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يقوم وزير التصسال حميد ڤرين يوم  1٥جانفي
ا÷اري ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة ت-ل-مسسان،
حيث سسيشسرف على ندوة التكوين ا›ÈŸة ‘ إاطار
الÈن-ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وين حول موضسوع «انتشسار
لفاق».
لرضسي ...الوضسعية وا آ
التلفزيون الرقمي ا أ

17232

ؤلد علي يÎأأسس حفÓ
Ãناسسبة يناير بتلمسسان

جلسسة علنية باÛلسس ألشسعبي ألوطني

ي-ق-وم وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ال-ه-ادي ول-د ع-لي،
لمازيغية
ال-ي-وم ،ب-اف-ت-ت-اح ح-ف-ل Ãن-اسس-ب-ة السس-نة ا أ
ا÷دي -دة «ي -ن -اي -ر» وذلك ب-ب-ن-ي سس-ن-وسض ب-ت-ل-مسس-ان،
ابتداء من السساعة  08:30صسباحا.

يسس-ت-أان-ف اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي أاشس-غ-ال-ه ،ال-ي-وم ‘ ،ج-لسس-ة ع-لنية يخصسصسها لطرح
لول
أاسسئلة شسفوية تخصض عدة قطاعات وزارية ،حيث يوجه سسؤوال واحد إا ¤الوزير ا أ
لوقاف ‘ ،ح Úيوجه سسؤوالن إاثنان لوزير
وسسؤوال واحد لوزير الشسؤوون الدينية وا أ
اŸوارد اŸائية والبيئة وسسؤوالن إاثنان إا ¤وزير السسكن والعمران واŸدينة وسسؤوال واحد
لوزير الثقافة.

طلعي
‘ عنابة

ي - - - -ق - - - -وم وزي - - - -ر
لشسغال
ا أ
ال-ع-م-وم-ية والنقل
ب -وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي،
ال- - -ي - -وم ،ب - -زي - -ارة
عمل وتفقد لبعضض اŸشساريع القطاعية بولية
عنابة.

ندؤة جهوية إلطارأت
ألتحالف أ÷مهوري

ملتقى حول أŸقاؤمة
ألوطنية ‘ منطقة ألزيبان

ألغازي يتفقد
هياكل ألتشسغيل بسسعيدة
ي-ق-وم وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
الجتماعي ﬁمد الغازي ،اليوم ،بزيارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ل-ه-ي-ئ-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-دائ-رت-ه
ال -وزاري -ة ب -ولي -ة سس -ع -ي -دة ،وذلك ب-اŸق-ر
ء من
ا÷ديد للوكالة اÙلية للتشسغيل ابتدا ً
السساعة  08:00صسباحا.

برنامج ثري
للمسسرح ألوطني
Ãناسسبة «يناير»

يقوم وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êأايام 1٥ ،14
و 16جانفي ا÷اري ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية
بسسكرة ،يشسرف خÓلها على افتتاح اŸلتقى الوطني
حول «اŸقاومة الوطنية ‘ منطقة الزيبان».

لقاء حول أŸرأكز
ألسستشسفائية
أ÷امعية

حنون تسستعرضس تقريرها
ألفتتاحي

لم - -ي - -ن - -ة
تسس - -ت - -ع - -رضض ا أ
ال- -ع- -ام- -ة ◊زب ال- -ع- -م- -ال
ل- - -وي- - -زة ح- - -ن- - -ون ،غ- - -دا،
التقرير الفتتاحي وذلك
ب- -دي -وان ق -ري -ة ال -ف -ن -انÚ
بزرالدة ابتداء من السساعة
 10:00صسباحا.

يشسرف وزير الصسحة وإاصسÓح
اŸسس- - -تشس- - -ف- - -ي - -ات ع - -ب - -د اŸالك
يÎأاسض ب -ل-ق-اسس-م
ب-وضس-ي-اف ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى ال-ل-قاء
لمÚ
سس - -اح- -ل- -ي ا أ
ال - -وط - -ن - -ي اÿاصض ب - -اŸراك- -ز
ال -ع -ام ل-ل-ت-ح-ال-ف
السس -تشس -ف -ائ -ي -ة ا÷ام -ع-ي-ة،
الوطني
وذلك على مسستوى اŸعهد
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14
لم-ازي-غية على مدار ثÓثة
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-السس-ن-ة ا أ
لب-ي-ار ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ا أ
ا÷اري ،ال- -ن -دوة
أاي- -ام ،م- -ن خ Ó-ل ب -ر›ة مسس -رح -ي -ات ب -اŸن -اسس -ب -ة.
 08:30صسباحا.
ا÷هوية
وسسيتم ،اليوم ،تقد Ëمسسرحية «تادسسا دي تواغيت»
يشسرف رئيسض حزب Œمع أامل ا÷زائر
لط -ارات ا◊زب
إ
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-قافية «ماشساهو»  18:00مسس-اء ،ل-يختتم
ع- -م -ار غ -ول ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى الح -ت -ف -ال
ب-ولي-ات الشسرق،
الÈن- -ام- -ج ي- -وم غ- -د ب -أاداء اÛم -وع -ة الصس -وت -ي -ة
لم- -ازي -غ -ي -ة «ي -ان،»2967 Ò
ب- -السس- -ن- -ة ا أ
ب- -ه- -دف ت -وع -ي -ة
«أانزار» التابعة لدار الثقافة مولود معمري
ب -ق -اع -ة ا◊فÓ-ت «‹ زال-ي-انسض» ،ب-ح-ي
و–سس- - -يسض اŸن- - -اضس- - -ل ÚواŸواط- - -ن Úب- - -أاه- - -م- - -ي- - -ة
ابتداء من السساعة  17:00مسساء.
 600مسس -ك -ن اŸدي -ن-ة ا÷دي-دة ،ت-ي-زي
السس- -ت -ح -ق -اق -ات الن -ت -خ -اب -ي -ة اŸق -ب -ل -ة وال -ت -ح -دي -ات
وزو ،ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.
واŸسس-ت-ج-دات ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ية وذلك بقاعة اÙاضسرات
كاتب ياسس Úببلدية سسدراتة ،ابتداء من السساعة  09:30صسباحا.
ُي-ع-ل-ن أاوري-دو ،اŸب-ت-ك-ر ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،ت-وّف-ر خ-دم-ات-ه ل-ل-هاتف النقال

«تاج» يحتفي بيناير

تقنيـ ـة أ÷ي ـ ـ ـل ألرأبـ ـ ـع
لـ «أأؤريدؤ» ‘  31ؤليـ ـ ـة

ألكشسافة –تفل بـ «يناير»
بتيـ ـ ـ ـ ـ ـزي ؤزؤ

بن بعيبشس يÎأسس ندؤة
ؤلئية باŸسسيلة

يشس- - -رف ال- - -ق- - -ائ- - -د ال - -ع - -ام
ل - -ل - -كشس - -اف - -ة ا إ
لسسÓ- -م- -ي- -ة ي-ع-ق-د رئ-يسض حزب
ا÷زائ- - - - - -ري- - - - - -ة ﬁم - - - - -د «ال- - -ف- - -ج - -ر ا÷دي - -د»
ب -وعÓ-ق ،ال-ي-وم ،ب-ب-ل-دي-ة ال -ط -اه-ر ب-ن ب-ع-ي-بشض،
ذراع ب- -ن خ- -دة ،ب- -ت- -ي- -زي ب -ولي-ة اŸسس-ي-ل-ة ،ي-وم
وزو ،على معرضض الÎاث  14ج -ان-ف-ي ا÷اري،
Ãن - -اسس - -ب - -ة رأاسض السس - -ن - -ة ن-دوة ولئ-ي-ة بقاعة
ا أ
لم-ازي-غ-ي-ة  ،2967وذل - -ك سس- -ي -ن -م -ا ا◊ضس -ن -ة،
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السساعة  10:00صسباحا.
 10:00صسباحا.

حصسة «ألمنكم» ترد على تسساؤؤلت مسستمعيها

لذاعي
لمنكم» التي تعنى بالسسÓمة اŸرورية ضسمن الفضساء ا إ
سستكون حصسة « أ
لو‹ ،ال-ي-وم ،حصس-ة ت-ف-اع-ل-ي-ة م-ع
لم -ن -ي ،ال -ت -ي ت -بث م -ب -اشس-رة ع-ل-ى ال-ق-ن-اة ا أ
ا أ
اŸسس -ت-م-ع Úل-ل-رد ع-ل-ى تسس-اؤولت-ه-م ،م-ع ع-رضض حصس-ي-ل-ة ح-وادث اŸرور ب-ق-ط-اع
لمن وذلك ابتداء من السساعة  16:00مسساء.
اختصساصض ا أ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

ل-لجيل الرابع( 31 ‘ )G4ولي-ة وذلك
بعد –صسله على ترخيصض النتشسار
م- -ن ق- -ب- -ل سس- -ل -ط -ة ضس -ب -ط الÈي -د
والتصس - - - - -الت السس- - - - -ل- - - - -ك- - - - -ي- - - - -ة
والÓسسلكية.
ي-ب-ت-دئ أاوري-دو السس-ن-ة ا÷ديدة
–ت شس - - - - -ع - - - - -ار« :ال - - - - -ت- - - - -ح- - - - -دي
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي» وُي -ط -ل -ق خ-دم-ات-ه
ل -ل -ج-ي-ل ال-راب-ع ‘  28ولي-ة ج-ديدة،
وه- - -ي :ا÷زائ- - -ر ال- - -ع - -اصس - -م - -ة ،وه - -ران،
قسس- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،سس -ط -ي -ف ،ورڤ -ل -ة ،ا÷ل -ف -ة ،بسس -ك -رة ،غ -رداي -ة ،أادرار،
ب-وم-رداسض ،ب-ج-اي-ة ،ال-ب-ل-ي-دة ،ع-ن-اب-ة ،تيبازة ،سسيدي بلعباسض ،البويرة،
الشس -ل -ف ،ب -ات -ن-ة ،ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،اŸدي-ة ،م-عسس-ك-ر ،اŸسس-ي-ل-ة ،ت-ي-ارت،
سسكيكدة ،ع Úالدفلى ،مسستغا ،Âغليزان وع“ Úوشسنت.
ُتضساف هذه الوليات ا÷ديدة إا ¤الوليات الثÓث :تلمسسان ،تيزي
وزو وبشسار ،التي “ت تغطيتها بشسبكة ا÷يل الرابع لـ «أاوريدو» منذ
شسهر أاكتوبر .2016
ب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ،صس -رح اŸدي -ر ال -ع-ام لـ «أاوري-دو» ه-ن-دريك ك-اسس-ت-ي-ل:
«يبتدئ أاوريدو السسنة ا÷ديدة  2017برفع –xد جديد بنجاح وذلك
بنشسر شسبكته للجيل الرابع ‘  31ولية .سسيُسسهل هذا النتشسار للزبائن
الولوج إا ¤تقنية ا÷يل الرابع وسسيسسمح لـ «أاوريدو» الحتفاظ بريادته
التكنولوجية بفضسل شسبكته للجيل الرابع.
“ثل هذه العملية مرحلة هامةُ ،مهيكلة لـ «أاوريدو» الذي سسيسسهر
على Œنيد إامكاناته البشسرية والتقنية من أاجل السستجابة لحتياجات
زبائنه بصسفة أافضسل وذلك Ãنحهم خدمات ‘ قمة التكنولوجيا ،وجعل
تقنية ا÷يل الرابع ‚احا ،كما كان ذلك بالنسسبة لتقنية ا÷يل الثالث
(.»)G3

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

بن يونسس ينشسط
Œمعا شسعبيا بالشسلف

أŸؤو“ر ألفرنكوفوÊ
لعÓج أألعصساب
ؤأألؤرأم ألسسرطانية

ي - -نشس - -ط رئ- -يسض
ح - - -زب ا◊رك - - -ة
تنظم ا÷معية ا÷زائرية
الشسعبية
لعصس- - - - - - -اب،
÷راح - - - - - - -ة ا أ
ا÷زائرية
ب- -ال- -ت- -نسس -ي -ق م -ع ج -م -ع -ي -ة
عمارة بن يونسض،
التعب Òالفرنسسي العصسبية
ي- - -وم  14جانفي
لورام ،غدا ،الطبعة 16
وا أ
ا÷اريŒ ،م- - -ع - -ا
ل-ل-م-ؤو“ر الفرنكوفو Êحول
شس- -ع- -ب- -ي- -ا ب -وسس -ط
الب -ت -ك -ارات اŸسس -ت-ح-دث-ة ‘
م- -دي -ن -ة الشس -ل -ف
لعصس- -اب وع- -ل- -م
م - -ع- -ا÷ة ا أ
لسس Ó-م -ي وذلك
ب- -اŸرك- -ز ال- -ث -ق -ا‘ ا إ
لورام ل- - - - -دى ال- - - - -ب- - - - -ال- - - - -غÚ
ا أ
اب - - -ت - - -داء م - - -ن السس - - -اع- - -ة 09:00
لطفال ،وذلك بفندق زرالدة
وا أ
صسباحا.
ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

سسينما «أأ÷Òيا» –تضسن أحتفائية «يناير»

ينظم ديوان الÎقية الثقافية والفنية ،بالتنسسيق مع ا÷زائر الوسسطى،
اليوم ،احتفائية Ãناسسبة «يناير» ،حيث سسيتم تكر Ëالفنان القبائلي
لضس-اف-ة إا ¤أاغ-ان
ال -راح -ل «ق -اسس-ي م-وسس-ى ب-اي-ه» ،وم-ع-رضس-ا ت-ق-ل-ي-دي-ا ،ب-ا إ
أامازيغية وذلك بقاعة سسينما «أاجÒيا» ابتداء من السساعة  14:00بعد
الزوال.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ؤأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

الخميسس  12جانفي  2017م
الموافق لـ  1٣ربيع الثاني  14٣٨هـ

حام Óرسضالة ا ¤رئيسس ا÷مهورية من نظÒه الغيني

سشÓل يسشتقبل ألوزير عبدول كابيلي كامارأ
’ول عبد اŸالك
اسضتقبل الوزير ا أ
’م -ن
سضÓ- -ل ،وزي- -ر ال -دول -ة وزي -ر ا أ
وا◊ماية اŸدنية ÷مهورية غينيا،
عبدول كابيلي كامارا ،مرفوقا بوفد
وزاري ه - -ام ،حسضب ب - -ي - -ان Ÿصض- -ال- -ح
’ول.
الوزير ا أ
وب -ه-ذه اŸن-اسض-ب-ة ” ت-ق-ي-ي-م ال-ت-ع-اون
الثنائي حيث اتفق الطرفان على «ضضرورة
رفعه إا ¤اŸسضتوى الذي يليق به نظرا
ل- -ل- -عÓ- -ق -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة اŸوج -ودة بÚ
البلدين» ،كما «تقرر أايضضا التنظيم العاجل
’جتماع اللجنة اıتلطة».
ومن جهة أاخرى ،تطرق وفدا البلدين
إا ¤ال- -ق- -م- -ة اŸق- -ب- -ل -ة ل -رؤوسض -اء ال -دول و
ا◊كومات ا’فريقية بأاديسس أابابا واتفقا
على العمل على تعزيز مكاسضب ا’–اد
اإ’فريقي وتنسضيق ا÷هود لصضالح السضلم
وا’سضتقرار ‘ إافريقيا.

وجرى اللقاء بحضضور وزير الدولة وزير
الشض - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹

رم- -ط- -ان ل- -ع- -م -ام -رة ،ووزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية ،نور الدين بدوي.

نتعلم ألكث Òمن أ÷زأئر ‘ عا ⁄متوتر
اأك -د وزي -ر ال -دول -ة وزي-ر
ا’أم- -ن وا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
÷م-ه-وري-ة غ-ي-ن-يا ،عبدول
ك- - -اب- - -ي- - -ل- - -ي ك - -ام - -ارا اأمسس،
ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصض - -م- -ة اأن
ه-ن-اك «اأشض-ي-اء ك-ثÒة Áكن
ت - -ع - -ل- -م- -ه- -ا م- -ن السض- -ل- -ط- -ات
ا÷زائ - -ري - -ة» ’ ،سض - -ي- -م- -ا ‘
«عا ⁄متوتر».
وق -ال ال -وزي -ر ال -غ -ي -ن -ي ل -دى
وصض- - -ول- - -ه اإ ¤م - -ط - -ار ه - -واري
ب- - -وم- - -دي - -ن ال - -دو‹ «ان - -ه م - -ن
الطبيعي اأن نتبادل اŸعلومات»،
مشضÒا اإ ¤اأن ا÷زائر «بلد كبÒ
Áك -ن -ن -ا اأن ن -ت -ع -ل -م ال -ك-ث Òم-ن
سضلطاته خاصضة ‘ عا ⁄متوتر
( )...وÁك-ن-ن-ا ال-ق-ي-ام Ãباد’ت

مثمرة لوجهات النظر ‘ اإطار
اŸصضلحة اŸتبادلة لبلدينا».
وكان ‘ اسضتقبال كامارا لدى

وصض - - -ول - - -ه اإ ¤اŸط- - -ار ،وزي- - -ر
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
نور الدين بدوي.

–ت رعاية الرئيسس بوتفليقة
النشضاطات تنظيم معرضس لسضوق «الناير» الذي
تزدان أاجنحته ورفوفه ببضضاعة من نوع خاصس
م -ت -ك -ون -ة أاسض -اسض -ا م-ن اŸكسض-رات م-ث-ل ال-ل-وز
وا÷وز وال -ب -ن -دق وال -فسض -ت -ق وا÷وز ال-ه-ن-دي
وال -ف -ول السض -ودا Êب-اإ’ضض-اف-ة
إا ¤ا◊ل- - -وي- - -ات وال - -ف - -واك - -ه
اıت -ل -ف -ة خصض -وصض -ا م -ن -ه -ا
ال - -رم - -ان وال - -ت ÚاÛف - -ف - -ة
والتمر اليابسضة والتي تتشضكل
م-ن-ه-ا «ط-ب-ي-ق-ة ق-رقشض-ة» ك-م-ا
تسضمى بالعامية ﬁليا لتزيÚ
مائدة الناير.
ك-م-ا ي-تضض-م-ن الÈن-ام-ج ع-روضضا فولكلورية
ورقصض- -ات ع- -ل- -ى أان- -غ -ام اآ’’ت ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
واأ’هازيج الشضعبية من تنشضيط فرق ﬁلية
ن -ذك -ر م-ن-ه-ا ف-رق-ة «الصض-ف ال-نسض-وي-ة « وف-رق
وطنية ﬂتلفة.
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا« ¤ك- -رن- -اف -ال أاي -راد» ال -ذي

واأوضض -ح ال -وزي -ر ال -غ-ي-ن-ي ان-ه
ج -اء ح -ام  Ó-رسض -ال-ة م-ن رئ-يسس
جمهورية غينيا األفا كوندي اإ¤
«اأخ-ي-ه وصض-دي-ق-ه» ال-رئ-يسس عبد
العزيز بوتفليقة ،موؤكدا انه جاء
م - -رف - -وق- -ا ب- -وف- -د يضض- -م اأيضض- -ا
شضخصضيات معروفة لبلد صضديق
وهو كوت ديفوار ’ سضيما عمارة
ايسض - -ي ا’أم Úال - -ع - -ام السض- -اب- -ق
Ÿنظمة الوحدة ا’إفريقية.
وصض-رح ال-وزي-ر ال-غ-ي-ن-ي قائÓ
«ل -ق -د ج -ئت ‘ اإط-ار الصض-داق-ة
ا÷زائ-ري-ة ال-غ-ي-ن-ي-ة .تعلمون اأن
اأب- -اءن -ا اŸوؤسضسض Úال -داع Úاإ¤
ال- -ق -وم -ي -ة ا’إف -ري -ق -ي -ة اأق -ام -وا
ع Ó-ق -ات م -ن-ذ ق-رن وع-ل-ي-ن-ا اأن
نحافظ عليها».

يتقمصس فيه شضبان منطقة بني سضنوسس أازياء
وأاقنعة ويلتفون حول الشضخصس اÙوري الذي
ي- -رت- -دي زي أاسض- -د وي- -دع- -ى «أاري -اد» ل -ت -أادي -ة
رقصض- -ات ع- -ل- -ى وق -ع اأ’ه -ازي -ج والصض -رخ -ات
ل -ل-ت-ع-ب Òع-ن ال-ف-رح-ة ب-ال-نصض-ر
ال- -ذي ح -ق -ق -ه اŸلك الÈب -ري
شض- -اشض- -ان- -اق سض- -ن- -ة  950قبل
اŸي Ó-د ع-ل-ى ج-ي-وشس ف-رع-ون
وك -ذا ت -ط -ل -ع -ه -م ب -ق-دوم سض-ن-ة
ج - -دي - -دة وم - -وسض - -م ف Ó- -ح- -ي
خصضب.
وإا ¤ج -انب ه -ذه اأ’نشض -ط-ة
الفولكلورية ،فقد بر›ت اÙافظة السضامية
Óمازيغية خÓل هذه التظاهرة التي تنتظم
ل أ
–ت شض-ع-ار «ج-زائ-ري وب-أام-ازغ-ي-ت-ي أاف-ت-خ-ر»
م-داخÓ-ت أاك-ادÁي-ة ح-ول اأ’ب-ع-اد ال-ت-اري-خية
وا’جتماعية لهذه اŸناسضبة الضضاربة جذورها
‘ تاريخ اأ’مة ا÷زائرية.

 900ششاب من
ﬂتلف أأنحاء ألوطن
‘ تظاهرة «يناير»

طلعي يعرضس قانون أŸرور أ÷ديد أأمام ÷نة ألتجهيز Ãجلسس أأ’مة

’شض -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
اسض- -ت -ع -رضس وزي -ر ا أ
والنقل ،بوجمعة طلعي ،أامام أاعضضاء ÷نة
’م-ة،
ال -ت -ج -ه -ز وال -ت -ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة Ûلسس ا أ
أامسس ،نصس ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ت-نظيم حركة
اŸرور ع Èالطرق وسضÓمتها وأامنها ،اŸعدل
واŸت-م-م وذلك ب-حضض-ور وزي-رة ال-عÓ-ق-ات مع
الŸÈان السضيدة غنية الدالية.
أاوضضح بيان Ûلسس اأ’مة أان ‡ثل ا◊كومة،
Óسضباب
«تطرق ‘ عرضضه على وجه اÿصضوصس ل أ
وال- - -دواف- - -ع ال- - -ت- - -ي أادت إا ¤إاع - -داد واقÎاح نصس
القانون ،والذي يهدف ‘ ›اله إا ¤تكييف اإ’طار
القانو Êمن أاجل ا◊فاظ على سضÓمة اŸواطن،Ú
وال -ت -ق -ل -يصس م -ن ح -وادث اŸرور وع -دد ال -وف -ي-ات
اŸسضجل سضنويا».
وأاضضاف ذات اŸصضدر أانه على إاثر ذلك فتح باب
النقاشس وتدخل أاعضضاء اللجنة وطرحوا جملة من

اأ’سضئلة ،واÓŸحظات وا’نشضغا’ت حول التدابÒ
واإ’ج -راءات ال -ت -ي تضض -م-ن-ه-ا نصس ال-ق-ان-ون ،وال-ت-ي
أاج -اب ع -ل -ي -ه -ا ط-ل-ع-ي ‡ث-ل ا◊ك-وم-ة Ãزي-د م-ن
الشضرح والتوضضيح.

وبناء على ما سضبق كما أاضضاف البيان تعكف
اللجنة التي يرأاسضها عباسس بوعمامة ،على إاعداد
ت -ق -ري -ره -ا ال -ت -م -ه -ي -دي ح -ول نصس ال-ق-ان-ون ﬁل
الدراسضة لعرضضه ’حقا ‘ جلسضة عامة.

طقيشس يششارك ‘ أجتماعات أŸكتب أإ’قليمي ألعربي بدبي
ُيشضارك عبد اÛيد طقيشس ،نائب رئيسس
›لسس اأ’مة ،نائب رئيسس منتدى الŸÈانيÚ
ال -ع -رب ل -لسض -ك -ان وال -ت -ن-م-ي-ة ‘ ،اج-ت-م-اع-ات
ينظمها اŸكتب اإ’قليمي للعا ⁄العربي التابع

ل –Ó-اد ال -دو‹ ل -ت -ن -ظ -ي -م اأ’سض-رة ،وذلك ‘
الفÎة ما ب 12 Úو 14جانفي  2017بدبي
(اإ’مارات العربية اŸتحدة).
يتضضمن جدول اعمال ا’جتماعات اجتماع
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بن صضالح يسضتقبل سضف Òالعراق

حرصس على ألتعاون ألثنائي أŸثمر
شض- - -ك- - -لت ال- - -ع Ó- -ق - -ات
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة «ال- -ع -ري -ق -ة
واŸت -م-ي-زة» ﬁور ال-ل-ق-اء
الذي جمع ،أامسس ،رئيسس
’مة عبد القادر
›لسس ا أ
ب-ن صض-ال-ح بسض-ف Òال-عراق
با÷زائر ،عبد الرحمان
ح-ام-د ﬁم-د ا◊سض-ي-ن-ي،
ال- - -ل- - -ذان أاك - -دا «ح - -رصس
مسض -ؤوو‹ ال -ب -ل -دي-ن ع-ل-ى
التعاون اŸثمر».
أاوضض-ح ب-ي-ان ل-ل-م-ج-لسس أان
ب- - -ن صض - -ال - -ح أاب - -رز ‘ ه - -ذا
اإ’ط -ار« ،اسض -ت -ع-داد ا÷زائ-ر
الدائم لÎقية مسضتوى التعاون
ال -ق -ائ-م» م-ع ال-ع-راق ،م-ؤوك-دا
أايضض - -ا «إاي Ó- -ء ا÷زائ - -ر ك- -ل
اأ’ه-م-ي-ة وال-ع-ن-اية للمجا’ت
ال -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا مسض-اع-دة
ال-ع-راق ع-ل-ى اسض-ت-ب-اب اأ’م-ن
وا’سضتقرار».

وع -ل -ى صض -ع-ي-د آاخ-ر ،ذك-ر
رئيسس ›لسس اأ’مة بأاهمية
التعاون الŸÈا Êب Úالبلدين
و»ضضرورة مواصضلة العمل ‘
اŒاه ت - -ع - -زي- -زه Ãا ي- -خ- -دم
مصض-ل-ح-ة الشض-ع-ب Úوال-ب-ل-دي-ن
الشض -ق -ي-ق ،»Úي-ت-اب-ع اŸصض-در
ذاته.
وم -ن ج -ان -ب-ه ،ق-دم سض-فÒ
ال - - - -ع- - - -راق ‘ ا÷زائ- - - -ر ‘

مسض -ت-ه-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ع-رضض-ا
حول الوضضع ‘ بÓده ،خاصضة
ف - -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا÷ه- -ود
واŸسض- - - -اع- - - -ي اŸب- - - -ذول - - -ة
Ÿك -اف -ح -ة اإ’ره -اب ،مشضÒا
إا ¤أان ا◊ك- -وم -ة ال -ع -راق -ي -ة
«–رز ت- - -ق - -دم - -ا ه - -ام - -ا ‘
ال- -قضض- -اء ع- -ل- -ى ا÷م -اع -ات
اإ’ره- -اب- -ي- -ة و–ري- -ر ب- -عضس
اŸناطق».

سضفÒة اندونيسضيا ‘ ﬁادثاتها مع ولد خليفة

بني سشنوسس –تضشن أ’حتفالية برأأسس ألسشنة أأ’مازيغية
–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة –تضضن بني سضنوسس ‘
ت- -ل -مسض -ان ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ب -رأاسس السض -ن -ة
’م- -ازي- -غ- -ي- -ة  .2967يشض - - - - - - - - - - - -ارك ‘
ا أ
ا’ح -ت -ف -ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ال-ي-وم– ،ت
شض - -ع - -ار ال - -ت - -واصض- -ل وح- -م- -اي- -ة اŸوروث
ال -وط -ن -ي ح-وا‹  900شض-اب وشض-اب-ة م-ن
ﬂتلف أانحاء الوطن.
ويتضضمن برنامج ا’حتفالية التي تنظم
–ت الرعاية السضامية لرئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة وب-حضض-ور وزي-ر الشض-ب-اب
وال-ري-اضض-ة وب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ا◊رك-ة ا÷م-عوية
عدة نشضاطات التي من شضأانها إابراز اŸوروث
ال -ث -ق -ا‘ اŸرت -ب -ط ب -ط -ق -وسس وع-ادات ع-ي-د
«الناير» اŸميز لرأاسس السضنة الÈبرية 2967
والذي يصضادف يوم  12جانفي من كل سضنة
ميÓدية ،إاسضتنادا للسضيد بوراوي عابد.
وأاشضار ذات اŸسضؤوول ،إا ¤أانه من أاهم هذه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مصض - -غ - -ر يضض - -م ›م - -وع- -ة م- -ن الŸÈان- -يÚ
والشضركاء واأ’مانة العامة Ÿنتدى الŸÈانيÚ
العرب للسضكان والتنمية واجتماعات تتمحور
حول الدعوة وكسضب التأاييد.

أولوية ألتعاون إ’فريقيا و ‘ مقدمتها أ÷زأئر
أاك- - - - - - - - -دت سض - - - - - - - -فÒة
ج - -م - -ه - -وري - -ة إان- -دونسض- -ا
ب - - - - -ا÷زائ- - - - -ر ،سض- - - - -فÒة
ﬁروسض- - - - - - - - - -ة ،أامسس ،اأن
ب -ل -ده-ا ق-د ج-ع-ل أاول-وي-ة
ال - - -ت - - -ع - - -اون ‘ السض - - -ن- - -ة
’ف -ري -ق -ي -ا و‘
ا◊ال- -ي- -ة إ
م -ق -دم-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ال-ت-ي
ت- - - - -ع- - - - -د «أاك Èشض- - - - -ريك
اقتصضادي لها ‘ اŸنطقة».
كما أاكدت ﬁروسضة لدى
اسض-ت-ق-ب-ال-ه-ا من طرف رئيسس
اÛلسس الشض -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي،
ﬁم-د ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة،
الذي أادت له زيارة ›املة،
ح- -رصض- -ه- -ا ع- -ل- -ى تشض- -ج- -ي- -ع
عÓقات التعاون ب Úالبلدين،
حسضب م - - -ا ج- - -اء ‘ ب- - -ي- - -ان
للمجلسس.
وم- -ن ج- -ه -ت -ه ،أاب -دى ول -د
خ -ل -ي -ف-ة ارت-ي-اح-ه ل-ل-مسض-ت-وى
«ا÷ي- - -د» ال- - -ذي ب- - -ل- - -غ- - -ت - -ه
ال- -عÓ- -ق -ات السض -ي -اسض -ي -ة بÚ
ال-ب-ل-دي-ن ،م-ع-رب-ا ع-ن ت-ف-اوؤله

ب - - -أان ي - - -ع - - -رف ال- - -ت- - -ع- - -اون
ا’قتصضادي تطورا ‡اث’ ،Ó
سض -ي -م -ا وأان ال -ب -ل -دي-ن ال-ذي-ن
ي -ج -م -ع -ه -م -ا ت-اري-خ مشضÎك
Áل- -ك- -ان ع- -ل- -ى ح- -د ق- -ول- -ه
م-ؤوهÓ-ت تشض-ج-ي-ع ع-ل-ى بلوغ
هذا الهدف.
كما أاوضضح ‘ ذات السضياق
ب- -أان ال- -عÓ- -ق -ات الŸÈان -ي -ة
ب -دوره -ا ق -د ت-وط-دت خÓ-ل
السضنوات اأ’خÒة ،مؤوكدا أان
اللقاءات اŸتكررة سضواء بÚ

ك- - - -ب- - - -ار اŸسض- - - -ؤوول Úأاو بÚ
أاعضضاء ›موعتي الصضداقة
قد حققت نتائج إايجابية.
وم -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ت-ن-اول
اللقاء موضضوعات دولية على
غ - -رار اأ’وضض - -اع ‘ ل- -ي- -ب- -ي- -ا
وف - - -لسض - - -ط Úوالصض - - -ح - - -راء
الغربية ،كما ” التطرق إا¤
سض -ب -ل إاظ -ه -ار اŸث -ل ال -ع -ل-ي-ا
ÓسضÓم اŸعتدل الذي تنا‘
ل إ
ت -ع-ال-ي-م-ه اإ’ره-اب وال-ع-ن-ف،
يضضيف البيان.

زيارات متعاقبة Ÿسضؤوول ÚليبيÚ

أ÷زأئر توأصشل جهود دفع ألعملية ألسشلمية
تواصضل ا÷زائر جهودها الرامية اإ¤
ت-ق-ريب اŸواق-ف ب Úال-ف-رق-اء ال-ل-ي-بيÚ
وت -ف -ك -يك ال -ع-راق-ي-ل واÓÿف-ات ال-ت-ي
وقفت حائ Óاأمام اإيجاد ﬂرج سضياسضي
شض- -ام- -ل ل- -لصض -راع ،وت -ل -عب دور مسض -ه Ó-
ي-ك-م-ل ال-وسض-اط-ة الدولية التي تقودها
ا’أ· اŸتحدة.

حمزة ﬁصصول
منذ النصضف الثا Êمن السضنة اŸاضضية
 ⁄تتوقف مسضاعي الدبلوماسضية ا÷زائرية،
Ÿسضاعدة الفاعل ‘ ÚاŸشضهد الليبي على
وضضع اÓÿفات جانبا وا÷لوسس اإ ¤حوار
م -وسض -ع ي -فضض -ي اإ ¤ح -ل سض -ي-اسض-ي لÓ-أزم-ة
ويوؤدي اإ ¤بناء اŸوؤسضسضات حول حكومة
ال - -وف- -اق ال- -وط- -ن- -ي والشض- -روع ‘ ﬁارب- -ة
ا’إرهاب وتنفيذ مصضا◊ة وطنية.
وجاء تدخل ا÷زائر ،التي تلعب دورا
مسض -ه ( Ó-ل -يسس وسض -ط-ي-ا) ،ع-قب اسض-ت-م-رار
الصضراع ب Úحكومة فايز السضراج بطرابلسس
و›لسس النواب اŸعروف بŸÈان طÈق
اŸت -ح -ال -ف م -ع اŸارشض -ال خ-ل-ي-ف-ة ،وال-ت-ي
حالت دون تنفيذ ا’تفاق السضياسضي اÈŸم
اأواخر – 2015ت رعاية ا’أ· اŸتحدة.
وب -ل -غ ا’ح -ت -ق -ان ‘ ا’أشض -ه -ر ال -ق -ل -ي -ل-ة
اŸاضضية ،اإ ¤التلويح باسضتخدام القوة من
قبل خليفة حف Îضضد حكومة السضراج ،غÒ
اأن ت- -دخ- -ل ا÷زائ- -ر سض- -اه -م ‘ ت -ل -ط -ي -ف
ا’أج -واء وت -ه -ي -ئ -ت-ه-ا اإ ¤ال-دخ-ول ‘ ح-وار
سضياسضي جديد ،من شضاأنه اأن يسضرع عملية
التسضوية.
وسض- -ج -لت ا÷زائ -ر حضض -ورا م -ل -ف -ت -ا ‘
اŸلف الليبي ،عقب اسضتقبالها تواليا كبار

اŸسض- -وؤول Úال- -ل -ي -ب -ي Úع -ل -ى غ -رار رئ -يسس
حكومة الوفاق فايز السضراج ورئيسس ›لسس
ال -ن-واب ع-ق-ي-ل-ة صض-ال-ح واŸارشض-ال خ-ل-ي-ف-ة
حف.Î
وكان اŸوعد مطلع ا’أسضبوع ا÷اري مع
م -ارت -ن ك -وب-ل-ر اŸب-ع-وث ا’أ‡ي اإ‹ ل-ي-ب-ي-ا
ال -ذي دع -ا اإ ¤ج -ع -ل  2017سض-ن-ة للسضÓم،
واأع- -قب ذلك زي -ارة اأعضض -اء ÷ن -ة ال -دف -اع
Ãجلسس النواب اأول اأمسس ،اأين التقوا بوزير
الشض- -وؤون اŸغ- -ارب- -ي- -ة ا’–اد ا’إف- -ري- -ق- -ي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسضاهل
ورئ -يسض -ا ÷ن -ة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ب-غ-رف-ت-ي
الŸÈان.
–ركات ا÷زائر ،تشضدد ‘ كل مرة على
حصضرية ا◊ل وجعله ب Úاأبناء ليبيا دون
ت -دخ -ل ا’أط -راف ا’أج -ن -ب-ي-ة ،وت-ه-دف م-ن
الدعوة اإ ¤التسضريع با◊وار للتعامل مع
الوضضع ا’أمني اŸتاأزم واŸرشضح اإ ¤تفاقم
اأك ‘ Èظ- -ل ا◊ديث ع -ن ع -ودة ع -ن -اصض -ر
ا÷ماعات ا’إرهابية من الشضرق ا’أوسضط.
وت-وؤك-د ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ كل
مناسضبة على اأن اأهمية ا÷لوسس اإ ¤طاولة
ا◊وار ال- - -ذي ’ ي- - -قصض- - -ي اأح- - -دا ووضض - -ع
اŸصض-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ي-ب-يا ووحدتها الÎابية
والوطنية فوق كل اعتبار ،وترى Ãسضاندة
ح -ك -وم -ة م -وح-دة ت-ق-ود م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة
لسضنت Úمنهجية مناسضبة لتجاوز اŸرحلة
الصض- -ع- -ب- -ة وﬁارب- -ة ا’إره- -اب Ãسض- -اع -دة
اÛموعة الدولية.
واسضتطاعت ا÷زائر ◊د ا’آن ترسضيخ
ه -ذه ال -ق -ن -اع -ة ل-دى ج-زاأ م-ع-ت Èوح-ق-قت
ت- -ق- -دم- -ا م- -ع- -ت ‘ Èت- -وف Òم -ن -اخ م Ó-ئ -م
’سض- -ت- -ئ- -ن- -اف ا◊وار ›ددا ب Úح -ك -وم -ة
السضراج و›لسس النواب وخليفة حف.Î

»æWh

الخميسس  ١٢جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

يشصرع ‘ إانتاج أالف شصاحنة «رونو تراكسس» وفولفو بدءًا من 2018

مصسنع «سسوبرو‘» لÎكيب الشساحنات Ãفتاح يعزز السستثمار الصسناعي
شصراكة جزائرية أاوروبية تسصتحدث  500منصصب شصغل

يتدعم قطاع الصصناعة ‘ ا÷زائر Ãصصنع جديد لÎكيب شصاحنات الوزن الثقيل من عÓمتي «رونو تروكسس» و»فولفو» ببلدية
لنتاج نهاية السصنة ا÷ارية بـ 50وحدة ،لÒتفع إا 1000 ¤شصاحنة سصنة
مفتاح ‘ ،إاطار شصراكة جزائرية  -أاوروبية ،بحيث ينطلق ‘ ا إ
 2018والهدف بلوغ  2000وحدة آافاق  ،2019وسصتكون حصصة ا÷زائر  %70و %30لشصركتي فولفو السصويدية ورونو الفرنسصية.

مفتاح :سسهام بوعموشسة
” ،اأمسس ،وضسع حجر الأسساسس Ÿصسنع
«سس -وب -رو‘» لÎك -يب الشس -اح -ن-ات Ãدي-ن-ة
مفتاح من عÓمتي رونو تراكسس وفولفو،
ال -ذي سس -يسس -م -ح ب-اسس-ت-ح-داث ح-وا‹ 5٠٠
منصسب شسغل ،منها  ٢٠٠منصسب مباشسر
و ٣٠٠غ Òمباشسر ،بحيث سسيكون مسسÒا
وفق احتياجات السسوق ا÷زائرية واŸناخ
ال -ت -ن-افسس-ي .ك-م-ا سس-يÎبصس ال-ع-م-ال ع-ل-ى
تكنولوجيات ›مع فولفو الدو‹ ،هذا ما
اأوضس- -ح- -ه ع- -ب -د ال -ن -ور سس -واك -ري ،رئ -يسس
›لسس اإدارة «سس- -وب -رو‘» ،ع -ل -ى ه -امشس
ا◊فل ،بحضسور وا‹ ولية البليدة عبد
القادر بوعزقي وسسف Òفرنسسا با÷زائر
ب- -رن- -ارد اإÁي ،وسس- -فÒة ‡ل -ك -ة السس -وي -د
با÷زائر ماري كÓر سسوارد كابرا.
اأضس- -اف سس- -واك- -ري ،اأن نسس -ب -ة الإدم -اج
ت -ق-در بـ ١5م- -ن اŸائ- -ة وحصس -ة ا÷زائ -ر
سس-ت-كون  ٧٠م- -ن اŸائ -ة و ٣٠م-ن اŸائ-ة
لشس -رك -ت -ي رون -و وف -ول -ف -و .وت -ق -در نسس -ب -ة
السستثمار بـ( )٠٢ملياري دج ،مشسÒا اإ¤
اأن هذا اŸشسروع ياأتي ‘ اإطار الشسراكة
ا÷زائرية  -الفرنسسية التي “ت بتاريخ
 ٢5اأوت  ٢٠١6بليون ب ÚاÛمع الصسناعي
ا÷زائ -ري»ب -ي.اأسس.اأف سس-واك-ري» ورون-و
تراكسس العاŸية لتاأسسيسس شسركة ﬂتلطة،
بحيث سسينطلق اŸصسنع ‘ الإنتاج نهاية
سسنة  ٢٠١٧بـ 5٠شساحنة و ١٠٠٠شساحنة ‘
 ٢٠١٨وال -ه -دف ب-ل-وغ  ٢٠٠٠وح -دة اآف-اق
.٢٠١9
وب- - - - - - - - -حسسب رئ - - - - - - - -يسس ›لسس اإدارة
«سس- -وب- -رو‘» ،ف- -اإن اŸصس- -ن -ع ق -ادر ع -ل -ى
تركيب من  ٢٠٠٠اإ 5 ¤اآلف شساحنة من
ك -ل اأن -واع رون -و ت -راكسس ،وه -دف -ه ت -ل -ب -ي-ة
طلبات السسوق الوطنية.
و ⁄ي- -خ- -ف ن- -ي -ت -ه -م ‘ ول -وج الأسس -واق
العاŸية ،لكن اسستطرد قائ« :Óليسس من
السسهل اŸنافسسة ‘ السسوق الدولية ،لبد
من عمل يرتكز على تكوين الأشسخاصس
وا◊صس -ول ع -ل -ى ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا ث-م ول-وج
الأسسواق الأخرى».
وقال اأيضسا ،اإنه بهذا السستثمار سستعزز
رونو تراكسس وفولفو السسويدية تواجدهما
‘ السسوق ا÷زائرية ‘ ،اإطار السسياسسة
التي انتهجتها ا÷زائر لتطوير الصسناعة
والق-تصس-اد ال-وط-ن-ي بصس-ف-ة ع-ام-ة ،بحيث
يعد هذا اŸشسروع اسستثمارا هاما ،خاصسة
لسس -ك -ان ب -ل -دي -ة م -ف -ت-اح وسس-يسس-م-ح ب-ن-ق-ل
ت- -ك- -ن -ول -وج -ي ك -ب Òلصس -ال -ح ت -ط -وي -ر اأداة
صس -ن -اع -ي -ة ع -ال -ي -ة ا÷ودة وت -ن -افسس -ي-ة ‘
ا÷زائر.
ع -ل -م -ا اأن مصس -ن -ع «سس-وب-رو‘» ،ال-واق-ع

Ãدينة مفتاح ،يÎبع على مسساحة  ٢٤مÎا
مربعا .و‘ هذا الإطار ،كشسف سسواكري
عن اإنشساء مركز مهني لتلبية احتياجات
›م -ع سس -واك -ري ول -ت -ك-وي-ن ع-م-ال ب-ل-دي-ة
مفتاح وهو عمل تطوعي.

تنفيذا لتعليمات ا◊كومة ‘ مرافقة كل
اŸشس -اري -ع السس -ت -ث -م-اري-ة ال-ه-ادف-ة ل-ب-عث
ا◊ركية الإقتصسادية الوطنية وخلق الÌوة
وم -ن-اصسب الشس-غ-ل ،م-ع-رب-ا ع-ن اسس-ت-ع-داده
لتقد Ëكل التسسهيÓت للمسستثمرين.

برونو :الإقتصساد ا÷زائر ي بحاجة
اإ ¤هذا النوع من الشساحنات

سسفÒة السسويد :اŸشسروع
مثال ‡تاز للشسراكة

من جهته ،قال برونو بل ،Úرئيسس شسركة
رون -و ت -راكسس ال -دول -ي -ة ،اإن ع Ó-م -ة رون-و
تراكسس تتصسدر السسوق ا÷زائرية ‘ الوزن
الثقيل بحصسة تتجاوز  ٣٠من اŸائة ‘
صسنف العربات الصسناعية الأك Ìمن ١6
طنا.
هذه العÓمة متواجدة با÷زائر منذ
 ،١95٨مشسÒا اإ ¤اأن السسوق ا÷زائرية
م- -ه- -م- -ة ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ه -م واأن الإق -تصس -اد
ا÷زائ- -ري ب- -ح- -اج -ة اإ ¤ه -ذا ال -ن -وع م -ن
الشساحنات الذي سسيصسنع بنفسس اŸعايÒ
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-ت-ي تصس-ن-ع ب-ها سسلسسلة
رونو بفرنسسا ،قائ« :Óنحن فخورون بهذه
الشسراكة ا÷ديدة التي تتطور مع ›مع
سسواكري ،هذا اŸصسنع هو خطوة هامة
بالنسسبة لنا».
من جهته ،اعت Èوا‹ ولية البليدة عبد
ال -ق -ادر ب -وع -زق -ي ،اإ‚از مصس -ن-ع لÎك-يب
الشساحنات Ãفخرة بلدية مفتاح وا÷زائر
واأنه عينة لسستثمارات الإخوة سسواكري
تسس -ت -ه-دف ب-عث ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ب-ع-د
اإنشس -اء ه -ذا اÛم -ع مصس -ن -ع -ا لÓ-أسس-م-نت
ببسسكرة ،مشسÒا اإ ¤اأن ولية البليدة تعتÈ
من الوليات الرائدة ‘ التنمية الصسناعية
‘ ﬂت - - -ل - - -ف اŸشس- - -اري- - -ع ،م- - -ن خÓ- - -ل
ال-تسس-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ل-ل-مسستثمرين،

ب- -اŸق- -اب- -ل ،وصس- -فت سس- -فÒة السس -وي -د
با÷زائر ماري كÓرا سسوارد كابرا ،هذا
اŸشسروع باŸثال اŸمتاز للشسراكة قائلة،
اإن ت - -ع - -زي - -ز ال - -عÓ- -ق- -ات السس- -وي- -دي- -ة -
ا÷زائرية كان ‘ سسنة  ،٢٠١6من خÓل
زي- -ارة ال -وزي -ر الأول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل
ووزي -ر الصس-ن-اع-ة واŸن-اج-م ع-ب-د السسÓ-م
ب- -وشس- -وارب ل- -لسس -وي -د ،مضس -ي -ف -ة اأن ه -ذه
الشسراكة من خÓل موؤسسسسة فولفو ،الذي
ي- -واصس- -ل ت- -ط- -وي -ر اإن -ت -اج -ه ‘ ا÷زائ -ر،
سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى خ-ل-ق م-ن-اصسب شس-غ-ل ونقل
التكنولوجيا للجزائر.
ن- - -فسس الأم- - -ر اأك- - -ده سس - -ف Òف - -رنسس - -ا
با÷زائر برنارد اإÁي ،قائ Óاإنه فخور
ب - -ه- -ذه الشس- -راك- -ة اŸث- -م- -رة لإ‚از ه- -ذا
اŸصس- -ن -ع ،ب -ه -دف ن -ق -ل اÈÿة وت -ك -وي -ن
ال-ع-م-ال وك-ذا خ-ل-ق م-ن-اصسب شس-غ-ل ،اآمÓ-
ال- -ن- -ج- -اح ل- -ه- -ذا اŸشس- -روع وت -ق -دم ه -ذه
الشسراكة لصسالح الشسعوب.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق-ال ج-ان قÒان-دار ن-ائب
رئ- -يسس واŸدي- -ر اŸا‹ لشس- -رك- -ة ف -ول -ف -و
الدولية ،اأن هذه الأخÒة تلتزم بضسمان
اإن -ت -اج ذي ج -ودة وم -ن -ح اÈÿة ل -ل -ط-رف
ا÷زائري .مضسيفا ،اأن هذه الشسراكة من
خ Ó-ل مصس -ن -ع «سس -وب -رو‘» سس -ت -ع -زز م-ن
تواجد شسركة فولفو السسويدية با÷زائر.

فتح اŸوقع اإللكÎو Êلديوان اإلمتحانات ‘  15جانفي ا÷اري

()http://bac.onec.dz, http//cinq.onec.dz, http://bem.onec.dz

وسسيتم فتح اŸوقع اإللكÎو - Êيضسيف
البيان  -ابتداء من  ١5جانفي إا ¤غاية ١5
ف -ي-ف-ري  ،٢٠١٧وذلك ل - -ت- -م- -ك ÚاÎŸشس- -حÚ
Óمتحانات اŸدرسسية  -دورة  - ٢٠١٧من
ل إ
التأاكد من صسحة جميع اŸعلومات اÿاصسة

بالتسسجيل لهذه اإلمتحانات.
وأابرز البيان ،أانه «‘ حالة اكتشساف وجود
خ -ط -إا م-ا ،ف-إان-ه ي-ت-ط-لب ح-ت-م-ا م-ن اÎŸشس-ح
توجيه مراسسلة عن طريق مدير اŸؤوسسسسة إا¤
فرع الديوان ،الذي تتبعه اŸديرية ،يوضسع فيه
طبيعة اÿطأا وذلك قبل  ٢6فيفري  ٢٠١٧وهو
آاخر أاجل.
وذك - -ر ال - -ب - -ي- -ان ،أان «ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي
Óم -ت -ح -ان -ات واŸسس -اب -ق -ات ل ي-ت-ح-م-ل أاي-ة
ل -إ
مسس -ؤوول -ي -ة ب -ع -د ه -ذا ال -ت -اري -خ ف -ي-م-ا ي-خصس
األخطاء ‘ التسسجيÓت».
ك-م-ا سس-ي-ت-م إاعÓ-م ك-اف-ة اÎŸشس-ح Úل-ه-ذه
اإلم -ت -ح -ان-ات ع-ن ط-ري-ق م-دي-ري م-وؤسسسس-ات
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ،اŸت-وسسط واإلبتدائي بهذه
اإلجراءات ،التي من شسأانها ا◊د من األخطاء
اŸسسجلة.
بخصسوصس اÎŸشسح Úاألحرار ‘ شسهادتي
التعليم اŸتوسسط والبكالوريا  -دورة - ٢٠١٧
ف -ق -د أاع-ل-م ال-دي-وان ك-اف-ة اÎŸشس-ح Úب-ف-ت-ح
م- -وق -ع Úإال -كÎون -ي ،Úاألول خ -اصس بشس -ه -ادة
البكالوريا ،http://bac.onec.dz :والثا Êخاصس

بشس- - - -ه- - - -ادة ال- - - -ت- - - -ع- - - -ل- - - -ي- - - -م اŸت- - - -وسس - - -ط
 http://bem.onec.dzابتداء من  ١5يناير إا¤
غاية  ١5فÈاير  ٢٠١٧ليتمكن اÎŸشسحون من
مراجعة معلوماتهم إان كانت فيها أاخطاء.
يتعلق األمر باألخطاء التي قد ترد ‘ ما
تعلق بالسسم واللقب ،تاريخ ومكان اŸيÓد،
الشسعبة بالنسسبة للبكالوريا  -اللغة األجنبية
الثالثة بالنسسبة للبكالوريا ،اللغة األمازيغية.
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان ،أان -ه ‘ ح -ال اك-تشس-اف
اÎŸشسح وجود خطإا ما ،فإانه يطلب منه
توجيه مراسسلة عن طريق مديرية الÎبية
إا ¤فرع الديوان ،الذي تتبعه الولية ،يذكر
فيها التصسحيحات الضسرورية وذلك قبل ٢6
فÈاير .٢٠١٧
وشس- -دد ال- -ب- -ي -ان ،أان اÎŸشس -ح ي -ت -ح -م -ل
اŸسسؤوولية الكاملة بعد هذا التاريخ عن كل
خطإا  ⁄يصسححه.
و‘ اÿت- -ام ،ذك- -ر ال -دي -وان اÎŸشس -حÚ
لح -رار ،أان اخ-ت-ب-ار م-ادة الÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة
اأ
والرياضسية سسيجري ‘ الفÎة اŸمتدة بÚ
 ١6مارسس إا ٠١ ¤أافريل .٢٠١٧

١٧٢٣٢

مرسصوم تنفيذي يحدد صصÓحيات أام Úعام البلدية

تعزيز اŸهام بكل أامانة وحيادية ‘ إاطار احÎام القانون
ي-ت-ج-ه ق-ط-اع ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙلية إا ¤تعزيز وظائف ‡ثليه على
اŸسص - -ت- -وى اÙل- -ي ،وف- -ق- -ا ل- -ل- -ت- -ح- -ولت
ا÷ديدة التي تشصهدها البÓد ،لسصيما
على اŸسصتوى القتصصادي ،الذي يفرضس
على مسصÒي اÛالسس الشصعبية اÙلية
صص -رام -ة أاك Ìوح -م-اي-ة ‘ ن-فسس ال-وقت
من الضصغوطات التي قد يتعرضصون إاليها
خÓل أاداء مهامهم ،لسصيما بعد تكليف
ا◊ك- -وم -ة اÛالسس اÙل -ي -ة ب -ل -عب دور
كب ‘ Òالتنمية وإايجاد بدائل مالية.

جÓل بوطي

لتأاكيد التسصجيل لÓمتحانات اŸدرسصية

Óمتحانات
أاعلن الديوان الوطني ل إ
واŸسص- -اب- -ق -ات ،أان -ه سص -ي -ف -ت -ح م -واق -ع -ه
لم-ت-ح-ان-ات
لل -كÎون-ي-ة اÿاصص-ة ب-ا إ
ا إ
اŸدرسصية ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب15 Ú
جانفي إا ¤غاية  15فيفري ،للسصماح
للمÎشصح Úبتأاكيد التسصجيل وإاعادة
ال-ت-أاك-د م-ن صص-ح-ة اŸع-ل-وم-ات اÿاصصة
ب - -ه - -م ،ب- -حسصب ب- -ي- -ان نشص- -رت- -ه وزارة
الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
للكÎو.Ê
ا إ
وأاوضسح البيان ،الذي نشسرته وزارة الÎبية
لل-كÎو ،Êأان-ه «‘
ال -وط-ن-ي-ة ع Èم-وق-ع-ه-ا ا إ
Óمتحانات اŸدرسسية دورة
إاطار التحضس Òل إ
Óم-ت-ح-ان-ات
 ،٢٠١٧ف-إان ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل -إ
للكÎو:Ê
واŸسسابقات يقوم بفتح اŸوقع ا إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إايجاد بدائل مالية لتعزيز التنمية اÙلية،
ل ي -ت -ح -ق -ق إال ب -ت -ع-زي-ز دور اإلداري Úال-ذي-ن
Áثلون السسلطة على اŸسستوى اÙلي‘ .
هذا اإلطار ،يأاتي اŸرسسوم التنفيذي الذي
ي-ح-دد م-ه-ام ووظ-ائ-ف األم Úال-ع-ام ل-ل-ب-لدية،
الذي Áثل اÛلسس الشسعبي البلدي ‘ كثÒ
من األحيان ‘ ،حال غياب رئيسس البلدية ،ما
يعني أانه منصسب يحتاج إا ¤صسÓحيات أاوسسع.
وتعزيزا لدور األم Úالعام للبلدية ،صسدر
مرسسوم تنفيذي يحدد حقوقه وواجباته وفق
ما ينصس عليه القانون ،حيث جاء ‘ مقدمة
اŸهام إالزام األم Úالعام للبلدية بأاداء مهامه
بكل أامانة وحيادية ‘ ،إاطار احÎام القانون
والتنظيمات اŸعمول بها والدفاع عن مصسالح
ا÷ماعة اإلقليمية واÙافظة عليها.
تضساف إا ¤جملة هذه الصسÓحيات ،حسسب
اŸرسسوم تنفيذي رقم  ٣٢٠-١6الذي صسدر
ب- -ا÷ري- -دة ال- -رسس- -م- -ي- -ة ،األح- -ك- -ام اÿاصس -ة
ب -ا◊ق -وق وال -واج-ب-ات اŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى األمÚ
العام للبلدية ،والسسهر على اÙافظة على
‡تلكات البلدية وا◊فاظ عليها وحمايتها
وتثمينها وذلك –ت سسلطة رئيسس اÛلسس
الشسعبي البلدي.
وع- -ل- -ى األم Úال- -ع- -ام اأن ي- -ت- -ح -ل -ى بسسÒة

وسس-ل-وك ي-ت-ن-اسس-ب-ان ومسس-ؤوول-ي-ات اŸوكلة إاليه
حسسب اŸرسسوم ،الذي صسدر ‘  ١٣ديسسمÈ
 ٢٠١6وي -تضس-م-ن األح-ك-ام اÿاصس-ة ب-ا◊ق-وق
والواجبات اŸطبقة على األم Úالعام للبلدية
أاثناء أاداء مهامه ‘ إاطار احÎام القانون.
وي- -جب ع- -ل- -ى ال -ب -ل -دي -ة وف -ق م -ا ج -اء ب -ه
اŸرسسوم ،أان تقوم بحماية أامينها العام من كل
الضسغوط أاو التهديدات واإلهانة أاو الشستم أاو
القذف أاو العتداء ،من أاي نوع كان ،التي قد
يتعرضس لها ‘ شسخصسه أاو ‘ عائلته أاو ‘
‡تلكاته أاثناء ‡ارسسة وظائفه.
ويكلف األم Úالعام للبلدية –ت سسلطة
رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ،بضس -م-ان
–ضس Òاجتماعات اÛلسس ومتابعة تنفيذ
م -داولت -ه وت -نشس -ي-ط وت-نسس-ي-ق سس ÒاŸصس-ال-ح
اإلدارية والتقنية للبلدية.
ك -م -ا ي -ل -زم ب-ت-حضس Òك-ل ال-وث-ائ-ق الÓ-زم-ة
ألشس -غ -ال اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل-دي و÷ان-ه
ووضس - -ع ك- -ل ال- -وسس- -ائ- -ل ال- -بشس- -ري- -ة واŸادي- -ة
الضسرورية– ،ت تصسرف أاعضساء اÛلسس من
أاجل السس Òا◊سسن ألشسغاله و÷انه.
وأابرز اŸرسسوم التنفيذي ،أانه من ب Úمهام
األم Úال -ع-ام ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ضس-م-ان السس Òال-ع-ادي
للمصسالح البلدية ومراقبة نشساطاتها واقÎاح
ك- -ل ت- -دب Òم- -ن شس- -أان- -ه –سس Úأاداء مصس- -ال -ح
ال -ب -ل -دي -ة .ك -م -ا ي -ت -ك -ف -ل ب -تسس -ي Òال-ع-م-ل-ي-ات
الن -ت -خ -اب -ي -ة وضس -م-ان إاحصس-اء اŸول-ودي-ن ‘
البلدية أاو اŸقيم Úبها ،بحسسب شسرائح السسن
‘ إاطار تسسي Òبطاقية اÿدمة الوطنية.
وع Ó-وة ع -ل-ى ت-ث-م Úوظ-ي-ف-ة األم Úال-ع-ام
للبلدية وتكريسس الدور واŸكانة التي يحتلها،
ب -اع -ت -ب -اره Áث -ل اسس -ت -م -راري -ة ال -دول -ة ع -ل-ى
اŸسستوى اÙلي ،فهو يضسيف حماية أاكÈ
Óم Úالعام من ﬂتلف اŸشساكل اŸطروحة
ل أ
بينه وب ÚاŸوظف ،Úما يؤوكد أاهميته على
اŸسس - -ت- -وى اÙل- -ي ‘ “ث- -ي- -ل ا÷م- -اع- -ات
اÙل -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -د ا◊ل -ق-ة األو ‘ ¤رب-ط
اŸواطن بسسلطته.

‘ آاخر تقرير له حول القتصصاد ا÷زائري

البنك العاŸي يتوقع تسسجيل ‰و ‘ ا÷زائر بـ٪3,9
رف - -ع ال - -ب- -نك ال- -ع- -اŸي ت- -وق- -ع- -ات- -ه
اÿاصص -ة ب -ال -ن -م -و ‘ ا÷زائ-ر لسص-ن-ت-ي
 2015و ،2016مراهنا على تباطوؤ ‘
تطور النا œالداخلي اÿام بالنسصبة
لسص -ن -ة  2017بسص -بب ت -راج -ع اأسص -ع-ار
النفط.
‘ ت- -ق- -ري- -ره السس- -داسس- -ي ح- -ول الآف- -اق
الق -تصس -ادي -ة ال -ع -اŸي-ة نشس-ر ،اأمسس الأول،
ب -واشس -ن -ط -ن ،رف -ع ال-ب-نك ال-ع-اŸي ب-ن-ق-ط-ة
واحدة ( )١نسسبة ‰و القتصساد ا÷زائري
‘ سسنة  ٢٠١5لتسستقر ‘ حدود  ٣ , 9من
اŸائة مقابل  ٢ , 9من اŸائة متوقعة ‘
جوان اŸاضسي.
ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ن-ة  ،٢٠١6شس -ه -د الق-تصس-اد
ا÷زائ -ري اسس -ت-ق-رارا ،م-ن خÓ-ل ا◊ف-اظ
ع -ل -ى ‰و م -ت -واصس -ل ،رغ -م ت-راج-ع اأسس-ع-ار
البÎول التي قلصست من عائداتها اÿاصسة
بالتصسدير.
وب- -حسسب ال -ت -وق -ع -ات اŸع -دل -ة ل -ل -ب -نك
ال -ع -اŸي ،ف -اإن ‰و ال -ن-ا œال-داخ-ل-ي اÿام
للجزائر سسيسستقر ‘ حدود  ٣ , 6من اŸائة
‘ سس - -ن- -ة  ٢٠١6م-ق-اب-ل  ٣,٤م -ن اŸائ-ة
م -ت -وق -ع -ة ‘ ج -وان اŸنصس -رم ،اأي ارت -ف-اع
ب-نسس-ب-ة  ٠,٢م- -ن اŸائ -ة وه -و ‰و ي -ب -ق -ى
متواصس Óبفضسل دخول عدة مشساريع غازية
م -رح -ل -ة الإن -ت -اج وم -ت -ان -ة ال -نشس -اط خ-ارج
اÙروقات.
ع- -ل- -ى اŸدى ال- -قصس ،Òي- -راه- -ن ال -ب -نك
ال- -ع -اŸي ع -ل -ى ت -ب -اط -وؤ ‘ ‰و الق -تصس -اد
ا÷زائري ،على غرار بلدان منطقة الشسرق
الأوسسط وشسمال اإفريقيا اŸصسدرة للنفط.
ووف -ق ن-فسس ال-ت-وق-ع-ات سس-ي-ع-رف ال-ن-اœ
ال -داخ -ل -ي اÿام ان -خ -ف -اضس-ا اإ ٢,9 ¤من
اŸائة سسنة  ٢٠١٧و ٢ , 6من اŸائة سسنة
 ٢٠١٨و ٢ , ٨من اŸائة سسنة .٢٠١9
وت- -رج- -ع م- -وؤسسسس- -ة ب- -روت -ون وودز ه -ذا
التباطوؤ ،اإ« ¤تقليصس النفقات ‘ ›ال
الأشسغال العمومية وتاأجيل تنفيذ الإصسÓح
ا÷ب- -ائ- -ي ون- -ظ -ام ال -دع -م» ،ب -ال -رغ -م م -ن
«الضسغوطات اŸالية ا◊ادة».
كما اعÎف البنك العاŸي ،الذي اأكد
ع -ل -ى ضس -رورة اع -ت-م-اد ه-ذه الإصسÓ-ح-ات،
نظرا لتاأثÒها الإيجابي على مالية بلدان
منطقة «مينا» ،بالصسعوبات التي تعÎضس
تطبيق مثل هذه الإجراءات.
ودع- -مت اŸوؤسسسس- -ة اŸال- -ي- -ة ال -ع -اŸي -ة

م- -وق- -ف ا÷زائ- -ر ،ال- -ت- -ي ح -اف -ظت ع -ل -ى
سسياسستها الجتماعية ،بالرغم من تراجع
اأسسعار النفط الذي اأثر بشسكل كب Òعلى
مداخيل الدولة.
واأشسار البنك العاŸي ‘ تقريره اإ ¤اأنه
«قد يÎتب عن الإصسÓحات العميقة ‘
ك -اف -ة م -ن -ط -ق -ة الشس -رق الأوسس -ط وشس -م-ال
اإفريقيا «مينا» ،اسستياء الشسعوب التي تعتمد
ع- -ل- -ى دع- -م ا◊ك- -وم- -ات ‘ ب- -عضس اŸواد
واÿدم - - - -ات»‡ ،ا ق - - - -د «ي - - - -فضس- - - -ي اإ¤
ان-ع-ك-اسس-ات سس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى الثقة والسستثمار
اÿارجي والنمو».
وذكر البنك العاŸي حالة مصسر ،حيث
اأبدت السسلطات «ترّددها» ‘ متابعة تنفيذ
اإصس Ó-ح دع -م ال -وق -ود ،خ -وف -ا م -ن «خ -ط-ر
سسياسسي» ﬁتمل.
وسسجل البنك العاŸي «تباينا ‘ الرد
الجتماعي على اإصسÓح نظام الدعم ‘
م-ن-ط-ق-ة الشس-رق الأوسس-ط وشس-م-ال اإف-ري-قيا
خÓل السسنوات الأخÒة» .وقد لقي هذا
اŸسس -ار ‘ ب -عضس ال -ب -ل -دان «اح -ت -ج-اج-ات
شسديدة».
من جهة اأخرى ” ،الÎحيب باإجراءات
التعويضس «لإلغاء الدعم» مثل التحويÓت
الجتماعية اŸسستهدفة.
ال - -ب - -نك ال - -ع - -اŸي و‘ ب - -اب ت- -ق- -ري- -ره
اıصسصس Ÿن- - -ط- - -ق - -ة الشس - -رق الأوسس - -ط
وشسمال اإفريقيا ،اأوضسح اأن هنالك اإجراءات
ل -دع -م السس-ت-ث-م-ار ‘ ت-لك اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي
شسهدت انخفاضسا ‘ اأسسعار البÎول وعدم
اسستقرار سسياسسي.
واأشسار البنك اأن خفضس الدعم اŸعتمد
منذ  ٢٠١٤من طرف عديد الدول يعتÈ
فرصسة لرفع السستثمار العمومي ‘ البنى
التحتية الصسحة والتعليم.
وع -ل -ي -ه ،ف -اإن ال-ب-نك ي-وصس-ي ب-ت-خ-ف-يضس
نفقات الأجور اŸرتفعة ‘ القطاع العام
وال- -ت- -ي ي- -جب اأن ت- -وج- -ه اإ ¤السس- -ت -ث -م -ار
و–سس Úا◊كامة.
ويضسيف ذات التقرير ،اأن السستثمار ‘
البنى التحتية يسساهم بقوة ‘ خلق مناصسب
ع -م -ل ،مسس -تشس -ه -دا ب -دراسس -ة ح -ول ال -دول
اŸسستوردة للنفط ‘ اŸنطقة ،اأفادت باأن
اسس-ت-ث-م-ار  ١م - -ل - -ي- -ار دولر ‘ اŸنشس- -اآت
القاعدية Áكن اأن يخلق  ١١٠.٠٠٠منصسب
شسغل.
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زيـــــــــــادات وصشلــــــــــت إالــــــــــى ٪٣٠

أألطباء أÿوأصس يرفعون أأسسعار ألكشسف دون إأشسعار
تذمر وسشط اŸواطن Úوتسشاؤول عمن يحمي اŸريضس

’طباء اÿواصس
عرفت تسشعÒة الكششف الطبي زيادات جديدة وصشلت إا ٣٠ ¤من اŸائة لدى أاغلبية ا أ
با÷زائر ،حيث قفزت تسشعÒة الكششف العام من  1٠٠٠دينار إا 14٠٠ ¤دينار ،ومن  ٦٠٠إا 1٠٠٠ ¤دينار
’خصشائي من  15٠٠إا ٢٠٠٠ ¤دينار.
’طباء العام ،Úفيما انتقلت أاسشعارها لدى الطبيب ا أ
بالنسشبة لبعضس ا أ
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مدير مؤوسشسشة توزيع الكهرباء والغاز للوسشط:

 ٥٨مليار دينار مسستحقات زبائن تنتظر ألتسسديد

أاع -ل -ن ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام Ÿؤوسشسش-ة
ت- -وزي -ع ال -غ -از ل -ل -وسش -ط رضش -وان ي -اسشÚ
رضشا ،عن إاجراءات صشارمة ضشد الزبائن
ال -ذي -ن ’ يسش -ددون ف -ات-ورة اسش-ت-هÓ-ك
ال-ك-ه-رب-اء ،تصش-ل إا ¤ح-د ق-ط-ع التزويد
بالطاقة ،بعد تسشجيل ما ’ يقل عن 58
م-ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زائ-ري مسش-ت-ح-ق-ات لدى
’دارات ،مÈزا ت - - - -أاث Òذلك
’سش - - - -ر وا إ
ا أ
على الوضشعية اŸالية للمؤوسشسشة.

حياة .ك
م -ات -زال شس -رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
للوسسط تعا Êإاشسكالية اسسÎجاع مسستحقاتها
لدى الزبائن ،حيث بلغت لدى اإ’دارات 30
Óسسر ،مفيدا
مليار دج ،و 28مليار دج بالنسسبة ل أ
أان ال- - - - -ت- - - - -أاخ- - - - -ر ‘ دف- - - - -ع
اŸسس -ت -ح-ق-ات ي-ل-ح-ق خسس-ارة
م-ع-تÈة ت-ؤوث-ر ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة
اŸال- -ي- -ة ل- -ل -م -ؤوسسسس -ة وع -ل -ى
ا’سس- -ت- -ث -م -ارات ال -ت -ي ت -ن -وي
ت -ن -ف -ي -ذه -ا م -ن أاج-ل –سسÚ
اÿدمات.
باإ’ضسافة إا ¤تأاخر دفع اŸسستحقات ،أاثار
اŸتحدث إاشسكالية ا’سستعمال غ ÒاŸقتصسد
للكهرباء .مفيدا ،أان ““التبذير““ ‘ اسستهÓك
Óسس-رÁ ،ك-ن أان ي-ع-وضس
ال -ط -اق -ة ب -ال -نسس-ب-ة ل -أ
ب -اسس -ت-ع-م-ال مصس-اب-ي-ح اق-تصس-ادي-ة ،ك-م-ا Áك-ن
ال-ت-ق-ل-يصس م-ن اسس-ت-هÓ-ك ال-ك-ه-رب-اء ب-ال-نسس-ب-ة
’سس -ت -ع -م -ال اŸك -ي -ف -ات ال-ه-وائ-ي-ة ،إاذا م-ا ”
ضسبطها على  24درجة ،فتغي Òالسسلوك من
شس-أان-ه أان ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى ال-زب-ون ،ح-يث
Áكن ذلك من اقتصساد الطاقة وبالتا‹ خفضس
Óسسر.
الفاتورة إا 25 ¤باŸائة بالنسسبة ل أ
وذكر أانه ” تسسهيل دفع الفوات Òعن طريق
اأ’نÎنت وه -ي ع -م -ل -ي -ة ” Œري-ب-ه-ا وأاث-ب-تت
‚احا .كما أان مصسالح اŸؤوسسسسة عمدت إا¤

إارسسال رسسائل قصسÒة ع ÈاÙمول ،تخÈ
الزبون باŸدة التي تبقت له لتسسديد فاتورته،
قبل اللجوء إا ¤قطع التيار الكهربائي ،وهو
إاجراء قانو ،Êعلى حد تعب ÒاŸتحدث.
وأاشس- -ار ‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،إا ¤أان نسس- -ب -ة
التزويد بالطاقة الكهربائية تصسل إا ٪98 ¤عÈ
كامل القطر الوطني ،فيما ’ تتجاوز نسسبة
إايصسال الغاز  .٪57وقد أاوضسح ياسس Úرضسا ،أان
اإ’شسكالية التي يطرحها هذا اأ’خ ،Òتتمثل
‘ أان إايصساله يتم عن طريق قنوات –ت
اأ’رضس والتي –تاج إا ¤تهيئة وأاشسغال ،يجعل
العملية صسعبة ‘ بعضس اŸناطق ،باإ’ضسافة
إا ¤اإ’شسكالية التي تواجهها مصسالح سسونلغاز
ل- -دى ب- -عضس ال- -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي ت -رفضس م -رور
ال- -ق- -ن- -وات ب -أام Ó-ك -ه -ا ،ورغ -م ذلك ي -ؤوك -د أان
ا÷زائر تعد من ب Úالدول
ال- -ق -ل -ي -ل -ة ال -ت -ي ب -ل -غت ه -ذه
النسسبة.
‘ سسياق آاخر ،أاكد ياسسÚ
أان مناطق ا÷نوب سستسستفيد
م -ن ت -خ -ف -يضس -ات م -ع-تÈة ‘
ف -ات -ورة ال -ك -ه -رب-اء ‘ ح-دود
 ،٪65ب- - -ع- - -دم - -ا ك - -انت ،٪50
مشسÒا إا ¤رف -ع ال -دع -م اŸوج -ه ’سس -ت -هÓ-ك
ال- -ط- -اق- -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -لسس -ك -ان واŸت -ع -ام -لÚ
ا’قتصسادي ÚاŸعني Úكذلك بإاجراء ‡اثل،
ما Áكن من خفضس فاتورة ا’سستهÓك بنسسبة
 ٪25بدل  ٪10عما كانت عليه ‘ السسابق،
وذلك Ãوجب قانون اŸالية .2017
و ⁄يتبق لتطبيق هذا اإ’جراء اŸتضسمن ‘
ق -ان -ون اŸال -ي -ة ،سس -وى اسس -تصس-دار ال-نصس-وصس
التطبيقية ،بحسسب ما ذكر ،مÈزا أان سسكان
ا÷ن-وب يسس-ت-ه-ل-ك-ون ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائية اإ¤
أازي- -د م- -ن  5000ك -ي -ل-واط ل-ل-ف-رد ‘ السس-ن-ة،
مقارنة بسسكان اŸناطق الشسمالية التي تصسل
إا 3000 ¤كيلواط للفرد ‘ العام.

 ٪٦٥تخفيضسات
‘ فاتورة ألكهرباء
لسسكان أ÷نوب

صصونيا طبة
ت - -ق - -ربت ““الشس - -عب““ م - -ن ب- -عضس اأ’ط- -ب- -اء
اÿواصس بالعاصسمة ،بغرضس اسستقصساء أاسسباب
الزيادات التي مسست تسسعÒة الكشسف الطبي،
حيث أارجع أاغلبيتهم السسبب إا ¤الزيادات التي
مسست الرسسوم على الضسرائب وغÓء تكاليف
اŸعيشسة ،بينها أاسسعار الكهرباء وهو ما حتم
عليهم مسسايرة التغÒات السسائدة.
أاكد اأ’طباء أان كل الزيادات التي شسهدتها
أاسس -ع -ار ﬂت -ل -ف اŸواد م -ن ك-ه-رب-اء وب-ن-زي-ن
جعلتهم يرفعون تسسعÒة الكشسف الطبي العام
وك-ذا ال-ف-ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة اÿاصس-ة Ãختلف
ال-ت-خصسصس-ات ،ف-ه-ن-اك م-ن ب-اشس-ر ع-م-ل-ية رفع
التسسعÒة وآاخرون فضسلوا الÎيث ‘ الوقت
ا◊ا‹ واإ’بقاء على نفسس اŸبلغ.
م -ن ج -ه -ت -ه أاوضس -ح ال -دك -ت -ور ال-ع-رب-ي آايت
اوعيسسلى ،وهو طبيب عام بع Úالبنيان‘ ،
تصسريح لـ«الشسعب““ ،أان كل طبيب تابع للقطاع
حر ‘ –ديد تسسعÒة الكشسف والعÓج التي
ي -ج -ده -ا م -ن -اسس-ب-ة ،مشسÒا إا ¤أان-ه ق-ام ب-رف-ع

تسسعÒة الكشسف العام إا 1000 ¤دج بعد أان
كانت ’ تتجاوز  600دج.
أاما بالنسسبة للجراحة اÿفيفة التي يقوم
بها لفائدة اŸرضسى ،رفضس الدكتور العربي
الكشسف عن التسسعÒة ا÷ديدة ،موضسحا أان
أاسسعار ا÷راحة –دد حسسب حالة اŸريضس
و’ Áكن معرفة السسعر قبل العÓج ،إا’ أان
الثمن  -على حد قوله  -ارتفع بسسبب غÓء
اŸعيشسة ورفع نسسبة الضسرائب.
وا◊ال ن -فسس -ه ب -ال -نسس -ب -ة أ’ط -ب -اء ج-راح-ة
اأ’سسنان ،حيث وصسلت تكلفة قلع الضسرسس إا¤
 2500دي -ن -ار ،ب -ح -ج -ة ارت -ف -اع أاسس -ع-ار م-واد
التخدير .فيما قدر سسعر العÓج العادي 3500
دينار ،أاما فيما يخصس الكشسف دون اÿضسوع
لعÓج فقد قدرت ا’سستشسارة الطبية البسسيطة
بـ 1000دينار.
من جهتها قامت الدكتورة قطيشس فÒوز،
وهي جراحة أاسسنان ببئر خادم ،برفع تسسعÒة
الكشسف العادي دون القلع وترميم اأ’سسنان من
 500دج إا 1000 ¤دج ،مشسÒة إا ¤أان سسبب
الزيادة راجع إا ¤ارتفاع أاسسعار اŸواد التي
تسس -ت -ع -م -ل ‘ ع Ó-ج اأ’سس -ن -ان وال -ت -ي ت -ك-ل-ف

ال- -ط- -ب- -يب أام- -وا’ ك- -بÒة ك- -م- -واد ال- -ت -خ -دي -ر
والتبييضس.
ك- -م- -ا كشس- -ف أاط- -ب- -اء أان تسس- -عÒة اأ’شس- -ع -ة
باŸوجات فوق الصسوتية بلغت  3500دينار،
حيث شسهدت هذه الزيادات بكÌة ‘ أاوسساط
اأ’طباء اŸتخصسصس ‘ Úطب النسساء والتوليد،
بالنظر إا ¤الطلب الكب Òعلى هذا التخصسصس،
واأ’ط- -ب -اء اŸت -خصسصس ‘ Úع Ó-ج اأ’م -راضس
العقلية ،وكذا اأ’طباء اŸتخصسصس ‘ ÚعÓج
أامراضس القلب.
وكان رئيسس عمادة ا’أطباء ا÷زائريÚ
ال -دك -ت -ور ب -ق -اط ب -رك -ا Êق -د اأك -د اأن رف-ع
اأسس- -ع- -ار ال- -كشس- -ف ال- -ط- -ب- -ي ت- -ت- -مشس -ى م -ع
اŸسستجدات ا÷ديدة التي مسست الزيادات
‘ ﬂتلف اŸواد والتي تضسطر الطبيب
اإ ¤مسسايرتها .موضسحا ‘ السسياق ذاته،
اأن ال- - -ط- - -ب- - -يب ح- - -ر ‘ –دي- - -د ق- - -ي - -م - -ة
ا’سس -تشس -ارات’ ،سس -ي -م -ا واأن-ه ’ ي-وج-د اأي
قانون يحددها ،بالرغم من اأن التسسعÒات
من اŸفروضس اأن تكون ‘ متناول اŸريضس
الذي من حقه ا’سستعÓم عن التسسعÒة قبل
اÿضسوع للكشسف.

مدير أامÓك الدولة يعÎف

يوجد ضسعف ‘ –صسيل مدأخيل هذه ألهيئة

’مÓ- -ك ال- -دول- -ة
اعÎف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام أ
جمال خزناجي ،أامسس ،بأان هناك ضشعفا ‘
–صشيل مداخيل أامÓك الدولة والتي تبقى
مششاركتها ضشئيلة ‘ ميزانية الدولة.
وحسسب اأ’رق -ام ال -ت -ي ق -دم-ه-ا خ-زن-اج-ي -
خÓ- -ل ل- -ق- -اءه م -ع ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان -ي -ة
باÛلسس الشسعبي الوطني حول مشسروع قانون
تسسوية اŸيزانية لسسنة  -2014فقد قامت إادارة
أامÓك الدولة بتحصسيل ما يعادل  32مليار دج
‘ .2016
و‘  2014بلغت مداخيل وعائدات أامÓك

–ـــت ششعــــار ““التواصشــــل وحمايــــة اŸـــــوروث الوطنــــي““

لمازيغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة –تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأأسس ألسسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ أ
شش-ه-دت دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ب-ج-اي-ة ت-وافدا
ك-بÒا ل-ل-ج-م-ه-ورÃ ،ن-اسش-بة ا’حتفا’ت
’مازيغية “ ،٢٩٦٧يزت
برأاسس السشنة ا أ
ب -ت -ن -ظ -ي -م م -ع -ارضس ونشش -اط -ات ث-ري-ة،
Ãششاركة و’يات على غرار تيزي وزو،
’ضش-اف-ة
ال -ب-وي-رة وب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ب-ا إ
إا‡ ¤ثل Úعن تونسس واŸغرب.

بجاية :بن النوي توهامي

ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ل-لسس-ن-ة اأ’م-ازي-غية،
اŸصسادفة لـ 12جانفي من كل سسنة ،ترمز إا¤
م- - -رور  2967ع- -ام ع -ل -ى ان -تصس -ار ال -زع -ي -م
اأ’م -ازي -غ -ي شس -يشس -ن-اق ع-ل-ى رمسس-يسس ال-ث-الث
فرعون مصسر ،وهو ا’حتفال الذي يع Èعن
ت- -اري- -خ ورم- -زي- -ة ود’’ت ا÷زائ -ري ،Úوك -ذا
رمزية ‘ الذاكرة ا÷ماعية التي تروي ›دا
صس -ن -ع -ه ع -ظ -م -اء اأ’م-ازي-غ ،وت-اري-خ-ا ح-افÓ-
ب - - -ا’‚ازات اÿاصس - - -ة ب- - -ب- - -ن- - -اء ا◊ضس- - -ارة
اأ’مازيغية.
وباŸناسسبة ،نظمت العديد من ا÷معيات
‘ ﬂت -ل -ف م -ن-اط-ق ال-و’ي-ة ،نشس-اط-ات ث-ري-ة
لÓحتفال من خÓل معارضس متنوعة Ãشساركة
أازي - -د م- -ن  40ع -ارضس-ا ،ع-ل-ى غ-رار ج-م-ع-ي-ة
““أافنيق““ ،التي بر›ت بدار الثقافة ببجاية
نشس-اط-ات ع-دي-دة ﬂل-دة ل-ل-ذك-رى ،سس-ي-م-ا م-ا
تعلق با÷انب التاريخي والÎاثي ،من خÓل
تنظيم معارضس وأاعمال وصسور ﬂلدة للذكرى
ون -دوات شس -ع -ري -ة وم -دائ -ح الÎاث ال -ق-ب-ائ-ل-ي
والشسعر الشسعبي ،وكذا إابراز العادات والتقاليد
التي كان يقوم بها أاجدادنا ،كتحضس Òطبق
الكسسكسسى بالدجاج لدى أاغلبية العائÓت.
الفرصسة ،بحسسب اŸشسارك ،Úمتاحة أامام

اŸواط -ن Úل -ل-ت-ع-رف ع-ل-ى الÎاث اأ’م-ازي-غ-ي
اŸادي وغ ÒاŸاديﬂ ‘ ،تلف اأ’جنحة
اÿاصس-ة ب-اأ’ل-بسس-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،صسناعة ا◊لي
ال- -فضس -ي -ة واŸرج -ان -ي -ة ،اأ’وا Êال -ن -ح -اسس -ي -ة
وال-ف-خ-اري-ة واأ’ف-رشس-ة ،فضس Ó-ع-ن ا◊ل-وي-ات
واأ’كÓت الشسعبية التقليدية التي –ضسر عادة
لهذه اŸناسسبة.
‘ ه- - -ذا الصس - -دد ،اقÎبت ““الشس - -عب““ م - -ن
السس - -ي- -دة فضس- -ي- -ل- -ة ،إاح- -دى اŸشس- -ارك- -ات ‘

اŸع -رضس اŸن -ظ -م ،ال -ت -ي ق -الت« :ال -ع-ائÓ-ت
البجاوية ’ تفوت الفرصسة لÓحتفال برأاسس
السس -ن -ة اأ’م -ازي -غ-ي-ة  ،2967اŸصس- - -ادف- - -ة لـ12
جانفي من كل سسنة ،حث –ضسر ربات البيوت
““إامنسسي نيناير““ ليلة  11جانفي ،وهو عبارة
عن إاعداد طبق تقليدي خاصس بهذه اŸناسسبة،
ي -ت -م-ث-ل ‘ ال-كسس-كسس-ي ب-ال-دج-اج ،م-ع إاضس-اف-ة
سس- -ب -ع -ة أان -واع م -ن ا◊ب -وب واÿضس -ر ا÷اف -ة
للمرق ،تيمنا بسسنة فÓحية ملؤوها وفرة ‘

اإ’نتاج وتفاؤول بالنجاح ‘ شستى اŸيادين.
‘ صس -ب -ي -ح -ة ي -وم ال -ع -ي -د ،ت -ب-اشس-ر ال-نسس-اء
–ضس Òبعضس اأ’كÓت التقليدية ،على غرار
البغرير واÿفاف لتناوله على مائدة القهوة
صسباحا ومسساء ‘ ،ح Úيكون اجتماع أافراد
العائلة حول مائدة الطعام ‘ العشساء لتقاسسم
ال -ط -ب-ق اŸع-د وت-ب-ادل ال-ت-ه-ا Êب-ح-ل-ول ال-ع-ام
ا÷ديد.
ه -ي ال -ع -ادة ال -ت -ي يÈز م -ن خ Ó-ل-ه-ا م-دى
تشسبث البجاويÃ Úوروثهم الثقا‘ والتقليدي
اŸتوارث أابا عن جد منذ ما يربو عن ثÓثÚ
ق -رن -ا ،وه -و ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ت-ع-ل-ق-ه-م ب-ج-ذوره-م
ووفائهم أ’جدادهم».
من جهته يقول اأ’سستاذ إادير عربوشس ،لـ
«الشس- -عب»““ ،ت- -ذك- -ر ال- -رواي- -ات الشس- -ع -ب -ي -ة أان
ا’ح -ت -ف -ال ب -ي -ن -اي -ر ي-رم-ز إا ¤ت-ع-ل-ق السس-ك-ان
اŸغرب العربي باأ’رضس والفÓحة ،وهو Áثل
بداية السسنة الفÓحية ويكون يوم  12جانفي.
ع-ل-م-ا أان ال-ت-ق-و Ëاأ’م-ازي-غ-ي يسس-ب-ق ال-ت-ق-وË
اŸيÓدي بحوا‹  951سسنة.
وي - -ذك- -ر اŸؤورخ- -ون ،أان ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة
ت -زام -نت م -ع ا’ن -تصس -ار ال -ذي ح -ق -ق -ه اŸلك
اأ’مازيغي شسيشسناق على الفرعون اŸصسري
رمسس -يسس ال -ث -ا ‘ ،ÊاŸع -رك -ة ال -ت -ي وصس -فت
ب-ال-ط-اح-ن-ة .ول-دى ع-ودت-ه إا ¤ب-ل-ده م-ن-تصسرا،
أاصسدر أامرا باعتماد هذا التاريخ عيدا وطنيا
لكافة اأ’مازيغ ،حيث تنظم فيه ا’حتفا’ت
واأ’فراح كل سسنة .وأاشس Òأان طريقة ا’حتفال
بالسسنة اأ’مازيغية ا÷ديدة تختلف من منطقة
أ’خ -رى ،إا’ أان -ه -ا ت -ت-ف-ق ع-ل-ى –ضس Òأاشس-ه-ى
اأ’ط- -ب -اق واŸأاك -و’ت ال -ت -ي ي -ت -ل -ذذ ب -ه -ا ك -ل
السسكان““.

ال -دول-ة  24,28م-ل-ي-ار دج ب-ان-خ-ف-اضس نسس-ب-ت-ه
 36,56ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة بسس-ن-ة  2013أاي -ن ”
–صس -ي -ل  38,26م -ل -ي -ار دج حسسب ال -ت -ق-ري-ر
ال -ت -ق -ي -ي-م-ي Ûلسس اÙاسس-ب-ة ح-ول مشس-روع
قانون تسسوية اŸيزانية لسسنة .2014
وقال خزناجي ‘ هذا اÿصسوصس «‘ 2014
كان هناك ضسعف ‘ التحصسيل و لكننا رغم
ذلك كنا ضسمن اأ’هداف اŸسسطرة».
ويرى ذات اŸسسؤوول أان الضسعف اŸسسجل ‘
مداخيل مديرية أامÓك الدولة -التي ’ “ثل
سسوى نسسبة ضسئيلة جدا ‘ ميزانية الدولة-
راج -ع إا ¤ا’م-ت-ي-ازات ال-ع-دي-دة ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا
الدولة ÿلق اسستثمارات فÓحية وصسناعية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ذات اŸسس -ؤوول ب -أان
مشس -روع عصس -رن -ة اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة أ’مÓ-ك
ال -دول -ة سس -يسس -م -ح ل-ه-ذه اŸؤوسسسس-ة Ãضس-اع-ف-ة
مداخيلها و–سس Úكيفيات –صسيلها مقارنة
بالوقت ا◊ا‹.
ويرى خزناجي باأن مشسروع عصسرنة إادارة
أامÓك الدولة -الذي ” الشسروع فيه مؤوخرا-
سسيسسمح برفع ومضساعفة هذه اŸداخيل عن
طريق تعزيز وسسائل اŸتابعة والتحصسيل.
وتشس -م -ل عصس -رن -ة اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة إ’دارة
أامÓك الدولة مرحلت Úتتعلق اأ’و ¤برقمنة
اÙاف- -ظ- -ات ال- -ع- -ق- -اري- -ة م -ن خ Ó-ل Œرب -ة
‰وذجية ع ÈثÓث ﬁافظات لتسسجيل عقود
اŸلكية بطريقة رقمية.
وسسيتم تعميم هذه التجربة النموذجية على
اÙاف-ظ-ات ال-ع-قارية ال 190اŸوج -ودة عÈ
الÎاب الوطني ‘ مارسس اŸقبل حسسب ذات
اŸسسؤوول.
وت-تضس-م-ن اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة عصس-رن-ة ج-ميع
نشس -اط -ات م-دي-ري-ة أامÓ-ك ال-دول-ة ع-ل-ى غ-رار
اŸسسح و تسسي Òاأ’مÓك اÿاصسة للدولة وكذا
ت- -ع -زي -ز آال -ي -ات –صس -ي -ل اŸداخ -ي -ل وه -و م -ا
سسيسسمح بحماية وتثم Úهذه اأ’مÓك.
وأاقر اŸسسؤوول ا’أول عن مديرية أامÓك
الدولة بأان إادارته تعا« Êتأاخرا كبÒا» من حيث
العصسرنة يتوجب تداركه.
ول- -فت ‘ ذات السس- -ي- -اق إا ¤أان السس -ل -ط -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ت-و‹ أاه-م-ي-ة كÈى ل-عصس-رن-ة ه-ذه
اإ’دارة ،مؤوكدا أان Œميد اŸشساريع العمومية
ا›ÈŸة ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة اأ’زم -ة ا’ق-تصس-ادي-ة
الناŒة عن انهيار أاسسعار النفط ‘ اأ’سسواق
الدولية لن يشسمل عصسرنة هذه الهيئة.
من جهة أاخرى ،أاشسار خزناجي أانه ” الرد
على  150أالف طلب اسستعÓم متعلقة بÈامج
سسكنات عدل وسسكنات الÎقوي العمومي.
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ألخميسس  12جانفي  2017م
ألموأفق لـ  13ربيع ألثاني  1438هـ

«الششعب» ترصشد التقلبات ا÷وية ‘ عدة وليات

الثلوج تشسل حركة اŸرور و–اصسر سسكان مناطق ببجاية
طوارئ ‘ البلديات وŒند لفتح الطرق
تسشببت الثلوج خÓل  24سشاعة اŸاضشية ‘ ،غلق عديد الطرق الوطنية والولئية ببجاية ،حيث ” تسشجيل
ل حركة اŸرور .و–ولت معظم الطرق واŸسشالك اŸرورية إا ¤برك من
انقطاع وغلق تام لعدة ﬁاور وشش ّ
لوحال ،صشعبت سش ÒاŸركبات والراجل ،Úهذا ما رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان.
ا أ

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

وا‹ بومرداسس يحث على أاهمية التخصسصس ‘ ›ال ا’سستثمار

أاك -د وا‹ ولي -ة ب -وم -رداسس م -داÊ
فواتيح ،خÓل الزيارة اŸيدانية التي
لول ،إا ¤بلدية دلسس،
قادته ،أامسس ا أ
«أان ال - - -ظ - - -رف الق - - -تصش - - -ادي ا◊ا‹
وحتمية تنويع الدخل وخلق الÌوة
تتطلب منحى جديدا ‘ اŒاه تششجيع
السش- -ت -ث -م -ار اŸت -خصشصس ،ب -ع -ي -دا ع -ن
الشش -م -ول -ي -ة وال -عشش-وائ-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
العمل على اسشتغÓل قدرات وإامكانات
ك -ل ب -ل -دي -ة ع-ل-ى ح-دة ،ل-ل-ع-م-ل ع-ل-ى
اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا وت-رق-ي-تها عن طريق فتح
اÛال أام -ام اŸسش-ت-ث-م-ري-ن واŸت-ع-ام-لÚ
الق -تصش -ادي Úوم-راف-ق-ت-ه-م ‘ اŸي-دان
لتجسشيد مششاريعهم».
لسش -اسس ح-اول وأ‹ أل-ولي-ة
ع -ل -ى ه -ذأ أ أ
خÓل ألزيارة ،ألوقوف على أهم ألقدرأت
وأŸوأرد ألق -تصش -ادي-ة أل-ت-ي “ي-ز أل-ب-ل-دي-ة،
خاصشة ‘ أÛال ألفÓحي وقطاع ألصشيد
أل -ب -ح -ري .وع -ل-ي-ه ،ت-وق-ف أل-ق-رأر ب-إاطÓ-ق
ل‚از ق - -طب نشش - -اط- -ات خ- -اصس
مشش - -روع إ
ب -ال -تÈي -د ،م -ع أل -ت-ف-ك ‘ Òإأنشش-اء م-ن-ط-ق-ة
نششاطات توضشع –ت تصشرف أŸسشتثمرين
‘ ه -ذي -ن أل-ق-ط-اع Úب-ع-د فشش-ل أŸن-ط-ق-ة
ألسش- -اب- -ق- -ة ب- -ال- -ب- -ل- -دي -ة ،وأخ -رى م -وج -ه -ة
للصشناعات ألتحويلية لسشتغÓل أŸنتوجات
أل -ف Ó-ح -ي -ة أل -ك -بÒة ،خ -اصش -ة م -ن -ه -ا ع-نب
أŸائدة ،ومسشاعدة ألسشلطات أÙلية ‘

بجاية :بن النوي توهامي
بحسشب زوأيد ،مسشؤوول Ãديرية أألششغال
أل-ع-م-وم-ي-ة ،لـ «ألشش-عب» ،ف-إان أل-ط-رق شش-ه-دت
صشعوبة ‘ أ◊ركة ع Èعديد ألطرق ألوطنية
وأل -ولئ -ي -ة ،م -ن -ه -ا أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م 75
ألرأبط ب Úوليتي بجاية وسشطيف مرورأ عÈ
بلدية كنديرة .كما تبقى أ◊ركة صشعبة على
مسشتوى ألطريق ألوطني رقم  12ألرأبط بÚ
وليتي بجاية وتيزي وزو ،مرورأ بأادكار ،ششأانه
ششأان ألطريق ألبلدي  106ألرأبط إأغيل علي

بÈج بوعريريج .مضشيفا ،أن مصشا◊ه سشخرت
ك- -ل أإلم -ك -ان -ات أŸادي -ة وأل -بشش -ري -ةÃ ،ع -ي -ة
مصش- -ال- -ح أل -ب -ل -دي -ات أل -ت -ي ج -ن -دت ﬂت -ل -ف
وسشائلها ،من أجل تسشهيل حركة أŸرور عÈ
ﬂتلف ألطرق ،وكذأ تقد ËأŸسشاعدة عÈ
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق أل-ولي-ة ل-ل-تكفل باŸوأطن.Ú
ك - -م- -ا وف- -رتت م- -ادة أŸل- -ح و›م- -وع- -ة م- -ن
كاسشحات ألثلوج من أجل إأزأحتها ع Èألطرق.
ك- -م- -ا سش- -ط- -رت ذأت أŸصش- -ال- -ح ﬂط -ط -ا
Ÿوأجهة أخطار ألضشطرأبات أ÷وية ،حيث
تضش -م -ن ت -ن -ظ -ي -ف أŸنشش -آات أل -ف -ن -ي-ة أل-كÈى

لجراءات الوقائية
لمن تذكر با إ
مصشالح ا أ

انقطاع حركة اŸرور واسستنفار Ÿواجهة أاي طارئ بسسطيف
شش -ه-دت ب-عضس ط-رق ولي-ة سش-ط-ي-ف،
أامسس ،ان -ق -ط-اع-ا ‘ ح-رك-ة اŸرور بسش-بب
تسش -اق -ط ال -ث-ل-وج ‘ اŸن-اط-ق الشش-م-ال-ي-ة،
خ -اصش -ة ع -ل -ى ﬁاور ب -وع -ن -داسس  -آايت
ت -ي -زي وب -وع -ن -داسس  -آايت ن -وال م -زادة
وح -دود ب -رج زم -ورة ،و‘ ح-دود ولي-ة
برج بوعريريج من الناحية الششمالية،
وهذا بحسشب قيادة الدرك الوطني.
وكانت نششرة جوية خاصشة قد أعلنت عن
تسشاقط ألثلوج بسشطيف على أŸرتفعات ألتي
ي-زي-د ع-ل-وه-ا ع-ن 1000م ،أألم -ر أل -ذي ج-ع-ل
ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة تسش-ت-ن-ف-ر ك-ل أل-هيئات من
أجل ألتدخل ‘ حال وقوع عاصشفة ثلجية،
ح -يث ج -ن -دت مصش -ال -ح أألشش -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة

وأ◊ماية أŸدنية وأألمن وألبلديات.
على إأثر ألتقلبات أŸناخية ،ألتي Áكن أن
تششكل خطرأ أو عام Óسشلبيا على ألقيادة،
لسش -ي -م -ا وأن -ه -ا ت -ؤودي ‘ ب-عضس أألح-ي-ان إأ¤
ف-ق-دأن ألسش-ائ-ق Úألسش-ي-ط-رة ع-ل-ى م-رك-باتهم،
خاصشة إأذأ ما ” إأهمال ضشرورة ألتقيد ببعضس
قوأعد ألسشÓمة أŸرورية ،خاصشة خÓل عبور
أŸن-ح-درأت وأŸرت-ف-ع-ات وح-ت-ى أŸنعرجات
ألتي قد تعرف توأجد ألصشقيع أو ألثلوج أو
م -ي -اه أألم -ط -ار ‡ا ي -ج-ع-ل-ه-ا ز÷ة وخ-ط-رة،
ناششدت مصشالح ألششرطة مسشتعملي ألطريق
ودع -ت -ه -م إأ ¤أل -ت -ح-ل-ي ب-ا◊ي-ط-ة وأ◊ذر م-ع
ألسش -ت -ع -دأد أل -ك -ا‘ ل -ل -ق -ي -ادة ‘ أي ظ -روف
مناخية كانت ،وذكرتهم بضشرورة أتخاذ جملة

من أإلجرأءأت ألوقائية ،منها أ◊رصس على
إأجرأء معاينة جدية للمركبة قبل ألششروع ‘
ألسشياقة وتفقد حالة ألعجÓت ،خاصشة ما إأذأ
كانت ملسشاء ،ألنها سشتتسشبب دوما ‘ أنزلق
أŸرك- -ب- -ة ،وك- -ذأ سشÓ- -م- -ة أألضش- -وأء ،خ -اصش -ة
أألضش -وأء أألم-ام-ي-ة وأضش-وأء أل-ت-وق-ف .وت-ف-ق-د
صشÓحية ألفرأمل وألتأاكد من حسشن أششتغال
ن -ظ-ام م-اسش-ح أل-زج-اج م-ع م-لء ع-ب-وة ت-خ-زي-ن
أŸاء ...وأخÒأ أل- -ت- -م- -ه- -ل وأل- -ت- -ع -ق -ل وع -دم
أإلفرأط ‘ ألسشرعة بعدم Œاوز  30كلم ‘
ألسش -اع -ة دأخ-ل أل-ت-ج-م-ع-ات ألسش-ك-ن-ي-ة وŒنب
أإلفرأط ‘ ألسشرعة ،خاصشة خÓل نزول أو¤
زخات أألمطار.

العمل اÒÿي موضشوع يوم دراسشي بتندوف

سسطيف :نورالدين بوطغان

تسسقيف اŸهور يأاخذ نصسيبا أاك Èمن اŸناقشسات

لسش- -ب- -وع ال- -وط- -ن- -ي  18للقرآان
‘ إاط- -ار ا أ
ال-ك-ر ،Ëن-ظ-مت م-دي-ري-ة الشش-ؤوون ال-دي-ن-ية
لولية تندوف يوما دراسشيا حول موضشوع:
«اÒÿية ...قيمة قرآانية» ،بحضشور مششايخ
ودعاة وأاسشاتذة من ﬂتلف مناطق الوطن
وÃشش- -ارك- -ة ع- -دي- -د ا÷م- -ع- -ي- -ات اÒÿي -ة
الناششطة بالولية.
أŸن -اسش -ب-ة ،ك-انت ف-رصش-ة إلث-رأء أل-ن-ق-اشس ح-ول
آأل -ي -ات ت-ف-ع-ي-ل أل-ع-م-ل أÒÿي ‘ أÛت-م-ع وسش-ب-ل
تعزيز ألعمل أŸششÎك بﬂ Úتلف ألفاعل‘ Ú
أ◊قل أÒÿي من أجل ألنهوضس به وكذأ ألتعريف
Ãجلسس سشبل أÒÿأت وأألهدأف ألتي يسشعى إأ¤
–قيقها ،من خÓل ندوأت مسشجدية وﬁاضشرأت
أقيمت Ãسشاجد ألولية ،أششرف على تأاطÒها كل
من «سشليم مُحمدي» مفتشس ألتوجيه ألديني بولية
أ÷زأئر و»سشليما Êعبد ألقادر» مفتشس من ولية
بششار .بذأت أŸناسشبة ،ششهدت ولية تندوف تنظيم
عديد ألفعاليات أ÷وأرية ،تخللتها نششاطات خÒية
شش- -م- -لت زي- -ارة Ÿسش -تشش -ف -ى ت -ن -دوف وغ -رسس 250
ششجÒة Ãحيط أŸسشاجد.
عن ألهدف من أختيار ألعمل أÒÿي كموضشوع
للتظاهرة ،أكد مالك برأح مدير ألششؤوون ألدينية
وأألوق - -اف ل - -ولي - -ة ت- -ن- -دوف ‘ ،ح- -وأر خصس ب- -ه
«ألششعب» ،عزم مديرية ألششؤوون ألدينية‡ ،ثلة ‘

›لسس سشبل أÒÿأت ،توحيد أ÷هود وألتنسشيق
أŸششÎك ب› Úلسس سشبل أÒÿأت وأ÷معيات
أÒÿية ألفاعلة بولية تندوف وأÙسشن Úوأرباب
أألم -وأل ،ب -ه -دف ت -ف-ع-ي-ل أل-ع-م-ل أÒÿي ب-ال-ولي-ة
بشش- -ك- -ل أك Ìت- -ن- -ظ- -ي -م ً-ا .وأضش -اف أŸت -ح -دث ،أن
أŸديرية أعدت برنا›اً موسشعًا –ضشÒأً لششهر
رمضشان سشيكون فيه إأسشهام كب Òللجمعيات أÒÿية
بالولية ،مؤوكدأً ‘ ألوقت ذأته على ألششروع ‘
إأعدأد بطاقية ولئية للفقرأء وأŸعوزين وأخرى
خاصشة باأليتام من أجل إأجرأء إأحصشاء دقيق لهذه
ألفئات.

أاط -ل -قت وك-ال-ة ال-تشش-غ-ي-ل ب-اŸسش-ي-ل-ة،
م -ن -ذ ب -داي -ة السش -ن-ة ا÷دي-دة ،خ-دم-ة
إال- -كÎون- -ي- -ة ج- -دي- -دة ت- -ع- -رف ب- -اسش- -م
«ال- -وسش -ي -ط» ،ت -ن -درج ‘ إاط -ار تسش -ه -ي -ل
عملية تسشجيل طالبي العمل وتقريب
لدارة من اŸواطن وكذا ﬁاربة جميع
ا إ
أاششكال الرششوة واÙسشوبية.
أكد مدير وكالة ألتششغيل باŸسشيلة رضشوأن
مشش -ي -ك-ي ‘ ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة نشش-ط-ه-ا ،مسش-اء
أمسس أألولÃ ،قر ألوكالة ،أن خدمة «وسشيط»
حديثة وتهدف بالدرجة أألو ¤إأ ¤تسشهيل

وأعت Èمالك برأح ،أن ›لسس سشبل أÒÿأت،
ومن خÓل ما “خضس عن مناقششات أŸششارك‘ Ú
أليوم ألدرأسشي ،سشيعقد لقاءأت مع أعيان وششيوخ
أŸن -ط -ق -ة م -ن أج -ل تسش -ق -ي -ف أŸه-ور ووضش-ع ح-د
لرتفاعها أÙسشوسس .مؤوكدأً ‘ ذأت ألسشياق ،أن
أŸنطقة تششهد أغلى مهور ألزوأج أرتفاعا وهو ما
ي -دف -ع -ن -ا  -يضش -ي -ف أŸت -ح-دث  -إأ ¤أل-ت-ف-ك‘ Ò
ت-ق-ل-يصس أل-ت-ك-ال-ي-ف Ãا ي-ت-مشش-ى وع-ادأت وأع-رأف
أŸنطقة وألقضشاء نهائيًا على ظاهرة ألعزوف عن
ألزوأج بولية تندوف.

تندوف :عويشش علي

إأي - -ج - -اد مصش - -ادر دخ- -ل ج- -دي- -دة ‘ ›ال
أل -رسش -وم ع -ن أل-نشش-اط وأ÷ب-اي-ة ،م-ع إأب-دأء
رغ - -ب - -ة ‘ م - -رأف - -ق - -ة ودع - -م أل - -ف Ó- -حÚ
لبقار.
أŸتخصشصش ‘ Úتربية ألدوأجن وأ أ
ك -م -ا ت -وق -ف وأ‹ أل -ولي -ة ع-ن-د مشش-روع
ت -وسش -ع -ة أŸي -ن -اء أل -ذي  ⁄ي -ر أل -ن -ور م -ن -ذ
لعÓ- -ن ع -ن -ه م -ن -ذ سش -ن -وأت خ -لت ،وك -ذأ
أإ
مششروع إأ‚از رصشيف ثان باŸيناء نزول
ع- -ن -د رغ -ب -ة ألصش -ي -ادي -ن وأŸه -ن -ي Úأل -ذي
ينششطون ‘ ظروف صشعبة ،بسشبب تقلصس
فضشاء ألنششاط وترمل أ◊وضس أŸائي ،وهي
م- -ن ب Úأه- -م ألنشش- -غ- -الت أل- -ت -ي ط -رحت
وع -رضشت أث -ن -اء ك -ل زي -ارة رسش -م -ي-ة ل-وزرأء
ألقطاع وألولة ،لكنها تبقى تنتظر خطوة
ع -اج -ل -ة لÎق -ي -ة نشش -اط ألصش -ي -د أل -ب -ح -ري
لغلب
باŸنطقة ،ألذي يعت Èعصشب أ◊ياة أ
ألعائÓت.
ل -دى وق -وف -ه ع -ل -ى وأق -ع ق -ط-اع ألسش-ك-ن
ب -ال -ب -ل -دي -ة ،أع-ط-ى وأ‹ أل-ولي-ة ت-ع-ل-ي-م-ات
Óسشرأع ‘ إأ“ام مششروع  500وحدة سشكنية
ل إ
أج-ت-م-اع-ي-ة ب-اŸدي-ن-ة أ÷دي-دة أıصشصشة
لعادة إأسشكان قاطني ألششاليهات أŸقدرة
إ
بـ 610ششا‹ ،موزعة ع 7 Èموأقع ،حيث
لششغال بها  60من أŸائة من
وصشلت نسشبة أ أ
ل‚از،
طرف أŸؤوسشسشة ألصشينية أŸكلفة با إ
إأضش- -اف- -ة إأ ¤مشش- -روع ث- -اٍن م -ن  200وحدة
سشكنية وحصشة بـ 300وحدة تنتظر ألتجسشيد
لتخفيف أزمة ألسشكن ألتي يعا Êمنها سشكان
ألبلدية منذ زلزأل .2003

الوكالة اÙلية للتششغيل بدلسس

 24ورشسة Ÿرافقة طالبي العمل
«الششعب»  -نظمت الوكالة اÙلية
ل-ل-تشش-غ-ي-ل ب-دلسس 24 ،ورشش -ة ح-ول
ك- -ي- -ف- -ي- -ة اإع- -داد السشÒة ال -ذات -ي -ة،
–ري- -ر رسش- -ال- -ة –ف -ي -زي -ة واإج -راء
مقابلة مهنية لفائدة طالبي العمل،
خÓل الفÎة اŸمتدة من جانفي اإ¤
ديسشم Èمن العام اŸاضشي.
ب- -ل- -غ ع- -دد أŸسش- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م -ن ه -ذه
ألورششات أإ ¤غاية ششهر ديسشم،2016 È
 484ط -الب ع-م-ل 233 ،م-ن-هم جامعيون،
و 248من فئة خريجي أŸعاهد ومرأكز
أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ،و 3م - -ن ف - -ئ - -ة غÒ
أŸوؤهل ،Úحيث ” مرأفقة طالبي ألعمل
أŸسشجل Úعلى مسشتوى ألوكالة أÙلية
ل-ل-تشش-غ-ي-ل ب-دلسس ،م-رك-ز أل-ت-ك-وين أŸهني
ل-دلسس وب-غ-ل-ي-ة ،وم-درسش-ة ألصش-ي-د ألبحري

وك -ذأ أÎŸبصش Úأل -ذي -ن ه -م ع-ل-ى أب-وأب
ألتخرج ،وعلى مسشتوى ألإدأرأت ألعمومية
ل -ف -ائ -دة أŸسش -ت -ف -ي-دي-ن م-ن ع-ق-ود ج-ه-از
أŸسشاعدة على ألإدماج أŸهني.
وت- -ه- -دف ه -ذه أل -ورشش -ات ،إأ ¤أل -ت -ع -ري -ف
ب-ال-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل كمرفق عمومي
خاصس بالتششغيل ،وإأبرأز مهامها ودورها ‘
عا ⁄ألششغل وكذأ ألتعريف باألجهزة وألÈأمج
ألتي وضشعتها ألدولة لÎقية ألتششغيل.
وتسشعى وكالة ألتششغيل أإ ¤بذل أŸزيد
م -ن أ÷ه -ود وت-ك-ث-ي-ف أŸسش-اع-ي ل-ت-ك-وي-ن
عدد أك Èمن طالبي ألعملÃ ،ا ‘ ذلك
غ ÒأŸوؤهلŸ ،Úرأفقتهم ومسشاعدتهم ‘
ولوج عا ⁄ألششغل ،خاصشة و أن توجهات
سش -وق ألشش -غ -ل ح -ال -ي-ا تسش Òن-ح-و أل-ق-ط-اع
ألقتصشادي.

رغم الظروف اŸناخية الصشعبة

اسستقرار أاسسعار اÿضسر بسسوق ا÷ملة بالشسلف
ع- - -رفت اأسش- - -ع- - -ار اÿضش- - -ر بسش - -وق
ا÷م-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة الشش-ل-ف اسش-ت-ق-رارا،
خÓ- -ل ه- -ذا الأسش- -ب- -وع ،رغ -م رداءة
الأح- -وال ا÷وي -ة وب -رودة ال -ط -قسس
ال -ذي ع -ادة م -ا ي -تسش -بب ‘ ت -ع -ط -ي-ل
عمليات جني ﬁاصشيل اÿضشر.

الشسلف :و.ي .اأعرايبي
أرج- -ع أصش- -ح -اب أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة
بالسشوق أسشتقرأر ألأسشعار ‘ تصشريحهم لـ
«ألشش - -عب» أإ ¤وف - -رة أŸن - -ت- -وج ،رغ- -م أن
أŸنطقة تسشتنجد بالوليات أÛاورة ‘
عملية “وين ألسشوق ،وبيع أ÷زر بـ 35و40
دج للكيلوغرأم وألبطاطا بارتفاع طفيف
ترأوح ب 32 Úو 37د.ج وألطماطم ب65 Ú
و 90دج .أما فيما يخصس ألفلفل وألقرعة
وألشش- -م- -ن- -در وأل- -ق- -رن- -ون ف -ق -د ت -رأوحت
أسشعارها ب 90 Úو100دج وألششوفلور 60
دج وألبصشل وأللفت ب 35 Úو 60دج.
و أكد ألتاجرأن «عبد أÛيد.ك» و«ب.

قاعدة بيانات وطنية لتوجيه طالبي العمل

خدمة «وسسيط» تدخل حيز التنفيذ بوكالة التشسغيل باŸسسيلة
ع -م -ل -ي -ة تسش-ج-ي-ل ط-ال-ب-ي ألشش-غ-ل ،م-ن خÓ-ل
ق-اع-دة أŸدون-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ه-ن وأل-وظائف
أŸرتبطة بششبكة أألنÎنت ،يتم عÈها توجيه
ط -ال -ب -ي أل -ع -م -ل .وب -حسش -ب -ه ،ل Áك -ن ألح-د
ألتÓعب بها.
وأششار مششيكي ،إأ ¤أن هذه أÿدمة من
ششأانها تكريسس ألسشرعة وألدقة وألششفافية ‘

17232

بهدف اسشتغÓل القدرات واŸوارد القتصشادية لكل بلدية

بومرداسش :ز .كمال

وألصشغرى ،بهدف تسشهيل صشرف مياه أألمطار
خششية أنسشدأدها وتفعيل أإلمكانات أŸادية
أل-ت-ي ت-ت-وأف-ر ع-ل-ي-ه-ا ف-روع م-دي-ري-ة أألشش-غ-ال
ألعمومية ،وكذأ عتاد أ◊ظÒة ألولئية من
آأليات وآألت رفع وكاسشحات ألثلوج.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ج -ن -دت مصش -ال -ح أألم -ن ك -ل
طاقاتها على مسشتوى إأقليم ألولية ،من أجل
ضش -م -ان سش Ó-م -ة مسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-رق وأل-ع-م-ل
بالتنسشيق مع بقية أŸصشالح ،بهدف إأعادة فتح
ألطرق ألتي أغلقتها ألثلوج ومسشاعدة أصشحاب
أŸركبات ألعالق.Ú

ألعدد
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تسشجيل طالبي ألعمل دون ألتنقل إأ ¤مقر
ألوكالة.
وأكد مدير وكالة ألتششغيل تنصشيب 13710
عامل خÓل سشنة  ‘ ،2016ح Úقدر عدد
طلبات ألعمل بـ 31471طلب ،موضشحا Œاوز
ألهدف ألذي سشطرته ألوكالة ألوطنية للتششغيل
قصشد تنصشيب « »10000طالب عمل وهو ما

ع -ب -د أل -ق -ادر» ل -ن -ا ،أن أسش -ت -ق-رأر أسش-ع-ار
أÿضشر سشيسشتمر أإ ¤غاية نهاية فيفري،
حيث ترتفع درجات أ◊رأرة ألتي تسشاعد
ع -ل -ى أل -ن -م -و ألسش -ري -ع ل -ل -خضش -ر ،خ -اصش-ة
Ãنطقة ألسشاحل وأŸسشاحات ألدأخلية.
وي -ب -ق -ى م -ا ت -ع -رف -ه أل -زي-ادأت ل-دى Œار
أل-ت-ج-زئ-ة م-وكŸ Ó-دي-ري-ة أل-ن-وع-ي-ة وقمع
ألغشس Ãصشالح ألتجارة ومفتششيها للتكفل
بها وأ◊د منها.
أما بخصشوصس هامشس ألربح لدى Œار
أ÷ملة مع ألفÓح Úفيبقى قلي ،Óلكن
قضشية ألكمية ،بحسشبهم ،هي ألتي ترجح
كفة هامشس ألربح ،يقول ﬁدثنا بسشوق
أ÷ملة ألوأقع باıرج ألششمال ألششرقي
ل -ع -اصش -م -ة أل -ولي -ة ألشش -ل -ف ،أل-ت-ي م-ازأل
سشكانه ينتظرون فتح ألسشوق Úأ÷وأريÚ
بحي ألنصشر وألزبوج ،وأإرغام بذلك ألتجار
ألفوضشوي Úعلى أللتحاق باأماكنهم حسشب
أل-ق-وأئ-م أل-ت-ي أع-دت-ه-ا أŸصش-ال-ح أŸع-ن-ية
بالبلدية وهيئة ألرقابة ألتجارية.
يقدر بأاك Ìمن» ،»٪07حيث أن تلبية ألطلبات
كانت من نصشيب ألقطاع ألقتصشادي أÿاصس
بـ 86من أŸائة.
وأضشاف ذأت أŸتحدث ،أن عدد طالبي
ألشش- -غ- -ل أل- -ذي -ن ” ت -نصش -ي -ب -ه -م ‘ أل -ق -ط -اع
ألكÓسشيكي ،ألسشنة أŸاضشية ،ششهد أرتفاعا
ﬁسشوسشا حيث وصشل  10681منصشب عمل،
مقارنة بسشنة  2015ألذي  ⁄يتعد  980منصشب
عمل أي بزيادة .٪09

اŸسسيلة :عامر ناجح

»æWh

الخميسس  ١٢جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

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

’وراسض
«الشصعب» تسصتطلع واقع التنمية باŸعذر با أ
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مدينة اختزلت التأريخ وتراهن على نهضسة بديلة

^ الفÓحة ‘ الصصدارة وحوضض للحليب Áول الو’يات اÛاورة

تعت Èبلدية اŸعذر ،الواقعة شصمال شصرق و’ية باتنة ،على بعد  23كلم– ،ت سصفح جبل بوعريف ،من البلديات التي قطعت أاشصواطا معتÈة ‘ التنمية اÙلية،
خاصصة ما تعلق با’سصتثمار اÿاصض واسصتحداث بدائل ثروة جديدة من خÓل منطقة النشصاطات الهامة اŸتوفرة على  23مصصنعا ıتلف الصصناعات ،خاصصة
التحويلية والغذائية والكهربائية.

IõªM »°TƒŸ :´Ó£à°SG

ت -ع -ود نشش -اأة م-دي-ن-ة اŸع-ذر اإ ¤ال-ع-ه-د
الروما ،Êحيث كانت تسشمى اآنذاك مدينة
«ك -ازاي» ،م -رت Ãج -م -وع-ة م-ن اŸراح-ل
وال- -تسش- -م- -ي- -ات ك- -ع Úال- -قصش -ر ‘ ال -ع -ه -د
الإسشتعماري ،حيث كانت بلدية ﬂتلطة
تضشم  ٢9فرعا موزعة على خمسشة مراكز
ه -ي ت-ي-م-ق-اد ،م-روان-ة ،سش-ري-ان-ة ،الشش-م-رة
واأولد فاضشل.
رسشمت كبلدية سشنة  ،١٨٨٤وهي حاليا
دائ -رة .وق -د اأشش -ار رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ع-ب-د
الكر Ëبن عمار خÓل لقاء مع جريدة
«الششعب» ،اإ ¤اأن تسشمية البلدية ارتبطت
لوقت طويل Ãسشتششفى الأمراضس العقلية
اŸتواجد باŸدينة ،وهو ما تغ Òجذريا
ب -فضش -ل ال -ن -هضش -ة ال -ت -ن -م -وي -ة والإ‚ازات
اÙققة ‘  ١٠سشنوات الأخÒة من بنى
–تية ومرافق عمومية ومنطقة نششاطات
ضش-خ-م-ة وغÒه-ا ،لÒت-ب-ط ›ددا اسش-م-ه-ا
ب -ال -ن -ظ -اف -ة وال -ت -ن -م -ي-ة ب-ع-د اأن اأصش-ب-حت
‰وذجا ناجحا يسشتحق التقليد ،يضشيف
رئيسس البلدية.

 4عهدات متتالية عكسصت
اسصتقرار اÛلسض البلدي
اسشتطاعت بلدية اŸعذر ‘ ،السشنوات
الأخÒة ،اأن –قق عدة اإ‚ازات تنموية،
خاصشة ‘ الشtشَعب الفÓحية والرعوية بعد
اأن –ولت لقطب فÓحي بامتياز،
بتصشدرها الÎتيب الولئي
‘ ششعبة ا◊ليب ،لمتÓكها
ح- -وضش- -ا ك -بÒا Áون ب -ات -ن -ة
وب - -عضس ال - -ولي- -ات اÛاورة
وكذا القفزة الصشناعية مقارنة
ب -ب -اق -ي ب -ل -دي-ات ال-ولي-ة ،ب-ع-د
اإنششاء منطقة نششاطات ضشخمة
وتسش-ت-ع-د لإطÓ-ق م-ن-ط-ق-ة اأخرى
Œع -ل م -ن -ه -ا ق -ط -ب -ا اسش -ت -ث-م-اري-ا
بامتياز بحسشب ششهادة وا‹ باتنة
ﬁم- -د سش- -ل- -م- -ا .Êوق -د سش -اع -د ‘
–ق -ي -ق ه -ذه اŸع -ادل -ة ال -ت -ن -م -وي -ة،
السش -ت -ق -رار داخ -ل اÛلسس ال -ب-ل-دي،
ح -يث ت -راأسس السش -ي -د ع -ب-د ال-ك-ر Ëب-ن
ع-م-ار ال-ب-ل-دي-ة لأرب-ع ع-ه-دات م-ت-ت-ال-ية،
انتزعت بفضشلها لقب اأنظف بلدية على
مسشتوى الولية ،نتيجة عمل مسشتمر وكبÒ
لعمال النظافة وحتى السشكان وا÷معيات
ال -ن -اشش -ط -ة دام سش -ن -وات ،ح -يث سش -ي -ذه-ل
ال-زائ-ر ل-ل-مسش-ت-وى ال-ث-ق-اف-ة والوعي البيئى
اŸنتششر لدى سشكان هذه البلدية ،فتكفي
جولة صشغÒة ‘ اأزقتها الششعبية واأحيائها
ال-ع-ت-ي-ق-ة ل-ت-ن-ب-هر بالنظافة الكبÒة وغياب
الأوسش -اخ وال -ق -م -ام -ة ح -ت -ى ب -ال -ق-رب م-ن
اŸن -ازل السش -ك -ن -ي -ة والأم -اك -ن ال-ع-م-وم-ي-ة
واŸهملة.
ورغ -م ك -ث -اف -ت -ه -ا السش -ك -ان -ي -ة اŸع -تÈة
واŸق - -درة بـ ٢٧األ- -ف نسش- -م- -ة ،اإل اأن- -ه -ا
اسش-ت-ط-اعت اأن ت-دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اإ¤
الأم -ام ‘ ق -ط -اع -ات السش-ك-ن ،ال-ك-ه-رب-اء،
ال- -ط- -رق ،الÎب- -ي- -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ،ال -ث -ق -اف -ة
والسشياحة ومياه الششرب وغÒها ...ولكن
ل- -يسس ع- -ل- -ى حسش- -اب ال- -ن -ظ -اف -ة ،ب -فضش -ل
اıطط الذي اعتÈه اÛلسس البلدي
من اأولوياته ،يضشيف ا.ÒŸ

حصصصض سصكنية هامة
للقضصاء على مشصكل السصكن
اسشتفادت بلدية اŸعذر ،بحسشب عبد
الكر Ëبن عمار ،الذي نقلنا له انششغالت
السش -اك -ن -ة ‘ ع -دة ق-ط-اع-ات ح-ي-وي-ة ،م-ن
حصشصس سشكنية هامة من ﬂتلف الصشيغ،

حرصص على تأأهيل البلدية
كرسص مبدأا تكأفؤؤ الفرصص

ت -ن -ظ-م-ه ال-ب-ل-دي-ة ك-ل سش-ن-ة وجّ-م -د م-وؤق-ت-ا
لأسش -ب -اب م -ال -ي -ة ،اإضش-اف-ة اإ ¤ال-نشش-اط-ات
اŸت- -ن- -وع- -ة ،ك- -اŸسش- -اب- -ق- -ات ال- -ف -ك -ري -ة،
مسش- -رح- -ي- -ات ،م -ع -ارضس ،ح -ف Ó-ت ف -ن -ي -ة
والندوات علمية.
كما –توي بلدية اŸعذر على قطب
ثقا‘ متمثل ‘ اŸركز الثقا‘ البلدي
الذي يعمل جاهدا على اإبراز كل ما هو
ث-ق-ا‘ ل-ل-م-ن-ط-ق-ة وك-ذا اŸنشش-اأة الشش-ب-انية
ومكتبة البلدية ونششرية ‘‘تاحمامت نيوز‘‘
ال -ت-ي تصش-در ع-ن اÛلسس ال-ب-ل-دي وت-ه-ت-م
بتغطية كل النششاطات الرياضشية الفكرية،
التنموية السشياحية اŸنظمة باŸعذر.

مشصروع التوسصع السصياحي
اأصصبح حقيقة

اسستقرار اÛلسص
صسمأم األمأن لتحقيق
اıططأت اŸسسطرة

على غرار السشكن الإيجاري العمومي
وكذا التسشاهمي والÎقوي والبناء الريفي
ال -ذي ج -ع -ل م -ن اŸع -ذر وج -ه -ة م-فضش-ل-ة
ل -لسش -ك -ن ل -ع -وام-ل ع-دة ،م-ن-ه-ا ق-رب-ه-ا م-ن
ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة وم -ن -اخ -ه -ا ال -ط -ب -ي-ع-ي
وه -واوؤه -ا ال -ن -ق -ي وت-وف-ر اŸي-اه الشش-روب
ونظافة اŸدينة وغÒها من العوامل التي
حولت اŸعذر اإ ¤وجهة تسشتقطب لسشكان
من ﬂتلف بلديات الولية وحتى الوليات
اÛاورة.
وكشش -ف ع -ن اسش -ت-ف-ادة ال-ب-ل-دي-ة ،ضش-م-ن
الÈام -ج اÿم -اسش -ي-ة ،م-ن حصشصس ق-لصشت
ك- -ثÒا م- -ن ح- -ج -م ال -ط -لب ع -ل -ى السش -ك -ن
الجتماعي ،حيث تسشتعد لتوزيع اأك Ìمن
 9٠٠وحدة سشكنية اجتماعية ،بالإضشافة
لإنششاء ›مع سشكني ريفي يضشم  ٣6سشكنا
لفائدة قاطني السشكنات الهششة ،التي تعيق
اإ‚از الطريق اŸزدوج Ãدخل اŸدينة
وال -ذي ت -ق -دمت ب -ه الأشش -غ -ال ك -ثÒا وه-و
مششروع ازدواجية الطريق الولئي ٢6

الذي يربط اŸعذر بالطريق الوطني
 ٠٣وفك اÿناق عن مدخل البلدية.
واع- -ت Èا ،ÒŸاأن ب- -ل -دي -ت -ه ﬁظ -وظ -ة
مقارنة ببلديات اأخرى ،بالنظر للحصشصس
السشكنية التي اسشتفادت منها ،ومع ذلك
اأقر باأن السشكن والششغل يظÓن اŸطلبÚ
البارزين لدى اŸواطن ،Úوهما من بÚ
اŸط - -الب ال - -ت - -ي ت- -تصش- -در اأج- -ن- -دة اأي- -ام
السشتقبال.

عودة ا◊ياة للمنطقة الصصناعية
بعد  3عقود من ا÷مود
بعد –قيقها لعدة اإ‚ازات تنموية ‘
عدة ششعب خاصشة الفÓحية منها“ ،كنت
اŸعذر اŸعروفة بهدوئها وكرم سشكانها،
من اسشتعادة مكانتها ‘ النسشيج الصشناعي
ولئيا ،بعد اأن –ولت اإ ¤قطب صشناعي
هام ونششط خÓل السشنت ÚالأخÒت Úبعد
ب- -عث م- -ن -ط -ق -ة ال -نشش -اط -ات الصش -ن -اع -ي -ة
اŸتوقفة عن النششاط لأزيد من  ٣عقود
كاملة ،بحسشب ما اأكده لنا ا ،ÒŸحيث
اأع-ي-د ل-ه-ا الع-ت-ب-ار ب-ع-د ت-ه-ي-ئة اأرضشيتها،

ليششرع بعدها اأك Ìمن  ٣٠مسشتثمرا،
اأغ- - -ل- - -ب - -ه - -م ﬁل - -ي - -ون ‘ ،ت - -وطÚ
مشش - -اري - -ع - -ه - -م ،م - -ن خÓ- -ل نصشب
وح -دات -ه -م الإن -ت -اج -ي -ة وان -طÓ-ق
بعضس منها ‘ الإنتاج ،خاصشة ‘
الصش-ن-اع-ات ال-غ-ذائية التحويلية.
ول- -ع- -ل م- -ا سش- -اع -د ع -ل -ى ذلك،
يضش - - - -ي - - - -ف ا ،ÒŸال - - - -دع- - - -م
اŸت - -واصش - -ل ل - -ل- -وا‹ ﬁم- -د
سش- -ل- -م- -ا ،Êال- -ذي م -اان -فك،
ب- -حسش -ب -ه ،ي -زور اŸن -ط -ق -ة
ويتفقد نسشب الأششغال بها
وي -ق -دم ك -ل ال -تسش -ه-يÓ-ت
ل- -ت- -ع- -زي- -ز السش- -ت- -ث- -م -ار
اÙلي.
وقد قادت «الششعب»
زي- - -ارة م- - -ي- - -دان- - -ي- - -ة
Ÿن-ط-ق-ة النششاطات،
اأي- -ن وق- -ف- -ن- -ا ع -ل -ى
ا◊رك- -ي -ة ال -ك -بÒة
زي- - -ادة ع - -ن ع - -دة
ورشش -ات م -ف -ت -وح -ة خ -اصش-ة
باإ‚از عدة مششاريع تنموية ،على غرار
البنى التحتية ،السشكنات Ãختلف الصشيغ
وغÒها.
وينتظر من هذه اŸنطقة الصشناعية،
ب- -حسشب رئ- -يسس ال- -ب- -ل -دي -ة ،اأن Œع -ل م -ن
اŸع -ذر ق -ط -ب -ا صش -ن -اع -ي-ا ولئ-ي-ا ووط-ن-ي-ا
بامتياز ،بالنظر اإ ¤طبيعة السشتثمارات
الهامة فيها ،زيادة على توف Òفرصس عمل
م-ع-تÈة ل-ف-ائ-دة الشش-ب-اب ال-ب-ط-ال ،اإضش-افة
لإن -ع -اشس خ -زي -ن -ة ال -ب -ل-دي-ة Ãوارد م-ال-ي-ة
هامة ‘ ،انتظار كسشب الرهان الأهم ‘
ق -ط -اع الصش -ن -اع -ة ب -ال -ب -ل -دي -ة وه -و سش-ع-ي
اÛلسس البلدي لإنششاء منطقة نششاطات
ث -ان-ي-ة ت-ك-م-ل الأو ،¤ب-ع-د تسش-ج-ي-ل اإق-ب-ال
متزايد من طرف اŸسشتثمرين واإبدائهم
رغبة ملحة ‘ السشتثمار ‘ اŸنطقة.

نشصاطات ثقافية متنوعة
تبحث عن متنفسض
تتميز بلدية اŸعذر بنششاطاتها الثقافية
اŸتنوعة والتي جعلت منها قبلة للفنانÚ
واŸهتم Úبالششاأن الثقا‘ بصشفة عامة،
ح -يث ‚حت ‘ ت -ن-ظ-ي-م ع-دة ت-ظ-اه-رات
ث- -ق- -اف- -ي- -ة كÈى ،ع- -ل- -ى غ- -رار م -ه -رج -ان
اإمدغاسشن للفنون الششعبية وكذا الصشالون
الولئي للبقرة ا◊لوب الذي صشار تقليدا

تتميز اŸعذر Ãناظرها اÓÿبة بفضشل
م-وق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ ال-ه-ام ،ف-ه-ي ت-ق-ع بسش-فح
ج -ب -ل ب-وع-ري-ف اŸط-ل ع-ل-ى غ-اب-ة ب-ي-دوي،
اإضشافة اإ ¤جنان الزيتون الذي يعد قبلة
لأه -ل اŸن -ط -ق -ة ل Ó-سش-ت-ج-م-ام ،اإضش-اف-ة اإ¤
اأها‹ اŸناطق اÛاورة ،حيث يعت Èقطاع
السش- - -ي - -اح - -ة م - -ن ب Úاأه - -م ال - -ق - -ط - -اع - -ات
الإسشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ذات اŸسش- -ت- -ق -ب -ل ال -ك -بÒ
باŸنطقة ،خاصشة بعد اإيÓء البلدية والولية
ل- -ه اأه -م -ي -ة خ -اصش -ة ،ح -يث اسش -ت -ف -ادت م -ن
مششروع ضشخم للتوسشع السشياحي سشجل منذ
م - -دة رغ- -م –ف- -ظ- -ات رف- -ع- -ت- -ه- -ا م- -ك- -اتب
ال -دراسش -ات ب -خصش-وصس اŸن-ط-ق-ة اŸقÎح-ة
للتوسشع ،كونها تضشم غابة بوعريف ،غ Òاأن
ا ÒŸاأكد لنا كسشبهم الرهان بعد تعديل ‘
ج -غ -راف -ي -ة اŸشش -روع ،ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى الÌوة
ال -غ -اب -ي -ة ،م -ع ت -ث -م ÚاŸن -اط -ق السش-ي-اح-ي-ة
اŸعنية بالتوسشع ،الأمر الذي من ششاأنه بعث
ا◊رك-ي-ة السش-ي-اح-ي-ة وال-ت-ج-اري-ة ب-اŸن-طقة،
خ -اصش -ة ب -ع -د اأن ” اإع -ادة ت-اأه-ي-ل ال-ط-ري-ق
اŸوؤدي لسشيدي معنصشر على مسشافة  ٧كلم
وسشط الغطاء الغابي.
فالزائر للمعذر ينبهر بنظافة ششوارعها
اŸزي -ن -ة ب -ج -داري-ات ول-وح-ات ف-ن-ي-ة –ك-ي
تاريخ ،اأصشالة وثقافة ا÷زائر منذ القد،Ë
بالإضشافة للنافورات اŸائية ،يزيدها جمال
الإخضش- -رار اŸوج- -ود ‘ ك- -ل م -ك -ان ،الأم -ر
ال -ذي دف -ع ب -اÙاف -ظ -ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-غ-اب-ات
لختيار اŸعذر كاأحسشن مدينة على مسشتوى
الولية من حيث الخضشرار.

قطاع الشصباب والرياضصة...
نقطة سصوداء اأرقت اÛلسض
اأك -د رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي-ة
ل -ل -م -ع-ذر ع-ب-د ال-ك-ر Ëب-ن ع-م-ار ،اأن ق-ط-اع
الششباب والرياضشة يعا Êالأمرين ودخل منذ
سش -ن -وات غ -رف -ة الإن -ع -اشس ،رغ -م ›ه-ودات
اÛلسس ‘ اإن- -ع -اشش -ه ،اإل اأن -ه ي -ت -خ -ب -ط ‘
مششاكل كثÒة تتجاوز اÛلسس وصشÓحياته.
واسشتدل ﬁدثنا بوجود  5مÓعب مكسشوة
بالعششب الصشطناعي ،حيث كانت اŸعذر
م - -ن ب Úاأو ¤ب - -ل - -دي- -ات ال- -ولي- -ة اŸب- -ادرة
لتغطيتها وتعا Êحاليا من التدهور بسشبب
ع -دم ت -ن -ف -ي -ذ ع-دة وع-ود ب-اإ‚از م-درج-ات
رياضشية بها وكذا مششكلة مسشبح بلدي مغطى
وال -ذي ظ -ل م -ع -ل -ق-ا لأزي-د م-ن  ١٠سشنوات،
وبيت الششباب ...كلها مششاريع غائبة بسشبب
الظروف اŸالية الصشعبة ،مششÒا اإ ¤رغبته
‘ م -ن -ح م -ث -ل ه -ذه اŸشش -اري -ع لÓ-سش-ت-ث-م-ار
اÿاصس لتفعيلها .حيث يعد قطاع الششباب
وال -ري -اضش -ة ال -ن -ق -ط -ة السش -وداء ب -ال -ب -ل -دي -ة،
ب- -اعÎاف مسش- -وؤول- -ه- -ا الأول ،م- -ق- -را ب- -ح- -ق
الششباب ‘ ا◊صشول على مرافق رياضشية
وششبانية لتفج Òطاقاته ،حيث تتوفر اŸعذر
ع -ل -ى م -ركب ري -اضش -ي ج -واري اأ‚ز م-ن-ذ ٣
عقود تقريبا ،تدهور بششكل كب Òحال دون
اسشتغÓله لأي ششيء.

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

من مراسسلينا

ألخميسس  12جانفي 2017م
ألموأفق لـ  13ربيع ألثاني  1٤38هـ

بالرغم من توف 13 Òحافلة للنقل اŸدرسصي

أاولياء التلميذ بذراع القايد وتوجة قلقون على أابنائهم

ألعدد

17232

09

إاعادة تنظيم اÿارطة الصصحية بسصيدي بلعباسس

تفعيل الفحوصسات الطبية على مسستوى اŸرافق ا÷وارية

لبنائهم اŸتمدرسص،Ú
طالب عشصرات أاولياء التÓميذ القاطن Úببلديتي ذراع القايد وتوجة ،بضصرورة توف Òالنقل اŸدرسصي أ
وسصبق لهم أان طرحوا هذا النشصغال منذ مدة ،لكن  ⁄يجد آاذانا صصاغية.

بجاية :بن النوي توهامي
‘ هذأ ألصصدد ،ذكر ألسصيد غوأل ‡ثل
أألولياء ،لـ «ألشصعب» ،نحن نشصكو من أنعدأم
ألنقل أŸدرسصي ،خاصصة مع أنطÓق ألفصصل
ألثا Êمن ألعام ألدرأسصي ،حيث حرم ألتÓميذ

وهو ما جعلهم يضصطرون إأ ¤ألذهاب وألعودة
رأج- -ل Úو–ت ج- -ن- -ح أل- -ظÓ- -م ،م- -ا يضص -ط -ر
أول -ي-اءه-م Ÿرأف-ق-ت-ه-م ‘ ب-عضس أألح-ي-ان‘ ،
ح Úيتكبد بعضصهم أآلخر مشصقة نقل أألبناء
ب -وسص-ائ-ل خ-اصص-ة .ع-ل-م-ا أن-ه سص-ب-ق وأن رف-ع-ن-ا
ع-دي-د ألشص-ك-اوى ل-ت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اجات ألتÓميذ
وحل أŸشصكل ‘ أقرب أآلجال ووضصع حد

Ÿعاناتهم ،لكن ل حياة Ÿن تنادي.
من جهته أكد رئيسس ألبلدية رشصيد رحمون،
أن مصص -ا◊ه تسص -ع -ى ج -اه -دة ◊ل أŸشص-ك-ل-ة،
ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع ألسص-ل-ط-ات أل-وصص-ي-ة .وق-د ”
تخصصيصس  13حافلة للنقل أŸدرسصي ،منها 5
تابعة للقطاع أÿاصس ،إأل أن ألنقصس مازأل
ق- -ائ- -م- -ا بسص- -بب أل- -ع- -دد أل- -ك- -ب Òل -ل -ت Ó-م -ي -ذ
أŸتدرسص.Ú
‘ نفسس ألسصياق ،يشصكو تÓميذ أŸؤوسصسصات
ألÎب -وي -ة ب-ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ،م-ن ن-فسس أŸشص-ك-ل،
حيث أقدموأ ،مطلع أألسصبوع ،على غلق مقر
ألبلدية ،مطالب ÚأŸنتخب ÚأÙلي ÚبتوفÒ
ألنقل.
يقول أحد هؤولء ألتÓميذ أÙتج ،Úإأن
ألوضصعية ألرأهنة سصاهمت ‘ معاناتهم بسصبب
غياب ألنقل ،وقد ÷أاوأ إأ ¤غلق مقر ألبلدية
إلسصماع صصوتهم ومسصاعدتهم على وضصع حد
لهذأ أŸشصكل.
وكان رد بن مدور ﬁند أمزيان رئيسس
ب-ل-دي-ة ت-وج-ة ،أن أŸشص-ك-ل ي-ت-ط-لب إأع-ان-ات
مالية من ألولية ،غ Òأن ذلك  ⁄يتوفر
خ Ó-ل ألسص -ن -ة أ÷دي -دة ،ل -ي-ب-ق-ى أل-تÓ-م-ي-ذ
ي -ع -ان-ون ‘ ظ-ل غ-ي-اب وسص-ائ-ل أل-ن-ق-ل‡ ،ا
سص -ي -ؤوث -ر سص -ل -ب -ا ع-ل-ى م-ردوده-م أل-درأسص-ي،
خاصصة أنهم يقطعون مسصافات طويلة من
أجل أللتحاق Ãقاعد ألدرأسصة.

الشصروع ‘ اسصÎجاع مسصتحقات دواوين الÎقية بالبليدة

طرح عدة صسيغ للتعامل مع اŸواطن

ب - -اشص - -ر دي - -وان الÎق- -ي- -ة وال- -تسص- -يÒ
ال- -ع- -ق- -اري ‘ ال- -ب- -ل- -ي- -دة ع Èوك- -الت- -ه
ال-ف-رع-ي-ة ووح-داته ،إاجراءات –صصيل
لموال اŸتأاخرة
مسصتحقاته اŸتمثلة ‘ ا أ
ع - -ن إاي - -ج - -ار السص - -ك- -ن- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
لي-ج-اري-ة واÓÙت ال-ت-جارية التابعة
ا إ
ل - -ه أايضص - -ا ع Èت- -راب ال- -ولي- -ة وال- -ت- -ي
لرق- -ام أان- -ه- -ا ت -ف -وق  33مليار
كشص- -فت ا أ
سصنتيم مبدئيا.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ألعملية ألتي شصهدتها مصصالح ديوأن ألÎقية
وألتسصي Òألعقاري ،جاءت تبعا لتعليمات وزير
ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة عبد أÛيد تبون،
ألتي أنبثقت عن ألجتماع أألخ Òمع إأطارأت
قطاعه مديري ألدوأوين ع Èألوطن ‘ 29

ديسصم ÈأŸاضصي ،بتحصصيل مسصتحقات ألسصكن
أŸت- -أاخ- -رة وغ ÒأÙصص- -ل -ة ل -غ -اي -ة ألسص -اع -ة
وألعالقة ‘ ذمة ألزبائن من أŸسصتفيدين ،من
Óﬁت Œارية وسصكنات عمومية إأيجارية.
وجاء ‘ جلسصة أللقاء ،ألذي أجتمع فيه
إأط - -ارأت أل - -ق - -ط - -اع ‘ أل - -ولي- -ة ،أن ح- -ج- -م
أŸسص -ت -ح -ق -ات غ ÒأÙصص -ل -ة ف -ي -م -ا ي-خصس
ألسص-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة وأÓÙت أل-تجارية،
بلغ رقما مهما قّدر بـ 33.7مليار سصنتيم.
وخلصس أÛتمعون إأ ¤إأصصدأر توصصيات
تخصس ألتكفل با÷دية وألصصرأمة أŸطلوبة
م -ن أج -ل –سص Úع-م-ل-ي-ة أل-ت-حصص-ي-ل وأل-ق-ي-ام
بالعمل أ÷وأري ،من خÓل ألتصصال بصصفة
دورية ومنتظمة باŸسصتأاجرين على مسصتوى
ﬁل إأقامتهم و–سصيسصهم ،بضصرورة تسصديد
دي -ون -ه-م أ⁄ت- -رت- -ب- -ة ع- -ن أل- -ت- -أاخ ‘ Òدف -ع

لربعاء
فيما احتج مقصصيون ‘ ا أ

أŸسصتحقات وأيضصا للتسصهيل على أŸؤوجر
ب -أان ي -دف -ع أŸسص-ت-ح-ق-ات أÎŸت-ب-ة ع-ن ك-ل
ت -أاخ ‘ Òشص -ك -ل أقسص-اط ،خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة
لصص- - -ح- - -اب أل- - -دي - -ون أل - -ك - -بÒة وأ◊الت
أ
ألسصتثنائية أŸسصتعصصية.
وشصدد أÛتمعون على ضصرورة ألتكفل
أ÷دي ب-انشص-غ-الت أŸسص-ت-أاج-ري-ن ب-الشص-ك-ل
أل -وأ‘ وأيضص -ا ع -دم أل -تسص-اه-ل م-ع أ◊الت
ألتي Áتنع فيها أصصحابها عن دفع ما ‘
ذم -ت-ه-م م-ن دي-ون ع-ال-ق-ة لسص-ن-وأت ،وإأح-ال-ة
ملفاتهم على أ÷هة ألقضصائية لتحصصيل تلك
أل -دي -ون ب -ال -ط -رق أل -ق-ان-ون-ي-ة ،م-ع أ◊رصس
م -رح -ل -ي -ا ع -ل -ى إأرسص -ال إأع-ذأرأت ل-ل-زب-ائ-ن
وإأخ- -ط -اره -م ب -وضص -ع -ي -ات -ه -م أŸال -ي -ة Œاه
وح -دأت وك -الت دي -وأن ألÎق -ي -ة وأل -تسص-يÒ
ألعقاري.

ارتياح لإلفراج عن قائمة  200مسسكن ‘ موزاية
أث -ار ألإف -رأج ع -ن ق -ائ -م-ة أ◊صص-ة ألسص-ك-ن-ي-ة
لـ 200مسصكن أجتماعي أإيجاري عمومي بدأئرة
م -وزأي -ة ،أمسس ،أرت -ي -اح -ا وسص-ط أŸسص-ت-ف-ي-دي-ن
و‡ثلي ألأحياء ألشصعبية ،لتنوع ألقائمة وألأخذ
ب -ع Úألع -ت -ب -ار أصص -ح -اب ط -ال -ب -ي ألسص-ك-ن م-ن
ﬂتلف ألأحياء .أما Ãدينة ألأربعاء فحدث
ألعكسس حيث أحتج موأطنون  ⁄تدرج أسصماوؤهم
ضصمن قائمه  980مسصكن ونظموأ وقفة سصلمية
أمام مقر دأئرتهم.
ع‡ Èثلون عن أحياء شصعبية ‘ موزأية لـ «
ألشصعب « عن مدى أرتياحهم للقائمة ألسصكنية
◊صصة  200مسصكن ،وألتي ضصمت  162مسصتفيدأ،

فيما بقي  38أسصما من ألقائمة ينتظرون قرأر
ألإدأرة ألتي تقوم بالتدقيق ‘ ملفاتهم ،خاصصة
بالنسصبة Ÿن تب Úأنهم أودعوأ ملفات ألسصتفادة
من سصكن « عدل « ،جاءت منصصفة وموزعة ‘
ت -قسص -ي -م ج -غ -رأ‘ م -دروسس ومضص -ب -وط ،شص -م-ل
مسصتفيدين من ألأحياء ألعتيقة وألهشصة ،عانوأ
لسصنوأت من أزمة سصكن خانقة.
و‘ أŸق - -اب- -ل ع Èأل- -ب- -عضس ألآخ- -ر ‡ن ⁄
يسص -ت -ف -ي -دوأ ع-ن غضص-ب-ه-م م-ن ع-دم ألسص-ت-ف-ادة
خاصصة ألقاطن ‘ Úبعضس ألأحياء ألفوضصوية،
وألتي طاŸا عقدوأ أآمال عليها ،لإنقاذهم من
دوأئر ألعيشس وسصط ظروف صصعبة وقاسصية.

وأمام مقر دأئرة ألأربعاء أحتجت عائÓت
 ⁄تدرج أسصماوؤها ‘ قائمة حصصة  980مسصكن
أج -ت -م -اع -ي أإي -ج -اري رغ -م أن -ه -ا ك -انت ضص -م-ن
ألحتياطي Úسصابقا ،وطالبوأ ألوأ‹ وأŸعنيÚ
من أŸسصوؤول ،Úباإنصصافهم.
أفاد ‡ثلون عن أÙتج Úلـ « ألشصعب «،
أن -ه-م ك-ان-وأ ضص-م-ن أل-ق-ائ-م-ة ألح-ت-ي-اط-ي-ة أل-ت-ي
ضصمت  120مسصتفيدأ ظرفيا ،لكن ” أإقصصاوؤهم
بطريقة ما ،و ⁄يسصتوعبوأ ألسصبب ،وتسصاءلوأ عن
أإلغاء أسصتفادتهم رغم أسصتيفاء أإجرأءأت ألطعن
وألغربلة وألتدقيق ‘ ألقائمة.
لينة .ي

كشص-فت إال-ه-ام غ-ا ⁄م-دي-رة الصص-حة
لولية سصيدي بلعباسس ،عن اسصتحداث
لط- - -ف - -ال
ق- - -طب م- - -ت- - -خصصصس ‘ طب ا أ
ب- -اŸؤوسصسص- -ة السص- -تشص- -ف -ائ -ي -ة ا÷دي -دة
ب -ب -ل -دي -ة ال -ط-اب-ي-ة ،وه-و ال-ق-رار ال-ذي
يندرج ضصمن اıطط الصصحي ا÷ديد
ال -ذي تسص -ع-ى اŸدي-ري-ة م-ن خÓ-ل-ه إا¤
ب -عث أاق -ط -اب ط -ب -ي -ة م -ت -خصصصص -ة ،م -ع
Óط- -ب- -اء
ضص - -م - -ان ال - -ت- -وزي- -ع ا÷ي- -د ل - -أ
لخصص - -ائ - -ي Úوك- -ذا ت- -ك- -ف- -ل أافضص- -ل
وا أ
باŸرضصى ع Èكامل تراب الولية.

سسيدي بلعباسس:غ .شسعدو

يضصم ألقطب أ÷ديد كل تخصصصصات طب
لطفالÃ ،ا ‘ ذلك جرأحة أألطفال ،أألمر
أأ
أل- -ذي م- -ن شص- -أان- -ه تسص- -ه -ي -ل م -ه -ام أألط -ب -اء
لخصص- -ائ- -ي ‘ Úأل- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ك -ل أ◊الت
وأ أ
Óطفال وألتخفيف عن أŸرضصى
أŸرضصية ل أ
وأول- -ي- -ائ- -ه- -م ع -ن -اء أل -ت -ن -ق -ل ع ÈأŸصص -ال -ح
وأŸسصتشصفيات بحثا عن ألعÓج.
‘ ذأت ألصصدد ،أضصافت ذأت أŸتحدثة أن
ألقطاع ألصصحي بولية سصيدي بلعباسس يسصعى
إأ ¤إأع - -ادة ت - -ن - -ظ- -ي- -م أÿارط- -ة ألصص- -ح- -ي- -ة
ب -ال -ولي -ة وﬁاول -ة ت -دأرك أل -ن -ق-ائصس أل-ت-ي
‚مت عن حالة ألÓتوأزن ألتي شصهدتها جل
ألهياكل ألصصحية بالولية .فعلى ألرغم من
تشص -ي -ي -د ع -دي-د أŸرأف-ق ألصص-ح-ي-ة أ÷وأري-ة
لح -ي -اء وأل -ت -ج -م-ع-ات ألسص-ك-ن-ي-ة
Ãخ -ت -ل -ف أ أ
وŒه- -ي- -زه- -ا ب- -ال- -وسص -ائ -ل وأŸع -دأت ،إأل أن
لقبال عليها لطاŸا كان ﬁتشصما ،ألسصباب
أإ
أرجعها بع ٌضس لنقصس أÿدمات وأقتصصارها
ع- -ل- -ى أل- -طب أل- -ع- -ام وب- -عضس أل -ف -ح -وصص -ات
لسصعافات أألولية وهو ما دفع
ألروتينية وأ إ
أ÷هات أŸسصؤوولة إأ ¤ألتفك ‘ Òإأعادة بعث
هذه أŸرأفق ألصصحية ألهامة وتفعيل دورها
أ÷وأري ‘ –ق- -ي- -ق ت -ك -ف -ل صص -ح -ي ن -اج -ع
للمرضصى وتخفيف ألضصغط عن أŸسصتشصفيات
ألتي خرجت عن مهامها أألصصلية ‘ ألعÓج
لسص- -تشص- -ف- -ائ- -ي بسص- -بب أل- -ك- -م أل -ه -ائ -ل م -ن
أإ
ألفحوصصات ألعادية وأŸتخصصصصة ألتي تقام
دأخلها .حيث بات ضصروريا ألهتمام أكÌ
Ãف-ه-وم ألصص-ح-ة أ÷وأري-ة وألÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا،
ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن أسص-اسص-ي-ات أل-ت-ق-دم ألصص-ح-ي
وألنهوضس أ◊قيقي بالقطاع.
ف- -ال -ع -ي -ادأت أ÷وأري -ة وج -دت ل -ت -ق -ريب
أÿدم -ات ألصص -ح -ي -ة م -ن أŸوأط -ن وت -ق-دË
أل- -عÓ- -ج- -ات أŸم- -ك- -ن- -ة ،ق -ب -ل أل -ت -وج -ه إأ¤
لسص -تشص -ف -ائ-ي-ة وأŸسص-تشص-ف-ي-ات
أŸؤوسصسص -ات أ إ
أ÷امعية.
وبولية سصيدي بلعباسس خلصس ألقائمون
على ألقطاع ،إأ ¤أهمية تفعيل دور ألعيادأت

بعد اهÎاء واجهتها اÿارجية وأاجزاء داخلية

أ÷وأري -ة ‘ ب -ن -اء خ -ارط -ة صص -ح-ي-ة ج-دي-دة
ومنظمة حيث أجريت درأسصة معمقة أسصفرت
عن وضصع ﬂطط شصامل إلخرأج ألفحوصصات
أŸت -خصصصص -ة م-ن أŸسص-تشص-ف-ى أ÷ام-ع-ي إأ¤
أل -ع -ي -ادأت أ÷وأري -ة أŸن-تشص-رة ع Èأألح-ي-اء
لتخفيف ألضصغط عن أŸسصتشصفى أ÷امعي
م-ن ج-ه-ة ،ول-ت-ن-ظ-ي-م أل-ف-ح-وصص-ات وت-وفÒها
ألك Èع- - -دد ‡ك- - -ن م- - -ن أŸرضص- - -ى ،ح - -يث
ت- -خصصصصت أل- -ع- -ي- -ادة أ÷وأري- -ة ب- -وع- -م -ام -ة
أŸت- -وأج- -دة ب -ح -ي ب -ن ح -م -ودة ‘ ج -رأح -ة
أألعصصاب ،عيادة حي قمبيطة ‘ أمرأضس
أل-ع-ي-ون ،أل-ك-ل-ى وأألم-رأضس أل-ع-ق-ل-ية ،ألعيادة
أ÷وأري- -ة ب- -ح -ي ألصص -خ -رة ” ت -خصص -يصص -ه -ا
ألم- -رأضس أŸع- -دة وأم- -رأضس أل- -دم وأل- -ق- -لب
وأم -رأضس أŸسص-الك أل-ب-ول-ي-ة وك-ذأ أألم-رأضس
أŸعدية .أما ألعيادة أ÷وأرية بحي ألزأوية،
فقد تخصصصصت ‘ ألكسصور وجرأحة ألعظام،
أل -ت -أاه -ي -ل ،أألشص -ع -ة وألسص -ك -ان ...Òه-ذأ و”
–ويل ألفحوصصات أÿاصصة بالنسصاء أ◊وأمل
من عيادة ألتوليد إأ ¤ألعيادة أ÷وأرية بحي
سصيدي ياسص .Úأما ألفحوصصات أŸتخصصصصة
‘ أألم -رأضس أل -دأخ -ل-ي-ة وأ÷رأح-ة أل-ع-ام-ة،
ف-ق-د ” –وي-ل-ه-ا ل-ع-ي-ادة رق-ي-ق ع-ب-د أل-قادر
ب- -ح- -ي أ◊ري- -ة ‘ ،ح ” Úن- -ق- -ل ت- -خصصصس
جرأحة أألطفال إأ ¤عيادة خ Òألنبية .كما
” –ويل أمرأضس ألسصكري وألغدد ألصصماء
إأ ¤ألعيادة أ÷وأرية بحي هوأري بومدين،
وأم -رأضس أ÷ه -از ألصص -دري ب -ع -ي -ادة سص-ي-دي
ياسص ،Úوأألمرأضس ألعصصبية بعيادة بومليك.
ه- -ذأ و” ن- -ق -ل أل -طب أل -ف -ي -زي -ائ -ي وإأع -ادة
ألتأاهيل إأ ¤عيادة بن زعمة بن صصابر بحي
عظيم فتيحة.
‘ ذأت ألسصياق ،أكدت ذأت أŸسصؤوولة‘ ،
رده- -ا ع- -ل- -ى أنشص- -غ- -الت أط- -ب- -اء أŸؤوسصسص -ة
ألسصتشصفائية دحما Êسصليمان ،ألذين نظموأ
وق -ف -ة أح -ت -ج -اج -ي -ة ،ب -دأي -ة أألسص -ب-وع ،ب-ع-د
رفضصهم قرأر أإلدأرة ألقاضصي بنقل طبيبÚ
ﬂتصص Úإأ ¤مصص- -ل- -ح- -ة ج- -رأح -ة أألط -ف -ال
ب - -اŸسص - -تشص - -ف - -ى أ÷ام- -ع- -ي ع- -ب- -د أل- -ق- -ادر
حسصا ،Êأوضصحت أن ألتعليمة أŸوقعة من
ق- -ب- -ل وزأرة ألصص- -ح- -ة ت- -ؤوك- -د ،أن أÿدم- -ات
أ÷رأحية أŸقدمة باŸؤوسصسصة أإلسصتشصفائية
ل ترقى إأ ¤ألوحدة أو أŸصصلحة ألطبية،
وه- - -و م- - -ا دف- - -ع إأدأرة أŸؤوسصسص - -ة إأ ¤رفضس
أل -ط -لب أل -ق -اضص -ي بÎسص -ي-م م-ه-ام أل-ط-ب-ي-بÚ
أألخصصائي Úبها ،بعد أسصتنفادهما أÿدمة
أŸدن-ي-ة ،ن-ظ-رأ ل-ق-ل-ة أألنشص-ط-ة أل-ط-ب-ية بها،
م -ق-ارن-ة ب-اŸصص-ل-ح-ة أ÷رأح-ة ب-اŸسص-تشص-ف-ى
أ÷ام- - -ع - -ي ،أل - -ت - -ي ه - -ي ‘ أمّسس أ◊اج - -ة
ÿدم -ات أألخصص -ائ-ي Úوف-ق م-ب-دإأ أألول-وي-ة،
خاصصة للمرضصى ‘ حالة ألسصتعجالت.

لنقـ ـ ـ ـ ـ ـاذ الثانويـ ـ ـ ـ ـ ـة التقنيـ ـ ـ ـ ـ ـة بدلـ ـ ـ ـ ـ ـسس
دعـ ـ ـ ـ ـ ـوة إ
لجيال متعاقبة من الثانوي Úالذين مروا على هذا
دار الصصنعة ،تسصمية اشصتهرت بها الثانوية التقنية العربي بن مهيدي بدلسس ب Úأابناء اŸنطقة وروادها أ
الصصرح العلمي التاريخي ،الذي يعت Èمن أاقدم اŸؤوسصسصات التعليمية ‘ ا÷زائر ،حيث ” تشصييدها حوا‹ سصنة  1880وجلسس على مقاعدها الدراسصية أاŸع
لطارات الوطنية ،لكنها مع الوقت بدأات تفقد بريقها العلمي وأاك Ìمن هذا وصصلت إا ¤حد التدهور
الطلبة من داخل وخارج الوطن وتخرجت منها أا‚ح ا إ
والهÎاء وهي اليوم بحاجة إا ¤عملية ترميم وŒديد هيكلها العام وبالتا‹ إاعادة ›دها الضصائع.
ألسص-ت-ي-ن-ي-ات وألسص-ب-ع-ي-ن-ي-ات م-ن أل-ق-رن أŸاضص-ي ،ح-يث دق أŸتهاوية جرأء نفاذ مياه أألمطار دأخل قاعات ألتدريسس،
بومرداسس :ز .كمال
هؤولء ناقوسس أÿطر ،وألتكتل ‘ ›موعة على موأقع بالورشصات وحتى أŸطعم وأıزن ألرئيسصي ،ناهيك عن
ألتوأصصل ألجتماعي ،مع تنظيم لقاء قبل حوأ‹ أسصبوع Úخطورة سصقوط بعضس أ÷درأن على ألتÓميذ ،وهي كلها
ألوضصعية ألعامة أÎŸدية للثانوية ألتقنية ألعربي بن
بالثانوية من أجل إأعادة إأحياء جمعية ألثانوية ألتقنية ألتي أنشصغالت تنتظر أسصتجابة وألتفاتة إأيجابية من ألوصصاية،
مهيدي ،وخوفا من أسصتمرأرها نحو أألسصوإأ وبالتا‹ ترأجع
أنشصئت سصنة  ،90وعرضس صصور كارثية للحالة ألتي آألت إأليها خاصصة وأن أŸؤوسصسصة ،ونظرأ Ÿوقعها ألسصÎأتيجي وثقلها
م -ك -ان -ت -ه -ا ك -إاح -دى أب -رز أŸؤوسصسص -ات أل -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ب-ولي-ة
ألتاريخي ،وترأجع دورها ألتقني ألبحت بفتح شصعب للعلوم
أقسصام أŸؤوسصسصة ،ألسصاحة وألورشصات.
بومردأسس ،ألتي لطاŸا قدمت أفضصل ألتÓميذ ألنجباء
كما ناشصدت مصصادر أخرى من أألسصرة ألÎبوية– ،دثت أإلنسصانية ،أث Òحولها ألكث Òمن أ÷دل وأللغط بشصأان
وتبوأت ‘ أك Ìمن موسصم درأسصي أŸرأتب أألو ¤على
لـ «ألشصعب» ،مديرية ألÎبية لولية بومردأسس ،ألتحرك إأمكانية سصحبها من قطاع ألÎبية بعد فتح ألثانوية أ÷ديدة
أŸسصتوى ألولئي ‘ شصهادة ألبكالوريا ،وكذأ توقف مشصروع
ألعاجل لتجسصيد مشصروع تهيئة شصامل للمؤوسصسصة ل يقتصصر و–ويلها إأ ¤معهد تكوين متخصصصس .لكن ل هذأ ول ذأك
إأعادة ألتهيئة ألتي أسصتفادت منه قبل سصنوأت ،دفعت ليسس
ف-ق-ط ع-ل-ى ب-عضس أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ألسص-ط-حية ألتي –قق .ف Óهي تخصصصصت ول هي Œددت ،بحسصب بعضس
ف -ق -ط أألسص -رة ألÎب -وي -ة م -ن ت Ó-م-ي-ذ وأسص-ات-ذة وأل-ط-اق-م
أسصتفادت منها ألوأجهة أÿارجية وأŸدخل ألرئيسصي قبل ألتصصريحات ،ألتي أسصتقتها «ألشصعب».
أإلدأري للتعب Òعن سصخطهم من هذأ ألوضصع ،بل أمتد إأ¤
و ⁄تسص -ل -م أŸؤوسصسص -ة م -ن أن -ت -ق -ادأت أألسص -رة ألÎب-وي-ة
سصنوأت ،بل ألقيام بعملية ترميم شصاملة وŒديد أألسصقف
ق- -دم- -اء ت Ó-م -ي -ذ أŸؤوسصسص -ة أل -ذي -ن م -روأ ب -ه -ا ‘ فÎأت

ألعاملة ،بل أمتد أيضصا إأ ¤أألسصاتذة ألذين يسصتفيدون من
دورأت تكوينية وتربصس ميدأ Êللناجح ‘ Úمسصابقات
ألتوظيف ،منهم دفعة أŸقتصصدين لهذه ألسصنة ألقادم Úمن
وليات ألبليدة ،ألبويرة إأضصافة إأ ¤ولية بومردأسس بتعدأد
فاق  80مÎبصصا ،حيث ع Èبعضصهم عن عدم رضصاه على
ح -ال -ة أŸؤوسصسص -ة ،ب -اÿصص -وصس أل -دأخ -ل -ي-ة أل-ت-ي تسص-ت-ق-ب-ل
أÎŸبصصات ‘.أنتظار –رك مديرية ألÎبية إلنقاذ هذأ
ألصصرح ألعلمي وتثم Úعشصرأت ألسصن Úمن جهود أألسصاتذة
وألتÓميذ ألذين مروأ يوما من هنا ،بينهم ألفرنسصيون
وأألفارقة وحتى عديد ألشصخصصيات ألسصياسصية أŸرموقة
وإأطارأت نقابية معروفة ،تبقى دأر ألصصنعة أÎŸبعة على
هضصبة أ÷ناح أألخضصر أŸطل على أŸيناء ألقد Ëيتقاطع
إأشصعاعها ألعلمي بنور وضصوء منارة ألو‹ ألصصالح سصيدي
عبد ألقادر ومنارة بن غوث أŸقابلة لها .وأكيد لن ينطفئ
نورها بإارأدة أıلصص Úمن أبنائها وتÓميذها وكل طاقم
أسصرتها ألÎبوية أŸتطلعŸ Úسصتقبل أفضصل.
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’فريقية
ثÓثة أاسسابيع قبل انعقاد القمة ا إ

الصشحراء الغربية –صشد دعما كبÒا من جنوب إافريقيا و زامبيا

شس - -ك - -لت ج - -ول - -ة ال - -رئ- -يسس الصس- -ح- -راوي
’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي زار خÓ-ل-ه-ا قطب ÚهامÚ
ا إ
من القارة السسمراء ،جنوب إافريقيا وزامبيا،
ال -ب -ل -دي -ن ال -ل-ذي-ن ي-زخ-ر ت-اري-خ-ه-م-ا بصس-ور
ال- -نضس- -ال م- -ن أاج- -ل اسس- -ت- -ئصس- -ال ال- -ت- -م- -ي -ي -ز
العنصسري والكفاح من أاجل التحرر ،فرصسة
ل- -ت -وج -ي -ه دع -وة ›ددة م -ن ع -م -ق ال -ق -ارة
ل- -ت- -م- -ك Úالشس -عب الصس -ح -راوي م -ن ح -ق -ه ‘
تقرير اŸصس Òوا’سستقÓل –ت قيادة جبهة
البوليسساريو.
وأإبدى إلرئيسس إلصصحرإوي إبرإهيم غا‹ عقب
لقاءه أإمسس إ’ول إلرئيسس إلزإمبي ،إدغار شصاغوإ
لونغو ،تفاؤو’ إزإء مسصتقبل إلعÓقات إلقائمة بÚ
بÓده وزإمبيا وقال إن «آإفاقا وإعدة سصتفتح لتعزيز
إلتعاون ب Úإلطرف ،Úحاضصرإ ومسصتقب ‘ ،Óشصتى
إÛا’ت إلسصياسصية وإ’قتصصادية وغÒها».
وب -ل -وزإك -ا صص -رح إل -رئ -يسس غ-ا‹ ب-ق-ول-ه« :ن-ح-ن
قادمون من زيارة عمل إ ¤جنوب إفريقيا ،من بلد
ن -لسص-ون م-ان-دي Ó-وأإول-ي-ف-ر ت-ام-ب-و ،وه-ا ن-ح-ن ن-ح-ل
ب-زإم-ب-ي-ا ،ب-ل-د ك-ي-ن-يت ك-وإن-دإ ،إÙارب إإ’ف-ريقي
إل -ت -اري -خ -ي م -ن أإج -ل إ◊ري-ة وأإول رئ-يسس ل-ل-بÓ-د،
وإلذي كان من أإوإئل إلرؤوسصاء إأ’فارقة إلذين زإروإ
إ÷مهورية إلعربية إلصصحرإوية إلدÁقرإطية».
وعن توإجده بزإمبيا ولقائه إلرئيسس شصاغوإ قال
إلرئيسس إلصصحرإوي «لقد شصعرنا بأاننا ب Úإخوإننا
ورفاقنا ‘ إŸعركة إلتي تخوضصها إفريقيا ،وخاصصة

‘ ت -ع -زي -ز وح -م -اي -ة إŸك -تسص -ب -ات إل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا
م -ن-ظ-م-ت-ن-ا إل-ق-اري-ة ،إ’–اد إإ’ف-ري-ق-ي ،وإل-تشص-بث
Ãيثاقه ومبادئه وقرإرإته ،ودوره ‘ تنمية إلقارة
وشص -ع-وب-ه-ا وإسص-م-اع صص-وت-ه-ا ،ق-وي-ا وم-وح-دإ ‘ ك-ل
أإنحاء إلعا.« ⁄
و“ي -زت إل -زي -ارة ب-ا’سص-ت-ق-ب-ال إل-ذي ح-ظ-ي ب-ه
إلرئيسس إلصصحرإوي وإلوفد إŸرإفق له إلثÓثاء من
ط -رف إل-رئ-يسس إل-زإم-ب-ي إأ’سص-ب-ق ك-ي-ن-يث ك-اوون-دإ
Ãقر سصكنه بلوسصاكا.
وقد أإكد إلسصيد كاووندإ على موقف بلده إلثابت
م -ن ك -ف -اح إلشص -عب إلصص -ح -رإوي م -ن أإج -ل إ◊ري -ة
وإ’سصتقÓل.
م -ن ج -ان -ب -ه ق -ال غ -ا‹ إن إلشص-عب إلصص-ح-رإوي
سصيظل يحتفظ من خÓل ذإكرته إ÷ماعية للزيارة
إلتاريخية إلتي قام بها إلرئيسس إلزإمبي إ’سصبق إ¤
إ÷مهورية إلصصحرإوية مشصيدإ بـ»إلدور إلريادي»
إلذي لعبه إلزعيم كينيث كاووندإ ‘ –رير إلقارة
من إŸيز إلعنصصري وبرإث Úإ’سصتعمار.

Œديد دعم حق تقرير مصشÒ
و ‘ جنوب إفريقيا أإجمعت موإقف إلرسصميÚ
وغÒها على أإن «حق إلشصعب إلصصحرإوي ‘ تقرير
إŸصص Òع Èإسصتفتاء حر ونزيه «حق غ Òقابل
للتصصرف» .إذ كانت زيارة إلرئيسس إلصصحرإوي إ¤
هذإ إلبلد مناسصبة للتأاكيد له على ذلك.

وأإك-دت ج-ن-وب إف-ري-ق-ي-ا ع-ل-ى لسص-ان مسص-ؤوول-يها
تشصبثها Ãوقف دإعم ◊ق للشصعب إلصصحرإوي ‘
تقرير إŸصص Òكما هو منصصوصس عليه ‘ ميثاق
إأ’· إŸت- -ح- -دة و‘ إل- -ق- -ان -ون إŸؤوسصسس ل –Ó-اد
إإ’فريقي ودعمها ÷بهة إلبوليسصاريو «كونها تقود
إلشص -عب إلصص -ح -رإوي ‘ سص -ع -ي -ه ل -ت-ح-ق-ي-ق إلسصÓ-م
وإ’سصتقÓل» ،كما أإكد عليه إلرئيسس جاكوب زوما
ومسصؤوولون آإخرون منهم وزيرة إلعÓقات إلدولية
وإلتعاون إ÷نوب إفريقية.
وجدد إلرئيسس زوما موقف بÓده إلثابت من
قضصية إلصصحرإء إلغربية إلتي هي قضصية تصصفية
إسصتعمار Áر حلها ع Èإسصتفتاء حر عادل ونزيه
يسصمح للشصعب إلصصحرإوي من ‡ارسصة حقه ‘
تقرير إŸصص Òوإ’سصتقÓل طبقا للوإئح وقرإرإت
 ·ÓإŸتحدة و›لسس إأ’من ذإت
إ÷معية إلعامة ل أ
إلصصلة.
وق- -ررت ج- -ن- -وب إف -ري -ق -ي -ا ‘ سص -ب -ت -م2004 È
إ’عÎإف ب- -ا÷م- -ه- -وري- -ة إل -ع -رب -ي -ة إلصص -ح -رإوي -ة
إلدÁقرإطية ومنذ ذلك إلوقت ترسصخت إلعÓقات
إل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ب Úإل-ب-ل-دي-ن م-ن خÓ-ل ف-تح سصفارة
إ÷م-ه-وري-ة إل-ع-رب-ي-ة إلصص-ح-رإوية إلدÁقرإطية ‘
ب-ري-ت-وري-ا وإع-ت-م-اد سص-ف Òإ÷م-ه-وري-ة إلصص-حرإوية
لدى جنوب إفريقيا.
ويأاتي كل هذإ إلدعم ◊ق إلشصعب إلصصحرإوي
‘ أإرضصه وحريته وثروإته قبل ثÓثة أإسصابيع من
إنعقاد إلقمة إإ’فريقية.

دافع عن إا‚ازاته خÓل و’يت ÚرئاسسيتÚ

أاوباما يوصشي اأ’مريكي Úبالوحدة ‘ خطابه اأ’خÒ
‘ إاطÓلة أاخÒة بصسفته رئيسسا للو’يات
’خÒ
اŸتحدة ،أالقى باراك أاوباما خطابه ا أ
من مدينة شسيكاغو ،التي شسهدت انطÓقته
السسياسسية ،بحضسور زوجته ميشسال وابنتيه
ون -ائب ال-رئ-يسس ج-و ب-اي-دن .وت-ط-رق أاوب-ام-ا
’‚ازات ال -ت -ي ط -ب -عت
إا› ¤م -وع -ة م -ن ا إ
فÎة ح- -ك -م -ه ك -رئ -يسس ل -ل -و’ي -ات اŸت -ح -دة
’مريكي Úإا¤
لو’يت Úمتتاليت ،Úداعيا ا أ
التمسسك بالدÁقراطية والوحدة.
شصكر إلرئيسس إأ’مريكي بارإك أإوباما ‘ خطابه
إلودإعي ‘ شصيكاغو مسصاء إلثÓثاء موإطنيه على
إلدعم إلذي قدموه له ،مؤوكدإ أإن إلو’يات إŸتحدة
هي إليوم «أإفضصل وأإقوى» ‡ا كانت عليه عندما
إعتلى إلسصلطة قبل ثمانية أإعوإم.
وقال أإوباما ( 55عاما) ‘ خطاب إ ¤إأ’مة ،هو
إأ’خ Òله قبل أإن يسصلم إلسصلطة إأ’سصبوع إŸقبل إ¤
دونالد ترإمب ( 70عاما) ،أإن إلتحدي إلدÁقرإطي
يعني «إما أإن ننهضس كلنا أإو أإن نسصقط كلنا» ،دإعيا
إأ’مريكي Úإ ¤إلوحدة «أإيا تكن إختÓفاتنا» ،مع
إقرإره ‘ إلوقت نفسصه بأان إلعنصصرية ’
ت - -زإل «ع - -ام Ó- -ت- -قسص- -ي- -م- -ي- -ا» ‘
إÛتمع إأ’مريكي.

 Èال

عا⁄

م-ال-ي-ا وسص-اشص-ا ع-ل-ى إل-تضص-ح-ي-ات إل-ت-ي تع Úعليهن
إلقيام بها بسصبب توليه إلرئاسصة.
و‘ نهاية خطابه ،عدل أإوباما إلشصعار إلشصهÒ
إلذي أإطلقه ◊ملته إ’نتخابية قبل ثما Êسصنوإت
من «نعم ،نسصتطيع» إ« ¤نعم ،إسصتطعنا».

’ معلومات ﬁرجة عن ترامب

وشص- -دد إل -رئ -يسس إل -رإب -ع وإأ’رب -ع -ون ل -ل -و’ي -ات
إŸت- -ح- -دة ع- -ل -ى إإ’‚ازإت إل -ت -ي –ق -قت خ Ó-ل
و’يتيه إŸتعاقبت ،Úمعددإ خصصوصصا خلق إلوظائف
وإصصÓح نظام إلتأام Úإلصصحي وتصصفية أإسصامة بن
’دن.
و ⁄يتمكن أإوباما من حبسس دمعة إنحدرت على
خده عندما إلتفت لشصكر زوجته ميشصال وإبنتيه

تأاجيل ا◊سشم ‘ ا’نتخابات

^ بانغول :أإجلت إÙكمة إلعليا ‘ غامبيا
إصص -دإر ق -رإره -ا ح -ول إل -ط -ع -ن إل-ذي ت-ق-دم ب-ه ح-زب
إل -رئ -يسس إŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت -ه ي -ح -ي -ى ج -ام -ع بشص-أان ن-ت-ائ-ج
إ’ن -ت -خ -اب -ات إل-رئ-اسص-ي-ة إ’خÒة إل-ت-ى أإظ-ه-رت خسص-ارت-ه ،ح-ت-ى
إ’ثن Úإلقادم.
ويأاتي تأاجيل حكم إÙكمة إلعليا إلغامبية قبل تسصعة أإيام من إنتهاء
عهدة إلرئيسس جامع إلذي يتمسصك Ãنصصبه ويشصكك ‘ نتائج إ’نتخابات
إأ’خÒة قائ Óإنه شصابها « إلتÓعب و إلتزوير» و يطالب بإاعادة عملية إ’قÎإع –ت
إشصرإف ÷نة مسصتقلة.

ع

خسشر  1.4مليار دو’ر ‘ يوم واحد
^ دبي :يبدو أإن يوم إ÷معة إŸاضصي كان أإسصوأإ أإيام أإغنى أإغنياء ثالث إقتصصاد
عاŸي ،فخÓل سصاعات من تدإو’ت ذإك إليوم تكبد تدإشصي يا Êخسصارة ثقيلة بـ
 1.4مليار دو’ر ،ح Úهوت أإسصهم ›موعة فاسصت روتيلينغ إلتي Áلكها بـ ‘ %6.7
جلسصة تدإول وإحدة.
وتأاتي هذه إلنتائج إıيبة لشصركة إلتجزئة إليابانية إلشصهÒة ،لتبث مزيدإً من

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

على صصعيد آإخر ،نفى إلكرمل ،Úأإمسس إأ’ربعاء،
حيازة «معلومات ﬁرجة» حول إلرئيسس إأ’مÒكي
إŸنتخب دونالد ترإمب وندد با’دعاءإت إلوإردة
عن مسصؤوو‹ إ’سصتخبارإت إأ’مÒكية إلتي تهدف
إ ¤ضصرب إلعÓقات مع وإشصنطن.
وك- -انت وسص- -ائ- -ل إعÓ- -م أإمÒك- -ي- -ة أإف- -ادت ب -أان
مسص -ؤوو‹ إ’سص -ت -خ -ب -ارإت أإب-ل-غ-وإ إل-رئ-يسس ت-رإمب،
وإل -رئ -يسس ب -ارإك أإوب -ام -ا ،ب -أان روسص -ي -ا ق -د ت -ك-ون
حصصلت عن طريق عمليات قرصصنة على معلومات
ﬁرجة ومثÒة للقلق عن حياة ترمب إلشصخصصية
وإŸالية.
من جانبه ،رد ترإمب ‘ تغريدة على «توي»Î
وإصصفًا إلتقارير بأانها «أإخبار كاذبة ..حملة سصياسصية
شصعوإء».

إلعدد

17232

’دارية
بسسبب عدم اكتمال الÎتيبات ا إ
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÷نة ا◊وار السشياسشي الليبي تؤوجل اجتماع غدامسص
أاع -ل -ن اÛلسس ال -ب-ل-دي غ-دامسس ،شس-رق
’رب- -ع- -اء ،ع- -ن ت- -أاج- -ي- -ل
ل - -ي - -ب- -ي- -ا ،أامسس ا أ
’عضس -اء
’ج -ت -م -اع ال -تشس -اوري اŸف -ت -وح أ
ا إ
÷نة ا◊وار السسياسسي الليبي الذي كان
مقررا أامسس ‘ اŸدينة’ ،أجل غﬁ Òدد،
’دارية
وذلك ل-ع-دم إاك-ت-م-ال الÎت-يبات ا إ
واللوجسستية.
وجاء ‘ بيان نشصر على صصفحة إÛلسس عÈ
موقعه ‘ شصبكة إلتوإصصل إ’جتماعي (فيسصبوك)
«يعلن إÛلسس إلبلدي غدإمسس عن إرجاء هذإ
إل - -ل - -ق - -اء إ ¤ب- -ع- -د إ“ام إإ’ج- -رإءإت إإ’دإري- -ة
وإللوجسصتية إلتي تليق Ãثل هذه إللقاءإت».
وأإك -د إل -ب -ي -ان أإن ب -ل -دي -ة غ-دإمسس «ك-م-ا ه-ي
معهود عنها إلعمل إلدإئم من أإجل  ⁄شصمل
إل -ل -ي -ب-ي ‘ Úل-ق-اءإت م-ت-ع-ددة سص-اب-ق-ة» ،غ Òأإن
إل- -ب- -ي- -ان  ⁄ي- -ح- -دد م- -وع -دإ آإخ -ر إ’سص -تضص -اف -ة
إج- -ت- -م- -اع -ات أإعضص -اء ÷ن -ة إ◊وإر إلسص -ي -اسص -ي
إلليبي.
وأإعرب إÛلسس إلبلدي غدإمسس ‘ ،ختام
إلبيان عن أإمله ‘ أإن يعمل إلقائمون على إ◊وإر
«ل-ل-ت-وإصص-ل بشص-ك-ل رسص-م-ي م-ع إل-ب-ل-دي-ة Ãا ي-ليق
Ãقام وحجم هذإ إللقاء».
وكان أإعضصاء ÷نة إ◊وإر إلسصياسصي إلليبي
إتفقوإ على عقد إجتماع تشصاوري ‘ مدينة
غدإمسس غرب ليبيا يركز على مناقشصة جملة
إŸقÎح- -ات إل- -ت- -ي ج -رى ب -ح -ث -ه -ا ‘ إ÷زإئ -ر

وإلقاهرة وتونسس وإŸتعلقة ب»إجرإء تعديÓت
ع -ل -ى إإ’ت -ف -اق إلسص -ي -اسص -ي» وم -ن ث-م ع-رضس م-ا
ي -ت -وصص -ل إل -ي -ه إج -ت -م -اع غ -دإمسس ع-ل-ى ›لسس
إلنوإب.
كما أإكد عضصو ÷نة إ◊وإر إلسصياسصي إلليبي
أإن لقاء غدإمسس كان يفÎضس أإن يكون Ãثابة
ت -ت-م-ة ل-ل-ج-ه-ود إŸشصÎك-ة إ÷زإئ-ري-ة إل-ت-ونسص-ي-ة
Óزمة إلليبية،
إŸصصرية إ’يجاد تسصوية سصياسصية ل أ
مضص -ي -ف -ا أإن «ك -ل إل -دول إل -ت -ي تشص -ارك ‘ ه-ذه
إŸبادرإت إإ’يجابية توؤكد دون تردد على إعتبار
إإ’ت -ف -اق إلسص -ي -اسص -ي إل -ل -ي -ب-ي إل-ذي رع-ت-ه إأ’·
إŸتحدة هو إإ’طار إأ’سصاسصي وإŸرجعية إلعامة
◊ل إأ’زمة إلليبية».
يشص - -ار إ ¤أإن م- -دي- -ن- -ة غ- -دإمسس ك- -انت ق- -د
إسصتضصافت أإو ¤جو’ت إ◊وإر إلسصياسصي إلليبي
‘  29سصبتم 2014 Èوإلتي ضصمت ‡ثل Úعن
أإعضصاء ›لسس إلنوإب إŸشصارك ÚوإŸقاطعÚ
وإلتي عرفت حينها ب»إجتماع  »12+12قبل أإن
تنتقل إ÷لسصات إ ¤خارج ليبيا.
م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،تسص-ل-م إÛلسس إل-رئ-اسص-ي
إل -ل -ي -ب -ي أإمسس أإورإق إع -ت -م-اد سص-فÒي إي-ط-ال-ي-ا
وك -وري -ا إلشص -م -ال-ي-ة ل-دى ل-ي-ب-ي-اÃ ،ب-ن-ى إلسص-رإي-ا
إ◊مرإء ‘ إلعاصصمة طرإبلسس بحضصور رئيسس
إÛلسس فائز إلسصرإج ووزير إÿارجية إŸفوضس
ﬁم- - -د سص - -ي - -ال - -ة وع - -دد م - -ن إلشص - -خصص - -ي - -ات
إلدبلوماسصية.

هو اŸرشسح ا’أوفر للفوز بالسسباق الرئاسسي الفرنسسي

فيون يتعهد بتقليصص الهجرة أ’دنى حد

يسس- -ع- -ى اŸرشس- -ح ال- -رئ- -اسس- -ي ال -ف -رنسس -ي
’ل -ي -زي
’وف- -ر ح- -ظ- -ا ل- -ل- -ف- -وز بسس- -ب- -اق ا إ
ا أ
«ف - - -رانسس - - -وا ف - - -ي- - -ون» إا ¤خ- - -فضس ع- - -دد
اŸهاجرين الذين تسستقبلهم فرنسسا ،وذلك
ع Èالضس -غ-ط ل-ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام ا◊صسصس ‘
’وروبي.
ا’–اد ا أ
أإعلن فيون عن خطته ‘ مدينة نيسس إŸطلة
ع-ل-ى إل-ب-ح-ر إŸت-وسص-ط وإل-ت-ي ت-ع-رضصت ل-ه-جوم
إرهابي عندما دهسس دموي بشصاحنة حشصدإ من
إÙتفل Úبالعيد إلوطني إلفرنسصي ‘ جويلية
إŸاضصي فقتل  86شصخصصا.
وقال مسصاعد فيون «لن يذهب مرشصح إليمÚ
إ ¤نيسس للقول إن فرنسصا يجب أإن تÎك إتفاقية
شصنغن ،سصيقول إن من إلضصروري وجود حصصصس
للهجرة».
وإسصتقبلت منطقة شصنغن إأ’وروبية إلتي تلغي
إ◊دود ب Úإل- -دول ،خÓ- -ل إل -ع -ام ÚإŸاضص -يÚ
مليون مهاجر و’جئ فر أإغلبهم من إلتوترإت ‘
إلشصرق إأ’وسصط .
ويرى فيون أإن إلهجرة يجب أإن تتوقف على
قدرة فرنسصا على إسصتيعاب إŸزيد من إلناسس

وإدماجهم بنجاح ،ويرغب ‘ أإن يضصع إلŸÈان
حصصصص -ا سص -ن -وي -ة ل -ل -ه -ج -رة إسص -ت -ن-ادإ إ ¤ح-ال-ة
إل- -ت -وظ -ي -ف وإلسص -ك -ن وغÒه -م -ا م -ن إل -ع -وإم -ل
إ’جتماعية.
وتشص ÒإسصتطÓعات رأإي إ ¤أإن فيون سصيفوز
على زعيمة إليم ÚإŸتطرف مارين لوبان ‘
جولة إعادة ‘ ماي إŸقبل.

مفاوضسات أاسستانا ‘  23جانفي

تششديد على ا’لتزام بالهدنة ‘ سشوريا
دعا نائب وزير اÿارجية الكازاخسستاÊ
ي-رج-ان ع-اشس-ق-ب-اي-ف ،أامسس ا’رب-ع-اء ،ل-عقد
اŸفاوضسات السسورية-السسورية ،التي ترعاها
’·
ك - -ل م - -ن روسس - -ي- -ا وت- -رك- -ي- -ا وإاي- -ران وا أ
اŸت- -ح- -دة ‘ م- -وع- -ده- -ا اÙدد ‘  23جانفي
ا÷اري.
ون- -ق- -لت مصص- -ادرع- -ن ع -اشص -ق -ب -اي -ف ق -ول -ه ،إن
ك- -ازإخسص- -ت- -ان إن -ت -هت م -ن إل -ت -حضصÒإت إل Ó-زم -ة
’سصتضصافة هذه إŸفاوضصات.
ومن إŸنتظر أإن تنطلق مفاوضصات إأ’طرإف
إلسصورية ‘ أإسصتانا عاصصمة كازإخسصتان ‘  23من
إلشص -ه -ر إ÷اري ،ب -رع -اي -ة روسص -ي -ا وت -رك-ي-ا وإي-رإن
وبحضصور ‡ثل Úعن إأ’· إŸتحدة.
وك-انت ت-رك-ي-ا وروسص-ي-ا ق-د سص-ع-ت-ا ن-ه-اي-ة إلشص-هر
إŸاضص -ي ل -ل -ت-وصص-ل إ ¤إت-ف-اق ل-وق-ف إطÓ-ق إل-ن-ار
مازإل سصاري إŸفعول منذ ذلك إلوقت ،ويشصمل

إلقلق وإıاوف ‘ قطاع إلشصركات إليابانية ،بعد إلضصربة إŸوجعة إلتي تلقتها
شصركة «تويوتا» من تصصريحات إلرئيسس إأ’مÒكي إŸنتخب دونالد ترمب.

ا’نسشحاب من بعششيقة بششرط

إ’تفاق إجرإء ﬁادثات سصÓم ‘ غضصون شصهر منذ
بدء تطبيق إلهدنة وصصموده ،وسصتجرى ‘ أإسصتانا.
 ·ÓإŸتحدة‘ ،
وصصوت ›لسس إأ’من إلتابع ل أ
وقت سصابق ،باإ’جماع لصصالح مشصروع قرإر يرحب
با÷هود إلتي تبذلها روسصيا وتركيا إ’نهاء إلقتال ‘
سصوريا وتنظيم مفاوضصات سصÓم.
هذإ وأإعلنت روسصيا أإن وزير خارجيتها سصÒغي
’فروف إتفق مع نظÒه إلÎكي مولود جاويشس
أإوغلو على ضصرورة إ’لتزإم بوقف إطÓق إلنار ‘
سص- -وري- -ا م- -ع م- -وإصص -ل -ة إل -ق -ت -ال ضص -د إ÷م -اع -ات
إإ’رهابية.
وبحث ’فروف وجاويشس أإوغلو خÓل ﬁادثة
هاتفية بينهما تفاصصيل إ’جتماع حول إلوضصع ‘
سصوريا إŸزمع عقده ‘ أإسصتانا عاصصمة كزإخسصتان
‘  23جانفي إ÷اري.

إلضصوء على إ◊اجة إ’عادة توإزن سصياسصات إلسصÓم وإأ’من إلعاŸي Úعن طريق
Œنب إلصصرإع قبل وقوعه بد’ من إ’سصتجابة له وإلتعامل مع.
وقال إنه بدأإ تطبيق إصصÓحات دإخل منظومة إأ’· إŸتحدة للرصصد إŸبكر
وإلعمل على منع إلنزإعات حول إلعا.⁄

(فارك) تنزع سشÓحها

^ أانقرة  :قال وزيرإلدفاع إلÎكي فكري إيشصق ،أإمسس إأ’ربعاء ،إن أإنقرة سصتبحث
مع بغدإد موضصوع وجود قوإت تركية Ãعسصكر بعشصيقة إلقريب من مدينة إŸوصصل
بعد تطه ÒإŸنطقة من تنظيم إلدولة إإ’سصÓمية إإ’رهابي .
وأإكد إيشصق إلذي كان يتحدث إ ¤إلصصحفي ‘ Úمدينة كÒيكال شصرق أإنقرة ،أإن
مسصأالة إلوجود إلعسصكري هذه سصتحل بطريقة ودية.
ومضصى قائ« Óتركيا –Îم وحدة إأ’رإضصي إلعرإقية ،ووجود قوإتنا ‘ بعشصيقة
ليسس إختيارإ إ‰ا ضصرورة».

^ بوغوتا :أإعلنت إ◊كومة إلكولومبية أإن إلقوإت إŸسصلحة إلثورية إلكولومبية
(فارك) إŸتمردة سصتقوم بنزع سصÓحها “اما ‘ غضصون  180يوما وسصتعيد دمج
أإعضصائها ‘ إ◊ياة إŸدنية لتشصكل حزبا سصياسصيا.
وكانت إ◊كومة بقيادة إلرئيسس خوإن مانول سصانتوسس قد وقعت مؤوخرإ إتفاق
سصÓم مع حركة فارك إ’نهاء خمسصة عقود من إلقتال.

غوتÒيسص يدعو Ÿنع ا◊روب

اسشÎجاع حي اŸالية ششرق اŸوصشل

 ·ÓإŸتحدة إنطونيو غوتÒيسس،
’· اŸتحدة :طالب إأ’م Úإلعام ل أ
^ا أ
إŸنظمة إأ’‡ية وأإعضصاءها بإادخال تغيÒإت على إ’سصÎإتيجيات وإلعمليات Ÿنع
إ◊روب وإ◊فاظ على إلسصÓم.
و‘ أإول خطاب له أإمام ›لسس إأ’من إلدو‹ بعد توليه منصصبه أإلقى غوتÒيسس

^ بغداد :سصيطرت قوإت «مكافحة إإ’رهاب» إلعرإقية ،أإمسس ،على حي إŸالية
بالسصاحل إأ’يسصر شصرقي مدينة إŸوصصل مركز ﬁافظة نينوي.
وكانت قوإت «مكافحة إإ’رهاب» إقتحمت ‘ ،وقت سصابق أإمسس ،أإحياء إŸالية
وإلصصديق و  7نيسصان ‘ إلسصاحل إأ’يسصر “هيدإ لتحريرها من قبضصة دإعشس إلدموي.
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اŸراسضلون ..

تضضحيات كبÒة ،اتهامات ونكران Ûهودات «جندي مشضاة عا ⁄األخبار»
لعÓمية ‘
برز دور اŸراسسل Úالصسحافي ‘ Úا÷زائر ،منذ اعÓن التعددية ا◊زبية وا إ
 ،1989ح -يث أاصس -ب -ح -وا ح -ل -ق -ة أاسس -اسس -ي -ة ‘ ال -ع -م-ل العÓ-م-ي ولع-ب-ا أاسس-اسس-ي-ا ل Áك-ن
لوزار التي حملوها من أاجل Œسسيد حق اŸواطن ‘
السستغناء عنه خاصسة ‘ ظل ا أ
الع Ó-م ،و“ك ÚاŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة وال -ن -ائ -ي -ة ‘ اسس-م-اع صس-وت-ه-ا ون-ق-ل انشس-غ-الت-ه-ا
للسسلطات.
اسستطÓع :حكيم بوغرارة
ع -ان -ى ب -عضس أاعضض -اء ه -ذه ال -ف-ئ-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-م-ي
لسض -رة ا’ع -لم -ي -ة ب -ام -ت -ي -از م -ن ال -ت -ه -م-يشس
ل -أ
وا’سضتغلل من قبل الكث Òمن أارباب الصضحافة
ل- -تصض -ف -ي -ة ا◊سض -اب -ات وا’ن -ت -ق -ام م -ن ه -ي -ئ -ات
وأاشضخاصس ،ومؤوسضسضات أ’مور شضخصضية ومصضلحة
ضضيقة حيث وجد الكث Òمن اŸراسضل Úأانفسضهم
أام -ام اÙاك -م ،م-ت-اب-ع Úب-ج-ن-ح ال-ق-ذف والسضب
والشضتم والتضضليل ونشضر أاخبار كاذبة.
زادت م- -ت- -اعب ه- -ؤو’ء ب- -ع- -د ان ت -خ -لت ع -ن -ه -م
مؤوسضسضات اعلمية ‘ مشضهد درامي يعكسس مدى
اسض- -ت- -غ- -لل ه- -ذه ال- -ف -ئ -ة ،ك -م -ا ب -ق -ي ع -دد م -ن
اŸراسض -ل Úالصض -ح -ف -ي Úإاع -لم -ي -ا م -ن ال-درج-ة
ال -ث -ان -ي -ة ‘ م -ؤوسضسض -ت -ه ،م -ن ح-يث ن-ي-ل ا◊ق-وق
وا’ع -ت -ب -ار..أاج -وره-م زه-ي-دة ج-دا واÙظ-وظ
منهم  -وهم قليلون  -يسضتفيدون من التغطية
ا’جتماعية.
اŸلح- -ظ ك- -ذلك ت- -وج -ي -ه ع -م -ل اŸراسض -ل- Ú
Œاهل وعدم احÎام قناعتهم -للÎكيز فقط
ع- -ل- -ى أاخ- -ب- -ار ا÷رÁة ،وال -ق -ت -ل وا’غ -تصض -اب،
واŸشضاكل وكل ما من شضأانه تسضويد اأ’وضضاع مع
ت -غ -ي -يب ك -ل -ي أ’صض -ن-اف ال-ري-ب-ورت-اج وال-ت-ح-ق-ي-ق
واأ’نواع ا’علمية اأ’خرى التي من شضأانها مثل
أان تعّرف باإ’مكانيات التنموية للبلد على غرار
ق -ط-اع السض-ي-اح-ة وال-ف-لح-ة وﬂت-ل-ف اÛا’ت
التي Áكن أان Œلب اŸسضتثمرين ،وتسضاهم ‘
ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة ب-د’ م-ن نشض-ر أاخ-ب-ار ال-رعب
والشضر والفتنة التي تؤوثر على حركة السضياحة
وŒوال اŸواطن.Ú
’حظت من خلل ﬂتلف الزيارات التي رافقت
فيها «الشضعب» ﬂتلف اŸسضؤوول Úا ¤الو’يات
وج- -ود ال -ك -ث Òم -ن اŸواضض -ي -ع واŸل -ف -ات ال -ت -ي
ي- -رفضس اŸراسض- -ل- -ون ال- -ت- -ط- -رق إال- -ي- -ه- -ا وع -ن -د
اسض -ت -فسض-اري ع-ن ه-ذه ال-ظ-اه-رة وسض-بب الÎك-ي-ز
فقط على ا’ثارة والتهجم على ا÷ميع ،أاشضار
الكث Òمنهم « ا ¤مسضؤوول اŸؤوسضسضة ا’علمية
اŸركزي الذي Áلي عليهم التوجيهات ويرفضس
نشضر اأ’خبار اŸتوازنة وا’هتمام فقط Ãواضضيع
ا’ث- - -ارة وان  ⁄ت- - -ك- - -ن م- - -وج- - -ودة ’ ب- - -د م- - -ن
اسضتحداثها».هكذا صضرح ‹ أاك Ìمن مراسضل،
رافضض Úالكشضف عن هويتهم أاثناء التصضريح أاو
ال- -دع- -وة ل- -ل -ك -ت -اب -ة دون ذك -ر اسض -م -ه -م Œن -ب -ا
للمضضايقات أاو التوقيف.
‘ ظ- -ل غ -ي -اب احصض -ائ -ي -ات دق -ي -ق -ة ح -ول
اŸراسض -ل Úت -ب -ق -ى ه -ذه ال -ف-ئ-ة ت-ع-ا ‘ Êصض-مت
ت-ن-ت-ظ-ر ت-ك-ف-ل أاحسض-ن وم-ع-ام-ل-ة ج-ي-دة م-ن ق-بل
أارباب الصضحافة.

التشضريعات تأاخرت ‘ إانصضافه

 ⁄ت -نصس ﬂت -ل-ف ال-تشض-ري-ع-ات ا’ع-لم-ي-ة م-ن-ذ
ا’سضتقلل على مهنة اŸراسضل الصضحفي إا’ ‘
لعلم  ، ٠5-١٢وهو ما يؤوكد
القانون العضضوي ل إ
اŸتاعب ا÷مة التي تعرضضت لها هذه الفئة.
ع -ان -ى اŸراسض -ل الصض -ح-ف-ي م-ن غ-ي-اب ا◊م-اي-ة
القانونية وهو ما جعله لقمة صضائغة لدى الكثÒ
من أارباب الصضحافة لفرضس الضضغوطات و–ميله
عبئا أاك Ìمن طاقته دون أادنى حقوق..يحدث
هذا لدى بعضس العناوين ا’علمية عندنا ،عكسس
ما هو موجود ومتعارف عليه ‘ دول أاخرى حيث
اŸراسضل الصضحفي ‘ أاعراف الصضحافة العاŸية
يعت « Èجندي مشضاة عا ⁄اأ’خبار» وهي كناية
تشض- -ب- -ي- -ه- -ي- -ة Ÿشض- -اة كÈى ا÷ي- -وشس ال- -ع- -اŸي -ة
اÎÙمة التي يعت Èفيها سضلح اŸشضاة اÙور
الرئيسس ‘ قيادة ا÷يوشس وقدرتها على التحمل
وق -لب اŸوازي -ن ،ن -اه -يك ع -ن أان -ه -ا ت -ت-ك-ون م-ن
الطبقات البسضيطة والتي لها صض Èوبأاسس شضديد.
بقي التجاهل الصضفة اŸميزة للمراسضل حتى سضنة
لع-لم ‘
 ١9٨٢؟ ت -اري -خ صض -دور أاول ق -ان -ون ل  -إ
ا÷زائر الذي أاعطى تعريفا للصضحفي اÎÙف

وفقا للمادة الـ  ٣٣التي اعتÈته مسضتخدما ‘
صضحيفة يومية أاو دورية تابعة للحزب أاو الدولة أاو
لن-ب-اء اŸك-ت-وب-ة أاو ال-ن-اط-ق-ة أاو
ه -ي -أاة وط -ن -ي-ة ل -أ
الصض - -ورة ،وي- -ك- -ون
دائ- -م -ا م -ت -ف -رغ -ا
للبحث عن اأ’نباء
وجمعها
وانتقائها
وتنسضيقها
وعرضضها.
يتخذ من هذا
النشضاط
مهنته
الوحيدة
واŸنتظمة
التي يتلقى
مقابلها
أاجرا،
غ Ò- - - -أان
هذا
القانون
أالزم

ا’علم دون التقيد Ãؤوسضسضة اعلمية واحدة.
لعلم  ٠5-١٢الغموضس
أازال القانون العضضوي ل إ
ع -ن اŸراسض-ل الصض-ح-ف-ي ح-يث ع-رف الصض-ح-ف-ي
اÎÙف ‘ اŸادة  ٧٣وأاضضافت اŸادة  ٧٤ا¤
ق - -ائ - -م- -ة الصض- -ح- -اف- -ي ÚاÎÙف ÚاŸراسض- -لÚ
الصضحافي ،ÚواعتÈت «أانه يعد صضحافيا Îﬁفا
كذلك كل مراسضل دائم له علقة تعاقدية مع
جهاز اعلم».
منح قانون  ٠5-١٢الكث Òمن ا◊قوق للمراسضلÚ
على غرار ا◊ق ‘ التأام Úالذي جاء ‘ اŸادة
 ، 9٠وذهبت اŸادة  9١ا ¤أابعد ا◊دود عندما
م- -ن- -حت ا◊ق ل- -لصض- -ح- -ف -ي

Îﬁفا ،وقانون ا’علم خ Òمرجع ‘ ذلك».
ب -رر ح -م -لوي ت -رك -ي -ز اŸراسض -ل Úع -ل-ى اخ-ب-ار
ا’ث- -ارة ا ¤رغ -ب -ة ال -ق -ارئ ال -ذي م ّ-ل م -ن ك -لم
السض -اسض-ة ورج-ا’ت-ه-ا ،وي-ري-د اŸل-م-وسس اأك Ìم-ن
الوعود ،هو ا’مر الذي أاثر سضلبا على ا÷انب
التنموي.

الثارة أاحسضن من األخبار الروتينية

–سض Úاألجور وظروف العمل
والسضتفادة من دورات التكوين
لÓرتقاء باŸهنة

بيع الصضحف وجلب القراء وراء الهتمام
باإلثارة

الصض- -ح- -ف- -ي ب- -إات -ب -اع
ايديولوجية ا◊زب الواحد ،وفقا للمادة ٣5
من نفسس القانون،وق ّسضم الصضحافي Úا ¤وطنيÚ
Îﬁف Úومبعوث Úومراسضلي الصضحف اأ’جنبية.
أاغ -ف -ل اŸشض-رع ا÷زائ-ري الشض-روط اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãمارسضة مهنة اŸراسضل الصضحفي ،آاخذا فقط
التوجه السضياسضي والدرجة النضضالية للصضحفي أاو
اŸراسضل.
وتواصضل Œاهل اŸراسضل الصضحفي ‘ قانون
اع - -لم  ٠٧/9٠ح- -يث ” ال- -ت- -ط- -رق ف -ق -ط ا¤
الصضحفي اÎÙف من خلل اŸادة  ٢٨التي
أاكدت ‘ نصضها أان «الصضحفي اÎÙف هو كل
شض -خصس ي -ت -ف -رغ ل -ل -ب-حث ع-ن اأ’خ-ب-ار ،ج-م-ع-ه-ا
وانتقائها واسضتغللها ،وتقدÁها خلل النشضاط
الصضحفي الذي يتخذه مهنته اŸنتظمة».
 ⁄ي -ت -ط -رق ن -فسس ال-ق-ان-ون ل-وضض-ع-ي-ة الصض-ح-ف-ي
اÎÙف واŸراسضل وحول امكانية ا’سضتفادة
من صضفة الصضحفي اÎÙف ،ولكن اŸادة ٢9
منعت صضحفيي القطاع العام دون اÿاصس من
ال -ع -م -ل ل -دى دوري -ات أاخ -رى دون ت -رخ-يصس م-ن
اŸؤوسضسض - -ة اأ’م ،وه- -و م- -ا ” اع- -تÈاه ،اعÎاف- -ا
ضض-م-ن-ي-ا ب-اŸراسض-ل الصض-ح-ف-ي دون تسض-م-يته ،أ’ن
اŸراسض-ل ب-إام-ك-ان-ه م-راسض-ل-ة ال-ع-دي-د م-ن وسض-ائل

واجبات ومهمة مسضتحيلة دون أادنى حقوق

واأ’جر خطان أاحمران وهي الوصضاية التي ورثها
‡ن سضبقوه للمهنة حتى ’ يجد نفسضه بدون
دخل.
سضرد لـ «الشضعب» اŸراسضل «م/ك» من أادرار
الذي كان يعمل مع صضحيفة من غرب البلد،
حيث قال...« :كان رئيسس التحرير ورئيسس القسضم
اÙلي يطلبان مني القيام بربورتاجات ومهام
تسض -ت -ح-ق ال-ت-ن-ق-ل ومصض-اري-ف دون أان ي-ب-ع-ث-وا ‹
Ãصض -اري -ف اŸه -م -ة ،وŸا ط -ل-بت م-ن-ه-م ارسض-ال
ا◊قوق قاموا بتهديده بالطرد» .أاوضضح أان اأ’جر
الذي  ⁄يكن يتعدى  ١٢أالف دج كان يتأاخر ا¤
أاك Ìمن  ٢٠يوما ،وهو ما جعله يتوقف ويبحث
عن عمل ‘ جهة أاخرى.
من جهته ،قال مراسضل من و’ية
ج -ن -وب -ي-ة ك-ان

ت- -ع- -رضض- -وا ل- -ه- -ا بسض- -بب السضب والشض- -ت -م
وال -ق -ذف وال -ك -ت -اب -ة دون مصض -ادر،ح -يث
اع -تÈوا ذلك ن -ك -ران -ا ل -تضض -ح -ي -ات-ه-م م-ع
اŸؤوسضسضات ا’علمية خاصضة ‘ العشضرية
السض- -وداء ح- -يث غ- -ام- -روا ك- -ثÒا ل- -ي -ج -دوا
لهانة.
أانفسضهم ‘ اأ’خ Òعرضضة ل إ
م-ن ال-وق-ائ-ع ال-ت-ي ن-ق-ل-ه-ا أاح-د اŸراسض-لÚ
ال- -ذي ” ت- -وق- -ي- -ف- -ه ع- -ن ال- -ع -م -ل ب -رسض -ال -ة
«اسس.أام.أاسس» ح- -يث أاوضض- -ح اŸراسض- -ل ال -ذي
يعمل حاليا ‘ احدى ا’ذاعات أانه طلب من
ا’دارة تأامينه اجتماعيا ،أ’نه كان يعا Êمن
م- -رضس م -زم -ن ف -ث -ارت ث -ائ -رة اŸسض Òوط -رده
بالطريقة اŸذكورة سضابقا.

واŸراسضل
رفضس القيام باŸهنة ‘ حال ⁄
ي -ت -م -ت -ع ب -ا◊ق-وق ع-ل-ى غ-رار اأ’ج-ر وال-ب-ط-اق-ة
اŸهنية.

شضهادات مثÒة Ÿآاسضي اŸراسضلÚ

رفضس ج- -ل اŸراسض- -ل Úنشض- -ر ه- -وي- -ات- -ه- -م وه- -م
يتحدثون لـ «الشضعب» عن اŸآاسضي التي يعيشضونها
‘ بعضس ا÷رائد ،مؤوكدين بأان نشضر ما يعانونه
ق -د ي -ج -ع -ل -ه -م ع-رضض-ة ل-ل-فصض-ل م-ن اŸؤوسضسض-ات
ا’علمية.
‘ هذا ا’طار ،كشضف مراسضل من ا’غواط يعمل
ل -دى صض-ح-ي-ف-ة م-ق-رب-ة م-ن أاح-د رج-ال اأ’ع-م-ال
لهانات ‘ كث ÒاŸرات
اŸعروف Úأانه تعرضس ل إ
من اŸقر اŸركزي حيث يقوم رئيسس التحرير
بقطع اŸكاŸات ‘ وجهه وتوبيخه ،ومقا’ته
ا’خ -ب -اري-ة ’ ت-نشض-ر ب-ع-د ان ط-ل-بت م-ن-ه رئ-يسض-ة
ال -قسض -م اÙل -ي ال -ت-وسض-ط أ’خ-ي-ه-ا م-ع م-ؤوسضسض-ة
بÎولية لتقوم بكراء سضيارات رباعية الدفع من
وكا’ته.
أاوضضح ‘ سضياق متصضل أان ا◊ديث عن التأامÚ

ي- -ع- -م- -ل م -ع م -ؤوسضسض -ة
اع -لم -ي-ة كÈى ب-أان-ه-ا  ⁄ت-ت-ك-ف-ل ب-ه ع-ن-دم-ا
أاصضيب Ãرضس خبيث و ⁄يجد سضوى الوا‹
الذي ضضمن له سضيارة نقلته ا ¤غاية مقر
سضكناه بالهضضاب العليا وهو ما جعله يكره
ا’ع -لم ك -ره -ا شض -دي -دا .وأاضض -اف ق-ائ-ل:
«كدت أان أافقد حياتي بسضبب أاشضخاصس ’
يهمهم سضوى اأ’خبار واأ’موال».
نفسس الصضورة قدمها «ف/ب» مراسضل يومية من
غرب البلد عمل معها ‘ سضنوات ٢٠٠5/ ٢٠٠٤
وانتهت مغامرته معها Ãتابعة قضضائية بعد ان
أاخلف مديرها تنصضيبه كصضحفي دائم و ⁄تفصضل
ال -ع -دال -ة لصض -ا◊ه وه -و م-ا ج-ع-ل-ه ي-غ Òال-ع-ن-وان
ا’علمي.
أاكد « ف.ب» ‘ شضهادته لـ»الشضعب» أانه كان
م -راسض -ل ول -ك -ن-ه ي-ع-م-ل أاك Ìم-ن صض-ح-ف-ي-ي ت-لك
ا÷ريدة ودون أادنى حقوق وباعÎاف اŸدير
العام آانذاك لكن تشضويه سضمعته وعدم ا’عÎاف
جعلته يغادر ُمكرها.

–دث م -راسض -ل م -ن و’ي-ة
بسضكرة عن ا’تهامات التي يتلقاها من ا÷ميع
وحتى اŸقر اŸركزي للصضحيفة التي عمل بها
حيث يؤوكدون له اسضتفادته من سضكنات وقطع
أارضض -ي -ة وام-ت-ي-ازات ،م-وضض-ح-ا ل-و ك-ان ل-دي ت-لك
الÌوات Ÿاذا أاقبل ا’هانة من أاشضباه صضحافي،Ú
موضضحا بأان القيم التي درسضها با÷امعة كانت
كلها أاضضغاط أاحلم  ⁄يجدها ‘ الواقع.
كما –دث مراسضلون آاخرون عن معاناتهم من
ال-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه-م ب-ع-د اŸت-اب-ع-ات ال-قضض-ائ-ي-ة التي

كشضف ا’علمي عزوز بلعمري الذي سضبق له
وأان ع -م -ل رئ -يسض -ا ل -ل -قسض -م اÙل -ي ‘ ج -ري -دة
«اأ’حداث» أان سضبب ا’هتمام باŸواضضيع اأ’منية
واŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷رÁة ،وتكليف
اŸراسضلÚ
ب - -ه- -ا ل- -ع- -دة
أاسضباب
ق - - -ائ- - -ل‘ :
تصض - - - -ري - - - -ح لـ
«الشضعب»:
«اع - - -ت- - -ق- - -د ان
اهتمام
اŸراسض -ل Úب-ه-ذا
النوع من اأ’خبار
ي-رج-ع أاسض-اسض-ا ا¤
سض- -ه -ول -ة ا◊صض -ول
ع - -ل - -ى م- -ث- -ل ه- -ذه
اأ’خبار التي تأاتيهم
ع -ن ط -ري -ق ب -ي-ان-ات
م- -ن مصض- -ال- -ح ا’م- -ن
والشض - -رط - -ة وال - -درك
وا◊م - -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة،
وا÷يشس ،كما أان هذه
اأ’خ - -ب - -ار غ - -ال - -ب - -ا م- -ا
ي -حصض -ل -ون ع -ل-ي-ه-ا وه-ي
جاهزة أاي هذه ا’جهزة
ت-ق-وم ب-ت-ح-ري-ر ا’خ-ب-ار واŸراسض-ل-ون Áضض-ون-ه-ا
ب -أاسض -م -ائ -ه-م وم-ن ث-م ي-رسض-ل-ون-ه-ا ا ¤ا÷ري-دة».
أاضضاف عزوز «كل الصضحف اÿاصضة تبحث عن
ا’ث-ارة ،ع-كسس الصض-ح-ف ال-ع-م-وم-ي-ة’ ،عتقادهم
أان- -ه -ا Œلب م -ت -اب -ع -ة ا÷م -ه -ور وم -ن ث -م زي -ادة
اŸبيعات وا’نتشضار».
حول ما إاذا كان هذا التوجه نابعا من مسضؤوو‹
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ا÷رائ -د ،أاك -د ع -زوز «...اأ’م -ر ل -يسس م-ف-روضض-ا
دائما ،أاظن أان اŸراسضل Úيقومون بذلك بحرية،
إاذ يعتقدون أان هذا النوع من اأ’خبار هو ا÷دير
بالقراءة من طرف ا÷مهور».
ح-ول ت-ق-ي-ي-م-ه ل-ع-لق-ة اŸراسض-ل Úب-السض-ل-طات
اÙلية ،أاكد عزوز ‘ هذا السضياق «أاعتقد أان
علقة اŸراسضل Úبالسضلطات اÙلية هي علقة
ﬁاولة اسضتغلل أاو ﬁاولة ابتزاز ،الكث Òمن
اŸراسضل Úاسضتغلوا السضلطات من خلل تلميع
صضورتهم لدى الرأاي العام مقابل ا◊صضول على
امتيازات  ..كما أان السضلطات اÙلية هي أايضضا
تسضتغل الصضحافي ‘ Úهذا الشضأان  ..وقد سضمعنا
ان م - -راسض- -ل– Úسض- -نت وضض- -ع- -ي- -ت- -ه- -م اŸال- -ي- -ة
وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة أافضض -ل ب -ك -ث ،»ÒواقÎح ع -زوز
لتطوير قدرات اŸراسضل Úدورات تكوينية مكثفة
ومنحهم أاجور Îﬁمة وتوف Òاإ’مكانيات لهم.

الوسضاطات وتصضفية ا◊سضابات لتوظيف
اŸراسضل Úحقيقة نسضبية...

اعÎف الصضحا‘ فيصسل حمÓوي ،باختلل
بعضس اŸعاي ‘ Òانتقاء وتوظيف اŸراسضل،Ú
م -عÎف -ا ب -وج -ود ع -ام -ل ال -وسض -اط -ات وتصض -ف -ي -ة
ا◊سضابات أاي اختيار من له القدرة على تنفيذ
سضياسضة ا÷ريدة وقرارات اŸسضؤوول ،Úموضضحا
« ..اأو’ يجب أان نصضنف أانواع اŸراسضل ،Úهناك
م-ن ي-ت-م ت-وظ-ي-ف-ه-م ب-ن-اء ع-ل-ى مسض-ارهم اŸهني،
وهناك من يتم انتقائهم عن طريق وسضاطات،
وهناك من يتم قبولهم بناء على عرضضه على
اŸؤوسضسض -ة ‘ ،ك -ث Òم -ن ا’ح -ي -ان ي -ك-ون ان-ت-ق-اء
اŸراسضل بناء على مبادرات فردية من طرف
الراغب ‘ Úمراسضلة أاي وسضيلة اعلمية وذلك
بعرضس خدماتهم على اŸؤوسضسضة».
أاضضاف حملوي لـ»الشضعب» ‘« :الكث Òمن
ا’حيان يتم توجيه اŸراسضلÿ Úدمة حسضابات
ضض -ي -ق -ة ع-ل-ى حسض-اب ال-رسض-ال-ة ا’ع-لم-ي-ة ع-ل-ى
اŸسض -ت -وى اÙل -ي ،وب -عضض -ه -م ي -ذهب ضض -ح -ي -ة
لذلك ..لكن يبقى ذلك ضضيقا ..أاي ان اللجوء ا¤
ذلك ﬁصضورا ‘ حا’ت تدرج ضضمن «اŸنفعة
اÿاصضة» ،و‘ اŸقابل ‚د وعيا لدى الكث Òمن
اŸراسضل.»Ú
ح - -ول م - -وضض- -وع ال- -ت- -ف- -رق- -ة ب Úالصض- -ح- -اف- -يÚ
اÎÙف ÚواŸراسض- -ل Úرغ- -م ت- -ق -ارب مسض -ت -وى
اÛه- -ودات وال- -تضض -ح -ي -ات ،ف -يصض -ل ح -م -لوي
يضض -ي-ف« :ي-جب ت-ع-ري-ف الصض-ح-ف-ي ÚاÎÙفÚ
وهم الذين يتفرغون لنقل ا’خبار ويتخذون من
ذلك مصضدرا لرزقهم ،أاما اŸراسضل Úفأاغلبهم
غ Òمنتسضب Úا ¤اإ’علم  .أاغلبهم موظفون ‘
ق- -ط -اع -ات أاخ -رى وب -ذلك ’ Áك -ن اع -ت -ب -ار أاي
م-راسض-ل صض-ح-ا‘ أ’ي-ة وسض-ي-ل-ة اع-لم-ي-ة صض-حفيا

دافع طاهر حليسسي ،اŸراسضل الصضحفي من
و’ي- -ة ب -ات -ن -ة ،ع -ن ع -م -ل اŸراسض -ل Úورفضس أان
يصض -ف ع -م -ل -ه -م ب -ن -ق -ل ا’ث -ارة دون اŸواضض -ي -ع
اأ’خ - -رى ،مصض - -رح - -ا لـ «الشض - -عب»« :اإ’ه- -ت- -م- -ام
ب -اŸواضض-ي-ع ال-ت-ي ي-راه-ا ال-ك-ثÒون م-ثÒة ،راج-ع
Ÿقروئيتها لدى القراء .فأانيسس منصضور الكاتب
الكب ’ Òيتحرج ‘ الكتابة عن حوادث اŸرور،
وع -ل -ي -ن -ا أان ن -ت -خ -ل -ى ع -ن ف -لسض -ف -ة –ق Òه -ذه
اŸواضض- -ي- -ع ف- -ح- -وادث اŸرور –صض -د اأرواح ١٢
جزائري يوميا ،بحسضب احصضائيات رسضمية ،كما
أان الصضحف العاŸية تكتب عن هذه اŸواضضيع،
وهي أافضضل من أان تكتب زيارات روتينية لو’ة أاو
وزراء من حيث اŸقروئية».
أاشض -ار ح -ل -يسض -ي ‘ سض -ي -اق م-تصض-ل ع-ن ع-لق-ة
اŸراسضل باŸؤوسضسضة ا’علمية والنظرة قائل:
«..ال -ع -لق -ة –دده -ا شض -خصض-ي-ة اŸراسض-ل وه-ي
علقة مركبة جدا و معقدة بحكم التعارضس»،
معتÈا أان اŸراسضل ‘ ا÷انب اŸهني اأحسضن
ح -ا’ م -ن الصض -ح-ف-ي Úال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون ‘ اŸق-ر
اŸركزي من حيث هامشس اŸناورة وا◊رية.
أاشض -ار ح -ل -يسض -ي «ع -ل -ى أاي ح -ال اŸراسض-ل Áلك
حرية أافضضل من الصضحفي اŸركزي بحكم قرب
الثا Êمن مراكز الضضغط والعلقات مع الوزراء
وغ Òذلك».
طالب ‘ سضياق متصضل ا ¤ضضرورة ا’هتمام
ب-اŸراسض-ل ،Úم-ث-ل-م-ا ي-ت-م ا’ه-ت-م-ام بالصضحافيÚ
قائل..« :مثلما يتم تطوير الصضحفي اŸركزي
ي -ن -ب-غ-ي ت-ط-وي-ر الصض-ح-ف-ي اŸراسض-ل .م-ن خ-لل
دورات التكوين والرسضكلة».

توظيف اŸراسضل يجب أان يخضضع لشضروط
توظيف الصضحافيÚ

أاك -د ج-م-ال ب-وشساقور  ،أاسض -ت -اذ ع-ل-وم ا’ع-لم
وا’تصض -ال ب -ج -ام-ع-ة ا÷زائ-ر  ‘ ،٣تصض- - -ري - -ح لـ
«الشضعب» أان توظيف اŸراسضل Úيجب اأن يخضضع
لنفسس شضروط لتوظيف الصضحافي Úلتقد Ëالقوة
اللزمة لهذا النوع من ا’علمي ،Úموضضحا حول
م-ع-اي Òان-ت-ق-اء ت-وظ-ي-ف اŸراسض-ل Úال-ت-ي ت-وصضل
إاليها بعد اجرائه رسضالة ماجسضت Òحول واقعهم
اŸهني وا’جتماعي أان « معاي Òا’نتقاء تختلف
م- -ن الصض- -ح- -ف الصض- -ادرة ب -ال -ع -رب -ي -ة وا’خ -رى،
الصضادرة بالفرنسضية التي غالبا ما يقتصضر فيها
ا’ن -ت -ق -اء ع -ل -ى م -ع -ي -ار ال -ت-ح-ك-م وإات-ق-ان ال-ل-غ-ة
الفرنسضية ،دون ضضرورة الشضهادة أاو التكوين ‘
الصضحافة.
أاما بالنسضبة للصضحف الصضادرة بالعربية هناك
نسضبة ضضئيلة من اŸراسضل Úالذين يتم انتقاؤوهم
وفقا Ÿعيار التكوين واأ’غلبية يتم اختيارهم عن
طريق اÙاباة والتوسضط ع Èرئيسس اŸكتب
اÙل - -ي أاو ا÷ه - -وي أاو ان- -ط- -لق- -ا م- -ن اإ’دارة
اŸركزية.
ح -ول دور اŸراسض -ل ‘ ال-ت-نشض-ئ-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصض-ادي-ة ،ق-ال ب-وشض-اق-ور ه-ذا اأمر
م-ره-ون Ãن-ح-ه ت-ك-وي-ن-ا م-ت-واصض-ل ‘ أاسضاسضيات
ال -ع -م -ل الصض-ح-ف-ي خ-اصض-ة ل-ل-ذي-ن ي-ف-ت-ق-دون اإ¤
ابجديات اŸمارسضة الصضحفية واأهداف اÿدمة
ال -ع -م -وم -ي -ة،واŸسض -اه-م-ة ‘ ال-ت-ث-ق-ي-ف ،الÎب-ي-ة
ومراقبة اÙيط.
أاضض -اف بوشساقورÁ« :ك-ن ل-ل-م-راسض-ل اأن ي-ل-عب
دورا أاسض -اسض -ي -ا ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة م -ن خ -لل ت-ع-زي-ز
‡ارسضته ‘ إاطار ا◊ق ‘ الوصضول إا ¤مصضادر
اŸعلومات و الوثائق العمومية والتقارير اÿاصضة
Ãدى تقدم أاو تعطل اŸشضاريع التنموية اÙلية،
حيث Áكنه تبسضيط أاسضلوبها ونشضرها على نطاق
أاوسضع ،مسضاهما بذلك ‘ التنمية «.
طالب من اŸؤوسضسضات ا’علمية توف Òالظروف
اŸلئمة لتطوير قدرات اŸراسضل ،Úمعلقا على
واقع التغطية ا’جتماعية واأ’جور «يرتبط هذا

السض -ؤوال ب -ال -ط -ري-ق-ة أاو الشض-ك-ل ال-ذي ت-ب-ن-ى م-ن
خللها اŸؤوسضسضات الصضحفية علقات العمل مع
شضبكة مراسضيلها .ففي السضابق كانت كل صضحيفة
تكتفي Ãراسضل يع Úعلى مسضتوى إاقليم و’ية
معينة تربطه غالبا بعقد ﬁدد زمنيا أاو بصضفة
دائمة ،و‘ هذه ا◊الة فهو غالبا ما يسضتفيد من
حقوقه ،لكن هذه الفئة هي اأ’قل تواجدا ‘
السضاحة بحكم ÷وء الصضحف ا ¤توظيف عدد
من اŸراسضل Úيفوق  6بالو’ية الواحدة ،تربطها
معهم علقات هشضة غ Òقانونية من خلل أامر
Ãه -م -ة لشض -ه -ري -ن اأو ث -لث-ةŒ ،دد ب-اسض-ت-م-رار،
واأحيانا Œدهم بطال Úوأاحيانا Áارسضون مهن
ح -رة وب -عضض -ه -م ‘ سض -لك ال -ت -ع -ل -ي -م وغ -ال -ب-ا م-ا
ي-ت-ق-اضض-ون م-ن-ح م-ن م-ؤوسضسض-ت-ه-م الصض-حفية ،لكن
على عكسس ما نتصضور ،فإان أاغلبهم ’ يهمه مسضأالة
ا’حÎافية أاو تأادية اÿدمة العمومية بقدر ما
يهمه نسضج علقات مع ا’دارة اÙلية ،و–قيق
اأهداف ومصضالح شضخصضية ،لذا غالبا ما ‚د
اÙاكم تّعج بهم».

تدهور العÓم اÙلي
يتحّمله مسضؤوولو اŸؤوسضسضات العÓمية ..

كشضف الدكتور اليام Úبودهان من كلية علوم
ا’ع -لم وا’تصض -ال ،ب -ج -ام -ع -ة ف -رح -ات ع-ب-اسس
بسضطيف ‘ ،حديث لـ «الشضعب» أان ما يعيشضه
اŸراسضل Úمن وضضعية مزرية اجتماعيا ومهنيا
ي- -ع- -ود ’ن- -ح- -راف السض- -ي- -اسض- -ي -ات ال -ت -ح -ري -ري -ة
للمؤوسضسضات ا’علمية قائل« :أاعتقد أان توجه
أاغلبية اŸراسضل ÚاÙلي ‘ Úا÷زائر لتغطية
أاخبار اإ’ثارة ،مّرده انحراف واقع على مسضتوى
سضياسضات التحرير التي ترسضمها إادارات وسضائل
اإ’ع -لم ،ال -ت -ي أاصض -ب -حت ت-ف-ك-ر Ãن-ط-ق Œاري
يسضتهدف الوصضول Ÿقروئية أاو مشضاهدة أاك،È
ولو كان ذلك على حسضاب نوعية وجودة اأ’خبار
اŸنشض- -ورة ،وح -ت -ى ل -و اق -تضض -ى ذلك نشض -ر م -ادة
اإع -لم -ي -ة ’ ت -ت -وف -ر ف -ي-ه-ا م-واصض-ف-ات م-ع-ي-ن-ة»
كمصضداقية مصضدر ا ،ÈÿاŸوضضوعية ،النزاهة
 ...هذا التوجه دفع باŸراسضل Úللبحث عن أاي
خ ،Èم -ه -م -ا ك -انت ق-ي-م-ت-ه اÈÿي-ة ،ف-أاغ-لب م-ا
ينشضرونه ’ يخرج عن مواضضيع بعينها :جرائم
قتل ،اغتصضابات ،اختطافات».
انتقد بودهان اهمال فنيات التحرير ا÷مالية
وا÷دية على غرار التحقيق والريبورتاج قائل:
‘ ه- -ذا اÛال« :ال -ري -ب -ورت -اج م -ث -ل م -ن أاه -م
وسض-ائ-ل اإظ-ه-ار اإ’م-ك-ان-ي-ات السض-ي-اح-ي-ة ل-ل-ب-لد لو
اأحسضن اسضتغلله ،ونلحظ غياب تام لهذا النوع
الصضحفي ‘ اإ’علم ا÷زائري ⁄ ،نعد نقرأا أاو
نشض -اه -د ري -ب -ورت-اج-ات ت-روج ل-ل-م-وروث ال-ث-ق-ا‘
لماكن السضياحية التي تزخر
والشضعبي والفني ول أ
بها كل الو’يات ،واأعتقد أان من أاسضباب غياب
ه- -ذا ال- -ن- -وع الصض- -ح- -ف- -ي ع -دم “ك -ن ك -ث Òم -ن
اŸراسض -ل ÚاÙل -ي Úم -ن ت-وظ-ي-ف ال-ري-ب-ورت-اج،
وهنا يأاتي دور التكوين اإ’علمي للمراسضل».
أاضض - -اف ب - -وده - -ان ح- -ول ع- -لق- -ات اŸراسض- -لÚ
بالسضلطات اÙلية وا’تهامات الكثÒة اŸوجهة
للطرف Úباسضتغلل كل طرف لتحقيق أاهداف
ضض -ي -ق-ة اأو نشض-ر صض-ور غ Òح-ق-ي-ق-ي-ة «أاع-ت-ق-د أان
نقصس تكوين وعدم احÎافية أاغلب اŸراسضلÚ
اÙلي Úيجعلهم ‘ موقع ضضعف أامام السضلطات
اÙل -ي -ة ،إاذ ’ يسض-ت-ط-ي-ع أاغ-ل-ب-ه-م ال-ت-واصض-ل م-ع
اŸسض - -ؤوول ل - -ل- -وصض- -ول Ÿصض- -ادر ا ،Èÿك- -م- -ا أان
غ -م -وضس وضض -ع -ي -ت -ه -م اŸه -ن -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى
مؤوسضسضاتهم ا’صضلية- ،أاغلبهم غ Òمثبت Úو’
Áل-ك-ون ب-ط-اق-ات م-ه-ن-ي-ة أاو تصض-اري-ح ع-م-ل ،و’
ضضمان اجتماعي ،و’ أاجر ثابت ،كل ذلك يجعلهم
‘ موقف ضضعف أاثناء تأاديتهم Ÿهامهم».
للرقي Ãهنة اŸراسضل ،يرى بودهان ضضرورة
«اع -ادة ا’ع -ت -ب-ار ل-ل-م-راسض-ل اÙل-ي و اع-ط-ائ-ه
ح- -ق- -وق- -ه ك- -ام- -ل -ة ب -اإ’دم -اج اŸه -ن -ي ،ا◊ق -وق
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ،ح-ق ال-تكوين والتدريب،
ت -وظ -ي -ف أاصض -ح-اب ا’خ-تصض-اصس ‘ اإ’ع-لم و’
يفتح اÛال أ’ي كان «حتى دون مسضتوى كما هو
حاصضل اآ’ن  ،هو الكفيل فقط بجعل اŸراسضل
ي-ع-م-ل ب-ك-ف-اءة وي-ك-ون شض-ري-ك-ا ف-ع-ل-ي-ا ‘ –ق-يق
التنمية اÙلية وا’علم ا÷واري ‘ ابعد مداه
وقيمته».

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

ثقافة

الخميسس  ١٢جانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

لثـــــــار لـــــــ ““ ألشسعـــــــب ““ :
أسسامـــــــة جعيـــــــل رئيـــــــسس نـــــــادي ““طبنـــــــة““ للتاريـــــــخ وأ آ

شسكلت بوابة للعواصسم القدÁة واأرخها األولون ‘ كتاباتهم وسسÒهم
لسسطــــورة يكشســـف ألكثــــ Òمــــن ألكوأمــــن وألـــدرر
^ أهميتهــــا بعيـــدأ عــــن أ أ

لثار ‘ هذه ألوقفة عن أهمية أ◊دث ألذي طرأ مؤوخرأ على
يتحدث أسسامة جعيل رئيسس نادي طبنة للتاريخ وأ آ
لثار
أŸشسهد أÙلي Ÿدينة بريكة بعد ألقرأر ألذي أتخذ من طرف فريق أıتصس Úمن أ Èıألوطني لعلم أ آ
وألÎأث ÷امعة أ÷زأئر  2لنطÓق أ◊فريات قصسد إأعادة تأاهيل هذأ أŸوقع من خÓل إأضسفاء ديناميكية حوله
لولون على أنها مدينة
لزل كما وصسفها أ أ
ورد ألعتبار إأليه باعتبار Áثل حضسارة ضساربة أطنابها ‘ ألتاريخ منذ أ أ
كثÒة أŸياه وسسط أ◊دأئق وحقول ألقطن ألذي مازألت أŸنطقة “تهن زرأعته إأ ¤أليوم.

^ ه-ل ه-ن-اك ت-نسس-ي-ق ق-ائ-م ب-ي-نكم
وب Úألقطاعات ذأت ألصسلة ؟

نور الدين لعراجي
^ ألشس- -عب  :ك- -ي -ف ت -ل -ق -ي -ت -م خÈ
لثرية طبنة
إأعادة إأحياء أŸدينة أ أ
بÈيكة ؟
^^ أسسامة جعيل  :كان خ Èاللتفاف

وإاعادة إاحياء اŸدينة األثرية مفرحا خاصسة أانه
جاء بعد ›هودات و–ركات جبارة من طرف
أاعضساء جمعية تواصسل للثقافة واإلعÓم والتي
ان -ب -ث -ق م -ن -ه -ا ن -ادي ط -ب -ن -ة ل -ل -ت -اري-خ واآلث-ار،
ف -نشس -اط -ات ا÷م -ع -ي -ة وخ -رج -ات-ه-ا ال-ت-وع-وي-ة

وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا Ÿل-ت-ق-ى وط-ن-ي ل-ل-مدينة والتصسال
Ãختلف األطراف الفاعلة ◊ماية اŸدينة آاتى
أاكله وا◊مد لله ‘ ظرف سسريع ل يتعدى السسنة
الواحدة من انطÓق النشساط .

^ ب -ح -ك -م أن -ك -م ج -م -ع -ي -ة ه-دف-ه-ا
ح- -م- -اي- -ة أŸوروث أŸادي وألÓ- -م- -ادي
لسسÎأت -ي -ج -ي -ة أŸقÎح-ة ‘
م -اه -ي أ إ
هذأ ألشسأان؟

^^ ا÷م -ع -ي -ة ذات ط -اب -ع ث -ق-ا‘ وه-دف-ه-ا
األسس -اسس -ي ح -م -اي -ة الÎاث اŸادي وال Ó-م-ادي
Ÿدينة طبنة Ÿدينة بريكة عموما ،فنحن حاليا
بصسدد مسسايرة الوضسع ا÷ديد وﬁاولة توعية

ملتقى ألقيم أ◊ضسارية ‘ ألÎأث ألوطني بالبويرة

اŸواط -ن Úب -أاه -م -ي -ة اŸدي -ن -ة وه-ذا ıت-ل-ف
الشسرائح بدءا من التعليم البتدائي إا ¤غاية
ا÷امعي وربطها باŸواطن البسسيط ،إاضسافة
إا ¤تنظيم ملتقى وطني شسهر أافريل القادم إان
شساء الله بالتنسسيق مع مديرية الثقافة لولية
باتنة واŸركز ا÷امعي بÈيكة يتخلل اŸلتقى
أاسس -ب -وع ك -ام -ل م -ن ال -نشس-اط م-ت-م-ث-ل ‘ ت-وزي-ع
اŸط-وي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى اŸدارسس وت-نظيم
معرضس ا÷معية باŸركز الثقا‘ إاضسافة إا¤
خرجات علمية إا ¤اŸوقع األثري باإلضسافة
إا ¤حمÓت ÷مع القطع األثرية اŸتناثرة على
جنبات الطرقات واŸنازل بالتنسسيق مع فرقة
الدرك الوطني للبحث والتحري.

^^ بالتأاكيد فأاي نشساط ل ينطلق من دون
–ديد آاليات قانونية له ،وخاصسة بالتنسسيق مع
دائ-رة ب-ري-ك-ة ول-ل-ب-ل-دي-ة وف-رق-ة الدرك الوطني
للبحث والتحري وأامن دائرة بريكة إاضسافة إا¤
اŸصس -ال -ح ال -ث -ق -اف-ي-ة اıت-ل-ف-ة م-ث-ل م-دي-ري-ة
الثقافة لولية باتنة واÙافظة األثرية بتيمقاد
واŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -حث األث -ري ب -ا÷زائ-ر
العاصسمة.

^ ه -ل ت -ل-ق-ي-ت-م أسس-ت-ج-اب-ة أل-ف-ئ-ات
وألشسرأئح حول حماية هذأ أŸكسسب؟

^^ بالفعل وجدنا اسستجابة فياضسة من أاهل
بريكة وخصسوصسا الغيورين على اŸدينة ،حيث
وجدناهم من خلفنا سسواء ماديا أاو بالآليات
اÿاصس -ة ب-ال-ت-ن-ق-ل أاو الشس-اح-ن-ات ،وب-ع-د اتسس-اع
ن -ط -اق ال-ت-وع-ي-ة ل-دى ع-ام-ة اŸواط-ن Úن-ه-دف
ح -ال -ي -ا إا ¤إازال -ة ب -عضس ال -غ -م -وضس ل -ل -م-واط-ن
الÈي -ك -ي ح -ول م -دي -ن -ة ط -ب-ن-ة م-ن خ-راف-ات و
قصسصس أاسس- -ط -وري -ة وت -ب -ي -ان أاه -م -ي -ة اŸدي -ن -ة
ت-اري-خ-ي-ا ،وﬁاول-ة إاع-ط-اءه-م دف-ع-ا Ÿسساعدة
البعثات األثرية بطريقة منظمة.

الÎاث األمازيغي ركيزة الهوية ا÷زائرية
و عنصسرا لوحدة األمة

أحتضسنت دأر ألثقافة علي زعموم بالبويرة ،أول أمسس ،فعاليات أŸلتقي ألوطني حول
لمازيغي ،ألذي نظم –ت رعاية وأ‹ ألولية و
ألقيم أ◊ضسارية ‘ ألÎأث ألوطني أ أ
لمازيغي.
لئمة وجمهور يو‹ أهتماما للÎأث أ أ
بحضسور أسساتذة ،علماء ألدين وأ أ
األم-ة  .و‘ ك-ل-م-ه الف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ل-م-ل-تقيى ،ركز
مولود شسريفي وا‹ الولية على الدور اإليجابي
Ÿثل هذه اللقاءات لدراسسة موضسوع له عÓقة
كانت فرصسة سسانحة للمتدخل Úإلبراز دور ‘ الهوية الوطنية التي لعبت دورا فعال ‘
الÎاث ال - -وط - -ن - -ي األم - -ازي - -غ- -ى ‘ ا◊ضس- -ارة ال- -وح- -دة ال- -وط- -ن- -ي- -ة أادى إا ¤ت -ك -ريسس ال -ل -غ -ة
الوطنية ،مÈزة دوره األسساسسي ‘ بناء الوحدة األمازيغية كلغة وطنية و رسسمية بفضسل حنكة
ال -وط -ن -ي -ة م -ن-ذ ال-ف-ت-وح-ات اإلسسÓ-م-ي-ة م-رورا رئيسس ا÷مهورية وإاÁانه أان األمازيغية تراث
بالثورة التحريرية إا ¤ما بعد السستقÓل رغم وطني ل شسك يشسوبه.
و‘ ن- -فسس السس- -ي- -اق ق- -ال ﬁم- -د الصس- -ال- -ح
كل ﬁاولت زرع الفتنة ب Úأابناء الوطن الواحد
خاصسة إابان السستعمار الذي راهن على سسياسسة الصس -دي -ق إان الÎاث األم -ازي -غ -ي مسس -ت -م -د م-ن
الشسريعة اإلسسÓمية الذي يكرسس وحدة األمة
فرق تسسد.
لكن الهوية األمازيغية األصسيلة حالت دون رغم تعدد األلسسن ولهذا و جب تعزيز هذه
ذلك و  ⁄تنجر وراء الفتنة ،و ‘ تدخله قال اŸفاهيم مع إابراز الÎاث ا◊ضساري األمازيغي
ﬁمد الصسالح الصسديق أان الÎاث األمازيغي الذي يعت Èمفخرة للشسعب ا÷زائري كله ،كما
ه -و رك -ي-زة ال-ه-وي-ة ا÷زائ-ري-ة وع-نصس-ر ل-وح-دة أان - - -ه ﬁط- - -ة م- - -ن ﬁط- - -ات ال- - -وح- - -دة Œاه
التهديدات التي –اول النيل من ا÷زائر.

البويرة  :ع ايت رمضسان

منوها Ãجهودات رئيسس ا÷مهورية لدعمه
حفظة القرآان و الزوايا ،الكلمة التي وحدت
تدخÓت كل من اŸفتشس العام للوزارة والدكتور
صس -ال -ح ب -ل -ع -ي -د رئ -يسس اÛلسس األع -ل -ى ل-ل-غ-ة
ال -ع -رب-ي-ة ب-أان ال-ق-ي-م ا◊ضس-اري-ة ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا
اإلسسÓم ما هي إال امتداد للحضسارة األمازيغية
ال- -ت- -ي ك- -انت تÎك- -ز ع- -ل- -ى ال- -وح- -دة وم- -ك -ارم
األخÓق.وباŸناسسبة ” تكر Ëكل من الوزير
األسسبق للشسؤوون الدينية سسعيد شسيبان باعتباره
إابن اŸدينة ،وﬁمد الصسالح الصسديق ،وﬁمد
آايت علجت.

حملت فسسيفسساء أŸوروث أŸادي وألÓمادي بتيبازة

«يناير» يضسع فرجة ا◊اضسر ويسستعيد األمسس ‘ نشساطات ﬂتلفة

لمازيغية أ÷ديدة وهي
شسهدت ﬂتلف ألفضساءأت ألثقافية بتيبازة بر›ة جملة من ألنشساطات أıلّدة Ÿوعد بدأية ألسسنة أ أ
أŸوأعيد وألنشساطات ألتي شسملت أمسسيات شسعرية ومعارضس للصسناعات ألتقليدية وأخرى للفنون ألتشسكيلية وحفÓت فنية
لمازيغي.
ومسسابقات ‘ ألطبخ ذي ألبعد أ أ

تيبازة :عÓء ملزي

‘ ذات السسياق يتواصسل Ãركب عبد الوهاب سسليم بشسنوة اŸعرضس
ا÷ماعي للفنون التشسكيلية الذي شسارك فيه فنانون متمّيزون وعارفون
بخبايا الثقافة األمازيغية ،يتعلق األمر بكل من ﬁمد جوى وعلي
بوشساشسي وصسليحة إامكراز وجميلة عبابسسية وهو اŸعرضس الذي شسمل
عّدة لوحات فنية تصسّور نقوشس الطاسسيلي وأاخرى تغوصس ‘ عمق البحر
وتشسّرح ﬁتوياته وتداعياته ،كم تخّلل اŸعرضس قعدة عائلية تقليدية لكل
من القليعة والبليدة تكفلت بها جمعية دارنا من القليعة بتمثيل البيت
القليعي العريق ،على أان تختتم التظاهرة هناك بحفل فني أامازيغي
خالصس أامسسية السسبت القادم من إاحياء فنانﬂ Úتصس ‘ Úالطرب
األمازيغي يأاتي ‘ مقدمتهم الشساعر أاحمد رحال الذي يقود فرقة
إاحناشسان الشسعبية والفنان Úدريسس جلو‹ وأاحمد زفان.
وبدار الثقافة الدكتور أاحمد عروة بالقليعة شسهدت أاروقتها معرضسا
متنوعا للعادات والفنون واألطباق األمازيغية منذ أامسس وا ¤غاية مسساء
اليوم ،على أان يشسهد النادي األدبي مسساء اليوم أامسسية شسعرية أامازيغية

خالصسة Ãشساركة عديد الشسعراء ،على أان تختتم التظاهرة بحفل فني
متنوع Ãشساركة جمعيتي إاشسنويان وتيفاوين اŸنحدرت Úمن وسسط
وغرب وولية تيبازة.
كما تشسهد أاروقة دار الشسباب بعاصسمة الولية طيلة نهار اليوم معرضسا
ت-ق-ل-ي-دي-ا وح-ف Ó-ف-ن-ي-ا ت-خ-ل-ي-دا ل-ل-م-ن-اسس-ب-ة ت-ت-خ-للهما مسسابقة ‘ الطبخ
التقليدي وصسناعة ا◊لويات التقليدية تكون مفتوحة لك Óا÷نسس Úعلى
أان تتضسمن األطباق األمازيغية الشسهÒة.

العدد

١٧٢٣٢

14

الرجل التيندي يعود ‘  52دقيقة
نور الدين لعراجي
أŸشسروع ألذي أعلن عنه ألفنان حميد بارودي
م-ؤوخ-رأ ب-ن-ي-ة ألن-طÓ-ق ‘ تصس-وي-ر ف-ي-ل-م وث-ائقي
لزرق ،عثمان
يرسسم فيه حياة ومسسار ألرجل أ أ
لك Ìمن عقدين
با‹ رحمه ألله ،نظ Òعمله أ
لم -ازي -غ -ي أل -ت -ارق-ي،
ع -ل -ى أسس -ت -ظ -ه -ار أŸوروث أ أ
لغا Êألتي كانت تذأع
وألتأاريخ له من خÓل أ أ
ع -ل -ى أŸسس -ارح وأل-ق-اع-ات وط-ن-ي-ا ودول-ي-ا ،صس-ان-ع-ا
ب -ت -لك أل -وث -ب -ة أل -ف -ن -ي -ة ﬁط-ة ق-ل-م-ا ت-ك-ررت ‘
ألصس- -ح- -رأء أ÷زأئ- -ري -ة ذأت ألم -ت -دأد أل -ت -ارق -ي
وألمزأدي.
لذأعي وأ◊صسصس
لثÒأ إ
وظلت ﬁفوظة ‘ أ أ
ألتلفزيونية .
أل -ف -ك -رة م-ه-م-ة ج-دأ ،و›ه-ود ي-جب أن ي-ث-م-ن
لصساحبه ،خاصسة وأن ألغاية جاءت من شسخصسية
لبدأعية باعتبارها تنفضس
فنية تؤومن برسسالتها أ إ
ألغبار عن قامة صسنعت أفرأح ألوطن ،ورسسخت
أل -ق -ي -م ألÎأث -ي -ة ذأت أل -ب -ع -د أل -وط -ن -ي ،م -ان -ح -ا
للمكتبة ألفنية رصسيدأ غنائيا ل يسستهان به.
‘ أ◊قيقة فإان تذكر فنان لرفيق دربه ألفني
وألغنائي مرحب بها مهما كان ألظرف أو ألغاية،
أمام ألعجز ،أو منطق ألصسمت من أ÷هات ألوصسية
ل›اد وألوجوه ألفنية
‘ أسستحضسار ألعديد من أ أ
‡ن غادرونا و ⁄تبق سسوى مﬁÓهم ألظرفية
قائمة ،ورÃا على مدأر عقود أخرى ل ندري هل
سستبقى هذه ألذأكرة تصسنع حضسورها أم ل؟
لشسك أن أŸشساهد وأŸتتبع للشسأان ألفني مازأل
لسسطورة ألتارقية و يدرك جيدأ ألتميز
يتذكر أ أ
ألذي خلفه ألفنان عثمان با‹ أنطÓقا من هيئته
وه -ن -دأم -ه إأ ¤ط-ري-ق-ة غ-ن-اءه ل-ل-ن-وع أل-ت-ي-ن-دي،
ومدأعبته ألقيتار ألذي لزمه.
ظ-ل ب-ا‹ م-ت-خ-ف-ي-ا ي-ط-ل-ع ع-ل-ى ج-م-ه-وره ‘ كل
فرصسة تسسمح له بذلك ،و ⁄يكن باسستطاعة أحد
لن-ه-ا م-ن
لزرق ،أ
أن ي -دخ-ل خصس-وصس-ي-ة أل-رج-ل أ أ
أل -ث-وأبت ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه ،ف-ق-د ت-رب-ى ع-ل-ى م-ق-اوم-ة
أجدأده ألتي أمتدت إأ ¤صسحرأء ألنيجر وما‹،
وأم -ت -ه -ان -ه أل -طب ⁄ ،ي-ك-ن م-ان-ع-ا و ⁄ي-ح-ل دون
لب-دأع-ي-ة ألتي تسسكنه ،حتى
أم-ت-ث-ال-ه ل-ل-رغ-ب-ة أ إ
وإأن ك- -انت أل- -ع- -ادأت وأل- -ت -ق -ال -ي -د ع -ن -د أÛت -م -ع
أل -ت -ارق -ي ،ت -ع -ت Èصس-وت أل-رج-ل ‘ أل-غ-ن-اء ع-ورة
Óن- -ث- -ى أن تصس -دح ب -أاغ -ان -ي -ه -ا
وع- -ي- -ب- -ا ،ف- -ح- -ق ل - -أ
وأهازيجها ‘ ﬁافل ألرجال ،مسسببا حرجا كبÒأ
للقبيلة إأ ¤حد رجمه وأتهامه بالعصسيان.
ألفيلم ألوثائقي ألذي يصسور جولته وحياته
ك -ف -ي-ل ب-أان Áن-ح ل-ل-رج-ل أŸت-خ-ف-ي شس-ه-ادة م-يÓ-د
جديدة بعد أن غيبه وأد جانت وجرفه سسيله ،ما
يؤوكد على أن ألفن تأاشسÒة للجمال وŸا ل– ،قيق
رغ-ب-ة أل-ف-ن-ان ب-ا‹ ودف-ع-ه ن-ح-و أل-ع-اŸي-ة ب-ع-د أن
و÷تها روأئع ““ دمعة دمعة ““ أم Úأم ““ ÚوغÒها
من أŸقتطفات ألتي هزت أسسماع أŸعمورة .
ف -ه-ل م-دة  52دق-ي-ق-ة ك-اف-ي-ة لسستحضسار مآاثر
وح -روب أل -رج-ل أل-ف-ن-ي-ة ،أم أن-ه-ا ق-ط-رة أل-ف-يضس
ألقادم ؟

‘ مبادرة لنفضس ألغبار عنه بادر بها أحباب بوسسعادة

إابراز ﬂطوطات ووثائق العÓمة ﬁمد بن عبد الرحمان الديسسي
ن -ظ -مت ج -م -ع -ي -ة أح -ب -اب م -دي -ن-ة ب-وسس-ع-ادة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ألثقافة لولية أŸسسيلة
ب-اŸك-ت-ب-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ع-بد ألقادر بن
أل -دلوي ﬁ ،اضس -رة م -ن ت-نشس-ي-ط ع-دة أسس-ات-ذة
حول ““ جهود أ÷معية ألثقافية للعÓمة ﬁمد
ب- -ن ع- -ب- -د أل- -رح- -م- -ان أل- -ديسس- -ي ‘ نشس- -ر وإأب -رأز
ﬂطوطات ووثائق ألعÓمة““ ،تندرج ألتظاهرة
‘ إأط - -ار ت - -ظ - -اه - -رة م - -ن - -ا أل - -ب - -دأي - -ة وم- -ن- -ك- -م
ألسستمرأرية ألتي سسطرتها ألسسلطات ألولئية
بحضسور ‡ثلي أ÷معية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
تطرق الكاتب والباحث عبد الكر Ëقذيفة ‘ تدخله
Óصس-داري-ن األخÒي-ن م-ن م-ؤول-ف-ات ال-عÓ-م-ة
ب -الشس -رح ل -إ
ﬁمد بن عبد الرحمن الديسسي ويتعلق األمر بكتا ب
جواهر الفوائد وزواهر الفرائد ““ الذي أالفه العÓمة
حسس -ب -ه ب -ن -ي-ة ت-ق-د Ëزب-دة م-ع-ارف-ه ‘ ال-ق-رآان ال-ك-رË
والفقه والسسÒة وكذا العلوم والفنون األخرى ،وأاشسار
اŸتحدث إا ¤أان العÓمة عبد الرحمن الديسسي رتبه
ترتيبا أابجديا بحيث يسسهل الطÓع عليه والسستفادة
من كنوزه اŸعرفية ،واعت ÈاŸتحدث الكتاب اŸنجز
فريدا من نوعه بالنظر إا ¤الظروف التي أا‚ز فيها،
خاصسة وأانه يتكون من  ٢٢٤صسفحة.
ومن جهة أاخرى ،أاشسار قذيفة إا ¤أان اإلصسدار الثاÊ
ال -ذي ح -م -ل ع -ن -وان ““ ك -ت -اب رسس -ال -ة اإلخ-وان وإارشس-اد
ا◊Òان““Ã ،ثابة كتاب ‘ التصسوف ،قسسمه العÓمة
عبد الرحمن الديسسي إا ¤مقدمة و ١٢إارشسادا  ،و‘
ح Úاعت ÈاŸتحدث أان الكتاب موجه لشسيوخ الزوايا و
ل -ل -م -ري -دي -ن و ع -م -وم اŸتصس -وف ،Úم -ؤوك -دا أان ال-ه-دف
األسساسسي من تأاليفه هو اإلرشساد إا ¤سسبيل التصسوف
السس -ل -ي -م اÿا‹ م -ن الشس -ط-ط وال-غ-ل-و والشس-وائب ،وم-ن

جانبه رئيسس ا÷معية اÙامي األسستاذ عبد الكر Ëبن
ع -ب -د ال -رح -م -ان ق -دم Ùة ح -ول ا÷انب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي
للجمعية وتأاسسيسسها واألهداف التي تسسعى لتحقيقها
وكذا اıطوطات التي ” نشسرها حتى اليوم وﬂتلف
البحوث ا÷امعية اŸقدمة حول مؤولفات العÓمة وأاما
األسس -ت -اذ اŸك -ي ب -ن ع -ب -د ال -رح-م-ن ال-ذي ع-رضس أاه-م
اÙط -ات م -ن ح -ي-اة ال-عÓ-م-ة الشس-ي-خ ﬁم-د ب-ن ع-ب-د
الرحمن الديسسي ،انطÓقا من ميÓده وفقده للبصسر
وهو صسغ Òو إاصسراره على الدراسسة وتنقله ‘ طلب
العلم ،إا ¤عمله كمدرسس ‘ زاوية الهامل ،وأاهم مؤولفاته
وتصسنيفها  .وما Œدر اإلشسارة إاليه أانه ” نشسر عدة
مؤولفات للعÓمة على غرار ديوانه الشسعري اŸسسمى
(منة ا◊نان ) و–فة األفاضسل ‘ نسسب سسيدي نايل
واŸناظرة ب Úالعلم وا÷هل وسسلم الوصسول إا ¤فقه
األصسول وهدم اŸنار وكشسف العوار .كما أان هناك
ﬂط-وط-ات أاخ-رى ج-اه-زة ل-ل-ط-ب-ع ،ت-أام-ل ا÷م-ع-ية ‘
نشسرها خÓل السسنة ا÷ارية.

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

ثقافة

الخميسض  1٢جانفي  ٢017م
الموافق لـ  13ربيع الثاني 1٤3٨هـ

نـــــــدوة حــــــول شسهيــــــــد اÿشسبــــــــــة

قّدمت الباحثة ا÷زائرية
جميلة مصسطفى الزقاي ،ورقة
بحثية بعنوان« :أايّ قطيعة
معرفية أاودت به لÓغتيال؟»
وهذا خÓل الندوة التطبيقية
لو ¤من الدورة التاسسعة
ا أ
Ÿهرجان اŸسسرح العربي
«عزالدين ›وبي» ،لسستذكار
شسهيد اŸسسرح ا÷زائري بحضسور
أارملته أامينة.

وهران :براهمية مسسعودة

اسسÎسسلت الباحثة خبÒة لدى الهيئة
العربية للمسسرح ‘ ،مداخلتها قائلة،
هي إاشسكالية ليسست باليسسÒة ،موضّسحة
أاّنها سسأالت وتسساءلت واسستفهمت الكثÒ
من القصساصسات والكث Òمن الوقفات
اإلعÓمية عّلها Œد جوابا مقنعا وما
وجدته إال ‘ ذات هذا اŸبدع.
ق- -الت إاّن «ع- -زال- -دي- -ن ›وب- -ي إاسس -م -ا
التصسق بعديد األعمال اŸسسرحية التي
شسارك بها ‡ث Óوﬂرجا وكاتبا وهو
أاحد ‡ثلي وفنا Êجيل السستقÓل من
اŸسسرحي Úا÷زائري ،Úعاشض للمسسرح
وع-ايشس-ه ب-دم-ه وروح-ه وب-ك-ل ج-وارحه
فسس -ك -ن -ه وت -ق -ب -ل ضس -ي -اف-ت-ه ‘ السس-راء

والضسراء إا ¤أان اسستشسهد أامام الباب
ا÷انبي Ÿبنى اŸسسرح الوطني».
وهنا اسستنتجت أانّ «من أاهم األسسباب
ال -ت -ي أاودت ›وب -ي إا ¤الغ -ت-ي-ال أاّن-ه
ت -قّ-ل-د م-نصسب م-دي-ر اŸسس-رح ال-وط-ن-ي
ﬁي الدين بشسطارزي بأاوقات عصسيبة
ج -دا ك -انت Œت -ازه-ا ا÷زائ-ر آان-ذاك،
فسسلط اإلعÓم عليه األضسواء الكاشسفة
التي جعلته بالواجهة ،فأاصسبح ﬁط
أانظار األصسدقاء واألعداء ،ناهيك عن
وفائه Ÿبادئه والتزامه بها».
ك -م -ا شس -اط -رت ن -فسض اŸت -ح ّ-دث -ة رأاي
ال-ف-ن-ان ع-ب-د ا◊م-ي-د راب-ي-ة ‘ ال-ق-ول:
«كان اŸسسرحي الراحل فنانا تقدميا
طÓئعيا ،وهذا ما جعله يلبسض هموم
›تمعه ويرّكز على ا÷انب اإلنسساÊ
ال-ت-ي نضس-حت ب-ه األع-م-ال ال-ت-ي ك-ت-ب-ها
وأاخرجها أاو سساعد ‘ إاخراجها».
Óخراج وإايثاره له من
وعن امتهانه ل إ
خÓ- -ل مسس- -رح- -ي- -ة «غ- -اب- -و األف -ك -ار»،
أاشس -ارت إا ¤أان ال -ف -ق -ي -د ك -ان ت -ك -وي-ن-ه
باŸعهد العا‹ للفنون ‡ث Óو ⁄يكن
ب-ب-ال-ه ال-ق-ي-ام ب-اإلخ-راج ،ل-ول الضسرورة
ال- -ت -ي أاّ◊ت ع -ل -ي -ه الضس -ط Ó-ع ب -ه -ذه
اŸهمة الشسائكة بسسبب كثافة برنامج
اŸسس- - -رح ال - -وط - -ن - -ي ،ب - -حسسب ن - -فسض
اŸتحّدثة ،التي عقبت «لكنه جاء بعد

التفات ـ ـة من طينـ ـة «الكب ـ ـار»

ال-ت-ف-ات-ة م-ن ط-ي-نة
الكبارجديرة
ب -ال -ت -ن -وي-ه ت-لك ال-ت-ي
ب - - -ادر ب - - -ه- - -ا اإط- - -ارات
واأعوان مصسالح الأمن
ل - - - -ولي - - - -ة ا÷زائ- - - -ر
ب- - -ت- - -ن- - -ظ- - -ي - -م زي - -ارة
م - -ع - -اي - -دة ل - -ل - -ف - -ن- -ان
واŸمثل القدير جعفر
ب - -اك ال - -ذي ي - -ع - -ال - -ج
Ãسستشسفى زرالدة‘ ،
غ-ي-اب م-ب-ادرة م-ن ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى الشس-اأن ال-ث-ق-ا‘ ت-ل-ي-ق
Ãسسار الفنان الذي قدم الكث◊ Òقل الثقافة ‘ بÓدنا
منذ زمن طويل..
كان جديرا على الأقل اأن يخصس جعفر باك (مواليد
 27اأك-ت-وبر  1928ب-ال-قصس-ب-ة) ال-ذي نشس-ر الب-تسس-ام-ة ‘
اÛتمع ع Èالإذاعة الوطنية خاصسة لسسنوات بتكرË
Ãناسسبة افتتاح مهرجان اŸسسرح العربي بوهران على
الأقل من باب –سسسس الواقع واإنزال واحد من فرسسان
اŸسسرح اŸنزلة التي يسستحقها ‘ الضسم Òا÷معي..
ل Áكن قطع حبل الثقافة الذي Áثل الرباط اŸتÚ
واŸت- -ج- -دد ل- -ل- -ه- -وي- -ة ‘ زم- -ن ال- -ع- -وŸة ال- -ت- -ي ت- -عصس -ف
Ãجتمعات تنكرت Ÿاضسيها وانغمسست ‘ مطاردة وهم
ال-ت-ق-ل-ي-د وال-ب-حث ع-ن ‚وم-ي-ة زائ-فة ،علما اأن الرجل
اŸتميز ببسساطته وتواضسعه ،كان عضسوا ‘ فرقة جبهة
ال - -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي ب- -ت- -ونسس و“رسس ‘ ال- -كشس- -اف- -ة
الإسسÓمية ا÷زائرية.
ل Áكن لرجل مثله اأبدع ‘ الكوميديا والفكاهة اأن
بوضسع على الهامشس ،ولعلّ ،كان لو اأحيط بذكر اسسمه ‘
م -وع -د ال -ب -اه -ي -ة اأم -ام اأه -ل اŸسس -رح ال -ع -رب-ي وضس-ي-وف
ا÷زائ -ر م -ف -ع -ول ال -دواء ال -ذي ي -ع -ال -ج ب -ه ..م-ا اأح-وج
الفنان الصسادق واŸلتزم ÷رعة عرفان وتقدير يصسدر
من ركح لطاŸا تربع على عرشسه فصسال وجال مع اأقرانه
‡ن اأعطوا للثقافة رصسيدا ل يزال يقاوم اآفة النسسيان
اوالتناسسي “ ..نياتنا ÷عفر باك بالشسفاء وان –فظ
اأع- -م -ال -ه ل Ó-أج -ي -ال ب -ل وت -دريسس اأسس -ل -وب -ه ‘ م -دارسس
التمثيل واŸسسرح.

سسعيد بن عياد
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لقوى ‘ مهرجان الفن السسابع ÃسستغاÂ
التكوين ا◊لقة ا أ

عزالدين ›ؤبي عاشص للمسضرح ورحل ‘ صضمت

Œرب -ة ط -وي -ل -ة م -ف ّ-ك-ر ف-ي-ه-ا و ⁄ي-أات
عشس- -وائ- -ي- -ا وه -ذا م -ا أاسس -ه -م ‘ غ -ن -ى
معرفته».
واسستدلّت على هذا Ãا جاء ‘ حوار
أاجراه معه الباحث شسريف لدراع ،قال
حينها عزالدين ›وبي ⁄ :أافّكر يوما
‘ اإلخراج لكن الضسرورة أاّلحت عليّ
ذلك .مع العلم أان ›وبي كان مسساعد
ﬂرج لـ «زيا Êشسريف عياد» ألك Ìمن
مرة ،بحسسب نفسض الباحثة.
وه -و م -ا ج-ع-ل-ه-ا ت-ؤوّك-د م-ن ج-دي-د ب-أاّن
«‡ارسس-ت-ه ل-ه-ذه ال-ت-خصسصس-ات ج-ع-ل-ت-ه
ُيؤوْثر اإلخراج و ⁄يكن يهّمه ‘ العمل
اŸسس - -رح - -ي ذات - -ه ال- -ذي يشس- -ارك ب- -ه
موضسوعه ول مكانه أاو زمانه ،تتحدث
زقاي بلسسان ›وبي« ،ما يهّمني على
اÿصس -وصض ه -و ا÷انب اإلنسس -ا Êوأان -ا
أاغوصض أاك ‘ Ìالعواطف والسسلوكات
واألح- - -اسس- - -يسض ال- - -ع - -م - -ي - -ق - -ة ل - -ه - -ذه
الشسخصسيات».
وع -ل -ى ضس -وء ذلك ،اسس -ت -ن -ط -قت ب-عضض
اŸمرات ‘ أاعماله ،التي عبّرت عن
ق- -درت -ه ال -ف -ائ -ق -ة ‘ Œسس -ي -د ه -م -وم
البسسطاء واŸكافح Úالذين ع Èعن
◊ظ -ات خ -وف -ه -م وق -ل -ق -ه -م وم -ا ك -ان
ي- -راوده- -م م -ن خ -وف إازاء م -ا أات -ى ب -ه
ال -ن -ظ -ام اإلشسÎاك -ي م -ن –ول إا ¤م -ا

العدد
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عروضص مسضرحية جامعية تتنافسص على جائزة الهيئة العربية

يشسبه الليÈالية.
وقد تداول على من Èا÷لسسة األو¤
وال - -ث- -ان- -ي- -ة ك- -وك- -ب- -ة م- -ن اŸم- -ارسسÚ
اŸسسرحي Úا÷زائري ،Úمنهم ،الناقد
واŸسس -رح -ي ا÷زائ -ري ع -ب-د ال-ن-اصس-ر
خÓف ،الذي أاّكد ‘ ورقته التاريخية
التي قدمها بعنوان «اسسمي عزالدين
›وبي ...فصسيلة دمي» أانه عاشض وجع
الوطن ثم رحل ‘ صسمت»...
وق- -ال م- -ت- -ح- -دث -ا ب -اسس -م -ه :ال -ت -ح -قت
ب - -اŸسس - -رح ا÷ه - -وي وح Úاسس- -ت- -ق- -ال
الدكتور ﬂلوف بوكروح من مؤوسسسسة
اŸسسرح الوطني ا÷زائري ،اسستدعوÊ
ألك- -ون م- -دي -را ل -ه -ذه اŸؤوسسسس -ة ،ه -ذا
بقرار من وزير الثقافة سسليمان الشسيخ
‘ شسهر ديسسم.199٤ È
وتابع خÓف ما ذكره ›وبي بقوله:
« ⁄آات ل -ل -مسس -رح ال -وط-ن-ي ك-ي أاع-ط-ي
األوام-ر وال-ت-ع-ل-ي-م-ات وأان-ا ج-السسا وراء
اŸكتب ،بل جئت Ÿشساركة ا÷ميع ‘
العمل اŸسسرحي من خÓل تصسورات
وأاف-ك-ار ونصس-ائ-ح وت-وج-ي-ه-ات ،تنصسيبي
على رأاسض هذه اŸؤوسسسسية مهمة مؤوّقتة
ل أاريدها أان تطول .وجدت اŸسسرح ‘
حالة مزرية ،بدأات أاشستغل ‘ صسمت
ولكن بالتشساور مع الفنان ÚواإلداريÚ
واŸمثل ÚواإلعÓمي ،Úموقفي دائما
عدم البوح Ãا أاح ّضسره ،ل أاحب اسستباق
األحداث ،بل أافضسل اإلفصساح عن كل
شسيء ‘ أاوانه».
أاضساف بنÈة مغايرة :شسيء ما حدث ‹
اللحظة وأانا أاخرج من الباب اÿلفي
Ÿؤوسسسس -ة اŸسس -رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري
ب -ع -د ج-لسس-ة ع-م-ل ط-وي-ل-ة ح-ول إاع-ادة
Óطفال ،فجأاة من حيث ل
مسسرحية ل أ
أادري شسيء يلهبني ل أاسسميه ول أاعرف
كيف أاسسّميه ،شسيء أاقوى من أاقدامي
التي حملتني على اÿشسبة.
واصسل خÓف على نفسض اŸنوال :شسيء
أاقوى من صسوت الÈكان الذي دّوى ‘
ال -ع -ي -ط -ة و‘ ا◊اف -ل -ة تسس Òوشس-ه-داء
يعودون هذا األسسبوع ،لكن هذا الشسيء
 ⁄يسستطع أان يسسرق بسسمتي ،ل أاملك
سسوى الدم والبسسمة كي أاواجهه ،هذا
هاهو دمي فصسيلة دمي مسسرح...
وهي مقتطفات من الورقة التي قّدمها
«ﬂل- -وف» ب- -حب وآالم ت- -داخ- -لت م- -ع
ب -عضس -ه -ا ،ع Èمشس -اه -د وﬁط-ات م-ن
مسس- -ار ع- -زال- -دي- -ن ›وب -ي ،ن -ق -ل م -ن
خÓلها ا◊ضسور واŸشسارك Úإا ¤عا⁄
›وب -ي ا◊اضس -ر ب -روح-ه ب-اŸه-رج-ان
العربي للمسسرح.

يحتضسن اŸسسرح ا÷هوي
Ÿسستغا Âفعاليات اŸسسرح
ا÷امعي ،الذي اأدرجته
الهيئة العربية للمسسرح،
لأول مرة ،منذ تاأسسيسس
تظاهرة مهرجان اŸسسرح
العربي ،حيث يشسارك ‘
التظاهرة ،التي انطلقت
فعالياتها ،اأمسس ،من مدينة
مسستغا 19 Âعرضسا
مسسرحيا ،منها  9عروضس
فنية للفرق اŸسسرحية
ا÷امعية با÷زائر،
خصسصست لها الهيئة
العربية للمسسرح  3جوائز
للعروضس الناجحة
واŸبدعة ‘ ختام
اŸهرجان.

مسستغا :Âأام ا.Òÿسس

تشسرف على تقييم هذه العروضض
÷ن -ة –ك -ي-م م-ك-ون-ة م-ن ق-ام-ات
اŸسس - -رح ال - -ع - -رب - -ي وا÷زائ - -ري
ﬂرج ÚوأاكادÁي ،Úعلى غرار
اıرج اŸسسرحي األرد Êخالد
الطريفي ،الذي قال لـ »الشسعب«،
إان ما شسوهد من خÓل العرضض
اŸسسرحي األول »نهاية اŸشسهد«،
ع -ن ال -ف-رق-ة اŸسس-رح-ي-ة ÷ام-ع-ة
سس- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسض ،ي -ب -عث ع -ل -ى
الرتياح والتفاؤول ،غ Òمسستبعد أان
ي -ت -م -خضض اŸه -رج-ان ع-ن م-يÓ-د
أاسسماء مسسرحية جديدة من قلب
ا÷امعة ا÷زائرية.
ذكر اıرج خالد الطريفي أانه
سس -ي -ت -م ،غ -دا ،اف -ت -ت -اح ال -ورشس-ات
ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة اÿاصس-ة ب-ع-دة ﬁاور
ه -ام -ة ‘ ال -ت -م-ث-ي-ل ،م-ن-ه-ا ورشس-ة

الدكتور إادريسس قرقوة من جامعة سسيدي بلعباسس:

«العرسص الؤحشضي» ﬁاكمة للؤجد الغربي ‘ الشضرق األوسضط

اŸسسرح والطفل التي سسÒكز فيها
ع -ل-ى ط-رق ت-ف-ت-ي-ح خ-ي-ال ال-ط-ف-ل
والكشسف عن مواهب األطفال ‘
ال -ك -ت -اب -ة اŸسس -رح -ي -ة وال -ت-م-ث-ي-ل
وصس -ق -ل -ه -ا ،م -ؤوك-دا م-ن ج-ه-ت-ه أان
للمسسرح الدور الهام اŸنوط به ‘
ترقية اÛتمعات ولبد أان يؤوخذ
ب- -ع Úالع- -ت- -ب -ار م -ن ا◊ك -وم -ات
ال- -ع- -رب- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل ب -را›ه -ا
Óط -ف -ال ،ك -م -ا أاشس -ار
الÎب- -وي- -ة ل  -أ
الفنان اŸسسرحي األرد Êأان طبعة
ا÷زائر هذه السسنة ،كانت ناجحة
ب -ك -ل اŸق -اي-يسض ،ب-ع-د ت-خصس-يصض
حيز منها للمسسرح ا÷امعي ،على
أان تأاخذ الهيئة العربية للمسسرح
اŸب - -ادرة ‘ ال- -دورات اŸق- -ب- -ل- -ة
وت- - -خصسصض ح- - -ي - -زا ه - -ام - -ا م - -ن
اŸه- - -رج- - -ان Ÿسس - -رح ال - -ط - -ف - -ل
واŸسسرح ا÷امعي العربي.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا السس-ي-دة ح-م-ي-دة أايت
ا◊اج ،أاسس -ت -اذة ب -اŸع -ه -د ال -ع-ا‹

ل -ل -ف -ن-ون السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة وال-درام-ي-ة
ورئ -يسس -ة ÷ن -ة –ك -ي -م م-ه-رج-ان
اŸسس - - -رح ا÷ام - - -ع- - -ي– ،دثت لـ
»الشس - - - -عب« ع - - - -ن ‚اح ال- - - -دورة
ال - -ت- -اسس- -ع- -ة Ÿه- -رج- -ان اŸسس- -رح
ال -ع -رب -ي ،ل -ت-وف-ر ك-ام-ل ال-ظ-روف
وال -ع -وام -ل ال -ت -ي سس-خ-رت-ه-ا وزارة
الثقافة للمهرجان وحرصست على
إاقامته ب 3 Úمدن جزائرية ،ما
يعكسض الدعم والهتمام اŸطلق
ال -ذي ت -ول -ي -ه ا÷زائ -ر ل -ل -ث -ق -اف -ة
واŸسس -رح ع -ل -ى ال -ع -م-وم ب-وصس-ف-ه
فضساء للÎبية وتعلم فنون ا◊وار،
فضس Óعن عامل الهتمام بإاقامة
هذا النشساط الذي يعكسض إادراك
ال -ه-ي-ئ-ة السس-اه-رة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه،
Ãع -ن -ى أان ا÷ام -ع -ة ه -ي ال -ق -لب
 ·Óواألوط-ان ،فضسÓ-
ال -ن -ابضض ل -أ
عن كونها مشستلة خصسبة للمواهب
ال-ت-ي ي-ق-ل إاي-ج-اده-ا خ-ارج أاسس-وار
ا÷امعة.

الدكتور أاحسسن ثلي ÊÓمن جامعة سسكيكدة:

التمؤيل مشضكل يعيق النشض ـاط اŸسضرح ـي
راأى الدكتور اأحسسن ثلي ÊÓمن جامعة سسكيكدة ،اأن
ا÷زائر ﬁظوظة جدا ،كونها –تضسن اأضسخم تظاهرة
فنية ،سستوؤثر اإيجابا على ا◊ركة اŸسسرحية ‘ ا÷زائر.

براهمية .م

كما اعت« Èثلي »ÊÓكاتب وباحث وناقد وأاسستاذ جامعي متخصسصض له
عديد اإلصسدارات ‘ أادب األطفال واŸسسرح والنقد األدبي والÎجمة ،أاّن
«اŸهرجان العربي للمسسرح عرسض ثقا‘ كب Òوفرصسة ل تعوضض لÓحتكاك
ب -اÎÙف Úال -ع -رب ومشس -اه -دة أاحسس -ن ال-ع-روضض ال-ع-رب-ي-ة ،ن-ظ-را ل-دق-ت-ه
الÓ- -م -ت -ن -اه -ي -ة ‘ ان -ت -ق -اء األسس -م -اء اŸشس -ارك -ة ‘ ال -ع -روضض وال -ن -دوات
واÙاضسرات .أاّكد نفسض اŸتحّدث ،أاّن «ا◊ركة اŸسسرحية ‘ ا÷زائر
تعيشض حالة من التململ ‘ ،ظل تراجع التمويل الذي اعتÈه ضسرورة لتحقيق
التنمية الثقافية والفنية على تعtدد أاوجه هذا اإلبداع وَتشَسtعب نواحي هذه
ا◊قول» ،على حد تعبÒه.
وق -ال ‘ تصس -ري -ح لـ «الشس -عب» :ج -م -ه -ور ال-ي-وم ج-دي-د ،ل ي-ه-ت-م ب-ال-ف-ن-ون
ال -راق -ي -ة ذات ال -ق -ي-م-ة اŸه-م-ة ،إا‰ا Áي-ل إا ¤الÎك-ي-ز أاك Ìع-ل-ى ال-ث-ق-اف-ة
السستهÓكية ،وهو ما جعله يؤوّكد Ãا ل يدع ›ال للشسك ،أان «صسناعة الوعي
الجتماعي والوعي السسياسسي أاصسبحت مهمة صسعبة جدا».
تطرق ثلي ÊÓإا ¤التطورات التي مر بها اÛتمع ا÷زائري ،مرورا
بالعشسرية السسوداء التي حطمت ،بحسسبه ،جزءا مهّما من اŸسسرح ا÷زائري،
قائ Óإان «الثقافة والفكر واإلبداع والقيم ا÷مالية– ⁄ ،تل بعد مكانتها
ا◊قيقية داخل هذه التحولت».
عن دور الفاعل Úاÿواصض ومدى مسساهمتهم ‘ إاثراء اŸشسهد الثقا‘،
أاجاب الدكتور قائ« :Óنحلم أان يشسارك اÿواصض ‘ بناء مسسرح أاو يدعم
واحد منهم إانتاج السسينما ،وهذا مربوط بالتطور الجتماعي والفكري
ألصس -ح -اب اŸال ،ل -ك -ن ال -وصس -ول إا ¤ه -ذا اŸسس -ت -وى ل ي -زال ب -ع -ي-دا ،إلن
الÈج -وازي -ة ا÷زائ -ري -ة م-ت-وحشس-ة ل “لك ث-ق-اف-ة وهّ-م-ه-ا ال-وح-ي-د اŸادة
واŸزيد من اŸال».
كما أاشساد ّﬁدثنا بالحÎافية العالية التي أاظهرتها الهيئة العربية للمسسرح،
حيث بعد كل عرضض يتناولها أاسستاذ معقب بالتحليل والتعليق ،فيما ينشّسط
رئيسض جلسسة هذا اللقاء مع ا÷مهور.
ويشسارك الدكتور أاحسسن ثلي ‘ ÊÓالدورة التاسسعة Ÿهرجان اŸسسرح
العربي بوهران ،بصسفته رئيسض جلسسة Ÿناقشسة العرضض اŸسسرحي القلعة
لفرقة اŸسسرح الكويتي ،من إاخراج علي ا◊سسيني.

يشسارك الدكتور اإدريسس قرقوة ،بالدورة التاسسعة Ÿهرجان اŸسسرح العربي ،كمعقب على اŸسسرحية الأردنية «العرسس
الوحشسي» .النصس اŸسسرحي الذي اأنتج عدة مرات ،سسواء ‘ العراق اأو الأردن ،حيث فاز بجائزتي اأفضسل نصس واأفضسل
عرضس متكامل ،اقتبسسه الكاتب اŸسسرحي العراقي «فÓح شساكر» من رواية بنفسس العنوان للفرنسسي يان كفلك.
ﬁيط آاخر بدون هوّية ونظرات ازدراء من يتعامل معه على أاسساسض سسلعة بنظرة دونية
براهمية .م
ق-ب-ل ال-ع-ائ-ل-ة واŸع-ارف وح-ت-ى األم ت-رفضس-ه م- -ل -ي -ئ -ة ب -الح -ت -ق -ار والزدراء والسس -خ -ري -ة
خّمن الدكتور إادريسض قرقوة ،أاسستاذ بقسسم و–اول قتله مراتْ عديدًة لكنها ل تنجح ،واŸهانة ،على الرغم من أانهم يتعاطفون مع
ال -ف -ن -ون ‘ ك -ل -ي -ة اآلداب وال-ل-غ-ات وال-ف-ن-ون ف-ت-ع-ام-ل-ه ب-قسس-وة م-ف-رط-ة ل-ي-ع-يشض فصس-ام-ي-ا ا◊يوانات ،ولهذا مدلول آاخر.
بجامعة سسيدي بلعباسض ،بأان رواية «العرسض معزول ومشسردا.
ال -ع -رضض ،يضس -ي -ف ّﬁدث -ن-ا ،ه-و ع-ب-ارة ع-ن
ال -وحشس-ي» ت-ع-ط-ي إاضس-اف-ة ج-دي-دة ل-ل-مسس-رح تنتهي الرواية بقيام اإلبن بقتل والدته خنقا ﬁاكمة لتلك النظرة ،ألّنه لو  ⁄تكن تلك
العربي وطروحات هامة للكتاب ،معتÈا أاّن ‘ البحر كطريقة وحيدة Ÿعانقتها للمرة النظرة موجودة وكامنة ‘ الÓشسعور لدى
«فكرة النصض جميلة ،تدل على مدى جودة األو ¤واألخÒة ⁄ ،يقتلها أاهلها غسس ً
 Óللعار ،ج -ن -ود اŸاري -ن -ز Ÿا اغ -تصس -ب -وا ت -لك اŸرأاة
اإلخراج وإاتقانه وسسيعاد اكتشسافها من جديد لسسبب ل يحدده اŸؤولف ،تاركاً للمتلقي أان العراقية ،قاصسدا بها «النظرة اŸزدوجة»،
وكأاننا نشساهدها ألول مّرة ،على الرغم من يتخيله ،من خÓل ملء الفراغ الذي يشسكله ‘ ك- -م- -ا ب- -ي- -ن- -ه- -ا ّﬁدث- -ن- -ا ب- -أاّن- -ه- -م ي- -دع -ون
أانها نفسض الكلمات والنصض ،ألن «اŸسسرح» ،فضس - -اء ال- -نصض ،ذلك ال- -ف- -راغ اÓÿق ال- -ذي أانهم داعمو ا◊رية والدÁقراطية ،لكن هذا
بحسسبه ،عكسض «السسينما» ،يحتمل الختÓف اعتÈه إادريسض قرقوة ﬁاكمة للوجد الغربي ال - -غ - -رب Áث - -ل ال - -ع - -دو وال- -غ- -زو وال- -ق- -ت- -ل
‘ القراءات حسسب الزمان واŸكان.
‘ منطقة الشسرق األوسسط والصسراعات ‘ واإلغتصساب ،متسسائ ‘ Óاÿتام :فأاي غرب
تدور أاحداثها حول صسبية ،اغتصسبها  3جنود العا ⁄العربي.
نختار وأاي وجهة نّتجه؟
ن- -ازي Úم- -ن اŸاري- -ن -ز ‘ ا◊رب ال -ع -اŸي -ة قال نفسض اŸتحّدث لـ «الشسعب» :هذا الغربي
فؤواد لبوخ‡ ،ثل Îﬁف لـ «الشسعب»:
ال -ث -ان-ي-ة ،ت-ارك Úب-ذرة غ-ري-ب-ة ‘ أاحشس-ائ-ه-ا ،الذي ل ينظر إا ¤العربي ‘ منطقتنا العربية
يخرج اŸولود إا ¤ا◊ياة فيجد نفسسه ‘ على أاسساسض أانه إانسسان له كيان ومشساعر ،وإا‰ا

اıرج د .عقيل مهدي يوسسف من العراق لـ «الشسعب»:

الضضربة القاسضية لـ «لربيع العربي» عرقلت بناء مؤؤسضسضة اŸسضرح
قال الفنان اıرج ،عقيل مهدي يوسسف ،خÓل لقائه بـ «الشسعب» ،إانّ الضسربة القاسسية التي
أاحدثها ما يسسمى بـ «الربيع العربي» أاحدثت عرقلة ‘ خطط بناء مؤوسسسسة اŸسسرح بشسكلها
اŸطلوب وأاثرت حتى على «هواة اŸسسرح» األقرب ‘ نظره إا ¤اللÈالية وا◊رية ،إال أاّنه قال:
لكن هناك الكث Òمن شسباب ننتظر منهم أان يعيدوا ما بناه األسسÓف .يرى الدكتور عقيل ،عميد
سسابق لكلية الفنون ا÷ميلة بجامعة بغداد ،رشسح مؤوخرا وزيرا للثقافة ،أانّ األعمال اŸسسرحية
التي تعرضض حاليا بعديد الدول العربية «Œارب فردية» ليسست مدعمة من قبل الدولة ،خاصسة
بعد «األزمة القتصسادية» األخÒة وتداعيات «الربيع العربي»« ،الذي يبدو أاّنه مقÎن بالكوارث»
قائ« :Óزرت ا÷زائر سسنة  ‘ 1957إاطار عرضض اŸسسرحية الÎاثية« ،بغداد األزل ب Úا÷د
والهزل» من إاخراج الفنان قاسسم ﬁمد ،منذ ذلك التاريخ انطبعت صسورة ا÷زائر النقية ،الطيبة،
اŸناضسلة واŸثقفة التي اعتّز بها وأاقّدرها .جدير بالذكر ،أاّن الفنان اıرج د .عقيل مهدي
يوسسف ،ناهزت عروضسه اŸسسرحية إا ¤يومنا هذا  ،30كما أالّف أاك Ìمن  50كتابا منهجيا ‘
اŸسسرح والفنون ا÷ميلة وعلم ا÷مال ومن آاخر إاصسداراته التي اطلعت عليها جريدة «الشسعب»:
ب .م
عمل اıرج على العرضض اŸسسرحي وسسيمياء العوŸة ‘ الفن واإلعÓم.

مشضارك ـ ـة القطـ ـاع اÿـ ـاصص ‘ الفعـ ـل الثقـ ـا‘ ›ـ ـرد وع ـ ـؤد

ذكر فؤواد لبوخ‡ ،ثل Îﬁف باŸسسرح ا÷هوي لباتنة ،أان
وعود القطاع اÿاصض باŸشساركة ‘ الفعل الثقا‘ «واهية».
قال لبوخ ‘ تصسريح لـ «الشسعب»« :تعددت الوعود والضسمانات
باŸسساهمة ‘ رأاسسمال اŸسسرح ا÷هوي لباتنة ،لكن التجسسيد
يبقى ‘ خ Èكان… أاضساف ،أانهم كرجال مسسرح ،بإامكانهم
اŸسساهمة ‘ إادخال األموال ،لسسيما خÓل العطل ،نظرا
Óطفال،
Óقبال الكب Òعلى األعمال اŸسسرحية اŸوجهة ل أ
لإ
داعيا إا ¤الرفع قلي Óمن سسعر التذاكر الرمزي اŸدعم من
طرف الدولة.
وأاوضسح بأان عا ⁄الكبار Áيل أاك Ìللمسسرح الكوميدي ،من
منطلق أانّ اŸسسرح ‘ ا÷زائر نخبوي ،وإاذا حاول السس‘ Ò
اŒاه Œاري و–قيق أاعلى نسسبة من أارقام مبيعات شسباك
التذاكر حتى وإان بلغ سسعرها  1000دج ،يوظف ‚م من ‚وم
الكوميديا التلفزيونية ،على حد تعبÒه.
جع الدولة اŸسسرح التجاري،
ثم عّقب قائ« :Óلسسنا ضسد أان تشس ّ
لكن لبد أان نعلم بأان الفن رسسالة وأامانة قبل أان يكون متعة

وإاثارة» ،مشسددا على ضسرورة «احÎام اŸسسرح الهادف ودعمه
وتطويره» .ويشسارك فؤواد لبوخ ‘ ملتقى اŸسسارح ا÷هوية،
اŸنظم على هامشض مهرجان اŸسسرح العربي  9بوهران،
Ãداخلة حول «Œربة مسسرح باتنة ا÷هوي» وهي ملخصض
للتجربة الفتية Ÿسسرح باتنة ا÷هوي الذي ل يتجاوز عمره 30
سسنة واŸراحل التي مر بها وكيف اسستطاع هذا اŸسسرح الفتي
حصسد هذا الكم الهائل من ا÷وائز الكبÒة ‘ اŸهرجانات
الوطنية والدولية .كانت البداية ،بحسسب نفسض اŸتحّدث
دائماÃ« ،سسرحيات بسسيطة ،ذكر منها النار والنور ومسسرحية
Óطفال ،اŸسستلهمة من كليلة ودمنة لبن اŸقفع.
ا◊مامة ل أ
فيما كانت النطÓقة ا◊قيقة مع ›يئ اŸرحوم «عزالدين
›وبي» الذي بقي بعاصسمة األوراسض Ÿدة  6أاشسهر وصسنع
عم Óرائعا ،حصسد الكث Òمن ا÷وائز هو «عا ⁄البعوشض» عن
نصض الكاتب الÔويجي هÔيك إابسسون.

ب .م

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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رمز للهوية ا÷زائرية

وهران

ال ـÈاءة –اك ـي يناي ـر بطريقته ـا
–ي -ي ،ال -ي -وم ،ا÷زائ-ر ع-ل-ى غ-رار دول شش-م-ال
إافريقيا اŸناسشبة التاريخية ““يناير““ الذي يصشادف
ال-ـ  12ج-ان-ف-ي م-ن ك-ل سش-ن-ة ،وه-ذا ال-ت-اري-خ الذي
’م-ازي-غ-ي-ة ال-ت-ي ان-تصش-ر فيها اŸلك
ي-رم-ز ل-لسش-ن-ة ا أ
الÈب -ري شش-يشش-ن-اق ع-ل-ى ال-ف-راع-ن-ة ع-ام  950قبل
اŸيÓد.

نبيلة بوقرين

شصهدت ﬂتلف وليات الوطن عدة –ضصÒات خاصصة من

أاج-ل اسص-ت-ق-ب-ال السص-ن-ة األم-ازي-غ-ي-ة ا÷دي-دة  ،2967ح -يث
عرفت تعليق األعÓم التي ترمز لتاريخ األمازيغ ،كما كان
Óطفال إا ¤اŸناطق األثرية على غرار
تنظيم خرجات ل أ
ق Èالرومية بتيبازة ،واألثار اŸوجودة ‘ كل من ا÷ميلة
بسصطيف ،تيمقاد بباتنة وÁا قورايا ببجاية.
يسصلط األمازيغ ‘ هذه الحتفالية على إابراز عÓقتهم
باألرضش من خÓل إاعداد اŸأاكولت التقليدية اŸكونة من
جميع اÿضصر والبقوليات اŸتداولة ‘ موسصم الشصتاء ،إا¤
جانب ﬂتلف اŸعجنات وا◊رصش على تذويقها للنششء

ا÷مل وا◊مار اŸغرور

Ωƒ«dG á°üb

لربط جسصور التواصصل ب Úاألجيال وترسصيخ الهوية الوطنية
‘ أاذهانهم.
ك -م -ا ك -انت ه -ن -ا ك ع -د ة ت-ظ-ا ه-رات ف-ك-ر ي-ة ،ث-ق-اف-ي-ة
وترفيهية للتعريف بهذا الإرث ا◊ضصاري على غرار
تنظيم مسصابقات واألعاب لسصيما التقليدية منها ،ما
سصاهم ‘ خلق اأجواء اأخوية رائعة ب Úالأطفال الذين
التقوا مع نظرائهم من ﬂتلف وليات الوطن ،ما
جعلهم يتبادلون الأفكار عن ما “لكه ا÷زائر من
زخم ثقا‘.

إإسســـــــم و معنـــــى
ليديا :ي -ون -ا Êاألصص -ل وي -ع-ن-ي ب-نت
اآللهة ،عرفت به قديسصة كانت تعيشش
‘ مدينة مقدونية.
عد’ن :من اسصتقامة وحكم با◊ق
وهو مثنى عدل.

???? ??
كان هناك جمل يعيشش ‘ منطقة
خضصراء مليئة باŸراعي واألشصجار
وكان يرعى فيها لوحده حتى أانه
سص -م -ن بشص -ك -ل ك -ب Òوصص -ار ضص -خ -م
ا÷ثة تبدو عليه آاثار النعمة وذات
يوم التقى بحمار هزيل قد بدت
أاضصÓعه من شصدة الضصعف وبالكاد
كان ÁشصيŸ ،ا رأاى ا÷مل و ما
Áلكه من نعمة وخ Òطلب منه أان
يأاخذه ا ¤اŸرعى واŸنطقة التي
يعيشش فيها فوافق هذا األخر.
لكنه اشصÎط شصرطًا واحدا ً وهو أان
يلتزم ا◊مار بعدم النهيق حتى ل
تسص -م-ع ال-وح-وشش الضص-اري-ة الصص-وت

Óذكياء
ل أ
فقط

فتعلم بوجودهما ‘ هذا اŸكان
فيحصصل مال يحمد عقباه ،وافق
ا◊مار على هذا الشصرط وذهب مع
ا÷مل إا ¤مرعاه وعاشش معه فÎة
ي -أاك -ل ويشص-رب وي-رت-ع ح-ت-ى ب-ل-غ ب-ه
ال َسصمن مبلغاً كبÒا ً وتغ Òحاله من
ال -ف -ق -ر وا÷وع إا ¤ال -غ-ن-ى والشص-ب-ع
واألم- -ن ف Ó- -خ- -وف م- -ن ج- -وع ول
داع- -ي ل- -ل- -ق- -ل- -ق مسص -ت -ق -ب  Ó-وأاِم -ن
العواقب ،كما يظن.
..ذات يوم نظر ا÷مل ا ¤ا◊مار
وهو Áشصي ‘ اŸرعى ويهز رأاسصه
وكأانه يسصتعد ألمر ما ! قال ا÷مل
للحمار  :ماذا تريد أان تفعل رد

عليه قائ :Óأاريد أان أانهق  ..قال
ا÷م -ل  :حسص -ن ً-ا لب -أاسش ل-ك-ن أاري-د
م -نك أان ت -ن -ت -ظ -ر ح -ت-ى أاخ-رج م-ن
اŸرع -ى ولك أان ت -ن -ه -ق ك-م-ا شص-أات
وكان الوقت قد قارب الغروب ..
ان -ت -ظ-ر ا◊م-ار ح-ت-ى خ-رج ا÷م-ل
وصص -ار ف -وق ت-ل-ة ب-ع-ي-دة ح-يث ب-ق-ي
مراقبًا هنا اسصتعد ا◊مار لينفسش
عما ‘ قلبه من كبت واضصطهاد من
ق -ب -ل ا÷م -ل ضص-اربً-ا ع-رضش ا◊ائ-ط
بكل نصصيحة وجهها له صصديقه ،نهق
بقوة ما جعل ا◊يوانات اŸتوحشصة
ت -ه -ج-م ع-ل-ي-ه أاك-ل-ت-ه وك-ل ذلك بسص-بب
عدم التزامه بالنصصيحة.
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تقع ‘ غرب ا÷زائر تنحصصر ب Úخطي طول  0و 2إا ¤غربه و خطي عرضش  35و
 36شصمال خط السصتواء ،عاصصمتها مدينة وهران يحدها شصرقا ولية مسصتغا،Â
ا÷ن -وب الشص -رق-ي م-عسص-ك-ر ،ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش وغ-رب-ا ولي-ة عÚ
“وشص -نت ،ت -ت -م -ت -ع ال -ولي -ة بشص -واط -ئ رائ-ع-ة وخÓ-ب-ة وج-م-ي-ل-ة أاشص-ه-ره-ا شص-اط-ئ
مداغ الذي يتميز بطبيعته العذراء اÓÿبة.
انطلق ‘ مشصروع سصياحي ضصخم متمثل ‘ منتجع سصياحي كب Òسصتنجزه شصركة
إايطالية وتدوم مدة اإل‚از فيه  6سصنوات تقريبا ويفسصر طول مدة اإل‚از هو
حرصش الولية على عدم اŸسصاسش Ãناخ وبيئة هذه اŸنطقة التي يعول عليها كثÒا
لتصصبح قطبا سصياحيا هاما على مسصتوى البحر األبيضش اŸتوسصط.
كانت ‘ مطلع العصصر ا◊ديث تÎبع على مسصاحة واسصعة خÓل ا◊كم العثماÊ
با÷زائر وتسصمى بايلك الغرب حيث “تد من شصرق مدينة الشصلف (األصصنام
سصابقا) إا ¤حدود اŸغرب األقصصى غربا و إا ¤أاقاصصي الصصحراء جنوبا ،تقلصصت
جنوبا ‘ فÎة الحتÓل الفرنسصي إا ¤حدود منطقة السصاورة وهي تعرف بالباهية
وهران وسصتكون على موعد مع حدث رياضصي كب Òسصنة  2021حيث سصتحتضصن
أالعاب البحر األبيضش اŸتوسصط.

ف Úه- -و أاذك- -ى
دل - -

ـ أان ال - -
ا◊يوانات.
ال-ب-ح-ر Áشش-ي
أان ق -ن -ف-ذ
هايات أاسشنانه.
على ن

∂ë°VG
Éæ©e
^ وحد النهار دجاجة انتحرت تركت رسصالة كتبت فيها هالويكم جانبو
اأشصبعوا بيه.
^ خطرة فيل تزوج مع ‰لة واحد اŸرة عفسصها بدات تبكي سصقسصاها
وعÓشش؟ قالتلو ما رانيشش نخمم على روحي را Êنخمم على الفيلون
اللي راهو ‘ كرشصي.

¥QGƒ` ` ` ` ` ØdG ó` ` ` ` `LhGC

^ تفادوا الكÓم الفاحشش والتصصرفات التي تسصيء
بصصورة اإلنسصان ‘ اÛتمع.
^ ضصرورة السصتماع لنصصائح األهل وذوي اÈÿة
واŸعرفة لÓسصتفادة منهم ‘ حياتكم.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السسـ ـبـب

’ ت- - -ق - - -ل  :ال - - -دو ل - - -ت - - -ان ا ’أخ - -ري - -ت - -ا ن  /اأ و
ا ’أخ - -ري - -ت  . Úق - -ل ال - -د ول - -ت - -ان ا ’أخ - -ري- -ان اأ و
ال -دول -ت  Úا ’أخ -ري  ، Úا ’أو  ‘ ¤ح -ال -ة ال -ر ف-ع
والثانية ‘ حالة النصشب وا÷ر .

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  12جانفي  2017م
الموافق لـ  1٣ربيع الثاني 1٤٣٨هـ

ليكـــــنسس أابـــــدى رضشـــــاه عــــن مرحلــــــة التحــــــــضشÒ

بعثة «اÿضسر» –ل اليوم بالغابون وعينها على التاج القاري

عمار حميسسي
أاكمل «اÿضصر» –ضصÒاتهمÃ ،ركز
سص- -ي- -دي م- -وسص- -ى ،ح- -يث اسص- -ت- -ط- -اع
اŸدرب ل- -ي- -ك- -نسس ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى
امكانيات كل ’عب وطريقة توظيفه
‘ كأاسس إافريقيا ،علما أان اŸنافسصة
سص-ت-ك-ون ك-بÒة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ت-واجد عدة
’عب Úيشصاركون أ’ول مرة ‘ حدث
قاري من هذا النوع.
لعب زمÓء ﬁرز مواجهت ÚوديتÚ
أام -ام م -وري -ت -ان -ي -ا ك-انت ك-اف-ي-ة رغ-م
ا◊ديث ع - - -ن ت - - -واضص- - -ع مسص- - -ت- - -وى
اŸنافسس مقارنة ببعضس اŸنتخبات
ا’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال -ك -بÒة ،إا’ أان ه -دف
ليكنسس قد –قق Ãا انه كان يريد
مشصاهدة جل الÓعب Úوهو ما حدث.
 ⁄ت - -خ- -رج ا’–ادي- -ة ع- -ن السص- -ي- -اق
اŸع -روف ع -ن -ه -ا ب-ت-وف Òإام-ك-ان-ي-ات
ضصخمة لصصالح الفريق ،منها السصفر
على م Ïطائرة خاصصة إا ¤الغابون،
وه- -و م -ا سص -ي -وف -ر ع -ل -ى

مولودية
بجاية

إاج ـ ـ ـ ـراء ت ـ ـ ـ ـ ـربصش –ضس ـ ـ ـ ـÒي بـ ـ ـ ـ ـع Úتيم ـ ـ ـ ـ ـوشسنت

يباششر فريق مولودية بجاية،
لخ‘ Ò
صشاحب الصشف ا أ
ترتيب الرابطة اÎÙفة
لو ¤ا÷زائرية لكرة القدم،
ا أ
لياب
تربصشا إاعداديا Ÿرحلة ا إ
Ãدينة ع Úتيموششنت خÓل
الفÎة اŸمتدة ما ب13 Ú
و21جانفي ا÷اري ،بحسشب ما
علم لدى إادارة النادي ،أامسس.
كان من اŸقرر أان تقيم اŸولودية
تربصصها ‘ تونسس ،ولكن إادارة النادي
ت -راج -عت ع -ن ه -ذه ال-ف-ك-رة ‘ آاخ-ر
◊ظة ،مفضصلة البقاء ‘ ا÷زائر.
سص -ت -ك -ون ال-ف-رصص-ة م-وات-ي-ة ل-ل-م-درب
ا÷دي-د ل-ل-م-ول-ودي-ة ﬁمد حنكوشس،

ريال
مدريد

الذي خلف مؤوخرا يوسصف بوزيدي،
ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ’ع-ب-ي-ه أاك Ìوت-ك-ث-يف
ح -ج -م ال -ع -م -ل ،م-ن خÓ-ل الÈن-ام-ج
التحضصÒي اŸسصطر الذي سصيتضصمن
ل - -ق - -اءي - -ن ودي ,Úأام - -ام م - -ن- -افسصÚ
سصتحدد هويتهما خÓل اأ’يام القليلة
القادمة.
ويغيب عن تربصس اŸولودية بعÚ
تيموشصنت أاربعة ’عب ،Úويتعلق اأ’مر
ب- -ك- -ل م- -ن رح- -م- -ا Êوخ -دي -ر وي -اي -ا
وبلقاسصمي ،بسصبب تواجد اأ’ول مع
اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ال -ذي يسص -ت-ع-د
للمشصاركة ‘ نهائيات كأاسس إافريقيا
 2017 ·Óبالغابون ،فيما يتأاهب
ل أ
ال -ب-ق-ي-ة ل-ل-دف-اع ع-ن أال-وان اŸن-ت-خب

العسصكري ‘ اأ’لعاب العاŸية بعمان
(ا’ردن).
 ⁄ي -ت -ح -دد م -وع -د ع -ودة تشص -ك -ي -ل -ة
‘‘اŸوب‘‘ إا ¤أاج - - - -واء اŸن - - - -افسص - - - -ة
ال -رسص -م -ي -ة ،أ’ن ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة
أاج - -لت م - -ب - -اراة ا÷ول - -ة اأ’و ¤م- -ن
م -رح -ل-ة ال-ع-ودة أام-ام ا–اد ا÷زائ-ر
إا ¤أاجل غ Òمسصمى ،كما أاعلنت عÈ
م -وق -ع-ه-ا ع-ن ت-أاج-ي-ل م-ب-اراة ا÷ول-ة
الثانية أامام دفاع تاجانت ‘ ،حال
تأاهل اŸنتخب الوطني العسصكري إا¤
ال -دور نصص -ف ال-ن-ه-ائ-ي ،م-ن ا’ل-ع-اب
ال -ع -اŸي -ة ال -عسص -ك-ري-ة ال-ت-ي سص-ت-ق-ام،
خ Ó- -ل نصص - -ف ال- -ث- -ا Êم- -ن الشص- -ه- -ر
ا÷اري.

زي ـ ـدان غـ ـ ـ Òمهتـ ـ ـم باسستقـ ـ ـدام أاوباميـ ـانغ

ذكرت تقارير صصحفية ،أان زين الدين
زي- -دان ،م- -درب ري- -ال م- -دري -د ،غÒ
م -ه -ت -م ب -ال -ت-ع-اق-د م-ع ال-غ-اب-و Êب-يÒ
أاوب - -ام- -ي- -ان- -غ ،م- -ه- -اج- -م ب- -وروسص- -ي- -ا

بايرن
ميونيخ

يششد اŸنتخب
الوطني ،اليوم ،الرحال إا¤
الغابون من أاجل اŸششاركة ‘ كأاسس
إافريقيا حيث تراهن النخبة
الوطنية على هذه الطبعة لتكون
ﬂتلفة عن سشابقاتها من حيث
النتائج اÙققة والهدف يبقى
اÿي- - -ار اأ’ول ل - -دى
ال Ó-ع -ب Úمشص -ق -ة
اŸراهنة على التاج
ليكنسس رغم اŸسصتوى
السص-ف-ر ويسص-م-ح ل-ه-م
القاري.
ا÷يد الذي قدمه بلخي.Ì
ب - - - -ا◊ف - - - -اظ ع - - - -ل- - - -ى
ي -ب-دو أان م-داف-ع ا–اد ال-ع-اصص-م-ة
إام-ك-ان-ي-ات-ه-م ال-ب-دن-ي-ة .لن يجد
الÓعبون أاي إاعذار ‘ حال اإ’خفاق وظف خÈته كما ينبغي من خÓل
‘ ظ -ل اإ’م -ك -ان -ي -ات ال -ت -ي وف-رت-ه-ا ال -وج -ه ا÷ي -د ال -ذي ظ -ه -ر ب-ه ح-يث
ا’–ادي- -ة لصص- -ال -ح اŸن -ت -خب ح -يث يراهن ليكنسس عليه رفقة غو’م ‘
تراهن «الفاف» على –قيق مشصاركة ت-ط-ب-ي-ق ال-ن-ه-ج ال-ت-ك-ت-يكي الذي يريد
نوعية من خÓل الوصصول إا ¤اŸربع خاصصة أانهما ‡يزان من الناحيتÚ
الهجومية والدفاعية.
الذهبي على اأ’قل.
بلقروي يتحصشل على فرصشة أاخرى
مفتاح يؤوكد جاهزيته ويضشع نفسشه
كخيار أاول
 ⁄يخرج مدافع الÎجي التونسصي،
عرفت مواجهة موريتانيا الثانية تأالق هشصام بلقروي ،من خيارات مدرب
مدافع ا–اد العاصصمة ربيع مفتاح اŸن- -ت- -خب ج- -ورج ل- -ي -ك -نسس ب -دل -ي -ل
الذي قدم مباراة ‘ اŸسصتوى وأابان مشص -ارك -ت -ه ك -ب -دي -ل خ Ó-ل م -واج -ه-ة
ع -ن ج -اه -زي -ة ك -بÒة م-ن ال-ن-اح-ي-ت Úموريتانيا الودية الثانية حيث دخل ‘
الفنية والبدنية ،وهو ما أاثار إاعجاب الشصوط الثا Êمكان بن سصبعيني⁄ .
أاعضصاء الطاقم الفني ⁄ .يخف عدد يقدم بلقروي ما يشصفع له للتواجد ‘
م -ن ع -ن -اصص -ر اŸن -ت -خب إاع -ج -اب -ه-م ال-تشص-ك-ي-ل-ة اأ’سص-اسص-ية بدليل اأ’خطاء
باŸسصتوى الذي قدمه مفتاح ،خÓل ال-ك-ثÒة ال-ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا خÓ-ل م-ب-اراة
م-واج-ه-ة م-وري-ت-ان-ي-ا وق-اموا بتهنئته ،موريتانيا اأ’و ،¤إا’ أان ليكنسس مازال
عقب اŸواجهة وهو مؤوشصر انه أاصصبح يراهن عليه ليكون ضصمن اÿيارات

دور“ون -د ،الصص -ي -ف اŸق-ب-ل .ق-الت
صص-ح-ي-ف-ة «سص-ب-ورت ب-ي-ل-د» اأ’Ÿان-ي-ة،
أامسس اأ’ربعاء« :هناك اآ’ن خ Èسصار
÷ميع مشصجعي دور“وند قادم من
إاسص- -ب- -ان -ي -ا ،ح -يث إان زي -دان ي -رفضس
ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع أاوب- -ام -ي -ان -غ ه -داف
البوندسصليغا» .أاضصافت ‘« :جوان
اŸقبل ،سصÒفع ا◊ظر عن تعاقدات
ريال مدريد .التعاقد مع أاوباميانغ
نوقشس داخل أاروقة النادي اŸلكي،
لكن زيدان Áلك خطط أاخرى».
تابعت« :اŸدرب الفرنسصي ليسس ‘
حاجة إا ¤مهاجم بسصرعة الÈق ،مثل
بي ،Òفلديه كريسصتيانو رونالدو (٣1
عاًما) وغاريث بيل ( 27عاًما) Ãثابة
صصاروخ ‘ Úخط الهجوم».
أاردفت« :زي -دان ي -ري -د م -ه -اج ً-م -ا
ح -ق-ي-قً-ي-ا ،وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-ع-رضس

كر ËبنزÁة للنقد ‘ نصصف اأ’ول
من اŸوسصم ،اإ’ أان أاداءه ‘ الفÎة
اأ’خÒة –سصن واتسصم با’نتظام ،كما
أان لديه أالفارو موراتا ،وبديل آاخر هو
م- - - - - - - - -اري- - - - - - - - -ان- - - - - - - - -و دي- - - - - - - - -از».
أاكملت« :اأ’خبار جيدة لدور“وند،
ل-ك-ن-ه-ا سص-ي-ئ-ة أ’وب-ام-ي-ان-غ ،ح-يث يعد
Óخ،Ò
ا’نتقال لريال مدريد حلًما ل أ
وب -ال -رغ -م م -ن ام -ت-داد ع-ق-د ال-دو‹
الغابو Êمع دور“وند حتى  2020إا’
أان ذلك لن Áنع وجود أاندية مهتمة
بضصمه».
أا“ت« :ا’نتقال إا ¤الصص Úغ Òوارد
ع-ل-ى ج-دول أاع-م-ال أاوب-ام-ي-ان-غ ،ل-كن
باريسس سصان جرمان ،هو اأ’قرب ‘
السصباق ،كما أان الÓعب ’ يزال على
ق -ائ -م -ة ب -يب غ -واردي -و’ ،م -انشصسصÎ
سصيتي».

ريبÒي يّرحب با’نتقال إا ¤البطولة الصسينية

لŸا ،Êب-الن-ت-ق-ال إا ¤ال-دوري
ي ّ-رحب ال -ف -رنسش-ي ف-رانك ري-بÒي‚ ،م ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ ا أ
الصشيني ،عقب نهاية عقده مع الفريق البافاري.
ل يزال ريبÒي Áلك موسشما ونصشف ‘ عقده مع بايرن ميونيخ حيث ينتهي
تعاقد الفرنسشي مع بايرن ميونيخ ‘ صشيف .2018
لŸانية« :العديد من
قال ريبÒي ( 33عاما) ‘ تصشريحات لصشحيفة «بيلد» ا أ
لنهاء
الÓ-ع-ب Úي-ت-ح-دث-ون ع-ن ال-دوري الصش-ي-ن-ي وي-فضش-ل ال-بعضس النتقال إ
مسشÒته هناك ،وأانا كذلك Ãجرد انتهاء عقدي مع بايرن ميونيخ ‘ .»2018
أاوضشح ريبÒي« :ل يزال لدي عام ونصشف العام ‘ عقدي مع الفريق
ال -ب -اف-اري وسش-ي-ك-ون ع-م-ري آان-ذاك  35ع -ام-ا ‡ا سش-ي-ف-ت-ح ال-ب-اب ÷م-ي-ع
الحتمالت ومنها النتقال إا ¤الدوري الصشيني».
ي-ل-عب ري-بÒي م-ع ب-اي-رن م-ي-ون-ي-خ ،م-نذ صشيف  ،2007ق-ادم-ا م-ن م-ارسش-ي-ل-ي-ا وخÓل 10
م-واسش-م ح-ق-ق ال-ن-ج-م ال-ف-رنسش-ي ‚اح-ات ع-دي-دة ‘ ال-ب-ون-دسش-ل-ي-غ-ا إا ¤ج-انب ت-ت-ويجه
بدوري أابطال أاوروبا عام .2013

«زرقـ ـ ـ ـ ـ »Úيدعـ ـ ـ ـ ـم الكن ـ ـ ـ ـ ـاري و «أامع ـ ـ ـ ـوشش»
يلتحـ ـ ـق بÎبـ ـ ـ ـصش الوفـ ـ ـ ـ ـ ـاق بـ «أاليكـ ـ ـ ـ ـانت»

محمد فوزي بقاصص

ليفربول

كلوب يؤوكد اعتماده
عل ـ ـ ـ ـ ـى سستوريـ ـ ـ ـدج
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فيمـــــا انتقـــــل عريبي إا ¤ششبـــــاب بلـــــوزداد

انتعشس اÒŸكاتو الششتوي ‘
لول ،صشبيحة
فرق اÎÙف ا أ
أامسس وليلة الثÓثاء ،أاين،
عرفت تنقل العديد من
الÓعب Úإا ¤فرقهم ا÷ديدة،
‘ مقدمتها «يوسشف زرق»Ú
الذي تنقل إا ¤ششبيبة القبائل،
بعدما تأالق رفقة إا–اد البليدة
‘ مرحلة الذهاب مسشجÓ
ثمانية أاهداف ،فيما تنقل
اŸدافع «صشالح نور السشÓم إا¤
ششبيبة السشاورة ،ورسشم أاخÒا
«عريبي» انتقاله إا ¤ششباب
بلوزداد ،كما تقمصس «بناي»
أالوان مولودية وهران ،وعاد
«قورمي» إا ¤العميد بعد
Œربة فاششلة ‘ الششحانية.

اŸطروحة.
أاصصبح الثÓثي ماندي بن سصبعيني
وب -ل -ق -روي ه-ي اÿي-ارات ال-واضص-ح-ة
ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-درب ل-ي-ك-نسس ل-ل-عب ‘
ﬁور الدفاع بدليل الÎكيز عليهم،
خÓ- -ل اŸواج -ه -ت Úال -ودي -ت ،Úأام -ام
موريتانيا.
 ⁄ت- -ع -رف م -واج -ه -ت -ي م -وري -ت -ان -ي -ا
ال - -ودي - -ت Úمشص- -ارك- -ة م- -داف- -ع ا–اد
العاصصمة بن يحي وكادامورو ’عب
سصÒفيت جنيف السصويسصري ،وهو ما
يؤوكد خروجهما من خيارات ليكنسس
ال -ذي فضص-ل ع-ل-ي-ه-م ’ع-ب Úآاخ-ري-ن.
ت -ب -ق -ى مشص -ارك -ة ال -ث -ن -ائ -ي اŸذك -ور
م- -ره- -ون -ة ب -غ -ي -اب أاح -د ال -ع -ن -اصص -ر
اŸرشص -ح-ة ل-ل-عب ‘ اÙور وي-ت-ع-ل-ق
اأ’مر Ãاندي ،بن سصبعيني وبلقروي.
بالنظر إا ¤طول اŸنافسصة يبقى كل
شص - -يء واردا خ - -اصص- -ة ‘ ح- -ال ذهب
اŸنتخب الوطني بعيدا ووصصل إا¤
ادوار م -ت -ق -دم -ة ح -ي -ن -ه -ا ق -د ت -ك-ون
الفرصصة مواتية ل Íيحي وكادامورو
اŸشصاركة.

العدد

أامضصى ،صصبيحة أامسس ،اŸهاجم
«يوسصف زرق »Úعلى عقد مدته
سصنت ‘ Úفريق شصبيبة القبائل،
ق- -ادم- -ا إال- -ي -ه م -ن ف -ري -ق إا–اد
ال-ب-ل-ي-دة ،ال-ن-اشص-ط ‘ اÎÙف
ال- -ث -ا– ،Êصص -ل «زرق »Úال -ذي
“كن من تسصجيل ثمانية أاهداف
ك -ام-ل-ة خÓ-ل م-رح-ل-ة ال-ذه-اب،
ع -ل -ى وث -ائ -ق -ه بصص -ع -وب-ة ك-بÒة،
ب -ع-دم-ا ك-ان ال-ف-ري-ق ‘ السص-اب-ق
يعا Êمن الضصائقة اŸالية ومنع
من اسصتقدام ’عب ،Úمع بداية
اÒŸكاتو ،إا ¤أان فرجت اأ’مور
و” تسص -دي -د ال -دي -ون وسص -م-حت
ال -راب -ط -ة ل -ل -ف -ري -ق ب -اسص-ت-ق-دام
’عب Úجُدد ،ما جعل البليديÚ
يقررون تسصريح الÓعب بعد أان
اتفقوا مع نظرائهم من شصبيبة
ال -ق -ب -ائ-ل ع-ل-ى ضص-خ اأ’م-وال ‘
اÿزي-ن-ة ،م-ق-اب-ل ا◊صص-ول ع-لى
وثائق تسصريحه ،وكلفت اأ’خÒة
الكناري مبلغ  700مليون سصنتيم،
وأاكد هداف اإ’–اد السصابق لـ
«الشصعب» بأانه جاء إا ¤الشصبيبة
من أاجل تسصجيل اأ’لقاب والفوز
بها ،كما أاوضصح بأان لعب منافسصة
راب- -ط- -ة اأ’ب- -ط- -ال اإ’ف- -ري -ق -ي -ة
يسص -ت -ه -وي -ه وسص -ي-ع-م-ل ك-ل م-ا ‘
وسصعه ÷لب اإ’ضصافة اŸرجوة

م -ن -ه م -ن ق -ب-ل ال-ط-اق-م اإ’داري
ب-ق-ي-ادة ال-رئ-يسس «ﬁن-د شص-ريف
حناشصي» والطاقم الفني.
‘ نفسس السصياق ،التحق رسصميا،
أامسس ،اŸداف-ع السص-اب-ق لشص-ب-ي-ب-ة
ال -ق -ب -ائ-ل «صص-ال-ح ن-ور اإ’سصÓ-م»
ب -ف -ري -ق شص -ب-ي-ب-ة السص-اورة ب-ع-ق-د
Ÿوسصم ،Úبعد Œربة فاشصلة مع
الكناري  ⁄يلعب إا’ ‘ بعضس
اŸن -اسص -ب -ات ،وك-ان الÓ-عب ق-د
قرر تغي Òاأ’جواء لبعث مشصواره
م- -ن ج- -دي -د ‘ ف -ري -ق شص -ب -ي -ب -ة
السص- -اورة ال- -ذي ي -ح -ت -ل اŸرك -ز
السص- -ادسس ،وه- -و م- -ق- -ب- -ل ع- -ل- -ى
م - -ن - -افسص - -ة راب - -ط - -ة اأ’ب- -ط- -ال
اإ’فريقية لكرة القدم.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ال -ت -ح -ق اŸه-اج-م
«ﬁم-د ب-ن-اي» ب-ف-ري-ق م-ول-ودية
وه -ران ب -ع -ق -د Áت -د Ÿوسص -مÚ
حيث وّقع الÓعب على عقده مع
النادي ،ليلة الثÓثاء ،بعد توصصله
إا ¤أارضص- -ي- -ة ات- -ف- -اق م -ع رئ -يسس
ال -ن -ادي «اح -م-د ب-ل-ح-اج» ،وه-ذا
ل- -ت -دع -ي -م ال -ق -اط -رة اأ’م -ام -ي -ة
للحمراوة ،حيث أاكد الÓعب انه
يسص- -ع- -ى إا ¤ت- -ق- -د Ëاإ’ضص- -اف- -ة
ل -ف -ري -ق م -ول -ودي-ة وه-ران ال-ذي
يؤودي موسصما اسصتثنائيا .كشصفت
مصص- -ادرن -ا اÿاصص -ة أان ال Ó-عب
اŸغÎب «ق -اسص -م أام -ع -وشس» ق -د
ال-ت-ح-ق ،م-ن-تصص-ف ن-هار الثÓثاء،
بÎبصس ال - -وف- -اق السص- -ط- -اي- -ف- -ي
Ãدي -ن -ة «أال -ي -ك -انت» ا’سص-ب-ان-ي-ة
أ’جل مباشصرة التحضصÒات معهم
وك -ذا ل -ل -وق-وف ع-ل-ى ج-اه-زي-ت-ه
وإامكانياته قبل توقيع العقد مع
النادي .بحسصب ذات اŸصصادر،
فإان الÓعب «أامعوشس «يكون قد
اتفق مع الرئيسس «حسصان حمار»
بخصصوصس بنود العقد وسصيكون
اŸغÎب ال -ث -الث ال -ذي سص -ي-وق-ع
للوفاق خÓل اÒŸكاتو الشصتوي
ا◊ا‹.
من جهة أاخرى ،باشصر اŸغÎبان
«أان- - -ط - -و Êم - -ارت »Úو»ك - -ب - -ال»
ال -ت -حضصÒات م -ع ف -ري -ق شص-ب-اب
قسصنطينة بالÎبصس الذي يجريه
ال - - - -ف - - - -ري - - - -ق Ãرك- - - -ز –ضصÒ
اŸنتخبات الوطنية بالباز بشصكل

ع -ادي ،وي -ت -وق -ع ت -أال -ق ا◊ارسس
«أان -ط -و »Êبشص -ك -ل ك -ب ،Òخ Ó-ل
م - - -رح - - -ل - - -ة اإ’ي - - -اب ،ن - - -ظ- - -را
Óم- -ك- -ان- -ي- -ات ال- -ك -بÒة ال -ت -ي
ل - -إ
أاظ - - -ه - - -ره- - -ا ،خÓ- - -ل ا◊صص- - -ة
التدريبية لعشصية الثÓثاء.
«زياية» يفضشل العرضس اŸا‹
على اŸششروع الرياضشي
ب -ع -د Œرب -ة قصصÒة ‘ ف-ري-ق
شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائل ،التحق الÓعب
«ع- -ب- -د اŸالك زي- -اي -ة» ب -ف -ري -ق
ج -م -ع -ي -ة وه -ران ،ال -ن -اشص -ط ‘
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة ال -ث -ان -ي -ة
«م-وب-ي-ل-يسس» ،ح-يث وق-ع أامسص-ي-ة
الثÓثاء على عقد Áتد Ÿوسصم
ونصصف ،بعد توصصله إا ¤أارضصية
ات -ف -اق م -ع إادارة ال-ن-ادي ب-أاج-رة
شصهرية تصصل  200مليون شصهريا.
هداف وفاق سصطيف التاريخي،
فضص - -ل ا’ل - -ت- -ح- -اق ب- -اŸدرسص- -ة
ال- -وه- -ران- -ي- -ة ،ت -ارك -ا ال -ع -روضس
اأ’خ -رى ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ع -رضس
سصريع غليزان الذي كان يراهن
على خدمات اŸهاجم القاŸي
‘ اÒŸك- -ات- -و الشص -ت -وي إ’ن -ق -اذ
الفريق من شصبح السصقوط ،لكن
«زي - -اي- -ة» فضص- -ل اŸقÎح اŸا‹
على اŸشصروع الرياضصي والبقاء
‘ اÎÙف اأ’ول .ب - - - - -ه- - - - -ذا
ا’ن- -ت -داب ي -ك -ون «زي -اي -ة» ث -اÊ
’عب تسصتقدمه جمعية وهران
بعد اŸدافع «حمدادو» ‘ فÎة
ا’نتقا’ت الشصتوية.

الطبعــــة  30لكــــأاسس العــــا ⁄للمسشايفــــة

قرعة دور اÛموعات اليوم بفندق ا÷زائر

لŸا Êي - - - - -ورغ- - - - -ن
ل يششك ا أ
ك- -ل- -وب ،م -درب ل -ي -ف -رب -ول ‘
ق- -درات م- -ه- -اج- -م- -ه دان- -ي -ي -ل
سش - - -ت - - -وري- - -دج ،مششًÒا إا ¤أان
التكهنات اŸتعلقة Ãسشتقبلة،
سش- -ت- -ن -ت -ه -ي Ãج -رد أان ي -ك -ون
الÓعب لئًقا.
لح-ب-اط
ع-ان-ى سش-ت-وري-دج ،ا إ
هذا اŸوسشم ،إاذ سشجل هدفÚ
فقط بالÁÈيÒليغ ،كما أانه
ب- -دأا  5م-ب-اري-ات ف-ق-ط ،ب-ينما
جلسس على مقاعد البدلء ‘
 17م - -ب - -اراة ،وه - -و م - -ا أاث- -ار
ال -ت-ك-ه-ن-ات ح-ول رح-ي-ل-ه ع-ن
ق-ل-ع-ة أان-ف-ي-ل-د .ق-ال ك-لوب‘ ،
تصش-ري-ح-ات ن-ق-ل-ه-ا م-وقع «فور
ف -ور ت -و» امسس« :ل -يسس ه-ن-اك
أاي ششك ‘ م - -وه - -ب- -ة وم- -ه- -ارة
سشتوريدج .كل ما يحتاجه أان
يكون لئًقا “اًما ،وهو ما ⁄
ي - - - -ح - - - -دث خ Ó- - - -ل ال - - - -فÎة
لخÒة».
ا أ
ت -اب -ع« :م -ن وج -ه -ة ن -ظ-ري
لن ،ي-ق-دم سش-ت-وريدج
ح-ت-ى ا آ
ع-روًضش-ا ج-ي-دة ،ح-ت-ى عندما
ل يسش- -ج- -ل .إان -ه ي -ت -واف -ق م -ع
أاسشلوبنا ‘ اللعب بششكل جيد».
أا”« :ل أاحد ‘ الفريق ،يششك
‘ قدراته وكونه لعًبا رائًعا.
ل ششك ‘ ذلك» .سش- - - -ي - - -ك - - -ون
سش - - -ت - - -وري - - -دج ،ضش - - -م- - -ن
خ- - - -ي- - - -ارات ك- - - -ل - - -وب
ل- -ت- -ع- -ويضس غ -ي -اب
السش -ن-غ-ا‹ سش-ادي-و
م- - -ا ،Êم - -ه - -اج - -م
ال- - -ري - -دز ،ال - -ذي
يسشتعد للمششاركة
مع منتخب بÓده ‘
ل·
ك- - - - - - - - - - - - - - - - -أاسس ا أ
لفريقية..
ا أ

Œري ،عششية اليوم ،عملية
ال -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ه -ذا اŸوع -د وال -ري -اضص -ة ال -ه -ادي ول -د ع -ل-ي،
القرعة اÿاصشة بدور
ال -ك -ب Òت -أاج -ي -ل إاج -راء ع -م -ل-ي-ة ون - -ائب رئ - -يسس ا’–اد ال - -دو‹
اÛموعات للطبعة الـ  30من
ال- - - -ق- - - -رع - - -ة اÿاصص - - -ة ب - - -دور وع -دة أاعضص -اء م-ن ذات ال-ه-ي-ئ-ة،
منافسشة كأاسس العا ⁄للمسشايفة
إاضص-اف-ة إا ¤شص-خصص-ي-ات ري-اضصية
اÛم -وع-ات إا ¤غ-اي-ة ال-ت-ح-اق
سشيدات التي سشتحتضشنها
ك- -ل ال- -دول وال- -ف- -رق اŸع- -ن- -ي- -ة وط-ن-ي-ة سص-ت-ك-ون موجودة ،خÓل
ا÷زائر من الـ  13إا15 ¤
ح -ف -ل ا’ف -ت -ت -اح ال-ذي سص-يسص-ب-ق
باŸوعد.
جانفي ا◊ا‹ ،حسشبما كششفه
أاكد برناوي ذلك من خÓل قوله اŸن- -افسص- -ة ،ب- -ع- -ده- -ا سص- -ي- -ب- -دأا
رئيسس ال–ادية ا÷زائرية
«سص-ت-ج-ري ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ب-عد الرياضصيون ‘ عملية التصصفيات.
عبد الرؤووف برناوي لـ
التحاق كل اŸعني ÚباŸنافسصة ،يسص- - - -ع- - - -ى رئ- - - -يسس ا’–ادي - - -ة
«الششعب» والتي سشتكون بفندق
واأ’م -ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ل م-ن ‡ث-ل Úا÷زائرية للمسصايفة برناوي إا¤
ا÷زائر بحضشور ‡ثل Úعن
إا‚اح هذه الطبعة التي يراهن
ع -ن ا’–اد ال -دو‹ ل -ل-مسص-اي-ف-ة
ال–اد الدو‹ وكل الفرق
وكذا الفرق اŸعنية من ﬂتلف م -ن خ Ó-ل -ه -ا أان تصص -ب -ح Ãث-اب-ة
اŸششاركة ‘ هذا اŸوعد العاŸي.
دول ال- -ع -ا ⁄وسص -ت -ك -ون ب -ف -ن -دق ج -ائ -زة كÈى ‘ ق-ول-ه« :ع-م-ل-ن-ا
ا÷زائ - - -ر ح - - -يث سص - - -تضص- - -م  15كثÒا حتى تكون الطبعة الـ ٣0
›موعة كل واحدة تتكون من  7ن- -اج- -ح- -ة م- -ن ك- -ل اŸق -اي -يسس،
ف - -رق Ãا أان - -ه مسص- -م- -وح ب- -ذلك خ- -اصص- -ة أان- -ن- -ا ن- -ح- -تضص- -ن ه- -ذه
اŸن -افسص -ة ل -ل -م-رة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
سصتجري القرعة بعد وصصول كل بحسصب قانون اŸنافسصة».
ال - -وف - -ود ال - -ت - -ي سص- -تشص- -ارك ‘
التوا‹ ،كما قمنا بنقل اŸنافسصة
ولد علي يششرف غدا على
اŸن- -افسص- -ة وال- -ت- -ي سص- -ي -ك -ت -م -ل
م -ن ف -ن -دق ال-ه-ي-ل-ت-ون إا ¤ق-اع-ة
انطÓق اŸنافسشة
ت -ع -داده -ا ،ال-ي-وم ،ب-ع-دم-ا ك-انت
ح -رشص -ة اŸع -روف-ة ب-ج-م-ه-وره-ا
الصص Úأاول ال - - - - - -واصص- - - - - -ل Úاإ ¤ب -ي -ن -م-ا ت-ن-ط-ل-ق غ-دا اŸن-افسص-ة ال -ك -ب Òوال -رائ-ع ح-ت-ى نصص-ل إا¤
ا÷زائ-ر وت-ل-ت-ه-ا ك-وري-ا ا÷نوبية بصصفة رسصمية ،بداية من السصاعة ه -دف-ن-ا اأ’سص-اسص-ي واŸت-م-ث-ل ‘
ول- -ه- -ذا ق -رر
ال- -ـ  10صص-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة حرشصة –ول اŸسص - -اب - -ق- -ة إا ¤ج- -ائ- -زة
ب-ال-ع-اصص-م-ة ،ب-حضصور كÈى ،وهذا ليسس باأ’مر السصهل،
رونالدو:
وزي -ر الشص -ب-اب مثلما يعرف ا÷ميع».
ك -م -ا ت-ط-رق ال-رج-ل اأ’ول ع-ل-ى
رأاسس ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ا÷زائ- -ري- -ة إا¤
أاه- -م- -ي- -ة م- -ث -ل ه -ذه اŸواع -ي -د
أاك- -د الÓ- -عب الÈت- -غ- -ا‹ ك- -ريسش -ت -ي -ان -و
ب-ال-نسص-ب-ة ل-لرياضصي Úا÷زائريÚ
رون- - -ال - -دو‚ ،م ف - -ري - -ق ري - -ال م - -دري - -د
‘ ق- -ول- -ه« :ن- -ري- -د أان تسص- -ت- -غ -ل
لسش-ب-ا ،Êأان-ه دخ-ل «ت-اري-خ ك-رة ال-قدم»
ا إ
اŸبارزات ا÷زائريات الفرصصة
لفضشل) لعام 2016
بعد فوزه بجائزة (ا أ
م- - -ن أاج- - -ل اك- - -تسص - -اب اÈÿة
ال -ت -ي Áن -ح -ه -ا ال–اد ال -دو‹ ل -ل -ع -ب-ة
وال-ت-ج-رب-ة ،خ-اصص-ة أان-ن-ا قمنا
(فيفا) ،موضشحا أان هذا اللقب كان «هدفه
لبرز» وسشيدفعه Ÿواصشلة العمل بنفسس
ا أ
بإادراج أاسصماء شصابة وصصغÒة
القوة.
‘ السصن ،وهذا هو اأ’سصاسس
قال ‚م ريال مدريد ‘ مقابلة بثها اŸوقع
ح -ت-ى ن-حضص-ر ل-ل-م-ن-افسص-ات
ال -رسش-م-ي ل-ل-ف-ي-ف-ا ،أامسس« :ل-يسس ل-دي ششك ‘ أان-ن-ي
ال -ق -ادم -ة ل -ت -ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
أاصشبحت بالفعل جزءا من تاريخ كرة القدم ..لقد كان هذا دائما هو هد‘ الرئيسشي إايجابية على اŸدى البعيد
لن أاصشبح لعبا بل سشعيت دائما أ
منذ أان بدأات اللعب إاذ  ⁄أاكن أاطمح فقط أ
لن أاكون و‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه -ا اأ’ل -ع -اب
لفضشل وأافلحت ‘ ذلك «.
‚ما وعملت باسشتمرار لكي أاكون ا أ
اأ’وŸب -ي -ة ب -ط -وك -ي-و ،2020
اعت Èأان هذه ا أ
للقاب “لؤوه فخرا واعتزازا بقدر ما –فزنه على السشتمرار ‘ إاضصافة إا ¤أاننا مقبل Úعلى
لن.
العمل بنفسس اŸنوال الذي واظب عليه حتى ا آ
اأ’وŸب - -ي - -اد الشص - -ت- -وي 201٨
أاك- -د رون -ال -دو أان  2016ع -ام ل Áك -ن نسش -ي -ان -ه ب-ع-د أان سش-اه-م ف-وز م-ن-ت-خب
واأ’ل -ع-اب اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-لشص-ب-اب
لول مرة .واششار ا ¤ان «
الÈتغال ببطولة اليورو والتتويج بهذا اللقب ،أ
با÷زائر ‘ نفسس السصنة وأالعاب
لندية مع ريال مدريد انهى العام على
لبطال ومونديال ا أ
الفوز بدوري ا أ
ال -ب -ح-ر اأ’ب-يضس اŸت-وسص-ط ع-ام
أافضشل نحو ‡كن ..وكان العام الفضشل بالتأاكيد ‘ مششواري».
 2021بوهران ،وكل هذا يجعلنا
أاعرب رونالدو عن سشعادته البالغة بكونه أاول لعب كرة قدم يفوز
نعتمد على العناصصر الشصابة».
لفضشل) بعد أان قامت الفيفا بتنظيمها».
بجائزة (ا أ

نبيلة بوقرين

دخلت «تاريخ كرة القدم»

ألخميسس  12جانفي 2٠17م

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

ألموأفق لـ  13ربيع ألثاني  143٨هـ

ألعدد

هام جدا

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

القـ ـ ـ ـ ـدوة فـ ـ ـ ـ ـي الÎبيـ ـ ـ ـ ـة النبويـ ـ ـ ـ ـة
لسصاليب أاحسصنها وأافضصلها ،وأاكÌها وقعا ‘ نفسص
كان رسصول الله ـ صصلى الله عليه و سصلم ـ ‘ تربيته وتوجيهه ينتقي من ا أ
اıاطب ،وأاقربها إا ¤فهمه ووجدانه ،وأاكÌها تثبيتا للعلم ‘ ذهنه .ومن اطلع على كتب السصÒة النبوية العطرة ،والسصنة
لصصحابه حيث يكون تارة سصائ ،Óوتارة ›يبا ،وتارة
اŸشصرفة يجد أانه ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ كان ينوع أاسصاليب تربيته أ
يضصرب اŸثل ،وقد يصصحب كÓمه بالقسصم ،وتارة يعلم بطريقة الكتابة أاو الرسصم....وغÒها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–قيق ‘ فتوى

زواج اŸرأاة التي غاب عنها زوجها
^ رجل هجر زوجته وسصافر بعيدًا Ÿدة خمسص سصنوات ورفضص العودة لزوجته وأاولده
بسصبب خÓف مع والدتها حتى تضصررت بذلك ،وقد سصافر إاليه وليها ،وحاول التفاهم
معه ،لكنه اسصتمر ‘ غضصبه ومقاطعته ،ثم حصصلت الزوجة على أامر تطليق من القاضصي
وتزوجت بآاخر وأا‚بت منه ،ما حكم ذلك؟
^^ ما فعله هذأ ألرجل من هجرة لزوجته وألبتعاد عنها بسسبب أأنه تشساجر مع أأمها؛ أأمر ل يليق به،
ول ينبغي للرجل أأن يصسل به ألغضسب إأ ¤هذأ أ◊ّد ،وما ذنب ألزوجة؟! وما ذنب أألولد ألذين جنى
عليهم وهجرهم وغاب عنهم أŸدة ألتي ينتظر فيها أأن “وت أأم ألزوجة ألتي تشساجر معها؟!
كان ألوأجب عليه أإلصسÓح فيما بينه وب Úأأم زوجته ،وأأن يتÓفى ما بينه وبينها من خÓف؛ ألن
أŸصسلحة ‘ ذلك ‘ أأن يعفو وأأن يسسمح وأأن يحلم وأأن يسستمر مع عائلته ومع زوجته ،ويحسسن إأ ¤أأم
زوجته ،وهذأ هو ألذي ينبغي للمسسلم.
أأما إأذأ حصسل ما ذكره ألسسائل من ألغيبة عن زوجته وأأولده حتى تضسررت بذلك ،وحتى جاء وليها إأليه
‘ غيبته ،وتفاهم معه ،وأسستمر ‘ غضسبه ومقاطعته؛ فهذأ أأمر ل يليق به ،ول يصسح منه؛ ألن و‹ أأمر
ألزوجة بذل ما يجب عليه من ألتفاهم ومرأجعة ألزوج ،ولكن ألزوج هو ألذي أأسساء ‘ أسستمرأره على
أŸقاطعة.
أأما ما حصسل من ألقاضسي من ألنظر ‘ طلب ألزوجة ،وفسسخ نكاحها من زوجها ،ثم تزويجها بعد ذلك
من زوج آأخر؛ فهذه إأجرأءأت قضسائية ترجع إأ ¤أÙكمة ،وليسس لنا عليها أعÎأضس؛ ألننا ل نعرف
مÓبسسات ألقضسية وما فعله ألقاضسي؛ ألن ألوأجب مرأسسلة ألزوج ومعرفة ألظروف ألتي –يط به ،ثم
بعد ذلك ينظر ألقاضسي بحسسب أŸصسلحة وإأزألة ألضسرر عن ألزوجة.
فكونه فسسخها من زوجها أألول وتزوجت بزوج جديد؛ هذه إأجرأءأت قضسائية ،يرجع فيها إأ¤
أÙكمة؛ فإاذأ كانت متماشسية على ألوجه أŸشسروع؛ ف ÓأعÎأضس عليها ،وزوأجها من ألثا Êصسحيح،
وأأولده منها أأولد شسرعيون.

م ـ ـ ـ ـ ـن البÓغ ـ ـ ـ ـ ـة النبوي ـ ـ ـ ـ ـة
حاول علماء ألÎبية قدÁا وحديثا أأن
يهتدوأ إأ ¤منهج تربوي شسامل يهتم
ب-ت-ح-دي-د وم-ع-ا÷ة أألسس-ال-يب وألقيم
وأŸع-اي Òأل-ك-ف-ي-ل-ة ب-إاصسÓح أإلنسسان
‘ ﬂتلف مرأحل حياته ،وبذلوأ ‘
ذلك ج -ه -ودأ م -ك -ن -ت -ه -م م -ن أب -ت -ك-ار
ن - -ظ - -ري - -ات وصس- -ي- -اغ- -ة م- -قÎح- -ات
وتوصسيات قّيمة تسساعدهم ‘ –قيق
هذأ أŸقصسد.
ورغم ذلك ،فإانهم  ⁄يتمكنوأ من
–دي- -د أŸن- -ه -ج ألÎب -وي أل -دق -ي -ق،
أل -ك -ف -ي -ل Ãع -ا÷ة شس -خصس -ي-ة أل-ف-رد
ظاهرأ وباطنا كما أأخفقوأ ‘ حّل
كث Òمن ألصسعوبات ألتي توأجه أآلباء
وأألمهات وأŸرب ‘ Úهذأ أÛال.
وألذي يؤوسسف له أأن تنصسرف أأنظار
و›ه - -ودأت ك - -ث Òم - -ن أŸسس - -ل- -مÚ
ألفاعل ‘ Úحقل ألÎبية وألتعليم إأ¤
م- -دأرسس أل- -غ- -رب ل- -ي -ن -ق -ل -وأ ع -ن -ه -م
ن-ظ-ري-ات-ه-م وم-ن-اه-ج-ه-م بشس-ك-ل ك-ل-ي
دو‰ا أنتقاء أأو “ييز ،ويفوتهم أأن ‘
أإلسسÓم أ◊لّ ألناجع Ÿا أسستعصسى
عليهم حله من مشساكل و صسعوبات،
و‘ سسÒة رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ مع Úل ينضسب من أإلرشسادأت
و ألتوجيهات وألتعاليم على مسستوى
أŸضس -ام ÚوأÙت -وي -ات أŸع-رف-ي-ة،
وع-ل-ى مسس-ت-وى أألسس-ال-يب وأل-ط-رأئ-ق
وأŸنهجيات.
كان رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه و سسلم ـ
‘ تربيته وتوجيهه ينتقي من أألسساليب
أأحسسنها وأأفضسلها ،وأأكÌها وقعا ‘ نفسس
أıاطب ،وأأقربها إأ ¤فهمه ووجدأنه،
وأأكÌها تثبيتا للعلم ‘ ذهنه.
ومن أطلع على كتب ألسسÒة ألنبوية
ألعطرة ،وألسسنة أŸشسرفة يجد أأنه ـ
صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ـ ك-ان ي-ن-وع
أأسساليب تربيته ألصسحابه ،حيث يكون
ت- -ارة سس- -ائ ،Ó- -وت- -ارة ›ي -ب -ا ،وت -ارة
يضس -رب أŸث -ل ،وق -د يصس-حب كÓ-م-ه
بالقسسم ،وتارة يعلم بطريقة ألكتابة

ا Ÿـ ـ ـ ـ ـّن
من الله
م - -ن أأق - -وأل ألسس - -ل- -ف :إأذأ
أصس - -ط- -ن- -ع- -ت- -م صس- -ن- -ي- -عً- -ة
ف -انسس -وه -ا ..وإأذأ أأ ُسْس -ديت
إأليكم صسنيعة ف Óتنسسوها
ق- - -ال ت- - -ع - -ا{ :¤أل - -ذي - -ن
ينفقون أأموألهم ‘ سسبيل
ألله ثم ل يتبعون ما أأنفقوأ
م- -ن- -ا ول أأذى}( ،أل- -ب -ق -رة
أآلي -ة  .)262أأت - -ى ب ““ ُثs- -م““
ل - -ل - -دلل - -ة ع - -ل- -ى أأن أsŸن
وأألذى ول - -و ت- -رأخ- -ى ع- -ن
ألصسدقة وطال زمنه ضسsر
بصساحبه.

أأو ألرسسم....وغÒها.
ورب قائل يقول :إأن ألÎبية أ◊ديثة
تعتمد هذه أألسساليب أŸتنوعة وقد
تبتكر فيها عناصسر جديدة وتضسفي
ع -ل -ي -ه -ا مسس -ح -ة أل -عصس-ر ف-ت-دع-م-ه-ا
ب- -ال- -وسس- -ائ- -ل أل- -ع- -ل- -م- -ي- -ة وألÎب -وي -ة
ك ‘ ألتسسليم
أ◊ديثة ...وما من شس ّ
بهذأ ألقول ،غ Òأأن أأسسلوب مناولة
أل-وسس-ائ-ل وك-ي-ف-ي-ة ت-وظ-ي-ف-ه-ا ط-ب-ع-ه-ا
Ãزأج ألشسخصس أŸربي هو ما Áيز
‰ط تربية رسسول ألله ـ صسلى ألله
عليه وسسلم للمسسلم Úـ ،إأذ فوق هذأ
وذأك كان عليه ألصسÓة وألسسÓم Áثل
ألقدوة وألنموذج ألذي يÎك ألوقع ‘
ألنفوسس قبل مباشسرتها وﬂاطبتها.
كان رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم
ـ إأذأ أأمر بشسيء عمل به أأول فتأاسسى
به ألناسس ،وإأذأ نهى عن شسيء كان أأول
أŸن -ت -ه Úوب -ذلك Œسس -د ف -ي -ه ق-ول-ه
تعا{ :¤لقد كان لكم ‘ رسسول ألله
أأسسوة حسسنة Ÿن كان يرجوأ ألله و
أليوم أألخر وذكر ألله كثÒأ}( ،سسورة
أألحزأب أآلية .)21
قال ألعÓمة أبن كث ‘ Òتفسس Òهذه
أآلي -ة :أآلي -ة أأصس -ل ك -ب ‘ Òأل -ت -أاسس-ي
برسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ
‘ أأقوأله وأأفعاله وأأحوأله ،ولهذأ أأمر
ألناسس بالتأاسسي به يوم أألحزأب ‘
صسÈه مصس- - -اب- - -رت- - -ه وم- - -رأب - -ط - -ت - -ه
و›اه- -دت- -ه وأن- -ت -ظ -اره أل -ف -رج م -ن
ربه ....تفسس Òأبن كث Òج  3صس
.476
إأن إأخ -ف -اق أŸشس -رع ‘ Úأم -ت -ث -ال
ألناسس للقوأن Úألوضسعية ،و“ردهم
عليها ‘ كث Òمن أألحيان هو كون
ألنصسوصس ألقانونية ل تتعدى ›رد
ن- -ظ- -ري- -ات ت- -ف- -ت- -ق -ر إأ ¤م Ó-ح -ظ -ة
ومشساهدة ‰وذج عملي لها ‘ ألوأقع
أŸل - -م - -وسس ت - -نصس- -رف إأل- -ي- -ه أألعÚ
وأألذه - -ان ،و ي - -ق - -ت- -دي ب- -ه أل- -ن- -اسس
ويحاكونه ‘ ﬂتلف جوأنب حياته.

إأن ألشس- -رع أإلسسÓ- -م -ي ل -يسس ›رد
نظريات وتصسورأت وأأحكام عقائدية
أأو ت -ع-ب-دي-ة أأو ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أأو سس-ل-وك-ي-ة
ت - -خ - -اطب أإلنسس- -ان وت- -ب- -ق- -ى ›رد
مفاهيم وتصسورأت ،بل إأنها ّ Œسسدت
ملموسسة مشساهدة ‘ شسخصسية ألنبي ـ
صس -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ أل-ذي ك-ان
تطبيقا عمليا حيا للنظري ‘ أأعلى
مرأتبه.
أأخرج مسسلم ‘ صسحيحه أأن سسعد بن
هشسام قال :دخلت على عائشسة رضسي
ألله عنها فسساألتها عن أأخلق رسسول
ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ فقالت:
““ك-ان خ-ل-ق-ه أل-ق-رآأن““ ،صس-ح-ي-ح مسسلم
/حديث .746
كان رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم
ـ بأاخÓقه ألسسامية وسسلوكه أŸتميز
ترجمة حرفية للقرآأن ألكر ،Ëحتى
ق- -ي- -ل أأن- -ه ك- -ان ق -رآأن -ا Áشس -ي ع -ل -ى
أألرضس .ول ريب أأن ألÎبية بالنموذج
ألفعلي أأقوى وأأوقع ‘ ألنفسس من
غÒه- -ا م- -ن أألسس- -ال -يب ،إأذ أأن -ه ه -ي
أألسسلوب أŸناسسب لفطرتها.
ق- -ال أل- -عÓ- -م- -ة أ◊ج- -وي““ :وم- -ن
ألشسوأهد ‘ أأن ألبيان بالفعل أأقوى
م -ن أل -ب -ي -ان ب-ال-ق-ول أأن-ه ـ صس-ل-ى أل-ل-ه
” صسلح أ◊ديبية
عليه وسسلم ـ Ÿا ّ
بينه وب Úكفار قريشس ،أأمر أأصسحابه
أأن ي-ت-ح-ل-ل-وأ م-ن إأح-رأم-ه-م وي-ن-ح-روأ
هديهم فقال لهم““ :قوموأ فانحروأ ثم
أح - -ل - -ق- -وأ““ .ف- -ت- -وأن- -وأ ‘ ذلك إأذ ⁄
يسستحسسنوأ ألصسلح ،ورأأوأ أأن ألقتال
أأفضسل .فدخل رسسول ألله ـ صسلى ألله
ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ـ ع-ل-ى زوج-ه أأم سس-ل-م-ة
وأأخÈه -ا ب-ت-خ-ل-ف أل-ن-اسس ع-ن أأم-ره،
فأاشسارت عليه أأن يحلق رأأسسه وينحر
ه -دي-ه ف-إان-ه-م ل ﬁال-ة ي-ق-ت-دون ب-ه،
ففعل ،فلما رأأوأ ذلك قاموأ فنحروأ
وجعل بعضسهم يحلق بعضسا ““...ألفكر
ألسسامي ‘ تاريخ ألفكر أإلسسÓمي ج
 1صس .154

وهنا نÓحظ أأن ألتوجيه بالقدوة
أأت- -ى أأك -ل -ه وأأع -ط -ى ث -م -رت -ه وح ّ -ق -ق
م -قصس -ده ب -الشس -ك-ل أل-ذي  ⁄يسس-ت-ط-ع
أل -ت -وج-ي-ه أل-ل-ف-ظ-ي –ق-ي-ق-ه ،وع-ل-ي-ه
ف-الÎب-ي-ة ب-ال-ق-دوة ت-ب-دوأ أأك Ìت-أاثÒأ
وأأشسد وقعا ‘ ألنفوسس كما يتجلى
ذلك من خÓل ألسسÒة ألعملية للنبي
عليه ألصسÓة وألسسÓم.
ل- -ذأ ف- -ل- -يسس أل- -غ- -رضس م -ن خ Ó-ل
ألط Ó- -ع ع - -ل - -ى ألسسÒة أل - -ن- -ب- -وي- -ة
ودرأسس-ت-ه-ا  -ون-ح-ن ن-ح-ت-ف-ل ب-ذك-رى
مولده ـ صسلى ألله عليه وسسلم › -رد
أل -وق -وف ع -ل-ى أألح-دأث أل-ت-اري-خ-ي-ة
وسس- -رده- -ا ،وإأ‰ا أل- -قصس- -د ف- -ق- -ه -ه -ا
وف -ه -م-ه-ا ل-ي-ت-م-ث-ل أŸسس-ل-م أ◊ق-ي-ق-ة
أإلسس Ó-م -ي -ة ›سس -دة ‘ شس -خصس-ي-ت-ه
ع -ل -ي -ه ألصس Ó-ة وألسس Ó-م ،وي -ج-د بÚ
يديه صسورة للمثل أألعلى ‘ كل شسأان
من شسؤوون أ◊ياة ألفاضسلة كي يتأاسسى
بها ويجعل منها نÈأسسا يسستن Òبه
ودسس-ت-ورأ يسس Òع-ل-ي-ه ،ف-ح-ي-ات-ه عليه
أأفضسل ألصسلوأت وأأزكى ألسسÓم تقدم
لنا ‰اذج عالية ‘ ألسسلوك.
ما أأحوج أŸتصسدين ◊قل ألÎبية و
ألتعليم  -منظرين ووأضسعي ألÈأمج
وأŸن- -اه- -ج ،وأأط -ر إأدأري -ة وت -رب -وي -ة
ب- - -اÿصس- - -وصس  ‘ -ك - -ل أل - -ب - -ل - -دأن
أإلسسÓمية إأ ¤ألنهل من تربية ألنبي ـ
صسلى ألله عليه وسسلم ـ لصسحابته من
خ Ó-ل ألسسÒة أل -ع -ط -رة ،ف -ي -ق -دم-ون
ب -أاشس -خ -اصس -ه -م وأأع -م -ال -ه-م أل-ن-م-اذج
ألفعالة ‘ ألنفوسس قصسد ألرتقاء بها
ورب-ط-ه-ا ب-خ-ال-ق-ه-ا ضس-مانا لصسÓحها
وصسÓح أÛتمع وأ◊ياة.
وم -ا أأح -وج أأب-ن-اء أألم-ة أإلسسÓ-م-ي-ة
عموما إأ ¤ألتأاسسي بالسسلوك ألنبوي
أŸتميز ،وألتشسرب من ينابيع ألسسÒة
ألطاهرة ألشسريفة وهم يسستحضسرون
هذه ألذكرى ألعظيمة لتنقاد نفوسسهم
ÿالقها ،وتسستقيم حياتهم ألدنيوية
ليطمئنوأ ‘ حياتهم أألخروية.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـدروسس والفوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

لطÓق إأل ألله وحده
إأنه ل مناّن على أ إ
ألذي يبدأأ بالsنوأل قبل ألسسؤوأل ،وهذأ ما
لنصسار:
ورد ‘ موقف رسسول ألله مع أ أ
عن عبدألله بن زيد بن عاصسم قالŸ :ا
أأفاء ألله على رسسوله ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ يوم حن ،Úقسسم ‘ ألناسس ‘
لنصسار شسيئًا،
أŸؤولفة قلوبهم ،و ⁄يعط أ أ
فكأانهم وجدوأ (غضسبوأ) إأذ  ⁄يصسبهم ما
أأصساب ألناسس ،فخطبهم ـ صسلى ألله عليه
لنصسار ،أأ⁄
وسسلم ـ فقال““ :يا معشسر أ أ
أأجدكم ضسً Ó
ل فهدأكم ألله بي؟ وكنتم
متفرق Úفأالفكم ألله بي؟ وكنتم عالة
فأاغناكم ألله بي؟““ .كلما قال شسيئًا قالوأ:
ألله ورسسوله َأأَمّن ،قال““ :ما Áنعكم أأن
Œيبوأ رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم
ـ«؟ قال :كلما قال شسيئًا قالوأ ألله ورسسوله
َأأَمّن ،)6(““..ف- -أا ّق- -روأ ل- -ل- -ه ث- -م ل- -رسس -ول -ه
بالنعمة.

إأذأ أأعطى ألعبد أأحدأ ً من ألناسس ‡ا
أأن- -ع -م أل -ل -ه ب -ه ع -ل -ي -ه ف tÁ Ó-ن ب -ه ،ب -ل
يسستصسغره ،ويتناسساه ،ويرى ألفضسل لغÒه
‘ قبوله مّنه.
إأن أsŸن من ألله إأفضسال وتذك ،Òومنّ
ألعباد تكدير وتعي.Ò
إأذأ أأنعم ألعبد على ألناسس بنعمة ،يريد
بها جزأًء بوجه من ألوجوه ،فهذأ  ⁄يرد

به وجه ألله.
لنه
من أأنفق مضسطرأ ً دأفَع غُرم ،إأما أ
أŸنفقُ عليه ،أأو لعلةٍ أأخرى ،فهذأ  ⁄يرد
به وجه ألله ،وإأ‰ا يقبل ما كان عطاؤوه
لله.
ل ُتعط ألعطيsة؛ كي تلتمسس أأك Ìمنها،
قال تعا{ :¤ول “ تسستك( ،}ÌأŸدثر
لية .)6
أ آ

هل تصصدق؟!

ُيروى أأن أأحد أÿلفاء ألعباسسي Úفاته أأن يقتل خصسومه من بني أأمية ألنهم ماتوأ
قبل أأن يتو ..¤فأاخرجهم من قبورهم وبعضسهم رميم ..فجلدهم ..ثم صسلبهم ..ثم
أأحرقهم (حسسب ألروأية).
إأن -ه-ا ث-ورة أ◊ق-د أل-ع-ارم أل-ذي ُي-ن-ه-ى أŸسس-رأت وم-ب-اه-ج أل-ن-فسس وأسس-ت-ق-رأره-ا..
فالضسرر على أŸنتقم أأعظم ..فهو يفقد أأعصسابه ورأحته وهدوءه وطمأانينته..
وصسدق ألقائل ““‘ ألعفو لذة ل ‚دها ‘ ألنتقام““.

ع -ن أاب -ي ه-ري-رة رضص-ي ال-ل-ه ع-ن-ه ق-ال .ق-ال
رسص -ول ال-ل-ه ـ صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م ـ““ :إا‰ا
لخÓق““.
ل“م مكارم ا أ
بعثت أ
لقد أصسطفى ألله تعا ¤نبيه ﬁمد ـ صسلى ألله عليه
وسسلم ـ من خÒة خلقه وجمع له جميل ألصسفات
أÿلقية وأÿلقية .فالرسسول ـ صسلى ألله عليه وسسلم
تخلق Ãحاسسن أألخÓق ودعا إأليها وكان ـ صسلى
ألله عليه وسسلم ـ أأتقى ألناسس وأأخشساهم وأأكÌهم
عبادة ..وإأذأ –دثنا عن خلق ألرحمة فهو ـ صسلى
ألله عليه وسسلم ـ رحيم باإلنسسان وأ◊يوأن يدعو إأ¤
ألتيسس Òوعدم ألتشسّدد يلقي ألناسس بوجه بشسوشس

رف- -ي -ق -ا ل Úأ÷انب ..سس-خ-ي-ا ج-وأدأ ع-ف-وأ ع-من
أأسسرف ‘ أآذأه ولكن مع جرأأته ‘ أ◊ق ل يحيد
ع -ن -ه ..زأه -دأ ‘ أل -دن -ي-ا صس-اب-رأ ع-ل-ى أل-ع-يشس
صسادقا فما كذب قط ل ‘ جّد ول ‘ هزل
وشسهد له بذلك ألأعدأء وألأصسدقاء ..يبدأأ من
ل- -ق- -ي- -ه ب- -السسÓ- -م وأإذأ مشس- -ى م- -ع أأصس -ح -اب -ه ل
يتقدمهم وأإذأ تكلم أأتى بجوأمع ألكلم .ل يعيب
طعاما قط كان أأحلم ألناسس كان سسيد ألأوفياء
فوفاوؤه وصسلته لأرحامه كان مضسرب أŸثل فهو
خلق يلزم صساحبه بالقيام Ãا يجب عليه نحو
ربه ونحو ألعباد.

عن أابي هريرة رضصيالله عنه أان رسصول الله
 صصلى الله عليه وسصلم  -قال ““ :قال الله:أاَْنِفق يا ابن آادم أاُْنِفق عليك““ ،رواه البخاري و
مسصلم .
ث
هذأ أ◊ديث من أألحاديث ألعظيمة ألتي – ّ
على ألصسدقة وألبذل وأإلنفاق ‘ سسبيل ألله ،وأأنها
من أأعظم أأسسباب ألÈكة ‘ ألرزق ومضساعفته،
وإأخÓف ألله على ألعبد ما أأنفقه ‘ سسبيله.
وج- -اءت أل- -نصس- -وصس أل -ك -ثÒة أل -ت -ي ت -ب Úفضس -ائ -ل
ألصسدقة وأإلنفاق ‘ سسبيل ألله ،و–ث أŸسسلم على
أل -ب -ذل وأل -ع -ط -اء أب -ت -غ -اء أألج -ر أ÷زي-ل م-ن أل-ل-ه
سس -ب -ح -ان -ه ،ف-ق-د ج-ع-ل أل-ل-ه أإلن-ف-اق ع-ل-ى ألسس-ائ-ل
وأÙروم من أأخصس صسفات عباد ألله أÙسسن،Ú
فقال عنهم{ :إأنهم كانوأ قبل ذلك ﬁسسن ،Úكانوأ
ق -ل -ي  Óً-م -ن أل -ل -ي -ل م -ا ي-ه-ج-ع-ون ،وب-األسس-ح-ار ه-م
يسستغفرون ،و‘ أأموألهم حق للسسائل وأÙروم }،
(أل -ذأري -ات أآلي -ة  ..)19 - 16وضس-اع-ف أل-ع-ط-ي-ة
للمنفق Úبأاعظم ‡ا أأنفقوأأأضسعافاً كثÒة ‘ ألدنيا
وأآلخرة فقال سسبحانه{ :من ذأ ألذي يقرضس ألله

قرضسًا حسسناً فيضساعفه له أأضسعافًا كثÒة}( ،ألبقرة
أآلي -ة  .)245وألصس -دق -ة م -ن أأب-وأب أ Òÿأل-ع-ظ-ي-م
وأأحب أألعمال إأ ¤ألله كما جاء ‘ أ◊ديث ““سسرور
تدخله على مؤومن ،تكشسف عنه كرباً أأو تقضسي عنه
دينًا أأو تطرد عنه جوعاً““ ،روأه ألبيهقي.
وألصسدقة ترفع صساحبها حتى توصسله أأعلى أŸنازل
قال  -صسلى ألله عليه وسسلم ““ :-إأ‰ا ألدنيا ألربعة
نفر :عبد رزقه ألله مالً وعلمًا فهو يتقي فيه ربّه،
ويصسلفيه رحمه ويعلم لله فيه حقًا فهذأ بأافضسل
أŸن -ازل ،)...روأه ألÎم -ذي .ك -م -ا أأن-ه-ا ت-دف-ع ع-ن
صس-اح-ب-ه-ا أŸصس-ائب وأل-بÓ-ي-ا وت-ن-ج-يه من ألكروب
وألشسدأئد ..و‘ ذلك يقول  -صسلى ألله عليه وسسلم
ـ““ :صسنائع أŸعروف تقي مصسارع ألسسوء وأآلفات
وأل -ه -ل -ك -ات وأأه -ل أŸع -روف ‘ أل -دن -ي -ا ه -م أأه -ل
أŸعروف ‘ أآلخرة) ،روأه أ◊اكم ،أأضسف إأ ¤ذلك
إأطفاؤوها للخطايا وتكفÒها للسسيئات ومضساعفتها
عند ألله إأ ¤أأضسعاف كثÒة ووقايتها من عذأب ألله
كما جاء ‘ أ◊ديث““ ،أتقوأ ألنار ولو بشسق “رة““،
روأه ألبخاري وغ Òذلك من ألفضسائل.

ما الذي يدل عليه ورود قصصة سصيدنا يوسصف
مرة واحدة ‘ سصورة واحدة دون غÒها من
لنبياء؟
قصصصص ا أ
ج -رت ع -ادة أل -ق -رآأن أل -ك-ر Ëب-ت-ك-رأر أل-قصس-ة ‘
موأطن عديدة بقصسد ألعظة وألعتبار ولكن بإايجاز
دون ت -وسس -ع لسس -ت -ك -م -ال ج -م -ي -ع ح -ل -ق-ات أل-قصس-ة
وللتشسويق إأ ¤سسماع ألخبار دون سسآامة أأو ملل وأأما
سسورة يوسسف فقد ذكرت حلقاتها متتابعة بإاسسهاب
وإأطناب و ⁄تتكّرر ‘ مكان آأخر كسسائر قصسصس
أألن- -ب- -ي- -اء وأŸرسس -ل Úأل -ذي -ن وردت قصسصس -ه -م ‘
أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëوذلك ل -تشس Òإأ ¤إأع -ج -از أل-ق-رآأن
ألكر ‘ Ëحالتي ألجمال وألتفصسيل و‘ حالتي
أليجاز وأألطناب قال ألقرطبي ‘ تفسسÒه لسسورة

ي -وسس -ف :ذك -ر أل -ل -ه أأق-اصس-يصس أألن-ب-ي-اء ‘ أل-ق-رآأن
وكررها Ãعني وأحد و‘ وجوه ﬂتلفة وبأالفاظ
متباينة علي درجات ألبÓغة وألبيان وذكر قصسة
يوسسف  -عليه ألسسÓم  -و ⁄يكررها فلم يقدر
ﬂالف علي معارضسة أŸكرر ول على معارضسة
غ ÒأŸكرر.
وأإلعجاز وأضسح Ÿن تأامل وصسدق ألله ألعظيم ““لقد
كان ‘ قصسصسهم عÈة ألو ¤أأللباب( .““..آأية رقم:
 111من سسورة يوسسف).
وعلى ذلك فورود سسورة يوسسف مرة وأحدة ‘
سسورة وأحدة عدأ غÒها من قصسصس أألنبياء دليل
ع -ل -ى إأع -ج-از أل-ق-رآأن أل-ك-ر ‘ Ëإأي-ج-ازه وإأط-ن-اب-ه
وإأجماله وتفصسيله -

مـ ـ ـ ـ ـن الهـ ـ ـ ـ ـدي النبـ ـ ـ ـ ـوي

إاعجاز قصصة سصيدنا يوسصف ‘ للقرآان الكرË

دعاء اليوم
الّلهم ارحم والدي واأسصكنه فسصيح جنانك وارحم أاموات اŸسصلم Úبرحمتك يا
أارحم الراحم ..Úالّلهم اغفر له ما قدم وأاّخر واحشصره مع نبيك ﬁمد ـ صصلى
لع-ل-ى م-ن ا÷ن-ة ب-رح-م-تك ي-ا أارح-م
ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسص-ل-م ـ واج-ع-ل-ه ‘ ال-ف-ردوسص ا أ
الراحم.Ú

حديث
نبوي

عن أأبي هريرة رضسي ألّله عنه قال :قالرسسول ألّله ـ صسلى ألّله عليه وسسلم ـ:
خُذُلُهُ ،كّل أ ِ
““أ ِ
ْ Ÿسسِلم ِ ل َيخوُنُه َولَيْكِذُبُه َول َي ْ
ْ Ÿسسِلم ِ
ْ Ÿسسلم ِ على أ ُ
ُ
ْ Ÿسسلُم أأُخو أ ُ
ُ
حِقَر أأخاُه
َ
حَرأٌم عْرضُسُه وَماُلُه َوَدُمُه ،ألتْsقَوى هاهناِ ،بح ْسسبِ أمِْرىٍء مَِن ألشسّر أأْن َي ْ
ْ Ÿسسلَم““ ،قال ألÎمذي :حديث حسسن.
أ ُ
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الخميسس  ١٢جانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ
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ألكلمـــــــات:

طيب أردوغان ،بيل ،كلينتون ،جورج بوشش ،جاك
ششÒأك ،جورج بومبيدو ،بينازير بوتو ،نوأز ألششريف،
أنديرأ غاندي ،جعفر ألنومÒي ،معمر ألقذأ‘ ،عمر
أıتار ،حسشني مبارك ،أ◊بيب بن علي ،أ◊بيب
بورقيبة.
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كاتب وأأديب جزأئري
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ألحل  /كلمات متقاطعة

أفقيا  ) ١عبد الكر Ëمدوار ،سسبورت،
ال ،م- - - - -ر ٥،Ëآا ،م- - -ل- - -ح ،م- - -راح - -ل،
ب -ل،سس.سس.سس.سس ،دان -ي -ل -و ،غ -ر،دل -ي -ل،
مداد ،يا،ب ،Úكي ،مرن ،سسÒنا ،يا ،غار،
اıالفة.
عموديا ) ١ :عوامل ،النيل ،بابل ،ديار،
رد ،ح -ب -ال ،م -ي -م ،ل -ن-دن،اخ ،م-رسس-ل ،ار،
يسس،ك- -ب ،Òي- -ب- -دل ،روم -ا،وا ،فسس -ر ،ري،
حسس ،دين ،” ،مرسسل ،ار ،سسم ،اسس،
آارسسن فينغر.
ألحل متاهة أ أ
لرقام

+ 36 + 38 + 39 + 73 + 74 + 54 + 2 2
494 = 89 + 69
ألحل  /تسشل وتثقف

ج /أأول أأم Úعام للجامعة
ألعربية كان من دولة”” مصصر””
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جمع مدينة ـ حرف مكرر
م
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أا  -غرناطة
ب  -تولوز
ج  -جنوة
د  -اوسسلو

جواب
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شستم
دية
سسقي

نام ـ م ـ
وجع

أخت Èمعلوماتك..
أأيهما من أŸدن ألتالية تقع ‘ دولة
أيطاليا من ب Úأألسصماء أألنفة ألذكر

ششطب ألكلمات أŸدونة دأخل أŸربعات ‘ جميع ألŒاهات
مع أسشتعمال أول وآأخر حرف للكلمة

حيوان أاليف

ارشسد

٨

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السسريــة

ا

والد
حرف جر
للجواب

أللغز:

كلمة ألسشر

أŸليحة

٢

1

كلمة سشهمية

وجبي

ز

عكسس
جنوب ـ م ـ
طريق

٤

يواكب ـ م ـ
حرف أابجدي

صسحيفة
لبنانية

كلمات متقاطعة

يسستمر

’يداع

الفن الرابع

ألروأية

ج

٥

علل
يثني

صسوت
ا’نفجار

متشسابهة
نام

ثلثا حقل

سشر باŒاه أ أ
لسشهم
مبتدئا با◊رف أ أ
للف (أ)
حتى نصشل أ ¤حرف تاء
(ة) لتجد ألكلمة
أŸفقودة.

و

أاقذف
صسوت
ا’نفجار

ينطق

ﬂرج فيلم
البئر

غÓم
رمل
مبعÌة

يقنط

دردشسة
لسسهم
اأ

ت

نظف

٧

٧٥٧

جريدة سسورية

حرف مكرر
للتعريف

هذه ألششارة –توي على
دوأئر مرقمة من١أ ٨ ¤و‘
نفسش ألوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أن رمز
ألششارة يتكون من
›موعة أرقام ترجمه أ¤
حروف ثم أجمع هذه
أ◊روف فتحصشل على إأسشم
لحد رودأ أŸسشرح
أ
أ÷زأئري رأحل

١٧٢٣٢

رقــــــــــم

يجمع
Áشسي

لعبــــة الحـــروف

و
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من ألدأئرة
ألسشودأء ‘ أعلى
ألششبكة لنصشل أ¤
ألدأئرة ألسشودأء
لخرى ،ششرط أن Œمع
أ أ
‘ ألنهاية  ٤٢٧نقطة
وأل “ر ‘ رقم وأحد
أل مرة وأحدة..

كلمة
ألسشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
أافقيا ) ١ :و  ) ٢مدرب الفتح الرياضسي،
نادي ا‚ليزي
 ) ٣ظرف مكان ـ م ـ جوهر ،والدة
 ) ٤نصسف لرقم ،حقن ـ م ـ ارشسد
 ) ٥يشسرع ،ثلثا رغم ،صسوت ا’نفجار
 ) ٦مدرب  ،دفاع تاجنانت
’ ) ٧يداع ،بسسط
 ) ٨عتب ،غÒ
 ) ٩يرقد ـ م ـ  ،مضسيء
 ) ١٠والدة ،دولة عربية
 ) ١١ا◊ذاء ـ م ـ من أاخطاء كرة القدم

عموديا
 ) ١نعم باأ’جنبية ،برهان ـ م ـ ،ثروة
 ) ٢نصسور  ،اجراء ـ م ـ
 ) ٣يلحق ،شسهر عربي
 ) ٤جمع دار ،نقدف
 ) ٥رمز جÈي ،مدخل ،للنفي
 ) ٦اعلى من الهضسبة ـ م ـ  ،وبخ
 ) ٧علل ـ م ـ ،متشسابهان ،دق ـ م ـ
 ) ٨ثلثا كسسر ،خرب  ،تام ـ م ـ
 ) ٩عملة خليجية ،والدة ،متشسابهة
 ) ١٠أاكمل ،قر
 ) ١١للنصسب ،شسعب ،مهنة

.

إلفجر0٦.2٨...............:
موإقيت إلظهر12.٥٥...............:
إلصصلة إلعصصر1٥.٣1...............:
إلمغرب17.٥0..............:
إلعشصـاء1٩.17................:
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^  12ج-ان-ف-ي  :1٩٥2وف -اة إŸن -اضص-ل إل-ق-ائ-د «ﬁم-د
ب-ل-وزدإد» ،أإول مسص-ؤوول ل-ل-م-ن-ظ-م-ة إÿاصصة بعد
مرضس عضصال.
^  12ج -ان-ف-ي  :1٩٥٩م -ث -ول ›م -وع-ة م-ن
إل-ن-ق-اب-ي Úإ÷زإئ-ري Úإأم-ام إÙك-م-ة إل-عسص-ك-ري-ة
با÷زإئر ،منهم «عيسصات إيدير» ،بتهمة إŸسصاسس بأامن
فرنسصا.

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة

يتوإجد ضصمن ›موعة قوية وإلدفاع عن إللقب هدفه

الفريق الوطني العسضكري لكرة القدم يشضارك ‘ الكاسش العاŸية Ãسضقط
إلشص- - - - -عب /يسص -ت -ع -د إل-ف-ري-ق
إل-وط-ن-ي إل-عسص-ك-ري ل-كرة إلقدم
ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ إل -ك -اأسس إل-ع-اŸي-ة
إل -عسص -ك -ري -ة ل -ل -م-ج-لسس إل-دو‹
ل -ل -ري -اضص -ة إل -عسص -ك -ري-ة ،إŸزم-ع
إج -رإؤوه -ا ‘ مسص -ق -ط بسص -ل -ط -ن -ة
ع -م-ان م-ن  1٣إ 2٩ ¤جانفي
 ،2017وإل-ت-ي سص-ت-ع-رف مشصاركة
 1٦دولة عضصوة ‘ إÛلسس وهي
إ÷زإئر ،سصلطنة عمان ،غينيا،
إلبحرين ،سصوريا ،فرنسصا ،أإŸانيا،
إي- - -رإن ،ك - -وري - -ا إلشص - -م - -ال - -ي - -ة،
إي-رل-ن-دإ ،م-ا‹ ،ب-ول-ون-ي-ا ،ك-ن-دإ،
ق-ط-ر ،مصص-ر وإل-و’ي-ات إŸت-ح-دة
’مريكية.
إ أ
” تنظيم حفل على شضرف إŸنتخب
إل- -وط- -ن- -ي إل -عسض -ك -ري ل -ك -رة إل -ق -دم
تشض -ج -ي -ع -ا ل -ه– ،ت إشض -رإف رئ -يسس
دإئرة إلسضتعمال وإلتحضض Òألركان
إ÷يشس إل -وط -ن -ي إلشض -ع-ب-ي ،ب-حضض-ور

ضضباط أإلوية وعمدإء وإطارإت من
إ÷يشس إلوطني إلشضعبي إضضافة إ¤
إألسضرة إإلعلمية إلوطنية.
” ت- -وف Òوتسض- -خ Òك -ل إل -وسض -ائ -ل
إلضض- -روري- -ة ب- -غ- -ي- -ة ضض- -م- -ان أإحسض -ن

إل - -ظ - -روف م - -ن ج - -انب إل - -ت - -حضضÒ
وإل-ت-ك-ف-ل وإŸت-اب-ع-ة إل-ف-ن-ي-ة وإل-طبية
ل-ل-ف-ري-ق إل-وط-ن-ي إل-عسض-كري إŸتأاهل
للمشضاركة ‘ هذإ إŸوعد إلرياضضي
إل -عسض -ك -ري إل -ع -اŸي ،وه -ذإ ب -فضض -ل

إل -دع -م إل -دإئ-م وإŸت-وإصض-ل ل-ل-ق-ي-ادة
إلعليا للجيشس إلوطني إلشضعبي.
Œدر إإلشضارة إ ¤أإن إ÷زإئر ‘ هذه
إŸنافسضة تتوإجد ضضمن ›موعة
ذإت مسضتوى عا‹ ،تضضم فرق كوريا
إلشض-م-ال-ي-ة ،أإŸان-ي-ا وإي-رإن ،وإل-ه-دف
إل-رئ-يسض-ي م-ن خ-لل ه-ذه إŸشض-ارك-ة
ه- -و إل- -دف- -اع ع- -ن إل- -ل- -قب إل- -ع -اŸي
إŸتحصضل عليه بجدإرة وإسضتحقاق
Ãي -ن-غ-ن-ي-ون-غ ب-ك-وري-ا إ÷ن-وب-ي-ة سض-ن-ة
 ،٢015وك- -ذإ إŸت- -حصض- -ل ع- -ل- -ي- -ه ‘
إلÈإزيل سضنة .٢011
‘ إألخ Òن-ت-م-ن-ى إل-ن-ج-اح وإل-ت-وف-يق
ل -ف -ري -ق -ن -ا إل-وط-ن-ي إل-عسض-ك-ري ل-ك-رة
إل -ق -دم ب -تشض -ري -ف إ÷زإئ -ر وإ÷يشس
إلوطني إلشضعبي خلل كأاسس إلعا⁄
إل- -عسض- -ك -ري -ة وإل -ذي سض -ي -غ -ادر أإرضس
إل-وط-ن ب-اŒاه سض-ل-ط-ن-ة ع-م-ان إل-ب-ل-د
إŸن- -ظ -م ،ي -وم إÿم -يسس  1٢جانفي
.٢01٧

فـــــي إطـــــار حمايـــــة إ◊ـــــدود وﬁاربـــــة إ÷رÁـــــة

ا÷يشش يوقف مهرب Úومهاجرين غ Òشضرعي Úو يضضبط ﬂدرات
إلشص -عب  ‘ /إط- -ار ح- -م -اي -ة إ◊دود
وﬁارب -ة إ÷رÁة أإŸن -ظ -م-ة ضض-ب-طت
م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشس وع- -ن- -اصض -ر ح -رسس
إ◊دود ،يوم  10جانفي )114( ،٢01٧
ك- -ي- -ل- -وغ- -رإم- -ا م- -ن إل- -ك -ي -ف إŸع -ال -ج
بتلمسضان/ن.ع ‘ ،٢ح Úأإوقفت مفرزة

مشضÎكة أإخرى مهربا ( )01كان على
م Ïشضاحنة ُمحملة بـ( )٣,٢8طنا من
مادة إلتبغ بالوإدي/ن.ع.4
و‘ عمليات متفرقة بكل من “Ôإسضت
وبرج باجي ﬂتار وع Úقزإم/ن.ع،6
ضض -ب -طت م -ف-ارز ل-ل-ج-يشس ( )1٢م-ه-رب-ا

وحجزت ثلثة ( )0٣مركبات رباعية
إل- -دف -ع و( )1,6٧5ط - - -ن- - -ا م- - -ن إŸوإد
إلغذإئية و( )1600ل Îمن إلوقود و()0٣
م- -ط- -ارق ضض -غ -ط وج -ه -از إتصض -ال عÈ
إألقمار إلصضناعية.
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز للجيشس

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

1٧٢٣٢ Oó©dG

إÿميسس  1٣ربيع إلثا 1٤٣٨ Êهـ إŸوإفق لـ  12جانفي 2017م

بكل من بسضكرة وغردإية/ن.ع 4.وبرج
باجي ﬂتار/ن.ع )8٧( ،6مهاجرإ غÒ
شض-رع-ي م-ن ج-نسض-ي-ات إف-ري-ق-ي-ة ،ف-يما
أإحبط عناصضر إلدرك إلوطني ﬁاولة
هجرة غ Òشضرعية لـ ( )0٧أإشضخاصس
بع“ Úوشضنت/ن.ع.٢

 12°وهرإن
 13°وهرإن

إلثمن  10دج

13°
14°

france prix 1

وفد من إاطارات األمن يزور لŸاسش
إلشصعب ‘ /إطار تعزيز مبادئ
إل- - -تضض- - -ام- - -ن ب Úإألج - -ي - -ال ‘
صض- - -ف- - -وف إألم- - -ن إل- - -وط- - -ن- - -ي
وŒسضيدإ للسضياسضة إلتي أإقرها
إللوإء عبد إلغني هامل ،إلناصضة
ع - - -ل - - -ى ضض- - -رورة إله- - -ت- - -م- - -ام
Ãت - -ق - -اع - -دي إلشض - -رط- -ة وذوي
إ◊قوق ،قام وفد من إطارإت
لمن
سضامية باŸديرية إلعامة ل أ
إل- -وط- -ن- -ي ب -زي -ارة ›ام -ل -ة إ¤
إللعب إلدو‹ إلسضابق ومتقاعد
إلشض- - - - -رط - - - -ة أإحسض - - - -ن لŸاسس

ل- -لط- -م- -ئ- -ن- -ان ع -ل -ى أإوضض -اع -ه
إلصض - -ح - -ي - -ة وإل - -وق - -وف ع - -ل - -ى
إنشضغالته.
أإب- - -ل- - -غ م- - -دي - -ر إدإرة إلتصض - -ال
لمن إلوطني ،عميد
وإإلعلم ل أ
أإول ل- -لشض- -رط- -ة إع- -م- -ر ل -ع -روم،
إل - -لعب إل - -دو‹ وم - -ت - -ق- -اع- -د
إلشضرطة أإحسضن لŸاسس –يات
إللوإء هامل و“نياته له بالصضحة
وإلعافية.
أإشض-اد لŸاسس ب-اŸب-ادرة م-ث-م-ن-ا
إله -ت -م -ام إŸت -وإصض -ل وإل -دإئ -م

بعد إصصابته قبل موعد إلغابون

تاي ـ ـ ـدر يغ ـ ـ ـادر ““اÿضضـ ـ ـر““
وبـ ـ ـن ناصضـ ـ ـر البدي ـ ـل

لن يشصارك ’عب إلوسصط للمنتخب إلوطني سصفÒ
ل·  2017إŸقررة بالغابون،
تايدر ‘ كأاسس إفريقيا ل أ
’صصابة على مسصتوى غضصروف إلركبة
بعد تعرضصه إ
خ -لل إ◊صص -ة إل-ت-دري-ب-ي-ة إل-ت-ي خ-اضص-ه-ا ““إÿضص-ر““
صصباح أإمسس باŸركز إلتقني لسصيدي موسصى.
وب-ع-د إل-ف-ح-وصس إل-ط-ب-ي-ة إŸع-م-ق-ة ق-رر إل-طاقم
إلفني بالتشصاور مع إلطاقم إلطبي إعفاء تايدر
من إŸنافسصة إلقارية إلتي تنطلق يوم إلسصبت
إل -ق -ادم ك -ون -ه ’ Áك-ن-ه أإن ي-ت-ع-اف-ى ‘ ظ-رف
قصص.Ò
وسص-ت-م ت-ع-ويضص-ه ب-لعب أإرسص-نال إسصماعيل
ب- -ن ن- -اصص- -ر ،إل- -ذي سص- -ي- -ط Òم- -ع إŸن- -ت- -خب
إلوطني غدإ على إلسصاعة إلوإحدة زوإ’
لللتحاق Ãدينة فرإنسصفيل.

إشصهـــــــــــــــــــــــار
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إلذي يوليه إللوإء هامل لفئة
إŸتقاعدين وذوي إ◊قوق وكذإ
إلرياضضي Úإلقدإمى.

