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‘ إاطار تأاسصيسض سصلطـــــــــة
ضصبط الصصحافــة اŸكتوبـــة

كع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأن يشص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع
‘ أŸشصـ ـ ـ ـاورأت م ـ ـ ـ ـع
ألفـ ـ ـ ـاعل ‘ Úألقطـ ـاع
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سصفــــــ Òدولــــة فلسصطــــÚ
با÷زائـــــــــر لـ «الشصعـــــب»:

ألوضصعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أأملته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف
موضصوعيـ ـ ـة يجـ ـ ـب أأن تك ـ ـون أسصتثنائيـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ بعــث اŸشصاريـــع اÛمــدة ‘ قطاعات الÎبية الوطنية ،الصصحة واŸــــوارد اŸائيــــة ^ رفـــع النمـو،
اسصتحــــــداث منـــاصصب شصغــــــل وتنويــــــع القتصصــــــاد الوطنـــــــي ^ اعتمـــــاد  400مليــــار دينـــــار
لجنبيـــــة التــــــــــي لهـــا ديــــــون مسصتحقـــــة لـــــدى الدولــة
لتعــــويضض اŸؤوسصسصــــات اÙليــــــة وا أ
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لمنية با÷نوب الكب ،Òاللواء نوبة:
شصدد من “Ôاسصت على التغطية ا أ

ضص ـ ـ ـ ـرورة أ◊فـ ـ ـ ـ ـاظ عل ـ ـ ـ ـى أ÷ ـ ـاهزيـ ـ ـ ـ ـة
ألتامـ ـ ـ ـة وألتحلـ ـ ـ ـي باليقظـ ـ ـ ـ ـة وأ◊ـ ـ ـ ـ ـذر

متفائل ـ ـ ـ ـ ـ ـون بنج ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
مسص ـ ـ ـ ـ ـ ـار أŸصصا◊ ـ ـ ـ ـة
ألوطني ـة ألفلسصطينيـ ـة
صصـــ0ـــ1

‘ اليوم العاŸي للمعلم

معلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم...
وأأفتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
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مؤوكـــــدا أاهميـــة الفـــوز
علـــــــــى الكــــــامÒون

^ ﬁارب ـ ـ ـ ـة أ÷ر Áـ ـ ـ ـ ـة وأللصصوصصي ـ ـ ـ ـ ـ ـة بجميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أأنوأعه ـ ـ ـ ـا
ضصم ـ ـ ـانا ألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن أألشصخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصض وأŸمتلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
صصـــ4ـــ2
صصصصااللووننااللققررضضضضااŸŸصصصصغغرر

مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون و 200أألف منصصـب
عمـ ـ ـ ـ ـل أسصتحدثـ ـ ـ ـ ـ ـه أ÷هـ ـ ـ ـ ـاز

^^5500ممللييــــــااررددييننــــــــااررققييمـمــــــــــةةقـقــــررووضضضض
‚ـ ــ ــ ــاامم»»خـخ ــ ــ ــÓÓلل1122سسصصنـنـ ــ ــ ــةة
««أأأأ‚ـ
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اŸصشادقة على  3مششاريع قوان Úيتصشدرها قانون اŸالية لسشنة 2018
^ الوضشعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أاملته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف موضشوعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب أان تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون اسشتثنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لجنبية التي لها ديون مسشتحقة لدى الدولة
^ اعتماد  400مليار دينار لتعويضض اŸؤوسشسشات اÙلية وا أ
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النصص الكامل لبيان ›لسص الوزراء
لرب -ع -اء،
اج- -ت -م -ع ›لسص ال -وزراء ،أامسص ا أ
–ت رئ- -اسس- -ة رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب -د
العزيز بوتفليقة .فيما يلي النصص الكامل
لبيان اÛلسص:

«ت-رأسس ف-خ-ام-ة ألسس-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز بوتفليقة
رئيسس أ÷مهورية أليوم أألربعاء  4أكتوبر 2017
أŸوأفق لـﬁ 13رم  1439أجتماعا Ûلسس
ألوزرأء .أسستهل ›لسس ألوزرأء أشسغاله بدرأسسة
مشسروع قانون أŸالية لسسنة  2018ألذي قدمه
ألسس -ي -د وزي -ر أŸال -ي -ة ق -ب-ل أŸصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه.
يتضسمن أŸشسروع ‘ شسقه أÿاصس باŸيزأنية
م-دأخ-ي-ل ت-ق-در بـ 6521م-ل-ي-ار دي-ن-ار ونفقات
بنحو  8628مليار دينار .وعليه ،فإان ألعجز
أإلجما‹ للخزينة يقدر بحوأ‹  9باŸائة من
أل -ن -ا œأل -دأخ -ل -ي أÿام م -ق -اب -ل أزي-د م-ن 14
باŸائة سسنة  .2016إأضسافة أ ¤ذلك ،فإان هذأ
ألعجز يجب إأدرأجه ‘ سسياق وأقع مزدوج.

العودة إا ¤التوازن اŸا‹ ورفع التجميد
على اإل‚ازات الجتماعية الÎبوية
أاول :يتعلق أألمر بإارأدة ألسسلطات ألعمومية
‘ ألشسروع ،أنطÓقا من هذه ألسسنة ‘ ،ألعودة
إأ ¤أل - -ت - -وأزن أŸا‹ خÓ- -ل أق- -ل م- -ن خ- -مسس
سس -ن-وأت .إأرأدة ت-ن-ع-كسس أسس-اسس-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
م -ي -زأن -ي -ة أل-تسس-ي Òأل-ت-ي سس-ت-ب-ل-غ  4584مليار
ديناري بانخفاضس قدره  7مÓي Òدينار مقارنة

بالسسنة أ÷ارية.
ثانيا :يتعلق أألمر بضسرورة رفع ألتجميد على
أإل‚ازأت ألج -ت -م -اع -ي -ة ألÎب -وي-ة أŸت-وق-ف-ة
بسسبب ألصسعوبات أŸالية وكذأ بضسرورة قيام
أل-دول-ة ب-تسس-دي-د أل-دي-ون أل-ت-ي ت-رأك-مت لنفسس
أألسسباب لصسالح أŸؤوسسسسات أŸتعاقدة إل‚از
مشساريع أو توف Òسسلع وأÿدمات .هذأ ألوأقع
‚م عنه أرتفاع أسستثنائي Ÿيزأنية ألتجهيز
أŸقÎحة لسسنة .2018

بذل جهد أاك Èنحو التنمية اÙلية
وب -ه -ذأ ف -إان رخصس ألÈن-ام-ج ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ن-ة
أŸقبلة تقدر بـ 2270مليار دينار مقابل 1397
مليار دينار بالنسسبة للسسنة أ÷ارية) .كما تقدر
أعتمادأت ألدفع أŸسسجلة لسسنة  2018بـ4043
مليار دينار (مقابل  2291مليار دينار بالنسسبة
للسسنة أ÷ارية) .وتغطي ألتخصسيصسات أŸقررة
Ÿيزأنية ألتجهيز على وجه أÿصسوصس بعث
أŸشس- -اري- -ع أÛم- -دة ‘ ق- -ط- -اع -ات ألÎب -ي -ة
ألوطنية وألصسحة وأŸوأرد أŸائية وكذأ جهد
أك Èنحو ألتنمية أÙلية.

 1760مليار دينار للتحويÓت الجتماعية
كما تتضسمن ميزأنية ألتجهيز للسسنة أŸقبلة
أع -ت-م-ادأ ب-ق-ي-م-ة  400م-ل-ي-ار دي-ن-ار ل-ت-ع-ويضس
أŸؤوسسسسات أÙلية وأألجنبية ألتي لها ديون
مسس- -ت- -ح -ق -ة ل -دى أل -دول -ة وف -روع -ه -ا .وŒدر
أإلشسارة أيضسا إأ ¤أن أŸيزأنية أŸقÎحة للسسنة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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أŸق -ب -ل -ة ،ت -تضس-م-ن م-ب-ل-غ  1760م-ل-ي-ار دي-نار
ﬂصسصس للتحويÓت ألجتماعية وهي زيادة
بحوأ‹  8باŸائة مقارنة بسسنة  2017وهو مبلغ
موجه أسساسسا لدعم ألعائÓت وألسسكن وألصسحة
وك -ذأ ل -دع -م أسس -ع -ار أŸوأد ذأت ألسس -ت-هÓ-ك
ألوأسسع أي أ◊بوب وأ◊ليب وألسسكر وألزيوت
ألغذأئية.
و‘ شس -ق -ه أل -تشس -ري -ع -ي ي -درج مشس -روع ق -ان-ون
أŸال -ي -ة لسس-ن-ة  2018ع -دة إأج -رأءأت ج-دي-دة
لعصسرنة ألتشسريع أ÷بائي وتكييف مضسمونه مع
ألوأقع أŸا‹ للبÓد ،منها فرضس ضسريبة على
ألÌوة.

سس-ي-وف-ر أل-وسس-ائ-ل ألضس-روري-ة ل-ت-ن-فيذ برنامج
أل -ع -م -ل أل -ذي صس-ادق ع-ل-ي-ه ألŸÈان .وشس-دد
أل- -رئ- -يسس ع- -ب- -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ع -ل -ى
ألديناميكية أŸنتظرة من أ◊كومة لÎجمة
برنامج عملها أإ ¤نتائج ملموسسة مطردة بغية
ألسس-ت-ج-اب-ة أإ ¤ت-ط-ل-ع-ات شس-عبنا ألجتماعية
وكذأ لرفع ألنمو وأسستحدأث مناصسب شسغل
وت -ن -وي -ع ألق -تصس -اد أل -وط -ن -ي .وأسس-ت-ن-ادأ أإ¤
ألرتفاع ألهام Ÿيزأنية ألتجهيز سسنة ،2018
أشسار رئيسس ألدول أإ ¤أن هذه ألوضسعية ألتي
أم -ل -ت -ه-ا ظ-روف م-وضس-وع-ي-ة ،ي-جب أن ت-ك-ون
أسستثنائية و أن ألتوجه ألتدريجي نحو توأزن
أŸالية ألعمومية يجب أن ينعكسس بدأية من
ألسسنة أŸقبلة من خÓل أنخفاضس ميزأنية
ألدولة ألتي سستدرج ‘ مشسروع قانون أŸالية
لسسنة .2019

ك -م -ا ي -تضس -م -ن أŸشس -روع ع -دة أح-ك-ام لصس-ال-ح
أŸوأط -ن ،Úم -ن -ه -ا أإلع-ف-اء أل-ك-ل-ي م-ن ط-رف
ألدولة لنسسب ألفوأئد على ألقروضس ألبنكية
أŸم -ن -وح -ة ل -وك -ال -ة ت -ط -وي-ر و–سس Úألسس-ك-ن
(ع -دل) ل -ت -م -وي-ل إأ‚از  120.000مسس-ك-ن م-ن
صسيغة ألبيع باإليجاري .وكذأ ألعودة إأ ¤دعم
أسسعار ألشسع Òلفائدة أŸرب Úمن أجل تغذية
أŸوأشسي.

لرسشاء
إاعداد النصض التنظيمي إ
آالية مسشتقلة Ÿتابعة اقÎاضض
اÿزينة العمومية

اإلعفاء الكلي لنسشب الفوائد على
القروضض البنكية اŸمنوحة لوكالة عدل

التوجه التدريجي نحو توازن اŸالية
العمومية بداية من السشنة اŸقبلة
ولدى تدخله عقب درأسسة هذأ أŸلف ،أكد
رئيسس أ÷مهورية أن مشسروع قانون أŸالية

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

كما طلب رئيسس أ÷مهورية من أ◊كومة،
أ لإ س س ر أ ع ‘ أإ ع د أ د أ ل ن ص س أ ل ت ن ظ ي م ي أ ل ذ ي
س س - -ي -ت -م  Ãو ج -ب -ه أإ ر س س -ا ء أآ ل -ي -ة م س س -ت -ق -ل -ة
 Ÿت -ا ب -ع -ة أ ق  Îأ ض س أ  ÿز ي -ن -ة أ ل -ع -م -و م ي ة م ن
ب - -ن ك أ ÷ ز أ ئ - -ر و ك - -ذ أ م - -ت - -ا ب - -ع -ة ت -ط -ب -ي -ق
أ لإ ص س  Ó- -ح - -ا ت أ ل - -ه - -ي - -ك -ل -ي -ة أ ل ق -ت ص س -ا د ي -ة
و أ  Ÿا ل ي ة أ ل ت ي م ن ش س اأ ن ه ا أ ن ت ع ي د ب س س ر ع ة
ت - -و أ ز ن أ ◊ س س - -ا ب -ا ت أ ل -ع -م -و م -ي -ة و م -ي -ز أ ن
أ  Ÿد ف -و ع -ا ت أ  ÿا ر ج -ي -ة  .ع -ل -م -ا أ ن ه -ذ ه

أ لآ ل ي ة أ  Ÿس س ت ق ل ة س س ت ق د م ب ا ن ت ظ ا م ت ق ر ي ر أ
لرئيسس ألدولة.

Œند العمال من أاجل هبة وطنية جديدة نحو
اŸزيد من التقدم القتصشادي والجتماعي
من جهة أخرى ،أشساد رئيسس أ÷مهورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-ت-ج-ن-د أل-ع-م-ال م-ن خÓ-ل
أل–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úوكذأ أرباب
Óسس-هام
أل-ع-م-ل ب-ال-ق-ط-اع Úأل-ع-ام وأÿاصس ،ل -إ
بنجاعة ‘ تعزيز أŸسسار ألوطني للتنمية وهو
جهد ضسروري أك Ìمن أي وقت مضسى لتحول
أ÷زأئر ألصسعوبات أŸالية ألتي توأجهها حاليا
إأ ¤دأفع من أجل هبة وطنية جديدة نحو
أŸزيد من ألتقدم ألقتصسادي وألجتماعي.
ووأصسل ›لسس ألوزرأء أشسغاله باŸصسادقة بعد
ألدرأسسة على مشسروع قانون يتضسمن تسسوية
أŸي -زأن -ي -ة لسس-ن-ة  2015ق -دم -ه ألسس -ي-د وزي-ر
أŸال -ي -ة .ويÈز أل -نصس أل -ذي ي -ؤوك -د أل -ت-ط-ب-ي-ق
أ÷يد Ÿيزأنية سسنة  ،2015أهمية أإل‚ازأت
أŸسستلمة خÓل نفسس ألسسنة ،منها أك Ìمن
 250م -ؤوسسسس -ة ت -ع -ل -ي -م-ي-ة و 38.000مقعد
بيدأغوجي و 20.000سسرير إأيوأء ‘ ألقطاع
أ÷ام- -ع- -ي و 56م -ؤوسسسس -ة صس -ح -ة ع -م-وم-ي-ة
و 300.000سسكن ” أسستÓمه ،فضس Óعن ربط
حوأ‹  230.000سسكن بشسبكات ألتزويد بالغاز
ألطبيعي.
ك- -م- -ا درسس وصس -ادق ›لسس أل -وزرأء ع -ل -ى مشس -روع
قانون حول ألتجارة أإللكÎونية .ويهدف ألنصس إأ:¤
 - 1تزويد هذأ ألنشساط أŸوجود ‘ بلدنا
بقاعدة قانونية.
 - 2إأرسساء مناخ ثقة كفيل بتوسسع هذأ ألنشساط.
 - 3تطوير ألقتصساد ألرقمي ‘ ألبÓد.
 - 4توف Òحماية للمسستهلك.Ú
 - 5تقن Úقمع ألغشس ‘ هذأ أÛال أ÷ديد.
ووأصس -ل ›لسس أل -وزرأء أشس-غ-ال-ه ب-اŸصس-ادق-ة،
ب -ع -د أل -درأسس -ة ،ع-ل-ى م-رسس-وم رئ-اسس-ي يسس-م-ح
Ãسس -اه -م -ة أ÷زأئ -ر ‘ إأع-ادة تشس-ك-ي-ل م-وأرد
أŸؤوسسسسة ألدولية للتنمية.
تنتمي أŸؤوسسسسة ألدولية للتنمية ،إأ› ¤موعة
أل -ب -نك أل -دو‹ وه -ي ت -ق -دم أل -دع -م ل -ل -ب-ل-دأن
ألسسائرة ‘ طريق ألنمو لسسيما أألقل تقدما.
وتقدر مسساهمة أ÷زأئر بـ 25مليون دولر يتم
–ريرها على مدى  11عاما.
من جهة أخرى ،درسس وصسادق ›لسس ألوزرأء
على ثÓثة ( )3مرأسسيم رئاسسية تسسمح ،وفقا
ل -ل-ق-ان-ون ،ب-ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-ق-ود لسس-ت-كشس-اف
وأسستغÓل أÙروقات.
يتعلق أŸرسسوم ألرئاسسي أألول Ãلحق لعقد
ب Úسس -ون -اط -رأك وم -ؤوسسسس -ة ““إأي -ن -ي أ÷زأئ -ر““
ل -ت -م -دي -د م-دة أسس-ت-غÓ-ل ح-ق-ل وأق-ع Ãح-ي-ط
““زمول ألكبار““ بخمسس ( )5سسنوأت.
أم- -ا أل- -ع- -ق- -د أل -ث -ا ÊأÈŸم ب Úسس -ون -اط -رأك
وأل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ث-م Úم-وأرد أÙروقات
(أل -ن -ف -ط) ،فسس -ي -م -ك -ن ألشس -رك -ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن
أسس -ت -غÓ-ل ح-ق-ل ج-دي-د ي-ن-ت-ج  35.000برميل
يوميا Ãحيط ““ألقاسسي وألعقرب وزوتي““.
وي -ت -ع -ل -ق أŸرسس -وم أل -ث-الث Ãل-ح-ق ل-ع-ق-د بÚ
سس -ون -اط -رأك و«إأي -ن -ي أ÷زأئ-ر““ ل-ت-م-دي-د م-دة
أسستغÓل أ◊قول ألثÓثة ألوأقعة ‘ ﬁيط
““زم-ول أل-ك-ب-ار ك-ت-لة  .““403وسس-يسس-م-ح أŸل-حق
ب-اسس-ت-ث-م-ار إأضسا‘ بـ 400م-ل-ي-ون دولر إلن-ت-اج
إأضسا‘ يقدر بـ 78مليون برميل بÎول.
وأختتم ›لسس ألوزرأء أشسغاله باŸصسادقة ،بعد
ألدرأسسة ،على قرأرأت فردية ،تتعلق بتعيينات
وإأنهاء مهام موظف Úسسام ‘ Úألدولة».
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Ãناسصبة احتفال بÓده بعيدها الوطني

خيار إلتنمية وإلهبة إلوطنية

رئيسس إ÷مهورية يهنئ ملك لوزوطو

جمال أأوكيلي

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة
ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤م-لك ل-وزوط-و ل-ي-تسص-ي ال-ث-الثÃ ،ن-اسص-ب-ة اح-ت-ف-ال
بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ،أاك-د ل-ه ف-ي-ه-ا ح-رصص-ه ع-ل-ى م-واصص-لة
’قليمية والدولية ﬁل
ا◊وار والتشصاور معه حول اŸسصائل ا إ
ا’هتمام اŸشصÎك للبلدين.
وكتب رئيسش أ÷مهورية ‘ برقيته« ،يسضر Êأّيـما سضرور و‡لكة
لوزوطو مقبلة على أ’حتفال بعيدها ألوطني ،أن أتوجه إأليكم ،باسضم
أ÷زأئر شضعبا وحكومة وأصضالة عن نفسضي ،بتهانينا أ◊ارة مشضفوعة
بتمنياتي ÷للتكم Ãوفور ألصضحة وألسضعادة وبالرقي وأ’زدهار لشضعب
لوزوطو ألشضقيق» .وأضضاف ألرئيسش بوتفليقة ﬂاطبا أŸلك ليتسضي
ألثالث« ،أغتنم هذه ألسضانحة ألسضعيدة أ’عّبر لكم عن أرتياحي أ’وأصضر
ألصضدأقة وألتضضامن ألتي ما أنفكت تربط بلدينا على ألدوأم وأجدد لكم
حرصضي على تعزيز وتوسضيع تعاوننا ألثنائي خدمة Ÿصضلحة شضعبينا».
ك -م -ا أسضÎسض -ل رئ -يسش أل -دول -ة ق -ائ -ل« :ه -ذأ وأؤوك -د ل -ك -م ح -رصض -ي
للسضتمرأر مع جللتكم ‘ دأبنا على أ◊وأر وألتشضاور حول ما هو ﬁل
أهتمامنا أŸشضÎك من أŸسضائل أإ’قليمية وألدولية وكذأ ألتزأمي بعدم
أدخار أي جهد لتدعيم ألعمل أŸتضضامن ألذي يقوم به بلدأنا ضضمن
أ’–اد أإ’فريقي من أجل –قيق مقاصضد ألسضلم وأإ’سضتقرأر وألتنمية
‘ قارتنا».

التعاون الصصناعي واŸنجمي ب Úالبلدين

يوسشفي يتحادث مع إلسشف Òإإليطا‹
اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م
’ربعاء ،با÷زائر،
يوسصف يوسصفي ،أامسس ا أ
’يطا‹ باسصكال فÒارا ،والذي
السصف Òا إ
–ادث م- -ع -ه ح -ول ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘
›ا’ت الصصناعة واŸناجم حسصبما أافاد به
بيان للوزارة.
وأبرز فÒأرأ رغبة أŸؤوسضسضات أإ’يطالية ‘
تعزيز توأجدها ‘ أ÷زأئر من خلل مشضاريع
شضرأكة صضناعية ‘ ﬂتلف أأ’نشضطة على غرأر
صضناعة ألسضيارأت وأŸكننة ألفلحية ،مذكرأ أن
شضركة فيات شضرعت ‘ خطوأتها نحو إأنشضاء

مصضنع با÷زأئر حسضب نفسش أŸصضدر.
م -ن ج -ه -ت -ه أع -رب ي -وسض -ف -ي ع -ن رغ -ب-ت-ه ‘
«توأجد قوي» للمؤوسضسضات أإ’يطالية ‘ أ÷زأئر
من خلل مشضاريع أسضتثمارية تسضتهدف «ليسش
فقط ألسضوق أÙلي بل ألتصضدير أيضضا» .كما
أكد ألوزير للسضف Òأإ’يطا‹ دعم كل مشضاريع
ألشضرأكة ب Úمؤوسضسضات ألبلدين ،معÈأ عن رغبته
‘ ألشض -روع ‘ مشض -اري -ع أسض -ت -ث -م -اري -ة ‘ ›ال
أŸن- -اج -م ’سض -ي -م -ا أسض -ت -غ -لل ح -ق -ول أل -رخ -ام
وأل-غ-رأن-يت وأن-وأع أخ-رى م-ن أح-ج-ار أل-زخ-رف-ة
وألتزي.Ú

منتدى البلدان اŸصصدرة للغاز

’قامة شصراكة ‘ قطاع البناء
إ

قيطو Êيدعو إ ¤إلعمل إŸششÎك من أإجل رفع إلتحديات إلرإهنة لقاءإت مهنية جزإئرية
أعخنر «ىظإأهو¤ر ألمرطأاكقزة أ“لوكيبنÒةوتلصضإلدنيتارججأدŸيتدوةلد’ة تونسشية بوهرإن

أاكد وزير الطاقة مصصطفى قيطو،Ê
أامسس Ã ،وسصكو ،على ضصرورة أان يقوم
منتدى البلدان اŸصصدرة للغاز ،بأاعمال
مشصÎك -ة قصص -د رف -ع ال -ت -ح -دي -ات ال-ت-ي
تواجه صصناعة الغاز الطبيعي .وخÓل
تدخله ‘ أاشصغال ا’جتماع الوزاري 19
Ÿن -ت -دى ال -ب -ل -دان اŸصص -درة ل-ل-غ-از ،أاك-د
قيطو Êأانه من الضصروري «إايجاد حلول
م- -ن- -اسص- -ب- -ة ووضص -ع -ه -ا م -ع -ا ‘ إاط -ار روح
التعاون» قصصد التصصدي للتحديات التي
ت -واج -ه صص-ن-اع-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي .وذكر
أيضض-ا أن «ألسض-ي-اسض-ات أل-ط-اق-وي-ة أل-ت-ي ت-ب-نتها
أل-ع-دي-د م-ن ب-ل-دأن م-ن-ظ-م-ة أل-ت-عاون وألتنمية
أ’ق -تصض-ادي-ة ك-انت ل-ه-ا ت-أاثÒأت سض-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى
ألطلب على ألغاز» وأشضار قيطو Êمن جهة

سضيما بفضضل غاز ألشضيسضت» .و‘ تطرقه إأ¤
ألعرأقيل ألتي تسضببها أأ’ولوية أŸمنوحة حاليا
«ع - -ل - -ى أŸدى أل - -قصض Òلصض - -ن - -اع - -ة أل- -غ- -از
ألطبيعي» ،أشضار ألوزير ‘ هذأ ألسضياق إأ¤
ضضرورة أن تتنظم ألبلدأن أŸصضدرة للدفاع
ع -ن مصض -ا◊ه -ا ’ سض -ي -م -ا م -ن خ -لل ت -ث -مÚ
أŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أŸسض-ت-ن-ف-ذة وغ Òأل-ق-ابلة
ل -ل -ت -ج -دي-د .وخ-لل ت-ط-رق-ه إأ ¤أل-دور أل-ه-ام
للتكنلوجيا ،أعرب وزير ألطاقة عن أرتياحه
لقرأر أ’جتماع ألوزأري Ÿ 19نتدى ألبلدأن
أŸصضدرة للغاز بأان –تضضن أ÷زأئر أŸقر
أ÷دي -د Ÿع -ه -د أل -ب-ح-وث ح-ول أل-غ-از ،وه-ذأ
يشضكل «قرأرأ تاريخيا ومرحلة هامة ‘ تعزيز
م-ن-ت-دى أل-ب-ل-دأن أŸصض-درة ل-ل-غ-از و‘ ت-ع-م-يق
وت-وسض-ي-ع أل-ت-ع-اون ب Úب-ل-دأن-ن-ا»،حسضبما صضرح
وزير ألطاقة.
وأضضاف قيطو Êأن «أŸعهد سضيكون أدأة
‡تازة» “كن من –سض Úنشضاطاتنا على طول
ألسضلسضلة ألغازية وتبادل أفضضل أŸمارسضات»
وع- -ل -ى ه -امشش أشض -غ -ال م -وسض -ك -و ،أسض -ت -ط -اع
مصضطفى قيطو Êألتحدث مع نظرأئه لكل من
روسضيا أليكسضندر نوفاك ومصضر طارق أŸو¤
وف -ن -زوي -ل أول -وج -ي -و دل ب-ي-ن-و وق-ط-ر ﬁم-د
ألسضادة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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م-ن اŸق-رر ع-ق-د ل-ق-اءات م-ه-ن-ي-ة ج-زائ-ري-ة
ت - -ونسص- -ي- -ة 11 ‘ ،أاك -ت -وب -ر اŸق-ب-ل ،ب-وه-ران،
Ãشص -ارك -ة أاك Ìم -ن عشص -ر شص -رك -ات ت -ونسص -ي -ة
وث Ó- -ث Úج - -زائ- -ري- -ة ،ب- -حسصب م- -ا ع- -ل- -م م- -ن
منظميها.
ت-ه-دف ه-ذه أ’ج-ت-م-اع-ات أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا غ-رف-ة
أل -ت -ج -ارة وألصض -ن -اع-ة ل-ن-اح-ي-ة وه-رأن ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع
أŸه -م -ة أ’ق -تصض -ادي-ة لسض-ف-ارة ت-ونسش ب-ا÷زأئ-ر ،إأ¤
ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون ب Úألشض-رك-ات أل-ت-ونسض-ي-ة وأ÷زأئرية
ووضضع آأفاق جديدة إ’قامة شضرأكة مربحة للجانبÚ
‘ أل -ع -دي -د م -ن ق -ط -اع -ات أل -نشض -اط .وت -ع-د أه-م ه-ذه
ألقطاعات ألتي سضيتم ألتطرق لها خلل هذه أللقاءأت،
ق -ط -اع -ات أل -ب -ن -اء وأل -درأسض -ات وأل -ه -ن -دسض -ة وأل-ع-م-ارة
وألتخطيط ألعمرأ Êوألبنى ألتحتية وأأ’ثاث أŸنز‹
وأŸعدأت ألكهربائية للمبا ،Êيضضيف نفسش أŸصضدر.
كما سضيطلع رجال أأ’عمال ألتونسضيون ،على أهم
أŸشضاريع ألتي سضيتم إأطلقها بوهرأن ‘ إأطار ألتحضضÒ
’حتضضان دورة أأ’لعاب أŸتوسضطية لعام .2021
وع -ل-ى م-دأر ألسض-ن-وأت أأ’رب-ع أŸاضض-ي-ة تضض-اع-ف
حجم ألتجارة ب Úألبلدين تقريبا ليصضل إأ 1,5 ¤مليار
يورو.
Œدر أإ’شضارة ،إأ ¤أن أك Ìمن  200شضركة تونسضية
تنشضط ‘ أ÷زأئر ‘ قطاعات ﬂتلفة مثل أأ’غذية
أل- -زرأع- -ي -ة وم -وأد أل -ب -ن -اء وق -ط -ع غ -ي -ار ألسض -ي -ارأت
وأŸنسض- -وج- -ات وأŸلبسش وأÿدم- -ات (أل- -تصض- -م- -ي- -م
ألهندسضة).

إلسشياسشة إلجتماعية  ..عقيدة دولة
أأم Úبلعمري
 1760مليار دينار جزأئري هو مبلغ ألتحويلت أ’جتماعية ألذي تضضمنه قانون أŸالية لسضنة  2018و صضادق عليه ›لسش ألوزرأء أŸنعقد
أمسش برئاسضة رئيسش أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة لتقفز بذلك هذه ألتحويلت بنسضبة  8من أŸائة مقارنة بقانون أŸالية لسضنة 2017
وهي أرقام تع Èدون أدنى ›ال للشضك أو ألتأاويل عن تشضبث ألدولة بوظيفتها أ’جتماعية وهذأ رغم ألصضعوبات أŸالية أŸنجرة عن ترأجع
أسضعار ألنفط ويؤوكد ‘ ألوقت نفسضه أن هذه ألسضياسضة أ’جتماعية ’ تتلخصش ‘ أرقام ضضمن مقاربة أقتصضادية ولكن عقيدة دولة ومبدأ رأسضخ
جعلتها سضياسضة متوأصضلة تسضتمد روحها من مبادىء نوفم Èألتي أرسضت أأ’سضسش أأ’وŸ ¤فهوم دولة أجتماعية ’ تتخلى عن موأطنيها مهما
كانت ألظروف ،كما تثبت ‘ ألوقت نفسضه أن أ÷زأئر ’تزأل “تلك هامشش أتخاذ قرأرأتها أ’قتصضادية وألسضياسضية بكل سضيادة بعيدأ عن أية
إأملءأت أو ضضغوط.
لنفسش وبعثت عربون أمل إأ ¤ألشضعب أ÷زأئري و إأ ¤ألطبقات ألهشضة
هذأ وتأاتي رسضالة أ’سضتمرأر ‘ ألنهج أ’جتماعي للدولة مطمئنة ل أ
على وجه أÿصضوصش ألتي أنهكتها خطابات سضودأوية ومثبطة روجت لروأيات إأفلسش ألدولة وعجزها عن ألقيام بوأجباتها Œاه تلك ألفئات
وأن سضياسضات ألدعم وأإ’سضكان وألصضحة أصضبحت من أŸاضضي جرأء ألضضائقة أŸالية ألتي “ر بها ألبلد ،ونسضي أو تناسضى أولئك أن أ÷زأئر ⁄
تتخل يوما عن هذأ ألنهج أ’جتماعي وسضياسضات ألدعم وترقية ثقافة ألتضضامن ألوطني حتى وهي تعيشش أحلك ألظروف خلل ألهجمة
أإ’رهابية ألشضرسضة ألتي كانت مشضفوعة آأنذأك بحصضار أقتصضادي ودبلوماسضي من بعضش ألدول ألتي كانت تعتقد أن ألفرصضة قد حانت أخÒأ
للبتزأز وأ◊صضول على ألتناز’ت.
إأن أ’سضتمرأر ‘ سضياسضة ألتحويلت أ’جتماعية سضتقطع دون شضك ألطريق أمام كل أÎŸبصض Úألذين ينتظرون أدنى سضانحة لتحريك
ألشضارع وألزج بالبلد ‘ أتون ألفوضضى وتقويضش أ’سضتقرأر ألذي تعيشضه ألبلد وألذي يدين بشضكل كب Òإأ ¤هذه ألسضياسضة أ’جتماعية.

وجه رئيسش أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة تعليمات هادفة للحكومة قصضد
تسض -ي ÒأŸل-ف-ات أإ’ق-تصض-ادي-ة وأل-ت-ح-ك-م ‘ أل-ن-ف-ق-ات أŸال-ي-ة أŸت-وج-ه-ة إأ ¤أŸشض-اري-ع
أŸندرجة ‘ إأطار ترقية أ◊ياة أليومية للموأطن ،و–قيق ألرفاه أإ’جتماعي ،بالرغم
م-ن ألصض-ع-وب-ات أل-ظ-رف-ي-ة ،أل-ن-اج-م-ة ع-ن أل-ت-أاثÒأت أŸب-اشض-رة ’ن-ه-ي-ار أسض-عار ألبÎول،
وتدأعياتها على ألÈأمج أŸتعلقة بالتنمية.
هذه أŸعاينة ألدقيقة وألتشضخيصش أŸعمق ما فتئ رئيسش أ÷مهورية ،يذكر به
أ÷ميع ،من جهاز تنفيذي إأ ¤ألشضركاء أإ’قتصضادي Úوأإ’جتماعي Úمن أجل ألسضعي
إ’يجاد أآ’ليات ألضضرورية ،وأأ’دوأت ألفعالة لنكون ‘ مسضتوى هذه ألتحديات برفعها
مهما يكن أأ’مر لتجاوز وضضع كهذأ ..وأŸسضؤوولية كل أŸسضـؤوولية تقع على عاتق مسضÒينا
‘ أŸؤوسضسضات ألقادرة على خلق ألÌوة ،وتوف Òألقيمة أŸضضافة.
لذلك ،فإان أإ’جرأءأت أŸتخذة من قبل أ◊كومة فيما يتعلق بالتمويل غ Òألتقليدي
جاءت من أجل أن تكون أ÷زأئر ‘ مسضتوى هذه ألتحو’ت وباأ’خصش موأصضلة مسضار
ألتنمية ألوطنية ألشضاملة وأسضتكمال إأ‚از أŸشضاريع وفق نظرة أسضÎأتيجية تعتمد على
ألتدرج وأŸرحلية ‘ ألتكفل بها لذلك ’ يوجد ما يسضميه ألبعضش بتجميد أŸشضاريع كل
ما ‘ أأ’مر ..هو إأعادة ترتيب أأ’سضبقيات بدليل أن رئيسش أ÷مهورية قرر أسضتئناف
أإ’‚ازأت ‘ قطاع ألÎبية.
وهذأ ‘ حد ذأته مؤوشضر قوي ،على أن ألقطاعات أ◊يوية أأ’خرى بإامكانها أن
تنتعشش ‘ أي ◊ظة وتعود إأ ¤سضابق عهدها ‘ نشضاطها وهذه نظرة –مل د’’ت
أإ’سضتشضرأف أŸبني على ألتوقعات ألصضحيحة ‘ ،ألتعامل مع ألظروف أإ’سضتثنائية⁄ ،
يلغ أي مشضروع وإأ‰ا ألوضضعية أŸالية تتطلب أŸزيد من أ◊ذر وأليقظة ..وألهدف
أŸتوخى هو إأحدأث ألتوأزن أŸا‹ خلل ألسضنوأت أÿمسش ألقادمة.
لذلك ،فإان ألتدأب Òأأ’ولية ألتي ÷أات إأليها ألسضلطات ألعمومية ،إأ‰ا أŸرأد منها هو
أإ’بقاء على وتÒة ألتنمية ،ألتي حولت أ÷زأئر إأ ¤ورشضة مفتوحة من  1999إأ ¤غاية
يومنا هذأ من سضكنات ،طرقات ،سضدود ،نقل ،صضحة ،كهرباء ،غاز ،فلحة ،وغÒها من
أŸلفات ألتي ما تزأل –ظى بإاهتمام أ÷هات أŸسضؤوولة ..وتلقى كل ألدعم من قبل
رئيسش أ÷مهورية ‘ إأسضتمرأر ألتكفل بها خدمة للشضعب أ÷زأئري.
و‘ خضضم هذأ أإ’طار ،فإان قانون تسضوية أŸيزأنية لسضنة  ،2015أŸصضادق عليه أمسش
ذكر أنه ” تسضليم  250مؤوسضسضة تعليمية ،مع توف 38 Òألف مقعد بيدأغوجي و  20ألف
سضرير ‘ ألقطاع أ÷امعي و  56هيكل جديدأ ‘ قطاع ألصضحة وربط  230ألف مسضكن
بالغاز ،ومنح  300ألف سضكن ،هذه ألعينة وحدها كفيلة بأان تكشضف عن أÛهود أ÷بار
أŸبذول ‘ هذأ ألشضأان منذ  ،1999ولن تتخلى أ÷زأئر عن هذأ أÿيار.
و‘ هذأ ألسضياق شضدد رئيسش أ÷مهورية على أإ’طار ألقانو Êوألتنظيمي لهذه أآ’ليات
أŸتبعة ‘ هذأ ألظرف لتجاوز آأثار ألصضعوبات أŸالية ..من خلل ألهدف أÙدد
وأÿاصش باسضÎجاع ألتوأزنات ألكÈى وهذأ Ÿسضايرة كل ألقرأرأت أ◊اسضمة أŸتخذة ‘
هذأ ألشضأان كإاعدأد ألنصش ألذي يتم Ãوجبه وضضع آألية مسضتقلة Ÿتابعة أقÎأضش أÿزينة
ألعمومية من بنك أ÷زأئر ،ومتابعة تطبيق أإ’صضلحات أإ’قتصضادية وأŸالية دأعيا كل
أل -ق -وى أ◊ي -ة إأ ¤أ’نضض -م -ام إأ ¤ه -ذه أل -ه -ب-ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷دي-دةŸ ..زي-د م-ن أل-ت-ق-دم
أإ’قتصضادي وأإ’جتماعي و‘ هذأ أÛال نوه بتجنيد ألعمال من خلل أإ’–اد ألعام
وأرباب ألعمل.
هي رسضالة وأضضحة أŸعا ⁄قصضد أنخرأط أ÷ميع ‘ هذأ أŸسضعى ألوطني ألشضامل
لرفع هذأ ألتحدي.

ديناميكة للنمو وموإجهة تدإعيات إلصشدمة إŸالية
سسعيد بن عياد
يحمل مشضروع قانون أŸالية لسضنة  2018توجهات ترمي إأ ¤إأحدأث ديناميكية جديدة
Ÿسضار ألنمو وموأجهة ألتدأعيات ألسضلبية لÎأجع إأيرأدأت أÿزينة جرأء أنهيار سضعر
ألنفط ،أأ’مر ألذي أحدث أزمة موأرد مزمنة.
تبدو أŸلمح ألكÈى لهذأ ألقانون أÙوري ،ألذي ترتكز عليه دوأليب ألدولة ألتزأم
ألتعامل أ◊ذر مع أŸرحلة أŸتسضمة بصضعوبات مالية ،خاصضة مع توقعات أÈÿأء بأان
أسضوأق ألنفط تبقى –ت طائلة ألتذبذب بحيث ’ يتعدى أعلى سضعر متوقع للÈميل
عتبة  60دو’رأ ‘ أحسضن أ◊ا’ت خلل ألسضنة ألقادمة ،ومن ثمة ’ مناصش من ألبحث
عن مصضادر جديدة لتمويل ألعجز ‘ أŸيزأنية وتأام Úعجلة ألتنمية.
لذلك يرأعي أŸشضروع أ’حتياجات وأŸتوفر من أŸوأرد أŸتاحة وفقا Ÿعادلة
ترتكز على ألتوظيف ألشضامل وألفعال ÷ميع أإ’مكانات ألوطنية وفتح أÛال أمام
ألرأسضمال أأ’جنبي أŸهتم با’سضتثمار ‘ ألسضوق أ÷زأئرية ،من خلل إأعادة ترتيب
نظام ألتحفيزأت وتطه ÒأŸناخ أ’سضتثماري ضضمن رؤوية دقيقة تسضتند أ’رضضية تشضريعية
تنسضجم مع ثقل ألتحديات وحجم ألرهانات ألتي توأجهها ألبلد.
ومن أŸعا ⁄أÙورية لهذأ أŸشضروع ألذي سضيعرضش على ألŸÈان ،ويهدف إأ¤
إأرسضاء دعائم ألنمو ضضمن إأطار ألنموذج أ’قتصضادي أ÷ديد ،عدم ألزيادة ‘ ميزأنية
ألتسضي Òوفقا Ÿبدإأ ترشضيد ألنفقات وعقلنة ألتصضرف ‘ أŸوأرد ،وألرفع من ميزأنية
ألتجهيز ألتي تتصضدى للمشضاريع ألتنموية على كافة ربوع ألبلديات وكذأ –سض ÚوتÒة
“ويل صضندوق أ÷نوب ونظÒه للهضضاب ألعليا وألتكفل بتطه ÒأŸؤوسضسضات.
ولعّل أ÷ديد ‘ هذأ أŸشضروع ،ألذي يحمل بعضش ألزيادأت ‘ أسضعار بعضش أŸوأد
وأŸنتجات ألتي يخصضصش لها دعم من أÿزينة وإأدرأج ضضرأئب جديدة منها على ألÌوة
ألطائلة ،إأعطاء نفسش جديد للمنظومة ألبنكية بإادرأج منتوجات جديدة (ألصضÒفة
أإ’سضلمية) ،من شضأانها أن تسضتقطب موأرد ’تزأل خارج ألدأئرة أŸصضرفية ومن شضأانها
أن تسضاهم ‘ تنمية ألسضيولة ألنقدية؛ ذلك أن ألظرف ألرأهن يسضتوجب Œنيد كل
أأ’دوأت أŸالية أŸمكنة لتحفيز أÛموعة ألوطنية ‘ أŸسضاهمة ‘ ديناميكية تخطي
أأ’زمة ،بحيث يهيئ قانون أŸالية ألشضروط أŸناسضبة لكل ألقوى أŸالية وأ’قتصضادية
لتدخل معركة ألنمو.
وعلى ألرغم من ألعجز أŸسضجل ،فإان أÿيارأت ألتي أعتمدتها ألدولة ،من خلل
تسضط Òمشضروع قانون أŸالية أ÷ديدÃ ،ا ‘ ذلك أللجوء إأ ¤أإ’صضدأر ألنقدي كأادأة
للتمويل غ Òألتقليدي للقتصضاد (ضضمن إأطار صضارم ودقيق Áنع أي أنز’قات ﬁتملة)
وت -وسض-ي-ع ن-ط-اق أ’سض-ت-ث-م-ار خ-ارج أÙروق-ات ل-ف-ائ-دة أŸت-ع-ام-ل أل-وط-ن-ي وأŸؤوسضسض-ة
أ÷زأئرية بكافة أشضكالها“ ،هد ألسضبيل للخروج من دوأمة ألصضدمة أŸالية أÿارجية
وألتأاسضيسش ’قتصضاد بديل عن أÙروقات.
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الدالية وزما‹ يفتتحان صضالون القرضس اŸصضغر

مليون و 200أالف منصسب عمل اسستحدثه ا÷هاز
 50مليار دينار قيمة قروضض «أا‚ام» خÓل  12سسنة
 ٨00شسابة وشساب تسسلموا قروضسا مالية و ٣٣أالف طلب تنتظر

أاصشحاب اŸششاريع ‘ ،ح Úأاكدت أان العارضش‘ Ú
الصش -ال -ؤن ط -رح -ؤا إاشش-ك-ال-ي-ة ال-تسش-ؤي-ق ال-ت-ي ت-ق-ؤم
الؤزارة بدراسشتها مع ا÷ماعات اÙلية وتؤفÒ
فضشاء للبيع على اŸسشتؤى اÙلي.
انشش- -غ -ا’ت الشش -ب -اب ال -ع -ارضض “ح -ؤرت ح -ؤل
صشعؤبة تسشؤيق منتجاتهم ونقصض وسشائل الÎويج
لها أاو عدم تؤفر البعضض منهم على مقرات ،لكن
ال- -ؤزي -رة أاوضش -حت أان -ه -ا ق -دمت ت -ع -ل -ي -م -ة ل -ل -ؤ’ة
بتخصشيصض Óﬁت لهم ،كما اقÎحت على الششباب
اŸق- -اول اسش- -ت- -غÓ- -ل م -ؤق -ع ال -ؤك -ال -ة ل -ل -ت -ع -ري -ف
Ãنتجاتهم.

زما‹ :أاسسلوب اŸرافقة ناجح ‘
اسستمرارية اŸشساريع
’سضرة
كشضفت وزيرة التضضامن الوطني وا أ
وقضض- -اي- -ا اŸرأاة غ- -ن- -ي- -ة ال- -دال- -ي -ة ،أامسس ،أان
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسض-ي Òال-ق-رضس اŸصض-غر
’نشضاء
أانفقت  50مليار دينار خÓل  12سضنة إ
مؤوسضسضات مصضغرة ،شضكلت نسضبة  63من اŸائة
م-ن-ه-ا نسض-اء و 37م -ن اŸائ -ة رج-ال ،وسض-م-حت
بتشضغيل مليون و 200أالف عامل ‘ ،ح Úأاكد
’‚اح
وزي-ر ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-راف-ق-ة اŸع-ني Úإ
مشضاريعهم.

جÓل بوطي
تصشوير :عباسس تيليوة
سش -اه -مت ال -ؤك -ال -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ل-تسش-ي Òل-ل-ق-رضض
اŸصشغر» أاو‚ام» منذ  ‘ 2005تؤف Òأازيد من
م-ل-يؤن و 200أال-ف م-نصشب ع-م-ل ل-لشش-ب-ابÁ ،ث-ل-ؤن
منهم  63من اŸائة نسشاء ،بحسشب الؤزيرة الدالية،
التي أاكدت على أان ا÷هاز بات عام Óرئيسشيا ‘
اسش- -ت -ق -ط -اب اŸق -اول Úالصش -غ -ار واŸسش -اه -م -ة ‘
ا’قتصشاد الؤطني.
ال -دال -ي -ة أاوضش-حت ‘ تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشض افتتاح صشالؤن التششغيل بالعاصشمة ،أامسض ،أان
جهاز «أاونسشاج» اسشتفاد منه هذه السشنة أازيد من
 800ششاب وششابة تسشلمؤا قروضشا مالية ‘ ،حÚ
أاك -دت ان -ه سش -ي -ت-م ت-ق-د Ëق-روضض السش-ن-ة ال-ق-ادم-ة
◊ؤا‹  33أالف طلب تسشلم ا÷هاز ملفاتهم.
الؤزيرة دعت الششباب إا ¤ا’كتفاء ‘ البداية

Ãؤؤسشسشات مصشغرة ثم التؤجه إا ¤مؤؤسشسشات كبÒة
تسش -م -ح ل -ه-م ب-ت-ؤسش-ي-ع نشش-اط ع-م-ل-ه-م ،مضش-ي-ف-ة أان
أاهداف التمؤيل تسشمح بتؤسشيع رقعة النششاط وفتح
م -ن -اصشب ع -م-ل أاك ،Ìم-ل-ت-زم-ة ب-ت-ق-د Ëك-ل ال-دع-م
للمؤؤسشسشات اŸنششأاة ‘ إاطار وكالة «أاو‚ام».
الدالية اعتÈت أان ما نسشبته  63من اŸائة من
النسشاء اسشتفدن من قروضض مباششرة سشمحت لهن
بإانششاء مؤؤسشسشات مصشغرة ‘ ،ح Úأاكدت أان وكالة
تسشي Òالقرضض اŸصشغر هي ا÷هاز الؤحيد الذي
يسشمح Ãنح “ؤيل لفئات عمرية ﬂتلفة بداية من
 18سشنة ا ¤غاية  60سشنة تفاديا ’حتكار اŸششاريع
على الششباب فقط.
نسشبة الرجال اŸسشتفيدين “ثل  37من اŸائة
واأ’ه -داف ال -ت -ي يسش -ع -ى إال -ي-ه-ا مشش-روع «او‚ام»،
بحسشب الؤزيرة ،هؤ القضشاء على البطالة والفقر
وال -ت -ه -م -يشض ،ح-يث أاوضش-حت أان اأ’م-ؤال اŸن-ف-ق-ة
سشاهمت ‘ تقليصض النسشبة بششكل كب ،Òسشيما وأانه
يضش -م -ن اŸراف -ق -ة واŸت -اب -ع-ة إ’‚اح اŸؤؤسشسش-ات
اŸصشغرة واسشتمراريتها ،حتى تسشاهم ‘ التنمية.
وأاضشافت الؤزيرة ،أان  300أالف ششاب مقاول من
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن “ؤي-ل ال-ؤك-ال-ة ال-ؤط-ن-ي-ة لتسشيÒ
القرضض اŸصشغر ششاركؤا ‘ دورات تكؤينية نظمتها
الؤكالة ‘ إاطار اŸرافقة والتؤجيه ،وأاششارت إا¤
أانه سشيتم “ؤيل أازيد من  33أالف مششروع ‘ إاطار
القروضض اŸصشغرة سشنة .2018
‘ سش -ي -اق آاخ -ر ،أاك -دت ال -دال -ي -ة أان -ه سش -ي-ت-م ‘
اŸسشتقبل إادراج تعديÓت إاضشافية ‘ إاطار جهاز
ال -ق -رضض اŸصش -غ -ر ل -ت -ق -د Ëتسش -ه -ي Ó-ت ل -لشش -ب-اب

من جهته قال وزير العمل والتششغيل والضشمان
ا’جتماعي مراد زما‹ ،إان سشياسشة أاجهزة دعم
تششغيل الششباب ‚حت بششكل كب ‘ Òامتصشاصض
البطالة ،داعيا النسشاء خاصشة منهن اŸاكثات ‘
البيت إا ¤اŸششاركة بقؤة ‘ إانششاء مؤؤسشسشاتهن
اŸصشغرة ليسشاهمن ‘ تنمية ا’قتصشاد الؤطني.
كما أاوضشح زما‹ بخصشؤصض “ؤيل مؤؤسشسشات
الشش -ب -اب اŸسش -ج -ؤن ،Úان ا’ت -ف -اق-ي-ة اÈŸم-ة م-ع
مؤؤسشسشات إاعادة التأاهيل سشمحت بتؤف Òمرافقة
وت -ك -ؤي -ن ل -ل -م-ؤؤسشسش-ات اÿاصش-ة ،ح-يث Áك-ن ل-ك-ل
سشج Úقضشى مدته أان يسشتفيد من قروضض بدون
فائدة إ’نششاء مؤؤسشسشة اقتصشادية و–ظى Ãتابعة
دورية.
Óشش -ارة ،ف -إان ه -ذا الصش-ال-ؤن ال-ذي ب-ادرت ب-ه
ل -إ
ال-ؤك-ال-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-تسش-ي Òال-ق-رضض اŸصشغر بعنؤان
«ال- -ق- -رضض اŸصش- -غ- -رﬁ :رك ت- -ن- -ؤي- -ع ا’ق- -تصش -اد
الؤطني» ،يهدف إا« ¤تعميم هذا ا÷هاز وتثمÚ
Œارب اŸق- -اول Úال- -ن- -اج- -ح -ة وتشش -ج -ي -ع ال -نسش -اء
والشش- -ب- -اب ‘ ›ال اŸق- -اول- -ة م- -ن خÓ- -ل إانشش -اء
نششاطات مؤلدة للمداخيل».
تضشم التظاهرة أاجنحة لعرضض عدة منتجات ‘
ع -دة ق -ط -اع -ات ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
والصش-ن-اع-ة الصش-غÒة واÿدم-ات وال-فÓ-ح-ة وال-بناء
واأ’ششغال العمؤمية ويتضشمن هذا الفضشاء نششاطات
أاخ -رى ،ع -ل -ى غ -رار ت -ن -ظ-ي-م ورشش-ات م-ت-خصشصش-ة،
’سش- -ي- -م- -ا ل- -ل- -ت- -حسش- -يسض واŸراف- -ق -ة ح -ؤل إانشش -اء
اŸؤؤسشسش-ات اŸصش-غ-رة وال-ت-ع-ري-ف بسش-ي-اسش-ة أاجهزة
التششغيل للزوار ،ويسشتمر إا ¤غاية السشابع أاكتؤبر
ا÷اري.

’رد Êوالفلسضطيني:
بحضضور السضفÒين ا أ

شسركة دار الدواء اأ’ردنية تفتتح مصسنع «ميدي فارما»
إانتاج  10مÓي Úوحدة دواء سسنويا ويوظف  150عامل

اف- - -ت- - -ت- - -حت ،أامسس ،شض - -رك - -ة دار ال - -دواء
’دوية،
’ردن-ي-ة مصض-ن-ع-ا ج-دي-د لصض-ناعة ا أ
ا أ
أاطلقت عليه تسضمية «ميدي فارما» ،بحضضور
’ردن-ي-ة أاحمد
سض-فÒي اŸم-ل-ك-ة ال-ه-اشض-م-ي-ة ا أ
ع - -ل - -ي ج - -رادات ،وسض - -ف Òدول - -ة ف - -لسض- -طÚ
ب -ا÷زائ -ر ل -ؤوي ع -يسض -ى ،وسض -ت-ن-اه-ز ال-ق-درة
’نتاجية للمصضنع  10مÓي Úوحدة سضنويا
ا إ
م -ن ا◊ب-وب وال-ك-بسض-و’ت Ÿع-ا÷ة ﬂت-ل-ف
’مراضس ،ويوظف  150عامل على أان يصضل
ا أ
’ج-م-ا‹ إا 500 ¤ع -ام-ل ‘ غضض-ون
ال -ع -دد ا إ
’عوام الثÓثة اŸقبلة.
ا أ

فريال بوششوية
ح -رصض ال-دك-ت-ؤر ح-اف-ظ ح-م-ؤ م-دي-ر الصش-ي-دل-ة
وال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ط -ب-ي-ة ب-ؤزارة الصش-ح-ة والسش-ك-ان
وإاصشÓح اŸسشتششفيات ،على تأاكيد أاهمية اŸصشنع
ا÷ديد الذي يعزز ـ بحسشبه ـ النسشيج الصشناعي ‘
›ال اأ’دوية ‘ ا÷زائرÃ ،ا Áكن ا÷زائر من
–قيق اأ’هداف اŸسشطرة ‘ اÛال .وذكر ‘

ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا خÓ-ل ح-ف-ل ا’ف-ت-ت-اح اŸن-ظ-م Ãقر
اŸصش -ن -ع ا÷دي-د لصش-ن-اع-ة اأ’دوي-ة «م-ي-دي ف-ارم-ا
ا÷زائر» ،بأان وزارة الصشحة رافقت اŸششروع منذ
Óنتاج.
انطÓقه وا ¤غاية ا◊صشؤل على رخصشة ل إ
وأاف-اد م-دي-ر الصش-ي-دل-ة وال-ت-ج-ه-ي-زات الطبية ‘
السشياق« ،النسشيج الصشناعي اليؤم ‘ ›ال اأ’دوية،
بات حقيقة وواقعا ملمؤسشا ،كؤن ا÷زائر تنتج 60
من اŸائة من ا’حتياجات الؤطنية من اأ’دوية.
ويضشاف مصشنع دار الدواء التي تنششط ‘ ا÷زائر
منذ  17سشنة كاملة ،إا ¤سشلسشلة الؤحدات اإ’نتاجية
اŸؤجؤدة ،واŸقدرة بحؤا‹  82وحدة ،كما ششدد
على ضشرورة بذل اŸزيد من ا÷هؤد فيما يخصض
ملفات الصشيدلة لتصشنيع اأ’دوية ‘ ،الصشناعة التي
يتم اسشتÒادها».
قبل ذلك ،ذكر اŸدير العام لدار الدواء باأ’ردن
خ -ال -د ال -ك -ردي ،ب -أان الشش-رك-ة ت-ق-ؤم ب-اسش-ت-ث-م-ارات
باسشتمرار ‘ ا÷زائر منذ قرابة عقدين كامل،Ú
وك -انت م -ن أاول اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ب -إاق -ام-ة شش-راك-ات
ومششاريع هامة ،منها تأاسشيسض ششركة Œارية إ’دارة
أاعمالها با÷زائر .وبالنسشبة له فإان اŸؤؤسشسشة التي
يششرف عليها والتي تعمل ‘ اŸيدان منذ  42سشنة،

’ تبني مصشانعها على أاسشاسض اقتصشادي ﬁضض،
وإا‰ا انطÓقا من قناعة راسشخة وهي أان اأ’مة
ال -ع -رب -ي -ة ق -ادرة ع -ل -ى صش -ن -اع -ة أادوي-ة ذات ج-ؤدة
وتنافسشية ،ومن أاجل ذلك تقتني مؤادها اأ’ولية من
أاحسشن اŸصشادر ،أ’ن هّمها اأ’ول واأ’خ Òصشحة
اŸؤاطن العربي.
وأاكد اŸدير العام للمصشنع ا÷ديدة لدار الدواء
ب -ا÷زائ -ر ،ت -ائ -ر صش-ب-ح ،ال-ك-ائ-ن م-ق-ره ب-اŸن-ط-ق-ة
الصش-ن-اع-ي-ة ب-ال-رح-م-ان-ي-ة ،أاه-م-ي-ة اŸصش-ن-ع ا÷ديد
الذي سشيكؤن إاضشافة فعالة ومهمة لصشناعة اأ’دوية
‘ ا÷زائ - -ر’ ،ف- -ت- -ا خÓ- -ل ا÷ؤل- -ة ال- -ت- -ي ق- -ادت
ا◊اضشرين باŸناسشبة إاﬂ ¤تلف وحدات اŸصشنع،
إا ¤أان -ه ›ه -ز ب -أاح -دث ال -ع -ت -اد وال -ت-ج-ه-ي-زات ‘
اÛال الطبي.
من جهته مدير الرعاية الطبية Ãصشنع «ميدي
فارما» ،أاكد ‘ تصشريح على الهامشض بأانه سشيتم
إانتاج حؤا‹  10مÓي Úوحدة سشنؤيا من ا◊بؤب
وال -ك -بسش -ؤ’ت ،و‘ م -رح -ل -ة أاو ” ¤ت-ؤظ-ي-ف 150
عامل ،على أان يرتفع عددهم إا ¤ما ’ يقل عن
 500عامل ‘ غضشؤن  3أاعؤام اŸقبلة.

مدير الصضيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصضحة:

’ ندرة ‘ أادوية داء السسرطان ...وملف اأ’سسعار قيد الدراسسة

فند مدير الصضيدلة والتجهيزات الطبية
ب- - - -وزارة الصض- - - -ح- - - -ة والسض - - -ك - - -ان وإاصض Ó- - -ح
اŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ال- -دك -ت -ور ح -اف -ظ ح -م -و‘ ،
تصض -ري -ح أاد ¤ب -ه ل -لصض -ح -اف -ة ،ع -ل-ى ه-امشس
’رد Êا÷دي -د لصض -ن-اع-ة
اف -ت -ت -اح اŸصض -ن -ع ا أ
’دوية «ميدي فارما» ،فند وجود ندرة ‘
ا أ
دواء م- -ع- -ا÷ة م -رضس السض -رط -ان ،مشضÒا أان
ال -ه -دف تصض -ن -ي-ع  70م- - -ن اŸائ- - -ة م - -ن اŸواد
الصضيد’نية ﬁليا.
ردا على سشؤؤال يخصض ضشبط ا’سشتÒاد ‘ سشؤق
اأ’دوية لتقليصض الفاتؤرة ،ذكر حافظ حمؤ بأان
اأ’ولؤية اأ’و ¤للؤزارة أان تكؤن كل اأ’دوية اŸنتجة
ﬁليا واŸسشتؤردة ،على حد سشؤاء ،متؤفرة عمÓ
بتعليمات وزير الصشحة .كما أاششار إا ¤أان برنامج
ا◊ك- -ؤم- -ة ‘ ه- -ذا ا÷انب ي- -ق- -ؤم أاسش- -اسش- -ا ع -ل -ى

ا’سشتمرار ‘ اسشتخÓف اأ’دوية اŸسشتؤردة بتلك
اŸنتجة ﬁليا ،و‘ هذا ا’Œاه تصشب ا÷هؤد التي
تقؤم بها الؤزارة الؤصشية مع اŸتعامل ÚالناششطÚ
‘ ق-ط-اع صش-ن-اع-ة اأ’دوي-ة ،م-ا سش-يسش-م-ح ب-ت-ق-ل-يصض
الفاتؤرة.
بخصشؤصض مطلب رفع أاسشعار اأ’دوية اŸصشنعة
ﬁليا وإامكانية إاقرار زيادات فيها ‘ غضشؤن العام
ا÷دي -د  ،2018ق-ال م-دي-ر الصش-ي-دل-ة وال-ت-ج-هيزات
الطبية بالؤزارة الؤصشية ،إانه «قيد الدراسشة» ،وأانه
«’بد من دراسشة ملف اأ’سشعار ‘ إاطار مششÎك مع
عدة قطاعات ،منها اŸالية ،والتأام Úا’جتماعي،
وك- -ذا الصش- -ن -اع -ة ل -دراسش -ة اŸل -فÃ ،ا Áك -ن م -ن
ا’سشتجابة للمطلب.
من جهة أاخرى ،فند بششكل قاطع الندرة ‘
أادوي -ة م -ع -ا÷ة اأ’ورام السش -رط -ان-ي-ة’ ،ف-ت-ا إا ¤أان

اأ’دوية اŸسشجلة ﬁليا ‘ إاطار عÓج اŸرضض
ترتفع إا 188 ¤دواء .مضشيفا ‘ السشياق ،أان وزير
الصش- -ح -ة وج -ه ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم -ة ت -خصض أادوي -ة
السشرطان اŸسشتؤردة ،إا ¤اÓÿيا اŸؤجؤدة على
مسش-ت-ؤى الصش-ي-دل-ي-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-مسشتششفيات ،وكذا
اŸسش-تشش-ف-ي-ات وال-ت-ي ت-ع-ن-ى أاسش-اسش-ا Ãت-اب-ع-ة ن-درة
اأ’دوي -ة Ÿع -ا÷ة ك -ل اأ’م -راضض ،والسش-رط-ان ع-ل-ى
وجه التحديد.
كما أاششار إا ¤أانه ” إاحصشاء  101تسشجيل ‘
ال- -فÎة اŸم -ت -دة ب 2012 Úو ،2017يضش -م اأ’دوي -ة
اŸؤج -ؤدة وك -ذلك ا÷دي -دة .و–صش -ي الصش -ي-دل-ي-ة
اŸرك-زي-ة ل-ل-مسش-تشش-ف-يات  31دواء يسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا
اŸرضشى ،و ⁄تسشجل بعد ،وذلك حرصشا من الؤزارة
ال-ؤصش-ي-ة ع-ل-ى ت-ؤفÒه-ا ل-ل-م-ريضض بشش-كل مسشتعجل
وŒنيبه ا’نتظار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كعوان يشسرع ‘ اŸشساورات مع الفاعل ‘ Úالقطاع
ضسرورة ا◊صسول على تصسور ثابت وإاجماع مع الشسركاء والفاعلÚ

ب -اشض -ر وزي -ر ا’تصض -ال ج-م-ال ك-ع-وان ،أامسس
’ول ،سضلسضلة اŸشضاورات مع الفاعل ‘ Úقطاع
ا أ
ا’تصضال وهذا ‘ إاطار إاطÓق مسضار تأاسضيسس
سضلطة ضضبط الصضحافة اŸكتوبة ،بحسضب ما أافاد
به بيان لوزارة ا’تصضال.
ب -ع -د أان ذك -رت ب -أان سش -ل -ط -ة ضش-ب-ط الصش-ح-اف-ة
اŸك-ت-ؤب-ة «أاق-ره-ا رئ-يسض ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-عزيز
بؤتفليقة و” أاعطاءها اأ’ولؤية ‘ ﬂطط عمل
ا◊كؤمة» ،أاوضشحت الؤزارة أان هذا «التششاور “ليه
ضشرورة ا◊صشؤل على أاوسشع تصشؤر ‡كن للنظرة
التي تلقيها اأ’سشرة اإ’عÓمية على هذا اŸسشار
الذي يششركها ويلزمها».
وأاضش -افت أان «اŸسش -ع -ى ي-ت-ع-ل-ق ب-ه-ي-ك-ل-ة دائ-م-ة
سش -تسش -م -ح ل -لصش -ح -اف -ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ن-فسش-ه-ا وضش-ب-ط
وضشعيتها اŸهنية وأاخÓقياتها».
‘ هذا السشياق ،اجتمع وزير ا’تصشال ،ظهر
الثÓثاء ،باأ’م Úالعام للنقابة الؤطنية للصشحافيÚ
كمال عمرا« Êالذي اسشتمع منه اقÎاحات وردود
فعل إايجابية بخصشؤصض مسشار كانت النقابة الؤطنية
للصشحفي Úقد دعت إاليه من قبل» ،بحسشب تصشريح
هذا اأ’خ.Ò

كما اسشتقبل كعؤان ،أامسض ،اأ’عضشاء اŸؤؤسشسشÚ
ل-ل-ف-درال-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-لصش-ح-في Úا÷زائري ÚزهÒ
م -ه -داوي وري -اضض ب -ؤخ -دشش -ة ،ال-ل-ذي-ن أاع-رب-ا ع-ن
«تفاؤولهما وجاهزيتهما بششأان هذه اآ’فاق» ،تششÒ
الؤزارة.
واختتم ذات اŸصشدر بالقؤل ،إان «اŸششاورات
سش -ت -ت -ؤاصش -ل وسش -تشش -رك صش -ح -ف-ي Úون-اشش-ري-ن م-ن
ﬂت -ل -ف ف -روع الصش -ح -اف -ة اŸك -ت -ؤب -ة ال -ع-م-ؤم-ي-ة
واÿاصشة».

لتطوير سضبل التعاون والشضراكة

زعÓن يسستقبل سسفراء إايطاليا ،لبنان والتشساد
’شض-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل
اسض-ت-ق-ب-ل وزي-ر ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أامسس ،سض -ف -راء إاي-ط-ال-ي-ا
ولبنان والتشضاد با÷زائر على التوا‹ بسضكوال
فÒارا وغسض -ان اŸع -ل -م وإاب -راه-ي-م ه-ارون ب-ه-ار
الديني ،بحسضب ما أافاد به بيان للوزارة.
“حؤرت اÙادثات مع السشف Òاإ’يطا‹ حؤل
العناصشر اأ’سشاسشية للتعاون والششراكة ب Úا÷زائر
وإاي -ط -ال-ي-ا وال-ؤسش-ائ-ل اŸسش-اع-دة ع-ل-ى ت-ط-ؤي-ره-ا،
بحسشب نفسض اŸصشدر.
ك -م-ا اسش-ت-ع-رضض ال-ط-رف-ان ع-دي-د ال-ن-ق-اط ذات
ا’ه -ت -م -ام اŸششÎك ،خ -اصش-ة م-ن-ه-ا ذات ال-عÓ-ق-ة
Ãج- -ال ال -ن -ق -ل ا÷ؤي والسش -كك ا◊دي -دي -ة وك -ذا
الطريق السشيار ششرق -غرب والتي هي ﬁل متابعة
متؤاصشلة ب Úالطرف.Ú
وثمن ا÷انبان مسشتؤى عÓقات التعاون ا÷يدة
التي تربط البلدين ‘ ›ال اأ’ششغال العمؤمية
والنقل ،يضشيف البيان.
خ Ó-ل ال -ل -ق -اء م-ع السش-ف Òال-ل-ب-ن-ا ،Êال-ذي أادى
للؤزير زيارة وداع على إاثر انتهاء مهامه با÷زائر،
أاعرب الطرفان عن ارتياحهما Ÿسشتؤى العÓقات
ا÷ي -دة ال -ت -ي ت -رب -ط ال -ب -ل-دي-ن وال-ت-ع-اون اŸث-م-ر،
خصشؤصشا ‘ ›ال اأ’ششغال العمؤمية والنقل.
بخصشؤصض اللقاء مع السشف Òالتششادي ،أاوضشح
ال -ب -ي-ان أان-ه ي-ن-درج ‘ إاط-ار ت-ع-زي-ز وت-ط-ؤي-ر سش-ب-ل

التعاون والششراكة ب Úا÷زائر والتششاد ‘ ›ال
اأ’ششغال العمؤمية والنقل.
و“حؤرت اÙادثات حؤل العناصشر اأ’سشاسشية
للتعاون والششراكة ب Úالبلدين وكيفيات تطؤيرها.
كما تناول الطرفان عددا من النقاط ذات ا’هتمام
اŸششÎك ،خاصشة منها ذات الصشلة Ãجال النقل
ا÷ؤي وك -ذا مشش -روع ال -ط-ري-ق ال-ع-اب-ر ل-لصش-ح-راء،
م-ؤؤك-دي-ن ‘ ذلك ع-ل-ى أاه-م-ي-ت-ه ب-اع-ت-ب-اره «ششريان
ح- -ي- -اة» ‘ اŸن -ط -ق -ة ،خ -اصش -ة ‘ ›ال تسش -ه -ي -ل
التباد’ت التجارية ب Úالبلدين.
وثمن زعÓن والسشف Òالتششادي مسشتؤى عÓقات
التعاون ا÷يدة التي تربط ا÷زائر والتششاد ‘
›ال اأ’ششغال العمؤمية والنقل.

إاحالتها على ا◊كومة ’سضتيفائها الشضروط الشضكلية

مكتب ›لسض اأ’مة يدرسض اأ’سسئلة الشسفوية والكتابية
’مة برئاسضة عبد
درسس مكتب ›لسس ا أ
القادر بن صضالح ،أامسس ‘ ،اجتماع له أاسضئلة
شض-ف-وي-ة وأاخ-رى ك-ت-اب-ي-ة وق-رر إاحالتها على
ا◊ك -وم-ة ’سض-ت-ي-ف-ائ-ه-ا الشض-روط الشض-ك-ل-ي-ة،
بحسضب ما جاء ‘ بيان لذات اÛلسس.
أاوضشح ذات اŸصشدر ،أان أاعضشاء اŸكتب قد
ت -ب -ادل -ؤا وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ؤل ب -ر›ة اأ’شش-غ-ال
ال-تشش-ري-ع-ي-ة ل-ل-م-ج-لسضÃ ،ا ف-ي-ه-ا ت-ق-د Ëومناقششة

Óمر رقم  11 -03اŸؤؤرخ
مششروع القانؤن اŸتمم ل أ
‘  26أاوت  2003واŸتعلق بالنقد والقرضض.
ك -م -ا اسش -ت -م -ع أاعضش -اء اŸك -تب -يضش -ي-ف ن-فسض
اŸصش- -در -إا ¤ع- -رضض ق -دم -ه اأ’م Úال -ع -ام ح -ؤل
حصشيلة نششاطات اÛلسض وبرنامج العمل لسشنة
 2018ع Ó-وة ع-ل-ى ع-رضض ح-ؤل مشش-روع م-ي-زان-ي-ة
›لسض اأ’مة بعنؤان سشنة .2018

منتدى البلدان اŸصضدرة للغاز

ا÷زائر سستحتضسن اŸعهد ا÷ديد للبحوث حول الغاز

تقرر رسضميا خÓل ا’جتماع الوزاري 19
Ÿن - -ت- -دى ال- -ب- -ل- -دان اŸصض- -درة ل- -ل- -غ- -از ،أامسس
’ربعاءÃ ،وسضكو ،أان –تضضن ا÷زائر اŸقر
ا أ
ا÷ديد Ÿعهد البحوث حول الغاز.
بهذا أاكد أاعضشاء منتدى البلدان اŸصشدرة للغاز
من خÓل تسشليم هذا اŸششروع للجزائر القرار
اŸصشادق عليه سشنة  ‘ 2015هذا ا’Œاه خÓل
قمة رؤوسشاء الدول وا◊كؤمات.
ي -أات -ي ال-ق-رار ،ال-ذي ” ات-خ-اذه Ãؤسش-ك-ؤ ،ب-ع-د
تقد Ëدراسشة ا÷دوى التي أاعدها مكتب دراسشات
دو‹ والتي أاظهرت اإ’سشهام الكب Òالذي سشيقدمه
هذا اŸعهد بعد إا‚ازه ،سشؤاء بالنسشبة Ÿنتدى
ال -ب -ل -دان اŸصش-درة ل-ل-غ-از بصش-ف-ت-ه ه-ي-ئ-ة أاو ل-ل-دول

اأ’عضشاء.
للتذك ،Òعقد ا’جتماع الؤزاري Ÿنتدى البلدان
اŸصشدرة للغاز ،أامسض اأ’ربعاءÃ ،ؤسشكؤŸ ،ناقششة
وضشعية السشؤق العاŸية للغاز وإاعداد اسشÎاتيجية
مششÎك- -ة ل- -ل- -فÎة  .2022 - 2018وشش- - - - -ارك ‘
ا’ج -ت -م -اع ال -ذي ج -رى ب -حضش -ؤر ال-ؤزي-ر ال-روسش-ي
ل -ل -ط-اق-ة أال-كسش-ن-در ن-ؤف-اك واأ’م Úال-ع-ام اŸغ-ادر
اإ’ي- -راﬁ Êم- -د ع- -د‹ ،وزراء ال -ق -ط -اع Ûم -ؤع
الدول اأ’عضشاء ،من بينها ا÷زائر ‡ثلة ‘ وزير
ال -ط -اق -ة مصش -ط -ف -ى ق -ي -ط-ؤ Êال-ذي –ادث ع-ل-ى
ه -امشض اأ’شش-غ-ال م-ع ن-ظ-رائ-ه ال-روسش-ي واŸصش-ري
ط- -ارق اŸؤ ¤وال- -ف- -ن- -زوي -ل -ي أاول -ؤج -ي -ؤ دل ب -ي -ن -ؤ
والقطري ﬁمد السشادة.

–تضضنها اŸكتبة الوطنية نهاية أاكتوبر

ندوة «البلجيكيون وثورة التحرير»
تسضتضضيف اŸكتبة الوطنية يوم  29أاكتوبر
ا÷اري ،ندوة تنظمها سضفارة بلجيكا با÷زائر
ب- -ع -ن -وان« :ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ون وث -ورة ال -ت -ح -ري -ر
ا÷زائرية» حبسضب بيان لوزارة الثقافة.
من اŸنتظر أان يششارك مؤؤرخؤن وفاعلؤن ‘
الندوة التي –ضشر لها سشفارة بلجيكا نهاية الششهر
ا÷اري ،با’ضشافة إا ¤عرضض فيلم وثائقي بعنؤان
«جبهة الششمال» والذي يسشلط الضشؤء على مسشاندة
البلجيكي Úللثؤرة التحريرية».
وت -ن -اول وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-ؤب-ي م-ع

السشف Òالبلجيكي بيار جيؤن ،أاثناء اسشتقباله ،أامسض
اأ’رب -ع -اءÃ ،ق -ر ال -ؤزارة« ،ال -ت -ع -اون ال -ث-ق-ا‘» بÚ
البلدين والذي ازداد تكثيفا ‘ السشنؤات اأ’خÒة».
وبحسشب بيان وزارة الثقافة ،فقد «أاثÒت ا◊اجة
إا ¤إاب -رام ات -ف -اق ل -ل -ت -ع -اون ال -ث -ق -ا‘ ي -ؤؤط -ر ه -ذا
النششاط».
كما ناقشض الؤزير وضشيفه «مؤضشؤع التكؤين ،من
خÓل تنظيم ورششات ومششروع تنظيم أاسشبؤع للفيلم
البلجيكي ‘ ا÷زائر» ،با’ضشافة إا« ¤معارضض ‘
الفن التششكيلي».

»æWh

ألخميسس  05أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  14محرم  1439هـ

اليـ ـ ـوم
العاŸي
للمعلـم

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

بن غÈيت تدعو ‘ اليوم العاŸي للمعلم إا– ¤سس Úطرق التدريسض

تفعيل ﬂطط وطني اسصÎاتيجي للتكوين وŒديد اŸعارف
^ اŸناسسبة وقفة للÎحم واسستحضسار الذاكرة
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‘ إاطار ﬁاربتها للعمل غ Òالشسرعي ،مفتشسيات العمل تسسجل:

 11187عامل غ Òمصصرح بهم لدى الضصمان
ا’جتماع ـ ـ ـ ـ ـي سصن ـ ـ ـ ـ ـ ـة 2016

أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،أامسض ،أان الوزارة سستعمل ابتداء من اŸوسسم الدراسسي ا◊ا‹ على تفعيل
ﬂطط وطني اسسÎاتيجي للتكوين يهدف أاسساسسا إا– ¤سس Úطرق التدريسض و‡ارسسات التعلم ا◊الية.

“كنت مفتشسية العمل ‘ إاطار الرقابة
والتفتيشض لظروف العمال ومدى احÎام
حقوقهم الجتماعية ،من تسسجيل ما ل يقل
عن  11187عامل غ Òمصسرح به لدى مصسالح
الضسمان الجتماعي عام  ،2016هذه
““النتهاكات““ ” اقÎافها ‘ القطاع اÿاصض.

حياة .ك

أوضض- - -حت ب- - -ن غÈيت ‘ رسض- - -ال- - -ة
وج-ه-ت-ه-ا ل-لأسض-ات-ذة Ãناسضبة يومهم
أل- -ع- -اŸي ،أن ““أل- -ت- -ك -وي -ن سض -ي -ك -ون
أعتبارأ من هذأ أŸوسضم ألدرأسضي
ألشض -غ -ل ألشض -اغ -ل ل-ل-وزأرة““ ‘ .ه-ذأ
ألإط -ار ،أب -رزت أن-ه سض-ي-ت-م ““ت-ف-ع-ي-ل
ﬂطط وطني أسضÎأتيجي للتكويني
يرمي أإ– ¤قيق أربعة ( )04أهدأف
ت -ت -م -ث -ل ‘ –سض Úط-رق أل-ت-دريسس
و‡ارسضات ألتعّلم بفضضل ‡ارسضات
مبتكرة وتعزيز أحÎأفية ألأسضاتذة
ودع -م ألسضÎأت -ي -ج -ي -ات أل -وط -ن -ي -ة
ل -ل -ت -ك -وي -ن أŸسض -ت -م-ر ل-ف-ائ-دة ك-اف-ة
موظفي ألقطاعي وكذأ وضضع أآليات
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن ع- -ن ب- -ع- -د ب- -اع- -ت- -م -اد
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ألإع -لم وألتصض -ال
بشضكل تدريجي““.
و بعدما شضددت على أهمية تكوين
ألأسض-ات-ذة وŒدي-د أŸع-ارف ل-دي-هم
بشضكل مسضتمر أعتÈت أن““ كل تلميذ
يهجر أŸدرسضة بدون أن تكون لديه
أŸعارف وألكفاءأت ألضضرورية ألتي
تسض- -م- -ح ل- -ه Ãوأك -ب -ة عصض -ره Áك -ن
أع-ت-ب-اره أخ-ف-اق-ا ج-م-اع-ي-ا وخسضارة
ك-بÒة Ûت-م-ع-ن-ا““ ،دأع-ي-ة ألأسضاتذة
أإ ¤أخ - - -ذ““ أل- - -وقت أل- - -لزم ÷ع- - -ل
أل -ت -ك -وي -ن ع -ل -ى ر أسس أنشض -غ -الت-ه-م

أŸه- - -ن- - -ي- - -ة أإ ¤ج- - -انب ألإصض - -غ - -اء
للمتعلم Úلكون ألأسضتاذ كما قالت ““
قدوة حسضنة““ Ÿوأطن ألغد.
و أبرزت ألوزيرة ‘ رسضالتها فضضائل
ألأسض -ت -اذ ‘ ““صض -ق -ل ف-ك-ر م-تسض-ام-ح
ومتفّتح““ لدى أŸتعلم ،Úوتلقينهم
أŸفاهيم أŸرتبطة باآدأب ألتعايشس
وغرسس ألقيم ذأت ألصضلة باŸوأطنة
وأل -ه -وي -ة أل -وط -ن-ي-ة““ ،مشضÒة أإ ¤أن
ألأسض- -ات- -ذة ““ Áك- -ن أن ي- -ك- -ون- -وأ ‘
ألطليعة عندما يتعلق ألأمر بتنمية
ب -لدن-ا ل-ك-ون-ه-م أل-ب-ن-اة ألأسض-اسض-ي-ون
للمدرسضة أ÷مهورية““.
وب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة دعت ألأسض -ات -ذة أإ¤
ألف-ت-خ-ار Ãه-ن-ت-ه-م ،لسض-ي-م-ا و أن-ه-ا
““ت - - -ع - - -ت Èمصض - - -در أإل- - -ه- - -ام وث- - -رأء
لتلميذهم““ وأعتÈت أنه من وأجب
أ÷ميع أن يعملوأ جاهدين ويسضعوأ
سضعيا حثيثا لتحسض Úجودة ألنظام
ألÎب -وي م -عÈة ع -ن ث -ن -ائ -ه -ا ع -ل -ى
أل -رج -ال وأل -نسض -اء أل -ذي -ن ي -ع -م-ل-ون
باإخلصس لإ‚اح أبنائنا رغم وجود
بعضس أŸعوقات.
وحّيت بن غÈيت ألأسضاتذة ،قائلة ““
أق -ف وق -ف -ة ع -رف -ان وت -ق -دي-ر ل-ك-ل
ألأسض- - -ات- - -ذة م- - -ن أل - -ت - -حضضÒي أإ¤
أل- - -ث - -ان - -وي م - -رورأ ب - -الب - -ت - -دأئ - -ي

وأŸتوسضط ألذين يكّرسضون أيامهم
و‘ ك -ث Òم -ن ألأح -ي -ان سض -ه -رأت -ه -م
لÎبية أطفالنا““.
و أب -رزت تصض -وره-ا Ÿه-ن-ة أل-ت-دريسس
ألتي هي ‘ حد ذأتها ““ تشضريف
ّÁيزكم عن غÒكم وÁنحكم دورأ
أجتماعيا ›زيا““ مشضÒة أإ ¤ألثقة
أل- -ت- -ي م- -ن- -ح- -ت- -ه -ا أإي -اه -م أ÷زأئ -ر
ب -ائ-ت-م-ان-ه-م ع-ل-ى أغ-ل-ى م-ا ع-ن-ده-ا
أج- -ي- -ال يضض- -م -ن -ون ل -ه -ا أل -دÁوم -ة
وÁث-ل-ون مسض-ت-ق-ب-ل-ه-ا ق-ائ-ل-ة :أيوجد
تشض- -ري- -ف أك Èم- -ن ه- -ذأ أإن م -ه -ن -ة
أل -ت -دريسس “ن -ح -ك -م ت-ق-دي-رأ قّ-ل-م-ا
“نحه مهن أخرى-تضضيف ألوزيرة-
لأن- -ه -ا م -ن ب ÚأŸه -ن ألأك Ìرف -ع -ة
ومن ب ÚأŸهن ألقليلة ألتي Áكنها
تغي Òمسضار حياة ألفرد.
كما ذكرت بثقل أŸسضوؤولية وألعبء
أل -ث -ق -ي -ل أل -ذي ““ ل -يسس م -ن ألسض -ه -ل
–م -ل -ه ( )..م -ع -تÈة ل-ق-اء أل-ت-ل-م-ي-ذ
Ãدرسس ك- -فء م -ن أل -ع -وأم -ل ألأكÌ
ت- -اأثÒأ ‘ ‚اح أط -ف -ال -ن -ا و أكÌه -ا
وقعا على حياتهم .مÈزة أن مهنة
أل- -ت- -دريسس ت- -ت- -طّ- -ل- -ب أل -ت -ح -ك -م ‘
أŸع-ارف وأل-ت-ح-ك-م ‘ أŸن-ه-ج-ي-ات
أل- -ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي -ة وأل -ت -ع -اط -ف م -ع
ألتلميذ .قائلة «:أإننا ندين جميعا

رئيــــــــسض جامعـــــــة هــــــواري بومديـــــــن:

ب -ن -ج-اح-ن-ا ل-ه-وؤلء أل-رج-ال وأل-نسض-اء
ألذين عّلمونا ألقرأءة وألكتابة وفوق
ه-ذأ وذأك صض-ق-ل-وأ ع-ق-ول-ن-ا وج-علوأ
مّنا موأطن Úمسضوؤول.““Ú
كما ذكرت أيضضا أن ألحتفاء بيوم
أŸعّلم ‘ أÿامسس أكتوبر من كل
سضنة هو أيضضا مناسضبة للتعب Òعن
أحÎأم - - -ن - - -ا Ÿن Áارسس م- - -ه- - -ن- - -ة
ألتدريسس ووقفة للÎحّم وأسضتحضضار
ذأكرة ألأسضتاذأت وألأسضاتذة ألذين
ف- - -ق- - -دوأ أ◊ي- - -اة وه- - -م Áارسض - -ون
مهامهم ألنبيلة.
وخ- -لصضت أإ ¤أل- -ق- -ول أن ““ أل -ع -م -ود
ألفقري للÎبية و أهم متدّخل يقع
ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق- -ه أŸشض- -روع ألÎب- -وي
أل- -وط -ن -ي ذلك أل -ف -اع -ل أل -ذي ي -نÒ
ألعقول ويصضقل ألذكاء  -يوما بعد
يوم شضهرأ بعد شضهر سضنة بعد سضنة ـ
هو أنتم ألأسضاتذة أنتم من ل Áكننا
ألسضتغناء عنكم أإن ما نتطّلع أإليه
ه - -و ت - -ك - -وي - -ن ج - -ي - -ل ‘ مسض- -ت- -وى
أل -ت -ح-دي-ات أل-ت-ي ك-ان ع-ل-ى ألشض-عب
أ÷زأئ -ري م-وأج-ه-ت-ه-ا أث-ن-اء أل-ث-ورة
أÛيدة .أقول ذلك لأنني أعت Èأن
تاأسضيسس مدرسضة للنجاح هو Ãثابة
ث- -ورة أخ- -رى م- -ك- -مّ- -ل- -ة ل- -ث- -ورة أول
نوفم.““È

عدم التحكم ‘ اللغة والتكّيف مع اŸواد العلمية وراء نسصب الرسصوب
^ فتـــــــح  288منصســـــــب ‘ شسهــــــادة الدكتــــــوراه

لو ¤حوا‹  30من
اسستقبلت جامعة باب الزوار هذه السسنة  44825طالب ‘ ،ح Úبلغت نسسبة الطلبة الراسسب ‘ Úالسسنة ا أ
اŸائة بسسبب العÓمات الضسعيفة ‘ مادتي الرياضسيات والفيزياء ،وتراوح عدد الناجح Úب 65 Úو 80من اŸائة ،هذا ما أاكده
رئيسض جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ﬁمد سسعيدي.

سشهام بوعموششة

أسضتعرضس سضعيدي حصضيلة ألدخول أ÷امعي
للموسضم  ،2018-2017وأصضفا عملية ألتسضجيل
بالناجحة بفضضل Œنيد كل ألوسضائل أŸادية
وألبشضرية ألتي سضمحت لكل ألطلبة با◊صضول
على بطاقتهم ،قائل إأنه ” أسضتقبال عدد
معت Èمن ألطلبة ،حيث من ›موع 10287
طالب ” تسضجيل  9711طالب جديد ،كما
أرتفع عدد ألناجح ‘ Úشضهادة ألبكالوريا ‘
شضعب ألعلوم ألتجريبية ،ألرياضضيات ،تقنيات
ألرياضضيات خاصضة بولية أ÷زأئر.
‘ ه- -ذأ ألسض- -ي -اق أضض -اف رئ -يسس ج -ام -ع -ة ه -وأري
بومدين للعلوم وألتكنولوجيا ،أن طلبات ألتحويل
أخذت بع Úألعتبار ع Èبر›ية ““بروقرسس،““2
بالرد عليها وأسضتكمال ألتسضجيلت ،مشضÒأ إأ ¤أن
أ÷امعة نظمت مسضابقة للحصضول على تكوين ‘
ألدرأسضات ما بعد ألتدرج وبالتحديد ‘ شضهادة
ألدكتورأه بفتح  288منصضب ،موزعة على  21شضعبة
و 59تخصضصضا ،بحيث يتوقع إأجرأء أŸسضابقة أألو¤
‘  25أكتوبر أ÷اري ،وآأخر مسضابقة سضتكون بتاريخ
 30أكتوبر أ÷اري.
‘ هذأ أإلطار ،فإان عدد ألطلبة أŸرتقب‘ Ú
درأسضات ما بعد ألتدرج  2723طالب ،منهم ‘ 1456
شضهادة ألدكتورأة نظام ““أل.أم.دي““ ،و 1264دكتورأه
ألعلوم وثلثة طلبة ‘ أŸاجسضت .Òعلما أن عدد
أŸسض -ج-ل Úل-ه-ذه ألسض-ن-ة  44825ط- -الب ‘ أط -وأر
أل-ل-يسض-انسس ،أŸاسض ،Îوأل-دك-ت-ورأه ،ي-ؤوط-ره-م 1914

أسضتاذ دأئم و  82أسضتاذأ جديدأ ،و‘ هذه ألنقطة
أشضار سضعيدي إأ ¤أن أŸيزأنية أıصضصضة لتوظيف
أألسضاتذة تبقى ضضعيفة بالنظر لعدد ألطلبة ألذين
يحتاجون لتأاط.Ò

 ٪90من الطلبة اŸتخرج Úيواصصلون دراسصات عليا
ت -وأصض -ل ج -ام -ع -ة ب-اب أل-زوأر إأث-رأء ع-لق-ات-ه-ا م-ع
أÙيط ألقتصضادي ،باجتماعات عمل مع ألشضركاء
للتحضض Òلعقد أتفاقيات جديدة ومتابعة تلك ألتي
هي قيد ألعمل .وبحسضب رئيسس أ÷امعة ،فإان هذه
ألج -ت -م -اع -ات سض -م -حت ب -وضض -ع ب -رن -ام -ج ت -ك-وي-ن
ومشضاريع بحث توأكب ألقطاع ألقتصضادي .كما أن
أحتياجاتها للثلث سضنوأت ألقادمة بلغت أرتفاعا
بـ 3.1م -ن أŸائ -ة سض -ن-وي-ا م-ن أŸي-زأن-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر
للزيادة ‘ عدد ألطلبة بحيث سضتسضتقبل هذه ألسضنة
بنايات بيدأغوجية جديدة مثل مركز تكثيف تعليم
أللغات ،وحدة ألطب ألوقائي ‘ ،أنتظار أسضتكمال

بنايات أخرى.
و‘ رده على سضؤوأل جريدة ““ألشضعب““ حول
عدد ألطلبة ألذين ” توظيفهم مباشضرة
بعد تخرجهم من أ÷امعة باŸؤوسضسضات
ألتي تربطها شضرأكة مع جامعة هوأري
بومدين ،أوضضح سضعيدي أن هذه ألسضنة
ت- -خ- -رج  5آألف ط- - - -الب ‘ شض - - -ه - - -ادة
ألليسضانسس 90 ،من أŸائة منهم يوأصضلون
درأسضات عليا ‘ أŸاسض Îبحوأ‹  4آألف
طالب.
‡ا يسض -م -ح ل -ه -م ب -الل -ت -ح -اق Ãسض -اب-ق-ة
ألدكتورأه ،وفئة تتجه نحو ألتدريسس‘ ،
ح Úف -ئ -ة أخ-رى ل-دي-ه-ا ن-ت-ائ-ج ج-ي-دة ج-دأ ت-فضض-ل
ألسض- -ف- -ر ل -ل -خ -ارج ،وأل -ب -عضس أآلخ -ر م -ن أل -ط -ل -ب -ة
أŸتخرج Úيند›ون ‘ شضركات متعاملي ألهاتف
ألنقال أŸعتمدة با÷زأئر ،وآأخرون يوظفون على
مسض-ت-وى م-ؤوسضسض-ة سض-ون-اط-رأك وسض-ون-ل-غ-از وسض-ي-ال،
مشضÒأ إأ ¤أنه سضيبحث عن صضيغة جديدة Ÿعرفة
مصض Òطلبة أ÷امعة ألذين يتخرجون.
‘ سضؤوأل آأخر حول عدد ألرأسضب ‘ Úألسضنة أو،¤
قال رئيسس أ÷امعة إأن عددهم ‘ تناقصس مسضتمر
م -ق -ارن -ة ب -السض -ن -وأت أŸاضض -ي -ة ،ب -ح -يث ب-ل-غ ع-دد
ألناجح 65 Úمن أŸائة و 30من أŸائة عدد ألطلبة
ألرأسضب ،Úمرجعا ألسضبب لعدم ألتحكم ‘ أللغة
ألفرنسضية وعدم تكيف ألطلبة أ÷دد مع أŸوأد
أألسضاسضية كالرياضضيات وألفيزياء ،مشضÒأ إأ ¤أنه
سضجل ألعام أŸاضضي أك Ìمن  700طالب ‘ ألسضنة
أو ¤أودعوت طلبات إأغفال وآأخرون تخلوأ عن
ألدرأسضة.

هذه ألنتهاكات سضجلت خلل عمليات ألتفتيشس
أŸيدأنية ،ألتي شضملت أزيد من  3ملي Úعامل ‘
ألقطاع أÿاصس وبالتحديد ألعامل ‘ ÚأŸؤوسضسضات
أŸصضغرة ألتي ل يصضل عدد ألعامل Úفيها إأ10 ¤
عمال ،أو ‘ أŸؤوسضسضات ألتي أنشضئت حديثا.
م -ك -نت أل -زي -ارأت أŸي -دأن -ي -ة أŸب -اغ -ت -ة Ÿصض-ال-ح
مفتشضيات ألعمل من أسضتفادة ما ل يقل عن 6520
عامل من أ◊ماية ألجتماعية ،حسضب ما صضرح به،
أمسس ،مرأد ياطغان مسضؤوول عن مرأقبة ظروف
ألعمل بوزأرة ألعمل وألتشضغيل وألضضمان ألجتماعي
ع Èألقناة أإلذأعية ألثالثة.
وق -د ك -ان ل -ع -م -ل -ي-ات أل-ت-حسض-يسس أل-ت-ي ق-امت ب-ه-ا
أŸصضالح أŸعنية دور كب Òفيما ” ألتوصضل إأليه ،إأل
أن ه -ن -اك أن -ت -ه -اك -ات أقÎفت م -ن ق-ب-ل أصض-ح-اب
أŸؤوسضسضات ألصضغÒة وأŸصضغرة ،ألذين يرأوغون
وي- -رفضض- -ون أل- -تصض- -ري- -ح ب -ال -ع -م -ال ،أو يصض -رح -ون
ب- -أاج- -ورزه- -ي -دة ح -ت -ى ت -ك -ون نسض -ب -ة ألشضÎأك ‘
ألضضمان ألجتماعي أقل ول تكلفهم أعباء مالية،
حسضب ما أبرزه ياطغان.

ﬂ 3464الفة ارتكبت من قبل اأصصحاب
اŸؤوسصسصات الصصغÒة واŸصصغرة
كشضف أŸتحدث عن تسضجيل ما ل يقل عن 3464
ﬂال -ف -ة أرت -ك -بت م -ن ق -ب -ل أصض-ح-اب أŸؤوسضسض-ات
ألصضغÒة وأŸصضغرة ،خلل ألسضنة أŸاضضية ،فيما
سض -ج -ل خ -لل ألسض -دأسض -ي أألول م-ن أل-ع-ام أ÷اري
 1710موظف أجنبي ‘ وضضعية أنتهاك للقانون،
منهم عمال صضينيون ، ..وأفاد ‘ هذأ أإلطار أن

أ÷زء أألك ‘ Èعمل ألرقابة ““يجب أن يكون على
مسضتوى أŸؤوسضسضات ألتي يقل عدد موظفيها عن 10
موظف ،““ ÚمشضÒأ إأ ¤أن ›ال نشضاط أŸتفشضيات
م -رك -ز ع -ل -ى أل -ورشض -ات أل -ت -ي تشض -غ -ل ح-رف-ي‘ Ú
ﬂت- - - -ل - - -ف أÛالت ،وأك - - -د ‘ ذأت أل - - -وقت أن
أŸؤوسضسضات ألكبÒة وأŸتوسضطة ،تصضرح بعمالها.
أكد ياطغان أن أألرقام ألتي أوردها حقيقية ،وهي
حصضيلة ألزيارأت أŸيدأنية ( 250ألف زيارة سضنة
 ،)2016كما أنها تعكسس نشضاط ألرقابة ألذي تقوم
به مفتشضيات ألعمل أŸتوأجدة ع ÈألÎأب ألوطني،
مشضÒأ إأ ¤أن عملية ألعصضرنة ألتي خضضعت لها
خلل ألسضنوأت أألخÒة ،للرفع من مسضتوى أألدأء
وألفعالية ،وفيما يتعلق Ãسضأالة أألجانب ألعاملÚ
‘ أ÷زأئر ،قال إأنهم جميعا تقريبا يشضتغلون ‘
إأطار منظم.

غرامات مالية ضصد اıالف Úب200 Ú
أالف إا 1 ¤مليون دج
وفيما يتعلق باıالفات ألتي بلغت  3464سضنة
 2016أŸرتكبة من قبل أرباب ألعمل ،حذر من
عدم إأبلغ ألعمال من قبل رب ألعمل ،ألن ذلك
يعرضضه إأ ¤عقوبات شضديدة ،وفق ما ينصس قانون
أŸالية لعام  2017وألتي تÎأوح ما ب 200 Úألف
و 400ألف دينار ،وقد تصضل ألقيمة إأ ¤مليون دينار
للعامل ألوأحد غ ÒأŸنتسضب للضضمان ألجتماعي.
ويذكر أن أŸدير ألعام أŸسضاعد للصضندوق ألوطني
للتأامينات ألجتماعية للعمال أألجرأء ﬁي ألدين
وأقنو Êقد صضرح مؤوخرأ أن ›ال ألرقابة على
أرباب ألعمل قد تعزز بشضكل كب ،Òمعلنا ‘ هذأ
أإلطار عن Œنيد أك Ìمن  600مرأقب.
سضمح تطبيق هذه أإلجرأءأت ألرقابية بتحصضيل 50
ب -اŸائ -ة م-ن مسض-ت-ح-ق-ات ألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ل-دى
أرباب ألعمل ‘ ألسضدأسضي أألول من  ،2017ما يسضاهم
‘ “ويل صضندوق ألتقاعد ألذي ترأجع عدد ألعمال
ألذين يشضÎكون فيه إأ ¤عامل Úبعدما كان يÎأوح ما
ب 7 Úو  5عمال خلل ألعشضريات ألسضابقة.

توقفن عن العمل تنديدا بغياب مشسرف على تكوينهن

 29طبيبة ﬂتصصة بباتنة تناشصدن وزير التعليم العا‹ التدخل

توقفت ،مؤوخرا 29 ،طبيبة مقيمة
لم والطفل مر Ëبوعتورة
Ãسستشسفى ا أ
بولية باتنة ،عن العمل وإاجراء عمليات
لطفال للتنديد Ãا
ا÷راحة للنسساء وا أ
أاسسمينة ““مسستقبلهن الدراسسي واŸهني
الغامضض““ ،حيث تناشسد الطبيبات اıتصسات
واللواتي يدرسسن ‘ السسنت Úالرابعة
واÿامسسة لتخصسصض أامراضض النسساء والتوليد
من غياب مشسرف على تكوينهن بعد دخول
لسستاذ الدكتور بوعروج ﬁمد ‘ عطلة
ا أ
مفتوحة بسسبب سسوء تفاهم بينه وب Úإادارة
جامعة الشسهيد مصسطفى بن بوالعيد باتنة
 ،02ذه Íهن ضسحية للصسراع ب ÚالطرفÚ
حسسبما أاكدنه ÷ريدة ““الشسعب““ خÓل لقاء
جمعنا بهن.

باتنةŸ :وششي حمزة

أشض -ارت أŸع -ن -ي -ات إأ ¤أن ت -وق -ف -ه -ن ““ألضض -ط-رأري
وأإلجباري““ عن إأكمال ألÎبصس أÿاصس بهن وألذي
يشضرف عليه ألÈوفسضور بوعروج ﬁمد وألذي يعتÈ
م - -ن ب Úأح- -د أألط- -ب- -اء  5ف-ق-ط أŸوج-ودي-ن ع-ل-ى
أŸسضتوى ألوطني ‘ تخصضصس جرأحة أمرأضس ألنسضاء
وأل -ت -ول -ي -د ويشض -رف ع-ل-ى ت-ك-وي-ن أألط-ب-اء أŸق-ي-مÚ
ألقادم Úمن عدة وليات Ãسضتشضفى مر Ëبوعتورة
ب -ب -ات -ن -ة ،ي -ه -دد مسض -ت-ق-ب-ل-ه-ن أŸه-ن-ي وأل-درأسض-ي ‘
تخصضصس أ÷رأحة أÿاصضة بأامرأضس ألنسضاء وألطفل
وألتوليد ،حيث رفضس إأكمال عملية إأشضرأفه عليهن
لغاية تخرجهن حيث قام هذأ أألخ Òحسضب بعضس
أألطباء ألذين ألتقت بهم جريدة““ألشضعب““ بالدخول
‘ عطلة مرضضية متوسضطة أŸدى “تد لعدة أشضهر
ول أح -د ي -ع -ل -م ت -اري -خ ع -ودت -ه ،وي -فصض -ل -ن ‘ أألم-ر
بالتأاكيد على أن ألÈوفسضور بوعروج دخل شضهر ماي
وإأ ¤غاية أليوم ‘ عطلة مرضضية حالت دون إأكمال
ألÎبصس ‘ ع -دي -د أŸق -اي -يسس أل -ط -ب -ي-ة وأ÷رأح-ي-ة
أ◊سضاسضة ألضضرورية وأÿاصضة Ãشضوأرهن ألدرأسضي
وأŸهني.
وترجع حيثيات ألقضضية ألتي أخذت أبعادأ وطنية
و–تاج لتدخل مباشضر وعاجل من وزير ألتعليم ألعا‹
وأل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ،ب -حسضب م -ا أك -ده ل-ن-ا أغ-لب م-ن

إأل-ت-ق-ي-ن-اه-م م-ن مسض-ؤوول Úب-اŸسض-تشض-ف-ى وك-لية ألطب
وكذأ جامعة باتنة  02ألتي يتبع لها تخصضصس ألطب،
إأ ¤ت- -غ -ي ÒألÈوفسض -ور ل -ن -م -ط أل -ت -ك -وي -ن لـ 7أطباء
ﬂتصض Úسضيتخرجون شضهر جانفي من ألعام أ÷ديد
 ،2018ح -يث أرأد ألÈوفسض -ور ب -وع -روج ،ب -حسض -ب -ه -م،
إأكمال فÎة تربصضهم باŸسضتشضفى أ÷امعي ألشضهيد
بن فليسس ألتهامي وأÿاصس با÷رأحة ألعامة ،حيث
” قبول هذأ ألÎبصس ‘ بدأيته وألذي Áتد لـ 6أشضهر
م -ن ط -رف ع-م-ادة أل-ك-ل-ي-ة وإأدأرة أŸسض-تشض-ف-ى وق-ب-ل
أنطلق ألÎبصس تفاجأا ألÈوفسضور بوعروج برفضس
أ÷امعة وإأدأرة أŸسضتشضفى ألÎبصس ‘ أŸسضتشضفى
أ÷امعي دون تقد Ëأسضباب مقنعة ،بحسضب بعضس
أألطباء ،وهو أألمر ألذي أثار حفيظة بوعروج ألذي
حملها مسضؤوولية عدم إأكماله أإلشضرأف على ألطبيبات
متهما إأدأرة أ÷امعة بالتدخل ‘ صضلحيات تكوينه
لطباء ،لÒد ألÈوفسضور على رفضس أإلدأرة بإايدأع
لأ
ع -ط -ل-ة م-رضض-ي-ة Ÿدة شض-ه-ر ج-دده-ا ب-ع-ط-ل-ة Ÿدة 3
أشضهر وبعدها دخل ‘ عطلة مفتوحة رهنت مصضÒ
ألطالبات أıتصضات أللتي قدمن عريضضة أحتجاج
لعمادة ألكلية وإأدأرة أ÷امعة ألتي أكدت بدورها على
لسضان عميد أ÷امعة ألدكتور ألطيب بوزيد علمها
أل -ك -ام -ل ب -ال-وضض-ع-ي-ة ،مشضÒأ حسضب أŸت-ح-دث-ات إأ ¤أن
أألمر يتجاوز صضلحياته ول يسضتطيع إأجبار ألÈوفسضور
لشضرأف على تكوينهن وأنه رأسضل وزير
على ألعودة ل إ
ألتعليم ألعا‹ ألذي Áلك حل وحده أŸشضكلة.
وأوضض- -حت أل- -ط- -ب -ي -ب -ات أن -ه -ن أل -ت -ق Úع -دة م -رأت
بالÈوفسضور بوعروج وأكد لهن أنه ل ينوي ألعودة لأن
إأدأرة أ÷ام -ع -ة سض -ت -وأصض -ل أل -ت -دخ-ل ‘ صض-لح-ي-ات-ه
وط- -ري- -ق- -ة ت- -ك- -وي- -ن- -ه وه -و ‘ غ -ن -ى ع -ن أŸشض -اك -ل
وألصضرأعات معها.
وأقÎحت أŸعنيات حل أخÒأ للمشضكلة رغم صضعوبته
على أغلبهن كونهن متزوجات ولهن أولد وهو إأعادة
توزيعهن على بعضس أŸسضتشضفيات أÿاصضة باألمومة
وأل-ط-ف-ول-ة أŸوج-ودة ب-ب-اق-ي ولي-ات أل-وط-ن إلك-م-ال
تربصضهن وأسضتكمال برنا›هن ألدرأسضي وألطبي إأ¤
غاية تخرجهن ،وتنتظر ألطبيبات أŸعنيات تدخل
عاجل من وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي إليجاد
ح -ل ل -ل -مشض -ك -ل -ة أل -ت -ي أرق -ت -ه -ن وزأدت م -ن م-ع-ان-اة
أŸرضضى.
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أاسشاتذة وﬂتصشون ‘ ندوة اŸتحف الوطني للمجاهد:

ضصرورة إاشصراك كل شصرائح الشصعب ‘ إاثراء الذاكرة ا÷ماعية
ترسصيخ الهوية الوطنية من خÓل مآاثر الثورة
لعياد الوطنية واŸناسشبات التاريخية ،اŸرتبطة
ليام وا أ
لحياء ا أ
الششعب ‘ /إاطار الÈنامج اŸسشطر من قبل إادارة اŸتحف الوطني للمجاهد إ
باŸقاومات الششعبية ،ا◊ركة الوطنية وثورة التحرير الوطني؛ و–ت رعاية وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êحصشة «موعد مع التاريخ» وهي حصشة
تاريخية أاسشبوعية متخصشصشة ومتنقلة ع Èالوطن –تضشنها دوريا ﬂتلف القطاعات ‘ ،عددها – 146ت عنوان« :كيف يششارك ا÷ميع ‘ إاثراء
لغلبية السشاحقة ‘ نصشرة ودعم الثورة التحريرية بكل غال
لششياء التاريخية على غرار مششاركة ا أ
الذاكرة الوطنية بالوثائق واŸعلومات وا أ
ونفيسس»و ذلك مسشاء أامسس باŸكتبة الوطنية –ا◊امة–.
وقد أاطر هذا العدد من حصشة موعد مع التاريخ
ك -ل م -ن ال -دك -ت -ور ﬁي ال -دي -ن ع -م -ي -م -ور ،األسش -ت -اذ
واإلعÓمي أاحمد بوعزارة واألسشتاذ لوصشيف سشفيان
من جامعة سشطيف.
“حورت جل اŸداخÓت حول ضشرورة إاششراك كل
ششرائح الششعب ا÷زائري للمسشاهمة ‘ إاثراء الذاكرة
ا÷ماعية وتخليد مآاثر اŸقاومة والثورة التحريرية
Óجيال الصشاعدة Ãختلف الطرق والوسشائل خاصشة
لأ
Ãا ه -و ‘ ح -وزت -ه -م م -ن وث -ائ -ق وأاشش -ي -اء م -ت -ح -ف-ي-ة
ومعلومات تاريخية ومأاثورات ششعبية وفنية ،كما قام
هذا الششعب بدعم الثورة ونصشرتها بكل ما Áلك من
غ -ال ون -ف -يسس ‘ سش -ب -ي -ل قضش -ي -ت-ه ال-ع-ادل-ة .ك-م-ا ق-ام
اŸتحف الوطني للمجاهد على هامشس حيثيات اللقاء
بتوزيع نداء موجه لكافة الششعب ا÷زائري يناششد فيه
كل من يهمه األمر القÎاب من اŸتحف أاو من أاي
م -ؤوسشسش -ة –ت وصش -اي -ة وزارة اÛاه -دي-ن ل-تسش-ج-ي-ل
الشش -ه -ادات ا◊ي -ة وت -ق -د Ëم -ا ل -دي -ه -م م -ن ال-وث-ائ-ق
واألشش-ي-اء واŸأاث-ورات الشش-ع-ب-ي-ة ،ح-ت-ى ت-ك-ون مصش-درا
أاسشاسشيا ‘ كتابة تاريخ هذا الوطن اŸفدى.لتكون
ولششك شش -ه -ادة خ -ال-دة ع Èال-زم-ن Ÿل-ح-م-ة خ-ل-ده-ا
القرن العششرون ويخلدها الششعب اليوم وغدا.
وق- -د حضش -ر ه -ذه ال -ن -دوة ج -م -ه -ور م -ن ﬂت -ل -ف
القطاعات خاصشة قطاع الÎبية الوطنية من مفتششÚ

وم- -دي- -ري- -ن وأاسش- -ات- -ذة ب -اإلضش -اف -ة إا‡ ¤ث -ل -ي وزارة
الثقافة،الششؤوون الدينية،الششباب والرياضشة؛ إا ¤جانب
األسشرة الثورية،أاكادÁي Úوباحث ،Úوطلبة وإاعÓمي.Ú
أاث -روا ه -ذه ا÷لسش-ة ÃداخÓ-ت-ه-م وت-ع-ق-ي-ب-ات-ه-م ال-ت-ي
ت -واصش -لت إا ¤غ -اي -ة ان -قضش -اء ع -م -ر ا◊صش -ة اÙدد
بسشاعت ،Úحيث ظهر تفاعل ا◊اضشرين واهتمامهم
البالغ Ãوضشوع الندوة وتثمينهم Ÿثل هذه التظاهرات

يضشطرون إا ¤قطع مسشافات بعيدة لÓلتحاق Ãقاعد
ال- -دارسش- -ة مشش- -ي -ا ع -ل -ى األق -دام وإان اق -تضش -ى ا◊ال
السش -ت -ن -ج -اد Ãرك -ب -ات اÿواصس وع -اب -ري ال -ط-ري-ق
معرضش Úحياتهم ıتلف األخطار مثلما هو ا◊ال
ب-ال-نسش-ب-ة ل-تÓ-م-ي-ذ ق-رى ب-ل-دي-ة حسش Úوال-ف-راق-يق ‘
اÙمدية وغÒها ،كما عجزت هذه اŸناطق عن
توف Òخدمات اإلطعام اŸدرسشي للتÓميذ سشواء من
وجبات سشاخنة أاو باردة رغم مضشي نحو ششهر من
الدخول اŸدرسشي.
‘ تعليقه على هذا الختÓل الذي ششاب الدخول
اŸدرسشي ا÷اري أارجع الوا‹ األمر إا ¤عدم –كم
مصشالح قطاع الÎبية ‘ حالة التذبذب التي عرفها
سش Òع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع ال -ك-ت-اب اŸدرسش-ي ،ووج-ه وا‹
معسشكر ﬁمد لبقى أامسس خÓل اجتماع اÛلسس
التنفيذي ،انتقادات لذعة لرؤوسشاء البلديات تخصس
تنصشلهم من توف Òخدمات النقل اŸدرسشي واإلطعام
خ -اصش -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ات م-عسش-ك-ر ،اÙم-دي-ة
وحسش ،Úموضشحا أان هذا التأاخر اŸششهود له ‘ ›ال
اÿدمت Úغ Òمقبول ويؤوثر على عمل وجهود الدولة
لتطبيق مبادئ تكافؤو الفرصس ب ÚتÓميذ اŸناطق
النائية واŸناطق ا◊ضشرية ،داعيا رؤوسشاء البلديات
إا ¤إاعداد اتفاقيات مع اÿواصس للتحكم ‘ ملف
النقل اŸدرسشي والتكفل Ãسشأالة اإلطعام اŸدرسشي
بششكل اسشتعجا‹.

معسسكر :أإم إ.Òÿسس

÷نة الÎبية والتعليم باÛلسس الششعبي الولئي بوهران تكششف:

مديرون وإاطارات متقاعدون باعوا وأاجروا سصكنات وظيفية للمغÎبÚ

كشش -فت ÷ن-ة الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ولئ -ي ب-وه-ران ،ع-ن
ح -ق-ائ-ق ت-كشش-ف ع-ن فضش-ائ-ح ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-وه-ران
خاصشة ما تعلق منها بالدخول اŸدرسشي ا◊ا‹ ،حيث
قالت إان مديرين متقاعدين وإاطارات تصشرفوا ‘
سشكناتهم الوظيفية بالبيع وآاخرون قاموا بتأاجÒها
للمغÎب ÚواŸصشطاف ‘ ،Úح Úيوجد من هم ‘
حاجة ماسشة لسشتغÓلها.
كما رفعت ذات اللجنة تقريرا أاسشود عن ظاهرة
«الكتظاظ» الذي مّيز الدخول اŸدرسشي لهذه السشنة،
سشيما على مسشتوى البلديات التي ششهدت عمليات
ترحيل كÈى كقديل وبئر ا÷ Òووادي تليÓت وبلدية
” حششر زهاء  50تلميذا ‘
سشيدي الششحمي ،حيث ّ
القسشم الواحد ،بعدما ارتفع عدد التÓميذ بابتدائية
سشيدي الششحمي إا ¤أازيد من  1200تلميذ.
كما تطرق تقرير اÛلسس الششعبي الولئي إا¤

‘ إاطار حماية الذاكرة الوطنية واŸوروث التاريخي ببومرداسس

مديرية اÛاهدين تشصرع ‘ تصصوير مركز
التعذيب «حوشص قوتي» بسصوق ا◊د

شش-رعت ،أامسس ،م-دي-ري-ة اÛاه-دين
ل -ولي -ة ب -وم -رداسس ‘ ،ع-م-ل-ي-ة تصش-وي-ر
وتسش-ج-ي-ل شش-ه-ادات اÛاهدين اŸعتقلÚ
ال- -ذي- -ن م- -روا ع- -ل- -ى م -رك -ز الع -ت -ق -ال
والتعذيب «حوشس قوتي» ببلدية سشوق
ا◊د ب -دائ -رة ال -ث -ن -ي -ة ‘ ،إاط -ار م -ه -م-ة
ك-ت-اب-ة ت-اري-خ ال-ث-ورة وح-ماية الذاكرة
ال- -وط -ن -ي -ة م -ن ال -زوال وه -ذا ب -إاشش -راك
ال - -ف - -اع - -ل ÚواŸواط - -ن Úال- -ذي- -ن ذاق- -وا
ﬂت -ل -ف أاشش -ك -ال ال-ت-ن-ك-ي-ل ب-ه-ذا اŸرك-ز
السشتعماري.

بومردإسس :ز .كمال

واŸبادرات الهادفة إا ¤ترسشيخ الهوية الوطنية من
خÓل ا◊فاظ على مآاثر الثورة التحريرية ،وغرسس
الروح الوطنية ‘ ا÷يل الصشاعد.

انطÓق صشالون الزي
التقليدي بقسشنطينة

عجز ‘ توف Òخدمات النقل واإلطعام اŸدرسشي Ãعسشكر ورشصة صصناعة ا◊لي
نحو  100تلميذ بدون نقل بالقرية الفÓحية وآاخرون بدون إاطعام تسصتقطب اهتمام الشصباب

يÓقي تÓميذ الطور اŸتوسشط بالقرية الفÓحية
نواري حمو ‘ ضشواحي مدينة معسشكر صشعوبة كبÒة
‘ اللتحاق Ãقاعد الدراسشة يوميا ،بسشبب اŸسشافة
ال -ب -ع -ي -دة ب Úم-ق-ار سش-ك-ن-اه-م واŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة
الواقعة ‘ حي خصشيبية وخصشيبية ا÷ديدة ،و‘ ظل
ع -دم ت -وف Òح-افÓ-ت ال-ن-ق-ل اŸدرسش-ي ل-ه-م و–ج-ج
رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ب-ت-خصش-يصس اÿدم-ة ل-تÓ-م-ي-ذ ال-ط-ور
البتدائي فقط ،يظل أاولياء تÓميذ القرية الفÓحية
–ت م -ط -رق -ة إادارة اŸؤوسشسش -ات الÎب-وي-ة اŸذك-ورة
التي أاقدمت ‘ بداية األسشبوع على طرد التÓميذ
اŸتأاخرين عن اللتحاق Ãقاعد الدراسشة رغم أان
سشبب تأاخر عدد كب Òمنهم راجع إا ¤انعدام النقل
العمومي واŸدرسشي على حد سشواء على حد ششكاوى
اŸواطن Úمن الوضشع.
مشش -ك -ل غ -ي -اب ال -ن -ق-ل اŸدرسش-ي ون-قصس وسش-ائ-ل
اŸواصشÓت ب Úالقرى النائية والتجمعات السشكنية
ا◊ضشرية التي تتوفر على مؤوسشسشات تربوية ل يقتصشر
فقط على عاصشمة الولية التي من اŸفروضس أانها
تتحكم بسشهولة ‘ الوضشع القائم بالنظر لعدد القرى
وال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة الشش-ب-ه ا◊ضش-ري-ة ال-ت-ي تتبعها
إاداري -ا واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ق-ري-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ن-واري ح-م-و
وب -عضس اŸسش-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي يشش-غ-ل-ه-ا ع-دد
معت Èمن العائÓت ،حيث تعا Êعدة بلديات أاخرى
من عجز ‘ توف Òخدمات النقل اŸدرسشي لتÓميذ
اŸن -اط -ق ال -ب-ع-ي-د ع-ن ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة وال-ذي-ن

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

م -ل -ف اإلط -ع -ام ح -يث  ⁄ت -ف -ت -ح غ -ال -ب -ي -ة اŸط -اع-م
اŸدرسش -ي -ة أاب -واب -ه -ا ،ب -رغ -م ت-وصش-ي-ات وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية واجتماعات مدير الÎبية مع رؤوسشاء البلديات
 ،26سشيما بالبلديات والقرى واألرياف النائية ،األمر
الذي خلف تذمرا واسشتياء ششديدا وسشط التÓميذ
وأاوليائهم.
و‘ هذا الصشدد أاّكد عديد أاولياء التÓميذ أاّنهم
ت -ق ّ-دم -وا م -رارا وت-ك-رارا ل-رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات ،ل-ك-ن-ه-م
رفضش-وا اسش-ت-ق-ب-ال-ه-م ب-ح-ج-ة أان غ-ال-ب-ي-ت-ه-م ي-حضش-رون
للÎششح لÓنتخابات اÙلية اŸقبلة ‘ ،ح Úقال
آاخرون إان ميزانية البلدية ﬁدودة ،سشيما ‘ ظل
ع- -زوف غ- -ال- -ب- -ي- -ة اŸم- -ون Úع- -ن “وي -ن اŸط -اع -م
اŸدرسشية نظرا للتأاخر الكب ‘ Òصشرف مسشتحقاتهم
اŸالية.

وهرإن :برإهمية مسسعودة

عرفت عاصشمة الششرق ا÷زائري ،مسشاء أامسس،
فعاليات افتتاح الصشالون الوطني للزي التقليدي
ب -ب -ه -و قصش -ر ال -ث -ق-اف-ة ﬁم-د ال-ع-ي-د آال اÿل-ي-ف-ة،
وتتواصشل إا ¤غاية السشابع من الششهر ا÷اري ،من
تنظيم مديرية الثقافة وجمعية البهاء ،حيث ”
تدشش ÚاŸعرضس التقليدي الذي ششارك فيه 35
حرفيا جاؤووا من ﬂتلف وليات الوطن من طرف
السشلطات اÙلية للولية.
انطلق بعدها العرسس التقليدي بكل طقوسشه
Ãششاركة جوق فقÒات «فلة فرقا »Êبحضشور عدد
من اŸواطن Úوسشكان اŸدينة الذين وجدوا أان
فعاليات الصشالون مسشتمدة فع Óمن تقاليد سشكان
مدينة الصشخر العتيق التي ل يتوانون عن ا◊فاظ
ع -ل -ي -ه -ا ،ك -م -ا ” ت -ن-ظ-ي-م ع-رضس أازي-اء ج-اء –ت
ع- -ن- -وان» فسش- -ي -فسش -اء وط -ن -ي Ãشش -ارك -ة ﬂت -ل -ف
الوليات ،لتليها قراءات ششعرية «ششعر نبطي» من
تقد Ëالششاعر الششعبي عبد ا÷ليل درويشس ،كما
ع -رف الف -ت -ت -اح ال -رسش -م -ي ح -ف  Ó-ف -ن -ي-ا م-ن ن-وع
ال -ع -يسش -اوة أاح-ي-اه ال-ف-ن-ان «زي-ن ال-دي-ن ب-وشش-ع-ال-ة»،
ليسشتمتع عششاق الزي التقليدي بعروضس ألزياء من
كل نواحي الوطن.
و–ت شش-ع-ار»:أاصش-ال-ة األزي-اء ...ت-راث ال-ب-ق-اء»
ب- -ر›ت ع -دي -د ال -ورشش -ات اÿاصش -ة ب -ال -ت -ط -ري -ز
ال -ت -ق -ل -ي -دي وال -ت -ي ت -نشش-ط-ه-ا ح-رف-ي-ات ل-ت-ع-ري-ف
ا÷م -ه -ور ع -ل-ى ف-ن اÿي-اط-ة وصش-ن-اع-ة ال-ق-ن-دورة
القسشنطينية التي تششتهر بها مدينة قسشنطينة ،إا¤
جانب افتتاح ورششة صشناعة ا◊لي التقليدي وهي
ال -ورشش -ة ال -ت -ي لقت اه -ت -م -ام الشش-ب-اب والشش-اب-ات
اŸهتم Úبهذه ا◊رفة اŸتميزة.
وت -ت -واصش -ل ف -ع -ال-ي-ات الصش-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-ل-زي
التقليدي بتنظيم أامسشيات أادبية وﬁاضشرة بعنوان
«األزي-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن ت-ق-دË
األسشتاذة «وردة بن سشقني» ،تنظيم زيارة لفائدة
طلبة اإلقامة ا÷امعية بنات – علي منجلي ،فضشÓ
عن تنظيم حفل فني آاخر من تقد Ëجمعية أابناء
ال-ط-ري-ق-ة ال-ع-يسش-اوي-ة ،ل-ي-ع-رف ب-ع-ده-ا رك-ح قصش-ر
الثقافة عرضس أازياء قسشنطينية من تصشميم عدد
من حرفيات الزي التقليدي على رأاسشهم ا◊رفية
اŸت -م -ي -زة «صش -وري -ة ب -اب -وري» ،ل -ي -ك -ون الخ-ت-ت-ام
ﬂصشصشا لتكر Ëا◊رفي Úوأاصشحاب دور اللباسس
ال -ت -ق -ل-ي-دي اŸشش-ارك Úب-ال-ت-ظ-اه-رة ،وع-ن ت-ك-رË
ا◊رف -ي ÚاŸشش -رف Úع -ل -ى ال -ورشش-ات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
وحفل الختتام فسشيكون من توقيع الفنان «عادل
مغواشس».

قسسنطينة :مفيدة طريفي

ع Úالعقيد بلقاسشم براهيمي خلفا له بالنيابة

إانهاء مهام مديرية ا◊ماية اŸدنية بوهران

كششفت مصشادر متطابقة لـ «الششعب» ،أان اŸديرية العامة للحماية
لرب-ع-اء ،إان-ه-اء م-ه-ام اŸدي-ر ال-ولئ-ي ل-وه-ران
اŸدن -ي-ة قّ-ررت ،أامسس ا أ
ال-ع-ق-ي-د أاح-م-د ف-روخ-ي ،م-ع ت-ك-ل-ي-ف م-دي-ر ا◊م-اية اŸدنية لولية
تلمسشان العقيد بلقاسشم براهيمي بتسشي Òششؤوون القطاع بالنيابة.
القرار جاء عقب موجة الحتجاجات التي ششنّها عششرات األعوان من
ﬂت-ل-ف ال-رتب ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-رح-ي-ل اŸدي-ر ال-ولئ-ي ال-ذي ات-ه-م-وه ب-ج-م-ل-ة من
اÿروقات بعضشها خطÒة تتعلق بإابرام صشفقات مششبوهة.
وأاضشافت مصشادرنا ،أان العقيد أاحمد فروخي ،الذي “ت إاقالته ،أامسس ،قد

ت -واصش-ل م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن ل-ب-وم-رداسس
ب- -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع اŸك -تب ال -ولئ -ي Ÿن -ظ -م -ة
اÛاهدين عملية جمع الششهادات ا◊ية ‡ن
صشنعوا ا◊دث وسشاهموا ‘ كتابة فصشول من
ت -اري -خ ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة ب-ال-ولي-ة ال-راب-ع-ة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي ق-دمت عشش-رات الشش-ه-داء
وال -ق -ادة ال Ó-م -ع Úع -ل -ى غ -رار سش-ي ÿضش-ر،
ي -وسش -ف اÿط -يب ،اﬁم -د ب -وق -رة وال-ق-اف-ل-ة
ط -وي -ل -ة ،ح -يث ك -ان اŸوع-د أامسس م-ع ب-داي-ة
تصش-وي-ر م-رك-ز ال-ت-ع-ذيب والسش-ت-ن-طاق»قوتي»
ال -ذي ي -ع -ت Èم-ن أاه-م اŸراك-ز السش-ت-ع-م-اري-ة
وأاكÌها وحششية إا ¤جانب مركز دار بوÊ

وهرإن :برإهمية مسسعودة

ب- -ب- -غ- -ل- -ي- -ة ،م- -ع إاشش -راك ب -عضس اÛاه -دي -ن
واŸن -اضش -ل Úال -ذي -ن م -روا م -ن ه -ذه ال -ب-واب-ة
الرهيبة ‘ ﬁاولة لتسشجيل وجمع ششهادات
ح- -ي- -ة تÈز دور اŸرك- -ز وأاشش- -ك- -ال ال -ت -ع -ذيب
اŸم- -ارسش- -ة ‘ ح -ق أاب -ن -اء اŸن -ط -ق -ة ل -كسش -ر
م -ع -ن -وي -ات وع -زÁة اÛاه -دي -ن م -ن ج -ه -ة
ومسش- -اع -دة اŸؤورخ Úا÷زائ -ري ‘ Úك -ت -اب -ة
تاريخ الثورة التحريرية من جهة أاخرى.
‘ تعليقها على اŸبادرة وأاهدافها أاكدت
مديرة اÛاهدين لبومرداسس حبيبة بوطرفة
«أان ال-ع-م-ل-ي-ة ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ج-ه-ود م-دي-ري-ة
اÛاهدين ◊ماية الÎاث الثقا‘ والتاريخي
للمنطقة بالتعاون مع اÛاهدين واŸناضشلÚ
الذين عذبوا باŸركز بغرضس السشتفادة منهم
وم -ن شش -ه -ادات -ه -م ا◊ي -ة.ي -ذك -ر أان م -دي -ري -ة
اÛاه -دي-ن ق-امت األسش-ب-وع اŸاضش-ي ب-ن-فسس
العملية على مسشتوى بلدية بغلية ،من خÓل
ق-ي-ام مصش-ا◊ه-ا ب-تصش-وي-ر والشش-روع ‘ ت-ه-ي-ئ-ة
م - -رك - -ز ال - -ت- -ع- -ذيب «دار ب- -و »Êأاو اŸك- -تب2
اŸعروف لدى كل سشكان اŸنطقة خاصشة ‘
تلك الفÎة بسشبب اŸمارسشات الوحششية التي
كانت “ارسس ‘ حق اÛاهدين واŸناضشلÚ
ال-ذي-ن مّ-ر ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ب-ه و“ت تصش-ف-ي-ت-ه-م
واسش -تشش -ه -اده -م –ت ال-ت-ع-ذيب ث-م ال-ت-خ-لصس
منهم ‘ واد سشيباو ،إاضشافة إا ¤مراكز أاخرى
وﬁتششدات م›Èة إلعادة العتبار ‘ إاطار
تثم Úوحماية الذاكرة الوطنية والتاريخية.

طالبت بإاعادة تصشنيف حاملي الششهادات ا÷امعية

نقابة عمال الÎبية بسصعيدة –تج

ن - -ظ - -م اŸك - -تب ال- -ولئ- -ي
ل -ل -ن -ق -اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال
لسش-ن-ت-ي-و» وق-ف-ة
الÎب -ي-ة «ا أ
لول،
اح -ت -ج -اج -ي -ة ،أامسس ا أ
أام-ام م-ق-ر م-دي-ري-ة الÎب-ية
ل -ولي -ة سش-ع-ي-دة ،رف-ع ف-ي-ه-ا
ع-دة م-ط-الب م-ن-ه-ا م-ن-اشش-دة
وزي- -رة ال- -ق- -ط -اع ال -ت -دخ -ل
السش -ري-ع ل-ت-ف-ع-ي-ل وت-ط-ب-ي-ق
ال- -ق- -ان- -ون ال -ذي سش -ي -نصش -ف
ع - -ددا ك - -بÒا م - -ن ال - -ف - -ئ - -ة
اŸت -ع -ل -ق -ة ب-إاع-ادة تصش-ن-ي-ف
ح -م -ل-ة شش-ه-ادت-ي ال-دراسش-ات
ا÷ام- -ع- -ي- -ة ال- -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة
ول- - -يسش- - -انسس كÓ- - -سش - -ي - -ك - -ي
و»ال.أام.دي» واŸؤورخ ‘ 28
سش-ب-ت-م 2014 Èوه -ذا رغ-م
صش- - - - - - - -دوره ‘ ا÷ري - - - - - - -دة
ال-رسش-م-ي-ة م-ن-ذ م-ا يزيد عن
 36ششهرا.
رغ-م إا◊اح ال-ن-ق-اب-ة ال-وطنية
ل - -ع- -م- -ال الÎب- -ي- -ة اŸت- -ك- -رر ‘
اÙاضش- -ر اŸششÎك -ة م -ع وزارة
الÎبية الوطنية بضشرورة تطبيق
اŸرسشوم ‘ أاقرب وقت ‡كن،
إال أان ذلك  ⁄يجد نفعا رغم

اللتزام ‘ عدة جلسشات عمل
سش -ب -قت ب -ي-ن-ه-ا وب Úال-ن-ق-اب-ة ‘
إادم- -اج اŸدرسش- -ة الب- -ت- -دائ- -ي- -ة
ا◊اصش - - -ل Úع - - -ل - - -ى شش - - -ه - - -ادة
الليسشانسس ‘ الصشنف  12وكذا
إادم-اج ح-م-ل-ة شش-ه-ادة الدراسشات
ا÷ام- -ع- -ي- -ة ال- -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة م -ن
مسشاعدي الÎبية الرئيسشي‘ Ú
رتبة مششرف تربية رئيسشي صشنف
 11وت -ب -ق -ى األب-واب م-ف-ت-وح-ة
ل-لÎق-ي-ة ل-رت-ب-ة مسش-تشش-ار ت-ربية،
أاما فيما يتعلق بششهادة التوظيف
‘ ال -رت -ب -ة ال -ق -اع -دي -ة مشش-رف
تربية يوظف فيها حملة ششهادة
ت -ق -ن -ي سش -ام -ي ك -ح -ل ظ-ر‘ ‘

ان - -ت - -ظ- -ار ت- -ط- -ب- -ي- -ق اŸرسش- -وم
ال -رئ -اسش-ي  266/14ال- - -ذي ⁄
يدخل بعد حيز التنفيذ.
اإلط- - - -ارات اÙت- - - -ج- - - -ون،
يتقدمهم رئيسس النقابة الزاوي،
طالبوا با◊وار مع الوصشاية رغم
النسش - -داد حسشب ق - -ول- -ه- -م م- -ن
م- -ن -ط -ل -ق أان ن -ق -ول ل -ل -م -حسش -ن
أاحسش- -نت ل- -ذا ن -ط -الب ب -ت -دخ -ل
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة وت- -ط- -ب- -ي- -ق
اŸرسش - -وم ال - -رئ - -اسش- -ي 266/14
ا- - - - -Ÿؤورخ ‘ 2004 /09 /28
اŸتعلق بإاعادة تصشنيف حاملي
ششهادة ا÷امعة.

سسعيدة :ج .علي

لوروبي
‘ إاطار الششراكة مع اŸششروع ا أ

تخصصصص جديد ذو طابع دو‹ السصنة اŸقبلة بجامعة ورقلة
ع-م-دت ج-ام-ع-ة ق-اصش-دي
م -رب -اح ورق -ل-ة ه-ذه السش-ن-ة
إا ¤فتح توظيف متخصشصس
لم -داد وال-ن-ق-ل
‘ إاق -تصش -اد ا إ
م -ن أاج -ل ت -دع-ي-م ا÷ام-ع-ة
ب -ت -خصشصس ج -دي-د ذو ط-اب-ع
دو‹ ‘ إاط- -ار الشش -راك -ة و‘
لوروب- - -ي
إاط - - -ار اŸشش- - -روع ا أ
لمداد
فيما يتعلق Ãيدان ا إ
وال- -ن- -ق- -ل حسشب م- -ا كشش- -ف -ه
لرب - - - -ع - - - -اء رئ - - - -يسس
أامسس ا أ
ا÷امعة الÈوفيسشور ﬁمد
ال- -ط- -اه- -ر ح- -ل- -ي Ó-ت خ Ó-ل
ك- -ل- -م- -ة أال- -ق- -اه- -ا Ãن- -اسش -ب -ة
إاف- -ت- -ت- -اح اŸوسش- -م ا÷ام- -ع- -ي
ا÷ديد.

إÁان كا‘

أاحيل على التقاعد بعد أان قضشى أاك Ìمن أاربع Úسشنة بقطاع ا◊ماية اŸدنية
وما يربو عن  4سشنوات على رأاسس اŸديرية ا÷هوية بحي األم Òعبد القادر.
كما أاششارت إا ¤أان اŸدير الولئي ا÷ديد بالنيابة العقيد بلقاسشم براهيمي
قد قرر ،أامسس ،الجتماع مع أاعوان وإاطارات اŸديرية ووعدهم بفتح قنوات
للحوار واألخذ بوجهات النظر اŸتبادلة ‘ ،ح Úل زالت موجة الغضشب
مسشتمرة ‘ صشفوف األعوان اÙتج Úالذين ” توقيفهم –فظيا من مناصشب
عملهم حتى انتهاء التحقيقات األولية معهم.

العدد
17456

06

ودع -ا رئ -يسس ا÷ام -ع-ة ك-اف-ة
الشش-رك-اء اإلج-ت-م-اع-ي ‘ Úك-افة
اŸي- - -ادي - -ن إا ¤ال - -ت - -ع - -اون م - -ع
ا÷امعة باعتبارها طرفا هاما
‘ السش- -ي- -اق ال- -واق- -ع- -ي ال- -ع- -ام،
موضشحا أان جامعة ورقلة التي
–تل رتبا متقدمة من سشنة إا¤

أاخ -رى حسش -ب -ه ‘ ح -اج -ة ال-ي-وم
للعمل أاك Ìوبالتنسشيق مع كافة
ال- - - -ف - - -اع - - -ل Úاإلق - - -تصش - - -اديÚ
والج- -ت- -م- -اع- -ي Úل- -رف -ع -ه -ا إا¤
مصشاف ا÷امعات الكÈى.
وأاع -ل -ن ذات اŸت -ح -دث ع -ن
ف-ت-ح  3ت -خصشصش-ات ج-دي-دة ‘
طور الليسشانسس ‘ اختصشاصشات
ال -ط -اق-ة اŸت-ج-ددة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ة،
إاق - -تصش - -اد وتسش- -ي ÒاŸؤوسشسش- -ات
واإلع Ó- -م ،م - -ؤوك - -دا ‘ سش - -ي- -اق
ح -دي-ث-ه أان ال-ت-ح-دي ال-ذي لب-د
من رفعه هو فتح اختصشاصشات
ج -دي -دة م -ن أاج-ل ت-ن-وي-ع ف-رصس
ال- -ت- -ك- -وي- -ن وت- -ط- -وي- -ره بصش- -ف -ة
مسش- -ت- -دام -ة Ÿضش -اع -ف -ة ف -رصس
ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وي-ن العا‹ ألبناء
اŸنطقة من جهة ولÓسشتجابة

ل-ط-ل-ب-ات الشش-رك-اء اإلج-تماعيÚ
واإلقتصشادي Úمن جهة أاخرى.
ي - -ذك - -ر أان ع - -دد ال - -ط- -ل- -ب- -ة
اŸسش -ج -ل ‘ Úالسش -ن -ة ا÷دي-دة
حوا‹  10400طالب من إاجما‹
 30481طالب مسشجل ‘ األطوار
الثÓثة ،يتوزعون على ﬂتلف
الششعب والتخصشصشات التي “ثل
 177عرضس تكويني منها ‘ 77
الطور األول ليسشانسس منها 11
ذات طابع مهني و ‘ 94الطور
الثا Êماسش Îمنها  10ذات طابع
مهني ،باإلضشافة إا 32 ¤مششروع
دك -ت -وراه ” ف -ت -ح -ه خÓ-ل ه-ذه
السش -ن -ة ل-ف-ائ-دة  118ط-ال-ب-ا عن
ط- -ري- -ق اŸسش -اب -ق -ة ال -وط -ن -ي -ة،
يؤوطرهم ما يقارب  1200أاسشتاذ.

»æWh

ألخميسس  05أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  14محرم  1439هـ

Óرشساد الفÓحي
افتتاح فعاليات اليوم الوطني ل إ

 % 40من األراضشي بسشعيدة –ت تأاث Òظاهرة التصشحر
Óرشساد
أاشسرف وا‹ ولية سسعيدة Ãعية السسلطات اÙلية ،أامسس ،على إافتتاح فعاليات اليوم الوطني ل إ
لرشساد الفÓحي إا ¤إانعاشس التنمية من خÓل مرافقة الفÓح ÚواŸسستثمرين»،
الفÓحي –ت شسعار «ا إ
والذي احتضسنته وحدة إانتاج ا◊ليب ومشستقاته «اŸنبع» باŸنطقة الصسناعية.

سسعيدة :ج ــ علي
ك -ان ل -ل -وأ‹ وق -ف -ة ‘ أج -ن -ح -ة أŸؤوسشسش-ة
ت -ع -رف م -ن خÓ-ل-ه-ا ب-الصش-ور وأأ’رق-ام ل-وأق-ع
أ’نتاج ألفÓحي ع Èألو’ية ،حيث قدم مدير
أŸصش -ال -ح أل -ف Ó-ح-ي-ة خÓ-ل ه-ذأ أل-ع-رضس أن
أŸسشاحة أإ’جمالية للو’ية تقدر بـ 676 .540
هكتار منها  158 .825هكتار خاصشة بالغابات
و 511 .349هكتار عبارة عن مسشاحة خاصشة
باأ’رأضشي ألفÓحية أي بنسشبة  ،% 75أŸسشتغلة
منها  308 .206هكتار منها  22 .278مسشقية،
أم -ا ع -ن ه -ي -اك -ل أل -ف Ó-ح -ي -ة ف -ق-د ب-ل-غ ع-دد
أŸسش-ت-ث-م-رأت أل-فÓحية  14 .813مسشتثمرة،
كما ” تطرق أيضشا Ÿعدل أإ’كتفاء بالنسشبة
لسش -ن-ة  2017 / 2016ف -ف -ي ج -انب أÿاصس
بالقمح ألل Úوألصشلب فقد بلغ أإ’كتفاء بنسشبة
 ،% 92زيت أل- -زي- -ت -ون Ãع -دل  ،% 52م-ع-دل
أل- -ل- -ح -وم أل -ب -يضش -اء بـ  % 122وأÿضش - -روأت
با◊صشيلة أ÷زئية بنسشبة .% 138
و كششف ﬁافظ ألغابات عن ما يوأزي 40
 %م -ن أأ’رأضش -ي أل -وأق -ع -ة ب -ا÷ه -ة أ÷ن-وب-ي-ة
للو’ية هي –ت ألتأاثÒأت ألسشلبية لظاهرة
ألتصشحر ،وهي مؤوششرأت كلها ’ تبعث على

أ’رتياح ،أأ’مر ألذي تدخل فيه وأ‹ ألو’ية
بضش- -رورة أل -تصش -دي ل -زح -ف أل -تصش -ح -ر ع -ل -ى
أأ’رأضش -ي أل -ف Ó-ح -ي -ة أÿصش -ب -ة وأŸسش -ت -غ -ل -ة
وألسشهوب ألرعوية ومعرفة أŸناطق أŸعرضشة
لهذه ألظاهرة من أجل أحتوأئها وأ◊د من
آأث -اره -ا وذلك ب -اإ’ن-طÓ-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة تشش-جÈ
وأسشعة.
وأسش -ت -م -ع أل -وأ‹ إأ ¤أنشش-غ-ا’ت أل-فÓ-حÚ
وه -م -وم -ه -م ،وأل -ت -ي ك -ان أب-رزه-ا ع-دم ت-وف-ر

ألكهرباء ألفÓحية وششبكة أŸياه ونقصس يد
أل-ع-ام-ل-ة ومشش-ك-ل تسش-وي-ق أŸن-ت-ج-ات ب-النسشبة
ل- -ل -مسش -ت -ث -م -ري -ن ،ح -يث أع -ط -ى ه -ذأ أأ’خÒ
ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-ه-ي-ئ-ات أŸع-ن-ي-ة ب-ح-ل-ه-ا وت-ق-دË
أŸسشاعدة ‘ أقرب أآ’جال ليختتم برنامج
فعاليات هذأ أليوم بتوجه ألوفد ألرسشمي إأ¤
معهد ألتقني للزرأعات ألوأسشعة ببلدية عÚ
أ◊ج -ر أي -ن أع -ط -ى إأشش -ارة إ’ن -طÓ-ق م-وسش-م
أ◊رث وألبذر أ÷ديد .2018 / 2017

Óطاحة بضسحاياه
كان يسستغل الفايسسبوك ل إ

توقيف رعّية من ما‹ سشلب جزائرّيا  250مليون سشنتيم
” مؤوخرا توقيف رعية أاجنبية من
ّ
م -ا‹ ب-ت-ه-م-ة «الح-ت-ي-ال» ع-ل-ى م-واط-ن
جزائري وسسلبه ما يزيد عن  200مليون
سسنتيم حسسبما علم لدى مصسالح الدرك
الوطني بالعاصسمة.
أتخذ أŸتهم من ألنصشب وأ’حتيال وسشيلة
÷م- -ع أم- -وأل ط- -ائ- -ل- -ة ب- -اسش- -ت- -غÓ- -ل م- -وق -ع
Óطاحة بضشحاياه ,ألذين تقربوأ
ألفايسشبوك ل إ
من مصشالح ألدرك ألوطني للتبليغ عن ألضشرر
ألذي طال أموألهم كما هو حال ألسشيد (ن -
ت) أل -ذي أودع شش -ك -وى ن -ه-اي-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
أŸاضش- -ي ضش- -د شش- -خصس م -ن دول -ة أف -ري -ق -ي -ة
›هولة ألهوية ,أسشتعار أسشم فتاة (كاميليا
نانسشي) أوهمته أنها تقيم باŸملكة ألÈيطانية
و“لك ششركة لصشناعة ألعطور ،وفق ما جاء ‘
ب- -ي- -ان خ -ل -ي -ة أ’تصش -ال وأل -ع Ó-ق -ات أل -ع -ام -ة
ل -ل -م -ج -م -وع -ة أإ’ق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك أل -وط-ن-ي
با÷زأئر.
وأوضشح ألبيان أن صشاحب أ’سشم أŸسشتعار
طلب من أ÷زأئري أن يوفر له مادة تدعى
 Graine Ricinodendron Hedeloiiتسشتعمل ‘

صشناعة ألعطور با÷زأئر .ومنحت له رقما
هاتفيا لفتاة أخرى من جنسشية جزأئرية تدعي
«ف- -ات- -ي» ت- -ق -ط -ن ب -و’ي -ة وه -رأن “لك ه -ذه
أŸادة ،وقد توأصشل معها وتنقل حيث تقيم
وتسشلم منها حبت Úتششبهان مادة أ◊مصس ‘
ششكلها قدر سشعر أ◊بة ألوأحدة بـ  5500دج.
وسش- -ردت مصش- -ال- -ح أل- -درك أل -وط -ن -ي ‘
ت -ق -ري -ره -ا ت -ق -ول أن ألضش -ح -ي -ة أ÷زأئ -ري
ب-ع-ودت-ه إأ ¤و’ي-ة أ÷زأئ-ر أل-ت-ق-ى ب-ال-رع-ية
أŸالية على مسشتوى أŸطار ألدو‹ هوأري
بومدين ،وتعامل مع أÙتال على أسشاسس
أنه مبعوث خاصس من ششركة ألعطور ،فسشلمه
أ◊بت Úمقابل مبلغ ما‹ قدر بـ  100أورو
وطلب منه توف 500 Òحبة ‡اثلة .وقد
أنطلت أÿدعة على أ÷زأئري ألذي رأح
يتوأصشل مع ألفتاة أŸسشماة «فاتي» من أجل
توف Òألكمية أŸطلوبة ،وسشلمها مبلغ 250
مليون سشنتيم مقابل أ◊صشول على ألكمية
أŸرجوة ليعود أدرأجه إأ ¤ألعاصشمة بنية
بيعها للمحتال أŸا‹ .غ Òأنه فوجئ بأان
’خ Òأغ -ل -ق ه -ات -ف -ه أل-ن-ق-ال ن-ه-ائ-ي-ا
ه -ذأ أ أ

ليتفطن بعد مرور أيام أنه وقع ضشحية نصشب
وأحتيال ’سشيما بعد غلق حسشاب ألفيسشبوك
أÿاصس بالفتاة أŸدعية أنها مديرة ششركة
ألعطور.
وبناء على هذه أŸعطيات ،باششر ﬁققو
’ب-ح-اث –ري-ات-ه-م أŸك-ث-ف-ة أل-تي
فصش-ي-ل-ة أ أ
أفضشت إأ– ¤دي- -د ه- -وي- -ة أŸشش- -ت -ب -ه ف -ي -ه
وألقبضس عليه على مسشتوى مطار هوأري
ب -وم -دي -ن ل -ي -ت -م أق -ت -ي-اده إأ ¤م-ق-ر فصش-ي-ل-ة
’بحاث للتحقيق .وتب - Úيضشيف ألبيان-
أأ
أن هذأ أÙتال يعمل ضشمن ششبكة إأجرأمية
ت -ع -م -ل ع -ل -ى أل -نصشب وأ’ح -ت-ي-ال وأ’ي-ق-اع
بالضشحايا ع Èموأقع ألتوأصشل أ’جتماعي
فايسشبوك بوأسشطة حسشاب ألكÎو Êوهمي
يحمل أسشم (كاميليا نانسشي) .كما أفضشى
أل -ت -ح -ق -ي -ق أيضش -ا إأ ¤أن أŸت -ورط ‘ ه-ذه
أل-قضش-ي-ة ي-ق-ي-م ب-ط-ري-ق-ة غ Òشش-رع-ي-ة ع-لى
ألÎأب أل -وط -ن -ي وه -و مسش -ب-وق قضش-ائ-ي-ا ‘
قضشايا ‡اثلة ،وقد ” تقد ËأŸعني أمام
ألعدألة وأودع أ◊بسس باŸؤوسشسشة ألعقابية
أ◊رأشس.

أامن سسكيكدة يقّدم حصسيلة نشساطات موسسم الصسطياف

تسشجيل  1265قضشّية وتقد 262 Ëششخصس للعدالة

 84حادثا مروريا خّلف  08قتي Óو 105جريح
ن ّ-ظ -مت مصس -ال -ح أام -ن سس-ك-ي-ك-دة –ت
إاشس - -راف ﬁم - -د خ - -زم - -اط رئ- -يسس ام- -ن
الولية ندوة صسحفية قدم من خÓلها
ع-رضس-ا ب-حصس-ي-ل-ة نشس-اط-ات ف-رق شسرطة
حراسسة وتام Úالشسواطئ خÓل موسسم
الصس -ط -ي -اف ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ة ،وذلك ‘
›ال ت - - -أام Úوح - - -راسس - - -ة الشس - - -واط- - -ئ
والوقاية والسسÓمة اŸرورية والعمران.

سسكيكدة :خالد العيفة
أمن و’ية سشكيكدة وعلى غرأر ألو’يات
ألسشاحلية أŸعنية باıطط أأ’زرق ومن أجل
ضشمان كل ألظروف أأ’منية أÓŸئمة لرأحة
أŸوأط -ن Úوت -ق -د Ëأل -تسش -ه -ي Ó-ت أÓŸئ -م -ة
وأل -ف -ع -ال -ة م -ن أج-ل إأ‚اح أŸوسش-م ،سش-خ-رت
إ’‚اح ه- -ذأ أıط- -ط ك- -اف- -ة أإ’م -ك -ان -ي -ات
ألبششرية وأŸقدر عددها بـ  2000ششرطي من
ﬂتلف أŸصشالح وألرتب ،وكذأ أŸادية من
م -رك -ب-ات ،درأج-ات ن-اري-ة ،سش-ك-وت-ر ،درأج-ات
ألشش-وأط-ئ ،ب-إاق-ل-ي-م أخ-تصش-اصس أأ’م-ن ألوطني
للو’ية وألبالغ عددها  06ششوأطئ مسشموحا
بها ألسشباحة  04ششوأطئ وأقعة ع Èكورنيشس
ط -ري -ق سش -ط -ورة م -ت-م-ث-ل-ة ‘ شش-اط-ئ أل-قصش-ر
أأ’خضشر ،ألششاطئ ألعسشكري ،ششاطئ أ÷نة،
ششاطئ مÒأمار ،وششاطئ وأدي ريغة ببلدية
فلفلة ،إأضشافة إأ ¤ششاطئي ألبنات ببلدية ألقل،

ح - -يث ” إأنشش - -اء  05م-رأك-ز أم-ن-ي-ة للمرأقبة
وحماية ألششوأطئ 03 ،بكورنيشس سشطورة ،و01
بفلفلة ،و 01بالقل.
وق -د وصش -ل ع -دد أŸصش -ط-اف ÚأŸسش-ج-لÚ
ع -ل -ى مسش -ت -وى ه -ذه ألشش -وأط -ئ ح-وأ‹ 1 .5
م -ل -ي -ون ،وتسش -ج -ي-ل 04غ- -رق -ى م -ت -وف ،Úأم -ا
أŸن -ق -ذون ف -ق -د وصش-ل ع-دده-م  69ششخصشا،
وفيما يخصس عدد ألتدخÓت ألتي قامت بها
فرق حماية ششرطة حرأسشة وتأام Úألششوأطئ
ف -ق -د ق -دم م -نشش -ط أل-ن-دوة  430ت -دخ-ل ،أي
ب -تسش -ج -ي -ل أرت -ف -اع ‘ ع -دد أل -ت-دخÓ-ت ه-ذأ
أŸوسشم منها 35،قضشية متعلقة بالتعدي على
أŸمتلكات 16،قضش-اي-ا م-ت-ع-ل-قة بالتعدي على
أأ’ششخاصس 36،قضشية وعلى إأثر هذه ألقضشايا
” توقيف  102ششخصس ،ومتابعة  119ششخصس
قضشائيا.
أم -ا نشش -اط -ات أل -وق -اي-ة أŸروري-ة ف-ق-د ”
تسشجيل 84ح - -ادث م - -رور ضش - -م - -ن ق - -ط- -اع
أختصشاصس أ’من ألوطني ،خلف  08قتيل و105
ج - -ري- -ح ،وب- -ل- -غ ع- -دد ح- -ا’ت سش- -حب رخصس
ألسشياقة من قبل طاقم ألرأدأر  408حالة من
›مل  1084حالة لسشحب رخصس ألسشياقة.
ك-م-ا سش-ج-لت مصش-ال-ح ألشش-رط-ة أل-قضشائية
خÓل موسشم أ’صشطياف هذه ألسشنة حسشب
رئ -يسس أم -ن أل -و’ي -ة 1265 ،قضش -ي-ة ت-أات-ي ‘
مقدمتها قضشايا تتعلق با÷نايات وأ÷نح ضشد
أأ’ششخاصس بـ  603قضشية ،ثم تليها ألقضشايا

أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا÷ن -اي-ات وأ÷ن-ح ضش-د أأ’م-وأل
وأŸم- -ت- -ل -ك -ات بـ  395قضش -ي -ة ،أم -ا ج -رأئ -م
أıدرأت ف- - -وصش - -لت إأ 93 ¤قضش-ي-ة ،وف-يما
ي -خصس ﬁارب -ة أإ’ج -رأم وأل -ع -ن -ف أ◊ضش-ري
فبلغت عدد ألعمليات أŸنجزة  630عملية،
عدد أأ’ششخاصس أŸسشتوقفون  3021ششخصس،
أŸقدمون للعدألة بلغوأ  262ششخصس ،وعدد
أŸرك - -ب - -ات أŸرأق- -ب- -ة  1822م -رك -ب -ة ،أم-ا
أأ’شش- -خ -اصس ﬁل ب -حث ف -وصش -ل ع -دده -م38
ششخصشا ،وعلى أثر ذلك ” حجز  03كيلوغرأم
و 844غرأم من أıدرأت «كيف معالج»901 ،
ق-رصس م-ه-ل-وسس 10 ،ق-ن-ي-ن-ات سشائل مهلوسس،
إأضشافة إأ ¤حجز  56سشÓحا أبيضس ،وبلغت
عدد أŸلفات ألقضشائية أŸنجزة  45ملف.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تخصسيصس  196أالف هكتار لزراعة ا◊بوب بسسطيف

الّرهان على مياه السشدود إلنقاذ اŸوسشم من ششبح ا÷فاف

أاّك - -د مصس - -در م - -ن إادارة ت - -ع - -اون - -ي - -ة
ا◊ب - -وب وال - -ب - -ق - -ول ا÷اف - -ة ل- -ولي- -ة
سس-ط-ي-ف ،أان ف-روع ال-ت-ع-اون-ي-ة شس-رعت،
م -ن -ذ ب -داي -ة الشس -ه -ر ا÷اري ‘ ع -م-ل-ي-ة
ت -زوي-د فÓ-ح-ي ال-ولي-ة ب-ب-ذور ال-ق-م-ح
ب -ن -وع -ي -ه الصس -لب وال -ل Úوك -ذا الشس-عÒ
وه -ذا Ãن -اسس-ب-ة ان-طÓ-ق م-وسس-م ا◊رث
والبذر .2018 / 2017
وأششار إأ ¤أن ألتعاونية تزودت بحوأ‹ 150
ألف قنطار من ألبذور من فÓحي ألو’ية،
وحتى من و’يات أخرى ،حيث تتوفر حاليا
على ﬂزون يقدر بـ  112ألف قنطار من
أل -ق -م -ح ألصش-لب ،م-ن-ه-ا  80أل -ف ق-ن-ط-ار م-ن
فÓحي ألو’ية ،و 20ألف قنطار من ألقمح
ألل ،Úمنها  10آأ’ف قنطار من و’يات أخرى،
فيما بلغت كمية ألششع 20 Òألف قنطار ،وهو
ﬂصشصس ‘ م -ع -ظ -م -ه ل -ل -م -ن -اط-ق أ÷ن-وب-ي-ة
للو’ية وطمأانت إأدأرة ألتعاونية كل ألفÓحÚ
ب -ت -وف-ر أل-ب-ذورÃ ،ا يسش-د ح-اج-ي-ات-ه-م وي-ف-وق
ذلك.
وق-د خصشصشت أل-ت-ع-اون-ي-ة ع-دة ن-ق-اط ل-ب-يع
ألبذور ،حيث يجد ألفÓحون أ◊بوب بكميات
كافية ‘ أŸرأكز ألثمانية ألتي أفتتحت لهذأ

أل- -غ- -رضس ،ب- -ك- -ل م- -ن سش- -ط- -ي- -ف وع ÚوŸان
وب -وق -اع -ة وصش-ال-ح ب-اي ورأسس أŸاء وأل-ع-ل-م-ة
وألبحÒة وع Úأزأل.
Œدر أإ’شش- -ارة إأ ¤أن سش- -ط- -ي -ف خصشصشت
ل -ه-ذأ أŸوسش-م أل-فÓ-ح-ي 196أل-ف ه-ك-ت-ار من
أرأضش -ي -ه -ا أل -ف Ó-ح -ي -ة ل -زرأع-ة أ◊ب-وب ب-ك-ل
أنوأعها’ ،سشيما منها ألقمح بنوعيه ألصشلب
وألل ،Úوكذأ ألششع ،Òوبعضس أنوأع ألبقول ،مع
أ’عتماد بششكل كب Òعلى ما Œوده به ألسشماء
من أمطار ،وهو ما كان له أثر سشلبي على
أÙصشول هذأ ألعام ،بسشبب أ÷فاف ألذي
ضشرب أŸنطقة ويأامل من سشدي أŸوأن وذرأع
ألديسس أللذين يجري ألتحضش’ ÒنطÓقهما
قريبا ‘ أÿدمة ،ويدخÓن ‘ إأطار أŸششروع
ألضشخم للتحويÓت أŸائية ألكÈى Ÿنطقة
ألهضشاب ألعليا ،أن يضشمن سشقي أك Ìمن 36
ألف هكتار‡ ،ا يخفف من أآ’ثار ألسشلبية
للجفاف بالو’ية ألتي تعرف نسشبة تسشاقط
ضش -ع -ي -ف -ة ،وت -ع-ت-م-د أسش-اسش-ا ع-ل-ى أل-ع-وأصش-ف
ألثلجية ‘ توف ÒأŸياه.

سسطيف :نور الدين بوطغان

تسشهيÓت لتفعيل زراعة ا◊بوب بالششلف

كشس - -ف إادارة ق - -ط - -اع ال- -ري ب- -ولي- -ة
الشس-ل-ف ع-ن تسس-ه-يÓ-ت ج-دي-دة لفائدة
فÓحي اŸنطقة من خÓل السسماح لهم
بحفر أابار إارتوازية لسسقي منتوجاتهم
Ãا فيها مسساحات القمح الصسلب والل.Ú
ألعملية جاءت مع أنطÓق موسشم أ◊رث
وألبذر بطريقة ﬁتششمة بسشبب تأاخر سشقوط
أأ’مطار ألذي كان من أŸفروضس أن يكون
أوأخر سشبتم Èحسشب أŸهني Úمن أŸنتج.Ú
ولتمك Úهؤو’ء من ‡ارسشة نششاطهم ألفÓحي
وضشمان عمليات ألسشقي ،أعطت مديرية ألري
ألضشوء أأ’خضشر لهؤو’ء Ÿباششرة عمليات حفر
أأ’بار أإ’رتوأزية ،حسشب ما أكده رئيسس جمعية
أ◊ب -وب وأل-ب-ق-ول أ÷اف-ة أح-م-د ب-ن ي-وسش-ف،
Óتصشال باŸديرية أŸعنية
ألذي دعا هؤو’ء ل إ

لتنفيذ هذه أŸششاريع أÿاصشة بالقطاع.
وبهدف توف Òأ◊بوب ألÓزمة وأأ’سشمدة
ألضش -روري -ة ل -ع -م-ل-ي-ات أ◊رث وأل-ب-ذر ،ن-اشش-د
أŸن- -ت- -ج Úأل- -فÓ- -ح Úب- -ال- -ت- -وج- -ه Ÿصش -ال -ح
أل -ت -ع -اون -ي -ات أıتصش-ة ‘ أل-ب-ذور ل-تسش-ج-ي-ل
أسشمائهم إ’قتناء ألقمح ألصشلب وألل Úوأأ’نوأع
أأ’خ -رى م -ع أأ’سش -م -دة ألضش -روري-ة أŸن-اسش-ب-ة
ل -ل -ح-ب-وب وأل-ظ-رف أŸن-اخ-ي ،وه-ذأ ل-ت-ف-ادي
أل - -ط - -وأب Òحسشب ق- -ول- -ه .ك- -م- -ا أوضش- -ح ذأت
أŸتحدث أن مصشالح ألدولة وعدت بتقدË
ألدعم ألÓزم لهذأ ألنوع أÿاصس من أŸنتجÚ
ألفÓح Úبهدف إأنعاشس ألقطاع ألفÓحي هذه
ألسشنة بالنظر إأ ¤أحتياجات هذه ألسشنة ،يقول
ذأت أŸتحدث.

الشسلف :وــ ي ــ أاعرايبي

الكششف عن لغز وفاة ششاب بحي إاحدادن ببجاية
لم - -ن ا◊ضس - -ري
“ّك- - -نت مصس- - -ال - -ح ا أ
الثالث ،بأامن ولية بجاية ،أاول أامسس،
من الكشسف عن لغز وفاة شساب ‘ مقتبل
العمر وسسط مدينة بجاية ،بعد سسقوطه
من إاحدى البنايات بحي إاحدادن ،وذلك
ع -قب ورود م -ع -ل -وم -ات ح-ول اسس-ت-ق-ب-ال
اŸسس -تشس -ف -ى ا÷ام -ع -ي خ -ل -ي -ل ع -م -ران،
لشس -خصس ل -ق -ي ح -ت -ف-ه إاث-ر سس-ق-وط-ه م-ن
إاحدى العمارات.
ل -ي -ب -اشش -ر ع -ن -اصش-ر ألشش-رط-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق ‘
مÓبسشات ألقضشية ،ألتي رأح ضشحيتها أŸدعو
(ق ـ شس) ألبالغ من ألعمر  27سشنة ،وأŸنحدر
من و’ية سشطيف ،و‘ فÎة وجيزة “كنوأ من
فك طÓسشم هذه ألقضشية ألتي تعود إأ ¤تعرف
ألضشحية وصشديقه ،أŸدعو (ع ـ و) ألبالغ 26
سشنة أللذأن يعمÓن معا ‘ ›ال ألطÓء ،إأ¤

أŸدعو (ب  -ن) ألبالغ من ألعمر  40سشنة،
ألذي عرضس عليهما فكرة سشرقة إأحدى ششقق
م -ع -ارف-ه أل-وأق-ع-ة بضش-وأح-ي إأح-دأدن ،إأ’ أن-ه
أثناء تنفيذ عملية ألسشرقة وﬁاولة ألضشحية
أÿروج من ألششقة ،وقع وأصشيب بجروح بليغة،
وهرب رفيقاه من أŸكان تارك Úإأياه بدون
مسش- -اع -دة.أŸت -ورط -ان ‘ أل -قضش -ي -ة أ‚ز ‘
حقهما ملفان جزأئيان ،بتهمة تكوين جمعية
أشش -رأر ،ألسش -رق -ة أŸوصش -وف -ة ،وع -دم ت -ق-دË
أŸسش- -اع- -دة لشش- -خصس ‘ ح- -ال- -ة خ- -ط -ر ،و”
تقدÁهما أمام ألسشيد وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة ب -ج -اي -ة أıتصش-ة إأق-ل-ي-م-ي-ا ،وأل-ذي
بدوره أحال أŸلف إأ ¤ألسشيد قاضشي ألتحقيق
ألذي أصشدر ‘ حقهما أمر إأيدأع.

بجاية :بن النوي توهامي

مصسالح أامن ولية ا÷زائر

القضشاء على  20حظÒة عششوائية بالعاصشمة
 /ألشش- -عب  ‘ /إأط -ار م -ك -اف -ح -ة ظ -اه -رة
أ◊ظ- -ائ- -ر أل- -عشش -وأئ -ي -ة ع Èشش -وأرع وأح -ي -اء
أل -ع -اصش -م -ة وأل-ت-ي سش-خ-رت ل-ه-ا ك-اف-ة أŸوأرد
أل -بشش -ري -ة وأل -وسش -ائ -ل أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-تصش-دي ل-ه-ا
وﬁارب -ت -ه -ا بشش -ك-ل مسش-ت-م-ر ،ق-امت مصش-ال-ح
ألششرطة خÓل ألفÎة أŸمتدة من  26سشبتمÈ
إأ 03 ¤أكتوبر ،بإاحصشاء ›موع ( )20حظÒة

لحتياجات
بهدف –سس Úاÿدمة وتقريبهم من ذوي ا إ

دورة تكوينية ‘ لغة اإلششارة لفائدة  35ششرطيّا بسشيدي بلعباسس
ششرعت مصشالح أمن و’ية سشيدي بلعباسس ‘ تنظيم دورة تكوينية ‘ ›ال لغة أإ’ششارة
لفائدة قوأت ألششرطة أŸكلف Úباإ’سشتقبال ،ألدورة ألتكوينية هذه ،وألتي يتم تنظيمها على
مسشتوى مدرسشة أأ’طفال أŸعوق Úسشمعيا بسشيدي بلعباسس يسشتفيد منها  35ششرطي يتلقون
تكوينا متخصشصشا على مدأر ثÓثة أششهر ،يششمل تقد Ëدروسس نظرية وأخرى تطبيقية حول
لغة أإ’ششارة ،ويششرف على تأاط Òألدورة إأطارأت ﬂتصشة ‘ تعليم لغة أإ’ششارة تابع Úلذأت
للمدرسشة ،أين يعكفون على تلق ÚأŸعني Úبالدورة كيفية ألتوأصشل مع فئة ألصشم ألبكم
بإاسشتعمال لغة أإ’ششارة أŸتعارف عليها ‘ أوسشاط هذه ألفئة ،وتندرج ألعملية ضشمن إأطار
Óمن ألوطني لتحسش Úأÿدمات أ’منية أŸقدمة للموأطنÚ
مسشاعي أŸديرية ألعامة ل أ
وتقريب ألششرطة من جميع ششرأئح أÛتمع ،خاصشة فئة ذوي أإ’حتياجات أÿاصشة.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

عششوأئية ،أوقف على إأثرها (ﬂ )20الف” ،
سش -م -اع -ه -م ع -ل -ى ﬁاضش -ر رسش -م -ي -ة وح -ولت
ملفاتهم إأ ¤أŸصشالح أıتصشة.
‘ ألسشياق ذأته ،عا÷ت مصشالح ألششرطة
ألقضشائية أ’من و’ية أ÷زأئر ‘ نفسس أŸدة،
( )769قضش - -ي - -ة ح- -ي- -ازة ﬂدرأت وم- -ؤوث- -رأت
عقلية ،باإ’ضشافة إأ )243( ¤قضشية حمل سشÓح
أبيضس ﬁظور ” ،توقيف على إأثرها ()1057
مششتبه فيه ،كما ” حجز( )917 .19غرأم من
ألقنب ألهندي )254( ،سشÓح أبيضس ﬁظور،
( )2496قرصس مهلوسس )03( ،غرأم هروين،
( )1 .86غرأم كوكاي )184( Úقطعة ﬂدرأت،
( )122سش-ي-ج-ارة م-ل-ف-وف-ة و( )500ق -ارورة م -ن
أŸششروبات ألكحولية.
ه -ذأ وت -ب -ق -ى مصش -ال-ح أم-ن و’ي-ة أ÷زأئ-ر
›ن-دة ‘ سش-ب-ي-ل –ق-ي-ق أأ’م-ن وأل-ط-م-أان-ينة
للموأطن Úوﬁاربة أآ’فات أ’جتماعية ألتي
من ششأانها أŸسشاسس بأامن ،وسشÓمة أŸوأطنÚ
و‡تلكاتهم ،كما يبقى أÿط أأ’خضشر - 48
 15وخ -ط شش -رط -ة أل -ن -ج -دة  ‘ 17خ -دم -ة
أŸوأطن Úللتبليغ عن أي طارئ يعّكر صشفو
ورأحة أŸوأطن.Ú

أÿميسض  05أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ ﬁ 14رم  1439هـ

من مراسسلينا

على مسشاحة –اول التوسشع من سشنة إا ¤أاخرى

انطÓقة ﬁتشسمة ◊ملة ا◊رث والبذر بولية بومرداسس

ي-ن-ت-ظ-ر أن ت-ت-وسّش-ع أل-مسش-اح-ة أل-مخصشصشة
لزرأعة ألحبوب ومششتقاتها من قمح صشلب
ولين وكذأ ألششعير بو’ية بومردأسض ،لتصشل
أإلى حدود  6أآ’ف هكتار حسشب مصشدر من
مديرية ألمصشالح ألفلحية بعدما كانت ’
تتعدى  4أآ’ف هكتار ألسشنة ألماضشية في
م -ح -اول -ة ل -ت -ك -ث -ي -ف نشش-اط وم-حصش-ول ه-ذه
ألشش-ع-ب-ة أ’سش-ت-رأت-ي-ج-ي-ة أل-تي ترأجعت كثيرأ
ب -و’ي-ة ب-وم-ردأسض ،ف-اسش-ح-ة أل-م-ج-ال لشش-عب
م-وسش-م-ي-ة أخ-رى غ-ي-ر مسش-ت-دأم-ة ع-ل-ى غرأر
ششعبة عنب ألمائدة ألتي تسشتحوذ على أكثر

من  38من ألمائة من ألمسشاحة ألفلحية
أ’إجمالية ألصشالحة للزرأعة.
كما ششّكلت ألظروف ألطبيعية وألمناخية
أل -م -ت -ق-ل-ب-ة وألصش-ع-ب-ة ف-ي ألسش-ن-وأت أل-ق-ل-ي-ل-ة
ألماضشية أيضشا تحديا كبيرأ أمام ألفلحين
ألمختصشين في هذأ ألنششاط بسشبب تذبذب
تسش -اق -ط أ’أم -ط -ار ع -ل -ى ط -ول ألسش-ن-ة وق-ل-ة
ألمياه ،ألتي قد تسشاهم في ألرفع من نسشبة
أ’إنتاج ومردودية ألهكتار ألوأحد ،خاصشة في
ظل غياب ششبكات ألسشقي ألتي وجهت بصشفة
كلية أإلى ششعبة ألخضشروأت وجزء من حقول
ألكروم ،أ’أمر ألذي زأد من ترأجع أهمية
ه- -ذه ألشش- -ع- -ب- -ة سش- -وأء م- -ن ح- -يث أل- -م -ردود

ألفلحي في ألقنطار ألوأحد أو من حيث
ه -امشض أل -رب -ح أل -م -ادي م -ق -ارن -ة م -ع ب-اق-ي
أ’أنششطة أ’أخرى بالخصشوصض ألفوأكه ،لكن
وف- -ي ظ -ل أ’أزم -ة أ’ق -تصش -ادي -ة وت -ح -دي -ات
ألتحول نحو أإيجاد بدأئل أخرى خارج قطاع
أل - -م - -ح - -روق - -ات ،ت - -ح - -اول ه - -ذه ألشش- -ع- -ب- -ة
أ’سشترأتيجية ألعودة مجددأ كنششاط رئيسشي
ف -ي أل -ق -ط -اع أل-ف-لح-ي ،ل-يسض ف-ق-ط ب-و’ي-ة
ب -وم -ردأسض أل -ت -ي ت -ح -ت -ل ح -ي -زأ ك -ب -ي -رأ م-ن
ألمسشاحة ألمخصشصشة للنششاط ألفلحي ،أإنما
ف- -ي ب- -اق- -ي و’ي- -ات أل -وط -ن خ -اصش -ة م -ن -ه -ا
أل -دأخ -ل -ي-ة وألسش-ه-ب-ي-ة أل-م-ع-روف-ة ب-اإن-ت-اج-ه-ا
ألوفير.

أاك ـ Ìمن  28أالف طالب يلحتق ـون Ãقاع ـد ا÷امعة بجيج ـل

أاششرف بشش Òفار وا‹ الو’ية ،مرفوقا برئيسض اÛلسض الششعبي الو’ئي ونواب اÛلسض الششعبي الوطني والسشلطات اÙلية
على ا’فتتاح الرسشمي للسشنة ا÷امعية  2018 - 2017بجامعة جيجل ،حيث “ت ترقية  09أاسشاتذة جامعي ÚباŸناسشبة.

وألتحق  28438طالب هذأ ألعام بجامعة
جيجل ،منهم  6465طالب جديد ،موزعين
على  07كليات يتم تأاطيرهم من طرف
أك -ث -ر م-ن  1000أسش -ت-اذ دأئ-م ،وأك-ث-ر م-ن
 1000إأدأري في كل ألقطبين ألجامعيين
بجيجل وتاسشوسشت.
وتتوفر جيجل على  06إأقامات جامعية
بطاقة أسشتيعاب إأجمالية تقدر بـ 12500
سش -ري -ر ،ح -يث سش -ي -ت-م إأي-وأء م-ا ي-زي-د ع-ن
 11000طالب وطالبة خلل هذأ ألموسشم
و 08مطاعم جامعية تقدم فيها أكثر من
 19000وج-ب-ة ي-وم-ي-ا ،أم-ا حضش-ي-رة أل-نقل
فتتوفر على  84حافلة لنقل ألطلبة .وفي
هذأ أإ’طار أكد مدير ألجامعة كعوأشض
صشالح «أنه من جانب أ’يوأء وألمقاعد
أل -ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ه-ن-الك أرت-ي-اح ك-ب-ي-ر رغ-م
أل -ع -دد أل -ك-ب-ي-ر أل-ذي أل-ت-ح-ق ب-ال-ج-ام-ع-ة،
وب-إام-ك-ان-ن-ا ت-غ-ط-ي-ة أل-م-ق-اييسض باأ’سشاتذة
ألذين وفرنا ألى حد أ’ن  1000أسشتاد
جامعي».
وأسشتاء وألي جيجل خلل ألدورة ألثالثة
أل -ع -ادي -ة وأأ’خ -ي -رة ل -ل -م -ج -لسض ألشش -ع-ب-ي
ألو’ئي ،من ألوضشعية ألتي يوجد عليها
قطاع ألتربية خصشوأ فيما يتعلق بنقصض
في ألهياكل وأ’كتظاظ في ألعديد من
أأ’قسش -ام ،وشش ّ-دد ب -ه -ذأ أل -خصش -وصض ب-أان-ه
سش-يضش-ع أل-ق-ط-اع ت-حت أل-م-ج-ه-ر مسشتقبل
وسشتكون له زيارأت فجائية للوقوف على
ح -ق -ي -ق -ة أل-وضش-ع-ي-ة وه-ذأ ب-ع-د ت-دخ-لت
أعضش-اء أل-م-ج-لسض أل-و’ئ-ي أل-ذي-ن شش-رحوأ
ألوضشعية ألحقيقية للقطاع ،كما أمر وألي
أل-و’ي-ة م-دي-ر أل-ت-رب-ي-ة ب-ف-ت-ح ت-ح-ق-يق في
قضشية تتمثل في تجميع أبناء أأ’سشاتذة في
قسش -م وأح -د ،وأخ -ت -ي -ار أحسش -ن أأ’سش-ات-ذة
لتدريسشهم بثانوية ثرخوشض أحمد.
وقد تطّرق أعضشاء ألمجلسض ألو’ئي إألى
ع -دة مشش -اك -ل ت -ت -ع -ل -ق بصش -ع -وب -ة ت -وث -ي-ق
ألششهادأت ألجامعية ،وتأاخر فتح ألمطاعم
ألمدرسشية ،ووجود نقصض كبير في ألعمال
ألمهنيين بأازيد من  180منصشب ششاغر مما
ي-ؤوث-ر ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-م-ؤوسشسشات
ألتربوية ،كما تم ألتطرق إألى ألعديد من
ألمششاكل على غرأر وجود أكتظاظ كبير،
بسش -بب ت-وسش-ع أل-وع-اء أل-ع-م-رأن-ي ،وظ-ه-ور
أحياء سشكنية ،مع تجميد مسض مششاريع
ت-رب-وي-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إأل-ى أل-وت-ي-رة أل-ب-ط-يئة
ألتي تسشير في مششاريع جاري إأنجازها.
وأوضش -ح أحسش -ن ب -وك-اف رئ-يسض أل-م-ج-لسض

إاعادة ترميم قصشبة بجاية

الوا‹ يأام ـ ـر باسستعـمـ ـ ـال مواد أاصسليـ ـ ـة

ق -ام ﬁم -د ح -ط -اب وا‹ و’ي -ة ب-ج-اي-ة
بزيارة عمل تفقدية على مسشتوى العديد
من الورششات التي ” إاطÓق أاششغالها ‘ قطاع
الثقافة ،وذلك برفقة مدير الثقافة ،رئيسض
ال-دائ-رة ،ورئ-يسض اÛلسض الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي،
’ضش -اف -ة إا ¤رئ -يسض ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
ب- -ا إ
ل -ل -م -ه -ن-دسش ÚاŸع-م-اري ،Úورئ-يسض ج-م-ع-ي-ة
اÙافظة على تراث بجاية.

بجاية :بن النوي توهامي

انطلقت
بو’ية بومرداسض حملة
ا◊رث وال - - -ب - - -ذر ل- - -لسش- - -ن- - -ة
ال-فÓ-ح-ي-ة ا÷دي-دة ولو بوتÒة
ﬁتشش-م-ة بسش-بب ت-خ-وف ال-فÓحÚ
’ول-ي-ة
’م-ط-ار ا أ
م -ن ت -أاخ -ر سش -ق-وط ا أ
لبداية فصشل اÿريف إايذانا ببداية
اŸوسش -م ،ح -يث  ⁄ت -ت -ج -اوز اŸسش -اح -ة
اÙروث - -ة  1500ه -ك -ت -ار م-ن أاصش-ل
ح- -وا‹  6آا’ف ه -ك -ت -ار م›Èة
لعملية ا’سشتغÓل هذه السشنة
‘ ششعبة ا◊بوب.

بومرداسس :ز .كمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وتفّقد ألسشيد ألوألي نسشبة تقدم أششغال ترميم
أل-م-ع-ال-م أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،حيث
تمّثلت ألورششة أ’أولى في قصشبة ألو’ية ألوأقعة
بالمدينة ألقديمة ،وبلغت نسشبة تقدم أششغال هذأ
أل-مشش-روع  55ب-ال-م-ئ-ة ،وق-دت-م أإط-لق-ه ف-ي أإطار
أل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ت-رأث وأإع-ادة ت-اأهيل ألموأقع
أ’أثرية ألمصشنفة.
وفي هذأ ألصشدد ،أّكد ألسشيد حطاب لدى معاينته
أّن أسشتعمال خششب من نوعية غير ملئمة وغير
مطابقة للمعايير ألمطلوبة ،من أجل أإعادة تاأهيل
بوأبة ألدخول أإلى ألقصشبة ،و أعطى تعليمات أإلى
مسش -وؤول م -ك -تب أل -درأسش -ات أل -م -ك-ل-ف ب-م-ت-اب-ع-ة
أ’أششغال ،قصشد ألششروع في تغييره وأسشتبدأله
فورأ بخششب يششبه خششب ألبوأبة أ’أصشلية.
وع -لوة ع -ل -ى ذلك ،وف -ي أإط -ار ح -م -اي -ة أل -ت-رأث
ألتاريخي ،فقد دعت ألسشلطات ألمحلية بالتعاون
مع ألحركة ألجمعوية ألمحلية ،أإلى عملية تنظيف
وتطهير ألموقع ،من جهة أخرى ،وتمثلت ألورششة
ألثانية ألتي قام ألسشيد ألوألي بتفقدها ،في قصشر
ألعدألة ألسشابق ألذي يعود أإلى عهد أ’سشتعمار،
ح -يث ت -ع -رضشت ه -ذه أل -ج -وه-رة أل-م-ع-م-اري-ة أإل-ى
أ’نهيار في مارسض  ،2011وقد تم أإطلق أششغال
ألترميم سشنة بعد ألحادث.
وف -ي ن -فسض ألسش-ي-اق ،ق-امت م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة
موؤخرأ ،بتعيين فنان يششرف على أإعادة تاأهيل
أ’أم -لك أل -ث -ق -اف -ي -ة وأل -م -ح-اف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ،وه-و
متخصشصض حائز على ششهادة في ألميدأن ،ويتمثل
أل -ه -دف أل -ك -ام -ن ورأء ذلك ف -ي أل -ق-ي-ام ب-درأسش-ة
ترميم ألمعالم ألمتوأجدة بهذأ ألموقع ألتاريخي
وألمحافظة عليها ،خاصشة أنه وبمجرد ما سشيتم
ترميم ألبناء ،سشيسشتقبل ملحقة ألمدرسشة ألعليا
للفنون ألجميلة ،مع ألعلم أن نسشبة تقدم أ’أششغال
أل-خ-اصش-ة ب-ال-ج-زء أل-م-ن-ه-ار ق-د ب-لغت  80بالمئة،
فضشل عن هذأ سشيتم قريبا ألششروع في درأسشة
تمهيدية ،من أجل ألتعرف على ركائز ألتصشوير
أل-م-ن-ج-ز أع-ل-ى أل-ج-دأر أل-خ-ارج-ي ،وك-ذأ وصشفها
ألتاريخي وألتقني ’إعادة تششكيل ألجناح ألمنهار
بششكل مطابق للأصشل.
ويتمثل ألموقع ألتاريخي أ’آخر ألذي أسشتفاد من
عملية ألتجديد في متحف «برج موسشى» ،حيث
عرفت أ’أششغال تقدما مرضشيا ،كما أكد ألوألي
أنه على ألموأطنين أسشترجاع أملكهم ألثقافية،
و أعطى تعليمات أإلى مدير ألثقافة مفادها تنظيم
زيارأت مخصشصشة للموأطنين وألسشياح ،وذلك

بهدف
ألسشماح لهم بتاأمل ألحصشن ألذي يعد
تحفة معمارية عن قرب.
م -ع أل -ت -ذك -ي -ر أن ه-ذأ أل-حصش-ن ي-تضش-م-ن م-ت-ح-ف-ا
تاريخيا يحتوي على مجموعة من أللوحات ألفنية
لـ «أإيميل أوبري» ،ألفنان ألفرنسشي ألمولود بو’ية
سش -ط -ي-ف ،ب-ا’إضش-اف-ة أإل-ى ل-وح-ات أخ-رى ب-عضش-ه-ا
قديمة وبعضشها أ’آخر معاصشرة ،ولكن ألموؤسشف
أن عدم توفر مسشاحة مناسشبة حال دون ألقيام
بعرضض هذه أللوحات على ألجمهور.
وأإلى جانب هذأ ألمعلم ألتاريخي ،تتضشمن و’ية
بجاية أآثارأ تاريخية في غاية ألروعة ومنها ،برج
سشيدي عبد ألقادر ،أآثار رومانية في توجة ،ششعبة
أ’آخ -رة ف -ي خ -رأط-ة ،ب-رج أل-قصش-ب-ة ،ق-ب-ة سش-ي-دي
ت -وأت -ي ،ق -م-ة ق-ورأي-ا ،مسش-ج-د م-لل-ة ،ق-ل-ع-ة أآيت
عباسض ،مقبرة ألمقرأني في أإغيل أعلي ،وزأوية
ألششيخ بن حدأد.

حوضض الرمان بفوكة

اŸواطنون ﬁرومون من الهاتف واألنÎنت
ألو’ئي ،أن «ألدورة خصشصشت لمدأرسشة
ألدخول ألمدرسشي وألتكوين ألمهني ،وأهم
نقطة كانت تتعلق بقطاع ألتربية ومششاكل
هذأ ألقطاع» ،ورغم ألعوأئق يرى رئيسض
أل -م -ج -لسض ألشش -ع -ب-ي أل-و’ئ-ي أن أل-دخ-ول
ألمدرسشي تم في ظروف مقبولة ،وأضشافة
ألى محور ألتربية وألتكوين يقول بوكاف
«أدرجنا مششروع ألطريق ألمنفذ جنجن

أل-ع-ل-م-ة أ’ه-م-ي-ة أل-مشش-روع ،خصش-وصش-ا في
أل-ج-وأنب أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-وتيرة سشير أ’ششغال
وأل-مشش-اك-ل أل-ت-ي ت-ع-ت-رضش-ه ،وأششار بوكاف
ه -ن -اك أق -ت -رأح ب-ال-دورة إ’نشش-اء م-ؤوسشسش-ة
و’ئ -ي -ة ل -تسش -ي -ي -ر أل -مسش -اح -ات أل-خضش-رأء
وألتكفل بالكهرباء في ألمدينة».

جيجل :خالد العيفة

ارتفاع ‘ أاسسعار اÿضسر بأاسسواق سسطيف

تشش -ه -د أسش -وأق و’ي -ة سش -ط -ي-ف ه-ذه أأ’ي-ام
أرتفاعا كبيرأ في أسشعار بعضض ألخضشر ،مع
أسش-ت-ق-رأر ف-ي أسش-ع-ار أل-ف-وأك-ه ،وأن-خ-ف-اضش-ا
محسشوسشا في أسشعار أللحوم ألبيضشاء من
دج- -اج وسش- -مك.ف- -ي ج -ول -ة ق -ادت ج -ري -دة
«ألششعب» ،مؤوخرأ ،في سشوق عباششة عمار
أل-م-ع-روف بسش-وق ل-ن-دري-ول-ي ب-وسش-ط م-دينة
سش -ط -ي -ف ،ف-ق-د ’ح-ظ-ن-ا إأق-ب-ا’ ك-ب-ي-رأ م-ن
ألمتسشوقين على غير ألعادة.وأثناء معاينتنا
لسش -ع -ار’ ،ح -ظ -ن -ا ن -قصش -ا ف -ي أل -ع -رضض
ل - -أ
وأرتفاعا في أسشعار بعضشها ،على غرأر مادة
ألبطاطا ألتي تباع بـ  65دج،مع ندرة في
أل -ع -رضض ،ف-ي-م-ا وصش-ل سش-ع-ر أل-ط-م-اط-م م-ع
ردأءة ن -وع -ي -ت-ه-ا أل-ى  120دج ل-ل-ك-يلوغرأم،
و 160دج ل-ل-ف-اصش-ول-ي-اء أل-خضشرأء،و 70دج
للجزر ،أما ألفلفل ألحار فيباع بـ  100دج
ل -ل -ك -ي -ل -وغ -رأم ،ف-ي-م-ا ك-انت أسش-ع-ار أل-بصش-ل
وألخسض في متناول ألمتسشوقين بـ  40و 50دج
لكل وأحد على ألتوألي.
وفي جانب ألفوأكه ،مازأل ألعنب سشيدها
في هذه ألفترة،وبأاسشعار مرتفعة نسشبيا بين

 130ألى  170دج ،حسشب درجة ألنوعية،
فيما بلغ سشعر ألخوخ  200دج ،وأإ’جاصض
يترأوح سشعره من  60ألى  140دج ،حسشب
أل-ن-وع-ي-ة أل-م-ع-روضش-ة ،وأل-ت-فاح ألمحلي بين
 120ألى  160دج ،فيما تعرف أسشعار ألتمور
أنخفاضشا متوأصشل بين  100ألى  200دج
للكيلوغرأم.أما ما ششد أ’نتباه فعل ،وعلى
غير ألعادة ،خاصشة في ألموأسشم ألدينية هو
أنخفاضض سشعر ألدجاج ،إأذ يعرضض منخفضشا
عن أأ’سشبوع ألماضشي بـ  220دج للكيلوغرأم،
وششرأئح صشدر ألدجاج أي أ’سشكالوب بـ 450
دج للكيلوغرأم ،أما ألسشردين فيششهد منذ
عدة أسشابيع ،أنخفاضشا في أسشعاره ،أذ لم
يتعد ألـ  250دج للكيلوغرأم.
وتبقى مادة حليب أأ’كياسض ألمدعم ألششغل
ألششاغل للعائلت ضشعيفة ألدخل ،إأذ يندر
أن يجده ألمتسشوق معروضشا في ألمحلت،
ما يخلف حيرة حقيقة لديه ،وهي أأ’زمة
ألتي طال أمدها بالو’ية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ي-ع-ا Êسش-ك-ان ح-ي ح-وضض ال-رم-ان ب-بلدية
فوكة بو’ية تيبازة من مششكل حرمانهم من
’نÎن -يت م -ن -ذ شش -ه -ر
خ- -دم- -ات ال -ه -ات -ف وا أ
فيفري  2012تاريخ قطع الكوابل الهاتفية
’م-ور
ع -ن -ه-م م-ن ط-رف ›ه-ول ،و’ ت-زال ا أ
ع -ل -ى ح-ال-ه-ا ا ¤ال-ي-وم ب-ال-رغ-م م-ن ا’◊اح
الشش -دي -د ع -ل-ى ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ’سش-ت-دراك
القضشية.

تيبازة :عÓء ملزي

يؤوّكد ألعديد من سشكان ألحي لـ «ألششعب» على أّنهم
أل -ت -ح-ق-وأ م-رأرأ ب-ك-ل م-ن م-ق-ر أل-وك-ال-ة أل-ت-ج-اري-ة
لبوسشماعيل ومقر ألوحدة ألعملية بتيبازة لغرضض
أ’حتجاج على ألوضشعية ،غير أّنه بعد مرور عّدة
سشنوأت دون جدوى يئسض هؤو’ء من ألوضشع ألقائم،
وأقتنعوأ جميعهم بأاّن ألقضشية ’ تعتبر إأطلقا من
أولويات ألجهات ألمعنية ،وألدليل على ذلك حسشب
ق -ول -ه -م ك -ون م-ؤوسشسش-ة أتصش-ا’ت أل-ج-زأئ-ر أق-دمت
عقب إألحاح كبير من موأطني ألحي على نصشب
جهاز أمصشان خاصض بالحي ألمذكور خلل ششهر
مارسض من ألسشنة ألجارية ،إأ’ أنّ عملية توصشيله

بالكهرباء لم تتم سشوى خلل ألششهر ألمنصشرم ،ولم
ي -ت -مّ-ك-ن أل-م-وأط-ن-ون أل-ى حّ-د ألسش-اع-ة م-ن تسش-وي-ة
وضشعياتهم تجاه ألمؤوسشسشة ،كما أّنه لم يعرضض إألى
ح ّ-د أآ’ن أي ع -رضض ت -روي -ج -ي ل -ف -ائ-دة أسش-ت-غ-لل
ألخطوط ألهاتفية ألتي يوفرها ألجهاز ألمذكور،
ويبقى عمل ألمؤوسشسشة بذلك أقرب ألى ألبريكو’ج
وتضشييع ألوقت منه ألى ألجدية ،وتقديم ألخدمة
للموأطن ناهيك عن توفير مدأخيل للمؤوسشسشة من
خ -لل أسش -ت -غ -لل أل -خ -ط -وط أل -ه -ات -ف-ي-ة وتشش-غ-ي-ل
أأ’نترنيت.
ت -ج -در أ’شش -ارة إأل -ى أّن أل-وح-دة أل-ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ي-ب-ازة
أدرجت ضش -م -ن ب -رأم -ج -ه-ا أل-ع-دي-د م-ن أل-ع-م-ل-ي-ات
ألمتعلقة باسشتغلل ألجيل ألرأبع بمعية مششاريع
أمصش- -ان ب -ع ّ-دة ب -ل -دي -ات م -ن أل -و’ي -ة ع -ل -ى م -دأر
ألسشنوأت ألفارطة ،إأ’ أنّ حي حوضض ألرمان تّم
أسش-ت-ث-ن-اؤوه م-ن ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ات ل-ف-ت-رة ط-وي-ل-ة ،ول-م
تتحقق ألوعود ألتي أطلقها مسشؤوولو ألوحدة منذ
سش -ن -وأت ،ب -ح -يث ’ ي -زأل سش-ك-ان أل-ح-ي يسش-ت-غ-ل-ون
أأ’نترنيت عن طريق ما يعرضض عليهم من طرف
أل-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ف-ي أل-ه-ات-ف أل-ن-قال ،ويبقى أ’ششكال
بذلك قائما إألى إأششعار آأخر.
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الرمزية الروحية والثقافية وا’جتماعية
لتظاهرة «ْبَياُنو» في الجنوب الجزائري

 .01تظاهرة العاششوراء «بَْياُنو» فعل ثقافي تراكمي
لممارسشات طقوسشية لسشكان الحوضض المتوسشط
والسشاحل ا’فريقي

يعتبر الفعل الثقافي فع Óتراكميا و’ يموت أامام
الثقافة الغالبة والطاغية وهو ما نÓحظه اآ’ن عندما
نجد الكثير من اآ’ثار من والمضضامين الثقافية في
ال-ج-ن-وب ال-ج-زائ-ري وال-ت-ي ت-ن-ت-م-ي إال-ى ث-ق-اف-ات غير
ع -رب -ي -ة ك-ال-ث-ق-اف-ة ال-ف-رع-ون-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة وال-ون-دال-ي-ة
وال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة واأ’م-ازي-غ-ي-ة ب-ل وح-ت-ي ال-ثقافة الزنجية
والتي تظهر في نوع من التحايل على الثقافة المهيمنة
العربية ا’سضÓمية ،عن طريق تكيف ممارسضاتها مع
الثقافة المهيمنة ،وهذا ما يجرنا إالى الحديث عن
ع -اشض -وراء وا’ح -ت -ف -ا’ت ال -مصض -اح -ب-ة ل-ه-ا ،ف-م-ع-ظ-م
الطقوسس التي نمارسضها في اإ’حتفا’ت بعاشضوراء هي
في الحقيقة عبارة عن تمازج ا’سضطورة بالدين من
خÓل ممارسضات حياتية كانت تمارسس قديما والتي
كيفها ا’نسضان مع واقعه الديني عن طريق اسضتحضضار
الÓوعي الجمعي في شضكل سضلوكات ثقافية مورثة عن
ال -ط -ري -ق ال -ج -ي -ن -ات ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ك -م-ا ي-رى ب-عضس
ا’تروبولوجيين ،والتي تتجسضد في مسضرحية طقوسضية
هي في أاصضلها كانت طقوسس في العالم القديم ولكنها
اآ’ن اصضبحت مجرد مسضرحية هزلية تحاكي الماضضي
كرقصضة «بركة ايشضو» في زاوية كنتة« ،تاسضلت ان بلعما
« قديما في تيميمون ايام العاشضوراء كنوع من ا’حياء
ا’سضطوري الذي تختزنها الذاكرة الجماعية ،وفيه من
ا’ن-ت-روب-ول-وج-ي-ي-ن م-ن ي-رى ان اح-ت-ف-ال ال-طوارق عن
طرق الرقصس ما هو ا’ عبارة عن عادات كانت في
القديم طقوسس دينية تمارسس اعتمادا على أاسضطورة
دينية ،فرحا بآالهة الخير والنماء والخصضوبة وتوديعا
Óله القديم الذي يتمثل في العام الذي مضضى ولكن
ل إ
م -ع دخ -ول ا’سض Ó-م انضض -وت ه -ذه ال -ث -ق -اف -ات ت -حت
مسضميات دينية وعرقية واجتماعية فبعضضهم يعتبرونها
عيدا والبعضس يعتبرها مأاتما والبعضس اآ’خر يعتبرها
اعراف اجتماعية تقام فيه طقوسس ا’حتفال بأاولياء
ال -ل -ه الصض -ال -ح -ي -ن ن -ت-ي-ج-ة دورات ال-ح-ي-اة ال-حضض-اري-ة
للمجتمعات والبلدان وتأاثير الموروث ا’جتماعي من
ج-ي-ل إال-ى ج-ي-ل وم-ن م-ج-ت-م-ع إال-ى م-ج-ت-م-ع ح-ت-ى ف-ي
الجانب الديني والجانب الرسضمي منه.
ف-م-ن م-رج-ع-ي-ة ق-ام-وسض-ي-ة ع-رب-ي-ة كما يرى الباحثون:
ال -ع -اشض -وراء (وي -ك -تب أايضض -ا :ال-ع-اشض-ورا أاوال-ع-اشض-ورى)
والعشضوراء (ويكتب أايضضا :العشضورا أاوالعشضورى) وفي
المناطق الناطقة باأ’مازيغية بالمغرب نجد أامعشضور
وتامعشضورت وئمعشضار وتاعشضورت وبوكّفوسس وؤوداين
ن عاشضور أاما عندنا في الجنوب الجزائري في منطقة
أادرار فيسضمى « بيانو» اللغة المحلية الزناتية للتمييز
بين ما يطلق على ا’حتفال نفسضه وما يطلق على
الشضهر الذي يقام فيه ا’حتفال ،وبين ما يطلق على
الطقوسس التي تمارسس فيه.

 .02الرمزية ا’جتماعية لطقسض
«ْبَياُنو» في المجتمع التواتي الكبير

ْبَياُنو احتفالية اجتماعية يقوم بها المجتمع التواتي
الكبير في الجزائر في كل عام مرة ،وذلك في التاسضع
من شضهر محرم والعاشضر منه وتمتد إالى أاكثر من ذلك،
ف -ه -ذه ال -ظ -اه -رة ت -ع ّ-د ت -ب-رك-ا ب-ال-ي-وم ال-م-ب-ارك (ي-وم
ع -اشض -وراء) ال -ذي ي -ق-دم ال-ن-اسس ف-ي-ه ع-ل-ى الصض-دق-ات
والزكاة والتي ترمز إالى التكافل ا’جتماعي داخل
المجتمع الواحد من خÓل تبادل اأ’كÓت بين منازل
القصضور الواحية وكأانها عائلة واحد.
وم -ن ال -ل-غ-وي-ي-ن م-ن ي-رج-ع ك-ل-م-ة «ْبَ-ي-اُن-و» إال-ى اأ’صض-ل
العربي من «البيان» ويعني الوضضوح والظهور ،فقد
ظهر في الهÓل ووضّضح قبلك ،فأانا أاخبرتك بمصضطلح
محرم ،فلك أان تعطيني شضيئا ،لكننا نرى أان هذه
ال-ك-ل-م-ة ك-ل-م-ة أام-ازي-غ-ي-ة ت-ع-ن-ي اأ’ك-ل-ة ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ها
السضاكنة يوم العاشضوراء الممتثلة في الفول والحمصس
ال -م -ط -ب-وخ ب-ط-رق-ة خ-اصض-ة وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى اأ’ط-ف-ال
يجتمعون ثم يجولون بين أارجاء القصضر أاو المنازل،
يجمعون ما يعّدونه أاهل المنزل لهم من حبوب أاكل
Óطفال في ذلك اليوم
جاهزة ومن ما تعّده اأ’مهات ل أ
م -ن ال-ح-ب-وب وغ-ي-ره م-ا ي-ل-ي :ال-ف-ول ،ال-ح-مصس...إال-خ
باإ’ضضافة إالى الفول السضوداني.
ومن أاهم ما يرددونه من أاقوال في منطقة توات:
.خبزا ...خبزا ...بيانو** هاتي بيانو يا عيشضة***
خبزة وعظم ...بيانو
بيانوا فيك» ويرد عليه« :السضاقية والماجن ترويك».

أاما باللهجة الزناتية اأ’مازيغية :فيردد اأ’طفال :بيانو
بيانو***** افااااااول انسضوجنا
فلما يرّددون هذه العبارات ،تأاتي لهم ربة البيت بنتا
كانت أام أامًّا ،فتفرغ في كل إاناء نصضيبه من الحبوب،
وتعّد ظاهرة «بيانوا فيك» في منطقة توات الكبرى
ع -م -وم -ا م-ن ال-ع-ادات والّ-ت-ق-ال-ي-د ال-ت-ي ’قت اه-ت-م-ام
اأ’غلبية من الناسس بخاصضة منهم اأ’طفال والنسضاء،
وا’حتفال بيوم عاشضوراء في منطقة أاولف مختلف
اختÓفا طفيفا عن منطقة توات :ففي  09محرم
المعروف بيوم عاشضور ،يحدث ما يلي:
واما بعضس السضاكنة فيحتفلون بمناسضبة عاشضوراء من
القديم حتى يومنا هذا ،فمنذ دخول شضهر محّرم ،يبدأا
ال -ن -اسس ب -ب -عضس ال -ع -ادات م -ن -ه -ا :أان ال-ن-اسس أاو ب-عضس
السض -ك -ان (رج -ا’ ونسض -اء) ي-رب-ط-ون أاي-دي-ه-م وأارج-ل-ه-م
بسضعف النخيل اأ’خضضر طيلة اليوم يطلبون من الله أان
يحقق لهم أامنياتهم كل حسضب ما يتمنى ،لكن تبقى
أامنية الزواج من اأ’منيات الشضائعة خاصضة بالنسضبة
ل -ل -نسض -اء ،ث-م ف-ي ال-ي-وم ال-م-وال-ي وع-ن-دم-ا ي-ي-بسس ه-ذا
السض-ع-ف ي-ن-زع-ون-ه م-ن أاي-دي-ه-م وأارج-ل-ه-م ب-ع-دما يقرأا
الرجال الفاتحة ،حيث نÓحظ تداخ Óبين الطقسس
ال-دي-ن-ي وا’سض-ط-ورة ف-ي ال-م-خ-ي-ال ال-ج-م-اع-ي لسضكان
القصضور والواحات الصضحراوية نتيجة تكيف الطقسس
ا’سض -ط -وري م -ع ال -م -ق -دسس ف-ي ت-م-ازج ب-ي-ن ال-ث-ق-اف-ة
ا’صضلية لسضاكنة والثقافة ا’سضÓمية وان عبارة «بيانوا
فيك» ،يتداولها الناسس فيما بينهم يوم عاشضوراء وكل
من يسضبقك بقولها ،عليك أان تعطيه شضيئا مقابل ذلك.
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وعن ا’حتفا’ت بأايام العاشضوراء عاشضوراء من خÓل
عادات وتقاليد متوارثة عبر قرون خلت تعكسس اأ’بعاد
ال-روح-ي-ة والصض-وف-ي-ة ل-ه-ذه ال-م-ن-اسض-ب-ة ال-دينية الكبيرة
حيث تعد تمنطيط عاصضمة إاقليم توات قديما العريقة
ب-ت-اري-خ-ه-ا وت-راث-ه-ا اح-دي أاه-م ال-م-ن-اطق التي تعيشس
فعاليات التظاهرة وذلك منذ العهد الغابر حيث كان
يسضكنها اليهود الذين وصضلوا إالى هذه الجهة الجنوبية
في  130ميÓدية ،وشضيدوا بين  470و 540ميÓدية
قصضورا كبيرة وسضاهمت هجرة اليهود اإ’سضبان إالى
المنطقة باتجاه تفيÓلت دعماً لهم ،حيث تزايدت
أاعدادهم واصضبحوا يحتفلون بيوم عاشضوراء بطريقتهم
ال -خ -اصض -ة ك -م -ا ي-رى ب-عضس ال-م-ؤورخ-ي-ن ،وع-ن-د دخ-ول
اإ’سضÓم للمنطقة شضرع المسضلمون من أامازيغ وعرب
في ا’حتفال بالمناسضبة فكانت مدينة «بودة « وهي
مدنية حليفة لمدينية تيمنطيط يشضدون الرحيل إاليها
لÓحتفال بعاشضوراء أاين يجدون في اسضتقبالهم مقدم
ومريدي وأاتباع الطريقة الطيبية الوزانية لمؤوسضسضها
م-و’ي ال-ط-يب ال-وزان-ي ب-م-دخ-ل «ت-وف-اغ-ي» ل-ت-ن-ط-ل-ق
بعدها مراسضيم ا’حتفا’ت الدينية والروحية بداية
برقصضة «صضارة» ليلة بيانو وتسضتمر يومين على التوالي
 10و  11من شضهر محرم تقام خÓلها سضهرات لفرق
الحضضرة والبارود ووتختم بزيارة ضضريح سضيدي ناجم
بعد جولة فرق الحضضرة عبر المقابر لزيارة اأ’ضضرحة
والترحم على الموتى في أاجواء إايمانية مهيبة.
صصورة ألحضصرة على ألطريقة ألطيبة
ألوزأنية في تمنطيط بمناسصبة ألعاشصوأء
أاما في قصضر أاو’د الحاج بزاوية كنتة فتعيشس هذه
التظاهرة على وقع مسضرحية «الرجل ايشضو « وهي
عبارة عن سضيناريو حكايتها مع عاشضوراء كل سضنة أاو ما
يعرف «بايشضو» المتميز بلباسس مصضنوع من ليف النخيل
وم -زركشس ب -ق-ط-ع ال-ق-م-اشس وخ-ي-وط ال-ح-ي-اك-ة وال-ذي
يرقصس وسضط جمع من الحضضور على أانغام قصضائد
محددة وواهاجيز الزمار و’ يكتفي بالرقصس فقط بل
بالقيام بحركات ترفيهية مضضحكة للمتفرجين ويحيط
بشضخصس «إايشضو» شضخصضيات مسضاعدة تعرف بالوزير
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أان -غ -ام ال -ب-ارود ال-ذي ي-ن-ظ-م-ه سض-ك-ان قصض-ور ط-ل-م-ي-ن،
إاضضافة إالى تنظيم معارضس اقتصضادية بهذه المناسضبة.

قراءة «السشلكة» قراءة القرآان
جمعية في أاحد قصشور طلمين

« .04سص -ب -ي -ب -ة» ف -ي ج -انت ...أل-ع-اشص-ورأء رم-ز
لزرق
للسصلم بعد ألحرب لدى ألرجل أ أ
منذ خمسضة آا’ف عام يحتفل الطوارق الميهان وازلواز
ب- -ذك- -رى السضÓ- -م ب- -ع- -د ح- -رب ضض- -روسس وي- -جسض -دون
أاثناء على أانغام الطبل والزمار ’يحسضنها إا’ أاهل
زاقلو وأاو’د الحاج كما قلنا سضابقا هي عبارة عن
مسضرحية طقوسضية هي في أاصضلها كانت في اقديما
ولكنها اآ’ن اصضبحت مجرد مسضرحية هزلية تحاكي
اما سضتبطنه الماضضي  ،وتجدر اإ’شضارة إالى أان معظم
قصضور أادرار تشضهد إاقامة سضهرات» بابا عاشضور» بعد
صضÓة العشضاء من كل عام.

احتفالهم برقصضات المحاربين التي ترمز إالى عقد
الصض -ل -ح ال -ذي أاب -رم ذات ي -وم ب -ي -ن ق -ب -ي-ل-ت-ي «أاورارم»
و»ت -ارأاورف -يت» ،وال -ذي ي-جسض-د ن-ه-اي-ة ل-مسض-ار ح-روب
طاحنة امتدت وقائعها لتاريخ طويل بين قبائل منطقة
ال -ط -اسض -ي-ل-ي ،وم-ا ي-رم-ز إال-ي-ه ه-ذا ال-ح-دث أايضض-ا م-ن
تكريسس قيم السضلم والتصضالح في مهرجان مصضنف في
تراث عالمي ’ مادي من اليونيسضكو.
حيث يصضادف هذا ا’حتفال أ’ّول محرم ويمتد إالى
غاية عاشضوراء ومن هذا المنطق بات هذا العرسس
التقليدي الذي يسضتمر طوال  10أايام كاملة ويحتفل به
بشضكل مسضتمر حتى تم تحويله إالى مهرجان ثقافي
منذ  2009يسضوده جو من العواطف التي تختزل الود
وا’طمئنان الطوارقي على أارضس الصضحراء بالهقار.

صصورة أكلة ألفول أو ألحمصص ألمطبوخ
بطريقة خاصصة تسصمى أكلة «ْبَياُنو»

 .03الرمزية الروحية للعاششوراء في المجتمع أاقاليم
توات والقورارة
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صصورة ألرجل «أبايشصو» مسصاعده في أحتفالية
بمناسصبة ألعاشصورأء
أام- -ا ف -ي إاق -ي -م ال -ق -وارة ف -تشض -ه -د ن -فسس ال -م -م -ارسض -ة
الطقوسضية أ’يام العاشضوراء ،حيث يروى أانه في يوم
العاشضوراء تقام وعدة  99والي صضالح وهذا ما يقودنا
إال -ى ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ق -داسض-ة ه-ذا ال-ي-وم ل-دى سض-اك-ن-ة
القورارة وتوات حيث تعرف هذه المناسضبات إاقبا’
م -ن -ق -ط -ع ال -ن -ظ -ي -ر ل -ل -م -واط-ن-ي-ن وال-م-واط-ن-ات ع-ل-ى
ا’حتفا’ت التي هي مناسضبة لطقوسس دينية «السضلكة «
قراءة القراءان جماعة ،وطقوسس فنية «كالبارود» في
قصضر «ماسضين» فرحا بهذا اليوم البهيج لدى سضكان
تيميمون وماسضين وكالي وقنتور وحلفائهم من قصضور
تالة ،كما يزور البعضس اآ’خر القبور والدعاء للمولى
عز وجل في هذا اليوم المبارك.

صصورة لرقصصة ألبارود بمناسصبة ألعاشصورأء في
إأقليم توأت ألكبير
وتتواصضل ا’حتفا’ت إالى غاية اليوم  12و  13بقصضور
«ط -ل -م -ي-ن» ،ب-اح-م-و ،سض-ي-د ال-م-خ-ت-ار ،ب-وك-زي-ن ،ي-ح-ي-ا
ودريسس ،تاوراخت ،قلو ،تمسضقلوت ،السضاقية ،تيمارن،
ن-ع-م-ة ،ت-اك-ي-الت ،ق-ط-وف ،ت-ع-رب-ي-ن ،ف-ن-اون ،ت-اغوزي،
ط-ل-م-ي-ن ل-قصض-ر (أاغ-ام) .أاه-م-ه-ا وأاك-ب-ره-ا ت-اغ-وزي ثم
طلمين القصضر ثم السضاقية ثم باحمو ثم قلو وسضكانها
امازيغ ويتحدثون بالزناتية  13من عاشضوراء في وعدة
سض -ي -دي اح -م -د وال -ح -اج م -ن اح -ف -اد سض -ي -دي م-وسض-ى
والمسضعود لختم السضلكة عن ضضريحة وا’حتفال على

صصورة لرقصصة ألسصبيبة بمناسصبة ألحتفال
بأايام ألعاشصورأء في جانت
ويرى باحثون متخصضصضون أان الرقصضة تعبر عن حالة
من السضعادة عندما اسضتطاعت قبيلة الطوارق آاجر
اإ’نتصضار في معركتها على فرعون مصضر ،أاما القصضة
اأ’شضهر عن قصضة تظاهرة السضبيبة أانها احتفال خاصس
من التوارق بموت فرعون ،إانها بالنسضبة إالى التوارق
«أاي -ام م -وسض -ى» ،وأ’ن «م -واج -ه-ات ح-دثت ب-ي-ن ال-ن-ب-ي
وأات-ب-اع-ه وب-ي-ن ع-دوه-م ف-رع-ون ،ف-إان-ه-م ي-ح-ي-ون هذه
التظاهرة بإاقامة احتفا’ت حربية ،هي عبارة عن
حروب فنية ’ ،تسضيل فيها الدماء ،بل تؤودى عن طريق
رقصضات تعيد تمثيل ذلك اليوم الغابر ،وتقليد تلك
ال-م-واج-ه-ات ب-ي-ن ال-ن-ب-ي وغ-ري-م-ه ب-ال-ف-ن ،ب-ال-ك-لمات،
بالقصضائد ،وبالرقصس والغناء» .ومن الباحثين من يرون
أان-ه-ا رقصض-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة ت-اري-خ-ي-ة ت-عود إالى  1.230قبل
الميÓد ،وأان تاريخ هذه المناسضبة يحسضب على أاسضاسس
التقويم القمري الذي يتناسضب مع عيد عاشضوراء مما
أادى بالبعضس إالى الخلط بين المناسضبتين طيلة ردح من
الزمن.
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متفائلون بنجاح مسسار اŸصسا◊ة
الوطني ـ ـ ـ ـة الفلسسطينيـ ـ ـ ـة
^ Êƒ` ` ` «¡°üdG hó` ` ©dG ™` e á` ¡LGƒŸG á` ` «°VQGC ó` ` «MƒJ É` `æaóg
يؤوكد سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر ،د.لؤوي
عيسسى ،أاهمية اŸصسا◊ة الوطنية ‘ Œميع قوة
الفلسسطينيŸ Úواجهة العدو الصسهيو،Ê
لسسمى للقيادة
ويوضسح أان الهدف ا أ
الفلسسطينية يتمثل ‘ بناء أارضسية وطنية
واحدة لتنفيذ آاليات الصسراع مع
لسسرائيلي ‘ إاطار
الحتÓل ا إ
الدولة الدÁقراطية.

أجرى أ◊وأر :حمزة ﬁصصول
لي -ام ال -ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة،
ح -دثت ‘ ا أ
ت -ط -ورات سس -ري -ع -ة ‘ اŒاه ت -ن -ف -ي -ذ
مسس-ع-ى اŸصس-ا◊ة ال-ف-لسس-ط-ي-نية ،هل
نحن أامام مرحلة تاريخية جديدة
لنهاء سسنوات النقسسام؟
إ
^^ ا÷ميع يعلم أان اŸصصا◊ة الفلسصطينية من
أاهم اŸواضصيع وأاخطرها ،وهي شصرط أاسصاسصي
من شصروط الصصمود وا’نتصصار ،وسصبق أان فهمت
ا÷زائر وخÈت هذه اŸسصأالة ‘ حرب التحرير،
لذلك توحيد أاداة النضصال ركيزة لÓنتصصار وهكذا
فعلت جبهة التحرير الوطني ا÷زائرية.
ن-ح-ن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون ن-درسس ال-تجارب وبخاصصة
ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ،ن-ع-رف م-ا م-ع-ن-ى ال-وح-دة
ال-وط-ن-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ن-ق-ات-ل ق-ت-ا’ مسص-ت-ميتا حتى
تكون أاداتنا أاداة وطنية واحدة ،وذلك ’ يعني أان
نكون نحن واحدا ،ولكن اأ’داة والهدف واحد.
بهذه ا◊الة يصصعب على العدو أان ينال منا ،من
جهة ،ويسصهل علينا Œميع طاقتنا ‘ ›ابهته،
من جهة أاخرى ،ونحن نرى أاين وصصلت اأ’مة
ال-ع-رب-ي-ة ب-ان-ح-داره-ا ن-تيجة ا’نقسصامات ،لذلك
بذلنا كل ما نسصتطيع من أاجل الوحدة الوطنية.
ونشصأات حركة التحرير الفلسصطينية على أارضصية
الوحدة الوطنية ،وأان –مي القضصية الفلسصطينية
من التدخÓت اÿارجية والصصراعات ا÷انبية،
وع -ل -ى أارضص -ي -ة أان -ه ل -يسس ل -ه -ا خصص -م إا’ ال -ع-دو
الصصهيو ،Êوعلى أارضصية أاننا لسصنا حزبا سصياسصيا
و’ ن -ت -ب -ن -ى إاي-دي-ول-وج-ي-ة ﬁددة ،ن-ح-ن الشص-عب
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ق-د ق-ررن-ا ب-ك-ل انتماءاتنا وأادياننا
ومسصائلنا أان نوحد أاداتنا وقضصايانا ‘ ›ابهة
العدو.
وع -ن -دم -ا ت -رى ح -رك-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة،
ﬂاطر على الوحدة الوطنية تÎاجع خطوة إا¤
الوراء ‘ سصبيل الوحدة ،أ’نها ’ تفهم اŸسصأالة
Ãعنى ““الصصحيح واÿطأا““ ،ولكن كيف نسصتطيع
أان نسصتوعب بعضصنا حتى لو تراجعنا خطوة.
ونؤومن بأان كل فصصيل فسصلطيني عبارة عن قوة،
ليسس مهما حجم التباين بقدر ما يهم كيف ‚مع
هذه القوة ‘ ›ابهة العدو وليسس ‘ اسصتنزاف
بعضصنا ،وليسس مهما كيف نتنازل لبعضصنا ،أامام
آاليات وحدوية أاو تشصريعية أاو انتخابية من أاجل
اŸشصروع الوطني الواحد.
شصعبنا الفسصلطيني موحد حتى لو كانت الفصصائل
غ Òموحدة ،وهذا الكÓم أاثبتناه ‘ اŸعركة
اأ’خÒة مع ا’حتÓل ‘ القدسس ،ويقوم بدوره.
نحن الفلسصطينيون ’ يهمنا من يحكم سصواء فتح
أاو حماسس اŸهم أان تكون أاداة واحدة حاكمة
تقوم بأادائها وعملياتها ويختارها الشصعب ،كل
من يخرج عن هذه اŸسصائل يخرج بالنهاية عن
الشصرعية الوطنية ،وعندنا اŸعارضصة أاهم من
السصلطة ،أ’نها تؤودي دورا تكامليا اسصÎاتيجيا
ÿدمة اŸصصلحة الوطنية العليا.
عندما حصصل ا’نقسصام ،كان –ت يد الرئيسس أابو
مازن والسصلطة ،أاك Ìمن  60أالف مقاتل ،فلو
أاردن- -ا اÛاب- -ه- -ة ل -دم -رت غ -زة ،ل -ذلك ق -درن -ا
اŸسص-أال-ة وانسص-ح-ب-ن-ا وسص-ل-مت غ-زة تسص-ل-ي-ما أ’ننا
لسصنا مسصتعدين أان ندخل ‘ حرب أاهلية وبهذه
اŸناسصبة نوجه الشصكر ا÷زيل لشصقيقتنا الكبÒة
مصص-ر ول-ل-رئ-يسس السص-يسص-ي ع-ل-ى ال-دور ال-رئ-يسصي
إ’‚اح اŸصصا◊ة وكذلك ‘ تنفيذها وآاليات
تعزيزها.
لدارية وعودة
ح-ظ-ي ح-ل ال-ل-ج-ن-ة ا إ
حكومة الوفاق الوطني لقطاع غزة،

بÎح -يب ف -لسس -ط -ي-ن-ي وع-رب-ي ح-ذر
ن- -وع- -ا م- -ا ،ت- -وجسس- -ا م- -ن عÌات ق -د
تظهر من جديد؟
^^ اŸصص -ا◊ة ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ة اأ’خÒة ،ح-ظ-يت
ب- -الÎح- -يب ،وع- -ن -دم -ا ت -ط -ل -ع ع -ل -ى ات -ف -اق -ات
اŸصصا◊ة ‘ مكة ،صصنعاء ،السصنغال ،الشصاطئ،
واتفاقات ‘ القاهرة ،نخلصس إا ¤نتيجة مفادها
أان ح-ال-ت-ن-ا ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وال-ع-رب-ية باتت متعبة،
وهذا إاشصارة أان ا’نقسصام ليسس داخليا فقط وإا‰ا
انعكاسس لتداعيات وقوى خارجية.
وعكسس اتفاق  ،2011بالقاهرة ›موعة اتفاقات
ﬂتلفة ” ،فيها التوقيع على كل بند لتفاصصيل
ال - -ت- -ف- -اصص- -ي- -ل ،اأ’م- -ن ،ا◊ك- -وم- -ة ،اŸصص- -ا◊ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ،ل-ك-ن-ه-ا  ⁄ت-ط-بق
Ÿاذا؟ أ’ن -ن -ا ك -ل -م -ا ن -أات-ي ل-ن-ط-ب-ق ‚د شص-روط-ا
جديدة ،بغضس النظر عن مشصروعيتها أاو عدم
مشصروعيتها.
ويبقى ‘ غاية اأ’همية القول أاننا ’ نفهم أان
ا’نقسصام الفسصلطيني له عÓقة باŸقاومة ،أ’ن
كل حجر على اأ’رضس يقاوم ،وأادوات اŸقاومة
ﬂتلفة ونحÎمها جمعيها ولكن يجب أان تكون
ع - -ل - -ى أارضص - -ي - -ة م - -وح - -دة ول- -يسصت ›زأاة ،أ’ن
ا’حتÓل كل يوم يغوصس ‘ اŸنطقة واأ’رضس
Óجواء العربية،
والتحالفات التي وصصلت حتى ل أ
خ -اصص -ة ‘ ظ -ل اŸت -غÒات ال -دول -ي -ة وال -ع-رب-ي-ة
ا÷ديدة ،وبعد معركة القدسس اأ’خÒة كرسصت
شصيئا جديدا على اأ’رضس.
والرئيسس أابومازن ،كانت له ﬁ 3اور رئيسصية
إ’ع-ادة اأ’م-ور إا ¤ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ،ه-ي :ح-ل ال-ل-ج-ن-ة
اإ’داري -ة“ ،ك Úح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط-ن-ي-ة ث-م

ا’ن-ت-خ-اب-ات ،أ’ن-ن-ا ن-ؤوم-ن ب-ال-دÁق-راط-ي-ة وف-وز
حماسس با’نتخابات ’ يخيفنا ،أ’ن ا’نقسصام هو
الذي يخيفنا.
واآ’ن ” ،حل اللجنة اإ’دارية ،ووصصلت ا◊كومة
لقطاع غزة وعقدت اجتماعات أاولية ،وحظيت
ب -اسص -ت -ق-ب-ال ح-اف-ل ع-كسس شص-غ-ف الشص-عب ب-رؤوي-ة
ا◊الة الوطنية ›معة ‘ يد واحدة.
ولكن هناك Œربة سصابقة سصنسصتفيد منها دون
شصك ،واŸوضص -وع شص -ائك وي -ح -ت -اج إا ¤ك -ث Òم-ن
الوقت وأامامنا ›موعة من القضصايا.
وأابرز مؤوشصرات ‚اح مسصار اŸصصا◊ة ،هو أان
تقوم حكومة الوفاق Ãمارسصة دورها ““كام““Ó
وب-ال-ت-ا‹ أان تسص-ت-ل-م ال-وزارات وت-ت-خ-ذ ال-قرارات
الÓزمة ،وتتبعها عملية اسصتÓم اŸعابر كاملة إاذا
اسصتلمت ا◊كومة كل هذا بشصكل حقيقي وكامل،
وسصيشصرع الوزارء ‘ عملهم وسصيتم معا÷ة قضصية
اŸوظ -ف Úوا’ه -ت -م -ام ب -انشص -غ -ا’ت اŸواط -نÚ
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي ‘ Úال -ق -ط-اع وا’سص-ت-ج-اب-ة ق-در
اŸسصتطاع لهمومهم.
وإا ¤غاية اآ’ن من الناحية النظرية ،كل شصيء
إايجابي ،حركة حماسس تتكلم بشصكل جيد وحركة
فتح تتكلم بشصكل جيد ولكن يوجد صصعوبات نأامل
أان نتغلب عليها ونحلها مع بعضس دون تدخل
خارجي.
لشس -ك -الت اŸت -وق -ع أان
م- -اه -ي أاب -رز ا إ
تأاخذ نقاشسا عميقا ومطول؟
^^ من ب Úالقضصايا ،هناك أاجهزة أامن أاقامتها
حماسس ،ومن القضصايا التي يتكلم فيها الرئيسس
أابو مازن ،أاننا ’ نسصتطيع اŸوافقة على تكرار
حزب الله ‘ لبنان ،و’ Áكن أان تكون حكومة

ومقابلها قوة أاخرى على اأ’رضس ،نحن نريد
حكومة واحدة ،جيشس واحد وسصÓح واحد ،هذا
الكÓم يحتاج إا ¤نقاشس وحوار وطول نفسس.
ه-ن-اك أايضص-ا مسص-أال-ة اŸوظ-ف ،Úوك-ي-ف-ي-ة ضص-ب-ط
عملية اإ’دماج والتسصريح وفق التفاهمات اŸتفق
عليها ‘ اتفاق القاهرة.
ونحن نرى اأ’مور بكث Òمن التفاؤول ،خاصصة بعد
التصصريحات اإ’يجابية جدا من جميع اأ’طراف،
على غرار ما قاله السصنوار وموقف هنية ،وعزام
اأ’حمد وكÓم ا◊مد الله الذي كان جمي Óجدا،
ومن اŸهم أان تعود حماسس مثل حركة فتح،
فصصيل سصياسصي Ãا له وما عليه يعمل ‘ إاطار
الدولة الفسصلطينية.
والرئيسس أاو مازن رجل صصادق ،يتكلم ‘ القضصايا
كما هي كي تنجح ،أ’نه يريد Œميع قضصايانا
وقوانا Ÿواجهة ا’حتÓل.
ما هي اÿطوة اŸقبلة؟
^^ ع -ن -دم -ا تسص Òاأ’م -ور ب -الشص -ك -ل اŸط -ل -وب
وا÷يد ،سصيتم عقد اجتماع ب Úفتح وحماسس ‘
القاهرة ،الثÓثاء اŸقبل ،والذي نأامل أان يؤودي
إا ¤نتيجة إايجابية حول اŸسصائل التي –تاج إا¤
توضصيح ‘ آاليات التنفيذ دون عقبات.
وإاذا ‚ح ا’جتماع ،سصيعقد اجتماع للفصصائل
الفلسصطينية جميعها ومنه سصيتم تطبيق اتفاق
ال -ق-اه-رة  ،2011ال -ذي سص -ي -ج -يب ع -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸسصائل ،وبعدها يتم الكÓم عن حكومة وطنية،
–ديد موعد ا’نتخابات الرئاسصية والتشصريعية.
وعلينا أان نتفاءل رغم أان اŸوضصوع ،يحتاج إا¤
صص ،Èفبعد  10سصنوات من ا’نقسصام واŸعاناة
أاكيد هناك تراكمات وترسصبات– ،تاج إا ¤وقت

وصص Èوه - -دوء ،اŸه- -م أان ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك ن- -ي- -ة
للتطبيق ،وكل شصيء يجب أان يأاخذ حقه.
أال ت- - - -رون أان كÌة ال- - - -وسس- - - -اط - - -ات
لقليمية ومبادرات ا◊ل اŸقÎحة
ا إ
م -ن ق -ب -ل ع -واصس -م ع -دي -دة ،سس -ب-بت
تشستتا ‘ ا÷هود ،وبالتا‹ ل بديل
عن اجتماع الفلسسطيني Úلوحدهم
على طاولة حوار واحدة؟
^^ نحن دائما نؤومن بهذا اأ’مر ،ونحن أاكÌ
ال -ن -اسس ف -ه -م -ا Ÿع -ن -ى ال -وح -دة ،أ’ن-ن-ا اك-ت-وي-ن-ا
بالتدخÓت اÿارجية ،ونقدر عاليا التضصحيات
العربية والدعم الرسصمي والشصعبي ،ولكن نحن
من نقرر كيف نصصارع عدونا بآالياتنا دون تدخل
خارجي ’ ،نريد أان يقحمنا أاحد ‘ خÓفاته
الداخلية وأا’ يتدخل ‘ قضصايانا الداخلية ،ذلك
’ يعني أانه ليسس لهم دور بالعكسس ففلسصطÚ
قضصية تاريخية ،عربية وإانسصانية.
ن -ري -د أان ن -ح -دد أادوات صص -راع -ن-ا ب-أان-فسص-ن-ا Ãا
يتناسصب مع ظروفها ،لدينا برنامج قوي نقاتل
عليه وواثقون من أانفسصنا من حتمية ا’نتصصار
ول-ك-ن ي-جب ت-وح-ي-د صص-ف-وف-ن-ا ال-داخ-ل-ي-ة ،ول-ك-ن
عندما ترى أان لبعضس القرارات ذيو’ خارجية
تكون مضصطرا إا ¤الذهاب والرئيسس توجه أ’كÌ
من دولة ومسصتعد للتنقل هنا وهناك ،من أاجل
رصس الصص -ف ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي و‚لسس إا ¤ط-اول-ة
واحدة أ’ننا كلنا فلسصطينيون وأاصصحاب مصصلحة
ويجب أان يكون قرارنا واحدا ومسصتق Óحسصب
اŸصصلحة الفلسصطينية.
ويجب التأاكيد على أان الدولة الفلسصطينية لديها
تصصور أاكده الرئيسس ﬁمود عباسس ‘ خطابه
 ·ÓاŸتحدة ،حينما
اأ’خ ‘ Òا÷معية العام ل أ
قال ““إانه ‘ حال فشصل حل الدولت Úفإاننا نريد
إاق -ام -ة دول -ة دÁق -راط -ي -ة واح -دة ي -ع-يشس ف-ي-ه-ا
ا÷ميع على أارضس فلسصط Úالتاريخية من البحر
إا ¤النهر ونحتاج إا ¤وقوف اÛتمع الدو‹
معنا التزاما بقراراتها““.
ون -ح-ن م-ت-وج-ه-ون م-ن ج-دي-د ،ل-ط-لب ال-عضص-وي-ة
ال- -ك -ام -ل -ة ‘ اأ’· اŸت -ح -دة ،م -ع دراي -ة ت -ام -ة
بطبيعة الصصراع وآالياته.
‘ ح - - - -ال م - - - -ا إاذا ال - - - -ت - - - -أام الصس - - - -ف
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي ب -الشس -ك -ل اŸط -ل -وب
واŸأامول ،كيف سسينعكسس ذلك على
آاليات الصسراع مع العدو الصسهيوÊ؟
^^ ال- -رئ- -يسس ﬁم- -ود ع- -ب- -اسس ،ي- -ري -د بشص -ك -ل
مسص -ت -ع -ج -ل ت -وح -ي -د اأ’داء ال -وط -ن -ي ع Èع-ق-د
اÛلسس ال -وط -ن -ي وج -لب ح -م-اسس وا÷ه-اد اإ¤
داخل منظمة التحرير وعÈها يتم تبني خطابه
اأ’خ Òوم -ا تضص -م -ن -ه م -ن تصص -ور ل -ق -ي-ام ال-دول-ة
الفلسصطينية كÈنامج عمل.
وسص -ن -ح -دد اآ’ل -ي -ات ال Ó-زم -ة واÓŸئ -م -ة ال -ت -ي
ي-خ-ت-اره-ا الشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي من أاجل –قيق
ا◊ل- -م ال- -فسص- -ل- -ط- -ي- -ن- -ي ع Èب- -رن -ام -ج وط -ن -ي،
وسصنسصتخدم كل الرسصائل التفاوضصية ،الشصعبية،
لتحقيق حلمنا ونناضصل ‘ منابر ا’· اŸتحدة،
Ûابهة ا’حتÓل ا’سصرائيلي Ãا يراه شصعبنا
مناسصبا.
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ألسصتغÓل غ Òألشصرعي Ÿوأرد ألصصحرأء ألغربية

السسويد مطالبة بتحذير شسركاتها الناشسطة ‘ اŸنطقة
أكد مرصصد أŸوأرد ألطبيعية للصصحرأء ألغربية ،أنه يتع Úعلى ألسصويد ““–ذير““ شصركاتها ألتي تشصارك ‘ ألسصتغÓل غÒ
ألشصرعي للموأرد ألطبيعية للصصحرأء ألغربية.
أبرزت أŸنظمة غ Òأ◊كومية ،أن ألسسويد ””⁄
يقدم تعليمات ول نصسائح وأضسحة للمؤوسسسسات
أ◊ك -وم -ي -ة ول -ع -ا ⁄أألع -م -ال ألسس-وي-دي بشس-أان
طريقة تعاملهم بالصسحرأء ألغربية””.
وأشسار أŸرصسد ‘ آأخر تقرير له ،أن أألمر
ي -ك -تسس -ي أه -م-ي-ة أك Èل-ك-ون ””ألسس-وي-د م-ع-روف
ب -دع -م -ه ◊ق ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ‘ ت -ق -ري-ر
أŸصس.””Ò
وتشس Òأل- -وث- -ي- -ق -ة أŸوسس -وم -ة ””ألسس -وي -د ون -هب
ألصس- -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة”” ،أن أÿط -اب أل -رسس -م -ي
ل-لسس-وي-د ي-دع-م أŸب-ادئ أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي يتعÚ
تطبيقها على إأقليم ألصسحرأء ألغربية أÙتل.
غ Òأنه تأاسسف أن أ◊كومات ألتي تدأولت ‘
هذأ ألبلد ”” ⁄تطبق هذأ أŸوقف ‘ سسياسسة
ملموسسة بالنسسبة للتجارة ألسسويدية””.

نيجÒيا

اعتقال إارهابي
جماعة بوكو حرام
‘ اŸنطقة
ا÷نوبية الغربية
أعلنت ألشسرطة ألنيجÒية أنها سسلمت
شسخصسًا يشستبه ‘ أنتمائه ÷ماعة بوكو
حرأم أإلرهابية للجيشش إلجرأء أŸزيد
من ألسستجوأبات وأتخاذ ألÓزم حياله.
وقالت ألشسرطة ‘ ولية أوندو جنوب
غ-رب-ي أل-بÓ-د إأن-ه-ا أل-قت أل-ق-بضش ع-ل-ى
مشستبه يبلغ من ألعمر  42عاما من ولية
ناسسارأوأ بوسسط ألبÓد أألحد أŸاضسي.
وج -اءت ع -م -ل -ي -ة ألع-ت-ق-ال ‘ أع-ق-اب
أعتقال رجل آأخر يبلغ من ألعمر 42
ع -ام -ا يشس -ت -ب -ه ‘ ك -ون -ه م -ق -ات  Óً-ل-دى
ج-م-اع-ة ب-وك-و ح-رأم ‘ م-ن-ط-ق-ة إأيسس-وأ
أكوكو أÙلية بالولية ‘  25سسبتمÈ
أŸاضسي.
وألقي ألقبضش على ألرجل ‘ Úنفسش
أŸنطقة حسسبما أفاد جبينجا أديا‚و
رئيسش شسرطة ولية أوندو.
وحسسب ما ذكره أديا‚و فإان أŸشستبه
به ذكر ‘ أعÎأفاته أنه أنضسم لبوكو
حرأم ع Èأصسدقائه ألذين قدموه إأ¤
أ÷م- -اع- -ة م- -ن- -ذ ع -ام ،Úك -م -ا أعÎف
أŸشستبه به أنه قتل شسخصس Úقبل إألقاء
ألقبضش عليه وذلك ‘ إأطار كونه مقات ً
Ó
لدى بوكو حرأم.
وأضساف أديا‚و أن أŸشستبه به أعÎف
ب له كانا يعدأن لهجوم
أيضساً بأانه وقري ٌ
إأره -اب -ي ‘ أل -ولي-ة أ÷ن-وب-ي-ة أل-غ-رب-ي-ة
عندما ألقي ألقب ُضش عليه.
وُي -ح -ت َ-ج-ز ح-ال-يً-ا م-ا ل ي-ق-ل ع-ن 1400
مشس -ت -ب -ه ب -ه م -ن أعضس -اء ب-وك-وح-رأم ‘
م- -رك- -ز أع- -ت- -ق- -ال ‘ شس- -م- -ال شس- -رق- -ي
أل -بÓ-د.وت-ع-د ب-وك-و ح-رأم مسس-ؤوول-ة ع-ن
مقتل أك Ìمن  20ألف شسخصش وتشسريد
 2.3مليون آأخرين ‘ نيجÒيا منذ بدأية
“ردها ‘ عام .2009

وأوضسح أŸرصسد أن ””ألشسركات ألسسويدية تنشسط
بشس- -ك -ل ك -ب ‘ Òألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة”” ،مشسÒأ
لشس -رك -ة ””أت -لسش ك -وب -ك -و”” أل -ت -ي ””ت-زود أŸغ-رب
بالتجهيزأت ألضسرورية لنهب موأرد ألفوسسفات
بالصسحرأء ألغربية””.
ك-م-ا أشس-ار إأ ¤شس-رك-ة أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري ””ويسس-ب-ي
تانكرز”” كـ ””‡ون مهم للمنتجات ألبÎولية ‘
أإلقليم وألÓزمة لسستمرأر ألحتÓل”” .وتقوم
شسركة ألصسيد ألبحري ألكائن مقرها ‘ غوتÈغ
بـ ””نشساطات مربحة ‘ مياه ألصسحرأء ألغربية
ألغنية”” ،فضس Óعن منظم للرحÓت ألسسياحية
أل- -ذي ””يسس- -ه -ل ‡ارسس -ة ري -اضس -ة رك -وب أŸوج
بجنوب أإلقليم””.
وقد أدى غياب رأي رسسمي إأ ¤ظهور
ع -دة ق -رأءأت ل-ل-م-ب-ادئ أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي

يتع Úتطبيقها بالصسحرأء ألغربية وهو أمر ””غÒ
ع-ادل ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-لصس-ح-رأوي Úول ل-ل-م-ق-اولÚ
ألسسويدي ،””Úبحسسب ما أكده ألرئيسش ألسسابق
وألعضسو أŸؤوسسسش للمرصسد إأيريك هاغن.
ودعا أ◊كومة ألسسويدية لـ ””نصسح”” ألشسركات
بـ«ع-دم أل-ت-ع-ام-ل”” ‘ إأق-ل-ي-م ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ية
أÙتلة””.
كما أوصسى ألتقرير أ◊كومة ألسسويدية بالتعامل
م -ع أŸغ -رب بشس -ك -ل م -ن -فصس -ل ع -ن ألصس -ح -رأء
أل -غ -رب -ي-ة وب-السس-ه-ر ع-ل-ى أن ي-خضس-غ أي نشس-اط
أق- -تصس- -ادي ب- -ه -ذأ أإلق -ل -ي -م Ÿوأف -ق -ة أŸم -ث -ل
ألشس- -رع- -ي ل- -لشس- -عب ألصس -ح -رأوي وه -و ج -ب -ه -ة
أل-ب-ول-يسس-اري-و أŸعÎف ب-ه-ا من
ق- -ب- -ل م- -ن -ظ -م -ة

أأل· أŸت- -ح- -دة ووف- -ق- -ا Ÿا يشس Òإأل- -ي -ه ق -رأر
ﬁك- -م- -ة أل -ع -دل أألوروب -ي -ة ألصس -ادر ‘ شس -ه -ر
ديسسم.2016 È
كما دعا أŸرصسد ألشسركات أŸتورطة ‘ هذأ
ألسستغÓل غ Òألشسرعي إأ ¤ألتوقف ألفوري
عن جميع ألنشساطات بالصسحرأء ألغربية إأل إأذأ
تلقوأ موأفقة مسسبقة من جبهة ألبوليسساريو.
وخ -اطب أŸرصس-د ب-ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة أŸف-وضس-ي-ة
أألوروب -ي -ة م-ط-ال-ب-ا إأي-اه-ا ب-ال-ت-ع-ل-ي-ق ””أل-ف-وري””
Ÿف -اوضس -ات-ه-ا أل-ت-ج-اري-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الصس-ح-رأء
أل -غ -رب -ي -ة م -ع أŸغ -رب وب -ال -ت -ع-اق-د م-ع ج-ب-ه-ة
ألبوليسساريو من أجل –ديد عÓقات ثنائية.

تنديــــــــــد وأسصــــــــــع بتصصريحاتــــــــــه حــــــــــول سصــــــــــرت
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مeط
Lي«ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ةá
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اGلÈdيjط
£ـ` ـ` ـ` ـ` ـ` ـ`ا ÊÉبHسùس°بÑـ` ـ` ـ` ـ` ـ` `ـÖ
أث -ارت تصص -ري -ح-ات ل-وزي-ر أÿارج-ي-ة ألÈي-ط-ا ،Êب-وريسس
جونسصون قال فيها إأن مدينة سصرت ألليبية Áكن أن تصصبح
دبي جديدة بعد نقل أ÷ثث أŸتوأجدة بها ،ردود فعل منددة
ومطالبات بإاقالته.
قال جونسسون ،أثناء حديثه Ãؤو“ر ◊زب أÙافظ ‘ Úمانشسسس ””Îإأن
مدينة سسرت ألليبية لديها إأمكانيات حقيقية وÁكن أن تصسبح دبي
أ÷ديدة بفضسل ›موعة من رجال أألعمال ألÈيطاني Úألذين على
أسس -ت -ع -دأد ل Ó-سس-ت-ث-م-ار ‘ أŸن-ط-ق-ة””.وأضس-اف ،وفً-ق-ا ل-وك-ال-ة ””رويÎز””
ألÈيطا”” ،Êلديهم رؤوية رأئعة لتحويل سسرتÃ ،سساعدة بلدية سسرت،
لتحويلها إأ ¤دبي ألقادمة ،ألشسيء ألوحيد ألذي عليهم ألقيام به هو
إأزألة أ÷ثث بعيًدأ ،وبعد ذلك سسنكون هناك للقيام باألمر””.ونشسر وزير
أÿارجية ألÈيطا ،Êألذي زأر ليبيا مرت ،Úبعضًسا من تلك ألتصسريحات
‘ ت -غ -ري -دأت ع Èم -وق -ع أل -ت -دوي -ن ت -وت ،Òوع -ل -ق عشس-رأت أŸت-اب-عÚ
÷ونسسون على توي Îعلى ألتغريدأت دأع Úإأياه إأ ¤ألسستقالة.وهاجم
جونسسون ‘ ألتغريدأت من قال إأنهم ””ليسسوأ على درأية أو فهم بحقيقة
ألوضسع ‘ ليبيا ويريدون أن Áارسسوأ ألسسياسسة ‘ ظل ألوضسع أÿط‘ Ò
سسرت”” ،مضسيًفا ””ألوأقع هو أن تطه Òجثث مقاتلي دأعشش أصسعب بكثÒ
بسسبب ألعبوأت ألناسسفة وأألفخاخ أŸتفجرة”” .وتسسببت ألتصسريحات ‘
موجة من ألنتقادأت للوزير دأخلًيا وخارجًيا ،كما جددت أŸطالبات
ب-إاق-ال-ت-ه بسس-بب سس-ل-وك-ي-ات-ه وتصس-ري-ح-ات-ه غ ÒأÓŸئ-مة .وطالبت وزيرة
أÿارج -ي -ة ‘ ح-ك-وم-ة أل-ظ-ل ،إأÁي-ل-ي ث-ورن-بÒي ب-إاق-ال-ة ج-ونسس-ون م-ن
منصسبه ،وذلك بعد ألتعليق ألذي أد ¤به وألذي أعتÈته مسسيًئا لضسحايا
أ◊رب أألهلية ‘ ليبيا.وأنتقدت ألصسحف ألÈيطانية وألغربية

تصسريحات وزير أÿارجية ألÈيطا Êبوريسش جونسسون أŸثÒة للجدل
بشسأان ليبيا ،وسسلطت ألضسوء على أŸطالبات أÙلية بإاقالته على خلفية
ت -لك أل-تصس-ري-ح-ات.وأشس-ارت ألصس-ح-ف إأ ¤أن ت-لك أل-تصس-ري-ح-ات ُت-م-ث-ل
ألسسلسسلة أألحدث ‘ سسلوك وزير أÿارجية ألÈيطاﬁ Êل ألنتقادأت،
وقالت إأنها جددت مطالبات سسابقة باإلطاحة به.

ألعدد
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لمن سصيقر تشصكيلها
›لسس أ أ
نهاية نوفم ÈأŸقبل

فرنسسا تتعهد بدعم قوة
›موعة السساحل اÿمسس
Ÿكافحة اإلرهاب

تعهد وزير خارجية فرنسسا جون أيف لودريان ،بأان تقدم بÓده
أل -دع -م ل -ق -وة ›م-وع-ة ألسس-اح-ل أÿمسش Ÿك-اف-ح-ة أإلره-اب،
وأصسفا إأياها با◊ل أ÷يد للتعامل مع أŸسسائل أألمنية ‘
أŸنطقة.
وقال لودريان ‘ ،تصسريحات على هامشش زيارته للنيجر ‘
إأط -ار ج -ول -ة إأف -ري -ق -ي -ة شس -م -لت أيضس-ا ك-وت دي-ف-وأر إأن أÿط-ة
ألسسÎأت-ي-ج-ي-ة ل-ق-وة ألسس-اح-ل سس-ي-ت-م إأق-رأره-ا م-ن ق-ب-ل ›لسش
أألمن ألدو‹ ‘  30نوفم ÈأŸقبل ،معتÈأ أن ‚اح تلك ألقوة
سسيتطلب متابعة جيدة وإأصسرأرأ كبÒأ.
وكان لودريان قد زأر ‘ ،وقت سسابق ،مركز ألقيادة للقوة ألذي
” تأاسسيسسه ‘ نيامي بالتعاون ب Úتشساد وألنيجر وما‹ وبوركينا
فاسسو وموريتانيا.
كما أجرى أمسشﬁ ،ادثات مع رئيسش ألنيجر ﬁمد أيسسوفو،
وأل -ت -ق -ى ب -ع -دد م -ن أل -وزرأء ق -ب -ل أن ي -زور م -درسس -ة أب-ت-دأئ-ي-ة
بالعاصسمة ””نيامي””.
يذكر أن قادة ›موعة ألسساحل أÿمسش وألرئيسش ألفرنسسي
إأÁانويل ماكرون أقروأ ‘  2جوأن أŸاضسي بباماكو تشسكيل قوة
إأفريقية مشسÎكة ورصسدوأ لها ميزأنية على أن تبدأ عملها ما
ب Úسسبتم Èوأكتوبر .2017
ويخطط أن يصسل عدد أفرأد هذه ألقوة إأ 5 ¤آألف جندي
ب -إام-ك-ان-ه-م ع-ب-ور أ◊دود أŸشسÎك-ة خÓ-ل ع-م-ل-ي-ات م-ك-اف-ح-ة
أإلرهاب ،وذلك على عكسش قوة ””مينوسسما”” ،وهي بعثة أأل·
أŸتحدة أŸتكاملة أŸتعددة أألبعاد لتحقيق ألسستقرأر ‘ ما‹
ألتي أنشسأاها ›لسش أألمن ‘ .2013
وŒ ⁄مع تلك ألقوة حتى أآلن سسوى  108مÓي Úيورو فيما ترى
ألدول أŸؤوسسسسة لها أن هناك حاجة لرفع هذه أŸيزأنية إأ¤
 423مليون يورو حتى تعمل بفاعلية .وقد دعت موريتانيا ،ألتي
تعد إأحدى ألدول أŸؤوسسسسة لتلك ألقوة ،ألدول أŸانحة إأ¤
تقد Ëدعم ما‹ لقوة ›موعة ألسساحل أÿمسش.

وضس ـ ـ ـ ـ ـع أامن ـ ـ ـ ـ ـي سسيـ ـ ـئ

 4قتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى و 72جريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ق -ت -ل ‘ شس -ه-ر سس-ب-ت-م ÈأŸاضس-ي أرب-ع-ة عسس-ك-ري Úم-ن أ÷يشش أل-ل-ي-ب-ي
ألنظامي فيما جرح  72آأخرون خÓل “شسيط آأخر معاقل أ÷ماعات
أإلرهابية ‘ مدينة بنغازي شسرق ألبÓد وألتي أعلن أ÷يشش –ريرها
قبل ثÓثة أشسهر .ومنذ ثÓث أعوأم يخوضش أ÷يشش بقيادة أŸشسÒ
خليفة حف Îحربا ضسد تنظيمى أنصسار ألشسريعة و«دأعشش”” أإلرهابي ‘
بنغازي إأل أنه رغم إأعÓنه –رير أŸدينة ‘  6جوأن أŸاضسي إأل أن
›موعة صسغÒة من تلك ألتنظيمات ما تزأل تتحصسن خلف أأللغام
أألرضسية ألتي زرعتها ‘ أحد شسوأرع منطقة خريبيشش .ووفق ما أفادت
مصسادر صسحية ببنغازي فإان مسستشسفى بنغازي ”” أسستقبل خÓل شسهر
سسبتم ÈأŸنصسرم أربعة قتلى و 72جريحا من قوأت أ÷يشش ألليبي جرأء
أŸوأجهات مع آأخر جيوب ألتنظيمات أإلرهابية ‘ بنغازي ””.
وأوضس- -حت أŸصس- -ادر أن ”” ج- -م- -ي -ع أل -ق -ت -ل -ى م -ن أ÷يشش قضس -وأ ج -رأء
أنفجارألغام أرضسية زرعتها ألتنظيمات أإلرهابية ‘ ﬁيط ألفندق ””
وهو ﬁيط صسغ Òيتحصسن دأخله بعضش أŸسسلحÚ
م -ن دأعشش وأنصس -ار ألشس -ري -ع -ة .ك -م -ا تسس -ل-م
أŸسس-تشس-ف-ي ذأت-ه وأل-ذي يسس-ت-ق-ب-ل ضسحايا
م -وأج-ه-ات ب-ن-غ-ازي خÓ-ل شس-ه-ر أوت
أŸاضسي أربعة قتلى من أ÷يشش و66
ج- - -ري- - -ح- - -ا حسسب ب - -ي - -ان سس - -اب - -ق
للمسستشسفى.

 ·ÓأŸتحدة أنطونيو غوتÒيشش ،ألوضسع
وصسف أألم Úألعام ل أ
أألم- -ن- -ي ل- -ق -وأت ح -ف -ظ ألسس Ó-م ‘ م -ا‹ بـ ””ألسس -يء”” ل -درج -ة
ملحوظة.
وقال غوتÒيشش ‘ ،تصسريح صسحفي إأن ””ألهجمات ‘ ما‹ ضسد
قوأت حفظ ألسسÓم تضساعفت  % 100منذ جوأن أŸاضسي،
وألوضسع أألمني سساء بشسكل ملحوظ ‘ هذأ ألبلد ‘ غرب
إأفريقيا””.
 ·ÓأŸتحدة ،بأان هجمات أŸتطرف Úضسد
وأفاد تقرير ل أ
قوأت حفظ ألسسÓم ألتابعة لها ‘ ما‹ إأضسافة إأ ¤ألقوأت
أŸالية وألفرنسسية أزدأدت ‘ أألشسهر أألربعة أألخÒة.
ويأاتي ذلك ‘ ألوقت ألذي من أŸتوقع فيه أن يبحث ›لسش
أألمن ألدو‹ غدأ أŸقبل أألزمة ‘ ما‹.
وشسن أŸتطرفون  75هجوما  44منها ضسد ألقوأت أŸالية و21
ضسد بعثة أأل· أŸتحدة ””مينوسسما”” و 10ضسد عملية ””بارخان””
ألفرنسسية ومعظم هذه ألهجمات كان ‘ شسمال ما‹.
وتضسم قوة أأل· أŸتحدة  13ألفا ‘ ما‹ وهي أحد أكÈ
ألبعثات وأكÌها كلفة ،بينما ينتشسر  4آألف جندي فرنسسي ‘
منطقة ألسساحل.
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تشسيلسسي

رابطة كرة القدم اÎÙفة

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓف بÚ
كـ ـ ـ ـ ـونتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
وإادارة النّادي
بسسبب إاصساب ـ ـة موراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

معاقبة إا  -البليدة وشض  -بجاية Ãباراة واحدة دون جمهور
سس ّ-ل -طت ÷ن -ة ا’نضس -ب -اط ال -ت -اب -ع -ة ل -راب -ط -ة ك-رة ال-ق-دم
اÎÙفة عقوبة لعب مقابلة واحدة
دون ج -م -ه -ور ع -ل -ى ف -ري -ق-ي ا–اد
ال -ب -ل -ي -دة وشس -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة بسس -بب
«اسس -ت -ع-م-ال اأ’ل-ع-اب ال-ن-اري-ة ورم-ي
اŸق -ذوف -ات» ‘ اŸق-اب-ل-ت Úالّ-ل-تÚ
جمعتهما على التوا‹ بنصسر حسسÚ
داي وجمعية الشسلف ◊سساب ا÷ولة
ال -راب -ع -ة م -ن ب-ط-ول-ت-ي ال-راب-ط-تÚ
ا’و ¤والثانية.
با’ضسافة إا ¤عقوبة اللعب دون
ج-م-ه-ور ي-ت-ع Úع-ل-ى ال-ف-ري-ق Úدفع
غ -رام -ة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ 200 . 000
دينار لكل واحد حسسب ما أاعلنت عنه الرابطة الوطنية عÈ
موقعها الرسسمي على شسبكة اأ’نÎنيت.
من جهة أاخرى ،فرضست الرابطة على مدرب ا–اد البليدة
كمال زان عقوبة التوقيف Ÿقابلة واحدة مرفوقة بغرامة

مالية تقدر بـ  30 . 000دينار.
وب -ا’ضس -اف-ة ا ¤ه-ذا ،ع-اق-بت ÷ن-ة
ا’نضس -ب -اط ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-راب-ط-ة ع-دة
’ع -ب Úم -ن ب -ط-ول-ة ال-راب-ط-ة ا’و¤
م -وب -ي -ل -يسض Ãق -اب -ل -ة واح-دة بسس-بب
احتجاجاتهم على قرارات ا◊كام.
و‘ ن- - - -فسض السس - - -ي - - -اق ،وّج - - -هت
الرابطة –ذيرا لثÓثة اأندية من
ال -راب -ط -ة ال -ث-ان-ي-ة ب-ا’ضس-اف-ة ا¤
ت- -غ- -رÁه- -م بـ  100 .000دينار.
وي-ت-ع-ل-ق ا’م-ر ب-ك-ل م-ن م-ول-ودي-ة
سسعيدة ،غا‹ معسسكر وشسباب برج
بوعريريج با’ضسافة ا ¤معاقبة
’عب Úينشسطان ‘ الرابطة الثانية وهما عايشض رابح
(سس -ري-ع غ-ل-ي-زان) وك-ن-يشض ﬁم-د (شس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة)
Ãقابلة واحدة وغرامة مالية تقدر بـ  20 . 000دينار
بسسبب «تبادل اللكمات».

–ويÓت

كوتينيو يأامل ‘ النضسمام للبارصسا خÓل اÒŸكاتو الشّستوي
 ⁄يسستسسلم الÈازيلي فيليب كوتينيو،
‚م ليفربول اإ’‚ليزي ‘ ،إامكانية
انضسمامه لصسفوف برشسلونة اإ’سسبا،Ê
بعدما ‚ح «الريدز» ‘ ا◊فاظ على
ال Ó- -عب خ Ó- -ل سس- -وق ا’ن- -ت- -ق- -ا’ت
الصسيفية اأ’خÒة.
وذكرت صسحيفة موندو ديبورتيفو أان
ك -وت -ي -ن -ي -و ي-ت-واصس-ل م-ع إادارة ال-ن-ادي
والÓعب ،Úعلى أامل ارتداء قميصض
البلوغرانا ‘ جانفي اŸقبل ،كما أان
لديه صسداقة قوية مع لويسض سسواريز
مهاجم برشسلونة ،ومواطنه الÈازيلي
ب-اول-ي-ن-ي-و ،اŸنضس-م حديثًا للبلوغرانا.
وأاشسارت الصسحيفة إا ¤أان برشسلونة لن
يشسÎي ال Ó-عب ‘ ج -ان -ف -ي اŸق -ب -ل
سسوى Ãقابل  80مليون يورو باإ’ضسافة
إا 30 ¤مليون يورو حوافز إاضسافية،
وذلك بسسبب مشساركته ‘ دوري أابطال
أاوروب- - -ا م- - -ع ال- - -ري- - -دز‡ ،ا ي - -ح - -رم
ال-ب-ل-وغ-ران-ا م-ن ا’سس-ت-عانة به ›دًدا

’سستكمال منافسسات التشسامبيونزليغ.
وح- -اول ب- -رشس- -ل- -ون- -ة ط -وال الصس -ي -ف
التعاقد مع كوتينيو ،وجهز أاك Ìمن
عرضض ،ووصسل اŸبلغ اŸعروضض إا¤

ن -ح-و  150م -ل-ي-ون ي-ورو ،ك-م-ا ضس-غ-ط
النجم الÈازيلي على اإ’دارة للموافقة
على رحيله بتقد Ëطلب رسسمي ،إا’
أان الريدز رفضض بيع الÓعب.

سسيميو:Ê

 ⁄نواجه فريًقا أاصسعب من تشسيلسسي
أاّكد اأ’رجنتيني دييغو سسيميو ÊاŸدير الفني لنادي أاتلتيكو مدريد ا’سسبا Êأان فريقه ⁄
يواجه فريقا بصسعوبة تشسيلسسي ‘ تعليقه على اŸباراة التي جمعت ب Úالفريق‘ Ú
رابطة أابطال أاوروبا مؤوخرا.
وخسسر أاتلتيكو على ملعبه ا÷ديد واندا ميÎوبوليتانو أامام تشسيلسسي ()2 - 1
‘ ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م-ن

منتخب إا‚لÎا

مورينيو يقّدم طلبا
لسساوثغيت بشسأان
راشسفورد
قّدم الÈتغا‹ جوزيه مورينيو ،اŸدير الفني
ل -ن -ادي م -انشسسس Îي -ون -اي -ت -د ،ط -ل ً-ب -ا ل -ن-ظÒه
غ- - -اريث سس- - -اوث- - -غ- - -يت ،م - -درب اŸن - -ت - -خب
اإ’‚ليزي.
وذك -رت صس -ح -ي -ف-ة دي-ل-ي سس-ت-ار أاّن م-ن-ت-خب
إا‚لÎا ي -ح -ت -اج ل -ل -ف -وز ع -ل -ى سس-ل-وف-ي-ن-ي-ا ‘
اŸب- - -اراة ال - -ت - -ي
Œم-ع-ه-م-ا ال-يوم،
لضس -م -ان ال -ت-أاه-ل
اŸب -اشس -ر ل -ك-أاسض
ال -ع -ا ،⁄ل -تصس -ب-ح
م -ب -اراة ل-ي-ت-وان-ي-ا
اأ’خÒة –صس -ي-ل
ح- - - -اصس- - - -ل وغÒ
م- -ؤوّث- -رة ،ول- -ذلك
ي -رغب م -وري -ن-ي-و
‘ إاراح - - - - - - - - - - - -ة
ماركوسض
راشسفورد.
وأاشسارت
الصسحيفة إا ¤أاّن
الÈت-غ-ا‹ ي-ح-تاج
ج -ه-ود راشس-ف-ورد
‘ اŸب- - - - - - - - - -اراة
اŸق- -ب- -ل- -ة Ÿانشسسس Îي- -ون- -اي- -ت- -د ‘ ال -دوري
اإ’‚ليزي ضسد الغر Ëليفربول ،على ملعب
اأ’ن -ف-ي-ل-د ب-ع-د إان-ه-اء ال-ت-وق-ف ال-دو‹ ،ل-ذلك
يرغب ‘ إاراحة الÓعب .وكان مورينيو قد
سسبق وطلب عدم سسفر راشسفورد إا ¤بولونيا
‘ الصس -ي -ف اŸاضس -ي ل -ل -مشس -ارك-ة ‘ ب-ط-ول-ة
أاوروبا –ت  21عامًا ،حتى يكون مع الفريق
اإ’‚ليزي خÓل الفÎة التحضسÒية للموسسم
‘ الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ويحصسل على
ع-ط-ل-ت-ه ك-ام-ل-ة ،ول-ذلك اسس-ت-دع-اه سس-اوث-غ-يت
للمنتخب اأ’ول.

’سسبا Êأالفارو موراتا ،مهاجم
تسسّببت إاصسابة ا إ
’‚ليزي ‘ ،زيادة اÓÿف بÚ
تشسيلسسي ا إ
’ي -ط -ا‹ أان -ط -ون -ي -و ك-ون-ت-ي ،اŸدي-ر ال-ف-ن-ي
ا إ
للبلوز ،وإادارة فريقه.
وذكرت صسحيفة «تاÁز» ،أانّ كونتي طلب من
’دارة ‘ ج- -ان- -ف- -ي اŸاضس -ي ال -ت -ع -اق -د م -ع
ا إ
’سسبا Êفرناندو يورنتي ،حينما كان ’عبًا
ا إ
‘ سسوانزي سسيتي ،كما حاول ›ددا ‘ سسوق
’خÒة ول-ك-ن الÓ-عب
ا’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة ا أ
’‚ليزي.
انضسم إا ¤توتنهام ا إ
وأاشس -ارت الصس -ح -ي-ف-ة إا ¤أان ك-ون-ت-ي ’ ي-ع-تÈ
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي م-ي-تشس-ي ب-اتشس-واي ،بدي Óمناسسبا
Ÿورات -ا ول -ذلك  ⁄يشس -رك -ه ح -ي -ن -م -ا ت-ع-رضض
Óصسابة ‘ لقاء مانشسسس Îسسيتي،
’سسبا Êل إ
ا إ
وإا‰ا ح -ل ب -دي  ‘ Ó-ال -دق -ي-ق-ة  76للفرنسسي
تيموي باكايوكو.و ⁄تعلن أاي تقارير رسسمية
فÎة غياب موراتا ،إا’ أان التقارير الصسحفية
تشس Òإا ¤غيابه  6أاسسابيع .وعلّق باتشسواي
ع -ل -ى إاصس -اب -ة م -ورات -ا ب -ق-ول-ه« :رغ-م أان-ه م-ن
الغريب التصسريح بذلك ،ولكن مصسائب قوم
ع -ن-د ق-وم ف-وائ-د ،وإاصس-اب-ة م-ورات-ا ق-د ت-ك-ون
’م - -ر السس - -ع - -ي- -د ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ‹».
Ãث - -اب - -ة ا أ
وتابع «أاعرف أاّنني قد أاشسارك بصسورة أاكÈ
’ث-بت
خ Ó-ل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة وه-ذه ف-رصس-ت-ي أ
قدراتي».

بطولة اŸكسسيك
اŸفتوحة للتنسس

نادال يشسارك ‘ الّدورة
القادمة

أاع -ل -ن م -دي-ر ب-ط-ول-ة اŸكسس-يك اŸف-ت-وح-ة
م- -ب- -اري- -ات اÛم- -وع -ة
ل -ل -ت -نسض راؤوول زوروت -وزا أان اŸصس ّ-ن -ف اأ’ول
الثالثة ◊سساب دور اÛموعات ‘ رابطة أابطال
عاŸيا رافائيل نادال سسيشسارك ‘ النسسخة
أاوروبا .وقال سسيميو ‘ ،Êتصسريحات إ’ذاعة «كادينا سس»Ò
القادمة من البطولة التي سستقام ‘ الفÎة من
ا’سسبانية أامسض اأ’ربعاء ⁄« :نواجه فريًقا صسعًبا مثل تشسيلسسي ،وكان أامرا
 26فيفري ا 3 ¤مارسض من العام اŸقبل.
مرهقا للغاية الضسغط عليهم ،واسستخÓصض الكرة ( )...لقد –ّرر انطوان
وأاوضس -ح م -دي -ر ال -ب-ط-ول-ة« :راف-ا سس-ي-ع-ود ه-و
غريزمان قلي Óمن الضسغط بعدما تراجع بجوار تيموي باكايوكو ،وترك
صس -دي -ق ل -ل -م -كسس -يك ول -ل -ب-ط-ول-ة ،و’ ي-ح-ت-اج
ديفيد لويز ،لكن هذا  ⁄يكن كافيا لتقد Ëمسستوى أافضسل».
لتقد .»Ëوسسيتصسدر نادال ،اŸصسنف
ويحتل تشسيلسسي صسدارة اÛموعة بـ  6نقاط ،يليه روما بـ 4
اأ’ول ع -اًŸي -ا وح -ام -ل ل -قب ب -ط-ول-ة
نقاط ،ثم أاتلتيكو مدريد بنقطة واحدة ،وأاخÒا كارباكا
اŸكسسيك ‘ عامي  2005و2013
أاجدام اأ’ذربيجا Êبدون نقاط.
قائمة اŸرشسح Úللقب هذه
الدورة ذات الـ  500نقطة،
وال -ت -ي سس -يشس -ارك ف -ي -ه-ا
أايضًسا اأ’Ÿا Êأالكسسندر
زفÒي - -ف اŸصس - -ن- -ف
ال- - -راب- - -ع ع- - -اًŸي - -ا،
وال -ك -روات-ي م-اري-ن
سس-ي-ليتشض اÿامسض
عاًŸيا.
إانضسم الثÓثي ليونيل ميسسي باولو ديبا’ وخافي ÒماسسكÒانو Ÿعسسكر منتخب اأ’رجنت Úلكرة القدم اسستعدادا كما سسيشسارك ‘
رفضض ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (فيفا)،
Ÿباراتي البÒو واإ’كوادور ،اŸتبقيت ‘ Úتصسفيات أامريكا ا÷نوبية اŸؤوهلة Ÿونديال روسسيا  .2018وقاد ال -ب -ط -ول -ة ح -ام -ل
أامسض اأ’رب -ع -اء ،ط -لب ن -ادي ل -يسس Îسس -ي -ت -ي
اŸدرب اأ’رجنتيني خورخي سسامباو‹ حصسة تدريبية لفريق التانغو انضسم إاليها كل من لوكاسض بيليا وإاميليانو ال -ل -قب اأ’م-ري-ك-ي
اإ’‚ل -ي -زي بضس -م أادري -ان سس -ي-ل-ف-ا م-ن ن-ادي
ريو Êولياندرو باريديسض واÁانويل مامانا وفيدريكو فازيو وأاليخاندرو غوميز وإادواردو سسالفيو وماركوسض سس - - - -ام ك- - - -وي- - - -ري
سسبورتينغ لشسبونة الÈتغا‹.
اŸصس- - - - - -ن - - - - -ف 15
أاكونيا ،بعد أان تغيبوا عن ا◊صسة اأ’و ،¤حيث  ⁄يكونوا وصسلوا بعد .وشسهدت التدريبات Œربة
وكان ليسس Îيعتقد أانه  ⁄يتجاوز اŸهلة
عاًŸيا ،واأ’رجنتيني
سسامباو‹ ÿطة  3 - 4 - 3بعد أان قام بتقسسيم الÓعب Úإا› ¤موعت .Úويسستعد منتخب اأ’رجنتÚ
النهائية اÙددة بتاريخ  31أاوت اŸاضسي
خ- - -وان م - -ارت Úدي - -ل
Ÿباراة البÒو اليوم على ملعب «’ بومبونÒا» بالعاصسمة اأ’رجنتينية بوينوسض أايرسض ،قبل أان يحل
لضسم سسيلفا بدي Óعن دا Êدرينكواتر ،الذي
ب -وت -رو ،إاضس -اف -ة ل-ب-ط-ل
ضسيًفا على اإ’كوادور ،صساحب اŸركز الثامن بـ  20نقطة .وقبل جولت Úمن ختام التصسفيات ‘
ت -أاك -د ان -ت -ق -ال -ه إا ¤تشس -ي-لسس-ي ب-ع-د السس-اع-ة
ع- - - -ام  2016النمسساوي
أامريكا ا÷نوبية ،يحتل منتخب التانغو اŸركز اÿامسض ‘ جدول الÎتيب برصسيد 24
ا◊ادية عشسرة ( 23 : 00سسا مسساء لذلك اليوم) ،غ Òأانّ ا’–اد اإ’‚ليزي حول على الفور
دوم -ي -ن -يك ث -ي-م ،واإ’سس-ب-اÊ
نقطة ،بفارق اأ’هداف عن البÒو الرابع ونقطت Úعن كولومبيا الثالثة وثÓث نقاط
الصسفقة برمتها إا ¤نظام ا’نتقا’ت اÿاصض با’–اد الدو‹ الذي رفضض إا“امها بسسبب تخطيها
ديفيد فÒير ،اŸتوج بالبطولة
عن اأ’وروغواي الوصسيف ،بينما ينفرد الÈازيل بالصسدارة بعدما ضسمن
اŸهلة النهائية.
 4مرات ،وكذلك مواطنه نيكو’سض
التأاهل للمونديال على قمة اÛموعة ورصسيده  37نقطة.
وأاكد متحدث باسسم ا’–اد الدو‹ رسسميا رفضض إا“ام الصسفقة وقال« :نحن Áكننا أان نؤوكد القرار الذي
أاŸاجرو ،الفائز مرت ‘ ÚاŸكسسيك.
أاصسدرت ÷نة أاوضساع الÓعب ،Úوأانه ” رفضض ا’لتماسض اŸقدم من ا–اد كرة القدم ا’‚ليزي با◊صسول
على البطاقة الدولية لÓعب أادريان سسيلفا وتسسجيل الÓعب لنادي ليسس Îسسيتي».

ليسس Îسسيتي

الفيفا ترفضض طلب
الّنادي بضسم أادريان سسيلفا

اسستعدادات
لرجنتÚ
ا أ
Ÿواجهة البÒو
لكوادور
وا إ

إانضسمام ميسسي ،ديبال
وماسسكÒانو للّتشسكيلة
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أاّكد على أاهمية الفوز على الكامÒون

أالكاراز« :ضسخ دماء جديدة ‘ التّشسكيلة
أاصسبح أامرا ضسروريا لتحسس ÚاŸسستوى»
شسّ- -دد ل- -وك- -اسس أال- -ك -اراز م -درب اŸن -ت -خب
الوطني على أاهمية مواجهة الكامÒون،
ح-يث أاّك-د خÓ-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة التي
ع- -ق- -ده -ا أامسس Ãرك -ز سس -ي -دي م -وسس -ى أان
لسس -اسس -ي ل-ل-م-ن-ت-خب ه-و ال-ع-ودة
ال -ه -دف ا أ
بالنتصسار.

‡كنة».

غولم مريضض وفارسض سسيقّدم اإلضسافة

أاكد أالكاراز أان غياب غو’م يعود للمرضض ،حيث
قال« :كل ما أاعرفه أان غو’م مريضض ،وهذا
حسسب البيان الذي نزل على اŸوقع الرسسمي
لفريقه حيث لعب اŸواجهة ا’خÒة لفريقه،
وهو مريضض ‡ا أادى ◊دوث مضساعفات جعلت
التحاقه بالÎبصض مسستحي Óمع العلم أانني ⁄
أاتواصسل معه ع Èالهاتف للتأاكد من ذلك».
وأاشس -اد م -درب اŸن -ت -خب ب -ام -ك -ان -ي-ات ال-واف-د
ا÷ديد فارسض ،حيث قال« :فارسض ’عب جيد
وأاعتقد أانه يسستطيع منح ا’ضسافة للمنتخب على
ا÷هة اليسسرى من الدفاع ‘ ظل غياب غو’م،
وأا“نى أان يسستغل الفرصسة حتى يقنع ا÷ميع
علما ان مسستقبله كب Òويسستطيع التطور من
مباراة أ’خرى».

عمار حميسسي
تصسوير :عباسس تيليوة
و ⁄ي -ف ّ-وت أال -ك -اراز ال -ف -رصس -ة ل -ي -ؤوك -د أان ع-دم
اسستدعاء الثÓثي ﬁرز ،سسليما Êوبن طالب
ي -ع -ود Ÿع -اي Òف -ن -ي -ة ول -يسض ل -ه -ا ع Ó-ق -ة أام-ور
انضسباطية Ãا أانه وضسع معاي Òمعينة يتقيد بها
قبل اسستدعاء أاي ’عب.
أاك -د أال -ك-اراز ع-ل-ى أاه-م-ي-ة م-واج-ه-ة ال-ك-امÒون
بقوله« :مواجهة الكامÒون –د جديد بالنسسبة
ل-ن-ا ونسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق ا’ن-تصس-ار م-ن أاج-ل إاعادة
بصسيصض من اأ’مل لدى اأ’نصسار بعد ا’قصساء من
ال -ت -أاه -ل إا ¤اŸون-دي-ال ،وب-ح-ك-م ق-وة اŸن-افسض
أاعتقد أان الفوز سسيكون له أاثرا معنويا كبÒا على
ﬁبي اŸنتخب ،الذين مازالوا يأاملون ‘ العودة
من جديد ا ¤سسكة ا’نتصسارات».
ورفضض التقني ا’سسبا Êربط أاهمية مواجهة
ال-ك-امÒون ب-تصس-ن-ي-ف ال-ف-ي-ف-ا ق-ائ ’« :Ó-ي-همني
تصسنيف الفيفا وا’هم هو الفوز دون ا’خذ بعÚ
ا’عتبار هذه ا’مور التي تبقى هامشسية بالنسسبة
‹ ،وال-ف-وز سس-ي-ع-ي-د ال-ث-ق-ة لÓ-ع-ب Úوح-ت-ى ل-دى
ا’نصسار».
من جهة أاخرى ،جّدد أالكاراز التأاكيد أانه من
وضسع قائمة الÓعب:Ú
«قائمة الÓعب Úيضسعها اŸدرب وهو ما قمت
ب- -ه ق -ب -ل اآ’ن ،وب -خصس -وصض ال -ت -أاخ -ر ‘ إاع Ó-ن
القائمة أاعلمكم أان مدرب منتخب الكامÒون
أاعلن عن القائمة يوم Úبعد أان قمت بذلك».
وف ّسس -ر أال-ك-اراز ع-دم اسس-ت-دع-اء ال-ثÓ-ث-ي ﬁرز،
سسليما Êوبن طالب أ’سسباب فنية قائ« :Óهناك
معاي Òموضسوعة بخصسوصض اسستدعاء الÓعبÚ
وه- -ي م- -ردود الÓ- -عب ‘ ال -ن -ادي واŸن -ت -خب،
إاضسافة إا ¤أاهمية اŸباراة وهي معاي Òجعلتنا
نفكر ‘ منح الفرصسة لÓعب Úآاخرين من أاجل
ضسخ دماء جديدة ‘ اŸنتخب قد تصسنع الفارق
خÓل الفÎة اŸقبلة».

عقدي ينصض على –قيق
التأاهل لكأاسض إافريقيا

عّبر أالكاراز عن دهشسته من اأ’صسوات اŸطالبة

مشسكلة الÓعب اÙلي هي الّÓاسستقرار

برحيله ،حيث قال ⁄« :أافهم سسبب رغبة البعضض
‘ رحيلي رغم أان عقدي ينصض على التأاهل إا¤
كأاسض إافريقيا  ،2019حيث فزنا ‘ اŸواجهة
ا’و ¤أامام الطوغو
ومازالت هناك مواجهات أاخرى ،وبالتا‹ فÓ
أا–مل مسسؤوولية ا’قصساء من كاسض العا’ ⁄نها
غ Òم - -درج - -ة ‘ ال- -ع- -ق- -د اÈŸم ب- -ي- -ن- -ي وبÚ
ا’–ادية».
وكشس -ف أال -ك -اراز ع -ن غ -ي -اب أاه -داف ك -بÒة ‘
العقد ،حيث قال« :التتويج بكاسض إافريقيا أاو
الوصسول إا ¤أاي مسستوى غ Òمدرج ‘ العقد،
والهدف الوحيد هو التأاهل إا ¤كأاسض إافريقيا
فقط والعقد يصسبح ملغى إان  ⁄يتحقق هذا
الهدف».

تغي Òالّتركيبة البشسرية
‘ اŸنتخب الوطني أامر عادي

اسستغرب أالكاراز الضسجة الكبÒة التي حدثت
بعد اسستبعاد بعضض العناصسر بقوله ⁄« :أافهم
Ÿاذا ” تضسخيم قضسية اسستبعاد بعضض العناصسر
علما أان اأ’مر فني بحت وليسض له أاي عÓقة
بأامور أاخرى،
واŸنتخب ‘ أاي مكان يتم فيه إاحداث بعضض
ال- -ت- -غ -يÒات اŸط -ل -وب -ة ع -ل -ى حسسب ا’ه -داف
اŸنتظر –قيقها ،وكمدرب أاعتقد أاّنه كان من
الضس- -روري م- -ن- -ح ال- -ف- -رصس- -ة لÓ- -ع -ب Úآاخ -ري -ن
واسس-ت-غÓ-ل م-واج-ه-ة ال-ك-امÒون ب-افضسل طريقة

لقصساء
عّبر عن أاسسفه بعد ا إ
من التأاهل للمونديال

فرحات سسينال فرصسته كاملة

نّوه الكاراز بقدرات الÓعب فرحات ،حيث قال:
«فرحات ’عب جيد وتابعته منذ فÎة ،والشسيء
ا’يجابي هو ثبات مسستواه ‡ا دفعنا للتفك‘ Ò
منحه الفرصسة للمشساركة ‘ الÎبصض ا◊ا‹،
وعليه العمل من اجل الظفر Ãكانة اسساسسية،
لكن الشسيء ا’كيد اننا سسنمنحه الفرصسة للتعبÒ
عن امكانياته ،خاصسة انه من الÓعب Úالذي
ي -ج -ي -دون ال -ل -عب ‘ اك Ìم -ن م-نصسب ،وه-و م-ا
سسيعود بالفائدة على اŸنتخب».

مبو◊ي كان مصسابا ‘ الكاحل

كشسف أالكاراز أان مبو◊ي خرج مصسابا خÓل
مواجهة زامبيا ‘ الكاحل ،حيث قال« :مبو◊ي
تعرضض ’صسابة ‘ الكاحل جعلته يغادر مواجهة
زامبيا ‘ الشسوط ا’ول ،وهو ا’مر الذي جعلنا
نقوم بتغي Òلكن مشساركته مع فريقه فيما بعد
أامر ’ يخصسني Ãا أان طبيب اŸنتخب أاعّد
تقريرا أاكد فيه إاصسابة الÓعب ‘ الكاحل ،و
=هذا ا’مر حدث بعد اŸباراة».

لكن من جانبي أانا دائما سسعيد بدعوة اŸنتخب
و ط -م -وح -ي ك-ب Òل-ت-ق-د Ëا’ضس-اف-ة ‘ ال-دف-اع
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤اه -م -ي-ة اŸواج-ه-ة اŸق-ب-ل-ة ام-ام
الكامÒون».
ووصس- -ف م- -داف- -ع ن- -ي- -م ال- -ف- -رنسس- -ي م -واج -ه -ة
ال -ك -امÒون ب -اŸه -م -ة ،ح -يث ق -ال« :رغ -م ان-ن-ا
اقصس -ي -ن -ا م -ن ال -ت -اه -ل ل -ك -ن ت -ب -ق -ى م -واج -ه -ة
الكامÒون مهمة و الفوز بها اك Ìمن ضسروري
م-ن اج-ل ب-داي-ة صس-ف-ح-ة ج-دي-دة ،وم-ن ج-ان-ب-نا
كÓعب Úسسناخذ اŸواجهة بجدية كبÒة ،و’
يجب اسستصسغارها خاصسة ان الفوز بها سسيمنحنا
دفعة كبÒة للمسستقبل».
و ⁄ي -ب -د ك -ادام -ورو ت -خ -وف-ه م-ن ال-غ-ي-اب-ات ‘
ال- -دف- -اع ح- -يث ق- -ال« :صس- -ح- -ي- -ح ان م -واج -ه -ة
ال- -ك -امÒون سس -ت -ع -رف غ -ي -اب ع -دة ’ع -ب‘ Ú
الدفاع على غرار غو’م و›ا Êلكن كÓعب ‘
اŸنتخب اعتقد ان اأ’مر طبيعي واإ’صسابات
تدخل ‘ اللعبة كما قلت سسابقا ان ” منحي
الفرصسة من اجل اŸشساركة».

كادامورو« :دائما أاسسعد
بدعوة اŸنتخب وأاطمح
لتقد Ëاإلضس ـ ـ ـافة
‘ الّدف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع»

أاّك -د م -داف -ع اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ال-ي-اسسÚ
ك-ادام-ورو خÓ-ل ال-ن-دوة الصس-ح-فية التي
ع- -ق- -ده- -ا رف- -ق- -ة ف -غ -و‹ وم -ان -دي أامسس
Ãرك -ز سس -ي -دي م-وسس-ى رغ-ب-ت-ه ‘ ت-ق-دË
الضس -اف -ة ل -ل-م-ن-ت-خب م-ن خÓ-ل ال-ظ-ه-ور
بشس - -ك - -ل ج - -ي - -د إان ق - -ام اŸدرب Ãن - -ح - -ه
ال - -ف - -رصس - -ة ،ك - -م- -ا أاك- -د أان ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى
الكامÒون ضسروري لسستعادة الثقة.
عّبر كادامور عن رغبته ‘ تقد Ëا’ضسافة رغم
ا’نتقادات التي توجه له كل ما ” اسستدعاؤوه،

ي- -ع- -ا ÊالÓ- -ع- -ب- -ون اÙل- -ي- -ون م- -ن مشس- -ك- -ل- -ة
الÓ- -اسس- -ت- -ق- -رار ،ح- -يث ق- -ال أال- -ك- -اراز ‘ ه- -ذا
اÿصسوصض« :البطولة ا÷زائرية فيها ›موعة
‡يزة من الÓعب Úلكن اŸشسكل الوحيد يبقى
غياب ا’سستقرار الفني ‘ أادائهم ،وهذا يختلف
م -ن م -ب-اراة Ÿب-اراة ،وه-ذا اŸشس-ك-ل ي-ؤوث-ر ع-ل-ى
قدرات الÓعب الفنية وÁنعه من التطور لهذا
من الصسعب أان تشساهد ’عب لديه اسستقرارا
فنيا ،ويؤودي كل اŸباريات ‘ البطولة ا÷زائرية
بنفسض اŸسستوى».

ح -يث ق-ال« :ا’ن-ت-ق-ادات دائ-م-ا م-وج-ودة سس-واء
لعبت جيدا أام ’ ،ومن الصسعب ارضساء كل الناسض

عمار حميسسي
تصسوير :عباسس تيليوة

سسريع غليزان

الفريق يواجه ›ّددا خسسارة نقاط هامّة من رصسيده
يواجه سسريع غليزان خطر خسسارة نقاط ثمينة
من رصسيده “اما كما حدث له اŸوسسم اŸاضسي،
والذي كلفه السسقوط إا ¤الرابطة الثانية لكرة
ال -ق -دم ،وذلك ب -ع-دم-ا ت-ل-ق-ى إان-ذارا ج-دي-دا م-ن
طرف غرفة فضض النزاعات التابعة للفاف تبعا
للشسكوى التي تلقتها من أاربعة ’عب Úسسابق‘ Ú
النادي يطالبون بتسسوية مسستحقاتهم اŸالية.
وعلم أامسض اأ’ربعاء من ذات اللجنة أان إادارة
السسريع باتت ›Èة على تسسديد مسستحقات
الÓعب Úرشسيد بن هارون وكداد شسعيب ومراد

بن عياد وأام Úبن ﬂتار ‘ أاجل ’ يتعدى الـ 15
ديسسم ÈاŸقبل .وتتزامن هذه القضسية مع
وضسعية صسعبة جدا يعيشسها «السسريع» ناجمة عن
دخول ’عبيه ‘ إاضسراب مفتوح شسرعوا فيه منذ
ثÓثة أايام على خلفية عدم تلقيهم مسستحقاتهم
اŸالية منذ عدة أاشسهر.
و ⁄ت-ؤوت ا◊رك-ة ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ل-رف-ق-اء ﬁم-د
دراق ثمارها ‘ ظل عجز رئيسض النادي ﬁمد
حمري عن تلبية مطالب الÓعب ،Úسسيما ‘ ظل
اأ’زمة اŸالية اÿانقة ،على حد وصسفه ،التي

ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا «السس -ري -ع» ،وال -ت-ي دف-عت ذات
اŸسسؤوول ‘ أاك Ìمن مرة للتلويح با’سستقالة
مسس -ت -ع-ج Ó-ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة «إ’ن-ق-اذ
الوضسع».
ومن شسأان اإ’ضسراب الذي يقوم به الÓعبون أان
يعيد السسريع إا ¤نقطة الصسفر بعدما “كن من
تسس- -ج- -ي- -ل ف- -وزي- -ن م -ت -ت -ال -ي Úخ Ó-ل ا÷ول -تÚ
السسابقت Úمن البطولة أامام مسستضسيفه شسباب
باتنة وضسيفه شسبيبة سسكيكدة ،مسستدركا تعÌاته
‘ ا÷و’ت الثÓث اأ’و ¤من اŸسسابقة.

برنارد كازوÊ
(مدّرب مولودية
ا÷زائر) لـ «الشسعب»:

مشسكلتنا هجومية..
ول يوجد أاي لعب
فـ ـ ـ ـ ـ ـرضض نفسس ـ ـ ـ ـ ـه
‘ اÿـ ـ ـط األمامي

كشسف مدرب مولودية ا÷زائر برنارد كازو Êأان لعبيه أادوا ما عليهم ‘
اŸباراة التي فرضس فيها التعادل السسلبي على العميد من قبل أاوŸبي اŸدية
Ãل -عب ع -م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ ‘ Úإاط-ار تسس-وي-ة رزن-ام-ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
لو ¤لكرة القدم ،موضسحا بأانهم قدموا ›هودات كبÒة طيلة أاطوار اللقاء
ا أ
وكان ينقصسهم هدف ﬁرر أامام فريق تنقل إا ¤العاصسمة من أاجل الدفاع
رافضس -ا ال -ل -عب ،م -ؤوك -دا ‘ ه -ذا ا◊وار ب-أان-ه ي-رب-ط-ه ع-ق-د م-ت Úم-ع اŸول-ودي-ة
لدارة
وت -ع -اق -د م -ع ال -ع -م -ي -د ل -ت-جسس-ي-د اŸشس-روع ال-ري-اضس-ي ال-ذي ج-اءت ب-ه ا إ
ا÷ديدة للفريق.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

❊ الشسعب :تعثّر جديد أامام أاوŸبي
اŸدية الذي فرضس التعادل عليكم
‘ ب - -ول - -وغ ،Úم - -اذا ك - -ان ي - -ن - -قصس
العميد حتى يفوز اليوم؟
❊❊ اŸدرب برنارد كازو :Êماذا كان
ينقصض العميد ‘ رأايكم؟
❊ سس- -ؤوا‹ م- -وّج- -ه لك ب- -ح- -ك- -م أانك
لول ع - -ل - -ى ال- -ع- -ارضس- -ة
اŸسس - -ؤوول ا أ
ال -ف-ن-ي-ة ل-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
لجابة
وأانت الوحيد الذي Áكنه ا إ
عن هذا السسؤوال.
❊❊ اليوم كان ينقصسنا هدف يحّررنا من
الضس -غ-ط ال-ذي ن-ت-واج-د ف-ي-ه وي-ع-ي-دن-ا إا¤
سس- -لسس- -ل -ة ال -ن -ت -ائ -ج ا’ي -ج -اب -ي -ة ،ال Ó-عب
«برناباسض» أاتيحت له فرصست ÚسسانحتÚ
للتهديف لكنه  ⁄يتمكن من وضسعها ‘
الشسباك أامام منافسس Úمثل اŸدية اأ’مر
اأ’صس -عب ه -و أانك ت -ف -ت-ت-ح ب-اب ال-تسس-ج-ي-ل
وب -ع -ده -ا ت -يسس -ر اأ’م -ور ،ك -انت ل -دي-ن-ا 90
باŸائة من ا’سستحواذ على الكرة خلقنا
بعضض الفرصض ،لكن  ⁄نتمكن من القيام
باأ’هم وهو فتح باب التسسجيل.
ومع مرور الوقت اŸنافسض كسسب ثقة أاكÈ
‘ ال- -ن- -فسض وه- -و م- -ا ح -دث ،اÿروج م -ن
منافسسة كأاسض الكونفدرالية اإ’فريقية لكرة
ال-ق-دم أام-ام ال-ن-ادي اإ’ف-ري-ق-ي وب-الطريقة
التي شساهدها ا÷ميع أاثرت كثÒا علينا،
وبعدها مباشسرة عدنا إا ¤أاجواء اŸنافسسة
اÙلية ،حيث انهزمنا ‘ مباراة ا÷ولة
اÿامسس -ة أام -ام ن -ادي شس -ب -اب قسس -ن -ط-ي-ن-ة
ب-ه-دف وح-ي-د ب-ع-دم-ا أادي-ن-ا م-ب-اراة كبÒة،
وهو ما زاد من متاعبنا ورغم أاننا عملنا
مع الÓعب Úطوال اأ’سسبوع على ا÷انب
النفسسي و–دثنا كثÒا إاليهم إا’ أاننا اليوم
 ⁄نتمكن من –قيق الوثبة التي انتظرها
ا÷م- - -ي- - -ع أام- - -ام أانصس- - -ارن- - -ا ‘ اŸب - -اراة
اŸتأاخرة.
❊ واج -ه -ت -م ف -ري -ق -ا ّŒم-ع ج-ي-دا ‘
اÿلف ،هل كنتم تنتظرون ذلك؟
❊❊ بطبيعة ا◊ال كنا نعرف ذلك ،وهو
م -ا أاك -ده ‹ مسس -اع -دي صس -اي -ف -ي ط-وال
اأ’سس -ب -وع ،ح -اول -ن-ا م-ب-اغ-ث-ت-ه-م وح-اول-ن-ا
الضس-غ-ط ع-ل-ي-ه-م إ’ج-ب-اره-م ع-ل-ى ال-قيام
ب-اأ’خ-ط-اء وا’سس-ت-ف-ادة م-ن اıال-ف-ات،
الÓعبون قدموا كل ما لديهم و’ Áكننا
قول العكسض ،كما ’ يجب أان ننسسى بأاننا
واجهنا فريقا متجمعا جيدا ‘ اÿلف
وحارسسا يقضسا كان ‘ كل مكان وحرمنا
م-ن ال-تسس-ج-ي-ل ،أاق-ح-م-ن-ا ال-تشس-ك-ي-لة التي
رأايناها اأ’فضسل وقمنا بتغÒات ‘ أاطوار
اللقاء ،لكن اأ’مور  ⁄تتغ Òوبقيت على
ح -ال -ه-ا إا ¤ن-ه-اي-ة ،أام-ام ف-رق م-ث-ل ه-ذه

اŸهم هو أان تتمكن من التسسجيل وهو ما
خاننا اليوم.
❊ ‘ كل مرة اŸولودية تواجه فرقا
قوية دفاعيا تعجز عن التسسجيل؟
❊❊ أاعي ذلك جيدا منذ انطÓق البطولة
سس -ج -ل -ن -ا ه -دف Úم -ن أاصس-ل  5مباريات
ل -ع -ب -ن -اه -ا وأاح -ده -م -ا سس -ج -ل -ه اŸداف-ع
«عزي» ،و‘ اŸواجهة اŸزدوجة أامام
النادي اإ’فريقي سسجلنا هدفا واحدا،
◊د اآ’ن سسجلنا  3أاهداف من أاصسل 7
م-ب-اري-ات خضس-ن-اه-ا وت-ل-ق-ينا  6أاهداف،
وأاع -رف ب -أانك سس -ت -ت -ح -دث ع -ن ال -ع -م-ق
ال-ه-ج-وم-ي ،ل-ك-ن ‘ اÿل-ف ل-ع-ب-ن-ا ج-يدا
والكرة  ⁄تخرج من منطقة اÿصسم ‘
غ-ال-ب-ي-ة م-وج-ه-ات-ن-ا ،وه-ن-اك ال-عديد من
اأ’م -ور ا’ي-ج-اب-ي-ة ح Úتشس-اه-د ط-ري-ق-ة
لعبنا ،لكن اأ’مر الصسعب ‘ كرة القدم
ه- -و تسس -ج -ي -ل اأ’ه -داف وه -و م -ا ن -ح -ن
عاجزون عن القيام به حاليا ،وعندما ’
تسس -ج-ل اأ’ه-داف ل-ن ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-ف-وز
باŸباريات ،والÓعبون تنقصسهم اسستعادة
ال -ث -ق -ة ب -ال -ن -فسض وف -وز واح -د سس -ي -ح-رر
ا÷ميع أا“نى أان يكون ذلك ‘ اللقاء
اŸقبل أامام إا–اد العاصسمة أ’ Êأاعرف
ق -ي -م -ة ال -ف -وز ب -ه -ذا ال -دارب -ي ل -ل -ف -ري-ق
Óنصسار.
والÓعب Úوبدرجة أاك Èل أ
❊ ب -ا◊ديث ع -ن ال Ó-ع -ب Úا÷م -ي -ع
ي-ن-ت-ق-د اسسÎات-ي-ج-ي-تك ال-ت-ي ت-عتمد
على تغي ÒالÓعب ‘ Úكل مرة‘ ،
صس- -ورة «ب- -ال -غ» اŸب -ع -د ال -ي -وم رف -ق -ة

«ميباراكو»« ،درارجة» و»قاصسدي»؟
❊❊ أانتم تعلمون بأان مولودية ا÷زائر
“لك ت- -ع- -دادا ث- -ري -ا ‘ ك -ل اÿط -وط ،
ه -ن -اك م -ن م -ن-ح-ن-اه-م ال-ف-رصس-ة ل-ل-عب،
فمنهم من كان جيدا ‘ أاطوار اللقاء
ومنهم من مر جانبا ومعطيات اŸباريات
تختلف ،كما أانه  ⁄يفرضض أاحد نفسسه ‘
منصسب مهاجم وسسجل اأ’هداف سسوى
نقاشض الذي سسجل هدف Úمنذ انطÓق
اŸوسسم وذلك غ Òكا‘ إاطÓقا Ÿهاجم
‘ هذا اŸسستوى ،وحتى ينتقد Êالبعضض
بهذه الطريقة ’ أارى ’عبا ‘ تعدادي
الهجومي ’ Áكنني ا’سستغناء عنه ‘
بداية اŸوسسم ا÷اري ،وإاذا كان هناك
’عب يفرضض نفسسه فسسيلعب أ’ننا لسسنا
ح -م -ق -ى ح -ت -ى نÎك اأ’فضس -ل ف-وق دك-ة
البد’ء أاو ’ نسستدعيه “اما Ÿواجهاتنا،
وال -دل-ي-ل ع-ل-ى م-ا أاق-ول ال-رب-اع-ي (دم-و،
ب-وه-ن-ة ،ع-زي وأام-ادا)  ⁄أاسس-ت-غ-ن ع-ن-ه-م
“ام- -ا وŒده- -م دائ- -م- -ا ح- -اضس -ري -ن ‘
ال -ل -ق -اءات ،وم -ع م -رور ال -وقت سس -ن -ك-ون
تشسكيلة مثالية نلعب بها كل مبارياتنا،
بعدما “كنا حاليا من خلق اŸنافسسة
ا’ي -ج -اب -ي -ة ب Úال Ó-ع -ب Úف -وق أارضس -ي-ة
اŸيدان و‘ التدريبات.
❊ اŸولودية اليوم تتواجد ‘ أازمة
ن- -ت- -ائ- -ج ح- -ادة ب -اح -ت Ó-ل -ه -ا اŸرك -ز
ال -ع -اشس -ر ب -خ -مسس ن-ق-اط ب-ع-د م-رور
خمسس جولت ،وإاقصساء من الدور
لفريقية ؟
ربع النهائي للمنافسسة ا إ
❊❊ صسحيح مرتبتنا ’ تليق بسسمعتنا أ’ننا
ن -ع -م -ل ‘ ف -ري -ق ك -ب Òاسس -م -ه م-ول-ودي-ة
ا÷زائر ،حققنا فوزا ‘ ا÷ولة اأ’و¤
من خارج الديار وهو ما اعتÈه ا÷ميع
ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ،ث-م ت-ع-ادل-نا أامام وفاق
سسطيف بطل اŸوسسم اŸاضسي ،بعدها
ان-ه-زم-ن-ا ‘ م-واج-ه-ت Úوت-ع-ادل-ن-ا ال-يوم،
نحن مع بداية اŸوسسم وعلينا أان نسستفيق
بسس -رع -ة ون -ع -ود إا ¤أاج -واء ا’ن-تصس-ارات
ابتداء من ا÷ولة اŸقبلة ،أ’ن الÓعبÚ
ينقصسهم فوز وحيد ليتحرروا خصسوصسا
أان لدينا ›موعة رائعة من الÓعبÚ
ك-ل-ه-م Áل-ك-ون م-ؤوهÓ-ت ك-بÒة وق-ادرون
على اللعب على اأ’لقاب دون أاي مشسكل.
❊ م -واج -ه -ت-ك-م اŸق-ب-ل-ة سس-ت-ك-ون أام-ام
إا–اد العاصسمة ‘ داربي اŸوسسم ،وأاي
ت- -ع Ìآاخ- -ر ق -د ي -دف -ع اŸسسÒي -ن ا¤
إاقالة اŸدرب؟
ي عقد
جبا) ،لد ّ
❊❊ اإ’قالة ؟ (يقولها متع ّ
م -ت Úم -ع م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ،أان-ا م-درب
تعاقدت مع هذا الفريق من أاجل العمل
م -ع -ه و–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج اي-ج-اب-ي-ة وإا‚اح
اŸشس- -روع ال- -ري- -اضس- -ي ال- -ذي ج -اءت ب -ه
اإ’دارة ا÷دي- - - -دة ،و◊د اآ’ن أاشس - - -رفت
على العميد ‘  7مباريات ،واآ’ن لدي
نظرة شساملة وفكرة معينة عن التعداد
الذي أاملكه ،والذي  ⁄أاشسارك ‘ انتدابه
ووجده هنا بعد تعاقدي مع الفريق أايام
ف-ق-ط ب-ع-د ان-قضس-اء اÒŸك-ات-و الصس-يفي،
أاعمل Ãا هو موجود لدي وأاحاول أانا
والطاقم الفني إايجاد ا◊لول اŸناسسبة
لتغطية العجز ‘ بعضض اŸناصسب ،أاما
عن الداربي العاصسمي سسنحضسر له جيدا،
وسسعيد أ’نه ” تأاجيله لكي يسسمح لنا
ب-ال-ت-حضس Òوإاع-ادة ت-رت-يب أام-ورن-ا ول-كي
ي-خ-ل-د الÓ-ع-ب-ون إا ¤ال-راح-ة ه-م ال-ذي-ن
يعانون من اإ’رهاق جراء كÌة اŸباريات
والتنقÓت.

شسبيبة بجاية

زغدود يرّكز على ا÷انب النّفسسي
للّرفع من معنويات الّÓعبÚ

رّكزت تشسكيلة شسبيبة بجاية –ضسÒاتها بقيادة اŸدرب من Òزغدود ،من أاجل
–ضس Òاللقاء القادم الذي سسيجمعها شسباب باتنة ،وبالتا‹ تفادي اأ’خطاء التي
وقع فيها الفريق ‘ ا÷ولة اŸاضسية ،حيث  ⁄يتجرع الÓعبون الطريقة التي
كلفتهم تضسييع نقطت Úثمينت ،Úبالنظر إا ¤اŸردود السسلبي الذي قدموه طيلة
أاط -وار اŸواج -ه -ة .و‘ ه -ذا الصس -دد أاك -د اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ال -ع -ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة،
لـ’الشسعب’ ،أانه ركز على ا÷انب النفسسي من أاجل رفع معنويات أاشسباله جراء تعÌهم
داخل الديار ،كما أانه سسيسستغل فÎة توقف البطولة للعمل على Œهيزهم واسستعادة
بعضض الÓعب ÚاŸصساب .Úزغدود أاضساف بالقول ،أان العمل منصسب على معا÷ة
النقائصض التي تعا Êمنها التشسكيلة ،وظهرت ‘ اللقاء اأ’خ Òمن البطولة أامام
جمعية الشسلف ،كي يتفادى تكرارها ‘ اللقاءات القادمة ،خاصسة فيما يتعلق بنقصض
الÎكيز لدى مهاجمي التشسكيلة أامام مرمى اŸنافسض ،وأاخطاء اÿط اÿلفي
والذي حرم الشسبيبة من عديد النقاط  ،وهو ما يؤوكد عدم ترك أاي ›ال لعامل
اŸفاجأاة ،والÎكيز على وجوب العودة إا ¤سسكة ا’نتصسارات ،مؤوكدا أان مباراة
الشسلف أاضسحت ‘ طي النسسيان ،وعلى ا÷ميع مضساعفة ا÷هود حتى يكونوا ‘
مسستوى الثقة التي وضسعتها فيهم اإ’دارة ،والتي وفرت لهم جميع ظروف لعب
اأ’دوار اأ’و ¤هذا اŸوسسم.
بجاية :بن النوي توهامي
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في ندوة احتضسنها المعهد الفرنسسي بالجزائر

فيرانديز يرسشم «أاّول رجال» أالبير كامو

«هل تقبل الرواية الذوبان في الشسريط المرسسوم؟» هو السسؤوال الذي تمحورت حوله الندوة التي نشسطها فنان الشسريط المرسسوم الفرنسسي جاك فيرانديز ،سسهرة أاول أامسس
الثÓثاء بالمعهد الفرنسسي بالجزائر العاصسمة ،بمناسسبة نزول فرنسسا ضسيف شسرف على الطبعة العاشسرة للمهرجان الدولي للشسريط المرسسوم .في حديثه عن هذا الموضسوع،
للبير كامو.
لول» أ
انطلق فيرانديز من تجربته الخاصسة كرسسام سسبق له وأان اقتبسس روايات وحّولها إالى أاشسرطة مرسسومة ،على رأاسسها روايتا «الغريب» و»الرجل ا أ
المعهد الفرنسسي :أاسسامة إافراح
هو في الواقع ،مثل ،تم تصشوير الفيلم بمسشتغانم
ول -يسس ب -ب -ل -ك-ور (ب-ل-وزداد ح-ال-ي-ا)..ل-ق-د رسش-مت
ال -ج -زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ك-ث-ي-را وع-ب-ر ع-دة عصش-ور،
يعّد الفرنسشي جاك فيرانديز ،الذي ولد سشنة
وأاحب أان يتطابق الديكور مع زمان القصشة»،
 1955ب -ح -ي ب -ل-ك-ور الشش-ع-ب-ي ب-ال-ع-اصش-م-ة ،م-ن
يؤوكد فيرانديز ،خّريج المدرسشة الوطنية لفن
الفنانين الذين يبحثون عن أاكبر جرعة للواقعية
الديكور بنيسس الفرنسشية.
لمثلة على ذلك
في أاعماله المرسشومة .من ا أ
وعن خياراته ،يقول فيرانديز غنه هو الذي
سشلسشلة «دفاتر الششرق» التي جمعت  10أالبومات
اختار اقتباسس هذه الرواية ،وكان أاول لقاء له مع
رسشمها فيرانديز بين  1987و.2009
كاترين ابنة أالبير كامو سشنة  ،2008كما حصشل
يتحّدث فيرانديز عن تاريخ هو جزء منه ،وهو
على الحرية الكاملة من
لعلمي مزيان فرحاني،
ما نفهمه من ششهادة ا إ
الناششر
الذي أادار النقاشس بالمعهد الفرنسشي أاول أامسس
(غ -ال -ي -م -ار) ف -ي
الثلثاء ،قائل إاّن جاك فيرانديز «لديه هاجسس
الق-ت-ب-اسس ،الذي
التواجد بالقرب من الحقيقة».
ن -ت -ج ع -ن -ه أال -ب-وم
خاضس فيرانديز العديد من التجارب على مدار
شش -ري -ط م -رسش -وم
مسش -اره ال -ف -ن -ي ،ح -يث ق -دم أاع -م -ال ف -ي ال-ن-وع مخطوطات وجدت في حقيبة صشاحب جائزة كامو في ق ّصس تاريخ من ل تاريخ
ي -تشش -ك -ل م -ن 150
ال-ب-ول-يسش-ي ،وال-ع-ج-ائ-ب-ي ،والشش-ري-ط المرسشوم  /نوبل خلل حادث السشيارة القاتل الذي تعرضس لهم ،وفي ق ّصس ما حدث في الجزائر
ل -وح -ة (صش -ف-ح-ة)،
ال- -رب- -ورت -اج ،ث -م ال -روائ -ي ،م -ن خ -لل تصش -وي -ر له.
(ال ُ-م -سش -ت -ع -م-رة) م-ن ال-داخ-ل ،وه-ي
وع- - -ن صش- - -ع - -وب - -ة
ال -قصشصس وال -رواي -ات ف -ي ق -الب م-رسش-وم .وع-ن اششتغل فيرانديز على رواية كامو كما ُنششرت ،أايضشا (الرواية) كانت طريقة «لقول
الن- - -ت- - -ق- - -ال م- - -ن
لم-ور بشش-ك-ل أاحسش-ن وأاك-ث-ر ت-أاث-ي-را
خصش -ائصس أاع -م -ال -ه ي -ق -ول ال -رسش -ام ال-ف-رنسش-ي :وعلى أاششياء «غير موجودة ولكن كان من الممكن ا أ
الرواية إالى الرسشم،
«ليسشت لدي ششخصشية محددة في أاعمال أاو بطل لها أان تكون» ،يقول الرسشام ،على غرار اسشم من المقالت».
لم -ر ت -ط -لب
ف -إان ا أ
لولى التي يتم
تتمحور عليه أالبوماتي ،وأانا أاغير طريقة الرسشم «ج -يسش -ي-ك-ا» ،ال-ذي وج-د ف-ي م-لح-ظ-ات ك-ام-و ليسشت هذه المرة ا أ
ت -ح-وي-ل ال-م-ون-ول-وغ
لخير» ،التي
والشش- -خصش- -ي- -ات ف- -ي ك- -ل م- -رة ،حسشب ال- -ع -م -ل ووظفه فيرانديز .ولكن الرسشام لم يجد الحرية فيها اقتباسس «الرجل ا أ
ال - - -م - - -وج- - -ود ف- - -ي
لي-ط-ال-ي
ال -ك -ام -ل -ة ف-ي اق-ت-ب-اسش-ه ه-ذا ،خ-اصش-ة وأان ه-ذه سش -ب -ق وأان ُح ّ-ولت إال-ى ف-ي-ل-م أاخ-رج-ه ا إ
والقصشة».
لول» إال - -ى ح- -وارات ،ي- -ق- -ول ج- -اك
وب- -ع- -د ت -ق -دي -م -ه ل -قصش -ة «ال ُ-م -ضش -ي -ف» ورواي -ة الرواية تعّد أاقرب إالى السشيرة الذاتية لكامو ،ما جياني أاميليو« ،كنت متخّوفا حينما ششاهدته»« ،ال - -رج - -ل ا أ
لل-ب-ي-ر ك-ام-و ،ي-ع-ود إال-ي-ن-ا ف-ي-ران-دي-ز اضشطره إالى العودة في أاكثر من مناسشبة إالى يقول فيرانديز عن الفيلم الذي خششي أان «يغزو» فيرانديز ،الذي سشبق له وأان اسشتغل مع الروائي
«ال -غ-ريب» أ
لخصس ك -ات -ري-ن ك-ام-و اب-ن-ة على جزء من قراءته للرواية ،ولكن مخاوفه ال -ج -زائ -ري ال -راح -ل رشش -ي -د م -ي -م -ون -ي ،ون -ق-ل
لول» ،آاخر روايات كامو ذوي ال -ح -ق -وق ،وب -ا أ
باقتباسس لـ «الرجل ا أ
تبددت بعد ذلك« :على عكسس السشينما ،يمكننا ال -م -ب -دع -ان ل -ل -ع -ال -م ج -م -ال قصش -ب -ة ال -ج -زائ-ر
ال- -ت- -ي نشش- -رت ب -ع -د وف -ات -ه ،وه -ي ن -ت -اج ج -م -ع الروائي الششهير.
لخر» إانها طريقة كرسشامين إاعادة تششكيل الديكور الحقيقي كما وحكاياتها.
يقول فيرانديز عن «الرجل ا آ

لديبة الجزائرية الششاعرة
صشدر مؤوخرا ل أ
نورة تومي ديوان جديد ،هو الثاني من
ن -وع -ه ،وح -م -لت ال -م -ج -م -وع -ة الشش -ع -ري-ة
الجديدة التي تقع في  80صشفحة عنوانا
جذابا هو« :أاششتهي وطنا» ،وهي عبارة عن
ج -م -ل -ة م-ن ال-قصش-ائ-د ع-ن ال-وط-ن وال-حب
ب -ل -مسش-ة شش-اع-ري-ة رق-ي-ق-ة وم-ت-م-ي-زة .وق-د
صش -درت ال -م -ج -م -وع -ة الشش -ع -ري -ة ع-ن دار
ال -م -ث -ق -ف ل -ل -ط -ب -اع -ة وال -نشش-ر ،وسش-ت-ك-ون
الششاعرة حاضشرة بها في معرضس الجزائر
ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب ال-م-زم-ع ت-ن-ظ-ي-مه في 25
أاكتوبر الجاري بالجزائر العاصشمة ،حسشبما
صشرحت به األديبة للجريدة.
وق- -د وضش- -عت ن- -ورة ت- -وم- -ي ف -ي ال -غ -لف
ال -خ -ل -ف -ي ل -ل -دي -وان م -ق -ط -ع -ا م-ن إاح-دى

القصشائد ،جاء فيه :ضشحكة العششب في
ششفتي ،رقصشة أاششرقت ما بك؟ أايما نغم
سشرك ؟ دمي الناعم اخضشوضشرا،ها أانا لون
زغرودة طائرة،ها أانا...ششذو هذه النسشائم
ل -ي ،رف ال -ف -راشش -ات ل -ي،صش -ب -ح الصش -ب-اي-ا
والرششا.
لشش -ارة ،ف -إان الشش -اع -رة سش -ب -ق ل -ه -ا وأان
ل - -إ
أاصش -درت م -ج -م -وع -ت -ه -ا الشش -ع-ري-ة األول-ى
بعنوان« :ششكله وردتان» ،وهذا عن إاحدى
دور النششر في الششارقة باإلمارات العربية
المتحدة ،ويبدو أان األديبة قليلة اإلنتاج،
ألن -ه -ا ت -ت -ريث ول ت -تسش-رع ف-ي إاب-داع-ات-ه-ا
لتقدم أاحسشن األعمال لجمهورها.

«ديسسمبر بأالوان سسكيكدة»

من إاصشدارات قصشر الّثقافة والفنون روسشيكادا
في اول مبادرة قامت ادراة مؤوسشسشة قصشر
الثقافة والفنون بسشكيكدة ،بإاصشدار البوم
ل -م -ج -م -وع -ة م-ن ف-ن-ان-ي سش-ك-ي-ك-دة ال-ذي-ن
شش-ارك-وا ب-م-ع-رضس ال-ف-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي لولية
سش- -ك- -ي -ك -دة بشش -ه -ر ديسش -م -ب -ر م -ن السش -ن -ة
ال -م-اضش-ي-ة ،واخ-ذ ه-ذا الل-ب-وم ال-ذي ح-ل-ة
راقية عنوان «ديسشمبر بأالوان سشكيكدة»،
حيث طبع في حلة راقية ،وهذا المعرضس
الذي ضشم مجموعة كبيرة من فناني الفن
التششكيلي بالولية ،وكان رواق رمضشان عبد
العزيز بقصشر الثقافة والفنون حاضشنا لهذه
ال -ت-ظ-اه-رة ،وع-رفت ه-ذه األخ-ي-رة اق-ب-ال
كبيرا.
وم-ع-رضس ال-ف-ن ال-تشش-ك-ي-ل-ي ال-م-قام حينها،

حسشب ن- -ور ال- -دي -ن ب -ودم -اغ م -دي -ر قصش -ر
الثقافة والفنون «نظم في طبعته األولى
وه -و ع -ب -ارة ع -ن فضش -اء م-ف-ت-وح ،وف-رصش-ة
أاتيحت للفنانين التششكيليين بالولية التي
انجبت الكثير من هؤولء الذين اسشتطاعوا
بالون ريششتهم المعبرة على جمال روحهم
وسش-ع-ة خ-ي-ال-ه-م ان يشش-ك-ل-وا ل-وح-ات رائ-عة
ال -ج -م -ال م -ن ح -يث ال -ق-ي-م-ة ال-ف-ن-ي-ة ،وان
ي- -ع- -ب -روا ع -ن ح -ق -ي -ق -ة مشش -اع -ر ال -ف -ن -ان
ال -تشش -ك -ي -ل -ي ال -ت-ي ت-ت-ع-ل-ق دائ-م-ا ب-م-ع-ان-ي
الشش-ك-ال ال-ت-ي ي-ح-اوره-ا وي-ن-ظ-م ت-حركها
فوق سشطح اللوحة».
سسكيكدة :خالد العيفة

رسّس -مت الشس -اع-رة ال-ج-زائ-ري-ة سس-ل-وى ل-م-يسس مسس-ع-ي ،ع-هً-دا م-ع ال-نشس-ر ب-ع-دم-ا ظ-لت ت-نشس-ط
لدبية الوطنية والدولية منذ التسسعينيات ،دون أان تبادر إالى النشسر في ظل ما
بالسساحة ا أ
لدبي بالجزائر ،لكن الكاتبة التي تشستغل منذ
يصسفه بعضس النقاد بــ»فوضسى» قطاع النشسر ا أ
لدبي وأاصسدرت مجموعتها
لعÓم الثقافي قررت كسسر عزوفها عن النشسر ا أ
أاعوام بحقل ا إ
لصسدارات.
التي تفتح لها شسهية ا إ

عبد الرؤووف زوغبي

ونشش -رت دار األل-م-ع-ي-ة أاول-ى إاصش-دارات ال-م-ب-دع-ة
سشلوى لميسس مسشعي في ششكل مجموعة ششعرية
حملت عنوان «مسشروق من النعاسس» والتي ترتكز
لنسشان،
على حالت عميقة من القلق الوجودي ل إ
وتنطوي على ومضشات ششعرية أاتى على نسشجها
ف -ي أاوق -ات م -ت -ق -ارب -ة وج -اءت ع-اكسش-ة لرت-ب-اط
الششاعرة بذاتها من حيث أانها دخلت في محاولة

نظّم «نادي فكر وفن « التابع لمديرية الثقافة
ل-ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة أاول أامسس ،أامسس-ي-ة شسعرية
اح- -تضس- -ن- -ت- -ه- -ا ق- -اع -ة ال -م -ح -اضس -رات ب -مسس -رح
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ال -ج-ه-وي ،نشس-ط-ه-ا م-ج-م-وع-ة م-ن
الشسعراء وحضسرها نخبة من المثقفين وعشساق
القوافي.

وقالت الششاعرة منيرة سشعدة خلخال رئيسشة النادي،
أان ه-ذه األمسش-ي-ة ال-ت-ي ي-ف-ت-ت-ح ب-ه-ا ال-م-وسش-م ال-ثقافي
الجديد ،هو اسشتمرارية لفضشاء إابداعي واحد ،تقدم
من خلله التجارب المختلفة للمبدعين ،و»يحدث»
في نفسس الوقت الوجدان المرهف لعششاق البحور
والقوافي ،وهي أايضشا أامسشيات تعد بالتواصشل الرفيع
وتقديم األفضشل في مجال الششعر واإلبداع.
وكان للدكتور عبد الله حمادي أاسشتاذ األدب العربي
سشابقا بجامعة قسشنطينة ،ششرف افتتاح هذه األمسشية
برباعياته «بنية القلب» ،التي كتبها باسشبانيا منذ أاكثر
م - -ن ث - -لث- -ة ع- -ق- -ود
وضش- -م- -ن- -ه- -ا دي- -وان- -ه
«ال -ب -رزخ والسش-ك-ي-ن»،
وه- -ي قصش -ي -دة أاب -دع
ف-ي-ه-ا الشش-اع-ر ،حيث
ق- - - - -ال ع - - - -ن ه - - - -ذه
«ال -رب -اع-ي-ات» وال-ت-ي
تعتبر تجربته األولى،
أان -ه -ا ح -ال -ة شش -ع -ري-ة
م- -ت -ف -ردة ف -ي ح -ي -اة
الششاعر تأاتي «صشبة»
واح -دة ث -م ت -ن -ق-ط-ع،
ك -م -ا أاع -اب الشش -اع-ر
ق-ب-ل ق-راءة ال-قصشيدة
ع -ل-ى ت-ردي ال-ث-ق-اف-ة

في أاول إاصسدار لها تحت عنوان «مسسروق من النعاسس»

دار األلمعية تحتفي بالششاعرة «لميسس مسشعي»
لك -تشش -اف دواخ-ل-ه-ا وإادراك-ه-ا ث-م ت-رج-م-ت-ه-ا إال-ى
نصش -وصس ت -ت -راوح ب -ي -ن ب-لغ-ة ال-ح-ك-م-ة وصش-دم-ة
الدهششة وتعكسس واقعها كما لو كانت تنظر في
م -رآاة ك -ي تصش -اف-ح م-لم-ح-ا ل ت-ع-رف-ه-ا .وتضشع
«لميسس» بين يدي القارئ عم ً
ل جميل ظّل حلًما
ب-ال-نسش-ب-ة ألصش-دق-ائ-ه-ا ال-ك-ت-اب وج-م-ه-ورها الذي
ي -ح -ت -ف -ي ب -ه -ا ف -ي ك -ل ال-نشش-اط-ات األدب-ي-ة ال-ت-ي
ت -حضش -ره -ا ب -م -دي -ن -ة ع -ن -اب -ة ج -وه -رة السش -اح -ل
ال-ج-زائ-ري وت-ع-م-دت « ل-م-يسس» خ-وضس ت-ج-رب-ت-ها

ت -ف-ق-د وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ،ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
ع -ائ-ل-ة ال-ك-اتب وال-روائ-ي م-ح-م-د ح-م-وت-ان
وقدم تعازيه ألسشرته وأاقاربه خلل تنقله
إالى ولية تيزي وزو أاول أامسس.
لشش-ارة ت-وف-ي م-ح-م-د ح-م-وت-ان ع-ن عمر
ل -إ
ي-ن-اه-ز  8٤ع -ام-ا ،إاث-ر سش-ك-ت-ة ق-ل-ب-ي-ة وك-ان
المرحوم يمتلك في رصشيده ثلث روايات
وهي منسشيو التاريخ (إاصشدار دار العثمانية
 )2009وال -مسش -ك -ي وال -داع -ي -ة (م-ن إاصش-دار
ال-م-ؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-فنون المطبعية سشنة
.)2015

 ..ويتفقد الوضشع
الصشحي للمخرج
ششوقي بوزيد

خ -لل زي -ارة ال -ع -م -ل ال -ت -ي ق -ام ب -ه-ا وزي-ر
الثقافة ميهوبي إالى ولية باتنة تنقل إالى
ب -يت ال -م -خ -رج ال -مسش-رح-ي شش-وق-ي ب-وزي-د،
لط-لع ع-ل-ى وضش-ع-ه الصش-ح-ي وتشش-ج-ي-ع-ه
ل -إ
على مواصشلة العمل واإلخراج المسشرحي.
للتذكير المخرج ششوقي بوزيد يعاني منذ
أاك -ث -ر م -ن شش -ه -ري -ن م-ن ان-زلق غضش-روف-ي
ووضشعيته الصشحية تمنعه في الوقت الحالي
من مواصشلة نششاطه المسشرحي.

ششعراء ال ّصشخر العتيق يبوحون بسشر القوافي

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

سسطيف :نور لدين بوطغان

ميهوبي يزور
عائلة الكاتب
محمد حموتان

في أامسسية شسعرية بمسسرح قسسنطينة

«أاشستهي وطنا» حاضسر بـ «سسي»2017 Ó

الشّشاعرة نورة تومي تصشدر ديوانها الّثاني

15

الششعرية المنششورة بإاششراك الفنان التششكيلي علي
يماني الذي رسشم لها غلف المجموعة الششعرية
وصشممه بريششته السشاحرة .وفضشلت الغوصس في
متاهات القلق الوجودي دون طرح أاسشئلة كثيرة
لكن بإاجابات «سشرقت من ليل حياتها الحالك»
حتى تنسشج رؤوى ومعاني جديدة .ويقول الناقد
الجزائري محمد رابحي عن هذا اإلصشدار إانه «
في ليلة من عام .. 2012في غرفتها منهكة بعد
ي -وم مشش -ح -ون ..اسش-ت-ل-قت ب-ف-راشش-ه-ا ل ت-رج-و إال
الراحة ..في الوقت الذي انتظرت فيه أان تخلد
إال-ى ال-ن-وم وج-دت ن-فسش-ه-ا ت-ن-ت-فضس ت-نتعشس..دفق
ششعري ل يقاوم ..تناولت كراسشتها وأاخذت تكتب
تششظيات ،نثار ،موجات ،،، ،إانها نصشوصس ششعرية
قصش -ي-رة م-تصش-ل-ة م-ن-فصش-ل-ة ..ظ-لت سش-ل-وى ل-م-يسس

مسشعي تلك الليلة
تراوغ النوم لتحلق
إال-ى غ-اي-ة ال-فجر.
أاخ- -ذت م- -ن- -ه ك- -ل
ال- -وقت ح- -ت- -ى ل -م
ي - - -ت - - -ب - - -ق ل - - -ه إال
سشويعات وأاخذت منه روحه عجنت بها كلماتها
المرهقة» ،ويتابع رابحي أانه «في الصشباح حينما
اسش -ت -ي -ق -ظت وراج -عت م -ا سش-ج-لت ان-دهششت ،ل-م
تصش -دق أان ال -م -ادة ال -ت -ي أاخ -ذت -ه -ا م -ن ال -ن -ع-اسس
وصش- -ن- -عت ب -ه -ا م -ا صش -ن -عت ك -انت ب -ه -ذا ال -زخ -م
والكتمال ..وألن التجربة وليدة لحظة فاصشلة
لحظة برزخ رأات الششاعرة أان تسشم كتابها مسشروق
من النعاسس.

بقسشنطينة والتي بدأات تضشمحل وهي تعيشس أاتعسس
أايامها ،مذكرا بان الثقافة كان لها في الماضشي طابع
خاصس في هذه المدينة العريقة ،فكانت تغفو ولكن
تنهضس ،متمنيا في األخير بان هذه الغفوة يجب أان ل
تسشتمر وتعود قسشنطينة إالى سشابق عهدها.
الششاعرة نجاح حدة قرأات على الحضشور قصشيدتها
«مصسطفى» ،والتي تقول في مطلعها:
«طيلة عشسرين عاما
لفني هاجسس دافئ
ومشسى
ذات صسباح حزين
ناعسس
أارمد العينين
منطو على نفسسه
ترك قهوتي الصسباحية
ب Óنكهة ول دردشسة...
وهي تتحدث في هذه القصشيدة عن لوعة الفراق
برحيل الحبيب وتعد بالوفاء لهذه العلقة التي تعبر
عن أانبل ما في العلقات اإلنسشانية.
أام -ا الشش -اع -ر ن -ور ال -دي -ن درويشس ،ق-رأا م-ن ق-ام-وسش-ه
الششعري
قصشيدتين،
األول -ى ب -ع -ن-وان:
«صش -وت -ي ال-ذي»،
والثانية
«شش -مسس »..وه-ي
قصش -ي -دة ج-م-ي-ل-ة
ع -ب -ر ف -ي -ه -ا ع -ن
م -ك -ن -ون ال -ن-فسس
ال-بشش-ري-ة بقوافي
رق-ي-ق-ة رق-ة ه-ذه
النفسس الششفافة،
ح - -يث ق - -ال ف- -ي
مطلعها« :فتحت
النوافذ هيأات نفسشي تناسشيت جراح أامسشي»..
ك -م -ا ت -ن-اولت الشش-اع-رة ف-اط-م-ة ال-زه-راء ب-ي-ل-وك ف-ي
قصشيدتها الولى «عاششق في زمن الرحيل» ،موضشوع
«الحرقة» وتكسشر أاحلم الششباب على ضشفة البحور
األخ -رى ،أام -ا ف-ي قصش-ي-دت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة« :ول-ي-م-ة األم-ل
العجاب» فتحدثت فيها عن إارهاصشات النفسس داخل
مجتمع ل يرحم.
وقالت الششاعرة الدكتورة «ليلى لعوير» أاسشتاذ األدب
العربي بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسشلمية
وهي تقدم لقصشيدتيها« :وأاني مسشني الضشر» ،و»تراتيل
الدنيا الباكية» ،أانه في مثل هذه األمسشيات يجب «أان
نسشتنششق الششعر..فالششعر هو الحكمة.»..
واختتم هذه األمسشية الششاعر ياسشين بوذراع نوري
بقصشيدتين« :كبحارة أاتراك»
والثانية «لم تعطني سشببا ألعششقها» تحّدث فيها بلغة
الششاعر المششاكسس عن مدينته التي لم تعد تسشتهويه
ويجب قلعها ـ كما قال ـ «كضشرسس لعقل».

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

وضسع اللّـه ب Úيديه سسر
العلم واŸعرفة ،وجعله مشسكاة خÒ
ل· ،وإان قال البعضس عكسس
ترقى به ا أ
ذلك ف- -ه- -و ك- -الشس- -م -ع -ة ي -حÎق ل -يضس -يء درب
اŸتمدرسس ،Úوراغب ‘ Úطلب العلم والنتهال من
حقائقه التي ل تسسمو الروح أاو الوطن إال بها‘ .
عيد اŸعّلم العاŸي نتذّكر صسور أابطال ماتوا ‘ اÿفاء اÛتمع.
فتيحة .ك
ل ي-ذك-ر اسس-م-ه-م أاح-د ،ول-ك-ن ث-م-رة ع-م-ل-ه-م واضسحة وبينما نحن نك– Èت أاعينهم
لب -اء أاو ¤خ -ط -وات على أاولئك الذين كانوا يجلسسون ‘ مناضسد القسسم هم يحÎقون من أاجل إاعطائنا
ي- -عّ- -ل- -م -ن -ا ا آ
أاك Èق -در م-ن أاب-ج-دي-ات ا◊ي-اة
ا◊ي- -اة ‘ ع- -ا ⁄ل ن- -خ -ت -ار ف -ي -ه متشسّوق Úلسسماح شسرح معلم Úأاتقنوا وأابدعوا ‘
لنتمّكن من وضسع سسّكة حقيقية
مسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا ب-ل نصس-نعه بأايدينا ،أاما
م -ه ّ-م -ت -ه -م الÎب -وي -ة وال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة رغ-م أاّن
ت- -وصس -ل -ن -ا إا ¤م -ا نصس -ب -و إال -ي -ه م -ن
اŸع -ل -م ف -ي -م-ن-ح-ن-ا السس-واع-د ال-ق-وي-ة
ه
ي
ل
ع
و
ه
ي
ت
ل
ا
ة
د
و
÷
ا
ب
ن
ك
ي
⁄
ن
ي
و
ك
ت
ل
ا
أاح Ó-م ل -ع -ل أاح -ده -ا أان ن -ك-ون م-ث-ل
ل-ب-ن-اء ح-اضس-ر سس-ي-ك-ون لبنة الغد الذي
اليوم.
ذاك اŸع -ل -م ،ال -ذي ك-ان وم-ا زال اŸرّب-ي
ت-ك-ت-ب-ه أان-ام-ل-ن-ا ب-ح-روف كشسف ا◊جاب
لسس- -ت- -اذ ال- -ذي ي- -راف- -ق -ن -ا
ع- -ن- -ه- -ا ذاك ا أ
لسس- -ن- -وات ط- -وي -ل -ة ‘ ﬂت -ل -ف م -راح -ل
حياتنا ليكون السسند واŸسساند ‘ قرارات

مصسÒية
–ّول - -ن- -ا ‘ ◊ظ- -ات إا ¤ف- -اع- -ل ق- -وي ‘

الذي يتحّمل على عاتقه تكوين أاجيال
ك-ام-ل-ة م-ن ال-رج-ال وال-نسس-اء ي-ب-نون ول
ي-ه-دم-ون ،ي-ع-ل-ون ول ي-ن-زلون ،تتسسامى
أاهدافهم ليعلو معها وطن.

ول-وله-م Ÿا أادرك أاج-دادن-ا أان ك-ي-ن-ون-ة
ا÷زائ -ري ل ت -ك -ون إال ب -ال -ه -وي -ة ال-ت-ي
“ي-زه ع-ن غÒه أام-ازي-غ-ي مسس-ل-م عّ-ربه
لسس Ó- -م ،م - -ارسس م - -ه- -ن- -ت- -ه ‘ ال- -زواي- -ا
ا إ
لب-ن-اء شس-عب سس-ل-بت إارادت-ه أان
ل-ي-كشس-ف أ
ال - -ع - -ل- -م ن- -ور وسسÓ- -ح ت- -ت- -كشس- -ف م- -ع- -ه
جرت الثورة على
ا◊قائق .وبالفعل تف ّ
أاي -دي شس -ب-اب ك-ان-وا ّ‡ن أات-ق-ن-وا ا◊رف
ال -ع -رب -ي ،وأادرك -وا أان -ه -م ج -زائ-ري-ون ل
ف -رنسس -ي -ون م-ن اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ول-ول
مقاومة هؤولء اŸعلم ‘ Úالزوايا و‘ كل
لط-ف-ال
م -ك -ان اسس-ت-ط-اع-وا ف-ي-ه ت-ل-ق Úا أ

زهرة فاسسي:

Œرب ـ ـة مهني ـ ـة تفـ ـوق  30سسن ـ ـة كـ ـان فيهـ ـا التّعلـ ـيم مرادفـ ـا للّتضسحيـ ـة
لسسماء القليلة التي تركت بصسمتها ‘
تعت Èمن ا أ
قطاع الÎبية والتعليم ،الذي غطسست ‘ أاعماقه
لتكون من مناضسÓت ومكافحات من أاجل تربية
لنها اŸعادلة
وتعليم يتماشسيان جنبا إا ¤جنب أ
الÎكيبة السسحرية لصسناعة أاجيال تبني وتشسيد
ومسسئولة أامام التاريخ والوطن .هي زهرة
فاسسي...أاسستاذة زاوجت ب Úكلمة ُمعلم وتضسحية
حتى جعلت تلك مرادفة لتلك وطوال ثÓثون سسنة
من العمل الدائم ،اسستطاعت تكوين أاسساتذة هم
اليوم من أافضسل اÈÿات اŸهنية ‘ قطاعها.

فتيحة .ك
ب -دأات زه -رة ف -اسس -ي مشس -واره-ا ال-ت-ع-ل-ي-م-ي ك-أاسس-ت-اذة ‘
حال لتكوين اŸعلمÚ
اŸعهد التكنولوجي ﬁمد بن ر ّ
ب-رغ-اي-ة سس-نة  ،1986أاي-ن ع-ك-فت ع-ل-ى إاع-ط-اء م-ع-ل-مي
اŸسستقبل أافضسل الطرق للتعامل مع التÓميذ والسسبل
السسليمة لÎسسيخ اŸعلومة ‘ أاذهانهم ،ولكن قبل ذلك
وذاك عّلمتهم كيف يجعلون من هؤولء الصسغار واعون
باŸسسئولية اŸلقاة على عاتقهم من أاجل بناء اŸسستقبل،
ك -م-ا دّرسست أاقسس-ام ال-ث-ال-ث-ة ث-ان-وي-ة اŸوج-ودة ‘ ن-فسس
اŸعهد.
ق-الت إاّن م-ه-ن-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ‘ ت-لك ال-فÎة ك-انت شس-ري-فة
لمر مبنًا ومعنًا وﬁتًو ،فعندما كانت تبدأا
–مل هذا ا أ
‘ إال-ق-اء دروسس-ه-ا ت-نسس-ى أان-ه-ا ت-ت-ل-ق-ى رات-ب-ا شس-ه-ريا عما
لم -ر ب -ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا ﬁصس-ورا ‘ شس-يء
ت -ق -وم ب -ه ،ك -ان ا أ
واحد هو أاداء واجبها على أاكمل وجه ،وما عدا ذلك ل
لم
يعنيها ،أاما عÓقتها مع تÓميذها فشسّبهتها بعÓقة ا أ
بأابنائها ،وكانت تف ّ
ضسل أان تكون والدة على أان تكون
لسستاذة اŸلّقنة ،وقبل بدء الدرسس تتحّدث إا ¤أابنائها
ا أ
لم حتى تغرسس روح
‘ القسسم Ÿدة خمسس دقائق بلغة ا أ
اŸسسئولية فيهم وكذا الغÒة على مسستقبلهم ،ما جعل
زهرة فاسسي تعيشس داخل قلوبهم ل خارجها.
كانت الفÎة اŸمتدة ب 1986 Úو 1996مليئة باŸثابرة
وال- -ع- -م- -ل اŸت- -ف- -ا ،Êول- -ك- -ن ‘  1996أاغ -ل-قت اŸع-اه-د
لسس -ات -ذة اÿط -وة ال -ت-ي
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ل -ت -ك -وي -ن ا أ
لسس -ت -اذة ف -اسس -ي ضس -رب -ة م -وج -ع-ة ل-ق-ط-اع
اع -تÈت -ه -ا ا أ
لنها كانت “نح
الÎبية والتعليم وا◊لقة اŸفقودة أ
لدوات ال-ب-يداغوجية ‘
اŸق-ب-ل ع-ل-ى م-ه-ن-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ا أ
كيفية التعامل مع التÓميذ.
دsرسست بعدها Ÿدة سسنت ‘ Úثانوية دراوي ببومرداسس
لقسس-ام اŸع-روفة بسسلوكياتها
أاي-ن اخ-ت-ار ل-ه-ا م-دي-ره-ا ا أ
ال -ع-ن-ي-ف-ة ،وا◊م-د ل-ل-ه اسس-ت-ط-اعت أان ت-روضس ج-م-وح

طÓ-ب-ه-ا وت-وّج-ه ط-اق-ت-ه-م ن-ح-و ال-دراسس-ة وال-ع-مل بجد
لع-ل-ى ‘ ال-ث-ان-وي-ة،
لي-ام اŸث-ل ا أ
ل -يصس-ب-ح-وا م-ع م-رور ا أ
وكان بالنسسبة لها رهانا كسسبته بجدارة عالية.
لسس -ات -ذة اŸك -ونÚ
‘ سس- -ن- -ة  2000أاد›ت م -ع ب -اق -ي ا أ
لن-ه-ا –م-ل ‘ داخ-ل-ه-ا
ك -م -ف -تشس ‘ Úط -ور اŸت-وسس-ط ،و أ
ضسمÒا حيا عملت على ا◊صسول على شسهادة ليسسانسس
‘ اللغة العربية لتكون جديرة Ãنصسب مفتشسة تربية
لن- -ه- -ا خ- -ري -ج -ة ع -ل -م ال -ن -فسس
‘ ال- -ل- -غ- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة أ
الجتماعي .كان أاول تعي Úلها ‘ ولية تيزي وزو
ال -ت -ي ح-ذره-ا ال-ك-ثÒون م-ن صس-ع-وب-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م
ه -ن-اك ،خ-اصس-ة وأان-ه-ا م-ف-تشس-ة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ول-ك-ن
ح -ف -اوة السس -ت -ق -ب-ال والحÎام ال-ذي وج-دت-ه ه-ن-اك
ج -ع Ó-ه-ا ت-ق-ت-ن-ع أان ا◊زازات ال-ت-ي ي-ت-ك-ل-م ع-ن-ه-ا ه-ن-ا
وه -ن -اك غ Òم -وج -ودة ‘ ال -واق -ع ف-ال-ك-ل أاخ-وة ،وب-ع-د
ثÓث سسنوات قضستها هناك انتقلت إا ¤العاصسمة ورغم
احتجاج السسكان أامام مديرية الÎبية بولية تيزي
لم -ر ك -ان ﬁسس-وم-ا خ-اصس-ة ب-ع-د ت-ع-رضس-ه-ا
وزوول -ك -ن ا أ
◊ادث م - -رور بسس - -بب ت - -عب ال - -ت - -ن - -ق - -ل ال- -ي- -وم- -ي بÚ
الوليت ⁄ ،Úيثنها عن القدوم ‘ الغد لÎسسيم أاحد
لسساتذة.
ا أ
من  2005إا 2014 ¤عملت مفتشسة Ãديرية الÎبية
لشسرق العاصسمة ،وهناك صسادفت الفسساد العام
ل ّن-ه-ا ل
وج-ع-ل-ه-ا ت-ع-م-ل ل-وح-ده-ا ‘ ع-زل أ
تسس-ت-ط-ي-ع ت-ق-ب-ل الل-ت-واءات التي كانت
لدارة هناك ،وذاقت فيها
تتعامل بها ا إ
لمرين ولكن مع قدوم الوزير بابا
ا أ
اح- -م -د وب -ع -ده ن -وري -ة ب -ن غÈيت
لم- -ر ،أاع- -ل -نت ح -رب -ا
اخ- -ت- -ل- -ف ا أ
شس -رسس -ة ع -ل-ى ال-فسس-اد وال-رشس-وة
وا÷هوية التي كانت تضسرب
أاط -ن -اب -ه -ا ‘ ال -ق -ط-اع ،وه-و
السس- -بب ا◊ق- -ي- -ق -ي ال -ذي
ج - - - -ع - - - -ل ال- - - -وزي- - - -رة
ت -ت-ع-رضس ل-ه-ج-م-ات
شس-رسس-ة م-ن أاولئك
ال -ذي -ن ي-ري-دون
إاع - -ادة ال - -فسس - -اد
ونهب اŸال العام
وم - -ال اŸط - -اع - -م
اŸدرسس - -ي - -ة وك - -ذا
اŸنشس- - - - - -آات وال- - - - - -ك- - - - - -تب
اŸدرسس -ي -ة ،ول-ك-ن ه-ي-ه-ات أان ي-ت-ح-ق-ق ل-ه-م
ذلك.
‘ نهاية حديثها إا« ¤الشسعب» عبّرت عن

ام-ت-ن-ان-ه-ا وسس-ع-ادت-ه-ا ب-ت-لك اŸرح-ل-ة ال-ذه-بية التي كاد
ف -ي -ه -ا اŸع -ل -م أان ي -ك -ون رسس -ول ،وق -الت إا ّن -ه -ا ع -م-لت ‘
ﬂت-ل-ف اŸراح-ل ال-ت-ي م-ر ب-ه-ا ق-ط-اع الÎب-ي-ة وال-عليم
كان فيها رجال ونسساء أاوفياء ،عملت ‘ حقبة الرداءة
التي ناضسلت للتخلصس منها وﬁوها ،وهي متفائلة Ãا
يقدمه القطاع اليوم.
لخ Òقّدمت نصسيحة لكل معلم ولكل أاسستاذ بأان
و‘ ا أ
ي-ك-ون ›اه-دا م-ن-اضس Ó-ح-ق-ي-ق-ي-ا ‘ قسس-مه ،يدافع عن
ال ّسسÓم واللغة العربية ومبادئنا الثورية حتى نخلق
أاشسباه عبد ا◊ميد
ب- -ن ب- -اديسس ‘
مدارسسنا.

العدد
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ل-غ-ت-ه-م ووط-ن-ي-ت-ه-م Ÿا زل-ن-ا ال-يوم ›رد
«فا“ة» و»ﬁمد».
وب -ع -د السس -ت -ق Ó-ل ك -ان ع-ل-ى اŸع-ل-م اأن
ي- -ث- -بت أان- -ه ق- -ادر ع- -ل- -ى ح- -م -ل رسس -ال -ة
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي -م ،وب -ال -ف -ع-ل خÓ-ل
لطفال وأاصسبحوا
سس-ن-وات ق-ل-ي-ل-ة ت-ع-ل-م ا أ
ال- - -ي- - -وم ك- - -وادر وإاط - -ارات ‘ ﬂت - -ل - -ف
›الت ا◊ي- -اة،ورغ- -م ك- -ل ال -ت -غÒات
الج- -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي ع -رف -ه -ا اÛت -م -ع
ا÷زائري اسستطاع اŸعلم أان يحافظ على
لن-ه أاول
مسس -ئ -ول -ي -ات-ه اŒاه اŸسس-ت-ق-ب-ل أ
ي -غ -رسس ب -ذور ال -ع -ل-م ‘ ن-ف-وسس أاب-ن-ائ-ن-ا،
ف -ي -ك -ون -ون ك -ال -ق -ل-م Áسس-ك-ه ب Úي-دي-ه
ليخط به حروف ا◊ياة.
‘ مسس -ار ح -اف -ل ي -ك -ون ف -ي -ه اŸع -ل-م اأب-ا
لطفال خÓل سسنوات العمل
للف من ا أ
آ
ال -ط -وي -ل -ة ح-ق-ق ه-ذا اŸث-ال ال-ك-ث Òم-ن
اŸكاسسب رغم كل التحديات التي وقفت
ح- - -ج - -ر عÌة ‘ ط - -ري - -ق آاداء م - -ه - -ن - -ي
ك -ام -ل،ل -ذلك ه -و ال -ي -وم م-ط-الب ب-ب-ذل
لع-اصسÒ
أاك Ìم-ا يسس-ت-ط-ي-ع-ه Ÿواج-ه-ة ا أ
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال -ت -ي –اول سس -لب اÛت -م-ع
هويته ‘ كل مرة ،فبعدما كان الطفل
لسسرة
لو ‘ ¤ا أ
يتلّقى دروسس ا◊ياة ا أ
لزرق
واŸدرسسة أاصسبحت اليوم الفضساء ا أ
وم- -واق- -ع ال- -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي ب -اب -ا
م -ف -ت -وح -ا ع -ل -ى مصس -راع-ي-ه ل-ك-ل ب-خسس
وث- -م ،Úل- -ذلك ي -جب أان ي -درك اŸع -ل -م
اليوم أاّنه مطالب بغرسس الوعي باıاطر
اÙدقة باÛتمع ‘ نفوسس تÓميذه ‘
ﬂتلف اŸراحل العمرية ،ول يجب اأن
ي-حصس-ر م-ه-ن-ت-ه ال-ن-ب-ي-لة ‘ التلق Úفقط
لّن -ن -ا وم -ن -ذ ع-رف-ن-ا ال-ق-راءة وال-ك-ت-اب-ة
أ
ك -ان اŸع-ل-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا م-رب-ي-ا ق-ب-ل اأي
شسيئ آاخر.
ول -ن أادخ -ل ‘ سِس -ج -الٍت ون -ق -اشس -اٍت لأن
اÛت -م -ع ي -ح -ت -اج إا ¤م -ع-ل-م ك-فء ي-ع-ي
ج-ي-دا اŸسس-ئ-ول-ي-ة الÎب-وي-ة والتعليمية
وا◊ضس -اري -ة وال -ت-اري-خ-ي-ة اŸل-ق-اة ع-ل-ى
لن اليابان  ⁄تنهضس إا ّ
ل بسسمو
عاتقه ،أ
اŸعلم فيها ،بجعله أاهم رقم ‘ معادلة
التطور.

يـ ـ ـ ـوم اŸعلّـ ـ ـ ـم
العا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
‘ سسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
يوم اŸعلم العاŸي يحتفل به سسنوًيا
‘  5أاكتوبر من كل عام ،وذلك منذ
Óشسادة بدور اŸعلم Úحول
 ،1994ل إ
ال -ع-ا .⁄ي-ه-دف إا ¤ت-ع-ب-ئ-ة ال-دع-م
لجيال
وللتأاكد من أان احتياجات ا أ
القادمة سسيوفرها اŸعلم Úبكفاءة،
أاك Ìم- - - -ن  100ب-ل-د ي-ح-ت-ف-ل ب-يوم
اŸع- -ل- -م ال -ع -اŸي ،وي -ع -ود ال -فضس -ل ‘
الن -تشس -ار السس-ري-ع وال-وع-ي ال-ع-اŸي
ب -ه-ذا ال-ي-وم إا ¤م-ن-ظ-م-ة إادي-وكشس-ن
لجل
إانÎن-اشس-ون-ال ،ات-خ-اذ م-وق-ف أ
م- -ه- -ن- -ة ال- -ت- -دريسس ي- -ع- -ن -ي ت -وفÒ
التدريب اÓŸئم ،والتنمية اŸهنية
اŸسستمرة ،وحماية حقوق اŸعلم.Ú
‘ ج- -م- -ي -ع أان -ح -اء ال -ع -ا ،⁄ي -وف -ر
لم -ل وال -وع -د
ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ا÷ي -د ا أ
Ãسستوى معيشسة أافضسل.
م- -ع ذلك ،ف- -ل- -يسس م- -ن اŸم- -ك -ن أان
ي -ك -ون ه -ن -اك ت -ع -ل -ي-م ج-ي-د ب-دون
وجود معلمﬂ Úلصس Úومؤوهل،Ú
واŸعلمون هم أاحد عديد العوامل
لطفال ‘ مدارسسهم
التي تبقي ا أ
وت-ؤوث-ر ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ل-م .ف-ه-م
يسساعدون التÓميذ ‘ التفكÒ
النقدي ،والتعامل مع اŸعلومة
م- -ن ع- -دي- -د اŸوارد ،وال- -ع- -م- -ل
ال -ت -ع -او ،Êوم-ع-ا÷ة اŸشس-اك-ل
واتخاذ قرارات مدروسسة .إان
مهنة التعليم ما فتئت تفقد
م -ك -ان -ت -ه -ا ‘ أان -ح-اء ع-دة م-ن
ال-ع-ا ،⁄وي-ل-فت ال-يوم العاŸي
ل - -ل - -م - -ع- -ل- -م Úالن- -ت- -ب- -اه إا¤
ا◊اج -ة ل -رف -ع م-ك-ان-ة م-ه-ن-ة
لجل اŸعلمÚ
ال-ت-ع-ل-ي-م ليسس أ
وال- -تÓ- -م -ي -ذ ف -حسسب ،ول -ك -ن
لج- -ل اÛت- -م -ع واŸسس -ت -ق -ب -ل
أ
ككل Ãا Áثل إاقرارا بالدور
ال-ذي يضس-ط-ل-ع ب-ه اŸع-ل-م-ون ‘
بناء اŸسستقبل.
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‘ حّبـك يا بـÓدي

فالك فال أÒÿ
ألحمل

القوة ليسشت دائمًأ فيمأ نقول
ونفعل يأ حمل ،أاحيأنأً تكون
فيمأ نصشمت عنه ،فيمأ نتركه
بإأرادتنأ ،وفيمأ نتجأهله عن فهم.

ألثور

في الحيأة سشتدِرك أانّ هنأك
دور لكل شَشـخصض ُتقـأبِله يأ ثور،
الَِبْع ُضض سشيختبِرك ،والبعضض
ك درسشأ لن تْنسشأه
سشيُحّبك ،والبعضض سشيعلُم َ
مدى الحيأة.

‘ حبك يا أسشتاذي يا وليد بÓدي

ألجوزأء

شسكرا أاسستاذي وليد بÓدي
عّلمتني لغاتي وتاريخ بÓدي
شسكرا وأالف شسكر يا أاسستاذي
شسكرا وأالف شسكر يا وليد بÓدي
’صسول تربية دينية
عّلمتني ا أ
كÓم الله والرسسول واللغات الحية
تعلمت بفكري وبيدي في المدرسسة
’سساسسية
ا أ
شسكرا وأالف شسكر يا أاسستاذي
شسكرا وأالف شسكر يا وليد بÓدي
من فضسلك واصسل يا رمز الَمثل أانتَ في
صسراع تعلم وتناضسل
أانت في صسراع من أاجل العلم
تحارب في الجهل في اللغة أاتأامم

حكم و
أأمثال
^م
ن اعتاد عل
مفهوم العطاء ى ممارسسة
فسسوف يعتاد في حياته
ا أ
’ثر أاينما ح على ترك
ّ
ل و رحل.
^ ال
قلو ًمسسامحون
أ
ا
ط
ه
ر
ا
ل
ن
ا
ب
سس
ا ..أ
’ّنهم أاد
الدنيا فاسستحق ركوا قيمة
روا أاخطاء
البشسر.

^ أاّنه عندما تشسرق الشسمسس فوق القطب
الشسمالي لكوكب اورانوسس ،يسستمر ضسوء النهار
طيلة  42عامًا ،وعندما تغيب ،يحل الظÓم
طوال  42عامًا أاخرى؟
’سسد يترك اللبؤوة لتقوم باصسطياد  % 90من
^ أان ا أ
الفرائسس ،وقبل أان تبدأا اللبؤوة بأاكل فريسستها تضسع جانبا
’سسد؟
حصسة ا أ

ما هو الشّسيء الذي ’
يتكلم وإاذا أاكل صسدق وإاذا
جاع كذب؟

حل العدد السسابق

ألقمـ ـ ـح

º`````°ùàHG
^ ي-ق-ول أاح-د الشس-ب-اب
’ج-انب ع-ن-دم-ا
ع-ن-دن-ا :ا أ
يسستيقظون
صسباحا...يقومون
بالرياضسة ثم يرجعون
ليأاخذون
حماما...ويفطرون
ويشسربون الشساي أاو
ال -ق -ه -وة...وي-ق-رأاون ال-ج-ري-دة ،وب-ع-د
ذلك يذهبون لعملهم…فأانا عندما قمت
يوم أامسس بمثلهم أاّذن المغرب.

ِحينما نفهم الموت جيدًا سسنحيا أافضسل
ونحب أاكثر...سسننسسى أان نحقد أان نكره أان
ننتِقم ،وأان ُنخبِئ في صسدورنا خبثًا لهذا
وشسرًا لذاك.

^ ت-ق-ول ف-ت-اة م-ن ع-ن-دن-ا :ذهب
رجل ليكتشسف كيد النسساء وإالى
غ-اي-ة ك-ت-اب-ة السس-ط-ور لم يرجع!
نتمنى له رحلة موفقة والعودة
ال - - -ه - - -ن - - -ي - - -ئ- - -ة السس- - -ع- - -ي- - -دة
’هله...هذا إان عاد
أ
أاصس.Ó

كن متأّكًدا أانّ اآلخرين ل
يفهمون األششيأء كمأ تفهمهأ أانت
يأ أاسشد..لِذا ل تتذمsر من سشوء ظنsهم ،وتأكد
بأsنهأ مششكلتهم وليسشت مُششكلتك.

ألعذرأء

ل يوجد أاحد ب Óعيوب يأ
عذراء ،ولكن هنأك نوعأن من
النأسض :من يسشتسشلم لعيوبه
ويعيشض بهأ ،ومن يعيشض ليصشحح عيوبه حتى
ولو ببطء.

ألميزأن

عشض من أاجل نفسشك يأ
ميزان..أادر ظهرك لكل من ل
يسشتحقك ،ف Óغيأب إال غيأب راحتك ،ول
فقد إال فقد ذاتك.

ألعقرب

تذّكر أان هنأك أاششخأصض
يتكلمون عنك دائمأً يأ عقرب
ألنهم لو تحدثوا عن أانفسشهم ل أاحد سشيهتم
لهم.

أان تبني جدارا علوه متران كي ل أاعود أاراه
أابدا».
أاجأب الغريب« :يبدو لي أاّنني فهمت الوضشع»،
سشأعد األخ األكبر العأمل في جمع كل مأ يلزم،
ومضشى إالى المدينة لبضشعة أايأم لينهي بعضض
أاعمأله
وعندمأ عأد إالى المزرعة وجد أان العأمل كأن
قد أاتم عمله ،فدهشض كل الدهششة مّمأ رآاه
فبدل من أان يبني حأئطأ فأصش Óعلوه متران
بنى جسشرا رائعأ يربط بين البيتين
وفي تلك اللحظة ركضض األخ األصشغر من بيته

أأزيـ ـاء بالّل ـ ـون ألوردي مـ ـن أششهـ ـر أŸصشّمـ ـمÚ
تأاّلق ـ ـي بهـ ـا ‘ أكتوبـ ـر ألـ ـوردي

ت- -أل- -ق -ي ف -ي خ -ري -ف  2017ب-أل-ل-ون ال-وردي
وانششري التوعية بمرضض سشرطأن الثدي في
المجتمع المحيط بك ،إامأ بألعمل أاو الجأمعة
لتكوني بذلك ذات دور فأعل في ششهر أاكتوبر
الوردي.
أاك- - -ت - -وب - -ر ال - -وردي أاو ال - -زه - -ري ألك - -ت - -وب - -ر
(ب-أإلن-جليزية )Pink for October :ه -و
الشش -ه -ر ال -ع -أل -م-ي ل-ل-ت-وع-ي-ة ب-م-رضض سش-رط-أن
الثدي ،وهي مبأدرة عألمية بدأا العمل بهأ على

ألسشرطان

الهتمأم ل يطلب والحب ل
يرتجي ومششأعرنأ يمكنهأ
النتظأر لفترة محدودة ولكن ليسض
لÓبد يأ سشرطأن.

أألسشد

جسشر أألخّوة أ◊قيقية

كأن هنأك أاخوين عأششأ مدة طويلة بألّتفأق
وال-م-حّ-ب-ة ،ك-أن-أ ي-ع-يشش-أن ف-ي م-زرع-ت-ه-م-أ ف-ي
الريف يعمÓن معأ ويسشود حيأتهمأ التفأهم
والنسشجأم الكلي .وفجأة وفي يوم من األيأم
نششبت مششأجرة بينهمأ ،وكأنت هذه المششكلة
األولى التي نششأت بينهمأ بعد أاربعين عأمأ
عم Óفيهأ معأ في فÓحة األرضض ،مششأطرين
اآللت واألج -ه -زة ،م -ت -ق-أسش-م-ي-ن ال-م-ح-أصش-ي-ل
والخيرات
نششأ الخÓف من سشوء تفأهم بسشيط وازداد
ح -ت -ى نششب شش -ج -أر ت -فّ-وه-أ ب-ه ب-ك-ل-م-أت م-رة
وإاه -أن -أت أاع -ق -ب -ت -ه-أ أاسش-أب-ي-ع صش-مت م-ط-ب-ق،
فأقأمأ في جهتين مختلفتين .ذات صشبأح قرع
قأرع بأب «لويسض» وهو األخ األكبر
وإاذا به أامأم رجل غريب ،قأل هذا الغريب:
«إاّني أابحث عن عمل لبضشعة أايأم» ،قد تحتأج
إالى بعضض الترميمأت الطفيفة في المزرعة
وقد أاكون لك مفيدا في هذا العمل».
ف -ق -أل األخ األك -ب -ر« :ن -ع -م ل -ي ع -م -ل أاط -ل -ب -ه
منك...هنأك حيث يعيشض جأري أاعني أاخي
األصشغر حتى األسشبوع المأضشي كأن هنأك مرج
رائع لكنه حول مجرى النهر ليفصشل بيننأ .قد
قصشد ذلك إلثأرة غضشبي غير أاني سشأدبر له مأ
ينأسشبه!».
وأاضش - -أف شش - -أرح - -أ« :أات- -رى ت- -لك ال- -ح- -ج- -أرة
المكّدسشة هنأك قرب مخزن القمح...أاسشألك

كن واثقأً من نفسشك يأ
جوزاء..ل تبّرر لمن يأخذ فكرةً
سشيئة عنك! دعهأ يأخذهأ
وينصشرف! فلم ُتخلق لتثبت للنأسض أانك
مÓك! ول لتثبت لهم أانك ششيطأن ،عشض
لنفسشك.

المسشتوى الدولي في أاكتوبر  2006حيث تقوم
مواقع حول العألم بأتخأذ اللون الزهري أاو
ال -وردي كشش -ع -أر ل -ه -أ م -ن أاج -ل ال -ت -وع-ي-ة م-ن
مخأطر سشرطأن الثدي.
قّدم العديد من المصشّممين العرب والعألميين
تصش- -أم- -ي- -م رائ- -ع- -ة ب- -أل- -ل- -ون ال- -وردي ضش- -م -ن
مجموعأت ازيأء خريف  ،2017اخترت لك
م -ج -م -وع-ة م-ن أاج-م-ل ه-ذه ال-تصش-أم-ي-م ،أاي-ه-أ
سشتختأرين إلطÓلتك الوردية في أاكتوبر؟

نحو األخ األكبر مندهششأ وقأئ« :Óإاّنك حّقأ
رائع تبني جسشرا بيننأ بعد كل مأ فعلته بك،
إاّني ألفتخر بك جدا
وعأنقه .وبينمأ همأ يتصشألحأن كأن الغريب
ي -ج -م -ع أاغ -راضش -ه وي -ه -م ب -أل -رح-ي-ل ،ق-أل ل-ه:
«ان-ت-ظ-ر...ان-ت-ظ-ر...م-أ زال ع-ن-دنأ عمل كثير
لك» ،فأجأب« :كنت أاحب اأن أابقى لول كثرة
الجسشور التي تنتظرني ألبنيهأ
ل-ن-ك-ن مّ-م-ن ي-ب-ن-ي جسش-ور ال-م-ح-ب-ة بين الّنأسض
وليسض هّدامين لهأ.
لنزرع الوصشل ونتوّقف عن نثر بذور القطيعة.

ألقوسس

ل تخسشر قيمتك بكلمة يأ
قوسض..ول تفقد احترامك بزلة
ول تجعل همك في الدنيأ هو حب النأسض
لك! فألنأسض قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم
وتكرهك غدا.

ألجدي

حأول جأهداً أانّ ل تسشتهويك
الكثرة ول تميل إالى المتأح للجميع
يأجدي..واهتم بألقليل دائمأً فربمأ ششيء من
القليل أاجمل مَن الكثير.

ألدلو

عندمأ يكثر الحديث عنك،
سشواء مدح أاو ذم ،فتأكد بأنك
ششغلت من حولك يأ دلو لدرجة أانهم تركوا مأ
يعنيهم واهتموا بك ،فواصشل نجأحك ودع لهم
متعة الحديث.

ألحوت

ل تكن إايجأبي كليأ في
عÓقأتك يأ حوت ،تّوقع السشوء
من األطراف األخرىُ ،كن
إايجأبيأ في حق نفسشك ،واختر من
يسشتحق أان يبقى معك.

إإحي ـ ـاء يوم
إلدبلوماسصيـ ـة
إ÷زإئري ـ ـ ـ ـة

–ي- - -ي وزارة الشش- - -وؤون
اÿارج- - - - - -ي- - - - - -ة ،ي - - - - -وم
الدبلوماسشية
ا÷زائ-ري-ة ،ي-وم ا’أح-د
 8اأك -ت -وب -ر ،ب-داي-ة م-ن السش-اع-ة  16 : 30مسش-اء ،ب-اŸركز
الدو‹ للمحاضشرات عبد الهادي رحال.

ندوة حول إلزكاة
باÛلسس إإلسصÓمي إألعلى

زيتو ‘ Êزيارة
عمل إإ ¤برج
بوعريريج

مرموري يفتتح موسصم
إلسصياحة إلصصحرإوية

ي - - - - -ق - - - - -و م و ز ي - - - - -ر
اÛاه -دي -ن ال-ط-يب
زي - -ت - -و ،Êب - -زي- -ارة
ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د اإ¤
و’ية برج بوعريريج ،يومي السشبت وا’أحد
اŸقبل.Ú

ي - - -ق - - -وم وزي - - -ر السش- - -ي- - -اح- - -ة
والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية حسشن
مرموري ،بزيارة عمل وتفقد
اإ ¤و’ي- - - - - - - - -ت - - - - - - - -ي “Ôاسشت
وال- -و’ي- -ة اŸن- -ت- -دب- -ة ج- -انت،
وذلك ي- - -وم- - -ي  6و 7اأكتوبر
ا÷اري ،يشش-رف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى اف-ت-ت-اح اŸوسشم السشياحي
الصشحراوي.

الخميسس  ٠٥أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤محرم ١٤٣٩هـ

تسصجيل شصه ـ ـادإت
إÛاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدين
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
يشش- - - - - -ارك رئ- - - - - -يسض اÛلسض
ا’إسشÓمي ا’أعلى بوعبد الله
غ Ó-م ال -ل -ه ،رف -ق -ة ال-دك-ت-ور
ﬁم - - -د ب - - -وج Ó- - -ل اأسش - - -ت - - -اذ
ا’قتصشاد بجامعة اŸسشيلة‘ ،
ندوة حول «تفعيل الزكاة ‘
التنمية ا’قتصشادية» ،تنظم
يوم ا’أثن 9 Úاأكتوبر ا÷اري
Ãق - - -ر اÛلسض ب - - -داي - - -ة م- - -ن
السشاعة  14 : 00بعد الزوال.

17456

ـنـ ـ ـ ـ ـدوة صصحفيـ ـ ـ ـ ـة حـ ـ ـ ـ ـول إلتلقيـ ـ ـ ـح ض ـصـ ـ ـ ـ ـد إألنفلو ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـزإ
تنظم وزارة الصشحة
والسشكان واإصشÓح
اŸسشتششفيات ندوة
صشحفية حول ترقية
التلقيح ضشد ا’أنفلونزا
اŸوسشمية ،يوم ا’أحد 8
اأكتوبر ا÷اري ،ابتداء
من السشاعة 08 : 30
صشباحا ،باŸعهد الوطني
للصشحة العمومية
با’أبيار.

إإحياء ذكرى إسصتشصهاد
عل ـ ـ ـي لبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوإنت

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي
ل- - -ل- - -دراسش - -ات وال - -ب - -حث ‘
ا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة وث-ورة
اأول ن- -وف -م ،1954 Èن -دوة
ت-اري-خ-ي-ة Ãن-اسش-ب-ة اإح-ياء
ال - -ذك - -رى ’ 60سشتششهاد
علي ’بوانت وحسشيبة بن
ب- - - - - -وع- - - - - -ل- - - - - -ي ،وﬁم - - - - -د
ب - -وح - -م - -ام - -ي - -دي ،وع - -م- -ر
ي- - - -اسش- - - -ف– ،ت ع- - - -ن - - -وان
«الشش - -ه- -داء ‘ ذاك- -رت- -ن- -ا».
سشيتم عرضض ششريط متبوع
ب - - -ن- - -ق- - -اشض م- - -ع اıتصش،Ú
اليوم ،على السشاعة 09 : 30
صشباحا.

إŸؤو“ر ÷ 13معية
إألمرإضس إلروماتزمية

ي---ن---ع--ق--د اŸوؤ“ر ال--ث--الث
عشش------ر ل------ل------ج------م------ع-----ي-----ة
ا÷زائ----ري----ة لÓ----أم----راضض
ال-روم-ات-زم-ية ،اأيام 7 ،6
و 8اأك-ت-وب-ر ا÷اري ع-ل-ى
مسش---ت---وى اŸرك---ز ال---دو‹
ل-----ل-----م----ح----اضش----رات ع----ل----ى
السشاعة  10 : 00صشباحا.

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط -ن -ي
ل -ل -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
م - - -دي - - -ري - - -ات اÛاه - - -دي - - -ن
واŸت -اح-ف ا÷ه-وي-ة ،ال-ل-ق-اء
ا÷م - - - - -اع - - - - -ي اŸوسش - - - - -ع 198
لتسشجيل ششهادات اÛاهدين
واÛاه- - -دات .وق- - -د خصشصض
اللقاء Ÿوضشوع «دور القواعد
اÿل- -ف- -ي- -ة لضش- -م -ان ا’إم -داد
ل-ل-ث-ورة التحريرية» ،اليوم،
ب- -داي- -ة م- -ن السش -اع -ة 14 : 00
بعد الزوال.

إفتتاح إلسصنة إلكشصفية

’سشÓ-م-ي-ة
ت -ف -ت -ح ال -كشش-اف-ة ا إ
ا÷زائ -ري -ة السش -ن-ة ال-كشش-ف-ي-ة
 ،2018-2017ي - - -وم السش - - -بت 7
أاكتوبر ا÷اري ،على السشاعة
صش- -ب- -اح- -ا ،ب -اıي -م
09:00
الكششفي الدو‹ بسشيدي فرج.
ال- -ل- -ق- -اء سش- -ي- -ك- -ون م- -ن -اسش -ب -ة
ل-ل-ت-وق-ي-ع ع-لى اتفاقية ششراكة
م -ع وزارة ال -ب -ي -ئ -ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة.

أإب ـ ـ ـ ـ ـ ـوإب مفتوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لقاء توإصصل ـي تفاعلـ ـ ـي
علـ ـ ـ ـ ـ ـى إلعل ـ ـ ـ ـ ـوم
مع إÎŸبصص Úألمن بومردإسس
إلكونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ششرعت ،بداية ا’أسشبوع ،مصشالح اأمن و’ية

تنظم جمعية الششعرى لعلم الفلك ،ب -وم -رداسض ‘ Œسش -ي -د ب -رن -ا›ه -ا ال -ت -واصش -ل-ي
اأبوابا مفتوحة على العلوم الكونية ،يوم التفاعلي مع قطاع التكوين اŸهني ،حيث ”
السشبت  7اأكتوبر ا÷اري ،بدار الثقافة مالك ت-ن-ظ-ي-م اأول ل-ق-اء ل-ف-ائ-دة اÎŸبصش Úب-اŸعهد
الوطني اŸتخصشصض عبد ا◊ق بن حمودة،
حداد ،بداية من السشاعة  10 : 00صشباحا.
لشش -رح ا’أخ -ط-ار ال-ن-اج-م-ة ع-ن ﬂت-ل-ف
ال- -ت -ظ -اه -رة م -وج -ه -ة ل -ل -ج -م -ه -ور ال -ع -ام
ا’آف - - -ات السش- - -ل- - -ب- - -ي- - -ة ك- - -اıدرات،
وخاصشة اŸتمدرسش Úمن كل ا’أعمار
ا÷رÁة ا’إل- - - - - -كÎون- - - - - -ي - - - - -ة
وال-ط-ل-ب-ة ،اإذ ت-تضش-من برنا›ا
والوقاية اŸرورية.
م- - -ت- - -ن - -وع - -ا ع - -ب - -ارة ع - -ن
نشش -اط -ات ع -ل-م-ي-ة لÓ-أط-ف-ال،
ﬁاضش- - -رات ع - -ل - -م - -ي - -ة ،ورشش - -ات
وحصشصض القبة السشماوية.

إإجـ ـ ـ ـ ـ ـرإء مكاŸـ ـ ـ ـ ـات بدينـ ـ ـ ـ ـار وإح ـ ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـع ج ـ ـ ـ ـ ـازي
تعلن جازي الششركة الرائدة ‘ ›ال تكنولوجيا ا’تصشا’ت الرقمية ،عن إاطÓق عرضض جديد ودائم
ŸششÎكي الدفع اŸسشبق ،يتضشمن تقسشيما جديدا على مسشتوى التسشعÒة وذلك بغرضض تلبية احتياجات
الزبائن ا◊الي ÚواŸسشتقبلي.Ú
العرضض ا÷ديد ÷ازي فريد من نوعه ،لكونه يوفر للمششÎك مكاŸات مقابل دينار واحد فقط .وحتى
إاذا ك- - -ان اŸششÎك ’ Áت- - -لك ‘ رصش- - -ي - -ده إا’ دي - -ن - -ارا وح - -ي - -دا ف - -ب - -إام - -ك - -ان - -ه دوم - -ا إاج - -راء م - -ك - -اŸة.
Áنح هذا العرضض للزبائن مزايا إاضشافية تتمثل ‘:
@ عند إارسشال  3رسشائل نصشية قصشÒة خÓل الششهر يسشتفيد اŸششÎك من  10رسشائل قصشÒة إا ¤جازي
صشا◊ة Ÿدة  24سشاعة.
’نÎنت خÓل الششهر يحصشل اŸششÎك على  25ميغابايت صشا◊ة Ÿدة
@ عند اسشتهÓك  5ميغا بايت من ا أ
 24سشاعة.
’ضشافية اŸذكورة غﬁ Òدودة خÓل الششهر.
@ ا’متيازات ا إ

’نÎنت التالية:
@ Áكن للزبون الدخول إا ¤القائمة * #707لششراء حزم ا أ
أاميغو اليومي وسشبيد اليومي وسشبيد السشاعي للنهار أاو لليل.
ك-م-ا ي-ت-ي-ح ه-ذا ال-ع-رضض ل-ل-زب-ائ-ن إاج-راء ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة شش-حن
انطÓقا من  45دينارا.
Áك -ن ل-ل-مششÎك Úا◊ال-ي ‘ Úصش-ي-غ أاخ-رى ال-ت-ب-دي-ل إا¤
ه-ذا ال-ع-رضض ع-ن ط-ري-ق تشش-ك-يل * #720م-ق-اب-ل م-ب-لغ 100
دينار.
لÓششÎاك ،تدعوكم جازي إا ¤ا’قÎاب من مراكز خدماتها ونقاط
البيع مزودين ببطاقة التعريف للحصشول على ششريحة خاصشة وا’سشتفادة
’لكÎوÊ
ال-ك-ام-ل-ة م-ن ه-ذا ال-ع-رضض! Ÿزي-د م-ن ال-ت-ف-اصش-ي-ل ي-رج-ى زيارة اŸوقع ا إ
للششركة.

الفجر٠٥.18...............:
مواقيت الظهر12.36...............:
العصسر1٥.٥٤...............:
الصسÓة المغرب18.2٥..............:
العشسـاء1٩.٥٥.................:
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^  ٠٥أاك -ت-وب-ر  : 1٩13أاصس -در اŸصس -ل-ح وال-ف-ن-ان
ا÷زائ -ري ال -ك -ب« Òع -م -ر راسس-م» ج-ري-دة «ذو
الفقار»
^  ٠٥أاك-توبر  : 1٩٥7وق-عت م-ع-ركة ضسارية
(إايسس )Úب Úج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي وا÷يشس
الفرنسسي با◊دود ا÷زائرية الليبيةُ ،دّمرت فيها
آاليات العدو.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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اÿميسس ﬁ 1٤رم  1٤3٩هـ اŸوافق لـ  ٠٥أاكتوبر  2٠17م

قــال إان القضســاء شسريــك أاسساسســي فــي العمليــة النتخابيــة

دربـ ـ ـال يششسـ ـ ـدد علـ ـ ـى ال’لتـ ـ ـزام بالنصسشـ ـ ـوصص
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لمنية با÷نوب الكب ،Òاللواء نوبة:
شسدد من “Ôاسست على التغطية ا أ

ضسرورة ا◊فاظ على ا÷اهزية التامة والتحلي باليقظة وا◊ذر
ﬁاربة ا÷رÁة واللصسوصسية بجميع أانواعها ضسمانا ألمن األشسخاصس واŸمتلكات
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شسدد رئيسس الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال ،على اللتزام بالنصسوصس القانونية ‘ تنظيم
لخذ بع Úالعتبار خصسوصسية هذا اŸوعد النتخابي ،من حيث كثافة القوائم اÎŸشسحة،
النتخابات اÙلية اŸقبلة ،وا أ
للقاب والوفيات غ ÒاŸعلن عنها ‘ عملية ضسبط قوائم الهيئة الناخبة
مطالبا بضسرورة تدقيق النظر ‘ حالتي تصسحيح ا أ
لسسماء التي قام أاصسحابها بتصسحيحها إاداريا بالعتماد على سسجÓت ا◊الة اŸدنية.
بوليات الوطن ،وشسطب كل ا أ

شسدد قائد الدرك أالوطني اللواء مناد
نوبة ،خÓل اليوم Úالثا Êوالثالث من
زيارة العمل والتفتيشس التي قادته إا¤
“Ôاسست ،على ضسرورة ا◊فاظ على
ا÷اهزية التامة مع ضسرورة التحلي
باليقظة وا◊ذر الدائم ،Úبالنظر إا¤
لمنية السسائدة باŸنطقة ،بحسسب
الظروف ا أ
ما أافادت به قيادة الدرك الوطني ،أامسس
الأربعاء ‘ ،بيان لها.
فخÓل اليوم الثأ Êمن زيأرته إا ¤إاقليم القيأدة
ا÷هوية السشأدسشة بتمÔاسشت ،قأم اللواء منأد نوبة
Ãعأينة وتفقد عدة وحدات ◊رسش ا◊دود ،على
غرار جبل ا◊ديد وتأبراكت (تÒيرين) للوقوف
على مدى جأهزية الوحدات وكذا ظروف العمل
بهأ لتأم Úالششريط ا◊دودي ومنع أاي ﬁأولة اخÎاق،
ح -يث أاك -د ع -ل -ى ““ضش -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -أل -ي-ق-ظ-ة وا◊ذر
الدائم ،Úنظرا للظروف اأ’منية السشأئدة بأŸنطقة““.
و‘ إاطأر الرفع من نسشبة التغطية اأ’منية بأ÷نوب

í«£YƒH ióg :áHÉæY
أاك - -د ع- -ب- -د ال- -وه- -أب درب- -أل خÓ- -ل
إاشش-راف-ه ،أامسش ،ع-ل-ى اف-ت-ت-أح ال-ن-دوة
ا÷هوية حول ““الرقأبة القضشأئية على
ا’ن -ت -خ -أب -أت اÙل -ي-ة““ ،أان ال-قضش-أء
شش- - -ريك أاسش - -أسش - -ي ‘ ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
ا’ن -ت -خ -أب -ي -ة ،مششÒا إا ¤أان ال -ه-ي-ئ-ة
العليأ اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخأبأت
شُش -ك -لت م -ن قضش -أة ،ل -ت -ك -ون رسش -أل -ة
واضش -ح -ة ’حÎام اŸسش -أر ال -ق -أن -وÊ
لÓنتخأبأت ،التي تعد واجبأ دسشتوريأ
وق-أن-ون-ي-أ ،وق-أل إان م-راق-ب-ة ال-ع-م-لية
ا’ن- -ت- -خ- -أب- -ي- -ة مسش- -ؤوول- -ي- -ة ج- -م- -ي- -ع
اŸششأرك ‘ Úهذا الواجب الوطني.
وأاضش -أف درب -أل ،أان ال-قضش-أة ب-ح-أج-ة
ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-رسش-ك-لة السشيأسشية وذلك
م-ن أاج-ل ا’ل-ت-زام ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-قوانÚ

مبحوث عنها من
لنÎبول
طرف ا أ

الشسرطة تسسÎجع 06
سسيارات فخمة بوهران

“كنت قوات الششرطة بأمن و’ية
أام البواقي ،من توقيف وحجز 06
سشيأرات فخمة كأنت ﬁل بحث
دو‹ من طرف منظمة اأ’نÎبول.
حيثيأت القضشية تعود إا ¤تلقي
خلية اأ’نÎبول التأبعة للمصشلحة
الو’ئية للششرطة القضشأئية لو’ية أام
البواقي ،معلومأت عن دخول
سشيأرات ﬂتلفة اأ’نواع إا ¤تراب
الو’ية مبحوث عنهأ دوليأ من
طرف منظمة ا’نÎبول .فور تلقي
اŸعلومأت ” تكثيف عمليأت
البحث والتحري ،التي أافضشت إا¤
توقيف  06سشيأرات ” سشرقتهأ من
عدة دول أاوربية ،كمأ ” حجز
جواز سشفر كأن ﬁل مذكرة بحث.
” تسشليم السشيأرات إا ¤اŸصشألح
اıتصشة مع إا‚أز ملفأت جزائية
ضشد اŸششتبه فيهم وتقدÁهم أامأم
ا÷هأت القضشأئية اŸعنية.

حرفيأ ،معتÈا أان القأنون إاذا أاصشبح
ذا أاثر سشيأسشي ‘ ا’نتخأبأت ،يصشبح
ا’ل- -ت- -زام ب- -أإ’ج- -راءات ف -ق -ط ،دون
إاعطأء ا’عتبأر إ’سشقأطأت سشيأسشية
ب-ق-رار ق-د ي-وصش-ل-ن-أ ل-ع-دم ا’سش-تقرار
ا’جتمأعي.
ك- -م- -أ خ -أطب ع -ب -د ال -وه -أب درب -أل
اإ’عÓ- - -م ،مششÒا إا ¤أان- - -ه ’ ي- - -ق- - -ل
خطورة على الطبقة السشيأسشية و’
على القضشأة ،على اعتبأر أان اإ’عÓم
يصش -ن -ع ال -رأاي ال -ع-أم ،داع-ي-أ ل-ت-ح-ري
ا◊ق -أئ-ق وال-ت-زام اŸه-ن-ي-ة ،وق-أل إان
الكلمة مسشؤوولية أامأم الله والوطن،
والكلمة التي تؤودي إا ¤ا’ضشطراب
ا’جتمأعي بألنسشبة للحيأة السشيأسشية
تصشبح أاك Ìخطورة.
رئيسش الهيئة العليأ اŸسشتقلة Ÿراقبة
ا’ن- -ت- -خ- -أب- -أت أاف- -أد ب -أن شش -ف -أف -ي -ة
ا’نتخأبأت ‘ ا÷زائر ونزاهتهأ ⁄
تعد مرتبطة ،كمأ من قبل ،بألتعليم
أاو بخطأب أاو بوعد سشيأسشي ،مششÒا
إا ¤أان هذه اŸسشألة ” العمل بهأ ،إا’
أان -ه دار ح -ول -ه-أ كÓ-م واسش-ت-ف-ه-أم-أت
ك- - -ثÒة ،ل- - -ه - -ذا أاصش - -ب - -حت ن - -زاه - -ة
ا’ن-ت-خ-أب-أت نصش-أ وال-تزامأ دسشتوريأ،
مششÒا ‘ سش- -ي- -أق ح- -دي- -ث- -ه إا ¤نصش

اŸأدة  193والتي تلزم اإ’دارة بأن
ت -ك -ون م-ه-م-ت-ه-أ خÓ-ل ا’ن-ت-خ-أب-أت،
التنظيم والوقوف على هذه العملية
ب -ك -ل مصش-داق-ي-ة ون-زاه-ة ،إا ¤ج-أنب
اŸأدة  194التي تنششئ هيك Óسشيأسشيأ
مهمته ششفأفية ا’نتخأبأت ونزاهتهأ.
وأاضشأف دربأل ،أانه يروج ‘ البÓد أان
اŸسش -أر ا’ن-ت-خ-أب-ي ع-رف ت-راك-م-أت
تطرح الكث Òمن التسشأؤو’ت ،رسشخت
لدى عأمة النأسش أان ا’نتخأبأت ‘
ا÷زائر مأ هي إا’ عملية ششكلية ’
ت - -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى اخ- -ت- -ي- -أر الÈام- -ج
وال- -ك- -ف -أءات ،وإا‰أ ع -ل -ى ال -و’ءات،
مششÒا إا ¤أان ذلك ليسش عيبأ ،إان ⁄
ي-ك-ن ا’خ-ت-ي-أر ي-ع-ت-م-د على الو’ءات
اŸنبوذة ،والتي قد تفتح مسشأرا آاخر
أاخ -ط -ر م -ن ال-ت-زوي-ر ذات-ه ،ق-أئ Ó-إان
ا’ختيأر الذي ’ يعتمد على الكفأءة
و’ على اإ’رادة ا◊سشنة ‘ خدمة
الصشألح العأم ،يفتح اÛأل واسشعأ
أامأم اهتزاز الثقة لدى عأمة النأسش،
وإافراز طبقة “أرسش الزبونية عوضش
خدمة الصشألح العأم.
وأاششأر رئيسش الهيئة العليأ اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخأبأت ،إا ¤أان تنظيم
انتخأبأت نأجحة ’ يعتمد فقط على

ت -وف ÒاŸراك -ز واŸك -أتب وﬂت -ل-ف
اإ’م -ك -أن -أت اŸأدي-ة وال-بشش-ري-ة ،إا‰أ
ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-أن-ون م-ن ق-ب-ل اŸوظ-ف،
ال -ذي ي-جب ت-ك-وي-ن-ه خ-دم-ة ل-لصش-أل-ح
ال - -ع - -أم ،وإا’ ’ Áك- -ن ال- -وصش- -ول إا¤
ان -ت-خ-أب-أت ك-م-أ ن-ري-د ل-ه-أ أان ت-ك-ون.
وقأل ،إان الذي يششرف على العملية
ا’نتخأبية يجب أان يكون مكsونأ ،على
اعتبأر أان التكوين هو العمود الفقري
للسش Òا◊سشن أ’ي عملية .وأاضشأف،
’ Áكن الوصشول إا ¤انتخأبأت تنفع
ا÷زائ- -ر إا’ إاذا ق- -أمت ع- -ل- -ى ع- -ل- -م
صشحيح ورؤوية واضشحة.
من جهة اأخرى ،نأقشش متدخلون
وشش -رك -أء واأك -أدÁي -ون خ Ó-ل ه-ذه
الندوة ا÷هوية ،التي تششرف عليهأ
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-أ اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراقبة
ا’ن-ت-خ-أب-أت ،ب-أل-ت-نسش-ي-ق م-ع Èﬂ
ال -دراسش -أت ال -ق -أن-ون-ي-ة اŸغ-أرب-ي-ة
وجأمعة بأجي ﬂتأر بعنأبة ،مدى
ت- -ك- -ريسش ال- -نصش- -وصش ال- -ق -أن -ون -ي -ة
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-أ’ن-ت-خ-أب-أت لشش-ف-أف-ي-ة
العملية ا’نتخأبية ،على اŸسشتوى
اÙل- - -ي م- - -ن خÓ- - -ل ال- - -رق- - -أب - -ة
ال -قضش -أئ -ي -ة ع -ل -ى ا’ن -ت-خ-أب-أت ‘
ﬂتلف مراحلهأ.

الأمن يحج ـز  12488وحدة مـن اŸشسروبـات الكحوليـة

‘ اإطار مسساعي قوات الأمن الوطني للتصسدي لكل اأشسكال البيع غ Òالقانو Êخاصسة
اŸشسروبات الكحولية ،اأسسفرت عمليات متفرقة لقوات الشسرطة بكل من وليات تلمسسان ،الوادي
واأم البواقي من حجز كميات معتÈة من اŸشسروبات الكحولية بدون فوات Òبلغت  12٤88وحدة
من ﬂتلف الأنواع والأحجام ،كانت موجهة للبيع بطرق غ Òشسرعية ،مع توقيف  ٠٥اأشسخاصس
مشستبه فيهم تÎاوح اأعمارهم ماب Úالعقد الثا Êوالرابع.
ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ود إا ¤اسش-ت-غÓ-ل ق-وات اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ل-و’ية
تلمسشأن ،معلومأت مفأدهأ قيأم أاحد اأ’ششخأصش بÎويج
اŸششروبأت الكحولية على مسشتوى أاحد اأ’حيأء بو’ية
ت -ل -مسش -أن ،وع -ل-ي-ه وب-ع-د ات-خ-أذ ك-أف-ة ال-ت-داب Òال-ق-أن-ون-ي-ة
واأ’منية الÓزمة التي سشمحت بحجز  6130وحدة من
اŸشش- -روب- -أت ال- -ك -ح -ول -ي -ة غ ÒاŸف -وت -رة بشش -ت -ى اأ’ن -واع
واأ’حجأم ،كمأ ” توقيف اŸششتبه فيهمأ.

...ومشسروبات كحولية بدون رخصسة بالوادي
قأمت بهأ ششرطة و’ية الوادي ،عقب اسشتغÓل معلومأت
مفأدهأ قيأم أاحد اأ’ششخأصش بÎويج كمية من اŸششروبأت
الكحولية Ãنزله اÿأصش .واسشتنأدا لذلك ” ا◊صشول على

إاذن بتفتيشش منزل اŸششتبه فيه والذي حجز به 4896
ق -أرورة م -ن اŸشش -روب -أت ال -ك-ح-ول-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف اأ’ن-واع
واأ’حجأم بدون رخصشة ،مع توقيف اŸششتبه فيه.

..وكمية أاخرى بأام البواقي
‚حت قوات الششرطة بأمن و’ية أام البواقي ،بعد ا◊صشول
على إاذن بألتفتيشش من نيأبة ا÷مهورية اıتصشة أ’حد
اŸنأزل بذات الو’ية ” حجز  1462وحدة من اŸششروبأت
الكحولية بدون فوات ،Òمع توقيف اŸششتبه فيه وششريكه
الذي كأن معه ‘ البيت .وعليه قأمت عنأصشر الششرطة
Ãصشأدرة اÙجوزات وتسشليمهأ إا ¤ا÷هأت اıتصشة مع
–رير ملف جزائي ‘ حق اıألف Úللقأنون.

ال-ك-ب ،Òاخ-ت-ت-مت ال-زي-أرة ‘ ي-وم-ه-أ ال-ث-ألث ب-تنقل
ق -أئ -د ال -درك ال -وط -ن -ي إا ¤ع Úصش -أل -ح ،أاي -ن ق-أم
بتدشش Úعدة وحدات جديدة ،على غرار فصشيلة
اأ’م-ن وال-ت-دخ-ل ل-ل-درك ال-وط-ن-ي وف-رق-ة اأ’بحأث
للدرك الوطني Ãدينة ع Úصشألح من أاجل ﬁأربة
ا÷رÁة واللصشوصشية بجميع أانواعهأ وذلك ضشمأنأ
أ’من اأ’ششخأصش واŸمتلكأت.
كمأ قأم اللواء منأد نوبة أايضشأ بتفقد فرقة حمأية
البيئة للدرك الوطني ،أاين قدمت له ششروحأت حول
عمل هذه الوحدة ‘ إاطأر حمأية البيئة واÙيط
من ﬂتلف أانواع التلوث ،فضش Óعن ا◊فأظ على
الÌوة ا◊ي -وان -ي -ة اŸت -واج -دة ع Èإاق-ل-ي-م ال-ق-ي-أدة
ا÷هوية السشأدسشة ،يوضشح البيأن.
ك -م -أ أاك -د ال -ل -واء ،خ Ó-ل ل -ق -أئ -ه ب -ق-أدة ال-وح-دات
اŸن -تشش-رة ب-أإ’ق-ل-ي-م ،ع-ل-ى ““ضش-رورة ا◊ف-أظ ع-ل-ى
ا÷أهزية التأمة ومواصشلة بذل أاقصشى اÛهودات
ل - -ل - -ح - -ف - -أظ ع - -ل - -ى أام - -ن وسش Ó- -م - -ة اŸواط - -نÚ
و‡تلكأتهم““ ،يضشيف اŸصشدر ذاته.

قامت بهام مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة مناطق

تدم ـ ـ ـ ـﬂ Òب ـ ـ ـ ـ ـإا لإلرهاب ـ ـ ـ ـ ـيÚ
وحج ـ ـ ـز وق ـ ـ ـود وإاحبـ ـ ـ ـ ـاط
هجـ ـ ـرة غ ـ ـ Òشسرعي ـ ـة
لرهاب وعلى إاثر
‘ إاطار مكافحة ا إ
عملية بحث و“شسيط ،كشسفت ودمرت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم ٠3
أاكتوبر  2٠17ببومرداسسﬂ ،بأا ()٠1
Óرهابي Úيحوي أاغراضسا ﬂتلفة.
ل إ
و‘ إاط -أر ﬁأرب -ة ال -ت-ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة،
أاوقفت مفأرز للجيشش الوطني الششعبي بكل من
“Ôاسشت وبرج بأجي ﬂتأر ( )04مهرب Úوحجزت
مسشدسشأ رششأششأ ( )01من نوع كÓششنيكوف وششأحنة
( )01ومركبة ( )01ربأعية الدفع و( )8000ل Îمن
ال -وق-ود و( )06م -ول -دات ك-ه-رب-أئ-ي-ة و( )06م -ط-أرق
ضشغط.

‘ سشيأق متصشل ،أاوقفت مفأرز للجيشش الوطني
الشش-ع-ب-ي وع-ن-أصش-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ،ب-أل-ت-نسشيق مع
مصش -أل -ح ا÷م -أرك ،خ-مسش-ة (- -Œ )05أر - ﬂدرات
وضشبطت كمية ضشخمة من الكيف اŸعألج تقدر
بـ( )362كيلوغرام بكل من النعأمة وغرداية ،فيمأ
” حجز ( )1104وحدة من ﬂتلف اŸششروبأت
بتلمسشأن.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -فت م -ف -أرز ل -ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي
الششعبي وحرسش ا◊دود ( )61مهأجرا غ Òششرعي من
جنسشيأت ﬂتلفة بكل من ع“ Úوششنت وتلمسشأن
وورق -ل -ة ‘ ،ح Úأاح -ب -ط ع -ن -أصش -ر ال -درك ال -وط -ن-ي
ﬁأولة هجرة غ Òششرعية لـ( )08أاششخأصش بعنأبة.

حادث مرور خط Òعلى جسسر تافورة بالعاصسمة

–طم السسيارة وجروح خطÒة للمصسابÚ

وق-ع ‘ ح-دود الـت-اسس-ع-ة
وعشس- -ر دق- -ائ -ق م -ن ل -ي -ل -ة
أامسس حادث مرور خطÒ
Ãح - -ور ب - -ل- -دي- -ة ا÷زائ- -ر
الوسسطى ‘ الطريق اŸؤودي
م- -ن ﬁط -ة ت -اف -ورة ن -ح -و
الÈيد اŸركزي إاذ إانحرفت
سسيارة من نوع « شسيفروليه
آاف- -ي- -و» م- -ن آاع- -ل- -ى ا÷سس- -ر
وه -وت إا ¤أاسس-ف-ل الّ-ط-ري-ق
اŸؤودي ن -ح-و اŸسس-م-ك-ة ع-ل-ى
م- - -ت- - -ن- - -ه- - -ا رج- - -ل وام- - -رأاة
اع -م -اره -م-ا تÎاوح م-ابÚ
لرضس وتعرضس
 ٥٠-٤٠سسنة حيث تعرضست اŸركبة إا– ¤طم كلي جراء ارتطامها با أ
السس-ائ-ق وم-راف-ق-ه إا ¤ج-روح ب-ل-ي-غ-ة ‘ ال-وقت ال-ذي ت-دخ-لت مصس-ال-ح الشس-رط-ة ل-تسس-هيل
لول-ي-ة ل-ل-مصس-اب Úو–وي-ل-ه-م-ا إا¤
لسس-ع-اف-ات ا أ
ح -رك -ة اŸرور وق -دمت ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ا إ
مسستشسفى مصسطفى باشسا لتلقي العÓج .
ÊÉæe QóH

