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’ثنﬁ ١٨ Úرم  ١٤3٩هـ إŸوإفق لـ  ٠٩أإكتوبر 2٠١7م
إ إ

وهرإن

«الكونÎفاصصون»
أاو عندما يـدخل
التسصويـق ع ـا⁄
الحتيال والنصصب

إلعدد١7٤5٩ :

إلثمن  ١٠دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
إŸوقع إ إ

‘ جلسشـــــــــة علنيـــــــــة ترأإسشهــــــــا بوحجــــــــة

التصصـويت باألغلبيـة عـلى مشصـروع قانون النقد والقرضض
صشـــ٤3ـــ٠

france prix ١

صشـــ٤3ـــ2٠

ا÷ ـ ـ ـ ـزائر ترسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
شصحنـ ـ ـ ـة مسصاعـ ـ ـ ـ ـدات
Ÿنك ـ ـ ـ ـوبي إاعصص ـ ـ ـ ـ ـ ـار
«إايرما» بج ـ ـزر األنتيـ ـل

صشـــ٦3ـــ٠

خنششلة

مصصلحتـ ـ ـ ـا ط ـ ـب
وجراحة أامراضض
الف ـم بخنشصلـ ـ ـ ـة
موصصدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
منـ ـ ـ ـ ـذ سصنـ ـ ـ ـ ـة

صشـــ3ـــ٠

Ãششاركة  7٠ششركة عمانية

فعاليـ ـ ـ ـ ـ ـات مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضض
اŸنتج ـ ـ ـ ـ ـ ـات العماني ـ ـ ـة
اليوم بقصصـ ـ ـر اŸع ـ ـارضض

صشـــ٦3ـــ٠

دو‹

مظاهـ ـ ـرات
صصاخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار
البيضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
اŸغربي ـ ـ ـ ـة
صشـــ٠3ـــ٠١
إإششهـــــــــــــــــار

إلصشناعة إلسشينمائيــة ‘ إ÷زإئـــر

قاع ـ ـ ـات –تضص ـر وأاخـ ـرى
تغـ ـ ـ ـرق ف ـ ـ ـي السصبـ ـ ـ ـ ـات
^ ترشصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد النفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات  Ùـ ـ ـ ـ ـو
«مـ ـ ـال البـ ـ ـايلك» مـ ـن الذهني ـ ـ ـ ـ ـات

صشـــ١ــ١ـــ-ـــ2ـــ١ــ-ـــ3ــ١ـــ-ـــ٤ـــ١

صشـــ٤3ـــ٠

إرإدة «ه s
ن» رّوضشت آإ’مه

نسصاء جعلن من سصرطان
الثّ ـ ـ ـدي نقط ـ ـ ـة –ـ ـ ـّول
إالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى األفضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
صشـــ73ـــ١٠

زرواطي تفتتح معرضص
اسسÎجاع النفايات

اإلثنين  0٩أاكتوبر  ٢0١٧م
الموافق لـ ١٨محرم  ١٤٣٩هـ
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ت -ف -ت -ت -ح وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق-ات
اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواطي،
ال -ط -ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ع-رضس ال-دو‹
لسسÎجاع النفايات وتثمينها ،اليوم،
ع -ل-ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-احا ،بقصسر
اŸعارضس الصسنوبر البحري.

طمار ‘ زيارة عمل
إا ¤ع Úالدفلى

زعÓن يعاين قطاع
األشسغال العمومية بجيجل

174٥9

افتتاح معرضص اŸنتجات الُعمانية

لشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
ي- -ق- -وم وزي- -ر ا أ
وال-ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ،ال-يوم،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي -ة
ج -ي -ج -ل ،ي -ع-اي-ن خÓ-ل-ه-ا ج-م-ل-ة م-ن
اŸشساريع التابعة للقطاع.

يشس -رف وزي -ر ال -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن م -رادي ،رف-ق-ة وزي-ر ال-ت-ج-ارة
والصسناعة بسسلطنة عمان ،علي بن مسسعود بن علي السسنيدي ،على
افتتاح معرضس اŸنتجات العمانية ،يوم الثÓثاء  9أاكتوبر،2017
ابتداء من السساعة التاسسعة والنصسف صسباحا ( 09:30سسا) ،وذلك
Ãقر الشسركة ا÷زائرية للمعارضس والتصسدير (.)SAFEX
لو¤
Óشسارة ،فإان معرضس اŸنتجات العمانية ينظم ‘ طبعته ا أ
ل إ
Ãشس-ارك-ة  71ع -ارضس -ا وÁت-د م-ن  9إا 12 ¤أاك-ت-وبر  2017بقصسر
اŸعرضس ““صسفاكسس““.

لقاء جماعي موسسع لتسسجيل شسهادات اÛاهدين

ي - -ح ّ- -ل وزي - -ر السس - -ك - -ن وال- -ع- -م- -ران
واŸدينة عبد الوحيد طمار ،اليوم،
بولية ع Úالدفلى ‘ ،إاطار زيارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشس-اري-ع ال-قطاع بهذه
الولية.

ي -ق -وم وزي -ر السس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة حسس-ن م-رم-وري ،غ-دا،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ت -ي
الوادي وورقلة ،حيث سسيÎأاسس لقاء
ج- - -ه - -وي - -ا ح - -ول دور السس - -ت - -ث - -م - -ار
السسياحي ‘ تنمية القتصساد الوطني
وال - -ذي سس - -ي - -ج - -م - -ع ك- -ل ال- -ف- -اع- -لÚ
واŸت - -ع - -ام- -ل ‘ Úق- -ط- -اع السس- -ي- -اح- -ة
لوليات الهضساب العليا وا÷نوب.

تظاهرة وطنية لتذوق
أاسسماك اŸياه العذبة
ت -ن -ظ -م م -دي -ري -ة الصس -ي -د ال -ب -ح -ري
لولية ا÷زائر ،التظاهرة الوطنية
ل -ت -ذّوق أاسس -م-اك اŸي-اه ال-ع-ذب-ة ،ي-وم
ال-ثÓ-ث-اء ،ع-ل-ى السس-اعة  14:00بعد
ال-زوال ،ب-ط-ح-ط-اح-ة ال-ف-ن-ان Úع-ل-ى
مسستوى ميناء الصسيد بالعاصسمة.

مرموري يشسرف على
لقاء جهوي حول
اإلسستثمار السسياحي

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسسيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء
ا÷ماعي اŸوسسع رقم  200والذي خصسصس Ÿوضسوع““ :اÿوف من تقلد اŸسسؤوولية وتقديرها
لسساسسية ‘ ‚اح الثورة التحريرية““ ،يوم
واللتزام بأادائها بإاخÓصس من ب Úالعوامل ا أ
اÿميسس  12أاكتوبر ،على السساعة  14:00بعد الزوال.

ي ـ ـ ـ ـوم دراسسـ ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـول
العّÓمـ ـ ـ ـ ـة أابو حفـ ـ ـصص الزم ـ ـوري

ورشس ـ ـ ـة دولي ـ ـة ح ـ ـول اŸـ ـواد متعـ ـددة الوظائف Ãسستغـ ـ ـاÂ
–تضس- - -ن ج- - -ام - -ع - -ة ع - -ب - -د
ا◊م- - - - -ي - - - -د ب - - - -ن ب - - - -اديسس
Ãسس- -ت- -غ- -ا ،Âغ- -دا ،أاشس- -غ- -ال
لو¤
ال - -ورشس - -ة ال - -دول- -ي- -ة ا أ
ح- - - - -ول ““اŸواد م- - - - -ت- - - - -ع - - - -ددة
ال-وظ-ائ-ف““ ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م من
اŸنظم.Ú
لعلى يوما دراسسيا Ãناسسبة الذكرى  27لوفاة
لسسÓمي ا أ
ينظم اÛلسس ا إ
سس -ي -ت -م خ Ó-ل ه-ذه ال-ورشس-ة ،ال-ت-ي
الع ّ
لسستاذ عبد
Óمة الشسيخ عمر أابو حفصس الزموري ،يشسارك فيه ا أ
ي-ن-ظ-م-ه-ا  Èﬂال-ب-حث ‘ ع-ل-وم اŸواد،
لرب-ع-اء 11
ال -رح -م -ن أاب -و ح -فصس وع -دد م -ن ت Ó-م -ي-ذه ،ي-وم ا أ
التابع لكلية العلوم والتكنولوجيا ،تقدË
أاكتوبر ا÷اري ،بداية من السساعة  09:00صسباحا Ãقر
ت -ط -ب -ي -ق -ات ‘ ›ال ع -ل -وم اŸواد ،لسس -ي-م-ا ‘
اÛلسس..
م -ي -دان ال -ن -ان -و ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا أاو ت-ق-ن-ي-ة ا÷زي-ئ-ات
متناهية الصسغر ،وفق ذات اŸصسدر.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

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

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

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

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

»æWh

اإلثنين  09أاكتوبر  2017م
الموافق لـ 18محرم  1439هـ

لول أاحمد أاويحيى
بدعوة من الوزير ا أ

رئيسس وزراء فيدرالية روسصيا ‘ زيارة رسصمية للجزائر
ي -ق -وم دÁيÎي م -ي -دف -ي-دي-ف ،ال-ي-وم،
ب -زي -ارة رسس -م -ي-ة إا ¤ا÷زائ-ر ت-دوم ي-وم،Ú
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
ب -دع -وة م -ن ال -وزي -ر ا أ
ب - -حسسب م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان Ÿصس- -ال- -ح ال- -وزارة
لو.¤
ا أ
أاوضسح ذات اŸصسدر ،أانه ““بدعوة من الوزير األول
أاحمد أاويحيى ،يقوم رئيسض وزراء فيدرالية روسسيا
دÁيÎي ميدفيديف بزيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر
يومي  9و 10أاكتوبر .““2017
وأاضساف البيان ،أان هذه الزيارة ،التي تأاتي عقب
انعقاد الدورة الثامنة للجنة اŸشسÎكة للتعاون ‘
سسبتم ÈاŸنصسرم ،سستكون فرصسة للجزائر وروسسيا
لتعميق وتعزيز حوارهما السسÎاتيجي وتعاونهما
متعدد األشسكال القائم على بيان الشسراكة اŸوقع
Ãوسس- -ك- -و ‘ أاف- -ري -ل – 2001ت رع- -اي -ة رئ -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظÒه الرئيسض
الروسسي فÓد ÒÁبوت.““Ú

ــــــوم
يـــــ ماسسية
الدبو

ا÷زائر –تفل بيوم الدبلوماسسية

^ دعم للقضسايا العادلة ..ومسساهمة فاعلة ‘ صسناعة السسلم الدو‹
لرهاب واŸصسا◊ة الوطنية
^ مرجعية ‘ مكافحة ا إ
جددت ا÷زائر “سسكها بالعقيدة التي –كم سسياسستها اÿارجية رغم اŸتغÒات الدولية والإقليمية ،واأكدت
دعمها للقضسايا العادلة وحقوق الشسعوب ‘ تقرير اŸصس Òوتصسفية السستعمار من القارة الإفريقية ،وشسددت ‘
الوقت ذاته على صسياغة اسسÎاتيجية دولية شساملة Ÿكافحة الإرهاب والتطرف.

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :حمزة ﬁصصؤل
تصصؤير :عباسس تيليؤة

ﬁطات مضصيئة
وذكر وزير اÿارجية ،بأابرز منجزات الدبلوماسسية
ا÷زائ -ري-ة““ ،ك-اح-تضس-ان ال-ق-م-ة ال-راب-ع-ة ◊رك-ة ع-دم
النحياز ‘ سسبتم 1973 Èالتي أاحدثت نقلة نوعية ‘
ك -ف -اح ال -دول ال -ن -ام -ي -ة ،ووضس -عت اŸف -اه-ي-م األول-ي-ة
ل- -ت- -أاسس- -يسض ن -ظ -ام اق -تصس -ادي ع -اŸي ع -ادل ي -راع -ي
مصسا◊ها““.
وأاشسار إا‚ ¤احها سسنة  ،1974عندما ترأاسض الرئيسض
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة آانذاك الدورة الـ 29للجمعية
 ·ÓاŸتحدة ‘ ،اتخاذ قرارين تاريخيÚ
العامة ل أ
““إاع -ط -اء ال -رئ -يسض ال -راح -ل ي -اسس -ر ع-رف-ات ال-ف-رصس-ة
ıاطبة قادة العا ⁄من من Èالهيئة األ‡ية وطرد
‡ثل األبرتايد بسسبب ‡ارسسته للتمييز العنصسري““.
وأاك-د ال-وزي-ر ،ارت-ب-اط ا÷زائ-ر ““ب-اŸسس-اع-ي السس-ل-مية
وا÷هود الرامية لتكريسض السسلم ومعا÷ة األزمات
ع Èا◊وار ‘ ظ - -ل احÎام سس - -ي - -ادة ال - -دول ووح- -دة
أاراضسيها وعدم التدخل ‘ شسؤوونها الداخلية““.
وتابع قائ““ Óهذا األمر مكنها من تبوأا مكانة مرموقة
‘ اÛتمع الدو‹ وجعل من الوسساطات التي قادتها
تكلل بنجاحات دونها التاريخ““ ،ذاكرا ““ فضض النزاع
ا◊دودي ب Úالعراق وإايران سسنة  1975وإانهاء أازمة
الرهائن األمريكي Úسسنة  ،1981ووضسع حد للنزاع بÚ
اثيوبيا واريتÒيا سسنة  ،2000وكذا اتفاق السسلم بÚ
أاطراف النزاع ‘ ما‹““.
وأاوضس- -ح مسس- -اه- -ل ،أان ›ال ع- -م -ل ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة
ا÷زائرية  ⁄يقتصسر على قضسايا السسلم واألمن ،حيث
سساهمت ““وبدور رائد ‘ إاعادة بعث نهضسة القارة
اإلفريقية من خÓل اŸبادرة ا÷ديدة للشسراكة من
أاجل تنمية إافريقيا (نيباد) التي جاء بها الرئيسض عبد
العزيز بوتفليقة وبعضض من زمÓئه““.
وقال أان القارة اإلفريقية تختلف حاليا عما كانت
عليه قبل عقدين من الزمن ،سسواء ‘ زيادة نسسبة
النمو أاو دمقرطة ا◊ياة السسياسسية وا◊كم الراشسد
وحل النزاعات.

اسصÎاتيجية دولية Ÿكافحة اإلرهاب
وجدد عبد القادر مسساهل ‘ ،كلمته ،مطلب ا÷زائر

أاشسرف على العملية لهبÒي والسسف Òالفرنسسي

ا÷زائر ترسصل شصحنة مسصاعدات Ÿنكوبي إاعصصار إايرما بجزر األنتيل
أارسسلت ا÷زائر ،أامسس ،شسحنة من
لنسسانية واŸتمثلة ‘ «30
اŸسساعدات ا إ
شساليها» مزودة بكل الوسسائل والتجهيزات
الضسرورية لفائدة منكوبي إاعصسار إايرما
لنتيل.
بجزر ا أ
أاشسرف على عملية شسحن هذه اŸسساعدات Ãيناء
ا÷زائر العاصسمة ،اŸدير العام للحماية اŸدنية
العقيد مصسطفى لهبÒي بحضسور السسف Òالفرنسسي
با÷زائر كزافييه دريانكور و‡ثل Úعن ﬂتلف
الهيئات اŸعنية بهذه اŸبادرة التضسامنية.
‘ تصسريح للصسحافة ،أاكد اŸدير العام للحماية
اŸدنية ،أان هذه اŸسساعدات ““جاءت بقرار من

رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،تضسامنا مع
اŸنكوب Úوهي مبادرة إانسسانية““ ،مذكرا أان فرنسسا
كانت ““حاضسرة دوما إا ¤جانب ا÷زائر““ ‘ ﬂتلف
ال -ك -وارث ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا““ ،ع-ل-ى غ-رار
فيضسانات باب الوادي (ا÷زائر العاصسمة) ‘ 2001
والزلزال التي ضسرب ولية بومرادسض ‘ .““2003
بدوره عّبر السسف Òالفرنسسي عن شسكر بÓده لرئيسض
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ول-ل-ح-ك-وم-ة
ا÷زائرية على هذه اŸبادرة التضسامنية Ÿسساعدة
منكوبي جزر األنتيل.
Óشسارة ،فإان إاعصسار إايرما خلف خسسائر كبÒة ‘
ل إ
األرواح والعتاد ‘ اŸناطق التي اجتاحها.

لشسغال العمومية والنقل،
أاعلنت وزارة ا أ
أامسس ،ع -ن تسس -ل -ي -م مشس -روع إا‚از ت -رام-واي
ولي -ة مسس -ت -غ -اÛ Âم -ع ك -وسس -ي-دار-أاشس-غ-ال
عمومية/كوسسيدار -للمنشسات الفنية ،الذي
سسيتكفل بإا“ام اŸشسروع عوضسا عن الشسركة
لسسبانية.
ا إ
جاء هذا القرار خÓل اجتماع عقد Ãقر الوزارة
–ت إاشسراف وزير األشسغال العمومية والنقل عبد

ال -غ -ن -ي زعÓ-ن ،ب-حضس-ور وا‹ مسس-ت-غ-ا Âومسس-وؤول
›مع النقل الÈي للمسسافرين والرئيسض اŸدير
العام Ûمع كوسسيدار ،بحسسب ما أافاد به بيان
للوزارة.
“ح- -ورت اÙادث- -ات ح- -ول ك -ي -ف -ي -ة إاع -ادة ب -عث
مشس-روع ت-رام-واي مسس-ت-غ-ا ،Âح-يث أاع-ط-ى ال-وزي-ر
تعليمات لÓنطÓق ‘ إا“ام إا‚از اŸشسروع ‘
أاقرب األجال.

إا“ام مشصروع ترامواي مسصتغا Âيسصند Ûمع كوسصيدار

ثبات على عقيدة السصياسصة اÿارجية رغم اŸتغÒات الدولية

اح -تضس -ن اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ،ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
رحال ،احتفالية ““يوم الدبلوماسسية““ اŸصسادف لذكرى
رفع العلم الوطني على مبنى األ· اŸتحدة ‘ 08
أاكتوبر  ،1962من قبل الرئيسض الراحل أاحمد بن بلة.
وربطت وزارة الشسؤوون اÿارجية ،باختيارها Ÿكان
إاحياء ا◊دث السسنوي ،ب Úرمزية الصسرح ا◊ضساري
ك -م-رك-ز إاشس-ع-اع Ÿك-ان-ة ال-بÓ-د إاق-ل-ي-م-ي-ا ودول-ي-ا ‘
ال -ظ -روف ا◊ال -ي -ة اŸت -ق -ل -ب -ة وب Úت -اري -خ ح -اف-ل
للدبلوماسسية ا÷زائرية كركيزة دعم للكفاح اŸسسلح
أاثناء الثورة التحريرية ومن Èلتكريسض السسلم واألمن
الدولي.Ú
واسس -ت -حضس -ر وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس- -اه- -ل ‘ ،ك- -ل- -م- -ت- -ه ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أاب -رز ﬁط -ات
ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،م-ؤوك-دا أان ““ث-ورة ن-وف-مÈ
اÛيدة أاسسسست العمل الدبلوماسسي ،وكانت مصسدر
Óخوة الذين قادهم نضسالهم الوطني ÿوضض
إالهام ل إ
م -عÎك ال -ع -م-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي م-ن ق-م-ة ب-ان-دون-غ إا¤
مفاوضسات إايفيان““.
وقال مسساهل إان ““مرجعية الدبلوماسسي Úالثوري،Ú
كانت حب الوطن وإاÁانهم بعدالة قضسيتهم وقيمهم
السسامية التي رافعوا عنها واسسمعوا من خÓلها صسوت
ا÷زائر ‘ ﬂتلف مناطق اŸعمورة““ ،خاصسا بالذكر،
حسس Úآايت أاحمد ،كر Ëبلقاسسمﬁ ،مد يزيد ،الطيب
بو◊روف وسسعد دحلب و ÚŸدباغ.Ú

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

بشس -أان ““وضس -ع اسسÎات -ي -ج -ي -ة دول -ي -ة شس-ام-ل-ة Ùارب-ة
ظاهرة اإلرهاب وتفكيك شسبكات دعمها اللوجيسستي
وŒفيف مصسادر “ويلها““.
وذك -ر ال -وزي -ر Ãع -ان -اة ا÷زائ -ر م -ن اإلره -اب ““أام -ام
صسمت ولمبالة اÛتمع الدو‹ ،واسستطاعت بفضسل
حكمة رئيسسها وصسمود شسعبها ومؤوسسسساتها العسسكرية
واألمنية ‘ التغلب على اآلفة““ ،مضسيفا أان ““العا⁄ ⁄
ي -ك -ن ي -درك خ -ط -ورة ال -ظ-اه-رة ع-ل-ى السس-ل-م واألم-ن
الدولي.““Ú
وأاك-د ام-تÓ-ك ال-بÓ-د ل-ت-ج-رب-ة رائ-دة ج-ع-ل-تها مرجعا
دوليا ﬁوريا ‘ مكافحة اإلرهاب ومثال يحتذى به
‘ م -ي -دان اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي-ة ،مشسÒا إا ¤ال-ق-ف-زة
ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ال-ع-م-ل ال-دب-لوماسسي منذ سسنة
.1999
وقال إان الرئيسض بوتفليقة اسستطاع ترسسيخ اŸبادئ
ال-ت-ي ب-ن-يت ع-ل-ي-ه-ا ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ب-ع-دما
““انتهج سسياسسة الوئام اŸد ÊواŸصسا◊ة الوطنية التي
فكت أالغام الوضسع الداخلي ،ووضسعت البلد على طريق
الوئام الجتماعي والتنمية القتصسادية““.
ه- -ذه السس- -ي- -اسس -ة ،ب -حسسب ال -وزي -ر ،ع -ززت م -ك -اسسب
ا÷زائ -ر ودوى صس -وت دب -ل -وم -اسس -ي-ت-ه-ا م-ن ج-دي-د ‘
اÙافل الدولية ،واسسÎجعت مكانتها كشسريك موثوق
به ‘ معا÷ة كل القضسايا الدولية واإلقليمية.

دعم القضصايا العادلة
‘ سسياق حديثه عن دعم البÓد للعديد من قضسايا
التحرر خاصسة ‘ القارة اإلفريقية ،أاكد الوزير ““دعم
ا÷زائر للحقوق اŸشسروعة للشسعب الفلسسطيني ‘
التحرر وإاقامة دولته اŸسستقلة وعاصسمتها القدسض““.
وأاف -اد Ãواصس-ل-ة ج-ه-ود تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-م-ار م-ن آاخ-ر
م -ن -ط -ق -ة ‘ إاف -ري -ق -ي -ا م -ن خ Ó-ل دع-م ح-ق الشس-عب
الصسحراوي اŸشسروع ‘ تقرير مصسÒه ع Èاسستفتاء
تشسرف عليه األ· اŸتحدة طبقا للشسرعية الدولية
واللوائح األ‡ية ذات الصسلة.

حل األزمة الليبية سصلميا
وبشسأان األزمة السسياسسة واألمنية التي “ر بها ا÷ارة
ليبيا ،أاكد مسساهل دعم ا÷زائر ÷هود األ· اŸتحدة
من أاجل حل سسياسسي دائم يحفظ وحدة البلد وسسÓمته
الÎابية وانسسجام شسعبه.
وأاكد أان ا÷زائر  ⁄تدخر أاي جهد منذ اندلع األزمة من
أاج- -ل ال -ت -وصس -ل إا ¤ح -ل سس -ي -اسس -ي ع Èا◊وار الشس -ام -ل
واŸصسا◊ة والوطنية ومرافقة الليبي Úمن خÓل عديد
الزيارات التي أادتها ﬂتلف األطراف الليبية إا ¤ا÷زائر
أاو زيارته (مسساهل) ،إا ¤مدن الشسرق والغرب وا÷نوب
الليبي بتوجيه من الرئيسض بوتفليقة.
وزار مسس -اه-ل ال-رب-ي-ع اŸاضس-ي م-دن ال-ب-يضس-اء ،ب-ن-غ-ازي،
الزنتان ،مصسراتة ،طرابلسض ،غات وغدامسض.

وخصسصض وزير الشسؤوون اÿارجية ،حيزا معتÈا ‘
كلمته ،للدبلوماسسي Úا÷زائري Úالذين دفعوا حياتهم
أاثناء تأادية مهامهم النبيلة ،مشسددا على أانهم ““كانوا
مثال للوطنية والكفاءة والتفا ‘ Êأاداء الواجب““.
واسستحضسر مسساهل بتأاثر ذكرى بعضض الدبلوماسسيÚ
الÓمع ،Úعلى غرار وزير اÿارجية الراحل ﬁمد
الصسديق بن يحيى ورفاقه أاحمد بغلي ،سسعد الدين بن
ونيشضﬁ ،ند لونيسض وعبد القادر بلعزوق أاثناء سسعيهم
◊ل النزاع ب Úالعراق وإايران.
وحيا أارواح كل من بلعروسسي علي وعز الدين بلقاضسي
ال-ل-ذي-ن قضس-ي-ا ‘ ال-ع-راق ،وت-وات-ي ال-ط-اه-ر وب-وعÓ-م
سسايسض ‘ ما‹ الذين اغتالتهم يد اإلرهاب انتقاما
من مواقف ا÷زائر ودورها ‘ إافشسال ﬂططات
اÛموعات اإلرهابية وعدم الرضسوخ Ÿطالبها.
وترحم الوزير على عمداء الدبلوماسسية ا÷زائرية،
ال-ذي-ن شس-ارك-وا ‘ م-ع-رك-ت-ي ال-ت-ح-ري-ر وال-ب-ناء وتركوا
بصسمات خالدة على غرار ،رضسا مالك ،عبد اللطيف
رحال ،بوعÓم بسسايح ،اسسماعيل حمدا Êعبد القادر
ا◊اج عزوط ،عبد ا◊ميد عجا‹ ،نور الدين حربي،
 ÚŸعلوان وعمور بن غزال.
يذكر أان احتفالية ““يوم الدبلوماسسية““ ،عرفت حضسور
أاعضس- - -اء ال - -ط - -اق - -م ا◊ك - -وم - -ي ،و‡ث - -ل - -ي السس - -لك
الدبلوماسسي األجنبي ،وعدد من اإلطارات ،وافتتحت
بشسريط مصسور لعمداء الدبلوماسسية ا÷زائرية ،كما
نظم معرضض صسور للشسخصسيات التي حرصست على
تنفيذ مبادئ السسياسسة اÿارجية للبÓد.

اعتذار األ· اŸتحدة
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل ،نشسر
مصس-ل-ح-ة الصس-ح-اف-ة ال-ت-اب-ع-ة Ÿن-ظ-مة األ· اŸتحدة
لتقارير خاطئة حول الصسحراء الغربية ،بـ«السسابقة
اÿطÒة جدا““.
واعت Èمسساهل على هامشض الحتفال Ãناسسبة يوم
الدبلوماسسية ا÷زائرية ،أان التÓعب الذي وقع ‘
مصسلحة الصسحافة التابعة Ÿنظمة األ· اŸتحدة،
يؤوثر على ““مصسداقية األ· اŸتحدة““ ،مضسيفا ““نسسب
كÓم Ÿتدخل قبل تدخله شسيء عجيب““.
وأاضس -اف ال -وزي-ر ،أان األم-ان-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة األ‡ي-ة
““قدمت اعتذارها وأامرت بفتح –قيق ‘ القضسية
ونحن ننتظر نتائج هذا التحقيق““.
وكانت مصسلحة الصسحافة التابعة للمنظمة األ‡ية
نشسرت تقارير خاطئة حول الصسحراء الغربية نسسبت
إا ¤موقع Úعلى عريضسة حول الصسحراء الغربية.
وع -قب ط -لب ال -ل -ج -ن-ة ال-راب-ع-ة ل-تصس-ف-ي-ة السس-ت-ع-م-ار
Ÿن - -ظ - -م - -ة األ· اŸت - -ح - -دة ب- -نشس- -ر م- -ذك- -رة ح- -ول
التصسريحات اÙرفة ،قدمت ‡ثلة أامانة منظمة
األ· اŸتحدة اعتذارها للجزائر ،مشسÒة إا ¤أانه ”
بالفعل تصسحيح البيانات الصسحفية اŸعنية.

ا÷زائر بلد آامن

ك- -ذب ال- -وزي -ر ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل ،ك -ل األخ -ب -ار
اŸتدوالة بشسأان رفضض ا÷زائر منح التأاشسÒة للسسياح
األجانب وقال ““نحن بلد آامن وصسنفنا من قبل أاحد
اŸراكز الدولية ‘ اŸرتبة الثالثة عاŸيا من حيث
األمن““.
وأاضساف ““أانه طلب من وزير السسياحة فتح –قيق
بشس -أان األخ -ب -ار اŸغ -ل -وط-ة ع-ن ال-ت-أاشسÒات““ ،م-ؤوك-دا
ت -رح -يب ا÷زائ-ر ب-السس-ي-اح الج-انب ل-زي-ارة ﬂت-ل-ف
مناطق الوطن.
‘ سسياق آاخر ،أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية ،أان عودة
سسوريا إا ¤ا÷امعة العربية ،بات ضسروريا أاك Ìمن أاي
وقت مضسى ،وقال إان دمشسق تغلبت وسستتغلب على
معركة اإلرهاب وسسيجعل Œربتها مفيدة لعدد من
الدول العربية.

اللقاء تناول اقÎاحات لتوسسيع التعاون مع القطاع

وزير التجارة يسصتقبل جمعيت◊ Úماية اŸسصتهلك
اسستقبل وزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،اأمسض
الأح -د‡ ،ث -ل÷ Úم -ع -ي -ت◊ Úم -اي -ة اŸسس-ت-ه-لك
واسستمع ÷ملة من القÎاحات الرامية لتوسسيع
ال-ت-ع-اون م-ع ال-ق-ط-اع خ-دم-ة ل-ل-مسستهلك وحفاظا
على اأمنه الغذائي حسسب ما جاء ‘ بيان للوزارة.
وجاءت اÙادثات -التي تندرج ‘ اإطار سسلسسة
ال- -ل- -ق- -اءات ال -تشس -اوري -ة م -ع ﬂت -ل -ف ال -ف -اع -لÚ
واŸه- -ن- -ي Úل- -ق- -ط- -اع ال -ت -ج -ارة ‘ -اج -ت -م -اعÚ
منفصسل Úب Úالوزير وكل من حرز‹ ﬁفوظ
رئيسض ال–اد الوطني ◊ماية اŸسستهلك وحسسان
م-ن-ور رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة الأم-ان ◊م-اي-ة اŸسس-ت-هلك
حسسب البيان .وقدم ‡ث Óا÷معيت““ Úالعديد من
القÎاح -ات ال -ت -ي م -ن شس -اأن -ه -ا ت -وسس -ي -ع ال -ع -م-ل
والشس -راك -ة م -ع ق -ط-اع ال-ت-ج-ارة م-ن اأج-ل ح-م-اي-ة

اŸسستهلك واأمنه الغذائي““ داع Úالوزير للمزيد
من اللقاءات التشساورية والورشسات التكوينية التي
“نحهم فرصض اأك ‘ Èالعمل ا÷واري التوعوي
الذي يقومون به .من جهته ثمن الوزير ا÷هد
الذي تقوم به العديد من الهيئات وا÷معيات
والتي Œاوزت مفهوم رفع الشسكاوى اإ ¤تقدË
القÎاح -ات وال -رق -ي ب -ف -ك-رة ال-ع-م-ل ا÷م-اع-ي““
داع-ي-ا ضس-ي-ف-ي-ه وم-ن خÓ-ل-ه-م-ا ب-اق-ي ا÷م-ع-ي-ات
اإ““¤مواصسلة اŸثابرة والجتهاد خدمة للصسالح
ال -ع -ام م -ع ضس -رورة اله -ت -م -ام اأيضس -ا ب-اسس-ت-ع-م-ال
الوسسائط ا◊ديثة ‘ التواصسل مع اŸسستهلك من
خÓل شسبكات التواصسل الجتماعي على تنوعها
دون اإهمال العمل اŸيدا Êوا÷واري الذي يبقى
هو الأسساسض““ حسسب نفسض البيان.

ميهوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يسصتقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òلبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

اسستقبل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي امسض األحد Ãقر الوزارة سسف Òلبنان با÷زائر غسسان أاحمد
اŸعلم ،حيث تناول ““سسبل تعزيز التعاون الثقا‘““ حسسب بيان لوزارة الثقافة .وأادى السسف Òاللبنا Êزيارة
وداع لوزير الثقافة Ãناسسبة انتهاء مهامه با÷زائر ،حيث كانت سسانحة للحديث ‘ الشسأان الثقا‘ للبلدين
وتناول أاوجه التعاون اŸمكنة ،خاصسة ‘ ““›ال اآلثار وطرق تسسي ÒاŸعا ⁄واŸواقع األثرية““.

وفّقت ب Úالتعاون الدو‹ والتمسسك بحقها ‘ الحتجاج

هل أاصصبحت الدبلوماسصية ا÷زائرية حالة فريدة؟

‘ مثل هذا اليوم من سسنة  1962رفرف
ع-ل-م ا÷زائ-ر اŸسس-ت-ق-ل-ة ف-وق م-ب-ن-ى م-نظمة
ل· اŸت-ح-دة ب-ن-ي-وي-ورك م-ع-لنة انضسمامها
ا أ
رسسميا إا ¤هذه الهيئة لتكون بداية مشسوار
ل‚ازات والسس- - -ت- - -ح - -ق - -اق - -ات
ح- - -اف- - -ل ب- - -ا إ
الدبلوماسسية.

أام Úبلعمري

ل شسك أان ال -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة شس-دت إال-ي-ه-ا
الهتمام قبل السستقÓل و لعل من أاك ÈمÓحم
دب -ل -وم -اسس -ي -ت -ن -ا ك -انت أاي-ام ال-ث-ورة اŸظ-ف-رة ضس-د
السستعمار ولبأاسض أان نذكر هنا بأاحدى اÙطات
اÿالدة عندما دفعت وفد ا÷مهورية الفرنسسية
العضسو الدائم Ãجلسض األمن الدو‹ إا ¤النسسحاب
 ·Óسسنة 1958
من مناقشسات ا÷معية العامة ل أ
–ت ضس -غ-ط وف-د ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ذي
اسستطاع فرضض القضسية ا÷زائرية ووضسعها على
م - -ك - -تب األم Úال - -ع- -ام األ‡ي ل- -ت- -ن- -تصس- -ر ع- -ل- -ى
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة السس-ت-ع-م-اري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة وب-ت-ف-ن-ي-د
أاك -ذوب -ة ““ال -قضس-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة““ ال-ت-ي ك-انت ت-خ-ت-ب-ئ
وراءه -ا اإلدارة السس -ت -ع -م -اري -ة Ÿن-ع ت-دوي-ل ك-ف-اح
الشسعب ا÷زائري.
بعد ذلك وعلى عكسض التوقعات والتخمينات التي
ك -انت ت -رج -ح ان -ك -ف -اء ا÷زائ-ر ع-ل-ى ن-فسس-ه-ا ب-ع-د
السستقÓل مباشسرة Ÿواجهة اŸصساعب والتحديات
ال -داخ -ل -ي -ة ال -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه-ا اإلدارة السس-ت-ع-م-اري-ة
اŸنسس-ح-ب-ة ،ف-اج-أات ا÷زائ-ر ا÷م-ي-ع ب-ان-خ-راطها
واندماجها السسريع ‘ اÛتمع الدو‹ باعتماد
دبلوماسسية نشسطة وفعالة تقوم على مبادىء ثابتة
تتناغم وتتقاطع مع مبادئ األ· اŸتحدة للحفاظ
على األمن و السسلم الدولي ،Úلهذا كان من ضسمن
اŸبادئ األسساسسية للدبلوماسسية ا÷زائرية ا◊رصض
ع -ل -ى إاي -ج -اد آال -ي -ات ت -ؤوسسسض ل -ت -ع -اون دو‹ ع-ادل
ومتكافئ و‘ هذا الصسدد  ⁄تنتظر ا÷زائر إال
سسنوات قليلة على اسستقÓلها لتدعو سسنة ‘ 1974
رسسالة وجهتها إا ¤األم Úالعام األ‡ي باسسم حركة
ع -دم الن -ح -ي -از إا ¤ن-ظ-ام اق-تصس-ادي دو‹ ج-دي-د
يخلصض اÛتمع الدو‹ من آاليات الحتكار وينهي
ا◊ل -ق -ة اŸف-رغ-ة ال-ت-ي ط-اŸا ك-رسست زي-ادة غ-ن-ى
األغنياء وتعميق معاناة فقراء هذا العا ⁄وكان
ذلك النداء السسابق لزمانه الذي أاطلقته ا÷زائر
آانذاك باسسم أاك Èتكتل مشسكل من دول العا ⁄يثبت
بعد نظر وتبصسر دبلوماسسية اسستطاعت أان Œمع
نقيضس Úقلما يلتقيان ‘ جوف واحد وهي كونها

دب-ل-وم-اسس-ي-ة شس-اب-ة وي-اف-ع-ة ول-ك-نها رصسينةﬁ ،نكة
وهادئة ‘ الوقت نفسسه ؟ .
ه- -م -وم اÛت -م -ع ال -دو‹ ،األزم -ات والصس -راع -ات
العاŸية كانت بدورها ضسمن أاولويات الدبلوماسسية
ا÷زائرية وفق خارطة طريق واضسحة تعتمد على
مبادئ ثابتة ◊لها أاو اŸسساهمة ‘ إايجاد ﬂارج
لها بأاقل التكاليف وفق قاعدة ذهبية تنبذ القوة
والعنف وتفضسل ا◊لول السسلمية وا◊وار ،وبالفعل
م -ك -ن -ت-ه-ا م-ن ت-ف-ك-يك خ-ي-وط ال-ك-ث Òم-ن األزم-ات
اŸفخخة التي كادت أان تشسعل مواجهات ل تنتهي
مثل أازمة الرهائن ‘ السسفارة األمريكية بطهران
والكث Òمن الوسساطات انطÓقا من الوسساطة بÚ
ال -ع -راق وإاي -ران ،أاريÎي -ا والصس -وم -ال ،ح -ل األزم -ة
اللبنانية ،األزمة ‘ ما‹ وغÒها من اÛهودات
وال-وسس-اط-ات ال-ت-ي ك-ل-لت ب-ال-ن-ج-اح وكفت اÛتمع
الدو‹ شسر القتال.
‘ األخ Òتبقى ظاهرة اإلرهاب وأاحداث ““الربيع
ال -ع-رب-ي““ م-ن أاك Èالم-ت-ح-ان-ات وال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي
واجهت الدبلوماسسية ا÷زائرية التي “ ⁄نعها ل
الضس- -غ- -وط ول الب- -ت- -زاز ال -ذي م -ارسس -ت -ه أاط -راف
اسستغلت تلك الظروف ÿنق صسوت ا÷زائر ودفعها
إا ¤ركوب موجة تفكيك الدول وتشسريد الشسعوب
ال -ع -رب -ي -ة م -ن ال-ب-ق-اء ع-ل-ى ال-ع-ه-د وف-ي-ة Ÿب-ادئ-ه-ا
ومواقفها وبعد سست سسنوات من ذلك اıاضض
العسس Òأانصسف التاريخ ا÷زائر ودبلوماسسيتها وبرز
للعيان الشسر الذي كانت –ذر منه ا÷زائر ومن
Óرهاب
–ول بعضض الدول إا ¤أارضسية خصسبة ل إ
الذي تعرفه ا÷زائر جيدا واسستطاعت أان تقدم
للعا ⁄أاجمع وصسفة Áكنها أان تقضسي على الظاهرة
م -ن خ Ó-ل م -ق -ارب -ة شس -ام -ل -ة وم -د›ة Œم-ع بÚ
األدوات الصس- -ل- -ب- -ة وال- -ن- -اع -م -ة ‘ م -واج -ه -ة ه -ذا
السس -رط -ان اÿب -يث وه-ن-ا Áك-ن ال-ق-ول أان ف-ع-ال-ي-ة
وت-ف-اع-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-رية منذ السستقÓل
ج-ع-ل-ه-ا ظ-اه-رة ف-ري-دة ‘ ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة م-ن
خÓ-ل ال-ت-أاسس-يسض ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ت-ق-وم ع-لى التعاون
الدو‹ من جهة وتقوم كذلك على الحتجاج على
ك- -ل م -ظ -اه -ر ال -ظ -ل -م والسس -ت -ع -ب -اد ال -ت -ي تشس -وب
اŸنظومة الدولية من جهة أاخرى ومواصسلة الدعوة
إا ¤عدالة دولية ‘ السسياسسة والقتصساد Áكنها أان
ت- -ؤوسسسض لسس- -ل -م مسس -ت -دام ‘ ه -ذا ال -ع -ا ⁄يضس -م -ن
للشسعوب العيشض بسسÓم من خÓل ‡ارسسة حقها
الشسرعي ‘ تقرير مصسÒها والتخلصض من الوصساية
والسستعمار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãششاركة  ٧0ششركة عمانية

‘ جلسشة علنية ترأاسشها بوحجة

التصسويت باألغلبية على مشسروع قانون النقد والقرضس

انطÓق فعاليات معرضس اŸنتجات العمانية اليوم بقصسر اŸعارضس
^ السسف :ÒالعÓقة ب Úالسسلطنة وا÷زائر مشسجعة وترقى إا ¤ما هو أاحسسن

^ الÎخيصض لبنك ا÷زائر بششراء سشندات اÿزينة وتسشديد الدين العمومي

لخضشر للحكومة بتطبيق القرار اŸتعلق بالتمويل التقليدي ،وذلك من خÓل
أاعطى نواب الغرفة السشفلى للŸÈان الضشوء ا أ
لغلبية على مششروع قانون النقد والقرضض ،خÓل جلسشة علنية ،ترأاسشها السشعيد بوحجة ،رئيسض الغرفة
التصشويت با أ
الŸÈانية ،وبحضشور وزير اŸالية ،عبد الرحمان راوية.

حياة  /ك

تنصس اŸادة  45اŸعدلة من مشسروع القانؤن الذي
ي -ت -م-م اأ’م-ر رق-م  11-03ا- - - -Ÿؤؤرخ ‘ أاوت ،2003
اŸتعلق بالقرضس والنقد على ““يقؤم بنك ا÷زائر،
ابتداء من دخؤل هذا اإ’جراء حيز التنفيذ ،بصسفة
اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة وخ-لل م-دة أاقصس-اه-ا خ-مسس سس-ن-ؤات،
بالشسراء اŸباشسر للسسندات الصسادرة عن اÿزينة
ال-ع-م-ؤم-ي-ة قصس-د ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-يات “ؤيل اÿزينة
و“ؤيل تسسديد الدين العمؤمي الداخلي و“ؤيل
الصسندوق الؤطني للسستثمار““.
كما تضسمنت هذه اŸادة أان هذا اإ’جراء يطبق
ل -ت-ح-ق-ي-ق ب-رن-ام-ج إاصس-لح-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة اق-تصس-ادي-ة
وميزانياتية هدفها - ،بعد نهاية اŸدة اŸذكؤرة -
إاعادة تؤازنات اÿزينة العمؤمية وتؤازنات ميزان
اŸدفؤعات .ومن أاجل إادخال هذه اآ’لية ا÷ديدة،
حضس -رت ا◊ك -ؤم -ة مشس-روع ه-ذا ال-ق-ان-ؤن ،ب-ه-دف
الÎخ -يصس ل -ب -نك ا÷زائ -ري خ -لل م -دة أاقصس -اه-ا
خمسس سسنؤات ،للقيام بالشسراء اŸباشسر للسسندات
الصسادرة عن اÿزينة العمؤمية.
ي -ت -ع -ل -ق اأ’م-ر ب-ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ي-ات “ؤي-ل اÿزي-ن-ة
و“ؤيل تسسديد الدين العمؤمي الداخلي ،خصسؤصسا
سسندات القرضس الؤطني للنمؤ لـ  ،2016من خلل
شس -راء ال -دي -ن ال -ب-ن-ك-ي لشس-رك-ة سس-ؤن-ل-غ-از وسس-ن-دات
اÿزي-ن-ة لصس-ال-ح سس-ؤن-اط-راك ،ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ف-ارق ‘
أاسس -ع -ار ال -ؤق -ؤد اŸسس -ت -ؤرد واŸي -اه اÙلة ،ك -م-ا
يسسمح كذلك بالÎخيصس للخزينة العمؤمية بتمؤيل
الصسندوق الؤطني للسستثمار ،عن طريق مسساهمة
الدولة ‘ مشساريع طؤيلة اŸدى.

””اآللية”” ترافقها إاصسÓحات هيكلية
اقتصسادية وميزانياتية
ي -ع -د ال -ل -ج -ؤء إا ¤ه -ذه اآ’ل -ي -ة Ÿراف -ق -ة ب -رن-ام-ج
إاصسلحات هيكلية اقتصسادية وميزانياتية ،تسسمح
بفضسل ترشسيد النفقات و–سس Úالعائدات ا÷بائية
ب-إاع-ادة ال-ت-ؤازن-ات اإ’ق-تصس-ادي-ة واŸال-ي-ة ،ت-ؤازنات
اÿزينة العمؤمية وتؤازنات ميزان اŸدفؤعات مع
نهاية اŸدة اŸرتقبة.
وقد ورد على اŸشسروع  6مقÎحات تعديل ”

التمويل غ Òالتقليدي يهدف إا– ¤قيق
مسسعى تضسامني
و ‘ ك ل م ة م ق ت ض س ب ة اأ ل ق ا ه ا و ز ي ر ا  Ÿا ل ي ة ع ب د
ا ل ر ح م ا ن ر ا و ي ة ع ق ب ع م ل ي ة ا ل ت ص س ؤ ي ت  ،اأ ك د
م ن خ ل ل ه ا ع ل ى اأ ن ا ل ت م ؤ ي ل غ  Òا ل ت ق ل ي د ي ،
ي -ع -د اأ د ا ة “ ؤ ي -ل “ “ ا س س -ت -ث -ن -ا ئ -ي -ة “ “  ،ي -ه -د ف اإ ¤
– ق ي ق “ “ م س س ع ى ت ض س ا م ن ي “ “  ،ك م ا اأ ن ه ي س س ا ه م

راوية يعلن:

بشسكل كب ‘ Òتخفيف الضسغط على اÿزينة،
ق ا ئ ل “ “ اإ ن ن ا ن د ر ك اأ ن ت خ ف ي ف ا ل ض س غ ط ع ل ى
ا  ÿز ي -ن -ة م -ر ه -ؤ ن  Ãس س -ع -ى ت ض س -ا م -ن -ي و ت -ف -ه -م
ا÷ميع““.

اإلجراءات اŸتضسمنة ‘ اŸشسروع تتطلب
جهدا وطنيا ..وليسس التهويل والتسسييسس
ومن جهته اعت Èالسسعيد بؤحجة ‘ الكلمة التي
أالقاها بعد التصسؤيت على مشسروع القانؤن اŸتعلق
ب -ال -ن -ق -د وال-ق-رضس أان ك-ل اإ’ج-راءات اŸت-خ-ذة ‘
مشسروع القانؤن تهدف إا ¤إايجاد ا◊لؤل الناجعة
لزم- -ة اŸال- -ي- -ة““ ،ب- -ا÷ه- -د ال- -ؤط- -ن- -ي الصس- -ادق
ل - -أ
واıلصس ..ول-يسس ب-خ-ط-اب ال-ت-ه-ؤي-ل وال-تسس-ييسس،
ال- -ذي ت- -روج ل -ه ب -عضس اأ’ط -راف ل -ب -ل -ؤغ أاه -داف،
أاصسبحت مكشسؤفة ومفضسؤحة““.
ودعا ‘ سسياق متصسل أاحزاب اأ’غلبية واŸعارضسة
على حد سسؤاء إا ¤التجند وتكاتف ا÷هؤد وحشسد
كل الطاقات واإ’رادات لدعم السسلطات العمؤمية
‘ م -ؤاج -ه -ة ال -ت -ق-ل-ب-ات ا’ق-تصس-ادي-ة وال-ت-ح-دي-ات
ا÷يؤسسياسسية اÿارجية.

أاعلن وزير اŸالية عبد الرحمان راوية ‘ تصشريحات للصشحافة عقب التصشويت على
مششروع القانون اŸتعلق بالنقد والقرضض عن ارتفاع نسشبة ا÷باية العادية التي تÎاوح
حاليا ما ب 10 Úو ،٪11متجاوزة بذلك التوقعات.
اŸرتقبة ‘ تؤقعات الؤزارة سستعرف منحنى تنازليا،
وهي تÎاوح ما ب ٪5،5 Úسسنة  2018و ٪3،5سسنة
أاكد راوية ‘ رده على أاسسئلة الصسحافة أان ا÷باية .2020
العادية ما فتئت ترتفع سسنة بعد أاخرى منذ  ،2014وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-م-ؤي-ل غ Òال-ت-ق-ليدي الذي أاسسال
وقد Œاوزت التؤقعات حيث وصسلت السسنة ا÷ارية الكث Òمن ا◊ Èوأاثار جد’ كبÒا ،أاكد الؤزير أان
( )2017إا ٪11 ¤مشسÒا إا ¤أان ال- -ت- -ؤق- -ع -ات ك -انت اللجؤء إاليه يكؤن بعد اسستنفاد كل اŸؤارد اŸالية
اŸتاحة و‘ رده على سسؤؤال حؤل اŸدة التي حددت
نسسبتها دائما أاقل ‡ا –ققه هذه ا÷باية.
و‘ سسياق آاخر و‘ رده على سسؤؤال حؤل التضسخم ‘ ﬂطط ا◊كؤمة لتطبيقه ( 5سسنؤات) ،قال راوية
الذي Áكن أان ينجر عن التمؤيل غ Òالتقليدي أاكد ““لؤ ” تقليصس هذه اŸدة إا ¤أاقل““ ،أ’عطي لها قراءة
راوية أان العمل منصسب على تفادي قدر اإ’مكان سسياسسية““ .كما أاكد الؤزير راوية أان تؤقعات 2018
نسسب التضسخم العالية وأان ا◊كؤمة تتابع باهتمام تكؤن على أاسساسس اŸداخيل واŸؤارد ،مشسÒا إا ¤أانه
هذه الظاهرة وتسسعى إا ¤التحكم ‘ كل العؤامل ” اللجؤء إا ¤تقليصس الؤاردات ‘ إاطار ترشسيد
اŸتسسببة فيها ،وكان قد صسرح بأان نسسبة التضسخم النفقات.

حياة  /ك

ا◊فاظ على اسستقرار ا÷زائر يعني الوفاء لعهد نوفمÈ

اإطفاء نار الفتنة واإرسساء قيم السسلم
والسسلم““.
وق- -ال ال- -ؤزي- -ر ‘ ه- -ذا السس -ي -اق اإن
““ا÷زائر قد جابهتها –ديات كÈى
وع- -رفت ك- -ي -ف ت -ؤاج -ه -ه -ا وح -ؤلت
ا’ن -كسس -ارات اإ ¤ان -تصس -ارات وح-ان
ال - -ؤقت ’سس - -ت - -غ - -لل ا’إم - -ك- -ان- -ات
البشسرية ،كما فعل اأسسلفنا لكسسب
معركة التحرير““ وذلك بالعمل  -كما
اأضس- -اف  -م- -ن خ- -لل ا’سس- -ت- -ع -ان -ة

مناسسبة لرجال األعمال وأارباب اŸؤوسسسسات
للتعارف وبحث سسبل السستثمار
واعت Èسسف Òسسلطنة عمان ،أان اŸعرضس مناسسبة
لرجال اأ’عمال وأارباب اŸؤؤسسسسات ‘ البلدين،
للتعارف وبحث سسبل ا’سستثمار الذي ينبغي أان ’
يقؤم على الصسادرات لبلد واحد فقط ،وإا‰ا يكؤن
لث -ن ،Úول-ع-ل أاب-رز اأ’ول-ؤي-ات
بشس -ك -ل م -ت -ك -ام -ل ل  -إ
لتجسسيد ا’تفاقيات التي من اÙتمل أان يفضسي
إاليها اŸعرضس ،ينبغي التكفل Ãلف النقل ’سسيما
منه البحري وا÷ؤي ،مع العلم أان اأ’خ Òيتم على
اŸسستؤى ا◊كؤمي ،وبالفعل ” تؤقيع اتفاقية ‘
العام  ‘ ،2007انتظار بر›ة رحلة مباشسرة بÚ

نائب رئيسض ›لسض اإلدارة للششؤوون القتصشادية (غرفة التجارة والصشناعة عمان):

السسوق ا÷زائرية واعدة والفرصسة مÓئمة إلقامة شسراكة رابحة للبلدين
^ إامكانات حقيقية إل‚از مشساريع إانتاجية ‘ قطاعات خارج اÙروقات

سسعيد بن عياد

زيتو Êمن برج بوعريريج:
بخÈات ومعارف الكفاءات الشسبابية
ل -كسسب م -ع -رك -ة ال -ت -ن-م-ي-ة وال-ت-ط-ل-ع
ل -ل -ط -م -ؤح -ات م -ن اأج -ل اأن ““ت -ب-ق-ى
ا÷زائر شساﬂة““.
وق - -د اأشس- -رف زي- -ت- -ؤ Êاأمسس ع- -ل- -ى
تسسمية ›مع سسكني يضسم  470سسكن
ع -م -ؤم -ي اإي -ج-اري ب-اسس-م اÛاه-د
ال -راح -ل ب -ن صس -غ Òراب -ح ب -ن ع -م-ر
ببلدية غيلسسة ( 40كلم شسرق برج
بؤعريريج) وكذا على تدشس Úمعلم

–تضسن ا÷زائر ،بدءاً من اليؤم ،بقصسر اŸعارضس،
م-ع-رضس اŸن-ت-ج-ات ال-ع-م-ان-ي-ة ،ال-ذي ي-عت Èفرصسة
سس -ان -ح -ة ل -ل -م -ت -ع -ام -ل Úا’ق-تصس-ادي ‘ Úال-ب-ل-دي-ن
ا÷زائر وسسلطنة عمان ،لبحث سسبل إاقامة شسراكات
وت-ع-م-ي-ق ال-ت-ع-اون ا’ق-تصس-ادي وا’سستثماري بشسكل
تكاملي.
‘ السسياق ،أاكد سسف Òسسلطنة عمان ‘ ا÷زائر
ن -اصس -ر ب-ن سس-ي-ف ا◊ؤسس-ن-ي ،خ-لل ل-ق-اء إاع-لم-ي
نشس -ط -ه Ãع -ي-ة ن-ائ-ب-ه مÈوك ال-ه-ن-ائ-ي وك-ذا ن-ائب
رئ - -يسس غ - -رف - -ة ال - -ت- -ج- -ارة ،رئ- -يسس ““أاوربك““ أاÁن
اأ’حسسني Ãقر السسفارة ،أان العلقات ب Úا÷زائر
وسس -ل -ط -ن -ة ع-م-ان ‘ أافضس-ل ح-ال ،و’ب-د أان ي-ك-ؤن
التعاون ا’قتصسادي ‘ نفسس اŸسستؤى .ومن أابرز
العؤامل اŸشسجعة اŸؤقع ا’سسÎاتيجي للبلدين ،إاذ
ت-ع-ت Èا÷زائ-ر ب-ؤاب-ة إ’ف-ري-ق-ي-ا وأاوروب-ا ،وسس-ل-طنة
عمان بؤابة لشسرق إافريقيا وآ’سسيا.

البلدين ،ويضساف إا ¤ذلك تسسهيل التنقل بتسسهيل
منح التأاشسÒة ‘ ا’Œاه.Ú
من جهته ،قال أاÁن اأ’حسسني إان ا÷زائر تعتÈ
سس -ؤق -ا واع -دة ،م -ف -ي -دا ب -أان ح-ج-م الصس-ادرات إا¤
ا÷زائر  ⁄يتجاوز  27.45مليؤن دو’ر ‘ العام
 ،2015واŸك- -ؤن- -ة أاسس- -اسس- -ا م -ن ال -رخ -ام وأاسس -لك
اأ’Ÿنيؤم ،مؤضسحا أان شسركات بلده مهتمة بدرجة
أاو ¤باŸادة اÿام ،وأ’ن لها Œربة ‘ الصسناعات
ال-ت-ح-ؤي-ل-ي-ة ،ف-إان-ه-ا –ؤل-ه-ا إا ¤م-ن-تؤج نهائي قابل
للتصسدير.
ورافع نائب رئيسس غرفة التجارة لسسلطنة عمان،
لشسراكة متكاملة ب Úالبلدين ،مشسددا على أان تكؤن
الصس - -ادرات ‘ ا’Œاه’ ،Úسس - -ي- -م- -ا وأان اŸؤق- -ع
ا’سسÎات -ي -ج-ي ل-ك-ل-ي-ه-م-ا ي-ح-ف-ز ذلك ،و‘ السس-ي-اق
اقÎح إاقامة معرضس جزائري ببلده ،يكؤن بدوره
أارضسية إ’قامة شسراكات جديدة.
سس- -ل- -ط- -ن- -ة ع- -م- -ان ال- -ت- -ي ل -ه -ا خÈة ‘ الصس -ن -اع -ات
ال-بÎوك-ي-م-ي-ائ-ي-ة و‘ الصس-ن-اع-ات ال-ت-ح-ؤي-لية ،واŸؤاد
البلسستيكية ،واŸعادن والرخام والكؤابل ،تراهن على
مشس -اري -ع ه -ام-ة ب-ا÷زائ-ر ’ ت-ق-ل ع-ن مشس-روع إان-ت-اج
اأ’سسمدة بؤهران ،الذي يعت Èمن أاحسسن اŸصسانع.
واسس- -ت- -ن- -ادا إا ¤ت- -ؤضس -ي -ح -ات أاÁن اأ’حسس -ن -ي‘ ،
م -ع -رضس رده ع -ل -ى سس -ؤؤال ي -خصس ضس -ع -ف ال-ت-ب-ادل
ال-ت-ج-اري ،ف-ه-ؤ م-رت-ب-ط ب-ع-م-ل-ي-ات الشس-حن والنقل
البحري ،وكذا اتفاقية التجارة ا◊رة الكÈى ،كلها
ع- -ؤام- -ل ح- -الت دون إاع -ط -ائ -ه دف -ع -ا ،م -ق -را ب -أان
ا’تفاقية  ⁄تفعل من قبل ،والنتيجة أان الصسادرات
غ Òمعفية من الرسسؤم ،وبينها منتجات تصسدر إا¤
ا÷زائر من بلده وعددها  25منتؤجا ،وأاعرب عن
أامله ‘ تطبيق اإ’عفاء.
وت- -ؤق- -ع السس- -ف Òأان ت- -ك- -ؤن ل- -ق- -اءات م- -ث -م -رة بÚ
اŸتعامل Úا’قتصسادي Úخلل اŸعرضس’ ،سسيما
‘ ال -ق -ط-اع اŸصس-ر‘ ال-ذي ح-ق-قت ف-ي-ه سس-ل-ط-ن-ة
عمان تقدما كبÒا ،وكذا ‘ قطاع السسياحة ،تعاون
قد تعمقه اللجان اŸشسÎكة التي Œتمع مرة كل
سس -ن -ت ،Úوك -ان آاخ -ر اج -ت -م -اع ل -ه -ا ‘  2015وتؤج
بالتؤقيع على قرابة  10اتفاقيات ،وخلصس إاى القؤل
““هدفنا التكامل ا’قتصسادي““ ،معربا عن اهتمام
بلده Ãا تقؤم به ا÷زائر ‘ ›ال تسسي Òالنفايات
على سسبيل اŸثال.

أاوضشح أاÁن بن عبد الله بن ﬁمد
لدارة
ا◊سشني نائب رئيسض ›لسض ا إ
للششؤوون القتصشادية والفروع (رئيسض ÷نة
الصشناعة) لغرفة Œارة وصشناعة عمان ،أان
لول
معرضض اŸنتجات العمانية با÷زائر ،ا أ
من نوعه““ ،يندرج ضشمن تعزيز مسشار
التجارة البينية مع ا÷زائر ،وأان هناك
تبادل لكنه ل يرقى إا ¤الطموحات
اŸرجوة ومن ثمة يسشاهم هذا اŸعرضض ‘
بعث التجارة والتبادل ب Úالبلدين““.

نسسبة ا÷باية العادية حققت ارتفاعا يصسل إا٪11 ¤

اأك -د وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب
زي -ت -ؤ ،Êاأمسس ،بÈج ب -ؤع-ري-ري-ج اأن
ا◊فاظ على اسستقرار ا÷زائر يعني
““ال -ؤف -اء ل -رسس -ال -ة ن-ؤف-م ÈاÛي-دة
وتخليدا Ÿيثاق اÛاهدين ا’أبرار
الذين ضسحؤا بالنفسس والنفيسس لكي
نعيشس ‘ كنف ا◊رية وا’أمان““.
واأوضسح الؤزير ‘ كلمة األقاها اأمام
جمع من اÛاهدين بقاعة البشسÒ
ا’إبراهيمي بÈج بؤعريريج ‘ ثاÊ
واآخر يؤم من زيارته اإ ¤هذه الؤ’ية
اأن Œدي -د ال -ع -ه -د Ÿب -ادئ ن -ؤف-مÈ
““واجب مقدسس““ ،مضسيفا اأن جهاد
ا’أسس - -لف ل - -ت- -ك- -ريسس ا◊ري- -ة ق- -د
واصس- -ل- -ه رئ- -يسس ا÷م- -ه -ؤري -ة ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -ؤت -ف -ل-ي-ق-ة Ãي-ث-اق السس-ل-م
واŸصسا◊ة الؤطنية الذي ““‚ح ‘

يششرف ،اليوم ،وزير التجارة ﬁمد بن
مراديÃ ،عية وزير التجارة والصشناعة
لسشلطنة عمان ،على انطÓق فعاليات
““معرضض اŸنتجات العمانية““ بقصشر اŸعارضض
““صشافكسض““ ،الذي يتميز Ãششاركة ما ل يقل
عن  ٧0ششركة ،ويعول عليه ‘ إاقامة
ششراكات اقتصشادية هامة ،ترقى ا ¤مسشتوى
العÓقات ا÷يدة ب Úالبلدين.

فريال بوشسوية

رفضسها من قبل ÷نة اŸالية واŸيزانية ،اŸتعلقة
ب -إال -غ-اء اŸادة  45م-ك-رر اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تمؤيل غÒ
التقليدي ،ومقÎح التعديل اŸتضسمن تقليصس مدة
اإ’ج- -راء م- -ن  5سس -ن -ؤات إا ¤سس -ن -ة واح -دة ق-اب-ل-ة
للتجديد مرة واحدة.
لشسارة فإان هذه التعديلت  5منها ” اقÎاحها
ل إ
لح-زاب
م -ن ق -ب -ل م -ن -دوب -ي أاصس -ح -اب ال-ت-ع-دي-ل ل -أ
اإ’سسلمية وتعديل واحد ◊زب العمال ،مع التذكÒ
أانه ” التصسؤيت بـ«’““ على مشسروع هذا القانؤن من
ق -ب -ل ك -ل أاح -زاب اŸع -ارضس -ة ،ف -ي -م -ا ام -ت -ن -ع ع -ن
التصسؤيت نؤاب حزب جبهة اŸسستقبل ،مع التذكÒ
أان ا◊ضسؤر بلغ عددهم  366و 43وكالة.

العدد
1745٩

04

ت- -اري -خ -ي ﬂل -د Ÿع -رك -ة ت -اف -رنت
بنفسس البلدية.
واأشس- -رف وزي- -ر اÛاه -دي -ن خ -لل
ه- -ذه ال- -زي -ارة ك -ذلك ع -ل -ى ت -ك -رË
›م- -ؤع- -ة م- -ن اأرام- -ل ›اه- -دي- -ن
وشس -ه -داء ال-ؤاجب ال-ؤط-ن-ي وت-ق-دË
حصس -ة تضس -م ك -ت -ب -ا ت -اري-خ-ي-ة ق-ي-م-ة
ل- -ف- -ائ- -دة م -ك -ت -ب -ة ج -ام -ع -ة ال -بشسÒ
ا’إبراهيمي واŸكتبة العمؤمية بÈج
بؤعريريج.

وششحها بتسشمية ““سشفÒة فلسشط Úبا÷زائر““

لؤوي عيسسى يحقق حلم الطفلة اليتيمة رحاب مصسباح
قال لؤؤي عيسسى سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر ،أامسس ،إان مبادرة طلب جمعية ““الرحمة
ليتام““ الناشسطة بؤ’ية تيبازة ،من السسفارة الفلسسطينية –قيق حلم الطفلة اليتيمة رحاب
ل أ
مصسباح ،تقليدها تسسمية ““سسفÒة فلسسط Úبا÷زائر““ باŸبادرة الرائعة ،مؤؤكدا أان هذا اأ’مر
ي-ع-تÈه شس-رف-ا ك-بÒا ل-ه ول-ل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úع-ام-ة ،ب-اع-ت-ب-ار ا÷زائ-ر ب-ل-د ال-تضس-حيات واŸؤاقف
الراسسخة.
ليتام““ ،التي تنشسط منذ سسنة  2011بتيبازة ،وتتؤ ¤الرعاية
وقد قامت جمعية ““الرحمة ل أ
والعناية باأ’طفال اأ’يتام ،برفع طلب للسسفارة الفلسسطينية با÷زائر لتحقيق حلم الطفلة
رحاب اŸتأاثرة بالقضسية الفلسسطينية واŸتعاطفة معها تقليدها إاسسم ““سسفÒة ا÷زائر ‘ فلسسط ““Úأاو ““سسفÒة
فلسسط Úبا÷زائر““ ،اأ’مر الذي قؤبل بÎحيب من السسفارة ،حيث أاقيم بهذه اŸناسسبة حفل رمزي بسسفارة

أاكد ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،اأن ““السسؤق ا÷زائرية
كبÒة وواعدة خاصسة بفضسل مؤقعها اŸتميز (بؤابة
مفتؤحة على غرب إافريقيا) ،اأ’مر الذي يخدمنا
كمصسنع Úعماني ،Úكما أان سسلطنة عمان لديها
سسؤق مهمة للجزائر كبؤابة نحؤ شسرق كل من آاسسيا
وإاف -ري -ق -ي -ا““ .وع -ن ال-غ-اي-ة ال-ت-ي ي-رم-ي إال-ي-ه-ا ه-ذا
اŸؤع- -د ال- -ذي تشس -ارك ف -ي -ه أازي -د م -ن  70شسركة
ع -م -ان -ي -ة ت -نشس -ط ‘ ﬂت -ل -ف ال -ق -ط-اع-ات خ-ارج
اÙروقات أابدى أامله ‘ أان يتعرف على رجال
أاعمال ومسسÒي مؤؤسسسسات جزائري Úللتؤجه وفقا
Ÿشساريع متبادلة نحؤ آافاق جديدة.
وأاضساف بخصسؤصس رؤويته Ÿؤؤشسرات ا’سستثمار ‘
ا÷زائر ‘ هذا الظرف ،أان الدراسسات اıتلفة
حؤل اŸؤضسؤع تصسنف ا÷زائر من أاك Èالبلدان ‘
الؤطن العربي من حيث الفرصس واŸؤارد منها
البشسرية خاصسة‡ ،ا يشسجع على بناء تكامل ينجزه
أاصسحاب الشسركات واŸشساريع ،مشسÒا إا ¤وجؤد
م -ؤاد أاول -ي -ة تسس -ت -ؤرده -ا ب -ل -دان اÿل -ي -ج ،ك -م-ا أان
اتفاقيات الشسراكة مع ا’–اد اأ’وروبي (اŸتضسمنة
م - -ن - -ع ا’زدواج الضس - -ري - -ب - -ي) Œع - -ل م- -ن السس- -ؤق
ا÷زائرية وجهة جذابة ومنافسسة ÷ذب ا’سستثمار
وتفتح اآ’فاق أامام اŸتعامل Úالعماني.Ú

وم -ن شس -أان ه -ذا ا’ن -ف -ت -اح ال -ن -ؤع -ي ال-ذي –م-ل-ه
الشسركات العمانية نحؤ ا÷زائر أان يؤفر فرصسا
ثمينة Ÿتعاملي البلدين من رجال أاعمال وأاصسحاب
شس -رك -ات ،إ’‚از مشس -اري -ع إان -ت-اج-ي-ة ‘ ق-ط-اع-ات
ج -ذاب-ة خ-ارج اÙروق-ات ت-ت-ق-دم-ه-ا ب-اÿصس-ؤصس
السسياحة والصسناعة الغذائية والتحؤيلية والصسيدلة
وك -ذا اÿدم -ات .وت -ل -عب غ -رف ال -ت-ج-ارة ل-ل-ب-دي-ن
وجمعيات اŸهنيﬂ ‘ Úتلف الفروع ا’قتصسادية
دورا ﬁؤريا ‘ بناء هذا اŸسسار وتعزيزه ‘ وقت
ت- -ب -حث ف -ي -ه اŸؤؤسسسس -ة ا’ق -تصس -ادي -ة ع -ن أافضس -ل
الشسروط للسستثمار ،ولعل السسؤق ا÷زائرية ،كما
هي كذلك ‘ سسلطنة عمان ،من الؤجهات القليلة
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز Ãن-اخ م-ن-افسس م-ن ح-يث ال-ت-حفيزات
والضسمانات.

فلسسط Úبا÷زائر ” ،خلله تكرÁها بلقبها الدبلؤماسسي ا÷ديد.
واسستقبلت الطفلة رحاب وهي ترتدي اللباسس ا÷زائري العاصسمي والؤشساح الفلسسطيني Ãقر
سسفارة فلسسط Úمن قبل السسف Òلؤؤي عيسسى ،حيث ” نقلها من بيتها اإ ¤غاية السسفارة على مÏ
السسيارة اÿاصسة للسسف ،Òومن ثمة زيارة ﬂتلف أاقسسام السسفارة ومكتب السسف ،Òحيث جلسست
كسسفÒة باŸكتب وتصسّفحت ملفات السسفارة وبريد السسف Òلنهار أامسس.
كما قام السسف Òلؤؤي عيسسى ،باصسطحاب الطفلة رحاب إا ¤قاعة ا’جتماعات بالسسفارة ،حيث
” تقد Ëجميع مسسؤؤو‹ السسفارة ،من اŸسستشسار اأ’ول للسسف Òحتى أابسسط عامل بالسسفارة وكذا
شسروحات للطفلة عن مهام كل واحد منهم.
وقام لؤؤي عيسسى بتقليد الطفلة رحاب بؤسسام اسستحقاق ،يعّبر عن اعÎاف  180دولة بدولة
فلسسط Úكدولة مراقبة Ãجلسس اأ’مني ،مؤؤكدا للطفلة أان هذا الؤسسام قبل أان يكؤن من السسفارة
الفلسسطينية با÷زائر هدية لها ،فهؤ هدية من الرئيسس الفلسسطيني ﬁمؤد عباسس تكرÁا لها
لطلبها النبيل وحرصسها ،وهي طفلة ‘  12من عمرها ،على أان تأاخذ القضسية الفلسسطينية على
عاتقها و–لم ‘ أان تكؤن يؤما ““يدا إ’سسعاف الطفؤلة الفلسسطينية من خلل أايضسا تأاسسيسس جمعية تخدم الطفل
الفلسسطيني وتنشسر العلم ،حيث أاكدت أانه بفضسل ““العلم واŸعرفة تنال الشسعؤب اسستقللها““.

أإلثنين  09أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  18محرم  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 530عارضس منهم  193جزائري ‘ صصالون «سصيبسصا» وتونسس ضصيف الشصرف

بن سسمان :ضسرورة تطوير ألشtسَعب ألفÓحية وهدفنا –قيق أألمن ألغذأئي
نقصص أليد ألعاملة ،تنظيم ألعمل ألزرأعي ،تبذير أŸياه وألتكوين أأهم أŸشساكل

 5مÓي Òدو’ر قيمة اŸعامÓت التجارية الرقمية ‘ السصوق اŸوازية

خÈأء :مشسروع ألتجارة أإللكÎونية سسيعرف
–ديات لكنه سسينجح

أاك -د خÈاء ‘ ا’ق -تصص -اد واŸع-ل-وم-ات
’لكÎونية ،أامسس ،أان مشصروع التجارة
ا إ
’ل- -كÎون- -ي -ة سص -يسص -م -ح ب -اسص -ت -ق -ط -اب
ا إ
ح - - -وا‹ خ - - -مسص- - -ة مÓ- - -ي Òدو’ر م- - -ن
’موال ‘ السصوق اŸوازية ‘ ،ح Úقالوا
ا أ
إان ه-ن-اك غ-م-وضص-ا ح-ول ك-ي-ف-ي-ة تعميم
اŸشص-روع ‘ ،ظ-ل ضص-ع-ف م-ع-رف-ة ال-تجار
واŸسص-ت-ه-ل-ك Úب-ا’ق-تصصاد الرقمي ،سصيما
من جهة ا◊ماية.

جÓل بوطي

–تضصن ا÷زائر ‘ الفÎة اŸمتدة من
 10إا 13 ¤أاكتوبر ا÷اري ،الطبعة 17
Ÿعرضس «سصيبسصا -سصيما» للعتاد الفÓحي
وت - -رب - -ي - -ة اŸواشص- -ي ،ب- -رع- -اي- -ة وزي- -ري
ال -ف Ó-ح -ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة واŸوارد
اŸائ- -ي- -ة بـ «صص- -اف- -كسس»Ã ،شص- -ارك -ة 530
عارضس ،منهم  193وطني و 310أاجنبي،
ب- -ح- -يث سص -ت -ك -ون ت -ونسس ضص -ي -ف شص -رف
Ãشص- -ارك -ة  13ع- -ارضص -ا ،ب -ه -دف إاب -رام
شص-راك-ات م-ث-م-رة ،ب-حسصب م-ا أاع-لن عنه،
أامسس ،رئيسس ›موعة فÓحة للتجديد
«إاينوف» سصيبسصا-سصيما أام Úبن سصمان.

سسهام بوعموشسة
قال بن سشمان خÓل ندوة صشحفية عقدها،
أمسض ،بـ «صش - -اف - -كسض» ،إأن - -ه رغ - -م أل - -ت - -ط- -ور
أÙسش- -وسض ل- -ق- -ط -اع أل -زرأع -ة ‘ ألسش -ن -وأت
أألخÒة ،إأل أننا نسشجل نقصشا كبÒأ ‘ أليد
ألعاملة أŸؤوهلة و‘ تنظيم ألعمل ألزرأعي،
ما يدعو إأ ¤جلب مكننة قادرة على زيادة
أإلنتاج و–سش ÚأŸدة ألزمنية للعمليات ذأت
أل -ق -ي -م -ة ‘ أألغ -ذي -ة ألصش -ن-اع-ي-ة ،دأع-ي-ا إأ¤
ألÎك-ي-ز ع-ل-ى ألشش-عب أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ت-ط-وي-رها
مثلما يفعل جÒأننا ،بحكم أن أ÷زأئر “لك
كل أŸؤوهÓت لÎقية أإلنتاج ألفÓحي و–قيق
أألم -ن أل -غ -ذأئ -ي ك -ه -دف أسش -اسش -ي وب -ال -ت -ا‹
ألنهوضض بالقتصشاد ألوطني.
‘ ه -ذأ ألصش -دد ،أوضش -ح رئ -يسض ›م -وع -ة
فÓحة للتجديد «إأينوف» ،أن صشالون سشيبسشا –
سش- -ي- -م- -ا ي- -قÎح ع- -رضش- -ا شش- -ام Ó- -ل- -ع -ارضش -ي
أŸن - -ت - -وج - -ات ،أŸع- -دأت وأÿدم- -ات أل- -ت- -ي
سش -ي -ق -دم -ه -ا خ Ó-ل ه -ذه أل -ت -ظ-اه-رة ك-ا÷ر،
أ◊رثﬁ ،طات أŸعا÷ة ،أ◊صشاد ،ألري،
ألتخزين ،عتاد تربية أŸوأششي ،قطع ألغيار،
تشش-ج-ي-ع أل-ب-ح-وث ‘ أل-ت-ك-ن-ول-وجيات أ◊ديثة
وغÒه-ا ...ك-م-ا سش-ت-ك-ون ل-ه أل-ف-رصش-ة ل-ت-قدË
أ◊ل-ول أŸت-كّ-ي-ف-ة وأل-ف-ع-ال-ة ل-ت-ط-وي-ر أŸوأرد
أل -زرأع -ي -ة ‘ م -ن -ط-ق-ة أل-غ-رب وت-نسش-ي-ق-ه م-ع
إأف -ري -ق -ي -ا ،م-ؤوك-دأ أن-ه م-ن-ذ أن-طÓ-ق م-ع-رضض
سش -ي-بسش-ا– سش-ي-م-ا ق-امت  132م-ؤوسشسش-ة وطنية
بإابرأم ششرأكة.
يطمح صشالون سشيبسشا– سشيما لزيادة رؤوية،
إأ ¤ج- -انب شش -رك -ائ -ه -ا ب -اŸغ -رب وإأف -ري -ق -ي -ا
ألسشاحل وألغربية ،من أجل –سش Úإأنتاجهم
‘ ألقطاع ألزرأعي ،بحيث تهدف ›موعة

‘ الندوة الوطنية حول
اŸدن ا÷ديدة

أأولوية أسستخدأم ألطاقات
أŸتجددة ‘ تشسييد ألبنايات
أ◊ديثة
أجمع أŸششاركون ‘ ندوة وطنية حول ““أŸدن
أ÷ديدة ‘ إأطار ألسشياسشة ألوطنية لتهيئة أإلقليم
ب Úأل -وأق -ع وأآلف -اق““ ،أح-تضش-ن-ت-ه-ا ك-ل-ي-ة أ◊ق-وق
وألعلوم ألسشياسشية بجامعة علي لونيسشي ألبليدة ،2
على أنه حان ألوقت لتحفيز ألسشتثمارأت ‘ هذأ
أÛال ،سشوأء تعلق أألمر بالسشتثمارأت ألعمومية
أو أألجنبية ،وضشرورة إأيجاد إأرأدة حقيقية ÷عل
أŸدن فعالة ومتطورة ،و–ول أŸدن ألقدÁة إأ¤
م -دن ذك -ي -ة ،ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى م -ث-ل ه-ذأ أل-ن-وع م-ن
ألطاقات أŸتجددة ،وألتي تصشنف ضشمن ألطاقات
ألصشديقة للبيئة.

فÓحة للتجديد «إأينوف» لتثم ÚأŸنتوجات
أل -زرأع -ي -ة ع -ن ط -ري -ق أسش -ت-ع-م-ال أل-ت-ق-ن-ي-ات
أ◊ديثة ،ويسشعى لتقد Ëأفضشل ما لديها ‘
م -ا ي -خصض أل -ت -ن -ظ -ي -م ألحÎأ‘ ‘ ﬂت -ل -ف
أل- -ق- -ط- -اع- -ات .وي- -ق- -وم أÈÿأء ب- -اسش- -ت -ق -رأء
أŸنتجات أŸبتكرة Ÿزأرعنا ومربي أŸاششية.
ك -م -ا أن أŸوأضش -ي -ع أل -ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ›م-وع-ة
فÓ-ح-ة ل-ل-ت-ج-دي-د ت-ت-م-ح-ور ح-ول ألسش-ي-اسش-ات
أل -ف Ó-ح -ي -ة أŸوج -ه -ة ن -ح-و ألك-ت-ف-اء أل-ذأت-ي
وألغذأئي ‘ أ÷زأئر ،وكذأ تنمية وتنششيط
ألتجارة وألقتصشاد ألفÓحي وألتنمية ألريفية
ألذي أعتمدته أ◊كومة وأŸطبق ميدأنيا منذ
سشنة  ،2008بحسشب ما أبرزه بن سشمان.
وذك -ر أن أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ،وضش -عت ك -ل
أإلمكانات لتطوير ألفÓحة ع Èكافة أŸعاهد
وأŸدأرسض ألعليا ‘ ألبحث ألعلمي ‘ أÛال
ألزرأعي ،لكننا نسشجل تأاخرأ ‘ هذأ أÛال
مقارنة بجÒأننا ،خاصشة تونسض ،ألتي يششكل
أل -ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ي ل -دي-ه-ا عصشب ألق-تصش-اد
أل -وط-ن-ي Ãسش-اه-م-ت-ه ب-نسش-ب-ة  ‘ ٪8أإلن - -ت- -اج
ألدأخلي أÿام ،وأسشتحدأث  ٪16من مناصشب
ألششغل ،و ٪9.7من ألصشادرأت ،أم ‘ Óأن يتم
عقد ششرأكة مثمرة مع تونسض خÓل تظاهرة
سشيبسشا– سشيما وألسشتفادة من خÈتهم ‘ هذأ
أŸيدأن لتطوير ألقطاع.
علما أن عدد أŸششارك Úهذه ألسشنة 32
دولة و 530عارضض ،منهم  193جزأئري و310
أج-ن-ب-ي ،م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-ام أŸاضش-ي أل-ذي ششهد
مشش - -ارك- -ة أك Ìم- -ن  600ع- -ارضض و 33دولة
ع -ارضش -ة ،وم -ا ي -ف-وق  20أل -ف زأئ -ر أكÌه -م
مهنيون .بحيث سشتكون تونسض ضشيف ألششرف
Ãششاركة  13مؤوسشسشة ،منهم خمسشة خوأصض
بهدف إأقامة ششرأكة مع أ÷زأئري.Ú

مرأفقة ودعم ألفÓح Úألشسباب بالوسسط
ألريفي لسستكمال مشساريعهم
باŸقابل ،كششف رئيسض ›موعة ألتفكÒ
فÓحة للتجديد ،عن أن هذه أألخÒة بالتعاون
م -ع أل -غ -رف -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-فÓ-ح-ة وشش-رك-ائ-ه-ا
ألق-تصش-ادي Úل-ل-ق-ط-اع-ات ب ÚأŸه-نية بزيارة
إأرششادية لصشالح ألفÓح Úألششباب وأألعضشاء
‘ ألغرف ألفÓحية ألتابعة لولياتهم ،بهدف
تعريفهم من خÓل أŸعرضض ألدو‹ لÎبية
أŸوأشش -ي ،ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أل-ن-ب-ات-ي-ة ل-ل-ع-ت-اد
أل -فÓ-ح-ي وصش-ن-اع-ة أŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة ،ب-ح-يث
ألندوة ألوطنية ششارك فيها أكادÁيون و ﬂتصشون
و فقهاء ‘ ألقانون وألسشÎأتيجية نهاية أألسشبوع،
ج- -اءت ب- -غ- -رضض تشش -ج -ي -ع ألصش -ن -اع -ة ‘ أدوأت و
Œهيزأت أسشتغÓل ألطاقات أŸتجددة ،وضشرورة
–ف-ي-ز ألسش-ت-ث-م-ارأت سش-وأء ك-انت ت-اب-ع-ة ل-ل-قطاع
ألعام ألوطني أو أألجنبي ،بسشن –فيزأت جبائية
وتسش -ه -ي Ó-ت إأدأري-ة ،ل-ل-ن-ه-وضض ب-ال-ق-ط-اع أ÷دي-د
وألدفع به إأ ¤مسشتويات ترقى إأ ¤تعميم مثل هذأ
ألنوع من ألطاقات.
ك- -م- -ا دع- -ا أÛت- -م- -ع- -ون إأ ¤نشش -ر ““أل -وع -ي““ بÚ
أŸوأط- -ن Úوأه- -ل ألخ- -تصش- -اصض ،ح- -ول أه- -م- -ي -ة
أسشتخدأم ألطاقات أŸتجددة ،وتكوين أŸتدخلÚ
‘ عملية ألبناء من أجل تأاهيلهم لسشتخدأم هذأ
ألنوع من ألطاقات أ÷ديدة ،وركزوأ بدرجة أو¤
على ضشرورة فتح ““ماسشت ““Òمهني يضشم مثل هذه
أل -ت -خصشصش -ات أل -ق -ان -ون -ي -ة وأل -ت -ق -ن -ي -ة ،وت -ك -وي-ن
أŸتدخل ‘ Úعملية ألبناء من أجل تأاهيلهم ‘
هذأ ألنوع من ألطاقات ،ووجوب تنظيم ملتقيات
وطنية ودولية متكررة ،لÎسشيخ فكرة أسشتخدأم
ألطاقات أŸتجددة وأهميتها ،سشوأء من ألناحية
أليكولوجية أو ألقتصشادية.

يندرج هذأ أ◊دث ‘ إأطار سشياسشة ألسشلطات
ألعمومية إلدماج ششباب ألوسشط ألريفيÃ ،ا
يسشمح لهم باسشتكمال مششاريع أسشتثمارية ‘
إأط- -ار دع- -م ألشش -ب -اب أŸشش -ارك -ة ‘ عصش -رن -ة
وŒديد ألزرأعة ،ألتكوين ‘ أŸهن ألزرأعية
وتعلم كيفية ألتوأصشل مع أŸهني.Ú
م -وأزأة م -ع ذلك ،ت -ق -دم ›م-وع-ة فÓ-ح-ة
ل -ل -ت -ج -دي -د ،م-ن خÓ-ل ﬂتصش-ي أل-ق-ط-اع-ات
وأŸت-ع-ام-ل Úدع-م-ا م-ال-ي-ا ل-ه-ذه أل-ع-ملية ،لـ14
ولية.

أ◊اج قاسسم :هدفنا ربط عÓقات مع
نظرأئنا أ÷زأئريÚ
أك -د م -دي -ر وك -ال -ة ت -رق -ي -ة ألسش -ت -ث-م-ارأت
أل -ف Ó-ح -ي-ة ب-وزأرة أل-فÓ-ح-ة أل-ت-ونسش-ي-ة أ◊اج
قاسشم ،أن تونسض سشطرت سشياسشة أولت أهمية
ل -ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ة وأÙاف -ظ -ة ع -ل-ى أŸي-اه
وأألرضض وخ -ل -ق أÛام -ع أŸششÎك -ة ل -ت-ذل-ي-ل
ألصش- -ع- -وب- -ات ب Úأل- -ف Ó-ح ÚوأŸوزع‡ ،Úا
ج -ع -ل ه -ذأ أل -ق -ط -اع يسش -اه-م بشش-ك-ل ك-ب‘ Ò
ألدخل ألقومي.
وأضش - -اف أ◊اج ق - -اسش- -م ،أن أل- -ه- -دف م- -ن
مششاركتهم ‘ هذأ أŸعرضض هو إأبرأم صشفقات
مع نظرأئهم أ÷زأئري Úوألتعرف على ألسشوق
أ÷زأئرية لرؤوية ألحتياجات ومن جهة أخرى
ألÎوي -ج ل -ل -م -ن -ت -وج أل -ت -ونسش -ي ل -دى أألج-انب
أŸششارك ‘ Úهذه ألتظاهرة ألدولية لسشيما
أألفارقة ،آأم ‘ Óأن يكون هناك تفك ÒبÚ
ألسش -ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة وأل-ت-ونسش-ي-ة ◊ل ب-عضض
أŸششاكل أŸتعلقة بالنقل ع Èأ◊دود.
من جهته تطرق أÿبÃ Òجموعة ألتفكÒ
فÓحة للتجديد أ◊اج هني ،إأ ¤مششكل تبذير
أŸياه وأألرأضشي قائ ،Óإأنه ينبغي أن تكون
هناك زرأعة مكثفة تتوفر على عتاد حديث
للنهوضض بالقطاع ألذي يعرف تأاخرأ ،مششددأ
على ضشرورة تخزين أŸوأد ألغذأئية Ÿوأجهة
أألزم -ات وع-ق-ل-ن-ة أسش-ت-غÓ-ل أŸي-اه ،أل-ت-ك-وي-ن
وأع -ت -م -اد ت-ق-ن-ي-ات ج-دي-دة ‘ أل-زرأع-ة وك-ذأ
أŸرأقبة وألنوعية .كما –دث أÿب Òناصشر
إأدرأسض عن ألنششاط أŸوأزي ‘ ›ال تربية
ألدوأجن ألتي يقوم بها أششخاصض ليسشوأ من
أه - -ل ألخ - -تصش - -اصض‡ ،ا ي- -ع- -رضض ألصش- -ح- -ة
أ◊يوأنية للخطر وبالتا‹ صشحة ألفرد ،كما
أنهم يتهربون من دفع ألضشرأئب ،قائ Óإأن
ألنششاط أŸوأزي لÎبية ألدوأجن تششكل .٪80
ودعا أÛتمعون أيضشا إأ ¤تفعيل دور أŸرصشد
أل-وط-ن-ي ل-ل-م-دن ،ونشش-ر أسش-ت-خ-دأم أل-ت-كنولوجيات
وأإلعÓم من أجل تششييد وبناء ““مدن جديدة““،
وأله-ت-م-ام ب-ت-ه-ي-ئ-ة وت-ط-وي-ر أŸدن أل-كÓ-سش-يكية،
ل -تشش -ج -ي -ع Œسش -ي -د سش -ي -اسش -ة أل -دول -ة ‘ –ق -ي-ق
إأسشÎأت-ي-ج-ي-ت-ه-ا أŸت-ع-ل-قة بششبكة أŸدن أ÷ديدة،
وتوسشيع ألهتمام بـ«أŸدينة أ÷زأئرية ،بإاششرأك
ألسشلطة أإلدأريةÙ ،اولة إأيجاد حلول Ÿششاكل
أŸدن ،وŒسش -ي -د م -ب -دأ أل -ت -ن -م -ي -ة أŸسش -ت -دأم -ة،
ب-أاب-ع-اده-ا ألج-ت-م-اع-ي-ة وألق-تصش-ادي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة
وألبيئية ،للخروج من دوأئر أŸدن أŸتخلفة من
جهة ،ومن جهة أخرى ألجل خلق ثقافة وأسشعة
ب Úألناسض ،يتقبلون فيها هذأ ألنوع من ألطاقات
أ÷دي -دة وأŸدن أل -ن-وع-ي-ة أŸسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،خ-اصش-ة
ون -ح -ن ن -ع -رف ث -ورة ‘ م -ي -دأن أل -ع -ل -م -وت -ق-ن-ي-ة،
أŸتسشارعة بششكل رهيب ،وألتي تسشتدعي أليوم
موأكبة مثل هذأ ألتطور ألتكنولوجي ،لÓرتقاء إأ¤
مصشاف ألدول ألعصشرية ،وألتي يرأد من ورأئها
حماية ألبيئة وألعيشض وسشط ﬁيط نقي وصشحي.
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رغ-م ت-ث-م-ي-ن-ه Ÿشش-روع أل-ت-ج-ارة أإلل-كÎون-ية،
ألذي يأاتي ‘ وقت بات فيه ألقتصشاد ألرقمي
ضش -رورة م -ل-ح-ة ،أث-ار رئ-يسض أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ت -ج -ار وأ◊رف -ي Úأ◊اج أل -ط -اه -ر ب -ول -ن-وأر،
–ديات كبÒة Áكن أن تقف عائقا أمام تطبيق
أŸششروع ،ألذي قال إأن أهم ششيء سشيضشيفه هو
أسشتقطاب أألموأل ‘ ألسشوق أŸوأزية.
ب -ول -ن-وأر أضش-اف ‘ ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ع-ق-دت-ه-ا
ج -م -ع -ي -ة أل -ت -ج-ارÃ ،ع-ي-ة خÈأء ‘ أل›Èي-ات
وأŸع-ل-وم-ات أل-رق-م-ي-ة Ãق-ره-ا ب-ال-ع-اصش-م-ة ،أن
أإلحصشائيات غ Òألرسشمية تشش Òإأ ¤أن قيمة
أل-ت-ع-امÓ-ت ‘ ق-ط-اع أل-ت-ج-ارة أإلل-كÎون-ية تبلغ
خمسشة مÓي Òدولر ،وهو رقم يرى أÈÿأء أنه
ي -ك -اد يضش -اه -ي ق -ي -م -ة أح -ت-ي-اط-ي أ÷زأئ-ر م-ن
ألذهب.
ولح- -ت- -وأء ه- -ذه أألم- -وأل ،دع- -ا أŸت- -ح- -دث
أ◊كومة إأ ¤أإلسشرأع ‘ تعميم ألعمل باŸششروع
ب -ع -د أŸصش -ادق -ة وأل -تصش -ويت ع -ل -ي -ه م-ن ط-رف
ألŸÈان ،م -ؤوك -دأ أن أŸشش -روع ي -ك -تسش-ي أه-م-ي-ة
بالغة ‘ ظل تنامي ألقتصشاد ألرقمي ،أألمر
ألذي يسشتدعي تعميمه Ùاربة ألتجارة غÒ
ألششرعية.
حول –ديات تطبيق أŸششروع قال بولنوأر،
إأن أ÷معية سشتششرع ‘ قريبا ‘ ،إأطÓق سشلسشلة
ت-ك-وي-ن-ات ل-ف-ائ-دة أل-ت-ج-ار أŸنضش-وي-ن –ت لوأء
أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ت-ج-ار وأ◊رف-ي ،Úوذلك
لسش-ت-ب-اق ت-ط-ب-ي-ق أŸشش-روع ح-ت-ى ي-ك-ون ل-ل-تجار
إأŸام ب -ه ،ق -ائ« :Ó-إأن غ-ال-ب-ي-ة أل-ت-ج-ار ي-ج-ه-ل-ون
ألتجارة أللكÎونية ما يفتح باب ألتأاويل حول
تأاخر تطبيق ألقانون ‘ ألوقت ألرأهن».
ك- - -م - -ا يشش ÒأÈÿأء أن ق - -ط - -اع أل - -ت - -ج - -ارة
أإلل -كÎون -ي -ة م -وج -ود ‘ أ÷زأئ -ر م -ن -ذ خ-مسض

سش -ن -وأت ت -ق -ري -ب -ا ،ل -ك -ن غ -ي -اب ق -ان -ون ي -ق ّ-ن-ـن
أل-ت-ع-امÓ-ت ي-ع-د أ◊ل-ق-ة أŸف-ق-ودة ،ح-يث ي-أاتي
ألقانون ليضشفي ششفافية تامة على ألتعامÓت ‘
هذأ ألقطاع ألهام ،إأل أن دعوة أÈÿأء تنصشب
على تأام ÚألتعامÓت ‘ ألفضشاء ألرقمي.
أÿب ‘ ÒأŸع -ل -وم-ات أل-رق-م-ي-ة وب-ر›ي-ات
أإلعÓم أآل‹ مرأد منصشور ،أششار إأ ¤ضشرورة
وضشع برأمج حماية وأسشعة لتأام Úألعمليات سشوأء
بالنسشبة للتجار أو أŸسشتهلك ‘ ،Úح Úطرح
–دي غÓء آألت تطبيق ألتجارة أإللكÎونية
أŸتمثلة ‘ أجهزة ألدفع أإللكÎو ،Êعلى غرأر
بطاقة ألئتمان.
‘ هذأ ألصشدد قال أÿب Òمنصشور ،إأن آألت
تطبيق أŸعامÓت ألتجارية باهظة ألثمن ،وهنا
يطرح ألسشتفهام من أ÷هة ألتي سشتقوم بتمويل
ألتجار ،هل هم أنفسشهم أم أ◊كومة ،ألتي تسشعى
إأ ¤تقن Úألتجارة أإللكÎونية ،موضشحا ‘ سشياق
آأخر أن تأام Úألبيانات ألششخصشية من أصشعب
أإلجرأءأت ‘ هذأ أÛال.
من جهته يرى أÿب ‘ Òبر›يات أإلعÓم
أآل‹ جمال لزرق ،أن أسشتخدأم بطاقة ألدفع أو
م -ا يسش -م -ى ألئ -ت -م -ان ب -ات م-ن أألم-ور ألسش-ه-ل-ة
وألضشرورية ‘ حياتنا أليومية ،فقط يسشتدعي
أألم -ر ب -عضض أإلج -رأءأت ل -ت-ن-ظ-ي-م أل-عÓ-ق-ة بÚ
ألتجار وألزبائن ،مؤوكدأ أن أŸششروع جاء ‘
أل -وقت أŸن -اسشب م -ع أن-تشش-ار أل-دف-ع أإلل-كÎوÊ
أŸطبق منذ سشنت Úتقريبا.
‘ سشياق آأخر ،تسشعى أ÷معية ألوطنية للتجار
وأ◊رفي ،Úبحسشب رئيسشها بولنوأر ،إأ ¤تعزيز
أإلنتاج ألوطني أك Ìمن أي وقت مضشى ،سشيما
ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق ق-ان-ون أل-ت-ج-ارة أإلل-كÎون-ي-ة ألذي
سشيسشمح Ãعرفة أŸنتجات أألك Ìطلبا ،حيث
دعا ألتجار أŸسشتوردين إأ ¤ألتوجه نحو أإلنتاج
أÙلي وألسشتفادة من أإلجرأءأت ألتي تقدمها
ألدولة ،موضشحا أن بات من ألضشروري إأيجاد حل
Ÿوأجهة ضشعف ألصشناعة أÙلية.
لدى حديثه عن ملف ألسشتÒأد ،تطرق أإ¤
مشش- -ك- -ل- -ة ألسش- -ي- -ول- -ة أل -ن -ق -دي -ة ‘ أŸؤوسشسش -ات
أŸصشرفية ووجود نقائصض عديدة ‘ ألوطنية
منها ‘ ،ح Úأن ألفروع أألجنبية تقدم خدمات
Óق-ب-ال أل-ك-ب Òل-ب-عضض رج-ال
ه -ام -ة ،م -ت-أاسش-ف-ا ل -إ
أألعمال أ÷زأئري Úعلى ألبنوك أألجنبية على
حسشاب ألوطنية.

تعزيز الÎبية الصصحية وتوعية اŸواطن Úمسصؤوولية ا÷ميع

بقاط يدعو إأ ¤وضسع خارطة طريق لتنظيم قطاع ألصسحة

’ط -ب-اء
دع -ا رئ -يسس ›لسس ع -م -ادة ا أ
ﬁمد بقاط بركا ،Êإا ¤ضصرورة وضصع
خارطة طريق يتم من خÓلها –ديد
’ه- -داف اŸسص- -ط- -رة وت- -ن- -ظ -ي -م ق -ط -اع
ا أ
الصصحة ‘ ا÷زائر ،مشصÒا إا ¤تسصجيل
نقصس ‘ التشصاور والتواصصل ب Úمهنيي
الصص- - -ح- - -ة ع- - -ل - -ى مسص - -ت - -وى اŸؤوسصسص - -ات
الصصحية.

صسونيا طبة
أكد رئيسض ›لسض عمادة أألطباء خÓل ندوة
ن- -ظ- -مت ،أمسضÃ ،ن- -ت- -دى ج -ري -دة «أÛاه -د»
ب- -ع- -ن- -وأن «أإلعÓ- -م ح- -ول ألصش -ح -ة ل -ل -م -ه -ن -يÚ
ومسش -ت-خ-دم-ي ألصش-ح-ة» ،أن ت-ط-ب-ي-ق أخÓ-ق-ي-ات
مهنة ألطب ‘ أ÷زأئر يعرف نقصشا من جانب
حسش -ن م-ع-ام-ل-ة وأسش-ت-ق-ب-ال أألط-ب-اء Ÿرضش-اه-م،
موضشحا أنه ‘ أغلب أ◊الت ل توجد عÓقة
ألثقة ب Úألطبيب وأŸريضض ،زيادة على غياب
ألتوأصشل ب Úمهنيي ألصشحة.
أششار بقاط إأ ¤دور مسشتخدمي ألصشحة من
أطباء و‡رضش ÚوقابÓت وأ÷معيات وﬂتلف
أل-ق-ط-اع-ات ‘ ت-ع-زي-ز ألÎب-ي-ة ألصش-ح-ية وتوعية
أŸوأط -ن Úب -األسش -ال -يب أل -وق -ائ -ي -ة أل -ت -ي ي -جب
أتباعها للتقليل من خطر أإلصشابة باألمرأضض
ألتي تتسشبب فيها ألعادأت ألسشيئة ألتي يتبعها
أÛت - -م - -ع أ÷زأئ - -ري ،ك- -ن- -وع- -ي- -ة أŸأاك- -ولت
أŸسش -ت -ه -ل-ك-ة أل-ت-ي تشش-ك-ل خ-ط-ورة ع-ل-ى صش-ح-ة

أŸوأطن ،باإلضشافة إأ ¤غياب ثقافة ألتششخيصض
أŸبكر.
وأنتقد عدم توفر أ÷زأئر على معهد وطني
ل-ل-ي-ق-ظ-ة ألصش-ح-ي-ة ل-ت-ط-وير أ÷انب ألوقائي من
ﬂت-ل-ف أألم-رأضض ،أل-ت-ي ت-ك-ل-ف ح-ال-ي-ا ميزأنية
ضشخمة ،لسشيما أألمرأضض أŸزمنة .قائ‘ Ó
ذأت ألسشياق ،إأنه من ألضشروري أتخاذ قرأرأت
سشياسشية صشائبة تسشاهم ‘ تقليل أنتششار بعضض
أألم- -رأضض أل- -ت- -ي Áك- -ن ت- -ف- -ادي- -ه -ا م -ن خ Ó-ل
ألسشتثمار ‘ أ÷انب ألوقائي.
وأضشاف رئيسض ›لسض عمادة أألطباء ،أنه
حان ألوقت للتوجه نحو ألتكوين ألنوعي بعيدأ
عن ألكمي ،ألذي  ⁄يأات بنتائج جيدة ،موضشحا
أن أل -ت -ك -وي -ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ج-ام-ع-ات أل-طب ‘
أ÷زأئر يفتقد إأ ¤ألنوعية ألتي توؤهل ألطلبة أن
يكونوأ أطباء مؤوهل Úلضشمان ألتكفل وألعÓج
أألحسشن للمرضشى ‘ أŸسشتقبل.
من جهة أخرى ،أششار إأ ¤جملة ألنقائصض
ألتي يعا Êمنها قطاع ألصشحة ‘ أ÷زأئر ،تتعلق
ب-تسش-ي ÒأŸن-ظ-وم-ة ألصش-ح-ي-ة ون-وع-ي-ة أÿدمات
أل -ط -ب -ي -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى أŸرأك-ز ألسش-تشش-ف-ائ-ي-ة
ومسشتوى ألتكوين ألذي ل يتمششى مع ألتطور
أ◊اصشل ‘ ›ال ألطب على أŸسشتوى ألدو‹
Óط-ب-اء أıتصشÚ
وع -دم وج -ود ت -وزي-ع ع-ادل ل -أ
ع Èألقطر ألوطني وهو ما يجعل بعضض أŸناطق
ألنائية تعرف نقصشا كبÒأ ‘ أألطباء ،باإلضشافة
إأ ¤ع-دم ت-ط-ب-ي-ق أŸوأد أل-ق-ان-ون-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-علق
بالصشحة على أرضض ألوأقع.

اإ’ثنين  09أاكتؤبر  2017م
المؤافق لـ  18محرم  1439هـ
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وكÓء سشيارات ومسشتوردون يضشربون بالقوان Úعرضس ا◊ائط

قطع غيار ح ّسساسسة بلغات ومصسطلحات غ Òمفهومة ‘ أاسسواق وهران
اŸطابقة اŸغشسوشسة تكبد الزبون تكاليف مضساعفة
«الكونÎفاصسون» أاو عندما يدخل التسسويق عا ⁄ا’حتيال والنصسب

يششتكي مالكو السشيارات ‘ وهران من
الن-تشش-ار ال-واسش-ع ل-ق-ط-ع ال-غ-ي-ار اŸرفقة
ب- -دل- -ي- -ل اسش- -ت- -ع- -م- -ال م- -ك -ت -وب ب -ل -غ -ات
ومصش -ط -ل -ح -ات غ Òم -ف -ه -وم -ة ،لسش-ي-م-ا
القطع اŸيكانيكية والتقنية ا◊ ّسشاسشة.

وهران :براهمية مسشعودة

أاّكد ّﬁدثؤنا الذين التقيناهم خÓل جؤلتنا
ا’سستطÓعية بحي كاسسطؤر الشسه Òبتجارة
ق -ط -ع غ-ي-ار السس-ي-ارات وأاكسسسس-ؤارات-ه-ا ،أاّن-ه-م
ي -ج -دون صس -ع -ؤب -ات ك -بÒة ‘ ق -راءة أاو ف -ه -م
ط -ري -ق -ة وك -ي -ف -ي -ة ت -رك-ي-ب-ه-ا ‘ ورشس وﬁال
ال- -تصس- -ل- -ي- -ح ،بسس- -بب دل- -ي- -ل ا’سس- -ت- -ع- -م- -ال أاو
«ال -ك-ات-ال-ؤك» اŸك-ت-ؤب ب-ل-غ-ات غ Òم-ت-ع-ارف

ع-ل-ي-ه-ا ﬁل-ي-ا ،ع-ل-ى غ-رار الصس-ي-ن-ي-ة ،الهندية
اإ’سسبانية واإ’يطالية وغÒها.
ك- -م- -ا أاث- -ار آاخ -رونÃ ،ن ف -ي -ه -م أاصس -ح -اب
اŸاركات العاŸية ما وصسفؤه بتماطل وكÓء
السسيارات ‘ تؤف Òقطع الغيار’ ،سسيما خÓل
فÎة الضس - -م- -ان ،اÿاضس- -ع- -ة أ’ح- -ك- -ام ت- -أامÚ
الصسيانة وقطع الغيار وضسمان جؤدة الصسنع ،ما
يدفعهم للجؤء إا ¤السسؤق السسؤداء وÓﬁت
قطع الغيار اŸسستعملة ،وفق ما أاشس Òإاليه.
وحّ- -ذر ه- -ؤؤ’ء م- -ن ﬂاط- -ر ج ّ-م -ة –دق
ب -ح -ي -اة السس -ائ -ق ÚواŸؤاط -ن ،Úج-راء اتسس-اع
Œارة ق -ط -ع ال -غ -ي -ار وصس -ع -ؤب -ة ال-ت-ف-ري-ق بÚ
اأ’ج - -زاء اŸغشس - -ؤشس - -ة واŸق - -ل- -دة واأ’ج- -زاء
اŸسستؤردة بشسكل قانؤ ،Êأاو تلك اŸصسنعة
وفق معاي ÒالسسÓمة وا÷ؤدة با÷زائر.
م -ن ج -ان -ب -ه ق -ال عضس-ؤ ف-اع-ل ‘ ج-م-ع-ي-ة

اŸت -ع -ام -ل Úا’ق -تصس -ادي Úال -ك -ائ -ن م -ق -ره -ا
بؤهران عن « دليل ا’سستعمال اŸكتؤب بلغات
غ Òمفهؤمة» إاّنها « عÓمة من عÓمات عدم
م -ط -اب-ق-ة ق-ط-ع ال-غ-ي-ار ل-ل-م-ع-اي ÒاŸنصس-ؤصس
عليها ‘ دف Îالشسروط ،و ⁄تدخل السسؤق عن
ط -ري -ق ال -ق -ؤان ÚاŸف -روضس -ة م-ن ق-ب-ل وزارة
ال- -ت- -ج- -ارة ،ال- -ت- -ي تسس- -م- -ح ف- -ق -ط ب -ال -ل -غ -ات
اŸتداولة».
واعت Èنفسس اŸصسدر أاّنه يجب على وكÓء
السس -ي -ارات وغÒه -م م-ن ال-ؤكÓ-ء أان ي-ل-ت-زم-ؤا
بتؤف Òقطع الغيار للسسلع التي Áلكؤن وكالتها،
وأان تكؤن تلك القطع متؤفرة ‘ كل مدينة
ي -ؤج -د ب -ه -ا ف-رع ل-ت-لك ال-ؤك-ال-ة ،م-ع-تÈا أاّن-ه-ا
«ﬂال-ف-ة» يÎتب ع-ل-ي-ه-ا ع-ق-ؤب-ة ع-ل-ى ال-ؤكيل
اŸتأاخر ‘ تؤف Òهذه القطع ،حسسب اŸادة
 03/09من قانؤن حماية اŸسستهلك.

أاعطى تعليمات Ÿسشؤوو‹ قطاع التكوين اŸهني ،وا‹ البليدة:

إاعادة النظر ‘ التخصسصسات وا’هتمام بالعنصسر النسسوي أاولوية

وج - -ه وا‹ ال- -ب- -ل- -ي- -دة مصش- -ط- -ف- -ى
ل- -ع- -ي- -اضش -ي ،ت -ع -ل -ي -م -ات ŸسشÒي ق -ط -اع
ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-م-ه Úب-ال-ولي-ة– ،ث-ه-م
ع- -ل- -ى ضش- -رورة اله- -ت- -م- -ام ب- -ال- -ع- -نصش -ر
ال- -نسش- -وي ،وخ- -اصش -ة رب -ات ال -ب -ي -وت ،أاو
ال -نسش -اء ‘ اŸن -اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة،
وإاع- -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ب -عضس ال -ت -خصشصش -ات
والخ -تصش-اصش-ات ق-ل-ي-ل-ة ال-ط-لب ع-ل-ي-ه-ا،
لك Ìط -ل -ب-ا
و–وي -ل -ه -ا ل -ل -ت -خصشصش -ات ا أ
وإاقبال.

البليدة :لينة ياسشمÚ
تعليمات الؤا‹ ،جاءت على هامشس اللقاء
الرسسمي الذي شسهده مقر الؤ’ية ‘ ،اجتماع
Ûلسس -ه -ا ن -ه -اي-ة اأ’سس-ب-ؤع ،ح-يث اسس-ت-ع-رضس
اŸدي-ر ال-ؤ’ئ-ي ل-ل-ت-ك-ؤي-ن وال-ت-م-ه ،Úوضس-ع-ي-ة
ال -ق -ط -اع خ Ó-ل ال -دخ -ؤل ال-رسس-م-ي ل-ل-م-ؤسس-م
ال-ت-ك-ؤي-ن-ي ل-لسس-ن-ة ال-دراسس-ية  2017و ،2018
وكشسف بلغة اأ’رقام واإ’حصسائيات ،أان البليدة
ب -ه-ا  21م-رك-زا ت-ك-ؤي-ن-ي-ا م-ه-ن-ي-ا ‘ ال-فÓحة

والÎبية الغذائية والفنؤن اŸطبعية والغرافية
وتخصسصسات ‘ اإ’دارة واŸؤارد البشسرية و‘
ت-ك-ؤي-ن-ات ع-ل-م-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة ن-ؤع-ية ،فضس Óعن
ﬂتلف اŸهن اأ’خرى اŸعروفة ،وأايضسا 14
مدرسسة خاصسة معتمدة ،وأان طاقة اسستيعابها
للمقاعد البيداغؤجية ارتفع وأاصسبح مسساويا
لـنحؤ  11أالف منصسب ،من بينهم  70مÎبصسا
أاجنبيا.
ورك -ز وا‹ ال -ب -ل-ي-دة –دي-دا ع-ل-ى ضس-رورة
وجؤب إاعادة النظر ‘ بعضس ا’ختصساصسات
الضس-ع-ي-ف-ة م-ن ح-يث أان ال-ط-لب ع-ل-ي-ه-ا ق-ل-يل،
و–ؤيلها على تخصسصسات يك Ìالطلب عليها،
أ’ج - -ل “ك Úأاك Èق - -در م- -ن اÎŸبصس Úم- -ن
التحصسيل اŸهني.
ك- -م- -ا أاب- -دى ‘ ت- -ع- -ل -ي -م -ة أاخ -رى ضس -رورة
ا’ه- -ت -م -ام ب -ال -نسس -اء وال -ف -ت -ي -ات اŸق -ي -م -ات
باŸناطق الريفية والنائية واŸاكثات بالبيؤت،
ب-ت-ط-ؤي-ر ال-ت-م-ه Úل-ف-ائ-دت-ه-ن ،م-ع الÎك-يز ‘
مقام آاخر ،على تكؤينهن ‘ الÎبية الصسحية،
ح-ت-ى ي-كسس Íم-ع-ط-ي-ات وم-ع-ل-ؤم-ات ع-ن أاه-م

توزيع  2160وحدة سسكنية بدائرة باتنة نهاية أاكتوبر

يرتقب ،نهاية الششهر ا◊ا‹ أان تفرج
مصش- -ال- -ح دائ- -رة ب- -ات- -ن- -ة ع- -ن أاك Èحصش- -ة
لي-ج-اري
سش -ك -ن-ي-ة م-ن صش-ي-غ-ة ال-ع-م-وم-ي ا إ
لك Èمنذ سشنوات واŸقدرة بـ
والتي تعد ا أ
 2160وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ب-ال-ق-طب ال-ع-مراÊ
حملة  ،03حسشب رئيسس الدائرة ا÷ديد
ع -ب -د ال -ق-ادر ب-ل-ح-ج-ازي غ-ا‹ ،ال-ذي أاك-د
لم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بششرية
ت-وف Òك-ل ا إ
ل‚اح العملية وضشمان ششفافيتها.
إ
تعهد ذات اŸسسؤؤول أامام عشسرات اŸؤاطنÚ
ال- -ذي «ي- -ح- -ج- -ؤن» ي- -ؤم- -ي- -ا إا ¤م -ق -ر ال -دائ -رة
لÓ-سس-ت-فسس-ار ع-ن آاج-ال ت-ع-ل-ي-ق ال-قؤائم اÿاصسة
ب-السس-ك-ن ب-أان آاخ-ر أاج-ل ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ن-ه-اي-ة الشس-ه-ر
ا◊ا‹ ،كاشسفا عن اختيار  30مؤقعا عمؤميا
ع Èأاحياء و شسؤارع مدينة باتنة ،لنشسر قؤائم
اŸسستفيدين من السسكن.
وأاشس - -ار غ- -ا‹ خÓ- -ل رده ع- -ل- -ى انشس- -غ- -ا’ت
اŸؤاطن Úإا ¤إارفاق القؤائم التي سستنشسر باسسم
ولقب اŸسستفيد وتاريخ ومكان ميÓده وأاسسماء
والديه ،ورقم اŸلف وتاريخ إايداعه إا ¤جانب
صسؤرة اŸعني ،لضسمان أاك Èقدر من الشسفافية

وإ’تاحة حق الطعن للجميع ‘ آاجال ’ تتعدى 8
أاي-ام م-ن ت-اري-خ ت-ع-ل-ي-ق ال-ق-ؤائ-م ،وأاوضس-ح رئ-يسس
دائرة باتنة للمطالب Úبالسسكن بأان القائمة هي
ﬁل تطه ‘ ÒاŸرحلة اأ’خÒة Ãطابقتها مع
البطاقية الؤطنية للسسكن .إاخضساع مصسا◊ه لـ
 1600ط-الب سس-ك-ن ل-ل-ب-ط-اق-ي-ة ال-ؤط-ن-ية للسسكن
للتأاكد النهائي من عدم حيازتهم لسسكنات ،كما
كشس- -ف ع- -ن إاسس- -ق- -اط أازي -د م -ن  270اسس -م م-ن
أاصسحاب ملفات طالبي السسكن ا’جتماعي لعدة
أاسس -ب -اب ت -ث -بت ع -دم أاح -ق-ي-ت-ه-م ل-ه-ات-ه الصس-ي-غ-ة
السسكنية اÿاصسة بالفئات الهشسة من اÛتمع.
ك -م -ا أاوضس -ح رئ -يسس ال -دائ-رة رفضس-ه ال-ق-اط-ع
وت -ف -ن -ي -ده ال -ك -ل -ي Ÿا يشس-اع م-ن ع-دم إام-ك-ان-ي-ة
اسس-ت-ف-ادة م-ؤاط-ن Úأاودع-ؤا م-ل-ف-ات ح-دي-ث-ة م-ن
السس -ك -ن م -ؤؤك -دا أان ه -ن-اك م-ع-اي Òأاخ-ذت ب-عÚ
ا’ع- -ت- -ب -ار ‘ –دي -د ع -ل -ى غ -رار ق -دم اŸل -ف
وم- -ل- -ف- -ات اأ’رام- -ل واŸط- -ل- -ق- -ات ،وف -ئ -ة ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة التي لها حق كباقي الفئات
اأ’خرى إاضسافة إا ¤كبار السسن ،والفئات اŸعؤزة،
وكذا الشسباب Ãا فيهم العزاب.

باتنةŸ :وششي حمزة

اأ’خ-ط-ار الصس-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-عÎضس-ه-ن وأاسسرهن
وهن بتلك اŸناطق الريفية.
و ⁄ينسس الؤا‹ مسسأالة تكثيف ا’تفاقيات
والعقؤد اÈŸمة ،مع شسركاء القطاع سسؤاء مع
ق -ط -اع الÎب -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ،أاو أارب -اب ال -ع -م-ل
اÿؤاصس وال- -ع -م -ؤم -ي ،Úوق -ط -اع -ات ال -ب -ن -اء
واأ’شس - -غ - -ال ال- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة واŸؤارد اŸائ- -ي- -ة
وال- -ف Ó-ح -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ضس -رورة إاع -ط -اء
دروسس الدعم مدفؤعة اأ’جر ،وتؤف Òالنقل
ل -ك -ل م -ن ي -ري -د الÎبصس وال -ت -ك -ؤي -ن ‘ ه -ذا
الشسأان.
ولتحفيز اÎŸبصس Úشسدد وا‹ البليدة على
أاهمية الÎبصسات واÿرجات اŸيدانية ،إا¤
اŸؤؤسسسس - -ات اإ’ن - -ت - -اج- -ي- -ة واŸسس- -ت- -ث- -م- -رات
ال -ف Ó-ح-ي-ة ،سس-ؤاء ك-انت خ-اصس-ة أاو ع-م-ؤم-ي-ة،
وم -ده -م ب -ك -ام -ل ال -ت -ف -اصس -ي -ل واŸع -ل -ؤم -ات
ل- -ت- -ن- -ؤي -ره -م ،ب -أاه -م -ي -ة اإ’‚ازات واإ’ن -ت -اج
اÙل -ي ،وك -ي -ف -ي -ة ا’ه -ت -م-ام والÎك-ي-ز ع-ل-ى
مسسأالة ا’سستهÓك لكل ما هؤ منتؤج ﬁلي،
و–ق - -ي- -ق ا’ك- -ت- -ف- -اء ال- -ذات- -ي و اÙل- -ي ‘
اŸنتجات التي تقل بإاقليم الؤ’ية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بريد ا÷زائر يخصسصض مكافأاة حسسن
اسستقبال الزبائن Ÿوظفيه
ي-ح-ت-ف-ل ب-ري-د ا÷زائ-ر ،ال-ي-وم ،ب-ال-يوم
العاŸي اŸصشادف لذكرى تأاسشيسس ال–اد
ال -ع -اŸي ل -لÈي-د ،وب-اŸن-اسش-ب-ة نشش-ط م-دي-ر
وحدة بريد ا÷زائر لولية معسشكر أامسس
ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ت-ط-رق خÓ-ل-ه-ا ﬂت-ل-ف
ال-ت-ط-ورات الي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ششهدها بريد
لخÒة على صشعيد
ا÷زائر ‘ السشنوات ا أ
اÿدم- -ات ال- -ن- -وع- -ي -ة وال -عصش -ري -ة ال -ت -ي
يقدمها لزبائنه وكذا التحفيزات اŸقدمة
Ÿوظفيه ‘ ششكل مبادرات ﬁلية لتششجيع
العمال على بذل مزيد من ا÷هود لتثمÚ
ج- -ه -ود ال -دول -ة ‘ ال -ق -ط -اع وم -راف -ق -ت -ه -ا
ل- - -تشش - -م - -ل ا÷ودة ‘ ت - -ق - -د Ëاÿدم - -ات
الÈيدية.
كشس- -ف ج- -م- -ال ل -ؤج -ان م -دي -ر وح -دة ب -ري -د
ا÷زائر Ãعسسكر ،عن تخصسيصس مكافأاة شسهرية
ل -ل-م-ؤظ-ف Úال-ذي-ن يضس-م-ن-ؤن ا’سس-ت-ق-ب-ال ا÷ي-د
للزبائن –ت شسعار « خدمة  +ابتسسامة « حيث
اسس -ت -ف -اد م -ن ه-ذا ال-ت-ك-ر Ëال-رم-زي اث-ن-ان م-ن
اŸؤظف Úبقطاع الÈيد على مسستؤى قباضسة
ع Úافكان ومعسسكر إاضسافة إا ¤ترقيات إا ¤رتبة
قابضس بريدي خصس بها  17عام ‘ Óإاطار عقؤد
العمل اŸدعمة أاثبتؤا جدارتهم وكفاءتهم ‘
التسسي.Ò
‘ سسياق ذي صسلة –دث لؤجان عن الÈامج
التنمؤية التي خ ّصست بها وحدة بريد ا÷زائر
Ãعسسكر من طرف الؤزارة الؤصسية واŸديرية
العامة للÈيد ،وجاءت لتعزيز مرافق القطاع و
“ك Úالزبائن من خدمات نؤعية ،حيث سسمحت

ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-ؤي-ة ب-ت-ه-يئة وتؤسسيع  7مكاتب
بريدية ضسمن برنامج  2016بقيمة  49مليؤن
دي -ن -ار وŒدي -د ال -ك-ت-ام-ة لـ  10م-ك-اتب بريدية
إاضسافة إا ¤تهيئة وتؤسسيع  7مكاتب بريدية أاخرى
ضسمن برنامج Ã 2017بلغ  51مليؤن دينار ،اأ’مر
الذي سسمح برفع شسبكة اŸكاتب الÈيدية إا94 ¤
مكتبا بريديا مؤزع ع Èتراب الؤ’ية حتى ‘
اŸناطق النائية ،هذا إا ¤جانب إانشساء مركز
ما‹ و’ئي خاصس Ãعسسكر وفق سسياسسة بريد
ا÷زائر ا÷ديدة لتقريب اإ’دارة من اŸؤاطن
وك -ذا تسس -ه -ي -ل إاج -راءات اÙاسس -ب -ة Ÿؤظ -ف -ي
ومسسؤؤو‹ القطاع ﬁليا دون اللجؤء إا ¤اŸركز
ا÷هؤي بؤهران.
كما اسستفاد بريد ا÷زائر Ãعسسكر ،حسسب
اŸع -ط -ي -ات اŸق -دم -ة م-ن اŸسس-ؤؤول ل-ؤج-ان ‘
إاط- -ار Œدي- -د اŸؤزع- -ات اآ’ل- -ي- -ة “اشس- -ي -ا م -ع
اÿدمات ا÷ديدة والعصسرية للبطاقة الذهبية،
من  8مؤزعات آالية جديدة مكنت من رفع عدد
اأ’جهزة اŸؤجؤدة بÎاب الؤ’ية إا 28 ¤مؤزعا
آاليا للنقؤد ،إاضسافة إا ¤التجديد الكلي لشسبكات
وŒه - -ي - -زات اإ’ع Ó- -م اآ’‹ ا◊دي - -ث - -ة م- -زودة
Ãفاتيح اأ’نÎنت لتجاوز حا’ت انقطاع شسبكة
اأ’نÎنيت ،و‘ نفسس الصسدد ذكر اŸسسؤؤول أان
وحدة بريد ا÷زائر قد اسستلمت  18707بطاقة
ذهبية وزعت منها  4613بطاقة ،داعيا الزبائن
ال-ذي-ن ق-دم-ؤا ط-ل-ب-ات ل-ل-حصس-ؤل ع-ل-ى ال-ب-طاقة
ال -ذه -ب -ي -ة إا ¤ال -ت -ق -رب م -ن اŸك-اتب الÈي-دي-ة
للحصسؤل على بطاقاتهم.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

اŸرضشى يلجأاون للقطاع اÿاصس ويدفعون اÓŸي ÚللعÓج

مصسلحتا طب وجراحة أامراضض الفم بخنشسلة موصسدتان منذ سسنة
التنقل إا ¤و’يات ا÷وار هربا من اŸوت اÙتوم
ناششد اŸئات من اŸواطن ،Úوا‹ الولية
ك -م -ال ن -ويصش -ر ال -ت -دخ -ل ع -ل -ى اŸسش -ت -وى
ال-ق-ط-اع الصش-ح-ي ب-ال-ولي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
أاسشباب حرمانهم من العÓج ‘ ›ال طب
وج- -راح- -ة أام- -راضس ال- -ف -م ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸصشلحت Úالوحيدت Úبعاصشمة الولية،
Ãسش-تششفى  120سش-ري-ر وب-العيادة الطبية
اŸت -ع -ددة اÿدم -ات سش -ون -ات-ي-ب-ا ،ح-يث ”
Œميد تقد Ëاÿدمات الصشحية ‘ هذا
اÛال Ÿدة ق- -اربت السش- -ن -ة ل -ع -دة أاسش -ب -اب
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ع-ط-ل ال-ع-ت-اد ال-ط-ب-ي وب-غ-ياب
الطبيبة اŸتخصشصشة حسشب ما وقفت عليه
«الششعب» بع ÚاŸكان.
أاوضسح ،عديد اŸرضسى وذووهم لـ»الشسعب» ‘
ه- -ذا اإ’ط- -ار أان- -ه- -م ت- -رددوا ع -دة م -رات ع -ل -ى
مصس -ل -ح -ة طب وج -راح -ة أام -راضس ال-ف-م ب-ع-ي-ادة
سسؤناتيبا العمؤمية للتداوي ،إا’ أانهم تفاجأاوا
ب- -غ- -ي- -اب ال- -ط- -ب -ي -ب -ة اŸت -خصسصس -ة أ’سس -ب -اب ⁄
يهضسمؤها ،حيث يتم إاخبارهم تارة بعدم وجؤد
ال -ط -ب -ي -ب -ة وت-ارة أاخ-رى أان م-ك-ت-ب-ه-ا غ› Òه-ز
إ’ج-راء ال-ف-ح-ؤصس-ات وت-ق-د Ëال-عÓ-ج ل-لمرضسى،
لتتضساعف بذلك حا’ت اإ’صسابة بهذه اأ’مراضس
ال -ت -ي تشس -م -ل أام-راضس ال-فك واأ’سس-ن-ان وغÒه-ا
Ÿدة قاربت السسنة.
وع -ن -د ÷ؤء ه -ؤؤ’ء اŸرضس -ى إا ¤مسس-تشس-ف-ى
 120سس -ري -ر ب-ط-ري-ق ب-ات-ن-ة ،ي-ج-دون ال-ط-ب-ي-ب-ة
اŸتخصسصسة ‘ هذا اÛال Ãكتبها إا’ أانها ’
تقدم الفحؤصسات الطبية والعÓج بسسبب تعطل
كرسسي طب وجراحة اأ’سسنان Ÿدة Œاوزت 10
أاشسهر دون تدخل اإ’دارة لتصسليحه ،وهؤ ما أادى

ب -ه -م إا ¤ا’ح -ت -ج -اج وال-تÓ-سس-ن م-ع اŸم-رضسÚ
واإ’داري Úبسسبب هذا الؤضسع.
وأامام هذا الؤضسع اŸأاسساوي ،يلجأا اŸرضسى
إا ¤القطاع اÿاصس للعÓج بؤ’يات باتنة ،أام
ال -ب -ؤاق -ي وقسس -ن -ط -ي-ن-ة ،ك-ؤن ه-ذا ا’خ-تصس-اصس
ال-ط-ب-ي غ Òم-ت-ؤف-ر ب-ال-ع-ي-ادات اÿاصس-ة ب-ؤ’ي-ة
خ -نشس -ل -ة ،م -ن أاج -ل إاج -راء ت -دخ Ó-ت ج-راح-ي-ة
معقدة على مسستؤى الفم’ ،سسيما عندما يتعلق
اأ’م - -ر ب - -ا◊ا’ت اŸرضس - -ي - -ة اŸسس - -ت - -عصس - -ي- -ة
واŸسس-ت-ع-ج-ل-ة ك-ق-ل-ع ضس-رسس ال-ع-ق-ل الذي يدخل
ضسمن اختصساصس طب وجراحة أامراضس الفم و’
يقؤى جراح اأ’سسنان العادي على مداواته.
وبذلك يتكبد اŸؤاطنؤن نظ Òالتداوي ‘
القطاع اÿاصس ،مصساريف عÓجية ’ تقل عن
 20أالف دينار ‘ أابسسط عÓج ‘ الؤقت الذي ’
ت-ع-م-ل ف-ي-ه اŸصس-ل-ح-ت-ان الؤحيدتان اŸذكؤرتان
رغ -م ت -ؤف -ر ال -ط-ب-ي-ب-ت ÚاŸت-خصسصس-ت ‘ Úه-ذا
الطب.
يذكر أان مسستشسفى الشسهيد «حيحي بلقاسسم»
ب -دائ -رة ق -ايسس غ -رب خ-نشس-ل-ة ،اسس-ت-ق-ب-ل ع-دي-د
اŸرضسى ‘ هذا اÛال و“ت مداواتهم من
طرف جراح الفك والؤجه الذي سساهم بقدر
كب ‘ Òامتصساصس عجز اŸصسلحت ÚاŸذكؤرتÚ
بإاجراء العمليات ا÷راحية Ÿرضس من ﬂتلف
مناطق الؤ’ية.
«الشسعب» حاولت ا’تصسال Ãدير مسستشسفى
 120سسرير والصسحة ا÷ؤارية لسسماعهما حؤل
هذا اŸؤضسؤع إا’ أان ذلك تعذر علينا.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

فيما ينتظر تسشليم مسشتششفى رأاسس العيون مطلع العام 2018

 940مليون دينار ’سستكمال اأ’شسغال بعدة مسستشسفيات بباتنة
ت- - -ت- - -واصش - -ل أاشش - -غ - -ال إا‚از مشش - -روع
مسش -تشش -ف -ى رأاسس ال -ع -ي -ون وال-ذي ت-أاخ-ر
تسش- -ل- -ي- -م- -ه ك- -ثÒا بسش -بب ع -دم احÎام
ل‚از م-رة Ÿع-ايÒ
اŸق-اولت اŸك-ل-ف-ة ب-ا إ
لج -ال ال -تسش -ل -ي-م ،ح-يث
ل‚از وم -رة آ
ا إ
ي -ع -ت Èه -ذا اŸرف -ق الصش -ح-ي م-ه-م-ا ج-دا
ل -ل-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ه ،وق-د وج-ه
سشكان اŸنطقة عدة نداءات للمسشؤوولÚ
اŸت -ع -اق -ب Úع -ل -ى تسش -ي Òولي -ة ب-ات-ن-ة
ل-ل-ت-دخ-ل وإاج-ب-ار اŸسش-ؤوول Úعلى إا‚از
لششغال.
اŸسشتششفى للرفع من وتÒة ا أ
ا÷ديد هذه اŸرة هؤ تخصسيصس الؤ’ية
ل -غ Ó-ف م-ا‹ ج-دي-د ب-ق-ي-م-ة  650م-ل-يؤن دج
’سس-ت-ك-م-ال اأ’شس-غ-ال وه-ؤ م-ب-ل-غ م-ا‹ إاضس-ا‘
للمشسروع –صسلت عليه الؤ’ية مؤؤخرا بعد
إاعادة تقييمه ،بعد سسلسسلة اللقاءات التنسسيقية
ال -ت -ي ” ت -ن -ظ-ي-م-ه-ا ب Úمصس-ال-ح و’ي-ة ب-ات-ن-ة

واŸؤؤسسسس- -ات اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -اإ’‚از وم- -ك- -اتب
الدراسسات لرفع بعضس التحفظات اŸؤجؤدة
‘ اŸيدان والتي أاعاقت إا“ام اŸشسروع ‘
أاجاله منها نقصس اإ’عتمادات اŸالية ،ومن
شس -أان ا’ن -ت -ه-اء م-ن رف-ع ال-ت-ح-ف-ظ-ات تضس-ي-ف
مصسادر رسسمية من مديرية الصسحة والسسكان
وإاصسÓ- -ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ب -ب -ات -ن -ة ،ت -نشس -ي -ط
اأ’شسغال بؤرشسة اإ’‚از وإاعادة ا◊ركية له
خ -اصس -ة وأان -ه ت -أاخ -ر Ÿدة ت -زي -د ع-ن اÿمسس
سس- -ن- -ؤات ‘ وقت ي- -فÎضس حسسب ف- -ع -ال -ي -ات
اÛتمع اŸني باŸنطقة أان يتم إا‚از عدة
مرافق صسحية كبÒة ‘ هاته الفÎة الطؤيلة،
ل -ي-ب-ق مشس-روع مسس-تشس-ف-ى رأاسس ال-ع-ي-ؤن ي-راوح
مكانه ،حيث قطعت السسلطات اŸعنية تعهدا
ب -دخ -ؤل-ه ح-ي-ز اÿدم-ة م-ط-ل-ع ال-ع-ام ا÷دي-د
 2018وب- -ك- -ل Œه -ي -زات -ه و‘ ك -ام -ل ط -اق -ة
اسستيعابه ،ليخفف من الضسغط اŸسسجل حاليا

على مسستشسفيات نقاوسس ومروانة والتي تشسهد
بدورها إاقبا’ منقطع النظ Òللمؤاطن.Ú
وتعت Èمشسكلة تقييم عدة مرافق صسحية
بباتنة من ب Úأاهم النقاط العالقة ب Úمصسلح
ال -ؤ’ي -ة وب -عضس اŸق -او’ت اŸك -ل -ف -ة ب-إا‚از
بعضس اŸشساريع على غرار التأاخر ‘ إا‚از
مشس -روع م -ركب اأ’م -ؤم -ة وال -ط -ف-ؤل-ة ا÷اري
إا‚ازه Ãدينة بريكة وذلك منذ  2016والتي
حلت بشسكل نهائي.
وا÷دير بالذكر ‘ اأ’خ Òأان وزارة الصسحة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف-ي-ات ك-انت ق-د
خصسصست غÓفا ماليا هاما يفؤق  940مليؤن
دج ’سستكمال اأ’شسغال بعدة مشساريع صسحية
تتمثل أاسساسسا ‘ بناء مسستشسفيات تكؤن بطاقة
اسستيعاب  60سسريرا ومسستشسفى ثنية العابد و
رأاسس العيؤن اللذين تبلغ طاقة كليهما 120
سسرير بعد تسسجيل عؤائق مالية.

»æWh

اإلثنين  0٩أاكتوبر  20١7م
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حرفيون يصشارعون من أاجل البقاء ويطالبون باŸرافقة لتسشويق اŸنتوج
لجــــــداد حفاظـــــــا عليــــها مـــــــن الـــــزوال
توارثوهــــــا عــــــــن ا أ
البحـــــث عـــــــن فضضـــــــاءات لعـــــــرضض وﬁاربـــــــة العراقيل

ت -ع -د الصض -ن -اع -ات وا◊رف ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة
راف -دا ه -ام -ا ي -رب-ط قسض-ن-ط-ي-ن-ة Ãوروث-ه-ا
ال - -ث - -ق - -ا‘ وا◊ضض- -اري ،وتضض- -م الشض- -ب- -ك- -ة
ا◊رفية ‘ الولية أازيد من  100نشضاط،
‘ ح Úيبلغ عدد ا◊رفي Úبها نحو 8218
حر‘ ،كما تتوفر الولية على  17صضناعة
تقليدية تتمثل ‘ صضناعة ا◊لي الذهبية
وال-فضض-ي-ة ،ال-ن-قشض ع-ل-ى اÿشضب ،صض-ناعة
لواÊ
اÿزف ،ال- -ن- -ف- -خ ع- -ل- -ى ال- -زج- -اج ،ا أ
ال-ن-ح-اسض-ي-ة ،ال-ن-قشض ع-ل-ى ا÷بسض ،ال-رسض-م
لل-بسض-ة اŸط-رزة،
ع-ل-ى ا◊ري-ر ،صض-ن-اع-ة ا أ
ا◊رج ،ال- -ف- -ت- -ل- -ة ،اÿي -اط -ة وا◊ل -وي -ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،ه-ذه الÌوة ال-ك-بÒة ال-ت-ي
ت -ع Èع-ن اŸوروث ال-ث-ق-ا‘ اŸت-ع-دد Ÿدي-ن-ة
ال -ع -ل -م وال -ع -ل -م -اء وت -رسض -م ث -ق-اف-ة وط-ن،
وت -روي أاصض-ال-ة م-دي-ن-ة وحضض-ارة م-ن-ط-ق-ة
وث -ق -اف -ة شض -عب ب -أاك -م -ل-ه ،ت-ع-رف ت-راج-ع-ا
بسض- -بب ع- -دم اله- -ت- -م- -ام ب- -ه- -ا وم- -راف- -ق -ة
اŸشض - -اري - -ع اÿاصض - -ة ب - -الصض- -ن- -اع- -ات
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ال -ت -ي Áك -ن أان
تسضاهم ‘ القتصضاد الوطني
م - -ن خ Ó- -ل ت - -ط- -وي- -ره- -ا
وال -ع -م-ل ع-ل-ى ط-ري-ق-ة
ف- - -ع - -ال - -ة ل - -تسض - -وي - -ق
اŸنتوجات اÙلية ‘
لسضواق
ا أ
اÿارجية.
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«الشش - - - -عب» و‘ ج- - - -ول- - - -ة
ميدانية للصشالون الوطني للزي
ال -ت -ق -ل -ي -دي ،وق -فت ع-ل-ى ال-واق-ع
اŸعيشش للحرفي ‘ Úزمن أاضشحت
الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ادة أاول-ي-ة ل-تنظيم
اŸهرجانات والصشالونات وبعيدة كل البعد عن
م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ت-ط-وي-ره-ا وال-بحث عن سشبل تسشويقها
لسشواق اÿارجية ،وهو ما أاكده بلل بن ششريف
ل أ
ح- -ر‘ م -ت -خصشصش ‘ صش -ن -اع -ة األوا Êال -ن -ح -اسش -ي -ة
ب -قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ح -يث أاك -د أان-ه ي-زاول ح-رف-ة أاج-داده
بصش -ع -وب -ة وذلك Ÿا ي -واج -ه -ه م -ن ع-راق-ي-ل ت-أات-ي ‘
مقدمتها ندرة اŸادة األولية وغلءها ،حيث يضشطر
لششرائها بأاغلى األثمان من عند اÿواصش وهو ما
يعقد عمل حر‘ النحاسش.
وطالب بن ششريف ا÷هات اŸعنية وعلى رأاسشها
وزارة السشياحة بتوف Òمعارضش دائمة وأاسشواق مغطاة
خاصشة با◊رف والصشناعة التقليدية ،مضشيفا أانهم
ي-فضش-ل-ون اŸشش-ارك-ة ب-الصش-ال-ون-ات ال-وط-ن-ي-ة ل-لتعريف
بحرفهم والسشتمرار ‘ مزاولتها وبيع اŸنتوجات
النحاسشية للتمكن من اŸواصشلة والعمل بهذه ا◊رفة
التي ورثها حسشبه عن األجداد رغم الصشعوبات التي
يوجهها.
من جهته رأاى ا◊ر‘ كمال رايسش حر‘ بصشناعة
الفخار من مدينة قسشنطينة أان اإلقبال اŸلفت للزوار
وكذا آاخرين من وليات ›اورة على غرار ميلة وأام
ال -ب -واق -ي ع -ل-ى ه-ذا الصش-ال-ون ،سش-اع-د ع-ل-ى ت-ع-ري-ف
وتسشويق اŸنتج وهو ما يعود بالفائدة على األعمال،
مؤوكدا ‘ هذا السشياق «كل منتجاتي الفخارية قد
بيعت» لكن هذين ا◊رفي Úطرحا باŸقابل غياب
فضش -اءات م -لئ -م -ة ل -ل -ع -رضش وال -تسش -وي -ق م -ا ي -ع-ي-ق،
بحسشبهما ،تطوير وترقية هذه ا◊رف التقليدية.
وأاكد ا◊ر‘ عمي كمال ‘ هذا السشياق أان الكثÒ
من حرفيي صشناعة الفخار يسشوقون حاليا منتجاتهم
على حواف الطرقات أاو انطلقا من منازلهم ،مششÒا
إا ¤أان هذا النششاط يتوفر على كل اإلمكانات سشيما
وفرة اŸادة األولية ،لذا تهيئة فضشاءات لبيع منتجات
صشناعة الفخار التقليدية ‘ كل مدينة من ششأانه أان
يعطي «دفعا» لهذا النششاط ا◊ر‘ ،مششÒا إا ¤أان
صشناعة الفخار وبكل تنوعها وثرائها تعكسش تراثا فنيا

فغلء األسشعار تؤوثر على ا◊ر‘ كما على الزبون،
حيث يفوق سشعر الششدة التلمسشانية  20مليون سشنتيم
فضش -ل ع -ن ب -اق -ي األزي -اء ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ،م-ع-ددا أاه-م
اŸششاكل التي يوجهها رفقة زملئه ا◊رفي Úمنها
ن -قصش اŸع -ارضش ال -دول -ي -ة ،األم-ر ال-ذي يسش-م-ح ل-ه-م
بالتعريف باŸنتوج التقليدي للعا ⁄اÿارجي ،إال أان
العراقيل لن تقف ‘ مواصشلة العمل لÎقية اللباسش
التقليدي ا÷زائري.

األسشعار وضشعف التسشويق يؤوثر على اسشتمرار ا◊رفة
ويسشاعد ‘ زوالها.
ا◊رفية الذي يعت Èالصشالون الوطني أاول مششاركة
لها بولية قسشنطينة طالبت ا÷هات اŸعنية بتنظيم
م-ه-رج-ان-ات دول-ي-ة ح-ت-ى تسش-م-ح ل-ه-م ب-الح-تكاك مع
ا◊رف-ي Úم-ن ال-ع-ا ⁄اÿارج-ي وال-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-توج
ال-ت-ق-ل-ي-دي ا÷زائ-ري األم-ر ال-ذي يسش-م-ح ب-ال-تسش-وي-ق
وال- -ت- -ب- -ادل ال -ت -ج -اري ب Úا÷زائ -ر وال -دول األخ -رى
اŸهتمة بالصشناعة التقليدية ا÷زائرية ،هذه األخÒة
التي تتميز بÌائها وتنوعها.

ل-يسش ب-ع-ي-دا ع-ن ج-ن-اح ا◊ر‘ نسش-ي-م ال-ت-ل-مسش-ا،Ê
توجهنا نحو معروضشات ا◊رفية اŸبدعة دبيح زبيدة
من ا÷زائر العاصشمة والتي تعرضش اأزياء
ع -اصش -م -ي -ة ب-ال-درج-ة األو ¤ع-ل-ى
غ -رار «ال -ب -درون» ه-ذا ال-زي
التي أاكدت ا◊رفية اأنه
خ- - -اصش ب- - -ال - -ع - -روسش
وي - -ع - -ت Èم - -ن أاه- -م
مقتنياتها
ب -اع -ت -ب -اره ال-زي
التقليدي
اÿاصش
بالعاصشميات،
وال- -ذي أادخ- -لت
ع - -ل - -ي - -ه ب - -عضش
التعديلت

اŸنتوج الصشحراوي ...بعيد كل البعد عن مناطق
الششرق والوسشط

البدرون والكراكو العاصشيمي ...بصشمة ششعب بأاكمله

وثقافيا
لعديد مناطق البلّد،
ف- -ه- -ن- -اك ال- -ف- -خ -ار
اÿاصش Ãن- -ط- -ق -ة
ال- -ق -ب -ائ -ل وف -خ -ار
ال- - - -غ- - - -رب وك- - - -ذا
م- -ن -ط -ق -ة الشش -رق،
كما تع Èعن هوية
ششعب قبل أان تكون
مصشدرا لكسشب اŸال
وأان ترقيتها من ششأانها
أان تضشمن دÁومة ◊رفة
موروثة عن األجداد ،فضشل
ع - -ن اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ن- -م- -ي- -ة
القتصشاد الوطني.

الششدة التلمسشانية ...ب ÚغÓء األسشعار والندرة
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ا◊ر‘ ب- -اب- -ا أاح- -م- -د نسش -ي -م ح -ر‘
متخصشصش ‘ صشناعة اللباسش التقليدي مششارك من
ولية «تلمسشان» أاكد لنا أانه يزاول ا◊رفة منذ 7
سشنوات رفقة والدته والذي تعلم من خللها صشناعة
الزي التلمسشا Êوعلى رأاسشها الششدة التلمسشانية ،هذا
اللباسش الذي يختلف حسشبه عن باقي األزياء األخرى
Ÿا له من أاصشالة وتاريخ يجسشد األربع حضشارات
متتالية تعاقبت على ا÷زائر خصشوصشا ولية تلمسشان،
حيث أان قطعه األربع «الفوطة» والتي “ثل حقبة
األم-ازي-غ« ،ال-ق-ف-ط-ان Áث-ل ح-ق-ب-ة ال-دول-ة ال-ع-ث-مانية
والبلوزة “ثل العرب لتأاتي أاخÒا «الششاششية» “ثل
األن -دلسش ،ح -يث أاك -د ا◊ر‘ أان ال -ل-ب-اسش ال-ت-ق-ل-ي-دي
حاليا يحارب غلء اŸادة األولية التي نسشتوردها من
اÿارج وهو ما ينعكسش سشلبا على اسشتمرارية ا◊رفة

ليتوافق
والتطور
ا◊اصشل
بعا⁄
األزياء،
فضش - -ل ع- -ن
ال-ك-راك-و ب-ك-ل
أان-واع-ه ف-ه-ناك
اŸصشنوع بالفتلة،
ال -ق -ط -ي -ف-ة ،الشش-ع-رة
والÈلج ،ح- - - - -يث –دث
عن النقصش الفادح ‘ اŸرافقة
من طرف ا÷هات اŸعنية والتي بإامكانها أان تسشاعد
لسش-واق ال-ع-اŸي-ة
ا◊ر‘ ‘ ن -ق-ل ال-زي ال-ت-ق-ل-ي-دي ل -أ
األمر الذي يسشاهم ‘ دعم القتصشاد الوطني وتطوير
الصش -ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ف-ن-قصش اŸادة األول-ي-ة وغ-لء

ا◊رف- -ي- -ة ح- -ي- -اة غ- -دي -ر م -ن ولي -ة وادي سش -وف،
ﬂتصش -ة ‘ صش -ن -اع -ة ال -زي ال -ت -ق -ل-ي-دي الصش-ح-راوي
واÿاصش Ãنطقة الوادي ،تزاول ا◊رفة منذ نعومة
أاظافرها ورثتها عن جدتها ثم والدتها ،وهي اليوم
تصش -ارع م -ن أاج -ل ب -ق -اء ح -رف-ت-ه-ا و–اول م-ن خ-لل
مشش -ارك -ات -ه -ا ب -اŸه -رج-ان-ات والصش-ال-ون-ات ال-وط-ن-ي-ة
التعريف بلباسشهم التقليدي اŸتميز واŸصشنوع من
أاجود اÿيوط وا÷لود الطبيعية.
غدير عرفتنا على الزي التقليدي اŸششهور عندهم
باŸنطقة واŸسشمى «ا◊و‹» واÿاصش Ãراسشيم حنة
ال -ع -روسش ،وال -ذي يصش -ن -ع Ãك -ون-ات بسش-ي-ط-ة ورسش-وم
–اك-ي ال-ط-ب-ي-ع-ة الصش-ح-راوي-ة وط-ري-ق-ة عيشش سشكان
الصشحراء ،ويعت Èحسشبها من ب ÚالÎاث ا÷زائري
الذي لبد من ا◊فاظ عليه وكذا العمل لتطويره
ل-ي-ت-م-اشش-ى م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات ك-ل الشش-رائح ،حيث
أاك -دت ا◊رف -ي -ة الشش -اب -ة ع -ل -ى ضش -رورة
تعميم هذا اللباسش ع Èكافة الÎاب
الوطني والتعريف به وبأاهميته ثم
ي- -ت- -وجب ع- -ل- -ي- -ه- -م ك -ح -رف -يÚ
تسش- -وي -ق -ه ل -ل -ع -ا ⁄اÿارج -ي،
لتحدثنا على أاهم اŸصشاعب
التي توجهها كحرفية خاصشة
وأان -ه -ا ح-رف-ت-ه-ا ‘ صش-ن-اع-ة
هذه األزياء التقليدية قدÁة
ج -دا ،واŸشش -ك-ل-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
ه- -ي ‘ الÎوي- -ج ل- -ل- -م- -ن -ت -وج
والتسشويق.
ووجهت نداء لوزارة السشياحة
ت -ط -الب ف -ي -ه ب -ال -ع-م-ل ال-ت-نسش-ي-ق-ي
لÎويج اŸنتجات اÙلية من خلل
أاسشواق دائمة وكذا صشالونات دولية كما هو
م -ع -م -ول ب -ال -ب -ل -دان الشش -ق -ي -ق -ة وت -خصش ب -ال-ذك-ر
تونسش،اŸغرب ،تركيا ومصشر الأمر الذي سشهل عليهم
م -ن ت -وسش -ي -ع نشش-اط-ه-م وب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات-ه-م وتسش-وي-ق-ه-ا
وب -ال -ت-ا‹ إان-ع-اشش الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واŸسش-اه-م-ة
بالقتصشاد الوطني.

من مراسسلينا
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’خر Ÿدينة الورود البليدة
الوجه ا آ

آŸنتخبون آهتّموآ بالّديكور آÿارجي

الّزائر لعاصضمة اŸتيجيّ Úومدينة الورد
ك -م -ا ت -وصض -ف وت -ع-رف ،يÓ-ح-ظ أان ال-ع-ه-دة
’نتخابية لـ  2012و ،2017شضهدت ‘ نهايتها
ا إ
ح -رك -ي-ة ونشض-اط-ا ح-اول ف-ي-ه اŸسض-ؤوول-ون أان
يضض- -ع- -وا بصض- -م -ة «ال -ت -غ -ي ،»Òج -ع -لت ب -عضس
اŸع -ال -ي-م ال-كÈى ب-ق-لب اŸدي-ن-ة ت-ب-ت-ع-د ع-ن
ال -ت -خ -ل-ف وم-ظ-اه-ر ال-ف-ق-ر وال-ف-وضض-ى ،ل-ك-ن
’ح -ي -اء ال -كÈى واŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ث-ل
ا أ
ح -ي ال -دوي-رات وا÷ون ،أاو م-ا ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه
بحي القصضبة وأابناء السضلطان ،فظلت تعاÊ
م-ن إاه-م-ال ك-ب Òأاف-ق-ده-ا سض-م-ع-ت-ه-ا و›ده-ا
الذي كانت عليه.

لم تشصفع  5سصنوات من ا’نتظار والتسصيير
لمجلسش بلدي منتخب أان يثبت التغيير
ب -ق -لب ع -اصص -م -ة ال -و’ي -ة ط-و’ وع-رضص-ا،
وظهرت في السصنتين ا’خيرتين أاي بين
 2015و 2017حركية ومجهودات تنموية
غيرت من بعضش مظاهر التخلف ،وجملت
سصاحات عامة وشصوارع رئيسصية ثم توقف
التغيير مع بداية فصصل الصصيف ،والÓفت
أان ال- -مشص- -اري- -ع ال- -ت -ن -م -وي -ة ت -رك -زت ف -ي طاو’ت وكراسصي ملونة وجديدة ،وتحول
م-ح-او’ت ال-ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي أان تسصتعيد قلب تلك السصاحات إالى عناوين لحفÓت
ال -ب -ل-ي-دة أاو م-دي-ن-ة ال-ورود ل-ق-ب-ه-ا ،ون-ج-ح ع-ائ-ل-ي-ة ف-ي ال-ل-ي-ل وأاي-ام ن-ه-اي-ة ا’سص-ب-وع،
ا’مر مرحليا في إاطÓق حملتين ،اأ’ولى وتجملت وتهيأات أايضصا الحدائق العامة،
بغرضش أاكثر من  2مليون شصجرة وزهرة
وأاصص- -ب- -حت أايضص- -ا مÓ- -ذا
ونبتة زينة ،والحملة الثانية
ل - -ل - -ف - -ن- -ان- -ي- -ن ،أام- -ت- -ع- -وا
ف - -ي مشص - -ه - -د «ال - -ب - -ل- -ي- -دة ضضواحي عاصضمة ج- -م- -ه- -وره- -م ب- -وصصÓ- -ت
ال - -وري - -دة» ،وه - -و مشص- -روع الو’ية ماتزال
غ -ن -ائ-ي-ة ف-ي صص-ي-ف ح-ار،
الحملة التي عنيت بأاجمل
وجعل البليدة من المدن
مهملة
ح-ي وم-ؤوسصسص-ة ت-ع-ل-ي-م-ية أاو
الجميلة والنظيفة ،كما أان
صصحية ،وأانظف وأانقى حي
أاحياء شصعبية مث Óبطريق
ووسص -ي -ل -ة ن -ق -ل ،ل -ي -ت -وق -ف ع -ل -ى أام -ل أان  19جوان أاو بحي زبانة أاو بن عاشصور ،أاو
يسصتكمل مسصتقب.Ó
ال-دي-ورات والشص-ري-ع-ة السص-ي-اح-ي-ة ،وال-رمل
وفع Óوتأاكيدا للنجاح ،تغيّرت سصاحات وميمشش وحمللي وسصيدي الكبير ،وجنان
عامة مثل سصاحة الحرب بباب السصبت ،الرومي وحي الزنك وسصيدي يعقوب ،لم
و»بÓصصت» التوت أاو سصاحة أاول نوفمبر ،ت-ت-غ-ي-ر وظ-لت ت-ع-ان-ي م-ن ط-رق-ات ت-رابية
وج -ع -لت ال -زوار والسص -ي -اح ي -م -ك-ن-ه-م ب-ع-د وحفر عمÓقة بحجم الخنادق ،ومظاهر
سص- -ن- -وات م- -ن ا’ه- -م- -ال وال- -نسص- -ي- -ان ،أان القمامة والروائح الكريهة تبنعث في كل
ي-ل-ت-ق-ط-وا صص-ورا ك-ت-ذك-ار ل-م-دي-ن-ة ج-م-يلة شص -ب-ر وسص-ن-ت-ي-م-ت-ر م-ن ال-ه-واء ،وح-ي-وان-ات
زاروه-ا ،وأاصص-ب-ح ال-ن-اسش ي-ج-ت-م-ع-ون ع-ل-ى م -تشص -ردة ت-ت-ج-ول ل-ي-ل ن-ه-ار ،وأارصص-ف-ة ل-م

ت-ع-رف ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،وتسص-رب-ات ل-م-ياه الشصرب
والصصرف الصصحي زادت من تخلف تلك
اأ’م-اك-ن واأ’ح-ي-اء ال-ع-ت-ي-ق-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة،
فا’همال نال منها ،وجعلها في قائمة
المعالم المنسصية ،وهو ما يدل على أان
ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ظ- -لت ب- -ع -ي -دة ع -ن اه -ت -م -ام
ال -مسص -ؤوول -ي-ن ،رب-م-ا ل-ل-وقت ال-ق-ل-ي-ل ال-ذي
اسصتغله مسصؤوولون ،وربما أ’ن التركيز كان
على الشصوارع الرئيسصية والسصاحات العامة.
وع -ل -ى ال-ع-م-وم ،ف-إان ال-مÓ-ح-ظ إان أاراد
تقييم العهدة السصابقة من حيث المشصهد
التنموي ،فيقول بأان  20بالمائة من الوجه
والشص- -ك- -ل ال- -ع- -ام ت -غ -ي -ر ،ب -ي -ن -م -ا ال -ق -لب
واأ’ط -راف ظ -لت مصص -ب -وغ -ة ب -م -ؤوشص -رات
التخلف والفقر بدرجة معدل ممتاز ،وهو
ما يعني أان القادمين من منتخبين لعهدة
جديدة  ،2022 - 2017ينتظرهم الكثير
إ’خراج البليدة من كل دوائر التخلف بما
تحمله الكلمة من معاني وواقع مر.

جهة لقاطني الشّضاليهات ببومرداسس
مو ّ

 9آآ’ف وحدة سسكنية جاهزة للتّوزيع قريبا

بومرداسس :ز ــ كمال

أاضص- -اف ذات ال- -مصص- -در أان ح- -ظ -ي -رة السص -ك -ن
بالو’ية تحصصي أايضصا أازيد من  15أالف وحدة
سص-ك-ن-ي-ة اج-ت-م-اع-ي-ة اي-ج-اري-ة م-وجهة لطالبي
السص-ك-ن م-ن ال-ح-ا’ت ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ب-ر كافة
بلديات الو’ية ،يتم إانجازها حاليا وتوزيعها

الغابات مفتوحة على اŸسضتثمرين اÿواصس بسضيدي بلعباسس

آÙافظة تنهي درآسسة مشسروع  7فضساءآت لإلسستجمام

أا“ت ﬁاف- -ظ- -ة ال- -غ -اب -ات ل -و’ي -ة
سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس دراسض-ة إانشضاء  7غابات
اسضتجمام Ãختلف أاقاليم و’ية سضيدي
ب-ل-ع-ب-اسسÃ ،سض-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة تزيد عن
 90ه- -ك- -ت- -ار ،ب- -ع -د أان حضض -ي اŸشض -روع
Ãوافقة اŸديرية العامة للغابات.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

البليدة :لينة ياسسمÚ

كشضف مدير السضكن لبومردسس طارق
سض- - -ويسض- - -ي ،أان «ا◊ظÒة السض- - -ك - -ن - -ي - -ة
بالو’ية –صضي حوا‹  9آا’ف وحدة
سضكنية جاهزة حاليا بعد أان انتهت بها
’شض -غ -ال بصض -ف -ة ك -ل -ي -ة ت-ق-ري-ب-ا ،وه-ي
ا أ
’ع - -ادة إاسض - -ك - -ان ق- -اط- -ن- -ي
صض - -صض - -ة إ
ﬂ
ّ
الشض- - -ال- - -ي - -ه - -ات ب - -ن - -اء ع - -ل - -ى رزن - -ام - -ة
الÎح -ي Ó-ت ال -ت -ي ب -اشض -رت-ه-ا السض-ل-ط-ات
الو’ئية نهاية سضنة  2016للقضضاء على
ظ -اه -رة السض-ك-ن-ات ا÷اه-زة والسض-ك-ن-ات
الهشضة.

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

’ح -ق-ا ع-ل-ى ال-مسص-ت-ح-ق-ي-ن ب-ع-د ا’ن-ت-ه-اء م-ن
معالجة ملف الشصاليهات التي شصوهت صصورة
ال -م -دن وت -ح -ولت إال -ى ب-ؤور ل-م-خ-ت-ل-ف اآ’ف-ات
السص -ل -ب -ي-ة وورق-ة راب-ح-ة ب-ي-د ال-ب-زن-اسص-ي-ة ي-ت-م
اسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ف-ي ع-م-ل-ي-ة ال-ك-راء خÓ-ل م-وسص-م
ا’صصطياف ،والضصغط على السصلطات المحلية
لÓسصتفادة من سصكن اجتماعي على حسصاب
العائÓت المحتاجة فعليا.
كما طمأان والي الو’ية خÓل إاشصرافه على
تويع  72وحدة سصكنية ببلدية اأ’ربعطاشش« ،أان
ال-ح-ظ-ي-رة السص-ك-ن-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ك-اف-ي-ة ’إسص-ك-ان
المحتاجين من الحا’ت ا’جتماعية وقاطني
الشصاليهات ،كما أاّكد أايضصا «أان كل المشصاريع
السص-ك-ن-ي-ة ال-م-ب-رم-ج-ة ل-ف-ائ-دة ال-و’ية قد رفع
ع -ن -ه-ا ال-ت-ج-م-ي-د وك-اف-ة ال-ع-راق-ي-ل ب-م-ا ف-ي-ه-ا
برنامج عدل من خÓل توطين  8300وحدة
سصكنية عبر  13بلدية من أاصصل  11400وحدة
موزعة عبر ثÓثة مراحل يتم انجازها حاليا.

ي -ذك -ر أاّن و’ي -ة ب -وم-رداسش ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي
و’يات الوطن اسصتفادت من برنامج سصكني
ه -ام ف -ي صص -ي -غ -ة ع -دل ج -زء م -ن -ه م-خصصصش
لمكتتبي عدل  2002والبقية لمكتتبي ،2014
وهي موزعة عبر عدد من البلديات من أاهمها
موقع  800مسصكن و 700ببلدية برج منايل،
موقع  800مسصكن بالكرمة ،وموقع  700مسصكن
ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسش ال-خشص-ن-ة ال-ت-ي ع-رفت تقدما
كبيرا في اأ’شصغال ،إاضصافة إالى مواقع أاخرى
تشصمل  1500وحدة ببلدية أاو’د هداج912 ،
وح- -دة ب- -ب- -ل- -دي- -ة أاو’د م -وسص -ى و 488وحدة
بحمادي ،كمال شصمل البرنامج الثاني من هذه
الصصيغة تسصجيل عدة مشصاريع أاخرى لÓنجاز
ب-ع-د تسص-وي-ة مشص-ك-ل ال-ع-ق-ار م-ن-ها  412وحدة
بخميسش الخشصنة ،و 4500في الشصطر الثالث
م -وزع -ة ع -ل-ى ب-ل-دي-ات او’د م-وسص-ى ،ب-ودواو،
زم -وري ،يسص -ر ،ال -ث -ن -ي -ة ،ب -رج م -ن -اي-ل ،ب-غ-ل-ي-ة
وغيرها.
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من المرتقب اأن يودع الملف لدى السصلطات
العمومية قبل طرحه لÓسصتغÓل من طرف
ال-مسص-ت-ث-م-ري-ن ال-خ-واصش وف-ق دف-ت-ر شص-روط،
والتزام بمخطط التهيئة والتوجيه المعد من
ط-رف ال-م-ح-اف-ظ-ة ال-و’ئ-ي-ة ال-غ-ابات ،والذي
ي- -ف- -رضش خ -ل -ق فضص -اءات ال -تسص -ل -ي -ة وال -ل -عب
لÓ- -أط- -ف- -ال ،خ- -دم- -ات ،ح- -دائ -ق ،ب -ح -ي -رات
اصص -ط-ن-اع-ي-ة واأح-واضش م-ائ-ي-ة ،وغ-ي-ره-ا م-ن
المرافق التي يفترضش اأن تضصمها مثل هذه
الغابات ،حيث سصيسصمح المشصروع بخلق مئات
م-ن-اصصب ال-ع-م-ل ،ودع-م ال-ح-ظ-ي-رة السص-ياحية
للو’ية وكذا الحفاظ على الثروة الغابية.
هذا ويرخصش للمسصتثمر الخاصش حسصب دفتر
الشصروط اسصتغÓل الغابة لمدة  20سصنة قابلة
ل-ل-ت-ج-دي-د ،ب-ي-ن-م-ا ت-ب-ق-ى م-ح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات
تحتفظ بسصلطة رقابة تسصيير واسصتغÓل مثل
المسصاحات ،وفق ما يÓئم اإطارها الطبيعي،
كمنع اسصتعمال ا’إسصمنت المسصلح وا’كتفاء
باسصتعمال الخشصب والراتنج في
تشصييد مختلف المرافق كا’أكشصاك،
المطاعم وغيرها.
وق -د ت ّ-م ت -ح -دي -د ال-م-ن-اط-ق
ال-غ-اب-ي-ة ال-خ-اصص-ة ب-ال-مشص-روع

وف -ق م -ع -اي -ي -ر م -دروسص -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -م-وق-ع
ال-ج-غ-راف-ي ،ال-مسص-اح-ة ال-غ-اب-ي-ة وال-توازن في
عملية توزيع هذه المرافق عبر كامل تراب
الو’ية ،منها الطابع ا’أخضصر اأو ما يعرف
بتسصمية غابة البوسصكي بلدية سصيدي بلعباسش،
بمسصاحة تزيد عن  6هكتار ،غابة بوحريز
بلدية العمارنة ،بمسصاحة قدرها  16هكتار،
غابة سصيدي الزواوي بلدية بوخنفيسش ،على
مسص -اح -ة ق -دره -ا  10ه -ك -ت-ار ،غ-اب-ة م-و’ي
سصليسصن بمسصاحة تقدر بـ  15هكتار ،غابة
سص -ي -دي ن -اف -ع ب-ب-ل-دي-ة م-ري-ن ،مسص-اح-ت-ه-ا 17
ه-ك-ت-ار ج-ب-ل رف-اسش ب-ب-ل-دي-ة تÓ-غ ،ال-مسصاحة
المسصتغلة قدرها  19هكتار ،غابة الضصاية بـ 9
هكتار.
ولÓإشصارة ،فاإن و’ية سصيدي بلعباسش تشصتهر
بغطائها النباتي الهام الذي تزيد نسصبته عن
 40بالمائة من المسصاحة ا’إجمالية ،ا’أمر
ال-ذي يصصّ-ن-ف-ه-ا ضص-م-ن ال-و’ي-ات ال-رائ-دة ف-ي
م-ج-ال السص-ي-اح-ة ا’إي-ك-ول-وجية ،هذه ا’أخيرة
التي تعد الركيزة ا’أسصاسصية للنهوضش بقطاع
السصياحة محليا با’إعتماد على ا’إسصتثمار في
هذا المجال ،وخلق مسصاحات توسصع سصياحي
تضصم غابات ومحميات طبيعية ،ا’أمر الذي
يتطلب وضصع مخطط سصياحي هادف وفعال
’إسصتغÓل هذه المسصاحات الغابية وتحويلها
لمناطق توسصع سصياحي تسصاهم وبشصكل كبير
ف -ي اإن -ع -اشش السص -ي -اح -ة ال-داخ-ل-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
المحلية.

الّلجان تواصضل دراسضة اŸلّفات

 290وحدة سسكنية بـ  3بلديات بسسطيف

صضّ- - -رح وا‹ و’ي- - -ة سض - -ط - -ي - -ف ،ن - -اصض - -ر
ن برامج السضكن بالو’ية تسضÒ
معسضكري ،أا ّ
بشض- -ك- -ل ط -ب -ي -ع -ي،خ -اصض -ة ‘ ›ال السض -ك -ن
ال -ع -م -وم -ي ا’ي -ج -اري .وق -ال ال -وا‹ ،ع -ل -ى
ه- -امشس ع- -م- -ل- -ي -ة ت -وزي -ع سض -ك -ن -ات ،ن -ه -اي -ة
ا’سضبوع ،بـ  3بلديات بالو’ية ،أان العملية
“سس ت-وزي-ع السض-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ‘ ك-ل من
ع Úازال وع Úا◊ج- -ر ج- -ن- -وب -ا واوريسض -ي -ا
شضما’ ،بحصضة اجمالية تقدر بـ  290مسضكنا
” ت- -وزي- -ع- -ه- -ا م- -ن ط- -رف دي- -وان الÎق- -ي -ة
ّ
والتسضي Òالعقاري لو’ية سضطيف.

سسطيف :نور الدين بوطغان

وق -ال ال -وال -ي إان ه -ذه ال-حصص-ة ت-دخ-ل ضص-م-ن
حصص -ة ت -ف-وق  5آا’ف مسص-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ،ت-م
ت -وزي -ع م -ق -ررات ا’سص -ت -ف -ادة م -ن-ه-ا مسص-ب-ق-ا،
وشصملت لحد اآ’ن أاكثر من  4آا’ف وحدة
وّزعت على مسصتحقيها في عدة بلديات من
الو’ية.
ك -م -ا أاشص -ار ال -وال -ي إال -ى أاّن -ه ’ ي -م -ك-ن ت-وزي-ع
سص -ك -ن -ات أ’صص -ح -اب -ه -ا ،وه -ي ’ ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
ال-م-راف-ق الضص-روري-ة م-ن ك-ه-رب-اء وغ-از وم-اء،
واعتبر أانه رغم اأ’زمة المالية التي تعيشصها
ال- -بÓ- -د ،ف -إان ال -دول -ة ت -ق -وم ب -واج -ب -ه -ا ق -در
المسصتطاع للمحافظة على مشصاريع السصكن.
وطمأان الوالي ،في سصياق متصصل ،المواطنين

الذين ينتظرون دورهم للحصصول على السصكن
بأان اللجان المكلفة بالعملية هي اآ’ن بصصدد
دراسصة الملفات ،وسصتكون في اأ’يام والشصهور
المقبلة عمليات توزيع أاخرى بعد اسصتكمال
كافة أاشصغال التهيئة.
نشصير أان السصكن العمومي ا’يجاري المعروف
بالسصكن ا’جتماعي ،تسصجل فيه الو’ية عبر
كامل ترابها الذي يضصم  60بلدية 26 ،أالف
سصكنا من هذا النمط ،مع تسصجيل  23أالف
وحدة سصكنية منتهية ،لتبقى  3أا’ف وحدة
سصكنية قيد ا’نجاز.
وف -ي السص -ك -ن ال -ت -رق-وي ال-م-دع-م ،اسص-ت-ف-ادت
ال -و’ي -ة م -ن ب -رن-ام-ج ط-م-وح ق-در ب( 11800
وح -دة سص -ك -ن -ي -ة ،ان -ت -هت اأ’شص -غ -ال م-ن 7000
وحدة ،فيما تبقى  4800وحدة سصكنية قيد
ا’نجاز بنسصب أاشصغال متفاوتة.
وفي نمط البيع باإ’يجار ،فإان هذا البرنامج
بالو’ية ينجز بطريقتين :اأ’ولى عن طريق
الوكالة الوطنية لتحسصين السصكن «عدل» ،حيث
تم تسصجيل  8آا’ف وحدة سصكنية كلها جارية
ا’نجاز ،أاما الطريقة الثانية ،فتتم عن طريق
برنامج «اسصير ايمو» ،والذي يضصم هو كذلك 8
آا’ف وحدة ،منها  2200وحدة منتهية ،و2200
ج- -اري- -ة ب -ه -ا اأ’شص -غ -ال ف -ي ان -ت -ظ -ار إاط Ó-ق
السصكنات المتبقية.
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اإلثنين  09أاكتوبر  ٢017م
الموافق لـ 1٨محرم  14٣9هـ

التّلحم الوطني ودعم
حكومـ ـ ـ ـة الوف ـ ـ ـاق
الفلسشطين ـ ـ ـ ـ ـي

بقلم د  -مازن صصا‘
إاّن صص-راع-ن-ا م-ع الح-تÓ-ل ،وك-ي-ف-ي-ة ان-ه-ائ-ه،
والتحرر منه وتقرير اŸصص ،Òوإاقامة الدولة
اŸسصتقلة وعاصصمتها القدسس الشصريف ،كلها
عوامل مدعاة إلنهاء أاي جدل أاو خÓف أاو
ان- -قسص- -ام ،ب- -الضص -اف -ة إا ¤ج -م -ل -ة اŸت -غÒات
ا◊اصص -ل -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة سص -واء ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
ال -ع -رب -ي او الق -ل -ي -م -ي أاو ال -دو‹ ،وم -ن ه -ن-ا
نسص- -ت- -بشص- -ر خÒاً خÓ- -ل السص- -اع- -ات ال -ق -ادم -ة
وان -ت -ظ -ار ق-دوم ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي إا¤
قطاع غزة وÃرافقة وفد مسصؤوول كب ،Òمن
أاج -ل ال -ب -دء ب -ت -ط -ب -ي -ق اŸصص-ا◊ة وصص-ول إا¤
الوحدة الوطنية وإاجراء النتخابات.
إان ما يتم اليوم مدعاة للتفاؤول ،بالرغم من
مرور السصنوات العجاف والتي تركت آاثارها
ع -م -ي -ق -ة ‘ ك -ل م -ن-اح-ي ا◊ي-اة ع-ام-ة وع-ل-ى
اŸواطن الفلسصطيني خاصصة ،ونحن على يقÚ
تام أانّ إانهاء النقسصام يعني تواصصل مسصÒة
التنمية لكل مفاصصل الوطن؛ وتÓحم مكونات
ا÷غرافيا الفلسصطينية ،و‘ نفسس الوقت رد
عملي على ﬂططات الحتÓل البغيضس الذي
Áارسس ال -ت -وسص -ع السص -ت -ع -م -اري السص-ت-ي-ط-اÊ
وال- -ت- -ه- -وي- -د ‘ ال- -ق- -دسس والسص- -ت- -ي Ó-ء ع -ل -ى
اŸقدسصات والعبث بحياة النسصان الفلسصطيني،
وŒاوزه السص -اف -ر ل -ك -ل ح -ق -وق النسص-ان ح-ت-ى
أاصص-ب-ح ب-ف-ع-ل ا÷ه-ود ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة السصياسصية
والدبلوماسصية ‘ ،القائمة السصوداء Ÿنتهكي
ح -ق -وق النسص -ان ب -ال -ع -ا ،⁄ول -يسس ب -ع -ي -د ع-ن-ا
ق -رارات ال -ي -ونسص -ك -و اÿاصص -ة ب -ح-ائ-ط الÈاق
وب -اŸسص -ج-د الب-راه-ي-م-ي وب-األم-اك-ن الÎاث-ي-ة
والدينية ‘ دولة فلسصط ،Úو“ارسس ا◊كومة
الفلسصطينية مهامها من أاجل متابعة كل هذه
ال -قضص -اي -ا وا÷زئ -ي -ات ال -ت-ي ت-ع-ود ع-ل-ى ال-ك-ل
الفلسصطيني بالتقدم والقوة ،و“هيدا ألن يكون
فلسصط Úدولة عضصو كامل الصصÓحيات واŸهام
‘ األ· اŸتحدة.
نتطّلع خÒاً ،أان يتم معا÷ة كافة اŸلفات ،وأان
ت -ت-جسص-د م-ع-ا ⁄ال-تÓ-ح-م ال-وط-ن-ي ،وأان ت-ك-ون
السصنوات النقسصامية السصوداء خلف ظهورنا،
وأان ي- -زده- -ر األم- -ل ‘ ح -ق -وق ال -وط -ن ال -ذي
يسص- -ت -ح -ق م ّ-ن -ا ك -ل ال -ع -م -ل وا Òÿوال -ت -ع -اون
وا◊كمة والصص ،Èف Óوطن ب Óمواطن ،ول
م -واط -ن ب  Ó-وط -ن ،وم -ن ه -ن -ا ن -ف -ه -م م -ع-ن-ى
النتماء.

د  -مازن صصا‘ :كاتب وﬁلل سصياسصي
@hotmail.com2014dr.mazen

مسســاهمات  :مقا’ت
’ تلزم إ’ إأصسحـابها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كلمة السشر إلنهاء النقسشام الفلسشطيني للأبد..
د .عب Òثابت
عقٌد ُمظلم من النقسصام الفلسصطينى
م ّ-ر ب -ت -اري -خ شص -ع -ب -ن-ا وŒرب-ة م-ل-ؤوه-ا
اŸآاسص - - - - - - - - - -ي واآلل ⁄وا÷راح ّŒرع
م-رارت-ه-ا شص-ع-ب-ن-ا ال-فلسصطيني ،واكتوى
ب -ن -اره -ا ح -ت -ى ك -اد ي -ف -ق -د األم -ل ‘
ا◊ياة ،اليوم ُيبعث األمل من جديد ‘
كل مكان ‘ الوطن ،وخاصصة ‘ غزة
‘ كل شصوارعها وأازقة ﬂيماتها ترى
األمل ‘ وجوه الناسس ،وليسس أادل على
ذلك من حجم ا◊شصود التى خرجت
بعفوية لسصتقبال وفد حكومة الوفاق
أاو حكومة النقاذ ،سصمها ما شصئت لكن
الشصعب يسصميها حكومة األمل؛ األمل
‘ ال - -غ- -د ال- -ذي ‰ضص- -ي ف- -ي- -ه ن- -ح- -و
اŸسص- -ت- -ق -ب -ل م -وّح -دي -ن م -ت -ف -اه -مÚ
فلسصطيني Úأاولً وقبل وفوق أاي انتماء
آاخ -ر ،واألفضص -ل ل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ال-ي-وم أان
ن -ك -ون ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úأاول وأاخÒاً ألن-ن-ا
اليوم أامام فرصصة تاريخية قد ل تتكرر
إلعادة صصياغة مفاهيم إادارة اÓÿف
والختÓف فيما بيننا؛ وضصرورة وضصع
اÿط -وط ا◊م -راء ل Ó-خ -تÓ-ف ال-ت-ي
“نع تطوره Óÿف؛ وللخÓف حتى
ل يصصبح نزاعا ،وكل ذلك مرهون ببناء
اŸؤوسصسص -ة ال -ت -ي –ت -ك-م إا ¤ال-ق-ان-ون
وال - -ذي ه - -و أاق - -دسس م- -ق- -دسص- -ات أاي
م -ؤوسصسص -ة ن-اج-ح-ة .إان ب-ن-اء اŸؤوسصسص-ة
ال -ت -ي –ت -ك-م إا ¤ال-ق-ان-ون ه-ي ك-ل-م-ة
السص - - -ر ‘ ‚اح أاي مشص - - -روع؛ وه - - -ي
باألسصاسس النواة الصصلبة ألي دولة أاو
ك -ي -ان سص -ي -اسص-ي ن-اج-ح ق-اب-ل ل-ل-ح-ي-اة،
ف- -دول- -ة اŸؤوسصسص- -ات وال- -ق -ان -ون ه -ي
الدولة الناجحة والباقية والصصحيحة،
ف Óجماعات أاك Èمن اŸؤوسصسصة ول
أاحد فوق القانون.
ك- -ل -م -ة السص -ر ‘ ع -دم ت -ك -رار Œرب -ة
النقسصام أان نتحول جميعًا نحو البناء
اŸؤوسصسص -ي اŸسص -ت -ن -د ل -ل -ق-ان-ون ع-ل-ى

صص-ع-ي-د ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات وصصوًل إا ¤أاعلى
مؤوسصسصات السصلطة والدولة مسصتقب ً
،Ó
وك -ذلك اŸق -اوم -ة وال -نضص -ال ع -ل -ي -ن -ا
م-ؤوسصسص-ت-ه ب-ط-ري-ق-ة أاو ب-أاخ-رى ضص-م-ن
توافق وطنى يراعي خصصوصصية حالتنا
ال -ف -لسص-ط-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ف-رضص-ه-ا ع-ل-ي-ن-ا
الح - -تÓ- -ل ،وذلك م- -ن خÓ- -ل إاع- -ادة
صصياغة اŸشصروع الوطني الفلسصطيني
طبقًا Ÿفاهيم ثقافية جديدة ،وبآاليات
م - -ت - -ج - -ددة ت - -دع - -م ب- -ق- -اء ال- -وج- -ود
ال-دÁغ-را‘ ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ى ع-ل-ى أارضس
ف -لسص -ط Úال -ت -اري -خ -ي -ة بشص -ك-ل ف-اع-ل
وت -رسص -خ-ه ،ك-ذلك ف-إان-ه م-ط-ل-وب م-ن-ا
كفلسصطيني Úأان نعيد صصياغة نظامنا
السص -ي -اسص-ي ط-ب-قً-ا Ÿف-اه-ي-م حضص-اري-ة
دولية ودÁقراطية ،وعلينا أان نتذكر
أان ا÷انب األه - -م ‘ صص- -راع- -ن- -ا م- -ع
إاسص -رائ -ي -ل ه -و ‘ ق-درت-ن-ا ع-ل-ى خ-ل-ق
النموذج ا◊ضصاري لكياننا السصياسصي،
و‘ ظل الظروف السصياسصية اÎŸدية

اÙي-ط-ة ب-قضص-ي-ت-ن-ا ،ف-اŸط-ل-وب منا
اآلن إادارة الصص- -راع ول- -ك- -ن بصص- -ي -اغ -ة
‰وذج وط - -ن - -ي حضص- -اري Ãق- -وم- -ات
حضصارية ‰وذجية فعلية على األرضس،
‰وذج يتسصع للكل الفلسصطيني بكافة
أاطيافه ،وأاولوياتنا اليوم يجب أان تكون
إاع -ادة صص -ي -اغ -ة مشص -روع -ن -ا ال -وط-ن-ي
ا◊ضص- -اري ال- -ذي ي- -رتب ف -ي -ه ال -ب -يت
الفلسصطيني على اأسصسس قوية ومنطقية
وح-داث-ي-ة ل-ت-ث-ب-يت الوجود الفلسصطيني
ع-ل-ى ه-ذه األرضس ،ول-ن-قصص-ر ال-ط-ري-ق
ل -ل -وصص -ول إا ¤ال -ي-وم ال-ذي ت-ك-ون ف-ي-ه
تسصوية عادلة لقضصيتنا الفلسصطينية.
اليوم...األمل كب Òبحجم األ ⁄الذي
اعتصصر القلوب ،وبحجم الصص Èالذي
Œرعت مرارته النفوسس على مدار
عقد من النقسصام البغيضس ،وهو أامل
ي -ع -كسس ح -ج -م ال -ث -ق-ة ال-ت-ي ي-ع-ط-ي-ه-ا
الشص -عب ل -ق -ي -ادت -ه وفصص -ائ -ل-ه وŸصص-ر
بقيادتها التاريخية ا◊كيمة؛ علينا أان

نسص -ت -ف -ي -د م -ن Œرب -ت -ن -ا وأان ن-ن-ط-ل-ق
م-وح-دي-ن لسص-ت-ك-م-ال مسصÒة ال-نضص-ال
والسص - -ت - -ق Ó- -ل وا◊ري- -ة –ت ع- -ل- -م
فلسصط ،Úالذي ل ظل أافضصل لنا من
ظ -ل -ه ج -ن -ب -ا إا ¤ج -نب شص -ع-بً-ا وق-ي-ادة
وفصص-ائ-ل وح-ك-وم-ة م-ع-ا ن-ح-و ال-ه-دف
ال -وط -ن-ى األسص-م-ى إلك-م-ال مشص-روع-ن-ا
ح ى من
الوطني الفلسصطيني الذي ضص ّ
أاج -ل -ه خÒة أاب -ن -اء شص-ع-ب-ن-ا ب-أارواح-ه-م
شص -ه -داء ع -ل -ى م -ذب-ح ا◊ري-ة وأاسص-رى
راحت عقود من أاعمارهم فداء له.
كل الشّصكر لشصعبنا الفلسصطيني ال ّصصابر
اŸضص ّ-ح -ي ،ول -ق-ي-ادت-ن-ا ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة
ا◊كيمة ،ولكل فصصائل العمل الوطني
ب-ك-ل أاط-ي-اف-ه-ا ،وك-ل الّشص-ك-ر والّ-تقدير
ل -لّشص -ق -ي -ق -ة مصص -ر ال -ع -ظ -ي-م-ة رئ-اسص-ة
وح-ك-وم-ة وشص-عب..ول-يسصقط النقسصام
Óبد وعاشصت فلسصط Úحّرة موحّدة.
ل أ

أاسصتاذة علوم سصياسصية وعÓقات دولية

@outlook.com2009Political

””الشّشهقة الأو””¤وﬁاذير الكتابة الفيسشبوكيّة

فراسس حج ﬁمد فلسصطÚ

عندما قرأات قبل عام Úتقريبا كتاب
““‘ قلب هذا الكتاب أاعيشس““ ،وجدت
ف -ي -ه ح -ل -م -ا ل -ف -ت-ات Úق-روّي-ت Úت-ري-دان
الن -ف -ك -اك م -ن أاسص -ر ك ّ-ل م -ا ي -ك-ب-ل-ه-م-ا
ل -ت -م -ارسص -ا ح ّ-رّي -ت -ه -م -ا ع-ل-ى صص-ف-ح-ات
ال -ف -يسص -ب -وك ،ك-ان ال-ك-ت-اب مشصÎك-ا بÚ
أاسصيل ريدي وبيسصان شصتّية ،اليوم تنفرد
بيسصان بكتابها ا÷ديد ““الشّصهقة األو.““¤
فماذا ‘ قلب هذا الكتاب؟
أاسصÎج -ع ه -ن-ا ف-ح-وى كÓ-م سص-اب-ق ك-نت
وصصفت به ذلك الكتاب بأاّنه Áثّل األدب
اإلل -كÎوّ Êب -كّ-ل م-ا ي-ح-م-ل م-ن سص-م-ات
أاسصلوبيّة وموضصوعّية ،فما زالت بيسصان
ت -ك -تب أاحÓ-م-ه-ا وتصصّ-ورات-ه-ا ال-ف-ردّي-ة،
وتعّبر عن ذلك اÙيط الّتي عبّرت عنه
سص- -اب- -ق- -ا (الّ- -ذات ،ا◊ب- -يب ،ال ّصص -دي -ق،
ال -ع -ائ -ل -ة ،الّشص -ه -داء ،األسص-رى ،الّ-ن-ك-ب-ة،
اّıي- -م ،ال- -ه- -زÁة“ ،ج- -ي -د األب -ط -ال
القومّي ،Úوخاصّصة صصّدام حسص ،)Úكّل
ت- -لك الّ- -ن -صص -وصس م -أاخ -وذة ّ‡ا ت -نشص -ره
ال-ك-ات-ب-ة ع-ل-ى صص-ف-ح-ت-ه-ا ‘ الفيسصبوك،
و‘ مناسصبات متعّددة؛ كاألعياد ،ويوم
العّمال ،وتتفاعل مع األحداث ال ّسصياسصّية
ال -ط -ارئ-ة ،وخ-اّصص-ة إاضص-راب األسص-رى أاو
احتجاز جثام Úالشّصهداء.
ما زالت شصخصصّية الكاتبة كما هي ،وما
‡ا عانت منه ‘ كتابها
زالت تعاّ Ê
األّول ،وما زالت لغتها كما كانت قبل
عام ،Úلغة بسصيطة ،بعيدة عن التّصصوير
واÛاز ‘ األعّم األغلب ،وإان داخلها
أاح -ي-ان-ا ب-عضس الّ-ت-ه-وي-ل ،ولسص-ي-م-ا ع-ن-د
ا◊ديث عن ا◊ب وإاعÓنها النحياز له

بكل ما أاوتيت من طاقة وقدرة ،حتّى
ب -دت روم -انسص ّ-ي-ة خ-ي-الّ-ي-ة غ Òم-ق-ن-ع-ة.
وك -ت -بت ب -عضس ال ّ-ن -صص -وصس ب -ال -ع -ام ّ-ي -ة،
وأارف -قت ب -عضس ال ّ-ن -صص -وصس بصص-وٍر‡ّ ،ا
كانت تنشصره على الفيسصبوك.
ل -ق -د ح ّ-م-لت ال-ك-ات-ب-ة ل-غ-ت-ه-ا شص-ي-ئ-ا م-ن
ث-ق-اف-ت-ه-ا اÿاّصص-ة ،وأاب-انت ع-ن مصص-ادر
تلك الثّقافة ،سصواء الّدينّية أام األدبّية أام
اŸوسصيقّية؛ فبدت مÓمح لنزار قّباÊ
من خÓل أاغا Êكاظم ال ّسصاهر ،وأاغاÊ
أامّ كلثوم وفÒوز ،وحضصر “يم الÈغوثي
وﬁمود درويشس وسصميح القاسصم وناجي
ال- -ع- -ل- -ي وم- -رسص- -ي- -ل خ- -ل -ي -ف -ة ،وأاح Ó-م
مسصتغا‰ي ،إاّنها باختصصار مÓمح ثقافة
كÓسصيكيّة معروفة ومشصتهرة ب Úرّواد
الفيسصبوك ،فمن  ⁄يقرأا لهؤولء عمÓ
ك- -ام ،Ó- -ف -إاّن -ه ع -ل -ى األق ّ-ل ق -رأا ب -عضس
مقتطفات ‡ا هو شصائع على ال ّصصفحات
الّزرقاء ،لتتشصّكل منه ثقافة فسصيفسصائّية
غ Òمتجانسصة ،وليسس له أاثر حقيقّي ‘
ل- -غ- -ة ال- -كّ- -ت -اب سص -وى ‘ م -ع -رف -ة ه -ذه
األسصماء وأاسصماء أاعمالهم وبعضس جمل
متناثرة من أاقوالهم .إاّن هؤولء الشّصباب
ل وقت لديهم للقراءة أاك Ìمن ذلك ،وها
هم يعرفون تلك األسصماء ويوظّفونها ‘
ك -ت -اب -ات -ه -م ،وه -ذا م -ا ظ -ه -ر ‘ ك -ت -اب
““الشّصهقة األو.““¤
ل -ع ّ-ل أاك Ìم -ا ي-حسصب Ÿواق-ع الّ-ت-واصص-ل
ج-ع الّشص-ب-اب ع-لى
الج-ت-م-اعّ-ي أاّن-ه-ا تشصّ -
الكتابة والتّعب Òعن آارائهم بحّرّية ،ولكن
م -ا ي -ن -ب -غ-ي ا◊ذر م-ن-ه أان ي-ظّ-ن ه-ؤولء
الشّصباب أاّن كلّ ما ينشصر على الفيسصبوك
صصالح للنّشصر ‘ كتاب ورقّي .فلن يعيب
ال ّ- - -نّ - - -صس أاّن- - -ه نّصس إال- - -كÎوّ ÊاŸنشص- - -أا

وال-ظ-رف ،ول-ك-ن ل-ل-ك-ت-اب ال-ورقّي هيبته
وأاصص -ول -ه اّل -ت -ي ي -جب أان ت -راع -ى ،وق -د
اف -ت -ق -ر ه -ذا ال -ك -ت -اب ل -ل-ك-ث Òم-ن ت-لك
األصص- -ول ،م -ع أاّن ال -ك -ات -ب -ة ل ت -ت -ح -م -ل
وح - -ده - -ا ك ّ- -ل م - -ا ف - -ي- -ه م- -ن أاخ- -ط- -اء
ي واŸصصّمم
وسصقطات ،فاŸدّقق الّلغو ّ
ال ّ-داخ -ل ّ-ي ل -ل -ك-ت-اب ع-ل-ي-ه-م-ا مسص-ؤوولّ-ي-ة
م -ب -اشص -رة ع-ن ج-ودة ال-ك-ت-اب وإاخ-راج-ه
بشص -ك -ل لئ -ق ،م -ع م -راع -اة ال ّ-ت -صص -م -ي-م
اŸع-ت Èل-ل-ك-ت-اب ،وي-ت-حّ-م-ل الّ-ن-اشصر بعد
ال- -ك- -اتب م- -ب- -اشص- -رة ،أاو رّب- -م- -ا ق- -ب- -ل- -ه،
ي كتاب
اŸسصؤوولّية الكÈى؛ ف Óيدفع بأا ّ
إا ¤اŸطبعة دون أان يحّقق ذلك الكتاب
شص -روط ال ّ-ن -شص -ر األول ّ-ي -ة ،وإاّل سص -ي -ك-ون
الّناشصر واŸؤوّلف ‘ اÙصصلّة الّنهائيّة
شصريك ‘ Úإاثم إانتاج ن ّصس رديء ،لن
يسصاهم ‘ الّتعب Òعن الكاتب و–قيق
ح -ل -م -ه ‘ أان ي -ك -ون ك -ات -ب -ا م -ع -تÈا ‘
اŸسصتقبل.

هذا ما حدث مع بيسصان شصتّية ‘ هذا
ال-ك-ت-اب ،ف-ق-د اح-ت-وى ك-ت-اب-ه-ا نصص-وصص-ا
–ت -اج إا ¤م -راج -ع -ة ،ل -يسس م-ن ن-اح-ي-ة
ل -غ -وّي -ة ف -ق -ط( ،م -ع أانّ ال -ك-ت-اب م-دّق-ق
لغوّيا) ،ولكن أايضصا من ناحية تركيبيّة،
ففي ذلك النّ ّصس ال ّ
طويل بعنوان ““وأانيني
اآلن أانت““ ،اّلذي شصغل مسصاحة كبÒة من
الكتاب ( ،)5٨ - ٣5فيه الكث Òمن اÿلل،
سصواء ‘ تركيب ا÷مل ،أام ‘ إانشصاء
ن ّصس صص - -ال- -ح ل- -ي- -ك- -ون قّصص- -ة قصصÒة أاو
تسص -ج-ي-ل ح-ك-اي-ة م-ثÒة .إاّن ه-ذا الّ-نّ-صس
أاشصبه بكتلة العج Úاّلذي بقي ‘ طوره
Óصصوات
األّول ،عدا ما فيه من تعّدد ل أ
غ Òواضصح الهدف ،وتعّدد اŸوضصوعات
اّل -ذي يشص ّ-ت -ت ال-ق-ارئ ،وك-أاّن-ه ›م-وع-ة
نصصوصس مركبّة من نصصوصس أاخرى ،كان
ينقصصها الtلحمة والبناء اÙكم.
وعلى الّرغم من كّل ما سصبق قوله من
مÓحظات على الكتاب ،إاّل أاّنه يحتوي
نصصوصصا جّيدة على ندرتها ،ل تزيد عن
بضص- -ع- -ة نصص- -وصس ،ضص- -اعت ب Úالّ- -رك -ام
ي وفوضصى البوح وال ّسصرد والّتعبÒ
الّلغو ّ
ّ
غ ÒاŸنظم.
جهها
وإان كان هناك مÓحظة أاخÒة أاو ّ
للكاتبة ،فإاّن عليها أان تكتب أاقلّ ،وعليها
أان تتأامّل أاك ،Ìوتقرأا أاك ÌوأاكÌ؛ وأان
ت ّ-ت-خ-ذ م-ن صص-ف-ح-ة ال-ف-يسص-ب-وك ﬂتÈا
للّتدريب أاك Ìعلى الكتابة وصصقل لغتها
وتراكيبها قبل إايداعها ‘ كتاب مطبوع؛
فالّتأاليف ليسس ›ّرد بوح ذاتي وسصرد
ح -ك -اي -ات وأاحÓ-م ›ّم-ع-ة ،نضص-ع-ه-ا ‘
ع -لب ل -ل ّ-ت -خ -زي -ن ،إاّن -ه صص-ن-ع-ة –ك-م-ه-ا
أابجدّيات ل بّد من إاتقانها ،وإاّل سصيظلّ
إانتاجنا األدبّي متواضصعا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للمطالبة بإاطÓق سسراح معتقلي «حراك الريف»

مظاهرات صضاخبة بالدار البيضضاء اŸغربية
ت- -ظ -اه -ر أامسس اŸئ -ات م -ن اŸغ -ارب -ة ‘
م -دي -ن -ة ال -دار ال -ب -يضس -اء ،ل -ل -م -ط -ال -ب -ة
بإاطÓق سسراح نشسطاء «حراك الريف».
وردد اÙت- -ج- -ون ‘ ،مسسÒة دعت إال -ي -ه -ا
أاحزاب اليسسار (فيدرالية اليسسار الدÁقراطي
وال -ن -ه -ج ال-دÁق-راط-ي ،و›م-وع-ات يسس-اري-ة
صس -غÒة) ،شس -ع -ارات «ت -ط -الب ب -إاطÓ-ق سس-راح
اŸوق - - -وف Úو–ق - - -ي - - -ق م - - -ط - - -الب ا◊راك
اŸتواصسل منذ أازيد من  11شسهًرا».
ورف- -ع اŸشس -ارك -ون ’ف -ت -ات ك -تب ع -ل -ي -ه -ا
شس- -ع- -ارات ت- -ط- -الب بـ»ضس -رورة إاط Ó-ق سس -راح
اŸعتقل Úعلى خلفية ا◊راك» ،وصسور بعضس
اŸوقوف.Ú
وع -رفت اŸسسÒة مشس -ارك -ة ›م -وع -ة م-ن
ا◊ق- -وق- -ي Úوق- -ي- -ادات ن -ق -اب -ي -ة وج -م -ع -وي -ة
وسس -ي -اسس-ي-ة يسس-اري-ة ،ك-م-ا شس-ارك ف-ي-ه-ا ب-عضس
اأ’ف -راد م -ن ÷ن -ة ع -ائÓ-ت م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك
الريف.
ع- -ل- -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،اح -ت -ج ب -رŸان -ي -و
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة للشسغل Ãجلسس
اŸسس -تشس -اري -ن اŸغ -رب -ي ع -ل -ى مشس-ارك-ة وف-د
برŸا Êإاسسرائيلي ،بينه وزير الدفاع اأ’سسبق،
عام ÒبÒيتز ‘ ،ندوة دولية،نظمها اÛلسس
امسس اأ’ح- -د ،راف- -ع ‘ Úوج -ه -ه -م شس -ع -ارات
ت -ت -ه-م-ه-م Ãم-ارسس-ة اإ’ره-اب وق-ت-ل اأ’ط-ف-ال
فلسسط Úولبنان ،وتطالبهم بالرحيل.
وخاطب الŸÈا Êعبد ا◊ق حيسسان عن
›موعة «الكونفدرالية الدÁقراطية للشسغل»
Ãج- - -لسس اŸسس- - -تشس- - -اري- - -ن ،وزي- - -ر ال - -دف - -اع
ا’سسرائيلي السسابق بالقول« :هذا ›رم حرب
وعليه أان يرحل من هنا ،نحن  ⁄نقبله ‘

الŸÈان ،والشسعب اŸغربي يرفضس حضسوركم»
ورد وزير ا’تصسا’ت ا’سسرائيلي اŸشسارك
على احتجاجات الŸÈاني ،Úقائ « :ÓبÒيز
مسسؤوول سسÓم ،وأانت تصسرخ بدون فعل ،وكما
يقول اŸثل العربي :القافلة تسس Òوأاكمل من
عندك»
اŸسستشسار حيسسان رد بشسكل غاضسب على
ك Ó-م اŸسس -ؤوول الصس -ه -ي-و Êب-ال-ق-ول« :ع-ن أاي
سسÓم تتحدث ،هذا قاتل أاطفال ،عار عليكم
وع -ل -ى أام -ث -ال -ك-م أان –ضس-ورا إا ¤ه-ن-ا ،ن-ح-ن

ن- -رفضس أان ي- -حضس -ر أام -ث -ال ه -ذا اÛرم إا¤
الŸÈان اŸغربي ،هذا قاتل أاطفال».
ويشس- - - - - -ار أان  3ك -ت -ل ب -رŸان -ي -ة Ãج-لسس
اŸسس -تشس-اري-ن ،اع-ل-نت رفضس-ه-ا مشس-ارك-ة وف-د
برŸا Êإاسسرائيلي ،بينه وزير الدفاع اأ’سسبق،
عام ÒبÒيتز.
ج- -اء ذلك ‘ ب- -ي- -ان مشسÎك ل -ك -ت -ل ح -زب
ال -ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ،ون-ق-اب-ة ا’–اد اŸغ-رب-ي
ل-لشس-غ-ل ،ون-ق-اب-ة ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة الدÁقراطية
للشسغل.

–ركات حثيثة لتطويق أازمة اسستفتاء إاقليم كردسستان

الÈزا Êيؤوكد اسضتعداده للحوار مع بغداد دون شضروط مسضبقة
ت- -وج- -ه ،أامسس ،رئ- -يسس ›لسس ال- -ن -واب
العراقي سسليم ا÷بوري إا ¤مدينة أاربيل،
ع- -اصس- -م- -ة إاق- -ل- -ي- -م ك- -ردسس -ت -ان ‘ ،شس -م -ال
’ق-ل-ي-م مسس-ع-ود
ال -ع -راق -ي ،ل-ل-ق-اء رئ-يسس ا إ
’زم- -ة اÎŸت- -ب- -ة ع- -ن
الÈزا ،Êل - -ب - -حث ا أ
اسستفتاء ا’نفصسال الذي نظمته سسلطات
’قليم خÓل شسهر سسبتم ÈاŸاضسي.
ا إ
خÓل اللقاء ،أاكد الÈزا ،Êاسستعداد أاربيل
للتفاوضس مع ا◊كومة العراقية اŸركزية دون
شسروط مسسبقة من ك Óالطرف.Ú
ق -ال ه -ي -م -ن ه -ورام -ي ،مسس -تشس-ار الÈزاÊ
السس -ي -اسس -ي ،ع -ل -ى صس-ف-ح-ت-ه Ãوق-ع ت-وي ،Îإان
الÈزا Êأاك - -د خÓ- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع أان إاق- -ل- -ي- -م
ك -ردسس-ت-ان ع-ل-ى اسس-ت-ع-داد ل-ل-ح-وار م-ع ب-غ-داد
«ع -ل -ى ج -دول أاع -م -ال م -ف -ت -وح ،دون شس -روط

مسسبقة من أاي طرف ‘ غضسون فÎة زمنية
ﬁددة».
وتشسÎط ب - -غ - -داد ال- -دخ- -ول ‘ ح- -وار م- -ع
كردسستان إالغاء نتائج اسستفتاء ا’سستقÓل الذي
أاجري الشسهر اŸاضسي.
وتأاتي زيارة سسليم ا÷بوري ،بعد سساعات
م - -ن اج - -ت- -م- -اع الÈزا Êم- -ع ن- -ائ- -ب- -ي رئ- -يسس
ا÷مهورية ،إاياد عÓوي وأاسسامة النجيفي‘ ،
السسليمانية.
وذك-ر ب-ي-ان ل-رئ-اسس-ة اإ’ق-ل-ي-م ،أان ا’ج-ت-ماع
ناقشس اأ’وضساع ا◊الية التي Áر فيها العراق
وكيفية معا÷ة اŸوضسوعات واŸشسكÓت على
السساحة السسياسسية.
ونقل البيان عن رئيسس ديوان رئاسسة اإ’قليم
فؤواد قوله ،إان ا◊اضسرين اتفقوا على أاربع

ن- - -ق- - -اط ،تضس - -م - -نت اأ’و ¤ال - -ب - -دء ب - -ح - -وار
واجتماعات ب Úاأ’طراف السسياسسية الرئيسسة
‘ ال -ع -راق ،وال -ث -ان -ي -ة ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ه-دئ-ة
اأ’وضساع.
وأاضس -اف ،أان ال -ن-ق-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة تضس-م-نت أان
تكون ا’جتماعات حول برنامج عمل مفتوح،
مشسÒا إا ¤أان النقطة الثالثة تضسمنت الرفع
ال-ف-وري ل-ل-ع-ق-وب-ات ال-ت-ي ف-رضست ع-ل-ى إاق-ل-يم
كردسستان ‘ ،ح Úنصست النقطة الرابعة على
أان تبدأا ا◊وارات ‘ مسستقبل قريب ،اسستنادا
على آالية خاصسة للتنسسيق اŸسستمر.
وأاجرى اإ’قليم ،الشسهر اŸاضسي ،اسستفتاء
على ا’نفصسال صسوت فيه بـ «نعم» أاك Ìمن
 ،%92و’ق -ى رفضس -ا شس -دي -دا م -ن ق -ب-ل ب-غ-داد
ودول ا÷وار.

بأامل تعزيز الدÁقراطية الشسابة

ليبÒيا تنتخب غدا رئيسضا جديدا
’ج-راء ان-ت-خابات
تسس-ت-ع-د ل-ي-بÒي-ا إ
رئ -اسس -ي -ة وب -رŸان -ي -ة غ-دا ,ي-ن-ظ-ر إال-ي-ه-ا
باعتبارها «نقطة –ول بارزة» ‘ تاريخ
ال -ب -ل -د ع-ل-ى ن-ه-ج ت-ع-زي-ز دÁق-راط-ي-ت-ه
«الشس -اب -ة» اذ ي-ت-وق-ع أان تسس-ف-ر ع-ن ق-ي-ام
أاول رئيسس ينتخب دÁقراطيا ‘ البÓد
خÓل  73عاما وتسسليم السسلطة بشسكل
سسلمي إا ¤خليفة له ينتخبه اŸواطنون.
ي- -د‹ ن- -ح -و  2,2م -ل -ي-ون ن-اخب مسس-ج-ل
بأاصسواتهم أايضسا ’نتخاب  73عضسوا Ãجلسس
النواب من ب 1028 Úمرشسحا Áثلون  26حزبا
سسياسسيا.
و Œري ا’ن -ت -خ -اب -ات ‘ غ -ي-اب ال-رئ-يسس-ة
اŸنتهية عهدتها ال Úجونسسون سسÒليف «72
عاما» -التي تلقب بـ «اŸرأاة ا◊ديدية» التي
ق -ررت اع -ت -زال ال -ع -م -ل السس -ي -اسس-ي  ،ب-ع-د أان

لعا⁄

ع Èا

نيجÒيا تعلن
انتصضارها على «بوكو حرام «

@أابوجا :أاعلن جيشس نيجÒيا انتصساره
ال-عسس-ك-ري ع-ل-ى ا÷م-اع-ة ا’ره-اب-ي-ة ب-وك-و
حرام ‘ شسمال شسرق البÓد بعدما سسجل
‚احات هامة ‘ ﬁاربة هذه ا÷ماعة
الدموية منذ .2015
وق -ال ق -ائ -د ال -ق -وات ا÷وي -ة اŸرشس -ال
صسديق أابوبكر ،إان قوات ا÷يشس ‚حت ‘
إاعادة ا’سستقرار ا ¤شسمال شسرق البÓد أاين
كان إارهابيو بوكو حرام ينشسطون.

أامضست عهدت Úرئاسسيت ‘ Úمنصسبها «عهدة
من  6سسنوات» ،تاركة اÛال لـ 20مÎشسحا،
من بينهم امرأاة واحدة.
وي -رى اŸت -ت -ب -ع-ون ل-ل-مشس-ه-د السس-ي-اسس-ي ‘
ليبÒيا ان ثÓثة فقط من ب ÚاÎŸشسح20 Ú
لديهم فرصسة حقيقية ‘ الفوز ،وهم جوزيف
ب -واك -اي ن -ائب ال-رئ-يسس-ة م-ن ح-زب «ال-وح-دة»
ا◊اكم ،و‚م كرة القدم الدو‹ السسابق جورج
وييا الذي يتزعم ائتÓف
اŸع -ارضس -ة ال-رئ-يسس-ي «ا’ئ-تÓ-ف م-ن أاج-ل
ال -ت-غ-ي Òال-دÁق-راط-ي» وتشس-ارل-ز رومسس-ك-اي-ن
رئيسس حزب «ا◊رية».
تأاتي هذه ا’نتخابات بينما تسسبب تراجع
أاسسعار خام ا◊ديد مؤوخرا والذي يعد أاحد
الصسادرات الرئيسسية للبÓد ‘ تدهور اأ’داء
ا’قتصسادي عام  2016بعد أان بلغ معدل النمو

«نايت» يضضرب السضواحل األمريكية
@فلوريدا :نيو أاورلينز ضسرب اإ’عصسار
«ن -ايت» ،ال -ذي ُخ -فضس ا ¤درج -ة ع-اصس-ف-ة
اسس-ت-وائ-ي-ة ،ف-ج-ر ،أامسس ،ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ‘
غضسون سساعات ،السسواحل اأ’مÒكية على
خليج اŸكسسيك ،بعد أان خلف قتلى ودمارا
‘ أامÒكا الوسسطى.
ودع- -ا اŸسس- -ؤوول -ون السس -ك -ان ا ¤إاخ Ó-ء
منازلهم ‘ اŸناطق اأ’ك Ìعرضسة للتضسرر
–سسبا Ÿرور العاصسفة ‘ ا÷زء ا÷نوبي
الشسرقي من لويزيانا مسساء السسبت ،وسسارع
السس-ك-ان ا ¤اسس-ت-ك-م-ال آاخ-ر ا’سس-ت-ع-دادات
قبيل ثالث عاصسفة قوية تضسرب اŸنطقة

صسفرا خÓل ثÓثة أاعوام ،وفقا لتقرير البنك
الدو‹.
وكانت جونسسون سسÒليف أاول امرأاة تÎأاسس
ليبÒيا ،حازت على جائزة نوبل للسسÓم لعام
 2011م -ع ك -ل م-ن م-واط-ن-ت-ه-ا ل-ي-م-ا ج-ب-ووي،
والناشسطة اليمنية توكل كرمان.
و’ تزال ليبÒيا  -التي تعد واحدة من أاكÌ
ال -دول ف -ق -را ‘ ال -ع -ا - ⁄ت -واصس -ل ج-ه-وده-ا
ل-ل-ت-خ-لصس م-ن ت-داع-ي-ات أازم-ة فÒوسس إاي-ب-و’
( )2015-2013الذي أادى إا ¤مقتل أاك Ìمن 4
آا’ف شسخصس ‘ جميع أانحاء البÓدـ إا ¤جانب
تداعيات ا◊رب اأ’هلية
التي اسستمرت  14عاما ()2003 - 1989
والتي سسقط خÓلها أاك Ìمن ربع مليون قتيل
ونتج عنها تشسريد نحو مليون شسخصس.
‘ اقل من شسهرين.

اجتماعات حول القرن اإلفريقي
@اÿرطوم :إان- -ط- -ل -قت ،أامسس،
ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة السس- -ودان -ي -ة اÿرط -وم،
اجتماعات التشساور ا’سسÎاتيجي التي
’ف-ري-ق-ي وم-ن-ظ-م-ة
ي -ن-ظ-م-ه-ا ا’–اد ا أ
التنمية ‘ شسرق إافريقيا «إايغاد» على
’م -ن
م- -دى  3أاي- -ام ،ح -ول «السس -ل -م وا أ
وا’سستقرار والتعاون والتنمية ‘ القرن
’فريقي» Ãشساركة عدد من أاعضساء
اأ
السس- -لك ال- -دب- -ل- -وم- -اسس -ي اŸع -ت -م -دي -ن
بالسسودان وخÈاء وسسياسسي Úمن دول
’ف-ري-ق-ي وم-ن خ-ارج
م -ن -ط-ق-ة ال-ق-رن ا أ
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Óطاحة بها
وسسط خطة ل إ
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شضبح مارغريت تاتشضر يطارد تÒيزا ماي
أاث -ارت ان -ت -خ -اب-ات ك-ارث-ي-ة وخ-ط-اب
شس-اب-ت-ه ال-عÌات ،أازم-ة ق-ي-ادة ب-ال-نسس-بة
ل -رئ -يسس -ة ال -وزراء الÈي-ط-ان-ي-ة تÒي-زا
م -اي ‘ م -رح -ل -ة ح -رج -ة يسس -ع -ى ف -ي -ه -ا
مفاوضسو بريكسست إا ¤التوصسل ’تفاق
‘ بروكسسل.
وُكشسف النقاب ا÷معة عن خطة Ûموعة
من النواب اÙافظ Úتهدف إا ¤اإ’طاحة
Ãاي ،ما يعيد إا ¤الذاكرة كيف أادى طعن
مارغريت تاتشسر ‘ الظهر إا ¤اسستقالتها عام
.1990
وف -ي -م -ا دان ال -ع -دي -د م -ن زم Ó-ئ -ه -ا ع-ل-ن-ا
اÙاول -ة وأاع -رب -وا ع -ن دع -م -ه -م ل-ه-ا ،إا’ أان
صس -ح -ي -ف -ة «صس -ن-داي ت-اÁز» ذك-رت أان ثÓ-ث-ة
وزراء على اأ’قل ناقشسوا ضسرورة اسستبدالها
هذا اأ’سسبوع.
وتكافح رئيسسة الوزراء من أاجل البقاء ‘
منصسبها منذ جوان ،عندما جاءت مغامرتها
بالدعوة إا ¤انتخابات مبكرة بنتائج عكسسية
فخسسرت غالبيتها الŸÈانية.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن اÙاف-ظ ،Úيكمن
السس-ؤوال ح-ال-ي-ا ‘ م-وع-د اسس-ت-ق-ال-ة م-اي ق-ب-ل
ان-ت-خ-اب-ات ال-عام  2022ول- -يسس م- -ا اذا ك -انت
سستسستقيل او ’ .والتاريخ الذي يتداول كثÒا
ه - -و  ،2019وه - - - - -و ال- - - - -وقت اÙدد ÿروج
بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي.
ونقلت «ذي صسن» عن أاحد الوزراء قوله إان

«ال -ت -خ -لصس م -ن -ه -ا أاشس -ب -ه ب -زي -ارة إا ¤ط -ب-يب
اأ’سسنان ...تؤوجلها دائما أ’نها سستكون مؤوŸة
رغم ادراكك أانه سسيتع Úعليك القيام بها ‘
نهاية اŸطاف».

إاعادة تشضكيل ا◊كومة
–دثت ت- - -ق- - -اري - -ر م - -ؤوخ - -را ع - -ن وج - -ود
انقسسامات مريرة منذ أاسسابيع وسسط تكهنات
بشسأان إان كان وزير اÿارجية بوريسس جونسسون
ي -ح -اول ال -وصس -ول إا ¤م -نصسب ال -ق-ي-ادة ع-قب
مواقفه التي أاظهرت تباينا بشسأان بريكسست.
وت -ع-ه-د ج-ونسس-ون ب-ال-و’ء ل-رئ-يسس-ة ال-وزراء
خÓل عطلة نهاية ا’أسسبوع ،إا’ أان تصسرفاته
غ ÒاŸن -ت -ظ -م -ة أاث-ارت ان-ت-ق-ادات واسس-ع-ة ل-ه
واتهامات باÿيانة.
وتتضسمن قائمة اÿلفاء اÙتمل Úوزيرة
الداخلية آام Èراد.
أاما الوزير اŸكلف شسؤوون بريكسست ،ديفيد
ديفيسس ،ونائب رئيسسة الوزراء ،داميان غرين،
فينظر إاليهما على أانهما ب Úالشسخصسيات التي
سستبقى ‘ منصسبها إا ¤ما بعد بريكسست.
وذك -رت ت-ق-اري-ر صس-ح-اف-ي-ة اأ’ح-د أان م-اي
تفكر بإاعادة تشسكيل حكومتها بطريقة تدفع
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ا÷ي-ل اأ’صس-غ-ر م-ن ال-ن-واب اإ¤
الواجهة.

تواجه هجمات اليمÚ

مÒكل تبدأا مشضاورات صضعبة لتشضكيل حكومة
ب- - -ع - -د أاسس - -ب - -وع Úع - -ل - -ى ف - -وزه - -ا ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ب-دأات اŸسس-تشسارة ا’Ÿانية
أانغي ÓمÒكل مشساورات صسعبة لتشسكيل
ح - -ك - -وم - -ة ت- -ه- -دف أاو’ ا ¤وضس- -ع ح- -د
لÓ-ن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا م-ن ا÷ناح
اليميني Ÿعسسكرها السسياسسي.
وع -ق -دت مÒك -ل وك -ب -ار ق -ي -ادي -ي ح -زب-ه-ا
ا’–اد ال -دÁق -راط-ي اŸسس-ي-ح-ي Ãن ف-ي-ه-م
وزير اŸالية فولفغانغ شسويبله اجتماعا ظهر
امسس ا’حد ‘ برل Úمع حلفائهم البافاريÚ
‘ ا’–اد ا’ج -ت -م -اع -ي اŸسس -ي -ح -ي ب-ق-ي-ادة
هورسست سسيهوفر.
وي-ه-دف ا’ج-ت-م-اع ا ¤ان-ه-اء ا’نشس-ق-اقات
ب Úا◊ركت ÚاŸتحالفت Úوخصسوصسا بشسأان
السس-ي-اسس-ة السس-خ-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ب-ع-ه-ا اŸسس-تشس-ارة
ا’Ÿان -ي -ة ‘ ›ال ال -ه -ج -رة ،وال -ت -وصس-ل ا¤
برنامج مشسÎك للسسنوات ا’ربع اŸقبلة.
لكن اŸهمة تبدو معقدة واحتمال التوصسل
ا ¤اتفاق ضسئيل.
وي - - -ح- - -م- - -ل ا◊زب ال- - -ب- - -اف- - -اري ا’–اد
ا’جتماعي اŸسسيحي الذي Áثل اŸعشسكر
ا’ك Ìتشسددا ‘ اليم ،Úومعه ا÷ناح اليميني
‘ ا’–اد ال - - -دÁق- - -راط- - -ي اŸسس- - -ي- - -ح- - -ي،

اŸسس-تشس-ارة وسس-ي-اسس-ت-ه-ا ال-وسس-ط-ي-ة مسس-ؤوول-ية
Óم-ال ال-ت-ي سس-ج-لت ‘
ال -ن -ت -ي -ج -ة اıي-ب-ة ل -آ
ا’نتخابات التشسريعية ا’خÒة .فقد حققت
فوزا ولكن باسسوأا معدل ( 32,9باŸئة) منذ
.1949
وب -اتت مÒك -ل ال -ت -ي اضس -ع -فت م -ن ب -داي-ة
و’ي -ت -ه-ا ال-راب-ع-ة ،مضس-ط-رة ل-تشس-ك-ي-ل –ال-ف
ﬂال-ف-ا ل-ل-ط-ب-ي-ع-ة ع-ل-ى ال-ورق م-ع ال-ليÈاليÚ
ودع -اة ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة ،لضس -م-ان اغ-ل-ب-ي-ة ‘
الŸÈان.
‘ ال -وقت ن -فسس-ه ح-ق-ق ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف
دخو’ مذه Óا› ¤لسس النواب.

راخوي ’ يسستبعد تعليق ا◊كم الذاتي بكتالونيا

مظاهرات مناهضضة لÓنفصضال تهز مدريد وبرشضلونة

’سس- -ب -ان -ي -ة
ق- -ال رئ- -يسس ا◊ك- -وم- -ة ا إ
م - -اري - -ان - -و راخ- -وي ،إان- -ه ’ يسس- -ت- -ب- -ع- -د
اسس-ت-خ-دام سس-ل-ط-ات-ه الدسستورية لتعليق
العمل با◊كم الذاتي ‘ إاقليم كتالونيا
(شسمال شسرق) Ÿنع تقسسيم البÓد ،وطالب
’ق -ل -ي -م ب -وق-ف ال-ت-ه-دي-دات
ح -ك -وم -ة ا إ
ب - -إاعÓ- -ن ا’ن- -فصس- -ال ‘ .غضس- -ون ذلك،
تشس -ه -د م -دري -د وب -رشس -ل-ون-ة م-ظ-اه-رات
رفضسا لÓنفصسال.
و‘ م-ق-اب-ل-ة م-ع صس-ح-ي-ف-ة «ال-ب-اي-يسس» ق-ال
راخ -وي إان «إاسس -ب -ان-ي-ا ل-ن ت-ن-قسس-م ،وسس-ي-ج-ري
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -وح-دة ال-وط-ن-ي-ة» .وأاضس-اف،
«سسنسستخدم كل الوسسائل التشسريعية اŸتاحة
إافريقيا.

من السضكان األصضلي ÚتÎشضح
للرئاسضة
@م-كسس-ي-ك-و سس-ي-ت-ي :سسجلت
’صس--ل--ي‘ Ú
ام---رأاة م---ن السس---ك---ان ا أ
اŸكسس---يك –ظ---ى ب---دع---م ح---رك---ة
زاب----ات---يسس---ت---ا اŸت---م---ردة إاسس---م---ه---ا
ك--م--رشس-ح-ة مسس-ت-ق-ل-ة ‘ ان-ت-خ-اب-ات
الرئاسسة اŸقررة العام اŸقبل.
وم- -اري- -ا دي خ -وسس -وسس ب -ات -ريسس -ي -و
مارتينز هي اŸتحدثة باسسم اŸؤو“ر
’صس -ل -ي ،Úال-ذراع
ال -وط -ن -ي ل -لسس -ك -ان ا أ

لنا للقيام بذلك».
وبسسؤواله عما إاذا كان مسستعدا ’سستخدام
اŸادة  ‘ 155الدسستور ،التي “كنه من إاقالة
ح-ك-وم-ة اإ’ق-ل-ي-م وال-دع-وة ’ن-ت-خ-ابات ﬁلية
جديدة ،قال راخوي «’ أاسستبعد أاي شسيء ‘
إاط -ار ال -ق-ان-ون ...ب-ط-ري-ق-ة م-ث-ال-ي-ة ل-يسس م-ن
الضسروري تنفيذ حلول مبالغ فيها ،لكن كي ’
يحدث ذلك يجب أان تتغ Òاأ’مور».
وكشسف راخوي عن تخطيطه لÎك أاربعة
آا’ف شسرطي إاضسا‘ أارسسلتهم ا◊كومة اإ¤
كتالونيا ‘ اأ’ول من الشسهر ا÷اري ◊Ú
انتهاء اأ’زمة.
السس-ي-اسس-ي-ة ÷يشس زاب-ات-يسس-ت-ا ل-ل-ت-حرير
الوطني ،و” اختيارها ‘ ماي لتكون
مرشسحة اŸؤو“ر ‘ انتخابات .2018

فرصضة للسضÓم

’مريكي
@واشسنطن :قال الرئيسس ا أ
دون -ال -د ت -رامب ،إان -ه ي -ري -د أان ي -ع-ط-ي
’ح Ó-ل السس Ó-م ب Úإاسس-رائ-ي-ل
ف -رصس -ة إ
وال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي Úق -ب -ل ن -ق -ل السس-ف-ارة
’مريكية من تل أابيب إا ¤القدسس.
اأ
و‘ جوان اŸاضسي ،وقع ترامب أامرا
’مريكية ‘ تل
’بقاء السسفارة ا أ
مؤوقتا إ
أاب- -يب ب- -رغ- -م ت -ع -ه -ده خ Ó-ل ح -م -ل -ت -ه
ا’نتخابية بنقلها إا ¤القدسس.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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الصصناعة السصينمائية ‘ ا÷زائر...

قاطرة ضسيعت الطريق
قاعات –تضسر وأاخرى تنتظر شسهادة الوفاة
جمود سسينمائي وعروضض شسبه غائبة
تأاسسيسض شسركات سسمعية بصسرية خاصسة كرسست الطابع اŸعهود
تنظيم القطاع امام منافسسة شسرسسة بات مطلبا ل يقبل النتظار
ترشسيد النفقات يقتضسي ازالة «مال البايلك « من الذهنيات
كلمة العدد

اإلنتاج موجود
والعرضض غائب...

بقلم :حبيبة غريب

جمال عزيزي :

فيلمي جاهز ..ولكنه مازال
ينتظر عرضسه على ا÷مه ـ ـور
حبيب بوخليفة :

السسينما ا÷زائري ـ ـ ـة –تضسر
ألنهـ ـ ـ ـا ترتبط Ãفهـ ـوم الريـ ـع

’ يختلف اثن Úعلى اأن معضضلة انعدام أاو قلة فضضاءات ودور
العرضض ،من اك Èالعوائق التي تقف ‘ وجه الفن السضابع اليوم ‘
ا÷زائر ،وهي مشضكلة ‘ حاجة ماسضة إا ¤حل جدري وعاجل،
ي -ت -ع-دى اŸب-ادرة ال-ت-ي تشض-رف ع-ل-ي-ه-ا وزارة ال-ث-ق-اف-ة م-ن خÓ-ل
الديوان الوطني للثقافة واإ’عÓم واŸتعلقة بإاعادة دور السضينما
اŸوجودة اإ ¤الواجهة.
و’ يخفى على أاحد أان ما تنتجه صضناعة ا’أفÓم الوطنية اليوم،
وبالرغم من دعم الدولة ا÷زائرية للقطاع ،تبقى أاعمال حبيسضة
’دراج ’ ،ت -ط -ل ع -ل -ى اŸشض -ه-د ال-ث-ق-ا‘ سض-وى ‘ اŸن-اسض-ب-ات
اأ
الوطنية أاو خÓل اŸهرجانات ،هذا إاذا كان اıرج ﬁظوظا
طبعا.
فكيف للجزائر اأن Œعل من صضناعة الفن السضابع قطاعا ثقافيا
واقتصضاديا يسضاهم ‘ التنمية الوطنية ويرجع للسضينما هيبة وبريق
السضتينات والسضبعينات ويصضالح اŸشضاهد على الشضاشضة الكبÒة
دون أان يعاد النظر ‘ إاشضكالية توف Òفضضاءات العرضض ’ ،سضيما
وأان اأ’زم -ة اŸال -ي -ة ال -ت -ي “ر ب -ه-ا ال-بÓ-د –ّول ب-ال-ت-أاك-ي-د دون
Œسضيد برنامج رئيسض ا÷مهورية اÿاصض بإانشضاء  250دور
عرضض.
وال -ظ -اه -ر حسضب ال -تصض -ري-ح-ات اأ’خÒة ل-وزي-ر ال-ق-ط-اع
ÓفÓم قد انتهى
اŸؤوكد فيها «أان زمن الدعم الكامل ل أ
وأان بعضض اأ’عمال السضينمائية اŸمّولة كانت ﬂيبة
Óمال ،وأان النفقات ترشضد واŸهرجانات قلّصضت
ل آ
«اأ’مر الذي ’ يسضاعد حتما عملية تعديل اŸسضار
وأان اإم -ك -ان -ي -ة مسض -اع -دة ال -ق -ط-اع وإاع-ادة ب-عث
ا◊يوية فيه لن ّ Œسضد ‘ اŸسضتقبل القريب.
وه- -ل Áك -ن ‘ سض -ي -اق اآخ -ر ،اأن ي -ؤوج -ج م -ن
جديد شضغف اŸواطن ا÷زائري وأان ترسضخ
فيه ثقافة متابعة اأ’فÓم وطنية الصضنع،
ب -ق -ط -اع ع -رف ‘ اŸاضض -ي ول-ع الصض-غÒ
والكب Òبه وتتبعه أ’فÓم صضنعتها اإ’رادة
والنصض اŸتمكن والتوزيع السضليم أاكÌ
من الدعم اŸا‹ واإ’شضهار.
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الصصناعة السصينمائية ‘ ا÷زائر ...قاطرة ضصيعت الطريق
’سسبوعي إا ¤الصسناعة السسينمائية ا÷زائرية ،مرّكزين على اŸعيقات التي تواجه عرضش
نتطرق ‘ هذا العدد ا÷ديد من ملفنا الثقا‘ ا أ
’عمال السسينمائية ،وإاعادة العÓقة مع ا÷مهور ،جمهور  ⁄يفقد يوما عشسقه للفن السسابع بدليل متابعته الدائمة ÷ديد السسينما العاŸية..
ا أ
و‘ وقت يتحدث فيه القائمون على القطاع عن جعل السسينما قاطرة النهوضش بالثقافة الوطنية ،تبقى حلقات أاسساسسية ‘ سسلسسلة الصسناعة
السسينمائية ،على غرار دور العرضش ،والتوزيع ،وحتى اسستوديوهات التصسوير ،تعا Êنقصسا فادحا ،حتى ’ نقول إانها غائبة “اما..

جمال عزيزي مُخرج وسسيناريسست فيلم «ُولدوا باحث»Ú

الفيلم من إانتاج
الوزارة و ⁄أاطلب
أاك Ìمن –ديد
تاريخ العرضض

فيلمي جاهز ..ولكنه مازال
ينتظر عرضصه على ا÷مهور

ج -م -ال ع -زي -زي ﬂرج وك -اتب سس -ي -ن -اري -و ف -ي -ل-م
«ُولدوا باحث ،»Fouilleurs nés Úوهو فيلم دراما
ب -ول -يسس -ي -ة م -ن ب -ط-ول-ة مصس-ط-ف-ى ل-ع-ري-ب-ي ،ع-ل-ي
زاري -ف ،أارسس Ó-ن ،ح -م-ي-د ع-مÒوشش ،وأاح-م-د ب-ن
عيسسى .اŸث ÒلÓنتباه ‘ هذا الفيلم هو أانه ،على
ال -رغ -م م -ن ك -ون-ه ج-اه-زا ،ف-إان-ه م-ا ي-زال ي-ن-ت-ظ-ر
تصس-ري-ح-ا ب-ال-ع-رضش م-ن ق-ب-ل وزارة ال-ث-ق-اف-ة التي
أان -ت -جت ال -ف -ي -ل -م ،وه -و م-ا ي-تسس-اءل ح-ول-ه اıرج
ج- -م- -ال ع- -زي- -زي ‘ ه -ذا ا◊وار ،بشس -ك -ل م -ب -اشس -ر
وصس -ري -ح« :ت -ري -دون أاف Ó-م -ا؟ ..ال -ف -ي -ل -م ج-اه-ز،
فلماذا ُ ⁄يحّدد تاريخ عرضسه بعد؟»
حاوره :أاسسامة إافراح
«الشس-عب» :ي-عّ-د ه-ذا راب-ع ع-م-ل سس-ي-ن-م-ائ-ي ت-قوم
ب -إاخ -راج -ه ..م -اذا Áك-ن أان ت-ق-ول-ه ل-ن-ا ع-ن ف-ي-ل-م
«ُولدوا باحث»Ú؟
@@اıرج جمال عزيزي :من الصصعب دائما أان نقول
عن ماذا يتحدث فيلم ما ،ألنه قد يتعاطى مع موضصوع
ﬁدد كما قد يتطرق ‘ نفسس الوقت إا ¤عدة مواضصيع
ثانوية الهدف منها إاثراء اŸوضصوع والفكرة الرئيسصية التي
ي-قÎح-ه-ا ال-ف-ي-ل-م .ه-ذا ال-ف-ي-ل-م ه-و ب-ول-يسصي درامي ،منع
التشصويق « ،»Thrillerمع Ÿسصة سصياسصية بطبيعة ا◊ال.
صُص ّ-ور ال -ف-ي-ل-م ب-ال-ل-ه-ج-ة ا÷زائ-ري-ة وب-ف-ن-ان Úج-زائ-ريÚ
وﬂرج جزائري ،أاي أانه من صصنع ﬁلي ،وقد ” تصصويره
بشصكل كامل ‘ قصصبة ا÷زائر.
ك -م -ا أان -ه ع -م-ل ل Áك-ن
تصص- -ن- -ي- -ف- -ه ‘ ال- -زم -ان،
وأاح- - - - -داث - - - -ه ل ت - - - -دور
ب- -الضص- -رورة ‘ سص- -ن- -وات
ال- - -تسص- - -ع- - -ي- - -ن- - -ي- - -ات ول
األل -ف -ي -ن-ي-ات ،ول-ك-ن-ه م-ع
ذلك ي - - -ت- - -ط- - -رق ألح- - -د
م-واضص-ي-ع السص-اع-ة الهامة
ج - - -دا وه - - -و ظ - - -اه - - -رة
اıدرات وت -داع -ي-ات-ه-ا
اÿطÒة ع- -ل -ى الشص -ب -اب
واÛت -م -ع ا÷زائ -ري وال -ن -اسس ال-ذي-ن وراء ت-ن-ام-ي ه-ذه
الظاهرة من أاجل الكسصب واŸال.
” إانتاج هذا الفيلم؟
‘ أاي إاطار ّ
@@ ُ ⁄ينتج الفيلم ‘ إاطار تظاهرة بعينها ،بل هو مشصروع
لقي قبول ÷نة القراءة بوزارة الثقافة ،التي اختارت
السصيناريو ‘ مرحلة أاو ¤ثم ثانية ،ثم حصصلنا على بعضس
اŸال لÓنطÓق ‘ إانتاج الفيلم.
على كم حصسلت ‘ البداية بالتحديد؟
** ل أاتذكر جيدا ألن األمر يعود إا ¤قرابة الـ 4سصنوات،
لنقل كان اŸبلغ Áثل ثلث ميزانية الفيلم ،أاما البقية
Óشصعاع الثقا‘.
فتكلفت به الوكالة ا÷زائرية ل إ
إاذن فقد انتهيتم من إانتاج الفيلم؟
@@ قضصينا سصنت ‘ Úمرحلة ما بعد اإلنتاج ألنه فيلم
صص - -عب اإل‚از ،ي - -ت - -ط - -لب ال- -ك- -ث Òم- -ن اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات
وت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ح-دي-ث-ة ،خ-اصص-ة ‘ الÎك-يب ،ف-م-ن أاج-ل
ا◊صصول على  30ثانية قد نحتاج إا 4 ¤أاو  5لقطات،
معايرة اإلضصاءة ،التأاثÒات ،وهو ما يتطلب الكث Òمن
ال -وقت واŸال ،واآلن ا◊م -د ل -ل -ه ال -ف -ي -ل -م ج-اه-ز “ام-ا
ومÎج - -م ‘ نسص - -خ- -ت Úواح- -دة ب- -اإل‚ل- -ي- -زي- -ة وأاخ- -رى
بالفرنسصية (سصÎجة) ،وما زلنا ننتظر عرضس الفيلم و⁄
نحصصل إا ¤يومنا هذا على تاريخ ﬁدد لذلك.
بكل صسراحة ،حينما نشستغل  4سسنوات على فيلم

ويبقى عرضسه معلقا ،كمخرج ومبدع ،أا’ يفقدك
ذلك سسحر الفيلم واŸتعة ‘ رؤويته بعد كل هذا
الوقت من ا’نتظار؟
@@ لو كنت متزوجا لتسصبب ذلك ‘ طÓقي ،ولكن أايضصا
لو كان لدي طفل يعيشس صصعوبات Ÿا تخليت عنه بل
ل-ت-مسص-كت ب-ه ،ك-ذلك األم-ر ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ذا ال-ف-ي-ل-م ،الذي
تطلب الكث Òمن اإلمكانيات ،وكان بإامكا Êأان أاتخلى
عنه ،ولكن حينما تخرج فيلما ويكون من إابداعك وتعطيه
 4سصنوات من حياتك مع كل ما يتطلبه ذلك من مثابرة
واسصتبسصال ،فإان هذه العقبات إا‰ا –يي فيك الرغبة ‘
اŸواصصلة ،و‘ آاخر األمر فإان هذا الفيلم جاهز ليشصاهده
ا÷مهور.
’ن -ت -اج ك -ل ه -ذا
ول- -ك- -ن Ÿاذا أاخ -ذ ال -تصس -وي -ر وا إ
الوقت؟
@@‘ وقت م -ع Úت -ع -ط-ل ال-ف-ي-ل-م ألسص-ب-اب “وي-ل-ي-ة ،ألن
اŸن -ت -ج اŸن -ت -دب  ⁄ي -رد ت -وف Òاإلم -ك -ان -ي-ات الÓ-زم-ة،
ببسصاطة ألن هناك أافÓما ل تتطلب الكث Òمن الوقت،
مث Óسصبق وأان أاخرجت فيلما ‘  7أاشصهر وحصصد جوائز،
Óسصف فإان هذا الفيلم أاخذ الكث Òمن الوقت
ولكن ل أ
بسصبب العقبات ومرحلة ما بعد اإلنتاج ‘ اÿارج كما
قلت.
صس -ور” ك -ل اŸشس -اه -د ‘ ال -قصس-ب-ة ،ه-ذا ال-فضس-اء
اŸصسنف عاŸيا كÎاث إانسساﬁ Êمي ،أا ⁄يسسبب
’مر مشساكل تقنية ‘ التصسوير؟
هذا ا أ
@@بالفعل ،كان هذا اŸعطى من ب ÚاŸعيقات ..ولكن
أاشص Òهنا إا ¤أان أابناء القصصبة وسصكانها سصاعدونا كثÒا
ووقفوا إا ¤جانبنا وهم مشصكورون
على ذلك ،وقد أاحب هؤولء كثÒا أان
يشصاهدوا تصصوير فيلم ليسس حربيا،
ألن -ه -م سص -ئ -م -وا ن -وع-ا م-ا م-ن ه-ذا
ال- -رب- -ط اŸت- -واصص- -ل ب Úال -قصص -ب -ة
وا◊رب ،ول - -ك - -ن ه - -ذه اŸرة ك- -ان
ال -تصص -وي-ر ال-ذي ي-حضص-رون-ه ل-ف-ي-ل-م
بوليسصي ،معاصصر ،بتقنيات ﬂتلفة.
Ÿاذا اختيار القصسبة؟
@@ بدون القصصبة ما كان هنالك
ف-ي-ل-م ،وق-ب-ل ك-ت-اب-ة السص-يناريو زرت
القصصبة عدة مرات واسصتضصافني أاصصدقاء هناك من أاجل
اŸعاينة ..الفيلم يحتاج ما يشصبه وثائق الهوية ،هو يحتاج
إا ¤اسصم وتاريخ ميÓد ومكان ميÓد ،ول Áكن اختيار
هذه اŸعطيات بل القدر هو الذي يختارها لنا ،وهذا
الفيلم كتب له أان يولد ويصصمم ويصصور ‘ قصصبة ا÷زائر.
هل انتقلت إا ¤أاشسياء أاخرى؟ هل بدأات التفكÒ
‘ مشس -روع ج -دي -د؟ أام أانك ت -ن -ت -ظ -ر ع -رضش ه -ذا
الفيلم و ⁄تقدر على العمل على مشسروع آاخر؟
@@ ل أاقدر على النتقال إا ¤شصيء آاخر ألنني معلق بÚ
السصماء واألرضس ،قضصيت  4سصنوات ‘ هذا اŸشصروع،
وال- -ك- -رة اآلن ‘ م- -ل -عب ال -وزارة واآلن م -ن -ذ م -ا ي -ق -ارب
الشصهرين وأانا أاتردد على الوزارة لكي يتم –ديد تاريخ
لعرضس الفيلم ،دون أان ننسصى بأانني أاعيشس بفرنسصا وأانا
مضصطر للتنقل ب Úالضصفت ،Úمث ‘ Óشصهر أاوت ترددت 5
م -رات ع -ل -ى ال -وزارة ◊ّل ه -ذه اŸسص -أال -ة ..ه -م ي-ري-دون
أافÓما؟؟ الفيلم هنا ،موجود وجاهز ،ل أافهم Ÿاذا ل
نحصصل على تاريخ لعرضس الفيلم و»فيزا» لتوزيعه.
إاذن كل ما تنتظره هو تصسريح بعرضش الفيلم؟
@@ وثيقة مكتوبة –مل ردا إايجابيا ..هذا كلّ ما أاتطلع
إاليه ..و ⁄أاطلب شصيئا أاك Ìمن ذلك ..أان يتمكن ا÷مهور
واإلعÓم من مشصاهدة الفيلم وا◊كم عليه ،وأانا كّلي ثقة
‘ جمهور السصينما واإلعÓم اŸتخصصصس.

 ⁄أاقدر على النتقال
إا ¤شصيء آاخر ..أانا معلّق
ب Úالسصماء واألرضض

قاعات سسينمائية بعنابة ..هيكل بدون روح

جمود سصينمائي وعروضض شصبه غائبة
تعيشش و’ية عنابة على وقع جمود سسينمائي ،بسسبب قاعات العروضش التي أاصسبحت ›رد هياكل بدون روح ،فهذه اŸدينة التي
كانت تتوّفر على مئات قاعات العروضش ،باتت اليوم تتوّفر على قاعات تعّد على أاصسابع اليد الواحدة ،وأاصسبحت العروضش السسينمائية
شسبه غائبة عن جمهور متع ّ
طشش للفن السسابع..
عنابة :هدى بوعطيح
ب -ال -ع -ودة إا ¤سص -ن-وات مضصت ،ك-انت ب-ون-ة
عاصصمة للسصينما ،فÁ Óر يوم واحد دون
أان –تضص -ن ق -اع-ات-ه-ا ،وال-ت-ي ك-انت تصص-ل
آانذاك إا 300 ¤قاعة عروضصا سصينمائية،
حيث كانت فضصاءات تسصتقبل اآللف من
العنابي Úيوميا ملب Úنداء عشصقهم للفن
السص-اب-ع Ãخ-ت-ل-ف أاشص-ك-ال-ه ،ل-تصص-ب-ح ال-يوم
واق -ع -ا م -نسص -ي -ا ألسص -ب -اب م -ت -ع ّ-ددة ،ل-ك-ن
النتيجة واحدة قاعات مهجورة وبنايات
أاكل عليها الدهر وشصرب.
جولة قادتنا إا ¤بعضس قاعات السصينما
اŸت-واج-دة ب-ع-ن-اب-ة ،ب-ن-اي-ات شص-اهدة على
الزمن ا÷ميل ⁄ ،تبَق –مل سصوى السصم،
وبهذا أاصصبحت العديد من الهياكل تعاÊ
الفوضصى واإلهمال من طرف السصلطات
اÙلية للولية ،والبعضس منها –ول إا¤
قاعات إلقامة ا◊فÓت واألعراسس ،على
غرار «الÓمبيا»« ،وأاخرى ل تقدم سصوى
األفÓم اÙلية Ÿلء الفراغ ،أاو بعضس
األفÓ- -م ال- -ك- -ارت- -ون- -ي -ة اŸوج -ه -ة ل -ف -ئ -ة
األطفال.
واألدهى من ذلك أان ولية عنابة ،ولغياب
ق-اع-ات ال-ع-روضس السص-ي-ن-م-ائية تعمل على
اح -تضص -ان اŸه -رج -ان -ات ال -ت -ي ت -ن-ظ-م-ه-ا
باŸسصرح ا÷هوي عز الدين ›وبي ،أاو
ب -قصص -ر ال -ث-ق-اف-ة ﬁم-د ب-وضص-ي-اف ،ع-ل-ى
غرار مهرجان عنابة للفيلم اŸتوسصطي،
لتبقى بذلك هذه الولية تنتظر عمليات
ترميم وتهيئة بقاعاتها لعودة الفن السصابع
إاليها.

سصينماتك عنابة ..ل حدث

تنّفسس عشصاق الفن السصابع بولية عنابة
الصص -ع -داء ح ”ّ Úف -ت-ح ق-اع-ة سص-ي-ن-م-اتك
عنابة بعد إاعادة ترميمها وتهيئتها ،والتي
تّ-ت-سصع لـ ٢30م -ق-ع-د ،ح-يث ّ” Œه-ي-زه-ا
بأاحدث وسصائل البث الرقمي (دي سصي بي)
وب -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات ع-اŸي-ة ،ع-ل-ى أام-ل أان
–تضص -ن ه -ذه ال -ق -اع-ة ع-روضص-ا م-ت-ن-وع-ة
ألفÓم من ﬂتلف جهات العا ،⁄وتعود
ا◊ي -اة السص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-ه-ذه ال-ولي-ة ،إال أان
األمور بقيت تراوح مكانها سصوى بعضس

العروضس اÙلية.
وهو األمر الذي –دث عنه لـ»الشصعب»
أاغ -لب الشص -ب -اب اŸت -ع -طشص Úل -لسص -ي -ن -م-ا،
م- -ؤوك -دي -ن أان سص -ي -ن -م -اتك ع -ن -اب -ة وم -ن -ذ
اف-ت-ت-اح-ه-ا  ⁄تشص-ه-د ع-روضص-ا سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ب -اŸسص -ت -وى ال -ذي ك -ان -وا ي-ن-ت-ظ-رون-ه م-ن
ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ث-ق-اف-ة ،سص-وى ‘ ب-عضس
األحيان ،لكنها أافÓم ﬁلية أاو موجهة
Óط -ف -ال ب -ال -درج -ة األو ‘ ،¤ان -ت -ظ-ار
ل -أ
اسص -ت -ف -اق-ة ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى رأاسس ال-ث-ق-اف-ة
إلحياء اŸشصهد السصينمائي أاك Ìبعنابة.

بداية عهد
جديد

ويبقى
مهرجان
الفيلم اŸتوسصطي أاكÈ

حدث
ثقا‘
احتضصنته
عنابة،
وال - -ذي ع - -اد
إا ¤ج - -م- -ه- -وره
ب- - -ع- - -د أاك Ìم- - -ن
عقدين من الغياب،
ل - - -تسصÎج- - -ع ب- - -ون- - -ة
›ده- -ا السص -ي -ن -م -ائ -ي
وج -م -ه -ور ال -ف -ن السص -اب-ع
ال- -ذي أاق- -ب- -ل ب- -كÌة ع- -ل -ى
قاعات العروضس مؤوكدا بذلك
ت-عّ-ط-شص-ه ل-لسص-ي-ن-م-ا ،وال-ت-ي ك-اد
ينسصى معاŸها بعد أان غابت عليه
ل- -فÎة ط- -وي- -ل- -ة ،وأاغ- -ل- -قت أاب -واب
القاعات ‘ وجهه دون أاي سصبب ُيذكر.
وقد انتظر العنابيون أان يكون اŸهرجان
بداية عهد جديد مع السصينما ،ول تتوقف
العروضس عند انتهاء التظاهرة ،على أامل
الوقوف عند آاخر انتاجات الفن السصابع
‘ ا÷زائ- -ر أاول ،وﬂت- -ل- -ف دول ال -ع -ا⁄
ث -ان -ي -ا ،والسص -ت -م-ت-اع Ãخ-ت-ل-ف ال-ع-روضس
القادمة من ﬂتلف جهات العا ،⁄ليعتÈ
اŸهرجان كتعويضس للجمود الذي تشصهده
جوهرة الشصرق بونة على مدار السصنة.
وإان كان مهرجان عنابة للفيلم اŸتوسصطي
ل يعرف ذلك التأالق اŸنتظر منه ،إال أان
رجال السصينما ينتظرون أان تكون الفعالية
بداية لصصناعة سصينمائية جديدة ،وتبادل
اŸع- - -ارف واÈÿات م - -ع ﬂت - -ل - -ف دول
العا ⁄اŸشصاركة ،على أامل النهوضس بالفن
السص -اب -ع ‘ ا÷زائ -ر أاول وع -ن -اب -ة ث-ان-ي-ا،
وذلك خÓل الطبعات اŸقبلة.

الدكتور
اıرج حبيب
بوخليفة لـ«الشسعب»

السصينما ا÷زائرية –تضصر ألنها ترتبط أاسصاسصا Ãفهوم الربع

’سس- -ت- -اذ ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون
أاّك- -د ا أ
الدرامية الدكتور اıرج حبيب بوخليفة
ن السسنما ا÷زائرية أاصسبحت –تضسر
على أا ّ
وت -ت -ن ّ-ف -سش بصس -ع -وب -ة ك -بÒة ع -قب ت -دمÒ
ﬂت -ل -ف اŸؤوسسسس-ات السس-ن-م-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ‘ م-رح-ل-ة ن-ه-اي-ة ال-تسس-عينيات،
’م- -ر ال -ذي ف -ت -ح اÛال واسس -ع -ا ل -ت -أاسس -يسش
ا أ
شسركات سسمعية بصسرية ،خاصسة  ⁄تتمكن
من الرقي بالسسينما ا÷زائرية إا ¤طابعها
اŸعهود.
تيبازة :عÓء ملزي
وأاشصار األسصتاذ بوخليفة ‘ معرضس –ليله لواقع
السصينما ا÷زائرية وسصبل ترقيتها إا ¤أانّ السصينما
تقتضصي عم Óمؤوسصسصاتيا متكام Óيبدأا من الفكرة
وكتابة الن ّصس وينتهي عند العرضس ‘ الفضصاءات
اıصصصصة لهذا الغرضس .وإاذا فقدت هذه الدورة
حلقة من حلقاتها فإانّ ذلك سصينعكسس سصلبا على
أاداء السصينما ككل ،وإاذا كانت العشصرية السصوداء قد
سصاهمت بشصكل كب ‘ Òتوقف النتاج السصينمائي
ألسصباب يدركها ا÷ميع ،إال أانّ ذلك ل يعت Èعّلة
وح -ي -دة ‘ ت -أاخ -ر السص -ن -م -ا ا÷زائ -ري -ة خ -ط -وات
عمÓقة نحو الوراء ألّن األمر يرتبط أايضصا بافتقاد
رك -ائ -ز اŸع -رف -ة السص -ي -ن -م-ائ-ي-ة واŸه-ن-ي-ة ا÷ادة،

وب-ح-ك-م ك-ون الصص-ن-اع-ة ا÷زائ-ري-ة –ي-ا وت-ن-ت-عشس
ب -ن -ج -اح ان -ت -اج -ه -ا Ãع-ن-ى ‚اح ال-ف-ي-ل-م وت-وزي-ع-ه
وعرضصه على ا÷مهور بقاعات العرضس ع Èالعا⁄
ول -يسس ب -ا÷زائ -ر ف -ق -ط ،ف -إاّن -ه لب-د م-ن ا◊ديث
مطول عن مسصتوى األفÓم ا÷زائرية التي أاضصحت
تنتج ﬁليا والتي  ⁄تعد تشصّرف ا÷زائر على
الطÓق منذ مرحلة الثمانينات وإا ¤غاية اليوم.
خها ‘ هذا
” ضص ّ
و ⁄تشصفع األموال الضصخمة التي ّ
اÛال إلع -ط -اء دف-ع مÓ-ئ-م ل-لسص-ن-ي-م-ا ،ولسص-ي-م-ا
خÓ- -ل ال -عشص -ري -ة األخÒة ح Úاه -ت ّ-م -ت ا÷ه -ات
اŸعنية باسصتÒاد ﬂرج Úإلخراج اعمال وطنية
لها عÓقة بالتاريخ والتقاليد بالرغم من وجود
كفاءات ل تنقصصها ا◊نكة الصصناعية ‘ ›ال
السصينيما ،ومن ثّم فاıرج واŸنتج ل يهمهما
اŸسصتوى الفني الرفيع بقدر ما يتسصابقان نحو
الريع.
ويضصيف األسصتاذ حبيب بوخليفة ،بأانّ السصينما
الناجحة مرتبطة با÷دية ‘ الشصكل واŸضصمون
وت -ع -ت-م-د ع-ل-ى ت-راك-م م-ع-ر‘ ل-لصص-ورة اŸت-ح-رك-ة
خصص- -وصص- -ا وأاّن- -ه- -ا –ّولت م- -ع م- -رور ال- -زم -ن إا¤
الصصناعة الرقمية ول –تاج إا ¤عمليات معّقدة
للتصصوير والتحميصس مثلما كان عليه الأمر سصلفا،
إال أاّن جلّ األفÓم ل ترتقي إا ¤اŸسصتوى الرفيع
‘ شصكلها الفني سصواء تعّلق األمر باألخراج أاو
ك -ت -اب -ة ال -نصس ال -درام-ي ب-اسص-ت-ث-ن-اء ب-عضس األفÓ-م
اŸشصÎك- -ة م- -ع ف- -رنسص- -ا ع- -ل -ى غ -رار «ال -وه -را،Ê

اÿارج -ون ع -ن ال -ق -ان -ون ،مسص-خ-رة ،ال-ط-ري-ق ا¤
اسص -ط -ن -ب-ول» ،ك-م-ا ل Áك-ن إاغ-ف-ال ب-عضس األفÓ-م
الروائية الصصغÒة مثل «قنديل البحر»« ،هواجسس
اŸمثل اŸنفرد بنفسصه  »3التي حظيت باهتمام
النقاد اŸتميزين ،اما األفÓم التي تناولت ا÷انب
الثوري فÁ Óكن ا◊ديث عنها هنا بحكم ركاكتها
ورداءتها بالنظر ا ¤كون طريقة تسصي Òالقطاع
تفتقد ا ¤أاسصاسصيات الصصناعة السصنمائية األولية،
كما أانّ ظاهرة بر›ة ترتيب الطلب ‘ اŸناسصبات
الوطنية اıتلفة تعت Èعام Óومؤوشصرا دال على
فشص -ل السص -ي -اسص -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة ألن اإلب-داع ال-ف-ن-ي ل
يخضصع Ÿثل هذه اŸعاي ÒاŸناسصباتية وهو ينفجر
ع-ادة وط-ب-ي-ع-ي-ا ع-ن-دم-ا ي-ت-ج-اوز اŸصص-الح اŸادية
الضصيقة.
كما يؤوّكد األسصتاذ بوخليفة على أاّنه بالتوازي مع
رداءة الع- -م- -ال السص- -ن- -ي -م -ائ -ي -ة اŸن -ت -ج -ة وع -دم
صصÓحيتها للعرضس للجمهور على نطاق واسصع ،فإاّن
التواصصل ع Èالشصبكة العنكبوتية مّكن اŸواطن من
الرتباط بكل مسصتجدات النتاج الفني العاŸي،
‡ا أافرز واقع أاصصبح فيه اŸواطن يقارن ما بÚ
ما ينتج ﬁليا وما يرّوج له عاŸيا فيمقت النتاج
الوطني بسصبب ردائته لسصيما ‘ ظّل تقّلصس عدد
الفضصاءات اıصصصصة للعرضس مقارنة مع الشصقيقة
تونسس مث ،Óبالرغم من أاّن ا÷زائر كانت األكÌ
تقدما وتطورا من جميع البلدان العربية خÓل
فÎة السص-ب-ع-ي-ن-ي-ات وب-داي-ة ال-ث-م-انينيات من القرن
اŸاضص-ي وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك ك-ون ف-ي-ل-م «ال-ع-ف-ي-ون
وال-عصص-ا» Ùم-د األخضص-ر ح-ام-ي-ن-ا ي-ع-ت Èال-ف-ي-ل-م
العربي الوحيد الذي نال جائزة السصعفة الذهبية
‘ أاك Èمهرجان سصينمائي بأاوروبا سصنة  ،١٩75ول
Áكن بتاتا إاجراء عملية مقارنة ب Úتلك الفÎة
وم- -اه- -و ح- -اصص- -ل ال -ي -وم ‘ ظ ّ-ل ان -ع -دام نشص -ري -ة
متخصصصصة ناقدة ودارسصة Ûال السصمعي البصصري
واف-ت-ق-اد ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة إا ¤ك-ت-اب سص-ي-ن-اريو
وذوي رؤوية جمالية وأادبية للصصورة اŸتحركة بحيث
طغى ا◊وار الركيك اÙشصو باأللفاظ التي ل
ت- -ع ّ-ب -ر اط Ó-ق -ا ع -ن ج -وه -ر وصص -ورة الشص -خصص -ي -ة
ا÷زائ-ري-ة ب-ك-ل أاب-ع-اده-ا ا◊ضص-اري-ة وال-ت-اري-خية،
وم -ن ث ّ-م «ف Ó-ب -د م -ن إاع-ادة ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-ط-اع ألن
اŸنافسصة أاصصبحت شصرسصة» يؤوّكد األسصتاذ بوخاليفة
ولبد من –مل مسصؤوولية الفشصل اÈŸمج وفتح
–ق -ي -ق ‘ دواع -ي ال -فشص -ل ال -ذري -ع م-ع ﬁاسص-ب-ة
اŸتسصبب Úفيه حتى يتم Œاوز مرحلة السصتعجال
اŸناسصباتي والÎقيع وا◊شصو ويتم النتقال من
ت -ب -ي -يضس األم -وال إا ¤م -رح -ل -ة ت -ب-ي-يضس السص-ي-ن-م-ا
ا÷زائرية.
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’سصتاذة آامال صصابري:
ا أ

السضينما ا÷زائرية ‘ أاحلك أايامها بعد ماضض رائع
إاعادة فتح قاعات العرضض يسصاهم ‘ بعث السصينما من جديد

’دب ال -ع -رب -ي،
’سص -ت -اذة ‘ ا أ
ت -ع -ت Èا أ
واŸه- -ت- -م- -ة بشص- -ؤوون ال- -ف- -ن السص- -اب -ع ‘
ب Ó-دن -ا ،ا’سص -ت -اذة أام-ال صص-اب-ري ،أان
السص- -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري -ة ت -ع -يشض أاي -ام -ا
صص - -ع - -ب - -ة إاذا م - -ا ق - -ارن - -اه- -ا م- -ع فÎة
السص- -ت- -ي- -ن- -ات والسص- -ب -ع -ي -ن -ات وح -ت -ى
الثمانينات ،وقالت ‘ حوار قصص Òلـ
ج-ري-دة «الشص-عب» ،ان-ه ام-ام السص-ي-ن-م-ا
ا÷زائرية مشصوار طويل للعودة ا¤
سص- -اب- -ق ع- -ه- -ده -ا ،واع -تÈت ان ف -ت -ح
ق- -اع- -ات ال -ع -رضض السص -ي -ن -م -ائ -ي أاح -د
ع-وام-ل ال-ن-ج-اح اŸنشص-ود وال-ي-ك-م نّصض
ا◊وار:
سصطيف:نورالدين بوطغان
«الشص-عب» :واق-ع السص-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة
ا◊ا‹ كيف ترونه وكيف تقارنونه
مع اŸاضصي؟
@@آامال صصابري :أ◊ديث عن وأقع ألفن
ألسس -اب -ع ‘ ب Ó-دن -ا،ح -ال -ي -ا ،ه-و ح-ديث ذو
شس -ج-ون ،ألن-ه-ا ت-ع-يشس أح-لك أي-ام-ه-ا ،وه-و
ح -ديث ف -ي -ه أل -ك -ث Òم -ن أ◊سس-رة ،وأل-ن-ذر
أل -ق -ل -ي -ل م-ن ألرت-ي-اح ،سس-ن-وأت ألسس-ت-ي-ن-ات
وألسسبعينات وحتى ألثمانينات ألتي شسهدت
ميÓد أفÓم عمÓقة نالت حتى ألسسعفة
أل-ذه-ب-ي-ة ‘ م-ه-رج-ان-ات سس-ي-ن-مائية دولية،
أع- -ت -ق -د أن -ه -ا ل -ن ت -ت -ك ّ-رر ع -ل -ى أألق -ل ‘
أŸن -ظ -ور أل -ق-ريب ‘ ،ت-لك أل-عشس-ري-ات ّ”
أن -ت -اج عشس -رأت أألف Ó-م أل-ط-وي-ل-ة أل-ث-وري-ة
وألج- - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ،وأل - -ت - -ي وأك - -بت فÎة
ألسس -ت -ق Ó-ل ،وفÎة أŸرح -ل-ة ألشسÎأك-ي-ة،
ف -ك -انت أف Ó-م -ا ‘ أل -ق-م-ة أرخت ل-ث-ورت-ن-ا
أŸب - -ارك - -ة ،وع - -ا÷ت ع - -دي- -د أل- -قضس- -اي- -ا
ألجتماعية وأألسسرية بأاسسلوب “ثيل رأئع،
م - -ع ‡ث - -ل Úوﬂرج Úم- -ب- -دع Úأم- -ث- -ال
ÿضس-ر ح-م-ي-ن-ا ومصس-ط-ف-ى ب-دي-ع ،وأŸمثل
حسس-ن أ◊سس-ن-ي أŸع-روف ب-ب-وب-ق-رة وسس-ي-د
علي كويرأت وغÒهما ،وأفÓم مثل وقائع
سس -ن Úأ÷م -ر أل -ف-ائ-ز ب-السس-ع-ف-ة أل-ذه-ب-ي-ة،
حينها كانت أ÷زأئر تتبوأ مكانة مرموقة
‘ ترتيب ألدول ‘ ألنتاج ألسسينمائي وأن
كان من حيث ألنوع وليسس ألكم ،وبإامكانيات
مالية متوأضسعة ،ولكن بإارأدة قوية ومهارة
فائقة لدى أŸمثل ÚأŸبدع.Ú

انهيار
كلي بدوافع
وخطة سصياسصوية
تهدÁية سصببها ا÷هل

غياب القاعات السضينمائية دليل
على فشضل سضياسضات متعاقبة لÎميمها

Óسسف ،وبعد أن خرجنا من
لكن ،أليوم ،ل أ
عشس-ري-ة سس-ودأء ع-انت ف-ي-ه-ا أل-ث-ق-اف-ة ككل،
وم- -ن- -ه- -ا ألسس -ي -ن -م -ا أل -ت -ي  ⁄ت -ن -ج -ح رغ -م
أإلمكانيات أŸالية أŸرصسودة إلنتاج أفÓم
جديدة ،إأل أن معظمها  ⁄تكن ناجحة ،و⁄
تتجاوز حدود ألوطن ،و ⁄تسستقطب ألعا،⁄
ب- -اسس- -ت- -ث- -ن- -اء ﬁاولت إلن -ت -اج أف Ó-م ع -ن
شس -خصس -ي -ات ج -زأئ -ري-ة ،ع-ل-ى غ-رأر أألمÒ
عبدألقادر وفاطمة نسسومر ومصسطفى بن
ب - -ول - -ع - -ي - -د وع- -ب- -دأ◊م- -ي- -د ب- -ن ب- -اديسس،
وشس - -خصس- -ي- -ات أخ- -رى –ت رع- -اي- -ة وزأرة
أÛاه- -دي- -ن ،ول ن- -نسس -ى ف -ي -ل -م« :غ -روب
ألظÓل» للمخرج أıضسرم حمينا وألذي
فشسل رغم ما رصسد له من أموأل كبÒة.
ل-دي-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن دور السص-ي-نما غÒ
مسص -ت -غ -ل -ة وم -ه -م -ل -ة Ãخ -ت -ل-ف م-دن
ال -ب Ó-د ،ك -ي -ف Áك -ن ت -ف -ع -ل -ي -ه -ا م -ن
جديد؟
@@ فع“ Óلك بÓدنا عددأ معتÈأ من
ق- -اع- -ات أل- -ع- -رضس ألسس- -ي -ن -م -ائ -ي ،وحسسب
ألحصسائيات أŸتوفرة ،فبÓدنا تتوفر على
أك Ìم- - - -ن  320ق -اع -ة ،ول ي -ت -ع -دى ع-دد
ألقاعات ألنشسطة ألثلث ،وبدقة أك Ìأقل
م -ن  100ق -اع-ة ن-اشس-ط-ة ،م-ن-ه-ا ح-وأ‹ 60
تابعة لوزأرة ألثقافة.
ولعّل أ÷يل أ◊ا‹ ل يعرف عن نشساط
هذه ألقاعات شسيئا ،ففي ألسسبعينات كانت
جميع قاعات ألعرضس تكتظ باŸشساهدين،
ومعظم أألفÓم أŸعروضسة آأنذأك أجنبية،
سسوأء أمريكية أو فرنسسية أو هندية ،إأضسافة
طبعا أ ¤أفÓم ألسسينما أŸصسرية ،لكن ما

نرأه أليوم هو ألغلق أÈŸمج ألذي تعرضست
له لعدة أسسباب ومنذ سسنوأت طويلة ،منها
قّلة أهتمام ألناسس Ãتابعة أفÓم ألسسينما
لتوفرها ‘ ألقنوأت ألتلفزيونية أıتلفة،
وحتى ‘ Óﬁت بيع أألشسرطة ،وكذأ على
ألنÎنت ،وأŸت- -ج- -ول ،أل- -ي- -وم ،أم- -ام ه -ذه
ألقاعات فإانه يرأها خاوية على عروشسها،
وق -د ط -ال -ه -ا أإله -م-ال وع-دم ألسس-ت-غÓ-ل،
فأاصسبحت أطÓل ،أما تلك ألناشسطة فهي
قليلة أإلقبال ،بسسبب عدم عرضس ألفÓم
أل-رأئ-ع-ة وأل-ن-اج-ح-ة ،وي-ت-ع Úع-ل-ى أ÷هات
أŸعنية إأعادة ألعتبار لها ألنها وأحدة من
أسسباب بعث ألسسينما من جديد ‘ حياة
ألناسس.
‘ ظ ّ- -ل ت - -رشص - -ي - -د ال - -ن - -ف - -ق - -ات م - -اذا
ت- -قÎح- -ون م- -ن أاج- -ل ب- -عث ا’ن- -ت -اج
السصينمائي ‘ بÓدنا؟
@@ فع ،Óيبقى أŸال مهما جدأ ‘ تطوير
ألصس-ن-اع-ة ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،ل-ك-ن ه-ذأ ل يكفي
طبعا ،فنحن نعا Êمن قلة ألهتمام بهذأ
أ÷انب م -ن ط -رف أل -نشسء ،ول -ه -ذأ ي -ت -عÚ
إأنشس -اء م -ع -اه -د ل -ل -ت-ع-ل-ي-م أل-درأم-ي ع-ال-ي-ة
أŸسس- -ت- -وى ،إأضس- -اف- -ة إأ ¤إأع -ادة ألع -ت -ب -ار
للفنان ،خاصسة من أ÷انب ألجتماعي ،ألن
وضسعه مازأل هشّسا ،وأخÒأ إأعادة ألعتبار
لدور ألعرضس ألنها ألقاطرة ألتي تقود ،فمن
دون ج-م-ه-ور م-ت-ع-طشس ل-لسس-ي-ن-م-ا ل-ن ي-كون
ه- -ن- -اك إأن- -ت- -اج ،وأن ك- -ان سس -ي -ك -ون ع -دË
أŸنافسسة ب ÚأŸنتج Úوأıرج Úوحتى
أŸمثل.Ú

الباحث ‘ علم ا’جتماع أاحمد بجاج

دور العرضض ضضرورة ملّحة إلنعاشض ا◊ركية السضينمائية
اعت Èأاحمد بجاج باحث ‘ علم اجتماع وإاطار بدار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة أان وجود دور للسصينما وقاعات
للعروضض يعّد ضصرورة ملحة ÿلق هذه الثقافة لدى ا÷مهور اÙلي من جهة وللدفع بالسصينما ‘ ا÷زائر لتسصتعيد
وجهها اŸشصرق من جهة أاخرى.
ورقلة :إاÁان كا‘
وأوضسح ألسسيد بجاج أنه وعلى ألرغم من أن
كل ألظروف أليوم متاحة للفرد Ÿشساهدة
أي فيلم وبأاي مكان ،إأل أن أ◊ضسور ‘
ق -اع -ات أل -ع -روضس ‘ ج-م-اع-ة وأŸن-اقشس-ة
وخ- -ل- -ق ج- -و م- -ن أل- -ت- -ف -اع -ل أل -ث -ق -ا‘ بÚ
أ◊اضسرين مهم جدأ ألن ألعرضس وأللقاءأت
وألح -ت -ك -اك ب Úأصس -ح -اب أل -رأي ه -ي م-ا
يحّقق قوة ألفيلم ،ولتغطية ألعجز أŸسسجل
‘ هذأ أÛال عملت دأر ألثقافة على
إأنشساء نوأد للسسينما تعنى بعرضس أألفÓم
ومناقشستها من حيث ألتقنيات أŸسستخدمة
وأألفكار أŸطروحة ونقاط ألقوة وألضسعف
‘ ألعمل ألسسينمائي ،باإلضسافة إأ ¤تنظيم
أŸه -رج -ان -ات أÙل-ي-ة وأل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ي-ل-م
وأأليام ألسسينمائية وألتي تتيح فرصسة ألتقاء
وت -ب -ادل أألف -ك -ار ب ÚأŸب -دع Úغ Òأن -ه -ا
جميعها ليسست كافية لتلبية حاجة أ÷مهور
ألتّوأق بالولية ◊ركية سسينمائية حقيقية
أفتقدها منذ سسنوأت.
وأكد نفسس أŸتحدث على أن وأقع صسناعة
ألسسينما يعكسس وأقع ألثقافة ‘ أ÷زأئر،
ألتي تأاثرت بÎأجع ألدعم ‘ هذأ ألقطاع
فا◊ركية أإلبدأعية ‘ أŸشسهد ألثقا‘ ـ
حسسبه ـ مازألت بطيئة نوعا ما وهو نتاج
توجه ألسسياسسة ألعامة نحو ألقتصساديات
وأŸاديات وركود ألقطاع ألثقا‘ ألذي من
أŸف -روضس أن ي -ق -ود ه-و ق-اط-رة أÛت-م-ع
نحو ألتطور وأإلبدأع.
وع---ن إأم---ك--ان--ي--ة أسس--ت--ع--ادة ألسس--ي--ن--م--ا
أ÷زأئ--ري--ة ل--وج--ه-ه-ا أŸشس-رق ،أك-د أن
هناك خامات هامة Áكن أسستغÓلها

الثق ـ ـ ـا‘

لرضسية
من قصسصس وروأيات وبالتا‹ فا أ
لدبيات إأ¤
موجودة لÎجمة كل هذه أ أ
أع--م--ال سس--ي--ن--م--ائ--ي--ة ل--ك--ن ب--ع--د ب--ن--اء
إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة وأضسحة أŸعا،⁄
لن ألسسينما ألتي تعد ـ يضسيف أحمد
أ
ب--ج--اج  -إأح--دى أل--وسس--ائ--ل أل--ت--ع--بÒي-ة
أل--ه--ام--ة أل--ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا دع-م وإأب-رأز
ألهوية ألثقافية وألجتماعية للمجتمع
أ÷زأئري ‘ حاجة إأ ¤ضسوأبط لÎقية
لنتاج ألسسينمائي ولن يتحقق ذلك إأل
أإ
ب--ت--ك--وي--ن إأط--ارأت ج--زأئ-ري-ة ‘ ›ال
أل--ت--ك--وي--ن أل--ت--ق--ن--ي أŸت--ط-ور Ÿوأك-ب-ة
أ◊دأثة ‘ ›ال ألسسينما ،خاصسة ما
ت--عّ--ل--ق م--ن-ه-ا ب-ج-ودة ألصس-وت وألصس-ورة
وأÿدع وأŸؤوث----رأت ألصس---وت---ي---ة ،وف---ن
لكسس-يسس-وأرأت وغÒه-ا م-ن
أل-دي-ك-ور وأ أ
لمور ألتي أضسحت أسساسسية لنجاح أي
أأ
عمل سسينمائي.

اليوتوب متنفسض
لهواة الفيلم القصضÒ

أصس--ب--ح م--وق--ع ي--وت--وب أل-ي-وم م-ت-ن-فسس-ا
للعديد من هوأة ألفيلم ألقصس Òبعدة
ولي--ات ‘ أ÷ن--وب ،وأضس-ح-ى أل-ت-وج-ه
إأ ¤أسس--ت--خ--دأم ه--ذأ أŸوق--ع ‘ ت-زأي-د
وأضسح يوما بعد يوم نظرأ Ÿا يوفره
من خصسائصس تسسمح بالوصسول إأ ¤نسسب
مشساهدة عالية‡ ،ا يتيح أنتشسارأ أسسرع
لك Èعدد من أŸتلق،Ú
وبتكاليف أقل أ
لفÓم
حيث قدم هؤولء ألعديد من أ أ
ألتي تتناول موأضسيع هادفة بالعتماد
على إأمكانيات بسسيطة ،خاصسة ما تعّلق
م---ن---ه--ا ب--ال--ت--وع--ي--ة Ãخ--اط--ر أن--تشس--ار
أıدرأت ل---دى ف--ئ--ة ألشس--ب--اب ،ون--ب--ذ
أل--ع-ن-ف Ãخ-ت-ل-ف أشس-ك-ال-ه ،فضس Ó-ع-ن
لشسرطة ألوثائقية.
إأنتاج بعضس أ أ

’عÓمي «ﬁمد
‘ حديث لنا مع الكاتب وا إ
ال -زت -ي -ل -ي» ح -ول مسص -أال -ة ك -ي -ف -ي-ة صص-ن-اع-ة
سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ‘ ظّ-ل غ-ي-اب قاعات سصينمائية،
أاك -د خ Ó-ل ت -دخ -ل-ه ÷ري-دة «الشص-عب» أان-ه
ك-ي-ف ل-ن-ا بصص-ن-اع-ة سص-ي-ن-مائية ‘ ظّل غياب
فضص- -اءات ال- -ع- -رضض؟ ه- -ذا تسص- -اؤول ي- -ح- -م -ل
ج- -واب- -ه ‘ مضص- -م- -ون- -ه ،إاذ أان ال -واق -ع اّÙي -ر
Óذهان منذ عقدين من الزمن هو انهيار
ل أ
ك -ل-ي ل-ق-اع-ات ال-ع-روضض السص-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-ت-ي
دّم-رت ب-دواف-ع وخ-ط-ة سص-ي-اسص-وية تهدÁية
مغذاة بفعل ا÷هل والتطّرف ‘ آان واحد.
قسصنطينة :مفيدة طريفي

و ⁄تتمّكن ألسسلطات رغم ألوفرة أŸالية إأعادة
فتح ألقاعات وترميمها وبعث ألروح فيها ،فقد
حّولتها ألبلديات باعتبارها أŸالك ألفعلي لها إأ¤
أنشس- -ط- -ة ﬂت -ل -ف -ة Œاري -ة م -ن خ Ó-ل إأي -ج -اره -ا
ÿوأصس غ ّ-ي -روأ ل-ه-ا ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ب-ح-يث –ّولت إأ¤
قاعات حفÓت أو قاعات جزيت ألنشسطة مشسبوهة
Ãا ف - -ي - -ه - -ا ع- -روضس أل- -ف- -ي- -دي- -و لأفÓ- -م أ÷نسس
باسستقطاب شسبان ›موعات ›موعات.
وأ◊قيقة أن مصسطلح صسناعة سسينمايية مقابل
أنعدأم قاعات أمر أك Èول يشسّكل معادلة متوأزنة
ف -األزم -ة ‘ أ÷زأئ -ر ه -ي أزم -ة ف -وضس-ى ك-ل-ي-ة ‘
›ال أإلنتاج ألسسينمائي ،إأذ أن مئات أÓŸيÒ
ألتي تبذر فيما يسسمى إأنتاجا سسينمائيا تذهب هباء
منثورأ ‘ غياب قاعات عروضس غيابا كليا .إأن
ألقاعات ألتي أرأدت وزأرة ألثقافة أسسÎجاعها ‘
أل-ولي-ات م-ن أج-ل ت-رم-ي-م-ه-ا وف-ت-ح-ه-ا قد وجدت
إأرأدة ضسعيفة وقناعة مهزوزة لدى ألسسلطات ‘
ألوليات ،و ⁄يجد مدرأء ألثقافة مسساعدة من
طرف ألولة خاصسة لسسÎجاعها من ألبلديات،
هذه أألخÒة ألتي رفضست ألتنازل عنها وبعضس
أل -ب -ل-دي-ات صس-رفت أÓŸي Òل-ل-ق-ول ب-أان-ه-ا م-ؤوه-ل-ة
لÎميمها وفتحها ،لكن ما حصسل هو تبذير أموأل

وأ‚از ت -رم -ي-م-ات وإأصسÓ-ح-ات رفضس-ت-ه-ا مصس-ال-ح
أ◊ماية أŸدنية لعدم مطابقتها لشسروط ألسسÓمة
لسستقبال جمهور دأخل قاعة كفضساء مغلق.
ول -ه -ذأ  ⁄ت -ن -ط -ل -ق ع -م -ل -ي -ات ألÎم -ي -م ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -ق -اع -ات ،ح -يث وج -د أŸدي-رون أن-فسس-ه-م أم-ام
عمليات تسسجيل ضسخمة Ãئات أÓŸي Òمن طرف
وزأرة أŸال - -ي - -ة ب- -اقÎأح م- -ن أل- -وزأرة أل- -وصس- -ي- -ة،
وباŸقابل قاعات ل “لكها ألوزأرة ول تسستطيع
إأجرأء درأسسات ومناقصسات وما إأ ¤ذلك ،ففي
قسسنطينة ظّل مبلغ أك Ìمن  200مليار سسنتيم حتى
أآلن م -رصس -ودأ لÎم -ي -م سس-ت-ة  6ق -اع-ات ول-ك-ن ⁄
Óسس -ب -اب أل -ت -ي ذك -رت ،غ Òأن ب -عضس
ت- -ن -ط -ل -ق ل  -أ
أŸديرين سساﬁهم ألله ظلوأ يكذبون على ألرأي
ألعام مبشسرين باقÎأب وصسول ألقافلة «أŸزعومة»
‘ ألوقت ألذي – ⁄لّ فيه مشسكل ألعقار ‘ ذأته.
إأن مشسكلة ألسسينما ‘ أ÷زأئر كمثل مشسكÓت
ث -ق -اف -ي -ة ع -دي-دة ك-اŸسس-رح وأل-ف-ن-ون أل-تشس-ك-ي-ل-ي-ة
وألكتاب ،غ Òأن أ◊قيقة أŸرة ،هي أن ألبحبوحة
أŸالية كانت نقمة حيث سسكت أ÷ميع وأبتعدوأ
ع- -ن أل- -ب- -حث ع -ن أ◊ل -ول أ÷ذري -ة وأسس -ت -أانسس -وأ
باألموأل ألتي تتسساقط عليهم بطريقة أو بآاخرى،
وق -ل -ي -ل ف -ق -ط م -ن ك -ان صس -وت -ه ي -ع Èع-ن أل-رؤوي-ة
أŸسستقبلية أليجابية ألهادفة ألبناءة ألتي تخدم
مسستقبل ألثقافة وأإلبدأع وألفنون ‘ أ÷زأئر .إأن
أŸوضسوع متشسّعب متدأخل ،وألله أŸوفق.

غياب دور العرضض أاثر على ثقافة السصينما

ضضرورة مصضا◊ة اŸشضاهد مع الفن السضابع

غالبا ما يعاب على صصناعة فنون العرضض كاŸسصرح والسصينما ‘ ا÷زائر غياب ا’حÎافية
وانعدام تسصليم اŸشصعل بالنسصبة للمهن التقنية والفنية اŸتعلقة بها إا ¤جانب نقصض ‘
التكوين وضصعف النصصوصض ،لكن تبقى النقصض الفادح الذي يشصهده تعداد دور وفضصاءات
’سصباب
العرضض بالنسصبة للسصينما عائقا عمÓقا ’ ينافسصه سصوى مشصكل التوزيع ،وهي ا أ
التي أادت اليوم إا ¤غياب ثقافة السصينما عند ا÷زائري الذي أاصصبح يعتمد أاك Ìبناء
’عÓم والقنوات الفضصائية
م-ع-ل-وم-ات-ه وم-ع-رف-ت-ه ب-السص-ي-ن-م-ا وج-دي-ده-ا من خÓل وسصائل ا إ
وا’نÎنت.
ألذي يدعم هذه ألصسناعة أŸدرة لÓأموأل
حبيبة غريب
ألطائلة وألتي يسسندها نظام توزيع عاŸي
ل -و ق -م -ن -ا ب-اسس-ت-طÓ-ع ل-ل-ر أي ح-ول أسس-م-اء وهي أ◊لقة أŸفقودة ‘ أ÷زأئر ،حيث
ألأفÓم ألسسينمائية أ÷زأئرية ألطويلة منها ي- -ع -ا Êأل -ك -ث Òم -ن م -ن -ت -ج -ي ألأف Ó-م ح -ت -ى
وألقصسÒة وحتى ألوثائقية ،ل يذكر لنا سسوى أŸدع -م -ة م -ن -ه -ا م -ن ق -ل -ة أو أن-ع-دأم ت-وزي-ع
ألأفÓ-م أل-ث-وري-ة أل-ع-ظ-ي-م-ة أل-ت-ي أنتجت بعد أف Ó- -م - -ه - -م ح - -ت - -ى ت- -لك أل- -ت- -ي تشس- -ارك ‘
ألسس -ت-قÓ-ل أم-ث-ال أل-ع-ف-ي-ون وأل-عصس-ا ،أل-ل-ي-ل أŸسس-اب-ق-ات وأÙاف-ل ألإق-ل-ي-م-ي-ة وألدولية،
يخاف من ألشسمسس ،ودورية أإ ¤ألشسرق وريح فّ Óيذكر عن ألعمل ألسسينمائي سسوى عرضسه
أ÷ن -وب وأل -ع -م Ó-ق م -ع -رك -ة أ÷زأئ -ر أل-ذي ألشسر‘ ألأول ليبقى بعدها ‘ طي ألنسسيان.
ما هو عدد ألأفÓم ألسسينمائية أ÷زأئرية
لزأل Áث- -ل أ÷زأئ- -ر ‘ أÙاف- -ل أل -دول -ي -ة
وألتي يعرفها ألكث Òمن أ÷يل أ÷ديد من أŸنتجة سسنويا؟ وهل يتمّ توزيعها أو أ◊ديث
خÓل ألتلفزيون أوأليوتوب وألنÎنت فقط .عنها وتقدÁها للعامة؟ قلي Óطبعا أإذأ كان
ه -ي ألأسس -م -اء أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ت-ي ي-ذك-ره-ا أيضس-ا ألفيلم مدعما من قبل وزأرة ألثقافة أو وزأرة
أ÷زأئري أليوم ،وخاصسة ألشسباب أإضسافة أإ ¤أÛاهدين أإذأ ما تعلّق ألأمر باأفÓم –كي
ف -ي -ل-م» زب-ان-ة» وف-ي-ل-م «ب-ن ب-اديسس» و»ألأم Òع -ن شس-خصس-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة وم-رأج-ع-ة ق-وم-ي-ة
ع -ب -د أل -ق -ادر أ÷زأئ -ري» ،وق -ب -ل -ه -ا ألأفÓ-م بارزة.
ألقليلة ألتي تطرقت أإ ¤ألعشسرية ألسسودأء :ف- -ك- -ي- -ف ألسس- -ب -ي -ل أإ ¤أإع -ادة رسس -خ ث -ق -اف -ة
م -ث-ل ف-ي-ل-م «رشس-ي-دة» « ،أŸن-ارة»« ،ب-رك-ات» ،أŸشس- -اه- -دة ألسس- -ي- -ن- -م- -ائ -ي -ة ع -ن -د أŸوأط -ن
«أÙن - -ة»« ،دوأر أل - -نسس- -ا» ،و أيضس- -ا ألأفÓ- -م أ÷زأئري؟ هل ألسسبيل ‘ ذلك أإ ¤ألرجوع
ح -دي -ث-ة أل-ع-ه-د م-ث-ل «ف-ي-ل-م «أ◊ن-اشس-ي-ة» و» أإ ¤أ◊صسصس أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وألإذأع-ي-ة أل-ت-ي
تيمقاد» و»ألأجنحة أŸنكسسرة» و»مسسخرة» تعرف بالأفÓم و–ث على مشساهدتها على
و»ألوهرأ »Êو»حرأقة « ،وهي أفÓم رّوج لها ألشس - -اشس - -ة أل- -ك- -بÒة وأإع- -ادة أإح- -ي- -اء ن- -وأدي
حسسب ألأصسدأء أŸسسجلة ،من قبل ألإعÓم ألسسينما ،أم أسستغÓل تقنية شساشسات ألعرضس
وم- -وأق- -ع أل- -ت- -وأصس -ل ألج -ت -م -اع -ي أك‡ Ìا ‘ ألفضساءأت أŸفتوحة ليتمّكن أŸشساهد
من أن يتتبع عن كتب و‘ ألآنية ما تنتجع
شسوهدت ‘ دور ألسسينما.
أإن غياب ثقافة ألفن ألسسابع عند أŸوأطن ألسسينما أ÷زأئرية من أفÓم ،فضس Óعلى
أ÷زأئري تنحصسر لÓأسسف أإل على ألسسينما أإع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ألسس-ي-اسس-ة أŸن-ت-ه-ج-ة حاليا
أ÷زأئرية ،فاأغلبية ألشسباب أليوم من أك Ìأإزأء أل- -ف- -ن ألسس- -اب- -ع أل- -ذي ن- -ري -ده -ا م -وردأ
أŸتتبع ÚوأŸعجب Úباأعمال هوليود وبوليود أقتصساديا وثقافيا يسساهم ‘ أإنعاشس ألسساحة
وغÒه -ا ،ب -ح -ك -م ألÎوي -ج أل -ك -ب Òوألإشس-ه-ار ألثقافية ﬁليا ودوليا.

اإلثنين  ٠٩أاكتوبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  1٨محرم 1٤٣٩هـ

›™ªà

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

العدد

1٧٤٥٩

17

إارادة «هــــ s
ن»
رّوضصـــــــــــت
آالمــــــــــه

نسساء جعلن من سسرطان الثّدي نقطة –ّول إا ¤األفضسل
عند اختصصار ا◊ياة ‘
ك -ل -م-ة واح-دة يصص-ب-ح م-ن الصص-عب
لن-ه-ا ب-داي-ت-ه
ك -ت -اب-ة ت-ف-اصص-ي-ل أاي-ام-ه-ا أ
ون -ه -اي -ت -ه سص -ت -ك -ون -ان م-تشص-اب-ه-ت-ان “ام-ا
م-ت-ع-ل-ق-ت-ان بسص-رط-ان ال-ث-دي ،ول-ك-ن نفخة
أام -ل واح -دة ‘ رم -اد روح خ -ام-دة سص-تشص-ع-ل
إارادة مسص -تسص -ل -م -ة ل -ق-دره-ا ل-ت-هب إا ¤ف-وق
ل -ت -ت -ح ّ-ول ‘ ◊ظ -ة م -ن ب -ق -اي -ا إانسص -ان إا¤
عزÁة تكسصر ا÷بال لتعيشش غدا أافضصل.

^ Œربة تكـتب تفاصسيلها نسسـاء رفضسّن البقـاء على هـامشش اÛتم ـع

@ اسستطÓع :فتيحة ــ ك
ال- -ت -قت «الشص -عب» ث Ó-ث
نسصاء رضصاه ّ
ن بقضصاء الله
وقدره منحهن القوة ليكن
ك - - -ت - - -ل - - -ة م - - -ن ال - - -ط- - -اق- - -ة
الي-ج-اب-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل-هّ-ن مثال
ي-ح-ت-ذي ب-ه ورغ-م م-عاناتهن مع
م- -رضش ال- -عصص- -ر إال أان- -ه ّ-ن أاث -بّ Ïأان
اŸرضش ل يهزم إال الضصعفاء.

«كشش ـ ـف ‘ داخل ـي امرأاة
 ⁄أاعرفه ـ ـ ـ ـا مـ ـن قب ـ ـل»
«ح -ف -ي -ان ن -ادي -ة» ،سص -ي-دة ‘ الـ  58سص -ن -ة  ،ع-اشصت
لسص-ن-وات ط-وي-ل-ة بصص-ف-ة ع-ادي-ة ك-م-ع-ل-م-ة وزوجة
وابنة ،ولكن ‘ سصنة  2005طرق باب حياتها زائر
غ Òم -رغ-وب ف-ي-ه ل-ي-دخ-ل-ه-ا ع-ن-وة ،ويصص-ب-ح أاح-د
اÙاور اŸهمة فيها بل «نادية» قبله ليسصت نفسصها
تلك بعده ،ففي زيارة عادية لبعضش العائلة خارج
ال -ع -اصص-م-ة وب-ي-ن-م-ا ه-ي ‘ ا◊م-ام اك-تشص-فت وج-ود
تيبسش أاو (حبة) ‘ ثديها ما جعلها تزور طبيبة
ﬂتصص- -ة ‘ أام -راضش ال -نسص -اء Ãج -رد ع -ودت -ه -ا إا¤
لخÒة نصصحتها بزيارة طبيب ﬂتصش ‘
منزلها ،ا أ
ح-ال-ت-ه-ا وه-ن-اك ط-لب م-ن-ه-ا إاج-راء تصص-وي-ر ضصوئي
و»ماموغرافيا» ،عندها اكتشصفت إاصصابتها بسصرطان
الثدي الذي أاجÈها على إاجراء عملية جراحية
لسص- -ت- -ئصص- -ال ال -ورم و ب -ع -ده -ا اÿضص -وع ÷لسص -ات
العÓج الكيميائي ،طبعا ‘ تلك الفÎة عاشصت كل
تفاصصيل العÓج من هزال ا÷سصم ،تسصاقط الشصعر،
ال -ت -عب وك -ل ال-ت-أاثÒات ا÷ان-ب-ي-ة ال-ت-ي تصص-احب
اŸريضش ‘ تلك الفÎة.
قالت «حفيان نادية» بكلمات تعكسش الثقة والقوة
التي تسصكن داخلها أانها تقبلت اŸرضش ‘ أاول ◊ظة
علمت فيها بإاصصابتها بل كانت أاك Ìقوة من اÙيط
ال -ذي ب -ك -ى ك -ثÒا ع -ل -ي-ه-ا ع-ن-د م-ع-رف-ت-ه ب-ا،Èÿ
ولكنها ‘ اŸقابل وجدت بجانبها زوجا  ⁄يتخلى
ع-ن-ه-ا ‘ ﬁن-ت-ه-ا وزمÓ-ء ع-م-ل  ⁄ي-نسص-وا ال-عشص-رة
التي جمعتهم ‘ مكان العمل بل حتى تÓمذتها
لنها كانت
كانوا هم كذلك معها رغم صصغر سصنهم أ

لسصتاذة التي تفانت من أاجلهم
دائما بالنسصبة لهم ا أ
وم- -ن أاج -ل مسص -ت -ق -ب -ل -ه -م ،وه -ذه ج -رع -ة ث -ق -ة ل
ُي-سص-ت-ه-ان ب-ت-أاثÒه-ا ع-ل-ى نفسصيتها وشصخصصيتها ،بل
هي عامل فاصصل ‘ معركتها ضصد
سصرطان الثدي.
ب-ع-د خضص-وع-ه-ا ل-لعملية
اسص-ت-ف-ادت م-ن ع-ط-ل-ة
م- -رضص- -ي- -ة ط -وي -ل -ة
لم- - - - - -د ،ح ّ- - - - -دد
ا أ
ال -ط -ب -يب م-دت-ه-ا
ب- -ث Ó-ث سص -ن -وات
لم- -ر
ك- -ام- -ل- -ة ،ا أ
ال- -ذي ج- -ع- -ل- -ه- -ا
تفكر ‘ طريقة
 Óبها الفراغ
ل-ت-م -أ
ال- -ذي  ⁄ت -ع -ه -ده
م -ن ق -ب -ل ،ف-م-ا ك-ان
م -ن -ه -ا سص -وى ال -ب-دء ‘
ع - -م - -ل ج - -دي - -د يسص- -م- -و
ب- -إانسص- -ان- -ي -ت -ه -ا ب -ل وصص -ف -ت -ه
بالدواء الذي طاŸا احتاجت إاليه
‘ ﬁن- - -ت - -ه - -ا ،ل - -ذلك ب - -دأات ‘ زي - -ارة اŸرضص - -ى ‘
اŸسص -تشص -ف-ي-ات و‘ ﬂت-ل-ف اŸن-اسص-ب-ات تشصÎي ل-ه-م
هدايا وتذهب لتتحدث معهم
وت-خÈه-م Ãا ع-ان-ت-ه م-ن ق-ب-ل ،وأان-ه-ا ال-ي-وم معهم
جالسصة وكأانها “ ⁄رضش من قبل،
ولكن القدر أاراد أان Áتحنها ›ددا وأاصصيب ثديها
الثا Êبالسصرطان ‘  ،2013ولكنها كما كانت دائما
صص-اب-رة وم-تصصّ-ب-رة و ⁄ت-خضص-ع Ÿع-ان-اتها بل زادتها
لجل ل يكتبه سصرطان أاو مرضش بل هو
ثقة ‘ أان ا أ
سصاعة ‘ علم الغيب لكل واحد مّنا كsرٌة فيها.
وإان ك -ان اŸرضش ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ب -عضش ان -ت-ك-اسش ه-و
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ا ب-اب ف-ت-حت ل-ف-ع-ل ا Òÿومسص-اع-دة
لخ -ري -ن ،ل -ذلك انضص -مت إا ¤ج -م -ع -ي-ة «ال-ف-ج-ر»
ا آ
ل-ت-ك-ون م-ت-ط-وع-ة ف-ي-ه-ا ،و‘ ن-فسش ال-وقت مريضصة
ت-ت-ل-ق-ى اŸسص-اع-دة ،ول-ع-ل أاه-م-ه-ا ›م-وع-ة ال-كÓم
ال-ت-ي –ل-ي ف-ي-ه-ا اŸريضص-ات ل-ل-ت-ح-دث عن مرضصهّن
ومعاناتهنّ اليومية معه ،ففي كث Òمن اŸراد Œد
«ن -ادي -ة» ن -فسص -ه-ا أاحسص-ن م-ن ك-ثÒات خ-اصص-ة ت-لك
اللواتي يتخلى عنهن الزوج عند إاصصابتهنّ باŸرضش
م -ع -ل-ن-ون ع-دم صصÓ-ح-ي-ت-ه-ا ك-زوج-ة ،ك-ت-لك ال-ت-ي
تخلى عنها زوجها عندما علم بإاصصابتها بسصرطان
ال -ث -دي ،ح-يث أاصص-ب-ح ي-ن-ف-ق ع-ل-ى ن-فسص-ه ف-ق-ط أام-ا
أاب -ن -اءه السص-ت-ة وزوج-ت-ه اŸريضص-ة ،ف Ó-ي-ب-ا‹ ب-ه-م
رغم انه يعيشش معهم ‘ بيت واحد.

«ال ّسشرطان علّمني ا◊لم»
«ل-ون-يسص-ي ن-ادي-ة» ،ام-رأاة أاخ-رى ال-ت-قتها «الشصعب»
لتتحدث عن معركتها مع سصرطان الثدي الذي كان
السص -بب ‘ ت -غ Òح -ي -ات-ه-ا ون-ظ-رت-ه-ا إال-ي-ه-ا ،ف-ك-انت
إاصص-اب-ت-ها ‘  2015م-رح-ل-ة ج-دي-دة  ⁄ت-ع-رفها من

قبل خاصصة بعد تخلي العائلة عنها.
و‘ هذا الصصدد قالت «لونيسصي نادية»« :بعد وفاة
وال -دت -ي بشص -ه -ري-ن ت-ق-ري-ب-ا شص-ع-رت ب-أا ⁄شص-دي-د ‘
ليسص -ر م -ا ج -ع-ل-ن-ي أازور ال-ط-ب-يب Ÿع-رف-ة
ث -دي -ي ا أ
السص -بب أاي -ن ط -لب م -ن -ه -ا إاج -راء م-ام-وغ-راف-ي-ا أاي-ن
كشص-فت ال-ن-ت-ائ-ج إاصص-اب-ت-ي بسص-رط-ان ال-ثدي ،لذلك
ط -لب م -ن-ي ال-ط-ب-يب –ال-ي-ل أاخ-رى ت-خصش نسص-ي-ج
اÓÿي- -ا وب -ع -د ب -حث مضص -ن وج -دت Èﬂا ‘ ب -اب
لجرائها بعد أايام ظهرت النتائج ،واŸفاجأاة
الواد إ
لول ،ف-قد أاكدت
أان-ه-ا م-غ-اي-رة “ام-ا ل-ل-تشص-خ-يصش ا أ
إاصصابتي بتورم بسصيط (حبة) غ Òسصرطا Êولكن
جهني الطبيب إا ¤مصصلحة بيار وماري
رغم ذلك و ّ
كوري Ÿكافحة السصرطان Ãسصتشصفى مصصطفى باشصا
ا÷امعي لسصتئصصاله».
لجراء العملية توجّعت «نادية»
‘ اليوم اّÙدد إ
إا ¤اŸسصتشصفى حتى يتم –ضصÒها للعملية ،ولكن
الطبيب ا÷ّراح الذي كان من اŸفÎضش أان يشصرف
عليها  ⁄يأاتي لذلك غيم جّراح آاخر والذي رفضش
إاج -راء ال -ع -م-ل-ي-ة ،وع-ن-د اسص-ت-فسص-اره-ا ع-ن السص-بب
أاخÈه -ا أان -ه -ا مصص -اب -ة بسص -رط -ان ال -ث -دي ،وع -ل-ي-ه-ا
إاحضص -ار ورق -ة ق -ب -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ل -ل -ب -دء ‘ ال -عÓ-ج
ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي م-ب-اشص-رة ب-ع-د الن-ت-ه-اء م-نها ،كان وقع
ا Èÿعليها كبÒا وشصديدا فقد ارتفع ضصغط دمها
وأاصص-ي-بت ب-ح-ال-ة م-ن ال-ت-وت-ر الشص-دي-د م-ا اسصتدعى
إال-غ-اء ال-ع-م-ل-ي-ة وإاع-ادة ف-حصص-ه-ا وطلب منها إاعادة
تصص-وي-ر ال-رن ÚاŸغ-ن-اط-يسصي ( )IRMال -ذي كشص -ف
إاصصابة الثدي بورم ،ولكن ‘ ا÷هة السصفلية من
الثدي على عكسش تشصخيصش الطبيب ما أادخله ‘
حÒة ،ولكن بعد –اليل شصاملة ” –ديد موعد
ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ع-د ثÓ-ث-ة أاشص-ه-ر ،أاجرت العملية لتجد
ن -فسص -ه -ا وح -ده-ا ب-ع-د ت-خ-ل-ي وال-ده-ا ع-ن-ه-ا ،ول-ك-ن
جمعية «الفجر» كانت عائلتها التي وقفت بجانبها،
وم-ن-ح-ت-ه-ا ال-ث-ق-ة ‘ ن-فسص-ه-ا م-ن أاجل Œاوز ﬁنتها
لنها الوحيدة التي سصاعدتها ماديا ومعنويا جعلها
أ
تتحول من مريضصة إا ¤متطوعة تسصاعد من ه ّ
ن
مثلها يعان Úسصرطان الثدي ،خاصصة وأان بعضصهنّ
ن ومرضصه ّ
ل يسصتطعن Œاوز أاŸه ّ
ن.

«رحلتي مع ال ّسشرطان بدأات
‘  23سشنـ ـ ـة»
اشصÎكت مع «نادية حفيان» و»نادية لونيسصي» ‘
ك -ون -ه -ا ع -انت م -ن م -رضش السص -رط -ان  ⁄ي -ك -ن ‘
الثدي إال أانه سصكن دمها وارتبط اسصمه به حتى
شص-ف-يت م-ن-ه “ام-ا ل-ت-ع-ود إا ¤ح-ي-ات-ه-ا م-ن ب-ع-يد،
ع-ي-ون-ه-ا اÿضص-راء ت-أاخ-ذ ال-ن-اظ-ر إال-ي-ها ‘ أاعماق
روح-ه-ا ال-ت-ي روضصت لسص-ان-ه-ا ع-ل-ى ت-ردي-د ك-ل-مة
زك- -اة ن -فسش ل -ت -ك -ون م -رادف -ة ل -ل -م -رضش ،ل -ذلك
اسص - -ت - -ط- -اعت رغ- -م صص- -غ- -ر سص- -ن- -ه- -ا أان ت- -ت- -ج- -اوز
السصرطان.
هي فتاة ‘ مقتبل العمر  ⁄يتجاوز عمرها الـ
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سصنة
اصصطدمت
م- - - - - - - - -ع اŸرضش ‘
 2013أاي -ن ك-انت ت-ب-ل-غ  23سص-ن-ة ،زارت ال-ط-بيب
لشص -ك -ه -ا ‘ إاصص-اب-ت-ه-ا ب-ال-ت-ه-اب ‘ ا◊ن-ج-رة ول-ك-ن
التحاليل الطبية أافضصت إا ¤التأاكد من إاصصابتها
ب-ورم ‘ ح-ن-ج-رت-ه-ا اسص-ت-دع-ى خضص-وع-ه-ا ل-ع-ملية
ج-راح-ي-ة لسص-ت-ئصص-ال-ه ،ول-كن بعد عشصرين يوما
ف -ق -ط ب -دأا ت -ورم ي -ظ -ه -ر ع-ل-ى رق-ب-ت-ه-ا ،ف-حصص-ه-ا
ال- -ط- -ب- -يب وأاخÈه- -ا أان -ه -ا ت -ورم -ات سص -ت -ة ي -جب
اسص-ت-ئصص-ال-ه-ا بسص-رع-ة Ãسص-تشص-ف-ى مصص-ط-فى باشصا،
وبالفعل بدأات ‘ العÓج الكيميائي ولكن وفاة
لنها كانت
والدتها قلب حياتها رأاسصًا على عقب أ
السص- -ن- -د ال- -ذي م -ن -ح -ه -ا ال -ق -وة Ÿواج -ه -ة اŸرضش،
وأادخلتها ‘ غيبوبة مدة شصهر كامل ،ما أادى إا¤
ت-ط-ور ح-ال-ت-ه-ا الصص-ح-ي-ة وت-غ-ل-غ-ل السص-رطان إا¤
رئتها بـ  5سصم ،واكتشصاف إاصصابتها بسصرطان الدم،
لمر الذي جعل طبيبتها اŸشصرفة على حالتها
ا أ
تطلب منها الذهاب إا ¤اŸغرب أاو فرنسصا ولكن
إامكاناتها اŸادية منعتها من ذلك.
وح -ت -ى ت -ت -ف -ادى ال -ط -ب-ي-ب-ة ان-ت-ك-اسص-ت-ه-ا صص-ح-ي-ا
ضصاعفت من عÓجها الكيميائي ،وبالفعل ‘ سصنة
 2015شص -ف -يت م -ن اŸرضش “ام -ا ول -ك -ن -ه -ا ب-ق-يت
مرتبطة بعا ⁄الصصحة أاين تطوعت ‘ جمعية
«الفجر» Ÿسصاعدة اŸرضصى بعد أان كانت رفيقتها
‘ رحلتها مع اŸرضش ،واليوم هي بجانب شصقيقتها
لمل
التي أاصصيبت بسصرطان الثدي لتعلمها أان ا أ
دائما موجود والشصفاء حقيقة وليسش حلما.

‘ األخـ ـ ـ ـÒ
ت-لك نسص-اء ثÓ-ث اخ-ت-ل-فت أاع-م-ارهن واجتمعت
ق -وة إارادت -ه -ن ‘ ﬁارب -ة ك -ل -م-ة سص-رط-ان ،ال-ت-ي
أاصص- -ب- -حت م- -رادف- -ة ل- -ل- -خ- -روج م- -ن ال- -ف- -ع- -ال -ي -ة
الج-ت-م-اع-ي-ة ،هّ-ن نسص-اء ق-اومن اŸرضش وجعلنه
خ -ط -وة م -ه -م -ة ‘ ح-ي-ات-ه-ن ت-كشص-فت م-ع-ه-ا إارادة
قوية  ⁄يعرفنها ‘ أانفسصهن من قبل ،لتكن مع
Óخر
مرور الوقت أاك Ìإانسصانية وأاك Ìعطاء ل آ
لخر.
لنسصان قوي با آ
نا إ
أ
لن اŸرضش علمهن أا ّ

á°VÉjQ

اإ’ثنين  09أاكتوبر  2017م
الموافق ﬁ 18رم  1439هـ

ريال مدريد

تخوف من مششاركة عدة ’عب ‘ ÚإŸلحق
إأ’وروبي لتصشفيات إŸونديال
لسص-ب-ا ،Êت-وإج-د ع-دد ك-ب Òم-ن لع-ب-ي إل-ف-ري-ق رف-ق-ة م-ن-ت-خبات
ي-خشص-ى ري-ال م-دري-د إ إ
ب-ل-دإن-ه-م ÿوضس م-ب-اري-ات إŸل-ح-ق ‘ تصص-ف-ي-ات أإؤرؤب-ا إŸؤوه-ل-ة ل-ن-ه-ائ-يات كأاسس إلعا‘ ⁄
رؤسصيا .2018
وذكرت صصحيفة أاسس اإ’سصبانية أان البرتغالي كريسصتيانو رونالدو والكرواتيين لوكا مودريتشس وماتيو
كوفاسصيتشس والفرنسصي رافاييل فاران وغاريث بيل ( بÓد الغال) ،قد يشصاركون مع منتخبات
بÓدهم في الملحق ،وهي الفترة التي تسصبق مواجهة صصعبة للنادي الملكي ضصد أاتلتيكو مدريد
في ديربي العاصصمة بالدوري اإ’سصباني.
وأاوضصحت الصصحيفة أان ريال مدريد قلق من إايقاع القرعة هذه المنتخبات في
مواجهات صصعبة قد تؤوثر على المخزون البدني لÓعبين ،ما قد ’ يجعلهم في أاتم
جاهزية لمباريات الفريق عقب التوقف الدولي.وأاشصارت الصصحيفة إالى أان البرتغال
وفرنسصا وبÓد الغال ،قد تتواجد في التصصنيف اأ’ول ،بينما كرواتيا في التصصنيف
الثاني بسصبب تصصنيف ا’تحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،كما أان هناك منتخبات
قوية مثل إايطاليا قد تتواجد في التصصنيف الثاني أايضصا ،ما يعني أان القرعة لن تكون
سصهلة على ’عبي الفريق الملكي.ويحتاج البرتغال وفرنسصا للفوز في آاخر مباراة في التصصفيات لضصمان
التأاهل مباشصرة لبطولة كأاسس العالم ،دون الحاجة إالى ملحق ،بينما يواجه بÓد الغال وكرواتيا صصعوبة في
التأاهل وسصيحاو’ن إايجاد مكان بين أافضصل أاصصحاب المركز الثاني لضصمان فرصصة أاخيرة للتأاهل..

 ⁄يعد لعبا أإسصاسصيا ‘ مانشصسص Îيونايتد

مارسشيال قد ينتقل إإ ¤إلبارصشا أإو أإرسشنال

ي - -ب- -دؤ أإsن ن- -ادي- -ي ب- -رشص- -ل- -ون- -ة ؤأإرسص- -ن- -ال
سصيدخÓن ‘ صصرإع مرتقب من أإجل ضصم
أإحد أإبرز ‚وم كتيبة إŸدرب إلÈتغا‹
ج-وزي-ه م-وري-ن-ي-و ‘ ،م-انشصسص Îي-ون-اي-تد.
فقد أإشصارت صصحيفة «ذإ صصن» إلÈيطانية،
إ ¤أإن sآإرسص Úفينغر ،مدرب أإرسصنالُ ،يصصtر
ع-ل-ى إل-ت-ع-اق-د م-ع إل-ف-رنسصي إلشصاب أإنتوÊ
لل -ي -كسص -يسس
م- -ارسص- -ي -ال ،ل -ي -ك -ون ب -دي  Óً-أ
سص -انشص -ي -ز ،ج-ن-اح إل-ف-ري-ق إŸت-وsق-ع رح-ي-ل-ه
عقب نهاية إŸوسصم.

وُي-صصt-ر ف-ي-ن-غ-ر ،ع-ل-ى أاsن م-ارسص-ي-ال ،سص-يكون
أافضصل بديل لتعويضس رحيل سصانشصيز الذي
ي -ت -ن -افسس ع -ل -ى ضص -م -ه م -انشصسص -ت-ر سص-ي-ت-ي،
وب- - - - - - -اريسس سص- - - - - - -ان ج - - - - - -ي - - - - - -رم - - - - - -ان.
وب -دأا م-ارسص-ي-ال 21 ،ع-اًم-ا ،م-ب-اراة واح-دة
ف-ق-ط ك-أاسص-اسص-ي ب-ال-دوري اإ’ن-ج-ل-ي-زي هذا
الموسصم تحت قيادة جوزيه مورينيو ،حيث
ي-ع-ت-م-د ال-م-درب ال-ب-رت-غ-ال-ي ع-ل-ى ماركوسس
راشص- -ف- -ورد ،وخ- -وان م- -ات- -ا ،بصص- -ورة أاك -ب -ر.
وق- -الت ذا صص -ن إاsن «ع -ل -ى أارسص -ن -ال ت -ج -اوز
حاجز  50مليون جنيه إاسصترليني ’سصتقدام
مارسصيال الذي كلف خزينة مانشصسصتر 36
مليون جنيه ،إاضصافة لمÓيين أاخرى على
شص- -ك- -ل إاضص- -اف- -ات ي- -دف- -ع- -ه- -ا ل- -م- -ون -اك -و».
وي -أام -ل ف -ي -ن -غ -ر ف -ي ا’سص -ت -ف -ادة م-ن وضص-ع
مارسصيال الحالي مع الشصياطين الحمر’ ،
سص-ي-م-ا وأاsن-ه ف-ق-د م-ك-ان-ه ب-تشص-ك-ي-ل-ة م-نتخب
بÓ-ده ،وسص-تشص-ك-ل خ-ط-وة ان-ت-ق-ال-ه أ’رسصنال،

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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^ رياضصة ؤعمل :اجل موعد اقامة ماراطون تيميمون «الممتاز» الذي كان مقررا من 11
إالى  18أاكتوبر الجاري إالى موعد ’حق حسصب ما افادت به ا’تحادية الجزائرية للرياضصة
والعمل التي أارجعت سصبب التأاجيل الى قلة عدد المسصجلين للمشصاركة لغاية اآ’ن.
^ بادمينتون :في اطار ا’سصتعداد لبطولة افريقيا للبادمينتون للمعاقين المقررة بمصصر
شصهر نوفمبر المقبل انهت التشصكيلة الوطنية لÓختصصاصس التربصس ا’عدادي الذي أاجرته في
الفترة الممتدة من  30سصبتمبر إالى  6أاكتوبر بالحمامات (الجزائر).
^ إلمÓحة إلشصرإعية :يجري المنتخب الوطني للمÓحة الشصراعية في اختصصاصصات
(ار.اسس.اكسس وبيك تيكنو و’زار  )4,7حاليا تربصصا اعداديا بمدرسصة المÓحة الشصراعية
بالجزائر  -شصاطئ (شصرق الجزائر) تحسصبا لمشصاركته في بطولة افريقيا المقررة شصهر نوفمبر
المقبل بمصصر .ويتكون المنتخب المعني بهذا التربصس من مجموع  13رياضصيا.
^ كرة إلسصلة :تمّ تأاجيل الجولة اأ’ولى من بطولة الجزائر النسصوية لكرة السصلة التي كانت
مقررة آانفا ليوم  20اكتوبر الجاري ،إالى تاريخ الـ 27من نفسس الشصهر.
البطولة النسصوية لموسصم  2018-2017تنشصط من قبل ثمانية فرق.
^ إلرإفل :يفرضس فريق شصبيبة الجزائر سصيطرته على الترتيب العام لبطولة الجزائر للرافل
(ذكور) بعد مرور جولتين من المنافسصة .ويتصصدر الفريق العاصصمي الترتيب بمجموع 240
نقطة متقدما على اتحاد بسصكرة ( 230نقطة) ثمّ نادي وهران في المركز الثالث بمجموع 230
نقطة .لدى السصيدات ،يحتل النادي النسصوي السصطايفي المرتبة اأ’ولى بفضصل حصصوله على
مجموع  330نقطة ،متبوعا في المركز الثاني بأاولمبي الجزائر ( 310نقطة) ثمّ رائد وهران
في المركز الثالث ( 100نقطة).
^ رياضصات قتالية :طالبت ا’تحادية الجزائرية للرياضصات القتالية من رؤوسصاء اللجان
التقنية الوطنية ،إايفادها بمشصروع برنامج العمل الذي أاعدته في اطار التحضصير للموسصم
الرياضصي  .2018 - 2017وتتضصمن الوثائق التي سصيتّم إايداعها على مسصتوى اأ’مانة العامة
لÓتحادية الجزائرية للرياضصات القتالية قبل تاريخ  16أاكتوبر الجاري المنافسصات الوطنية
والتربصصات الفنية الوطنية والمحطات التكوينية والدورات الخاصصة بالرسصكلة.

رصصدت لها جائزة بـ 1٥أإلف دؤلر

هششام ياسشر يششارك ‘ دورة إ◊مامات للتنسض

فرصصة ’سصتعادة موقعه.
م-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ،ذك-رت صص-ح-ي-ف-ة م-ون-دو
دي-ب-ورت-ي-ف-و اإ’سص-ب-ان-ي-ة ،أاsن ب-رشصلونة يراقب
الÓعب الفرنسصي ويرى أاّنه سصيكون مناسصبًا
لطريقة لعب الفريق ،حيث يسصتطيع اللعب
خ - -ل - -ف ال- -م- -ه- -اج- -م ،أاو ع- -ل- -ى اأ’ط- -راف.
وأاوضص- -حت الصص- -ح- -ي- -ف -ة ،أاsن ط -ري -ق -ة ل -عب
م-وري-ن-ي-و ح-ال-يً-ا ( ،)3-3-4ب -وج -ود روم-ي-ل-و
لوكاكو بالهجوم مع وجود خيارات مختلفة
ل-ل-ث-ن-ائ-ي اأ’م-ام-ي ب-ي-ن ه-ن-ريك م-خ-يتريان،

وج-يسص-ي ل-ي-ن-ج-ارد ،وم-ارسص-ي-ال ،وراشصفورد،
وخوان ماتا.
لكن مع عودة ز’تان إابراهيموفيتشس ،قد
يقرر «سصبيشصال وان» ،ا’عتماد على ثنائي
هجومي ،ما يعني انخفاضس فرصس مارسصيال
في اللعب.
وأاح- -رز م- -ارسص- -ي -ال 3 ،أاه -داف ب -ال-دوري
الممتاز بعد نزوله بدي ً
 ،Óكما هsز الشصباك
ب-م-ب-اراة ب-ورت-ون ب-ك-أاسس ال-راب-ط-ة ،وسصيسصكا
موسصكو بمسصابقة دوري أابطال أاوروبا.

إيطاليا

سشباليتي رفضض تدريب إŸنتخب ‘ 2016
كشصفت تقارير صصحفية إيطالية أإن لوتشصانو سصباليتي ،إŸدير
ليطا‹ ،رفضس تدريب منتخب
إلفني لنادي إن ÎميÓنو إ إ
إيطاليا ‘  2016خلفا Ÿوإطنه أإنطونيو كونتي.
ليطا‹ عرضس على
ذكر موقع كالتشصيو مÒكاتو ،أإن إل–اد إ إ
لتزؤري حينما كان مدربا لرؤما،
سصباليتي تو‹ تدريب إ أ
لمر بتأاكيد أإن تدريب إŸنتخب سصيكون
ؤحاؤلوإ إقناعه با أ
أإقل توترإ ؤضصغطا من إلعمل ‘ «أإؤليمبيكو».

أاوضصح الموقع ،أان المدرب رفضس التخلي عن تدريب اأ’ندية أ’جل
المنتخب ،ما دفع ا’تحاد اإ’يطالي لتحويل وجهته بعد ذلك إالى
جيامبييرو فينتورا ،المدرب السصابق لتورينو اإ’يطالي.
وكان كونتي تولى قيادة منتخب إايطاليا في  2015بعد  3مواسصم مع
جوفنتوسس ،وقاد الفريق في يورو  2016قبل أان ينضصم للدوري
اإ’نجليزي لتدريب البلوز.
وحقق كونتي بطولة الدوري اإ’نجليزي في أاول مواسصمه مع الفريق

إسشتقالـة رئيـسض إلنـادي ﬁمـد حمري

ق -دم رئ -يسس ن -ادي سص -ري -ع غ -ل -ي-زإن إŸن-ت-م-ي
ل -ل -رإب -ط -ة إÎÙف -ة إل -ث -ان -ي-ة ل-ك-رة إل-ق-دم
ﬁم-د ح-م-ري إسص-ت-ق-ال-ت-ه م-ن منصصب رئاسصة
لمر.
إلنادي ،بحسصب ما علم من إŸعني با أ

أاوضصح حمري ،أانه قدم اسصتقالته كتابيا عقد
إاج -ت -م -اع م -ع اأ’عضص -اء ال -م-ؤوسصسص-ي-ن ل-لشص-رك-ة
الرياضصية لسصريع غليزان التي تسصير الفريق
والتي كان يترأاسصها مرجعا هذا القرار إالى
اأ’زمة المالية التي يعيشصها الفريق.
أاضص -اف ذات ال-م-ت-ح-دث ،ق-ائ ’« :Ó-ي-م-ك-ن-ن-ي

ا’سص-ت-م-رار ف-ي تسص-ي-ي-ر ال-ن-ادي ك-ون-ي أات-ك-ف-ل
ب -مصص -اري -ف ال -ف -ري -ق ل -وح-دي م-ن-ذ ال-م-وسص-م
الماضصي ولم أاتلق أاين دعم مالي من أاي جهة».
ويمر سصريع غليزان بأاوضصاع صصعبة في ظل
دخول ’عبيه في إاضصراب مفتوح منذ حوالي
أاسصبوع على خلفية عدم تلقيهم لمسصتحقاتهم
المالية منذ أاربعة أاشصهر.
ويحتل سصريع غليزان المرتبة السصادسصة بعد
خمسس جو’ت من بطولة الرابطة المحترفة
الثانية برصصيد ثماني نقاط.

إنطÓق إلطبعة إلثانية Ãششاركة  ٧٣رياضشيا

اللندني ليعود تشصيلسصي لدوري أابطال أاوروبا ،كما وصصل معه لنهائي
كأاسس ا’تحاد وخسصره أامام أارسصنال..

لوف قد يدرب إلفريق بعد مونديال روسشيا
قالت الصصحيفة‘‘ :لوف قد ’ يسصتمر مع المنتخب اأ’لماني بعد
كأاسس العالم بغضس النظر عن مسصتوى الفريق في البطولة ،فرغم
أان عقده ينتهي في  ،2020إا’ أانه يوجد شصرط جزائي سصيتم
العمل به بداية من .‘‘2018
وكانت إادارة بايرن ميونيخ قد أاقالت المدرب ا’يطالي كارلو
أانشص -ي -ل -وت-ي ف-ي اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضص-ي-ة ب-ع-د ال-ن-ت-ائ-ج السص-ي-ئ-ة
والمشصاكل التي عاشصها الفريق في اآ’ونة اأ’خيرة وعينت مكانه
يوب هاينكسس الى غاية نهاية الموسصم.

سصريع غليزإن

دؤرة مسصتغا Âللتنسس  -أإؤإسصط

بايرن ميونيخ

ترغب إدإرة بايرن ميونيخ ‘ إلتعاقد مع يوإكيم لوف إŸدير
لŸا Êبعد بطولة كأاسس إلعا2018 ⁄
إلفني إ◊ا‹ للمنتخب إ أ
إŸقرر إجرإؤؤها إلصصيف إŸقبل برؤسصيا ،حسصب ما أإفادت به
لŸانية.
صصحيفة ‘‘سصبوكسس‘‘ إ أ

سصيشصارك لعب إلتنسس إ÷زإئري
هشصام ياسصري ‘ تصصفيات دؤرة
إ◊مامات للمحÎف ÚإŸقررة ‘ إلفÎة
إŸمتدة من  16إ 22 ¤أإكتوبر حسصب
قائمة إŸشصارك Úإلرسصمية إلتي أإعلنت
عنها إللجنة إŸنظمة.
سص-ت-ك-ون ه-ذه ال-م-ن-افسص-ة «ال-م-ف-ت-وح-ة» التي
تقام على ميادين ترابية والتي رصصدت لها
جائزة مالية تقدر بـ000ر 15دو’ر اأمريكي
فرصصة لÓعب الجزائري الشصاب لÓحتكاك
بÓعبين اأقوياء وكسصب خبرة اإضصافية في
مشصواره.
و م ع ل و م ا نّ ’ ع ب ي ف ئ ة ا ’ و ا س ص ط م ح م د ع ل ي

عبيبسصي وكريم بن جمعة كانا يرغبان في
ال -مشص -ارك -ة ف-ي ه-ذه ال-دورة ق-ب-ل ان ي-ق-ررا
المشصاركة في دورة اأخرى.
وكان عبيبسصي السصّباق ’إعÓن انسصحابه من
المشصاركة يوم  19سصبتمبر الماضصي قبل ان
يقرر مواطنه بن جمعة اعÓن ا’نسصحاب
هو ايضصا يوم  3اكتوبر الجاري وفق ا’أخبار
التي اأفادت بها اللجنة المنظمة.
وعليه سصيقتصصر التمثيل الجزائري في هذه
الدورة على الÓعب هشصام ياسصري فقطي
ع ل م ا ا نّ ا ل ت ص ص ف ي ا ت س ص ت ق ا م ع ل ى م د ا ر ي و م ي ن
( 14و 15اأكتوبر).

إنطلقت ،أإمسسÃ ،لعب «إلرإكات»
Ãسصتغا Âإلطبعة إلثانية للدؤرة
لؤإسصط
إلدؤلية للتنسس ‘ صصنف إ أ
ذكور ؤإناث Ãشصاركة  73رياضصيا.
يتنافسس في هذه الدورة التي تندرج في اطار
رزنامة ا’تحادية الدولية للتنسس ’عبون من
 15بلدا من بينها الجزائر والمغرب وتونسس
وفرنسصا وروسصيا وبولونيا والبرتغال وايطاليا
وسصويسصرا وغيرها ،يشصير منظم الدورة رئيسس
الرابطة الو’ئية للتنسس حمزاوي أامين.
تجرى اأ’دوار التصصفوية اإلى غاية اليوم على
أان تقام مباريات الجدول النهائي من  10إالى
 14أاكتوبر في الفردي والزوجي كما أاشصير
اليه.
وأاضص -اف ،ان -ه ت -م ت -ج -ن-ي-د ج-م-ي-ع ا’م-ك-ان-ات
إ’ن-ج-اح ه-ذا ال-م-وع-د ال-ري-اضص-ي ال-ذي أاصص-بح
تقليدا سصنويا بو’ية مسصتغانم بما في ذلك
ال- -ج- -انب ال- -ل -وجسص -ت -ي -ك -ي .وسص -تسص -م -ح ه -ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ري -اضص -ي -ة ب -ت -حسص -ي-ن تصص-ن-ي-ف
الرياضصيين في الترتيب العالمي للعبة وخلق
ا’ح -ت -ك -اك ب -ي -ن ال -ري -اضص -ي -ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن
ونظرائهم من مختلف القارات يضصيف منظم
الدورة.
وتنظم هذه الدورة على مدار  7أايام بمبادرة
من الرابطة الو’ئية بالتنسصيق مع ا’تحادية

الجزائرية للعبة ومديرية الشصباب والرياضصة
لو’ية مسصتغانم.
وإ’ضصفاء متعة المشصاهدة لمحبي هذا النوع
م-ن ال-ري-اضص-ة وك-ذا ال-ع-ائÓ-ت ال-مسص-ت-غ-ان-م-ي-ة
خصصصصت فضص -اءات ل -ل -ع -ائ Ó-ت ب -م-ح-اذاة ك-ل
ملعب مع توفير جناح خاصس باإ’طعام ومقهى
وفضصاء لركن السصيارات.
ك -م -ا ب -رم -ج ال -م -ن -ظ -م -ون ع-ل-ى ه-امشس ه-ذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ري -اضص -ي -ة خ -رج -ات سص -ي -اح-ي-ة
للرياضصيين والوفود المشصاركة لضصريح الولي
الصصالح سصيدي لخضصر بن خلوف وكذا البلدة
السصاحلية بن عبد المالك رمضصان فضص Óعن
اقامة حفلتين فنيتين كما أاشصير اليه.
يذكر ،أان ملعب التنسس «الراكات» المتواجد
بمنطقة «صصÓمندر» بمدينة مسصتغانم يتوفر
على أارضصية اصصطناعية للمÓعب الخمسصة بما
في ذلك الملعب الرئيسصي الذي يتسصع لـ500
متفرج بعدما كانت في السصابق ترابية.
وتوج الجزائري كريم بن جامع والتونسصية منى
بوزقارو في الفردي بالطبعة اأ’ولى للدورة
الدولية للتنسس أاواسصط فيما فاز الجزائري
يوسصف ريحان والفرنسصي صصبري بÓل وراز
في صصنف الزوجي ذكور والتونسصيتين بحري
ف -ردوسس وم-ن-ى ب-وزق-ارو ف-ي صص-ن-ف ال-زوج-ي
إاناث.

á°VÉjQ

اإلثنين  09أاكتوبر  201٧م
الموافق لـ  1٨محرم 1439هـ

بعــــــد أÿيبــــة ألكــــبÒة ‘ مبــــارأة ياونــــــدي

بـ ـ ـن ناصسر ،فرحـ ـ ـات وبن غيث يؤوّكدون
أاحقيتـ ـ ـ ـ ـ ـهم باللّع ـ ـ ـ ـ ـب ك ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسساسسيّÚ

فـ ــ ــ ـي تراجــ ــ ــ ــ ـع
..وأالكاراز يخسسر
الّرهــ ـــان ›ـــّددا

ع- - -رفت م- - -وأج- - -ه- - -ة أŸن - -ت - -خب
أل - - - -وط - - - -ن - - - -ي أم - - - -ام ن- - - -ظÒه
أل - -ك - -امÒو Êب- -عضس أل- -ن- -ق- -اط
أ’ي -ج -اب-ي-ة رغ-م أل-ه-زÁة
أل -ت-ي ك-ان وق-ع-ه-ا صص-ع-ب-ا
ع -ل -ى أ÷م-ي-ع ،خ-اصص-ة
أن- - - -ه أّك- - - -د إأن - - -ه - - -اء
«أÿضصر»
للتصصفيات أŸؤوهلة
إأ ¤أŸون - -دي - -ال ‘
’خ.Ò
أŸركز أ أ

عمار حميسسي

أن-ه-زم أŸن-تخب ألوطني
وعطال اŸصشاب على ا÷هة اليمنى بسشرعة ،وعدم اسشتدعاء
ل- - -ك- - -رة أل - -ق - -دم ›ّددأ ‘ أ÷ول - -ة
كادامورو وفارسس والسشتعانة بدلهما Ãدافعﬁ Úلي،Ú
وإايجاد حل Ùور الدفاع اŸكون من الثنائي (ماندي
’خÒة من ألتصصفيات
أÿامسصة وما قبل أ أ
هزÁة اÿضشر وتراجع مسشتوى اŸنتخب ككل
وبن سشبعيني) ،الّلذان يلعبان معا منذ كأاسس أا· إافريقيا
تعود بالدرجة األو ¤إا ¤عدم السشتقرار على
أŸؤوه -ل -ة ل-ك-أاسس أل-ع-ا 2018 ⁄أل-ت-ي أقصص-ي م-ن-ها
اŸاضش -ي -ة ب -ال -غ -اب -ون ،وال ّ-ل -ذان أاصش -ب -ح -ا ل ي -ج -ل-ب-ا
مسش -ت -وى ال -ع -ارضش -ة ال-ف-ن-ي-ة والداري-ة ،ب-ع-د
مبكرأ ،ورغم أن أللقاء كان شصكليا للمنتخب Úوأرأد
الطمئنان واألمان للمحارب.Ú
التغيÒات التي طرأات ‘ ا÷هازين بتغ Òم -ن خ Ó-ل -ه أشص -ب -ال أŸدرب أ’سص -ب -ا Êل-وك-اسس أل-ك-ارأز
ال -رئ -يسس وم -ع -ه ث Ó-ث -ة م -درب
ÛمÚوع‘ةساش -لتن -ية ألعودة إأ ¤أجوأء أ’نتصصارأت ألتي فارقت أÿضصر منذ غياب قائد حقيقي فوق
واحدة وغياب روح ‘ ا
’عادة ألثقة إأ ¤أ
تفككت وانششقت بفعل الفضشائح التي تهز مدة إ
Ûب-مع-ون-عاةصص-،رخج-صصدوي-صصداةبن-عاشدص-ماط-دةّع‘م أŸيدأن وفغو‹ مّر جانبا
أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي تشص-ك-ي-ل-ت-ه
اŸنتخب من ا◊ Úإا ¤اآلخر.
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هزÁة اÿضشر أامام الكامÒون تعود لغياب أوروبا و‘ ألرأبطة أÎÙ
رغم أان اŸنتخب الوطني لعب جيدا واسشتحوذ على
تركيز الÓعب Úفوق أارضشية اŸيدان ،بعدما
ألكوأدر ،إأ’ أن أÿضصر وأصصلوأ ألÎأجع مع ألكارأز ‘
ال-ك-رة خصش-وصش-ا ‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي شش-ه-دت
ن
سشجل ‘ ششباك ا◊ارسس مبو◊ي هدف Úم
اح-ق-ام ال-ثÓ-ث-ي (ب-ن ن-اصش-ر ،ف-رح-ات وغ-زال) ال-ذي-ن
ي -اون -دي ،ب-ع-دم-ا ت-كّ-ب-دوأ ه-زÁة ج-دي-دة أم-ام
خ -ط -أاي -ن ف -ادح Úاألول ارت-ك-ب-ه اÙوري ب-ن
ح -رك -وا اÿط األم -ام-ي وخ-ل-ق-وا ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رصس
أŸن -ت -خب أل -ك-امÒو Êأل-ذي ت-وأصص-لت م-ع-ه
سش-ب-ع-ي-ن-ي ب-ع-دم-ا ق-دم ه-دي-ة ل-ل-ن-ج-م ‚ي ،الذي
جعلت ا÷ميع يتأاسشف لدخولهم اŸتأاخر ‘ أاطوار اللقاء،
ع- -ق- -دة –ق -ي -ق ف -وز أول ‘ ت -اري -خ
ركضس بالكرة عدة أامتار دون أان يتمكن ماندي من
‘ ظ -ل غ -ي -اب ق -ائ -د ح-ق-ي-ق-ي ف-وق أارضش-ي-ة اŸي-دان وع-ج-ز
أŸشصاركات ب ÚأŸنتخب.Ú
اللحاق به وأاسشكنها ‘ اŸرمى معلنا عن الهدف األول،
اıضشرم فغو‹ صشاحب  45لقاء دوليا مع اÿضشر عن قيادة
ليليه الهدف القاتل ‘ (د  )٨٨بعد خطأا ‘ اŸراقبة من
زمÓئه لتحقيق نتيجة إايجابية بعدما مر جانبا خÓل كامل أاطوار اللقاء،
كادامورو الذي لعب ظهÒا أاÁن ،ليعجز بذلك األفناك عن حفظ ماء
وتأاّكد ا÷ميع تراجع مسشتواه الفني والبد Êرغم أانه يحقق بداية موسشم مثالية مع
الوجه ‘ هذا اللقاء والعودة بنتيجة ايجابية من ياوندي الكامÒونية ،كانت قد تششفع لبقاء فريقه الÎكي غÓطا سشراي.
الناخب الوطني على رأاسس اÿضشر وتعيد الهيبة اŸفقودة لÓعب.Ú
من جانبه ،بدأا متوسشط اŸيدان سشف Òتايدر تائها فوق أارضشية اŸيدان ،و ⁄يقم بعمله
وإان كان اŸششكل ‘ ﬁور الدفاع ‘ السشنوات األخÒة ،منذ اعتزال عن Îيحيى وبوقرة جيدا وسشط تأاّلق بن غيث الذي كان ‘ كل مكان ،ما جعل الناخب الوطني يسشتبدل لعب
وتراجع مسشتوى حليشس ،إال أان مششكل الدفاع ‘ اŸواجهات األخÒة وخصشوصشا ‘ لقاء بولونيا خÓل أاطوار اللقاء ،وتبدو الفرصشة سشانحة للمدرب الوطني لسشتدعاء لعبي إا–اد
األمسس بات ‘ كل اŸناصشب ،بعدما فششل الرباعي من تأادية مباراة دون خطأا ،رغم العاصشمة ومولودية ا÷زائر ﬁمد بن خماسشة وهششام ششريف الوزا Êعلى التوا‹ Ÿنحهم
التغÒات التي قام بها أالكاراز بإاقحامه للثنائي كادامور وفارسس على الرواق ،Úما جعل فرصشة الÈوز ،وأاخذ اÈÿة قبل عودة اÿضشر إا ¤األمور ا÷دية بخوضس غمار تصشفيات
ا÷زائري Úيششعرون با◊ن Úويطالبون بضشرورة عودة اŸريضس غولم على ا÷هة اليسشرى كأاسس أا· إافريقيا لكرة القدم  2019اŸزمع إاجرائها بالكامÒون.

ﬁمد فوزي بقاصص

كـــــــأاسس «ألسصوبــــر» لكــــرة أليـــــــد

تتوي ـ ـ ـج تاريخ ـ ـي لشس ـ ـ ـ ـباب ب ـ ـ ـ ـرج بوعريريـ ـ ـ ـج
أحرز فريق شصباب برج
بوعريريج أول لقب ‘
تاريخ نادي ألهضصاب ألعليا،
إأثر تتويجه بكأاسس ألسصوبر
لكرة أليد رجال  ،2017على
حسصاب أÛمع ألبÎو‹
حامل أللقب بنتيجة 33 - 35
’ضصا‘ ،وأنتهى
بعد ألوقت أ إ
ألوقت ألقانو Êللقاء - 30
’ول ()14-14
 ،30ألشصوط أ أ
بقاعة حرشصة.

ششهد اللقاء تنافسشا ششديدا واندفاعا بدنيا
قويا ب Úالفريق ،Úحيث “كن البÎوليون
من الدخول جيدا والتقدم ‘ النتيجة بعد
مرور خمسس دقائق من اللعب (،)1 - 3

جوفنتوسس

احتمال غياب ’ ٨عب ‘ Úمباراة ’تسسيو
أفادت تقارير صصحفية أمسس بأان إأصصابة ماريو ماندزوكيتشس وأندريا
بارزأ‹ تهدد بغياب ’ 8عب Úعن صصفوف نادي جوفنتوسس ‘ لقائه
أم -ام ن -ادي ’تسص -ي -و ألسص -بت أل -ق-ادم م-ع أسص-ت-ئ-ن-اف م-ب-اري-ات أل-ب-ط-ول-ة
’ي -ط -ال -ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ب-ع-د أل-ت-وق-ف بسص-بب أ’رت-ب-اط-ات أل-دول-ي-ة
أ إ
للمنتخبات ألوطنية.
ويعا ÊأŸدير ألفني لليو‘ ماكسصميليانو أليغري من نقصس ‘
ألصصفوف خاصصة ‘ منطقة ألوسصط ،حيث ” أسصتبعاد
عدد من ألÓعب Úقبل فÎة ألتوقف أ◊الية.
’مور تعقيدأ
وأوضصحت ألتقارير أنه ‡ا زأد أ أ
أنباء إأصصابة ماندزوكيتشس وبارزأ‹ ،خاصصة
‘ ظ -ل ت -رأج-ع ف-ري-ق أل-ي-و‘ ل-ل-م-رك-ز أل-ث-اÊ
ب -ف -ارق ن -ق -ط -ت Úع-ن ن-اب-و‹ أŸتصص-در ب-ع-د
’خ Òق-ب-ل أل-ت-وق-ف م-ع
ت -ع -ادل-ه ‘ ل-ق-ائ-ه أ أ
أتÓنتا (.)2-2
وذكرت صصحيفة ’ غازيتا ديللو سصبورت أن
’ي-طا‹ –وم
أŸه-اج-م أل-ك-روأت-ي وأŸدأف-ع أ إ
شصكوك كبÒة حول إأمكانية مشصاركتهما ‘
أŸبارأة ألقادمة.
وأضصافت أنه على ألرغم من إأمكانية عودة
بارزأ‹ وبيانيتشس إأ ¤ألتشصكيلة ،غ Òأن
’مر ’ ينطبق على بينيديكت هويديسس
أ أ
وم -ات -ي -ا دي شص -ي -ل-ي-و وم-ارك-و ب-ي-اتشص-ا ،أل-ذي
سصيغيب لفÎة طويلة.

1٧459

بعد أŸردود أÎÙم ألذي قّدموه رغم أ’نهزأم

«اÿضضر»

ب -فضش -ل ث Ó-ث -ة أاه -داف م -ن ت -وق -ي-ع ‚م
ال -ف -ري -ق مسش -ع-ود ب-رك-وسس ،ق-ب-ل أان ي-ع-ود
«الÈاي-ج-ي-ة» ويسش-ج-ل-ون سش-ي-ط-رت-ه-م ع-لى
اللوح اإللكÎو Êبالتقدم ‘ النتيجة (- 4
 )3عند الدقيقة .10
واعتمد ششباب برج بوعريريج على دفاع
م -ت -م -اسشك وع -ل -ى ال -ت -دخ Ó-ت اŸوف-ق-ة
◊ارسش -ه ح -م-ودي ب-وشش-ط-ي-ط ال-ذي ق-دم
مردودا من اŸسشتوى العا‹ ،ليتمكن أابناء
ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا م-ن ال-ت-ق-دم ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة
بفارق نقطت ‘ )10 - 12( Úالدقيقة .20
غ Òأان ن -قصس الÎك -ي -ز وال -ط-رد اŸت-ك-رر
ل Ó-ع -ب -ي -ه -م ب-دق-ي-ق-ت ،Úسش-م-ح ل-ل-م-ج-م-ع
البÎو‹ بتعديل النتيجة ‘ نهاية الششوط
األول (.)14-14
‘ الشش -وط ال -ث -ا ،Êت -واصش -لت ال-ن-دي-ة م-ع
التناوب على السشيطرة على النتيجة بÚ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ال-ط-رف ،Úح-يث اع-ت-م-د ال-بÎول-ي-ون على
الظهÒين بركوسس  -بوسشعيد ،بينما ارتكز
لعب ششباب الÈج على لعب اÙور بÓل
ع -ل -ي ل -رن -ان ،ال -ذي “ك -ن م -ن ﬂادع-ة
حارسس اŸرمى اıضشرم بن مني ‘
عدة مناسشبات.
وك -ان ال -ل -وح اإلل -كÎو Êيشش Òإا ¤ن-ت-ي-ج-ة
التعادل (ُ ،)24-24قبيل الدخول ‘ الوقت
ا◊اسش -م (ال -عشش -ر دق -ائ-ق األخÒة) ،ال-ذي
شش -ه -د ن -دي -ة ك -بÒة ،لÒج -ح «الÈاي-ج-ي-ة»
الكفة لصشا◊هم دقيقة واحدة قبل نهاية
الوقت القانو Êللمباراة ( ،)29 - 30ما دفع
Ãدرب اÛم- -ع ال -بÎو‹ رضش -ا زق -ي -ل -ي
لطلب الوقت اŸسشتقطع األخ.Ò
وب -ت -ط-ب-ي-ق-ه-م ا÷ي-د ل-ت-ع-ل-ي-م-ات اŸدرب
زق -ي -ل -ي“ ،ك -ن ال -بÎول -ي -ون م -ن ت -ع-دي-ل
النتيجة ‘ الثانية األخÒة من زمن اللقاء

بواسشطة جديد ،عقب تلقيه لكرة جيدة
من زميله بوسشعيد.
و‘ الوقت اإلضشا‘ سشيطر لعبو الÈج
على ›ريات اللعب بتمكنهم من التقدم
بفارق هدف ،)30 - 32( Úبعد دقيقتÚ
فقط من انطÓق اللعب وعرفوا كيفية
اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ه-ذا ال-ت-ق-دم إا ¤غ-اي-ة
إاعÓن صشافرة ا◊كم عن نهاية اŸواجهة
بفوز ششباب برج بوعريريج على اÛمع
البÎو‹ (.)33 - 35
وبهذا النتصشار يحقق الششباب الرياضشي
لÈج بوعريريج (نائب بطل ا÷زائر) ،أاول
ل -قب ‘ ت -اري -خ -ه ع -ل -ى حسش-اب اÛم-ع
ال -ري -اضش -ي ال -بÎو‹ ،ال-ذي ضشّ-ي-ع ف-رصش-ة
ال -ت -ت-وي-ج ب-ال-ثÓ-ث-ي-ة ب-ع-د إاح-رازه ل-ث-ن-ائ-ي-ة
البطولة والكأاسس.

منتخب ألشصيلي

سشمحت مواجهة الكامÒون بÈوز بعضس
ال Ó-ع -ب Úال -ذي-ن أاصش-ب-ح-وا ب-ع-د اŸردود
اŸقدم ‘ ياوندي األحق بالتواجد ‘
الÎبصش - -ات اŸق - -ب - -ل- -ة ،إاضش- -اف- -ة إا¤
منحهم فرصشة أاك Èمن أاجل التعبÒ
عن إامكانياتهم بعد الÎاجع الرهيب ‘
مسشتوى العديد من الÓعب Úعلى غرار
تايدر وفيغو‹.
وكان من ب Úالعناصشر التي تأالّقت ‘
ي- -اون- -دي لعب ا–اد ال- -ع- -اصش -م -ة ع -ب -د
الرؤووف بن غيث ،الذي أابان على نضشج
تكتيكي كب Òرغم أانه  ⁄يÈز كثÒا إال أان
الدور التكتيكي الذي لعبه كان ‘ اŸسشتوى.
واسش -ت -ط -اع ب -ن غ -يث ت -غ -ط -ي-ة زمÓ-ئ-ه ‘
الدفاع ‘ أاك Ìمن مناسشبة ،وهي النقطة
التي كان يفتقدها اŸنتخب خÓل الفÎة اŸاضشية،
حيث كان معظم األهداف التي تلّقاها ا◊ارسس
مبو◊ي عن طريق الهجمات اŸرتدة.
العمل الدفاعي الكب Òالذي قام به بن غيث جعل
اıتصش Úيرششحونه للتواجد ‘ الفÎة اŸقبلة مع
اŸن- -ت- -خب ،ول- -عب دور م -داف -ع ﬁوري ‘ وسش -ط
اŸيدان ،وهو ما سشيعود بالفائدة على اŸردود
الدفاعي للمنتخب.
الÓعب اآلخر الذي خطف األضشواء خÓل مواجهة

الكامÒون كان لعب امبو‹ اليطا‹ اسشماعيل بن
ناصشر ،الذي لعب دور صشانع اللعاب وسشاهم ‘ مد
الهجوم بعد كرات بعد دخوله.
وذهب العديد من اıتصش Úإا ¤التأاكيد أان دخول
ب -ن ن -اصش -ر ك -ان م -ت -أاخ-را ك-ثÒا ،وك-ان ي-جب
م -ن -ح-ه ال-ف-رصش-ة م-ن ال-ب-داي-ة خ-اصش-ة أان-ه
ج -اه -ز م -ن ج -م -ي-ع ال-ن-واح-ي ل-ت-ق-دË
الضش- -اف- -ة ل- -وسش -ط اŸي -دان ال -ذي
ت- - -راج- - -ع مسش- - -ت - -واه ‘ ال - -فÎة
اŸاضشية.
وفرضس بن ناصشر نفسشه كأاحد
ا◊لول ا÷اهزة ‘ الوسشط ‘ ظل
اسشتبعاد بن طالب ،وتراجع مسشتوى
تايدر وهو ما يجعله من العناصشر التي
سش -ي -ت -م اŸراه -ن-ة ع-ل-ي-ه-ا ل-ب-ن-اء م-ن-ت-خب
اŸسشتقبل.
وك -ان ال Ó-عب ف -رح-ات م-ن ال-ع-ن-اصش-ر
التي تأاّلقت خÓل مباراة الكامÒون
رغ- -م دخ -ول -ه اŸت -أاخ -ر ه -و اآلخ -ر،
حيث كان يجب منحه الفرصشة من
ال -ب -داي -ة Ãا أان -ه ي -ت-واج-د ‘ ل-ي-اق-ة
بدنية وذهنية جيدة.
وف -رضس ف-رح-ات ن-فسش-ه كÓ-عب
أاسشاسشي ‘ لوهافر الفرنسشي،
وهو ما جعل مسشتواه يتطور
أاك Ìم- - -ق- - -ارن- - -ة ب- - -اŸوسش- - -م
اŸاضش -ي ب -دل -ي-ل ت-واج-ده ‘
ق -ائ -م -ة أافضش-ل الÓ-ع-ب‘ Ú
الرابطة الثانية الفرنسشية
منذ انطÓق اŸوسشم.
واسش- -ت- -غ- -ل ف -رح -ات
اŸردود الهزيل الذي
قّدمه فيغو‹ ،الذي كان ظ Óلنفسشه خÓل مواجهة
الكامÒون رغم أان ا÷ميع راهن عليه ال لعب
غلطة سشراي الÎكي مازال يبحث عن نفسشه.
من جهة أاخرى أاصشبح بعضس الÓعب– Úت تهديد
البعاد بسشبب ظهورهم Ãسشتوى متواضشع خÓل
التصشفيات على غرار سشوداÊ
وتايدر ،إاضشافة إا ¤فيغو‹ وحتى بلفوضشيل الذي
 ⁄يقدم أاي إاضشافة.

موندي ـ ـ ـ ـ ـ ـال روسضيا

2018

تـ ـ ـ ـأاّهل منتخ ـ ـ ـ ـ ـب كوسستاريكـ ـ ـ ـ ـا

ت -أاّه -ل م -ن -ت -خب ك-وسص-ت-اري-ك-ا إأ¤
نهائيات كأاسس ألعا 2018 ⁄لكرة ألقدم
’خÒة تعاد’
بعدما حقق ‘ أللحظات أ أ
إأي -ج -اب -ي -ا ب -ن -ت -ي-ج-ة  1-1م -ع م -ن -ت -خب
ه -ن -دورأسس ،وذلك خ Ó-ل أŸب-ارأة أل-ت-ي
جمعتهما يوم ألسصبت Ãلعب «ناشصيونال
دي ك -وسص -ت -اري -ك -ا» Ãدي -ن -ة ’سص -اب-ان-اي
’خÒة
برسصم أ÷ولة ألتاسصعة وما قبل أ أ
م -ن تصص -ف -ي -ات ق -ارة أم -ري-ك-ا ألشص-م-ال-ي-ة
وأل- -وسص- -ط- -ى ودول أل -ك -اري -ب -ي أŸؤوه -ل -ة
لكأاسس ألعا.2018 ⁄
أاضشحى بذلك منتخب كوسشتاريكا الذي بلغ دور
ال -ث -م -ان -ي -ة ‘ ك -أاسس ال -ع-ا 2014 ⁄ب-الÈازي-ل ث-اÊ
اŸت-أاه-ل Úم-ن ا–اد أام-ري-ك-ا الشش-م-ال-ي-ة وال-وسش-طى
ودول ال -ك -اري -ب -ي (ال -ك -ون -ك -اك -اف) ب -ع -د اŸكسش-يك
اŸتصشدرة.
وت -ت-أاه-ل أاول ثÓ-ث-ة م-ن-ت-خ-ب-ات ‘

برافو :الÈازيل لن يتسساهل معنا ‘ مباراة الثÓثاء

تصشفيات الكونكاكاف إا ¤كأاسس العا ⁄بينما يلعب
صشاحب اŸركز الرابع مع منتخبي سشوريا أاو أاسشÎاليا
‘ مواجهة فاصشلة على بطاقة إاضشافية للظهور ‘
روسشيا صشيف .201٨
و‘ ا÷ول -ة األخÒة م -ن ال -تصش -ف -ي -ات سش -ي -ل -عب
منتخب هندوراسس على أارضشه مع نظÒه اŸكسشيكي
ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ب-ي-ن-م-ا ي-ل-ت-ق-ي م-ن-ت-خب كوسشتاريكا مع
بنماي بينما يحل منتخب الوليات اŸتحدة ضشيفا
على نظÒه ترينيداد وتوباغو.
ويحتل منتخب الوليات اŸتحدة اŸركز الثالث
برصشيد  12نقطة ،إاذ يبدو مرششحا للتأاهل مباششرة
إا ¤نهائيات كأاسس العا ،201٨ ⁄بينما ل تزال هناك
فرصشة Ÿنتخبي بنما وهندوراسس اللذان يتوفران
على رصشيد  10نقاط لكل منهما.

إأيطاليا

بÒلو يعل ـن اعـ ـ ـتزال
اللّعب ‘ ديسسم Èالقادم

أّكد كÓوديو برأفو قائد منتخب ألشصيلي لكرة ألقدم أنّ فريق ألÈأزيل
لن يتسصاهل مع منتخب بÓده رغم أنه ضصمن ألتأاهل لكأاسس ألعا2018 ⁄
’رجنت ‘ Úبلوغ ألنهائيات.
ن فوز ألشصيلي قد يضصر بفرصس أ أ
علما أ ّ
’يطا‹ أندريا بÒلو ‚م
أعلن أ إ
وأضصاف برأفو حارسس ألشصيلي قبل أللقاء أŸرتقب أمام ألÈأزيل ‘ سصاو
’مريكي
نادي نيويورك سصيتي أ أ
باولو غدأ› ’« :ال للحديث عن عدم أللعب بجدية هذأ لن يحدث،
أن -ه سص -ي-ع-ت-زل أل-ل-عب ن-ه-ائ-ي-ا م-ع
’خÒة».
ولن يهدينا أŸنافسس أي شصيء وهذه مبارأته أ أ
أنتهاء عقده مع ناديه ‘ نهاية
و–تل ألشصيلي أŸركز ألثالث ‘ تصصفيات أمريكا أ÷نوبية أŸكونة
من عشصرة منتخبات ،وأي نتيجة غ Òألفوز على ألÈأزيل سصتجعل
ألعام أ◊ا‹.
آأمال ألفريق ‘ ألتأاهل أŸباشصر لكأاسس ألعا ⁄تعتمد على باقي نتائج
وصصّ- - -رح أل- - -دو‹ أ’ي - -ط - -ا‹
’خرى يوم غد.
’ربع أ أ
أŸباريات أ أ
ألسص-اب-ق ‘ م-ق-اب-ل-ة م-ع صص-ح-يفة
وتتأاهل أول أربعة منتخبات ‘ تصصفيات أمريكا أ÷نوبية إأ ¤كأاسس
«’غ- -ازي- -ت- -ا دي- -ل- -ل- -و سص- -ب -ورت»
أل -ع -ا ،⁄وي -ل -عب صص -احب أŸرك-ز أÿامسس م-ع ن-ي-وزي-ل-ن-دأ ‘ م-وأج-ه-ة
’يطالية« :بالنسصبة Ÿسصتقبلي،
أ إ
فاصصلة على بطاقة إأضصافية للظهور ‘ روسصيا ألعام أŸقبل.
‘ ديسصم Èينتهي عقدي وأرى أن
وضصمنت ألÈأزيل بطلة ألعا ⁄خمسس مرأت ألتأاهل بالفعل ،وباتت
ألوقت قد حان لÓعتزأل».
أوروغ -وأي صص-اح-ب-ة أŸرك-ز أل-ث-ا Êع-ل-ى أع-ت-اب أل-ت-أاه-ل أيضص-ا .وت-فصص-ل
ن -ق -ط -ت -ان ف -ق -ط ب ÚأŸن -ت -خ -ب -ات أÿمسص -ة أل-ت-ال-ي-ة ‘ ألÎت-يب و–ت-ل
وأضصاف« :كل يوم أعا Êمن مشصاكل بدنية
’رجنت Úوصصيفة بطلة ألعا2014 ⁄ي أŸركز ألسصادسس.
أ أ
و’ أسص -ت -ط -ي -ع أل -ت -دريب ب -أافضص -ل صص-ورة ‡ك-ن-ة أو أل-ق-ي-ام
و“لك ألشص-ي-ل-ي ل-قب ب-ط-ول-ة ك-وب-ا أم-ري-ك-ا ل-ك-ن-ه-ا ظ-ه-رت بشص-ك-ل متوأضصع ‘
’م- -ور أل- -ع- -ادي- -ة ‘ ،سص- -ن- -ي ’ أظ- -ن أن -ن -ي ق -ادر ع -ل -ى
ب- -ا أ
أل-تصص-ف-ي-ات خÓ-ل أل-ع-ام أ÷اري وخسص-رت م-رت Úم-ت-ت-ال-ي-ت Úق-ب-ل أن ت-تعافى
أ’سصتمرأر».
’كوأدور يوم أÿميسس أŸاضصي.
وتفوز  1-2على أ إ
وأنضصم بÒلو إأ ¤نيويورك سصيتي ‘  2015قادما
وقال برأفو إأن هذأ أ’نتصصار منح ألشصيلي دفعة كبÒة ،وأكد شصعوره بالتفاؤول قبل
’ي -ط -ا‹ ب -ع -د خسص -ارة
م- -ن ج -وف -ن -ت -وسس أ إ
أللعب ‘ ضصيافة ألÈأزيل .و ⁄يسصبق أبدأ للشصيلي ألفوز خارج أرضصها على ألÈأزيل.
وأضص-اف ب-رأف-و ل-لصص-ح-ف-ي« :Úت-ع-اف-ي-ن-ا ب-عضس ألشص-يء ‘ آأخ-ر م-ب-ارأة ،وه-ذأ سص-ي-م-ن-حنا دفعة
رأب - - -ط- - -ة أب- - -ط- - -ال أوروب- - -ا ‘
معنوية (‰ )...لك ألتشصكيلة ألقادرة على ألتسصبب ‘ مشصكÓت للÈأزيل.

الفجر05.21...............:
مواقيت الظهر12.٣5...............:
العصصر15.50...............:
الصصÓة المغرب18.1٩..............:
العشصـاء1٩.4٩.................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٩أاك-توبر  : 1٩58صص-رح ““فرحات
ع -ب -اسس““ رئ -يسس ا◊ك -وم-ة اŸؤوق-ت-ة
ل- -ل- -ج- -م- -ه- -وري- -ة ا÷زائ- -ري -ة ب -أان:
““ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي مسص-ت-ع-دة
لوقف إاطÓق النار““.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
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عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17459 Oó©dG

لثنﬁ 18 Úرم  14٣٩هـ اŸوافق لـ  0٩أاكتوبر  2017م
ا إ

 23°وهران
 23°وهران

الثمن  10دج

25°

26°

france prix 1

بدأاهـــــــا بتفقـــــــد الوحـــــــدات اŸرابطـــــــة بالقطـــــــاع العملياتـــــــي بـــــــرج باجـــــــي ﬂتـــــــار

ألفريق صشالح ‘ زيارة عمل وتفتيشش إأ ¤ألناحية ألعسشكرية ألسشادسشة بتمÔأسشت
¯ äGQó≤dGh ájõgÉédG õjõ©J á∏°UGƒe ≈dGE ó©H øY ô°VÉëàdG á«æ≤J ôÑY ÉYO
يقوم الفريق أاحمد ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،بزيارة عمل وتفتيشس إا ¤قطاعات ووحدات الناحية العسصكرية السصادسصة بتمÔاسصت .تزامنا مع
لحد اسصتهلها من أاقصصى ا◊دود ا÷نوبية للبÓد بتفقد وتفتيشس الوحدات اŸرابطة
انطÓق سصنة التحضص Òالقتا‹  2018 /2017ع Èكافة النواحي العسصكرية ،الزيارة التي باشصرها أامسس ا أ
بالقطاع العملياتي برج باجي ﬂتار ،أاين كان للسصيد الفريق رفقة اللواء مفتاح صصواب ،قائد الناحية العسصكرية السصادسصة لقاء مع أافراد هذه الوحدات.

أأع ـ ـدأء أ÷زأئـ ـر فششلـ ـوأ فشش ـ Óذريعـ ـا ‘ توظي ـف جـرثوم ـة أإلره ـاب
ال-ف-ري-ق ق-اي-د صص-ال-ح ،أال-ق-ى ك-ل-م-ة ت-وج-يهية تابعها
أافراد جميع وحدات الناحية ،ع Èتقنية التحاضصر
عن بعد ،أاكد من خÓلها على أاهمية هذا اللقاء
الذي يتزامن وانطÓق السصنة التكوينية والتدريبية
وسصنة التحضص Òالقتا‹ للقوات  ،2018 /2017والتي
تهدف إا ¤مواصصلة تعزيز جاهزية الوحدات:

–سش Úوترقية أألدأء ألعملياتي وألقتا‹
لكافة تششكيÓته ومكوناته
«إاننا نحرصص حرصصا شصديدا على مواصصلة تعزيز
ق -درات ق-وام اŸع-رك-ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي،
وتأام Úمتطلبات الرفع من جاهزيتهÃ ،ا يضصمن
–سص Úوت-رق-ي-ة األداء ال-ع-م-ل-ي-ات-ي وال-ق-ت-ا‹ ل-كافة
تشص -ك -ي Ó-ت-ه وم-ك-ون-ات-ه ،خ-دم-ة Ÿصص-ل-ح-ة ا÷زائ-ر
وتثبيتا ألقدام أابنائها األوفياء اŸتمسصك Úبوحدتها
وسص -ي -ادت -ه -ا واسص -ت -ق Ó-ل -ه -ا وأام -ن-ه-ا واسص-ت-ق-راره-ا،
العاقدين العزم على دحر أاعدائها ،الذين فشصلوا
فشص Óذريعا ‘ توظيف جـرثومة اإلرهاب ،وجعله
وسص -ي -ل -ة أاخ -رى م-ن وسص-ائ-ل-ه-م ال-دنـيـئـة وال-ه-دام-ة،
لتحقيق مآاربهم اŸشصبوهة.
فمن منطلق إاÁاننا الشصديد بحسصاسصية هذه اŸهام
اŸوك -ل -ة ل -ل -ج -يشص ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ووع-ي-ن-ا ،ب-ل

وحرصصنا على حتمية الوفاء بها على الوجه األكمل،
ف -إان ال -واجب ي -دع -ون-ا ال-ي-وم ،ك ـل ‘ م-وق-ع ع-م-ل-ه
وح- -دود صصÓ- -ح- -ي- -ات- -ه ون- -ط -اق مسص -ؤوول -ي -ات -ه ،إا¤
اŸواصصلة الدائمة واŸنهجية والعقÓنية ‘ ،ظل
قيادة ودعم وتوجيهات فخامة رئيسص ا÷مهورية
ال -ق -ائ -د األع -ل -ى ل -ل -ق-وات اŸسص-ل-ح-ة وزي-ر ال-دف-اع
الوطني ،للمجهود الشصامل واŸتكامل الذي شصرعنا
فيه ،بعون الله وقوته ‘ ،السصنوات القليلة اŸاضصية،
وفقا إلسصÎاتيجية مدروسصة ورؤوية متبصصرة وبعيدة
النظر””.

ألتاريخ ألنوفمÈي مرجع أسشاسشي
يسشتوجب ألقتدأء به
ال-ف-ري-ق ذك-ر ب-أاه-م-ي-ة ا÷انب ال-ت-اري-خ-ي ،باعتباره
م -رج -ع -ا أاسص -اسص -ي -ا م -ن اŸراج -ع ال -ت -ي تسص -ت -وجب
الق- -ت -داء والع -ت -ب -ار ،الق -ت -داء ب -ج -ي -ل ن -وف -م،È
والعتبار بتضصحياته ا÷سصام:
«وع -ط-ف-ا ع-ل-ى م-ا سص-ب-ق ق-ول-ه ،وت-أاك-ي-دا Ÿا Áث-ل-ه
ا÷انب ال -ت-اري-خ-ي م-ن ت-أاث Òإاي-ج-اب-ي ع-ل-ى ال-دف-ع
Ãع- -ن -وي -ات األف -راد إا ¤مسص -ت -وي -ات -ه -ا اŸط -ل -وب -ة
واŸرغوبة ،فإاننا نبقى نلح على أاهمية دور رصصيدنا
التاريخي ‘ هذا ا÷انب ،ألنه كان وسصيبقى Áثل

ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،سص-ل-ي-ل ج-يشص
التحرير الوطني مرجعا أاسصاسصيا من اŸراجع التي
تسص-ت-وجب القـتـداء والع-ت-ب-ار ،ب-اع-ت-ب-اره م-ن-ب-عا ل
ينضصب من التجارب التي يتع Úأان تكون دروسصا
يسصتفاد منها ،ومثال يحـت ـذى به ‘ إاصصرار قواتنا
اŸسصلحة على الدفاع عن سصيادة ا÷زائر وحماية
أام-ن-ه-ا واسص-ت-ق-راره-ا وح-ف-ظ م-ك-تسص-ب-اتها الوطنية،
قلت ،ما دمنا نؤومن بهذا اŸبدأا القـيمي

أأفرد أ÷يشش ألوطني ألششعبي يششكلون
أمتدأدأ طبيعيا ÷يل ذهبي
الثابت ،فإاننا على قناعة تامة ويق Úجازم ،بأان
أانسصب أاداة وأا‚ع طريقة Áكن من خÓلها ألفراد
ا÷يشص الوطني الشصعبي ،أان يسصتمدوا منها عوامل
ال- -ت- -زود بـزاد الرت- -ق- -اء ب- -روح- -ه- -م اŸع -ن -وي -ة إا¤
مسص-ت-وي-ات-ه-ا ال-رف-ي-ع-ة ،وت-ك-ف-ل ل-ه-م ،ب-ذلك ،ال-تمتع
ب -ال -راح -ة ال -ع -ق -ل-ي-ة وال-ذه-ن-ي-ة والرت-ي-اح ال-ن-فسص-ي
وال-ف-ك-ري ،ه-ي شص-ع-وره-م ال-ف-ردي وا÷م-اع-ي ،ب-ل
وق-ن-اع-ت-ه-م واع-ت-زازه-م ،ب-أانهم مسصؤوولون مسصؤوولية
ك -ام -ل -ة ودائ -م -ة ع -ل -ى حسص -ن إا“ام م -ه -م -ة ح-ف-ظ
ا÷زائر ،حفظا كام Óودائما باعتبارهم يشصكلون
امتدادا طبيعيا ÷يل ذهبي ،مـع ـج ـز ،عاهد الله

لمن الوطني ع Èعدة وليات
قامت بها مصصالح ا أ

حجـ ـ ـز أأكـ ـ ـ Ìمـ ـ ـن  2كيلوغ ـ ـرأم م ـ ـن أ ıـ ـ ـدرأت
‘ إاطار مكافحة الŒار غ ÒاŸشصروع
ب - -ك- -اف- -ة أان- -واع اıدرات“ ،ك- -نت ق- -وات
الشص- -رط- -ة ب- -أام- -ن ولي- -ت- -ي سص- -ط- -ي -ف وأام
البواقي من توقيف شصخصص Úوحجز 2.41
كيلو غرام من الكيف اŸعالج .
›ريات العملية األو ¤تعود إا ¤تلقي عناصصر
الشصرطة ألمن ولية سصطيف Ÿعلومات مؤوكدة
بخصصوصص متاجرة شصخصص مشصتبه فيه ‘ مادة
ال- -ك -ي -ف اŸع -ال -ج ،ع -ل -ى إاث -ر ذلك ” ت -ك -ث -ي -ف
ال -ت -ح -ري -ات ،وت -وق -ي -ف اŸشص -ت-ب-ه ف-ي-ه م-ت-ل-بسص-ا
وبحوزته قطعة من الكيف اŸعالج قدر وزنها بـ
 0.71غرام ومبلغ ما‹ قدر بـ  1700دج ،وبعد
حصصول على إاذن بالتفتيشص صصادر عن السصيد
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سصطيف ” ،حجز
سصت قطع أاخرى من الكيف اŸعالج متفاوتة
األحجام قدر وزنها اإلجما‹ بـ  10.54غرام ،مع

توقيف اŸشصتبه فيه.أاما العملية الثانية فقامت
ب -ه -ا شص -رط-ة أام ال-ب-واق-ي ،أاي-ن “ك-نت اŸصص-ل-ح-ة
ا÷هوية Ÿكافحة الŒار غ Òالشصرعي باıدرات
ب -أام -ن ذات ال -ولي -ة م -ن ح -ج -ز  1.7ك-ي-ل-و غ-رام م-ن

اıدرات مع توقيف اŸشصتبه فيه.بعد إاسصتكمال
الج -راءات اŸع -م -ول ب -ه -ا ق -امت مصص -ال -ح الشص-رط-ة
ب -إا‚از م -ل -ف Úقضص -ائ -ي Úضص -د اŸشص -ت -ب -ه ف-ي-ه-م-ا
وتقدÁهما أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة.

وأاوف -ى ب -ع -ه -ده ،ع -اه-د ال-ل-ه ع-ل-ى ت-خ-ل-يصص وط-ن-ه
ا÷زائر من أابغضص اسصتعمار عرفه التاريخ البشصري،
وأاوفى صصدقا وعم Óبهذا العهد ،بعد خوضصه غمار
ث -ورة شص -ع -ب-ي-ة ال-ط-اب-ع وإانـسصـانـيـة الـ ـروح ،ع ـال ـمـي-ة
المـ ـت ـداد واألب ـعـ ـاد ،هؤولء الذين يـبقون Áثلون
لكم ولكافة أابناء ا÷زائر ،جي Óبعد جيل‰ ،وذجا
م -ث -ال -ي -ا وق -دوة ط -ي -ب-ة وأاسص-وة حسص-ن-ة ‘ ال-وط-ن-ي-ة
واإلخÓصص لله وللوطن ،فمنهم مـ ـن قضصى نحبه
ومنهم مـ ـن ينتظر وما بدلوا تبدي.Ó

توف Òكافة عوأمل ألنجاح أŸتوأفقة مع
سشمو أŸبادئ ألوطنية
فتلكم هي روافد ‚اح ثورة شصعبكم ومنبع قوتها
ومصصدر نصصرها على عدوها الغاشصم والعنصصري
والظا ،⁄ومن ذات الروافد يتزود اليوم ا÷يشص
الوطني الشصعبي ،سصليل جيشص التحرير الوطني ،بكل
أاسصباب قوته وعوامل تطوره اŸرغوب ويعمل على
توف Òكافة عوامل النجاح اŸتوافقة مع سصمو هذه
اŸبادئ الوطنية اÛيدة السصالفة الذكر.
وعلى بعد أايام قÓئل من احتفال بÓدنا بالذكرى
ال-ث-ال-ث-ة والسصت )63(Úلن -دلع ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة
اŸباركة ،أابى السصيد الفريق إال أان يقف وقفة ترحم

على أارواح الشصهداء األبرار ،الذين فدوا أاد Ëأارضص
ا÷زائر الطيبة بدمائهم الزكية:
«ففي ظل هذا ا◊ن ÚاŸشصروع لتاريخ غني بالعÈ
وزاخ- -ر ب- -ال- -دروسص– ،ي- -ي ا÷زائ- -ر ه- -ذه السص -ن -ة
الذكرى  63لندلع ثورة أاول نوفم 1954 Èاÿالدة،
ه-ذه ال-ث-ورة اŸع-ج-زة ال-ت-ي أاث-ب-تت وسص-ت-ب-ق-ى ت-ث-بت
ي-ق-ي-ن-ا ،ب-أان ا÷زائ-ر ال-ت-ي ان-تصص-رت ب-األمسص ع-ل-ى
أاعدائها ،بفضصل أابنائها اıلصص ،Úسصتعرف دوما
ك -ي -ف ت -واصص -ل مشص -وار نصص -ره-ا ودرب ان-تصص-اره-ا،
ب -فضص -ل ذات ال-ط-ي-ن-ة م-ن أاب-ن-ائ-ه-ا األوف-ي-اء ل-ل-ع-ه-د
واıلصص Úل -ل -ه ول -ل-وط-ن ،ف-ب-ه-م وم-ع-ه-م سص-ت-ب-ق-ى
ا÷زائ -ر ﬁف -وظ -ة وعصص-ي-ة ع-ل-ى م-ن يÎبصص ب-ه-ا
الدوائر ‘ ا◊اضصر واŸسصتقبل.
وحقيق بـنا ،بهذه اŸناسصبة الوطنية اÿالدة ،أان ل ننسصى
واجب النحناء اÿاشصع اأمام أارواح الشصهداء األطهار،
ال -ذي -ن ف -دوا ب -دم -ائ -ه -م اسص -ت -ق Ó-ل ا÷زائ -ر وان-ت-زع-وا
ب -أاشص Ó-ئ -ه -م ح-ري-ت-ه-ا وانـعـت-اق-ه-ا ،وأايضص-ا واجب ال-ت-ذك-ر
والÎحم على شصهداء الواجب الوطني الذين فدوا هم
أايضصا بدمائهم الزكية أامن ا÷زائر واسصتقرارها””.
و‘ ختام اللقاء ُفسصح اÛال أامام أافراد الناحية للتعبÒ
عن انشصغالتهم واهتماماتهم ،والذين جددوا التأاكيد على
أانهم سصيظلون الع Úالسصاهرة أابدا على حماية حدودنا
الوطنية من كل األخطار والشصرور واآلفات””.

توقيف  06ششباب بصشدد ““أ◊رقة““ ‘ ألبحر
‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشصرعية“ ،كنت مصصالح أامن دائرة القالة بولية الطارف من توقيف شصبكة
متكونة من  06أاشصخاصص ‘ العقد الثا Êمن العمر ،ينحدرون من وليات ﬂتلفة ،كانوا بصصدد ﬁاولة الهجرة
غ Òالشصرعية بقيادة شصاب ينحدر من مدينة القالة وهو الذي يتو ¤مهمة تهريبهم من األراضصي ا÷زائرية إا¤
دول أاوربية ع Èالبحر.وقائع القضصية تعود إا ¤ورود معلومات عن قيام أاحد الشصخاصص بتهريب الشصباب
ا÷زائري إا ¤دول أاوربية مقابل مبالغ مالية ،وعليه قامت قوات الشصرطة على مسصتوى أامن دائرة القالة بولية
الطارف مؤوخرا بتدعيم الفرق العاملة لي Óنهارا مع تكثيف التحريات والدوريات الراجلة والراكبة خاصصة
باألماكن اŸشصبوهة ،أاين لفت انتباه عناصصر الشصرطة ›موعة من الشصباب اŸشصبوه Úبلغ عددهم ( 05شصباب)
›تمع Úمعا بطريقة مريبة.
وعليه قامت قوات الشصرطة بتوقيفهم ،وبعد التحقيق تب Úأانهم بصصدد الهجرة إا ¤دول أاوروبية وقد تعرضصوا
للنصصب والحتيال من قبل اŸشصتبه فيه الرئيسصي الذي وعدهم بإايصصالهم إا ¤إاحدى الدول األوربية مقابل مبلغ
Óطاحة باŸشصتبه فيه الرئيسصي الذي ” التعرف عليه وإايقافه ‘
ما‹ ،لتقوم ذات العناصصر بتكثيف أابحاثها ل إ
ظرف وجيز و–ويله إا ¤مقر األمن وفتح –قيق عن قضصية النصصب والحتيال وتكوين شصبكة لتهريب الشصباب
نحو دول أاوربية.هذا وقد قام عناصصر الشصرطة با◊صصول على إاذن بتفتيشص منزل هذا األخ Òأاين ” العثور
بداخله على ›موعة من األقراصص اŸهلوسصة ﬂبأاة بإاحكام قدر عددها بـ  54قرصصا مهلوسصا من ﬂتلف
األنواع.بعد إاسصتكمال إاجراءات التحقيق ” إا‚از ملف قضصائي ضصد اŸشصتبه فيه عن جنحة اسصتهÓك
اŸؤوثرات العقلية والنصصب والشصروع ‘ تهريب اŸهاجرين ،ليتم تقدÁه أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة.

