياه يوميا فيما
يصضل عدد التحاليل على
مسضتوى الولية كلها اإ¤
– 500ليل يوميا ،قائل Úاإن هذه التحاليل
تهدف اإ ¤ضضمان نوعية اأمثل واأجود للماء
الشضروب الذي يصضل حنفيات البيوت حسضب
ﬁدثينا.
تاأتي ‘ مقدمة هذه التحاليل تلك التي تعنى
ب- -ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل ال- -ف- -ي- -زي- -زك- -ي- -م -ي -ائ -ي وك -ذا
البكتÒيولوجي وتعنى –اليل اأخرى بتحديد
نسضب ال- -نÎات والأل- -وم- -ن -ي -وم وال -ف -وسض -ف -ات
وغÒها بحيث اأظهرت نتائج  99باŸائة من
ال -ت-ح-ال-ي-ل م-وؤخ-را اأّن-ه-ا اي-ج-اب-ي-ة ول تشضّ -ك-ل
اŸي- -اه اŸع- -ا÷ة اأّي خ- -ط- -ر ع -ل -ى الصض -ح -ة
العمومية مع بقائها صضا◊ة لÓسضتهÓك

ب -ع-ي-دا كّ-ل ال-ب-ع-د ع-ن الشض-ك-وك والإشض-اع-ات
التي –اك حولها.

 210نقطة مراقبة
‘ زمن قياسسي

م -ع الإشض -ارة اإ ¤اأن ع -م -ل -ي-ة م-ع-ا÷ة اŸي-اه
ال - -واردة م - -ن سض- -د ب- -وك- -ردان “ّر ع Èعّ- -دة
م-راح-ل وت-خضض-ع ن-ه-اي-ة كّ-ل م-رح-ل-ة ل-ت-حليل
خ -اصس ب -ه -ا ك -م -ا ت -وج -د Ãخ -ت -ل -ف ه -ي-اك-ل
اŸوؤسضسضة بالولية  210نقطة مراقبة للمياه
–وز على بطاقات ذكية بوسضعها اكتشضاف
اÿلل اÙتمل ‘ زمن قياسضي وبالدقة

اŸطلوبة.
واأهّم هيكل اأنشضاأته اŸوؤسضسضة موؤخرا واأصضبح
عملياتيا منذ شضهر جوان من السضنة اŸاضضية،
وه- -و م -رك -ز الإشض -راف وتسض -ي Òال -ت -دخ Ó-ت
الكائن باأعا‹ مدينة تيبازة والذي يوؤطره
›م- -وع- -ة م- -ن ال -ت -ق -ن -ي ÚاŸت -خصضصض‘ Ú
اسضتقبال الشضكاوى عن طريق الرقم الأخضضر
 1594اأو بالطريقة اŸباشضرة من اŸواطنÚ
اأو السضلطات اÙلية ،اأو عن طريق وسضائط
التواصضل الجتماعي.
وترتبط الشضكاوى خصضيصضا بانقطاع اŸياه
اأو حدوث التسضربات وغÒها لتتم بر›تها
وج - -دول- -ة ع- -م- -ل- -ي- -ات ال- -ت- -دخ- -ل اŸب- -اشض- -ر
ل إ ص ض  Óح ه ا  ،ت ل ب ي ة ◊ ا ج ي ا ت ا  Ÿو ا ط ن ا  Ÿع بّ ر
عنها حسضب ما علمناه من رئيسس اŸركز

بÓل بوسضيدي والذي كشضف لنا عن اإرفاق
ذات اŸركز Ãركز مكمل يسضتعمل للمراقبة
عن بعد من طرف ﬂتصض ‘ ÚاÛال ،مع
الإشض- -ارة اإ ¤اأّن ه- -ذا ال -ن -م -ط م -ن ال -تسض -يÒ
اÙلي الراقي واŸتطور كان خاضضعا قبل
ج - -وان  2019ل-ل-م-رك-ز اŸرك-زي ب-ال-ع-اصضمة
ال-ذي ك-ان ي-ت-ك-ف-ل ح-ي-ن-ه-ا ب-ولي-تي العاصضمة
وت -ي -ب -ازة الأم -ر ال -ذي يÈز ل -ل -ع-ي-ان ال-ت-ط-ور
اŸل- -ح- -وظ ‘ دوال- -يب تسض- -ي Òال- -ت- -دخ Ó-ت
اŸسضتحدث لفائدة الزبون.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا ÈıاŸرك-زي ل-ل-موؤسضسضة
الكائن بالعاصضمة ،فقد علمنا من اŸكلف

اأزمة اأكياسس ا◊ليب مسستمرة ببومرداسس

مديرية التجارة تهدد والششركاء يتبادلون التهم

’ تزال اأزمة ندرة ا◊ليب ‘ اأغلب بلديات بومرداسس تصسنع ا◊دث ﬁليا ب ÚاŸواطن ،Úالذين يتسساءلون عن ا÷هة التي تقف وراء الندرة
اŸفتعلة التي تركت اأرباب ا’أسسر ‘ رحلة بحث مضسنية عن كيسس حليب ’أطفالهمÃ ،ا فيها ذلك الذي كان يسسوق بـ 30دينارا من قبل Œار
مضسارب Úداخل اÓÙت وبواسسطة شساحنات التÈيد ظل بعضسها لسسنÁ Úارسس هذه اŸهنة على مراأى من اŸصسالح اıتصسة بالرقابة ،دون اأن
–رك سساكنا Ÿسساءلته عن طريقة اسستخراج شسحنات كبÒة من اŸلبنة العمومية لذراع بن خدة..
بومرداسس..ز /كمال
ا◊ل - -يب اŸبسض ÎاŸدع - -م ب - -السض- -ع- -ر
اŸقـنـن اŸوج-ه لÓ-سض-ت-هÓ-ك ال-عائلي
فقط ،وهذا من خÓل بيان –ذير
تفاعلت قضضية توزيع حليب الأكياسس
صض- - -ادر م- - -ن اŸدي - -ري - -ة م - -وج - -ه اإ¤
اŸبسض ÎاŸدع- -م م- -ن ط- -رف ال -دول -ة
اŸت -ع -ام -ل Úالق -تصض -ادي Úت -ط -ب -ي -ق -ا
بسضعر  25دينارا وتطورت سضريعا بÚ
ل -ل -م -رسض -وم ال -ت -ن -ف -ي-ذي رق-م 362/17
ا÷ه- -ات اŸت- -دخ- -ل- -ة ‘ ه -ذا اŸل -ف
اŸوؤرخ ‘  25ديسضم Èسضنة .2017
اŸشضÎك ب ÚاŸن - -ت - -ج ÚاŸع- -روفÚ
كما هددت مديرية التجارة ‘ بيانها
ﬁل- -ي- -ا ال- -ذي -ن ي -وزع -ون ه -ذه اŸادة
اıالف Úللتنظيم اŸذكور بعقوبات
ا◊ي -وي -ة ‘ ن -ق -اط ال -ب -ي -ع ال -ت -ج-اري-ة
اإدارية وحتى قضضائية طبقا للتشضريع
اŸتمثلة ‘ كل من ملبنة بودواو التي
اŸع- - -م- - -ول ب- - -ه ل سض - -ي - -م - -ا اأح - -ك - -ام
“ون تقريبا البلديات الغربية وعدد
القانون 04/02ا- - -Ÿوؤرخ ‘  23جوان
م- -ن ولي- -ات ال- -وسض- -ط ك- -ال- -ع -اصض -م -ة،
 2004اÙدد للقواعد اŸطبقة على
البويرة ،البليدة واŸدية باإنتاج يصضل
اŸم - -ارسض - -ات ال - -ت - -ج - -اري - -ة اŸع - -دل
اإ 600 ¤األف ل Îيوميا وملبنة ذراع بن
واŸت- -م- -م ،ل- -ك -ن ب Úت -ل -وي -ح مصض -ال -ح
خدة بتيزي وزو التي “ّون البلديات
ال - - -ت- - -ج- - -ارة Ãت- - -اب- - -ع- - -ة اıال- - -فÚ
الشض- -رق- -ي -ة وع -دة ولي -ات ›اورة اإ¤
وم-ع-اق-ب-ت-ه-م ،ت-ب-ق-ى ال-ن-درة هي سضيدة
ج- -انب شض- -ب- -ك- -ة اŸوزع Úواأصض- -ح -اب
اŸوق -ف ب -اأغ -لب ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسس،
اÓÙت من جهة ومديرية التجارة
خاصضة مع عزوف عدد من اأصضحاب
التي وجدت نفسضها متجاوزة من قبل
اÓÙت ع -ن ت -وزي-ع ح-ل-يب الأك-ي-اسس
اأب - -اط- -رة ومضض- -ارب Úصض- -ن- -ع- -وا ›دا
اق- -تصض- -ادي- -ا ع- -ل- -ى حسض- -اب ال- -ف- -ئ -ات واأم -ام ان -ع-دام ال-ق-درة ع-ل-ى ال-ت-ح-رك رف -عت م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ه-ذه اŸرة لضضعف هامشس الربح ،وتفضضيل البقية
الج- -ت -م -اع -ي -ة ال -هشض -ة بسض -بب غ -ي -اب واف-ت-ق-اد الآل-ي-ات ال-ق-انونية التطبيقية عصض- -ا ال -ع -ق -اب ع -ل -ى ب -عضس ال -ت -ج -ار تسض-وي-ق-ه بسض-ع-ر  30دي-ن-ار ،ف-ي-م-ا غÒ
الرقابة الصضارمة والتعايشس مع اأزمة ل - -ت - -ط - -ه Òال - -ق - -ط- -اع م- -ن ال- -دخÓ- -ء ال- - -ن- - -اشض- - -ط ‘ Úق - -ط - -اع اÿدم - -ات ع - -دد م- -ن ال- -ت- -ج- -ار اŸضض- -ارب Úم- -ن
ا◊ل -يب م -رح -ل -ة Ãرح-ل-ة دون اإي-ج-اد اŸضض -ارب ÚواÙت -ك -ري -ن ع-ل-ى غ-رار ك- -اŸق -اه -ي ،ال -ف -ن -ادق وÓﬁت ب -ي -ع اسضÎات -ي -ج -ي-ة ال-ب-ي-ع وال-ت-وزي-ع ب-ت-غ-يÒ
ب -اق -ي الأنشض -ط -ة ال -ت -ج -اري-ة الأخ-رى ،اŸثلجات وحذرتهم من اسضتعمال مادة الأوقات واأماكن ركن شضاحنات التÈيد
حلول جذرية للمشضكلة.
خوفا من اÓŸحقة القانونية.

ب -الإع Ó-م ع -ل -ى مسض -ت -وى اŸوؤسضسض-ة ب-اأّن -ه
معتمد بشضهادة اإيزو  9001لسضنة  2005و
شضهادة اإيزو  17025الصضادرة عن الهيئة
ا÷زائ- -ري- -ة لÓ- -ع- -ت- -م- -اد ،ب- -ح- -يث ت -ق -وم
اŸوؤسضسض- - - -ة ب - - -اإ‚از  144األ -ف –ل -ي -ل
ف- -ي -زي -زك -ي -م -ي -ائ -ي و  26األ- -ف –ل- -ي -ل
بكتÒيولوجي سضنويا مع اأخذ  12األف عينة
من اŸياه لإجراء التحاليل واأثبتت هذه
ا ل ت ح ا ل ي ل › ت م ع ة ب ا أ نّ ا  Ÿي ا ه ا  Ÿو ز ع ة ع È
ا◊نفيات متوافقة مع اŸعاي Òا÷زائرية
لصضÓحية اŸاء الشضروب.

بعد عملية تشسخيصس لتكفل أاحسسن باŸواطن

ﬂط ـ ـ ـط اسشتعجـ ـ ـا‹ للنه ـوضض
بقط ـ ـ ـ ـ ـاع الصشحـ ـة وتطويـره

اعتمدت وزارة الصسحة ﬂططا اسستعجاليا يهدف للنهوضس
بالقطاع وتطويره بهدف –قيق نتائج «يشسعر بها اŸواطن».
واأوضض - -ح ب - -ي - -ان ل - -ل - -وزارة اأن وزي - -ر الصض- -ح- -ة والسض- -ك- -ان واإصضÓ- -ح
اŸسض -تشض -ف -ي -ات ،ع -ب -د ال -رح-م-ن ب-ن ب-وزي-د ،ال-ت-ق-ى ،اأول اأمسس ،م-ع
اإطارات وليات الغرب ‘ اإطار سضلسضلة اللقاءات التي يجريها مع
مديري الصضحة والسضكان واŸراكز السضتشضفائية ا÷امعية من اأجل
«–قيق الأهداف اŸسضطرة لÈنامج رئيسس ا÷مهورية بعد عملية
التشضخيصس التي قام بها لوضضعية قطاع الصضحة».
وكان بن بوزيد قد اجتمع الأسضبوع الفارط مع مسضوؤو‹ القطاع
لوليات الوسضط ،حيث ” ‘ اإطار بعث قطاع الصضحة وتطويره
«اع-ت-م-اد ﬂط-ط اسض-ت-ع-ج-ا‹ ي-ه-دف اإ– ¤ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج يشض-ع-ر ب-ها
اŸواطن».
وي -ق -وم ه -ذا اıط -ط السض -ت -ع -ج-ا‹ اأسض-اسض-ا حسضب ال-ب-ي-ان ع-ل-ى
«–سض Úال -ت -ك -ف -ل ب-اŸرضض-ى ع-ل-ى مسض-ت-وى السض-ت-ع-ج-الت ال-ط-ب-ي-ة
ا÷راح-ي-ة وت-وف Òشض-روط ال-ن-ظ-اف-ة وضض-م-ان السض-ت-ق-ب-ال وال-ت-وجيه
ا÷يد وكذا اإعادة العتبار لهياكل الصضحة ا÷وارية للتقليل من
الضض -غ -ط ع -ل-ى اŸراك-ز السض-تشض-ف-ائ-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة و–سض Úال-ت-ك-ف-ل
ب -اŸراأة ا◊ام-ل ب-اإي-ج-اد ح-ل-ول Ÿشض-ك-ل اك-ت-ظ-اظ مصض-ال-ح اأم-راضس
النسضاء والتوليد».
كما ينصس اıطط يضضيف اŸصضدر ذاته على «–سض Úشضروط
وظروف –ويل اŸرضضى وذلك بالتطبيق الصضارم للتعليمة اÿاصضة
ب-ت-ح-وي-ل اŸرضض-ى وال-ت-ك-ث-ي-ف م-ن ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ف-تيشس على مسضتوى
اŸصضالح السضتشضفائية ،مع ضضرورة –سض Úظروف العمل للفرق
الطبية وشضبه الطبية لأداء مهامهم على اأحسضن وجه».
وباŸناسضبة ،اأمر الوزير اŸسضÒين باتخاذ «كل التداب ÒواŸبادرات
التي من شضاأنها –سض Úحصضول اŸواطن Úعلى اÿدمات الصضحية
ال -ن -وع -ي -ة م -ع ضض -رورة اإشض -راك اÛت-م-ع اŸد Êو‡ث-ل-ي اŸرضض-ى
والشضركاء الجتماعي.»Ú
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باŸوازاة مع فتح مؤوسّسسسات اسستشسفائية جديدة بباتنة

قرارات لتحسس Úاÿدمة رغم ا’كتظاظ ونقصص اأ’من
لوراسس على غرار باقي وليات الوطن – ّسسنا معتÈا ‘ نوعية اÿدمات الصسحية
يشسهد قطاع الصسحة بعاصسمة ا أ
اŸقدمة،خاصسة Ãصسالح السستعجالت الطبية وبعضس اŸؤوسسسسات السستشسفائية على غرار عيادات النسساء والتوليد
لسسÓك للعمل بهذه اŸرافق الصسحية.
وغÒها ،وكذا التحاق عدد هام من الطواقم الطبية ‘ ﬂتلف ا أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي
كما سصاهمت العديد من اŸشصاريع الهامة
التي تدّعمت بها ولية باتنة خÓل العام
اŸنصص - -رم م - -ن خÓ- -ل ف- -ت- -ح  4مؤوسصسصات
اسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ج-دي-دة ب-رأاسص ال-ع-يون وأاريسص
وثنية العابد وبريكة ومصصلحة لÓسصتعجالت
الطبية Ãدينة باتنة ،يرتقب أان تدخل حيز
اÿدمة قريبا– ‘ ،سص Úنوعية اÿدمة،
غ Òأان مشص -اك -ل الك -ت -ظ -اظ ون-قصص األم-ن
حال دون فاعلية هذه اŸرافق الصصحية،
خ -اصص -ة ‘ ال -فÎات اŸسص -ائ -ي -ة وال -ل -ي -ل -ي -ة
وبالتحديد Ãنطقة بريكة ،وكذا اŸسصتشصفى
ا÷امعي بن فليسص التهامي Ãدينة باتنة.
ل يكاد Áر يوم دون أان يتم تسصجيل بعضص
حالت اعتداءات جسصدية او حتى مÓسصنات
حادة تتطور إا ¤عنف ضصد اŸمرضص Úأاو
األطباء أاو تسصجيل شصجارات ومشصاكل بÚ
اŸرضص - -ى وم - -راف - -ق - -ي - -ه - -م ،وغÒه- -ا م- -ن
التصصرفات التي –ول دون تقد Ëخدمات
صص-ح-ي-ة ت-ل-ي-ق Ãسص-ت-وى اإلم-كانيات اŸادية
وال -بشص -ري -ة ال -ت -ي ج-ن-دت-ه-ا ال-دول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
باŸواطن ‘ Úهذا القطاع ا◊سصاسص.
وب -ع -اصص -م -ة الوراسص ب -ات -ن -ة ،ف -إان وف-رة
الدواء وا‚از هياكل صصحية قاعدية على
غ -رار اŸسص -تشص -ف -ي-ات وال-ع-ي-ادات ومصص-ال-ح
اسصتعجالت جديدة ،ل يزال ره Úالعنف
والشص -ج -ارات ال -ي -وم -ي -ة وق -د ق -م-ن-ا ب-ج-ول-ة
اسص -ت -ط Ó-ع-ي-ة ل-ب-عضص ه-ذه اŸراف-ق ،ح-يث
لحظنا اكتظاظا كبÒا للمرضصى خاصصة ‘
ال -فÎات ال -ل -ي -ل -ي-ة وارت-ف-اع ع-دد اŸصص-ابÚ
باألنفلونزا اŸوسصمية ،واإلصصابات اÿطÒة
الناŒة عن عديد الشصجارات بأاحياء باتنة
خ -اصص -ة ب Úم -دم-ن-ي اÿم-ر واŸه-ل-وسص-ات،

وال -ذي -ن ي -ن -ق -ل -ون ع-ن-ف-ه-م ح-ت-ى إا ¤غ-رف
السصتعجالت الطبية ومكاتب األطباء الذين
ل يجدون كما هو حال Ãسصتشصفى بريكة
سص- -وى ال- -ه- -روب أاو ان -ت -ظ -ار ت -دخ -ل رج -ال
الشص -رط -ة ل -ت -ق -د Ëاإلسص -ع-اف-ات ل-ل-مصص-ابÚ
وب -اق -ي اŸرضص-ى ع-ن-دم-ا ت-ت-ح-ول مصص-ل-ح-ة
السص-ت-ع-ج-الت إا ¤ح-ل-ب-ة صص-راع ب-اسص-تعمال
ﬂتلف األسصلحة البيضصاء.
ورغم ذلك ،فإان حال ولية باتنة أاحسصن
بكث Òمن حال بعضص الوليات ا÷زائرية
األخرى بسصبب التطور الكب Òالذي تشصهده
من ناحية األجهزة الطبية ا◊ديثة اŸتوفرة
وب -رن -ام -ج م -ن -اوب-ة األط-ب-اء الصص-ارم وت-وف-ر
األم - -ن ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊اصص- -ل Ãصص- -ل- -ح- -ة
السص -ت -ع -ج -الت ال-ط-ب-ي-ة Ãسص-تشص-ف-ى ب-ات-ن-ة
ا÷امعي ،والذي قطع أاشصواطا معتÈة ‘
هذا اŸيدان ،إال أان التوافد الكب Òللمرضصى
ع-ل-ى ه-ات-ه اŸصص-ل-ح-ة ي-ج-ع-ل م-ن خدماتها
النوعية تظهر وكأانها غائبة أاو ل تقدم شصيئا
حسصب بعضص اŸواطن Úالذين –دثنا إاليهم
ب- -ه- -ذا اÿصص- -وصص ،خ- -اصص -ة وان مصص -ل -ح -ة
السصتعجالت الطبية Ãسصتشصفى باتنة تقدم
خ- -دم- -ات ألغ- -لب سص- -ك- -ان ال- -ولي- -ة ب -ات -ن -ة
ب -دوائ-ره-ا  ،21وإان حصص - - -رن - - -ا ‘ أاحسص- - -ن
ا◊الت خدماتها على بلدية باتنة فعدد
سص-ك-ان-ه-ا ي-ت-ج-اوز ال-نصص-ف م-ل-يون سصاكن دن
ا◊ديث عن البلديات والدوائر اÛاورة
لها.
ونشص Òه -ن -ا إا ¤ق -رب اسص -تÓ-م مصص-ل-ح-ة
جديدة لÓسصتعجالت الطبية بحي بوزروان
من اŸنتظر أان تخفف كثÒا الضصغط الهائل
ع - -ل - -ى اŸصص - -ل - -ح - -ة اŸرك- -زي- -ة ب- -اŸرك- -ز
السص -تشص -ف -ائ -ي ا÷ام -ع -ي ،وبÈي-ك-ة ج-ن-وب
ال -ولي -ة ي -ن -اشص-د م-ن-ذ م-دة ط-وي-ل-ة األط-ب-اء
واŸم -رضص-ون ال-ع-ام-ل-ون Ãسص-تشص-ف-ى ﬁم-د

بوضصياف بÈيكة وسصليمان عمÒات جنوب
ولي- -ة ب- -ات -ن -ة ،ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة بضص -رورة
التدخل لوقف العنف اŸمارسص ضصدهم كل
ليلة تقريبا ،حسصب ما أافاد به البعضص منهم،
خاصصة من طرف اŸدمن Úالذين ينقلون
شص- -ج- -ارات -ه -م ومشص -اك -ل وصص -راع -ات -ه -م إا¤
مصصا◊ة السصتعجالت واألدهى واألمر هو
م-راف-ق-ة أاصص-دق-ائ-ه-م وع-ائÓ-ت-ه-م ل-هم ،فإان
ق -م -ن -ا ب -واج-ب-ن-ا اŸه-ن-ي ب-غضص ال-ن-ظ-ر ع-ن
اŸصصاب ضصحية كان أاو متهما فنحن ننظر ـ
حسصب أاح -د األط -ب -اء ـ ل -ل -مصص -اب ك -م-ريضص
تعّرضصنا للعنف من أاحد الطرف Úبالضصرب
والسصب ،و‘ أاحسصن ا◊الت اإلهانة فهم
ي -ت -ع -رضص -ون ل -ل -ت -ه -دي -د ب -السصÓ-ح األب-يضص،
ويتعّرضصون للسصرقة وغÒها من اŸضصايقات
التي تقلل من فعالية اÿدمة.
وقد اشصتكى الفريق الطبي اŸناوب ‘
قسصم السصتعجالت الطبية بÈيكة خاصصة ‘
اŸناوبات الليلية ،وحتى اŸكلفون باألمن
وا◊راسصة من تعرضصهم اŸسصتمر والدائم
وأاح-ي-ان-ا ح-ت-ى أاث-ن-اء ت-واج-د مصص-ال-ح األم-ن
ل- -ل- -ع- -ن -ف والضص -غ -وط م -ن ط -رف ع -ائ Ó-ت
اŸرضص - -ى واŸن - -ح- -رف ،Úورغ- -م صص- -رام- -ة
مصصالح األمن ‘ توقيف اŸنحرف ،Úإال أان
الوضصع يعود لسصابقه نظرا لكÌة اŸتوافدين
على اŸسصتشصفى.
ب -دوره -ا مصص -ال -ح األم -ن ح -ريصص -ة ع-ل-ى
ال- - -ت - -واج - -د اŸي - -دا Êب - -ك - -ل اŸؤوسصسص - -ات
السص -تشص-ف-ائ-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،خ-اصص-ة ت-لك ال-ت-ي
تشصهد إاقبال كبÒا للمواطن ،Úبهدف ضصمان
ح- -م -اي -ة اŸواط -ن وأام -ن و‡ت -ل -ك -ات ه -ذه
اŸرافق العمومية ،التي أا‚ت لهدف واحد
وه -و ال -ت -ك -ف-ل ب-اŸريضص وم-راف-ق-ت-ه ل-غ-اي-ة
“اثله للعÓج.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسسيﬁ Òلي متكيّف مع ا’لتزامات

دعا وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،الولة
ا÷دد الذين اسستلموا مهامهم مؤوّخرا ،إا ¤الشسروع فورا ‘ العمل ،وهذا
بالنزول إا ¤اŸيدان والطّÓع اŸباشسر على النشسغالت اŸطروحة،
للّتكفل بها وإايجاد ا◊لول اŸطلوبة دون أاي تأاخ ،Òقد يزيد ‘ تراكم
‡ا يؤوّدي إا ¤كل تلك
تلك اŸشساكل أاك ،Ìوتعود بالسسلب على اÙيط ّ
جلة ‘ البلديات خاصسة.
الّتشسّنجات اŸسس ّ
إازال- -ة السص- -ك -ن -ات ال -ف -وضص -وي -ة ،الصص -رف
جمال أاوكيلي
الصص- -ح- -ي ،وغÒه- -ا م- -ن اŸسص- -ائ- -ل ذات
ال ّصصلة الوثيقة باŸواطن ،ينتظر بفارغ
ه -ذه ال ّ-دع -وة ال -ع -اج -ل-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
الصص Èأان تكون جاهزة ليسصتفيد منها.
مقاربة تسصي Òجديدة ،مفادها ا÷دوى
وخ -ارط -ة ال -ط-ري-ق اŸزم-ع أان ت-دخ-ل
‘
ال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى اŸت -اب -ع -ة الّصص -ارم-ة
حّ-ي-ز الّ-ت-ن-ف-ي-ذ خÓ-ل اŸرح-ل-ة ال-راه-ن-ة،
ة
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د
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ّ
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تزال تراوح مكانها ،جلّ
ة
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ه
ّ
والتهيئة العمرانية.
ق -رار ال -ت-ج-م-ي-د ال-ذي عصص-ف ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
وح -ال -ي -ا ،ف -إاّن ت-وّج-ه وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
اÙل- -ي- -ة ،خÓ- -ل السص- -ن- -وات ال- -ق- -ل- -ي -ل -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
اŸاضصية ،والنزز القليل منها أافرج عنها
ه -و ال ّ-ت -رك -ي -ز ع -ل -ى ت -أاط Òم-ت-كّ-ي-ف م-ع
بالتقت Òعقب انتعاشص مداخيل البلد.
الل- -ت -زام -ات ا÷دي -دة ،وه -و م -ا يÎج -م
ه-ذا الّ-ت-شص-خ-يصص اŸشص-ار إال-ي-ه ي-تطّ
ب
ل
ا◊ركة ا÷زئية األخÒة ‘ سصلك الولة،
إاعادة النظر ومراجعة «السصياسصة» التي
ت -رم -ي إا ¤ت -زوي -د ه-ذا ال-فضص-اء اإلداري
ك -انت م ّ-ت -ب -ع -ة م-ن ق-ب-ل ‘ ›ال إاع-داد
بنفسص جديد نزول عند رغبة اŸواطن،
ت
ال-ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿشص-اريع ا÷ماعا
الذي يأامل ‘ فعالية أاك Ìلحقا.
ة
د
اÙل-ي-ة ،وإاخضص-اع-ه-ا Ÿق-اي-يسص مشصّد
لرادة ا◊الية ،العمل من
ويرافق هذه ا إ
ة
ص
ض
‘ مسصار إا‚ازها ،حتى ل تبقى عر
أاج -ل إاق -ام -ة تشص -ري -ع ي -ت -م-اشص-ى م-ع ه-ذا
ح
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ص
لطراف اŸعنية من اŸص
لشصكاوي ا أ
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Ÿ
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ة
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ل
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تتعلق بالسص Òا◊سصن للشصأان اÙلي من
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ا÷ه -ات ا أ
ل
لن فصص -اع -دا ،وه -ذه الّ-رسص-ال-ة واضص-ح-ة
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كث Òمن ا
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ّ
العمومية  ⁄تر النور حتى اآلن ،منها
ح
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لقليمي.
والتقسصيم ا إ
با◊رمان من قبل اŸواطن.
ه-ذه اŸن-ظ-وم-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة ضص-رورية
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ول نسصتغرب اليوم من م
ّ
لعوان البلدية والولية حتى يتم
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ضصبط النّشصاط اÙلي بأابعاده التنموية،
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وه- -ذا ب- -إازال- -ة ك- -ل اإلك -راه -ات اإلداري -ة
ن
م
ا
ه
ت
ق
ب
ا
ص
س
ن
ع
ذلك وفق رؤوية ﬂالفة
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لطعام ،الكهرباء ،البيئة ،اŸياه ،التهيئة،
اإ
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اعتماد صسيغة الّتسسهيÓت وا’متيازات

لهقار
انتشسار مقلق للّذبح العشسوائي بعاصسمة ا أ

إاضسرار باÙيط والبيئة وصسحّة اŸواطن على اÙك

لهقار ،وعلى الهواء الطلق Ãحاذاة سسوق اŸاشسية ،ظاهرة الذبح العشسوائي ‘
لخÒة بعاصسمة ا أ
لونة ا أ
اسستفحلت ‘ ا أ
منظر أاقل ما يقال عنه بأاّنه اعتداء علني ‘ حق البيئة واÙيط .يحدث هذا على مرأاى ال ّسسلطات اÙلية وا÷هات
لمر ،الذي أاصسبح ينذر ويهّدد بحدوث كارثة ،ما جعل العديد من اŸواطنÚ
اŸسسؤوولة ،التي من شسأانها أان تهتم بهذا ا أ
ينّددون بهذه الوضسعية التي  ⁄يتحّرك أاي أاحد لوضسع حد لها.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

وناشصد العديد من اŸواطن Úال ّسصلطات
اÙل -ي-ة وع-ل-ى رأاسص-ه-م ال-ق-ائ-م األول ع-ل-ى
ال -ولي -ة دوم -ي ج -ي ،‹Ó-بضص-رورة ال-ت-دخ-ل
العاجل ،والوقوف على ظاهرة من شصأانها أان
تنعكسص سصلبا على يوميات الناسص وتخلق
مشصكلة يصصعب تداركها ‘ ،حالة تواصصل
ذب -ح ال -ب -ه -ائ -م Ãح-اذاة سص-وق اŸاشص-ي-ة‘ ،
م -ن -ظ -ر ي -ث Òاإلشص -م -ئ -زاز وال -رعب ،ن -ظ -را
Óنتشصار الكثيف للدم وﬂلفات الذبائح،
ل إ
وهذا دون مراعاة أادنى شصروط السصÓمة.

وعّبر العديد من الناشصط Úا÷معويÚ
‘ ›ال البيئة ،عن تذّمرهم من الوضصع
ال-ك-ارث-ي ،وال-ذي ي-ق-اب-ل-ه صص-مت ره-يب م-ن
السص -ل -ط-ات وا÷ه-ات اıول-ة ب-اÙاف-ظ-ة
على البيئة ،متسصائل ‘ Úهذا الصصدد ،عن
دور م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة و÷ن-ة ال-وق-اي-ة والبيئة
على مسصتوى البلدية ،وكذا اÛلسص الشصعبي
الولئي ،وصصول إا ¤عدم Œاوب السصلطات
ال-ولئ-ي-ة م-ع ا◊مÓ-ت اŸنّ-ددة ب-ال-وضص-ع-ي-ة
التي أاطلقها ﬂتلف الناشصط Úع Èوسصائل
التواصصل الجتماعي.
‘ ه - -ذا السص - -ي - -اق ،أاب - -دى اŸواط - -ن- -ون
ت -خّ-وف-ه-م م-ن ع-واقب ه-ذه ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي

أاصصبحت تنذر باÿطر ،وبإانتشصار األمراضص
اŸت -ن -ق -ل -ة ع Èا◊ي -وان ن-ظ-را ألن اŸذب-ح
ال- -عشص -وائ -ي ي -ق -ع ب -ال -ق -رب م -ن سص -وق ب -ي -ع
اŸاشصية ،ليسص بعيد على أاحد التجمعات
السصكانية «حي تهقوين» ،مشصّددين ‘ هذا
السص -ي -اق بضص -رورة إاي -ج -اد ح -ل إاسص -ت -ع-ج-ا‹
وملموسص لهذا الوضصع.
ويضصيف اŸواطنون ،أان هذه ا◊الة التي
أاصص -ب -حت تشص -وه اŸن -ظ-ر ،ت-ت-واصص-ل ‘ ظ-ل
تواجد اŸذبح البلدي بالقرب من اŸكان
ال -ذي أاصص -ب -ح م -ذب -ح -ا م -وازي -ا وعشص -وائ -ي-ا
للمواطن ،Úالذين يشصÎون الكباشص ويقومون
بذبحها ‘ وسصط األوسصاخ– ،ت إاشصراف

ي- -وصس- -ف أاداء حصس- -ي -ل -ة نشس -اط
اŸدي- - -ري- - -ة ا÷ه - -وي - -ة ل - -ل - -ج - -م - -ارك
بسسطيف ،والتي تضسم وليات جيجل،
ب -ج -اي -ة وب -رج ب -وع -ري -ري -ج ب -الÌي-ة
واŸت -ن-وع-ة ،ف-ف-ي ›ال ال-تسس-ه-يÓ-ت،
اع-ت-م-دت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة للجمارك
 86م-ت-ع-ام Ó-اق-تصس-ادي-ا ع-ل-ى مسستوى
لق -ل -ي -م ،م -ن -ه -م  28م-ت-ع-ام Ó-ع-ل-ى
ا إ
لقسسام 19 ،متعامÓ
مسستوى مفتشسية ا أ
ب-ب-ج-اي-ة 34 ،بÈج ب -وع -ري -ري -ج و05
ب- -ج- -ي- -ج- -ل ،ن- -ظ- -ام Áن- -ح ام- -ت- -ي -ازات
ل -ل -م -ت -ع -ام-ل› ‘ Úال رف-ع ال-بضس-ائ-ع،
وكذا تسسديد ا◊قوق والرسسوم.

سسطيف :نور الدين بوطغان
و‘ ترقية األنظمة القتصصادية ،هناك
ﬁ 27ل إايداع البضصائع اŸوضصوعة –ت
الرقابة على مسصتوى اإلقليم بسصطيف ،منها
 10مسص -ت -ودع-ات ع-م-وم-ي-ة و 13مسصتودع

خاصص ،وهي موّزعة كما يلي 04 :بسصطيف،
 07بÈج بوعريريج 04 ،بجيجل و 12ببجاية.
أاما ‘ ›ال حركة اŸسصافرين ،فإانه ت
معا÷ة  1 ٨77 ٩2٥مسصافر عند الدخول إا¤
الÎاب الوطني ،و 1 7٥٦ 21٨مسصافر عند
اÿروج ،سصواء جوا ع Èمطارات سصطيف،
بجاية وجيجل ،أاو بحرا ع Èميناء بجاية.
و‘ اŸن -ازع-ات ا÷م-رك-ي-ة ” ،تسص-ج-ي-ل
 1٦47ملف منازعاتي بسصطيف ،منها 134٨
م -ل -ف ت -خصص ﬂال -ف-ات ج-م-رك-ي-ة خ-الصص-ة
سص- -واء ع -ن -د ج -م -رك -ة ال -بضص -ائ -ع أاو ح -رك -ة
اŸسص -اف-ري-ن ،ك-م-ا ّ” تسص-ج-ي-ل  1٩0قضصايا
التهريب ” من خÓلها فرضص غرامات أاكÌ
من  1مليار  742مليون دينار ،و  10٩ملف
ي- -خصص ﬂال- -ف- -ات تشص- -ري- -ع ح -رك -ة رؤووسص
األم- -وال م -ن وإا ¤اÿارج ّ” م -ن خ Ó-ل -ه -ا
فرضص أاك Ìمن  ٨مليار دينار.
ك - -م- -ا سص- -اه- -مت إادارة ا÷م- -ارك ع- -ل- -ى
مسصتوى إاقليم اŸديرية ا÷هوية بسصطيف،
Ãبلغ يقارب  14مليار دينار لفائدة لصصندوق
ال ّضصمان والتّضصامن للجماعات اÙلية.

السسبت  ٠١فيفري  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية ١٤٤١هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بكائية كعبة الشضهداء

رثائيات على جدارية
اÛاهد أاحمد ڤايد صصالح
ض الله سضsره)
وها أان َ
ت سضwر (قّدس َ
ك ‘ التاريخ أانك (قائد)
وحسضب َ
كل شضيء يولد صضغÒا ليك Èإال اŸوت فإانه يولد
كبÒا ليصضغر ،هكذا تقول ا◊كمة العربية ،وهي
ت -ب -دع ‘ ت -وصض -ي -ف اŸوت ت -وصض -ي-ف-ا يÓ-مسض ح-ال-ة
لنسض -ان وه -و يصض -ح -و ع -ل -ى م -ي Ó-د
ارت- -ف -اع وع -ي ا إ
الصضرخة
ال - -ف- -اصض- -ل- -ة بÚ
م - - -غ - - -ادر ل - - -دار
ال -دن -ي -ا ومشض -ي-ع
ل - - -ه م- - -ازال ل- - -ه
ب- - - - - - -عضض م - - - - - -ن
النصضيب ‘ هذه
الدار.
ا◊- - - - - - - - - - - - - - -ق ‘
ت-وصضيف العرب
◊ال- - - - -ة اŸوت -
كحالة وجودية
ث -اب -ت -ة  -ي -غ-ف-ل
عرضض :د /مفتاح بخوشض ج -انب ال -ع Ó-م-ة
ال-ف-ارق-ة ‘ م-وت
لو¤
ا◊لقة ا أ
لنسض - -ان ،وه- -ي
ا إ
تلك التي تتصضل بكمية الفراغ التي يحدثها اŸيت
لموات سضواء فيما يخّلفونه
لدى مشضيعيه ،فليسض ا أ
م - -ن أاث - -ر يÎتب ع- -ل- -ي- -ه ت- -ق- -دي- -ر ح- -ج- -م اŸصض- -اب
ب -ف -ق -دان-ه-م ،ف-ت-لك ح-ك-م-ة ال-ل-ه أان ج-ع-لت م-ن أام-ر
ال - - -ن - - -اسض ‘ ال - - -ن - - -اسض أاح - - -وال وم- - -راتب –ّدده- - -ا
اŸسضؤووليات التي كلفهم الله بها ،فإان أاقاموها على
ال - -وج - -ه اŸط- -ل- -وب ،أاق- -ام ل- -ه- -م ال- -ل- -ه اŸق- -ام ال- -ذي
يسضتحقونه ،وجعل من أامرهم ب Úالورى مث.Ó
Ãوازاة هذا ’ يصسعب على اŸتأامل إادراك جانب ثان
أاغفله توصسيف العرب ◊الة اŸوت Ÿا جعلوها تولد كبÒة
ثم تصسغر ،إاذ بعضض اŸوت يولد كبÒا وسسيظل كبÒا على
مدار عدد من اأ’جيال ،ذلك إاذا كان اŸيت ‡ن أاقام الله
لهم مقام صسدق ،وجعلهم ‘ منزلة اأ’حياء عند ربهم
يرزقون ،فرحÃ Úا أاتاهم ربهم ،ويأاتي ‘ مقام ذلك
الشسهداء والصسديقون والصسا◊ون ‡ن جعل الله لهم ‘
حياتهم قدم صسدق ،فسساروا ب Úالناسض با◊سسنى حتى إاذا
أاتاهم اŸوت ،أاتى اأ’مة التي ينتمون إاليها مصسابا جل،Ó
يهز اأ’نفاسض هزا ،ويفجر فيها منابع كثيفة من الوجع
واأ’ ⁄الذي ’ شسفاء منه إا’ السسلوى بقوله تعا« :¤كل من
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو ا÷Óل واإ’كرام»[]١
يحدث أان توافق نازلة اŸوت التي تلم بركن من أاركان
اأ’مة ،أاو مصسباحا من مصسابيحها التي ظلت تن Òالدرب
أ’بنائها السسالك Úنشساطا كثيفا ‘ ا’لتفاف حول اŸصساب،
وتركيزا على درجة عالية من ا’هتمام باŸصساب ،وتكثيفا
شسديدا للشسهادات ا◊سسنة ‘ اŸيت عم Óبقوله صسلى الله
ع -ل -ي -ه وسس -ل-م»:أاذك-روا ﬁاسس-ن م-وت-اك-م» ،ان-فÓ-ت-ا غ-زي-را
للرثائيات التي يوّقعها الشسعراء من مشسارب متنوعة ،يغرف
كل شساعر منها Ãا أاتاه حظه ،وطاوعه قلبه ‘ ترجمة
حالة الوجع ،واإ’غراق ‘ تعديد الصسفات اŸادية للمرثي،
والتفصسيل ‘ تعداد فضسائله اÿلقية ‘ ،خطاب متعدد
اأ’ب -ع -اد ال -ف -ك -ري -ة وال -ن -فسس -ي -ة واÿل -ق -ي -ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
والتاريخية التي ’ تهمل ‘ تنوعها الوظيفة ا÷مالية التي
Œعل من النصض سسمفونية متناغمة تتماشسى مع منحنى
اأ’ ،⁄أاو مع حدة اŸوت ◊ظة ميÓده ،أاو تتماهى مع
ﬂيال اسستشسراف قادم اأ’يام ،حيث ’ يكون للمرثي فيها
أاي حضسور مادي.
ل -ق -د ك -انت ت -لك ه-ي ال-ت-ق-اسس-ي-م ال-ن-فسس-ي-ة ل-لصس-ورة ،وه-ي
ت -ن -كشس -ف أام-ام الشس-اشس-ات ال-ب-اك-ي-ة ع-ل-ى رح-ي-ل ق-طب م-ن
أاقطاب اأ’مة ،وواحد من أاهم ركائزها ،أا’ وهو القائد
الشسهم الذي ’ يخاف ‘ ا◊ق لومة ’ئم ،اÛاهد سسليل
اÛاهدين والشسهداء ،الفريق أاحمد ايد صسالح ،الذي
توفاه الله ،صسباحية ا’ثن ٢3 Úديسسمﬂ ،٢٠١9 Èلفا وراءه
زلزا’ هّز أاوسساط شسعب أاحبهŸ ،ا فيه من همة ووطنية
وِحلم وثبات ‘ ،وقت كان أاغلب ا÷زائري Úيتّوجسسون
خوفا من انفÓت الوضسع السسياسسي ‘ البÓد إا ¤ما ’
يحمد عقباه ،وقد كانت خطاباته  -التي أالفناها دوريا -
تبّدد ظلمة اÿوف ‘ الشسعب ،وتطمئنه على نفسسه وعياله
وماله ،مؤوكدة على أان هذا الوطن ‘ أاياد أامينة ،داعية إا¤
التسسّلح بدروع اإ’Áان بالله والوطن ،مقدمة صسوره مشسرقة
Ÿسس- -ت- -ق- -ب -ل واع -د ،ووط -ن ق -وي ب -ق -وى سس -واع -د أاب -ن -ائ -ه
اıلصس.Ú

صصرخة رثائية Œاوزت حدود ا÷غرافيا

ن -ت-ج ع-ن ه-ذه ال-ت-ق-اسس-ي-م م-يÓ-د صس-رخ-ة رث-ائ-ي-ة كÈى
Œاوزت ا◊دود ا÷غرافية للجزائر إا ¤حدودها الّلغوية
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التحرير
أاعمار الشسعوب ،و‘ جملة الرثائيات التي ب Úأايدينا يظهر
ه -ذا ا’سس -ت -دع -اء ب-ارزا ب-ق-وة ع-ن-د ك-ل الشس-ع-راء ،ف-ه-ا ه-و
الشس-اع-ر ﬁم-د م-رزوق-ي ي-رب-ط اŸوق-ف ب-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
اŸباركة أاول نوفم ،5٤ Èحيث يصسف الراحل أاحمد ايد
صسالح بطلقة العمل التحرري الذي قام بها اÛاهدون
الثائرون ،وهي الطلقة التي عمرت على مدار عقود من
الزمن]چ:[٧

ِ
َيا َ
ن ُنوَفْمَبٍر
طْلَقَة الtثsواِر م ْ
ِ
ت َمvدا م ْ َ
س َكاُنوا
َقْد ِجْئ َ
ن أاشَساِوس َ

والدينية والتاريخية ،كما أافرزت نوعا خاصسا من العÓقات
يتجاوز البعد اŸادي إا ¤ما هو باطني من القضسايا التي
تتقاطع ‘ مسستويات متقدمة من الوعي الفكري واإ’ÁاÊ
والتاريخي ،حيث أاصسبح فعل الرثاء مسسأالة تتجاوز ا’نفعال
العاطفي إا ¤ما هو تأاكيد على قداسسة اŸبدأا ونقاء الرؤوية
وشسرف الطريق الذي ظلت ثلة من اأ’مة عليه مرابطة
عليه« ،فمنهم من قضضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبدي[٢] «Ó
اŸتتبع للمرثيات التي كتبت ‘ اÛاهد أاحمد ايد صسالح،
وقد ” تداولها ‘ مواقع التواصسل ا’جتماعي ،ليقف على
م-وضس-وع-ات م-ت-عّ-ددة ت-ت-ق-اط-ع ف-ي-م-ا ب-ينها لتشسكل مفهوما
وط -ن -ي -ا وإانسس -ان -ي -ا شس-ام ،Ó-يسس-ت-م-د أاف-ك-اره م-ن اŸواق-ف
اŸق ّ-دسس -ة وال -ث -اب -ت -ة ‘ أاب -ع -اده -ا ال -وط -ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة
واإ’Áانية ،التي جعلت من مسسÒة الراحل ومواقفه ورؤويته
فضس -اء ي -نسس -ج -م داخ -ل-ه السس-واد اأ’ع-ظ-م م-ن ا÷زائ-ري،Ú
الذين هتفوا Ãا هتف ،وتفاعلوا مع صسرخاته التي ظلت
تزرع ا◊ياة ‘ الذات ا÷معية أ’مة عاشست تقاسسمه الهم،
وتبايعه على أان يكون ‡ثلها ‘ ...مسسرح التأاكيد على
قدسسية القضسية التي وجدنا من أاجلها.
تفصسح القراءة اŸتأانية للمرثيات على توافق يكاد يكون
تاما ب Úالشسعراء وهم يّوقعون ‘ حركة ارتدادية صسنعها
حدث الوفاة على عدد من الصسفات واŸواقف التي ميزت
شسخصسية الراحل أاحمد ايد صسالح ،والتي يقابلها القبول
ل -دى اآ’خ -ري -ن ال -ذي -ن ي -ع -ون ح -ج -م اŸسس -ؤوول -ي -ة ج -ي -دا،
ويسستشسعرون قداسسة اŸوقف بقوة ،ضسمن سسلمية هرمية
تÎبع ]ا÷زائر /الوطن[ على عرشسها ،تليها قضسايا من
قبيل «نوفم ،Èا÷هاد ضسد الفرنسسي ،Úاأ’وراسض ،العروبة،
ا◊رب ضسد الصسهاينة ،الشسجاعة ،البطولة ،الصس ،Èا◊لم
...اإ’Áان  »..كركائز يقوم عليها البناء العام  .وعلى ذلك
أاصسبح حدث الوفاة ‘ اŸسسار الرثائي العام للقصسائد،
يكتسسي صسفة عامة تقدم اŸناسسبة على أانها مصسيبة وطن
اسسمه ا÷زائر .
يقول الشساعر التونسسي ا◊ضسري اÙمودي][3

ِ
ِ
ن أاُسْسدَِها
َتْبكي ا÷َزائُر َقائًدا م ْ
ِ
لوطان
–َزُن ا أ
ل ْ
وَعلى البََواسس ِ

موقف الشساعر ا◊ضسري ’ يختلف عن موقف الشساعر
السسوري سسم Òأاحمد تشستوشض ‘ اعتبار اŸناسسبة مصسيبة
وطن ،إا’ أانه يتجاوزها إا ¤تشسكيل أاعلى يجعل الراحل ‘
موقع ﬁوري ضسمن ثنائية تقابلية ب Úكون ÚيتماثÓن ‘
اأ’همية ،وهما الكون اأ’رضسي اŸتمثل ‘ ا÷زائر والكون
السسماوي اŸتمثل ‘ ا÷نة التي أاعدها الرحمن لعباده.
وإان ك- -انت روح الشس- -اع- -ر ت -رى أان سس -ف -ر ال -راح -ل ل -ل -ك -ون
السسماوي نتيجة للتلهف والشسوق ا◊اصسل ،فإان اŸضسمر ‘
خطابه هو حالة ا’حتجاج اÿافت على هذا ا’نتقال غÒ
اÈّŸر ت -وف -ر ال -ت -م -اث -ل ب ÚاŸق -دسض اأ’رضس -ي ال -ذي ه -و
ا÷زائر التي ت ّصسر على بقاء أاحمد ايد صسالح ،واŸقدسض
السسماوي الذي هو ا÷نة التي يريدها الراحل]:[٤

والواضسح ‘ موقف الشساعرين أانهما “ث ÓاŸوت Ãا هو
صسورة فجائعية –ل باأ’وطان Ÿا تفقد قائدا ،غ Òأان هذه
الصسورة تتخذا  -عند شسعراء آاخرين  -أاشسكا’ أاخرى ،كلها
تنصسب ‘ بناء الصسورة الكلية لهذه ا◊ال ،كما يظهر مع
الشساعر ﬁمد مرزوقي الذي نقل ]الوطن/ا÷زائر[ من
السس -ي -اق ال -ت -اري -خ-ي وا÷غ-را‘ إا ¤سس-ي-اق ال-رف-ع-ة وسس-م-و
اŸق-ام ع-ل-ى ط-ري-ق-ة اŸل-وك اŸرصس-ع-ة رؤووسس-ه-م ب-ت-يجان
الرفعة واŸلكية][5

–يل اŸتابعة Ÿدونة الرثائيات التي كتبت ‘ الراحل
أاح -م -د اي -د صس -ال -ح ت -رك -ي -ز ب -عضض الشس-ع-راء ع-ل-ى ا÷انب
التاريخي للراحل اŸتصسل بتاريخ ا÷زائر اÛيد ،ورÃا
يعود مÈر ذلك إا ¤مسسÒته التي تتميز بخصسوبة معطاء
وك -ث -اف -ة شس -دي -دة ب -قضس -اي -ا ال-نضس-ال ال-ت-ي وق-ع-ه-ا ال-راح-ل
بحضسوره ‘ ميادين الكفاح ضسد اŸسستعمر الفرنسسي ،حيث
ل- -ب- -ى ال- -ن -داء وه -و ‘
ري- -ع- -ان ط -ف -ول -ت -ه Ÿا
دعاه الواجب الوطني،
ل- -ي- -ل- -ت- -ح- -ق بصس -ف -وف
اÛاه -دي -ن ‘ ال-ع-ام
 ،١95٦و تشس- - -ه- - -د ل- - -ه
ب- - -ذلك ال- - -ك- - -ث Òم - -ن
الصس -ف -ح-ات اŸشس-رق-ة
من تاريخنا اÛيد.
لتحقيق هذه الوظيفة
ال -ت -ع -بÒي -ة ÷أا ب-عضض
الشسعراء إا ¤ا’سستعانة
ب- - -ال- - -رم- - -ز ال- - -ث - -وري
ك - -اأ’وراسض ب - -ك- -ل م- -ا
ي -ع -ن -ي -ه م-ن ك-ث-اف-ة ‘
م- - -دون- - -ة ال- - -ت- - -اري- - -خ
ا÷زائ- - - - -ري ،وه- - - - -ي
ال-ك-ث-اف-ة ال-تي تنكشسف
ع -ل-ى م-رون-ة ك-بÒة ‘
تصس -وي -ر ه -ول الصس -دم -ة ال -ت -ي وق -ع -ه -ا أاح-م-د اي-د صس-ال-ح
برحيله....يقول الشساعر فريد مرازقة القيسسي].[٨
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والظاهر هنا أان الشساعر ﬁمد مرزوقي قد أادرج اŸوقف
ضسمن رؤوية تضسع شسخصسية الراحل أاحمد ايد صسالح ‘
وضسع تشسريفي رفيع يتمثل ‘ أانه تاج للجزائر وتاج لعّزتها
ورفعتها ،بل و‚ده يتجاوز ذلك ‘ ذات الشسطر أان جعل
الراحل سسر خلقها اأ’ول ‘ ،تأاكيد على عظمة العÓقة بÚ
الراحل وا÷زائر تأاكيدا يقود إا ¤أان أاي توصسيف لهذه
العÓقة سسيظل دون ا’كتمال ،وهذا ما نتج عنه ارتفاع
شس -دي -د ‘ مسس -ت -وى الصس -دم -ة إا ¤درج-ة ال-غ-ي-ب-وب-ة ،ي-ق-ول
الشساعر بلقاسسم عقبي]:[٦
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واذا كان الشساعر مرازقة القيسسي ربط عظمة اأ’وراسض
Ãواقف وشسهامة الراحل أاحمد ايد صسالح ،فإان الشساعر
ﬁمد جربوعة يحّول هذه العظمة إا ¤روح سسارية ‘
اŸك -ان ال-ن-ابضض ب-ك-ل ›د وع-ز واف-ت-خ-ار ف-ي-ه-مسض ف-ي-ه-ا
ملتمسسا العذر ،أ’ن داوم ا◊ال من اÙال ،وأ’ن اإ’نسسان
ﬁدود و’ بد من الرحيل][9ـ:

ل
ف أاّن اŸشستك
أاوراسسُ ،أاعر ُ
ك،ىفاجلصسُ
ل
ب
÷
ا
ا
ه
ي
أ
ا
È
ي
ز
ع
أ
ا
ن
ك
َ
ُ
أاوراسس ،دعه لقلي ْ .. Óإانه تِعب ْ
ُ
و ⁄ينم سسنًة ٌ ..حتى أاتى ا أ
لجلُ

شس- -ك- -لت ا◊رب ال- -ت -ح -رري -ة اŸب -ارك -ة ضس -د ا’سس -ت -دم -ار
الفرنسسي اŸرجع اأ’ك ‘ Èتشسكيل مواقف الراحل أاحمد
ايد صسالح ،الذي ظل يتخذ منها راية ‘ مشسواره ا◊ياتي،
‡ا انعكسض ذلك بصسورة واضسحة ‘ سسلسسلة الرثائيات التي
ب Úأايدينا ،حيث تÈز وجهة الشسعراء ‘ اإ’فصساح عنها
بوضسوح تام ،كل بحسسب ذوقه وأانفاسسه الشسعرية ،فها هو
الشساعر ا◊ضسري ﬁمودي يحملها من الدائرة الوطن
الواحد إا ¤مسستوى آاخر تنصسب فيه القومية كقيمة تسسعى
يتبع
أ’ن تهيمن على النصض].[١٠

السسبت  0١فيفري  ٢0٢0م
الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  ١٤٤١هـ
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رصسدتها مصسالح الغابات ‘ اليوم العاŸي للمناطق الّرطبة

عودة غ Òمسسبوقة للطّيور اŸائية اŸهاجرة بتيبازة

صسادق اÛلسس الشّسعبي البلدي للدر البيضساء ‘ دورة عادية له ،على القائمة ا’سسمية للمسستفيدين من قفة رمضسان
” تخصسيصس اعتماد ما‹ للعملية ،حيث يرتقب الشسروع ‘ عملية توزيعها مع بداية الشسهر الفضسيل
لهذه السسنة ،فيما ّ
على غرار كل سسنة.
أاحصست مصسالح الغابات بتيبازة  1766ط Òمائي مهاجر مسستقّر باŸناطق الرطبة اÙلية خÓل فÎة الشستاء ،وهو رقم مرتفع
نسسبيا عّما ”ّ تسسجيله على مدار عّدة سسنوات خلت ،ح Úكان العدد ا’جما‹ للطيور اÙصساة ’ يتجاوز عادة  750طائرا
عشسية إاحياء هذه الذكرى اŸصسادفة لـ  2فيفري من كل سسنة.

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

تيبازة :علي ملزي
علمنا من رئيسض مصسلحة حماية النبات
وا◊ي -وان Ãدي-ري-ة ال-غ-اب-ات ب-ال-و’ي-ةﬁ ،م-د
جمال ،بأانّ عملية ا’حصساء لهذه السسنة والتي
تتم عادة بالتزامن مع عمليات إاحصساء عاŸية
أاخرى بخلفية ضسبط العديد ا◊قيقي للطيور
ال- -ت- -ي تسس- -اه- -م ‘ ال- -واق- -ع ‘ دع- -م ال- -ت- -ن- -وع
البيولوجي اسستمرت على مدار يوم ،Úبحيث
” الÎكيز ‘ اليوم اأ’ول على اŸناطق الرطبة
ّ
للمنطقة الغربية ،والتي تشسمل سسد كاف الدير
وأاودية الداموسض ومسسلمون والسسبت ومسسلمون
وح-ج-رة ال-نصض ف-ي-م-ا ت-واصس-لت ال-ع-م-ل-ية خÓل
ال- -ي- -وم ال- -ث -ا Êب -اأ’ح -واضض اŸائ -ي -ة Ÿن -اصس -ر
وسسيدي بوكردان وبوجÈن ،وهي العملية التي
شس -ارك ف -ي -ه -ا ط-ل-ب-ة ج-ام-ع-ة ت-ي-ب-ازة اŸع-ن-يÚ
باختصساصض الطبيعة وا◊ياة ،وعدد من ‡ثلي
اŸتعامل Úذوي الصسلة باŸلف.
” جرد  ١9٧بط عنق
وبلغة اأ’رقام ،فقد ّ

أاخضسر 568 ،غراب ماء ١١ ،غطاسض متّوج١٢٧،
غّرة أاوراسسية 6٢٢ ،طائر نورسض ٤8 ،دجاج ماء،
 5١بشسلون رمادي ٧0 ،أابوقردان و 6غطاسض
صسغ ،Òبحيث لوحظ تواجدا مفرطا لفصسيلتي
ال -ن -ورسض وغ -راب اŸاء أ’سس -ب -اب ل -ه -ا ع Ó-ق -ة
م -ب -اشس-رة ب-ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة اŸوات-ي-ة ال-ت-ي
توافق حياة هذا النمط من الطيور.
وع -ل -ى صس -ع-ي-د اŸن-اط-ق ال-رط-ب-ة ب-ال-و’ي-ة،
أاشسارّﬁدثنا ا ¤تسسط Òبرنامج توعوي شسامل
ل -ف -ائ-دة تÓ-م-ذة اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ل-غ-رضض
اطÓعهم بأاهمية ا◊فاظ على هذه اŸناطق
بحث اأ’ولياء على Œنب التصسرفات السسلبية
وغ Òا◊ضسارية التي تلحق بها الضسرر بشسكل
م- -ب -اشس -ر ،م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى مسس -اه -م -ة ه -ذه
اŸناطق ‘ التنوع البيئي اأ’مر الذي يسستوجب
ضسرورة ا◊فاظ عليها ،كما Œدر ا’شسارة هنا
ا ¤كون و’ية تيبازة –وز على عّدة مناطق رطبة
غ Òمصسنفة ا ¤حّد اآ’ن ،ويتعّلق اأ’مر بثÓث
سسدود وخمسسة اودية اضسافة ا ¤بحÒة صسغÒة
با◊طاطبة وأاحواضض مائية لبلدية مناصسر.

اŸدرسسة العليا للّدراسسات الّتجارية بالقليعة تطلق مبادرة «مدرسسة خضسراء»
’سسرة ا÷امعية باŸدرسسة العليا
أاطلقت ا أ
ل- -ل -دراسس -ات ال -ت -ج -اري -ة ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة ،خ Ó-ل
’سسبوع الفارط مبادرة «مدرسسة خضسراء»،
ا أ
وال-ت-ي تشس-م-ل ج-م-ل-ة م-ن اÿط-وات ا÷ري-ئة
ال -رام -ي-ة ا ¤ت-ب-ن-ي ن-ظ-ام ج-دي-د وح-ديث ‘
رسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات م-ن جهة ،ودعم اŸسساحات
اÿضسراء من جهة ثانية.

نظام حديث لتدوير الّنفايات

اŸنتوج الفÓحي معرضض للتلف

‘ ذات السس- -ي- -اق ،أاشس -ار م -دي -ر اŸدرسس -ة
الÈوفيسسور عبد القادر هدير لـ «الشسعب» ،ا¤
أاّن اŸب -ادرة ّ” رب -ط -ه -ا ب -الÈن -ام -ج ال -وط -ن -ي
ل -ل -تشس -ج Òوال -ذي ي -ع -ن -ى ب-غ-رسض شس-ج-رة ل-ك-ل
م- -واط- -ن ب -ال -ت -وازي م -ع اي Ó-ء ق -در ك -ب Òم -ن
” تنظيم
ا’هتمام Ãوضسوع الرسسكلة ،بحيث ّ
حملة تشسج Òواسسعة بحرم اŸدرسسة خÓل أاول
يوم من اطÓق اŸبادرة بالتوازي مع انشساء
مشستلة ﬁلية أادرجت بها جملة من الشستÓت
ذات ال -ن-وع-ي-ات وال-فصس-ائ-ل اıت-ل-ف-ة ل-غ-رضض
غرسسها ’حقا Ãحيط اŸؤوسسسسة ‘ مرحلة
أاو ،¤وÃخ - -ت - -ل - -ف اŸدارسض ال - -وط- -ن- -ي- -ة وك- -ذا
ا’قامات ا÷امعية اÙيطة ‘ مرحلة ’حقة.
وف-ي-م-ا ي-خصض رسس-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات وت-دويرها
وطرق أابواب ا’قتصساد اأ’خضسر ،فقد أاشسار
الÈوف- -يسس- -ور ه- -دي- -ر ع -ب -د ال -ق -ادر ا ¤نصسب
›موعة من ا◊اويات على مسستوى اŸدرسسة
سس -ي -ج -ت -ه -د ال -ط -ل -ب -ة وك -ذا ع -م -ال اŸؤوسسسس -ة
وأاسساتذتها ‘ Œسسيد فكرة الفرز ا’نتقائي
اأ’و‹ للنفايات التي يتم انتاجها ﬁليا ،على
أان يتم التعاقد مع مؤوسسسسات متخصسصسة للتكفل
بعملية تصسريفها ا ¤الوجهات اŸعنية ،ليتم
بذلك الكف عن صسرف اأ’موال مقابل تصسريف
نفايات اŸؤوسسسسة ‘ مرحلة أاو ¤و تسسويق
ال- -ن -ف -اي -ات اŸرسس -ك -ل -ة ﬁل -ي -ا ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
اŸتخصسصسة مقابل خدمات متنوعة ‘ مرحلة

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاّك -د سس -ك -ان ق -ري-ة أاو’د ي-ح-ي-ى خÓ-ل
زي-ارة أاخÒة ل-لسس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة Ÿع-اينة
اŸشسكلة التي تتخبط فيها قريتهم منذ
سسنوات ،على الرغم من تعاقب العديد من
ال- -و’ة وم- -راسس -ل -ة ال -وزارات ع -ل -ى غ -رار
الصسحة ،الفÓحة والبيئة ،أانهم تخّلوا على
النشساط الفÓحي منذ عدة سسنوات جراء
تصس -ري -ف م-ي-اه الصس-رف الصس-ح-ي ل-ب-ل-دي-ة

’حقة .وأاشسار مدير اŸدرسسة ا ¤أانّ اŸبادرة
سستعتمد اŸرحلية ‘ Œسسيدها ،بحيث سسيتم
الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -ت -حسس-يسض ع-ل-ى ن-ط-اق واسس-ع
ب -اسس -ت -ع -م -ال وسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت-م-اع-ي
وبرنامج اليوتيب ‘ مرحلة أاو ¤قبل اŸرور
ا ¤مراحل أاخرى تعنى با’حصساء و التقييم
واŸراجعة.
من جهتها ،أاشسارت الدكتورة زازة اأ’ندلسسي
التي قدمت مداخلة متخصسصسة حول النفايات،
إا ¤أاّن اŸبادرة انطلقت من اشسكالية تزايد
النفايات اŸتخلى عنها من طرف اŸدرسسة
‡ا يؤوثّر سسلبا وعلى اŸباشسر على
كّما ونوعا ّ
الصسحة البشسرية .ومن هنا جاءت الفكرة التي
تعنى بإاشسراك الطلبة ‘ عملية الفرز ا’نتقائي
اأ’و‹ على أامل إاقدامهم على نقل الفكرة ا¤
أاح-ي-ائ-ه-م وم-دن-ه-م ‘ م-رح-ل-ة ’ح-ق-ة ،وق-الت
الدكتورة اأ’ندلسسي بأانها اقÎحت على إادارة
اŸدرسسة تبني حاويات تتناغم والتقاليد البيئية
اŸعتمدة ﬁليا ،على أامل التوافق على ا◊د

اأ’دنى من القواسسم اŸشسÎكة ب ÚاŸتعاملÚ
” إاعتماد
‘ ›ال تصسريف النفايات ،بحيث ّ
ث Ó-ث ح -اوي -ات ّ” ت -قسس -ي -م-ه-ا حسسب ط-ب-ي-ع-ة
ال -ن -ف -اي-ات اÙل-ي-ة ،ف-ي-م-ا اقÎحت ال-دك-ت-ورة
اأ’ن -دلسس -ي ايضس -ا إاج -ب-ار اŸؤوسسسس-ات اŸم-ون-ة
ل -ل -م -درسس -ة Ãخ -ت -ل-ف ا◊اج-ي-ات ع-ل-ى إاع-ادة
تصسريف النفايات اŸرافقة للمنتوج اÙصسل
ع -ل -ي-ه ك-ع-لب ال-ت-غ-ل-ي-ف م-ث Ó-أاو ع-لب ال-ت-ع-ب-ئ-ة
Ãختلف أاشسكالها.
وع -ل -ى ه -امشض إاط Ó-ق اŸب-ادرة ،شس-اركت
ع ّ-دة ›م -وع -ات م -ن ال -ط -ل-ب-ة ‘ مسس-اب-ق-ة
خاصسة بالرسسكلة عن طريق اسستخدام مواد
ق-اب-ل-ة ل-ل-رسس-ك-ل-ة لصس-ن-اعة منتجات ﬂتلفة،
وهي اŸسسابقة التي أافرزت بروز عّدة أافكار
ناجحة Áكن اعتمادها مسستقب Óباعتبارها
اقÎحت ان- -ت- -اج ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸن- -ت -ج -ات
اŸرتبطة بالزينة والديكور والÎفيه والراحة
وغÒه -ا ب -اسس -ت -ع -م -ال م -واد بسس -ي -ط-ة Áك-ن
اسستخراجها من النفايات.

تقلعيت ع Èالواد الوحيد للقرية ،الذي
ي -ع -ت Èمصس -در رزق ل -ل -ك-ث Òم-ن السس-ك-ان،
خاصسة وأان معظم آابارهم تقع Ãحاذاة
مصسب ال - -ق - -ن - -وات وال- -ت- -ي ح- -رم- -وا م- -ن
اسس -ت -غÓ-ل-ه-ا ،ن-اه-يك ع-ن ام-ت-ن-اع-ه-م م-ن
سس -ق -ي أاشس-ج-اره-م Ãي-اه ا’ب-ار ’خ-تÓ-ط
مياه الصسرف با÷وفية.
وأاشسار أاحد السسكان إا ¤أانه Áلك أاكÌ
من  ٢00شسجرة مثمرة مهددة باإ’تÓف،
ب- -ح- -ك- -م أان- -ه ي- -رفضض سس- -ق- -ي -ه -ا ب -اŸي -اه
اıتلطة وبفضسÓت الدواجن من قبل
سسكان بلدية تقلعيت ،باإ’ضسافة إا ¤تخليه
عن غرسض البصسل والثوم.
وكشسف اŸتحدث عن وجود أاك Ìمن
 ١00عائلة باتت تعا Êالبطالة ،ناهيك عن
مشسكلة ا’نتشسار الكب Òللروائح الكريهة
وأاسسراب الناموسض والذباب ،وهو ما أافرز
حسسبه انتشسار ما يعرف بحبة بسسكرة لدى
ا’طفال ،و ⁄ينفي اŸتحدث أانه طرق
العديد من اأ’بواب من دون أاي جدوى،
على الرغم من زيارة العديد من الو’ة
الذين تعاقبوا على الو’ية ،إا’ ان ا’مر
بقي ـ حسسبه ـ على حاله.

بعد أان رفعها مديرو وأاسساتذة اŸؤوسّسسسات التّربوية ببومرداسس

 9حافÓت للّنقل اŸدرسسي وإاعادة تهيئة  143ابتدائية

كّ- - -ث- - -فت الّسس- - -ل- - -ط- - -ات ال- - -و’ئ - -ي - -ة
ل- -ب- -وم- -رداسس م- -ن ›ه -ودات -ه -ا ل -دع -م
م -ؤوسسسس -ات ال -ط -ور ا’ب -ت -دائ -ي ب-ق-ط-اع
الÎبية وﬁاولة إاخراجها من ا◊الة
ال- -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا بسس -بب ن -قصس اŸراف -ق
كاŸطاعم ،والتدفئة ،النقل وفضساءات
‡ارسسة ا أ
’نشسطة الرياضسية ،حيث ”ّ
’عادة
ت -خصس-يصس  100م-ل-ي-ار سس-ن-ت-يم إ
ت-ه-ي-ئة وŒهيز  143م-درسسة ابتدائية
ع 29 Èبلدية من أاصسل  370مؤوسسسسة،
وه -ذا ق-ب-ل ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ال-ق-ادم،
’دارة
حسسب تصس- - -ري- - -ح- - -ات م- - -دي- - -ر ا إ
اÙلية.

بومرداسس :ز ــ كمال

القليعة :علي ملزي

10

مصسب قنوات ال ّصسرف الصسحي بتقلعيت يلّوث مياه ال ّسسقي

يشستكي سسكان قرية أاو’د يحيى
ال-ت-اب-ع-ة إاداري-ا ل-ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة
الواقعة ‘ الشسمال الشسرقي لو’ية
اŸسس -ي -ل -ة ،وب -الضس -ب -ط ‘ ا◊دود م-ع
ب-ل-دي-ة ت-ق-ل-ع-يت ا÷ب-ل-ي-ة وال-ت-ابعة
إاداري -ا ل-و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج م-ن
مصسب ق- - -ن- - -وات الصس- - -رف الصس- - -ح - -ي
لبلدية تقلعيت منذ سسنوات ،والذي
ك -ان سس -ب-ب-ا ‘ ت-خ-ل-ي-ه-م ع-ن ال-نشس-اط
الفÓحي وحتى اسستغÓل آابار اŸياه
ا÷وفية وسسقي مزروعاتهم.

أامّا عن التصسرفات السسلبية التي تتعّرضض لها
اŸن-اط-ق ال-رط-ب-ة ب-ال-و’ي-ة ،ف-ق-د أاشس-ار رئ-يسض
مصسلحة حماية النبات وا◊يوان بأاّنها تعنى
على وجه اÿصسوصض بالصسيد العشسوائي للطيور
وا◊يوانات الÈية اŸقيمة بها مؤوقتا اوعلى
م- -دار السس- -ن- -ة ،اضس -اف -ة ا ¤ا’سس -ت -ع -م -ال غÒ
ال- -ع- -قŸ ÊÓ- -ي- -اه ال- -ك- -ائ -ن -ة ب -ت -لك اŸن -اط -ق
واسستعمال النÎات واŸيدات الفÓحية بطرق
غ Òمنتظمة وغ Òمدروسسة ‡ا يؤوثر بشسكل
مباشسر على نوعية اŸياه ،وكذا رمي العجÓت
اŸطاطية بالسسدود وحصسول ا‚رافات للÎبة
‘ بعضض اŸناطق.
ول -ل -تصس -دي ل -ه -ذه ال -ظ-واه-ر السس-ل-ب-ي-ة ،أاّك-د
ﬁدثنا بأاّنه ’ Áكن ‘ الواقع مراقبة ›مل
اŸناطق الرطبة على مدار السساعة واليوم ،ا’
” اقÎاح برامج تنموية متكاملة تصسب ‘
أاّنه ّ
هذا اŸنحة كالتشسج Òمث Óووضسع اأ’حجار
واŸت -اريسض ل -ت -ج -نب ظ-اه-رة ا’‚راف ف-ي-م-ا
تبقى قضسية اŸبيدات الفÓحية من اختصساصض
ا÷هات اŸصسالح الفÓحية.

العدد
١8١6٤

ب -ع -د الشس -ك -اوى ال -ك -ثÒة وا’نشس-غ-ا’ت
Óسس- -رة الÎب- -وي- -ة واإ’داري -ة
اŸت- -ك- -ررة ل - -أ
ب -ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ،ال-ذي ت-رج-م ‘ ع-دة
Óسس- -ات -ذة وم -دي -ري ال -ق -ط -اع
وق- -ف- -ات ل - -أ
ل- -ل- -م -ط -ال -ب -ة Ãع -ا÷ة ج -م -ل -ة اŸشس -اك -ل
والصسعوبات التي تعا Êمنها اŸؤوسسسسات
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ،خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب-ن-قصض
اإ’مكانيات اŸادية ووسسائل العمل ،غياب
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ‘ أاغ -لب اŸدارسض ،اإ’ط -ع -ام،
التدفئة وضسعف اŸيزانية واإ’صسرار على
فك ا’رت- - -ب - -اط ب - -ال - -ب - -ل - -دي - -اتّ– ،ركت
ال ّسس -ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة م-ن أاج-ل ا’سس-ت-ج-اب-ة
ا÷زئية لهذه ا’نشسغا’ت على اأ’قل ما
ت- -ع- -ل- -ق بÎسس- -ي- -م مشس- -اري -ع ’‚از ب -عضض
اأ’شس-غ-ال اأ’سس-اسس-ي-ة ب-ت-م-وي-ل م-ن صسندوق
الضسمان والتضسامن للجماعات اÙلية.
وحسسب ال -ت-ع-ل-ي-م-ات اŸقّ-دم-ة ل-رؤوسس-اء
ال- -ب- -ل- -دي -ات م -ن ق -ب -ل وا‹ ال -وا‹« ،ف -إان
اأ’شس- - - -غ - - -ال ا›ÈŸة ع ١٤3 Èمدرسسة
اب -ت -دائ -ي -ة ي -جب أان ت -ك -ت -م -ل ق -ب-ل ب-داي-ة
اŸوسس- -م ال- -دراسس- -ي ال -ق -ادم ‘ ،ان -ت -ظ -ار
اŸؤوسسسسات اŸتبقية التي سستسستفيد ’حقا
م- - -ن ن- - -فسض ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة حسسب ا◊ال - -ة
وا’ح- -ت -ي -اج -ات» ،ل -ك -ن م -ا ي -خشس -اه أاه -ل
القطاع من تربوي Úوإاداري Úهو طريقة
ال- -ت- -جسس- -ي- -د ‘ اŸي- -دان وم- -دى ال- -ت- -زام
اŸق- -او’ت ال- -ف- -ائ- -زة ب- -الصس -ف -ق -ة ب -دفÎ
الشس- -روط وإا“ام اŸشس- -اري- -ع ‘ آاج- -ال- -ه -ا
اÙددة ،خ- -اصس- -ة وأان Œارب السس- -ن -وات
السسابقة كانت قاسسية على القطاع بسسبب
ظ- -اه- -رة ال- -ت- -أاخ- -ر ‘ تسس- -ل -ي -م ال -ه -ي -اك -ل
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة ا›ÈŸة واسس- -ت -م -رار
اأ’شس - -غ - -ال ‘ ب- -عضض اŸؤوسسسس- -ات ◊ظ- -ة

دخول التÓميذ بكل ما يشسكله ذلك من
ﬂاطر.
إا ¤ج -انب ب -رن -ام -ج ال -ت -ه -ي -ئ -ة وإاع-ادة
ال -ت -ج -دي -د ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ا’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ت-ي
تعرف بعضسها حالة اهÎاء كبÒة ،حظي
ملف النقل اŸدرسسي باهتمام خاصض أايضسا
ن- -ظ -را Ÿا يشس -ك -ل -ه م -ن ت -ك -ام -ل ‘ ‚اح
ال - -ع - -م - -ل - -ي- -ة الÎب- -وي- -ة و–سس Úظ- -روف
التمدرسض خاصسة بالنسسبة لتÓميذ القرى
الذين يضسطرون لقطع عدة كيلومÎات من
أاجل الوصسول إا ¤مقاعد الدراسسة ،حيث
تدعم القطاع مؤوخرا بـ  9حافÓت نقل
ج - -دي- -دة ‘ إاط- -ار ن- -فسض الصس- -ن- -دوق‘ ،
انتظار اسستÓم باقي الطلبية اŸقدرة بـ 63
حافلة مدرسسية سسيخ ّصسصض أاغلبها لتÓميذ
اŸناطق النائية لوضسع حد ◊الة اŸعاناة،
مع ذلك تبقى عملية اŸراقبة واŸتابعة
ضسرورية حسسب تصسريحات بعضض اأ’ولياء
نتيجة تهاون عدد من البلديات التي تقوم
‘ الغالب بتحويل مهام هذه ا◊افÓت
بتنظيم الرحا’ت ونقل الفرق الرياضسية
على حسساب اÙتاج ‘ Úقطاع الÎبية.

سسكان بلدية ثÓث دوائر
باŸدية

يطالبون بثانوية ومتوسّسطة
طالب سسكان ثÓث دوائر جنوب و’ية
اŸدية ،من السسلطات اÙلية التدخل
إ’‚از ثانوية ومتوسسطة لفائدة أابنائهم
اŸتمدرسس Úعلى خلفية أانّ اإ’كمالية
الوحيدة التي “ر ترقيتها من ابتدائية
ب- -اتت ت- -ع- -رف اك -ت -ظ -اظ -ا ك -بÒا ل -ع -دة
سسنوات.
وجاء طلب هؤو’ء بعد إاقدام بعضض
اŸواط -ن ÚاŸقصس ّ-ي  Ú-م -ن ق -ائ -م -ة 80
سسكنا ببلدية ثÓث دوائر باŸدية ،على
وق -ف -ة وت -وّق -ف ت Ó-م -ي -ذ ال-ط-ور ال-ث-اÊ
وال- -ث- -الث ع- -ن ال- -دراسس -ة خ -ارج أاسس -وار
بلدتيهم.
و ⁄يصسل ‡ثلو السسكان وقتها إا ¤أاي
حل بخصسوصض هذه الوضسعية ،تضسّمنت
هذه الوقفة أايضسا حاجة أابناء السساكنة
ب- -ه- -ذه ال- -ب -ل -دي -ة إا ¤ه -ذه اŸؤوسسسس -ات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ﬂطط
ال-ت-وسس-ع ال-ع-م-را Êب-ه-دف ت-وف Òالعقار
لبعضض الهياكل القاعدية.

اŸدية :علي ملياÊ

الرياضشي

11

اششراف :حامد حمور

السشبت  01فيفري  2020م اŸوافق لـ  0٧جمادى الثانية  1441هـ العدد 1٨164

لفريقيـــــة
لبطـــــال ا إ
لطـــــار ‘ رابطــــة ا أ
لنديـــــة ا÷زائريــــة خــــارج ا إ
ا أ

أاسشبـ ـاب تنظيميـ ـة وفني ـة وراء اإلخفـاق..

مراد آايت طاهر:

التحضش Òالتقني والبدÊ
لÓعب Úضشعيف
فريـــــــــــــد زميتــــــــي
لـ «الششعــــــــــــــــب»:

طارق غول
الناطق الرسشمي ل–اد
العاصشمة لـ «الششعب»:

اŸششاركـ ـ ـ ـ ـة الدوري ـ ـ ـ ـ ـة
‘ اŸنافسشات القاريـ ـة
واÿـ ـ ـ ـ ـ ـÈة ..عام ـ ـ ـ ـÓن
مهمان للÈوز

«نقصص اÈÿة واŸششاكل
اŸالية واإلدارية أاثّر سشلبا»
كلمة العدد

أارقام  ...وتسشاؤولت؟

^ حامد حمور

اأثار تصشريح رئيسس اللّجنة الطبية
ب - -ال- -ف- -اف ال- -دك- -ت- -ور دم- -رج- -ي« :اأن
ال -ع -دي -د م -ن ال Ó-ع -ب Úا÷زائ-ريÚ
ي-ع-ان-ون م-ن الأن-ي-م-ي-ا» اأي فقر الدم،
تسش-اؤؤلت ؤاسش-ت-ف-ه-ام-ات ح-ول غ-ياب
ال -ث -ق -اف -ة ال -غ -ذائ -ي -ة ع -ن -د لع -بÚ
يتنافسشون ‘ مسشتويات ﬂتلفة من
Îﬁف Úؤه- - - - - -واة  ..ؤشش- - - - - -م - - - - -لت
التحاليل  4640لعب  ” ..اكتششاف
بعد التحاليل اأن  1642منهم يعانون
من فقر الدم.

فقد طرح الدكتور مسشاألة جد مهمة حول متابعة الأندية
لÓعبيها من الناحية الطبية ‘ ،الوقت الذي نتغنى فيه اأننا
نسش ‘ Òمبادئ الحÎاف ،ؤالذي يفÎضس اأن تكون «مهمة
ال -ت -غ-ذي-ة» م-ن ب ÚاŸه-ام الأؤ ¤ل-ل-ف-رق م-ن-ذ فÎات ت-ك-وي-ن
الÓعب.Ú
اŸسشوؤؤلية يتقاسشمها الÓعب ؤالنادي على حد سشواء حيث اأن
الÓعب الذي يبذل ›هودات بدنية معتÈة ،عليه ا◊رصس
على تغذية تتوافق مع « مهنته»  ‘ ..ح Úاأن النادي ؤمن
خ Ó-ل ÷ن -ت-ه ال-ط-ب-ي-ة ي-ك-ون دؤره م-ت-اب-ع-ة الÓ-عب بصش-ف-ة
جيدة لكي يتسشنى له السشتفادة من اإمكانياته باأعلى نسشبة
بعد انتدابه اأؤ تكوينه.
ف-الحÎاف ا◊ق-ي-ق-ي يّضش-م ك-ل ال-ن-ق-اط اŸت-علقة بالتنظيم
ا÷يد للنادي الذي باإمكانه العتناء بالÓعب من الناحية
اŸادي - -ة ،الصش - -ح - -ي - -ة ؤال - -ف - -ن - -ي- -ة  ..ل- -ك- -ن م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه
«اÓŸح- -ظ- -ات» ي- -ب- -دؤ اأن ث- -غ- -رات ك- -بÒة م- -ازالت م -وج -ودة
ؤتسش- -اه- -م بشش- -ك -ل ك -ب ‘ Òت ّ-د Êمسش -ت -وى اأداء لع -ب -ي -ن -ا ..

ؤبالتا‹ عدم القدرة على الرفع من مسشتويات الأداء بششكل
عام.
ي- -ك- -ون م- -ن الضش- -رؤري اإع- -ط- -اء اأه- -م- -ي -ة ك -بÒة ل -ك -ل ه -ذه
ا÷زئ -ي -ات ال -ت-ي تضشّ-ي-ع ال-ك-ث ‘ Òمسش-ار ت-رق-ي-ة ك-رة ال-ق-دم
الوطنية ،حيث اأن النقائصس ل ترتكز اأسشاسشا ‘ ›ال ضشبط
ال›Èة ؤ –ويÓت الÓعب Úبقدر ما تكون مركزة على
الأمور الطبية اŸعّمقة.
ؤلذلك ،فالنظام الغذائي الذي يتوافق مع عدد اŸباريات
ال- -ك- -ب Òال- -ت- -ي ي- -خ- -وضش- -ه- -ا الÓ- -عب ل ب- -د اأن ي -ك -ون ضش -م -ن
الهتمامات الأؤ ¤للطواقم الطبية لÓأندية حتى نتجنب
الكث Òمن اŸتاعب من جهة ،ؤمن جهة اأخرى تنمية قدرات
الÓعب Úباسشتمرار.
بدؤن ششك ،فاإن ما ؤصشلت اإليه اللجنة الطبية ل–Óادية
ا÷زائرية لكرة القدم سشوف يدفع الأندية اإ ¤اإعادة النظر
‘ تنظيم ÷انها اıتصشة ‘ هذا اÛال ؤ–ديد الأؤلويات
‘ عملها ...
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لفريقية
لبطال إ إ
لطار ‘ رإبطة إ أ
لندية إ÷زإئرية خارج إ إ
إ أ

»°VÉ` ` ` jôdG

أاسشب ـ ـاب تنظيمي ـ ـة وفنيـ ـ ـة وراء اإلخفـ ـ ـاق...
فشسلت إلأندية إ÷زإئرية
إŸشساركة ‘ إŸنافسسات إلقارية ‘
فرضس وجودها ،وسسجلت نتائج
ﬂيبة  ‘ ..إلوقت إلذي كان
إ÷ميع ينتظر تاألقها بعد تتويج
إŸنتخب إلوطني بكاأسس إإفريقيا
‘ إلصسيف إŸاضسي.

العديد من اŸتتبع Úاأكدوا اأن السسبب
ا◊ق -ي -ق-ي ‘ اإقصس-اء اأن-دي-ت-ن-ا ‘ راب-ط-ة
الأب- -ط- -ال الف- -ري- -ق- -ي -ة ي -ع -ود ا ¤ن -قصض
التحضس Òحيث اأن كل من ا–اد العاصسمة
وشس - -ب - -ي - -ب - -ة ال - -ق - -ب- -ائ- -ل ت- -وق- -ف- -ا ‘ دور
اÛموعات واأخفقا ‘ ﬁطات مهمة
‘ مسسارهما  ..وخابت اأمال اأنصسارهما
 ..بينما سسار نادي بارادو ‘ رواق اأفضسل
‘ ك -اأسض ال -ك -اف  ..ل -ك -ن ت Ó-شست نسس -ب-ة
ك -بÒة م -ن ح -ظ -وظ -ه ل -ل -ت -اأه-ل ،وي-ن-ت-ظ-ر
«م - -ع- -ج- -زة» ‘ ا÷ول- -ة الأخÒة م- -ن دور
اÛموعات.
ب-ي-ن-م-ا ي-ت-ف-ق اأغ-لب الخ-تصس-اصسي Úاأن
اŸرح-ل-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا اأن-ديتنا
ك - -انت السس - -بب ب - -نسس - -ب- -ة ك- -بÒة ‘ ه- -ذه
الإخفاقات حيث اأن الفرق ا÷زائرية ⁄
تتمكن من الرتقاء ا ¤مسستوى معت‘ È
ا÷انب التنظيمي ،رغم اأننا ‘ السسنة ١٠
منذ بداية الحÎاف  ..واقتصسرت الأمور
ع - -ل - -ى « ت - -اأم « Úرواتب الÓ- -ع- -ب Úدون
مراعاة السس Òبخطى ثابتة نحو فرضض
ك -ل الÎت -ي-ب-ات ال-ت-ي تسس-م-ح ل-ه-ذه ال-ف-رق
وتعتمد على «اأرضسية صسلبة» ‘ تنظيمها؟

غياب إلإمكانيات ...
كما اأن غياب الإمكانيات اŸالية ⁄
تسس -م -ح ل -ف -رق -ن -ا ج -لب لع -بّ‡ Úي -زي -ن
باإمكانهم اإعطاء الإضسافة ‘ اŸنافسسة
القارية ،مقارنة بالأندية التي واجهوها،
والتي كثÒا ما Œلب العصساف Òالنادرة
‘ القارة السسمراء  ..والأدهى من ذلك،
ف- -اإن الأن- -دي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ف -ق -دت ع -دة

مرإد آإيت طاهر:

فريد زميتي لـ «إلشسعب»:

اŸششاركة الدورية ‘ اŸنافسشات القارية
وا ÿـ ـ ـ ـ ـ ـÈة ...عام ـ ـ ـÓن مهم ـ ـ ـ ـ ـان للـ ـ ـÈوز

التحضش Òالتقني والبد ÊلÓعب Úضشعيف
لقصساء
عّبر مرإد آإيت طاهر عن تأاسسفه إ
شسبيبة إلقبائل وإ–اد إلعاصسمة من
إŸنافسسة إلقارية وإلسسبب هو ضسعف
لن
إلتحضس Òإلتقني وإلبد ÊلÓعب ،Úأ
ك Óإلفريق Úوقعا ‘ فخ ›موعتÚ
قويت Úوأإن ‡ثلينا  ⁄يصسلوإ إ ¤أإدوإر
متقدمة ما يعني هناك خلل ‘ بيت
إلفريق Úويحتاج إ ¤عÓج.

لعب Úكبار ‡يزين.
@ كيف ترى مشساركة إ–اد إلعاصسمة؟
@@ هو فريق Îﬁم غ Òأان النادي اصسطدم
بفرق أاقوى منه والقرعة  ⁄ترحمه هذا ما أاثر سسلبا
ع- -ل- -ى مشس- -ارك- -ت -ه ال -ق -اري -ة ،خ -اصس -ة ‘ اŸب -اراتÚ
األخÒت ÚواŸشس -ارك -ة ال -ق -اري-ة ت-ت-ط-لب ال-ك-ث Òم-ن
التحضس Òمن أاجل “ثيل البلد “ثيÎﬁ Óما.
@ معنى هذإ أإن إلنتائج إلقارية تعكسس
مسستوى إلبطولة إÙلية ؟
@@ هي صسورة مصسغرة Ÿا يحدث ‘ بطولتنا
اÙلية ولبد من التحضس Òا÷يد وتوليفة متناغمة
ح -ت -ى ي-ت-م-ك-ن أاي ف-ري-ق م-ن اŸشس-ارك-ة ال-ف-ع-ل-ي-ة ‘
البطولة األفريقية.
@ كيف ترى فريق بارإدو؟
@@ تعت Èمشساركته القارية مقبولة وهو يطمح
مسستقب Óأان يكون ضسمن كبار القارة ،وهذا شسيء
ج -م -ي -ل ،وب -ال -رغ -م م -ن ت -راج -ع مسس -ت -واه ق -ل-ي‘ Ó-
اŸن -افسس -ة األف-ري-ق-ي-ة ،إال أان-ه ف-ري-ق م-ت-وازن وم-رن
وأامامه فرصسة أامام أاغادير اŸغربي وهو قادر على
–قيق اŸعادلة الصسعبة وŸا ل.
@ م - -ا ه- -ي شس- -روط إل- -تسس- -ي ‘ Òإل- -وسس- -ط
إلكروي؟
@@ ح -ال-ي-ا ال-تسس-ي Òيسس Òب-خ-ط-ى ث-ق-ي-ل-ة وب-عضض
األحيان عشسوائي ،ومن أاجل ‚اح فريق ‘ التسسيÒ
لب -د م -ن وضس -ع خ -ط -ط مسس-ب-ق-ة و‡ن-ه-ج-ة ون-ظ-رة
جديدة وثاقبة Ÿسستقبل كرة القدم.

@ ك- -ي- -ف ت- -رى ذه- -اب ع -دة لع -ب Úإ¤
إلبطولة إلتونسسية ؟
@@ هو يعت ÈاحÎاف عادي وليسست هناك أاي
شس -روط م -ع -ي -ن -ة Ÿغ -ادرة ال -ف -ري -ق م -ا ع -دا األم-ور
اŸادية.
@ ماذإ عن إÒŸكاتو ؟
@@ هذا اŸوسسم كان هادئا بسسبب معاناة أاغلب
الفرق ماديا والرابطة حددت  3انتدابات فقط وهو
للضسرورة فقط واŸهم هو التحضس ÒاŸسسبق بدنيا
ونفسسيا ألي فريق.
@ من هي إلفرق إŸرشسحة للفوز بالبطولة
‘ رأإيك ؟
@@ ‘ كرة القدم كل شسيء وارد ،لكن بحسسب
اŸع- -ط -ي -ات رÃا ن -رى شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،م -ول -ودي -ة
العاصسمة ،ا–اد العاصسمة وشسبيبة القبائل ونتمنى أان
يكون اŸسستوى مقبول.

ياسس ÚسساŸي لـ «إلشسعب»:

«عدم تطوير اŸنظومة الكروية سشبب الفششل»
لع -ب ‘ Úالأشس -ه -ر اŸاضس -ي -ة م-ن خÓ-ل
تنقلهم ا ¤الأندية التونسسية التي توفر
ك -ل ال -ظ -روف ل Ó-عب ل -ل -ت -األ -ق وت -ط -وي-ر
مسستواه ،ناهيك عن الأمور اŸادية التي
تكون ‘ اأغلب الأحيان ﬁفزة .
اإقصس -اء م -ع-ظ-م الأن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
كوؤوسض اإفريقيا قد يكون Ãثابة «ﬁطة «
Áك-ن ل-ل-م-ع-ن-ي Úال-ب-حث ‘ اأسس-ب-اب-ه-ا م-ع
ال -ف-ن-ي Úوالإداري Úلإي-ج-اد ا◊ل-ول ال-ت-ي
“ك -ن -ن -ا م -ن ال-ع-ودة ب-ق-وة ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل
القريب .
Áكن القول اأن ا–اد العاصسمة الذي
يعيشض مشساكل مالية وتنظيمية منذ عدة
اأشسهر  ⁄يتمكن من Œاوز اأثارها على
الصسعيد القاري  ..فبالرغم من اŸسسار
اÎÙم لأشس- -ب- -ال دزي- -ري ‘ ال- -راب- -ط- -ة

اÎÙفة الأو .. ¤اإل اأن ذلك  ⁄يكن
كافيا اأمام اأندية تتمتع باإمكانيات اأحسسن
م - - -ن ا÷انب ال - - -ت - - -حضسÒي  ..وخسس - - -ر
اأصس -ح -اب ال-زّي الأح-م-ر والأسس-ود ال-ك-ثÒ
من بريقهم .
ف-ق-د سس-ع-ى ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي والÓ-عبÚ
Œاوز «الأزمة « ،اإل اأن حقيقة اŸيدان
تفرضض التنظيم ا÷يد وعمل كب Òعلى
عدة مسستويات .كما اأن شسبيبة القبائل
ضسيّعت الكث ‘ ÒاŸنافسسة القارية نظرا
لنقصض التجربة لدى العديد من الÓعبÚ
حيث اأن التغيÒات التي حدثت للتشسكيلة
اأثّرت على مردود الفريق ككل  ..وكان
مسسÒو «ال- -ك -ن -اري» ق -د وضس -ع -وا راب -ط -ة
الأب-ط-ال الإف-ري-ق-ي-ة ضس-م-ن اأه-دافهم من
خÓ- -ل ال- -ذه- -اب ا ¤اأب- -ع -د ح -د  ..ل -ك -ن

الأمور كانت صسعبة للغاية  ..ويرى اأغلب
اأنصس- -ار ال- -ف- -ري- -ق اأن -ه ك -ان م -ن الأفضس -ل
م -واصس -ل -ة اŸشس -وار م -ع ال -تشس -ك-ي-ل-ة ال-ت-ي
ت - -األ - -قت اŸوسس- -م اŸاضس- -ي م- -ع اŸدرب
دوما.
ب -ع -د ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج السس-ل-ب-ي-ة اأق-دمت
الإدارة ع- -ل- -ى ت -غ -ي ÒاŸدرب ال -رئ -يسس -ي
ب-ذه-اب ف-ي-ل-ود وج-لب ال-ت-ونسس-ي الزلفاÊ
الذي يسسعى اإ ¤اإعادة الأمور التقنية اإ¤
نصسابها.
‘ ح Úاأن نادي بارادو حقق الكث‘ Ò
ك -اأسض ال -ك -اف ب-ال-ن-ظ-ر Ÿشس-ارك-ت-ه الأو¤
حيث اأن عناصسره تفتقر للخÈة الكافية
التي تسسمح لهم التاألق بشسكل اأك .. Èلكن
الكل راضض على ما قدمته «الأكادÁية «
التي ‚حت ‘ الكث Òمن مشساريعها مع

الÓعب .. Úوواجه اأشسبال اŸدرب شسالو
اأن- -دي- -ة ل- -ه -ا ب -اع ط -وي -ل ‘ اŸن -افسس -ات
القارية  ..سستفيد الÓعب ‘ Úمشسوارهم
الكروي بدون اأدنى شسك.
ك -ان ف -ري -ق شس -ب -اب ب -ل-وزداد ق-د خ-رج
مبكرا ‘ منافسسات كاأسض الكاف عندما
اأخفق ‘ الÎكيز ا÷يد ‘ مباراة العودة
اأمام ‡ثل الكرة اŸصسرية بÒاميدسض،
بالرغم من اأن رفقاء سسعيود كانوا قد
عادوا بالتعادل من خارج الديار.
لÓ- -إشس- -ارة ،ف- -اإن ن- -ت- -ائ -ج اأن -دي -ت -ن -ا ‘
السسنوات اŸاضسية كانت اأحسسن من خÓل
تتويج وفاق سسطيف برابطة الأبطال ‘
ع -ام  ،٢٠١٤ت -اأه -ل ا–اد ال -ع -اصس -م-ة ا¤
النهائي ‘ . ٢٠١5

« نقصص اÈÿة واŸششاكل اŸالية واإلدارية أاّثر سشلبا على مششاركتنا القارية»
وصسف طارق غول ،إلناطق
إلرسسمي ل–اد إلعاصسمة‘ ،
حوإر لـ «إلشسعب» مشساركة
إلفريق ‘ منافسسة رإبطة
إلأبطال باŸتوسسطة ،بالنظر إ¤
إلظروف إلتي إأحاطت بالفريق،
خÓل مشساركته ‘ هذه
إŸسسابقة.

ماهي إأسسباب خروج إلفريق
من رإبطة إأبطال إإفريقيا؟

عمار حميسسي
اعÎف غ- -ول اأن ال- -ف -ري -ق ل -و ل -عب ‘
ظروف تنظيمية وادارية ومادية اأفضسل
لكان هناك حديث اآخر خاصسة اأنه من
الصسعب Œاوز اŸشساكل التي حدثت منذ
بداية اŸوسسم وهو ما اأثر على الفريق.
اأك -د غ-ول اأن ال-ه-دف الأسس-اسس-ي ل-ل-ف-ري-ق
الآن هو الذهاب بعيدا ‘ منافسسة كاأسض
ا÷م -ه -وري -ة و–سس Úن -ت -ائ-ج ال-ف-ري-ق ‘
ال - -ب- -ط- -ول- -ة ،خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د اÿروج م- -ن
اŸنافسسة القارية التي كانت تعّول عليها
الدارة كثÒا.

غ-ول – مشس-ارك-ة ال-ف-ري-ق اع-ت-ق-د اأن-ه-ا
كانت متوسسطة على العموم بالنظر ا¤
اŸرت -ب -ة ال-ت-ي ن-ح-ت-ل-ه-ا واأيضس-ا ال-ظ-روف
ال- -ت- -ي صس- -اح- -بت مشس- -ارك- -ة ال- -ف- -ري -ق ‘

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

«إلشسعب» :بدإية ما هو تقييمك Ÿشسوإر
شسبيبة إلقبائل ‘ إŸنافسسة إلقارية ؟
آإيت طاهر :بعد غياب “كنت الشسبيبة اŸوسسم
اŸاضسي من العودة إا ¤اŸنافسسة اإلفريقية وفرحنا
للفريق ،وهذا كان جمي Óوأاسسعد األنصسار واÙبÚ
..غ Òأان قرعة اÛموعة وضسعت الشسبيبة أامام فرق
لها باع كب ‘ ÒاŸنافسسة األفريقية ،لكن الدور الثاÊ
أاف -رز م -ع -ط -ي -ات ج-دي-دة وف-رق م-ن ال-ع-ي-ار ال-ث-ق-ي-ل
وأاصسبحت نتائج اŸشساركة متذبذبة.
@ أإل ت - -رى أإن إل - -ت - -حضس Òل - -ل- -مشس- -ارك- -ة
إلقارية كان ناقصسا ؟
@@ حقيقة إاذا أاردنا أان تكون مشساركة الفرق
اÙلية ‘ البطولة األفريقية لبد أان يكون هناك
كم بشسري ،مثلما كانت عليه الشسبيبة ‘ السسنوات
اŸاضسية ،والعميد ألن ‘ ذلك الوقت كانوا هناك

طارق غول ،إلناطق إلرسسمي ل–اد إلعاصسمة لـ «إلشسعب»:

(إلشسعب) :كيف تقّيم مشساركة
إلفريق ‘ رإبطة إلأبطال؟

السسبت  ٠١فيفري  ٢٠٢٠م الموافق لـ ٠٧جمادى الثانية ١٤٤١هـ العدد١٨١٦٤ :
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حامد حمور

منافسسة رابطة اأبطال اإفريقيا التي اأثرت
كثÒا على اŸسستوى الفني لÓعب Úحيث
اع -ت -ق -د ان ال-ف-ري-ق ل-وشس-ارك ‘ ظ-روف
اأفضسل من التي عرفها لكان هناك كÓم
اآخ- -ر خ- -اصس -ة ان اÛم -وع -ة ال -ت -ي ك -ن -ا
نتواجد فيها ليسست صسعبة ا ¤حد الفشسل
‘ ال- -ت- -اأه- -ل ،ل -ك -ن ه -ن -اك ال -ع -دي -د م -ن
ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي اأدت ا– ¤ق- -ي -ق ه -ذه

ال -ن -ت -ائ -ج وه -ن -اك ع-وام-ل اداري-ة وف-ن-ي-ة
واأيضسا مالية سساهمت فيما حدث ولكن
الآن ل ي- -جب ال- -ت -وق -ف ع -ن -د ه -ذا ا◊د
ه- -ن- -اك ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -ح ّ-د ي -ات ال -ت -ي
تنتظرنا واأعتقد اأنه باإمكاننا التعويضض
وانهاء اŸوسسم بصسورة اأفضسل من التي
بداأها الفريق خاصسة من حيث النتائج
التي كانت بعيدة عن التّوقعات.

الأسس -ب -اب Áك -ن ت -قسس-ي-م-ه-ا ا ¤ثÓ-ث
عوامل رئيسسية هي فنية وادارية ومالية
صض العامل الفني الفريق عرف
وفيما يخ ّ
ق -ب -ل ب -داي -ة اŸوسس-م رح-ي-ل ال-ع-دي-د م-ن
ال Ó-ع -ب ÚاŸه -م Úع -ل -ى غ -رار م -زي -ان،
شس -اف -ع -ي ،ب-ن خ-م-اسس-ة ،اي-ب-ارا وع-ن-اصس-ر
اأخرى كانت اأسساسسية ‘ الفريق بدليل ان
التشسكيلة الأسساسسية ا◊الية فيها مفتاح
وا◊ارسض زماموشض وكودري ،اإضسافة ا¤
شس -ري -ف -ي م -ن ال Ó-ع-ب Úال-ذي-ن ب-ق-وا م-ن
اŸوسسم اŸاضسي ،وهوما جعل اŸدرب
يضسع الثقة ‘ الÓعب Úالشسبان ،وهذا ما
ي- -ق- -ودن- -ا ا ¤السس- -بب ال -ث -ا Êوه -ون -قصض
اÈÿة على اŸسستوى القاري حيث دفعنا
الثمن غاليا اأمام اأندية عمÓقة لديهم
عناصسر جيدة ولهم من اÈÿة الكافية
وضسيعنا العديد من النقاط بسسبب نقصض
اÈÿة ،كما ل Áكن اغفال العامل اŸا‹
ف -ل -وك -ان ال-ف-ري-ق ‘ ب-ح-ب-وح-ة م-ال-ي-ة ل-ن
يÎك العناصسر التي غادرت ترحل قبل
ب -داي -ة اŸوسس-م ب-ال-ع-كسض ن-ح-ت-ف-ظ ب-ت-لك
ال-ع-ن-اصس-ر ون-ق-وم ب-دع-م ال-ف-ريق بÓعبÚ
اآخرين ‡يزين وهنا كان Áكن ااأن تكون
نتائج الفريق مغايرة دون اغفال اأيضسا
اŸشس - -ك - -ل الداري ال - -ذي ي - -ع - -ا Êم - -ن- -ه
ال -ف -ري-ق،م-ن-ذ ان-طÓ-ق اŸوسس-م ،وه-و م-ا
جعلنا نتخبط ‘ العديد من الأمور ‘

ظل الضسبابية الكبÒة التي تعرفها طريقة
تسسي Òالفريق لهذا من الصسعب –قيق
نتائج اأفضسل من التي حققناها ‘ ظل
الظروف التي ذكرتها سسابقا.

م- - -اه- - -ي إأه - -دإف إل - -ف - -ري - -ق ‘
إلفÎة إŸقبلة ؟

ح-ال-ي-ا ه-ن-اك ه-دف-ان م-ه-م-ان سس-ن-قوم
ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-م-ا وه-م-ا ال-بطولة وكاأسض
ا÷مهورية حيث نطمح للذهاب بعيدا ‘
م- -ن- -افسس- -ة ال -ك -اأسض وŸا ل ال -وصس -ول ا¤
ال -ن -ه -ائ -ي وف -ي -م -ا ي -خصض ال-ب-ط-ول-ة رغ-م
اŸنافسسة الكبÒة ،األ اأن الفريق قادر
على قول كلمته من خÓل انهاء اŸوسسم
‘ مرتبة موؤهلة ا ¤منافسسة قارية على
القل حتى ل اأقول اŸنافسسة على اللقب،
لأن هذا الأمر صسعب للغاية بعد العقوبة
التي تعرضض لها الفريق ،من خÓل خصسم
 3نقاط وخسسارة مباراة على البسساط،
و‘ حال ” اعادة النظر ‘ هذاالأمر
ال- -ك -ث Òم -ن اŸع -ط -ي -ات سس -ت -ت -غ Òن -ح -و
الأفضس- -ل ب -ال -ط -ب -ع م -ن خ Ó-ل اسسÎج -اع
ثÓث نقاط مهمة واأيضسا ا◊فاظ على
ح- -ظ- -وظ ال- -ف- -ري- -ق ‘ ام- -ك -ان -ي -ة اع -ادة
م -واج -ه -ة اŸول-ودي-ة ،ل-ك-ن ع-ل-ى ال-ع-م-وم
سس -ن -ع -م -ل ع-ل-ى –ق-ي-ق ال-ف-وز ‘ ا÷ول-ة
الأخÒة لرابطة البطال من اأجل انهاء
اŸنافسسة بشسرف ثم الÎكيز على البطولة
وك -اأسض ا÷م -ه -وري -ة وك -م -ا ق -لت سس -اب -ق-ا
اأع- -ت- -ق -د ان ال -ف -ري -ق ق -ادر ع -ل -ى اإن -ه -اء
اŸوسسم بطريقة اأفضسل من التي بداأها.
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حاورته :نبيلة بوقرين
«إلشس -عب» :م -ا ه -و ت-ع-ل-ي-قك ع-ل-ى إخ-ف-اق
لندية إ÷زإئرية قاريا؟
إ أ
«ياسس ÚسساŸي» :األمور أاصسبحت صسعبة بالنسسبة
Óن -دي -ة ا÷زائ -ري -ة م -ن أاج -ل ال -ذه -اب ب -ع-ي-دا ‘
ل -أ
اŸنافسسات القارية لعدة أاسسباب ‘ مقدمتها ‚د
لعبﬁ Úدودين تكتيكيا غ Òقادرين على التأاقلم
مع كل طرق التكتيكية اŸتطورة التي أاصسبحت ُتنتهج
ح -ال-ي-ا ،ن-فسض ال-واق-ع ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-درب ،Úألن-ه-م ⁄
يتلقوا تكوينا يتماشسى مع اŸناهج اŸعمول بها ‘
العا ⁄والتي تقوم على الرقمنة وأاشسرطة الفيديو كل
هذه النقاط إانعكسست على مسستوى الفرق ا÷زائرية
التي تنشسط ‘ البطولة الوطنية ،والتي مازالت تعاÊ
وŒد صسعوبة كبÒة من أاجل مواكبة التطور الذي
بلغته األندية اإلفريقية ‘ ﬂتلف البطولت.
لسس-ب-اب إل-ت-ي ج-ع-ل-ت-ن-ا ن-ت-أاخ-ر
@ م-ا ه-ي إ أ
بهذإ إلشسكل إلرهيب؟

أإرجع إلÓعب إلسسابق لشسباب بلوزدإد ياسس ÚسساŸي ‘ حوإر خاصس ÷ريدة «إلشسعب»
لندية إ÷زإئرية وإلذي إنعكسس على إŸسستوى إلعام،
إلوضسع إ◊ا‹ إلذي آإلت إليه إ أ
لفريقية من خÓل إلصسعوبات إلتي أإصسبحت ‘ إلتأاهل
خÓل إŸشساركة ‘ إلبطولت إ أ
لبطال أإو كأاسس إلكونفيدرإلية إ ¤عدم تطوير إŸنظومة
لو ¤من رإبطة إ أ
Óدوإر إ أ
ل أ
لسسباب إ◊قيقية من أإجل إيجاد
إلكروية ،وطالب إŸسسؤوول Úبضسرورة إعادة إلنّظر ‘ إ أ
إ◊لول إŸناسسبة للعودة للطريق إلصسحيح وموإكبة إلتطّور إ◊اصسل ‘ عا ⁄إلسساحرة
إŸسستديرة.
@@ األسسباب التي جعلت األندية ا÷زائرية تصسل ال -ع -ا ⁄وال -ق-وان Úوال-ط-رق اُŸن-ت-ه-ج-ة ،ل-ك-ي ن-واكب
لهذه اŸرحلة تكمن ‘ كون اŸسسّيرين على رأاسض ال- -ت- -ط -ور ا◊اصس -ل ح -ت -ى ن -ك -ون ‘ مصس -اف ال -دول
اإل–ادية ‘ السسابق أابقوا على اŸنظومة القدÁة األخرى ‘ هذا ا÷انب ،وبهذا اŸفهوم نتمكن من
التي إانتهت صسÓحيتها ،منذ زمن بعيد ،واŸسسÒين إاعادة الكرة ا÷زائرية إا ¤السسكة الصسحيحة.
@ ك- - -ي- - -ف ت- - -فّسس - -ر ت - -ن - -ق - -ل إل Óّ- -ع - -بÚ
ا◊ال -ي ⁄ Úي-ق-وم-وا ب-تشس-خ-يصض األوضس-اع اŸت-ع-ل-ق-ة
بالكرة اÙلية وبقي الÎكيز على اŸنتخب األول إ÷زإئري Úللدوري إلتونسسي؟
@@ ألنه على الصسعيد اÙلي  ⁄يتم توفÒ
فقط دون غ ،Òمع إاهمال ا÷انب اÙلي الذي
أاوصسلنا لهذا الوضسع الذي أاصسبحت تتخبط فيه الفرق الظروف التي تسسمح لهم بالÈوز أاك Ìوإاعطاء ما
Óسسباب التي سسبق ‹
ا÷زائ -ري -ة ال -ت-ي  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن ›اب-ه-ة اŸسس-ت-وى لديهم ،ألن اŸسستوى ﬁدود ل أ
ال -ق -اري سس -واء ضس -م -ن راب -ط -ة األب -ط-ال أاو ‘ ك-أاسض ا◊ديث عنها من قبل ،و‘ نفسض الوقت  ⁄يتم
ت-ك-وي-ن لع-ب Úق-ادري-ن ع-ل-ى رف-ع مسس-ت-وى ال-ب-ط-ولة
الكونفدرالية األفريقية.
@ ماذإ عن إ◊لول إلتي ترإها مناسسبة الوطنية قادرين على مواكبة التطور الذي تعرفه كرة
القدم ،ألنه بصسريح العبارة يتم الÎكيز على ا÷انب
للعودة للطريق إلصسحيح؟
@@ األمور واضسحة جدا ،ألنه لكي ‚د ا◊لول اŸادي دون ا÷انب الفني ،ولهذا يجب أان ُيعاد
–Óادي-ة م-ن خÓ-ل
خصض األوضساع التي آالت لها كرة القدم ال -ن -ظ -ر ‘ اŸدي -ري -ة ال-ف-ن-ي-ة ل -إ
يجب أان ُنشس ّ
اÙلية التي تدهورت بشسكل كب Òخاصسة بعد سسنة اإلعتماد على أاشسخاصض أاكفاء Ãا أان اŸشسكل ل
 ،٢٠٠٠ألننا مثلما سسبق ‹ القول اŸسسÒين إاهتموا يكمن ‘ الناحية البدنية ،بل ‘ ا÷انب التكيتيكي
باŸنتخب فقط ،ولهذا يجب إاعادة النظر ‘ كل وال-بسس-ي-ك-ول-وج-ي ب-دل-ي-ل أان-ه ح-ال-ي-ا األن-دي-ة ال-ك-بÒة
ا÷وانب من خÓل تنظيم دورات تكوينية للمدرب Úأاصس -ب -حت ت -ب -حث ع -ن لع -بُ Úق-صس-ر ال-ق-ام-ة ع-كسض
واŸسسÒي -ن وح -ت -ى الصس -ح -اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة م-ن أاج-ل اŸاضسي ،عندما كانوا يعتمدون على طوال القامة.
التعtرف على آاخر مُسستجدات السساحة الكروية ‘

يونسس إفتيسسان:

أانديتنا جابهت منافسش Úأاقوياء ‘ رابطة األبطال
يعت Èيونسس إفتيسسان من إلتقني ÚإŸتميزين وإلبارزين ‘ سسماء إلكرة إ÷زإئرية ،حيث ترك
هذإ إلنجم بصسمته ‘ ›ال إلتدريب وإلتكوين وأإصسبح وإحدإ من إلذين لهم إلكفاءة إلعالية كتقني
Îﬁف ومكّون بارع.
لفريقية
صس جريدة «إلشسعب» بهذإ إ◊وإر إ◊صسري عن مشساركة فرقنا ‘ إŸنافسسة إ إ
إفتيسسان خ ّ
إلتي تعتﬁ Èطة هامة لدى إلفرق إلكبÒة.

حاوره :فوؤاد بن طالب

لقصساء أإنديتنا من
«إلشسعب» :ما هي قرإءتك إ
لبطال إفريقيا ؟
رإبطة إ أ
إفتيسسان :اŸشساركة ‘ رابطة أابطال إافريقيا
ليسست بالسسهلة وتتطلب تكوين توليفة قّوية تتناسسب
ومسستوى األندية األفريقية ما يعني أان أانديتنا التي
شساركت ‘ سسنوات ليسست بالبعيدة وحققت إا‚ازات
كبÒة على غرار الكناري ومولودية ا÷زائر ووفاق
سسطيف.
@ كيف ترى إل ّ
Óعب إÙلي ؟
@@ الÓعب اÙلي أاو باألحرى الفرق اŸشساركة
‘ البطولت اإلفريقية لبد عليها أان تكون جاهزة
ب Ó-ع -ب Úك -ب -ار ول ت -ع -ت -م -د ع -ل-ى مسس-ت-وى ب-عضس-ه-م
اŸتوسسط ،ألن فرقنا جابهت فرقا كبÒة على غرار

فيتا كلوب ،مازامبي والنجم السساحلي ،ول يجب أان
نخسسر أاموال طائلة دون –قيق الهدف اŸنشسود.
@ ه -ل ه -ن -اك أإم -ور أإخ -رى سس -اه -مت ‘ إقصس-اء
إل–اد وإلشسبيبة ؟
@@ لبد من الوقوف على نتائج الفريق Úوكيف
وصس Óإا ¤دور اÛموعات أاول ،فيجب أان نتعلم من
أانديتنا أانه لبد من شسحن البطاريات أاك ÌبÓعبÚ
ذوي خÈة وتذويب اŸشساكل الداخلية ،ألن أاي شسيء
سسلبي يعّكر بيت الÓعب Úوعليه يجب اللعب من أاجل
الوصسول إا ¤الهدف اŸسسطر وأان نكون جاهزين
بفريق قوي من أاجل الوصسول إا ¤أابعد نقطة.
لقصساء ؟
@ هل إŸشساكل سسبب إ إ
@@ هو عامل من عوامل اإلقصساء إاضسافة إا¤
التحضس Òالسسيء وعدم النضسباط التكيتكي ،وهي
كلها عوامل تدخل ‘ إاقصساء الفرق.

@ ك -ل -م -ة ح-ول رح-ي-ل إلÓّ-ع-ب ÚإÙل-ي Úإ¤
تونسس وإلسسعودية خاصسة.
@@ أاتفهم الÓعب اÙلي ‘ احÎافه ‘ تونسض
أاو السسعودية بالرغم من أان بطولتنا قد تكون أاحسسن
تقنيا ،ولكن ل حياة Ÿن تنادي فهجرة الÓعب Úتعود
إا ¤اŸسسيّر األول ومن معه ‘ أاي فريق.
@ كيف ترى حظوظ بارإدو ‘ بلوغ ربع نهائي
كأاسس إلكاف ؟
ل شسيء مسستحيل خاصسة أان باردوا فريق تقني
بامتياز بإامكانه تخطي عقبة أاغادير والوصسول إا¤
الربع النهائي وما عليه إال الدخول بنية الفوز ل غ.Ò

إتصسلنا باŸدرب إŸسساعد لنادي إ–اد
إلعاصسمة ،فريد زميتي ،إلذي –دث
لـ«إلشسعب» عن خروج إ–اد إلعاصسمة
وشسبيبة إلقبائل رسسميا من إŸنافسسة
إلقارية ،كما –دث عن إلفرق بÚ
لندية إ÷زإئرية ونظرإئها من تونسس
إ أ
لمور ‘ هذإ
وإŸغرب ،وعن إلكث Òمن إ أ
إ◊وإر:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«إلشسعب» :أإول ،ما تعليقك على إلهزÁة
لقصساء
إلقاسسية ضسد إلودإد إلبيضساوي وإ إ
لفريقية؟
لبطال إ إ
من رإبطة إ أ
فريد زميتي :إاقصساءنا كان بعد الهزÁة ‘
البليدة ضسد نادي صسان داونز ا÷نوب اإلفريقي،
أاين تÓشست حظوظنا هنا ‘ العبور إا ¤الدور
ربع النهائي ،ألن بعدها كانت لدينا خرجتان
÷ن -وب إاف -ري -ق -ي-ا وب-ع-ده-ا إا ¤اŸغ-رب ،وصس-ان
داونز والوداد Áلكان خÈة كبÒة وواسسعة ‘
ه -ذه اŸن -افسس -ة ،ك -م -ا Áل-ك-ان لع-ب‡ Úي-زي-ن
وإامكانيات كبÒة للذهاب إا ¤أابعد نقطة ‡كنة
‘ راب -ط -ة األب -ط-ال ،ال-ت-أاه-ل ضس-اع م-ن-ا ه-ن-ا ‘
ملعب تشساكر ،حيث خسسرنا أاربع نقاط كاملة،
ث Ó-ث م -ن -ه -ا ضس -د صس -ان داون-ز ون-ق-ط-ت-ان أام-ام
ال -وداد ،و‘ ه -ذا اŸسس -ت -وى تضس -ي -ي-ع ه-ذا ال-ك-م
ال -ه -ائ -ل م -ن ال-ن-ق-اط داخ-ل ال-ق-واع-د أام-ر ك-ثÒ
بالنسسبة لفريق يطمح للتأاهل ،لهذا كنا نعي بأان
مباريات العودة ‘ دور اÛموعات كانت لتكون
صسعبة جدا ،وهو ما حدث رغم أانه كان بإامكاننا
العودة بنتائج إايجابية من تنقÓتنا ،حيث ضسيّعنا
ضس -رب -ة ج -زاء ‘ ج -ن -وب إاف -ري-ق-ي-ا ‘ ال-دق-ائ-ق
األخÒة من عمر اŸباراة وانتهى اللقاء بفوز
أاصسحاب األرضض بنتيجة ( ،)١ – ٢وضسد الوداد
كانت مباراة آاخر حظ بالنسسبة لنا ،لكننا كنا دون
اŸسستوى وانهزمنا بثÓثة أاهداف لهدف وحيد،
اŸن -افسض ك -ان أاق-وى م-ن-ا م-ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي،
وهذه اŸنافسسة خدمت الÓعب Úأاك Ìمن أاي
شسيء آاخر ،كونها اŸنافسسة القارية األو ¤التي
خاضسها جّل التعداد Ãا أان هناك ثÓثة عناصسر
ف -ق -ط م -ت-عّ-ودة ع-ل-ى ل-عب اŸن-افسس-ات ال-ق-اري-ة
ويتعلق األمر با◊ارسض زماموشض وباإلضسافة إا¤
الÓعب Úمفتاح وكودري ،وهو ما جعل شسباننا
يكسسبون اÈÿة الكافية التي سستكون مفيدة لهم
ﬁليا و‘ اŸنافسسات القارية التي سسيخوضسها
الفريق ‘ السسنوات اŸقبلة.
@ إ–اد إل -ع -اصس -م -ة ،م -ن -ذ ب-دإي-ة إŸوسس-م،
يتخبط ‘ مشساكل إدإرية كان لها إلتأاثÒ
إلسسلبي دون شسك على نتائج إلفريق ،لكن
ب -اŸق -اب -ل شس -ب -ي -ب -ة إل -ق -ب -ائ -ل خ -رجت م-ن
إŸن -افسس -ة ب -ع -د ه -زÁة ع -ريضس -ة ،ون -ادي
بارإدو إلفريق إ÷زإئري إلوحيد إŸتمسسك
بحبل إلتأاهل ‘ آإخر جولة ؟
@@ ع -ن -دم -ا تشس -اه -د ف -ري -ق شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل،
›م-وع-ت-ه ل-يسست ب-السس-ه-ل-ة ه-ي األخ-رى ،ح-يث
أاوقعتها القرعة ضسد كل من بطل إافريقيا ‘
ال- -نسس- -خ- -ت ÚاŸنصس -رم -ت ÚالÎج -ي ال -ري -اضس -ي
التونسسي رفقة الرجاء البيضساوي ‘ كل موسسم
يبلغ األدوار النهائية من اŸنافسسة القارية ،ول
أا–دث لك ع- - - -ن اإلم- - - -ك- - - -ان- - - -ي - - -ات اŸادي - - -ة
واللوجيسستيكية التي Áلكونها ‘ ،هذا اŸسستوى
اŸشساركة الدورية ‘ هذه اŸنافسسات القارية
واÈÿة ل -ه -م -ا دور ك -ب Òل -لÈوز ق -اري -ا ،وح -ت-ى
شسبيبة القبائل على غرار إا–اد العاصسمة Áلكون
‘ ت -ع -داده -م لع -ب Úشس -ب-ان ›م-ل-ه-م ي-خ-وضض
البطولة القارية ألول مرة ،كسسبوا خÈة كبÒة
بعدما خاضسوا  ١٢لقاء ،ونتمنى أان يخدمهم هذا
األمر مسستقب.Ó
لن - -دي - -ة إŸغ- -رب- -ي- -ة وإل- -ت- -ونسس- -ي- -ة ‘
@إ أ
لخÒة ،أإب-انت ع-ن إحÎإف-ي-ة
إلسس -ن -وإت إ أ
ك- -بÒة ب- -دل- -ي -ل ت -وإج -ده -ا ‘ ك -ل م -رة ‘
لدوإر إل-ن-ه-ائ-ي-ة ب-اŸن-افسس-ات إل-ق-ارية‘ ،
إ أ
ح Úأإن أإنديتنا لزلت تتخبط ‘ إلتسسيÒ
إلهاوي؟
@@ الÎجي والنجم السساحلي والوداد والرجاء
كلها أاندية كÈت باŸنافسسات القارية ،ل يخف
عليك أانك عندما تفوز Ãنافسسة رابطة األبطال
اإلفريقية الفرق سستجني أاموال طائلة ،وهم فرق
Áلكون تسسي‡ Òيز ورؤوية بعيدة ،لهذا األمر
ي -رك-زون ع-ل-ى ال-ب-ط-ولت ال-ق-اري-ة و‘ ك-ل سس-ن-ة
ي-ن-ت-دب-ون لع-ب Úم-ن ال-ق-ارة السس-م-راء وÁل-ك-ون
مسس -ت -وى ع -ال ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ام -ت Ó-ك-ه-م ل-ك-ل
وسسائل العمل من مراكز تكوين وتدريب وأامور
أاخ -رى تضس -ع لع -ب -ي-ه-م ‘ أافضس-ل رواق ل-ت-ق-دË
األفضس -ل ‘ ك -ل م -وسس -م ق -اري -ا ،ن -ح -ن  ⁄ن -ب -ل-غ
مسس -ت -واه-م ‘ ال-تسس-ي Òع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ،ك-ل
الفرق الكÈى ل “لك مركز تكوين وتدريب إال
ف -ري -ق ب -ارادو ،األسس -ب-وع ال-ف-ارط ،ك-ن-ا ‘ ال-دار
البيضساء والوداد منحنا مركزه التدريبي الذي

كان –ت تصسرفنا طيلة مدة اإلقامة وباŸناسسبة
هم مشسكورين على ذلك ،لكن يجب أان ترى ذلك
اŸركز التكويني واإلمكانيات اŸتاحة وعندما
ت -واج -ه ه -ذه ال -ف -رق ت -درك كÈه -ا ع -ن ط -ري-ق
منشسآاتها ،عندما كنا ‘ الدار البيضساء الوداد
انتدب  ١٠لعب Úجدد ‘ اÒŸكاتو الشستوي
وهذا سسيكلفهم أاموال طائلة ،لكنهم باŸقابل
سسيتمكنون من جني األموال كبÒة ببيع عقود
بعضض لعبيهم ا◊الي Úوإاعارة آاخرين ،نظرتهم
Óسسف.
لكرة القدم ﬂتلفة “اما عنا ل أ
@ ه- -ذإ إŸوسس- -م لح -ظ -ن -ا ه -ج -رة إل Ó-عب
إ÷زإئ- -ري ن- -ح- -و إل- -ب- -ط- -ول -ة إل -ت -ونسس -ي -ة
وعددهم بلغ  27لعبا ب Úأإندية إلدرجة
لو ¤وإل -ث -ان -ي -ة ،ك -م -ا شس -اه-دن-ا إن-ت-ق-ال
إ أ
لع-ب-ي ب-ارإدو وأإن-دي-ة أإخ-رى ل-ل-ب-طولت
لم- -ر سس- -ي- -خ- -دم
لوروب - -ي - -ة ،ه - -ل ه- -ذإ إ أ
إ أ
إلÓ- -عب إ÷زإئ -ري ،وه -ل ه -ذإ ه -و سس -بب
ترإجع مسستوى أإنديتنا ؟
@@ هذا يدل على أان البطولة ا÷زائرية تنتج
لعبÁ Úلكون مسستوى ل بأاسض به رغم غياب
مراكز التكوين على اŸسستوى الوطني ،أاعتقد أان
الÓعب Úالذين تنقلوا إا ¤تونسض أاو إاﬂ ¤تلف
البطولت األوروبية Áلكون مسستوى ل بأاسض به،
ال- -ف- -رق ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة واألوروب- -ي -ة “لك كشس -ا‘
اŸواهب الذين يعرفون انتقاء الÓعب ،Úعندما
يقÎح بن غيث يعرضض كل إايجابياته وسسلبياته
على ا÷هاز الفني واألخÒة ل تكون أابدا على
اŸسستوى التقني ،ما يجعل هذه األندية Œلب
الÓعب ا÷زائري ،سسلبيات أاي لعب قد تكون
ب-دن-ي-ة أاو ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة وي-ق-وم-ون ب-ال-عمل معه على
هاذين ا÷انب Úعن طريق رفع ا◊جم السساعي
الذي قد يصسل إا 5 ¤سساعات ‘ اليوم Ãعدل
حصست ،Úألن الÎجي على سسبيل اŸثال يلعب
◊صسد الثنائية اÙلية كل موسسم ،باإلضسافة إا¤
ال-ت-ت-وي-ج ب-راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ري-ق-ي-ة وتشسريف
Óن-دي-ة ،وه-ذا
أال -وان ال -ف -ري -ق ‘ ك-أاسض ال-ع-ا ⁄ل -أ
األمر الذي يجعل الفرق التونسسية واŸغربية “ر
ل- -لسس- -رع- -ة ال- -قصس -وى ‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة ‘
اŸن -افسس -ات ال -ق -اري -ة ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل ال-ف-رق
ا÷زائرية تعا Êمع هذه الفرق ،الفريق الوحيد
الذي بلغ هذا النضسج ‘ التفك Òهو نادي بارادو
الذي سسّوق عددا كبÒا من الÓعب Úإا ¤أاوروبا
ويفكر ‘ مضساعفة عددهم كل موسسم عن طريق
جني األموال والبحث دائما عن األفضسل وقد
يبني مركزا ثانيا لتوسسيع اسستثماره ،أاعمل ‘
الفرق منذ أاك Ìمن  ٢٠سسنة ول أاحد Áلك نظرة
ب -ع -ي -دة م -ث -ل جÒان -ن -ا ،إاذا أاردن -ا أان نصس -ب -ح ‘
مسس-ت-وى جÒان-ن-ا ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ب-ن-ي م-راك-ز تكوين
لÔفع مسستوى بطولتنا اÙلية ونكون أاقوياء
قاريا ،وعوضض تسسويق الÓعب ا÷زائري إا¤
تونسض نحن من نسسوقه بأاموال طائلة اإ ¤أاكÈ
البطولت األوروبية وقبل رحيله نسستفيد منه
÷لب األل -ق -اب ال -ق-اري-ة ،ال-ت-ونسس-ي ÚواŸغ-ارب-ة
يجلبون لعب Úبقيمة ضسئيلة يسستفيدون منهم
ويبيعون عقودهم بعدها بأاموال طائلة إا ¤الفرق
Óجابة عن سسوؤالك رحيل الÓعب
اÿليجية ،ول إ
ا÷زائري إاﬂ ¤تلف البطولت داخل القارة
وخارجها سسيخدم كرة القدم ا÷زائريةÃ ،ا أان
اŸنتخب الوطني متكّون من  ٢3لعبا ينشسطون
خارج الوطن ،من ا÷زائر خرج عدد كب Òمن
الÓعب Úعلى غرار بÓيلي وبلعمري وسسليماÊ
وسسودا Êوبو‚اح وأان تلعب ‘ الفرق اÿليجية
أام-ر م-ف-ي-د ل-ع-ام-ل واح-د م-ت-ع-ل-ق ب-ح-ج-م ال-عمل
ال -ي -وم -ي ‘ ال -ف -ري -ق ،وه -و م -ا ي -ج -ع -لك ت -رف-ع
مسس- -ت- -واك ،ب- -رف- -ق- -ة إام- -ك- -ان- -ي- -ات السسÎج- -اع
اŸتواجدة وكلها ت ّصسب ‘ صسالح الÓعب الذي
ل يفكر إال ‘ عامل واحد ،وهو العمل وتطوير
أادائه.
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لو( ¤ا÷ولة :)16
الرابطة اÎÙفة ا أ

«العميد» يطمح لÓنفراد بالصسدارة من بوابة ع Úمليلة

لو ¤للدروان،
تعود عجلة الرابطة اÎÙفة ا أ
لوŸ ¤رحلة العودة
اليومÃ ،ناسشبة إاجراء ا÷ولة ا أ
حيث تتجه النظار ا ¤فريق مولودية ا÷زائر الطامح
لتجاوز مششاكله من أاجل العودة بالفوز من ع Úمليلة
والنفراد بالصشدارة.

»°ù«ªM QÉªY
يحّل مولودية ا÷زائر ضشيفا على جمعية ع Úمليلة وعينه على
النقاط الثÓث خاصشة ان الفوز بهذه اŸباراة سشيسشمح للفريق النفراد
بالصشدارة مؤوقتا ا ¤غاية اجراء مواجهة ششباب بلوزداد وأاهلي الÈج.
يعا Êمولودية ا÷زائر من العديد من اŸششاكل أاهمها غياب مدرب
رئيسشي بعد ان قررت إادارة الفريق إاعادة اŸدرب ميخاز Êا ¤الفئات
الششبانية ،لكنها فششلت ‘ ايجاد خليفته وهوما سشيضشطرها لتجديد
الثقة فيه خÓل مواجهة ع Úمليلة.
كما سشتعرف صشفوف الفريق غياب عدة لعب Úبارزين على غرار
الثنائي بن دبكة وعزي اللذان غادرا ا ¤الفتح السشعودي وأام صشÓل
القطري على التوا‹ ،فيما سشيغيب بنسشبة كبÒة صشانع األلعاب عبد
اŸومن جابو لرغبته ‘ اŸغادرة رغم أانه نفى ذلك وأاكد انه غاب عن
التدريبات Ÿعاناته من اإلصشابة.
من جهته ،يسشعى فريق جمعية ع Úمليلة لسشتغÓل عامل األرضش
م -ن أاج-ل ال-ف-وز ع-ل-ى اŸول-ودي-ة وال-ظ-ف-ر ب-ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث خ-اصش-ة أان
اŸنافسش يتواجد ‘ أاسشوأا أاحواله الفنية واإلدارية.
لن يجد فريق جمعية ع Úمليلة أافضشل من هذا الظرف لتحقيق فوز
تاريخي على مولودية ا÷زائر و–قيق أافضشل بداية ،خÓل مرحلة

العودة تقرب الفريق من –قيق الهدف اŸنششود وهوضشمان البقاء.
يسش-ت-ق-ب-ل شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ن-ظÒه شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة واضش-ع-ا النقاط
الثÓث كهدف رئيسشي له خاصشة انه ‘ حال –قيق هذا الهدف
سش-يضش-م-ن اŸرك-ز ال-ث-الث م-ؤوق-ت-ا وي-زي-د الضش-غ-ط ع-ل-ى شش-ب-ي-ب-ة القبائل
وا–اد العاصشمة.
ت -دع-مت تشش-ك-ي-ل-ة شش-ب-اب قسش-ن-ط-ن-ي-ة ب-ب-عضش الÓ-ع-ب ،ÚخÓ-ل فÎة
النتقالت الششتوية ،وهو األمر الذي قد ينعكسش ايجابا على مسشتوى
الفريق أامام منافسش يعا Êهو اآلخر من سشوء النتائج ،هذا اŸوسشم
عكسش اŸواسشم السشابقة.
تبدو مهمة ششباب قسشنطينة ‘ اŸتناول خاصشة أان الفوز سشيكون له
أاث -ر ك -ب Òع -ل -ى مشش -وار ال -ف-ري-ق ‘ ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة ح-يث سش-يسش-م-ح ل-ه
Ãواصشلة اŸباريات براحة أاك Èبالنظر ا ¤اŸرتبة التي يتواجد فيها.
كما تعرف هذه ا÷ولة اجراء «داربي» الغرب ب Úا–اد بلعباسش
ومولودية وهران ،وهي اŸباراة التي سشتعرف حضشورا جماهÒيا كبÒا
بالنظر ا ¤الندية الكبÒة اŸتواجدة ب Úالفريق.Ú
يتواجد الفريقان ‘ نفسش الوضشعية حيث يعانيان من العديد من
اŸششاكل الفنية والدارية ،منها فششلهما ‘ التعاقد مع لعب Úجيدين
خÓل فÎة النتقالت الششتوية ،وهو األمر الذي أاثار غضشب األنصشار
الذين كانوا Áنون النفسش بضشم عناصشر جديدة “نح الضشافة للفريق
خÓل الفÎة اŸقبلة.

الÈنامج:
جمعية ع Úمليلة  -مولودية ا÷زائر 15:00
ششباب قسشنطينة  -ششبيبة السشاورة 16:00
أاوŸبي الششلف ‚ -م مقرة 17:45
إا–اد بلعباسس  -مولودية وهران 18:45

كأاسس إافريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020

منتخب جزر موريسص ينسسحب من اŸنافسسة
انسشحب منتخب جزر موريسس من كأاسس أا· إافريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي
ي -ن -ظ -م -ه -ا اŸغ -ربÃ ،دي-ن-ة ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة ،ب-حسشب م-ا ن-ق-ل-ت-ه م-واق-ع ري-اضش-ي-ة ،ي-وم
اÿميسس.
‘ هذا الصشدد ،أافاد موقع «افريكا توب سشبور» ان جزر موريسش التي دعيت للمششاركة ‘
هذه اŸنافسشة لتحل مكان جنوب افريقيا التي قاطعت الدورة ،قد قررت النسشحاب بدورها
حيث كانت سشتواجه ‘ خرجتها الثانية اŸنتخب الليبي.
للتذك Òان مدينة العيون الواقعة بالصشحراء الغربية اÙتلة تعتÈها األ· اŸتحدة إاقليما
غ Òمسشتقل –ت الحتÓل اŸغربي.
أاثار القرار اŸغربي بتنظيم هذه التظاهرة الرياضشية Ãدينة العيون اÙتلة موجة من
الششجب والدانة ‘ افريقيا فيما تعرضش موقف الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم Ãوافقتها
على إاجراء كأاسش إافريقيا لكرة القدم داخل القاعة  2020باŸدينة الصشحراوية لنتقادات
ششديدة.
ي-ب-ق-ى اŸغ-رب ق-وة اح-تÓ-ل ب-الصش-ح-راء ال-غ-رب-ية
وجميع لوائح ال–اد اإلفريقي تنصش على
–ويÓت
تصش -ف -ي -ة السش -ت -ع -م-ار م-ن الصش-ح-راء
الغربية وان حكومات ع Èالعا⁄
ل ت - - -عÎف بسش - - -ي- - -ادة ه- - -ذه
اŸملكة على هذا القليم
اÙتل.
ل‚ل-ي-زي ل-ك-رة ال-ق-دم،
أاع -ل -ن ن-ادي م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د ا إ
م- - -ن- - -ذ إانشش- - -اء
ت - -ع - -اق - -ده رسش - -م - -ي - -ا م - -ع لعب ال - -وسش - -ط ال - -دو‹ الÈت - -غ - -ا‹
الكونفدرالية
ب -رون-وف-رن-ان-ديشس ب-ع-ق-د Áت-د ÿمسش-ة أاع-وام ونصش-ف م-ع خ-ي-ار
الف- -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة
التمديد لعام آاخر.
قال اŸدرب الÔويجي لنادي مانششسش Îيونايتد أاو‹ غونار سشولسشكاير القدم سشنة ،1957
«لقد تابعنا برونو منذ عدة أاششهر ،وقد أاعجب ا÷ميع هنا بجميع صشفاته وما ت- -ع- -د ه- -ذه اŸرة
سشيحضشره لهذا الفريق واألهم من ذلك ،أانه إانسشان رائع يتمتع بششخصشية عظيمة األو ¤ال -ت-ي ت-ق-ام
وصشفاته القيادية واضشحة للجميع» .من جانبه ،قال فرنانديشش «لقد بدأا حبي ف- - -ي- - -ه- - -ا إاح- - -دى
Ÿانششسش Îيونايتد عندما اعتدت على مششاهدة كريسشتيانو رونالدو(مواطنه م- -ن- -افسش -ات -ه -ا ‘
لعب جوفنتوسش اإليطا‹ حاليا) وهويلعب مع الفريق .أاضشاف «منذ ذلك إاق- - -ل - -ي - -م ﬁت - -ل،
ا◊ ،Úوأانا من أاك ÈاŸعجب Úبهذا النادي العظيم بالنسشبة ‹ اللّعب مع وذلك م - - -ا أادى ا¤
مانششسش Îيونايتد أامر رائع» .سشيعزز فرنانديشش صشفوف يونايتد ‘ خط
إاث - -ارة م - -وج - -ة م- -ن
الوسشط ،الذي كان سشولسشكاير يعا Êمن النقصش العددي فيه ،منذ رحيل
الشش -جب والدان-ة م-ن
البلجيكي ،مروان فÓيني واإلسشبا Êأاندر هÒيرا بجانب اإلصشابات التي
عديد البلدان ،من بينها
تعرضش لها لعبا الفريق الفرنسشي بول بوغبا والسشكتلندي سشكوت
ا÷زائر وجنوب افريقيا.
ماكتوميناي.

مانشسسس Îيونايتد يتعاقد
رسسميا مع الÈتغا‹ فرنانديشص

البطولة الوطنية ا÷امعية للششطر„:

هيثم عمرا Êيحرز لقب
الطبعة اÿامسسة

فاز هيثم عمرا Êمن جامعة العربي
التبسشي (تبسشة) بلقب الطبعة اÿامسشة من
البطولة الوطنية ا÷امعية للششطر„ التي
بادرت إا ¤تنظيمها جامعة صشالح بوبنيدر
(قسشنطينة  )3والتي اختتمت فعالياتها،
يوم اÿميسس.
تفوق هيثم عمرا Êالذي تّوج بلقب هذه البطولة
للمرة الثانية على التوا‹ على أا›د هششلمون من
ا÷امعة اŸنظمة للحدث بعد أان جمع سشبع نقاط
خÓل اŸواجهة التي دامت أاك Ìمن نصشف سشاعة.
فيما عادت اŸرتبة الثانية ضشمن ترتيب هذه
اŸسش -اب -ق -ة ل -ن -ارÁان ب -ك-وشش م-ن ج-ام-ع-ة اإلخ-وة
منتوري قسشنطينة  1والتي تغلبت على إاسشÓم بن
ذيب من جامعة العربي تبسشي (تبسشة.).
ششهد اليوم الثا Êمن هذه البطولة الذي تخللته
عديد النششاطات الثقافية والفكرية وسشط أاجواء
‡يزة صشنعها الطلبة ا◊اضشرون توزيع ا÷وائز
ع -ل -ى ال -ف -ائ-زي-ن خÓ-ل ا◊ف-ل اÿت-ام-ي ال-ذي ”
خÓله تكر Ëأايضشا الدولية ا÷زائرية ‘ اختصشاصش
الششطر„ أامينة مزودي من قسشنطينة ا◊ائزة على
ل -قب ال -ط -ب -ع -ة األخÒة م -ن ك-أاسش ال-ع-رب ‘ ه-ذه
الرياضشة.
لدى إاششرافه على مراسشم اختتام هذه البطولة ،أاكد
رئ -يسش ال -ن -دوة ا÷ه-وي-ة ÷ام-ع-ات الشش-رق ﬁم-د
الهادي لطرشش على أاهمية اÙافظة على تنظيم
ال-ري-اضش-ات ا÷ام-ع-ي-ة لسش-ي-م-ا ل-ع-ب-ة الشش-طر„ Ÿا
لذلك من فضشل ‘ –ضش Òالنخب التي Áكنها
“ثيل ا÷زائر ‘ اÙافل الكÈى».
من جهته ،أاكد ا◊كم الدو‹ عدلن نسش Óعلى أان
مسشتوى اŸنافسشة كان «جد مرضشيا» وأان اŸباراة
النهائية اتسشمت بتنافسش كب.Ò
جدير بالذكر أان الطبعة اÿامسشة من البطولة
ال-وط-ن-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة ل-لشش-ط-ر„ ال-ت-ي ان-طلقت ،يوم
األربعاء بجامعة عبد ا◊ميد مهري ( قسشنطينة 2
) ،ششهدت مششاركة ما ل يقل عن  104طالب من
ﬂتلف معاهد وكليات وجامعات الوطن.

»°VÉ`` `` jôdG
كأاسس ا÷مهورية:

قّمتـ ـ ـ ـان «ناريتـ ـ ـان» وحام ـ ـل اللّقـ ـ ـ ـ ـب
‘ تنق ـ ـّل صسعـ ـ ـب إا ¤بسسكـ ـ ـ ـ ـرة
أاسشفرت عملية القرعة اÿاصشة
بثمن نهائي كأاسس ا÷مهورية لكرة
القدم (أاكابر) ،التي جرت ،يوم
اÿميسس،
باŸركز الفني
الوطني
بسشيدي
موسشى ،عن
مواجهتÚ
واعدت Úب Úأاندية
لو¤
الرابطة ا أ
لمر
اÎÙفة ،ويتعلق ا أ
بكل من  :وفاق سشطيف-
ششباب قسشنطينة من جهة
وجمعية ع Úمليلة-أاهلي برج
بوعريريج من جهة أاخرى‘ ،
ح Úيتنقل حامل لقب السشنة
اŸاضشية ،ششباب بلوزداد،
إا ¤بسشكرة ÓŸقاة
ال–اد اÙلي.
سش-ي-ك-ون ت-نقل حامل
كأاسش السشنة اŸاضشية وصشاحب  8كؤووسش وطنية،
ششباب بلوزداد إا ¤عاصشمة «الزيبان» بسشكرة ÓŸقاة
ال–اد ،صشعبا وﬁفوفا باıاطر بالنسشبة لتششكيلة
«العقيبة» ‘ سشبيل ا◊فاظ على «التاج» اÙقق ‘
 ،2019ك -ون -ه سش -يصش -ط -دم ب -أاح Ó-م «ال -بسش -اك-رة» ‘
مواصشلة مغامرتهم ‘ «السشيدة» الكأاسش.
أاسش -ف -رت ال -ق -رع-ة ع-ن «دارب-ي» ك-ب ‘ Òالشش-رق
ا÷زائري ،حيث يضشرب وفاق سشطيف ( 8كؤووسش/
رقم قياسشي) موعدا مع ششباب قسشنطينة ،على ملعب
 8ماي  45بسشطيف ‘ ،قمة هذا الدور.
غ Òبعيد عن «عاصشمة الهضشاب» ،سشتعيشش مدينة
ع Úمليلة على وقع قمة نارية أاخرى Œمع ا÷معية
اÙل -ي -ة ب -الضش -ي -ف أاه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،وه-م-ا
ال -ن -ادي -ان ال -ل -ذان ي -نشش -ط -ان ‘ ب -ط -ول -ة ال -ن -خ -ب -ة
واŸتعطششان ا ¤الذهاب بعيدا ‘ منافسشة الكأاسش.
على الرغم من أان ا÷معية سشتسشتفيد من عاملي
األرضش وا÷مهور ،إال أانه يصشعب التكهن بالفائز ‘
هذه اŸوقعة الكبÒة والقوية.
كما أاوقعت القرعة نادي Úمن الرابطة الثانية
وجها لوجه ،وهما أامل بوسشعادة-أامل األربعاء‘ ،
ال -وقت ال -ذي يسش -ت -ق -ب -ل ف-ي-ه ا–اد ب-ل-ع-ب-اسش (ر)1.
تششكيلة ا–اد عنابة (ر.)2.
ت-ب-دو م-واج-ه-ة «األم-ل »Úم-ت-وازن-ة ب-ال-نظر ا¤
مسشتوى الفريق ،Úغ Òأان القوى لن تكون على نفسش
«اŸي- -زان» ‘ ال- -ل- -ق- -اء اآلخ- -ر ب« Úال- -ع- -ب- -اسش- -ي- -ة»
و»العنانبة» ،وذلك لعامل اÈÿة الذي يتمتع به نادي
«اŸكرة» مقارنة مع أابناء «بونة» ،دون غ ّضش الطرف
عن عنصشر اŸفاجأاة من قبل الضشيف «العنابي».
يسش -تضش -ي -ف م -ف -اج -أاة ه -ذه ال-ك-أاسش ،وداد ب-وف-اريك
(بطولة الهواة) ،الذي أازاح مولودية ا÷زائر (ر)1.
م-ن اŸن-افسش-ة ،ف-ري-ق م-ول-ودي-ة وه-ران م-ن ب-ط-ول-ة
النخبة .باŸقابل ،يسشتضشيف اŸتأاهل من جمعية
وهران (ر -)2.ا–اد ا÷زائر (ر )1.فريق جمعية
الششلف (ر.)1.
‘ ح ،Úيلعب ترجي قاŸة (هواة) على أارضشه
أامام اŸتأاهل من اللقاء اŸتأاخر عن الدور  16بÚ
نادي بارادو(ر-)2.مولودية البيضش (ماب Úا÷هات).
ويجرى الدور ثمن النهائي ،يومي  12و 13فÈاير
اŸقبل.

الدور ثمن النهائي:
 .1وداد بوفاريك (هواة)  -مولودية وهران (ر)1.
 .2ا–اد بلعباسش (ر - )1ا–اد عنابة (ر)2.
 .3اŸت - - -أاه - - -ل م - - -ن :
ج-م-ع-ي-ة وهران (ر/ )2.
ا–اد ا÷زائر (ر- )1.
جمعية الششلف (ر)1.
 .4أامل بوسشعادة (ر- )2.
أامل األربعاء (ر)2.
 .5إا–اد بسشكرة (ر - )1.ششباب
بلوزداد (ر)1.
 .6جمعية ع Úمليلة (ر - )1.أاهلي
برج بوعريريج (ر)1.
 .7وفاق سشطيف (ر - )1.ششباب قسشنطينة
(ر)1.
 .8ترجي قاŸة (هواة)  -اŸتأاهل من :نادي
بارادو(ر/)1.مولودية البيضش (ما ب Úا÷هات)
كما أاسشفرت نتائج قرعة الدور
ربع النهائي عن احتمال وقوع أاندية
ال - -راب- -ط- -ت ÚاÎÙف- -ت Úاألو¤
والثانية وجها لوجه.
وسشيجمع اللقاء رقم ( )1بÚ
أاندية النخبة ،حيث سشيلتقي اŸتأاهل من لقاء جمعية
ع Úم -ل -ي-ل-ة (ر -)1.أاه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري -ري-ج (ر)1.
باŸتأاهل ب Úوفاق سشطيف (ر- )1.ششباب قسشنطينة
(ر .)1.وسشيلتقي ‘ اŸباراة رقم ( )2الفائز من
ا–اد بلعباسش (ر - )1ا–اد عنابة (ر ،)2.باŸتغلب
‘ موقعة أامل بوسشعادة (ر - )2.أامل األربعاء (ر.)2.
‘ اŸقابلة رقم ( )3يتوقع أان تلتقي األندية
الكبÒة ،باسشتثناء حدوث مفاجأاة من قبل الفرق
«الصشغÒة» الناششطة ‘ البطولت الدنيا.
يواجه اŸتأاهل من ترجي قاŸة (هواة)  -نادي
بارادو(ر )1.أاوم -ول -ودي -ة ال -ب -يضش (م -ا ب Úا÷ه -ات)
اŸتأاهل من جمعية وهران (ر )2.أاوا–اد ا÷زائر
(ر - )1.جمعية الششلف (ر.)1.
نفسش الششيء بالنسشبة للمقابلة رقم ( ،)4التي
يرتقب أايضشا أان Œمع ب Úأاندية الرابطة األو،¤
حيث يضشرب الفائز من لقاء ا–اد بسشكرة (ر- )1.
ششباب بلوزداد (ر )1.موعدا مع وداد بوفاريك (هواة)
أاومولودية وهران (ر.)1.
معلوم أان مباريات الدور ربع النهائي Œرى
ذهابا وإايابا .وتقام لقاءات الذهاب يومي  10و11
مارسش القادم ،أاما اإلياب فتلعب ‘  20و 21من
الششهر ذاته.
الدور ربع النهائي:
 .1اŸتأاهل من :جمعية ع Úمليلة (ر / )1.أاهلي
برج بوعريريج (ر - )1.وفاق سشطيف (ر / )1.ششباب
قسشنطينة (ر)1.
 .2اŸتأاهل من  :ا–اد بلعباسش (ر / )1ا–اد
عنابة (ر - )2.أامل بوسشعادة (ر / )2.أامل األربعاء
(ر)2.
 .3اŸتأاهل من :ترجي قاŸة (هواة)  /نادي
بارادو(ر )1.أاومولودية البيضش (ما ب Úا÷هات) مع
اŸتأاهل من  :جمعية وهران (ر / )2.ا–اد ا÷زائر
(ر - )1.جمعية الششلف (ر)1.
 .4ا–اد بسشكرة (ر / )1.ششباب بلوزداد (ر- )1.
وداد بوفاريك (هواة)  -مولودية وهران (ر.)1.

Œذيف

سسيد علي بودينة ‘ تربصص –ضسÒي بباريسص
ششرع ا÷زائري سشيد علي بودينة ‘ تربصس إاعدادي
Ãرك- -ز ال -ت -حضش Òال -ري -اضش -ي ب -ب -اريسس– ،سش -ب -ا
ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄داخ-ل ال-ق-اع-ة ‘ ال-ت-جديف،
اŸقررة من  6ا 9 ¤فÈاير اŸقبل بالعاصشمة
الفرنسشية.
سشيلتحق ببودينة ابتداء من  9فÈاير ،بزميله
كمال آايت داود ،حسشبما أاوضشحه مركز التحضشÒ
ال -ري -اضش -ي ب -ب -اريسش ‘ م -وق -ع -ه ال -رسش -م -ي ع -ل-ى
األنÎنت.
واقتطع ا÷زائريان ،سشيد علي بودينة وكمال آايت
داود ،ت -أاششÒة اŸشش -ارك -ة ‘ الل -ع -اب الوŸب -ي-ة2020 -
بطوكيو ،بفوزهما Ãسشابقة  2000م سشكيف (رجال) زوجي-
وزن خفيف للدورة التأاهيلية األوŸبية ،التي جرت ‘ أاكتوبر  2019ببحÒة تونسش.
للتذك ،Òششارك سشيد علي بودينة ‘ األعاب األوŸبية 2016 -التي جرت بريودي جانÒو ‘
سشباق الفردي .وتأاهل ا ¤الدور ربع نهائي سشكيف.

ثقا‘

ألسضبت  01فيفري  2020م
ألموأفق لـ  07جمادى ألثانية  1441هـ

«شصكون يخدع شصكون»Ÿ ،سصرح سصكيكدة

توليفة فنية تطرح تسشاؤؤ’ت ؤتنتظر حكم جمهور قسشنطينة
ي -ق -دم ،عشص -ي-ة ال-ي-وم ،ع-ل-ى رك-ح مسص-رح
قسص - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة ا÷ه- -وي «ﬁم- -د ال- -ط- -اه- -ر
الفرقا ،»Êالعرضس الشصر‘ Ÿسصرحية « شصكون
ي- -خ- -دع شص- -ك- -ون» ،وه- -ي م- -ن إان -ت -اج اŸسص -رح
ا÷هوي لـ»سصكيكدة» ،تأاليف وإاخراج»أاحمد
العقون».

بعد بلوغه القائمة القصصÒة للجائزة ‘ النصس اŸسصرحي

بوري Áثّل ا÷زائر ‘ «الدؤحة للكتابة الدرامية»

تأاهل الكاتب واıرج اŸسصرحي مصصطفى بوري للقائمة القصصÒة ÷ائزة الدوحة
لو ،¤ليكون بذلك اŸمثل الوحيد للجزائر ‘ ا÷ائزة
للكتابة الدرامية ‘ دورتها ا أ
من ب 15 Úمتأاه ًÓمن أاصصل  819مشصاركاً Áثلون  29بلدًا .و“ّكن بوري من الوصصول
إا ¤اŸرح -ل -ة ا◊اسص -م -ة ‘ ف-ئ-ة ال-نصس اŸسص-رح-ي ،ب-فضص-ل نصص-ه «ذك-ري-ات م-ن ال-زم-ن
لسصماء الفائزة بجائزة اŸائة أالف دولر خÓل شصهر
لعÓن عن ا أ
ما إ
القادم» .وسصيت ّ
مارسس اŸقبل.

أاسسامة إافراح

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي
‘ ألندوة ألصضحفية ألتي نظمها طاقم هذأ
أل -ع -م -ل أل -ف -ن-ي أ÷دي-د ،صض-ب-ي-ح-ة أول أمسس،
Ãسض -رح قسض -ن -ط-ي-ن-ة ،ق-ال زي-ن أل-دي-ن ن-اصض-ر،
مسضؤوول أإلنتاج ،إأن «هذأ أإلنتاج أŸسضرحي
أ÷دي- -د وأل- -ذي أسض -ت -غ -رق –ضضÒه أك Ìم -ن
شض- -ه- -ري- -ن ،ون- -ظ- -رأ ل -ك -ون أŸسض -رح أ÷ه -وي
لـسض -ك -ي -ك -دة ورشض -ة م -ف -ت -وح -ة لÎم-ي-م-ه ،ف-إان
ألختيار وقع على مسضرح قسضنطينة أ÷هوي
ألذي له جمهوره ،أصضالته وروحانيته ،لتقدË
أل- - -ع - -رضس ألشض - -ر‘ وأل - -ذي ك - -ان م›Èا ‘
منتصضف شضهر جانفي أ÷اري».
من جهته ،كشضف «ألسضينوغرأف» عبد ألرحمن
زعبوبي أن« :ألتحضض Òلهذه أŸسضرحية كان
عبارة عن عمل Èﬂي وورشضة مفتوحة سضوأء
بالنسضبة ألنصس ألذي ” إأخرأجه بطريقة غÒ
معتادة ،أو من حيث ألبنية ألدرأمية أو من
بالنسضبة للشضخصضيات أŸغربة ‘ أŸسضرحية»،
مضض-ي-ف-ا أن» أل-ع-م-ل ألسض-ي-ن-وغ-رأ‘ روع-ي فيه
ألتجانسس وألتناسضق ،وأنه من ألصضعب و‘ مثل
هذأ ألعمل بالذأت أن يقحم أŸؤولف نفسضه
وبكل جرأة ليخرج نصضه على أÿشضبة « .لكن
يضضيف قائ « Óأحمد ألعقون أظهر هذه أŸرة
نضضجا كبÒأ ،فهو من أıرج ÚألقÓئل
ألذين يتميزون بالصضفة ألدÁقرأطية ومن ثمة
ف -ق -د سض -اد ألنسض-ج-ام ف-ري-ق أل-ع-م-ل و ⁄ي-ك-ن
هناك تدأخل على أإلطÓق» .ولهذه أألسضباب
ـ ـ ك -م -ا أضض -اف ـ ـ «ك -ان أل -ع -م -ل Èﬂي -ا ب -ك-ل
أŸق -اي -يسس ،مشضÒأ أن أ◊ك -م سض-ي-ك-ون ط-ب-ع-ا
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ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ور أل -ذي سض -ي -ع -ط -ي رأي -ه ‘ ه -ذه
أŸسضرحية».
من جهته ،ودون أن يخوضس ‘ أ◊ديث عن
ف -ح -وى ه -ذه أŸسض -رح-ي-ة وأل-ت-ي ت-رك أ◊ك-م
عليها من قبل أ÷مهور قال « أحمد ألعقون «
ألذي جمع هذه أŸرة ب Úألكتابة وأإلخرأج
‘ هذأ ألعمل أإلبدأعي أ÷ديد »:أنا أؤومن
بالعمل «ألقضضية» وهي ألفكرة ألتي تنتمي إأ¤
أŸسضرح ألذهني مع أألخذ بع Úألعتبار أنه
ليسس هناك عمل متكامل على أإلطÓق».
أم -ا ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -ت -م -ث-ي-ل وأŸم-ث-ل Úوأل-ع-م-ل
أŸسضرحي على ألعموم ،فقد أكد على أن»
أŸم -ث -ل ه -و ألشض -ريك أل-ذي ي-جب أن يسض-ت-ف-ز
وتسضتفزه ألفكرة ،وأن أألدوأر يجب أن تنتزع
ول ت- -ه- -دى ،ف› Ó- -ام -ل -ة ‘ أŸسض -رح ع -ل -ى
أإلطÓق ،مؤوكدأ ‘ ذأت ألوقت عن ألتصضال
ألوجدأ Êألذي يجب أن يسضود فريق ألعمل
وألبتعاد قدر أŸسضتطاع عن كÌة ألتدريبات
على أÿشضبة وألÎكيز على مناقشضة أŸمثل

وتوعيته ألنه حالة نفسضية خاصضة».
أما عن أللغة أŸسضتخدمة ‘ هذه أŸسضرحية
قال  »:أŸسضرح له لغته أÿاصضة فهي ليسضت
على قدر كب Òمن أألهمية!؟ ،لكن أنا أؤومن
بالفعل فقط ،فاŸسضرح تسضتطيع أن Œرب
فيه كل شضيء ،وألسضؤوأل يطرح بالنسضبة مثÓ
للصضم ألبكم أن هناك حقيقة لغة ب Úألبشضر
وأدوأت للتوأصضل».
أ÷دير بالذكر ،أن مسضرحية « شضكون يخدع
شضكون» ألتي تعالج فكرة ألعدل وغيابه بÚ
أ◊اك -م وأÙك -وم ونشض -وء ألصض -رأع -ات أل -ت-ي
تؤودي إأ ¤ألفوضضى ألتي تخرج عن ألسضيطرة
وأل -ت-ح-ك-م ‘ زم-ام أألم-ور ،ي-ت-ق-اسض-م أدوأره-ا
ع -ل -ى أÿشضب ›م -وع -ة م-ن أŸم-ث-ل Úن-ذك-ر
م -ن -ه -م« :سض -ي -ف أل -دي -ن ب-وه-ة ،ع-ب-د أل-رؤووف
ب-وف-ن-از ،نسض-ي-م-ة ل-وع-ي-ل ،صض-اب-ر ع-م-ي-ور ،»...
ف-ه-ذه أل-ت-ول-ي-ف-ة أل-ف-ن-ي-ة أ÷ديدة وألتي –مل
تسضاؤولت كثÒة على ألركح ،تنتظر دون شضك
حكم أ÷مهور.

دعم العÓقات الثقافية فكريا ومعرفيا

الششعر ا÷زائري يصشدح بديوانية اŸدرسشة السشعودية

“ّك ن أ ل ك ا ت ب أ  Ÿس ضر ح ي مص ض ط فى ب ور ي
من بلوغ ألقائمة ألقصضÒة ÷ائزة ألدوحة
ل ل كت ا بة أ ل د ر أ م ية ‘ د و رتها ألأو ، ¤و ذ لك
‘ ف - - -ئ - - -ة أ ل - - -نصس أ  Ÿس ض - -رح - -ي  ،ع - -ن نّص س
«ذكريات من ألزمن ألقادم».
ويتنافسس بوري ‘ هذه ألفئة مع علي عبد
أ ل -ن -ب -ي أ ل -زي -دي م -ن أ ل -ع -رأق ب -ن ص ض -ه « ح -رب
ألعشضر دقائق» ،و أربعة مصضري Úهم سضعيد
ح -ا م -د ش ض -ح -ا ت -ة ب -نصس « أ لإ ن س ض -ان أل -ه -ي -ك -ل » ،
و ع - - -ب - - -د أ  Ÿوؤ م - - -ن أ ح - - -م - - -د ب - - -ن ص س « د ر ب
أ ل س ض  Ó- -ط  ،»Úو  ﬁم - -د أإ ب - -رأه -ي -م ﬁروسس
بن ّصس « أ ل غريب».
و ل -ي س ضت ه -ذه أ ل -ت -ج -رب -ة ألأوŸ ¤ص ض -ط -ف -ى
بوري ،فهو فنان مسضرحي مارسس ألتمثيل
و أ لإ خ ر أ ج و أ ل كت ا بة أ  Ÿس ضرحي ة  .م ن أع ماله
ن - -ذ ك - -ر « أ ◊ و ش س» أ ل - -ت - -ي أخ - -رج -ه -ا و ك -تب
ن ّصض ه ا  ،و ه ي م س ضر ح ية أ جتما ع ي ة ‘ ق الب
ك -و م -ي -دي ،و »ن -ي -ن -ا ك -ا ر ه -ة أل -رج -ال» أل -ت -ي
أ ق -ت -ب س ض -ه -ا ب -و ر ي ع -ن م س ض -رح -ي -ة أل -ب -ل -غ -ار ي
كوسضتوف.
وكانت ÷نة أمناء جائزة ألدوحة للكتابة
أ ل د ر أ م ية ،ق د أ ع لنت ق ا ئم ة أŸتاأهل  Úأإ¤
أ  Ÿر ح -ل -ة أ ل -ن -ه -ا ئ -ي -ة ل -ل -ج -ائ -زة ‘ د ورت -ه -ا
أ لأ و  ،¤أ ل -ت -ي ت -ت -ك -و ن م -ن  15م -ت -اأهً Óم ن
أ ص ض ل  8 1 9م ش ض ا ر ك اً Áث ل و ن  2 9ب ل د أً ،م ن ها
 3 1 6ن صض ً- -ا م س ض - -ر ح - -ي ً- -ا  ،و 77س ض ي ن ار يو
ت ل فزيوني اً  ،و  4 2 6س ضين ا ر يو س ض ي نمائياً .و ق د
ُع -ر ض ضت ه -ذه أ ل -نصض -و ص س ع -ل -ى ع -ل -ى ÷ ان
– ك يم ت تكو ن من  1 2ع ضضوأً م ن  8د ول
ع -رب -ي -ة و غ  Òع -رب -ي -ة .و أس ض -ف -رت ع -م -ل -ي -ة
أ ل ت ح ك يم ع ن أ نتق ا ء خ م س ض ة متاأهل  ‘ Úك ل
فئة.
و ت اأ ه ل ‘ فئة أ ل س ضين ا ريو ألتل فزيو Êك ل م ن
ودأد ألكوأري من قطر عن نصضها «شضمعة
أ ÷  Óس س» ،و ح ل مي أ لأ س ض م ر م ن ألأر د ن ع ن
نصضه « أ ل ع ش ضب أ لأ س ضود» ،وس ض ام ح أ ÷ ب اسس
من مصضر عن نصضه «أتصضل ‘ وقت لحق»،
وﬁمد فرحان بلبل من سضوريا عن نصضه

«أŸصضائر» ،ومصضطفى أحمد أÿليفة من
ألس ض - - -ودأن ع - - -ن ن صض - - -ه « أ◊ري - - -ق ( رم- - -اة
أ ◊ د ق)» .أم - - -ا ‘ ف- - -ئ- - -ة أ لسض- - -ي- - -ن- - -ار ي- - -و
ألسضينمائي فنجد رزن مصضطفى من سضوريا
ع ن ن ص ض ها «س ضو ن اتا ألأمل» ،وعم ر ق رط اح
م - - -ن أŸغ - -رب ع - -ن نصض - -ه « أ ل - -ب - -حث ع - -ن
جولييت» ،وما‘ ماهر من مصضر عن نصضها
« مر .»Ëك ما تاأه ل من مصضر وأئل حم د ي
ع -ن ن ص ض -ه «أل -ع -ي -د أ ل -ك-ب ،» Òوهشض-ام ع-ب-د
أÛيد أحمد عن نصضه «مسضيح دأرفور».
و ي -ن -ت -ظ -ر أن ي -ت ّ-م أ ل -كشض -ف ع -ن أ لأ سض -م -ا ء
أل -ف -ائ -زة ‘ ف -ئ -ا ت أ÷ائ-ز ة أ ل-ثÓ-ث ،وه-ي
ألس ض - -ي - -ن - -ار ي -و أل -ت -ل -ف -زي -و ،Êوأ لسض -ي -ن -اري -و
ألس ض -ي -ن -م -ائ -ي  ،وأل -نصس أŸسض -رح-ي ،خ Ó-ل
ش ض - -ه - -ر م - -ارسس أŸق- -ب -ل .وت -ب -ل -غ أ ل -ق -ي -م -ة
ألإج - -م - -ال - -ي - -ة ÷ ائ - -زة أ ل -دوح -ة ل -ل -ك -ت -اب -ة
أل -د رأم -ي -ة ‘ ف -ئ -ات-ه-ا أ ل-ثÓ-ث 300 ،أ ل ف
دولر أمريكي ،بقيمة  100ألف دولر لكل
فئة.
للتذك ،Òجائزة ألدوحة للكتابة ألدرأمية
ه -ي ج -ائ -زة س ض -ن -وي -ة أ سض -ت -ح-دث-ت-ه-ا وزأ رة
ألثقافة وألرياضضة ألقطرية ألعام أŸاضضي،
وت -ه -د ف أإ ¤تش ض -ج -ي -ع كّ-ت -اب أ ل-در أم-ا ذو ي
أل -ع -ط -اء أŸت -م -ي -ز م -ن أ ل-ق-ط-ر ي Úوغ Òه م ،
ع -ل -ى أإ ن -ت -ا ج وت -األ -ي -ف أع -م -ال در أم-ي-ة ‘
›ال ت أل - - -ن ص س أل - - -در أم- - -ي أŸسض- - -رح- - -ي
وألتلفزيو Êوألسضينمائي.
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ملتقى يناقشش «سشردية الششعر ا÷زائري اŸعاصشر»
ي -ح -تضص -ن م -ع-ه-د ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وآاداب-ه-ا
ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  ،2ب -داي -ة م -ن ي -وم ال -غ-د،
م- -ل- -ت- -ق -ى ح -ول»سص -ردي -ة الشص -ع -ر ا÷زائ -ري
اŸع -اصص -ر» ي -ن-ظ-م-ه ع-ل-ى م-دار ي-ومÈﬂ ،Ú
اÿطاب الصصو‘ ،الذي يشصرف عليه كل من
د .فا— عÓق مدير  Èﬂاÿطاب الصصو‘
لدب واللغة ،والÈوفيسصور علي مÓحي
‘ا أ
رئيسس اŸلتقى.

نورالدين لعراجي

لصص -وات الشص -ع -ري -ة
ت -ن -اوبت ك -وك -ب -ة م -ن ا أ
ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل -ى م -نصص -ة دي -وان -ي -ة اŸدرسص -ة
السصعودية ا÷زائرية ‘ ،أامسصية نظمتها أاول
أامسس اŸل -ح -ق -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت-اب-ع-ة لسص-ف-ارة
اŸملكة ،وذلك بحضصور ›موعة من الشصعراء
لضص-اف-ة إا ¤ط-ل-ب-ة م-ن معهد اللغة
وال-ن-ق-اد ،ب-ا إ
العربية وآادابها بجامعة ا÷زائر . 2

نورا لدين لعراجي
أ ث -ن -ى أ ◊ ض ض -و ر أ  Ÿش ض -ا ر ك ‘ أ لأ م س ض -ي -ة ،
ع - -ل - -ى أ  Ÿب - -ا د ر ة أ لأ د ب - -ي - -ة أ ل - -ت - -ي ج - -ا ء ت
ك -م -ت -ن -ف س س ث -ق -ا ‘ ب -ا م -ت -ي -ا ز  ،ت -ن و ع ت م ا ب Ú
ألقرأءأت ألشضعرية وأŸدأخÓت ألنقدية،
حيث قر أ كل من ألدكتور ألشضاعر عمار
بن زأيد وألشضاعر فا— عÓق ،ألشضاعرة
ح -ب -ي -ب -ة  ﬁم -د ي  ،و › م -و ع -ة أ خ -ر ى م -ن
أ لأ س ض -م -ا ء أ ل -ف -ا ع -ل -ة ‘ أ ◊ ر ك -ة أ ل ش ض -ع -ر ي -ة
با÷زأئر أجمل قصضائدهم ،وعلى مدأر
س ض -ا ع -ة م -ن أ ل -ز م -ن ح -م -ل أ ل -ب -و ح أ ل ش ض -ع -ر ي
أ ◊ ض ض و ر أإ  ¤م ل ذ أ ت أ ل ل غ ة و ج ن و ن أ ل ه و س س .

أ ث -ن -ى أ  Ÿل -ح -ق أ ل -ث -ق -ا ‘ ب س ض -ف -ا ر ة أ  Ÿم -ل -ك -ة
أ ل ع ر ب ي ة أ ل س ض ع و د ي ة  ،أ لأ س ض ت ا ذ ن ا ص ض ر ط ا م ي
أ ل - -ب - -ق -م -ي  ،ع -ل -ى أ ل -ت -ع -ا و ن أ  Ÿش ض  Îك ب Ú
أ ÷ ا ن - -ب  Úأ ÷ ز أ ئ - -ر ي و أ ل س ض - -ع -و د ي  ،و د ع -م
أ ل -ت -ب -ا د ل أ  Ÿع -ر ‘ و أ ل -ت -و أ ص ض -ل أ ل -ث -ق -ا ‘ ،
م -ع -ت  Èأ أ ن ن ش ض -ا ط أ  Ÿل -ح -ق -ي -ة أ ل -ث -ق -ا ف -ي -ة
ألسضعودية هو ألتزأم «نحرصس من خÓله
على تقد Ëصضورة صضادقة عن منجزأت
أ  Ÿم -ل -ك -ة أ ل -ع -ر ب -ي -ة أ ل س ض -ع -و د ي -ة و م -ا ح ق ق ت ه
م -ن م -ن -ط -ل -ق -ا ت ت -ر ب -و ي -ة ح ض ض -ا ر ي -ة  ،أإ ب ر أ ز أ
لإ س ض -ه -ا م -ا ت -ه -ا ‘ › ا ل أ ل -ف -ك -ر و أ ل -ث -ق -ا ف -ة
و أ ل -ع -ل -و م أ  ıت -ل -ف -ة و م -ا ض ض -م -ه ت -ر أ ث -ه -ا
ألثقا‘».
و أ ش ض ا ر أ ل ب ق م ي ‘ أ ل س ض ي ا ق ذ أ ت ه أإ « : ¤
–ريك ألسضاحة ألثقافية ألعاŸية ‘ ظل
ق ي م أ ل ت ع ا و ن و أ ل ت اآ خ ي و أ ل ت س ض ا م ح و  Œس ض ي د
ق -ي -م أ ◊ و أ ر و أ ل -ت -ق -ا ر ب أ ل -ث -ق -ا ‘ أ ل -د أ ئ -م
و أ  Ÿس ض - -ت - -م - -ر ب  Úأ ل س ض - -ع - -و د ي - -ة و أ ÷ ز أ ئ - -ر ،
أ س ض ت م ر أ ر أ  ⁄ي ن ق ط ع م ن ذ ع ه د م وؤ س ض س س
أ  Ÿم -ل -ك -ة أ ل -ع -ر ب -ي -ة أ ل س ض -ع -و د ي -ة أ  Ÿل ك ع -ب -د

أ ل ع ز ي ز ب ن ع ب د أ ل ر ح م ا ن أآ ل س ض ع و د ر ح م ه
أ ل ل ه أإ  ¤ي و م ن ا ه ذ أ » .
« أ ل ش ض ع ر أ ل س ض ع و د ي و م اآ ل ت ه « ك ا ن ع ن و أ ن
أŸدأخلة ألتي ركز فيها ألسضتاذ أحمد
ختاوي على شضعرية أŸنطقة من ألقدم،
فيما جاءت مدأخلته مقارباتية تنظÒية،
عرج فيها على كل ما تعلق من قريب أو
ب -ع -ي -د  ‘ ،أ  Ÿش ض -ه -د أ لإ ب -د أ ع -ي أ ل ش ض -ع -ر ي
أ ل -ع -ر ب -ي أ ل -ق -د  Ëو أ ◊ د ي ث ب -ا ل س ض -ع -و د ي -ة ،
ل - -ي - -ن - -ت - -ه -ي أإ  ¤أ ن أ ه -م م -ا م -ي -ز أ ل ش ض -ع -ر
أ ل س ض - -ع - -و د ي ه - -و ر ج - -و ع -ه أإ  ¤أ لأ ص ض -ل م -ع
أنفتاحه على ألعا ‘ ⁄نفسس ألوقت.
ف - -ي -م -ا أ ب -د ى ك -ل م -ن د  .ع -ل -ي م  Ó-ح -ي و
د.ألناقد نور ألدين ألسضد ،رغبتهما ‘
ت -ن -م -ي -ة أ ل -ت -ع -ا و ن ب  Úأ ل -ف ض ض -ا ء أ ت أ ل -ث -ق -ا ف ي ة
ل - -ل - -ب - -ل -د ي -ن  ،ع -ل -ى أ ن ت -ت -ع -ز ز م -ث -ل ه -ذ ه
أللقاءأت وتشضجيع دÁومتها ،حتى تبقى
أ ل س ض -ت -ث -ن -ا ء أ لأ د ب -ي ‘ أ  Ÿش ض -ه -د أ ل -ث -ق -ا ‘ ،
أ ل ف ك ر ي و أ لأ د ب ي م ن ه .

ذكر ألأسضتاذ مÓحي ‘ تصضريح لـ «ألشضعب»
ب-اأن أŸل-ت-ق-ى ،ي-ه-دف أإ ¤تشض-ج-ي-ع أل-ب-حث
ألأك - -ادÁي أل - -ن- -ق- -دي م- -ن خÓ- -ل درأسض- -ة
ألنصضوصس ألشضعرية أ÷زأئرية ،كما يدخل
‘ أإط- - -ار ت - -ق - -ريب ألشض - -ع - -رأء م - -ن أ◊رم
أ÷امعي وأإعطاء ألباحث Úفرصضة للتوأصضل
مع شضعرأء أ÷زأئر أŸعاصضرين وألقدأمى،
على حد سضوأء».
وحسضبه ،فاإن « ربط جسضور ألتوأصضل مابÚ
ط -ل -ب-ة أ÷ام-ع-ة وشض-ع-رأء أ÷زأئ-ر ،خ-ط-وة
م -ه -م -ة ل-رف-ع أل-غ Íوأل-نسض-ي-ان ،ع-ن أل-نصس
ألشضعري وأإعادة ألعتبار للشضاعر كاإنسضان
وف- -اع- -ل ‘ أ◊ق- -ل أ÷ام- -ع- -ي ،وب -اإم -ك -ان
أ◊ركة ألشضعرية موأصضلة أإبدأعها ألدأئم
وفق روؤى ألعصضرنة وأ◊دأثة ،ما Áكنها
م -ن أل -ت -ط -ور وأل -نضض -ج»  .م-ن ج-ه-ة أخ-رى
سض -ي -ع -م -ل أŸل-ت-ق-ى ع-ل-ى حصض-ر أل-نصض-وصس
ألشضعرية أ÷زأئرية أ÷ادة ،وخلق رزنامة
عمل للشضعرأء أ÷زأئري ،Úبالإضضافة أإ¤
وضض- -ع ب- -رن -ام -ج ع -م -ل ن -ق -دي ،م -ن خ Ó-ل
تاأسضيسس موسضوعة ‘ شضكل ديوأن شضعري
للشضعر أ÷زأئري مرفق Ãوسضوعة أخرى
لنقاد ألشضعر أ÷زأئري ،وهي خطوة جريئة
ومهمة لأول مرة تقوم بها أ÷امعة ،لأجل
–قيق قفزة أكادÁية ،تعت Èأإضضافة نوعية
وسضابقة ‘ تاريخ أ÷امعة أ÷زأئرية على
أن تكون هذه ألأعمال ب Úيدي ألطالب
وألباحث.

ك- -م- -ا ي -اأت -ي ألن -ف -ت -اح ع -ل -ى ألأط -روح -ات
ألعلمية ألتي عا÷ت ألشضعر أ÷زأئري ‘
ﬂت -ل -ف أ÷ام -ع-ات أل-ع-رب-ي-ة ،م-ن ت-ق-ريب
أل-نصض-وصس ألشض-ع-ري-ة م-ن أ÷ام-ع-ات ذأتها،
ألأمر ألذي سضيعمل عليه  Èﬂأÿطاب
ألصض- -و‘ م- -ن –ف -ي -ز أل -ف -رق ع -ل -ى ق -رأءة
ألنصضوصس ألشضعرية أ÷زأئرية وحثها على
أل -ب -حث ‘ نصض -وصس ﬁل -ي -ة –م-ل بصض-م-ة
أصضحابها.
ﬁاور أŸلتقى ألذي سضيحج أإليه أك Ìمن
خ- -مسض Úشض -اع -رأ ودي -وأن شض -ع -ر ،لأسض -م -اء
شض -ع -ري -ة ج -زأئ -ري-ة م-ن ﬂت-ل-ف ألأج-ي-ال،
حيث سضيكون أÙور ألأول ،حول ،مابÚ
ألتجربة ألشضعرية وألتجربة ألصضوفية ،ثم
Œل- -ي -ات ألسض -رد ‘ أل -قصض -ي -دة أل -ع -رب -ي -ة،
حضض - - -ور ألسض- - -رد ‘ ألشض- - -ع- - -ر أ÷زأئ- - -ري
أŸع - - -اصض - - -ر ،أ◊سس أ÷م- - -ا‹ ‘ ألسض- - -رد
ألشضعري أ÷زأئري ،بالإضضافة
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لقصسى
آالف الفلسسطيني Úيصسلّون با أ

اجتماع طارئ Ûلسس ا÷امعة العربية Ÿؤاجهة خطة ترامب
ي -ع -ق-د ›لسس ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة،
ال -ي -وم ،اج-ت-م-اع-ا ط-ارئ-ا Ÿن-اقشس-ة خ-ط-ة
ال- -رئ- -يسس األم- -ري- -ك- -ي ،دون- -ال -د ت -رامب،
اŸع-روف-ة ب-اسس-م «صس-ف-ق-ة ال-ق-رن» .بطلب
من الدولة الفلسسطينية.
وقال األم Úالعام اŸسساعد للجامعة،
حسسام زكي ،إان «›لسس ا÷امعة العربية
يجتمع بشسكل طارئ اليوم السسبت Ÿواجهة
صسفقة القرن ‘ الشسرق األوسسط» .و‘
غضس- -ون ذلك أاك- -د األم Úال -ع -ام ÷ام -ع -ة
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ،أاح -م -د أاب -وال -غ-ي-ط ،أان
اŸوق -ف ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي م-ن ه-ذه اÿط-ة
األم -ري -ك -ي -ة سس-ي-م-ث-ل ال-ع-ام-ل ا◊اسس-م ‘
تشسكيل اŸوقف العربي ا÷ماعي.
ووصس -ل ال -رئ -يسس ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود
ع - -ب- -اسس ،أامسس ،ال- -ع- -اصس- -م- -ة اŸصس- -ري- -ة
القاهرة ،للمشساركة ‘ أاعمال الجتماع
الطارئ لوزراء اÿارجية العرب ،ويرافق
«ع -ب -اسس» ‘ ،زي -ارت -ه ،أام Úسس -ر ال-ل-ج-ن-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-مة التحرير الفلسسطينية
صسائب عريقات ،ووزير اÿارجية رياضس
اŸالكي ،وعضسو اللجنة اŸركزية ◊ركة
«ف -ت -ح» ال -وزي-ر حسس Úالشس-ي-خ ،ومسس-تشس-ار
ال -رئ -يسس ل -لشس -ؤوون ال -دب-ل-وم-اسس-ي-ة ›دي
اÿال -دي ،وسس -ف Òف -لسس -ط Úل -دى مصس-ر،
م- -ن -دوب -ه -ا ال -دائ -م ل -دى ج -ام -ع -ة ال -دول
العربية ،دياب اللوح.

كارتر :انتهاك للقانون الدو‹

اعت Èالرئيسس األمÒكي األسسبق جيمي
كارتر ،اÿميسس ،أان خطة الرئيسس دونالد
ترامب للسسÓم ‘ الشسرق األوسسط تنتهك
ال- -ق -ان -ون ال -دو‹ وحضس األ· اŸت -ح -دة
على منع الحتÓل اإلسسرائيلي من ضسم
أاراضس فلسسطينية.
وقال الرئيسس األمÒكي األسسبق ‘ بيان
إان «اÿط -ة األمÒك -ي -ة ا÷دي -دة ت -ق-وضس
ف- -رصس سسÓ- -م ع- -ادل ب Úالسس -رائ -ي -ل -يÚ
وال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي.»Úوك-ارت-ر ك-ان أاح-د رع-اة
اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978

للسسÓم ب Úإاسسرائيل ومصسر.
وأاضساف إانه «‘ حال تطبيقها سستقضسي
اÿطة على ا◊ل الوحيد القابل للتطبيق
ل -ه -ذا ال -ن -زاع ال -ط -وي -ل ،ح -ل ال -دول-ت.»Ú
وحضس الدول األعضساء ‘ األ· اŸتحدة
ع -ل -ى «الل -ت -زام ب -ق -رارات ›لسس األم -ن
ال- -دو‹ ورفضس أاي ت -ط -ب -ي -ق إاسس -رائ -ي -ل -ي
أاحادي ا÷انب للمقÎح ،بانتزاع مزيد من
األراضسي الفلسسطينية».
وأاعلن مكتبه ‘ بيان أان خطة ترامب
التي كشسف عنها الثÓثاء« ،تنتهك القانون
ال-دو‹ اŸت-ع-ل-ق ب-ت-ق-ري-ر اŸصس Òوحيازة
أاراضس بالقوة وضسم مناطق ﬁتلة».
وقال اŸكتب «بتسسمية إاسسرائيل الدولة
ال -ق -وم -ي -ة ل -لشس-عب ال-ي-ه-ودي ف-إان اÿط-ة
تشسجع أايضسا على إانكار ا◊قوق اŸتسساوية
للفلسسطيني ‘ Úإاسسرائيل».
وكشس -ف ت -رامب خ -ط -ت -ه ال-ثÓ-ث-اء وك-ان
يقف إا ¤جانبه رئيسس الوزراء اإلسسرائيلي
بنيام Úنتانياهو ،حليفه اŸقرب ،الذي
ق - -ال ب - -ع - -د وقت قصس Òع - -ل - -ى ذلك إان- -ه
سس- -يسس- -ع- -ى لضس -م ج -زء ك -ب Òم -ن الضس -ف -ة

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

ال -غ -رب -ي -ة.و“ن -ح خ -ط -ة ت-رامب السس-ي-ادة
اإلسس -رائ -ي -ل -ي-ة ع-ل-ى م-ع-ظ-م مسس-ت-وط-ن-ات
الضسفة الغربية وغور األردن ،مع اإلشسارة
إا ¤أان ال - -ق - -دسس «ع- -اصس- -م- -ة ل ت- -قسس- -م»
إلسسرائيل.

مسسÒات

وشس -ارك آالف ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ ÚصسÓ-ة
ا÷م- -ع -ة ،ال -ت -ي ت -ع -ت Èن -ق -ط -ة ان -ط Ó-ق
اŸسسÒات .ويعت Èا◊رم القدسسي الذي
يضس- - -م اŸسس- - -ج- - -د األقصس- - -ى م- - -ن أاب - -رز
اŸواضسيع اŸثÒة للحسساسسيات ‘ النزاع
اإلسسرائيلي الفلسسطيني.
وأاسس-ف-رت م-واج-ه-ات ب ÚاŸت-ظ-اه-ري-ن
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úوال-ق-وات اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة ‘
الضسفة الغربية عن إاصسابة نحو 30شسخ ًصسا
بجروح منذ الثÓثاء ،رغم أان التظاهرات
كانت صسغÒة Ãعظمها .و‘ غّزة شسارك
اآللف ‘ ت- - -ظ- - -اه- - -رات خ- - -رجت ه - -ذا
األسس -ب -وع .وارت -دى ك -ثÒون شس -ارات ك -تب
ع -ل -ي -ه -ا «ل لصس -ف -ق-ة ال-ق-رن» ،وه-والسس-م
الشسائع ÿطة ترامب
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سسعيد بن عياد
كيف سسمح الرئيسس ترامب لنفسسه بتقد Ëهدية ◊ليفه الصسهيو Êنتانياهو ،ضساربا كل
لمريكي األسسبق جيمي
قرارات الشسرعية الدولية عرضس ا◊ائط ،حتى أان الرئيسس ا أ
كارتر صسرح للعلن أان ‘ العملية خرق للقانون الدو‹ وبالتا‹ تعد صسارخ على حقوق
الشسعب الفلسسطيني ،ومن ثمة فكل ما ترتب عنه باطل ‘ ،وقت تتوجه فيه األنظار إا¤
اجتماع ا÷امعة العربية اليوم للنظر ‘ هذا الطارئ ا÷ديد الذي يضسع اŸبادرة
لمن والسستقرار ‘ منطقة الشسرق اŸلتهبة Ãا يبعد أامل
العربية جانبا ،ويهدد ا أ
–قيق السسلم إا ¤أاجل ل يبدو قريبا.
لمريكي غريبة تفتقر Ÿعاي Òالدبلوماسسية التقليدية ،التي لطاŸا
مقاربة الرئيسس ا أ
بقي رؤوسساء أاك Èقوة ‘ العام ضسمنها يناورون ‘ إاطار مقبول يتÓعبون بالتصسريحات
واŸواقف ،لكن  ⁄يجرأا أاحد منهم على Œاوز القانون الدو‹ بهذا الشسكل العلني،
لعراف وانسسحب من معادلة التسسوية السسلمية لنزاع
فراح ترامب الذي Œاوز كل ا أ
Óطماع الصسهيونية مقدما لهم حقوق شسعب ل تقبل التصسرف
تاريخي يطلق العنان ل أ
على طبق من ذهب ،لكن هيهات...
اŸوقف الذي يطعن به ترامب القانون الدو‹ وتسسجل بÓده ‘ هذا اŸلف رصسيدا
مهما كان انحيازها للكيان الصسهيو ،Êاتخذه الرجل غريب التصسرفات وهو ﬁل
مسساءلة من ›لسس الشسيوخ بسسبب تصسرفاته وقراراته تعت ‘ Èنظر الرأاي العام
لمريكي وقوانينه تعديا وانتهاكا لقواعد العمل النزيه والشسفاف ،كونه يصسنف ‘ خانة
اأ
ابتزاز الدول.
نفسس الثقافة تطبع رؤويته للقضسية الفلسسطينية التي كشسف منذ الوهلة األو ¤عن
تشسبعه برفضس حق الشسعب الفلسسطيني وانتهاجه مسسارا معاديا بطرق ملتوية ،من
ضس -غ -ط ب-ق-ط-ع اŸع-ون-ات إا ¤اب-ت-زاز Ãسس-اوم-ات م-رورا ب-ت-زك-ي-ة سس-لسس-ل-ة الع-ت-داءات
العسسكرية على العزل ‘ غزة والضسفة الغربية ،وصسول إا ¤نزع القناع اŸغشسوشس
لمر على حقيقته بأانه مصسطف قلبا وقالبا مع الطرف اإلسسرائيلي غ Òملتف
ليتكشسف ا أ
لمريكان اŸتعاقب Úعلى البيت
لتعهدات واشسنطن ع Èالتزامات ﬂتلف الرؤوسساء ا أ
لبيضس ،وكان من بينهم من هو أاشسد عداء للقضسية ا÷وهرية.
اأ
القضسية الفلسسطينية وبالذات مركز القدسس الشسريف ،ملف أاك Èبكث Òمن ›رد
قضسية ‘ أاجندة ترامب الذي وقع ‘ اÙظور وأاسساء لتاريخ بÓده وماضسي أاسسÓفه
على ما كان فيهم من –يز ومكر وخداع ،لكن دون Œاوز اÿط األحمر بهذا الشسكل
الذي طعن مرة أاخرى شسعبا أاعزل لطاŸا وضسع ثقته ‘ الشسرعية الدولية وصسّدق
ﬂتلف آاليات رعاية السسÓم ،ليواجه اليوم أامرا واقعا يتطلب من أابناء فلسسطÚ
وبالذات القيادات اŸنقسسمة على نفسسها التزام العودة إا ¤اŸصسا◊ة وإاعادة بناء مسسار
الكفاح الدبلوماسسي والإعÓمي Œاه الرأاي العام ‘ أامريكا خاصسة و‘ بلدان أاخرى لها
ثقلها ‘ صسنع القرار الو‹ لتأام Úا◊قوق اŸشسروعة.
ل· اŸتحدة وكل منظماتها اŸعنية
أاك Ìمن هذا ،التوجه بإا◊اح وإاصسرار إا ¤ا أ
لنسسان والقانون الدو‹ لفضسح اŸؤوامرة التي ل Áكن أان “ر دون توقع هبة
بحقوق ا إ
جديدة يفجرها الشسعب الفلسسطيني بانتفاضسة سسلمية عارمة تزلزل األرضس –ت أاقدام
ل‡ية غداة انتهاء ا◊رب
لسسرائيلي ،التي ولدت من رحم اŸنظمة ا أ
دولة الحتÓل ا إ
ل· اŸت-ح-دة مسس-ؤوول-ة بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر ع-ن ‡ارسس-ات
ال -ع -اŸي -ة ال -ث -ان -ي -ة ،وه -ي أاي ا أ
«مولودها» وجرائمه ومؤوامراته.

اÛتمع اŸد Êا÷زائري يندد Ãا يسسمى «صسفقة القرن»

السسف Òالفلسسطيني :اŸؤؤامرة األمريكية لتصسفية قضسيتنا لن “ر
أاكد سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر
وف- -ع- -ال- -ي -ات ج -م -ع -وي -ة وسس -ي -اسس -ي -ة
ج -زائ -ري -ة ،ع -ل -ى ضس-رورة ال-تصس-دي
لسسرائيلية
لم-ري-كية  -ا إ
ل-ل-م-ؤوام-رة ا أ
ال - -رام - -ي - -ة ل - -تصس - -ف - -ي - -ة ال - -قضس - -ي - -ة
الفلسسطينية ع Èما يسسمى بـ «صسفقة
القرن» ،كما “ت الدعوة إا ¤توحيد
الصسف الفلسسطيني وتفعيل التضسامن
ال- -ع- -رب- -ي ع Èإاج- -راءات م- -ل- -م -وسس -ة
وليسس ›رد بيانات.
حمزة ﬁصسول
ن- -ظ- -مت سس- -ف- -ارة ف -لسس -ط Úب -ا÷زائ -ر،
اÿم- -يسس ،وق- -ف- -ة إاح -ت -ج -اج ضس -د إاع Ó-ن
ال - -رئ - -يسس األم - -ري- -ك- -ي ت- -رامب خ- -ط- -ت- -ه
«اŸشس-ؤووم-ة» ،ل-تسس-وي-ة ال-ن-زاع ال-فلسسطيني
اإلسس-رائ-ي-ل-ي ع Èان-ح-ي-از ف-اضس-ح وصس-ري-ح
للكيان الصسهيو.Ê
وأاكد السسف Òالفلسسطيني ،أام Úمقبول أان
«الشس -عب ال -ف -لسس -ط-ي-ن-ي سس-يسس-ق-ط اÿط-ة
األم-ري-ك-ي-ة ،مسس-ت-ن-دا إا ¤رصس-ي-ده ال-طويل
وال-ت-اري-خ ‘ ال-ك-ف-اح واŸق-اوم-ة ،وع-ل-ى تضس-امن
الشس - -رف- -اء واألوف- -ي- -اء م- -ن ال- -ع- -ا ÚŸال- -ع- -رب- -ي
واإلسس Ó- -م - -ي واŸؤوم - -ن Úب - -ع - -دال - -ة ال- -قضس- -ي- -ة
الفلسسطينية».
وشسدد على رفضس القيادة الفلسسطينية برئاسسة
ﬁم -د ع -ب -اسس ،ه -ذه اÿط -ة Ÿا ت -تضس -م-ن-ه م-ن
إاج -راءات ه -ادف -ة إا« ¤تصس -ف -ي -ة ن-ه-ائ-ي-ة ◊ق-وق
الشس- -عب ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي اŸشس -روع -ة» ،السس -فÒ
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي وصس-ف م-ا يسس-م-ى «صس-فقة القرن»،
Óدارة الم-ري-ك-ي-ة إان
بـ»اŸؤوام -رة وق -ال «ن-ق-ول ل -إ

مؤوامرة القرن لن “ر وسستسسقط ألنها تتناقضس
مع ا◊قوق الفلسسطينية وتتحدى التاريخ».
وق-ال م-ق-ب-ول« :ال-ف-لسس-ط-ي-نيون ومعهم األشسقاء
العرب واŸسسلمون وأاصسدقاء القضسية ع Èالعا⁄
يرفضسون صسفقة القرن» ،ولفت إا ¤تعهد الشسعب
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Ãواصس-ل-ة ال-ك-ف-اح إا ¤غاية –قيق
النصسر.
وأاب -دى ت -ف-اؤول-ه ب-ق-درة ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي
سستجتمع اليوم بشسكل «طارئ» بطلب فلسسطيني،
على اتخاذ إاجراءات ملموسسة للدفاع عن ا◊ق
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي وال -قضس -ي -ة اŸرك -زي -ة ل -ل -ع -رب

واŸسس- -ل- -م ،ÚمشسÒا إا ¤أان أاه -م -ي -ة الج -ت -م -اع
سستتضسح من خÓل عدم الكتفاء ببيانات اإلدانة
والتضسامن مع الشسعب الفلسسطيني ،نريد أاشسياء
عملية «ولدى أاعضساء ا÷امعة ما يقدمونه ‘
هذا الŒاه».
واعت Èمقبول ،أان اختيار الرئيسس األمريكي
هذا التوقيت بالذات لكشسف تفاصسيل اÿطة التي
تهدف ‘ حقيقتها إلقامة دولة قومية لليهود
و–وي -ل أاصس -ح -اب األرضس أاق -ل -ي -ة م -وزع -ة ع-ل-ى
شستات األرضس ،يعود إا ¤رغبته ‘ –ويل األنظار
عن «ﬁاكمة عزله Ãجلسس الشسيوخ األمريكي».

وي -واج -ه ت -رامب «ت -ه -دي-دا ج-دي-ا»
بعزله من قبل الدÁقراطي ،Úبتهمة
اسس -ت-خ-دام وسس-ائ-ل ال-دول-ة ألغ-راضس
خاصسة وضسرب مصسداقية النتخابات
األم-ري-ك-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا وج-هت ات-ه-امات
رسسمية للمتطرف الصسهيو ÊبنيامÚ
نتنياهو ،بالرشسوة والفسساد ،الثÓثاء
اŸاضسي يوم إاعÓن اÿطة.
وخÓ- -ل ال- -وق- -ف- -ة ال -ت -ي حضس -ره -ا
‡ثلون عن سسفارات أاجنبية ،دعت
فعليات ›تمع مد Êجزائرية إا¤
رصس الصس -ف ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي م-ن أاج-ل
مواجهة اŸؤوامرة التي –اك ضسد
الشسعب الفلسسطيني.
وأاشساد رئيسس جمعية مشسعل الشسهيد
ﬁم-د ع-ب-اد Ãوق-ف ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة ‡ا أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه صس-ف-ق-ة
ال -ق -رن ،وأاع-ل-ن ع-ن ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ات
أاخ- - -رى ل - -ل - -تضس - -ام - -ن م - -ع الشس - -عب
الفلسسطينيŸ ،سساعدته على إافشسال
اŸؤوامرة.
ول - -فت ال - -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي األسس- -ب- -ق
وال -ن -اشس -ط السس-ي-اسس-ي ع-ب-د ال-ع-زي-ز رح-اب-ي ،إا¤
أاهمية التفاف اÛتمع اŸد ‘ Êالعا ⁄حول
القضسية التي أاكد أانها «قضسية تصسفية اسستعمار»،
م -ؤوك -دا أان «الشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي Áلك وح-ده
أادوات إاسسقاط هذه الصسفقة».
وع Èرئيسس حزب جيل جديد سسفيان جي‹Ó
عن تفاؤوله بقوة و“اسسك الشسعب الفلسسطيني
‘ مواجهة هذه اÙاولة التي تضساف إا¤
عديد اÙاولت التي سسعت إا ¤اقتÓعه من
بÓده.
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اجتماع اللجنة رفيعة اŸسضتوى بÈازافيل

ا’–اد اإ’فريقي يحضسر Ÿنتدى مصسا◊ة بليبيا

أختتم أجتماع أللجنة رفيعة أŸسصتوى
ل –Ó-اد أأ’ف -ري -ق -ي ح -ول ل -ي -ب -ي -ا ب-وضص-ع
خ-ارط-ة ط-ري-ق ل-ع-ق-د م-ن-ت-دى ل-لمصصا◊ة
ألليبية ،وأدأنت أسصتمرأر إأرسصال أأ’سصلحة
وأŸرتزقة ،ودعت إأ ¤ضصرورة ألتعجيل
بوقف إأطÓق ألنار ،وإأرفاقه بآالية مرأقبة
يتم إأشصرأك أ’–اد أإ’فريقي فيها.
وجّ-ددت أل-ق-م-ة أل-ث-ام-ن-ة ل-ل-ج-ن-ة رف-ي-عة
أŸسصتوى ل–Óاد أإ’فريقي حول ليبيا ‘
ب -رأزأف -ي -ل ب -ج -م -ه -وري -ة أل -ك-ون-غ-و ب-ب-ي-ان
خ-ت-ام-ي ،أل-ت-زأم-ه-ا ب-ح-وأر سص-ي-اسصي ليبي،
م-ط-ال-ب-ة «ب-ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ع-ق-د ح-وأر شص-ام-ل
يجمع كل أأ’طرأف ألليبية؛ أ’جل وقف
Óزمة مع
ألنزأع وألبحث عن حل ليبي ل أ
أأ’خ-ذ ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار أŸصص-ال-ح ألسص-ام-ي-ة
للشصعب ألليبي».
كما شصددت أللجنة على أحÎأم ألوحدة
ألÎأبية وألوطنية وسصيادة ألدولة ألليبية
وأعتبارها خطوطا حمرأء.
ون -ددت أل -ل -ج -ن -ة ب -ت -وأصص -ل أل -ق -ت-ال ‘
أل- -ع- -اصص- -م -ة ط -رأب -لسس› ،ددة «ضص -رورة
أإ’سص- -رأع ب- -وق -ف إأط Ó-ق أل -ن -ار أل -ك -ام -ل
وألفعال ،مرفوقا بآالية مرأقبة يتم إأشصرأك
أ’–اد أإ’فريقي فيها».

لسضلحة
احÎام حظر ا أ
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ع-دم أ’حÎأم ألصص-ارم
◊ظ -ر أأ’سص -ل -ح -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا أل -ذي ق -رره
›لسس أأ’من ،دعا ألقادة أأ’فارقة إأ¤
تطبيق عقوبات ‘ حالة أي أنتهاك لذلك
أ◊ظر.
وي -قÎح م -ن -ت -دى أŸصص -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة

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

ألشص -ام -ل ب Úأل -ف -رق -اء أل-ل-ي-ب-ي ،ÚأŸزم-ع
إأجرأؤوه خÓل ألعام  2020بالتنسصيق مع
أأ’· أŸت -ح -دة« ،فÎة أن -ت -ق -ال-ي-ة وي-ق-دم
مشص -روع أل -دسص -ت -ور ،ك -م -ا ي -قÎح ت -اري-خ-ا
لÓ- -سص- -ت- -ف- -ت- -اء ح- -ول أل -دسص -ت -ور وم -وع -د
أ’نتخابات ألرئاسصية وألتشصريعية».
وسصتشصكل ÷نة دأخل أ’–اد أأ’فريقي
إ’عدأد «منتدى للمصصا◊ة ألوطنية» لن
تقتصصر دعوة طر‘ ألصصرأع ألليبي إأليه،
ب- -ل أيضص- -ا ‡ث -ل Úع -ن أÛت -م -ع أŸدÊ
ألليبي .وثمنت أللجنة أيضصا جهود ألدول
أÛاورة لليبيا وألتضصحيات أŸبذولة من
أج -ل مسص -اع -دة ألسص -ك -ان أل-ل-ي-ب-ي Úأل-ذي-ن
يعانون من أأ’زمة.
أما رئيسس مفوضصية أ’–اد أ’فريقي
موسصى فكي ﬁمد ،فقد نوه باŸبادرأت
ألدولية للخروج من أأ’زمة دأعيا أإ ¤حل
سص - -ي - -اسص - -ي «ت - -ف- -اوضص- -ي» ،مشصÒأ إأ ¤أن
«ألليبي Úمطالب Úبتحمل أŸسصؤوولية أمام
ألتاريخ؛ لوقف صصوت ألسصÓح ،كما يجب
توجيه ألطاقات إ’سصكات صصوت أأ’سصلحة
بشصكل نهائي».

إاحاطة سضÓمة
أعلن أŸبعوث أأ’‡ي إأ ¤ليبيا غسصان،
سص Ó-م -ة خ Ó-ل إأح -اط -ة ق -دم-ه-ا Ûلسس
أأ’من ألدو‹ ،وأوضصح أن ÷نة أŸتابعة
ألدولية بشصأان أŸؤو“ر سصتبدأ أجتماعاتها
خÓل أسصبوع.Ú
وكشصف أŸبعوث أأ’‡ي عن أجتماعه
خÓل أليوم Úألعسصكري ألليبي أŸتقاعد
خ -ل -ي -ف -ة ح -ف ،Îل -ل -دف -ع ق-دم-ا ‘ سص-ب-ي-ل

أن - -ط Ó- -ق ﬁادث - -ات ج- -ن- -ي- -ف أÿاصص- -ة
باŸسصار ألسصياسصي للحوأر ألليبي ،وأشصار
إأ ¤أن- -ه وج- -ه «أل- -دع- -وأت إأ ¤أج- -ت- -م- -اع
أق -تصص -ادي ث -ان ح -ول ل -ي -ب -ي -ا سص-ي-ع-ق-د ‘
ألقاهرة بالتاسصع من ألشصهر أŸقبل».
وشصارك سصÓمة ‘ ألقمة ألثامنة لرؤوسصاء
دول أل -ل -ج -ن -ة رف -ي -ع -ة أŸسص-ت-وى ل–Ó-اد
أأ’فريقي حول ليبيا بجمهورية ألكونغو،
أين «أكد على ألشصرأكة ألقوية ب Úأأ’·
أŸت -ح -دة وأ’–اد أأ’ف -ري -ق-ي ‘ أل-ع-م-ل
لتحقيق ألسصÓم وأ’سصتقرأر ‘ ليبيا».
وق- -ال سصÓ- -م- -ة إأن م- -ؤو“ر ب -رل« Úك -ان
جهدأ جادأ Ùاولة توحيد ›تمع دو‹
متنافر» ،وبعث أأ’مل لدى ألشصعب ألليبي
أŸنهك بأان أŸشصارك ‘ Úألقمة يوفرون
مظلة دولية –ميهم.
وسص- -ج- -ل أيضص -ا أق -ت -ت -ا’ ضص -اري -ا خ -ارج
طرأبلسس .ففي  26جانفي ،شصنت قوأت
حف ،Îهجوما على قوأت حكومة ألوفاق
أل -وط -ن -ي ‘ م -ن -ط -ق -ة أب -وغ -ري-ن ج-ن-وب
مصصرأتة‡ ،ا أدى إأ ¤أشصتباكات عنيفة
أسص -ف -رت ع -ن عشص -رأت ألضص -ح-اي-ا ‘ كÓ-
أ÷انب.Ú
وأضص -اف سص Ó-م -ة مسص -ت-ع-رضص-ا أأ’وضص-اع
أŸيدأنية ،أن هذه أ’شصتباكات رأفقتها
ضص- -رب -ات ب -ط -ائ -رأت ح -رب -ي -ة وضص -رب -ات
بطائرأت مسصÒة نفذها أ÷انبان .قائ:Ó
«وبينما أ–دث إأليكم أآ’ن ’ ،تزأل معركة
أبوقرين مسصتمرة».
وأكد تسصجيل خروقات ’تفاق برل‘ Ú
›ال حظر توريد أأ’سصلحة وألتدخل غÒ
أŸب -اشص -ر وأŸب -اشص -ر ÷ه -ات أج -ن-ب-ي-ة ‘
تأاجيج أ’قتتال ب ÚألليبيÚ

ألعدد
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عدد ضضحايا الفÒوسس يرتفع بشضكل ﬂيف

منظمة الصسحة العاŸية تعلن الطوارئ بسسبب «كورونا»
أع-ل-نت م-ن-ظمة
ألصص-ح-ة أل-ع-اŸية
أن ف Ò- - - - - - - - - -وسس
كورونا أŸسصتجد
أل - -ذي ظ - -ه- -ر ‘
ألصص Úوأنتشصر ‘
أل- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
م- -ن -اط -ق أل -ع -ا⁄
يشص - -ك - -ل «ح - -ال- -ة
ط- -وأرئ صص -ح -ي -ة
ذأت بعد دو‹»،
لكنها شصددت ‘
نفسس ألوقت على
أن إأعÓ- -ن ح -ال -ة
أل- -ط -وأرئ ’ يسص -ت -دع -ي أŸب -ال -غ -ة ‘ رد
ألفعل.
وكشصفت أŸنظمة أÿميسس ،أن تفشصي
فÒوسس كورونا ألذي قتل  170شصخصصا ‘
ألصص Úأصصبح حالة طوأرئ عاŸية بعدما
أنتقل ألفÒوسس إأ 18 ¤دولة.
وأع -ل -نت أل -و’ي-ات أŸت-ح-دة رصص-د أول
حالة أنتقال لفÒوسس كورونا أ÷ديد من
شصخصس آ’خر وبذلك تكون خامسس دولة
تعلن ذلك بخÓف ألصص .Úويقول أÈÿأء
إأن حا’ت أ’نتقال من شصخصس أإ ¤آأخر
خارج ألصص Úتث Òقلقا خاصصا أ’نها تشصÒ
إأ ¤زيادة أحتمال أنتشصار ألفÒوسس.
وق- -ال ت- -ي -دروسس أده -ان -وم م -دي -ر ع -ام
م- -ن- -ظ -م -ة ألصص -ح -ة أل -ع -اŸي -ة ‘ م -ؤو“ر
صصحفي ‘ جنيف إأن أأ’سصابيع أأ’خÒة
شصهدت تفشصيا  ⁄يسصبق له مثيل قوبل برد
غ Òمسص- -ب- -وق .وت- -اب -ع ق -ائ « Ó-ك -ي أك -ون
وأضصحا ،هذأ أإ’عÓن ليسس تصصويتا على
أنعدأم ألثقة ‘ ألصص .»Úوأضصاف «مبعث
قلقنا أأ’ك Èهو أحتمال أنتقال ألفÒوسس
إأ ¤ألبلدأن ألتي تعا Êمن ضصعف ألنظم
ألصصحية».
ويؤودي أإ’عÓن عن حالة طوأرئ عاŸية
إأ ¤ت -ق-د Ëت-وصص-ي-ات إأ ¤ج-م-ي-ع أل-ب-ل-دأن
ت - -ه- -دف إأ ¤م- -ن- -ع أن- -تشص- -ار أŸرضس عÈ
أ◊دود أوأ◊د م -ن -ه م -ع Œنب أل -ت -دخ-ل
غ Òألضصروري ‘ ألتجارة وألسصفر.
ويشص- -م- -ل أإ’عÓ- -ن ت- -وصص- -ي -ات م -ؤوق -ت -ة
ل -لسص -ل-ط-ات ألصص-ح-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع
أنحاء ألعا ⁄وألتي تشصمل تكثيف إأجرأءأت
ألرصصد وألتأاهب وأ’حتوأء.
وتشص Òبيانات منظمة ألصصحة ألعاŸية
إأ ¤أن م- -ا ي- -زي- -د ع- -ل- -ى  7800ح -ال-ة ”
رصص -ده -ا ع -اŸي -ا ك -ان أغ-ل-ب-ه-ا ‘ ألصصÚ
حيث بدأ ألفÒوسس أ’نتشصار ‘ سصوق غÒ
م -رخصس ل -ل -ح -ي -وأن -ات ألÈي -ة ‘ م-دي-ن-ة

نهاية عÓقة دامت  47عاما

ووهان .لكن ظهرت حوأ‹  100حالة ‘
ب -ل -دأن أخ-رى‡ ،ا أث-ار ق-رأرأت ل-ت-ع-ل-ي-ق
ألسصفر وأنتشصار مشصاعر معادية للصص‘ Ú
بعضس أأ’ماكن وزيادة ألطلب على أقنعة
ألوجه ألوأقية.
ومن أŸتوقع أن توجه أزمة «فÒوسس
كورونا» سصريع أ’نتشصار ضصربة قوية لثاÊ
أك Èأقتصصاد ‘ ألعا .⁄وقد يصصيب إأعÓن
منظمة ألصصحة ألعاŸية بك Úبخيبة أمل
أ’نها عÈت عن ثقتها ‘ هزÁة ألفÒوسس
«ألشصيطان».
وق- - - -د ي- - - -ؤودي ذلك أيضص- - - -ا إأ ¤إأث- - - -ارة
أıاوف ‘ أأ’سص - -وأق بشص - -ك- -ل أك‡ Èا
ي-زي-د أآ’ث-ار أل-ن-اج-م-ة ع-ن أأ’ضص-رأر أل-ت-ي
◊قت با’قتصصاد ألصصيني.

تأاث Òعلى النمو العاŸي
وق -ال ك-ريسس وسص-ت-ون رئ-يسس ب-يÈسص-ت-ون
للوسصاطة ‘ ملبورن «يتمثل أÿوف ‘ أن
ت-دق (م-ن-ظ-م-ة ألصص-ح-ة أل-ع-اŸية) ناقوسس
أÿطر ...ومن ثم سصيبدأ ألناسس ‘ سصحب
أم -وأل -ه -م» .وج -اء أيضص -ا أل -ت -ه-اب أ÷ه-از
أل- -ت- -ن- -فسص- -ي أ◊اد (سص- -ارسس) م- -ن ألصصÚ
وأودى ب-ح-ي-اة ن-ح-و 800وك-ل-ف أ’قتصصاد
ألعاŸي نحو  33مليار دو’ر أو وأحد ‘
أŸائة من ألنا œألدأخلي أÿام ألعاŸي
‘ .2003
ويخشصى خÈأء أ’قتصصاد من أن يكون
ألتأاث Òعلى ألنموألعاŸي أك Èهذه أŸرة،
حيث –وز ألصص Úأآ’ن حصصة أك Èمن
أ’ق -تصص -اد أل -ع -اŸي .وت -وق -ع أح-د خÈأء
أ’قتصصاد ألصصيني Úأن تؤودي أأ’زمة إأ¤
أن -خ -ف-اضس Ãق-دأر ن-ق-ط-ة م-ئ-وي-ة ‘ ‰و
ألصص ‘ Úألربع أأ’ول من ألسصنة أ÷ارية

بريطانيا رسسميا خارج ا’–اد اأ’وروبي
أصصبحت بريطانيا ،أليوم ،أول دولة تغادر أ’–اد
أأ’وروبي لتنهي بذلك عÓقة أسصتمرت  47عاما ،وبعد
أك Ìمن ثÓث سصنوأت من أ’نقسصامات وألتقلبات‘ ،
أنفصصال تاريخي سصيحتفل به مناصصرو بريكسصيت فيما
يث Òمشصاعر حزن لدى مؤويدي أوروبا.
وخ -رجت ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن أ’–اد أأ’وروب -ي ع -ن -د
ألسصاعة  23:00لي Óبتوقيت لندن وتوقيت غرينيتشس
ليلة أ÷معة ،بعد ثÓث سصنوأت ونصصف ألسصنة على
تصصويت  52باŸائة من ألÈيطاني Úلصصالح أÿروج ‘
أسصتفتاء عام  ” ،2016إأرجاء بريكسصيت ثÓث مرأت.
لكن هذه ألنهاية ليسصت سصوى بدأية فصصل ثان من
مسصلسصل بريكسصيت ألطويل ،وهو أŸفاوضصات أŸعقدة
ح -ول أل -عÓ-ق-ات أل-ت-ي سصÎب-ط ل-ن-دن وب-روكسص-ل ب-ع-د
أŸرحلة أ’نتقالية ألتي تنتهي ‘  31ديسصم.È
وبالتوأزي مع ذلك سصتدخل بريطانيا ‘ مفاوضصات
مع أ◊ليف أأ’مريكي ألتاريخي ،بعدما أبدى دونالد
ترأمب حماسصة لهذأ أ’نفصصال معتÈأ أنه يشصكل آأفاقا
أقتصصادية جديدة.
وقال رئيسس ألوزرأء ألÈيطا Êبوريسس جونسصون ‘
مقتطفات من خطاب قبل سصاعة من خروج بÓده من
أ’–اد أأ’وروبي ،وزعها مكتبه «إأنها ليسصت نهاية ،بل
بدأية .حان ألوقت لتجديد حقيقي ولتغي Òوطني».
ويرغب جونسصون أبرز ألشصخصصيات ألتي كانت ورأء
بريكسصيت ،وألذي أنتخب بغالبية كÈى ‘ ديسصمÈ

جواز سضفر أازرق

على أسصاسس وعد بإا‚از هذه أÿطوة« ‘ ،توحيد»
ألبÓد من أجل ألتمكن من أŸضصي قدما.
لكن أŸهمة تبدو صصعبة ،فقد أظهر أسصتطÓع للرأي
أجرأه معهد «يوغوف» أن  ٪30فقط من مناصصري
ألبقاء ضصمن أ’–اد أ’أوروبي قبلوأ أ’نفصصال.

وم- -ن أل- -ت- -غ -يÒأت أل -كÈى
أŸل-م-وسص-ة أل-ع-ودة إأ ¤ج-وأز
ألسص -ف -ر أأ’زرق ول -يسس ج -وأز
ألسص- -ف- -ر أأ’وروب- -ي أÿم -ري
أل - - - - -ل- - - - -ون وإأغÓ- - - - -ق وزأرة
ب-ري-كسص-يت أل-ت-ي  ⁄ي-ع-د ل-ه-ا
دأع ،ول- -ك- -ي Áر أ’ن- -فصص -ال
ب-ه-دوء سص-ت-وأصص-ل ب-ري-ط-ان-ي-ا
ت -ط-ب-ي-ق أل-ق-وأع-د أأ’وروب-ي-ة
خÓل ألفÎة أ’نتقالية.
وقال جيل رأتر من مركز
أأ’ب -ح-اث «م-ع-ه-د أ◊وك-م-ة»
إأن «ب- -ري- -ط -ان -ي -ا ت -غ -ادر ك -ل
أŸؤوسصسص- - -ات ألسص - -ي - -اسص - -ي - -ة
أأ’وروب -ي -ة» ،مضص -ي -ف -ا «ل -ك-ن
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ن -اسس أل-ع-اديÚ
وألشصركات ’ ،شصيء سصيتغ.»Ò
لكن هذأ ’ Áنع أشصد أنصصار أÿروج من أ’–اد
و‘ مقدمهم نايجل فارأج ألشصخصصية أأ’سصاسصية ‘
ب -ري -كسص -يت ،م -ن أ’ح-ت-ف-ال ب-ت-ح-ق-ق ح-ل-م-ه-م أخÒأ.
ويعتزمون تنظيم حفل أمام ألŸÈان.

‘ أŸقابل ،يعتزم ألنائب أأ’وروبي ألسصابق ألليÈأ‹
ألدÁقرأطي أنطو Êهوك رفع ’فتة ‘ دوفر بطول
 150مÎأ تع Èعن ﬁبته أ’وروبا وكتب عليها «نحن
نحب دأئما أ’–اد أأ’وروبي».
و‘ أسصكتلندأ أŸؤويدة أ’وروبا وحيث أثار موضصوع
بريكسصيت ألنزعات ألقدÁة لÓسصتقÓل عن أŸملكة
أŸت -ح -دة ،سص -ي -ب -ق -ى أل -ع -ل -م أ’أوروب -ي ي-رف-رف ف-وق
ألŸÈان.
وبعدما أعاد ألتفاوضس على ألنصس ‘ أÿريف مع
بروكسصل“ ،كن رئيسس بلدية لندن ألسصابق من “ريره
‘ ألŸÈان ‘ نهاية جانفي ،بسصبب حصصوله على
غالبية قوية ‘ ألŸÈان قبل أن يصصادق عليه ألŸÈان
أأ’وروب- -ي ‘ ج- -لسص- -ة ك- -انت م- -ؤوث- -رة ج- -دأ ل- -ل -ن -وأب
ألÈيطاني Úأأ’وروبي Úعند رحيلهم.
وقالت رئيسصة أŸفوضصية أأ’وروبية أورسصو’ فون دير
’ين أأ’ربعاء «سصنحبكم دأئما وسصنكون دأئما قريبÚ
منكم وسصنفتقدكم».
من جهته ،أعلن كب ÒأŸفاوضص Úأأ’وروبي Úحول
ب- -ري- -كسص- -يت م- -يشص -ال ب -ارن -ي -ي -ه أل -ذي ب -ات م -ك -ل -ف -ا
باŸباحثات حول ألعÓقة أŸسصتقبلية مع لندن قائ:Ó
«أشصعر باأ’سصف أ’ن تكون أختارت بريطانيا أ’نعزأل
بدل ألتضصامن .أإنه بالطبع يوم حزين ودرأماتيكي.
يسصاهم ذلك ‘ إأضصعاف أ÷انبÚ

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ق- -د ي- -ظّ- -ن ب- -عضض -ن -ا أان
ال - -تسض - -ام- -ح ضض- -ع- -ف ،وأان
الصض -مت ه -زÁة ،ل-ك-ن-ه-م ’
يعرفون اأن التسضامح يحتاج
قوة أاك Èمن ا’نتقام ،وأان
الصضمت اأقوى من أاي كÓم.
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السسبت  ٠١فيفري  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٤١هـ ـ العدد ١٨١٦٤
mimigaga783@gmail.com

ألثور

قطة –بسس
صضاحبتها ‘
أŸطبخ يومÚ

ث Ó-ث وصض -ف -ه -م ال-ل-ه
با÷مال :صض Èجميل،
هجر جميل ،صضفح جميل
ف - - -اصض Èب Ó- - -شض- - -ك- - -وى،
واهجر ب Óأاذى ،واصضفح
ب Óعتاب.

أ÷وزأء

اإذا  ⁄تذهب ‘ أاثر
م -ا ت -ري -ده ف -ل -ن “ل -ك -ه
أاب - - -دا ،وإاذا  ⁄ت - - -خُ- - -ط
Óم -ام ،ف -أانت
خ- -ط- -وة ل  -أ
دائ -م -ا سض -ت -ق -ف ‘ ذات
اŸكان.

ألسضرطان

’تنحتوأ
أأفكاركم على
مسضتقبل أأو’دكم

لل
ع
È

شض
غل عق

ة

^ السضلطان ﬁمد
علي حاكم مصضر سضابقا األف
فرقة من اŸشضاة مكونة من جنود
كلهم بع Úواحدة.

احتجزت قطة متوحشضة امرأاة
روسضية داخل مطبخها ليوم،Ú
وذلك بعد أان قامت Ãهاجمتها
ك- -ل -م -ا ح -اولت اÿروج وان -ق -اذ
نفسضها.
قال ’بنه بفرح  :مؤوكد سضتصضبح طبيبا رائعا
ة
أ
ا
ر
Ÿ
ا
ة
ر
ا
Ÿ
ا
د
ح
أ
ا
د
ه
ا
ض
وقد ش
ّ
مثل أابيك رد :عذرا ياأابي إانه مسضتقبلي وإانه
ة
ذ
ف
ا
ن
ن
م
ا
ه
د
ي
ب
ح
و
ل
ت
وه -ي
قراري سضأاقرر وحدي ماأاريد
ن
م
ث
ل
ا
ث
ل
ا
ق
ب
ا
ط
ل
ا
‘
خ
ب
اŸط
وأاشض - -ك- -ر لك شض- -دي- -د
م- -ب- -ن- -ى ق- -رب الشض- -ارع ،ق -ب -ل أان
حبك وتوجيهك.
ت -ط -لب مسض -اع -دت -ه-ا ‘ اÿروج،
’ ت - - - -رب - - - -وا
وفق ما نشضره موقع «سضكاي نيوز».
أاو’دكم
وق- -الت اŸرأاة إان ق- -ط -ت -ه -ا ك -انت
كما
ت -تصض -رف بشض-ك-ل غ-ريب وع-دوا،Ê
رباكم
قبل أان يتم مسضاعدتها ‘ اÿروج
أاباؤوكم
م- -ن اŸن- -زل ع Èسض- -ل- -م اسض -ت -خ -دم
فإانهم
ل- -ل- -وصض -ول إا ¤ن -اف -ذت -ه -ا ،أ’ن ب -اب
اŸنزل كان مغلقا من الداخل.
ُخلقوا
و“كن اŸنقذون من السضيطرة على
لـ زمان
القطة وإاخراجها بسضÓم.
غÒ
زمانكم.

نبضضنا فلسضطينـ ـي لألبـ ـد

^ الصضورة.

أأ’سضد

النجاح يكمن ‘ كل
◊ظ- -ة ت- -ع -يشض -ه -ا ...إان -ه
ا◊ياة ذاتها ،إانه التوقف
ع - -ن - -د ◊ظ- -ات ا÷م- -ال
والفرح والسضÓم ...النجاح
هو ليسش مكانا تصضل إاليه،
بل هوالطريق بذاته

ألعذرأء

يجب اأن تسضتوعب أان
ل - -يسش ك - -ل شض- -خصش Áت- -لك
ن- -فسش ت- -ف- -كÒك ول -يسش ك -ل
شض- - - - -خصش Áت- - - - -لك ن - - - -فسش
مشضاعرك!

أŸيزأن

^ طبقة الفقراء ‘ اÛتمعات يسضتطيعون قراءة مشضاعر
اآ’خرين افضضل من غÒهم من الطبقات اإ’جتماعية.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

وطني وطني
غا‹ الثمن
روحي ما‹
نفسضي بدÊ

أبتسضم

ح - - -ل أل - - -ع- - -دد
ألسضابق

^ ان ومضضة الÈق
اÿاطفة تسضتغرق من الزمن واحد على
ا’لف من الثانية

 Òوخيانة
يانة الضضم
رق ب Úخ
ف
^ ’ ’ التنفيذ.
ما تعمل ..
الواقع إا
ب  ..وأاحب
–
^ أاعمل ما ‡ا وعدت.
وأاعط أاكÌ

 Âيا حبيبي نام ..
قلب
 Âيا حبيب ال ن حمام
د
يك زوجا م ه -ي -ام
دي-ن-ة  ⁄ت-ع -ط -ف -ول -ةمك ‘
د
مه
غ -ام ال -
ا
نسض- -ى أا
م-ال-ل دو ب- -أان- -
م
ا
ت
ه
’
ض
س
تشض- -
ال
ه - -ي- -ام
ق -ى صض -غÒا وأاباك نالته مك ‘
م
Ó
ض
س
وال
سض - -ى أا
ن- -ل- -
طفلها
’  ⁄ن- -ع- -د تهدهد
’ ت - -ن نالته السضهام -ب -ع -ي -د
ا
حكا أام
ف -ق ال
وأاباك
ضضا
د وال-ل-ي-ل ق- -د ’ح ‘ اأ’ فق هام
ح Úينام -ن خ-ال-
ا ‘ اأ’
دو ب-ل-ح
مسضافر
شض-
 Â .ي- -ا
م
ا
ت Îنيم ن
.
.
ي
ل
با
 -بيبي ...
 Âي- -ا ح- -ب- -ي يا حب
ي Â ..
حبيب

لـك

^ ما هو الشضي الذي
إاذا اصضببت عليه اŸاء ’ ..
يبتل ؟

ال -رضض -ا وال -ت -ف-اؤول ’
ي -أات -ي -ان م -ن ال -ع-دم ،ب-ل
ن - -اك ق- -ي- -م- -ة إاÁانّ- -ي- -ة
ي التوّكل على
عميقة ه َ
ال-ل-ه وال-ث-ق-ة ب-ه ،ازرع-ها
ب - -داخ - -لك وسض- -ت- -ج- -ن- -ي
ثمارها بيق.Ú

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
و انا ا◊امي
لك ‘ اÙن
لتعشش حرا
طول الزمن

^ أاخي اŸواطن  ..إاذا فقدت أابناءك وأانت باŸنزل افصضل شضبكة
اأ’نÎنت وسضÎى كيف سضيظهرون من كل حدب و صضوب..واحتمال
أان يكون بينهم أاحد ا÷Òان.

م- -ه- -م -ا ك -نت ق -ل -ق -ا م -ن أام -ر،
فأاجمل ما تفعله أان تفوضضه
اإ ¤ال- -ل -ه ف -ه -و أاق -در م -نك
عليه واأرحم بك من نفسضك
على نفسضك.

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ألعقرب

Óنسض -ان إا’
’ شض- -يء ي- -ح -دث ل  -إ
وق- -د م -ن -ح ُ-ه ال -ل -ه ال -ق -درة ع -ل -ى
’« :¤
–ّمله ،مفهوم عميق لقوله تعا ّ
ُيكّلف الله نفسضا إا’ ُوسْضَعها».

ألقوسس

« لقد خلقنا اإ’نسضان ‘ كبد» أاحياناً
يجب اأن تعا Êلكي تسضتمر ‘ التقدم’ ،
–زن ح Úتضضيق ‘ هذه ا◊ياة إانها ›رد
دار عبور ،حياتك  ⁄تأات بعد.

أ÷دي

سضئل حكيمŸ :اذا يجب عليّ اأن التمسش العذر
للناسش؟ فرد قائ :ًÓأ’نك ‘ يوم من اأ’يام سضتحتاج
أانت اأيضضًا اأن يلتمسضوا لك العذر ،فبادر بالصضواب.

ألدلو

’ تعامل أاحدا مثل النجوم أ’نه سضيعاملك دائما
كمعجب.سضعادة ليسضت ‘ ا÷مال و’ ‘ الغنى و’ ‘ القوة

و’ ‘ الصض -ح -ة ...السض -ع -ادة ‘ ا’سض -ت -خ -دام ال -ع -اق -ل ل-ك-ل ه-ذه
اأ’شضياء.

^ أاسضنانه صضفراء طوال السضنة و كأانها لوحة أارقام
سضيارات قدÁة جدا واذا جاء رمضضان يسضأال
الشضيخ  :هل يجوز أان أافرشش أاسضنا Êوأانا
أ◊وت
صضائم ..اآ’ن تذكرت إانه عندك
من اليق Úأان تعلم ...أان الله أالطف من أان يرى خاطر عبده مكسضورا ً
أاسضنان».
و’ يجÈه ...ارِم همومك وراء ظهرك ...وتفاءل و’ تيأاسش .فالله قادر
على كل شضيء.

السضبت  01فيفري  2020م
الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  1441هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

لولية يهدد صشناعة النحاسس بـ «سشÒتا»
هاجسس اŸادة ا أ
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حرفيون يسستغيثون ..وحلمهم قرية للصسناعة التقليدية

»ØjôW Ió«Øe/áæ«£æ°ùb
ع -ل -ى ضض -وء الصض -ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-ن-ح-اسس
والصض -ن -اع -ات ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ذي  ⁄ي-ن-فك
ي -ع -رضس م -ن -ت -ج -ات أاب -دع ‘ صض -ن -اع -ت -ه-ا
ح- -رف -ي -ون يصض -ارع -ون ال -زم -ن ل -ب -ق -ائ -ه -ا
ك -م -وروث ت-اري-خ-ي ل-ل-م-دي-ن-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر
ب-ع-ادات-ه-ا وت-ق-ال-ي-ده-ا وت-رفضس أان تسض-ت-لم
ل -ري-اح ال-ت-غ-ي Òوع-واصض-ف ا’ن-دث-ار ،ه-ذه
اŸدينة التي ’ تزال –افظ على عبقها
ا÷م -ي -ل ونسض -م -ات -ه -ا اŸل -ي -ئ -ة ب-ال-ع-ادات
والتقاليد ،التي تعت Èثروة اŸدينة العتيقة
والقدÁة قدم حرفها وصضناعاتها اليدوية
الضض -ارب -ة ب -حضض -ارة اŸدي -ن -ة وت -اري -خ-ه-ا
الزاخر بعمق ا◊ضضارات اŸتعاقبة على
سض-ك-ان-ه-ا ال-ذي-ن اخ-ت-اروا اÙاف-ظ-ة على
ع -ادات -ه -م وت -ق -ال -ي -ده -م وال -ت-ي ات-خ-ذه-ا
السض -ك -ان م -ه -ن -ا ل -ه -م ي-روون م-ن خÓ-ل-ه-ا
تاريخهم وحضضارات تعاقبت عليهم ،فمن
ب Úه- - - - - - - -ذه ا◊رف ت- - - - - - - -ب- - - - - - - -ق - - - - - - -ى
ح -رف -ة ال -ن -ح -اسس تصض -ارع ال -زم-ن وت-رف-ع
التحدي لتواصضل مسضÒة أاجيال متعاقبة
اختارت مزاولة مهنة لها عراقة ومكانة
خاصضة لدى ا÷زائري ،Úوتظل صضناعته
رك-ي-زة أاسض-اسض-ي-ة ل-ل-ح-ي-اة اليومية ،ونشضاًطا
Œارًي- - -ا ي- - -دخ- - -ل ك- - -ل ب- - -يت ع Èاأ’واÊ
اŸسض - -ت - -خ- -دم- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف اأ’نشض- -ط- -ة
وا’ح -ت-ي-اج-ات اŸن-زل-ي-ة وك-ذا ي-ع Èع-ل-ى
ث- -ق- -اف- -ة وأاصض- -ال -ة ›ت -م -ع ك -ام -ل ،إا’ أان
ال -ع -راق -ي -ل ون -قصس اإ’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة
واŸعنوية أاثر سضلبا على اسضتمرارية حرفة
النحاسس.

غياب التأاط Òوالتموين ...
يهدد باندثار ا◊رفة

تواجه حاليا حرفة النحاسس ،الفن الذي
تشض -ت -ه -ر ب -ه اŸدي -ن -ة اأ’ث -ري -ة وال -ع-ت-ي-ق-ة
قسض-ن-ط-ي-ن-ة «خ-ط-ر ال-زوال» بسض-بب غ-ي-اب
آاف-اق تسض-ت-ه-دف إاع-ادة ت-ث-م-ي-ن-ها وإاحيائها
وهو ما أاجمع عليه بعضس حرفيي النحاسس
ب-ال-و’ي-ة ه-ؤو’ء ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن ن-قصس
ال -ت -أاط ÒواŸراف -ق -ة م -ن ط -رف ا÷ه-ات
اŸع -ن -ي-ة ،فضض Ó-ع-ل-ى أان خ-ط-ر ا’ن-دث-ار
الذي يهدد حرفة النحاسس يرجع بالدرجة
اأ’و ¤إا ¤ن- -قصس ال- -ت -ك -وي -ن وال -ت -م -وي -ل،
حيث أاشضار حرفيون ‘ النحاسس أان هذا
الفن اŸتوارث عن اأ’جداد « قد عرف
Óمر
عزوفا من مهنييه الذين خضضعوا ل أ
ال -واق -ع ب -ع-د ع-دي-د اÙاو’ت ال-ف-اشض-ل-ة
Ÿواجهة العوائق اŸفروضضة خاصضة غÓء
اŸادة اأ’ول- -ي -ة ون -درت -ه -ا ،ك -م -ا أان أاوراق
ال -ن -ح-اسس اŸع-روضض-ة ب-اأ’سض-واق اÙل-ي-ة
«من النوع الرديء وتباع بأاسضعار باهظة»
حسضب ما أاشضار إاليه ا◊ر‘ عمي ﬁمد
أاحد مهنيي النحاسس القدامى الذي يرى
ب - -أان ه - -ذه اأ’سض - -واق ال - -ت - -ي «’ ت- -خضض- -ع
للمراقبة» ’ تفسضح اÛال أامام أاي حر‘
و’ –فزه على العمل وا’سضتمرار.
كما أاوضضح عمار صضاحب أاحد اÓÙت
اŸتخصضصضة ‘ النقشس على النحاسس أانه
على مدار خمسض Úعاما كان شضاهدا على
مسضار وتاريخ هذه ا◊رفة ،فمنذ القدم
هناك ارتباط وثيق ب Úاأ’وا Êالنحاسضية
واأ’سضرة القسضنطينية ،أاو غÒها من اأ’سضر
على مسضتوى مناطق الشضرق ا÷زائري»،
ف Ó- -ي- -خ- -ل- -و ب -يت أاي ع -ائ -ل -ة ي -ق -ول م -ن
«اأ’دوات ال -ن -ح-اسض-ي-ة ،خ-اصض-ة اŸرشض-ات،
واŸزه-ري-ات ،والشض-م-ع-دانات ،والسضينيات
التي تقدم من خÓلها القهوة للضضيوف
بكل لوازمها» ،ويضضيف «كانت العروسس ’
تزف إا ¤بيت زوجها إا’ بعد أان تقتني
حاجتها من اأ’وا Êالنحاسضية» ،لكن اليوم
يقولها بكل حسضرة وأا« -⁄باتت اأ’واÊاŸق- -ل -دة واŸسض -ت -وردة م -ن الصض Úت -غ -زو
بيوت ا÷زائري ،Úوتقضضي على الصضناعة
اÙل-ي-ة رغ-م ج-ودت-ه-ا ال-ع-ال-ي-ة» ،ليضضيف
سض -م 48( Òع-ام-ا) ع-ام-ل ب-ال-ورشض-ة ال-تي

Áتلكها عمار وجدناه منكبا على
نقشس سضينية كبÒة قال «للشضعب»
إان ا◊رفة التي تعلمها منذ أاكÌ
من عشضرين عاما تواجه –ديات
ت -ه-دده-ا ب-ال-زوال ،أاه-م-ه-ا غÓ-ء
سضعر اŸواد اأ’ولية ،والسضبب ‘
ذلك هو احتكار ›موعة من
رج -ال اأ’ع -م -ال اسض -تÒاد ه -ذه
اŸادة م- -ن الصض Úوإاسض -ب -ان -ي -ا،
وكشض- -ف ل- -ن -ا أان سض -ع -ر رق -اق -ة
واح- -دة م- -ن ال- -ن -ح -اسس ال -ذي
تصض-ن-ع ب-ه السض-ي-ن-ي-ة ي-ق-در بـ10
دو’رات.
و‘ ج- -ول- -ة اسض- -ت- -طÓ- -ع- -ي- -ة ق -امت ب -ه -ا
«الشض -عب» ل -ل -ق -ري -ة ا◊رف -ي-ة اıصضصض-ة
ل-ل-ح-رف-ي Úال-ك-ائ-ن-ة ب-اŸن-ط-ق-ة الصضناعية
ب -وصض-وف ،ه-ذه اأ’خÒة ال-ت-ي ت-ن-ع-دم ب-ه-ا
شضروط العمل بدءا من نقصس اإ’مكانيات
اŸادي- -ة وال- -بشض- -ري- -ة وصض -و’ إا ¤ان -ع -دام
ال- -ع- -نصض- -ر اأ’م- -ن- -ي ل- -ت- -ت- -ح- -ول ال- -ق- -ري -ة
اŸسضتحدثة من طرف الو’ية Ãكان بعيد
ع - -ن وسض - -ط اŸدي - -ن - -ة إا ¤م - -رت - -ع آام- -ن
ل-ل-م-ن-ح-رف Úوم-ك-ان م-ه-جور ،اأ’مر الذي
دف -ع ا◊رف -ي Úإا ¤غ -ل -ق Óﬁت-ه-م ال-ت-ي
تنعدم بها أاسضاسضا كل الضضروريات الÓزمة،
هذه الوضضعية التي أاثارت اسضتياء وتذمر
حرفيي الو’ية الذين ومن خÓل حديث
م -ع رئ -يسس ج -م -ع-ي-ة ف-ن ال-ن-ح-اسس ل-و’ي-ة
◊سضن» أاكد أان
قسضنطينة السضيد «بودينار ّ
خلفية اختيار اŸدينة ’حتضضان فعاليات
›مل الصضالونات إا ¤مكانة الو’ية ‘
ا◊رف- -ة والصض- -ن -اع -ة ال -ن -ح -اسض -ي -ة وأان -ن -ا
ك -ح -رف -يﬁ Úل -ي“ Úك -ن -ا م -ن اف -ت-ك-اك
عÓمة ا÷ودة ‘ صضناعة النحاسس ذلك
على اŸسضتوى الوطني.

مششاكل وعراقيل

ليضضيف رئيسس ا÷معية أان حرفة النحاسس
بالو’ية تÎاجع بسضبب عدد من اŸشضاكل
والعراقيل إا ¤غÓء اŸنتجات النحاسضية
وال -ذي ي -ع -ود ب -ال -درج -ة اأ’و ¤إا ¤غ Ó-ء
اŸادة اأ’ول - -ي- -ة اŸسض- -ت- -وردة م- -ن اÿارج
وال - -ت - -ي ت - -ت - -ع- -رضس ل- -دى
وصض- - -ول- - -ه - -ا ل - -ل - -م - -وان - -ئ
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ع -راق -ي-ل،
وه- - -و م- - -ا يصض- - -عب
اأ’م- -ور ‘ ال- -ت- -زود
ب - - - -اŸادة اأ’ول- - - -ي- - - -ة
ب- -اأ’سض- -واق فضضÓ- -
ع- - - -ن مشض - - -ك - - -ل
السض -وق اŸوازي-ة
التي تلقي بثقلها
ع- -ل -ى ا◊رف -يÚ
اŸسضجل Úبالغرفة

والذين تÎاوح أاعدادهم ما
ب  120 Ú-ح-ر‘ م-ق-اب-ل  200ح -ر‘ غÒ
مسض - -ج - -ل ،فضض  Ó- -ع - -ن ن- -قصس اÓÙت
وفضضاءات تعليم ا◊رفة يدويا حيث طالب
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة بضض- -رورة ا’ل- -ت- -ف -ات
ل -وضض -ع -ي -ة ح -ر‘ ه -ذه الصض -ن-ع-ة ذلك م-ن
خ Ó- -ل ت - -وفÓﬁ Òت ح - -رف - -ي- -ة وسض- -ط
اŸدي -ن -ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى اŸوروث ال-ث-ق-ا‘
للمدينة التي ’ تزال Œتهد للحفاظ على
حرفة النقشس على النحاسس ،ليعطي مثا’
ع- -ل- -ى ذلك ال -ق -ري -ة ا◊رف -ي -ة اŸوج -ودة
بتونسس ،ليقÎح ›موعة ا◊رفي Úالذين
ح-دث-ت-ه-م «الشض-عب» ضض-رورة “ك-ي-ن-هم من
منطقة حرفية قانونية Œعلهم يزاولون
حرفتهم بطريقة “كنهم من اÙافظة
ع-ل-ى ه-ذا اŸوروث ال-ث-ق-ا‘ وال-ت-اري-خ-ي،
ح -يث اقÎح -وا اسض -ت -ح -داث ق -ري-ة وسض-ط
اŸدي -ن -ة ’ Ãخ -ارج-ه-ا وال-ت-ي ت-ت-م-ث-ل ‘
منطقة حي رحما Êعاشضور واŸعروفة
Ãنطقة «باردو» هذه اŸنطقة التي كانت
‘ اŸاضضي معروفة بصضناعة النحاسس إا’ أان

ال-ق-رارات ال-عشض-وائية
سض -اه -مت ‘ ت -غ -ي ÒاŸك -ان ه-ذا ال-ع-ام-ل
الذي سضاهم كثÒا ‘ تهميشس ا◊رفة هذا
إا ¤جانب عوامل أاخرى سضتأاخذ ا◊رفة
‘ ظ - -ل ه - -ذا ال - -ت - -ه - -م - -يشس اإ ¤ال - -زوال
وا’ندثار.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاشض-ار ح-رف-ي-ون خÓ-ل
حديث لهم مع جريدة «الشضعب» اإ ¤اأن
هذا الفن اŸتوارث عن اأ’جداد قد عرف
Óمر
عزوفا من مهنييه الذين خضضعوا ل أ
ال -واق -ع ب -ع-د ع-دي-د اÙاو’ت ال-ف-اشض-ل-ة
Ÿواجهة العوائق اŸفروضضة خاصضة غÓء
اŸادة اأ’ول- -ي -ة ون -درت -ه -ا ،ك -م -ا اأن اأوراق
النحاسس اŸعروضضة باأ’سضواق اÙلية من
النوع الرديء وتباع بأاسضعار باهظة ،وهو
حسضب م- -ا أاك- -ده ا◊ر‘ «ع- -م -ي ﬁم -د»
الذي يعت Èمن ب Úا◊رفي Úالقدامى
وال- - -ذي ي - -ج - -د أان اأ’سض - -واق ’ ت - -خضض - -ع
للمراقبة و’ تفسضح اÛال أامام اأي حر‘
و’ –ف- - -زه أاسض- - -اسض- - -ا ع- - -ل- - -ى ال- - -ع - -م - -ل
واŸبادرة .حيث أان عدم رد ا’عتبار لهذه
ا◊رف -ة ف -ق -د مضض -ى ال-وقت ال-ك-ا‘ ل-ك-ي
ي -ت-خ-ذ اŸسض-ؤوول-ون اÙل-ي-ون اإ’ج-راءات
الضض -روري -ة ◊م -اي -ة ه-ذه ا◊رف-ة اŸدرة
للربح واŸوفرة Ÿناصضب الشضغل ،حيث أان
معظم حرفيي النحاسس Ãدينة الصضخر
العتيق دخلوا مرحلة التقاعد ‘ مرحلة
متقدمة بسضبب العراقيل واŸشضاكل التي
وق -فت ‘ وج -ه ت -ق -دم ه -ذه ا◊رف -ة أاي-ن
Œدهم ينشضغلون ‘ جل أاوقاتهم بتنظيف
القطع القدÁة اŸصضنوعة من النحاسس
داخل Óﬁتهم الصضغÒة.

عزوف الششباب

إان اŸشض -اك -ل وال -ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا
حرفة صضناعة النحاسس اأثرت سضلبا على
اهتمام فئة الشضباب بتعلم هذه ا◊رفة
حيث أاكد رئيسس جمعية صضناعة النحاسس

بقسضنطينة أانهم ’ يولون أاي اهتمام لهذه
ا◊رفة التي أاصضبحت بالنسضبة إاليهم غÒ
مربحة و’ تلبي احتياجاتهم ،وهو حسضب
م- -ا أاوضض- -ح- -ه أايضض- -ا مسض- -ؤوول- -ون ب- -غ -رف -ة
الصضناعة التقليدية وا◊رف الذين أاشضاروا
اإ ¤العوائق الكثÒة التي تعرقل تنمية هذا
الفن.
ويÈز غÓء اأسضعار اŸادة اأ’ولية وانعدام
اŸسضاعدات التي من شضأانها اإ’سضهام ‘
Œاوز الصض - -ع - -وب - -ات م - -ن ب Úال - -ع- -وائ- -ق
ال- -رئ- -يسض- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع -رق -ل أاي مشض -روع
’سضتحداث ورشضة لصضنع منتجات نحاسضية
حسضب م- -ا اأوضض- -ح- -ه مسض- -ؤوول- -ون ب -غ -رف -ة
الصضناعة التقليدية وا◊رف الذين أاكدوا
على تلقي عدد «قليل» فقط من طلبات
ا◊صضول على بطاقة حر‘ ﬂتصس ‘
صضناعة النحاسس ،كما اعت Èمسضؤولوا غرفة
الصض- -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وا◊رف أان ف -ن
النحاسس يشضكل أاولوية مسضتعجلة لضضمان
بقاء هذا الÎاث الذي يرمز إا ¤هوية
ال-قسض-ن-ط-ي-ن-ي Úخصض-وصضا والهوية الوطنية
عموما.
الشضباب ا◊ر‘ الذي أاكد لنا أان التفكÒ
‘ العمل ضضمن حرفة النحاسس دون
مسضتقبل باعتبارها حرفة سضائرة
‘ طريق الزوال ،و‘ حديثنا مع
ب -عضس الشض -ب -اب ا◊رف -ي Úال -ذي-ن
أاكدوا لنا اأن غÓء اŸادة اأ’ولية
يعت Èالسضبب اأ’ول والرئيسضي وراء
عزوف ا◊رفي Úعن العمل ‘ هذا
اŸوروث ال -ف -ن -ي اأ’صض -ي-ل ،ك-م-ا أان
نقصس تكوين الشضباب الراغب‘ Ú
تعلم الصضنعة Ãراكز التكوين اŸهني
ي -ق -ف ح -ائ  Ó-دون ت -ع -ل -م -ه -م ل -ه-ذه
ا◊رف- - - - - -ة ،خ- - - - - -اصض - - - - -ة وأان اŸدة
اıصضصضة لتعلم الشضباب باŸراكز ’
ت-ت-ع-دى  18شض -ه -را ،ون-فسس اŸشض-ك-ل
أاثاره حرفيون Ãنطقة الرصضيف حيث
أاك - -دوا اأن ا◊رف- -ة سض- -ت- -ن- -دث- -ر إاذا ⁄
تتدخل الدولة لتوف ÒاŸادة اأ’ولية،
م -ط-ال-ب Úبضض-رورة ت-وف Òاإ’م-ك-ان-ي-ات
الÓ- -زم -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ه -ذا اإ’رث
ال- -ع -ري -ق ،خ -اصض -ة ‘ ظ -ل ع -زوف ا–اد
ا◊رف - -ي Úع- -ن مسض- -اع- -دة ا◊رف- -ي‘ Ú
اإي- -ج- -اد Óﬁت ’ئ- -ق- -ة Ãه- -ن -ت -ه -م ب -دل
اÓÙت ال -ت -ي ي -ع -م -ل -ون ب -ه -ا ،وال -ت-ي ’
ت -ت -ن -اسضب وم -ه -ن -ت -ه -م حسضب ت -أاك -ي-د ج-ل
ا◊رف - - -ي Úال - - -ذي - - -ن صض - - -ادف - - -ن- - -اه- - -م.

النحاسس مادة ضشرورية
للقسشنطينيÚ
وبالرغم من كل هذه اŸشضاكل التي تعاÊ
م -ن -ه -ا ه -ذه ا◊رف -ة ال -ع -ري -ق -ة ،إا’ أان -ه-ا
مازالت تقاوم ا’ندثار والزوال ،متحدية
بذلك كل التطورات والتغيÒات ،وذلك ما
وق - -ف - -ن - -ا ع - -ل - -ي - -ه ب - -ا◊ديث إا ¤اأ’سض- -ر
القسضنطينية التي اأكدت أانه ورغم كل ما
قيل اإ’ اأن جل بيوت القسضنطيني ’ Úتكاد
تخلو من أاوا Êالنحاسس ولو بوجود قطعة
صض- -غÒة ،ك- -م- -ا اأن غ- -ل -ق ب -عضس اÓÙت
بوسضط اŸدينة أاو تغي Òنشضاطها ورغم
تأاثÒه السضلبي على حرفة صضناعة اأ’واÊ
النحاسضية إا’ اأنه  ⁄يقف حائ Óأامام هذه
ا◊رفة التي تبقى صضامدة.
ف -اأ’وا Êال -ن -ح-اسض-ي-ة Ãدي-ن-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة
ضض- - -روري- - -ة ج- - -دا أ’ي م- - -ن - -زل ،ذلك أ’ن
قسض-ن-ط-ي-ن-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ع-اصض-م-ة للنحاسس
Óب -داع م-ن ط-رف ال-ك-ث Òم-ن
وم -ع -ق  Ó-ل  -إ
ا◊رفي Úالذين عمدوا إا ¤نقل ا◊رفة
من اأ’جداد واأ’بناء من خÓل الرسضوم
التي كانت تنقشس على السضينيات وأاواÊ
الزينة وغÒها من اأ’وا ÊاŸنزلية التي
كانت –مل صضور ا÷سضور اŸعلقة ،أاو ما
يرمز لعادات عاصضمة الشضرق ،كاÓŸية
وأابواب اŸدينة ،وكذا منبع اŸياه لسضيدي
ا÷ليسس اأو ع Úالباي ،إا ¤جانب أابواب
اŸدينة القدÁة ،وهي اأ’وا Êالتي كانت
و’زالت تسض- - -ت- - -خ- - -دم ك- - -ثÒا ‘ ال - -ب - -يت
القسضنطيني.

إعدإد :عب ـد
إلق ـادر سصنات ـي
إمام أإسصتاذ رئيسض
Ãسصجد إلبشصÒ
إإلبرإهيمي
شصـارع إلشصهـدإء
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

موانع إاجابة الدعاء

عدم إليق ،Úإلسصتعجال ،إŸأاكل إ◊رإم وإلغفلة ...موإنع إلسصتجابة فتجّنبها

أأتعلمون ما هوأأكرم شصيء على ألله؟ ل
ت -ق -ول -وأ ألصص Ó-ة ،وألصص -ي-ام وأل-زك-اة وأ◊ج،
ف -ه -ذه أأرك -ان أإلسص Ó-م ،ل -ك ّ-ن أأع -ظ -م شص -يء
أأوأأكرم شصيء عند ألله هوألدعاء ،أسصتمعوأ
إأ ¤قوِل رسصول ألله صصلى ألله عليه وسصلم
َ
ي صَصsلى
فيما ثب ِت َعْن أأِبي ُهَرْيَرَةَ ،عِن ألنِsب u
َ
َ
َ
يٌء َأأْكَرَم َعَلى
ص
ش
س
س
ي
ل
«
:
ل
ا
ق
أللُsه َعَلْيه َوسَصsلَم
َ
َْ
ْ
أللsهِ َتَعاَلى مَِن ألtدَعاءِ».
الدعاء Ÿاذا؟
ل يكلفك جوعا كالصصيام ،ول قياما ول
حركة ول سصجودأ كالصصÓة ،ول يكلفك مادة
وأأموأل تدفعها ‘ أ◊ج أأو‘ ألزكاة ،وإأ‰ا
يكلفك أأن تتوجه بقلبك إأ ¤ألله ،و–ّرك
لسصانك مسصتعينا بالله ،رأفعا يديك متوسصÓ
إأ ¤ألله ،وهل هذأ يكّلف شصيئا؟ هوعبادة،
كما ثبت ‘ حديث ألtنْعَمانِ ْبِن َبشِص ٍ
 Òرضصي
ألله عنه َقاَلَ :قاَل َرسُصولُ أللهِ صصلى ألله عليه
وسصلم« :ألtدَعاءُ ُهَو ألِْعَباَدُة ،ثُsم َقَرَأأَ﴿ :وَقاَل

َرtب -كُ ُ-م إْدُع -وِن -ي أإَسْش َ-تِ-جْ-ب َلُ-كْ-م إِsن إsلِ-ذيَ-ن
َيْ-سشَ-تْ-كِ-بُ-روَن َعْ-ن ِعَ-ب-اَدِت-ي سشََ-يْ-دُخُ-ل-وَن جَهsنَم
َدإِخِريَن} غافر.6٠ :
كْم َرuبي َلْوَل
وقال سصبحانهُ﴿ :قْل َما َيْعَبأاُ ِب ُ
كْم}  -مع أأن ألدعاء سصهل ميسصور،
ُدَعاؤوُ ُ
وق -د ق ّصص -ر ف -ي -ه ك -ث Òم -ن أل -ن -اسسَ﴿ -فَقْد
كونُ ِلَزإمًا} ألفرقان.77 :
ف َي ُ
َ
كsذْبُتْم َف َسشْو َ

َوَعْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله تعا ¤عنه
َقاَلَ :قاَل َرسُصوُل أللهِ صصلى ألله عليه وسصلم:
ب َعَلْيهِ» .يعني من
«َمْن َلْم َي ْسصَأاْل أللَهَ ،يْغ َضص ْ
 ⁄ي -دُع أل-ل-ه ويسص-أال-ه ح-اج-ات-ه وي-ط-لب م-ن-ه
أأشصياؤوه ألتي منها ما هو ‘ ألدنيا وأآلخرة،
فمن  ⁄يسصأال ألله يغضصب عليه.
َقاَل سصبحانه وَتَعاَلى لرسصوله صصلى ألله
ك ِعَباِدي َعuني َفإاِuني
عليه وسصلمَ﴿ :وإَِذإ سشَأاََل َ

َق- - - -رِيٌب أإُِج- - - -يبُ َدْع َ- - -وَة إل s- - -دإِع إَِذإ َدَع - - -اِن

َفْلَي ْسشَتِجيُبوإ لِي َوْلُيْؤوِمُنوإ ِبي َلَعsلُهْم َيْرششُُدونَ}
ألبقرة.186 :
ء
وب -ع-د ه-ذه اŸق-دم-ة؛ ه-ل كt-ل دع-ا ِ
مسستجاب؟
 Èشصاهد على ذلك هووأقعنا،
ل وألله ،وأأك ُ
كم من دعاء َدعونا فلم ُيسصتجب لدينا؟ كم؟
كث Òكث ،Òفكيف ألتوفيق مع هذه أآليات:
كمْ}.
ب َل ُ
﴿إْدُعوِني أإَسْشَتِج ْ
Óجابة،
إأذن هناك موأنع للدعاء ،موأنُع ل إ
“نع أإلجابة حتى عّمن دعا ،هناك ثلة من
ألناسس كبÒة ل تدعوألله ،فكيف يسصتجيب
لها؟ وهناك كث‡ Òن يدعوألله وقد وقع ‘
صصفات أأوأأفعال –رمه من أإلجابة من ألله
سصبحانه وتعا ،¤فإاذأ أأردت يا عبد ألله أأن
ت -ك -ون مسص -ت -ج -اب أل -دع -وة ف-ت-ج-نب م-وأن-ع

لسسÓم
التبذير ‘ ا إ

أإلج -اب -ة ،أŸوأن -ع أل -ت-ي “ن-ع وه-ي ب-ي-دك،
وتسصتطيع فعلها وألتصصاف بها ،فالتجtنب
أأسصهل وأأيسصر بكث Òمن ألفعل ،أفعل كذأ
سصتجد صصعوبة ،لكن Œنب كذأ أبتعد عنه ،ل
Œد فيها صصعوبة.
ف -ك -م -ا ق -ل -ن -ا؛ ل -يسس كt-ل م-ا تسص-أال أل-ل-ه
يعطيك ،ول كلّ دعاء مسصتجاب! Ÿاذأ؟ ألن
ه -ن -اك م -وأن-ع –دث م-ن ألسص-ائ-ل وصص-ف-ات
ي-ت-ل-بسس ب-ه-ا أل-دأع-ي “ن-ع م-ن ألسص-ت-ج-اب-ة،
وَتحرم من قبول ألدعاء ،منها:
سُص-وُء ألs -
ظ-نِ uب-ال-لِ-ه سص-ب-ح-ان-ه وت-ع-اَ ¤يْ-مَنُع
جاَبَة ألدعاء ،سصوء ألظن؛ ل يق Úعند هذأ
إأِ َ
أإلنسصان ،وŸاذأ ألدعاء؟ وماذأ نسصتفيد من
ألدعاء؟ دَعونا كثÒأ فلم يسصتجب ألله لنا،
فهذأ أأسصاء ألظن بالله ،فيحرم من أإلجابة،
فاÙروم من أإلجابة هوألذي يسصيء ألظن
بالله؛ أأن يسصتجيب له ،أأويغفَر له أأويفهمه،

مرضض إإجتماعي وإقتصصادي يهّدد إأل· وإلشصعوب

أإلنسصان بطبعه ميال إأ ¤أŸال ،يحب جمعه َتْدِمًÒإ}أإلسصرأء.16:
Óمة ‘
وأل- -ت -ك -اث -ر ب -هَ﴿ :وإِsن ُ-ه ِل ُ-ح -ب uإْل َ-خ -يْ ِ-ر َل َ-ششِ-ديٌ -د} وقد وضصع ألله تعا ¤منهاجاً قوÁاً ل أ
ألعاديات8:
ك - -م - -ا ي- -حب -م- -ن خÓ- -ل أŸال -أأن
ي -ح -ق -ق رغ -ب -ات -ه ويشص -ب -ع ن -ه -م -ه ،ف -ف-ي
أ◊ديث( :منهومان ل يشصبعان :منهوم ‘
علم ل يشصبع ،ومنهوم ‘ دنيا ل يشصبع).
كل ذلك غريزة ل فكاك منهاُ﴿ :زuيَن

لِ -ل -ن- sاسِس ُح -ب tإلsشش َ-هَ-وإ ِت ِمَ-ن إلu-نَ -سش-اء َوإْلَ-بِ-نÚَ-
ضشِة
َوإْلَقَناِطِ Òإْلُمَقنطََرِة ِمَن إلsذَه ِ
ب َوإْل ِف s
َوإْلَ-خْ-يِ-ل إْلُ-مَ-سشs-وَم-ةِ َوإألَْنَ-عاِم َوإْلَحْر ِث َذِلَك
َم َ-ت -اعُ إْل َ-ح -يَ -اِة إل t-دْن َ-ي -ا َوإل -لُّ-ه ِع-نَ-دُه ُحْ-سشُ-ن
إلَْمآا ِب} آأل عمرأن.14:

وأإلسصÓم ل يعادي هذه ألغريزة ول
يتجاهلها ،ولكنه ينظمها ويوجهها Ãا
ي -ل -ي -ق ب -اŸسص -ل -م ووظ -ي -ف -ت -ه ‘ أ◊ي-اة.
وأŸسص -ل -م م -ط -الب ب -ال -كسصب أ◊Óل أل -ط ّ-ي-ب ،هذأ أÛال ووضصع قانونًا أقتصصاديًا وأضصحًا
وصص -رف -ه ‘ مصص -ارف -ه أŸشص -روع -ة -أل -وأج -ب -ة ف -ق -ال سص -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا ‘ ¤سص -ورة أل -ف-رق-ان:
وأŸندوبة وأŸباحةَ﴿ -يا أإَtيَها إلsناسسُ ُ
كُلوْإ ِمsما ﴿َوإsل ِ-ذي َ-ن إَِذإ أإَن َ-ف ُ-ق -وإ لَ ْ-م ُيْ-سش -رُِف -وإ َوَل ْ-م َي ْ-قُ-تُ-روإ
ك َقَوإمًا} ألفرقان .67:فامتدح
كاَن َبْيَن َذِل َ
ِف -ي إألَْرضِس َح ًÓَ-ل َط -ي- uب -اً َوَل َت -تِ- sب ُ-ع-وْإ ُخُ-طَ-وإ ِت َو َ
كْم َعُدwو tمِب ٌ
إلششْsيطَانِ إِsنُه لَ ُ
 }Úألبقرةَ﴿ .168:يا ألله سصبحانه وتعا ¤عباد ألرحمن بهذأ أÿلق
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 ْ ْ َ َ َ َuألكر Ëوميّزهم عن غÒهم عندما أأخ Èعن
َوِمsما أإَْخَرْجَنا لَ ُ
ث هذه ألصصفة من أأخÓقهم ،وهذأ شصأان أإلسصÓم
كم uمَن إألَْرضِس َوَل َتَيsمُموْإ إْلَخِبي َ
ِمْنُه ُتن ِف ُقونَ} ألبقرة .267:ول يجوز له أأن ينفقه وشصأان أإلÁان أأن أŸؤومن ل يق Îول يبخل من
فيما فيه ضصرر عليه أأوعلى ›تمعه ،بل عليه أأن جهة ،ومن جهة ثانية ل يسصرف ول يبذر ،فخÒ
ي -تصص -رف ف -ي-ه ب-ا◊ك-م-ة ،وف-قً-ا Ÿرأد ألشص-ارع .أألمور أأوسصطها.
وع -ن -دئ -ذ ي -ك -ون م -ع -ت -دًل ‘ ن -ف -ق -ت -ه ،ق -ائ-مً-ا
أأمتنا أإلسصÓمية هي أأمة ألعتدأل وهي أأمة
بالقسصط .فإان Œاوز أ◊د أŸشصروع فإانه يكون ألوسصط ،فالوسصطية سصمة من سصمات هذه أألمة،
قد دخل ‘ دأئرة ألتبذير.
كَ-ذِلَ-ك َجَ-عْ-لَ-ناُكْم أإُsمًة
ك -م -ا ق -ال ت -ع-اَ﴿ :¤و َ
أل- -ت- -ب- -ذي- -ر م- -ن أألم- -رأضس ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة َوسشًَ-ط-ا لَ-uتُ-ك-وُن-وْإ ُششَ-هَ-دإء َعَ-ل-ى إل-ن-sاسِس َوَيُ-ك-وَن
كْم ششَِهيًدإ} ألبقرة.143:
وألقتصصادية ألتي تهّدد أأل· وألشصعوب بالوقوع إلsرسشُوُل َعَلْي ُ
‘ ألÎف وأل -ب -ذخ ،وأألشص -ر وأل -ب -ط -ر ،وم -ن ث-م ف Óإأفرأط ول تفريط ‘ قضصايا أإلنفاق
ت-ع-رضص-ه-ا ل-ل-هÓ-ك أل-ع-ام وأل-ع-اج-ل .قال تعا :¤أأوما يع Èعنه بلغة أليوم بالسصتهÓك ،ل بخل
﴿َوإَِذإ أإََرْدَنا أإَن tنْهِل َ
ك َقْرَيًة أإََمْرَنا مُْتَرِفيَها َف َف َسش ُقوْإ ول تقت Òمن جهة ،ول إأسصرأف ول تبذير من
ِف - -ي َ- -ه - -ا َف - -حَ - -قَ sع - -لَ ْ- -ي َ- -ه - -ا إلْ َ- -ق ْ- -وُل َف َ- -دsمْ- -رَن- -اَه- -ا جهة أأخرى.

Áنع من أإلجابة.
من ألذي يسصتجيب ألله له؟ أŸوِقن بالله،
وÃا عند ألله ،وما جاء عن ألله سصبحانه
وتعاَ ،¤عْن َأأِبي ُهَرْيَرَة رضصي ألله عنه َقاَل:
َقاَل َرسُصوُل أللهِ صصلى أللُه عليه وسصsلم« :أْدُعوأ
جاَبةِ».
أللَه َوَأأْنُتْم ُموقُِنونَ ِباإلِ ْ َ
موقنون أأي متأاكدون أأن ألله سصيسصتجيب
لكم ،فإان كان هناك شصكw؛ فادعوأ.
جالُ َعلَى
جاَبةِ ألtدَعاِء أِلسْصتِْع َ
ومن موأنعِ إأِ َ
أللهِ ،وهويظن أأن ألله سصبحانه وتعا ¤ل بد
أأن يفعل له ويسصتجيب له مباشصرة؛ وألعياذ
بالله ،يقول له :أفعل فيفعل!!! إأنه ألله إأنه
ألرب خالق ألسصماوأت وأألرضس ،وأأنت ألعبد
ألذليل أ◊ق Òأıلوق ،فهل تلزم على ألله
شصيئا يا عبد ألله؟! ف Óتسصتعجل على ألله،
ف -ادع -وأ أل-ل-ه وت-ن-ت-ظ-ر ألإج-اب-ة ،إأن  ⁄ت-ك-ن
هناك إأجابة هناك موأنع ،أأوهناك شصيء
فيك مانع لهذه أإلجابة ،أإلجابة لبد منها
إأذأ رفعت أŸوأنع.
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لِْلَعْبدِ َما َلْم َيْدُع ِبِإاْثم ٍ َأأْو َقِطيَعةِ َرِحم ٍَ ،ما َلْم
َيْ - -سصَ- -تْ- -عِ - -جْ- -ل» ،قِ- -يَ- -لَ( :ي- -ا َرسُص -وَل أل -ل ِ-ه َم -ا
ت َوَقْد
جاُل؟!) َقاَلَ« :يُقولَُ :قْد َدَعْو ُ
أِلسْصتِْع َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
حسصُر عْنَد
َدَعْو ُ
تَ ،فلْم أأَر َي ْسصَتِجي ُ
ب ليَ ،فَي ْسصَت ْ
َذلِ َ -ك َوَي َ-دُع أل t-دَع -اَء» .وه -ذأ ح -ال أل -ن-اسس؛
ندعوألسصنوأت ِتْلَو ألسصنوأت بالنصصر؛ حتى
ترك ألناسس ألدعاء بالنصصر على أألعدأء،
ت- -رك -وأ وأن -ه -م -ك -وأ ‘ أأم -ور أأخ -رى ،إأذن ل
يسصتجاب لهم.
كذلك ؛ ومن موأنع أسصتجابة ألدعاء؛
َك ْ-وُن ألَْ-م-أا َكِ -ل َوأْلَ-م-شْصَ-رِب َوأْلَ-مْ-لَ-ب-سِس ،وأأدخ-ل
حَ-رأم ،ك-ي-ف
م -ع -ه -ا أŸسص -ك-ن إأذأ ك-ان م-نَ -
ترفع يديك يا آأكل أ◊رأم ،وتقول :رب أغفر

حيث أأن ديننا أ◊نيف شصامل لكل مناحي
أ◊ياة ،فهوينظم جميع شصؤوون أإلنسصان ‘ هذه
أ◊ي -اة ،ف -ه -وك -م -ا يضص -ب-ط أإلن-ف-اق أأي
ألسصتهÓك يضصبط أإلنتاج.
فالسصتهÓك ليسس كما يريد أإلنسصان
أأوكيفما يشصاء وبأاي وسصيلة شصاء إأ‰ا له
ضصوأبط وله قيود شصرعية.
ف- -ق- -د ذم أل- -ل- -ه سص- -ب- -ح -ان -ه وت -ع -ا¤
أŸسص- -رف ÚوأŸب- -ذري- -ن وذم أل -ب -خ Ó-ء
وأŸقÎين.
أإلنسص- -ان إأذأ أأك Ìم- -ن أل- -ط -ع -ام⁄ ،
يسص- -ت- -ط- -ع ل- -ه هضص- -مً- -ا ،ح- -يث يصص- -اب
بالتخمة وعسصر ألهضصم ،وقد حدث أأن
تصصاب أŸعدة بالتسصاع وألتمّدد نتيجة
أإلفرأط ‘ تناول ألطعام فيفقد أŸرء
Óك -ل وإأن ت-ن-اول ط-ع-امً-ا ⁄
شص -ه -ي -ت -ه ل  -أ
يسص-ت-ط-ع ل-ه هضص-مً-ا ،ف-ق-د يصص-اب ن-ت-ي-ج-ة لذلك
ب -اإلسص -ه -ال أأوأإلمسص -اك ،ك -م -ا أأن أإلسص -رأف ‘
أل -ط -ع -ام ي -ؤودي إأ ¤أل-ب-دأن-ة ،وم-ن ث-م ي-ت-ع-رضس
أإلنسص- -ان ألم- -رأضس أل- -ق -لب وأرت -ف -اع ألضص -غ -ط
وأأمرأضس ألكلى وألسصكر.
م -ن -ه-م م-ن ي-ج-ت-م-ع ع-ل-ى م-ائ-دت-ه م-ن أأل-وأن
ألطعام وصصنوف ألشصرأب ما يكفي أ÷ماعة من
ألناسس ،ومع ذلك ل يأاكل إأل ألقليل من هذأ
وذأك ثم يلقي بقيته ‘ ألفضصÓت وألنفايات.
نسص -أال أل -ل -ه سص -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا ¤أأن ي -بصص -رن-ا
بعيوبنا ،وأأن يفقهنا ‘ ديننا ،وأأن يجعلنا دأئما
‘ حدود ألعتدأل وألتّوسصط ،ألشصاكرين لنعم
ألله عّز وجل أŸؤودين ◊ق ألله تعا ‘ ¤هذأ
أŸال..
ك -م -ا نسص -أال -ه ت -ع-ا ¤أأن ي-ج-ع-ل خ Òأأع-م-ال-ن-ا
خوأتيمها ،وخ Òأأيامنا يوم نلقاه فيه ،ونسصأاله
أأن يجعل رزقنا حًÓل طيباً ،وأأن ل يجعل فيه
ﬂيلة ول إأسصرأف ول تبذير وأأن يعيذنا من
إأخوأن ألشصياط.Ú

‹ رب أنصص- -ر ،Êرب أرح- -م- -ن- -ي ،وم- -أاك -لك
ومشصربك وملبسصك من ألربا وألعياذ بالله،
من أأكل أأموأل أليتامى وألعياذ بالله ،من
ألتجارة ‘ أ◊رأم وأÙرمات ،من ألنصصب
وألحتيال جمعت أألموأل ،كيف يسصتجاب
لك يا عبد ألله؟ نسصأال ألله ألسصÓمة ،فهذأ
جابَةِ ألtدَعاء.
َيْمَنُع من ِإأ َ
من موأنع ألدعاء ،ومن موأنع أإلجابة
أْلَغْفلَُة َعْن أللهِ ،يدعو وقلبه منشصغل بأامور
أأخرى ،ليسس عنده همّ ألدعاء ،ألدعاء عنده
عادة  ⁄ينتبه إأ ¤هذه ألكلمات ألتي تقرأأ،
وه -ذه أل -ك -ل -م -ات أل-ت-ي ت-خ-رج م-ن ف-م-ه⁄ ،
ي -رب -ط -ه -ا ب -ق -ل -ب-ه ،أل-ق-لب ه-ن-اك ‘ أألك-ل،
أأوهناك ‘ ألشصرب ،وألدعاء يصصل إأ ¤أأبوأب
ألسصماء ،فيجد أأبوأب ألسصماء مقفلة؛ ألنه
ل- -يسس م- -ن أل- -ق -لب ،لب -د أأن يصص -ل أإلنسص -ان
ألقلبَ مع أللسصان ،أأما ألغفلة فهي مانع من
موأنع ألدعاءَ ،عْن َعْبِد أللِه بِْن َعْمٍرورضصي
ألله عنهما َقاَلَ :قاَل َرسُصوُل أللهِ صصلى أللهُ
ع -ل -ي -ه وسص s-ل -م« :أْدُع -وأ أل-لَ-ه َوَأأْنُ-تْ-م ُم-وِقُ-ن-وَن
جابَةَِ ،وأْعَلُموأ َأأsن أللَه َل َي ْسصَتِجيبُ ُدَعاًء
ِباإلِ َ
مِْن ْ َقْل ٍ
ب َغاِفٍل َلهٍ».
ل يسص -م -ع أل -ل -ه م -ن مسص -م -ع أل-ذي ي-دع-و
ب
للسصمعة ،وبعضس ألناسس يؤوّم ألناسس أأويخط ُ
بهم ويدعو وهويريد أأن Áدح على دعائه،
ويريد ألسصمعة ‘ ذلك ،أأويسصمع منه ،وآأخر
يدعو ويريد ألرياء ،حتى يرأه ألناسس ،ل
ي- -ن- -ف- -ع- -ه ذلك ،ي- -دع- -و وي- -ت -وسص -ل إأ ¤أل -ل -ه
وهولعب ،وهو له ،ل ينفعه ذلك عند ألله.
كذلك؛ ول يسصتجيب من دأع إأل دأعٍ دعا
بتثبت من قلبه ،لبد قبل أللسصان أأن يكون
من ألقلب ،يتوجه أإلنسصان إأ ¤ألرحمن.
ف -ه -ذه ب-عضس م-ن م-وأن-ع إأج-اب-ة أل-دع-اء
متضصّمنة شصروطه نفعني ألله وإأياكم بها.

سسلوك ‘ اŸيزان:

إإليثار ‘ إإلسصÓم
لوأأدرك ألناسس ‘ جميع أأنحاء ألعا⁄
مقاصصد أإلسصÓم ألسصامية ،ألتي هي إأ‰ا
ت -ع -ود ع -ل -ي -ه -م ب -السص -ع -ادة وألسص -ت -ق-رأر
أل -ن -فسص -ي ،لع-ت-ن-ق-وه ،ول-ت-مs-ث-ل-وه ع-ق-ي-دًة
وسص-ل-وكً-ا وف-ك-رأ ً .ول-وأأدرك دع-اة أل-ت-حtرر
لs- -ذة أل sسص- -ك -ن أل s-ن -فسص -ي أل -ذي ي -ن َ-ع ُ-م ب -ه
أŸسص- -ل- -م- -ون أ◊ق- -ي- -ق- -ي- -ون ،أل -ذي إأ‰ا
هورحيقُ ألعبادة÷ ،ابوأ ألِقفار وألتÓل،
ولتجشsصموأ أŸصصاعب ‘ سصبيل معرفة
أأرك - -ان ه - -ذأ أل- -دي- -ن وآأدأب- -ه ،وري- -اضص- -ه
ألزأهرة.
أإلسصُÓم حياٌة سصعيدةٌ Ãا يحمل ‘
طياته من سُصمxو ‘ ألعÓقات ،وُنكرأنٍ
للsذأت ،وأنخرأ ٍ
ط ‘ أ÷ماعة.
إأن حياة يؤوثُر ألناسُس فيها غÒهم على
أأن- -فسص- -ه- -م ،ل- -ه- -ي ح- -ي -اة ٌ سص -ع -ي -دة ب -ك -ل
أŸقاييسس وأŸعايÒ؛ ألن ألقيم أŸتبادلة
ه- -ي غ- -ذأء أل -روح ألشص -ف -ي -ف -ة ،وأل -ن -فسس
ألرهيفة.
فهذأ هونبينا ﬁمد  -صصلى ألله عليه
وسصلم َ -يضصِرُب أأروع أألمثلة ‘ أإليثار،
ب أآلخرين ،وهذه سصجsية من سصجاياه
ح u
و ُ
أ◊م- -ي- -دة  -صص- -ل- -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسص -ل -م
 تÓ- -زم- -ه مÓ- -زم- -ة أŸشص- -رق ل- -ط -ل -وعألشصمسس ،ومÓزمة ألنور للقمر.
إأنها موأقف كثÒة سصأاسصتعرضُس منها
م- -وق -ف ً-ا ،وأل -ب Ó-غ -ة ‘ أإلي -ج -از ،ت -ب -دأأ
أأح- -دأث ه- -ذأ أŸوق- -ف ع -ن -دم -ا أشصÎى
ألنبي  -صصلى ألله عليه وسصلم  -قميصصًا
م - -ن أأح - -د أ◊وأن - -يت ،ول- -دى خ- -روج- -ه
أسص -ت-وق-ف-ه رجٌ-ل م-ن أألنصص-ار؛ ف-خ-اط-ب-ه
قائ ً
 :Óيا رسصول ألله ،أ ُك ُسصني هذأ

ألقميصس .فلم يsÎدد ألنبي  -صصلى ألله
عليه وسصلم  ‘ -خلع ألقميصس ،وإأعطائه
للرجل ألذي طلبه..
عاد ألنبي من جديد؛ فاشصÎى قميصصاً
آأخ - -ر ،و ⁄ي- -بَ- -ق م- -ع- -ه سص- -وى دره- -م،Ú
وعندما خرج من أ◊انوت إأذأ بجاريٍة
(خادمة) تبكي؛ فقالŸ :اذأ تبك Úأأيتها
أ÷ارية؟ قالت :أأعطا Êأأهل ألبيت ألذين
أأع -م -ل ع -ن -ده -م دره -مÚ؛ ألشصÎي ل-ه-م
ت ألدرهم.Ú
طحينًا؛ فأاضصع ُ
فقال لها ألنبي ألرحيم صصاحب ألقلب
ألرقيق وألنفسس ألسصمحة وأليد أ◊انية:
((ُخ - -ذي ه - -ذي - -ن أل - -دره - -م Úوع - -ودي
ألهلك)).
ذه -بت أل -ب-نت –م-ل أل-دره-م Úوه-ي
ت-ب-ك-ي ف-ت-ب-ع-ه-ا أل-ن-ب-ي  -صص-ل-ى أل-ل-ه عليه
وسصلم  -مسصائ ًÓإأياها :و ⁄تبكÚ؟ قالت:
أأخشص -ى أأن يضص -رب -و .Êف -ق-ال :ل ع-ل-يك،
وذهب معها ألنبي  -صصلى ألله عليه وسصلم
ث تعمل فسصsلم على أأهل ألبيت،
 إأ ¤حي ُوأأخÈهم بق sصصة أÿادمة ،فسصِعدوأ كثÒأ ً
ب-ق-دوم أل-ن-ب-ي  -صص-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م
 إأليهم ،وإأكرأماً لقدومه أأعَفوأ أأمََتهمأÿادمة من ألعمل لتصصبح حsرة طليقة.
ه - -ذه Ÿسص ٌ- -ة ح - -ان- -ي- -ة ،وومضص- -ة م- -ن
ومضص -ات أإلنسص -ان -ي-ة ،أل-ت-ي إأ‰ا تسص-ت-مt-د
قيمتها ونورها من تشصريع أإلله ألعزيز
أ◊كيم ،ألذي أرتضصى ﬁمدأ ً  -صصلى
ألله عليه وسصلم  -رسصولً ومبلغًا لهذه
أل-رسص-ال-ة ألسص-م-اوي-ة ألسص-م-ح-ة ،أل-تي إأ‰ا
–مل ‘ طsياتها ترياَق ألنفوسس ،وبلسصَم
أألروأح ،ونوَر أألفهام.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصشÓة

^ 0١ف-ي-ف-ري  :١844صش-دور م-رسش-وم
ح- -ك- -وم- -ي ف- -رنسش- -ي ،ي- -ن- -ظ -م أŸك -اتب
ألعربية ‘ أ÷زأئر.
^  0١ف -ي-ف-ري  :١955ت-ع-دأد أل-ق-وأت
أل -ف -رنسش -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر يصش-ل أ83 . 400 ¤
عسشكري.
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ألمغرب١8.١6 ...............:
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ألطقــسص أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة

تششييع جثمان ششهيد إلوإجب إلوطني إÓŸزم إألول طوإهريـة
حسش ـ ـ ـ ـ Úإإلـ ـ ـ ـى مث ـ ـ ـ ـوإه إألخ ـ ـ ـ ـ ÒبتمÔإسش ـ ـ ـ ـت

لرهابي أŸكني «طارق» نفسشه بتمÔأسشت
تزأمنت مع تسشليم أ إ

إإلقـ ـ ـ ـاء إلقب ـ ـ ـضض عل ـ ـ ـى إإلره ـ ـ ـابي «ر.بشش ـ ـ ـ»Ò
إل ـ ـ ـذي خط ـ ـ ـط لعملي ـ ـ ـة إإجرإمي ـ ـ ـة

لرهاب
«ألششعب» ‘ إأطار مكافحة أ إ
وبفضشل جهود قوأت أ÷يشص ألوطني
ألششعبي ،سّشلم إأرهابي نفسشه ،أول أمسص ،
للسشلطات ألعسشكرية بتمÔأسشت/ألناحية
لمر
ألعسشكرية ألسشادسشة .ويتعلق أ أ
باŸسشمى «منصشوري ألطيب» ،أŸكنى
«طارق» ،ألذي كان ينششط ضشمن
لرهابية Ãنطقة ألسشاحل.
أ÷ماعات أ إ
تأاتي هذه ألنتائج لتؤوكد مرة أخرى على
فعالية أŸقاربة ألتي تعتمدها ألقيادة
ألعليا للجيشص ألوطني ألششعبي قصشد
لرهاب وأسشتتباب
ألقضشاء على ظاهرة أ إ
لمن وألطمأانينة ع Èكامل ألÎأب
أ أ
ألوطني.
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبناء على اسستغÓل
اŸع -ل -وم -ات“ ،ك -نت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشسعبي ،يوم  29جانفي  ،2020من إالقاء القبضص،
ببلدية بئر توتة با÷زائر العاصسمة/ن.ع ،1.على

اإلرهابي اŸبحوث عنه «ر .بشس ،»Òالذي كان
م -رشس -ح -ا ل -ت -ن -ف -ي-ذ ع-م-ل-ي-ة ان-ت-ح-اري-ة إاره-اب-ي-ة
تسستهدف اŸسسÒات ال ّسسلمية بوسسط العاصسمة
باسستعمال حزام ناسسف.
من جهة أاخرى و‘ سسياق العمليات اŸتواصسلة
ال - -ه - -ادف - -ة لصس - -د ان - -تشس- -ار ظ- -اه- -رة اإلّت- -ج- -ار
ب -اıدرات ب -ب Ó-دن -ا ،أاوق -فت م-ف-رزة مشسÎك-ة
للجيشص الوطني الشسعبي ،بع Úالصسفراء بولية
النعامة/ن.ع ،2.تاجري (ﬂ )02درات على مÏ
سسيارة سسياحية ﬁملة بكمية ضسخمة من الكيف
اŸعالج ُتقدر بأاربع ( )04قناط Òوسستة وثمانون
( )86كيلوغرام.
تضس -اف ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات إا ¤سس -لسس -ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج
اÙققة ميدانيا ،والتي تؤوكد اليقظة العالية
وا◊رصص الشس- -دي- -د ل- -ق- -وات ا÷يشص ال- -وط- -ن- -ي
الشسعبي وﬂتلف اŸصسالح األمنية ‘ ا◊فاظ
على أامن ترابنا الوطني وإاحباط أاية ﬁاولة
للمسساسص باسستقرار البÓد.

تزأمنت مع حجز  582قرصص مهلوسص بحوزة مسشافرة

إإنقـ ـ ـ ـ ـاذ  600طائ ـ ـ ـ ـر حسشـ ـ ـ ـ ـون مـ ـ ـ ـ ـن إلتهريـ ـ ـ ـ ـب
Ãغنيـ ـ ـ ـ ـة وإإطـ ـ ـ ـ ـÓق سشرإحهـ ـ ـ ـ ـم
لسشبوع فرقة أ÷مارك
“كنت نهاية أ أ
Ãطار مصشا‹ أ◊اج ألدو‹ بتلمسشان
أثناء معا÷ة رحلة أÿطوط أ÷وية
أ÷زأئرية ألقادمة من باريسصÃ ،عاينة
ﬂالفة حول حيازة مسشافرة على أدوية
مهلوسشة بدون وصشفة طبية حيث ضشبط
بحوزتها  582قرصص مهلوسص.

تلمسسان/مغنية :بكاي عمر

اŸتهمة ” توقيفها بعد Œاوزها جهاز سسكانÒ
اÿاصص با◊قائب اليدوية داخل قاعة الوصسول
الدو‹ و” إاحالتها على وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة الرمشسي.

و‘ سسياق اآخر ‚ح عناصسر الفرقة اŸتنقلة
Ãغنية ‘ ،اإطار مكافحة التهريب ،من حجز
 600طائر من نوع ا◊سسون» اŸقن »ÚاŸهدد
بالإنقراضص .العملية “ت عقب نصسب كمÚ
ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ني رقم  07ال -راب-ط م-ا بÚ
مغنية وتلمسسان حيث ” توقيف مواطن كان
على م Ïمركبة من نوع «رونو اإكسسبار» و”
اإح-ال-ت-ه ع-ل-ى وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
تلمسسان.
م ن ج ه ة اأ خ ر ى ي ت و ق ع اإ ط  Óق س س ر ا ح ا ل ط ي و ر
ا  Ùج -و ز ة و ت -ر ك -ه -م ي -ع -ي ش س -و ن و ي -ت -ك -ا ث -ر و ن
د ا خ ل  ﬁم ي ة ا ل ط ا و و س ص ا ل و ا ق ع ة ب اأ ع ا ‹
ولية تلمسسان.

 295ح ـ ـ ـادث مـ ـ ـ ـ ـرور
جسشما ÊخÓل أإسشبوع
«ألششعب» سسجلت مصسالح األمن الوطني 295
حادث مرور جسسما ،Êعلى مسستوى اŸناطق
ا◊ضسرية خÓل الفÎة اŸمتدة من 21إا27 ¤
جانفي  ،2020أاسسفر عنه وفاة  09أاشسخاصص وجرح
 355آاخرين ،مقارنة باإلحصسائيات اŸسسجلة ‘
األسسبوع اŸاضسي ،عرفت حصسيلة حوادث اŸرور
ارتفاعا قدر بـ( )02+حادث ،وكذا عدد ا÷رحى بـ
( )14+حالة ،بينما انخفضص عدد الوفيات بـ(.)04-
تشس ÒاŸعطيات ذات الصسلة ،أان أاسسباب هذه
ا◊وادث تعود بالدرجة األو ¤إا ¤العنصسر البشسري
بنسسبة تفوق  ،%95نتيجة عدم احÎام قانون
اŸرور ‘ .هذا اإلطار ُتجدد اŸديرية العامة
Óمن الوطني دعوتها Ÿسستعملي الطريق العام إا¤
لأ
توخي ا◊يطة وا◊ذر أاثناء السسياقة ،حفاظا على
سسÓمة ا÷ميع.
Óمن الوطني– ،ت
كما تضسع اŸديرية العامة ل أ
تصسرف اŸواطن Úالرقم األخضسر  1548وخط
النجدة  ،17لتلقي البÓغات  24سسا 24/سسا.
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france prix 1

تسشتخدم سشجÓت Œارية لصشيادلة وهميÚ

أإمـ ـن قسشنطينـ ـة يفكـ ـك ششبك ـ ـة وطني ـ ـة ل ـ ـÎويج
إŸهلوسشـ ـات ويحجـ ـز  42أإلـ ـف كبسشولـ ـة
“كنت مصشالح أمن دأئرة
أÿروب بأامن ولية
قسشنطينة ‘ ،عملية نوعية
من تفكيك ششبكة إأجرأمية
منظمة متخصشصشة ‘
ألتزوير وأسشتعمال أŸزور
مع ألتدليسص ‘ سشجÓت
Œارية خاصشة بصشيادلة
وهمي Úبغرضص أقتناء
ونقل وبيع أدوية
صشيدلنية بطريقة غÒ
ششرعية تتكون من 06
أششخاصص تÎأوح أعمارهم
ب 30 Úو  48سشنة من بينهم
إأمرأتان ،حيث ” تقدË
أŸششتبه فيهم أمام وكيل
أ÷مهورية أıتصص بتهمة
أ÷نايات أŸنسشوبة إأليهم.

قسسنطينة  /أحمد.د

أودت بحياة  09أششخاصص
وجــــــرح  355آأخــــــر

 2١°وهرأن

ألثمن  ١0دج

18164

فـــــــــي جـــــــــو جنائـــــــــزي مهيـــــــــب

” تششييع جثمان ششهيد ألوأجب ألوطني
طوأهرية حسش ،Úبعد صشÓة ألعصشر ،أمسص
لخÃ ÒقÈة أل -رح -م -ة
لول ،إأ ¤م -ث -وأه أ أ
أ أ
Ãدي -ن -ة “Ôأسشت ‘ ،ج -و ج -ن -ائ -زي م -ه-يب
بحضشور عائلة ألفقيد وألسشلطات ألولئية.
وع- -رفت م- -رأسش -م أ÷ن -ازة حضش -ورأ م -ك -ث -ف -ا
ل-ل-م-وأط-ن Úوأصش-دق-اء ألشش-ه-يد ،حيث أجمع
لخÓق أ◊ميدة ألتي
فيها أ◊ضشور على أ أ
كان يتحلى بها ششهيد ألوأجب ألوطني.
أاقيم اسستقبال رسسمي ليلة األربعاء ÷ثمان شسهيد
ال -واجب ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-اع-دة ا÷وي-ة

 2١°أ÷زأئر

عنابة

ألسشبت  0٧جمادى ألثانية  ١44١هـ ألموأفق لـ  0١فيفري  2020م العدد

العسسكرية Ãطار “Ôاسست بحضسور قيادة الناحية
العسسكرية السسادسسة إا ¤جانب السسلطات اÙلية
وعائلة الفقيد.
وكان الطيار اÓŸزم األول طواهرية حسس Úقد
اسستشسهد إاثر حادث –طم طائرة عسسكرية من نوع
سس -و 30 -ك-انت ‘ ط-ل-ع-ة ت-دري-ب-ي-ة ،ل-ي-ل-ي-ة الثنÚ
اŸاضسيÃ ،نطقة مشستة شسيموط ،على بعد  16كلم
من بلدية ع Úالزيتون بولية أام البواقي بإاقليم
الناحية العسسكرية اÿامسسة (ن-ع .) 5-وكان هذا
ا◊ادث ق -د أاسس -ف -ر ع-ن اسس-تشس-ه-اد ق-ائ-د ال-ط-ائ-رة
ومسساعده.

 20°أ÷زأئر

 20°وهرأن

2١°

تعود حيثيات القضسية  -حسسب
خ -ل -ي-ة التصس-ال ألم-ن ال-ولي-ة -
إا ¤م -ع -ل -وم -ات م -ف -اده-ا وج-ود
نشس- - -اط مشس- - -ب- - -وه Ûم- - -وع- - -ة
إاج -رام -ي-ة ﬂتصس-ة ‘ ال-ت-ح-اي-ل
والنصسب والحتيال وكذا ترويج
اŸواد الصس- - - -ي- - - -دلن- - - -ي - - -ة ذات
اÿصس - - - -ائصص اŸه - - - -ل- - - -وسس- - - -ة،
التحريات ا◊ثيثة التي تواصسلت

لنصسف شسهر تقريبا ،مكنت من
–دي -د ه -وي -ة أاف -راد ال-عصس-اب-ة،
وب -ع -د وضس -ع خ -ط -ة ﬁك -م-ة ”
ت -وق -ي-ف  05م - -ن أاف- -راد ه- -ذه
الشس -ب -ك-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ن-ة
ا÷دي -دة ع -ل -ي م-ن-ج-ل-ي ،ح-ج-ز
خÓلها على كمية هامة من دواء
«ب -ري -غ -اب -ال »Úك -انت ع -ل -ى مÏ
مركبة نفعية «فورد ترانزيت»ب
اإلضس- -اف- -ة إا 04 ¤أال-واح ت-رق-يم
خ -ل -ف-ي-ة وأام-ام-ي-ة –م-ل ت-رق-ي-م
ولي-ات شس-رق-ي-ة ،ب-راغ-ي ت-ث-ب-يت
أال -واح ت -رق -ي -م وك -ذا م -لصس -ق -ات
جانبية ،كما ” حجز مركبتÚ
نفعيت Úمن نوع «قولف ا÷يل
السسابع» و»نيسسان ميكرا « هذه
األخÒة وبعد تفتيشسها ” حجز
ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا م-ب-ل-غا ماليا معتÈا
يرجح أانه من عائدات البيع غÒ

أمــــــــــن ألعاصشمــــــــــة

Óدوية.
الشسرعي ل أ
التحقيق ‘ القضسية مكن أايضسا
من توقيف مشستبه فيها أاخرى
على مسستوى مدينة ع Úاسسمارة
وبعد تفتيشص مقر إاقامتها عÌ
ع -ل -ى ج-ه-از إاعÓ-م آا‹ ودع-ام-ة
ت- -خ- -زي- -ن ،م- -ع وث- -ائ -ق وف -واتÒ
مزورة.
وقد مكنت هذه العملية النوعية
من حجز كمية معتÈة قدرت ب ـ ـ
(  42أال -ف) ك-بسس-ول-ة م-ن أادوي-ة
ﬂت - -ل - -ف - -ة أاغ- -ل- -ب- -ه- -ا م- -ن دواء
«بريغابل »Úمن مقادير ( 150و
 300ملغ) ،مبلغ ما‹ معت Èو06
هواتف نقالة 04 ،أالواح ترقيم
خ -ل -ف-ي-ة وأام-ام-ي-ة –م-ل ت-رق-ي-م
وليات شسرقية ،عتاد إاعÓم آا‹
وأاخ -ت -ام م -زورة ،وك-ذا سس-جÓ-ت
Œارية لصسيادلة وهمي.Ú

إيقـ ـاف بائـ ـع أإورإق نقديـ ـة أإجنبيـ ـة مـ ـزورة ببوزريعـ ـة
“كنت مصشالح أمن ولية أ÷زأئر من
توقيف ششخصص مششتبه فيه على مسشتوى
لدأرية ببوزريعة كان يبيع أورأقا
أŸقاطعة أ إ
لورو)
لجنبية (أ أ
نقدية مزورة من ألعملة أ أ
أششÎأها لدى رعية أجنبية ،حسشبما أفاد به،
لمني.
أمسص أ÷معة ،بيان لذأت أ÷هاز أ أ
وأاوضسح البيان أان قضسية ا◊ال عا÷تها فرقة الشسرطة
القضسائية التابعة ألمن اŸقاطعة اإلدارية بوزريعة،
حيث قام شساب بالتبليغ عن شسخصص يحوز على أاوراق
ن-ق-دي-ة م-زورة ب-ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ع-رضس-ها عليه قصسد
مسساعدته ‘ بيعها ،مشسÒا أانه تعرف على اŸشستبه
فيه خارج الوطن وبعد دخوله ا÷زائر اتصسل به والتقاه
وأاظهر له ورقت Úنقديت Úبالعملة األجنبية من فئة 50
أاوروﬂ ،طرا إاياه أانها مزورة وهو يرغب ‘ بيعهما
وعرضص عليه أان يشسÎيهما أاو يجد له من يشسÎيها.

كاريكات /ÒعنÎ

وذك -ر اŸصس -در أان ع -ن -اصس -ر األم -ن ب -ع-د ال-ت-ح-ري-ات
Óي-ق-اع ب-اŸشس-ت-ب-ه ف-يه وبعد
وضس-عت خ-ط-ة ﬁك-م-ة ل -إ
عملية ترصسد ﬁكمة ” توقيف اŸشستبه فيه ،غ Òأان
م -راف -ق -ه ه -رب م -ل-ق-ي-ا وراءه أاوراق ن-ق-دي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة
الصسعبة من فئة  50أاورو ،حيث اسسÎجعت عناصسر
الشسرطة  12ورقة Ãبلغ إاجما‹ قدر ب 600أاورو ،كما
تب Úأان الشسخصص الفار ما هو إال مرافق.
وأاضساف البيان أان اŸشستبه فيه صسرح بأانه اشسÎى
 2000أاورو اŸزورة من رعية أاجنبي Ãبلغ من العملة
الوطنية قدره  30مليون سسنتيم على أان يعيد بيعها
ويربح بعضص اŸال.
ب -ع -د اسس-ت-ك-م-ال اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸع-م-ول ب-ه-ا
ق -ان -ون-ي-ا ” ت-ق-د ËاŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه أام-ام السس-ي-د وك-ي-ل
ا÷مهورية اıتصص إاقليميا أاين أامر بوضسعه ا◊بسص
اŸؤوقت.

