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‘ إاطار الدورات التكوينية ،تنظم وزارة التصصال يوم
لخطاء»،
 11ديسصم Èا÷اري ،ندوة حول «الصصحافة وا أ
ينشصطها غي برنيار ،صصحا‘ رئيسس –رير شصر‘ لوكالة
لنباء الفرنسصية.
ا أ
يشصرف وزير التصصال حميد ڤرين على الندوة التي تتناول «طرق التسصي Òو–سصÚ
لعÓم
النوعية واŸصصداقية والهشصاشصة التشصريعية» ،وتنظم باŸدرسصة العليا لعلوم ا إ
والتصصال ب Íعكنون.

17201

...ويششرف على توزيع جائزة أإلذأعة ألثقافية هذأ ألأربعاء

لربعاء ،حفل توزيع ا÷وائز
لذاعة الوطنية ،هذا ا أ
برعاية وزير التصصال حميد ڤرين ،تنظم ا إ
لذاعة الثقافية للمبدع Úالشصباب ‘ الشصعر والقصصة القصصÒة.
على الفائزين ‘ جائزة ا إ
لشصعاع
وŒري اŸسصابقة بالنادي الثقا‘ عيسصى مسصعودي ،بالتنسصيق مع ديوان «اأوندا» ،وكالة ا أ
الثقا‘ والديون الوطني للثقافة والفنون.

أضشطرأبات ألنوم ﬁور ملتقى دو‹

يشصرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ،يومي  08و09
ديسص -م ،Èع -ل -ى م -ل -ت -ق -ى دو‹ ح -ول «اضص-ط-راب-ات ال-ن-وم ...مشص-ك-ل الصص-ح-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة والسصÓ-م-ة اŸروري-ة» ،اŸن-ظ-م م-ن ط-رف اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لوقاية
والأمن ع Èالطرق بالشصراكة مع اŸوؤسصسصة الوطنية لطب النوم وذلك بفندق
الهيلتون ،ابتداء من السصاعة  13 : 00زوال.

ندوة حول دور أŸسشجد
‘ نششر ألثقافة ألبيئية

لوق-اف
–ت إاشص -راف وزي -ر الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ووا‹ ولي -ة ورق -ل -ة ،ت -ن -ظ -م م -دي -ري -ة الشص-ؤوون
لوق- -اف Ãن -اسص -ب -ة اŸول -د ال -ن -ب -وي
ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا أ
لربعاء  7ديسصم Èا÷اري ،ندوة
الشصريف ،يوم ا أ
دراسصية حول دور اŸسصجد ‘ نشصر الثقافة البيئية
‘ ضصوء السصنة النبوية ،بدار الثقافة مفدي زكرياء ،بحضصور كوكبة من العلماء
لئمة ومعلمي القرآان.
لسصاتذة اıتصص Úوا أ
والباحث Úوا أ

مسشلم ‘ زيارة مفاجئة Ÿرأكز ألطفولة أŸسشعفة بالعاصشمة

قامت وزيرة التضصامن الوطني وقضصايا اŸراأة مونية مسصلم سصي عامر ،اأمسس،
بزيارت ÚمفاجئتŸ Úركز الطفولة اŸسصعفة ببلدية سصطاو‹ ،الذي تشصرف
ع -ل -ي -ه «ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة اأط-ف-ال وع-ائÓ-ت السص-ت-ق-ب-ال اÛا ،»Êوم-رك-ز
الطفولة اŸسصعفة بالأبيار.
تهدف هذه الزيارة ،لÓطمئنان على ظروف اإقامة الأطفال وكيفيات تسصيÒ
هذين اŸركزين ،لسصيما من حيث اŸوارد البشصرية والتاأط Òالبيداغوجي.

فرعون تطلق أألرضشية أ÷ديدة للدفع أإللكÎوÊ

تشصرف وزيرة الÈيد وتكنولوجيات
الإعÓم والتصصال هدى فرعون،
غ -دا ،ع -ل -ى ح -ف -ل الإع Ó-ن ع-ن
الأرضص- -ي- -ة ا÷دي- -دة ل- -ل- -دف -ع
الإلكÎو ،Êوذلك باŸديرية
ال- - -ع- - -ام- - -ة ل- - -لÈي- - -د ب - -ح - -ي
الأع - - -م- - -ال ،ب- - -اب ال- - -زوار،
ي - -ق - -وم ا أ
لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة السص- -ام- -ي- -ة اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 14 : 00
ل أ
Óمازيغية سصي الهاشصمي عصصاد ،بزيارة عمل إا ¤بعد الزوال.

ولد علي يششارك ‘ عملية تششجÒ

عصشاد ‘ زيارة عمل
إأ ¤ورقلة

يلتقي وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد علي،
اليومÃ ،ناسصبة اليوم الدو‹ للتطوع ‘ ،عملية
تشصج Òبدا‹ ابراهيم ،ابتداء من السصاعة 14 : 30
بعد الزوال.

ولي -ة ورق -ل -ة ،م -ن  11إا 13 ¤ديسص -م Èا÷اري،
لم -ازي -غ-ي-ة ‘ اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة
ل -ت -ف -ع -ي -ل إادراج ا أ
وجامعة ورقلة والتحضص ÒللÈنامج السصنوي .2017
كما سصتكون وجهة عصصاد بلدية عمر بتقرت،
لثن 12 ÚديسصمÈ
لعÓم والتصصال ،يوم ا أ
تنظم وزارة الÈيد وتكنولوجيات ا إ
◊ضص- - -ور ن- - -دوة ح - -ول «الÎاث ال Óّ- -م - -ادي
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تقدÁها ،يعلن إاسصم الفائز با÷ائزة
غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ،ع -ل -ى اف -ت-ت-اح ن-دوة ح-ول

مسشابقة لÓبتكار وتكنولوجيات أإلعÓم

أŸعـارضشة ألŸÈانية ‘ ألدسشتور
أ÷زأئـ ـري

برنامج ثري إأحياء Ÿظاهرأت  11ديسشمÈ

أأهمية ألتاريخ ‘ بناء
ألششخصشية ألوطنية

«اŸع - -ارضص - -ة الŸÈان - -ي- -ة ‘ ال- -دسص- -ت- -ور ا÷زائ- -ري
لنظمة اŸقارنة» ،غدًا ،ابتداء من السصاعة
وا أ
 08:30ب-اŸرك-ز ال-ع-ائ-ل-ي للصصندوق الوطني
لجراء بÍ
للضصمان الجتماعي للعمال ا أ
عكنون.

سص -ط -رت م -وؤسصسص -ة ف -ن -ون وث -ق -اف -ة ل -ولي -ة ا÷زائ-ر ،اإح-ي-اء لÓ-أي-ام
الوطنية للذكرى Ÿ ٥٦ظاهرات  11ديسصم ،19٦0 Èيوم  08ديسصمÈ
ا÷اري ،برنا›ا ثريا لهذه التظاهرة وندوة تاريخية ‘ الفÎة
الصص-ب-اح-ي-ة ي-نشص-ط-ه-ا د .ع-ام-ر رخ-ي-ل-ة ،وذلك اب-ت-داء من السصاعة ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،العدد  120من
 10 : 00صصباحا ،واأمسصية شصعرية ‘ اŸسصاء مع ›موعة من الشصعراء ا◊صص - -ة ب - -ع- -ن- -وان« :اأه- -م- -ي- -ة ال- -ت- -اري- -خ ‘ ب- -ن- -اء تنظم مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداسس،
وذلك باŸكتبة اŸتعددة لÓإعÓم بشص Òمنتوري با÷زائر.
الشصخصصية الوطنية» ،غدا ،على السصاعة  09 : 00اأي-ام-ا اإعÓ-م-ي-ة ح-ول السص-ت-ع-م-ال الأمثل والعقÊÓ
ل-ل-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ية والغازية ،وذلك اأيام  7 ،٦و8
صصباحا Ãقر الكلية سصعيد حمدين.
ي- -وؤط- -ر ه- -ذه ا◊صص- -ة اأسص- -ات- -ذة ج- -ام- -ع- -ي- -ون ديسص -م Èب -ج -م -ي -ع وك -الت -ه-ا ال-ت-ج-اري-ة ‘ ،ح Úي-ت-م
وﬂتصص- -ون ‘ اŸوضص -وع ،ب -حضص -ور ب -اح -ث Úالف -ت-ت-اح ب-ال-وك-ال-ة ال-ت-ج-اري-ة ل-ب-وم-رداسس ،ال-واق-ع-ة
ب -ال -ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،24ي- -وم غ -د ،ع -ل -ى السص -اع -ة
ودارسص Úوطلبة ورجال اإعÓم.
 10 : 00صصباحا.
ت -ن-ظ-م م-وؤسصسص-ة ف-ن-ون وث-ق-اف-ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ،اأي-ام  08اإ ¤غ -اي -ة 10
ديسصم Èا÷اري ،فعاليات «ليا‹ اŸديح» شصموع الأغنية الأندلسصية تضصيء
سصهرات «ليا‹ اŸديح» ،وذلك Ãدرسصة اŸوسصيقى عبد الكر Ëدا‹ ،القبة ،شصارع
الإخوة عبد السصÓمي ،ابتداء من السصاعة  20 : 00لي ‘ Óاليوم الأول ،و‘ الأيام اŸوالية ابتداء من
يسصتضصيف منتدى «اÙور» ،اليوم ،الرئيسس
السصاعة  18 : 00مسصاء.
اŸدي -ر ال -ع -ام لشص -رك -ة «األ-ي-انسس ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات»
حسص-ن خ-ل-ي-ف-ات-ي ،ال-ذي سص-ي-ن-اقشس واق-ع سص-وق
ال- - -ت- - -اأم- - -ي- - -ن- - -ات ‘ ا÷زائ- - -ر ‘ ظ- - -ل الأزم - -ة
وال-وضص-ع-ي-ة اŸال-ي-ة للبÓد ،واأهم القÎاحات
كما تنظم موؤسصسصة فنون وثقافة لولية ا÷زائر ،اليوم ،نشصاطات فنية لÓأطفال احتفال باليوم
اŸق- -دم- -ة ل- -ت- -ط- -وي -ر ه -ذا اÛال ،وذلك ب -دار
ال -ع-اŸي ل-ل-م-ع-وق ،Úب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة «اأشص-ب-ال ع Úب-ن-ي-ان» وذلك ب-ق-اع-ة اب-ن خ-ل-دون بشص-ارع
الصصحافة طاهر جاووت ،ابتداء من السصاعة
الدكتور سصعدان ،ابتداء من السصاعة  13 : 00زوال.
 10 : 30صصباحا.

ألسشتعمال ألعق ÊÓللطاقة ألكهربائية وألغازية

...فعاليات «ليا‹ أŸديح» أحتفاء باŸولد
ألنبوي

خليفاتي يناقشس وأقع ألتأامينات با÷زأئر

...ونششاطات فنية بالعاصشمة

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

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

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(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
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الثÓثاء  ٠٦ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول  ١٤٣٨هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص ا÷مهورية يهنّئ ملك تايلندا
ب -عث رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ،برقية تهنئة
إا ¤م- - - -لك ت - - -اي - - -ل - - -ن - - -دا م - - -اه - - -ا
ف -اج -ي -غ -ال -ون -غ -ك -ورنÃ ،ن-اسس-ب-ة
ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-بÓ-ده ،ج-دد له
ف-ي-ه-ا اسس-ت-ع-داده لÎق-ية وتعزيز
رواب-ط الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون التي
Œمع البلدين.
وج- - - -اء ‘ ب- - - -رق - - -ي - - -ة رئ - - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة« ،ي-طيب ‹ وبلدكم
يحتفل بعيده الوطني ،أان أاتقدم
÷Óل -ت-ك-م ،ب-اسس-م ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا
وح -ك -وم -ة وأاصس -ال -ة ع -ن ن -فسس-ي،
ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا Êوأاخ-لصس ال-تمنيات
ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح-ة والسس-ع-ادة
وÃزي- -د م- -ن ال- -ت- -ق- -دم وال- -رف- -اه
للشسعب التايلندي الصسديق».
وأاضس -اف رئ-يسس ال-دول-ة ق-ائ:Ó-
«وأاغتنم هذه الفرصسة السسعيدة
لشسيد بنوعية روابط الصسداقة
أ
وال -ت -ع -اون ال -ت -ي Œم -ع ب -ل -دي-ن-ا،
لج- -دد لسس- -م ّ-وك -م اسس -ت -ع -دادي
و أ
Ÿواصس-ل-ة ت-رق-ي-ت-ه-ا وت-عزيزها Ãا
ي - -خ- -دم مصس- -ل- -ح- -ة وط- -م- -وح- -ات
شسعبينا الصسديق.»Ú

لوح من إاليزي:

قريبا مديرية لإلسصتشصراف خاصصة بإاصصلح العدالة
لخ-ت-ام
صس -رح وزي -ر ال -ع-دل ح-اف-ظ ا أ
الطيب لوح ،أامسس ،بدائرة إان أاميناسس،
ب-ولي-ة إاي-ل-ي-زي ،أان-ه سس-ي-ت-م ‘ ال-قريب،
إانشس -اء م -دي -ري -ة ل Ó-سس -تشس -راف خ-اصس-ة
بإاصسÓح العدالة.
أاوضسح الوزير ،على هامشس تدشسينه مقر
ﬁكمة إان أاميناسس ( ٢٤٠كلم شسمال الولية)،
أانه سسيتم ‘ القريب على اŸسستوى اŸركزي،
Óسستشسراف خاصسة بإاصسÓح
إانشساء مديرية ل إ
العدالة ،سستعنى بتحديد اÿطوط العريضسة
Óسس-تشس-راف ف-ي-م-ا ي-خصس
وال -ط -وي -ل-ة األم-د ل -إ
إاصس Ó- -ح م- -ن- -ظ- -وم- -ة ال- -ع- -دال- -ة ‘ ا÷زائ- -ر،
باإلضسافة إا ¤قيامها Ãختلف اŸهام اŸنوطة
بها.
ول -دى م -ع -اي -ن-ت-ه ل-ذات ال-ه-ي-ك-ل ال-قضس-ائ-ي
ا÷ديد ،أاشسرف لوح على توزيع أاول بطاقة
مهنية بيومÎية على اŸسستوى الوطني ألحد
منتسسبي قطاع العدالة ،على أان تعّمم هذه
العملية قريبا عﬂ Èتلف الهياكل القضسائية.
وتتوفر هذه اÙكمة ا÷ديدة ،التي رصسد
لها غÓف ما‹ بقيمة  5٠٠مليون دج ،على
جناح :Úأاحدهما إاداري وآاخر يضسم خمسسة
سس-ك-ن-ات وظ-ي-ف-ي-ة ،ب-حسسب ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ية
للمشسروع.
وخ Ó-ل ل -ق -اء ج -م -ع -ه ب -إاط -ارات ال -ع -دال -ة
واÛتمع اŸد ،Êنظم بقاعة ا÷لسسات بذات
اÙكمة ،ذكر لوح أان الدسستور ا÷ديد ،إا¤
ج- -انب م- -ا ي -نصس ع -ل -ي -ه م -ن م -ب -ادئ Œذي -ر
ال -دÁق -راط -ي -ة وضس -م -ان ا◊ق -وق األسس-اسس-ي-ة
وح - -ق - -وق اŸواط - -ن وواج - -ب- -ات- -ه ،ي- -تضس- -م- -ن
اسستحداث الهيئة العليا Ÿراقبة النتخابات
التي تتشسكل من  ٢٠5قاضسي ،باإلضسافة إا¤
‡ثلي اÛتمع اŸد Êيعينون من قبل رئيسس
ا÷مهورية.

١٧٢٠١

رؤوى متطابقة لشصراكة متعددة

^ فنيدسس بن بلة
–مل زيارة الوزير الأول البلجيكي شسارل ميشسيل اإ ¤ا÷زائر ،اليوم،
الكث Òمن الدللت السسياسسية والقتصسادية لبلدين يتقاسسمان الروؤى
واŸق -ارب -ات ‘ ﬁارب -ة الإره -اب واŸم -ارسس -ة ال-دÁق-راط-ي-ة وتسس-وي-ة
الأزمات سسلميا بعيدا عن التدخل العسسكري.
ظهر هذا جليا ‘ Œاوب بروكسسل دوما مع سسياسسة ا÷زائر اÿارجية
ومسس -ان-دت-ه-ا الآل-ي-ات اŸع-ت-م-دة ‘ ت-ه-دئ-ة ب-وؤر ال-ت-وت-ر ب-اإف-ري-ق-ي-ا ودول
ا÷وار ،لسس -ي -م -ا Ãن -ط -ق -ة السس -اح -ل .اأشس -ادت ب-روكسس-ل ب-دور ا÷زائ-ر
الريادي ‘ –ريك ا◊وارات ب Úالأطراف اŸالية قبل التوصسل اإ¤
اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة .وجددت التاأكيد على هذا الدور الدبلوماسسي
والوسساطة ‘ تسسوية الأزمة الليبية ومرافقة الأطراف اŸعنية لتعزيز
السستقرار والوحدة الوطنية التي تشسكل ‘ هذا الإطار ا◊اجز الآمن
وا÷دار الواقي من اأي تهديد اإرهابي.
على مسستوى الروابط الثنائية– ،تفظ ا÷زائر وبلجيكا بعÓقات
‡ي-زة ،زادت-ه-ا م-ت-ان-ة وح-رك-ي-ة ات-ف-اق-ات الشس-راك-ة ‘ ق-ط-اع-ات حيوية
يتصسدرها النقل ،الغاز والطاقةÃ ،ا فيها الطاقة النووية لأغراضس
سسلمية.
يتطلع الطرفان اإ ¤مشساريع شسراكة واسستثمار ‘ اÛال القتصسادي
الذي تراهن على تنويعه بÓدنا وتوسسيعه اإ ¤مسستوى يقلل من التبعية
للمحروقات وŒنب البقاء دوما اأسسر النهيارات ‘ اأسسعار البÎول.
شس -ك -لت الأزم -ة اŸال -ي -ة والق -تصس -ادي -ة ال-ت-ي ت-ه-ز اŸع-م-ورة ق-اط-ب-ة،
الأرضسية الصسلبة لبدائل اإ‰ائية تلعب فيها الطاقات اŸتجددة الدور
اŸركزي ‘ خلق الÌوة والتشسغيل وزيارة حصسة اŸداخيل التي تبقى
تبعيتها للÈميل ‘ اأعلى نسسبة بـ 9٨من اŸائة.
اأمام هذا الوضسع الصسعب والهتزازات اŸالية الكÈى ،التي  ⁄تسسلم
منها بلجيكا اأيضسا ،الواقعة ‘ منطقة الأوروزون ،بات من الضسروري
البحث عن مشساريع شسراكة اسسÎاتيجية تتقاسسم الأعباء والفوائد .وهذه
اŸشساريع توفرها ا÷زائر التي بادرت باإصسÓحات عميقة واعتمدت
ترسسانة من القوان Úتهيّئ ﬁيط اŸال والأعمال للمسستثمر الأجنبي.
سسبق للجزائر وبلجيكا اأن اتفقتا على رفع ا◊واجز التي تعيق حركة
اŸتعامل ‘ Úالسستثمار بتسسهيل اإجراءات تنقل الأشسخاصس والسسلع.
وكان برنامج التعاون بينهما اŸمتد على  ٤سسنوات ()٢٠١٦ -٢٠١٣
باكورة مفاوضسات وحوارات ›دية .ويشسمل الÈنامج تعزيز اŸسساعدة
ال -ت-ق-ن-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن ون-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-ت-ي تضس-ع-ه-ا ا÷زائ-ر ا◊ل-ق-ة
اŸفصسلية ‘ سسياسستها الإ‰ائية.

لول البلجيكي ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر
الوزير ا أ

بحث اآلليات الكفيلة بتوسصيع التبادلت اإلقتصصادية
وأاكد ‘ هذا اإلطار ،أان للقضساة واجب ‘
ه -ذا اÛال ،ح-يث سس-يسس-ه-رون ع-ل-ى ح-م-اي-ة
العملية النتخابية لتكون «نزيهة وشسفافة وفقا
ل -ل -ق -ان -ون» ،م -ؤوك -دا أان «ن -ي -اب-ات ا÷م-ه-وري-ة
سستقوم بدورها كام Óبالتنسسيق مع الضسبطية
ال -قضس -ائ -ي -ة ل -ت -ح -ريك اإلج -راءات وال -دع-وى
العمومية لكل من تسسول له نفسسه التÓعب
بالعملية اإلنتخابية ،سسواء باسستعمال اŸال أاو
بطرق أاخرى “سس Ãصسداقية النتخابات».
وأاكد وزير العدل حافظ األختام ‘ سسياق
تدخله ،أان السسلطة القضسائية تؤومن الناسس من
ك- -ل خ -وف وت -زرع ‘ اÛت -م -ع اإلط -م -ئ -ن -ان
وتضس - -م - -ن ا◊ري - -ات وا◊ق - -وق األسس - -اسس- -ي- -ة
ل- -ل- -م- -واط- -ن وه- -ي م- -ه -م -ة  -ك -م -ا أاضس -اف -
«دسستورية ملقاة على عاتق ﬂتلف أاعضساء
السسلطة القضسائية».
وأاشس - -ار ل - -وح ‘ إاط - -ار ت - -ط- -رق- -ه ÷م- -ل- -ة
إاصسÓحات اŸنظومة القضسائية ،إا ¤أان نظام
اŸثول الفوري بدي Óعن التلبسس (اÙاكمة
ق -ب -ل أاسس -ب -وع) سس -يسس -اه -م ‘ ت-خ-ف-يضس نسس-ب-ة
ا◊بسس اŸؤوقت وكذا تدعيم قرينة الÈاءة.

وذكر وزير القطاع أايضسا ،أانه قد أاطلقت
ورشسة تتعلق بإاصسÓح اŸنظومة القضسائية على
مسس -ت -وى اÙك -م-ة ال-ع-ل-ي-ا ،ح-يث ” تشس-ك-ي-ل
اللجنة اŸشسرفة على هذه اإلصسÓحات.
ك -م -ا دع-ا ل-وح إا ¤ت-ك-ث-ي-ف اسس-ت-ع-م-ال آال-ي-ة
اÙاكمة عن بعد ،خاصسة ‘ وليات جنوب
الوطن التي تتميز ببعد مقرات اÙاكم عن
›السس ال -قضس -اء ،فضس Ó-ع-ن مسس-اه-م-ت-ه-ا ‘
التقليل من األعباء التي تتطلبها اÙاكمة.
وأاوضس- -ح ك- -ذلك ،أان- -ه ” م- -ؤوخ- -را ت -ع -دي -ل
ال- -ق- -ان -ون اŸت -ع -ل -ق ب -ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة وأاه -م
التعديÓت التي طرأات عليه وسستكون له آاثار
إايجابية ،خاصسة ‘ وليات ا÷نوب التي تضسم
ال -ع -دي -د م -ن ح -الت ع-دم تسس-ج-ي-ل اŸوال-ي-د
ا÷دد.
وÃناسسبة هذه الزيارة اŸيدانية ،أاشسرف
وزير العدل حافظ األختام ،على إاطÓق إاسسم
ال -ع -ق -ي -د ع -ل -ي م -ن -ج -ل-ي ع-ل-ى أاح-د الشس-وارع
الرئيسسة بوسسط مدينة إان أاميناسس ،قبل أان
يختتم زيارته Ãعاينة مصسلحة ا◊الة اŸدنية
لبلدية إان أاميناسس.

بن غÈيت تسصتقبل سصف Òإايطاليا
اسس- -ت- -ق- -ب- -لت م -ع -ا‹ وزي -رة الÎب -ي -ة
ال -وط -ن -ي -ة السس-ي-دة ن-وري-ة ب-ن غÈيت،
أامسسÃ ،ق -ر دائ -رت -ه-ا ال-وزاري-ة ،السس-ي-د
فÒارا ب- - -اسس - -ك - -وال ،سس - -ف Òإاي - -ط - -ال - -ي - -ا
با÷زائر.
ه -ذا وق -د ت -ن -اول ال -ط -رف -ان سس -ب-ل ت-ع-زي-ز
التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال الÎبية.
ب- -ه -ذا الصس -دد ” ،الت -ف -اق ع -ل -ى إاشس -راك
ا÷انب اإلي -ط-ا‹ ‘ –سس Úت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ة
اإليطالية باألجهزة تعليم  /تعلم ،اŸطبقة ‘
مرحلة التعليم الثانوي با÷زائر.
كما طرحت فكرة بعث عمليات توأامة عÈ
وسسائل تكنولوجيات اإلعÓم واإلتصسال بهدف
النفتاح على ثقافة البلدين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لول ال -ب -ل-ج-ي-ك-ي
ي -ق -وم ال -وزي -ر ا أ
شس-ارل م-يشس-ي-ل ،ال-ي-وم ،بزيارة عمل
إا ¤ا÷زائر تدوم يوم ،Úبحسسب ما
لول.
أافاد به بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
أاوضسح اŸصسدر ،أانه سسيتم خÓل هذه
ال -زي -ارة ،ال -ت -ي ت -ن -درج ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز
ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن« ،ت-ق-ي-ي-م ال-عÓقات
الثنائية ‘ كل اÛالت».
وأاضساف نفسس اŸصسدر ،أان الطرفÚ
«سس -ي -ت -ب -اح-ث-ان اآلل-ي-ات ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
ت- -وسس -ي -ع ال -ت -ب -ادلت الق -تصس -ادي -ة ،ك -م -ا
سس -ي -درسس -ان ‘ إاط -ار ا◊وار وال -ت-نسس-ي-ق،
مسس-أال-ة ت-ن-ق-ل األشس-خ-اصس وقضس-اي-ا اأم-ن-ية
أاخرى».
وخ - -لصس ال - -ب - -ي - -ان إا ¤أان اÙادث- -ات
سستسسمح أايضسا Ãناقشسة «اŸسسائل الدولية

واإلق- -ل- -ي- -م- -ي -ة ذات اله -ت -م -ام اŸشسÎك
وخاصسة تلك اŸتعلقة بتطورات الوضسع
السسياسسي واإلنسسا ‘ ÊاŸنطقة».

التعاون الصصحي ﬁور اÙادثات ب Úبوضصياف
واŸبعوث اÿاصص األثيوبي

شس- -ك- -ل ال -ت -ع -اون ب Úاأث -ي -وب -ي -ا
وا÷زائ - - - -ر ‘ ›ال الصس- - - -ح- - - -ة،
اأمسس ،با÷زائر العاصسمةﬁ ،ور
اÙادث -ات ال -ت-ي ج-رت ب Úوزي-ر
الصس - - -ح- - -ة والسس- - -ك- - -ان واإصسÓ- - -ح
اŸسس - - -تشس - - -ف - - -ي - - -ات ع- - -ب- - -د اŸالك
ب- -وضس- -ي- -اف وال- -وزي- -ر اŸسس- -تشس- -ار
واŸب -ع-وث اÿاصس ل-ل-وزي-ر الأول
الأث - -ي - -وب - -ي ت - -ي - -دروسس اأدان - -وم
غÈيسسوسس.
سس - -م - -ح ال - -ل - -ق - -اء ب- -ال- -ت- -ط- -رق اإ¤
«ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة واŸسس-ائ-ل ذات
اله - - - - -ت- - - - -م- - - - -ام اŸشسÎك ‘ ›ال
الصس -ح -ة» ،ب -حسسب م -ا اأف -اد ب -ه ب-ي-ان
لوزارة الصسحة .كما تطرق الطرفان
اإ« ¤اآف -اق ال -ت -ع -اون ال -دو‹ لإسس -م-اع
صسوت اإفريقيا ‘ ›ال الصسحة».
يذكر ،اأن اأدانوم غÈيسسوسس مرشسح

القارة الإفريقية Ÿنصسب مدير عام
اŸنظمة العاŸية للصسحة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير اŸالية ‘ رّده على انشسغا’ت أاعضساء ›لسس ا أ
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الرقابة ◊ماية القدرة الشسرائية

اŸشضاري ـع ا’قتصضاديـ ـة غ ـ Òمعنـيـة بالتجميـ ـد
وتسضقيف نفقات  2017يتمشضى والواقع

04

مـؤوشضرات مالية واقتصضاديـة إايجـ ـ ـابية ‘ 2017

’م-ة ،م-ذك-را
راف -ع ،أامسس ،وزي -ر اŸال-ي-ة ح-اج-ي ب-اب-ا ع-م-ي› ،ددا ،ل-ق-ان-ون اŸال-ي-ة لـ 2017أام -ام أاعضس-اء ›لسس ا أ
’زمة ا’قتصسادية ،بينها Œميد بعضس اŸشساريع وتقليصس بعضس النفقات
بالتداب ÒاŸتخذة من قبل الدولة لتجاوز ا أ
غ Òالضسرورية .كما –دث ‘ السسياق عن إالغاء  225عقد ﬁدد اŸدة ‘ اÿارج ‘ ،إاطار –ضس Òا÷واز البيومÎي.

’يجابية حول الوضسعية اŸالية وا’قتصسادية للبÓد،
برزت عديد اŸؤوشسرات ا إ
سس -ت -ب -دد اıاوف ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا ال-ك-ثÒون ح-ول سس-ن-ة  2017ال-ت-ي وصس-ف-وها بأانها
سستكون صسعبة كثÒا على ا÷زائري.Ú
لقد ‚ح مشسروع قانون اŸالية ‘ تعزيز –صسيل ا÷باية من خÓل توف200 Ò
م-ل-ي-ار دج سس-ن-وي-ا ،سس-تسس-د ال-ك-ث Òم-ن ال-ث-غ-رات ‘ ،ظ-ل كÌة اŸصس-اري-ف وارت-ف-اع
النفقات ‘ ›ا’ت معينة ،على غرار صسندوق التقاعد الذي سسÎتفع أاعباؤوه إا¤
مسستويات قياسسية وغ Òمسسبوقة.
تواصسل السسلطات البحث عن مصسادر “ويل من خÓل التفكŒ ‘ Òسسيد عملية
الدفع ’سستغÓل الطريق السسيار ،وهي النقطة التي كان من الواجب اتخاذها من
’ق-ل لضس-م-ان أاظ-رف-ة م-ال-ي-ة تسس-اع-د ع-ل-ى –ق-ي-ق التوازن وتقليصس
ق-ب-ل ،ع-ل-ى ا أ
العجز.
وي-ب-ق-ى ع-ل-ى أاج-ه-زة ال-رق-اب-ة ل-وزارة ال-ت-ج-ارة ت-ك-ث-يف عملها ميدانيا ◊ماية
’سسعار ،التي
القدرة الشسرائية وردع الذين يسستغلون إاجراءات التقشسف لرفع ا أ
باتت نارا على نار حتى قبل دخول قانون اŸالية حيز التطبيق.
وتسساعد ا÷باية البÎولية ،التي تبقى اŸمول الرئيسس للخزينة العمومية،
’بقاء
كثÒا وسستقلصس عجز اŸيزان التجاري وقد –قق التوازن ‘ حال ما إاذا ” ا إ
على نفسس مسستوى ا’سستÒاد الذي تراجع كثÒا ،باŸقارنة مع السسنوات اŸاضسية.
’سسعار ‘
وسستعرف سسنة  2017ارتفاعا ‘ العائدات البÎولية إاذا ما تواصسلت ا أ
ا’رتفاع والتي قد تسستقر عند  60دو’را سستمكن من –قيق التوازنات اŸالية
الÓزمة.

حكيم.ب

Óسساتذة
تبادل اŸنح الدراسسية للطلبة والزيارات العلمية ل أ

مذكرة تفاهم ب Úا÷زائر وماليزيا ‘ التعليم العا‹

›لسس األمة :فريال.ب
قال أŸسضؤوول أأ’ول على قطاع أŸالية،
‘ رده ع- -ل- -ى أنشض- -غ -ا’ت أعضض -اء ›لسس
أأ’مة ،إأن أعتماد تسضقيف ألنفقات لـ،201٧
يتطابق مع أ’عتمادأت أŸوجهة ،يأاخذ
بع Úأ’عتبار ألوضضعية ألفعلية .و–دث
عن ““تسضجيل إألغاء  225منصضب تعاقدي
ﬁددة أŸدة ‘ أÿارج“ ،ت ‘ إأطار

إأعدأد جوأز ألسضفر ألبيومÎي““ ،ردأ على
أسض -ئ -ل -ة ألŸÈان -ي Úب -خصض -وصس ت -رشض -ي -د
ألنفقات.
وتوقف بابا عمي ‘ ،سضياق حديثه عن
أإ’ج- -رأءأت أŸت- -خ- -ذة ،ب- -ي- -ن -ه -ا Œم -ي -د
أŸشضاريع’ ،سضيما منها أŸشضاريع ألتي ⁄
تنطلق وليسضت مصضنفة ‘ خانة أŸشضاريع
ذأت أأ’ولوية .لكنه نّبه ‘ نفسس ألوقت،
إأ ¤أن أŸشضاريع أ’قتصضادية غ Òمعنية

بالتجميد.
و‘ سض -ي -اق ح -دي -ث -ه ع -ن أل -دع-م أŸوج-ه
للموأطن ،Úكشضف عن تخصضيصس ألدولة
Ÿب-ل-غ  255م -ل-ي-ار ‘  201٧م-ق-ابل 28٧
مليار دج ‘ ألسضنة أ÷ارية ،فيما قدرت
قيمة ألتحويÓت أ’جتماعية  1631مليار
دج ‘ ألسضنة أŸقبلة ،ما يعادل  24من
أŸائة من أŸيزأنية و 8من أŸائة من
ألنا œألدأخلي أÿام.

وق - -عت ا÷زائ - -ر وم - -ال- -ي- -زي- -ا ،أامسس،
ب -ك -وا’Ÿب -ور ،ع -ل -ى م -ذك -رة ت -ف -اه -م ‘
›ال ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث العلمي،
ت - -رم - -ي إا ¤ت - -وسس - -ي - -ع ال- -ت- -ب- -اد’ت بÚ
ج -ام -ع -ات ال-ب-ل-دي-ن’ ،سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل
ت - -ب - -ادل اŸن - -ح ال- -دراسس- -ي- -ة ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة
Óسساتذة.
والزيارات العلمية ل أ
أوضضح بيان للوزأرة ،أن أŸذكرة وقعها كل
م -ن وزي -ر أل -ت -ع -ل -ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
ألطاهر حجار ،ألذي يتوأجد بكوأ’Ÿبور ‘
زي- -ارة ع- -م -ل ،ون -ظÒه أŸال -ي -زي إأدريسس ب -ن
جوسضوح.
ق-دم أل-وزي-ر أŸال-ي-زي ب-اŸن-اسض-ب-ة ،ع-رضضا

انتقدوا اŸزايدات السسياسسية ،رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية:

ع -ن ب -رن-ام-ج بÓ-ده ‘ ›ال أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
خÓل ألفÎة من  2015إأ.2020 ¤
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أل-ت-ق-ى ح-ج-ار م-ع ن-ائب
ألوزير أŸاليزي أŸكلف بالعلوم وألتكنولوجيا
وأ’ب -ت -ك -ار أب -وب -ك -ر ب -ن ﬁم -د ضض-ي-اء ،ح-يث
أنصض ّ-ب -ت أÙادث -ات ،ب -حسضب ب -ي -ان أل-وزأرة،
حول «كيفية ألتنسضيق من أجل تبادل أÈÿأت
‘ ›ال ألتطوير ألتكنولوجي وأ’بتكار بÚ
ألبلدين».
وأضض- -اف ذأت أŸصض- -در ،أن ح -ج -ار ي -ق -وم
رفقة ألوفد أŸرأفق له ،أليوم ،بزيارة لعدد
م -ن أŸؤوسضسض -ات أ÷ام -ع -ي -ة أŸال -ي -زي-ة وك-ذأ
ألوكالة أŸاليزية لÓعتماد وأ÷ودة أ÷امعية.

ضضرورة مراجعة ا◊كومة سضياسضة الدعم ومعا÷ة إاشضكالية ا’قتصضاد اŸوازي
^ اسستشسراف  2019ميزة قانون اŸالية عن سسابقيه

’مة ‘ ،تثم Úجانب ا’سستشسراف اŸتضسمن ‘ قانون اŸالية  2017الذي Áتد إا ¤العام  ،2019منتقدين اŸزايدة وانتهاج السسياسسة
تقاطع رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية Ãجلسس ا أ
الشسعبوية من قبل اŸعارضس ،Úباتخاذ ذريعة الزيادات ‘ الرسسوم كحجة .وشسددوا باŸقابل ،على ضسرورة إاسسراع ا◊كومة ‘ إاصسÓح اŸنظومة ا÷بائية ،ومعا÷ة إاشسكالية
ا’قتصساد اŸوازي ،كما دعوها إاŒ ¤نب ا’سستدانة اÿارجية ومراجعة الفئات اŸعنية بسسياسسة الدعم.

فريال بوششوية

أŸيزأنية““ ،قبل أللجوء إأ ¤إأقرأر زيادأت ،وذلك من خÓل
ت -ط -وي -ر إأدأرة أŸال -ي -ة ووضض -ع آأل -ي -ات Ÿك -اف-ح-ة أل-ت-ه-رب
ألضضريبي ،وإأدماج أ’قتصضاد أŸوأزي وألقضضاء على Œارة
ألعملة ‘ ألسضوق ألسضودأء ،إأ ¤جانب أموأل ألصضناديق
أÿاصض -ة وأل -ت -أام-ي-ن-ات ،وم-رأج-ع-ة أŸن-ح وأل-عÓ-وأت أل-ت-ي
يتقاضضاها إأطارأت ومسضÒو بعضس أŸؤوسضسضات.
كما طالب أعضضاء ›لسس أأ’مة عن ““أأ’فÓن““ ،أ◊كومة،
‘ إأطار خطتها أ’سضتشضرأفية ،بتجنب أللجوء ،مرة أخرى،
إأ ¤أ’سضتدأنة أÿارجية.
وبخصضوصس أإ’صضÓح أ÷بائي لفت ألنظر إأ ¤أن أأ’مثل
مرتبط باإ’صضÓح ألذي يحارب بشضجاعة وقوة كل مظاهر
ألفسضاد وإأهدأر أŸال ألعام.

’رندي):
عبد اÛيد بوزرينة (ا أ

التخويف والتخوين مزايدة سضياسضوية
شضعبوية تسضتهدف اسضتحقاقات 2017
أ◊كومة كانت مضضطرة ’إيجاد ألبدأئل ‘ حدود أŸعقول
وأŸطمئن للموأطن ،بعد ترأجع أإيرأدأتها أإ 2٧ ¤مليار
دو’ر ،مقابل  6٧مليار دو’ر ‘  ،2013وفق ما أكد رئيسس
أÛموعة ألŸÈانية للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي عبد
أÛي -د ب -وزري -ب -ة ،أل -ذي ك -ان أول م -ت -دخ -ل ع -ن روؤسض -اء
أÛموعات ألŸÈانية Ãجلسس أ’أمة ‘ ،ختام مناقشضة
قانون أŸالية ،صضباح أمسس ،قبل رد وزير أŸالية ألذي
برمج ‘ ألظهÒة .مضضيفا ‘ ألسضياق ،أن ألزيادأت ‘
ألضضرأئب وألرسضوم لدعم أإيرأدأت ألدولة ،ومن ثم قدرتها
على “ويل نفقاتها ألعامة وأ’سضتمرأر ‘ تعزيز مسضار
أل-ت-ن-م-ي-ة أ’ق-تصض-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة وضض-م-ان أ’سض-ت-قرأر
وأ’أمن ،تندرج ‘ هذأ أ’إطار.
وقال بوزريبة ،أإن ألزيادأت “ثلت أسضاسضا ‘ رفع ألرسضم
على ألقيمة أŸضضافة بنقطت Úمن  ٧أإ 9 ¤من أŸائة ومن
 1٧أإ 19 ¤من أŸائة ،وأنها كانت ““ﬁل أنتقادأت حادة
من قبل بعضس ،منها ألتغليط ،ألتخويف وحتى ألتخوين
ب -دل ت -ق -د Ëب -دأئ -ل وط -روح -ات ‡ا يضض -ع -ه -ا ‘ خ -ان -ة
أŸزأيدة ألسضياسضوية ،وﬁاولة لرفع منسضوب ألشضعبوية ‘
ألوقت بدل ألضضائع –سضبا ’سضتحقاقات .““201٧
‘ سضياق مرأفعته لقانون أŸالية للسضنة أ÷ديدة ،أفاد
ذأت أŸتحدث باأن أ’أخ““ Òيحمل تدأب Òتسض ‘ ÒأŒاه
ت- -ق- -وي- -ة أدأء أ’ق- -تصض- -اد أل- -وط- -ن -ي ،وأإرسض -اء أل -ت -وأزن -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة““ ،مسض -ج  Ó-أ’ع -ت -م -اد أك Ìع -ل-ى أل-ق-ط-اع
أ’قتصضادي كرأفعة أسضاسضية لÓقتصضاد.
ك - -م- -ا –دث ع- -ن وضض- -ع ـ ’أول م- -رة ‘ ق- -وأن ÚأŸال- -ي- -ة
أ÷زأئرية ـ تاأط Òمتوسضط أŸدى ‘ ألسضعر أŸرجعي
لÈميل ألنفط ما ب 50 Úو 60دو’رأ ب 201٧ Úو .2019كما
أسضتند أإ ¤موؤشضر أآخر ’ يقل أهمية‡ ،ث ‘ Óأنخفاضس
ف -ات -ورة أل -وأردأت م -ن أ’إسض -م -نت وأ◊دي -د وك-ذأ ف-ات-ورة
أسضتÒأد ألسضيارأت.

الهاشضمي جيار (الثلث الرئاسضي):

وبعدما أشضار أإ ¤أن قانون أŸالية للسضنة أ÷ديدة ،ومسضار
أŸيزأنية ألذي Áتد أإ ،201٧ ¤خطوة تندرج ‘ أإطار
م-رأف-ق-ة أل-ن-م-وذج أ÷دي-د ل-ل-ن-م-و ،سض-ج-ل ب-ارت-ياح “سضك
أل-دول-ة ب-السض-ي-اسض-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-تضضامن ألوطني ،رغم
ألقيود أŸالية ،أإذ ” تخصضيصس  1630.8دج للتحويÓت
أ’جتماعية ،ما يعادل  23 . ٧من أŸائة من أŸيزأنية.
رئيسس ألكتلة ألŸÈانية لـ ““أ’أرندي““ ،قدم ›موعة من
أÓŸحظات على ر أسضها ،دعوة أ◊كومة أإ ¤ألتمسضك
بصض-رأم-ة Ãخ-ط-ط-ه-ا ل-ت-ط-وي-ر م-ي-زأن-ي-ة ألدولة / 201٧
.2019
ك -م -ا ط-ال-بت أÛم-وع-ة أ÷ه-از أل-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ا’إسض-رأع ‘
أإصض Ó-ح أŸن -ظ -وم-ة أ÷ب-ائ-ي-ة ،وأŸزي-د م-ن ألصض-رأم-ة ‘
مكافحة ألفسضاد بكل أنوأعهÃ ،ا ‘ ذلك تبييضس أ’أموأل
وت -ه -ري -ب -ه -ا أإ ¤أÿارج وردع ث -روة أŸفسض -دي -ن .أإ ¤ذلك
طالبته بالسضهر على ألرقابة ألصضارمة للسضوق وأ’أسضعار،
وفرضس أحÎأم ألقانون وعدم قبول شضعار حرية ألسضوق
لكي ’ يسضتنزف أŸوأطن.

’فÓن):
ﬁمد زوبÒي (ا أ

تطوير إادارة اŸالية ووضضع آاليات Ÿكافحة التهرب الضضريبي
ذهب رئيسس أÛموعة ألŸÈانية ◊زب جبهة ألتحرير
ألوطني ““أأ’فÓن““ ﬁمد زوبÒي ،ثا Êمتدخل ‘ ،نفسس
أŒاه زميله عن ““أأ’رندي““ ،بتثم Úألقانون.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-رسض-وم وألضض-رأئب أل-ت-ي أث-ارت ،ب-حسضبه،
““جد’ ،بل لغطا كبÒأ ،وصضل أأ’مر ببعضس أأ’صضوأت إأ¤
تخويف ألشضعب أ÷زأئري وفئة ألعمال منه““ ،قال ‘ كÓم
وجهه إأ ¤أŸنتقدين““ :هل نطالب ألدولة وننتظر منها
أ◊فاظ على قيمة أعتماد ألتحويÓت أ’جتماعية وهل
ن-ري-د م-ن-ه-ا ضض-م-ان ›ان-ي-ة أل-ت-ع-ل-ي-م وألصض-ح-ة ،وهل نريد
تشضجيع أ’سضتثمار أŸنتج ونطالب بإا◊اح بتوف Òمناصضب
ألشضغل وصضون حق أŸوأطن ‘ سضكن ’ئق؟““.
لكن هذأ ألطرح Á ⁄نع رئيسس كتلة أ◊زب ألعتيد من
ألتأاكيد ،أنه إأذأ كانت ألضضرأئب وألرسضوم ضضرورية ،فإانه
““كان ينبغي على أ◊كومة أن تبحث عن مصضادر “ويل

شضدد ألهاشضمي جيار رئيسس أÛموعة ألŸÈانية للثلث
ألرئاسضي ،على ضضرورة أ’هتمام با÷وأنب ألبناءة حول
أل -قضض -اي -ا أأ’سض -اسض -ي-ة ‘ أ◊ق-ل أ’ق-تصض-ادي ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
ب ‘ قلب ألنقاشس
ألرهان أ◊قيقي ألذي يجب أن يصض ّ
ألسض -ي -اسض-ي وألŸÈا Êع-ل-ى ن-ط-اق وأسض-ع .م-قÎح-ا ت-رك-ي-ز
ألنقاشس مسضتقب ،Óعلى ورشضات هامة ،منها دور ألدولة
وألسضوق ‘ ‰و ألبÓد وتنويع أ’قتصضاد ألوطني وفعالية
رصضد أŸوأرد.

ميلود شضر‘ (عضضو الثلث الرئاسضي):
أكد عضضو ›لسس أأ’مة عن ألثلث ألرئاسضي ميلود شضر‘،
أن ““ألتهويل وأ÷دل ألذي رأفق مناقشضة قانون أŸالية،
ي -دف -ع إأ ¤ق -رأءة ع -ل -م -ي -ة ووأع-ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن أŸزأي-دأت
ألسض -ي -اسض-وي-ة ،أل-ت-ي ت-ؤودي إأ ¤إأح-ب-اط م-ع-ن-وي-ات أŸوأط-ن
وتسضعى لزعزعة أسضتقرأر ألبÓد.
وشض -دد ‘ ألسض -ي -اق ،ع -ل -ى ضض -رورة أل -ت-كّ-ي-ف م-ع أل-ظ-روف
أŸسضتجدة ،من خÓل ترشضيد ألنفقات ألعمومية ،خاصضة
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى م -ي -زأن -ي -ة أل -دول -ة و“وي -ل أسض -ت -ث -م -ارأت
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة م -رب-ح-ة ،وم-ري-ح-ة ت-ع-ف-ي-ن-ا م-ن أ’سض-ت-دأن-ة
أÿارجية ،وإأصضÓح وعصضرنة أإ’دأرة أ÷بائية.
كما دعا إأ ¤أسضتدرأك بعضس ألنقائصس ألتي ميزت ألتسضيÒ
أÙلي بسضبب مركزية ألقرأرأت.

الثÓثاء  ٠٦ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول  ١٤٣٨هـ

»æWh

لفريقي لÓسستثمار يضسع خارطة طريق با÷زائر
اŸنتدى ا إ

الدبلوماسسية ا’قتصسادية تقطع أاو ¤خطوات النجاح
 100بروتوكول اتفاق والطاقة والزراعة ‘ الصسدارة

لعمال ،بتوقيع أازيد من  100اتفاقية شسراكة ب ÚاŸتعامل Úالقتصسادي .Úوأاكد
لفريقي لÓسستثمار وا أ
توج اŸنتدى ا إ
لشسغال‚ ،اح اŸبادرة ودور ا÷زائر ‘ –قيق التنمية الشساملة وقيادتها لقاطرة السستقÓل
لخ Òمن ا أ
اŸشساركون ‘ اليوم ا أ
لفريقيا.
القتصسادي ،مثلما فعلت مع السستقÓل السسياسسي إ

قصصر اŸؤو“رات :حمزة ﬁصصول
تصصوير :عباسش تيليوة

ب- -ع- -د ث Ó-ث -ة أاي -ام م -ن ال -ن -ق -اشس وال -ورشس -ات
وال-ل-ق-اءات ال-ث-ن-ائ-ي-ة واŸت-عددة وإابرام اتفاقيات
الشسراكة ،أاسسدل السستار ،أامسس ،على أاك Èحدث
اقتصسادي تنظمه ا÷زائر حول «السستثمار ‘
إافريقيا الذي كان وبإاجماع اŸشسارك Úناجحا
إا ¤أابعد ا◊دود».
وأاج -م -ع رج -ال أاع -م -ال أاف -ارق -ة خ Ó-ل ن -دوة
صس -ح -ف -ي -ة ،ن -ظ -م-ت-ه-ا وزارة اÿارج-ي-ة ب-اŸرك-ز
الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ،تعليقا
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م م-ن-ت-دى ب-ه-ذا ا◊ج-م م-ن ال-ن-احية
الشسكلية «عليكم أان تفتخروا بنجاحكم ‘ تنظيم
م- -ل -ت -ق -ى اق -تصس -ادي حضس -ره أازي -د م -ن  ٣آالف
مشسارك ،لقد اسستطعتم فعل ذلك ‘ ظرف شسهر
من التحضس Òوهذا يدل على تنظيم مبادرات
أاك Ìح -ج -م-ا ‘ ﬂت-ل-ف ب-ل-دان إاف-ري-ق-ي-ا ول-يسس
ببلدكم فقط».
لفارقة على ا÷زائر  ⁄يكن نابعا من
ثناء ا أ
›املة لدولة لديها مكانة خاصسة ‘ قلب القارة
نظ Òما قدمته ◊ركات التحرر وعلى مسستوى
اŸواقف الدبلوماسسية والتضسامنية ،بل ترحيبا
بتوجهها القتصسادي ا÷ديد وتأادية دور طبيعي
طال انتظاره ،بحسسب هؤولء ،ما يعني أان للجزائر
لحد أان يعوضسها أاو
مكانة خاصسة وقيمة ل Áكن أ
ينافسسها.
‘ السسياق ،قال اŸدير العام للبنك العمومي
لصسعدة
اŸوريتا« ،ÊاŸنتدى ناجح على جميع ا أ
وقد شسكلنا مناسسبة لتوقيع عديد التفاقيات مع
مؤوسسسسات جزائرية ‘ ›ال الصسيد البحري،
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وخاصسة الطاقة»،
ال-زراع-ة ،ا أ
موضسحا أانه ” توقيع اتفاق لزراعة أاك Ìمن ٣
ه -ك -ت -ارات Ãوري -ت -ان -ي-ا والسس-ت-ف-ادة م-ن اÈÿة
لف-ارق-ة ب-ح-اج-ة
ال-فÓ-ح-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر .وت-اب-ع« :ا أ
ماسّسة للجزائر ونحن سسعداء جدا برؤويتها تنفتح
لع-م-ال ،وسس-ن-ق-وم ب-اسس-ت-غÓل
ال-ي-وم ع-ل-ى ع-ا ⁄ا أ
جميع الفرصس اŸتاحة أامامنا».
من جانبه أاكد رئيسس الغرفة التشسادية للتجارة
والصسناعة ،أام Òدو مارت ،Òأان بÓده «من أاكÈ
اŸسستفيدين من الشسراكة القارية التي تريدها
ا÷زائ-ر ال-ي-وم ،وب-فضس-ل-ه-ا سس-ن-ت-خ-لصس م-ن ع-زلة
خانقة».
وقال إان الطريق العابر للصسحراء ،سسيقلصس
مدة وصسول ا◊اويات من وإا ¤بÓده إا ¤النصسف،
لكونها ‘ الظرف الراهن من أاك Ìبلدان إافريقيا
عزلة وتبعد عن أاقرب ميناء لها بـ ١٣٠٠كلم،
«وم-ع ان-ف-ت-اح-ن-ا ع-ل-ى ا÷زائ-ر نسس-ت-ط-ي-ع –قيق
ت-ن-م-ي-ة ج-ه-وي-ة رائ-دة ،ك-م-ا سس-ت-ف-ت-ح بÓ-دنا أامام
اسستثمارات عديدة للمسستثمرين ا÷زائري.Ú

ودعت سسيدة أاعمال من ما‹ ،إا ¤ضسرورة
مواصسلة العمل لتنفيذ كل ما جرى خÓل اŸنتدى
لول-ي-ة ال-ت-ي
وع -دم ال -ت -وق -ف ع -ن -د التصس -الت ا أ
لشسغال.
أاجريت خÓل ا أ
وق -الت ب -دوره -ا رئ-يسس-ة الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م
÷نوب إافريقيا ،إان «القارة بحاجة إا ¤ا÷زائر
ل-ب-ل-وغ السس-ت-قÓ-ل الق-تصس-ادي ،م-ث-لما سساعدتها
للتحرر والتخلصس من السستعمار».

حداد يشسيد بجهود رئيسس ا÷مهورية

تو ¤رئيسس منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات علي
لف -ري -ق -ي
ح- -داد ،م- -ه- -م- -ة اخ- -ت -ت -ام اŸن -ت -دى ا إ
لع -م-ال ،ب-اع-ت-ب-اره ل-ق-اء ي-خصس
ل Ó-سس -ت -ث -م -ار وا أ
لو ¤اŸتعامل Úالقتصسادي ،Úويدخل
بالدرجة ا أ
ضس -م -ن ت -وج -ه -ات ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة الق-تصس-ادي-ة
للجزائر.
وت -وج -ه ح -داد خ Ó-ل ك -ل -م -ة اÿت -ام ،بشس -ك-ر
خالصس لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
وطلب من ا◊ضسور الوقوف والتصسفيق له مطول،
عرفانا برعايته السسامية ◊دث ضسخم ومرافقته
ودعمه للمؤوسسسسات ا÷زائرية ‘ سسعيها لوضسع
موطئ قدم خارج ا◊دود الوطنية.
وأاضس- - -اف« ،ك- - -ل نشس- - -اط- - -ات- - -ن - -ا ت - -دخ - -ل ‘
السسÎات -ي -ج-ي-ة اÓÿق-ة ال-ت-ي أاع-ده-ا ال-رئ-يسس،
وبفضسله اليوم اجتمعنا ‘ هذا الصسرح اŸعماري
ال -ذي سس -ي -ح -تضس -ن ل -ق -اءات ت -اري -خ -ي -ة ل -بÓ-دن-ا
وللعا.»⁄
واع- -ت- -ذر ح- -داد ع- -دة م- -رات ،ع- -ن «اÿط- -إا
الÈوتوكو‹» الذي وقع ‘ حفل الفتتاح ،قائ:Ó
«عندما نخطئ فنحن نتعلّم ونتحّمل مسسؤوولية
أاخطائنا» ،ليتوجه بعدها «بالشسكر اÿاصس إا¤
ا◊ك- -وم- -ة ال- -ت- -ي راف- -قت اŸن- -ت- -دى م- -ن ح -يث
لعداد واŸرافقة».
التحضس Òوا إ
وق - -ال ح - -داد ،إان عÓ- -ق- -ة م- -ن- -ت- -دى رؤوسس- -اء
اŸؤوسسسسات با◊كومة ‡تازة .وأاوضسح اأن تعذر

حضس -ور وزي -ر الصس-ن-اع-ة ع-ب-د السسÓ-م ب-وشس-وارب
لسسباب صسحية ،مشسÒا إا¤
فعاليات الختتام أ
Óشسغال من قبل وزير الدولة وزير
متابعة دائمة ل أ
الشسؤوون اÿارجية رمطان لعمامرة.
وأاردف ،أان اŸنتدى حقق ‚احا باهرا وتوج
بتوقيع أازيد من  ١٠٠بروتوكول اتفاق وحضسره
ح- -وا‹  ٣آالف و  5٠٠م-دع-و ،وك-ل-ف م-ي-زانية
ناهزت  ٦٠٠مليون دينار وسساهمت ‘ “ويله
عدة مؤوسسسسات اقتصسادية.
وكشسف عن إانشساء ÷نة خاصسة سستتو ¤رفع
كافة اŸقÎحات للحكومة والسسهر على تنفيذ
القرارات اŸتخذة ،مفيدا بزيارة رجال أاعمال
ج- -زائ- -ري Úإاﬂ ¤ت- -ل -ف ب -ل -دان ال -ق -ارة خ Ó-ل
لسسابيع اŸقبلة لسستكمال العمل الذي بدأاوه
اأ
با÷زائر.
ول- - -فت ح - -داد إا ¤ط - -لب م - -ن - -ت - -دى رؤوسس - -اء
اŸؤوسسسسات من ا◊كومة اŸسساعدة ‘ Œاوز
العراقيل اللوجيسستية لقتحام القارة من أاوسسع
لبواب ،على غرار النقل ا÷وي ،اŸؤوسسسسات
اأ
البنكية والتصسالت .وأافاد بتقد Ëحصسيلة العمل
لعÓم ‘ وقت
اŸنجز ‘ اŸنتدى لوسسائل ا إ
ق -ريب ،مشسÒا إا ¤ال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م م-ب-ادرة
ضس -خ -م-ة ‡اث-ل-ة خÓ-ل سس-ن-ت ،Úوك-ذا ال-ت-حضسÒ
لعمال ،يعنى به
لطÓق منتدى إافريقي لرجال ا أ
إ
لفارقة.
جميع اŸتعامل Úالقتصسادي Úا أ
من جانبه ،قال رئيسس الغرفة الوطنية للتجارة
والصس -ن -اع -ة ال-ع-ي-د ب-ن ع-م-ر ،إان اŸن-ت-دى سس-م-ح
ل -ل -مسس-ت-ث-م-ري-ن ا÷زائ-ري Úم-ن اك-تشس-اف ع-دي-د
لف -ري-ق-ي-ة و›الت السس-ت-ث-م-ار ب-ه-ا،
ال -ب -ل -دان ا إ
مشسÒا إا ¤أان ا÷زائ - -ر «ت - -ق - -وم ب- -غ- -رسس ب- -ذور
سستجني ثمارها لحقا».
لفارقةو على
لعمال ا أ
وشسدد عدد من رجال ا أ
أاه-م-ي-ة ج-ع-ل اŸب-ادرة ت-ق-ل-ي-دا سس-ن-وي-ا ،ي-حتضسن
لعمال لتقييم ما ” بلوغه
أاصسحاب اŸال وا أ
والتخطيط Ÿشساريع مسستقبلية تخدم القارة.

القرار اسستجابة ’نشسغا’ت التÓميذ وتكييف اإ’صسÓحات Ãا يخدم مصسلحتهم

حياة .ك
سسيكون اŸمتحنون خÓل الفÎة ما ب١١ Ú
و ١5جوان اŸقبل ،على موعد مع امتحان
شسهادة البكالوريا ،الذي سسيعرف ‘ طبعته
لهذه السسنة إادراج جملة من اإلجراءات ،أاهمها
تقليصس عدد اŸواد اŸمتحن فيها إا ¤مادتÚ
ي -وم -ي -ا ب -دل ث Ó-ث م-واد ،م-ع –دي-د ت-وق-يت
السساعة التاسسعة بدل الثامنة للشسروع ‘ إاجراء
المتحانات.
أاوضسحت الوزيرة بن غÈيت ،أان قرار إابقاء
ام-ت-ح-ان-ات ال-ب-ك-ال-وريا Œري  5أاي -ام› ،رد
اجتهاد يندرج ضسمن مسسار التغي Òالتدريجي
لهذه اŸنظومة حتى آافاق  ،٢٠٢١مÈزة أان
ذلك ل ي - -ع - -د ت - -راج - -ع - -ا ع- -ن ق- -رار إاصسÓ- -ح
اŸن -ظ -وم -ة الÎب -وي -ة ،ب -ل ن -زول ع -ن -د رغ-ب-ة
التÓميذ ،الذين انتابهم اÿوف والقلق من
تقليصس مدة المتحانات إا ٣ ¤أايام.
وأاكدت ،أامسس ‘ ،تصسريح لها ع Èالقناة
اإلذاع -ي -ة ال -ث -ال -ث -ة ،أان ه -ذا ال -ق -رار ﬁاول -ة
ل- -ت- -ك- -ي- -ي -ف اإلصس Ó-ح -اتÃ ،ا ي -خ -دم رغ -ب -ة

١٧٢٠١

دعا إا ¤اعتماد تقنيات إاحصسائية للتحكم ‘ سسوق الشسغل

الغازي :اسستحداث مناصسب عمل مكسسب هام ‘ السسياسسة الوطنية
أاكد وزير العمل والتشسغيل والضسمان
الج -ت -م -اع -ي ﬁم -د ال-غ-ازي ،أامسس ،أان
ا÷زائ -ر اع-ت-م-دت ا◊وار الج-ت-م-اع-ي
ك- -أاسس- -ل -وب ل -ت -ط -وي -ر وت -أاط Òع Ó-ق -ات
العمل على مسستوى اŸؤوسسسسة ،ما جعلها
م- -ن ال- -دول ال- -رائ- -دة ‘ ›ال ت- -رق- -ي -ة
ال -ع-ن-اصس-ر اŸك-ون-ة ل-ل-ع-م-ل الÓ-ئ-ق وك-ذا
ق -ط -ع أاشس -واط ك -بÒة ‘ Œسس-ي-د م-ب-ادئ
ال -ع -م-ل الÓ-ئ-ق وذلك ‘ إاط-ار م-ا ي-وف-ره
التشسريع الوطني.

سصعاد بوعبوشش

بعد الضسجة التي أاثارها قرار إاجراء امتحانات البكالوريا ‘  5أايام ،بن غÈيت:

حسس- -مت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ن-وري-ة ب-ن غÈيت ‘ ،اŸسس-أال-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ليام التي Œرى فيها امتحانات
بعدد ا أ
ال-ب-ك-ال-وري-ا  ،2017ك- -اشس- -ف- -ة ع- -ن ق- -رار
إاجرائها ‘  5أايام ،بدل ثÓثة ،كما سسبق
وأان أاع - -ل - -نت ع - -ن - -ه وذلك اسس - -ت- -ج- -اب- -ة
لÓ-نشس-غ-الت اŸعّ-ب-ر ع-ن-ه-ا م-ن ال-تÓ-ميذ
اŸق -ب-ل Úع-ل-ى ه-ذا الم-ت-ح-ان اŸصسÒي،
البالغ عددهم  933أالف مÎشسح.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التÓميذ الذين عّبروا عن انشسغالتهمÃ ،ا
يخدم مصسلحتهم ويجنبهم الرتباك وفقدان
الÎكيز ،ما يؤوثر على نتائج هذا المتحان
اŸصسÒي.
ونظرا ÿصسوصسية هذا المتحان ،وفيما
يتعلق بتوزيع مواضسيع اإلمتحانات ،أاكدت بن
غÈيت «ن- - -ح- - -ن ن- - -ت- - -مسسك Ãوع - -د ب - -داي - -ة
المتحانات الصسباحية فقطŸ ،ا له من تأاثÒ
إاي -ج -اب -ي ع -ل -ى ن -فسس -ي-ة اŸم-ت-ح-ن Úوت-ف-ادي-ا
ل -ل -ت -أاخÒات اÎŸت -ب -ة ع -ل -ى خصس -وصس-ي-ة ي-وم
المتحان ،كما سسجل ذلك خÓل دورة ،٢٠١٦
ح Úم - -ن- -ع مÎشس- -ح- -ون م- -ن دخ- -ول م- -راك- -ز
المتحان بعد تأاخرهم بدقائق عن اŸوعد».
ك -م -ا ت -ق -رر أايضس -ا ‘ ذات الصس -دد“ ،دي-د
فÎة السسÎاحة ب Úامتحان وآاخر إا ¤سساعة
ونصسف بدل نصسف سساعة ،وكذا تقليصس نصسف
سساعة لكل امتحان ،على أان يكون ﬁتوى هذا
األخ Òم -ن -ط -ب-ق-ا م-ع ال-ت-وق-يت ا÷دي-د .ك-م-ا
أاعلنت عن إاجراءات أاخرى تتعلق بالتخفيف
على التلميذ ‘ مواضسيع المتحانات ،حيث ”
إاعادة توزيع النقاط عن كل “رين أاو سسؤوال،
م -ع ا◊ف -اظ أايضس -ا ع -ل -ى م -دة نصس -ف سس-اع-ة
لن-ت-ق-اء أاح-ده-م-ا .وف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق باŸضسمون،
سسيتم ا◊فاظ على اŸوضسوع ÚالختياريÚ
‘ كل مادة.
وأافادت ‘ هذا اإلطار ،أان هناك جلسسات
ح-وار «ول-يسس»ت-ف-اوضس» سس-ت-ن-ظ-م م-ع تÓ-م-ي-ذ
القسسم النهائي قبل نهاية السسنة ا÷ارية ،ألنه
ل Áكن التفاوضس مع شسريحة تسستفيد من
إاجراءات ‘ صسا◊ها ،واألمر مشسابه “اما
بالنسسبة لها ،إاذ «ل Áكن أان يتفاوضس مريضس

‘ عÓ-ج-ه م-ع ال-ط-ب-يب ،ب-ي-ن-م-ا م-ط-ل-وب م-ن
األخ Òأان ي -ق -دم ك -ل الشس -روح -ات اŸت -ع -ل -ق-ة
ب-ط-ري-ق-ة ال-عÓ-ج وال-دواء اÓŸئ-م» ،وي-ت-ط-لب
ذلك ،بحسسبها ،اعتماد بيداغوجية ومنطق،
م -ؤوك -دة ع -ل-ى أاه-م-ي-ة الل-ت-ق-اء ب-الشس-رك-اء م-ن
أاسس -ات -ذة وم -ف -تشس ،Úب -اع -ت -ب -اره -م اŸع -ن -يÚ
بالدرجة األو ¤بتنفيذ اإلصسÓحات.
ب- -خصس- -وصس إاع- -ادة ت- -رت -يب ب -يت ال -دي -وان
ال -وط -ن -ي ل Ó-م -ت -ح -ان -ات واŸسس-اب-ق-ات ،ب-ع-د
التسسريبات التي عرفتها بكالوريا طبعة ،٢٠١٦
أافادت بن غÈيت أانه ” اتخاذ حزمة من
اإلج -راءات ع -ل -ى ج -م -ي -ع اŸسس -ت -وي-ات ،ب-دءاً
بتأام Úموقع الديوان .كما دعت الطلبة إا¤
الع- -ت- -م- -اد ف- -ق- -ط ع -ل -ى اŸوق -ع اإلل -كÎوÊ
الرسسمي لوزارة الÎبية كمصسدر للمعلومات
وعدم النسسياق وراء األخبار التي تنشسر عÈ
مواقع أاخرى.
وب -ع -د أان ط-م-أانت اŸق-ب-ل Úع-ل-ى ام-ت-ح-ان
ال-ب-ك-ال-وري-ا ب-أان-ه سس-ت-ت-م م-راف-قتهم وتوف Òكل
ظ -روف ال -ن -ج -اح ل -ه -م ،م -ن خÓ-ل ت-زوي-ده-م
بعناوين إالكÎونية لتسسهيل ولوجهم إا ¤موقع
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م وال-تكوين عن بعد،
ال-ذي ي-ق-دم دروسس-ا ت-دع-ي-م-ي-ة ›ان-ا ،أاع-لنت
سس- -ي- -ت- -م خÓ- -ل  ١5ي -وم -ا اŸق -ب -ل -ة ع -رضس
السسÎات - -ي - -ج - -ي- -ة ا÷دي- -دة ‘ ›ال ت- -أامÚ
اŸؤوسسسسات الÎبوية ،وﬁاربة العنف داخلها
و‘ ﬁيطها اÿارجي ،مشسÒة إا ¤أانه ”
إامضساء اتفاقيات ب Úالقطاع ومديرية األمن
الوطني والثانوية اŸرجعية ،مع تأاكيدها ‘
ه -ذا الصس -دد ع-ل-ى ضس-رورة م-راج-ع-ة ال-ق-ان-ون
الداخلي للثانويات وتطبيق القانون.

أاكد الوزير ‘ ،كلمة أالقاها بالنيابة عنه
األم Úالعام للوزارة ﬁمد خياطÃ ،ناسسبة
ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة اŸن-ع-ق-دة ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ليا
للضسمان الجتماعي ب Íعكنون ،حول موضسوع
«دور إاحصس -اءات ال-ع-م-ل ‘ ال-ن-ه-وضس ب-ال-ع-م-ل
الÓئق» ،أان Œربة ا÷زائر تÎجمها النتائج
اÙق- -ق -ة ‘ م -ي -ادي -ن ا◊وار الج -ت -م -اع -ي
والتغطية الجتماعية وسسيتم تعميمها ‘ إاطار
الت - -ف - -اق اÈŸم ب Úا◊ك - -وم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ومنظمة العمل الدولية.
وأابرز الوزير ،أان السسياسسات اŸنتهجة من
طرف ا◊كومة كان لها أاثر كب› ‘ Òال
التشسغيل ،لسسيما ‘ ما تعلق
ب -اسس -ت -ح -داث م-ن-اصسب ال-ع-م-ل
وﬁاربة البطالة التي تراجعت
إا ¤حدود  9من اŸائة ،مشسÒا
إا ¤أان ا÷زائ- -ر ،ب -اع -ت -ب -اره -ا
عضس- -وا ‘ م- -ن- -ظ- -م- -ة ال -ع -م -ل
الدولية ،اعتمدت كل اŸعايÒ
والسسÎات -ي -ج -ي -ات ال-ت-ي دعت
إاليها الهيئة الدولية اŸنضسّمة إاليها من خÓل
اŸصسادقة على  ٦٠اتفاقية.
وأاوضسح اŸسسؤوول األول على القطاع ،أان
–ليل الوقائع القتصسادية والجتماعية للعمل
وتقييمها ل Áكن أان يتم إال من خÓل مناهج
واعتماد تقنيات إاحصسائية ،داعيا إا ¤تبادل
اŸعارف واÈÿات ما ب ÚاÈÿاء اŸشساركÚ
‘ اللقاء لتفعيل ›ال اإلحصسائيات للتحكم
‘ سسوق الشسغل.
من جهته طرح ‡ثل ال–اد العام للعمال
ا÷زائري Úعاشسور تّلي ،إاشسكالية عدم توفر
أارق -ام ح -ق -ي -ق-ي-ة ح-ول سس-وق الشس-غ-ل وت-واج-د
تضسارب ما ب Úاألرقام اŸقدمة من طرف
وزارة العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي

وت -لك ال -ت -ي ” ع -رضس -ه -ا ح -ول سس-وق الشس-غ-ل
با÷زائر من طرف اŸكتب الدو‹ ،وهو ما
وقف عنده خÓل مشساركته األخÒة ضسمن لقاء
للمكتب الدو‹ للشسغل ،داعيا اıتصس‘ Ú
اإلحصس - -اء إا– ¤ي Úب- -ي- -ان- -ات- -ه- -م ل- -لسس- -م- -اح
ألصس -ح -اب ال-ق-رار ب-ت-ح-دي-د السسÎات-ي-ج-ي-ات
السستشسرافية.
م-ن ج-ه-ت-ه دع-ا ‡ث-ل ال-ك-ن-ف-درال-ية العامة
للمؤوسسسسات ا÷زائرية ﬁفوظ مقاتلي ،إا¤
ضس -رورة إايÓ-ء ال-ع-ن-اي-ة ل-ل-ع-م-ل الÓ-ئ-ق ع-وضس
الÎك -ي -ز ع -ل -ى اإلحصس -ائ -ي-ات ،م-رج-ع-ا سس-بب
تناقضس األرقام ما بﬂ Úتلف
ال- -ق- -ط- -اع- -ات إا ¤ع- -دم وج- -ود
ال- -ت- -نسس- -ي -ق ب -ي -ن -ه -م ،وال -دي -وان
Óحصس-ائ-ي-ات ل يقدم
ال-وط-ن-ي ل -إ
سس-وى ال-ب-ي-ان-ات ال-ت-ي تصس-ل-ه م-ن
القطاعات ول يتحمل مسسؤوولية
تضساربها أاو خطئها ،مشسÒا اإ¤
أان - -ه - -م ،ك - -أارب- -اب ع- -م- -ل ،يسس- -ت- -غ- -ل- -ون ه- -ذه
اإلحصس -ائ-ي-ات م-ن أاج-ل تسس-ط ÒاسسÎات-ي-ج-ي-ة
نشساطاتهم الصسناعية على اŸدي ÚاŸتوسسط
والبعيد.
يشس - -ار إا ¤أان ه - -ذه ال - -ن- -دوة ،ت- -ه- -دف اإ¤
–سس Úوترقية الطلب الوطني على إاحصساءات
العمل لرصسد سسوق العمل وتأاطÒه لسستيعاب
اليد العاملة وذلك من خÓل توف Òقاعدة
بيانات بغية وضسع سسياسسات وطنية للنهوضس
بالعمل الÓئق ‘ إاطار السسياسسات الجتماعية
العامة ،إا ¤جانب بناء تصسور حول اŸؤوشسرات
الوطنية من أاجل –ليل وتقو Ëاإل‚ازات
اÙق -ق -ة ،ن -اه -يك ع -ن ت -دريب ورف-ع ك-ف-اءة
خÈاء اإلحصساء ا÷زائري.Ú

ا◊وار ا’جتماعي
Œربة مرجعية
للجزائر

عاين فنادق ومرافق سسياحية بالعاصسمة

نوري ٥٥٠ :مشسروع ‘ طور اإ’‚از ع Èالوطن و ٧٠مليار دج لعصسرنة القطاع
كشس- -ف وزي -ر السس -ي -اح -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
ال-ع-م-ران-ي-ة والصس-ن-اع-ة التقليدية عبد
الوهاب نوري ،أان  550مشسروع سسياحي
ل‚از ،يتضسمن ﬂتلف الهياكل
قيد ا إ
واŸرك -ب -ات السس -ي -اح -ي -ة وال -ف-ن-ادق ،م-ن
أاصس- - - -ل  1600مشس -روع م -ع -ت -م -د ع -ل -ى
اŸسستوى الوطني.

صصونيا طبة
أاك -د ال -وزي -ر ،أامسس ،ع -ل -ى ه-امشس ال-زي-ارة
ال-ت-ف-ق-دي-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا رف-ق-ة وا‹ ا÷زائ-ر
ال - -ع - -اصس - -م- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر زوخ ،أان رئ- -يسس
ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة خصسصس التي أاشسرف على تدشسينها كمجمع عبد العزيز
غÓفا ماليا قدره  ٧٠مليار دج من أاجل إا‚از بالقبة وفندق ها Êبالدار البيضساء ومطعم
مشس -اري -ع إاع -ادة ال -ت -أاه -ي -ل وعصس -رن -ة ق -ط -اع سسبع أاوقات بدا‹ ابراهيم ،وأاخرى لتزال ‘
طور اإل‚از كفندق «نيو دايز» بحسس Úداي،
السسياحة ‘ ﬂتلف وليات الوطن.
أاشسار وزير السسياحة ‘ ذات السسياق ،إا ¤مكسسبا هاما لقطاع السسياحة ،كونها سستسساهم
أاهمية مشسروع تأاهيل الفنادق العمومية على ‘ تدارك العجز الذي سسجلته العاصسمة فيما
يخصس الهياكل السسياحية.
اŸسس- - -ت- - -وى ال- - -وط- - -ن - -ي،
وخ Ó-ل زي -ارت -ه Ÿوق-ع
ب - -اع - -ت - -ب- -اره يسس- -اه- -م ‘ القرية السسياحية لشسركة أامÒال
›م -ع «ت -راسست» ال -واق -ع
–سس Úاÿدمات وتعزيز
م- - -راف- - -ق السس - -ت - -ق - -ب - -ال تسسلم ‘  ٢٠١٨و›مع «تراسست» بباب الزوار ،دعا القائمÚ
مشسروع حيوي
على اŸشسروع تسسليمه ‘
لسستقطاب السسياح بشسكل
 5جويلية  ،٢٠١٧كون هذا
أاك Èوت - -ل - -ب - -ي- -ة ﬂت- -ل- -ف
التاريخ  -على حد تعبÒه  -له وزن وقيمة
احتياجاتهم.
وأاضساف نوري ،أان قطاع السسياحة يحتاج ك -بÒان ب -ال-نسس-ب-ة ل-لشس-عب ا÷زائ-ري ،مشس-ي-دا
إا ¤م -راف -ق وف -ن -ادق سس -ي -اح-ي-ة ت-راع-ى ف-ي-ه-ا باÛهودات التي بذلت إل‚از هذا اŸشسروع
اŸعاي Òالدولية ÷لب أاك Èعدد من الزبائن الذي يعد أاك› Èمع ‘ شسمال إافريقيا.
وكشسف نوري عن توف Òالقرية السسياحية
وال- -ن- -ه -وضس ب -السس -ي -اح -ة ال -داخ -ل -ي -ة ،داع -ي -ا
اŸسس- -ت -ث -م -ري -ن اÿواصس اإ ¤اŸسس -اه -م -ة ‘ للشسركة ذات األسسهم «أامÒال» التي سستنتهي
إا‚از مشس -اري -ع سس -ي -اح -ي -ة ه-ام-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة بها األشسغال سسنة  ،٢٠١٨و›مع «تراسست»،
وخارجها ،لسسيما وأان الدولة مسستعدة لتقد Ëأاك Ìم- - - -ن  ٢٤٠٠سس -ري -ر .م -وضس -ح -ا أان ه-ذه
الدعم إا ¤جميع الفاعل ÚواŸسستثمرين الذين اŸشساريع الضسخمة سستجلب أاك ÌاŸتعاملÚ
يسسعون للمسساهمة ‘ تطوير قطاع السسياحة .الق -تصس-ادي Úوسس-ت-ك-ون فضس-اء ه-ام-ا ل-لÎف-ي-ه
وقال الوزير ،إان اŸشساريع السسياحية التي واألعمال .علما أان ›مع «تراسست»سساهم ‘
قام بتفقدها ،على غرار مركز اŸعا÷ة Ãياه اسس -ت -ح -داث ح -وا‹  ٤آالف م- -نصسب شس- -غ -ل
البحر ‘ إاطار إاعادة التهيئة ،وبعضس الفنادق ويتضسمن  ١١برجا من ‚ 5وم.

الثÓثاء  0٦ديسصمبر  ٢01٦م
الموافق لـ  0٦ربيع األول  14٣٨هـ

»æWh

حرفيون يطالبون بحماية «إلعÓمة إ÷زإئرية» من إلقرصشنة وإلغشس

السشتÒاد الفوضشوي يهدد الصشناعة التقليدية
سشلع مقلدة مضشرة بالصشحة ‘ إلسشوق إلوطنية

إرتكزت مناقششات إŸتدخل ‘ ÚإŸلتقى إلدو‹ حول إŸلكية إلفكرية ‘ ›ال إلصشناعة إلتقليدية إلتي إختتمت ،أإمسس ،بنادي
إ÷يشس– ،ت إششرإف إلوزيرة إŸنتدبة إŸكلفة بالصشناعة إلتقليدية عائششة تقابو ،على تقد Ëعدة مقÎحات منها ،ضشرورة
إلتششريع ‘ هذإ إÛال وقيمة إلضشريبة على إŸنتوجات إŸسشتوردة إلتي تنافسس إŸنتوج إÙلي ،تدريب إ◊رفي Úوتخفيضس أإسشعار
لولية وكذإ تسشجيل إ◊قوق وإلرسشوم إلقضشائية لفائدة إ◊ر‘ ،مع وجوب تكاتف جهود ﬂتلف إلقطاعات.
إŸوإد إ أ

سشهام بوعموششة
أاشص -ار سص -م Òإاب -راه -ي -م -ي ،رئ -يسس ا÷م -ع -ي -ة
الوطنية ◊ر‘ اÿزف والفخار ‘ تصصريح لـ
«الشص- -عب» ،ع -ل -ى ه -امشس ال -ورشص -ات ،إا ¤اآلث -ار
السص -ل-ب-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ب-عضس اŸواد ال-ف-خ-اري-ة
القادمة ع Èا◊دود ،خاصصة من تونسس بطرق
غ Òشص -رع -ي -ة ع -ل -ى صص -ح -ة اŸسص -ت -ه-لك ،ن-ظ-را
لحتوائها كمية زائدة عن اŸعاي Òوهي مواد
سصامة مضصرة جدا بالصصحة ،عÓوة على األثر
السص- -ل- -ب -ي ال -ذي –دث -ه ع -ل -ى اق -تصص -اد ا◊ر‘
اÙلي.
وأاكد إابراهيمي ،أانه ” التأاكد من ذلك بعد
إاخضص -اع ه -ذه اŸن -ت -ج -ات ل -ل-ت-ح-ال-ي-ل اÈıي-ة
ببومرداسس سصنة  .٢00٦وعلى إاثر ذلك ” ،تقدË
شص -ك-وى ل-ل-مصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ،غ Òأان-ه م-ن-ذ عشص-ر
سصنوات واŸشصكل مايزال مطروحاُ ،رغم تأاكيد
ا÷هات اŸعنية التكفل بحله ع÷ Èان توضصع
من طرف القطاعات الوزارية كالصصحة واŸالية
والدرك وغÒها...
أاضص- -اف رئ- -يسس ا÷م- -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ◊ر‘
اÿزف وال -ف -خ -ار سص -م Òإاب -راه -ي -م-ي ،أان وزارة
الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ل Áك-ن-ها لوحدها تسصوية
اŸشصكل مادامت ل تتوافر على الصصفة القضصائية
للقيام Ãحضصر بسصبب ﬂالفة القانون وإارسصاله
Óسصراع ‘ تنصصيب ÷ان كافية
للقضصاء .داعيا ل إ
لوضصع حد Ÿشصكل اŸنتوجات اŸقلدة وتشصديد
الرقابة على ا◊دود واŸنتوجات التي تباع ‘
الداخل وتثبت عليها اıالفة.

اÿوري :ضشرورة وجود إانفاذ
أاقوى ◊قوق اŸلكية الفكرية
من جهته يرى الدكتور بيار اÿوري‡ ،ثل
اŸن -ظ -م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-م-ل-ك-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة وأاسص-ت-اذ
بجامعة بÒوت بلبنان ،أان اŸعارف التقليدية
واŸؤوثرات الشصعبية ﬁمية إا ¤حد ما باŸلكية
الفكرية .مضصيفا ‘ ،تصصريح خصس به «الشصعب»،

أان -ه Áك -ن إانشص -اء ح -م -اي-ة اŸع-ارف ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
واŸؤوث -رات الشص -ع -ب -ي -ة ،ت-ك-ون ع-ل-ى شص-اك-ل-ة ح-ق
حماية قواعد البيانات وبالتا‹ يصصبح ألصصحاب
اŸعارف التقليدية ملكية على منتوجاتهم التي
يتوارثونها من جيل آلخر و“كنهم من ا◊صصول
ع -ل -ى م -ردود م -ادي ك -مصص -در رزق ،م -ع وج -وب
ا◊فاظ على الÎاث الوطني إلنعاشس القتصصاد
الوطني.
على اŸسصتوى اإلداري ،لبد من القيام بحملة
توعية حول مادة اŸلكية الفكرية ‘ اŸدارسس
وا÷امعات ،تدريب ا◊رفي Úوتعليمهم ا◊قوق
التي تعنيهم ،وعلى الصصناعات ا◊رفية كي يطور
منتوجه ويواكب ا◊داثة ،مع توصصية التشصبيك
ب Úاإلدارات أاو إانشص - -اء خ Ó- -ي- -ا تسص- -ه- -ل ع- -م- -ل
ا◊ر‘ ،أاو التسصويقية ومسصاعدة ا◊رفي Úعلى
تسص -وي -ق م -ن -ت -وج-ات-ه-م ‘ اŸع-ارضس ال-دول-ي-ة أاو
اÙلية ،من خÓل اŸسصاعدة اŸادية وتقوية
الرقابة ع Èا◊دود وزيادة الضصريبة ا÷مركية
ع-ل-ى ال-بضص-ائ-ع ال-ت-ي ت-ن-افسس ال-بضص-ائ-ع ال-وط-ن-ي-ة
اÙلية.
وأاوضص -ح سص -ع -ي-د ب-ن سص-ع-ي-د ،رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ل-ك-ي-ة اŸع-ت-م-دة وﬁام-ي ل-دى
اÙك -م -ة ال -ع -ل-ي-ا و›لسس ال-دول-ة ،أان ا÷زائ-ر

ت-ت-واف-ر ع-ل-ى ت-رسص-ان-ة ق-ان-ون-ي-ة م-ن-ذ السصتقÓل
ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸل-ك-ي-ة األدب-ي-ة والصص-ن-اع-ة ال-ت-قليدية،
ولديها جزء مهم ‘ هذا القانون الصصادر سصنة
 19٧٧يتعلق باŸصصنفات ،من فلكلور وموسصيقى
وحقوق فنية من رسصم ،مشصÒا إا ¤أان قانون
ال -رسص -وم وال -ن -م -اذج  ⁄ي -ت -م ت -ع -دي-ل-ه ◊د اآلن،
مقÎحا –ديد قيمة الكفالة عند تقد Ëشصكوى
عن سصلع مغشصوشصة ‘ قانون ا÷مارك ،كي ل
يصص Òتعسصفا ‘ ا◊ق.
باŸقابل ،نّبه بن سصعيد إا ¤نقطة وهي غياب
ك -ل م -ن وزارت -ي ال -ث -ق -اف -ة والصص -ح -ة وال -دي -وان
الوطني ◊قوق اŸؤولف ،التي لها عÓقة بصصحة
اŸسص -ت -ه -لك.غ Òأان -ه  ⁄ي -ف-وت ف-رصص-ة ال-ت-ن-وي-ه
Ãبادرة وزارة الصصناعة التقليدية على تنظيم
هذا اŸلتقى الدو‹ ،آام ‘ Óتعميمه على بقية
الوليات.
واقÎحت إاحدى اŸتدخÓت ،تكثيف جميع
ا÷ه -ود وال -ت -ف -ك ‘ Òإاخ -راج م-ن-ت-وج الصص-ن-اع-ة
التقليدية من قوقعته ،لسصيما وأان كل منطقة لها
رموز وتاريخ ،مشصÒة إا ¤أانه ينبغي أان يعرضس
اŸنتوج ع ÈاإلعÓم ،لنصصل إا ¤مرحلة –سصيسس
ا◊ر‘ الذي له تفك Òضصيق وهمه الوحيد هو
تسصويق منتوجه.

إسشتحدإث  ٢٠مؤوسشسشة إسشتثمارية ببلدية بوفاطيسس

ششهر أامام البلديات لتنششيط اÓÙت واألسشواق اŸهملة
أإعطى وإ‹ وهرإن عبد إلغني زعÓن
«ت -ع -ل -ي -م -ات صش-ارم-ة ل-لشش-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة
لسش-وإق إŸه-م-ل-ة ،أإو
إسش -ت -غ Ó-ل إÓÙت وإ أ
ت -غ -ي Òأإنشش -ط -ت -ه -ا إل-ت-ج-اري-ة وإ◊رف-ي-ة
ل- -ت -ح -ق -ي -ق أإغ -رإضس أإخ -رى خ -دم -ات -ي -ة،
شش- -ري- -ط- -ة إحÎإم خصش- -وصش- -ي- -ات إŸوإق -ع
إŸتوإجدة فيها ومتطلبات إلسشاكنة».

وهران :براهمية مسشعودة
ه -ذا م -ا أاك -ده األم Úال -ع -ام ل-ل-ولي-ة دزي-ري
ت- -وف- -ي- -ق ،ح- -يث ق -ال إان ال -وا‹ زع Ó-ن أام -ه -ل
ال-ب-ل-ديات  ٢٦ل -ولي -ة وه -ران إا ¤غ -اي-ة ن-ه-اي-ة
ديسصم Èا÷اري لتنفيذ األمر ،كمطلب حكومي
يدعم رؤوية ا÷زائر الوطنية إا ¤بناء مسصتقبل
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وت -ع -زي-ز دوره-ا ‘ خ-ل-ق
الÌوة والن -ت -ق -ال م -ن الت-ك-ال-ي-ة اŸف-رط-ة إا¤
ال -ت -ف -ك Òاإلب -داع -ي ،م -ع -تÈا أان مسص -ع -ى دع -م
اÿزينة العمومية ‘ هذه اŸرحلة ،من أاهم
أاولويات السصلطات اÙلية.

‘ سص - -ي - -اق م - -تصص - -ل ،ل- -فت اŸت- -ح- -دث إا¤
اسصتحداث  1٧منطقة نشصاط صصناعي بعديد
البلديات ،خاصصة البلديات التي تعا Êعجزا ‘
اŸي -زان-ي-ة ،م-ن-ه-ا ط-اف-راوي وح-اسص-ي م-فسص-وخ،
ح-اسص-ي ب-ن ع-ق-ب-ة ،ڤ-دي-ل وال-ن-ج-م-ة وب-وتليليسس
ووادي ت -ل-يÓ-ت وال-ق-ط-اع ا◊ضص-ري وغÒه-ا...
ب -ع -دم -ا أاع-طت ا◊ك-وم-ة م-واف-ق-ت-ه-ا ورصص-دت
األم-وال لسص-ت-ث-م-اره-ا ‘ ب-ن-اء ق-اع-دة صص-ناعية
بها.
وهو ما يؤوكده رئيسس بلدية بوفاطيسس ،التي
تسص- -ع- -ى ج- -اه- -دة لسص- -ت- -ح- -داث  ٢0مؤوسصسصة
اسص -ت -ث-م-اري-ة ع-ل-ى مسص-اح-ة  ٣0ه-ك-ت-ارا ،وهذا
لتشصجيع السصتثمار اŸنتج وترقيته ،خاصصة مع
ال-وضص-ع-ي-ة الق-تصص-ادي-ة ال-راه-ن-ة ل-ل-بÓد ،قائ:Ó
«يتع Úعلينا النتقال من اقتصصاد أاحادي اإلنتاج
إا ¤آاخ -ر م -ت -ن-وع ق-وام-ه الب-ت-ك-ار ÿل-ق الÌوة،
سص - -ي - -م - -ا ‘ ظ - -ل ال - -تسص - -ه - -يÓ- -ت الضص- -روري- -ة
لÓسصتثمار».
كما توّقع بن يوب ﬁمد ،أان تشصهد بلدية

بوفاطيسس ،التابعة إاقليميا لدائرة وادي تليÓت،
بوهران ،اسصتثمارا حقيقيا ‘ بداية  .٢01٧كما
لفت إا ¤أان أاعضصاء اÛلسس الشصعبي البلدي
واÛت -م -ع اŸد Êن -اقشص -وا ه -ذه ال -قضص-ي-ة م-ن
جهات عدة وأانهم يسصعون جاهدين للبحث عن
مداخيل مالية جديدة ÿزينة البلدية.
ب- -خصص -وصس السص -وق ال -ب -ل -دي اŸه -م -ل م -ن -ذ
سص -ن-وات ،ب-ع-د رفضس ال-ت-ج-ار م-زاول-ة نشص-اط-ه-م
ف -ي -ه-ا ،أاوضص-ح أاّن ه-ذا ال-فضص-اء ال-ت-ج-اري ال-ذي
يتسصع لـ Óﬁ 40سصيتم تغي Òالنشصاط به إا¤
ق- -اع- -ات ح -ف Ó-ت ،ل -رف -ع م -داخ -ي -ل ال -ب -ل -دي -ة
واŸسصتحقات اŸالية التي تسصتخلصصها بشصكل
مباشصر أاو غ Òمباشصر ،لسصيما ‘ ظل الظروف
القتصصادية الراهنة وضصرورة اعتماد البلديات
على نفسصها خارج ميزانية الدولة ،وفق نفسس
اŸتحّدث.

–رك حزبي لتعقيل تواتي ودفعه لوقف إاضشرابه عن الطعام

قام كل من ﬁفوظ عدول رئيسس حزب النصصر الوطني
وعبد الله حداد رئيسس جبهة النضصال الوطني ،صصبيحة أامسس،
بزيارة إانسصانية إا ¤رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية موسصى
تواتيÃ ،قر سصكناه باŸدية ،حيث عاينا وضصعيته الصصحية،
ك -م -ا ط -ال -ب -اه ب-وق-ف إاضص-راب-ه ع-ن ال-ط-ع-ام ،م-ن م-ن-ط-ل-ق أان-ه
شصخصصية وطنية وبصصفته أاحد العناصصر األسصاسصية ‘ ا◊قل
السصياسصي با÷زائر التي يعول عليها مسصتقب.Ó
أاكد عدول رفقة وفد من عقÓء ا◊زب ‘ حديثه مع
ت- -وات- -ي ،أان رؤوسص- -اء األح -زاب ي -ري -دون ع -ودت -ه إا‡ ¤ارسص -ة
السصياسصة ،وهو ‘ صصحة جيدة ،قائ« :Óنرفضس أان تفرط ‘
صصحتك» ،داعيا إاياه إا ¤وقف إاضصرابه عن الطعام والتوجه إا¤
العدالة ،إاذ كان صصاحب حق ومظلوم ،على أامل أان يتوقف
بصصفة نهائية عن هذه ا◊الة يوم  09من الشصهر ا÷اري.
وصص- -رح ع- -ب- -د ال- -ل- -ه ح- -داد ،أان «السص- -ي -اسص -ي Úم -اي -زال -ون
يحتاجونك ‘ النضصال اليومي».

‘ ح Úرحب تواتي بضصيفيه ،كما أاكد لهما أان هذه الدعوة
للتعقل ،طرحها قبلهما نحو  150مناضصل ،يوم السصبت الفارط،
من ب Úأابناء حزبه ،مÈرا حركته هذه بأانها نابعة من قناعة
خاصصة وتنديدا Ãا تعّرضس له ،معتÈا أان هناك  1500حالة
تعدي على العمران و 400قرار تنفيذ موقف بهذه الولية.
وقال ،إان حالة اإلضصراب التي شصّنها منذ  14يوما ،جاءت
ل -ت -وع -ي -ة اÛت -م -ع وال-ت-ع-ب Òع-ن رفضص-ه ل-ك-ل أان-واع ا◊ق-رة،
مسصتشصهدا بنضصال الرئيسس غاندي إلسصماع كلمة دولة الهند
وقتها.
وتعتزم األفانا ،بحسصبه ،عقد ندوة وطنية باŸدية ألخذ
القرار اŸناسصب بشصأان الكف عن إاضصراب زعيمها عن الطعام
أاو م -واصص -ل -ة ذلك ،م -ع ات -خ -اذ اإلج -راءات اŸن-اسص-ب-ة –سص-ب-ا
لÓسصتحقاقات القادمة.

اŸدية :م.أام Úعباسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعÓم إلأمني ‘ نقاشس مفتوح بسشيدي بلعباسس
إ إ

الصشحافة ششريك ‘ مواجهة التهديدات واألخطار
ن- - -اقشس إع Ó- -م - -ي - -ون وأإك - -ادÁي - -ون ،أإمسس،
لمني
لعÓم إ أ
بسشيدي بلعباسس ،إششكالية وإقع إ إ
لسشسس إلتي يرتكز عليها
وسشبل إلنهوضس به وإ أ
◊م -اي-ة إ÷زإئ-ر م-ن إل-ت-ه-دي-دإت إل-ت-ي –دق
بها.

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
اŸلتقى الوطني الثا Êحول اإلعÓم األمني ،الذي
نظمه قسصم العلوم اإلنسصانية بجامعة ا÷ي ‹Óاليابسس
وحضصره ‡ثلو  15جامعة ع Èالوطن ،عالج عديد
اإلشصكاليات اŸتعلقة بواقع اإلعÓم األمني و–دياته
‘ ظل التسصارع التكنولوجي الراهن واألوضصاع األمنية
التي تعيشصها دول ا÷وار.
من هذا اŸنطلق ،أاجمع اŸشصاركون أان األجهزة
ÓعÓم األمني،
األمنية أاضصحت تو‹ أاهمية بالغة ل إ
باعتباره ا◊لقة األسصاسصية ‘ نشصر األمن ‘ أاوسصاط
اÛتمع من ناحية وتقد Ëتوعية وثقافة أامنية من
شص -أان -ه -ا –ف -ي-ز أاف-راد اÛت-م-ع ع-ل-ى اŸسص-اه-م-ة ‘
–قيق األمن الشصامل Ãفهومه الواسصع ،من خÓل
حماية كلّ اŸقومات الجتماعية ،الفكرية ،الدينية،
القتصصادية ،األمنية وا◊ضصارية للمجتمع.
وأاشصار اŸشصاركون ‘ اŸلتقى أايضصا ،إا ¤أانّ سصطوة
ودور وسصائل اإلعÓم عامة تعاظم وبشصكل كب ÒخÓل
السصنوات األخÒة ،وتعاظم معها دوره وتأاثÒه اŸباشصر
على فكر وسصلوك األفراد وا÷ماعات Ãا Áسس أامن
وسصÓمة اÛتمع.
‘ ذات السصياق ،أاكد رئيسس األمن الولئي ،خÓل
م-داخ-ل-ت-ه ،ع-ل-ى دع-م نشص-ر ال-ث-ق-اف-ة األم-ن-ية و–قيق
ال- -ت- -ك- -ام- -ل ب ÚاإلعÓ- -م واألم- -ن وŒسص- -ي- -د ال- -ع -م -ل
اŸشصÎك ،باعتبار اإلعÓم شصريكا ‘ نقل ا÷هود
األمنية .كما حث اŸواطن Úعلى التعاون مع مصصالح
األم -ن وق -ي -ام -ه -م ب -دور إاي -ج -اب -ي ي-ع-زز ج-ه-وده-ا ‘
›الت األم- -ن و‘ ت- -وع- -ي- -ة ا÷م- -اه Òوم -ك -اف -ح -ة
ا÷رÁة بكل أاشصكالها ،وإاقرار النظام ونقل جزء من
الثقل ‘ مكافحة ا÷رÁة من جهاز الشصرطة إا¤
الرأاي العام.
أام -ا الصص-ح-ا‘ ب-ق-ن-اة دزاي-ر ت-ي-ف-ي ﬁم-د أام-زي-ان
ب-رغ-ل ،ف-ق-د ح-م-لت م-داخ-ل-ت-ه م-ق-ارن-ة ب Úالسص-ياسصة
اإلتصص -ال -ي -ة ل -وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ب Úسص-ن-ت-ي ٢011
و ،٢01٦أاين تكلم وباألرقام عن تغ Òهذه السصياسصة
وانفتاح اŸؤوسصسصة العسصكرية على اإلعÓم وتفعيل دور
اإلعÓم العسصكري ،حيث قال إان اŸوقع اإللكÎوÊ
للوزارة كان شصبه جامد قبل  ،٢011قبل أان يتحول إا¤
موقع متجدد .وركز ‘ مقارنته على نافذة البÓغات
التي حملت  ٣5بÓغا فقط سصنة  ،٢011منها بÓغان
ف -ق -ط ع -ن م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب ‘ .ح Úوصص-ل ع-دد

البÓغات إا 4٣1 ¤بÓغ ،السصنة ا÷ارية ،منها ٢40
بÓغ عن عمليات مكافحة اإلرهاب ،و ٢1٢بÓغ عن
م -ك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب .وه-ي اإلحصص-ائ-ي-ات ال-ت-ي –م-ل
ال -ك-ث Òم-ن ال-دللت ،أاه-م-ه-ا الن-ف-ت-اح ع-ل-ى ال-داخ-ل
واÿارج ،ما سصاهم ‘ العتماد على هذه اŸعطيات
م -ن ق -ب-ل م-ن-ظ-م-ات دول-ي-ة ‘ إا‚از ت-ق-اري-ره-ا ح-ول
األوضصاع األمنية ‘ البÓد.
اإلعÓمية كرÁة عباد ،خÓل حديثها عن Œربتها
اŸي- -دان -ي -ة ‘ ›ال الإع Ó-م األم -ن -ي ،رك -زت ع -ل -ى
اŸق -اي -يسس ال -ت -ي ي -ت -ط -ل -ب -ه -ا ه -ذا ال -ن-وع م-ن ال-ع-م-ل
اإلعÓمي ،موضصحة دور شصخصصية الصصحا‘ ‘ إا‚اح
العمل ،فضص Óعن عوامل أاخرى تتعلق بالسصتخدام
ا÷يد للغة والتحكم األمثل ‘ السصيناريو ،مع مراعاة
الظروف والضصوابط اŸتعلقة بالقيم الجتماعية .كما
نوهت للصصعوبات التي تواجه الصصحا‘ العامل ‘
اإلعÓم األمني ،بداية بتكرار اŸضصمون وكيفية تفادي
هذا اإلشصكال ،من خÓل إايجاد صصيغة لتقد Ëهذا
اŸضصمون بحلة جديدة ،كذا اŸشصاكل مع العدالة التي
سصقط فيها عديد اإلعÓمي ÚوغÒها من الصصعوبات.
من جهته عميد الشصرطة صصدوقي عبد القادر،
رئيسس اŸكتب ا÷هوي لÓتصصال والعÓقات العامة
ب- -اŸف- -تشص- -ي- -ة ا÷ه- -وي- -ة ل- -ل- -غ- -رب ،أاث- -رى اŸوضص- -وع
ب -إاحصص -ائ -ي-ات ع-ن ع-دد ال-بÓ-غ-ات ال-ت-ي اسص-ت-ق-ب-ل-ت-ه-ا
Óمن الوطني والتي فاقت  ٣0أالف
اŸديرية العامة ل أ
بÓغ ،ما يعكسس ‚اح اسصÎاتيجية اŸصصالح األمنية ‘
–قيق التكامل األمني وإادماج اŸواطن ‘ اÿارطة
األمنية .مؤوكدا ‘ الوقت ذاته ،دور الشصرطة ا÷وارية
‘ تعزيز هذه العÓقة وكذا الوسصائط اإلعÓمية التي
لها أاهمية بالغة ‘ خلق جسصر تواصصل ب Úالطرف.Ú
وت- -ن- -وعت ﬁاور اŸل- -ت -ق -ى ب Úاإلع Ó-م األم -ن -ي
اإلل -كÎون،ي ال -ذي سص -ي-ت-م ف-ي-ه ال-ت-طّ-رق إا ¤اإلعÓ-م
األم- -ن- -ي وا÷رائ- -م اإلل- -كÎون- -ي- -ة ،اإلعÓ- -م األم- -ن -ي
واإلع Ó-م ا÷دي -د وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة واإلعÓ-م
األمني.
أاما اÙور الثا ،Êفيتعلق بوظائف اإلعÓم األمني
وي- -تضص- -م- -ن م- -داخ Ó-ت ح -ول نشص -ر ال -وع -ي األم -ن -ي،
التحسصيسس Ãختلف اıاطر ‘ اÛتمع ،تعزيز قيم
اŸواطنة ووظائف أاخرى.
فيما تناول اÙور الثالث ،واقع اإلعÓم األمني ‘
ا÷زائر ،من خÓل اإلعÓم األمني واÛتمع اŸد،Ê
صصورة رجال األمن ع Èوسصائل اإلعÓم ،صصورة رجال
األم- -ن ل- -دى ال- -رأاي ال- -ع- -ام وال- -عÓ- -ق- -ات ال -ع -ام -ة ‘
اŸؤوسصسصات األمنية.
ه -ذا وت -ن -اول اÙور ال -راب -ع اإلع Ó-م األم -ن-ي ‘
ا÷زائ -ر وال -ت -ح -دي -ات ال-راه-ن-ة ع ÈاإلعÓ-م األم-ن-ي
واإلرهاب ،اإلعÓم األمني وإادارة األزمات واإلعÓم
األمني والعنف.

على خلفية حجز قنطارين من إلدجاج إلفاسشد

حملة مراقبة Ãطاعم خنششلة

باشصرت ،صصباح أامسس ،فرق مراقبة ا÷ودة وقمع
الغشس التابعة Ÿديرية التجارة لولية خنشصلة ،حملة
ت-ف-ت-يشس وم-راق-ب-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ط-اع-م خ-نشص-لة،
Ÿعاينة وفحصس ◊وم الدجاج ،بعدما “كنت من
حجز أاك Ìمن قنطارين من الدجاج الفاسصد Ãعية
أاعوان مفتشصي البيطرة للولية ،بحسصب ما أاكده
مصصدر رسصمي لـ «الشصعب».
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان فرق اŸراقبة وخÓل
ق -ي -ام -ه -ا ب -دورات ع -ادي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى قصص-اب-ات
اŸدينة ،اكتشصفت نوعا من الدجاج به بقع دم على

مسصتوى الصصدر وانتفاخ غ Òعادي ،ليتضصح بعد
فحصصه من طرف البياطرة أانه فاسصد ول يصصلح
بتاتا لÓسصتهÓك ،ليتم حجز أاك Ìمن قنطارين
منه ،ثم –ويلها إا ¤مركز الردم التقني للنفايات
ببغاي وإاتÓفها فورا.
وبغرضس الحتياط وŒنب وصصول هذه اللحوم
إا ¤اŸسصتهلك ،باشصرت ذات الفرق حملة مراقبة
على مسصتوى اŸطاعم لفحصس اللحوم اŸسصوقة
ووضصع حّد ألي تسصويق ﬁتمل للدجاج الفاسصد.

خنششلة :كندر ◊جازي

إششهار

الثÓثاء  0٦ديسضمبر  201٦م
الموافق لـ  05ربيع األول  1٤38هـ
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وفرة ‘ ﬁصسول انتاج الزيتون Ãعسسكر وتّوقع بلوغ نصسف مليون قنطار
 ٢٠٠وحدة صسناعية لتحويل وتصسدير ا’نتاج و ١٠آا’ف عامل موسسمي
خالد لعرابي مدير اŸصسالح الفÓحية« :سسيقواز» عÓقة جزائرية Œاوزت ا◊دود

تعود زراعة الزيتون Ãنطقة معسصكر إا¤
ح -قب م -ت -ق -دم -ة م -ن ت -اري -خ م -ن -ط -ق-ة شص-م-ال
إاف -ري -ق -ي -ا وح -وضض ال -ب -ح -ر اŸت -وسص -ط ،ب -حسصب
لسصتاذ شصاطو من جامعة
اıتصض ‘ التاريخ ا أ
م -عسص -ك -ر ،ال -ذي ق-ال أان ع-ام-ل اŸن-اخ سص-اع-د ‘
ان -تشص -ار زراع -ة ال -زي -ت -ون وت -ط -وي -ره -ا ب-ه-ذه
اŸنطقة ،لسصيما خÓل فÎة الوجود العثماÊ
والفÎة السصتعمارية الفرنسصية التي اسصتغلت
ت- -واج- -ده- -ا ب- -ا÷زائ- -ر لسص- -ت- -ن- -زاف و–وي -ل
لبيضض اŸتوسصط.
خÒات البÓد إا ¤ما وراء ا أ

اسستطÓع :أام ا .Òÿسس
األهم من ذلك ،أانه وبفضضل احتكاك أاها‹ منطقة
سض -ي -ق وغÒه -ا م -ن اŸن -اط -ق ال -ت -ي تشض-ت-ه-ر ب-زراع-ة
الزيتون ‘ ولية معسضكر“ ،كن سضكان اŸنطقة من
اكتسضاب خÈات اŸعمر ‘ ›ال زراعة الزيتون حتى
أاصضبح ذلك إارثا متداول ب Úاألجيال اŸتعاقبة ،كما
زاد الهتمام بزراعة الزيتون ‘ ا÷زائر منذ حلول
األلفية ،أاين قررت ا◊كومة تبني سضياسضات راشضدة
تغني البÓد عن التبعية لقطاع اÙروقات فجاءت
اإلصض Ó- -ح - -ات ال - -ق - -ان - -ون - -ي- -ة
وإاج - -راءات دع - -م ال - -فÓ- -حÚ
مÓزمة لتلك السضياسضات التي
أاف-رزت ان-ت-ع-اشض-ا م-ل-حوظا ‘
ق- -ط- -اع اإلن- -ت- -اج ال- -فÓ- -ح- -ي
لسض- -ي- -م- -ا ال- -ق -رار اŸت -ع -ل -ق
ب -ت -ك -ث -ي -ف زراع -ة ال -زي -ت -ون
وغرسس مليون شضجرة زيتون
ع Èتراب الوطن.

–دي لتكثيف زراعة
الزيتون وتوسسيع
اŸسساحة اُŸنتجة
تنتشضر زراعة الزيتون
Ãعسضكر ع Èكامل إاقليم
ال- -ولي -ة ع -ل -ى مسض -اح -ة
ت -ف-وق  15أال-ف ه-ك-تار،
م -ن-ه-ا  12أال-ف ه-ك-ت-ار
مسضاحة منتجة ،يتموقع  50باŸائة منها
ب-إاق-ل-ي-م م-دي-ن-ة سض-ي-ق ذات الشض-ه-رة ال-واسض-ع-ة ب-زراع-ة
الزيتون ،تليها منطقة وادي التاغية ‘ جنوب الولية
ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن ال-رك-ائ-ز األسض-اسض-ي-ة ل-زراع-ة ال-زيتون
Ãعسضكر على مسضاحة تقدر بـأالف هكتار ،إاضضافة إا¤
غ- -رسض- -ات ج -دي -دة ضض -م -ن مشض -روع ف Ó-ح -ي ط -م -وح
اسض -ت -ف-ادت م-ن-ه م-ن-ط-ق-ة سض-ه-ل غ-ريسس ت-ع-ت– Èدي-ا
إلن-ت-اج وزراع-ة ال-زي-ت-ون إاضض-اف-ة ل-ل-زراع-ات األخ-رى،
وÃن -ط -ق -ة سض -ي -ق ،نشض -اط زراع-ة ال-زي-ت-ون ل-ه أاب-ع-اده
الج -ت -م-اع-ي-ة لرت-ب-اط-ه ال-وط-ي-د ب-ت-ق-ال-ي-د اŸن-ط-ق-ة
وهويتها الجتماعية ،حيث تتواجد Ãدينة سضيق التي
اكتسضب أاهلها خÈة متوارثة ›ال –ويل الزيتون
وتصضبÒه بطرق تقليدية ،أاك Ìمن  200وحدة صضناعية
لتحويل وتصضب Òالزيتون بدون ذكر ما ينشضط خارج
األطر القانونية ،وتسضتقبل هذه اŸنطقة ‘ كل موسضم
÷ن- - -ي اÙصض- - -ول ح - -وا‹  10أالف م- -ن ال -ع -م -ال
اŸوسضمي ،Úنسضبة منهم تتوافد على اŸنطقة من
ال -ولي-ات اÛاورة Ÿعسض-ك-ر ،ح-يث ت-ت-أاث-ر اŸن-ط-ق-ة
ب -ح -م -ل -ة ج -ن-ي ال-زي-ت-ون إاي-ج-اب-ا ،ف-ت-ن-ت-عشس ال-ت-ج-ارة
اıتلفة Ãنطقة سضيق وتدب ا◊ركة الشضديدة بها
فتتحول البيوت وكل ﬁل Œاري إا ¤مكان إليواء
اليد العاملة اŸوسضمية التي تسضتقر باŸنطقة طيلة
فÎة ا◊ملة الفÓحية ،على خÓف باقي اŸناطق
اŸع -روف -ة ب-زراع-ة ال-زي-ت-ون ال-ت-ي ي-قصض-ده-ا ال-ع-م-ال
اŸوسض- -م -ي÷ Úن -ي اÙصض -ول و–وي -ل -ه ل -ل -مصض -ان -ع
اŸتمركزة Ãدينة سضيق ،ففي األسضبوع األخ Òمن
شضهر نوفم Èمن فÎة جني الزيتون بلغت ا◊ملة
حدود  70باŸائة ،ول زالت خÓل هذه لفÎة مدينة
سض -ي -ق ب-ن-فسس نشض-اط-ه-ا ال-دؤووب ،ك-م-ا ل ت-زال ح-ب-ات
الزيتون مÎاصضة ‘ غصضونها ع Èمناطق عديدة من

الولية وقد بدأا لونها يحول إا ¤السضواد القا”.

وفرة اإ’نتاج خÓل هذا اŸوسسم
م-دي-ر اŸصض-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة خ-ال-د ل-ع-راب-ي ق-ال إان
اŸوسض- -م ي- -بشض- -ر ب- -ا Òÿل- -وف- -رة اŸن- -ت- -وج و غ -ي -اب
األمراضس التي تصضيب األشضجار اŸثمرة خÓف بعضس
اŸواسضمÃ ،عنى أان إانتاج الزيتون بولية معسضكر قد
يصضل إا 100 ¤قنطار ‘ الهكتار الواحد ،حيث تتوقع
اŸصضالح الفÓحية Ãعسضكر أان Œني نصضف مليون
ق -ن -ط-ار م-ن ال-زي-ت-ون ه-ذه السض-ن-ة ،إاضض-اف-ة إا ¤إان-ت-اج
الوليات الغربية للبÓد الذي يحول Ÿنطقة سضيق
ويرفع حظوظ اŸنطقة ‘ إانتاج زيتون اŸائدة إا¤
مليون قنطار ،مؤوثرا بذلك ‘ عامل اسضتقرار أاسضعار
زيتون اŸائدة ‘ األسضواق ،كما سضتغني وفرة اŸنتوج
هذه السضنة أاصضحاب اŸصضانع ووحدات التصضبÒعن
رحÓت البحث اŸضضنية عن ﬁاصضيل الزيتون من
خارج الولية وأاحيانا من خارج الوطن وذلك تلبية
للطلب اŸتزايد على نوعية زيتون اŸائدة سضيقواز.

وسسم عÓمة «سسيقواز» وفتح أافاق
التصسدير وا’سستثمار
إا ¤هنا ،نعود لذكر عامل اÈÿة الذي يتميز به
أاهل منطقة سضيق ‘ –ويل و تصضب Òزيتون اŸائدة
ب-ج-ودة ون-وع-ي-ة ع-ال-ي-ة ،ف-حسضب ل-ع-راب-ي خ-ال-د ،ف-إان

ع-ام-ل اÈÿة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ها
رواد الصض -ن -اع -ة ال -ت-ح-وي-ل-ي-ة ‘
›ال –ويل الزيتون بسضيق دفع
السضلطات اŸركزية الوصضية إا¤
ال- -ت- -ف -ك ‘ Òت -وسض -ي -م ال -ع Ó-م -ة
ال -ت-ج-اري-ة ل-ل-م-ن-ت-وج اÙل-ي م-ن
زي -ت -ون اŸائ -دة ب -غ-ي-ة ف-ت-ح أاف-اق
واسض -ع -ة ل -تصض -دي -ره ن-ح-و اÿارج،
وهو ما يتم على وتÒة متقدمة
بعد بلوغه آاخر مرحلة من اإلجراء
ال- -ذي يشض- -رف ع- -ل- -ي- -ه ج -انب م -ن
اÈÿاء الدولي ،Úومشضاركة اثنÚ
م -ن ا÷م -ع -ي -ات اÙل-ي-ة Ÿن-ت-ج-ي
زي -ت -ون اŸائ -دة بسض -ي-ق وي-رت-قب أان
يصض -ادق ع -ل -ى م -ل -ف ودف Îشض -روط
إاج -راء ت -وسض -ي -م ع Ó-م -ة «سض -ي -ق-واز»
مطلع شضهر مارسس من السضنة اŸقبلة،
األمر الذي سضيمكن ل ﬁالة من
تثم Úاإلنتاج اÙلي لثمار الشضجرة
اŸب- -ارك- -ة وف- -ت- -ح أاف- -اق السض- -ت -ث -م -ار
والتصضدير كشضق ﬁوري للبعد القتصضادي اŸرجو
من توسضيم زيتون «سضيقواز» .

مشساريع طموحة Ÿضساعفة اŸسساحة اŸغروسسة
مقابل أاسساليب ضسعيفة لتحويل اŸنتوج
كما –دث مدير اŸصضالح الفÓحية Ÿعسضكر ،عن
ا÷هود اŸضضاعفة التي تبذل لقاء تطوير وتوسضيع
›ال زراع -ة ال-زي-ت-ون ب-اŸن-ط-ق-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ال-غ-ن-ي-ة
ÃؤوهÓتها الطبيعية وذات اŸناخ والÎبة اÓŸئمة
لزراعة الزيتون ،من خÓل غرسضات جديدة تصضل إا¤
غرسس  200إا 300 ¤هكتار من أاشضجار الزيتون سضنويا،
ومشضروع Ÿضضاعفة اŸسضاحة اŸزروعة بسضهل سضيق
اŸتخصضصس ‘ زراعة الزيتون لبلوغ  8900هكتار بعد
توسضعة اÙيط اŸسضقي بسضيق.
ه -ي ذات -ه -ا الشض -روط وال -ع -وام -ل اŸسض-اع-دة ع-ل-ى
تطوير إانتاج الزيتون وتعÎضضها غالبا مشضاكل متعلقة
ب -ال -ط -لب اŸت -زاي -د ع-ل-ى حصضصس السض-ق-ي ال-فÓ-ح-ي
وت -ق -اب -ل -ه -ا دع -وة اŸصض -ال -ح ال -وصض -ي-ة ع-ل-ى ال-ق-ط-اع
باسضتغÓل تقنيات السضقي ا◊ديثة لتكثيف اإلنتاج و
توسضيع اŸسضاحة اŸسضقية ،وإادخال اŸكننة وعصضرنة
أاسض -ال -يب إان -ت -اج زي -ت -ون اŸائ -دة ب -وح-دات ال-ت-ح-وي-ل
والتصضب ،Òالتي وإان ركب بعضس اŸنتج ÚاÙليÚ
موجة العصضرنة وأاحدث التقنيات التكنولوجية فمازال
أاكÌهم يزاولون نشضاطهم بطرق تقليدية ،تعتمد على
اليد العاملة اŸوسضمية الرخيصضة التي يسضتدرج فيها

األطفال و النسضاء للعمل داخل وحداتهم اإلنتاجية،
و‘ حال اأهملنا الÎكيز على هذه النقطة اŸهمة
Œنبا للتأاث Òالسضلبي على أارزاق هذه الشضريحة الهشضة
من العمال اŸوسضمي Úالتي تتقاضضى نحو أالف دج
يوميا اأو اأقل مقابل العمل ألك Ìمن  13سضاعة يوميا،
ف -ت -ج -در اإلشض -ارة أايضض -ا اإ ¤األسض -ال -يب ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة
اŸع -ت -م -دة ‘ إان -ت -اج ال -زي-ت-ون اŸوج-ه لÓ-سض-ت-هÓ-ك
الواسضع بداية من حملة القطاف إا ¤عمليات فرز
حبات الزيتون بحسضب اللون وا◊جم ثم التحضضÒ
اسضتعدادا للتسضويق التجاري.

اسسÎجاع النواة وتصسنيعها...جانب آاخر من اإ’نتاج
يتّوجه اÿواصس من منتجي زيتون اŸائدة Ãدينة
سضيق نحو اسضÎجاع ﬂلفات عملية –ويل الزيتون،
واسضتغÓلها ‘ إانتاج مواد التجميل وصضناعة الزجاج،
‘ Œرب- -ة ل ت -زال  ⁄ت -ع -ت -م -د ب -ع -د ل -غ -ي -اب اÈÿة
والتقنيات الÓزمة ‘ هذا اÛال ،حيث تعت Èفكرة
–ويل بقايا –ويل زيتون اŸائدة من النواة الطبيعية
للزيتون مشضروعا اقتصضاديا مهما وقابل للتحقيق‘ ،
ظل احتدام اŸنافسضة وتركيز ا÷هود على السضتثمار
‘ كل ما هو موجود ،حيث يقول رئيسس مصضلحة
اإلحصضائيات الفÓحية لدى مصضالح القطاع Ãعسضكر،
السضيد حاج احمد مصضطفى ،أان ما وزنه  300أالف
قنطار من نواة الزيتون يرمى كفضضÓت غ Òمنتجة،
‘ اŸقابل هناك فوائد ل تعد Áكن ا◊صضول عليها
من ﬂلفات زيتون اŸائدة ،على غرار النواة التي
كانت تسضتخدم ‘ وقت ما ‘ التدفئة ،مشضÒا انه
كانت هناك مبادرات لتحويل نواة الزيتون إا ¤أاسضمدة
فÓحية ،غ Òأان ذلك قوبل بالفشضل كونه ل يرجى من
هذه األسضمدة أاي فائدة على اŸنتوجات الفÓحية،
وع -ل -ي -ه وبسض -ع-ي م-ن اŸن-ت-ج ‘ Úم-ن-ط-ق-ة سض-ي-ق ”
التوصضل اإŒ ¤ربة اأجنبية ‚حت ‘ –ويل نواة
الزيتون ‘ صضناعة الزجاج ،مؤوكدا أان هناك مشضروع
لÓسضتثمار ‘ ﬂلفات زيتون اŸائدة ‘ صضناعة مواد
التجميل وهو األمر الذي ل يزال قيد الدراسضة من
قبل مسضتثمر خاصس ‘ منطقة سضيق ،غ Òذلك يسضعى
بعضس اŸنتج ‘ Úهذه اŸنطقة إا ¤تطوير إانتاجهم
بتنويع طرق التصضب Òوالتحضض ،Òأاهمها تلك الطريقة
التقليدية ‘ تصضب Òالزيتون بتقنية طبيعية خالية من
اŸواد الكيميائية الكاشضطة التي لها تأاثÒا سضلبيا على
صض -ح -ة اŸسض -ت -ه-لك ‘ ح-ال  ⁄ي-راع اŸن-ت-ج ال-ك-م-ي-ة
اÙددة ‘ تصض -ب Òال -زي -ت-ون ،ف-ت-وسض-ي-ع ›ال إان-ت-اج
الزيتون بالطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية ل يزال
هو األخر يحتكم إا ¤العامل التجاري الذي يسضعى
خلفه اŸنتجون.

الثÓثاء  ٠٦ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٦ربيع األول  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تشس -ك -ل ال -عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة  -الصس-ي-ن-ي-ة ‰وذج-ا
لذلك .للجزائر ثوابت متجذرة ‘ سسياسستها اÿارجية
متمثلة ‘ احÎام الوحدة والسسيادة الوطنية ،عدم
ال- -ت- -دخ -ل ‘ الشس -وؤون ال -داخ -ل -ي -ة ل -ل -دول (وال -ع -كسس
صسحيح) ،السسلم والأمن الدولي ،Úالتعاون الإقتصسادي
والتجاري اŸتوازن وخاصسة الإسستثمار اŸبني على
كسسب ال- -ت -ج -رب -ة وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ودع -م اŸشس -اري -ع
الإق-تصس-ادي-ة الإسسÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ب-ن-ي-ة ال-ت-حتية من اأجل
التنمية اŸسستدامة.
اأثبتت الصس Úللجزائر باأنها ‘ مسستوى هذا التوجه
والهدف واŸسسعى الإسسÎاتيجي ‘ معظم اÛالت
واŸشس-اري-ع الإق-تصس-ادي-ة ا›ÈŸة (ال-ب-ن-اء وال-ت-عم،Ò
السسدود واŸياه ،الفÓحة والري ،الطرقات والسسكك
ا◊دي -دي -ة ،اك -تسس-اب ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘ ›ال ت-ك-ري-ر
البÎول مثل ما هو منجز باأدرار ،وصسفقات اأخرى مع
الصس“ Úت (اأك- -ت- -وب -ر  ) ٢٠١٦ل-ب-ن-اء مصس-ان-ع ت-ك-ري-ر
البÎول ‘ مناطق متعددة با÷زائر .تعاون بناء ودعم
صسيني هادف اأوصسل بالعÓقات ا÷زائرية  -الصسينية
اإ ¤اŸسستوى الإسسÎاتيجي ( .)٢٠١٤اأثبتت الصسينيون
للجزائر اأنهم كانوا ‘ مسستوى اŸقاييسس والكفاءة
العالية لإ‚از اŸشساريع.
العÓقات القتصسادية ا÷زائرية  -الصسينية وصسلت
اإ ¤اأك Ìمن  9مÓي Òدولر سسنة  ٢٠١5واإذا سسارت
على نفسس الوتÒة Áكن اأن تصسل اإ ¤اأك Ìمن  ١5مليار
دولر ‘ السسنوات القليلة القادمة خاصسة ‘ ›ال
السس -ت -ث -م -ار الصس -ي -ن -ي ب -ا÷زائ-ر ‘ .اإط-ار الÈن-ام-ج
اŸك- -ث- -ف ل -ل -ج -زائ -ر
ل -ل-ب-حث ع-ن اق-تصس-اد
ب-دي-ل ل-ل-ن-فط ،يعتمد
السس- -ت- -ث- -م- -ار وكسسب
ال-ت-ك-ن-ولوجيا اأظهرت
الصس ‘ Úاأعلى هرم
السس-ل-ط-ة اسس-ت-عدادها
ل- -ل -ت -ج -اوب م -ع ه -ذا
التوجهÁ .كن للصسÚ
Œسس-ي-د ه-ذا ال-هدف
اإذا ك- - - - -ث - - - -فت م - - - -ن
اسستثماراتها
ب - - - - - - -ا÷زائ - - - - - - -ر ‘
ال -ف Ó-ح-ة ،الصس-ن-اع-ة
والسس- -ي- -اح- -ة .ت- -وج -ه
ا÷زائ- -ر خ- -اصس- -ة ‘
السس- - - -ن - - -وات الأخÒة
يعطي اأولوية قصسوى
ل -ل-ب-حث ع-ن اق-تصس-اد
بديل للنفط ،خاصسة
م - - - - - - -ن - - - - - - -ذ ()٢٠١٣
ان- -خ- -ف- -اضس اأسس- -ع- -ار
ال - - -بÎول ‘ السس- - -وق
ال-ع-اŸي-ة .م-ي-ن-اء شس-رشس-ال ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة (شس-ما غرب
ا÷زائر العاصسمة) باسستثمار اأك Ìمن  ٣مليار دولر
بشسراكة صسينية جزائرية Áكن اأن يشسكل ‰وذج اأمثل
لضس-م-ان تضس-اع-ف ال-عÓ-ق-ات الإق-تصس-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
الصسينية .اŸيناء جد هام للبلدين بحكم اأنه سسيصسبح
م -ن اأك ÈاŸوا Êال -ع -رب -ي -ة والإف -ري -ق -ي -ة ل -ل -تصس -دي -ر
والسستÒاد.
وصسول العÓقات ا÷زائرية الصسينية اإ ¤اŸسستوى
الإسسÎات-ي-ج-ي ل-ه-ا خ-ل-ف-ي-ات-ه-ا ال-تاريخية ومرجعياتها
السسياسسية .لقد كانت الصس Úدعما للجزائر اأثناء حرب
ال-ت-ح-ري-ر ا÷زائ-ري-ة ( )١9٦٢-١95٤ضس -د الإسس-ت-ع-م-ار
ال- -ف- -رنسس- -ي اŸدع- -وم م -ن ط -رف ا◊ل -ف الأط -لسس -ي
واŸعسس- -ك- -ر ال -غ -رب -ي ‘ .ن -فسس ال -فÎة ك -انت الصسÚ
مسستهدفة كذلك من طرف اŸعسسكر الراأسسما‹ من
خÓل حصسار السسواحل الشسرقية الصسينية انطÓقا من
ت- -اي- -وان ،اأي اأن ا÷زائ- -ر والصس Úك- -ان- -ت- -ا ‘ ج- -ب -ه -ة
مشسÎكة.
ك- -م- -ا ك- -انت ا÷زائ- -ر دع- -م -ا ل -لصس ‘ ÚاسسÎج -اع
مكانتها داخل منظمة الأ· اŸتحدة وطرد تايوان
( .)١9٧١اأشسرف على ذلك الرئيسس ا÷زائري عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن م-وق-ع-ه اآن-ذاك كوزير للشسوؤون
اÿارجية ا÷زائرية من خÓل تراأسسه للجمعية العامة
للمنظمة الأ‡ية.
وباŸقابل ‘ الوقت الذي كان للغرب مواقف ل
ت - -رق - -ى Ÿسس - -ت - -وى ﬁارب - -ة ا÷زائ- -ر لÓ- -إره- -اب ‘
التسسعينيات من القرن اŸاضسي Ãا فيها سسحب كثÒ
من الدول الغربية Ÿمثليهم الدبلوماسسي Úمن ا÷زائر
كانت الصس Úدعما للجزائر ‘ هذه الفÎة ‘ ﬂتلف
اÛالت الإقتصسادية والتعاون البناء ب Úالدولت.Ú

بل الغرب ذهب لتهام النظام السسياسسي ا÷زائري اأنه
كان وراء الإرهاب ،و ⁄يتغ Òهذا اŸوقف الغربي اإل
بعدما ضسرب الإرهاب عمق الغرب (منذ .)٢٠٠١
كما اأن للصس Úمواقف متكاملة مع ا÷زائر Œاه
تسسوية اŸشساكل الإقليمية ومواجهة التحديات الدولية
ال-راه-ن-ة –ت شس-ع-ارات م-ا يسس-م-ى ب-ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي،
الدÁقراطية وحقوق الإنسسان ومواقف مشسÎكة Œاه
القضسايا الإنسسانية والدولية ‘ اإطار التوازن والعدالة
الدولية Ãا فيها اإصسÓح منظمة الأ· اŸتحدة ودعم

ح -ق الشس -ع -وب اŸسس-ت-ع-م-رة ‘ ت-ق-ري-ر مصسÒه-ا وف-ق
الشسرعية الدولية .للصس Úوا÷زائر مواقف مشسÎكة
ضس- -د ال -ت -دخ Ó-ت ال -دول -ي -ة ‘ شس -وؤون ال -دول واŸسس
بوحدة واسستقرار الدولة الوطنية .للصس Úوا÷زائر
م -واق -ف م -ت -ك -ام -ل -ة ‘ ﬁارب-ة الإره-اب م-ه-م-ا ك-ان
مصسدره ومكانه بعيدا عن الزدواجية ‘ التعامل مع
هذا اŸلف اÿط Òعلى الإنسسانية جمعاء معتÈين اأن
اأي دعم لتسسليح اأو “وين عناصسر فرديا اأو جماعيا
م -رف -وضس م -ه -م -ا ك-ان ال-ه-دف ح-ت-ى ول-و –ت شس-ع-ار
الدÁقراطية وحقوق الإنسسان على غرار ما تقدمه
الدول الغربية من دعم بالسسÓح واŸال لعناصسر ضسد
النظام السسوري اأو اأنظمة اأخرى .العنف واسستعمال
السسÓح يوؤدي اإ ¤ضسرب اسستقرار الدول والشسعوب
وÁسس Ãصسالح ا÷ميع.
التعاون اŸتزايد ب Úالصس Úودول عا ⁄ا÷نوب،
خ -اصس -ة ‘ ال -ع-ق-د الأخ Òصس-اح-ب-ت-ه ح-م-ل-ة اإعÓ-م-ي-ة
بالغرب ضسد الإنتاج والسسلع والسستثمارات الصسينية.
يتداول اأحيانا اإعÓميا اأو ‘ ﬁطات اأو ›الت
اأخرى بنظرة سسلبية ،مصسطلح اأو عبارة’’هذا اإنتاج
صسيني’’ ،اأو ’’سسلعة صسينية’’ .وا◊قيقة غ Òذلك ،فهذه
النظرة عبارة عن دعاية ‡نهجة وبعيدة عن الواقع
ال-ف-ك-ري وا◊ضس-اري ل-لسس-ي-اسس-ة والإن-ت-اج الإق-تصس-ادية
الصسيني ،فالصس Úحضسارة عميقة متميزة باŸكاسسب
النوعية ‘ اأعلى صسورها معنويا وماديا .ما اأ‚زته
الصس Úم - -ن تشس - -ي- -ي- -د ع- -م- -را Êحضس- -اري وه- -ي- -اك- -ل
وموؤسسسسات اقتصسادية هي تعيشس ‘ الصس Úوخارجها
لآلف السسن ،Úويكفي التذك Òبسسور الصس Úالعظيم
ب-ح-وا‹  ٢١.٠٠٠ك-ل-م ،والب-ت-ك-ارات ال-ع-لمية العريقة
واŸت -م -ي -زة م -ن صس -ن -اع -ة ال -ورق اإ ¤ال-طب الصس-ي-ن-ي
اŸتميز اإ ¤صسناعة ا◊رير وصسناعة القوارب ووسسائل

ال- -ن- -ق- -ل ال- -ب- -ح- -ري -ة والÈي -ة وغÒه -ا م -ن الإ‚ازات
ال -ع -ري -ق -ة ،واإ ¤اŸك -اسسب والإ‚ازات ا◊دي -ث-ة و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا السس-ك-ة ا◊دي-دي-ة ،الصس-ن-اع-ات الكيماوية،
الإن -ت -اج ال -ك -ه -رب -ائ -ي ،صس -ن -اع -ات ال -ن -ق -ل وال -ت-ن-ق-ل،
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات التصس -ال والإع Ó-م الآ‹ ،ال -ع -م -ران
ا◊ديث .... ،تباع السسلع الصسينية Ãختلف اأشسكالها
و›التها ‘ اأهم اŸراكز والأسسواق العاŸية الكÈى
وبعواصسم الدول الغربية وتنافسس اإنتاج البلدان الغربية
هناك.
اŸشسكل هو ليسس ‘ السسلع
اأو اŸنتجات الصسينية ،بل هو
‘ الزبون ‘ حد ذاته دول اأو
موؤسسسسات اأو اأفراد .فبمفهوم
اق- -تصس- -اد السس- -وق ،الصس- -ي- -ن- -ي
ي -ع -رضس اخ-ت-ي-ارات م-ن-ت-ج-ات-ه
( )Les choixول- -ل- -زب -ون
الخ- - -ت - -ي - -ار ب ÚاŸن - -ت - -وج اأو
السسلعة من الطراز الأعلى اأو
م - -ن ال - -ط - -راز الأدن- -ى حسسب
الطلب والثمن اŸقدم .عندما
يتعامل بعضس الزبائن ،خاصسة
من دول عا ⁄ا÷نوب فاإنهم
يختارون السسلع اأو اŸنتجات
الأقل ثمنا ،وبالتا‹ يحصسلون
على منتوج اأقل نوعية .فبعضس
ال - -زب - -ائ- -ن يشسÎون السس- -ل- -ع- -ة
الصس- -ي -ن -ي -ة Ãواصس -ف -ات دن -ي -ا
حسسب اخ -ت -ي -ارات-ه-م وع-ن-دم-ا
ي-ع-ودون ب-ه-ا ي-ع-رضس-ون-ه-ا على
اأسساسس اأنها من الطراز الأول.
م -ث Œ :Ó-د ال -ب -ذل-ة الصس-ي-ن-ي-ة
التقليدية ‘ الأسسواق الصسينية بقيمة مالية تعادل ٤٠٠
دينار جزائري ،وŒد نفسس البذلة ولكن بنوعية اأرقى
Ãبلغ يعادل  ٤٠ . ٠٠٠د.ج .اأي بزيادة تصسل اإ١٠٠ ¤
مرة مقارنة ب Úالعرضس.Ú
غ Òذلك تكاد الصس Úاأن تكون الدولة الوحيدة ‘
العا ⁄التي تقدم اإنتاجا اأو سسلعا اأو اسستثمارات باأعلى
اŸقاييسس العاŸية وباأقل تكلفة من ا÷ميع لسسبب
اأسساسسي اأن تكلفة الإنتاج اأقل بالصس Úسسواء من اليد
العاملة اأو من اآلت الإنتاج .العامل ‘ الغرب بحكم
غÓء اŸعيشسة والختÓف حول شسروط ا◊ياة التي
يتجاوزها الصسيني بالعتماد على النفسس ‘ –سسÚ
مسستوى معيشسته من منطلق العمل الدءوب وا÷دية
والنضسباط والقدرة الذاتية ال Óمتناهية.
اŸنظومة السسياسسية والقتصسادية الصسينية تسسّير
م -ل -ي -ار و  ٣5٠األ -ف صس -ي -ن -ي و–ت -ل صس-دارة الإن-ت-اج
والق -تصس -اد ع-اŸي-ا .ال-ق-راءة اŸوضس-وع-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة
Ÿنطق ا◊ياة الإقتصسادية السسائد والسسوق العاŸية،
ي -ع -كسس ال -ط -لب اŸت -زاي -د ع -ل -ى الإن -ت -اج الصس -ن-اع-ي
والتكنولوجي الصسيني من طرف اأعرق الدول الغربية
ومن اأهم اŸراكز التجارية الكÈى ببون (اأŸانيا)،
ب- -اريسس (ف- -رنسس- -ا) ،ل -ن -دن (ب -ري -ط -ان -ي -ا) ،ن -ي -وي -ورك
وواشسنطن وكاليفورنيا (الوليات اŸتحدة الأمريكية)،
 .....السستثمارات الصسينية مطلوبة ليسس فقط من
طرف دول عا ⁄ا÷نوب بل من اأوروبا والوليات
اŸتحدة الأمريكية وكندا (دول وشسركات اقتصسادية
وŒارية عاŸية كÈى) .الصس Úهي سسوق اأسساسسية
للعا ⁄واإن  ⁄نبالغ فهي سسوق العا ⁄وذلك نا œعن
العمل والنضسباط اŸسسوؤول وا÷دية وتقد Ëالكفاءة
والنوعية العالية ،ويتوقف على الزبون الختيار.
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عّبروإ عن تضشامنهم مع إلقضشية إلصشحرإوية

‡ثلو منظمات وجمعيات يرافعون لتقرير اŸصسÒ
لثن ،Úعضشو إللجنة إلفلسشطينية للتضشامن مع إلششعب إلصشحرإوي موسشى ﬁمد إÿزندإرÃ ،خيم بوجدور
أإكد ،أإمسس إ أ
لسشرإئيلي للششعب إلفلسشطيني““.
لحتÓل إ إ
لحتÓل إŸغربي للصشحرإء إلغربية Áاثل إ إ
لÓجئ Úإلصشحرإوي ،Úأإن ““إ إ
أاوضس- -ح م- -وسس- -ى ﬁم- -د ‘ تصس -ري -ح
للصسحافة ،أان هناك قواسسم مشسÎكة
ت- -رب- -ط ب Úال- -قضس- -ي -ة الصس -ح -راوي -ة
وقضس-ي-ة شس-عب ف-لسس-ط ،Úم-ت-م-ث-لة ‘
ال - -ظ - -ل - -م والضس - -ط- -ه- -اد م- -ن ق- -ب- -ل
الح-ت-لل ÚاŸغ-رب-ي واإلسس-رائ-ي-لي““،
مشسÒا إا ¤أان -ه ت -وج -د ““م -ق -ارب -ة بÚ
معاناة الصسحراوي Úمن خلل
سس -لسس -ل -ة ال -ق -م -ع م -ن أادوات ال-ن-ظ-ام
ال -رج -ع -ي اŸغ -رب-ي وب-ن-ت-ائ-ج ال-ق-م-ع
ال- - -دم- - -وي الصس- - -ه- - -ي- - -و Êل- - -لشس - -عب
ال - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي –ت الح- -ت- -لل
اإلسسرائيلي““.
وأاب -رز عضس -و ال -ل -ج -ن-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
للتضسامن مع الشسعب الصسحراوي ،أان
حضس- -وره أاشس- -غ- -ال اŸؤو“ر ال- -ث- -ام- -ن
ل–اد ع - -م- -ال السس- -اق- -ي- -ة ا◊م- -راء
ووادي ال -ذهب ،ل -يسس ل -ل -تضس-ام-ن م-ع
الشسعب الصسحراوي ‘ قضسيته العادلة
فحسسب ،بل هو تأاكيد للتأاييد التام
◊ق الشس -عب الصس -ح -راوي ‘ ت-ق-ري-ر
مصسÒه وسسعي آاخر ليكون هناك دور
مشسÎك ‘ الدفاع عن حق الشسعبÚ
الشسقيق.““Ú
وع ّ-ب-ر ع-ن ““أاسس-ف-ه““ ل-ع-دم “ك-ن-ه م-ن
حضس -ور ه -ذا اŸؤو“ر ال-ع-م-ا‹ ،م-ن-ذ
ب -داي -ة األشس -غ-ال ،م-ؤوك-دا أان اŸؤو“ر
يعّبر عن ““أاك Ìمن منحى من خلل
Œسسيد العلقة التاريخية التي تربط
ا÷ب-ه-ت Úوال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ع ب-داي-ة
تأاسسيسس جبهة البوليسساريو““ ،مضسيفا
أان الفلسسطيني Úقادرون على ““قراءة
معاناة الصسحراوي Úبحكم Œربتهم
وم-ع-ان-ات-ه-م ال-ت-اري-خ-ية اŸشسÎكة ‘
ظل اإلحتلل““.
من ناحية ثانية ،جّدد ‡ثل النقابة
ال -ب -اسس -ك -ي -ة ل -ع -م -ال سس -لك ال -ت -ع-ل-ي-م
(سس- -ت -اي -لسس) ،السس -ي -د ك -ي -ب -ا ي -ك -ورا
خ -ي -م -ي -ن -اسس ،ب -ب -وج -دور (ﬂي-م-ات
اللجئ Úالصسحراوي ،)Úالتأاكيد على

العدد

17201

10

لرهابي منذ أإك Ìمن عام ونصشف
سشقطت ‘ قبضشة إلتنظيم إ إ

قوات ““الوفاق““ الليبية تسستعيد سسرت بالكامل
و–ررها من ““داعشس““

أإع-ل-نت إل-ق-وإت إل-ل-ي-ب-ية إŸوإلية ◊كومة
لث- -ن““ ،Úف- -رضس
إل- -وف- -اق إل- -وط- -ن- -ي ،أإمسس إ أ
إلسش-ي-ط-رة إل-ك-ام-ل-ة““ ع-ل-ى مدينة سشرت على
إلسش -اح -ل إل -ل -ي -ب -ي ،ب -ع -د ح -وإ‹ سش-ن-ت Úم-ن
دخول تنظيم ““دإعشس““ إلإرهابي إليها.
قال رضسا عيسسى ،اŸتحدث باسسم هذه القوات،
““قواتنا تفرضس سسيطرتها بالكامل على سسرت...
وشس -ه -دت ق -وات -ن -ا ع -م -ل-ي-ة ان-ه-ي-ار ت-ام ل-ل-دواعشس““
الدموي.Ú
وأاضس -اف ع -يسس -ى““ ،أان ال -ق -وات ال-ل-ي-ب-ي-ة اسس-ت-ع-ادت
السسيطرة على آاخر ›موعة من اŸبا Êالتي كان
ي-ت-حصس-ن ف-ي-ه-ا إاره-اب-ي-و ال-ت-ن-ظ-ي-م ‘ مدينة سسرت
معقلهم السسابق وتؤومّن اŸنطقة.
وأان ال -ق -وات ،م-دع-وم-ة بضس-رب-ات ج-وي-ة أامÒك-ي-ة،
تسسيطر على حي ا÷يزة البحرية بالكامل ،ولتزال
تؤومن اŸنطقة.
هذا وقد “كنت قوات ““البنيان اŸرصسوصس““ من
–رير أاك Ìمن  50طفل و 15امرأاة من قبضسة
ع -ن -اصس -ر ت -ن -ظ -ي-م ““داعشس““ اإلره-اب-ي ‘ ضس-اح-ي-ة

ا÷ي -زة ال -ب-ح-ري-ة Ãدي-ن-ة سس-رت السس-اح-ل-ي-ة خ-لل
األيام القليلة اŸاضسية.
وقال اŸتحدث باسسم القوات الليبية العميد ﬁمد
ال -غصس -ري ،ب -حسسب م -ا ذك -رت مصس -ادر إاع -لم -ي -ة،
أامسس ،إان ““اÙررين نقلوا إا ¤مسستشسفيات بالقرب
من مصسراتة حيث يعانون من إاصسابات عديدة““،
مشسÒا إا ¤أان هذا يعد ““إا‚ازا كبÒا للقوات الليبية
التي فقدت أايضسا بعضس العناصسر ‘ اŸعارك““.
وف -رضست ال -ق -وات ال -ل -ي -ب -ي -ة ال -ت-ي –ارب ت-ن-ظ-ي-م
““داعشس““ ،منذ مطلع ماي اŸاضسي ،حصسارا خانقا
على حي ا÷يزة البحرية الذي تقل مسساحته عن
كيلوم Îمربع.
و“ك-نت ال-ق-وات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-رئ-اسس-ي م-ن
السس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ع-ظ-م أاح-ي-اء م-دي-ن-ة سس-رت ال-ت-ي
سسقطت فى يد عناصسر ““داعشس““ منذ أاك Ìمن عام
ونصسف.
وبلغ عدد األسسر النازحة من مدينة سسرت نتيجة
الشستباكات 18 ،أالف أاسسرة ،موزعة على  14بلدية
Ãختلف مناطق ليبيا ،وفق إاحصسائيات رسسمية.

عقب خسشارته إسشتفتاء ششعبيا حول إصشÓح دسشتوري

اسستقالة رئيسس الوزراء اإليطا‹

دع-م ن-ق-اب-ة سس-ت-اي-لسس ل-لصسحراويÚ
إا ¤غاية ““نيل السستقلل““.
‘ تصس -ري -ح ع -ل -ى ه -امشس اŸؤو“ر
الثامن لل–اد العام لعمال السساقية
ا◊مراء ووادي الذهب ،أاوضسح السسيد
ي- -ك- -ورا خ- -ي -م -ي -ن -اسس ،أان ““ال -ن -ق -اب -ة
ال -ب -اسس -ك -ي -ة ت-دع-م الصس-ح-راوي Úإا¤
غاية نيل السستقلل““.
خ- -لل زي- -ارت- -ه إا ¤م- -رك -ز ل -لÎب -ي -ة
والدماج ،أاضساف ذات اŸتحدث أان
ن -ق -اب-ت-ه ت-دع-م ال–اد ال-ع-ام ل-ع-م-ال
السساقية ا◊مراء ووادي الذهب من
أاج- -ل ““ب- -ن- -اء م -ؤوسسسس -ات Ãخ -ي -م -ات
ال - - - -لج - - - -ئ ،““ÚمشسÒا إا““ ¤وج - - - -ود
مشساريع أاخرى قيد الدراسسة““.
وجدد ‡ثلون عن منظمات نقابية
عاŸية مشساركة ‘ اŸؤو“ر الثامن

للعمال الصسحراوي ،Úالذي انطلقت
أاشس -غ -ال -ه السس -بت اŸنصس-رم ،ب-حضس-ور
أاك Ìمن  600مندوب ،التزامهم بدعم
ال - -ع- -م- -ال الصس- -ح- -راوي ،Úلسس- -ي- -م- -ا
اŸت-واج-دي-ن ب-األراضس-ي الصس-حراوية
اÙتلة.
Œدر اإلشس - - -ارة ،إا ¤أان الصس- - -ح- - -راء
الغربية مدرجة منذ سسنة  1966ضسمن
قائمة األقاليم غ ÒاŸسستقلة وبالتا‹
ف-ه-ي م-ع-ن-ي-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-لئ-ح-ة رقم
 1514الصسادرة عن ا÷معية العامة
ل· اŸتحدة التي تنصس على منح
ل أ
السس- -ت- -ق- -لل ل- -ل- -ب- -ل- -دان والشس- -ع -وب
اŸسستعَمرة وهي تعد آاخر مسستعمرة
‘ إاف- -ري- -ق- -ي- -ا وﬁت- -ل- -ة م- -ن ط -رف
اŸغرب منذ سسنة  1975بدعم من
فرنسسا.

حظوظه دإخل معسشكر إلششÎإكي ÚكبÒة

هذا وأاعلنت اللجنة اŸشسرفة على
ان -ت -خ -اب -ات ال–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال
الصسحراوي Úللسساقية ا◊مراء ووادي
ي مÎشسح
الذهب ،عن عدم حصسول أا ّ
Ÿنصسب األم Úال -ع -ام ل -ل–اد ع -ل-ى
األغ -ل -ب -ي -ة اŸط -ل -ق-ة خ-لل القÎاع
ال - - -ذي ج - - -رى ،أامسس األث - - -ن ،Úم - - -ا
يسستدعي اŸرور للدور الثا.Ê
و اأ ض س -ف ت ا ل -ن -ت -ا ئ -ج ا ل -ت -ي اأ ع -ل -ن -ت -ه -ا
÷ ن - -ة ا ل ن - -ت - -خ - -ا ب - -ا ت  ،اإ  ¤ع - -د م
ح ص س و ل اأ ي م  Îش س ح ع ل ى ا لأ غ ل ب ي ة
اŸطلقة والتي “كنه من الفوز
بهذا اŸنصسب دون اللجوء لدور
ث ا ٍن  ،ب ح س س ب م ا ت ن ص س ع ل ي ه ا  Ÿا د ة
 5 4م ن ا ل ق ا ن و ن ا لأ س س ا س س ي ل ل – ا د
ا ل -ع -ا م ل -ع -م -ا ل ا ل س س -ا ق -ي -ة ا ◊ م -ر ا ء
ووادي الذهب.

ُم ِ-ن َ-ي ر ئ -ي س س إ ل -و ز ر إ ء إ لإ ي -ط -ا ‹ م -ا ت -ي و
ر ي -ن -ز ي  ،ب -ه -ز  Áة م -د و ي -ة  ،إ لأ ح -د  ،ع -ق ب
خ س ش - -ا ر ت - -ه إ ل - -ت ص ش -و ي ت ل ص ش -ا ل -ح ت -ق -ل -ي ص س
ص ش  Ó- -ح -ي -ا ت › ل س س إ ل ش ش -ي -و خ و إ ◊ د م -ن
ص ش  Ó-ح -ي -ا ت إ  Ÿن -ا ط -ق و إإ ل -غ -ا ء إ لأ ق ا ل ي م  ،م ا
د ف - -ع - -ه إإ  ¤إ لإ ق - -ر إ ر ب - -ه - -ز  Áت - -ه و إإ ع  Ó- -ن
إ س ش - -ت - -ق - -ا ل -ت -ه خ  Ó-ل خ -ط -ا ب ت -ل -ف -ز ي -و Ê
مباششر.
ك ا ن ا لإ ي ط ا ل ي و ن اأ د ل و ا ب اأ ص س و ا ت ه م  ،ا لأ ح د ‘ ،
ا س س -ت -ف -ت -ا ء ح -و ل اإ ص س -ل ح د س س -ت -و ر ي – و ل م -ع
ص س ع و د ا ل ش س ع ب و ي  Úاإ  ¤ت ص س و ي ت ل ص س ا ل ح ر ي ن ز ي
( ي س س ا ر و س س ط ) اأ و ض س د ه .
و ر ف ض س ت غ -ا ل -ب -ي -ة س س -ا ح -ق -ة م -ن ا لإ ي -ط -ا ل -ي ، Ú
ا لأ ح -د  ،ا لإ ص س -ل ح ا ل -د س س -ت -و ر ي ا ل -ذ ي ا ق  Îح -ه
ر ي ن ز ي  ،و ف ق م ا اأ ظ ه ر ا س س ت ط ل ع ل د ى خ ر و ج
الناخب Úمن مراكز القÎاع.
وقد حصسلت «ل» على ما ب 54 Úو 58من اŸئة
م ن ن س س ب ة ا لأ ص س و ا ت  ،ف ي م ا ح ص س ل ت « ن ع م » ع ل ى
م ا ب  4 2 Úاإ  4 6 ¤م ن ا  Ÿئ ة .

و ق ا ل ر ي ن ز ي ب ع د ه ز  Áت ه  ،اإ ن م ه م ت ه ك ر ئ ي س س
ل ل و ز ر ا ء “ “ ت ن ت ه ي ه ن ا “ “  ،و ق د م ا س س ت ق ا ل ت ه  ،اأ م س س ،
اإ ث ر ج ل س س ة  Ûل س س ا ل و ز ر ا ء .

تركيز السسلطات بيد رئيسس ا◊كومة
وك -ان ال-تصس-ويت ي-ت-ع-ل-ق ب-إاصس-لح دسس-ت-وري ي-قضس-ي
ب-ت-ق-ل-يصس صس-لح-ي-ات ›لسس الشس-ي-وخ بشس-ك-ل ك-بÒ
لقاليم.
وا◊د من صسلحيات اŸناطق وإالغاء ا أ
ودعا جزء كب Òمن الطبقة السسياسسية ،من اليم Úإا¤
الشس -ع -ب -وي ،Úم -رورا ب -ك -ل ال -ت -ي -ارات اŸت-ط-رف-ة وح-ت-ى
““متمردين““ من ا◊زب الدÁقراطي الذي ينتمي إاليه
رينزي ،إا ¤رفضس هذه اإلصسلحات التي يرون أانها تؤودي
إا ¤تركيز مفرط للسسلطات بيد رئيسس ا◊كومة.
وهذه اŸعارضسة توحّدها أايضسا الرغبة ‘ طرد
رينزي الذي وصسل إا ¤السسلطة ‘ فيفري 2014
لع-لم وشس-ب-ك-ات التواصسل
وي-ه-ي-م-ن ع-ل-ى وسس-ائ-ل ا إ
الجتماعي ‘ تصسريحاته للدفاع عن إاصسلحاته
التي تهدف إا ¤تبسسيط ا◊ياة السسياسسية ‘ بلد
شسهد تشسكيل سست Úحكومة منذ .1948

فال ـ ـ ـ ـسس يعل ـ ـ ـ ـ ـن ترشسح ـ ـ ـ ـ ـه لÓنتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـات الرئاسسي ـ ـ ـ ـة

أإع -ل -ن رئ -يسس إل -وزرإء إل -ف-رنسش-ي
م- -ان -وي -ل ف -السس ،أإمسس ،م -ن ب -ل -دي -ة
““يفري““ ،معقله إلنتخابي ‘ إŸنطقة
إل -ب -اريسش -ي-ة ،ت-رشش-ح-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
إلرئاسشية إلفرنسشية عام .2017
ج- - -اء إاع- - -لن ف- - -السس اŸرت- - -قب ،ب - -ع - -د
ان -ت -خ -اب -ات “ه-ي-دي-ة ح-ق-ق ف-ي-ه-ا رئ-يسس
الوزراء األسسبق فرانسسوا فيون ( 62عاما)
ف- -وزا ك- -اسس- -ح- -ا ،ل -يصس -ب -ح م -رشس -ح ح -زب
““ا÷م- -ه- -وري- -ون““ اŸن- -ت- -م- -ي ل -ت -ي -ار ÚÁ
الوسسط.
 ⁄يكن ترشسح فالسس موضسع شسك ،منذ
إاع -لن ال -رئ -يسس ف -رانسس-وا ه-ولن-د أان-ه ل
ينوي الÎشسح لولية ثانية.
وينظر إا ¤فالسس ،منذ فÎة طويلة ،على
أان -ه م -رشس -ح ﬁت -م -ل ل -ل -رئ-اسس-ة .وت-رسس-خ
وضس - -ع - -ه ب - -اع - -ت - -ب - -اره اÿي - -ار اŸرج - -ح
للشسÎاكي Úلنتخابات عام  2017بشسكل
أاك ،Èاألسس - -ب - -وع اŸاضس - -ي ،ب- -ع- -د إاع- -لن
الرئيسس فرانسسوا هولند اŸفاجئ أانه لن
يÎشسح لفÎة ولية ثانية.
وي-ن-ظ-م ا◊زب الشسÎاك-ي ،ال-ذي ي-ن-ت-مي
إاليه فالسس ،انتخابات “هيدية ‘ جانفي
لختيار مرشسحه للقÎاع الرئاسسي الذي
سسيجرى ‘ ماي.
وأاظ- -ه -ر اسس -ت -ط -لع ل -ل -رأاي أاج -ري ،ل -ي -ل

اÿميسس ،بعد إاعلن هولند ،أان الناخبÚ
الشسÎاك- -ي Úوال -ن -اخ -ب Úال -ف -رنسس -ي‘ Ú
العموم يريدون فوز فالسس بÎشسيح ا◊زب
لينافسس على مقعد الرئاسسة العام اŸقبل.
وكعادتهما ‘ يوم األثن ،Úيلتقي هولند
وفالسس على الغداء ‘ القصسر الرئاسسي
Ÿناقشسة الرحيل اŸرجح لرئيسس الوزراء،
الذي ع ‘ Úهذا اŸنصسب ‘ مارسس
.2014
ويواجه الشسÎاكيون معركة صسعبة بشسأان
إان كان يجب أان Áيلوا أاك Ìإا ¤الوسسط أاو
يتجهوا بشسكل أاك Èنحو اليسسار ‘ ،مسسعى
لسس -ت-ع-ادة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي خسس-روه-ا م-ن-ذ
انتخاب هولند ‘ .2012

من هو مانويل فالسس؟

ولد فالسس عام  ‘ 1962برشسلونة من أاب
إاسسبا Êوأام سسويسسرية .كان والده رسساما
معروفا ‘ كاتالونيا ،هاجر إا ¤فرنسسا ‘
ن-ه-اي-ة خ-مسس-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضس-ي ،بعد
حصسوله على منحة عمل.
بالرغم من وصسوله إا ¤فرنسسا ‘ صسغره،
إال أان رئيسس ا◊كومة الفرنسسية  ⁄يحصسل
على ا÷نسسية الفرنسسية سسوى ‘ ،1982
أاي ‘ سس ّ-ن ال -عشس -ري -ن .وق -د ان -خ -رط ‘
““ا◊زب الشسÎاك- - - -ي““ ‘  17م-ن ع-مره.

وكان ضسمن الداعمÿ Úط ميشسال روكار
رئيسس وزراء فرانسسوا ميÎان ب1988 Ú
و 1991اŸع - - -ارضس داخ- - -ل ا◊زب ÿط
الرئيسس فرانسسوا ميÎان .ودرسس مانويل
فالسس ‘ جامعة السسوربون ‘ باريسس،
معقل اليسسار اŸتطرف ،حيث حصسل على
ل -يسس -انسس ‘ ال -ت -اري -خ ،و“ي -ز ع -ن ب-اق-ي
رف - -اق - -ه ب- -ت- -بّ- -ن- -ي- -ه ت- -وج- -ه الشسÎاك- -ي- -ة
الدÁقراطية.
وشسغل مانويل من  1997إا 2001 ¤منصسب
اŸك- - -ل - -ف ب - -اإلع - -لم ‘ دي - -وان رئ - -يسس
ا◊ك -وم -ة الشسÎاك -ي ل -ي -ون-ي-ل ج-وسس-ب.Ú
وانتخب فالسس رئيسسا لبلدية إايفري إاحدى
ضس- -واح- -ي ب- -اريسس م- -ن ع -ام  2001لغاية
 ،2012ون -ائ -ب -ا ع -ن ال -دائ -رة الن -ت-خ-اب-ي-ة
األوﬁ ‘ ¤اف- - -ظ- - -ة إايسس- - -ون (ج - -ن - -وب
باريسس) خلل الفÎة نفسسها.
وب- -ع- -د ف- -وز ف -رانسس -وا ه -ولن -د بÎشس -ي -ح
““ا◊زب الشسÎاكي““ للنتخابات الرئاسسية
 ،2012أاصسبح فالسس مديرا للتصسالت ‘
حملته ،وإاثر فوز هولند بالرئاسسة عÚ
وزيرا للداخلية.
وكان مانويل فالسس الوزير األك Ìشسعبية
‘ ح -ك -وم -ة آاي -رولت اŸسس -ت -ق -ي-ل-ة ،إال أان
شسعبيته ‘ صسفوف ““ا◊زب الشسÎاكي““ ل
–ظى باإلجماع.

فان دير بيل Úيعت Èفوزه ““يوما تاريخيا““ للنمسشا

اليم ÚاŸتطرف يقر بهزÁته ‘ النتخابات الرئاسسية أامام مرشسح اÿضسر
أإقّر حزب ““إ◊رية““ إليميني إŸتطرف ،بهزÁة مرششحه
لحد ‘ ،إلنتخابات إلرئاسشية ‘
نوربرت هوفر ،مسشاء إ أ
إل -ن -مسش -ا ،أإم -ام م -رشش-ح ح-زب إÿضش-ر أإل-كسش-ن-در ف-ان دي-ر
لم Úإلعام للحزب مرششح إÿضشر بالفوز.
بيل .Úوهّنأا إ أ
قال هوفر ‘ بيان““ ،أانا حزين للغاية لعدم فوزي .أاهنّئ أالكسسندر
ف -ان دي -ر ب -ي -ل Úب -ف -وزه وأادع -و ج -م -ي -ع ال -ن -مسس -اوي Úإا ¤ال-ب-ق-اء
متضسامن Úوالعمل سسوية““.
وأافادت توقعات التلفزيون النمسساوي تقدم فان دير بيل Úعلى
منافسسه مرشسح اليم ÚاŸتطرف نوبرت هوفر ‘ الدورة الثانية

من النتخابات الرئاسسية.وتشسكل هذه النتيجة هزÁة للمعسسكر
الشسعبوي ،الذي تصساعدت شسعبيته مع خروج بريطانيا من ال–اد
األوروبي وفوز دونالد ترامب ‘ سسباق الرئاسسة األمريكية.من
ج -ه -ت -ه ،شس-دد ف-ان دي-ر ب-ي-ل ÚاŸن-ت-خب ،ع-ل-ى ال-ق-ي-م اإلنسس-ان-ي-ة
للجمهورية النمسساوية وعلى أاهمية العلقات مع الشسركاء ‘
ال–اد األوروبي .علما أان أاك Ìمن أاربع Úمن اŸئة من إاجما‹
النا œالداخلي للنمسسا مرتبط بصسادراتها.
ُيذكر ،أان رئيسس النمسسا ل يتدخل ‘ إادارة الشسؤوون اليومية للبلد،
لكنه يتمتع بصسلحيات رسسمية مهمة مثل حل ا◊كومة.

لزمات إلناجمة عن إلنزإعات وإلكوإرث إلطبيعية
Ÿوإجهة إ أ

األ· اŸتحدة تطالب العا ⁄بتقد Ëمسساعدات إاضسافية

طالبت منظمة األ· اŸتحدة ،أامسس ،الدول اŸانحة بتقدË
مسس-اع-دات إاضس-اف-ي-ة Ÿواج-ه-ة األزم-ات اإلنسس-ان-ي-ة ال-ن-اج-مة عن
النزاعات وا◊روب والكوارث الطبيعية التي يشسهدها العا.⁄
تشس Òتقديرات األ· اŸتحدة ،إا ¤أان ما ب 125 Úو 130مليون
نسسمة هم اآلن بحاجة ماسسة إا ¤الدعم اإلنسسا Êع Èالعا،⁄

بينما أادت الصسراعات إا ¤نزوح  60مليونا.
ل· اŸتحدة للشسؤوون اإلنسسانية
وبحسسب وكيل األم Úالعام ل أ
سستيفن أاوبراين ،فإان اŸنظمة –تاج إا ¤ما ب 25 Úإا 30 ¤مليار
لشسخاصس
دولر أامريكي سسنويا لتقد ËاŸسساعدات اإلنسسانية ل أ
األك Ìتضسررا ع Èالعام.

إإششهــــــــار

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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اŸواقع اإ’لكÎونية للجماعات اÙلية

مصصدر معلومات ينتظر «التّحي »ÚوالّتسصيÃ Òهنية
فضصاء مفتوح لدعم التّواصصل مع اإ’عÓميّÚ

ﬁمد سسليما:Ê

و’ية باتنة مدعوة
لÎقي ـ ـ ـة موقعه ـ ـ ـا
ﬁمد عمرا: Ê

كل اŸعطيات نوّفرها
لل ّصصحافّي Úو ٨آا’ف
شصخصص يزور اŸوقع
ا◊اج تيطاو:Ê

همزة وصصل بـ ـÚ
اŸواطن واŸسصتثمر
كلمة العدد

لنسصتدرك التّأاّخر
جمال أاوكيلي
إعادة إلنّظر ‘ إŸوإقع إإللكÎونية إلّتابعة للجماعات
إÙل -ي -ة م -ن ب-ل-دي-ات ودوإئ-ر وولي-ات وم-ا ت-ب-ع ل-ه-ا م-ن
مصصالح خدماتية ،وذإت مهام أإخرى ضصرورة مهنية ‘
إلظرف إلرإهن ،إŸرتبط إرتباطا وثيقا باإلسصÎإتيجية
إ÷دي- -دة ع -ل -ى مسص -ت -وى وزإرة إل -دإخ -ل -ي -ة وإ÷م -اع -ات
إÙلية ،وإلرإمية إ ¤دعوة إŸنتخب Úإ ¤إلنخرإط ‘
ه -ذإ إŸسص -ع -ى م -ن خ Ó-ل إدخ -ال ح -ي-وي-ة ع-ل-ى أإسص-ال-يب
إلتسصي.Ò

إلقدوة إليوم جاءتنا من إلوصصاية أإي وزإرة إلدإخلية
وإ÷ماعات إÙلية ،إلتي أإدخلت تغيÒإ جذريا على
موقعها ،وهذإ بتحيينه وتزويده باŸعلومات إلّÓزمة
وجعله ‘ نهاية إŸطاف أإقرب إ ¤إŸوإطن ‘
إقامة جسصور إلتوإصصل معه ،وتسصهيل عليه مشصقة
إلتنقل وتعقيدإت إلبÒوقرإطية و‡ارسصات إدإرية
أإخرى.
ونتسصاءل دإئماŸ :اذإ موإقع إ÷ماعات إÙلية متأاّخرة
ل ت -وإكب إŸسص -ت -ج ّ-دإت م -ن إل ّ-ن -وإح -ي إŸه -ن-ي-ة خ-اصص-ة
كتطعيم هذه إلفضصاءإت Ãعلومات ‘ مسصتوى إألحدإث
إ÷ارية؟ وŸاذإ إإلبقاء على معطيات تعود إ ¤سصنوإت
خلت بدل من تخصصيصص لها ملف يسصمى «إألرشصيف»؟ هذه
إلنشص -غ -الت ي -ط -رح -ه -ا إإلع Ó-م -ي -ون ب -ال-درج-ة إألو،¤
وإŸهتّمون بهذإ إلشصأان إعتقادإ منهم بأانّ كل ما يريدون
‘ متناولهم ،لكن إألمر غ Òذلك.
لك Ìورودإ ل- -ت- -فسص Òه- -ذه
ل- -ذلك ،ف- -إاّن إلح- -ت- -م- -ال إ أ
إلظّاهرة إما أإن تكون مادية نقصص ‘ إ÷انب إŸا‹ أإو

أإّن- -ه- -ا مسص -أال -ة ت -ق -ن -ي -ة ب -ح -ت -ة ،ل
يسص -ت-ط-ي-ع ه-ؤولء إل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا م-ن ن-اح-ي-ة م-ا ي-ع-رف
بالّدÁومة ،ناهيك عن إلتكاليف كما أإوردنا ذلك ،وهذه
لك- -رإه -ات ه -ي إل -ت -ي أإّدت إ ¤ع -دم إلكÎإث ب -ه -ذإ
إإ
إ÷انب إلتكنولوجي.
‡ا نقله لنا إŸرإسصلون
إلنطباع إ أ
لو‹ إلذي نخرج به ّ
للكÎونية للجماعات إÙلية غÒ
هو أإنّ إŸوإقع إ إ
لي متابعة يومية ،قصصد تغذيتها
ﬁيّنة ،ول تخضصع أ
باŸزيد من إŸادة من قبل إŸشصرف Úعليها ،وهذإ ما
ي-ت-ن-اقضص ك-ل-ي-ة م-ع م-ق-تضص-ي-ات إŸرح-ل-ة إلّ-رإهنة إلتي
تسصتدعي أإن تكون إŸؤوسصسصات إلقاعدية ‘ إŸوإقع
لمامية ÿوضص هذه إŸعركة إلّتنموية إÙلية ،غÒ
إأ
Óسصف إلوإقع غ Òذلك.
أإنّ ل أ
وإلقلة إلقليلة أإي عّينات –سصب على أإصصابع إليد لبعضص
من إلوليات من –مل هذإ إلنشصغال على ﬁمل إ÷د،
وإلدليل على ذلك يكفي فقط إلّنقر على زّر مع ÚإلطÓلة
على أإي صصفحة لتجد نفسص إألخبار تتكّرر عمرها يتجاوز

إلـ  ٥سصنوإت ،كان باإلمكان حذفها وعدم عرضصها على
إŸتصصّفحÙ Úتوإها.
ول توجد أإي فوإصصل ب Úخلية إلتصصال على مسصتوى
إلولية وإŸوقع إإللكÎو ،Êإألو ¤تكّمل إلثانية وهذه
إل -ع Ó-ق -ة إل ّ-ت -ف -اع -ل -ي -ة إŸه -ن-ي-ة ت-عّ-د ضص-روري-ة ب-ال-نسص-ب-ة
ÓعÓمي ،إلذي يبحث دإئما عن إŸعلومة ليدّعم بها
ل إ
م-ق-ال-ه ،خ-اصص-ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-اإلحصص-ائ-ي-ات وإلّ-ت-وإري-خ إل-تي
تسصاعده ‘ بناء عمله إقتناعا منه بأانّ إŸوقع ل يعّوضص
مبادرة إإلعÓمي خارج هذإ إ÷هاز إإلدإري ،لكنه أإي
إŸوقع يسصاعد إإلعÓمي على إلسصتفادة من معلومات
معّينة شصريطة أإن تكون جديدة ألّنها “وت بفعل إلوقت
إلذي مّر عليها.
لذلك فإانّ إإلعÓم إÙلي إليوم يعّد ركيزة أإسصاسصية ‘
إŸنظومة إلشّصاملة لعملية إلتصصال (إŸرسصل وإŸتلّقي)
‘ إلطّ Ó-ع ع -ل -ى إŸع -ل -وم -ة إلّصص -ح -ي -ح -ة ،ت-ك-ون دإئ-م-ا
Óشصاعة ،وعلينا أإن نعي هذه إلتحديات وهذإ
باŸرصصد ل إ
بفعل بسصيط جّدإ يسصّمى إلّتصصال.
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’م Úالعام لو’ية ا÷زائر لـ «الشسعب»:
ا أ

كل اŸعطيات نوّفرها لل ّصصحافّيÚ
و ٨آالف شصخصص يزور اŸوقع
ن- -ظ- -را ل- -ل- -م -ك -ان -ة ال -ه -ام -ة ال -ت -ي –ت -ل -ه -ا
ت-ك-ن-ول-وجيات ا’عÓم وا’تصسال ،والدور
’فراد
الفعال الذي باتت تلعبه ‘ حياة ا أ
واÛت -م -ع -ات ،وم -ا صس -اح -ب-ه-ا م-ن ت-غ-ي‘ Ò
اŸفاهيم ،ا’فكار وحتى العÓقات ،بحيث
أاصسبح من غ ÒاŸمكن ا’سستغناء عنها باي
حال من ا’حوال،وبغية عصسرنة ا’دارة،
وم -واك -ب -ة ال -ت -ط -ور ا◊اصس -ل واسس -ت-غÓ-ل-ه
اسس- -ت- -غ ’Ó- -ف- -ع- -ا’ وإاي- -ج- -اب- -ي- -ا ‘ خ- -دم -ة
ال-ت-وج-ه-ات واŸسس-اع-ي ل-تقريب ا’دارة من
اŸواطن وتغي Òنظرته السسلبية اŒاهها،
أانشس-أات و’ي-ة م-وق-ع-ا ال-كÎون-ي-ا خ-اصس-ا بها
ل -ي -ك -ون Ãث -اب -ة واج -ه -ة ال -و’ي-ة ‘ ع-ا⁄
ا’نÎنيت.
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
و‘ هذا الطار ،قال لنا ﬁمد عمرا Êرئيسس
ديوان ولية ا÷زائر بأاّن موقع ولية ا÷زائر
الكÎو Êهو خدمة رقمية تهدف إا ¤إابراز ولية
ا÷زائ- -ر ال- -كÎون- -ي- -ا ع Èشس- -ب- -ك- -ة اŸع -ل -وم -ات
(النÎن- -يت) ،وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -إان- -ه م -وق -ع إاخ -ب -اري
–سسيسسي وتفاعلي وخدماتي بالدرجة الو،¤
يحتوي على بيانات خدماتية وسسياحية وجغرافية
وأارشس -ي -ف مصس -ور ون -ظ -ام م -راسس Ó-ت ف -ي-م-ا بÚ
ا÷هات اıتلفة ‘ الولية ،تسسعى من خÓله
مصس- -ال- -ح ولي -ة ا÷زائ -ر إا ¤ت -ف -ع -ي -ل ا◊ك -وم -ة
اللكÎونية وتهيئة اÛتمع التهيئة اŸناسسبة إا¤
اسس -ت -خ -دام ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ‘ أاغ -لب أانشس -ط -ت -ه
وم-ع-امÓ-ت-ه اıت-ل-ف-ة اخ-تصس-ارا ل-لجهد والوقت
والتميز ‘ ا‚از جميع األعمال ،وأايضسا يسسعى
إا ¤توف Òقاعدة بيانات متكاملة عن الولية ‘
جميع ›الت ا◊ياة اıتلفة فيها ،وهو –ت
إاشسراف مكتب رئيسس ديوان ولية ا÷زائر.
واوضسح السسيد عمرا Êبأان اŸوقع أاصسبح مرجعا
م -ع -ل -وم -ات -ي -ا ي -ك -رسس م -ن خ Ó-ل-ه م-ب-دأا ت-ق-ريب
اŸسس -اف -ة ب Úالدارة واŸواط -ن ،وم -ك -ن ج -م-ي-ع
شس- -رائ- -ح اÛت- -م- -ع م- -ن م -واط -ن Úوصس -ح -ف -يÚ

ومؤوسسسسات
وك- -ل م -ن ل -ه
عÓقة
بولية
ا÷زائ -ر م-ن
الطÓع على
ﬂتلف
الحداث
والنشساطات
والتطورات
ا◊اصس -ل-ة ‘
شستى
ال-ق-ط-اع-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ولي-ة ،ل-ل-كشس-ف ع-ن
اÛه -وذات اŸب -ذول -ة والم -ك -ان-ي-ات اŸسس-خ-رة
لÓسستجابة لنشسغالت اŸواطن و–قيق مطالبه
م- -ن خÓ- -ل م- -ا ” وم- -ا سس- -وف ي- -ت -م ا‚ازه م -ن
مشساريع تنموية ‘ ﬂتلف اÛالت.
وأاك- -د اŸت -ح -دث ب -أاّن اŸوق -ع ق -د ب -ات ‘ فÎة
وج -ي -زة ه -م -زة وصس-ل ال-ت-ي “ك-ن م-ن ال-ت-واصس-ل
اŸن -ت -ظ-م م-ع اŸواط-ن ÚلÓ-طÓ-ع ع-ل-ى ق-درات
الولية ومنجزاتها من جهة ،ومن جهة اخرى
مكنهم من طرح انشسغالتهم ذات الصسلة باÿدمة
العمومية ،حيث ” إادراج الÈيد اللكÎو Êلكي
ي -ت -م -ك -ن اŸواط -ن م -ن ال -ت -واصس -ل م -ع -ن -ا وط-رح
انشسغالته التي يرى بانها ضسرورية ،مشسÒا بأاّن
ه -ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ق-د سس-م-حت ب-تسس-وي-ة ال-ع-دي-د م-ن
ال -قضس -اي -ا اŸط -روح-ة م-ن ق-ب-ل اŸواط-ن Úع-ل-ى
الولية ،والدليل على ذلك عدد اŸتابع Úالذي
وصسل ا ¤حدود  8000متابع.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãسس-أال-ة –ي ÚاŸوق-ع ،أاوضس-ح
عمرا Êبأان كل اŸعلومات اÿاصسة بنشساطات
ولية ا÷زائر متوفرة ‘ اŸوقع سسواء اŸتعلقة
ب -اŸق -اط-ع-ات الداري-ة وال-ب-ل-دي-ات واŸع-ل-وم-ات
اŸتعلقة بالتعاون الدو‹ واتفاقيات الصسداقة بÚ
ا÷م - -اع - -ات ا◊ل - -ي - -ة وولي - -ة ا÷زائ - -ر ،وك - -ذا
اŸعلومات اŸتعلقة با◊الة اŸدنية من خÓل
فضس -اء يضس -م ك -ل اÿدم -ات اŸرت -ب -ط -ة ب -ا◊ال-ة
اŸدنية والجراءات اŸتعلقة بها.

ﬁاو’ت ﬁتشسمة ببومرداسض

غياب اŸتابعة واإلثراء

جاء مشسروع إانشساء وتوسسيع حضسور خÓيا
ا’تصس-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-و’ي-ات والدوائر
’داري - - -ة ذات
وغÒه- - - -ا م - - -ن اŸؤوسسسس - - -ات ا إ
ا’رت - -ب - -اط ال - -ك- -ب ÒواŸب- -اشس- -ر ب- -اŸواط- -ن،
ك - -م - -ح - -اول - -ة ل - -ت- -ف- -ع- -ي- -ل ›ال ا’تصس- -ال
وال -ت -واصس -ل ب Úال-ط-رف ،Úوا’سس-ت-م-اع ا¤
ك-اف-ة ا’نشس-غ-ا’ت دون ح-واج-ز ل-ل-رف-ع من
نسس- -ب- -ة ال- -تشس- -ارك- -ي- -ة وم- -ع -ا÷ة ﬂت -ل -ف
ال -قضس -اي -ا اÙل -ي -ة ال -ع-ال-ق-ة ب-ه-دف –سسÚ
مسستوى اÿدمة العمومية.

وأاث -ب -تت ف -ع -ال-ي-ت-ه-ا ب-فضس-ل الع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ب-داأ
التواصسل الدائم مع اŸواطن ونشسر كل ما يتعلق
Ãلفات التنمية اÙلية والتهيئة ا◊ضسرية وحتى
األخ -ب-ار الصس-غÒة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-فÎة ان-ق-ط-اع م-ي-اه
الشس -رب وإاصسÓ-ح الشس-ب-ك-ات وﬂت-ل-ف اإلعÓ-ن-ات
األخ-رى ذات اŸن-ف-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة.وع-ليه Áكن
القول أاّن عملية اسستغÓل وسسائل
التصسال ا◊ديثة

’عمال
’لكÎونية الرسسمية ،باعتبارها مكّملة لعمل خلية ا’تصسال ،حيث Áكن ا’عتماد عليها ‘ بعضض ا أ
Óراء حول أاهمية اŸواقع ا إ
صسحافّي ‘ ÚاسستطÓع ل آ
تقاطعت أاراء ال ّ
’عÓمية لنقلها ا◊دث من اŸصسدر ،غ Òأاّنه وعلى غرار اŸوقع ا’لكÎو Êلو’ية ا÷زائر ما يزال يعرف بعضض النقائصض ،حيث يتطلّب –يينه ‘ كل مرة حتى يكون أاكÌ
ا إ
‚اعة ‘ إاعطاء اŸعلومة.
ا÷زائر :آاسسيا مني
ثّمن رئيسس –رير القسسم اÙلي بقناة الشسروق اإلخبارية،
مكّلف بقسسم اŸراسسل ،Úسسم Òبوترعة ،هذا اŸولود اإلعÓمي
الرسسمي (موقع الولية) ،الذي سسيكون دعما لصسفحة الولية عÈ
«الفايسس بوك» ،داعيا القائم Úعليه اإلهتمام أاك ÌباŸواطن
ب- -ال- -درج- -ة األو ¤والصس- -ح- -ف -ي ‘ ال -درج -ة ال -ث -ان -ي -ة ،وت -زوي -ده
باŸعلومات التي تهم الرأاي العام.
و‘ هذا اإلطار ،اقÎح اŸتحّدث أان يخ ّصسصس جانبا أاو بابا
لنشس -غ -الت اŸواط -ن Úومشس -اك-ل-ه-م م-ع ال-رد ع-ل-ى ه-ذا م-ن ق-ب-ل
اŸسسؤوول التنفيذي األول عن الولية ،وهنا يقول سسم Òأاّن هذا
ا◊يّز سسيكون فرصسة للمواطن إليصسال صسوته للمسسؤوول من جهة
ومعلومة أاو مادة إاعÓمية Áكن تناولها والتفاعل معها من قبل
وسسائل اإلعÓم.
ويرى سسم Òأاّن موقع ولية ا÷زائر ل يزال فتيا أاو حديث النشسأاة،
بحيث أانه ل يغطي كل بلديات الولية ونشسطاتها أاوحتى مشساكلها،
كما أان اŸوقع أاو اŸشسرف Úعنه أاغفلوا العديد من األمور اŸهمة
للصسحفي Úفيما يخصس ا÷انب التبويبي.
ويقول بوترعة أانّ اŸوقع ل يعطي ‘ شسكله ا◊ا‹ اŸعلومة
للصسحفي ،سسيما وأانه يهتم أاك Ìبصسور الوا‹ وخرجاته اŸيدانية
واسستقباله لعديد الشسخصسيات ‘ ،ح Úأان الصسحفي يبقى يبحث
عن اŸعلومة من مصسادر أاخرى خاصسة به.
من جهتها ال ّصسحفية ر Ëحرحورة من جريدة «أاوريزون» ،أاّكدت
‘ تصسريح لـ «الشسعب» أاّنه وبالرغم من أاهمية هذا اŸوقع الذي
ي -ق-وم ب-ع-رضس م-ع-ل-وم-ات ح-ول ﬂت-ل-ف نشس-اط-ات ولي-ة ا÷زائ-ر
والزيارات اŸيدانية لوا‹ العاصسمة ،والتي عادة ما تكون مرفقة
بالصسور أاو أاشسرطة الفيديو ،إال أانه ل Áكن أان يحل ‘ أاي حال من
األحوال مكان اŸكلف باإلعÓم.
فال ّصسحفي حسسب تأاكيدات ر Ëبحاجة ماسّسة إا ¤تصسريحات
مباشسرة من طرف اŸسسؤوولي ÚاÙلي Úمن أاجل اŸهنية أاكÌ
على العمل الصسحفي وإاعطائه اŸصسداقية بالدرجة األو ،¤غÒ
أانه تضسيف ر Ëقائلة أاّن اŸوقع Áكن أان يلفت انتباه الصسحفي
لبعضس انشسغالت اŸواطن ،Úويكون نقطة انطÓق ‘ مباشسرة
ع -م -ل صس -ح -ف-ي م-ي-دا Êب-اع-ت-ب-ار أان اŸوق-ع ي-ت-لّ-ق-ى ال-ع-دي-د م-ن
النشسغالت والحتياجات اليومية للعاصسمي.Ú
ويبقى بذلك مصسدر اŸعلومة ا◊قيقي للصسحفي هو اŸيدان
ولسسيت مواقع التواصسل الجتماعي ،خاصسة ‘ الوقت ا◊ا‹،
حيث ما تزال هذه األخÒة بعيدة كل البعد إلضسفاء اŸصسداقية
على العمل الصسحفي.
واعتÈت فاطمة ربيع صسحفية بالقسسم اÙلي بيومية األحرار،
اŸوقع اللكÎو Êاÿاصس بولية ا÷زائر Ãثابة جسسر تواصسل ما
ب ÚاŸواطن والهيئة التنفيذية ،حيث يتلقى اŸوقع يوميا رسسائل
خاصسة بانشسغالت اŸواطن Úالتي يتم توجيهها ا ¤اŸسسؤوولÚ
اÙلي ÚاŸعني Úللتأاكد منها وﬁاولة معا÷تها.
كما يضسفي طابعا إايجابيا  -تضسيف فاطمة -
للعمل اإلعÓمي،
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معطياته تعود لسسنة ٢٠١٢

ولية باتنة مدعوة لÎقية موقعها

نريد أاخبارا لسصتغÓلها مهنيا
ح-يث ي-زّود الصس-ح-ف-ي Ãخ-ت-ل-ف اŸع-ل-وم-ات اÿاصس-ة ب-نشس-اطات
الولية وﬂتلف زيارات الوا‹ العاصسمة إاﬂ ¤تلف اŸقاطعات
اإلداري -ة ل -ل -ولي -ة ،ح-يث ي-زّود اŸتصسّ-ف-ح ل-ه-ذا اŸوق-ع Ãخ-ت-ل-ف
” بر›تها ‘ إاطار عصسرنة العاصسمة والرامية ‘
اŸشساريع التي ّ
األسس - -اسس إا– ¤سس ÚاŸسس - -ت - -وى اŸع - -يشس- -ي
للمواطن ،غ Òأانه يبقى ناقصسا ‘ مضسمونه
باعتباره ل يحمل كل اÿرجات اŸيدانية
ل -ل -وا‹ خ -اصس -ة اŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ه-ا ال-زي-ارات
الوزارية للعاصسمة والتي يكون فيها الوزير
مرفوقا بالوا‹.
وتطمح الصسحفية بالقسسم اÙلي ‘
جريدة اÙور اليومي خليدة تافليسس
إا– ¤ي Úهذا اŸوقع وإاضسفاء عليه
اآلن -ي -ة ح -ت -ى ي -ك -ون أاك Ìف -ع-ال-ي-ة ‘
تقد ËاŸعلومة خاصسة وأانه Áثل
ه -ي -ئ -ة رسس -م -ي -ة ل -ع -اصس -م-ة ال-بÓ-د،
ي- -ع- -رضس م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ﬂت- -ل -ف
اŸشس -اري-ع ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا
ع Èت - -غ - -ط- -ي- -ة نشس- -اط- -ات وا‹
ال -ع -اصس -م -ة ،ك -م -ا أان -ه ي -ت -ل -ق -ى
شس -ك-اوي م-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات
ال-ع-م-ري-ة ل-ل-م-واط-ن ،Úال-ذي-ن
يواجهون عراقيل ‘ حياتهم
اليومية ما يجعل منه همزة
وصس- - -ل م - -ا ب ÚاŸواط - -ن
واŸسسؤوول اÙلي.
خ - - -ل - - -ي - - -دة و‘ إاط- - -ار
ت -ق -دÁه-ا ل-ق-راءة ح-ول
اŸوق- - - -ع ب- - - -ح - - -ك - - -م
اّ
طÓ- -ع -ه -ا ال -ي -وم -ي
ع -ل-ي-ه ،أاب-دت ب-عضس
الن -ت -ق -ادات ل -ه-ذا
اŸوق- - - -ع ،ح - - -يث
ت -رى أان -ه ي-ح-م-ل
ط-اب-ع-ا ترويجيا
Ÿشساريع
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الولية أاك Ìمنه إاعÓميا باعتباره ينقل اŸعلومة بعد تصسّفحها
على ا÷رائد الورقية ،ما يعني أان الصسحفي ل Áكن الطÓع على
أاخبار مسسبقة حول ﬂتلف اŸشساريع ا›ÈŸة ‘ العاصسمة.
حبت خليدة Ãثل هذا اŸواقع اإللكÎونية ıتلف الهيات
ور ّ
الرسسمية التي “ّكن اŸواطن من طرح انشسغالته بصسفة مباشسرة
مع اŸسسؤوول اŸعني Ãشساكله من جهة ،و“ك Úالصسحفي من
الطÓع على خبايا بعضس القضسايا الجتماعية
وﬁاولة إاثرائها إاعÓميا بهدف
القضساء عليها.

Óدارات ال -رسس -م-ي-ة
’ل -كÎون -ي -ة ل  -إ
ت -ل -عب اŸواق -ع ا إ
واŸراف- -ق ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة دورا ك -بÒا ‘ دف -ع ع -ج -ل -ة
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ب-ات-نة ،من خÓل إابقاء
اŸواط -ن واŸسس -ت -ث -م -ر والشس -ريك ا’ق -تصس -ادي ع -ل-ى
’ح -داث وواق-ع ال-ت-ن-م-ي-ة
اط Ó-ع دائ -م Ãج -ري -ات ا أ
ومسس-ت-ج-دات-ه-ا والصس-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ية ،وغÒها من
اŸشساريع الهامة ليكون اŸواطن على دراية كافية
ب›Èة اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ينتظرها ومدى
تقدمها ،ف Óتكون هناك حركات احتجاجية و’
غلق للطرق.
باتنةŸ :وشسي حمزة
كما يكون اŸسسؤوول سسواء واليا أاو رئيسس بلدية أاو مديرا
ت-ن-ف-ي-ذي-ا ع-ل-ى ع-ل-م Ãشس-اك-ل ق-ط-اع-ه م-ن خÓ-ل الشسكاوى
واŸراسسÓت الكثÒة التي تصسله من اŸواطن ÚعÈ
اŸواق -ع اإلل -كÎون -ي -ة ،فÒد ع -ل -ي-ه-ا ‘
ا◊ Úوي- -ت- -ك- -ف -ل ب -ال -ت -ي
تندرج ‘

إاطار اختصساصسه
وصسÓحياته،
وب-ال-ت-ا‹ ي-ق-لل من
ال- -ط -واب Òال -ك -بÒة
اÿاصسة باسستقبالت
اŸواط- -ن Úوتسس -اه -م
اŸواق- - -ع ‘ «ق- - -ه- - -ر»
ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ال -ت -ي
أاع -اقت ك -ثÒا ال -ت -ن -م -ي-ة
حسسب ما أاكده وا‹ باتنة
ﬁم - -د سس - -ل- -م- -ا ÊخÓ- -ل

الج- - -ت- - -م - -اع األخÒ
ل-ل-م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-يذي
لولية باتنة.
وأاّك -د ال -وا‹ م -ن -ذ
ت -نصس -ي -ب-ه ع-ل-ى رأاسس
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة
ل- - -ل- - -ولي - -ة أاّن ع - -ا⁄
الشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ية
أاصسبح وسسيلة فعالة ل
غ-ن-ى ع-ن-ه-ا للحصسول
ع - -ل- -ى اŸع- -ل- -وم- -ات
الضس-روري-ة واŸف-ي-دة
‘ وقت قياسسي ،متعهدا بجعل اŸوقع اإللكÎو Êللولية -
حسسبه  -أاداة تنسسيق وتواصسل Œمع ا÷ميع و–قق من
جهة أاخرى حق اŸواطن ‘ اإلعÓم الذي كفله الدسستور
ا÷زائري ‘ سسبيل تطوير مسسار التنمية الوطنية ،وتطوير
قطاع ا÷ماعات اÙلية و–سس Úاÿدمة العمومية.
وأاشسار الوا‹ ‘ كلمته إا ¤جعل اŸوقع اإللكÎو Êجسسرا
Óنصس-ات وال-ت-م-ع-ن ‘ اŸشس-اك-ل ال-تي يطرحها
ت-واصس-ل-ي-ا ،ل -إ
اŸواطن وانشسغالته ،إاضسافة إا ¤إاشسراكه ا÷اد ‘ العملية
التنموية ‘ تسسي ÒاŸشساريع التنموية التي من شسأانها أان
تلبي ا◊اجيات اآلنية والتطلعات اŸسستقبلية.
وتكشسف زيارة مقتضسبة للموقع اإللكÎو Êلولية باتنة عن
«قدم» كل معطياته اÿاصسة بواقع التنمية واŸديريات
والتي  ⁄يتم –يينها ،حيث ترجع آاخر اإلحصسائيات لسسنة
 ،20١2األمر الذي يحّتم على الوا‹ حسسب بعضس اŸهتمÚ
بشسؤوون التنمية بالولية من مدراء تنفيذي Úو‡ثلي وسسائل
إالعÓم ضسرورة تدارك هذا «النقصس» من خÓل تفعيل
اŸوق -ع وŒدي -ده ب -ك -ل اŸع -ط -ي -ات الضس-روري-ة ال-ت-ي ت-ه-م
اŸواطن واŸسسؤوول على حد سسواء ،خاصسة مع التوجهات
ا÷دي-دة ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-خصس-وصس ت-ع-زي-ز السس-ت-ث-مار
وت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وخ-ل-ق ب-دائ-ل ث-روة ج-دي-دة
للتخفيف من حجم البطالة ومواجهة تراجع أاسسعار النفط.
ك- -م -ا ي -ج -د زائ -ر اŸوق -ع ب -عضس الصس -ور اÿاصس -ة ب -ب -عضس
اÿرجات اŸيدانية للوا‹ ،واÿالية من بيانات صسحفية أاو
ت -ع -ل -ي -ق -ات ح -ول أام -اك -ن ال-زي-ارة ون-ت-ائ-ج-ه-ا وم-دى ت-ق-دم
اŸشساريع اŸتفقدة ،وغÒها من األمور التي Œعل من
تدخل الوا‹ ضسروريا لتفعيل اŸوقع وتكليف خلية اإلعÓم
Ãت- -اب -ع -ت -ه ،وا◊رصس ع -ل -ى –ي Úم -ع -ط -ي -ات -ه ب Úا◊Ú
واآلخر.
وا◊قيقة التي ل Áكن إانكارها هو حرصس الوا‹ على
إاشسراك كل وسسائل اإلعÓم ‘ كل نشساطاته من اجتماعات
وخرجات ميدانية وزيارات رسسمية ،وحتى بعضس النشساطات
اإلنسسانية والجتماعية وباقي التظاهرات األخرى ،غ Òأان
ذلك ل يفي حق اŸواطن ‘ اإلعÓم من موقع إالكÎوÊ
رسس -م -ي ل -ل -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،ف -ه -ل سس -ي -ت -دّخ -ل ال -وا‹ وي-جÈ
اŸدي -ري -ات ال -ولئ -ي -ة خ -اصس-ة ا◊سس-اسس-ة وال-ت-ي ل-ه-ا صس-ل-ة
مباشسرة بانشسغالت اŸواطن كاŸوارد اŸائية والكهرباء
والغاز والÎبية والصسحة والنشساط الجتماعي وغÒها على
تقد Ëتقارير دورية وعلى األقل شسهرية أاو ثÓثية تصسب
معطياتها ‘ اŸوقع اإللكÎو Êليكون ‘ مسستوى تطلعات
اŸواطن ويÈز ›هودات الولية ‘ دفع عجلة التنمية
جهات ا÷ديدة للحكومة؟
ويسساير التو ّ

موقع ع Úالدفلى ﬁدود ‘ أادائه

ا‚ـ ـ ـازات غ ـ ـائب ـ ـ ـة ‘ الواجهـ ـ ـة

بومرداسض :ز ــ كمال
مع ذلك تبقى أاهداف اŸشسروع وفعاليته ﬂتلفة
م- -ن ولي- -ة إا ¤أاخ- -رى ،وح- -ت- -ى م- -ن ح- -يث ث- -راء
اŸضس - -م- -ون وﬁت- -وى م- -ا ي- -ع- -رضس ع Èاألرك- -ان
والنوافذ التي –تويها صسفحة موقع الواب ،و‘
ق -راءة سس -ري-ع-ة Ÿوق-ع «ال-واب» ل-ولي-ة ب-وم-رداسس
الذي أانشسئ قبل عدة سسنوات ،إا ¤جانب خلية
اإلصسغاء وعدد من خÓيا التصسال اÙلية ،فإانه
ل يزال بحاجة إا ¤إاثراء و–ي Úدائم للمعلومات
والهتمام با◊دث اآل Êوﬂتلف األنشسطة التي
تشسهدها الولية وتهم اŸواطن بالدرجة األو¤
حتى يتمكن من أاداء رسسالته بأاكمل وجه ،ونفسس
األمر بالنسسبة ألغلب مواقع اŸديريات الولئية
ما عدا تقريبا موقع مديرية الÎبية الذي يشسهد
Óخ -ب -ار وع -رضس مسس -ت -ج -دات
Œدي- -دا دائ- -م -ا ل  -أ
القطاع من مسسابقات وغÒها.
ب -اŸق -اب -ل  ⁄ي-ل-ق مشس-روع خÓ-ي-ا التصس-ال ع-ل-ى
مسستوى الدوائر والبلديات نفسس الهتمام رغم
أاه-م-ي-ة ه-ذا اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي وعÓ-ق-ت-ه ال-ق-وية
واليومية مع اŸواطن ،حيث ل تعدو ‘ بعضس
الدوائر ›رد خلية لتوجيه الزوار داخليا وليسس
ل -ه -ا اي حضس -ور ع -ل -ى شس -ب -ك -ة النÎنت ،م-ا ع-دا
ﬁاولت ﬁتشس -م -ة ق -امت ب-ه-ا ب-عضس ال-ب-ل-دي-ات
ب-ف-ت-ح صس-ف-ح-ة ع Èم-واق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-ماعي
منها فايسسبوك ،البعضس منها كانت Œربة ناجحة

صسحافيون يقولون لـ «الشسعب»

ع Èشسبكة النÎنت وغÒه ل تزال Œربة فتية
بولية بومرداسس رغم أاهمية هذا اÛال ‘
تقريب اإلدارة من اŸواطن ،واطÓعه بطريقة
دائمة وانية Ãختلف الÈامج واŸشساريع التنموية
التي اسستفادت منها بلديات الولية ،وكذا حصسيلة
النشساطات لكل قطاع تشسجيعا للشسفافية وتسسيÒ
الشسأان العام.
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‡ا
’عÓمي مع اŸواطن بو’ية ع Úالدفلى ﬁدودة بالرغم من ا إ
’تصسال ا إ
’تزال وسسائط ا إ
’نفتاح اŸعلوماتي ّ
’داء التنموي وما تزخر
جل بإانشساء موقع إالكÎو Êرسسمي للو’ية بهدف اŸسساهمة وربط العÓقة ب Úالسسكان وا أ
ع ّ
به اŸنطقة ،وما –تضسنه من أانشسطة ذات طابع اقتصسادي واجتماعي وثقا‘ حسسب ما جاء ‘ افتتاحيته «إانه فضساء
’دارة..ل-يصس-ب-ح م-رج-ع-ا م-ع-ل-وم-ات-ي-ا..ي-فتح الباب أامام اŸسستثمرين
ه-ام ” انشس-اؤوه ب-غ-رضض ت-ق-ريب اŸواط-ن م-ن ا إ
ÓطÓع عن اŸزايا اŸمنوحة والفرصض اŸتوفرة» ،وهو ما يعتÈه الدكتور ا◊اج تيطاو Êمن جامعة خميسض
ل إ
مليانة واجهة الو’ية ‘ ›ا’ت متعددة تخضسع للتحديث والتحي Úليؤودي وظيفته كاملة ،حسسب قوله.
Ãعاينة اŸشساريع التنموية والوقوف على إانشسغالت السسكان ،فإان
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
ÓعÓمي Úعلى وجه
›ال معلومة بخصسوصسها تظل ناقصسة بالنسسبة ل إ
الزائر للموقع اإللكÎو Êالرسسمي لولية ع Úالدفلى اÿصسوصس،حيث يكتفي اŸوقع باإلشسارة إا ¤النقاط التي يقف عندها
ي -ك -تشس -ف م -دى ﬁدودي -ة ال -ت -ن -وع اŸت -واضس -ع ل-ه-ذا اŸسسؤوول الولئي دون اإلشسارة إا ¤وضسعيتها وأاهميتها ‘ الواقع
الفضساء ،الذي يرتكز على تقد ËاŸعلومة اŸقتضسبة ال -ت -ن -م -وي ،لÒك -ز ع -ل -ى اŸع-ا÷ة ال-ع-ام-ة دون ت-فصس-ي-ل‡ ،ا ي-ج-ع-ل
بالرغم من ثراء ›الها وأاهمية مواضسعها التي تظل اŸعلومة ناقصسة بالنسسبة للمواطن واإلعÓمي اÎÙف الذي يكتفي
ب-ج-اح-ة إا ¤اإلسس-ت-ف-اضس-ة ‘ ال-ت-فصس-ي-ل واŸعا÷ة Ãتابعة العنوان كما أاشسارت إاليه التغطية لزيارة السسلطات الولئية
والطرح اŸبني على الواقعية ،وهذا ‘ غياب ألزيد من 20بلدية ،كان آاخرها بلديات التاشستة والعبادية وع Úبويحي
مواقع أاخرى خاصسة باÛلسس الشسعبي الولئي وجندل وبربوشس وواد الشسرفة وبومدفع وا◊سسينية.
ومن جانب آاخر ،عمل اŸوقع على أان يكون همزة وصسل ب Úالشسباب
واŸديريات التنفيذية بالولية.
أام- -ا ب -خصس -وصس اŸوق -ع ال -رسس -م -ي ل -ل -ولي -ة ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإلعÓ-ن-ات اÿاصس-ة ب-ال-ت-وظ-ي-ف ك-م-ا ا◊ال Ãدي-ريي
ف-ي-ح-ت-وي-ى ع-ل-ى  5فضس -اءات ب -عضس-ه-ا م-ازل التجارة والغابات ،وباسستثناء ذلك فÓيزال ›اله ﬁدودا ،حيث
فارغا ،بالرغم من مسساهمة الدكتور ا◊اج ت-ن-ع-دم اŸع-ل-وم-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي الولئي واŸلتقى
ت -ي -ط -او Êم-ن ج-ام-ع-ة خ-م-يسس م-ل-ي-ان-ة ‘ الوطني للمذهب اŸالكي الذي أالفت ولية ع Úالدفلى تنظيمه كل
تزويد اÿلية اŸشسرفة على اŸوقع ،الذي سسنة.
ركز على فضساء نشساطات الوا‹ والزيارت أاما بخصسوصس اŸديريات التنفيذية والشسخصسيات العلمية والدينية
الرسسمية للمسسؤوول Úالسسام ‘ ÚالبÓد ،باإلضسافة اإلشسارة وال -زواي -ا واŸدارسس ال -ق -رآان -ي -ة وال -قضس -اي -ا السس -ي -اح -ي -ة وال-فÓ-ح-ي-ة
إاﬂ ¤تلف النشساطات مع تغذيتها بالصسور .وفيما يخصس اÿرجات واإلسستثمار ،فإانها – ⁄رك ا÷هات اŸعنية إلنشساء مواقع خاصسة
اŸيدانية للسسلطات الولئية فإان اإلشسارة إاليها خاصسة فيما يتعلق ب-ه-ا ،ل-ن-فضس ال-غ-ب-اراŸع-ل-وم-ات-ي ع-ن-ه-ا ،ي-ج-عل شسح اŸعلومة يطارط

اإلعÓمي ،Úاألمر الذي يفرضس على اÎÙف ‘ Úهذا اإلقطاع
بالبحث واÿروج اŸيدا Êلتقصسي ا◊قائق واŸعلومة Ãجهود فردي
يرتكز على إامكنيات الصسحفي وإاحÎافيته للوصسول مصسدر ا.Èÿ

الدكتور والباحث
ا÷امعي ا◊اج تيطاو:Ê

«همزة وصصل ب ÚاŸواطن واŸسصتثمر»
يرى الدكتور ا◊اج تيطاو Êرئيسس اÛلسس العلمي لكلية العلوم
اإلج-ت-م-اع-ية واإلنسسانية
أان واج- -ه -ة ال -ولي -ة م -ن
خÓ- - - -ل م- - - -وق - - -ع - - -ه - - -ا
اإللكÎو Êالرسسمي من
شس -أان -ه -ا ت -ادي -ة وظ -ائ-ف
ع-دي-دة ت-ت-ع-ل-ق ب-الفضساء
ال - -ت - -ن - -م - -وي واŸع- -ر‘
واإلعÓ-م-ي واÿدم-ات-ي
الذي يعود بالفائدة على
اŸواط -ن ،وه -ذا ضس -رب
من حقوقه التي ينبغي
أان ت -وف -رل -ه ب -إاسس -ت-م-رار
وصس -دق ب -ه -دف –دي -د
م - -وق - -ع - -ه ومشس- -ارك- -ت- -ه
وتفاعله مع ما ينجز ويجري أا‚ازه وأافاقه وطموحاته .هذه حسسب

Ÿاذا الفجوة
‘ التصصال؟
ي -ع -ت Èاإلع Ó-م اإلل -كÎو Êضس -رورة ت -ق -تضس -ي -ه-ا ا◊ي-اة
اŸع -اصس -رةŸ ،ا ل -ه -ا م -ن أاه -م -ي -ة لح -ت -واء انشس -غ -الت
واحتياجات اŸواطن Úوبالتا‹ التفاعل معها ،إال أان
ذلك صسعب –قيقه بسسبب غياب اسستعمال النÎنيت
ووسسائل التصسال واŸواقع اللكÎونية ،التي من شسأانها
إايصس- -ال اŸع -ل -وم -ة الل -كÎون -ي -ة ال -رام -ي -ة إا ¤ت -ذل -ي -ل
الصسعوبات وتنحية اللبسس.
و‘ هذا الصسدد ،يقول علي أاحد اŸواطن« :Úبلديات
بجاية ‘ حاجة إا ¤تكاثف جهود ا÷ميع من أاجل توفÒ
مواقع أاو وسسائل للتوصسل اإللكÎو ،Êالتي تطرح من
خÓلها انشسغالت اŸواطن ‘ Úشستى اÛالت ،وخÒ
دليل على ذلك أان غياب هذه الوسسيلة ،تؤوكده الطوابÒ
اıصسصس-ة لسس-ت-ق-ب-ال اŸواط-ن Úوال-غ Òم-ن-ت-ه-ي-ة أام-ام
مقرات البلديات يوميا.
وبالرغم أان الوزارة الوصسية قد وفرت ،على مسستوى كل
اÛالسس البلدية هذه اŸواقع إال أانها غ Òفعالة ،بسسبب
ن -قصس ال -وع -ي ل -دى اŸواط -ن Úال -ذي -ن ي -فضس -ل-ون ط-رح
مشساكلهم ،بالتنقل إا ¤مقر البلدية أاو الدائرة وحتى
ال -ولي -ة ،ويسس -ت-خ-دم-ون اŸوق-ع اıصسصس ل-ذلك ،ه-ذا
فضس Óعن أان اسستخدام تقنيات الرقمية لتسسهيل التقارب
مع اŸواطن ⁄ ،Úتسستغل كما ينبغي من طرف القائمÚ
عليها باسستثناء قطاعات قليلة ما جعل تلك اŸواقع
صسفحات جافة معطلة اÿدمات إا ¤إاشسعار آاخر».
ومن جهتها السسيدة صسبيحة تقول ‘ نفسس السسياق:
«مواقع ا÷امعات بدورها ل تقدم اÿدمات الكافية
ل-ل-ط-ل-ب-ة واألسس-ات-ذة ،وه-و م-ا اسس-ت-دع-ى ت-ن-ق-ل اŸع-ن-يÚ
مسسافات للحصسول على اŸعلومة ،أاما البلديات فإانها ل
ت- -ق- -دم اÿدم- -ات ل- -ل- -م- -واط- -ن Úم -ن خ Ó-ل ال -ت -واصس -ل
اإلل -كÎو Êب -الشس -ك -ل الÓ-ئ-ق ،ف-ا◊صس-ول ع-ل-ى ال-وث-ائ-ق
يتطلب التنقل الشسخصسي إا ¤البلدية لسستخراجها ،كذا
حضسور اŸعني إاجباري لسستÓمها ،ما يعني أان طلبها
واسستÓمها عن طريق النÎنيت ليسس متوفرا ‘ الوقت
الراهن ،ومعظم البلديات ل تتوفر على مواقع الكÎونية
ول صسفحات تواصسل اجتماعي ،ويتم تسسيÒها بشسكل
بدائي ويكفي أان اإلعÓنات ما زالت تعلق على ا÷دران
‘ الشس -وارع واŸق -اه -ي ،وأام -ا ع -اصس -م -ة ال -ولي -ة ف -ق -د
اسستحدثت موقعا الكÎونيا لكن ل يتم –ديثه ،وبالتا‹
يفتقد إا ¤اŸعلومات واÿدمات لصسالح اŸواطن ÚعÈ
النÎنت».
وأام- -ا صس- -ال- -ح ف- -ي- -ق- -ول« :ت -ع -ت ÈاŸواق -ع الل -كÎون -ي -ة
وصسفحات الفيسس بوك ،فرصسة يتم من خÓلها عرضس
ﬂت- -ل- -ف نشس- -اط- -ات ال- -ق- -ط- -اع- -ات ال -ه -ام -ة إاذا م -ا ”
اسستغÓلها ،فعكسس الدول اÛاورة التي توفر اŸعلومة
بشسكل دائم ،نÓحظ العديد من القطاعات تÈز ‘ فÎة
وتغيب ‘ أاخرى ،ما يجعل اŸواطن ل يتفاعل معها
ل -ن -ق -ل انشس -غ -الت -ه وت -ق -د Ëآارائ -ه ،وب -ال -ت-ا‹ ف-إان ه-ذه
ال -وضس-ع-ي-ة Œع-ل اإلدارات اÙل-ي-ة غ Òق-اب-ل-ة Ÿواك-ب-ة
ال -ق -ف -زة ال -ن -وع -ي -ة ال -ت -ي أاح-دث-ت-ه-ا وسس-ائ-ل التصس-الت
ا◊ديثة ،سسيما ما له صسلة متينة بالتواصسل الفعال والبناء
مع اŸواطن ،Úقصسد إاعÓمهم وجعلهم على اتصسال دائم
باŸنتخب ÚاÙلي Úوﬂتلف اإلدارات العمومية».
بجاية :بن النوي توهامي

الباحث ا◊اج تيطاو Êمرجعية ل Áكن إاغفالها ‘ الوقت الراهن
الذي يحتاج إا ¤تسسويق اŸعلومة ‘ وقتها ومناخها الذي يحيط بها،
وهي مسسأالة يرى ﬁدثنا تكتسسي أاهمية كÈى وحسساسسة لدى الدول
والشسعوب واألفراد من جماعات ومهيكلة أاو ‰اذج ذات شسأان عÈ
تخصسصساتها ومواقعها اإلجتماعية والسسياسسية والفكرية والعلمية التي
تو‹ أاهميتها Ÿايجري Ãحيطها وخارجها ،كون أان العا ⁄قرية
صس -غÒة ن -ت-اب-ع نشس-اط-ه-ا وم-ك-ون-ات-ه-ا اŸادي-ة واŸع-رف-ي-ة ،ي-ق-ول ذات
الباحث.
هذا الزخم قد يسستفيد منه اŸواطن حتى لو كان ‘ ›ال حوادث
اŸرور وال-ن-ق-اط السس-وداء ،وم-ع-رف-ة اŸشس-اري-ع اÙق-ق-ة وال-ع-م-ليات
التنموية الكÈى واıططات اŸعدة لتطوير لتطوير القرية وا◊ي
وال -ب -ل-دي-ة وال-ولي-ة ع-ل-ى وج-ه ال-ع-م-وم .وه-ذا ح-ق آاخ-ر ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه
اŸواطن ع Èمسستوياته ومكانته اإلجتماعية واŸهنية والوظيفية،
هكذا يكون وازع اŸعرفة للمعلومة حاضسرا ‘ اŸوقع الرسسمي الذي
لن يكون ذا مصسداقية إال إاذا توفر فيه شسرط التحي Úوالتحديث أاو قل
ال-ت-غ-ذي-ة واإلشس-ب-اع ب-اŸع-ل-وم-ة اآلن-ي-ة م-راع-اة ل-لتوقيت الزمني الذي
ي -فضس -ل -ه اŸواط -ن واإلع Ó-م -ي ع -ل -ى ح-د سس-واء ،يشس Òذات ال-ب-احث
ا÷امعي .ومن جانب آاخر ،حرصس الدكتور ا◊اج تيطاو Êعلى نقل
اŸقالت اإلعÓمية والصسحفية ذات األثر الإيجابي نحو اŸواقع التي
لها صسلة Ãضسمون اŸواضسيع ،ألن ما ‚ح فيه «الفايسسبوكيون» ينبغي
أان ينظر إاليه بع Úاإلهتمام Ÿا  ⁄من أاثر بالغ على نطاق واسسع ،وهذا
أامر معمول به ‘ عدة دول التي تعمل على تسسويق Ÿعلومة ‘ خضسم
هذه اŸنافسسة اإلعÓمية الشسرسسة اŸفتوحة على ا÷ودة والتـأاثÒ
واإلسستقطاب للموقع ،الذي ينبغي أان يسستعÃ Úتخصسصس ‘ ÚاإلعÓم
لتفادي األخطاء والÎكيز على جلب القارئ واŸشساهد على حد
سس -واء .وه -ن -ا ÷ام -ع -ة خ -م-يسس م-ل-ي-ان-ة دور ‘ ت-وف Òال-ت-أاط Òال-ذي
ي-ح-ت-اج-ه اŸوق-ع ضس-م-ن خ-ل-ي-ت-ه اإلعÓ-م-ي-ة ،ك-م-ا للمديريات الولئية
›ال لتنشسيط خÓياه اإلعÓمية وتفعيل حضسورها اإلعÓمي ،الذي
مازال غائبا أاو مغيبا ،يقول رئيسس اÛلسس العلمي لكلية العلوم
اإلجتماعية واإلنسسانية بجامعة ا÷ ‹Óبونعامة بخميسس مليانة.
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’عÓم
’سسرة ا إ
خÓيا ا’تصسال بتيارت شسركاء أ

اŸعلومة ‘ متناول اŸراسسلÚ

ت- -ع- -ت ÈخÓ- -ي- -ا ا’عÓ- -م ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
ﬂتلف اŸديريات والهيئات همزة وصسل
م - -ع اŸراسس - -ل Úك - -ون - -ه - -ا تسس - -ه - -ل م - -هّ- -م- -ة
’عÓ- -م -ي Úسس -واء ‘ اسس -ت -ي -ف -اء ا Èÿأاو
ا إ
ا’سس- -ت- -فسس- -ار ع- -ن قضس- -اي- -ا ‘ ح- -اج- -ة إا¤
ت - -وضس - -ي - -ح ،غ Òأان ب - -عضس اŸدي- -ري- -ات أاو
اŸصسالح تفتقر إا ¤مثل هذه اŸصسالح أاي
مصس -ل -ح -ة ا’ع Ó-م وا’تصس-ال ّ‡ا يصس-عب
مهمة الصسحفي أاو عدم ا◊ديث عن بعضس
ال -قضس -اي -ا ال -ت-ي ت-ه-م اŸواط-ن خ-اصس-ة ،و’
سس -ي-م-ا ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ل-م-ك-ل-فÚ
با’عÓم.

وال -ت-ي ت-ك-ون م-ن اخ-تصض-اصض-ي ط-ب-ع-ا ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-م إارسض-ال
ملخصص ÷ميع النشضاطات التي تقام بولية تيارت تقريبا
يوميا لرجال العÓم ،وأانا بحكم عملي أارافق السضيد
الوا‹ ‘ نشضاطاته وخرجاته الكثÒة وأابعث لÓعÓميÚ
باŸعلومات الضضرورية ،حتى الذين يحضضرون النشضاطات
رفقة السضيد وا‹ الولية يتح ّصضلون على اŸعلومات ول
يقصضى أاحد.
وعن العÎاضضات التي تقف أامام عملها ،قالت عائشضة
أاّنها منذ إاشضرافها أاو تعيينها ‘ هذا اŸنصضب  ⁄تعرضضها
مشضاكل ،لكون عملها واضضح له قوان Úوضضوابط ل يجب
تعّديها ،وهي مصضداقية ا Èÿوسضرعة تبليغه ،ول تقوم
بنشضر اŸعلومة طبعا حتى تتأاكد منها كلية ،وعن عÓقتها
برجال العÓم قالت هي جيدة وتسضودها التفاهم وروح
العمل .لÓشضارة ،فإانّ وا‹ تيارت السضيد بن تواتي عبد
السضÓم بحكم Œربته ‘ التسضي Òيحسضن التعامل مع
رجال العÓم ،ويجيب على أاسضئلتهم ،والدليل أانه يتدّخل
بعضص اŸرات ‘ اŸباشضر ع Èاألث Òمع إاذاعة تيارت
عندما يحتاج األمر إا ¤توضضيح مثلما يحصضل ‘ برنامج
منتدى الذاعة ،وكثÒا ما رد على تسضاؤولت مواطن،Ú
زي -ادة ع -ل -ى ت -ل-ق-ي-ه شض-ك-اوى وانشض-غ-الت اŸواط-ن ÚعÈ
األنÎنيت أاي ع ÈالÈيد اللكÎو ،Êوهو قارئ يومي
للصضحافة.
أاّما السضيدة أاسضيا بلموهوب مكلفة بالعÓم Ãديرية

تيارت :عمارة ــ ع
وجهتنا األو ¤كانت اآلنسضة علوان عائشضة اŸكلفة بخلية
العÓم والتصضال بديوان وا‹ ولية تيارت ،التي ‘
اتصضال دائم إان  ⁄نقل يومي مع رجال العÓم بولية
تيارت ،حيث “ّدهم بكل اŸعلومات اŸطلوبة ،سضواء
بالتصضال اŸباشضر Ãكتب اÿلية أاو عن طريق الهاتف،
وجميع النشضاطات التي يقوم بها وا‹ الولية أاو جميع
اŸدي -ري -ن ال -ت -ن-ف-ي-ذي Úت-رسض-ل ل-لصض-ح-ف-ي Úع Èوسض-ائ-ل
التصضال ا◊ديثة ،كالÁيÓت أاو الفاكسص.
سضأالنا علوان عائشضة عن التعامل مع اإلعÓمي ،Úإاسضأال
العÓمي ،Úوبعد إا◊اح قالت أانا ‘ اتصضال دائم مع
رجال العÓم ،وأامّدهم بكل اŸعلومات التي يطلبونها

اتصض- -الت ا÷زائ -ر ،وت -ق ّ-دم خ -دم -ات ك -بÒة ل -رج -ال
الع Ó- -م م - -ن خ Ó- -ل اتصض - -ال- -ه- -ا ب- -ه- -م وت- -زوي- -ده- -م
باŸعلومات ،ومكتبها مفتوح هي كذلك للصضحفي.Ú
وقالت السضيدة آاسضيا أاّن عÓقتها مع العÓمي‡ Úتازة
وأاخ -وي -ة ،وت ّ-ت -صض -ل ب -ه -م دوري-ا سض-واء ل-ل-ع-م-ل أاو ح-ت-ى
لÓسضتفسضار حول العÓم ،وقامت عدة مرات بتنظيم
لعÓمي.Ú
دورات لفائدة ا إ
Óرشض-اد ال-فÓ-ح-ي
أام-ا ب-خ-ت-ة صض-اف-و م-ف-تشض-ة ولئ-ي-ة ل -إ
لع Ó-م ،ف -ع Ó-ق -ات -ه -ا ب -رج -ال الع Ó-م
وم- -ك- -ل -ف -ة ب -ا إ
طيبة ،ويتم ذلك من خÓل التصضال اŸباشضر أاو خÓل
العمل اليومي Ÿصضا◊نا ،ول سضيما خÓل اÿرجات
لرشضادات التي نقّدمها للفÓح‘ Ú
اŸيدانية خÓل ا إ
اŸي -دان أاو ال -ذي -ن ي -ت -وّج -ه -ون م-ب-اشض-رة ا ¤مصض-ل-ح-ة
الرشضاد« ،الشضعب» كان لها عدة اتصضالت مع السضيدة
بختة صضافو ،وقد وجدنا أابوابا مفتوحة والجابة على
اسضتفسضاراتنا.
وق -ال ق -ريشص صض -ح -راوي م -ك -ل-ف ب-العÓ-م Ãدي-ري-ة
الّتربية ،أانّ عملنا يصضب ‘ اŸصضلحة العامة ودوريا هو
لعÓمي Úبكل جديد يطرا على السضاحة
إابÓغ الخوة ا إ
لعÓميÚ
الÎبوية ،وكذلك لنا ردود على تسضاؤولت ا إ
عندما تكون هناك انشضغالت ،زيادة أان هناك اتصضال
لسضرة العÓمية،
مباشضر ب Úالسضيدة مديرة الÎبية وا أ
وال -ت -ي ب -دورن -ا بصض-ف-ت-ه-ا اŸسض-ؤوول الول ع-ل-ى ق-ط-اع
الÎبية Œيب فورا على النشضغالت التي تطرح عليها،
«الشضعب» كانت لها عدة لقاءات مع مديرة الÎبية
السض- -ي- -دة ب- -وك- -اب- -وسص ح -دودة ،سض -واء ‘ اŸن -اسض -ب -ات

عذرا إاّنه
يخضسع لل ّصسيانة

مراسسلو و’ية بلعباسس:

’ نسستقي معلوماتنا
من موقع الو’ية
أاجمع العديد من الصسحفّي ÚواŸراسسلÚ
ل-و’ي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ال-ذي-ن ت-قربت
م- -ن- -ه -م «الشس -عب» وسس -أال -ت -ه -م ع -ن م -دى
’ل -كÎو Êال -رسس -م-ي
مسس -اه -م -ة اŸوق -ع ا إ
ل-ل-و’ي-ة ‘ ت-ق-ريب اŸع-ل-وم-ة والوصسول
ن اŸوقع ’ يرقى
إا ¤مصسادر ا ،Èÿأا ّ
إا ¤ت -ط -ل -ع -ات -ه -م اŸه -ن -ي -ة و’ ي-ح-ق-ق
اŸفهوم الفعلي للتواصسل.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
” إانشضاؤوه السضنة ا÷ارية فقط
فاŸوقع الذي ّ
ل يزال يفتقد للمعاي Òاألسضاسضية اŸعمول بها
‘ تسضي Òمثل هذه اŸواقع ،والتي من شضأانها
ضض - -م - -ان اÿدم - -ات اإلتصض - -ال - -ي - -ة اآلن - -ي- -ة
ل-ل-م-تصضّ-ف-ح،ح-يث ي-وّف-ر اŸوق-ع م-ع-ل-وم-ات
قاعدية عن الولية ل أاك ،ÌكاŸعلومات
األسضاسضية اÿاصضة Ãختلف القطاعات،
‘ ح Úتغيب عملية التحي Úالتي تعد
ج- - -وه- - -ري- - -ة إل‚اح اŸوق- - -ع ،ف - -ك - -ل
اŸع-ل-وم-ات اŸت-وف-رة ب-اŸوق-ع ت-خصص
الفÎة اŸمتدة من سضنة  1999وحتى  2014على
الرغم من أاننا على مشضارف العام ا÷ديد  .2017هذا
ويضضم اŸوقع نوافذ إالكÎونية أاخرى تضضم صضورا حول
ﬂتلف الزيارات الوزارية التي شضهدتها الولية منذ
سضنة  2013وحتى نهاية  ،2016فضض Óعن صضور أاخرى
ل -زي -ارات ال-ع-م-ل ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا وا‹ ال-ولي-ة ıت-ل-ف
اŸشضاريع اÙلية ،وكذا تغطيات مصضورة عن ﬂتلف
اإلحتفالت الوطنية ،الدينية،اŸهرجانات ،اŸلتقيات
واأليام الدراسضية.
و‘ جوابه عن سضؤوال «الشضعب» ،أاّكد مراسضل «›ّمع
الشض -روق» م-ن سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص مصض-ط-ف-ى مصض-ب-اح أاّن-ه
ي- -ع- -ت- -م- -د ع -ل -ى مصض -ادره اÿاصض -ة ‘ حصض -ول -ه ع -ل -ى
اŸعلومة ،وهي اŸصضادر التي قام بتكوينها على مدار
السضنوات التي عمل بها ‘ ا◊قل اإلعÓمي ،فهول
يعتمد على أاي موقع إالكÎو Êو ⁄يسضبق له أان اسضتقى
أاّية معلومات من الصضفحة اإللكÎونية Ÿوقع الولية،
وهو الرأاي الذي شضاركته فيه مراسضلة جريدة «وقت
ا÷زائر» الّناطقة بالفرنسضية سضليمة دراز التي قالت
«ب- -أاّن اŸوق- -ع ل ي- -رق- -ى إا ¤ت- -ط- -ل -ع -ات الصض -ح -ف ّ-ي Ú-
اŸراسضل ،Úفهو ل يقّدم معلومات آانية باسضتثناء بعضص
الصضور التي ترسّضخ ألحداث ﬁلية ،وهو ما يتنافى
والهدف اŸرجو من اسضتحداث هكذا مواقع ‘ –قيق
التواصضل وتسضهيل مهمة ‡ارسضي العمل اإلعÓمي

ا÷واري» .أام- - - - - -ا
م -راسض -ل -ة ال -ق-ن-اة ال-ث-ان-ي-ة لم-ي-ة
سض -ع -دي ف -ق -د ق -الت أاّن اإلتصض -ال أاضض -ح-ى م-ن
األمور ا÷د ضضرورية ‘ الوقت الراهن بالنظر إا¤
التسضارع التكنولوجي ،لكن اŸشضكل حسضبها يكمن ‘
نقصص التكوين ‘ اÛال اإلعÓمي ŸسضÒي مثل هذه
اŸواقع الذين يكتفون بالتخصضصص ‘ ›ال اإلعÓم
اآل‹ ،م- -ؤوك- -دة ع- -ل- -ى اإلحÎاف- -ي- -ة ودوره- -ا ‘ إا‚اح
اŸواق- -ع اإلل- -كÎون- -ي- -ة ،وك -ذا مسض -اه -م -ت -ه -ا ‘ خ -ل -ق
اÿدمات اإلتصضالية اإلعÓمية الهادفة.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،م- -راسض- -ل ج- -ري- -دة «أاوري -زون» ﬁم -د
›اهدي صضّرح لـ «الشضعب» أاّن عمله اإلعÓمي يرتكز
أاسضاسضا على مصضادره اÿاصضة ‘ جلب اŸعلومة ،وكذا
تقّربه من ﬂتلف الهيئات اإلدارية لكنه يلجأا ‘ بعضص
األح -ي -ان إا ¤اŸوق -ع إلسض -ت -ي -ق -اء ب-عضص اإلحصض-ائ-ي-ات
اÿاصضة بالسضنوات اŸاضضية ،والتي تسضاعده ‘ إاجراء
بعضص اŸقارنات ‘ مقالته التحليلية.
أام- -ا ع- -ن اŸواق- -ع اإلل- -كÎون -ي -ة ال -رسض -م -ي -ة اÿاصض -ة
بالبلديات ،فقد كانت بلدية سضيدي بلعباسص عاصضمة
الولية سضّباقة إلنشضاء موقع خاصص بها شضهر ديسضمÈ
من سضنة  ،2015ويعد اŸوقع اإللكÎو Êالبلدي الوحيد

كالدخول اŸدرسضي أاو فÎة المتحانات الرسضمية أاو
الّلقاءات الدورية ،وحتى عندما يكون هناك انشضغال
Óمانة  -كانت تقوم بتنويرنا
لسضرة الÎبوية  -ل أ
يهم ا أ
با÷ديد سضواء عن طريق خلية العÓم والتصضال أاو
هي شضخصضيا.
وي -ع -ت ÈاŸك-ل-ف ب-العÓ-م والتصض-ال Ãدي-ري-ة ا◊م-اي-ة
اŸدنية النقيب بخاري من مصضادرنا الهامة ،ول سضيما ‘
ا◊وادث اŸرورية واŸنزلية وحتى ‘ الكوارث الطبيعية،
ك -م -ا نّشض -ط ‘ ال -ع -دي-د م-ن اŸرات م-ل-ت-ق-ي-ات وحصضصص
لصضالح األسضرة العÓمية ،ويجيب النقيب رابح بوخاري
عن أاسضئلة العÓمي Úبكل الطرق كالهاتف والنÎنيت أاو
اللقاءات الشضخصضية Ãكتبه أاو خارج اŸكتب.
وي- -ق- -ول اŸك -ل -ف ب -الع Ó-م والتصض -ال ب -اÛم -وع -ة
لق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي« :م-هّ-م-ت-ن-ا العÓمية هي
اإ
تنوير الرأاي العام من خÓل السضرة العÓمية ،ويتم
ذلك ع -ن ط -ري -ق التصض -ال اŸب -اشض -ر ب -رج-ال العÓ-م
ال-ذي-ن ن-ع-تÈه-م شض-ري-ك-ا ،وب-ت-ن-ظ-ي-م ندوات من طرف
ق-ائ-د اÛم-وع-ة الق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي-ة ،كذلك
هناك بعضص إان  ⁄نقل أاغلب الصضحفي Úيتوجهون ا¤
مصض -ل-ح-ة العÓ-م والتصض-ال وي-ج-دون ل-دي-ن-ا إاج-اب-ات
لمنية منها ،ونعت Èنشضرهم
لسضتفسضاراتهم ،ولسضيما ا أ
لنشضاطات الدرك الوطني –سضيسص ومشضاركة ‘ توعية
لفات الجتماعية،
اŸواطنÃ Úخاطر الطرقات وا آ
Óجابة
ونقول أان أابوابنا مفتوحة على مصضراعيها ل إ
لعÓمي.»Ú
على انشضغالت الخوة ا إ

على مسضتوى الولية حسضب تصضريحات مسضÒه ◊سضن
الهاشضمي اŸكلف بخلية اإلعÓم على مسضتوى البلدية
الذي أاّكد لـ «الشضعب» أاّن اŸوقع ومنذ إانشضائه يحضضى
Ãتابعة جد هامة من قبل سضكان الولية وإاعÓمييها
Óحداث اÙلية وﬂتلف انشضغالت
نظرا Ÿسضايرته ل أ
اŸواطن ،Úحيث يتلّقى يوميا كّما معتÈا من األسضئلة
واإلهتمامات التي يتم نقلها إا ¤اŸسضؤوول Úوالتكفل
ب -ه -ا ع -ل -ى غ -رار اإلسض -ت -فسض -ارات اÿاصض -ة ب -ال -وث -ائ-ق
ال -ب -ي -ومÎي -ة وشض -ه -ادات اŸي Ó-د وغÒه-ا ،وال-ت-ي ك-ان
آاخرها مطلب Ÿواطنة إاماراتية مولودة بالولية ،والتي
قامت باإلتصضال باŸوقع الذي سضاعدها على التكفل
Ãشض-ك-ل-ت-ه-ا ‘ اسض-تصض-دار شض-ه-ادة م-يÓ-ده-ا ا÷زائرية
ÓعÓمي ÚاÙلي Úأايضضا جانبا
ألول مرة ،كما يوّفر ل إ
م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-واصض-ل-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ما يسضّمى باإلعÓم
ا÷واري الهادف.

تخضضع صضفحة الواب باŸوقع اإللكÎوÊ
لولية اŸدية منذ أاسضابيع إا ¤عملية الصضيانة،
فيما خصضصضت السضلطات اÙلية موقعا آاخرا
على الشضبكة العنكبوتية ‘ إاطار حسضاب التواصضل
اإلجتماعي لتمك ÚاŸواطن Úمن اإلطÓع على
أاه-م األنشض-ط-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-يذي،
‡ث ‘ Óشضخصص الوا‹ أاو ‡ثليهÃ ،ا ‘ ذلك
بعضص القطاعات .و–اول ولية اŸدية إابراز أاهم
األنشضطة بواسضطة بيانات معدة للمراسضل ،Úكما ترسضل
خلية اإلعÓم ا÷هة اŸسضؤوولة على –ي Úهذا اŸوقع
«الفايسص بوك « رجال اإلعÓم بهذه الولية عن أاهم
اŸواع -ي -د ÷ع -ل اŸواط -ن أاو اŸت -ل -ق -ي ع-ل-ى داري-ة Ãا
يحدث من أانشضطة .فاŸتصضّفح للموقع الإلكÎو Êلهذه
الولية يÓحظ وجود عشضرات البيانات الصضحفية ،بدءاً من
اللقاء الذي أاشضرف عليه كل من وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل -ي -ة وك -ذا السض-ي-دة وزي-رة ال-تضض-ام-ن واألسض-رة وقضض-اي-ا
جل
اŸرأاة إا ¤هذه الولية على إاثر الهّزة األرضضية التي سض ّ
مركزها Ãنطقة اŸيهوب ،متبوعا بالعديد من التغطيات
وال‚ازات واıلّفات والتطمينات التي ارتبطت بهذه
القضضية الكارثية ،ثم اليوم اإلعÓمي والتحسضيسضي ا÷هوي
ح -ول «ال -وق -اي -ة م -ن اıاط -ر ال -كÈى وتسض-ي Òال-ك-وارث»،
وإاحياء الحتفالت اıلدة للذكرى الـ  54اıلدة لعيدي
اسضÎجاع السضيادة الوطنية والشضباب ،إا ¤جانب تبيان أارقام
هامة حول نتائج امتحانات نهاية السضنة الدراسضية وﬂتلف
ا◊مÓت التطوعية التي عرفتها الولية وبلدياتها ،وكذا
عمليات توزيع السضكن بالصضور الواقعية  ،عÓوة على أاحداث
تاريخية ل تقل أاهمية كإاحياء الذكرى  54لتاأسضيسص الشضرطة
ا÷زائرية اŸصضادف ليوم  22جويلية ،وختاما زيارة عمل
وتفقد قادها وا‹ الولية إا ¤بلديات دائرة أاولد عن.Î
هذا وفيما ◊قت بعضص البلديات كاÛلسص الشضعبي لبلدية
عاصضمة الولية وبلدية وادي حربيل غرب الولية بهذه
ا◊رك -ي -ة ،أاع -طت رئ -يسض -ة دائ -رة سض -ي اÙج -وب ف-اط-م-ة
ال -زه -راء ﬁاد اŸنصض -ب -ة م -ؤوخ -را ،ت -ع -ل -ي -م -ات إا ¤رؤوسض-اء
اÛالسص الشضعبية التابع Úإلقليم اختصضاصضها بالتفاعل
اإليجابي مع اŸوقع اŸسضتحدث بدائرتها من أاجل إاعÓم
اŸواطن Úباألمور ا◊يوية التي تهمهم ،وتعنى باŸسضائل
التنموية التي تعرفها هذه البلديات الفÓحية بإامتياز ،بينما
يقتصضر نشضاط البلديات األخرى على وجود ›موعات من
ا÷م-ع-ي-ات والشض-ب-اب واŸه-ت-م Úب-الشض-أان ال-ت-ن-م-وي ال-ثقا‘
فقط ليسص إال ‘ ،ح Úوجب التذكÃ Òا تتفاعل معه
مديرية الÎبية بهذه الولية ‘ نقل أاهم األحداث اÙلية
ال -وط-ن-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ا ق-امت ب-ه وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
السضيدة نورية بن غÈيت ،من خÓل الزيارة اŸفاجئة للقاء
الذي جمع اŸفتشضية العامة للبيداغوجية وتÓميذ السضنة
الثالثة ثانوي لثانوية حامية وكذا تÓميذ ثانوية الرياضضيات
بالقبة  -ا÷زائر.
اŸدية:م ــ أام Úعباسس
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أختتام أŸهرجان ألدو‹ ألثامن للموسشيقى ألسشمفونية

« أألدب أ÷زأئري ‘ تقدم مضشطرد»

لنيسش الوحيد
لصصعب العيشش على أارضش اŸنفى ،أاين ا أ
لهل واÓÿن ومن ا أ
لم وعن ا أ
من الصصعب العيشش بعيدا عن الوطن ا أ
لرضش الطيبة التي شصهدت مولدك ونشصأاتك ،هو حال
فيها هو الكتابة والقصصيد الذي Œعل منه جسصر تواصصل بينك وب Úا أ
لقصصاء والÎهيب ‘ بلده عن كتابة الشصعر وكذا
الشصاعر الكب Òالعراقي ابراهيم الباوي الذي  ⁄تصصده ل الغربة ول ا إ
لزرق وكسصر ا◊واجز التي وضصعت حوله ‘ بلده بقصصائد من خÓل
التواصصل مع ﬁبيه ومتتبعيه وأاصصدقائه ع Èالفضصاء ا أ
دواوينه الشصعرية اŸتعددة وقصصائده الرائعة

ح ا و رت ه  :ح ب ي ب ة غ ري ب

.

^ من هو الشصاعر اإبراهيم الباوي وما
هي ق ّصصته مع الكتابة ومع الشصعر ؟
^^ ألشساعر أإبرأهيم شساعر عرأقي ،عشسقت
ألشس -ع -ر م -ن -ذ ن -ع -وم -ة أظ -اف-ري -وق-د ح-ف-ظت
أ  Ÿع ل ق ا ت أ ل س س ب ع و أ نا ‘ أ  ÿا م س س ة أ ب ت د أ ئي .. .
وك- -ان كÓ- -م -ي أل -فصس -ل ب ÚأŸع -ل -م Úع -ن -دم -ا

أاجمل ما كتب ابراهيم الباوي:

«أجج ـ ـ ـ ـّت ن ـ ـ ـÒأن ألهي ـ ـ ـ ـ ـام»

أعيا فرأقك منطقي ولسساÊ
وجمار وجدك ’صسقت جثماÊ
ولرب وأجمة بدت ﬁÓÃي
حتى مقت من ألعذأب مكاÊ
فعÓم يلتمسس أأ’وأر مكامني
فتشسب شسوقا للقا نÒأÊ؟
أنعي على هول ألفرأق أضسالعي
فأاصسوغ وجدي ‘ بديع بياÊ
أججت بركان أأ’سسى ‘ خافقي
فقذفت جمرأً من لظى بركاÊ
ماعدت أرنو « يا أنا « لسسعادتي
ما  ⁄أضسمك ماحقا أشسجاÊ
عبق سسرى مني إأليك بعثته
شسعرأً يضسوع بالسسن ألركبان
ومن «ألعرأق» قصسائدي دونتها
فعشسقت دومًا يا أنا عنوأÊ
إأ Êمن أأ’رضس ألتي قد أ‚بت
شسعرأً يجود بأاعذب أأ’◊ان
فإاذأ عشسقنا يا أنا قد نصسطلي
‘ لهفة ‘ ،لوعة بحنان
‰شسي على جمر ألغرأم بخطوة
مشسي ألكماة بحومة أŸيدأن

«أششكـوك ؟ أم أششكو إأليك ؟ «

يا بعضس أحÓمي وجل تصسوري
ومدى أفتتا Êبالرضساب أŸسسكر
أيسسوغ هجري أم تهون موأجعي؟
وأنا ألذي أبكى ألورى بتضسوري
يامنيتي ياروضسة ألعمر ألتي
أنقى من أأ’مل ألبعيد أŸقمر
يامن لصسدرك أسستك Úمن أأ’سسى
وŸاك ‘ أوج ألعذأب ﬂدري
فدعي ألظنون وإأقبلي ‘ هيئة
تهب ألهنا من خافق متحرر
هيا أد Êمني كي أضسمك با◊شسا
إأن ضساق عن ضسم أ◊بيبة مإازري
رققت من فرط ألبعاد مشساعري
فقسسوت ‘ جفن حزين ‡طر
إأن كان قلبك ‘ فتور بالهوى
فلقد سسمعت ‰يمة من مفÎي
أشسكوك ؟ أم أشسكو أليك ظÓمتي؟
فجفاك يانبضس ألفؤوأد مدمري
يافتنة ألقلب أŸشسوق تقربي
أيكون سسعيي ‘ سسرأب مقر؟
فسسكنت ‘ قلبي و‘ أوصساله
ومكثت ياوسسن ألعيون Ãحجري

يختلفون على عائدية بيت من ألشسعر ’أصسحاب
أŸعلقات .
^ اŸعروف اأن للكلمة و ا◊رف وقع
وصصدى من شصاأنه اأن يوؤرخ لÓأحداث ،اأن
ي ن ت ق د ه ا و ي ح ا و ل تغ ي  Òه ا  ،ه ل ه و ا ◊ ا ل
ا ل ي و م  ،ب ا ل ن س ص ب ة ل ل م ث ق ف ا ل عر ب ي و م ا ه و
ح- -ال الشص- -اع- -ر و اŸب -دع ال -ع -رب -ي ‘ ،ظ -ل
الضص -ط-راب-ات الأم-ن-ي-ة و الج-ت-م-اع-ي-ة و
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشص-ه-ا الوطن العربي و
اأين اأنت من كل هذا؟
^ ^ ح ا ل أ ل ش س ا ع ر و أ  Ÿب دع أ ل ع ر ب ي ي خ ت ل ف م ن
ب -ل -د أإ ¤أخ -ر  ...ف -ف -ي ب-عضس أ’أق-ط-ار يÓ-ق-ي
ت ش س ج ي ع ا و ت ك ر  Áا با ع تب ا ر أ ل ش س ع ر ت ر أ ث ن ف ي س س ’
ي -ق -ل أه -م -ي -ة ع -ن أي ت -رأث ت -ف -ت -خ -ر ب-ه أ’أ·
وألشسعوب فيما أإذأ كانت ألطبقة ألسسياسسية ألتي
تقود ألبلد من أŸثقف .Úأما أإذأ كانت ألطبقة
ألسسياسسية ألتي تسسودها أ’أمية وأ÷هل وألعمالة
و ح ب أ لت سس ل ط و أ ل ل ص س و صس ي ة ك ا ل ع ر أ ق م ث  Óأ ل ذ ي
يسس -ود وضس -ع -ه أل -رأه -ن أ’رت -ب -اك أ’أم -ن -ي ف-اإن
أ’أدباء  ⁄يجدوأ من أ’هتمام ألذي يسستحقونه
 ...ب -ل م -ات ج -ل -ه-م ب-اŸن-ا‘ ك-الشس-ي-خ أل-وأئ-ل-ي
و م ص س ط ف ى ج م ا ل أ ل د ي ن و أ ÷ و أ هر ي و أ لس سي ا ب
وغÒه- -م ك- -ث ... Òوأن -ا وأح -د ‡ن ’ح -ق -ت -ه -م
ح -رأب أ÷ه -ل -ة بسس -بب دوأوي -ن -ي أل -ت -ي ط -ب -قت
أ  ÿا ف ق  ‘ Úأ صس ق ا ع أ ل ع ر أ ق وخ ا ر ج ه .
^ اأنت تكتب عن ا◊ب و عن الوطن
وع -ن اŸن -ف -ى ع -ل-ى غ-رار قصص-ي-دة « ع-ودة
ال -ه -ده -د» و قصص -ي -دة « اأشص -ك -وك اأو اأشص -ك-و
اإليك « ،فهل اأثرت ظروف ا◊ياة فيك و
‘ موهبتك اأم اأن الإبداع عندك يسصتقى
اإشصعاعه من اأحوال الدينا و متغÒاتها؟
^^ ق - -د ب- -ل- -غت ◊د أل- -ي- -وم دوأوي- -ن- -ي 26

›م -وع -ة شس -ع -ري -ة صس -ادرة ك-ك-تب  ...وأن-ا أول
ش س ا ع ر عر بي ي نا ل أ ح د أ ل ط ل بة ش س ه ا د ة م ا ج س ست Ò
ب ش س ع ر ه و ه و ح ي  . . .ب ي ن م ا ك ان أل د أر ج أ ن ه ’
Áكن أ◊صسول على هذه ألشسهادة ،أإ’ من خÓل
شس -اع -ر م -يت  ...ف -كسس -رت Ãشس -ي -ئ -ة رب -ي ه-ذأ
أ ل ط و ق  . . .و ق د ه د ر أ ÷ هل ة د م ي ب ح ج ة أ ن
شس -ع -ري م -اج -ن  ...وق -د ح-اول ه-وؤ’ء أغ-ت-ي-ا‹
ب -ف -ت -ح -ه -م أل -ن -ار ع -ل -ي  ...ف -اأصس -ي -بت زوج -ت-ي
وأسستشسهدت ‘ أ◊ال  ...أ’أمر ألذي أضسطرÊ
أإ ¤ألهجرة باأطفا‹ ÿو‘ عليهم من ألتصسفية
 ...ول -رÃا سس -ي -ك-ون مصسÒي شس-ب-ي-ه-ا ب-الشس-ع-رأء
أ ل ذ ي ن تو ف و أ با  Ÿنا ‘ .
^ م- - -ا ه- - -و راأيك ‘ الإب- - -داع والشص - -ع - -ر
ا ÷ ز ا ئ ر ي و ك ي ف ه ي ع Óق ت ك م ع ا Ÿث ق ف
ا÷زائري ؟
^^ أ’أدب أ÷زأئ- -ري ،ك -م -ا أرأه م -ن ق -ب -ل،
أحبتي وأإخوأ Êأ÷زأئري ‘ Úتقدم مضسطرد
 . . .وه و أ ل ذ ي ه زم ف ر ن س س ا ‘ م ق ا و م ة ض سر وس س ة
أ ع ط ى خ  Óل ه ا أ ك  Ìم ن م ل ي ون و ن ص س ف مل ي و ن
ش س ه ي د  . . .فت ح ي ة ل ل ج ز أ ئر ح ك و م ة و أ ر ض س ا و شس ع ب ا
 .أ م ا أل ع Óق ة ب ي ني و ب  Úش س ع ر أ ء أ ÷ ز أ ئ ر ف ه ي
و ث ي ق ة ج د أ و ت ت س س م با Ùب ة و أ ل و ئ ام و ك م ا ه و
وأضس- - -ح ع Èأل- - -ت - -وأصس - -ل أ’أدب - -ي ‘ أÓÛت
أ’إلكÎونية وأ’أندية ألشسعرية  ...وهذأ أإن دل
على شسيء أإ‰ا يدل على ألرباط أ’أخوي ألوثيق
ب  Úأ ل ش س عب  Úأ ل ش س ق ي ق . Ú
^ م - - - -اذا تضص - - - -ي - - - -ف ال- - - -ي- - - -وم اÓÛت
اللكÎونية والفضصاء الأزرق لÓإبداع و
ل-لشص-ع-راء ،و ه-ل ه-ذه ال-وسص-ي-ل-ة ل-لتواصصل
ب ÚاŸبدع واŸتلقي تخدم الأدب والثقافة
اأم لها وجه اآخر للعملة؟
^^ با◊قيقة أإن توأصسل أ’أدباء من خÓل
أÓÛت أ’إل -كÎون -ي -ة ي -ع -ط -ي دف -ع -ا ل -ت Ó-ق-ح
أ’أفكار  ...وأ’طÓع على ثقافة ألبعضس أ’أمر
ألذي يرتقي بالكل أإ ¤مسستوى ألنضسوج ألفكري
وأ’أدب - -ي أل- -وأع- -د وأل- -ه- -ادف  ...ن- -اه- -يك ع- -ن
أ ل ت ع ا ر ف و أ ل ص س د أ ق ة أ  Ÿثم ر ة .
^ م- -ا ه- -و ج- -دي -دك وه -ل م -ن دواوي -ن
لÓإصصدار قريًبا ؟
^^ ن- -ع -م أ’آن أن -ا بصس -دد وضس -ع أل ّ-ل -مسس -ات
أ’أخÒة لديوأن جديد بعنوأن ( أآهات ) ولكني
أنتظر قبول ÷وئي ’إحدى ألدول ع’ un ÈأÊ
‘ م -ال -ي -زي -ا أل -ت -ي  ⁄ت-ع-ر ألÓ-ج-ئ Úأ’ه-ت-م-ام
ألÓزم.
^ كلمة ختامية؟
^^ ‘ أÿتام ’ يسسعني أإ’ أن أوجه شسكري
وت-ق-دي-ري لÓ-أخت أ’أدي-ب-ة وألصس-ح-ف-ي-ة ألكرÁة
خ -اصس -ة و÷ري -دة «ألشس-عب» أ÷زأئ-ري-ة أل-غ-رأء،
م ت م ن ي ا ل ه ا د و أ م أ  Ÿو ف ق ية و أ ’ ز د ه ا ر .

عرضش عاŸي أاول ‘ اŸهرجان الدو‹ للفيلم Ãراكشش

«عّمي» ‘ ألعا ⁄ألعربي للمخرج نسشيم عباسشي

« ألشسعب « :كشسفت شسركة  MAD Solutionsعن
حصسولها على حقوق توزيع ألفيلم ألروأئي ألطويل «عّمي»
‘ ألعا ⁄ألعربي ،وهو من إأخرأج أŸغربي نسسيم عباسسي،
بينما يشسارك «عّمي» حالياً ‘ ألدورة ألـ 16من أŸهرجان
ألدو‹ للفيلم Ãرأكشس (من  2إأ 10 ¤ديسسم - Èكانون
أأ’ول) ،حيث يسستضسيف أŸهرجان عرضسه ألعاŸي أأ’ول
خارج أŸسسابقة ضسمن برنامج تكر Ëبطل ألفيلم أŸمثل
ألكوميدي أŸغربي ألكب Òعبد ألرحيم ألتونسسي (عبد
ألرؤووف) ألذي يلعب ألدور ألرئيسسي بالفيلم.
تدور أأ’حدأث ‘ فيلم «عّمي «حول ‡ثل حقق شسهرة
كبÒة ‘ سسبعينيات وثمانينيات ألقرن أŸاضسي ،ثم خفتت
شسهرته بعد ذلك ،بينما أبنة أخيه ‡ثلة مكافحة تسسعى
جاهدًة لتكون ‡ثلة ناجحة ومشسهورة ،وتكشسف زيارته لها
عن ألعديد من جوأنب صسناعة أأ’فÓم ‘ أŸغرب ،خاصسًة
أ÷انب أŸظلم منها.
فيلم «عّمي» من تأاليف وإأخرأج نسسيم عباسسي ألذي
ي -ق -وم ب -إان -ت -اج -ه م -ن خÓ-ل شس-رك-ة MOONDUST
 ،PRODUCTIONSك -م -ا حصس -ل ع-ل-ى دع-م م-ن
أŸركز ألسسينمائي أŸغربي ،وتقوم Ãهام توزيعه ‘ ألعا⁄
ألعربي شسركة  MAD Solutions.يشسارك ‘ بطولة
عّمي ›موعة كبÒة من ألنجوم أŸغاربة ،هم عالية
أل -رك -اب ،ع -ب-د أل-رح-ي-م أل-ت-ونسس-ي (ع-ب-د أل-رؤووف) ،م-ن-ال
ألصسديقي ،سسعاد ألعلوي ،أبتسسام ألعروسسي› ،يد لكرون،
ﬁمد أÿياري ،نور ألدين بكر ،إأبرأهيم خاي وهاجر
ألشسركي.
يعرضس أŸهرجان ألدو‹ للفيلم Ãرأكشس أيضساً فيلم
ماجد ( ،)2010وهو أول فيلم طويل للمخرج نسسيم عباسسي،
و“تلك  MAD Solutionsحقوق توزيعه ‘ ألعا⁄
ألعربي .ويحكي ألفيلم عن ماجد فتى ،يتيم ‘ ألعاشسرة
من عمره يعيشس ‘ أÙمدية ،و’ يتذكر مÓمح وجه
وألديه أللذين توفيا ‘ حريق ،يعتني به أخوه ألذي يحلم

بالسسفر إأ ¤ألÔويج ،بينما يخÈه بإامكانية وجود صسور
للوألدين عند أ÷Òأن ألسسابق Úألذين يعيشسون ‘ ألدأر
أل-ب-يضس-اء .وبصس-ح-ب-ة صس-دي-ق-ه أل-ع-رب-ي ،ي-ق-رر م-اج-د ف-عل
أŸسستحيل من أجل أ◊صسول على هذه ألصسور.
يشسارك ‘ بطولة ألفيلم ألطفÓن إأبرأهيم ألبقا‹
ولطفي صسابر ،باإ’ضسافة إأ ¤كلٍ من وسسيم ألزيدي ،عبد
أل-ل-ه أل-ع-م-رأ ،Êع-ب-د أل-رح-ي-م أل-ت-ونسس-ي ،ع-زي-ز أ◊ط-اب
وآأخرين .نسسيم عباسسي ﬂرج درسس صسناعة أأ’فÓم ‘
معهد سساري للفنون وألتصسميم باŸملكة أŸتحدة ،أنتج
وأخرج ألعديد من أأ’فÓم ألقصسÒة ‘ كل من أŸملكة
أŸتحدة وأŸغرب ،ونالت إأعجاب أ÷مهور وألنقاد ‘
أŸه-رج-ان-ات ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة دأخ-ل وخ-ارج أŸملكة .ألفيلم
أأ’ول ألذي شسارك بكتابته وإأخرأجه هو ماجد ،ألذي
حظي بنجاح جماهÒي عند إأطÓقه ‘ دور ألعرضس
باŸغرب ،وشسارك ‘ أك Ìمن  30مهرجاناً سسينمائيًا دوليًا
حول ألعا ⁄وفاز بأاك Ìمن  10جوأئز دولية منذ إأطÓقه.
أŸهرجان ألدو‹ للفيلم Ãرأكشس تأاسسسس ‘ ،2001
ب- -ه- -دف Œدي- -د أ◊وأر ب Úألسس- -ي- -ن -م -ائ -ي ÚأÎÙفÚ
وألوأعدين ،مع تشسجيع ألتنوع وبناء أ÷سسور ب Úألثقافات
أıتلفة ،من خÓل عرضس أفÓم متنوعة سساهم ‘
صسناعتها ‡ثلون ،منتجون ،صُسناع أفÓم وﬂرجون من
ﬂتلف أنحاء ألعا.⁄

اخ- -ت- -ت -م اŸه -رج -ان ال -دو‹ ال -ث -ام -ن
ل-ل-م-وسص-ي-ق-ى السصمفونية ،سصهرة الأحد،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ب -ع-رضش م-ت-ن-وع
نشصطته اأŸانيا اإيطاليا والصص Úبحضصور
وزي- -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي
وج-م-ه-ور غ-ف .Òت-ف الشص-ب-ان ال-ع-ازفون
م -ن ال-دول ال-ثÓ-ث-ة ب-ع-رضش م-ع-زوف-ات
لعمالقة اŸوسصيقى الكÓسصيكية واأمتعوا
ا◊ضص - -ور ب - -اأوبÒا ا÷زائ - -ر ،ب - -وع Ó- -م
بسصايح ،برسصم اختتام اŸهرجان الدو‹
ل -ل -م -وسص -ي -ق -ى السص -م -ف -ون -ي-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه
ال -ث -ام-ن-ة ال-ذي اأصص-ب-ح م-وع-دا ل Áك-ن
Œاه- - -ل- - -ه ‘ السص- - -اح- - -ة ال- - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة
ا÷زائرية.
أمتع أ’أخوأن أ’أŸانيان فاسسيلي على أآلة
ألكمان ونيكو’ي على ألبيانو أ◊ضسور أللذأن
أطلقا على فرقتهما أسسم « ديو جÒأسسيميز»
و قدما عرضسا رأئعا يحوي خمسس مقاطع من
أه- -م- -ه- -ا «أمÒة» أل- -ت- -ي ◊ن- -ه- -ا ف- -اسس- -ي- -ل- -ي
وأسستلهمها من أحدى ألقصسائد أ‹ تتحدث
عن ﬂاوف طفل وحيد ‘ ›ابهة أ◊رب
وج -ن -ون أل -ق -ت -ل ل -دى أل -بشس -ر .أم -ا أل -ث Ó-ث-ي
أ’إيطا‹ فÓفيانو بيانشسي بيÒو ماتزوتشسيتي
و كÓوديو روتشسي مرفوق Úبعازف ألبيانو
ج -ي -ان ل -وك -ا ب -ي-انشس-ي أل-ذي-ن أل-ه-ب-وأ أل-ق-اع-ة
ب- -اأدأئ- -ه- -م ،م- -ذك- -ري -ن ع -ل -ى ح -د ق -ول أح -د
أŸشساهدين أإن أ’أوبرأ ولد باإيطاليا .قدمت
ألفرقة أ’إيطالية أإثنتا عشسر قطعة موسسيقية
لكبار أŸلحن Úأ’إيطالي Úمن بينهم قيسسيبي
ف Ò- -دي ( )1901-1٨13ج -ي-اك-وم-و ب-وتشس-ي-ن-ي
( )192٤-1٨5٨وغ -اي -ت-ان-و دون-ي-زي-ت-ي (-1٧9٧

 )1٨٤6وأنهوها Ãقطوعة شسهÒة ’إدوأردو
دي ك - -اب- -وأ ( .)191٧-1٨65شس - -اركت أ’أوب- -رأ
أل-وط-ن-ي-ة ألصس-ي-ن-ي-ة ه-ي أ’أخ-رى Ãجموعتها
ألصس -وت -ي -ة أŸك -ون -ة م-ن أرب-ع Úف-ردأ ب-ي-ن-ه-م
أإث -ن -ت -ان وعشس -رون أم-رأة مصس-ح-وب Úب-ع-ازف-ة
أل -ب-ي-ان-و ألسس-ويسس-ري-ة أŸت-األ-ق-ة م-ي-ل-ودي ج-او
وأختتموأ ألسسهرة بعزف سست مقطوعات من
أوبرأ لÓإيطا‹ قيسسيبي فÒدي وأخرى من
أل-ف-ول-ك-ل-ور ألصس-ي-ن-ي .ك-م-ا أدت م-ي-لودي جاو
ل-وح-ده-ا م-ع-زوف-ة «أل-ن-ه-ر أ’أصسفر» مقتطفة
من أغنية لسسيان سسينغاي أطربت أ◊ضسور.
صس -ف -ق أ÷م -ه -ور م -ط-و’ ’أصس-ح-اب ألصس-وت
أ◊اد وأنغ كينغشسوأنغ ياو هان و‹ شسوأنغ
أل -ذي -ن أدوأ بÈأع -ة م -ق -ط -وع-ات ÷ي-اك-وم-و
ب -وتشس -ي-ن-ي و ج-ي-زأب فÒدي .ك-م-ا أسس-ت-دعت
ألفرقة ألصسينية سسفيان فرندي ﬁمد معمر
وفوؤأد تركي طÓب باŸعهد ألوطني ألعا‹
ل -ل -م -وسس-ي-ق-ى ح-يث أدوأ ‘ م-زي-ج م-وسس-ي-ق-ي
أغنية «غوماري» من ألÎأث ألÎقي و ألتي
تفاعل معها أ÷مهور و صسفق لها“ .يزت
ألسسهرة بحضسور سسفرأء ألدول ألثÓثة ألتي
أحيت أ’إختتام ،كما عﬁ Èافظ أŸهرجان
ع -ب -د أل -ق -ادر ب -وع -زرة ع -ن أرت-ي-اح-ه ل-ن-ج-اح
أŸهرجان «ألذي يتحسسن كل سسنة» ،مضسيفا
ب-اأن «أإي-ط-ال-ي-ا سس-ت-ك-ون ضس-ي-ف شس-رف أل-طبعة
أŸق- -ب- -ل- -ة».ع- -رفت أل- -ط -ب -ع -ة أل -ث -ام -ن -ة م -ن
أŸهرجان ألدو‹ للموسسيقى ألسسمفونية من
 30نوفمÈأ ٤ ¤ديسسم Èمشساركة أربعة عشسر
دولة ،كما نظمت خÓله ورشسات أشسرف عليها
م- -درب- -ون م- -ن أŸكسس- -يك ،أل- -ن -مسس -ا ،ك -وري -ا
أ÷نوبية وألسسويد.

Ãسصجد عثمان بن عفان ببلدية برهوم باŸسصيلة

أنطـ ـ ـÓق أأسشبـ ـ ـوع ألسشـ ـ ـÒة ألنبوي ـ ـ ـ ـة
انطلق ،مسصاء أاول أامسشÃ ،سصجد عثمان
بن عفان بقرية الهÓلت ببلدية برهوم ‘
اŸسص-ي-ل-ة ،أاسص-ب-وع السصÒة ال-ن-ب-وي-ة ‘ ط-ب-ع-ته
لع-ج-از ‘ السص-ن-ة «
ال -ث -ال -ث-ة– ،ت شص-ع-ار « ا إ
ب - -ت - -أاط› Òم - -وع - -ة م - -ن ك - -ب - -ار اŸشص - -اي- -خ
اŸت- - -خّصص- - -صص ‘ Úالسص- - -ن - -ة وا◊ديث ،وف - -ق
برنامج ﬁاضصرة كل يوم ،تنطلق قبل صصÓة
العشصاء بنصصف سصاعة .

اŸسسيلة :عامر ناجح

أكد باÿصسوصس ألدكتور سسليمان بورأسس ،أإ’مام
أŸتطوعÃ ،سسجد عثمان بن عفان بقرية أله’Óت
‘ حديث لـ «ألشسعب» أن ألهدف أأ’سساسسي من إأحياء
أŸول -د أل -ن-ب-وي ألشس-ري-ف ه-و رب-ط أأ’م-ة وألشس-ب-اب
خاصسة بسسيدنا ﬁمد صسلى ألله عليه وسسلم و تفعيل
دور أŸسس -ج -د ورب -ط أل -ن -اسس ب -ه و أل -ت -ذك ÒبسسÒة
أŸصسطفى ،مشسÒأ ‘ حديثه إأ ¤أن أختيار موضسوع
أإ’عجاز ‘ ألسسنة كان أنطÓقا من تقييم ألطبعة
ألسسابقة ألتي طرح فيها من زأوية جانبية موضسوع
أإ’عجاز فكان للجنة أŸنظمة أن أقÎحت موضسع
أإ’ع -ج -از أل -ع -ام أŸاضس-ي و” إأدرأج-ه ه-ات-ه ألسس-ن-ة
بقرأرأت ÷نة ألتنظيم  ،وعن عدم تنظيم أŸبادرة
على كامل ترأب ألبلدية أو ألو’ية فقد نوه سسليمان
بورأسس إأ ¤أنه سسعى جاهدأ إأ ¤ذلك من خÓل
أ◊ديث مع معتمد ألدأئرة لدى مديرية ألشسؤوون
Óسسف ⁄
ألدينية وأتصسل مع ألعديد من أŸسساجد ول أ
يلق ألقبول أو أ’سستجابة وكل له عذره ،دأعيا ‘ ذأت
ألسسياق إأ ¤أن تتوحد أ÷هود ‘ أŸسستقبل ،مقÎحا
بر›ة أسسبوع ألسسÒة ألنبوية
كل مرة ‘ مسسجد و بلجنة تنظيم يكون فيها
عضسو كاآ’خرين ،وعن ألطبعة ألسسابقة أشسار إأمام
أŸسسجد أنها كانت ناجحة بامتياز وخ Òدليل على
ذلك هو أ◊ضسور ألكب Òللمسستمع Úألذين جاؤووأ من
ك -ل ح -ت -ف وصس -وب وك -ل -ه -م ط -الب ب -ت -م -دي-د وقت
أÙاضسرة وهو نفسس ألشسيء ألذي عرفته ألطبعة
أ◊الية من حضسور جماهÒي كب Òإأحياء لسسنة خÒ
أأ’نام.

من ذأت أ÷انب ،أفتتح ‡ثل ألشسؤوون ألدينية
على مسستوى دأئرة مقرة عز ألدين حمديني ،أسسبوع
ألسسÒة أل- -ن- -ب -وي -ة ب -أاول ﬁاضس -رة ك -انت «ألشس -عب»
حاضسرة فيها ،تطرق فيها للحديث عن ألفائدة ألتي
يجنيها أŸسسلم من أ’قتباسس من هدي ألنبي صسلى
ألله عليه وسسلم وإأتباع سسÒته وخاصسة وأنه هو أيضسا
فرح ÃيÓده من خÓل صسيامه يوم ميÓده ،مؤوكدأ
‘ مدأخلته بأاخÓق ألرسسول صسلى ألله عليه وسسلم
وأجب ألعمل بها وإأتباعها مسستد’ بقوله تعا:¤
«وذكرهم بأايام ألله» ،وأعت ÈأŸتحدث ‘ كÓمه أن
أ’حتفال بأاول نوفم Èهو من أيام ألله ،أ’ن نوفمÈ
يعت Èمطلع فجر على أ÷زأئر كافة ،وختم عز
ألدين ﬁاضسرته بقوله أن ميÓد ﬁمد صسلى ألله
عليه وسسلم –ررت أإ’نسسانية من ألشسرك وألقبلية،
و‘ ح Úأشسار ألشسيخ ﬁمد حديبي ‘ مدأخلته
ألتي جاءت –ت عنوأن« :حب ألنبي صسلى ألله عليه
وسسلم» إأ ¤أن د’ئل أÙبة للنبي صسلى ألله عليه
وسسلم ’ تخفى على أحد ،مشسبها هذأ أ◊ب بحامل
أŸسسك ’ يخفى على أحد ،إأذأ عبق ،منوها ‘
كÓمه إأ ¤أن ألله ومÓئكته يتشسوقون للمحبة ،مذكرأ
بإاعتاق أبو لهب لعبده ثويبة فرحا ÃيÓد ألنبي
صسلى ألله عليه وسسلم ،أ’ن شسأانه عجيب ودرجته
رفيعة ،مؤوكدأ بأان أŸسسلمون كتلة قلوب ﬁبة للنبي
صسلى ألله عليه وسسلم مسستشسهدأ ‘ حديثه بقصسة
طلحة ح Úطأا طأا ظهره للنبي صسلى ألله عليه وسسلم
‘ غزوة أحد ،فقال له ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم
«أوجب طلحة « Ãعنى منحت له أ÷نة ،مؤوكدأ أن
دخول أ÷نة يكون ‘ أي ◊ظه و’ عوأئق بينكم
وب Úأ÷ن -ة و’ مسس -اف -ة ب -ي -ن -ه -م وب Úأل -ل -ه ،وخ-ت-م
أŸتحدث ﬁاضسرته بتأاكيد على أن ﬁبة ألنبي
تسسقى فكرأ وعلما .ما Œدر أإ’شسارة إأليه أن أسسبوع
ألسسÒة أل -ن -ب -وي -ة ‘ ط -ب -ع -ت -ه أل-ث-ال-ث-ة ل-ه-ات-ه ألسس-ن-ة
أسستحدأثه فيه جائزة أŸسستمع ألناجح ألتي تكون
ب- -ع- -د أن- -ت- -ه- -اء أÙاضس- -رة م- -ب- -اشس -رة بسس -ؤوأل م -ن
أÙاضس -رة ي -ت -حصس -ل أÛيب ع -ل -ى ج -ائ-زة وك-ذأ
أسستحدأث مسسابقة ألـ  20حديث نووية فضس Óعن
إأقامة معرضس لشسرح أإ’عجاز ‘ ألسسنة.
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موأهب ششابة

عكفـ ـت عل ـ ـى درأسشـ ـة ششع ـ ـر عـ ـ ـ ـز ألدي ـ ـ ـ ـن ميهوب ـ ـ ـ ـي
ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أأدبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة متميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

^ ﬁمد مغÓوي

’بحــــاث والكتــــب “اشسيـــا مـــع العصســـر ومتطلبـــات العوŸـــة
^ رقمنـــــة ا أ
’سسبوع اŸاضسي شسهادة الدكتوراه عن قسسم اللغة العربية
نال الطالب وأاسستاذ التعليم الثانوي عمر بن يحي ،ا أ
’داب واللغات جامعة ا÷زائر  ،2بعد مناقشسة موضسوع «شسعرية القصسيدة عند عز الدين ميهوبي
وآادابها بكلية ا آ
دراسسة أاسسلوبية» بتقدير مشسرف جدا ،وهي رابع شسهادة دكتوراه ‘ تخصسصس –ليل اÿطاب الذي ُفتح للطلبة
مؤوخرا ‘ .هذا ا◊وار الذي خصّس به «الشسعب» يتطرق الدكتور بن يحي بإاسسهاب Ÿراحل بحثه واختيار موضسوع
’مور.
دراسسته وغÒها من ا أ

أجرى أ◊وأرﬁ :مد مغÓوي
^ الشسعب :قمت بدراسسة أاسسلوبية لشسعرية القصسيدة عند
’طروحة الدكتوراه ،لماذا
عز الدين ميهوبي كموضسوع أ
هذا ا’ختيار بالتحديد؟
ا.د عمر بن يحي :إن إختياري للموضضوع ،يدخل ضضمن إهتمامي
بالشضعر عامة وبالشضعر إلجزإئري خاصضة منذ دخولي إلى قسضم
إللغة إلعربية وآإدإبها بجامعة إلجزإئر عام  .2007ففي مرحلة
إلليسضانسس قمت بدرإسضة شضعر مفدي زكرياء ،وبعدها في مرحلة
إل -م -اسض -ت -ر خصضصضت رسض -ال -ة إل -ت-خ-رج لشض-اع-ر ج-زإئ-ري آإخ-ر ه-و
مصضطفى محمد إلغماري ،وفي مرحلة إلدكتورإه عكفت على
درإسضة شضعر عز إلدين ميهوبي ،فهو قامة أإدبية متميزة أإفتكت
مكانتها عربيا ،وقد لمسضت فيه إلصضدق إلفني وأإعجبت بطريقته
في سضبك إلشضعر .فهو شضاعر حباه إلله بملكة شضعرية متفردة في
إإلبدإع ،كما أإنه غزير إإلنتاج ومكثر ،فشضعره محمل بأابعاد فنية
وفكرية مختلفة وببصضمة وطنية متميزة ،لذلك كان موضضوعا
لدرإسضتي في مرحلة إلدكتورإه.
حاولت درإسضة إلبنى إلشضعرية وأإبعادها إلدللية عن طريق تتبع
إلمثيرإت إألسضلوبية

’سسلوبية أاكثر من  4سساعات،
^ أاخذت مناقشسة الدراسسة ا أ
ت -م خ Ó-ل -ه -ا ت -وج-ي-ه مÓ-ح-ظ-ات مّسس-ت ج-وانب ع-دة ،م-ا
’سساتذة عن بحثك؟
رأايك في كل ما قاله ا أ
آإرإء لجنة إلمناقشضة ،إلمكونة من إألسضاتذة إلدكاترة علي
مÓحي رئيسضا ومليكة بن بوزة مشضرفة ومقررة وعبد
^ من مواليد  18جويلية سسنة  1989بالسساهلة الشسرقية بمدينة
إلله إلعشضي وفاتح عÓق وعÓل سضنقوقة وعمر
عين صسالح و’ية أادرار ،تحصسل على شسهادة البكالوريا سسنة 2007
ع -اشض -ور عضض -وإ ،شض -م -لت إلشض -ك -ل وإل-مضض-م-ون،
بالثانوية المختلطة عين صسالح.
فجاءت آإرإؤوهم قّيمة أإثرت إلبحث وقّومت
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^ انتقل إالى جامعة الجزائر فال
إل -ط -رح ،ك -ي -ف ل وق -د صض -درت ع -ن ن -ق-اد
على شسهادة الليسسانسس في تحليل الخطاب سسنة .2010
متخ ّصضصضين في إلدرإسضات إلشضعرية ،كما
^ تحصسل على شسهادة الماسستر في سسنة  ، 2012ثم في  28نوفمبر  2016نال
أإن-ه-م شض-ع-رإء م-ت-م-ي-زون .ول-قد إسضتفدت
شسهادة الدكتوراه بتقدير مشسرف جدا في نفسس التخصسصس.
^ يعمل أاسستاذا للغة العربية بثانوية جواليل بالسساّهلة الشسرقية مدينة عين كثيرإ ،حيث فتح لي هؤولء إلسضاتذة
آإفاقا جديدة في نقد إلشضعر لم أإكن
صسالح.
’ول حول أإع -ل-م-ه-ا ،ف-ج-زإه-م إل-ل-ه خ-ي-رإ وشض-ك-ر
^ شسارك في العديد من الملتقيات العلمية منها :المؤوتمر الدولي ا أ
’نسسانية وا’جتماعية بمقال تحت سضعيهم.
تكنولوجيا ا’تصسال والمعلوماتية في العلوم ا إ
ع-ن-وان :ا أ
’سس-رة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ظ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-يات الحديثة  20/19م -اي  2014أإغ -ت -ن -م إل -ف-رصض-ة ألنّ-وه ب-أان أإع-م-ال-ه-م
بالجزائر.
إلشض -ع -ري -ة لزإلت ت -ح -ت -اج إل-ى درإسض-ة
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ـ عضس-و ال-ل
وب -حث ،ف -إاب -دإع -ات ع-ب-د إل-ل-ه إل-عشض-ي
جامعة التكوين المتواصسل تمنراسست في مارسس ديسسمبر .2015
وعلي مÓحي وعمر عاشضور وفاتح عÓق
’يام الدراسسية المنعقدة بالمعهد.
ـ شسارك في العديد من الندوات العلمية وا أ
إلشض-ع-ري-ة وقصضصس عÓ-ل سض-ن-ق-وق-ة ت-م-ث-ل
^ نال العديد من الشسهادات من عدة مراكز منها:
م-ائ-دة أإدب-ي-ة وف-رصض-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة وإل-ب-اح-ث-ي-ن
ـ دبلوم احترافي في العÓقات العامة من
لÓ-ل-ت-ف-اف ح-ول-ه-ا وت-ن-اول-ه-ا ف-ي أإطروحاتهم
’مريكية .2014
ـ جامعة أاوكسس فور ا أ
ودرإسض -ت -ه -م .وك -ذإ شض -ع -رإء ج-زإئ-ري-ي-ن ل-م ت-ن-ل
ـ دبلوم احترافي في التخطيط الشسخصسي ا’سستراتيجي 2014
أإع -م -ال-ه-م إإلب-دإع-ي-ة ح-ق-ه-ا م-ن إل-درإسض-ة ،أإم-ث-ال
’بداعية :
’عمال ا إ
^ا أ
أإعمال عمار بن زإيد وعاشضور فني ومحمد صضالح حرز
ـ له ديوان شسعري تحت الطبع بعنوان «جادكِ الغيث».
’مسسيات الشسعرية والتظاهرات
ـ شسارك في العديد من ا أ
إلله وربيعة جلطي وسضليمان جوإدي..
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الثقافية.

^ نيل الدكتوراه بمÓحظة مشسرف جًدا جاء بعد جهد كبير
وبحث طويل  ،ما شسعورك وأانت تحصسل على تلك الشسهادة؟

شســـار
ك كحكــم
خط
بالبطولة
العاŸي
ة بإاسسبانيا

كانت سضعادة ل توصضف ،ألنني حققت حلمي وحلم عائلتي ،كما أإن
هذإ إلتتويج جاء بعد جهد ووقت طويل ،فلحظة معانقة إلحلم
هي أإشضهى لحظات إلعمر ،إضضافة إلى إلثقة إلتي وضضعتها إلعائلة
في نفسضي وأإسضتاذتي إلمشضرفة ورئيسس إلشضعبة إألسضتاذ إلدكتور
رشض -ي -د ك -ورإد وإل-ع-م-ي-د إألسض-ت-اذ إل-دك-ت-ور شض-ري-ف م-ري-ب-ع-ي وك-ل
إألسضاتذة زإدت من حÓوة هذإ إلمشضهد ،فحقق إلله وعده حين
قال «وإلذين جاهدوإ فينا لنهدينهم سضبلنا» ،فأاتمنى أإن يعانق هذه
إللحظة كل طالب رفع إلقلم من أإجل إلِعلم وإلوطن.
’ن أاسس -ت-اذ ث-ان-وي ب-م-دي-ن-ة ع-ي-ن صس-ال-ح ،م-ا ه-ي
^ أانت ا آ
مشساريعك بعد نيل شسهادة الدكتوراه وأاي طموح لك ؟
طموحاتي بعد نيل إلشضهادة كثيرة فأانا أإحلم أإن أإكون أإسضتاذإ
وباحثا في إحدى جامعات إلوطن ،حتى أإسضاعد في بناء هذإ
إلوطن إلطيب ،فأاينما كنت إلمهم أإن يكون إإلنسضان فعال في
موقعه وموإطنا صضالحا ذإ غيرة على بÓده وأإبنائه.
أإغتنم إلفرصضة ألشضكر كل أإسضاتذتي إلذين سضهروإ على تعليمي
وتربيتي من إلبتدإئي إلى إلدكتورإه.
^ ما رأايك في مسستوى البحث في الجزائر؟
ظروف إلبحث بالجزإئر جيدة نوعا ما ،إسضتنادإ لجودة إلخدمات
إلمبذولة في مرإكز إلبحث وإلمكتبات إلجامعية وإلعمومية ،إل أإن
ه -ن-الك م-ج-م-وع-ة م-ن إل-ن-ق-ائصس لزإلت ع-ال-ق-ة وأإه-م-ه-ا رق-م-ن-ة
إألبحاث وإلكتب وهذإ تماشضيا مع إلعصضر ومتطلبات إلعولمة،
ضضف إلى ذلك إنعدإم إلقنوإت إلتلفزيونية إلتعليمية وإلتي من
شضأانها تنشضيط حركة إلبحث ورفع إلمسضتوى إلتعليمي أإكثر كي تعم
إلفائدة .
إل-رسض-ال-ة إل-ت-ي أإوج-ه-ه-ا ب-ال-م-ن-اسض-ب-ة ت-قضض-ي بضض-رورة إل-تسض-ل-ح
بالوعي وإلعلم معا ،فنحن في عصضر إلحكمة يتميز بوفرة
إلمعلومة وسضهولة إقتنائها ،وهو ما يتطلب وعيا تاما يقضضي
ب-حسض-ن إل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا وغ-رب-ل-ت-ه-ا وت-م-ح-يصضها ،وهذإ في كل
إل -م -ج -الت إل -ف -ك -ري -ة وإل -ع -ل -م -ي -ة وإل -ث -ق -اف -ي -ة وإلسض -ي -اسض-ي-ة
وإلجتماعية ،رغبة في تحصضين إلعقل وحمايته من إلتدإعيات
إلسضلبية للعولمة.

لعل التفّوق الشسبابي الجزائري الملفت
ف- -ي ال -مسس -اب -ق -ات وال -ب -رام -ج ال -ع -رب -ي -ة
وال -ع -ال -م -ي -ة ’ك -تشس -اف ال -م -واهب ،ه -و
إاشسارة واضسحة بأان الجزائر تتوفر على
خزان بشسري متميز ،وثروة شسبانية لها
’م-ك-ان-ي-ات م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-ظ-ه-ر على
م-ن ا إ
’ب- -داع ال- -وط -ن -ي وال -دول -ي،
خ- -ارط- -ة ا إ
وتسساهم في خدمة البلد وتطويره في
جميع المجا’ت.
’شس-قاء
ه-ذا ال-ب-روز ال-م-ل-ح-وظ ج-ع-ل ا أ
’صس -دق -اء ي -ن -ب -ه -رون ب -ه -ذا ال -ع -ط -اء
وا أ
ال-ع-ل-م-ي وال-ف-ك-ري وال-م-ع-رف-ي الشس-ب-اب-ي
ال -ج -زائ-ري ،واع-ت-رف-وا ب-ق-ي-م-ة وك-ف-اءة
’بداع وطاقة
أابناء البلد ،وثمنوا ملكة ا إ
ا’خ-ت-راع ع-ن-ده-م ،وب-ح-ث-ه-م وجهدهم
’نسسان
الدائم من أاجل التميّز وخدمة ا إ
وتشسريف الراية الوطنية.
ال -ت -ف ّ-وق ه -ذه ال -م-رة ل-م ي-ك-ن ك-روي-ا أاو
غنائيا كما تعودنا عليه مؤوخرا ،بل كان
ع-ل-م-ي-ا وم-ع-رف-ي-ا وت-رب-وي-ا ج-اء في شسهر
الثوار نوفمبر ،صسنعه كل من المخترع
عبد الرحيم بورويسس ،الفائز بالجائزة
ال -ث -ان -ي -ة ف -ي ب -رن-ام-ج «ن-ج-وم ال-ع-ل-وم»،
نظير اختراعه قميصس ذكي للمصسابين
ب -ال -تّ-وح-د ،وك-ذا ف-وز عشس-رة ط-ل-ب-ة م-ن
م - -ع - -ه - -د ال - -ه - -ن - -دسس - -ة ال - -ك - -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة
’ل -ك-ت-رون-يك ب-إاح-دى ج-وائ-ز «إان-ج-از
وا إ
ال-ع-رب» ل-ل-مشس-اري-ع الشس-بانية ،والنابغة
ال -ط -ف -ل م -ح -م -د ع -ب -د ال -ل-ه ف-رح ال-ذي
حصسل على المركز ا’أول في المنافسسة
العربية «تحدي القراءة» ،والزهراء هني
ال-م-ت-وج-ة ب-ال-م-رت-ب-ة ا’أول-ى ف-ي مسسابقة
دبي الدولية للقراآن الكريم...
هذه التتويجات وغيرها بقدر ما جعلتنا
ن-ف-ت-خ-ر ون-ع-ت-ز ب-ه-ا ك-جزائريين ،بقدر ما
فتحت أاكثر من عÓمات ا’سستفهام حول
مدى الرعاية التي يجدها أامثال هؤو’ء
المبدعين في وطنهم حاضسرا ومسستقب،Ó
وك-ي-ف ي-م-ك-ن ا’سس-ت-ث-م-ار ف-ي ق-دراتهم،
وه-م ال-ذي-ن ت-ت-ل-م-ذوا ب-م-دارسس وم-عاهد
وج-ام-ع-ات ال-وط-ن .ف-ه-ؤو’ء «ال-ن-وابغ» قد
ت-ظ-ف-ر ب-ه-م دول أاج-ن-ب-ي-ة ،أاو ق-د ت-نطفئ
شس -ع -ل -ت -ه -م وي -خ -ف -ى ب -ري -ق -ه-م وت-ت-ع-ط-ل
ط - -اق - -ات - -ه - -م إان ل- -م ي- -ح- -ظ- -وا ب- -ال- -دع- -م
وا’هتمام.
كما يطرح هذا التفّوق تسساوؤ’ت عدة
ع- -ن سس- -بب غ- -ي- -اب مسس- -اب -ق -ات وب -رام -ج
اك - - -تشس - - -اف ال - - -م- - -واهب ب- - -ال- - -ق- - -ن- - -وات
ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ال -ع -ام -ة
والخاصسة ،على شساكلة ما هو موجود في
ك- -ث- -ي- -ر م- -ن ال- -دول ،ال- -ت- -ي م- -ن شس -اأن -ه -ا
المسساهمة في خلق التنافسس الشسريف
بين الشسباب ،واإبراز واإظهار «خزائنهم»
ال-م-ع-رف-ي-ة وال-ع-ل-مية ،تبعث فيهم روح
ا’إصسرار وا’إبداع ،وتعطيهم ا’أمل في
تحقيق طموحاتهم واأحÓمهم ،تنسسينا
ن-وع-ا م-ا ف-ي ت-ن-افسس «ال-ج-ل-د ال-م-ن-ف-وخ»
الذي جلب المهازل والماآسسي والعنف،
وت -ب -ع -دن -ا ع -ن ت -ن-افسس ال-غ-ن-اء ال-ه-اب-ط
الذي يصسم ا’آذان ويسسمم العقول كل
موسسم.

meghlaouim@yahoo.fr
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يعتﬁ Èمد  ÚŸبوزيد ،من ا◊كام الناجح ‘ Úرياضسة البادمن .Ïمsثل ا÷زائر أاحسسن “ثيل كحكم خط ‘ البطولة العاŸية لهذه الرياضسة
’فريقي Úالوحيدين ‘ تلك اŸنافسسة.
التي جرت من  2إا 13 ¤نوفم ÈاŸاضسي Ãدينة بلباو ا’سسبانية ،وكان رفقة ا◊كم عرفات بن حامد ا إ

عن هذه إلمشضاركة أإكد بوزيد لـ»إلشضعب» ،أإنها
كانت تجربة جد مفيدة ،خاصضة أإن إلبطولة
عرفت مسضتوى عاليا وتنظيما جيدإ ،مشضيرإ
إلى أإن إلفدرإلية إلجزإئرية لرياضضة إلبادمنتن
سضهلت من مهمة مشضاركته وكانت همزة وصضل
ب-ي-ن-ه وب-ي-ن إل-م-ن-ظ-م-ي-ن ،م-وضض-حا أإن مسضيرته
إلتحكيمية دإخل وخارج إلوطن سضاهمت في
إخ-ت-ي-ار مسض-ؤوول-ي إل-ت-ظ-اه-رة ل-ه ل-ي-ك-ون ح-ك-م
خط ،فقد كان لبوزيد مشضاركات في بطولت
وط -ن -ي -ة وق -اري -ة ،م -ن-ه-ا إل-ب-ط-ول-ة إإلف-ري-ق-ي-ة
ب-ال-ج-زإئر  ،2013ك -م -ا ك-ان ح-ك-م-ا ب-ال-ب-ط-ول-ة

إل-ع-رب-ي-ة وإإلف-ري-ق-ي-ة ب-ال-م-غرب سضنوإت 2013
و 2015و.2016
ذكر بوزيد وهو طالب جامعي ماسضتر  2بكلية
إلحقوق تخصضصس إلملكية إلفكرية ،أإنه يهدف
ح -ال -ي-ا ل-يصض-ب-ح ح-ك-م-ا دول-ي-ا م-ع-ت-م-دإ ،ول-ك-ي
يحصضل على ذلك وجب عليه ـ كما قال ـ أإن
يشضارك في تربصضات وإمتحانات تقيمها دوريا
إلفيدرإلية إلدولية للبادمنتن ،مشضيرإ إلى أإن
إلختيار يتم على أإسضاسس معايير جد دقيقة،
ل-ه-ذإ ي-ق-وم ب-وزي-د ح-ال-ي-ا ب-ت-حضض-يرإت خاصضة
ح -ت -ى ي -ح -ظ-ى بشض-ه-ادة ت-ج-ع-ل-ه ح-ك-م-ا دول-ي-ا

معتمدإ.
ب- -اإلضض- -اف- -ة إل- -ى ك -ون -ه ح -ك -م -ا ف -ي ري -اضض -ة
إلبادمنتون ،يشضرف بوزيد على تدريب أإصضاغر
إلتحاد إلرياضضي إألبياري في رياضضة إلجيدو،
ك -م -ا شض -ارك ف -ي ب-ط-ولت إق-ل-ي-م-ي-ة ل-ري-اضض-ة
إلغولف ،إلى جانب ذلك ينشضط عضضوإ ببرنامج
ن-م-وذج إألم-م إل-م-ت-ح-دة إل-ج-زإئ-ر ضض-من خلية
إلتصضال وإلعÓقات إلعامة.
حول ما إذإ كانت نشضاطاته هذه توؤثر على
درإسضته إلجامعية ،يرى بوزيد إأنه لم يجد
صضعوبة في إلتوفيق بين إلدرإسضة وإلتزإماته

Áكنكم مشساهدة فيديوهات '' الشسعب'' على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

إلعدد
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الدكتــــــــــــور عمــــــــــــر بــــــــــــن يحــــــــــــي لـــــــــــــ«الشسعــــــــــــب»:

إلمبثوثة دإخل إلنسضيج إلشضعري ،وهذإ عبر إلمسضتوى إليقاعي
وإلتركيبي وإلصضرفي وإلدللي ،إنطÓقا من إشضكالية محورية
تتمثل في :ما طبيعة إلمحددإت إألسضلوبية ،وكيف سضاهمت في
بناء شضعرية إلنصس عند عز إلدين ميهوبي؟
تّم هذإ إلبحث خÓل ثÓث سضنوإت من إلعمل وإلتنقل بين
إل -ج -ام -ع-ات وإل-م-ك-ت-ب-ات .وأإذك-ر ف-ي ب-دإي-ة إألم-ر ق-ب-ل وضض-ع
مشضروع إلبحث أإنني زرت إلشضاعر عز إلدين ميهوبي في
م-ك-ت-ب-ه ب-ال-م-ج-م-ع إألع-ل-ى ل-ل-غ-ة إل-ع-رب-ي-ة آإنذإك عدة مرإت،
وإسضتقبلني بحفاوة وطيبة وتوإضضع ،ومّدني بمجموعة من
إلكتب وإلدوإوين .فقد لمسضت فيه روح إلتقدير وإلحترإم
وسضعة إلصضدر وإلطيبة في إلمعاملة ،كما ل أإنسضى جهود
أإسضتاذتي إلمشضرفة إلدكتورة مليكة بن بوزة إلتي رإفقتني
طول هذه إلمدة ،وكانت حافزإ ومرشضدإ ومّوجها لي حتى بلغ
إلبحث تمامه.
يعتبر تحليل إلخطاب تخصضصضا جديدإ تقدم به رئيسس إلشضعبة
إألسضتاذ إلدكتور رشضيد كورإد سضنة  2013بجامعة إلجزإئر  2ووفر
إألجوإء إلمناسضبة للبحث وإلتكوين ،وسضهر رفقة مجموعة من
إألسضاتذة على إلسضير إلحسضن للشضعبة ،وذلل إلعديد من إلصضعوبات
إلتي وإجهتنا فجزإه إلله خير إلجزإء.
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إلرياضضية وإلجمعوية ،و إن كان هناك تاأثيرإ
فهو إيجابي وليسس سضلبيا ،إذ يوجد تكامل
بين ما يتعلمه دإخل إلجامعة وما يقوم به
خارج إأسضوإرها ،موؤكدإ إأن طموحه إلأول هو
إلنجاح في إلدرإسضة ،ثم موإصضلة نشضاطاته
إلرياضضية وإلشضبانية إلتي تسضاعده ـ كما قال
ـ ع -ل -ى إك -تسض -اب خ -ب -رإت وت -ج -ارب م -ه -م-ة
سضتسضاهم حتما في تطوير قدرإته إلمعرفية
وإلمهنية.

م  .مغـÓوي

صسفحـــة شسباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

á°VÉjQ

إلثلثاء  06ديسصمبر  2016م
إلموإفق لـ  06ربيع إألول  14٣٨هـ

Óمن
نظمته اŸديرية العأمة ل أ

ﬁاربة العنف باÓŸعب ‘ يوم دراسضي
تعزيز الروح الرياضضية ب Úا’نصضار مطلب ملح
ن -ظ -مت اŸدي -ري-ة ال-ع-أم-ة لÓ-م-ن
الوطني ،أامسش ،يومأ دراسشيأ ‘ ›أل
تعزيز ا’من و الروح الريأضشية بÚ
ا’نصش- - - - -أر ‘ اÓŸعب و” خÓ- - - - -ل - - - -ه
اسش-ت-ع-راضش حصش-ي-ل-ة م-رح-ل-ة ال-ذهأب
للموسشم الريأضشي .2017/ 2016

عمار حميسسي
ع - -رف إل - -ي- -وم إل- -درإسص- -ي إل- -ذي ج- -رى
Ãدرسص -ة إلشص-رط-ة ب-ال-دإر إل-ب-يضص-اء حضص-ور
عدة فاعل ‘ ÚإÛال إلكروي ،إضصافة إ¤
‡ث- -ل- -ي إÛت -م -ع إŸد Êوه -ذإ ب -ال -ن -ظ -ر
أله -م -ي-ة إ◊دث إŸت-م-ث-ل ‘ ت-ع-زي-ز إل-روح
إلرياضصية ب Úإلنصصار.
إك -د م -دي -ر إلم -ن إل -ع -م-وم-ي م-رإقب
إلشصرطة عيسصى نايلي ‘ كلمته إلفتتاحية
إن إŸديرية إلعامة للمن إلوطني سصتبقى وفية
لتقاليدها إŸتمثلة ‘ إلسصعي إ ¤تكريسض ثقافة
إلروح إلرياضصية بقوله« :هدفنا إألسصمى من خلل
هذه إلتظاهرإت هو تعزيز إلروح إلرياضصية بÚ
إلنصص -ار و ه -و ت -ك -ريسض ل-ن-ظ-رة إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة
للمن إلوطني مع ﬂتلف إلفاعلﬂ ‘ Úتلف
إŸيادين « .
إسصتعرضض عميد إلشصرطة عبد إÛيد سصعدي
حصصيلة مرحلة إلذهاب للموسصم إلرياضصي /2016
 201٧ح -يث ق -ال «ل -ق -د ق -امت ﬂت -ل -ف وح -دإت
إŸديرية إلعامة للمن إلوطني بتأام ٣200 Úمقابلة
أإسصبوعيا ‘ ﬂتلف إلقسصام من إلرإبطة إلو ¤إ¤
إلقسص -ام إلسص -ف -ل-ى و ه-ذإ رغ-م إلسص-ي-اسص-ة إ÷دي-دة
إŸتمثلة ‘ إعادة إلنتشصار دإخل إŸلعب و إلتي
عرفت تقليصض عدد إلعوإن إŸكلف Úبهذه إŸهمة « .
” خلل هذه إلفÎة بحسصب عميد إلشصرطة
سصعدي تسصجيل  ٧٨حادثا دإخل إŸلعب و ‘
ﬁي -ط -ه -ا ع -رف ت -وق-ي-ف  4٧٨شص - -خصض و ج - -رح
116منهم  56شصرطيا و هي حصصيلة إقل من إلتي ”
تسصجيلها خلل مرحلة إلذهاب للموسصم إŸاضصي،
‡ا ي- -ؤوك- -د ‚اع- -ة إلج -رإءإت إŸت -خ -ذة ‘ ه -ذإ
إÛال .

التكيف مع اإ’جراءات ا÷ديدة
قامت إŸديرية إلعامة للمن إلوطني باتخاذ
إجرإءإت جديدة منذ إنطلق إŸوسصم إلكروي من

أإجل منح فرصصة إك Èلعوإن إŸلعب من إجل
إل -ق -ي-ام Ãه-م-ت-ه-م و ك-ان ل-ه-ذه إلج-رإءإت إل-ع-ام-ل
إليجابي ‘ إلتقليل من حدة إلعنف ،بحسصب ‡ثل
إŸديرية إلعامة للمن إلوطني Ãا إن عون إŸلعب
يسصتطيع إ◊ديث جيدإ مع إŸناصصر رغم إنه ⁄
يغفل تورط بعضض إعوإن إŸلعب ‘ إعمال إلعنف
أإو إلتشصجيع عليها وهو إلمر إلذي وجب إلتقليل
منه ‘ إŸسصتقبل.

التقليل من العوامل اŸسضاعدة على العنف
م -ن ب Úإل -ن -ق -اط إل -ت -ي ت -وق -ف ع-ن-ده-ا ‡ث-ل-و
إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل-لم-ن إل-وط-ن-ي ه-و إل-ت-ق-ليل من
إلعوإمل إŸسصاعدة على تنامي ظاهرة إلعنف ‘
إŸلعب رغم أإنها ليسصت من إختصصاصصهم إل إن
توإجدهم ‘ إŸيدإن جعلهم يقومون بدرإسصة ‘
هذإ إÛال.
إسصتعرضض عميد إلشصرطة سصعدي هذه إلعوإمل
بقوله« :من خلل توإجدنا ‘ إŸيدإن إسصتنتجنا
وجود عوإمل ليسصت من إختصصاصصنا ،لكنها تسصاعد
ع -ل -ى ت-ن-ام-ي ه-ذه إل-ظ-اه-رة م-ن ب-ي-ن-ه-ا إÿل-ط ‘
إŸه -ام ب ÚإŸك -ل -ف Úب -ت -ن -ظ -ي-م إŸب-اري-ات دإخ-ل
إŸلعب و هو ما ينجر عنه إنعكاسصات سصلبية على
إدإئهم إضصافة إ ¤غياب ÷نة إلتنسصيق إلتي من
إŸفروضض إن Œتمع قبل كل مبارإة لكن هذإ إلمر
ل يحدث إضصافة إ ¤غياب إŸكلف بالتنظيم و
إلمن لدى معظم إلندية إلتي ل “لك ◊د إلن
من يقوم بهذإ إلعمل «.

غياب اŸبادرة لدى ا’ندية
 ⁄تبادر معظم إندية إلرإبطت Úإلو ¤و إلثانية
من إجل إتخاذ إجرإءإت عملية Ÿسصاعدة إŸديرية
إلعامة للمن إلوطني ‘ مهامها من خلل تكوين
إع -وإن إŸلعب ح -يث و خ -لل إسص -ت -ع -رإضض ع-دد
إلندية إلتي  ⁄تقم بتكوين إعوإنها لدى إŸديرية
إل -ع -ام -ة ل -لم -ن إل -وط-ن-ي ،إتضص-ح إن إلم-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãعظم إلندية وهو إمر لفت إليه عميد إلشصرطة
سصعدي إلنظار  .كما  ⁄تقم جل إلندية بحسصب
عميد إلشصرطة سصعدي بتوظيف إŸكلف بالتنظيم و
إلمن و إلذي يقع على عاتقه مسصؤوولية إلشصرإف
على تكوين إعوإن إŸلعب .

على كل طرف –مل مسضؤووليته
ع -رف إل -ي -وم إل-درإسص-ي ق-ي-ام إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة
للمن إلوطني بفتح إÛال إمام ‡ثلي إلفاعلÚ
‘ تنظيم إŸباريات من إجل وضصع تصصور حول
كيفية إلتقليل من إلعنف ‘ إŸلعب من خلل
إلتنظيم إÙكم للتظاهرإت إلرياضصية .إكد ‡ثل
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ع -ل -ى ضص -رورة ت -وع-ي-ة إلنصص-ار
خاصصة إنهم غالبا ما يقومون بأاشصياء غ Òمدروسصة
و هو إلمر إلذي شصاطره فيه ‡ثل إŸديرية إلعامة
ل- -ل -ج -م -ارك إل -ذي إك -د ع -ل -ى إ◊ج -م إل -ك -ب Òم -ن
إŸفرقعات و إلشصماريخ إلتي ” حجزها خلل
إلفÎة إŸاضصية .

«اŸوب» يسضتقبل «العميد « بهدف العودة إا ¤الواجهة
ي -ل -ت -ق -ي ال-ي-وم ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
بجأية مع نظÒه مولودية ا÷زائر
‘ ملعب  8مأي  45بسشطيف ‘ اطأر
تسشوية رزنأمة الرابطة اÎÙفة
’و. ¤
ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

للقاءإت إŸتبقية من مرحلة إلذهاب ،إلتي يعول
من خللها على حصصد أإك Èعدد ‡كن من إلنقاط،
و–سص Úوضص- -ع- -ي- -ة إل- -ف -ري -ق إل -ب -ج -اوي ‘ ج -دول

إلÎتيب.
بوزيدي إعÎف بأان إŸهمة لن تكون سصهلة،
بالنظر إ ¤إلظروف إلصصعبة إلتي Áر بها إلفريق،
ومعاناته من كافة إ÷وإنب وكذإ طبيعة إŸنافسض،
إلذي سصيسصعى بدوره إ– ¤قيق إلفوز ،وسصتسصتفيد
إل- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ة إل- -ب- -ج -اوي -ة ‘ ه -ذه إŸب -ارإة ،م -ن
عودة إŸهاجم يايا إ ¤إŸنافسصة بعد أإن إسصتعاد
عافيته.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ق-ررت إدإرة إل-ف-ري-ق ت-خصص-يصض
منحة معتÈة ،بهدف –فيز إللعب Úعلى إلعودة
بنقاط إلفوز ،و‘ هذإ إلصصدد ،صصرح إلرئيسض
حسص- -يسص- -ان ب- -ال- -ق- -ول ،أإن- -ه  ⁄يÎدد ‘ تشص -ج -ي -ع
إللعب Úمن خلل –فيزهم Ãنحة مغرية ،ويأامل
‘ عودة سصكة إلفريق إ ¤سصكتها بعد سصلسصلة من
إلنتائج إلسصلبية.

مصشطفى زغبة (حأرسش إا–أد ا◊راشش) لـ «الششعب» :

أاعمل بجد من أاجل التأالق و الوصضول إا ¤اŸنتخب الوطني
ت -أأل -ق بشش-ك-ل م-ل-فت لÓ-ن-ت-ب-أه ‘ ا÷و’ت
’خÒة مع فريقه إا–أد ا◊راشش ،وسشأهم
ا أ
‘ ع -ودة ف -ري -ق -ه ال -ق -وي -ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة ب-ع-د
سشلسشلة من النتأئج السشلبية ‘ بداية اŸوسشم،
اقÎبنأ من ا◊أرسش «مصشطفى زغبة» الذي
أاكد بأأن التعأدل أامأم ششبأب بلوزداد صشعب
تقبله بألنظر إا› ¤ريأت اللقأء  ‘ ،هذا
ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
^ «الشش -عب» :سش -ج -ل-ت-م ت-ع-أد’ ك-أن م-را ‘
’خ Òأام -أم ف -ري -ق شش .ب -ل -وزداد،
ال -دارب -ي ا أ
أاليسش كذلك ؟
^^ مصش -ط-ف-ى زغ-ب-ة  :ت-ع-ادل صص-عب ت-ق-ب-له
ب -ال-ن-ظ-ر إ› ¤ري-ات إل-ل-ق-اء إل-ذي سص-ي-ط-رن-ا ف-ي-ه
ب -ال -ط -ول وإل -ع -رضض ،خ -ل-ق-ن-ا إل-ع-دي-د م-ن إل-ف-رصض
لسصف إلشصديد إلفعالية ⁄
إلسصانحة للتهديف لكن ل أ
ترإفقنا ‘ مبارإة إليوم ،سصجلنا باكرإ و ⁄نعرف
تسصي Òإلفوز وعدلت علينا إلنتيجة بسصرعة  ..وكنا
قادرين على إلفوز لكن إ◊كم حرمنا من ركلة جزإء
شصرعية شصاهدتها ‘ إلشصاشصة إلعملقة Ÿلعب 5

جويلية.
^ ح- -أف- -ظت ع- -ل- -ى ع- -ذري -ة شش -ب -أكك لـ 6
جو’ت متتألية وتلقيت هدفأ أامأم الششبأب
‘ الداربي ؟
^^ آإخر هدف تلقيته كان ضصد فريق مولودية
وه -رإن Ãل -عب أإح -م -د زب-ان-ة Ÿا إن-ه-زم-ن-ا ب-ه-دف
لصصفر هناك ،بعدها  ⁄أإتلق أإي هدف آإخر ‘
إل -ب -ط -ول -ة إ ¤غ -اي -ة إل -دإرب -ي أإم -ام إلشص -ب-اب ،و‘
إŸوإجهة إلتي إنهزمنا فيها بأاربعة أإهدإف لهدف
وإحد أإمام شصبيبة إلسصاورة  ⁄أإكن حاضصرإ.،
^ إاشش- -أدة ك -بÒة Ãسش -ت -واك ه -ذا اŸوسش -م،
وح - -ديث ع - -نك ب- -دأا ‘ اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي
لÓعب ÚاÙلي Ú؟

^^ تعاقدي مع فريق كب Òمثل إ–اد إ◊رإشض
ك -ان ل -ت -ف-ج Òط-اق-ات-ي وإلÈوز ودخ-ول إŸن-ت-خب،
خصصوصصا أإن إإل–اد Áلك مدربا كبÒإ للحرإسض
إسصمه «حانيشصاد» إلذي يسصاعد كثÒإ إ◊رإسض على
إلتأالق ‘ إلبطولة مثل ما كان عليه إألمر إŸوسصم
إŸاضصي مع إ◊ارسض «شصعال» وقبله إلعديد من
إ◊رإسض Ãا فيهم إ◊ارسض «دوخة» إلذي طور
مسصتوإه كثÒإ ،كما أإن إلصصفرإء فريق يقوم بعمل
ك -ب Òج -ع -ل إل -ك -ث Òم -ن لع -ب -ي-ه ي-ح-م-ل-ون إألل-وإن
إلوطنية ‘ إلسصنوإت إألخÒة يتقدمهم (بلقوري،
ب-و‚اح ،دوخ-ة ،شص-ع-ال ،ك-ن-يشض) وإل-ق-ائ-م-ة ط-وي-لة،
إآلن أإن -ا ه -ن -ا أإع -م -ل ب -ج -دي -ة ك -بÒة وأإج -ت -ه -د ‘
إلتدريبات وأإعمل على لفت إنتباه إلناخب إلوطني
إل-ب-ل-ج-ي-ك-ي «ج-ورج ل-ي-ك-انسض» وت-ل-ق-ي أإول دع-وة ‹
للمنتخب إÙلي ،وŸا ل كسصب مكانة مع إŸنتخب
إألول بعد إنتهاء كأاسض أإ· إفريقيا لكرة إلقدم
بالغابون و–قيق حلمي ،خصصوصصا أإن هناك نية
لضص -خ دم -اء ج -دي -دة ‘ م -نصصب ح -رإسص -ة إŸرم -ى
وإلقيام بالتشصبيب بعدما إقÎب إلثنائي «عسصلة»
و»دوخة» من سصن إلوإحد وإلثلث Úوهي فرصصتي
ألح-ق-ق ح-ل-م-ي ،وب-اŸن-اسص-ب-ة أإشص-ك-ر إل-طاقم إلفني
بقيادة إŸدرب «بوعلم شصارف» إلذي وضصع ‘
ثقته وسصاعد Êعلى إلتأاقلم بسصرعة.
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مششأركة ﬂيبة بألبطولة ا’فريقية لكرة اليد

ا÷زائريات تتلقى أاثقل هزÁة أامام أانغو’

تّ- -وق- -ف مشش- -وار اŸن- -ت- -خب
الوطني لكرة اليد سشيدات ‘
ال- -دور رب- -ع ال- -ن -ه -أئ -ي ضش -م -ن
’فريقية
م-ن-أفسش-ة ال-بطولة ا إ
ال - -ت- -ي ت- -ت- -واصش- -ل وق- -أئ- -ع- -ه- -أ
’نغولية «لواندا»
بألعأصشمة ا أ
إا ¤غأية الـ  7ديسشم ،Èوكأن
ذلك ب -ع -د ال -ه-زÁة ال-ث-ق-ي-ل-ة
وال-ع-ريضش-ة ال-ت-ي ت-ل-قأهأ أامأم
’رضش وا÷م - -ه - -ور
صش - -أحب ا أ
أان-غ-و’ ،خÓ-ل اŸواج-ه-ة التي
جمعتهمأ ،أاول أامسش ،بنتيجة
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نبيلة بوقرين

’و¤
تسشوية رزنأمة الرابطة اÎÙفة ا أ

أإكد مدرب مولودية بجاية يوسصف
بوزيدي ،لـ’إلشصعب» ،أإن لقاء إليوم إلذي
سصيجمع فريقه أإمام مولودية إ÷زإئر ‘
غ - -اي - -ة إأله - -م - -ي- -ة ،وط- -الب لع- -ب- -ي- -ه
بضصرورة –قيق نتيجة إيجابية ،تضصع
حدإ لسصلسصلة إلنتائج إلسصلبية إŸسصجلة ‘ إ÷ولت
إلفارطة ،فضصل عن كسصب إلثقة بالنفسض –سصبا

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

إلعدد
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كانت هذه إلنتيجة متوقعة منذ
إلبدإية بالنظر إ ¤إلفارق إلكبÒ
ب Úإل- -ف -ري -ق Úم -ن ك -ل إ÷وإنب:
إل-ب-دن-ي-ة ،إŸعنوية ،إلبسصيكولوجية
ألن إل -ف -ري -ق إل -وط -ن-ي  ⁄ي-حضص-ر
ج -ي-دإ ل-ه-ذإ إŸوع-د إل-ه-ام بسص-بب
غ- -ي -اب إŸت -اب -ع -ة وع -دم إع -ط -اء
أإه - -م - -ي - -ة ك - -بÒة ل - -ه- -ذإ إŸوع- -د
ب- -اŸق- -ارن -ة م -ع سص -ي -دإت أإن -غ -ول
إل- -لئ -ي دخ -لت إŸن -افسص -ة ب -ن -ي -ة
إسصتعادة إللقب إلقاري من جديد
ب -ع -دم -ا ضص -اع م -ن -ه-ن ‘ إل-ط-ب-ع-ة
إŸاضصية إلتي جرت با÷زإئر.

رغم عزÁة الÓعبات إا’ أان
الواقع اعÎف باأ’قوى
من جهة أإخرى ،فإان شصبلت
إ÷زإئ-ر ت-ف-ت-ق-رن ل-ع-ام-لي إÈÿة
وإلتجربة Ãا أإن إلتشصكيلة تتكون
من وجوه جديدة و ⁄يسصبق لها
إŸشصاركة ‘ مثل هذإ إŸسصتوى
إلعا‹ إلذي يتطلب إللعب بذكاء
وسصرعة ‘ إلتعامل مع ›ريات
إŸباريات من إجل صصنع إلفارق
وك -ل ه -ذإ ج -اء ن-ت-ي-ج-ة إل-ت-ج-دي-د
إل- - -ذي أإج - -ري ع - -ل - -ى إل - -ف - -ري - -ق
باŸقارنة مع إلتعدإد إلذي شصارك
‘ طبعة  ،2014وذلك رإجع لعدة
أإسصباب.
لتكون كرة إليد هي إلضصحية
إŸب - -اشص - -رة م - -ن خ- -لل إلÎإج- -ع
إل -ك -ب Òوإل -ره -يب إل -ذي Ÿسص -ن -اه
ضصمن إŸوعد إلقاري وإلذي ⁄
نشصاهده حتى ‘ عز إألزمة إلتي
عصص- - -فت ب - -ال - -ك - -رة إلصص - -غÒة ‘
إلسص-ن-وإت إل-ق-ل-ي-ل-ة إŸاضص-ي-ة حيث
ك -انت إ÷زإئ-ر ت-ت-وإج-د دإئ-م-ا ‘
إŸرإك- -ز إألرب -ع إألو ¤ع -كسض م -ا
حدث هذه إŸرة عندما خرجت
زم- -ي- -لت ت- -ي- -زي م -ن إل -دور رب -ع
إل-ن-ه-ائ-ي ب-ع-د إل-غ-ي-اب م-ن ن-اح-ي-ة
إألدإء وإلنتيجة.
ج- - -اء ذلك بسص - -بب غ - -ي - -اب

إل-ت-ن-اسص-ق وإلنسص-ج-ام ب Úلع-بات
إل-تشص-ك-ي-ل-ة إل-وط-ن-ي-ة ح-يث  ⁄يكن
هناك لعب جماعي ألن إللعبات
 ⁄ت -ت -ع -ود إن ت -ل -ت -ق-ي ‘ ل-ق-اءإت
رسصمية من قبل Ãا أإن إلتشصكيلة
ج -دي -دة إل -نشص-أاة ب-اسص-ت-ث-ن-اء ب-عضض
إألسصماء إللتي كانت ‘ إلسصابق
ولهذإ فإانهن ل يتحملن مسصؤوولية
إلنتائج وما آإل إليه إلوضصع ألنهن
ق -دم -ن ك -ل م -ا ل -دي -ه-ن ل-تشص-ري-ف
إألل -وإن إل -وط-ن-ي-ة و–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إي - -ج - -اب - -ي - -ة رغ - -م ن- -قصض إÈÿة
وإلتجربة لكن وإقع إŸنافسصة كان
معاكسصا “اما.

أاخطاء اŸسضÒين يدفع
ثمنها الفريق الوطني
إن إل -ف -ري-ق إ◊ا‹  ⁄ي-ت-م-ك-ن
م -ن إح -دإث إŸف -اج -أاة و إك -ت -ف-ى
ب -اŸشص -ارك -ة م -ن إج -ل إŸشص -ارك-ة
فقط بعدما فشصل ‘ –قيق فوز
وإحد على إألقل ◊فظ ماء إلوجه
ألن إŸأامورية ليسصت سصهلة ‘ ظل
إلتطور إلكب Òإلذي تشصهده كرة
إل- -ي- -د إإلف- -ري- -ق- -ي -ة ‘ إلسص -ن -وإت
إألخÒة ألن أإغ- -لب إŸن- -ت- -خ- -ب -ات
عملت بجدية على غرإر إلسصنغال
إل-ت-ي “ك-نت م-ن إل-ت-أاه-ل ل-ل-م-رب-ع
إل - -ذه - -ب- -ي رف- -ق- -ة ت- -ونسض وه- -ذه
إألخÒة رغم Œديدها للتشصكيلة
ب- -نسص -ب -ة ك -بÒة إل أإن -ه “ك -ن م -ن
إ◊فاظ على مسصتوإه إلعا‹ وقدم
وجه رإئع إضصافة إ ¤أإنغول إلتي
ع- -ادت ب -ق -وة إ ¤إل -وإج -ه -ة ب -ع -د
ترإجعها ‘ إلسصنت ÚإŸاضصيت.Ú
ب- -ال- -ت -ا‹ ف -إان إÿط -أا إل -ك -بÒ
إŸرت- -كب م- -ن ط -رف إŸسص -ؤوولÚ
ع -ل -ى رأإسض إل–ادي -ة إ÷زإئ -ري-ة
ي -ك -م -ن ‘ ع -دم م -ت -اب -ع -ة إل -ف-رق
إل -وط -ن -ي -ة ب -ع -د إلن -ت -ع-اشض إل-ذي
سصجلناها سصنة  2014عند إحتضصان
إ÷زإئر للبطولة إإلفريقية حيث
“ك -ن ف -ري -ق إل -رج -ال م -ن إل-ف-وز
بالتاج إلسصادسض ‘ تاريخ إ÷زإئر
و إل- -ذي ج- -اء ب- -ع- -د ط -ول غ -ي -اب
وإلفتيات وصصلت للمربع إلذهبي و
إن-ه-زمت بسص-بب أإخ-ط-اء –ك-ي-مية
وك -ان م -ن إŸت -وق -ع إŸوإصص-ل-ة ‘
نفسض إلعمل من أإجل إ◊فاظ على

ت -لك إل -ن -ت-ائ-ج أإو –ق-ي-ق إألفضص-ل
فيما بعد لكن إألمور سصارت بشصكل
معاكسض.

عدم اسضتغÓل نتائج ... 2014؟؟
Œمد كل شصيء بعدها مباشصرة
و ⁄ت -ك -ن ه -ن -اك –ضصÒإت ع-ن-د
إل- - -ف- - -ري- - -ق Úبسص - -بب إŸشص - -اك - -ل
إل -دإخ -ل -ي -ة ع-دم وج-ود تسص-ي‘ Ò
إŸسصتوى ألن أإغلب إلقائم Úعلى
إل -ك -رة إلصص -غÒة ل -يسص-وإ م-ن أإب-ن-اء
إل -ل -ع -ب -ة ح -يث ” ت -غ -ي Òإل -ف-ري-ق
إلوطني للذكور وإسصتقدإم صصالح
ب-وشص-ك-ري-و ق-ب-ل أإسص-اب-ي-ع قليلة عن
إŸشصاركة ‘ بطولة إلعا ⁄إلتي
جرت ‘ قطر وإلتي إنهزم ‘ كل
إل -ل -ق -اءإت إل -ت -ي ل -ع -ب -ه -ا إل-ف-ري-ق
إل - -وط- -ن- -ي ل- -ي- -أات- -ي إل- -دور ع- -ل- -ى
إŸن-افسص-ة إإلف-ري-ق-ي-ة إل-ت-ي ج-رت
Ãصص- -ر وإل -ت -ي فشص -ل خ -لل -ه -ا ‘
إحتلل مركز مؤوهل لبطولة إلعا⁄
إل-ت-ي سص-ت-ج-ري وق-ائ-ع-ه-ا ب-ف-رنسص-ا
مطلع إلعام إلدإخل حيث إكتفوإ
ب -اŸرك -ز إل -رإب -ع وه -ذإ م-ا ع-ج-ل
برحيل أإغلب إلعناصصر إلتي أإعادت
كرة إليد إ ¤سصابق عهدها رغم
أإنهم قادرين على تقد Ëإإلضصافة
إل أإنهم سصئموإ من كونهم كبشض
فدإء ‘ كل مرة.
لناث
نفسض إلوضصع بالنسصبة ل إ
حيث كانت ضصحية غياب إلتسصيÒ
وإŸت -اب -ع -ة م -ن ط -رف إŸسصÒي-ن
وهذإ ما جعلهن يفشصلن ‘ –قيق
ن -ت -ائ -ج إي -ج -اب-ي-ة خ-لل إل-ب-ط-ول-ة
إإلفريقية إلتي تتوإصصل فعاليتها
بأانغول وإلتي عرفت غياب أإسصماء
ك- -بÒة ع- -ل- -ى غ- -رإر سص- -و‹ ‚اح،
سصعاد تيسصو ،أإمينة بوشصلل ورتيبة
حسص -ن -اوي وه -ذه إل -ن-ت-ائ-ج ف-ت-حت
إلباب من أإجل إعادة إلنظر ‘
إلوضصع وإلتعجيل ‘ إيجاد إ◊لول
إŸن- -اسص- -ب -ة ل -ل -خ -روج م -ن إŸأازق
ووضصع إسصÎإتيجية عمل ﬁكمة
تعتمد على أإصصحاب إلختصصاصض
ألنهم أإدرى Ãا يجب فعله حتى
ت -ع -ود ه-ي-ب-ة ك-رة إل-ي-د إ÷زإئ-ري-ة
ع -ل -ى إلسص -اح -ة إإلف -ري -ق -ي -ة وك-ذإ
إل-دول-ي-ة خ-اصص-ة أإن إ÷م-ي-ع ي-رك-ز
ع -ل-ى إألل-ع-اب إألوŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و
.2020

الرابطة اÎÙفة الثأنية

قمة واعدة ب Úج .الشضلف ون  .بارادو
ت -ع -رف ا÷ول-ة الـ  12م-ن ب-ط-ولة الرابطة
الثأنية لكرة القدم ،اŸقررة اليوم اجراء لقأءين
‘ القمة ،ا’ول يجمع ب Úجمعية الششلف بألرائد
ن-أدي ب-أرادو ،وال-ث-أ Êدارب-ي ال-غ-رب ب Úج-م-ع-ية
وهران وغأ‹ معسشكر.
تسصعى جمعية إلشصلف إ ¤تأاكيد فوزها إلخ‘ Ò
إل -ع -ل -م -ة ع-ل-ى إŸول-ودي-ة إÙل-ي-ة ( ‘ )1 -0إ÷ول- - - -ة
إلفارطة ،غ Òإن إŸنافسض سصوف لن يكون أإي فريق Ãا
أإنه متصصدر إلبطولة .ويطمح «إلشصلفاوة» إ ¤إلقÎإب
م -ن إل -ري -ادة م -ن خ-لل إلط-اح-ة ب-ب-ارإدو إل-ذي ي-حسص-ن
إلتفاوضض خارج دياره .من جهتها ،تسصعى شصبيبة بجاية،
إلتي أإقالت مدربها إلهادي خزإر ،جاهدة إ ¤إسصتعادة
كرسصي إلصصدإرة إلذي «فلت» من قبضصتها قبل إسصبوع ،من
خلل ﬁاولتها إلتغلب على إلضصيف شصباب ع Úإلفكرون
صصاحب إŸركز إلسصادسض.
‘ ح ،Úتنتظر فريق إ–اد إلبليدة (إŸركز إلثا)Ê
مهمة ﬁفوفة باıاطر عندما ينزل ضصيفا على جمعية
إÿروب (إŸرك- - - - -ز إلـ  )11إل -ط -اﬁة ‘ إلب -ت -ع -اد ع -ن
إŸنطقة إ◊مرإء.
م- -ن ج- -انب آإخ -رŒ ،رى م -ب -ارإة دإرب -ي إل -غ -رب بÚ
جمعية وهرإن (إŸرتبة إلسصادسصة) وإلضصيف غا‹ معسصكر
(إŸركز إلـ  ،)15بأاهدإف متباينة.
فإاذإ كانت إ÷معية «إلوهرإنية» تعمل جاهدة إ¤
إلعودة Ÿصصاف إلكبار من خلل إلتقرب إك Ìمن ثلثي
إŸقدمة ،فإان «إلغالية» باتت مطالبة إك Ìمن إي وقت
مضصى Ãغادرة مؤوخرة إلÎتيب و–قيق إلسصتفاقة.
إما إللقاءإت إلخرى ،إهلي برج بوعريريج-مولودية
إلعلمة ،شصبيبة سصكيكدة-مولودية سصعيدة ،إمل بوسصعادة-
إمل إلربعاء و ودإد بوفاريك-إ–اد بسصكرة فل تقل
إث -ارة ع -ن سص -اب-ق-ات-ه-ا سص-ي-م-ا وإن إلن-دي-ة إŸذك-ورة ل-ه-ا

إهدإف ﬂتلفة ‘ كسصب إلنقاط إلثلث لفائدتها.
وتريد إندية إلÈج ( ،)5سصعيدة ( ،)6بسصكرة ( )9و
سصكيكدة ( )9إلرتقاء ‘ سصلم إلÎتيب وإلتقرب من إلفرق
إŸت -ن -افسص -ة ع -ل-ى إلصص-ع-ود ،ع-ل-ى ع-كسض ب-وسص-ع-ادة ()11
وبوفاريك ( )11وإلعلمة ( )14ومعسصكر ( )15و إألربعاء
( )16إلرإغبة ‘ أإن تنوء بنفسصها عن إŸرإكز إلخÒة قبل
فوإت إلوإن .وتقام جميع إللقاءإت بحضصور إألنصصار
ب -اسص -ت -ث -ن -اء م -وإج -ه -ة ج-م-ع-ي-ة إÿروب وإ–اد إل-ب-ل-ي-دة
إŸق -ررة دون ج -م -ه -ور بسص-بب إل-ع-ق-وب-ة إŸسص-ل-ط-ة ع-ل-ى
إلنادي إÙلي.

 الÈنامج -بÈج ب - - -وع - - -ري- - -ري- - -ج  :اه- - -ل- - -ي ب- - -رج
بوعريريج  -مولودية العلمة ()16 :00
ب-ب-ج-أي-ة :شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-أي-ة  -شش-بأب عÚ
الفكرون ()16 :00
بسش- -ك- -ي- -ك- -دة  :شش- -ب- -ي- -ب -ة سش -ك -ي -ك -دة -
مولودية سشعيدة ()15: 00
بألششلف  :أاوŸبي الششلف  -نأدي بأرادو
()16 :00
ب- -أÿروب  :ج -م -ع -ي -ة اÿروب  -ا–أد
البليدة ( 15 :00دون جمهور)
ب - -ب - -وسش- -ع- -أدة  :اأم- -ل ب- -وسش- -ع- -أدة  -أام- -ل
ا’ربعأء ()15 :00
ب- -وه- -ران  :ج- -م- -ع- -ي- -ة وه- -ران  -غ -أ‹
معسشكر ()15 :00
ب - -ب - -وف- -أريك  :وداد ب- -وف- -أريك  -إا–أد
بسشكرة ()15 :00

إلفجر0٦.1٤...............:
موإقيت إلظهر1٢.٣٨...............:
إلصضÓة إلعصضر1٥.1٣...............:
إلمغرب1٧.٣1..............:
إلعشضـاء1٨.٥٨................:
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^  0٦ديسض-م :1٨٣٥ Èإح-ت-لت إل-قوإت إلفرنسضية
بقيادة إ÷Ôإل «كلوزيل» مدينة معسضكر بعد
مقاومة شضعبية باسضلة.
^  0٦ديسض - -م :1٩٥٧ Èإم-ت-ن-عت إل-وليات
ل·
لول مرة عن مسضاندة فرنسضا ‘ هيئة إ أ
إŸتحدة أ
إŸتحدة.

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة
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إلثÓثاء  0٦ربيع إلأول  1٤٣٨هـ إŸوإفق لـ  0٦ديسضم٢01٦ Èم

ﬁـــاضضرإت وورشضـــات عــن نضضـال أإول رئـيسس للجزإئر إŸسضتقلة

هك ـ ـذا سضاهـ ـم بـ ـن بل ـ ـ ـ ـة ‘ تسضليـ ـ ـ ـح الث ـ ـ ـ ـ ـورة التحريري ـ ـ ـة
عمليـــــــة «يخــــت دينــــــا» إلشضاهـــــد إ◊ـــــي

“ّيز إليوم إلثا Êمن
إأشضغال إŸلتقى إلدو‹
حول «إأحمد بن بلة ‘
بعديه إلوطني وإلدو‹»،
إأمسس ،بتلمسضان ،بتقدË
ﬁاضضرإت وتنظيم
ورشضت Úصضبّتا إأسضاسضا ‘
إ÷وإنب إلتاريخية
وإلسضياسضية من نضضال إأول
رئيسس للجزإئر إŸسضتقلة.
ف- -ف- -ي ﬁاضض- -رة ب -ع -ن -ؤان:
«اأح - -م - -د ب - -ن ب - -ل - -ة ودوره ‘
الإمداد بالسضÓح عملية يخت
دي- - -ن- - -ا ‰ؤذج- - -ا» ،ت- - -ع- - -رضس
الدكتؤر اأحمد بن داود ،من
قسض- - -م ال- - -ت- - -اري- - -خ ÷ام- - -ع - -ة
ت- - - -ل- - - -مسض - - -ان ،اإ ¤اŸب - - -ادرة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-مجاهد الراحل
اأثناء تؤاجده بالقاهرة ،حيث
ال -ت -ق -ى Ãل-ك-ة الأردن واقÎح
ع - - -ل- - -ي- - -ه- - -ا اأن “د ال- - -ث- - -ؤرة
ا÷زائرية بيختها الذي كان
ف- -ؤق الشض- -ب- -ه- -ة ول ي- -ث Òاأي- -ة
شض -ك -ؤك ل -ق -ؤات اŸسض -ت -ع -م -ر
الفرنسضي ،حيث وافقت على
ال -ف -ك -رة وسض-خ-رت سض-ف-ي-ن-ت-ه-ا
للقضضية ا÷زائرية العادلة.
وسض- -رد اÙاضض -ر ع -م -ل -ي -ة
نقل الأسضلحة التي جرت ‘
سض - -ري - -ة ت- -ام- -ة ،ع- -ن ط- -ري- -ق
›اه- -دي- -ن ع- -رف -ؤا ب -ا÷راأة
ومؤاجهة الأخطار بشضجاعة،
ح - - -يث “ك - - -ن- - -ؤا م- - -ن Œنب
ح -راسض-ة ال-ب-ح-ري-ة ال-ف-رنسض-ي-ة
اإ ¤اأن اأوصض - -ل- -ؤا السضÓ- -ح اإ¤
اأرضس الؤطن.
ك -م -ا ق -دم الأسض -ت -اذ ج-ب-ل-ي
الطاهر ،من نفسس ا÷امعة،
ﬁاضضرة حؤل «جهؤد اأحمد
ب -ن ب -ل -ة ‘ م -ؤاج-ه-ة مشض-اك-ل

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

 17°وهرإن
 16°وهرإن

إلثمن  10دج

17°
17°

france prix 1

توقيف مهاجرين غ Òشضرعي Úوحجز ﬂدرإت

ا÷يشص باŸرصضاد لعصضابات ا÷رÁة اŸنظمة
إلشضعب ‘ /إاط- -ار ﬁارب -ة
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضض - -ب - -ط ع - -ن - -اصض - -ر ال- -درك
ال- -ؤط -ن -ي ،ي -ؤم  04ديسضمÈ
 ،2016بكل من تلمسضان وعÚ
2
“ؤشضنت/ن.ع.
)19
وسضطيف/ن.ع( ،5.
كيلؤغراما من الكيف اŸعالج
و( )127816وح - - - - - -دة م- - - - - -ن
األل- - -ع- - -اب ال- - -ن - -اري - -ة و()03
م -رك -ب -ات ،ف-ي-م-ا ” ت-ؤق-ي-ف
ثÓثة (ُ )03تجار ﬂدرات.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ضض -ب -طت
م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس ال -ؤط -ن -ي
الشض- -ع -ب -ي وع -ن -اصض -ر ال -درك
الؤطني بكل من برج باجي
ﬂتار/ن.ع 6.وميلة/ن.ع،5.
أاربعة وعشضرين ( )24مهاجرا
غ Òشض -رع -ي م -ن ج -نسض -ي -ات

إافريقية ﬂتلفة.
كما أاحبطت وحدة ◊راسس
الشض- -ؤاط -ئ ب -ع -ن -اب -ة/ن.ع،5.

ﬁاول -ة ه-ج-رة غ Òشض-رع-ي-ة
لـ( )24شضخصضا كانؤا على مÏ
قارب تقليدي الصضنع.

إ ل ش ض ع ب  /ق  -ا م ت م ص ض  -ا ل -ح
الأمن الؤطني خÓل اللقاء
ال- -ك- -روي ال- -ذي ج- -م- -ع بÚ
ا – ا د ا ◊ ر ا ش س و ن - - - - - - - -ا د ي
بلؤزداد◊ ،سضاب ا÷ؤلة 11
م- - - -ن ال - - -راب - - -ط - - -ة الأو،¤
ب- -ت -ؤق -ي -ف  04مناصضرين
ب-ح-ؤزت-ه-م م-ف-رق-عات نارية
وﬂدرات ،وه- -ي الأف- -ع- -ال

ال- -ت- -ي ي -ج -رم -ه -ا ال -ق -ان -ؤن
ا÷زائ -ري وي -ط -ب-ق ‘ ح-ق
اıال- - - -ف Úع- - - -ق- - - -ؤب - - -ات
جزائية .جاء هذا ‘ بيان
تلقت «الشضعب» نسضخة منه.
ه- -ذا وت- -ن- -اشض- -د اŸدي- -ري -ة
ال- -ع- -ام- -ة ل Ó-أم -ن ال -ؤط -ن -ي
اŸن - - -اصض- - -ري- - -ن ،بضض- - -رورة
ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-روح ال-ري-اضض-ية

وعدم اإدخال اŸفرقعات اأو
اأشض- - - - -ي- - - - -اء ﬁظ - - - -ؤرة اإ¤
اŸل - -عب ،ق - -د ت - -تسض - -بب ‘
اإفسضاد العرسس الكروي ،و‘
بعضس الأحيان تصضل اإ ¤حد
اإ◊اق اأضض- -رار جسض- -م -ان -ي -ة
تصضل اإ ¤حد الإعاقة ،على
غ- -رار م- -ا ج- -رى Ÿن- -اصض- -ر
مؤلؤدية ا÷زائر مؤؤخرا.

األمن الوطني يوقف  0٤أاشضخاصص أاثناء الداربي العاصضمي

تسض -ل -ي -ح ال -ث -ؤرة ال -ت -ح -ري-ري-ة
(.»)1956-1954
اأما الأسضتاذة الباحثة عبؤ
‚اة ،م -ن ج -ام -ع -ة ال -ب -ؤي -رة،
التي نالت ا÷ائزة الأو‘ ¤
مسضابقة اأحسضن بحث اأكادÁي
حؤل الرئيسس الأول للجزائر
اŸسض-ت-ق-ل-ة ،اأق-ي-مت Ãن-اسض-ب-ة
ه- -ذه ال- -ت -ظ -اه -رة ،ب -ب -ح -ث -ه -ا
اŸؤسض - -ؤم «اأح - -م- -د ب- -ن ب- -ل- -ة
›اه -د وم -ن-اضض-ل م-غ-ارب-ي»،
فقد قدمت ﬁاضضرة بعنؤان
«تاأمÓت حؤل حكؤمة اأحمد
ب -ن ب -ل -ة واأب-رز م-ن-ج-زات-ه-ا...
قراءة نقدية تاريخية».
وق -د ت-ن-اولت اŸت-دخ-ل-ة ‘
ه -ذا الصض -دد ،اأه-م م-ا ح-ق-ق-ه
اأول رئيسس للجزائر اŸسضتقلة
عندما كانت البÓد تفتقد اإ¤
كل شضيء ،لأنها خرجت منهكة

وضض- -ع- -ي- -ف- -ة ب -ع -د اسض -ت -ع -م -ار
وصض - -م- -ؤد دام اأزي- -د م- -ن 130
عام.
وق - -د ت - -ؤصض - -ل الأسض - -ات - -ذة
اŸشض- - -ارك - -ؤن ‘ ال - -ؤرشض - -تÚ
اŸن - -ظ - -م- -ت Úع- -ل- -ى ه- -امشس
ا÷لسضة العلنية للملتقى ،اإ¤
اأن «ا◊ركة الؤطنية والثؤرة
التاريخية ا÷زائرية ارتبطت
ب -اأŸع ال -ق -ادة ال -ذي -ن ع-رف-ؤا
بشض-ج-اع-ت-هم النادرة وتفانيهم
‘ حب ال- -ؤط -ن وال -ذود ع -ن -ه
ب -ال -غ -ا‹ وال -ن -ف -يسس وظ-ه-رت
ع- -ب- -ق- -ري- -ت- -ه- -م السض- -ي- -اسض- -ي- -ة
وال- -عسض- -ك- -ري -ة م -ت -ح -دي -ة ك -ل
اŸشض-اري-ع واıط-ط-ات التي
وضض -ع-ه-ا السض-ت-ع-م-ار ل-ل-قضض-اء
ع -ل -ى ال -ث -ؤرة واأح-م-د ب-ن ب-ل-ة
ال -ذي رح -ل و ⁄ت -ر–ل م -ع -ه
ال -ذاك -رة ال -ت -ي –ك -ي مسضÒة

نضض- -ال- -ه ال -ط -ؤي -ل م -ن ه -ؤؤلء
ال - -ق - -ادة ال - -رواد ال - -ؤط- -ن- -يÚ
ال - -نشض - -ط - -اء ال - -ذي - -ن اآم - -ن - -ؤا
ب -ال -نضض-ال السض-ي-اسض-ي وال-ع-م-ل
اŸسضلح».
وي-ن-ت-ظ-ر اأن ت-خ-ت-تم اأشضغال
اŸل- -ت- -ق- -ى زوال ه- -ذا ال -ي -ؤم،
ب -ق -راءة ال -ت -ؤصض -ي-ات وت-ك-رË
الأسض -ات -ذة اŸشض -ارك Úال -ذي-ن
ق - -دم - -ؤا م - -ن داخ - -ل وخ- -ارج
الؤطن لإثراء النقاشس وتعميق
ال - - -ب- - -حث ع- - -ن مسضÒة ه- - -ذه
الشضخصضية التاريخية.
وق -د ن -ظ -م ه -ذا اŸل -ت -ق -ى
على مدار يؤم ،Úمن طرف
ج -ام -ع -ة «اأب -ي ب -ك -ر ب-ل-ق-اي-د»
ل- -ت- -ل -مسض -ان ،ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع
ال - -ؤلي - -ة Ãن - -اسض- -ب- -ة اإح- -ي- -اء
الذكرى اŸئؤية ŸيÓد اأحمد
بن بلة.

يعطي إشضارة إنطÓقه وإ‹ وهرإن إليوم

مشضـروع رصضيف لنق ـل ا◊ديد والصضل ـ ـب Ãينـ ـاء أارزي ـ ـو

يشضرف ،إليوم ،وإ‹ وهرإن ،عبد إلغني
زعÓن ،على إعطاء إشضارة إنطÓق
إ‚از مشضروع «رصضيف جديد للمعادن
وناقل Ÿعادن إ◊ديد وإلصضلب» Ãيناء
أإرزيو ،لفائدة شضركة إلسضتثمار
إلÎكية  TOSYALIللحديد
وإلصضلب.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh

اŸنشض -أاة ال -ف -ن-ي-ة ت-ك-تسض-ي أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ‘
›ال ت- -ط -ؤي -ر صض -ن -اع -ة ا◊دي -د والصض -لب
للشضركة الÎكية اÿاضضعة للقانؤن ا÷زائري
«تؤسضيا‹ ايرون أاند سضتيل» ببطيؤة (شضرق
وه -ران) ‘ ،وقت ت -ت -ؤاصض -ل ف -ي -ه ع-م-ل-ي-ات
ت- -ؤسض- -ع- -ة اŸركب م- -ن خ Ó-ل إا‚از وح -دة
لسضÓك ا◊ديدية
إانتاجية ثانية لتصضنيع ا أ
بطاقة إانتاج سضنؤية تقدر بنحؤ  700أالف طن

وبتكلفة اسضتثمار بلغت  110مÓي Úدولر.
يرمي هذا السضتثمار اÛسضد على أارضضية
تÎب -ع ع -ل-ى ن-ح-ؤ  25أال- -ف م Îم -رب -ع ،إا¤
تقليصس اسضتÒاد هذا اŸنتؤج بحؤا‹  45من
اŸائة وفق مسضؤؤو‹ اŸركب ،الذين يعملؤن
جاهدين لتجسضيد وحدة إانتاج ثالثة أاواخر
 2017بطاقة  2.5مليؤن طن سضنؤيا ،كما
أاشض Òإاليه.
ويرجع تاريخ إا‚از هذا اŸشضروع ،الذي
لجنبي ،إا ¤شضهر
يندرج ضضمن السضتثمار ا أ
سضبتم Èمن سضنة  ،2011بتمؤيل ذاتي جزئي
بنحؤ  30من اŸائة والباقي بتمؤيل بنكي.
لو¤
لن -ت -اج -ي-ة ا أ
ف -ي -م -ا شض -رعت ال -ؤح -دة ا إ
للمركب والتي تختصس ‘ تصضنيع العديد من
اŸؤاد ال -ف -ؤلذي -ة اŸؤج -ه -ة ل-ل-ب-ن-اء وشض-ت-ى
اÛالت الصضناعية ‘ اÿدمة سضنة .2013
وت- -ت -م ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ع Èإاع -ادة رسض -ك -ل -ة

ال -ن -ف -اي -ات ا◊دي -دي-ة ب-اسض-ت-ع-م-ال ال-ط-اق-ة
الكهربائية ،حيث وصضلت إا ¤إانتاج أاك Ìمن
 1م-ل-ي-ؤن ط-ن سض-ن-ؤي-ا .ف-ي-م-ا سض-تسضمح هذه
السض -ت -ث -م -ارات ›ت -م -ع -ة ،ب -رف -ع ال -ط -اق-ة
لن-ت-اج-ي-ة السض-ن-ؤي-ة Ÿركب «ت-ؤسض-يا‹» إا¤
اإ
أازيد من  4مÓي Úطن من ﬂتلف أاصضناف
ال-ف-ؤلذ ب-ت-ك-ل-ف-ة اسض-ت-ث-م-اري-ة إاجمالية تقدر
بنحؤ  1.7مليار دولر.

قضضيـــة قتـــل نـــائب رئيــــسس بلديــــة إلبسضبــــاسس بالطــــــارف

أاحك ـ ـام ب ـ ـ ÚاŸؤوب ـ ـد وسضنـ ـ ـة سضجـ ـنا نافـ ـذا بحـ ـ ـق  ٤متهـ ـ ـمÚ
أإصضدرت ﬁكمة إ÷نايات بالطارف،
لثن ،Úأإحكاما
لحد إ ¤إ أ
ليلة إ أ
تÎإوح ما ب ÚإŸؤوبد وسضنة سضجنا
نافذإ ‘ ،قضضية قتل نائب رئيسس
إÛلسس إلشضعبي لبلدية إلبسضباسس
بولية إلطارف ،تورط فيها أإربعة
أإشضخاصس من عائلة وإحدة.
تعؤد وقائع القضضية ،وفقا Ÿا ورد ‘ قرارا
لحالة ،إا ¤تاريخ  17ديسضم 2015 Èعندما
اإ

قام «سس.ز» خÓل عملية هدم اسضطبل بُني
بطريقة غ Òقانؤنية بقرية ع Úالطؤيلة
ب-ب-ل-دي-ة ال-بسض-ب-اسس ،بضض-رب الضض-ح-ي-ة ،نائب
رئ -يسس اÛلسس الشض -ع -ب -ي ل -ذات ا÷م -اع-ة
اÙلية ،باسضتعمال سضÓح أابيضس تسضّبب ‘
قتله.
لح-ال-ة
ك -م -ا تسض ّ-ب -ب ا÷ا ،Êوف -ق -ا ل -ق-رار ا إ
كذلك ‘ ،جرح مسضتفيدة من قطعة أارضس
لسضطبل الذي كان ﬁل
التي بني عليها ا إ

خ Ó-ف ،ف -ي -م -ا ق -ام شض-ق-ي-ق-ا ا÷ا Êووال-ده
بسضب وشض -ت-م ال-ذي-ن حضض-روا ع-م-ل-ي-ة ال-ه-دم
وهم رئيسس بلدية البسضباسس وقؤات حفظ
لمن.
اأ
وفيما حاول ا÷ا Êالذي نسضبت إاليه تهم
لصضرار ،التأاكيد بأان
القتل العمد مع سضبق ا إ
لصضرار ،التمسضت النيابة
فعله  ⁄يكن بسضبق ا إ
ا◊كم باŸؤؤبد ضضد مرتكب ا÷رÁة وبـ5
لخرين.
سضنؤات ضضد اŸتؤرط Úا آ

قدم صضورة سضودإوية عن إŸنشضآات إلرياضضية ،قرباج:

اÓŸعب ا÷زائرية خطÒة وغ Òخاضضعة للمعايÒ
إأقر رئيسس إلرإبطة
إلوطنية إÎÙفة لكرة
إلقدمﬁ ،فوظ قرباج،
إأمسس ،با÷زإئر ،باأن
إÓŸعب إ÷زإئرية
«غ Òخاضضعة للمعاي»Ò
إŸطلوبة وباتت تشضكل
خطرإ على إلأشضخاصس
إŸتوإفدين عليها ،غÒ
إأن هيئته باتت ›Èة
على إلسضماح لÓأندية
باللعب فيها.
صض -رح ق-رب-اج ،ع-ل-ى ه-امشس
اليؤم الدراسضي حؤل تعزيز
الأمن والروح الرياضضية بÚ
الأنصض - -ار ال - -ذي ن- -ظ- -م- -ت- -ه
اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أم -ن
ال -ؤط-ن-ي Ãدرسض-ة الشض-رط-ة
ب-ال-دار ال-ب-يضض-اء« ،ب-اسضتثناء
م-ل-ع-بي  5ج-ؤي-ل-ية وتشضاكر
بالبليدة ،فاإن كل اÓŸعب
تشض - -ك - -ل خ- -ط- -را ،ل- -ك- -ن- -ن- -ا
›Èون ع- - -ل- - -ى السض- - -م- - -اح
لÓ-أن-دي-ة ب-ال-ل-عب ف-ي-ها ،لأن
البديل غ Òمؤجؤد حاليا».
واأضض -اف« ،اخ -ت -ي-ار اŸل-عب
واŸصضادقة عليه يعؤد اإ¤

معاي ،Òسضيما الأمن والبث
التلفزيؤ .Êو‘ حال اإيجاد
اإم -ك-ان-ي-ة ل-ل-بث ال-ت-ل-ف-زي-ؤÊ
فتجرى فيه اللقاءات».
وكشض -ف اأن ه -ي -ئ -ت -ه راسض-لت
فريق شضباب باتنة «واأعلمنا
مسضؤؤو‹ النادي اأنه ابتداء
م- -ن ل- -ق- -اء الإي- -اب ،اإم -ا اأن
يعؤد اإ ¤ملعب اأول نؤفمÈ

(باتنة) اأو يغ Òملعبا اآخر
وعدم العؤدة اإ ¤سضفؤحي».
وق -ال ق -رب -اج ،اإن ال -راب-ط-ة
«اتفقت مع رئيسس النادي،
على اأن سضفؤحي سضيحتضضن
اأرب-ع-ة ل-ق-اءات ع-ل-ى الأك،Ì
ل- -ك -ن الآن ان -ت -هت م -رح -ل -ة
ال - -ذه - -اب ولي - -زال ي- -ل- -عب
فيه».

رفعنا قضضية على مناصضر تاجنانت الذي اعتدى على ا◊كم
تطرق قرباج إ ¤قضضية
إŸناصضر إلذي إجتاح
إأرضضية إŸيدإن ‘ لقاء
إ÷ولة  10إلذي جمع
ب Úدفاع تاجنانت
ومولودية إ÷زإئر (- 0
 )1ضضمن إ÷ولة .10
وق - -ال« :ال - -راب - -ط - -ة رف- -عت
قضض -ي-ة ضض-د اŸن-اصض-ر ال-ذي
اع - - -ت - - -دى ع - - -ل - - -ى ا◊ك - - -م
ب-ت-اج-ن-انت ،رغ-م اسض-ت-ف-ادت-ه
حاليا من الإفراج اŸؤؤقت».

واأرج -ع تشض -دي -د ال -ع -ق-ؤب-ات
ع- -ل- -ى الأن- -دي -ة اإ« ¤ت -زاي -د
ال -ع -ن -ف وه -ذا اأم-ر ط-ب-ي-ع-ي
وسض -ي -ت -م غ-ل-ق اŸل-عب ال-ذي
سض - -ت - -ت - -ك - -رر ف- -ي- -ه اأع- -م- -ال
الشضغب».
ونفى فكرة خصضم نقاط من
رصضيد النادي الذي يتسضبب
اأنصضاره ‘ اأعمال عنف اأو
اأحداث شضغب.
وقال« :من غ ÒاŸعقؤل اأن
ت-ت-م م-ع-اق-ب-ة ال-ن-ادي بخصضم

ن -ق -اط -ه ب-ع-د اأح-داث ع-ن-ف
يتسضبب فيها الأنصضار».
واخ -ت-ت-م تصض-ري-ح-ه بضض-رورة
ت - -ك - -ؤي - -ن اأع- -ؤان اÓŸعب،
ق-ائ« :Ó-م-ن-ذ ثÓ-ث سض-ن-ؤات
وال -راب -ط -ة ت -ط-الب الأن-دي-ة
ب- -ت -ك -ؤي -ن الأع -ؤان و‚ ⁄د
اآذان- -ا صض- -اغ- -ي- -ة سض- -ؤى م- -ن
ف -ري -ق Úاأو ثÓ-ث-ة» ،مشض-ددا
ع -ل -ى اأن «الأع -ؤان ي-ع-م-ل-ؤن
ل -ل -ت -ن -ظ -ي-م ول-يسس Ÿن-اصض-رة
النادي اÙلي».

