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األثن ٢٦ Úأاكتوبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ ﬁ ١٢رم  ١٤٣٧هـ

خÈي يفتتح صضالون الطاقات اŸتجددة
والنظيفة والتنمية اŸسضتدامة

يشس- -رف وزي- -ر ال- -ط -اق -ة صس -ال -ح خÈي ،ب -اسس -م
’ول ع-ب-د اŸالك سسÓ-ل ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
ال -وزي-ر ا أ
افتتاح الطبعة السسادسسة من الصسالون الدو‹
ل -ل -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة وال -ن -ظ -ي -ف -ة وال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس -ت -دام -ة ،اŸن -ظ -م –ت ال -رع-اي-ة السس-ام-ي-ة
لرئيسص ا÷مهورية بوهران.
ت- -ن- -درج ال- -ت- -ظ- -اه- -رة اŸن- -ظ -م -ة –ت شس -ع -ار:
«ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ع-ام-ل ل-ت-ن-وي-ع ا’ق-تصساد
ال-وط-ن-ي» ‘ ،إاط-ار م-راف-ق-ة الÈن-ام-ج ال-وط-ني
للطاقات اŸتجددة وفاعلية الطاقة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد 16859

وزير اÛاهدين ضضيف فوروم اإ’ذاعة
’ذاع-ة
يسس -تضس-ي-ف ،ال-ي-وم ،ف-وروم ا إ
وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -و،Ê
عشسية ا’حتفا’ت اıلدة ’ختتام
السس-ت-ي-ن-ي-ة اıل-دة ’ن-د’ع ال-ث-ورة
ال -ت -ح -ري-ري-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اع-ة
 11:00م -ب -اشس -رة م -ن م -ق -ر اŸت -ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ري-اضص ال-ف-تح.
وسس-ي-ت-م ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-ق-ي-يم الÈنامج،
إا ¤ج- - - - -انب ع- - - - -رضص الÈن- - - - -ام - - - -ج
ا’ح-ت-ف-ا‹ اıل-د ل-ل-ذك-رى  ،61إا ¤ج -انب ت -ن -اول قضس -اي-ا
أاخرى مرتبطة بالقطاع.

بن غÈيت ‘ اŸدية
ت -ق -وم وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
ن -وري-ة ب-ن غÈيت ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة اŸدي-ة ،ال-ي-وم،
ت -ت -ف -ق -د خ Ó-ل -ه-ا ب-عضص ال-ه-ي-اك-ل
واŸؤوسسسسات الÎبوية.

عيسضى يعطي إاشضارة انطÓق ترقية
مؤوسضسضة الزكاة

منتدى للتعاون
الثنائي ‘ ›ال حماية
البيئة بفندق ا÷زائر

ي -ع -ط -ي ال -دك -ت-ور ﬁم-د ع-يسس-ى وزي-ر الشس-ؤوون
’وق -اف ،ال -ي -وم ،إاشس -ارة ان -ط Ó-ق
ال- -دي -ن -ي -ة وا أ
ا◊م -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة ال -راب -ع -ة عشس -رة لÎق-ي-ة
’م-ام ،اب-ت-داء
م -ؤوسسسس -ة ال-زك-اة ،وذلك ب-دار ا إ
Œسس-ي-دًا Ÿذك-رة ال-ت-ف-اه-م ال-رام-ي-ة ل-ت-ق-وي-ة ف-رصص
من السساعة الثامنة والنصسف صسباحا.
ال -ت -ع -اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ›ال ح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وت-ع-زي-ز
’ي-ج-اب-ي-ة
ا◊وار وم -ن-ه ت-ب-ادل اÈÿات واŸم-ارسس-ات ا إ
ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ت -ن -ظ -م وزارة اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي-ئ-ة
ونظÒتها الكورية ،اليوم ،منتدى للتعاون الثنائي ‘
›ال ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة ب -ف -ن -دق ا÷زائ -ر اب -ت-داء م-ن
السساعة  09:00صسباحا.
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ﬂط-ط تسس-ي Òال-ن-ف-ا
اŸسس- -تشس -ف -ي -ات ،ع -ب -د اŸالك ب -وضس -ي -اف ،غ -دا،
بوعريريج.
ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة ق-اŸة ل-ل-وقوف
على بعضص اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية.

منتدى حول «مسضاهمة اإ’عÓم ‘
التعريف وتبليغ رسضالة نوفم»È

بوضضياف يتفقد قطاع الصضحة
بقاŸة

ندوة حول التعاون
جنوب – جنوب ‘ ›ال
الضضمان ا’جتماعي

حصضة «‘ الصضميم» تتناول دور الوحدة ا÷وية لأÓمن الوطني
’منية ضسمن الفضساء
ت-ت-ن-اول حصس-ة «‘ الصس-م-ي-م» ال-ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-وعية ا أ
’و ،¤أامسسية اليوم ،ابتداء
’ذاعية ا أ
Óمن الوطني على القناة ا إ
’ذاعي ل أ
ا إ
Óمن الوطني
من السساعة الرابعة مسساء ،موضسوع «دور الوحدة ا÷وية ل أ
’م-ن
‘ ح -ف-ظ ال-ن-ظ-ام ال-ع-ام» .ك-م-ا سس-ي-ت-م ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-رضص نشس-اط-ات ا أ
’سسبوع اŸنصسرم.
الوطني خÓل ا أ

ت - -ن - -ظ - -م وزارة ال - -ع - -م - -ل وال - -تشس- -غ- -ي- -ل والضس- -م- -ان
ا’جتماعي ،مع مكتب العمل الدو‹ ،ندوة جهوية
ح- -ول ال -ت -ع -اون ج -ن -وب – ج -ن -وب ‘ ›ال الضس -م -ان
‘ إاط- -ار ا’ح- -ت- -ف -ا’ت اıل -دة
ا’جتماعي– ،ت شسعار« :تقاسسم – تكوين – تبادل»،
–تضس- -ن و’ي- -ة ب- -ات- -ن -ة ،ال -ي -وم
ل -ذك -رى ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري-ة
وذلك ي- - -وم- - -ي  26و 27أاك -ت -وب-ر  ،2015ب -ف -ن-دق
وغ -دا ،أاشس -غ -ال اŸل -ت -ق -ى ال-وط-ن-ي
اÛيدة ،وÃناسسبة الذكرى 53
الهيلتون ،ابتداء من السساعة التاسسعة ()09:00
ال -ورشس -ات -ي ال -ت -ق -ي-ي-م-ي ل-ل-م-راك-ز
’سسÎج- - -اع السس- - -ي- - -ادة ع- - -ل - -ى
صسباحا.
’دم -ان ،ع-ل-ى
ال -وسس -ي -ط -ة ل -ع Ó-ج ا إ
’ذاع- - - -ة وال- - - -ت- - - -ل - - -ف - - -زي - - -ون
ا إ
مسس- -ت- -وى م- -درج م- -رك- -ز م- -ك- -اف -ح -ة
ا÷زائ- -ري ،ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع -ي -ة
السسرطان.
مشس-ع-ل الشس-ه-ي-د وج-ري-دة «اÛاه-د» ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ديرية الثقافة
’عÓ-م ‘ ال-ت-ع-ري-ف وت-ب-ل-ي-غ
واÛاه -دي -ن ،م -ن -ت-دى ح-ول «مسس-اه-م-ة ا إ
رسسالة نوفم Èإا ¤جيل ا’سستقÓل» تكرÁا للمجاهد عبد العزيز
سس -ي -ك -ري ،ال -ذي أان -زل ال -ع -ل -م ال -ف -رنسس -ي ورف-ع ال-ع-ل-م ا÷زائ-ري ‘
’ذاع-ة وال-ت-ل-ف-زيون ‘  28أاك-توبر  ،1962وذلك ،غ -دا ال-ثÓ-ث-اء،
ا إ
’م Úالعمودي.
بدار الثقافة ﬁمد ا أ
ينظم حزب التحالف
’دب ال-ع-رب-ي ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع  Èﬂالدراسسات ‘
ي-ن-ظ-م م-ع-ه-د ال-ل-غ-ة وا أ
ال -وط -ن -ي ا÷م -ه-وري،
الثقافة الشسخصسية والتنمية ،واŸركز الوطني للبحث ‘ ما قبل التاريخ
أاكتوبر
ي- - - - - - - -وم 31
’نسسان والتاريخ ،وحدة البحث ‘ الثقافة وا’تصسال واللغات
وعلم ا إ
ا÷اري ،ن -دوة وط-ن-ي-ة
’داب والفنون ،ابتداء من الغد وعلى مدار يوم ،Úملتقى دوليا
وا آ
Ãن- -اسس- -ب- -ة ا’ح- -ت- -ف -ال
ح -ول م-وضس-وع «ال-ذاك-رة الشس-ع-ب-ي-ة و–دي-ات ال-عصس-ر» ،وذلك ب-ق-اع-ة
ب-ال-ذك-رى ’ 61ند’ع
اÙاضسرات بو’ية تيبازة.
’ذاعة
Ãن-اسس-ب-ة ذك-رى اسسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ع-لى ا إ
ال- -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة
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والتلفزيون ،التي تتزامن و 28أاكتوبر من كل سسنة،
وذلك ب -دار ال -ث -ق -اف -ة
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و
’وŸبي الرياضسي للطلبة ا÷امعي Úدورة رياضسية ي
ا أ
ا÷ديدة بالشسط Ãدينة الوادي.
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ب - -ل - -ق - -اسس - -م سس - -اح - -ل - -ي ،ع - -ل - -ى أان ت- -خصسصص
’ع Ó-م -ي -ة ح -ول
ت- -ت -واصس -ل ال -ق -اف -ل -ة ا إ
’سس - - -ت - - -ع - - -راضص م- - -واق- - -ف ا◊زب م- - -ن
نشس- -اط- -ات ق- -ط- -اع ال- -ع- -م- -ل وال- -تشس- -غ- -ي -ل
اŸسستجدات الوطنية والدولية ،كما
والضس -م -ان ا’ج -ت-م-اع-ي ل-غ-اي-ة  27أاكتوبر
سسيتم باŸناسسبة تكر Ëأاعضساء
’م Òعبد
ا÷اري ،بو’يتي معسسكر بسساحة ا أ
’سسرة الثورية.
ا أ
يحتضسن قصسر الثقافة ،اليوم ولغاية  29أاكتوبر ا÷اري ،الطبعة Ÿ 12عرضص
القادر وسسط اŸدينة .وأام البواقي بحديقة أاول
الدو‹ لتكنولوجيات اŸعلومات «ميديا إاتي ا÷زاير» ،واŸنظم –ت رعاية وزارة
نوفم – Èع Úالبيضساء ،والسساحة اŸقابلة Ÿقر بلدية
تكنولوجيا اŸعلومات وا’تصسا’ت ووزارة الثقافة ،بالتعاون مع ا÷معية ا÷زائرية
أام البواقي ،وأاخÒا بسساحة وسسط اŸدينة – ع Úمليلة،
’من نظم اŸعلومات والوكالة الوطنية لتعزيز وتطوير ا◊دائق التكنولوجي.
أ
وذلك ابتداء من السساعة  10:00إا 18:00 ¤مسساء.

ملتقى تقييمي للمراكز الوسضيطة لعÓج ا’إدمان بباتنة

ندوة وطنية تخليدا للذكرى
’ 61ند’ع الثورة التحريرية

ملتقى دو‹ حول «الذاكرة الشضعبية و–ديات
العصضر» بتيبازة

اأ’وŸبي الرياضضي للطلبة ا÷امعيÚ
ينظم دورة رياضضية يومي  27و28

قافلة التشضغيل –ط Ãعسضكر وأام البواقي

اŸعرضس الدو‹ لتكنولوجيا اŸعلومات

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الثنين  26أاكتوبر  2015م
الموافق لـ  12محرم  1437هـ

تتوج باتفاقات تعاون ‘ ›ا’ت عدة

رئيسس ا◊كومة التونسصية يشصرع ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر
شس- - - -رع رئ- - - -يسس ا◊ك- - - -وم - - -ة
ال- -ت- -ونسس- -ي- -ة ا◊ب- -يب الصس- -ي -د،
أامسس ‘ ،زيارة عمل إا ¤ا÷زائر
تدوم يوم ،Úبدعوة من الوزير
’ول عبد اŸالك سسÓل.
ا أ
ك-ان ‘ اسس-ت-ق-ب-ال السس-ي-د ا◊ب-يب
الصس -ي -د ل -دى وصس -ول-ه م-ط-ار ه-واري
بومدين الدو‹ السسيد سسÓل وأاعضساء
من ا◊كومة.
وسسÒأاسس ال - -وزي - -ر األول ون- -ظÒه
التونسسي مناصسفة أاشسغال الدورة 20
ل-ل-ج-ن-ة اıت-ل-طة الكÈى ا÷زائرية
التونسسية ،بحسسب ما أافاد به ،أامسس
السسبت ،بيان Ÿصسالح الوزير األول.
وسس-يسس-م-ح ال-ل-ق-اء ،ال-ذي سس-يتوج
بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون بـ
«ت- -ق- -ي- -ي- -م ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ‘
اÛالت السس - -ي - -اسس - -ي- -ة واألم- -ن- -ي- -ة
والقتصسادية والجتماعية».
وسسيكون اللقاء من جهة أاخرى،
ف - -رصس- -ة ل- -ل- -ت- -ط- -رق إا« ¤ع- -دد م- -ن
اŸسس- -ائ -ل ذات اله -ت -م -ام اŸشسÎك
اŸتعلقة بتطور الوضسع ‘ اŸنطقة».

الصصيد :تدارسس كل جوانب
التعاون الثنائي
أاكد رئيسس ا◊كومة التونسسية ا◊بيب
الصسيد ،أامسس ،أان زيارة العمل التي
شسرع فيها ،أامسس ،إا ¤ا÷زائر ،تعّد

16٨59

سصÓل يسصتقبل وزيرة الÎبية والتعليم والبحث الفرنسصية

اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -وزي- -ر ا’أول ع- -ب -د اŸالك
سس Ó-ل ،اأمسس ،ب -ا÷زائ -ر ،وزي -رة الÎب -ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة وال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث
الفرنسسية‚ ،اة فالو بلقاسسم ،التي تقوم
ب-زي-ارة ع-م-ل ل-ل-ج-زائ-ر ،ب-حسسب م-ا اأفاد به
بيان Ÿصسالح الوزير ا’أول.
اأوضس -ح اŸصس -در ،اأن ال -ل -ق-اء ،ال-ذي حضس-رت-ه
وزير ة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،سسمح
بالتطرق للمسسائل اŸرتبطة بالتعاون الثنائي ‘

›الت التعليم والتكوين والبحث العلمي.
اأضساف اŸصسدر ،اأن اŸسسوؤول Úاأكدا «ضسرورة
اسس -ت -غ Ó-ل ف-رصس ال-ع-م-ل اŸشسÎك ال-ع-دي-دة ‘
اÛال الÎبوي وتبادل التجارب».
ك- - -م - -ا ت - -ب - -ادل اŸسس - -وؤولن ،ب - -حسسب ن - -فسس
اŸصس - -در ،الآراء ح- -ول م- -ع- -ا ⁄ه- -ذا ال- -ت- -ع- -اون
والآليات الواجب تنفيذها بغية Œسسيد مشساريع
ت -اأه -ي -ل اŸوارد ال -بشس -ري -ة واŸن -اه -ج الÎب -وي -ة
والوسسائل التعليمية.

إاطـ ـ ـ ـ ـÓق شصبكـ ـ ـ ـ ـة فرنسصـ ـ ـ ـ ـا «أالومنـ ـ ـ ـ ـي» ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر

فرصسة لتعزيز التعاون ب Úالبلدين ‘
ﬂت -ل-ف اÛالت السس-ي-اسس-ي-ة م-ن-ه-ا
والقتصسادية.
أاوضس- -ح السس- -ي- -د ا◊ب- -يب الصس- -ي -د ‘
تصسريح للصسحافة ،عقب وصسوله إا¤
مطار هواري بومدين الدو‹ ،قائ:Ó
إان زيارته إا ¤ا÷زائر تعد «فرصسة

Ÿزيد من التشساور والتعاون ‘ كل
القضسايا السسياسسية والقتصسادية التي
تهم البلدين».
وأاضساف ،أان هذه الزيارة تدخل ‘
«إاط-ار ال-ت-ع-اون وال-تشس-اور اŸسس-ت-م-ر»
ب Úال -ب -ل-دي-ن ،وه-ي «ت-ت-وي-ج ألع-م-ال
اللجنة اŸشسÎكة العليا» ا÷زائرية -

التونسسية.
و اأ ش س - -ا ر م - -ن ج -ه -ة اأ خ -ر ى  ،اإ  ¤اأ ن
ه - -ذ ه ا ل - -ز ي - -ا ر ة س س -ت -ك -و ن « ف -ر ص س -ة
لتدارسس كل جوانب التعاون بÚ
ا ل -ب -ل -د ي -ن ا ل ش س -ق -ي -ق  ، » Úم -ع -ر ب -ا ع -ن
اأ م -ل -ه ‘ ا س س -ت -م -ر ا ر و – س س  Úه -ذ ا
التعاون.

...يÎحم على أارواح شصهداء الثورة التحريرية

خÓل اسستقباله نائب رئيسس برŸان عموم إافريقيا

ولد خليفة يجدد دعم ا÷زائر لتقرير مصص Òالشصعب الصصحراوي

اسستقبل رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني،
ﬁمد العربي ولد خليفة ،أامسس ،با÷زائر،
ن-ائب رئ-يسس ب-رŸان ع-م-وم إاف-ري-ق-ي-ا ،سس-ويلما
ال- - -ق- - -اي- - -د ،ح- - -يث أاشس- - -اد ب- - -نضس- - -ال الشس - -عب
الصسحراوي وكفاحه من أاجل حقه ‘ تقرير
اŸصس ،Òبحسسب ما أافاد به بيان للمجلسس.
أاوضس -ح اŸصس -در ذات -ه ،أان -ه خ Ó-ل اÙادث -ات،
«جّ- -دد رئ- -يسس اÛلسس اإلشس- -ادة ب- -نضس -ال الشس -عب
الصسحراوي وكفاحه النظيف من أاجل نيل حقوقه
غ Òالقابلة للتصسرف و‘ مقدمتها ا◊ق ‘ تقرير
اŸصس.»Ò
واع - -ت Èول - -د خ - -ل - -ي - -ف - -ة ،أان صس- -م- -ود الشس- -عب
الصسحراوي «‘ وجه التعتيم والتجاهل و–الف

اŸصس- -ال- -ح ضس- -د قضس- -ي -ت -ه م -دع -اة
Óعجاب» ،مؤوكدا ‘ نفسس الوقت
ل إ
«اسس- -ت- -م- -رار ا÷زائ- -ر ‘ دع- -م -ه -ا
ال Ó-مشس -روط ل -لشس-عب الصس-ح-راوي
وف-اًء ل-ل-م-ب-ادئ ال-ث-اب-ت-ة لسس-ي-اسس-ت-ه-ا
اÿارجية».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ان-ت-ه-زت السس-ي-دة
ال-ق-اي-د ف-رصس-ة ه-ذا ال-ل-ق-اء ل-ت-ق-دم
ع -رضس-ا م-وج-زا ع-ن آاخ-ر ت-ط-ورات
القضسية الصسحراوية «ول سسيّما بعد
اŸك - -اسسب ال - -ت - -ي –ق - -قت ب - -ع- -د
اعÎاف بعضس الدول السسكندنافية
بحق الشسعب الصسحراوي».

كما قدمت باŸناسسبة عرضسا
ع- -ن ›ري- -ات ال- -دورة ال- -ع- -ادي- -ة
األخÒة للŸÈان اإلفريقي ،الذي
دعا ‘ ختام جلسساته العامة إا¤
دعم جهود ال–اد الفريقي ،من
خÓ- - -ل م- - -ب- - -ع- - -وث - -ه اÿاصس إا¤
الصس- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة« ،م -ن أاج -ل
ال- -ت- -وصس -ل إا ¤ح -ل ي -ع -زز السس -ل -م
واألم -ن ‘ ال -ق -ارة وتصس -ف-ي-ة آاخ-ر
اسستعمار ‘ القارة اإلفريقية ،إا¤
ج -انب اŸط -ال -ب -ة ب -ت -ف-ع-ي-ل ق-رار
›لسس السس -ل -م واألم-ن اإلف-ري-ق-ي
حول الصسحراء الغربية».

ق - - -ام ،أامسس ،وف - - -د ب - - -رŸا Êع - - -ن اÛلسس
ال -وط -ن-ي ÷م-ه-وري-ة ج-ي-ب-وت-ي ،ب-زي-ارة إا¤
وزارة العÓقات مع الŸÈان ،بحسسب ما أافاد
به بيان للوزارة.
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وف-د م-ن ق-ب-ل وزي-ر ال-عÓ-ق-ات م-ع

الŸÈان ،طاهر خاوة ،بحضسور إاطارات الوزارة،
حيث قّدم له عرضس حول تنظيم وسس Òعمل هياكل
وأاجهزة الوزارة ‘ ›ال التنسسيق ب Úا◊كومة
وغرفتي الŸÈان ،كما أاوضسح اŸصسدر ذاته.
أاشس -ار ال -ب -ي -ان ،إا ¤أان ه -ذه ال -زي -ارة «ت-أات-ي ع-ل-ى

ه -امشس ال -دورة ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-وف-د الŸÈاÊ
ا÷ي -ب -وت -ي ال -ت -ي يشس -رف ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا اÛلسس
الشسعبي الوطني خÓل الفÎة اŸمتدة من  15إا25 ¤
أاكتوبر ا÷اري ،والتي تهدف إا ¤التعريف باŸؤوسسسسة
الŸÈانية ا÷زائرية ومهامها وطرق سسÒها».

وفد برŸا Êجيبوتي يزور وزارة العÓقات مع الŸÈان
اŸشساركة السسياسسية للمرأاة ‘ الدول العربية

اÛلسس الشصعبي الوطني يشصارك ‘ اجتماع القاهرة
اŸنطقة.
اأ شس - -ار ا ل - -ب - -ي - -ان  ،اإ  ¤اأن ه- -ذ ا
ا لج -ت -م -ا ع «ي -اأت -ي ‘ اإط -ار د ع -م
ال شس -ر اك -ة ال سس -ي -اسس -ي-ة ل-ل-م-راأة ‘
الدول العربية ،وهي واحدة من
›الت العمل الرئيسسية للÈنامج

الإ ق- -ل- -ي -م -ي اŸش س  Îك ب  Úه -ي -ئ -ة
الأ· ا Ÿت -ح -د ة ل -ل -م -ر اأة و ا ل– ا د
الأوروب ي « قفزة ا لن س سا ء لÓأما م»،
ال- - -ذي ّÁو ل- - -ه ا ل–اد ا لأورو ب - -ي
و يهدف اأسساس س ا اإ  ¤ت عز يز ا ل ط لب
ع- - -ل - - -ى ‡ ار سس- - -ا ت ال - -ت - -ق - -ي - -ي - -م

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات
اÙل -ي -ة ن -ورال-دي-ن ب-دوي ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال -ع-اصس-م-ة ،األم Úال-ع-ام اŸسس-اع-د Ÿن-ظ-م-ة
األ· اŸتحدة واŸدير العام Ÿعهد األ·
اŸتحدة للتكوين والبحث السسيد نيكيل سسيث،
الذي تطرق معه إا ¤التعاون ب Úالطرف،Ú

” إاط Ó-ق شس-ب-ك-ة ف-رنسس-ا
أال-وم-ن-ي ا÷زائ-ر ،اıصسصسة
ل- - - -ق- - - -دم- - - -اء ال- - - -ط - - -ل - - -ب - - -ة
ا÷زائ -ري ،Úال-ذي-ن ت-اب-ع-وا
دراسس- -ات- -ه -م ب -ف -رنسس -ا وذلك
بحضسور وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ال -ط-اه-ر
ح-ج-ار وال-وزي-رة ال-فرنسسية
ل -لÎب -ي -ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث ‚اة فالو -بلقاسسم.
‘ ه- - - -ذا الصس- - - -دد ،أاك- - - -دت
الوزيرة الفرنسسية أان «األرضسية
تهدف إا ¤جمع قدماء الطلبة
ا÷زائ - -ري Úال - -ذي - -ن ت - -اب - -ع - -وا
دراسس - -ات - -ه - -م ب - -ف- -رنسس- -ا قصس- -د
ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ال -رواب -ط ال -ت -ي
أاقاموها على مدار السسن ،Úألن
حياة طالب سسابق ل تختصسر ‘
مسسÒته األكادÁية».
ك - -م - -ا أاوضس - -حت اŸسس- -ؤوول- -ة
ال -ف -رنسس -ي -ة ،أان الشس -ب -ك -ة «ت -ع-د
Ãثابة شسبكة مهنية واجتماعية
‘ آان واحد» ،معلنة أان مؤوسسسسة
«رون - -و ا÷زائ - -ر»« ،ال - -ت - -ح- -قت

واسستخدامه ‘ البلدان العربية،
ت-ع-زي-ز س س-ي -ا س س-ات ون-ظ-م ال-ت-ق-ي-ي م
الوطنية ‘ بلدان منطقة الدول
ال - - -ع- - -ر ب- - -ي- - -ة و– س س  Úم - -ع - -ر ف - -ة
الŸÈاني Úبنظم التقييم».

شس-ك-ل ال-ت-ع-اون ا÷زائ-ري  -ال-ف-رنسس-ي ‘
›ال الÎب - -ي- -ة’ ،سس- -ي- -م- -ا «إاع- -ادة ت- -أاط»Ò
ا’ت- -ف- -اق ال- -ث- -ن- -ائ- -ي لسس- -ن- -ة  ،2013أام - - - -سس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ةﬁ ،ور ﬁادث -ات بÚ
وزيرة الÎبية الوطنية السسيدة نورية بن
غÈيت ون- -ظÒت -ه -ا ال -ف -رنسس -ي -ة ‚اة ف -ال -و
بلقاسسم.
وأاشسارت بن غÈيت خÓل جلسسة عمل عقدتها
مع وزيرة الÎبية الفرنسسية والتعليم العا‹ والبحث
‚اة ف- -ال- -و ب -ل -ق -اسس -م ت -ق -ول« ،ل -ق -د اع -تÈن -ا م -ن
الضس -روري إاع -ادة ت -أاط Òه -ذا الت -ف -اق م -ن خÓ-ل
–ديد ا◊اجيات ميدانيا».
وبعد التذك Òبأان هذا التفاق اŸوقع عليه ‘
يونيو  ،2013يندرج ‘ إاطار التفاقات اŸوقعة بÚ
ا◊كومت ÚللفÎة ما ب ،2017 - 2013 Úأاوضسحت
الوزيرة تقول إان ﬁاور التعاون اÙددة تخصس
ثÓث ركائز لتعزيز إاصسÓح اŸدرسسة ،لسسيما إاعادة
ال-ب-ن-اء ال-ب-ي-داغ-وج-ي وال-تسس-ي Òوضس-م-ان احÎاف-ي-ة

الكفاءات.
وقالت بن غÈيت ‘ تصسريح للصسحافة ،إان هذا
اŸسسعى ينّم عن «تقييم نسسبة تطبيق هذه الشسراكة،
لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ة ال-فرنسسية كلغة
أاجنبية و–سسينه وكذا منهجية تقييم الكفاءات».
وأاشس- -ارت ب- -ن غÈيت إا ¤أان- -ه ” ال- -ت -ط -رق إا¤
م- -واضس- -ي- -ع خ- -اصس- -ة ب -ق -ي -ادة اŸشس -اري -ع وت -ع -ل -ي -م
الرياضسيات وتوأامة اŸؤوسسسسات وترشسيد النفقات.
وأاك -دت ف -ال -و ب-ل-ق-اسس-م م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أان «وزي-رة
الÎبية ﬁقة عندما قررت إاعادة تأاط Òالتعاون
ب Úال- -ب- -ل -دي -ن ‘ ›ال الÎب -ي -ة ح -ول األول -وي -ات
ا◊الية للقطاع ‘ ا÷زائر» التي «نتقاسسمها» ،كون
ف- -رنسس- -ا ق- -د خ -اضست إاصس Ó-ح -ات تصسّب ‘ ن -فسس
اŸنحى.
وخلصست فالو بلقاسسم تقول« ،لقد قررنا التعاون
‘ ›ال ت -ك -وي -ن سس -لك اŸف -تشس Úوت -ع -ل-ي-م ال-ل-غ-ة
الفرنسسية كلغة أاجنبية باسستعمال األجهزة اÓŸئمة
وكذا توأامة اŸدارسس ابتداء من هذه السسنة.

ا’جتماع الثالث للجنة ا÷زائرية  -الفرنسصية اıتلطة بباريسس

ي-ن-ع-ق-د ،ال-ي-وم ،ا’ج-ت-م-اع ال-ثالث للجنة
ا’ق - -تصس - -ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة  -ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة
اıت -ل -ط -ة ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب-ه ،أامسس ،ب-ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
سسيعقد الجتماع ،يضسيف البيان ،بحضسور وزير
ال -دول -ة وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اجم عبد
السسÓم بوشسوارب عن ا÷انب ا÷زائري ،ووزير
الشسؤوون اÿارجية والتنمية الدولية لوران فابيوسس
والوزير الفرنسسي لÓقتصساد إاÁانويل ماكرون عن
ا÷انب الفرنسسي.

‘ إاطار تنظيم هذه الدورة ،التي تأاتي بعد
اللقاء الثا Êالذي عقد بوهران ‘ نوفم2014 È
وال -ل -ج -ن -ة اıت -ل -ط -ة الق -تصس -ادي -ة ا÷زائ-ري-ة -
الفرنسسية التمهيدية التي نظمت ‘ ماي با÷زائر
العاصسمة ،سسيتم ،بحسسب ذات اŸصسدر« ،تقييم»
مشساريع الشسراكة ا÷ارية والتوقيع على اتفاقات
جديدة للشسراكة ،تتعلق Ãجالت النقل بالسسكك
ا◊ديدية والري وأاغذية اŸاشسية.
وسس - -ي- -ق- -وم وزي- -را الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ب- -ه- -ذه
اŸن-اسس-ب-ة ،ب-ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق ل-ت-ب-ادل الشس-ب-اب
الناشسط.Ú

ڤرين يسصتقبل سصف Òفلسصط ‘ Úا÷زائر

اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ا’تصس-ال
ح - - -م - - -ي - - -د ڤ - - -ري - - -ن ،أامسس،
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،سس-فÒ
ف - -لسس - -ط ‘ Úا÷زائ- -ر ل- -وؤي
ﬁم -د ط -ه ع-يسس-ى ،ب-حسسب
م - -ا أاف - -اد ب - -ه ب - -ي- -ان ل- -وزارة
ا’تصسال.
وأاوضسح بيان الوزارة ،أان السسفÒ
«حيّا ‘ البداية الدعم والتضسامن
ال - -ث - -اب - -ت Úل- -ل- -ج- -زائ- -ر والشس- -عب
ا÷زائري مع فلسسط.»Ú
و“ح- - -ورت اÙادث- - -ات ح - -ول
«الوضسع السسائد ‘ فلسسط‘ Ú
سس- - -ي- - -اق ان - -ت - -ف - -اضس - -ة الشس - -عب
ال- -ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي ضس -د اŸشس -روع
اإلسسرائيلي الرامي إاŒ ¤ريد

’‡ي
إاثر مباحثات مع مدير اŸعهد ا أ

بـ ـ ـ ـ ـدوي :تكوي ـ ـ ـ ـن اŸكونـ ـ ـ ـ Úأاولويـ ـ ـ ـة
لسسيما ‘ ›ال تكوين اŸكون.Ú
ق- -ال اŸسس -ؤوول األ‡ي ع -قب ل -ق -ائ -ه م -ع
بدوي« ،لقد تبادلنا وجهات نظر مفيدة من
أاجل تعاون مثمر ،لسسيما ‘ ›ال تكوين
اŸكون Úو‘ ﬂتلف برامج التبادل».
و” التوضسيح ،أان معهد األ· اŸتحدة

بشس-ب-ك-ة ف-رنسس-ا أال-وم-ني ا÷زائر
وأان -ه -ا ت -أام -ل ضس -م -ن سس-ي-اسس-ت-ه-ا
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-وظ-ي-ف ‘ ،إاب-راز
ع - - -ودة ك- - -ف- - -اءات ا÷زائ- - -ريÚ
اŸت -حصس -ل Úع -ل -ى شس-ه-ادات ‘
التعليم العا‹ الفرنسسي».
ب - -خصس - -وصس اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
ال -ت -ع -اون وشس -روط السس -ت -ق -ب-ال
اıصسصسة للطلبة ا÷زائري،Ú
أاشسارت الوزيرة الفرنسسية إا ¤أان

« ا÷زائر –تل مكانة خاصسة»،
مذكرة بÈامج اŸنح التي تسسمح
ل -ل -ط -ل -ب -ة ا÷زائ-ريÃ Úواصس-ل-ة
دراسس -ات -ه -م ب -ف-رنسس-ا ،ع-ل-ى ح-د
قولها.
من جهته –دث وزير التعليم
العا‹ والبحث العلمي الطاهر
ح- -ج- -ار ،ع -ن Œرب -ت -ه اÿاصس -ة
بصسفته طالبا سسابقا ‘ جامعة
السسوربون.

بحث التعاون ا÷زائري  -الفرنسصي ‘ ›ال الÎبية

ترحم رئيسس ا◊كومة التونسسية ا◊بيب
الصس -ي -د ،أامسسÃ ،ق -ام الشس -ه -ي -د ب-ا÷زائ-ر
ال- -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى أارواح شس -ه -داء ال -ث -ورة
التحريرية اÛيدة.
قام رئيسس ا◊كومة التونسسية ،الذي كان مرفوقا
ب- -ال -وزي -ر األول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل وع -دد م -ن
أاعضساء ا◊كومة ،بوضسع إاكليل من الزهور أامام
النصسب التذكاري .كما وقف دقيقة صسمت وقرأا
فا–ة الكتاب ترحّما على أارواح شسهداء الثورة
التحريرية.
وكان رئيسس ا◊كومة التونسسية قد حل با÷زائر
‘ زيارة عمل تدوم يوم Úبدعوة من الوزير
األول.
وسس - -يÎأاسس ال - -وزي - -ر األول ون- -ظÒه ال- -ت- -ونسس- -ي
م -ن -اصس-ف-ة أاشس-غ-ال ال-دورة  20ل-ل-ج-نة اıتلطة
الكÈى ا÷زائرية  -التونسسية.

تش س - -ار ك ال - -ن - -ا ئب ب -ا Ûل سس
ا لش س- - -ع - - -ب - -ي ا ل - -و ط - -ن - -ي ‚ ،اة
م سس- -ي - -ب- -ح ‘ ،اأش س -غ -ا ل ال -ل -ق -اء
ح - - -ول «رب- - -ط ال- - -ت- - -ق - - -ي - - -ي - - -م
بالسسياسسات ‘ منطقة الدول
ا ل - -ع - -رب - -ي - -ة  -ال Ÿ Èا ن - -ي- -ون »،
ا Ÿز م -ع ع -ق -د ه ي-وم -ي  26و 27
اأك - -ت - -وب - -ر ا ÷ار ي ب -ال -ق -اه -رة
( م صس - -ر )  ،ب - -حس سب م -ا اأ ف -ا د ب -ه ،
اأم سس  ،بي ان ل لمجل سس.
اأوضسح ا Ÿصسدر ذا ته ،اأن هذا
ا لل ق اء تن ظمه ه يئة ا لأ· ا Ÿتحدة
ل -ل -م -ر اأة ،ب -ا لشس -ر اك -ة م -ع راب -ط -ة
ت -ق -ي -ي -م ا ل -ت -ن-م-ي -ة ‘ دو ل الش س-رق
الأوسس - -ط وشس - -م - -ال اإف - -ري - -ق - -ي - -ا
و ج -م -ع-ي-ا ت ال -ت -ق -ي-ي -م ا ل-و ط-ن-ي-ة ‘

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للتكوين والبحث ‘ ا÷زائر ،أاطلق مشساريع
تعاون تتمحور حول تعزيز القدرات ،خاصسة
‘ ›ال اŸقاولتية لدى الشسباب وتكوين
إاط - -ارات اإلدارات اŸرك - -زي- -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙلية ‘ ›ال التسسي.»Ò
ل -ل -ت -ذك ،Òأاُسّس -سس اŸع -ه -د ال -ك -ائ-ن م-ق-ره

م- -دي -ن -ة ال -ق -دسس اÙت -ل -ة م -ن
هويتها» .أاضساف ذات اŸصسدر،
من جهة أاخرى ،أان «اللقاء سسمح
ب -ت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح-ول

ب-ج-ن-ي-ف (سس-ويسس-را) عام  ،1963ل-ت-ل-ب-ية طلب
ال-دول اŸسس-ت-ق-ل-ة ح-دي-ث-ا م-ن ح-يث ال-ت-ك-وين
وت -ع -زي -ز ال -ق -درات ‘ ›ال ال-ب-ي-ئ-ة والسس-ل-م
واألم -ن وال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة وا◊ك-ام-ة وإاق-ام-ة
شس -راك -ات مسس-ت-دام-ة ل-دع-م ج-ه-ود م-ك-اف-ح-ة
الفقر.

الوسسائل الكفيلة بخدمة القضسية
الفلسسطينية إاعÓميا ‘ ا÷زائر
و‘ ال -ع -ا ⁄ال-ع-رب-ي و‘ ال-غ-رب
بشسكل أافضسل».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أ’ثنين  26أكتوبر  2015م
ألموأفق لـ  12محرم  1437هـ

حرصس على تأاط ÒاŸسضاجد بكفاءات دينية

عيسسى :آلشسروع ‘ تكوين  ٣00إآمام و ٢00قّيم ع Èآلوطن
لسضÓمية ‘ نظام «أال.أام.دي» تخصضصس جديد
دراسضة العلوم ا إ

لمام باÙمدية ،إاشضارة انطÓق مسضابقة
لوقاف ﬁمد عيسضى ،أامسس ،بدار ا إ
أاعطى وزير الشضؤوون الدينية وا أ
لسضÓك إادارة القطاع.
اللتحاق Ãعاهد التكوين اŸتخصضصس أ

دار الإمام :حياة كبياشش
تشش-م-ل أŸسش-اب-ق-ة ت-ك-وين
 300أإمام مدّرسس على مدأر
 3سش -ن -وأت ‘ أŸع-اه-د 13
ع Èألوطن ،بينما يسشتفيد
ألقّيمون وعددهم  200من
تكوين لسشنة وأحدة.
ق -دم أل -وزي -ر ت -وج -ي -ه-ات
ل-ل-ط-ل-ب-ة ،ح-اّث -ا أإي-اه-م ع-ل-ى
أ’غÎأف من مناهل ألعلوم
وأŸوروث أل - -دي - -ن- -ي أل- -ذي
ت -رك -ه أج -دأده -م وأل-تشش-بث
ب -السش -ن-د وه-و أل-نسشب أل-ذي
Áث-ل-ه أل-ع-ل-م-اء أ÷زأئ-ريون
ع Èأل -ت -اري-خ .وح-ذره-م ‘
ذأت ألوقت ،من أللجوء أإ¤
أÿارج وأت -ب -اع أف -ك -ار ل -ه -ا
أب- -ع- -اد سش- -ي -اسش -ي -ة و’ “ت
بصش-ل-ة ل-ل-م-رج-ع-ي-ة أل-ف-كرية
وألدينية ألوطنية.
وق - - - - -ال ع- - - - -يسش- - - - -ى ،أإن
أŸسشابقة ألوطنية لتوظيف
 300أإم- -ام م- -دّرسس ع- -ل- -ى
أŸسشتوى ألوطني و 200قّيم
Ãج - - -م- - -وع  500وظيفة
ج-دي-دة ،مشش-روط-ة ب-ت-ك-وين
علمي ،موؤكدأ أن دأر أ’إمام
أصش -ب -حت م -درسش -ة وط -ن -ي-ة
تختصس ‘ ألتكوين ما بعد
أل - -ل - -يسش - -انسس ،وه- -ي ت- -اأوي
ألتخصشصس أ÷ديد أ÷امعي
وأŸتمثل ‘ درأسشة ألعلوم
أ’إسش Ó- - -م- - -ي- - -ة ‘ ن- - -ظ- - -ام
«أل.أم.دي» ‘ ت- - - - - -خصشصس
ج - - -دي - - -د وه - - -و ت- - -خصشصس
أ’إمام.
و أن أل- - - -ن- - - -خ- - - -ب - - -ة م - - -ن
أل -ط -ل -ب -ة سش -ت -ع -ن -ى وت -رت-اد
م -وأق -ع أ’إع Ó-م ،م -ن أإج -ل
توجيه وطني ينبع من كتاب
أل- -ل- -ه ت- -ع- -ا ¤وسش ّ-ن -ة ن -ب -ي -ه
أŸصشطفى  -عليه ألصشÓة
وألسشÓ- -م  ” -أخ -ت -ي -اره -م
ل- -ل- -ت -ك -وي -ن أل -ذي -ن ي -ع -ن -ون
بتاأط ÒأŸسشاجد.

لقاء ب Úالوزارة ونقابة
الأئمة بداية شضهر نوفمÈ

«عقود آأئمة آلسسلفية لن Œدد»

أع- -ل- -ن ع- -يسش- -ى ‘ ل -ق -اء
صشحفي على ألهامشس ،عن
ل- -ق- -اء م- -رت -قب ب Úوزأرت -ه
وت-نسش-ي-ق-ي-ة أ’أئ-م-ة ل-درأسش-ة
أŸسشائل ألعالقة ’إيجاد حل
ل -ه -ا ،وذلك م -ط -ل -ع ألشش -ه-ر
ألدأخل كاأقصشى مدة.
و أكد ‘ معرضس حديثه،
أن حل مششاكل ألÓئمة لن
ت-ت-اأث-ر ب-ال-وضش-ع أ’ق-تصشادي
ألذي Áر به ألبلد ،موضشحا
أن أ÷زأئر ليسشت ‘ حالة
تقششف« ،هناك مششاريع ’
Áك - -ن ت - -وق - -ي - -ف- -ه- -ا م- -ث- -ل
أل- -ت- -وظ- -ي- -ف ،و’ Áك- -ن أن
نÎك أŸسش- - - -اج - - -د ب - - -دون
ت - - - -اأط’ ،»Òف- - - -ت- - - -ا أإ ¤أن
مشش- -اري- -ع ب- -ن- -اء أŸسش -اج -د
م-ازألت مسش-ت-م-رة Ãا ف-ي-ه-ا
أŸسش - - - - -ج - - - - -د أل - - - - -ك- - - - -بÒ
ب- -اÙم -دي -ة ،أل -ذي ب -ل -غت
أشش - -غ - -ال أإ‚ازه م - -رح - -ل- -ة
متقدمة.
ح - -ول أŸسش - -اج- -د أل- -ذي
يوؤّمها « أئمة ألسشلفية» ،قال
أل- - - -وزي - - -ر أإن ع - - -دد ه - - -ذه
أŸسش- - - - - -اج- - - - - -د ك- - - - - -ان 50

مسش -ج -دأ ‘ أل -ع-اصش-م-ة و⁄
يتبق سشوى  4منها ،مايزأل
ف - -ي - -ه - -ا ه - -وؤ’ء أل Ó- -ئ - -م- -ة
أŸت- -ع- -اق- -دون ي -وؤط -رون -ه -ا
ب-ال-ف-ك-ر ألسش-لفي «ألدخيل»،
‘ أن- -ت- -ظ- -ار أن- -ت- -ه- -اء م -دة
صش Ó-ح -ي -ة ع-ق-وده-م وأل-ت-ي
«لن يتم Œديدها».
وف ّ- -رق ع - -يسش- -ى ‘ ه- -ذأ
ألصش-دد ،ب Úألسش-ل-ف-ي-ة أل-ت-ي
سش -ار ع -ل -ى ن -ه -ج-ه-ا أ’أئ-م-ة
أ÷زأئ- -ري- -ون وع -ل -م -اوؤه -ا،
وت -لك أل -ت -ي –م -ل أف -ك -ارأ
دخ- -ي- -ل- -ة «تسشّ- -ف- -ه ع- -ل- -م- -اء
أ÷زأئ - -ر وت - -نشش- -ر أف- -ك- -ارأ
متطرفة».
كما وعد ألوزير با÷ديد
ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا’أئ -م -ة
أŸت -ع -اق -دي -ن خÓ-ل ل-ق-ائ-ه
أŸرت -قب م -ع أل -ت -نسش-ي-ق-ي-ة،
وذك -ر ب -اأن -ه م -ب -دئ -ي-ا Áك-ن
أإدرأج هذه ألششريحة.
‘ سش -ي -اق م -غ-اي-ر وف-ي-م-ا
ي -ت -ع -ل-ق ب-ت-ق-ري-ر أÿارج-ي-ة
أ’أم- -ري- -ك- -ي- -ة ح- -ول ح- -ري -ة
أ’أدي- - - -ان ‘ أ÷زأئ- - - -ر ،رّد
ع- -يسش- -ى «أل- -ت- -ق- -ري- -ر ل- -يسس
ح -ك-م-ا ،ون-ح-ن ك-ذلك ‰لك
أن نعّد تقريرأ عن ألو’يات
أ’أمريكية وعن غÒها من
أل- -دول .وÃا أن أل- -ت- -ق -ري -ر
م ّسس أ◊ي - - -اة أل - - -دي- - -ن- - -ي- - -ة

ل- -ل- -ج- -زأئ- -ري ،Úف- -اإن وزأرة
ألشش-وؤون أل-دي-ن-ي-ة وأ’أوق-اف
سش-وف تسش-ج-ل مÓ-ح-ظ-ات-ها
وت -وف -ى ب -ه -ا وزأرة ألشش-وؤون
أÿارج- -ي- -ة’ ،أن أل -دسش -ت -ور
أ÷زأئ- -ري ي- -ع- -ط- -ي ل- -ه- -ذه
أ’أخÒة سش- -ل- -ط- -ة أ’إج- -اب- -ة
وألتصشحيح».
م - - - - -ن أÓŸح - - - - -ظ- - - - -ات
أŸسشجلة على ألتقرير أنها
ق -دÁة ج -دأ ،وق -د ح -ل -ت-ه-ا
أ÷زأئر قدÁا ،موؤكدأ أن
أ÷زأئر تعيشس ‘ جّو من
أ◊رية ألدينية ’ ،توجد ‘
فضش- -اءأت أخ- -رى ح- -ت- -ى ‘
ألدول ألغربية ،وذلك رأجع
أإ ¤ق - -وأن Úأ÷م - -ه - -وري- -ة،
خاصشة ألقانون ألذي يفّرق
ب Úت -دّي -ن أŸسش -ل -م ÚوغÒ
أŸسش-ل-م Úأل-ذي-ن ي-ح-اول-ون
تغي Òعقيدة أ÷زأئري.Ú
و أك - -د ع - -يسش - -ى أن ه - -ذأ
أل -ق -ان -ون ،م -ه -م-ا أن-ت-ق-د أو
ل - -وح - -ظ ع - -ل - -ي - -ه« ،ف - -اإن - -ه
سشيادي» ،وعلينا أن نحافظ
ع- -ل -ى ع -ق -ي -دة أ÷زأئ -ريÚ
وأŸتمثلة ‘ أ’إسشÓم ألذي
هو دين ألدولة أ÷زأئرية.
ك - -م - -ا ت - -ع ّ- -رضس أل- -وزي- -ر
ل -ظ -اه-رة أ’خ-ت-ط-اف أل-ت-ي
تعرف تناميا ،حيث أكد أن
أ’أئمة ‘ أŸسشاجد يقومون
ب- - - - -دوره - - - -م ‘ أ’إرشش - - - -اد
وألنصشح وألتذك Òبجزأء من
ي - -رت - -كب ه - -ذه أ÷رÁة ‘
خطب أ÷معة ،مفيدأ باأن
ه -ن -اك ل -ق -اء م -رت -ق -ب -ا م -ع
وزي -رة أل -تضش -ام -ن أل -وط -ن-ي
وأ’أسش - -رة وقضش- -اي- -ا أŸر أة،
لتباحث أآلية مكافحة مثل
ه- -ذه أل- -ظ- -وأه -ر ،ي -ت -م م -ن
خÓ- - -ل- - -ه- - -ا أ’ن- - -دم- - -اج ‘
ﬂط- -ط وط- -ن -ي Ÿوأج -ه -ة
«ه- -ذه أ’أف- -ك- -ار أل- -غ- -رب- -ي -ة
أل - -ن - -اج- -م- -ة ع- -ن أل- -ع- -وŸة
أŸت-وحشش-ة أل-زأح-ف-ة» ،على
حد تعبÒه.

’ –تسسب آÿدمة آلوطنية إآ’ عند آلتقاعد ‘ سسّن 60
أاكد وزير العمل والتشضغيل
والضضمان الجتماعيﬁ ،مد
الغازي ،أان «التكفل بطلبات
اŸواطن Úاÿاصضة بالتقاعد
النسضبي والتقاعد دون شضرط السضن،
مع احتسضاب سضنوات اÿدمة
الوطنية ،ينبغي أان ينظر إاليها ‘
إاطار مسضعى شضامل يهدف إا¤
تكييف النظام الوطني للتقاعد ‘
لبقاء على مبدأاي التضضامن
إاطار ا إ
والتوزيع» ،بحسضب مراسضلة له
للنائب باÛلسس الشضعبي الوطني
ÿضضر بن خÓف– ،صضلت «الشضعب»
على نسضخة منها.

حبيبة غريب
أضش- -اف أل- -وزي- -ر ‘ رّده ع -ل -ى ألسش -ؤوأل
ألكتابي أŸوجه له بتاريخ  03جوأن ،2015
م -ن ق -ب -ل رئ -يسس أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة
÷بهة ألعدألة وألتنمية ،قائ ،Óإأنه «ينبغي
أن يضشمن للعمال أ’حتفاظ بحقوقهم Ãا
فيها أ◊ق ‘ أ◊ماية أ’جتماعية وكذأ
‘ أ’سشتفادة من أعتماد فÎة أÿدمة
أل -وط -ن -ي -ة ‘ حسش -اب م -ع -اشس أل -ت -ق -اع-د
أŸصشفاة عند بلوغه  60سشنة وأ◊فاظ
على ألتوأزنات لصشندوق ألتقاعد لضشمان
Óجيال ألقادمة».
دÁومته ل أ
ك-م-ا أع-ت Èأل-وزي-ر ،أن «أل-ت-ع-ل-ي-م-ة رقم
 2014-013ب -ت-اري-خ  05ن -وف -م،2014 È
ألصشادرة عن أŸديرية ألعامة للصشندوق
ألوطني للتقاعد ،ألتي تؤوكد حق أحتسشاب
سش- -ن- -وأت أÿدم- -ة أل- -وط -ن -ي -ة ‘ م -ن -ح -ة
ألتقاعد أŸسشبق أو ألنسشبي لسشن  50سشنة،
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ق-ان-ون رقم  06 / 14ألصشادر
بتاريخ  09أوت  2014أŸتعلق باÿدمة
ألوطنية خاصشة أŸادة رقم  70منه ألتي

أفاد نوري عقب مباحثات جمعته بهي Óششيخو
روحوÃ ،قر دأئرته ألوزأرية ،أمسس ،أن أ÷زأئر
’ ت -ت -ح -م -ل أّي مسش -وؤول -ي -ة ب -ال-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة
أ◊اصش -ل -ة ‘ أل -ع -ا ،⁄ب -ل ت -ع -م-ل ع-كسس ذلك م-ن
خÓل أ÷هود ألتي تبذلها أو تلك أŸسشجلة ‘
أإط -ار م -وأج -ه -ة أل -ت -ل -وث ،مÈزأ أه-دأف مشش-روع
ألسشد أ’أخضشر كنموذج ناجح للحفاظ على ألبيئة.
‘ هذأ ألسشياق ،أكد نوري ‘ تصشريح مقتضشب
رفقة أŸديرة ألتنفيذية للصشندوق أ’أخضشر عقب

أللقاء ،أن أ’أخ Òتطّرق أإ ¤مششاركة أ÷زأئر ‘
أŸوؤ“ر أل - -دو‹ ح - -ول أŸن- -اخ ،ن- -ه- -اي- -ة ألسش- -ن- -ة
أ÷اري- -ة ،ب- -ب- -اريسس ،وأصش- -ف- -ا أإّي- -اه ب -اŸن -ع -ط -ف
أل -ت -اري -خ -ي ◊م -اي -ة أŸن -اخ ،م -وؤك-دأ أن ن-ت-ائ-ج-ه
سشتطبق على كل دول ألعا ،⁄كونها نتائج وقرأرأت
نهائية.
ك -م -ا شش-م-ل أل-ل-ق-اء ب-حث سش-ب-ل “وي-ل صش-ن-دوق
أŸششاريع أ›ÈŸة ‘ أإطار أ’تفاقية ألثنائية مع

تعطي أ◊ق ‘ أحتسشاب سشنوأت أÿدمة
ألوطنية ‘ ألتقاعد لكل من أدى هذه
أأ’خÒة»– ،مل خطأا من ناحية تطابقها
مع ألتششريع سشاري أŸفعول».
أششار ألغازي ‘ سشياق رّده« ،أنه قد ”
أسش- -ت -درأك ه -ذأ أأ’م -ر م -ن ط -رف وزأرة
ألتششغيل وألضشمان أ’جتماعي ألتي قامت
بسش -حب ه -ذه أل -ت -ع-ل-ي-م-ة ق-ب-ل ألشش-روع ‘
تطبيقها».
‘ سش -ي -اق أآخ -ر ،ف -ق -د ذك -ر أل -وزي-ر أن
أل -ت -ق-اع-د أل-نسش-ب-ي وأل-ت-ق-اع-د دون شش-رط
ألسشن ،أŸششار إأليهما ‘ أأ’مر رقم 97-13
أ- - Ÿؤورخ ‘  31م-اي-و  ،1997أل-ذي ي-ت-م-م
أل-ق-ان-ون رق-م  83-12أŸت-ع-لق بالتقاعد،
ي- -ع- -ت Èإأج- -رأًء أسش- -ت- -ث -ن -ائ -ي -ا ÷أات إأل -ي -ه
ألسش -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة خ Ó-ل م-ن-تصش-ف
أل -تسش -ع -ي -ن -ي -ات Ÿوأج-ه-ة أآ’ث-ار ألسش-ل-ب-ي-ة
أÎŸت -ب -ة ع -ن ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج أل-ت-ع-دي-ل
أل-ه-ي-ك-ل-ي إأث-ر أ’ت-ف-اق م-ع صش-ن-دوق ألنقد
ألدو‹ ،ألذي أدى أإ ¤غلق أك Ìمن 1000
م- -ؤوسشسش- -ة وتسش- -ري- -ح أك Ìم- -ن  400ألف
عامل.

حول التÈع بالدم ،بوضضياف:

آليات تنظيمية لـ «تطوير وتأام »Úتسسي Òهذه آŸادة آ◊يوية
أاكد وزير الصضحة والسضكان وإاصضÓح
اŸسض- -تشض- -ف- -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضض -ي -اف،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة ،أان ال-وزارة
وضضعت ،بالتنسضيق مع الوكالة الوطنية
ل- -ل -دم ،آال -ي -ات ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة لـ «ت -ط -وي -ر
وتأام »Úتسضي Òهذه اŸادة ا◊يوية.
أوضشح ألوزير ‘ كلمة ألقاها خÓل حفل
ت-ك-رÁي ل-ل-م-تÈع ÚأŸن-ت-ظ-م Úع Èأل-قطر،
أششرفت عليه ألوكالة ألوطنية للدم Ãناسشبة
أ’حتفاء باليوم ألوطني للتÈع بالدم ،ألذي
يصشادف  25أكتوبر ،أن ألوزأرة وضشعت آأليات
ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة لـ «ت -ط -وي -ر وت -أام »Úه-ذه أŸادة
أ◊يوية ،كما تسشهر على جمعها ومتابعها من

آلتجربة آ÷زآئرية ‘ موآجهة آلتغيÒآت آŸناخية ﬁل آهتمام

جÓل بوطي
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الغازي يرد على سضؤوال كتابي

لخضضر
مباحثات ب Úنوري ومديرة الصضندوق ا أ

تصضدرت Œربة ا÷زائر Ÿواجهة
التغÒات اŸناخية مباحثات وزير اŸوارد
اŸائية والبيئة عبد الوهاب نوري ،مع
اŸديرة التنفيذية للصضندوق الأخضضر
بالأ· اŸتحدة هي Óشضيخو روحو.
و‘ هذا الإطار ،اأشضادت اŸديرة
التنفيذية بجهود ا÷زائر ‘ تبني
اسضÎاتيجية واضضحة Ÿواجهة ظاهرة
الحتباسس ا◊راري والتغÒات اŸناخية
ا◊اصضلة.

ألعدد
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وزأرة أŸوأرد أŸائ -ة وأل -ب -ي -ئ -ة وه -و م -ا أوضش-ح-ه
نوري ،مششÒأ أإ ¤أسشتفادة أ÷زأئر من دعم ما‹
Ÿوأجهة ألتغÒأت أŸناخية ،با’إضشافة أإ ¤وضشع
خطة أسشتششرأفية – ّسشبا ’حتمال أıاطر ألتي
تنجّر عن أ’حتباسس أ◊رأري وبحث فرصس دعم
ألطاقات أŸتجددة.
من جهتها أششادت أŸديرة ألتنفيذية للصشندوق
أ’أخضش -ر ،ب -دور أ÷زأئ -ر ‘ أل -ق -ارة أ’إف -ري-ق-ي-ة،
موؤكدة أن ألبلد ألوحيد ‘ ألقارة ألذي يسشجل
أن -خ -ف -اضش -ا ‘ ظ -اه -رة أ’ح-ت-ب-اسس أ◊رأري م-ن
خÓل تبني أسشÎأتيجية وأضشحة أŸعا ،⁄أصشبحت
مهّمة وŒربة ناجحة لكل ألبلدأن ألتي تسشعى أإ¤
أ’سشتثمار ألناجح ‘ موأجهة ألتغÒأت أŸناخية
من خÓل مششاريع ناجحة.
وق- -الت ه- -ي Ó- -شش- -ي- -خ- -و روح- -و ،أإن ألصش -ن -دوق
أ’أخضشر للمناخ يضشع Œربة أ÷زأئر ‘ ›ال
حماية ألبيئة من ضشمن أ’أولويات ألهامة لرسشم
سش -ي -اسش -ات رئ -يسش-ي-ة ‘ أل-ق-ارة أ’إف-ري-ق-ي-ة ،ح-يث
سش- -اه- -مت أ÷زأئ- -ر بÈأم- -ج ن- -اج- -ح -ة Ÿوأج -ه -ة
ألتغÒأت أŸناخية ألتي تعرف أرتفاعا مسشتمرأ
‘ أ’آونة أ’أخÒة وبذلك تكون أ÷زأئر مسشتعدة
Ÿوأجهة تلك ألتغÒأت.

طرف أŸؤوسشسشات ألعمومية.
ودع- -ا ‘ ن- -فسس ألسش- -ي- -اق ،إأŒ ¤ن -ي -د ك -ل
أل -وسش -ائ -ل ألضش -روري -ة ب Úم-ؤوسشسش-ات صش-ح-ي-ة
و›تمع مد Êووسشائل أإ’عÓم لتوسشيع عملية
أل- -تÈع ب- -ال- -دم أل- -ت- -ي وصش- -ف -ه -ا «ب -ال -ع -م -ل -ي -ة
ألتضشامنية» ألتي تنقذ حياة من هم ‘ حاجة
إأليها.
أم- -ا ‡ث -ل أŸن -ظ -م -ة أل -ع -اŸي -ة ل -لصش -ح -ة
ب-ا÷زأئ-ر ،أأ’سش-ت-اذ ب-اه ك-اي-ت-ا ،ف-ق-د ثّ-م-ن م-ن
ج -ه -ت -ه أل -تشش -ري -ع وأل -وسش -ائ -ل أل-ت-ي وضش-ع-ت-ه-ا
أ÷زأئر ◊ماية وترقية ألتÈع بالدم ،مششددأ
ع - -ل - -ى ضش - -رورة ت - -وف Òه- -ذه أŸادة ÷م- -ي- -ع
أŸرضشى بعيدأ عن ألِعرق وألديانة وأ÷نسس.
وأششار من جهة أخرى ،رئيسس عمادة أأ’طباء
أ÷زأئري ،Úألدكتور ﬁمد بقاط بركا ،Êإأ¤
ضشرورة غرسس ثقافة ألتÈع بالدم لدى ألنشسء
ألصشاعد حتى تصشبح عملية عفوية لدى كل
ششرأئح أÛتمع ‘ أŸسشتقبل.
أما مديرة ألوكالة ألوطنية للدم ،ألدكتورة
ل -ي -ن -دة ول -د ق -اب -ل -ي -ة ،ف -ق -د أشش -ادت ب-دوره-ا
Ãج -ه -ودأت ك -ل م -ن وزأرة ألشش -ؤوون أل -دي -ن-ي-ة
وأأ’وق-اف وأأ’سشÓ-ك أل-ن-ظ-ام-ي-ة ،ن-اه-يك عن
أÛتمع أŸد Êووسشائل أإ’عÓم ،إأ ¤جانب
ألنششاطات ألعفوية للموأطن Úوألتي سشاهمت
‘ –سش Úوتوسشيع ششبكة أŸتÈع Úوحياة
أŸرضشى.
وق- -د ” ب- -اŸن -اسش -ب -ة ت -ك -ر 35 ËمتÈعا
منتظما تÎأوح أعمارهم ب 18 Úو 65سشنة من
جميع أنحاء ألقطر ألوطني ،لتششجيعهم على
موأصشلة هذه ألعملية ألتضشامنية.

»æWh

ا’ثنين  26أاكتوبر  2015م
الموافق لـ  12محرم  1437هـ

 ٪٨١من تدفق ا’نÎنيت تضسررت بقطع الكأبل

أازواو :إاصشÓح العطب قبل نهاية اأ’سشبوع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فروخي ومسسلم ‘ إاحيأء اليؤم الؤطني للشسجرة بسسيدي بلعبأسس:

تعليمات بتطبيق القانون بصشرامة ضشد اŸعتدين على الفضشاءات الغابية

اتصسأ’ت ا÷زائر تعؤضس الزبأئن عن اÿسسأئر

’يأم التي تؤقف
طمأن الرئيسس اŸدير العأم Ÿؤؤسسسسة اتصسأ’ت ا÷زائر ،مهمل أازواو ،بأنه سسيتم تعؤيضس زبأئنهأ عن ا أ
فيهأ تزويدهم بخدمة ا’نÎنيت وذلك منذ اÿميسس  22أاكتؤبر ا÷أري ،مؤضسحأ أان أاشسغأل إاصسÓح الكأبل الذي “زق
’حد ،حيث أاسسفرت
بعرضس سسؤاحل عنأبة خÓل منتصسف نهأر يؤم اÿميسس اŸنصسرم ،قد انطلقت ليلة السسبت إا ¤ا أ
عملية البحث عن –ديد مكأن الكأبل اŸتضسرر ورفعه على سسطح البأخرة رÁؤن كروز ،كمأ أان عمليأت البحث متؤاصسلة
’خر ،مشسÒا إا ¤أان مؤؤسسسسة اتصسأ’ت
للعثؤر على الطرف الثأ Êمن الكأبل اŸتضسرر للشسروع ‘ عملية ربطه بألطرف ا آ
ا÷زائر قأمت بإأيداع شسكؤى ضسد ›هؤل ،أامسس ،لدى وكيل ا÷مهؤرية Ãحكمة عنأبة.

سسهام بوعموشسة
اأك - -د م - -ه - -م - -ل اأزواو اأن ان - -ق- -ط- -اع
ا’نÎن- -يت سض- -ي- -دوم اأقصض -ر وقت ،و‘
حالة بقيت الظروف اŸناخية جيدة
سض-ي-ن-ت-ه-ي اإصضÓ-ح ال-ع-طب ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ا’أسض -ب -وع ،مضض -ي-ف-ا ‘ ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة
عقدها اأمسص Ãقره اأنه فور حدوث
العطب باشضر الفريق التقني الذي كان
ع -ل -ى م Ïالسض -ف-ي-ن-ة اإ ¤ج-انب ثÓ-ث-ة
م - -ه- -ن- -دسض Úم- -ن اتصض- -ا’ت ا÷زائ- -ر
اأشض- -غ- -ال اإصضÓ- -ح ال- -ط- -رف ا’أول م -ن
الكابل ،علما اأن عملية البحث التي
ان -ط -ل -قت ‘ ح -دود السض-اع-ة ا◊ادي-ة
عشضرة لي Óاأسضفرت عن –ديد مكان
ال -ك-اب-ل اŸتضض-رر ورف-ع-ه ع-ل-ى سض-ط-ح
ال- - -ب- - -اخ- - -رة رÁون ك- - -روز ‘ ح- - -دود
اÿامسضة و 22دقيقة صضباحا ،كما اأن
عمليات البحث متواصضلة للعثور على
ال -ط -رف ال -ث-ا Êم-ن ال-ك-اب-ل اŸتضض-رر
ل -لشض -روع ‘ ع -م -ل -ي -ة رب-ط-ه ب-ال-ط-رف
ا’آخر.
واأوضضح الرئيسص اŸدير العام ‘ هذا
ا’إط - -ار ،اأن اتصض - -ا’ت ا÷زائ- -ر ق- -امت
باإيداع شضكوى ضضد ›هول اأمسص لدى
وكيل ا÷مهورية Ãحكمة عنابة ،حيث
م- -ن اŸن- -ت- -ظ -ر اأن ي -كشض -ف ال -ت -ح -ق -ي -ق
ال-قضض-ائ-ي ع-ن ه-وي-ة ال-ف-اع-ل ال-ذي اأث-ر
ع -ل -ى ح-رك-ة ا’نÎن-يت ل-ع-رضص ال-ن-ط-اق
الÎددي ال - - - - - - -دو‹ واأ◊ق اأضض - - - - - - -رارا
ب-اŸوؤسضسض-ة وب-زب-ائ-ن-ه-ا ع-ل-ى ح-د سضواء،
مشضÒا اإ ¤اأنه اأخطر السضلطات اŸعنية
واÓŸح- -ة ال- -ب- -ح- -ري -ة ‘ وزارة ال -ن -ق -ل
وحراسص الشضواطئ فور حدوث ا◊ادثة.
ول-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن اأث-ر ه-ذا ا’نقطاع
الذي حرم اتصضا’ت ا÷زائر من 80
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ق- -درة ع -رضص ال -ن -ط -اق
الÎددي الدو‹ اÿاصص بها الذي Áر
عÈه ال -ك -اب -ل ب -ع -ن -اب -ة ،ق-ال اأزواو اأن
اŸوؤسضسضة اتخذت ا’إجراءات الÓزمة

وجه وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصس -ي -د ال-ب-ح-ري ،سس-ي-د أاح-م-د ف-روخ-ي،
أامسس ،ت- -ع- -ل -ي -م -أت صس -أرم -ة ل -ك -ل أاسس Ó-ك
ال-غ-أب-أت ي-أم-ره-م ف-ي-ه-أ ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-قأنؤن
ل -ت -ف -أدي ال -ت -ع-دي ع-ل-ى الÌوة ال-غ-أب-ي-ة،
اŸمتدة على مسسأحة  4مÓي Úهكتأر‘ ،
ح Úأا◊ت وزي- -رة ال- -تضس- -أم- -ن ال- -ؤط- -ن- -ي
’سسرة وقضسأيأ اŸرأاة ،مؤنية مسسلم ،على
وا أ
ضس -رورة تضس -أف -ر ج -ه -ؤد ا÷م-ي-ع ◊م-أي-ة
الفضسأءات الغأبية ،ونشسر ثقأفة التشسجÒ
وسس- - -ط أاف- - -راد اÛت- - -م- - -ع ن - -ظ - -را ل - -ل - -دور
’يكؤلؤجي للشسجرة.
ا’قتصسأدي وا إ

مبعوثة الشسعب إا ¤سسيدي
بلعباسس  :زهرة.ب
وذلك ب -ت -وج -ي -ه ح -رك -ة ا’نÎن-يت اإ¤
ال -ك -اب -ل ال -ث -ا Êال -راب -ط ب Úا÷زائ-ر
العاصضمة و بالÒوم Ãرسضيليا ‘ حدود
ق -درات -ه-ا ا◊ال-ي-ة اأي  80ج-ي-غا بيت،
وت -قسض -ي -م -ه -ا ع-ل-ى ك-ل ال-زب-ائ-ن سض-واء
اŸهني Úاأو ‘ اŸنزل اأو اŸتعاملÚ
قائ »:Óنحاول اإرضضاء زبائننا والتقليل
من الضضرر عنهم ،واŸشضكل ‘ تامÚ
الكابل وليسص ‘ تدفق ا’نÎنيت الذي
ه- -و ب- -ط- -ئ» ،م- -ذك- -را اأن ه- -ذا ال -ن -وع
ا◊وادث وقع ‘  2005و.2009
و‘ اŸق - -اب - -ل ت- -ت- -ع- -ه- -د اتصض- -ا’ت
ا÷زائر بتعويضص زبائنها عن ا’أيام
ال-ت-ي ت-وق-ف ف-ي-ه-ا ت-زوي-ده-م ب-خ-دم-ة
ا’نÎن- -يت ،وه- -ذا م -ن -ذ اÿم -يسص 22
اأك - -ت - -وب- -ر ا÷اري ،مشضÒا اإ ¤اأن- -ه ”
ت -نصض-يب خ-ل-ي-ة اأزم-ة ’إصضÓ-ح ال-ع-طب
وتسضي Òما تبقى من الشضريط العابر
قصض- -د ت- -وف Òاÿدم- -ة ل -ل -م -ت -ع -ام -لÚ
ال- -ن -اشض -ط Úوط -ن -ي -ا ،ك -م -ا اأن ه -ن -اك
مصض- -ال- -ح ﬂتصض- -ة وم- -ن -ظ -م -ة دول -ي -ة
مشض-ارك-ة ف-ي-ه-ا اتصض-ا’ت ا÷زائ-ر ل-ه-ا
Œه -ي -زات خ -اصض -ة ’إصض Ó-ح ال -ع-طب،

وحسضبه اأن باخرة التصضليح اسضتطاعت
ال- -ت -وج -ه اإ ¤م -ك -ان ا◊ادث -ة ‘ وقت
وجيز و” اإيجاد القسضم الشضما‹ من
الكابل واسضتبدال  100م Îفيه.
واأضضاف اأن ،قيمة التصضليح تدخل
‘ اإط -ار شض -راك -ت -ه -م م-ع اÛم-ع واأن
قيمة اÿسضائر ’ Áكن تقييمها بصضفة
دق -ي -ق -ة ،ك-اشض-ف-ا ع-ن ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ي-ة
لوضضع خط ثالث من وهران موؤخرا،
وا’آن ه -م ‘ م -رح -ل-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق ،ك-م-ا
تسض- -ع- -ى م- -وؤسضسض -ة اتصض -ا’ت ا÷زائ -ر
ل - -وضض - -ع خ - -ط اآخ - -ر ان - -ط Ó- -ق- -ا م- -ن
العاصضمة.
من جهته ،اأفاد ﬁمد حبيب مدير
عام مسضاعد اأن القسضم اŸتضضرر من
ان -ق-ط-اع ال-ع-طب ب-ل-غ  81ب-اŸائ-ة من
نسضبة تدفق ا’نÎنيت اأي ما يعادل
 325ميغا بيت ،مضضيفا اأنه بالنسضبة
Ÿك- -ت- -ت- -ب- -ي سض -ك -ن «ع -دل» والÎق -وي
ال-ع-م-وم-ي ،ق-ال ل-ه-م خ-ط لÓ-نÎن-يت،
كما خصضصضت حاليا  1جيغا بيت من
قدرة ا’نÎنيت ،اسضتعمل منها  28من
الطاقة اıصضصضة لها.

’حمر ا÷زائري:
بن حبيلسس رئيسسة الهÓل ا أ

 ٣قوافل للمسشاعدات اإ’نسشانية ıيمات الÓجئ ÚالصشحراويÚ
اأرسسل الهÓل ا’أحمر ا÷زائري،
اأمسس ،قأفلة اŸسسأعدات ا’إنسسأنية
ال - -ث - -أن - -ي- -ةı ،ي- -م- -أت الÓ- -ج- -ئÚ
الصس -ح -راوي Úب -ع-د اÿسس-أئ-ر ال-ت-ي
خ- -ل- -ف- -ت -ه -أ ال -ف -يضس -أن -أت ا’أخÒة،
ووج -ه ن -داء لشس -رك -أئ -ه ال -دول-يÚ
لتقد Ëالدعم للعأئÓت اŸنكؤبة،
ع-ل-ى اأن ت-ن-ط-ل-ق ق-أف-ل-ة ثألثة غدا
الثÓثأء.

حمزة ﬁصسول
كشض - -فت رئ - -يسض - -ة ال - -هÓ- -ل ا’أح- -م- -ر
ا÷زائري ،سضعيدة بن حبيلسص ،عن هبة
شض- -ع -ب -ي -ة ج -زائ -ري -ة ق -وي -ة م -ع الشض -عب
الصض-ح-راوي ،ج-راء ال-ك-ارث-ة ال-ط-ب-ي-ع-ية،
ال -ت -ي اأŸت ب -اأزي -د م -ن  35األ-ف ع-ائلة
صضحراوية ،جراء الفيضضانات ا’أخÒة.
وقالت بن حبيلسص ،لدى اإشضرافها على
ان-طÓ-ق ق-اف-ل-ة اŸسض-اعدات ا’إنسضانية،
م -ن ﬂزن ال -ه -ي -ئ -ة ب -ال -ع -اصض -م -ة اŒاه
ﬂي- -م -ات ال Ó-ج -ئ ،Úاأن « ا÷زائ -ريÚ
اسضتجابوا سضريعا لنداء الهÓل ا’أحمر
ا÷زائ - -ري ،وتÈع - -وا Ãواد غ - -ذائ - -ي- -ة
واأغ -ط -ي -ة» ،مشضÒة اإ ¤ق -ن -اع -ة الشض-عب
ا÷زائ-ري ب-ع-دال-ة ال-قضض-ي-ة الصضحراوية
وت- -اأك- -ي- -ده ‘ ك -ل م -رة ع -ل -ى تضض -ام -ن -ه

 ٣٥أالف عائلة تضشررت
من الفيضشانات
اŸطلق مع الشضعب الصضحراوي.
واأف -ادت ب -ن ح-ب-ي-لسص ،ب-وصض-ول دف-ع-ة
اأو ¤م- - - -ن اŸسض- - - -اع- - - -دات ،اأول اأمسص،
للمخيمات تضضم  410اأطنان من اŸواد
الغذائية ،فيما تقل الثانية 1100 ،طن
من اŸواد الغذائية وا’أغطية .على اأن
ت-ن-ط-ل-ق ال-ق-اف-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة غ-دا ال-ثÓ-ثاء،

م -وضض -ح -ة اأن ع -م -ل -ي -ة ج-م-ع ال-تÈع-ات
م -ازالت مسض-ت-م-رة ع-ل-ى مسض-ت-وى ج-م-ي-ع
اŸكاتب الو’ئية والبلدية.
واأك - -دت ذات اŸت - -ح - -دث ،ت - -واصض - -ل
الهÓل ا’أحمر ا÷زائري مع شضركائه
الدولي ÚكاŸفوضضية السضامية لÓجئ،Ú
برنامج الغذاء العاŸي والصضليب ا’أحمر
ا’إسض- - -ب- - -ا Êال- - -ذي ق- - -دم مسض - -اع - -دات
للمتضضررين.
و‘ السضياق ،اأعلنت بن حبيلسص ،عن
اإي -ف -اد ال -ف -ي -درال -ي -ة ال -دول -ي -ة ل -ل -ه Ó-ل
والصض -ل -يب ا’أح -م -ر ال-دول-يÿ ،Úب‘ Ò
ال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،سض-ي-حل بالعاصضمة
قبل اأن يتوجه مباشضرة نحو ﬂيمات
ال Ó-ج -ئ Úالصض-ح-راوي ،Úم-ف-ي-دة ب-اأن-ه-ا
اŸرة ا’أو ‘ ¤التاريخ التي تسضجل فيها
ال- -ت- -ف- -ات- -ة اإي -ج -اب -ي -ة ل -ه -وؤ’ء الشض -رك -اء
الدوليŒ ،Úاه الشضعب الصضحراوي.
وق -الت «دائ -م -ا م -ا Œاه -ل الصض -ل -يب
ا’أح -م -ر ال -دو‹ واŸف -وضض -ي -ة ال -دول-ي-ة
لÓجئ ،Úمعاناة الÓجئ Úالصضحراوي،Ú
وسضعى الهÓل ا’أحمر ا÷زائري ‘ كل
مناسضبة واجتماع اإ ¤لفت انتباههم اإ¤
هذه القضضية العادلة ،ووضضعهم ‘ صضورة
ما يجري و’أول مرة ‘ التاريخ سضيتم
اإرسضال وفد اإ ¤اŸنطقة».

بدا فروخي خÓل إاشضرافه على افتتاح اليوم
الدراسضي حول حماية الغابات اŸنظم بجامعة
سضيدي بلعباسص ‘ إاطار ا’حتفال باليوم الوطني
ل - -لشض - -ج - -رة حضض- -رت- -ه وزي- -رة
ال-تضض-ام-ن ح-ازم-ا ،ل-وضض-ع ح-د
ل Ó- -ن - -ت- -ه- -اك- -ات ال- -ت- -ي مسضت
الفضضاءات الغابية ،حيث أامر
أاسضÓ- -ك ال -غ -اب -ات ب -ت -ط -ب -ي -ق
ال- - -ق- - -ان- - -ون بصض - -رام - -ة ضض - -د
اŸعتدين على الÌوة الغابية
سض -واء اŸم -ت-دة ع-ل-ى مسض-اح-ة
صض - -غÒة أاو ك - -بÒة  ،مشضÒا ا ¤وج - -ود أاط - -راف
تعتدي على مسضاحات غابية بحجة أانها أادغال
‘ ح Úهي مدرجة ‘ القانون ضضمن الفضضاءات
الغابية وهو ما يضضعها –ت طائلة العقوبات .
وي -تضض -م -ن ق -ان -ون ال -غ -اب -ات ع -ق -وب -ات ضض-د
اŸعتدين تتمثل ‘ غرامات مالية تÎاوح بÚ
أالف Úا 10 ¤آا’ف دج ،وهي عقوبة غ Òكافية
بالنظر للضضرر الذي يلحق الفضضاءات الغابية و
آاثاره السضلبية على اÙيط و ا’قتصضاد اÙلي
و الوطني ،وهو ما يسضتدعي مثلما قال اŸدير
العام للغابات ﬁمد الصضغ Òنوال ‘ تصضريح
لـ»الشض- -عب» إاع- -ادة ال- -ن -ظ -ر ‘ ال -ق -ان -ون ا◊ا‹
بإادخال تعديÓت ترفع سضقف الغرامات اŸالية
ا 100 ¤أالف دج وأادناها  50أالف دج ‘ ،حÚ
قال فروخي لـ«الشضعب» أان القانون التوجيهي

ال-فÓ-ح-ي ي-تضض-م-ن ال-ع-دي-د م-ن ال-عقوبات وبنود
واضضحة تسض Òهذه الفضضاءات.
وشضدد فروخي على ضضرورة حماية الغابات
خ- -اصض- -ة وأان اإ’م -ك -ان -ي -ات ’ تسض -م -ح ب -تشض -جÒ
مسضاحات كبÒة ‘ ظرف قصض ،Òو هو ما يفرضص
ب- -ذل اŸزي- -د م- -ن ا÷ه- -ود ◊م -اي -ة أاك Ìم -ن 4
مÓي Úهكتار من الغابات ” اسضÎجاع نصضفها
منذ  1962ا ¤غاية اليوم ‘ إاطار تنفيذ العديد
م -ن ب -رام -ج ال -تشض-ج Òال-ت-ي سض-ن-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ات
اŸتعاقبة منذ ا’سضتقÓل .
ول- -فت ف -روخ -ي ا’ن -ت -ب -اه ا ¤أان السض -ل -ط -ات
ال-ف-رنسض-ي-ة ا’سض-ت-ع-م-ارية عملت طيلة  132سضنة
على تدم ÒالÌوة الغابية با÷زائر والتي كانت
ت -ق-در بـ 5مÓ- -ي Úه -ك -ت -ار آان -ذاك ،و ح -رصضت
السض -ل -ط -ات ا÷زائ -ري -ة ب -ع -د ا’سض -ت -قÓ-ل ع-ل-ى
اسضÎجاع اŸسضحات الغابية اŸتدهورة  ،و قد
كللت ا÷هود منذ  1999إا ¤غاية اليوم بإاعادة
تشضج Òأاك Ìمن  7أا’ف هكتار و تتواصضل ا÷هود
لتشضج Òمليون و 200أالف هكتار ‘ آافاق 2020
ل - -ل - -وصض - -ول إا 5 ¤مÓيÚ
هكتار «ونكون بذلك وفينا
ب- -ع- -ه- -د الشض- -ه -داء وت -ث -مÚ
ال- -فضض- -اءات ال- -ت -ي دم -ره -ا
ا’سضتعمار».
ودع - -ا وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة
اıتصض Úإا ¤اي Ó- - - - - - - - - - -ء
اأ’همية إ’دماج أاصضناف جديدة من اأ’شضجار ‘
ال-فضض-اءات ال-غ-اب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-فسض-تق ا◊لبي
وال -ه -ن -دي وغÒه-ا م-ن اأ’ن-واع ال-ت-ي ل-دي-ه-ا دور
ايكولوجي وتتÓءم مع اÙيط.
م -ن ج -ه -ت-ه-ا ،أا◊ت وزي-رة ال-تضض-ام-ن م-ون-ي-ة
مسضلم ،على مواصضلة جهود الدولة ’سضتحداث
فضضاءات غابية جديدة ونشضر ثقافة التشضجÒ
وسض -ط اŸواط -ن Úوت -ع -زي -ز صض -ل -ت -ه -م ب -ال -ع -م -ل
الزراعي’ ،سضيما وأان السضلطات الوصضية سضخرت
إامكانيات معتÈة وأادرجت عدة تسضهيÓت من
أاجل ذلك.
وشض -ددت مسض -ل -م ع -ل -ى ضض -رورة ال-وصض-ول اإ¤
ثقافة ا◊فاظ على الشضجرة Ÿا لها من دور
اقتصضادي وايكولوجي ،فضض Óعن مسضاهمتها ‘
التنمية ا’قتصضادية.

ضشرورة نششر ثقافة
التششج Òوإاششراك ‡ثلي
اÛتمع اŸد Êفيها

اتفاقية ب Úمديرية الغابات ووكالة التنمية ا’جتماعية
لتكثيف اليد العاملة ‘ عملية التششجÒ

وقع كل من اŸدير العام للغابات واŸدير
العام لوكالة التنمية ا’جتماعية ،اتفاقية إاطار
تنصص على مضضام Úتنفيذ أاشضغال اŸنفعة العامة
ل-ت-ك-ث-ي-ف ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ’ع-ادة ت-أاه-ي-ل وتشض-جÒ
واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -غ -اب -ات ،ب -حضض -ور وزي-ري
القطاع.Ú
وقالت مسضلم باŸناسضبة أان الوكالة خصضصضت
مبلغ  7.8مليار دج لتمويل الورشضات ‘ إاطار
برنامج تكثيف اليد العاملة ‘ ›ال صضيانة
الغابات وحمايتها ،من مبلغ إاجما‹ يقد بـ 24
مليار دج ،ويسضمح اŸشضروع باسضتحداث  16أالف
منصضب عمل ‘ إاطار اŸنفعة العمومية وأاكÌ
من  5آا’ف منصضب ‘ إاطار اإ’دماج ا’جتماعي،

م-وضض-ح-ة أان ا’ت-ف-اق-ي-ة فضض Ó-ع-ن ك-ون-ه-ا ت-عزز
سضياسضة التشضغيل فإان لها آافاق ‘ ›ال ا◊فاظ
على البيئة وتشضجيع اŸقاولة الزراعية وتشضجيع
السضياحة الوطنية.
من جهته ،أاوضضح اŸدير العام للغابات ﬁمد
الصضغ Òنوال لـ«الشضعب» أان ا’تفاقية باإ’ضضافة
إا ¤م -ت -اب -ع -ت -ه -ا ل -ل-ج-انب ال-ت-ق-ن-ي وال-ت-حضضÒي
ل -ل-ورشض-ات ،ف-ه-ي ت-ه-دف أاسض-اسض-ا إ’ع-ادة ت-رم-ي-م
الفضضاءات الغابية ووضضع ا◊واجز وكسضر قوة
اŸياه ‘ الوديان ◊ماية اŸنطق الزراعية من
خطر الفيضضانات.

زهرة .ب

‘ إاطأر التؤأامة ب Úمدينتي سسطيف وليؤن

وفد فرنسشي يزور عاصشمة الهضشاب

ح -ل صض -ب -اح ،أامسص ،ب -و’ي -ة سض -ط -ي-ف وف-د
فرنسضي رسضمي يقوده جÒاركولومب ،عضضو
›لسص الشضيوخ الفرنسضي ورئيسص بلدية ليون
الفرنسضية ‘ ،زيارة عمل وتعاون ،وقد اسضتقبل
من طرف السضلطات اÙلية للو’ية ،وكان له
نشض-اط ب-ج-ام-ع-ة سض-ط-يف  1اŸت-واج-دة بحي
ال -ب -از ،أاي -ن ت-ن-ق-ل رف-ق-ة السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة،
ب- -ق- -اع- -ة اÙاضض- -رات م- -ول -ود ق -اسض -م ن -ايت
بلقاسضم ،اسضتمع إا ¤عرضص قدمه وا‹ الو’ية
ح -ول ال -ت-ط-ور ال-ك-ب Òال-ذي تشض-ه-ده ع-اصض-م-ة
ال -هضض -اب ‘ ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي ،م-ث-ل ال-ت-ن-م-ي-ة
وال -ع-م-ران وال-ب-ي-ئ-ة وا’ق-تصض-اد ،وأاد ¤ضض-ي-ف
اŸدينة بتصضريح أاكد فيه اأن هذه الزيارة هي

اسضتمرار للقاءات التي انطلقت ب Úمسضؤوو‹
اŸدينت Úمنذ سضنة  2006و‘ إاطار التوأامة
بينهما من أاجل عقد اتفاقيات تعاون وشضراكة
بينهما ‘ العديد من اÛا’ت ،حيث ينتظر
أان تتوج الزيارة بالتوقيع على العديد منها
بحضضور الوفد اŸرافق للسضيناتور من رجال
اأ’عمال.
ويضضم برنامج الزيارة لقاءات مع الوا‹
ورئ -يسص ال -ب -ل -دي -ة وزي -ارة اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي
ومشضروع الÎامواي ،وكذا بعضص اŸؤوسضسضات
ا’قتصضادية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قوارب للشسباب ‘ إاطار وكالتي ““اونسساج““ و«كناك““

 14مشسروعا ‘ قطاع الصسيد البحري بع“ Úوشسنت
كشس -فت مصس -ادر م -ن م-دي-ري-ة الصس-ي-د
ال- - -ب - -ح - -ري واŸوارد الصس - -ي - -دي - -ة ل - -عÚ
“وشس- - -نت ،دخ- - -ول  14مشس -روع-ا ح-ي-ز
اÿدمة بعد اسستفادة أاصسحابها من مزايا
جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل
الشس-ب-اب ““اونسس-اج““ ،والصس-ن-دوق الوطني
ل-ل-ت-أام Úع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة ب-اق-ت-ن-اء قوارب
للصسيد البحري.

ع“ Úوشضنت :ب.م أألمÚ

وحسسب ذات اŸصسأدر لـ«الشسعب““ ،فإأن هذه
اŸشسأريع تتوزع على مينأئي الصسيد لبوزجأر
وب -ن -ي صس -أف ،م -ؤوك -دة ب -أن اŸدي -ري -ة وق -عت
اجمأ’ على  141قرار اسستفأدة من القوارب
م-ن-هأ  58ق -أرب -أ يسس-ل-م ق-ري-ب-أ .وط-أل-بت ذات
اŸصسأدر هؤو’ء اŸتعأمل Úالشسبأب ا’سستفأدة
من دورات –سسيسسية حول اÙأفظة على
اŸوارد البحرية ‡ثلة ‘ الÌوة السسمكية.

..ومليارا دينار لربط اŸسساكن الريفية
بقنوات الصسرف واŸاء

صسرح مدير التعم Òوالهندسسة اŸعمأرية
والبنأء لو’ية ع“ Úوشسنت لـ«الشسعب““ ،أانه ”

تخصسيصض غÓف مأ‹ معت Èيقدر Ãليأري
دي-ن-أر م-ن أاج-ل ال-ق-ي-أم ب-ع-دة ع-م-ل-ي-أت ت-ت-علق
بإأ‚أز شسبكة ربط اŸسسأكن الريفية بقنوات
صسرف اŸيأه وأاخرى Ÿيأه الشسرب.
وحسسب ذات اŸصسدر ،يوجد على مسستوى
الو’ية  7400مسسكن ريفي يتوزعون على 222
Œمع وصسلت اأ’شسغأل إا ¤نسسبة  %70بكل من
ا◊صس-ة السس-ك-ن-ية  126ب-ق-ري-ة اŸسس-أعدة ابن
بأديسض و 100مسسكن بشسنتوف و 38مسسكنأ ببني غنأم.

مدير التشسغيل Ãعسسكر:

كل اŸشساريع Œسسد
بالبويرة

 ٥٨٢منصسب عمل ‘ البناء واÿدمات والزراعة ا◊لقة اأ’ضسعف
ح -طت ق -أف -ل -ة ال -تشس-غ-ي-ل ،ي-وم
أامسض Ãعسس - -ك - -ر ،ح- -يث ع- -رضست
منتوج ﬂتلف مؤوسسسسأت التأمÚ
وآال -ي -أت ال -تشس -غ -ي -ل اŸع -ت-م-دة ‘
ق-ط-أع ال-ع-م-ل ،ال-تشس-غيل والضسمأن
ا’ج -ت -م-أع-ي ،أاي-ن شس-دت مصس-أل-ح
هذه اأ’خÒة اهتمأم عينة واسسعة
م -ن السس -ك -أن بسس-أح-ة اأ’م Òع-ب-د
القأدرŸ ،أ طرحته عروضسهأ حول
اإ’ج-راءات ا’سس-ت-ث-ن-أئ-ي-ة ا÷ديدة
الواردة ‘ تشسريعأت قأنون اŸألية
ال- -ت- -ك- -م- -ي- -ل -ي اŸتضس -م -ن -ة “كÚ
اŸسس- - -ت- - -خ- - -دم Úواأ’شس- - -خ - -أصض
اŸدي -ن Úب -أشسÎاك -أت الضس -م -أن ا’ج -ت -م-أع-ي م-ن
الدفع بألتقسسيط مع اإ’عفأء الكلي من الزيأدات أاو
ال-ع-ق-وب-أت ،فضس Ó-ع-ن ال-ت-ح-ف-ي-زات ال-ت-ي وضسعتهأ
مصس-أل-ح ال-ت-أم Úت-ن-ف-ي-ذا إ’ج-راءات ق-أن-ون اŸأل-ية
لتمك Úالعمأل غ Òاأ’جراء الذين Áأرسسون مهن
ونشسأطأت ◊سسأبهم من التصسريح بنشسأطأتهم أامأم
مصسألح التأم Úوا’سستفأدة من خدمأت التغطية
ا’جتمأعية.
من جهة أاخرى ⁄ ،تلق وكأ’ت دعم تشسغيل
الشسبأب إاقبأ’ واسسعأ من شسريحة الشسبأب وظلت
ت -روج ÿدم -أت -ه -أ وسس -ب -ل ا◊صس -ول ع-ل-ى م-راف-ق-ة
إ’نشسأء مؤوسسسسأت مصسغرة تفتح بأب التشسغيل أامأم
شسبأب و’ية معسسكر العأطل Úعن العمل ،أاين أابدى
هؤو’ء ‘ اسستسسقأء أ’رائهم على ضسوء حلول قأفلة
التشسغيل اإ’عÓمية بو’ية معسسكر ،عدم رضسأهم
عن أاداء الهيئأت البنكية التي تعÎضض حسسبهم سسبل
“وي -ل أاي مشس -روع اسس -ت -ث -م -أري خ -أصس -ة ‘ ›أل
ال -فÓ-ح-ي-ة واÿدم-أت وال-ن-ق-ل ،فضس Ó-ع-ن ت-ع-أم-ل
بعضض اŸؤوسسسسأت العمومية Ãعسسكر مع أاصسحأب
اŸؤوسسسس -أت اŸصس -غ -رة ب -إأج -ح-أف م-ن ح-يث ع-دم
“ك -ي -ن -ه -م م -ن ال-نسس-ب-ة اŸئ-وي-ة ال-ت-ي نصض ع-ل-ي-ه-أ
م-رسس-وم رئ-أسس-ي ب-وضس-ع  %20م -ن اŸشس -أري -ع –ت
تصس -رف شس -ب -أب وك -أ’ت ال-دع-م وال-تشس-غ-ي-ل ،اأ’م-ر
ال - -ذي يضس- -ع اŸئ- -أت م- -ن أاصس- -ح- -أب اŸؤوسسسس- -أت
اŸصسغرة ‘ ›أل البنأء ،الÎصسيصض ،والتعدين‘ ،
م -وق -ف ب -ط -أل-ة غ Òرسس-م-ي-ة ،ويصس-ف مشس-أري-ع-ه-م
اŸصسغرة بألفأشسلة.

 ٢٥أالف عرضض عمل ومدير التشسغيل يوضسح
من جهة أاخرى ،أاكد مدير التشسغيل Ÿعسسكر
أاحمد البوعلي ،أان البطألة ‘ تراجع مسسجلة %8
ب- -دل  %9ال- -ع- -أم اŸأضس -ي ،ق -أئ ““ :Ó-سس -وق الشس -غ -ل
Ãعسسكر تعرف انتعأشسأ واضسحأ خأصسة منذ إاطÓق
صسيغة عقد العمل اŸدعم ‘ القطأع ا’قتصسأدي،
و” تنصسيب  582منصسب عمل ‘ ›أل الصسنأعة
والبنأء واÿدمأت خÓل  6أاشسهر اŸأضسية ‘ ،حÚ
يلقى القطأع ا’قتصسأدي ‘ ›أل الفÓحة عزوفأ
من طرف طألبي العمل““.
وأاوضس -ح ال -ب -وع -ل -ي أان غ -أل -ب -ي -ة ط-أل-ب-ي ال-ع-م-ل
اŸب -ت -دئ Úاسس -ت -ف-أدوا م-ن ج-ه-أز اŸسس-أع-دة ع-ل-ى
اإ’دم-أج اŸه-ن-ي خ-أصس-ة ال-ف-ئ-ة ا◊أم-ل-ة لشس-ه-أدات
ج -أم -ع -ي -ة ‘ ال -ت -خصسصس-أت غ ÒاŸط-ل-وب-ة وال-ت-ي
يصسعب تنصسيبهأ ‘ سسوق الشسغل ،حيث ” تنصسيب 7
أا’ف عقد منذ تأريخ إانشسأء جهأز اŸسسأعدة على
اإ’دم- -أج اŸه- -ن- -ي ،ل- -ذا ي- -ت- -م تشس- -ج- -ي- -ع ال -ق -ط -أع
ا’ق-تصس-أدي و–ف-ي-ز ال-تشس-غ-ي-ل وف-ق ع-ق-ود ال-ع-م-ل
اŸدعمة التي تشسهد بدورهأ انتعأشسأ ملحوظأ بعد
توقيف التنصسيب ‘ القطأع اإ’داري الذي عرف
تشسبعأ.

وا‹ مفندا إ’شساعة

وعن قأفلة التشسغيل ،أاوضسح البوعلي أان أاهدافهأ
تشس-ج-ي-ع ال-ع-م-ل ا÷واري ب-أع-ت-ب-أر ارت-ب-أط ه-ي-ئأت
القطأع بأ◊يأة اليومية للمواطن ا÷زائري ،كمأ
ت -أت -ي ق -أف-ل-ة ال-تشس-غ-ي-ل ‘ سس-ي-أق إاب-راز ›ه-ودات
ال -دول -ة ‘ ›أل ال -ت -داب Òال-تسس-ه-ي-ل-ي-ة Ÿأ ي-ت-ع-ل-ق
ب-أÿدم-أت السس-ري-ع-ة وال-ف-ع-أل-ة ال-ت-ي تتيحهأ وزارة
العمل للمواطن.
يضس - -أف إا ¤ذلك ال - -ت - -ح - -ف - -ي - -زات اŸق - -دم - -ة
ل- -ل- -مسس- -ت -خ -دم ‘ Úإاط -أر أاج -ه -زة دع -م الشس -ب -أب
وت -ق -ل-يصض ح-دة ال-ب-ط-أل-ة ،مشسÒا أان ال-ي-د ال-ع-أم-ل-ة
اÙل- -ي- -ة ك -ثÒا م -أ ت -ل -ق -ى مصس -أ◊ه صس -ع -وب -ة ‘
إادم-أج-ه-أ ،خ-أصس-ة إاذا م-أ أاق-رت مصس-أل-ح ال-تشس-غ-ي-ل
Ãعسسكر بوجود أاك Ìمن  25أالف عرضض عمل لدى
اŸؤوسسسسأت اأ’جنبية  ⁄تلب بعد ،بسسبب ضسعف
تأهيل اليد العأملة مقأبل مأ تشسÎطه الشسركأت
اأ’ج -ن -ب -ي -ة م -ن خÈة ‘ ›أ’ت ال -ب -ن -أء وا◊رف
اأ’خرى ،يضسأف إاليهأ عزوف اليد العأملة اÙلية
من العمل لدى اŸؤوسسسسأت اأ’جنبية بسسبب عدم
توافق اأ’جر الزهيد مع ظروف العمل الصسعبة.
كمأ أاكد مدير التشسغيل ،أان أاجهزة دعم تشسغيل
الشس - -ب - -أب ،ق - -د أاوق - -فت اع- -ت- -م- -أد اŸشس- -أري- -ع ‘
القطأعأت اŸتشسبعة ،مفيدا أان أاجهزة التشسغيل
ترافق الشسبأب حأملي اŸشسأريع إا ¤جأنب التكوين
القبلي ،حتى مرحلة –قيق اŸشسروع ومسسأعدة
صسأحبه على دÁومته ‘ ،حأل  ⁄يتمكن صسأحب
اŸشسروع من ا’سستمرار فيه بسسبب اŸنأفسسة وعدم
إاŸأمه بكل معطيأت اŸقأو’تية الهأمة والدقيقة.

معسضكر :أم أ.Òÿسس

أاكد وا‹ البويرة نأصسر معسسكري ،أامسض،
على هأمشض حفل التنصسيب الرسسمي لرئيسض
دائرة برج أاخريصض ،أانه ’ توجد مشسأريع
›م -دة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-ب-وي-رة ،م-ؤوك-دا أان
اŸشس -أري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة اŸسس -ج -ل -ة سس-واء ‘
الÈامج التنموية اÙلية أاو الو’ئية وحتى
القطأعية هي قيد اإ’‚أز والو’ية ’ تعرف
ركودا تنمويأ ،مÈزا أان السسيأسسة اŸنتهجة
م -ن ط -رف ال -دول -ة ه -ي ت-وف Òاإ’م-ك-أن-ي-أت
لضسمأن الرفأهية للمواطن.
وع- -ل- -ى سس- -ب- -ي -ل اŸث -أل ف -إأن دائ -رة ب -رج
اخريصض سسجلت نسسبة  %99من حيث الربط
بألغأز الطبيعي بﬂ Úتلف اŸداشسر و⁄
يبق إا’ قرية مغن Úوسسوف يتم إايصسأل هذه
اŸأدة ‘ القريب العأجل ،كمأ ذكر بهذه
اŸن-أسس-ب-ة ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ع-أشس-ت-هأ
اŸنطقة خÓل العشسرية السسوداء ،حيث أان
اسستتبأب اأ’من مكن السسكأن من الرجوع إا¤
ال -ق -رى ال -ت -ي ك -أنت م -ه -ج -ورة واسس -ت -ف-أدت
اŸن -ط-ق-ة Ãشس-أري-ع ت-ن-م-وي-ة أاخ-رج-ت-ه-أ م-ن
العزلة.
ول -ل -ت -ذك Òف -إأن دائ-رة سس-ور ال-غ-ز’ن ه-ي
اأ’خ -رى اسس -ت -ف -أدت م -ن ب -رن -أم-ج ال-هضس-أب
ال -ع -ل -ي -أ ،ال-ذي أاق-ره رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ،م-أ
أاعطى دينأميكية للمنطقة ،حيث اسستفأدت
من مشسأريع عديدة مثل الطرقأت ،اŸسسبح
نصسف اأ’وŸبي ،مسستشسفى ،ملعب معشسوشسب
بألعشسب ا’صسطنأعي وكذا إايصسأل الكهربأء
وال -رب -ط ب -أل -غ -أز ال -ط -ب -ي-ع-ي وإا‚أز شس-ب-ك-ة
الطرقأت ıتلف القرى واŸداشسر.
وعند تنصسيب أاحمد عبدي ،طلب الوا‹
من رؤوسسأء البلديأت واÛتمع اŸد Êالذي
حضسر ا◊فل للعمل سسويأ من أاجل مصسلحة
الوطن واŸواطن.

ألبويرة :ع نايت رمضضان

خÈاء جزائريون وأاجانب يناقشسون اŸشسروع
اح- -تضس -ن أامسس ،م -ع -ه -د السس -ي -اح -ة
وال -ف -ن -دق-ة ب-ال-ك-رم-ة و’ي-ة ب-وم-رداسس
وع- -ل- -ى م- -دى ي -وم ،Úأاشس -غ -ال ال -ورشس -ة
’زرق –ت
’و ¤لÓقتصساد ا أ
الوطنية ا أ
إاشس- -راف وزارة ال- -فÓ- -ح- -ة وال- -ت- -ن- -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د ال-بحري بالتعاون مع
’وروب- - -ي ،وه- - -ي م- - -ن - -اسس - -ب - -ة
ا’–اد ا أ
Ÿن-اقشس-ة ب-رن-ام-ج دع-م وت-رق-ي-ة القطاع
وت-وسس-ي-ع نشس-اط-ات ا’سس-تثمار ‘ اŸيدان
ب- -ال- -ت -نسس -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات
اŸعنية.

الورشسة الوطنية شسهدت حضسور خÈاء من
ا÷زائ- -ر و‡ث- -ل Úع- -ن ا’–أد اأ’وروب- -ي ‘
ﬁأولة لÓسستمأع إا ¤اŸقأربة ا’قتصسأدية
ا÷زائرية ‘ ›أل تطوير نشسأطأت قطأع
الصسيد البحري وتربية اŸأئيأت وأاهم الÈامج
ا’سس -ت -ث -م -أري -ة اıصسصس -ة ل -ل-ق-ط-أع أاب-رزه-أ
أاكوابأشض  ،2020وكذا عرضض Œأرب بعضض
الدول اأ’وروبية النأجحة ‘ اŸيدان.
أاك -د ع -ل-ى ه-ذا ““م-أرت-ي-ن-و ب-وتشس-ي““ ق-أئ:Ó-
““جئنأ لتوضسيح الرؤوية للجأنب ا÷زائري فيمأ
يخصض نشسأط ا’قتصسأد اأ’خضسر ،وطرق دعم
ومرافقة ا’–أد اأ’وروبي لهذه اŸشسأريع ‘
دول جنوب حوضض اŸتوسسط ومنهأ ا÷زائر
ب -أأ’خصض ،ح -يث م-ن اŸن-ت-ظ-ر ت-ن-ظ-ي-م زي-أرة
أاخرى شسهر نوفم Èالقأدم Ÿواصسلة العمل
على إا‚أح هذه اإ’سسÎاتيجية اŸتكأملة““.
من جهته ،اعت Èكمأل بغلي إاطأر بوزارة
ال -ف Ó-ح -ة ‘ ت -ع -ل-ي-ق-ه لـ«الشس-عب““ أان ال-ورشس-ة

جامعة البليدة  ٢تراهن على التأاط Òالنوعي

كشس -ف رئ -يسس ج-ام-ع-ة ال-ب-ل-ي-دة ‘ 2
ال-ع-ف-رون ،الÈوف-يسس-ور أاح-م-د شس-عÓل،
أان ع -دد ال -ط -ل -ب -ة اŸسس -ج -لÃ Úخ -ت -ل-ف
’دب واللغات وا◊قوق
أاقسسام كليات ا أ
وال- -ع- -ل -وم السس -ي -اسس -ي -ة وع -ل -وم ال -ن -فسس
’عÓم وا’تصسال ،قارب
وا’جتماع وا إ
 30أالف طالب ،من بينهم حوا‹  8آا’ف
ط - -الب ج - -دي - -د ،ي - -خضس- -ع- -ون ل- -ت- -أاطÒ
أاك- -ادÁي ن- -وع- -ي يصس -ل إا ¤ح -دود 900
أاسستاذ جامعي.

ألبليدة :لينة ياسضمÚ

Ÿنصسب منذ
وأاضسأف الÈوفيسسور شسعÓل ا ُ
أاسس -ب -وع Úع -ل -ى رأاسض ا÷أم -ع -ة ،أان ال -ره -أن
ي -ك -م -ن م -ن -ح أاه -م-ي-ة Ÿد جسس-ور ع-ل-م-ي-ة‘ ،
ال -ت -ع-أون ال-ع-ل-م-ي م-ع اŸؤوسسسس-أت اأ’ك-أدÁي-ة

النادي الو’ئي للفروسسية يسستنجد بالوا‹ العفاÊ
ن- -اشس- -د رئ -يسس ن -ادي ال -ف -روسس -ي -ة
Ãعسس -ك -ر م -نصس -وري بشس ،Òالسس -ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة م -ن -ح ج -م-ع-ي-ت-ه الÎخ-يصس
Ÿم -ارسس -ة ال-نشس-اط ب-اŸدرسس-ة ا÷ه-وي-ة
ل -ل -ف -روسس -ي-ة ال-واق-ع-ة ب-ح-دود م-دي-ن-ة
م -عسس -ك-ر وب-ل-دي-ة ت-ي-زي ،ح-يث ي-ب-ق-ى
اŸرك- -ز ا÷ه- -وي ل- -ل- -ف- -روسس- -ي- -ة خ -ارج
ا’سس - -ت - -غ Ó- -ل وط- -ي إاه- -م- -ال ا÷ه- -ات
اÙل-ي-ة ال-وصس-ي-ة ع-ل-ى م-ل-ف ال-رياضسة
ال -ت-ي ت-رب-ط تسس-ي ÒاŸدرسس-ة Ãشس-اك-ل
إاداري-ة ذات صس-ل-ة ب-اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
للفروسسية بالبليدة.
ويأتي طلب النأدي الو’ئي للفروسسية بعد
أان حصسل على اعتمأده الرسسمي منذ حوا‹
سسنة ونصسف ،غ Òأانه بقي ›مد النشسأط

ا’و ¤على اŸسستوى الوطني التي اختأرت
و’ي -ة ب -وم -رداسض ك -و’ي -ة ‰وذج -ي-ة Ÿشس-روع
لÓقتصسأد اأ’زرق– ،أول Œسسيد اŸفأهيم
النظرية اÿأصسة بتنمية النشسأطأت البحرية
بصسفة عأمة وقطأع الصسيد البحري واŸوارد
الصس -ي -دي -ة بصس -ف -ة خ -أصس -ة ‘ إاط-أر ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸد›ة واŸسستدامة لعدة قطأعأت مشسÎكة
كألفÓحة ،السسيأحة ،والريأضسة البحرية على
اع -ت -ب -أر أان ا÷زائ -ر تشس-أرك ب-ق-وة ‘ ت-ن-م-ي-ة
ا’ق- -تصس- -أد اأ’زرق ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى ال- -دو‹
واإ’قليمي بشسهأدة منظمة التغذية العأŸية.
وق -أل اŸت -ح -دث““ :نسس -ع -ى ال-ي-وم ب-حضس-ور
‡ث- -ل- -ي ا’–أد اأ’وروب -ي اŒ ¤سس -ي -د ه -ذه
اŸف- -أه- -ي -م واق -ع -أ ان -ط Ó-ق -أ م -ن ال -ورشس -أت
ال- -دراسس- -ي- -ة ،م- -ع ﬁأول- -ة اسس -ت -غ Ó-ل اÈÿة
اأ’جنبية ‘ تطوير القطأع عن طريق خلق
›مع للنشسأطأت البحرية اŸد›ة Ÿنطقة
زموري التي تشسمل إاضسأفة إا ¤مينأء الصسيد،
م-ن-ط-ق-ة ال-نشس-أط-أت ل-لصس-يد البحري ومعأهد
التكوين اŸتخصسصسة التي بإأمكأنهأ إا‚أح هذا
اŸشسروع““.
وع- - -ن مسس- - -أه- - -م - -ة ا’–أد اأ’وروب - -ي ‘
اŸشسروع ،أاكد ‡ثل وزارة الفÓحة ““أان أاول
ه - -دف ه - -و دف- -ع ‡ث- -ل- -ي ا’–أد اأ’وروب- -ي
وإاقنأعهم للمصسأدقة على اŸفأهيم النظرية
وŒسسيدهأ واقعأ ،مع إاعداد خأرطة طريق
لوضسع مشسروع ا’قتصسأد اأ’خضسر على السسكة،
وصسو’ ‘ اأ’خ Òا ¤إاقنأع الطرف اأ’وروبي
بأهمية “ويل بعضض اŸشسأريع منهأ التكوين
وخلق توأامة مع بعضض التجأرب النأجحة ‘
ايطأليأ مث.Ó

اسستقبلت نحو  30أالف طالبا

طالب باسستغÓل اŸدرسسة ا÷هوية
بسسبب غيأب الوسسأئل الضسرورية Ÿمأرسسة
ال -ف -روسس-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ع-دم وج-ود ال-فضس-أء
اŸنأسسب لذلك ووصسول قيمة اÿيول إا¤
مبألغ مهمة ،أاين يطمح هؤو’ء إا ¤ا◊صسول
على إاعأنة لشسراء اÿيول الصسغÒة وتربيتهأ
ل- -ت- -وف- -ره -م ع -ل -ى اإ’م -ك -أن -ي -أت والشس -روط
اŸطلوبة ‘ مربي اÿيول واŸدرب ،Úومن
ث-م-ة اسس-ت-غÓ-ل اŸدرسس-ة وتسس-يÒه-أ خ-أصس-ة
بعد أان رصسدت لهأ مبألغ مألية هأمة للتأهيل
وإا‚أز بيت للشسبأب بطأقة  60سسريرا.
وأامأم الوضسع الذي يطرحه طلب نأدي
الفروسسية وبقأء اŸركزي ا÷هوي للفروسسية
وت -رب -ي -ة اÿي -ول خ -أرج اÿدم -ة ،ذك -ر وا‹
م-عسس-ك-ر ال-ع-ف-أ Êصس-أل-ح أان-ه ل-ن ي-ت-ع-أمل مع
جمعيأت ““طفيلية““ تطلب اإ’عأنأت اŸألية

16859

’زرق ببومرداسس
الورشسة الوطنية لÓقتصساد ا أ

بومردأسس :ز.كمال

وطألب سسكأن البلديأت النأئية ،حسسب مأ
كشسفت عنه الزيأرات اŸيدانية ،التي قأم بهأ
الوا‹ بضسرورة إاضسأفة حصسصض سسكنية أاخرى
لعأئÓت مأ تزال تنتظر سسأعة الفرج.
و‘ ذات السس -ي -أق ت -ع -ت Èب -ل -دي -أت دائ-رة
ولهأصسة من أاو ¤اŸنأطق التي اسستفأدت من
هذه الصسيغة السسكنية ،وحسسب القأئم Úعلى
ال-ق-ط-أع ف-ق-د ع-رفت ‚أح-أ م-ي-زه اسس-ت-ك-مأل
جميع ا◊صسصض السسكنية الريفية.

العدد
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فقط ،موضسحأ أان النأدي الوحيد للفروسسية
ﬁل اŸوضسوع سسيحظى بأŸرافقة إاذا مأ
أاب -دى ج-دي-ة ‘ ال-ع-م-ل ،ك-م-أ وضس-ع ال-ع-ف-أÊ
صسألح نأدي الفروسسية –ت فÎة التجريب
وال -ت -ق-ي-ي-م ،ط-أل-ب-أ م-ن-ه-م الشس-روع ‘ ال-ع-م-ل
واسس -ت -غÓ-ل اŸدرسس-ة ،وه-و ن-فسس-ه ال-ت-ح-دي
الذي من اŸفروضض أان يرفعه هذا النأدي
من أاجل اسستعأدة صسيت اŸدرسسة ا÷هوية
ل-ل-ف-روسس-ي-ة Ãعسس-ك-ر ،ال-ت-ي ك-أنت تسس-تقطب
ال-عشس-رات م-ن ال-ع-أئÓ-ت وه-واة ال-ف-روسس-ي-ة،
فضس Óعن مأ كأنت عليه من وجهة للراحة
وا’سس -ت -ج -م -أم ،ق -ب -ل أان ي -ط -أل -ه-أ اإ’ه-م-أل
وتتحول إا ¤وكر للمنحرف.Ú

أم أ.Òÿسس

اأ’جنبية ،لتحي Úو–سس Úمسستوى اŸؤوطرين،
ب -ت -م -ك Úن-ح-و  900أاسس -ت -أذ م -ؤوط-ر و›م-وع
ال -ط -ل -ب -ة ،م -ن ال-ت-حصس-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ‘ ح-داث-ة
اŸعلومأت العلمية وآانيتهأ واŸنأهج.
وهذا يعتمد على مشسروع تنصسيب مركز
Óي-ق-أظ ال-ب-ي-داغ-وج-ي““ ،يضس-م-ن ت-أهي‘ Ó
““ل -إ
ان- - -خ- - -راط اأ’سس - -أت - -ذة ا÷دد ‘ ال - -ت - -أط،Ò
ل -ت -م-ك-ي-ن-ه-م م-ن ا’رت-ق-أء إا ¤مصس-أف ودرج-ة
““اأ’سستأذية““ ‘ ليونة ،بإأخضسأعهم إا ¤تكوين
م -ن ق -ب -ل ›م -وع -ة م-ن اŸدرب ÚاŸؤوه-ل،Ú
وعن اŸشسأريع التي تعول عليهأ ا÷أمعة ‘
العفرون ،قأل اŸتحدث بأنه ينتظر اسستÓم
هيأكل مهمة ،مثل قأعة اÙأضسرات التي
ت- -تسس- -ع إا 600 ¤ط- -ألب ،و 3م-راك-ز ل-تكثيف
اللغأت والسسمعي بصسري والنسسخ ،وÈﬂ 15
بحث وإاحصسأء  30فرقة بحث.
وب -ل -غ -ة اأ’رق -أم ‘ ب -ن -أء ال-ه-رم اأ’ك-أدÁي
ل - -ل - -م - -ؤوط - -ري - -ن ،ف - -إأن ع- -دد اŸسس- -ج- -ل‘ Ú
اŸأجسست Òيقدر بـ 71طألبأ ،ونحو  550دارسض
‘ الدكتوراه للنظأم ÚالكÓسسيكي وا÷ديد،
وع- -ن اŸت- -خ -رج Úق -أل رئ -يسض ا÷أم -ع -ة أان
الرقم قدر بـ 1430متوج بشسهأدة اŸأسست،Ò
ف -ي -م-أ ق-در ع-دد اŸت-خ-رج Úع-م-وم-أ بـ5663
طألب حأمل لشسهأدتي الليسسأنسض واŸأسست.Ò
وي- -ت- -وق -ع أان ي -ت -م م -ن -أقشس -ة  44أاطروجة
دك- -ت -وراه 7 ،م- -ن -ه -أ وف -ق ال -ن -ظ -أم ا÷دي -د
““ال.ام.دي““ ،وعن رسسأئل التأهيل أاضسأف قوله
أانهأ وصسلت إا 106 ¤رسسألة ” ترقية أاصسحأبهأ
إا ¤رت -ب -ة أاسس -أت -ذة ﬁأضس -ري -ن ‘ درج-ة ““اأ““،
وختم بأن جأمعة البليدة  ،2فتحت مسسأبقة
توظيف  169منصسب ‘ الدكتوراه ،تتوزع على
 25ت- -خصسصس- -أ ،ال -غ -أي -ة م -ن ورائ -ه -أ –سسÚ
وضسمأن التأط Òالكأ‘ للطلبة اŸكون ،Úكمأ
–دث رئ- - -يسض ا÷أم - -ع - -ة ع - -ن اÛه - -ودات
اŸب -ذول -ة ‘ الشس -ق ا’ج -ت -م -أع -ي ،م-ن ح-يث
اإ’طعأم وتوف Òاأ’سسرة للطلبة اŸسستفيدين
من اإ’قأمة بأأ’حيأء ا÷أمعية.

‹hO

ألثن 26 Úأأكتوبر  2015م
ألموأفق لـ 12محرم  1437هـ

إأدأنة ﬁلية ودولية ودعوة أ ¤ألقبول بالتسسوية ألسسياسسية

ارتفاع ضسحايا العتداء الرهابي على متظاهرين ببنغازي إا 12 ¤قتيًÓ
أدأنت أ◊كومة أŸنبثقة عن أŸؤو“ر
’·
أل -وط -ن -ي أل -ع -ام ‘ ل -ي -ب-ي-ا وب-ع-ث-ة أ أ
أŸتحدة ‘ ألبÓد وأ÷زأئر وألعديد من
أل - -دول عﬂ Èت - -ل - -ف أرج - -اء أل - -ع- -ا⁄
أل -ه -ج -وم أل -ذي ت -ع -رضست ل -ه م -ظ -اه -رة
سس -ل -م -ي -ة ب -ق -ذأئ -ف أل -ه -اون أ÷م -ع -ة ‘
بنغازي شسرقي ليبيا ،وأدى ألهجوم إأ¤
م-ق-تل  12وإأصس -اب -ة أك Ìم -ن  ،39و ق - -د
أعلن ›لسس ألنوأب ألليبي أ◊دأد ألعام
وقالت حكومة أإلنقاذ بطرأبلسس إأن ألتعبÒ
ألسسلمي عن أآلرأء ألسسياسسية هو أأحد أ◊قوق
أألسس- -اسس- -ي- -ة أŸك- -ف -ول -ة ل -ك -ل م -وأط -ن ،وق -د
أسستهدف ألهجوم مظاهرة ‘ سساحة ألكيشس
ببنغازي ترفضس ﬂرجات أ◊وأر ألسسياسسي
أل -ل -ي -ب -ي أل -ذي رع -ت-ه أأل· أŸت-ح-دة .ودعت
ح- -ك -وم -ة أإلن -ق -اذ أ◊ك -وم -ة أŸن -ب -ث -ق -ة ع -ن
ألŸÈان أŸن- -ح -ل ب -طÈق إأ”” ¤ن -ب -ذ أل -ع -ن -ف
وتسسوية أÓÿفات ألسسياسسية””.
وك- -ان م -ب -ع -وث أأل· أŸت -ح -دة ‘ ل -ي -ب -ي -ا
برناردينو ليون أأعلن قبل أأسسبوع Úعن توصسل
أأط- -رأف أ◊وأر أل- -ل- -ي- -ب -ي إأ ¤أت -ف -اق إلنشس -اء
ح- -ك- -وم -ة وح -دة وط -ن -ي -ة ع -قب م -ف -اوضس -ات
مارأطونية و شساقة.
ووصس- -فت أل- -ب- -ع- -ث- -ة أأل‡ي- -ة وأÛم -وع -ة
ألدولية ألهجوم باإلرهابي ،وقالت ألبعثة إأن
أسس- -ت- -ق -رأر ب -ن -غ -ازي أأم -ر أأسس -اسس -ي م -ن أأج -ل
أسستقرأر ليبيا بالكامل.
وشسّددت بريطانيا على رغبتها ‘ مكافحة
أل -ت -ه -دي -دأت أإلره -اب-ي-ة أŸشسÎك-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا،
وخصس -وصس -ا ألصس -ادرة ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ””دأعشس””،
وأأضسافت أأن ””ألوفاق ‘ ألبÓد سسيتحقق عÈ
موأجهة أإلرهاب وألعنف”” .وكان ألضسابط ‘
ألقوأت أÿاصسة بليبيا سسعيد ونيسس صسرح ،بأان
ث -م-ا Êق-ذأئ-ف ه-اون أسس-ت-ه-دفت أŸظ-اه-رة،

مشسÒأ ً إأ ¤أأن ألت -ه -ام -ات ب -اŸسس -ؤوول -ي -ة ع -ن
أل-ه-ج-وم ت-وج-ه ن-ح-و ت-ن-ظ-ي-م أأنصس-ار ألشس-ري-عة
وتنظيم ألدولة ألرهابي .Úيشسار إأ ¤أأن مدينة
ب- -ن- -غ- -ازي شس- -ه- -دت م- -ع- -ارك ب Úأل- -فصس- -ائ -ل
أŸتناحرة منذ أأك Ìمن عام ،وتسسببت هذه
أŸعارك ‘ نزوح أأك Ìمن مئة أألف شسخصس.

ا÷زائر تدين ““بقوة““

أأدأنت أ÷زأئر ،أأمسس”” ،بقوة”” ألعتدأء
ألذي تعرضس له متظاهرون ‘ مدينة بنغازي
ألليبية يوم أ÷معة ألفارط وألذي أأسسفر عن
سس- -ق- -وط ضس -ح -اي -ا م -دن -ي .Úو ق -ال أل -ن -اط -ق
ألرسسمي باسسم وزأرة ألشسؤوون أÿارجية ،عبد
ألعزيز بن علي ألشسريف ،أأن أ÷زأئر ””تدين
بقوة ألعتدأء ألذي طال يوم أ÷معة موأطنÚ
ل-ي-ب-ي Úك-ان-وأ ي-ت-ظ-اه-رون ب-ط-ري-قة سسلمية ‘
مدينة بنغازي””.

و أعت Èأن ””أسستهدأف هؤولء وقصسفهم
بوحشسية ينم عن نية ألفاعل ‘ Úتوسسيع ألهوة
ب Úم -ك -ون -ات أÛت -م -ع أل -ل -ي -ب-ي وضس-رب ك-ل
مبادرة من شسأانها  ⁄شسمل ألشسعب ألليبي حول
مشسروع يهدف إأ ¤إأخرأج هذأ ألبلد ألشسقيق
من أألزمة ألتي تعصسف بكيانه وتهدد وجوده””.
كما سسجل أن هذأ ””ألتصسعيد أإلرهابي
يأاتي وأŸسسار ألسسياسسي –ت إأشسرأف أأل·
Óزمة قد بلغ
أŸتحدة إليجاد حل توأفقي ل أ
م-رح-ل-ة ب-ال-غ-ة أ◊سس-اسس-ي-ة”” .و خ-لصس أل-ناطق
ألرسسمي للوزأرة أن ””‘ هذه ألظروف ألصسعبة،
ل يسسعنا إأل ألتعب Òعن رفضسنا للعنف بكل
Óرهاب وŒديد دعوتنا لكل
أأشسكاله وإأدأنتنا ل إ
أأطياف أÛتمع ألليبي لتغليب لغة أ◊وأر من
أأجل Œاوز كل أÓÿفات Ãا يسسمح با◊فاظ
على وحدة ليبيا وضسمان “اسسك شسعبها من
خ Ó-ل ب -ن -اء م -ؤوسسسس -ات ق -وي-ة ‘ ظ-ل سس-ي-ادة
ألقانون””.

–ت حرأسسة قوأت أ’حتÓل أ’سسرأئيلي

مسستوطنون يتمادون ‘ اسستفزازاتهم بإاقتحام األقصسى
’سسرأئيلي ،صسباح أمسس ،بÈودة دم ألنار على فلسسطيني بالقرب من مسستوطنة غوشس عتصسيون،
أطلقت قوأت أ’حتÓل أ إ
’مريكي جون كÒي أŸنطقة ‘ زيارة لبحث ألتهدئة .وبحسسب
جنوب ألضسفة ألغربية ،وذلك غدأة مغادرة وزير أÿارجية أ أ
’طÓق ألنار على أŸهاجم ألذي “كن من ألهرب .باŸوأزأة،
’سسرأئيلية ،كانت هناك ﬁاولة طعن ،ما أدى إ
مزأعم ألشسرطة أ إ
’م Úألعام ◊ركة
أعتقلت قوأت أ’حتÓل ثÓثة فلسسطيني Úمن بلدة ألعبيدية شسرق بيت ◊م .ومن جهة أخرى ،تعرضس أ أ
’صسابته بجروح.
أŸبادرة ألوطنية مصسطفى ألÈغوثي ’عتدأء من قبل ›هول ‘ Úمدينة رأم ألله ما أدى إ
وق- -الت مصس- -ادر ﬁل- -ي- -ة ،أن
ألÈغوثي أعتدي عليه بآالة حادة أأمام
منزله ‘ رأم ألله وأأصسيب بجروح.
ي- - -أات- - -ي ذلك ف- - -ي - -م - -ا أسس - -ت - -أان - -ف
مسس- -ت- -وط- -ن- -ون ،أأمسس ،أق- -ت- -ح- -ام- -ه -م
لقصس-ى أŸب-ارك م-ن ب-اب
ل -ل-مسس-ج-د أ أ
أŸغ-ارب-ة ب-ح-رأسس-ات م-ع-ززة ومشس-ددة
من عناصسر ألوحدأت أÿاصسة بشسرطة
لسسرأئيلي رغم أأن نتنياهو
ألحتÓل أ إ
قد تعهد لكÒي با◊فاظ على ألوضسع
لقصسى ،لسسيما
ألقائم ‘ أŸسسجد أ أ
م- -ن ج- -ه- -ة م- -ن -ع غ ÒأŸسس -ل -م Úم -ن
ألصسÓة ‘ أ◊رم ألقدسسي.
لن -ب-اء أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة أأن
وذك -رت وك -ال -ة أ أ
ألق -ت -ح -ام -ات ت -ت -م ع› Èم -وع -ات صس -غÒة
وم- -ت- -ت -ال -ي -ة وتضس -م ع -ددأ م -ن أŸسس -ت -وط -نÚ
أŸتطرف ‘ Úح Úيتصسدى أŸصسلون بهتافات
ألتكب Òألحتجاجية ضسد جولت أŸسستوطنÚ
لقصسى أŸبارك.
ألسستفزأزية ‘ أ أ
يشسار إأ ¤أأن ›موعات من أŸسستوطنÚ
لقصسى بشسكل شسبه
أليهود تقتحم أŸسسجد أ أ
ي- -وم- -ي وسس- -ط ح -رأسس -ات م -ع -ززة م -ن ق -وأت
لسسرأئيلي أÿاصسة ‘ ألوقت ألذي
ألحتÓل أ إ
ت -ف -رضس ف -ي -ه إأج-رأءأت وق-ي-ود مشس-ددة ع-ل-ى
دخ-ول أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úل-لمسسجد وألصسÓة فيه.
ك-م-ا ت-ق-وم ق-وأت ألح-تÓ-ل ب-اح-ت-ج-از ه-ويات
ألشس-ب-ان أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úع-ل-ى بوأبات أŸسسجد
خÓل دخولهم إأليه إأ ¤ح Úأنتهاء ألصسÓة
وأÿروج من أŸسسجد.

 57شسهيدا و  2000جريح

هذأ وأأعلنت وزأرة ألصسحة ألفلسسطينية،
مسساء ألسسبت ،أأن  57موأطنا أسستشسهدوأ منذ
بدأية أأكتوبر أ◊ا‹ ‘ ألضسفة ألغربية وقطاع
غزة بينهم  13طف Óوسسيدة حامل وأأسسÒ
له-م-ال أل-ط-ب-ي ‘ مسس-تشس-ف-ى””
ت-و‘ ن-ت-ي-ج-ة أ إ
سسوروكا”” ألسسرأئيلي.
وأأوضسحت ألوزأرة أأن عدد ألشسهدأء ‘
ألضسفة ألغربية Ãا فيها ألقدسس بلغ  39شسهيدأ
و‘ قطاع غزة  17شسهيدأ من بينهم أأم حامل
وطفلتها ذأت ألعام Úفيما أسستشسهد شساب من
منطقة ””حورة”” بالنقب دأخل أأرأضسي فلسسطÚ
أÙتلة عام  .1948وأأشسارت إأ ¤أأن معدل
أرتقاء ألشسهدأء منذ بدأية أأكتوبر هو شسهيد كل
 10سساعات فيما يصساب ‘ كل سساعة حوأ‹
 10موأطن.Ú

و أأوضس- -حت أل -وزأرة أأن -ه ف -ي -م -ا ي -خصس
لصس -اب -ات سس-ج-لت أŸسس-تشس-ف-ي-ات ‘ ألضس-ف-ة
أ إ
أل -غ -رب -ي -ة وق -ط -اع غ -زة ح-وأ‹  2000إأصسابة
بالرصساصس أ◊ي وأŸعد ÊأŸغلف باŸطاط
وألضسرب أÈŸح وأ◊روق ،منهم نحو  450من
لصس-اب-ات ب-الخ-ت-ناق
لط-ف-ال وأل-نسس-اء ع-دأ أ إ
أ أ
نتيجة ألغاز أŸسسيل للدموع ألتي تقدر بأاكÌ
من  4آألف إأصسابة.

تنكيل بوالدي شسهيد

لسس-رأئ-ي-ل-ي
م -ن -عت سس-ل-ط-ات ألح-تÓ-ل أ إ
وأل -دي شس -ه-ي-د ب-ل-دة ””ق-ب-اط-ي-ة”” أل-ف-ت-ى أأح-م-د
ﬁم- -د ك -م -ي -ل ”” 16ع-ام-ا”” أل-ذي أسس-تشس-ه-د،
ألسس -بت ،ع -ل -ى ح -اج -ز ””أ÷ل -م -ة”” أل -عسس-ك-ري،
شس -م -ال م -دي -ن -ة ج -ن Úم -ن مشس-اه-دة ج-ث-م-ان
‚لهما ورفضست –ديد موعد تسسليمه.
وذك -ر شس -ه -ود ع -ي -ان أأن ج -ن-ود ألح-تÓ-ل
أŸتوأجدين على حاجز ””أ÷لمة”” أأطلقوأ نحو
 5رصساصسات باŒاه ألشساب أأثناء مروره على
إأحدى بوأبات أ◊اجز .وقال وألد ألشسهيد ،إأن
سسلطات ألحتÓل قامت بتأاخÒه هو ووألدة
ألشس-ه-ي-د وأسس-ت-ج-وأب-ه-م-ا ‘ ح-اج-ز ”” أ÷ل-مة””
لك Ìم -ن خ -مسس سس-اع-ات بشس-ك-ل
أل -عسس -ك -ري أ
أسستفزأزي ومه.Ú
وأأوضسح أأنه طالب مشساهدة جثمان ‚له
إأل أأن سسلطات ألحتÓل رفضست ذلك وأكتفت
بتصسويره من خÓل جهاز خلوي ،كما رفضست
تسسليمه أأو –ديد موعد ألتسسليم .وأأضساف ””
أأرغ-م-ن-ا ج-ن-ود ألح-تÓ-ل ع-ل-ى خ-ل-ع مÓ-بسس-نا
بالكامل وسسط توجيه ألشستائم وألصسرأخ و”
أسستجوأبنا لسساعات كل على حدة””.

واشسنطن تخفضض مسساعدتها للسسلطة

خفضست ألوليات أŸتحدة قيمة أŸسساعدة
أŸال- -ي- -ة أل- -ت- -ي “ن- -ح -ه -ا سس -ن -وي -ا ل -لسس -ل -ط -ة

ألفلسسطينية ،وذلك أحتجاجا منها
على قيامها Ãا تعتÈه ””إأجرأءأت
ل ط-ائ-ل م-ن-ه-ا”” .وأأك-د دب-ل-وم-اسس-ي
أأم -ري-ك-ي ع-ل-ى ه-امشس زي-ارة وزي-ر
أÿارجية ألمريكي جون كÒي إأ¤
عمان ألسسبت أأن هذأ ألقرأر أتخذ
قبل عدة أأشسهر ،وهو ليسس مرتبطا
م -ب -اشس-رة ب-اŸوأج-ه-ات أŸسس-ت-م-رة
م -ن -ذ ق -رأب -ة ألشس-ه-ر ب Úإأسس-رأئ-ي-ل
وأل -ف -لسس -ط -ي-ن-ي ،Úوأأدأن ‘ أل-وقت
ن - - -فسس - - -ه م - - -ا سس- - -م- - -اه أÿط- - -اب
لخÒة،
لسس-اب-ي-ع أ أ
أل-ت-ح-ريضس-ي ‘ أ أ
ولكن من دون أأن يسسمي بشسكل صسريح ألقيادة
ألفلسسطينية.
وأأوضسح أأن ””عوأمل عدة سساهمت ‘ أتخاذ
هذأ ألقرأر ،من بينها إأجرأءأت ل طائل منها
أت-خ-ذه-ا أل-ف-لسس-ط-ي-ن-يون إأضسافة إأ ¤ألضسغوط
ألتي ترزح –تها موأزنة أŸسساعدة ألدولية
لمريكية.
أ أ
لمر
وكانت وأشسنطن رصسدت ‘ بادئ أ أ
م-ب-لغ  370م-ل-ي-ون دولر Ÿسس-اع-دت-ه-ا أŸال-ية
للفلسسطيني ‘ Úألضسفة ألغربية وقطاع غزة
ل -لسس -ن-ة أŸال-ي-ة  ،2016ل -ك -ن -ه -ا ق-ررت لح-ق-ا
خفضسها إأ 290 ¤مليون دولر.

كامÒات لنزع فتيل التوتر ‘ القدسض
لم -ري -ك -ي ج -ون
أقÎح وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة أ أ
لول ،خ -ط -وأت م -ن -ه -ا م -رأق -ب-ة
كÒي ،أأمسس أ أ
إأسسرأئيلية-أأردنية ع Èألفيديو قال ،إأنه يأامل
أن تخفف حدة ألتوتر بشسأان أ◊رم ألقدسسي
بعد ألعنف أŸسستمر منذ أأسسابيع وألذي أأودى
بحياة ألعشسرأت .وأأشساد كÒي باقÎأح ألعاهل
لردÃ Êرأقبة أŸوقع بكامÒأت فيديو على
أ أ
م -دأر أل -ي -وم وق -ال إأن ن -ت -ن -ي -اه -و وأف -ق ع -ل-ى
””ألقÎأح أŸم -ت -از”” .وأأوضس -ح إأن ف -رق -ا ف -ن-ي-ة
سستجتمع قريبا لتحديد كيفية تنفيذ ألفكرة.
وقال مسسؤوول أأمريكي أنه  ⁄يتحدد بعد
م -ن أل -ذي سس -ي -دي -ر ع -م -ل -ي -ة م-رأق-ب-ة أŸوق-ع
لم-ر سس-ي-ن-اقشس-ه
ب -ال -ف -ي-دي-و مضس-ي-ف-ا أن ه-ذأ أ أ
مسس- -ؤوول- -ون إأسس- -رأئ- -ي- -ل- -ي- -ون وأأردن- -ي- -ون ل- -دى
لردن ل يدعم
أجتماعهم .وقال جودة إأن أ أ
فحسسب بل يطالب بإاعادة ألهدوء فورأ وأنهاء
كل أعمال ألعنف وألفعال ألسستفزأزية وإأن
لردن وأل -ولي-ات أŸت-ح-دة أأن
م -ن مصس -ل -ح -ة أ أ
لوضساع هادئة.
تكون أ أ

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

ألعدد

16859

ربط مشساركته فيها بالرغبة ألشسعبية
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األسسد ُيبدي اسستعداده إلجراء انتخابات رئاسسية مّبكرة

عّ- -ب- -ر أل- -رئ- -يسس ألسس -وري بشس -ار
’ج - -رأء
’سس- - -د ع - -ن أسس - -ت - -ع - -دأده إ
أ أ
أنتخابات رئاسسية وبرŸانية مبّكرة،
إأذأ دعت أ◊اج- -ة ل- -ذلك ،حسس- -ب- -م -ا
ذك- -ر أل -كسس -ن -در ي -وشس -ي -ن -ك -و ،عضس -و
ألŸÈان أل - - - - -روسس - - - - -ي ع- - - - -ن أ◊زب
ألشسيوعي.
و‘ ح -ديث ل -وك -ال -ة ””ت -اسس”” أل -روسس-ي-ة
Óنباء ،قال يوشسينكو نق Óعن أألسسد ،إأنه
ل أ
””مسستعد لبحث إأمكانية إأجرأء تعديل على
أل- -دسس- -ت- -ور ،وإأعÓ- -ن إأج -رأء أن -ت -خ -اب -ات
رئاسسية وبرŸانية ،وأأنه مسستعد كذلك ،أإذأ
م - - - - -ا أأرأد ألشس - - - - -عب ألسس - - - - -وري ÿوضس
ألنتخابات ألرئاسسية””.
وذكر يوشسينكو أأن أألسسد قبل أ◊ديث
عن أألوضساع أإلنسسانية وألجتماعية ‘
بÓده ،ع Èعن إأعجابه ألشسديد بفعالية
ألعملية أ÷وية ألروسسية ألتي فاقت كل
ألتوقعات ،وأأذهلت أألمريكي Úأأنفسسهم.
ن -ق  Ó-ع -ن أل -ن -ائب أل-روسس-ي أأل-كسس-ن-در
يوشسينكو ألذي يزور دمشسق حاليا يرأفقه

وفد برŸا Êروسسي ألذي قال ‘ ختام
ل -ق -اء م -ع أألسس -د ،أإن -ه مسس -ت -ع -د ل-ت-ن-ظ-ي-م
أنتخابات Ãشساركة كل ألقوى ألسسياسسية
””ألتي تريد أزدهار سسوريا””.
وأأضساف يوشسينكو أأن ألرئيسس ألسسوري
””مسس - -ت - -ع - -د أأيضس - -ا Ÿن - -اقشس - -ة أإلصسÓ- -ح
ألدسستوري ،إأن كان ضسروريا وبناء على
رغبة ألشسعب ،وإأجرأء أنتخابات رئاسسية
مبكرة ولكن بعد ألنتصسار على أإلرهاب
‘ أألرأضسي ألسسورية و–ريرها منه””.
وقال نائب زعيم أ◊زب ألشسيوعي ،إأن
ألسسد ””وأثق للغاية ‘ قدرأته ألنتخابية،
إأن أأجريت ألنتخابات ألرئاسسية ””لفتا
أ ¤أن ألرئيسس ألسسوري يعت Èأن ألكفاح
ضسد ألرهاب ””سسيضسع أأسساسس عا ⁄حر
وجديد قائم على ألتكامل وألتعاون””.
وأأردف ي- -وشس -ي -ن -ك -و ””ل -ق -د ع Èأل -وف -د
ألروسسي عن موقفه أأن إأصسÓحا دسستوريا
عميقا يجب أأن يأاتي من دمشسق وليسس
من وأشسنطن أأو أأنقرة””.
ق .د.

’مريكي
نتائج إأيجابية للحوأر ألسسودأ - Êأ أ

خارطة طريق للتطبيع

أأعلن وزير أÿارجية ألسسودأ Êإأبرأهيم
غندور أأن أ◊وأر أ÷اد ألذي يتم حاليا بÚ
أإلدأرة أألمريكية وأ◊كومة ألسسودأنية أأثمر
نتائج إأيجابية لصسالح تقريب وجهات ألنظر
وحل أŸلفات ألعالقة وألقضسايا أÓÿفية
ب Úأل -ب -ل -دي -ن .وأأوضس-ح أل-وزي-ر ‘ تصس-ري-ح
ل- -لصس- -ح- -اف -ة ،أأمسس ،أن -ه ألول م -رة يشس -ه -د
ألتفاوضس ب Úأÿرطوم و وأشسنطن أ◊ديث
ع -ن خ -ارط -ة ط -ري -ق ل -ت -ط -ب -ي -ع أل -عÓ-ق-ات
وإأم -ك -ان -ي -ة رف -ع أسس -م ألسس-ودأن م-ن أل-دول
Óرهاب وألنظر ‘ أأمر ألعقوبات
ألرأعية ل إ
ألقتصسادية أألحادية أألمريكية أŸفروضسة
على أÿرطوم.
وأأشسار غندور أ ¤أأنه أتفق مع نظÒه
أألمريكي على ألتوأصسل ألثنائي للوصسول إأ¤
ت -ف -اه -م-ات م-ن أأج-ل سس-ب-ل ت-ن-ف-ي-ذ خ-ارط-ة

طريق متفق عليها ،مؤوكدأ وجود رغبة لدى
ألطرف Úلتطبيع ألعÓقات.
وأع - -ت Èوزي- -ر أÿارج- -ي- -ة ألسس- -ودأ Êأأن
أألم -ر ي -ع -د إأي -ج-اب-ي-ا وي-دف-ع لصس-ال-ح ت-ق-دم
أ◊وأر أ◊ا‹ م- -ت- -وق -ع -ا أأن تشس -ه -د أل -فÎة
ألقليلة أŸقبلة زيارة وفد من ألكونغرسس
أألم-ري-ك-ي ل-لسس-ودأن ل-ل-ت-ع-رف ع-ن أألوضساع
ميدأنيا وتصسحيح أŸعلومات أÿاطئة بشسأان
بÓده.
على صسعيد آأخر ،بحث وزير أÿارجية
ألسسودأ Êإأبرأهيم غندور -ألذي يقوم حاليا
بزيارة ÷نوب إأفريقيا -مع رئيسس أآللية
أإلف-ري-ق-ي-ة رف-ي-ع-ة أŸسس-ت-وى ث-اب-و أأم-بيكي،
مسس - -ار أ◊وأر أل - -وط - -ن- -ي أ÷اري ح- -ال- -ي- -ا
باÿرطوم.

ع Èالعا⁄

توقع فوز ا◊زب ا◊اكم
^ دأر ألسسÓم :أأد ¤ألناخبون ‘ تنزأنيا ،أأمسس ،بأاصسوأتهم ‘ أنتخابات رئاسسية
وبرŸانية من أŸتوقع أأن يفوز فيها أ◊زب أ◊اكم على منافسس Úبزعامة رئيسس
ألوزرأء ألسسابق إأدوأرد لوأسسا ألذي أسستفاد من غضسب متصساعد من ألفسساد وبطء وتÒة
ألتغي.Ò
ويوأجه حزب تشساما تشساما بيندوزي ألذي يحكم تنزأنيا منذ أأك Ìمن  50عاما
ضسغوطا متزأيدة للتعجيل بتنمية موأرد تنزأنيا ألكبÒة من ألغاز ألطبيعي ◊فز ألنمو
ألقتصسادي وتخفيضس معدلت ألفقر أŸرتفعة.

نداء لنقاذ حياة حقوقي
^ ألرباط :ناشسدت زوجة أŸؤورخ وأ◊قوقي أŸغربي أŸعطي منجب ،أŸضسرب
عن ألطعام منذ  19يوما ‘ مقر أ÷معية أŸغربية ◊قوق أإلنسسان بالرباط ،إأنقاذ
حياة زوجها .وقال طبيب منجب أإنه يعا Êمن ””صسدأع شسديد وأأعرأضس تشس Òإأ ¤أأن
خÓياه ألعصسبية بدأأت تتأاثر””.
ويرفضس منجب ( 55عاما) تناول ألطعام منذ  7أأكتوبر ،وهو أليوم ألذي أأبلغ فيه ‘
مطار ألدأر ألبيضساء بأانه ‡نوع من ألسسفر خارج ألبÓد بسسبب ما قالت ألسسلطات أأنه
قرأر قضسائي على صسلة بإاخÓلت مالية تعود للفÎة ألتي كان فيها منجب يدير مركز
أبن رشسد للدرأسسات وألتصسال.

انتخابات قد تأاتي بحزب مُعاد لÓجئÚ
^ برأغ :أأد ¤ألناخبون ‘ بولندأ ،أأمسس ،بأاصسوأتهم ‘ أنتخابات من أŸتوقع أأن
يفوز فيها حزب ألقانون وألعدألة أŸعارضس ألذي يعادي ألÓجئ ÚويعتÈهم تهديدأ
لـ«مسسيحية”” بولندأ ،كما يناهضس أل–اد أألوروبي.
وإأذأ صسحت أسستطÓعات ألرأأي فإان حزب أŸنتدى أŸد Êأ◊اكم (وسسط) ألذي
يؤويد أل–اد أألوروبي وأقتصساد ألسسوق ،وألذي تو ¤ألسسلطة على مدى ألسسنوأت
أل -ث -م-ا ÊأŸاضس-ي-ة ،سس-ي-خسس-ر أأم-ام ح-زب أل-ق-ان-ون وأل-ع-دأل-ة أÙاف-ظ أل-ذي يÎأأسس-ه
ياروسسÓف كاتشسينسسكي توأأم ألرئيسس ألبولندي ألرأحل ليخ كاتشسينسسكي.

رئيسض جديد لÓرجنتÚ
^ بوينسس آأيرسس :بدأأت ألنتخابات ألرئاسسية ‘ أألرجنت ،Úأأمسس ،لنتخاب
رئيسس جديد للبÓد ب ÚأŸرشسح Úأألبرز دأنييل سسكيو‹ ألذي Áثل سسار ألوسسط
صساحب أ◊ظ أألوفر وفقا لسستطÓعات رأأي ،وأÙافظ ماوريسسيو ماكري ،إلنهاء
 12عاما من حكم نيسستور وكريسستينا كÒشس .Ôول يجيز دسستور أألرجنت Úلرئيسسة
ألبÓد أŸنتهية وليتها ألÎشسح مرة أأخرى.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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 25أالف عنو ان و  1٧5ضسيف ‘ معرضض ا÷زائر الدو‹ للكتاب

مسشعودي ﬁافظ الصشالون ١٠٦ :عنوان
ﬁظور لعدم اسشتيفائه الششرط القانوÊ

كلمة العدد

التّحـ ـّدي
هدى بوعطيح
سستكون ا÷زائر من  2٧أاكتوبر إا 0٧ ¤نوفم Èالداخل على
م -وع -د م -ع أاك Èت -ظ -اه-رة ث-ق-اف-ي-ة ،أا’ وه-ي الّصس-ال-ون ال-دو‹
للكتاب ‘ طبعته الـ  ،20حيث سسيكون ا÷زائريون على مدار 10
أايام على موعد مع العلوم واŸعارف ،من خÓل ما سسيعرضض على
رف- -وف قصس- -ر اŸع -ارضض ب -الصس -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري ،م -ن إاصس -دارات ‘
ﬂت -ل -ف اÛا’ت وال -ت -خصسصس -ات ت -ل ّ-ب-ي ن-ه-م ﬂت-ل-ف الّشس-رائ-ح
ا’جتماعية.
’ن
وÁني ا÷زائريون الّنفسض بهذا اŸعرضض ،حيث يتطّلعون أ
يكون ثرّيا ومنّوعا ،سسواء من خÓل الكتب التي تشسارك بها أاكÌ
من  250دار نشسر جزائرية وأاجنبية ،أاو الّلقاءات والّندوات التي
تنظّم ‘ ،إاطار التظاهرة Ÿناقشسة واقع وآافاق الكتاب ،وكل ما له
عÓقة للّنهوضض بقطاع الّنشسر ‘ ا÷زائر.
صسالون الدو‹ للكتاب قطع أاشسواطا مهمة ،بالرغم من توّقفه
ال ّ
لسسنوات ،إا ّ
ن القائم Úعليه
’ أاّنه عاد ÷مهوره وزّواره ،بدليل أا ّ
جعلوا منه تقليدا راسسخا ،وموعدا ’ بد منه ،حيث بات القّراء
صس ،Èويتوافدون إاليه بكÌة
ا÷زائريون ينتظرونه بفارغ ال ّ
وم -ن ﬂت -ل -ف ج -ه -ات ال -وط -نّﬁ ،م -لÃ Úا ج -ادت ب -ه ق -ري-ح-ة
’ج-انب ،ح-يث ي-لّ-ب-ي اŸع-رضض ت-طّ-ل-ع-ات
ال -كّ-ت-اب ا÷زائ-رّي Ú-وا أ
’طفال إا ¤النسساء اŸثّقفات ورّبات البيوت،
ﬂتلف الفئات من ا أ
والشسباب وحتى الشّسيوخ.
و’ يشسّد معرضض الكتاب انتباه ا÷زائري Úفقط ،حيث أاصسبح له
’جنبية تتهافت
صسيتا عاŸيا ،وأاصسبحت دور النشسر العربية وا أ
’جل احتÓل مكانة لها والتعريف بآاخر
على قصسر اŸعارضض ،أ
’دب-ي-ة ’ ،سس-ي-م-ا وأاّن أاغ-لب ال-ن-اشس-رين
إاصس-دارات-ه-ا وم-ن-ت-ج-ات-ه-ا ا أ
اŸشسارك Úأاثار انتباههم التوافد الكب Òللجزائري Úواقتنائهم
ıتلف ا’صسدرات كل حسسب معارفه ،سسواء ‘ اÛال الديني أاو
ا’قتصسادي أاو السسياسسي وحتى الÎفيهي.
صس -ال -ون ال -ك -ت -اب وب -ال -رغ -م م-ن ال-ن-ق-ائصض ال-ت-ي ي-ت-حّ-دث ع-ن-ه-ا
اŸشس -ارك -ون ،وال -ت -ي ب -إام -ك -ان -ه-م Œاوزه-ا إا’ أان-ه ي-ب-ق-ى م-ن أاه-م
التظاهرات الثقافية التي –تضسنها ا÷زائر ،وأاصسبح لها صسيتها
‘ ال -ع-ا ،⁄وه-و ي-ع-ت Èل-ل-ج-زائ-ر Ãث-اب-ة ال-ت-ح-دي ،خ-اصس-ة وأا ّن-ه
أانشسئ سسنة  ‘ 1995ظروف عصسيبة ،و‚ح ‘ كسسب شسعبية ‘
أاوسساط ﬁبّي اŸطالعة.

نششاطات ولقاءات
متنّوعة وجائزة
أاسشيا جبار تصشنع
ا◊دث

صسليحة نعيجة:

““سشي ““Óفضشـاء
لتجديد الطّـاقة
واألفك ـار والّرؤوى

Ãبادرة وزارة الثّقافة قبل تنظيم ““سسي““2015 Ó

تدعيم مكتبات الشّشرطة بـ  29أالف كتاب ومرجع علمي
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 25ألف عنو أن و  175ضصيف ‘ معرضض أ÷زأئر ألدو‹ للكتاب

مسشعودي ﬁافظ الصشالون ١٠٦ :عنوان
ﬁظور لعدم اسشتيفائه الششرط القانوÊ
قصصر أŸعارضض :أسصامة إأفرأح
تصصوير :عباسض تيليوة

بدأا حميدو مسشعودي كلمته بالعتذار لدى الصشحفي Úمن
ال -ت-أاخ-ر ‘ ال-كشش-ف ع-ن اŸع-ل-وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸع-رضض،
وذلك ألسش -ب -اب ت -ن -ظ -ي-م-ي-ة ،ع-ل-ى رأاسش-ه-ا اع-ت-ذار ع-دد م-ن
الضش -ي -وف ع -ن اŸشش -ارك -ة ıت -ل -ف األسش-ب-اب““ :م-ث-ل ‚د
الكاتبة األمريكية سشانتياغو قد اعتذرت (أاول أامسض) وعادت
من اŸطار ألسشباب عائلية متعلقة بوعكة أاصشابت زوجها..
لقد تركنا اإلفصشاح عن حيثيات التظاهرة إا ¤آاخر ◊ظة
لعلم““ ،يقول مسشعودي
حتى ل نعطي معلومات مغلوطة ل إ
مضش-ي-ف-ا““ :ه-ذا الصش-ال-ون ل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ،ن-ن-ج-ح ك-ل-نا بنجاحه،
ونفششل كلنا إاذا ما فششل ل قّدر الله““ .وأاششار اŸتحدث إا¤
حضشور  175ضشيفا من جميع القارات ،من بينهم  ٩5ضشيفا
جزائريا ،أاي بنسشبة  54.2باŸائة من األسشماء اŸسشتضشافة
‘ هذه الطبعة اŸتواصشلة إا 7 ¤نوفم ÈاŸقبل –ت ششعار
““ 20عاما ‘ الواجهة““.

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

نششاطات ولقاءات متنّوعة
وجائزة أاسشيا جبار تصشنع ا◊دث ‘ سشي٢٠١٥Ó

صصالون ألدو‹ للكتاب ‘ طبعته ألـ  ،20حيث
أيام قليلة وتنطلق ألتظاهرة ألثقافية ألكÈى ،أل ّ
وبانتهاء ألطبعة ألـ  19أعلن أŸن ّ
ظمون عن –ضصÒأتهم أŸكّثفة ليكون أ’حتفاء كبÒأ بوصصول
ألتظاهرة إأ ¤طبعتها أ◊الية ’ ،سصيما وأّنها تعرف ‚احا متوأصص ،Óوحضصورأ يتزأيد سصنة بعد
’شصباع نهمهم ألفكري وألعلمي
سصنة للزّوأر أ÷زأئرّي Úألدين يتوأفدون على قصصر أŸعارضض إ
وأŸعر‘ ،مع ألعلم أن ألصصالون أسصتقبل ألسصنة أŸاضصية  1.5مليون زأئر ،وأحتضصن  926عارضض من
دأخل وخارج ألوطن.
هدى بوعطيح

’ربعاء وتفتح
كشصف حميدو مسصعوديﬁ ،افظ معرضض أ÷زأئر ألدو‹ للكتاب ،أن ألطبعة ألعشصرين ،ألتي سصتفتتح رسصميا بعد غد أ أ
أبوأبها للجمهور هذأ أÿميسض ،سصجلت رقما قياسصيا جديدأ من حيث عدد ألدول أŸشصاركة بلغ  47دولة .كما أكد أÙافظ،
خÓل ألندوة ألصصحفية ألتي نشصطها أمسض ،على ضصرورة أحÎأم دور ألنشصر ألقانون ألدأخلي للمعرضض ،وأن عددأ
من ألناشصرين ” حرمانهم من أŸشصاركة بعد خرقهم ألقانون ‘ ألطبعة أŸاضصية.

وك -اŸع -ت -اد سش -ي -ك -ون اŸع -رضض ال -دو‹ ل -ل-ك-ت-اب ‘
اŸوع - -د Ãشش - -ارك - -ة ق- -وي- -ة ıت- -ل- -ف دور ال- -نشش- -ر
ا÷زائرية واألجنبية ،وتنظيم أانششطة ثقافية ذات
الصش -ل -ة ب-األدب ،م-ن ﬁاضش-رات ،م-وائ-د مسش-ت-دي-رة،
ون -دوات ..وحسشب م -ا ج -اء ‘ ›ل -ة ““السش -ت -خ-ب-ار““
الصش -ادرة ع -ن وزارة ال -ث -ق -اف-ة سش-ت-خّصش-صض ن-دوات
هامة Ÿناقششة موضشوع Úاثن ،Úاألول يخ ّصض
““العلقة ب ÚاŸدرسشة وتعلّم القراءة““ ،ألن
قّراء وقارئات اŸسشتقبل يكّونون فعل ‘
أاقسش -ام ال-دراسش-ة وأاسش-اسش-ا م-ن-ذ اŸدرسش-ة
البتدائية ،وفيها يكتسشب التلميذ قواعد
اŸط -ال -ع -ة ،ح -يث يشش -ارك ‘ ال -ن-دوات
م- - -رّب- - -ون وب- - -اح - -ث - -ون وأايضش - -ا ك - -ت - -اب
وسشيتحّدثون مع ا÷مهور عن التجارب

ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ع-رضض““ ،ي-قول مسشعودي،
الذي يضشيف““ :ل يحق للناششر أان يتعدى
 200نسشخة من الكتاب حديث الصشدور،
أاما الكتب الصشادرة ‘  2010وما قبل
فل يتعدى  5نسشخ““.

ا÷ناح اŸركزي..
اŸعضشلة الدائمة
اشش- -ت- -ك- -ى السش- -ي -د مسش -ع -ودي
م -ط ّ-ول م -ن ““م-عضش-ل-ة ا÷ن-اح
اŸركزي““ ،الذي يرغب جميع
اŸشش - -ارك ‘ Úال- -ت- -واج- -د
فيه““ :اŸششكل

القانون يطبق على ا÷ميع
وبلغ عدد العناوين اŸششارك بها ما يقارب الـ25
أالف عنوانا ،أاما عدد الدول اŸششاركة ،فبلغ 47
دول- -ة ،ي- -ق- -ول مسش- -ع -ودي ،إاضش -اف -ة إا ¤ال -دول
اŸمثلة ‘ ضشيوف وليسض ناششرين (على غرار
ما‹) ،والتي باحتسشابها يصشل العدد إا53 ¤
ب -ل -دا مشش -ارك -ا .وأاك -د اŸت -ح -دث م -ا سش -ب -ق
وكششف عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
بخصشوصض دور النششر التي بلغ عددها ،٩10
من بينها  2٩0دارا جزائرية (مقابل  2٦5دار
نشش- -ر ج- -زائ- -ري- -ة السش- -ن- -ة اŸاضش -ي -ة) .وق -ال
” إاقصشاؤوها
مسشعودي إان  50دار نششر تقريبا ّ
لعدم احÎامها القانون ،وأاعطى مثال بضشرورة
تقد Ëالوثائق للمخلّصض ‘ مدة أاقصشاها 48
سشاعة ‘ ،تأاخر بعضض الناششرين عدة أاششهر.
كما أاششار إا ¤بعضض اŸكتبي Úالذين يششÎون بسشعر
ا÷م- -ل- -ة ال- -ك- -تب اŸع- -روضش -ة اŸع -ف -اة م -ن ا÷م -رك -ة
والضش-ري-ب-ة ،ب-غ-رضض إاع-ادة ب-ي-ع-ه-ا ب-ال-ت-ج-زئ-ة ،وق-ال إان ك-ل
ع-ارضض ي-ب-ي-ع ب-ا÷م-ل-ة ي-ت-م غ-ل-ق ج-ن-اح-ه ع-ل-ى ال-ف-ور .ك-ما
اتخذت كل اإلجراءات للحد من التهريب ،حيث سشيوضشع
قصشر اŸعارضض –ت سشلطة رجال ا÷مارك طيلة مدة
اŸعرضض .كما سشيمنع الناششرون من عرضض كتب األطفال
خارج ا÷ناح اıصشصض لذلك““ :من يعرضض كتاب الطفل ‘
ا÷ن -اح اŸرك -زي سش-ي-غ-ل-ق ج-ن-اح-ه م-ب-اشش-رة““ ،حسشب ت-ع-بÒ
ﬁافظ الصشالون.
وي- -قّ- -در ع -دد ال -ك -تب اÙظ -ورة م -ائ -ة وسشت ك -تب ،وأاك -د
اŸتحدث بأان ÷نة القراءة التي اتخذت القرار ÷نة وزارية
مششÎك -ة ،مسش -ت -ق -ل-ة ع-ن ﬁاف-ظ-ة الصش-ال-ون ،وت-ع-م-ل ع-ل-ى
اسشتبعاد الكتب اÙرضشة على العنف والتطرف ،واŸسشيئة
للقيم الجتماعية واألخلقية.
«منذ أان توليتُ هذا اŸنصشب تلقيت تعليمة واحدة ،وهي
إاعطاء األولوية لكل ما هو جديد ‘ ،تخصشصشات األدب
والكتاب العلمي وا÷امعي وكتاب الطفل ،وهذا موجود ‘

““سشافكسض““ ..هذا ا÷ناح
دشّشن ‘  ،1٩٦٩وقد حان
ال -وقت ل-ت-ح-دي-ث-ه““ ،ي-ق-ول
مسشعودي.

اله- -ت- -م- -ام ال -رسش -م -ي
والشش- - -ع- - -ب - -ي سش ّ- -ر ‚اح
اŸعرضس

الوحيد الذي يؤوثر علينا كثÒا هو ا÷ناح اŸركزي ،الذي ل
تتجاوز مسشاحته  8آالف م Îمربع ،فيما تقّدر احتياجات
اŸعرضض بـ  18أالف م Îمربع ..مسشتحيل تواجد جميع
ال -ن -اشش -ري -ن ‘ ه-ذا ا÷ن-اح ،ل-ذا أاع-ط-يت األول-وي-ة ل-ل-وزارة
وضش -ي -ف الشش -رف ،والسش -ف -ارات األج -ن -ب -ي -ة ،وب-ك-ل صش-راح-ة
الناششرين ذوي األقدمية واإلنتاج اŸعت ÈواÈÿة““ .واقÎح
مسشعودي حلّ Úاثن Úلهذه اŸعضشلة ‘ الدورات اŸقبلة:
““إاما أان يخصشصض هذا ا÷ناح للعرضض فقط وليسض للبيع،
وإاما أان نؤوّهل قصشر اŸعارضض بجناح كب Òمن  15أالف أاو 20
أالف م Îمربع ،يتسشع لكل الناششرين ليكون ا÷ميع –ت
سشقف واحد ،وهذا ما –ّدثت عنه مع السشيد زيتو Êمدير

وعن سشؤوال ““الششعب““ حول تششكيك بعضض
الناششرين ‘ أاعداد الزوار اŸصشّرح بها كل
سش -ن -ة ،ق -ال مسش -ع-ودي إان الع-ت-م-اد ع-ل-ى ت-ذاك-ر
الدخول ليسض عمليا ،وأان هذه األرقام تبقى تقريبية،
ول-ك-ن-ه-ا ق-ري-ب-ة ج-دا ل-ل-ح-ق-ي-ق-ة ح-يث ي-ع-ت-مد على البوابات
اإللكÎونية التي Áر عÈها الزوار ،ويتمّ اقتطاع  20باŸائة
يوميا “ثل اŸنظم Úوالعارضش Úوالدخول اŸتكرر لنفسض
الزوار .وأاششار مسشعودي ،خلل رده على سشؤوالنا ،إا ¤ثلثة
أاسشباب رئيسشية مكنت اŸعرضض من أان يتبوأا هذه اŸكانة
اليوم :األول هو الهتمام اÿاصض لرئيسض ا÷مهورية الذي
أاعاد اŸعرضض إا ¤الوجود بعد توقف طويل ،والثا Êهو
وزارة الثقافة والعمل الذي تقوم به ،أاما الثالث فهو عدد
زوار اŸعرضض ،حيث يزور جزائري من كل  27اŸعرضض،
بحسشب اإلحصشائيات ،يلخصض ﬁافظ التظاهرة مسشعودي
ح -م -ي -دو ،ال-ذي أاشش-ار إا ¤ت-خ-ف-يضض م-ي-زان-ي-ة اŸع-رضض إا¤
النصشف ،ما يعادل  ٩1مليون دينار.

مبادرة وجدت
أ’سصتسصحان لدى ألÈأءة

““جـازي““ تهدي مكتبـة
ألطفـال بني عباسس

(الششعب) :ـ ‘ جو احتفا‹ دافئ جرت يوم  24أاكتوبر،
مراسشيم افتتاح مكتبة لصشالح أاطفال مدينة بني عباسض بولية
بشش -ار .ج -رى ا◊ف -ل ب -حضش -ور رئ -يسض ب -ل -دي-ة بشش-ار والسش-ي-د
فينششانزونيششي ،الرئيسض التنفيذي لـ«جازي““ والسشيد مارين
اندرياسشيفيتشض ،سشف Òدولة كرواتيا با÷زائر ،إا ¤جانب
عدد من ‡ثلي جمعيات وطنية ودولية.
وسشاهمت ““جازي““ كممّول حصشري للمششروع ‘ عملية Œديد
وت -زوي -د اŸك-ت-ب-ة ب-أاج-ه-زة ك-م-ب-ي-وت-ر وع-دد ك-ب Òم-ن ال-ك-تب
اŸدرسشية والعامة‡ ،ا سشيجعل من اŸكتبة مكانا للÎبية
وت -رق-ي-ة ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة ‘ خ-دم-ة ت-لم-ي-ذ اŸن-ط-ق-ة ذات
اŸناظر السشاحرة.
و‘ ك -ل -م -ة أال -ق -اه -ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ،أاث-ن-ى رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
اŸبادرة ،مÈزا كل الفوائد التي سشتعود بها على أاطفال

اŸن-ط-ق-ة وسش-ك-ان-ه-ا .ث-م ق-ام ف-ي-نشش-ان-زون-يشش-ي بشش-كر رئيسض
البلدية و ا÷معيات اŸششاركة على مسشاهمتهم و جهودهم
اŸبذولة إل‚اح اŸششروع.
و‘ األخ ،Òأاثنى ا÷ميع على اŸبادرة و حرصشوا على تقدË

هدايا و ششكر خاصض للسشيدة كرÁة تيغاوة مكي وفريقها و كل
عمال ““جازي““ الذين عملوا على إا‚از مششروع مكتبة بني
عباسض التي سشتكون حتما منطلقا Ÿششاريع خÒية أاخرى
Ãنطقة ا÷نوب ا÷زائري الكب.Ò

ألشّصاعرة
وأÎŸجمة
صصليحة نعيجة لـ ““ألشصعب““

““سشي ““Óفضش ـ ـ ـ ـ ـاء
لتجديد الطّـ ـ ـ ـاقة
واألفكـ ـ ـ ـار والّرؤوى

ي-ع-ت Èألصص-ال-ون أل-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب ب-ا÷زأئ-ر أل-عاصصمة من أهم
ألتظاهرأت ألثقافية ‘ ألعا ،⁄حيث يلبّي حاجة أÛتمع ‘
أ’طÓ-ع وأل-ت-ع-رف ع-ل-ى ث-ق-اف-ة ألشص-ع-وب ،ك-ون-ه سص-وقا للعلم
’عمار.
وألثقافة ıتلف أŸسصتويات وأ أ
صصته ““ألشصعب““ مع ألشصاعرة وأÎŸجمة
‘ هذأ أ◊وأر ألذي خ ّ
صصليحة نعيجةّ– ،دثت بالتفصصيل عن مشصاركتها ‘ ألصصالون
أل -دو‹ ل -ل-ك-ت-اب وم-ا ت-ن-ت-ظ-ره م-ن ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة ،فضص Ó-ع-ن
’دب ألنسصوي ‘ هذه ألفعالية.
مكانة أ أ
حاورتها :أمال مرأبطي
صصالون
❊ ألشص -عب :م -ا أل-ذي ت-ن-ت-ظ-ري-ن-ه م-ن ألّ-ط-ب-ع-ة ألـ  20لل ّ
ألدو‹ للكتاب؟
❊❊ صش -ل -ي -ح -ة ن -ع -ي -ج -ة :أات -وّق -ع ال -ت-ف-اف الشش-ع-راء واإلع-لم-ي Úح-ول
““أانطولوجيا الششعر ا÷زائري ا◊ديث““ ،وهي إاصشداري األخ Òعن دار
األŸعية للنششر والتوزيع .أاتوّقع قّراء وششعراء ‘ ششوق احتضشانهم
ل -رح -ي -ق ع -م -ل ط -ال ان -ت -ظ -اره ،ب -ن -فسض اÙب -ة ال -ت -ي اشش -ت -غ -لت ب-ه-ا
وبنفسض اللهفة ودرجة ا◊ماسض الذي  ⁄يتبدد على مدار عششر سشنوات
من القراءة والتدقيق وغربلة األسشماء إا ¤أان رأات النور أاخÒا .أاتوّقع
وأان -ت -ظ -ر م -ن الصش -ال -ون مصش -داق -ي-ة أاك Èواله-ت-م-ام ب-ال-ك-ت-اب األدب-ي
خصشوصشا.
❊ وماذأ ّÁثل أŸعرضض بالّنسصبة لكم؟
❊❊ سشأاششارك ألول مرة Ãداخلة عنوانها ““اŸعيشض كمحور للكتابة““‘ ،
إاطار ندوات اŸعرضض الدو‹ للكتاب ،وبدعوة كرÁة من اŸششرفÚ
عليه .كما سشأاكون حاضشرة بعمل ﬂتلف ششكل ومضشمونا هو ترجمة
للششعر ا÷زائري ا◊ديث ‘ ،ششكل انطولوجيا وهي Œربة جديدة
جدا ،اخÎت منهم سشت Úششاعرا وششاعرة إا ¤اآلن ‘ ،انتظار طبعة
ثانية كي ل يلحق األذى ببعضض األسشماء والقامات الششعرية ،التي ⁄
أاتوصّشل إاليها لعوامل كثÒة ،أاهمها عدم إاÁان هؤولء بالفكرة ،ششّح
الدواوين واسشتحالة التصشال بالكثÒين لظروف عديدة ،أاهمها عدم
تفاعل الكثÒين من البداية ولول إاصشراري وعنادي لتوقف العمل وهو
›رد جن Úبرحم الفكرة.
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جيل الشّشعراء والّدواوين

❊ ما هي عناوين ألكتب ألتي سصتشصارك Úبها؟
❊❊ حضش -وري ه -دا ال -ع -ام سش-ي-ك-تسش-ي صش-ب-غ-ة أاخ-رى وÃل-م-ح ﬂت-ل-ف،
سشأاششارك بأانطولوجيا الششعر ا÷زائرى ا◊ديث ،وهي رحيق قراءتي
÷ل الششعراء ودواوينهم التي وصشلتني ،فقمت بانتقاء  ٦0اسشما إا¤
اآلن ،أاي  ٦0ششاعرا وششاعرة ،ونقلت نصشوصشهم إا ¤اللغة ال‚ليزية،
كانت خطوة جريئة مّني ومبادرة.
وأا“نى أان Œد اللتفاف والصشدى اإلعلمي والنقدي والتلقح مع
القارئ األجنبي إليصشال ا◊رف والصشوت ا÷زائري اŸتفرد ،كما
أا“نّى اهتمام بعضض اŸتمكن Úباللغات األخرى كاألŸانية والسشبانية
والروسشية لنقل عيون الششعر ا÷زائري إاليها ،ألّن قّراءنا ‘ كل أاصشقاع
العا ⁄لهم فضشول ،و ⁄يتوصّشلوا لقراءتنا كي ل يعانى من العزلة ،وكل
هذا لسشواد عيون الششعر ا÷زائري واألصشوات ا÷ميلة التي ششّرفتنا،
ومع ذلك فالششعر  ⁄يلق مكانته الكافية ،فل هو لقي حظوة بالعا⁄
العربي ول بالعا ⁄الغربي ‘ بحثه عن القارئ الذي يفهمه.
وإاضش -اف -ة إا ¤الن-ط-ول-وج-ي-ا ،ه-ن-اك ع-ن-اوي-ن أاخ-رى ب-رف-وف دور نشش-ر
ﬂتلفة على غرار ““ما  ⁄أابح به لكم““ بدار الفضشاء ا◊ر للدكتورة زينب
األعوج ،و«زمن لنهيار البلهة““ و«عهد قيصشر““ الصشادر ‘ طبعت Úعن
‹؟““ عن دار فيسشرا
دار أاسشامة للنششر والتوزيع ،و«Ÿاذا يحّن الغروب إا ّ
للنششر والتوزيع.
و‹ ب -ج-ن-اح اŸؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب ع-م-ل ن-ق-ل-ت-ه إا ¤ال‚ل-ي-زي-ة
لصشاحبته منÒة سشعدة خلحال ‘ .كل األحوال أانا متواجدة باŸعرضض
الدو‹ للكتاب منذ سشنوات ،وأا“نّى ‘ كل مرة أان أاقّدم ششعرا وترجمة
وأافكارا ،كما أاتوّقع ولدة جديدة ألفكار أاخرى تتناسشل عند كل صشالون
دو‹ للكتاب ،بفضشل النقاششات ا÷دية مع أادباء ل نلتقيهم إال نادرا أاو
بالصشدفة ،ووحده معرضض الكتاب يجمعنا على نقطة ﬁبة واحدة،
وهي ““الكتاب““.

Œربة –ت اÛهر

❊ ما ألعÓقة بينكم وب Úما نقرأه ‘ نصصوصصكم؟ هل Áثل
Œربتكم ألشّصخصصية؟
❊❊ ل أاعتقد أان هناك فرقا ششاسشعا بيني وب Úششعري ،فبنات أافكاري
من يومي الذي أاعيششه ‘ احتكاكي باآلخر وصشداماتي مع الواقع
واإلنسشان والقيم التي تتبّدد ،واÛتمع الذي انهار واŸثاليات التي
أاضشحت ﬁط سشخرية .قد أاكتب من معاناة مبدعة –اول ‘ أارق أان
ترسشم خارطة طريق لعا ⁄رسشمته قي ﬂيلتها ،وحاولت Œسشيده.
لسشف ل Áكن لكل األفكار اŸثالية ا÷ميلة أان تتحّقق دفعة واحدة،
ول أ
ولهذا أاعيشض ابتلءات وﬁن متواصشلة ب Úما أارسشمه وما أاكتبه ،وما
أاعيششه وما أاصشبو إاليه من الطفولت البعيدة.
نصشوصشي تقّولني بششكل كب ،Òكما يرا Êاآلخر مششاغبة مششاكسشة حاŸة

الرائجة ‘ العا ،⁄ويناقششوه حول اآلفاق ‘ ا÷زائر
‘ لقاء سشين ّ
ظم بالتعاون ب Úوزارتي الثقافة والÎبية
الوطنية.
أاما اŸوضشوع الثا Êفيخصض النششر والكتاب الرقمي
الذي يششهد تطورا كب ‘ Òالعا ⁄بأاسشره ،لدرجة أان
بعضض اّÙلل Úيتوّقعون على اŸدى اŸنظور اندثار
الكتاب الورقي نهائيا ،لذلك سشينصشبّ الهتمام على
اكتششاف أاو ¤التجارب ‘ هذا اÛال ،واإلطلع
على التجارب الراهنة ع Èالعا.⁄
وجاء ‘ اÛلة أايضشا ،بأان الصشالون سشيو‹ اهتماما
إلفريقيا ،من خلل ““روح البناف““ ،الذي يعرضض هذا
ال- -ع -ام ب -رن -ا›ا م -ه -م -ا م -ع ال -ع -دي -د م -ن ال -ك -ت -اب
وال- -ن- -اشش -ري -ن ،وغÒه -م م -ن صش ّ-ن -اع ال -ك -ت -اب ،ك -م -ا
سشيخ ّصشصض يوما دراسشيا لعلم األسشماء ،حيث ن ّ
ظم
ال -ي -وم ال -دراسش -ي ألول م -رة ال -ع-ام اŸاضش-ي ،وع-رف
‚احا كبÒا ،إاذ يعت Èصشالون ا÷زائر أاول معرضض

للكتاب يدخل هذه اŸادة ‘ برنا›ه ،وسشيتم هذا
العام الربط ب Úعلم األسشماء والهوية الثقافية.
كما يناقشض الصشالون أايضشا موضشوع النقد األدبي،
ويتضشّمن الÈنامج لقاء حول األدب واÛتمع ،كيف
يتغذى اÿيال من الواقع؟ إا ¤اأيّ
م -دى ي -ك -ون ال -ع-م-ل األدب-ي ذات دلل-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
السشوسشيولوجية ،حيث يتناقشض الكتاب والباحثون مع
الزوار والقراء ،وا◊ديث عن Œاربهم الذاتية.
ويقÎح صشالون ا÷زائر الدو‹ للكتاب ثلثة أايام
دراسشية حول اإلسشلم واللغة العربية ،وكذلك النششر
والكتاب باألمازيغية ،لسشتعراضض العلقة ب Úالنششر

لسشئلة التي قد تنجب األفكار العظيمة
ثائرة ناقمة ،كثÒة الطرح ل أ
قومية ووطنية وإانسشانية ،وبالتا‹ فهمومي الذاتية هي هموم اإلنسشان
بكل مكان ،اإلنسشان ا◊ا ⁄بعا ⁄مثا‹ يسشوده العدل ونؤوثثه بالقيم
واŸبادئ والتحرر النسشبي من العقد النفسشية وا÷رأاة ‘ الطرح دون
خلفيات مسشبقة أاو أاحكام جاهزة .نصشوصشي ل تقول اŸششاعر بل
اŸواقف أايضشا ،وكثÒا هي مواقف ل تنهزم لمرأاة ل ترمي اŸنششفة،
ولهذا يسشكنها القلق كما يسشكن صشاحبتها الهاجسض ،وهذا أامر طبيعي،
نصشوصشي تششبهني إا ¤حد بعيد لكنها أابعد أاحلم ألنها ل تؤومن بالهدوء
إال للحظات ،ول تعرف الصشمت عن منابت ا◊قيقة اŸوؤوودة.
’دب أل ّ-ن -سص -وي ب -اŸع -رضض أل -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ،إأ ¤أّي م -دى
❊أ أ
أسصتطاع أن يفرضض نفسصه؟
❊❊ السشؤوال األرجح هل اسشتطاع األدب النسشوي فرضض نفسشه؟ األدب
النسشوي Ãعرضض الكتاب ل Áكن له أان يكون طاغيا ،و ⁄يكتسشح
السش -اح -ة األدب-ي-ة م-ق-ارن-ة ب-زم-لئ-ن-ا األدب-اء والشش-ع-راء وك-ت-اب ال-قصش-ة
والنقاد ،فعند كل معرضض دو‹ للكتاب أاجد أاسشماء نسشوية تعّد على
األصشابع ‘ ،بيع بالتوقيع أاو إاصشدار أاو حضشور لفت ونوعي ،بحثا عن
ع- -ن- -وان إلث -راء Œارب -ه -ن الشش -ع -ري -ة أاو مسش -ارات -ه -ن األخ -رى ،ع -كسض
ت-واج-ده-ن ك-ال-ن-ح-ل ‘ م-ه-رج-ان-ات وسش-خ-ط-ه-ن ال-دائ-م ع-ل-ى منظمي
مهرجانات نوعية ونخبوية جدا ،ل لششيء إال أانهن غيّ Íوما غيّبهن إال
حضشورهن الورقي.
كم ششاعرة مؤومنة بالكتابة والششعر ،وأاعتذر إان أانا بالغت ‘ القول بأاّن
الكثÒات متواجدات باŸششهد اصشطيادا لفرصض لن تأاتي إا ¤أان يلحق
بهن سشن اليأاسض الششعري ،فا◊ضشور ﬁتششم جدا مقارنة باŸهرجانات
لكل
النسشوية اıصشصشة لهن ،وكل تلك الزردات أاراها ›رد ولئم ل أ
والشش- -رب والسش- -ي- -اح- -ة والسش- -ت- -ج- -م- -ام ،وت- -غ- -ي Òا÷و واب -ت -ع -ادا ع -ن
اŸطبخ وأاياما للراحة.

أاسشماء نسشوية ‘ الواجهة

’سص -م -اء أل ّ-ن -سص -وي -ة أل -ت -ي ن -ل -ت -ق -ي -ه -ا
❊ وأي- -ن ه- -ي ك- -ل ت -لك أ أ
باŸهرجانات وأŸلتقيات وتختفي عند أŸعارضض؟
❊❊ أاين كل تلك األسشماء الفايسشبوكية التي تدعي اإلبداع والششعر،
وتتأاوه وتفكر على الفايسشبوك وتختفي باŸعارضض الوطنية والدولية؟
أاليسض السشؤوال مهما؟ باسشتثناء ربيعة جلطى ،زينب األعوج وآاسشيا علي
موسشاي ششاعرة وصشاحبة دار نششر متميزة جدا ،فريدة بوقنة وفاطمة
اب -ري -ه -ومŸ ،يسض سش -ع -ي -دي ،سش -ع-ي-دة درويشض وأاخ-ري-ات ن-ع-ده-م ع-ل-ى
األصشابع ،ول يتسشع اŸقام لذكرهن ،ومعظمهن أاكادÁيات أاك Ìمنهن
م -ب -دع -ات ،وغÒه -ن ق -ل -ي -ل ج -دا ‘ نشش -اط -ه -ن ألج -ل أانسش-ن-ة األدب،
وت -وصش -ي-ل الصش-وت ا÷زائ-ري ك-م-ا ف-ع-لت أاح-لم مسش-ت-غ-ا‰ى وفضش-ي-ل-ة
الفاروق إا ¤ما هو أابعد.
كما أاثّمن عودة نسشيمة بولوفة ،وأاتأاسّشف لغياب الششاعرة سشعيدة درويشض
وأاخريات ،إا ¤جانب ظهور أاقلم ل ترقى إا ¤ربع حضشورها على
مسشتوى الكلمة أاو األداء أاو الثقة والدقة بحكم أاكادÁيتها.
ا◊ضشور النسشوى باŸعرضض الدو‹ للكتاب ضشعيف مقارنة با◊ضشور
الذكوري ،ولهذا أاثّمن جهود األدباء من روائي Úوششعراء وقصشاصشÚ
وإاعلمي ،Úفهم األنششط وهم األك Ìولعا بالكتاب ،وولع الكتابة ‘
بحثهم عن األفكار ومنافسشاتهم الششرسشة وسشجلتهم األدبية التي تقول
صشراعا ايجابيا ،وخلقا ◊ركة أادبية ونقاشض يبدو للبعضض بيزنطيا،
لكنه دليل على أانهم على دراية بكواليسض وكوابيسض وأاحلم بعضشهم
البعضض ،ومنافسشتهم ل تضشع أاوزارها ألنها حروب حقيقية وجميلة
ومنتجة بغضض النظر عن النوعية ،فالقارئ هو ا◊كم الوحيد.
ختاما هل طبع كتاب أادبي أاو ديوان ششعري أاو ›موعة قصشصشية أاو
رواية يعد ال‚از األهم؟ كيف نحن بعيدا عن النششر والÌثرة بهذا
اŸوضشوع؟ هل غّيرنا ششيئا؟ هل أاضشفنا ششيئا؟ هل كّرسشنا اسشما يسشتحقّ
الّتكرË؟ هل فرضشنا األسشماء الّنادرة ‘ ﬁبة لها إابرازا Ÿفاتن اللغة
والفكرة؟
❊ كلمة أخÒة؟
❊❊ مند سشنوات وأانا أاتوْقع مفاجأاة بال ْصشالون الدو‹ لكنها  ⁄تتحْقق،
وكم من خطّة بر›تها و ⁄تفلح .أاحاول أال أاتعب ،فالفكرة والهاجسض
ليسض صشعبا انصشياعهما للفششل ،وما الصشالون إال إاطارا لتجديد الطاقة
واألفكار والرؤوى وإاعادة بعضض ا◊سشابات مع النفسض واللغة والفكرة
والرسشالة ،بحثا عن األنا ب Úطيات كتاب مهمل بصشالون ملهم.

وه -ذه اÙاور اŸك ّ-ون -ة ل-ل-ه-وي-ة ا÷زائ-ري-ة ،وت-أات-ي
الدورة السشينمائية ““األدب والسشينما““ ،التي ينظّمها
متحف السشينما ا÷زائرية إاثراء Ùتوى الÈنامج.
ويجدر الذكر أانّ ضشيف الششرف هذا العام سشتكون
فرنسشا ‘ ،الوقت الذي أاعلن أايضشا عن تخصشيصض
جائزة آاسشيا جبار للرواية ،تكرÁا للكاتبة ا÷زائرية
” تخصشيصض جائزة بالنسشبة
الكبÒة للراحلة ،حيث ّ
للغات الثلث العربية واألمازيغية والفرنسشية ،بقيمة
 1مليون دينار جزائري ( 1.000.000دج) “نح لكل
ف -ئ-ة ،تشش-رف ع-ل-ي-ه-ا ÷ن-ة –ك-ي-م يÎأاّسش-ه-ا ال-ك-اتب
مرزاق بقطاشض ،إا ¤جانب  11عضشوا من بينهم نقاد
ومÎج -م Úوج -ام -ع -ي Úوم -ؤول -ف Úم-ن أام-ث-ال ن-اصش-ر
خ-وج-ة وحسش-ان ب-وراي-و وح-ك-ي-م-ة صش-ب-اي-حي وﬁمد
سشاري.
كما تن ّ
ظم دورة ““األدب والسشينما““ أاثناء انعقاد صشالون
الكتاب ،وسشيوّزع برنا›ها على فضشاءين ‘ نفسض
ال -وقت :ق -اع -ة ““ع -ل -ي م-ع-اشش-ي““ ‘ قصش-ر اŸع-ارضض
بالصشنوبر البحري ،وقاعة متحف السشينما ا÷زائرية
ال -ك -ائ -ن ‘ شش -ارع ال -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي -دي ب -ا÷زائ-ر
العاصشمة ،على أان يضشمن اŸتحف توزيعها على كامل
ششبكة قاعاتها ع Èالوطن ،وسشُتتبع الدورة بلقاءات
بعد العرضض مع مؤولفيها أاو ﬂرجيه.

““هكذأ أ◊ب يجيىء““
حاضصر بالصصالون ألدو‹ للكتاب

األكادÁية حليمة قطاي تصشدر
›موعتها الششعرية الثانية

تصش-در ل-لشش-اع-رة ح-ل-ي-م-ة ق-ط-اي ›م-وع-ت-ه-ا
الثانية ““هكذا ا◊ب ،يجيئ!““ ،عن منششورات
ضشفاف والختلف ،واÛموعة جاءت ‘ 20
قصش -ي -دة ،م-وزع-ة ع-ل-ى  70صش-ف-حة ،تتحدث
اÛم- -وع- -ة ع- -ن ›يء اŸشش- -اع- -ر ‘ زم- -ن
ا◊روب والنكسشات ،و–كي الذات اإلنسشانية
ع -ل -ى مشش -ارب أاح -زان -ه -ا وأاوضش -اع-ه-ا .ت-ق-لب
الشش -اع -رة م -ف -اه -ي -م ع -دة م-ن خ-لل تضش-خ-م
األسشطوري والÎاثي والرمزي ،فتحول هذه
ا◊مولة إا ¤أاسشلحة يكتظ بها زمن الششعر
ول- -غ- -ت- -ه ،و–ارب ب- -ه- -ا اŸق- -ولت واألف -ك -ار
ا÷اه -زة ،ت -خ -رج ح -ل -ي -م -ة ب -نصش -ه -ا ال -واع -ي
بإافرادية طافحة عن ا÷معي اŸتعارف عليه
كتابة ووعيا .بلغة قوية حينا وطاغية اŸششاعر
ح-ي-ن-ا آاخ-ر ،ل-ت-ح-ك-ي ب-وع-ي اŸث-ق-ف أاح-ي-ان-ا،
ولعنته أاخرى ‘ اسشتطعام األزمات قبل غÒه،
وهو ما يدعو اŸبدع إليجاد طريقة ‘ صشنع
ع -وا ⁄ل -ل -ت-غ-ي Òب-ال-قصش-ي-دة وال-ك-ت-اب-ة ،ت-ت-لّ-ون
القصشيدة عند الششاعرة إايقاعيا،ولغويا وششكليا
تلج عوا ⁄الÎاث وا◊داثة ،ويجيء ا◊ب
عاŸها وعاŸنا من أابواب عدة ،من أازمنة
عدة ،مرفوضض ومهرب‡ ،جوج ومنتبذ إاليه،
فتارة نعيششه بجماله ،وتارة نرفضشه لبششاعتنا،
وف -ق -دان -ن -ا ق -ي -م-ة اإلنسش-ان– ،ق-ق الشش-اع-رة
اıت -ل -ف ب -ت -ع -دد الضش-م-ائ-ر ا◊اك-ي-ة ،ت-ق-ول
اإلنسشان جميعا Ãراحله وتقلباته ‘ .لغة ذات
ق -وة وق -وام -ة ت -ك -ي -ل Ãك-ي-ال اإلنسش-ان-ي-ة إاذ ل
ج -نسض ل -ل -غ -ة ع-ن-ده-ا .ي-أات-ي ه-ذا ال-نصض ب-ع-د
›م -وع -ت -ه -ا األو““¤ح Úت-ن-زل-ق اŸع-ارج إا¤
ف - -ي- -ه- -ا!““ ،الصش- -ادرة سش- -ن- -ة  ،2012وسش -ت -ك -ون
اÛموعة حاضشرة باŸعرضض الدو‹ للكتاب

هذا العام.
للتذك Òالششاعرة حليمة قطاي ششاعرة من
ا÷ي -ل ا÷دي -د تشش -ت -غ -ل ك -أاسش -ت -اذة ب -ج-ام-ع-ة
ا÷زائر ‘ األدب العربي ،وهي من األسشماء
ا◊اضشرة دوما ‘ اŸلتقيات األدبية ،ناهيك
ع -ن مشش -ارك-ت-ه-ا ‘ ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ظ-اه-رات
كمهتمة باألدب العربي.
سشيكون ÷مهور القراء ولطلبها أايضشا وكل
زوار اŸعرضض الدو‹ للكتاب ‘ طبعته الـ20
موعدا مع الششاعرة وبيع بالتوقيع يحتضشنه
جناح الدار .
لعرأجي .ن

Ãبادرة وزأرة ألّثقافة قبل تنظيم ““سصي““2015 Ó

تدعيم مكتبات الشّشرطة
بـ  ٢9أالف كتاب ومرجع علمي

لمن الوطني وﬂتلف اŸؤوسشسشات
الششعب  ‘ /إاطار تعزيز التعاون ب ÚاŸديرية العامة ل أ
التعليمية والثقافية ومراكز البحث العلمي ،وبغرضض تزويد أافراد الششرطة باŸعارف وتطوير
قدراتهم العلمية وصشقل مهاراتهم اŸعرفية ،قامت وزارة الثقافة بتزويد اŸكتبة اŸتواجدة
لمن الوطني بـ  28.275كتاب موزع على
على مسشتوى مركز التوثيق واإلعلم للمديرية العامة ل أ
 388عنوان لفائدة منتسشبي األمن الوطني ،ل سشيما اّÎŸبصش ‘ Úمدارسض الششرطة الذين
يعتمدون على هذه الكتب واŸراجع إل‚از بحوثهم العلمية ،والتي يتم ربطها Ãنظومة
افÎاضشية تربط ﬂتلف مدارسض الششرطة ع Èكامل الÎاب الوطني.
و–مل اŸبادة التفاتة هامة لقطاع األمن ،سشيما وأاّنها تأاتي تزامنا مع اŸعرضض الدو‹ للكتاب
““سشيل  ،““2015الذي يششّكل وجهة ثقافية بامتياز.
‘ هذا الصشدد ،اأوضشح عميد الششرطة أاعمر لعروم ،رئيسض خلية التصشال والصشحافة ،أان األمن
الوطني يو‹ اهتماما كبÒا بجانب البحث العلمي ،حيث يتم إاثراء مكتبات األمن الوطني
اŸتواجدة Ãختلف مصشالح الششرطة بششكل دوري ،إا ¤جانب تسشخ Òكل اإلمكانيات والدعائم
البيداغوجية اŸمكنة ،وتنظيم زيارات بيداغوجية Ÿراكز البحث العلمي وحضشور ملتقيات
وندوات فكرية ،حتى يتسشنى لرجال الششرطة واŸتكّون Úمنهم Œديد الرصشيد اŸعر‘
والرتقاء Ãسشتوى أادائهم اŸهني وذلك خدمة للمواطن ،عمل بششعار ““العلم ‘ خدمة
الشّشرطة والشّشرطة ‘ خدمة اŸواطن““.

á°VÉjQ
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الموافق لـ 12محرم  1437هـ

’و ¤لرإ‹ إ÷زإئر إلدو‹
رياضسة ميكانيكية :إلطبعة إ أ

بلول :كل إألمور جاهزة لإ‚اح إ◊دث

نشس - - - -ط صس - - - -ب- - - -اح أإمسس ،رئ- - - -يسس
إل -ف -ي-درإل-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ة
إŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة شس -ه -اب ب -ل -ول ،ن -دوة
صس -ح -ف -ي -ة ب -ف -ن -دق إ÷زإئ -ر ت-ط-رق
خ Ó-ل -ه -ا إ ¤أإه -م إل -ن-ق-اط إŸت-ع-ل-ق-ة
’و ¤ل- -رإ‹ إ÷زإئ -ر
ب- -ال- -ط- -ب- -ع- -ة إ أ
إل-دو‹ ل-ل-ري-اضس-ة إŸي-كانيكية إلذي
سس -ي -ج-ري ‘ إل-فÎة إŸم-ت-دة م-ن إلـ 1
إ 9 ¤ن -وف -م ÈإŸق -ب -ل –ت شس -ع-ار
““–دي صس- - -ح- - -اري““ إن - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن
إلعاصسمة وصسو’ إ ¤تيميمون.

نبيلة بوقرين
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
أاكد بلول خÓل حديثه مع وسسإئل اإلعÓم
أانهم يهدفون إا ¤إا‚إح هذا ا◊دث الريإضسي
الدو‹ من كل ا÷وانب بعدمإ ” توف Òكل
الظروف التنظيمية للوصسول إا ¤هذا الهدف

‘ ق -ول -ه ““را‹ ا÷زائ -ر ال -دو‹ ‘ ال -ط -ب -ع -ة
األو ¤سسيكون –ت شسعإر ““–دي صسحإري““
من أاجل إاعإدة العتبإر للريإضسة اŸيكإنيكية
ا÷زائرية مثلمإ كإنت عليه ‘ السسإبق خإصسة
ب -ع -دم-إ وف-رت ل-ن-إ ك-ل ال-ظ-روف ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
اŸنإسسبة من كل ا÷وانب بهدف إا‚إح هذا
ا◊دث ا÷زائري ‘ طبعته األو.““¤
وأاضسإف الرجل األول على رأاسس ال–إدية
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ري -إضس -ة اŸي -ك-إن-ي-ك-ي-ة ‘ ذات
السس -ي -إق ““ن -ط -م -ح إا ¤أان ي -ك-ون ل-ه-ذا ا◊دث
الدو‹ صسدى بعيد من خÓل العمل ا÷يد
والÎكيز على كل ا÷زئيإت التي تسسإهم ‘
إا‚إح ا◊دث ال- -ذي سس- -ي- -ع -ط -ي داف -ع -إ آاخ -ر
ل- -ل- -ري- -إضس- -ة اŸي- -ك- -إن -ي -ك -ي -ة ألن -ن -إ ‰لك ك -ل
اإلم-ك-إن-ي-إت الÓ-زم-ة اŸإدي-ة وال-بشس-رية وكذا
اŸسس -إر ب -إل-ن-ظ-ر إا ¤ال-ط-ب-ي-ع-ة اÓÿب-ة ال-ت-ي
تزخر بهإ ا÷زائر مإ يعني أانه سسيكون بطإبع
سسيإحي أايضسإ ولهذا فإإن وسسإئل اإلعÓم لهإ
دور كب Òمن أاجل التعريف به واإلشسهإر بهذا
اŸوع - -د ب - -إل- -ت- -ع- -إون م- -ع أاسس- -رة ال- -ري- -إضس- -ة
اŸيكإنيكية““.
وسستعرف الطبعة األو ¤للرا‹ ا÷زائري

مزيان إيغيل لـ ““إلشسعب““:

مشسإركة  300متسسإبق من بينهم  79متسسإبقإ
ج -زائ-ري-إ حسس-ب-م-إ كشس-ف-ه ب-ل-ول ““سس-ج-ل-ن-إ 300
مشس -إرك ‘ ال -ط -ب -ع-ة األوÁ ¤ث-ل-ون  7بلدان
واألمر يتعلق بكل من متسسإبق Úمن ليبيإ،
الوليإت اŸتحدة األمريكية ،هولندا ،فرنسسإ،
إايطإليإ ،رومإنيإ من بينهم  79جزائريإ 44
منهم ‘ اختصسإصسإت السسيإرات و 35سسيكونون
على م Ïالدراجإت النإرية يتسسإبقون على
مدار  9أايإم““.
أام -إ ع -ن ال -ن -ق -إط ال -ت -ي سس -ت -ع -رف م -رور
اŸتسس- -إب- -ق Úق- -إل اŸسس -ؤوول األول ع -ن ه -ذا
ا◊دث ““را‹ –دي صس - -ح - -إري ““ سس - -ي- -ك- -ون
Ãنإسسبة الحتفإلت اıلدة لذكرى اندلع
الثورة التحريرية ولهذا فإإنه من الضسروري
إاعطإء أافضسل صسورة عن ا÷زائر من خÓل
اŸراحل التي سسيعرفهإ السسبإق والتي سستكون
على اŸسسلك التإ‹ :دورات اسستعراضسية ‘
ال -ف -إ— ن -وف-م Èب-إل-ع-إصس-م-ة و‘ ال-ي-وم ال-ث-إÊ
سس -ي -ك -ون الن-طÓ-ق ن-ح-و األغ-واط ،اŸن-ي-ع-ة،
تيميون ،لبيضس سسيدي الشسيخ ،األغواط وأاخÒا
ال -ع -ودة إا ¤ال -ع -إصس -م -ة ‘ ال -ت -إسس -ع م -ن ذات
الشسهر““.
Óشسإرة فإإن القإئم Úعلى را‹ ا÷زائر
ول إ
الدو‹ ‘ طبعته األو ¤أاكدوا أان األمور تسسÒ
‘ الطريق الصسحيح
ول ت -وج -د أاي -ة ع -راق -ي -ل سس -واء ب -إل -نسس -ب -ة
ل -ل -م -تسس-إب-ق Úوالصس-ح-ف-ي Úال-ذي-ن سس-ي-غ-ط-ون
ا◊دث ألن -ه -م وف -روا ك -ل ال -ظ -روف الÓ-زم-ة
خإصسة ‘ ظل حضسور مشسإرك Úأاجإنب وكذا
وسس -إئ -ل إاع Ó-م أاج-ن-ب-ي-ة م-إ ي-ع-ن-ي أان اŸوع-د
سسيكون له بعد دو‹ من كل النواحي ولهذا
فإإن التكلفة ا◊إلية قدرت بـ  100مليون دينإر
جزائري ومن اŸتوقع أان تصسل إا ¤غإية الـ
 140م -ل -ي -ون دي-ن-إر م-ع م-رور ال-وقت خصسصس
م -ن -ه-إ  3م Ó-ي Úدي -ن -إر ل -ل -ج -وائ -ز اÿإصس-ة
بإ÷زائري.Ú

لسست رإضص عن إألدإء  ..وإلÓعبون يعانون بدنيا
ضسرورة إلقيام بÎبصص ‘ فÎة توقف إلبطولة
’و ‘ ¤لقائه إلثاÊ
خسسر مبارإته إ أ
منذ تقلده مهام قيادة إلعارضسة إلفنية
لفريق مولودية إ÷زإئر ‘ إلدإربي أإمام
نصسر حسس Úدإي  ..وعند نهاية إللقاء
إقÎب- -ن- -ا م- -ن م -درب إل -ع -م -ي -د ““م -زي -ان
إيغيل““ إلذي أإكد لنا بأانه غ Òرإضس عن
أإدإء إلÓعب ÚخÓل هذإ إللقاء ‘ ،هذإ
إ◊وإر:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
^«إلشس -عب““ :ه-زÁة ق-اسس-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر
إ› ¤ريات إللقاء؟
^^ م -زي -ان إي -غ-ي-ل :صس -ح-ي-ح ،ه-زÁة
قإسسية ألن الفوز كإن ‘ متنإولنإ و ⁄نعرف
ك -ي -ف ‚لب ال -ن -ق -إط ال -ث Ó-ث-ة وك-ي-ف نسس-ع-د
األنصسإر الذين تنقلوا بقوة إا ¤ملعب  5جويلية
األوŸبي ،دخلنإ اŸبإراة جيدا لكننإ تراجعنإ
‘ ال- -رب- -ع سس- -إع -ة األخ Òم -ن الشس -وط األول،
وقمنإ بإلعديد من األخطإء الدفإعية وهو مإ
ك -ل -ف -ن-إ ه-دف Úم-ن خ-ط-أإي-ن ف-ردي ،Úخ-إصس-ة
الهدف الثإ Êالذي كإن هدية للمنإفسس من
ق- -ب- -ل ا◊إرسس ““شس- -إوشس- -ي““ ال -ذي  ⁄ي -حسس -ن
اÿروج ‘ تلك اللقطة ،ورغم ذلك تكلمت مع
ال Ó-ع -ب Úوم -ن -ح -ت-ه-م ب-عضس ال-ت-ع-ل-ي-م-إت بÚ
الشسوط Úوحإولنإ العودة ‘ النتيجة ،لكننإ ⁄
نقدر على ذلك بإلرغم من تسسجيلنإ لهدف
بطريقة عشسوائية نوعإ مإ ،ومإ صسعب علينإ
ت -ع -دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة وال-ع-ودة ‘ اŸب-إراة اÿط-أإ
ال- -ك -ب Òال -ذي ق -إم ب -ه اŸداف -ع ““ب -وه -ن -ة““ ‘
اŸرحلة الثإنية الذي كلفه البطإقة الصسفراء
ال -ث -إن -ي -ة وال -ط -رد م-ن ال-ل-ق-إء ،ب-إإلضس-إف-ة إا¤
الÎاجع البد Êالكب Òوالواضسح الذي عإنى
منه كإفة لعبينإ ‘ اŸرحلة الثإنية ،وهذا مإ
يجعلنإ ل نقوى لعب مبإرات Úمتتإليت Úبنفسس
اŸسستوى البد ،Êعلى العموم لسست راضس ل
على النتيجة النهإئية ول على األداء الذي
لعبنإ به خÓل اللقإء ،ول على طريقة اللعب
ه -ن -إك ف -وضس-ى ع-إرم-ة ف-وق أارضس-ي-ة اŸي-دان
وسسأإعمل على التخلصس منهإ نهإئيإ.
^ ‘ إŸب- -ارإة إلسس- -اب- -ق- -ة صس -رحت ب -أان

إلهدف هو إللعب على إللقب ،بعد هذه
إÓŸح -ظ -ات  ..ه -ل ت -ع -ت-ق-د أإن إل-ع-م-ي-د
قادر على ذلك؟
^^ ب - -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ا◊إل ،أان- -إ رج- -ل أاحب
التحديإت قدومي إا ¤اŸولودية كإن من أاجل
ال- -ل- -عب ع- -ل- -ى ال- -ل- -قب وق- -ي- -إدة ال -ف -ري -ق إا¤
التتويجإت ،رغم اÿسسإرة غ ÒاŸنتظرة التي
ت -ع -رضس -ن -إ ل -ه -إ أام -إم ال-نصس-ري-ة إال أان ه-دف-ن-إ
الرئيسسي لن يتغ ،Òولن تنقصس هذه الهزÁة
م - -ن ع - -زÁت - -ن - -إ ع - -ل - -ى ل - -عب األدوار األو¤
واŸنإفسسة على لقب البطولة ،مشسكلتنإ كمإ
يعرف ا÷ميع ‘ التحضسÒات التي  ⁄تكن ‘
اŸسس -ت -وى ،ل -ذلك سس -نسس -ع -ى ل-ت-دارك ال-ت-أإخ-ر
ال- -ب- -د ،Êك- -م- -إ أان ال- -ذي ي- -ق -وم ب -أإخ -ط -إء ‘
اŸبإريإت سسيعوضس ،ليسس لدي لعب أاسسإسسي
ولعب احتيإطي ‘ فريقي فإلكل سسواسسية،
على ا÷ميع العمل لكسسب ثقتي والذي يدخل
ي-ط-ب-ق ت-ع-ل-ي-م-إت-ي وي-ج-لب اإلضسإفة ‘ نهجي
التكتيكي ويرضسي األنصسإر ألننإ ‘ فريق كبÒ
اسس -م -ه م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ،وال-ذي ي-ل-عب ف-ي-ه
يجب أان يسستحق حمل قميصس العميد وإال
اÒŸكإتو الشستوي على األبواب.
^ م -ا إل -ذي ي -جب إل-ق-ي-ام ب-ه م-ن أإج-ل
إلتدإرك؟
^^ ‘ الفÎة ا◊إلية نحن ملزمون برفع
وتÒة العمل خÓل األسسبوع من أاجل الرفع من
ا÷إه -زي-ة ال-ب-دن-ي-ة لÓ-ع-ب Úم-ق-إرن-ة Ãإ ه-م
ع -ل -ي -ه اآلن ل -ت -ف -إدي اإلره -إق ‘ اŸب -إري -إت
وŒنب اإلصس - - -إب- - -إت ،واآلن ي- - -جب أان ‚ري
تربصسإ قصسÒا خÓل فÎة توقف البطولة من

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’هدإف إŸسسجلة
‘ ظل بروز عدد من إلهدإف Úوإرتفاع نسسبة إ أ

إلهجوم أإصسبح ‘ مقدمة إهتمامات إألندية

’و ¤من إلرإبطة
حملت إ÷و’ت إ أ
’و ¤ميزة جديدة وإŸتمثلة ‘ إلعدد
إ أ
’هدإف إŸسسجلة من طرف
إلكب Òمن إ أ
إل -ف -رق ،أإي -ن أإصس -ب-حت ن-ت-ائ-ج إŸق-ابÓ-ت
’هدإف حتى
كبÒة وبعدد معت Èمن إ أ
أإن إ÷ول - - - -ت Úإلـ 8وإلـ 9ت -ع -دت إلـ20
’م- - -ر إل - -ذي يسس ‘ Òإ’Œاه
ه- - -دف- - -ا ،إ أ
’ي-ج-اب-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-زعة إلهجومية
إ إ
ل -ل -ب -ط -ول -ة إ÷زإئ-ري-ة إل-ت-ي إسس-ت-ع-ادت
شس -يء إف -ت -ق -دت -ه لسس -ن -وإت وإŸت -م-ث-ل ‘
’ه-م-ي-ة ل-لعب إلهجومي وعدم
إع-ط-اء إ أ
إ’كتفاء با◊سسابات وعدد إلنقاط.

حامد حمور
وقد تغّير ““سسلوك““ الفرق الزائرة التي ⁄
تصس- -ب- -ح ت -ل -عب ع -ل -ى ت -ف -إدي اÿسس -إرة وإا‰إ
الذهإب إا ¤األمإم Ùإولة التسسجيل‡ ،إ
أاع -ط -ى ألغ -لب اŸق -إب Ó-ت ط -إب -ع -إ مشس -وق -إ
يسستفيد منه ا÷مهور الذي بإإمكإنه الذهإب
إا ¤اŸل -عب ل Ó-سس -ت -م -ت-إع ب-إأله-داف وال-ل-عب
ا÷ميل ،على مقولة ““الكرة أاهداف““.
وبإŸوازاة مع هذه اŸيزة ،فإإن اŸنإفسسة
ق -دمت ل -ن -إ أاسس -م -إء ع -دي -دة ت -ت -ن -إفسس ع -ل -ى
اŸراتب األو ¤للهداف ،Úويحوز الثنإئي بن
يطو وجإليت على اŸركز األول Ãجموع 6
أاهداف لكل واحد بفضسل األهداف ا◊إسسمة
التي سسجلهإ كل منهمإ ،خإصسة جإليت الذي

وجد ضسإلته بفريق شسبيبة السسإورة أاين يسسإهم
بفعإلية ‘ البداية اŸوفقة لنإديه الذي عإد
بتعإدل ثم Úمن وهران ووقع جإليت هدف،Ú
األول كإن ‡تإزا حسسب كل اŸتتبع. Ú
كمإ أان البطولة ◊د اآلن قدمت اكتشسإفإ
حقيقيإ وهو هداف شسبيبة القبإئل بولعويدات
ال -ذي سس -ي -ك -ون ل -ه مسس -ت -ق -ب -ل ك -ب ‘ Òح -إل-ة
اسستمراره على نفسس الدرب  ..فإلثقة التي
ق- -دم- -ه- -إ اŸدرب ب -ي -ج -وت -إ ل Ó-عب السس -إب -ق
ألوŸب -ي اŸدي -ة ج -ع -ل -ت -ه ي -ل -عب Ãع -ن -وي -إت
م-رت-ف-ع-ة ويسس-ج-ل ال-ه-دف ت-ل-و األخ-ر ،خإصسة
وأانه يتمتع ببنية مورفولوجية كبÒة وفنيإت
عإلية األمر الذي يعطيه أاسسبقية للتأإلق ا¤
جإنب الهداف البوركينإبي ديإوارا الذي من
ج -ه -ت-ه وق-ع  5أاه -داف ك-إم-ل-ة م-ن-ذ ان-طÓ-ق
اŸوسسم .
‘ ح Úأان أاحسسن هداف للرابطة الثإنية
اŸوسس- -م اŸإضس- -ي م- -رزوق -ي ،وب -إل -رغ -م م -ن
صسعوبة اŸهمة ‘ فريق كب ،Òأاي مولودية
ا÷زائر إال أانه اسستطإع أان يؤوكد امكإنيإته
الكبÒة ووقع ◊د األن  5أاهداف وكسسب ثقة
الطإقم الفني وا÷مهور العريضس لـ ““العميد““
أاين أاصسبح لعبإ أاسسإسسيإ بإلرغم من اŸنإفسسة
ال- -ك- -بÒة اŸوج -ودة ‘ ه -ذا اŸنصسب ضس -م -ن
أاصسحإب الزي األحمر واألخضسر.
ول -ل -ت -ذك ،Òف -إإن أاسس -م -إء ع -دي -دة سس -ج -لت
حضس -وره -إ أام -ث -إل سس -ع -ي -ود ال -ذي يسس-إه-م ‘
اŸسسÒة ا÷ي -دة ل -دف -إع ت -إج-ن-إنت واسسÎج-ع
إامكإنيإته الكبÒة .

إلبطولة إلوطنية إلعسسكرية للشسطر„:

أاجل العمل على اسسÎجإع اŸسستوى البدÊ
ل Ó-ع -ب ،Úوسس -ي -ك -ون ذلك م -ف -ي -دا ل-ن-إ ل-ب-ق-ي-ة
اŸشسوار.
’رب-ع-اء ‘ إل-ل-ق-اء
^ ت -وإج -ه -ون أإم-ل إ أ
إلقادم؟
^^ م -ب -إراة صس -ع -ب -ة أاخ -رى خ -إصس -ة أان-ن-إ
سس - -ن - -واج- -ه صس- -إحب م- -ؤوخ- -رة الÎت- -يب أام- -ل
األربعإء ،فريق جريح يبحث عن أاول فوز له ‘
البطولة والعودة بقوة ‘ الدوري قبل فوات
األوان ،وه- -و م -إ سس -ي -خ -ل -ق ل -ن -إ ال -ع -دي -د م -ن
اŸشسإكل خإصسة أانه ليسس لدينإ الوقت الكإ‘
من أاجل التحضس Òلهذا اللقإء Ãإ أانه يلعب
اÿم-يسس ال-ق-إدم وي-أإت-ي ق-ب-ل م-ب-إراة ال-دارب-ي
أام -إم إا–إد ال -ع -إصس -م -ة ،ل -ك -ن -ن -إ سس -نضس -ع ك -ل
اإلمكإنيإت من أاجل اÿروج بإلنقإط الثÓثة
وع -دم ال -وق -وع ‘ ف -خ ال -ت -ع -إدل أاو ال -ه -زÁة،
بعدهإ سسنحضسر جيدا للداربي أامإم اإل–إد
ال - -ذي ي - -جب ال- -ف- -وز ب- -ه م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق
انطÓقتنإ الفعلية ‘ البطولة.

نادي أإسستون فيÓ

إقالة إŸدرب تيم شسÒوود
أاع-ل-ن ف-ريق
أاسس -ت -ون ف -ي،Ó-
اŸن - - - -إفسس ‘
الدوري
اإل‚ليزي
اŸم -ت -إز ل -ك-رة
القدم،
السس-ت-غ-ن-إء عن
خدمإت مدربه
اإل‚ل-ي-زي تيم
شسÒوود..
ويعإ Êاسستون في Óهذا اŸوسسم من تراجع
ره- -يب ع- -ل -ى مسس -ت -وى ال -ن -ت -إئ -ج ‘ ب -ط -ول -ة
الÁÈيÒل- -ي -غ م -ع اŸدرب شسÒوود ،وي -ح -ت -ل
الفريق العنإبي اŸركز قبل األخ Òبرصسيد 4
ن- - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - -إط ف- - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - -ط.
و ⁄تعلن إادارة الفريق حتى اآلن عن اŸدرب
اŸق-ب-ل ،ال-ذي سس-ي-ق-ود ال-ف-ري-ق خÓ-ل ال-فÎة
اŸقبلة الصسعبة ‘ بطولة الدوري اإل‚ليزي
اŸمتإز..

مشساركة ( )٢٢فريقا ‘ إŸنافسسة

يشس - -ارك  22ف -ري-ق-ا Áث-ل-ون ن-خ-ب-ة
إ÷يشس إلوطني إلشسعبي ‘ إلشسطر„ ‘
فّ-ع-ال-ي-ات إل-ب-ط-ولة إلوطنية إلعسسكرية
لرياضسة ““إلفكر وإلعقل““ (إناث وذكور)
’ح -د ب -اŸدرسس-ة
إل -ت -ي إن -ط -ل -قت أإمسس إ أ
Óشسارة عبد إ◊فيظ بوصسوف.
إلعليا ل إ
وإا ¤جإنب “ثيل كل النواحي العسسكرية
للجزائر وعددهإ سستة تشسإرك عدة قيإدات
وأاسسلحة وهيإكل ا÷يشس الوطني الشسعبي من
خ Ó-ل ف -رق سس-ت-ت-ن-إفسس ط-ي-ل-ة ي-وم Úك-إم-لÚ
للظفر بإŸراتب األو ‘ ¤الفردي وا÷مإعي
حسسب منظمي التظإهرة.
وقد انطلقت األدوار األو ¤خÓل اليوم
األول م -ن ال -ب -ط -ول -ة ال -ت-ي يشس-إرك ف-ي-ه-إ 48
متنإفسسإ منهم  8إانإث من خÓل تنظيم خمسس
جولت على ان تختتم الفعإلية اليوم بإإجراء
ج -ول -ت Úاث -ن -ت Úل -ت-ف-رج ال-ب-ط-ول-ة ع-ل-ى ب-ط-ل
اŸوسسم الريإضسي  2016-2015للعبة (فردي
وجمإعي) حسسب اŸصسدر.
وخ Ó-ل إاشس -راف -ه ع-ل-ى الف-ت-ت-إح ال-رسس-م-ي
ل-ل-ب-ط-ول-ة ن-ي-إب-ة ع-ن ق-إئ-د ال-ن-إحية العسسكرية

Óشس-إرة
األو ¤أاك -د ق -إئ -د اŸدرسس -ة ال -ع -ل-ي-إ ل -إ
ال -ع -م -ي -د ف -ري -د ب -ج -غ-ي-ط ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ه-ذه
الريإضسة ““الفكرية والعقلية““ للفرد العسسكري
Ÿإ ل -ه -إ م -ن ع Ó-ق-ة م-ع ال-ت-ك-ت-يك ال-عسس-ك-ري
وإاعداد اÿطط.
كمإ تعزز التظإهرة روابط وروح التمإسسك
ب Úأافراد ا÷يشس الوطني الشسعبي من خÓل
اح -ت -ك -إك -ه -م ب -ب-عضس-ه-م ال-ب-عضس ‘ م-ث-ل ه-ذه
اŸنإسسبإت حسسب العميد بجغيط الذي أاكد
ت - -وف ÒوŒن - -ي - -د ك- -ل اإلم- -ك- -إن- -ي- -إت إل‚إح
التظإهرة والرقي بإلنشسإطإت الريإضسية.
و‘ ن -فسس السس-ي-إق ج-دد ال-ع-م-ي-د ب-ج-غ-ي-ط
التذك Òبعزم القيإدة العليإ للجيشس الوطني
الشس-ع-ب-ي ع-ل-ى الرت-ق-إء Ãخ-ت-ل-ف ال-نشس-إطإت
الريإضسية إا ¤مسستويإت عليإ مÈزا سسلسسلة
النتإئج اليجإبية التي –ققهإ ﬂتلف الفرق
الريإضسية العسسكرية ‘ اÙإفل الدولية على
غ- -رار ف- -وز ف- -ري- -ق ك- -رة ال -ق -دم ال -عسس -ك -ري
Óل -ع -إب ال -ع -إŸي -ة
ب- -إŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي -ة ل  -أ
العسسكرية للمرة الثإنية بعد .2011

تنسس إلطاولة با’غوإط

مدرسسة للتكوين ببلدية قتلة سسيدي سسعد قريبا
سسيتم قريبا إنشساء مدرسسة للتكوين
‘ ري-اضس-ة ت-نسس إل-ط-اول-ة ب-ب-لدية قلتة
’غوإط .
سسيدي سسعد بو’ية إ أ
وق -د ان -ت -هت ال -دراسس -ة اŸت -ع -ل -ق-ة ب-إإ‚إز
ال -ق -إع-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ه-ذه اŸدرسس-ة واخ-تÒت
أارضس-ي-ة Œسس-ي-ده-إ ‘ ان-ت-ظ-إر ت-ع-ي Úم-ق-إولة
اإل‚إز كمإ أاوضسح رئيسس اÛلسس الشسعبي
البلدي بلقإسسم بن اŸواز.
وي -أإت -ي اخ -ت-ي-إر ب-ل-دي-ة ق-ل-ت-ة سس-ي-دي سس-ع-د
لح- -تضس- -إن ه -ذه اŸدرسس -ة اŸرت -ق -ب -ة ن -ظÒ
النتإئج التي حققهإ النإدي اÙلي ““ا÷يل
الصس- -إع- -د““ ‘ ﬂت -ل -ف اŸن -إفسس -إت وضس -م -ه
لعنإصسرتنشسط حإليإ مع اŸنتخب الوطني
وفق ذات اŸصسدر.
ويعول على اŸدرسسة اŸذكورة وإا ¤جإنب
ت -رق -ي -ة ه -ذا الصس -ن -ف م -ن ال -ري -إضس-ة ت-ك-وي-ن
ال -ف -ئ -إت الصس -غ -رى ب-ت-أإط Òت-ق-ن-ي م-ت-خصسصس

واسستقطإب الشسبإب Ÿمإرسستهإ كمإ أاضسإف بن
اŸواز بلقإسسم.
ول- -ت- -م- -ك Úن- -إدي ““ا÷ي- -ل الصس- -إع- -د““ م -ن
م-واصس-ل-ة ن-ت-إئ-ج-ه ““اإلي-ج-إب-ي-ة““ ت-دع-م الفريق
مؤوخرا Ãبلغ مإ‹ قيمته  600أالف دج من
ميزانية الولية مع توف Òالنقل وبعضس العتإد
الضس -روري Ÿم -إرسس -ة ال -ت -دري -ب-إت م-ن ط-رف
البلدية.
ومن جهتهم ذكر مسسؤوولو ““ا÷يل الصسإعد““
أان ““صسعوبإت جمة““ –ول ‘ كث Òمن األحيإن
دون “ك- -ن ع- -ن- -إصس- -ر ال- -ن- -إدي م- -ن –ق- -ي- -ق
طموحإتهم وأابرزهإ انعدام قإعة للتدريبإت.
ويعإ Êالنإدي أايضسإ من قلة اÈÿة الفنية
اŸتمثلة ‘ عدم وجود طإقم تقني إا ¤جإنب
ا◊إج -ة إا ¤وسس -إئ-ل ال-ت-دري-ب-إت م-ن ط-إولت
ومضسإرب وأالبسسة لÓعب Úحسسب مإ ذكر ذات
اŸسسؤوول.Ú
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^  26أاكتوبر  : 1٨٣7ع « Úفا‹  » vallé -حاكما
عاما للجزائر بعد موت ا÷Ôال « دامرمون ».
^  26أاكتوبر  : 1٩47فازت حركة انتصصار
’نتخابات البلدية
ا◊ريات الدÁقراطية ‘ ا إ
’دارة
رغ- - -م ال - -ت - -زوي - -ر ال - -ف - -اضص - -ح م - -ن ط - -رف ا إ
الفرنسصية.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد
عنابة
عنابة

إا‚ازات تاريخية ترصصدها ›لة «ا÷يشس»

تتوي ـ ـج اŸنتخـ ـب الوطنـي العسضك ـري
ومكاسض ـ ـب أاخ ـ ـرى ‘ الواجهـ ـ ـة
رصص - - -دت ›ل- - -ة «ا÷يشس» ‘
عدد أاكتوبر ،إا‚ازات اŸؤوسصسصة
ال- -عسص- -ك- -ري- -ة اŸت- -ع- -ددة خÓ- -ل
الشصهر اŸنقضصي ‘ ،صصدارتها فوز
ال-ف-ري-ق ال-عسص-ك-ري ل-ك-رة القدم
بكأاسس العا ⁄التي جرت وقائعها
ب-ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة ،م-تفوقا على
’ندية.
كبار ا أ

فنيدسس بن بلة

والنجاعة القتصصادية.
هناك موضصيع ‘ غاية األهمية
السصÎاتيجية توقفت عندها اÛلة،
تخصس زيارات العمل والتفتيشس التي
ق- -ام ب -ه -ا ال -ف -ري -ق ڤ -اي -د صص -ال -ح ‘
ﬂتلف جهات الوطن ،متابعا Œسصيد
السص-ي-اسص-ة ال-دف-اع-ي-ة ومضص-ام-ي-نها ‘
إاط - - - -ار ت - - - -أام Úا◊دود وﬁارب - - - -ة
ا÷رÁة .وه- -ي ﬁط- -ات ح- -اسص- -م -ة
كشصفت مدى التواصصل والتصصال بÚ

قيادة ا÷يشس وقاعدته ووحداته ‘
أاك Ìمن ناحية عسصكرية ،والصصرامة
‘ م- -واج- -ه- -ة ت- -داع- -ي- -ات اŸرح -ل -ة
اŸت-م-ي-زة ب-اضص-ط-راب-ات ‘ اÙي-ط
ا÷يو اسصÎاتيجي وتهديداته األمنية
التي تفرضس رؤوية اسصتشصرافية يعول
عليها ‘ حماية الوطن و–صصينه من
كل خطر مهما كان مصصدره وشصكله.
وأاظ-ه-رت اÛل-ة ‘ اف-ت-ت-اح-ي-تها
هذا البعد السصÎاتيجي الثابت ‘

سص- -ي- -اسص- -ة اŸن- -ظ- -وم- -ة ال- -دف- -اع -ي -ة
اŸع - -ت - -م- -دة م- -ن ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي
الشص- -ع- -ب- -ي ،ال -ت -ي تشص -دد ع -ل -ى ع -دم
التسصامح مع أاي طرف يهدد السصيادة
ال -وط -ن -ي -ة ول يضص -ع ‘ ا◊سص -ب-ان أان
السصقرار الوطني خط أاحمر.
كان هذا اÿيار أاسصاسصيا للجيشس
ال- -وط- -ن- -ي الشص- -ع- -ب -ي ،ال -ذي تصص -دى
Ãف-رده ل-ل-ه-م-ج-ي-ة اإلره-اب-ية وقضصى
ع -ل -ى ف -ل -ول -ه -ا ضص-ارب-ا اŸث-ل ل-ل-ق-وى
اÿارج -ي -ة ال -ت-ي “ادت ‘ ح-م-ل-ت-ه-ا
اŸسص - -ع - -ورة ضص - -د ا÷زائ - -ر بÎدي- -د
ع-ب-ارات مسص-م-وم-ة «م-ن ي-ق-ت-ل م-ن؟»
ح- -ت- -ى ضص -ربت ال -ع -واصص -م ال -ع -اŸي -ة
ودمّرت اŸواقع األك Ìحسصاسصة ‘
ق-لب ال-ن-ظ-م السصÎات-ي-ج-ي-ة ،ع-ن-دها
أادركت اŸع - - -م - - -ورة أان اإلره- - -اب ل
ي- -ق- -تصص- -ر ع- -ل -ى دول -ة أاو ب -ق -ع -ة وأان
Óوط-ان وا◊دود،
ج -رائ -م-ه ع-اب-رة ل -أ
م-ت-ف-ه-م-ة ب-ح-ق م-ا راف-عت م-ن أاج-ل-ه
ا÷زائر وما نادت وحذرت منه.
–دت اŸؤوسصسص - -ة ال - -عسص - -ك - -ري- -ة
ال -وضص -ع وغ ّ-ي -رت -ه ،يسص -ن-ده-ا ‘ ذلك
الشصعب الذي كان دوما إا ¤جانبها
“اما مثل جرى ‘ الثورة التحريرية،
ﬁطمة أاسصطورة «ا÷يشس الفرنسصي
السصتعماري ل ُيقهر» ،واضصعة حّدا
Ÿشصروع اسصتيطا Êبني على خرافة
وأاسصاط Òوأاشصياء ما أانزل الله بها من
سصلطان.
ه -ذا الشص -عب ال -ذي سص -ان -د ب -ق -وة
ا÷يشس خÓل أاك Ìمن عشصرية ،هو
ن -فسص -ه ي-ن-ت-فضس م-ن أاج-ل اŸصص-ا◊ة
الوطنية التي كان لها حيز معت‘ È
›ل - -ة «ا÷يشس» ال - -وف - -ي- -ة ÿط- -ه- -ا
ون - -ه- -ج- -ه- -ا اŸت- -مسص- -ك- -ة ب- -ه ‘ ك- -ل
الظروف.

اŸهرجان الدو‹ للمنمنمات والزخرفة

موعـ ـ ـ ـ ـد لÓرتقـ ـ ـ ـ ـاء بقيـ ـ ـ ـ ـم ا÷مـ ـ ـ ـ ـال
يعد اŸهرجان الثقا‘ الدو‹ للمنمنمات
وال-زخ-رف-ة ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة« ،م-وعدا لÓرتقاء
بقيم ا÷مال» ،بحسصب ما عّبر عاه ﬁافظ
هذه التظاهرة موسصى كشصكاشس.
‘ ك -ل -م -ة قصصÒة أال -ق-اه-ا ع-ل-ى ه-امشس اف-ت-ت-اح
ال -ط -ب -ع -ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ه-ذا ا◊دث ،اŸن-ظ-م ‘ إاط-ار
تظاهرة «قسصنطينة عاصصمة الثقافة العربية لعام
 ،»2015أاوضص- -ح كشص- -كشس أام -ام ك -ل م -ن اŸسص -تشص -ار
الثقا‘ للجمهورية اإلسصÓمية اإليرانية وسصلطات
ال- -ولي -ة و‡ث -ل وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة وع -دد غ -ف Òم -ن
الفنان Úوشصخصصيات ثقافية ،بأان ا÷زائر بصصفة
ع -ام -ة وقسص-ن-ط-ي-ن-ة خ-اصص-ة ت-ف-ت-ح ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة
أابوابها لسصتقبال مبدع ‘ Úهذا الفن الذي ل
يعرف ا◊دود.
وأاضصاف ،أان هذا اŸهرجان ،الذي ينظم ألول
مرة بقسصنطينة ويكتسصب من سصنة ألخرى شصهرة
أاك Ìويسصجل مشصاركة متزايدة للفنان Úوالدول منذ
ت -أاسص -يسص-ه ،ي-ه-دف ل-ي-ك-ون فضص-اء ل-ت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب

واÈÿات ب Úالفنان Úا÷زائري Úوآاخرين أاجانب
وكذا إابراز هذا الفن و“ك Úالشصباب اŸوهوب‘ Ú
هذا اÛال من عرضس أاعمالهم.
يشص -ارك ‘ ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ،ال -ت-ي أاشص-رف ع-ل-ى
افتتاحها ‡ثل وزير الثقافة 23 ،دولة من بينها
ت-ونسس وم-وري-ت-ان-ي-ا ومصص-ر وسص-وري-ا وت-رك-ي-ا وإايران
وسصلطنة عمان التي تسصجل أاول حضصور لها ‘ هذه
التظاهرة الثقافية ،مشصÒا إا ¤أانه يتم باŸناسصبة
عرضس  235لوحة للمنمنمات والزخرفة تتضصمن
عديد اŸواضصيع وÃختلف التقنيات.
وسصيسصتمتع ا÷مهور القسصنطيني طيلة أاسصبوع،
عمر هذه التظاهرة ،باللوحات اŸعروضصة بقصصر
ال -ث -ق-اف-ة ﬁم-د ال-ع-ي-د آال خ-ل-ي-ف-ة ب-وسص-ط م-دي-ن-ة
الصصخر العتيق من توقيع فنان Úجزائري ،Úعلى
غ -رار ف -ري -دة ب -اشس سص -ايسس وﬁم-د سص-ي-ف ال-دي-ن
›ناح ،إا ¤جانب أاخرى لفنان Úأاجانب ،بينهم
خليلي بور كلناز من إايران وعب Òأاحمد فرغلي
ﬁمد من مصصر وكورو موزين من أاŸانيا وأاوديت

مونيي من فرنسصا ليسس جون فرانكو.
وأاف- - -اد ﬁاف- - -ظ اŸه - -رج - -ان ،أان اŸشص - -اركÚ
سصيتنافسصون من أاجل الظفر بجوائز بقيمة  26أالف
دولر سصتسصلم للمتوج ‘ Úختام هذا اŸهرجان
بتاريخ  30أاكتوبر ا÷اري.
باإلضصافة إا ¤اŸعرضس ،سصتلقى بهذه اŸناسصبة
ﬁاضصرات حول تاريخ هذا الفن اإلسصÓمي من
ط - - -رف ﬂتصص ‘ ÚاÛال وإاق - - -ام - - -ة ورشص - - -ات
تطبيقية يومية لتلق Úتقنيات هذا الفن.
وذكر ﬁافظ التظاهرة موسصى كشصكاشس ،بأان
اŸهرجان الدو‹ للمنمنمات والزخرفة قد تأاسصسس
‘ البداية با÷زائر العاصصمة ،ثم انتقل إا ¤تلمسصان
ح Úكانت عاصصمة للثقافة اإلسصÓمية ‘ .2011

صصنعت الفرجة ‘ سصهرة ‡يزة با÷لفة

مسضرحيـ ـ ـ ـ ـة «المتح ـ ـ ـ ـان»  Œـ ـ ـ ـذب جمه ـ ـ ـ ـور الطفول ـ ـ ـ ـة

ج-ذب ال-ع-رضس اŸسص-رح-ي «ا’م-ت-حان»
اŸوج- -ه- -ة لÓ- -أط -ف -ال ،ال -ذي اأق -ي -م سص -ه -رة
السصبت بدار الثقافة «اإبن رشصد» Ãدينة
ا÷ل- -ف -ة ،ج -م -ه -ورا ع -ريضص -ا م -ن الÈاع -م
اŸرفوق Úباأسصرهم.
عالج هذا النصس اŸسصرحي ،الذي كتبه سصعدي
لبشص Òواأخرجه حواشس النعاسس ،موضصوعا ‘
غاية الأهمية ‘ قالب فكاهي ،يتعلق باسصتعمال
الكمبيوتر والأنÎنت ‘ اأمور تكاد تكون تافهة

عند الإفراط فيها ،على غرار الولوج والإبحار
‘ م -واق -ع الأل -ع-اب وال-دم-ى واسص-ت-ع-م-ال ج-ه-از
الإعÓم الآ‹ ‘ ما ل ينفع.
اأشصار العمل اŸسصرحي ،الذي اأقيم Ãبادرة من
اŸسص -رح ا÷ه -وي ل -ولي-ة ا÷ل-ف-ة ،اإ ¤الأه-م-ي-ة
التي تتعلق بجهاز الكمبيوتر وعا ⁄الأنÎنت،
من خÓل التوسصع ‘ ذلك من طرف اأسصتاذة
بذلت ما ‘ وسصعها لÎغيب تÓمذتها ‘ ما هو
حسص -ن ‘ ظ -ل وج -ود ت-ل-م-ي-ذ وح-ي-د ‘ قسص-م-ه-ا
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’ثنﬁ 12 Úرم  14٣7هـ اŸوافق لـ  26أاكتوبر 2015م
ا أ

جاء اللقب العاŸي لثا Êمرة على
التوا‹ ،بفضصل الروح الوطنية العالية،
النضص -ب -اط ،الصص-رام-ة والحÎاف-ي-ة.
وانتزع الفريق الوطني اعÎاف العا⁄
قاطبة باإل‚از التاريخي الذي هّنأا
ف -ي-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د
العزيز بوتفليقة أابطال ا÷زائر.
ك- -ان ال -ف -وز ا◊اسص -م ﬁل ح -ف -ل
ال-ت-ك-ر Ëال-ذي ن-ظ-م-ه ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د
صص- -ال- -ح رئ- -يسس أارك -ان ا÷يشس ع -ل -ى
شص-رف ال-ن-خ-ب-ة ال-ري-اضص-ي-ة ال-عسصكرية
اŸتوجة بعدة أالقاب ،سصواء ‘ كرة
القدم أاو تخصصصصات أاخرى صصنعت
›د ا÷زائر.
Óل- -وان
‘ اÛل - -ة ،ال - -وف - -ي - -ة ل  - -أ
ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة (األخضص - -ر ،األح - -م - -ر
واألب- -يضس) ،م- -واضص- -ي -ع ث -ري -ة أاخ -رى
طبعت اŸشصهدين الوطني والدو‹،
م -ن -ه -ا رسص -ال-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘
الذكرى الـ 10للمصصادقة على ميثاق
السص- - -ل- - -م واŸصص- - -ا◊ة ال- - -ذي أاع - -اد
ا÷زائ -ر م -ن ب -ع-ي-د ،م-كسص-را ا◊ظ-ر
غ ÒاŸع- -ل -ن م -ن ج -م -اع -ة شص -ن -غ -ن،
اج -ت -م -اع ›لسس ال-وزراء وال-ق-رارات
التي اتخذها Ÿواجهة ظرف صصعب
منجر عن تداعيات انخفاضس أاسصعار
ال- -بÎول وم- -ا ي- -ح- -ت- -م- -ه م -ن ت -دابÒ
اسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة ت-خصس ال-رشص-ادة اŸالية

 23°الجزائر

‚يب وال -ب -اق -ي ‡ن ي -ت -عّ-ن -ت-ون ‘ السص-ت-ع-م-ال
السصّيئ لهذه التكنولوجيا ،سصرعان ما التفتوا اإ¤
ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ي اأرادت اأسص-ت-اذت-ه-م ت-وصص-يلها لهم
بطريقة رائعة.
ب-ع-د اأن اسص-ت-م-ت-ع الأط-ف-ال ب-ال-ع-رضس ال-ف-ك-اه-ي
للمسصرحية ،عّبر الكث Òمن اأوليائهم على اأهمية
مثل هذه اŸواضصيع الجتماعية ،مشصيدين بهذا
ال- -ع- -م -ل اŸسص -رح -ي ال -ذي اأع -ط -ى ال -ك -ث Òم -ن
الدروسس لعل الأبناء يقتدون بها.

 22°وهران
 24°وهران

الثمن  10دج

20°

21°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشس بعدة جهات من الوطن

توقيف مهرب Úومهاجرين غÒ
شضرعي Úومواد غذائية

الشصعب ‘ /إاطار تأام Úا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشصعبي تابعة للقطاع العملياتي لورقلة بإاقليم الناحية العسصكرية الرابعة ،أامسس  25أاكتوبر  2015على
السصاعة  ،07:30على بعد  30كيلوم Îجنوب مدينة تڤرت ،خمسصة (Œ )05ار ﬂدرات على مÏ
سصيارت Úسصياحيت Úوشصاحنة تÈيد ﬁملة بكمية من الكيف اŸعالج تقدر بـ( )595كيلوغرام .جاء هذا
‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت «الشصعب» نسصخة منه.
حسصب ذات البيان فقد أاوقفت مفارز بكل من القطاعات العملياتية لتمÔاسصت وبرج باجي ﬂتار
وع Úقزام بإاقليم الناحية العسصكرية السصادسصة أاربعة ( )04مهرب Úو( )28مهاجرا غ Òشصرعي وحجزت
شصاحنت Úوأاربع ( )04عربات رباعية الدفع و( )23طن من اŸواد الغذائية و( )1272قارورة من ﬂتلف
اŸشصروبات و( )1600ل Îمن الوقود.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشصرعية ،اعÎضصت وحدة تابعة للمجموعة
اإلقليمية ◊راسس الشصواطئ لعنابة بالناحية العسصكرية اÿامسصة ،قاربا ُيقل سصبعة ( )07أاشصخاصس
مرشصح Úللهجرة غ Òالشصرعية ،على بعد ( )21ميل بحري شصما‹-شصرق مدينة عنابة.

’من سصكيكدة
‘ عملية نوعية أ

حجز أاك Ìمن  ٠6كلغ من اıدرات واŸوؤثرات الفعلية

من اıدرات (قنب هندي) وكمية من اŸؤوثرات
العقلية ،باإلضصافة إا ¤أاسصلحة بيضصاء من الصصنف
اÿامسس ،واسصÎجاع مبلغ ما‹ قدر بـ 10مÓيÚ
سصنتيم من عائدات الÎويج اıدرات.

أاوق -فت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة سص -ك -ي -ك -دة ث Ó-ث -ة
أاشصخاصس من بينهم إامرأاة ،تÎاوح أاعمارهم مابÚ
 24ـ  34سص -ن -ة ،ب -خصص -وصس ح -ي-ازة اıدرات-ه،
واŸؤوثرات العقلية لغرضس البيع ،وذلك على مسصتوى
الواجهة Ÿدينة سصكيكدة.
و” حجز على اثر هذه العملية أاك Ìمن 6كلغ

سسكيكدة :خالد العيفة

الشصعب  /كشصفت خلية ا’تصصال والصصحافة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ن “كن
ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الفرق ا÷نائية لقوات الشصرطة شصهر سصبتمÈ
 ،2015م- -ن م- -ع -ا÷ة  24قضص-ي-ة ج-ن-ائ-ية على
اŸسص -ت -وى ال -وط -ن -ي ،م -ت -ع-ل-ق-ة ب-ج-رائ-م ال-ق-ت-ل
ال -ع -م -دي وح -ا’ت الضص -رب وا÷رح ال -ع -م -دي
اŸفضصي إا ¤الوفاة.
وب-ال-نسص-ب-ة ÷رائ-م ال-ق-ت-ل ال-ع-م-دي“ ،كن ﬁققو
الشصرطة من معا÷ة وفك خيوط ( )12جرÁة حيث
أاسص -ف -رت ال -ت -ح -ري -ات اŸك -ث -ف -ة ل-ع-ن-اصص-ر الضص-ب-ط-ي-ة
القضصائية من إايقاف ( )23شصخصصا متورطا من بينهم

 12فاع Óأاصصليا و  11شصريكا ،قدموا أامام النيابة
اıتصصة.وبخصصوصس قضصايا الضصرب وا÷رح العمدي
اŸفضصي إا ¤الوفاة ” ،تسصجيل ومعا÷ة ( )12قضصية،
أاسصفرت التحريات بشصأانها عن إايقاف  26متورطا ،من
ب-ي-نهم  12ف-اع Ó-أاصص-ل-ي-ا و 14شص-ري-ك-ا ،ق-دم-وا أامام
ا÷هات القضصائية اıتصصة.
من خÓل اسصتقراء اإلحصصائيات اŸسصجلة يتضصح
أان قضصايا القتل العمدي والضصرب وا÷رح العمدي
اŸفضصي إا ¤الوفاة خÓل شصهر سصبتم” ،2015 È
معا÷تها بنسصبة  ،%100مع تقد Ëجميع اŸتورطÚ
أامام ا÷هات القضصائية.

ت -ت -واصص -ل Ãج -لسس قضص -اء ا÷زائ -ر ال-دورة
ا÷ن-ائ-ي-ة ال-ثانية لـ 2015ال-ت-ي سص-ي-تم خÓلها
م -ع-ا÷ة  67قضص-ي-ة ج-ن-ائ-ي-ة ،ب-ي-ن-ه-ا سص-ت-ة ()6
قضصايا إارهابية ،بحسصب ما لوحظ على مسصتوى
›لسس قضص -اء ا÷زائ -ر ،م -ق -ر ان -ع-ق-اد ﬁك-م-ة
جنايات العاصصمة.
بر›ت ﬁكمة جنايات العاصصمة ‘ هذه الدورة،
بحسصب ا÷دول األو‹ للقضصايا ا÷نائية اŸنشصور ‘
بهو اÛلسس 67 ،قضصية ،بينها  6قضصايا إارهابية و13
قضصية متعلقة بهتك العرضس و 14قضصية قتل وﬁاولة
ق -ت -ل والضص -رب ال -ع-م-دي اŸفضص-ي ل-ل-وف-اة وقضص-ي-ت-ان
م-ت-ع-ل-ق-ت-ان ب-ق-ت-ل األصص-ول وك-ذا قضص-ي-ت-ان م-ت-ع-ل-ق-تان
باŸتاجرة باıدرات ،عÓوة على قضصايا التملصس
ا÷بائي.
بحسصب خلية التصصال لدى اÛلسس« ،سصيتبع هذا
ا÷دول األو‹ اŸكون من  67قضصية بجدول تكميلي
سصوف ينشصر لحقا باÛلسس».
وسصيمثل أامام ﬁكمة ا÷نايات خÓل هذه الدورة
 124متهم 54 ،موقوفا و 67غ Òموقوف Úو ‘ 3حالة
فرار  -بحسصب ذات اŸصصدر.
ونظرت ﬁكمة جنايات ،التي ترأاسصها ‘ أاول يوم من
افتتاحها ،القاضصي عمر بن خرشصي ‘ ،قضصية القتل
العمدي الذي طال شصابا ‘ مقبل العمر ،حيث سصلطت
على ا÷ا Êعقوبة  18سصنة سصجنا نافذا ،فيما أاجلت

قضصية «ق.مصصطفى» ،اŸتهم بجناية النخراط ‘
ج -م -اع -ة إاره -اب -ي -ة ت -نشص -ط ب -اÿارج ،بسص -بب غ -ي -اب
ﬁاميه.
ونظرت ذات ا÷هة القضصائية ‘ قضصية ثالثة متعلقة
بجناية الضصرب وا÷رح العمدي اŸفضصي إا ¤ب Îأاحد
األعضصاء .وسصتفصصل ﬁكمة جنايات العاصصمة ،اليوم،
‘ سصت ( )6قضصايا أاخرى ،أابرزها قضصية األرهابي «ع.
وليد» برفقة متهم Úآاخرين والذي سصبق أان أاصصدرت
بشصأانه عدة أاحكام باإلعدام وبالسصجن اŸؤوبد لثبوت
توّرطه ‘ عدة قضصايا إارهابية دموية .وكان اŸتهم
ينشصط ضصمن «كتيبة الفتح» ،التابعة للجماعة السصلفية
ل -ل -دع -وة وال -ق-ت-ال –ت إام-ارة دروك-دال ع-ب-د اŸالك
والتي كانت تنشصط بأاعا‹ جبال بوزقزة ببلدية قدارة
بولية بومرداسس وا÷زائر العاصصمة وهي اŸسصؤوولة
ع -ن ع -دة ع-م-ل-ي-ات إاره-اب-ي-ة “ث-لت ‘ وضص-ع ك-م-ائ-ن
ألفراد ا÷يشس وعناصصر الشصرطة مع ارتكاب عدة
اغتيالت .من أابرز القضصايا اإلرهابية اŸضصّمنة ‘
ا÷دول قضص -ي -ة «ج.ك -م -ال»« ،ال -ذراع األÁن ل-ع-م-اري
الصص -اي -ف -ي اŸل -قب بـ «ع -ب -د ال-رزاق ال-ب-ارا» واŸت-ه-م
باختطاف سصياح أاجانب ‘ سصنة  ‘ 2003صصحراء
ا÷زائر.
و” اختطاف ‘ فÈاير  2003خمسصة عشصر ()15
سص -ائ -ح -ا أاج -ن-ب-ي-ا ،عشص-رة م-ن-ه-م م-ن ج-نسص-ي-ة أاŸان-ي-ة
بصصحراء ا÷زائر بالقرب من ا◊دود مع ما‹.

األمن الوطني يفك لغز  24قضضية ويوقف  49متورطا

 67قضضيـ ـ ـ ـة تعا÷ه ـ ـا ﬁكمـ ـة جناي ـات العاصضمـ ـ ـة

