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مسسلم ضسيفة فوروم اإلذاعة

ي-ق-وم وزي-ر التصس-ال ح-ميد
يسستضسيف فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأو ،¤اليوم ،وزيرة التضسامن
ڤ -ري -ن ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
ال-وط-ن-ي والأسس-رة وقضس-اي-ا اŸراأة م-ون-ي-ة مسس-ل-م سس-ي ع-ام-ر،
اإ ¤ولي- - - -ت - - -ي مسس - - -ت - - -غ - - -اÂ
–ل ال -وزي -رة اŸن -ت -دب -ة
ع
حول ترقية اŸراأة من اأجل مكانة اأفضسل ‘ اÛتم
وغليزان ،حيث يشسرف على
اŸك -ل -ف -ة ب -الصس -ن -اع-ة
ا÷زائ -ري وف -ق ال -دسس -ت-ور ا÷دي-د ،ودور اŸراأة ‘
وضس -ع ح -ج -ر الأسس-اسض لإ‚از
ال-تقليدية عائشسة
ال-تشس-ري-ع-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،وذلك م-باشسرة من اŸركز
مقر جديد لÓإذاعة اÙلية.
ت- -ق- -اب -و ،ال -ي -وم،
ال - -ث - -ق - -ا‘ ع - -يسس- -ى مسس- -ع- -ودي Ãق- -ر الإذاع- -ة
كما سسيÎاأسض ندوة بعنوان:
بولية
الوطنية ،ابتداء من السساعة  11 : 00صسباحا.
«م- - - -ع- - - -رف- - - -ة الإعÓ- - - -م،
،
ف
سسطي
اŸواط- - - -ن ل - - -ه ا◊ق ‘
ح-يث تشس-رف
ت - -ن- -ظ- -م وزارة الصس- -ح- -ة
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ع-ل-ى اف-ت-ت-اح والسس - - - - -ك - - - - -ان واإصس Ó- - - - -ح
ب - -ال - -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع
معرضض اŸراأة اŸسس - -تشس - -ف - -ي- -ات ،ال- -ي- -وم،
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صسباحا.
التطرف» ،مدير
م -ارسض ا÷اري ،ال -ل-ق-اء اÿامسض ب-ع-ن-وان« :دور
م - -ن اإع - -ان - -ة م - -ال- -ي- -ة ت- -ق- -در بـ  38792اأورو،
اإذاع- - -ة ال- - -ق- - -ران
اŸث- -ق- -ف ‘ اÛت -م -ع» ،وذلك Ãق -ر اŸك -ت -ب -ة
وسس -ي -ج -ري ت -وق -ي -ع ال -ع -ق -د Ãق -ر السس -ف -ارة بÍ
عيسسى حمدي.
الوطنية با◊امة ،ابتداء من السساعة
عكنون ابتداء من السساعة  14 : 00بعد الزوال.
 13 : 30زوال.

ندوة حول ا◊ملة
الوطنية للتلقيح

دور اŸثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
‘ اÛتم ـ ـ ـ ـع ‘ لق ـ ـ ـاء
«موعـ ـد مع النخب ـ ـ ـة»

توقيع عقد إاعانة ب Úسسفارة
اليابان وجمعية «إاحسسان»

عرضض ا◊صسيلة
السسنوية للدرك الوطني

ندوة حول اŸرأاة ا÷زائرية وإاسسهاماتها ‘ العلم

ت -ن-ظ-م اÛم-وع-ة الإق-ل-ي-م-ي-ة
ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ب-اب ج-ديد
«ا÷زائ - - - - -ر» ،غ - - - - -دا ،ن - - - - -دوة
صس -ح -ف -ي -ة ل -ع -رضض ا◊صس -ي-ل-ة
السس- -ن -وي -ة ıت -ل -ف ال -نشس -اط -ات لسس -ن -ة  ،2016وذل- - -ك
Ãقرها ابتداء من السساعة  09 : 00صسباحا.

ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ الإسسÓ-م-ي ب-ا÷زائ-ر ،غ-دا ،ن-دوة ب-ع-ن-وان« :اŸراأة ا÷زائ-ري-ة
واإسسهاماتها ‘ العلم واŸعرفة ...جزائريات عاŸات» ،تنشسطها د .عقيلة حسس Úود.
صسفية ديب من جامعة ا÷زائر ،وÃقر اŸركز ابتداء من السساعة  10 : 00صسباحا.

زيارة موجهة للمدرسسة
اŸديرية العامة لأÓمن الوطني
التحضسÒية لدراسسات مهندسض
–تفي بعيد اŸرأاة

ندوة للمجموعة اإلقليمي ـ ـة
للـ ـ ـ ـدرك باŸديـ ـ ـ ـ ـة

ب -ه -دف ال-ت-ع-ري-ف ب-ن-وع-ي-ة واآف-اق ال-ت-ك-وي-ن
ال -ع -ل-م-ي وال-عسس-ك-ري ،ال-ت-ي ت-وف-ره-ا اŸدرسس-ة
ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -حضسÒي -ة ل -دراسس -ات م -ه-ن-دسض
ت-ن-ظ-م اÛم-وع-ة الإق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ني باŸدية،
«الشس -ه -ي -د ب -اج-ي ﬂت-ار» ب-ال-روي-ب-ة ،ل-ف-ائ-دة
يوم  09مارسض ا÷اري ،ندوة صسحفية لعرضض ا◊صسيلة
م- -ن- -تسس- -ب- -ي- -ه- -ا ،ت- -ن- -ظ -م اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي -ة
السس-ن-وي-ة ıت-ل-ف نشس-اط-ات-ه-ا ،وذلك Ãق-رها ابتداء من
ل Ó-إيصس -ال والإعÓ-م وال-ت-وج-ي-ه ب-ال-ن-اح-ي-ة
السساعة  14 : 00بعد الزوال.
ال - -عسس- -ك- -ري- -ة الأو ،¤غ- -دا ،اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة الثامنة صسباحا ،زيارة موجهة
ينظم ‡ثلو طلبة جامعة لونيسسي علي البليدة– ،2-ت إاشسراف رئيسض ا÷امعة وعميد
ل -ف -ائ -دة وسس -ائ -ل الإع Ó-م
لنسس-ان-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ،ح-فÃ Ó-ن-اسس-ب-ة اليوم العاŸي للمرأاة ،وذلك يوم
ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ا إ
الوطنية.
لنسسانية.
لربعاء  8مارسض ا÷اري ،على السساعة  10:00صسباحاÃ ،قر كلية العلوم ا إ
ا أ

مسسابق ـ ـ ـة أاحسسن بحث ببشسار
ح ـ ـ ـ ـ ـول العقيـ ـ ـ ـد لطفـ ـ ـي

اأعلنت مديرية اÛاهدين لبشسار عن تنظيم مسسابقة
اأحسسن بحث حول مسسÒة البطل الشسهيد العقيد لطفي
جهة
( 1934ــ  ،) 1960ل تزيد صسفحاته عن عشسر ،مو ّ
ل -ل -تÓ-م-ي-ذ وال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سسّ-ن -ه-م ب 13 Úو17
عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسس -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى  57لسستشسهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -ولي -ة اÿامسس -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سستحتضسنها
مدينة بشسار ‘  27مارسض .2017
وتهدف اŸسسابقة لتشسجيع نشسر ثقافة البحث التاريخي
ودراسس- -ة مسسÒة رم -وز وشس -ه -داء ا÷زائ -ر ،والإسس -ه -ام ‘
ت -رسس-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصس-دت ل-ذلك ( خ-مسض
جوائز ) قيّمة تسسلم للفائزين والفائزات باŸناسسبة.

Óم-ن ال-وط-نية ،غدا،
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اح-ت-ف-ال-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ع-ي-د
Óمن
اŸرأاة ،سسيشسرف عليه اللواء اŸدير العام ل أ
الوطني هامل عبد الغني ،وذلك باŸدرسسة العليا للشسرطة «شساطوناف» ،ابتداء
من السساعة  13:00زوال.

طلبة جامعة لونيسسي يحيون اليوم العاŸي للمرأاة

أاسساليب
التكوين العسسكري
‘ الثورة وقبلها

لدارة
ي- -ع- -ق- -د اج- -ت- -م- -اع ج- -ه- -وي ي- -ج -م -ع ا إ
ت- -ت- -واصس- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ات تسس -ج -ي -ل اŸركزية لوزارة الفÓحة والتنمية الريفية
الشس -ه -ادات ا◊ي -ة م -ن اÛاه -دي-ن والصسيد البحري ،الهيئات التقنية ،الغرفة
واÛاه- -دات ،ال- -ت- -ي ت- -ن -ظ -م –ت ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف Ó-ح -ة ،ال -غ -رف ال -ف Ó-ح -ي-ة
رع -اي-ة وزي-ر اÛاه-دي-ن ‘ .ه-ذا ل -ل -ولي -ة ،م -دي -ري -ات اÿدم -ات ال -ف Ó-ح-ي-ة
ا إ
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لعشساب الضسارة.
عملية إازالة 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)60.70.35:

(021) 60.70.40

اجتماع جهوي للتحسسيسض بخطر
األعشساب الضسارة على ا◊بوب

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إاجتماع ÷نة ورشسة حول إانشساء
اŸرافقة النفسسية اŸؤوسسسسات بوهران
سس- -ت- -ع- -ق -د ورشس -ة خ -اصس -ة ب -إانشس -اء
للمتمدرسسÚ
اŸؤوسسسسات يوم  8مارسض القادم ،بجامعة

Œت -م -ع ÷ن -ة اŸراف-ق-ة وهران« 1-أاح -م -د ب -ن ب -ل -ة» ،ل -ف -ائ-دة
لف -ك-ار ،ح-يث أاب-دى
النفسسية للمتمدرسس ،Úالشس -ب -اب ح -ام -ل -ي ا أ
ال -ي -وم ،ع -ل-ى السس-اع-ة زهاء  30شسخصسا رغبتهم ‘ اŸشساركة ‘
 10:00صسباحاÃ ،قر ه -ذا ال -ل -ق -اء اŸسس-ط-ر –ت شس-ع-ار« :م-اذا ل-و
اÛلسض الشس- -ع -ب -ي
تنشسئون مؤوسسسستكم الناشسئة من الشسغف إا¤
ال - - -ولئ- - -ي بÍ
لطار تنشسيط ﬁاضسرة
النجاح» .سسيتم ‘ هذا ا إ
عكنون.
م -ت -ب -وع -ة ب -ن -ق -اشض وورشس -ت Úم -ن ق -ب -ل م -ق-اولÚ
ج- -زائ- -ري Úاث -ن Úسس -ي -ت -ن -اولن اŸراح -ل ال -ت -ي ي -جب
اتباعها والتقنيات الكفيلة بÈوز أافكار أاعمال مبتكرة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ثنين  06مارسس  201٧م
الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  1٤٣٨هـ

‘ برقية تعزية إا ¤أاسشرة اÛاهد الفقيد

ولد خليفة يشسارك ‘ ا’حتفا’ت اıلدة لذكرى اسستقÓل غانا
كلف رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال -وط -ن -ي ﬁم -د ال -ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة،
بتمثيله ‘ ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى
السش -ت’ Úسش -ت -ق Ó-ل غ -ان -ا ال-ت-ي Œري،
ال -ي -وم ،ب -أاك -را ،ب -حسشب م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لرئاسشة ا÷مهورية.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أانه «رّدا على الدعوة
التي تلقاها من أادو دانكوا أاكوفو أادو رئيسس
ج -م -ه -وري-ة غ-ان-ا ،ك-ل-ف ف-خ-ام-ة السص-ي-د ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة رئ-يسس ا÷م-هوريةﬁ ،مد
العربي ولد خليفة رئيسس اÛلسس الشصعبي
ال -وط -ن -ي ،ب-ت-م-ث-ي-ل-ه ‘ ا’ح-ت-ف-ا’ت اıل-دة
للذكرى السصت’ ÚسصتقÓل جمهورية غانا التي
Œري يوم  6مارسس  ‘ 201٧أاكرا».

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تعزية إا ¤أاسشرة اÛاهد عبد الرحمن ا◊اج صشالح الذي وافته
اŸنية ،أامسس ،أاششاد فيها Ãا قدمه الفقيد من أاعمال جليلة ‘ النضشال الوطني ومهام نبيلة ‘ ›ال العلم واŸعرفة.

سشÓل بعنابة ’جتماع الثÓثية

وضسع حيز اÿدمة Ÿنشسآات Ãركب ا◊جار

أاغنى بها مشصهد الثقافة واŸعرفة ‘ بÓدنا،
وتزكى بها مسصÒة النهضصة الوطنية وتنهل منها
اأ’جيال الصصاعدة ،ويرجع إاليها اıتصصون ‘
اللسصانيات ‘ أابحاثهم».
وخ-ت-م ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-يته بالقول:
«وإاذ أاعزي أاسصرته اليوم ورفاق دربه ،أابتهل إا¤
اŸو ¤أان يبعثه مقاما يرتضصيه له مع الذين

سص- - -ب - -ق - -وه إا ¤ج - -ن - -ات اÿل - -د م - -ن اأ’ب - -رار
والصصّديق ،Úوأان يتنزل ‘ قلوب أافراد أاسصرته
وذويه وطلبته جميل الصص Èوالسصلوان».
«وبشّص -ر الّصص -اب -ري -ن ال -ذي -ن إاذا أاصص -اب -ت -ه -م
مصصيبٌة قالوا إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون أاولئك
عليهم صصلوات من ربّهم ورحمة وأاولئك هم
اŸهتدون».

ال-ف-ق-ي-د اأ’سص-ت-اذ ع-ب-د ال-رح-م-ن ،مشص-ه-ود ل-ه ب-العطاء
ال -ث -ق -ا‘ ال-غ-زي-ر وال-ف-ك-ر ال-ث-اقب ودف-اع-ه ع-ن ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي -ة وت -رق -ي -ت -ه -ا ،وي-ع-د م-رج-ع-ا ‘ ال-لسص-ان-ي-ات
وتطبيقاتها .فحضصوره كان قويا ‘ السصاحة الثقافية
ا÷زائ -ري -ة وال -ع -رب -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ج -ه-وده ال-ع-ل-م-ي-ة
اŸتميزة عن أاصصالة النحو العربي وإاسصهاماته البارزة
‘ تدوين الÎاث العربي من خÓل مشصروع الذخÒة

العربية الذي أاسصسس له وناضصل من أاجل Œسصيده.
فقد –صصل الفقيد على جائزة فيصصل للغة العربية
واأ’دب وله العديد من اإ’صصدارات منها :معجم علوم
ال -لسص -ان ،ع -ل -م ال -لسص -ان ال -ع-رب-ي وع-ل-م ال-لسص-ان ال-ع-ام
وغÒه-ا م-ن اأ’ب-ح-اث ال-ق-ي-م-ة ال-ت-ي ت-رك-ه-ا اŸرح-وم
رصصيدا للباحث Úوا÷امعي ÚواŸفكرين ‘ ا÷زائر
والعا ⁄ككل.

ميهوبي :الفقيد مشسهود له دفاعه عن اللغة العربية

«الشش- -عب» :عّ- -ب- -ر وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -زال -دي -ن
ميهوبي ،عن تأاثره البالغ لفقدان العÓمة واŸفكر
’سشتاذ الدكتور عبد الرحمان حاج صشالح.
ا أ
ق -ال ال-وزي-ر ،م-ع-زي-ا أاسص-رة اŸف-ك-ر وال-لسص-ا ،Êإان-ه
تلقى بحسصرة نبأا وفاة حاج صصالح ،مشصيدا بخصصاله.
Óسص-رة ا÷ام-ع-ي-ة
وق -ال م -ي -ه-وب-ي ‘ ب-رق-ي-ة ت-ع-زي-ة ل -أ
والثقافية وأاعضصاء اÛمع ا÷زائري للغة العربية ،إان

الدورة  19للجنة اŸتابعة ا÷زائرية  -التونسشية

م- -ع ال- -رئ- -يسس ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقية ،كانت فرصصة لدراسصة
اأ’وضص -اع ‘ ل -ي -ب-ي-ا ،م-ا ي-ع-كسس
اأ’ه -م -ي -ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ق-ي-ادت-ا
ال-ب-ل-دي-ن ،ب-اإ’ضص-افة إا ¤مصصر،
إ’يجاد حل سصلمي بليبيا.
وأاك -د ال -وزي -ر ال-ت-ونسص-ي ،أان
«أام - -ن ل - -ي - -ب- -ي- -ا ه- -و م- -ن أام- -ن
واسص- -ت- -ق- -رار م -ن -ط -ق -ت -ن -ا ،ل -ذا
نحرصس على مسصاعدة الليبيÚ
وخ -ل -ق اأ’ط -ر اŸن -اسص -ب -ة ل -ه-م
ل- -تشص- -ج -ي -ع -ه -م ع -ل -ى ال -تشص -اور
وا◊وار فيما بينهم».
وقد اختتمت أاشصغال الدورة  19للجنة اŸتابعة
ا÷زائرية التونسصية ،بالتوقيع على ﬁضصر ا’جتماع
من طرف مسصاهل وا÷هيناوي.

حل سسياسسي وتوافقي لأÓزمة الليبية
خÓل ندوة صصحفية مشصÎكة عقدت على هامشس
اللقاء ،جدد اŸسصؤوو’ن حرصس بلديهما على إايجاد
Óزمة الليبية ،مؤوكدان على
حل سصياسصي وتوافقي ل أ
ضصرورة تغليب ا◊وار الليبي -الليبي كآالية ÷مع شصمل
ﬂتلف اأ’طراف ‘ هذا البلد ا◊دودي.
وتأاسصف الطرفان على اŸواجهات اأ’خÒة التي
شص-ه-دت-ه-ا م-ن-ط-ق-ة ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي وال-ت-ي ’ تسص-اعد
باŸرة  -بحسصبهما  -على اÿروج من اأ’زمة ‘ ليبيا.
وعلق مسصاهل قائ« :Óهذا ’ يبشصر با .Òÿنحن
دائ -م -ا ك -ن -ا و’زل -ن -ا م -ع ل -غ -ة ا◊وار ول -يسس م -ع ل -غ-ة
السصÓح» ،مؤوكدا على اتصصال ا÷زائر اŸتواصصل مع
كل اأ’طراف ‘ هذا البلد ،إا ¤غاية الشصروع ‘ حوار
جدي وشصامل للخروج من اأ’زمة.
وشص -دد ال -وزي -ر ‘ ه -ذا السص -ي -اق ،ع -ل-ى دور اأ’·
اŸتحدة ‘ حل هذه اأ’زمة وضصرورة احÎام الليبيÚ
لÓتفاق السصياسصي لـ 19ديسصم ÈاŸاضصي ،الذي يعد
الركيزة الوحيدة لشصرعية اŸؤوسصسصات ‘ ليبيا.
وذكر مسصاهل باجتماع دول ا÷وار لدراسصة اأ’زمة
ال -ل -ي-ب-ي-ة واıاط-ر اÙدق-ة ب-دول اŸن-ط-ق-ة خÓ-ل
م -ط -ل-ع أاب-ري-ل اŸق-ب-ل ب-ا÷زائ-ر ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ال-دور
اŸهم لهذه الدول ‘ التنسصيق وتبادل اŸعلومات فيما
بينها.
وسصيحضصر هذا اللقاء ،باإ’ضصافة إا ¤ا÷زائر ،كل
م -ن ت -ونسس ومصص -ر وال -تشص -اد والسص -ودان وال-ن-ي-ج-ر إا¤
جانب ليبيا.
من جانبه أاكد وزير اÿارجية التونسصي ،أان ا◊ل
‘ ليبيا يجب أان «يكون توافقيا وليسس عسصكريا»،
مشصÒا إا ¤مسصؤوولية اأ’· اŸتحدة و›لسس اأ’من ‘
هذه القضصية.
ولفت إا ¤أان زيارة الرئيسس التونسصي باجي قايد
السصبسصي إا ¤ا÷زائر ،شصهر ديسصم ÈاŸنصصرم ،ولقاءه

’ول ع -ب -د اŸالك سشÓ-ل،
ي -ق -وم ال -وزي -ر ا أ
ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤و’ي-ة ع-ن-ابة ،أاين
سش - -يÎأاسس ال- -دورة ’ 20ج-ت-م-اع الثÓثية،
ط -ب -ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-حسشب م-ا أاف-اد ب-ه بيان
’ول.
Ÿصشالح الوزير ا أ
يبحث اللقاء ،الذي سصيتطرق باÿصصوصس إا¤
ت -ق -ي -ي -م ال -وضص-ع-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصص-ادي-ة،
«السص-ب-ل وال-وسص-ائ-ل ال-ت-ي ي-جب تسص-خÒه-ا ل-دعم
ا’قتصصاد الوطني ،وكذا السصياسصات التي تهدف
إا ¤تعزيز الشصراكة العمومية  -اÿاصصة واإ’نتاج
الوطني وفقا لنموذج النمو ا’قتصصادي اŸصصادق
عليه ‘ يوليو  ،»2016يوضصح نفسس اŸصصدر.
خÓل زيارته إا ¤عنابة ،يقوم سصÓل ،الذي
سص- -ي- -ك- -ون م- -رف- -وق- -ا ب- -أاعضص- -اء م -ن ا◊ك -وم -ة،
ب- -اإ’شص- -راف ع- -ل- -ى إاع -ادة وضص -ع ح -ي -ز اÿدم -ة
Ÿنشصآات ” عصصرنتها Ãركب ا◊ديد والصصلب
با◊جار ،باإ’ضصافة إا ¤مركب وطني للحديد
والصصلب ،يحدد البيان.

...ويسستقبل وزير الشسؤوون
اÿارجية التونسسي

مسساهل :التوقيع على  7اتفاقيات خÓل اجتماع اللجنة الكÈى
أاع -ل -ن وزي -ر الشش -ؤوون اŸغ -ارب -ي-ة
’فريقي وجامعة الدول
وا’–اد ا إ
العربية عبد القادر مسشاهل ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ،ع- -ن ال- -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى 7
ات- -ف- -اق- -ي- -ات ب Úا÷زائ -ر وت -ونسس،
ت -خصس ﬂت -ل -ف ›ا’ت ال -ت -ع -اون
وذلك خÓل انعقاد اللجنة الكÈى
اŸزم -ع ع -ق -ده -ا ،اÿم -يسس اŸق -ب -ل،
بتونسس.
أاوضص- -ح مسص- -اه- -ل ‘ ،خ -ت -ام أاشص -غ -ال
الدورة  19للجنة اŸتابعة ا÷زائرية -
التونسصية ،أان من أابرز ا’تفاقيات التي
سصيتم التوقيع عليها خÓل لقاء تونسس،
اتفاق يخصس التعاون اأ’مني وآاخر متعلق
بضصبط ا◊دود البحرية ب Úالبلدين.
واعت Èالوزير ،الذي ترأاسس اللقاء مناصصفة مع
وزير اÿارجية التونسصي خميسس ا÷هيناوي –ضصÒا
للدورة  21للجنة ا÷زائرية التونسصية الكÈى ،أان هذه
ا’تفاقيات سصتفتح اÛال لتعزيز التعاون ب Úالبلدين
وتوسصيعه ،خاصصة ‘ اÛال ا’قتصصادي والتجاري
والصصناعي وغÒها من اÛا’ت.
ول- -فت مسص -اه -ل إا ¤أان اج -ت -م -اع ÷ن -ة اŸت -اب -ع -ة
ا÷زائرية التونسصية ،اŸنعقدة يومي  ٤و 5مارسس،
سصمحت بتقييم العمل الثنائي اŸشصÎك منذ الدورة
اأ’خÒة ل -ل -ج -ن -ة ال -كÈى اŸن -ع-ق-دة ‘ أاك-ت-وب-ر 2015
با÷زائر ،منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خÓل هذا
اللقاء ،ما سصمح بإاعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.
وأافاد ‘ هذا الصصدد ،أانه ” تسصجيل  1٣0زيارة
م-ت-ب-ادل-ة ع-ل-ى ك-ل اŸسص-ت-وي-ات وŒسص-يد  ٣0برنا›ا
مشصÎكا مسصت ﬂتلف اÓÛت ،على غرار الطاقة
والصص -ن -اع -ة وال -ت -ج -ارة وال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وتكنولوجيا اإ’عÓم وا’تصصال والثقافة.
وبخصصوصس التباد’ت التجارية ب Úالبلدين ،قال
الوزير إان قيمة هذه التباد’ت بلغت أازيد من مليار ()1
دو’ر خÓل  ،2016فيما بلغ عدد السصياح ا÷زائريÚ
نحو هذا البلد ا÷ار  1,2مليون سصائح.
من جانبه أاكد وزير اÿارجية التونسصي ،الذي كان
مصص-ح-وب-ا ب-وف-د ه-ام م-ن ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،ع-ل-ى
أاه-م-ي-ة ال-دورة ال-ق-ادم-ة ل-ل-ج-ن-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسص-ية
الكÈى ،نظرا لنوعية ا’تفاقيات التي سصيتم توقيعها،
’سصيما ا’تفاق اأ’مني منها.
وأاوضصح ا÷هيناوي ،أان هذا ا’تفاق يتضصمن تعزيز
ال- -ت- -ع -اون اأ’م -ن -ي وال -عسص -ك -ري Ÿواج -ه -ة اıاط -ر
اÙدقة ،كاإ’رهاب واıدرات وا÷رÁة اŸنظمة
والهجرة غ Òالشصرعية وا’Œار بالبشصر.
وقال ،إان هذا ا’تفاق يعد «دلي Óإاضصافيا على
مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول
ح -م -اي -ة أام -ن ا÷زائ -ر وت -ونسس» ،مشص -ددا ع -ل -ى ع-زم
ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى ت -ك -ث-ي-ف ال-ت-ع-اون ‘ ه-ذه اÛا’ت
Ÿواجهة هذه اıاطر التي تسصتهدفهما.

1٧2٧٧

‡ث Óللرئيسس بوتفليقة

رئيسس ا÷مهورية يشسيد بأاعمال ا◊اج صسالح ‘ النضسال واŸعرفة
ي إا‹ّ نبأا انتقال
جاء ‘ برقية التعزيةُ« ،نع َ
اÛاه -د واأ’سص -ت -اذ ال -دك -ت-ور ع-ب-د ال-رح-م-ن
ا◊اج صص -ال -ح إا ¤رح -م -ة ال -ل-ه وع-ف-وه ،ت-ارك-ا
فراغا هائ ‘ Óنفوسس أاهله ورفاقه وطلبته
وزمÓئه ،نسصأال الله العلي القدير أان يكرم
مآابه ويجزل ثوابه ،كفاء ما قدم إا ¤وطنه من
أاعمال جليلة ‘ النضصال الوطني ،وما أادى من
مهام نبيلة ‘ ›ال العلم واŸعرفة».
وذكر رئيسس ا÷مهورية بأان اŸرحوم نذر
شصبابه «من أاجل –رير وطنه اŸفّدى ،إا¤
ج -انب ك -ل ال Ó-ئ -ي وال -ذي -ن ك -اف-ح-وا ب-ال-ق-ل-م
وال -ك-ل-م-ة ‘ ال-داخ-ل واÿارج ،لُ-ت-سصَ-م-ع ك-ل-م-ة
ا÷زائر ‘ كل ﬁفل وعلى كل من.»È
وأاضصاف الرئيسس بوتفليقة« ،عرف الفقيد
بوطنيته وإاخÓصصه ،وكان قامة ‘ علوم اللغة
وال- -لسص -ان -ي -ات ،واج -ت -ه -د ح -ت -ى أاصص -ب -ح أاح -د
أاع- -م- -دت- -ه- -ا وخ- -بÒا دول -ي -ا ‘ ه -ذا اÛال،
وأامضصى جل عمره منقبا وباحثا ‘ لغة الضصاد،
التي يراها أاصصل كل اللغات واأ’لسصن “تلك
التطور والبقاء ،وقد ظل يبث هذه اأ’فكار
السصامية ‘ وعي طلبته على مدى عقود من
الزمن».
كما ثّمن رئيسس ا÷مهورية الرصصيد الذي
خ -ل -ف -ة ال -ف -ق -ي -د وال-ذي Áث-ل «زادا ث-ري-ا م-ن
اŸؤولفات العلمية والبحوث التقنية والنقدية،

العدد
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...ويÎأاسس الدورة 147
Ûلسس جامعة الدول العربية
يÎأاسس وزير الشصؤوون اŸغاربية وا’–اد اإ’فريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسصاهل ،أاشصغال
ال- -دورة Û 1٤٧لسس ج -ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى
اŸسص -ت -وى ال-وزاري ،اŸق-رر ان-ع-ق-اده-ا ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء
اŸقبل ،بالقاهرة ،بحسصب ما أافاد به بيان لوزارة
الشصؤوون اÿارجية.
وأاشصار البيان ،إا ¤أان مسصاهل سصيÎأاسس أاشصغال
الدورة  1٤٧للمجلسس Ãقر ا÷امعة العربية ،على إاثر
تو‹ ا÷زائر الرئاسصة الدورية Ûلسس جامعة الدول
العربية على اŸسصتوى الوزاري إا ¤غاية شصهر سصبتمÈ
.201٧

اسص -ت -ق -ب -ل ال -وزي-ر اأ’ول ع-ب-د اŸالك سصÓ-ل،
أامسس ،ب - -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصص- -م- -ة ،وزي- -ر الشص- -ؤوون
اÿارجية التونسصي خميسس ا÷هيناوي ،بحسصب
ما أافاد به بيان Ÿصصالح الوزير اأ’ول.
أاوضص - -ح اŸصص - -در ،أان اÙادث - -ات ت - -ن - -اولت

أاسصاسصا سصبل تعزيز عÓقات اأ’خوة والصصداقة
العريقة التي تربط البلدين وذلك عشصية انعقاد
الدورة  21للجنة اŸشصÎكة ا÷زائرية التونسصية
الكÈى.
خÓل هذا اللقاء ،الذي سصمح بتعزيز تبادل
ال -رؤوى وال -تشص -اور السص -ي -اسص -ي ،ب -حث ال -ط -رف-ان
اŸسص-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-م-ي-ة اŸناطق ا◊دودية
Óشصخاصس والسصلع وكذا الوضصع
والتنقل ا◊ر ل أ
اأ’مني.
ك -م -ا ت -ط -رق ا÷ه -ي -ن -اوي وسص Ó-ل ل-ع-دد م-ن
اŸسص -ائ -ل اإ’ق -ل -ي -م -ي-ة وال-دول-ي-ة ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشصÎك.
وجرت اŸقابلة بحضصور وزير الدولة وزير
الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط-ان
ل -ع -م -ام -رة ،ووزي -ر الشص-ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وا’–اد
اإ’فريقي وا÷امعة العربية عبد القادر مسصاهل.

ا÷هيناوي عقب لقائه لعمامرة:

÷نة اŸتابعة أافضست إا ¤نتائج مهمة
أاك -د وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -ت-ونسش-ي خ-م-يسس
ا÷ه- -ي -ن -اوي ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،أان
÷ن- -ة م- -ت- -اب- -ع- -ة ال- -ل- -ج -ن -ة اŸششÎك -ة ال -ع -ل -ي -ا
ا÷زائرية التونسشية ،التي انعقدت با÷زائر،
أافضشت إا ¤نتائج «مهمة» ،كونها ششملت العديد
من قطاعات التعاون الثنائي.
قال الوزير التونسصي ‘ تصصريح للصصحافة ،عقب
اÙادثات التي جمعته بوزير الدولة وزير الشصؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،إانه ”
خÓ-ل ال-ل-ق-اء اسص-ت-ع-راضس واق-ع ال-عÓ-ق-ات ال-ثنائية
و»كيفية دفعها وتعزيزها Ÿصصلحة البلدين» ،مÈزا
أان ÷نة اŸتابعة أافضصت إا ¤نتائج «مهمة».
وب- -ع- -د أان أاشص- -ار إا ¤أان ا’ج- -ت -م -اع ت -ن -اول ك -ل
›ا’ت ال -ت -ع -اون ،كشص -ف ا÷ه-ي-ن-اوي أان ال-ب-ل-دي-ن
سصيوقعان ‘ التاسصع مارسس اŸقبل بتونسس ،إاتفاقا
أامنيا يشصكل «إاطارا قانونيا للتعاون الثنائي اŸكثف
والهام ب Úالبلدين ‘ هذا اÛال» .مضصيفا ،أانه
عÓوة على اÛال اأ’مني ،هناك «›ا’ت عديدة
للتعاون الثنائي ،على غرار السصياحة ،الطاقة ،النقل

وغÒها» .من جهة أاخرى أاكد اŸسصؤوول التونسصي،
أان اللقاء كان مناسصبة لتناول «قضصايا أاخرى تهم
ال -ب -ل -دي -ن ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ا’–اد اŸغ-ارب-ي وك-ي-ف-ي-ة
ال -ن -ه-وضس ب-ال-ت-ع-اون ‘ ه-ذا اإ’ط-ار» .وب-خصص-وصس
الوضصع ‘ ليبيا ،جدد رئيسس الدبلوماسصية التونسصي
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى «ضص -رورة –رك ت -ونسس وا÷زائ -ر
ومصصر ‘ سصبيل مسصاعدة اأ’شصقاء ‘ هذا البلد
على Œاوز خÓفاتهم وإايجاد حل سصياسصي يرضصيهم
جميعا».

تتويجا لزيارة بوششوارب إا ¤لششبونة

اتفاقات ب Úا÷زائر والÈتغال ‘ اŸناجم والقياسسة والتقييسس
وقعت ا÷زائر والÈتغال بلششبونة ،عقب
ا’ج - -ت - -م - -اع اÿامسس Ûم - -وع - -ة ال - -ع - -م - -ل
اŸششÎك -ة ،ع -ل -ى ث Ó-ث -ة ات-ف-اق-ات ت-ع-اون ‘
›ال اŸن -اج -م وال -ق -ي-اسش-ة وال-ت-ق-ي-يسس ،ك-م-ا
اتفقتا على إانششاء ›لسس أاعمال جزائري-
برتغا‹ خÓل السشنة ا÷ارية.
وعليه ،فقد توج هذا التوقيع الزيارة التي قام
بها وزير الصصناعة واŸناجم عبد السصÓم بوشصوارب
إا ¤الÈتغال ليوم ،Úترأاسس خÓلها رفقة الوزير
الÈتغا‹ لÓقتصصاد مانويل كالديرا كابرال ،أاشصغال
هذا ا’جتماع ،بحسصب ما أافاد به بيان للوزارة.
و” التوقيع على ا’تفاق اŸتعلق باŸناجم ،بÚ
وكالة اŸصصلحة ا÷يولوجية ا÷زائرية واŸديرية
العامة للجيولوجيا واŸناجم الÈتغالية.
ويهدف ا’تفاق ،إا ¤اسصتغÓل وتثم ÚاŸوارد
اŸنجمية’ ،سصيما فيما يخصس اŸواد التي تدخل

‘ إانتاج مواد البناء وترقية وتشصجيع التعاون ‘
›ال اŸوارد ا÷ي -ول -وج -ي -ة واÿرائ -ط وت -ن -ظ-ي-م
ال-نشص-اط-ات اŸن-ج-م-ي-ة وك-ذا ت-ب-ادل اŸع-ل-ومات ‘
›ال ا’سصتثمار.

ك -م -ا ي -ت -ع -ل -ق اأ’م-ر ب-تشص-ج-ي-ع الشص-راك-ات بÚ
مؤوسصسصات البلدين وإانشصاء ›موعة عمل تقنية،
بحسصب نفسس اŸصصدر.
أاما ا’تفاق الثا Êوالذي يتعلق بالتقييسس ،فقد
” توقيعه ب ÚاŸعهد الوطني للتقييسس واŸعهد
الÈتغا‹ للجودة.
ويرمي هذا ا’تفاق ،إا ¤ترقية التعاون وتبادل
اÈÿات م - -ن خ Ó- -ل ت - -ب- -ادل اŸع- -ل- -وم- -ات ح- -ول
اŸشصاريع ا÷ديدة للتقييسس وكذا الÈامج السصنوية
للطرف Úوإادراج ‘ الÈنامج السصنوي للجان التقنية
ل-ل-ت-ق-ي-يسس م-ع-اي Òت-خصس اŸن-ت-ج-ات اŸت-بادلة بÚ
البلدين وكذا تبادل اŸعلومات ‘ ›ال القوانÚ
التقنية ومواءمتها.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” ،ت -وق -ي-ع ا’ت-ف-اق ال-ث-الث
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ق-ي-اسص-ة ب Úال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لقياسصة
القانونية واŸعهد الÈتغا‹ للجودة.

من منتدى
الشصع ـ ـب

اإلثنين  ٠٦مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

وطني

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسصياسسصة ا’جتماعية مبدأا ثابت للجزائر
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اŸرأاة الريفية...
بنك الÎاث

أم Úبلعمري

التقليصص من دائرة الفقر وا’هتمام باŸرأاة والطفولة ‘ صصلب التضصامن
حياة .ك
تصصوير :عباسس تيليوة

ح- -م- -ل آاخ- -ر م- -ه- -م ج- -دا ،أال وه- -و قضض- -اي -ا اŸرأاة واألسض -رة
والطفولة ،وهي كذلك فئات هشضة من اÛتمع ،وضضعت لها
ال -دول -ة ب-رام-ج وﬂط-ط-ات واسضÎات-ي-ج-ي-ات ل-ل-ن-ه-وضس ب-ه-ا،
مسضاعدتها ومرافقتها.
بعد مضضي  ٣سضنوات على تقلدها منصضب وزارة التضضامن ذّكرت ‘ هذا اإلطار ،بتعليمات وتوصضيات رئيسس ا÷مهورية
الوطني واألسضرة وقضضايا اŸرأاة ،الذي يعد حسضاسضا جدا ،السضيد عبد العزيز بوتفليقة ،التي يؤوكد من خÓلها على
ق- -دمت مسض- -ل- -م ،أامسس ‘ ،م- -ن -ت -دى ج -ري -دة ““الشض -عب““ أاه -م ضضرورة رسضم ﬂطط عمل قوي لقتصضاد متنوع ثري ،يبتعد
ال‚ازات التي –ققت ‘ قطاعها ،الذي يعتني بالفئات عن التكال على الÌوات النفطية ،ويؤوكد
ال -هشض -ة م -ن اŸواط -ن ،Úال -ذي -ن ي -ع -ول-ون ك-ثÒا ع-ل-ى ال-دول-ة ‘ ذات الوقت على ““أاننا لبد أان ‰شضي ‘
نفسس السضياق والوتÒة والتطور والزدهار
واÛتمع اŸد ‘ ÊاŸرافقة واŸسضاعدة.
ق- -الت مسض- -ل -م سض -ي ع -ام -ر ،إان ه -ذا لسض -ي -اسض -ة اج -ت-م-اع-ي-ة ق-وي-ة ،وال-دع-وة إا¤
ال-ق-ط-اع ع-ل-ى ع-ات-قه تسضط Òبرامج تؤوسضسس لعدالة اجتماعية““،
وه-ذا ه-و اŸط-ل-وب م-ن ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي
ل-دي-ه-ا ه-ذه اŸه-م-ة الج-ت-م-اع-ي-ة بامتياز،
كوزارات الÎبية ،الصضحة ،العمل والتشضغيل
والتضضامن الوطني.
يعتﬁ Èاربة الفقر من أابرز اŸهام
اŸنوطة بوزارة التضضامن ،بحسضب
السضيدة مسضلم ،التي أاكدت أانه
ع- -ل -ى ال -رغ -م م -ن األزم -ة اŸال -ي -ة وال -ظ -رف
القتصضادي الذي “ر به البلد ،إال أان تطبيق
قالت وزيرة التضضامن مونية مسضلم ،عن جريدة
هذا الÈنامج مسضتمر ،لفتة إا ¤أان تنفيذه
ة
م
ل
ك
““الشضعب““ ،إانها غنية عن كل تعريف‚ ،د فيها ال
يرتكز على وكالت :Úيتعلق األمر بالوكالة
،
ة
ي
ع
و
ض
ض
اŸوضضوعية ،التحليل اŸوضضوعي ،ا’نتقادات اŸو
الج -ت -م -اع -ي -ة ووك -ال -ة تسض-ي Òال-ق-رضس
التي نحن بحاجة إاليها ،حتى تكون لدينا الصضورة الثانية
اŸصضغر ،اللت ÚتعمÓن على مسضاعدة
وا◊قيقية على كل أاعمالنا ،وتقوم باŸراقبة اŸوضضوعية
الفقراء واŸعوزين والبطال Úوالشضباب
للسضلطة الرابعة.
الذين ليسضت لديهم مؤوهÓت.
وط -ل -بت مسض-ل-م ب-تسض-ل-ي-ط الضض-وء ع-ل-ى
كما نوهت الوزيرة Ãا تقوم به ا÷ريدة من نشضاط دؤووب
الÈامج اŸسضطرة من قبل ا◊كومة ‘
للتعريف بالÈنامج الوطني اŸتعلق بالتضضامن وإاثارة ما
ه -ذا اإلط -ار ،م -ن أاج -ل ت -ق-ل-يصس دائ-رة
يعÎضضه من اخت’Óت أاحيانا تسضاعد على التكفل باŸلف.
ال -ف-ق-ر وت-وسض-ي-ع ال-ط-ب-ق-ة اŸت-وسض-ط-ة ‘
’طار ،من خ’Ó
يظهر نشضاط ا÷ريدة ‘ هذا ا إ
اÛتمع ،خاصضة وأان لدينا كل الÈامج ‘
الصضفحات اÿاصضة مثل اŸرأاة ،الشضباب ،اÛتمع
القرضس اŸصضغر ووكالة التنمية الجتماعية
’سضبوعية ،دون نسضيان
وغÒها من اŸلفات ا أ
لمتصضاصس أاك Èعدد ‡كن من الفقراء ،منوهة
.
ة
ا’سضتطÓعات اŸتخلف
Ãا تقوم به جريدة ““الشضعب““ ‘ هذا اإلطار من
È
ن
م
،
ا
ه
ا
د
ت
ن
م
ة
وقد فتحت ا÷ريد
ملفات و–قيقات واسضتطÓعات ‘ هذا اÛال.

مسصلـ ـ ـ ـم
تشصي ـ ـد بعم ـ ـ ـ ـل
جري ـ ـدة ““الشصعـ ـ ـب““

الوزراء ،لتسضليط الضضوء على برنامج
رئيسس ا÷مهورية ومتابعة
Œسضيده ‘ اŸيدان.

اŸسضاعدة على إانشضاء  ٧٤١أالف مؤوسضسضة مصضغرة ناجحة٦٤ ،
من اŸائة منها نسضوية ،بحسضب ما أاكدته التقارير الولئية
وال -ب -ل -دي-ة ،م-ا سض-م-ح ب-إانشض-اء أاك Ìم-ن م-ل-ي-ون م-نصضب ع-م-ل،
معتÈة ذلك بـ ““اإل‚از الكب.““Ò
من جهة أاخرى ،ركزت الوزيرة ‘ هذا السضياق ،على برامج
مرافقة اŸرأاة الريفية ،مشضÒة إا ¤أان ا÷زائر اŒهت بقوة
إا ¤تطوير قطاع الفÓحة الذي يعول عليه ‘ القتصضاد
ال- -وط- -ن- -ي وت- -ث -م Úدور اŸراأة ،م -ن خ Ó-ل
ال -نشض -اط -ات الق -تصض -ادي -ة اıت -ل-ف-ة ال-ت-ي
خلقتها ‘ هذا العا ⁄الريفي ،مشضÒة إا¤
أان- - -ه ” وضض - -ع  9ولي-ات ‰وذج-ي-ة ري-ف-ي-ة
وفÓحية بامتياز ،سضتعمم ،السضنة اŸقبلة،
على وليات أاخرى ،باإلضضافة إاﬂ ¤طط
وط- -ن- -ي يشض -م -ل ولي -ات ال -هضض -اب ال -ع -ل -ي -ا
وا÷نوب.
كما أاكدت أان قطاع التضضامن اعتمد مبدأا
البتعاد عن اإلتكالية ،غ Òأان ذلك ل يعني
البتعاد عن مسضاعدة الفقراء واŸعوزين،
ومن خÓل مرافقة هذه الفئة التي تريد أان
يكون لها مهنة أاو صضنعة ،بواسضطة الوكالت ÚاŸذكورت.Ú
كما –دثت عن فئة ذوي الحتياجات اÿاصضة ،وردت على
النتقادات التي وجهت من قبل بعضس اإلعÓمي Úوا÷معيات
وكذا مواطن Úحول رفع اŸنحة اŸالية التي يتلقاها اŸعاق،
مؤوكدة أان هذه األخÒة عبارة عن منحة مسضاعدة ،وأان هناك
مسضاعدات أاخرى ،تتمثل ‘ التغطية الجتماعية› ،انية
التجهيزات التي يحتاجها ،منها النقل كذلك… لتختم قولها،
أانه ل Áكن ‘ الظرف القتصضادي الراهن للبÓد زيادة قيمة
هذه اŸنحة.

إانشصاء  ٧٤١أالف
مؤوسصسصة مصصغرة
اسصتحدثت مليون
منصصب عمل

 ٪ 6٤من اŸؤوسصسصات التي أانشصأاتها «أا‚ام» نسصوية
أافادت مسضلم ‘ هذا الصضدد ،أان وكالة القرضس اŸصضغر
““أا‚ام““ اسضتقطبت عددا كبÒا من هذه الشضريحة ،من خÓل

ا’لتزام باإ’دماج اŸهني لذوي ا’حتياجات اÿاصصة
ذكرت مسضلم ‘ معرضس حديثها عن الÈنامج الهام الذي
وضضعته وزارة التضضامن ،الرامي إلدماج ذوي الحتياجات
اÿاصض- -ة ‘ ال -ع -م -ل و‘ اÛت -م -ع .واع -تÈت أان ه -ذه ه -ي
““اŸسضاعدة ا◊قيقية““ التي نكفلها لهذه الشضريحة ،مذكرة
بالقانون الذي سضنّته الدولة ا÷زائرية ،الذي يلزم اŸؤوسضسضات
العمومية واÿاصضة تخصضيصس  ١من اŸائة من مناصضب العمل
ل -ل -م -ع -اق ،ÚمشضÒة إا ¤أان-ه-ا ت-ل-قت م-راسضÓ-ت م-ن أاصض-ح-اب
مؤوسضسضات وشضركات خاصضة ،يطلبون كيفية وإاجراءات تنفيذ
هذا القانون ،وقالت إان هناك –ول ‘ اŒاه ““اŸؤوسضسضة …
اŸواطنة““ ‘ ،سضياق اجتماعي.

تظل شضهيدات و›اهدات ثورة نوفمÈ
اÛيدة رمزًا ومرجعية للمرأاة ا÷زائرية
التي –تفل كغÒها من نسضاء اŸعمورة هذا
ال-ث-ام-ن م-ارسس ب-ي-وم-ه-ا ال-ع-اŸي ،الذي أاقرته
’· اŸت- -ح- -دة ال- -ع- -ام  1977ك-ع-ي-د ع-اŸي
ا أ
للمرأاة ،وهي مناسضبة تؤوكد من خÓلها اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى خصض -وصض -ي-ت-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة
وتشض -ب -ث -ه -ا ب -ال -ت -ق -ال -ي -د وال -ق -ي -م ب -أاب-ع-اده-ا
اıتلفة ،لتسضجل بكل اعتزاز اختÓفها عن
ال - -ك - -ثÒات م - -ن نسض- -اء ال- -ع- -ا ⁄واخ- -تÓ- -ف
ت-ق-ال-ي-ده-ا ع-ن ت-لك اŸوج-ودة ‘ ›ت-م-ع-ات
أاخرى وهي بذلك تعّبر عن رفضضها اختصضار
ت -رق -ي -ة اŸرأاة ‘ م-ن-ظ-ور أاح-ادي ،ي-ت-م-ث-ل ‘
ال -ن -م -وذج ال -غ -رب -ي ال-ذي ي-راد ل-ه أان ي-ك-ون
اŸع-ي-ار ال-وح-ي-د ل-ق-ي-اسس م-دى ت-رق-ي-ة اŸرأاة
و–ري -ره -ا وف -ق م -ن -ظ -وم -ة ت -ك ّ-رسس ه -ي-م-ن-ة
النمطية النموذج الوحيد الذي ’ يصضب إا’ ‘
خدمة إالغاء التنوع وا’ختÓف بكل أاسضف.
إان اŸرأاة ال- -ري- -ف -ي -ة ت -ب -ق -ى ه -ي ال -ره -ان
ا◊ق- -ي- -ق- -ي ل- -ل- -ح -ف -اظ ع -ل -ى اÿصض -وصض -ي -ة
’مسس
ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة ل -ب Ó-دن -ا ،ك -م -ا ك -انت ب -ا أ
ال -ق -ريب السض -ن -د ا◊ق -ي -ق -ي Ÿسض -ار ال -ت -ح-رر
ال- -وط- -ن- -ي .ف- -ت- -لك اŸرأاة ال -ت -ي اسض -ت -وط -نت
’رياف وا÷بال هي التي احتضضنت الثورة
ا أ
ال -ت-ح-ري-ري-ة وك-انت م-ن-ظ-وم-ة إاسض-ن-اد ك-ام-ل
’مر
÷يشس التحرير الوطني ،سضواء تعلق ا أ
ب -اŸؤوون -ة أاو ال -رع -اي -ة الصض -ح -ي -ة وال -ل -ب -اسس
’سضاسضية التي يحتاج
وغÒها من ا◊اجات ا أ
إال- - -ي- - -ه- - -ا أاي ج- - -ن- - -دي م- - -ن أاج - -ل الصض - -م - -ود
وا’سضتمرار ‘ أاداء مهمته القتالية.
ك- -م- -ا ل- -ع- -بت ت- -لك اŸرأاة دورا ح -اسض -م -ا ‘
ا◊رب ال - -ن - -فسض - -ي - -ة ضض - -د ال- -ع- -دو و‘ رف- -ع
اŸع- -ن- -وي- -ات ال- -ق- -ت -ال -ي -ة ل -دى أاف -راد ج -يشس
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي .وي-ك-ف-ي م-ا ك-انت تلعبه
ال -زغ -اري -د ال -ت -ي ك -انت ت-ل-ع-ل-ع ك-ال-رصض-اصس
خÓل اشضتباك ›اهدي جيشس التحرير مع
عسض- -اك- -ر ا’سض -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسض -ي ‘ أاح -ي -اء
ال -قصض -ب -ة و‘ غÒه-ا… وم-ا ك-انت تÎك-ه م-ن
أاث -ر إاي-ج-اب-ي ب-ل-ي-غ ‘ اÛاه-دي-ن ،و‘ ال-وقت
نفسضه كانت تبث ا’رتباك ‘ صضفوف جيشس
وشضرطة ا’حتÓل آانذاك .وهنا ’ يجب أان
ن - -نسض - -ى م - -ا ل - -ع - -ب - -ت - -ه اŸرأاة ا÷زائ- -ري- -ة ‘
اسضÎات -ي -ج -ي -ة ح -رب اŸدن ال -ت -ي أاط -ل -ق-اه-ا
ج- -يشس وج- -ب -ه -ة ال -ت -ج -ري -ر م -ن أاج -ل ن -ق -ل
’ح -راشس إا ¤داخ-ل
اŸع -رك -ة م -ن ا÷ب -ال وا أ
اŸدن ،ل - -بث ال - -رعب ‘ أاوسض - -اط اŸع ّ- -م- -ري- -ن
الذين كانوا قبل ذلك ’ يلقون با ً
’ لكفاح
الشض- -عب ا÷زائ- -ري و’ ل- -ث -ورت -هÃ ،ا أان -ه -م
يعيشضون بعيدا عن مسضرح اŸعارك.
وك - -انت اŸرأاة ا÷زائ - -ري - -ة ضض- -م- -ن ه- -ذه
ا’سضÎات-ي-ج-ي-ة رأاسس ا◊رب-ة ،ح-يث أاوكلت
ل -ه -ا م -ه -م -ة وضض -ع ال -ق -ن -اب -ل ون -ق -ل السض Ó-ح
وال-ذخÒة وال-ق-ي-ام ب-ع-مليات ا’تصضال دون
أان ت-ث Òشض-ك-وك ج-يشس وشض-رط-ة ا’ح-تÓ-ل
وقامت بأاداء اŸهمة على أاكمل وجه.
’مسس مهد
إان اŸرأاة الريفية التي كانت با أ
ال -ث-ورة وسض-ن-ده-ا ،تسض-ت-ح-ق أان ت-ك-ون ال-ي-وم
ﬁور اسضÎاتيجية وطنية متكاملة ،تكون
فيها حجر الزاوية ‘ معركة ا◊فاظ على
’ن اŸرأاة اŸوجودة
تراثنا اŸادي والÓمادي ،أ
‘ أارياف وقرى القبائل واŸتيجة والشضاوية
والصضحراء ومسضعد وغرداية والطوارق و‘
شض -رق ال -ب Ó-د وغ -رب -ه-ا وغÒه-ا م-ن م-ن-اط-ق
ا÷زائ- -ر ،ال- -ت- -ي ت- -ف- -وح ب- -ع -ب -ق ال -ت -ق -ال -ي -د
والÎاث ⁄ ،يكن لعبقها أان يبقى ويسضتمر
ل عن منسضج الزربية
لو’ اŸرأاة التي  ⁄تتخ ّ
والÈن - - - - -وسس وا÷ب- - - - -ة وال- - - - -كسض- - - - -كسض- - - - -ي
والشض-خشض-وخ-ة ...إال-خ ،وغÒه-ا م-ن ال-رموز
التي يجب أان تبقى عÓمة مسضجلة للجزائر
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ن ع- -م -ل -ي -ات السض -ط -و
’فضض -ل
وا’سض -ت -ي Ó-ء .وأاتصض ّ-ور أان ال -ب -نك ا أ
’ك Ìأامناً ◊فظ هذه الÌوة هو اŸرأاة
وا أ
Óم-ان-ة
ال -ري -ف -ي -ة ال -ت -ي أاث -ب -تت أان-ه-ا أاه-ل ل -أ
والقادرة على حملها.

من منتدى
الشسع ـ ـب مرسسوم تنفيذي جديد يتعلق بروضسات األطفال
اإلثنين  0٦مارسس  20١٧م
الموافق لـ  0٧جمادى الثانية  ١٤38هـ
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لطفال باŸنازل
بعد معاينة تنامي نشساط حرآسسة آ أ

ندوة وطنية لتقييم سسياسسات التكفل بالفقراء واŸعوزين
لسسرة وقضسايا آŸرأآة ،إآحاطة شساملة بتفاصسيل دقيقة تخصس آلقطاع
أآحاطت آلسسيدة مونية مسسلم سسي عامر وزيرة آلتضسامن آلوطني وآ أ
آلذي تشسرف عليه مباشسرة بعد  ٣سسنوآت من تسسيÒها دوآليب آلوزآرة ونشساطها آŸيدآ ،Êآلذي كشسف لها عن آلكفاءآت آلعالية ،وآŸهارآت
لسسوياء أآو ذوي آلحتياجات آÿاصسة.
لمر با أ
لقÎآحات آلبناءة آلتي تزخر بها آ÷زآئر آلعميقة ،سسوآء تعلق آ أ
لفكار آلنÒة وآ إ
آلنادرة ،وآ أ

جمال أوكيلي

حرصشت السشيدة مسشلم على إابراز اŸعا⁄
النÈاسشة ،والركائز األسشاسشية لقوة الدولة
واŸب- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى ال- -تضش- -ام- -ن ،ال -ع -دال -ة
اإلج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي - -ة ،ال - -ق - -ان - -ون وك - -ذلك
ال- -دÁق- -راط- -ي -ة .ه -ذه ال -ق -ي -م الضش -ارب -ة
بأاطنابها ‘ وجدان ا÷زائري Úهي التي
تسشمح دائما بتعلق اŸواطن بها ،إانطÓقا
من ﬁتوى هذه اÿيارات اŸتحولة إا¤
برنامج عمل.
وقد أاثرت السشيدة مسشلم النقاشس الÌي،
الذي ميز هذه الندوة ،من خÓل الكششف
ع -ن م -رسش -وم ت -ن -ف -ي -ذي ج -دي -د ي -ت -ع -ل -ق
بروضشات األطفال ،يقدم إا ¤ا◊كومة،
يتضشمن عدة مواد –دد كيفيات تسشيÒ
هذه اŸهنة وهذا بتدعيم آاليات اŸراقبة
Œاه ال- -فضش- -اءات غ Òال -ق -ان -ون -ي -ة ال -ت -ي

تسشتقبل األطفال لÓعتناء بهم طيلة يوم
كامل وهذا Ÿعرفة ما مدى تطابق هذا
النششاط العفوي مع الششروط اŸنصشوصس
عليها عند الوصشاية .وسشيكون هذا العمل
ق- -ائ- -م- -ا م -ع اŸن -ت -خ -ب Úع -ل -ى مسش -ت -وى
ال -ب -ل -دي-ات ،ال-ذي-ن ل-ه-م دراي-ة ك-ام-ل-ة Ãا
يجري على مسشتواهم ‘ هذا الششأان .ول
Áكن بأاي حال من األحوال ترك هذا
النششاط ‘ أايدي أاناسس غ Òمهني ،Úل
يقدمون اإلضشافة اŸطلوبة والتي تبحث
ع -ن -ه-ا السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة إلدراج ه-ذه
اŸه- -ن -ة ضش -م -ن اŸه -ن ا◊سش -اسش -ة ال -ت -ي
تسش- -ت- -دع- -ي اإله- -ت- -م- -ام ب- -ه- -ا وال -ت -ك -ف -ل
Ãمارسشيها ‘ ع ÚاŸكان.
وق -د أاسش -ه -بت السش -ي -دة مسش-ل-م م-ط-ول ‘
خ -ل -ف -ي -ات ه -ذا اŸرسش -وم ،ب -ع-د م-ع-اي-ن-ة
ميدانية أاثبتت أان هناك غيابا ملحوظا ‘
متابعة هذا اŸلف عن قرب‡ ،ا فسشح

زهرة بوخطاية ،رئيسسة جمعية آفاق آŸرأآة

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز مكاسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأاة
ف ـ ـ ـ ـ ـي كاف ـ ـ ـ ـ ـة اŸيادي ـ ـ ـن
تشش- -ك- -ل األسش- -رة وم- -ن خÓ- -ل -ه -ا اŸرأاة،
ال-ع-م-ود ال-ف-ق-ري ل-ل-م-ج-تمع ‘ ،مواجهة
ال-ت-ح-ولت ال-ع-م-ي-ق-ة ال-تي تلقي بظÓلها
على السشاحة القتصشادية والجتماعية،
مثلما أاكدته األسشتاذة زهرة بوخطاية،
رئ-يسش-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ““آاف-اق اŸرأاة
ا÷زائ- -ري- -ة““ ،ال- -ت- -ي أاشش- -ارت إا ¤ال -دور
اŸل-م-وسس ال-ذي ت-ب-ذل-ه وزي-رة ال-تضش-امن
ال -وط -ن -ي واألسش -رة وقضش-اي-ا اŸرأاة أام-ام
ث- -ق- -ل األزم -ة الق -تصش -ادي -ة ال -ت -ي تضش -ع
ا÷بهة الجتماعية بكافة جوانبها على
ﬁك ال- - -تضش - -ام - -ن ،خ - -اصش - -ة ‘ اŸدن
ال -كÈى واألري -اف ،ح -يث Áك -ن ت -ق-دË
الكث ،Òمن خÓل إادماج اÛتمع اŸدÊ
لتعزيز ا÷هود التي تقدمها الدولة ‘
شش- -ك- -ل ب -رام -ج ع -دي -دة تضش -ع اŸرأاة ‘
صشميمها.
وثمنت بوخطاية اŸكاسشب التي –ققها
اŸرأاة ا÷زائرية ضشمن إا‚ازات البÓد
م- -ن- -ذ ث- -ورة ال -ت -ح -ري -ر اÛي -دة ،ال -ت -ي
ششاركت فيها بفعالية إا ¤اليوم ،مرورا
Ãخ -ت -ل -ف اŸراح -ل ال -ت-ي ع-ززت ف-ي-ه-ا
ا÷زائر مركزها ضشمن األ· اŸتطلعة
باسشتمرار للتطور والتنمية.

وأاب- -رزت ‘ تصش -ري -ح لـ ““الشش -عب““ ،م -دى
أاه -م -ي -ة اإلصش Ó-ح-ات ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي
تضشمنت تعزيز مكاسشب اŸرأاة ‘ كافة
اŸي- -ادي- -ن السش- -ي- -اسش- -ي- -ة والق- -تصش -ادي -ة
والجتماعية ،انطÓقا من قيم وثقافة
اÛتمع ا÷زائري الذي يعÎف للمرأاة
بدورها ‘ السشاحة ،وهي التي  ⁄تتأاخر
خÓل العششرية السشوداء عن الوقوف ‘
خندق الدفاع عن ا÷زائر.
وأاششارت إا ¤أان دور التضشامن واألسشرة،
سشيزداد إا◊احا ‘ هذه اŸرحلة ،التي
ت- -ع- -رف ت- -داع- -ي- -ات الصش- -دم- -ة اŸال -ي -ة
اÿارجية.
وÁك -ن ب-إادم-اج اŸرأاة ‘ ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
القتصشادية اÙلية ،ومن خÓل مسشار
ال- -ت- -ك- -وي- -ن واŸراف- -ق -ة ،إا‚از أاه -داف
ال- -ت- -ح- -ول الق- -تصش- -ادي ال -ذي ي -ت -ط -لب
انخراط جميع الفئات الجتماعية ‘
مسشار رفع التحديات وفقا لرؤوية الدولة
للخروج من األزمة ،بحيث تسشاهم اŸرأاة
‘ ك -ل اÛالت ضش -م-ن م-ع-ادل-ة ت-ك-اف-ؤو
الفرصس واŸنافسشة القائمة على معايÒ
الحÎافية والفعالية.

سسعيد .ب

اÛال ألن- -اسس لسش- -ت- -غ Ó-ل -ه اسش -ت -غ Ó-ل
فاحششا دون أاي مرجعية قانونية ،بدليل
أان سشعر التكفل برأاسس واحد من األطفال
بلغ سشقفا مذه .Óوعليه ،فإان التنسشيق
سشيكون مع وزارة التجارة إليجاد معدل
معقول لتحديد التعريفة بششكل رسشمي،
ويخضشع ا÷ميع للقانون .وهذا ‘ حد
ذاته Ãثابة تنظيم ﬁكم لهذا النششاط
وعدم تركه عرضشة لكل أاششكال البزنسشة أاو
ه-ي-م-ن-ة ال-ذه-ن-ي-ة ال-ت-ج-اري-ة عليه .وهذا،
Óسشف ،ما هو موجود اليوم ،دون نسشيان
ل أ
اŸرأاة الريفية التي من حقها توف Òلها هذه
ال- -روضش- -ات ،م- -ث -ل ن -ظÒت -ه -ا ‘ اŸدي -ن -ة،
لتقصشد عملها دون أاي مششاكل أاو قلق يذكر.
‘ خضش -م ه -ذه ا◊رك -ي -ة ،ع -ل -ى مسش-ت-وى
الوزارة ،من أاجل تأاكيد معادلة التضشامن
يسشاوي اŸواطن ،فإان الوصشاية  ⁄تتوان
‘ فتح ملف جيوب الفقر ‘ ا÷زائر،

وهذا من خÓل تنظيم ندوة وطنية لتقييم
سشياسشات التكفل بالفقراء واŸعوزين بعد
 ١8سشنة وهذا بناًء على اÛهود اŸبذول
‘ هذا الششأان .لذلك ،فا◊ديث يدور عن
بلديات فقÒة وهي معدودة تقف عليها
السشيدة الوزيرة عند زياراتها اŸيدانية،
واألمثلة موجودة كتمÔاسشت ،إاليزي ،برج
باجي ﬂتار ،برج ا◊واسس ،تيمياوين…
وب -ال -رغ -م م -ن ك -ل ه -ذا ،ف -إان ال -ه -ي -ئ -ات
األ‡ية التي نتعامل معها ،تعت Èا÷زائر
من الدول السشائرة ‘ خيار التنمية.
ه -ذا ال -ت -ق -ي -ي -م ضش -روري Ÿع -رف -ة مسش-ار
التجربة الرائدة للجزائر ‘ ›ال التنمية
Ãفهومها الششامل ،كون اŸعطيات تغÒت
ج -ذري -ا وال-ب-ن-اء ي-ك-ون ع-ل-ى واق-ع ج-دي-د
وه -ذا ب -فضش -ل م -ا تشش -ه-ده ال-ب-ل-دي-ات م-ن
إا‚از اŸشش -اري -ع ب -أاب-ع-اده-ا اإلق-تصش-ادي-ة
واإلجتماعية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فتيحة .ك
لن-ه-ا
آŸرأآة آŸع -ادل -ة آلصس -ع -ب -ة آل-ت-ي ي-جب ح-ل-ه-ا ،أ
لي ‚اح –ققه آلدول وآلتجارب
آلرقم آلسسري أ
آلتي شساهدنا هنا وهناك خ Òدليل على ذلك.
ل -ك -ن ي -ب -ق-ى أآن-ه-ا –ت-اج إآ ¤تشس-ج-ي-ع ب-إادخ-ال-ه-ا ‘
ﬂت -ل-ف آل-ت-وج-ه-ات آلسس-ي-اسس-ي-ة آل-كÈى ل-ل-دول-ة
آ÷زآئ -ري -ة ،آل -ت-ي ت-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-ك-ون آلسس-اع-د
آل-ذي ي-ب-ن-ي آلق-تصس-اد آل-وط-ن-ي وآل-يد آلتي ترّبي
لجيال آلقادمة.
آ أ
ت -وآج-د آŸرأآة ‘ ﬂت-ل-ف آل-ق-ط-اع-ات ،دل-ي-ل ع-ل-ى
إآشس -رآك -ه -ا ‘ صس -ن -اع -ة آلسس -ي -اسس -ة آل -وط-ن-ي-ة آل-ت-ي
أآصسبحت “ثل ثلث آلقوآئم آلنتخابية ‘ آŸوآعيد
آ◊اسس -م -ة .ك -ل ذلك بسس -بب آل -ق -رآرآت آ◊اسس-م-ة
آلتي مكنت آŸرأآة من آلرتقاء من ›رد متلقي
إآ ¤شس - -ريك ح - -ق- -ي- -ق- -ي ‘ آل- -ق- -ط- -اع آلسس- -ي- -اسس- -ي،
آلق-تصس-ادي وآلج-ت-م-اع-ي ل-لدولة ،لتكون بذلك
ج -ن -ب -ا إآ ¤ج -نب م -ع آل-رج-ل آل-ذي َتَ-عs-ود ول-وج-ه-ا
عا ⁄آلسسياسسة وآŸشساركة ‘ صسناعة آلقرآر.
آلÈنامج آلذي سسطرته آلدولة للمرأآة آلريفية،
لن-ه-ا آلسس-ي-دة آل-ت-ي
ج-ع-ل م-ن آŸسس-ت-ح-ي-ل ‡ك-ن-ا ،أ
بقيت ‘ آŸناطق آلنائية تكافح من أآجل بقائها وإآن
ك -انت م -غ -ي -ب -ة ‘ ك -ل شس -يء ،ب -ل ك-انت ‘ سس-ن-وآت
لب إآ ¤آلزوج
ماضسية ›رد ملكية تنتقل من آ أ
لخ .ه- -ي آل -ي -وم Œاوز
لح- -ي- -ان إآ ¤آ أ
و‘ ب- -عضس آ أ
آلنظرة آلقاصسرة وأآصسبحت منتجة دون أآن تÈح
مكانها ،وآسستطاعت ‘ ظرف زمني قصس Òتفعيل
ﬂط-ط آل-ت-ن-م-ي-ة آل-ري-ف-ي-ة وجسس-دته على أآرضس
آلوآقع.
آسسÎج- -اع آŸك- -ان- -ة آ◊ق- -ي -ق -ي -ة ل -ه -ذه آلسس -ي -دة،
لف-اق أآم-ام-ه-ا وج-ع-ل-ه-ا ‘ صس-دآرة
م -رت-ب-ط ب-ف-ت-ح آ أ
لو .¤فرغم
آل-ت-ن-م-ي-ة آل-ري-ف-ي-ة ،ب-ل ورك-ي-زتها آ أ
آلعشسرية آلسسودآء بقيت آŸرأآة آلريفية تناضسل من
أآجل توآجد قوي وفّعال على آÿارطة آلسسياسسية
للبÓد.
لسس-رة وقضس-اي-ا آŸرأآة
وأآك -دت وزي -رة آل-تضس-ام-ن وآ أ
م -ون -ي -ة مسس -ل -م ،أآن آŸرأآة آل -ري -ف -ي -ة ه-ي ح-اضس-ن-ة
آ÷زآئر آلتي ترعاها و–ميها من أآي سسوء ،كانت
ول تزآل جوهر آلتنمية آلفÓحية وآŸعول عليها
لت-ك-ال ع-ل-ى
‘ –وي -ل آلق -تصس -اد آل -وط -ن -ي م-ن آ إ
آلÌوة آلنفطية إآ ¤إآنتاج فÓحي قوي .ولدعمها
سس-ط-رت آل-وزآرة آسسÎآت-ي-ج-ي-ة وطنية ،بالتنسسيق
م -ع آ÷م -ع -ي -ات وآل -وك -ال -ة آل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ن-م-ي-ة
آلج -ت -م -اع -ي -ة ووك -ال -ة آل -ق -رضس آŸصس-غ-ر ،ب-غ-ي-ة
مسساعدة آلنسساء آلريفيات على آ◊فاظ على آŸهن
وآŸشساركة ‘ آلتنمية آÙلية.
ه -ذه آŸرأآة آل -ت -ي تسس -ك -ن ع -ق-ول-ن-ا ‘ صس-ورة آŸرأآة
لرآدة أآمام آÛتمع ،آنتفضست
آلضسعيفة ،مسسلوبة آ إ
لنها آليوم ل تكتفي
وأآثبتت أآنها عكسسها “اما ،أ
لم وآلزوجة فقط ،بل هي سسيدة أآعمال
بدور آ أ
Ãا يتناسسب وآÙيط آلذي تعيشس فيه ،هي تسسÒ
آŸزآرع وت -رب -ي آŸوآشس -ي وت -دي -ر مصس -ان -ع وتصس -ن -ع
أآن -ام -ل -ه -ا –ف -ا ف-ن-ي-ة ت-ع-كسس ث-ق-اف-ت-ن-ا وم-وروث-ن-ا
آ◊ضس -اري آل -ذي ي -خ -ت -زل صس -ف -ح -ات ت-اري-خ م-ن-ذ
آلعهد آ◊جري ‘ قطعة قماشس أآو آنية فخارية.

آلنقيب بقيادة آلدرك آلوطني سسهام عÈوسس لـ ““آلشسعب““:

اŸرأاة الدركية –ظى بكامل حقوقها وتؤودي واجبها بروح وطنية
قالت آلنقيب سسهام
عÈوسس ،من قيادة آلدرك
آلوطني ،إآن آŸرأآة آ÷زآئرية
لمني،
آلعاملة ‘ آلقطاع آ أ
–ظى بكامل حقوقها غÒ
منقوصسة ،مثل زمÓئها رجال
آلدرك ،وتؤودي مهامها بكل
روح وطنية عالية خدمة
لبÓدها .كما أآنها تقوم
بوآجباتها آلعائلية حفاظا على
Óسسرة
آلقيم آلجتماعية ل أ
آ÷زآئرية آلعريقة ،إآÁانا
لسساسسي.
منها بدورها آ أ

جÓل بوطي

أاوضش - -حت ال - -ن- -ق- -يب عÈوسس ‘
تصش -ري -ح لـ ““الشش -عب““ ،ع-ل-ى ه-امشس
مششاركتها ‘ اŸنتدى ،أان اŸرأاة،
مهما تعددت ›الت عملها ،لكنها
ت- -ب -ق -ى ﬁاف -ظ -ة ع -ل -ى دوره -ا ‘
اÛت- - -م - -ع ،ال - -ذي ي - -ع - -د أاسش - -اسس
وج -وده -ا م -ن خÓ-ل ت-رب-ي-ة األولد
وا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى “اسشك األسش - -رة
ا÷زائ- - -ري - -ة ،مششÒة إا ¤أان - -ه - -ا ⁄
–سس بفقدان حق من ا◊قوق منذ
التحاقها بصشفوف الدرك الوطني
سشنة  ،2003أاي بعد عام من فتح

باب التجنيد للنسشاء.
أاششارت النقيب عÈوسس ،من خلية
التصشال بقيادة الدرك الوطني ،إا¤
أان حقوق النسشاء ‘ السشلك األمني
هي نفسشها ا◊قوق التي تتمتع بها
اŸرأاة اŸدن- -ي -ة ،ق -ائ -ل -ة““ :ال -ف -ارق
ي -ك -م -ن ف -ق -ط ‘ اخ -تÓ-ف اŸه-ام
وال -وظ -ي-ف-ة ال-ت-ي ت-ف-رضش-ه-ا ط-ب-ي-ع-ة
العمل““ ،حيث كثÒا ما يعطي اŸرأاة
صشفات قد تختلف عن كل الوظائف
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال -ت -ح -ل -ي ب -ال-روح
الوطنية العالية.
ون -ق -لت ال -ن -ق -يب ارت -ي -اح ال -ع -نصش-ر
النسشوي ‘ صشفوف الدرك الوطني،

حيث تتمتعن بدور كب ‘ Òحماية
األف -راد ‘ إاط -ار ع -م-ل-ه-ا ال-دؤووب،
ال- -ذي يÎج- -م رسش- -ال- -ة اŸرأاة إاب -ان
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،مششÒة إا ¤أان-ه
منذ  2002تاريخ فتح اÛال أامام
ال - -نسش - -اء ‘ سش- -لك ال- -درك واŸرأاة
ت -ث -بت ج -دارت -ه -ا ‘ ه -ذا ال -ق-ط-اع
ا◊سشاسس.
ورغ -م ال -وظ -ائ -ف ال -ت -ي ت -واج -ه-ه-ا
ال- -نسش- -اء ا◊دي- -دي- -ات ‘ ﬂت -ل -ف
األسش Ó-ك األم -ن -ي -ة ،ق -الت ال-ن-ق-يب
عÈوسس ،إال أان ذلك  ⁄يثنهن من
م-واصش-ل-ة ع-م-ل-ه-ن ‘ ال-ب-يت وت-ربية
أاولدهن وهو ‘ واقع األمر واجب

م -ن -وط ب -ك -ل ام -رأاة ج-زائ-ري-ة ﬂلصش-ة
ل-وط-ن-ه-ا ،وه-ي م-ط-ال-ب-ة ب-رف-ع التحدي
للموازنة ب Úعملها ودورها ‘ األسشرة.
ووجهت النقيب عÈوسس نداء لكل
النسشاء ا÷زائرياتÃ ،ناسشبة اليوم
ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -م -رأاة اŸصش -ادف لـ08
مارسس ،تدعوهم فيه إا ¤مواصشلة
مسشÒة ال -ب -ن-اء وال-ت-ح-دي وال-ع-زÁة
ال -ت -ي م -اف-ت-ئت “ي-زه-ن ع-ن ب-اق-ي
نسش -اء ال -ع -ا .⁄ف -اŸرأاة ،ع -ل -ى ح -د
ق- -ول- -ه- -ا ،ت- -ب- -ق -ى ه -ي األسش -اسس ‘
اÛت - - -م - - -ع ،ف - - -ه- - -ي األم واألخت
والزوجة وهذا كله يؤوكد مكانتها ‘
اÛتمع.
وتؤودي نسشاء الدرك مهامهن بكل
أاري- -ح- -ي- -ة وبشش -ك -ل ع -ادي ‘ ،ظ -ل
األوامر التي تصشدرها القيادة العليا
للدرك الوطني منذ التحاقهن بهذا
ال -ق -ط-اع سش-ن-ة  ،2002ح - -يث ق- -الت
النقيب عÈوسس إان دفعات عديدة
ت-خ-رجت م-ن-ذ ف-ت-ح ال-ب-اب ل-ل-جنسس
اللطيف وهي اليوم تششارك بارتياح
كب Òالرجل ‘ مهام حفظ األمن
و–ظ -ى ب -رتب ع -ال-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
ضشابط سشامي وضشابط صشف وهذا
ك-ل-ه ي-ع-ت– Èدي-ا ل-ل-ق-ي-ام ب-الواجب
على أاكمل وجه.

من منتدى
الشسع ـ ـب
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من حرقة انتظار اŸنحة إا ¤أارباب مؤوسضسضات رائدة

مؤوسسسس ـ ـ ـ ـات مصسغ ـ ـ ـرة ط ـ ـ ـرف فاعـ ـ ـ ـل
‘ النمـ ـ ـوذج ا÷دي ـ ـد للنمـ ـ ـو

Œــــــــــــارب متعـــــــــــددة يكسســـــــــــب رهانهـــــــــــا التضسامـــــــــــن الوطنـــــــــــي
أاعطت مونية مسضلم وزيرة
لسضرة
التضضامن الوطني وا أ
وقضضايا اŸرأاة ،صضورة أاخرى عن
القطاع الذي يعرف حركية
“نحه قيمة واعتبارا وتبعد
عنه الكليشضيهات اŸرسضخة ‘
لذهان .هي كليشضيهات ⁄
ا أ
تتحرر منها بعضس الذهنيات،
التي تنظر إا ¤التضضامن الوطني
وكأانه قطاع يختصضر وظيفته ‘
منح اŸسضاعدات Ÿن هم ‘ وضضع
لخرين
هشس ،يسضتعطفون ا آ
الذين كثÒا ما يÓحقونهم
بنظرات حارقة Œرح
مشضاعرهم وعواطفهم وتنتقصس
من اعتبارهم آادمي Úجديرين
بالحÎام والتقدير.

ع -ل -ى إأع -ط -اء أل -ق -ط -اع -ات وظ -ائ-ف
أقتصضادية ترأفق ألسضياسضة ألوطنية ‘
توسضيع مصضادر ألدخل ع Èألسضتثمار
أŸنتج وألشضرأكة أŸولدة للÌوة أكÌ
من أإلبقاء على ألتكالية ألتي ل تقبل
ب -ه -ا أŸرح-ل-ة ألصض-ع-ب-ة ول يشضÎط-ه-ا
ألظرف ألطارئ ومسضعى ألتقليل من
ألتبعية للمحروقات““ ،هكذأ ÿصضت
مسض -ل -م أÙي -ط أل -ذي ي -نشض -ط ف -ي -ه
قطاع ألتضضامن أŸبني على أŸعادلة
ث Ó-ث -ي -ة أألب -ع -اد :أل-تضض-ام-ن ،أألسض-رة
وقضضايا أŸرأة .وهي معادلة تسضتقر
وتكسضب توأزنها بÎقية هذه أألعمدة
وعدم أإلخÓل بأاي وأحدة منها.
ع - -ل - -ى ه - -ذأ أل - -درب ،يسض Òق - -ط - -اع
أل -تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي وي-ع-ت-م-د خ-ارط-ة
ط -ري -ق إلخ -رأج أل -ف -ئ -ات أل-هشض-ة م-ن
أإلتكال على أŸنحة وأإلبقاء أسضرى
أŸسض - -اع - -دة أŸتضض- -م- -ن- -ة ‘ أل- -نصس
أل- -تشض- -ري- -ع- -ي Ãرأف- -ق- -ت- -ه- -م إلنشض -اء
م- -ؤوسضسض -ات ي -ت -ح -ول أصض -ح -اب -ه -ا إأ¤
شض- -رك- -اء ‘ خ- -ل- -ق م -ن -اصضب أل -ع -م -ل

وأمتصضاصس ألبطالة.
بهذه ألطريقة ‚ح ألكث Òمن ألشضباب
أŸوجودين ‘ وضضعية هشضة ‘ ،كسضب
رهانات أقتصضادية ،وأضضع Úأنفسضهم
‘ صضدأرة أŸقاول ÚأŸولدين للÌوة،
مثلما كشضفت ألنقاب عنه ألصضالونات
أŸن- - -ظ- - -م - -ة ه - -ن - -ا وه - -ن - -اك ح - -ول
أŸؤوسضسض- -ات أŸصض- -غ -رة أŸن -ج -زة ‘
ق -ط -اع أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي ،سض-اه-مت
فيها ألوكالة ألوطنية للقرضس أŸصضغر
““أو‚ام““.
بحسضب ألوزيرة ،فإان هناك  741ألف
م -ؤوسضسض -ة م -ن ه -ذأ أل -ط -رأز ،أنشض -ئت
مسض -ت-ح-دث-ة أزي-د م-ن م-ل-ي-ون م-نصضب
عمل .و–تل ألنسضاء أ◊لقة أألقوى
‘ هذأ أإل‚از ‡ثلة  64من أŸائة
من أŸؤوسضسضات أŸقاولتية.
ت -ظ-ه-ر ه-ذه أل-وضض-ع-ي-ة م-ك-ان-ة أŸرأة
ألكب ‘ Òورشضات ألضضمان ألوطني،
أل-ت-ي ت-وق-فت ع-ن-ده-ا أل-وزي-رة عشض-ية
ألح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ال-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-م-رأة،
م -ق -دم -ة رسض -ال -ة غ Òمشض -ف-رة ◊وأء

رغـــــــــم ارتفــــــاع حـــــالت الطـــــÓق

بهذه أŸناسضبة ،قائلة إأن أملها كبÒ
‘ أن –قق أ÷زأئريات أŸزيد من
ألتأالق وألنجاح وألسض Òعلى مكاسضب
م- -ن سض- -ب -ق -ن -ه -ن ‘ م -ع -رك -ة أ◊ري -ة
وألسضيادة.
وذكرت مسضلم ،موجهة أحر ألتهاÊ
للجزأئريات من على من« Èألشضعب»،
Ãا Áثله  8مارسس من ﬁطة لتقييم
أإل‚ازأت وأŸك- - -اسضب وأل - -ت - -ن - -وي - -ه
باŸرأة ألتي  ⁄تÎك ألنضضال جانبا
‘ م -وأصض -ل-ة م-ع-رك-ة أسض-ت-ك-م-ال ب-ن-اء
ج -زأئ -ر أŸؤوسضسض -ات ودول -ة أل -ق -ان-ون
وألدÁقرأطية.
هذه أ÷زأئر ألتي تشضق طريقها ‘
ب- -ن- -اء ذأت- -ه- -ا وت- -كسضب م- -ق- -وم- -ات -ه -ا
وصض Ó-ب -ت -ه -ا ،ت -ك-ون م-رف-وع-ة ألشض-أان
وأل- - -ه- - -ام- - -ة أكÃ Ìشض- - -ارك- - -ة أŸرأة
أ÷زأئرية ‘ ألسضتحقاقات ألقادمة
وأقتحام قبة ألŸÈان ألتي –تاجها
أل- -ي- -وم ول -يسس غ -دأ Ÿوأصض -ل -ة مسض -ار
أل -ت-غ-ي Òأل-ه-ادئ أل-ب-ع-ي-د ع-ن أل-تشض-ن-ج
وألتهويل.

 132ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأاة تلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأا إال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى صسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوق النفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لسضرة وقضضايا اŸرأاة مونية مسضلم ،عن عدد النسضاء اŸسضتفيدات من صضندوق النفقة ع ÈالÎاب الوطني،
كشضفت وزيرة التضضامن الوطني وا أ
للية الهامة
الذي  ⁄يتجاوز  132امرأاة مطلقة و 270طفل ،متأاسضفة لعدم ÷وء أاك Èعدد من النسضاء اÙرومات من نفقة أازواجهن لهذه ا آ
التي وضضعتها الدولة لصضا◊ها من أاجل اسضÎجاع حقوقها اŸهضضومة.
أضض -افت مسض -ل -م خ Ó-ل ن -دوة ن -ق-اشس
نشض- -ط -ت -ه -ا ،أمسسÃ ،ن -ت -دى ج -ري -دة
““ألشض -عب““Ã ،ن -اسض -ب -ة أل -ي-وم أل-ع-اŸي
للمرأة ،أن ألوزأرة شضكلت ÷نة تقوم
ح- -ال -ي -ا ب -ال -ب -حث ع -ن أسض -ب -اب ه -ذأ
أل - -ت- -ق- -اعسس أŸسض- -ج- -ل ل- -ع- -دم ‚اح
ألصضندوق ‘ أسضتقطاب عدد كب Òمن
أل -نسض -اء رغ -م أÛه-ودأت أŸب-ذول-ة،
ح -يث سض -تسض -ع-ى أل-ل-ج-ن-ة  -ع-ل-ى ح-د
ق- - - -ول- - - -ه- - - -ا  -إأ– ¤سض- - - -يسس أŸرأة
أ÷زأئرية للجوء إأ ¤صضندوق ألنفقة
ألذي من شضأانه أŸسضاهمة ‘ حماية
حقوقها وألتكفل بأاطفالها.
كما أوضضحت ألوزيرة ‘ ذأت ألسضياق،
أن ألنفقة ألتي يدفعها أألزوأج للنسضاء
أŸط-ل-ق-ات ي-ح-دده-ا ق-اضض-ي أ◊كم،
حسضب أل -ظ -روف ألج -ت -م -اع -ي-ة ل-ك-ل
شضخصس ،مشضÒة إأ ¤أنه على ألرغم
من تزأيد نسضبة ألطÓق ‘ أ÷زأئر
بشضكل رهيب ،إأل أن ألنسضاء ل يلجأان
كثÒأ إأ ¤صضندوق ألنفقة .علما أن
مصض - -ال- -ح وزأرة أل- -تضض- -ام- -ن ،ع20 È
ولي- - - - - - -ة ،شض- - - - - - -رعت ‘ صض- - - - - - -رف
أŸسض-ت-ح-ق-ات ،ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤إأطÓ-ق
ح -م Ó-ت –سض -يسض -ي -ة ع Èأإلذأع -ات
أ÷هوية للتعريف Ãهام ألصضندوق.
ف- - -ي - -م - -ا ي - -خصس ألأشض - -خ - -اصس ذوي
ألحتياجات أÿاصضة ،أكدت أن 11
من أŸائة من أŸوؤسضسضات أŸصضغرة
خ- -اصض- -ة ب- -ف- -ئ- -ة أŸع- -اق ،Úأل- -ذي- -ن

رئيسس ا÷معية ا÷زائرية لذوي
لعاقة ،نورالدين شضويط:
ا إ

اسستحداث مرصسد وطني يتكفل
بانشسغا’ت اŸعاقÚ

لعاقة نورالدين شضويط،
ثمن رئيسس ا÷معية ا÷زائرية لذوي ا إ
الÈامج التي أاقّرها رئيسس ا÷مهورية لشضريحة اŸعاق ،Úلسضيما ‘
التعليم والتكوينÃ ،ا يؤوهلهم لÓندماج ‘ ا◊ياة العملية.
‘ حوار مقتضضب خصس به ““الشضعب““ ،على هامشس اسضتضضافة وزير
لسضرة وقضضايا اŸرأاة مونية مسضلم ،أامسس ،ومن
التضضامن الوطني وا أ
على من““ Èالشضعب““ ،طالب شضويط باسضتحداث مرصضد وطني يتكفل
بانشضغالت اŸعاق Úوإاعادة النظر ‘ اŸنحة ،أاو إايجاد بدائل.

حاورته :فريال بوششوية

فنيدسس بن بلة

ألوزيرة ومن منتدى «ألشضعب» قدمت
رؤوي -ة أخ-رى ل-ل-تضض-ام-ن ،أل-ذي ي-ع-يشس
ورشض- -ة إأصضÓ- -ح- -ات –رصس ع- -ل -ي -ه -ا
ألسض -ي -دة مسض -ل -م ل -ت-ق-ي-ي-م م-ا أ‚ز ‘
ألÈن -ام-ج أل-وط-ن-ي أÿاصس ب-ال-ق-ط-اع
وت -ق -و Ëم -ا ت -عÎضض-ه م-ن أخ-تÓ-لت
وع Ó-ج -ه -ا ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ﬂت-ل-ف
أŸصض - -ال - -ح أل - -وزأري - -ة وأ÷م- -اع- -ات
أÙل -ي -ة وأ÷م -ع -ي -ات ،دون أإلب -ق-اء
على أ◊الة كما هي.
‘ هذأ أإلطار ،تدرج ألندوة ألوطنية
أŸرت-ق-ب-ة ل-ف-حصس ألÈن-ام-ج أل-وط-ني
أÛسضد منذ  18سضنة وإأعطاء قرأءة
–ل- -ي- -ل- -ي- -ة م- -ت- -أان -ي -ة ع -ن أŸك -اسضب
وأŸت- - -اعب ت- - -ك- - -ون ﬁط- - -ة حسض- - -م
لÓنطÓق نحو أألحسضن وأألوسضع ‘
سضبيل منح ألتضضامن أ◊ركية ألتي هو
‘ أم ّسس أ◊اج- -ة إأل- -ي- -ه- -اŒ ،سض- -ي -دأ
لتوجيهات رئيسس أ÷مهورية أŸشضدد
دوم -ا ع -ل -ى إأع-ط-اء ق-ط-اع أل-تضض-ام-ن
وغÒه مضضمونا أقتصضاديا يسضاهم ‘
خلق ألÌوة وألقيمة أŸضضافة وألعمل
ويدمج ‘ ألنموذج أ÷زأئري للنمو.
«‘ ك- -ل أل- -ل- -ق- -اءأت وألج -ت -م -اع -ات
وأÛالسس ،يؤوكد رئيسس أ÷مهورية

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

ألعدد

17277

06

أسضتفادوأ من ألقرضس أŸصضغر ،من
ب 741 Úألف موؤسضسضة .موضضحة ،أن
ذوي ألحتياجات أÿاصضة خصضصس
لهم حيز وأسضع ‘ ﬂتلف ألÈأمج
أŸسض - -ط - -رة ،ح - -يث ق - -درت نسض- -ب- -ة
ألأشضخاصس ألذين يعملون ‘ قطاع
أل -تضض -ام-ن م-ن ف-ئ-ة أŸع-اق 6 Úمن
أŸائة.
عن ملف ألإعانة ألذي أث Òحوله
ج- -دأل ك- -ب ‘ Òأوسض -اط أÛت -م -ع،
قالت مسضلم أإن ألوزأرة ل Áكنها أن
ت - -رف - -ع أŸب - -ل- -غ أÙدد لÓ- -إع- -ان- -ة
أıصضصض -ة ل -ف -ائ -دة ف -ئ -ة أŸع-اقÚ
وأل -ت -ي ت -ق -در بـ 4000دج ،م -رج-ع-ة
ألسضبب ‘ ذلك أإ ¤ألأزمة أŸالية
أل -ت-ي “ر ب-ه-ا أل-بÓ-د ح-ال-ي-ا ،وع-ل-ى
ألرغم من أÛهودأت ألتي بذلتها
أل- -دول- -ة لإع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ م -ب -ل -غ
ألإع- -ان- -ة ،أإل أن ج- -م- -ي -ع أل -ظ -روف
ألقتصضادية  ⁄تسضمح لها بتغيÒها.
وأعÎفت أل -وزي -رة ب -ت-ل-ق-ي-ه-ا أل-دأئ-م
أنتقادأت من أŸوأطن Úلرفع منحة
ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أÿاصض-ة ،م-وؤك-دة
أنها  ⁄تنكر ألظروف ألجتماعية
ألصضعبة لبعضس ألأشضخاصس أŸعاقÚ
و أن أŸن - -ح - -ة ل ت - -ك - -ف- -ي- -ه- -م لسض- -د
أحتياجاتهم أليومية ،وهو ما جعل
ألوزأرة تعمل على أإدماج أك Èفئة
م -ن ذوي ألح -ت -ي -اج-ات أÿاصض-ة ‘
م -ن -اصضب ع-م-ل وت-ق-د Ëمسض-اع-دأت

أخرى أجتماعية.
ك -م -ا أشض -ارت أŸسض -وؤول -ة ألأو ¤ع-ن
قطاع ألتضضامن ‘ ذأت ألسضياق ،أإ¤
أن أŸنتخب ÚأÙلي Úيسضعون حاليا
ل- -ل- -ت- -ق- -رب م -ن ذوي ألح -ت -ي -اج -ات
أÿاصضة ،من خÓل وضضخ ﬂطط
ع- -م- -ل ولئ- -ي تشضÎك ف -ي -ه ج -م -ي -ع

أل -ق -ط -اع -ات ،م -وضض -ح -ة أن تسض -وي-ة
ﬂتلف أنشضغالت هذه ألفئة ليسس
مسض -وؤول -ي -ة ت -ق -ع ع -ل -ى ع -ائ -ق وزأرة
أل - -تضض - -ام- -ن وح- -ده- -ا ،أإ‰ا يشضÎط
مسض -اه -م -ة أ÷م -ي -ع م -ن م -وؤسضسض -ات
أق -تصض -ادي -ة ،خ -اصض -ة وع -ام -ة ،وك-ذأ
جمعيات وطنية.

«الشض-عب““ :م-ا م-دى اسض-ت-ف-ادتكم
من سضياسضة التضضامن الوطني؟
@@ شض-وي-ط ن-ورالدين :خصضصضت
أل -دول-ة م-ي-زأن-ي-ة ضض-خ-م-ة ومشض-اري-ع
ه -ام -ة ل-لشض-ري-ح-ة م-ن-ذ أل-ع-ام ،1999
ورئ- -يسس أ÷م- -ه -وري -ة ألسض -ي -د ع -ب -د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أو ¤أهمية بالغة
لشض -ري -ح -ة أŸع -اق ،Úك -م-ا خصضصضت
أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة مشض -اري -ع ه-ام-ة
وحيوية للفئة.
نتائج هذه أ÷هود تظهر جليا ،من
خÓل ألتطور أŸلحوظ ‘ منظومة
أل -ت -ع -ل-ي-م وه-ي أل-ق-اع-دة وأألسض-اسس،
ب -اع -ت -ب -اره -ا ت -وف -ر أل-ف-رصض-ة ل-ذوي
ألح - -ت - -ي- -اج- -ات أÿاصض- -ة ل- -ف- -رضس
أنفسضهم ‘ أÛتمع ،بحضضور قوي
‘ عا ⁄ألشضغل ‘ ﬂتلف أŸيادين،
عوضس ألبقاء على ألهامشس.
ل -ع -ل أه -م أسض-ت-ث-م-ار أ‚زت-ه أل-دول-ة
لفائدة شضريحة أŸعاق ‘ Úأألعوأم
أألخÒة ،ف- -ت -ح م -رأك -ز م -ت -خصضصض -ة
ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ت -ع -ل -ي -م -ه-م وت-ك-وي-ن-ه-م،
وأصض- - - -ب - - -ح - - -وأ ب - - -ذلك
يشض- -ت- -غ- -ل -ون ويشض -غ -ل -ون
م -نصضب أسض -ت-اذ وط-ب-يب
وم- -ه -ن -دسس وصض -ح -ا‘،
وه- -و م- -ا ن- -ع- -تÈه ث -ورة
ح- -ق- -ي- -ق -ي -ة ‘ ،أ◊ي -اة
ألجتماعية للمعاق Ãا
Áك- -ن- -ه م- -ن ألن -دم -اج
فيها.
م -ا ه -ي ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي تصض-عب
من حياة اŸعاق Úاليوم؟
@@ ه -ن -اك ب -عضس أل -ع -رأق-ي-ل أل-ت-ي
ن-وأج-ه-ه-ا ،ح-ل-ه-ا ي-ت-وق-ف على وضضع
إأط -ار ق -ان -و Êوأضض -ح ي -ك -ون Ãث-اب-ة
أإلط- -ار أل- -تشض -ري -ع -ي ،أل -ذي ي -ح -دد
ح- - -ق- - -وق ووأج - -ب - -ات أألشض - -خ - -اصس
أŸعاق.Ú
ون-ط-الب أل-ي-وم ب-اسض-ت-ح-دأث م-رصضد
وطني لÎقية حقوق ذوي أإلعاقات،
ع -ل-ى غ-رأر أل-ه-ي-ئ-ات أألخ-رى ،ع-ل-ى
أعتبار أنه يقر سضياسضة شضاملة إلدماج
أألشضخاصس أŸعاق ،Úكما تسضند له
مهمة إأحصضاء ألعدد ألفعلي ،لسضيما
وأنه يوجد تضضارب ‘ أألرقام ،إأذ
تسض Òأألرقام ألرسضمية إأ ¤إأحصضاء
( )2مليون ،Úفيما تشض Òأخرى ،غÒ
رسضمية ،أإ ¤وجود ما ل يقل عن 3
مÓي Úمعاق.
إأنشضاء هيئة خاصضة بالشضريحة ،تنقل
ألنشض- -غ- -الت Œع- -ل أŸع- -اق ي -ل -عب

أل- -دور أŸن- -وط ب- -ه ،وي- -ك- -ون ب -ذلك
عنصضر فعال وإأيجابيا ،ألن أŸرصضد
يتمتع بالصضÓحيات.
ال-ع-دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات ت-طالب
ال -ي -وم Ãراج -ع -ة م-ن-ح-ة اŸع-اق
التي ل تتجاوز  4آالف دج ،هل
هناك بدائل أاخرى؟
@@ ن -ح-ن ن-ط-الب Ãرأج-ع-ة م-ن-ح-ة
أŸعاق أŸقدرة بـ 4آألف دج ،ألنها
غ Òكافية ،كما أنها
 ⁄ترأجع منذ قرأبة
ع- - -ق - -د ك - -ام - -ل م - -ن
ألزمن .لكننا نطالب
‘ ن - - - -فسس أل- - - -وقت،
بإايجاد بدأئل أخرى،
‘ حال عدم ألقدرة
ع- -ل- -ى ألسض- -ت- -ج- -اب -ة
لÓنشضغالت
أŸطروحة ،منها على سضبيل أŸثال
سضّن مرأسضيم ملزمة ألرباب ألعمل
ومسض - - -ؤوو‹ أŸؤوسضسض - - -ات أÿاصض - - -ة
وأل -ع -م -وم -ي -ة ،إلدم -اج -ه -م ‘ سض-وق
ألعمل ،كحل جذري.
ال -دسض-ت-ور اŸع-دل ‘  2016أاو¤
أاه - - -م - - -ي - - -ة ب - - -ال - - -غ- - -ة ل- - -لشض- - -ق
الج - -ت - -م - -اع - -ي ،ه - -ل يضض - -م- -ن
ا◊قوق؟
@@ أل -دسض-ت-ور ك-رسس ل-لشض-ري-ح-ة ك-ل
أ◊ق - -وق ،ل - -ك - -ن ن- -ن- -ت- -ظ- -ر أإلط- -ار
أل- -تشض- -ري -ع -ي ،بشض -غ -ف ،ألن ي -ك -رسس
ألنطÓقة أ◊قيقية للمعاق.
جمعيتنا فتية تأاسضسضت يوم  4ديسضمÈ
 ،2016إأل أن Œرب- -ت- -ن- -ا ‘ أ÷م -ع -ي -ة
وأحتكاكنا مع جمعيات أخرى ،حفزنا
إلنشضاء جمعية نريدها أن تكون فعالة
وجسض- -ر ت- -وأصض- -ل ي- -ن- -ق- -ل أنشض- -غ- -الت
ألشضريحة ،ألتي ل تنحصضر فقط ‘
أŸن-ح-ة ،م-ا ي-فسض-ر أل-ب-ع-د ألج-تماعي
وألثقا‘ وألسضياحي وألÎبوي.

مراجعة اŸنحة
ضسرورة ،أاو قوانÚ
تلزم أارباب العمل
بتوظيف الشسريحة

ﬂطــــــــــــط عمـــــــــــل فـــــــــــي كـــــــــــل بلديـــــــــــات الوطـــــــــــن

مسساعـ ـ ـ ـدة يوميـ ـ ـ ـة عينيـ ـ ـ ـة لألشسخـ ـ ـ ـاصص ذوي ا’حتياجـ ـ ـ ـات اÿاصسـ ـ ـ ـة
^ مسضاعدة ا÷معيات الناشضطة ...واŸتقاعسضة خارج دائرة الهتمام

دعت وزي- -ر ال- -تضض- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي والأسض -رة
وقضض -اي -ا اŸراأة السض -ي -دة م -ون -ي -ة مسض -ل-م ،اأمسس،
با÷زائر العاصضمة ،اإ ¤جعل اŸراأة الريفية ‘
صض- -لب انشض- -غ- -الت ال- -ت- -ن- -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة
والقتصضادية.
أك -دت وزي-رة أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي ‘ ،م-ن-ت-دى ج-ري-دة
«ألشض -عب» ،ع -ل-ى أإع-ط-اء أه-م-ي-ة خ-اصض-ة ه-ذه ألسض-ن-ة،
Ãناسضبة ألإحتفالت باليوم ألعاŸي للمرأة ،أŸصضادف
لـ 8مارسس أإ ¤أŸرأة ألريفية ،نظرأ ““للدور ألذي تلعبه
‘ تطوير ألإقتصضاد ألوطني““.
كما أعلنت باŸناسضبة ،عن ﬂطط عمل Ÿسضاعدة
أŸر أة ألريفية بتسضع وليات فÓحية ‰وذجية ،سضيتم
ت -ع -م -ي-م-ه مسض-ت-ق-ب Ó-ع-ل-ى أل-ولي-ات ألأخ-رى ،دون أن
تكشضف بدقة عن هذه ألوليات ألنموذجية ،دأعية
أ÷م -ع -ي-ات أل-ن-اشض-ط-ة أإ ¤ضض-رورة ألإه-ت-م-ام ب-اŸرأة
بجميع وليات ألوطنÃ ،ا فيها ألوليات أŸنتدبة.
وكشضفت ‘ ذأت ألسضياق ،عن ﬂطط عمل لفائدة

هذه ألشضريحة ،بكل من وليات أ÷نوب وألهضضاب
ألعليا وكلها أسضÎأتيجيات ،بحسضبها““ ،سضتعطي ثمارها
على أŸدى ألطويل““.
وأشضارت أŸسضوؤولة ألأو ¤عن قطاع ألتضضامن ألوطني
من جهة أخرى ،أإ ¤أإنشضاء أك Ìمن  741ألف موؤسضسضة
مصضغرة أسضتقطبت مليون منصضب عمل نسضبة  64من
أŸائة من هذه أŸوؤسضسضات ،أنشضئت من طرف ألعنصضر
أل -نسض -وي و 11م- -ن أŸائ- -ة م- -ن ذوي ألح- -ت -ي -اج -ات
أÿاصضة.
أما بالنسضبة لرفع أŸنحة ألتي تقدمها ألوزأرة لفئة
أŸعاق Úوذوي ألإحتياجات أÿاصضة أكدت ألوزيرة،
أن هذأ أŸلف ” عرضضه على أ◊كومة و” وضضع
ﬂطط عمل ‘ كل بلديات ألوطن ،لوضضع مسضاعدة
ي-وم-ي-ة ع-ي-ن-ي-ة ل-ه-ذه أل-ف-ئ-ة وع-ائÓ-ت-ها ألتي تعا Êمن
وضض-ع-ي-ة صض-ع-ب-ة ،سض-ي-ت-ك-ف-ل ب-ه أŸن-ت-خ-ب-ون أÙل-ي-ون
وقطاعات أخرى.
وأشضارت ‘ هذأ ألسضياق ،أإ ¤أن هذه ألفئة ل تتلقى

أŸنحة من ألوزأرة فقط ،بل مسضاعدأت أخرى أإ¤
جانب ألسضتفادة ›انا من ألتجهيزأت وألنقل ،مشضÒة
أإ ¤برنامج ألوزأرة لإدماج أك Èعدد ‡كن من هذه
ألفئة ‘ سضوق ألعمل.
وبخصضوصس أسضتفادة ألنسضاء أŸطلقات أ◊اضضنات من
مسضاعدأت ألصضندوق ألوطني للنفقة ،عبّرت ألسضيدة
مسضلم عن أسضفها للنسضبة ““ألضضئيلة جدأ““ ألتي –صضلت
ع -ل -ى مسض -اع -دأت ه -ذأ ألصض -ن -دوق وأل-ت-ي ““لت-ت-ع-دى،
بحسضبها 272 ،طفل و 138أمّ مطلقة حاضضنة بـ 20ولية
فقط““ ،موؤكدة حرصضها على تعّم ““ألسضتفادة من هذه
أŸسضاعدأت  48ولية““.
ودعت ب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة ،وسض- -ائ -ل ألإع Ó-م أإ– ¤سض -يسس
ألأمهات أ◊اضضنات حول هذأ أŸوضضوع ،لتوجيههن
ن- -ح- -و أÙاك- -م ب- -رف- -ق- -ة ﬁضض- -ر قضض- -ائ- -ي ،ث -م أإ¤
أŸدي-ري-ات أل-ولئ-ي-ة ل-ل-نشض-اط ألج-تماعي لÓسضتفادة
م -ن ه -ذه أ◊ق -وق وألسض-ع-ي لضض-م-ان أل-رأح-ة وأل-ع-يشس
ألكر ËلÓأطفال.

»æWh

ا’ثنين  ٠٦مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

القمة الثÓثية  20بعنابة..اليوم

ملفأت حسصأسصة ‘ ظرف اقتصصأدي صصعب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاعلن تنظيم جلسسات وطنية للشسباب ،الغازي:

اجتمأع الثÓثية يبحث بدائل جديدة لتجأوز اأزمة البÎول

ا◊وار الجتماعي عصسب النموذج ا÷ديد للنمو

لول مرة بعنابة ،ويÎقب باهتمام كب Òما سسوف يفضسي إاليه
لنظار اليوم إا ¤قمة الثÓثية  ،20التي تعقد أ
تتجه ا أ
لول عبد اŸالك سسÓل،
اجتماع شسركاء الثÓثية ،اŸتمثل ‘ Úمنظمات أارباب العمل ونقابات وخÈاء ووزراء برئاسسة الوزير ا أ
بالنظر إا ¤صسعوبة اŸرحلة القتصسادية وتداعياتها الجتماعية ،وإا ¤جانب مسسعى التحول القائم واŸسسطر للقفز إا ¤تنويع
القتصساد وتسسريع وتÒة النمو ،من خÓل التحرر التدريجي من التبعية النفطية ،ويتصسدر ملفات النقاشش الوقوف على مدى
Œسسيد النموذج القتصسادي للنمو ،الذي  ⁄تنقضش سسنة واحدة على سسÒانه ،حيث ينتظر أان تعطى توجيهات ويتم إارسساء
إاجراءات جديدة لتفعيله على أارضش الواقع ،وبالرغم من أان جميع اŸؤوشسرات تؤوكد أان القمة سستعنى باŸلفات القتصسادية ذات
لهمية ،على غرار السستثمار واŸنظومة البنكية واŸؤوسسسسة القتصسادية ،إال أانه يتوقع أان ل يفوت الشسريك الجتماعي
ا أ
لثارة مسسأالة حماية القدرة الشسرائية.
الفرصسة إ

فضضيلة بودريشش
“كنت ا÷زائر على مدار أازيد من عقدين
ونصشف من انتهاج سشياسشة مناقششة ومعا÷ة
أاهم اŸلفات ا’قتصشادية وا’جتماعية على
طاولة ا◊وار من خÓل مششاركة الفاعل‘ Ú
ا◊ياة ا’جتماعية وا’قتصشادية ،وتسشتمع إا¤
جانب ذلك إا ¤أاراء واسشتششراف اÈÿاء‡ ،ا
أاكسش -ب -ه -ا Œرب -ة ط -وي -ل -ة ،ت -وصش -ف ب -ال-رائ-دة
إافريقيا وعربيا ولعل ا’جتماع اŸسشتمر سشواء
’نعقاد القمم الثÓثية أاو نظÒتها الثنائية،
التي كان الوضشع ا’جتماعي أاو ا’قتصشادي
يتطلبها ،جعل منها بوصشلة حقيقية للتوجيه
وك- - -ذا اŸراف- - -ق- - -ة ‘ خضش- - -م ال- - -ت- - -ح - -و’ت
ا’ق-تصش-ادي-ة و ال-ت-ح-دي-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وكذا
ا’سش -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب ع -ا ⁄الشش-غ-ل و–سشÚ
القدرة الششرائية ،عن طريق افتكاك مكاسشب
ال -زي -ادة ‘ اأ’ج -ور واŸط -ال -ب -ة ب-اسش-ت-ح-داث
اŸزيد من مناصشب الششغل عن طريق طرح
آاليات ’متصشاصس البطالة.

اخ-ت-ي-ار ع-ن-اب-ة ل-ت-ك-ون ال-ي-وم ُوج-ه-ة
اج-ت-م-اع ال-ثÓ-ث-ي-ة ا◊ك-وم-ة ،اŸركزية
ال-ن-ق-اب-ي-ة وم-ن-ظ-م-ات أارباب العمل الـ20
ل -يسش ول -ي -د الصس -دف -ة ،وإا‰ا ل -ل -م -ك-ان-ة
القتصسادية التي باتت –تلها «بونة «،
لخÒة
ح -يث تشس -ه -د خ Ó-ل السس-ن-وات ا أ
ح- -رك- -ة ت -ن -م -وي -ة واسس -ع -ة ،سس -اه -مت ‘
إان-ع-اشش اق-تصس-اده-ا ل-ت-ك-ون بذلك وجهة
صس -ن -اع -ي -ة ب-ام-ت-ي-از ،ن-ت-ي-ج-ة اŸؤوسسسس-ات
الق -تصس -ادي -ة اŸت-واج-دة ب-ه-ا واŸشس-اري-ع
ل‚از ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا
اŸت -ن -وع -ة ق -ي -د ا إ
الولية.

عنابة :هدى بوعطيح
وأ’ن اج-ت-م-اع ال-ثÓ-ث-ي-ة سش-ي-ناقشس بالدرجة
اأ’و ¤النموذج ا’قتصشادي ا÷ديد اŸوجه
لتنششيط النمو وا’سشتثمار خارج اÙروقات،
فإان عنابة تلعب دورا بارزا ‘ –قيق ذلك،
ك -ون -ه -ا ث-ا Êم-ن-ط-ق-ة صش-ن-اع-ي-ة ب-ع-د ا÷زائ-ر
ال- -ع -اصش -م -ة ،ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ع -دي -د اŸنشش -آات
واŸركبات الهامة على غرار مركب ا◊جار
ل- -ل- -ح- -دي- -د والصش- -لب ،وال- -ذي ي -ع -د م -ن أاه -م
اإ’‚ازات التي –ققت على أارضس ا÷زائر،
ويعمل إا ¤يومنا بكفاءة بعد أان ” إانقاذه من
اإ’ف Ó-سس ب -فضش-ل ح-ن-ك-ة اŸسش-ؤوول ،Úووق-وف
أاع- -ل- -ى سش- -ل- -ط- -ة ‘ ال- -دول -ة ف -خ -ام -ة رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة على هذا
العمÓق ،وهو ما مكن من اسشتعادة اŸركب
وإاعادة بعثه من جديد بخÈة جزائرية مائة
باŸائة.

تأاتي قمة عنابة لتكرسس من جديد إارادة
تعميق وتوسشيع ورششة اإ’صشÓحات ا’قتصشادية
التي سشطر معاŸها رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وم-واصش-ل-ة خ-وضس م-ع-ركة
ال -ن -م -و ،ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا أان ت-ؤوسشسس Ÿرح-ل-ة
اقتصشادية جديدة تكششف عن قدرات ا÷زائر
ا◊ق- -ي -ق -ي -ة و‚اح -ه -ا ‘ اق -ت -ح -ام اأ’سش -واق
اÿارج -ي -ة وب -ل -وغ ه -دف ج -وه -ري ي -ع -د م-ن
ال- -ره- -ان- -ات ال- -كÈى ،واŸت -م -ث -ل ‘ –ق -ي -ق
اقتصشاد متنوع وقوي عن طريق كثافة وفعالية
اآ’لة اإ’نتاجية.
ي- -ب -دو أان الشش -رك -اء ي -ح -م -ل -ون م -قÎح -ات
ومÓحظات وسشوف يكششفون ‘ اجتماع اليوم
عن جميع العراقيل التي واجهوها ‘ مسشار
توجهاتهم ÿلق الÌوة ..ومن جهتها ا◊كومة
سشوف تفتح اÛال إ’ثارة جميع اŸسشائل التي
يسشفر حلها عن تسشريع وتÒة التنمية ..ولن
يخلو اللقاء عن فتح ملف ا’سشتثمار وطي
ملف العقار الصشناعي وا◊ديث الذي لن ينته
ي -ت -م -ث -ل ح -ول اأ’شش -واط ال-ت-ي ” ق-ط-ع-ه-ا ‘

اإ’صشÓ- -ح اŸصش- -ر‘ وم- -ا –ت- -اج- -ه ع -م -ل -ي -ة
عصش-رن-ة اŸن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة ،وسشتفتك حصشة
اأ’سش -د اŸؤوسشسش -ة ا’ق -تصش -ادي -ة ب -أادائ -ه-ا وم-ا
ينبغي أان تصشل إاليه على اŸدي ÚاŸتوسشط
وال-ط-وي-ل .وب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال مشش-اركة الششريك
ا’ج-ت-م-اع-ي ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء ل-ن ت-ق-تصش-ر ع-لى
أامور صشب اŸزيد من الدعم للمؤوسشسشة من
أاج- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى م- -ن- -اصشب الشش- -غ- -ل ب -ل
واسشتحداث مسشتمر Ÿناصشب جديدة ،كونها
سش -وف ت -دع -و إا ¤ح -م -اي -ة ال -ق-درة الشش-رائ-ي-ة
بالنظر إا ¤التهاب اأ’سشعار بفعل اŸضشاربة ‘
اأ’سشواق التي –تاج إا ¤الكث Òمن التنظيم
والضشبط ‘ أاقرب وقت ‡كن.
ي- -ت- -وق- -ع أان يصش -ل اŸشش -ارك -ون ‘ ال -ق -م -ة
ال -ث Ó-ث -ي -ة إا ¤ق -رارات ج-ري-ئ-ة وم-فصش-ل-ي-ة ‘
منعرج اقتصشادي هام يعرف –ول ا÷زائر
من بلد نفطي إا ¤بلد بإانتاج متنوع يتسشع
لسش -لسش -ة م -ن الصش -ن -اع -ات واإ’ن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي
والسش -ي -اح -ي وك -ذا اق -تصش -اد اŸع -رف -ة..ح -ت-ى
تنطلق وتقفز إا ¤مصشاف الدول الناششئة.

شش -ه -د اŸركب ع -م-ل-ي-ات ت-أاه-ي-ل وعصش-رن-ة
ت -دخ -ل ‘ إاط -ار ﬂط -ط ا’سش -ت -ث -م -ار ال -ذي
اسش-ت-ف-اد م-ن-ه ،وال-ذي م-ن شش-أان-ه ت-رق-ي-ة إان-ت-اج
ا◊جار إا ٢ ¤مليون طن من الفو’ذ السشائل
سشنويا ،حيث ” تخصشيصس  995مليون دو’ر
منها  ٦٣5مليون دو’ر إ’عادة تأاهيل اŸركب،
وهو ما سشيمكن ا÷زائر قبل نهاية سشنة ٢٠١٧
م -ن ال-ت-خ-لصس م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ل-ل-خ-ارج ‘ ›ال
اسش- -تÒاد ا◊دي- -د ،وج- -دد رغ- -ب- -ة ا◊ك- -وم- -ة
ا÷زائرية ‘ أان تصشل طاقة إانتاج اŸركب من
ا◊ديد إا ٠٣ ¤مليون طن سشنويا.
إا ¤جانب مركب ا◊جار للحديد والصشلب
ت -ت-وف-ر ع-ن-اب-ة أايضش-ا ع-ل-ى م-ركب ال-ف-وسش-ف-ات
ال-ذي ي-ت-واج-د ‘ ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ل-م-دي-ن-ة،
حيث جاء الهدف من إانششائه خلق صشناعات
–ويلية و–قيق اقتصشاد مندمج ومتكامل.
وت-زخ-ر ع-ن-اب-ة Ãن-اط-ق صش-ن-اع-ي-ة ع-ديدة،
ع -ل -ى غ-رار اŸن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة «م-ب-ع-وج-ة»
واŸتواجدة ببلدية سشيدي عمار ،والتي تلعب
دورا مهما ‘ هذا اÛال ،حيث أانها تتوفر
ع- -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
واÿاصشة ،على غرار –ويل البÓسشتيك ،إا¤
جانب اŸنطقة الصشناعية «عليليق» اŸتواجدة
ع -ل -ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ١٦ت-ت-وفر على
ال- -ع- -دي- -د م -ن ال -وح -دات الصش -ن -اع -ي -ة م -ن -ه -ا
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 9٢ه-ك-ت-ار ف-ت-ج-م-ع ال-ع-دي-د م-ن ال-نشش-اط-ات
وال- -وح- -دات الصش- -ن- -اع- -ي- -ة ،ك- -م- -ا ” م -ؤوخ -را
اŸصش- -ادق- -ة ع -ل -ى مشش -روع إ’نشش -اء م -ن -ط -ق -ة
صشناعية جديدة بذات البلدية ،والتي تعتÈ
امتدادا للمنطقة الصشناعية اأ’و ،¤حيث تبلغ
مسشاحتها  ٣٦٨هكتارا “تد من ﬂرج حي

ب -وقصش -اصس إا ¤غ-اي-ة ح-دود و’ي-ة سش-ك-ي-ك-دة،
وسشتكون بها مششاريع هيكلية اقتصشادية ،وما
زاد من أاهمية اŸنطقة الصشناعية ا÷ديدة
قربها من ميناء و’ية عنابة ،الذي يبعد عنها
ب-ح-وا‹  ٤٠ك-م وم-ي-ن-اء سش-ك-ي-ك-دة ال-ذي يبعد
بحوا‹  55كم ..مع العلم أان ›موع الوحدات
الصشناعية بالو’ية يبلغ حوا‹  ١٧٤وحدة.
عنابة وÃششاريعها ا’قتصشادية تسش Òنحو
–ق- - -ي- - -ق ال - -ن - -ه - -وضس ب - -ا’ق - -تصش - -اد خ - -ارج
اÙروق - -ات ،وذلك م - -ن خ Ó- -ل اŸشش - -اري- -ع
ا’سش -ت -ث -م -اري -ة ا’ق -تصش -ادي-ة ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا،
واŸقدرة بـ  ٣٦مششروعا م›Èا لتجسشيدها
ع -ل -ى أارضس ال -و’ي-ة ،ح-يث تسش-ع-ى السش-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة ع-ل-ى اŸدى ال-ب-ع-ي-د إ’نشش-اء ق-اع-دة
ل -ت-ط-وي-ر ا’ق-تصش-اد اÙل-ي ،واŸع-ت-م-د ع-ل-ى
اŸؤوسشسش -ات الصش -غÒة واŸت -وسش -ط-ة اŸن-ت-ج-ة
للÌوة.
ومن أاهمها اŸششاريع ا’قتصشادية اÿمسشة
التي انطلقت باŸنطقة الصشناعية ع Úالصشيد
ببلدية ع Úالباردة ،وهي وحدة إ’نششاء مصشنع
Ÿع- -دات ال- -ل -ح -ام ،ووح -دة إ’نشش -اء اŸع -دات
واأ’عمدة الكهربائية ،إا ¤جانب مصشنع لتعليب
الطماطم ومصشنع أاخر Ÿعدات البناء.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى– ،صش -ي و’ي -ة ع-ن-اب-ة 9
مناطق للنششاط التجاري ،والتي تÎبع على
مسش -اح -ة ت -ق-در بـ ١5٢ه-ك-ت-ار ،م-وزع-ة ع-ل-ى
مناطق سشيدي سشا ١١ ⁄هكتاراÃ ،ا يعادل ٨١
قطعة أارضشية ،ذراع الريشس  ١٠هكتارات بـ٤٤
قطعة ،إا ¤جانب ا◊جار الذي يÎبع على ٢
هكتار وبلديات الÎيعات بـ ١٧هكتارا ،إاضشافة
إا› ¤از الغسشول بع Úالباردة تÎبع على ١٣
ه -ك -ت -ارا Ãع-دل  ١٧١ق-ط-ع-ة أارضش-ي-ة م-ه-يأاة،
والعلمة  ٣٠هكتار Ãعدل  ٨قطع أارضشية..

بونة ‘ قلب اŸتغÒات

أاكد وزير العمل والتشسغيل والضسمان
لج -ت -م-اع-يﬁ ،م-د ال-غ-ازي ،أامسش ،أان
ا إ
إاج -ت -م -اع ال -ث Ó-ث -ي-ة (ح-ك-وم-ة-ن-ق-اب-ة-
أارب -اب ع -م -ل) ال -ذي –تضس -ن -ه ع -ن -اب-ة،
ال-ي-وم ،سس-ي-خصسصش ل-ت-ق-ي-ي-م ال-ت-وصس-ي-ات
وال -ق -رارات ال -ت -ي “خضست ع-ن ال-دورة
لخÒة وال - -ت - -ب- -احث ح- -ول ال- -ب- -دائ- -ل
ا أ
لق -تصس -ادي -ة ال -ت -ي “ك -ن ا÷زائ-ر م-ن
ا إ
«Œاوز أازمة أاسسعار البÎول».
أاوضش -ح ال -وزي -ر ع -ل -ى أام -واج ال-ق-ن-اة اأ’و¤
Óذاعة ا÷زائرية أان الدورة ال ٢٠للثÓثية
ل إ
سشتكون «منÈا للتششاور والتحاور ب Úا◊كومة
وال-ن-ق-اب-ة وأارب-اب ال-ع-م-ل وت-ق-ي-ي-م مدى إا‚از
ال- -ت- -وصش- -ي -ات واإ’ج -راءات وال -ق -رارات ال -ت -ي
انبثقت عن الدورة اأ’خÒة التي احتضشنتها
ا÷زائر العاصشمة ‘ جوان .»٢٠١٦
كما سشتكون هذه الدورة يضشيف الوزير
«ف -رصش -ة ل-ل-ت-ب-احث ح-ول ال-ب-دي-ل ا’ق-تصش-ادي
ال -ن -ف -ط م -ن خ Ó-ل ال -قضش -اء ع -ل -ى ال -ت -ب -ع-ي-ة
ل-ل-م-ح-روق-ات وت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-اد ÷عله يرتكز
على الفÓحة والصشناعة واÿدمات».
وأافاد الوزير أان هذه الثÓثية سشتتميز أايضشا
Ãششاركة ،أ’ول مرة‡ ،ثل Úعن الششباب من
خÓل فدرالية الششباب اŸقاول التي أانششئت
‘ ديسشم ÈاŸاضشي والتي تضشم حاليا  ٦٦أالف
منخرط.
وأاششار إا ¤أانه سشيتم Ãناسشبة عيد النصشر
( ١9مارسس) تنظيم جلسشات وطنية للششباب،
مÈزا أان ف -درال -ي -ة الشش -ب -اب اŸق -اول نصش-بت
م-ك-ات-ب-ه-ا ال-و’ئ-ي-ة ع ٤٤ Èو’ي -ة ‘ ان-ت-ظ-ار

اسشتكمال العملية ع Èباقي الو’يات.
وذكر الغازي أانه سشتكون للوزير اأ’ول ،عبد
اŸالك سشÓل ،مداخلة ‘ هذه الدورة إاضشافة
إا ¤مداخÓت كل من وزير الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي -ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ووزي-ر الصش-ن-اع-ة
واŸناجم حول «مدى تطور اإ’‚ازات فيما
يخصس اإ’سشتثمار وآافاقه».
و‘ هذا اÛال ،أاكد الغازي أان سشنة ٢٠١٧
«تتميز بÈوز نتائج التصشنيع ومكافحة البطالة
من خÓل اإ’سشتثمار الضشخم ‘ ›ال صشناعة
السشيارات وا◊ديد والصشلب واإ’سشمنت ومواد
البناء».
واع -ت Èأان ه -ذه ا’إسش -ت -ث -م -ارات سش -ت -م-ك-ن
ا÷زائر من «خلق ثروة جديدة تسشمح لها
باإ’سشتغناء عن التبعية اأ’جنبية وخلق مناصشب
الششغل».
وب- - - - -خصش- - - - -وصس ا◊وار م- - - - -ع الشش- - - - -ريك
اإ’جتماعي ،ذكر الوزير باللقاء اأ’خ Òالذي
ج -م -ع -ه م -ع ع -دد م -ن ال -ن -ق -اب-ات اŸسش-ت-ق-ل-ة
لقطاعات الصشحة والÎبية واإ’دارة العمومية
وال -ذي م -ك -ن ك -م -ا ق -ال م-ن «–ق-ي-ق ب-عضس
م- -ط -الب ال -ع -م -ال ‘ ،ح Úت -ب -ق -ى اŸط -الب
اأ’خرى قيد الدراسشة».
وبششأان تعديل قانون العمل ،أاششار الغازي
إا ¤أانه قدم خÓل لقائه اأ’خ Òمع النقابات
اŸسشتقلة نسشخة من مششروع القانون من أاجل
«اإ’ط Ó-ع ع-ل-ي-ه وت-ق-د ËاŸقÎح-ات ب-غ-رضس
إاثرائه ومناقششته مع القاعدة العمالية» ،مÈزا
أان ا◊كومة «متفتحة على كل اإ’قÎاحات
التي من ششأانها –سش Úظروف العمال».

قالت إانها تعد أاحد رموز سسيادة الدولة فرعون:

«’ Áكن بأأية حأل من اأ’حوال خوصصصصة» بريد ا÷زائر

أاك - -دت وزي - -رة الÈي - -د
لعÓ-م
وت -ك -ن -ول -وج-ي-ات ا إ
والتصس - - - -ال ه- - - -دى إاÁان
ف -رع -ون ،أامسش ‘ ،ح -ديث
لÓذاعة الوطنية أانه « ل
Áك- - -ن ب- - -أاي- - -ة ح- - -ال م- - -ن
لح- - - - -وال خ- - - - -وصسصس- - - - -ة
ا أ
مؤوسسسسة بريد ا÷زائر».
‘ ه- - -ذا الشش- - -أان صش - -رحت
ال- -وزي- -رة أان « ب -ري -د ا÷زائ -ر
م-ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ي-ة ب-امتياز و’
Áكن بأاية حال من اأ’حوال
خ -وصشصش -ت -ه -ا أ’ن-ه-ا ت-ع-د اأح-د
رموز سشيادة الدولة».
كما أاكدت تقول « ’ Áكن
خ - -وصشصش - -ة م- -ؤوسشسش- -ة ب- -ري- -د
ا÷زائ- -ر ال- -ت -ي ت -ك -م -ن م -ه -م -ت -ه -ا ‘ تسش -يÒ
ا◊سش - - -اب - - -ات ا÷اري - - -ة الÈي - - -دي- - -ة ÓŸيÚ
ا÷زائري Úوتسشليم رسشائلهم وطرودهم».
وبهذه اŸناسشبة أاششادت الوزيرة با◊صشيلة
« اإ’يجابية» لÈيد ا÷زائر خÓل سشنة ٢٠١٦
بتحقيق ربح يفوق  ٨مÓي Òدج مقارنة بسشنة
 ،٢٠١5حيث بلغ  ٧,5مليار دج.
من جهة أاخرى ،أاششارت فرعون إا ¤أانه ‘
سشنة «  ٢٠١٦قدرت خزينة بريد ا÷زائر بـ 5٠
م -ل -ي -ار دج ،ب -ح -يث Œاوزت أ’ول م -رة ك -ت -ل -ة
اأ’جور».
ك -م-ا وصش-فت « ب-ال-ن-اج-ع» ال-ت-حصش-ي-ل ال-ذي
حققته مؤوسشسشة بريد ا÷زائر Ÿسشتحقاتها
اŸقدرة بـ  ١٣مليار ‘ ظرف سشنة واحدة.
وصشرحت الوزيرة أان « هذه ا◊صشيلة تعد
إايجابية فيما يخصس جانب اÿدمات اŸالية
الÈيدية غ Òأانه يبقى متباينة ‘ النششاطات
اأ’خ -رى ع -ل -ى غ -رار تسش -ي ÒالÈي-د وال-ط-رود
الÈيدية».
وحسشب قولها فإان اŸؤوسشسشة « يجب عليها
أان تتطور وأان –قق ما ’ يقل عن  5أاضشعاف
الربح ششريطة إاعادة هيكلة وتفعيل خدمات
الÈيد والطرود الÈيدية».

وأاضشافت تقول « إانها مهمة صشعبة ومعقدة
لكنها ‡كنة وضشرورية يجب أان نعكف على
–قيقها خÓل سشنة .»٢٠١٧
وت -رى اŸسش -ؤوول -ة أان-ه ي-جب ع-ل-ى م-ؤوسشسش-ة
ب-ري-د ا÷زائ-ر أان ت-ت-ك-ي-ف م-ع ال-ت-ك-نولوجيات
ا◊دي- -ث- -ة م- -ن خÓ- -ل اسش -ت -ح -داث ال -ت -ج -ارة
اإ’لكÎونية قريبا.
وأاردفت تقول « ‰ضشي اليوم نحو الرقمية
ح -يث سش -تشش-ك-ل ال-ت-ج-ارة اإ’ل-كÎون-ي-ة ف-رصش-ة
بالنسشبة لÈيد ا÷زائر لتوسشيع نششاطاته من
خÓل اقÎاح تسشليم الطرود التي يتم ششراؤوها
ع Èالششبكة».
وب- -خصش- -وصس ال -ب -ط -اق -ة ا÷دي -دة ل -ل -دف -ع
اإ’ل -كÎو« Êال -ذه -ب -ي -ة» أاشش -ارت ف -رع -ون اإ¤
تسش -ل -ي -م  ٧٠٠٠٠٠ب -ط-اق-ة م-ن-ذ إاطÓ-ق-ه-ا ‘
ديسشم.٢٠١٦ È
كما أاضشافت « سشيتم إا ¤غاية جوان القادم
توزيع  5مÓي Úبطاقة من هذا النوع على
زبائن بريد ا÷زائر» ،مششÒة إا ¤أان « هذه
البطاقات سشتكون عملية على مسشتوى آا’ت
توزيع اأ’وراق البنكية Ãجرد اسشتÓم أاصشحاب
البطاقات اإ’لكÎونية القدÁة ا÷اري العمل
بها حاليا بطاقاتهم ا÷ديدة».

»æWh

إلثنين  0٦مارسص  2017م
إلموإفق لـ  07جمادى إلثانية  1438هـ

بحضشور ألوزيرين بابا عمي وبوطرفة

سضونلغاز تطلق خدمة الدفع اإللكÎو Êلفوات Òالكهرباء والغاز
لنÎنت بعد
سشيكون بإامكان حاملي بطاقات ما ب Úألبنوك ،تسشديد فوأت Òأسشتهلك ألكهرباء وألغاز عن طريق أ أ
ألتوقيع ،أمسص ،با÷زأئر ألعاصشمة ،على أتفاقية ب› Úمع سشونلغاز وألبنك ألوطني أ÷زأئري.
” ت -وق -ي -ع ه -ذه إلت -ف-اق-ي-ة م-ن ط-رف
إل -رئ -يسص إŸدي -ر إل -ع -ام Ûم -ع سس -ون -ل-غ-از
مصسطفى قيطو ،Êوإلرئيسص إŸدير إلعام
ل -ل -ب -نك إل -وط-ن-ي إ÷زإئ-ري ع-اشس-ور ع-ب-ود،
ب -حضس -ور وزي -ر إŸال -ي -ة ح -اج-ي ب-اب-ا ع-م-ي
ووزي-ر إل-ط-اق-ة ن-ورإل-دي-ن ب-وط-رف-ة وإلوزير
إŸن - -ت - -دب ل - -دى وزي- -ر إŸال- -ي- -ة إŸك- -ل- -ف
لن -ظ-م-ة
ب -الق -تصس -اد إل -رق -م -ي وعصس -رن -ة إ أ
إŸالية معتصسم بوضسياف.
تتيح هذه إلتفاقية ◊املي إلبطاقات
إل- -ب- -ن- -ك- -ي -ة إلصس -ادرة ع -ن إل -ب -نك إل -وط -ن -ي
إ÷زإئ- - -ري أإو أإي ب- - -نك آإخ - -ر ‘ إل - -ب - -لد،
إم -ك -ان-ي-ة دف-ع ف-وإت Òإسس-ت-ه-لك إل-ك-ه-رب-اء
لنÎنت من خلل أإربعة
وإلغاز عن طريق إ أ
م-وإق-ع إل-كÎون-ي-ة لشس-رك-ات إل-ت-وزي-ع إلتابعة
Ûمع سسونلغاز وذلك  24 /24سساعة وعلى
لسسبوع.
مدإر أإيام إ أ
وب -حسسب مسس -ؤوو‹ سس -ون -ل -غ -از وإل-ب-نك
إلوطني إ÷زإئري ،سسيكون أإيضسا Ãقدور
زبائن سسونلغاز ،سسوإء شسركات أإو مسستهلكÚ
خ -وإصص ،إلط -لع ع-ل-ى ف-وإتÒه-م ودف-ع-ه-ا
لنÎنت ،م -ا ي-ع-ف-ي-ه-م م-ن
م -ب -اشس -رة ع -ل -ى إ أ
مشسقة إلنتظار أإمام شسبابيك مرإكز إلÈيد
أإو إل- -وك -الت إل -ت -ج -اري -ة إل -ت -اب -ع -ة Ûم -ع
سسونلغاز.
لط -ار ،ق -ام إل -ب -نك إل -وط -ن-ي
‘ ه -ذإ إ إ
إ÷زإئري بتنصسيب حوإ‹  400نهائي للدفع
لل- -كÎو Êوذلك ع -ل -ى مسس -ت -وى شس -ب -اب -يك
إإ
وكالت سسونلغاز وذلك ع Èإلقطر إلوطني
بهدف تسسهيل عملية إلدفع إ÷وإري.
من جانبه توقع إلرئيسص إŸدير إلعام
ل -ل -ب -نك إل -وط-ن-ي إ÷زإئ-ري ع-اشس-ور ع-ب-ود،
تسس-ج-ي-ل  30م -ل-ي-ون ع-م-ل-ي-ة دف-ع إل-كÎوÊ
خلل إلسسنة إ÷ارية.
وبحسسب وزير إŸالية حاجي بابا عمي،
ف -إان آإل -ي -ة إل -دف -ع إل-ت-ي إسس-ت-ح-دث-ه-ا ›م-ع
سسونلغاز هي «آإمنة ومتطورة» وسستسسهل من
مهمة تسسديد فوإت Òإلكهرباء وإلغاز ◊وإ‹

أإف- -ادت م- -ع -ل -وم -ات م -وث -وق -ة
مسس -رب-ة م-ن ب-يت إ◊زب إل-ع-ت-ي-د
Ãعسسكر ،أإن رجل إألعمال عبد
إŸالك صس -ح-رإوي عضس-و م-ن-ت-دى
إŸؤوسسسسات يتصسدر رسسميا قائمة
تشس- -ري- -ع- -ي -ات م -اي  ،2017ي -ل -ي -ه
إألم Úإل- -ولئ- -ي ل- -ل–اد إل- -ع -ام

تسسعة ( )9ملي Úحائز على بطاقة بنكية.
ووصس -ف وزي -ر إŸال -ي -ة ه -ذه إÿط-وة بـ
«إلهامة جدإ سسوإء للمسستهلك Úإلعادي Úأإو
لج- -رإءإت
إŸؤوسسسس - -ات وت - -دخ- -ل ضس- -م- -ن إ إ
إل- -رإم -ي -ة إ ¤إل -ت -ح -ك -م ‘ وسس -ائ -ل إل -دف -ع
وتعميمها وعصسرنتها».
من جانبه قال وزير إلطاقة نورإلدين
ب -وط -رف -ة ،إن إت -ف-اق-ي-ة إل-ي-وم ت-ع-كسص إرإدة
›مع سسونلغاز ‘ عصسرنة خدماته وتطوير
علقته مع إلزبائن ،مشسددإ على ضسرورة
توسسيع هذه إÿدمة ليسستفيد منها حاملو
إلصس-ك-وك إلÈي-دي-ة إل-ذي-ن يشس-ك-ل-ون غ-ال-بية
زبائن سسونلغاز.
من جهته أإوضسح إلوزير إŸنتدب لدى
وزي-ر إŸال-ي-ة إŸك-ل-ف ب-الق-تصس-اد إل-رق-م-ي
لنظمة إŸالية معتصسم بوضسياف،
وعصسرنة إ أ
للكÎو Êلسسونلغاز تضساف
أإن خدمة إلدفع إ إ
إ ¤عمليات ‡اثلة ” –قيقها ‘ وقت
سسابق من طرف إلبنوك مع كÈيات شسركات
إلفوترة.
وذكر إلوزير بالعمليات إلتي ” –قيقها
من طرف ›مع إتصسالت إ÷زإئر وشسركة

للعمال إ÷زإئري Úأإمﬁ Úافظة
إÙمدية عبد إلله هوإري ،ثم
إلسس -ي -دة رق -ي -ق ﬂط -اري-ة عضس-و
إŸك- -تب إلسس -ي -اسس -ي ل -ل -ح -زب ‘
إلÎتيب إلثالث بالقائمة.
أإم -ا ب -ال -نسس-ب-ة ◊زب إل-ت-ج-م-ع
إل -وط-ن-ي إل-دÁق-رإط-ي ،ي-ب-دو أإن
وف- -اة إŸرإقب إل- -ع- -ام ل- -ل- -ح- -زب
إŸرحوم ميلود شسر‘ ،قد أإثرت
كثÒإ على إلتماسسك إلذي عرفت
ب -ه إل -ق -اع-دة إل-نضس-ال-ي-ة إÙل-ي-ة
للحزب ،خاصسة مع إإلعلن عن
قائمة إلتشسريعيات بقيادة إألمÚ

إÿط- -وط إ÷وي- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة وم -ت -ع -ام -ل
إل -ه-ات-ف إل-ن-ق-ال «م-وب-ل-يسص» وشس-رك-ة إŸي-اه
وإل -ت -ط -ه Òب -ال -ع -اصس -م -ة (سس -ي -ال) وشس -رك -ة
إ÷زإئرية للمياه.
من جانبه قال إلرئيسص إŸدير إلعام
Ûم -ع سس -ون -ل -غ -از مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و ،Êإن
لل-كÎو Êلسس-ون-ل-غ-از سس-ت-تبع
خ-دم-ة إل-دف-ع إ إ
ب -ع -م -ل -ي -ات أإخ-رى لسس-ت-ح-دإث ت-ك-ام-ل بÚ
للكÎو Êوإلدفع إŸباشسر للفوإتÒ
إلدفع إ إ
على مسستوى مكاتب بريد إ÷زإئر.
‘ ه -ذإ إلصس -دد ،ي -رت-قب ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء
يجمع ،قريبا ،وزرإء إŸالية وإلطاقة وإلÈيد
لعلم وإلتصسال.
وتكنولوجيات إ إ
وأإوضسح قيطو Êللصسحافة ،على هامشص
م -رإسس -م إل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ه-ذه إلت-ف-اق-ي-ة ،أإن
مسستحقات ›مع سسونلغاز لدى زبائنه تصسل
حاليا إ ¤حدود  58مليار دينار %55 ،منها
لدإرإت
مسس- -ت- -ح- -ق- -ات ع- -ل- -ى إلشس -رك -ات وإ إ
إلعمومية و %45على إŸسستهلك Úإÿوإصص.
وبحسسب نفسص إŸسسؤوول ،فإان هذإ إŸبلغ
لج- -م- -ال- -ي- -ة
Áث - - - -ل  %20م- -ن إل- -ف- -ات- -ورة إ إ
للسستهلك ع Èإلوطن.

إل - -ولئ - -ي ج - -ي- -ل‹ سس- -ل- -ي- -م- -اÊ
وإŸوإف -ق -ة ع -ل -ي -ه -ا خ -ارج إط-ار
إÛلسص إلولئي ،إألمر إلذي هز
ك - -ثÒإ ب - -يت إألرن - -دي وأإف - -ق - -ده
عناصسر مهمة ذإت شسعبية وإسسعة
 ⁄ي- - -رد إسس- - -م - -ه - -ا ‘ ق - -ائ - -م - -ة
إل -تشس -ري -ع-ي-ات ع-ل-ى غ-رإر رئ-يسص
ب- - -ل - -دي - -ة إلÈج ع - -ا ⁄ي - -وسس - -ف،
فالبنسسبة للحزب Úبولية معسسكر
إل-ت-ي ت-ق-در حصس-ت-ه-ا م-ن إل-ت-مثيل
إلŸÈا Êبـ 10مقاعد ،قد تسسÒ
ن -ت -ائ -ج إلن -ت-خ-اب-ات إل-تشس-ري-ع-ي-ة
عكسص ما كان متوقعا بالرغم من

ألنتخابات ألتششريعية

إŸنافسسة إلشسرسسة بينهما ◊صسد
أإك Èع- -دد ‡ك- -ن م -ن إألصس -وإت
وإŸقاعد ،كل ذلك وبسسبب حالة
إإلح -ب -اط إل -ت -ي أإصس -ابت أإوف -ي -اء
إ◊زب ،Úوق- -د يسس- -ت- -غ -ل إل -وضس -ع
وت- -رج- -ح إل- -ك- -ف -ة لصس -ال -ح ح -زب
إ◊ركة إلشسعبية إلدÁقرإطية –
إلفتية –إلذي صسنع إŸفاجأاة ‘
تشس -ري-ع-ي-ات  2012ب- -حصس -ده لـ3
م- -ق- -اع- -د ‘ إÛلسص إلشس- -ع -ب -ي
إلوطني مقارنة بحزب إألرندي
إل -ذي ح-از ع-ل-ى م-ق-ع-دي-ن ف-ق-ط
خ- -لل إل- -ع- -ه- -دة إŸاضس- -ي -ة ،أإم -ا
ب- -ال -نسس -ب -ة ◊زب إل -ع -م -ال إل -ذي
سس- -ي- -ق- -وده إل- -ن -ائب إŸنشس -ق ع -ن
إ◊ركة إلشسعبية بن عمر بن دوخة
‘ تشسريعيات ماي  2017فتبقى
–ضسÒإت-ه ل-لن-ت-خ-اب-ات إŸق-ب-لة
ط- -ي إل- -ك- -ت -م -ان ول -و أإن ق -ي -ادت -ه
إÙل -ي -ة إ÷دي -دة سسÎك -ز ع -ل-ى
إŸناطق إلريفية بدإئرة غريسص،
وف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -أاح -زإب إل -ت -ي -ار
إإلسس -لم -ي  ⁄ي-ت-م ب-ع-د إإلع-لن
ع -ن أإسس -م -ائ -ه -ا إألسس -اسس -ي-ة إل-ت-ي
سس-ت-م-ث-ل ح-رك-ة ح-مسص باÛلسص
إلشسعبي إلوطني.

 19قائمة حرة من أاجل  19مقعدا ‘ الولية 19
أن- -ت- -هت ع- -م- -ل- -ي- -ة سش -حب وإأي -دأع
م - -ل - -ف - -ات ألÎشش - -ح ع - -ل- -ى مسش- -ت- -وى
م-دي-ري-ة أل-ت-ن-ظيم وألششؤوون ألعامة
ل- -ولي- -ة سش- -ط- -ي- -ف– ،سش- -ب- -ا Ÿوع- -د
ألن -ت -خ -اب -ات أل -تشش -ري -ع -ي-ة أŸق-ب-ل-ة
أŸقررة يوم  4ماي أŸقبل.
وأإفادت مصسادر من إŸديرية أإنه ”
تسسخ Òكافة إإلمكانيات إŸادية وإلبشسرية
إل‚اح إلعملية ،ومنها  10مكاتب إليدإع
إŸل -ف -ات ق-ب-ل إآلج-ال إÙددة ،وم-ك-تب
لسسحب ملفات إÎŸشسح.Ú

ألوزير ألÈيطا Êتوبياسص ألوود

ا÷زائر تعمل على إاحÓل األمن والرفاه ‘ اŸنطقة ودوامه
صش- -رح أل -وزي -ر ألÈي -ط -ا ÊأŸك -ل -ف
لوسش -ط وشش -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا
ب -الشش -رق أ أ
ت - - -وب - - -ي - - -اسص أل - - -وود ،أن أ◊ك - - -وم - - -ة
لمن
أ÷زأئ-ري-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى إأح-لل أ أ
وألرفاه ‘ أŸنطقة «بششكل دأئم».
‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوإل م- -ك- -ت -وب ل -ل -ن -ائب
إلÈيطا ÊإÙافظ إيدوإرد أإرغار ،حول
لخ Òللوضسع
تقييم إ◊كومة إلÈيطانية إ أ
لم-ن
إلسس -ي -اسس -ي ‘ إ÷زإئ -ر وع -لق -ت -ه ب -ا أ

إلدو‹ ،قال إلوزير إلÈيطا« ،Êإن إ◊كومة
إ÷زإئرية تعمل من أإجل –قيق أإهدإفها
إلرإمية إ¤
لمن وإلرفاه ‘ إلبلد وإŸنطقة
إحلل إ أ
بشسكل دإئم».
وأإضس -اف إلسس -ي -د إل -وود ‘ إج -اب-ت-ه ،أإن
«إŸم- -ل- -ك -ة إŸت -ح -دة وأإعضس -اء آإخ -ري -ن ‘
إÛتمع إلدو‹ يدعمون جهود إ÷زإئر ‘
إلŒاه».

وفاة  07أاشضخاصص ‘ حوادث مرور

تشضنجات داخل التشضكيÓت السضياسضية Ãعسضكر

معسسكر :أام ا.Òÿسس

17277

خلل أسشبوع

لفلن
لعمال صشحرأوي عبد أŸالك يتصشدر قائمة أ أ
رجل أ أ
لع -لن ع -ن ق -وأئ -م
أث -ار أ إ
ألتششريعيات بولية معسشكر
ح -ف -ي -ظ -ة أŸه -ت -م Úب -الشش -أان
ألسش - - -ي- - -اسش- - -ي وب- - -دد أح- - -لم
أل- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن أŸن - -اضش - -لÚ
أل-ط-ا Úﬁل-ل-وصشول إأ ¤قبة
لعلن
ألŸÈان ،فيما ششكل أ إ
لسش -اسش -ي -ة ‘
لسش- -م -اء أ أ
ع- -ن أ أ
أل-ق-وأئ-م أل-تششريعية أŸفاجأاة
بالنسشبة للكثÒين وأدى إأ¤
إأح- - - -دأث أن - - -قسش - - -ام - - -ات بÚ
لح-زأب أŸع-روفة
م-ن-اضش-ل-ي أ أ
ب -ق -وأع -ده -ا أل -وأسش -ع -ة ع -ل-ى
غ-رأر ح-زب أل-ت-ج-مع ألوطني
أل-دÁق-رأط-ي وح-زب ج-ب-هة
ألتحرير ألوطني.

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

إلعدد
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وجرت إلعملية ‘ ظروف عادية ،حيث
 ⁄تسس- -ج- -ل –ف- -ظ- -ات ك -بÒة ،ب -ل ›رد
–فظات صسغÒة لسستدرإكها قبل إلشسروع
‘ عملية درإسسة إلقوإئم إŸودعة ،من
طرف إإلدإرة إŸعنية ‘ آإجال  10أإيام،
ويتم خلل إلتمحيصص ‘ إŸلفات ومدى
م-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-نصسوصص إلقانونية إŸعمول
ب- -ه- -ا ،وت- -ب- -ل- -ي -غ أإصس -ح -اب إŸل -ف -ات غÒ
إŸط- -اب- -ق- -ة ب- -رفضص م- -ؤوقت لسس -ت -درإك
إلنقائصص ،و‘ حالة عدم إلسستجابة يتم
ت -ب -ل -ي -غ ق -رإر إل -رفضص إل -ن -ه -ائ -ي ل -ل-ج-ه-ة

إŸودعة ،وإلذي يفسسح إÛال ألصسحاب
إل- -ق- -ائ- -م -ة ب -إاخ -ط -ار إ÷ه -ة إل -قضس -ائ -ي -ة
إıتصسة.
ي - -ذك - -ر أإن إŸع- -ل- -وم- -ات إل- -وإردة م- -ن
إŸديرية إŸذكورة تفيد بسسحب  55ملفا
للÎشسح ،من ضسمنها  3٦ملفا لتشسكيلت
سس-ي-اسس-ي-ة ن-اشس-ط-ة ب-اŸنطقة ،و 19قائمة
ح -رة ك -ل -ه -ا ت -ت -ب -ارى ل-ل-ف-وز بـ  19مقعدإ
ﬂصسصسا للولية إ◊املة للرقم .19

سسطيف :نور الدين بوطغان

لمن
ألششعب /سشجلت أŸديرية ألعامة ل أ
أل -وط-ن-ي ،خ-لل أل-فÎة م-ن  21إأ27 ¤
ف- -ي- -ف- -ري أŸاضش- -ي 208 ،ح- -ادث م- -رور
جسش- - -م- - -ا Êع- - -ل - -ى مسش - -ت - -وى أŸن - -اط - -ق
أ◊ضش- -ري -ة ،أودى ب -ح -ي -اة  07أششخاصص
وجرح  258آأخرين.
هذه إ◊صسيلة ،مقارنة بتلك إŸسسجلة خلل
إألسس- -ب- -وع إŸاضس- -ي ،ت- -ظ -ه -ر أإن ع -دد ح -وإدث
إŸرور ‘ منحنى تصساعدي بـ 11حادثا .كما
سسجل أإيضسا إرتفاع ‘ عدد إ÷رحى بـ 34حالة،
ب -ي -ن -م-ا سس-ج-ل إن-خ-ف-اضص ‘ ع-دد إل-ق-ت-ل-ى بـ07
حالت.
وت -ف -ي -د إل -درإسس -ات إل-ت-ي ق-امت ب-ه-ا إŸصس-ال-ح

لمن إلوطني ،أإن سسبب وقوع هذه
إıتصسة ل أ
إ◊وإدث ي -ع -ود ب -ال -درج -ة إألو ¤إ ¤إل -ع -نصس-ر
إلبشسري ،بنسسبة أإك Ìمن  ،%90إŸتمثل أإسساسسا
‘ إلسس -رع -ة إŸف -رط -ة ،رفضص إألول -وي -ة وع-دم
إسستعمال ‡رإت إلرإجل ،Úإضسافة إ ¤إلعوإمل
إألخرى إŸرتبطة باŸركبة وإلطريق.
ل من
‘ هذإ إلصسدد ،تدعو إŸديرية إلعامة ل أ
إل-وط-ن-ي مسس-ت-ع-م-ل-ي إل-ط-ري-ق ،لضسرورة إحÎإم
قوإعد إلسسلمة إŸرورية ،عدم إإلفرإط ‘
إلسسرعة وإŸرإقبة إ÷يدة للمركبة قبل إلتنقل.
لمن إلوطني –ت
كما تضسع إŸديرية إلعامة ل أ
تصسرف إŸوإطن إلرقم إألخضسر  1548لتلقي
إلبلغات 24سسا24/سسا.

أمن ع Úألدفلى يوقف  05أششخاصص

ويضضبط  2,558كلغ من الكيف

لم- -ن- -ي
‘ إط - -ار Œسس - -ي- -د إıط- -ط إ أ
لمن
إŸسسطر من طرف إŸديرية إلعامة ل أ
إلوطني ،إلرإمي إ ¤تضسييق إÿناق على
لج-رإم-ي-ة إل-ت-ي ت-ه-دد سس-لم-ة
إ÷م-اع-ات إ إ
إŸوإطن Úوإلصسحة إلعامة“ ،كنت فرقة
إلبحث وإلتدخل بأامن ولية ع Úإلدفلى،
إسستنادإ إ ¤معلومات مؤوكدة ،من حجز 02
كيلوغرإم و 558غرإم من إلكيف إŸعالج
و 708ق -رصص م -ه-ل-وسص و 1399وح -دة م-ن

إŸشس-روب-ات إل-ك-ح-ول-ي-ة ب-دون ف-وإت .Òعلى
إثرها ثم توقيف خمسسة أإشسخاصص كانوإ ‘
حالة تلبسص بصسدد ترويج هذه إلسسموم‘ ،
ح ” Úوضس - - -ع إŸوق- - -وف– Úت تصس- - -رف
إ÷هات إıتصسة.
‘ هذإ إلسسياق ،تذكر إŸديرية إلعامة
لمن إلوطني كافة إŸوإطن ÚإŸسساهمة
ل أ
لمنية من خلل إلتبليغ عÈ
‘ إلعملية إ أ
لخضسر .1548
إلرقم إ أ

سشيدي بلعباسص

تلقيح  119أالف تلميذ ضضد ا◊صضبة
ت -ن -ط -ل -ق ،أل -ي -وم ،بسش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص،
ح -م -ل -ة أل -ت -ل -ق -ي -ح ‘ أل -وسش-ط أŸدرسش-ي،
Ãختلف بلديات ودوأئر ألولية ،حيث
من أŸنتظر أن “سص تلمذة ألطورين
لبتدأئي وأŸتوسشط.
أ إ
ج -ن -دت م -دي -ري -ة إلصس-ح-ة ك-اف-ة إل-وسس-ائ-ل
إŸادي -ة وإل -بشس -ري -ة إل‚اح ه -ذه إ◊م-ل-ة م-ن
طاقم طبي يضسم ‡رضس Úوسسيارإت إسسعاف
تابع Úلوحدإت إلكشسف وإŸتابعة إلصسحية،
ح -يث سس -ت -ج -وب ه -ذه إل -ط -وإق-م إل-ط-ب-ي-ة ك-ل
إÛمعات إŸدرسسية ع 52 Èبلدية لتمكÚ
إلتلميذ من إلتلقيح إلذي يقيهم من عديد
إألمرإضص.
وحسسب إŸكلفة باإلعلم بذإت إŸديرية
ف- -ق- -د إسس- -ت- -ف- -ادت ه- -ذه إلخÒة م- -ن حصس -ة
إج -م -ال -ي -ة ت -ق-در بـ  120أإل -ف ج -رع-ة ل-ق-اح،
سستسسمح بتحقيق تغطية شساملة ألزيد من 119
ت -ل -م -ي -ذ ،وع -ن إأله -دإف إŸرج -وة م -ن ه -ذه
إ◊ملة أإضسافت أإنها تسساعد على إلتقليصص

وإ◊د م -ن أإم -رإضص إل -ب -وح -م -رون وإ◊صس -ب -ة
لمهات إ◊وإمل
إألŸانية حماية للتلميذ ول أ
دإخل إÙيط إألسسري ،بإاعتبار أإن إ◊صسبة
إألŸانية مرضص فÒوسسي معدي يصسيب معظم
إألح- -ي- -ان إألط- -ف- -ال وإلشس -ب -اب وي -ك -ون أإشس -د
خطورة عند إŸرأإة إ◊امل إذ تصسل نسسبة
إنتقال إلفÒوسص إ ¤إ÷ن Úإ ¤حدود 90
باŸائة ويتسسبب ‘ عدة مشساكل صسحية من
ب-ي-ن-ه-ا تشس-وه-ات ‘ إل-ق-لب وإ÷ه-از إل-عصس-ب-ي
وإلع Úوضسعف إلسسمع أإو تأاخر ‘ إلنمو.
وŒدر إإلشس - -ارة إ ¤أإن إل - -ل - -ق- -اح إ÷ام- -ع
إŸضساد للحصسبة وإ◊صسبة إألŸانية «روبيول
«وإل -ن -ك -اف «إلروي -ون – رور» سس -ي-ت-م إدرإج-ه
ضس -م -ن رزن -ام-ة إل-ل-ق-اح-ات إ÷دي-دة ‘ إط-ار
حملة إلتلقيح إÿاصسة بالرضسع إلبالغ11 Ú
شسهرإ ،وإلتي سستنطلق إبتدإء من  24مارسص
إ÷اري.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

 ⁄تخلف خسشائر بششرية أو مادية

 7هزات أارضضية خÓل  24سضاعة بسضكيكدة
سسجلت هزة أإرضسية بولية سسكيكدة ،شسدتها
 4.٦درجة على سسلم ريخ ‘ ،Îحدود إلسساعة
إلثانية صسباحا و 4٦دقيقة من صسباح أإمسص،
ح -دد م-رك-زه-ا م-رك-ز إل-ب-حث ‘ ع-ل-م إل-ف-لك
وإل-ف-ي-زي-اء إل-ف-ل-ك-ي-ة وإ÷ي-وف-يزياء ،بـ  01كلم
شس- -م- -ال شس- -رق ب- -ل- -دي- -ة ع Úب -وزي -ان ج -ن -وب
سسكيكدة ،كما سسجلت هزة أإخرى ‘ إلسساعة
إÿامسسة وأإربع Úدقيقة بشسدة  2.9على سسلم
ريخ ،Îوحدد نفسص إŸكان شسمال شسرق عÚ
بوزيان ،أإما إلهزة إلثالثة فحددت بـ  12كلم
جنوب غرب أإم إلطوب بشسدة  2.5على سسلم
ريخ Îعند منتصسف إلليل و 53دقيقة.
أإم - -ا سس - -لسس - -ل- -ة إل- -ه- -زإت إألرب- -ع إألخ- -رى
فسس- -ج- -لت ،خ- -لل أإول أإمسص إلسس- -بت ،ك- -ل- -ه -ا
ﬁصس- - -ورة ب 9 Úو 13ك -ل -م ج-ن-وب غ-رب أإم
إلطوب ،إألو ¤عند إلسساعة  14و 01دقيقة
ب- -ع -د إل -زوإل بشس -دة  3.1ع -ل-ى سس-ل-م ري-خ،Î
وإلثانية ‘ حدود 14و 04دقيقة بشسدة  2.9من
ن -فسص إلسس -ل-م ،إل-ث-ال-ث-ة ع-ن-د إلسس-اع-ة  14و45

بشس- -دة  2.9وإألخÒة ع -ن -د إلسس -اع-ة 14و58
دقيقة بشسدة  2.3على سسلم ريخ.Î
وشس -ع -ر سس-ك-ان إل-ب-ل-دي-ات إل-غ-رب-ي-ة ل-ل-ولي-ة
إضس -اف -ة إ ¤أإغ -لب م -ن -اط -ق إل -ولي-ة ،ب-ال-ه-زة
إألرضس-ي-ة إل-ت-ي ضس-ربت صس-ب-اح أإمسص ،م-ن-ط-ق-ة
ع Úب -وزي -ان ،وك -انت درج -ة إإلحسس-اسص ب-ق-وة
إلهزة أإعلى ‘ بلديات جنوب سسكيكدة ،على
غ- -رإر ب- -ل- -دي- -ات دإئ- -رإت إ◊روشص ،سس- -ي- -دي
مزغيشص ،أإم إلطوب ،كما شسعر سسكان إلوليات
إÛاورة ل -ل-ولي-ة ب-ال-ه-زة ع-ل-ى غ-رإر ج-ي-ج-ل
وقسس -ن -ط-ي-ن-ة وع-ن-اب-ة ،وخ-ل-فت ه-ذه إألخÒة،
ذع -رإ ورع -ب -ا ك -بÒي-ن ،ل-دى سس-ك-ان إل-ب-ن-اي-ات
إلهشسة على إÿصسوصص ،حيث تركوإ منازلهم
خوفا من أإن تنهار إألسسقف على رؤووسسهم،
باŸقابل أإكدت إ◊ماية إŸدنية على لسسان
إŸكلف باإلعلم وإلتصسال إلنقيب بن إلنية
رإبح أإن إلهزإت إألرضسية إألخÒة  ⁄تخلف
خسسائر بشسرية أإو مادية.

سسكيكدة :خالد العيفة

من مراسسلينا

إإ’ثن 06 Úمارسض  201٧م
إلموإفق لـ  0٧جمادى إلثانية  1438هـ

سسكان حي بلوطة بالسسحاولة يشستكون

أاششغال الطّرق ما تزال تراوح مكانها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óشسجار اŸثمرة ببجاية
مدير اŸعهد الوطني ل أ

–سش Úنوعية الّزيتون Ãا يرقى للمعاي Òالدولية

شسهدت مدينة أاقبو فعاليات
عرسص الزيتون ‘ طبعته
العشسرين ،بسساحة العقيد
أاعمÒوشص ‘ ،أاجواء احتفالية
شسارك فيها  120عارضص قدموا من
 11ولية ،حيث نظّم برنامج
ثري.

بجاية :بن النوي توهامي

ع ّ-ب -ر سس -ك -ان ح -ي ب -ل -وط-ة ب-ب-ل-دي-ة
السس-ح-اول-ة ع-ن اسس-ت-ي-ائهم العميق جراء
ا◊ال -ة اŸزري -ة ال -ت-ي تشس-ه-ده-ا ال-ط-رق
واŸسس- - -الك ل- - -ه- - -ذا ا◊ي ‘ ،ظ- - -ل ع - -دم
لشس -غ -ال
اسس- -ت- -ك- -م- -ال ا÷ه- -ات اŸع -ن -ي -ة أ
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وخ-اصس-ة ا◊ال-ة ال-ت-ي تتحول
لم-ط-ار ،ح-يث أاّك-د
إال -ي-ه-ا ب-ع-د ت-ه-اط-ل ا أ
ال -ب-عضص أا ّن-ه وب-ع-د اسس-ت-ج-اب-ة السس-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة Ÿط -ل -ب -ه -م ،واŸت-م-ث-ل ‘ ت-ه-ي-ئ-ة
اŸسسالك غ Òأان الشسغال ل زالت تراوح
مكانها.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

وفي هذإ إلشّشأان قال قاطنو إلحي أإنه وبعد
إلرسشائل إلعديدة إلتي بعثوإ بها إلقائمين على
هذإ إلحي وإلوقفات إ’حتجاجية في وقت

سشابق إنطلقت إأ’ششغال بمسشالك حي بلوطة
ل-ك-ن-ه-م ع-ادوإ ل-ي-ج-دوإ أإن-فسش-ه-م ي-غ-رقون مرة
أإخ -رى ف -ي إأ’وح-ال بسش-بب إأ’ت-رب-ة إل-م-رم-ي-ة
على طول كل مسشالك إلحي ،دون أإن تسشتكمل
إأ’ششغال ،وهو إأ’مر إلذي عّكر صشفو حياتهم
وأإلزمهم منازلهم في هذه إلفترة.
وقد أإبدى محدثينا تخّوفا كبيرإ إإن إسشتمر
إلوضشع على حاله ولم تسشتكمل أإششغال تهيئة
هذه إلطرق ،خصشوصشا -على حد قولهم  -أإن
إأ’ششغال إلتي جاءت في إإطار تهيئة إأ’حياء
وتطويرها عرفت حالة من إلغشض من طرف
إل- -م- -ق- -اول ،ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إإل- -ى ع- -دم إ’ل -ت -زإم
بالمقاييسض إلمتفق عليها.
م -ن ج -ه -ت -ه أإ ّك -د رئ -يسض ب-ل-دي-ة إلسش-ح-اول-ة أإن
إلسشبب إأ’سشاسشي من ورإء تع ّ
طل إأ’ششغال هو
أإن إلمقاول إلذي تعاقدت مع إلبلدية لتهيئة

إل -ح-ي ق-د إصش-ط-دم ب-مشش-ك-ل ق-ن-وإت إلصش-رف
إلصشحي إلتي ع ّ
طلت من إإتمام مششاريع تزفيت
إلطرقات في آإجالها ،مششيرإ أإّن مصشالحه قد
رصشدت مبلغ  160مليون دينار تّم تجسشيدها
في مجال إلري وصشيانة ششبكات إلمياه ،حبث
تم تهيئة  ٥0بالمائة من هذه إلقنوإت إنطÓقا
من بابا علي إإلى غاية متوسشطة بلوطة ،وفيما
يخصض عمليات تزفيت إلطريق فقد تّم إإصشÓح
وتزفيت  ٧0بالمائة منه وإأ’ششغال إآ’ن قد
وصشلت إإلى حدود متوسشطة بلوطة.
وأإفادت إلمتحدث أإنّ مصشالح بلدية إلسشحاولة
ليسشت إلمسشؤوولة عن إلتماطل في أإششغال تهيئة
ه -ذإ إل -ح -ي ،ق -ائ Ó-ب-أان إل-ب-ل-دي-ة ق-د رصش-دت
م -ي-زإن-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ل-ه-ذإ إل-مشش-روع ،وأإن ت-أاخ-ر
إأ’ششغال ’ يعني تجاهل مطالب سشكان حي
بلوطة.

تقييم عمليات ربط ال ّسسكنات بالكهرباء والغاز باŸدية

ال ّسشلطات اÙلية تششّدد على ضشبط النّفقات بدّقة

طالب السسيد مصسطفى لعياضسي وا‹
اŸدي- -ة م- -ن م- -دي- -ري ال -ط -اق -ة وت -وزي -ع
ال- - -ك- - -ه- - -رب - -اء وال - -غ - -از ،خ Ó- -ل اÛلسص
ال -ت-ن-ف-ي-ذي ،م-ن-ح-ه ا◊وصس-ل-ة اŸال-ي-ة ‘
ظ-رف أاسس-ب-وع ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن م-ن معرفة
النقفات ‘ ،تعقيبه على  03مراكز التي
ل‚از من ب65 Ú
 ⁄تنطلق بها عملية ا إ
م -رك -ز مسس -ج -ل ،ل -ي -تسس -ن -ى ل -ه تسس-ج-ي-ل
ح -اج -ي -ات ال -ب -ل-دي-ات ال-ع-ال-ق-ة ‘ ›ال
ال- -رب- -ط ب- -ه- -ذه اŸادة وت- -ق -د ËواقÎاح
لول -وي-ات اÿاصس-ة ب-اŸشس-اري-ع ال-ت-ي ⁄
ا أ
تنجز بعد.

تحوز على مششاريع ،إإلى جانب حثهم على عقد
لقاءإت مع رؤوسشاء إلدوإئر وإلبلديات لتدإرك
عملية عدم ربط إلتجمعات إلسشكنية إلريفية
إلمنسشية ،إإلى جانب حصشر أإولويات إلربط ،ومن
بينها ما يرتبط بعملية عودة وتثبيت إلموإطنين
باأ’رياف ،لكونه مطالب بأان يقوم بتحضشير زيارة
للمدير إلعام بمجمع سشونلغاز ووزير إلطاقة ،كما
يجب أإن تكون لديه كل هذه إلمعطيات بقصشد
إلتحدث عن حاجات إلموإطنين وإلمنتخبين.
هذإ وأإششارت إلمعلومات إلمقدمة من طرف
م -دي -ري -ة إل -ط -اق -ة ،أإن-ه ف-ي-م-ا ي-خصض إل-ب-رن-ام-ج
إلتكميلي  2013لتغطية إلعجز إلمسشجل في ربط
إلسشكنات إلريفية بالكهرباء وكذإ ربط إأ’قطاب
إل-حضش-ري-ة ب-ال-ط-اق-ة إل-ك-هربائية ،إسشتفادت هذه
إل - -و’ي - -ة ف - -ي زي - -ارة إل - -وزي - -ر إأ’ّول ل - -ل - -و’ي- -ة
بتاريخ  2013/ 09 / 23من غÓف مالي يقدر
بـ  31٥٥ ، 6٧٥مليون دينار ،بهدف إلتكفل بربط
 03ع-م-ل-ي-ات ب-ال-ط-اق-ة إل-ك-ه-رب-ائ-ية ،منها ربط
 10200مسش-ك-ن ب-ال-ك-ه-رب-اء وف-ي ت-غ-ط-ي-ة إلعجز
إل-مسش-ج-ل ب-اأ’ق-ط-اب إل-حضش-رية للربط بالطاقة
إلكهربائية وكذإ ربط إلمنطقة إلصشناعية .وفيما
ي -خصض إإيصش -ال إل -مسش -اك -ن إل -ري -ف -ي -ة ب -ال -ط -اق-ة
إلكهربائية فقد تّم تخصشيصض غÓف مالي في
ه -ذإ إإ’ط-ار ل-ت-غ-ط-ي-ة  186م-رك-ز ري-ف-ي ب-طول
إلششبكة يصشل إإلى  ٥12 . 196كلم ،مع إلعلم بأانه
وصش-ل إل-ع-دد إإ’ج-م-ال-ي إ’يصش-ال إل-ك-ه-رب-اء ع-ب-ر
إإقليم إلو’ية بالنسشبة للمششتركين إإلى غاية / 31
 2016 / 12إإلى نحو  162٥86مسشتفيد ،أإما إلعدد
إإ’ج -م-ال-ي ل-ل-م-ن-ازل إل-مشش-غ-ول-ة ف-ق-د وصش-ل إإل-ى
 ،2206٧8وفيما يخصض نسشبة إلتغطية بالكهرباء
فقد وصشلت إإلى  ٧4بالمائة.

 ٥6أإلف هكتار ،منها إأزيد من  4مÓيين ششجرة
زيتون ،باإ’ضشافة إإلى إإمكانيات هامة ’سشتخرإج
زيت إل -زي -ت -ون ،م-ن خÓ-ل إآ’ل-ي-ات إل-ج-دي-دة إل-ت-ي
إسشتفاد منها إلفÓحون بالمناطق إلجبلية إلنائية،
قصش -د مسش-اع-دت-ه-م ع-ل-ى ت-وسش-ي-ع م-ج-ال إ’ه-ت-م-ام
بالزرإعة إلجبلية ،وإسشتغÓل إلمسشاحات إلتي لم
ي -ت -م غ -رسش-ه-ا ،وت-ت-وف-ر ب-ل-دي-ات إل-و’ي-ة ع-ل-ى 432
معصشرة ،منها  20٧معصشرة تقليدية 1٥٧ ،نصشف
أإوتوماتكية ،و ٧6معـصشرة أإوتوماتكية ،إإلى جانب
عن  36معـصشرة مدعمة من طرف إلدولة.
وقد بلغ إإ’نتاج هذه إلسشنة أإزيد من  12مليون لتر
م -ن زيت إل -زي -ت -ون ،وه -ي نسش -ب -ة ضش -ئ -ي-ل-ة م-ق-ارن-ة
بالموسشم إلماضشي ،حيث تم تسشجيل إإنتاج أإزيد من
 21أإل -ف ل -ت -ر م -ن إل -زي -ت-ون ،وت-ع-زى أإسش-ب-اب ه-ذإ
إل -ت -رإج -ع إإل -ى ع -ام -ل ،إل -ت -ن-اوب إل-م-وسش-م-ي إل-ذي
تتعاقب فيه إلموإسشم إلجيدة مع إلضشعيفة من جهة،
وجني إلزيتون ما زإل يخضشع أ’سشاليب تقليدية من
جهة أإخرى ،سشيما أإن إلفÓحين يقومون في جنيه
وتخزينه على إلطرق إلقديمة ،على غرإر إأ’كياسض
إل-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة وأإك-ي-اسض إل-ق-ماشض ،إلتي تخزن فيها
حبات إلزيتون ،وهو ما ينجر عنه ضشرر كبير على
نوعية إلزيت إلمسشتخرج منها ،إإلى جانب تخزينه
ف-ي ب-ي-ئ-ة غ-ي-ر صش-ح-ي-ة مّ-م-ا ي-عّ-رضش-ه ل-لّ-ط-ف-ي-ل-ي-ات
وإلميكروبات وتزيد حموضشته.

 ..وتراجع حـوادث اŸرور
سسّ- -ج- -لت ﬂت- -ل- -ف ال- -وح -دات وال -ف -رق
لمن العمومي
اŸيدانية العاملة ‘ ›ال ا أ
لمن الوطني
ع Èكافة قطاع اختصساصص ا أ
ب-ب-ج-اي-ة ،ان-خ-ف-اضس-ا ك-بÒا ‘ عدد حوادث
اŸرور ،حيث ”ّ تسسجيل  27حادث مرور
جسسما ،Êوهو عدد منخفضص مقارنة Ãا
” تسسجيله خÓل شسهر جانفي الفارط من
ن -فسص السس-ن-ة ،ف-ب-فضس-ل ال-وج-ود ال-دائ-م ‘
اŸي-دان وت-ك-ث-ي-ف ال-ع-م-ل ال-تحسسيسسي⁄ ،
ت - -خ - -ل - -ف ه- -ذه ا◊وادث أاي ق- -ت- -ي- -ل ،أام- -ا
بالنسسبة لعدد ا÷رحي فقد ” تسسجيل ما
ع - -دده  37ج- -ري- -ح -ا م -ن ا÷نسس ،Úوم -ن
ﬂتلف الفئات العمرية.

بجاية :بن النوي توهامي

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

وذكر لعياضشي في هذإ إلصشدد ،مدير إلطاقة
بأانه هو إلضشامن في صشرف إأ’موإل إلمرصشدة
بنحو  1200مليون دج ،على أإن ’ تربط إلسشكنات
غير إلششرعية بالكهرباء إلريفية ،إإلى جانب تلك
إلفردية من منطلق أإن مصشالحه تسشعى للبحث يقترحها بعضض رؤوسشاء إلبلديات لفائدة إلسشكان
عن إلفرق وإلمدإششر إلقديمة إلمنسشية ،باعتبار إل -ذي -ن ع -ان -وإ م -ن وي Ó-ت إإ’ره -اب ف-ي م-ج-ال
أإن -ه ل -م -ا ي -ت-م ف-ت-ح إل-م-ج-ال فسش-وف ل-ن ت-ت-ح-ك-م ع-م-ل-ي-ات ت-ث-ب-ي-ت-ه-م ،ك-م-ا أإن ه-ذإ إل-ق-اء سش-ي-ب-قى
إلسشلطات في إلوضشعية.
مفتوحا إإلى غاية درإسشته بطريقة
ة
ب
ل
ا
ط
Ÿ
ا
ر
ئ
إ
و
د
ل
إ
ء
ا
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جيدة ومفصشلة من أإجل رصشد كل
ط
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ب
ة
ي
ن
ت-ح-دي-د إأ’م-اك-ن إل-م-ع
إل- -ن- -ق- -ائصض م- -ث -ل م -ا ط -رح بشش -أان
بتوضسيحات
إلمسشتقبلي بدقة بمسشاعدة مديرية
مدرسشة نائية بدون كهرباء ريفية
إلطاقة ،وتسشاءل عن وجود سشكنات بخصسوصص
منذ إلعششرية إلسشودإء تعرضشت إإلى
Ò
ب -أاري -اف ب -ل -دي -ة إلسش -درإي -ة ل-م ي-ت-م ا÷هات غ
سشرقة كابلها ببني سشليمان ،وكذإ ما
يعيششه بعضض إلقرويين بفرقة عين
إرلبث-ماط-نهي-نما ب-ته-إإلذهى إلي-وم-مانداة هم-نذ-إ،ذ سكش-من-اوإنبته اŸسستفيدة
إل -ح -م -رإء ب -ب -ل-دي-ة درإق إل-ذي-ن م-ا
ّ
م -دي -ري إل-ط-اق-ة وت-وزي-ع إل-ك-ه-رب-اء
ي- -زإل- -ون ي- -ع- -ان- -ون م- -ن مشش- -ك -ل -ة إل -رب -ط م -ن -ذ
وإلغاز إإلى أإن عملية إإيصشال مادة إلكهرباء إإلى إإ’سشتقÓل ،على حد قول رئيسشها.
إلسشكان هي ششريطة أإن يكون إلموإطن قاطن
سشجل أإيضشا عدم ربط  400سشاكن محصشيين
بعين إلمكان فعليا حتى يتم ترششيد إلمال إلعام ،سش -ل -ف -ا م -ت-وإج-دي-ن بـ  04ف-رق ب-ب-ل-دي-ة خمسض
م -ن م -ن -ظ -ور أإن -ه ’ ي -م -ك -ن أإن تضش -ع مصش-ال-ح-ه جوإمع ،كما رد على رئيسض بلدية جوإبا أإنه يمكن
إأ’موإل في إأ’ماكن إلمهجورة وبأاماكن فÓحية إلتكفل بحاجيات بعضض إلموإطنين من خÓل
ل -ت -رب -ي-ة إل-ث-روة إل-ح-ي-وإن-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أإن ه-ن-اك تششجيع إسشتعمال إلطاقة إلششمسشية ،في وقت
أإول- -وي- -ات م- -ط -الب ك -ل م -ن رؤوسش -اء إل -ب -ل -دي -ات كششف فيه رئيسض بلدية سشيدي زيان بأانه في
وإلدوإئر معرفتها .دعا هؤو’ء إإلى رصشد حاجة حالة ربط  40عائلة بهذه إلمادة سشتكون عملية
إل -م -وإط -ن-ي-ن ف-ي ه-ذه إل-م-ادة دون أإي م-ن-اورإت إلربط  100بالمائة .أإبدى إلوإلي إسشتغرإبا كبيرإ
سش -ي -اسش -ي -ة ،ك-ون أإن-ه ف-ي إل-م-ق-اب-ل ه-ن-اك ب-عضض حيال عدم ربط بعضض إلموإطنين ببلدية بئر بن
إل -ب -ل -دي -ات م -ن غ -ادره-ا إل-م-وإط-ن-ون ف-ي ف-ت-رة عابد بهذه إلمادة بعد تسشديد حقوق إلعدإدإت
إإ’رهاب ،على أإن مصشالحه مسشتعدة للتعاون في منذ  06أإششهر ،كما أإمر بفتح تحقيق مسشتعجل
إإعطاء إلمششاريع باأ’ولويات  ،مع إإ’نتباه إإلى في موضشوع هذه إإ’ششكالية ،من منطلق أإنه لما
مششكلة إلتحويÓت إلعششوإئية للموإطنين من يضش-ط-ر إل-م-وإط-ن ت-ق-دي-م شش-ك-وإه إإل-ى إلسشلطات
مكان آ’خر ،على أإسشاسض أإن ذلك يعتبر صشرف إلمحلية فهي د’لة على أإنه في حالة غبن
مال غير مبرر على حسشاب إلخزنية إلعمومية كبيرة.
وم- -ن ه- -م ب- -أامسض إل- -ح- -اج- -ة إإل- -ى ه -ذه إل -م -ادة جّدد وإلي إلو’ية تذكير معاونيه بهذإ إلقطاع
إلطاقوية.
ب -إاع-دإد ح-وصش-ل-ة م-ال-ي-ة خÓ-ل أإسش-ب-وع ،وم-ن-ح-ه
وصشّرح بأاّنه يوإفق فكرة تحسشين إلمعيششة إلتي تقرير عن أإسشباب توقف بعضض إلمقاو’ت إلتي

قال إلسشيد مرإد منديل مدير إلمعهد إلوطني
Óششجار إلمثمرة لـ «إلششعب»« ،أإّن هذه إلتظاهرة
ل أ
تحمل برنامجا ثريا على غرإر تنظيم معرضض
خ-اصض ب-م-ن-ت-وج-ات إل-زي-ت-ون ،وم-ح-اضش-رإت حول
إلتقنيات إلجديدة لتطوير إلفÓحة عامة وتقنيات
إلزيتون خاصشة ،وإلتي من ششأانها تحسشين نوعية
إلزيتون إلذي يتأاقلم مع إلمعايير إلدولية ،سشيما
ت-لك إل-ت-ي نصشت ع-ل-ي-ه-ا إل-م-ن-ظ-م-ة إل-ع-ال-م-ية لزيت
إلزيتون ،إإلى جانب زيارة بعضض إلمعاصشر ومنها
تلك إلمدعمة من طرف إلصشندوق إلوطني لتطوير
إل-زي-ت-ون ف-ي إل-م-ن-ط-ق-ة ،وأإشش-ي-ر إإل-ى أإن إل-ت-ظاهرة
سشتتوإصشل بتكريم إلفÓحين إلمتفوقين ،وخاصشة
إلمنفردين بنوعية وتحسشين جودة زيت إلزيتون».
ومن جهته ،يقول إلسشيد عبد إلعالي منير ممثل عن
Óشش-هار من
إل-فÓ-ح-ي-ن« ،ت-ه-دف ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة ل -إ
خ Ó-ل ع -رضض ه -ذإ إل-م-ن-ت-وج إل-فÓ-ح-ي ،ك-م-ا أإن-ه-ا
ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ل-ل-ت-عرف على إلمناهج
إل-ت-ق-ن-ي-ة إل-ج-دي-دة ،إل-ت-ي تسش-اه-م ف-ي تطوير إإنتاج
إلزيتون وحمايته من عدوى إأ’مرإضض إلتي تصشيب
أإشش-ج-ار إل-زي-ت-ون ،فضش Ó-ع-ن ت-حسش-يسض إل-فÓ-ح-ي-ن
بضش -رورة ت -ج -دي -د إأ’شش -ج -ار إل-م-ع-م-رة وف-ق ط-رق
عصشرية ،ووفق لما يقدمه إأ’خصشائيون من نصشائح،
لضشمان وضشع حد لترإجع إلمحصشول ،وتدإرك آإ’ف
إلهكتارإت إلتي إلتهمتها أإلسشنة إلحرإئق ،معالجة
إلنقائصض ،تششجيع إ’سشتثمار ،وإلبحث في إآ’ليات
إلكفيلة برفع حصشيلة إإ’نتاج وتسشويقه».
Óششارة ،فإانّ مسشاحة زرإعة إلزيتون تقدر بأازيد
ول إ

في نفسض إلسشياق ،وحسشب إلدرإسشة إلتي يقوم
بها مكتب إإ’حصشاء وإلتلخيصض بأامن إلو’ية،
ي- -ع- -زى إلسش- -بب إل- -رئ- -يسش- -ي ف -ي وق -وع أإغ -لب
إلحوإدث إإلى إلعنصشر إلبششري ،بسشبب عدم
إح- -ت- -رإم ق- -ان- -ون إل -م -رور خ -اصش -ة إلسش -رع -ة
إلمفرطة ،وفي نفسض إإ’طار فإان إ’نخفاضض
إلمسشجل في عدد إلحوإدث إلمرورية يرجع
إإل-ى زي-ادة إل-ع-م-ل-ي-ات إل-ت-وع-وي-ة وإل-تحسشيسشية

إلتي تقوم بها مصشالح أإمن إلو’ية ،بالششرإكة
م -ع م -خ -ت -ل-ف إل-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي م-ج-ال إل-وق-اي-ة
إلمرورية.
أإم -ا ب -خصش-وصض ردع م-خ-ال-ف-ي ق-ان-ون إل-م-رور
بهدف إلتقليل وإلحد من حوإدث إلمرور ،فقد
تّ- -م إإخضش -اع  1429٧م-رك-ب-ة ل-ع-ملية إلمرإقبة
وإلتفتيشض ،حيث تمّ تسشجيل في نفسض إإ’طار
م- -ا ع -دده  131ج-ن-ح-ة م-روري-ة ،و 44جنحة
تنسشيق ،بسشبب إنعدإم ششهادة إلتأامين ،إنتهاء
صشÓحية محضشر إلمرإقبة إلتقنية للمركبات،
 ٥4حالة توقيف ووضشع في إلمحششر.
وبالنسشبة لحا’ت سشحب رخصض إلسشياقة ،فقد
ت -م تسش -ج -ي-ل  821ح -ال -ة تسش-ت-وجب إلسش-حب
جلت مختلف
إلفوري لرخصشة إلسشياقة ،كما سش ّ
إل -وح -دإت إل -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة ف-ي إل-م-ي-دإن2488 ،
غ- -رإم- -ة ج- -زإف- -ي- -ة م -ن م -خ -ت -ل -ف إل -ف -ئ -ات،
وبالموإزإة مع إلعمل إلردعي فإانّ مصشالح أإمن
و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-ك-اف-ة تشش-ك-يÓ-ت-ه-ا ع-ب-ر ك-اف-ة
ق -ط -اع إ’خ -تصش -اصض ،ت -ق -وم دوم -ا ب-م-وإصش-ل-ة
ح -م Ó-ت -ه -ا إل -ت-وع-وي-ة وإل-ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ف-ائ-دة
مسش -ت -ع -م-ل-ي إل-ط-ري-ق ب-ه-دف غ-رسض إل-ث-ق-اف-ة
إل-م-روري-ة ،وت-حسش-يسش-ه-م ب-م-خ-ت-ل-ف إل-مخاطر
إلتي قد يتعرضشون لها نتيجة عدم إحترإم
قانون إلمرور.

سسطيف

انطÓق أاششغال إاعادة تهيئة حي  400مسشكن األبراج
في إإطار إلتكفل بانششغا’ت إلموإطنين،
وب - -ع - -د إط Ó- -ع وإل - -ي وإل - -و’ي- -ة ن- -اصش- -ر
معسشكري في إإحدى خرجاته إلميدإنية
على إلوإقع إلذي يعيششه سشكان حي 400
مسش- -ك- -ن إأ’ب -رإج ،إل -وإق -ع ف -ي إل -م -دخ -ل
إلشش -رق -ي ل -م -دي-ن-ة سش-ط-ي-ف ،م-ن ت-ده-ور
وضشعية إلحي جرإء توقف إأششغال إلتهيئة
إل -حضش -ري -ة وإه -ت -رإء إل-ط-رق وإأ’رصش-ف-ة،
أإع- -ط- -ى إل- -مسش- -ؤوول إأ’ول ع- -ل -ى إل -و’ي -ة
ت-ع-ل-ي-م-ات ف-وري-ة ل-م-ديرية إلبناء وإلتهيئة
إل-ع-م-رإن-ي-ة ،بصش-ف-ت-ه-ا صش-اح-ب-ة إل-مششروع،
للتكفل إلسشريع بهذإ إلحي وذلك في إطار
إلسشياسشة إلمنتهجة من طرف إلسشلطات
إل- -م- -ح -ل -ي -ة ل -ت -حسش -ي -ن ظ -روف م -ع -يشش -ة
إلموإطن.
وت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ه -ذه إل -ت-ع-ل-ي-م-ات ت-م إت-خ-اذ
إلتدإبير إلكفيلة من طرف مديرية إلبناء
وإلتعمير للو’ية إ’عادة تهيئة هذإ إلحي،
للعلم فإان عملية تهيئة إلحي إلمذكور قد
سش -ج -لت ع -ج -زإ ف-ي إن-ج-از إأ’شش-غ-ال م-ن

طرف مقاولتين إسشند لهما إلمششروع على
Óششغال.
إلتوإلي ،وسشجلتا تأاخرإ وتوقف ل أ
هذإ وقد تم منح إلمششروع مؤوخرإ لمقاولة
ث - - -ال - - -ث- - -ة إ’ت- - -م- - -ام م- - -ا ت- - -ب- - -ق- - -ى م- - -ن
إأ’شش-غ-ال،وإل-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي أإشش-غ-ال إلطرق،
تهيئة إأ’رصشفة ،إ’إنارة إلعمومية وأإششغال
مختلف إلششبكات ،صشرف مياه إأ’مطار
وإلصشرف إلصشحي ،وششبكة إلمياه إلصشالحة
للششرب ،إإذ تم إإعدإد درإسشة متحكم فيها،
ومتابعة جيدة من طرف مكتب درإسشات
ومصش- -ال- -ح ف- -رع إل- -ت- -ع- -م -ي -ر وإل -ه -ن -دسش -ة
إلمعمارية وإلبناء لدإئرة سشطيف ،للوقوف
ع -ل -ى ن-وع-ي-ة إأ’شش-غ-ال إل-م-رإد إإن-ج-ازه-ا،
وكذإ إحترإم إآجال إ’نجاز إلمحددة .وقد
تركت هذه إلعملية إ’نطباع إلحسشن لدى
سش -ك -ان ه -ذإ إل -ح -ي ،إل -ذي -ن ع ّ-ب -روإ ع -ن
سش-ع-ادت-ه-م ل-م-ب-اشش-رة أإشش-غ-ال إإع-ادة ت-هيئة
هذإ إلحي بعد معاناة طويلة.

سسطيف :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’ثنين  06مارسض  2017م
الموافق لـ  07جمادى الثانية 14٣٨هـ

 41سسنـــــة علــــى تـــــأاسسيسس ا◊كومـــــة الصسحراويـــــة

مكـ ـ ـ ـاسسب ’سستكمـ ـ ـ ـ ـال ألتحـ ـ ـ ـ ـ ـرر ألوطن ـ ـ ـ ـي

’راضسي اÙررة،
’حد ،الذكرى  41لتأاسسيسس أاول حكومة صسحراوية Ãنطقة «بئر ◊لو» با أ
أاحيا الصسحراويون ،أامسس ا أ
وذلك غداة احتفالهم بإاعÓن ا÷مهورية الصسحراوية العربية الدÁقراطية ‘ ذكراها  41أايضسا ‘ ،وقت مافتئت تسسجل فيها
الدولة الصسحراوية مكاسسب عدة على نهج تعميق بناء مؤوسسسساتها نحو اسستكمال السسيادة على كامل ترابها.
‘ سشياق إاحياء هذه الذكرى التاريخية،
أاب- - -رز ›لسض ال- - -وزراء الصش- - -ح- - -راوي،
ب -رئ -اسش -ة ال -رئ-يسض اأ’م Úال-ع-ام ÷ب-ه-ة
البوليسشاريو إابراهم غا‹ ،ا÷معة ،أان
ت -أاسش -يسض أاول ح -ك-وم-ة صش-ح-راوي-ة ‘ 5
مارسض  ،1976ششكل آانذاك «اŸنطلق»
‘ ب-ن-اء م-ؤوسشسش-ات ال-دول-ة الصش-ح-راوي-ة
واسشتمر بعدها «سشÒا على نهج تعميق
وإارسش -اء ال-ب-ن-اء اŸؤوسشسش-ات-ي ‘ ج-وان-ب-ه
العسشكرية واŸدنية بالداخل واÿارج».
وأاكد ›لسض الوزراء ‘ بيان له ،أان ذلك
مثل «ضشمانات حقيقية» للنصشر ،و»أاثبت
جدارة الدولة الصشحراوية وقدرتها على
م -واك -ب -ة ال -ركب ا◊ضش -اري ،ول-عب دور
ريادي ‘ ﬂتلف اÙافل الدولية».
وت -ن-اول ا’ج-ت-م-اع اŸوسش-ع ،ال-ذي ضش-م
›لسض ال- -وزراء وأاعضش- -اء م- -ن اأ’م -ان -ة
الوطنية وأاركان جيشض التحرير الششعبي
الصشحراوي ،آاخر التطورات التي تعرفها
ال- -قضش- -ي- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة ع- -ل -ى ك -اف -ة
اŸسشتويات.
وب - -خصش - -وصض ال - -وضش- -ع ‘ م- -ن- -ط- -ق- -ة
«الكركرات» ،أاكد اÛلسض أان «معا÷ة
الوضشع القائم ’ Áكن أان يكون جزئيا،
بل ’بد أان يكون ششام Óويعالج اأ’سشباب
وليسض بعضض النتائج».

اŸطلوب إانصساف الطرف
اŸعتدى عليه

وعّبر ›لسض الوزراء الصشحراوي عن
رفضش- -ه «ال- -ق- -اط- -ع» Ùاول -ة ال -ن -ظ -ام
اŸغربي «مغالطة وﬂادعة الرأاي العام
الدو‹ وظهوره كمتعاون Ãجرد تراجع
جنوده بضشعة أامتار إا ¤اÿنادق بجدار
الذل والعار».
وتابع ،أان ذلك «’ Áكن أان يخفي كونه
قوة احتÓل عسشكرية اخÎقت و’زالت
تخÎق بششكل متكرر اتفاق وقف إاطÓق
النار وترفضض ا’متثال للششرعية الدولية
م- - - -ن خ Ó- - -ل ط - - -رد اŸك - - -ون اŸدÊ
والسش-ي-اسش-ي ل-ل-م-ي-ن-ورسش-و وع-دم السش-ماح
بالعودة الكاملة أ’فرادها ،باإ’ضشافة إا¤
تعطيل مسشار التسشوية السشلمية للنزاع،
ومواصشلة انتهاك حقوق اإ’نسشان ،وطرد
اŸراق - -ب Úال - -دول - -ي Úون - -هب الÌوات
الطبيعية».
وأاكد اÛلسض ،أان «اŸطلوب اليوم هو
ا◊ل ‘ ا÷وه - -ر وإانصش - -اف ال- -ط- -رف
اŸع -ت -دى ع-ل-ي-ه ،ول-يسض مسش-اي-رة خ-داع
اÙتل الذي لن يؤودي إا’ Ÿزيد من
ال-ت-وت-ر ‘ اŸن-ط-ق-ة واسش-ت-م-رار م-ع-اناة
الشش- -عب الصش- -ح- -راوي اŸصش- -م -م ع -ل -ى

مواصشلة كفاحه بكل الطرق اŸششروعة
م - -ن أاج - -ل ان - -ت- -زاع ح- -ق- -ه ‘ ا◊ري- -ة
وا’سشتقÓل».

الصسحراويون متمسسكون
با◊ل السسلمي

وج- -دد ال- -ت- -زام ال- -ط -رف الصش -ح -راوي
ب-الشش-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وت-ع-اون-ه مع اأ’مÚ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة وم- -ب- -ع- -وث- -ه
ال - -ع - -ام ل - -أ
الشش-خصش-ي ،ل-ت-جسش-ي-د ال-قرارات الدولية
م -ن أاج -ل ت -ن-ف-ي-ذ م-أام-وري-ة ب-ع-ث-ة اأ’·
اŸتحدة لتنظيم ا’سشتفتاء ‘ الصشحراء
ال -غ -رب -ي-ة (م-ي-ن-ورسش-و) ،م-ن أاج-ل إاج-راء
اسشتفتاء حر ،عادل ونزيه يضشمن حق
الششعب الصشحراوي ‘ تقرير اŸصش.Ò
وذكر اÛلسض ،أان «عقودا من الزمن
مرت والنظام اŸغربي يتحدى ويدوسض
ع -ل -ى ال -ق -رارات ال -دول -ي -ة و’ رادع ل-ه،
والشش -عب الصش -ح -راوي ب -ره -ن Ãا ف -ي -ه
الكفاية وأ’زيد من  26سشنة ،على حسشن
نيته وإارادته ‘ ا◊ل السشلمي وهذا كاف
للتمييز ب Úالطرف اŸتعاون والطرف
اŸعرقل».
من جهة أاخرى ،ثّمن اÛلسض النضشال
اليومي للششعب الصشحراوي ‘ اŸناطق
Óلة
اÙتلة وجنوب اŸغرب ،و–ديه ل آ
القمعية اŸغربية ،وباÿصشوصض نضشال
اŸرأاة الصشحراوية و»–ديها اŸسشتمر
ل-ق-م-ع وجÈوت ال-ع-دو» ،م-دي-ن-ا أاسش-لوب
الÎه -يب وال-ت-ن-ك-ي-ل ال-ذي ي-واج-ه-ه-ا ب-ه
ا’حتÓل.
كما يششجب ›لسض الوزراء اÙاكمة

الظاŸة التي يتعرضض لها معتقلو «أاكدË
إازيك» وجميع السشجناء الصشحراوي‘ Ú
السش -ج -ون اŸغ -رب -ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا ب-إاطÓ-ق
سشراحهم فورا وبدون قيد وششرط.

خطة من أاجل النهوضس
بهذه اŸنطقة

بهذه اŸناسشبة ،وضشع ›لسض الوزراء
خطة عمل إ’عمار اأ’راضشي اÙررة
Œسشيدا Ÿقررات اŸؤو“ر الرابع عششر
للجبهة وبرنامج ا◊كومة لسشنة ،2017
وال -ذي ي -ت -ن -اول ا÷وانب ال -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة
للبلديات و–ديد اŸهام والصشÓحيات
وا◊يز ا÷غرا‘ لها ،وصشيغ العمل ‘
ﬂتلف ا÷وانب.
و‘ بيان له ،أاششار ›لسض الوزراء ،إا¤
أان التواجد اŸكثف للسشكان اŸدنيÚ
وب-روز Œم-ع-ات سش-ك-ان-ي-ة ع-ل-ى ام-ت-داد
اأ’راضش -ي اÙررةÃ ،ا ت -ت -ط -ل -ب -ه م -ن
مرافق ﬂتلفة تؤودي خدمات أاسشاسشية،
يتطلب بذل اŸزيد من ا÷هود للنهوضض
بهذه اŸرافق وتنويع اÿدمات والرفع
من مسشتوى اأ’داء للقائم Úعلى هذه
القطاعات ،وتكثيف ا÷هود الوطنية من
ﬂتلف الوزارات الوصشية مع امتداداتها
اÙلية وا÷هوية.

جاهزية ا÷يشس Ÿواجهة أاي
طارئ

وكان الرئيسض الصشحراوي القائد اأ’على
للقوات اŸسشلحة قد وقف ،أامسض اأ’ول،
ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م ا÷اه-زي-ة ال-ق-ت-الية لبعضض

وح- -دات ج- -يشض ال- -ت- -ح- -ري- -ر الشش -ع -ب -ي
الصش-ح-راوي ب-ق-ط-اع ال-ن-اح-ية العسشكرية
اÿامسشة Ãنطقة «بئر ◊لو» اÙررة.
ا÷ول -ة ال -ت -ف -ت-يشش-ي-ة ال-ت-ي ت-زام-نت م-ع
ا’ح -ت -ف-ال ب-ال-ذك-رى  41إ’ع Ó- -ن أاول
ح -ك -وم -ة صش -ح -راوي -ة،ال-ذي اح-تضش-ن-ت-ه
منطقة بئر ◊لو اÙررة ،تدخل ‘
إاط -ار اŸت -اب -ع -ة اŸي -دان -ي-ة ل-ل-مشش-اري-ع
ا›ÈŸة بهدف الرفع من ا÷اهزية
القتالية لوحدات جيشض التحرير الششعبي
الصشحراوي لتكون ‘ مسشتوى ا÷اهزية
القتالية اŸطلوبة ،ومسشايرة اŸتغÒات
ي طارئ.
– ّسشبا أ’ ّ
ودعا غا‹ القوات اŸسشلحة الصشحراوية
إا ¤ال -ي -ق -ظ -ة ال -ت-ام-ة إ’دراك ال-ت-ح-دي-ات
وإافششال كل اŸؤوامرات التي تهدف إا¤
اŸسش- - -اسض بسشÓ- - -م- - -ة ت- - -راب اأ’راضش- - -ي
اÙررة م - -ن ا÷م - -ه - -وري - -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصشحراوية الدÁقرلطية.
وأاضشاف ،أان الششعب الصشحراوي «يعول على
قدرات جيششه ‘ ﬂتلف الوحدات على
صش -ون سش Ó-م -ة اأ’راضش -ي اÙررة» ،م-ث-م-ن-ا
تضشحيات كافة اŸقاتلÃ Úختلف النواحي
‘ سشبيل اسشتكمال السشيادة الوطنية.
ي- -ذك- -ر ،أان أاول ح -ك -وم -ة صش -ح -راوي -ة ”
تششكيلها ببئر ◊لو باأ’راضشي اÙررة‘ ،
 5م -ارسض  ،1976ب -رئ -اسش -ة عÓ-م ﬁم-د
اأ’م Úأاحمد ،وضشمت عددا من الوزارات
اŸي- - -دان - -ي - -ة“ ،شش - -ي - -ا م - -ع ال - -ظ - -روف
واŸتطلبات اŸلحة لتلك اŸرحلة التي
ك -ان ط -اب -ع-ه-ا ا◊رب وت-داع-ي-ات ال-ن-زوح
ا÷ماعي بسشبب الغزو اŸغربي.

سسياسسيون من حزب «ا÷مهوري »ÚيقÎحون «جوبي» بديÓ

«فيون» يسستنجد Ãناصسريه من أأجل أ’سستمرأر ‘ أ’نتخابات ألرئاسسية
اسستنجد رئيسس الوزراء السسابق واŸرشسح
اليميني ‘ ا’نتخابات الرئاسسية
الفرنسسية فرانسسوا فيون ،أامسس ،بأانصساره
ودعاهم للتجمع ‘ سساحة تروكاديرو،
قرب برج إايفل ،وسسط العاصسمة باريسس،
‘ اسستعراضس للقوة ‘ مواجهة القضساء
الذي يسستعد لتوجيه ا’تهام له ‘ قضسية
اشستباه Ãنحه وظائف وهمية لزوجته
وابنيه ،و‘ –ّد ◊زبه «ا÷مهوري»Ú
الذي بدأا أاعضساؤوه با’نفضساضس من حوله
واŸطالبة بسسحب ترشسيحه.
وكان «التجمع الششعبي الكب »Òالذي نظم قرب برج
إايفل ،إاحدى آاخر أاسشلحة فيون للخروج من مششكلة
الوظائف الوهمية لزوجته و’ثن Úمن أابنائه.
وسشحب نحو  250مسشؤوول منتخب دعمهم لفيون –ت
ت -أاث Òال -ق -ل -ق إازاء ت -راج -ع م -رشش-ح ال-ي-م Úال-ذي ب-اتت
ا’سشتطÓعات تشش Òإا ¤خروجه من ا÷ولة اأ’و،¤
التي سشتجري بعد  49يوما .وتشش Òا’سشتطÓعات إا¤
تصشدر مرششحة اليم ÚاŸتطرف مارين لوبان ،ووزير

عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
ألعـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

ا’ق -تصش -اد السش -اب-ق اŸسش-ت-ق-ل إاÁان-وي-ل م-اك-رون ه-ذه
ا÷ولة.
وك -ان ف -ي -ون ق -د حّضض أانصش -اره ع -ل -ى ع-دم «اÿضش-وع
ل-ل-خ-وف» ،رغ-م ا’نشش-ق-اق-ات ‘ م-عسش-ك-ره وال-دع-وات
 Óنصشفها ‘
’نسشحابه من السشباق .وقال أامام قاعة امت أ
اŸن-ط-ق-ة ال-ب-اريسش-ي-ة« ،ه-ن-اك م-ن ي-ري-د إاخ-اف-ت-كم’ .
تخضشعوا أابدا».
وكتبت صشحيفة لوموند (وسشط يسشار) ،أان فيون «يراهن
على الششارع إ’نقاذ ترششحه» ‘ ،ح Úيعّبر البعضض عن
خششيته من انحراف مرششح اليم Úإا ¤التششكيك ‘
القضشاء.
هذا وقد خرجت زوجة فيون بينيلوب عن صشمتها،
لتعّبر ‘ ،مقابلة مطولة مع أاسشبوعية «لو جورنال دو
دÁانشض» ،عن دعمها لزوجها وتكذيب ششبهات قضشائية
بتوليها وظائف وهمية.
وقالت بينيلوب« ،قلت له يجب أان تسشتمر حتى النهاية.
و‘ كل يوم أاقول له ذلك» ،لكن «القرار يعود إاليه».
واعتÈت أان «’ أاحد غÒه Áكن أان يكون رئيسشا.
وال -ق -درة ع-ل-ى –م-ل م-ا ي-ج-ري “ث-ل دل-ي-ل شش-ج-اع-ة

إاعادة  163مهاجر إا ¤ما‹

@ ط- - -راب- - -لسس :ق- - -الت اŸن - -ظ - -م - -ة
ال- -دول- -ي- -ة ل -ل -ه -ج -رة ،إان -ه -ا ق -امت
Ãسس-اع-دة  163م-ه-اج-ر ع-ال-ق من
م -ا‹ ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،ب -ي -ن -ه-م  151بالغ
وسس- -ب- -ع -ة أاط -ف -ال وخ -مسس -ة رضس -ع ‘
العودة إا ¤وطنهم.
وذك -رت اŸن -ظ -م -ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة ،ب-حسسب
’· اŸت-ح-دة ل-ل-دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،أان  37م-ن اŸه-اج-رين غÒ
ب-ع-ث-ة ا أ
’يواء طريق السسكة بطرابلسس ،وكانوا
الشسرعي ،Úغادروا مركز ا إ
قد مكثوا لليلة واحدة ‘ السسفارة اŸالية بطرابلسس قبل مغادرتهم
ليبيا.
وذكرت اŸنظمة ،أانه خÓل  2017سساعدت  819مهاجر عالق‘ Ú
’صسلية.
ليبيا على العودة إا ¤بلدانهم ا أ

‡يزة».
ولدى تطرقها إا ¤مسشأالة الوظائف الوهمية التي يششتبه
‘ أانها تولتها ،أاكدت زوجة فيون أانها قامت بـ «مهام
متنوعة» لصشالح زوجها وأانها قدمت إاثباتات على ذلك
للمحقق.Ú
‘ السشياق ،قال سشياسشي كب Òمن حزب ا÷مهوريÚ
الفرنسشي ،إان سشياسشيﬁ Úافظ Úبارزين سشيقÎحون
بدي Óللمرششح الرئاسشي فرانسشوا فيون ،مششÒا إا ¤أان
آا’ن جوبي هو اÿيار الوحيد.
وقال كريسشتيان اسشÎوسشي ،وهو حليف مقرب للرئيسض
السش -اب -ق ن -ي -ك -و’ سش -ارك-وزي ،ل-ت-ل-ف-زي-ون «ب-ي.اف.ام»،
«خÓل السشاعات اŸقبلة سشنقÎح مبادرة» ،مضشيفا أان
اأ’مر سشيعلن صشباح اليوم اأ’ثن.Ú
وتابع قائ ،Óإانه سشيقود اŸبادرة بنفسشه مع آاخرين من
ك -ب -ار رج-ال ا◊زب ،م-ث-ل كسش-اف-ي-ي-ه ب-رت-ران وف-الÒي
بيكريسض.
وق- -ال اسشÎوسش- -ي« ،م- -ن ال -واضش -ح أان اأ’سش -ه -ل ...ه -و
الششخصض الذي جاء ‘ اŸركز الثا ‘ Êا’نتخابات
التمهيدية وهو ببسشاطة آا’ن جوبيه».

منع تسسمية شسارع باسسم الزعيم عرفات
’سسرائيلي بنيام Úنتانياهو ،أامسس،
@ القدسس :قال رئيسس الوزراء ا إ
أان -ه سس -ي-م-ن-ع م-دي-ن-ة ع-رب-ي-ة ‘ إاسس-رائ-ي-ل م-ن إاطÓ-ق إاسس-م ال-زع-ي-م
الفلسسطيني الراحل ياسسر عرفات على أاحد شسوارعها.
وكان ” تدشس Úشسارع ياسسر عرفات مؤوخرا ‘ ،مدينة باقة-جت
العربية ‘ شسمال إاسسرائيل حيث يعيشس أاحفاد الفلسسطيني Úالذين
 ⁄يغادروا أاراضسيهم عند إاعÓن إانشساء إاسسرائيل ‘ .1948
ويشسكل هؤو’ء حاليا  ٪17,5من سسكان إاسسرائيل.

’سسÓمي»
’رهاب ا إ
–ذير من اسستخدام مصسطلح «ا إ
’سسبق لوكالة
@ واشسنطن :رأاى ا÷Ôال ديفيد بÎيوسس ،اŸدير ا أ
’م -ري -ك -ي -ة (سس -ى.اي.اي) ،أان ع -ب -ارة
ا’سس -ت -خ -ب -ارات اŸرك -زي -ة ا أ
’مريكي دونالد
’سسÓمي» ،التي يروج لها الرئيسس ا أ
’رهاب ا إ
«ا إ
ترامب بقوة–« ،تاج إا ¤ا◊ذر ‘ اسستخدامها».

العدد
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مع اسستمرار التصسعيد Ãنطقة الهÓل النفطي

ﬂاوف ليبية ودولية من عرقلة جهود ألتسسوية ألسسلمية

’زال الوضسع الذي
تعيشسه منطقة الهÓل
النفطي الليبية والظروف
’منية ا÷ارية هناك،
ا أ
تث Òقلقا داخليا ودوليا
وﬂاوف من وقع ذلك
على ›مل الوضسع بليبيا،
بالنظر إا ¤أاهمية اŸنطقة
التي –وي على  ٪80من
احتياطي نفط ليبيا،
الذي يعتمد عليه اقتصساد
البÓد ومعيشسة سسكانه.
ك -م -ا ي -ه -دد م-ث-ل ه-ذا ال-تصش-ع-ي-د،
اŸسشاعي وا÷هود الرامية لتحقيق
مصش -ا◊ة وط-ن-ي-ة شش-ام-ل-ة وتسش-وي-ة
Óزمة التي تضشرب البÓد
سشياسشية ل أ
منذ  6سشنوات.
ف -ف -ي ظ -ل اسش-ت-م-رار ا’ق-ت-ت-ال ‘
منطقة الهÓل النفطي ،الذي جاء
وف -ق اŸت -ت -ب-ع« Úل-ي-غ-ذي اأ’زم-ة»
ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه-ا ل-ي-ب-ي-ا ول-ي-خ-لق بؤورة
أاخرى للصشراع ،أابناء ليبيا ‘ غنى
عنه ،تعالت اأ’صشوات اŸطالبة بـ
«ضش-رورة Œن-يب اŸن-ط-ق-ة م-زي-دا
م -ن ال -ت -وت-ر وŒنب ا’ح-ت-ك-ام إا¤
السشÓح» ،مع التأاكيد على أان ا◊ل
الوحيد ب Úأابناء الوطن الواحد هو
ا◊وار وÃشش- -ارك- -ة ا÷م- -ي- -ع دون
إاقصشاء و‘ إاطار ا◊ل السشياسشي
اŸطروح ضشمن ا’تفاق السشياسشي.
اÛلسس الرئاسسي ينأاى
بنفسسه ويدين
‘ رّد ف - -ع - -ل ل - -ه ،ن ّ- -ب - -ه اÛلسض
الرئاسشي ◊كومة الوفاق الوطني
الليبية ‘ ،بيان له ،تعقيبا على ما
يجري Ãنطقة الهÓل النفطي ،أان
«النفط ثروة الليبي Úجميعا وهو
مصش -در رزق -ه -م ال-وح-ي-د و’ب-د أان
يخرج من دائرة الصشراع Ãختلف
مسش -م -ي -ات -ه وأاشش-ك-ال-ه وأان ’ ت-ك-ون
مناطقه سشاحة له».
وأادان اÛلسض ب - - - -ق - - - -وة ،ه- - - -ذا
ال -تصش -ع -ي-د اÿط Òال-ذي ق-ال إان-ه
«يتزامن بطريقة مششبوهة مع ما
ي -ب -ذل -ه م -ن ج -ه -ود م -ك-ث-ف-ة ع-ل-ى
مسشتويات داخلية وإاقليمية ودولية
ل- -ت -ح -ق -ي -ق اŸصش -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة
وتوحيد الصشف لتجاوز بÓدنا ما
“ر به من ﬁنة».
وأاك- -د أان- -ه ’ عÓ- -ق- -ة ل -ل -م -ج -لسض
ال-رئ-اسش-ي ب-ال-تصش-ع-يد العسشكري ‘
منطقة الهÓل النفطي ،ويؤوكد بأانه
« ⁄يصش -در ع -ن -ه أاي ت -ع -ل -ي-م-ات أاو
أاوام -ر أ’ّي ق -وة ب -ال -ت -ح -رك ن -ح -و
اŸنطقة».
ووج -هت وزارة ال -دف -اع ب -ح-ك-وم-ة
ال -وف -اق ال -وط-ن-ي ،دع-وة إا ¤وق-ف
فوري إ’طÓق النار ‘ اŸنطقة.

من جهتها حذرت اأ’· اŸتحدة،
على لسشان مبعوثها إا ¤ليبيا ،مارتن
كوبلر ،من «التهديد اÿط »Òالذي
يشش-ك-ل-ه ا’ق-ت-ت-ال Ãن-ط-ق-ة ال-هÓل
ال -ن -ف -ط -ي ع -ل -ى مصش -در م -ع -يشش-ة
اÓŸي Úم -ن ال -ل -ي -ب-ي Úودعت إا¤
ضش -ب -ط ال -ن -فسض Ÿن -ع اŸزي-د م-ن
ال -تصش -ع -ي-د ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة
اŸدن -ي ÚواŸنشش-آات ال-ن-ف-ط-ي-ة ‘
ليبيا.
وكانت قوات تابعة Ÿا يسشمى بـ
«سش-راي-ا ال-دف-اع ع-ن ب-ن-غ-ازي» ،ق-د
ششنت ،صشباح ا÷معة ،هجوما على
منطقة الهÓل النفطي ،التي تضشم
م- -ن- -اط- -ق الÈي- -ق -ة وراسض ’ن -وف
والسش -درة وب -ن ج -واد وال -ن -وف -ل -ي-ة،
ب -ه -دف السش -ي-ط-رة ع-ل-ى اŸنشش-آات
النفطية وفق تقارير ليبية.
وت-ع-ت Èم-ن-ط-ق-ة ال-هÓ-ل ال-ن-ف-ط-ي
ا◊وضض الطاقوي اأ’غنى ‘ ليبيا
و“تد على طول  250كيلوم Îإا¤
الشش -رق ،ح -يث ي-ح-ت-وي م-ا ي-ع-رف
بحوضض سشرت على نحو ثمان Úمن
اŸئة من إاجما‹ احتياطي النفط
الليبي.
نداءات إا ¤ضسبط النفسس
وŒنب التصسعيد
م -وازاة م -ع ه-ذه ال-ت-ط-ورات ،دع-ا
حزب «العدالة والبناء» الليبي ،إا¤
ضش -رورة Œن -يب م -ن -ط-ق-ة ال-هÓ-ل
النفطي الصشراع وتسشليمها ◊رسض
اŸنششآات النفطية التابع للمجلسض
الرئاسشي ،على أان يتم تششغيلها من
قبل اŸؤوسشسشة الوطنية للنفط.
وجدد ا◊زب التأاكيد على أانه «’
Áكن أ’ي طرف ‘ النزاع –قيق
أاهدافه با’حتكام إا ¤السشÓح بل
با◊وار وحده».
من جانبها عّبرت اللجنة الوطنية
◊قوق اإ’نسشان بليبيا ،عن إادانتها
واسش- -ت- -ن- -ك- -اره- -ا إازاء ال- -تصش- -ع- -ي -د
العسشكري بالهÓل النفطي ،الذي
ق- -الت إان «م -ن شش -أان -ه ج -ر ال -ب Ó-د
◊رب أاه -ل -ي -ة ج -دي -دة وت -ع-ريضض
ال -وح -دة ال -وط -ن-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة

وا÷غرافية لليبيا ÿطر التقسشيم».
مواصسلة ا÷هود لتحقيق
اŸصسا◊ة
وÿصض رئيسض اÛلسض الرئاسشي
◊ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ف -اي-ز
السش -راج ،ال -ت -ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-ه
العملية السشياسشية وجهود اÛلسض
◊ل اأ’زمة الليبية ،بالتحذير من
أان «ال -وضش -ع  ⁄ي -ع -د ي -ح -ت -م-ل أاي-ة
مناورات سشياسشية ،وأان البلد يواجه
–دي -ات أام-ن-ي-ة م-ع-ق-دة وان-تشش-ارا
كبÒا للسشÓح».
وتعهد اÛلسض الرئاسشي ◊كومة
الوفاق الوطني ،من على أاك Ìمن
منÃ ،Èواصشلة بذل ا÷هود من
أاجل اÿروج من اأ’زمة الراهنة
و–ق-ي-ق ال-ت-واف-ق اŸط-ل-وب ،على
أاسش -اسض ث -وابت ا’ت -ف-اق السش-ي-اسش-ي
ال- -ل -ي -ب -ي ،وال -ذي Ãوج -ب -ه تسش -ل -م
اÛلسض ال - -رئ - -اسش - -ي م - -ق- -ال- -ي- -د
السش -ل -ط -ات ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ب-اع-ت-ب-اره
ا◊ك -وم -ة الشش -رع -ي-ة ال-وح-ي-دة ‘
ال- -بÓ- -د» .ك -م -ا ت -ع -ه -د Ãواصش -ل -ة
ا÷ه- -ود م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز ا◊وار
البناء مع ﬂتلف اأ’طراف.
نفي تأاجيل الدراسسة
ن -ف -ى اŸك -تب اإ’ع Ó-م -ي ب -وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ‘ ح-ك-وم-ة ال-وفاق الوطني
الليبية ،تأاجيل الدراسشة إا 12 ¤مارسض
ا÷اري ،واصش -ف -ا اأ’خ-ب-ار اŸت-ع-ل-ق-ة
ب-ال-ت-أاج-ي-ل وال-ت-ع-م-ي-م اŸنشش-ور ب-هذا
الصشدد بالششائعات.
وأاكد اŸكتب اإ’عÓمي بالوزارة ،أان
ال -دراسش -ة اسش -ت -ؤون -فت ،أامسض اأ’ح-د،
ب-ج-م-ي-ع اŸدارسض ال-ع-ام-ة واÿاصشة
‘ كافة اŸناطق واŸدن الليبية.
وكان مصشدر إاعÓمي ببلدية خليج
السشدرة ،ذكر ‘ وقت سشابق ،أان
«الظروف اأ’منية بالهÓل النفطي
دف -عت ب -وق -ف ال -دراسش -ة أ’سش -ب -وع
باŸنطقة ،ابتداء من أامسضÁ ،سض
مناطق الÈيقة والسشدرة والعقيلة
ورأاسض ’نوف وبن جواد والنوفلية،
حتى سشرت غربا».

لدعمه ‘ مواجهة إارهاب «بوكو حرام»

مؤو“ ـ ـر دو‹ ح ـ ـول تشسـ ـاد قريب ـ ـا ‘ بـ ـ ـاريسس
أاعلن سسفراء الدول
’من
’عضساء ‘ ›لسس ا أ
ا أ
الدو‹ ،عقد مؤو“ر ‘
’سسابيع
باريسس ،خÓل ا أ
اŸقبلةŸ ،سساعدة تشساد على
مواجهة ا÷ماعات
’رهابية ،أابرزها حركة
ا إ
«بوكو حرام» التي “ارسس
دمويتها ‘ نيجÒيا و‘
دول ›اورة كالكامÒون
والنيجر وتشساد.

صشرح السشف Òالفرنسشي لدى اأ’·
اŸتحدة فرنسشوا دو’تر ،أانه «على
اÛت- -م- -ع ال- -دو‹ أان ي- -ل -ب -ي ه -ذا
الواجب اŸعنوي والسشياسشي لدعم
جهود تششاد لهذا السشبب ننظم ‘
باريسض ‘ اأ’سشابيع اŸقبلة ،مؤو“را
مهما برعاية البنك الدو‹».
وأاضشاف دو’تر ،الذي يقوم بجولة

Óمن القومي،
وكان هربرت رÁوند ماكماسس ،Îمسستشسار ترامب ل أ
ق -د أاع -رب ع -ن وج -ه -ة ن -ظ -ر ‡اث -ل -ة ونصس-ح م-اك-م-اسس Îت-رامب،
’سسÓ-م-ي»،
’ره-اب ا إ
’سس -ب -وع اŸاضس -ي ،ب-ع-دم اسس-ت-خ-دام ت-ع-ب« Òا إ
ا أ
’سسÓم وأان
موضسحا أان اŸسسلح Úمثل عناصسر (داعشس) «’ Áثلون ا إ
اسس-ت-خ-دام ه-ذا ال-ت-ع-ب Òيسس-ي-ئ ل-ل-مسس-لم Úالذين –تاج الو’يات
اŸتحدة إا ¤العمل معهم للقضساء على أايدولوجية التطرف» ،وفقا
’مريكي.
’بيضس ا أ
Ÿا قاله مسسؤوول رفيع بالبيت ا أ

أامر تنفيذي جديد للهجرة
’مÒكي ،أان الرئيسس
’خباري ا أ
@ واشسنطن :أافاد موقع بوليتيكو ا إ
’ثن ،Úأامرًا تنفيذياً جديدًا بشسأان
دونالد ترامب سسيوقع ،اليوم ا أ
الهجرة ،بعدما علق القضساء الفيدرا‹ أامرًا تنفيذيًا أاول أاصسدره
’طار وأاثار جد’ً واسسعًا وفوضسى عارمة ‘ اŸطارات.
بهذا ا إ
ونقل بوليتيكو عن مسسؤوول Úكبار ‘ إادارة ترامب ،أان الرئيسس
’من الداخلي ،مشسًÒا إا¤
’مر التنفيذي ‘ مقر وزارة ا أ
سسيوقع ا أ

مع ‡ثلي الدول  15اأ’عضشاء ‘
›لسض اأ’من ‘ الدول اÙاذية
لبحÒة تششاد ،أان اŸؤو“ر «سشيحدد
اأ’ول - - -وي - - -ات وا◊اج- - -ات وﬁاور
ال -ت -ح -رك ع -ل -ى صش -ع -ي -د ال -ت-ن-م-ي-ة
وا◊اجات اإ’نسشانية اŸلحة».
وتششهد تششاد ،الدولة الفقÒة التي
يبلغ عدد سشكانها  12مليونا ،أازمة
اج-ت-م-اع-ي-ة ،سش-ب-ب-ه-ا ك-لفة العمليات
ال-عسش-ك-ري-ة وت-ده-ور أاسش-عار النفط.
ويشش - -ن إاره - -اب - -ي- -و «ب- -وك- -و ح- -رام»
ال -ن -ي -جÒي -ة ،م -ن -ذ ث -م-ان-ي-ة أاع-وام،
هجمات دامية واعتداءات انتحارية
‘ ال- - -دول اأ’رب - -ع اÙاذي - -ة ،م - -ا
تسشبب ‘ تششريد اآ’’ف.
وق- -ال ‡ث- -ل السش -ن -غ -ال ‘ ›لسض
اأ’من فودي سشيك ،إان «تششاد قدمت
اŸسش- -اع- -دة ال Ó-زم -ة ح Úت -ط -لب
اأ’مر التدخل ‘ ما‹ أاو مكافحة

بوكو حرام ،ومن الطبيعي أان يقدم
م- -ؤو“ر ب- -اريسض ال- -ذي ن- -حضش -ر ل -ه
جميعا اŸسشاعدة إا ¤تششاد».
وك- -ان السش -ف -راء ي -ت -ح -دث -ون ،ب -ع -د
لقائهم رئيسض الوزراء أالب Òباهيمي
باداكيه ،الذي قال لهم إان «تششاد
تدخلت بإامكاناتها الذاتية ‘ ما‹
ضش - -د ال - -دم - -وي Úو‘ ال- -ك- -امÒون
والنيجر ونيجÒيا ضشد جماعة بوكو
حرام .لكن هذا التدخل يتم على
حسش -اب اŸي -اه والÎب -ي -ة والصش -ح -ة
لسشكاننا».
وأاوضشح ،أان «تششاد تواجه مششاكل
اج-ت-م-اع-ي-ة بسش-بب ال-ط-ابع اŸكلف
ل -ل -ع -م-ل-ي-ات ال-عسش-ك-ري-ة وا’ه-ت-م-ام
بالÓجئ.»Ú
وبدأا السشفراء جولتهم ،ا÷معة‘ ،
ال-ك-امÒون ع-ل-ى أان ت-ت-واصش-ل ح-ت-ى
اليوم ‘ النيجر ،ثم ‘ نيجÒيا.

أانه  ⁄يتسسنّ ‘ ا◊ال معرفة التعديÓت التي سسيدخلها ترامب
على مرسسومه ا÷ديد.

رفضس اسستقÓل تايوان وهونغ كونغ
’حد ،تأاكيدها معارضسة اسستقÓل
@ بك :Úجددت الصس ،Úأامسس ا أ
«ت -اي -وان» و»ه-ون-غ ك-ون-غ» ،م-ؤوك-دة أان-ه-ا «سس-ت-ك-ب-ح ب-ح-زم» اŸسس-اع-ي
الهادفة ’سستقÓل هات ÚاŸنطقت Úاللت ÚتعتÈهما «جزءًا ’
يتجزأا» من أاراضسيها ،وتعهدت بالتطبيق الكامل Ÿبدإا «دولة واحدة
’دارية اÿاصسة.
ونظام ‘ »Úمنطقة هونغ كونغ ا إ
وتعد قضسية تايوان ،من أاك Ìالقضسايا حسساسسية بالنسسبة للصس.Ú
وتايوان دولة واقعة ‘ شسرق آاسسيا ،تشسكل جزيرة تايوان  ٪99من
أاراضسيها ،كانت قبل عام  1949جزءًا ’ يتجزأا من دولة الصسÚ
الكÈى.
أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ون-غ ك-ون-غ ،ف-ه-ي ت-تمتع باسستقÓلية عالية ونظام
سسياسسي ﬂتلف.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ٠٦مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٧٧
ا أ
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اŸرأاة ..وثقافة اإلبداع

@حواء تختزل
اŸسسافات وا◊ضسور
Áنحها التميز
@ا÷زائرية ذات
شسخصسية قوية
وطريقها طويل
@ نسساء صسنعن حاضسر
األمة وخضسن مÓحم
الرجال
@ فسسيفسساء لتاء
التأانيث “نحها
تأاشسÒة التحليق عاليا

كلمة العدد

التـ ـ ـ ـاء ..
من اÿجل
إا ¤العلن

نور الدين لعراجي

 ⁄تكن الكتابة بالنسسبة للمرأاة وسسيلة للتسسلية أاو
ملء الفراغ ا’جتماعي بقدر ماهي جسسر

ل- -ل- -ت- -واصس- -ل م- -ع اآ’خ- -ر
وال-ت-ع-ب Òع-ن اŸك-ن-ونات
‘ حقل اإ’بداع والتعب Òعن
الذات اŸفقودة ’ أاك ..Ìو⁄
ي-ك-ن ال-ت-م-ث-ي-ل والسس-ينما والرسسم
واأ’دب إا’ فضس- -اءات م- -ت -ع -ددة ل -ذات
مبدعة واحدة– ،اول أان تصسنع اŸرأاة من
خÓلها ›دا لنفسسها التائهة ‘ ملكوت هذا العا ⁄اŸليء باŸتناقضسات على كل
اŸسستويات.
‘ هذا البعد ا÷ما‹ –اول تاء التأانيث النأاي بفسسها عن مفاسسد الزمن وضسوضساء
ا◊ياة لتصسنع من هذه البوتقة اÿافت ضسوءها ›دا أاسسطوريا ،تواجه به هذه
اŸتطلبات الكرÁة و’ غرو ‘ ذلك إان قلنا إان اأ’نثى هي نبع ا◊نان وهي مصسدر كل
الطاقات اإ’بداعية مهما اختلفنا حولها ،فهل يسستطيع الشساعر أان يسستغني ‘ قصسائده
عن وصسفها ومدحها وهجائها وعشسقها ،وهل Áلك الفنان التشسكيلي صسÈا عن Œسسيد

صسور لها ‘ اıيلة وتنطقها اللوحة ‘ سسراب Úأالوانها الزاهية ،وهل Áكن Ÿسسرحية
أان تكون بعيدة عن حضسورها روحا وجسسدا ،وهل يسستطيع الروائي أان يختزل مسسافات
ا ÏŸالروائي دون أان يعرج إا ¤فصسل فيه اأ’نثى أاخت وحبيبة ووالدة وجارة.
أاسسئلة كثÒة تطرح نفسسها واإ’جابة عنها –يلينا إا ¤ذكر هذه اŸواصسفات جملة
وتفصسي Óدون نقصسان ،بل إان إاضسافة التوابل ا÷مالية من ‡يزات العمل الفني
اإ’بداعي ،فÁ Óكن أ’ي كان أان ينكر وجودها برفقة الرجل وإا ¤جانبه كشسريكة حياة
هي إاضسافة فطرية ’ يشسوبها أادنى شسك لذلك –اول اŸرأاة الفنانة واŸبدعة أان تظل
وفية ◊ريتها اإ’بداعية ’ تنقصص منها شسيئا ،اŸرأاة التي تواكب ا◊ضسارة من مواقع
ﬂتلفة رفعت التحدي ونزعت عن ظهرها اÿجل ودخلت معÎك ا◊ياة بقوة كبÒة،
من منطلق الثقة ‘ القدرات التي “لكها والطموحات التي يتسسنى لها التعب Òعن
مكنوناتها.
لذلك تكمن العظمة الذكورية Ÿا تكون اŸرأاة وراءه كما تقول ا◊كمة القدÁة ،والعا⁄
اليوم يشسهد قفزة نوعية حققتها اأ’نثى ‘ عدة ›ا’ت ،تاركة بصسمة التحدي والثبات
على خطى متينة ‡يزة ظلت لصسيقة بها ،جاعلة من الثامن مارسص عيدها العاŸي
بامتياز.

12

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

أألثنين  0٦مأرسس  201٧م ألموأفق لـ  0٧جمأدى ألثأنية  1٤٣8هـ ألعدد 1٧2٧٧
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ألأثنين  0٦مأرسس  201٧م ألموأفق لـ  0٧جمأدى ألثأنية  1٤٣8هـ ألعدد 1٧2٧٧
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

13

‘ عيدها العاŸي

لبداع
اŸرأاة ..وثقافة ا إ

سصعاد طّيار الّناشصرة وصصاحبة اŸعرضص الفّني «عايدة»

حضشور اŸرأاة ‘ اŸششهد الفنّي مازال ﬁتششما

ا÷زائرية ذات شصخصصية قوية والطّريق أامامها طويل

ت -ق ّ-دم سص -ع -اد ط-ي-ار ن-فسص-ه-ا ع-ل-ى أا ّن-ه-ا
ا÷زائ -ري -ة –اول أان تشص -ق ط -ري-ق-ه-ا
وتصص- -ن- -ع ل- -ن- -فسص -ه -ا م -ك -ان -ا ‘ ›ت -م -ع
ذك -وري .ك-انت ل-ه-ا Ÿدة عشص-ر سص-ن-وات
وك-ال-ة اسص-تشص-ارات ال-تسص-وي-ق ،ق-ب-ل أان
ت-ن-ت-ق-ل إا ¤ال-ع-م-ل ◊سص-اب-ه-ا اÿاصص،
وق -د دف -ع -ه -ا ح -ب -ه -ا وشص -غ -ف -ه -ا ب -ال-ف-ن
وال -ث -ق -اف -ة إا ¤ف -ت -ح م -ع -رضص (رواق)
ف- -ن- -ي ،إا ¤ج- -انب ك- -ون- -ه- -ا مصصّ- -م- -م- -ة
دي- -ك- -ورّ– .دث -ن -ا ‘ ه -ذا ا◊وار ع -ن
›ال نشصاطها كصصاحبة معرضص فني،
وك -ذلك ك -ن -اشص -رة ،ك -م -ا ت -ت -طّ-رق إا¤
م - - - -دى مشص - - - -ارك- - - -ة اŸرأاة ‘ ا◊ي- - - -اة
ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة وال- -ف- -ن- -ي- -ة ‘ ا÷زائ- -ر،
والعوامل التي تعيق حضصورها بشصكل
أاك.È
حاورها :أاسصامة إافراح

❊ الشص- - -عب :ن - -ت - -ح ّ- -دث غ - -ال - -ب - -ا ع - -ن
اŸب- - -دع ،Úال- - -رسص- - -ام ،Úال- - -ف- - -ن - -انÚ
الّتشصكيلّي ،Úولكنّنا نتطّرق نادرا إا¤
لروق- - - - -ة
أاصص - - - - -ح- - - - -اب اŸع- - - - -ارضص وا أ
الفنيةŸ..اذا ‘ رأايك؟
❊❊ سصعاد طيّار :رÃأ يعود ذلك إأ ¤كون
هذه أŸهنة غ Òمعروفة كثÒأ ‘ ›تمعنأ،
وبألتأ‹ فإأّننأ قد ‚هل قيمتهأ وفأئدتهأ .ل
ي - -جب أن ن- -نسض- -ى ب- -أن أصض- -ح- -أب أألروق- -ة
وأŸعأرضس ألفنية هم أ÷سضر ألرأبط بÚ
ألفنأن وأ÷مهور.
أن تكون صضأحب معرضس معنأه أن تكون ‘
خدمة ألفن وألثقأفة ،وهذأ يعني ألكث Òمن
ألعمل ‘ ألكوأليسس وألكث Òمن ألتضضحيأت
كل يوم ،خصضوصضأ ‘ ›تمع أين ألثقأفة
هي أ◊لقة ألضضعيفة وميزأنيتهأ هي أألو¤
ألتي يتم ألتضضحية بهأ.
❊ ‘ ظل غياب النقاد الفني Úعندنا،
ه - -ل Áلك صص - -احب اŸع - -رضص ا◊ق ‘
ال- -ن -ق -د ال -ف -ن -ي؟ وه -ل ه -ذا ه -و دوره
لصصلي؟
ا أ
❊❊ بلى..أعتقد أن من ب Úمهأم صضأحب
أŸعرضس ألفني هو أن يكون نأقدأ فنيأ،

يجب على صضأحب أŸعرضس تأط Òألفنأن
وألÎويج له ،وأن يكون له نظرة نقدية على
ع -م -ل أل -ف -ن -أن ،ن -ظ -رة “ت -أز Ãوضض -وع -ي-ة
مطلقة.
من أŸفÎضس أن
ي - -ك - -ون صض- -أحب
أŸع- - - - - -رضس أول
نأقد فني للفنأن،
ح - -ت - -ى وإأن ك- -أن
فنأنونأ يرفضضون
ه - -ذأ أ÷أنب ل - -دى أصض - -ح - -أب أŸع - -أرضس
ألفنية.
❊ من خÓل كونك على اتصصال دائم
م - - -ع ف - - -ن - - -انﬂ ‘ Úت - - -ل- - -ف اÛالت
وال - -ت - -خصصصص- -ات ،م- -ا رأايك ‘ حضص- -ور
لب - -داع
اŸرأاة ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ ع - -ا ⁄ا إ
ال-ف-ن-ي؟ ه-ل ه-و ك-اٍف؟ وه-ل تشص-عرين
ب -ت -غ -ي Òداخ-ل اÛت-م-ع ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
باŸرأاة الفنانة؟
❊❊ إأذأ كأن لنأ أن أ–ّدث عن ألعأصضمة
فقط فسضنقول نعم إأن أŸرأة حأضضرة ،ولكن
أ÷زأئر ألعأصضمة ليسضت أ÷زأئر ،ول Áكن
ل-ن-أ أن ن-خ-ت-زل أل-بÓ-د ‘ أل-ع-أصض-م-ة .ي-ب-قى
حضضور ألنسضأء ‘ ألفن حضضورأ ﬁتشضمأ،
ي مأ يزأل من
أعتقد أّنه تعب ÒأŸرأة ألفن ّ
ألطأبوهأت .غألبأ مأ أسضتقبل ‘ معرضضي
نسضأًء من ﬂتلف مدن ألوطن ،ويعّبرن ‹

اŸبدعة وا◊قوقية مسصعودة
حاجي:

«صشرخة أانثى–« ،دي امرأاة»
‘ الششعر والرواية قيد
اإ’صشدار و الكتابة

أاوضصحت اŸبدعة وا◊قوقية مسصعودة حاجي أان الله كرم
اŸرأاة ‘ ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëون -زلت ف -ي -ه -ا سص -ورة –م -ل اسص-م
ال- -نسص -اء وسص -ورة م -ر Ëوك -رم -ه -ا ال -رسص -ول ع -ل -ي -ه الصص Ó-ة
والسصÓم ‘ حجة الوداع بوصصايا لهن خÒا ،على الرجال
احÎامها وتنفيذها وقال« :رفقا بالقوارير» نعم هي اŸرأاة
لم
نصص-ف اÛت-م-ع ،م-درسص-ة ت-ع-د أاج-ي-ال ،ه-ي ال-زوج-ة وا أ
لخت والصص- -دي -ق -ة وال -ب -نت ،ه -ي أايضص -ا ا◊ن -ان وال -لÚ
وا أ
والرفق.
سصجلها :نور الدين لعراجي
تضضيف بأنهأ كحقوقيةŒ ،د أن أŸشضرع أعطى من خÓل ألدسضتور
ترسضأنة قأنونية ◊مأية أŸرأة وأألهم “ثيلهأ سضيأسضيأ وتفعيل
دورهأ ‘ خدمة وطنهأ وشضعبهأ ولكن بألرغم من تطبيق هأته
ألقوأن Úلزألت تعأ ÊأŸرأة أŸطلقة من أ◊ضضأنة عندمأ تنزع

عن رغبتهن ألقوية ‘ ‡أرسضة ألفن ولكن
رغبتهّن تصضطدم بنظرة ﬁيطهّن ألسضيئة
لهذأ أألمر ،بل إأن حضضورهّن يبقى خجول
حتى ‘ ›أل أ◊رف أليدوية وألصضنأعأت
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،أل-ت-ي ك-أن ل-ل-م-رأة أل-فضض-ل ‘
توأصضلهأ وأ◊فأظ عليهأ.
سض -تسض -أل -ن-ي م-أ ألسض-بب ورأء ذلك؟ وأج-ي-بك
ب -أّن -ن-أ ل-ط-أŸأ أع-تÈن-أ أل-ف-ن وأل-ث-ق-أف-ة م-ن
أل- -ك- -م -أل -ي -أت ،ول -يسس ك -إأرث وذأك -رة ي -جب
أ◊فأظ عليهأ.
هل أشضعر بتغي ‘ ÒأÛتمع؟ كّ ،Óأنأ ل
أشضعر بألتغي..Òهنأك تطور خجول ،ولكنه
ل -يسس ت -غ -يÒأ ك -بÒأ وذأ أه -م -ي -ة..ي -ب -دو أن
ألطريق مأ تزأل طويلة.
❊ أانت ن- -اشص- -رة أايضص -ا..م -اذا ع -ن اŸرأاة
الكاتبة؟ وهل Áكن أان نزعم بوجود
لدب ال-نسص-ائ-ي أاو
م -ا ي -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه «ا أ
الّنسصوي»؟
❊❊ لقد شضهدنأ ‘ ألسضنوأت أألخÒة صضدور
عدد من أألعمأل
م - - -ن ت - - -أل- - -ي- - -ف
أل -نسض -أء ،أل Ó-ت -ي
‚د م -ن ب -ي -ن-هّ-ن
م- -ن ل- -ه ّ-ن إأن -ت -أج
غ -زي -ر .ب-أل-ف-ع-ل،
أعتقد أنه على ألرغم من ألتقلبأت ألتي
م- -رت ب- -ه- -أ أل- -ب Ó-د ف -ه -ن -أك ظ -ه -ور نسض -أء
م -ؤول-ف-أت .ه-ذأ ب-أل-ط-ب-ع ل-يسس ك-أف-ي-أ ج-ي-دة
ولكننأ أبنأء بلد شضأب ،وبألتأ‹ فإأن أألمل
موجود.
❊ ك- -ل -م -ة أاخÒة ل -ل -م -رأاة ا÷زائ -ري -ة
Ãن- -اسص- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة 8
مارسص..
❊❊ ل- -ن أق- -ول ع- -ي- -دأ سض- -ع- -ي- -دأ ألن أŸرأة
بألنسضبة ‹ –تفل بنفسضهأ كل يوم .أŸرأة
هي إأسضمنت أÛتمع وأسضأسس توأزنه ،هي
Óجيأل ألقأدمة .أنأ
ألتي ترّبي وتعلّم ألقيم ل أ
م- -ع- -ج -ب -ة ب -أŸرأة أ÷زأئ -ري -ة :أم -رأة ذأت
شض -خصض -ي -ة..أم -رأة ق -وي-ة ،ه-ي ذأك أŸع-ل-م
أل -ث -أبت ،ومصض -در أل -ط -م -أن -ي -ن -ة ‘ أوق -أت
ألضضطرأب .لذلك أقول لهأ بكّل بسضأطة:
حّ
ظأ موّفقأ.

›تمعنا يقيّد اŸرأاة ويعتÈ
الثّقـ ـ ـافة من الكم ـ ـالي ـ ـات

اŸرأاة تصصدق
عندما Œد
ا◊ب وا◊نان
كالزهر يحتاج
للماء لينمو

منهأ Ãجرد إأعأدة ألزوأج خأصضة إأذأ كأنت شضأبة ،نأهيك عن طرد
ألزوجة من أŸسضكن ،بعد أنتهأء أ◊ضضأنة وأŸؤوسضف لو كأنت كبÒة
ألسضن وغÒهأ.
أم -أ م -ن ح -يث أن -ه -أ “لك روح أŸب -دع -ة وصض -ه -ي-ل أل-ب-وح وأ◊سس
أŸرهف تقول كأديبة وشضأعرة« :فإأن ‹ ديوأن» صضرخة أنثى» هو
حأليأ قيد ألطبع فيه نصضوصس نÌية –أكي وأقع أŸرأة وإأضضأفة
إأ ¤روأي -ة ت -ك -تب ع -ن -وأن-ه-أ–« :دي أم-رأة» –ك-ي م-ع-أن-أة ي-ت-ي-م-ة
أسضتطأعت أن تعتلي سضلم ألسضلطة ولدى ‚أحهأ من رحم أأل،⁄
وهي قصضة وأقعية معأشضة.
أمأ ‘ منأسضبة يحتفى فيهأ بأŸرأة تقول أن تكر Ëألنسضأء ومنح
ألهدأيأ تعبÒأ لهن عن وجودهن ضضروري بحيأة ألرجل ،لكن أألهم
أن يجعلوأ أيأمهأ أعيأدأ ،ل يقيدوه بيوم ‘ سضنة فمشضأعر أألنثى
تصضدق عندمأ Œد أ◊ب وأ◊نأن كألزهر يحتأج للمأء لينمو.

لعÓمية والشصاعرة زهرة برياح:
ا إ

اŸمثلة اŸسصرحية كاتية غرصصام

العÓقة بيني وب Úالكتابة اأ’دبية وطيدة جًدا
“ي-زه-ا ع-ف-وي-ت-ه-ا وط-ي-ب-ة ق-ل-ب-ه-ا ورق-ت-ه-ا كإانسصانة و“يزها حنكتها وحسصها
اŸهني واختÓقها وتواضصعها وسصÓسصة قلمها كإاعÓمية وÁيزها جمال حرفها
لبداع وخاصصة للقصصيدة والشصعر ،من
وحسصها اŸرهف وعشصقها للكتابة وا إ
آاخر إاصصداراتها الديوان الشصعري «وهران ...ارويني من نبع حنانك» ،التي
لعÓمية الشصاعرة
حمل حبها القوي Ÿسصقط رأاسصها «الباهية « وهران ،إانها ا إ
زهرة برياح التي فتحت لنا قلبها لتحدثنا عن شصغفها العميق بكتابة الشصعر
وعن رأايها حول اŸرأاة والإبداع وما قد تصصنعه حروف النسصاء ‘ ميدان
لدب.
الثقافة وا أ
أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
ل- -ه خصض- -وصض- -ي- -ت -ه ،ف -ألصض -ح -أف -ة م -ي -دأن
ل -ل -م -ع -رف -ة ،أل -وأق -ع أŸع -أشس ب-ت-ف-أصض-ي-ل-ه
«الشص -عب» :ح -دي -ث -ن -ي ع -ن ه-واي-ة أ÷م -ي -ل -ة وأŸأسض -أوي -ة أيضض -أ وه-ي ت-ف-ت-ح
ال -ك -ت -اب -ة ل -ديك وم -ا ه -ي م-ي-ولتك أÛأل ل -ق-ري-ح-تك ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن خ-ل-ج-أت
أل -ن -فسس وم -ع ذلك أعشض -ق وأحب مسض -أح-ة
لدبية؟
ا أ
الشص -اع -رة زه-رة ب-ري-اح :م -ن -ذ أن ألشضعروأألدب ،فح Úتكون Úشضأعرة عليك
تفتحت أنوثتي على نغمأِت كÓم ألشضعر أن ت -ب -ق -ي ،أن ت-ت-ك-أث-ري ،أن ت-ق-ط-ع-ي م-ن
ت أŸوهبة ،منذ بلدك بخيط من حنأن مأ تيسضر من جرح ،نÓ- -ح- -ظ أل- -ي- -وم ،ب- -ك- -ث Òم -ن أل ّ-ت -ق -دي -ر
وجمأل موسضيقأه فتّفتح ْ
بدأ يحضضر ألفجر وÁنحني مفأتيح ألنور ك - -ي ت- -ن- -تصض- -ري ع- -ل- -ى زم- -ن أÿرأب ،أن وأإلعجأب ،أن مأ يكتب ‘ أ÷زأئر أصضبح
ألشض- -رع ب -أل -ك -ت -أب -ة ف -ل -روح -ه -أ أل -ب -يضض -أء تلتقطي من بيئتك وأنت تتشضبثي بألورقة مؤوّه Óألن يقّدم صضورة أخرى عن أŸشضهد
ألكتأبة -غوأية ألتحليق ألتي –رضضني وألقلم لتد‹ ببوح وجدأن منفتح ،لتكو Êأألدب- - -ي ،أو ع- - -ن Œرب - -ة أŸرأة ‘ ه - -ذأِ
ي حكًرأ على ألذكور
ألحلق عأليأ فوق أوجأعنأ وجروحنأ ،منذ شضأعرة ،وعليك حينهأ أن تسضتدعي خّدأم أ◊قل ألذي طأŸأ بق ّ
كنت أقرأ ‘ سضأحة أŸدرسضة صضغÒة ح Úأل-قصض-ي-دة وﬁرك-أت-ه-أ ل-تسض-ت-وح-ي ألشضعر ،ألسضبأب
يرفع ألعلم وأنصضت لصضوت ألشضعر ‘ نشضيد ت -دع -وه -م إأ ¤حضض -رتك .تشض -ع-ري-ن-ي أنِك تأريخية
قسضمأ ،بدأت بكتأبة مأ يشضبه أÿأطرة ،ثم “ت- -ل- -ك Úك- -ل أألشض- -ي- -أء أŸم- -ك- -ن- -ة وغ Òوأجتمأعية
“رحل معي ألشضعر ‘ فÎأت حيأتي ‘ أŸم- -ك- -ن -ة ضض -م -ن أŸم -ك -ن،ت -دخ -ل ذأتِك وثقأفية
صض -ي -أغ -أت أك Ìنضض -ج ،وأن-ط-ل-ق مشض-وأري و“سض -ك-ه-أ ح-ت-ى ت-ت-م-ك-ن م-ن-ه-أ ل-ت-ح-رره-أ معروفة .نحن
نحو عأ ⁄ألشضعر وألكتأبة منذ أن بدأت ب -أل -ك-ت-أب-ة ..ف-ف-ي أل-ك-ت-أب-ة فسض-ح-ة أل-ب-ه-أِء أآلن أم - - - - - - -أم
ملكأتي ألروحية تضضيق بأفق أللغة وتتوق وجÓل أ◊زن وهمأ مبعثأن ،تكمن فيهمأ متون لهأ قوة أ◊ضضور ،كمأ “تلك ،إأضضأفة
إلطÓ- -ق أب- -ج- -دي -ة خ -أصض -ة ب -ي ،م -ن -ذ أن ألقدرة ألكأملة على ألبوح ..دومأ أقول أن إأ ¤ذلك ،رؤوي -ة م -ت -ق ّ-دم -ة ل -ل -م-وضض-وع-أت
ترأكمت أŸفردأت ‘ ذأكرتي ووجدأ Êأ◊دث هو من يصضنع ألقصضيدة ،فرÃأ من وأل-قضض-أي-أ أل-ف-ن-ي-ة وأŸع-ج-م-ي-ة ،ل-ل-م-ع-ج-م
و–ديدأً كأنت ‘ عأمي ألسضأدسس عشضر ،برعم وردة ،أو من ◊ظة حب ،من ثورة وألسض- - -ت- - -ع- - -أرة وأÿي- - -أل وأ◊ف- - -ري - -أت،
منذ ذلك ألوقت “كنت من إأطÓق أول ومن موسضم أألمطأر .فقط عليك أن تكون ول - -لصضÒورة بشض - -ك- -ل ع- -أم ،أ ¤ج- -أنب أن
قصض -ي -دة ك -أنت م-وسض-وم-ة ب-ع-ن-وأن« :زه-رة إأنسضأنأ حسضأسضأ وسضتجد كل أألشضيأء تثÒك أ◊ركة أألدبية وأإلبدأعية عندنأ قطعت
أألق-ح-وأن» ،ل-ت-ب-ق-ى أل-عÓ-ق-ة وث-ي-ق-ة ب-ي-ني لتكتب عنهأ أو ترسضمهأ ،فأألشضيأء هي ألتي شضوطأ مهمأ ‘ ألسضنوأت أألخÒة من حيث
ألكم وألكيف ،أي من حيث ظهور ألعديد
وب Úهوأية ألكتأبة وألقلم كأنثى بسضيطة ،تسضتنطقنأ ،مثلهأ مثل ألصضحأفة.
ت -لك ه -ي ق -وت -ي ،سض -م -ت -ي أل -ه -دوء أل -ذي ك -ي-ف ت-ن-ظ-ر زه-رة ب-ري-اح إا ¤اŸرأاة من أألسضمأء أ÷يدة ‘ ألسضأحة وأيضضأ من
حيث نوعية أألعمأل أŸنتجة ‘ ألشضعر
لبداع ‘ ا÷زائر؟
يسضكنني حتى أثور شضعرأً ،أجوب ‘ دروب وا إ
ألتأريخ ألسضردي وأŸعرفة ألتأريخية لفهم ❊❊ نأضضلت أŸرأة ‘ أ÷زأئر منذ عقود وألقصضة وألروأية وأŸسضرح وألنقد .أكيد ل
أألشض -ي -أء ،دأئ -م -ة أل -ب -حث ع -ن أألسض -أل -يب زم- -ن- -ي- -ة م- -ن أج- -ل أن تÎك بصض- -م- -ت- -ه -أÁ ،كن أن ننفي وجود جأنب من ألردأءة،
ألكأمنة ورأء ثقأفة أŸرأة ،أمرأة ل تسضمح وأظ- -ه -رت أل -ك -ت -أب -أت أ÷دي -دة ،بصض -رف لكن يبقى ذلك للتأريخ ،هو من يغربل،
أن ت -ب-ق-ى خ-أرج ألسض-أح-ة أل-ث-ق-أف-ي-ة ،ل-ه-ذأ ألنّظر عن توجهأتهأ أıتلفة ،عودة إأ ¤وأكيد ،قأنون ألطبيعة ألصضألح ‘ كل زمأن
Óصضلح ،لذلك علينأ
أسض -ع -ى ع -أئ -م-ة ف-وق سض-م-أء سض-ي-ل أ◊رف أل ّ- -ذأت ‘ ،ألّشض - -ع- -ر وأŸسض- -رح وأل- -قّصض- -ة ومكأن هو أن ألبقأء ل أ
ألكون أŸرأة أ÷ديدة ألسضأردة ،ألنأثرة ،وألّروأية ،وظهور أسضمأء كثÒة لهأ طأقة أن ننظر إأ ¤نصضف ألكأسس أŸملوء فنجد
ألشضأعرة ،ألفنأنة ألتي ل تتصضألح مع وأقع معتÈة على أإلبدأع ،وليسس على ألّنقل .مأ مأ يثلج ألصضدر ‘ ›أل أإلبدأع بأشضكأله
مهزوم ول –ب ألفشضل .ألكتأبة وأأللوأن يعني أن ثمة جهدأ عقليأ ‘ ألّتعأمل مع أıتلفة ،وأكيد دعم ألدولة لهذأ أÛأل
همأ قدري وهذأ جعل مني أمرأة غ ÒأŸنجز ،مع ألقضضأيأ أ÷مألية وإأشضكألتهأ ،ك- -أن أح- -د أل- -ع- -وأم- -ل أŸسض- -أع- -دة ع- -ل- -ى
ألن -ت -ع -أشس أل -ث-ق-أ‘ ،خ-أصض-ة أن أ÷زأئ-ر
كمأ هي متدأولة عأŸيأ.
خ -أم -ل -ة وغ Òت -أب -ع-ة ول –ب أن ت-رضض-خ
عأشضت حقبة عصضيبة أنعكسضت على
–ت وصضأيأ أحد ،وأنأ أميل لكل أشضكأل
أإلبدأع أألدبي من شضعر ون Ìوروأية و كل
مأ هو جميل وصضأدق.
كونك إاعÓمية وشصاعرة تتأارجحÚ
ب ÚاÛال ،Úك- - -ي- - -ف ت- - -وف - -ق ÚبÚ
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قه
توزيع
أمأم صضخب ألصضحأفة.
شضهأدأت أŸشضأركة على هأته أŸبدعأت يوم ألثأم فنية من ولية بجأية ،مع
ن
م
أاي -ن Œد زه -رة ن -فسص -ه -ا أاك ،Ìه -ل
ن شضهر مأرسس.
ا
كشصاعرة أام كإاعÓمية؟
Ÿدية  :م.أام Úعباسص
❊❊أحب صضرأحة أÛأل Úألن كل عأ⁄

ك -ل ج -وأنب أ◊ي -أةÃ ،أ ف -ي -ه -أ أل -ث -ق -أف-ة
وأإلبدأع.
ح-دي-ث-ي-ن-ي عن مؤولفاتك وجديدك
لدبي؟
ا أ
❊❊وهرأن ...أرويني من نبع حنأنك « آأخر
إأصضدأرأتي أألدبية عن دأر أنوأر أŸعرفة،
هي ›موعة خوأطر عن عشضقي Ÿدينتي
وهرأن وسضحرهأ وعفتهأ رغم أن ألكثÒ
ي -ري -د أن ي -دنسس شض -رف -ه-أ ،ك-م-أ ه-ي رؤوي-ة
ت -دع -و إأ ¤أل -ت -مسضك ب -أ◊ي -أة ب-ك-ل أل-ق-وة
أŸمكنة وتربط ب Úألنأسس على أسضأسس
أÙب -ة وأل -ت -وأصض -ل ألصض -أدق ،وه-ي أيضضً-أ
ت-ك-ريسس ÷م-أل إأنسض-أ Êيسض-ك-ن-ن-أ ج-م-ي-عً-أ،
أضض - -أف أ ¤ذلك ه- -ن- -أك ›م- -وع- -ة م- -ن
أإلصضدأرأت منهأ« :مرأفئ ألعشضق ألبأرد»
وتÓه فيمأ بعد ديوأن بوتفليقة  ...فخر
أ÷زأئ -ر ع -ن دأر أل -غ -رب ب -وه-رأن ،أل-ذي
يعت Èأول ديوأن شضعري ‘ أ÷زأئر كتب
ع -ن أل -رئ -يسس وع -ن م -ل -ح -م -ة ك-بÒة ل-ه-ذأ
ألوطن ألذي دفع ألكث Òمن أألروأح من
أج- - - -ل أسضÎج- - - -أع
ألسض- - -ل- - -م وأألم - -أن
÷زأئ- -ر ›روح- -ة
ف - -ك - -أنت Ãث - -أب - -ة
رسضألة شضكر للرجل
أل - -ذي سض - -ع - -ى إأ¤
عودة أألمن لهذأ ألبلد أ÷ميل ورÃأ كتبت
هذأ ألديوأن بحكم مأ عشضته كصضحفية ‘
عشضرية سضودأء ،ثم ديوأن «عيون ألعشضأق»
ألصضأدر Ãصضر ألشضقيقة ،وديوأن «أسضمك
ف- -لسض -ط »Úع -م -ل مشضÎك ألدب -أء وه -رأن
Ÿنأصضرة ألقضضية ألعأدلة ،كمأ يوجد كتأب
ت- -أري- -خ- -ي –ت أل- -ط- -ب -ع ع -ن -د دأر أن -وأر
أŸع-رف-ة ب-ع-ن-وأن« :أل-ق-وة أل-ن-أع-م-ة للثورة
أ÷زأئ -ري -ة» وه -و ي -ح -م -ل شض-ه-أدأت ح-ي-ة
Ûأهدأت جزأئريأت من ﬂتلف ألقطر
أ÷زأئ -ري ،وه -و أل -ت -مسضك ب -أ◊ي -أة ب -ك-ل
أل -ق -وة أŸم -ك-ن-ة وت-رب-ط ب Úأل-ن-أسس ع-ل-ى
أسضأسس أÙبة وألتوأصضل وأعتÈه يدخل
‘ أÛأل ألبحث ألصضحفي.
ك -م-أ ك-ت-بت ب-عضس أل-نصض-وصس أŸسض-رح-ي-ة،
منهأ من ترجمت على ألركح و أألخرى
بقيت ›رد نصس قرأءة أمأم ﬂتصض،Ú
م -ن -ه -م «ف -ئ -رأن أل -ت -ج -أرب» أل -ذي ي-ع-أل-ج

اŸرأاة ’ تسشمح أان تبقى
خارج السشاحة الثقافية

سصطّرت برن

دا

اكتشصفت موهبتها وميولها نحو التمثيل
لداء اŸسصرحي ‘ سصنّ مبكرة ،و◊سص
وا أ
ال -دع -اب -ة وال -ع -ف -وي -ة ‘ ال -ت -ف -اع -ل م -ع
أاق -ران -ه -ا ‘ الصص-ف الب-ت-دائ-ي أاث-را ل-فت
ان -ت -ب -اه م -ع -ل -م -ت -ه -ا ال -ت -ي ك -انت ت -ث-ق ‘
لبداعية وتقدÁها لتمثيل
إامكانياتها ا إ
القسصم ‘ تنشصيط ا◊فÓت اŸدرسصية ‘
نهاية السصنة سصواء بقراءات شصعرية أاو
أاداء ع-روضص مسص-رح-ي-ة ول-وح-ات ف-ن-ي-ة
تع Èفيها عن مواضصيع ‘ مسصتوى براءة
اŸرح -ل -ة وط -م -وح -ات اŸسص -ت-ق-ب-ل ،م-رت
اŸسص - -رح - -ي - -ة ب - -ع - -دة ﬁط - -ات “ي - -زت
ب -ا◊ضص -ور والن-ق-ط-اع أاح-ي-ان-ا وال-ع-ودة
›ددا بسص - -بب ظ - -روف اج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة
سصنكتشصفها ‘ هذا البورتري..
تيزي وزو..ز /كمال
تلعب ألوضضعية ألجتمأعية ومنطقة أŸنبت
أحيأنأ دورأ مهمأ ‘ صضقل أŸوأهب ألفنية ‘
شضتى أإلبدأعأت بشضرط توفر ألتأط ÒألÓزم
وكذأ أإلمكأنيأت وأŸرأكز ألثقأفية أŸسضأعدة
على بنأء ألشضخصضية ألفنية ،وألعكسس ‘ حألة
غيأب هذه ألظروف ›تمعة كحألة أŸمثلة
أŸسض -رح -ي -ة ك -أت -ي -ة غ -رصض -أم أل -ت -ي خ -أن -ت-ه-أ
ألظروف ألجتمأعية وألثقأفية وŒ ⁄د من
يشضّد بيدهأ منذ ألوهلة أألو ¤ألتي أكتشضفت
ف-ي-ه-أ م-وه-ب-ت-ه-أ وم-ي-ول-هأ نحو ألتمثيل وأألدأء
أŸسضرحي على ألركح ،فبقيت لهأ غصضة وحلم
م-ؤوج-ل م-ن م-رح-ل-ة ألب-ت-دأئ-ي ح-ت-ى أ÷أمعة
ح- -يث أك- -تشض- -فت أج- -وأء أخ- -رى وأج- -ت- -م- -عت
أإلرأدأت لدى عدد من أŸوأهب أŸسضرحية
للطألبأت ألÓوأتي بأدرنأ إأ ¤تأسضيسس فرقة
مسضرحية جأمعية أطلق عليهأ «فرقة ألبذرة
Ÿدي -ري -ة أÿدم-أت أ÷أم-ع-ي-ة ل-ت-أم-دة» سض-ن-ة
 ،2012وهنأ كأنت ألنطÓقة نحو فن أŸسضرح
وأكتشضأف أغوأر ألفن ألرأبع وروأده ودوره ‘
ت -ه -ذيب ألشض -خصض -ي-ة وب-ن-أء أÛت-م-ع أل-وأع-ي
أŸتحضضر..
لقد جمعنأ جملة من أألسضئلة لتأط Òألبورتري
لكن تركنأ حرية أ◊ديث للمبدعة أŸسضرحية
ألصضأعدة لتقول عن Œربتهأ ..كأتية غرصضأم

م-ن م-وأل-ي-د  28سض-ب-ت-م Èسض-نة  ،1992ب-ب-لدية
ت -ي-م-ي-زأرت ب-ولي-ة
ت- - - - - - -ي - - - - - -زي وزو،
أك -تشض -فت م -وه -ب-ة
ألتمثيل أŸسضرحي
خÓ- - -ل م - -رح - -ل - -ة
ألب- -ت- -دأئ -ي ح -يث
ك- -أنت م- -ع- -ل- -م -ت -ي
ت-ك-ل-ف-ن-ي ب-ت-نشض-ي-ط ﬂت-ل-ف ألنشضأطأت ألفنية
أل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -أ أŸؤوسضسض -ة ،ل -ك -ن أل -ظ -روف
أÙيطة  ⁄تسضأعدنأ على موأصضلة أŸشضوأر
وألن- -خ- -رأط ‘ إأح- -دى أل- -ف -رق أŸسض -رح -ي -ة
ب- -أŸن- -ط- -ق -ة أل -ت -ي ك -أنت ت -ف -ت -ق -د ل -ل -ف -رصس
وأŸب -أدرأت ،رغ -م ذلك ح -أف -ظت ع -ل -ى ت -لك
أل- -رغ -ب -ة وأŸي -ول ‘ ن -فسض -ي ح -ت -ى م -رح -ل -ة
أ÷أمعة ،حيث حظيت بفرصضة جديدة من
خÓل ورشضة أŸسضرح بأ◊ي أ÷أمعي ألتي
ت- -ط -ورت إأ ¤إأنشض -أء ف -رق -ة أل -ب -ذرة أل -ت -أب -ع -ة
Ÿدي -ري -ة أÿدم -أت أ÷أم -ع -ي-ة وه-و م-أ ف-ت-ح
أم -أم -ن-أ أل-ب-أب وأسض-ع-أ ل-ب-دأي-ة ألح-ت-ك-أك م-ع
أŸسض- - -رح- - -ي Úأ÷زأئ- - -ري ÚوأŸشض - -أرك - -ة ‘
أŸه-رج-أن-أت أل-وط-ن-ي-ة خ-أصض-ة منهأ مهرجأن
أŸسض -رج أ÷أم -ع-ي ،ف-ك-أنت أول مشض-أرك-ة ل-ن-أ

بولية أŸسضيلة سضنة  ‘ ،2012ألطبعة ألتأسضعة
ل-ل-م-ه-رج-أن أل-وط-ن-ي ل-ل-مسض-رح أ÷أمعي حيث
–صضلت على جأئزة تشضجيعية كممثلة وأعدة،
ث -م ت -ل -ت -ه -أ ع -دد م -ن أŸشض -أرك -أت أل -وط -ن -ي-ة
كتظأهرة عأصضمة ألثقأفة ألعربية كأن آأخرهأ
أل -دورة أل -ت-أسض-ع-ة Ÿه-رج-أن أŸسض-رح أل-ع-رب-ي
بوهرأن.
وأضضأفت أŸسضرحية ألوأعدة بألقول «لقد فتح
‹ أŸسض- -رح أ÷أم- -ع- -ي ب -أب -أ وأسض -ع -أ أم -أم -ي
لتحقيق حلم ألطفولة وموأصضلة أŸشضوأر ‘
عأ ⁄أŸسضرح وŸأ ل ولوج عأ ⁄ألحÎأف
وألرتقأء بأŸوهبة من ألتمثيل إأ ¤أإلخرأج،
رغ-م ذلك ل ن-خ-ف-ي ع-ل-ي-ك-م صض-ع-وب-ة أل-ط-ريق
خ -أصض -ة ‘ ظ ّ-ل أف -ت -ق -أد أ÷م-ع-ي-ة Ÿؤوط-ري-ن
ل -ت -ط -وي -ر أألدأء أل -ف -ن -ي ون -قصس أل -ت-ع-أون م-ع
مؤوسضسضة أŸسضرح أ÷هوي كأتب يأسض Úلتيزي
وزو ألذي يقتصضر فقط على جأنب أŸسضأعدة
أŸأدية من ديكور وغÒهأ ‘ ح Úنبقى نحن
ب-أ÷م-ع-ي-ة ب-ح-أج-ة إأ ¤أح-ت-ك-أك مسض-ت-م-ر مع
أŸمثل Úوألنقأد
ذوو أل - -ت- -ج- -رب- -ة
أل - - - - -ك- - - - -بÒة ‘
أŸيدأن
لتوجيهنأ وتقييم
أألع-م-أل أل-ف-ن-ي-ة
أل -ت-ي ن-ق-وم ب-ه-أ،
ك-م-أ ن-ن-ت-ظ-ر ت-دع-ي-م-ن-أ ب-أسض-ت-أذ متخصضصس ‘
أŸسض-رح لÓ-سض-ت-ف-أدة م-ن-ه ب-ن-أء ع-ل-ى توصضيأت
أللقأء أŸسضرحي أألخ Òبتيزي وزو ألذي أكد
ع-ل-ى ضض-رورة ت-ع-أون أل-ه-ي-ئ-أت أŸسض-رح-ية مع
ألفرقة أ÷أمعية.
‘ أÿتأم كشضفت أŸمثلة كأتية غرصضأم عن
مشضروع عمل فني مسضتقبلي تقوم فرقة ألبذرة
بألشضتغأل عليه وهو ن ّصس مقتبسس عن روأية
ألدروب ألوعرة للكأتب ألكب Òمولود فرعون
بأللغة أألمأزيغية وعمل مسضرحي ثأ Êبأللغة
أل -ع -رب -ي -ة ب -ع -ن -وأن «ن -بضض -أت» بشض -رط إأي-ج-أد
مسضأعدة لزمة من أŸسضرح أ÷هوي خأصضة
من حيث أإلمكأنيأت أŸأدية وألوسضأئل ألتقنية
ألضضرورية لبنأء عرضس مسضرحي متكأمل ينأل
إأعجأب هوأة ألفن ألرأبع ويجعنأ على موأصضلة
أŸسضÒة ألفنية بثبأت.

فنانة واعدة وطموح نحو
النجاح لتحقيق حلم الطفولة

الدكتورة فاتن صصÈي سصيد الليثي لـ«الشصعب»:

الباحثة ا÷زائرية حجزت مكانا مهما غ Òقابل للتنازل

ا
›ا ثريا لفائدة حواء

ر ال
ثقافة حسشن ا◊سشني ‘ اŸوعد

أŸنظومة ألÎبوية ،مسضرحية «ألقطة بيشضأ
وألسض-أح-ر» أل-ت-ي أدت-ه-أ أ÷م-ع-ي-ة أل-ثقأفية
لسضيدي بلعبأسس ‘ ألتسضعينيأت ،إأ ¤جأنب
Óط -ف -أل ب -ع -ن -وأن« :أ÷دة «
مسض -رح -ي -ة ل  -أ
قدمت ‘ إأطأر مسضرح ألهوأة Ãسضتغأ.Â
اح -ت -ك -اكك ب -ح-رك-ة الب-داع ،م-اذا
أاضصافت لك؟
❊❊ ت - -ق ّ- -دم أŸشض - -أرك - -أت ألشض- -ع- -ري- -ة ‘
أŸل-ت-ق-ي-أت أل-وط-ن-ي-ة وأل-دولية ،ألحتكأك
ب -أŸشض -ه -د ألشض -ع -ري بشض -ك -ل أك ÈوŒع -ل
أŸبدع يتوأصضل مع غÒه من أŸبدع،Ú
لÒى أين هو ضضمن هذه ألكوكبة ألتي تسضÒ
‘ نفسس ألركب ،فمن هنأ Áكن للشضأعر
بشضكل خأصس وأŸبدع بشضكل عأم أن يقّيم
ذأته ومسضأره بشضكل أك ،Èفهذه ألعملية
أل -ت -وأصض -ل -ي -ة ب -أآلخ -ر أŸب -دع ت-ف-ت-ح أم-أم
ألشضأعر آأفأقأ أخرى للنضضج وأإلبدأع ،وبÚ
كلّ مشضأركة ومشضأركة تظهر إأليك أشضيأء ⁄
تكن ظأهرة فيمأ قبل وتتعّرف على أسضمأء
شضعرية أخرى ‘ فلك أإلبدأع ،وتتعّرف
عن قرب على Œأرب شضعرية أخرى قد
يكون لهأ أثر كب ‘ Òعملية تطوير قلمك
بشض -ك -ل أو ب -آأخ -ر ،وق -د ت-قّ-دم إأل-يك ف-ك-رة
أخ- -رى ك -أنت غ -أئ -ب -ة ع -نك وه -ك -ذأ ف -إأن
ألحتكأك ب ÚأŸبدع Úو أŸبدعأت ‘
أ÷زأئ -ر م -ه -م ج -دأ ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى إأن-ت-أج
أألخر.
كلمة تتّوج هذا اللقاء ؟
❊❊ أ“ن- -ى أن أظ- -ل ق- -أدرة ع- -ل- -ى أ◊ب،
فليسس هنأك أسضوأر أيهأ أألصضدقأء –د
م -ن ح -ري -ة أل -ك -ل -م -ة ،ف -ك-ون-وأ أح-رأرأ ‘
خ -ي -أرأت أل-ق-رأءة ول ت-ب-خ-ل-وأ ‘ أل-ك-ت-أب-ة
وألقرأءة ففي قلبهمأ تقوم ‡لكة ألشضعر
ألتي لن يلجهأ إأل شضأعرأ أمتلك مفأتيح
ألفجر ،فجر ألقصضيدة ألسضأحرة .بألقرأءة
وأل -ك -ت -أب -ة يصض Òأل -ق -لب ج -ن -ة Œري م-ن
–ت-ه-أ أألن-ه-أر .شض-ك-رأ وأن-ت-م تشض-أرك-ون-ني
إأحسضأسضي ‘ ألتدوين وتند›ون معي ‘
◊ظة ‰سضك بهأ معأ لنوقف ألزمن ‘
◊ظة مأ نسضجلهأ رحيقأ معسضول لكلينأ.
لكم بكل أعتزأز بأقة يأسضم Úأبيضس ،حلوة
ع- -ذب- -ة ،ك- -ون- -وأ ج- -م- -ي -ع -أ ب -خ Òوشض -ك -رأ
÷ري -دت-ك-م ل-لضض-ي-أف-ة ب ÚحÈه-أ وورق-ه-أ
وقرأءهأ.

مششروع عمل فني مسشتقبلي مقتبسس
عن رواية الدروب الوعرة Ÿولود فرعون

الدولة قدمت للنسصاء الباحثات كل الدعم اŸعنوي واŸادي

لسصتاذة
تواصصل الدكتورة فاتن صصÈي سصيد الليثي الباحثة اıتصصة ‘ البيئة وا أ
بجامعة باتنة نضصالها الطويل ضصد نظرة اÛتمع القاصصرة للمرأاة وسصعيها ا◊ثيث
‘ ال-ع-م-ل ا÷م-ع-وي ل-ل-دف-اع ع-ن حّ-ق اŸواط-ن ‘ ب-ي-ئ-ة ن-ظ-ي-ف-ة ‘ ا÷زائ-ر ،حيث
لطارات ا÷زائرية القليلة اŸهتمة بالبيئة والدفاع
لسصتاذة فاتن من ا إ
تعت Èا أ
ع-ن-ه-ا ،ح-يث أاف-ردت ل-ه-ا رسص-ال-ة م-اجسص-ت Òوأاط-روح-ة دك-ت-وراه ،إال-تقتها جريدة
«الشصعب» للحديث عن ‚احات اŸرأاة ا÷زائرية ومكاسصبها وهي –تفل بعيدها
ل حرصص الدولة ا÷زائرية على ترقية مشصاركتها ‘ صصنع القرار ‘
العاŸي ‘ ظ ّ
جميع مناحي ا◊ياة.
باتنةŸ :وشصي حمزة
تؤوكد أŸتحدثة أن أŸرأة أ÷زأئرية خأصضة
ألبأحثة وأŸثقفة وأŸفكرة قطعت أشضوأطأ
هأمة ‘ سضبيل حجز مكأنة لئقة بنضضألهأ
‘ أŸشضهد ألوطني وهي أŸكأنة ألتي ل
Áكن ألتنأزل عنهأ مهمأ كأن ألسضبب ،خأصضة
وأن ألسض-ي-د أل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة
مّ-ك-ن ل-ل-م-رأة أ÷زأئ-ري-ة ك-ل أسض-أب أل-ت-ف-وق
وأل -ن -ج -أح وصض-ن-أع-ة أل-ق-رأر .ك-م-أ أن أŸرأة

أ÷زأئ- -ري- -ة ت- -ع- -د ـ حسض -ب -ه -أ  -مصض -در ك -ل
أل-دروسس أل-ت-ي ” أسض-ت-ل-ه-أم-ه-أ أ÷زأئ-ري-ون
على مر أألزمنة وأŸرأحل ألتي مرت بهأ
أ÷زأئر.
وأوضضحت ألدكتورة فأتن أن كفأح أŸرأة
أ÷زأئ-ري-ة م-ك-ن-ه-أ م-ن أف-ت-ك-أك ج-م-ل-ة م-ن
أŸكتسضبأت ألتي كرسضهأ ألتعديل ألدسضتوري
أألخ ،Òحيث أسضتجأب رئيسس أ÷مهورية،
ل- -ل- -م- -ط- -ألب أل- -ت -ي رف -ع -ت -ه -أ م -رأرأ أŸرأة
أ÷زأئرية ألتي برهنت عن إأمكأنيأتهأ ‘

–م -ل أŸسض -ؤوول -ي -أت ع-ل-ى ك-ل أŸسض-ت-وي-أت
وق -درت -ه -أ ع -ل -ى صض -ن -ع أل -ت -غ -ي Òأإلي-ج-أب-ي
وألدÁقرأطي.
وأشضأرت إأ ¤أن أ÷زأئر ومن خÓل جأئزة
رئيسس أ÷مهورية للصضحفي أÎÙف قد
خ ّصض -صضت ه -أت -ه ألسض-ن-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة –ت شض-ع-أر

«أÙأفظة على ألبيئة ،مفتأح ألرفأه ألعأم
وألسض -ع -أدة ألج -ت -م -أع -ي -ة» ،وذلك ن -أب-ع م-ن
قنأعة أنه ل تطّور دون بيئة سضليمة ،مشضÒة
إأ ¤أن أ÷زأئ- -ر ك- -غÒه- -أ م- -ن دول أل- -ع -أ⁄
ت- -ع- -يشس ‘ سض- -ب- -أق مسض- -ت- -م- -ر م- -ع أل -ب -ي -ئ -ة
وقضضأيأهأ ،و–تأج إأ ¤أن تكريسس جميع
م -وأرده -أ وإأم -ك-أن-أت-ه-أ ل-ل-تصض-دي ل-ل-مشض-أك-ل
أل -ب -ي-ئ-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-زأي-د م-ع ت-زأي-د أنشض-ط-ت-ن-أ
وتطور حضضأرتنأ.
وك - -م - -أ أن أŸرأة ع - -نصض - -ر أسض - -أسض- -ي ‘
أÛتمع ،فهي أيضضأ عنصضر أسضأسضي وفأعل
‘ أل-قضض-أي-أ أل-ب-ي-ئ-ي-ة ،وإأشض-رأك-ه-أ ‘ أل-ع-م-ل
ألبيئي هو جزء ل يتجزأ من أ◊ل لسضتدأمة
›تمعأتنأ بيئيأ وأقتصضأديأ وأجتمأعيأ ،وهو
مأ ‚ده مكرسضأ ‘ كل خطأبأت ورسضأئل
ألرئيسس بوتفليقة.
وت -وأصض -ل ﬁدث -ت -ن-أ أ◊ديث ق-ول-ه-أ ،ب-أن
أ◊ق -ي -ق -ة أل -ت -ي ل Áك -ن إأن -ك -أره-أ ه-ي أن
أ◊كومة أ÷زأئرية قدمت للنسضأء ألبأحثأت

كل ألدعم أŸعنوي وأŸأدي من أجل تطوير
أل -نشض -أط -أت أ÷م -ع -وي -ة أل-نسض-أئ-ي-ة ،خ-أصض-ة
أŸه -ت -م -ة ب -قضض -أي -أ أÛت -م -ع وت -ف -أعÓ-ت-ه
ب - -ألشض - -ك - -ل أل- -ذي ك- -أن ل- -ه أألث- -ر أألك‘ È
أسضتدأمة أÛتمع بشضكل عأم وألبيئة بشضكل
خأصس.
فأŸرأة ألبأحثة –أرب ألفشضل ألسضألب ول
تقبل بألتنأزل فأنأ مث Óأوصضي طلبتي دأئمأ
وح -ت -ى أل -نسض -أء ألÓ-ت-ي خضض-ن Œأرب زوأج
فأشضلة بحكم عملي كمحأمية موكلة عليهن
أوصضيهن أن ألفشضل ‘ مشضروع مأ ليسس نهأية
ألعأ ⁄بل ل بد من أŸثأبرة وألسضتمرأر ‘
–قيق مشضروع آأخر ،ألنني ل أعمل على
إأ‚أح مشضأريع بقدر مأ أعمل على إأ‚أح
ألشضخصس نفسضه ،وهذأ هو هد‘ أإلنسضأÊ
أول وأخÒأ ،و‘ خ -ت -أم ل -ق -أئ-ن-أ ب-ه-أ ت-نصض-ح
أألسضتأذة فأتن جميع ألسضيدأت ألÓتي لديهن
أحÓم بألعمل من أجل –قيقهأ ،ألن ألعمل
وألنجأح يشضعر أŸرأة بقيمة مأ تقوم به.
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نادية نوأصشر صشنعت ألتميز

الشضعر عطرها اŸبجل ،وأانوثتها وعشضقها سضفرها ‘ غياهب ا◊ياة
’حزأن قامة أدبية
ح Úتنجب أ أ

عنابة :هدى بوعطيح

«البوح ندÁي والقلم بندقيتي»

الشس- -اع- -رة ن- -ادي -ة ن -واصس -ر ت -ف -ت -ح ق -ل -ب -ه -ا
لـ»الشس- -عب» لÎوي ل -ن -ا مسسÒت -ه -ا األدب -ي -ة،
والتي كانت بدايتها على يّد جمعة حزن
سسببها رحيل أامها اŸبكر ،مشسÒة إا ¤أان
فقدان والدتها كانت بداية رحلة الحÎاف
‘ ع -ا ⁄ا◊رف ،ق -ائ -ل -ة «ع -ن -دم -ا أاحÎق

ويسسكنني
وج- -ع- -ي ،وع- -ن- -دم- -ا أاشس- -ع -ر أان
األرضس ضس -ي-ق-ة وأاحÓ-م-ي واسس-ع-ة ج-ن-ون-ي-ة
أاكتب ،وعندما أارغب ‘ أان أانسسى غربة هي
غربة اŸبدع ‘ وطنه أاكتب ،عندما أاشسعر
أان الوطن يقزم الكبار أاكتب ،عندما أاشسعر
أان الوطن العربي يجنح نحو الضسياع أاخلو
بنفسسي ويصسبح وقتها البوح ندÁي والقلم
بندقيتي».
وترى نادية نواصسر أان ا◊ب بصسدق يصسنع
اŸعجزات ،ولهذا تعت Èالكتابة روحها..
وأالقها ذهاب اللغة ‘ رحلتها اŸشستهات،
ولذلك ـ تضسيف اŸتحدثة ـ بأانها تواعد
الكتابة كل ما اسستدعتها وتÎك كل العا⁄
خلفها ،حيث Œيء إاليها ﬁملة باللغة
واÛاز واإلحسساسس الفياضس.
وتتحدث الشساعرة عن الكتابة لتقول بأانها
ق -دمت ل -ه-ا شس-ف-اف-ي-ة اŸع-ن-ى وسس-ح-ر ه-ذا

عاششقة ألششجرة وأŸوسشيقى
وأل-ك-ت-اب «أل-ف-ن-انة صشليحة
إأمكرأز»

@ القراءة علمتني حب
الفن ودÁومة ا÷مال
–ثك على اإ’بداع
@ أاعمالها ’قت
اسضتحسضان واإعجاب أاكÈ
نقاد العا⁄

نادية نوأصشر مثال للمرأة أ÷زأئرية
أŸت- -ح- -دي- -ة ،أل- -ت- -ي تسش- -ع- -ى ل- -ف- -رضس
وجودها و–قيق ذأتها على ألسشاحة
’دبية موأجهة ألصشعاب أبنة «بونة»
أ أ
أل -ع -ري -ق -ة أل -ت-ي سش-ج-لت حضش-وره-ا ‘
ﬂتلف أÙافل لتكون من ب Úكبار
أŸب -دع ،Úوت -كسش -ر ج -م -ي -ع أ◊وأج-ز
أل-ت-ي ك-انت ت-ع-ي-ق ت-ق-دم-ه-ا ،وأق-فة ‘
وجه من فرضس حصشارأ على إأبدأعاتها
’دبية ألغزيرة.
أ أ

نادية نواصسر شساعرة جزائرية من مواليد
 1960بعنابة ،برزت ‘ أاواخر السسبعينيات
كصس- -وت واع- -د وم- -وه- -ب- -ة ه- -زت السس -اح -ة
األدبية ،طبعت ديوانها األول بعنوان «راهبة
‘ ديرها ا◊زين» على حسسابها اÿاصس
وعمرها  20سسنة.
نادية نواصسر اŸرأاة الشساعرة التي واجهت
و–دت ﬂت- - - - - - -ل - - - - - -ف ا◊واج - - - - - -ز
وا◊صس-ارات ال-ت-ي غ-ي-ب-ت-ه-ا
عن السساحة األدبية مدة 14
سسنة ،إال أانها ظّلت صسامدة
ل -ت -ع -ود رغ-م أان-ف أاع-دائ-ه-ا،
ل -ت -ك -ون ب -ذلك م -ث -ال ل-ل-م-رأاة
ا÷زائ-ري-ة اŸت-ح-دية واŸرأاة
ال-ع-ن-اب-ي-ة الشس-اﬂة ال-تي مثلت
وطنها أاحسسن “ثيل ‘ ﬂتلف
اÙاف - -ل ال - -دول - -ي - -ة ك- -ت- -ونسس
واإلم -ارات ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح-دة،
وتوقع العديد من الدواوين على
غ- -رار «أاشس -ي -اء األن -ث -ى األخ -رى»،
«أاوج - - -اع»« ،زم - - -ن ب  Ó- - -ذاك- - -رة»،
«اŸشس- -ي ‘ ﬁرابك»« ،صس- -ه- -وات
ال -ري -ح»« ،أام-اك-ن ل-ل-عشس-ق ،فضس-اءات
ل -ل -ب -وح»« ،ع -ن -دم -ا أاصس -ب -ح ط -ف -ل-ة»،
«ح- -ديث زول- -ي -ح -ة»« ،ل -ه -ال -ة ي -غ -ن -ي
الصسباح» ودواوين أاخرى ..وعن قريب
تصسدر لها األعمال األدبية التي نشسرت ‘
ك - -ل ج - -رائ - -د و›Óت ال - -وط - -ن ،وك- -ذلك
اÓÛت العربية مثل «الهدى السسورية»،
«ع- -م- -ان» و»ال- -ف -ي -ن -ي -ق ب -األردن» ،شس -اركت
نواصسر ‘ العديد من ا◊صسصس اإلذاعية
وال -ت -ل -ف -زي-ون-ي-ة ،وّ” ت-ك-رÁه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
وليات الوطن ومن طرف اÛلسس الشسعبي
البلدي عنابة

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

ب اآلخرين لها ،كما أانه بفضسلها
الكون وح ّ
ُنقشس اسسمها ‘ سسجل التاريخ ،منوهة ‘
سس -ي -اق ح -دي -ث -ه-ا ع-ل-ى أان الشس-ع-ر ع-ط-ره-ا
اŸب -ج-ل ،وأان-وث-ت-ه-ا وعشس-ق-ه-ا وسس-ف-ره-ا ‘
غ -ي -اهب ا◊ي -اة ،ك -م -ا أان-ه –ل-ي-ق م-دهشس
باللغة إا ¤سسماء الروعة وا÷مال ،ودخول
إا ¤جنة اإلحسساسس ،وتفاحة آادم الشسهية،
وأانوثة حواء الطاغية.
وقالت بأان ا◊ياة لوحة متعددة اŸواضسيع
واأللوان ،وهي من األدباء الذين سساروا ‘
ﬁراب -ه-ا ع-ل-ى الشس-وك م-رة وع-ل-ى ن-ع-وم-ة
ا◊ري - -ة م- -رة أاخ- -رى ،وم- -ع ذلك ك- -انت ‘
مصسا◊ة مسستمرة معها كونها جميلة Ãرها
وحلوها ،ول بد أان تصسنع فيها كونا جماليا
–ياه بكل عذوبة وعشسق.
وتأامل الشساعرة نادية نواصسر أان يع Èصسوت
اŸبدع ا◊دود ،وأان “وت فكرة «مغني
ا◊ي ل ي -ط -رب» وأان ت -ف -ت -ح دوائ -ر ا◊ل -م
Óت-ي-ان بشس-ه-ادة م-يÓ-د م-ن وطن
ل-ل-ه-ج-رة ل -إ
يعÎف بالكتاب ،وأان ينتهي ‘ نفسس الوقت
الزج باألحياء ‘ أاسسفل دركات النسسيان.
و‘ األخ Òتقول نادية نواصسر ‘ قصسيدة
عن الوطن:

بÓدي أحبك
من قال أن هوأك ﬁال
أنت كل ألذي
قد يقال عن أ◊ب
أو’ يقال.

ه -ي إأم -رأة ل -يسشت ك-ب-اق-ي أل-نسش-اء وف-ن-ان-ة
’ ّن-ه-ا
ل -يسشت ك-ب-اق-ي أل-ف-ن-ان-ات ’ لشش-يء إأ’ أ
ظّلت طول حياتها و’ تزأل تعششق ألقرأءة
وأŸط -ال -ع-ة ح-ت-ى أل-ن-خ-اع إأ ¤درج-ة أ ّن-ه-ا ’
ت- -ط- -ي- -ق ت -ن -اول ق -ه -وة ألصش -ب -اح ب  Ó-ك -ت -اب
’خ-ري-ن ،ه-ي
تسش -ت -ن-ب-ط م-ن-ه أف-ك-ار وآأرأء أ آ
Œم -ع ب Úك -ت -اب-ة ألشش-ع-ر وأل-قصش-ة وت-ع-ل-ي-م
أب-ج-دي-ات أŸوسش-ي-ق-ى وروأئع ألفن ألتششكيلي
وم-ن ه-ذأ أŸن-ط-ل-ق ف-ق-د أشش-ارت أل-ف-ن-انة إأ¤
أّنها تعششق أŸوسشيقى ألعاŸية أسشوة بأابيها وأنّ
ألشش-ج-رة إأخ-ت-ارت-ه-ا ب-الصش-دف-ة ل-ت-كتب عنها
وتنقل جمالها وعطرها ÷نسس ألبششر.
تيبازة :عÓء ملزي
صس-ل-ي-ح-ة إام-ك-راز ه-ي ال-ف-ن-ان-ة التشسكيلية الوحيدة
التي أاعطت أاروقة نادي عيسسى مسسعودي باإلذاعة
الوطنية ديكورا متمّيزا على هامشس حفل افتتاحه
ال -رسس -م -ي Ãن -اسس -ب -ة ال-ذك-رى ال-واح-دة واألرب-عÚ
لسسÎجاع اإلذاعة والتلفزيون سسنة  ،200٣ول تزال
لوحاتها الفنية تصسنع ا◊دث ويك Ìعليها الطلب
عند كلّ معرضس تشسارك فيه ،وهي الفنانة التي
أانتجت أاك Ìمن  ٧00لوحة فنية بيعت معظمها
لعاشسقي فنها ا÷ذاب الذي يتّخذ من الشسجرة
ينبوعا لدÁومته وانتشساره.
أاّكدت صسليحة أاّنها ليسست من اختارت الشسجرة
موضسوعا ألعمالها الفنية وإاّنما قد تكون الشسجرة
هي التي إاختارت الفنانة لتكون سسفÒة لها لدى
جنسس البشسر لسسيما أاولئك الذين ل يدركون بقصسد
أاو غ Òقصسد مسساهمة الشسجرة ‘ ا◊فاظ على
ال-ت-وازن ال-ب-ي-ئ-ي ب-اŸع-م-ورة ،ب-ح-يث ظّ-ل-ت م-ع-ظ-م
أاعمال الفنانة وهي ل تزال كذلك تسستنبط جمالها
ورون -ق -ه -ا م -ن ج -م-ال الشس-ج-رة ال-ت-ي “ن-ع إان-زلق
الÎبة بجذورها وتوّفر الظÓل باأوراقها وتروي
الكائنات ا◊ّية بثمارها إال أاّن البشسر ل يعشسقون
بها غ Òخشسبها الذي يسستغّل ألغراضس شسّتى‡ ،ا
ي -ف -ت -ح ال-ب-اب أام-ام مصس-راع-ي-ه ل-ظ-واه-ر ال-تصس-ح-ر
وا÷فاف وانزلق الÎبة على أاقّل تقدير ،ومن
هذا اŸنطلق بدأا الرباط الذي ضسّم الفنانة إا¤
الشسجرة ينمو شسيئا فشسيئا إا ¤أان أاصسبحت هذه
ال -ع Ó-ق -ة أازل -ي-ة أاب-دي-ة وأاضس-حت م-ع م-رور ال-زم-ن

أŸبدعة سشميحة صشياد لـ «ألششعب»:

ا’عÓم ا÷واري منحني القدرة
واإ’ذاعة الدولية وضضعت ‹ معا ⁄ا◊ياة
أوضش-حت أ’عÓ-م-ي-ة وأŸب-دع-ة سشميحة صشياد
أن-ه-ا “ارسس ل-ع-ب-ة أل-ك-ت-اب-ة ل-لبحث عن ذأتها،
ل -ذلك ف -ه -ي ت -خ -ط م -ا ‘ ج -ع -ب -ت -ه -ا وع -ادة م-ا
تسشميها باÿربششات منذ أن بد أت تعانق لعبة
أل-ك-ت-اب-ة وحسش-ب-ه-ا ف-ق-د خ-ط-ر ب-ب-ال-ه-ا أن ت-بد أ
أ◊كاية من ألعاصشمة..وهي ألوأفدة أإليها من
أم أل -ب -وأق -ي م -ه -د أل -ك -اه -ن -ة ت -اري-خ أ’صش-ال-ة
وألعرأقة حاملة ‘ كنفها ذلك أ’متدأد ،من
ألÎأث ألشش -اوي أ’صش -ي -ل .وم-ن أسش-رة ث-وري-ة
›اهدة.
سشجلها :نور ألدين لعرأجي
‘ السسياق ذاته تقول سسميحة جئت ا ¤العاصسمة
ﬁملة باآمال واأما Êمن اذاعة ﬁلية تهتم بالإعÓم
ا÷واري والتنمية اÙلية ا ¤اذاعة دولية تعكسس
السس -ي -اسس-ة اÿارج-ي-ة ل-ل-بÓ-د وت-ق-دم اخ-ب-ارا ع-اŸي-ة
واأخ-رى وط-ن-ي-ة ب-بصس-م-ة دول-ي-ة ،ت-ق-ول سس-م-ي-ح-ة ان-ها
دخ -ل -ت -ه-ا وه-ي ﬁم-ل-ة وم-ن-تشس-ي-ة ب-اأ›اد اأج-داده-ا
ا◊راك-ت-ة م-ن-ط-ل-ق-ة م-ن اŸث-ل ال-ي-اب-ا Êالقائل»:قمة

العاŸية هي اÙلية».
تقول اإنها جاءت ا ¤مدينة مزغنة من باب اŸدرسسة
الوطنية العليا للصسحافة والإعÓم لسستكمال حلمها
‘ ان تصس Òدكتورة وتسسعد اأمها التي تراها ﬂتلفة
عن باقي البنات والنسساء ،وهي التي تفضسل ا÷لسسات
ال -رج -ال -ي -ة ون -ق -اشس-ات السس-ي-اسس-ة والق-تصس-اد وح-ت-ى
الرياضسة عن جلسسات التسسوق والتجميل والطبخ مع
احÎامها لكل النسساء فهي وان اختلفت اهتماماتها
فهي اأيضسا امراأة تسسعد بجمالياتهما.
ب Úع -م -ل -ه -ا ودراسس -ت-ه-ا واŸن-زل صس-ارت مÎن-ح-ة

@ أج- -م- -ع شش- -ت- -ات- -ي ’سش- -ت -ك -م -ل أط -وأر ت -لك
أ◊كاية أ÷ميلة «ألطبيبة وألنائب»
@ أحلم بجزأئر قوية أقتصشاديا وسشياسشيا
‘ ظل ألعدألة أ’جتماعية

متهادية..دائمة الدوران والتيه ب Úازدحام واأحÓم

وابتعدت بقسسط عن خربشساتها التي تخطها بوحي
من روحها وباإيعاز من دواخلها..خربشسات –ررها،

ثقافة مكتسسبة لدى الفنانة ل Áكن ﬁوها أاو
تناسسيها.
خ -ري -ج -ة اŸدرسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة
بالعاصسمة ‘ فÎة السسبعينات لتشسرع منذ بداية
ال- -ث- -م- -ان- -ي- -ن- -ات ‘ اŸشس -ارك -ة ‘ ع ّ-دة م -ع -ارضس
متخصسصسة داخل الوطن وخارجه ولسسيما با÷ارة
ت -ونسس أاي -ن قضست ق -راب -ة ع -ق -د م -ن ال -زم -ن فÎة
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ألسس-ب-اب ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ع-م-ل زوج-ه-ا،
وبالنظر إا ¤متطلبات الرسسالة الفنية التي ظلّت
الفنانة ّŒد وتكّد من أاجل إارسسالها لعمق اÛتمع
ف -ق -د احÎفت اسس -ت -غ Ó-ل ت -ق -ن -ي-ة ا◊ Èالصس-ي-ن-ي
اŸرفق بالريشسة وهي أادوات  ⁄تتمكن الفنانة من
السس -ت -غ -ن -اء ع-ن-ه-ا ط-وال مشس-واره-ا ،ب-ح-يث لقت
أاعمالها اسستحسسان وإاعجاب أاك Èنقاد العا ⁄على
ه-امشس اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ ل-دائ-رة ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
بجامعة تونسس ‘ أافريل  ،2002إاضسافة إا ¤عّدة
مشساركات أاخرى اكتسسبت طابعا دوليا باعتبارها
نظمت بالتنسسيق مع سسفارات أاجنبية تابعة لعّدة
دول.
ل تهتّم بالفن التشسكيلي لوحده بالرغم من كون
لوحاتها يك Ìعليها الطلب إا ¤يومنا هذا ،بحيث
أاقدمت على كتابة ديوان الشسعر «تال» الذي نشسر
بفرنسسا باللغة الفرنسسية سسنة  1996وهو الديوان
الذي يتحّدث عن منطقة تيبازة عموما وشسنوة
ع-ل-ى وج-ه ال-ت-ح-دي-د ب-اع-ت-ب-ارها تزخر بتضساريسس
خÓبة ومناظر رائعة كما شساركت الفنانة Ãعية ٣
كاتبات أاخريات ‘ إاصسدار ديوان الشسجرة الزرقاء
Óط-ف-ال
سس-ن-ة  ،2009إاضس -اف -ة إا ¤قصس -ة م-وج-ه-ة ل -أ
ب -ع -ن-وان «شس-مسس» سس-ن-ة  2010ل-ت-ت-فّ-رغ ع-قب هذه
الفÎة إلنتاج عّدة قصسائد متنوعة تعنى Ãواضسيع
شستى على غرار رثاء فقيدة منطقة شسرشسال السسنة
ما قبل اŸاضسية «أاسسيا جبار» وهي – ّضسر ÷معها
‘ ديوان شسعر جامع قريبا ،كما عكفت الفنانة
ع- -ل- -ى ت- -دريسس اŸوسس- -ي- -ق- -ى ال- -ع- -اŸي -ة ب -إاح -دى
متوسسطات العاصسمة لفÎة طويلة قبل أان تلجأا اإ¤
‡ارسسة ذات اŸهنة ببتها العائلي لفائدة ﬁبÚ
ل-ه-ذا ال-ن-م-ط ال-ف-ن-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا خ-ري-ج-ة اŸع-هد
الوطني للموسسيقى خÓل فÎة السسبعينات.
و‘ رسس -ال -ت -ه -ا ل-نسس-اء ا÷ي-ل ا÷دي-د ف-ق-د أاّك-دت
ال-ف-ن-ان-ة صس-ل-ي-ح-ة إام-ك-راز ع-ل-ى أاّن ق-اع-دة ال-ت-عّ-لم
ت-ع-ت-م-د ب-ال-درج-ة األو ¤ع-ل-ى ال-ق-راءة واŸط-العة
مشسÒة ا ¤أاّن الدمان على ذلك يفتح الباب واسسعا
أامام عّدة فرصس للتأالق والتميّز مع اإلشسارة إا ¤أانّ
الفنانة ا÷ّدة حاليا ل تزال تّÎدد على اŸكتبات
Ÿؤوازرة الكتب وا◊ديث معها فهل يصسغى ا÷يل
ا÷ديد بتمّعن وجدية لهمسسات  ‘Îﬁالريشسة
والكلمة؟

اأو كما صسرحت لـ «الشسعب « على ان هذه الخÒة «
تبع ÊÌوتعيد Ÿلمة شسذرات روحي ..اأرا Êفيها
وفيها ارى عشسقا وشسوقا لوطن بحجم ا÷زائر اأو
هياما ووجدا ◊بيب اسستحضسره بطلب من الفوؤاد
فينسساب حÈا ويسستبيح بياضس اأوارقي  ..وانشسره
على صسفحتي ‘ الفضساء الزرق  ..والأزرق رمز
للسسÓم والقوة والهدوء والثقة ،اأنشسر خربشساتي على
ال -ف -ايسس -ب -وك لأنﬁ Ìب -ة وف -رح-ا ع-ل-ى اأصس-دق-ائ-ي،
واأسسعد اأÁا سسعادة بتعليقاتهم وﬁباتهم  ..رغم
دعواتهم لتجميع الكتابات وŒميلها بالشسكل الذي
يليق بها ان تكون ‘ ديوان وهو مشسروع مثله مثل
الرواية التي اأكتبها منذ ثÓثة سسنوات تقريبا.
‘ سس -ي -اق م -تصس -ل تضس -ي -ف« :اأح -اول ج -م -ع شس -ت-ات-ي
وبعÌتي ب Úالتزاماتي لسستكمل اأطوار تلك ا◊كاية
ا÷ميلة لطبيبة نفسسانية “شسي ◊تف غرامها وهي
القوية وتعشسق نائًبا عاما ببلدتها فالكتابة بالنسسبة
‹ ن -فسس وح -ري -ة وج -ن -اح -ان ل -ع-روسس ب-ح-ر م-ن م-د
اÙي -ط ا ¤ج -زر سس -م-وات سس-ام-ق-ة ،اك-تب ف-ت-ح-ل-ق
روحي وتصس Òشسفافة متÓألئة اأط Òبخربشسات من
اأيك ا◊ياة لعانق حلما جمي Óاآيل للتحقيق ،اأحلم
بجزائر قوية اقتصساديا وسسياسسيا ،اأحلم بدولة ا◊ق
والقانون والعدالة الجتماعية..اأحلم بنجاحاتي ‘
مهنة اŸتاعب التي اأحبها  ‘..دراسسة اأقدسسها ،و‘
خ -ربشس -ات اأعشس -ق -ه -ا...وب Úه-ذا وذاك ي-ح-ق ‹ ان
اأحلم واأحلم حتى اأرى حقيقة حلمي والأمسس ذلك
الواقع ا÷ميل الذي اسستنشسقه مع كل بريق ÿيوط
فجر و شسعاع شسمسس.
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يقع عدد كب Òمن اıتصس ‘ ÚحÒة من أامرهم أامام موضسوع اŸوت الدماغي وكيفية –ديده بصسفة رسسمية ومؤوكدة .إان
لنعاشش –ت الرقابة الطبية اŸكثفة Áثلون عÓمة اسستفهام –يط بحياتهم اŸرتبطة بأاجهزة
اŸصساب Úالذين يبقون ‘ قاعات ا إ
لبد .للمزيد من التوضسيحات حول هذا اŸوضسوع ،اتصسلت «الشسعب « بالدكتور
طبية ‘ ،حالة إاذا ” فصسلهم عنها ،غادروها إا ¤ا أ
أاسسامة كروشش ،أاسستاذ مسساعد ‘ اختصساصش الطب الشسرعي بجامعة بجاية.
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اسس- -ت -ئصس -ال األنسس -ج -ة واألعضس -اء م -ن
األشسخاصض المتوفين ليسض ممكنا ،إال
بعد تأاكد الطب الشسرعي من الوفاة.
يجب أان يتم تأاكيد الوفاة من طرف
طبيبين على األقل ينتسسبان إالى اللجنة
ال -ط -ب -ي -ة وم-ن ط-رف ط-ب-يب شس-رع-ي.
وهذا ما يحدده األمر الصسادر في 19
ن -وف-م-ب-ر  ، 2002ب -حسسب ال -م -ع -اي-ي-ر
ال-ع-ل-م-ي-ة ،ال-ت-ي تسس-م-ح ب-ت-حديد الطب
الشسرعي للوفاة بهدف القيام بانتزاع
األعضس - - -اء واألنسس - - -ج- - -ة ،وذلك وف- - -ق
الكشسف الطبي المختصض والذي يثبت
الفقدان الكلي للوعي وألي حركة مع
انعدام ردود األفعال العصسبية وتسسجيل
توقف عملية التنفسض الطبيعي كلية.
في هذه الوضسعية يلزم القيام بكشسف
ت-خ-ط-ي-ط ال-ق-لب م-رت-ي-ن وت-تم القراءة
والتحليل من طرف طبيبين مختلفين،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إال- -ى ت- -خ- -ط -ي -ط ECG
واإليزو إالكتريك.

ك -ي -ف ت -ع ّ-رف -ون ال -م-وت،
ك -ون -ك -م م-خ-تصش ف-ي ال-طب
الشسرعي؟
الموت هو فقدان الحياة ،وهي تمثل
التوقف ،الذي ل رجعة فيه للوظائف
لشسخاصض .ل يوجد تعريف
الحيوية ل أ
قانوني للموت ،ففي القانون المدني
وق -ان-ون ال-ع-ق-وب-ات« :ي-ع-ت-ب-ر الشس-خصض
ميتا في حالة تصسريح الطبيب بذلك».
وب-ال-ت-ال-ي ه-ن-اك ق-واع-د ي-تّ-وجب ع-لى
الطبيب احترامها واتباعها في بعضض
الحالت ،مثل حالة اسستئصسال األعضساء
من جسسم الشسخصض في حالة الموت
الدماغي.

إاذا كان تعريف الموت غير
م- -حّ- -دد ق- -ان -ون -ي -ا ،ف -م -ا ه -و
ال -م -وت ال -دم -اغ -ي ،ب -حسسب
اختصساصسكم؟
الموت الدماغي يمثل فقدان عمل كل
ال -وظ -ائ -ف ال -دم -اغ -ي-ة .وت-ب-ق-ى سس-وى
األجهزة الطبية التي تعمل على توفير
التنفسض الصسطناعي وجريان الدم في
جسسم المصساب .عندما يفقد المصساب
كلية الوعي ،ل يكون له أاي علقة مع
ال -م-ح-ي-ط ال-خ-ارج-ي ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى ف-ي
حالة حيوية من حيث
عملية التنفسض
وجريان

الدم وغيره من الوظائف الحيوية التي
تكون ل تزال تعمل..

كيف يتم الكشسف عن حالة
الموت الدماغي؟
من المهم جدا أان يتم تحديد الموت
ال - -دم - -اغ- -ي ف- -ي مصس- -ل- -ح- -ة خ- -اصس- -ة
باإلنعاشض لكي يتم تحديد حالة الموت
بصس -ف -ة م -ؤوك-دة ل-دى

إلطب إلبديل

ألعسسل وألكركم
يعتبر العسسل من أافضسل األدوية الطبيعية
وكذلك يسستخدم الكركم بالطب الشسعبي
لكسسدة
على مدار قرون ويعمل كمضساد ل أ
وم -ك -اف -ح -ة السس -رط -ان ،وق -د أاك -دت أافضس-ل
المراكز البحثية في العالم مدى فاعلية الكركم
ف-ي م-واج-ه-ة ال-ك-ث-ي-ر م-ن األم-راضض وال-ح-د م-ن-ه-ا،
وفيما يلي مكونات الوصسفة:

الشس-خصض ل-ل-ق-ي-ام ب-اسس-تئصسال األعضساء
بهدف نقلها وزرعها لدى المصسابين
الذين هم في حاجة ماسسة إالى عملية
زرع أاعضساء.

ك-ون-ك-م م-خ-تصش ف-ي الطب
الشس-رع-ي ،م-اه-ي ال-نصس-وصش
ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة ال -ت -ي تسس -م -ح
بالقيام بهذه العملية؟
نذكر من بين القوانين التي تفتح
المجال لمثل هذه الممارسسات
الطبية ـ قانون الصسحة تحت
ال- -م- -ادة رق- -م 17 – 90
الصس- -ادر ف- -ي ج- -وي- -ل- -ي- -ة
 ،1990وفقا للمواد 164
و  167و اللتان تنصسان
ع- - -ل- - -ى أان ع- - -م- - -ل- - -ي - -ة

متى يمكن فصسل الشسخصش
عن أاجهزة التنفسش
الصسطناعي؟
تعتبر اإلجابة عن هذا السسؤوال نوعا
م - -ا صس - -ع - -ب - -ة ،ألن األم - -ر م - -رت - -ب - -ط
ب- -األخ -لق -ي -ات ال -م -ه -ن -ي -ة ب -ال -درج -ة
األولى ،وهو يتمثل في من لديه الحق
فعل في إايقاف عمل األجهزة الطبية،
في حالة تسسجيل الموت الدماغي لدى
الشس -خصض ال -مصس-اب .ف-ي ه-ذه ال-ح-ال-ة
يمكن القول إان الفريق الطبي الخاصض
ب -اإلن -ع -اشض وال -ع -ائ-ل-ة ه-م-ا ال-وح-ي-دان
اللذان يقرران ذلك .حاليا ليسض لدينا
قواعد وأاسسسض في أاخلقيات المهنة
م- -ع ق -وان -ي -ن واضس -ح -ة ف -ي ال -تشس -ري -ع
ال-ج-زائ-ري وال-ت-ي تسس-م-ح ف-ع-ليا القيام
بمثل هذا اإلجراء.

ضسرسس ألعقل ومشساكله؟
يعتبر ضسرسض العقل من أاهم األسسنان ،ويمكن أان يسسبب هذا الضسرسض
بعضض المشساكل الصسحية ،طرحنا في هذا الصسدد بعضض األسسئلة على
مختصض في طب األسسنان ،والذي أافادنا بهذه المعلومات المهمة:

ماهو ضسرسش العقل؟
يمثل ضسرسض العقل الضسرسض الثالث الذي يبزغ ما بين سسن  18سسنة و30
سسنة ،وهو عموما من األسسنان غير الوظيفية.

أاعراضش ظهور ضسرسش العقل؟
من بين أاعراضض ظهور ضسرسض العقل ،اإلحسساسض المؤوقت باأللم مع
ملحظة احمرار في مكان الضسرسض قبل بزوغه مع التهاب في اللّثة.

متى يسستدعي خلع ضسرسش العقل ؟
نقوم بخلع ضسرسض العقل في حالت التسسّوسض ،وأايضسا إاذا كان الضسرسض
غير وظيفي أاو كان موضسعه يأاخذ مسساحة كبيرة وذلك عند بزوغه
بطريقة غير عادية حيث يتسسبب في اعوجاج على مسستوى باقي
األسسنان وبالخصسوصض المجانبة له.

نصسائح بعد خلع ضسرسش العقل؟
من المهم بعد اقتلع ضسرسض العقل تناول مسسكن مثل السسبيرين
والقيام بشسطف مكان الضسرسض المقتلع وتفادي تناول أاغذية ملونة
واألكل أاو المضسغ على موضسع اقتلع الضسرسض ،ألن الفتحة تكون غائرة
ويمكن أان تتعفن ولذلك يجب اتباع شسروط النظافة على الدوام لتفادي
التعقيدات.

نزلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرد أأم أأنفلونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزأ؟

ُيصساب الكثيرون برشسح في الأنف واحتقان في الحلق .ويتسساءل الكثيرون هل
هذه اأعراضض نزلة برد اأم اأنفلونزا؟
يوضسح المعهد الألماني للجودة والقتصسادية في القطاع الصسحي الفرق بين
@  100غ من العسسل .
نزلة البرد والنفلونزا ،فيما يلي:
@ ملعقة كبيرة من الكركم .
@ التطور :تتطور نزلت البرد بشسكل خفي ،في حين تتطور الأنفلونزا بشسكل
@ ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
اأكثر سسرعة وقوة ،لذا سسرعان ما يشسعر مريضض الأنفلونزا بتعب شسديد..
@ ملعقة صسغيرة من قشسر الليمون.
@ الأع-راضش :ت -تشس -اب-ه الأن-ف-ل-ون-زا ون-زل-ة ال-ب-رد ف-ي ب-عضض الأع-راضض ،وه-ي
الصسداع والمخاط في الأنف والحمى واآلم بالأطراف ،ولكن الأنفلونزا توؤثر
^ الطريقة:
بشسكل اأكبر على كامل الجسسد؛ حيث ُيصساب المريضض بفقدان الشسهية واإعياء
يخلط الكركم والخل جيدا ثم يضساف قشسر الليمون والعسسل ويخلط جيدا حتى يتجانسض شسديد وحمى شسديدة (درجة الحرارة فوق  40درجة) .وبالنسسبة للأطفال يمكن
ظهور مشساكل بالجهاز الهضسمي.
الخليط جيدا .يوضسع الخليط في إاناء مغطى في الثلجة .تؤوخذ ملعقة كبيرة كل يوم
@ المدة :عادة ما يتم التعافي من البرد بعد اأسسبوع ،واأيضسا تتلشسى اأسسواأ
كمضساد للسسرطان ولتقوية الجهاز المناعي والصسحة العامة وضسد الحسساسسية الموسسمية.
اأعراضض الأنفلونزا في الغالب في غضسون اأسسبوع ،ولكن عادة ما يعاني مرضسى
في حالة الشسعور بالبرد أاو األنفلونزا تؤوخذ نصسف ملعقة صسغيرة كل سساعة في أاول
الأنفلونزا من ال ّسسعال والتعب لفترة اأطول –(د ب اأ).
يومين من الشسعور بالمرضض ،ثم نصسف ملعقة صسغيرة كل سساعتين في اليوم
الثالث والرابع ،ثم نصسف ملعقة صسغيرة ثلث مرات في اليوم حتى
ت -خ -ت-ف-ي األع-راضض .م-ن ال-م-ه-م أان ي-وضس-ع ال-خ-ل-ي-ط ف-ي ال-ف-م
وينتظر حتى يذوب ،وينتظر المريضض بضسع دقائق
قبل غسسل الفم.

جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس أ◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأرة؟

إسسعاف
أإو‹

لجهزة الضسرورية في صسيدليتك المنزلية بالنظر للفائدة
يعد جهاز قياسش الحرارة من ا أ
التي نجنيها ،حيث يسساهم هذا الجهاز في تفادي التعقيدات الصسحية لدى أافراد العائلة.
حرار)،
جهاز قياسش الحرارة أاو ما يحمله من تسسميات( :الترمومتر ،أاو ميزان الحرارة ،أاو الِم ْ
هو جهاز بسسيط يمكن اسستخدامه بشسكل سسهل وسسريع حيث إانّ مهمته ،قياسش درجة
Óطفال أاو غيرهم ،وله مبدأا عمل بسسيط ،يعتمد
حرارة الجسسم للمرضسى أاو ل أ
لنسسان ،وهذا شسكل من
على تمّدد الزئبق مقارنة مع درجة حرارة الجسسم عند ا إ
أاشسكاله ،ونسستطيع القول أانّ هذا الجهاز يقوم على أاسساسش الحقيقة العلميّة التي
تنصّش على أان الخواصش الفيزيائية للمواد تتغّير بتغtير درجات الحرارة ،وكمثال
لسساسسّية منها ،وهي المقاييسش
عليه تمدد الجسسم بارتفاع درجة الحرارة ،نذكر ا أ
ث-ن-ائ-ي-ة ال-ف-ل-ز ،وال-م-ق-اي-يسش ال-ك-ه-رب-ائّ-ي-ة ،وال-م-ق-اي-يسش ال-رق-مّ-ي-ة ،وال-مقاييسش أاحادّية
السستعمال ،ومقاييسش البلور السساِئل..
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بول بوت (مدرب إ–اد إلعاصسمة) لـ ““إلشسعب““:

إلبطولة إلوطنية
إلعسسكرية لسسباق إلتوجيه

كسسبنا نقطة ثمينة  ..وا◊كم
حرمنا من فوز

بعد إلتعادل بهدفŸ Úثلهما ‘ دإربي
إŸوسس - - -م إل - - -ذي ج- - -م- - -ع إ–اد إ÷زإئ- - -ر
Ãول-ودي-ة إ÷زإئ-ر ،إقÎب-ن-ا م-ن م-درب
’–اد إلبلجيكي ““بول بوت““ إلذي بدإ
إ إ
جد غاضسب ‘ نهاية إللقاء من إلتحكيم
إلذي ،بحسسبه ،حرم أإبناء سسوسسطارة من
إل -ف -وز وت -ق -ل-يصش إل-ف-ارق رإئ-د ت-رت-يب
إلبطولة إلوطنية وفاق سسطيف.
كما أاكد أان فريقه ’زال ‘ سسباق ا◊فاظ
ع -ل -ى ل -ق -ب -ه وأان ’ شس -يء ل -عب ◊د السس-اع-ة،
موضسحا أان النقطة ا’يجابية ‘ اللقاء هو
العودة ‘ النتيجة والقوة الذهنية التي أابان
عنها ’عبوه ‘ ،هذا ا◊وار :

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
@«إلشس -عب» :ه -ل Áك -ن إل -ق -ول ب -أان -ك -م
كسس -ب -ت-م ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة أإم أإن-ك-م ضس-ي-ع-ت-م
نقطت ÚثمينتÚ؟
@@ بول بوت :لو كان مدربا آاخر سسيقول لك
ب-أان-ن-ا ضس-ي-ع-ن-ا ن-ق-ط-ت Úث-م-ي-ن-ت ،Úأ’ننا نحن من
اسستقبل ‘ هذا الداربي ،لكن أانا اليوم أاقول لك
بأان إا–اد العاصسمة كسسب نقطة ثمينة لباقي
مشس-وار ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-نظر إا› ¤ريات
اŸباراة وتأاخرنا ‘ النتيجة بهدف Úكامل Úمع
انطÓق الداربي.
أان تعود ضسد مولودية ا÷زائر ‘ داربي
عاصسمي وبحضسور جماهÒي واسسع كالذي حضسر
لقاء اليوم ،وبالتحكيم الغريب اأ’طوار الذي أادار
اللقاء الذي حرمنا من ركلة جزاء شسرعية وكسسر
اللعب كثÒا عندما كانت لدينا الكرة ،ما Áكنني
إا’ أان أاقول لك بأاننا أادينا مباراة كبÒة وجنينا
نقطة ثمينة ،والنقطة ا’يجابية ‘ هذا اللقاء
هو عودتنا التي أاكدت مرة أاخرى بأان الÓعبÚ
أاقوياء من الناحية الذهنية ،وهو ما يؤوكد بأان
إا–اد العاصسمة فريق يلعب دائما اأ’دوار اأ’و،¤
باŸناسسبة أاشسكر كل الÓعب Úعلى اÛهودات
التي قاموا بها وعلى أادائهم البطو‹.
كما ’ تفوتني الفرصسة أ’شسكر اأ’نصسار الذين
ك- -ان- -وا رائ- -ع Úونسس- -ج- -وا ل -وح -ات رائ -ع -ة ف -وق
مدرجات  5جويلية ،وحتى عندما كنا منهزمÚ
‘ ال -ن -ت -ي -ج -ة ب -ق-وا وراءن-ا وسس-ان-دون-ا إا ¤غ-اي-ة
ع -ودت -ن-ا ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة وه-ذا دل-ي-ل ع-ل-ى وف-ائ-ه-م
للنادي.
@ إذإ ك -ن -ت -م تسس-ت-ح-ق-ون إل-ف-وز حسس-بك
وتتهم إلتحكيم ‘ هذإ إللقاء؟
@@ ب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال ،خÓ-ل اŸرح-ل-ة ال-ثانية
ح-رم-ن-ا م-ن ﬂال-ف-ات م-ه-م-ة ك-ان ب-إام-ك-ان-ن-ا أان
نÎجمها إا ¤أاهداف على مقربة من منطقة
العمليات ،وبعدها حرمنا من ركلة جزاء شسرعية
بعد اÿطأا الذي ارتكب على ““أاندريا““ ،لسست

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

متعودا على ا◊ديث عن التحكيم ،لكنه اليوم
كان كارثيا وحرمنا من تقليصش الفارق على وفاق
سسطيف رائد ترتيب البطولة اÎÙفة اأ’و¤
لكرة القدم ،وحرم أانصسارنا من اÿروج سسعداء
من الصسرح ا’وŸبي.
@ ب- -ا◊ديث ع- -ن إل- -وف -اق إل -ذي ع -م -ق
إلفارق بـ  6نقاط عنكم ،هل تبقون دإئما
’مور
‘ رحلة إ◊فاظ على إللقب أإم أإن إ أ
حسسمت؟
@@ بطبيعة ا◊ال ’ زلنا دائما ‘ سسباق نيل
اللقب و◊د اآ’ن  ⁄يلعب شسيء ،نحن تنقصسنا
مباراة متأاخرة أامام سسريع غليزان سسنخوضسها
بكل قوة من أاجل الفوز بها كما جرت عليه
العادة ،وبعدها سستبقى لنا ثمانية مباريات كاملة
قبل نهاية اŸوسسم وخÓلها سستحدث أامور كثÒة،
نحن من جانبنا ’ يجب أان نضسيع النقاط ’
داخل و’ خارج ميداننا ويجب أان نبقى مركزين
على نتائج فرقنا وننسسى نتائج الفرق اأ’خرى.
من دون شسك إان كل الفرق اŸتنافسسة على
ل -قب ال -ب -ط-ول-ة ه-ذا اŸوسس-م سس-ت-ت-ع ‘ Ìب-عضش
اŸباريات ،وهو ما سسيسسمح لنا من العودة ‘
الÎتيب العام ،نحتل اŸركز الثالث ‘ الÎتيب
العام رفقة مولودية ا÷زائر وكل ا’حتما’ت
واردة ،فÎة الفراغ دخلنا وخرجنا منها بعدما
اسسÎج-ع-ن-ا ق-وان-ا ون-غ-م-ة ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-ابية ‘
ا÷و’ت اأ’خÒة ،وه -و م -ا سس -ي -ج -ع -ل-ن-ا ن-حضس-ر
مبارياتنا بكل قوة.
@ مبارإة إليوم تعد أإول كÓسسيكو لك،
’جوإء؟
كيف وجدت إ أ
@@ أاج-واء خ-ي-ال-ي-ة صس-ن-ع-ه-ا أانصسار الفريقÚ
ولوحات فنية رائعة ›دت تاريخ النادي Úوميز
اŸباراة روح رياضسية كبÒة ،و’ أاخفي عليك
لعبنا هذا اŸوسسم عدة داربيات وداربي اإ’–اد
واŸول -ودي -ة سس -م -عت ع -ن -ه ال-ك-ث ،Òل-ك-ن-ي ال-ي-وم
تأاكدت من الذي سسمعته ،اأ’نصسار اليوم كانوا
مثا’ يقتدى به ‘ التشسجيع والروح الرياضسية،
والذي يشساهد اŸواجهة قد يخيل له بأانها ‘
أاك Èالبطو’ت اأ’وروبية أاو ‘ أامريكا الÓتينية،
Óسسف الشسديد ا◊كم أافسسد العرسش وإا’ فكل
ل أ
شسيء كان ‘ اŸسستوى.

مشساركة  16فريقا ‘
موعد شسرشسال

يشسارك ‘ البطولة الوطنية العسسكرية
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ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وسس-ط م-ن-افسس-ة
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سسباق التوجيه.
باŸناسسبة أاكد قائد اأ’كادÁية اللواء
س
س -ي -دان ع -ل -ي ل -دى إاشس -راف -ه ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
ال
ب -ط -ول -ة أان ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي سس -ت-خ-ت-ت-مف-
ع-ال-ي-ات-ه-ا ،اأ’رب-ع-اء ال-ق-ادم ،ت-ع-ت Èموعدا
ر
ياضسيا هاما على اعتبار أان اللعبة Œمع
ب
Ú
ا
ل
ت
ك
و
ي
ن
ا
ل
ع
س
س
ك
ر
ي
و
ال-ب-د Êوال-ذه-ن-ي
والقتا‹ ل أ
Óفراد أاي لها عÓقة مباشسرة
بحياة ومهام الفرد العسسكري.
حث اŸشساركون على اغتنام الفرصسة
’
ختبار قدراتهم اŸتعلقة Ãدى –كمهم
‘ ال-ت-وب-وغ-راف-ي-ا وف-ع-ال-ي-ة قراءة اÿريطة
واسس -ت -ع -م -ال ال-ب-وصس-ل-ة ل-ل-وصس-ول ل -أ
Óه-داف
ا
Ÿسس- -ط- -رة ‘ وقت ق- -ي- -اسس -ي و‘ ظ -روف
طبيعية صسعبة.
ك -م -ا ج -دد ال-ت-ذك Òب-أان ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
لو
زارة الدفاع الوطني تو‹ اهتماما بالغا
لل
وصسول برياضسة سسباق التوجيه إا ¤أاعلى
م
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ت
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ي
ا
ت
ه
ا
،
د
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ي
ا
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Ÿ
شس -ارك Úإا ¤ب-ذل
ا
Ÿزي -د م-ن اÛه-ودات ل-ل-ظ-ف-ر ب-اŸراتب
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ت
حلي با’نضسباط
العسسكري.
تهدف رياضسة سسباق التوجيه إا ¤تطوير
ح
سش اÓŸح - -ظ - -ة ورد ال - -ف - -ع - -ل السس- -ري- -ع
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تسس-اب ال-ت-ق-نيات
ال
ط -وب -وغ -راف -ي -ة وال -ت-وج-ي-ه-ي-ة إا ¤ج-انبال
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ع -ة ل -ل -خ -ري -ط -ة
وا
’سستعمال ا◊سسن للبوصسلة .أاما بدنيا
ف
تكمن فوائدها ‘ التنسسيق ب Úالقدرات
ال
ذهنية والبدنية للمقاتل واŸبادرة واتخاذ
ال-
ق- -رار ‘ ال- -وقت اŸن- -اسسب ح -يث Œريال
رياضسة التي تقام Ãسسلك طوله  5000مÎ
ب-
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ıت-ل-ف اأ’سس-لحة
ب
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اد على بوصسلة و
خ
ريطة حسسب العقيد بوراسش الذي أاشسار
إا
 ¤أان الرياضسي Úيتسسابقون مع الوقت
و
ع -ل -ى ال -ع -داء أان ي -خ-ت-ار أاحسس-ن اŸسس-الك
لربح الوقت واقتصساد الطاقة اŸبذولة.

إ’–ادية إ÷زإئرية للمÓكمة

انتخاب ﬁمد نحاسسية رئي ًسسا جديًدا

إنتخب ﬁمد نحاسسية رئيسسا جديدإ
ل–Óادية إ÷زإئرية للمÓكمة للعهدة
’وŸبية ( )٢0٢0-٢017خÓل إ÷معية
إ أ
إل -ع -ام -ة إ’ن-ت-خ-اب-ي-ة إŸن-ع-ق-دة ب-اŸركب
إلرياضسي ““سسفلتاسش““ بالشسرإقة.
حصسل نحاسسية ‡ثل رابطة ع Úالدفلى
على  19صسوتا مقابل  18للمÎشسح الثا Êسسيد
علي بوشسوية من رابطة ا÷زائر ،فيما الغيت
 10ب-ط-اق-ات ‘ ن-ه-اي-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ف-رز .حضسر
أاشسغال ا÷معية ا’نتخابية  ٤8عضسوا من أاصسل
 55اŸشسكل Úللجمعية العامة بحضسور ‡ثل
وزارة الشسباب والرياضسة ،عبد اÛيد جباب.
ك -م -ا ان -ت -خب أاعضس -اء ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة،
اŸكتب التنفيذي الذي يضسم  10أاعضساء من

مدرب وسست هام:
ق -ال سس Ó-ف -ن ب -ي-ل-ي-تشش م-درب
وسست ه- -ام ي -ون -اي -ت -د إن -ه م -ر م -ع
’عبيه بتجربة ““’ تقدر بثمن““،
ب -ع -د م -وسس -م م -ت -ق -لب ‘ إل -دوري
إ’‚ليزي إŸمتاز لكرة إلقدم.
بعد بداية متثاقلة للموسسم ،دخل
وسست ه -ام م -ع -رك -ة ت -ف -ادي ال -ه -ب -وط
وث - -ارت تسس - -اؤو’ت ح- -ول مسس- -ت- -ق- -ب- -ل
ب -ي-ل-ي-تشش ،ل-ك-ن ال-ف-ري-ق ‚ح ‘ ع-ب-ور
هذه اŸرحلة اŸضسطربة ليصسعد إا¤
اŸرك - -ز  11ق-ب-ل م-واج-ه-ة تشس-ي-لسس-ي
اŸتصس -در ال -ي -وم ..أاضس -اف ب -ي -ل -ي-تشش،

ب -ي -ن -ه -م سس -ي -دة و‡ث -ل ع -ن ا÷ن -وب ،ط -ب -ق-ا
للتعليمات اأ’خÒة لوزارة الشسباب والرياضسة،
ع -م  Ó-ب -اŸرسس-وم  ٣٣0-1٤اŸؤورخ ي- - - -وم 2٧
ن- -وف- -م 201٤ ÈاÙدد ل -ت -ن -ظ -ي -م وتسس -يÒ
ا’–ادي- -ات ال- -ري- -اضس- -ي- -ة وأايضس- -ا ق- -ان- -ون -ه -ا
النموذجي.
‘ بداية أاشسغال ا÷معية العامة ،أاعطى
‡ثل وزارة الشسباب والرياضسة الكلمة أ’عضساء
اŸكتب التنفيذي السسابق لتوضسيح وضسعيتهم
ازاء ال- -ق -رار اŸت -خ -ذ م -ن ط -رف ال -وصس -اي -ة،
ال-ق-اضس-ي ب-ع-دم السس-م-اح ل-ه-م ب-الÎشس-ح ل-عهدة
جديدة ’نتخابات ا–ادية اÓŸكمة.
ق-ال ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-مكتب التنفيذي
السسابق ،فرحات فزيل““ :أان قرار الوزارة بعدم

السسماح لنا بالÎشسح لعهدة جديدة غ ÒمÈر.
ل- -ق- -د واف- -قت ÷ن- -ة ال- -ط- -ع- -ون ع- -ل -ى اع -ادة
ترشسيحنا ،وهو ما رفضسته الوصساية .وكان من
اŸفروضش أان تفصسل ا÷معية العامة الطارئة
‘ قضسية تسسي ÒاŸكتب اŸنتهية عهدته.
انتخبت منال ﬁرزي التي نالت  1٧لقبا
وطنيا ،ولقبا إافريقيا عام  2010با÷زائر،
‡ثلة للعنصسر النسسوي ،فيما انتخب ﬁمد
م - -و’ي (راب - -ط- -ة بشس- -ار) ‡ث Ó- -ل- -ل- -ج- -ن- -وب
ا÷زائري.
للتذك ،Òدرسست ÷نة الÎشسيحات  ٤ملفات
Ÿنصسب الرئيسش و  ٣٣ملفا لعضسوية اŸكتب
الفيديرا‹ ،قبلت منها ملفŸ Úنصسب الرئيسش
و  2٤ملفا للمكتب الفيديرا‹.

مررت مع الÓعب Úبتجربة ’ تقدر بثمن
ل -وسس -ائ -ل إاع Ó-م ب -ري -ط -ان -ي-ة ““ ⁄أاك-ن
أ’رغب ‘ تغي Òما حدث لنا .عندما
“ر بهذه اŸرحلة وتسستطيع عبورها
فإانك –صسل على خÈة ’ تقدر بثمن.
 ⁄أاكن أ’رغب ‘ مبادلة هذه اŸرحلة
Ãوسسم مسستقر.““.
اضسطر وسست هام أايضسا للتعامل
مع العديد من اŸشساكل خارج اŸلعب
مثل ا’نتقال ا ¤ملعب لندن وغضسب
اأ’نصس- -ار وشس- -غب ا÷م- -اه Òواÿروج
اŸبكر من الدوري اأ’وروبي وانتقال
الفرنسسي باييه إا ¤أاوŸبيك مارسسيليا

‘ ج- - - - - - -ان- - - - - - -ف- - - - - - -ي اŸاضس- - - - - - -ي..
تابع بيليتشش ““أاعتÈه واحدا من أاكÈ
اŸواسسم ‘ مسسÒتي وأايضسا بالنسسبة
ل -ل -ف -ري -ق وال -ن -ادي أ’ن -ن -ا م-ررن-ا ه-ذا
اŸوسس -م ب-ال-ك-ث Òم-ن اأ’م-ور السس-ل-ب-ي-ة
واإ’ي -ج -اب -ي-ة أايضس-ا وشس-ه-د ال-ك-ث Òم-ن
اÈÿات ا÷ديدة علينا.
ختم حديثه بقوله““ :كان موسسما
صسعبا لكن ما ’ يقتلك يجعلك أاقوى.
’ ن -رغب ‘ ب -داي -ة ‡اث -ل-ة ل-ل-م-وسس-م
اŸقبل ،مثلما حدث هذا اŸوسسم.

العدد
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سسليما ( Êمدرب أإوŸبي إŸدية ) لـ ““إلشسعب““:
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« نقصص اÈÿة أاثر على الفريق  ..والتعويضص
أامـ ـ ـ ـام تاجنان ـ ـ ـت»
أإكد مدرب أإوŸبي إŸدية سسيد إحمد
سسليما ‘ Êحوإر لـ ““إلشسعب““ أإن حظوظ
ف-ري-ق-ه ‘ ضس-م-ان إل-ب-ق-اء م-ازإلت ق-ائمة
رغم فشسله ‘ –قيق إلنتائج إ’يجابية،
منذ إنطÓق مرحلة إلعودة للبطولة.

حاوره :عمار حميسسي
اعÎف سس -ل -ي -م -ا Êب -ت-أاث-ر ف-ري-ق-ه خÓ-ل
مواجهة نصسر حسس Úداي بسسبب الغيابات التي
ع-رف-ت-ه-ا ال-تشس-ك-ي-ل-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ع-امل نقصش
اÈÿة الذي ظهر على الÓعب Úبعد تسسجيل
هدف التعادل وهو نفسش اŸشسكل الذي واجهه
خÓل مباراة ا–اد العاصسمة.
سسيكون الفريق مطالبا بالتدارك بحسسب
سسليما ÊخÓل مباراة ا÷ولة اŸقبلة عندما
يسس -ت -ق -ب -ل ع -ل -ى أارضس-ي-ة م-ي-دان-ه ف-ري-ق دف-اع
تاجنانت الذي يصسارع هو اآ’خر على ضسمان
البقاء حيث تعد نقاط هذه اŸواجهة أاك Ìمن
مهمة .
@ (إلشسعب) :ما هو سسبب ترإجع نتائج
إلفريق خÓل مرحلة إلعودة ؟
@@ سسليما - Êه- -ن- -اك ع -دة ع -وام -ل
سس -اه -مت ‘ ت-راج-ع مسس-ت-وان-ا خÓ-ل م-رح-ل-ة
العودة بداية برحيل ’عب Úمهم ‘ Úالفريق
قامت اإ’دارة بتسسريحهم لÓسستفادة من عائد
مادي بالنظر للمشساكل اŸالية التي يعا Êمنها
ا’وŸبي وهو ما دفعنا Ÿنح الفرصسة لÓعبÚ
شس- -ب- -ان ’ Áل- -ك- -ون م- -ن اÈÿة شس- -ي -ئ -ا رغ -م
موهبتهم الكبÒة و هو ما انعكسش سسلبا على
مسستوى الفريق وأاعتقد أان نقصش الثقة أاثرت
على مسستوى التشسكيلة ،لكن ‘ حالة –قيق
ا’نتصسار اأ’مور سستتغ Òأ’ن الثقة سستعود و
هو ما سسينعكسش إايجابا على مسستوى الفريق
خÓل اŸباريات اŸقبلة ،كما هناك عامل
اإ’صسابات الذي اثر كثÒا علينا حيث افتقدنا
خ Ó-ل م -واج -ه -ة ال-نصس-ري-ة ÿدم-ات الÓ-عب
عدادي الذي يعد من العناصسر اŸهمة ‘
وسس- -ط اŸي- -دان و ت- -ع- -ويضس- -ه أام- -ر ‘ غ- -اي -ة
الصسعوبة.
@ أإي- -ن ظ- -ه- -ر ن- -قصش إÈÿة ع -ل -ى
’عبيك خÓل موإجهة إلنصسرية؟
@@ نقصش اÈÿة ظهر بعد تسسجيلنا لهدف
التعادل حيث  ⁄يقم أاي ’عب من فريقي
ب- -تضس- -ي- -ي- -ع ال- -وقت و ت -كسس Òال -ل -عب رغ -م أان
اŸن -افسش ك -ان يضس -غ -ط وه -ذا ي -رج-ع ل-ن-قصش
اÈÿة ب- -دل- -ي- -ل أان ’ع- -ب -ي نصس -ر حسس Úداي
قاموا بهذا اأ’مر بعد تسسجيلهم للهدف الثاÊ
ح -يث ق -ام ب -عضس -ه -م ب-السس-ق-وط ع-ل-ى أارضس-ي-ة

اŸي -دان ل -تضس -ي -ي-ع ال-وقت م-ن ج-ه-ة و ت-كسسÒ
اللعب من جهة أاخرى ،لكن على العموم هذه
العوامل ضسمن إاطار اللعبة ومن حق أاي فريق
السسعي وراء الفوز بطرق رياضسية وهو ما ⁄
نقم به‡ ،ا كلفنا اÿسسارة و نفسش اأ’مر
انطبق على مواجهة ا–اد العاصسمة خÓل
ا÷ولة اŸاضسية.
@ هل أإصسبح إلفريق معنيا بالصسرإع
من أإجل إلبقاء؟
@@ رغ -م أان -ن -ا ب -ع -ي -دي-ن ع-ن اŸه-ددي-ن
ب-السس-ق-وط ،ل-ك-ن-ن-ا م-ع-ن-ي-ون بالصسراع من أاجل
ضسمان البقاء ‘ حال واصسلنا تضسييع النقاط
حيث يجب علينا وضسع حد لذلك خÓل مباراة
ا÷ول -ة اŸق -ب -ل -ة أام -ام دف -اع ت -اج -ن-انت ال-ت-ي
سستجري على أارضسنا و الفوز فيها سسيكون أاكÌ
م -ن ضس -روري م -ن أاج-ل إان-ع-اشش ح-ظ-وظ-ن-ا ‘
ضس -م -ان ال -ب -ق -اء وإاع -ادة ال -ث -ق -ة ل Ó-ع-ب’ Úأن
مسس-ت-واه-م سس-ي-ت-حسس-ن ك-ثÒا خÓ-ل اŸباريات
اŸقبلة ‘ حال فزنا على دفاع تاجنانت ،لكن
اŸواجهة سستكون صسعبة أ’ن اŸنافسش هو من
يطمح للمنافسسة على ضسمان البقاء و لن يكون
لقمة سسائغة .
’م-ك-ان-ي-ات لضسمان
@ ه-ل “ل-ك-ون إ إ
إلبقاء؟
@@ اإ’مكانيات البشسرية موجودة ،لكنها
–تاج إا ¤الثقة التي تأاتي بعد الفوز و هو ما
نطمح لتحقيقه خÓل مواجهة ا÷ولة اŸقبلة
أامام دفاع تاجنانت وهو ما أا“ناه من أاجل
ت- -ع- -زي- -ز رصس- -ي -دن -ا م -ن ال -ن -ق -اط خ -اصس -ة أان
اŸباريات سستزداد صسعوبة ما اقÎاب البطولة
من نهايتها حيث سستصسبح النقاط غالية ومن
يخسسر ’ يسستطيع التعويضش لهذا حديثي مع
الÓعب Úكان واضسحا بعد مواجهة النصسرية
حيث طالبتهم بنسسيان اŸباراة والتفك‘ Ò
ا÷ولة اŸقبلة أامام دفاع تاجنانت.

بطولة أإŸانيا

بن طالب وشسالك يسسقطان أامام غÓدباخ

 ⁄يشسفع إلهدف إلذي سسجله إلدو‹
إ÷زإئري نبيل بن طالب لفريقه نادي
شس - -ال- -ك- -ه إل- -ذي إن- -ه- -زم أإم- -ام ب- -روسس- -ي- -ا
م-ونشس-غÓ-دباخ بنتيجة ( ‘ )٢ / ٤ل -ق-اء
إ÷ولة إلـ  ٢٣لبطولة أإŸانيا لكرة إلقدم
إلذي جرى ،يوم إلسسبتÃ ،لعب بروسسيا
بارك.
كان بن طالب قد عدل النتيجة ‘ الدقيقة
الـ  ٣8من اŸباراة عن طريق ضسربة جزاء
بعدما كان فريق شسالكه منهزما منذ الدقيقة
الـ  28بهدف أ’صسحاب اأ’رضش سسجله ’عب
الوسسط فابيان جونسسون.
و‘ الشسوط الثا ،Êعاد فابيان جونسسون
ل- -ه- -ز الشس- -ب- -اك ووضس- -ع م- -ونشس -ن -غ Ó-دب -اخ ‘
اŸقدمة ‘ الدقيقة الـ  ،٦٤ثم أاضساف زميله

برشسلونة

أاوسسكار الهدف الثالث بعدها بقليل (د .)٦٧
ج -اء ال-ه-دف ال-راب-ع أ’صس-ح-اب الضس-ي-اف-ة
بواسسطة الÈازيلي رافانيل ‘ الدقيقة الـ ٧٦
قبل أان ترد ليون جوريتسسكا سسريعا ويقلصش
الفارق ›ددا للزوار ‘ الدقيقة الـ .8٣

Œديد عقد ميسسي أاولوية النادي

أاكدت تقارير صسحفية إاسسبانية أاهمية Œديد عقد ليونيل ميسسي‚ ،م برشسلونة ،مشسÒة إا ¤أان ذلك
يعد أاهم من ملف اختيار خليفة لويسش إانريكي ،اŸدير الفني للفريق ،الذي أاعلن رحيله بنهاية اŸوسسم
ا÷اري..
ينتهي عقد ميسسي 29 ،عامًا ،مع برشسلونة ‘ صسيف  ،2018حيث يحق له التوقيع أ’ي ناٍد ‘ جانفي اŸقبل،
حال فشسل النادي الكتالو ‘ Êإاقناعه بالتجديد.
أاكدت صسحيفة ماركا ا’سسبانية ان ““ميسسي يدرك أان الوقت ينفد ،وبالتا‹ هو يريد –قيق أاك Èكم من
البطو’ت ‘ ا÷زء اأ’خ Òمن مسسÒته ا◊افلة بالنجاحات ،وبرشسلونة يبحث من جانبه عن أافضسل السسبل للوصسول إا¤
اتفاق يرضسي جميع اأ’طراف ،إاضسافة إا ¤أان مفتاح التجديد هو ميسسي نفسسه““ .أاوضسحت الصسحيفة اŸدريدية ““رحيل ميسسي عن
كتالونيا أامر بعيد عن ﬂيلته ،لقد بنى مسستقبله ‘ برشسلونة وأاسسرته متواجدة هناك ،و’ يفكر بÎك اŸدينة إا’ ‘ حالة
واحدة هي عودته لروزاريو باأ’رجنت .““Úاختتمت الصسحيفة تقريرها بالقول ““برشسلونة يأامل ‘ Œديد عقد
الÈغوث اأ’رجنتيني ،وتأاكيد بقاء صساحب الـ 29عاًما أ’طول فÎة ‡كنة ‘ ،ظل وجود
عروضش صسينية تقدم لÓعب  50مليون يورو سسنوًيا.““.
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اإ’ثنين  ٠٦مارسس  ٢٠١٧م
الموافق  ٠٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

العدد
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الكلمــــات السسهميـــة
مخرج رجل أاعمال
قطري
مسسرحي
مصسري

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٤٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

عتاب

نبعث
عكسس أايمن

مادة قاتلة

ضسروري

فيلم للتونسسي
مهدي الهميلي

العب «م»
منام
دولة
افريقية

للجزم

٢

متشسابهان

متشسابهة

ضسروري
للطعام
’يداع

السسيأام
أامرن

قارة صسفراء
«م»
حبر

’يداع

أاب

يمشسي

حرف جر

٥

للمسساحة
«م»

إاله
مدينة
إايطالية

دردشسة
لسسهم
اأ

ممثل
مصسري
قدير

أللغز:

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.
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ا
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ا

ل

م

ل
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ة

ح

صس

ل

ا

ألكلمـــــــات:

شسارل كابوري ،هيكتور كوبر ،هرفي رونار ،خليل حموم ،هوغوبروسس ،رشسيد
علوي ،منير ألمحمدي ،عزيز بوحدوز ،ألخيول ،وحيد حليلوزيتشس ،خير
ألدين ماضسوي ،عبد ألقادر عمرأني ،بوعÓم شسارف ،ألعايب ،شسلك،

` 5

ا

ل

ت

ا
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ب

ا

سس

ل

ت

ي

`` 6

ء

ج

ا

ر

خ

ا

ل

ا

م

ا

ف

و

أأف-قيا  )١:عسس-ي-ى ال-ج-رم-ون-ي ،سس-وق اهراسس،
م -داد ،ب -ي ،سس -ل ،سس -م-و ،ن-ت-ع-اون ،ل-ي ،ل-م-ي-ن
م -رب -اح ،ديب ال-ع-ي-اشس-ي ،ب-ل ،ب-ي-ل ،ل-ي ،ع-ام،
يمل ،نيامي ،مريم ،لوم ،رومانيا،،

`7
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ة

ي

ئـ

ر
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ل

ا
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ت

الحل  /كلمات متقاطعة

` 8

ر

ا

ل

م

ب

ع

و

ا

ع

و

ك

و

أا ـ  ٢٠٠بيت
ب ـ  ١٠٠٠بيت
ج ـ  ٥٠٠بيت
د ـ  ١٠٠بيت

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

9

ق

د

ف

و

م

ل

ا

ث

ة

ت

و

صس

أختبر معلوماتك
أأي عدد أأبيات ألشسعر إلليادة
ألجزأئر من أألعدأد ألتالية

أالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

عموديا  )١ :عبد السسميع ،دل ،ميÓنو ،اسسسس،
بين ،ميم ،اود ،انت ،اق ،اعمل ،سسمر’ ،م،
ارعب ،يو ،جه ،ليبيون ،برر ،ا’ن ،ما ،مايو،
حشس ،لين ،وسس ،مل ،يرم ،اسسيا ،ليما،
الحل متاهة ا أ
لرقام

٥٠ + ٣٣ + ٢٢ + ٧٧ + ٨٣ + ١٢٠ + ٧٧ + ٥٨
= ٥٠٠
الحل  /تسسل وتثقف

ج /عدد أأبيات ألشسعر
إلليادة ألجزأئر هو ١٠٠٠
بيت شسعري
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أألبوم للفنانة أللبنانية
نانسسي عجرم

٢

٤

٥

٦

٧

`

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

شسهر
ميÓدي «م»
١

ممثلة
لبنانية

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

مرسسع
مبعثرة
نصسف كل

٧

علل

1

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة أ◊روف
لعبة أ◊روف

فرأنسس فيل
ألكناري
ألسساورة
عبد ألقادر علولة

٤

اسسم علم
مؤونث

يتبع

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
Ÿسسرحي جزائري اغتيل
أامام اŸسسرح الوطني
ا÷زائري.

رقــــــــــم

٧٨٧

تسسأال مبعثرة

٣

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
٧
١٧٢٧ www.ech-chaab.com
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أافقيا

عموديا

 )١مخرج سسنمائي قدير عربي راحل،
 )١مطرب اأ’غنية اأ’ندلسسية جزائري «م»،
 )٢مطربة جزائرية،
 )٣حرف نداء للندبة ،حرف مكرر ،عكسس ايمن )٢ ،لفظ هاتفي «م» ،حرف مكرر ،يقنط «م»،
 )٣ثلثا حسسه ،متشسابهة ،حيوان قطبي،
 )٤وجهة نظر ،للموصسول،
 )٤عمل ،جد ،اثني «م»،
 )٥يسسايره ،جمع رمل،
 )٥غÓم ،عتاب «م»،
 )٦جمع رائد ،سسئم،
 )٦حرف مكرر ،الصسداق «م» ،ثلثا رعب،
 )٧فك ،رن،
 )٧شسب ،يقر «م»،
 )٨يعفو ،للمسساحة ،ثلثا دميم،
 )٨يواكب ،متشسابهة،
 )٩سسائل حيوي ،للنداء ،ثلثا فوق،
 )٩نية مبعثرة ،مبيت ،سسقي،
 )١٠ممثل مسسرحي جزائري راحل،
 )١١فنان في غناء المالوف ينحدر من مدينة  )١٠البارحة «م» ،يمتنع عن اأ’كل «م»،
 )١١ممثل سسينمائي عالمي عربي راحل.
بونة،

ألفجر05.٤٦...............:
موأقيت ألظهر١٢.5٩...............:
ألصسÓة ألعصسر١٦.١٦...............:
ألمغرب١٨.5١..............:
ألعشسـاء٢0.0٨................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٦م -ارسس  :١٩5١ب -دأي-ة أÙاك-م-ة أل-كÈى لأعضس-اء
أŸنظمة أÿاصسة  l’OSبوهرأن (منظمة مسسلحة
مهمتها ألتحضس Òللثورة).
^ 0٦م -ارسس  :١٩5٧مصســـــادرة ›لـــــة ل- -ي -كسسÈسس
 L’Expressأل -ف -رنسس -يــــــــــة بسس-بـــــــب م-قـــــــال لـ«جون
بول سسارتر» بعنوأن «أنتصسار حول ألسستنطاق».

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

لثن 0٧ Úجمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ أŸوأفق لـ  0٦مارسس  ٢0١٧م
أ إ

ألفريق ڤايد صسالح يشسدد على موأجهة ألتهديدأت باليقظة وألصسرأمة
لرهابية وعصسابات ألتهريب وأıدرأت
تضسييق أÿناق على أ÷ماعات أ إ

ألشسعب ‘ /ثا Êيوم من
زيارته أإ ¤ألناحية
ألعسسكرية ألسسادسسة ،قام
ألفريق أحمد ڤايد صسالح
نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئيسس أركان أ÷يشس
ألوطني ألشسعبي ،بتفقد
بعضس وحدأت قطاع
“Ôأسست وتدشس Úبعضس
أŸرأفق ألعملياتية
لدأرية وألبيدأغوجية.
وأ إ

ع إأ ¤تطـــــــــــّور
كلّ سسا ٍ
لنسسانية يبكي فقدأنه
أ إ

رحل ألÈوفيسسور عبد ألرحمن
أ◊اج صسالح ..رحل ألعÓمة
حر ‘ أللغات وأللسسانيات...
أŸتب ّ
رحل وأحد من أبناء أ÷زأئر
ألÈرة ،ألذين حقّ لنا أن نفاخر
ل· تقّدما ...ليسست
بهم أك Ìأ أ
أ÷زأئر وحدها من تبكي خسسارة
هذأ ألعالِم ألَعَلم ،ول ألعرب
ل
ل للِعلم وك ّ
وحدهم ،بل ك ّ
ل مُِج x
لنسسانية ‘
ع إأ ¤تطّور أ إ
سسا ٍ
ألعا ⁄قاطبة.

 19°وهرأن

ألثمن  ١0دج

19°

france prix 1

سسفارة فنزوي– Óيي ذكرى وفاته ألرأبعة

تشس ـ ـافيز ...رئيـ ـ ـسس ألفقـ ـ ـ ـرأء ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ـدو
أإلمÈيالية أŸتوحشس ـ ـ ـة ورمـ ـز ألتحـ ـرر
أحيت سسفارة جمهورية فنزوي Óألبوليفارية با÷زأئر ،أمسس ،ألذكرى ألرأبعة لرحيل
ألرئيسس ألسسابق هوغو تشسافيز .وأكدت أŸناسسبة« ،تخليد فكر وفلسسفة رئيسس ألفقرأء وعدو
لفارقة» ،وسسلط ألضسوء على مسسÒة ألرأحل ونضساله
لمÈيالية أŸتوحشسة وصسديق ألعرب وأ أ
أ إ
ألتحرري من ألسستعمار أ÷ديد.

حمزة ﬁصصول

كما حث ألفريق على ضضرورة
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ح- -ال- -ة أل- -ت -أاهب
أل-قصض-وى ،وأل-ت-ح-ل-ي ب-اŸزي-د من
أل -ي -ق -ظ -ة وأل -ت-ف-ط-ن وألحÎأسس
بغية ضضمان ألنجاح ألتام وأألكيد
لسضÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ق -ي -ادة أل -ع -ل -ي-ا
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب-ي‘ ،
سضبيل صضون أمن أ÷زأئر وشضعبها
وأ◊فاظ على أسضتقرأرها.
ت- -وج- -ه أل- -ف- -ري- -ق ب -ع -د ذلك ،إأ¤
ألقاعدة أ÷وية بتمÔأسضت ،أين
أل -ت -ق -ى ب -إاط-ارأت ه-ذه أل-ق-اع-دة
ألهامة وزأر بعضس مرأفقها ،كما
ق- -ام ب- -ت- -دشضُ Úم- -ح- -اك- -ي ق -ي -ادة
ألطائرأت ألعسضكرية أ◊ديثة.
أÙطة أŸوألية لزيارة ألفريق
كانت مقر أللوأء ألسضادسس لرأدأر

ألكشضف وأŸرأقبة ،حيث أسضتمع
إأ ¤عرضس قدمه ألقائد أ÷هوي
ل- -ل- -دف- -اع أ÷وي ع- -ن أإلق- -ل- -ي -م،
ل -ي -ت -ف-ق-د ب-ع-ده-ا ب-عضس أŸرأف-ق

أل - - -ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ات- - -ي- - -ة وأإلدأري- - -ة
وأل -ب -ي -دأغ -وج-ي-ة ،ل-ي-ق-وم ب-ع-ده-ا
ب-ت-دشض Úق-اع-ة ع-م-ل-ي-ات أن-ظ-م-ة
ألتغطية ألرأدأرية.

رحل أأبو أللسسانيات ...وأبن أللغة ألعربية ألباّر

أأسصامة إأفرأح

ك- - -ان أول ل- - -ق- - -اء ‹ م- - -ع أل- - -رأح - -ل
ألÈوف- -يسض -ور ع -ب -د أل -رح -م -ن أ◊اج
صض - - -ال - - -ح ‘ ج - - -وأن Ã 2006كتبه
با  Ûم ع أ ÷ ز أ ئ ر ي ل ل غ ة أ ل ع ر ب ي ة . . .
ك- -نت ح Úذأك أخ- -ط- -و خ- -ط- -وأت- -ي
ألأو ‘ ¤ألإع Ó- - -م أل - - -ذي Á ⁄ضس
ع -ل ّ-ي ف-ي-ه سض-وى سض-ن-ت ،Úف-ك-ان ه-ذأ
أ ل ل ق ا ء  Ãث اب ة أ ◊ د ث أ لس ض تث نا ئ ي ‘
مسضÒت- -ي ع -ل -ى أŸسض -ت -وى أŸه -ن -ي،
ألعلمي وحتى ألشضخصضي.
تصضّدى ألفقيد حينذأك أإ ¤عدد من
أل-قضض-اي-ا ب-ال-غ-ة ألأهّ-م-ي-ة ،ورأف-ع من
أج -ل أف -ك -ار “ي-زت بصضÓ-ب-ة أل-ب-ن-اء
وقّوة ألتب ّصضر ،بدليل أنه  ⁄يغّيرها
م - - -ذ ذأك ووأصض- - -ل أل- - -نضض- - -ال م- - -ن
أجلها ...من ب Úما قاله ألفقيد ،أإنه
«ل ذنب ل- -ل- -غ- -ة ،أّي ل- -غ -ة ‘ ،ت -اأخ -ر
أ ل ناط ق  Úب ها أو ج ه ل هم أ و ض ض عف ه م ‘
م س ض ت و أ ه م أ ل ث ق ا ‘  . . .فا ل ل غ ة أل ع ر ب ي ة
ب -ري -ئ-ة ع-ل-ى ألإطÓ-ق م-ن ك-ل ت-ه-م-ة
ت - -خصس ه - -ذأ ألضض - -ع - -ف ،ف - -اإن ك- -ان
أصض- -ح- -اب- -ه- -ا ‡ن ل ي- -خÎع- -ون ول
ي - -ب - -دع - -ون ف - -ه- -و لأسض- -ب- -اب أخ- -رى
ت ا ر ي خ ي ة »  .و أض ض ا ف  ،أ ن « أ ل ض ض ع ف ‘
أŸسضتوى يسضّببه أيضضا معرفة ألأسضتاذ
أ و أ ل ب ا ح ث ل لغ ة و أ حد ة ي ت ق و ق ع ف ي ه ا
أإن  ⁄ت -ك -ن م -ث -ل ألإن -ك -ل -ي -زي-ة أل-ت-ي

 20°أ÷زأئر
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خÓل أليوم ألثا Êمن زيارته إأÔ“ ¤أسست

Ãق -ر ق-ي-ادة أل-ن-اح-ي-ة (أÛاه-د
أŸرحوم هيباوي ألوأ‘) ،ترأسس
أل -ف -ري -ق ،أمسس ،أج -ت -م -اع -ا ضضّ-م
أرك- -ان- -ات أل -ن -اح -ي -ة وأŸدي -ري -ن
أ÷ه - -وي Úومسض- -ؤوو‹ أŸصض- -ال- -ح
أألم -ن -ي -ة ،أي -ن ت -اب -ع ‘ أل -ب -دأي-ة
ع - -رضض- -ا شض- -ام Ó- -ح- -ول إأق- -ل- -ي- -م
ألختصضاصس ،قدمه أللوأء مفتاح
صض -وأب ق -ائ -د أل-ن-اح-ي-ة ،لُ-ي-سض-دي
ب- -ع- -ده- -ا أل- -ف- -ري- -ق ج- -م- -ل -ة م -ن
ألتوصضيات وألتعليمات ،أكد فيها
على جسضامة أŸهام أŸلقاة على
ع- -ات- -ق أف- -رأد أ÷يشس أل- -وط- -ن -ي
ألشض -ع-ب-ي ‘ ه-ذه أل-ن-اح-ي-ة ،وه-ي
أŸهام ألتي تسضتوجب من أ÷ميع
أل -ق -درة ع-ل-ى أسض-ت-ب-اق وم-وأج-ه-ة
ﬂت -ل -ف أل-ت-ه-دي-دأت وأıاط-ر
وألتصضدي بالفعالية أŸطلوبة ألي
ط - -ارئ ،م - -ه - -م- -ا ك- -ان ن- -وع- -ه أو
مصضدره ،وموأصضلة تضضييق أÿناق
على –ركات أÛرم Úوأذنابهم
م-ن عصض-اب-ات أل-ت-ه-ريب Ãخ-تلف
أشضكاله وŒار أıدرأت ،وهذأ
بهدف تخليصس بÓدنا من هذه
أآلفات وألشضرور أÿطÒة.
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حظيت باأن تكون ‘ زمان ألعوŸة
ب -ه-ذأ ألسض-وؤدد أل-ع-ل-م-ي وألق-تصض-ادي
و أ ل ت ك ن و لو ج ي »  .أ ل ي س ض ت ه ذ ه أ ل ك ل م ا ت
ص ض ا ◊ ة ل ت وص ض يف ح ا ل نا أ ل ي و م  ،و ر Ãا
غدأ أيضضا؟
مضضت ألسضنون ،وشضاءت ألأقدأر أن
أل -ت -ق-ي-ه م-رة أخ-رى ،وأخÒة ،م-ط-ل-ع
ألسض -ن -ة أ÷اري -ة ...أذك -ر أن-ن-ي ،حÚ
ت-غ-ط-ي-ت-ي أل-ن-دوة أŸرأف-ق-ة لن-ع-ق-اد
›لسس أ–اد أÛام - -ع أل - -ل - -غ - -وي- -ة
ألعربية ‘ دورته ألسضابعة وألأربع،Ú
م- -ط- -ل -ع ي -ن -اي -ر أŸاضض -ي ،ب -ال -ن -ادي
أل -وط -ن -ي ل -ل -ج -يشس ،نصض -حت أإح -دى
أل-زم-يÓ-ت ب-ال-ب-ق-اء لÓ-سض-ت-م-اع ل-ه-ذأ
أل -ع -ا ⁄أŸوق -ر ،ف -ن -درة ﬁاضض-رأت-ه
زأدت من قيمتها ،ول ندري أإن كانت
س ض ت س ض نح ل نا ف ر ص ض ة أ ل ن ه ل م ن و أ ف ر
علمه ثانية أم ل ...وشضاءت ألأقدأر
أن توأصضل ألسضنوأت ألأخÒة حصضد
ق -ام -ات -ن -ا ألشض-اﬂة ،وأن ت-ك-ون ت-لك
بالفعل أآخر ﬁاضضرة يقّدمها ،وأآخر
سضانحة نسضتمع فيها أإ ¤عا ⁄قاوم
أإن- - -ه- - -اك أ÷سض - -د ووط - -اأة ألسض - -ن،Ú
و أ س ض  Îس ض ل ‘  ﬁاض ض ر ة ف ا ئ ق ة أ ل ف ا ئ د ة
ح -ت -ى ك -دن -ا ن -وّد ل -و أن -ه ل ي-ت-وق-ف،
ﬁاضض -رة م ّ-ي -زه -ا أŸن -ه -ج أل -ق -وي،

وتسضلسضل ألأفكار وترأبطها ،وحضضور
أ  Ÿث ا ل و و ض ض و حه  ،و ت و ظ ي ف ل ل م ا ض ض ي
وأ◊اضضر مع أسضتشضرأف للمسضتقبل،
‘ ترأبط دقيق قّل مثيله.
أذكر أنه قال حينها« :قبل  40سضنة
أسض-ت-ع-م-لُت ك-ل-م-ة أل-لسض-ان-ي-ات ،وأليوم
ه -ي أل -ك -ل -م-ة أل-وح-ي-دة أŸسض-ت-ع-م-ل-ة
وح -ي -ن -ه-ا  ⁄أقصض-د وضض-ع-ه-ا ول-ك-ن-ه-ا
أ ن ت ش ض ر ت ل و ح د ه ا »  .. .ب ل ى  ،ك ا ن أ ◊ ا ج
صض - -ال - -ح ه- -و م- -ن وضض- -ع مصض- -ط- -ل- -ح
« ل سض ان ي ا ت »  ،أ ل ذ ي ص ض ا ر ه و أ ل وح ي د
أŸسض -ت -ع -م -ل أل -ي -وم ...ل -ذلك ،ف-اإن-ن-ا
حينما نقول أإنه أبو أللسضانيات ،فاإننا
ل ن ب ا ل غ أ و ‚ا مل  ،ب ل ن ب ا ه ي و ن ف اخ ر ،
فقد كان ألفقيد أباها بحثا وتنقيبًا،
ووسضما وتلقيبًا.
وك -م -ا ه -ي سض-ج-ي-ة أل-ع-ل-م-اء ،ع-رف-ن-ا
ألÈوف- -يسض- -ور أ◊اج صض- -ال- -ح شض -دي -د
أل- -ت- -وأضض- -ع ك- -ر Ëأÿل- -ق ،م- -ع- -ط -اًء
م -ط -وأع -ا ،وق-د أنصض-ب-غ ُخُ-ل-ق-ه ع-ل-ى
ع ل م ه ،و أ ل ع ك س س صض ح ي ح أ ي ض ض ا  ،ف ك ا ن
دأئما ما يدعو أإ ¤أŸرونة وعدم
ف ر ض س خ ي ا ر أ ت بع ي ن ه ا ع ل ى أ ل ناس س . . .
وهذأ ما رأفع لأجله ‘ ﬁاضضرته
ألأخÒة ،ح- -ي- -ن -م -ا أشض -ار أإ ¤أإدخ -ال
مصض -ط -ل -ح أل-ط-ري-ق ألسض-ي-ار ،ك-م-ا أن

«مصض - -ط- -ل- -ح ألأك- -ل أÿف- -ي- -ف ‚ده
ع -ن -وأن -ا ل-ك-ل أŸط-اع-م ،رغ-م وج-ود
أ ك  Ìم ن  1 0 0ل ف ظ ة ع ر ب ية ت د ل ع ل ى
ذلك مثل كلمة Ûة ...ألآن ألأطفال
ي س ض ت ع م ل و ن ك ل م ة  Ûة  . . .و ض ض ع نا ه ذ ه
أل- -ك- -ل -م -ات م -ن  30سض -ن -ة ودخ -لت
ألسض-ت-ع-م-ال» ...ف-ال-ل-ف-ظ يشض-ي-ع دون
ف ر ض ض ه ع ل ى أ ل نا س س  ،ك م ا  Áك ن أ ن ل
يشض -ي -ع ،وه -ن -ا لب -د أن ن -نشض-ئ ب-ح-ث-ا
ج -دي -دأ ‘ م -ي -دأن أسض -ب -اب ألشض-ي-وع
أللغوي ،خاصضة و أن كل ما هو مكلف
‘ ألصض- -وت -ي -ات ويصض -عب ن -ط -ق -ه ،أو
ي -وح -ي أإ ¤أشض -ي -اء سض -ي -ئ -ة ،ي -رفضض -ه
أŸسض-ت-عِ-م-ل« ...لÓ-سض-ت-ع-م-ال قوأنينه
أ  ÿا ص ضة أ ل ت ي ل ع  Óق ة ل ه ا با ل ن ظ ا م
أل- -ل -غ -وي ،ودرأسض -ة ه -ذي -ن أ÷ان -بÚ
معدوم».
ل -ق -د خصضصس أل -ع -ا ⁄أل -رأح-ل أ◊اج
صض -ال -ح أل -فÎة ألأخÒة م -ن ح -ي -ات -ه،
Ÿشض -روع «أل -ذخÒة أل -ع -رب-ي-ة» ،أل-ت-ي
ق- -ال ع- -ن- -ه- -ا «أإن -ه -ا ل -يسضت م -ك -ت -ب -ة
أإلكÎونية ول ›رد مدونة ،هي أدأة
ل ر ف ع م سض تو ى أ  Ÿو أ ط ن أ ل ع ر ب ي أ ي ن م ا
ك ا ن وك ي ف م ا كا ن م س ض ت و ى ث ق ا ف ت ه  ،م ن
ألتلميذ ألصضغ Òأإ ¤ألعّÓمة ألكب.Ò
وتشضمل ألذخÒة كل ألعلوم أ◊ديثة،
وفيها من ألكتب أŸرقمنة أÓŸي،Ú
ول -ول ه -ذأ أل -ع -دد أل-ه-ائ-ل ل تسضّ-م-ى
ذ خ  Òة »  . . .ل ق د كا ن ه ذ أ ح ل م أ◊ ا ج
صضالح ،ألتاأسضيسس لأدأة ترفع مسضتوى
أŸوأطن ألعربي وُتثّقفه ،فهل نحقق
ل ه ه ذ أ أ ◊ ل م و ن و أ ص ضل أ ل ع م ل ع ل ى
أإ‚ازه وأإ‚احه ،أم أننا سضنتخلى عن
أمل رجل  ⁄يتخّل يوما عن أآمالنا؟
رح -مك أل -ل -ه أّي-ه-ا أل-عÓّ-م-ة أ÷ل-ي-ل،
و أ ل ه م نا ‘ ف ق د ك ص ض  Èأ ج م ي. . . Ó
‡ا أآتاك
ل ق د ك ف ي ت و و ف ي ت ،و ب ذ ل ت ّ
ألله و أعطيت ،عسضى أن يكون ذلك ‘
م ي ز أ ن ح س ض نا ت ك  ،و أ ن ن ك و ن أ ه Ÿ Óا
أورثتنا من عظيم أإ‚ازأتك.

أج - -م - -ع ضض - -ي - -وف ألسض- -ف- -ارة
أل -ف -ن -زوي -ل -ي -ة ب-ا÷زأئ-ر ،م-ن
شض -خصض -ي -ات و‡ث -ل-ي ألسض-لك
أل - -دب - -ل- -وم- -اسض- -ي ألأج- -ن- -ب- -ي
وأÛت- -م -ع أŸد ،Êع -ل -ى أن
أل - -رئ - -يسس تشض - -اف - -ي- -ز «ت- -و‘
جسضديا قبل  4سضنوأت بعضس
صضرأع مع أŸرضس ،وسضيظل
فكره ومبادئه ألتي ناضضل من
أجلها خالدة وملهمة للشضعوب
أŸن - -اهضض - -ة ل Ó- -مÈي - -ال - -ي- -ة
وألنيو -كولونيالية».
وقالوأ ،أإن ألرئيسس تشضافيز،
دّون أسضمه باأحرف من ذهب
‘ ك -تب أل -ت -اري -خ أŸع -اصض-ر،
وسض -ت -ت -ن -اق -ل أإرث-ه ألسض-ي-اسض-ي
وأل -ث -وري أج -ي -ال م -ت -ع-اق-ب-ة،
نظ Òما بذله ‘ خدمة شضعبه
و–ق-ي-ق أل-ع-دألة ألجتماعية
ورفضس أÿضض -وع وألن -ب -ط -اح
وألسض - - - -تسض Ó- - - -م Ÿن- - - -ط- - - -ق
أŸوؤسضسض-ات أŸال-ي-ة أل-ع-اŸية
وع -م Ó-ء أل -ن -ظ-ام ألأمÈي-ا‹
أ÷شضع.
وأسضتعرضضت ألسضفارة مسضÒة
أل -رج -ل ،م -ن خ Ó-ل ف -ي -ل-مÚ
وثائقي ،Úأبرز ألأول مسضÒته
قبل و أثناء وصضوله أإ ¤أ◊كم،
وذك -ر Ãح -اول -ت-ه ألن-قÓ-ب-ي-ة
عندما كان ضضابطا با÷يشس
سض- -ن -ة  ،1992ع- -ل- -ى أل -رئ -يسس
ك - - -ارل - - -وسس أن- - -دري بÒي- - -ز،
ل-ت-خ-ل-يصس أل-بÓ-د م-ن أل-ت-بعية
أŸط - -ل - -ق - -ة ل Ó- -مÈي - -ال - -ي - -ة
ورم- -وزه- -ا ،ق- -ب -ل أن يسض -ج -ن
وي-ح-تضض-ن-ه ألشض-عب ف-ي-ما بعد
وتّ- -وج- -ه رئ- -يسض- -ا م- -ن- -ت- -خ- -ب -ا
ب -الأغ -ل -ب -ي -ة ألسض -اح -ق-ة سض-ن-ة
.1998
رئيسس ألفقرأء ،كما يسضمى ‘
بÓده ،سضرعان ما قام بثورة
أع-ادت ل-لشض-عب سض-ل-ط-ت-ه ،من
خÓل دسضتور جديد و›لسس

ت -اأسض -يسض-ي ،م-ك-ن-ه م-ن ت-اأم-ي-م
أÙروق -ات و أط-ل-ق ح-مÓ-ت
ضض -خ -م -ة ل -ل -رع-اي-ة ألصض-ح-ي-ة
وم -ك-اف-ح-ة ألأم-ي-ة ،م-ا أزع-ج
خصض- - -وم أل- - -دأخ- - -ل و أع- - -دأء
أÿارج ،ل - -ت - -دب - -ر ل- -ه وك- -ال- -ة
ألسض -ت -خ -ب -ارأت ألأم -ري -ك-ي-ة،
أن- -قÓ- -ب -ا سض -ن -ة  ،2002ل- -ك- -ن
ألشض- -عب أع- -اده ل- -ل- -ح- -ك- -م ‘
ظرف  48سضاعة.
و أظ- -ه- -ر أل- -وث -ائ -ق -ي أل -ث -ا،Ê
م -وأق -ف تشض -اف -ي -ز أل -دأع -م-ة
للشضعوب ألعربية وألإفريقية،
ح - - -يث ك - - -ان أول م - - -ن ن- - -دد
ب - -الح - -تÓ- -ل ألإسض- -رأئ- -ي- -ل- -ي
لفلسضط Úوقطع ألعÓقات مع
ألكيان ألصضهيو ،Êوسضاند كل
أل -ب -ل -دأن أل-ت-ي ك-انت ضض-ح-ي-ة
ألمÈيالية أŸتوحشضة ،وجهر
Ãوأق -ف -ه و ⁄ي -ن -اف -ق أل-ق-وى
ألغربية ألكÈى.
وق- -ال ألسض- -ف Òأل- -ف- -ن- -زوي -ل -ي
ب-ا÷زأئ-ر ،خ-وسض-ي خ-يسض-وسس
سض- -خ- -و ري- -يسس ،أإن تشض- -اف -ي -ز
«جمع ب Úألقول وألفعل وهو
ما جعله ﬁبوبا لدى شضعبه»،
م -ف -ي-دأ «ب-اأن-ه دأئ-م-ا م-ا أآم-ن
ب-ت-ح-ق-ي-ق أشض-ي-اء كان يعتÈها
أل-ب-عضس مسض-ت-ح-يلة ،كموأجهة
أل- - -ل- - -يÈأل- - -ي- - -ة أŸت- - -وحشض - -ة
وألتصضدي للموؤسضسضات أŸالية
أل-ع-اŸي-ة وألشض-رك-ات م-تعددة

أ÷نسضيات».
و أك - -د أن أل- -رئ- -يسس أل- -رأح- -ل
ع - -رف ب - -دع- -م- -ه ل- -لشض- -ع- -وب
أل -ط -اﬁة ل-ل-ت-ح-رر Ãخ-ت-ل-ف
أشض - -ك- -ال- -ه ،وأل- -ث- -ب- -ات ع- -ل- -ى
أŸب - -ادئ ،ق - -ائ  Ó- -أإن- -ه «أب- -ن
ألإنسضانية ،وأبن أ÷زأئر وأبن
أإف-ري-ق-ي-ا وأل-ب-ل-دأن أل-ع-ربية»،
لف-ت-ا أإ ¤دف-اع-ه أŸسض-ت-م-يت
ع -ن أل -ع -دأل -ة ألج -ت -م -اع -ي -ة
وأشضÎأكية ألقرن .21
م - -ن ج - -ان - -ب - -ه ق - -ال أل - -ل - -وأء
أŸت - -ق- -اع- -د ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز
›اه -د ‘ ،شض -ه -ادت -ه «ر أيت
شض - -ع - -وب - -ا ي - -ق- -ب- -ل- -ون أي- -ادي
روؤسض -ائ -ه -م وم-ل-وك-ه-م ول-ك-ن-ي
ر أيت تشض -اف -ي -ز ي -ق -ب-ل أي-ادي
شض-ع-ب-ه» ،م-ن-وه-ا ب-ك-ف-احه من
أج- -ل م- -ا أسض- -م- -اه «ب- -ال- -ث -ورة
أŸوأط - -ن - -ي - -ة» ،وت - -ف - -ط - -ن - -ه
للمخطط أŸدمر Ÿا سضمي
ب -ال -رب -ي -ع أل -ع -رب -ي ‘ أي -ام-ه
ألأو.¤
وق- - -ال سض - -ف Òأ÷م - -ه - -وري - -ة
أل- -ع- -رب- -ي- -ة ألصض- -ح- -رأوي- -ة ‘
أ÷زأئ- -ر ،بشض -رأي -ا ب -ي -ون ،أإن
دع- -م ف- -ن- -زوي Ó- -ل- -لصض- -ح -رأء
أل -غ -رب -ي -ة تضض -اع -ف ‘ ع-ه-د
تشض -اف -ي -ز ،لف -ت -ا أإ ¤ح-رصض-ه
ع- -ل -ى ت -ق -د Ëدع -م م -ع -ن -وي
ودب - -ل - -وم- -اسض- -ي وأق- -تصض- -ادي
للشضعب ألصضحرأوي.

«جازي» تفتح أبوأبها للمهندسس ÚأŸعماريÚ

ألشس-عب /ن-ظ-مت ج-ازي ،ألشس-رك-ة أل-رأئدة ‘
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ألتصس-الت أŸت-ن-ق-لة ،يوم 05
م -ارسس أ÷اري ،ي -وم -ا م -ف -ت-وح-ا ‘ أ◊اضس-ن-ة
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ب-اŸدرسس-ة أل-وط-ن-ية متعددة
ألتقنيات ،من أجل أنتقاء عدد من أŸهندسسÚ
أŸع -م-اري Úأıتصس ‘ Úأل-تصس-م-ي-م وم-ن-ح-ه-م
ألفرصسة لÓنضسمام إأ ¤ألشسركة.
ت -أات -ي ه -ذه أŸب -ادرة ‘ ،إأط -ار ب-رن-ام-ج أل-ت-وظ-ي-ف
أŸكثف ألذي شضرعت فيه ألشضركة Ãناسضبة ألذكرى
أÿامسضة عشضرة لتأاسضيسضها وهو Áثل حلقة هامة
من مسضار ألتحول ألذي أنتهجه أŸتعامل بهدف
إأع -ادة ألن -تشض -ار ول -ك -ي يصض-ب-ح أŸت-ع-ام-ل أل-رق-م-ي
أŸرجعي ‘ أ÷زأئر.
أسض -ت -ف-اد أل-ط-ل-ب-ة أŸع-ن-ي-ون ،ط-ي-ل-ة ي-وم ك-ام-ل ،م-ن
مقابÓت مهنية مع أŸسضؤوول Úعن أنتقاء أŸوأهب
ب-الشض-رك-ة وأل-ذي-ن أخ-ت-اروأ أ◊اضض-ن-ة أل-ت-ك-ن-ول-وجية

أŸتوأجدة بذأت أŸدرسضة من أجل أختيار أفضضل
أل-ك-ف-اءأت أŸرشض-ح-ة ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى م-نصضب ع-مل
لدى أŸتعامل أŸفضضل لدى أ÷زأئري.Ú
وأسضتفاد ألطلبة من عدة عروضس حول فرصس ألعمل
أŸتاحة وكذأ حول آأفاق ألتكوين وألتدرج أŸهني
باŸؤوسضسضة.
للتذك ،Òشضرعت جازي ،منذ أفريل  ‘ ،2015تنفيذ
برنامج –ول يهدف إأ ¤تعزيز مكانته ‘ سضوق
ألتصضالت ‘ أ÷زأئر وألتي تشضهد تغÒأت كبÒة
ب- -فضض- -ل أن -تشض -ار أألنÎنت أŸت -ن -ق -ل -ة وأسض -ت -ع -م -ال
ألبيانات.
وتهدف جازي ،من خÓل برنامج ألتحول ،إأ ¤أن
تصضبح أك Ìخفة وحركية وتنافسضية وتركيزأ على
أل -زب -ون ،مسض -ت-ع-م-ل-ة ‘ ذلك أŸه-ارأت وأل-ك-ف-اءأت
ألشضابة وأبتكار مهن جديدة خدمة للزبائن أ◊اليÚ
وأŸسضتقبلي.Ú

