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افتتاحية

ل كبح ول تعجيل
بقلم :السسيدة أامينة دباشص
النتخابات الجهوية التي جرت مؤوخرا في فرنسسا ،أاثبتت أان
ه -ذا ال -ب -ل -د ف -ق -د ت -وازن-ه السس-ي-اسس-ي واخ-ت-ل-طت ات-ج-اه-ات-ه وك-اد
لسساسسية التقليدية.
لخفاق أان يعصسف بالتشسكيÓت ا أ
ا إ
أاتحّدث عن فرنسسا بالنظر إالى ماضسينا ،موقعنا الجغرافي ،وزن
لصسحاب اللغو في الجزائر.
لنها مرجع أاسساسسي أ
جاليتنا هناك و أ
لول
وأاصس -ب -حت أام -ام خ -ط -ر ح -ق -ي-ق-ي ،إال-ى درج-ة أان وزي-ره-ا ا أ
مانويل فالز حّذر من مغبة حرب أاهلية.
ف-ع ،Ó-ل-ول ان-ت-ف-اضس-ة السس-اسس-ة وال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ال-يمين
واليسسار ،على حد سسواء ،لفازت الجبهة الوطنية لماري لوبان.
وكلنا يعلم أان من يخشسى هذا الحزب اليميني المتطّرف هم على
لصسول اليهودية ،الذين يتمّتعون
الخصسوصص الفرنسسيون ذوو ا أ
بنفوذ واسسع في شستى مفاصسل الدولة الفرنسسية.
خ Ó-صس -ة ال -ق -ول ،إان ف -رنسس-ا ف-ق-دت ب-وصس-ل-ت-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة أام-ام
ال-ج-ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-م-ت-ط-رف-ة ،إاذ أاصس-ب-ح ال-ق-ط-ب-ان ال-تقليديان،
ال-ي-م-ي-ن وال-يسس-ار ،ي-ت-آاكÓ-ن م-ن ال-داخ-ل وارت-فعت أاصسوات تدعو
لنقاذ ما تبّقى إانقاذه.
إ
رغم ذلك ،تبقى المعركة في هذا البلد  -إان صسح التعبير « -جو
 جو » ،عكسص ما يحدث في الجزائر ،حيث مجال المعركة «أارضص أارضص» ،ت-ك-اد ت-ه-وي ب-ه-ا تصس-رف-ات وم-واق-ف وتصس-ري-ح-ات ب-عضصمسس-ؤوول-ي-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ي-ن ول أاق-ول «سس-اسس-ت-ه-ا» ،إال-ى ال-حضسيضص مما
ينزع ثقة المواطن في ممثليه ،خاصسة بعد التعريات التي جرت
مؤوخرا.
ال -ك -ن -ز ال -ذي ي -جب الع -ت -ن-اء ب-ه وال-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه ه-و وط-ن-ي-ة
لن-ان-ي-ة الضس-ي-ق-ة ل-م-ا يتعلق
ال-ج-زائ-ري ال-ذي ي-ت-رّف-ع دائ-م-ا ع-ن ا أ
لمر بالمصسلحة العليا للوطن ،وقد أاعطى غير ما مّرة دروسسا
ا أ
ك-ل-م-ا اق-تضست الضس-رورة ذلك وشس-ع-ر ب-اسس-ت-ه-ت-ار ال-ب-عضص بأاولويات
الدولة.
الكل يدرك أان الوضسع القتصسادي صسعب وأان الحزام الناري لم
ي -ع -د ي -ح -ي -ط ب -ن -ا ف -ق -ط ،ب -ل أاصس -ب-ح ف-ي ع-ق-ر دارن-ا وال-دل-ي-ل م-ا
لسسبوع الماضسي ،من عتاد وذخيرة
لمنية ،ا أ
اكتشسفته المصسالح ا أ
ف -ي ق -لب ال -ع -اصس -م -ة ب-ت-ي-ل-م-ل-ي ت-ح-دي-دا .دون نسس-ي-ان ال-ت-ق-اري-ر
لمنية التي
لسسÓك ا أ
لفراد الجيشص الوطني الشسعبي وا أ
اليومية أ
تؤوكد أان الخطر قائم فع.Ó
ب -ال -رغ -م م-ن ذلك ،إال أان-ه-م ي-واصس-ل-ون ه-رول-ت-ه-م ن-ح-و ت-ح-ق-ي-ق
أاغراضسهم الضسيقة.
أاين ثقافة الدولة؟
لولويات ،خاصسة ونحن على
نقولها مرة أاخرى علينا ترتيب ا أ
مقربة من مواعيد مصسيرية .وقد قام رئيسص الجمهورية السسيد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-إاع-ط-اء إاشس-ارة ان-طÓ-ق-ه-ا ع-ن-د ت-رؤوسسه
الجتماع المصسغر حول المشسروع التمهيدي لتعديل الدسستور.
وتعد هذه الخطوة رّدا من الرئيسص على هواة ف ّ
ن «الكÓمولوجيا»
لصسÓحات وفق الرزنامة المحددة
بالمضسي في تطبيق برنامج ا إ
وبوتيرة رصسينة ل يؤوثر في مسسارها أاي تهويل ول تكبحها أاية
مزايدات!

العدد1٦٩04 :

الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

يترأاسص رفقة سسÓل اللجنة العليا المختلطة اليوم
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النائب األول للرئيسس اإليراني في زيارة عمل للجزائر
خارطة طريق لÓرتقاء بالتعاون القتصسادي
إالى مسستوى العÓقات السسياسسية المميزة
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لغلبية على قانون
لمة يصسادقون با أ
نواب ا أ
المالية 201٦

بن صسالح :المرحلية لمعالجة األزمة

بن خالفة :ل يجب على التجار اسستباق
لحداث بالزيادة في ا أ
ا أ
لسسعار صص 04
زيتوني في المؤوتمر الـ 14لجبهة البوليسساريو

تقرير المصسير في الصسحراء الغربية موقف مبدئي للجزائر
لولى المدرعة ببريكة إاسسمه
حملت الفرقة ا أ
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الشسهيد «عبد الرحمان دباشس» من مقاعد الجامعة إالى شسعاب الجبال
صص24

02

خÈي ‘ القاهرة

الخميسس  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول ١٤٣٧هـ

يشص -ارك وزي -ر ال -ط -اق -ة ،صص -ال -ح خÈي ‘ ،أاشص -غ -ال
ال- - -دورة  95ل Ó-ج -ت -م -اع ال -وزاري Ÿن -ظ-م-ة ال-دول
ال -ع -رب -ي -ة اŸصص-درة ل-ل-بÎول ،اŸن-ع-ق-دة ب-ال-ق-اه-رة،
وذلك ي - -وم  20ديسص -م Èا÷اري ،ح -يث سص-ت-خصصصص
ال -دورة ل -دراسص -ة وضص -ع -ي -ة سص -وق ال -دو‹ ل-ل-بÎول
ومسصائل تنظيمية وكذا تقييم نشصاط هذه اŸنظمة وا÷معية العربية.

ميهوبي ‘ قسسنطينة

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

ي -ق -وم وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،ال-ي-وم
وغدا ،أاثناء زيارته لو’ية قسصنطينة ،بتنصصيب
ع -ب -د ال -ل -ه ب -وق -ن -دورة ،م -دي-را ج-دي-دا ل-ل-ث-ق-اف-ة
ب-ال-و’ية خلفا ج -م -ال ف-وغ-ا‹ اŸع Úع-ل-ى رأاسص
م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ب-ب-وم-رداسص .كما سصيشصرف على
’عÓم
افتتاح ملتقى حول «الثورة ا÷زائرية ‘ ا إ
’ضصافة ا ¤نشصاطات
’هرام ‰وذجا» ،با إ
العربي :صصحيفة ا أ
أاخرى.
ك -م -ا ي -ق -وم ب -زي -ارة إا ¤و’ي -ة ب -ات-ن-ة ل-ت-نصص-يب م-دي-ر
يقوم وزير اÛاهدين الطيب
ال -ث -ق -اف -ة ا÷دي -د ب-ال-و’ي-ة ع-م-ور ق-دور وك-ذا ت-ف-ق-د
زي - -ت - -و ،Êي - -وم- -ي  19و20
مشص- -اري- -ع ث- -ق- -اف- -ي- -ة ،وذلك ي- -وم السص -بت  19ديسصمÈ
ديسصم Èا÷اري بزيارة
ا÷اري.
عمل وتفقد لو’ية
تيسصمسصيلت.

1690٤

الغازي يسسلم مفاتيح السسكنات بالكاليتوسس

زيتوÊ
‘ تيسسمسسيلت

يشصرف وزير العمل والتشصغيل والضصمان ا’جتماعي ﬁمد
ال -غ -ازي ،ال -ي -وم ،ع -ل-ى تسص-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح السص-ك-ن-ات ‘ إاط-ار
ب- - -رن- - -ام - -ج الصص - -ن - -دوق ال - -وط - -ن - -ي Ÿع - -ادل - -ة اÿدم - -ات
ا’جتماعية ،وذلك على السصاعة العاشصرة صصباحا بحي
 668مسصكن ببلدية الكاليتوسص.

بوضسياف يتفقد قطاع الصسحة

يوم مفتوح للجمهور على بنك
التنمية اÙلية

طاغابو ‘ مسستغاÂ

ت-ق-وم ال-وزي-رة اŸن-تدبة اŸكلفة
ب-الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية ،عائشصة
طاغابو ،رفقة وفد من إاطارات
ال- -وزارة ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وت-ف-ق-د Ÿشص-اري-ع ال-ق-طاع بو’ية
مسصتغا.Â

ي- - -ق - -وم وزي - -ر الصص - -ح - -ة والسص - -ك - -ان وإاصص Ó- -ح
اŸسص -تشص -ف -ي -ات ع -ب-د اŸالك ب-وضص-ي-اف ،ال-ي-وم،
بزيارة عمل وتفقد لبعضص اŸرافق الصصحية
ل- -و’ي- -ة ال- -ع -اصص -م -ة ،وذلك اب -ت -داء م -ن
السصاعة منتصصف النهار ونصصف.

ينظم بنك التنمية اÙلية
Ãناسصبة مرور  30سصنة من
إانشصائه ،يوم  19ديسصمÈ
ا÷اري ،أابوابا مفتوحة
ع- - -ل - -ى مسص - -ت - -وى ك - -ل
وك-ا’ت-ه-ا ل-ل-ج-م-ه-ور،
وذلك اب - -ت - -داء م- -ن
السص - - -اع - - -ة 09:00
يشصرف رئيسص حزب جبهة اŸسصتقبل عبد العزيز
ت- -ن- -ظ- -م ا’–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة
اإ ¤غ -اي-ة 16:00
’بيضص
‘ إاطار التحضصÒات ا÷ارية ’حتضصان ا÷زائر أالعاب البحر ا أ
بلعيد ،يومي  18و 19ديسصم ،Èعلى أاشصغال انعقاد
ل -ل -دراج -ات ،اب -ت -داء م-ن  17إا¤
ء.
’وŸبية مسصا ً
اŸتوسصط  2021التي سصتجري Ãدينة وهران ،سصتقوم اللجنة ا أ
اÛلسص ال- -وط -ن -ي وذلك ب -دي -وان ق -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
غاية  19ديسصم Èا÷اري ،سصباقا
وال -ري -اضص -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-اف-ت-ت-اح م-ق-ره-ا ا÷ه-وي «ب-ال-ب-اه-ي-ة» ،ي-وم
«أاوفا» بزرالدة ،ابتداء من السصاعة  09:30صصباحا.
ل-ل-دراج-ات ب-ع Úال-دف-لى،
ا÷معة  18ديسصم ،2015 Èوسصيتم بر›ة احتفالية باŸناسصبة،
ا أ
’ول م- -ن- -ه ن -وع -ه ‘
ابتداء من السصاعة . 09:00
دورة  2016 - 2015م-وج-ه ل-ف-ئة
ا أ
’صص -اغ -ر وال-ك-ب-ار Ãشص-ارك-ة 16
ناديا على ثÓث مراحل.
’نسصان
تنظم اللجنة الوطنية ا’سصتشصارية لÎقية حقوق ا إ
ÓصصÓح ا÷نائي،
وح-م-اي-ت-ه-ا ،ب-ا’شصÎاك م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-دولية ل إ
يÎأاسص عبد الله حداد ،ا أ
’م Úالعام ◊زب جبهة
ينظم اŸكتب الو’ئي ÷بهة العدالة والتنمية لو’ية
’وسصط وشصمال إافريقيا ،مائدة مسصتديرة عالية اŸسصتوى
مكتب الشصرق ا أ
عنابة ندوة بعنوان« :الواقع السصياسصي وا’قتصصادي ‘ ال -نضص -ال ال -وط-ن-ي ،ي-وم السص-ب
ت
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بعنوان« :أاولويات –سص Úفعالية النظام العد‹ ‘ ا÷زائر» ،وذلك يومي  20و 21ديسصمÈ
’سص-ت-اذ ÿضص-ر ب-ن خÓ-ف ،رئيسص اج-ت-م-اع إاط-ارات وم-ن-اضص-ل-ي ا◊زب م-ن أاج-ل ت-نصص-يب
ا÷زائ-ر» ،ي-نشص-ط-ه-ا ا أ
ا÷اري على السصاعة التاسصعة صصباحا بفندق الهلتون.
اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة ل -ل -ح -زب ،وذلك ي -وم السص-بت  19اÛلسص ال -و’ئ -ي ل -ل -ج-زائ-ر واŸسص-ت-ج-دات السص-ي-اسص-ي-ة
اŸط- -روح- -ة ،وذلك ع -ل -ى السص -اع -ة ال -واح -دة ب -ع -د
ديسصم Èا÷اري بقاعة اÙاضصرات بدار الشصباب خÓط
ال-زوال ب-ق-اع-ة ا’ج-ت-م-اع-ات Ãك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دية
مسصعود بعنابة.
ب- - -ح- - -ي ع- - -م - -ارة
بالشصراقة.
’ئمة وكافة اŸواطن Úإا ¤إاقامة صصÓة ا’سصتسصقاء،
’وقاف ،ا أ
دعت وزارة الشصؤوون الدينية وا أ
وذلك يوم ا÷معة  18ديسصم Èا÷اري ،ع Èكافة الو’يات التي  ⁄ينزل بها الغيث.

سسباق وطني
للدراجات بعÚ
الدفلى

افتتاح مقر جهوي للجنة األوŸبية ا÷زائرية بوهران

اجتماع إاطارات ومناضسلي
حزب جبهة النضسال الوطني

ندوة حول الواقع السسياسسي والقتصسادي با÷زائر

أابواب مفتوحة حول النشساط الرياضسي

ي-ن-ظ-م ال-ن-ادي ال-ري-اضص-ي ال-ه-اوي «ن-وزا» ح-م-ام-ات أاب-وابا مفتوحة حول
ال -نشص -اط ال -ري -اضص-ي ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ،م-وج-ه-ة ل-ع-ائÓ-ت ال-ري-اضص-ي Úوك-ذا
مواطني البلدية◊ ،ضصور ﬂتلف التدريبات التي تقوم بها الفرق الرياضصية
ل -ل -ن-ادي م-ن ج-ي-دو ،ك-رة ال-ي-د وك-رة ال-ط-اول-ة وال-رقصص ال-كÓ-سص-ي-ك-ي وغÒه-ا
بالقاعة متعددة الرياضصات با◊مامات ،وذلك يوم السصبت  19ديسصم Èا÷اري،
على السصاعة العاشصرة صصباحا.

«ألمنكم» تسسلط الضسوء على أاولوية قانون اŸرور
’ذاعي
’منكم» التي تهتم بالسصÓمة اŸرورية ضصمن الفضصاء ا إ
تتناول حصصة « أ
’ولوية ‘ قانون
’حكام اŸتعلقة بالتقاطع وا أ
Óمن الوطني ،اليوم ،موضصوع «ا أ
ل أ
’جابة
’سصبوعية ◊وادث اŸرور وا إ
’ضصافة إا ¤عرضص ا◊صصيلة ا أ
اŸرور» ،با إ
ء.
على انشصغا’ت اŸواطن ،Úوذلك ابتداءً من السصاعة الرابعة مسصا ً
-

«طريق السسÓمة» تعقد جمعيتها العامة السستثنائية

تعقد ا÷معية الوطنية للوقاية اŸرورية «طريق السصÓمة» جمعيتها العامة
ا’سصتثنائية وتدعو أاعضصاءها للحضصور يوم السصبت  19ديسصم 2015 Èبقاعة
اÙاضص -رات ل -ب -ل -دي -ة ال -ق -ب-ة ع-ل-ى السص-اع-ة ال-واح-دة زوا’ ،وي-تضص-م-ن ج-دول
’سصاسصي للجمعية وانتخاب
’دبي ومطابقة القانون ا أ
’عمال عرضص التقرير ا أ
ا أ
الهياكل التنفيذية.
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء 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

بلعيد يÎأاسس أاشسغال اÛلسس
الوطني ÷بهة اŸسستقبل

ا◊ماية اŸدنية –ّذر من
اسستعمال اŸواد النارية

ت-وصص-ي م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة ج- -م -ي -ع اŸواط -ن،Ú
خ- - -اصص - -ة الشص - -ب - -اب ،ب - -أاخ - -ذ
ت - - -داب Òا◊ي- - -ط- - -ة وا◊ذر
ع- -ن- -د ا’سص- -ت- -ع -م -ال اŸف -رط
ل -ل -م-واد ال-ن-اري-ة اŸوج-ودة ‘
’سص- - - -واق اŸوازي - - -ة خ Ó- - -ل
ا أ
اŸول - -د ال- -ن- -ب- -وي الشص- -ري- -ف،
ال - -ذي ي - -تسص - -بب سص - -ن - -وي - -ا ‘
إاح - -داث أاضص - -رار جسص - -ي - -م - -ة
’شصخاصص واŸمتلكات.
با أ
’ول- -ي- -اء ل -ت -وع -ي -ة
ودعت ا أ
أاب-ن-ائ-ه-م Ãدى خ-طورة هذه
اŸواد اŸم- -ن -وع -ة وم -ا ي -ن -ج -م
عنها من أاخطار كا’نفجار ‘
ال -ي -د ،ح -روق ع -ل-ى مسص-ت-وى
الع ،Úوفقدان حاسصة السصمع
وغÒه- - - -ا ،وك- - - -ذا ضص - - -رورة
ا’ق - -ت- -داء ب- -ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
’م- - -ن- - -ي- - -ة ف- - -ي - -م - -ا ي - -خصص
ا أ
اسصتعمال الشصموع.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

مائدة مسستديرة حول –سس Úفعالية النظام العد‹

وزارة الشسؤوون الدينية تدعو إلقامة صسÓة السستسسقاء

عرضس خاصس جديد من «موبيليسس»
متعامل الهاتف التاريخي «موبيليسص» ،الرقم واحد ‘ ا÷زائر ،تعلن عن
عرضص خاصص يتضصمن لوحة إالكÎونية من نوع هواوي  +خط مبتسصم 6 +
أاشص -ه -ر أانÎنت غﬁ Òدودة م -ه -داة م -ن ق -ب -ل «م -وب -ي -ل -يسص» ،وذلك بسص -ع -ر
اسصتثنائي .فالفرصصة ’ تفوت ،وا’سصتفادة تكون من عرضص خاصص بسصعر
مذهل ،زيادة على خدمة ا÷يل الثالث ،وذلك بـ 500ميغا ÿدمة 3G ++كل
شصهر وذلك Ÿدة  6أاشصهر كاملة ،وعند انتهاء خدمة ا÷يل الثالث للهاتف
النقال Áكن اسصتعمال الشصريحة ÿدمة ا÷يل الثا Êأاو بإامكانه شصراء باسص أانÎنيت عن طريق *.#600
’لكÎوwww.mobilis.dz. :Ê
وŸزيد من اŸعلومات Áكن زيارة موقعنا ا إ

«موبيليسس» الراعي الرسسمي Ÿسسابقة «أا◊ان وشسباب»
ي-راف-ق م-ت-ع-ام-ل ال-ه-ات-ف ال-ت-اري-خ-ي «م-وب-ي-ل-يسص» الÈن-ام-ج ال-ف-ن-ي ال-ت-ل-فزيو« Êأا◊ان وشصباب» على
ال -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري ‘ ط -ب -ع -ت -ه السص-اب-ع-ة ب-ح-ل-ة ج-دي-دة وم-وضص-وع ج-دي-د– ،ت شص-ع-ار« :ا◊ب
والصصداقة» .انطلقت القافلة من قرية الفنان Úبزرالدة ‘ العاصصمة Ÿدرسصة أا◊ان وشصباب ،من أاجل
اختيار أاحسصن صصوت هذه السصنة ،من خÓل «الÈاÁات» العشصرة التي تبث على قنوات التلفزيون
ا÷زائ -ري ،أاي -ن ي-ت-ن-افسص ف-ي-ه-ا  22م-تسص-اب-ق-ا م-ن ﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،ي-ق-دم-ون ف-ي-ه-ا م-ه-اراتهم
وم-واهبهم الغنائية .وب -دع-م م-ن ه-ذا الÈن-ام-ج ا÷زائ-ري  100م-ن اŸائ-ة ،ي-ؤوك-د «م-وب-يليسص» دائما
التزامه بتشصجيع اŸواهب الشصابة ا÷زائرية ‘ ﬂتلف أانحاء الوطن ،مشصيدا بالÎاث الوطني ومÈزا
التنوع الثقا‘ الكب Òللجزائر.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألخميسس  17ديسصمبر  2015م
ألموأفق لـ  06ربيع أألول  1437هـ

سسلموا له أاوراق اعتمادهم

رئيسس ا÷مهورية يسستقبل سسفراء كوريا ،تركيا وفنلندا
اسس -ت -ق -ب -ل رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة سس-ف-راء ك-وري-ا ،ت-رك-ي-ا وفنلندا الذين
سسلموا له أاوراق اعتمادهم.

أسص-ت-ق-ب-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،بارك سصانغ ج Úألذي سصلم له
أورأق أع -ت -م -اده بصص -ف -ت -ه سص -فÒأ م -ف -وضص -ا ف -وق أل -ع-ادة
÷مهورية كوريا با÷زأئر.
وق -د ج -رى ألسص -ت -ق -ب-ال ب-حضص-ور وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة.

«الشس- -عب» /اسس- -ت- -ق- -ب- -ل
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب -ن صس -ال -ح
لم - - - -ة،
رئ- - - - -يسض ›لسض ا أ
أامسضÃ ،ق - - - - - - - - - -ر اÛلسض،
السسيد إاسسحاق جهانغÒي،
لول ل - -رئ - -يسض
ال- - -ن- - -ائب ا أ
لسس Ó-م -ي-ة
ا÷م -ه -وري -ة ا إ
لي- -ران- -ي -ة .ج -اء ه -ذا ‘
ا إ
ب - - -ي - - -ان اÛلسض ،ت - - -ل- - -قت
«الشسعب» نسسخة منه.
ت -ن -اول أل -ل -ق -اء أل -ع-لق-ات
أل -ث-ن-ائ-ي-ة ب Úأل-ب-ل-دي-ن وسص-ب-ل
أل -رق -ي ب -ال -ع -لق -ات ألق -تصص -ادي-ة وأل-ت-ج-اري-ة إأ¤
مسصتوى ألمتياز ألذي بلغته ألعلقات ألسصياسصية،
Ãا يخدم مصصلحة ألشصعب– ،Úت ألقيادة أ◊كيمة
وألرشصيدة لرئيسصي ألبلدين ،وألتي من أبرز سصماتها
ألتنسصيق وألتشصاور ألدأئم على مسصتوى أÙافل
ألدولية حكومية كانت أو برŸانية.

..يسستقبل سسف Òتركيا

...وسسفÒة فنلندا

شسراكة وفق مبدأا «رابح  -رابح»

عÈت سص -فÒة ف -ن -ل -ن-دأ ،ت-وول سص-ف-ي-ن-ه-وف-ود ،أمسس
با÷زأئر عن إأرأدة بلدها ‘ بناء شصرأكة مع أ÷زأئر

ألطرفان تطرقا أيضصا إأ ¤أألزمة ألتي تعرفها
سصوق ألطاقة وألوسصائل ألوأجب أتخاذها Ÿوأجهة
هذأ ألظرف.
ك -م -ا ” ت -ب -ادل وج -ه -ات أل -ن -ظ -ر ح -ول ع -دي-د
أل -قضص -اي -ا أل -دول -ي -ة وأإلق -ل -ي -م -ي -ة ذأت أله -ت -م -ام
أŸشصÎك.

..ويسستقبل من طرف ولد خليفة

أسصتقبل رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألوطني ﬁمد ألعربي ولد
خليفة ،أمسسÃ ،قر أÛلسس ،ألنائب أألول لرئيسس أ÷مهورية
أإلسصلمية أإليرأنية إأسصحاق جهانغÒي ألذي يزور أ÷زأئر.

وفق مبدأ «رأبح  -رأبح» ‘ ﬂتلف أŸيادين.
وقالت ألسصفÒة ألفنلندية ‘ تصصريح للصصحافة عقب
أسص-ت-ق-ب-ال-ه-ا م-ن ط-رف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د أل-ع-زيز
بوتفليقة ،أن بلدها «تريد بناء شصرأكة مع أ÷زأئر وفق
م -ب -دأ «رأب -ح-رأب-ح» ‘ أÛال ألسص-ي-اسص-ي وألق-تصص-ادي
وألجتماعي-ألثقا‘».
وأضصافت ‘ ذأت ألسصياق ،أن فنلندأ «تريد تقوية
روأب -ط ألصص -دأق -ة ،وت-ق-وي-ة ألشص-رأك-ة أل-ت-ج-اري-ة وت-ع-زي-ز
ألعلقات ألقتصصادية مع أ÷زأئر».
وعÈت أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة أل-ف-ن-ل-ن-دي-ة ع-ن ت-ثم Úبلدها
«لدور أ÷زأئر ‘ تعزيز أألمن وألسصتقرأر ‘ أŸنطقة،
و‘ ألوسصاطة من أجل حلول سصلمية للنزأعات».

...يهّنئ نظÒه الكازاخسستاÊ

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه أل-ك-ازأخسص-ت-ا Êن-ور سص-لطان
نظرباييفÃ ،ناسصبة ذكرى إأعلن أسصتقلل بلده،
ج-دد ل-ه ف-ي-ه-ا أسص-ت-ع-دأده ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زيز أوأصصر
ألصصدأقة وألتعاون ب Úألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية قوله« :يطيب ‹،
Ãناسصبة أحتفال بلدكم بذكرى إأعلن أسصتقللها ،أن
أتقدم إأليكم باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأصصالة عن
نفسصي ،بأاحر ألتها Êمقرونة بتمنياتي لكم بالصصحة
وأل- -ه- -ن -اء وب -ال -رق -ي وألزده -ار لشص -عب ك -ازأخسص -ت -ان

اŸديرة العامة للمعهد األ‡ي حول ا÷رÁة ‘ ا÷زائر

ت -ق -وم أŸدي -رة أل -ع -ام -ة Ÿع -ه-د أأل·
أŸتحدة أإلقليمي للبحث حول أ÷رÁة
وألعدألة «سصيندي ج.سصميث» ،بزيارة عمل
إأ ¤أ÷زأئر تدوم يوم ،Úبحسصب ما أفاد
به بيان لوزأرة ألشصؤوون أÿارجية.
أوضصح ألبيان ،أن ألزيارة «تندرج ‘
إأط -ار مسص -ار ت -نصص -يب أŸك -تب أإلق-ل-ي-م-ي
لشصمال إأفريقيا وألسصاحل Ÿرأكز ألمتياز
ل -ل–اد أألوروب -ي ل -ل -ح -د م -ن أıاط -ر
أل- -ن- -ووي- -ة وأإلشص- -ع -اع -ي -ة وأل -ب -ي -ول -وج -ي -ة
وألكيماوية».
وأضصاف ذأت أŸصصدر ،أن تدشص Úهذأ
أŸكتب أإلقليمي سصيكون يوم  17ديسصمÈ
خلل حفل رسصمي يÎأسصه كل من وزير
ألدولة وزير ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون
ألدو‹ رمطان لعمامرة ووزير ألدأخلية

أألول عبد أŸالك سصلل وعدد من أعضصاء أ◊كومة،
بوضصع إأكليل من ألزهور على ألنصصب ألتذكاري أıلد
لشصهدأء ألثورة ألتحريرية ،كما قرأ فا–ة ألكتاب ووقف
دقيقة صصمت ترحما على أروأحهم ألطاهرة.
وعقب ذلك ،قام ألنائب أألول للرئيسس أإليرأ Êبزيارة
أŸتحف ألوطني للمجاهد ،حيث قدمت له شصروحات
وأفية حول أهم أ◊قب ألتاريخية ألتي عاشصتها أ÷زأئر،
لسص-ي-م-ا أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ،ل-ي-وق-ع ب-ع-دها على ألسصجل
ألذهبي للمتحف.

بن صسالح يسستقبل جهانغÒي

أسص-ت-ق-ب-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،ألسصيد ﬁمت بوروي ألذي
سصلم له أورأق أعتماده بصصفته سصفÒأ مفوضصا فوق ألعادة
÷مهورية تركيا با÷زأئر.
وق -د ج -رى ألسص -ت -ق -ب-ال ب-حضص-ور وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة.

أسص-ت-ق-ب-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ألسصيدة توول سصفينهوفود ،ألتي
سصلمت له أورأق أعتمادها بصصفتها سصفÒة مفوضصة فوق
ألعادة ÷مهورية فنلندأ با÷زأئر.
وق -د ج -رى ألسص -ت -ق -ب-ال ب-حضص-ور وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة.

الرتقاء بالتعاون القتصسادي إا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية اŸميزة

ت-رح-م أل-ن-ائب أألول ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أإلسص-لم-ية
أإلي -رأن -ي -ة ،إأسص -ح-اق ج-ه-ان-غÒي ،أمسسÃ ،ق-ام ألشص-ه-ي-د
(أ÷زأئر ألعاصصمة) على أروأح شصهدأء ألثورة ألتحريرية
أÛيدة.
وقام إأسصحاق جهانغÒي ،ألذي كان مرفوقا بالوزير

ع Èألسصف Òأ÷ديد ÷مهورية كوريا با÷زأئر بارك
سصانغ ج ،Úأمسس ،عن إأرأدة بلده ‘ تعميق علقات
ألتعاون مع أ÷زأئر «‘ شصتى أÛالت».
وأوضص -ح ب -ارك سص -ان -غ ج Úع -قب ألسص-ت-ق-ب-ال ،أل-ذي
خصصه به رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أن
«ج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا ت-ت-ط-ل-ع إأ ¤ت-ع-م-ي-ق وت-كثيف علقات
تعاونها مع أ÷زأئر من خلل توسصيعها لتشصمل كافة
أÛالت».
وأضص-اف ،أن ألسص-ت-ق-ب-ال شص-ك-ل ف-رصص-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د على
«أه-م-ي-ة أل-ع-لق-ات أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ب Úج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا
وأ÷زأئ -ر وك -ذأ أه -م -ي -ة ت -ب -ادل أل -زي -ارأت ب Úمسص-ؤوو‹
ألبلدين».
ووصص -ف أل -دب-ل-وم-اسص-ي أل-ك-وري أ÷زأئ-ر بـ «ألشص-ريك
ألهام» بالنسصبة لبلده ألذي يتطلع أسصاسصا إأ« ¤تكثيف
وترقية نشصاط ألسصتثمار وألتجارة ‘ أ÷زأئر».
وأكد أن بلده «على أ” ألسصتعدأد لتبادل مهارتها
وŒربتها مع ألشصركاء أ÷زأئري ،»Úمعلنا عن أنعقاد
أللجنة أıتلطة أ÷زأئرية  -ألكورية ألرأبعة ‘ 2016
بسصيول.
وأشصار بارك سصانغ ج Úإأ ¤أنه بّلغ ألرئيسس بوتفليقة
«ت -ه -ا Êوت-ق-دي-ر سص-ل-ط-ات ج-م-ه-وري-ة ك-وري-ا ع-ل-ى أل-دور
ألريادي ألذي تضصطلع به أ÷زأئر ‘ تسصوية ألنزأع ‘
م- -ا‹ وأألزم- -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا وك -ذأ ‘ ›ال م -ك -اف -ح -ت -ه -ا
لرهاب».
لإ

أكد ألسصف Òأ÷ديد لÎكيا با÷زأئرﬁ ،مت بوروي،
أمسس ،أن ألعلقات أ÷زأئرية  -ألÎكية بلغت مسصتوى
«ألمتياز».
وأوضصح ألسصيد بوروي عقب ألسصتقبال ألذي خصصه به
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أن «ت-رك-ي-ا
وأ÷زأئر تربطهما صصدأقة وأخوة وعلقتهما ألثنائية
بلغت مسصتوى ألمتياز».
‘ ذأت ألسصياق أكد ألسصف ÒألÎكي ،أنه تطرق مع
أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ« ¤أل-ع-لق-ات أل-ت-اريخية وألروأبط
ألثقافية ألتي Œمع شصعبي ألبلدين» ،مشصÒأ إأ ¤وجود
«قاعدة متينة لتوطيد تلك ألعلقات».

النائب األول للرئيسس اإليرا ‘ Êزيارة عمل للجزائر

...ويÎحم على أارواح شسهداء
الثورة التحريرية اÛيدة

«نتطلع إا ¤تكثيف عÓقاتها
مع ا÷زائر ‘ شستى اÛالت»

16904

يÎأاسض رفقة سسÓل اللجنة العليا اıتلطة اليوم

لول ل -رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة
شس- -رع ال -ن -ائب ا أ
لي -ران -ي -ة إاسس -ح -اق ج -ه-ان-غÒي،
لسس Ó-م -ي -ة ا إ
ا إ
أامسض ‘ ،زيارة عمل إا ¤ا÷زائر تدوم يوم،Ú
لول عبد اŸالك سسÓل.
بدعوة من الوزير ا أ
وكان ‘ أسصتقبال ألنائب ألأول للرئيسس أإليرأÊ
لدى وصصوله إأ ¤مطار هوأري بومدين ألدو‹ ،سصلل
وأعضصاء من أ◊كومة.
وتندرج هذه ألزيارة ‘ إأطار أنعقاد أللجنة ألعليا
أıتلطة أ÷زأئرية  -أإليرأنية ،كما تعد فرصصة
للتطرق إأ ¤عديد أŸسصائل أإلقليمية وألدولية ذأت
ألهتمام أŸشصÎك.

..يسستقبل سسف Òكوريا

العÓقات الثنائية بلغت
مسستوى «المتياز»

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

ألعدد
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وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ن -ورأل -دي -ن ب -دوي
ب -حضص -ور أŸدي -رة أل -ع -ام -ة Ÿع -ه -د أأل·
أŸتحدة أإلقليمي للبحث حول أ÷رÁة
وأل - -ع - -دأل - -ة و‡ث - -ل - -ي أل–اد أألوروب- -ي
وأعضص -اء ألسص -لك أل -دب -ل-وم-اسص-ي أŸع-ت-م-د
با÷زأئر.
وأشصار نفسس أŸصصدر ،أن مهّمة مركز
ألمتياز تكمن ‘ «ترقية وتفعيل ألتعاون
ب Úب -ل -دأن أŸن -ط -ق -ة م -ن ج -ه -ة وب -ل-دأن
أل–اد أألوروبي من جهة أخرى ‘ ›ال
أل- -تسص- -ي Òوأ◊د م- -ن أıاط- -ر أل- -كÈى،
لسصيما أألخطار ألناجمة عن ألسصتعمال
غ Òألقانو Êللموأد أ◊سصاسصة‡ ،ا يسصمح
ب -ت -ط -وي -ر خÈة ب -ل -دأن أŸن -ط-ق-ة ل-ت-أامÚ
ح -دوده -ا بشص-ك-ل أفضص-ل م-ن ت-ه-ريب ه-ذه
أŸوأد».

ألصصديق».
وأضص -اف أل -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« :ه-ذأ وأغ-ت-ن-م ه-ذه
ألسصانحة ألعرب لكم عن أسصتعدأدي للعمل معكم على
تعزيز أوأصصر ألصصدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدينا».

...ويهنئ ملك البحرين

ب-عث رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
برقية تهنئة إأ ¤ملك ألبحرين حمد بن عيسصى آأل
خليفة Ãناسصبة أحتفال بلده بعيدها ألوطني  ،44عبّر
له فيها عن حرصصه أŸتوأصصل وعزمه ألثابت على
م -وأصص -ل -ة أل -ع -م -ل م-ن أج-ل ت-وط-ي-د ع-لق-ات أألخ-وة
وألتعاون ب Úألبلدين.
وق-ال أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه« :ي-ط-يب ‹
وبلدكم ألشصقيق يحيي عيده ألوطني أÛيد ألرأبع
وأألرب -ع ،Úأن أت -وج -ه إأ ¤ج -لل-ت-ك-م ،ب-اسص-م أ÷زأئ-ر
شص -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة وأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي ،ب-أاح-ر أل-ت-ه-اÊ
وأصصدق ألتمنيات ،سصائل أŸو ¤عز وجل أن Áتّعكم
Ãوفور ألصصحة وألعافية ويد Ëعلى ألشصعب ألبحريني
ألشصقيق أطرأد ألتقدم وألزدهار».
وأضصاف رئيسس أ÷مهورية« :وأغتنم هذه ألسصانحة
ألسص -ع-ي-دة ،ألعّ-ب-ر ÷لل-ت-ك-م ع-ن ح-رصص-ن-ا أŸت-وأصص-ل
وعزمنا ألثابت على موأصصلة ألعمل معكم من أجل
ت -وط -ي -د ع -رى أألخ-وة وأل-ت-ع-اون أل-ت-ي ت-رب-ط ب-ل-دي-ن-ا
ألشصقيق Úوألرتقاء بها إأ ¤مسصتويات أعلى Ãا يحقق
مصصالح وطموحات شصعبينا ألشصقيق.»Ú

انخفاضض أاسسعار النفط

ا÷زائر تسسعى إا ¤تغي Òاألوضساع
أكد وزير ألطاقة صصالح خÈي ،أمسس ،با÷زأئر
ألعاصصمة أن أ÷زأئر سصتوأصصل مسصعاها ألرأمي إأ¤
أل-ت-وصص-ل إأ ¤أت-ف-اق م-ع أل-ب-ل-دأن أŸصص-درة ل-ل-ن-ف-ط
ل -ت-غ-ي Òأوضص-اع سص-وق م-ا ف-ت-ئت أسص-ع-اره-ا تÎأج-ع.
وأوضصح خÈي ‘ تصصريح للصصحافة عقب لقائه بنائب وزير ألنفط أإليرأÊ
أم Òحسص Úنية أننا «سصنوأصصل ألعمل ‘ ﬁاولة للتوصصل على مسصتوى منظمة
ألبلدأن أŸصصدرة للنفط أوبيب إأ ¤أتفاق من أجل أسصتقرأر أسصعار ألنفط» .كما
أشصار إأ« ¤أننا سصنوأصصل ألنضصال لتغي Òأألمور» ،متأاسصفا لكون ألجتماع أألخÒ
ألوبيك ألذي جرى ‘ مطلع ديسصم Èبفيينا  ⁄يتوصصل إأ ¤أي أتفاق بهذأ
أÿصصوصس.
من جانب آأخر أكد خÈي أن أ÷زأئر تظل باقية على موقفها ألرأمي إأ¤
ألدفاع عن أŸصصالح «أŸشصÎكة» للبلدأن أŸصصدرة للنفط سصوأء كانوأ أعضصاء
أو غ Òأعضصاء ‘ منظمة أوبيب .كما ذكر ألوزير بان «أŸنظمة قد ” إأنشصاؤوها
للدفاع عن أŸصصالح ألفردية وأ÷ماعية لبلدأنها أألعضصاء إأل أن هذأ أ÷انب
لسصف Œاهله حتى أآلن».
أ÷ماعي قد ” ل أ

نحو إانشساء مؤوسسسسات ﬂتلطة ‘ ›ال الطرق
لشس -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة
أاك -د وزي -ر ا أ
ع- - -ب- - -د ال- - -ق - -ادر وع - -ل - -ي ،أامسض ،أان
ا÷زائ- -ر وإاي -ران ت -ع -ت -زم -ان إانشس -اء
مؤوسسسسات ﬂتلطة ‘ ›ال صسيانة
ومراقبة الطرق والطرق السسيارة.
‘ تصصريح للصصحافة عقب ﬁادثاته
مع وزير ألطرق وتهيئة أŸدن أإليرأÊ
عباسس أخوندي ،أوضصح وعلي أن أ÷زأئر
ت -ت -ط-ل-ع إأ ¤ألسص-ت-ف-ادة م-ن أل-ت-ج-رب-ة أإلي-رأن-ي-ة ‘ ه-ذأ
أÛال من خلل أسصتحدأث مؤوسصسصات ﬂتلطة.
وأضص - -اف أل - -وزي - -ر ،أن «أ÷زأئ- -ر أ‚زت أك Ìم- -ن
 23.000كم من ألطرق ألسصيارة وما يهمنا ‘ أÈÿة

أإليرأنية هو تطوير وسصائل ألصصيانة وأŸرأقبة
أإللكÎونية للطرق».
وأك - -د أن ه - -ذه أŸؤوسصسص - -ات سص - -ت- -خضص- -ع
للقاعدة  51/49أŸتعلقة بالسصتثمار أألجنبي
‘ أ÷زأئر .وأردف ألوزير ،ألذي وعد نظÒه
أإليرأ Êبا◊رصس شصخصصيا على ‚اح هذه
ألشصرأكات ،قائل« :سصنشصرع أبتدأء من يناير
أŸق -ب -ل ‘ إأع -دأد أج -ن -دة ج -دي-دة م-ن أج-ل
Œسصيد هذأ ألتعاون ألثنائي وسصنسصعى لتعزيزه».
من جهته أعرب ألوزير أإليرأ Êعباسس أخوندي ،عن
إأرأدة وأل -ت -زأم ب -ل -ده ب -ت -ع -زي -ز أل -ت -ع-اون ألق-تصص-ادي م-ع
أ÷زأئر ،سصيما ‘ ›ال ألطرق.

ليراÊ
نوري يسستقبل نظÒه ا إ

شسراكة إل‚از مشساريع ‘ ك Óالبلدين

اسستقبل وزير اŸوارد اŸائية والبيئة عبد الوهاب
لي- - -را Êوزي- - -ر ال- - -ط - -اق - -ة
ن- - -وري ،أامسض ،ن- - -ظÒه ا إ
والكهرباء واŸاء حميد جيت جيان ‘ ،إاطار زيارة
لسس Ó-م -ي -ة
لول ل- -رئ- -يسض ا÷م- -ه- -وري- -ة ا إ
ال- -ن- -ائب ا أ
ليرانية إاسسحاق جهانغÒي للجزائر على رأاسض وفد
ا إ
وزاري ه -ام ب -ه -دف الرت -ق -اء Ãسس -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات
القتصسادية والسسياسسية ب Úالبلدين.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S

‘ هذأ أإلطار ،قال نوري إأن أللقاء ألذي جمعه
بنظÒه أإليرأ Êسصمح بتقييم أشصوأط ألتعاون ألثنائي
أŸشصÎك ب Úألبلدين ،خاصصة ‘ قطاع أŸوأرد أŸائية،
مشصÒأ إأ ¤أن أ÷زأئر وإأيرأن تربطهما مذكرة تفاهم
مÈم -ة ب -ي -ن -ه -م-ا ‘ سص-ن-ة  2008ت-رم-ي ل-ت-دع-ي-م تكوين
أإلطارأت وتبادل أÈÿأت وتوأمة أŸؤوسصسصات ألتكوينية،
مشصÒأ إأ ¤سصعي ألدولت ‘ Úألسصابق إأ ¤وضصع أسصسس
ت- -ع- -اون وشص- -رأك- -ة أق- -تصص- -ادي- -ة ب Úم- -ؤوسصسص- -ات أإل‚از
أ÷زأئرية وأإليرأنية.
وأعرب نوري عن أمله ‘ ألسصتفادة من ألشصرأكة
أل -ت -ي ت -رب -ط أل -ب-ل-دي-ن وŒرب-ة إأي-رأن ‘ ق-ط-اع أŸوأرد
أŸائية ألذي حظي برعاية وأهتمام كبÒين من طرف
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،ما جعله أليوم
ي -ت -م -ت -ع ب -إام -ك -ان -ات وق -درأت ك-بÒة سص-اه-مت ‘ Œاوز
أ÷زأئر أزمة ندرة مياه ألشصرب.
من جهته أوضصح ألوزير أإليرأ Êحميد جيت جيان،
أن أنعقاد أللجنة ألعليا أŸشصÎكة أ÷زأئرية  -أإليرأنية،
سص -م -ح ب -ال -ت -ح -دث م -ع أ÷انب أ÷زأئ -ري ‘ أŸسص -ائ -ل

أŸشصÎكة ،مؤوكدأ خلل أŸباحثات وجود أسصتعدأدأت
وإأمكانات كبÒة ‘ قطاع أŸاء Áكن أسصتغللها Ÿصصلحة
ألبلدين.
وذّك -ر أل -وزي -ر ج -ي-ان ب-ع-م-ق أل-ع-لق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
أل -ب-ل-دي-ن ،أل-ت-ي رب-ط-ت-ه-م-ا ‘ ألسص-ن-وأت أŸاضص-ي-ة وأل-ت-ي
تكللت بتأاسصيسس ÷نة فنية مشصÎكة للمياه وعقدت عدة
أجتماعات و” ألتفاق من خللها على ألتعاون بÚ
أل - -ب- -ل- -دي- -ن وت- -ب- -ادل أÈÿأت ‘ ›ال أŸاء وأل- -ع- -م- -ل
أŸشصÎك ،مشصÒأ ‘ هذأ ألسصياق أنه ” ألتطرق خلل
ه -ذه أÙادث -ات أ ¤إأم -ك -ان-ي-ة إأنشص-اء شص-رك-ات مشصÎك-ة
أل‚از مشصاريع ‘ كل ألبلدين وكذأ دول ألعا ⁄ألثالث،
ن-اه-يك ع-ن أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى مسص-اه-م-ة ألشص-رك-ات أل-وطنية
أ÷زأئرية وأإليرأنية ‘ مناقصصات يعلن عنها ‘ كل
ألبلدين ‘ قطاع أŸياه.
وأوضص- -ح ج -ي -ان ،أن أ÷زأئ -ر وإأي -رأن ي -تشص -اب -ه -ان ‘
ألظروف أإلقليمية وأ÷غرأفية ،لسصيما ما تعلق بشصح
مصصادر أŸياه وهي نقاط من شصأانها أن –فز ألتعاون بÚ
أل -ب -ل -دي -ن ب -ت -وظ-ي-ف ه-ذه أإلم-ك-ان-ات ÿدم-ة أŸصص-ال-ح
أŸشصÎكة ‘ هذأ ألقطاع.

الخميسض  ١٧ديسسمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٠٦ربيع اأ’ول  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’غلبية على قانون أŸالية 2٠16
’مة يصصادقون با أ
نوأب أ أ

بن صسالح :اŸرحلية Ÿعا÷ة األزمة
’سصعار
’حدأث بالزيادة ‘ أ أ
^ بن خالفة ’ :يجب على ألتجار أسصتباق أ أ
’غلبية ألسصاحقة ،على مشصروع قانون أŸالية لسصنة  ،2٠16باسصتثناء عضصوين عن
’مة با أ
صصادق ،أمسس ،أعضصاء ›لسس أ أ
’فافاسس““ أللذين صصوتا بـ ““’““ .وقال وزير أŸالية عبد ألرحمان بن خالفة ‘ أعقاب أŸصصادقة عليه،
جبهة ألقوى أ’شصÎأكية ““أ أ
’مة وأÛلسس ألشصعبي ألوطني قبل ذلك ،على قانون أŸالية للعام أ÷ديد ،أعطيتم للطاقم أ◊كومي
““Ãصصادقة ›لسس أ أ
وألسصلطات ألعمومية أŸركزية وأ÷هوية ،سصندأ قانونيا قويا Áكننا من موأصصلة أ÷هود ألتنموية وتسصريع وتÒتها ◊ماية
أ’قتصصاد ألوطني من خÓل موأرد جديدة““.

العدد

١٦9٠٤
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بدوي يضسع إاكلي Óمن الزهور ترحما على أارواح ضسحايا
 ١7أاكتوبر ١96١
وضص- -ع وزي- -ر أل- -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷م - - - -اع - - - -ات أÙل - - - -ي- - - -ة
نورألدين بدوي أمسس بسصان
دون-يسس (ف-رنسص-ا) إأك-ل-ي Óمن
أل-زه-ور ت-رح-م-ا ع-ل-ى أروأح
أ÷زأئ -ري Úضص -ح-اي-ا ›ازر
 17أكتوبر  1961بباريسس.
وق-ب-ل زي-ارت-ه ل-ق-نصس-لية ا÷زائر
ب -ب -وب -ي -ن -ي وق-ف ال-وزي-ر دق-ي-ق-ة
صس -مت أام -ام ال -نصسب ال-ت-ذك-اري
للضسحية ا÷زائرية فطيمة بدار
التي اغتيلت خÓل تلك اÛازر
اأ’ل- -ي- -م- -ة بضس- -ع- -ة شس- -ه -ور ق -ب -ل
اسستقÓل ا÷زائر.
ووصس - - -فت وسس - - -ائ - - -ل اإ’ع Ó- - -م
ال -ف -رنسس -ي -ة ه-ذا ا◊دث ““ب-أاكÈ
›زرة من هذا النوع ‘ التاريخ
اŸعاصسر لغرب أاوروبا““.
وق - - -د ت - - -ظ- - -اه- - -ر اآ’’ف م- - -ن
ا÷زائري Úسسلميا ‘ ذلك اليوم
اŸشس -ؤووم ضس -د ح -ظ -ر ال -ت-ج-وال
الذي فرضض عليهم منذ  ٥أاكتوبر
 ١9٦١والقمع الذي كان Áارسسه
ضس -ده -م رئ -يسض شس -رط-ة ب-اريسض
م -وريسض ب -اب -ون و‚م ع -ن ه -ذه
اŸظاهرة ›زرة راح ضسحيتها
آا’ف ا÷زائري Úحيث ” رمي
بعضض ا÷ثث ‘ نهر السس.Ú
وقال أاخ الفقيدة فطيمة الذي
ك- -ان ح -اضس -را ‘ ه -ذه ال -وق -ف -ة
الÎحمية ““انه شسرف كب Òلنا أان

نسس- - -ت- - -ق - -ب - -ل أ’ول م - -رة وزي - -را
للجمهورية ا÷زائرية جاء ليقف
م -ع-ن-ا ‘ ح-دي-ق-ة ف-ط-ي-م-ة ب-دار
ال -ت -ي أابت ال-ب-ل-دي-ة إاطÓ-ق اسس-م
الضس -ح -ي-ة ع-ل-ي-ه-ا ‘  ١٧أاكتوبر
اŸاضسي.
واع-ت““ Èأان-ه-ا ال-ت-ف-ات-ة ق-وي-ة م-ن
ا◊كومة ا÷زائرية وأايضسا من
بلدية سسان-دونيسض التي أارادت
ت- -ك -ر Ëذاك -رة أاخ -ت -ي وك -ل م -ن
سسقطوا ‘ أاكتوبر  ١9٦١بباريسض
وضسواحيها““.
وأاوضسح من جهته رئيسض بلدية
سس -ان-دون -يسض دي -دي -ي ب-ي-ار ان-ه
““يشس- -رف- -ه ك -ثÒا““ وه -و ““ف -خ -ور““
ب -اسس-ت-ق-ب-ال وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ن-ور
ال - - -دي- - -ن ب- - -دوي ،مشسÒا إا ¤أان
اأ’ح - -داث اأ’ل - -ي- -م- -ة أ’ك- -ت- -وب- -ر

““١9٦١ق - - -د أاث - - -رت ‘ سس- - -ك- - -ان
منطقتنا““.
و ق ا ل “ “ اإ ن ن ا ن ح ي ي م ن ذ س س ن و ا ت
ع - -د ي - -د ة ه - -ذ ا ا ◊ د ث و ه - -ذ ه
ا ل - -ت - -ذ ك -ر ة م -ن ا  Ÿف -ر و ض ض اأ ن
تقرب ب Úفرنسسا وا÷زائر““.
و–ادث الوزير من قبل مع
و ز ي -ر ة ا ل  Ó-م -ر ك -ز ي -ة و ا ل -و ظ ي ف
ا ل -ع -م -و م -ي م -ا ر ي -ل -ي ز ل و ب ر ن ش س و .
و “ ح - -و ر ت ا  Ùا د ث - -ا ت ح -و ل
ت -ب -ا د ل و ج -ه -ا ت ا ل -ن -ظ -ر ح -و ل
ا ل س س - -ي - -ا س س - -ا ت ا ل  Ó- -م - -ر ك - -ز ي - -ة
ا ل - -ق - -ا ئ - -م - -ة ‘ ك  Ó-ا ل -ب -ل -د ي -ن
و ص س  Ó- -ح -ي -ا ت ا  Ÿن -ت -خ -ب ‘ Ú
ا ل  Ó- -م - -ر ك - -ز ي - -ة  .ك -م -ا ت -ط -ر ق
ا ل ط ر ف ا ن اإ  ¤ر وؤ ي ة ا ’أ ط ر ا ف
ا ل س س - - - - -ي - - - - -ا س س - - - -ي - - - -ة  Ÿس س - - - -ا ر
الÓمركزية.

’رتكاز Ÿركز «كايÒت»
’جتماع ألتاسصع لنقاط أ إ
أ إ

تقاسسم التجارب وتعزيز التنسسيق من أاجل مكافحة اإلرهاب

توأصصلت ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ‘ ،ورشصات مغلقة ،أشصغال أ’جتماع ألتاسصع لنقاط
’رهاب «كايÒت» ،باعتباره
’فريقي للدرأسصات وألبحث حول أ إ
أ’رتكاز ألتابعة للمركز أ إ
إا ¤اŸرح - -ل - -ة اأ’خÒة م - -ن ق- -ان- -ون خالفة ’ تشسكل ربحا كبÒا للدولة ويعول على القانون لوضسع ا’قتصساد
’فة و«فرصصة
““منÈأ هاما““ لتقاسصم ألتجارب وتعزيز ألتنسصيق من أجل مكافحة هذه أ آ
اŸالية لسسنة  ،٢٠١٦بعد اŸصسادقة ب- - -ق- - -در م- - -ا ت- - -ع- - -وضض ن- - -وع- - -ا م - -ا ا÷زائري على سسكة ““القيمة““ ،قيمة
لتقييم ألتقدم ألذي ” إأحرأزه ‘ هذأ أÛال““.
عليه باأ’غلبية بالغرفت ÚالŸÈانيت““ Úسسوناطراك““ و«سسونلغاز““ و«نفطال““ اأ’ج- -ور وق- -ي- -م- -ة اأ’سس- -ع -ار وق -ي -م -ة
أاكد ﬁافظ السسلم واأ’من با’–اد اإ’فريقي إاسسماعيل ’يزال منتشسرا Ãعد’ت خطÒة““.
صس - -وت ك - -ل أاعضس - -اء ›لسض اأ’م - -ة ،السسفلى والعليا““ .وبعدما أاعلن عن ع-ن اÿسس-ائ-ر ال-ت-ي ت-ت-ك-ب-ده-ا بسسبب ا’سس - -ت - -هÓ- -ك ،وﬁارب- -ة اŸه- -ربÚ
شس -رق -ي ‘ ،ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل اف -ت -ت -اح اأ’شس -غ -ال ،أان ه-ذا وأاوضسح أان ““اأ’مر ’ يقتصسر على سسيطرة ا÷ماعات
واŸضس - -ارب Úوال - -ذي - -ن يضس- -خ- -م- -ون
باسستثناء عضسوين فقط ،على قانون ع- -ق- -د ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة ‘ غضس -ون الفارق.
ا’ج -ت -م-اع ““ال-ذي ي-ع-ق-د ‘ ظ-رف ي-ت-م-ي-ز ب-ت-زاي-د وتÒة اإ’رهابية على بعضض اŸناطق وا÷هات والتحكم فيها
اŸالية ،وهو أامر متوقع قياسسا إا ¤اأ’سس -ب -وع اŸق -ب -ل ،ذك -ر ال -وزي -ر ب-أان كما أان القانون ““متزن““ ،أ’ن سسياسسة الفوات ،Òقانون يعيد الثقة ،بحسسب
النشساط اإ’رهابي ‘ القارة اإ’فريقية واتسساع رقعته““ ،وإارغ -ام م-واط-ن-ي-ه-ا ع-ل-ى اÿضس-وع ل-ق-وان-ي-ن-ه-ا ال-ق-اسس-ي-ة
ب ‘ ›مله اأ’مر يتعلق بـ ““قانون عادي جاء ‘ اأ’ج- -ور مسس- -ت- -ق- -رة وسس- -ي -اسس -ة دع -م ب-ن خ-ال-ف-ة ،ي-ك-رسض ت-زك-ي-ة ب-رŸان-ي-ة
النقاشض الهادئ الذي صس ّ
يشسكل ““منÈاً هاما““ لتقاسسم التجارب وتعزيز التنسسيق من فحسسب ،بل أاظهرت ا÷ماعات اإ’رهابية أايضسا قدرتها
‘ ت -أاي -ي -د اإ’ج -راءات ا÷دي -دةÃ ،ا ظرف اسستثنائي““ ،وذلك بسسبب تقهقر اأ’دوي -ة واŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة والÎب -ي-ة ’سس- -ت- -ك -م -ال إا‚از ب -رن -ام -ج رئ -يسض
على زعزعة اسستقرار الدول أاو أاقاليم بأاكملها““ ،مشسددا
أاجل مكافحة اإ’رهاب.
فيها الزيادات ‘ اأ’سسعار ،باإ’ضسافة أاسسعار البÎول وتبعاته على ا’قتصساد مسس-ت-م-رة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤أان-ه ي-ح-م-ل ا÷مهورية.
وأاضساف قائ““ :Óأاعلم أان الدول اأ’عضساء سستواصسل بذل على أان هذا ا’جتماع هو ““فرصسة لنا لتقييم التقدم الذي
رؤوي-ة ج-دي-دة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ،ب-فضس-ل
إا ¤اأ’غلبية ‡ثلة ‘ التجمع الوطني الوطني.
ا÷ه -ود ل -ت -ح -ق -ي -ق ه-ذه ال-غ-اي-ة وÃا أان اإ’نسس-ان ي-نشس-د ” إاح- -رازه و’سس -ت -ن -ب -اط ال -دروسض وال -ب -حث ع -ن ط -رق
ال- -دÁق- -راط- -ي وج- -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر رغم ذلك وصسف وزير اŸالية مشسروع اŸزاي-ا اŸت-اح-ة ل-ه-م ول-ل-م-ؤوسسسس-ات ،التجار ل يجب أان يسستبقوا
الوطني ،إا ¤جانب الثلث الرئاسسي
التحسس Úبطبعه ،فإان هذا ا’جتماع يشسكل فرصسة أاخرى ل-ل-ت-حسس Úع-ل-ى اأ’صس-ع-دة ال-ث-ن-ائ-ي-ة واإ’ق-ل-يمية ومتعددة
اولاقاŸنت-و-نزن“ا“ل،ذك- -يونأا- -ثاهر⁄جي- -دد’ر بجـ ““ضاس -لوراائعدب لملتقوابجلهاإا¤Ÿنتتشجساجتي اع اŸإ’سسنتتاوجردالة.وطني ‘ األحداث بالزيادة ‘ األسسعار
التي –وز على أاغلبية اأ’صسوات.
ل -ت -ح -ق -ي -ق أاه -داف -ن -ا““ ،مشس -ددا ع-ل-ى أان ““م-ن-ع اإ’ره-اب اأ’طراف““.
والتطرف العنيف ومكافتحهما يظل مصسدر قلق أاسساسسي
وب -ت -م -ري -ره ع -ل -ى غ-رف-ت-ي الŸÈان ،جديدة““ ،وحتى فيما يخصض الزيادات وب -خصس -وصض خ -فضض اŸي-زان-ي-ة ،ف-إان وانتقد وزير اŸالية بشسدة‡ ،ارسسات
ييككتوسنسيبهنالقخاالنفوةن كمسسن أابهجميولةة‘هاممرةحلŸاة ‘ تسسعÒات الكهرباء والغاز والوقود نسسبتها ’ تتجاوز  9من اŸائة ورغم ب-عضض ال-ت-ج-ار ب-غ-رضض –ق-ي-ق ال-ربح بم-اكلا-نفسسح-ةب  -اةلتل -طÓر–فا ادلاعنإ’يف -فريي-قج-يب اأال-نذ ييكيو-ؤونم-جنوهج-ارزام-ا÷به-أاودن برنامج مكثف لتعزيز التنسسيق الثنائي واإلقليمي
ـ أاضساف يقول ـ إانها تعد تصسويبا أاك Ìذلك فإان دو’ قليلة تناهز ميزانيتها السس - -ه - -ل ،م - -ؤوك - -دا أان - -ه ““’ب- -د أان ’
ومتعدد األطراف ‘ مكافحة الظاهرة
اŸب -ذول -ة Ÿواج -ه -ة أاسس -ب -اب اŸسس -اع -دة ع -ل -ى ان-تشس-ار
اق -تصس-ادي-ة أاق-ل م-ا ي-ق-ال ع-ن-ه-ا إان-ه-ا منها زيادة بسسبب الفارق الكب Òب ٨ Úآا’ف مليار دج ،بحسسب ما أاكد بن يسستبقوا اأ’حداث ويقّروا زيادات ‘
الظاهرة اإ’رهابية““.
““ح -رج -ة““ ،إاذا م -ا اسس -ت -م -رت أاسس-ع-ار كلفتها وسسعر بيعها .فسسعر ““اŸازوت““ خالفة.
اأ’سسعار ،أ’ن الدولة  ⁄تطبق زيادات
من جانبه أاكد القائم بأاعمال اŸدير على مسستوى اŸركز ينظم هذا ا’جتماع ،الذي سسيدوم ثÓثة أايام ،بشسكل
النفط ‘ ا’نخفاضض.
ارتفع ،لكن البنزين يبقى أاغلى بفارق وبالنسسبة لÎشسيد اŸيزانية ،لفت إا ¤وإادراج -ه -ا م -ن ق-ب-ل ال-ت-ج-ار ““خ-ي-ان-ة
اإ’فريقي للدراسسات والبحوث حول اإ’رهاب ،إادريسض مشسÎك من طرف اŸركز اإ’فريقي للدراسسات والبحث
واعت Èبن خالفة قانون اŸالية للسسنة  ١دج ‘ ال- -زي- -ادة ،رغ -م أان -ه م -ل -وث أان الدولة وموازاة مع عملية ترشسيد ل -ل -م-واط-ن Úوال-وط-ن““ ،مشس-ددا ع-ل-ى
من Òلع ،‹ÓخÓل ا’فتتاح ،أانه ““على الرغم من التقدم ح - -ول اإ’ره- -اب و÷ن- -ة مصس- -ال- -ح ا’سس- -ت- -عÓ- -م واأ’م- -ن
ا÷دي- -دةÃ ،ث- -اب -ة ““ق -ي -م -ة مضس -اف -ة وي -ك -ل -ف ال -دول -ة ك -ثÒا م -ن ال -ع -م-ل-ة ال-ن-ف-ق-ات ،ت-ع-م-ل ك-ذلك ع-لى ترشسيد ضس -رورة تضس -اف -ر ا÷ه-ود وال-ع-م-ل ‘
ا÷دي -ر ب -ال -ث-ن-اء ال-ذي ” إاح-رازه ع-ل-ى م-دار ال-ع-ق-دي-ن اإ’ف-ري-ق-ي-ة (سس-يسس-ا) ،ب-ه-دف –ل-ي-ل اŸع-ط-ي-ات الراهنة
حقيقية للعمل التشسريعي والنهوضض الصس-ع-ب-ة ،أ’ن-ه يسس-ت-ع-م-ل ‘ ال-فÓ-حة ا’سس- -ت- -هÓ- -ك وا◊د م- -ن ال- -ت -ب -ذي -ر ه -دوء ’سس -ت -غ Ó-ل ك-ل اŸوارد خ-ارج
اŸنصسرم ‘ Úالتصسدي ÿطر ا’إرهاب على اŸسستويات اŸتعلقة باإ’رهاب على مسستوى القارة اإ’فريقية وتعزيز
ب -ا’ق -تصس -اد ال -ن -اشس-ئ““ .و‘ تصس-ري-ح والنقل العمومي والصسناعة.
وال-ت-ه-ريب وك-ذا ت-رشس-ي-د ا’سس-تهÓك اÙروقات.
الدولية والقارية ،إا’ أان التهديد الذي يطرحه اإ’رهاب التنسسيق الثنائي واإ’قليمي ومتعدد اأ’طراف ‘ ›ال
أاد ¤به على الهامشض قال““ ،وصسلنا وم -ه -م -ا ي -ك-ن ،ف-إان ال-زي-ادة وف-ق ب-ن اŸفرط للعائÓت.
مكافحة اإ’رهاب.
ي -تضس -م -ن ب -رن -ام-ج ا’ج-ت-م-اع ع-ددا م-ن ال-ورشس-ات ح-ول
مسصّير «ألوعد ألصصادق» يوأجه أك Ìمن  ٥٠٠ضصحية
م -واضس -ي -ع ﬂت -ل -ف -ة ،تشس-م-ل ت-ق-ي-ي-م ال-ت-ه-دي-د اإ’ره-اب-ي
وا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود الوطنية والبحث ‘
قال رئيسس ›لسس أ’أمة عبد ألقادر اأيضسا تدفع الفاعل ‘ ÚاŸشسهد اإ ¤ا’إذعان
نقاط ضسعف الدول وا÷ماعات ا’قتصسادية اإ’قليمية
بن صصالح ،أإن ““رسصم ألسصياسصات أ◊كومية اأو’ اإ ¤مفهوم ا’أغلبية ،ح Úاتخاذ القرار
وكذا اسستعراضض ا÷هود اŸبذولة للتصسدي للتهديدات.
م -ث -ل أول أمسس ،صص -ال -ح م -و’ي مسص ّ-ي-ر من نفسسه وقبل التأاسسيسض احتج أاحد ﬁاميه
وتنفيذها ،بعد موأفقة ألŸÈان ،هو حق واحÎام ال - -روؤى وال - -ط - -روح- -ات ا’أخ- -رى حÚ
‘ ال -ي -وم ال -ث -ا ،Êي -ت-دارسض اŸشس-ارك-ون سس-ب-ل م-ك-اف-ح-ة
’عمال «ألوعد ألصصادق» ،بقطع ا÷لسسة ،معتÈا أان حقوق اŸتهم غÒ
شصركة أŸال وأ أ
ل-ل-ح-ك-وم-ة أŸشص-كلة من أ’أغلبية““ ،موؤكدأ اŸناقشسات““.
اإ’ره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ال -ع -اب -رة ل -ل -ح-دود وك-ذا
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‘ ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-
أن ““علو أ’أصصوأت وألÎأشصق Ãفردأت ’ وبعدما اأشسار اإ ¤اأن ““علو ا’أصسوات والÎاشسق
الوقاية من التطرف العنيف ‘ إافريقيا ،مع التطرق اإ¤
أشص -رأر ،أل -نصصب وأ’ح -ت -ي-ال أم-ام ﬁام-ة يهتفون أانه خان كل الناسض ‡ا ادى بالرئيسض
ت بصص -ل -ة أإ ¤م -وروث -ن-ا ‘ أل-ت-ع-ام-ل م-ع Ãفردات ’ “تّ بصسلة اإ ¤موروثنا ‘ التعامل
“ ّ
ظاهرة اŸقاتل Úاأ’جانب (اŸرتزقة).
م
سص -ور أل -غ -ز’ن ه -و وشص -رك-اؤوه ع-م-ارة ع-ز ا ¤مواصسلة ا÷لسسة اين اعطى الكلمة للمته
بعضس ألتطورأت““ ‘ ،أإشصارة أإ ¤ما حدث مع بعضض التطورات““ ،قال ““حان الوقت ليفهم
جانب آاخر من الÈنامج خصسصض لتقييم العÓقات بÚ
أل -دي -ن ،زي -ا Êف -ري-د ،م-ف-ت-اح مصص-ط-ف-ى ،والذي رد بكل برودة «أاتعجب من هذه التهمة
ب-اÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،وب-ع-دم-ا نّ-ب-ه ا÷ميع اأن التعب Òعن الراأي من حق ا÷ميع،
نقاط اإ’رتكاز الوطنية واإ’قليمية ،باإ’ضسافة إا ¤تنسسيق
أإ ¤أن أل - -ق - -ان - -ون يسص - -ت - -ج- -يب ل- -ظ- -روف لكن رسسم السسياسسات ا◊كومية وتنفيذها -بعد
ب
ب -ل-ع-اب-د أل-ه-ادي ،ب-دأوي ط-ارق ،وشص-ري-ف ذلك ان -ه سس -وف أاح -اك -م غ -دا ب-ت-ه-م-ة ال-ت-ه-ري
Óرهاب
اإ’جراءات وتعزيز التعاون ‘ ›ال التصسدي ل إ
أŸرح- -ل- -ة ،ذك -ر ب -اأن رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة موافقة الŸÈان  -هو حق للحكومة اŸشسكلة
بوعÓم أŸدعو فاروق ،ألذين غابوأ عن الضس -ري -ب-ي واŸوج-ه-ة م-ن ط-رف ن-فسض ق-اضس-ي
وﬁاربتهÃ ،ا يشسمل تبادل اŸعلومات والتحاليل وكذا
““ي -ت -وخ -ى م -ن -ه -ج أŸرح -ل -ي -ة““ ‘ م -ع -ا÷ة من ا’أغلبية““.
التحقيق بالنسسبة اليه هذه التهمة باطلة أ’نه
أ÷لسصة.
اسس-ت-ع-راضض ب-رن-ام-ج ت-ط-وي-ر ق-درات ال-دول وا÷م-اعات
وذكر باأن رئيسض ا÷مهورية ““سسعى منذ توليه
أ’أزمات.
مسسŸ Òؤوسسسسة ذات طابع Œاري».وعن سسؤوال
Óره-اب وا÷رÁة
ا’ق -تصس -ادي -ة اإ’ق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-تصس-دي ل -إ
البويرة :ع.نايت رمضضان
الشس -اأن ال -ع -ام اإ ¤ت -وخ -ي م -ن -ه-ج اŸرح-ل-ي-ة ‘
الرئيسض حول الضسحايا أاجاب بأان اŸسسبب اأ’ول
العابرة للحدود.
اإخراج البلد من مضسائق اأزماتها اإ ¤مشسارف
كما سسيعكف اŸشساركون ‘ ،اليوم اأ’خ ،Òعلى تقييم
اÙاكمة جاءت بعد ا’عÎاضض اŸقدم من ا’ف Ó-سض الشس -رك -ة م -ن ا’دارة ال -ت -ي ات -ه -م -ت -ه
 ⁄يفوت ثا Êرجل ‘ الدولة ‡ث ‘ Óرئيسض ا◊لول التي ينعم بها الشسعب اليوم““ واأنه ““عمل
م-دى ت-ط-ب-ي-ق خ-ط-ة ع-م-ل ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي Ÿك-اف-ح-ة
طرف اŸتهم الرئيسسي صسالح مو’ي الذي كان بالتهرب الضسريبي ثم تلته العدالة بإاصسدار اول
›لسض ا’أم -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال-ح ،اأمسض ،و’ زال ي- -ع- -م- -ل ب- -ه -دوء وروؤي -ة ت -ط -ب -ع -ه -ا روح
اإ’رهاب ‘ القارة ،على أان يتوج ا’جتماع ‘ يومه
‘ حالة فرار اثناء صسدور ا◊كم ضسده بتاريخ امر بالقبضض ا ¤ا◊ملة ا’عÓمية ‡ا ادى ا¤
م-ن-اسس-ب-ة اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسسنة اŸسسوؤولية““ ،مضسيفا ““هذه السسياسسات اأثمرت
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اأ’خ Òباعتماد ملخصض اسستنتاجات ا’جتماع السسنوي
ضسغوطات كبÒة من طرف الزبائن الذين فقدوا
 ٢٠١٦ليلقي خطابا مقتضسبا حرصض من خÓله الوئام واŸصسا◊ة الوطنية وواءمت ا÷زائر مع
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التاسسع لنقاط ا’رتكاز.
الثقة ‘ الشسركة .أاما بالنسسبة Ùاكمته ‘
ع -ل -ى ال -ت -اأك -ي -د ،اأن ““ال -ت -داب Òال-واردة ‘ نصض ال- -ن- -م- -و وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة““ .ودع -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة اإ¤
جزائري.
يشس- -ارك ‘ أاشس- -غ- -ال ا’ج -ت -م -اع ﬂتصس -ون م -ن اŸرك -ز
قضسية ا◊ال فهذا تÓعب بالنسسبة اليه ذلك ان
ال -ق -ان -ون  ⁄تشس-ذ ال-ب-ت-ة ع-ن ق-اع-دة ا’ل-تصس-اق ““ا’نخراط ‘ مسسعى رئيسض ا÷مهورية لتجاوز
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اإ’ف -ري -ق -ي ل -ل -دراسس -ات وال -ب -حث ح-ول اإ’ره-اب و÷ن-ة
ك- -ل ال- -ع- -ق- -ار ال- -ذي صس -در سس -وف ي -ب -اع ل -دف -ع
ب-ح-ق-ي-ق-ة الصس-ال-ح ال-ع-ام ل-ل-م-واط-ن ول-ل-دول-ة ‘ مصس - -اعب اŸرح - -ل - -ة وال- -ول- -وج ب- -ا÷زائ- -ر اإ¤
مصس -ال -ح ا’سس -ت -ع Ó-م واأ’م -ن اإ’ف-ري-ق-ي-ة واÛم-وع-ات
أاغلبهم من ﬂتلف الو’يات وهناك من قضسى مسس-ت-ح-ق-ات الضس-رائب وك-ذا سس-ي-م-اموتورز .أاما
جوانبه اıتلفة““’ ،فتا اإ ¤اأن اأك Èموؤشسراته مسستويات اأرقى باقتصساد متنوع““.
ا’قتصسادية اإ’قليمية ‘ اإفريقيا ،فضس Óعن أاعضساء من
.
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““ا◊زم والرشسادة والعقلنة ‘ التسسي ،““Òوهو واأف -اد ‘ سس -ي -اق م -وصس -ول““ ،سس -ي
التمثيليات الدبلوماسسية اŸعتمدة با÷زائر وﬂتصسÚ
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اŸواضسيع اŸتعلقة بهذه اآ’فة وتقد Ëتوصسيات من أاجل
ق -اع-ت-ه-ا ب-الضس-ح-اي-ا واسس-ت-ل-زم اسس-ت-ع-م-ال م-ك Èدون حكم قضسائي ،ثم تقدم أاك Ìمن  ٣٠٠ضسحية
بن صسالح ،الذي َ ⁄يِحْد عن عادته ،فضسل اإلقاء Œسس -ي -د ﬂط -ط ال -رئ -يسض ل -دع -م ال-ن-م-و وف-ق
مكافحتها بشسكل أافضسل.
الصسوت لتمك Úالذين بقوا ‘ البهو ،إا ¤السساعة أامام رئيسض ا÷لسسة والتي اسستمرت ا ¤سساعة
كلمة Ãناسسبة اŸصسادقة على قانون اŸالية م -ق -تضس-ي-ات ال-ظ-روف واŸرح-ل-ة““ .وخ-لصض اإ¤
يشسار إا ¤أان ““نقاط ا’رتكاز““ الوطنية وا÷هوية ،هي آالية
١١:٢٠صسباحا .رئيسض ا÷لسسة يفتح القضسية رقم متأاخرة من الليل للمطالبة باسسÎجاع أاموالهم.
ب -اع-ت-ب-اره ا◊دث ،اأه-م م-ا ج-اء ف-ي-ه-ا ““اأع-ت-ق-د القول““ ،القانون يعّد حقا قانون اŸالية ÷ميع
لتنسسيق ا÷هود ب Úالبلدان اإ’فريقية من أاجل مواجهة
 ١٧١٣ويتقدم صسالح مو’ي ليظهر أ’ول مرة
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واثقا اأن Œربتي الŸÈانية ومÓمسستي للفعل ا÷زائ-ري Úا’أك-ف-ي-اء وال-ع-ادي Úم-ع-ا ...ق-ان-ون
اإ’ره -اب ،م -ن خ Ó-ل إاصس -دار ت -وصس -ي -ات أاو دراسس -ات أاو
الŸÈا ‘ Êوط -ن -ن -ا ،ت -دف -ع -ن -ي اإ ¤ا’ف -ت-خ-ار ي -ب-غ-ي اسس-ت-ئصس-ال م-ظ-اه-ر ال-ت-ب-اط-وؤ وال-ت-خ-ل-ف
أامام الضسحايا الذين  ⁄يروه منذ شسهر أافريل تكوين جمعية أاشسرار ذلك ان له سسجل Œاري.
اقÎاح-ات ذات صس-ل-ة ب-ال-ظ-اه-رة اإ’ره-اب-ي-ة ،ب-اع-ت-بارها
.٢٠١٤
Ãسساحات حرية الراأي والتعب ÒاŸتاحة لنا ‘ وغ -ي-اب وح-ت-ى ان-ع-دام ا’أف-ك-ار واŸب-ادرات...
أاما دفاع الضسحايا طالبوا باسسÎجاع اأ’موال
(نقاط ا’رتكاز) القنوات الرسسمية التي تربط اŸركز
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الŸÈان ا÷زائ -ري““ ،مضس -ي -ف -ا ‘ كÓ-م وج-ه-ه ق -ان -ون يسس -ع -ى ’إي-ج-اد ظ-روف م-وات-ي-ة ’إث-م-ار
والتعويضض عن اأ’ضسرار.
اإ’فريقي للدراسسات والبحث حول اإ’رهاب «كايÒت» مع
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اأسساسسا اإ ¤الŸÈاني Úالذين Áثلون اŸعارضسة اإن-ت-اج-ي-ة ف-ع-ل-ي-ة ت-ع-ود ب-ال-ن-فع على ا÷زائري
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ح-ك-وم-ات ال-دول اإ’ف-ري-ق-ي-ة واآ’ل-ي-ات اأ’م-نية اإ’قليمية
‘ الغرفت Úالعليا والسسفلى ““ولكن اŸمارسسة وا÷زائريات““.
اŸتهم الرئيسسي صسالح مو’ي يظهر وكأانه واثق نافذا ‘ حق اŸتهم صسالح مو’ي.
والقارية اŸعنية Ãكافحة اإ’رهاب.

فريال بوشضوية

ترشسيد النفقات Ÿواجهة الظرف الصسعب

فريال .ب

النيابة تلتمسس  ١٠سسنوات سسجنا نافذا

»æWh

الخميسض  17ديسسمبر  2015م
الموافق لـ  06ربيع األول  1٤37هـ

يتطلع لرفع عدد جيل ألشسباب أصسحاب أŸؤؤسسسسات إأ15٠٠ ¤

منتدى رؤوسساء اŸؤؤسسسسات ›ند لكسسب رهان النمؤ
حداد ٣٦ :مليار دينار رقم أاعمال
ق-در ع-ل-ي ح-دأد رئ-يسس م-ن-ت-دى رؤوسس-اء
أŸؤؤسسسسات حجم رقم أعمال ألهيئة بـ٣6
م -ل -ي-ار دي-ن-ار ،م-ل-ت-زم-ا ب-دع-م وتشس-ج-ي-ع
ج- -ي- -ل أŸن- -ت- -دى م- -ن ألشس -ب -اب أصس -ح -اب
أŸؤؤسسسس -ات م -ن خ Ó-ل ه -ي -ك-ل-ت-ه بصس-ؤرة
ج-ي-دة .ع-ل-م-ا أن-ه ي-ت-طلع ليبلغ عددهم
من  ٣٠٠إأ 15٠٠ ¤شساب صساحب مؤؤسسسسة
ن -ه -اي-ة ع-ام  2٠16ورف- -ضس أ- -ÿؤضس ‘
ألن -ت -ق -ادأت أل -ت -ي وج -هت ل -ل -م -ن-ت-دى،
مكتفيا بتمسسكه باسستمرأر ‘ ألعمل من
أج - - -ل –ريك أل - - -ن - - -م- - -ؤ ألق- - -تصس- - -ادي
وألج-ت-م-اع-ي م-ن خÓ-ل Œن-ي-د أل-ق-ؤى
أ◊ي - -ة وأل - -ط - -اق - -ات أŸت - -ؤف - -رة ودع - -م
أŸتعامل.Ú

فضسيلة بودريشش
شس- -دد ع- -ل- -ي ح- -داد ،رئ- -يسض م -ن -ت -دى رؤوسس -اء
اŸؤوسسسسات خÓل أاشسغال اÛلسض التنفيذي
ل-ل-ت-وج-ي-ه السسÎات-ي-ج-ي ع-ل-ى ضس-رورة ه-ي-كلة
السستثمار ضسمن رؤوية شساملة وبعيدة اŸدى،
مبديا كامل اسستعداده من أاجل دعم وتشسجيع
اŸت -ع -ام -ل Úاألعضس -اء ‘ «الفسس-ي-و» ،واع-تÈ
أانهم ‘ منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات ل يردون
على منتقديهم بالكÓم وإا‰ا بالعمل كونهم ـ
كما قال ـ يحÎمون ا÷ميع دون اسستثناء .ودعا
ا÷ميع إا ¤التمسسك بهدف الجتهاد ‘ العمل
وإا‚اح اŸشساريع اإلنتاجية التي يطلقونها،
واصسفا اŸنتدى باŸدرسسة التي يجب أان يكون
فيها التضسامن.
ب -ل -غ -ة م -ت-ف-ائ-ل-ة ذك-ر رئ-يسض م-ن-ت-دى رؤوسس-اء
اŸؤوسسسسات أان منظمتهم حققت قفزة بفضسل
ا÷هود اŸبذولة ،و ⁄يخف ‘ سسياق متصسل
أان ه-ذا ال-ل-ق-اء ﬁط-ة ل-ت-ق-ي-ي-م ج-م-ي-ع ال-ع-مل
وا÷هود على اعتبار أان اŸنظمة تعد ذات
بعد مواطناتي ومسسؤوولة وقوة اقÎاح وﬁرك
ل -ل -ن -م-و الق-تصس-ادي والج-ت-م-اع-ي وب-ال-ن-ه-اي-ة
–قق مصسالح مشسÎكة للجميع ،وبدا حداد

متجاه Óالنتقادات التي طالتهم.
وق -ال ‘ ه -ذا اÛال« :م -وق -ف -ن -ا صس -ح-ي-ح»،
واغ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة ل-ي-ؤوك-د أان «الفسس-ي-و» ال-ي-وم
ي - -ل- -عب دور ﬁرك رئ- -يسس- -ي لÓ- -ق- -تصس- -اد ‘
السساحة الوطنية ‘ ،ظل األخذ وتبني العديد
م- -ن اŸقÎح- -ات ال -ت -ي ط -رح -ه -ا م -ن ط -رف
م -ن-ظ-م-ات اق-تصس-ادي-ة وم-ن ط-رف السس-ل-ط-ات
القتصسادية .وعاد حداد ليجدد اÿيار الذي
ي -ع -م-ل م-ن-ت-داه ع-ل-ى اŸسس-اه-م-ة ‘ Œسس-ي-ده
وي -ت -م -ث -ل ‘ –ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي -ة الق-تصس-ادي-ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر .و–دث رئ -يسض م -ن -ت -دى رؤوسس -اء
اŸؤوسسسس- -ات ع- -ن أاه- -م -ي -ة ال -ت -وصس -ل إا ¤رؤوى
اق-تصس-ادي-ة ت-ع-ت-ن-ي ب-اŸؤوسسسس-ة وتسسمح بÎقية
السس -ت -ث -م -ار وت -خ -ل -ق ب -ق -وة وم -ت-ان-ة ال-نسس-ي-ج
اŸؤوسسسساتي.
وأاشس -ار إا ¤أان ا÷زائ -ر ب -ح -اج -ة إا ¤ج -م-ي-ع
الكفاءات والقوى ا◊ية وإا ¤اتفاق وتناسسق
واسستقرار وسسلم ‘ العمل ألنه يعول كثÒا على
قيم العمل .وعلى هامشض اللقاء ،رد حداد على
بعضض أاسسئلة الصسحافي Úمن بينها تكذيبه Ÿا
تردد حول ما نقله صسحفي أامريكي حول نية
ا÷زائر اسستثمار غÓف ما‹ ضسخم بالوليات

‘ ألذكرى  ٣٠لتأاسسيسسه

اŸتحدة األمريكية رغم أانه  ⁄يكن ـ كما ذكر ـ
داخل القاعة ،موضسحا بأان ا÷زائر ل “لك
هذا الغÓف اŸا‹ وفسسر األمر بأان الصسحفي
 ⁄يفهم.
وح -ول الن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ط-ال-ت-ه أاج-اب ق-ائÓ-
«ن -ح -ن ن -ع -م -ل وسس-نسس-ت-م-ر ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ل
اŸشساكل والتحديات التي يواجهها اŸتعاملون
القتصساديون من أاجل ترقية اإلنتاج الوطني
وتنمية القتصسادي ،واسستطرد يقول ‘ سسياق
متصسل ،ل نهدد أاحدا «نحن مؤوسسسسة واحدة
ونحÎم ا÷ميع».
و” عرضض حصسيلة نشساط «الفسسيو» ‘ السسنة
ا÷ارية ،علما أانه تأاسسسض منذ حوا‹  15سسنة،
وي -ت -ط -ل -ع ‘ ال -وقت ال -راه -ن ل -ه -ي -ك -ل -ة ج-ي-ل
«الفسس -ي -و» م -ن الشس -ب -اب وت -وج-ي-ه اŸشس-اري-ع
واسستقطاب الكفاءات ،وينتظر حسسب تأاكيد
توفيق بÓري أانه خÓل العام اŸقبل سسيتم
إاط Ó-ق –ق -ي -ق ح-ول الشس-ب-اب والشس-راك-ة م-ن
أاج -ل تسس -ري -ع ال -ت -ط-ور اÙل-ي ل-ك-ل م-ن-ط-ق-ة
بالنسسبة ÷يل «الفسسيو» .واقÎح العضسو رضسا
ح -م-ي-ا Êتسس-ط Òسس-ي-اسس-ة ج-واري-ة م-ع رؤوسس-اء
اŸؤوسسسسات العضسوة ‘ اŸنتدى.

بنك التنمية اÙلية يطلق خدمة مصسرفية جديدة
تسسي Òالزبائن ◊سساباتهم ع ÈاألنÎنت
كشس- -ف أل- -رئ- -يسس أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ب- -نك
أل- -ت- -ن- -م -ي -ة أÙل -ي -ة ك -رﬁ Ëم -د ،ع -ن
أسستحدأث نظام معلؤماتي جديد سسيتم
أل- -ع- -م- -ل Ãق- -تضس -اه خ Ó-ل سس -ن -ة ،2٠16
لج -رأء م-ن شس-أان-ه أن
م -ؤضس -ح -ا أن ه -ذأ أ إ
لدأء أل -ب -ن-ك-ي م-ن
يسس -اه -م ‘ تسس -ه -ي -ل أ أ
خÓل تلبية ﬂتلف حاجيات ألزبائن
لمؤأل
من بينها تسسريع عملية –ؤيل أ أ
إأ ¤أصسحابها أو بنؤك أخرى ‘ ظرف 24
سساعة.

صسونيا طبة
أاوضس -ح اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ب-نك ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
أامسض ،خÓ- -ل الح- -ت- -ف -ال ب -ال -ذك -رى  30من
ت -أاسس -يسس -ه -ا ،أان ال -ن-ظ-ام ا÷دي-د ال-ذي سس-ي-ت-م
إادراج -ه ع -ل -ى مسس -ت-وى ﬂت-ل-ف وك-الت ب-نك
ال- -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة خ Ó-ل السس -ن -ة ال -داخ -ل -ة
سسيسستجيب للمعاي ÒواŸتطلبات الدولية ‘
›ال معا÷ة وتبادل وتسسي ÒاŸعلومات.
وأاع- -ل- -ن رسس- -م- -ي- -ا ع -ن ان -ط Ó-ق خ -دم -ة «أاو.

بي.دي.ال» للجيل الثا Êالتي سستمكن ـ على
حد قوله ـ زبائن بنك التنمية اÙلية من
تسس -ي Òحسس -اب -ات -ه -م ال -ب -ن -ك -ي-ة ع ÈاإلنÎنت،
م-وضس-ح-ا أان ال-زب-ائ-ن سس-ي-ت-م-ك-ن-ون م-ن معاينة
و–م -ي -ل ا◊سس -اب ال -ب -ن -ك-ي بسس-ه-ول-ة و‘ أاي
سساعة دون التنقل إا ¤وكالت البنك ،مشسÒا
إا ¤أان العملية مؤومنة  100باŸائة ول داعي
للخوف وهو ما يجعله أاول بنك عمومي يقÎح
خدمة العمليات اŸصسرفية اإللكÎونية.
وأاضساف اŸدير العام لبنك التنمية اÙلية،
أان البنك واصسل خÓل السسنة ا÷ارية تعزيز
اسستقراره اŸا‹ ،حيث فاق رقم أاعماله ‘
ع -ام  2015م-ب-لغ  20م -ل -ي-ار دج ،زي-ادة ع-ل-ى
تسسجيل نسسبة عالية فيما يخصض السستثمار
الذي تقوم بها بنك التنمية اÙلية وصسلت
إا 60 ¤ب- -اŸائ- -ة  ‘،ح Úب -ل -غت ال -ق -روضض
اŸمنوحة للزبائن  531مليار دج.
ونفى كرﬁ Ëمد عدم مرافقة بنك التنمية
اÙلية للمؤوسسسسات التابعة للقطاع اÿاصض،
مشسÒا إا ¤أان األرقام تثبت عدم صسحة هذا
الكÓم كونه البنك قام بتخصسيصض  531مليار

دج م -ن ال -ق -رضض اŸب -اشس -ر ،مضس -ي-ف-ا أان م-ن-ح
ال -ق -روضض ل -ل -زب -ائ -ن ي-خضس-ع لشس-روط أاه-م-ه-ا
متابعة ومراقبة مدى تطبيق اŸشساريع على
ارضض الواقع.
و‘ ذات السسياق أاكد اŸدير أان بنك التنمية
اÙلية يعمل على دعم اŸشساريع القتصسادية
وي -راف -ق أاصس -ح-اب اŸشس-اري-ع وي-قÎح ع-ل-ي-ه-م
ال - -ع- -دي- -د م- -ن ط- -رق ال- -ت- -م- -وي- -ل ،مشسÒا إا¤
القطاعات التي نالت القروضض من البنك من
ب-ي-ن-ه-ا ال-ت-جارة بـ 29ب -اŸائ-ة والصس-ن-اع-ة بـ25
باŸائة ‘ ح– Úصسل ›ال البناء واألشسغال
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ه-ي-درول-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى أاع-ل-ى نسسبة
تتمثل ‘  37باŸائة.
وأاكد ذات اŸسسؤوول على اسستعداد مؤوسسسسته
إل‚اح ال -ق -رضض السس -ت -ه Ó-ك -ي ال -ذي سس -ي-ت-م
تطبيقه مع بداية السسنة ا÷ديدة من خÓل
تسس -خ Òك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات ال Ó-زم -ة ل -ت -م -وي-ل
الزبائن ،مشسÒا إا ¤أان القرضض السستهÓكي
سسيشسكل خطوة كبÒة لدعم القتصساد الوطني
وتطوير اŸنتوج اÙلي بالدرجة األو.¤

جندت خÓلها وسسائل مادية وبشسرية معتÈة

مؤؤسسسسة سسؤناطراك بجاية تنظم مناورة افÎاضسية

ن- -ظ- -مت ،أمسس ،م- -ؤؤسسسس- -ة سس -ؤن -اط -رأك
ب-ج-اي-ة ،م-ن-اورة أفÎأضس-ي-ة ل-ل-ت-ح-ك-م ‘
ح- -ادث ت- -ق- -ن- -ي ع- -ل- -ى مسس -ت -ؤى م -ؤق -ف
أل-ت-خ-زي-ن ألشس-رق-ي ل-ل-م-ح-ط-ة أل-ب-حرية
Ÿي- -ن- -اء ب- -ج- -اي- -ة ،وذلك ب- -ه -دف –سسÚ
ق - -درأت أل - -ت- -دخ- -ل ألسس- -ري- -ع Ÿؤأج- -ه- -ة
أ◊ؤأدث أل - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ،وضس- -م- -ان حسس- -ن
ألتعاون ب Úكافة أŸتدخل ،Úعلى غرأر
لم - -ن،
أ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة ،مصس - -ال - -ح أ أ
وأŸصسالح ألصسحية.

اŸن- -اورة ع- -رفت اسس- -ت- -ع- -راضض ﬂت- -ل -ف
وسس -ائ -ل ال -ت -دخ -ل السس -ري-ع ‘ ح-ال وق-وع
ح -ادث م -ا ،ح -ت -ى ي -تسس -ن -ى م-ع-رف-ة م-دى

قابلية أاعوانها Ãعية اŸصسالح الأخرى،
وكان لكل جهة مهمة خاصسة ،حيث كان
أاع -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ‘ م-ه-م-ة ن-ق-ل
ا÷رح -ى إا ¤اŸرك -ز الصس -ح -ي ل -ل -ت-دخ-ل
السسريع اŸتواجد Ãكان ا◊ادث ،ونقل
ا◊الت اŸسس - - -ت- - -عصس- - -ي- - -ة إا ¤اŸراك- - -ز
السس -تشس -ف -ائ-ي-ة ،أام-ا م-ه-م-ة أاع-وان األم-ن
تضسمنت تسسهيل ا◊ركة اŸرورية وتطويق
مكان ا◊ادث.
اŸن -اورة ك -انت ان -ط Ó-ق -ت-ه-ا ب-ع-د ان-دلع
حريق على مسستوى اÿزان رقم سض ،9ثم
ان -ت -ق -لت أالسس -ن -ة ال-نÒان إا ¤اÿزان رق-م
سض ،10بعد عدم التمكن من إاخماد النÒان

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

اŸشس -ت -ع -ل -ة ،وك -انت ال -ت -دخÓ-ت سس-ري-ع-ة
Óع- -وان اŸت- -واج- -دي- -ن ب- -ع ÚاŸك- -ان،
ل - -أ
وانتهت اŸهمة بنقل ا÷رحى الـ 21إا¤
اŸسستشسفى.
وجدير بالذكر ،تعت Èهذه اŸناورة األو¤
من نوعها بولية بجاية ،والسسابعة على
اŸسستوى الوطني منذ عام  ،2008لتختÈ
شس -رك -ة سس -ون-اط-راك ق-درات-ه-ا ووسس-ائ-ل-ه-ا
Ÿواجهة أاي طارئ.

بجاية :بن النوي .ت
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غؤل يشسارك ‘ ألدورة  18للمجلسس ألؤزأري ألعربي للسسياحة

لقاءات ثنائية وبرنامج تعاون لتطؤير القطاع

ألشس - -عب /ي - -ت - -ؤأج- -د وزي- -ر
أل - -ت - -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -ع- -م- -رأن- -ي- -ة
وألسس - -ي - -اح - -ة وألصس- -ن- -اع- -ة
أل -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،ع-م-ار غ-ؤل،
لم -ارأت أل-ع-رب-ي-ة
ب -دول -ة أ إ
أŸت- - -ح- - -دة ‘ زي - -ارة ت - -دوم
يؤم ،Úللمشساركة ‘ أشسغال
أل - - - - -دورة ألـ 18للمجلسس
أل-ؤزأري أل-ع-رب-ي للسسياحة،
حسسب ألبيان ألصسادر عن ألؤزأرة تلقت
«ألشسعب» نسسخة منه.

ألول م- -رة ،أافضست اج- -ت- -م- -اع -ات م -ك -تب
ال -وزراء ال -ع -رب ل -لسس -ي -اح -ة اإ ¤ان -ت-خ-اب
ا÷زائ -ر عضس -وا ‘ اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي
للمجلسض الوزاري العربي للسسياحة ،كما
أافتكت منصسب نائب رئيسض اŸكتب عÈ
انتخاب وزير التهيئة العمرانية والسسياحة
والصسناعة التقليدية ،هذا و” اتخاذ قرار
باإلجماع على تنظيم لقاء مكتب الوزراء
ال- -ع- -رب ل- -لسس- -ي -اح -ة ‘ دورت -ه ال -ق -ادم -ة
ب -ا÷زائ -ر .وت -دخ -ل ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج ضس-م-ن
اŸك- -اسسب ال- -ت- -ي –ق- -ق- -ه- -ا ا÷زائ -ر ‘
توجهها ا÷ديد إلعطاء اŸكانة ا◊قيقية
لقطاع السسياحة وفتح اÛال لريادته.
وحسسب ذات ال- -ب- -ي- -ان ف- -إان ال -وزي -ر غ -ول
سس -ي -ع -ق -د اج -ت -م-اع-ات ث-ن-ائ-ي-ة ه-ام-ة م-ع
ن- -ظ- -رائ -ه ،م -ن ع -دة دول وب -عضض رؤوسس -اء
الوفود Ÿناقشسة تطوير العÓقات الثنائية
ب Úا÷زائ- -ر وال- -ب- -ل- -دان ال -ع -رب -ي -ة وك -ذا
اŸن -ظ -م -ة ال -ع -رب -ي-ة ل-لسس-ي-اح-ة وب-رن-ام-ج
التعاون معها.
وتشس- -ه- -د أاشس- -غ -ال ه -ذا الج -ت -م -اع ال -ذي

ي- -ت- -واصس- -ل ‘ ال- -ي- -وم ال- -ث- -اÊ
واألخ Òب -اإلم -ارات ال -ع -رب-ي-ة
اŸت- - -ح - -دة ،مشس - -ارك - -ة وزراء
السس- - -ي- - -اح- - -ة ال - -ع - -رب وك - -ذا
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لسس-ي-احة،
حيث يتم مناقشسة العديد من
اŸواضسيع ذات الصسلة بتعزيز
ال -ع -م -ل ال-ع-رب-ي اŸشسÎك ‘
›ال السس- - -ي- - -اح- - -ة ،وسس - -ب - -ل
ت- -ك- -ريسض وت- -ع- -زي- -ز ال- -ت -ع -اون ،م -ن أاج -ل
اŸسساهمة ‘ تطوير القطاع السسياحي ‘
البلدان العربية.
ومن أابرز النقاط التي تناقشض خÓل هذا
الج- -ت- -م- -اع ،قضس- -ي- -ة ت- -ع- -دي الح- -ت Ó-ل
اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ع- -ل- -ى ق- -ط -اع السس -ي -اح -ة
ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة ال-ق-دسض اÙت-ل-ة،
باإلضسافة إا ¤ذلك سسيتم –ديد الكيانات
اıتصسة لتنمية وتطوير العمل العربي
اŸشسÎك.
كما تتم مناقشسة جائزة اÛلسض الوزاري
ال-ع-رب-ي ل-لسس-ي-اح-ة ،ل-ل-ج-ودة السس-ياحية ‘
›ال اŸط-اع-م اŸصس-ن-ف-ة سس-ي-اح-ي-ا لعام
 ،2015ل -ل -م -ع -اي Òال -ت -ي أاع -دت م -ن ق-ب-ل
اŸن -ظ -م -ة ال -ع-رب-ي-ة ل-لسس-ي-اح-ة ،واŸع-اي-ر
واألسسسض (اŸع- -دل- -ة) لخ- -ت- -ي -ار الشس -ب -اب
اŸشس- -ارك ‘ Úج- -ول- -ة ب -رن -ام -ج «اع -رف
وطنك العربي» لسسياحة الشسباب اŸعدة
من قبل اŸنظمة العربية للسسياحة ،وكذا
م - -ع - -اي Òا÷ودة السس- -ي- -اح- -ي- -ة ‘ ›ا‹
اإلعÓ- -م السس -ي -اح -ي ووك -الت السس -ي -اح -ة
والسسفر اŸعدة من قبل اŸنظمة العربية
للسسياحة.

سسيدي ألسسعيد من أŸسسيلة:

دعم اŸنتؤج اÙلي للخروج من تبعية السستÒاد
لم Úأل- -ع -ام
دع- -ا أ أ
ل–Ó- - -اد أل- - -ع- - -ام ل - -ل - -ع - -م - -ال
أ÷زأئ - - -ري Úع- - -ب- - -د أÛي- - -د
سسيدي ألسسعيد ،أمسس ،خÓل
زي -ارت -ه Ÿن -ط -ق -ة أل -نشس-اط-ات
ألصس -ن -اع -ي -ة ب -اŸسس -ي-ل-ة رف-ق-ة
ألسس-ل-ط-ات أل-ؤلئ-ية وأÙلية،
‘ إأطار تنفيذ ألقرأرأت ألتي
أن-ب-ث-قت ع-ن أج-تماع ألثÓثة
أل - -ذي ج - -رى ب - -بسس- -ك- -رة ،إأ¤
ضس- -رورة دع- -م أŸسس- -ت -ث -م -ري -ن أÿؤأصس
وأŸن-ت-ج أÙل-ي وأل-ت-خ-ل-ي عن ألسستÒأد
ألذي أنهك ألقتصساد أ÷زأئري.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاوضس -ح سس -ي -دي السس -ع -ي-د خÓ-ل زي-ارت-ه
Ÿصسنع العربات الصسناعية ومغرب بايت
Óن -اب -يب ال -زج -اج -ي -ة ال -ل-ذان اخ-تÒا
ل -أ
ك -م -ؤوسسسس -ت Úصس -ن -اع -ي -ت‰ Úوذج -ي-تÚ
خ -اصس -ة أان -ه -م-ا ي-ع-ت-م-دان ع-ل-ى اŸن-ت-ج

اÙلي ‘ صسناعتهما ,اأن
ا÷زائ - - -ر ت- - -ع- - -يشض أازم- - -ة
اق-تصس-ادي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ان-ه-يار
أاسسعار النفط وأانه ل بد من
الع- -ت -م -اد ع -ل -ى اŸن -ت -وج
اÙل - -ي وال- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن
لنه من العيب ـ
السستÒاد ،أ
حسس -ب -ه ـ أان تسس -ت -ورد دول -ة
ك -ا÷زائ -ر ال -بصس -ل وال -ث-وم
وغÒه-ا م-ن اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي ب-إام-كانها
زراعتها.
لم Úالعام للنقابة اŸركزية،
وأاشسار ا أ
أان- - -ه إاذا أارادت ا÷زائ- - -ر أان تسس - -ت - -ورد
لن-ه-ا ـ
ف -ع -ل-ي-ه-ا اسس-تÒاد ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ
حسسبه ـ السسبيل الوحيد للرقي باŸنتج
اÙلي وتطويره والتخلي عن سسياسسة
التبعية للمحروقات ،ويذكر أان اجتماع
الثÓثية ببسسكرة قرر اختيار مؤوسسسستÚ
من كل ولية لدعم منتجها اÙلي.

Óعمال
–تضسنه أŸدرسسة ألعليا ل أ

اŸنتدى األول للشسباب اŸقاول
–تضس- -ن أŸدرسس- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أل -ع -ل -ي -ا
Óع- -م- -ال ،ي- -ؤم ألسس- -بت  19ديسسمÈ
ل --أ
لو¤
أ÷اري ،ف - -ع- -ال- -ي- -ات أل- -ط- -ب- -ع- -ة أ أ
Ÿن-ت-دى «ألشس-اب أŸق-اول» ،أل-ذي ت-نظمه
ج-م-ع-ي-ة «سس-ي-درأ» ،ب-الشس-رأك-ة م-ع ج-يل
منتدى رؤوسساء أŸؤؤسسسسات ،وألذي يدخل
‘ إأط- -ار ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ب -رن -ام -ج «أك -ادÁي -ة
ألشسباب أ÷زأئري ألرأئد».

حبيبة غريب
من اŸقرر أان يجمع اŸنتدى الذي يحمل
شس -ع -ار «أاي -ق-ظ اŸق-اول ال-ذي ب-داخ-لك»،
ق-راب-ة  300شس-اب ل-ل-ح-ديث ع-ن مشس-اري-ع
اŸق-اول-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ح Ó-أاسس-اسس-يا ÿلق
فرصض العمل وبناء اقتصساد وطني قوي
ومسستدام ،حسسب ما جاء ‘ بيان مشسÎك
÷معية سسيدرا وجيل منتدى اŸؤوسسسسات
–صسلت «الشسعب» على نسسخة منه.
ويتطرق اŸنتدى حسسب ذات اŸصسدر،
إا« ¤موضسوع ريادة األعمال كأاداة حقيقية
للتنمية القتصسادية والجتماعية للوطن»،

كما انه يعد «فرصسة للشسباب اŸشسارك
لÓطÓع على مسسارات وŒارب وخÈات
من سسبقهم ‘ هذا اŸيدان».
ك -م-ا سس-تسس-ل-ط اÙاضس-رات الضس-وء ع-ل-ى
دور «ا÷امعة ا÷زائرية والتكوين اŸهني
‘ ب -ن -اء رواد األع -م -ال ال -ن -اج-ح ،»Úإا¤
ج-انب اسس-ت-ع-راضض «ال-ع-ق-بات والصسعوبات
ال -ت -ي ت -واج -ه الشس-ب-اب اŸق-اول ،ودراسس-ة
سس -ب -ل ال -ت -غ -لب ع-ل-ي-ه-ا ،م-ن خÓ-ل ت-ب-ادل
اŸعارف ب Úجيلي رواد األعمال ا◊ا‹
والقادم».
و‘ شسأان اآخر ،سسيتم باŸناسسبة ،حسسب
ذات البيان «Œديد اتفاق الشسراكة بÚ
ج -م -ع -ي -ة سس -ي -درا وج -ي -ل م-ن-ت-دى رؤوسس-اء
اŸؤوسسسس-ات ،واŸت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ف-ي-ذ الÈن-امج
ا÷دي- -د ألك- -ادÁي- -ة الشس -ب -اب ا÷زائ -ري
الرائد ،والذي يهدف إا« ¤تشسجيع روح
اŸبادرة واإلبداع والدÁقراطية ‘ ريادة
األع -م -ال ل -دى الشس -ب -اب ،ه-ذا م-ن خÓ-ل
تقريبهم من اŸؤوسسسسة».

اسستط ـ ـÓع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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متى تهيئة أارصسفة شسارع الشسهداء؟

تعهد بتسسوية انشسغا’ت اŸكتتب‰ ‘ Úط السسكن الÎقوي

أابدى وا‹ معسصكر ،العفا ÊصصالحŒ ،اوبه التام مع انشصغالت اŸكتتب ÚاŸسصتفيدين من سصكنات ترقوية مدعمة ما تزال تسص ÒبوتÒة بطيئة،
على مسصتوى مشصروع ا‚از  80مسصكنا ترقويا مدعما للمرقي العقاري خطاط صصابر ،والتي بلغت  24وحدة منها حدود الـ  15باŸائة من ال‚از منذ
انطÓقها ‘ سصنة  ، 2008فيما  ⁄تنطلق بقية ا◊صصة السصكنية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

ق -د ت -ع -ه -د اŸسس -ؤؤول ل -دى ل-ق-ائ-ه
اŸباشسر مع اŸكتتب ÚباŸؤقع السسكني
‘ اŸنطقة  10ببلدية معسسكر ،بتسسؤية
وضسعيتهم واتخاذ قرار نهائي ‘ حق
اŸرق- -ي ال- -ع- -ق- -اري ال- -ذي  ⁄ي- -ل- -ت- -زم
ب -ت -ع -ه-دات-ه ال-ق-اضس-ي-ة ب-ت-ع-زي-ز ورشس-ات
اأ’شس-غ-ال ب-ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة وال-ت-جهيزات،
ح -يث ت -ؤج -هت ت -ع -ل-ي-م-ات ال-ؤا‹ ن-ح-ؤ
الشسروع ‘ –ضس Òإاجراءات الفسسخ مع
اŸرقي العقاري خطاط صسابر وتكليف
ال -ؤك -ال -ة ال -ع -ق -اري -ة ب -اإ’شس -راف ع -ل -ى
اŸشسروع ،بناًء على طلب اŸكتتب Úوما
أاب-دت-ه ال-ؤك-ال-ة ال-ع-ق-اري-ة ال-ع-مؤمية من
جدية ‘ إا‚از مشساريع السسكن على
مسستؤى تراب الؤ’ية من حيث النؤعية
واحÎامها آ’جال اإ’‚از.
وك-ان وا‹ م-عسس-ك-ر ال-ع-ف-ا Êصس-ال-ح،
قد تفقد ،يؤم أامسص مشساريع ،السسكن
ب-دائ-رة م-عسس-ك-ر ال-ت-ي ت-ت-حضس-ر ل-عملية
كÈى ل -ت -ؤزي -ع السس -ك -ن -ات ،م -ن -ه -ا ت -لك
اŸشساريع التي عرفت مؤؤخرا حركية
غ Òمسس -ب -ؤق -ة ‘ اأ’شس-غ-ال ال-ت-ي ظ-لت
متؤقفة أاو تسس ÒبؤتÒة بطيئة إا ¤غاية
تدخل اŸسسؤؤول التنفيذي وحرصسه على
م-ت-اب-ع-ة م-دى ت-ن-ف-ي-ذ ت-ع-ل-ي-م-ات-ه ،ال-ت-ي
“خضست هذه اŸرة عن قرار لتؤزيع
م-ف-ات-ي-ح السس-ك-ن-ات الÎق-ؤي-ة اŸدع-م-ة
اŸن -ج -زة م-ن ط-رف م-رك-ز ال-دراسس-ات
وا’‚ازات العمرانية «إايربات سسيدي
بلعباسص» اŸتضسمنة تسسليم مفاتيح 193
سسكن Ãشسروع  506وحدة ترقؤية ،على
أان تسس- -ل -م حصس -ة أاخ -رى م -ن اŸشس -روع
ت -تضس -م -ن أاك Ìم -ن  100وح-دة سس-كنية
خÓ- - -ل الشس- - -ه- - -ر ا÷اري ،وت- - -نصس - -يب
مقاو’ت جديدة ’سستكمال ا‚از 156
وحدة تؤقفت بها اأ’شسغال منذ سسنؤات
ب -ن -فسص اŸؤق -ع ،ال -ذي سس -يشس-ه-د أايضس-ا
تسسليم  132وحدة سسكنية ترقؤية نهاية
شس-ه-ر ج-ان-ف-ي اŸق-ب-ل ،وال-ذي سس-يتؤقع
ف -ي -ه أان ت -ن -ت -ه-ي م-ع-ان-اة اŸك-ت-ت-ب‘ Ú
اŸشس- - -روع م- - -ع م- - -رك- - -ز ال- - -دراسس - -ات
وا’‚ازات العمرانية «ايربات سسيدي
ب -ل -ع -ب -اسص» ال -ت-ي تسس-بب ف-ي-ه-ا ال-ت-أاخÒ
اŸفرط ‘ تسسليم اŸشسروع السسكني.
و‘ سس- - -ي - -اق م - -تصس - -ل ،ك - -ان ل - -ؤا‹
م -عسس -ك -ر ،ت -ع -ل-ي-م-ات شس-دي-دة ال-ل-ه-ج-ة
ل -ل -م -ؤؤسسسس-ة الصس-ي-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ا‚از
 3048وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ع-م-ؤم-ي-ة ب-ثÓث
م -ؤاق -ع ب -دائ -رة م-عسس-ك-ر ،م-ؤضس-ح-ا أان
ا◊ج -ج ال -ت -ي تسس-ت-ن-د إال-ي-ه-ا اŸؤؤسسسس-ة
لتÈير عدم انطÓقها ‘ اŸشسروع و
اŸت -ع -ل -ق-ة أاسس-اسس-ا ب-اأ’رضس-ي-ة الصس-ع-ب-ة
وع -دم اŸصس -ادق -ة ع -ل-ى اıط-ط-ات،
غ Òمنطقية ،داعيا إا ¤تدارك التأاخÒ
وضس -رورة اŸت -اب -ع -ة ا÷دي -ة وال -دوري-ة
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يعا ÊاŸارة بشسارع الشسهداء( و’ية ا÷زائر) من متاعب السسÒ
على اأ’رصسفة بالنظر ◊التها الرديئة ،ويعا Êأاك Ìكبار السسن
وال -ع -ج -زة وذوي ا’ح -ت -ي -اج-ات اÿاصس-ة ،خ-اصس-ة ب-ج-ؤار مسس-ج-د
«ال -بشس Òاإ’ب -راه-ي-م-ي» ح-يث ت-ؤاج-ه-ه-م ح-ف-ر وان-كسس-ارات Œع-ل
السس Òع -ل -ى ال -رصس -ي -ف الضس -ي -ق ﬁف -ؤف -ا Ãخ -اط-ر السس-ق-ؤط أاو
ا’نز’ق.
ويتطلع السسكان اÛاورون للشسارع وحتى العابرين له إا ¤أان
تبادر ا÷هات اÙلية اŸعنية باŸبادرة بأاشسغال ترميم وتهيئة
’ئقة وذات نؤعية تتطابق باÿصسؤصص مع ا’سسم الرمز الذي
يحمله هذا الشسارع‡ ،ا يتطلب اإ’سسراع بالتدخل إ’صسÓح اÿلل
وتهيئته بشسكل نؤعيÃ ،ا ‘ ذلك تخصسيصص عناية للحديقة التي
ت -ع -د اŸك-ان ال-ؤح-ي-د ل-لسس-ك-ان ح-يث Áك-ن-ه-م ا’ل-ت-ق-اء وم-ن ث-م-ة
يسستحق العناية الÓزمة وإازالة اŸظاهروالسسلؤكات اŸشسينة.
Óشسارة ،فإان و’ية ا÷زائر سس ّ
طرت برنا›ا كبÒا لتنمية
ل إ
الؤ’ية والنهؤضص باأ’حياء ذات الكثافة السسكانية ،والتي ينبغي أان
تنال القدÁة منها حظها ضسمن رؤوية منسسجمة تقؤد إا ¤تدارك
التأاخر ا◊اصسل ‘ Œميل اÙيط وترميم العمران.

ب.سسعيد

مديرية الصصيد البحري ُترجع السصبب لنقصص األكسصج ‘ ÚاŸياه
Óشسغال من طرف مسسؤؤو‹ القطاع،
ل أ
وق -د وق -ف ال-ع-ف-ا Êصس-ال-ح أايضس-ا ع-ل-ى
مشس- - - - -روع ’‚از  600وح-دة سس-ك-ن-ية
عمؤمية Ÿؤؤسسسسة صسينية أاخرى عجزت
ع -ن تسس -ل -ي-م اŸشس-روع بسس-بب اأ’شس-غ-ال
الثانؤية التي تطلبت إاعادة تقييم اŸبلغ
اŸرصسؤد للعملية اŸقدر بـ  500مليؤن
دي -ن -ار ،أاي-ن ط-ال-بت اŸؤؤسسسس-ة ب-تسس-ؤي-ة
وضسعيتها اŸالية حتى تتمكن من تسسليم
مشسروع  600وحدة سسكنية عمؤمية.
وع- -ل- -ى ال- -ع- -م- -ؤم ،ت- -ت- -حضس -ر و’ي -ة
م -عسس -ك-ر’ ،سس-ت-ق-ب-ال  4أا’ف وح - -دة
سس -ك -ن -ي -ة م-ع ن-ه-اي-ة ال-ثÓ-ث-ي اأ’ول م-ن
السس -ن -ة اŸق -ب-ل-ة ،م-ن-ه-ا ب-رن-ام-ج لـ 820
وح- -دة سس- -ك -ن -ي -ة سس -ت -ؤج -ه ‘ حصس -تÚ
ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى السس-ك-ن ال-هشص ب-ع-اصس-م-ة
الؤ’ية ،و  1222وحدة ‘ نفسص النمط
بالنسسبة لدائرة اÙمدية ،التي تسستعد
أايضس- -ا ’سس- -ت- -ق- -ب- -ال حصس -ة ه -ام -ة م -ن
مشس -اري -ع السس -ك -ن ب -ال -ق -طب ا◊ضس-ري
ا÷دي- -د ،تشس -م -ل تسس -ل -ي -م  440وحدة
سسكنية عمؤمية ‘ الثÓثي اأ’ول من
السسنة ا÷ديدة وحصسة من  60وحدة
سسكنية ترقؤية مدعمة ‘ نفسص اآ’جال
اÙددة ،حيث ’ عراقيل تعيق ذلك
عدا ما تعلق بأاشسغال التهيئة اÿارجية
ال -ت -ي ت -ع -ت Èمشس -ك Ó-ب-ال-نسس-ب-ة ÷م-ي-ع
اŸؤاق -ع السس -ك-ن-ي-ة ا÷اه-زة ع Èت-راب
و’ية معسسكر.

 500عائلة تسستفيد من
الغاز ‘ بلدية «قرجوم»
‘ أاجؤاء مليئة بالفرحة والزغاريد،
” ي - -ؤم أامسص ،وضس - -ع ح - -ي - -ز اÿدم - -ة
مشس- -روع رب -ط ب -ل -دي -ة ق -رج -ؤم ب -ؤادي
ال-ت-اغ-ي-ة ب-غ-از اŸدي-ن-ة ال-ذي اسستفادت

منه 500عائلة باŸنطقة.
وتعت Èبلدية قرجؤم ،سسابع منطقة
ري -ف -ي -ة ،تسس -ت -ف -ي -د م-ن خ-دم-ات ال-غ-از
ال -ط-ب-ي-ع-ي ضس-م-ن  29م -ؤق-ع-ا م›Èا
للربط بالغاز الطبيعي ،منها  20مؤقعا
يبقى طؤر ا‚از شسبكة تؤزيع الغاز لـ
 16237عائلة بعدة مناطق نائية على
غرار اŸناطق ا÷بلية النائية ‘ جنؤب
ال-ؤ’ي-ة وشس-م-ال-ه-ا م-ث-ل نسس-مط ،سسيدي
ب -ؤسس -ع -ي -د ،م -اقضس-ة ،ال-ف-راق-ي-ق ،وادي
اأ’ب -ط -ال وغÒه -ا ،خصسصص ل -ه -ا م -ب-ل-غ
ي -ف-ؤق  9م-ل-ي-ار دي-ن-ار أ’شس-غ-ال شس-ب-ك-ة
التؤزيع و النقل ،من اŸبلغ اإ’جما‹
اıصسصص للمشسروع ‘ ،ح Úيرتقب
أان تسس - -ت - -ك - -م - -ل ال - -رت- -ؤشس- -ات اأ’خÒة
Ÿشساريع ربط Œ 3معات سسكانية ‘
غ- -روسص ،م- -ق- -ط- -ع دوز و ق -ري -ة ي -ع -ل -ؤ
ب -اÙم-دي-ة ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-ف-ائ-دة
 2387عائلة.
وسس -ي -ؤضس -ع اŸشس -روع ح -ي-ز اÿدم-ة
قبل نهاية السسنة ا÷ارية ،بحسسب ما
أافاد به ،مدير الطاقة لؤ’ية معسسكر
السس - -ي - -د ال- -ع- -م- -اري ع- -ل- -ي ‘ ح- -ديث
لـ»الشسعب»  ،مؤضسحا أان نسسبة التغطية
ا◊الية للغاز الطبيعي بؤ’ية معسسكر
تبلغ حدود  54باŸائة ويتؤقع جدا أان
ي -رت -ف -ع ›ال ال -ت -غ-ط-ي-ة إا ¤ع-ت-ب-ة 78
باŸائة بعد اسستكمال هذه اŸشساريع
الهامة التي تأاتي ‘ سسياق جهؤد الدولة
لÎق - -ي - -ة و–سس Úاإ’ط - -ار اŸع - -يشس - -ي
للسسكان ،واعت ÈاŸسسؤؤول عملية ربط
 43ب-ل-دي-ة Ãعسس-ك-ر ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي
Ãث- -اب -ة اŸكسسب ال -ك -ب Òل -ل -م -ؤاط -نÚ
الذين يسساهمؤن Ãبالغ قليلة عن طريق
التقسسيط ‘ الدفع ،مقابل ما يكلفه
مشس-روع رب-ط ال-ع-ائ-ل-ة ال-ؤاح-دة ب-ال-غ-از
ال -ط-ب-ي-ع-ي م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة وال-ذي
يناهز ‘ أاغلب ا◊ا’ت مبلغ اŸليؤن

دينار ،أاما بالنسسبة لبلدية قرجؤم ‘
دائ -رة وادي ال -ت -اغ -ي -ة ‘ شس -أان ال-رب-ط
بشسبكة الكهرباء الريفية لفائدة السسكان
ال -ذي -ن اسس -ت -ف -ادوا م -ن إاع-ان-ات ال-ب-ن-اء
الريفي ،أافاد اŸسسؤؤول من جهته أان
مشساريع الربط بلغت نسسبا متطؤرة جدا
ل -رب -ط  350ع-ائ-ل-ة ب-اإ’ن-ارة ال-ري-ف-ية،
وتؤقع دخؤل اŸشساريع حيز اÿدمة مع
نهاية الشسهر ا÷اري كأاقصسى أاجل.

ا’نطÓق الفعلي
’سستصسدار بطاقة التعريف
الوطنية والبطاقة الرمادية
أاشس- -رف ،ي -ؤم أامسص ،وا‹ م -عسس -ك -ر،
ال-ع-ف-ا Êصس-ال-ح ع-ل-ى اإ’ن-طÓ-ق الفعلي
ل -ع -م -ل -ي-ة اسس-ت-خ-راج ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف
الؤطنية والبطاقة الرمادية من بلدية
معسسكر ،وفق تعليمات الؤزارة الؤصسية،
وكشس- -ف اŸسس -ؤؤول ع -ل -ى ضس -ؤء ذلك أان
ج- -م- -ي -ع ب -ل -دي -ات و’ي -ة م -عسس -ك -ر ق -د
ان-ط-ل-قت ‘ ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-خ-راج ب-طاقة
ال-ت-ع-ري-ف ال-ؤط-ن-ي-ة وال-بطاقة الرمادية
م- -ن مصس- -ال- -ح ال- -ب- -ي- -ؤمÎي اŸل -ح -ق -ة
ب- -ال- -ب- -ل- -دي- -ات ،م -ع -تÈا ذلك –ق -ي -ق -ا
إ’سسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ت- -ق- -ريب اإ’دارة م- -ن
اŸؤاط- -ن وتسس- -ه- -ي- -ل ت- -ن- -قÓ- -ت -ه ل -ق -اء
ا◊صس-ؤل ع-ل-ى ه-ذه ال-ؤث-ائ-ق ال-رسس-م-ية
اŸهمة ،مؤضسحا اسستعداد وجاهزية 47
ب-ل-دي-ة Ãعسس-ك-ر ل-لشس-روع ‘ اسس-تصسدار
ب -اق -ي ال -ؤث -ائ -ق ال -رسس-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
رخصص السس- - -ي- - -اق- - -ة وج- - -ؤاز السس- - -ف- - -ر
البيؤمÎي ،حيث ” ،بحسسب اŸسسؤؤول،
ت -ؤف Òك -ام -ل ال -ت -ج -ه-ي-زات الضس-روري-ة
◊ف-ظ واسس-ت-ق-ب-ال ب-ي-ان-ات اŸؤاط-ن،Ú
كما ” تكؤين اإ’طارات التي سستشسرف
على اسستخراج هذه الؤثائق.

نفوق  400سسمكة شسبوط فضسي ببحÒة
سسيدي ﬁمد بن علي بسسيدي بلعباسس

أارج-عت م-دي-ري-ة الصص-يد
ال -ب -ح -ري وت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات
ل- -ولي- -ة سص- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص
ح -ادث -ة ن -ف -وق ح-وا‹ 400
سص- -م -ك -ة م -ن ن -وع الشص -ب -وط
الفضصي على مسصتوى بحÒة
سص -ي -دي ﬁم -د ب-ن ع-ل-ي إا¤
لكسصج Úبهذا
نقصص مادة ا أ
اŸسص- -ط- -ح اŸائ -ي ،ب -حسصب م -ا
أاسص - -ف - -رت ع - -ن- -ه ال- -ن- -ت- -ائ- -ج
الأخÒة ل-ل-ت-حاليل ،مؤوكدة
‘ الوقت ذاته أان الظاهرة
ت-ع-د ط-ب-ي-ع-ي-ة وه-ي ب-عيدة
ك- -ل ال- -ب- -ع- -د ع- -ن م- -ظ- -اه -ر
التلوث.
وحسسب ذات اŸصسادر ،فقد
” تنصسيب ÷نة و’ئية ﬂتلطة
تضسم ‡ثل Úعن كافة الفاعلÚ
‘ اÛال –ت إاشس - - - - - - - - - - -راف
’ول ع - -ن ال - -ؤ’ي - -ة
اŸسس - -ؤؤول ا أ
تسس -ه -ر ع -ل -ى م -ت -اب -ع -ة ال -ؤضس -ع
’حتؤاء الظاهرة ومراقبة هذه
إ
اŸؤاق-ع اŸائ-ي-ة ل-ت-ف-ادي ت-كرار
الظاهرة التي أاتت على أازيد من
 400سسمكة من فصسيلة الشسبؤط
الفضسي بكمية قدرتها اŸديرية
بحؤا‹ سستة أاطنان حيث يÎاوح
وزن السسمكة الؤاحدة ما ب10 Ú
’سسماك التي
حتى  15كلغ وهي ا أ
” إاسس - -ت - -زراع - -ه - -ا ب- -ال- -ب- -حÒة
اŸذكؤرة سسنة . 2006
وع -ن أاسس-ب-اب ن-ف-ؤق-ه-ا أاك-دت
ال -ت -ح-ال-ي-ل ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا Èﬂ
الطب البيطري بؤ’ية تلمسسان،
’كسس- - - -جÃ Úي - - -اه
أان ن- - - -قصص ا أ

تعريف الشصباب بآاليات التشصغيل وا‚از اŸشصاريع

قـ ـ ـ ـافلة اŸـ ـ ـؤوسسسس ـ ـات اŸصسغّرة –ط الّرحـ ـ ـال ببشسار

ح ّ-ط-ت ال-ق-اف-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ات
اŸصص -غ -رة رح -ال -ه -ا ،أامسص ،ب -وسص -ط م-دي-ن-ة
بشصار ،و” الفتتاح الرسصمي بحضصور مدير
لدارة ورئ - -يسص ال- -دائ- -رة ل- -ولي- -ة بشص- -ار
ا إ
لمنية واŸدنية ،وهذا Ãعية
والسصلطات ا أ
كل من اŸدير العملي لÓتصصالت بولية
بشص -ار وك -ذا م -دي -ر وك -ال -ة أاونسص-اج ب-بشص-ار
ومسص -ؤوول ال -ق-اف-ل-ة ع-ب-د ال-رؤووف ح-م-وشص
ورئ- -يسص ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لشص -ب -اب
اŸسصتفيد من القروضص والشصباب اŸسصتثمر.
ال -ق-اف-ل-ة أاط-ل-ق-ت-ه-ا م-ؤؤسسسس-ة اتصس-ا’ت ا÷زائ-ر
والؤكالة الؤطنية لدعم وتشسغيل الشسباب ،بالشسراكة
م -ع ا÷م -ع -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل -لشس-ب-اب اŸسس-ت-ف-ي-د م-ن
القروضص والشسباب اŸسستثمر ،وجابت منذ مطلع
شسهر أاوت اŸنصسرم 39 ،و’ية ،لتنطلق اŸرحلة
الثانية اÿاصسة بؤ’يات الهضساب لتصسل إا ¤بشسار
قادمة من و’ية غرداية .وقد التحق بالقافلة أاكÌ
من  1300شساب بركب اŸؤؤسسسسات اŸصسغرة خاصسة
خ -ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات وم-ع-اه-د ال-ت-ك-ؤي-ن ‘ م-ي-دان
التكنؤلؤجيات اإ’عÓم وا’تصسال.
وقد أاكد هؤؤ’ء أان هذه القافلة أاعطت دفعا
لهذه التخصسصسات خاصسة وأان مؤؤسسسسة اتصسا’ت
ا÷زائ -ر ف -ت -حت ال -ب -اب ع -ل -ى مصس -راع-ي-ه أام-ام
الشسباب لتجسسيد مشساريعهم على أارضص الؤاقع،
’رقام ،فإان هذه القافلة شسكلت
وبعيدا عن لغة ا أ

ب- -ال- -ف- -ع- -ل ه -م -زة وصس -ل ب Úاتصس -ا’ت ا÷زائ -ر
وال- -ؤك- -ال- -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل -دع -م تشس -غ -ي -ل الشس -ب -اب
واŸسس- -ت- -ث- -م- -ري -ن الشس -ب -اب ال -راغ -ب ‘ Úإانشس -اء
م- -ؤؤسسسس- -ات -ه -م اŸصس -غ -رة ال -ن -اشس -ط -ة ‘ ق -ط -اع
’عÓم وا’تصسال ،وبعثت ثقة كبÒة
تكنؤلؤجيات ا إ
ب Úالشسباب ا÷زائري وهيئات الدولة خاصسة من
ج -انب ال -رع-اي-ة ال-ت-ي أاول-ت-ه-ا اتصس-ا’ت ا÷زائ-ر
لهذه الفئة.
وب -حسسب ع -ب -د ال -رؤووف ح -م -ؤشص ،مسس-ؤؤول
’عÓ-م وإاط-ار
ال -ق -اف -ل -ة ال -ؤط -ن -ي -ة واŸك -ل-ف ب-ا إ
ب- -اŸدي- -ري- -ة ال -ع -ام -ة ’تصس -ا’ت ا÷زائ -ر ،ف -إان
م -ؤؤسسسس -ة اتصس -ا’ت ا÷زائ -ر سس -تضس -م -ن ت -ك-ؤي-ن
للمرق Úالشسباب Ÿدة  45يؤما إا ¤غاية ثÓثة
’لياف البصسرية
أاشسهر ‘ كل من تخصسصسات ا أ
والشسبكات الهاتفية ،وكذا أاعمال البناء وا◊فر
اÿاصس -ة Ãؤؤسسسس -ة اتصس -ا’ت ا÷زائ-ر ،وب-ع-ده-ا
سسيتم التعاقد على اŸسستؤى اÙلي أاي على
مسستؤى كل مديرية عملية لÓتصسا’ت بكل و’ية
مع اŸرق Úالشسباب من أاجل ضسمان مدخؤل
سسنؤي قار Ÿؤؤسسسساتهم والذي سسيسساعدهم على
ت -ط -ؤي -ر م -ؤؤسسسس -ات -ه -م ،وك -ذا ف -ت -ح ال-ع-دي-د م-ن
مناصسب الشسغل على مسستؤى كل و’ية.
وأاضساف أان اتصسا’ت ا÷زائر جسسدت بالفعل
شسعارها على أارضص الؤاقع دائما أاقرب وأاثبتت
أانها مؤؤسسسسة وطنية ومؤاطنة بامتياز ،حيث تنقل

ف -ري -ق ال -ق -اف -ل -ة ع Èك-ل رب-ؤع ال-ؤط-ن م-ن أاج-ل
التقرب من الشسباب وتشسجيعهم على ولؤج عا⁄
’عÓم وا’تصسال ،وهؤ ما أاعتÈه
تكنؤلؤجيات ا إ
العديد من الشسباب خطؤة جبارة من مؤؤسسسسة
جزائرية عريقة.
وتسسجل اŸديرية العملية لÓتصسا’ت بشسار،
نقصسا معتÈا ‘ مثل هذه اŸؤؤسسسسات إا’ أانه
هناك مؤؤسسسسات تنشسط معها ‘ ميدان وعددها
 15منها  ‘ 04اختصساصص صسيانة الشسبكة 11
’ل-ي-اف ال-بصس-ري-ة
ت-رك-يب الشس-ب-ك-ات ال-ه-ات-ف-ي-ة وا أ
واسستفادت كلها من مشساريع.

أاك Ìمن  1300شساب ‘ ضسيافة
لؤولؤوة الصسحراء «تاغيت»
تسستقبل بلدية تاغيت ،ابتداء من  24ديسسمÈ
إا ¤غاية  02جانفي اŸقبل ،أاك 1300 Ìشساب من
 48و’ي -ة Áث -ل -ؤن ح -ر‘ وف -ن -ا Êوم -ن -خ-رط-ي
اŸؤؤسسسس-ات الشس-ب-ان-ي-ة وا◊رك-ة ا÷م-ع-ؤي-ة ،التي
ت-ع-ت Èشس-ري-ك-ا ف-ع-ا’ ل-ق-ط-اع الشس-باب والرياضسة،
وه- - - -ذا –ت شس - - -ع - - -ار» ا÷زائ - - -ر ‘ أاحضس - - -ان
صس-ح-رائ-ه-ا» ،وه-ذا تشس-ج-ي-ع-ا ل-لسس-ياحة الداخلية
’براز عادات وتقاليد و مؤاهب
كما تكؤن فرصسة إ

كل منطقة مشسكل Úبذلك ديكؤر وطني.
Óشس -ارة ت -ع -ت Èم -ن-ط-ق-ة ت-اغ-يت م-ن أاج-م-ل
ل -إ
اŸناطق التي يقصسدها السسياح ‘ هذه الفÎة من
السسنة Ÿا تتمتع به من أاماكن خÓبة وواحات
ومناظر طبيعية قمة ‘ ا÷مال والروعة.
وعقدت سسامية بن مغسسؤلة ،اŸديرة العامة
للشسباب بؤزارة الشسباب والرياضسة ،لقاء تقييمي
م-ع ا◊رك-ة ا÷م-ع-ؤي-ة الشس-ب-ان-ي-ة ال-ف-اعلة بؤ’ية
بشس- -ار ،وه- -ذا م- -ن أاج- -ل ال- -تشس -ج -ي -ع وب -عث روح
اŸب -ادرة وال -ع-م-ل ال-تشس-ارك-ي خ-دم-ة ل-ل-مصس-ل-ح-ة
ال -ع -ام -ة وب-ن-اء ج-زائ-ر ق-ؤي-ة ب-ج-م-ي-ع م-ك-ؤن-ات-ه-ا
وأابنائها ،واŸسساهمة ‘ التنمية وازدهار الؤطن
وجمع القدرات والكفاءات كما حثت على نبذ
’وسس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وب-اŸن-اسس-ب-ة
ال-ع-ن-ف ‘ ا أ
دعت ا◊ضسؤر إا ¤تشسكيل ÷نة أاو جمعية و’ئية
ت -ت -ك -ف-ل ب-ح-ل مشس-اك-ل الشس-ب-اب واÛت-م-ع ع-ل-ى
اŸسس -ت -ؤى اÙل -ي ،ح -يث ت -ؤف -ر ل -ه -ا م -دي -ري -ة
الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ال -فضس -اء اŸن -اسسب ل -ذلك،
وتصس -ب -ح “ث -ل ال -ؤ’ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى اÛلسص
ال -ؤط -ن-ي ال-ذي سس-ي-نصسب ق-ري-ب-ا ب-ع-د اسس-ت-ك-م-ال
تنصسيب اللجان الؤ’ئية والهدف منها بناء جسسر
ل-ل-ت-ؤاصس-ل وب-ن-اء اŸشس-اري-ع وال-تضس-امن ا÷معؤي
والشسبا Êخدمة للؤطن.

بشســـار :دحمــان جمــال

البحÒة كان السسبب ‘ نفؤقها
قبل أان تتدخل اŸديرية الؤصسية
م- -رف- -ؤق- -ة Ãصس- -ال- -ح ال- -دي- -ؤان
ال- -ؤط- -ن -ي ل -ل -ت -ط -ه Òومصس -ال -ح
ا◊ماية اŸدنية للقيام بعملية
مسس- -ح واسس -ع -ة ل -ل -ب -حÒة ÷م -ع
’سس -م -اك ال-ن-اف-ق-ة وت-ؤج-ي-ه-ه-ا
اأ
Ÿركز الردم التقني وكذا أاخذ
’ج-راء ال-ت-حاليل
ع-ي-ن-ات م-ن-ه-ا إ
الÓ- - -زم - -ة وب - -اŸؤازاة ح - -ذرت
مصسالح بلدية ع Úتريد صسيادي
’سس -م -اك م -ن إاصس -ط -ي -اد ه -ذه
اأ
’سسماك قبل صسدور التحاليل،
اأ
ل- -ي- -ت- -ب’ Úح- -ق- -ا أان -ه -ا صس -ا◊ة
Óسس- - -ت - -ه Ó- -ك وغ Òمضس - -رة
ل - - -إ
للصسحة العمؤمية.
وصس - -رح ع - -دي - -د ال - -ع - -ارفÚ
بشس -ؤؤون ا◊ي -اة ال -ب -ي -ئ -ي-ة داخ-ل
اŸسس -ط-ح-ات اŸائ-ي-ة أان ن-قصص
’كسسجÃ Úياه البحÒة مرده
اأ
ان- - -ع- - -دام اŸراق - -ب - -ة اÿاصس - -ة
باّ Ÿصسبات كإاحتمالية أاو ¤وإا¤
’ف-رازات ال-ن-اج-م-ة
إاح-ت-م-ال-ي-ة ا إ
عن الكائنات النباتية اŸتؤاجدة
داخ -ل -ه -ا وال -ت -ي أاث -رت وبشس -ك-ل
م -ب -اشس-ر ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-ث-ي-ل
الضسؤئي وبالتا‹ خلق نؤع من
الزحام وما يتبعه من نقصص ‘
’كسس -ج Úب -اŸي -اه ،ه -ذا
م -ادة ا أ
وط- -الب ه -ؤؤ’ء بضس -رورة إاج -راء
دراسس-ات ع-ل-م-ي-ة ل-ل-ؤق-ؤف ع-ل-ى
’سس -ب -اب ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ظ-اه-رة
اأ
حفاظا على ا◊ياة البيئية داخل
هذا اŸسسطح اŸائي.

سسيدي بلعباسس :غنية شسعدو

سسكان ا’أحياء ا÷ديدة يطالبون
بخدمات الهاتف واأ’نÎنيت

أاب -دى سس-ك-ان اأ’ح-ي-اء ا÷دي-دة ل-ع-اصس-م-ة
و’ية اأ’غؤاط ‘ مدخل اŸدينة وﬂرجها،
وال - -ق - -اط - -ن ‘ Úالسس - -ك - -ن - -ات اإ’ي - -ج- -اري- -ة
وال -تسس-اه-م-ي-ة وال-ف-ردي-ة غضس-ب-ه-م م-ن ت-أاخ-ر
مؤؤسسسسة اتصسا’ت ا÷زائر ‘ ربط سسكناتهم
بالهاتف الثابت وخدمات اأ’نÎنيت ،رغم أان
الكث Òمنهم تقدم بطلبات قاربت السسنة دون
التكفل بها .وأاضساف اÙتجؤن أان حرمانهم
من الهاتف الثابت تسسبب ‘ عدم إاسستفادتهم
من شسبكة اأ’نÎنيت بحجة عدم اسستكمال
ت-ؤصس-ي-ل الشس-ب-ك-ة وإا‚از اÿزان-ات ال-ه-اتفية
رغم بر›تها منذ مدة،مسستغرب Úمن تأاخر
هذه اŸؤؤسسسسة التجارية ‘ تلبية طلباتهم
رغ -م أان -ه -ا م -ن اŸف -روضص سس-ع-ي-ه-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل
ب -زب -ائ -ن-ه-ا’ ،سس-ي-م-ا أام-ام اŸن-افسس-ة ال-ق-ؤي-ة
Ÿت- -ع- -ام- -ل- -ي ال- -ه- -ات- -ف ال- -ن- -ق- -ال .وأاضس- -اف
اÙت -ج -ؤن أان خ -دم-ت-ا ال-ه-ات-ف واأ’نÎن-يت
أاصس -ب-ح-ت-ا ضس-روري-ة ‘ ا◊ي-اة ال-ي-ؤم-ي-ة ل-فك
العزلة ومسسايرة اأ’حداث ،مطالب Úا÷هات
اıتصس -ة ل -ت -ؤصس -ي -ل سس -ك -ن -ات -ه -م ب-ال-ه-ات-ف
واأ’نÎنيت.

أألغوأط :م .نذير

ا ل خ م يس س  ١ ٧د ي س س م ب ر  ٢ ٠ ١ ٥م
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول  ١٤٣٧هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 áHÉæYتتجند للتخلصس من أ’ختناق أŸروري
’و ،¤حيث تعمل على إاعادة
عنابة ..اŸدينة السساحلية التي تسستقطب آا’ف الزوار ،هي اليوم ﬁل اهتمام كب Òمن السسلطات اÙلية ،لتكون واجهة سسياحية من الدرجة ا أ
’‚از ﬁطات جديدة تعتمد على مقاييسس حديثة،
’مكانيات وسسبل الراحة ،وعلى رأاسسها ““النقل ا◊ضسري““ ،حيث تسسعى السسلطات اÙلية إ
تهيئتها وتوفﬂ Òتلف ا إ
وتسستجيب Ÿتطلبات اŸواطن ،Úحتى تعطي وجها حضساريا للمدينة ،خصسوصسا وأان النقل يعد أاك Ìقطاع يتميز بالفوضسى.

^ ﬁطـ ـ ـات بريـ ـ ـة جديـ ـ ـدة للقضض ـ ـاء عل ـ ـ ـى ألفوضض ـ ـ ـى

í«£YƒH ióg :áHÉæY
وتعت Èعنابة واحدة من وليات الوطن ،التي
تعا Êمن الفوضسى ‘ ›ال النقل الÈي،
لسسيما على مسستوى اÙطات التي تعيشس
ح -ال -ة م -ن ال -تسس-يب واإله-م-ال ،وع-دم احÎام
دف Îاألع -ب -اء ،م -ا أادى إا ¤خ -ل -ق اخ -ت -ن-اق-ات
م- -روري -ة أاره -قت ك -اه -ل اŸواط -ن ،Úوول -دت
تذمرا لدى مسستخدمي الطرقات التي تعرف
بالنقاط السسوداء.
وك -ان وزي-ر ال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ق-د أاب-دى
ام-ت-ع-اضس-ه م-ن ال-تسس-ي Òال-عشس-وائي Ÿؤوسسسسات
النقل ا◊ضسري وشسبه ا◊ضسري ‘ ﬂتلف
ولي- -ات ال -وط -ن ،ح -يث ارت -أات وزارت -ه إاع -ادة
ال -ن -ظ -ر ‘ ط -ري -ق -ة تسس -ي Òه-ذه اŸؤوسسسس-ات
العمومية ،بوضسع خطة إلخراجها من الوضسع
الذي تعيشسه واإلفÓسس اŸا‹ الذي يهددها.
مديرية النقل بعنابة بدورها ⁄ ،تقف موقف
اŸتفرج ،حيث سسطرت مشساريع عديدة تتعلق
ب- -ه- -ذا ال- -ق- -ط- -اع ،ووضس- -عت ب- -رن- -ام- -ج ع -م -ل
اسستعجا‹ ‘ إاطار الÈنامج اÿماسسي ٢٠١٥
  ،٢٠١٩ل- -ت -ن -ظ -ي -م ح -رك -ة اŸرور وت -وق -فالسسيارات باŸدينة ،كما اسستفاد القطاع من
برامج تنموية– ،قق البعضس منها
واألخرى ما

تزال قيد اإل‚از ،على سسبيل الذكر (ﬁطة
جوية دولية بطاقة اسستيعاب تفوق  ٧٠٠أالف
مسسافر رصسد لها غÓف ما‹ يفوق  ١٥٠مليون
دينار) ،فضس Óعن إانشساء ﬁطات نقل جديدة
م-ه-ي-أاة لسس-ت-ق-ب-ال اŸسس-اف-ري-ن ،وإاع-ادة ت-هيئة
وترميم نقاط التوقف اŸتواجدة بوسسط مدينة
عنابة والبو ،Êوفتح طريق اجتنابي يربط حي
عدل بالزعفرانية Ãسستشسفى ابن رشسد ا÷امعي،
م -ع ال -ع -ل-م أان ق-ط-اع ال-ن-ق-ل الÈي ب-ه-ذه ال-ولي-ة
يتوفر على ما يقارب  ٣٠٠حافلة خاصسة ،وأاخرى
تابعة Ÿؤوسسسسات النقل شسبه ا◊ضسري ،تشستغل
ع ٢٠ Èخطا.

فتح ﬁطة أول ماي أ÷ديدة
من اإل‚ازات التي –ققت حديثا ‘ ›ال
النقل الÈي فتح ﬁطة جديدة ،أاشسرف على
تدشسينها منذ أايام قليلة وزير النقل بوجمعة
ط -ل -ع -ي ،أام  ‘ Ó-ت -ه -ي -ئ -ة ال -ق -ط -اع وŒسس-ي-د
اŸشس- -اري- -ع اŸسس- -ط- -رة ،وإان ك- -انت اÙط- -ة
ا÷ديدة لقت السستحسسان ،من حيث طاقة
اسستيعاب اŸسسافرين ،وتعدد اÿدمات وتوفر
ﬂتلف اŸرافق ا◊يوية ،والتي كانت شسبه
معدومة ‘ ﬁطة سسيدي إابراهيم القدÁة،
إال أان- -ه م- -ن ج -انب آاخ -ر أاث -ار
–وي -ل -ه-ا إا¤

^ «أأول مـ ـ ـ ـاي””Ãقاييـ ـ ـسس حديث ـ ـ ـة...لك ـ ـن

حي أاول ماي ،اسستياء عدد من
اŸواط-ن Úوسس-ائ-ق-ي ا◊افÓ-ت
وسس -ي -ارات األج-رة ،بسس-بب ب-ع-د
اÙط- -ة ا÷دي -دة ع -ن وسس -ط
عنابة بنحو  ٠٥كلم ،مسستغربÚ
ب- - -ن- - -اء ه - -ذه اŸنشس - -أاة خ - -ارج
اŸدي -ن -ة ،وإاصس -دار السس-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة ل -ق-رار ي-قضس-ي Ãن-ع
السسائق Úمن دخول اÙطة
الÈي- -ة ال- -ق- -دÁة وإاغ Ó-ق -ه -ا
ن -ه -ائ -ي -ا قصس -د الن -طÓ-ق ‘
تهيئتها.
وك- -انت ب -عضس ا◊اف Ó-ت وسس -ي -ارات األج -رة،
ال -ع-ام-ل-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصس ع-ل-ى مسس-ت-وى
خطوط وليات قاŸة والطارف ،قد امتنعت
عن التقيد بالتعليمة التي  ÈŒالسسائق Úعلى
–ويل وجهتهم نحو اÙطة الÈية ا÷ديدة
بحي أاول ماي ،خاصسة بعد تعليق إاعÓنات
على مسستوى ﬁطة سسيدي إابراهيم من
طرف مديرية النقل تعلم مسستعملي وسسائل
ال-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي ل-ل-مسس-اف-ري-ن بالغلق النهائي
ل -ل -م-ح-ط-ة ال-ق-دÁة و–وي-ل-ه-ا ن-ح-و اÙط-ة
الÈية ا÷ديدة ،التي تسسمح باسستيعاب ٥٠٠
ح-اف-ل-ة ي-وم-ي-ا واسس-ت-ق-ب-ال  ٠٢م-ل-ي-ون مسسافر
سسنويا.
وبالرغم من أان ﬁطة أاول ماي تتوفر على
ﬂتلف سسبل الراحة ،ل سسيما ا÷انب األمني
للمسسافرين القادم Úمن ﬂتلف الوليات،
والسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى سسÓ- -م- -ت -ه -م داخ -ل
اÙطة ‘ ،ظل النتشسار الكبÒ
ل- -ل- -م -ن -ح -رف Úواسس -ت -ه -داف
الركاب وسسرقة أاغراضسهم،
إال أان ال - - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
اŸواطن ،ÚوالقادمÚ
أايضس- - -ا م- - -ن ولي- - -ات
ال - - -ط - - -ارف ،ق- - -اŸة
وسس- - - -وق اه- - - -راسس..
أاك -دوا ع -ل -ى أان ه -ذا
ال -ت -غ -ي Òسس -ي -ك -ل -ف-ه-م
مصس- -اري- -ف إاضس- -اف- -ي -ة،
خصس- -وصس- -ا وأان اÙط -ة
ال- -ق- -دÁة ت -ت -واج -د وسس -ط
ع- -ن- -اب -ة ‘ ،ح Úأان ا÷دي -دة
تبعد كثÒا عنها وتوجد ‘ منطقة
معزولة.

سستقام فيه هذه اŸنشسأاة.

حركة مرور أك Ìإأنسضيابية

فمحطة
أاول ماي سستج ÈاŸواطن Úل ﬁالة بعد
توقف ا◊افلة بها ،عن البحث عن وسسيلة نقل
أاخرى توصسله إا ¤وسسط مدينة عنابة ،حيث
سسيمضسي يومه من حافلة إا ¤أاخرى إلدراك
الوجهة التي يريدها ،فالقادم مث Óمن بلدية
““الشسط““ بالطارف والتي تبعد عن ولية عنابة
بـ ٢٣كم ،كان يدفع  ٣٠دج فقط للوصسول إا¤
ﬁطة سسيدي إابراهيم ،واليوم أاصسبح مضسطرا
ل- -دف- -ع ن- -فسس اŸب -ل -غ ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -اÙط -ة
ا÷ديدة ،زيادة على أاجرة وسسيلة أاخرى سسواء
حافلة أاو ““طاكسسي““ من أاول ماي إا ¤وسسط
اŸدينة.

«سضويدأ Êبوجمعة”” إأ ¤أأين؟
بعد غلق ﬁطة سسيدي إابراهيم ،ك Ìا◊ديث
ه -ذه األي -ام ع -ن اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ت -ن -ت-ه-ج-ه-ا
مديرية النقل بعنابة ،إلعطاء وجه جديد لهذه
اŸدينة بالقضساء على كل ما هو فوضسوي،
ب -داي -ة Ãح -ط -ات ال -ن -ق -ل ،وت-ه-ي-ئ-ة األرصس-ف-ة
وال -ط-رق-ات ح-يث م-ن اŸن-ت-ظ-ر –وي-ل أايضس-ا
ﬁط-ة ““سس-وي-دا Êب-وج-م-ع-ة““ ل-ل-نقل ا◊ضسري
إا ¤وجهة أاخرى  ⁄يتم اإلفصساح عنها بعد.
أاح -د اŸوط -ن Úت -خ -وف م-ن –وي-ل اÙط-ة
اŸتواجدة بالقرب من سسوق ““ا◊طاب““ إا¤
وجهة أاخرى معزولة ،كما حدث مع ﬁطة
سسيدي إابراهيم ،وهو ما سسيث Òإاشسكال كبÒا
لدى مسستخدمي اŸواصسÓت العمومية ،حيث
تتواجد ‘ مكان متميز ،وتخفف على قاطني
عنابة عناء اŸواصسÓت ،مشسÒا إا ¤أان هناك
أاخبار تؤوكد تغي Òموقف ا◊افÓت واسستغÓل
ال -فضس -اء ل -ب -ن -اء ح -ظÒة ل -لسس -ي-ارات أاو م-رك-ز
Œاري ك- -م- -ا ُي -شس -اع ،دون ذك -ر اŸك -ان ال -ذي

مصسادر مقربة أاكدت لـ«الشسعب““ أان
فتح ﬁطات جديدة ،يأاتي ‘ إاطار
Œن - -د السس - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي- -ة ل- -فك
الختناق اŸروري الذي لزم مدينة
عنابة لسسنوات طويلة ،ل سسيما على
مسستوى الطرقات الرئيسسية و‘ أاوقات
الذروة ،وهو ما أارهق مسستعمليها وأادى
إا ¤شس -ل -ل ‘ ح -رك -ة اŸرور ،ل سس -ي -م-ا
ط- -ري- -ق ب- -ن ب- -اديسس ،م- -فÎق ال- -ط- -رق
ب- -ا÷سس- -ر األب- -يضس ،و«ا◊ط- -اب““ ال -ذي ي -ع -ج
با◊افÓت لتواجد ﬁطة ““سسويدا Êبوجمعة““
وال-ت-ي ت-نشس-ط عشس-وائ-ي-ا دون اع-ت-م-اده-ا ع-لى
اŸقاييسس الواجب توفرها ‘ ركن ا◊افÓت،
مشسÒا إا ¤أان هذه اŸشساريع تهدف إا ¤جعل
حركة اŸرور ‘ مدينة عنابة أاك Ìانسسيابية،
وخلق راحة وسسط اŸواطن Úبالدرجة األو¤
ثم سسائقي السسيارات ‘ الدرجة الثانية.

مشضاريع تنتظر حلو’
ي -ع -د الÎام -واي أاه -م م -كسسب ألي م-دي-ن-ة◊ ،ل
اŸشس- -اك- -ل ال- -ي- -وم -ي -ة ل -ك -ل م -واط -ن يسس -ت -خ -دم
اŸواصسÓ- -ت ،وا◊د م- -ن الخ- -ت- -ن- -اق اŸروري،
وتيمن سسكان بونة خÒا بعد أان ك Ìا◊ديث عن
ه -ذا اŸشس -روع ،وصس -دور م -رسس -وم ت -ن -ف -ي-ذي ‘
ا÷ريدة الرسسمية يتضسمن التصسريح بعملية إا‚از
أاول خط للÎامواي ‘ عنابة Áتد على طول
 ٢١.8كلم.
وألن مشسروع الÎامواي Áر ع Èسساحة الثورة
““الكور““ مرورا Ãنطقة سسيدي عاشسور وصسول اإ¤
البو Êوما جاورها ،فقد لقي اسستهجانا كبÒا من
طرف اŸهتم Úمن اŸواطن Úومنتخب Úرفضسوا
م- -رور سس -ك -ة الÎام -واي ع -ل -ى ال -ق -لب ال -ن -ابضس
للمدينة ،خوفا من أان تفقد السساحة جماليتها،
وهو ما جعل اŸشسروع يتوقف ول يرى النور،
خصسوصسا بعد أان قرر وزير النقل بوجمعة طلعي
م -ؤوخ -راŒ ،م -ي -د ﬂت -ل-ف مشس-اري-ع إا‚از خ-ط
““الÎامواي““ بعدة وليات ،إا ¤أاجل غ Òمسسمى،
على غرار عنابة بسسبب عدم ‚اعتها ،فضس Óعن
قرار ا◊كومة ترشسيد النفقات وإاعطاء األولوية
ل-ل-مشس-اري-ع ال-ت-ي ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى القتصساد
الوطني.

أÿميسش  ١6ديسسم 20١٥ Èم
ألموأفق لـ  06ربيع أأ’ول  ١٤٣٧هـ

من مراسسلينا

حسشب نائب رئيسش اÛلسش الششعبي الو’ئي لباتنة

تنمية اŸناطق ا÷بلية ‘ صسلب إاهتمام

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

ألعدد

١6٩0٤

بعدما نقلت «الششعب» انششغا’تهم

09

إايفاد ÷نة معاينة إا ¤ثانوية شسيهان بالشسلف

احتفلت و’ية باتنة ،على غرار باقي و’يات الوطن ،باليوم العاŸي للجبال ،بتنظيم ›موعة من
التظاهرات والنششاطات ذات العÓقة بدور ا÷بال ‘ ا◊فاظ على البيئة ،حيث بادرت جمعية «أامكايذو
’ثرية وكذا أايام دراسشية ببلية
الفÓحية» والتي تعني الثلج ،بتنظيم خرجات ميدانية Ÿنطقة Ÿطراسش ا أ
سشريان بو’ية باتنة ،حسشب ما أاكده ÷ريدة «الششعب» رئيسش ا÷معية السشيد باششا نبيل.

باتنةŸ :وشصي حمزة
أل- -ذي أشس- -ار إأ ¤أن أ’ح- -ت- -ف -ال ي -أات -ي ‘
م-ن-ط-ق-ة م-ع-روف-ة ب-ج-ب-ال-ه-ا وخصس-وصس-ي-ات-ه-ا
أل -ب -ي -ئ -ي -ة أŸصس -ن -ف -ة ك -م -وأق -ع إأي -ك-ول-وج-ي-ة
وب -ي -ول -وج -ي -ة ع -ل-ى مسس-اح-ة ت-ق-در بـ 26000
هكتار ،وألتي تشسكل حسسب ﬁدثنا فضساء
وأسس -ع -ا ل-ت-ن-وع ب-ي-ول-وج-ي ج-د م-ه-م وم-ت-م-ي-ز
بغطائه ألنباتي أŸتنوع وضسمه لÌوة حيوأنية
مهمة من أصسناف مسستوطنة ونادرة أو مهددة
ب -ا’ن -ق -رأضش ،ك-م-ا ي-وج-د Ãوق-ع Ÿط-ارأسش
’ضسرحة.
عدد معت Èمن أ أ
وعن أهدأف ألتظاهرة ،أشسار ألسسيد عبد
ألكر ËبرÁة نائب رئيسش أÛلسش ألشسعبي
ألو’ئي لو’ية باتنة ،رأعي ألنشساط أن خلق
أل -وع -ي ب -أاه -م-ي-ة أ÷ب-ال ك-م-ع-ط-ى ت-اري-خ-ي
وجغرأ‘ وبيئي ،إأضسافة إأ ¤إأبرأز أÛهود
ألذي تبذله ألدولة لفك ألعزلة عن أŸناطق
أ÷بلية وتقوية أÿدمات ألقطاعية وتسسليط
ألضس -وء ع -ل -ى ف -رصش ت -ن-م-ي-ة ه-ات-ه أŸن-اط-ق
ومعوقاتها ،وكذأ –سس ÚأŸسستوى أŸعيشسي
ل -لسس -ك -ان أÙل-ي Úب-ا÷ب-ال وأخÒأ إأن-ع-اشش
ألسس -ي -اح-ة أ÷ب-ل-ي-ة ب-خ-ل-ق م-وأف-ق ت-رف-ي-ه-ي-ة
وفضس -اءأت أ’سسÎأح -ة يضس -ي -ف ن-ائب رئ-يسش
أÛلسش ألشسعبي ألو’ئي لباتنة.
وب- -اŸن- -اسس -ب -ة ”ّ ،إأط Ó-ق ح -م -ل -ة غ -رسش
Óشس -ج -ار أŸث -م -رة ،ك -م -ا ت -خ -ل -لت أشس-غ-ال
ل -أ
ألتظاهرة Ÿدة ثÓث أيام كاملة› ،موعة
من أللقاءأت مع ألفاعل ‘ Úتنمية أŸناطق

أ÷بلية على غرأر ﬁاضسرأت حول ألتنمية
أل-ري-ف-ي-ة وط-ب-ي-ع-ة أŸسس-اعدأت ألتي تقدمها
ألدولة ،وتنظيم معرضش باŸناسسبةÃ ،شساركة
عدد من أŸديريات ألتنفيذية بالو’ية باتنة.

وا‹ باتنة يؤوّكد لسشكان
دائرة رأاسش العيون

«الّتنمية اÙلية –ّد سسÔبحه و’
تنازل عن تعميم الكهرباء والغاز»

بدأ وأ‹ باتنةﬁ ،مد سسلما ،ÊخÓل
’خÒة ل -دأئ -رة رأسش أل -ع-ي-ون ،أكÌ
زي -ارت -ه أ أ
صس -رأم -ة ،ب-خصس-وصش ت-ط-ب-ي-ق إأسسÎأت-ي-ج-ي-ت-ه
ألتنموية أŸتمثلة أسساسسا ‘ تعميم إأيصسال
طاقتي ألغاز وألكهرباء ،حيث أشسار لرصسد
ألدولة لغÓف ما‹ يتجاوز ألـ  ١600مليار
سس -ن -ت -ي -م ل -ذلك ،دأع -ي-ا أŸق-او’ت وم-ك-اتب
’سسÎأتيجية،
ألدأرسسات للمسساهمة ‘ هاته أ إ
حيث طالب من مديرية ألطاقة وأŸناجم
’سس-رأع ‘
وك -ذأ شس -رك -ة سس-ون-ال-غ-از ب-ات-ن-ة ب-ا إ
إأ“ام جميع أŸشساريع وألعمليات ألعالقة.
جاء ذلك خÓل إأعطائه إأشسارة أنطÓق
أشسغال توسسيع ألربط بالغاز ألطبيعي لـ2٩6
مسسكن مركز بلدية أو’د سسÓم ،أين تفقد
مشسروع إأ‚از  ١00مسسكن عمومي إأيجاري،
أين ألّح على وجوب أحÎأم أجال ألتسسليم
’‚از ،كما تعهد ألوأ‹ بتغطية
ومعاي Òأ إ
أŸلعب ألبلدي ألوحيد بأاو’د سسÓم وألذي
Áتد على مسساحة  ١٤8٧٥م Îمربع بالعشسب

’همال رغم
أ’صسطناعي ،حيث يعا Êمن أ إ
حاجة ألسسكان إأليه خاصسة فئة ألشسباب ‘
ظل إأنعام كلي Ÿرأفق ألشسباب وألرياضسة،
حسسب ما أكده لنا بعضش أŸوأطن Úألذين
ط -ال -ب -وأ أل -وأ‹ ب -ت -ف -ع-ي-ل أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة
بالبلدية.
وب -ب -ل -دي-ة ت-اÿمت ،ت-ف-ق-د أل-وأ‹ مشس-روع
ت -دع -ي -م أل -ب -ل-دي-ة ب-اŸي-اه ألصس-ا◊ة ل-لشس-رب
بشس -ع -ب-ة ألصس-ي-د أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-وأط-ن-وه-ا م-ن
أل-ت-ك-ال-ي-ف أل-ب-اه-ظ-ة ل-لصس-ه-اري-ج أل-ت-ي تعتÈ
حلهم ألوحيد للتزود باŸياه ألشسروب ‘ ظل
غياب هاته أŸادة أ◊يوية ،حيث وعد ألوأ‹
أŸوأط -ن Úب -ح -ل ه -ات -ه أŸشس -ك -ل -ة ،ق-ب-ل أن
يتفقد مشسروع إأ‚از  ١٤0مسسكن عمومي
إأيجاري ،أين ع Èألوأ‹ عن أرتياحه لوتÒة
’‚از ،م -ل-ح-ا ع-ل-ى ت-زوي-د أ◊ي بشس-ب-ك-ات
أإ
’ن -ارة أل -ع -م -وم -ي-ة وألصس-رف ألصس-ح-ي ق-ب-ل
أإ
تسسليمها للمسستفيدين.
أم -ا ب -ب -ل -دي -ة أل-ق-ي-ق-ب-ة ف-زأر أل-وأ‹ أيضس-ا
أŸلعب ألبلدي ومقر أ◊رسش ألبلدي ،ووضسع
ح-ي-ز أÿدم-ة ل-ل-غ-از أل-ط-ب-يعي لـ ١0٧٩عائلة
ب -ال -ت-ج-م-ع ألسس-ك-ن-ي بسس-ك-ارة ،م-ت-ع-ه-دأ أم-ام
أŸوأطنÃ Úوأصسلة ألنضسال من أجل تزويد
ك-ل أل-ت-ج-م-ع-ات ألسس-ك-ن-ي-ة ب-ط-اق-تي ألكهرباء
وألغاز ◊يويتها ‘ أ◊ياة أليومية للسساكنة.
ونفسش ألعملية “ت ببلدية ألقصسبات ،أين
أسس -ت-ف-ادت  ١١00ع-ائ-ل-ة ب-ال-ت-ج-م-ع ألسسكني
ج -ري -اط م -ن خ -دم -ة أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي وه-ي
ألعملية ألتي قوبلت بÎحاب وفرحة كبÒة
من طرف أŸسستفيدين.
وللوقوف على وأقع قطاع ألصسحة ،تفّقد
ألوأ‹ مشسروع أ‚از مسستشسفى ببلدية رأسش
ألعيون ،لتنتهي بعد تسسلمه معاناة ألسساكنة
ب-ال-دأئ-رة م-ن أل-ت-ن-ق-ل ل-ل-عÓ-ج خ-ارج ألدأئرة
وأحيانا كثÒة خارج ألو’ية باتنة إأ ¤و’ية
سسطيف نظرأ لقربها أ÷غرأ‘ من بلديات
رأسش ألعيون ألـ.6
لتختتم ألزيارة بتفقد مشسروع أ‚از ١00
سسكن عمومي إأيجاري ببلدية ألرحبات ،حيث
’شسغال باŸشسروع ألذي من شسانه
تقدمت أ أ
ألتخفيف من أزمة ألسسكن بالبلدية ،قبل أن
ي -ق -وم أل -وأ‹ ب-ت-ك-ر› Ëم-وع-ة م-ن ‡ث-ل-ي
’سسرة ألثورية بالدأئرة Ãناسسبة أ’حتفا’ت
أأ
أıلدة Ÿظاهرأت  ١١ديسسم.١٩60 È

بناية رقم  ٢٨بششارع حمادة بن ﬁمد بالقصشبة مهّددة بالسشقوط

ال ّسسك ـ ـ ـ ـ ـان يطـ ـ ـ ـ ـ ـالبـ ـ ـ ـون بÎحـيـ ـلهـم

’ تزال  7عائÓت تقطن بالبناية رقم
 ٢٨بشش -ارع ح -م -ادة ب -ن ﬁم -د ب -ال -قصش-ب-ة
(شش -ارع ديشش -ان سش -اب-ق-ا) ت-ع-يشش –ت خ-ط-ر
’يلة
اŸوت اÙقق بهذه العمارة القدÁة ا آ
ل -لسش -ق -وط ‘ أاي ◊ظ -ة بسش -بب هشش -اشش -ت -ه-ا
ك -ون -ه -ا ت -اري -خ ب -ن -ائ -ه -ا ي -ع -ود إا ¤ا◊ق-ب-ة
القدÁة.

العاصصمة :سصارة بوسصنة

أب -دى ألسس -ك -ان ‘ ح -دي -ث -ه -م م -ع «ألشس-عب»
أسستياءهم من ألوضسعية ألكارثية ألتي يعيشسون

ف-ي-ه-ا ،وت-أاخ-ر ع-م-ل-ي-ات ألÎح-ي-ل ن-حو سسكنات
’ئقة وعدم إأدرأج أسسمائهم ضسمن أŸسستفيدين
أل -ذي -ن ” ت -رح -ي -ل -ه -م م -ن ق -ب -ل ،خ -اصس-ة وأن
أسساسسات بيوتهم أصسبحت غ Òصسا◊ة بعدما
أنهار ألفندق أÙاذي لها ،متسسببا ‘ أنهيار
جزء منها ،ما دفعتهم بعد تلك أ◊ادثة إأ¤
أŸبيت ‘ ألعرأء خوفا من حدوث أنهيارأت
قد تودي بحياة عائÓتهم.
و ⁄يعد يجدي أسستعمال ألسسقوف أ÷اهزة
ن -ف -ع -ا أم -ام أل -تصس-دع-ات أل-ك-ثÒة ،إأضس-اف-ة إأ¤

ألظروف غ Òألصسحية ألتي يعيشسونها جرأء
أإ’نفجارأت أŸتكررة لقنوأت أŸياه ألصسا◊ة
للشسرب وقنوأت ألصسرف أ◊ي ،وكذأ ألرطوبة
ألتي تسسبب لهم أمرأضسا كثÒة كا◊سساسسية،
فهذه أأ’ماكن  ⁄تعد تتوفر على أدنى شسروط
ألعيشش ألكر.Ë
وأوضس -ح ألسس -ك -ان ب -أان-ه ق-د سس-ب-ق ل-ل-مصس-ال-ح
أل- -ت- -ق- -ن- -ي -ة أن أصس -درت ت -ق -اري -ر سس -ن -ة 2006
ب -خصس -وصش ه -ذه أل-ب-ن-اي-ة ،ت-ؤوك-د ك-ل-ه-ا ضس-رورة
إأخ Ó-ئ -ه-ا ن-ظ-رأ Ÿا تشس-ك-ل-ه م-ن ﬂاط-ر ع-ل-ى
قاطنيها ،وبالرغم من هذأ فالسسلطات ألو’ئية
 ⁄تتخد بعد قرأر هذه ألعائÓت وأنتشسالهم
من خطر أŸوت –ت أأ’نقاضش.
وأسستغربت ألعائÓت ألقاطنة بالعمارة من
أسس -ت -ث -ن-ائ-ه-ا م-ن ع-م-ل-ي-ة ألÎح-ي-ل أل-ت-ي مسست
ألعديد من سسكان ألعمارأت ألهشسة بالبلدية،
رغم أنها قامت بإايدأع ملفاتها لدى مصسالح
ألبلدية كما طلب منها سسابقا قصسد إأدرأجها
ضس -م -ن ق -ائ -م -ة أŸرح -ل ،Úإأ’ أن -ه -ا ت -ف-اج-أات
بإاقصسائها.
وع-ل-ي-ه ت-ن-اشس-د ه-ذه أل-ع-ائÓ-ت أل-وأ‹ زوخ
أل -ت -دخ -ل م -ن أج -ل ت -رح -ي-ل-ه-م ‘ أق-رب وقت
‡كن ،كونهم يعيشسون ‘ رعب حقيقي نظرأ
لتآاكل أجزأء كبÒة من ألشسرفات ،وهو ما يشسكل
خطرأ على ألسسكان وأŸارة على حد سسوأء.

عّبر تÓميذ ثانوية ششيهان
علي وأاولياؤوهم عن ارتياحهم
’سش - -ت - -ج - -اب - -ة وا‹ الشش - -ل - -ف
Ÿطالبهم من خÓل صشرختهم
ع Èج -ري -دة «الشش -عب» ال -ت -ي
ت -ن -اولت م -وضش -وع م -ع -ان -ات-ه-م
فيما يخصش النششاط الرياضشي
والتدفئة.

الشصلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

ب - - -حسسب ه- - -ؤو’ء ،ف- - -إان –رك
ألوأ‹ وتفهم أوضساعهم وظروفهم
من خÓل إأرسسال ÷نة معاينةأ¤
ثانوية شسيهان علي تقودها أأ’مينة
ألعامة للو’ية ومدير ألتجهيزأت
ألعمومية وأŸسسؤوول أأ’ول بالقطاع
ورئيسش بلدية ألشسلف ﬁمد تقية
رف-ق-ة أŸصس-ال-ح أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-و’ي-ة،
ح -يث أط-ل-ع ه-ؤو’ء ع-ل-ى أأ’رضس-ي-ة
وم -دى م Ó-ءم -ت-ه-ا إ’‚از أل-ق-اع-ة
أŸت- -ع- -ددة أل- -ري- -اضس- -ات أل -ت -ي ”
تسسجيلها ‘ ألسسنوأت أŸنصسرمة،

غ Òأن ألدرأسسة ألتقنية أÿاصسة
ب -اŸشس -روع ق-د ت-أاخ-رت ‡ا ج-ع-ل
أل- -تÓ- -م -ي -ذ ي -ع -ان -ون ‘ أل -نشس -اط
ألرياضسي ألذي يتوقف شستاء بسسبب
أأ’وح- -ال ،ويسس- -ت- -أان- -ف ب -ع -د ه -ذه
ألفÎة ولكن ‘ ظروف صسعبة جدأ
ن -ت -ي -ج -ة ب -روز أح -ج -ار ب -اŸي -دأن
ألÎأب -ي‡ ،ا صس -ار يشس -ك-ل خ-ط-رأ
ع -ل -ى ح-ي-اة ه-ؤو’ء أث-ن-اء أ◊صسصش
أŸقررة ألتي سسجلت عدة إأصسابات
‘ صسفوف ألتÓميذ.
ه- - -ذه أل- - -وضس- - -ع - -ي - -ة وح - -اج - -ة
أŸت -م -درسسŸ Úث -ل ه -ذأ أل-ه-ي-ك-ل
ألضسروري ،جعلت أللجنة ألو’ئية
رف -ق-ة م-دي-ر أل-ث-ان-وي-ة ت-ق-ف ع-ل-ى
أل- -وضس- -ع لÎف- -ع ت- -ق- -ري -رأ ت -ق -ن -ي -ا
للمسسؤوول أ’أول بالو’ية ،مع تقدË
أ◊ل أل -ن -ه -ائ-ي Ÿشس-ك-ل-ة أل-ت-دف-ئ-ة
أŸن- -ع- -دم -ة م -ن -ذ سس -ن -وأت حسسب
ت Ó-م -ي -ذ أŸؤوسسسس -ة ،أل-ذي-ن أب-دوأ
أرتياحهم لردة فعل ألوأ‹ إ’نهاء
معاناتهم أليومية.

 ١٥٠مليار ديون ششركة توزيع الكهرباء والغاز

إاحالة ملفات اŸعنّي Úعلى العدالة

بلغت ديون ششركة توزيع
الكهرباء والغاز بو’ية تيارت
أاك Ìمن  ١٥٠مليار سشنتيم،
وأاغلب هذه الديون مÎتبة
على أاصشحاب اŸؤوسشسشات
الصشناعية وا’قتصشادية
’دارات العمومية ،وقد
وا إ
سشجلت  ٥4مليار سشنتيم على
اŸواطن Úبينما بلغت ديون
اŸؤوسشسشات الصشناعية  63مليار
سشنتيم ،فيما ” تسشجيل ٥٨
مليار من اسشتهÓك الكهرباء
والغاز على ا’دارات
العمومية.

تيارت :عمارة ــ ع

أم- -ا أ÷زأئ- -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب -و’ي -ة
تيسسمسسيلت فقد بلغت ديونها لشسركة
ت -وزي -ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غ-از  ٥.٥مليار
سسنتيم ،وبو’ية تيارت  ٣٣مليار ”
تسسديد قرأبة  ٥مÓي Òمنها.
وحسسب م- -دي- -ر م- -ؤوسسسس -ة ت -وزي -ع
ألكهرباء وألغاز بو’ية تيارت ألسسيد
معاشسو لزهري ،فإان إأبرأم أتفاقية
ب Úألشسركة
وب -ري -د أ÷زأئ -ر أدى أ ¤تسس-ه-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة ت-خ-ل-يصش فاتورأت أسستهÓك
أل -ك -ه -رب -اء وأل-غ-از وك-ذأ أإ’سس-رأع ‘
تسس -دي-د أل-ف-ات-ورأت ،غ Òأن ع-م-ل-ي-ة
ألتخليصش عن طريق ألصسكوك فقد
” تسسجيل عمليات –ايل من طرف
بعضش ألزبائن ،وألذين قدر عددهم بـ
 60ح -ال-ة ك-ون-ه-م ق-دم-وأ ألشس-ي-ك-ات
بدون رصسيد Ÿصسالح سسونلغاز ‡ا
أدى أ ¤تقدÁهم أمام ألعدألة.
وع- -ن مشس- -اري -ع شس -رك -ة ت -وزي -ع
ألكهرباء وألغاز أ’سستثمارية بو’ية
ت -ي -ارت ،أك -د م -دي -ر ألشس-رك-ة أن-ه ”
تسسجيل عدة مشساريع و’سسيما لدى

أŸشسÎك Úأ÷دد ‡ن شس- - - - -ي- - - - -دوأ
مسس -اك -ن وم -ت -اج -ر .وع -ن ألÈن -ام-ج
أÿم- -اسس -ي “ 20١٤ - 20١0ت
بر›ة  ٣8٩8كلم من ألكهرباء منها
 ‘ ١١٣٤ط- -ري- -ق أ’‚از “م -ن -ه -ا
ت-وصس-ي-ل  2٥2٩أ 2٧ ¤م-ن-ط-قة .و
حسسب مدير سسونلغاز بو’ية تيارت
فإان ألشسركة أ‚زت ﬁ ١00ول ‘
سس-ن-ة  20١٣و ١00أخ -رى  20١٥و٥
ﬁو’ت ريفية ” تشسغيلها ‡ا أدى
حسسب نفسش أŸتحدث أ ¤أ◊د من
أ’نقطاعات ألكهربائية ألتي كانت
تثقل كهل أŸسستهلك و’ سسيما ‘
فصسل ألشستاء.
وعن أŸشساريع ألتي وردت بدون
ج - -دوى ،ف - -ق- -د أوك- -لت أ ¤شس- -رك- -ة
كهرأريف وهي شسركة معروفة ولها
إأم- -ك- -ان- -ي -ات ه -ائ -ل -ة وب -اع -ت -ب -اره -ا
مؤوسسسسة ،حيث تكلفت باأ’عمال بـ
 ١٤منطقة ع Èألو’ئية وبطول ١٧٥
كلم ،وهي تقوم با’‚از Ãعدل 20
كلم شسهريا،
وهي نسسبة متقدمة حسسب مدير
شس -رك -ة ت -وزي -ع أل -غ -از ‡ا ي-ؤودي أ¤
تسسليم أŸشساريع ‘ موأعدها حسسب
ألتقديرأت.
وع - -ن ت - -اخ- -ر أ‚از أل- -ك- -ه- -رب- -اء
أل -ري -ف -ي -ة ،ف -ان أل-ت-اخ-ر سس-ب-ب-ه ع-دم
حصس-ول أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ألسس-كنات
ألريفية على ترأخيصش ألبناء
وتعهد مدير سسونلغاز بحل مشسكل
دوأر أو’د مبارك ببلدية وأد ليلي
بتوصسيل ألكهرباء ،وأكد مدير شسركة
ت -وزي-ع أل-غ-از ب-و’ي-ة ت-ي-ارت أن سس-ن-ة
 20١6سس- -ت- -ك- -ون ح- -اف- -ل -ة ب -إا“ام
أŸشساريع أŸسسطرة،وأن أŸوأطن لن
يتأاثر مسستقب Óبانقطاعات ألكهرباء
’ن أصسÓح أÿلل سسيكون فورأ.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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زيتو ‘ ÊاŸؤو“ر الـ÷ 14بهة البوليسضاريو

تقرير اŸصس ‘ Òالصسحراء الغربية موقف مبدئي للجزائر
ضضرورة انهاء القمع اŸسضلط على الشضعب الصضحراوي ونهب ثرواته

أاكد وزير اÛاهدين الطيب زيتو،Ê
ب -اسض-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة“ ،سضك ا÷زائ -ر Ãوق -ف -ه-ا
ال-ث-ابت Œاه ال-قضض-ي-ة الصض-ح-راوي-ة ،م-ن
خÓل مواصضلة دعم الشضعب الصضحراوي
ل-ت-ح-ق-ي-ق السض-ت-قÓ-ل وف-ق-ا Ÿا ت-ق-تضض-يه
الشض- -رع- -ي -ة ال -دول -ي -ة ،مشضÒا إا ¤دع -م
ل‡ي -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق اسض -ت -ف -ت -اء
ا÷ه- -ود ا أ
تقرير اŸصض.Ò

قال زيتؤ ‘ Êكلمة أإلقاها نيابة عن رئيسس
إ÷م- -ه- -ؤري- -ة ،إ ¤إŸشش -ارك ‘ ÚإŸؤؤ“ر 14
÷ب -ه -ة إل -ب -ؤل -يسش -اري -ؤ Ãخ -م -ي -ات إل Ó-ج-ئÚ
إلصش- -ح- -رإوي Úب- -ت- -ن- -دوف ،إن دع- -م إ÷زإئ- -ر
متؤإصشل للصشحرإء إلغربية ششعبا وحكؤمة إ¤
غاية –قيق مبدإ تقرير إŸصش Òوفقا Ÿا
تقتضشيه إلششرعية إلدولية.
وخ- -اطب وزي- -ر إÛاه- -دي- -ن إŸؤؤ“ري- -ن
قائ ،Óإن خطابه هؤ رسشالة إ÷زإئر إ ¤كل
إŸششارك ‘ ÚإŸؤؤ“ر ،مهنّئا باسشم إلرئيسس
عبد إلعزيز بؤتفليقة جبهة إلبؤليسشاريؤ على
إنعقاد مؤؤ“رها ‘ مرحلة جديدة من تاريخ
ك -ف -اح إلصش -ح -رإء إل -غ -رب -ي-ة إ◊اف-ل ب-اأ’›اد
’سشÎجاع حقؤقه إŸششروعة.
وقال زيتؤ ،Êأإغتنم إ◊دث إلهام أ’قدم
–ية تقدير وإكبار لششعب إلصشحرإء إلغربية
إلبطل ولقيادته إلسشياسشية إŸمثلة ‘ جبهة
إل-ب-ؤل-يسش-اري-ؤ ،ع-ل-ى م-ا ق-دم-ت-ه م-نذ تأاسشيسشها

إ’ح -ق -اق ح -ق إلشش -عب إلصش -ح-رإوي ‘ ت-ق-ري-ر
مصشÒه وبقائها على إلعهد إ ¤غاية إليؤم ،و‘
ذلك “سشك ومكابدة مثل إلششعؤب إإ’فريقية
إأ’خ- -رى إل- -ت- -ي ك- -اف- -حت إل- -ق- -ه- -ر وح- -ق- -قت
إ’سشتقÓل.
ويعكسس حضشؤر إلؤفد إ÷زإئري ‘ أإششغال
م -ؤؤ“ر إل-ب-ؤل-يسش-اري-ؤ ،ب-حسشب زي-ت-ؤ“ ،Êسشك
إ÷زإئر إلرإسشخ باحÎإم مبدإ –قيق إلششعؤب
ŸصشÒها وكذإ إلتطبيق إلتام لعقيدة إأ’·
إŸتحدة إلتي تقتضشي Ãؤجبها إلؤقؤف مع
إلبلدإن إŸسشتعَمرة وتفضشيل إ◊ؤإر وإ’حتكام
لسشيادة إلقانؤن.
كما أإكد وزير إÛاهدين مؤإصشلة مسشاندة

ودع -م إل -قضش -ي -ة إلصش -ح-رإوي-ة ،إ ¤أإن ي-ت-م-ك-ن
إلششعب من ‡ارسشة حقؤقه إلكاملة إلتي تنصس
عليها إلششرعية إلدولية ،مؤضشحا أإن إŸؤقف
ي- -ت- -م- -اشش- -ى ومسش- -ع- -ى إÛم- -ؤع- -ة إل- -دول -ي -ة
وباÿصشؤصس إأ’· إŸتحدة إلتي ششددت ‘
ك-اف-ة ل-ؤإئ-ح-ه-ا ب-خصش-ؤصس إلصش-ح-رإء إل-غربية،
أإن -ه -ا مسش -أال -ة إسش -ت -ع-م-ار وأإن ح-ل-ه-ا ي-ك-م-ن ‘
إ’سشتجابة ◊ق إلششعب ‘ تقرير حقه بنفسشه
وه -ؤ م -ؤق -ف ي -ن -درج ضش -م -ن إŸؤق-ف إل-ث-ابت
إ’فريقيا إŸناهضس لÓسشتعمار.
وحّمل زيتؤ Êإأ’· إŸتحدة إŸسشؤؤولية
إل - -ك - -ام - -ل - -ة أإم- -ام ت- -ع- -ط- -ل –ق- -ي- -ق إŸصشÒ
وإ’سش -ت -ق Ó-ل م -ن خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م إسش -ت-ف-ت-اء،

بحضضور ‡ثلي  ٣٢دولة تتقدمهم ا÷زائر

الرئيسس عبد العزيز يلوح بالعودة للخيار العسسكري
انطلقت ،أامسسÃ ،خيمات
الÓجئ Úالصضحراوي Úبتندوف،
فعاليات اŸؤو“ر ÷ 14بهة
البوليسضاريو Ãشضاركة أازيد من ٢400
مؤو ِ
“ر و 600مشضارك أاجنبي من
ﬂتلف دول العا .⁄وترأاسس الوفد
ا÷زائري الهام وزير اÛاهدين
الطيب زيتو‡ ،Êث Óلرئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
لعضضاء من غرفتي الŸÈان
إاضضافة أ
و‡ثلي أاحزاب سضياسضية و›تمع
مد.Ê
ششهد إ’فتتاح إلرسشمي للمؤؤ“ر بؤ’ية
إلدإخلة ،تنظيما ﬁكما يؤؤششر على إلنجاح
إلتام أ’ششغاله إلتي “تد إ ¤غاية إلعششرين
من إلششهر إ÷اري وإلذي ينعقد ‘ ظروف
إق-ل-ي-م-ي-ة حسش-اسش-ة وم-ك-اسشب ه-امة حققتها
إلدولة إلصشحرإوية على مدإر أإربع Úسشنة
من إلنضشال وإلكفاح إلسشلمي.
‘ ك- -ل- -م- -ت -ه أإك -د إل -رئ -يسس إلصش -ح -رإوي
وإأ’م Úإل -ع -ام ل -ل-ج-ب-ه-ة إلشش-ع-ب-ي-ة ل-لسش-اق-ي-ة
إ◊مرإء ووإدي إلذهب إلبؤليسشاريؤ ﬁمد
عبد إلعزيزّ “ ،سشك إ÷بهة بخيار إلكفاح
إŸسش-ل-ح م-ن أإج-ل –ق-ي-ق إ’سش-ت-قÓ-ل ع-ل-ى
ك -ام -ل إأ’رإضش -ي إلصش -ح-رإوي-ة ،م-ع-تÈإ ذلك
إ◊ل إلؤحيد أإمام تعّنت إ’حتÓل إŸغربي
وإسش- -ت- -م -رإره ‘ إن -ت -ه -اك ح -ق -ؤق إإ’نسش -ان
باأ’رإضشي إÙتلة.
وب- -رر ع- -ب- -د إل- -ع -زي -ز ÷ؤء إ÷ب -ه -ة إ¤
إلكفاح ،بعد فششل إÛتمع إلدو‹ ‘ وقف
إ’نتهاكات إŸسشتمرة لنظام إıزن وتعنّته
أإم -ام م -ؤإق -ف إلشش-رع-ي-ة إل-دول-ي-ةﬂ ،اط-ب-ا
إلششعب إلصشحرإوي Ãؤإصشلة إلكفاح إلسشلمي
إ ¤غاية –قيق وغايات إ÷يشس إلصشحرإوي
إل-دإع-ي-ة إ ¤إÿي-ار إل-عسش-ك-ري ت-ل-ب-ي-ة ل-عهد
إلششهدإء وكل إŸناضشل Úإلذين قضشؤإ نحبهم
‘ سشبيل –رير إلؤطن.

وق -ال إل -رئ -يسس إلصش -ح -رإوي ،إن إÿي -ار
إلعسشكري مسشأالة –تاج إ ¤مزيد من إلؤقت
وإلتفك ،Òكما أإنها –تاج إ ¤بناء مؤؤسشسشات
ق- -ؤي -ة ‘ ﬂت -ل -ف إل -ق -ط -اع -ات Ÿؤإصش -ل -ة
مسشاعي إلتؤصشل إ ¤حل بالطرق إلسشلمية
تطبيقا Ÿقتضشيات إلششرعية إلدولية.
كما أإششاد عبد إلعزيز Ãؤقف إ÷زإئر
إأ’بدي إلدإعم للقضشية إلصشحرإوية بقيادة
إÛاه-د إل-رئ-يسس ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-قة،
وإصشفا مششاركة إ÷زإئر بؤفد هام ‘ أإششغال
إŸؤؤ“ر ،بالدليل إلقاطع على متانة وقؤة
إل- -عÓ- -ق- -ات ب Úإل -ب -ل -دي -ن ،وه -ؤ م -ا ي -ؤؤك -د
إسشتمرإر إلدعم إلششعبي وإ◊كؤمي للقضشية
من طرف إ÷زإئر إلتي تعت Èإلدإعم إأ’ول
لها ‘ إلعا.⁄
وب -ع -د إف -ت -ت-اح-ه أإشش-غ-ال إŸؤؤ“ر ،إل-ذي
يششارك فيه أإزيد من  2472مندوب و600
مششارك ،أإششرف عبد إلعزيز على إنتخابات
رئاسشة إŸؤؤ“ر Ãؤإفقة إأ’غلبية إلسشاحقة
م - -ن إŸشش - -ارك ‘ Úأإج - -ؤإء دÁق - -رإط - -ي- -ة
وظ-روف حسش-ن-ة ط-ب-عت ع-م-ل-ي-ة إ’ن-ت-خ-اب،
إل -ت -ي أإفضشت إ ¤إخ -ت -ي -ار سش -ت-ة أإعضش-اء إ¤
جانب رئيسس إŸؤؤ“ر ،إلذي إخت Òهؤ إآ’خر
بعد رئاسشته للندوة إلتحضشÒية للمؤؤ“ر بحر
إأ’سشبؤع إŸنصشرم.
وششهدت عملية إ’نتخاب إمتناع بعضس
إŸشش- -ارك Úع- -ن إل- -تصش -ؤيت ‘ ،ح Úرفضس
إل -ب -عضس إ’ن -ت -خ -اب ع -ل -ى إل -ق -ائ -م -ة إل -ت -ي
إختارتها إلندوة إلتحضشÒية ،وتضشم رئاسشة
إŸؤؤ“ر أإعضشاء فاعل ‘ Úإأ’مانة إلؤطنية
÷بهة إلبؤليسشاريؤ برئاسشة خاطري أإدوه.
وإع- -تﬁ Èم- -د ع- -ب -د إل -ع -زي -ز إن -ع -ق -اد
إŸؤؤ“ر ‘ إل- -ظ- -روف إل- -رإه -ن -ة ب -اÿط -ؤة
إلكبÒة وإلناجحة ‘ ،ظل إŸكاسشب إلتي
ح -ق -ق -ت-ه-ا إ÷ب-ه-ة ع-ل-ى إŸسش-ت-ؤي Úإل-دو‹
وإإ’قليمي ‘ ،مقدمتها إ’عÎإف إلششرعي
بها لدى ﬁكمة إلعدل إأ’وروبية إلتي قضشت

بإالغاء إ’تفاق إلزرإعي وإلفÓحي مع دولة
إ’حتÓل.
وÁثل إŸؤؤ“ر  14للبؤليسشاريؤ مرحلة
ج- -دي -دة ‘ مسش -ار إل -قضش -ي -ة إلصش -ح -رإوي -ة،
ب -حسشب ع -ب -د إل -ع -زي-ز ،ق-ائ““ :Ó-إن إŸؤؤ“ر
ينعقد ‘ ظل تطؤرإت متسشارعة يششهدها
إل - -ع - -ا ‘ ⁄شش- -ت- -ى إÛا’ت إلسش- -ي- -اسش- -ي- -ة
وإ’قتصشادية وإأ’منية وغÒها ،““...إضشافة
إ ¤أإنه حدث تاريخي ومفصشلي ‘ تاريخ
إلقضشية.ووفق مقتضشيات إلقانؤن إأ’سشاسشي
÷ب -ه -ة إل -ب -ؤل-يسش-اري-ؤ ” ،ع-رضس إ◊صش-ي-ل-ة
إل -رسش -م -ي -ة ل -ل -م -ؤؤ“ري -ن إل -ت -ي ب-ل-غت 2472
مششارك Áثلؤن ك Óإ÷نسش،Ú
م -ن -ه-م  %67,9رج- - -ال و %32,51نسش -اء
و“ثل نسشبة  %7,37أإعضشاء إأ’مانة إلؤطنية،
ب -حسشب نصس إل -ق -ان -ؤن إل -دإخ -ل-ي ،و 50من
إŸائة من ﬂتلف إلهيئات إ’نتخابية ،وفق
إلقانؤن إأ’سشاسشي للمؤؤ“ر ،بحسشب رئيسشه
خاطري أإدوه.
وتشش ÒإŸصش- -ادر إلشش -ع -ب -ي -ة Ãخ -ي -م -ات
إل Ó-ج -ئ Úإلصش -ح-رإوي ،Úإ ¤ت-زك-ي-ة إأ’مÚ
إل -ع -ام إ◊ا‹ إل-رئ-يسس ﬁم-د ع-ب-د إل-ع-زي-ز
لعهدة أإخرى ،خاصشة ‘ ظل عدم بروز أإي
مرششح أ’مانة إ÷بهة ما عدإ عضشؤيتها ،وهؤ
ما يتناسشب مع إلظروف إلرإهنة إلتي “ر
بها إلقضشية على إŸسشتؤى إلدو‹ من –قيق
‚احات عالية ،على غرإر قرإر إÙكمة
إأ’وروب- -ي- -ة وإرت- -ق- -اب زي- -ارة إأ’م Úإل- -ع- -ام
إأ’‡ي إ ¤إŸنطقة ،مطلع إلسشنة إŸقبلة.
ويشش - - -ارك ‘ إŸؤؤ“ر ،إل - - -ذي شش - - -ه- - -د
إفتتاحه حضشؤرإ إعÓميا ‡يزإ لعدة دول
م-ن إل-ع-ا ⁄م-ن-ه-ا إ÷زإئ-ر ،إل-ن-مسشا،إلسشؤيد،
جنؤب إفريقيا ،نيجÒيا وأإŸانيا وإسشبانيا
وم -ن إل -دول إل -ع-رب-ي-ة مصش-ر ول-ب-ن-ان ،ت-ؤنسس
ومؤريتانيا وغÒها من إلدول ،وإلعديد من
إلششخصشيات إلبارزة ‘ إلقضشية إلصشحرإوية
على إŸسشتؤي Úإلعربي وإلعاŸي.

لتفاق النهائي أاجّل إا ¤اليوم
التوقيع على ا إ

كوبلر يجتمع بأاعضساء ›لسس النواب الليبي إلقناعهم بالتسسوية السسياسسية
ل‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي -ا،
ع- -ق- -د اŸب- -ع- -وث ا أ
م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ،أامسس ل-ق-اء ج-دي-دا ‘
مدينة البيضضاء الليبية ،مع أاعضضاء
Óتفاق
من ›لسس النواب الرافضض Úل إ
ل‡ي ،وذلك ‘ ﬁاولة قد تكون
ا أ
لتفاق الذي
لخÒة لتفادي نسضف ا إ
ا أ
ل· اŸتحدة ويراه اÛتمع
ترعاه ا أ
Óزم- -ة
ال - -دو‹ اıرج ال - -وح - -ي- -د ل - -أ
الليبية.
وذك -رت ت -ق-اري-ر إعÓ-م-ي-ة ل-ي-ب-ي-ة ،أإن ه-ذإ
إل -ل-ق-اء شش-م-ل ق-ائ-د إ÷يشس خ-ل-ي-ف-ة ح-فÎ
إلذي Áثل مسشتقبله أإحد نقاط إÓÿف
ب› Úلسس إلنؤإب إŸعÎف به وإŸؤؤ“ر
إلؤطني إŸنتهية و’يته.

وج- -اء إل- -ل -ق -اء ب -ي -ن -م -ا أإع -ل -نت إأ’ط -رإف
إŸفاوضشة ،تأاجيل إŸؤعد إŸقرر لتؤقيع
إ’تفاق إلسشياسشي إلليبي وتششكيل حكؤمة
وفاق وطني إ ¤إليؤماÿميسس ،بد’ من
أإمسس ‘ ،وقت طالبت فيه إلبعثة إأ’‡ية
‘ ليبيا ““بضشرورة إخضشاع معرقلي إ◊ؤإر
وإŸسشؤؤول Úعن إسشتمرإر إلعنف ‘ إلبÓد
للمسشاءلة إلدقيقة““.
وكان رئيسس ›لسس إلنؤإب ،عقيلة صشالح،
وإلرئيسس إلسشابق للمؤؤ“ر إلؤطني ،نؤري
أإبؤسشهم ،Úقد إلتقيا أ’ول مرة ‘ مالطا.
ورأإى م -رإق -ب -ؤن أإن إإ’ج -ت -م -اع ي -زي -د م-ن
فرصس إ◊ل إلسشياسشي ،بيد أإن إلطرفÚ
ج- - - -ددإ ضش- - - -رورة إ◊ل دون أإن يششÒإ إ¤

إأ’· إŸتحدة.
و” إل -ل-ق-اء مسش-اء إل-ثÓ-ث-اء Ãق-ر رئ-اسش-ة
إ◊كؤمة إŸالطية ،وهؤ يعت Èإأ’ول بÚ
إلرئيسش Úمنذ بدإية إأ’زمة إ◊الية إلتي
تششهدها ليبيا قبل عام ونصشف.
وك -ان ‡ث -ل -ؤن ع -ن  17دول-ة وق-ع-ؤإ ب-ي-انا
مششÎكا ‘ روما يدعؤ إ ¤وقف فؤري
إ’طÓ-ق إل-ن-ار ب-ل-ي-ب-ي-ا ،وإل-ت-ع-ه-د ب-قطع أإي
صش Ó-ت م -ع إل-فصش-ائ-ل إل-ت-ي ’ ت-ؤق-ع ع-ل-ى
إ’تفاق .كما تؤصشل ‡ثلؤن عن إŸؤؤ“ر
إل - -ؤط- -ن- -ي إل- -ع- -ام وآإخ- -رون م- -ن إلŸÈان
إŸن- -ح -ل ق -ب -ل أإي -ام ‘ ت -ؤنسس إ ¤إت -ف -اق
مبدئي إ’نهاء إلنزإع.

وإ’سش -ت -ج -اب -ة ’نشش -غ -ال إÛم -ؤع-ة إل-دول-ي-ة
◊ماية حقؤق إإ’نسشان باأ’رإضشي إÙتلة من
أإجل إنهاء إلقمع إŸسشلط على إلششعب ووقف
نهب ثروإته إلطبيعية.وأإما إ÷زإئر سشتبذل ما
Óم Úإلعام إأ’‡ي بان كي
بؤسشعها Ÿد يدها ل أ
مؤن وŸبعؤثه إÿاصس إ ¤إŸنطقة كريسشتؤفر
روسس ،ل-ن-ه-ؤضش-ه-م-ا ب-ج-ه-ؤدها لتششجيع إ◊ؤإر
إلهادف ب Úطر‘ إلنزإع إلقائم ب ÚإŸملكة
إŸغربية وجبهة إلبؤليسشاريؤ إ’يجاد حل دإئم
يضشمن للششعب حق إŸصش ،ÒمششÒإ أإن حل
إلتسشؤية إلعادلة وإلدإئمة للنزإع سشيفتح آإفاقا
وإسشعة للتنمية إŸسشتدإمة ‘ منطقة إŸغرب
إلعربي وعلى قارة إفريقيا برمتها.
وت- -ؤق- -ف زي -ت -ؤ Êع -ن -د ب -ط -ؤ’ت إلشش -عب
إلصش- -ح- -رإوي ق- -ائ  ،Ó-إن -ه ‡ا ’ششك ف -ي -ه أإن
مسشعى إلبؤليسشاريؤ كان منششؤدإ للتطلع ◊رية
إلششعب إلذي عرف أإنه أإبّي ’ يفرط ‘ حريته
و’يزإل إليؤم يكافح أ’جل حقه وبكل سشيادة،
م -ن -ؤه -ا إن سش -ن -ؤإت إل -ك-ف-اح إل-ط-ؤي-ل-ة م-ك-نت
إ÷ب -ه -ة م -ن –ق -ي -ق م -ك -اسشب ع -ال -ي -ة ع -ل -ى
إŸسشتؤى إلعاŸي وفرضس نفسشها كممثل وحيد
وششرعي.

16904

ﬁادثات حول سضوريا غدا ‘ نيويورك

–الف إاسسÓمي عاŸي Ÿواجهة اإلرهاب بالرياضس
م - -ازالت مسض - -اع- -ي اÛت- -م- -ع ال- -دو‹
ال- -ه- -ادف- -ة ل- -تسض- -وي -ة اŸل -ف السض -وري
ق -ائ -م-ة ب-ال-ط-رق السض-ل-م-ي-ة وﬁاول-ة
لطراف
تقريب وجهات النظر ب Úا أ
السض- -وري- -ة اŸتصض- -ارع -ة ،ف -ق -د أاع -ل -ن
وزي- -ر اÿارج -ي -ة ال -روسض -ي سضÒغ -ي
لف -روف خ Ó-ل م -ؤو“ر صض -ح -ف -ي م -ع
ن - -ظÒه الأم - -ري - -ك - -ي ج- -ون كÒي ‘
م -وسض -ك -و أان اÙادث -ات بشض -أان سض -وري -ا
سضتجرى ‘ نيويورك غدا ا÷معة.

سس  /ناصصر

ﬂيمات الÓجئÚ
الصصحراوي Úبتندوف:
مبعوث «الشصعب» اÿاصس/
جÓل بوطي

إلعدد
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ف -ق -د إج -ت -م -ع إل -ط -رف -ان إأ’م -ري -ك-ي
وإلروسشي بعد سشلسشلة ﬁادثات ،وقد
ع Èبؤت Úعن سشعادته بلقاء كÒي بعد
أإن أإب -ل -غ -ه ’ف -روف ب -ال -ت -ف-اصش-ي-ل ع-ن
إŸقÎحات إأ’مريكية وإلتحدث عن
ج- -م- -ي- -ع إل -قضش -اي -ا ق -ائ  Ó-أإن روسش -ي -ا
وإل - - -ؤ’ي - - -ات إŸت- - -ح- - -دة –Óن أإكÌ
إأ’زمات حدة ،كما أإعرب كÒي عن
ششكره لبؤت Úعن حسشن إلضشيافة مثنيا
ع- - - - -ل - - - -ى ›ه - - - -ؤدإت ’ف - - - -روف ‘
إŸناقششات إلسشابقة ’سشيما إŸتعلقة
باŸلف إلسشؤري ،وجاءت زيارة كÒي
لروسشيا لتخفيف حدة إÓÿفات بÚ
إلبلدين بخصشؤصس بعضس إلقضشايا.
ومن ب ÚإÓÿفات بينهما أإن روسشيا
تعت Èنظام بششار إأ’سشد ششرعي ويجب
إلتعامل معه على هذإ إأ’سشاسس ودعمه
‘ ﬁاربة إ’رهاب بالتنسشيق معه أإما
إل -ؤ’ي -ات إŸت -ح -دة إأ’م-ري-ك-ي-ة فÎى
عدم ششرعية نظام إأ’سشد وتدعم ما
تسش -م-ي-ه إŸع-ارضش-ة إŸع-ت-دل-ة وه-ن-اك
نقاط خÓف أإخرى Áكن أإن –ل ‘
أإجتماع إلغد بنيؤيؤرك وÁكن أإن تكؤن
هناك إتفاقات سشرية ’ Áكن إلبؤح
بها ‘ إلؤقت إلرإهن.
وكانت إŸعارضشة إلسشؤرية قد نظمت
لقاءين أإحدهما عقد بالرياضس وضشم
ما يصشل إ 25 ¤عضشؤإ ومؤؤ“ر مؤإزي

Ÿعارضشة إلدإخل ضشم ‡ 22ث Óلها
“ثل  17تيارإ وقد قدمت معارضشة
إل -دإخ -ل Ÿك -تب إŸب -ع-ؤث إأ’‡ي ‘
سش-ؤري-ا سش-ت-ي-ف-ان دي م-يسش-ت-ؤرإ ق-ائ-م-ة
Ÿمثليها ‘ إŸفاوضشات إŸرتقبة مع
إلؤفد إ◊كؤمي.

مكتب اŸبعوث األ‡ي سسيختار
 10أاشسخاصس من القائمة
وإأ’كيد ‘ إلقضشية إلسشؤرية أإن إلتدخل
إÿارج -ي أإط -ال ع -م -ر إأ’زم -ة وأإصش -ب-حت
إ÷غ- -رإف- -ي- -ا إلسش- -ؤري- -ة م- -ع -رضش -ا إ’ج -رإء
فعاليات ﬂتلف إأ’سشلحة على إلسشؤريÚ
و‡تلكاتهم وبناهم إلتحتية فهناك –الف
دو‹ بقيادة أإمريكية فيه فرنسشا وبريطانيا
وأإŸان -ي -ا ودول ع -رب -ي-ة Ùارب-ة إإ’ره-اب
دون تنسشيق مع إ÷يشس إلسشؤري أإوإلقيادة
إلسش -ؤري -ة وه-ن-اك إل-ت-دخ-ل إل-روسش-ي إل-ذي
وج -ه غ -ارإت ق-اسش-ي-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م دإعشس
وإŸسش-ل-ح Úع-م-ؤم-ا وق-د ’قت إن-ت-ق-ادإت
م -ن إل -غ-رب م-ف-اده-ا أإن إل-ق-ؤإت إل-روسش-ي-ة
ضشربت إŸعارضشة إŸعتدلة.
و ⁄تكن هذه إلتدخÓت كافية أ’ن إلنظام
إلسش -ؤري ب -ق -ي ق -ائ -م -ا ف -ظ -ه-ر م-ا يسش-م-ى
ب -ال -ت-ح-ال-ف إإ’سشÓ-م-ي إل-ع-اŸي Ÿؤإج-ه-ة
إلإره---اب وم--رك--ز ع--م--ل--ي--ات مششÎك
م-ق-ره ب-ال-ري-اضس حسش-ب-م-ا أإع-ل-نت ع-ن-ه
إلسش--ع-ؤدي-ة ويضش-م  34دول--ة إ ¤غ--اي-ة
’ن.
إآ
’عضش-اء وق-ي-ادِة
ل--ل-ت-نسش-يِ-ق ب Úإل-دوِل إ أ
إل--ع--م--ل-ي-اِت إŸششÎك-ة ف-ق-د ق-ال وزيُ-ر
إÿارجيةِ إلسشعؤدي عادل إ÷ب Òإن
إل--ت-ح-الَ-ف ’ ي-ح-مُ-ل ُب-عً-دإ م-ذه-ب-ي-ا...
ول--ك--ن--ه ي--ه-دُف إ ¤ت-ب-ادِل إŸع-ل-ؤم-اِت
’رهاب وإرسشالِ قؤإٍت
حؤل مكافحِة إ إ
‹ و‹ إلعهد
إذإ لزم إ أ
’مر ..لكن و َ
’مﬁ Òمد بن سشلمان أإوضشح أإكÌ
إأ
’م--ر ع--ن--دم--ا ق--ال إن--ه ل--ن ي-ت-م
ه--ذإ إ أ
إرسشال قؤإت إ ¤سشؤريا وإلعرإق دون
إلتنسشي ِ
ق مع هذه إلدول ..لكن سشؤريا
وإلعرإق وأإيضشا أإفغانسشتان غائبٌة عن
إل---ت--ح--ال--ف  ..وإي--رإن أإيضش--ا ه--ي أإكÈ
إلغائب Úمن دول إŸنطقة.

إششهار
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لسسبوع اŸقبل
لندلسسية واŸوسسيقى العتيقة ا أ
مهرجان اŸوسسيقى ا أ

موعد مع ألفن أألصصيل ومزج ب Úألعلم وألطرب
لح-د اŸق-ب-ل ف-ع-ال-ي-ات
^^ ت -ن -ط-ل-ق ا أ
اŸه - -رج - -ان ال - -دو‹ ل - -ل - -م- -وسس- -ي- -ق- -ى
لن -دلسس -ي -ة واŸوسس -ي -ق -ى ال -ع-ت-ي-ق-ة،
ا أ
Ãشس- -ارك- -ة ك- -ل م -ن ت -ونسض ،اŸغ -رب،
سسوريا ،العراق ،مصسر ،تركيا ،إايران،
فرنسسا ،إاسسبانيا ،الÈتغال ،اŸكسسيك،
ال- -ي -اب -ان ،إاضس -اف -ة إا ¤ا÷زائ -ر ..و‘
ه -ذا السس-ي-اق نشس-ط ع-يسس-ى رح-م-اوي
ﬁافظ اŸهرجان ندوة صسحفية قدم
ف-ي-ه-ا ب-رن-ام-ج ه-ذه الطبعة العاشسرة،
وكشسف عن توسسيعه ليشسمل منتدى
دوليا حول آالة القانون وملتقى حول
دور ا÷م-ع-ي-ات ال-ث-ق-اف-ية ‘ ا◊فاظ
على الذاكرة.

رياضض الفتح :أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
ق-ال رح-م-اوي إن إŸه-رج-ان إح-ت-ف-ظ ب-ت-قاليده
وحافظ على نفسس تاريخ تنظيمه ،حفاظا على
إلعÓقة مع إ÷مهور ود’لة على إسستقرإر إلفعل
إلثقا‘ ‘ إ÷زإئر .وسسينطلق إŸهرجان ‘ إلـ20
من ديسسم Èإ÷اري ،ويسستمر إ ¤غاية إلـ26
من نفسس إلشسهر .كما تتوزع إلنشساطات على
ق-اع-ة إب-ن زي-دون ب-ال-نسس-ب-ة للحفÓت ،إŸعهد
إلوطني إلعا‹ للموسسيقى بالنسسبة Ÿنتدى آإلة
إل-ق-ان-ون ،ون-ادي ع-يسس-ى مسس-ع-ودي باإ’ذإعة
بالنسسبة للملتقى حول إ÷معيات.
وعن سسؤوإل ““إلشسعب““ حول توسسيع إŸوإضسيع
إŸناقشسة ‘ إŸهرجان من إلعازف ÚوإŸؤودين إ¤
إ◊رف-ي Úإل-ذي-ن يصس-ن-ع-ون إآ’’ت إŸوسسيقية
إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ق-ال ﬁاف-ظ إŸه-رجان إن إلطبعة
إلسس--اب--ق--ة ت--ط--رقت إ ¤صس--ن--اع آإل--ة إل--ع-ود،
وإسستضسافت إلبعضس منهم ،وهي حرفة تعاÊ
خطر إلزوإل ،وقام إŸهرجان بتوجيه توصسيات.
وأإضس-اف ب-أان ه-ن-الك ب-رن-ا›ا ‘ ه-ذإ إلسسياق
ع-ل-ى مسس-ت-وى إل-وزإرة ،ب-الشس-رإك-ة مع وزإرإت
إل--ت--ك--وي-ن إŸه-ن-ي وإلصس-ن-اع-ة ،وإلصس-ن-اع-ات
إلتقليدية ،إ’عادة إحياء ترإث بوكلي وبن عيشسة
وغÒهما .أإما عن سسؤوإلنا بخصسوصس تسسجيل
إ◊فÓت إŸقدمة ‘ إطار إŸهرجان ،قال رحماوي
إن من إŸمكن إلقيام بذلك ،ولكن ““كل شسيء
مرتبط باإ’مكانيات ،أإما إإ’رإدة فهي موجودة““.
«ح-اول-ن-ا إل-ع-م-ل أإك Ìع-ل-ى –ضس Òطبق فني
وع-ل-م-ي ق-د ي-خ-رج ع-ن إŸع-ه-ود ’ سس-ي-ما من
إ÷انب إلعلمي وإلدرإسسي ،أ’ننا لسسنا بحاجة
ف-ق-ط ل-لÎف-ي-ه وإلسس-ه-رإت إلفنية وإ‰ا أإيضسا Ÿا
يبقى ‘ إلكتب وإلذإكرة““ ،يؤوكد رحماوي.

مهرجان على ثÓثة أصصعدة

ويشسكل إŸهرجان أإجنحة ثÓث :إ÷ناح إأ’ول
ف-ن-ي م-ت-ع-ل-ق ب-السس-ه-رإت ،ب-حيث تضسم كل
سس-ه-رة ثÓ-ث ف-رق .إ÷ن-اح إل-ث-ا Êه-و إŸن-تدى
إل-دو‹ ح-ول آإل-ة إل-ق-ان-ون ،ف-ي-م-ا يرتكز إ÷ناح

إل-ث-الث ع-ل-ى إÙاضس-رإت إŸت-ع-لقة با÷معيات
إلثقافية وإلفنية ودورها ‘ إ◊فاظ على إلÎإث
وإل-ذإك-رة ،وي-ح-تضسن فضساء عيسسى مسسعودي
باإ’ذإعة هذه إللقاءإت.
وسستتدإخل إلسسهرإت مع منتدى ““إلقانون““ من
خÓ-ل ““ن-وإف-ذ““ ع-ل-ى إŸنتدىÃ ،عنى وصسÓت
موسسيقية قصسÒة بآالة إلقانون بدإية كل سسهرة.
““وه-ي ف-رصس-ة أإيضس-ا إ’ل-ق-اء ن-ظ-رة على ما يتم
إ‚ازه ‘ إŸع-ه-د إل-وط-ن-ي إل-ع-ا‹ للموسسيقى““،
يقول رحماوي.
كل إلتظاهرة مهدإة إ ¤روح سسيد أإحمد سسري،
ولكن هناك أإيضسا تكر Ëلبوجمعة فرقان أإحد
إŸوسسيقي Úإأ’وإئل إلذي أإعطوإ إلكث Òخاصسة ‘
آإلة إلقانون .إلشسخصسية إلثانية من سسوريا ،وهو
حسسن إلتناري إŸنحدر من ““معرة إلنعمان““ إلتي
أإ‚بت أإبا إلعÓء إŸعري.
تنطلق كل إلسسهرإت على إلسساعة إلثامنة لي،Ó
وذلك إ’ع--ط--اء إل--ف-رصس-ة ل-ل-ج-م-ي-ع م-ن أإج-ل
إ◊ضسور ،وسستتضسمن سسهرة إ’فتتاح Ãفاجأاة
ه--ذه إل--ط--ب--ع--ة إ÷وق إل--وط--ن--ي إل--نسس-وي
للموسسيقى إأ’ندلسسية ،وكانت Œارب سسابقة
ت-ي-م-ن-ا ب-الشس-يخة طيطمة وفضسيلة دزيرية‘ ،
إنشساء أإجوإق نسسوية““ .ولكن هذه إلسسنة إرتأاينا
ك-ج-م-ع-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى إأ’ن-دلسس-ي-ة
تأاسسيسس هذإ إ÷وق إلذي يضسم أإبرع إلفنانات،
وترإفقه إلفنانة ’مية ماديني““ ،يقول رحماوي،
يليها أإنغام إلرإفدين من إلعرإق إلتي تقدم إŸقام
إل-ع-رإق-ي– ،ت ق-ي-ادة ط-ه غ-ريب ،ث-م جمعية
إل--ف--ن--ون إ÷م--ي--ل--ة إل-ف-ائ-زة ب-ا÷ائ-زة إأ’و¤
للمهرجان إلوطني Ÿوسسيقى إلصسنعة ،وهو ما
بّوأإها إŸشساركة ‘ هذإ إŸهرجان.
ومن إ◊اضسرين ‘ إلÈنامج ‚د إلفنانة زكية
ق-ارة ت-رك-ي إŸع-روف-ة ب-ل-مسس-ت-ها إÿاصسة ،ولها
حضسورها ‘ إŸوسسيقى إأ’ندلسسية .هناك أإيضسا
ف-ن-ان-ة ي-اب-ان-ي-ة إسس-مها فومي هÒإرإ ،سستعزف
إل-ك-ث Òم-ن إل-وصسÓ-ت وإل-ط-بوع وهي حاضسرة
بصسفة كبÒة ‘ إليابان وأإوروبا.
وه-ن-اك ح-ف-ل ك-ب Òيحضسر منذ  2010وكانت
إŸبادرة من تلمسسانÃ ،شساركة فرقة أإركا‚يلو

م-ن ل-ي-ل إل-ف-رنسس-ي-ة (لها حضسور ‘ إŸوسسيقى
إلباروك وإŸزج بﬂ Úتلف إأ’نوإع إŸوسسيقية)،
Ãشساركة جزإئري Úمثل إŸوسسيقار توفيق بن
غÈيط ،خليل بابا أإحمد (رئيسس إ÷وق) ،ليلى
بورسسا‹ ،نور إلدين سسعودي ،كر Ëبوغازي،
وسس---ي--ك--ون إ◊ف--ل –ت ع--ن--وإن ““إ÷زإئ--ر
موسسيقى وسسÓم““ .أإما من تونسس فتأاتينا فرقة
““سس-ي-دي ب-وسس-ع-ي-د““ ل-ل-م-ال-وف وإلÎإث ،ومن
سسوريا فرقة ““سسÓط Úإلطرب““.

ﬁاضصرأت ،لقاءأت وورشصات عمل

وع-ن م-ن-ت-دى إل-قانون قال سسعدإوي ،إŸشسرف
على منتدى آإلة إلقانون ،إن إلعزف على هذه
إآ’لة تطور بصسفة كبÒة ،وقد ” إ◊رصس على
إسستقدإم أإسستاذين جامعي Úوعازف Úمنفردين،
من أإجل ضسمان فائدة أإك .Èوسسيتضسمن إŸنتدى
تكوينا ينتهي بتقييم للمتدرب ،ÚإŸتمثل‘ Ú
طلبة من إ÷زإئر وإŸغرب وتونسس ،وأإحسسنهم
سسيعطى إلفرصسة ليقدم وصسلة موسسيقية ‡ا
تعلم.
أإم--ا ن--ور إل--دي-ن سس-ع-ودي ف-وصس-ف إŸه-رج-ان
بالÌي ،فقد كان يحمل فيما قبل إ÷انب إلفني
ف-ق-ط ،ول-ك-ن ه-ذه إŸرة ي-حمل إ÷انب إلغنائي
إلطربي ،وكذإ إ÷انب إلعملي بخصسوصس آإلة
ه--ي ‘ ح--د ذإت--ه--ا ع--ل--م ،إضس-اف-ة إ ¤إ÷انب
إأ’كادÁي .ومن هنا ” عرضس مشسروع إŸلتقى
حول إ÷معيات ،وقد علمنا إلتاريخ كيف يتم
إلتدإول دإخل إلعائلة وإلقبيلة حسسب إÛتمع.
أإما –ت إلضسغط (إ’سستعمار إلفرنسسي) ،بدأإت
إل-ذإك-رة ت-تÓ-شس-ى وك-انت إ÷معيات هي من
ح--م--اه--ا .وع--دي--دة ه--ذه إ÷م--ع--ي--ات م-ث-ل
““إ÷زإئرية““ إلتي صسارت ““إ÷زإئرية إŸوصسلية““.
وق--ال سس--ع--ودي إن م-ا ي-ق-ارب  95ب-اŸائة من
إŸوسس-ي-ق-ي Úإأ’ن-دلسس-ي Úإل-ي-وم ه-م خريجو
إ÷م-ع-ي-ات إŸوسس-ي-ق-ية إأ’ندلسسية .كما ’حظ
بأان إ÷معيات كانت ‘ كل عصسر وظرف تتأاقلم
مع إلظروف وإلذإكرة .ومن إŸدعوين لتنشسيط
ه-ذه إل-ل-ق-اءإت إلشس-ي-خ خ-زناجي إلذي ترك له
إÛال مفتوحا لتقد ËخÈته للجمهور.

إاختتام اŸهرجان الوطني للفيلم ا÷امعي القصس Òبباتنة

مشصاركـ ـة نوعيـ ـة تعكـ ـسس حجـ ـم إأهتمـ ـام ألطلبـ ـة بالسصينم ـ ـا

أفتكت ،مديرية أÿدمات أ÷امعية لولية
قسسنطينة ،أول أمسس ،جائزة أحسسن عمل
م -تك -ام -ل  ‘،خ -ت-ام ف-ع-ال-ي-ات أŸه-رج-ان
أل-وط-ن-ي ل-ل-ف-ي-ل-م أ÷ام-ع-ي ألقصس Òبولية
باتنة ‘ طبعته ألثانية –ت شسعار «معا
م -ن أج -ل ت -رسس -ي -خ ث -ق-اف-ة سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ‘
أل- -وسس- -ط أ÷ام- -ع -ي»  ،وح -ازت م -دي -ري -ة
أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي-ة ل-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ل-ى
جائزت Úأحسسن ديكور ،وأحسسن صسورة ،
وح -از ع -ل -ى ج -ائ -زة أحسس -ن إأخ-رأج ف-ي-ل-م
ب- -ع- -ن -وأن «أل -غ -ي -اب» Ÿدي -ري -ة أÿدم -ات
أ÷ام -ع -ي -ة ل -ولي -ة سس -ط -ي -ف ،أم-ا ج-ائ-زة
أحسسن سسيناريو فقد –صسل عليها فيلم
ب - -ع - -ن - -وأن «أل - -ع - -رضس أألخŸ »Òدي- -ري- -ة
أÿدمات أ÷امعية لولية ميلة  ،و حاز
على جائزة أحسسن موسسيقى تصسويرية فيلم
بعنوأن «قلوب ل تنزف» لولية خنشسلة ،أما
جائزة ÷نة ألتحكيم فقد –صسل عليها

فيلم «أŸتاهة» لولية سسيدي بلعباسس  ،أما
ع- -ن ج- -ائ- -زة أحسس- -ن دور نسس- -ائ- -ي ف- -ق- -د
–صسلت عليه طالبة من ولية بومردأسس
عن فيلم «ياريتك معايا»  ،كما حاز على
جائزة أفضسل دور رجا‹ طالب من ولية
وهرأن عن فيلم «أ◊فرة»  ،أما جائزة
أ÷مهور فقد –صسل عليها فيلم « أسسود
باأللوأن» من باتنة.
وأكد ﬁافظ أŸهرجان ،مدير أÿدمات
أ÷ام-ع-ي-ة ب-ات-ن-ة ب-وع-ق-ال ألسس-يد «مصسباح
فا—» خÓل أختتام فعاليات أŸهرجان أن
ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة شس-ه-دت ن-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة ،ن-ح-و
أألدأء ألحÎأ‘ ،ح- -يث ك- -انت أألع- -م- -ال
ألطÓبية أŸشساركة-حسسبه -ذأت مسستوى
عا‹  ،مضسيفا بأان مشساركة وجوه فنية من
خارج ألوطن خ Òدليل على أن أŸهرجان
ي -خ-ط-و ن-ح-و أل-ت-وسس-ع أك Ìل-يصس-ب-ح ب-دع-م
ألطلبة ‘ طبعاته ألÓحقة ليكون مغاربيا

وعربيا وحتى دوليا كما أكد مقرر ÷نة
ألتحكيم ألفنان أŸسسرحي ألعربي بولبينة.
وب -خصس -وصس ت -وصس -ي-ات أŸه-رج-ان أك-دت
÷نة ألتحكيم ضسرورة ترسسيخ ثقافة فعلية
‘ أ÷ام- - - -ع - - -ة ب - - -إاشس - - -رأك ﬂتصس‘ Ú
ألصسناعة ألسسينمائية وطنية و دولية من
خ Ó-ل إأق -ام -ة ب -رن -ام -ج م-وأزي ل-ل-ع-روضس
ألسسينمائية و تسسليط ألضسوء على أهمية
إأب -دأع -ات أل -ط -ل -ب -ة و رع -اي-ة مشس-اري-ع-ه-م
أإلبدأعية .كما “يز أŸهرجان بتنظيم
ع -دة ورشس -ات تك -وي -ن -ي -ة خ -اصس-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
أŸشس-ارك Úي-ت-ع-ل-ق ب-الصس-ن-اع-ة ألسسينمائية
أ÷ام -ع -ي -ة ،أل -ت -م -ث-ي-ل ،ك-ت-اب-ة ألسس-ي-ن-اري-و
ÓفÓم
ألسسينمائي ،أإلخرأج ألسسينمائي ل أ
أل - -قصسÒة وأ÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ‘ أألخ،Ò
أŸه- -رج- -ان شس- -ه- -د مشس- -ارك -ة  22ولية،
تنافسست على جوأئز أŸهرجان.
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لغا ÊاŸؤودية لÓنتحار
وثائقي «ﬁكمة» يÈز قضسية ا أ

حينما يحاكم ألفنان دون جرم أقÎفه

ÓفÓم
تتواصسل العروضض السسينمائية ل أ
لفÓم الوثائقية
اŸلتزمة ‘ صسنفي ا أ
لفÓم الروائية ‘ ،إاطار مهرجان
وا أ
ا÷زائر الدو‹ للسسينما ــ أايام الفيلم
اŸلتزم ‘ طبعته السسادسسة ،حيث عرف
اليوم الثالث للمهرجان مسساء الثنÚ
بقاعة اŸوقار ،عرضض الفيلم الوثائقي
«ﬁكمة» الذي نقلنا إاﬁ ¤اكم الهند،
لÒوي قصسة اŸغني العجوز الذي اتهم
بالتحريضض على قتل أاحد اŸوظفÚ
بأاغانيه.
ع -رضس أول أمسس ،ف -ي -ل-م «ﬁك-م-ة» ل-ل-م-خ-رج
شس -ي -ت -ان -ي -ه ت -ام -ه-ان ،ك-اتب سس-ي-ن-اري-و وﬂرج
سسينمائي من موأليد بومباي من ألعام ،1987
وهو فيلم مشسوق بدأت أحدأثه بالعثور على
جثة أحد موظف Úبشسركة للصسرف ألصسحي،
دأخل نفق أرضسي ‘ بومباي ،وهناك أتهم
أŸغني عجوز بتحريضسه على ألنتحار بسسبب
أغانيه ،باعتبار أن هذه أألغا Êهي ما دفع
ب -ال -رج-ل إأ ¤أن ي-ل-ق-ى ح-ت-ف-ه وي-ن-ه-ي شس-ري-ط
حياته ،لتأاخذ ألقضسية ›رأها ‘ أÙاكم،
ويسسلط ألضسوء على أ◊ياة ألشسخصسية للقاضسي

وأÙام.Ú
وكان فيلم «ﬁكمة» قد ” أختياره سسنة 2014
لتمثيل ألهند ‘ حفل جوأئز أألوسسكار ‘ فئة
أفضسل فيلم باللغة أألجنبية ،كما حصسد ألعديد
من أ÷وأئز ‘ أÿارج ،ورشسح ÷ائزة ألفيلم
أآلسسيوي ألفضسل سسيناريو.
ويسس -م -ح أل -ف -ي -ل -م ‘ أك Ìم -ن سس-اع-ة ونصس-ف
Ãشساهدة ألنظام ألقضسائي ألهندي عن قرب،
من خÓل أŸغني ألعجوز ألذي باتهامه أصسبح
أل-غ-ن-اء ع-ق-وب-ة وج-رم-ا ي-ج-ره ل-ل-م-حكمة ،بعد
أعتقاله من إأحدى حفÓته ألفنية ،ليجد نفسسه
ب Úأ÷لسسات ألقضسائية باÙكمة .ونال منه
أŸرضس ونقل للعÓج باŸسستشسفى أين يظهر
‘ أحد أŸشساهد بالفيلم أثناء زيارة أÙامي
أÿاصس به ،وهو يغط ‘ نومه ويحلم بتلك
أأليام ألتي كان يغني فيها ويسستمتع بها عشساق
ألكلمة ..هي إأذأ ﬁاكمة ‘ حق أإلنسسانية،
‘ تهمة باطلة من وجهة نظر كثÒين ،فيما ”
تأاجيل أÙاكمة ‘ كل مرة ‘ ،أنتظار أن
يعود ألقاضسي من ألعطلة ،وينتهي أŸشسهد بأان
ت-ن-ط-ف-ئ أضس-وأء أÙك-م-ة وك-أان إأط-ف-اء أل-نور
ف-ي-ه-ا ه-و م-ع-ادل-ة إلط-ف-اء أ◊ق-ي-ق-ة وإأسسك-ات
أ◊ق لرفع ألباطل.
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‘ إاطار اŸلتقى
السسابع عشسر للمسستقبل
التكنولوجي ““سسيفتاك““

مؤو“ر دو‹ حول ““أÿدمات
أ◊كوميـ ـة أإللكـ ـ ـÎوني ـ ـة““
–تضصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأن
تسس - -ت - -ع - -د ع - -اصس- -م- -ة ال- -غ- -رب ا÷زائ- -ري وه- -ران،
لحتضسان اŸلتقى الدو‹ السسابع عشسر للمسستقبل
التكنولوجي ““سسيفتاك““ ‘ الفÎة اŸمتدة من التاسسع
وح - -ت - -ى ا◊ادي عشس - -ر م- -اي ال- -ق- -ادم– ،ت شس- -ع- -ار
للكÎونية““.
““اÿدمات ا◊كومية ا إ
وهران :براهمية مسسعودة
ك--م-ا يسس-ع-ى إŸن-ظ-م-ون م-ن خÓ-ل إŸؤو“ر إل-دو‹ إل-ذي
سس--ي--ع--ق--د ب--اŸن--اسس--ب--ة ،ح--ول ““إÿدم--ات إ◊ك-وم-ي-ة
إ’ل--كÎون--ي--ة““ إ ¤إسس--ت-ق-ط-اب أإك Èع-دد م-ن إأ’سس-ات-ذة
وإلباحث Úإ÷زإئري Úوإأ’جانب ،لعرضس خÈإتهم ‘ هذإ
إÛال وخلق شسبكات للتوإصسل إلعلمي.
وتأاتي هذه إلتظاهرة إلعلمية ‘ ،سسياق حملة إإ’صسÓحات
إلتي يشسهدها قطاع إÿدمات إإ’دإرية ،من خÓل تنفيذ

جملة من إلقرإرإت ،يأاتي على رأإسسها ،إلتسسهيÓت إلتي
يشس-ه-ده-ا إصس-دإر ج-وإز إلسس-ف-ر إلبيومÎي وبطاقة إلهوية
إلوطنية وكذإ رخصسة إلسسياقة وبطاقة إلسسوإبق إلعدلية
ومشساريع أإخرى ‘ مرحلة إلتطوير ،ومن إŸنتظر أإن تشسهد
طبعة  2016حضسورإ ‡يزإ لكÈى إŸؤوسسسسات وإلشسركات
إلتي تدعم سسياسسة إلدولة ‘ ›ال إÿدمات إ◊كومية
إ’لكÎونية.
وحسسب بن علي موسسى ﬁمد عز إلدين مدير إلصسالون
لـ«إلشسعب““ فإان إÿدمات إ◊كومية إإ’لكÎونية ،تشسكل
إلعمود إلفقري للتنمية ‘ إلوقت إلرإهن ومعّول عليها ‘
إح-دإث إل-ق-ف-زة إل-ن-وع-ية ‘ إإ’دإرة إ÷زإئرية وإŸؤوسسسسات
إÿدماتية ‘ ›ال إلصسحة وإلسسياحة وإلتعليم وإلتكوين.
ك-م-ا ف-ت-ح إلصس-ال-ون ه-ذه إلسسنة فضساء للتنافسس إلعلمي
وإ’ب-ت-ك-ار إل-ت-ك-نولوجي ،من خÓل تكر Ëأإفضسل Îﬂع
شس--اب– ،ت مسس-م-ى ““ج-ائ-زة إÎıع إلشس-اب““ ،وخÓ-ل
إ◊وإر كشس--ف ب--ن ع--ل--ي م--وسس--ى ،إه-ت-م-ام إŸؤوسسسس-ة
ب-ال-ت-وإصس-ل م-ع إل-ع-ل-م-اء وإÈÿإء إ÷زإئ-ري ÚإŸه-اجرين
ودعوتهم للمؤو“رإت ،من أإجل إŸسساهمة ‘ نقل Œاربهم
وإثرإء مناخ إإ’بدإع وإإ’بتكار ب Úإلناشسئة ،ضسمن سسياسسة
جع على ذإلك.
تربوية ،وطنية ،تشس ّ
وأإك-د إŸدي-ر ع-ل-ى أإن ت-ن-وع م-وضس-وع-ات إŸل-ت-ق-ى إل-دو‹
إلـ 17للمسستقبل إلتكنولوجي ب Úإلعديد من إلقضسايا
إ◊سس-اسس-ة وإل-ط-م-وح-ة ،تسس-ع-ى من خÓله ““سسفيتاك““
للقيام بدورها ضسمن إمكانياتها ووسسائلها ،وقال إن جميع
إŸسسائل إلتي تناولتها مؤو“رإت إلصسالون ،ترتبط إ ¤حد
ك-ب Òب-ب-عضس-ه-ا إل-بعضس ،وتصسب ‘ قضسايا تتعلق بتنمية
إÿدمات إإ’لكÎونية مع إلعلم أإن إلطبعة إلسسابقة حملت
شسعار ““أإمن إŸعطيات““.

بحضسور جمع من اŸثقف ÚواŸهتمÚ

رندة مكاوي تّوقع ›موعتها ““وكتبتني ألقصصة““

ìGôaGE áeÉ°SGC

لّول لكليب «ثÓثة» للفنانة أامال زان
العرضض ا أ

ألتزأوج ب ÚأŸوسصيقى وألصصورة وألفن أŸعاصصر

سسيشسهد غد اÿميسس  17ديسسم ÈباŸتحف
ال -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن ا◊ديث واŸع-اصس-ر ،ع-رضس
الفنانة أامال زان الفيديو الكليب ا÷ديد لها
ب- -ع- -ن- -وان «ثÓ- -ث- -ة» ،اŸق- -ت- -ط -ف م -ن الÎاث
اŸلحون «ثÓثة زهوة ومراحة» ،وذلك بنظرة
وإايقاعات عاŸيّة.
هذا الكليب فكرة أاصسليّة من الفنّانة أامال زان
ب -ال -ت -ع -ام -ل م -ع اıرج اŸكسس -ي -ك -ي خ-ول-ي-و
كارلوسس زاباتا ،هو كليب يج ّسسد جّو وأازياء
عصسر مضسى بنظرة وكوريغرافيا معاصسرة‘ ،
رحلة إا ¤اŸركز التاريخي Ÿدينة ا÷زائر،
م - -ن شس- -وارع وسس- -ط- -وح ال- -قصس- -ب- -ة إا ¤اآلث- -ار
اŸهجورة ‘ قلب العاصسمة ،كما أانها دعوة
لك -تشس -اف ج-م-ال وأاسس-رار ا÷زائ-ر ال-ب-يضس-اء،

ال -ب -ه -ج -ة واÙروسس -ة ،وغÒه -ا م -ن أاسس -م -اء
جزائر بني مزغنة.
«ث Ó-ث -ة» ه -ي أايضس -ا ال -ت-ح-ال-ف اŸنسس-ج-م بÚ
ال ّ-روك والشس-ع-ب-ي ،وسس-ي-ك-ون ع-رضس ال-ف-ن-انÚ
Ÿنى
اŸعاصسرين الثÓثة :ميزو ،بروك آارت وا ُ
ي-ت-م-ح-ور ح-ول م-وضس-وع «ثÓ-ث-ة» ،أام-ا ال-ل-وحة
األسساسسية للعرضس سستكون من إامضساء الفنانة
الكاريكاتورية حنان بنمديو Êوعرضس أازياء
من اŸصسّمم عّمور قلّيل.
هو إاذن تزاوج ب ÚاŸوسسيقى واللوحة والفن
اŸع -اصس-ر ،ي-ح-تضس-ن-ه فضس-اء م-ت-ح-ف «م-ام-ا»،
ويبشسر Ãتعة فنية مؤوكدة.

ìGôaGE áeÉ°SGC

á«aÉ≤K IóæLGC
جلسصة أدبية ل–اد ألكتاب أ÷زأئريÚ

ي-ن-ظ-م ف-رع إ÷زإئ-ر إل-ع-اصس-م-ة ’–اد إل-كتاب إ÷زإئري ،Úيوم إلسسبت  19ديسسمÈ
إ÷اري ،ب--اŸق-ر إŸرك-زي ،ب-دإي-ة
م--ن إلسس-اع-ة  10:00صسباحا،
ج--لسس-ة أإدب-ي-ة –ت ع-ن-وإن““ :
ق-ل-وب م-اطرة““ ،تتخللها قرإءإت
شس-رف-ي-ة لقصسائد شسعرية ،لكل
من أإ.د علي مÓح ،أإ.د مشسري
بن خليفة ،أإ.د نورإلدين طيبي،
Óديب شسريف
إ ¤جانب كلمة ل أ
لدرع –ت عنوإن““ :أ’جل حركة
مسس--رح-ي-ة ج-زإئ-ري-ة ف-اع-ل-ة““.
وت--تضس--م--ن إ÷لسس--ة ق-رإءإت
قصسصس--ي--ة ،ل--ك-ل م-ن ف-يصس-ل
حقي ،وحورية دإوي ،وقرإءإت ‘ إلشسعر إلشسعبي ،وأإخÒإ قرإءإت مسسرحية لعبد إلكرË
أإوزو.

معرضس تشصكيلي ألكري وطالبي برياضس ألفتح

–تضسن قاعة إبن زيدون برياضس إلفتح ،بدإية من إليوم على إلسساعة  16:00مسساء،
معرضسا للفن إلتشسكيلي لكل من إلفنان Úأإكري وعكاشسة طالبي.
-

توأصصل أŸعرضس ألتشصكيلي ““أ÷زأئر““ بروأق باب ألزوأر

يتوإصسل بروإق إŸركز إلتجاري بباب إلزوإر بالعاصسمة ،إŸعرضس إلفني للوحات إلزيتية،
بعنوإن““ :إ÷زإئر““ للفنانة إلتشسكيلية إلبولونية ،مÒة نÈوسسكا ،إŸولعة بجمال إ÷زإئر
ومناظرها إÓÿبة وهذإ إ ¤غاي  24ديسسم Èإ÷اري.

وق - -عت ،أامسض ،ال - -ق - -اصس- -ة رن- -دة م- -ك- -اوي
باŸكتبة البلدية بÈيكة ،أاو ¤باكورتها
لدب -ي -ة ‡ث -ل -ة ‘ ›م -وع -ة قصسصس -ي -ة
ا أ
حملت عنوان““ :وكتبتني القصسة ““ حيث
ك -ان ح -ف -ل ال -ب -ي -ع ◊ظ-ة وق-فت ف-ي-ه-ا
القاصسة وجها لوجه مع كتابات ذّكرتها
بشس -ب -اب -ه-ا وط-ف-ول-ت-ه-ا و◊ظ-ات ك-ت-بت
ف -ي -ه -ا ذاك -رة م -ن ع -م -ر آاخ -ر ،ب-حسسب
قولها.
نور الدين لعراجي
أŸن-اسس-ب-ة ك-انت أيضس-ا ف-رصس-ة ل-ل-م-بدعة
رندة مكاوي ،صساحبة أŸسسÒة أألدبية
أŸه - -م - -ة ‘ ألك - -ت - -اب - -ة أل- -قصسصس- -ي- -ة،
ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن ب Úأألسس-م-اء أل-نسس-وية
أل- -ت- -ي عّ- -م- -رت أŸشس- -ه- -د أألدب -ي ‘
تسس-ع-ي-ن-ي-ات أل-ق-رن أŸاضس-ي و“يزت
ك-ت-اب-ات-ه-ا ب-ن-وع م-ت-م-ي-ز ‘ دغ-دغ-ة فن
ألقصسة ،جاعلة من Œربتها ألسسهل أŸمتنع.
«وكتبتني ألقصسة ““ هي Œربة أوÙ ¤طات متعّددة ‘
مسسÒة ألقاصسة بعد أن أختفت عن أŸشسهد أإلبدأعي لفÎة
طويلة ،وهاهي تعود من باب ألنشسر لتصسدح قائلة :بأان
ألكتابة هي أنعتاق و–ّرر من ألقيود ألتي تفرضسها ألتقاليد
وألظروف ألجتماعية ،وما معناه أÿروج من بوتقة هذأ
ألن -غ Ó-ق ي -دف -ع صس -اح -ب -ة أل -ت -ج -رب-ة أŸه-م-ة إأ ¤أل-غ-وصس
وألن -خ -رأط ‘ آأل -ي -ات ألك -ت -اب-ة أإلب-دأع-ي-ة ،ألن-ه-ا ألسس-ب-ي-ل

ألوحيد للتعب.Ò
وإأن ك- - -نت شس - -اه - -دأ
ع - -ل - -ى Œرب - -ة رن- -دة
مكاوي أإلبدأعية أقو
ل ب-أان-ه-ا دق-دق-ة م-ه-مة
‘ ألك -ت -اب -ة أل -قصسصس-ي-ة
ي -جب أن ي -ل -ت -ف ح-ول-ه-ا
أل- - -ن- - -ق- - -اد وأألسس- - -ات- - -ذة
أ÷ام -ع -ي Úل -ل-غ-وصس أكÌ
‘ ت- -خ ّ-ي Ó-ت -ه -ا وصس -وره -ا
وج-م-ال-ي-ات نصسوصسها ،ألتي
ه- -ي ف- -عّ“ Ó- -ي- -ز قصسصس- -ي
متفرد يحمل بصسمة صساحبه
ل أك.Ì
أللّقاء كان فرصسة أيضسا للشسعر
ب- -حضس- -ور ك -ل م -ن ألشس -اع -ري -ن
أل- - -فÒوزي ورشس- - -ي- - -د ح - -م - -اÊ
وصس -احب أŸب -ادرة دأئ-م-ا م-دي-ر
أŸك - -ت- -ب- -ة مصس- -ط- -ف- -ى صس- -ا◊ي
وﬁم -د ب -ن ع-ب-د أل-ل-ه وألشس-اع-رة
دليلة بن سسعيد .أما ‘ كلمتها ألبكائية جدأ قالت رندة :إأنها
أليوم تذرف دموع ألفرح وألوجع وأليتم وهي كلمات مرفوعة
إأ ¤روح وألدتها ،مؤوكدة أنها تتوأجد ‘ كل قصسة من
قصسصسها.
وتضسيف ألقاصسة رندة مكاوي ،إأن ألعÈة ليسست Ãا صسدر أو
طبع لكن ألعÈة بذلك ألكم ألهائل من أ◊ب وألدعم أللذين
كانت تعطر بهما ألعمر ألبهي.

مسساهمات
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أإلعÓم وقضصايا أألمة

عودنا إاعÓمنا على أاسسلوب ينتهجه العاملون ‘
هذا ا◊قل ،واسستقر على هذا ا◊ال اإ ¤درجة
لخر يتح ÚاŸناسسبة للحديث
أاصسبح اŸتتبع هو ا آ
‘ موضسوعها.
بقلم:سض .شسباح
وإ◊ديث حينما يكون مرتبطا Ãناسسبة معينة وقت
حدوثها ،قد ’ يفي Ãا تسستحق ،أإو ’ تكون إلدرإسسة
وإŸعا÷ة بالقدر إلذي يتطلبه إلوضسع.
إضسافة إ ¤ظاهرة أإخرى يبدو أإنها من إبتكار إعÓمنا،
ح-يث ت-ن-اول أإي م-وضس-وع م-ن إŸوإضس-ي-ع خ-اصس-ة تلك
إŸرتبطة Ãناسسبة معينة ،يجد إŸتتبع نفسسه ﬁاصسرإ
حيثما إŒه بنفسس إŸوضسوع إن  ⁄نقل نفسس إلكÓم
إŸت-ن-اول ‘ ج-م-ي-ع وسس-ائ-ل إإ’عÓ-م أإو ت-ك-اد ،وكأان كل
وسسائل إإ’عÓم أإو باأ’حرى كل إإ’عÓمي Úإتفقوإ دون
سسابق إشسعار على موضسوع مع Úو‘ وقت مع ،Úوإن
ح-اولت تصس-ف-ح ع-ن-اوي-ن إل-يوميات Ÿعرفة ما جادت به
صسفحاتها إ’كتفيت بوإحدة منها تغنيك وتعفيك من
عناء إلبحث أ’ن ما يكتب هنا
يكون هناك مع فارق بسسيط ‘
ب-عضس إل-ع-ناوين إ÷ذإبة إلتي
تسس-ت-ه-وي إŸت-لقي إ’قتناء هذإ
إل-عنوإن أإو ذإك .أإم-ا ما يتعلق
ب-ال-ق-ن-وإت ف-تلك بدعة أإخرى،
إخ-تصست ف-ي-م-ا ي-عرف بكامÒإ
إلشس---ارع ،وه--ذإ أإيضس--ا إخÎإع
ج-زإئ-ري ،إل-ه-دف م-ن-ه ت-رقية
إإ’عÓ--م إ◊ر و–ق--ي--ق م-ب-دأإ
ح-ري-ة إل-ت-ع-ب ،Òوم-ا ت-رإه على
شس-اشس-ة ه-ذه إل-ق-ن-اة تشساهده
على إأ’خرى.
حيث ’ نرى تنوعا ‘ إŸوإضسيع
إŸق--دم--ة ل--ل-ق-ارئ أإو إŸشس-اه-د
يضسفي إلتنافسس ب Úوسسائل
إإ’عÓم ومتابعة حقيقية لكل ما يدور ‘ إلبÓد ،إأ’مر
Óحدإث
إلذي يتطلع إليه إŸوإطن إ÷زإئري ،من تقصس ل أ
ودرإسس-ة ل-ل-م-وإضس-ي-ع ‘ إÛا’ت إıت-ل-ف-ة ،ما يسساعد
إÛت-م-ع إ÷زإئ-ري ح-اك-م-ا وﬁك-وم-ا ‘ إلوقوف على
إلوإقع.
م-ن ه-ذإ إŸن-ظ-ور أإصس-ب-ح إعÓ-م-ن-ا مناسسباتيا ’ إعÓما
يتقصسى قضسايا إÛتمع إلتي ’ حصسر لها ،لو أإنهم سسعوإ
إ ¤ذلك Ÿا ع-رف-وإ إل-رإح-ة م-ن كÌت-ه-ا وتنوعها .فعلى
سسبيل إلذكر ’ إ◊صسر وÃناسسبة إنتخاب ثلثي أإعضساء
›لسس إأ’مة إلذي هو موضسوع إلسساعة هذه إأ’يام.
هذه إŸؤوسسسسة إلتي –تل إŸرتبة إلثانية بعد إلرئاسسة
‘ إل-دسس-ت-ور إ÷زإئ-ري ،إع-ت-ق-د أإن-ها –تاج إ ¤درإسسة
خاصسة يشسارك فيها إıتصسون ‘ إلعلوم إلقانونية على
وجه إÿصسوصس.
صس-ح-ي-ح أإن ه-ذه إŸؤوسسسس-ة  ⁄ت-أات ه-كذإ ،إأ’كيد أإنها
وليدة تفك ،Òإلهدف منه تكريسس إإ’رإدة إلشسعبية ‘
‡ارسسة سسلطة إلشسعب إŸكرسسة دسستوريا ،وحتى
أإك-ون ﬂتصس-رإ ‘ إل-ت-ط-رق ل-ه-ذه إل-هيئة إلدسستورية،
سس-وف أإرك-ز ع-ل-ى ج-انب غ-اي-ة ‘ إأ’ه-م-ي-ة ،ي-ت-ع-ل-ق
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أنطÓق ألقافلة ألدينية
““مع أ◊بيب أŸصصطفى
‘ شصهر أألنوأر““

أعطيت هذأ أألسسبوع بولية سسيدي بلعباسس ،إأشسارة
إأنطÓق ألقافلة ألدينية ““مع أ◊بيب أŸصسطفى
‘ شس -ه -ر أألن -وأر““ إأح -ت-ف-اء ب-اŸول-د أل-ن-ب-وي
ألشس- -ري- -ف –ت شس- -ع- -ار ““ه -و أل -ذي أي -دك
ب -نصس-ره وب-اŸؤوم-ن ““Úم-ن ت-ن-ظ-ي-م م-دي-ري-ة
ألشس -ؤوون أل -دي-ن-ي-ة وأألوق-اف .وسستجوب
أل -ق-اف-ل-ة دوأئ-ر أل-ولي-ة  15ح-يث سس-تلتقي
بالطلبة ،ألتÓميذ ومÎبصسي ألتكوين أŸهني
وألناشسط Úبدور ألشسباب من ﬂتلف ألفئات
وحتى نزلء أŸؤوسسسسات أإلسستشسفائية ،وكذأ جموع
أŸصس -ل Úب -اŸسس -اج -د إلطÓ-ع-ه-م وت-ذكÒه-م ب-السسÒة
أل-ن-ب-وي-ة أل-ع-ط-رة وألÎب-ي-ة أÙم-دي-ة وبنصسرة ألرسسول
عليه أفضسل ألصسÓة وألسسÓم ،هذأ وسستنظم ألقافلة
أيضسا مسسابقات ◊فظ وترتيل ألقرآأن على مسستوى
أŸسس - -اج - -د أ›ÈŸة ‘ أل - -زي - -ارة ،ب - -اإلضس - -اف- -ة إأ¤

بتشسكيلة ›لسس إأ’مة ،ومدى “اشسيها مع ما جاء ‘
إل-فصس-ل إل-ث-ا Êم-ن إل-دسستور –ت عنوإن ““إلشسعب““،
إل--ذي ي--نصس صس--رإح-ة ع-ل-ى أإن إلشس-عب مصس-در ك-ل
سسلطة.
إلŸÈان ك-م-ا ه-و م-ع-ل-وم ي-تكون من غرفت›( Úلسس
شسعبي وطني و›لسس أإمة) لكن إلغريب ‘ إأ’مر أإن
إلسس-اسس-ة وإإ’عÓ-م-ي Úوح-ت-ى إŸث-ق-ف Úوإلعوإم أإيضسا
يسسمون إÛلسس إلشسعبي إلوطني بالغرفة إلسسفلى،
لسست أإدري إن ك-ان إل-قصس-د م-ن ورإء ه-ذه إل-تسس-م-ي-ة
نتيجة إ’Áانهم باŸسستوى إŸتد Êأ’عضساء هذه إلغرفة
أإم لكونها أإقل درجة من ›لسس إأ’مة وهو ما جاء به
إلدسستور.
إأ’صس-ل أإن ن-وإب إلشس-عب ي-ت-م إن-ت-خ-ابهم عن طريق
إإ’قÎإع إلسسري وإŸباشسر من طرف إلشسعب ‘ ،حÚ
يتم إنتخاب أإعضساء ›لسس إأ’مة بطريقة غ Òمباشسرة
م-ن ب Úم-ن-ت-خ-ب-ي إÛالسس إل-بلدية وإلو’ئية( ،طبعا
يتعلق إأ’مر بالثلث‡ )Úا يدفعنا إ ¤إلقول بأان إلنوإب
هم إŸمثلون إŸباشسرين للشسعب ،أ’ن هذإ إأ’خ Òهو من
إختارهم بنفسسه لتمثيله
ع--ل--ى ه-ذإ إŸسس-ت-وى‘ ،
ح ÚيفÎضس أإن إأ’عضساء
إل--ذي--ن Áث--ل-ون ث-ل-ث-ي
›لسس إأ’م--------------ة إ‰ا
إنتخبهم إلشسعب لتمثيله
على مسستويات أإدنى من
مسس--------ت-------وى إÛلسس
إلشس-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي نظرإ
إ’ع--ت--ب-ارإت خ-اصس-ة ،ق-د
ت-ت-ع-لق بكفاءة إلشسخصس
إıت--ار ل-ه-ذإ إŸسس-ت-وى أإو
ذإك ،أإو إ’ع-ت-ب-ارإت أإخرى
إرت-آاه-ا مسس-ؤوو‹ إأ’ح-زإب
إلسسياسسية.
م--ن ج-انب آإخ-ر ،إŸع-ل-وم
عند إلعام وإÿاصس ،أإنه كلما تعددت إآ’رإء تب Úوإتضسح
إأ’مر أإك ،Ìلكن يبدو أإن مقولة (إلكÌة وإلربى) أإصسبحت
وإقعا ملموسسا عندنا .مع كل هذإ ‚د أإن أإعضساء إلغرفة
إلثانية هم من يتمتعون باŸكانة إأ’على مقارنة بنوإب
إلشس-عب إŸب-اشس-ري-ن ،إأ’م-ر إل-ذي ي-ح-د م-ن ‡ارسس-ة
إلشسعب للسسلطة كما نصس عليه إلدسستور.
هذه ‘ رأإيي عينة من قضسايا كثÒة تتطلب من إعÓمنا
إل-وق-وف ع-ل-ي-ه-ا ودرإسس-تها أإو طرحها للدرإسسة من قبل
إıتصس ‘ ÚإÛا’ت إıتلفة .إ’ أإن ما وجدنا عليه
إعÓمنا هو إلÎكيز فقط فيما إذإ كانت هناك –الفات
ب Úم-ن-ت-خ-ب-ي إل-تشس-ك-يÓت إلسسياسسية للظفر بأاكÈ
نسس-ب-ة م-ن إŸق-اع-د ،ل-ت-م-ث-يل إلشسعب إلذي إنتخبهم
بطريقة غ Òمباشسرة ‘ إلغرفة إلعليا ،حتى يكونوإ سسدإ
منيعا أإمام نوإب إلشسعب ‘ إلغرفة إلسسفلى بإايعاز من
رؤوسسائهم إلسسياسسي .Úوإ◊ديث ‘ هذإ إŸوضسوع ’
Áكن إيفائه حقه ،نظرإ Ÿكانة هذه إلهيئة إ◊سساسسة.
ي-ب-ق-ى ع-ل-ى إعÓ-م-ن-ا إÿروج من إلقوقعة إلتي وضسع
نفسسه فيها ،من ›رد إعÓم ناقل للخ Èإ ¤إعÓم فعال
يسس-اه-م بصس-ف-ة إي-ج-اب-ي-ة ‘ ت-ن-وي-ر إل-رأإي إلعام بكل
مايتطلبه إلوضسع.
مسس -اب -ق -ات فك -ري -ة دي -ن -ي -ة ت -ت -وج ب -تك -ر Ëأل -ف -ائ-زي-ن
وألفائزأت من حاملي ألقرآأن ألكر ،Ëكما تنظم ‘ ذأت
ألسس-ي-اق خ-رج-ات ل-ف-ائ-دة أل-ط-ف-ول-ة أŸسس-ع-ف-ة ل-ت-قدË
ألهدأيا لهم وŸرضسى أŸسستشسفيات Ÿوأسساتهم وكذأ
للمسسن Úبدأر ألعجزة .أما على مسستوى أŸؤوسسسسات
ألعقابية فسسيتم تنظيم حفل ديني تتخلله مسسابقات
◊فظ ألقرآأن ودروسس حول ألشسمائل أÙمدية ،وهي
أألنشس -ط -ة ذأت-ه-ا أل-ت-ي سس-ت-ق-ام ‘ سس-ه-رأت ل-ي-ل-ي-ة ب-دأر
ألثقافة كاتب ياسس Úمع دعوة لفرق ﬂتصسة ‘ طابع
أإلنشس -اد وأإلب -ت -ه -الت ،ك -م -ا خصست أإلذأع -ة أÙل-ي-ة
بحوأ‹ ثÓث Úدرسسا طيلة شسهر أألنوأر حول سسÒة
ونصسرة سسيد أÿلق .ويذكر أن حفل أفتتاح ألتظاهرة
ألدينية ألذي شسهده مسسجد ألشسهدأء بحي أŸقام
حظي بحضسور ‡يز ◊شسود أŸصسل ،Úأئمة
وإأط -ارأت دي -ن -ي -ة أي -ن ” تك -ر Ëألشس -ي -خ
ألعÓمة ألطاهر آأيت علجت ألذي قدم
ب- -دوره درسس- -ا فسس- -ر م -ن خ Ó-ل -ه سس -ورة
ألضس -ح -ى ووق -ف ع -ل -ى أه -م أل -فضس -ائ -ل
أل -ن-ب-وي-ة ،ه-ذأ و ⁄ي-ف-وت ألشس-ي-خ ﬁم-د
أإلبرأهيمي ألفرصسة للحديث عن أإلقتدأء
بسسÒة أŸصسطفى ،تÓه ألدكتور ﬁمد بلمكي
ألذي تطرق لنفسس أŸوضسوع من زوأيا أخرى –ث
على حب ألنبي ونصسرته ،هذأ وتخللت ألدروسس قرأءأت
ع -ط-رة م-ن ن-ف-ح-ات ألك-ت-اب ألك-ر Ëل-ل-م-ق-رئ Úي-اسسÚ
أ÷زأئري وعبد أ◊كيم أ÷زأئري.
سسيدي بلعياسض :غنية شسعدو

١٥

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين

لول  ١٤3٧هـ العدد ١٦٩0٤
الخميسض ١٧ديسسمبر  ٢0١٥م ــ الموافق لـ  0٦ربيع ا أ

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

العطــــــلــة الشّصتـــــــويـة

عم ـ ـ ـالـة األطفـ ـ ـال ظـاهـ ـ ـ ـرة ته ـ ـّدد اÛتمـ ـ ـع ا÷ـ ـ ـ ـزائ ـ ـري
ب- -ارزة ‘ ع- -ط- -ل- -ة ن- -ه -اي -ة األسس -ب -وع
يعت Èاليوم
والعطل اŸدرسسية.
اÿميسس آاخر أايام
وه- -ذا م- -ا ي- -ع- -ن- -ي أاّن- -ه ل- -يسض ك -ل
لول من اŸوسصم
الفصصل ا أ
األط- -ف- -ال ‘ ا÷زائ- -ر ي- -ت- -مّ- -ت- -ع- -ون
بحقوقهم ال ّسسالفة الّذكر ،بل هناك
الدراسصي  2015ــ  ،2016حيث
نسس- -ب- -ة ك- -بÒة ت- -ع -ا Êبسس -بب قسس -اوة
سصيسصتفيد الّتÓميذ من بعضس
اŸعيشسة ‘ الوسسط العائلي ،وأاحيانا
الراحة لسصÎجاع أانفاسصهم
‘ اÛتمع الذي أاصسبح ل يرحم.
خÓل هذه العطلة الشّصتوية
وأابرز عامل يؤودي لذلك ارتفاع نسسبة
من أاجل Œديد طاقتهم،
الطÓق ‘ السسنوات األخÒة ،والتي
والعودة بأاك Ìنشصاط
يكون ضسحيتها اŸباشسرة الطفل من
وحيوية لتقد Ëنتائج
دون م -ن -ازع رغ-م ال-ق-وان Úالصس-ارم-ة
أافضصل ‘ الفصصل
وال -ت -ن -دي -دات م -ن ط -رف ج -م-ع-ي-ات
الثا.Ê
ح- -م- -اي -ة ح -ق -وق ال -ط -ف -ل وا÷ه -ات
الوصسية حول عمالة األطفال ،ألّنهم
نبيلة بوقرين
‘ م -رح -ل -ة ّ‰وه -م وم -ن ح -ق-ه-م أان
حتى يحّققوا األفضسل ‘ باقية السسنة.
يجدوا كل ظروف ا◊ياة التي تسسمح لهم بعيشض
ومن اŸنتظر أان تكون هناك برامج ترفيهية
ولكن اسستوقفتنا ظاهرة عمالة األطفال التي
طفولتهم بكل أاريحية.
سسواء من طرف ا÷معيات والنوادي اŸوجودة ب - -دأات ت- -ت- -ف- -اق- -م بشس- -ك- -ل ره- -يب ‘ ال- -وسس- -ط
وبالّتا‹ ،فإاّنه من ال ّضسروري تكريسض ا÷هود
ع -ل -ى مسس -ت -وى األح -ي -اء أاو م-ن ط-رف األول-ي-اء ،ا÷زائري ،حيث Ÿسسنا وجود عدد كب Òمن هذه
م -ن ك -ل اŸع-نّ-ي Ú-ل-ت-وع-ي-ة اÛت-م-ع ل-ل-حّ-د م-ن
ع
الذين يعملون على خلق جّو مناسسب ألبنائهم الشّسريحة تقوم ببعضض األعمال على غرار بي
الظّاهرة اÿطÒة ،التي تؤوّدي إا ¤انعكاسسات
بهدف إاخراجهم من الضسغط والتعب الّلذان نال ا÷رائ- -د وا◊ل- -وي- -ات ‘ ﬁط -ات ا◊اف Ó-ت،
سسلبية على الطفل ألّنها Œعله عرضسة لشسبح
م -ن -ه -م ط-ي-ل-ة ال-فصس-ل ال-دراسس-ي األول م-ن أاج-ل ال -ق -ط -ارات واألم -اك -ن ال -ت -ي تشس -ه -د Œم -ع -ات
اıدرات
ضس -م -ان راح -ت-ه-م ح-ت-ى ي-ت-مّ -ك-ن-وا م-ن اسسÎج-اع للمواطن Úقصسد توف Òمقدار من اŸال لقضساء
واآلف -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ج -راء ال-ع-ن-ف ال-ذي
قدراتهم خÓل  ١٥يوما كام Óح-اج-ي-ات-ه-م اŸن-زل-ي-ة واŸدرسس-ي-ة ت-ك-ون بصس-فة
Áارسض عليه .ولهذا يجب التحرك من ا÷ميع
ح-ت-ى نضس-ع ن-ق-ط-ة ن-ه-اي-ة ل-ك-ل الن-تهاكات
التي “سض بحقوق الطفل ،ويعيشض حياة
سسعيدة وعادية ‘ وسسط نظيف ومسستقر
ي- - - - - -جب أان
تكّرر األمر عدة مرات واألب يرفضض أان يجرح لكي يكون لدينا جيل مثّقف وله القدرة
ت -زرع ال ّ-ث-ق-ة ابنه ويخÈه بأان عليه الÎكيز أاك Ìوتقوية نفسسه على اسستÓم اŸشسعل ‘ اŸسستقبل.
‘ ن- - - - - -فسض ق -ب -ل ح -م -ل -ه -ا ،ح-ت-ى ت-رسس-خ ‘ ذه-ن ال-ط-ف-ل أان
طفلك
ا÷اذب- -ي- -ة أاق- -وى م- -ن- -ه ،وأان -ه م -ن
اŸسستحيل النجاح ‘ حمل
ي - -ق - -ال أان - -ه ك- -ان
البطيخة.
ه -ن-اك ط-ف-ل يسس-اع-د
ع -م -ر ال-ط-ف-ل ب-ات
^ كنزة :فتاة رائعة وحسسنة
والده بحمل الفواكه التي اشسÎاها وأاصسّر
الآن  ٤0عامًا ،وحتى
ع-ل-ى ح-م-ل ال-ب-ط-ي-خ-ة ،ورغ-م أاّن وال-ده
اآلن ك- -ل- -م- -ا ح -م -ل
النّوايا.
حّذره من وزنها لكن عناد الطفل جعله
ت
ط
ق
س
س
ة
خ
ي
ط
ب
^ رابح :هو الغا ،Âالكاسسب
ينال هذه الفرصسة.
ه
ل
خ
ا
د
‘
ن
أ
ل
ه
ن
م
‘ Œارته ،من الفعل ربح.
وأاث -ن-اء صس-ع-ود ه-ذا ال-ط-ف-ل ال-درج
أان ا÷اذبية أاقوى!
سس -ق -طت م -ن -ه ال-ب-ط-ي-خ-ة ف-ان-كسس-رت
فشسعر باإلحراج‡ ،ا دعا والده أان
ا◊كمة
يحاول التلطيف عنه وقال له« :هذه
ل-ن-زرع ‘ ط-ف-ل-ن-ا
ق -وة ا÷اذب -ي-ة ،ه-ي أاق-وى م-ن-ا ج-م-ي-عً-ا
حقيقة ﬂتلفة تقول
وبالتا‹ سسقطت البطيخة».
ب -أاّن ع -ل -ي-ه أان ي-ن-تصس-ر،
مرت أايام وجاء األب ببطيخة جديدة
وأان عليه أان يتطور وليسض
هل
وهذه اŸرة كان حجمها أاك ،Èأاصسّر الطفل
أان يسس -تسس -ل -م ل -ل -واق -ع ،ك -ي ل
تعلم أانّ
ك-ع-ادت-ه ع-ل-ى ح-م-ل-ه-ا وسس-ق-طت م-ن-ه ف-ع-اد األب
تصس -ب -ح ح-ي-ات-ه م-ث-ل ه-ذه ال-ب-ط-ي-خ-ة
أاقدم
وقال« :هذه قوة ا÷اذبية ،هي أاقوى منا جميعاً دائماً تتعّرضض للكسسر.
وبالتا‹ سسقطت البطيخة».
وأاقصسر
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الطّفـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـل والبطيخـ ـة
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األغـ ـ ـواط ()٠3

ولية األغواط هي إاحدى الوليات ا÷زائرية الثما Êواألربع– ،Úمل
الرقم ( )03ضسمن التقسسيم اإلداري للبÓد ،يحّدها شسمال ولية تيارت ،غربا
ولية البيضض ،جنوبا ولية غرداية وشسرقا ولية ا÷لفة ،وعاصسمة الولية هي
مدينة األغواط .تتوسّسط بذلك منطقة األطلسض الصسحراوي ،وبالتا‹ منطقة
السسهوب .تشستهر بالنخيل وبكرم أاهلها ،كما أانها تعرف بÎبية اŸواشسي بحكم
طابعها الرعوي والسسهبي.
وهناك أاك Èمقر سسياحي للولية ‘ قصسر كوردان أاو الزاوية التجانية،
باإلضسافة إا ¤وجود مناطق سسياحية غاية ‘ الروعة وا÷مال مثل منطقة
ال -غ -يشس-ة ،لŸاي-ة ،صس-ف-يصس-ي-ف-ة ،ا◊وي-ط-ة وم-ادن-ا .ه-ذه األخÒة ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
بفوهتها الناŒة عن سسقوط نيزك ‘ غابر الزمان ،وتعد هذه الفوهة الرابعة
عمرا والثانية من حيث ا◊جم ‘ العا ⁄بعد التي موجودة بأاريزونا وتوجد
ببلدية حاسسي الدلعة جنوبا.

∂ë°VG
Éæ©e
❊ صساحت األم ‘ ابنها الصسغŸ :Òاذا تأاّخرت؟ اأ ⁄أاقل لك أارجع من
البّقالة بسسرعة؟ فقال البن :نعم يا ماما..ولكن  ⁄تقو‹ ‹ أان أاذهب
بسسرعة.
❊ ذهب اأحد األشسخاصض لزيارة صسديقه ،وعندما ضسرب ا÷رسض خرج
له ابنه الصسغ Òفقال له :السسÓم عليكم يا حبيبي..اأبوك موجود؟ قال
الولد :نعم موجود ،فقال له :طيب هل تعرف من أاكون؟ فذهب الولد إا¤
أابيه بسسرعة وقال له :بابا يوجد رجل عند الباب ل يعرف اسسمه.

نشسيد وطني هو النّشسيد
الوطني الياباÊ؟

^ اغتنم العطلة لتجديد طاقتك و
تعلم كل مايفيدك عن طريق التسسلية.
^ شس -ارك أاصس -دق -اؤوك ‘ األل -ع-اب
ا÷ماعية.

قـــل و’ تقــل
مـع السسـ ـبـب

ل تقل :أاثر عليه.
قل :أاثر فيه أاو به.
ن الفعل «أاثر» ل يتعّدى بـ :على.
أ
ل ّ

^ ل ت- -ه- -م- -ل م -واه -بك ك -ال -رسس -م
واŸهارات اليدوية.
^ سس- - -اع - -د وال - -دتك ووال - -دك أاو
إاخوتك ب ÚالفÎة و األخرى.

اÿميسص  ١٧ديسصم ٢٠١٥ Èم
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول  ١٤٣٧هـ

›™```ªà

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صشــــــــر وبــــــالغـــــــــــون
تــــــوّرط فيهــا ق ّ
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سسـ ـ ـوء معـ ـ ـ ـاملـة اإألبن ـ ـ ـاء لألوليـ ـاء ‘ اإنتشسـ ـ ـار مقل ـ ـ ـق
لجÓل الذي كان
لخÒة ظاهرة غريبة عن اÛتمع ا÷زائري وهي العتداء على أاحد الوالدين ،ما يكششف أانّ الوقار وا إ
انتششرت ‘ ال ّسشنوات ا أ
لولياء.
لبناء ‘ حق ا أ
لفعال الشّشنيعة التي يرتكبها ا أ
Óه الكث Òمن ال ّسشلوكات اŸنحرفة ،وا أ
يحظى به الوالدان سشابقا  ⁄يعد كذلك ‘ ظل واقع “ أ
لمنية رغم ﬁاولت هؤولء طمسس آاثار ا÷رÁة .تفاصشيل اŸوضشوع ‚دها ‘ هذا السشتطÓع التي قامت به
هذا الواقع اّŸر أاماطت عنه اللّثام التّحقيقات ا أ
«الششعب» مع ا÷هات اŸعنية.

دليلــة أوزيــــــــان

‘ هذا ال ّصصدد ،كشصفت السصيدة مسصعودان رئيسصة
مكتب حماية ال ّ
طفولة وجنح األحداث ،مكّلفة أايضصا
Ãل -ف ال -نسص -اء ضص -ح -اي -ا ال -ع -ن -ف ،أاّن مصص -ال-ح األم-ن
جلت  ٤٢٣حالة اعتداء ابن على والدته
الوطني سص ّ
وذلك ‘ الّتسصعة أاشصهر األخÒة لسصنة  ،٢٠١٥مؤوّكدة ‘
”
سصياق حديثها لـ «الشصعب» ،أاّن كل هذه ا◊الت ّ
عرضصها على اÙاكم ع Èالوطن.
وذكرت
السصيدة
مسصعودان
أاّن ه - - -ذه
ا◊الت
ل تقتصصر
على
ال-ب-ال-غ Úسصن
الّ- -رشص- -د ،ب -ل
تشص -م-ل ح-ت-ى
الق ّصصر الذين
يÎاوح سصّنهم
م - -ن  ١٦إا¤
سصنة.
١8
وبالّرجوع
إا ¤ال- - -واق- - -ع
اŸعيشص
أاوضصحت
السصيدة
مسص -ع-ودان أاّن
أاهم سصبب ‘
اسصتفحال
ال ّ-ظ -اه -رة ه-و
تفشّصي
اıدرات
ك- - -ون اŸدم - -ن
على اسصتهÓكها
ي -ك -ون ‘ أاغ-لب
األوق -ات غ -ائ -ب-ا
عن وعيه ،األمر
الذي يدفعه ا¤
العتداء
ب- -الضص -رب اÈŸح
على والدته ،كما
أاّن ح-اج-ت-ه لشص-راء
ه - - - - - - - - - - -ذه اŸادة
ال ّسص -ام -ة ت -دف -ع ب-ه
ك - -ثÒا لÓ- -ع- -ت- -داء
عليها.
األك Ìم- - - -ن ذلك
وم-ا ن-ع-يشص-ه بواقعنا
على حد قول رئيسصة
ح- -م- -اي- -ة ال -ط -ف -ول -ة
وجنح األحداث واŸكلفة Ãلف نسصاء ضصحايا العنف
هو اÒŸاث ،مشصÒة إا ¤أاّن جشصع وطمع البن يعمي
بصصÒته ،فيعتدي على والدته بهدف ا◊صصول على
نصصيب أاك Ìمن إاخوته أاو السصتحواذ عليه لوحده،
دون أان ننسصى  -على حد قولها ـ اŸنحة أاو الّراتب
الشّصهري الذي تسصتفيد منه عادة األم ،والذي يدفع
الب- -ن ‘ غ- -الب األح- -ي -ان إا ¤اقÎاف ج -رÁة ق -ت -ل
بسصببه.
‘ ه- -ذا الّصص- -دد ،اسص- -ت- -دّل- -ت السص -ي -دة مسص -ع -ودان
ال ّضص-اب-ط-ة الّسص-ام-ي-ة ‘ األم-ن ال-وط-ن-ي ب-ن-م-اذج حّ-ي-ة
وق- -عت ع ÈالÎاب ال- -وط- -ن- -ي ،ع- -ل -ى غ -رار ا◊ادث -ة
اŸأاسصوية التي اهتّز لها الشّصرق ا÷زائري هذه السصنة،
حيث قام شصاب بقتل والدته البالغة من العمر ٦٣
سصنة ،يضصاف إاليها جرÁة أاخرى اقÎفها زوج ‘ حق
زوجته وذلك بالتواطؤو مع ابنه وابن أاخت الضصحية،
أاما الثالثة حسصب السصيدة مسصعودان فقد وقعت ‘
البويرة عام  ،٢٠١٤أاين اعتدى ابن يبلغ من العمر ٣٣
سصنة على والدته البالغة  ٥١سصنة حتى وافتها اŸنية.
نفسص السصيناريو تكّرر ‘ وهران ‘ نفسص السصنة ،بطله
شصاب عمره  ٣٩سصنة ،حيث قتل والدته بÈودة دم
ل -ي -ج -د ن-فسص-ه ‘ ق-بضص-ة الشص-رط-ة ال-ت-ي أاح-ال-ت-ه ب-ع-د

 ٤٠٠ح ـ ـ ـالة
إعتـ ـدإء
با Ùـ ـ ـ ـ ـاكم
خلل هذه إلسسنة

إاجرائها للتحقيق على العدالة من أاجل ﬁاكمته.
وأاشص- -ارت السص- -ي -دة مسص -ع -ودان أاّن الع -ت -داء ع -ل -ى
األصصول طال حتى ا÷نوب ا÷زائري ،بتسصجيل وفاة
امرأاة عمرها  ٤٦سصنة على يد ابنها البالغ من العمر
 ٢٠سصنة.
وتبقى هذه األرقام مرتبطة بفÎة زمنية ّﬁددة،
فقد تكون أاك Ìأاو أاقل حسصب األماكن وال ّ
ظروف التي
ت -ع -يشص -ه -ا ال -ع -ائÓ-ت .وخ-ت-مت ح-دي-ث-ه-ا ب-أان ال-ع-ن-ف
اŸمارسص ضصد الوالدين على اÿصصوصص و‘ اÛتمع
ع -ل -ى ال -ع -م -وم ي -رت -ب -ط ارت -ب -اط -ا وث -ي -ق -ا ب-اإلن-ه-ي-ار
األخÓقي.

القانون يردع ال ّ
ظاهرة ويعاقب من
يسشيء لوالديه

من أاجل حماية األولياء من هذه السصلوكات الشصنيعة
ال -ت -ي ي -قÎف -ه-ا األب-ن-اء ‘ ح-ق-ه-م ،أاّك-دت اÙام-ي-ة
لج -وي سص -ع -ي -دة لـ«الشص -عب» ،ب-أاّن ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
ح- -رصصت ع- -ل- -ى سص ّ-ن ق -وان Úتصصّب ‘ ه -ذا اإلط -ار،
أاهّمها اŸادة  ٢٦٧من قانون العقوبات التي تردع
الظاهرة ،وتقضصي بسصجن اŸعتدي على أاحد والديه
Ÿدة تÎاوح ب Úخمسصة إا ¤عشصر سصنوات إاذا ‚م عنه
ع -ج -ز ع -ن ال -ع -م-ل
لفÎة تزيد عن ١٥
ي- -وم- -ا م- -ق -اب -ل ٢٠
سصنة سصجنا إاذا نشصا
ع - - - - -ن الضص - - - - -رب
فقدان أاو ب Îأاحد
األعضص-اء ،ف-ي-ؤودي
ذلك للحرمان من
اسصتعماله ،وتصصل
ال- - -ع - -ق - -وب - -ة إا¤
اŸؤوبد ‘ حالة
م- -ا أافضص -ى ذلك
إا ¤الوفاة.
وأاضصافت
األسصتاذة
لج-وي سص-عيدة
أان -ه غ -ال -ب -ا م-ا
ن - - - - -ق- - - - -ف ‘
اÙاكم
ا÷زائرية
ع Èال - -وط - -ن
ع - -ل- -ى م- -ث- -ل
هذه القضصايا
ال-ت-ي ي-فصص-ل
فيها
القاضصي
باسصتمرار،
إالّ أانّ الكثÒ
من األّمهات يتنازلن عن
الّدعوى القضصائية ،ألّن فطرة األم ال ّسصاكنة داخلها
تنسصي الضصحية الضصرر الذي أا◊ق بها.
واعتÈت اÙامية لجوي أان مثل هذا التصصرف
طبيعي من أاّم Œاه فلذة كبذها ،ولكن على البن
الضصال أان يقّدر رد فعل والدته حق التقدير ،وأان ل
يكرر ما اقÎفه من فعل شصنيع ‘ حقها ،بل بالعكسص
ي -جب ع -ل-ي-ه أان ي-ت-عّ-ل-م الّ-درسص وي-أاخ-ذ ال-عÈة م-ن-ه،
ويعرف مكانة والدته خاصصة وأانه أا◊ق بها األذى
وسصاﬁته.

لبناء
لسشرة ‘ تنششئة ا أ
فششل ا أ
م-ن ج-ه-ت-ه-ا أاّك-دت األخصص-ائ-ي-ة ‘ ع-ل-م الج-ت-م-اع
ت- -ك- -ف- -ي ك- -ل- -ث -وم ،أاّن ال ّ-ظ -اه -رة ن -ت -جت ع -ن ال -ت -غÒ
الجتماعي الذي عرفه اÛتمع ا÷زائري حاليا،
وه -ذا ال -ت -غ Òمّسص ك -ل م -ؤوسصسص -ات اÛت -م -ع م -ن -ه -ا
مؤوسصسصة األسصرة كنظام اجتماعي أاسصاسصي ‘ تنشصئة
األبناء ،وتربيتهم تربية حسصنة مبنية على ›موعة
م-ن ال-ق-ي-م الج-ت-م-اع-ي-ة م-ن أاج-ل إاع-داده-م ل-ت-ح-م-ل
اŸسصؤووليات ‘ اŸسصتقبل.
وواصصلت تكفي كلثوم حديثها قائلة:

لول للششرطة مسشعودان خÒة:
العميد ا أ

«جرإئم ترتكب –ت تأاث Òإıدرإت وإلنهيار إألخلقي
«نÓحظ ‘ ال ّسصنوات األخÒة أاّن األسصرة  ⁄تنجح
‘ هذا الدور (تنشصئة األبناء) ،وهو ما
يّÈر انحراف بعضص األبناء عن
اŸن -ه -ج الصص -ح -ي -ح وع -ن ال -ق -ي-م
الجتماعية ال ّسصليمة ،وذلك من
خÓ-ل ان-تشص-ار سص-ل-وك-ات ت-تنافى
وأاه-داف ال-ت-نشص-ئ-ة الج-ت-م-اعية
السص-ل-ي-م-ة ،م-ن-ها انتشصار ظاهرة
ال -ع -ن -ف ب -ك -ل أاشص -ك -ال -ه داخ -ل
األسص -رة ،ب -اÿصص -وصص ال -ع-ن-ف
اŸم- - -ارسص ضص - -د اآلب - -اء م - -ن
ط -رف األب -ن -اء أاي م -ا يسص-م-ى
بتعدي الفروع على األصصول،
سص -واء ك -ان ع -ن-ف-ا م-ع-ن-وي-ا أاو
ماديا.
وق-د أارج-عت األخصص-ائ-ي-ة
الج -ت -م-اع-ي-ة ك-ت-ف-ي ك-ل-ث-وم
سص- -بب ب -روز ال -ظ -اه -رة إا¤
ال -ت -غ ‘ Òن -ظ -ام األسص -رة،
وب- -ال- -ت- -ح- -دي- -د ال -ت -غ‘ Ò
وظ- - -ي - -ف - -ة اآلب - -اء ال - -ت - -ي
أاصص -ب -حت ت -نصص -ه-ر شص-ي-ئ-ا
فشصيئا ،وباŸقابل أاصصبح
األب -ن -اء ي-ت-مّ-ي-زون ب-ح-ري-ة
‡ا يدل على
أاك Ìمن ذي قبل ّ
انخفاضص درجة الضصبط الجتماعي داخل السصرة،
و‘ ن -فسص ال -وقت ظ -ه -ور ج -رأاة غ Òمسص -ب -وق -ة ع-ن-د
األبناء من خÓل بعضص التصصرفات غ Òالطبيعية Œاه
الوالدين مثل الشّصتم وال ّسصب ،وتقليل لÓحÎام وصصول
إا ¤الضصرب وا÷رح وحتى القتل ‘ بعضص األحيان.
وق -د سص -اه -م ‘ ان -تشص -ار الّ-ظ-اه-رة ع-ل-ى ح-د ق-ول

ّﬁدت-ث-ن-ا ،ان-تشص-ار ت-ع-اط-ي اıدرات ب-ك-ل أاشص-ك-الها
وأان -واع -ه -ا ،وك -ذلك ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة خ-اصص-ة
األنÎنيت وانتشصار أافÓم العنف.
وي -ب -ق -ى دي -ن -ن-ا
ا◊ن -ي -ف أاحسص -ن
رادع ل -ل -ظ -اه-رة،
وأاّن تعاليمه –ّثنا
ع-ل-ى بّ-ر ال-والدين
ووج-وب ط-اعتهما
ب-اع-ت-ب-اره-م-ا سصببا
رئ -يسص -ي -ا ‘ وج -ود
األب- - - -ن- - - -اء ،وك- - - -ذا
لسص- -ه- -ره- -م- -ا ع -ل -ى
رعايتهم ‘ الطفولة
وت -رب -ي-ت-ه-م ،وم-ن ث-م
وجب ع- -ل- -ى األب- -ن -اء
اإلحسص- -ان إال- -ي- -ه- -م -ا.
وديننا ا◊نيف فصصل
أايضص- - -ا ‘ اŸسص- - -أال - -ة،
حيث رّكز على األسصرة
ب- - -اع- - -ت - -ب - -اره - -ا ن - -واة
اÛت- - -م- - -ع وك- - -ي - -ان - -ه
ال ّ-ن -ابضص ب -اسص -ت -م-راري-ة
ا◊ي- -اة ،إاذ ت- -نشص- -أا ف- -ي -ه
رواب- - - -ط تسص - - -ت - - -دع - - -ي
ال - -ت - -واصص - -ل وال - -ت - -ك - -اف- -ل
الج -ت -م -اع -ي ،ول-ن ي-ت-حّ-ق-ق ذلك إاّل ب-ت-ك-ات-ف ج-ه-ود
ﬂت -ل-ف اŸؤوسّص-سص-ات ك-اŸدرسص-ة ،اŸسص-ج-د واألسص-رة
ل -ل ّ-ت -وع -ي -ة بضص -رورة حسص-ن م-ع-ام-ل-ة األول-ي-اء ورع-اي-ة
حقوقهم.

إإمرأإة تسستجدي إلقلوب إلّرحيمة

هي صصرخة امرأاة Œ ⁄د أاحدا ينصصفها أاو ينتشصلها من الشّصارع هي وطفلها ،الذي زاد من أاŸها
لّنها سصتطلّق من زوجها الذي رمى بها إا¤
Èأا منها والدها أ
ومعاناتها ،فبعد أان تخّلت عنها العائلة وت ّ
الشصارع بعدها ،ووجدت (ح.ت) نفسصها وحيدة ‘ ليل مظلم ،فذهبت إا ¤الشصرطة خوفا على نفسصها
لسصوء ،اتصصل أاعوان الشصرطة بوالدها فقال أاّن ابنته ماتت عندما رفضصت النصصياع له بالبقاء مع
من ا أ
لمّرين معه.إانها معاناة إامرأاة عرضصتها من خÓل «الششعب».
زوجها وإان كانت تعا Êا أ
لّنها كانت ‘ كل مرة
كانت تظّن أاّن زواجها من رجل آاخر سصÒيحها من العذاب الذي عاشصته أ
تذهب إا ¤أاحد أاقاربها لتبقى مدة من الزمن حتى ل تبقى ‘ الشصارع ،وبالفعل تزّوجت مرة ثانية
لتجد نفسصها بعد أاقل من سصنة ونصصف ‘ الشصارع ،ولكن مع طفل  ⁄يحالفه ا◊ظ ‘ أان يولد وسصط
عائلة طبيعية.
طّلقها و“ّلصص من كل اŸسصؤووليات اŒاهها واŒاه ابنه ،ما جعلها تتحّمل عبء تكاليف الكراء من
لخطار اŸوجودة ‘ الشصارع÷ ،أات «ح ـ
أاجل البقاء هي وابنها –ت سصقف واحد يحميهما من كل ا أ
لّن اŸرأاة التي
ك» اليوم إا« ¤الشصعب» لتسصمع صصرختها إا ¤كل من يريد مّد يد اŸسصاعدة لها ،أ
اسصتأاجرت لها غرفة تطالبها بزيادة مبلغ الكراء ،لذلك فهي تدعو كل من يحمل ‘ قلبه ذّرة رحمة من
أاجل مسصاعدتها على البقاء ‘ البيت ،الذي يحفظ عرضصها وماء وجهها مع ابنها ذو الثÓث سصنوات.
وإا ¤كل من أاراد اŸسصاعدة التصصال بجريدة «الشصعب» (قسصم اÛتمع) ،والله ل يضصّيع أاجر
اÙسصن.Ú

ف.ك

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الدور الـ  32لكأاسس الجمهورية

نادي بارادو يتحّدى إا .العاصسمة و «العميد» يواجه طموح إاتحاد وهران
تنطلق ،اليوم ،منافسسة كأاسس
الجمهورية للموسسم الكروي
 2016 / 2015من خÓل إاجراء
مباريات الدور الـ  32على مدار
ثÓث أايام ،حيث سسيتنافسس 32
ناديا لنيل هذا التاج الذي كان
مولودية بجاية آاخر فريق تّوج
به الموسسم الماضسي.

عمار حميسصي
تفتتح مباريات كأاسس الجمهورية ،اليوم،
ب -إاج-راء م-ب-ارات-ي-ن ح-يث يسس-ت-ق-ب-ل إات-ح-اد
ال -ع -اصس -م -ة ن -ظ -ي-ره ن-ادي ب-ارادو ب-م-ل-عب
ب-ول-وغ-ي-ن ف-ي-م-ا ي-واج-ه م-ول-ودي-ة الجزائر
ف -ري -ق إات -ح -اد وه -ران ب -م -ل -عب  20أاوت
بالعناصسر .وتميل الكفة خÓل المواجهتين
المذكورتين لÓتحاد و المولودية بما أانهما
يسسعيان للعودة مرة أاخرى لتذّوق حÓوة
التتويج وتعويضس خيبة الموسسم الماضسي،
ال-ذي ك-ان ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ت-ط-ل-ع-ات بالنسسبة
أ’نصسار الفريقين.
ويواجه متصسدر الرابطة المحترفة اأ’ولى
«موبيليسس» ،إاتحاد العاصسمة ،فريق نادي
ب- -ارادو الصس -اع -د ح -دي -ث -ا إال -ى ال -راب -ط -ة
ال -م -ح -ت -رف -ة ال -ث-ان-ي-ة ،وسس-ي-ق-وم ال-م-درب
ح-م-دي ب-م-ن-ح ال-ف-رصس-ة ل-ع-دة ’ع-ب-ي-ن ل-م
يشساركوا كثيرا أامام نادي بارادو ،الطامح
لصسنع المفاجأاة وإاقصساء أاحد المرشسحين
للذهاب بعيدا في منافسسة الكأاسس هذا
الموسسم.
من جهته ،يسستقبل مولودية الجزائر فريق
إات -ح -اد وه -ران ،ب -م-ل-عب  20أاوت ،وه- -ي
المواجهة التي يعّول عليها كثيرا المدرب
ايغيل لمواصسلة سسلسسلة النتائج ا’يجابية
وسس -ت -ك -ون ال -ف -رصس -ة م-وات-ي-ة ’م-تصس-اصس
غضسب بعضس الÓعبين الذين لم يشساركوا
كثيرا من خÓل منحهم فرصسة اللعب أامام
إاتحاد وهران.
الشس- -ب- -اب وأاول- -م- -ب -ي الشس -ل -ف ف -ي
مباراة ُمثيرة
يواجه ،غًدا ،شسباب بلوزداد فريق أاولمبي
الشسلف ،بملعب  20أاوت ،وكله عزم على

اقتطاع تأاشسيرة التأاهل إالى الدور الـ 32
رغم صسعوبة المأامورية بالنسسبة للفريقين
اللذان يعرفان بعضسهما البعضس جيدا بما
أان -ه -م -ا ت -واج -ه -ا ك -ث -ي-را خÓ-ل ال-م-واسس-م
الماضسية.
وسس -ت-ك-ون م-ب-اراة أاول-م-ب-ي الشس-ل-ف ف-رصس-ة
للمدرب أا’ن ميشسال من أاجل الرد على
ا’ن -ت -ق -ادات ال -ت -ي ط -ال-ت-ه خÓ-ل ال-ف-ت-رة
الماضسية خاصسة بعد التعادل أامام إاتحاد
الحراشس.
من جهته ،يسسعى أاولمبي الشسلف للتأاهل
وم- -واصس- -ل- -ة ال- -م -غ -ام -رة رغ -م أان ه -دف -ه
اأ’سس -اسس -ي ه -ذا ال -م-وسس-م ه-و ال-ع-ودة إال-ى
ال-راب-ط-ة اأ’ول-ى «م-وب-ي-ل-يسس» ،ل-ك-ن-ه يعّول
أايضسا على منافسسة الكأاسس التي سسبق له
التتويج بها.
«دارب -ي» م -ح -ل -ي ب -ي-ن «ال-ب-اب-ي-ة»و
«السسنافر»
ي -ل -ت-ق-ي ف-ري-ق-ا م-ول-ودي-ة ال-ع-ل-م-ة وشس-ب-اب
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،غ ً-دا ،ف -ي م -ب -اراة سس-ي-ك-ون
ا’نتصسار فيها بمثابة جرعة اأ’وكسسجين

التي طال انتظارها في ظل المشساكل التي
يعيشسها الفريقين والتي انعكسست سسلبا على
نتائجهما في الفترة الماضسية .وسسيكون
شسباب قسسنطينة في أام ّسس الحاجة للفوز
والتأاهل ،خاصسة بعد السسقوط الحر للفريق
والذي تجلى في هزائمه المتكّررة داخل
وخارج الديار ،وهو ما دفع اأ’نصسار لدق
ناقوسس الخطر.
وتتطلع مولودية العلمة ’قتطاع تأاشسيرة
ال -ت-أاه-ل م-ن خÓ-ل اإ’ط-اح-ة «ب-السس-ن-اف-ر»
رغم وضسعيته الصسعبة بسسبب المشساكل التي
يّمر بها الفريق ،لكنه يعيشس وضسعا أاحسسن
نوعا ما مقارنة بمنافسسه حيث سسيكون
لÓ-ن-تصس-ار دف-ع-ة م-ع-ن-وي-ة ك-ب-ي-رة ب-ال-نسس-بة
للفريق.
البرنامج
ال -ي -وم :إات -ح -اد ال-ع-اصس-م-ة  -ن-ادي ب-ارادو
17:00
مولودية الجزائر  -إاتحاد وهران 17:00

إاعفاء ’عبي المنتخب اأ’ولمبي من مواجهة بارادو
لÓتحاد.
ويتعلق ا’مر بكل من فرحات وبن خماسسة
ودرفلو وعبد الÓوي الذين شساركوا
م-ع ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ف-ي ك-أاسس اف-ري-قيا
Óمم  2015بالسسينغال أ’قل من  23سسنة
ل أ
والمؤوهلة الى ا’لعاب اأ’ولمبية .2016

وبعدما اسستفاد هذا الرباعي من راحة
لمدة أاربعة أايام بعد عودة الخضسر ،يوم
ا’حد ،عاد الرباعي الى اجواء التدرب،
أامسس .كما سسيغيب عن ا’تحاد أايضسا في
هذا اللقاء الثنائي المعاقب حمزة كودري
ومختار بن موسسى.

بعد تأالقه الكبير منذ بداية الموسسم

محرز يسستبعد الرحيل عن ليسستر في جانفي القادم
اسستبعد رياضس محرز الرحيل ،في
جانفي المقبل ،عن ناديه ليسستر
سسيتي متصسدر الدوري اإ’نجليزي
الممتاز لكرة القدم ،بعدما جذب
اه-ت-م-ام أان-دي-ة ك-ب-رى ف-ي ال-نصس-ف
اأ’ول من الموسسم .وظهر محرز
( 24عاما) المنضسم لليسستر قادما
م -ن ل -وه -اف-ر ال-ف-رنسس-ي ف-ي 2014
بشسكل رائع في الدوري اإ’نجليزي
حتى اآ’ن ،وأاحرز  11هدفا ،كما
صسنع سسبعة أاهداف أاخرى في 15
م - -ب - -اراة ب - -ال - -م- -وسس- -م ال- -ح- -ال- -ي.
وق -ال م -ح -رز ل -ل-م-ح-ط-ة ا’ذاع-ي-ة
ال - -ف - -رنسس - -ي- -ة (آار.إام.سس- -ي)« :م- -ن
اأ’فضس -ل ل -ي ال -ب -ق -اء ح -ت -ى ن-ه-اي-ة
ال -م -وسس-م ،ك-نت ف-ي ل-وه-اف-ر وك-ان
يتبقى سستة أاشسهر على عقدي ولم
يحاول أاي فريق ضسمي بينما حاول
ل - -يسس - -ت - -ر ب - -ج - -دي - -ة شس - -دي - -دة.».
وأاضس- -اف« :وصس- -ل- -ن- -ي الشس- -ع- -ور أان
(ل - -يسس - -ت- -ر) ي- -ري- -د ضس- -م- -ي بشس- -دة
وات- -خ- -ذت ال- -ق- -رار دون م- -ع- -رف- -ة
اأ’جواء الجديدة وكانت مخاطرة.
عندما أابدأا من مكان بعيد وينتهي
بي اأ’مر في الدوري اإ’نجليزي
ال-م-م-ت-از ف-ه-ذا ي-ج-ع-لني سسعيدا.».
وكان ليسستر على أاعتاب الهبوط،
ال-م-وسس-م ال-م-اضس-ي ،ب-ي-ن-م-ا ي-تصسدر
ال-دوري اآ’ن ب-ف-ارق ن-ق-ط-ت-ي-ن ع-ن
أارسسنال صساحب المركز الثاني بعد
ف- -وزه  1-2ع-ل-ى تشس-ي-لسس-ي ح-امل
اللقب ،يوم ا’ثنين ،لكن محرز ’
ي -رى أان ل -يسس -ت -ر م -ن ال -م-رشس-ح-ي-ن
ل - -ل - -م - -ن - -افسس - -ة ع - -ل - -ى ال - -ل- -قب..
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سسيد أاحمد عواج (مولودية الجزائر) لـ «الشسعب»:

لن نسستصسغر المنافسس  ..ونلعب بإارادة كبيرة لتحقيق التأاهل

قبل مباراة كأاسس الجمهورية
التي سستجمع العميد بفريق
إاتحاد وهران ،إالتقينا بابن
مدينة الباهية الناشسط في
صسفوف مولودية الجزائر
«سسيد أاحمد عّواج» الذي أاكد
لنا بأان مباراة الكأاسس لن
تكون سسهلة على فريقه،
خاصسة أانها سستواجه فريقا
قويا لم ينهزم هذا الموسسم
في أاي مقابلة ،وسسيتنقل إالى
العاصسمة بمعنويات مرتفعة
من أاجل إاحداث المفاجأاة
والتأاهل إالى الدور القادم،
في هذا الحوار:

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصصوير  :محمد آيت قاسصي

إاتحاد العاصسمة

أاعفى مدرب فريق اتحاد الجزائر ،ميلود
حمدي ،الرباعي المشسارك مع المنتخب
ال -ج -زائ -ري ا’ول -م -ب -ي ل -ك -رة ال -ق-دم ،م-ن
مواجهة الفريق أامام نادي بارادو ضسمن
ال - -دور الـ  32م-ن ك-أاسس ال-ج-زائ-ر ال-مقرر،
اليوم ،بحسسب ما علم من الطاقم الفني

العدد

16904

وقال ’عب المنتخب الجزائري:
«لن نفوز بلقب الدوري اإ’نجليزي،
’ أاع-ت-ق-د أان-ن-ا ن-م-لك اإ’م-ك-ان-ي-ات
الÓزمة لذلك ،في الوقت الحالي
ن -ح -ن ف -ي الصس -دارة ،ل -ك -ن ه-ذا ’
يعني أاي شسيء .سستنتفضس اأ’ندية

الكبيرة في وقت ما» .وسسيخوضس
ل -يسس-ت-ر ع-دة م-ب-اري-ات صس-ع-ب-ة ف-ي
فترة قصسيرة ،إاذ سسيبدأا باللعب مع
إايفرتون ،يوم السسبت المقبل ،قبل
أان ي -واج -ه ل -ي -ف -رب -ول وم -انشسسس-ت-ر
سسيتي وبورنموث..

لندية لكرة القدم
مونديال ا أ

تي بي مازمبي في المركز السسادسس
احتل تي .بي .مازيمبي الكونغولي ،بطل افريقيا ،المركز السسادسس في كأاسس العالم
لÓندية لكرة القدم باليابان بعد خسسارته ( )1- 2أامام فريق أامريكا المكسسيكي ،أامسس.
وتقدم الفريق المكسسيكي بهدفين في أاول نصسف سساعة عن طريق داريو بنديتو ومارتن
زونيغا فى الدقيقتين  19و. 28
وقلصس رينفورد كا’با الفارق لمازيمبي قبل دقيقتين من نهاية الشسوط ا’ول .وكان
مازيمبي قد خسسر في مباراته ا’ولى ( )0-3أامام سسانفريتشسي هيروشسيما الياباني ،بينما
تعثر كلوب أامريكا ( )1-2أامام قوانغتشسو ايفرغراند الصسيني ،بطل أاسسيا.

غًدا  :رائد أامل عين الدفلى  -شسبيبة
تيارت 14:45
إاتحاد بلدية الكرمة  -ترجي قالمة
14:45
مديوني وهران  -نجم سسعد بودة
14:45
مولودية العلمة  -شسباب قسسنطينة
16:00
 أاولمبي الشسلفشسباب بلوزداد
16:00
 وادي السسمارشسبيبة بجاية
16:00
مولودية شسبيبة الدبدابة  -شسباب أاو’د
جÓل 16:00

أاولمبيك سساحل الجزائر

تنظيم أابواب
مفتوحة حول
النشساطات
الرياضسية

ينظم النادي الرياضسي
الهاوي «أاولمبيك سساحل
الجزائر» الطبعة الثانية
Óبواب المفتوحة حول
ل أ
النشساطات البدنية
والرياضسية ،يوم السسبت
بالحمامات (الجزائر)،
بمشساركة  250رياضسي
(ذكور -اناث) ،بحسسب ما
علم من قبل المنظمين.
وسسيخصسصس هذا اليوم
لولياء الرياضسيين وكذا
أ
لسسكان البلدية الذين
سسيحضسرون
مختلف التدريبات
والسستعراضسات التي تقوم
بها الفروع الرياضسية
التابعة للنادي:
كي شسين تاي جي تسسو
(مÓكمة شساملة) -كاراتي-
مبارزة -تنسس الطاولة-
كرة السسلة -الرقصس
اليقاعي -الجمباز
والفيتناسس.
وصسرح رئيسس النادي
كريم يوسسفي «تهدف هذه
لبواب المفتوحة الى
ا أ
تعريف الولياء
بمختلف النشساطات التي
تقوم بها الجمعية
الرياضسية وجمع أاكبر
عدد من المواطنين
القاطنين بالبلدية
وتحسسيسسهم بأاهمية
النشساط البدني».
ويشسارك قرابة 250
رياضسي بين ذكور وإاناث،
الذين تتراوح أاعمارهم
بين  4و18
سسنة ويؤوطرهم  12مدربا
مختصسا.

«الشس-عب» :ت-واج-ه-ون إات-ح-اد
وه-ران ال-ي-وم ف-ي م-ن-افسسات
ال -ك -أاسس ف -ي م -ل-عب  20أاوت
55؟
سسيد أاحمد عواج :أاينما نلعب
نشسعر وكأاننا في ملعبنا ،أ’نه منذ
التحاقي بالفريق لم نلعب بغياب
ج -م-ه-ورن-ا خ-ارج ال-دي-ار ول-ط-ال-م-ا
أابهرنا الشسناوة بتنقلهم معنا أاينما
رح- -ل -ن -ا ،وم -ن دون شسك سس -ي -ك -ون
ملعب  20أاوت  55اليوم ،مملوًءا
ع -ن آاخ -ره وك -أان -ن -ا ف-ي ب-ول-وغ-ي-ن،
خاصسة أان اأ’نصسار يعشسقون السسيدة
ال- -ك- -أاسس ،صس -ح -ي -ح أان -ن -ا ك -ن -ا ن -ود
ا’سس-ت-ق-ب-ال ف-ي م-ل-ع-ب-ن-ا ل-كن لجنة
كأاسس الجمهورية قّررت ذلك وليسس
أام-ام-ن-ا خ-ي-ار آاخ-ر ،وع-ن ال-م-ب-اراة
سس -ن -واج-ه أاع-رق وأاق-دم ف-ري-ق ف-ي
وهران ،لكن أاعترف أاننا ’ نعرف
شسيئا عن هذا الفريق الذي ينشسط
في رابطة الهواة ،سسوى أانه يحتل
ال -م -رك -ز اأ’ول ف-ي ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي
ينشسط فيها ويعمل على الصسعود
الموسسم المقبل إالى الهواة اأ’ول،
كما أاني اسستشسرت بعضس اأ’صسدقاء
ف -ي وه -ران ال -ذي -ن أاك -دوا ل-ي ب-أان
«ل-ي-زم-و» ت-م-لك م-ه-اج-م-ي-ن أاق-وياء
وه -م ال -ذي -ن ي-ق-ودون ال-ف-ري-ق إال-ى
سسلسسلة ا’نتصسارات المتتالية ،نحن
علينا أان نأاخذ مباراة الكأاسس بجدية
ك -ب -ي -رة وأان ’ نسس -تصس -غ -ر ال -ف-ري-ق
المنافسس ،كي ’ تحدث المفاجأاة،
وعلينا التسسجيل منذ البداية كي

ن-ف-رضس م-ن-ط-ق-ن-ا ،وسستكون مباراة
ت- -حضس- -ي -ري -ة ل -ن -ا ل -ن -دخ -ل أاج -واء
التحضسير للداربي ،الثÓثاء القادم،
ب - -ك - -ل إارادة م- -ن أاج- -ل اإ’ط- -اح- -ة
باإ’تحاد ’ ،أاخفي عليك بأاننا نريد
الذهاب بعيدا في هذه المنافسسة
خ- -اصس- -ة أان- -ن- -ا ل- -دي- -ن- -ا أافضس- -ل- -ي -ة
ا’سستقبال ،يوم الخميسس ،وفي لقاء
ال - - -دور الـ  ،16ل -ذا ي -جب ال -ت -أاه-ل
وال-تسس-ج-ي-ل م-ب-ك-را ح-ت-ى ’ ن-ت-رك
«ليزمو» تكسسب الثقة الÓزمة.
@ المولودية لديها تجارب
ف- -اشس- -ل- -ة أاح- -ي -ان -ا ف -ي ك -أاسس
ال-ج-م-ه-وري-ة مع الفرق التي
تسسمى «صسغيرة»؟
@@ ال- -م- -ول- -ودي- -ة ل -يسست ال -ف -ري -ق
الوحيد الذي لديه تجارب فاشسلة
ف -ي ال -ك -أاسس م-ع ال-ف-رق الصس-غ-ي-رة،
ف -ق-د شس-اه-دن-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ف-رق
ال -ك -ب -ي-رة أاقصس-يت ع-ل-ى ي-د ال-ف-رق
المغمورة ،وهذه هي حÓوة السسيدة
الكأاسس ،لذلك سسنتعامل مع الفريق
المنافسس وكأانه فريق ينشسط معنا
في الرابطة المحترفة اأ’ولى حتى
نتفادى المفاجآات ،خاصسة أاننا نعلم
بأان هذه الفرق تملك ’عبين كبار

وتجيد لعب كرة القدم وتعتمد على
إارادة الشسبان ،والفريق الذي أانجب
م -ه -اج-م-ا م-ث-ل« :ب-غ-داد ب-ون-ج-اح»
يجب أان نحذر منه.
@ سس -ت-ف-ت-ق-دون ل-خ-دم-ات
لسس - -اسس - -ي ف- -ي
ال - -رب - -اع - -ي ا أ
لمر بكل
ال-ف-ري-ق وي-ت-ع-ل-ق ا أ
م - -ن ( م - -رزوق- -ي ،ب- -وه- -ن- -ة،
حشس -ود وق-راوي) ،أال-ن ي-ؤوث-ر
ذلك عليكم؟
@@ في كل منصسب يوجد ’عبين
ول- -يسس ه- -ن- -اك ’عب أافضس- -ل م -ن
اآ’خ -ر ،أاع -ت -ق -د أان ه -ذه ال -م-ب-اراة
سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة لÓ-ح-ت-ياطيين من
أاجل فرضس أانفسسهم في التشسكيلة
اأ’سساسسية ،كما أان ذلك سسيسسمح لنا
باسسترجاع اأ’سسماء المذكورة في
مباراة ،الثÓثاء القادم ،في الداربي
أامام إاتحاد العاصسمة ،الذي نّود من
خÓله الفوز على الغريم التقليدي
من أاجل إايقاف زحف سسوسسطارة
منفردا في مقدمة الترتيب ،وكي
ن-ت-م-ك-ن م-ن ت-ق-ل-يصس ال-ف-ارق ب-ي-ننا
وبينه وخطف المركز الثاني من
شسباب بلوزداد ،قبل فوات اأ’وان.

البطولة العربية للشسرطة للكاراتي

سسيطرة المنتخب الجزائري في منافسسات الكاتا
تّ-وج ف-ري-ق اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ال-ج-زائ-ري ل-ل-ك-اراتي (رجال
وسس-ي-دات) ب-ذه-ب-ي-ة ال-ك-ات-ا (حسسب ال-ف-رق) ،ف-ي ال-ب-ط-ولة
العربية للشسرطة للكاراتي  ،فيما سسيطر الفريقان السسعودي
(رجال) والمصسري (سسيدات) على منافسسات الكوميتي.
وحصسل ممثلو السسعودية (رجال) في الكاتا ،على الفضسية
متبوعين بمصسر وا’ردن الذين نا’ البرونزية ،فيما عادت
ال -فضس -ي -ة ع -ن -د السس -ي -دات ل -م-م-ثÓ-ت مصس-ر وال-ب-رون-زي-ة
للتونسسيات.
وفي الكوميتي (رجال) ،حصسد الفريق السسعودي ثÓث
ذهبيات جرى التنافسس عليهن في فئات  84 +كلغ84- ،
كلغ و  75-كلغ ،متبوعا بالجزائر ( فضسيتان) وا’ردن (
برونزية).
وف-ي ثÓ-ث ن-ه-ائ-ي-ات نشس-ط-ت-ه-ن السس-ي-دات ،ك-انت الغلبة
للمصسريات ،عقب نيلهن لذهبيتين إاثنتين في وزن  68+كلغ
وأاقل من  68كلغ.
وعن التأالق الذي أابان عنه الفريق السسعودي خÓل اليوم
ا’ول من البطولة،

صسّرح مدربه المصسري علي الزهراني أان المناز’ت «كانت
قوية بين بطل العالم  2015علي محمد ونظيره الجزائري
حماديني مسسيبسسا ( 84+كلغ)  .بالرغم من فارق السسن ،إا’
أان الغلبة في ا’خير عادت لعلي محمد الذي اسستفاد من
مونديال جاكرتا هذه السسنة بفضسل جاهزيته الكاملة فوق
البسساط ».وفي تعليقه عن الفوز الثاني لممثل السسعودية
ابراهيم يحي نانتومي أامام الجزائرياآ’خر كريم بلغيت
( )84-قال المدرب المصسري» مصسارعو السسعودية ظهروا
بمسستوى فني عال خÓل التصسفيات وهو ماجسسدته نتائج
النهائيات من خÓل الفارق الكبير في النقاط (. )2-7
م-ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال ال-م-دي-ر ال-ف-ن-ي ل-ف-ري-ق ا’م-ن الوطني،
عدمان طارق ان هذه البطولة تعتبر ا’ولى لبلغيت كريم،
ومن سسوء حظه انه تلقى إاصسابة في الدور نصسف النهائي
أاثرت على مسستواه خÓل النهائي.
واضساف « كنا نتوقع سسيطرة الفريق السسعودي الذي يضسم
ف-ي صس-ف-وف-ه مصس-ارع-ي-ن م-ت-م-ي-زي-ن .ال-م-ه-م أان-ن-ا شس-ارك-نا
بعناصسر سستكتسسب الخبرة وسسيتحسسن مسستواتها.

ريال مدريد

بيريز يسسعى ’سستقدام مدير رياضسي جديد
يسسعى فلورنتينو بيريز ،رئيسس ريال،
مدريد ،وصسيف بطل اسسبانية ،لكرة
ال -ق -دم ’سس -ت -ق -دام م -دي -ر ري -اضس -ي
ل -ل -ن -ادي ال -م -ل-ك-ي ح-يث ي-ب-ق-ى ه-ذا
ال -م -نصسب شس-اغ-را ف-ي ال-ن-ادي م-ن-ذ
رحيل ا’رجنتيني خورخي فالدانو
سس -ن-ة  2011ب -ع -د سس -وء ت -ف-اه-م م-ع
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،
بحسسب ما أاوردته تقارير اعÓمية.
وأاوضس -حت اذاع -ة «ك -ادي -ن -ا سس-ي-ر»
ا’سس -ب -ان -ي -ة ،أان ف -ل -ورن -ت -ي-ن-و ب-ي-ري-ز
يسستهدف كل من فيرناندو هييرو
ال- -م- -داف -ع السس -اب -ق ل -ري -ال م -دري -د
وب -ي -دج -ا م -ي -ات -وف-ي-تشس وه-و اآ’خ-ر
’عب سسابق في النادي الملكي وهو
م -ن م -ن -ح ه -دف ال -ف-وز ف-ي ن-ه-ائ-ي
رابطة ا’بطال ا’وروبية سسنة 1998
أامام جوفنتوسس ا’يطالي.
وتواجد هييرو الموسسم الماضسي في
ري -ال م -دري -د ك -مسس -اع -د ل -ل -م -درب
ا’يطالي كارلو انشسيلوتي با’ضسافة
ان لديه تجربة في منصسب المدير
الرياضسي بحيث شسغل هذا المنصسب

في المنتخب ا’سسباني مع فيسسينتي
ديل بوسسكي وأايضسا في نادي مالقا.
م-ن ج-ه-ت-ه ،ف-إان م-ي-ات-وف-ي-تشس ك-ان
مديرا رياضسيا لريال مدريد في عهد
ال- -رئ- -يسس رام -وسس ك -ال -دي -رون وق -د
انتدب عدة اسسماء بارزة بين عامي
 2006و 2009م-ن ب-ي-ن-ه-ا ج-ون-زالو

ه -ي-غ-واي-ن وج-اج-و وروب-ن وشس-ن-اي-در
ومارسسيلو ورود فان نيسستلروي.
وبحسسب اذاعة «كادينا سسير» فÓ
يبدو فرناندو هييرو مسستعدا لقبول
العرضس من جانبه ،فإان مياتوفيتشس
كان قد أاكد قبل فترة أانه سسيكون من
الصسعب العمل مع فلورنتينو بيريز.

ألفجر٠٦.٢١...............:
موأقيت ألظهر١٢.٤٤...............:
ألصشÓة ألعصشر١٥.١٥...............:
ألمغرب١٧.33..............:
ألعششـاء١9.٠١................:
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^  ١٧ديسشم ‘ : ١9٥٦ Èأطار أسشتنزأف
ألÌوأت ألباطنية للجزأئر صشدر قرأر
يرخصس للششركة ألفرنسشية للتنقيبات
أل - -ب - -اط - -ن - -ي- -ة ب- -ال- -ت- -ن- -ق- -يب ‘ ألصش- -ح- -رأء
أ÷زأئرية.

ألطقسس ألمنتظر أليوم و ألغد
 23°ألجزأئر

عنابة

 20°ألجزأئر

عنابة

أÿميسس  ٠٦ربيع أ’أول  ١٤3٧هـ أŸوأفق لـ  ١٧ديسشم٢٠١٥ Èم

ألعدد 16٩٠٤

’و ¤أŸدرعـــــة بÈيكـــــة إأسشمـــــــــه
حملــــت ألفرقـــــة أ أ

الشسهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد «عب ـ ـ ـ ـ ـد الرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دب ـ ـ ـ ـ ـاشش»
م ـ ـن مقاع ـ ـ ـد ا÷امعـ ـ ـة إا ¤شسعـ ـ ـاب ا÷ب ـ ـال
عائلة دفعت ضشريبة ألششهادة ‘ ثورة ألتحرير و‘ أŸأاسشاة ألوطنية

 19°وهرأن
 19°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

19°

19°

france prix 1

قام بها أ÷يشس ‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة

توقيف  ٨مهرب Úوحجز مواد غذائية ووقود
ألششعب ‘ /أإطار حماية
أ◊دود وﬁارب - - -ة أ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أوق -فت م -ف -ارز
تابعة للقطاعات ألعملياتية
ل - -ت - -مÔأسست وب - -رج ب- -اج- -ي
ﬂت -ار وع Úق -زأم ب -اإق -ل-ي-م
أل - -ن - -اح - -ي - -ة أل - -عسس - -ك - -ري- -ة
ألسسادسسة ،يوم  15ديسسمÈ
 ،2٠15سس -ب-ع-ة ( )٠7م-ه-ربÚ
وح -ج -زت شس -اح -ن-ة و()17 ،5
ط- -ن م- -ن أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة
و( )1٠٠٠٠ل Îم - -ن أل - -وق- -ود
ودرأجة نارية وجهاز كشسف
ع- -ن أŸع -ادن وم -ب -ل -غ م -ا‹
ي- - -ق - -در بــ( )22٠٠٠دي- - -ن - -ار
جزأئري و( )1٠٠٠٠٠٠فرنك
أإفريقي .جاء هذأ ‘ بيان
وزأرة أل - - - -دف- - - -اع ت- - - -ل- - - -قت
«ألشسعب» نسسخة منه.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى وب -اإق -ل -ي-م
أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-رية ألثالثة،
أوقفت مفرزة تابعة للقطاع

أل -ع -م -ل-ي-ات-ي ’أدرأر م-ه-رب-ا،
فيما ” ضسبط عربة رباعية
أل - -دف- -ع و( )6٤٠ل Îم - - - - - - -ن
ألوقود.
كما ” حجز ( )2٤8٠ل Îمن
أل- -وق- -ود ب -ال -وأدي ب -اإق -ل -ي -م
ألناحية ألعسسكرية ألرأبعة.

«ألششعب» أسشتضشافت
أŸديرية ألعامة لÓأمن
ألوطني صشبيحة أمسس،
ألفنان ألرسشام مباركي
أحمد ألذي زأر مقر خلية
أ’تصشال وألصشحافة
Óمن
باŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني.
ح -ظ -ي م -ب -ارك -ي أح -م -د
باسستقبال حار من طرف كافة
إأط- - -ارأت خ- - -ل- - -ي- - -ة أ’تصس - -ال
وألصس -ح -اف -ة أل -ذي-ن رح-ب-وأ ب-ه
وقدموأ له شسروحات مفصسلة
ح -ول ط -ب -ي -ع -ة ع -م -ل ﬂت-ل-ف
م- - -ك- - -اتب خ- - -ل - -ي - -ة أ’تصس - -ال
وألصسحافة.
لشس -ارة ⁄ ،ي -ت -وق -ف أل-ف-ن-ان
ل -إ
أŸع -اصس -ر م-ب-ارك-ي أح-م-د ذي
ألـ 65سس- -ن -ة م -ن أل -ع -م -ر ع -ن
أ’ب - - -ت - - -ك- - -ار ‘ أŸوأضس- - -ي- - -ع
وألتقنيات ألتي تتجلى بوضسوح
‘ أع - -م- -ال- -ه أ÷دي- -دة أل- -ت- -ي
ي-ق-دم-ه-ا ‘ أل-ف-ن أل-تشس-ك-ي-ل-ي،
ح -يث “ت-زج أأ’ل-وأن أ÷م-ي-ل-ة
وألزأهية أŸعÈة عن مشساعر

ألسسلم وألعنف ‘ ألعا ⁄كما
أن ل-وح-ات-ه أل-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ت-ظ-هر
ت - -ع - -اب Òع- -م- -ي- -ق- -ة وت- -ع- -كسس
أŸشس -اع -ر أإ’نسس -ان -ي-ة ل-لسس-لم
وأ◊ب وألتحدي ألذي يرفعه

وب-اإق-ل-ي-م أل-ن-احية ألعسسكرية
ألثانية ،حجز أفرأد حرسس
أ◊دود لتلمسسان ( )587٠لÎ
من ألوقود .فيما ” أإحباط
ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية
لــ( )22شس -خصس -ا ك -ان-وأ ع-ل-ى
م Ïزورق باأرزيو.

الفنان الرسسام مباركي أاحمد ‘ ضسيافة األمن الوطني

أششرف قائد ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة أللوأء عمار أعثامنية ،أول أمسس ،بحضشور ألسشلطات ألعسشكرية وعائلة
ألششهيد وبعضس ›اهدي بريكة وبيطام وأŸنطقة ألرأبعة للو’ية أ’أو ¤ألتاريخية أورأسس ألنمامششة ،بإاطÓق
’و ¤أŸدرعة بÈيكة لتحمل أŸنششأاة من تاريخ ألتدشش Úأسشم
أسشم ألششهيد عبد ألرحمان دباشس على ألفرقة أ أ
وأحد من ألذين صشنعوأ ›د ألوطن ورفعوأ ششموخه وسشجلوأ أسشماءهم بأاحرف من ذهب.

نور ألدين لعرأجي

ع- -ادت أإ ¤ذأك- -رة أŸدي- -ن- -ة وأإ ¤سس- -ه- -وب- -ه -ا
وجبالها وأإ ¤رفاق أ’أمسس ،صسورة ذلك ألشساب
أل -ي -اف -ع ب -ال -ث -ق-ة أŸتشس-ب-ع ب-ال-ق-ي-م أل-وط-ن-ي-ة،
أŸدرك ج- -ي -دأ ◊سس -اسس -ي -ة أل -وضس -ع ‘ ت -لك
أ  Ÿر ح لة  ،ك ي ف ’ و أ ل ش س ه ي د ع ب د أ ل ر ح ما ن م ن
أ ل ك ف ا ء أ ت أ ل ش س ب ان ي ة وأ ل ط ل ب ي ة أ لت ي ح م ل ت ع ل ى
عاتقها رسسالة أك Èمن سسنها ،أإ’ أن أ’إرأدة
وألتطلع نحو وطن ،ينعم بحريته وأسستقلله
جعله ،يفلت من قبضسة ألتجنيد أ’إجباري،
أ’أسسلوب ألذي وضسعته أ’إدأرة أ’سستعمارية،
ضس -د ك -ل أب -ن -اء ألشس -عب وخ -اصس -ة ت-لك أل-ف-ئ-ة
أŸث -ق -ف-ة أ◊ام-ل-ة ل-رسس-ال-ة أل-ع-ل-م وأŸع-رف-ة،
ف ك ا ن أ ل ش س ه ي د م ن ب  Úأ و ل ئ ك أ ÷ ز أ ئ ري  Úأ ل ذ ي ن
” Œنيدهم أإجباريا ،أشسهرأ قليلة قبل أإطلق
أول رصس -اصس -ة م -ع -ل -ن -ة ب -دأي -ة شس -رأرة أل-ث-ورة
 Ûاب ه ة ه ي م ن ة أ ’ س ست غل ل و أ ’ ح ت ل ل  ،س س ن ة
.1٩5٤
ون-ظ-رأ Ÿسس-ت-وأه أل-ت-ع-ل-ي-م-ي أ÷ي-د وأŸت-ميز،
ودرأسس -ت -ه أل -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ج-ام-ع أل-زي-ت-ون-ة ب-ع-د
ح ص س و ل ه ع لى ش س ه ا د ة أ ل ب ك ا ل و ر يا  ،و م رج ع ي ت ه
أ ◊ ق ي ق ي ة ‘ أ ل ن ض س ا ل و أ لت ك و ي ن أ ل س س ي ا س س ي ‘
صس -ف -وف أل -كشس-اف-ة أ’إسس-لم-ي-ة ،و‘ ج-م-ع-ي-ة
أل -ع -ل -م -اء أŸسس -ل -م ،Úأل -ل -ذي-ن تشس-ب-ع م-ن-ه-م-ا
–صس-ي-ل-ه أل-ت-اري-خ-ي وألسس-ي-اسس-ي ،ف-ك-ان بحق
ألسسند ألذي أتكاأ أإليه سساعة أ◊سسم ،عندما
ق -ررت أ’إدأرة أ’سس -ت -ع-م-اري-ةŒ ،ن-ي-ده دأخ-ل
أل -ث -ك -ن -ة أل -عسس -ك-ري-ة ،ف-اأ◊ق-ت-ه ب-ه-ا ‘ أإط-ار
ألتجنيد أ’إجباري ألذي كانت “ارسسه على

أ ب نا ء ج ي ل ه.
بقاءه ‘ أÿدمة أ’إجبارية  ⁄يدم طويل
وسس -رع -ان م -ا أن -تشس -ر خ Èأن -د’ع أل -ث -ورة ‘
أ’أوسساط ألشسعبية ،وذأع ‘ ألÈأري وألفيا‘
و ‘ ر ب و ع أ ل و ط ن  ،ق ر ر أ ل ف ر أ ر من أ ÿد م ة ،
ح - -ام- -ل م- -ع- -ه ك- -ل أم- -ت- -ع- -ت- -ه أل- -عسس- -ك- -ري- -ة
وأل-ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي-ة ل-ي-ل-ت-ح-ق ب-ا÷ب-ال وبالو’ية
أ’أو ¤أورأسس ألنمامشسة وباŸنطقة ألرأبعة
م ن ط ق ة ب ر ي كة ب ر ه و م أ و ’ د حنا ش س ب و ط ا ل ب .
ر ف ق ة › ا ه د ي أ  Ÿن ط ق ة م ن ب ي ن ه م ض س اب ط
أ ل ص س ف ي حي ل ع ر أ ج ي أ  Ÿد ع و أ ل ك بي دة و أ ل ذ ي
ك -ان م -ق -رب -ا م -ن ألشس -ه -ي -د وع -لوة م -ري -ن -ي
و ف و ض س ي ل ي و س سر ح و  Êو غ  Òه م م ن أ  Ûا هد ي ن
أل -ذي -ن م -ن-ه-م م-ن قضس-ى ن-ح-ب-ه ،وم-ن-ه-م م-ن
ي ن ت ظ ر و ما ب د ل و أ ت ب د ي ل .
م -ع أسس -ت -م -رأر ‚اح -ات أل -ث -ورة و–ق -ي -ق -ه-ا
ل ل م ع ج ز أت و ك س سر شس و ك ة ف ر ن س س ا أ ل ت ي ’ ت ه ز م ،
دخ- -لت م- -رح- -ل- -ة أل- -ت- -ن -ظ -ي -م -ات أŸسس -ل -ح -ة
وألسسياسسية لها ،حتى جاء موؤ“ر ألصسومام،
موعدأ مفصسليا ‘ أإعادة تنظيم ألثورة ،فرقي
ألشسهيد عبد ألرحمان دباشس أإ ¤رتبة ضسابط
سس- -ي -اسس -ي ب -رت -ب -ة م -لزم أول‡ ،ا سس -ه -ل ل -ه
أ  Ÿش س ا ر ك ة ر ف ق ة أ  Ûا ه دي ن ‘ أ ل ع د ي د م ن
أŸع- -ارك م- -ل- -ح- -ق- -ا ف -ي -ه -ا خسس -ائ -ر ب -ق -وأت
أ ’ ح ت ل ل.
بقي ألشسهيد على منوأله غ Òمبدل أإ ¤أن
سس -ق -ط شس -ه -ي -دأ ب -ج -ب -ال ق -ي -ق-ب-ة ب-ت-اري-خ ٠8
ف ي ف ر ي  1 ٩ 5 7با لق رب من ب ل د ي ة ر أ س س أ ل ع ي ون ،
‘ وأح -دة م -ن أك ÈأŸع -ارك أل -ت -ي خ -اضس-ه-ا
ج ي ش س أ ل تح ر ي ر  ،ف ح ق ق ب ذ ل ك أ ل ش س ه ا د ة أ ل ت ي
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م -ن أج -ل -ه -ا ح -م -ل م-ع-ه م-ب-ت-غ-اه رف-ق-ة أخ-ي-ه
أ ل ش س ه ي د د با ش س ع ب د أ  Ûي د .
ل-ل-ت-ذك Òألشس-ه-ي-د م-ن م-وأليد  2٤أوت 1٩3٤
بيطام ،ينتمي أإ ¤عائلة كبÒة ،قدمت ألكثÒ
م ن أ ب نا ئ ه ا ف د أ ء ل ل و ط ن ع ل ى غ ر أ ر أ  Ûا ه د
ح-م-ة دب-اشس وألشس-ه-ي-د ع-ب-د أÛم-ي-د دب-اشس
و م ص س ا ‹ وع ث م ا ن  ،و ب ق ي ت أ ل ع ا ئل ة ع ل ى أ ل عه د
غ Òمبدلة ،حتى ‘ عز أŸاأسساة ألوطنية،
فدفعت هي أ’أخرى شسهيد ألوأجب ألوطني
أ ل ر أ ئ د ع ب د أ ل ر ح م ان أ ل ث ا  Êأ  Ÿد ع و ع ز ي ز و ه و
أ ب ن أ خ أ ل ش س ه ي د أ Ÿد ع و ر ش س ي د  ،ن ف س س ه ر ف ق ة 1 7
ع ن ص س ر أ م ن خ  Òة أ ب نا ء أ ÷ز أئ ر أ ر و أ ح ه م ‘
سس -ب -ي -ل أن ي-ن-ع-م أل-وط-ن ب-السس-ل-م وأŸصس-ا◊ة
و أ ل و ئ ا م  ،وك ا ن ذ ل ك ‘ ج ان ف ي . 2 ٠ ٠ 5
ح م ل ت م ب ا د ر ة و ز أ ر ة أ ل د ف ا ع أ لو ط ن ي ‘ ت س س مي ة
ألفرقة أ’أو ¤أŸدرعة ،باسسم ألشسهيد عبد
أ ل ر ح م ا ن د با ش س أ ل ك ث  Òم ن أ ’ ع ت ز أ ز و أ ل ف خ ر
ل ر و ح أل شس ه ي د و ل ع ا ئل ت ه ول ر ف ا ق أ ل س س ل ح ‡ ن
خ ا ض س و أ أ م ه ا ت أ  Ÿع ا ر ك ،و ه ي س س ن ة ح م ي د ة
دأبت مصس -ال -ح أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب-ي ‘
ت ر س س ي خ ه ا ع  Èأ ل  Îأ ب أ لو ط ن ي م ن خ ل ل ن فض س
أل -غ -ب-ار ع-ن تضس-ح-ي-ات أف-رأد أع-رق م-وؤسسسس-ة
ن -ظ -ام -ي -ة ب -ق -يت وأق -ف -ة ‘ ›اب -ه-ة أل-ظ-ل-م
وأ’إره -اب وﬁارب-ة أ÷رÁة ب-ك-ل أشس-ك-ال-ه-ا،
ج ي ش س أ لت حر ي ر أ ل و ط ن ي س س لي ل أ ÷ ي ش س أ لو ط ن ي
ألشس -ع -ب -ي’ ،إع -ادة أ’ع-ت-ب-ار ’أشس-اوسس أ’أمسس
أب -ط -ال ث -ورت -ن-ا أÛي-دة ،ن-اه-يك ع-ن أل-دور
أ ل ذ ي لع ب ه أ ل ش س ه ي د و ه و ش س ا ب ح ا م ل  Ÿشس ر و ع
معر‘ وعلمي أختار سسبيل أ÷هاد طريقا أإ¤
أ ل ش س ه ا دة و أ  ÿل و د .

باسستخدأم رموز للنار وألدخان
وأل-ن-ح-اسس ،ك-م-ا ي-ت-م-ي-ز ألفنان
بسس -م -ع -ة ط-ي-ب-ة ‘ ع-ا ⁄أل-ف-ن
ع- -ل- -ى ألصس- -ع -ي -دي -ن أل -وط -ن -ي
وألدو‹ بفضسل نبله وسسخائه.

بتهمة ألتزوير وأسشتعمال أŸزور

مدير ملحقة تكوين مهني أامام ﬁكمة معسسكر

أششارت مصشادر موثوقة لـ«ألششعب» أن وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة معسشكر ،قد أمر
بفتح –قيق ‘ قضشية ألتزوير وأ’سشتعمال
أŸزور ،تورط فيها مدير ملحقة ألتكوين
أŸهني وألتمه Úقاضشي مرأح ‘ معسشكر.
” أ’سستماع يوم أمسس أأ’ول إأ ¤أقوأل جميع
أŸن -تسس -ب ÚأŸه -ن -ي Úل -ل -م -ؤوسسسس -ة أل -ت -ك -وي -ن-ي-ة
ومديرها ألسسابق سسي فوضسيل أحمد ألذي ”
إأنهاء مهامه بقرأر وزأري جاء بعد إأيفاد ÷نة
–ق -ي -ق ع -ال-ي-ة أŸسس-ت-وى ،ك-م-ا ” أيضس-ا سس-م-اع
أŸشستبه فيه ‘ ألقضسية وهو شساب –صسل على
شسهادة مزأولة ألتمه‡ Úضسية من طرف أŸدير
ﬁل أŸوضس -وع ،أسس -ت-ف-اد م-ن-ه-ا ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى
تأاجيل أدأء أÿدمة ألوطنية ،وهي ألشسهادة ألتي
أودع -ه -ا أŸت -ورط أل -ث -ا ‘ Êأل -قضس-ي-ة ‘ م-ل-ف
ل- -لÎشس -ح Ÿسس -اب -ق -ة ت -وظ -ي -ف أع -وأن أ◊م -اي -ة
أŸدنية ،أين ” أكتشساف ألشسهادة أŸزورة ،طرد

على إأثرها أŸسستفيد من ألشسهادة من أŸدرسسة
ألوطنية لتكوين أعوأن أ◊ماية أŸدنية.
‘ أŸوضس -وع ،أوضس -ح أŸدي-ر أل-و’ئ-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن
أŸهني ألسسيد قاسسمي عبد ألرحمن أن ’ علقة
له بالقضسية أŸطروحة أمام ألقضساء كما رفضس
ألتصسريح بأاي معلومات تتعلق بالقضسية ،عدأ ما
خصس ذكره ÷نة ألتفتيشس ألوزأرية أŸوفدة إأ¤
م -ل -ح -ق-ة أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ق-اضس-ي م-رأح ،ح-ول
Œاوزأت وأخطاء ‘ ألتسسي Òتورط فيها مدير
أŸل -ح -ق -ة ،وك-انت أل-ل-ج-ن-ة حسسب أŸسس-ؤوول ق-د
رفعت تقريرأ أسسود للوزأرة ألوصسية“ ،خضس عن
إأن -ه-اء م-ه-ام م-دي-ر أŸل-ح-ق-ة و–وي-ل-ه إأ ¤رت-ب-ة
أسستاذ ‘ مركز ألتكوين أŸهني بتيغنيف ،قبل أن
يفتح ضسده –قيق ‘ قضسيت Úمتفرقت Úأمام
ﬁك -م -ة م -عسس -ك -ر ،ت -ت -ع -ل -ق إأح-دأه-ا ب-ال-ت-زوي-ر
وأ’سستعمال أŸزور.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

تبحث جريدة «ألششعب» عن موزع ‘ Úو’ية أ÷زأئر ألعاصشمة وﬂتلف بلدياتها ،لتغطية جميع نقاط ألبيع ،وألسشهر أ÷يد
’جرأءأت أŸعمول بها قانونا.
على توزيعها ،على أŸهتم Úبا’سشتششارة ،تقد Ëعروضشهم أŸالية وألتقنية وفق ما تنصس عليه أ إ
على أن تقدم ألعروضس ‘ ظرف مغلق مكتوب عليه «’ يفتح» على ألعنوأن ألتا‹:
أŸؤوسشسشة ألعمومية أ’قتصشادية جريدة «ألششعب»  39ششارع ألششهدأء.

