حامــ Óرسصائـــل رئيــــسش ا÷مهوريــــة إا ¤نظرائــــــــه

مسساه ـ ـل يقـ ـ ـوم بجول ـ ـة لبلـ ـ ـدان السساح ـ ـ ـل إابت ـ ـ ـ ـداء مـ ـ ـن اليـ ـ ـ ـوم

صصـــ3ـــ٠٠

قامــــــت بهـــــا مفـــــارز ا÷يــــشش
لمنية ‘ عدة وليـات
لسصÓك ا أ
وا أ

تـ ـ ـ ـ ـوقيف  5عنـ ـ ـ ـاصسر دع ـ ـ ـم
وت ـ ـ ـدم ﬂ Òـ ـابئ وإاحب ـ ـ ـ ـاط
هج ـ ـ ـ ـرة غـ ـ ـ ـ ـ ـ Òشسرعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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بومرداسش

مه ـ ـ ـ ـام ثقيل ـ ـة
للمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالسس
القادمة مقاب ـل
حريـ ـ ـ ـة أاوسسـ ـ ـع
صصـــ63ـــ٠

ضصيف
الشصعب

العدد1٧462 :

الثمن  1٠دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

اÛاهد و السصفﬁ Òمد خÓدي اŸدعو «سصي خالد» يكشصف خبايا و حقائق

الدبلوماسسيـة ا÷زائريـة هزمت اإلسستعمار و اإلرهاب
صصــ1ــــ1ــ-ــــ2ـــ1ـــ-ــــ3ـــ1ـــ-ــــ4ـــ1

صصـــ33ـــ٠

جازي تطلق حملة
انتقاء للمتمهنÚ

فÓحون يشستكـون
مـ ـن عراقي ـ ـ ـل
قب ـ ـ ـل موع ـ ـ ـد
الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذر

صصـــ43ـــ2٠
تصصوير  :عباسش تيليوة

صصـــ63ـــ٠

باتنة

صصـــ63ـــ٠

سصطيف

 60أال ـ ـ ـ ـ ـ ـف
جرعـ ـة تلقي ـح
ضسد األنفلونزا
صصـــ63ـــ٠

بحسصب توقع لصصندوق
النقــــــــد الـــــدو‹

^  Œـ ـاوز ا÷ـ ـزائر ‘ حـ ـل النزاع ـ ـات ا◊اليـ ـ ـة لي ـسس مـ ـ ـن األعـ ـ ـراف الدولي ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـر تقـ ـÎب
^ التـ ـ ـ ـزام الدبلومـ ـ ـ ـ ـ ـاسسي يح ـ ـ ـدد مـ ـ ـدى ‚اح ـ ـ ـه ‘ اÙاف ـ ـ ـ ـل اÿارجي ـ ـ ـ ـة مـن التوازن اŸـا‹
مع بدايـة 2019

معسصكر

اÙكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ترفضس قائمتي
ترشسح ◊زبÚ

france prix 1

صصـــ43ـــ2٠

القــــرضش اŸصصغـــــــر:

 500ملي ـار سسنتيم ‘ شسكل ق ـروضس ..و ٪63حصسـ ـ ـة اŸـ ـ ـرأاة
اسصت

ـÓع
طـــ

صصـــ43ـــ٠

دو‹

الريـ ـ ـف ُيق ـ ـ ـدم
 500معتق ـ ـ ـ ـ ـل
كقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابÚ
صصـــ3٠ـــ1٠

اŸنتخــــب الوطنــــي
ا÷زائـــــــــري:

«الشصعـــــب» تزور صصــــالون الرسصكلـــــة

اسستثمارات لتدوير النفايـات
واسستحـداث من ـ ـ ـاصسب شسغ ـ ـل ال–ادي ـ ـة تتخـ ـ ـلى
^ التقليـ ـ ـل م ـ ـ ـن ﬂاطره ـ ـ ـا حفاظـ ـ ـ ـا
عل ـ ـ ـى البيئـ ـ ـ ـة وصسحـ ـ ـ ـة اإلنسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
صصـــ٧3ـــ٠

عن خدمات اŸدرب
لوك ـ ـ ـ ـاسس أالك ـ ـاراز
صصـــ43ـــ2٠

الخميسس  ١٢أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢١محرم  ١٤٣٩هـ

بن غÈيت ‘ الشسلف

ميهوبي يفتتح مهرجان
اŸوسسيقى السسيمفونية

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ت -ق -وم وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ن- -وري- -ة ب -ن غÈيت ،رف -ق -ة وف -د م -ن
إاطارات الوزارة ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤و’ية الششلف ،أاين سشتعاين بعضس
اŸؤوسشسشات الÎبوية ا÷ديدة وتتفقد
’خ -ر ،ك -م -ا سش -ت -ج -ت -م -ع م -ع
ال -ب -عضس ا آ
’ط -ارات والشش -رك -اء ا’ج -ت-م-اع-يÚ
ا إ
للقطاع.

زرواطي تسستقبل
سسف ÒأاŸانيا با÷زائر

1٧462

نسسيب وزوخ يعاينان
مشساري ـ ـ ـع قط ـ ـ ـ ـاع
اŸـ ـوارد اŸائي ـ ـة

يشش -رف وزي -ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ع-ل-ى ح-ف-ل اف-ت-تاح الطبعة
ال-ت-اسش-ع-ة ل-ل-م-ه-رج-ان الثقا‘ الدو‹
ل -ل -م -وسش -ي -ق -ى السش-ي-م-ف-ون-ي-ة ب-ق-ي-ادة
اŸايسشÎو أام Úق -وي -در ،ي -وم السش-بت
 14أاك -ت-وب-ر ا÷اري ،ب-أاوب-را ا÷زائ-ر
ب - -وع Ó- -م بسش - -اي - -ح ،ع- -ل- -ى السش- -اع- -ة
السش- -ادسش- -ة وال -نصش -ف مسش -اًء ،ب -ح -يث
أاخ-تÒت إاي-ط-ال-ي-ا ضش-ي-ف ششرف هذه
ال -ط -ب -ع -ة ال -ت -ي ت -دوم إا ¤غ -اي-ة 18
أاك -ت-وب-ر  ،201٧وتشش- - -ارك ف- - -ي - -ه 12
دولة.

يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب،
رف-ق-ة وا‹ ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ع-بد القادر
زوخ ،ب - -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤و’ي- -ة
ا÷زائر العاصشمة Ÿعاينة مششاريع القطاع،
يوم السشبت  14أاكتوبر ا÷اري ،بداية من
السشاعة  8:00صشباحا.

تك ـ ـ ـ ـر Ëالفن ـ ـ ـ ـان الفقي ـ ـ ـ ـد التونسس ـ ـ ـ ـي ق ـ ـ ـ ـدور الصس ـ ـ ـ ـرا‘

تسشتقبل وزيرة البيئة والطاقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ال- -ي- -وم ،سش- -ف Òج- -م- -ه- -وري- -ة أاŸان- -ي -ا
ال-ف-درال-ي-ة ب-ا÷زائ-ر م-يششال زينار،
وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة ال -ث -ان-ي-ة ب-ع-د
الزوالÃ ،قر الوزارة الكائن بششارع
’ربعة.
اŸدافع ا أ

أابواب مفتوحة حول
نشساطات ““النفط““

ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية لتثمÚ
م -وارد اÙروق -ات ““ال -ن -ف -ط““ ،أاب -واب -ا
م -ف-ت-وح-ة ح-ول نشش-اط-ات-ه-ا ،ي-وم 16
أاكتوبر ا÷اري ،ابتداء من السشاعة
 8:00صش- -ب- -اح- -ا ،ب- -اŸرك- -ز ال -دو‹
للمؤو“رات عبد الهادي رحال.

ا÷معية العامة 14
للشسبكة العربية
◊قوق اإ’نسسان
ينظم اÛلسس الوطني ◊قوق
’نسش -ان ،ي-وم-ي  15و 16أاكتوبر
ا إ
ا÷اري اجتماع ا÷معية العامة
 14ل-لشش-ب-كة العربية للمؤوسشسشات
’نسش-ان ال-ت-ي
ال-وط-ن-ي-ة ◊ق-وق ا إ
ت -ت -و ¤ا÷زائ -ر رئ -اسش -ت -ه -ا ه -ذه
السش - -ن - -ة ،وذلك ع - -ل- -ى السش- -اع- -ة
ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-احا بقاعة اŸواقف
’وراسشي.
بفندق ا أ

يشش- -رف وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -زال -دي -ن
م -ي -ه -وب -ي ،ع -ل -ى ح -ف -ل ت-ك-ر Ëال-ف-ن-ان
ال-ت-ونسش-ي ق-دور الصش-را‘ ،ي-وم ا÷معة
 13أاكتوبر ا÷اري ،وذلك على السشاعة
السشابعة والنصشف مسشاءً بأاوبرا ا÷زائر
بوعÓم بسشايح ،اعÎافا Ãسشاهمته ‘
إاث -راء اŸشش-ه-د ال-ث-ق-ا‘ وال-ف-ن-ي ال-ع-رب-ي
وا÷زائ - -ري خ - -اصش - -ة أاث - -ن - -اء ال- -ث- -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة وب-عد ا’سشتقÓل
’بداعية اÿالدة.
من خÓل أاعماله ا إ

ا’–اد
الوطني للصسحفيÚ
بسسعيدة يتÈع بالدم

ينششط اŸدير العام للمسشرح
ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري ﬁم- -د
ي -ح -ي -اوي ،ن -دوة صش -ح -ف -ي-ة
ح- -ول ال- -ع- -م- -ل اŸسش- -رح -ي
““ب- - - - -روف- - - - -ا““ ‘ مشش - - - -روع
مششÎك ب ÚاŸسش - - - - - - -رح
ال- - -وط- - -ن - -ي ا÷زائ - -ري
ن- - -ظ - -م ،أامسس،
وج -م -ع-ي-ة ““‚دة ب-اب
ا’–اد ال- -وط- -ن -ي
الوادي““ أابطاله ششباب
للصشحفيÚ
ج -زائ -ري -ون اخ-ت-اروا
’عÓميÚ
وا إ
ال-ف-ن ال-راب-ع ك-وسشيلة
م - -ك - -تب سش - -ع- -ي- -دة،
لرسشم الواقع اŸعيشس
عملية التÈع بالدم
ﬁل- - -ي- - -ا ودول- - -ي - -ا ‘
ل- - -ف - -ائ - -دة اŸرضش - -ى،
خضش- - - - - - - -م ح- - - - - - - -رب
’خوة
بدار الششباب ا إ
““إايديولوجيا““ –ت قيادة وإاخراج اŸبدع السشوري حسشÚ
عبد‹ مركز التسشلية العلمية سشابقا.
كنا ،Êوذلك يوم ا’ثن 16 Úأاكتوبر ا÷اري على السشاعة
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي اسش-ت-حسش-نها اŸتÈعون بدمهم Œاه مرضشى
العاششرة والنصشف صشباحا باŸسشرح الوطني ا÷زائري ﬁي
’عÓم باŸنطقة وطلبة
اŸسشتششفيات ،سشاهمت فيها أاسشرة ا إ
الدين بششطارزي.
جامعيون ووجوه كان لها الفضشل ‘ ‚اح عملية التÈع
بالدم .وبحسشب منظمي العملية ،أان الهدف من تنظيم
’و¤
ع -م -ل -ي -ة ال -تÈع ب -ال -دم ال -قصش-د م-ن-ه-ا ب-ال-درج-ة ا أ
–سش-يسس ا÷م-ي-ع Ãسش-اع-دة م-رضش-ى ال-و’ي-ة ،خ-اصش-ة
’مر بالدم.
عندما يتعلق ا أ
ينششط
نشش Òأانه ◊د كتابة هذا اŸوضشوع ،أان عملية
ا’–اد
التÈع بالدم وصشلت إا ¤جمع قرابة  20كيسشا
ال-وط-ني للنسشاء
من الدم ‘ ،خطوة أاو ¤بادر بها ا’–اد الوطني
القابÓت
’عÓمي ‘ ÚسشعيدةŒ ،اه مرضشى
للصشحفي Úوا إ
ا÷زائ -ري -ات ،ي -وم
اŸسشتششفيات الذين هم بحاجة ماسشة Ÿثل
السش - - -بت  14أاكتوبر
هذه اŸبادرة لزرع أامل ا◊ياة وسشط
ا÷اري ،ع -ل-ى السش-اع-ة
اŸرضشى.
ال -ع -اشش -رة صش -ب -اح-ا ،ن-دوة
Ãنتدى اÛاهد.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -وط -ن-ي ل-ل-وق-اي-ة
’م- -ن ع Èال- -ط- -رق– ،ت إاشش- -راف
وا أ
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية ،اليوم ،حملة
وط- - -ن - -ي - -ة ت - -وع - -وي - -ة –ت شش - -ع - -ار
““ال -دخ-ول اŸدرسش-ي ...أام-ن أاط-ف-ال-ن-ا
أاسش -اسش -ي““ ،م -ت -ب -وع-ة ب-ت-وزي-ع دع-ائ-م
ا◊م -ل -ة ل -ف -ائ-دة تÓ-م-ي-ذ ال-ط-وري-ن
ا’ب -ت -دائ -ي واŸت -وسش -ط ،وذلك ع -ل -ى
مسشتوى اŸركب الرياضشي بحي البدر
بالقبة ،ابتداء من السشاعة العاششرة
صشباحا.

ﬁاضسرة للمÎجم
مارسسيل بوا

ندوة ل–Óاد الوطني للنسساء القابÓت

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

يحياوي ينشسط ندوة صسحفية

حملة –سسيسسية حول
ﬂاطر حوادث اŸرور

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت - -ن - -ظ- -م م- -ك- -ت -ب -ة ش ش -ايب د ز ا ي -ر
ال- -ت- -ا ب -ع -ة ل -ل -م -وؤسشسش -ة ا ل -وط -ن -ي -ة
ل Ó- - -ت صش- - -ا ل ال- - -نشش- - -ر وا ’إش ش- - -ه - -ار،
 ﬁا ضش-ر ة ب -ع -ن -و ا ن “ “ ا لÎج-م-ة  ،ه-ي
ن- -ز ل ب - -ع - -ي- -د““ ي- -نشش- -ط -ه -ا ا ÎŸج -م
م- -ارسش- -ي- -ل ب - -و ا ،ا ل -ي -وم ا ÿم -يسس،
على السشاعة الثالثة باŸكتبة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(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:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  12أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  21محرم  1439هـ

أسستعرضسا سسبل ألتنسسيق وألتعاون ب ÚألهيئتÚ

بوحجة يسضتقبل رئيسضة اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسضان
اسصتعرضس رئيسس اÛلسس الشصعبي الوطني،
السص -ع-ي-د ب-وح-ج-ة ،أامسس األرب-ع-اء ،م-ع رئ-يسص-ة
اÛلسس الوطني ◊قوق اإلنسصان فافا سصيد
ÿضصر بن زروقي ،سصبل التنسصيق والتشصاور بÚ
ال -ه -ي -ئ -ت› ‘ Úال ت -ع -زي -ز وت -رق -ي-ة ح-ق-وق
اإلنسص -ان .وأاوضص -ح ب -ي -ان ل -ل -م -ج -لسس الشص-ع-ب-ي
الوطني ،أان اللقاء شصكل «أارضصية لبحث سصبل
ال- -ت -نسص -ي -ق وال -تشص -اور ب ÚاÛلسس الشص -ع -ب -ي
الوطني واÛلسس الوطني ◊قوق النسصان»،
مÈزا ت- -أاك -ي -د ب -وح -ج -ة «اسص -ت -ع -داد اÛلسس
الشصعبي الوطني للمسصاهمة بصصفة مباشصرة ‘
ت -ط -وي -ر وت -رق -ي-ة م-ن-ظ-وم-ة ا◊ق-وق وت-ع-زي-ز
ال - -قضص - -اي - -ا اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان
وا◊ري -ات» .وشص -دد ال -ط-رف-ان ع-ل-ى «ضص-رورة
التنسصيق فيما يتعلق بقضصايا حقوق اإلنسصان ‘
اÙافل العربية واإلفريقية والدولية» ،كما
” التفاق على تنظيم أايام دراسصية برŸانية
وﬁاضصرات حول اŸواضصيع ذات الصصلة بهذا
اÛال ،وذلك من أاجل «ترقية ثقافة حقوق

اإلنسصان والتنويه باŸكاسصب اÙققة لصصالح
اÛتمع ا÷زائري والتعريف باŸبادئ التي

جاء بها دسصتور  2016وما تضصمنه من أاحكام
‘ هذا اإلطار».

لول ،أن بÓده تعت Èأ÷زأئر شسريكا
أكد سسف Òأليابان لدى أ÷زأئر ،ماسسايا فوجيوأرأ ،أمسس أ أ
أسسÎأتيجيا وفاع Óأسساسسيا ضسامنا لÓسستقرأر باŸنطقة ،مشسيدأ باŸناسسبة باŸسستوى أ÷يد ألذي
تعرفه ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين ،بحسسب ما جاء ‘ بيان للمجلسس ألشسعبي ألوطني.
أارسصت دع- -ائ- -م السص -ل -م والسص -ت -ق -رار ح -ت -ى «أاضص -حت
‰وذج -ا ي -ح -ت-ذى ب-ه» ،م-ع-تÈا أان «ا÷زائ-ر وال-ي-اب-ان
شصريكان أاسصاسصيان ‘ مكافحة اإلرهاب».
وج -دد رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة ‘ ،ن -فسس اإلط-ار“ ،سصك
ا÷زائ-ر Ãب-ادئ سص-ي-اسص-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة ،لسص-ي-ما فيما
يتعلق بعدم التدخل ‘ الشصؤوون الداخلية للدول وكذا
دع -م قضص -اي -ا ال -ت-ح-رر وال-دف-اع ع-ن ح-ق الشص-ع-وب ‘
السص -ت -ق Ó-ل وت -ق -ري -ر اŸصص ،Òع -ل -ى غ-رار الشص-ع-بÚ
الفلسصطيني والصصحراوي.
ولدى تطرقه للشصق القتصصادي ،اسصتعرضس رئيسس
اللجنة التحديات القتصصادية التي تواجه ا÷زائر ‘
مسص-اع-ي-ه-ا ل-ت-ن-وي-ع الق-تصص-اد ال-وط-ن-ي ،مشصÒا إا ¤أاّن
ا÷زائ -ر ت -ت-ط-ل-ع لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن خÈات أاصص-دق-ائ-ه-ا
وشصركائها ،يضصيف بيان اÛلسس الشصعبي الوطني.

...ويشضدد مع السضف ÒالÎكي على أاهمية
تعزيز العÓقات الŸÈانية

شص -دد رئ -يسس ÷ن -ة الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون
وا÷الية باÛلسس الشصعبي الوطني عبد ا◊ميد سصي
عفيف ،وسصف Òتركيا با÷زائر ﬁمد بوروي ،أامسس،
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات
الŸÈان -ي -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ب -حسصب م -ا أاف -اد ب-ه ب-ي-ان
للمجلسس.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان سصي عفيف تطرق مع
السصف ÒالÎكي خÓل اللقاء الذي جرى باÛلسس
الشصعبي الوطني ،إا ¤التعاون الŸÈا ،Êحيث شصّدد
الطرفان على «أاهمية تعزيز العÓقات الŸÈانية من
خÓل ›موعتي الصصداقة الŸÈانية وتبادل الوفود
واÈÿات».

‘ ه -ذا الصص -دد ،أاك -د ع -ب -د ا◊م-ي-د سص-ي ع-ف-ي-ف
«أاه-م-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة الŸÈان-ي-ة ‘ تقريب وجهات
النظر وخدمة اŸصصالح اŸشصÎكة للبلدين والشصعب،»Ú
مثمنا ‘ نفسس الوقت «دسصÎة هذه اآللية التي حققت
بها ا÷زائر خطوة إاضصافية ‘ ›ال تعزيز مكانة
السصلطة التشصريعية بفضصل إاصصÓحات فخامة رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وق -د شص -ك -ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ف -رصص -ة ل -ت -ب -احث واق-ع
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي تسص-ت-ن-د إا« ¤تاريخ مشصÎك
Áتد إا ¤قرون ،و” التفاق على مواصصلة ا÷هود
الرامية إا ¤تعزيز الشصراكة القائمة ب Úالبلدين ‘
شصتى اÛالت ،على غرار ما ” –قيقه ‘ قطاعات
عديدة كالنسصيج ،الكيمياء والصصيدلة».
من جهته ،ثمن السصف ÒالÎكي ما حققه البلدان ‘
ت -ع -اون -ه -م -ا الق -تصص -ادي وال -ت -ج -اري وأاك -د «ت -ف -اؤول-ه
Ãسصتقبل واعد يعكسس عمق العÓقات الثنائية ويعزز
حظوظ ‚اح اŸشصاريع اŸشصÎكة».
وقد خصصصس جانب من هذا اللقاء ،لتباحث «عدد
من القضصايا ذات الهتمام اŸشصÎك وكان من ضصمنها
سصبل مكافحة آافة اإلرهاب الذي بات يشصكل تهديدا
حقيقيا للسصلم والسصتقرار ‘ العا.»⁄

بن حبيلسس ‘ ندوة صسحفية مع نظÒها ألعرأقي

ضضرورة تفعيل دور الفضضاءات اإلنسضانية

خÓل ندوة صصحفية مشصÎكة ،نشصطها الطرفان
Ãقر الهÓل األحمر ا÷زائري ،أابرزت بن حبيلسس
أاه-م-ي-ة ت-ق-وي-ة الشص-راك-ة ال-ت-ي Œم-ع م-ن-ظ-م-تها مع
نظÒتها العراقية ،خاصصة ‘ ظل األوضصاع األمنية
التي “ر بها دولة العراق الشصقيقة.
وبعد أان ذكرت بأاهم اÙطات التاريخية التي

تعكسس وقوف الهÓل األحمر العراقي مع ا÷زائر
إاب- -ان ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة اÛي- -دة ،أاك -دت أان
اŸسصاعدات التي تقدمها الدولة ا÷زائرية لدولة
ال- -ع- -راق ت- -ن- -درج «‘ إاط- -ار رد ا÷م -ي -ل وال -واجب
اإلنسصا.»Ê
‘ سصياق ذي صصلة ،أابرزت بن حبيلسس «وجود

ق -واسص -م مشصÎك -ة» ب Úال -ه Ó-ل األح-م-ر ا÷زائ-ري
ونظÒه العراقي حول العديد من اŸسصائل ،منها
ضصرورة تفعيل دور الفضصاءات اإلنسصانية لتصصبح-
كما قالتÃ -ثابة «قوة ضصغط»“ ،ارسس سصلطتها
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ه -ي -ئ -ات ال-دول-ي-ة وذلك م-ن أاج-ل
«ت -ق -د Ëي -د اŸسص -اع-دة ل-لشص-ع-وب ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
ﬂتلف األزمات».
من جهته ،ثّمن رئيسس الهÓل األحمر العراقي،
مواقف ا÷زائر اŸسصاندة للشصعوب اŸضصطهدة،
منوها ‘ ذات الشصأان Ãبادرة ا÷زائر اŸتمثلة ‘
إارسصال مسصاعدات إانسصانية للنازح Úالعراقي Úقبل
بضص -ع -ة أاشص -ه -ر ،م -وج -ه -ا ب-اŸن-اسص-ب-ة رسص-ال-ة شص-ك-ر
وامتنان لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

بحسسب توقع لصسندوق ألنقد ألدو‹

ا÷زائر تقÎب من التوازن اŸا‹ مع بداية 2019
يتوقع صصندوق النقد الدو‹ أان تقÎب ا÷زائر من
التوازن اŸا‹ بداية من  2019مع ترقب تراجع ‘
عجز الرصصيد اŸا‹ الشصامل إا0,5 ¤ـ2019 ‘ ٪
و .2020 ‘ ٪0,1وينتظر أان يسصتقر عجز الرصصيد
اŸا‹ الشصامل للجزائر ،بعد اتسصاع رقعته سصنة 2015
إا ‘ ،٪-15,3 ¤حدود  ‘ ٪-3,2النا œالداخلي
اÿام ‘  2017و 2018 ‘ ٪-1,1قبل أان يواصصل
تراجعه إا ‘ ٪-0,5 ¤النا œالداخلي اÿام ‘ 2019
و ،2020 ‘ ٪0,1ب -حسصب ت -وق-ع-ات صص-ن-دوق ال-ن-ق-د
الدو‹ الواردة ‘ تقريره «مرشصد اŸالية العمومية»
نشص- -ر أامسس األرب- -ع -اء وال -ذي ي -درسس سص Òسص -ي -اسص -ات
اŸي- -زان- -ي- -ة ‘ ال- -ع- -ا .⁄وم- -ن اŸف -روضس أان يسص -م -ح
الفائضس الضصئيل الذي سصيسصجل بداية من سصنة 2020
( 2021 ‘ ٪0,2و )2022 ‘ ٪0,3للجزائر ببلوغ
مرحلة التوازن اŸا‹ .من جهة أاخرى من اŸقرر أان
“ثل مداخيل ا÷زائر  ٪32,3من النا œالداخلي

مسضاهل يقوم بجولة لبلدان السضاحل إابتداء من اليوم
ي- -ق -وم وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسص -اه -ل ،إاب-ت-داء م-ن ال-ي-وم اÿم-يسس ،ب-ج-ول-ة عÈ
أاربعة بلدان من السصاحل تقوده على التوا‹ إا¤
نواكشصوط و‚امينا وباماكو ونيامي ،بحسصب ما
ذكر ،أامسس األربعاء ،بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
وأاوضصح ذات اŸصصدر ،أان مسصاهل سصيقوم خÓل
هذه ا÷ولة بتسصليم رسصائل رئيسس ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة إا ¤رؤوسص-اء ه-ذه ال-دول ح-ول
العÓقات الثنائية وتطور األوضصاع ‘ اŸنطقة.

يوسضفي يسضتقبل سضفÒة السضويد با÷زائر

ا÷زائر شضريك اسضÎاتيجي لليابان وفاعل أاسضاسضي ضضامن لÓسضتقرار باŸنطقة

لح- - -م- - -ر
دعت رئ - - -يسس - - -ة أل- - -هÓ- - -ل أ أ
أ÷زأئ - -ري ،سس - -ع - -ي - -دة ب - -ن ح - -ب- -ي- -لسس،
ونظÒها ألعرأقي ياسس Úأحمد عباسس
أŸع -م -وري ،أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة،
إأ« ¤ت -ق -وي -ة أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ-ي-ة بÚ
أŸن -ظ -م -ت Úخ -دم -ة ل-لشس-ع-ب Úأل-ع-رأق-ي
وأ÷زأئري».

حام Óرسسائل رئيسس أ÷مهورية إأ ¤نظرأئه

ألتعاون ألصسناعي وألتكنولوجي ﬁور أÙادثات

رئيسس ÷نة ألشسؤوون أÿارجية يسستقبل سسف Òأليابان

ل -دى اسص -ت -ق -ب -ال -ه م -ن ق -ب -ل رئ -يسس ÷ن -ة الشص-ؤوون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون وا÷ال -ي -ة ب -اÛلسس الشص -ع -ب-ي
ال -وط -ن -ي ع -ب -د ا◊م -ي -د سص -ي ع-ف-ي-ف ،ن-وه السص-ف Òبـ
«اŸسصتوى ا÷يد الذي تعرفه العÓقات ا÷زائرية -
اليابانية ،التي سصتحتفل ،قريبا ،بالذكرى  55إلنشصائها»
مؤوكدا «أان اليابان تعت Èا÷زائر شصريكا اسصÎاتيجيا
Óم -ن والسص -ت -ق -رار ‘
وف -اع  Ó-أاسص -اسص -ي -ا ضص -ام -ن -ا ل  -أ
اŸنطقة».
وع ّ-ب -ر ‘ ن -فسس السص -ي -اق ،ع -ن «ارت -ي -اح -ه ل -ت -وف-ر
ال -ظ -روف م -ن أاج -ل إاق -ام -ة ت -ع -اون اسصÎات -ي -ج-ي بÚ
البلدين» ،حيث شصدد الطرفان ‘ هذا اإلطار على
أاهمية «تعزيز العÓقات الŸÈانية ب Úالبلدين من
خÓ- -ل ›م- -وع -ت -ي الصص -داق -ة الŸÈان -ي -ة» ،ك -م -ا ”
الت -ف -اق ع -ل -ى «ضص -رورة ت -ب -ادل ال -زي -ارات واÈÿات
وت -ع -زي -ز ال -ت -نسص -ي -ق وال -تشص -اور ‘ ﬂت -ل-ف اÙاف-ل
الŸÈانية» ،بحسصب نفسس اŸصصدر.
كما كان اللقاء أايضصا فرصصة قدم من خÓله سصي
عفيفÙ ،ة عن التشصكيلة ا÷ديدة للمجلسس الشصعبي
ال-وط-ن-ي واسص-ت-ع-رضس اإلصصÓ-ح-ات السص-ي-اسص-ي-ة الهامة
التي باشصرتها ا÷زائر بقيادة رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
وأابرز رئيسس اللجنة بهذا اÿصصوصس ،ما «عززه
الدسصتور التوافقي من دÁقراطية تشصاركية وحريات
وح-ق-وق ،فضص Ó-ع-م-ا م-ن-ح-ه م-ن صصÓ-ح-ي-ات ج-دي-دة
ل -لسص -ل -ط -ة ال -تشص-ري-ع-ي-ة وم-ن ت-ف-ع-ي-ل ل-دور اŸع-ارضص-ة
السصياسصية وللدبلوماسصية الŸÈانية».
وعلى صصعيد آاخر -يضصيف البيان  -تطرق سصي
عفيف لدور ا÷زائر وŒربتها الرائدة ‘ مكافحة
آافة اإلرهاب وŒربتها مع اŸصصا◊ة الوطنية التي
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اÿام ‘  2017مقابل  2016 ‘ ٪29وهو ارتفاع قد
يعود إا– ¤سصن أاسصعار البÎول هذه السصنة .و ⁄يقدم
صص -ن -دوق ال -ن -ق -د ال -دو‹ أاي ت -وضص -ي -ح -ات ح-ول ه-ذا
الرت -ف -اع .وبشص -ك -ل ع -ام ف -إان ع -ائ -دات ا÷زائ -ر م-ن
اŸتوقع أان تÎاوح ما ب 28 Úو ‘ ٪30النا œالداخلي
اÿام خÓل السصنوات اÿمسصة القادمة غ Òأانها تبقى
ب -ع -ي -دة ع -ن مسص-ت-واه-ا اŸسص-ج-ل ق-ب-ل ت-راج-ع أاسص-ع-ار
النفط .وتتوقع مؤوسصسصة بروتن وودسس مسصتوى نفقات
‘ حدود  ٪35,5من النا œالداخلي اÿام ‘ 2017
مقابل  2016 ‘ ٪42,4على أان يسصتقر منحى تراجع
ال -ن-ف-ق-ات إا ٪28,2 ¤م- -ن ه- -ذا ال -ن -ا œسص -ن -ة .2022
واسصتنادا إا ¤نفسس التوقعات فإان الديون العمومية من
اŸنتظر أان تقدر بـ ٪17,7من النا œالداخلي اÿام
‘  2017مقابل  .2016 ‘ ٪20,6وأاكد صصندوق النقد
الدو‹ ‘ تقريره الذي نشصر عشصية انعقاد جمعياته
العامة السصنوية على ضصرورة اتخاذ البلدان األعضصاء

إاجراءات لضصمان «إاعادة توزيع ما‹ أاك Ìفعالية»،
معتÈا أان الفوارق ‘ عدم اŸسصاواة ب ÚاÛموعات
الق -تصص -ادي -ة ت -ع -ود ‘ أاغ -ل -ب -ي -ت -ه -ا لÓ-خ-تÓ-ف-ات ‘
السصياسصات اŸالية حول إاعادة التوزيع .ففي البلدان
اŸت -ط -ورة ت-ق-لصس الضص-رائب وال-ت-ح-ويÓ-ت اŸب-اشص-رة
الفوارق ‘ العائد بحوا‹ الثلث علما أان ثÓثة أارباع
ه -ذا ال -ت -ق -ل -يصس مصص-دره-ا ال-ت-ح-ويÓ-ت حسصب ن-فسس
اŸصصدر .أاما ‘ البلدان النامية فإان إاعادة التوزيع
اŸا‹ ﬁددة أاك Ìويفسصر ذلك بجباية ونفقات أاقل
وبلجوء أاهم إا ¤الضصرائب غ ÒاŸباشصرة .من جهة
أاخرى شصجع صصندوق النقد الدو‹ البلدان األعضصاء
على زيادة السصتثمارات ‘ ›ال الÎبية والصصحة،
معتÈا أان هذه النفقات قادرة على اŸسصاهمة ‘
ت -ق -ل -يصس ف -وارق ال -ع -ائ -دات ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسص-ط
ومكافحة الفقر.

اسص -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م ي -وسص-ف
يوسصفي ،أامسس األربعاء ،با÷زائر ،سصفÒة السصويد
ماري كل Òسصوارد كابرا ،حيث تباحث الطرفان
سصبل «تقوية عÓقات التعاون ب Úالبلدين ،خصصوصصا
‘ القطاع الصصناعي والتكنولوجي» ،بحسصب ما علم
‘ ب -ي -ان ل -ل -وزارة .وق -د أاب -رز ي-وسص-ف-ي خÓ-ل ه-ذا
اللقاء ،أاهمية «السصتفادة من اÈÿة السصويدية ‘
قطاع التكوين ،خصصوصصا ‘ الشصعب التي –تاج
إاليها ا÷زائر»  -يضصيف البيان .كما سصمح اللقاء
أايضصا للطرف Úبتباحث مسصتوى التعاون ب Úالبلدين

وال -ذي ي -ع -ود إا« ¤سص -ن -وات ط-وي-ل-ة مضصت» وال-ذي
تدعم أاك Ìمع مرور الوقت ،يضصيف اŸصصدر ذاته.

رأوية يشسارك ‘ أجتماعات ألبنك وصسندوق ألنقد ألدوليÚ

–ليل وجهات النظر حول سضياسضات اإلصضÓح Ÿواجهة التحديات
تعقد ›موعة ألبنك ألدو‹ وصسندوق
ألنقد ألدو‹ أجتماعاتها ألسسنوية ب12 Ú
و 16أك-ت-وب-ر أ÷اري ،ب-وأشس-ن-ط-نÃ ،شساركة
وزير أŸالية عبد ألرحمان رأوية ،بحسسب ما
أفاد بيان للوزأرة.
فضص  Ó-ع -ن مشص -ارك -ت -ه ‘ ÷ن -ة ت-ط-وي-ر ال-ب-نك
ال -دو‹ وصص -ن -دوق ال -ن -ق -د ال -دو‹ ،ي -حضص -ر راوي -ة
ا÷لسصات العلنية للهيئت ÚاŸاليت Úوكذا أاشصغال
اÛموعة ا◊كومية اŸشصÎكة للدول  ،24بحسصب
نفسس اŸصصدر.
ع-ل-ى ه-امشس الج-ت-م-اع-ات السص-ن-وي-ة ،سص-ي-ل-تقي
الوزير مع كبار مسصؤوو‹ البنك الدو‹ وصصندوق
ال -ن -ق -د ال -دو‹ وك -ذا ع -دد م-ن ن-ظ-رائ-ه ‘ ال-دول
األخ -رى ومسص -ؤوول ‘ Úال -ه -ي -ئ-ات اŸال-ي-ة ال-دول-ي-ة
واإلقليمية التي تشصارك هذا ا◊دث.
تشص-ك-ل الج-ت-م-اع-ات السص-ن-وي-ة م-ن-اسص-ب-ة ،يلتقي

فيها أاهم مسصؤوو‹ العا ⁄القتصصادي واŸا‹ ‘
ال-ع-اŸ ⁄ن-اقشص-ة م-ل-ف-ات م-ه-م-ة ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ن-م-ية
القتصصادية ،الظرف القتصصادي العاŸي ،موجهة
ل -ت -أام Úال -نسص -اء ال -ب-ال-غ-ات ب 18 Úإا 60 ¤سصنة،
مكافحة الفقر والنظام اŸا‹ العاŸي.
كما تسصمح بالقيام بتحليل وتبادل وجهات النظر
ح- -ول سص- -ي- -اسص- -ات اإلصصÓ- -ح اŸت- -خ- -ذة Ÿواج -ه -ة
التحديات اŸطروحة من طرف الدول األعضصاء.

الدالية تسضتقبل اŸمثل اŸقيم لنظام األ· اŸتحدة
اسصتقبلت غنية الدالية ،وزيرة التضصامن الوطني
واألسص- -رة وقضص- -اي- -ا اŸرأاة ،أامسس األرب- -ع -اءÃ ،ق -ر
ال - -وزارة ،السص - -ي - -د إاي - -ريك أاوف - -رف - -رفسصت «Eric
 ،»OVERVESTاŸمثل اŸقيم لنظام األ·
اŸتحدة با÷زائر ،بناء على طلبه.
اسصتعرضس الطرفان خÓل هذا اللقاء ،التقدم
اÙقق ‘ ›ال التعاون من خÓل برامج التنمية
الج -ت-م-اع-ي-ة وسص-ي-اسص-ات ح-م-اي-ة وت-رق-ي-ة ال-ف-ئ-ات
الهشصة وذوي الحتياجات اÿاصصة ضصمن الÈامج

ا÷دي-دة لÓ-ت-ف-اق-ي-ة اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة اإلط-ار ل-لفÎة
اŸمتدة ما ب 2016 Úـ .2020

أشسرف على ألدورة ألعادية للغرفة ألوطنية للصسناعة ألتقليدية ،مرموري:

الدعوة إا ¤تنسضيق العمل لÎقية و–سض Úنوعية اإلنتاج التقليدي

دعا وزير السصياحة والصصناعة التقليدية ،حسصن
لرب -ع -اء ،ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصص-م-ة،
م -رم -وري ،أامسس ا أ
جميع الفاعل ‘ Úقطاع الصصناعة التقليدية إا¤
ضص -رورة ت-نسص-ي-ق ال-ع-م-ل وا÷ه-ود م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة
و–سص Úنوعية النتاج التقليدي وا◊ر‘ وجعله
«يسصاهم ‘ تنويع موارد القتصصاد الوطني ‘ ظل
لزمة ا◊الية التي تعرفها البÓد» .وقال الوزير
اأ
‘ ختام أاشصغال الدورة العادية للجمعية العامة
للغرفة الوطنية للصصناعة التقليدية وا◊رف أان
«قطاع الصصناعة التقليدية حيوي وÁكن أان نراهن
عليه للمشصاركة ‘ تنويع القتصصاد الوطني خارج
اÙروقات Ÿا له من مؤوهÓت ‘ ›ال خلق
الÌوة وإاح - -داث م - -ن - -اصصب الشص - -غ - -ل وال- -رف- -ع ‘
مسصاهمات الدخل الوطني اÿام» .وأاشصار السصيد
مرموري ‘ هذا الطار إا ¤أان الدولة «صصنفت
لول-وي-ة»،
ه -ذا ال -ق -ط -اع ضص-م-ن ال-ق-ط-اع-ات ذات ا أ
وهوما يزيد  -كما قال  -من «ثقل اŸسصؤوولية
ويؤوكد على ضصرورة العمل سصويا لتخطي الصصعاب
ورفع التحديات والرقي بهذا اÛال إا ¤اŸكانة
لط -ار ،اع -ت Èأان
ال- -ت- -ي يسص -ت -ح -ق -ه -ا» .و‘ ه -ذا ا إ
ا÷معية العامة للغرفة الوطنية للصصناعة التقليدية
وا◊رف «صص- -رح- -ا ل- -رصص- -د النشص- -غ -الت واقÎاح
اŸشص -اري -ع لÎج -م -ت-ه-ا إا ¤إا‚ازات ب-غ-ي-ة ت-ط-وي-ر
القطاع على مسصتوى كل وليات الوطن» ،خاصصة -
مثلما أاضصاف  -وأان هذا اÛال يعد «رافدا من
رواف-د ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة» .وأاشصار بهذا
اÿصص - -وصس إا ¤أان ع - -دد ا◊رف- -ي Úال- -ن- -اشص- -طÚ
واŸسص -ج -ل ‘ Úسص -ج Ó-ت الصص -ن -اع -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف يفوق حاليا  340أالف حر‘ ،مÈزا أانه
لن تفعيل  74هيكل دعم ،إاضصافة إا¤
«” ◊د ا آ
هياكل أاخرى سصيتم اسصتÓمها مسصتقبﬂ ‘ Óتلف
وليات الوطن».
و‘ ›ال التكوين ،أاوضصح الوزير أان «أازيد من

 10آالف حر‘ اسصتفادوا من تكوين تطبيقي وتقني
‘ ﬂت-ل-ف ف-روع الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ن-ذ سصنة
 2015من بينهم  1850حر‘ اسصتفادوا من تكوين
‡اثل خÓل السصداسصي األول من سصنة  2017إا¤
جانب اسصتفادة  9426حر‘ وصصاحب مشصروع من
تكوين ‘ ›ال تسصي Òمؤوسصسصة من بينهم 2174
خÓل نفسس الفÎة» .من جهة أاخرى ” ،تكوين 80
حرفيا مكونا على يد خÈاء من الÈازيل ‘ ›ال
لحجار الكرÁة والتي حققت حاليا  -كما
نشصاط ا أ
قال السصيد مرموري « -تطورا كبÒا» .وفيما يتعلق
بالÎويج والتسصويق ،أاشصار الوزير إا ¤أانه ” تنظيم
أازي- - -د م- - -ن  200ت -ظ -اه -رة وم-ع-رضس ت-رق-وي
ل-ل-م-ن-ت-وج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة شصارك فيها حوا‹ 4000
حر‘ وحرفية ،مذكرا ‘ نفسس الوقت أان القطاع
«ت -ع-زز م-ن-ذ سص-ن-ة  2015ب-ب-ط-اق-ي-ة وطنية ورقمية
ل-لصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف سص-م-حت ب-عصص-رن-ة
لحصصائي واŸعلوماتي ◊ركية ا◊رفيÚ
النظام ا إ
والنشصاطات ا◊رفية» .و” ‘ ختام هذا اللقاء
التوقيع على اتفاقية تعاون وشصراكة ب Úالغرفة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف والشصركة
ال-دول-ي-ة ل-ل-ت-أام Úوإاع-ادة ال-ت-أام Úت-قضص-ي ب-ت-م-كÚ
ا◊رفي Úوغرف الصصناعة التقليدية وا◊رف على
اŸسصتوى الوطني من ا◊صصول على تخفيضصات قد
تصصل إا ٪90 ¤على عقود التأام Úاıتلفة.
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إلخميسس  12أإكتوبر  2017م
إلموإفق لـ  21محرم  1439هـ

أŸدير ألعام للضشمان ألجتماعي ،جوأد بوركايب:

كل الفروع متوازنة باسستثناء صسندوق التقاعد
أكد أŸدير ألعام للضشمان ألجتماعي
ب -وزأرة أل -ع -م -ل وأل -تشش -غ -ي -ل وألضش -م -ان
ألج- -ت- -م- -اع- -ي ج- -وأد ب -ورك -ايب ،أمسش،
ب - -ا÷زأئ - -ر أل- -ع- -اصش- -م- -ة ،أن ك- -ل ف- -روع
ألضش - -م - -ان ألج - -ت - -م- -اع- -ي «م- -ت- -وأزن- -ة»
باسشتثناء صشندوق ألتقاعد ألذي يششهد
صشعوبات مالية.
أإوضسح بوركايب على أإموإج إإلذإعة إلوطنية
أإن «ك -ل ف -روع إلضس -م -ان إلج -ت -م-اع-ي (ع-ط-ل
إألم -وم-ة ،إل-ع-ط-ل إŸرضس-ي-ة ،ح-وإدث إل-ع-م-ل
وإألمرإضس إŸهنية )...متوإزنة ول تعا Êمن
أإي صسعوبات مالية عدإ فرع إلتقاعد» ،مشسÒإ
إ ¤أإن إلوضسعية إلصسعبة ألنظمة إلتقاعد هو
«توجه عاŸي» رإجع إ ¤إلوضسعية إلقتصسادية
إلرإهنة وإلتحولت إلدÁغرإفية إضسافة إ¤
إرتفاع معدل إ◊ياة.
ك -م -ا أإب -دى إŸدي -ر إل -ع -ام إرت -ي-اح-ه ل-ك-ون
إلدولة قد إتخذت إجرإءإت إضسافية «خاصسة
بتكييف نظام إلتقاعد إلوطني» على إلرغم
من عجز صسندوق إلتقاعد مسستدل باإلجرإء
إŸتضس -م -ن ‘ مشس -روع ق -ان -ون إŸال -ي -ة لسس-ن-ة
 2018وإŸتعلق بـ»إلدعم إلسستثنائي للتوإزن»
وكذإ مسساهمة إلتضسامن إŸقتطعة بنسسبة ٪1
من عمليات تصسدير إلسسلع.
وأإب -رز ذإت إŸت -ح -دث أإن «إل -دول -ة ت -ب -ق -ى
ضس-ام-ن-ا ل-ن-ظ-ام ح-م-اي-ة إج-ت-م-اع-ي-ة هام حيث
تؤوكد على طابعها إلجتماعي» ،مضسيفا أإن
«صسندوق إلتقاعد يسستفيد ألول مرة من دعم
 توإزن لسسنة  2018بقيمة  500مليار دج وهيقيمة “ثل ديون إلصسندوق إلوطني للتقاعد.

أإم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس إلصس -ن-دوق إلح-ت-ي-اط-ي
Óج-ي-ال إلقادمة وإŸمول
ل-ل-ت-ق-اع-د إŸوج-ه ل -أ
بنسسبة  ٪3من إ÷باية إلبÎولية كشسف بوركايب
أإنه بلغ حاليا  429مليار دج.
وأإضساف إŸسسؤوول إنه يرتقب إضسافة 66
مليار دينار جزإئري لذإت إلصسندوق ‘ حÚ
يعتزم قانون إŸالية ضسخ  88مليار دج ،حيث
Áثل ذلك مبلغا مهما لهذإ إلصسندوق خÓل
إلعشسر سسنوإت إŸقبلة.
من جهة أإخرى ،أإكد إŸدير إلعام بوزإرة
إل- - -ع - -م - -ل أإن حصسصس إلشسÎإك - -ات إÿاصس - -ة
بالضسمان إلجتماعي إرتفعت حاليا إ400 ¤
م -ل -ي -ار دج ،م -وضس -ح -ا أإن إلصس -ن -دوق إل-وط-ن-ي
للتأامينات إلجتماعية للعمال إألجرإء سسجل
فائضسا إسستخدم ‘ إطار إلتضسامن».
كما أإبرز ضسيف إإلذإعة أإنه «ل وجود لنظام

ت -وزي-ع م-ت-وإزن ‘ إل-ع-ا ⁄ي-ع-ت-م-د ف-ق-ط ع-ل-ى
إلشسÎإكات» ،مشسÒإ إ ¤أإن إلصسندوق إلوطني
للتأامينات إلجتماعية للعمال إألجرإء يحصسي
أإك Ìمن  6مÓي Úمؤومن نشسيط ‘ ح Úيبلغ
إلعدد إلجما‹ للمَؤوّمن Úإلجتماعي Úحوإ‹
 12,5م -ل -ي -ون م -ن -ه-م غ Òنشس-ي-ط( Úط-ل-ب-ة،
م -ت -ق -اع -دون )...يضس -اف إل -ي -ه -م ذوو ح -ق -وق
َŸؤوsمن‡ Úا يسسمح بتغطية شساملة ألك Ìمن
إُ
 37مليون شسخصس.
وأإردف إŸسس -ؤوول ي -ق -ول «ب -ن -اء ع -ل -ى ه-ذه
إŸعاي Òسسطر إلصسندوق هدفا يتمثل ‘ بلوغ
 3م Ó-ي Úإن -تسس -اب ج -دي -د خ Ó-ل إلسس-ن-وإت
إŸقبلة بفضسل إإلجرإءإت إ÷ديدة إŸتخذة»
وإصسفا ذلك «باألمر إŸناسسب وإلفّعال».
ويتعلق إألمر حسسب بوركايب باإلجرإءإت
«إلتقوÁية» إلتي إتخذتها إلسسلطات إلعمومية
‘ إط- -ار ﬂط -ط ع -م -ل إ◊ك -وم -ة ومشس -روع
قانون إŸالية  2018ع« Èنشساطات موجهة»
كاسسÎجاع أإموإل إلغشس إلضسريبي ومكافحة
إلتهرب إلضسريبي وعدم إلتصسريح إضسافة إ¤
إل - -ت- -حصس- -ي- -ل إإلج- -ب- -اري وذلك ع- -ن ط- -ري- -ق
إسستحدإث وسسائل رقابة جديدة.
وشس - -ج - -ع إŸدي- -ر إل- -ع- -ام ‘ ه- -ذإ إإلط- -ار
إلعامل Úبطريقة غ Òشسرعية إ ¤إلنتسساب
«إإلرإدي».
وي -ك -م -ن إل -ره -ان ،ب -حسسب إŸت -ح -دث‘ ،
«ت -وسس -ي -ع ق -اع-دة إلشسÎإك-ات» إل-ت-ي ت-ت-ط-لب
«إجرإءإت شساملة تهدف إ ¤إدماج إلقطاع
إŸوإزي».

أŸدير ألعام للوكالة ألوطنية لتسشي Òألقرضش أŸصشغر:

تقد 500 Ëمليار سسنتيم ‘ شسكل قروضض  ..و  ٪63من اŸسستفيدين نسساء
 250أالف مؤوسسسسة من ›موع  800أالف سسددت مسستحقاتها

كششف أŸدير ألعام للوكالة
أل -وط -ن -ي -ة ل -تسش-ي Òأل-ق-رضش
أŸصش - - -غ - - -ر ﬁم - - -د أل- - -ه- - -ادي
عوأيجية ،عن منح مبلغ 500
مليار سشنتيم ‘ ششكل قروضش
م -ن -ذ ألن -ط Ó-ق -ة أل -ف -ع -ل -ي-ة
ل -ل-وك-ال-ة ع-ام  ،2005م -ششÒ-أ
إأ ¤أن  ٪63من ›موع 800
أل- -ف شش- -خصش أسش -ت -ف -ادوأ م -ن
أل-ق-رضش ،أل-ذي تصش-ل ق-ي-مته
أل-قصش-وى  100م-ل-يون سشنتيم
نسشاء.

فريال بوشسوية
أإشس -ار إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ل -وك-ال-ة
إلوطنية لتسسي Òإلقرضس إŸصسغر،
ع Èإ◊صس- -ة إإلذإع- -ي- -ة «ضس- -ي -ف
إلصسباح» ،إ ¤أإن أإك Ìمن  ٪63من
إŸسس -ت -ف-ي-دي-ن نسس-اء م-ن ›م-وع
 800أإلف شسخصس إسستفادوإ من
إلصس -ي -غ-ة م-ن-ذ إنشس-ائ-ه-ا ‘ إل-ع-ام
– ،2004صس - -ل- -وإ ع- -ل- -ى ق- -روضس
ق -ي -م -ت-ه-ا ل ت-ت-ج-اوز  100مليون
سسنتيم ،وحققت نتائج جيدة ‘
إŸي -دإن ب -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن خ-ل-ق
م- -ؤوسسسس -ات -ه -م إÿاصس -ة ،ك -م -ا ”
مرإفقة  300أإلف منهم من خÓل

خ -دم -ات غ Òم -ال -ي -ة ذإت ط-اب-ع
إسس -تشس -اري ،إ ¤ج -انب إل -ت-ك-وي-ن
إŸوف -ر Ÿسس -اع-دت-ه-م ‘ تسس-وي-ق
إŸن- -ت- -وج- -ات ،و‘ ه- -ذإ إإلط- -ار
ي -ن -درج إلصس-ال-ون إŸن-ظ-م م-ط-ل-ع
أإكتوبر وإلذي ضسم  120عارضس،
ل -ت -ق -د ËإŸن -ت -وج -ات وتسس -ه -ي -ل
بيعها.
وإسس-ت-ن-ادإ إ ¤ت-وضس-ي-ح-اته” ،
منح مبلغ  500مليار سسنتيم ‘
شس -ك -ل ق -روضس دون ف -وإئ -د م -ن-ذ
إلن -ط Ó-ق-ة إل-ف-ع-ل-ي-ة ل-ل-وك-ال-ة ‘
إلعام  ،2005وفق صسيغت Úإألو¤
م -وج-ه-ة إ ¤إŸوإد إألول-ي-ة ل-ف-ئ-ة
إلنسساء إŸاكثات ‘ إلبيت وإ¤

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

إل -ف Ó-ح ،Úأإم-ا إلصس-ي-غ-ة إل-ث-ان-ي-ة
ف-ت-خصس إل-ت-م-وي-ل إل-ثÓ-ث-ي إل-ذي
يصسل إ 100 ¤مليون سسنتيم ،إلذي
يضس- -م مسس -اه -م -ة شس -خصس -ي -ة م -ن
إŸسستفيد ،وكذإ قرضس بنكي دون
فائدة ،يضساف إ ¤قرضس إلوكالة.
ويصس- - - -ل ع- - - -دد إŸؤوسسسس- - - -ات
إلناشسطة  800أإلف مؤوسسسسة وفق
ما أإكد إŸدير إلعام لـ»أإ‚ام» ‘
ك -ل إل -ق -ط -اع -ات وإ◊رف ،إل-ت-ي
ت- -ن- -ع -كسس ع -ل -ى ت -ن -م -ي -ة ت -ن -وي -ع
إلقتصساد إÙلي وإلوطني250 ،
أإلف مؤوسسسسة سسددت قروضسها مع
إلعلم أإن مدة إلتسسديد تÎإوح ما
ب 6 Ú- -أإشس -ه-ر و 8سس-ن-وإت وف-ق

إلصس-ي-غ-ة م-ع إلسس-ت-ف-ادة م-ن م-دة
إع - -ف - -اء ،ف - -ي - -م - -ا ي- -ح- -دد ع- -دد
إŸؤوسسسسات وفق صسندوق ضسمان
إلقروضس إŸشسÎك ،إلذي يعوضس
إلبنوك إلثÓثة إلتي يتم إلتعامل
م -ع -ه -ا ‘ ح -ال-ة فشس-ل إŸشس-روع،
ويقارب ـ حسسبه ـ  165ملف.
وشسهد جهاز إلقرضس إŸصسغر
رف- -ع سس- -ق -ف إل -ت -م -وي -ل لصس -ي -غ -ة
إل -ت -م -وي -ل إل -ث Ó-ث -ي ع-ل-ى سس-ب-ي-ل
إŸثال ليقفز إŸبلغ من  40إ¤
 100مليون سسنتيم منذ إطÓقه،
مشسÒإ إ“ ¤ويل  65أإلف مشسروع
‘ غضسون إلسسنة إ÷ارية ،و“ويل
 33أإل- -ف م- -ل- -ف ‘  ،2018ف-ي-م-ا
إسس -ت-ف-اد  85أإل -ف مسس -ت-ف-ي-د م-ن
إل -ق -رضس إŸصس -غ-ر م-ن إÓÙت
على مسستوى إلبلديات.
 ⁄يفوت إŸتحدث إŸناسسبة
ل -ل-ت-وق-ف ع-ن-د إأله-م-ي-ة إÿاصس-ة
إلتي توليها إŸوسسسسة لفئات ذوي
إلح -ت-ي-اج-ات إÿاصس-ة ،ل سس-ي-م-ا
ت-ط-وي-ر وسس-ائ-ل إل-ت-وإصس-ل م-ع-هم،
أإما إÙبوسسون فذكر بالتفاقية
ب Úوزإرت -ي إل -تضس -ام -ن وإل -ع -دل،
إلتي ” Ãوجبها مرإفقة 3300
سسج Úسسابق.

إلعدد
17462

لحصشائيات:
بحسشب ديوأن أ إ
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‰و النا œالداخلي اÿام بـ ٪1,5

سشجل ألنا œألدأخلي أÿام للجزأئر
‰وأ بنسشبة  ٪1,5خÓل ألثÓثي ألثاÊ
لسش-ن-ة  2017م -ق-ارن-ة ب-ن-فسش أل-فÎة ‘
 ،2016حسشب م- - - -ا ع- - - -ل- - - -مت وأج ل - - -دى
Óحصشائيات.
ألديوأن ألوطني ل إ
ف -ي -م -ا ي -خصس م-ع-دل ‰و إل-ن-ا œإل-دإخ-ل-ي
إÿام خارج قطاع إÙروقات فقد بلغ ٪2,1
خÓل إلثÓثي إلثا Êمن إلعام إ÷اري (مقابل
 ٪3,5خÓل نفسس إلفÎة من  ،)2016بحسسب
نفسس إŸصسدر.
ووفق إلقيم إ÷ارية عرف إلنا œإلدإخلي
إÿام للثÓثي إلثا Êلسسنة ‰ 2017وإ بـ٪5,9
(م-ق-اب-ل  ٪4ل- -ن- -فسس إل -فÎة م -ن إل -ع -ام إل -ذي
سسبق).
وقد سساهم هذإ إلتطور ‘ إلقيم إ÷ارية
وبالنظر إ‰ ¤و إلنا œإلدإخلي إÿام أإدى
Óسسعار
ذلك إ ¤إرتفاع ‘ إŸسستوى إلعام ل أ
بنسسبة  ‘ ٪4,4إلثÓثي إلثا Êمن سسنة 2017

(م -ق -اب-ل  ٪0,9ل - -ن - -فسس إل- -فÎة م- -ن إلسس- -ن- -ة
إŸاضس -ي -ة) ب -حسسب أإرق -ام إل -دي -وإن إل -وط -ن-ي
Óحصسائيات.
ل إ
ويذكر أإن قانون إŸالية لسسنة  2017يتوقع
‰و إلنا œإلدإخلي إÿام خارج إÙروقات
بنسسبة .٪3,9
وقد رفع صسندوق إلنقد إلدو‹ ‘ تقريره
إل-ع-اŸي إلصس-ادر ي-وم إل-ثÓ-ث-اء بشس-ك-ل ط-ف-يف
ت-وق-ع-ات-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-م-و ‘ إ÷زإئ-ر لسس-ن-تي
 2017و.2018
وتتوقع هذه إŸؤوسسسسة إŸالية إلدولية ‰وإ
بنسسبة  2017 ‘ ٪1,5مقابل  ٪1,4إلتي كان
قد توقعها ‘ أإفريل إŸاضسي.
ومن إŸتوقع أإن ينخفضس إلنمو ‘ إ÷زإئر
إ ¤حد أإقل ‡ا هو متوقع ‘  2018إ٪0,8 ¤
مقابل  ٪0,6حسسب توقعات أإ‚زت ‘ أإفريل
ويرتفع إ ،2022 ‘ ٪2,4 ¤بحسسب مؤوسسسسة
بريتون وودز.

على إأثر حركة تغي Òأجرأها ألوزير

إاحالة اŸدير الو’ئي للصسحة بوهران على التقاعد
كشسف مصسدر مسسؤوول باأنه ” إحالة إŸدير
إلولئي للصسحة قصساب ﬁمد على إلتقاعد،
بعد قضسائه عشسر سسنوإت على رأإسس قطاع
إلصسحة بوهرإن.
يبلغ مدير إلصسحة لولية وهرإن إÙال
على إلتقاعد  71سسنة ومن إŸنتظر أإن يتم
تسسليم إŸهام بينه وب Úمدير إلصسحة لولية
تيزي وزو إلذي عينه وزير إلصسحة خلفا له
بعاصسمة غرب إلبÓد ،وفق ما أإشس Òإليه.

وقال إŸصسدر لـ»إلشسعب» إنّ قرإر إحالة
م -دي -ر إلصس -ح -ة ل-ولي-ة وه-رإن ي-أات-ي ‘ إط-ار
ح - -رك - -ة ت - -غ - -ي Òوإسس - -ع- -ة شس- -م- -لت م- -دي- -ري
إŸسس-تشس-ف-ي-ات إ÷ام-ع-ية و 25م-دي-رإ ولئ-يا،
غ -ال -ب -ي -ت-ه-م Œاوز سس-ن إل-ت-ق-اع-د وآإخ-رون ”
توقيفهم بسسبب إلتقارير إلسسودإء إلتي تلقتها
إلوزإرة ،خاصسة ما تعلق بسسوء إلتسسي.Ò

وهران :براهمية مسسعودة

موجهة للنسشاء ألبالغات ب 18 Úإأ 60 ¤سشنة

شسركة التأام Úا÷زائرية للحياة تطلق خدمة
Ÿكافحة سسرطان الثدي
أط-ل-قت شش-رك-ة أل-ت-أام« Úأ÷زأئرية
للحياة» خدمة جديدة موجهة لتأامÚ
ألنسشاء ألبالغات ب 18 Úإأ 60 ¤سشنة ضشد
سش -رط-ان أل-ث-دي حسشب م-ا أع-ل-ن-ه أŸدي-ر
ألعام لهذه ألششركة وهي فرع لششركة
أل - -ت - -أام« Úك - -اشش» أل - -ت- -اب- -ع- -ة لشش- -رك- -ة
سشوناطرأك.
وأإوضس -ح إŸدي -ر إل -ع -ام ل -لشس -رك -ة إلسس -ع-ي-د
حدوشس لـ(وأإج) أإن إطÓق هذه إÿدمة ،إألو¤
Óرقام
من نوعها ‘ إ÷زإئر ،جاء «نظرإ ل أ
إŸرتفعة إÿاصسة Ãعدل إإلصسابة بسسرطان
إلثدي با÷زإئر وإلذي قارب  11أإلف حالة
ج -دي -دة سس -ن -وي -ا فضس  Ó-ع -ن إلصس -ع -وب-ة إل-ت-ي
ت - -ت - -ل - -ق - -اه - -ا إŸريضس - -ات ‘ إل - -عÓ- -ج رغ- -م
إÛه- -ودإت إل -ت -ي ب -ذل -ت -ه -ا إل -دول -ة ‘ ه -ذإ
إÛال».
كما تدخل هذه إلعملية ـ كما أإضساف ‘ -
إط -ار ت -دع -ي -م إıط -ط إل-وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
إلسسرطان إلذي بادر به رئيسس إ÷مهورية عبد
إلعزيز بوتفليقة من جهة وتزإمنا مع إحياء
شسهر أإكتوبر إلوردي إلذي أإقرته منظمة إأل·
إŸتحدة للتوعية وإلتحسسيسس حول إلوقاية من
سسرطان إلثدي.
وأإكد مدير شسركة إلتأام Úإلتي تعمل ضسمن
شس- -ب -ك -ة م -ن إلشس -رإك -ة م -ع م -ؤوسسسس -ات ت -أامÚ
عمومية وخاصسة وإلبنك إلوطني إ÷زإئري أإن
هذإ إلتأام Úموجه على إÿصسوصس «للنسساء

إلبالغات ب Úسسن  18و 60سسنة إللوإتي هن ‘
صسحة جيدة» ،مشسÒإ إ ¤أإن إلشسركة تتدخل
ع- -ن- -د إل- -كشس- -ف ع- -ن سس -رط -ان إل -ث -دي ع -ن -د
إŸؤومنات لدى إلشسركة حيث تسستفدن حسسب
قيمة إإلشسÎإك من مبلغ ما‹ يÎإوح ب500 Ú
أإلف دج إ 1 ¤مليون دج Ÿسساعدتهن على
إلعÓج باŸؤوسسسسات إإلسستشسفائية إلعمومية أإو
إÿاصسة وحتى باÿارج.
ول تقوم إلشسركة بأاي تعويضس للمؤومنات
سس -وإء ت -ع -ل -ق إألم -ر ب-األدوي-ة أإو إل-ف-ح-وصس-ات
إلطبية إألخرى بل تكتفي حسسب حدوشس -
«ب -ت -ق -د ËإŸب -ل -غ إŸا‹ إل-ذي ت-تصس-رف ف-ي-ه
إŸريضس -ة ب -ح -ري-ة وف-ق ط-ري-ق-ة إل-عÓ-ج إل-ت-ي
تسساعدها وتسساهم ‘ –سس Úنوعية حياتها
وحياة أإسسرتها».
Óشسارة وحسسب تقديرإت سسجÓت إŸعهد
ل إ
إلوطني للصسحة إلعمومية فإان سسرطان إلثدي
ي -تصس -در ق -ائ -م -ة أإن -وإع إلسس -رط -ان إŸن -تشس-رة
با÷زإئر وذلك بتسسجيل  11أإلف حالة جديدة
سسنويا من ب 45 Úأإلف حالة جديدة Ûموع
ﬂتلف أإنوإع إلسسرطان إŸنتشسرة باÛتمع.
وتكلف إ◊الة إلوإحدة من هذه إإلصسابة ‘
ب - - -دإي- - -ة إŸرضس -حسسب إıتصس ‘ Úطب
إألورإم  -إÿزينة إلعمومية حوإ‹  300أإلف
دج ‘ ح Úت -ب -ل -غ ت -ك -ال -ي -ف ن -فسس إ◊ال -ة ‘
مرإحلها إŸعقدة وإŸتقدمة جدإ حوإ‹ 6
مÓي Úدج.

أششرف عليها عميمور وزهور ونيسشي بقصشر ألثقافة بالعاصشمة

«موعد مع التاريخ» تسستعيد الذاكرة ا÷ماعية مع شسهود عيان
«ألششعب» ‘ -إطار إلÈنامج إŸسسطر من
قبل إدإرة إŸتحف إلوطني للمجاهد إلحياء
إألي- -ام وإألع- -ي- -اد إل- -وط- -ن- -ي- -ة وإŸن- -اسس- -ب- -ات
إل-ت-اري-خ-ي-ة ،إŸرت-ب-ط-ة ب-اŸق-اومات إلشسعبية،
إ◊ركة إلوطنية وثورة إلتحرير إلوطني؛ نظم
–ت رعاية معا‹ وزير إÛاهدين إلسسيد
إلطيب زيتو Êحصسة «موعد مع إلتاريخ» وهي
حصسة تاريخية أإسسبوعية متخصسصسة ومتنقلة
ع Èإل - -وط - -ن –تضس - -ن - -ه - -ا دوري - -ا ﬂت - -ل - -ف
إل -ق-ط-اع-ات ،و‘ ع-دده-ا – 147ت ع-ن-وإن:
«ك- -ي- -ف يشس- -ارك إ÷م- -ي- -ع ‘ إث- -رإء إل -ذإك -رة
إل -وط -ن -ي -ة ب -ال -وث -ائ -ق وإŸع -ل-وم-ات وإألشس-ي-اء
إل -ت -اري -خ -ي -ة ع -ل -ى غ -رإر مشس -ارك -ة إألغ -ل-ب-ي-ة
إلسس-اح-ق-ة ‘ نصس-رة ودع-م إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-رية
بكل غال ونفيسس»وذلك أإمسسية إألربعاء بقصسر
إلثقافة  -مفدي زكرياء  -وقد أإطر هذإ إلعدد
من حصسة موعد مع إلتاريخ كل من إلدكتور

ﬁي إلدين عميمورو إألديبة وإلكاتبة زهور
ونيسسي.
حيث ” ‘ بدإية إلعدد عرضس مقتطفات
من إŸدإخÓت إلسسابقة إلتي قدمت خÓل
إألعدإد إلثÓثة إلسسابقة “حورت جلها حول
ضسرورة إشسرإك كل شسرإئح إلشسعب إ÷زإئري
للمسساهمة ‘ إثرإء إلذإكرة إ÷ماعية وتخليد
Óجيال
م-آاث-ر إŸق-اوم-ة وإل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة ل أ
إلصساعدة Ãختلف إلطرق وإلوسسائل خاصسة
Ãا هو ‘ حوزتهم من وثائق وأإشسياء متحفية
ومعلومات تاريخية ومأاثورإت شسعبية وفنية،
كما قام هذإ إلشسعب بدعم إلثورة ونصسرتها
بكل ماÁلك من غال ونفيسس ‘ سسبيل قضسيته
إل -ع -ادل -ة .وع -ل -ى أإسس -اسس-ه-ا أإث-ن-ى إŸت-دخ-ل-ون
إ◊اضس- -رون ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت -ك -ات -ف إ÷ه -ود
وإلسس -ت -ث -م -ار ‘ إل -ط -اق-ات إلشس-اب-ة م-ن أإج-ل
Œسسيد هذه إŸبادرة إلوطنية ،وإلتي تعتÈ

م -ف -خ -رة إلشس -عب إ÷زإئ -ري ع Èك-ل إألزم-ن-ة
وإل- -عصس- -ور .ك- -م- -ا ع- -م -د إŸت -ح -ف إل -وط -ن -ي
ل -ل-م-ج-اه-د ع-ل-ى ه-امشس ح-ي-ث-ي-ات إل-ل-ق-اء إ¤
ت -وزي -ع ن-دإء م-وج-ه ل-ك-اف-ة إلشس-عب إ÷زإئ-ري
يناشسد فيه كل من يهمه إألمر إلقÎإب من
إŸتحف أإو من أإي مؤوسسسسة –ت وصساية وزإرة
إÛاهدين لتسسجيل إلشسهادإت إ◊ية وتقدË
م -ال -دي-ه-م م-ن إل-وث-ائ-ق وإألشس-ي-اء وإŸأاث-ورإت
إلشسعبية ،حتى تكون مصسدرإ أإسساسسيا ‘ كتابة
ت -اري -خ ه -ذإ إل -وط -ن إŸف-دى .ل-ت-ك-ون ولشسك
شس -ه -ادة خ -ال -دة ع Èإل-زم-ن Ÿل-ح-م-ة خ-ل-ده-ا
إلقرن إلعشسرون ويخلدها إلشسعب إليوم وغدإ.

تكاتف ا÷هود وا’سستثمار ‘ الطاقات
الشسابة لتجسسيد اŸبادرة الوطنية

وقد حضسر هذه إلندوة جمهور من ﬂتلف
إلقطاعات خاصسة قطاع إلÎبية إلوطنية من

مفتشس Úومديرين وأإسساتذة لكل من مديريات
ولي-ات إ÷زإئ-ر ،ب-وم-ردإسس ،ت-ي-ب-ازة ،إل-ب-ل-يدة
ب -اإلضس -اف -ة إ‡ ¤ث -ل -ي م -دي -ري -ات إل-ث-ق-اف-ة،
إلشسؤوون إلدينية ،إلشسباب وإلرياضسة؛ إلتكوين
إŸهني وإلتمه Úلولية إ÷زإئر ،وكذإ ‡ثلي
ب -عضس إŸدإرسس إل -وط -ن-ي-ة إل-ع-ل-ي-ا ،إ ¤ج-انب
إألسسرة إلثورية ،أإكادÁي Úوباحث ،Úوطلبة.
وإعÓمي .Úأإثروإ هذه إ÷لسسة ÃدإخÓتهم

وتعقيباتهم إلتي توإصسلت إ ¤غاية إنقضساء
ع -م -ر إ◊صس -ة إÙدد بسس -اع -ت ،Úح-يث Ÿسس-ن-ا
ت-ف-اع-ل إ◊اضس-ري-ن وإه-ت-م-ام-ه-م إلبالغ Ãوضسوع
إل- -ن- -دوة وت -ث -م -ي -ن -ه -م Ÿث -ل ه -ذه إل -ت -ظ -اه -رإت
وإŸبادرإت إلهادفة إ ¤ترسسيخ إلهوية إلوطنية
من خÓل إ◊فاظ على مآاثر إلثورة إلتحريرية،
وغرسس إلروح إلوطنية ‘ إ÷يل إلصساعد.
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الخميسس  12أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  21محرم  1439هـ

رغم تضسمنه أاهدافا إايجابية للنهوضض بالقتصساد

بولنوأر ينتقد فرضض أعباء ضضريبية جديدة ‘ قانون أŸالية 2018
ضضرورة أسضتغÓل ألÌوأت وتوف Òألعقار ألصضناعي للمسضتثمرين
ان -ت -ق -د رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة
ل- - -ل - -ت - -ج - -ار وا◊رف - -ي Úا◊اج ط - -اه - -ر
بولنوار ،قرار ا◊كومة ‘ فرضض أاعباء
ضس -ري -ب -ي -ة ج -دي -دة تضس -م -ن -ه -ا مشس-روع
قانون اŸالية  ،2018داعيا إا ¤ضسرورة
لج- - -راءات ا÷ب - -ائ - -ي - -ة
ت- - -خ- - -ف- - -ي- - -ف ا إ
والضسريبية.

صسونيا طبة
أاوضسح خÓل ندوة صسحفية نشسطها أامسس
Ãقر ا÷معية الوطنية للتجار وا◊رفي Úأان
قانون اŸالية  2018يتضسمن أاهدافا ايجابية،
’سسيما ما تعلق بتشسجيع ا’سستثمار واإ’نتاج
اÙلي وتنويع ا’قتصساد .إا’ أان اإ’جراءات
الضس-ري-ب-ي-ة اŸف-روضس-ة ع-ل-ى اŸواط-ن Úت-بقى
ال -ن -ق -ط -ة السس-وداء ‘ مشس-روع ال-ق-ان-ون ي-جب
إاعادة النظر فيها.
‘ ذات الشس- -أان ،ق- -دمت ا÷م- -ع- -ي -ة ب -عضس
ا’قÎاحات فيما يخصس قانون اŸالية 2018
‘ مقدمتها تخفيضس الضسرائب وأاهمية تقدË
تسسهيÓت ‘ منح العقار الصسناعي والفÓحي
و’م- -رك- -زي -ة ال -ق -رار ا’ق -تصس -ادي ال -ذي م -ن
اŸفروضس أان يتخذ على اŸسستوى اÙلي،

باإ’ضسافة إا ¤ضسرورة تأاهيل اŸنظومة البنكية
‘ ا÷زائر.
و ⁄ينف بولنوار أان قانون اŸالية 2018
أاعطى أاهمية كبÒة للتنمية اÙلية واإ’بقاء
على دعم قطاعات أاخرى كالÎبية والصسحة،
مثمنا أايضسا اÙافظة على نفسس نسسبة العجز
‘ اŸيزان التجاري والتنويع ا’قتصسادي ،إا’
أان ذلك غ Òكاف ،بحسسبه ‘ ،حال  ⁄يتم
ت-وف Òال-ع-ق-ار الصس-ن-اع-ي ال-ذي يشس-ك-ل ال-عائق
اأ’ك Èأامام الراغب ‘ Úا’سستثمار.

كما أاضساف بونوار أان ‚اح قانون اŸالية
مرهون Ãنظومة مالية قوية يتم من خÓلها
ت-أاه-ي-ل وت-ط-وي-ر ع-م-ل ال-ب-ن-وك وال-قضساء على
البÒوقراطية ومنح تسسهيÓت إادارية وحلول
ف-ع-ال-ة ت-قضس-ي ع-ل-ى السس-ل-ب-ي-ات ال-ت-ي ت-راكمت
حتى يكون للجزائر مكانة اقتصسادية هامة ‘
›ال التصسدير إا ¤اÿارج.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه أاك -د اÙام -ي واıتصس ‘
الضسرائب صسديق عطار ،أان ما تضسمنه قانون
اŸالية  2018يحمل تناقضسا كبÒا ،كونه تطرق
إا ¤تقليصس ا’سستهÓك دون ﬁاو’ت إايجاد
سس-ب-ل ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وسس-ي-ع اإ’ن-ت-اج ،ول-ع-ل م-ا يثبت
ال -وضس -ع ال -ك -ارث -ي ا◊ا‹ ،ع -ل -ى ح-د ت-ع-بÒه،
اقÎاح طبع النقود بدون مقابل وهو ما يؤودي
إا ¤التضسخم.
من جهة أاخرى ،دعا إا ¤ضسرورة اسستغÓل
الÌوات التي تتوفر عليها ا÷زائر ،بالنظر إا¤
اŸرح-ل-ة ا’ق-تصس-ادي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا
ا’قتصساد ا÷زائري ،من خÓل فتح اأ’بواب
أام -ام ا’سس -ت -ث-م-ار ،م-ق-دم-ا م-ث-ا’ ع-ن ال-ذهب
ال -ذي ه -و ﬁل ن -هب ال -عصس -اب -ات ‘ م -دي -ن-ة
“Ôاسست والذي يجعل الدولة تخسسر مÓيÒ
الدو’رات شسهريا ،زيادة على مشساكل عديدة
–ول دون اسستغÓل ثروة الصسيد البحري.

رئيسض اللجنة الوطنية للصسيد البحري

 11نوعا من أألسضماك ‘ طريقها لÓنقرأضض
دع-ا رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ية للصسيد
ال -ب -ح -ري حسس Úب-ل-وط أامسض ،ب-ا÷زائ-ر
إا ¤ضسرورة تطبيق القوان Úالسسارية ‘
ق-ط-اع الصس-ي-د ال-ب-ح-ري بصس-رام-ة وح-زم
من أاجل وضسع حد للتجاوزات اÿطÒة
ال -ت -ي ت-رت-كب ‘ ح-ق الÌوة السس-م-ك-ي-ة
الوطنية.
أاوضسح بلوط خÓل ندوة صسحفية نشسطها
Ãق - -ر ا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار وا◊رف- -يÚ
ا÷زائري Úأان التجاوزات اÿطÒة اŸسسجلة
‘ حق الÌوة السسمكية والبيئة سستتسسبب ‘
نفوق اŸوارد والكائنات البحرية ‘ غضسون
الـ 20سسنة القادمة.
وكشسف ذات اŸسسؤوول عن وجود  11نوعا
من اأ’سسماك اŸتواجدة ‘ السساحل الوطني
‘ طريقها حاليا إا ¤ا’نقراضس مذكرا ‘
ن -فسس اإ’ط -ار ب-أان ال-ق-وان Úت-ف-رضس غ-رام-ات
مالية معتÈة وعقوبات با◊بسس من شسهرين
إا ¤سسنت Úكاملت Úعلى اıالف« Úإا’ أانها ’
Œد طريقا للتطبيق».
وقال نفسس اŸسسؤوول ،إان اŸوانئ البحرية
 33اŸتواجدة على اŸسستوى الوطني تتوفر
على مراكز للرقابة ومصسالح للرقابة البيطرية
«إا’ أان ال -ت -ج -اوزات م -ا ت -زال ق -ائ-م-ة وم-ازال
الصسيد بالديناميت (اŸمنوع قطعا) مسستمرا
والتعدي على الÌوة البحرية قائما».
واسس - - -ت - - -ن - - -ادا إا– ¤ال - - -ي - - -ل ذوي اÈÿة
واıتصس ‘ ÚاÛال ،فإان ﬂزون الÌوة
السسمكية  -يضسيف السسيد بلوط  -يتعرضس
لÓنتهاك نتيجة عدم احÎام بعضس الصسيادين
لفÎة الراحة البيولوجية وإاقدامهم على صسيد
ح - -ب - -ات السس- -مك اأ’زرق (السس- -ردي- -ن) خÓ- -ل
الراحة و‘ اŸنطقة اأ’و( ¤من  0إا3000 ¤
م .)Îعلما أان كل حبة سسردين ذات  11سسنتم
–مل ‘ جوفها قرابة  1مليون و 500بيضسة.
تتعرضس أاسسماك ذات  5سسنتمÎات فأاقل
إا ¤الصسيد ا÷ائر مقابل تهرب الصسيادين من
اŸسس -ؤوول-ي-ة ب-ح-ج-ة «ا÷ه-ل» ب-ح-ج-م-ه-ا وه-ي
–ت اŸاء ،يتابع بلوط ،الذي أاكد أان التقنيات
العلمية واÈÿة Œعل الصسياد يعرف حجم
اأ’سسماك من الفقاعات الناŒة عن عملية
تنفسسها وهي ماتزال –ت اŸاء.
ويسستعمل بعضس اıالف ،Úبحسسبه ،أانواعا
م- -ن الشس -ب -اك اÙرم -ة دول -ي -ا ‘ ع -م -ل -ي -ات
الصسيد ،على غرار الشسباك ذات اأ’ربعة أايادي
والشس- -ب- -اك اŸرئ- -ي -ة وشس -ب -اك ا÷ر ال -ق -اع -ي
وشس -ب-اك ا÷رف ال-ع-ائ-م-ة وال-ب-ن-ادق ال-ب-ح-ري-ة
لصس -ي -د ال -ك-ائ-ن-ات ال-ب-ح-ري-ة وﬂت-ل-ف شس-ب-اك
الصس-ي-د اŸصس-ن-وع-ة م-ن ال-بÓ-سس-ت-يك ب-أانواعها
اأ’حادية والثÓثية وقد يصسل مدى بعضس هذه
الشسباك إا 10 ¤كلم وعمق 1500م ما ينجم عنه
سسحب الكائنات البحرية الصسغÒة.
كما تطرق بلوط إا ¤ظاهرة رمي الشسباك
ال -ق -دÁة ‘ ال -ب -ح -ر وال -ت-ي ’ ت-ت-ح-ل-ل Ãرور
الوقت وتتسسبب ‘ تلويث البيئة البحرية وغرق
بعضس سسفن الصسيد الصسغÒة ،إاضسافة إا ¤عدم

احÎام اŸدة ال -ف -اصس -ل -ة ب Úع -م -ل -ي -ات رم-ي
الشسباك ‘ البحر واŸقدرة بـ 48سساعة بÚ
الرمية واأ’خرى.
وتابع اŸتحدث يقول ،إان اأ’حياء البحرية،
خاصسة منها فواكه البحر واأ’سسماك الصسغÒة
واŸرج -ان وا÷مÈي وال -ط -ح -الب (ال -ط -ب -ي-ة
وال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة وال-غ-ذائ-ي-ة) ،ت-ع-د حسس-اسسة جدا
ل- -ل- -ت- -ل- -وث ،سس- -ي- -م- -ا اıل- -ف -ات الصس -ن -اع -ي -ة
والكيميائية التي تخلفها اŸصسانع.
ويتواجد ‘ السسواحل الوطنية  600نوع من
الطحالب البحرية ،تتنوع ب Úطبية وŒميلية
وغذائية يتابع بلوط حسس.Ú
وتع Èالسسواحل ا÷زائرية وفق اŸتحدث
 25أالف باخرة سسنويا تزيد من حدة التلوث ‘
البيئة البحرية نتيجة ﬂلفاتها من الغازات
والنفايات الصسناعية.
وط -الب ب-ل-وط ا÷ه-ات اıتصس-ة ب-ت-ق-دË
اإ’حصسائيات الفعلية عن حصسيلة صسيد السسمك
اأ’زرق.
كما أارجع بلوط تراجع ﬂزونات الÌوة
السسمكية إا ¤عوامل عديدة أاخرى ،تتمثل ‘
ن -هب رم -ال الشس -واط -ئ وع -دم احÎام شس -ب -ك-ة
ال-تسس-وي-ق وع-دم سسّ-ن ق-ان-ون أاسس-اسس-ي ي-تضس-من
واجبات وحقوق الصسياد.
ودعا ‘ هذا ا’طار ،الوزارة الوصسية إا¤
ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ق-ط-اع الصس-ح-ة م-ن أاج-ل ت-وفÒ
ق -اع -ات ع Ó-ج ل -لصس -ي -ادي -ن وت-وف Òال-ظ-روف
اÓŸئ- -م -ة ل -ل -ح -د م -ن ÷وئ -ه -م إاﬂ ¤ال -ف -ة
القوان Úوتعزيز الرقابة على حمولة السسفن
اŸت -وج -ه -ة ل -لصس -ي-د م-ن خÓ-ل ت-دع-ي-م ع-م-ل
حراسس السسواحل.
وانتقلت الÌوة السسمكية ‘ ا÷زائر بفعل
هذه العوامل ،من  320أالف طن /السسنة خÓل
الثمانينيات إا 72 ¤أالف طن /السسنة حاليا،
مقابل  400أالف طن /السسنة من اأ’سسماك
اŸسس- -ت -وردة و 250أال- -ف ط- -ن /السس- -ن- -ة م- -ن
اأ’سسماك اÛمدة ،يضسيف بلوط.
بخصسوصس عمليات صسيد التونة قال بلوط
إان -ه ’« :ت -وج -د شس -ف -اف -ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات صس-ي-د
ال -ت -ون -ة» وال -ت -ي “ن -ح ،ب-حسس-ب-ه– ،ت غ-ط-اء

«اÙسسوبية».
أام -ا ع -ن مشس -اري -ع ت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات ف-ق-ال
رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة ،إان ب -عضس اŸن -اط -ق ت -واج-ه
مشساكل مثل نوعية اŸياه ،على غرار بعضس
اŸزارع ‘ بشسار وورڤلة.
باŸقابل‚ ،حت عمليات تربية اŸائيات
‘ السسدود ،إا’ أانها تواجه ،بحسسبه ،مشساكل
‘ التسسويق بسسبب جهل اŸواطن ا÷زائري
بفوائدها وبكيفيات طبخها وتناولها ،مشسÒا
إا‚ ¤اح ع- -م -ل -ي -ة ت -رب -ي -ة ن -وع «ال -دوراد» ‘
مناطق أازفون بو’ية تيزي وزو وع“ Úوشسنت
خاصسة.
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أزيد من  400مÎشضح Ÿسضابقة دكتورأه «ألتسضويق
ألرياضضي» و«أŸقاولتية»
اسس-ت-ق-ب-لت م-درسس-ة ال-دراسسات العليا
للتجارة قرابة  400ملف للمشساركة ‘
مسس-اب-ق-ة شس-ه-ادة ال-دك-ت-وراه ‘ تخصسصض
«ال -تسس -ي Òوال-تسس-وي-ق ال-ري-اضس-ي» وك-ذا
لع- -م- -ال
«ا◊وك - -م - -ة اŸق - -اولت - -ي- -ة وا أ
ال- -دول- -ي -ة» ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م ل -دى ذات
اŸصسالح.
ذكرت ذات اŸصسالح ،أان اŸسسابقة اŸزمع
إاجراؤوها ،السسبت اŸقبل ،برسسم موسسم 2017
  2018اسستقطبت اهتمام  385مرشسح بعددراسس -ة اŸل -ف -ات وان -ت -ق-اء اŸرشس-ح Úال-ذي-ن
تتوفر فيهم شسروط اŸشساركة.
ي -ت -ع -ل -ق اأ’م-ر بـ 8م -ن -اصسب شس-ع-ب-ة ع-ل-وم
ال- -تسس- -ي Òت- -خصسصس «ا◊وك -م -ة اŸق -او’ت -ي -ة
واأ’عمال الدولية» و 3مناصسب ‘ شسعبة علوم
Œاري -ة ت-خصسصس «م-ن-اج-م-نت إادارة اأ’ع-م-ال
والتسسويق ‘ الرياضسة» ،بحسسب اŸصسدر.
عن العدد الكب ÒاŸشسارك ‘ اŸسسابقة،
أاب -رزت مصس -ال -ح م -درسس -ة ال -دراسس -ات ال-ع-ل-ي-ا
ل-ل-ت-ج-ارة لـ(وأاج) ،أاه-م-ي-ة ال-ت-خصسصس Úال-ل-ذين
يتمشسيان حاليا بقوة مع سسوق العمل با÷زائر،
باعتبارهما ميدان Úجديدين يثÒان اهتمام
الطلبة كمجال الرياضسة الذي يفتقر «Ÿناجرة
Îﬁف Úوم- - - -ه- - - -ن - - -ي ،»Úإا ¤ج - - -انب ›ال
اŸق -او’ت -ي-ة ال-ذي ه-و ب-ح-اج-ة Ÿه-ن-ي Úل-ه-م

كفاءات عالية من شسأانهم لعب أادوار حاسسمة
داخل اŸؤوسسسسات.
وقد ” دراسسة اŸلفات وانتقاء اŸرشسحÚ
ا◊ائزين على شسهادة اŸاسس Îعلى مسستوى
اŸدي -ري -ة ال -ف -رع -ي -ة ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘ ال-دك-ت-وراه
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي وال -ت -ط-وي-ر ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
وا’ب -ت -ك -ار وت -رق -ي-ة اŸق-او’ت-ي-ة ب-اŸدرسس-ة،
بحسسب ذات اŸصسدر.
Óشسارة ،تعت Èمدرسسة الدراسسات العليا
ل إ
للتجارة من كÈيات اŸدارسس الوطنية التي
توفر تكوينا ‘ دراسسات ما بعد التدرج فقط
ل-ل-م-اسس Îف-م-ا ف-وق وي-ت-ن-افسس ع-ل-ى خ-ري-ج-ي
اŸدرسسة سسنويا أاك ÈاŸؤوسسسسات ا’قتصسادية
واÿدماتية ،سسيما منها الناشسطة ‘ ›ال
الهاتف النقال.
وتوفر اŸدرسسة تكوينا ‘  6تخصسصسات
لتحضس Òشسهادة ماسس Îتتعلق بـ «إادارة أاعمال»
و»توزيع وسسلسسلة إامداد» و»مالية وﬁاسسبة»
و»م- -ن- -اج- -م- -نت» و»تسس- -وي -ق» و»إادارة اŸوارد
البشسرية».
ويزاول برسسم اŸوسسم ا÷امعي - 2017
 2018ق -راب-ة  1550ط -الب ل-ت-حضس Òشس-ه-ادة
ماسس ‘ Îالتخصسصسات اŸذكورة سسابقا ،فيما
ت -خ -رج م -ن اŸدرسس -ة اŸوسس -م اŸاضس -ي 396
حامل لشسهادة ماسس.Î

طالبوا بإالغاء قرار تخفيضض عدد ا◊افÓت

طلبة بجامعة علي لونيسضي ‘ ألبليدة يحتجون
نظم طلبة بجامعة علي لونيسسي ‘
البليدة ،2-ح -رك -ة اح -ت-ج-اج-ي-ة م-ن-ع-وا
ف-ي-ه-ا ح-افÓ-ت ن-ق-ل ال-ط-ل-ب-ة م-ن ال-ع-مل
ودع-وا ‘ سس-ي-اق ح-رك-ت-هم الحتجاجية
ا÷هات الوصسية إا ¤العدول عن قرار
إالغاء بعضض اÿطوط والتخفيضض منها،
خاصسة خطوط النقل با÷هة الشسرقية
للولية.
ا◊رك -ة ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة السس -ل -م-ي-ة ،كشس-ف
بشسأانها ‡ثلون عن الطلبة لـ «الشسعب» ،أانهم
اضسطروا إا ¤شسل حافÓت النقل ا÷امعيو
أامسس ،ب -ع -د أان فشس -لت مسس -اع -ي -ه-م ‘ إاي-ج-اد
تسسوية أ’زمة النقل التي عصسفت بجامعتهم،
وخ- -ل- -فت اسس- -ت -ي -اء ب Úال -ط -ل -ب -ة ،خ -اصس -ة ‘
اÿطوط الشسرقية الرابطة ب Úمفتاح وبوڤرة
واأ’ربعاء وبوينان وا÷امعة ،والتي أاصسبح عدد
كب Òمن الطلبة يتغيبون عن مقاعد الدراسسة
وي -ح -رم -ون م -ن ال -ن -ق -ل ا÷ام -ع-ي ،وي-ج-دون
صسعوبات ‘ الوصسول إا ¤ا◊رم ا÷امعي ،كما
يضسطرون ‘ اŸقابل إا ¤اتخاذ وسسائل نقل
خ -اصس -ة ،أاره -ق -ت -ه -م وأات -ع-ب-ت-ه-م وأاخ-رت-ه-م ‘
ا’ل-ت-ح-اق ب-ج-ام-ع-ت-ه-م ،وه-و م-ا أاجÈهم على

الضسغط على الوصساية أ’جل التحرك وإاعادة
النظر ‘ قرار التخفيضس ‘ عدد حافÓت
النقل ا÷امعة.
‘ سس -ي -اق ا◊دث ،م-اي-زال ط-ل-ب-ة ب-ك-ل-ي-ت-ي
ال -ع -ل -وم وع-ل-وم ال-ط-ب-ي-ع-ة وا◊ي-اة ،ي-واصس-ل-ون
إاضس-راب-ه-م ع-ن ال-دراسس-ة ،م-ت-مسس-كÃ Úطالب
ال -رف-ع م-ن ع-دد اŸق-اع-د ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة‘ ،
أاقسسام اإ’عÓم اآ’‹ والرياضسيات والكيمياء
وأاقسس -ام أاخ -رى ،وا’ل -ت-زام ب-ت-ع-ل-ي-م-ات رئ-يسس
ا÷ام -ع -ة ،ال -ت -ي غ -ال -ب -ا م -ا أاع -ل -ن ع -ن -ه-ا ‘
ا’جتماعات واللقاءات الثنائية واŸكثفة مع
هذا اأ’خ ،Òوإاعادة النظر ‘ طريقة ونظام
ال -ت -وج -ي -ه ب -ال -نسس -ب -ة ل -لسس -ن -ة ال -ث -ان-ي-ة ل-قسس-م
ال -ري-اضس-ي-ات واإ’عÓ-م اآ’‹ ،وت-وف Òوت-ع-زي-ز
اأ’من با◊رم ا÷امعيŸ ،نع ا’عتداءات التي
أاصسبحت تسستهدف الطالبات وينفذها ضسدهن
غرباء “كنوا من التسسلل إا ¤داخل ا◊رم
ا÷ام- -ع- -ي ،م -ب -دي -ن “سس -ك -ه -م ب -ح -ق -وق -ه -م
ال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي -ة ‘ إاط -ار ال -ق -ان -ون واأ’ط -ر
اŸنظمة للتدريسس ا’أكادÁي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

معرضض جهوي للعسسل ومشستقات تربية النحل بسسعيدة

 30عارضضا يÈزون أجود أإلنتاج أÙلي ويبحثون عن ألتسضويق

أك Ìمن  30مليون دج
قيمة ألسضلع غÒ
أŸفوترة بوهرأن
ف- -اقت ق -ي -م -ة السس -ل -ع غ ÒاŸف -وت -رة عÈ
ﬂتلف اأ’سسواق واÓÙت التجارية بوهران
 34مليون دج خÓل شسهر سسبتم ÈاŸاضسي،
بحسسب ما علم ،أامسس ،لدى اŸديرية الو’ئية
للتجارة.
أاوردت اŸدي- -ري -ة ،أان مصس -ل -ح -ة م -راق -ب -ة
اŸمارسسات التجارية التابعة لها ،نّفذت خÓل
نفسس اŸدة أازيد من  1000تدخل ،أاسسفر عن
–رير ﬁ 139ضسر ضسد التجار اıالف،Ú
فيما بلغت قيمة السسلع اÙجوزة  112مليون
دج ،أاغ- -ل- -ب- -ه- -ا م- -واد غ- -ذائ- -ي- -ة غ Òصس- -ا◊ة
ل Ó- -سس - -ت - -ه Ó- -ك ،ك - -انت سسÎوج ل - -تسس- -م- -ي- -م
اŸسستهلك.Ú
ووف -ق -ا ◊صس -ي -ل-ة نشس-اط أاع-وان اŸدي-ري-ة
ل- -لشس- -ه -ر اŸنصس -رم ،ف -ق -د ” اقÎاح غ -ل -ق 4
Óﬁت Œارية ،جراء ﬂالفات عدة ارتكبها
أاصسحاب هذه اÓÙت ،مع إاحصساء  12تاجرا
ينشسطون من دون سسجل Œاري.

وهران :براهمية مسسعودة

–تضس -ن ،اب -ت -داء م -ن ال -ي -وم ،سس-اح-ة
لم Òع - -ب- -د ال- -ق- -ادر ،وسس- -ط م- -دي- -ن- -ة
ا أ
سس- -ع- -ي- -دة ،ف -ع -ال -ي -ات اŸع -رضض ا÷ه -وي
اŸفتوح للعسسل ومشستقات تربية النحل
‘ طبعته الرابعةÃ ،شساركة  11ولية
م -ن ا÷ه -ة ال -غ-رب-ي-ة وا÷ن-وب ال-غ-رب-ي
وع -ارضس Úضس -ي -وف شس -رف م -ن ولي -ت-ي
البليدة وبرج بوعريريج.
ب-حسسب رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ال-ن-ح-ال Úبسسعيدة،
عوار قديرو ‘ ،تصسريحه لـ «الشسعب» ،أامسس،
ف -إان ال -ه -دف م -ن ت -ن -ظ -ي-م ه-ذا اŸع-رضس ‘
طبعته الثالثة– ،ت رعاية وا‹ و’ية سسعيدة
ويحمل شسعار «هيّا لنسستهلك خÒات بÓدي»،
يÈز ع -دة نشس-اط-ات ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه اŸه-ن-ة،
سسيكون من خÓله عدد من ا÷معيات با÷هة
الغربية وا÷نوب الغربي اıتصسة ‘ ›ال
تربية النحل للتعريف باإ’مكانات التي يزخر

بها إاقليم ا÷هة الغربية وا÷نوب الغربي ‘
›ال إانتاج العسسل ودعم تسسويق هذا اŸنتوج.
يشسارك ‘ هذا اŸعرضس ا÷هوي ،أاك Ìمن
 30ع -ارضس-ا ل-ت-ق-د Ëأاج-ود م-ن-ت-ج-ات ال-عسس-ل
ال -ط -ب -ي -ع -ي ال -ذي ت -زخ -ر ب -ه ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة
وا÷ن -وب ال -غ -رب -ي .وأاضس -اف رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة
ال-ن-ح-ال Úبسس-ع-ي-دة ،اŸن-ظ-م-ة ل-ه-ذا اŸعرضس
الذي ،بحسسبه ،سسيكون Ãثابة ﬁطة لتدعيم
هدف إاطÓع اŸسستهلك وزوار اŸعرضس على
فوائد العسسل ومشستقات خلية النحل ،خاصسة
مع تنظيم هذا اŸعرضس بسساحة اأ’م Òعبد
القادر بوسسط مدينة سسعيدة وهذا مهم جدا
ب- -ال- -نسس- -ب -ة ل -ل -ع -ارضس Úم -ن ح -يث ال -تسس -وي -ق
وال-ت-ع-ري-ف ب-اŸن-ت-وج-ات ال-عسس-ل-ي-ة وف-وائ-دها
الصسحية.

سسعيدة :ج.علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ 21محرم  1439هـ

Óرشســــــــاد الفÓحــــــــــي Ãعسسكـــــــــــــر
اليــــــــوم الوطنــــــــي ل إ

فÓحـ ـ ـون يشسشتك ـ ـون مـ ـن اإجـ ـراإءاإت اإإداإريـ ـة تعي ـق
نشسشاطه ـ ـ ـ ـ ـم قبي ـ ـ ـ ـ ـل موع ـ ـ ـ ـ ـد اإلب ـ ـ ـ ـ ـذر
طرح عدد من الفÓح Úبو’ية معسسكر مشسكل عدم “كنهم من ا’سستفادة من البذور من تعاونية ا◊بوب والبقوليات ا÷افة بسسبب
’جراءات
’دارية التنظيمية التي وضسعتها الوزارة الوصسية قبل سسنة من أاجل التحكم ‘ تسسويق البذور ،حيث تتطلب هذه ا إ
’جراءات ا إ
ا إ
’نتاج بتعاونية ا◊بوب والبقوليات ا÷افة Ãعسسكر مراكشسي ﬂتار ،إايداع الفÓح Úللبطاقة البيانية التي
وفق مدير البذور وتدعيم ا إ
’مر الذي خلق مشسك Óبالنسسبة
’سسمدة ‘ حال الطلب عليها ،ا أ
–دد اŸسساحة اŸزروعة بـ 10هكتارات فما فوق وكذا رخصسة لÓسستفادة من ا أ
لعدد كب Òمن الفÓح ÚباŸنطقة الذين لن يتمكنوا هذا اŸوسسم من ا◊صسول على البذور اŸعا÷ة ومن نوعية جيدة التي توفرها
’سسواق وغالبا ما تكون غ Òمعا÷ة وبأاسسعار مرتفعة.
التعاونية ،ويضسطرون إا ¤اقتناء البذور من ا أ

’حد اÎŸشسحÚ
نظرا لتسسجيل مزدوج أ

اÙكمة اإلدارية بباتنة ترفضس قائمتي حزبÚ
’دارية بباتنة ،حكما
أاصسدرت اÙكمة ا إ
مؤويدا لقرار السسيد وا‹ الو’ية عبد
اÿالق صسيودة القاضسي برفضس قائمة
اÛلسس الو’ئي ◊زبي ا÷بهة الوطنية
ا÷زائرية وقائمة بلدية تازولت للتجمع
الوطني الدÁقراطي نظرا لتسسجيل مزدوج
’حد اÎŸشسح ‘ Úالقائمت،Ú
أ
’حكام القانون العضسوي لÓنتخابات
طبقا أ
رقم  ‘ 10 / 16مادته رقم  76التي تنصس
’ي
بشسكل صسريح وواضسح أانهÁ ’““ :كن أ
كان أان يÎشسح ‘ أاك Ìمن قائمة أاو ‘ أاكÌ
من دائرة انتخابية ،ويتعرضس كل من
يخالف هذا ا◊كم للعقوبات اŸنصسوصس
عليها ‘ اŸادة  202من هذا القانون
العضسوي فضس Óعن الرفضس بقوة القانون
لقوائم الÎشسيحات اŸعنية““.
وقد جاء حكم أÙكمة أإلدأرية مؤويدأ ومكمÓ
لقرأر وأ‹ باتنة ،يؤوكد على أن أŸسضؤوول أألول على
أ÷ه -از أل -ت -ن -ف -ي -ذي صض -ارم ‘ ت -ط -ب -ي -ق أل -ق-وأنÚ
أŸعمول بها ‘ هذأ أÛال ويسضهر على تطبيقها
ب -دق -ة ،إأ ¤ج -انب صض -رأم -ة ج -ه -ازه أإلدأري أل-ذي
يشضرف على تنفيذها دون أي –يز أو تقصض.Ò
وكان ك Óأ◊زب Úقد نددأ ‘ وقت سضابق بقرأر
ألوأ‹ رفضس قائمتيهما قبل أن يأاتي رد أÙكمة
أإلدأرية على ألطعن أŸقدم من طرفهما بتأاييد
ألقرأر.

وا‹ باتنة يدعو إا ¤اإلقبال على صسناديق القÎاع
طالب وأ‹ ألولية عبد أÿالق صضيودة من ﬂتلف
أŸقاولت أŸكلفة بإا‚از عدد من أŸشضاريع بعدة
ق -ط -اع-ات ح-ي-وي-ة ضض-رورة أحÎأم م-ع-اي Òأإل‚از
وأج -ال أل-تسض-ل-ي-م ،وذلك خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
قادته إأ ¤بلديتي دأئرة تيمقاد ،بهدف متابعة سضÒ
أألشض -غ -ال ‘ ﬂت -ل -ف أŸشض -اري -ع أل -ت -ن -م -وي-ة ب-ك-ل
ألقطاعات على غرأر ألسضكن ألذي أخذ أ◊صضة
أألك Èم -ن ب -رن -ام -ج أل -زي-ارة ،ح-يث ع-اي-ن ب-ب-ل-دي-ة
تيمقاد ألنزل ألبلدي ألقد Ëبطاقة أسضتيعاب 46
حسضب أŸسض -ؤوول ب -ت -ع -اون-ي-ة أ◊ب-وب
وألبقوليات أ÷افة مرأكشضي ﬂتار،
فإان أŸشضكل أŸطروح ب Úشضريحة
وأسض -ع -ة م -ن أل -فÓ-ح Úأل-ذي-ن ي-ع-اÊ
أغ-ل-ب-ه-م م-ن ع-دم تسض-وي-ة وضض-ع-ي-ت-هم
حيال ألعقار ألفÓحي ،خلق مشضاكل
أخ-رى ل-ل-ت-ع-اون-ي-ة ب-ح-د ذأتها بالنظر
لتكدسس ألبذور ‘ ﬂازن ألتعاونية
وإأم -ك -ان -ي -ة ت-رأج-ع ح-ج-م م-ب-ي-ع-ات-ه-ا
وفوأئد ألتسضويق إأ ¤عدم أسضÎجاع
كمية من إأنتاج ألبذور من ألفÓحÚ
‘ ن -ه -اي -ة أŸوسض -م أل-فÓ-ح-ي ،ح-يث
تسض- -ت- -ق- -ر أرق- -ام ت- -ع- -اون -ي -ة أ◊ب -وب
وألبقوليات أ÷افة ‘ شضأان إأنتاجها
أıزن ع- -ن- -د  911863ق-ن-ط-ار من
ﬁصض- -ول أ◊ب- -وب Ÿوسض- -م - 2016
 ،2017فيما يتوقع أن يتم تسضويق 55

ألف قنطار من أإلنتاج للفÓح ÚغÒ
أŸعني Úباإلجرأء ألتنظيمي ،وكحل
للمشضكل أŸطروح ،يرى ألفÓحون أن
أل -ت-ح-ك-م ‘ تسض-وي-ق أل-ب-ذور وضض-م-ان
وصضولها إأ ¤ألفÓح Úيتطلب إألغاء
أل-ع-م-ل ب-اإلج-رأء أإلدأري أل-ت-ن-ظ-يمي
ألسضاري ألعمل به بدأية من أŸوسضم
أل - -ف Ó- -ح - -ي أ÷اري ،ك - -ون أل- -ب- -ذور
أŸع- -ا÷ة ل- -ن ت- -وج -ه ل Ó-سض -ت -ه Ó-ك
أ◊يوأ Êأو ألبشضري ‘ ،وقت يرى
ف -ي -ه ‡ث -ل أل–اد أل-ع-ام ل-ل-فÓ-حÚ
أ÷زأئريÃ Úعسضكر أ◊اج بوزريبة
أن أإلج- - -رأء يضض - -م - -ن ع - -دم ذه - -اب
أ◊ب -وب إأ ¤غ Òمسض -ت -ح -ق -ي -ه -ا م -ن
أل -ف Ó-ح ،Úرغ -م درأي -ت -ه ب-اŸشض-اك-ل
أ◊اصض -ل-ة ‘ شض-أان أل-ع-ق-ار أل-فÓ-ح-ي
ب -ح-ك-م سض-ع-ي أل-ع-دي-د م-ن أل-فÓ-حÚ

أ◊ق - - -ي - - -ق- - -ي Úإأ ¤ك- - -رأء أو شض- - -رأء
مسض - -اح - -ات وأسض - -ع- -ة م- -ن أألرأضض- -ي
ألفÓحية Ÿزأولة نشضاطهم وأسضتمرأر
أسض -ت -ث -م -ارأت -ه-م أل-فÓ-ح-ي-ة ‘ ›ال
زرأعة أ◊بوب.
‘ سضياق مشضابه ،دعا وأ‹ معسضكر
خ Ó-ل إأشض -رأف -ه ع -ل -ى أف -ت-ت-اح أل-ي-وم
Óرشضاد ألفÓحي باŸدرسضة
ألوطني ل إ
أ÷ه-وي-ة ل-ل-ف-روسض-ي-ة وإأطÓ-ق م-وسض-م
أ◊رث وألبذر ،إأ ¤تنظيم جلسضات
ع -م -ل م -ع أل -ف Ó-ح Úل -رف -ع ج -م -ي -ع
أنشض- -غ- -الت- -ه -م وتسض -وي -ت -ه -ا ‘ إأط -ار
أإلم - -ك- -ان- -ي- -ات أŸت- -اح- -ة م- -ن أج- -ل
ألنهوضس بالقطاع ،وأسضتعرضضت خÓل
Óرشض-اد أل-فÓ-ح-ي
أل -ي -وم أل -وط -ن -ي ل  -إ
أرق -ام م -دي-ري-ة أŸصض-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة
أÿاصضة بالزرأعات أŸطرية خÓل

أŸوسض -م أل -ف Ó-ح -ي أŸن -قضض-ي أل-ت-ي
تأاثرت بكمية ألتسضاقط فيما أشضارت
ت -وق -ع -ات أل -ق -ط-اع إأ ¤رف-ع مسض-اح-ة
أألرأضض -ي أÿاصض -ة ب -زرأع -ة أ◊ب-وب
إأ 145 ¤ألف هكتار و 5ألف هكتار
ب-ق-ول-ي-ات ج-افة و 28200ه-ك-تار من
أألعÓف إأضضافة إأŒ ¤ارب مصضالح
ألقطاع ‘ ›ال ألزرأعات ألصضناعية
على غرأر ألقطن ‘ منطقة سضيدي
عبد أŸومن ألتي  ⁄تلق ألكث Òمن
أهتمام ألفÓح ‘ ÚأŸنطقة بفعل
شض -ح أŸي -اه وع-دم درأي-ت-ه-م أل-ك-اف-ي-ة
ب-ت-ق-ن-ي-ات أل-زرأعات ألصضناعية وذلك
ب-ال-رغ-م م-ن ألصض-يت أل-ذأئ-ع Ÿن-طقة
سضيدي عبد أŸومن ‘ زرأعة ألقطن
‘ سضنوأت ألسضبعينيات.

فيما يتواصسل تقد Ëحصسيلة البلديات ببومرداسس

معسشكر :أام ا.Òÿسس

مهـ ـ ـ ـام ثقيل ـ ـة للمجال ـ ـسس القادم ـ ـة مقابـ ـ ـل حريـ ـة أاوسس ـ ـع ‘ اŸبـ ـ ـادرة
كل اŸؤوشسرات التنظيمية ومعها معطيات الواقع ا’قتصسادي للبÓد تؤوكد أان مهمة اÛالسس البلدية اŸنتخبة خÓل العهدة القادمة سستكون
مسسؤوولية ثقيلة أامام اŸنتخب Úالقادم Úالذين سسيفرزهم الصسندوق ا’نتخابي يوم  23نوفم Èالقادم ،خاصسة ‘ ظل ا◊ديث عن تعديÓت
قانون البلدية والو’ية ا÷ديد الذي سسيمنح صسÓحيات أاوسسع لرئيسس البلدية ‘ اتخاذ اŸبادرات الكفيلة بخلق الÌوة والتحرر اŸا‹ من
تبعية اŸيزانية العمومية بإايجاد مصسادر دخل بواسسطة تفعيل النشساط ا’قتصسادي وتشسجيع ا’سستثمارات اÙلية..

بومرداسس :ز /كمال

ك -ان وأضض -ح -ا م -ن ك Ó-م وأ‹ ولي-ة
ب -وم -ردأسس أمسس م -ن ب -ل -دي-ة ب-ودوأو
أل -ت -ي ك -انت ع -ل-ى م-وع-د م-ع ت-ق-دË
حصضيلة ألعهدة ألسضابقة عندما قال
““ل نقبل بلديات عالة على ألولية““
أنه يريد توجيه رسضالة إأ ¤أŸنتخبÚ
أل -ق -ادم Úأن أŸرح -ل-ة أ÷دي-دة م-ن
تسض -ي Òألشض -أان أل -ع -م -وم -ي ل -ن ت -ك-ون
ب -ال -ت -أاك-ي-د م-ث-ل سض-اب-ق-ت-ه-ا م-ن ح-يث
ألت- -ك- -ال- -ي -ة وألشض -حت ألسض -ن -وي م -ن
أŸيزأنية ألعمومية ‘ وقت تنام فيه

بعضس ألبلديات بولية بومردأسس على
ث -روأت وك -ن -وز أق -تصض -ادي -ة ك -بÒة ‘
أÛال أل -ف Ó-ح-ي ،ألصض-ي-د أل-ب-ح-ري
وألقطاع ألسضياحي هي غ Òمسضتغلة
ول يسضتفيد من ريعها أŸوأطن ول
أÿزينة ألبلدية وألولئية للمسضاهمة
‘ –سض Úألوأقع أŸعيشضي و–ريك
مشضاريع ألتنمية وألتهيئة أ◊ضضرية.
ك-م-ا شض-م-ل أÿط-اب رسض-ائ-ل ضض-م-نية
إأ ¤أÎŸشضح Úألرأغب– ‘ Úمل
مهمة تسضي Òألشضأان أÙلي معتÈأ
““أن أŸسضؤوولية سضتكون ثقيلة Ÿعا÷ة
مشضاكل أŸوأطن Úوخدمتهم ‘ ظل

أل-ظ-رف ألق-تصض-ادي أل-رأه-ن ل-لبÓد،
وع -ل -ي-ه لب-د م-ن أل-ت-ح-رك ل-ت-نشض-ي-ط
ق -ط -اع ألسض -ت -ث -م -ار وخ -ل -ق م -ن-اط-ق
نشضاطات باسضتغÓل كافة أإلمكانات
وأŸوأرد أŸتاحة ‘ كل بلدية حسضب
أل - -ت - -خصضصس وط - -ب - -ي - -ع - -ة أل - -نشض- -اط
ألق -تصض -ادي أل -غ -الب ل -ك -ل م -ن -ط -ق-ة
وألسض -ت -ع -دأد ل -ت -ق -اسض -م أألع -ب -اء م-ع
أ÷ه -از أل -ت -ن -ف -ي -ذي ،دون أن ي -نسض -ى
أŸوأطن ألذي دعاه هو أآلخر““ إأ¤
–مل مسضؤوولية حسضن ألختيار بعيدأ
عن ألعاطفة وأÙاباة..
وك -ان وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع-ات

أÙل -ي -ة ن -ور أل -دي -ن ق -د أشض-ار ق-ب-ل
ي- -وم Úت- -ق -ري -ب -ا إأ ¤م Ó-م -ح أل -فÎة
أل -ق -ادم -ة خ -اصض -ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-دور
وم -ه -ام أÛالسس أل-ب-ل-دي-ة وأل-ولئ-ي-ة
أŸن-ت-خ-ب-ة أŸط-ال-ب-ة ب-ت-وسض-يع مفهوم
أل -دÁق -رأط-ي-ة أل-تشض-ارك-ي-ة إأ ¤ك-اف-ة
أط-ي-اف ألشض-عب وف-ع-ال-ي-ات أÛت-مع
أŸد ‘ Êإأط -ار أل Ó-م -رك -زي -ة أل -ت-ي
تعني ألكث Òلكنها بكل تأاكيد تضضع
أŸنتخب أمام أألمر ألوأقع وألعمل
أ÷اد ع- -ن ط -ري -ق أŸب -ادرة وح -ري -ة
أل -ت -ح -رك ألق -تصض -ادي Ãا يضض -م -ن-ه
قانون أ÷باية أÙلية أ÷ديد.

نقل جثة عجوز وإاسسعاف  4جرحى ‘ حادثي مرور بباتنة
تدخلت ،اأمسس ،مصسالح ا◊ماية
اŸدنية لو’ية باتنة لنقل جثة عجوز
تدعى ““ز.ف““ تبلغ من العمر  70سسنة
بعدما دهسستها سسيارة سسياحية على
مسستوى الطريق الوطني رقم  3الرابط
ب Úباتنة وع Úالتوتة و–ديدا قرب
ﬁطة الوقود بن فليسس ،اأين ” –ويل
جثة الضسحية اإ ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث
Ãسستشسفى باتنة ا÷ماعي ‘ ،حÚ
باشسرت اŸصسالح اŸعنية فتح –قيق ‘
ا◊ادث ا’أليم.
و‘ سضياق متصضل ” أإسضعاف أربعة أشضخاصس
تÎأوح أعمارهم ب 22 Úو 37سضنة أإثر حادث
م -رور ن -اج -م ع -ن أصض -ط -دأم ب Úسض-ي-ارة ن-ف-ع-ي-ة
ودرأجة نارية باŸكان أŸسضمى مشضتة بوخوخو
ببلدية ر أسس ألعيون.

أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن عملية Œديد أŸلفات
أل- -ق -دÁة ت -ه -دف ب -ال -درج -ة أألو ¤إأ ¤إأقصض -اء
طالبي ألسضكن ألذين تتجاوز مدأ خيلهم ألشضهرية
 24أل -ف دي -ن -ار ج -زأئ -ري وك -ذأ أول -ئك أل -ذي-ن
أسضتفادوأ من أي صضيغة أخرى أو دعم ‘ ›ال
ألسض -ك -ن أو أشضÎوأ ع -ق -ارأ ب -أاسض -م -ائ-ه-م وه-و م-ا
سضيتب Úمن خÓل ألوثائق أÛددة.
ورغم أسضتياء ألعشضرأت من أصضحاب أŸلفات
أŸودعة من عملية ألتجديد هذه ،بحجة أن
م -ل -ف -ات -ه -م ك -ام -ل-ة وم-ن-ق-ط-ة وم-دروسض-ة ،إأل أن

سض -ل-ط-ات أل-دأئ-رة تسض-ع-ى م-ن ورأء أل-ع-م-ل-ي-ة أإ¤
تصضفية أŸلفات بصضفة كاملة وإأقصضاء كل من ⁄
ي -ع -د ي -ت -وف -ر ع-ل-ى شض-روط أ◊صض-ول ع-ل-ى ه-ذه
ألصضيغة من ألسضكن لصضالح ألفئات ألهشضة من
أجل رفع حظوظ أك Èعدد ‡كن من هذه ألفئة
‘ ألظفر بسضكن أجتماعي.
وأكد ضضمن هذأ أإلطار وأ‹ خنشضلة ،أنه أمر
بضضرورة Œديد ÷ان ألتحقيق أÿاصضة بالسضكن
ألج-ت-م-اع-ي ،وألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ق-انون أÙدد
لشضروط ألعضضوية ‘ هذه أللجان وألتي من بينها

خنششلة :سشكندر ◊جازي

كما تدخلت ذأت أŸصضالح من أجل أإخماد حريق
شضب Ãخزن تابع للمكتبة ألعمومية للمطالعة
بالقطب أ◊ضضري أ÷ديد حملة ،ما أدى أإ¤
أإتÓف وأحÎأق جزئي ◊وأ‹  180كرسضي3 ،
طاولت خشضبية 80 ،لوحا من ألرفوف ،وأإتÓف
ألإن -ارة وأل -ط Ó-ء ،وج -اء ت -دخ-ل ف-رق-ة ألإط-ف-اء
أل -ت -اب -ع -ة ل -ل -وح -دة أل -ث -ان -وي -ة ح -م-ل-ة ‘ أل-وقت
أŸن -اسضب م -ا ح -ال دون أم -ت -دأد ألسض -ن -ة أل -ل-هب
لباقي أرجاء و أجنحة أŸوؤسضسضة ،من ذلك أإنقاذ
مسض -ك -ن وظ-ي-ف-ي ي-وج-د ف-وق أıزن م-ب-اشض-رة،
ومئات ألكرأسضي وألطاولت وألرفوف ،وتبقى
ألأسض-ب-اب أ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ح-ادث ﬁل –ق-ي-ق م-ن
طرف أŸصضالح أıتصضة.

باتنة :حمزة Ÿوششي

تقدم ع 85 Èمركزا صسحيا

 60أال ـ ـ ـ ـ ـف جرع ـ ـ ـ ـ ـة للتلقي ـ ـ ـ ـ ـح اŸوسسم ـ ـ ـ ـ ـي
ضس ـ ـ ـ ـ ـد النفلون ـ ـ ـ ـ ـزا بسسطي ـ ـ ـ ـ ـف
’نفونزا
’حد اŸقبل ،بو’ية سسطيف ،حملة التلقيح اŸوسسمية ضسد مرضس ا أ
تنطلق ،يوم ا أ
’قليم الو’ية ،والتي سستدوم إا ¤غاية أافريل .2018
اŸوسسمية ،ع 60 Èبلدية اŸكونة إ

سشطيف :نور الدين بوطغان

حسضب مصض - - -در م - - -وث - - -وق م- - -ن
مديرية ألصضحة وألسضكان تقدم
ألتلقيحات ‘  85مركزأ صضحيا
وع-ي-ادة ل-ف-ائ-دة ›م-وع أل-ف-ئات
أÙددة ل -ل-ح-م-ل-ة ،وأل-ت-ي تضض-م
›م -وع -ة ه -ام -ة م -ن أŸع -ن-يÚ
ب -ال -ت -ل -ق -ي -ح ،ب -دأي -ة م -ن ع -م-ال
وم -وظ -ف -ي أŸرأك -ز وأل -ع -ي-ادأت

ألصض- -ح- -ي- -ة ل- -ت- -ف- -ادي أل- -ع -دوى،
وألقدرة على ألعمل ،وعدم ترك
أŸناصضب شضاغرة.
وسض -ي -ك-ون أŸسض-ن-ون أل-ذي-ن ف-اق
سضنهم  65سضنة على موعد مع
أل- -ت- -ل- -ق- -ي -ح ،إأ ¤ج -انب أل -نسض -اء
أ◊وأمل ،كما سضيكون أألطفال
ألصض- -غ- -ار وأصض- -ح -اب أألم -رأضس
أŸزم -ن -ة ،ع -ل -ى غ -رأر م -رضض -ى
ألسض - -ك- -ري وأل- -ق- -لب وألضض- -غ- -ط

تعليمـات بتجديد ÷ان التحقيق واعتماد ذوي السسÒة ا◊سسنة من غ Òطالبي السسكن
أن ي -ك -ون عضض -و ÷ن -ة أل -ت -ح-ق-ي-ق ي-ح-م-ل صض-ف-ة
أŸوظ -ف أول وصض -ف -ات أخ -رى أه -م -ه-ا أل-ت-م-ت-ع
بالسضÒة أ◊سضنة وأل يكون من طالبي ألسضكن ‘
هذه ألصضيغة.
وأشضار ‘ هذأ ألسضياق ،أن ÷نة ألتحقيق تلعب
دورأ ﬁوريا ‘ رفع حظوظ كل طالب سضكن
بناء على حالته ألجتماعية وأن مهمتها حسضاسضة
جدأ تتوجب إأسضنادها Ÿوظف Úنزيه Úمن ذوي
ألسضÒة أ◊سضنة ‘ أÛتمع.

غرفة ،أين أعطى أوأمر Ãباشضرة إأجرأءأت عملية
أل- -ك- -رأء ل- -ل- -مسض- -ت- -ث- -م -ري -ن أÿوأصس أل -رأغ -ب‘ Ú
ألسض -ت -ث -م -ار ألسض -ي -اح-ي وه-ذأ ت-ث-م-ي-ن-ا Ÿم-ت-ل-ك-ات
ألبلدية.
كما تفقد مشضروع إأ‚از  70سضكنا ترقويا مدعما
بحي شضيليا أين ” إألغاء ألعقد ب ÚأŸرقي ألعقاري
ومصضالح أإلدأرة ألعمومية مع –ويل أŸشضروع إأ¤
ألوكالة ألعقارية ،وبذأت أ◊ي ” معاينة مشضروع
إأ‚از  50سضكنا ترقويا مدعما وألتي من أŸنتظر
تسض -ل -ي -م م-ف-ات-ي-ح-ه-ا ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ‘  17أكتوبر
أ÷اري ،كما قام صضيودة بتفقد مشضروع إأ‚از 160
سضكن عمومي إأيجاري بحي أإلخوة شضمÓل ،حيث
أع -ط -ى أوأم -ر بضض -رورة ت-دع-ي-م أل-ورشض-ة ب-ال-ع-م-ال
وأل- -ع- -ت- -اد م- -ع رب- -ط حصضصس ألسض -ك -ن -ات أ÷اه -زة
بالكهرباء وألغاز.
وببلدية أولد فاضضل ” معاينة مشضروع إأ‚از 80
سضكنا ترقويا مدعما بدوفانة ألتي من أŸنتظر
تسضليمها ‘ ألثÓثي أألول من سضنة  ،2018وÃشضروع
 40سضكنا أجتماعيا تسضاهميا ” إألغاء ألعقد مع
أŸرق- -ي و” –وي- -ل أŸشض- -روع لصض- -ال- -ح أل- -وك -ال -ة
ألعقارية ،كما ” معاينة مشضروع  50ترقويا مدعما
ألتي سضيتم تسضليم أŸفاتيح للمسضتفيدين منها ‘
أول نوفم Èألقادم.
ك -م -ا ع -اي -ن مشض -روع إأ‚از أل -ط -ري -ق أل -رأب -ط بÚ
ألطريق ألوطني رقم  88وأولد مرغم على مسضافة
 1ك -م وأŸسض -ج-ل ‘ ب-رن-ام-ج ﬂط-ط-ات أل-ب-ل-دي-ة
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة وم-ن أŸن-ت-ظ-ر ت-دشض-ي-ن-ه ‘  17أكتوبر
أ÷اري ،وحث أŸسضؤوول أألول على ضضرورة إأنهاء
أŸشضاريع ‘ آأجالها أÙددة مع أحÎأم جودة
أألشضغال ،من جهة أخرى دعا ألسضيد وأ‹ ألولية
سضكان عاصضمة أألورأسس إأ ¤أإلقبال بقوة وأختيار
‡ث-ل-ي-ه-م ‘ أÛالسس أÙل-ي-ة خ-اصض-ة أل-ب-ل-دي-ات
ألتي تعت Èألقاعدة أألو ‘ ¤سضماع صضوت أŸوأطن
وإأسضماعه للجهات ألعليا ،كما دعا كل أŸصضالح إأ¤
ألتجند إل‚اح هذأ ألسضتحقاق ألذي Áسس تسضيÒ
أ÷ماعات أإلقليمية وذلك خÓل تصضريح صضحفي
لوسضائل أإلعÓم أÙلية.

 ...موازاة مع إاخماد حريق Ãخزن مكتبة

طلبــــــــات السسكـــــــن ا’جتماعـــــــي Œـــــــاوزت  26أالـــــــف طلـــــــب بخنشسلـــــــة

أاورد ،مصسدر رسسمي لـ«الشسعب““ Œاوز عدد ملفات طالبي السسكن ا’جتماعي بعاصسمة الو’ية خنشسلة  26أالف طلب مؤورخة بÚ
سسنتي  2006و 2017على مسستوى مصسالح دائرة خنشسلة أاين Œري موازاة مع مواصسلة عملية إايداع اŸلفات ،عملية Œديد و–يÚ
اŸلفات اŸودعة ب Úسسنتي  2006و.2013

ألعدد
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أل -دم-وي أŸرت-ف-ع وأل-رب-و ،ع-ل-ى
موعد مع ألتلقيح بسضبب نقصس
أŸناعة لديهم.
وقد خصضصضت أŸصضالح ألطبية
للولية ›موع  60ألف جرعة
تلقيح أقتنتها لهذأ ألغرضس ،وهو
نفسس ألعدد ألذي خصضصس ألعام
ألفارط ،لÓسضتجابة للطلب ،مع
أل -ع -ل -م أن ه -ذه أل -ك -م -ي -ة ت-ع-تÈ
أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وطني
ب -ع -د أ÷زأئ -ر أل -ع-اصض-م-ة ،وي-ت-م
ألتلقيح بتقد Ëبطاقة ألتعريف
لتحديد ألسضن ،أو أي ملف أو
وث- -ي- -ق- -ة ط- -ب -ي -ة ت -ب Úأإلصض -اب -ة
Ãرضس مزمن.
ويعت Èألتلقيح ألسضتباقي مهما
جدأ للفئات أŸذكورة ،إأذ يزيد
من مناعتها Ÿوأجهة أألنفلونزأ،
وإأم -ك -ان -ي -ة ألشض -ف -اء بسض -رع-ة ‘
حالة أإلصضابة بها.
نشض Òأن بعضس أألشضخاصس قد
ع - - - -ان - - - -وأ ‘ ،أألي - - - -ام أألخÒة
ب -ع-اصض-م-ة أل-ولي-ة ،م-ن أإلصض-اب-ة
ب -الن -ف -ل -ون-زأ ،وحسضب أألط-ب-اء،
ف -إان أل -ت -ل -ق-ي-ح ل ي-ت-م ل-ل-م-ريضس
بالنفلونزأ إأل بعد ألشضفاء ألتام
منها ،حتى يكون ألتلقيح مفيدأ
وفعال.

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

»æWh

الخميسش  12أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  21محرم  1439هـ
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«الششعب» تسشتطلع صشالؤن اسشÎجاع النفايات
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اسستثمارات ناجحة لتدوير النفايات واسستحداث مناصسب شسغل للشسباب
التقليل من ﬂاطرها حفاظا على البيئة وصسحة اإ’نسسان

“ثل الطبعة الثانية للمعرضس
ال - - -دو‹ ’سشÎج - - -اع وت- - -ث- - -مÚ
ال -ن-ف-اي-ات «ري-ف-اد  »2017ف -رصش-ة
’دارة
ل-ت-ق-د Ëرؤوي-ة اق-تصشادية إ
ال -ن -ف -اي -ات وتشش -ج -ي -ع الصش -ن -اع -ة
لÓ- -سش -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذا اÛال ،وم -ا
–م -ل -ه م -ن نشش -اط -ات ذات ق-درة
عالية على خلق الÌوة ،خاصشة
وأان نششاطات الرسشكلة والتدوير
–ؤل ال -ن -ف -اي -ات م -ن اŸادة اÿام
Ÿن -ت -ج آاخ -ر ،وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-ي سش-ؤق
’داء
أاك Ìمن واعدة Œمع ب Úا أ
البيئي وا’قتصشادي معا.

اسسÎجاع الزيوت ،واعت Èأان ذلك مشسجع جدا
.

‡ثل ›مع «امنهيد» :إانتاج الطاقة
وﬂصسبات الÎبة من النفايات العضسوية

اسستطÓع :حياة  /ك
تصسوير :آايت قاسسي
هذا ما ’ حظته «الشسعب»
خÓل تغطيتها لهذا ا◊دث،
وه - - -و ن - - -فسس- - -ه م- - -ا أاك- - -ده
اŸنظمون والعارضسون من
ﬂتلف اŸؤوسسسسات على
حد سسواء ،الذين أاجمعوا
ع- - -ل- - -ى أاه - -م - -ي - -ة ه - -ذا
«اŸوع -د اإ’ي-ك-ول-وج-ي»
م - - - -ن ال- - - -ن- - - -اح- - - -ي- - - -ة
ا’ق-تصس-ادي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار
أان اسسÎج -اع وت -ث -مÚ
النفايات ،يعد نشساطا
اق - -تصس - -ادي - -ا ي - -درج
ضس- -م- -ن ا’ق- -تصس- -اد
اأ’خضس - - -ر ،ف- - -ه- - -و
خÓ- - - - -ق ل- - - - -لÌوة
وم-ن-اصسب الشس-غ-ل
ويحافظ ‘ ذات
ال- - -وقت ع- - -ل- - -ى
ال-ب-ي-ئ-ة واŸوارد
الطبيعية.

نشساط التثمÁ Úكن أان يخلق ما ’ يقل عن
 7600منصسب شسغل
تكمن أاهمية التظاهرة ‘ تسسليط الضسوء
ع- -ل- -ى نشس- -اط إاسسÎج -اع وت -ث -مÚ
ال-ن-ف-اي-ات ،الذي كان
‘ وقت ق- - - - - - -ريب
›رد قضس-ي-ة ب-ي-ئية
ب-ح-ت-ة ،ل-يصس-ب-ح اليوم
نشس- -اط- -ا اق- -تصس -ادي -ا،
قادرا على توليد موارد
مالية هامة تصسل إا38 ¤
مليار دينار سسنويا ،حسسب
م -ا صس -رحت ب -ه اŸسس-ؤوول-ة
اأ’و ¤ع- - -ل- - -ى ال- - -ق- - -ط - -اع،
واسس -ت -ح -داث م-ا ’ ي-ق-ل ع-ن
 7600منصسب عمل.
وت- -ؤوك -د اأ’رق -ام ال -رسس -م -ي -ة
الصس - -ادرة ع - -ن وزارة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،أان ه-ن-اك
سس -وق -ا ت -ق -در ب-ن-ح-و  300000طن
سس -ن -وي -ا ،م-ن ال-ن-ف-اي-ات اÿاصس-ة ك-اإ’ط-ارات،
ال -زي -وت اŸسس -ت -ع -م-ل-ة ،ال-ب-ط-اري-ات ون-ف-اي-ات
اŸعدات الكهربائية واإ’لكÎونية ’ ،يسسÎجع
منها سسوى  150.000طن أاي  50باŸائة فقط.

مكتب اÈÿة الصسناعية أاول من قام
بدراسسة التأاث Òالبيئي للغاز الصسخري
اقÎبنا من بعضش العارضس Úمنهم حلفاوي
مدير مكتب اÈÿة الصسناعية ،اŸعتمد من
قبل وزارة الصسناعة ،يعمل ‘ اŸيدان منذ 12
سسنة ،ويوظف اŸكتب أازيد من  20عام ÓبÚ
مهندسش وخب.Ò
قال حلفاوي إان اŸكتب الذي يدربه قام
ب- -أاك Ìم -ن  1000دراسس-ة ح-ول اأ’ث-ر ال-ب-ي-ئ-ي،
Ÿؤوسسسس - -ات كÈى ت- -نشس- -ط خ- -اصس- -ة ‘ ›ال
ال -ط -اق-ة ع-ل-ى غ-رار سس-ون-اط-راك وسس-ون-ال-غ-از

ونافطال،
حيث
يقدم
لهؤو’ء
الزبائن
الدائمÚ
دراسسات
ت -ق -ي -ي -م ت -أاثÒ
مشساريع
ال-ط-اق-وي-ة ع-لى
ال-ب-ي-ئ-ة ،وت-ق-دير
هذا اأ’خ Òكميا
م- -ن ح -يث ح -ج -م
اıلفات
وخطورة التلوث الذي Áكن أان ينجر عنها.
وأاضساف أان خÈتهم ‘ ا◊قل البÎو‹،
جلب لهم زبائن من الشسركات اأ’جنبية اŸنقبة
واŸسستغلة أ’بار البÎول والغاز ‘
ا÷ن -وب ،أ’ن م -ك -ت -ب -ه ي-ع-م-ل ‘
دراسساته ‘ ›ال التأاث Òالبيئي
وفق معاي Òدولية معروفة.
وذكر اŸتحدث أان مكتبه
كان أاول من أاجرى دراسسة
ت -أاث Òخ -اصس -ة ب -اسس -ت-غÓ-ل
ال -غ -از الصس -خ -ري م -ن -ذ 8
سسنوات ،إا’ أانه  ⁄يطلب
م- -ن -ه ◊د اآ’ن ن -ت -ائ -ج
هذه الدراسسة ،مضسيفا
أان ال -دراسس -ات ال -ت -ي
ي - -ق- -وم ب- -ه م- -ك- -تب
اÈÿة الصس -ن-اع-ي-ة
تشس - - -م - - -ل ك- - -ذلك
اŸشس - -اري- -ع اŸن- -ج- -م- -ي- -ة،
الصس -ن -اع -ات الصس-ي-د’ن-ي-ة والصس-ن-اع-ات
الغذائية ،كما أاجرى دراسسات «اÿطر البيئي»
على مشساريع إا‚از الطرق واأ’نفاق ،والسسكك
ا◊ديدية.
باŸقابل يقÎح مكتب اÈÿة الصسناعية،
كما أاوضسح حلفاوي ،ا◊لول ،ويقدم التوصسيات
م -ن أاج -ل ال -ت -ق -ل -ي -ل ق -در اإ’م -ك -ان م-ن اأ’ث-ر
واأ’خ -ط -ار ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة واÙي -ط وصس -ح-ة
اإ’نسسان.

‡ثل مؤوسسسسة إايكو» ـ دكليك :إانتاج 100
طن يوميا من «البيوديازال »
اقÎبنا من ‡ثل مؤوسسسسة «ايكو ـ دكليك»
ﬁمود بيتينا ،الذي قدم لنا معلومات حول
هذه اŸؤوسسسسة التي تنشسط منذ سسنوات ‘
›ال اسسÎج- - -اع ال- - -زي- - -وت (ال- - -غ- - -ذائ- - -ي- - -ة)
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ،وق -ال إان-ه اق-ت-ن-ى آا’ت خ-اصس-ة
Ÿعا÷ة وتثم Úالزيوت اŸسستعملة خاصسة ‘
اŸطاعم وÓﬁت اأ’كل اÿفيف اŸنتشسرة

‘ كل مكان ‘ اŸدن الكÈى ،مشسÒا إا ¤أان
اŸشس -روع يشس-رف ع-ل-ي-ه اب-ن-ه خ-ري-ج ا÷ام-ع-ة
ا÷زائرية« ،بحماسش كب »Òشسرح بيتينا طريقة
تصسفية الزيت ومعا÷تها ،وقبل ذلك قال إانه
يقوم بتوزيع أاحواضش بÓسستيكية من ﬂتلف
اأ’ح- -ج- -ام والسس- -ع- -ات أ’صس- -ح- -اب اŸط- -اع -م
وÓﬁت اأ’كل باÛان ،لوضسع زيوت «القلي»
فيها ،وÁر بعد ذلك ’سسÎجاع تلك الزيوت
ال -ت -ي “ر Ãراح -ل ب -داي-ة م-ن تصس-ف-ي-ت-ه-ا م-ن
الشسوائب وبقايا البطاطا ،ثم غليها ‘ درجة
حرارة تفوق  60لتخليصسها من اŸاء.
بعد عملية التصسفية واŸعا÷ة تأاتي مرحلة

التثم ،Úأاي إانتاج مواد جديدة من الزيوت
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ،ح-يث تضس-اف ل-ه-ا م-واد ك-م-ادة
اŸي -ن -ال -ور وال -ب -وت-اسس-ي-وم  ،..ويÎك اÿل-ي-ط
لسس- -اع- -ات ،ف- -ي- -ن- -ت- -ج ع- -ن ذلك م -ادة تسس -م -ى
«ب -ي -ودي -ازال» ،أاو وق -ود «ال -دي -زل» ال -ط -ب-ي-ع-ي
النباتي.
قال اŸتحدث إانه Áكن إانتاج ما ’ يقل عن
 100طن يوميا ( 100أالف ل )Îمن « البيو
ديازال»  ،مشس Òإا ¤أان تكلفة الطن الواحد
تصسل إا 500 ¤أاورو ما يعادل  100أالف دج ،كما
لفت إا ¤وجود اهتمام من قبل الشسباب الذين
زاروا ا÷ناح الذي يعرضش فيه با’سستثمار ‘

وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-م-ث-ل ›م-ع «ام-ن-ه-ي-د» ع-بد
ا◊ميد ملبوسسي مدير التطوير ،فقد اعتÈ
اŸع-رضش ف-رصس-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-نشساطات التي
ي -ق -وم ب -ه -ا ف -رع اÛم-ع ‘ اÛال ال-ب-ي-ئ-ي،
مشسÒا إا ¤امتÓك حلول للمشساكل البيئية.
ومن ب ÚاŸشساريع التي حققها اÛمع
ت -ت -م -ث -ل ‘ م-واق-ع ف-رز ال-ن-ف-اي-ات ‘ ك-ل م-ن
وه- -ران ،ت- -ي- -زي وزو ،م- -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي
با◊ميسسي ،باإ’ضسافة إا ¤تهيئة اŸراكز التي
” غ -ل -ق -ه -ا ع -ل -ى غ-رار م-ف-رغ-ة أاو’د ف-ايت،
و–ويلها إا ¤مسساحة خضسراء وحديقة بعد
م -ع -ا÷ة م -ادة «’كسس -ف -ي -ا» وه -ي ع -ب -ارة ع-ن
عصسارة تتولد من تكدسش النفايات Ÿدة طويلة
–ت اأ’رضش.
كما تقوم «امنهيد» ‘ ›ال إانتاج الطاقة
وﬂصس-ب-ات الÎب-ة (ا’أسس-م-دة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة) من
اŸواد العضسوية التي تسستخرجها من النفايات
اŸنزلية ،مشسÒا إا ¤أانه شسرع ‘ Œسسيد هذه
اŸشساريع ‘ عدة و’يات من الوطن.
ويذكر أان حوا‹  16شسركة تنشسط ‘ ›ال
اسسÎجاع النفايات وتثمينها ‘ ،جمع وتصسدير
الزيوت اŸسستعملة ،وما يقارب  10شسركات من
القطاع اÿاصش تعمل ‘ جمع وإاعادة تدوير
اإ’طارات اŸسستعملة واسستخدامها أاسساسسا ‘
إان-ت-اج سس-ج-اد ل-ل-ط-رق-ات وح-ب-ي-ب-ات اŸط-اط،
وك -انت «الشس -عب» ق -د نشس-رت رب-ورت-اج-ا ح-ول
اŸوضسوع ،أاظهرت من خÓله Œربة إ’حدى
اŸؤوسسسس- - -ات ا÷زائ - -ري - -ة ت - -نشس - -ط ‘ ›ال
اسسÎجاع العجÓت اŸطاطية ،وتقوم بتصسدير
الغبار وا÷زيئات اŸطاطية إا ¤الصس.Ú

خÈاء ‘ البيئة يؤؤكدون

الزجاج ’ يجلب اهتمام اŸسستثمرين والنحاسس اأ’ك ÌاسسÎجاعا
ا÷زائر تسستورد  600أالف طن من الورق وتنتج  80أالف طن فقط
أاك- - - -د اÈÿاء اŸشش- - - -ارك- - - -ؤن،
أامسس ‘ ،أاششغال اليؤم الدراسشي
على القيمة ا’قتصشادية للمؤاد
اŸؤجؤدة ‘ النفايات التي تهدر،
داع Úإا ¤اسش- - -ت- - -غÓ- - -ل- - -ه - -ا عÈ
ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار ،م- -رك- -زي -ن ع -ل -ى
ال - -ب- -عضس م- -ن- -ه- -ا ،م- -ت- -م- -ث- -ل- -ة ‘
ال-بÓ-سش-ت-يك ،الؤرق والكارتؤن،
الزجاج واŸعادن.

حياة  /ك
اعت ÈاÈÿاء ا÷زائريون اŸتدخلون ‘
اليوم الدراسسي اŸنظم على هامشش الصسالون
الدو‹ ’سسÎجاع النفايات ،الذي اسستقطب
اه-ت-م-ام الشس-ب-اب ،أان ال-ن-ف-اي-ات تشس-ك-ل قيمة
مضس-اف-ة مضس-م-ون-ة ،وأاسس-اسش م-رح-ل-ة جديدة
وح -ي -وي -ة ،تضس -ع ح -دا ل -ت -ب-دي-د ه-ذا اÿزان
الهائل من اŸواد القابلة للتثم ،Úمن خÓل
إاع -ادة إان -ت -اج -ه -ا وتصس -ن -ي -ع -ه -ا ضس -م -ن ‰ط
اق -تصس -ادي وب-ي-ئ-ي ج-دي-د يسس-م-ى»ا’ق-تصس-اد
اأ’خضسر» ،مÈزين فوائد تدوير النفايات،
منها ا◊فاظ على البيئة وتقليل ا’عتماد
على اŸواد اأ’ولية اŸسستخرجة من الطبيعة
إ’نتاج اŸنتجات ا÷ديدة ،إاضسافة إا ¤أان
عملية التدوير توفر فرصش العمل ‘ جميع
اÛا’ت.
أاك- -د اÿب Òع- -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ل -ح -رزام ‘
مداخلته أان ا÷زائر دخلت مرحلة تثمÚ
النفايات منذ سسنوات ،لكن ليسش بشسكل كاف،
بالرغم من اıزون الهائل من النفايات،
الذي ينتج مواد خام Áكن تدويرها ،وإاعادة
تصس -ن -ي -ع-ه-ا ،ك-م-ا ه-و الشس-أان ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ورق
الكارتون الذي اسستثمرت فيه كل من مؤوسسسسة
«ت -ون -يك» ا◊اضس -رة ‘ الصس-ال-ون ،وم-ؤوسسسس-ة
«جيباك».
ومن خÓل دراسسة عن اسسÎجاع النفايات

‘ ا÷زائر قام بها الÈنامج اأ’Ÿا Êللتنمية
ا’ق - -تصس - -ادي - -ة اŸسس - -ت - -دام - -ة ‘ ا÷زائ - -ر
«ج -ي.إاي .زاد» واŸت -واج -د ‘ ب Ó-دن -ا م-ن-ذ
 ،1993لفت اÿب Òالفرنسسي دوبري إا ¤أان
ه -ن -اك  4م -واد أاسس -اسس -ي-ة مسس-ت-خ-رج-ة م-ن
ال -ن -ف -اي -ات ي -ت -م ت -دوي -ره -ا ،واŸت -م -ث -ل -ة ‘
ال -ب Ó-سس -ت -يك ب -أان -واع -ه ،ال -ورق وال -ك -ارت-ون،
ال- -زج- -اج واŸع -ادن خ -اصس -ة ال -ن -ح -اسش ،م -ع
اإ’شسارة إا ¤أان الهيئة اأ’Ÿانية تعمل على
مرافقة اŸؤوسسسسات ا÷زائرية الراغبة ‘
ا’سس - -ت- -ث- -م- -ار ‘ ه- -ذا اÛال ،م- -ن خÓ- -ل
اإ’سس- -ه- -ام ‘ ن -ق -ل اÈÿة وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
الضس- -روري- -ة ،ل -ت -جسس -ي -د اŸشس -اري -ع ‘ ه -ذا
اÛال.
اسس - -ت - -ع - -رضش اŸت- -دخ- -ل ب- -عضش اأ’رق- -ام
اŸتعلقة باŸواد اŸسسÎجعة من النفايات،
ح- -يث Áث -ل ال -ب Ó-سس -ت -يك  12ب -اŸائ-ة م-ن
النفايات ،وهناك إاقبال على ا’سستثمار ‘
تدوير اŸادة التي لها اسستعما’ت متعددة،
وأاضس- - -اف أان ه- - -ن - -اك  4م- - -واد خ - -ام Áك
اسستخÓصسها من البÓسستيك منها «بي –‘ –
سس -ي» ال -ت -ي تسس -ت -ع -م -ل ‘ صس-ن-اع-ة ال-ن-واف-ذ
واأ’ب- - - - - - - - -واب ،..مشسÒا إا ¤أان  1ك -ل-غ م-ن
البÓسستيك يتطلب  30قارورة.
أاما الكارتون والورق وهو Áثل من  20إا¤
 25باŸائة من النفايات فهناك  35مؤوسسسسة

تعمل ‘ ›ال تدوير هذه اŸادة ،وقد أاشسار
اÿب Òإا ¤أان ا÷زائر تسستورد  600أالف طن
من الورق والكارتون و’ تنتج ﬁليا سسوى 80
أالف طن.
عكسش الورق والكارتون ،الزجاج ’ يجلب
اه-ت-م-ام اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ن-ظ-را ل-ل-ث-م-ن الزهيد
الذي ينتج عن عملية التدوير الذي يÎاوح ما
ب 2 Úدج و 3دج للكلغ من اŸادة ،باإ’ضسافة
إا ¤سس - -بب آاخ - -ر واŸت - -م - -ث - -ل ‘ ت - -ع - -ويضش
اŸنتوجات اŸصسنعة من الزجاج بالبÓسستيك
كالقارورات اŸسستعملة للمياه واŸشسروبات.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اŸع -ادن اŸوج-ودة ‘
النفايات ،التي توجد ‘ علب اŸشسروبات
وعلب اŸصسÈات ،فهي “ثل من  1،7إا1،8 ¤
باŸائة ويحتل النحاسش اŸرتبة اأ’و ¤من
حيث ا’سسÎجاع ،حيث يباع الكلغ منه بـ 160
دج.
وأاشس- - -ار اÈÿاء إا ¤أان ا÷زائ- - -ر ت - -ب - -نت
اسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-تسس-ي Òال-ن-فايات آافاق
سسنة  ،2030بهدف خفضش فاتورة ا’سستÒاد
م - -ن اŸواد اÿام ،إاضس - -اف - -ة إا ¤ت - -ق - -ل - -يصش
الكميات الهائلة التي توجه إا ¤مراكز الردم
التقني ،بدءا بنظام ا÷مع والفرز ا’نتقائي
للنفايات من اŸصسدر ،ثم توجيهها حسسب
أانواعها إ’عادة تدويرها و–ويلها.

من مراسسلينا

اÿميسض  12أاكتوبر  2017م
الموافق لـ ﬁ 21رم  1439هـ

Óع

تط

اسس

بلدية ا÷زائر الوسسطى

عهدة مرافقة اŸواطن والتكفل بانشسغالته
’حياء
^ ا’سستجابة الدائمة Ÿطالب السسكان اليومية ع Èا أ

صسنعت بلدية ا÷زائر الوسسطى لنفسسها سسمعة مرموقة بو’ية ا÷زائر العاصسمة ،فأاصسبحت ﬁركا أاسساسسيا يسس ‘ Òخضسم
حيوية كبÒة ‘ شستى اÛا’ت وذلك نتيجة انتهاجها لسسياسسة إاصسÓحية انصسّبت أاصس ‘ Óإاسسهام اŸواطن ‘ منظومة جعلت منه
مركزا وشسريكا ‘ صسياغة ،واتخاذ القرار ،كما اسستطعت من أان تنشسئ ›لسسا ينتهج أاطر الدÁقراطية اŸشساركاتية ع Èقنوات
ال-تسس-ي Òال-تسس-اه-م-ي وإان-ع-اشص ال-تضس-ام-ن اÙل-ي لضس-م-ان اŸشس-ارك-ة ف-ع-ال-ة ل-ل-م-واط-ن وان-خ-راط-ه ‘ كل عمليات التنمية اÙلية،
فيتحّول من مسستقبل للمشساريع إا ¤مشسارك فعلي ‘ تدبÒها وإا‚احها وفق برنامج جند السسلطات اÙلية وحتى السسكان وذلك
بغية –قيق أاهداف واقعية –ول بلدية ا÷زائر الوسسطى إا ¤مدينة رمز مدينة مفتوحة على العا ⁄تراعي فيها أاصسالتها،
ثوابتها ،نسسيجها العمرا ،Êمدينة سسهلة ا◊ركة والتواصسل ،مدينة آامنة مدنية حضسارية.

ا÷زائر:آاسسيا مني
ع -ك -ف ال -م -ج-لسض الشس-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ال-ج-زائ-ر
ال -وسس-ط-ى خÓ-ل ال-خ-مسض السس-ن-وات الأخ-ي-رة
ب-رئ-اسس-ة ع-ب-د ال-ح-ك-ي-م ب-ط-اشض ع-ل-ى تحسسين
الإطار المعيشسي العام للمواطن ،وجعله اأولى
الأوليات فسسطّر البرنامج الخماسسي في عدة
ن-ق-اط شس-م-لت اإسس-ه-ام ال-م-واط-ن ف-ي ال-تسسيير
وان -خ -راط-ه ف-ي م-ن-ظ-وم-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي
ل -مسس -اع -دة ال -ع -م -ل ال-ب-ل-دي ،ت-اأه-ي-ل مسس-الك
الشس -وارع ال -م-خصسصس-ة ل-ل-ت-ن-زه وال-قضس-اء ع-ل-ى
البناء الفوضسوي والقصسديري منه اسسترجاع
ال -ت -وازن -ات الي -ك -ول -وج -ي -ة ب -واسس-ط-ة ت-ه-ي-ئ-ة
المناظر الطبيعية والحدائق العمومية ،اإقرار
م-ب-داأ ال-ت-وزي-ع ال-ع-ادل ل-م-وارد ال-ب-لدية ووضسع
مخطط لمتصساصض جزء من الطلبات على
السسكنات ومناصسب العمل ومخطط لحماية
البيئة.
وي ّصسب عمل البلدية كخطوة اأولية بالقضساء
النهائي على البيوت القصسديرية والهشّسة في
تسس -ط -ي -ر ب -رن -ام -ج خ -اصض شس -م-ل ت-وزي-ع 550
مسس-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ف-ي اإط-ار ع-م-ل-ي-ة ت-رح-يل
سسكان الأقبية والأسسطح كما برمجت عملية
توزيع  1440مسسكن اجتماعي تسساهمي وهو
المشسروع في طور النجاز.
كما رّكز المجلسض ضسمن برنامجه التنموي
على ترتيب منظومة تربوية ،ثقافية ورياضسية
فاعلة وترقية البنية الفكرية لممارسسيها مع
اإع -ادة الع -ت-ب-ار ل-ل-نسس-ي-ج ال-ع-م-ران-ي ال-ف-ري-د
للبلدية وتاأهيل المجمعات السسكنية للحفاظ
ع -ل -ى الإرث ال-ع-م-ران-ي وال-ه-ي-ك-ل-ي وت-جسس-ي-د
مخططات مسسح الأراضسي وتهيئة الأرصسفة
والطرقات بطريقة منتظمة مع تطوير شسبكة
الإنارة العمومية.
وعمل المجلسض الشسعبي البلدي خÓل هذه
ال -ع -ه -دة م -ن اإع-ادة ت-ن-ظ-ي-م وت-ف-ع-ي-ل ه-ي-اك-ل
ال -تسس -ي -ي -ر والسس -ت -ق -ب -ال وت -حسس-ي-ن ال-خ-دم-ة
العمومية بتوظيف معالم الحكومة المحلية
الل -ك -ت -رون -ي -ة ك -وسس -ي-ل-ة لإعÓ-م ال-م-واط-ن-ي-ن
بالمشساريع التنموية وجعله فضساء للحوار بين
المواطن وممثليه بالمجلسض.
واسس -ت -ط -اع ال -م -ج -لسض الشس -ع -ب-ي وف-ق ه-ذه
السسياسسة اإعطاء المورد البشسري حيوية كبيرة
سسمحت باإرسساء قيم اجتماعية متطورة وفتح
قنوات جديدة يطبعها احترام وجهات نظر
المواطنين كراأسض مال كل القرارات وسسمح
بتحقيق نتائج تنموية غير مسسبوقة.
وع -رفت ال -ب -ل -دي -ة ع-دة ع-م-ل-ي-ات ت-ج-اري-ة
اجتماعية وثقافية بيئية هامة شسملت كل من
اإعادة تنظيم عملية توزيع المحÓت التجارية
في اإطار تشسجيع ودعم الموؤسسسسات الصسغيرة

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

والمتوسسطة ،خلق اأكثر من  200منصسب عمل
قار مباشسر اأو غير مباشسر توزيع اأكثر من 150
كرسسي متحرك و 50األف حافظة من النوع
الكبير ،القيام باأكثر من  150حملة لتطهير
المجمعات السسكانية والتحسسيسض حول البيئة،
حيث تمّ اسستغÓل هذه الأخيرة لتكون موطنا
لبعضض النشساطات الحرفية وقيمي العمارات.
كما تمّ خÓل مخطط عمل المجلسض تسسوية
وضسعية بعضض الحظائر العشسوائية ،خلق اأول
محطة لركن السسيارات مقابل الدفع الآلي
ال -مسس-ب-ق ع-ل-ى اأن ي-ت-م ت-وسس-ي-ع ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ب-ر
ال-ب-عضض الشس-وارع ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،خلق 6
مكبات اأرضسية اآلية لحتواء وتفريغ النفايات
ال-م-ن-زل-ي-ة ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع ال-مشس-روع ع-بر بعضض
الأحياء التي تحتوي على اأماكن شساغرة.
فيما تّم تهيئة اأكثر من  100واجهة عمرانية
على مسستوى الشسوارع الرئيسسية خصسصض له
غÓف مالي هام يقدر بـ 1550000000دينار
لإع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة شس -ارع اأح -م-د شس-ايب ط-ن-ج-ة
سسابقا ،انجاز 6
مÓ-عب ج-واري-ة
ج - -دي - -دة ع- -ل- -ى
مسس-ت-وى الأح-ياء
اإع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
م- -ل- -ع- -ب- -ي ع -ي -ن
زب -وج -ة ورشس -ي-د
ح -راي -ق ،ت -ه-ي-ئ-ة
واإع- -ادة ف -ت -ح3 ،
ق-اع-ات ل-لسسينما
ان- -ج -از م -ك -ت -ب -ة
اإعÓمية على مسستوى شسارع عميروشض اإعادة
تهيئة  21موؤسسسسة تربوية وتجهيزها بكافة
المسستلزمات.
ك -م -ا ت ّ-م ت -ك -ري -م اأك -ث-ر م-ن  500م-ت-ف-وق في
الأط- -وار ال- -ث Ó-ث -ة اأو اأك -ث -ر م -ن  270حفظة
للقراآن الكريم تنشسيط اأكثر من  1000حفل
ف- - -ن- - -ي ـ ت - -خصس - -يصض غ Ó- -ف م - -ال - -ي ق - -دره
 14000000000دينار لإعادة تاأهيل البنايات
عبر اإقليم الجزائر الوسسطى اإعادة تهيئة واد
ف -ال -ون -ت-ان ت-ه-ي-ئ-ة اأك-ث-ر م-ن  50ب-ال-م-ائة من
الأرصس-ف-ة ب-ال-خ-راسس-ان-ة ال-م-طبوعة والتزفيت
عبر الشسوارع الرئيسسية على اأن يتم التدخل
على مسستوى المجمعات السسكانية والأحياء
في الشسطر الثاني ،تهيئة من  90بالمائة من
واج-ه-ات ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الشسوارع الرئيسسية.
وف -ي اإط -ار ت -اأه -ي -ل ال -م-ج-ام-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة
ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى الإرث ال-ع-م-ران-ي وال-ه-ي-ك-ل-ي
وتجسسيد مخططات مسسح الأراضسي وتهيئة
الأرصس-ف-ة وال-ط-رق-ات ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ت-ظ-مة مع
تطوير شسبكة الإنارة العمومية تمّ من اأجل

ذلك اإعادة تاأهيل الإنارة العمومية باأنواعها،
تخصسيصض قطعة اأرضسية والمسساهمة في بناء
مصسلى للسسكان الجزائر الوسسطى المرحلين
ل -م -دي -ن -ة م -ف -ت-اح ،ت-خصس-يصض ق-ط-ع-ة اأرضس-ي-ة
وال -مسس -اه -م -ة ف -ي ب -ن -اء مسس -ج -د ب -ال -م-دي-ن-ة
ال-ج-دي-دة سس-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ب-ب-ل-دية المعالمة
ال-مسس-اه-م-ة ف-ب-ن-اء مسس-ج-د ال-ف-رق-ان ب-اأع-ال-ي
الجزائر الوسسطى اإعادة تهيئة وتاأهيل بيت
الوضسوء لمسسجد عبد الحميد بن باديسض.
اإعادة تاأهيل الإنارة التزينية ،بعث نشساط
م-وؤسسسس-ة ل-تسس-ي-ي-ر وصس-ي-ان-ة م-م-ت-ل-ك-ات ب-ل-دية
الجزائر الوسسطى من سسكنات وحدائق تهيئة
 7ح -دائ -ق ع -م -وم-ي-ة وت-ج-ه-ي-زه-ا .وع-رفت
العملية اأيضسا تهيئة حي  32مسسكن بشسارع
الإخوة بليلي اإعادة تاأهيل جدار دعم على
مسستوى شسارع الإخوة بليلي ،تهيئة حي الإخوة
م -رازق -ة وع -م-ر لأغ-ا ،ت-ه-ي-ئ-ة واإع-ادة ت-اأه-ي-ل
سسÓلم كل من حي بلقاسسم حميدي ،شسارع
كريم بلقاسسم الطيب اقريوان ،عبد العزيز
م - - - -وازاوي ،ط - - - -ري - - - -ق
سس -ف -ن -ج-ة ،م-درسس-ة ط-ه
حسسين.
وم ّسس -ت ع-م-ل-ي-ة ت-زف-يت
ال -ط -رق-ات ك-ل م-ن ح-ي
الأخ -وة ت-رك-ي ،م-ح-م-ود
ب - -وح - -م - -ي - -دي ،خ- -ال- -د
خ- -ل- -دون ،ال- -ع- -رب -ي ب -ن
م-ه-ي-دي ،ي-ح-ي ف-رادي،
سس -ف -ن-ج-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
موزاوي وادي فالونتان
الجبل الضساحك ،كما تّم تهيئة كل من اأرصسفة
حي جوت ومقران شسعبي ،شسارع ديبوسسي،
شس-ارع مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د وشس-ارع ال-ح-ري-ة
عزوز بن بشسير ،نافع حفاف وشسريف حماني
حسسين تياح بالخرسسانة.
وشس-م-ل ب-رن-ام-ج ال-ت-ن-م-وي ل-لمجلسض ،تجهيز
مسساجد الجزائر الوسسطى بالزرابي ومكيفات
الهواء ومكبرات الصسوت ،بالإضسافة الى عتاد
وم -ع -دات ال -ت -ن -ظ -ي -ف والصس -ي -ان -ة ،ان -ج -از 6
نافورات على مسستوى سساحة اأوجي ،حديقة
تافورة ،مدخل النفق المركزي ،سساحة كريم
بلقاسسم ،حديقة خميسستي ،حديقة الألفية،
ت-ه-ي-ئة  8ح-دائ-ق وه-ي ت-ي-ف-اري-ت-ي ،صس-وف-ي-ا،
الحرية ،بيروت ،السساعة الزهرية ،خميسستي،
سس -اح -ة الأل -ف -ي -ة ،ت-اف-ورة ،خ-ل-ق  4فضساءات
ومسساحات للعب وتجهيزها تمثلت في كل من
سساحة بن بولعيد ،سساحة الأخوة سسي بشسير،
الإخوة بليلي ،شسارع دانطون ،وضسع جدارية
عمÓقة بنهج كريم بلقاسسم ،خلق  6مكبات
اأرضسية اآلية لحتواء وتفريغ النفايات المنزلية
على كل من حي الإخوة بليلي ،كريم بلقاسسم.

تهيئة  ١٠٠واجهة
عمرانية ،إا‚از  ٦مÓعب
’قبية
وترحيل سسكان ا أ
’سسطح
وا أ

العدد

17462
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من أاعرق اŸدارسص وأاقدمها بسسيدي بلعباسص

اإلنهيـ ـار يه ـ ـّدد مدرسس ـ ـة بوسسله ـ ـام
عبـ ـد القادر بسسب ـ ـب اإلهمـ ـ ـال

يناشسد أاولياء تÓميذ مدرسسة
بوسسلهام عبد القادر الواقعة
بوسسط مدينة سسيدي بلعباسض
السسلطات المحلية من أاجل
النظر في وضسعية المؤوسسسسة
ال -ت -ي أاضس-حت تشس-ك-ل خ-ط-را
حقيقيا على حياة التÓميذ
ب- - -ع- - -د تصس- - -دع ج - -دران - -ه - -ا
وأاسس -ق -ف -ه-ا ،وه-و م-ا أاضس-ح-ى
ي -ظ -ه -ر ج -ل-ي-ا ل-ل-ع-ي-ان ،وأاك-د
أاولياء التÓميذ أان األوضساع
داخل هذه المدرسسة العريقة
لم تعد تسساعد بشسكل أاو بآاخر
ع- -ل- -ى ع -م -ل -ي -ة ال -ت -م -درسض،
خ -اصس -ة م -ع ال-ت-ده-ور ال-ك-ل-ي
لهياكلها وهي المؤوسسسسة التي
ت- - -م- - -درسست ب- - -ه- - -ا ع - -دي - -د
الشس - -خصس - -ي - -ات م - -ن أاب - -ن - -اء
المنطقة ،حيث تمّ تشسييدها
سسنة  1881وكانت وعلى مّر
السس - - - -ن- - - -وات م- - - -ن أافضس- - - -ل
المؤوسسسسات التربوية بالولية،
إال أان اإله- -م- -ال تسس- -بب ف -ي
تحويلها إالى هيكل ب Óروح
غ - -ي - -ر صس - -ال - -ح ل - -ت - -م- -درسض
ال - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ،ه- -ذا وت- -زداد
مخاوف األولياء بحلول فصسل
الشس- -ت- -اء أاي- -ن ت- -تسس -ل -ل م -ي -اه
األمطار إالى داخل الحجرات
ن - - -اه - - -يك ع- - -ن األسس- - -ق- - -ف
المشسققة والهشّسة التي تتناثر
م - - -ن- - -ه- - -ا م- - -ادة ال- - -ج- - -بسض،
ال - -م - -راح - -يضض ال - -م- -ه- -م- -ل- -ة
وال -م -ط -ع -م ال -م -ه -ت-رئ ال-ذي

أاصس -ب -ح غ -ي -ر صس -ال-ح ل-ل-ط-ب-خ
والسس- -ت- -ع- -م- -ال م- -ا إاضس- -ط -ر
اإلدارة إال -ى ت -ق -دي -م وج-ب-ات
ب -اردة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ت -وزع ف -ي
أاوقات محددة.
الوضسعية الكارثية هذه خلقت
إاسس -ت -ي-اًء ك-ب-ي-را ل-دى األول-ي-اء
الذين طالبوا وفي اكثر من
مناسسبة بضسرورة اإلسسراع في
اتخاذ قرار الترميم وإاعادة
الع-ت-ب-ار إال-ي-ه-ا ودرء ال-خطر
عن التÓميذ قبل حدوث ما
ل يحمد عقباه ،جهتها أاكدت
قيصسر فاطمة الزهراء رئيسسة
ال -م -ك-تب ال-ولئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
الوطنية ألولياء التÓميذ أان
ال- -ج- -م- -ع- -ي- -ة ق- -امت ب- -رف -ع
النشس-غ-ال ل-م-دي-ري-ة ال-ت-ربية،
هذه األخيرة التي أاكدت أان
ال -م -درسس -ة ت ّ-م -ت ب-رم-ج-ت-ه-ا
واقتراحها من أاجل الترميم

والصس -ي -ان -ة وه -و األم-ر ال-ذي
ي -دخ -ل ضس -م -ن صس Ó-ح -ي -ات
ال -م -ج -لسض الشس -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي
الذي لم يتحرك إالى حد اآلن
من أاجل النطÓق الفعلي في
ال -مشس -روع .ف -ي ذات السس-ي-اق
ت-ن-اشس-د ال-ج-م-ع-ي-ات ال-مهتمة
ب -ت -راث ال -م -ن -ط -ق-ة ب-أاه-م-ي-ة
إاعادة اإلعتبار لهذا الصسرح
ال-ع-ل-م-ي ال-ت-اري-خ-ي ب-اع-تباره
م- -ن أاق- -دم ال- -م -دارسض ع -ل -ى
مسس-ت-وى ال-ولي-ة ق-ب-ل دخ-ول-ه
خانة الخطر وتفادي تكرار
سس-ي-ن-اري-و م-درسس-ة إاب-ن سس-ي-ن-ا
التي تم هدمها بعد تصسنيفها
ضسمن المباني اآليلة للسسقوط
جراء اإلهمال الذي طالها ما
أاف -ق -د ال -ولي -ة إاح -دى أاق -دم
وأاعرق مدارسسها.

غ.ششعدو

بسسبب غموضص تصسنيف منطقتهم ب Úا◊ضسري والريفي

سسكان حي سسيدي ا÷ي ‹Óيطالبون بالتنمية

ي- -تسس- -اءل سس- -ك- -ان ح -ي سس -ي -دي ا÷ي ‹Ó-
ب- -ل- -زرق ب- -ب- -ل- -دي- -ة وادي السس -ل -ي ب -اıرج
ال-غ-رب-ي ل-لشس-ل-ف ع-ن ال-تصس-ن-ي-ف ال-ق-ان-وي
Ÿنطقتهم ،إان كانت مصسنفة ضسمن اŸناطق
ال- -ري- -ف- -ي- -ة أام ا◊ضس- -ري- -ة ،ب- -ال- -ن -ظ -ر إا¤
النقائصص العديدة اŸسسجلة والتي نغصست
يومياتهم .يقول ﬁدثونا بع ÚاŸكان.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

ب -حسسب تصس -ري -ح -ات -ه -م ال -ن -اق-م-ة ع-ل-ى
الوضسعية التي يكابدونها يوميا ،اأوضسحوا
اأن التاأخر في انجاز بعضض العمليات ذات
الأول -وي -ة ك -اإن -ج -از شس-ب-ك-ة ال-غ-از ال-م-ن-زل-ي
لسسكان الحي من اأجل تهيئة الطريق التي
صسارت متدهورة بشسكل فظيع ،مما جعل
ال -م -ن -ط-ق-ة م-ع-زول-ة ع-ل-ى م-ق-ر ب-ل-دي-ة واد
السس- -ل- -ي ع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن اأن ال -مسس -اف -ة
الفاصسلة بينهما ل تتجاوز الكلوميترين ـ
يقول محدثونا ـ من المتذمرين من الوضسع
ال- -م- -اأسس -وي ال -ذي ب -ات ي -ط -ارده -م وه -ذا
ب -ال -رغ -م م -ن ت -وج-ي-ه-ات الإدارة السس-اب-ق-ة
لمسسوؤولي الطاقة والمناجم بالولية .كما
تسس -اءل سس -ك -ان ال -ن -اح -ي -ة ع -ن ال -وضس -ع -ي -ة
القانونية من حيث الموقع ،عما اإذا كانوا
ضسمن التقسسيم الحضسري اأو الريفي ،لأن
ال -غ -م-وضض م-ازال ي-ك-ت-ن-ف ه-ذا ال-تصس-ن-ي-ف
ال- -ذي تسس- -بب ف- -ي ح- -رم- -ان- -ه -م م -ن ع -دة
مشس -اري -ع ضس -م -ن صس-ي-غ ال-ب-رام-ج السس-ك-ن-ي-ة
الحضسرية اأو الريفية ،كون هوؤلء لزالوا

قابعين تحت سسقف البناءات الهشّسة التي
تعود اإلى العهد السستعماري ،ومن جهة
اأخرى اعتبر هوؤلء اأن توسسيع هذه البرامج
من شساأنها خلق فرضض التشسغيل وامتصساصض
حجم تفشسي البطالة بين اأوسساط السسكان
بين اأحضسان بلدية تعتبر ثاني اأغنى بلدية
من حيث المداخيل الجبائية .بالغضسافة
اإلى هذا المشسهد ،فاإن مغادرة عدد هائل
من اليد العاملة بالقطاع الفÓحي بسسبب
عزل الطريق السسيار شسرق ـ غرب ،الذي
ح -ال ب -ي -ن -ه -م وب -ي -ن م -خ -ت -ل -ف الأنشس -ط -ة
الفÓحية قد عّمق من حدة الظاهرة التي
تضس- - - -اع- - - -فت خ Ó- - -ل ه - - -ذه السس - - -ن - - -وات
الأخ -ي -رة يشس -ي -ر ه -وؤلء ف-ي ح-دي-ث-ه-م م-ع
«الشسعب»».
ه -ذا وسس -ب -ق ل -رئ -يسض ال -م -ج -لسض الشس-ع-ب-ي
ال -ب -ل -دي-ة خ-ل-ي-ف-ة ب-ن ع-اب-د اأن اأك-د ل-ن-ا اأن
المنطقة بحاجة فع Óاإلى مشساريع رغم ما
ب -ذل -ت-ه ال-دول-ة م-ن م-ج-ه-ود ج-ب-ار ل-ف-ائ-دة
سس-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة وال-ح-ق-ائ-ق حسس-ب-ه صس-ارت
م -ل -م -وسس -ة ل ي -ن -ك-ره-ا ج-اح-د يشس-ي-ر ذات
المنتخب الذي اأوضسح اأن صسÓحية رئيسض
البلدية محدودة في انتظار قانون البلدية
ال-ج-دي-د ال-ت-ي ي-ع-ط-ي-ن-ا ال-ف-رصس-ة لإح-داث
ت -ط -ور م -ت -م -ي -ز م -ع اإت -ك-ال ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
مصسادرها المالية يشسير خاليفة بن عابد
المسسوؤول الأول بالبلدية التي رتبت خÓل
السسنوات الأخيرة ضسمن اأحسسن البلديات
بولية الشسلف.

‹hO

ألخميسس  12أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  21محرم  1439هـ

’قليم
قبل أللجوء لفرضش أ◊كم أŸباششر على أ إ

مدريد تطلب توضسيحات من رئيسض كتالونيا
أع -ل -ن رئ -يسس أل -وزرأء أإلسش-ب-ان-ي م-اري-ان-و رأخ-وي،
أمسس ،أنه طلب رسشميا من رئيسس إأقليم كتالونيا
كارليسس بيغديمونت ،أن يؤوكد ما إأذأ كان أعلن
ألسش-ت-قÓ-ل ،ب-ع-د ج-لسش-ة ل-ب-رل-م-ان كتالونيا سشادتها
ألبلبلة ألثÓثاء.
قال رأخوي في كلمة متلفزة قصشيرة« ،أتفق مجلسس
أل -وزرأء ع -ل -ى إأرسش -ال ط -لب رسش -م -ي إأل -ى ح -ك-وم-ة
(كتالونيا) من أجل أن تؤوكد ما إأذأ كانت أعلنت
أسشتقÓل أإلقليم» ،مششيرأ إألى أن هذأ ألطلب يندرج
في سشياق ألمادة  155من ألدسشتور ألتي تنصس على
آألية تسشمح بتعليق ألحكم ألذأتي لمنطقة إأسشبانية.
وأك -دت أل -ح -ك -وم -ة ألسش -ب -ان -ي -ة أن -ه -ا ت-درسس «ك-ل
ألخيارأت» خÓل أجتماع طارئ عقدته ،أمسس ،بعد
سش -اع -ات ع -ل -ى إأع Ó-ن ق -ادة ك -ت -ال -ون-ي-ا أن ألشش-عب
فوضشهم إأعÓن ألسشتقÓل ،لكنهم قرروأ تعليقه ما
أدخل ألبÓد في أزمة سشياسشية عميقة.
ووعد رئيسس ألحكومة ألسشبانية ماريانو رأخوي
باسشتخدأم كل ألسشلطات ألموكلة أليه لمنع أسشتقÓل
كتالونيا ،ما يغرق ألبÓد في أسشوإأ أزمة منذ عقود.
ورفضس أسشتبعاد فرضس ألحكم ألمباششر على هذه
أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ت-ي ت-ح-ظ-ى ب-ح-ك-م ذأت-ي ت-ق-ري-ب-ا ،في
خطوة يتخوف كثيرون أنها يمكن أن تؤودي ألى
عنف.
وأعلن مصشدر حكومي أسشباني رفضس ألكششف عن
أسشمه أن ألحكومة تدرسس «كل ألخيارأت» للرد على
أزمة كتالونيا.
وكانت أسشبانيا حبسشت أنفاسشها قبل جلسشة ألبرلمان
ألكتالوني أمسس أألول ،نظرأ ألهمية أإلقليم خاصشة
وأن سش -ك -ان-ه أل-ب-ال-غ ت-ع-دأده-م  7,5مÓ-ي-ين نسشمة
م -ن -قسش -م -ون بشش -دة ع -ل-ى مسش-أال-ة أسش-ت-قÓ-ل إأق-ل-ي-م
كتالونيا وألتي أثارت قلقا ششديدأ أيضشا في ألتحاد
ألوروبي.
أحجم زعيم إأقليم كتالونيا عن إأعÓن أسشتقÓل
أإلقليم رسشميا عن إأسشبانيا ،أول أمسس ،دأعيا للحوأر
مع مدريد بششأان مسشتقبل أإلقليم في بادرة هدأت
ألمخاوف من أضشطرأبات فورية في قلب منطقة
أليورو.

ارتياح
وأح -ب -طت تصش -ري -ح -ات ب-ي-غ-دي-م-ونت ،أل-ع-دي-د م-ن
أنصشاره ألمحتششدين خارج ألبرلمان ،ملوحين بعلم
ك-ت-ال-ون-ي-ا وم-ت-وق-ع-ي-ن أن ي-ح-يل مذكرة بالسشتقÓل

ألرسشمي للبرلمان.
في ألمقابل ،أثار ألخطاب أبتهاج أسشوأق ألمال،
وأرت- -ف- -ع أل- -ي- -ورو وسش- -ط آأم- -ال ب- -أان ت -ح -ول ب -ادرة
ب -ي -غ -دي -م -ونت دون تصش -ع -ي -د أسش-وأ أزم-ة سش-ي-اسش-ي-ة
تششهدها إأسشبانيا منذ محاولة أنقÓب عسشكري عام
.1981
وفي بروكسشل سشاد ششعور بالرتياح ،بعد أن أصشبح
لدى رأبع أكبر أقتصشاد بمنطقة أليورو بعضس ألوقت
على أألقل للتعامل مع أزمة ل تزأل بعيدة عن
ألنفرأج.
وق -ال مسش-ؤوول ب-الت-ح-اد أألوروب-ي إأن ب-ي-غ-دي-م-ونت
«ي-ب-دو وك-أان-ه أسش-ت-م-ع ل-نصش-ي-ح-ة ب-أال ي-ف-ع-ل ششيئا ل
يمكن ألترأجع عنه».
ورغم بادرة زعيم كتالونيا تظل أحتمالت إأجرأء
حوأر سشياسشي بعيدة حيث تصشر إأسشبانيا على أن يتم
ألحوأر «في إأطار ألقانون» وهو ما يفهم منه على
نطاق وأسشع أن خيار ألسشتقÓل مسشتبعد.

احÎام الدسستور
ك-ررت أل-م-ف-وضش-ي-ة أألوروب-ي-ة ،أمسس ،أل-ت-أاك-ي-د أن-ها
ت -ن -ت -ظ -ر «أح -ت -رأم -ا ك -ام  Ó-ل -ل -ن -ظ -ام أل -دسش-ت-وري
أإلسشباني» غدأة إأعÓن ألرئيسس ألنفصشالي كارليسس
بيغديمونت« ،أسشتقÓل» كتالونيا وتعليقه بعد ذلك.

وصشرح نائب رئيسس ألمفوضشية أألوروبية فالديسس
دوم-ب-روفسش-ك-يسس ف-ي م-ؤوت-م-ر صش-ح-اف-ي ع-ق-ده في
بروكسشل« ،ألمفوضشية تتابع عن كثب ألوضشع في
أسش -ب -ان -ي -ا وت -ك-رر دع-وت-ه-ا ألسش-اب-ق-ة إأل-ى ألح-ت-رأم
ألكامل للنظام ألدسشتوري أإلسشباني».
وأضشاف «لدينا ثقة بالمؤوسشسشات ألسشبانية وبرئيسس
ألوزرأء (ماريانو) رأخوي ألذي يتوأصشل معه رئيسس
(ألمفوضشية) جان كلود يونكر باسشتمرأر ومع كل
ألقوى ألسشياسشية ألتي تعمل للتوصشل ألى حل».

أاŸانيا :قرار غ Òمسسؤوول
ق-ال وزي-ر أل-خ-ارج-ي-ة أألل-م-ان-ي سش-ي-ج-مار جابريل،
أمسس ،إأن إأع Ó-ن إأق -ل -ي-م ك-ت-ال-ون-ي-ا ألسش-ت-قÓ-ل م-ن
ج -انب وأح -د ع -ن إأسش -ب -ان -ي -ا سش -ي-ك-ون ق-رأرأ «غ-ي-ر
مسشؤوول».
وأضش - -اف ج- -اب- -ري- -ل ،ب- -حسشب م- -ا ذك- -رت مصش- -ادر
إأعÓمية ،أن «ألحل لن يكون ناجحا إأل من خÓل
ألمحادثات ألقائمة على سشيادة ألقانون وألتي تأاتي
ف -ي إأط -ار أل -دسش -ت -ور أإلسش -ب -ان -ي» .وك -ان أل -رئ -يسس
أإلقليمي في كتالونيا كارليسس بويغديمونت قد أكد
أنه سشيوأصشل عملية ألنفصشال عن إأسشبانيا لكنه
سشيعلقها لبضشعة أسشابيع لتسشهيل ألمفاوضشات.

ولد السسالك :القيادة الصسحراوية ملتزمة بالتعاون مع اأ’· اŸتحدة لتصسفية ا’سستعمار

تطاول اŸغرب يسستند إا¤
التواطؤو الفرنسسي
وأضش -ح ول -د ألسش -الك ك -ذلك ،أن ف -رنسش -ا ه -ي أل-ت-ي
تضشغط أآلن ألى جانب ألمغرب من أجل إأفششال
ق -م -ة ألشش -رأك -ة ب -ي-ن ألت-ح-اد أإلف-ري-ق-ي وألت-ح-اد
أألوروبي ألمزمع تنظيمها بابيدجان ـ كوت ديفوأر-
أوأخ -ر شش -ه -ر ن -وف-م-ب-ر أل-ق-ادم م-ن خÓ-ل م-ح-اول-ة
إأقصشاء ألجمهورية ألصشحرأوية من ألمششاركة في
هذه ألقمة.
وأوضشح أن ألدولة ألفرنسشية مادأمت تسشير على
هذأ ألنحو في توأطؤو تام مع ألحتÓل ألمغربي،

ف-إان م-ج-ه-ودأت أألم-ي-ن أل-ع-ام وم-ب-ع-وث-ه ألششخصشي
سشتلقى نفسس ألعرقلة ونفسس ألنتيجة ألسشلبية ألتي
وصش -لت أل -ي-ه-ا أل-م-ج-ه-ودأت ألسش-اب-ق-ة ل-ك-ل أألم-ن-اء
ألعامين وألمبعوثين ألخاصشين ألذين تعاقبوأ على
هذه ألمسشؤووليات منذ عقود.
وأششار ولد ألسشالك أن عرقلة تصشفية ألسشتعمار من
ألصشحرأء ألغربية ،آأخر مسشتعمرة في إأفريقيا ،تتم
من دأخل مجلسس أألمن وبفعل دولة تتمتع بحق
ألفيتو .هذه هي ألحقيقة كاملة بدون زيادة ول
ن- -قصش -ان ،م -ؤوك -دأ أن أل -رئ -يسس ألل -م -ان -ي ألسش -اب -ق
أل -م -ح -ت -رم ألسش -ي -د ه -ورششت ك -وه -ل -ر وأل -م -ب -ع-وث
Óمم ألمتحدة
Óم-ي-ن أل-ع-ام ل -أ
ألشش-خصش-ي أل-ج-دي-د ل -أ
سشيصشطدم بهذه ألحقيقة .فما ألتعنت ألمغربي أل
ت -ع -ب-ي-ر ع-ن رغ-ب-ة ف-رنسش-ي-ة ،وع-ن م-وق-ف ف-رنسش-ي
يتناقضشان تماما مع مقتضشيات ألششرعية ألدولية
أل- -م- -وث -ق -ة ف -ي م -ي -ث -اق أألم -م أل -م -ت -ح -دة وأل -رأي
ألسشتششاري لمحكمة ألعدل ألدولية و

البوليسساريو مسستعدة للتعاون
مع اأ’· اŸتحدة
أكد عضشو أألمانة ألوطنية ووزير ألخارجية ألسشيد
م- -ح- -م- -د سش- -ال- -م ول- -د ألسش- -الك ،أن أل- -ج -م -ه -وري -ة
ألصش -ح -رأوي -ة وق -ي -ادة أل -ب -ول -يسش -اري -و ت -ع-ب-رأن ع-ن
إأرأدت -ه -م -ا ألصش -ادق -ة وأل -ق -وي -ة ل-ل-ت-ع-اون م-ع أألم-م
ألمتحدة وبعثتها في ألصشحرأء ألغربية من أجل
تصش-ف-ي-ة ألسش-ت-ع-م-ار ،ع-ل-ى أسش-اسس ت-ط-ب-ي-ق ألتفاق
ألمبرم سشنة  1991بين جبهة ألبوليسشاريو وألمملكة
أل-م-غ-رب-ي-ة ت-حت أشش-رأف م-ن-ظ-م-ة أألم-م أل-م-ت-حدة
وألوحدة أإلفريقية ألذي بمقتضشاه يقرر ألششعب
ألصشحرأوي مصشيره عبر أسشتفتاء ديمقرأطي حر
ونزيه وطبقا لميثاقي ألمنظمتين وقرأرأتهما ألتي
أكدت كلها منذ سشتينيات ألقرن ألماضشي على حق
ألششعب ألصشحرأوي في تقرير ألمصشير وألسشتقÓل.
وأوضشح ألمسشؤوول ألصشحرأوي أنه بعد أزيد من 42
سش -ن -ة م -ن ألح -ت Ó-ل أل-عسش-ك-ري ألج-زأء م-ن ت-رأب
ألجمهورية ألصشحرأوية ،فإان ألمجتمع ألدولي ل
ي-ع-ت-رف ل-ل-م-م-ل-ك-ة أل-م-غ-رب-ي-ة ،دولة ألحتÓل ،بأاية
سشيادة على ألصشحرأء ألغربية.
وجدد وزير ألخارجية ألتأاكيد أن أسشتمرأر ألمغرب
في أحتÓله ألجزأء من ألصشحرأء ألغربية لن يزيد
ألششعب ألمغربي أل حرمانا وفقرأ وتخلفا وجهÓ
مهما فعل ألنظام ألعلوي من ششرأء للذمم وإأنششاء
ل-وب-ي-ات ف-ي أرج-اء أل-ع-ال-م ل-ت-ل-م-ي-ع صش-ورة ن-ظ-ام ل
يصش - - -در أل أل - - -م - - -خ - - -درأت ويصش - - -ن- - -ع أإلره- - -اب
وألنتحاريين.
وأكد ألوزير أن ألنظام ألمغربي يوجد في ذيل
ألترتيب ألعالمي في كل ميادين ألتنمية ألبششرية

ع -كسس م -ا يسش -وق ل-ه دأخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا ب-مسش-اع-دة
أوسشاط مأاجورة متورطة في ألمسشاهمة في منع
Óنسش-ان أل-م-غ-رب-ي وح-ق ألسش-ي-ادة
ح -ق أل -م-وأط-ن-ة ل -إ
لششعب محكوم بالقمع وألسشتعباد.

اللجنة الرابعة لتصسفية
ا’سستعمار ترافع لتقرير اŸصسÒ
دعت أل -ب-ع-ث-ة أل-دأئ-م-ة ل-دول-ة ب-وتسش-وأن-ا ب-الأم-م
ألمتحدة ألى أحترأم أإرأدة ألششعب ألصشحرأوي في
ألحرية وتقرير ألمصشير ،دأعية ألمجتمع ألدولي
أل -ى ب -ذل أل -م -زي-د م-ن أل-ج-ه-ود م-ن أج-ل ت-ن-ظ-ي-م
أسش-ت-ف-ت-اء ح-ر ع-ادل ون-زي-ه يسش-م-ح ل-لصش-ح-رأوي-ي-ن
بتقرير مصشيرهم.
و أعربت ألبعثة خÓل مناقششات أللجنة ألرأبعة
لتصشفية ألسشتعمار عن خيبة أملها جرأء تاأخر
أإعطاء ألصشحرأويين حقهم غير قابل للتصشرف
ف -ي أل -ح -ري -ة وألسش -ت -قÓ-ل ب-ال-رغ-م م-ن أل-ج-ه-ود
ألدولية ألتي لتحصشي ولتعد.
من جانبها ،صشادقت أللجنة ألـ 4لمنظمة ألأمم
أل-م-ت-ح-دة أل-م-ك-ل-ف-ة ب-ال-قضشايا ألسشياسشية ألخاصشة
وتصشفية ألسشتعمار ألثÓثاء على مششروع لئحة
يحدد حق ألششعب ألصشحرأوي في تقرير ألمصشير.
و أششادت أللجنة  4بـ «بالجهود ألتي يبذلها ألأمين
ألعام ومبعوثه ألخاصس (قصشد ألتوصشل) ألى حل
سش-ي-اسش-ي ي-وأف-ق ع-ل-ي-ه أل-ط-رف-ان ويضش-م-ن ت-ق-ري-ر
مصشير ششعب ألصشحرأء ألغربية».

–ذير الشسركات اأ’وروبية من
نهب الÌوات الصسحراوية
حذر مرصشد ألموأرد ألطبيعية للصشحرأء ألغربية
ألشش -رك-ات ألوروب-ي-ة م-ن م-خ-اط-ر أل-ت-ج-ارة غ-ي-ر
ألشش-رع-ي-ة م-ع أل-م-غ-رب ف-ي-م-ا ي-تعلق بالمنتوجات
ألقادمة من ألأرأضشي ألصشحرأوية ألمحتلة.
وكرد فعل عقب نششر أعÓن عن مناقصشة من
ط -رف أل -ح -ك -وم -ة أل -م -غ -رب -ي -ة م-ن أج-ل ت-وسش-ي-ع
ألمنطقة ألفÓحية بمدينة ألدأخلة في ألأرأضشي
ألصش -ح -رأوي -ة أل -م -ح -ت -ل -ة ،ل -فت م-رصش-د أل-م-وأرد
ألطبيعية للصشحرأء ألغربية أنتباه ألششركات ألتي
من ألممكن أن يغريها ألمششروع أإلى «ألمخاطر
ألقانونية وألخÓقية وألمالية».
وذك -ر أل -م -رصش -د ف-ي أآخ-ر ب-ي-ان ل-ه أن أل-ح-ك-وم-ة
أل-م-غ-رب-ي-ة أع-ل-نت شش-ه-ر سش-ب-ت-م-ب-ر ألمنصشرم ،عن
ت -وسش -ي -ع أل-م-ن-ط-ق-ة أل-فÓ-ح-ي-ة ب-م-دي-ن-ة أل-دأخ-ل-ة
بمسشاحة  5000هكتار أضشافية.
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اأ’· اŸتح ـ ـدة تتهـ ـ ـم ميا‰ار بشس ـ ـ ـن
حملة ‡نهج ـ ـة لطـ ـ ـرد الروهينغ ـ ـا
’· أŸتحدة أن أ’عتدأءأت
أعلنت أ أ
من قبل جيشش ميا‰ار وألتي تعرضش
لها مسشلمو ألروهينغا أŸقيمون ‘ و’ية
رأخ Úكانت حملة ‡نهجة تهدف إأ¤
طرد هذه ألفئة من ألبÓد.

قال إأن فرنسشا تعرقل تنظيم أسشتفتاء تقرير أŸصشÒ

أكد وزير ألخارجية ألصشحرأوي ألسشيد محمد
سشالم ولد ألسشالك في ندوة صشحفية عقدها أمسس
بالجزأئر ،أن فرنسشا هي ألتي تعمل من دأخل
م -ج -لسس ألأم-ن ع-ل-ى ع-رق-ل-ة ت-ن-ظ-ي-م ألسش-ت-ف-ت-اء
بالصشحرأء ألغربية منذ أن تاأكدت من نتائجه،
وم -ن أإرأدة ألشش -عب ألصش -ح -رأوي أل -ذي ل-ن ي-ق-ب-ل
بمصشادرة حقه في تقرير ألمصشير وألسشتقÓل.
أوضشح ولد ألسشالك ،أن ألدولة ألفرنسشية تعرقل
وم -ن دأخ -ل م -ج -لسس ألأم-ن أل-دول-ي أإت-م-ام ب-ع-ث-ة
ألأم-م أل-م-ت-ح-دة لÓ-سش-ت-ف-ت-اء ب-الصش-ح-رأء أل-غربية
(أل -م-ي-ن-ورسش-و) ل-ل-م-ه-م-ة أل-ت-ي أنشش-ئت م-ن أج-ل-ه-ا
وألمتمثلة في تنظيم أسشتفتاء تقرير ألمصشير.
و أضش- -اف« ،ف- -رنسش -ا ه -ي أل -ت -ي سش -ل -حت أل -ق -وأت
ألمغربية وزودتها بمختلف ألأسشلحة وألذخائر،
وهي ألتي سشيرت أركان حربها أثناء ألمرحلة
ألأول -ى م -ن أل-ح-رب ت-حت غ-ط-اء «أل-مسش-تشش-اري-ن
أل-عسش-ك-ري-ي-ن» أل-ذي-ن صش-م-م-وأ صش-ي-غة جدأر ألذل
وألعار ألذي يقسشم أرضشنا وششعبنا وأششرفوأ على
مرأحل بنائه».
و أكد ألمسشوؤول ألصشحرأوي أن فرنسشا هي ألتي
تمنع بعثة ألمينورسشو من ألتكفل بمرأقبة حقوق
ألإنسشان في ألصشحرأء ألغربية وألتقرير عنها،
وه- -ي أل- -ب- -ل- -د أل- -ذي ي- -دع- -ي أن- -ه «ب- -ل -د ح -ق -وق
ألإنسشان»..
و أششار وزير ألخارجية ألى «أن فرنسشا تعمل ألآن
جاهدة على مسشتوى ألتحاد ألأوروبي للقفز على
ح -ك -م م -ح -ك -م -ة أل -ع -دل ألأوروب -ي -ة ألصش -ادر ف-ي
ديسشمبر ألماضشي وألقاضشي بمنع ألتحاد ودوله
م -ن أل -مشش -ارك -ة ف -ي ن -هب أل -ث -روأت أل -ط -ب -ي -ع-ي-ة
ل -لصش -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،لن ألت -ح -اد ألأوروب -ي ل
ي -ع -ت -رف ل -ل-م-غ-رب ب-السش-ي-ادة ع-ل-ى ب-ل-دن-ا .وه-ذأ
ألحكم ألقضشائي ألتاريخي يقر أن ألتفاقات ألتي
أبرمها ألتحاد ألأوروبي مع ألمملكة ألمغربية ل
تنطبق على ألصشحرأء ألغربية وثروأتها باعتبارها
بلدأ متميزأ عن ألمملكة ألمغربية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أششار تقرير صشدر عن مكتب ألمفوضس ألسشامي
لحقوق أإلنسشان في ألمنظمة ألعالمية ،أألمير زيد
بن رعد ألحسشين ،إألى أن ألمعلومات ألموثقة تؤوكد
أن تدمير قرى للروهينغا وغيرها من ألمخالفات
ألخطيرة لحقوق أإلنسشان ألمرتكبة بعد هجمات
 25أوت نفذت بالتخطيط ألمسشبق وفي كثير من
أألح -وأل ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع أل -ب -وذي -ي -ن أل -مسش-ل-ح-ي-ن
ألمحليين.
وذك -ر أل -ت -ق -ري -ر ،إأن أل -ت -دم -ي -ر أل-م-م-ن-ه-ج ل-م-ن-ازل
ألروهينغا يسشتدعي ششكوكا في أدعاءأت سشلطات
ميانمار بأان ذلك مجرد أضشرأر ترأفق حملة أمنية
شش -نت ردأ ع -ل -ى ه -ج-م-ات مسش-ل-ح-ي «ج-يشس إأن-ق-اذ
ألروهينغا».
وششدد ألتقرير على أن هذه ألحملة ألممنهجة لم
ت -قصش -د ط -رد أل-روه-ي-ن-غ-ا م-ن م-ي-ان-م-ار ف-ق-ط ،ب-ل
ومنعهم من ألعودة إألى ديارهم.
وأششار ألتقرير إألى أن ألسشلطات ألميانمارية بدأت
حتى قبل هجمات  25أوت بانتهاج ألسشترأتيجية
ألتي تهدف إألى أعتقال وتوقيف مسشلمي ألروهينغا
في سشن ما بين  15و 40عاما بششكل عششوأئي،

وك-ذلك أع-ت-ق-ال ألشش-خصش-ي-ات أل-دي-ن-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة
ل -ل -ق -وم -ي -ة وم -ن -ع أل -روه -ي-ن-غ-ا م-ن أل-حصش-ول ع-ل-ى
أألغ -ذي -ة ،وم -م -ارسش -ة أإله -ان -ة وأل -ع-ن-ف ب-ح-ق-ه-م،
إأخافتهم عن طريق ألقتل وألتعذيب وألغتصشاب.
وأع-رب أل-ت-ق-ري-ر ع-ن م-خ-اوف أل-م-ف-وضس ألسش-ام-ي
ل -ح -ق-وق أإلنسش-ان م-ن أن مسش-ل-م-ي أل-روه-ي-ن-غ-ا ،إأذأ
عادوأ من بنغÓديشس أإلى ميانمار ،قد يتعرضشون
للسشجن أو ألحتجاز ألجبري في مخيمات.
وشش -دد أل -ت -ق -ري -ر أألم-م-ي ع-ل-ى ضش-رورة أن ت-ط-ب-ق
سش -ل -ط -ات م -ي-ان-م-ار ح-زم-ة م-ن ألشش-روط ب-ال-نسش-ب-ة
للروهينغا ألذين سشوف يقررون ألعودة إألى ألبÓد
بغضس ألنظر عن أألضشرأر ألهائلة ،أي منح هؤولء
ج -نسش-ي-ة م-ي-ان-م-ار ،وأح-ت-رأم ح-ق-وق-ه-م ألسش-ي-اسش-ي-ة
وألمدنية وألقتصشادية ،وتعويضشهم عن خسشائرهم
ألمادية ،وإأجبار ألمتورطين في أنتهاكات حقوق
أإلنسش -ان ع -ل -ى ت-ح-م-ل أل-مسش-ؤوول-ي-ة ،ونشش-ر أل-ق-وأت
أألممية في ألبÓد لضشمان أمن ألروهينغا.
هذأ ويتجلى وأضشحا أسشتخدأم ألجوع كسشÓح ضشد
أل-روه-ي-ن-غ-ا ف-ي ب-ورم-ا ،ح-يث ق-الت أم-رأة مسش-ل-مة
«ن -ري -د أل -ذه -اب إأل -ى ب -ن -غ Ó-دشس ،إلن-ن-ا إأن ب-ق-ي-ن-ا
فسش -ن -م -وت ج-وع-ا .ل-ك-ن-ن-ا ل ن-م-لك أل-م-ال» ل-ل-دف-ع
للمهربين».
وأف -ادت أل -م -ف -وضش -ي -ة أل-ع-ل-ي-ا لÓ-ج-ئ-ي-ن ف-ي أألم-م
أل -م -ت -ح -دة أن ُخ -مسس أل Ó-ج -ئ -ي -ن أل -وأف -دي -ن إأل-ى
بنغÓدشس يصشلون في حالة «سشوء تغذية خطير».

ألعبادي يتم ّسشك بوحدة ألعرأق

أاوامر قبضض بحق أاعضساء اŸفوضسية
اŸنظمة ’سستفتاء كردسستان

أعلن مجلسس ألقضشاء أألعلى في ألعرأقي أمسس
صشدور أوأمر قبضس قضشائية بحق رئيسس وأعضشاء
ألمفوضشية ألمششرفة على أسشتفتاء ألسشتقÓل ألذي
أجرأه أقليم كردسشتان ألعرأق في  25من سشبتمبر
ألماضشي.
ألمر صشدر بناء على ألششكوى ألمقدمة من مجلسس
ألمن ألوطني على خلفية أجرأء ألسشتفتاء خÓفا
لقرأر ألمحكمة ألتحادية.
من ناحية ثانية ،قال رئيسس ألوزرأء ألعرأقي حيدر
ألعبادي إأن أي حوأر مع كردسشتان ألعرأق بششأان
ألسشتفتاء يجب أن ُيبنى على أسشاسس وحدة ألعرأق،
رأفضشا أي وسشاطة أو مبادرة أو تفاوضس خارج هذأ
أإلط- -ار ،ب- -ي- -ن- -م- -ا دع- -ا أل- -ح- -زب أل- -دي -م -ق -رأط -ي
أل-ك-ردسش-ت-ان-ي ب-زع-ام-ة مسش-ع-ود أل-برزأني ألحكومة
ألعرأقية إألى ألترأجع عن ألعقوبات ضشد أإلقليم.
ف-ي تصش-ري-ح-ات نشش-رت-ه-ا صش-ف-ح-ت-ه أل-رسش-م-ي-ة على
موقع ألتوأصشل ألجتماعي فيسشبوك ،ذكر ألعبادي
أن «م -ن ي-دع-ي إأرسش-ال-ه م-ن ق-ب-ل-ن-ا ل-ل-وسش-اط-ة ف-ه-و
م -حضس ك -ذب ،ف -ن -ح -ن ل ن -ح-ت-اج إأل-ى أل-وسش-اط-ة»،
مششددأ على رفضشه أسشتفتاء كردسشتان ونتائجه.

وكان أسشامة ألنجيفي وإأياد عÓوي نائبا رئيسس
أل-ج-م-ه-وري-ة أط-ل-ق-ا م-ب-ادرة ل-ن-زع ف-تيل أألزمة بين
بغدأد وإأقليم كردسشتان ألعرأق ،بينما ألتقى رئيسس
مجلسس ألنوأب ألعرأقي سشليم ألجبوري وألبرزأني،
في مسشاع لحل أألزمة.

نهاية «داعشض» هذا العام

وحّذر ألعبادي خÓل موؤتمره ألصشحفي أألسشبوعي،
أل- -ثÓ- -ث- -اء ،ف- -ي ب- -غ- -دأد ،م -ن وج -ود م -ا وصش -ف -ه -ا
باألجندأت إلثارة ألنعرأت ألطائفية ،وششدد على أن
إأدأرة أألم -ن ف -ي أل -م -ن -اط -ق أل -م-ت-ن-ازع ع-ل-ي-ه-ا م-ن
صشÓحيات ألحكومة ألتحادية.
وبّين أن تطبيق ألكونفدرألية إأجرأء يتطلب تعديل
ألدسشتور ألعرأقي وموأفقة ثلثي أعضشاء مجلسس
ألنوأب.
ع -ل -ى صش -ع -ي -د آأخ -ر ،ق -ال أل -ع -ب-ادي إأن ه-ذأ أل-ع-ام
سشيششهد نهاية تنظيم ألدولة أإلسشÓمية ألرهابية
في ألعرأق.

بعد سشنة على أ◊رأك ألششعبي

الريف يقدم  500معتقل كقرابÚ

ب -دأت ت -دأع -ي -ات ح -م -ل -ة أ’ع -ت -ق-ا’ت
’جهزة أŸغربية
وألقمع ألتي قامت بها أ أ
’خÒة ،م-ن أج-ل
’م -ن -ي -ة ‘ ألشش-ه-ور أ أ
أ أ
أح -ت -وأء أزم -ة أل -ري-ف أل-ت-ي أن-دل-عت ‘
أكتوبر أŸاضشي مع طحن ﬁسشن فكري،
بائع ألسشمك ‘ ،حاوية ششاحنة نفايات ‘
أ◊سش- - -ي- - -م- - -ة ،ت - -ؤوث - -ر ع - -ل - -ى ألصش - -ورة
أ◊ق- -وق- -ي- -ة وأ’سش- -ت- -ث- -ن- -اء أŸغ- -رب -ي ‘
’وروبية.
كÈيات ألصشحف أ أ

معلومات جديدة كششفها تقرير أنجزته صشحيفة
«إألموندو» أإلسشبانية من ألمملكة ،تفيد باعتقال
 500ناششط من ششباب ألحرأك تقريبا ،من بينهم
صشحافيون ،منذ أندلع ألحتجاجات في ألريف.
أل- -مصش- -در ذأت- -ه أوضش- -ح أن أألم- -ر ي- -ت -ع -ل -ق ف -ق -ط
بالمعتقلين في سشجون ألحسشيمة وألدأر ألبيضشاء.
ك -م-ا أشش-ار أل-ت-ق-ري-ر ،ك-ذلك ،أإل-ى وج-ود م-رأه-ق-ي-ن
ششباب من بين ألمعتقلين في ألناظور وألحسشيمة،
وأل -ذي-ن ت-م إأي-دأع-ه-م م-رأك-ز أح-ت-ج-از أل-قصش-ر ف-ي
ألناظور.

وفي هذأ ألصشدد ،أكد عبد ألصشادق ألبوششتاوي،
عضشو في هيئة ألدفاع عن ششباب ألحرأك عن هيئة
تطوأن ،أن عدد ألموقوفين منذ أندلع أزمة ألريف
يقارب  500فرد كرقم تقديري .وأضشاف ،كذلك ،أن
ج-ل أل-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ي-وزع-ون ع-ل-ى سش-ج-ون أل-حسش-ي-مة
وألدأر ألبيضشاء وألناظور.
بدوره أششار سشعيد بنحماني ،عضشو هيئة ألدفاع عن
ألمعتقلين بالدأر ألبيضشاء ،أن أألرقام ألتقديرية
ألتي يتوفر عليها تفيد أن هناك  500موقوف350 ،
منهم متابعون في حالة سشرأح ،مششيرأ إألى أن هناك
في ألدأر ألبيضشاء  53معتق 4 ،Óمنهم متابعون في
حالة سشرأح.
تقرير «إألموندو» أششار ،كذلك ،إألى وفاة ألناششط
في ألحرأك عماد ألعتابي ،بعد أن أصشيب على
مسش-ت-وى أل-رأسس ف-ي ت-دخ-ل أم-ن-ي ل-ت-ف-ري-ق مسش-يرة
ألحسشيمة يوم  20جويلية ألماضشي .كما أوضشح أن
ألمعتقلين يخوضشون منذ ما يقرب ألششهر إأضشرأبا
عن ألطعام ،وأن وضشعهم ألصشحي يتفاقم يوما بعد
آأخر ،وأن ألبعضس يصشف وضشعهم بالخطير.

“ ّسشك بÎتيب ألبيت وإأنهاء أ’نقسشام

اÙادثات الفلسسطينية ‘ القاهرة –ّقق تقّدما
ن-وهت ح-رك-ة أل-م-ق-اوم-ة أإلسشÓ-م-ي-ة (ح-ماسس) بجلسشات
أل-ح-وأر ب-ي-ن م-م-ث-ل-ي-ه-ا وم-م-ث-ل-ي ح-رك-ة ألتحرير ألوطني
(فتح) في ألقاهرة ،ووصشفتها بالإيجابية.وقال ألمتحدث
باسشم حركة حماسس فوزي برهوم إأن ألجولة أألولى من
ألحوأر بين فتح وحماسس أنتهت برعاية مصشرية ،وتم
ت -ن -اول قضش -اي -ا وم -ل -ف -ات م -ه-م-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-مصش-ال-ح-ة
ألفلسشطينية وأزمات قطاع غزة» .وأضشاف أن «أألجوأء
ك -انت إأي -ج -اب -ي-ة وم-دع-اة ل-ل-ت-ف-اؤول ،وأل-ك-ل ع-ن-ده شش-ع-ور
ب -ال -مسش -ؤوول -ي -ة ت -ج -اه ضش -رورة ت -رت -يب أل -ب -يت أل -دأخ-ل-ي
أل- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي وإأن -ه -اء ألن -قسش -ام ،مشش -ي -رأ إأل -ى أن ك -ل
ألمششاركين في ألحوأر كانوأ يدفعون باتجاه ألتوأفق على
كافة ألملفات وألقضشايا ألمتعلقة بالمصشالحة».

وأوضش -ح ب -ره -وم أن ب -ي-ن أل-م-ل-ف-ات أل-ت-ي ن-وقششت «م-ل-ف
ألموظفين وأألمن وموضشوع ألمعابر» ،مضشيفا أن ألنقاشس
سشيسشتكمل حول «حكومة ألوحدة ألوطنية» ،مششيرأ أإلى
أن «ه-ذأ أل-م-ل-ف سش-ي-ن-اقشس م-ع أل-فصش-ائ-ل أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
أألخرى ألتي سشتدعوها مصشر ،ألنه يهم ألجميع أيضشا».
وششدد على أن «سشقف ألحوأر هو ألتوأفق وليسس ألسشقف
أل-زم-ن-ي».وك-انت ح-وأرأت أل-مصش-ال-ح-ة أل-ف-لسش-ط-ي-نية بين
وفدي حماسس وفتح أنطلقت برعاية مصشرية في ألقاهرة
ألثÓثاء ،وأكد متحدثون عن ألحركتين أنهما عقدأ ألعزم
ع -ل -ى ط -ي صش -ف -ح-ة ألن-قسش-ام ،وأن وف-دي-ه-م-ا ي-ح-مÓ-ن
تعليمات وأضشحة من ألقيادأت ببذل قصشارى ألجهود
للتوأفق وتسشوية جميع ألقضشايا ألخÓفية ألعالقة.
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اÛاهد والسصفﬁ Òمد خÓدي اŸدعو «سصي خالد» يث Òخباياها

ألدبلوماسسية أ÷زأئرية ذأت هوية أأصسيلة
و‘ طليعة أŸدأفع Úعن ألشسعوب أŸضسطهدة
أŸصسالـ ـح ألوطنية ،مرجعية
ثورة ألتحريـ ـ ـ ـر وألشسرعي ـ ـة
ألدولية ثوأبت ’ تتأاثر بالظروف
صصمودهـــــــا
مسصتمــــــــد
من مبــــادئ
نوفم Èاÿالدة

’ يسستطيع أحد
Œاوز أ÷زأئر
‘ حل ألنزأعات
أ◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالية

تشسويشش على أ÷زأئر
جمال أاوكيلي
نّبه السسيد ﬁمد خÓدي اŸدعو «سسي خالد» الديبلوماسسي السسابق ‘ قراءته اŸعمقة
Ÿواقف ا÷زائر الرائدة على اŸسستوى الدو‹ للمحاو’ت اليائسسة للمسس باإ’‚ازات
الديبلوماسسية والسسياسسية لبلدنا Œاه القضسايا اŸطروحة على الصسعيد العاŸي ،و‘ هذا
الصسدد تذكر بعضس اŸصسادر أان اŸغرب كّون  5000عنصسرا ‘ قطاع ا’تصسال واإ’عÓم
للتشسويشس على ا÷زائر ‘ اÙافل اŸتعددة اŸقامة ع Èنقاط من العا.⁄
يتسساوق كÓم السسيد خÓدي مع الهجمة الشسرسسة أ’عوانه على وفود جبهة البوليسساريو
اŸشساركة ‘ هذه الفضساءات ،كان آاخرها ماوقع ‘ مكتب الصسحافة باأ’· اŸتحدة من
قيام أايد خفية بتحريف وتزوير التقارير بشسكل مث Òللدهشسة وا’سستغراب حيال هذه
ا◊ادثة النادرة التي  ⁄يقف عليها أاحد ‘ مسسÒة نشساط هذا اŸنتظم.
و ⁄يتوقف اأ’مر عند هذا ا◊د بل أان هؤو’ء «اŸرتزقة» و»اŸوظفون اŸأاجورون» و»
اŸندسسون» ‘ اŸؤوسسسسة اأ’‡ية يتقاسسمون اأ’دوار ويوزعون اŸهام عندما يخطرون
عن طريق شسبكاتهم أان وفدا صسحراويا سسيشسارك ‘ اجتماع مع ،Úلتتحرك آا’تهم نحو
السسعي Ùاصسرة اŸمثل Úالصسحراوي Úعن طريق تركيب سسيناريوهات مفÈكة Ÿنع

Óسسف هذا ماجري ‘ موزمبيق مؤوخرا
هؤو’ء من دخول القاعة أاو تناول الكلمة ول أ
خÓل لقاء إافريقيا ـ اليابان ،وتبع هذا التهور اŸفضسوح وا’عتداء العمدي ،صسدور أاكاذيب
ع -ن الصس -ح -اف-ة اŸغ-رب-ي-ة ( اŸرئ-ي-ة ،اŸسس-م-وع-ة واŸك-ت-وب-ة) ع-ن-دم-ا نشس-رت افÎاءات
’أاسساسس لها من الصسحة ،حول الطريقة التي دخل بها الصسحراويون إا ¤القاعة ..وكان
الرد مفحما من قبل ا◊كومة اŸوزمبيقية التي فندت كل ماورد ‘ هذه الركائز
اإ’عÓمية اŸغرضسة.
وتكرر اŸشسهد ‘ ما’بو عندما أارادوا كذلك منع الوفد الصسحراوي من اŸشساركة ‘
لقاء العا ⁄العربي إافريقيا ،واأ’دهى واأ’مر ماحصسل ‘ كينغسستون إاثر ﬁاولة إالصساق
التهمة بالدبلوماسسي Úعلى أانهم اعتدوا على اŸغاربة.
كل هذا يب Úحقا أان ترسسانة من اأ’فراد جندتهم اŸغرب ÓŸحقة الصسحراوي ‘ Úكل
Óعراف اŸعمول بها ‘ الدبلوماسسية Œاوزت كل
اÙطات الدولية بشسكل مناف ل أ
اأ’خÓقيات ..و ⁄تنج ا÷زائر كذلك من هذه اأ’فعال اŸشسينة من طرف «›نديه»
و’حظنا ذلك ‘ أاك Ìمن موقع ..كرد فاشسل على ‚احات ا÷زائر ‘ اسستقطاب اŸزيد
من الدول لصسا◊ها حيال القضسايا الدولية الراهنة .وبخاصسة القضسية الصسحراوية.
وبالرغم من هذه « الÎسسانة» فإان عدالة القضسية الصسحراوية أاك Ìمن هذه اŸؤوامرات
اÙبوكة هنا وهناك ،لن Œد نفعا كون اŸعركة متواصسلة ب Úا◊ق والباطل وسسيزهق
هذا اأ’خ Òإان آاج Óأام عاج ..Óحتى وإان قرروا تخصسيصس عشسرات اآ’’ف من اأ’عوان
Ùاولة ﬁاصسرة ا÷زائر ،أاو جبهة البوليسساريو ،فلن يتحقق لهم ذلك أابدا..أ’ن اŸغرب
’يحمل قضسية عادلة وإا‰ا يسسوق للبهرجة وشسراء الذ· لتحقيق مآاربه بتلك الطريقة
القائمة على التهريج ..ويسسعى حاليا لتغي ÒاسسÎاتيجيته بالعمل ‘ صسمت.
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دبلوماسصية الثورة

اÛاهد والسصفﬁ Òمد خÓدي اŸدعو «سصي خالد» يث Òخباياها

الدبلوماسسية ا÷زائرية ذات هوية أاصسيلة و‘ طليعة اŸدافع Úعن الشسعوب اŸضسطهدة

تصصوير  :عباسس تيليوة

نيويورك تاÁز ا’أمريكية ضسمن شسحنة اأسسلحة
مهربة تتضسمن افتتاحية معادية للثورة لصسحفي
اأمريكي نقل رواية اإدارة ا’حتÓل حول الصسورة
واÛاهدين ،فاأخ Èموصسوف قائد اıابرات
(مالغ) بذلك واقÎح دعوة الصسحفي ا’أمريكي
ل--ل--ع--يشس اأي--ام--ا م--ع ال--ث--وار ح--ت-ى ي-ت-ع-رف ع-ل-ى
ا◊قيقة فيغ Òنظرته .غ Òاأن بوصسوف كان
ع---ل---ى م---وع---د م---ع «ب--وف مÒي» م--ن ل--وم--ون--د
الفرنسسية فطلب من سسي خالد مقابلته فحصسل
اللقاء بوجدة سسنة  ١٩5٦وكان الفرنسسي يحمل
رسس--ال--ة ل--وق-ف اإطÓ-ق ال-ن-ار ’أن-ه-ا ’ تسس-ت-ج-يب
Ÿطالب الثورة كما حددها بيان اأول نوفم.È
لكن عاد مسسوؤول اŸالغ بعد اإسسدائه رتبة مÓزم
اأول ل-ي-ك-ل-ف سس-ي خ-ال-د ب-ال-ب-حث ع-ن الصس-ح-ف-ي
ا’أم--ري--ك--ي واسس--م-ه «ج-وزي-ف ك-رافت» ودع-وت-ه
لزيارة الثورة ،وقد –قق هذا بعد مغامرة دامت
فÎة ،حيث قضسى شسهرا ‘ مناطق بني سسنوسس
واأو’د ميمون ومواقع عديدة للثوار ،غ Òاأن ما
كتبه بعد تلك الرحلة  ⁄ينشسر على صسفحات
جريدته فصسمم على نشسرها ‘ ›لة «سساتردي
اف----ن----ي----ن---غ ب---وسست» ا’أسس---ب---وع---ي---ة اıصسصس---ة
للمشساه.Ò
كينيدي الذي كان سسيناتورا يومها قراأ اŸقال
واكتشسف ا◊قائق اŸذهلة ليتبلور لديه موقفه
التاريخي الشسه Òباإد’ئه عÓنية بتصسريح ‘ ٢
جويلية  ١٩5٧يعلن تاأييده ◊ق الشسعب ا÷زائري
‘ ت---ق---ري---ر مصسÒه ،وه--و م--ا اأح--دث زل--زا’ ‘
صسفوف اŸسسوؤول Úالفرنسسي ،Úكيف ’ والقضسية
تسسللت اإ ¤الراأي العام ا’أمريكي واقÎبت من
مقر ا’أ· اŸتحدة يوضسح الدبلوماسسي خÓدي،

‘ ا÷زائ- -ر ت- -أاسسسست وبشس- -ك- -ل ك- -ب Òدب- -ل -وم -اسس -ي -ة
الوسساطة ا◊ديثة Ÿا حقق بومدين اŸصسا◊ة بÚ
إايران والعراق وأاعاد الدفء إا ¤قناة التواصسل بÚ
الشس -اه وصس -دام مسس -ج  Ó-ال -ت -وق -ي-ع أام-ام ال-ع-ا ⁄ع-ل-ى
اتفاقية ترسسيم ا◊دود البحرية ب Úالبلدين وإابطال
مفعول حرب كانت توشسك أان تندلع ،ويذكر ﬁدثنا
مثل هذا اŸثال للتأاكيد على مدى العمل السسياسسي
والدبلوماسسي الذي –ملته ا÷زائر ‘ كافة اŸراحل
من أاجل تنمية مناخ السسÓم والتنمية.
ويكشسف خÓدي ‘ هذا اإ’طار عن إا‚از نوعي
وإانسسا Êلوسساطة قامت بها الدبلوماسسية ا÷زائرية
بعد حرب فيتنام التي انهزمت فيها أامريكا وفقدت
الكث Òمن أابنائها واهتز الرأاي العام الداخلي لهول
اŸفقودين خاصسة الطيارين ،حيث توصسلت ا÷زائر
‘ تلك الفÎة إا ¤ا◊صسول من فيتنام على قائمة
دقيقة للطيارين اأ’مريكان الذين قتلوا أاو أاسسروا ‘
ف- -ي- -ت- -ن- -ام ل -تسس -ل -م -ه -ا إا ¤دول -ة ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة
اأ’مريكية .وŒدد إا‚ازها للوسساطة ‘ أاك Ìمن
مناسسبة منها –رير الرهائن اأ’مريكان اÙتجزين
‘ إايران بعد أان أاسسقطت ثورة اÿميني نظام الشساه.

نضسال أاك Ìمن وظيفة

وواج -ه ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ون ‘ سس-ن-وات السس-ب-ع-ي-ن-ات
’وسساط التي
خاصسة ،مواقف ﬁرجة من بعضس ا أ
ع -ن ج -ه -ل أاو سس -وء ن -ي -ة ك -انت ت-رب-ط ب Úف-ع-ال-ي-ة
الدبلوماسسية ا÷زائرية والنفط اŸزدهر حينها.
ويتذكر خÓدي كيف أان سسف Òتونسس بإاسسبانيا ‘
ت -لك ال -فÎة ق -ال ل -ه» أان -ت-م “ارسس-ون دب-ل-وم-اسس-ي-ة
البÎول» ،لكنه يجهل أاو يتجاهل ،كما يوضسح سسي
الطاهر ،أان أاجور الدبلوماسسي Úا÷زائري‘ Ú
’خ Òومن
سسنة  ١٩٧٧كانت ‘ الÎتيب ما قبل ا أ

اŸصسالح الوطنية ،مرجعية ثورة التحرير والشسرعية الدولية ثوابت ’ تتأاثر بالظروف
إالتزام الدبلوماسسي وبعد النظر يحددان مدى ‚احه ‘ اÙافل الدولية
لو ¤ل-ل-ح-رك-ة ال-وط-نية واشصتد عودها مع اندلع
ول-دت ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ع السص-ن-وات ا أ
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ف-ك-انت ل-ه-ا م-ن-ذ ال-ب-داي-ة ه-وي-ة أاصص-ي-ل-ة لدبلوماسصية النضصال من أاجل التحرر
لمكانيات
والعدالة والتضصامن ب Úالشصعوب .و ⁄تكن الدبلوماسصية ومن –ملوا مهامها بأابسصط ا إ
وبوسصائل شصحيحة خريجة مدارسس أاو معاهد ‘ السصياسصة ،إا‰ا “خضصت عن ديناميكية أاطلقها رواد
النضصال السصياسصي الذين ترعرعوا جي Óبعد جيل ‘ حضصن الوطنية الصصادقة فأاخذوا على عاتقهم
واجب قيادة الشصعب ا÷زائري إا ¤النعتاق من الحتÓل الفرنسصي وإاشصاعة نور الثورة على باقي
اŸناطق التي خضصعت ◊قب طويلة لÓسصتعمار.
سصعيد بن عياد

@@ شس -ق ط-ري-ق-ه ‘ ك-وال-يسس
ال-دب-ل-وم-اسس-ية التي مارسسها ‘
م- -ن- -اط- -ق الك -راي -يب وأام -ريك -ا
الÓ- -ت -ي -ن -ي -ة ،ح -يث ك -ان دائ -م
ا◊ضس -ور وف -ع -ال ال-نشس-اط Œاه
ال - - - - -دول لشس - - - - -رح اŸوق- - - - -ف
ا÷زائري@@

ﬁمد خÓدي اŸكنى ‘ زمن الثورة خالد وجه
من الدبلوماسسي Úا÷زائري Úالذين ولدوا من رحم
ثورة أاول نوفم ،Èفخاضس مسسارا طوي ‘ Óهذا
ال -ع -ا ⁄ل -ي -ق -ت -ح-م-ه ب-دون ع-ق-دة ف-ك-ان ع-ل-ى ق-در
اŸه -م -ة .م-ن م-وق-ع نشس-اط-ه ضس-م-ن مصس-ال-ح وزارة
التسسليح وا’تصسا’ت العامة اŸتمركزة ‘ وجدة
مسسقط رأاسسه (مدينة وجدة كانت –تضسن الكثÒ
’سسر ا÷زائرية من ﬂتلف مناطق البÓد
من ا أ
الفارين من ا’حتÓل وخاصسة الشسباب الرافضس أ’داء
اÿدم- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة اإ’ج -ب -اري -ة –ت ع -ل -م دول -ة
ا’ح -ت Ó-ل) ،ت -ف -ت -حت أاع-ي-ن-ه ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄اÿارج-ي
خاصسة وأانه كان يتكفل Ãهام ترجمة الوثائق ومتابعة
ما ينشسر ‘ الصسحافة العاŸية وبالذات اأ’مريكية.
سسي خالد صساحب أازيد من  8عقود ’ يزال يتذكر
بأادق التفاصسيل تلك اÙطات التي غÒت مسسÒته
وقوة الثورة التي صسقلت مواهبه وأاهلته للقيادة أامثال
بوصسوف وبن مهيدي لطفي وبومدين الذين احتك
بهم ‘ الو’ية اÿامسسة التاريخية ليكون بدل مقاتل
‘ اŸيدان كما كان يأامل ،ضسمن ا◊قل الدبلوماسسي
وا÷انب ا’سستعÓماتي.

أاو ¤اÿطوات ..البحث عن صسحفي أامريكي

كان خيط البداية عندما ع Ìعلى ورقة ÷ريدة

@@ صساحب أازيد من  8عقود ’ يزال يتذكر بأادق
ال -ت -ف -اصس -ي -ل ت -لك اÙط-ات ال-ت-ي غÒت مسسÒت-ه
وق-وة ال-ث-ورة ال-ت-ي صس-ق-لت م-واه-به وأاهلته للقيادة
أامثال بوصسوف وبن مهيدي لطفي وبومدين @@
الذي شسق طريقه ‘ كواليسس الدبلوماسسية التي
مارسسها ‘ مناطق الكراييب واأمريكا الÓتينية،
حيث كان دائم ا◊ضسور وفعال النشساط Œاه

الدول لشسرح اŸوقف ا÷زائري.

لقاء بومدين مع فيصسل أازعج الكثÒين

هذا الرصسيد اÿالصس أاهله ليكون دبلوماسسيا نشسيطا،

فاشستغل بعيدا عن اأ’ضسواء واضسعا اŸصسالح العليا
للجزائر ‘ بوصسلة عمله حيثما حط الرحال .ويؤوكد
هنا بشسكل دقيق أان اŸصسالح الوطنية للدول تكمن ‘
ج -وه -ر ال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة ،م-وضس-ح-ا أان ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائرية ’ تزال تتميز ،منذ تأاسسيسسها ،بصسÓبة
اŸواقف اŸسستمدة من روح الثورة التحريرية ،وترفع
عاليا مواقف تقرير اŸصس ،Òمسساندة حرية الشسعوب
اŸسس -ت -ع -م -رة ،رفضس ال -ت -دخ -ل اأ’ج-ن-ب-ي ‘ الشس-ؤوون
الداخلية للدول ،التضسامن اإ’نسسا Êوحلّ النزاعات
بالطرق السسليمة والسسياسسة.
وأاهلها ذيع صسيتها ‘ العا ⁄قاطبة لتتحول بدورها
إا ¤م-درسس-ة ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ‘ خ-دم-ة ال-ع-ا ⁄ال-ثالث
خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ب-ع-ث-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-جزائر لدى
منظمة اأ’· اŸتحدة حيث اسستفاد الكثÒون من
م -ب -ع -وث -ي ال -دول اŸت-ط-ل-ع-ة ل-ل-ح-ري-ة واإ’ن-ع-ت-اق م-ن
ا’سستعمار من التجربة الثورية ا÷زائرية واسستمر
ذلك النهج بعد ا’سستقÓل وإا ¤اليوم حيث ’ تزال
ا÷زائر عاصسمة لدبلوماسسية السسÓم والتضسامن.
ويضس -ي -ف ﬁدث -ن -ا أان ال -ق-وة ال-ت-ي اك-تسس-ب-ت-ه-ا خÓ-ل
سس -ن -وات ال -ث -ورة م -ن خÓ-ل نسس-ج عÓ-ق-ات ق-وي-ة م-ع
ﬂت -ل -ف ال -دول م -ن ك-ل ج-ه-ات ال-ع-ا ⁄م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن
ت-رسس-ي-خ صس-ورة أاصس-ل-ي-ة ل-دب-ل-وم-اسس-ية شساملة تنتهجها
ا÷زائر دون تغ ‘ ÒاŸسسار أاو انحراف لبوصسلتها،
فكانت تتصسدى للنزاعات والصسدمات واأ’زمات بكل
ثبات ووضسوح للرؤوية بعيدا عن أاي أانانية أاو تÓعب أاو
مناورة.
وي-ح-ت-ف-ظ سس-ج-ل ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ع-ناوين
Ÿواقف ’ تزال بصسمتها بادية إا ¤اليوم ،ويتذكر
خÓدي ،الذي يتقن ا’‚ليزية ،بفخر كواليسس ترتيب
ال -ل -ق -اء ال -ت -اري -خ -ي ب Úال-راح-ل Úال-رئ-يسس ب-وم-دي-ن
واŸلك السسعودي فيصسل سسنة  ١٩٦٩وكان اللقاء يومها
حدثا تصسدر الصسحافة الدولية ،كون اجتماع قوتÚ
بهذا ا◊جم الثوري والنفطي يزعج ’ ﬁالة أاك Ìمن

@@ ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ت-ت-م-ي-ز ،م-ن-ذ تأاسسيسسها،
بصسÓبة اŸواقف اŸسستمدة من روح الثورة التحريرية،
وت -رف -ع ع -ال -ي-ا م-واق-ف ت-ق-ري-ر اŸصس ،Òمسس-ان-دة ح-ري-ة
الشسعوب اŸسستعمرة @@
عاصسمة ،خاصسة وأان النفط كان ‘ جوهر العÓقات
الدولية و‘ قلب النزاعات.

ّﬁطات للوسساطة ب Úكبار العا⁄

كانت صسورة للدبلوماسسية ا’قتصسادية الواقعية ذات
اŸعا ⁄اŸسستقبلية بوضسع مصسلحة الشسعوب ‘ صسلب
ا’ه- -ت- -م- -ام ال- -دو‹ و–ّم- -ل الضس -غ -وط -ات ال -دول -ي -ة
وام-تصس-اصس م-ن-اورات الشس-رك-ات م-ت-ع-ددة ا÷نسس-يات
انطÓقا من ثوابت وقناعات لها مرجعية راسسخة
وت-ن-درج ‘ ال-ب-ع-د اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي ضس-م-ن إاط-ار ال-ق-انون
الدو‹ خاصسة ما يخصس حق الشسعوب ‘ اسستغÓل
ث- -روات- -ه- -ا وا’ن- -ت- -ف -اع ب -ه -ا اأو م -ا ي -ع -رف ب -ا◊ق -وق
ا’قتصسادية وا’جتماعية.
وبالفعل أاعقب ذلك العديد من اÙطات الدولية
والعربية البارزة التي سسجلت فيها ا÷زائر مواقف ’
Áك -ن Œاوزه -ا أاو إاغ-ف-ال-ه-ا ،م-ث-ل اج-ت-م-اع م-ن-ظ-م-ة
البلدان اŸصسدرة للنفط «أاوبيب» وما “خضس عنه
م- -ن صس- -دم- -ة بÎول- -ي- -ة ه -زت ال -ع -ا ⁄وم -ؤو“ر ع -دم
ا’نحياز .ناهيك عن النشساط الدؤووب وغ ÒاŸنقطع
الذي قاده وزير اÿارجية ا÷زائري ‘ تلك السسنوات
عبد العزيز بوتفليقة.

ث -م -ة ل -يسست ك -م -ا ك -ان ي -ع-ت-ق-د صس-اح-ب-ن-ا إا‰ا ه-ي
دبلوماسسية نضسالية تتجاوز بكث Òإاطار الوظيفة.
وكان ‘ آاخر القائمة من حيث ا÷وار دبلوماسسية
ال -ك -ي -ان الصس -ه -ي -و Êال -ذي -ن يسس-ت-ف-ي-دون م-ن دع-م
جاليتهم من خÓل أاطر تضسامن ﬂتلفة.
’قناع وترسسيخ
وبخصسوصس قوة الدبلوماسسي ‘ ا إ
اŸوق- -ف ،أاج- -اب أان اŸشس- -ك -ل -ة ت -ك -م -ن ‘ درج -ة
ال-ث-ق-اف-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ال-دبلوماسسي فكلما كان
واسسع ا’طÓع ومتبصسر الرؤوية كان فعا’ ولذلك
ينبغي كما يؤوكد أان –ظى الثقافة الواسسعة بأاهمية
‘ التكوين الدبلوماسسي ا◊ديث ليكون اŸشستغل
‘ هذا ا◊قل ،اŸرن واŸتغ Òدوما واŸرتبط
Ãصسالح حيوية للدول ،احÎافيا فيحقق التفوق ‘
الدفاع عن مصسالح بÓده .وللتاريخ مكانته البارزة
ل- -ب- -ن- -اء ت- -راك- -م اŸع- -ارف واŸع- -ط -ي -ات ،ك -م -ا أان
’ج -ي-ال أاث-ره ‘ ب-ن-اء شس-خصس-ي-ة
ل Ó-ح -ت -ك -اك ب Úا أ
ال- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي قصس- -د إاج -ادة ق -راءة اŸؤوشس -رات
و“حيصس اŸواقف و–ليلها قصسد إايجاد اŸنافذ
ل- -ت- -أام ÚاŸصس- -ال- -ح ال- -وط- -ن- -ي- -ة ي- -ق- -ول اÛاه -د
والدبلوماسسي ﬁمد خÓدي.

أاداء طÓئعي
الديبلوماسسية ا÷زائرية تقاسس حقا بالرجال اأ’كفاء الذين
أافنوا جزءا من أاعمارهم ‘ خدمتها من أاجل أان ترتقي
بÓدنا إا ¤اŸكانة اŸرجوة واحتÓل اŸواقع ا÷ديرة بها
على الصسعيد الدو‹ باŒاه اسستصسدار قرارات –مل طابع
العدالة واŸسساواة سسياسسيا واقتصساديا.
هذا اأ’داء الديبلوماسسي اŸبني على الذكاء وا’حÎافية
خاصسة ،ليسس قائما على نظريات اسسÎاتيجية  ‘ÎÙهذا
اŸهنة بل سسار وفق الرؤوية الواقعية التي تراعي مايجري
حولك ‘ هذا العا ⁄من أاحداث وبؤور للتوتر ’Áكن أ’حد أان
يتقدم إاليها ما ⁄يحظ بتلك الثقة كل الثقة زيادة على أان
البلد ضسمن اÛموعة اأ’‡ية.
و’ Áكننا هنا فصسل السسياقات العاŸية عن الديبلوماسسية
ا÷زائرية ودورة النشساط ،وا◊ضسور القوي وصسعود القمة
كان ‘ عهد السسيد عبد العزيز بوتفليقة عندما كان يتو¤
حقيبة اÿارجية وخÓل هذه اأ’ثناء ،فإان وجود ماكان يعرف
باŸعسسكر الشسرقي برئاسسة ا’–اد السسوفياتي سساعد على
بروز تلك اÛموعة من البلدان النامية التي سسعت من أاجل
أان يكون لها تأاث Òمباشسر ‘ اŸطالبة بأاسسسس عÓقات دولية
جديدة سسياسسيا واقتصساديا.
وهكذا بدأات مؤوشسرات هذا التوجه تتبلور ‘ اأ’فق من خÓل
ال-ع-م-ل اŸك-ث-ف وال-دؤووب ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ هذا
اŸربع ا◊ديث ،رفقة البلدان التقدمية والطÓئعية التي
سس -عت ل -دع -م ح-رك-ات ال-ت-ح-رر ومسس-ان-دة ال-ث-ورات ال-وط-ن-ي-ة
ومسساعدة كل من ينحو هذا اŸنحى وهكذا فإان التاريخ
يسسجل طرد ‡ثل اأ’بارتيد ،نظام الفصسل العنصسري من
اأ’· اŸت -ح -دة ،واع -ت -ب -ار الصس -ه -ي -ون -ي -ة شس-ك Ó-م-ن أاشس-ك-ال
ال -ع -نصس -ري -ة زي-ادة ع-ل-ى إادخ-ال ع-رف-ات إا ¤ال-ق-اع-ة ال-كÈى
للمنتظم الدو‹ إ’لقاء كلمته التاريخية حام Óغصسن الزيتون
‘ يده ناهيك عن ماكسسبته الثورة الفيتنامية من تأاييد كامل
وك -ام -ب -ودي -ا ك -ذلك ،واسس -ت -ك -م -ال –ري -ر ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة
(موزمبيق ،أانغو’ وغÒها) .وبرزت أاطر سسياسسية ‘ هذا
الصسدد منها حركة عدم ا’نحياز و›موعة  ٧٧لقول كلمتها
الفاصسلة فيما يجري ‘ العÓقات الدولية آانذاك.
أاما اقتصساديا ،فإان الشسغل الشساغل لهذه البلدان كان السسعي
من أاجل إادراج عنصسري العدالة واŸسساواة ‘ مسسار العÓقات
الدولية ‘ جانبيها التجاري واŸا‹ بعقلنة نشساط الشسركات
اŸتعددة ا÷نسسيات واŸؤوسسسسات البنكية الدولية.
خÓل مرحلة الثمانينات زال الÈيق نظرا لعدة اعتبارات
منها بروز مÓمح التغيÒات ا÷ذرية ‘ العÓقات الدولية
وظهور بوادر انهيار الكتلة الشسرقية وماحدث ‘ رومانيا من
اإ’طاحة بتشساوسسيسسكو وصسعود النقابي ببولونيا ليشس فاليزا
كان بداية سسقوط هذا السسند وكل تلك التفاعÓت دامت
عشس -ري -ة ك -ام-ل-ة وÃج-رد دخ-ول سس-ن-وات ال-تسس-ع-ي-ن-ات اتضس-ح
اŸشسهد بجدار برل ÚوإانحÓل أاو تفكيك ا’–اد السسوفياتي
ويوغوغسسÓفيا إا ¤دويÓت.
هذه التطورات السسريعة  ⁄تسسمح أ’ي عمل ديبلوماسسي
باعتÓء اŸكانة اŸرموقة ماعدا مسساهمة ا÷زائر القوية ‘
اتفاق الطائف بخصسوصس توقيف ا◊رب اأ’هلية ‘ لبنان ‘
عهد اأ’خضسر ا’براهيمي.
وخÓل التسسعينات وباأ’خصس ‘ مرحلة اإ’رهاب كان الشسعار
هو إاعادة ا’نتشسار لدبلوماسسيتنا ع Èالعا ⁄وهذا بتحسسيسس
البلدان الغربية خاصسة بخطورة مايحدث ‘ ا÷زائر لكن
’حياة Ÿن تنادي خاصسة –ذيرات ا÷زائر بأان ظاهرة
اإ’ره -اب ع -اب-رة ل-ل-ق-ارات و’ي-ح-ق ل-ك-م أان –تضس-ن-وا ه-ؤو’ء
Óسسف
عندكم وسسيأاتي اليوم الذي تندمون فيه عما تفعلون ل أ
كانت اآ’ذان صسماء.
وعاد ذلك الÈيق ثانية ‘ عهد الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
بشسكل ملحوظ وهذا عندما طاف بكل العا ،⁄قصسد إابÓغه
بالتحّول الهام ‘ ا÷زائر وحقيقة اأ’وضساع ا÷ديدة وما
تنوي البÓد القيام به مسستقب Óوهذا با’سستماع مباشسرة إا¤
الرئيسس ا÷زائري بدون أاخذ اŸعلومة من أاطراف أاضسرت
كثÒا با÷زائر ..التي كانت تسسوق لكÓم عن «حرب أاهلية»
واأ’مر غ Òذلك بتاتا ..وفع ÓتغÒت آاراء الكث Òمن هؤو’ء
الذين قدموا بأاعداد هائلة لبÓدنا قصسد التعاون والشسراكة
وا’سستثمار.
وب -ت -ج -اوز ه -ذه ال -فÎة وت -ع-ق-د اŸل-ف-ات ال-دول-ي-ة إا ¤درج-ة
اÿطورة ،مافتئت ا÷زائر –ذر من تورط أاي دولة ‘
مسستنقعات ا◊روب الدائرة هنا وهناك ،منذ بدأا اÿراب
العربي بالكف عن كل هذه التدخÓت بالعودة إا ¤اإ’شسراف
اأ’‡ي ‘ اŸسس-ائ-ل ا◊سس-اسس-ة ك-الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ل-ي-ب-ي-ا،
ما‹ ،وغÒها و‘ كل مرة يعود ا÷ميع إا ¤الطرح ا÷زائري
Ãا يحمله من حكمة وتعقل.
جمال أاوكيلي
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ضضيف الشضعب

صصمودها مسصتمد من مبادئ نوفم Èأÿالدة

الدبلوماسسية ا÷زائرية هزمت ا’سستعمار و اإ’رهاب معا

تصصوير  :عباسس تيليوة

ب-فضص-ل دب-ل-وم-اسص-ي-ت-ه-ا أل-ف-ع-ال-ة أصصبح للجزأئر
صص -وت -ه -ا أŸسص-م-وع ‘ أ÷ي-وب-ول-ت-ي-ك-ا أل-دول-ي-ة،
ب -ه -ذه أل -ع -ب-ارة ÿصس أÛاه-د وأل-دب-ل-وم-اسص-ي
لسص -ب -ق خ Ó-دي ﬁم-د أŸشص-وأر أل-دب-ل-وم-اسص-ي
أ أ
أ÷زأئ - -ري م - -ن - -ذ ألسص - -ت- -قÓ- -ل وذلك خÓ- -ل
دردشص-ة ج-م-ع-ت-ه ب-ال-ط-اق-م ألصص-ح-ف-ي ÷ريدة
«ألشصعب» ‘ فضصاء «ضصيف ألشصعب»  -ألفضصاء
أل-ذي ي-ع-تÃ Èث-اب-ة م-ن-ت-دى مصص-غ-ر تخصصصصه
أ÷ريدة Ÿناقشصة ﬂتلف أŸوأضصيع وألقضصايا
باسصتضصافة فاعلﬂ ،Úتصص Úومعني ،Úألسصيد
خÓدي ألذي شصغل منصصب سصف ‘ Òألعديد من
ألعوأصصم ألعاŸية يذكر ‘ حديثه أنه كان إأ¤
جانب كل من ألرئيسس ألرأحل أحمد بن بلة
وأŸرحوم شصندر‹ عند رفع ألعلم أ÷زأئري
ل· أŸتحدة يوم  08أكتوبر 1962
على مبنى أ أ
أي قبل  55عاما من أليوم
أم Úبلعمري
يعد الرجل واحدا من العارف Úبخبايا الدبلوماسسية
ا÷زائرية والدولية كونه عايشش الكث Òمن التحديات
واألحداث التاريخية التي عاشستها ا÷زائر قبل وبعد
السس -ت -ق Ó-ل وه -ن-ا ي-ت-وق-ف أاح-د األعضس-اء ال-ف-اع-لÚ
واŸشسكل Úللنواة الصسلبة لـ «اŸالغ» ﬁمد خÓدي
اŸعروف ثوريا بـ «خالد» عند أاهم اÙطات التي
مرت بها دبلوماسسيتنا بداية Ãؤو“ر باندونغ الذي
يعت Èأاول امتحان لها حيث كان على وفد جبهة
التحرير آانذاك النجاح ‘ ا◊صسول على اعÎاف هذا
اŸؤو“ر بجبهة التحرير الوطني كحركة –رير وطني
‡ثلة للشسعب ا÷زائري و هذا بعد عام واحد على
انطÓق الكفاح اŸسسلح ،كما عاد بنا «ضسيف الشسعب»
إا ¤سس - -ن- -ة  1958ح Úق -ط -ع Ãع-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسس-يÚ
واÛاه- -دي- -ن اŸرح- -وم Úاﬁم- -د ي- -زي -د وﬁم -د
الصسالح بن يحي مسسافة تفوق  3الف كيلوم Îمن
أاج -ل اŸشس -ارك -ة ‘ أاول اج -ت -م -اع ل-ل-دول اإلف-ري-ق-ي-ة
ح-دي-ث-ة السس-ت-قÓ-ل وم-ن ضس-م-ن-ه-ا ا÷ارت-ان اŸغرب
وتونسش ويذكر السسف ÒخÓدي كيف أانهم Ÿا وصسلوا
إا ¤القاعة التي –تضسن الجتماع ‘ العاصسمة آاكرا
اكتشسفوا أان العلم ا÷زائري  ⁄يكن ضسمن الرايات
اŸرفوعة للدول اŸشساركة ولكن من حسسن ا◊ظ –
أاضس -اف ق -ائ  –Ó-أان -ه ك-ان ي-ح-م-ل ال-راي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘
ح-ق-ي-ب-ت-ه وأان-ه اسس-ت-ط-اع إاق-ن-اع اŸن-ظ-م Úبرفع العلم
ا÷زائري وبالفعل رفعت الراية الوطنية التي قال إانه
ت- -ب Úب -ع -د رف -ع -ه -ا أان -ه -ا أاك Èم -ن األع Ó-م األخ -رى
Ãرت.Ú
السسف Òاألسسبق خÓدي و لدى سسؤواله عن سسر صسمود

@@ سس -ر صس -م-ود ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أام-ام
ﬂت-ل-ف ال-ه-زات وال-ع-واصس-ف يكم-ن ‘ أان-ها تسستمد
مبادئها من ثورة نوفم ÈاÛيدة @@
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة أام -ام ﬂت -ل -ف ال -ه-زات
والعواصسف و“سسكها Ãواقفها رغم الضسغوط يكمن
‘ أانها تسستمد مبادئها من ثورة نوفم ÈاÛيدة
وه -ذا ال -ت -فسس Òال -وح -ي -د ل -ه -ذا الصس -م -ود م-ؤوك-دا أان
ا÷زائر لن –يد عن تلك اŸبادئ قيد أا‰لة ،مؤوكدا
أان الرئيسش عبد العزيز بوتفليقة من أاك ÈاŸتشسبثÚ
بتلك اŸبادئ التي جعلتها ﬁل احÎام اآلخرين،
مضسيفا أان ا÷زائر كانت ول تزال مسسموعة الصسوت
‘ اÛتمع الدو‹ وأاصسبح يطلب منها اŸسساهمة ‘
ح -ل األزم -ات اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال-دول-ي-ة وأاك-د أان ال-دول
الكÈى أاصسبحت تعود إاليها وتطلب رأايها ‘ الكثÒ
من القضسايا الدولية وأان وجهة نظرها تؤوخذ على
ﬁمل ا÷د وذّكر ‘ الصسدد أان الدول الغربية التي
صسمت أاذانها عن –ذيرات ا÷زائر باألمسش حول
بعضش اŸسسائل وخاصسة ‘ السساحل اإلفريقي و‘
اŸنطقة العربية تأاكدت اليوم من صسواب وجهة نظر

ا÷زائ -ر وج -دي -ة –ذي -رات -ه -ا ،ك -م -ا ع -اد اÛاه -د
والدبلوماسسي خÓدي ﬁمد ‘ السسياق نفسسه إا¤
سسلسسلة الوسساطات التي قادتها ا÷زائر وكللت كلها
بالنجاح وهذا ما جعلها – حسسبه – تسستحق لقب
دبلوماسسية الوسساطة بامتياز.
عن التهديدات والتحديات اŸسستقبلية التي تواجه
بÓدنا ،هذا الدبلوماسسي اÙنك إا ¤ما واجهته
ا÷زائ -ر و‘ الصس -دد ذّك -ر ال -عضس -و ال -ب -ارز «اŸال -غ»
سس -اب-ق-ا والضس-ال-ع ‘ شس-ؤوون اıاب-رات وده-ال-ي-زه-ا
لرهاب الذي ضسرب ا÷زائر كان الهدف
مؤوكدا أان ا إ
من ورائه تفتيت البÓد إا ¤إامارات إارهابية بتواطؤو
م- -ن ب- -عضش ا◊ك- -وم- -ات وال- -دول ل- -يسس- -ه -ل ن -ه -ب -ه -ا
واسستنزاف خÒاتها ،مؤوكدا أان ا÷زائر كانت أاول
دول -ة ع-رب-ي-ة ت-ت-ع-رضش ıط-ط ال-ت-قسس-ي-م ا◊اصس-ل
اليوم ‘ اŸنطقة العربية إال أان اŸؤوامرة فشسلت
وخ- -رجت ا÷زائ- -ر بسسÓ- -م وه- -ن- -ا أاشس -اد اÛاه -د

لقليمية بنظرة وأقعية
تسصي ÒأŸلفات أ إ

لسسبق ﬁمد خÓدي بالدور الذي لعبته
والسسف Òا أ
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة خ Ó-ل ت -لك ال -ه -ج -م -ة
الإرهابية ،مؤوكدا أانها اسستطاعت أان توضّسح للعا ⁄ما
كان يحدث ‘ بÓدنا وفضسحت الروايات اŸغرضسة
لرهابية
والكاذبة التي كانت تروج لها ا÷ماعات ا إ
لط- -راف ال- -ت- -ي ت -دع -م -ه -ا وت -ق -ف وراءه -ا وه -ي
وا أ
أاسسطوانة ا◊رب الأهلية ‘ وصسف العشسرية السسوداء
‘ ا÷زائر ،بينما كان ذلك التوصسيف أابعد ما يكون
عن الواقع فبÓدنا – أاضساف ضسيفنا– بقي جيشسها
الوطني متماسسكا وصسلبا واŸدارسش  ⁄تغلق أابوابها
ودبلوماسسيتها بقيت تشستغل بكل ‚اعة وهنا أاكد أان
الكل كان يعلم أان ما كان يحصسل ‘ ا÷زائر هجمة
إارهابية إاجرامية وأان الظاهرة عابرة للحدود ،إال أان
الكثÒين أاداروا الظهر واعتقدوا أان الفرصسة قد
حانت لتصسفية أاحقادهم الدفينة وراهنوا على انهيار
الدولة ا÷زائرية بل أاك Ìمن ذلك دعموا ا÷ماعات
ل‚از اŸهمة.
الإرهابية إ
اÛاه -د و ال -دب -ل -وم -اسس -ي اÙنك ﬁم-د خÓ-دي
حّذر ‘ ختام اللقاء الذي جمعه بصسحفيي «الشسعب»
من العتقاد أان ا◊رب على بÓدنا توقفت وهنا أاكد
اأن ا÷زائر ليسست ‘ منأاى عما يحدث ‘ الدول
العربية واأن الهجمات  ⁄ولن تتوقف ولكنه طمأان من
أانها قادرة على صسد تلك الهجمات ومواجهتها وأانها
سستجد اأبناءها إا ¤جانبها ‘ أاحلك الظروف كما
كانوا باألمسش.

هذا العمل الديبلوماسسي اŸتوجه إا ¤اآلخر ،إا‰ا
يراد منه التوصسل إا ¤حزمة من اللتزامات وهذا
أاول بالكف عن النشساط اŸسسلح ،والعودة إا ¤اÿيار
السس -ل -م -ي ،ل -ت -أام Úا◊دود وم -ن -ع تسس -رب األسس -ل-ح-ة
واŸسسلح..Úلذلك فإان الفعل السستباقي هو أاولوية
أحاطنا ألسصيد ﬁمد خÓدي أŸدعو «سصي خالد» خÓل ألنقاشس ألÌي ألذي سصاد «ضصيف ألشصعب» خلفيات ‚احات ألديبلوماسصية أ÷زأئرية اŸسسعى الديبلوماسسي ا÷زائري أاي الوقاية من أاي
لفق.
لي مبادرة تلوح ‘ أ أ
لرضصية ألصصلبة أ
لسصاسصية ألتي تعد Ãثابة أ أ
ألقائمة على « أŸرجعية ألثورية» أي ماورد ‘ أŸوأثيق أ أ
–ركات غ Òمتوقعة.
ولبد من التأاكيد هنا أان ما أا‚زته ا÷زائر ‘ هذا
جمال أوكيلي
الشس -أان ه-و ت-رج-م-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة لسس-ي-اسس-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة
اŸبنية على حسسن ا÷وار وعدم التدخل ‘ الشسؤوون
من هنا كانت البداية Ÿسسار طويل شساق ومضسن من
Óخرين.
الداخلية ل آ
أاج -ل إارسس -اء ق -واع -د ه-ذه اŸن-ظ-وم-ة وف-ق ن-ظ-رة ل
هذا اÿيار الديبلوماسسي للجزائر ،سسمح بأان تتبوأا
تخرج عن نطاق ما نصش عليه بيان أاول نوفم Èأاي
م-وق-ع-ا Îﬁم-ا ع-ل-ى الصس-ع-ي-دي-ن ال-دو‹ واإلقليمي
ح -م -ل ه -ذه ال -ق -ي -م ب -داخ -ل ا÷زائ -ري ل-ت-ك-ون ت-لك
وت -ك -ون ل -ه -ا ال -ك -ل -م-ة ال-ف-اصس-ل-ة ‘ تسس-وي-ة اŸل-ف-ات
البوصسلة التي توجهه إا ¤األهداف اŸتوخاة شسعارها
الشسائكة بالتنسسيق مع كل األطراف اŸعنية و–ت
ال -ي -ق -ظ-ة ث-م ال-ي-ق-ظ-ة ل-ت-ج-اوز م-اي-خ-ط-ط-ه ال-ط-رف
إاشسراف األ· اŸتحدة وهوما وقف عليه اŸتتبعون
ال -ف -رنسس -ي والسس -ع -ي دائ -م -ا م -ن أاج -ل اسس -ت -ب -اق-ه ‘
خÓل التوقيع على التفاقيات ب ÚاŸالي Úوكذلك
اŸسسائل ا◊يوية وإاحباط مبادراته و–ركاته التي
ب Úالليبي.Ú
كانت تسستهدف الثورة.
وه -ذه ا◊ي-وي-ة اŸسس-ج-ل-ة ‘ مسس-ار ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة
و‘ سسياق حديثه كان السسيد خÓدي يعتمد علي
ا÷زائرية تعد جزءا ل يتجزأا من اŸسسعى الشسامل
إاعطاء اŸعلومة التي هي عبارة عن رسسالة واضسحة
اŸنجز ‘ هذا الصسدد ،لذلك فإان عيون اآلخرين ،ل
اŸعا ‘ ⁄صسلتها مع ما ذكرناه سسالفا من التحلي
ا÷هنمية وإابراز لهم قدرة مصسالح الثورة ا÷زائرية ،وت -راك -م -ات ال -ع -م -ل ال -نضس -ا‹ وال-ت-ح-ولت ال-راه-ن-ة ترتاح Ÿاتقوم به ا÷زائر ‘ هذا اإلطار وتعمل على
بالفطنة وقوة اÓŸحظة.
ع -ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر Ãواج-ه-ة اآلخ-ر وال-وق-وف ل-ه ‘ إافتكاك منهم ماكانوا يعتقدون بأانه «سسري جدا» انطÓقا من مبدأا أانها حلقات ل تنفصسم عن بعضسها نسسف هذه ا÷هود ،وهذا باإلكثار من اŸبادرات،
باŸرصساد والتصسدي لكل ﬁاولته الرامية إلضسعافنا دون أان يشسعروا بذلك ..ع « ÈالÓسسلكي».
البعضش ،نفسش اŸعركة ماتزال متواصسلة لكن بوسسائل عمدا لتمييع ما يجري وقد حذرت ا÷زائر من ذلك
وقمة هذه الندية هو اعÎاضش الكث Òمن الرسسائل ‘ خضس -م ه -ذا ال -زخ -م ال -ث -وري ،اك-تسس-بت ال-طÓ-ئ-ع أاخرى و‘ فضساءات حيوية ثانية.
باأل· اŸتحدة خÓل الدورة األخÒة.
التي كان يبعث بها العسسكريون الفرنسسيون من بينها الثورية ا÷زائرية تكوينا وŒربة ‘ إادارة اŸواقف وعليه ،فإان شسغلهم الشساغل هو السسعي لتقز Ëدور لذلك ،فإان هذه القوى الكÈى تدرك جيدا وأاك Ìمن
ال -ت-ي أام-روا ف-ي-ه-ا ب-ارت-ك-اب اŸزي-د م-ن ال-ق-ت-ل ضس-د ال-كÈى م-ن-ه-ا ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة وان-ط-ل-قت ال-ع-دي-د م-ن ا÷زائر على أاك Ìمن صسعيد وإاضسعافها ‘ التأاث Òأاي وقت مضسى بأانها ل تسستطيع العمل بدون ا÷زائر
ال -وف -ود إا ¤ال -ك -ث Òم-ن ال-ب-ل-دان قصس-د شس-رح ع-دال-ة على ›ريات األحداث باŸنطقة ،واŸقاربة اŸتبعة وأاي تفك Òحول اŸنطقة لبد وأان Áر ع Èا÷زائر
ا÷زائري.Ú
وهذا ‘ حد ذاته يÎجم تلك اإلرادة الفولذية ،ال -قضس -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -دى ه -ذه األ· ب -ال -رغ-م م-ن من قبل ا÷زائر –رج الكث Òمن هؤولء كونها تسستند وهذا بفضسل ديبلوماسسيتها التي أافرزت واقعا جديدا
وا◊سش ال- -ع- -ا‹ ‘ ال- -تشس- -ويشش ع- -ل- -ى ال- -ف- -رنسس -ي Úالضسغوطات الفرنسسية.
إا ¤فضسائل ا◊وارب Úكل الفرقاء وهذا مايحصسل ‘ ‘ اŸنطقة ..هدفه إاشساعة السسلم واألمن وتثبيت
وم -ق-ارع-ت-ه-م ‘ اŸي-دان إلح-ب-اط ك-ل ﬂط-ط-ات-ه-م و‘ كل مرة يربط السسيد خÓدي ماب Úرصسيد الثورة ليبيا وما‹ و‘ نطاقات أاخرى.
السستقرار.

Œاوز ا÷زائر ‘ حل النزاعات ا◊الية ليسس من ا’عراف الدولية

ثقافة

الخميسس  12أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  21محرم 1439هـ

لبداع
اعÎافا Ãا قّدمه الراحل للفن وا إ

ا÷زائر تكّرم الفنان التونسسي ق ّدور الصسرار‘

–تضسن دار اأوبرا ا÷زائر بوعÓم بسسايح ،سسهرة غد ا÷معة ،حفل تكر Ëللفنان التونسسي الراحل قدور الصسرار‘،
يشسرف عليه وزير الثقافة .ويتضسمن ا◊فل معرضسا لصسور واأغراضس الفنان ،الذي غادرنا قبل  40عاما ،وفيلما
وثائقيا قصسÒا عن سسÒته ،وحف Óفنيا Ãشساركة نخبة من فنان Úتونسسي Úوجزائري .Úوياأتي هذا التكر ËاعÎافا
Ãسساهمة قدور الصسرار‘ ‘ اإثراء اŸشسهد الثقا‘ العربي ،وا÷زائري خاصسة اأثناء الثورة التحريرية اÛيدة وبعد
السستقÓل.

أسسامة إأفرأح
ي - -ع ّ- -د ق- -دور الصص- -رار‘ (- 1913
 )1977من كبار الفنان Úالذين أاثروا
اŸك- -ت -ب -ة اŸوسص -ي -ق -ي -ة ال -ت -ونسص -ي -ة
والعربية بعطاءاته الفنية على مدى
م -ا ي -زي -د ع -ن أارب -ع -ة ع -ق -ود .نشص -أا
الفنان عبد القادر الصصرار‘ ،الذي
شُص -ه -ر ب -اسص-م-ه قّ-دور الصص-رار‘‘ ،
ب-ي-ئ-ة ف-نّ-ي-ة ،فشص-ق-ي-قه األكّﬁ Èمد
ال ّصص- -رار‘ ك- -ان ق- -ائ- -دا ل- -ل- -ف- -رق- -ة
اإلسصÓ-مّ-ي-ة ل-ل-م-وسص-ي-ق-ى النحاسصّية.
ولكن اآللت النفخيّة Œ ⁄د هوى
‘ نفسس «قّدور» بل تأاثر بشصقيقه
األوسص -ط ال -ط-اه-ر الصص-رار‘ ال-ذي
عزف على الوتريات من عود وكمان
ومندول Úوبيانو .وهكذا بدأا قّدور
ح -ي -ات -ه ال-ف-ن-ي-ة ع-ازف-ا ه-اوي-ا ع-ل-ى
البيانو ،قبل أان ينتقل إا ¤الكمنجة
أاسصوة بأاخيه .وقد تتلمذ الصصرار‘
على يد أاسصاتذة كبار مثل :رفائيلو
سصÎي -ن -و ق -ائ -د أاركسصÎا ال -ك -ازي -ن -و
ب- -ت- -ونسس ،وت- -اب -ع دروسس ال -ه -رم -ن -ة
وال -ت -وزي -ع اŸوسص -ي-ق-ي Ãع-ه-د ن-ه-ج
زرق -ون ع-ل-ى أاي-دي ال-ف-رنسص-ي ق-اف-ا
واÛري هايدو ،وقبل ذلك كان قد
درسس ال-ن-ظ-ري-ات اŸوسص-ي-ق-ي-ة ع-ل-ى
ال- -ف- -ن- -ان الّسص -وري ع -ل -ي ال -درويشس
ا◊ل -ب -ي ع -ن -دم -ا حّ-ل ب-ت-ونسس سص-ن-ة
 1930وأالقى دروسصا ‘ اŸوسصيقى
بنادي اÿلدونية ثم بالرشصيدية سصنة
.1938
‘ شصبابه ⁄ ،يكتف قّدور الصصرار‘

ب - -اŸوسص - -ي - -ق- -ى ،ب- -ل اه- -تّ- -م أايضص- -ا
بالتصصوير السصينمائي ،وأانتج بعضس
األفÓم القصصÒة ،إا ¤جانب ولعه
بالرياضصة ،التي كان أاك Èإا‚ازاته
فيها فوزه ببطولة تونسس ‘ ا÷مباز
سصنة .1933
عمل الفنان مع عّدة فرق موسصيقية
ت- -ونسص- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا :ف -رق -ة ال -ه -ادي
ا÷وي-ن-ي ،ال-رشص-ي-دي-ة ،وم-ع صصاحب
ف -رق -ة شص -اف -ي -ة رشص -دي ،وف -ت -ح -ي -ة
خÒي ،وع -ل -ي ال -ري -اح -ي ،و‘ ع-ام
 1942انضصم إا ¤فرقة شصباب الفن،
ثم ،بعد ذلك ،أاسصسس فرقة اÿضصراء
ع - - -ام  1949ال- -ت- -ي أاشص -رف ع -ل -ى
قيادتها .وقد أانتج ما يقارب 250

◊نً- - -ا ب Úاألغ- - -ا ،ÊاŸوسص - -ي - -ق - -ى
التصصويرية ،واألوبÒات ،ومن أاشصهر
معزوفاته مقطوعة «فرحة» ،ومن
األغ -ا Êال -ت -ي َلs-ح-ن-ه-ا «سص-اق ‚عك
سصاق» للمطربة صصليحة و«ل ‰ثلك
ب- -الشص- -مسس ول ب -ال -ق -م -رة» م -ن أاداء
ال- - -راح- - -ل مصص- - -ط- - -ف- - -ى الشص - -ر‘،
و«قولولها يا ناسس» للفنانة عائشصة،
و«ق -ل -ب -ي ال -ل -ي ه -ج -رت -و» ل -ل -ف-ن-ان-ة
الراحلة علية .وقد تعامل الصصرار‘
مع عّدة فنان Úمن تونسس وا÷زائر
ول- - -ي- - -ب- - -ي - -ا ،إا ¤ج - -انب ت - -دريسص - -ه
للموسصيقى بالبلدان الثÓث األخÒة.
أاق- - - -ام ق- - - -دور الصص- - - -رار‘ ل - - -فÎة
با÷زائر ،وفيها تزوج ،وأانتج أايضصا

ب -عضس أاع-م-ال-ه اŸه-م-ة ،ع-ل-ى غ-رار
أا◊ان-ه ال-تصص-وي-ري-ة ل-ل-ف-ي-ل-م القصصÒ
«ا◊ب - -يب» ال - -ذي أال - -ف - -ه ال - -ه - -ادي
ال -ع -ب -ي -دي وشص-اركت ‘ أاداء أا◊ان-ه
اŸط -رب -ة شص -ه -رزاد ،وذلك ل -ف -ائ-دة
Óن-ت-اج السص-ي-ن-مائي
شص-رك-ة أاف-ري-ك-ا ل -إ
سصنة  .1948كما دّون ‘ هذه الفÎة
اŸوسص- -ي- -ق- -ى ال -ت -ي وضص -ع -ه -ا ع -ل -ي
الرياحي لفيلم «أانشصودة مر »Ëمن
أاداء ﬁمد ا÷ّموسصي وإانتاج شصركة
أاسصتوديو إافريقيا.
وتعّد أامينة الصصرار‘ ( )1958ابنة
اŸرح -وم ق-دور الصص-رار‘ ام-ت-دادا
ل -وال -ده-ا ف-ن-ي-ا ،ف-ه-ي ع-ازف-ة ك-م-ان
معروفة ‘ اÙافل الدولية.

موؤسسسســـــات تسستعـــــد للموسســـــم الثقــــا‘ ا÷ــــــاري

القصس ـ ـ ـ ـ ـر والـ ـ ـدار ‘ الطليع ـ ـ ـة واŸثقف ـ ـون شسمـ ـ ـوع روسسيكـ ـ ـادا
^ صسبغة جديدة بعيدا عن التقليد تصسنع الفارق
عرفت العديد من اŸوؤسسسسات الثقافية Ãدينة سسكيكدة ،حركية مشسهودا لها خÓل الدخول الجتماعي ،وكان ذلك
Ãثابة الدخول الثقا‘ لها على غرار كل اÛالت ‘ العديد من القطاعات ،ورسسمت حيوية على اŸشسهد الثقا‘
والفني باŸدينة ،رغم وجود الكث Òمن الهياكل –ت طائلة الÎميم اأو الإهمال ،وكانت ÷ريدة «الشسعب» ان نزلت
ıتلف هذه اŸوؤسسسسات تسستطلع اأجواء نشساطها للموسسم ا÷اري.

أسستطÓع  /سسكيكدة :خالد ألعيفة

قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ون اسص-ت-ع-د للموسصم
ا◊ا‹ ب -إاع -داد ب -رن -ام-ج ث-ق-اف-ي-ا وف-ن-ي-ا
متميزا ،ذلك ما أاكده مديره نور الدين
بودماغ الذي أاوضصح ÷ريدة «الشصعب»،
«أان م-ؤوسصسص-ت-ه ضص-ب-طت ب-رن-ا›ا ث-ق-اف-يا
Óطفال يتمثل أاسصاسصا
موجها باألسصاسس ل أ
‘ ت -ق-د Ëع-روضس مسص-رح-ي-ة وت-نشص-ي-ط
تظاهرات بهلوانية والعاب اÿفة ،وهو
نشص -اط شص -ه -ري ÿل -ق أاج -واء ت -رف -ي-ه-ي-ة
Óطفال اŸتمدرسص ،Úلتحفيزهم على
لأ
الج -ت -ه -اد وب -ال -ت-ا‹ –سص Úمسص-ت-واه-م
الفكري» ،وأاضصاف» انه ‘ هذا اإلطار
بالتنسصيق مع قطاع الÎبية تنظيم فعالية
تتعلق Ãحاربة العنف داخل اŸدارسس».
وفيما يخصس الورشصات فقد أاشصار «انه
إاضصافة ا ¤باقي الورشصات التي اعتاد
القصصر على تفعيلها من ورشصات الرسصم
والفنون التشصكيلية ،اŸوسصيقى ،واŸكتبة
اŸفتوحة لكل الطلبة وﬁبي اŸطالعة،
” ف -ت -ح ورشص -ة ج-دي-دة ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غ-ات
ّ
األجنبية وإاعادة بعث نادي السصينما وذلك
بضص- -ب- -ط ب -رن -ام -ج م -ع اŸع -ن -ي Úب -أام -ر
السصينما».
وينظم قصصر الثقافة والفنون نهاية الشصهر
ا÷اري الصصالون الولئي الثا Êللصصورة
ال- -ف- -وت- -وغ -راف -ي -ة وال -ذي أاخ -ذ ع -ن -وان
«سصكيكدة بعدسصات مصصوريها» ،ويهدف
هذا األخ Òكما أاوضصح نور الدين بودماغ»
ا ¤اك- -تشص- -اف سص- -ك- -ي- -ك -دة ع Èالصص -ورة
الفوتوغرافية التي يلتقطها أابناؤوها ،من
مصص -وري ال-ولي-ة ،و“ت-د ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة
ال -ف -ن -ي -ة شص-ه-را ك-ام ،Ó-وŒرى خÓ-ل-ه-ا
مسصابقة لختيار أاحسصن ثÓثة صصور ،من
قبل ÷نة –كيم من مصصورين ÎﬁفÚ
م -ن خ -ارج ال -ولي -ة ،تشص-ج-ي-ع-ا Ÿصص-وري
سص- -ك- -ي -ك -دة ،ولÎق -ي -ة ال -ف -ع -ل ال -ث -ق -ا‘
والسصياحي بالولية».

دار الثقافة وتلبية
الذواق رهان قائم

من جانبها ،تسصتقطب دار الثقافة ﬁمد
سصراج بسصكيكدة العدد الكب Òمن الشصباب،
ف -ق -د ب -ل -غ ع -دد اŸن-خ-رطÃ Úخ-ت-ل-ف

اÎÙف Úوك -ذا ت -ك-وي-ن-ه-م وإاع-ط-ائ-ه-م
دف -ع -ة ق -وي -ة ‘ ت -ط -وي-ر ق-درت-ه-م ع-ل-ى
اإلبداع الفني من خÓل توظيف وسصائل
ال-ت-ن-م-ي-ة وك-ذلك ت-ل-ق Úط-ري-ق-ة ال-تفكÒ
اإليجابي».

مكتبة وعناوين تضسفي
رونق اŸقروئية

ال-ورشص-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة م-ا ي-ق-ارب
 1600م -ن -خ -رط ل -ل -م -وسص -م اŸاضص-ي،
لسص -ه -ره -ا ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة ﬂت -ل-ف أاذواق
ا÷مهور العريضس من خÓل ما تقدمه
م- -ن أانشص- -ط- -ة ث- -ق- -اف- -ي- -ة وك -ذا ت -ك -وي -ن
بيداغوجي وفني.
ف-ال-ورشص-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة والفنية بدأات
تسص-ت-ق-ب-ل م-ل-ف-ات ال-تسص-ج-يل للراغب‘ Ú
النضصمام ا ¤هذه الخÒة حسصب مدير
دار الثقافة زيدان مغÓوي والتي تضصم
ك -م -ا أاوضص -ح «‘ ›م -ل -ه -ا تضص -م ورشص -ة
الفنون التشصكيلية للصصغار والكبار ،وورشصة
اŸوسصيقى للصصغار والكبار ،باإلضصافة إا¤
ورشص -ة الصص -ورة ال -ف -وت-وغ-راف-ي-ة ،وورشص-ة
ÓنÎنت،
السصمعي البصصري وكذا فضصاء ل أ
ومكتبة اŸطالعة للصصغار والكبار وورشصة
اŸسصرح للصصغار والكبار والنادي األدبي.

«انه انطلقت مؤوخرا التسصجيÓت بورشصة
الصصورة الفوتوغرافية التي تعرف اقبال
كبÒا ،من ﬂتلف األعمار ،كما نظمت
مؤوخرا دار الثقافة العديد من األنشصطة
ع -ل -ى غ -رار ا◊ف-ل-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ل-ق-يت
Œاوب -ا ك -بÒا وال -ت -ي ت-أال-ق ف-ي-ه-ا الشص-اب
عراسس رفقة فرقة راينا وفنان اŸأالوف
اح -م -د شص -ك -اط ،إاضص -اف -ة ا ¤ال -ع -روضس
Óطفال».
البهلوانية ل أ
وأاضصاف مدير دار الثقافة «وسصعيا إلبراز
ال- - -نشص- - -اط اŸسص- - -ت - -م - -ر ب - -ال - -ورشص - -ات
البيداغوجية والفنية ،قمنا بتدعيم كامل
الورشصات باألجهزة اŸتطورة واŸعدات
الÓزمة ،والتقنيات والوسصائل اŸتعددة،
وال›Èيات واسصتخدام فعال للوسصائط
ال -ت -ف -اع-ل-ي-ة وك-اف-ة ال-وسص-ائ-ط السص-م-ع-ي-ة
البصصرية.

وأاوضصح زيدان مغÓوي «أان القبال على
ه -ذه ال -نشص -اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وخ-اصص-ة ‘
›ال ت - -أاط Òالشص - -ب - -اب ‘ ال - -ورشص- -ات
البيداغوجية “تاز بدافعية عالية وذات
صصبغة حديثة بعيدة عن التقليد ،وترتكز
كذلك ‘ برا›ها على النوع وليسس الكم
وت -تصص-ف ب-ال-دق-ة وال-ت-م-ي-ز» ،وأاشص-ار ذات
اŸتحدث

من أاجل صصقل اŸواهب الشصابة كل ‘
اخ -تصص -اصص-ه ،ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن
األكادÁي الذي من شصأانه أان يجعل من
الشصاب فنانا ذو كفاءة عاليةÁ ،كنه أان
يلتحق باŸعاهد العليا ‘ اŸسصتقبل»،
مشصÒا إا« ¤أان دار الثقافة تعمل على
رب - -ط جسص- -ور ال- -ت- -واصص- -ل ب ÚاŸواهب
الشص- -اب- -ة ف- -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -ا وب Úال -ف -ن -انÚ

تاأط Òالشسباب ‘ الورشسات
البيداغوجية

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

ربط جسسور التواصسل بÚ
اŸواهب الشسابة

ك-م-ا ب-اشص-رت اŸك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة «الشص-هيد
خليفي الدراجي» بحي «عيسصى بوكرمة»
جنوب سصكيكدة ،فتحت أابوابها للورشصات
التي تتوفر عليها من مكتبة اŸطالعة،
ون -ادي ل -ل -رسص -م خ-اصس ب-األط-ف-ال وآاخ-ر
ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة خ-اصس ب-الكبار ،إاضصافة
إا ¤ميدياتيك بها  17حاسصوبا ،وأاوضصح
مراد شصاوشس مدير اŸكتبة لـ»الشصعب» أان
اŸكتبة كانت Œذب إاليها أاعدادا كبÒة
من شصباب ا◊ي من هواة اإلبحار ‘
ع- -ا ⁄األنÎنت ،خ- -اصص- -ة اŸت -م -درسصÚ
ال -ذي -ن ي -ج -ي-دون ف-ي-ه-ا ف-رصص-ة سص-ان-ح-ة
إل‚از أابحاثهم ،كما –توي اŸكتبة على
ق-اع-ة ك-بÒة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة م-فتوحة ÷ميع
الفئات العمرية ،أاكÌهم ـ حسصب اŸدير ـ
ا÷امعيون وطلبة أاقسصام النهائي الذين
ي- -زداد ت- -واف -ده -م ع -ل -ى ال -ق -اع -ة ق -ب -ل
ام -ت-ح-ان-ات ال-ب-ك-ال-وري-ا بشص-ه-ري-ن ،ح-يث
تعمد إادارة اŸكتبة على وضصعها –ت
تصصّرفهم إا ¤غاية سصاعات متأاّخرة من
الليل ،إاضصافة لحتواء اŸكتبة على قاعة
ك -بÒة م -ت -ع ّ-ددة ال -نشص -اط -ات ب -إام-ك-ان-ه-ا
اسصتقبال أاك Ìمن  100شصخصس» ،وثاÊ
م -ك -ت -ب -ة نشص -ط -ة ‘ ﬂت -ل-ف اÛالت
الفنية و ⁄يقتصصر نشصاطها على مكتبة
Ÿطالعة‚ ،د مكتبة بوالصصوف العيدي
‘ أاعا‹ بويعلى شصمال اŸدينة والتي
ه- -ي ك- -ذلك ب- -اشص- -رت اطÓ- -ق ع -م -ل -ي -ة
التسصجيÓت ‘ ﬂتلف ورشصاتها الفنية
على غرار ،نادي الرسصم ،واŸدياتيك،
ومكتبة اŸطالعة ،كما –تضصن اŸكتبة
كما ب Úمديرها ام Òسصيافة «العديد من
اŸسصابقات الفكرية والفنية ،وتشصارك ‘
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت -ظ -اه -رات ال -ث -ق -اف -ي-ة
باŸدينة ،وسصاهمت ‘ اخراج الحياء
اÛاورة من سصباتها».
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احتضسنته مكتبة شسايب دزاير
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نقاشس حول اŸعا Êاÿفية ‘ كتاب «األف ليلة وليلة»
من ا÷ميل تناول النصسوصس الكÓسسيكية و الشسهÒة من منظور اآخر غÒ
الكتابة و الأدب و التوسسع ‘ دراسسة ﬁتواها و تطرقها اإ ¤كل ما يخصس الذات و
الروح و اإ ¤ا÷وانب السسياسسية و الجتماعية و النفسسية لÓإنسسان.و كم جميل
اأن يسسافر اŸرء قلي Óمع حكايات األف ليلة و ليلة  ،ليكتشسف ما خفي ‘ النصس
الذي يبقى لÓأسسف مهمشسا كثÒا ‘ البلدان العربية الإسسÓمية بحكم دواع
سسياسسية و دينية وذهنيات متحجرة.

حبيبة غريب

أاج- -م- -ع اŸشص -ارك -ون ‘ ال -ل -ق -اء األدب -ي ال -ذي
احتضصنته أاول أامسس مكتبة شصايب دزاير التابعة
للوكالة الوطنية للنشصر واإلشصهار ،والذي نشصطه
علي صصخري على أان كتاب أالف ليلة وليلة ،حمل
ب Úحكايته تعاليم و حكم وع ÈكثÒة تداولت
عدة حقب تاريخية وﬁطات سصياسصية ،كونه كان
ك -ت -اب -ا م -وج-ه-ا ل-ت-ع-ل-ي-م األم-راء واŸل-وك وإاث-راء
ثقافتهم وفطنتهم وحسس التخم Úلديهم.
« أالف ليلة و ليلة «النصس الذي ولد ‘ الشصرق
وعرف بريقه ‘ العصصر العباسصي بعد ان ترجم
من الفارسصية إا ¤العربية طمسس ‘ ما بعد عند
اŸسصلم Úو العرب ،ليعود للواجهة من جديد ،
بعد ترجمته إا ¤الفرنسصية ‘ عصصر لويسس الرابع
عشصر لكن بتصصرف شصديد ،حيت أاضصاف إاليه عدة
قصصصس ك -قصص -ة سص -ن -دب -اب ال -ب -ح -ر وع -ل-ي ب-اب-ا و
األربعون حرامي و غÒها ،و هذب من كل ما له
عÓقة بالرومانسصية والعشصق و الغرام .وبعدها
أاع- -ادت دار نشص- -ر مصص- -ري -ة الÎج -م -ة ‘ الŒاه
اŸع -اكسس ،مشص -ددة ‘ ال -ط -ب -ع -ة ا÷دي-دة ع-ل-ى
ا÷انب الرومانسصي أاك.Ì
ل -ك-ن ق-ل-ي-ل م-ا ي-ت-ط-رق ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي ال-ي-وم إا¤
القراءات و اŸعا Êاألخرى التي يحملها الكتاب،
فهم يحمل من خÓل شصخصصية شصهرزاد قضصية
نضصال اŸرأاة الشصرقية من أاجل تصصويب األمور
وقهر الظلم و هي التي طاŸا صصورت للعا⁄
كمخلوق ضصعيف ل يرى فيه سصوى مفاتن تسصتغل.

وإاذا نظر للنصس من ا÷انب النفسصي فقد حمل
كما أابرزه النقاشس الذي دار بﬂ Úتصص ‘ Úعلم
النفسس و مؤورخ Úو أادباء العديد من األزمات
النفسصية وحلولها و التي مازالت تعيشصها اليوم
اÛت -م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة اإلسصÓ-م-ي-ة ،دون أان ي-ه-ت-م
القائمون عليها و على ثقافتها بالرجوع إا ¤تلك
النصصوصس القدÁة التي قد تصصالح الفرد مع ذاته
إاذا ما تواصصل مع ماضصيه و فهم أاصصوله و معاÊ
ثقافته.

اإصسدار جديد للمبدع الصّسادق بن مهّني

«سسارق الطماطم أاو زاد Êا◊بسس عمًرا» سسردية النضسال

بوعي كب Òبخطورة اŸرحلة وما تتطّلبه من توثيق وتاأريخ للمحطّات
ي ‡تع اعتصسر
النضسالّية و‘ نفسس سسياق اأدب السسجون وباأسسلوب سسرد ّ
اŸناضسل الوطني الصّسادق بن مهّني ذاكرته اÎŸعة بخمر الوجود ليمنحنا
متعة ارتشساف كاأسس عذاباته السسجنّية ‘ برج الرومي هذه اŸتعة التي
سسيكتشسفها كل قارئ لÓأثر.

بقلم :جمال قصسودة
سص- -ي- -ج- -ده -ا ﬂت -ل -ف -ة “ام -ا ع -ن
ال -نصص -وصس السص -اب -ق -ة ال-ت-ي ح-اولت
توثيق اÙطات السصجنية فغرقت
‘ اŸاضص- - -اوي - -ة ،ك - -ت - -اب «سص - -ارق
الطماطم أاو زاد Êا◊بسس عمًرا»
 ⁄يسص- - -ق- - -ط ‘ ه- - -ذا اŸطّب ألن
أاهدافه ﬂتلفة ⁄ ،يسصرد الوقائع
م -ن اج -ل ادع -اء ب -ط -ول -ة  -م -ع ان
البطولة مثبته  -بل حملنا بوعي ا¤
ال-زن-ازي-ن وه-ي ج-ام-ع-ت-ه ال-تي تعّلم
فيها عشصق الرضس والّراية من دون
أان ي- -غ- -ف -ل ال -واق -ع اŸع -اشس ال -ي -وم
وح- - -اول اŸراوح- - -ة ب Úال - -ف - -ع - -ل
ال -نضص -اّ‹ اآل Êوالسص -اب-ق ل-ي-ق-ول ان
اŸسصÒة واح- -دة وم- -ت -واصص -ل -ة وم -ا
الكتاب غ Òشصحنة دفع للطاقات
الشصبابيّة التي يؤومن بها ال ّصصادق بن
مهّني ويتبّني نضصالتها ل بل يعقد
كّ- -ل األم- -ل او ال- -ف- -ج- -ر ال -ق -ادم ‘

أاع-ن-اق-ه-ا ،ال-ك-ت-اب اذا ف-ي-ه مرواحة
‡ت -ع -ة وواع -ي-ة ب Úالسص-ج-ن ال-ذي
تعّلم فيه الصصادق بن مهنى معاÊ
ا◊رّية ل بل أادركها ب Úجدران
جانيه وواقع
زنازينه و–ت كرباج سص ّ
ا◊رّية اŸعاشصة اليوم ويحاول دفع
ع -ج-ل-ت-ه-ا واسص-ن-اده-ا ب-ه-ذا ال-ك-ت-اب
اŸهدى للطاقات الشّصبابّية الثائرة
ل -تسص -ت -ل-ه-م م-ن-ه م-ا ي-ط-يب ل-ه-ا م-ن
دروسس ‘ ال -ف-ع-ل ال-عضص-وي ال-ث-ائ-ر،
ال ّصص- -ادق ب -ن م -ه ّ-ن -ي وب -ع -ي -دا ع -ن
الخوانيات مسصكون بهاجسس البناء،
هاجسس السصناد والدفع لهذا جاء
Óمل القادم.
الكتاب حّمال ل أ
«سصارق الطماطم أاو زاد Êا◊بسس
ع- -مً- -را» ك -ت -اب صص -ادر دار سص -راسس
للنشصر ‘ نسصخة أانيقة من ا◊جم
اŸت-وسّص-ط Áك-ن ت-ن-زي-ل-ه ‘ سص-ي-اق
«كتب الذاكرة « و‘ تقد Ëالّناشصر
ع -ل -ى م -وق-ع دار ال-نشص-ر ورد ال-ت-ا‹
«هذا الكتاب ‘ ال ّسصياسصة وهوإا¤
ذلك ك -ت -اب ‘ ال -وج -ود واŸؤوانسص-ة

و‘ ن -حت ال ّ-ذات وآان-ع-ت-اق-ه-ا ت-دور
أاحداثه حول حياة سصج Úسصياسصي
أاّيام قمعه واضصطهاده بإامرة نظام
قاهر متجuبٍرأاراد أان يقصصف أاحÓمه
وهي مل تكن بعد قد أاينعت .وهو
أايضص-ا سص-ؤوال أارك-ي-ول-وج-ي ي-ح-ف-ر ‘
ضصمائرنا وجنوننا وآالّيات تواجدنا
وتعاملنا مع بعضصنا البعضس أارواحا
وأاجسص -ادا ،سص -ل -ط -ة وأاه  Óً-ورف -اًق -ا
◊ظ-ات شص-اع-ري-ة وأاخ-رى سص-ردّي-ة،
ع- -واط- -ف ،ع- -واصص- -ف ،ذك- -ري- -ات،
خواطر شصاردة واعÎافات تتمازج
وتتماسصك لصصياغة ن ّصس فريد من
معدٍن خاصس؛ لغته تشصهد على نشصأاة
جيل أاراد أان يكون جيل ا◊رّيات
واŸسص - - -اواة وح - - -ق - - -وق ال - - -ن- - -اسس
واإلنسصان،بطشصت به السصلط ورمت
ب -ه ‘ ال -زن -زان -ات ،ول -ك ّ-ن ال-ت-اري-خ
ال -ع -ن -ي-د أاب-ى إاّل أان ي-ف-ت-ح ل-ه أاب-واب
ال- -ف- -ك- -ر ا◊ّر وال- -ع- -ق- -ل ال- -ع- -ارف
اŸسصتن.Ò

الورشسة التكوينية Ÿشسروع التعليم اŸبكر ‘ اŸتاحف ا÷زائرية

مسسابقة «األثري الصسغ »Òلزرع الثقافة اŸتحفية لدى الناشسئة
سسيكون تÓميذ الطور التحضسÒي والطورين البتدائي واŸتوسسط بولية عنابة ،على
لثري الصسغ ،»Òالتي ينظمها متحف «هيبون» ‘ إاطار اختتام الورشسة
موعد مع مسسابقة «ا أ
التكوينية Ÿشسروع التعليم اŸبكر ‘ اŸتاحف ا÷زائرية ،وافتتاح موسسم النشساط الثقا‘
للمتحف و–ضسÒا لحتفالت عيد الثورة اŸصسادف للفا— من نوفم..È

عنابة :هدى بوعطيح
يندرج هذا النشصاط الثقا‘ ـ حسصب
القائم Úعليه ـ ‘ إاطار زرع الثقافة
اŸت -ح-ف-ي-ة ل-دى ال-ن-اشص-ئ-ة ،ح-يث ّ”
تخصصيصس لذلك ﬁورين للمسصابقة،
ففي ›ال «األشصغال اليدوية» يقدم
اŸتسص -اب-ق الصص-غ Òم-وضص-وع-ا ع-ام-ا
حول آاثار ولية عنابة مثل الرسصم أاو
تشصكيل Ÿعا ⁄أاثرية قطع و“اثيل
أاثرية وفسصيفسصاء ،و‘ «›ال التعبÒ
ال -ك -ت-اب-ي» ي-ق-وم اŸتسص-اب-ق ب-وصص-ف
زي -ارة Ÿت -ح -ف وآاث -ار «ه -ي -ب-ون» ،أاو
يتخيل نفسصه عا ⁄آاثار ويتحدث عن
Œربته.
وم -ن شص -روط اŸسص -اب -ق -ة أان ي -ك -ون
ال -ع -م -ل م-ن إا‚از ال-ت-ل-م-ي-ذ ،وال-ذي
ينتمي إا ¤إاحدى مؤوسصسصات الÎبية
والتعليم بولية عنابة ،وأان يكون سصنه
ب 03 Úسصنوات إا 15 ¤سصنة ،على أان
تسص - -ل - -م ك- -ل األع- -م- -ال إا ¤م- -ك- -تب

ال-نشص-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة إلدارة متحف
هيبون ،مع إامكانية تسصليم األعمال
ج - -م - -اع- -ي- -ة م- -ن ط- -رف م- -دي- -ري
اŸدارسس أاو األسص -ات -ذة واŸع -ل -م،Ú
و‘ ظهر العمل ُيكتب اسصم ولقب
التلميذ ،ورقم هاتف الو‹ والصصف
ال -دراسص -ي واŸدرسص -ة ،وق-د حّ-ددت
إادارة اŸت - -ح - -ف ي- -وم اÿم- -يسس 26
أاكتوبر كآاخر أاجل لسصتÓم األعمال
اŸشص- -ارك- -ة ،وال- -ت- -ي سص- -ت -ع -رضس ‘
م -ع -رضس ي -ن -ظ -م Ãت -ح -ف ه-ي-ب-ون،
وي -ك -ون ف -ي -ه اإلع Ó-ن ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج
وتوزيع ا÷وائز بحضصور السصلطات
اÙلية.
وقد رصصدت إادارة «متحف هيبون»
جوائز تشصجيعية للفائزين ،فبالنسصبة
ل-ل-ط-ور ال-ت-حضصÒي ،ت-ت-مثل ا÷ائزة
األو ‘ ¤ل- - - -وح إال- - - -كÎو Êوك- - - -تب
Óطفال ،فيما تشصمل ا÷ائزة الثانية
لأ
ﬁفظة أادوات مدرسصية ،وا÷ائزة
Óطفال،
الثالثة ›موعة قصصصصية ل أ
أاما فئة الطور البتدائي ففي ›ال

«الرسصم واألشصغال اليدوية» سصيحصصل
الفائز با÷ائزة األو ¤على جهاز
إاعÓم آا‹ ﬁمول ،أاما اŸتحصصل
ع-ل-ى ا÷ائ-زة ال-ث-ان-ي-ة فسص-ي-ك-ون من
نصصيبه لوح إالكÎو ،Êوا÷ائزة الثالثة
›موعة كتب ،و‘ ›ال «التعبÒ
ال -ك -ت -اب -ي» فسص-ت-ك-ون أايضص-ا ا÷ائ-زة
األو ¤عبارة عن جهاز إاعÓم آا‹
ﬁم- -ول ،وا÷ائ- -زة ال- -ث- -ان- -ي -ة ل -وح
إالكÎو ،Êا÷ائزة الثالثة ›موعة
كتب.
و‘ ف-ئ-ة ال-ط-ور اŸت-وسص-ط سص-ي-ك-ون
أايضص -ا م -ن نصص -يب ال -ف -ائ -ز األول ‘
›ا‹ «ال-رسص-م واألشص-غ-ال ال-ي-دوي-ة»
و»التعب Òالكتابي» جهاز إاعÓم آا‹
ﬁمول ،ولوح إالكÎو Êللفائز الثاÊ
وا÷ائ -زة ال -ث -ال -ث -ة ›م -وع -ة ك -تب
قواميسس ،كما أان ذوي الحتياجات
اÿاصصة سصيكون لهم نصصيب من هذه
ا÷وائز واŸتمثلة ‘ لوح الكÎو،Ê
›موعة قيمة من الكتب ،وجائزة
تشصجيعية.
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لول اŸمتاز لكرة السسلة
بطولة القسسم ا أ

انطÓق اŸنافسسة اليوم Ãواجهات مثÒة
تعود
اليوم عجلة الدوري
ا÷زائري اŸمتاز لكرة السسلة إا¤
الدوران من جديد بعدما تأاخرت عن
موعد انطÓق اŸنافسسة قرابة أاسسبوع
كامل بسسبب انشسغال ال–ادية ا÷زائرية
للعبة بالصسعوبات التي تواجه أاغلب
النوادي التي تنشسط ‘ البطولة الوطنية
لداري أاو ماديا
سسواء فيما تعلق با÷انب ا إ
من أاجل Œاوز اŸوقف وتسسوية الوضسع
بهدف الÎكيز على العمل اŸيداÊ
فقط مسستقب.Ó

نبيلة بوقرين
يشسهد نظام المنافسسة لموسسم  2018 /2017صسيغة
ج-دي-دة ح-يث سس-ت-ت-واج-ه ال-ف-رق ف-ي-م-ا ب-ينها ضسمن
المجموعة الواحدة ذهابا وإايابا عكسس ما كان عليه
ال-ح-ال سس-اب-ق-ا ال-ت-ي قسس-مت ف-ي-ه-ا ال-م-ن-افسس-ة على
مجموعتين وكل ذلك يدخل في إاطار العمل الذي
يقوم به المكتب الفيدرالي المنتخب حديثا برئاسسة
ع -ل-ي سس-ل-ي-م-ان-ي م-ن أاج-ل ت-ف-ادي ع-ن-اء ال-ت-ن-قÓ-ت
والتقليل من المصساريف في ظل وجود أازمة مالية
ك-ب-ي-رة ت-ع-ان-ي م-ن-ه-ا أاغ-لب ال-ف-رق ال-ت-ي ت-نشسط في
الدوري الممتاز.
تشسهد الجولة اأ’ولى مواجهة مثيرة اليوم تجمع
بين نادي سسطاوالي شسباب برج بوعريريج بقاعة
سس -ط -اوال -ي ف -ي -م -ا تسس-ت-ك-م-ل ب-اق-ي ال-ل-ق-اءات غ-دا
الجمعة والتي يكون فيها صساحب الثنائية المجمع
ال -ب-ت-رول-ي ع-ل-ى م-وع-د م-ع ل-ق-اء سس-ه-ل ع-ل-ى ال-ورق
عندما يÓقي الصساعد الجديد إالى القسسم الممتاز
فريق اأ’ولمبي الرياضسي لبرج بوعريريج ،ما يعني
أان المنافسسة سستكون على أاوجها خÓل الموسسم
الجديد بين كل من النادي النفطي ،شسباب الدار
البيضساء رغم الضسائقة المالية لهذا اأ’خير ،اتحاد
سسطيف ومÓحة حسسين داي من أاجل اللعب على
اأ’دوار اأ’ولى.
وبالتالي فإان المنافسسة الخاصسة بالموسسم الجديد
بالنسسبة للكرة البرتقالية سستكون مبنية على الخبرة
والتجربة التي تملكها النوادي سسالفة الذكر بدليل
أان الصسراع بلغ ذروته في الموسسم الماضسي ،وطموح
وع -زي -م -ة ال-ن-وادي الصس-اع-دة ح-دي-ث-ا ال-راغ-ب-ة ف-ي

بطولة الهواة

مهمة صسعبة ألمل ع Úمليلة أامام أاوŸبي الشسلف

ت-ع-رف ال-ج-ول-ة السس-ادسس-ة ل-ب-ط-ول-ة ال-راب-طة الثانية
ل-ك-رة ال-ق-دم ،ال-م-ق-ررة ي-وم ال-ج-م-ع-ة ،ت-واج-د أاح-د
المتصسدرين ،مولودية بجاية ،في مهمة
في متناوله في الوقت الذي سسيكون «شسريكه» في
الريادة ،أامل عين مليلة ،في مهمة صسعبة خارج
الديار ،في حين يتواجد صساحب المركز الثالث
شس- -ب -ي -ب -ة سس -ك -ي -ك -دة ف -ي ح -ال -ة ت -رقب ع -ل -ى أام -ل
ا’نقضساضس على المركز اأ’ول.
يسستقبل المتصسدر مولودية بجاية« ،الجريح» غالي
معسسكر ،وهي الفرصسة التي يترقبها «الموب» من
أاجل ا’نفراد بالمرتبة اأ’ولى بما أان يتقاسسمها
والصساعد الجديد ،أامل عين مليلة يخوضس لقاء
صسعبا خارج الديار .ويحل اأ’مل ضسيفا على جمعية
الشسلف الطامحة هي اأ’خرى للعودة إالى الواجهة
خاصسة وأانها تحتل المركز الرابع بـ  9نقاط.
ب-ال-م-ق-اب-ل ،ي-ت-رقب صس-احب ال-م-رك-ز ال-ث-الث شسبيبة
سسكيكدة الوضسع من أاجل ا’نقضساضس على المركز
الثاني ولما ’ الريادة في حال تعثر المتصسدرين،
وذلك عندما يسستقبل بميدانه شسباب عين الفكرون.
وفيما يخصس الداربيات التي سستكون كثيرة في هذه
ال -ج -ول -ة ،تسس-تضس-ي-ف م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة ال-ن-ازل م-ن
الرابطة اأ’ولى سسريع غليزان في مواجهة قوية في
الغرب الجزائري خصسوصسا في ظل رغبة الناديين
في احتÓل المراكز اأ’ولى.

دائما في الغرب ،تسستضسيف جمعية وهران ،العائد
إالى الرابطة الثانية فريق وداد تلمسسان في داربي
تختلف فيه أاهداف كل نادي ،حيث تطمح الجمعية
التي تلعب على ميدانها ببوعقل ،إالى التقرب أاكثر
من ثÓثي المقدمة بما أانها تحتل المرتبة الرابعة بـ
 9ن -ق -اط ،ف -ي-م-ا ي-ري-د ال-وداد ا’ب-ت-ع-اد ع-ن دائ-رة
الحسسابات حيث يتواجد في المرتبة  13بـ  4نقاط
فقط.
وفي شسرق البÓد ،يسستضسيف نادي مولودية العلمة
تشسكيلة أاهلي برج بوعريريج في لقاء يريد كل
ط -رف ال -خ -روج م -ن -ه غ -ان-م-ا ل-ع-دم ا’ن-ح-دار إال-ى
المراتب المهددة علما وأان الفريقين يحتÓن وسسط
الترتيب.
وفي مباراة أاخرى يسستقبل شسباب باتنة ،الراغب في
الرجوع بسسرعة إالى الرابطة اأ’ولى ،فريقا آاخر
يريد هو كذلك العودة إالى حظيرة النخبة ،ويتعلق
اأ’مر بشسبيبة بجاية ،علما أان «الكاب» يحتل الصسف
التاسسع بـ  5نقاط والشسبيبة البجاوية المركز السسابع
بـ  8نقاط.
وفي لقاء الجريحين ،يسستضسيف أامل بوسسعادة فريق
رائ -د ال -ق -ب -ة وه -م -ا م -ث -قÓ-ن ب-ال-مشس-اك-ل اإ’داري-ة
وال -م -ال -ي -ة ،ح -يث يسس-ع-ى ك-ل ط-رف إال-ى اسس-ت-غÓ-ل
وضس-ع-ي-ة اآ’خ-ر الصس-ع-ب-ة ل-ل-ف-وز ع-ل-ي-ه وال-خروج من
المنطقة الحمراء.

الفوز باŸباراة هدف أاشسبال بن شسوية

البروز ومجابهة الكبار وتسسيير اأ’مور لصسالحهم
بما أانهم سسيلعبون من دون ضسغط وهذا عامل مهم
سسيكون لصسالحهم لتغطية بعضس النقائصس الموجودة
ف -ي م -ق -دم -ت -ه -ا ن -قصس ال -ت -حضس -ي -ر بسس -بب غ-ي-اب
اإ’مكانيات الÓزمة وخاصسة مشسكل القاعات الذي
يعد الهاجسس اأ’ول.
إا’ أان الرجل اأ’ول على رأاسس ا’تحادية الجزائرية
سسبق له أان كشسف لجريدة «الشسعب» أانهم يعملون كل
جهدهم لتوفير الظروف المÓئمة للجميع حتى

تعود كرة السسلة الجزائرية إالى الواجهة من جديد
ب -م -ا أان ال -ف-رق ه-ي ال-م-م-ول ال-م-ب-اشس-ر واأ’سس-اسس-ي
للمنتخب الوطني في كل الفئات العمرية إ’عادة
أامجاد هذه الرياضسة التي يفتقد عشساقها ما صسنعه
الجيل الذهبي في السسنوات الماضسية عندما كانت
مدرجات كل القاعات تمتلئ عن آاخرها لمشساهدة
أامتع اللقطات وأاجمل العروضس وهذا ما لم يشسهده
أابناء الجيل الحالي بسسبب التراجع الكبير للعبة على
كل المسستويات.

لفريقية
البطولة ا إ
للكرة الطائرة (سسيدات):

اŸنتخب الوطني يتفوق
على نظÒه البوتسسواÊ

الو’ئية بعد التشساور خÓل لقاءات سستنظم بداية
من ا’أسسبوع القادم .بعد اعتماد المشسروع من
طرف ا’أندية يمر عبر المكتب الفيدرالي من
اأجل التاأشسير قبل عرضسه على اأعضساء الجمعية
العامة العادية لÓتحادية الجزائرية لكرة القدم
للمصسادقة النهائية.

تصسفيات مونديال ( 2018ا÷ولة اÿامسسة)

اختيار ﬁمد صسÓح ضسمن التشسكيلة اŸثالية

اختارت ›لة «فرانسض فوتبول» الفرنسسية
اŸه -اج -م ال -دو‹ اŸصس -ري ل -ن -ادي ل -ي -ف-رب-ول
لرب-ع-اء،
ل‚ل -ي -زي ﬁم-د صسÓ-ح، ،أامسض ا أ
ا إ
ضس-م-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ة اŸث-ال-ية للجولة اÿامسسة
من تصسفيات كأاسض العا ⁄روسسيا .2018
وذك- -رت ال- -م- -ج- -ل- -ة ،أان «ال- -ف- -راع -ن -ة» ع -ادوا إال -ى
المونديال بعد غياب دام  28عاما ،مشسيرة إالى أانهم
«مدينون في ذلك لنجمهم الذي أاحرز هدفين في
ال-ف-وز ع-ل-ى ال-ك-ون-غ-و ب-ن-تيجة ( )1-2ل-ي-ب-ت-ع-دوا عن

الرابطة اÎÙفة الثانية
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مولودية سسعيدة  -سسريع غليزان

تنصسيب ÷نة لقÎاح
تعديÓت على نصسوصص
القوان Úالعامة
نصسب رئ -يسض ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ك-رة
ال -ق -دم (ال -ف -اف) خ Òال -دي -ن زطشس -ي ÷ن-ة
م -ك -ل -ف -ة ب -إاقÎاح ت -ع -دي Ó-ت ع-ل-ى نصس-وصض
القوان Úالعامة اÿاصسة بكرة القدم هواة،
حسسبما أاعلنت عنه الهيئة الكروية أامسض.
لÓإشسارة يتراأسس هذه اللجنة علي مالك رئيسس
الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة وتضسم اأيضسا
العديد من المسسوؤولين في كرة القدم للهواة وكذا
ك -رة ال -ق-دم ال-نسس-وي-ة .م-ب-اشس-رة ع-قب ت-نصس-ي-ب-ه-ا
شسرعت اللجنة في اأشسغالها والتي سستفضسي اإلى
مشسروع شسامل تزكيه النوادي الهاوية والرابطات

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

العدد

أاوغندا قبل جولة واحدة من نهاية التصسفيات في
منطقة إافريقيا.
وجاءت التشسكيلة الكاملة المكونة من ’ 11عبا على
ال -ن -ح -و ال -ت -ال -ي :ال -ح -ارسس ران -دول -ف إال -ى ج -انب
ال-م-داف-ع-ي-ن ت-وريسس وك-ي-ل-ل-ي-ني وسستونز ،وفي خط
ال -وسس -ط سس -ي -ج -ورسس-ون وم-ودري-تشس وروب-ن وج-واو
م -اري -و ،أام-ا ال-ه-ج-وم ف-ي-ت-ك-ون م-ن صسÓ-ح وم-يسس-ي
وليفاندوفسسكي.

فاز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة
سسيدات ،المقصسى مبكرا من المنافسسة ،أامام
نظيره البوتسسواني بنتيجة ثÓثة أاشسواط
لشسوط واحد (،)16-25( ،)21-25( ،)25-14
( ،)12-25أامسس ا’ربعاء ،بقصسر الرياضسة
لياوندي (الكاميرون) ،لحسساب الجولة الثالثة
’فريقية
’ولى للبطولة ا إ
ضسمن المجموعة ا أ
Óمم .2017
ل أ
’ول للجزائر في الدورة
هذا ا’نتصسار هو ا أ
’حد ثم
بعد هزيمتين أامام مصسر  3-0يوم ا أ
ضسد الكاميرون يوم بنتيجة .3-1
’ولى
وتتواجد الجزائر ضسمن المجموعة ا أ
رفقة الكاميرون (البلد المنظم) وبوتسسوانا
ومصسر ،بينما تضسم المجموعة الثانية خمسسة
منتخبات هي كينيا (حاملة اللقب) وتونسس
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسسينغال
ونيجيريا.
’ول والثاني عن
ويتأاهل صساحبا المركزين ا أ
كل مجموعة إالى الدور نصسف النهائي الذي
يلعب يوم الجمعة  13أاكتوبر ،في حين يجرى
النهائي ومقابلة تحديد صساحب المركز
الثالث يوم السسبت  14أاكتوبر.
ويتأاهل منشسطا النهائي إالى بطولة العالم
 2018التي سستجرى باليابان من  29سسبتمبر
إالى غاية  20أاكتوبر.

–ضسÒا لكأاسض العا:2018 ⁄

اŸنتخب األŸا Êيواجه نظÒه الفرنسسي يوم  ١٤نوفم Èالقادم

لŸا Êل-ك-رة ال-ق-دم ن-ظÒه ال-ف-رنسس-ي ‘ م-ب-اراة ودي-ة ي-وم 14
يسس -ت -ق-ب-ل اŸن-ت-خب ا أ
نوفم ÈاŸقبل ( )20:45بكولون ‘ إاطار السستعدادات Ÿونديال  ،2018حسسبما أاعلنت
عنه ال–ادية الفرنسسية.
وكان مدرب «الديكة» ديديي ديشسامب قد أاعلن سسابقا عن برمجة «مباراتين وديتين كبيرتين»
خÓل شسهر نوفمبر القادم دون الكشسف عن هوية المنتخبين المعنيين.
وتأاهلت أالمانيا بقيادة المدرب يوهاكيم لوف إالى نهائيات كأاسس العالم  2018بروسسيا يوم  5أاكتوبر
بعد فوزها بكل اللقاءات في التصسفيات ،فيما انتظرت فرنسسا الثÓثاء الماضسي لحسسم بطاقة
التأاهل بفضسل الفوز على بيÓروسسيا بنتيجة (.)1-2
Óمم (يور )2016-حيث عاد
وتعود آاخر مواجهة بين المنتخبين إالى نصسف نهائي بطولة أاوروبا ل أ
الفوز للفرنسسيين بنتيجة ( )1-2من
ثنائية حملت توقيع المهاجم انطوان غريزمان.

يحتضسن ملعب  13أابريل  1958بعد ظهر
الغد داربي واعد ومث Òيجمع بÚ
مولودية سسعيدة والضسيف سسريع
غليزان ،حيث يعول أاشسبال اŸدرب بن
شسوية على السستثمار ‘ مشساكل الزوار
من أاجل إاضسافة ثÓث نقاط جديدة
للرصسيد ،من أاجل العودة إا ¤السسكة
لنصسار حيث
الصسحيحة ومصسا◊ة ا أ
–تل اŸولودية اŸرتبة الثامنة برصسيد
 6نقاط متخلفة بفارق نقطت Úعن
السسريع والفوز سسيسسمح لها بتجاوز هذا
اŸنافسض.
ت -ع-داد ال-م-ول-ودي-ة سس-ي-ك-ون م-ك-ت-م Ó-ب-ع-ودة
المصسابين في صسورة المهاجمين سسياحي،
قنينة وهاني وهو الثÓثي الغائب عن لقاء
المشسرية الودي ،إاذ من المنتظر أان يمنح
الحلول للطاقم الفني من خÓل الخبرة التي
ي -ت -م -ت -ع -ون ب -ه -ا ،ف-ي ح-ي-ن ت-ب-ق-ى مشس-ارك-ة
م- -ت- -وسس -ط ال -م -ي -دان ري -اضس ق -اريشس ره -ن
إاشسارة طبيب الفريق وهو الذي تدرب على
انفراد خÓل أاغلب الحصسصس لهذا اأ’سسبوع.
وي- -أام- -ل اأ’نصس- -ار ف- -ي أان ’ ت- -ؤوث- -ر قضس- -ي -ة

المسستحقات على أاداء الÓعبين خاصسة مع
قرب الفرج باقتراب دخول إاعانة البلدية
المقدرة بمليار ونصسف سسنتيم إالى خزينة
الفريق لتضساف إالى مليارسسنتيم من الو’ية
وهو ما سسيسسمح بتسسديد أاجور ثÓثة أاشسهر
لÓ- -ع- -ب -ي -ن حسسب تصس -ري -ح رئ -يسس ال -ن -ادي
الهاوي محمد مسسعدي.

ج .علي

الÈنامج
شسبيبة سسكيكدة  -شسباب عين الفكرون
سسعيدة ( 13أافريل  :)1958مولودية سسعيدة  -سسريع غليزان
وهران (الحبيب بوعقل) :جمعية وهران  -وداد تلمسسان
العلمة (مسسعود زوغار) :مولودية العلمة  -اهلي برج بوعريريج
امل بوسسعادة  -رائد القبة
باتنة (أاول نوفمبر  :)1954شسباب باتنة  -شسبيبة بجاية
بجاية (الوحدة المغاربية) :مولودية بجاية  -غالي معسسكر ()17:00
الشسلف (محمد بومزراق) :جمعية الشسلف  -أامل عين مليلة ()17:00

مولودية بجاية  -غا‹ معسسكر

بسسكري يعتمد على تعداد مكتمل لكسسب نقاط اŸباراة

سس -ي -خ-وضض ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ،غ-دا،
مباراة هامة خÓل لقاء ا÷ولة السسادسسة
م -ن ب -ط -ول-ة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة-
م-وب-ي-ل-يسضÃ ،ل-عب ال-وح-دة اŸغ-اربية أامام
صس -احب م -ؤوخ -رة الÎت-يب غ-ا‹ م-عسس-ك-ر،
ح -يث سس -يسس -ع -ى ال -ب -ج -اوي -ون إا– ¤ق -ي -ق
نتيجة إايجابية والفوز باŸباراة ،ومواصسلة
مسس -لسس -ل الن -تصس -ارات ال-ت-ي –ق-قت م-ن-ذ
ب- -داي- -ة اŸوسس- -م ال- -ك -روي ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
الريادة.

بجاية :بن النوي توهامي

وب -حسسب ال -م -درب مصس-ط-ف-ى بسس-ك-ري ،ف-إان كّ-ل
ال -م -ع -ط -ي -ات ت -ؤوك -د أان ال-ت-حضس-ي-رات ج-رت ف-ي
ظ-روف ج-ي-دة وب-م-ع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ،ح-يث ق-ام
بمعالجة النقائصس المسسجلة ،والبحث عن الحلول
من أاجل ضسمان تقديم مردود في المسستوى ،كما
يعول كثيرا على عزيمة الÓعبين لرفع التحدي
ومواصسلة المشسوار والحفاظ على الريادة.
وأاكد المتحدث على ضسرورة الظهور بوجه جيد
وع -دم ال -ت -ه -اون أام -ام ال-م-ن-افسس أاو اسس-تصس-غ-اره،
والذي بدوره لن يبقى مكتوف اأ’يدي وبإامكانه
تحقيق المفاجأاة ،وعليه فعلى الÓعبين التركيز
والفعالية وإادراك المهمة الملقاة على عاتقهم،
خ -اصس-ة أان-ه-م ي-ت-واج-دون ف-ي ظ-روف ج-ي-دة م-ن
خÓ-ل م-ع-ن-وي-ات-ه-م ال-م-رت-ف-ع-ة ،أ’ن اأ’م-ر ي-ت-علق

بمواصسلة الظفر بالنقاط وتفادي أاي مفاجأاة غير
سسارة.
وسسيكون بإامكان المدرب البجاوي ا’عتماد على
كامل التعداد ،كما سسيجري بعضس التغييرات التي
سس-ت-ع-ط-ي دف-ع-ا ق-وي-ا ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ،والظهور بوجه
أاحسس -ن ف-ي ه-ذه ال-م-ب-اراة ،م-ع تسس-ج-ي-ل ان-دم-اج
المهاجمين فتحي نوبلي وعبد الفتاح بلقاسسمي
حيث شساركا في الحصسة التدريبية بصسفة عادية،
وهما جاهزان للمشساركة في مباراة معسسكر ،بعد
الغياب أامام أاهلي البرج بداعي اإ’صسابة.

á°VÉjQ

الخميسس  12أاكتوبر  201٧م
الموافق لـ  21محرم 1٤٣٩هـ

مبــــــاريات مثـــــــÒة تقÎحهـــــا ا÷ولــــــــة
لول
السسادسســـة مـــــن اÙــــÎف ا أ

شش .بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزداد والوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق
‘ رواق مناسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب...؟

لو¤
تعود الرابطة اÎÙفة ا أ
لكرة القدم ،اليوم وغدا ،إا¤
النشساط بعد التوقف بسسبب
مشساركة اŸنتخب الوطني ‘
التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسض العا⁄
 2018بروسسيا ،حيث سستلعب
ثلث مواجهات عن ا÷ولة
السسادسسة اليوم وثلث مباريات
أاخرى عشسية ا÷معة ،لقاءات
واعدة ومثÒة يتقدمها
الداربي العاصسمي ب Úنصسر
حسس Úداي ونادي بارادو.

ﬁمد فوزي بقاصص

ي -ح -تضش-ن م-ل-عب  20أاوت ب-ال-ع-ناصشر
ب- -داي- -ة م -ن السش -اع -ة ال -راب -ع -ة مسش -اء
ال -دارب -ي ال -ع-اصش-م-ي ب Úنصش-ر حسشÚ
داي وأاتليتيك بارادو ‘ مباراة قوية
يهدف من خÓلها النادي Úإا ¤العودة
إا ¤أاج- -واء ا’ن- -تصش- -ارات وم- -واصش- -ل -ة
سشلسشلة النتائج اإ’يجابية التي حققوها
م -ن -ذ ان -ط Ó-ق اŸوسش -م ،ح -يث ي -ري-د
أاشش -ب -ال اŸدرب «ن -ب-ي-ل ن-غ-ي-ز» ف-رضس
م -ن -ط -ق -ه -م وا’سش -ت -ف-ادة م-ن ع-ام-ل-ي
اأ’رضس وا÷مهور ◊صشد ثÓث نقاط
ج-دي-دة تسش-م-ح ل-ه-م ب-ت-ح-ق-ي-ق فوزهم
الثا ‘ ÊاŸوسشم وتسشلق سشلم الÎتيب،
وسش -ط غ-ي-اب ه-داف ب-ط-ول-ة اŸوسش-م
اŸاضشي والفريق الفائز حديثا بجائزة
ا◊ذاء ال- -ذه- -ب -ي «أاح -م -د ق -اسش -م -ي»
اŸصشاب والغائب عن تربصس اŸنتخب
اÙل- -ي ،أام- -ام م- -ن -افسس م -ك -ون م -ن
’عب ’ Úيتعدى معدل سشنهم  2٤عاما
ي -ل -ع -ب -ون دون ع -ق-دة ودون أاي م-ركب
ن -قصس ،وي -ط -م -ح -ون ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء
ÿطف النقاط الثÓثة وا’سشتفادة من
ن -ق -اط ال -دارب-ي ق-ب-ل اسش-ت-ق-ب-ال دف-اع
ت-اج-ن-انت ب-رسش-م ا÷ول-ة السش-اب-ع-ة من
اÎÙف اأ’ول.
وسش-يسش-ت-ق-ب-ل ملعب  2٤فÈاي -ر 1٩56
مباراة ’ تقل إاثارة عن اأ’و ¤حÚ
يسش -تضش -ي -ف إا–اد ب -ل -ع -ب -اسس صش-احب

اأ’رضس شش -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل ‘ م-ب-اراة
شش -ي-ق-ة ،ي-ه-دف ف-ي-ه-ا أاشش-ب-ال اŸدرب
«ششريف الوزا »Êمواصشلة تأالقهم ‘
ا÷و’ت اأ’خÒة و–قيق الفوز الثاÊ
ل -ه -م ع -ل -ى ال-ت-وا‹ أام-ام ج-م-ه-وره-م،
بعدما “كنوا من اإ’طاحة ‘ اŸباراة
اŸت -أاخ -رة ع -ن ا÷ول -ة ال -راب -ع-ة ق-ب-ل
أاسش -ب -وع Úب -ف -ري -ق إا–اد ال -ع -اصش -م -ة
ب-ال-ن-ت-ي-ج-ة واأ’داء ،وه-و م-ا سش-يجعلهم
يدخلون اللقاء أامام الكناري Ãعنويات
جد مرتفعة لتحقيق فوز جديد قد
يسش -م -ح ل -ه -م ‘ ح -ال -ة ت-ع Ìأاصش-ح-اب
اŸق- -دم- -ة ب -خ -ط -ف اŸرك -ز ال -ث -الث
ودخ -ول ال -ب -ودي -وم ،أام-ام م-ن-افسس ق-د
يلعب بأاك Ìإارادة ويتحرر مع مدربه
ا÷ديد الفرنسشي «جون إايف ششاي»
اŸنصشب حديثا ‘ منصشبه ،بعد رحيل
الطاقم الفني السشابق للنادي (رحموÊ
وم -وسش -و )Êم -ن ع-ل-ى رأاسس ال-ع-ارضش-ة
ال- -ف- -ن -ي -ة ل -ل -ف -ري -ق ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل
اŸواج - -ه - -ة م - -ف - -ت - -وح - -ة ع- -ل- -ى ك- -ل
ا’حتما’ت.
اŸباراة الثالثة ليوم اÿميسس Œمع بÚ
دف -اع ت -اج-ن-انت وضش-ي-ف-ه إا–اد ال-ب-ل-ي-دة
Ãل -عب «إاسش -م-اع-ي-ل ◊وا» ‘ ،م-واج-ه-ة
تبدو ‘ اŸتناول أ’صشحاب اأ’رضس أامام
منافسس يعا ÊالويÓت مع بداية اŸوسشم
الكروي و ⁄يتمكن من الظفر إا’ بنقطة
وحيدة من  5مواجهات ‘ ظل اŸششاكل
اإ’داري -ة واأ’زم-ة اŸال-ي-ة اÿان-ق-ة ال-ت-ي
يتخبط فيها النادي البليدي ،وسشيتنقل
أاب- -ن -اء م -دي -ن -ة ال -ورود م -ن -ق -وصش Úم -ن
خ - -دم - -ات ه - -داف ال - -ف - -ري- -ق «ف- -ارسس
ح -م -ي -ت -ي» ،وسش -ت-ك-ون ال-ف-رصش-ة م-وات-ي-ة
ل -رف -ق -اء «ط-يب م-اروسش-ي» لÓ-سش-ت-ف-اق-ة
وال- -ع- -ودة إا ¤سش- -ك -ة ا’ن -تصش -ارات ب -ع -د
هزÁت Úمتتاليت Úأامام مولودية وهران
وششبيبة القبائل على التوا‹.
وسشيكون ملعب الثامن ماي بسشطيف
مسش- -رح- -ا Ÿواج -ه -ة ق -وي -ة ب Úب -ط -ل
اŸوسش- - -م اŸنصش - -رم ورائ - -د ت - -رت - -يب
اŸوسش -م ا◊ا‹ ن -ادي وف -اق سش-ط-ي-ف

وضشيفه العنيد أاوŸبي اŸدية بداية
من اÿامسشة مسشاء ،مباراة سشتلعب من
دون ششك ع- -ل- -ى ج- -زئ- -ي -ات بسش -ي -ط -ة
خصش- -وصش- -ا أان ن- -ادي أاوŸب- -ي اŸدي- -ة
متعود على فرضس منطقه خارج الديار
ب -خ -ط -ت -ه ال-دف-اع-ي-ة اÙك-م-ة ،أام-ام
منافسس قد يعا Êمن غياب دولييه ‘
ه -ذا ال -ل -ق-اء بسش-بب غ-ي-اب  5عناصشر
أاسش- -اسش- -ي- -ة ع- -ن ال- -ت- -حضشÒات ل- -ه -ذه
اŸباراة ،وهو ما قد يجعل اŸدرب
«ماضشوي» يبعد بعضشهم ما قد يؤوثر
ع -ل -ى م -ردود ال -وف -اق ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
اŸهم ،الذي يبحث فيه أاصشحاب الزي
اأ’ب- -يضس واأ’سش- -ود ع- -ن حصش -د ث Ó-ث
نقاط جديدة تسشمح لهم بالبقاء ‘
صشدارة ترتيب اÎÙف اأ’ول.
وسشيحل فريق ششبيبة السشاورة ضشيفا
ثقي Óعلى ششباب بلوزداد Ãلعب 20
أاوت بالعناصشر ‘ ،مواجهة مفخخة
للعاصشمي Úالذين يعولون على مواصشلة
حصشد النقاط الثÓث للبقاء ‘ ريادة
ترتيب اÎÙف اأ’ول ،رغم أانهم ⁄
يتلقوا بعد مسشتحقاتهم اŸالية العالقة
وسشئموا وضشعيتهم التي تكاد أان تفجر
ال -ب -يت ال -ب -ل-وزدادي ،ب-ع-دم-ا ط-ال-ت-ه-م
الوعود الكاذبة منذ اŸوسشم اŸاضشي،
‘ ح Úسشيتنقل ششبيبة السشاورة بنية
–قيق الفوز وإازاحة ششباب بلوزداد
من صشدارة الÎتيب Óÿفته وهو ما
يعد Ãواجهة نارية.
مباراة أاخرى ’ تقل إاثارة عن سشابقتها
ويتعلق اأ’مر Ãواجهة إا–اد بسشكرة
م-ع ضش-ي-ف-ه شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،م-باراة
سشتكون للتأاكيد أ’صشحاب اأ’رضس الذي
عادوا ‘ ا÷ولة اŸاضشية بفوز ثمÚ
م- -ن اŸدي- -ة أام- -ام اأ’وŸب -ي اÙل -ي
وسشيحاولون –قيق فوزهم الثا Êعلى
ال -ت -وا‹ وت -أاك -ي -د اسش -ت -ف-اق-ت-ه-م ،أام-ام
منافسس ’ يسشتهان به ولن يتنقل ‘
ثوب الضشحية خصشوصشا أانه حقق بداية
موسشم قوية نصشبته وصشيفا بعد مرور
خمسس جو’ت.

ليجابية التي حققها
بعد النتائج ا إ

تودوروف يوافق على “ديد عقده مع شضباب بلوزداد
تنوي إادارة شسباب بلوزداد “ديد عقد اŸدرب
ايفيكا تودوروف بعد النتائج ا÷يدة التي حققها
الفريق منذ انطلق اŸوسسم ولقطع الطريق أامام
لندية الراغبة ‘ التعاقد معه والتي تريد
ا أ
اسستغلل الوضسعية الصسعبة التي يعيشسها الفريق
من الناحية اŸالية.

يريد رئيسس ششباب بلوزدادﬁ ،مد بوحفصس ،عرضس على
اŸدرب الصش -رب -ي إاي -ف -ي -ك -ا ت -ودوروف“ ،دي-د ع-ق-ده Ÿوسش-م
إاضشا‘.
ورحب اŸدرب بالفكرة ،لكنه Á ⁄نح ﬁمد بوحفصس ردا
نهائيا ،مكتفيا بالتأاكيد على أان اŸوسشم الكروي ا◊ا‹ ’يزال
‘ بدايته.
من جهة أاخرى ،ع Èمدرب ششباب بلوزداد عن ارتياحه
الشش -دي -د ل-ت-ع-ا‘ ال-ظ-ه Òاأ’Áن أام ÒبÓ-ي-ل-ي ،ح-يث سش-ي-ك-ون
جاهزا للقاء القادم أامام ششبيبة السشاورة Ãلعب  20أاوت‘ ،
ح Úتبقى مششاركة الظه Òاأ’يسشر عبد الله ششبÒة غ Òمؤوكدة.
وسشيلتحق ثÓثي اŸنتخب عبد القادر صشا◊ي وآادم إايزقوتي
وﬁم -د اأ’م Úح -ام -ي-ة ،ب-ت-دري-ب-ات شش-ب-اب ب-ل-وزداد –ضشÒا
ل- - - - -ل- - - - -م- - - - -واج- - - - -ه- - - - -ة اŸق - - - -ب - - - -ل - - - -ة أام - - - -ام السش - - - -اورة.
ويحتل ششباب بلوزداد صشدارة ترتيب الرابطة اأ’و ¤موبيليسس

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

برصشيد  11نقطة ‘ ،ح Úيتواجد ششبيبة السشاورة ‘ اŸركز
الثالث بـ  10نقاط.

خرج من حسساباته
لكÌة تعرضسه
لصسابة
ل إ

زيدان Áنح
إادارة الريال
الضضوء األخضضر
لبيع بايل

اقÎب الÈت - - -غ - - -ا‹
ج -وزي -ه م -وري -ن-ي-و اŸدي-ر
ال -ف -ن -ي ل -ن -ادي م -انشسسسÎ
يونايتد ،من ضسم الصسفقة
Òا من اأجل
التي سسعى كث ً
ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع- -ه- -ا خ- -لل
السس- - - -ن- - - -وات اŸاضس- - - -ي- - - -ة.
واف -ق ن -ادي ري-ال م-دري-د
الإسسبا Êعلى التخلي عن
ال- -وي- -ل- -زي غ- -اريث ب- -ي -ل،
لعب اŸل- - -ك - -ي ،وب - -ي - -ع - -ه
لصس- - - - -ف- - - - -وف م- - - - -انشسسسÎ
ي- -ون- -اي- -ت- -د ،ب- -ع- -د رغ -ب -ة
مورينيو ‘ ا◊صسول على
اللعب.
اأك- - - - - - -دت «م - - - - - -ارك - - - - - -ا»
الإسس -ب -ان -ي-ة اأن ال-ف-رنسس-ي
زين الدين زيدان ،اŸدير
ال -ف -ن -ي ل-ل-م-ل-ك-ي ⁄ ،ي-ع-د
ي- -رغب ‘ اسس -ت -م -رار ب -ي -ل
ب- -ع- -د ت- -ك- -رار الإصس- -اب- -ات
وي- -ن- -وي الع -ت -م -اد ع -ل -ى
اإيسسكو بصسورة دائمة ،اإل
اأن اإدارة اŸرينغي ترفضض
اأي خسس - - -ارة م - - -ال - - -ي - - -ة ‘
الويلزي.
واأوضس -حت الصس -ح -ي -ف-ة اأن
ب-ي-ل انضس-م ل-ري-ال م-دريد
مليون
م - - -ق - - -اب- - -ل 85
اإسسÎل- -ي- -ن- -ي ،ول- -ذلك ل -ن
ي-ت-خ-ل-ى ع-ن-ه اŸل-ك-ي ب-اأقل
م -ن  89م-ل-يون اإسسÎليني
ل- -ي- -ع -ادل ق -ي -م -ة صس -ف -ق -ة
ان- -ت- -ق- -ال ال -ف -رنسس -ي ب -ول
ب- -وغ- -ب- -ا م- -ن ي- -وف- -ن -ت -وسض
الإي -ط -ا‹ اإ ¤الشس -ي-اطÚ
ا◊م - -ر ‘ صس - -ي - -ف .2016
واأك - -دت الصس - -ح - -ي - -ف- -ة اأن
سس- -ج -ل ب -ي -ل ‘ الإصس -اب -ات
يقلق مورينيو ،لرغبته ‘
الع- -ت- -م- -اد ع -ل -ى ال -ن -ج -م
ال- -وي -ل -زي بصس -ورة ك -بÒة
خلل الفÎة اŸقبلة.
وخ -رج ب -ي -ل مصس -اًب -ا م-ن
ل-ق-اء ب-وروسس-ي-ا دور“وند
‘ دوري اأب - -ط - -ال اأوروب- -ا،
بالدقيقة  84بعدما سسجل
ه- - - -دًف - - - -ا وصس- - - -ن - - -ع اآخ - - -ر
ل -ك -ريسس -ت -ي -ان -و رون-ال-دو،
وه -ذه ه -ي الإصس-اب-ة رق-م
 17ل -لعب م-ن-ذ ارت-دائ-ه
قميصض ريال مدريد عام
.2013
وع -ان -ى ب -ي-ل م-ن ت-ك-رار
الإصس- -اب -ات خ -لل اŸوسس -م
اŸاضس- - - - - - -ي ،اإذ ب- - - - - - -داأت ‘
ن- - -وف- - -م Èل- - -ي - -غ - -يب ع - -ن
اŸلعب ث -لث -ة اأشس-ه-ر ث-م
تعرضض لإصسابة اأخرى ‘
السس- -م- -ان -ة اأث -ن -اء م -ب -اراة
ب -اي-رن م-ي-ون-ي-خ الأŸا‘ Ê
ذه- -اب رب -ع ن -ه -ائ -ي دوري
اأبطال اأوروبا.
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كازو Êاسستنجد به لتدعيم الهجوم الذي سسجل هدف 5 ‘ Úمباريات

إادارة «العميد» تعفو عن قورمي وتعيده إا ¤الفريق األول
اسستنجد مدرب مولودية
ا÷زائر برنارد كازوÊ
باللعب خالد قورمي
لتدعيم هجوم الفريق ‘
لول بعد أان كان يتدرب
ا أ
مع الفريق الرديف بسسبب
العقوبة اŸسسلطة عليه من
لدارة.
طرف ا إ

عمار حميسسي

كان الÓعب قورمي قد رفضس قبل
ب -داي -ة اŸوسش -م ت -خ -ف-يضس أاج-رت-ه
الشش -ه -ري -ة وه -و م -ا دف-ع اŸسش-ؤوول
اأ’ول ع -ن ال -ف -ري -ق ك -م -ال ق-اسش-ي
السشعيد Ÿطالبته Ãغادرة الفريق،
اأ’مر الذي  ⁄يحدث .ومع “سشك
الÓعب Ãوقفه اضشطرت اإ’دارة
بالتنسشيق مع ا÷هاز الفني إ’بقاء
الÓعب مع الفريق الرديف منذ
بداية اŸوسشم.
‘ ظ- -ل اŸع- -ان- -اة ال- -ك -بÒة ال -ت -ي
يعانيها الهجوم الذي سشجل هدفÚ
ف- - -ق- - -ط ‘  5م-ب-اري-ات اضش-ط-ر
اŸدرب كازو ÊلÓسشتنجاد بهداف
الفريق ‘ موسشم  2016 / 2015من
أاجل منح اإ’ضشافة اŸنتظرة منه
خÓل اŸباريات اŸقبلة.
ورغ - - -م أان اŸسش - - -ؤوول ا’ول ع- - -ن
الفريق رفضس اأ’مر إا’ أانه وافق
–ت إا◊اح كازو Êالذي أاكد أانه
ا◊ل الوحيد Ÿنح اإ’ضشافة خاصشة
أانه يتمتع بإامكانيات فنية وبدنية
جيدة وهو ما يجعله مرششحا للعب
دور مهم خÓل الفÎة اŸقبلة.
م -ن ج -ه -ت-ه رحب الÓ-عب ب-ف-ك-رة
إاعادته للفريق اأ’ول بعد ا◊ديث
الذي دار بينه وب ÚاŸدرب الذي
أاكد له أانه سشيحظى بنيل فرصشته
كبقية الÓعب Úششريطة العمل بجد
‘ التدريبات.
وم -ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ك-ون م-واج-ه-ة
م-ول-ودي-ة وه-ران اŸق-ررة ال-ثÓ-ثاء

اŸق- -ب -ل -ة اŸواج -ه -ة اأ’و ¤ال -ت -ي
سش -يشش -ارك ف -ي-ه-ا الÓ-عب ق-ورم-ي
هذا اŸوسشم خاصشة أانه جاهز من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ب-ع-د ال-ت-زامه ‘
التدريبات مع الفريق الرديف.

اسستئناف التدريبات يوم
ا÷معة

يسش -ت -أان-ف م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ،غ-دا
ا÷م- -ع- -ة– ،ضشÒات- -ه Ÿواج- -ه- -ة
مولودية وهران ‘ ا÷ولة السشابعة
للرابطة اأ’و ¤موبيليسس ،الثÓثاء
اŸقبل ،بعد أان منح ا÷هاز الفني
يوم راحة إاضشافيا لÓعب Úعقب
ت - -أاج - -ي - -ل ال - -دارب - -ي أام - -ام ا–اد
العاصشمة.
وب - -رم - -ج ك - -ازو ،Êأامسس ،م- -ب- -اراة
ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب ÚالÓ-ع-ب ‘ Úغ-ياب
العناصشر التي ششاركت ‘ تربصس
ال Ó- -ع- -ب ÚاÙل- -ي Úح- -يث ق- -ام
ال-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسش-ي ب-تقسشيم الفريق
إا› ¤موعت Úمن أاجل ا◊فاظ
على نسشق اŸنافسشة.
وعرفت اŸباراة التطبيقية غياب
الÓعب اŸؤوذن بسشبب معاناته من
زك -ام ح -اد وه -و م -ا ج -ع -ل ك-ازوÊ

يسشتعجل ا÷هاز الطبي من أاجل
–ضش Òاللقاح اŸضشاد لÓنفلونزا
من أاجل منحه لÓعب ‘ Úأاقرب
فرصشة.
وسش-ي-ن-ط-ل-ق ال-ع-م-ل ال-ف-علي Ÿباراة
مولودية وهران يوم ا÷معة حيث
يراهن ا÷هاز الفني على Œهيز
الÓعب Úمن أاجل العودة بنتيجة
إايجابية.

برناباسض يفقد شسقيقته

سشافر الÓعب الكامÒو Êبرناباسس
إا ¤مسشقط رأاسشه ◊ضشور مراسشم
تششييع جنازة ششقيقته التي توفيت،
أاول أامسس ،حيث سشمح له ا÷هاز
ال-ف-ن-ي ب-السش-ف-ر م-ن أاج-ل ال-ت-واجد
رف- -ق- -ة ع- -ائ -ل -ت -ه ‘ ه -ذا ا◊دث
اأ’ليم.
ومن اŸنتظر أان يعود الÓعب يوم
اأ’حد ولن يكون معنيا Ãواجهة
م- -ول -ودي -ة وه -ران ح -يث سش -ي -ق -وم
ا÷هاز الفني بنسشبة كبÒة باعفائه
بسش -بب ال -ت -عب ال -ذي سش -ي-ن-ال م-ن-ه
إاضش- -اف -ة إا ¤ت -أاث -ره م -ن ال -ن -اح -ي -ة
النفسشية.

بعد التأاهل إا ¤اŸونديال

ميسضي« :رغبتي كبÒة ‘ التتويج باللقب العاŸي»
لرجنتيني ليونيل ميسسي
اعÎف النجم ا أ
عقب قيادة منتخب بلده للتأاهل إا¤
مونديال روسسيا  2018بتسسجيله لثلثة
لكوادور
أاهداف سساهمت ‘ فوز بلده على ا إ
( ‘ )1-3آاخر جولة من تصسفيات أامريكا
ا÷نوبية ،بأانه كان يخشسى البقاء خارج
اŸونديال.

صش -رح م-يسش-ي ل-وسش-ائ-ل اإ’عÓ-م اÙل-ي-ة ب-اأ’رج-ن-ت،Ú
«حققنا ما جئنا من أاجله وهو التأاهل Ÿونديال روسشيا،
لكن ا◊قيقة أانه كان من الصشعب –قيق ذلك ‘
الوضشع الذي كنا نعيششه بعدما بدأانا ‘ خسشارة النقاط
‘ هذا التوقيت ا◊اسشم من التصشفيات» .وأاضشاف ‘
تصش-ري-ح-ات-ه ال-ت-ي ن-ق-ل-ت-ه-ا الصشحافة اإ’سشبانية «◊سشن
ا◊ظ أاننا ‚حنا ‘ التعادل وقلب النتيجة سشريعا
لتحقيق الهدف واآ’ن ،بعد تأاكد تأاهلنا حان الوقت
للنظر للمسشتقبل بششكل ﬂتلف» ..وأاضشاف «اآ’ن انتهى
ابتعادنا عن اŸششجع Úوالصشحفي ،Úولكننا اسشتفدنا
من هذا الوضشع الذي قربنا من بعضس كÓعب Úوعلينا
أان نتحد ونذهب ويدنا ‘ يد ا÷ميع إا ¤اŸونديال».
ÓرجنتÚ
وأاعرب ميسشي عن أامله «‘ أان يبتسشم ا◊ظ ل أ
‘ كأاسس العا ⁄هذه اŸرة ،أ’ن ما حدث ‘ نهائي
م -ون-دي-ال الÈازي-ل ون-ه-ائ-ي-ي ك-وب-ا أام-ري-ك-ا ك-ان ظ-ل-م-ا
وكذلك معاناتنا من أاجل التأاهل لذلك علينا ا’سشتمتاع
بهذا التوقيت وهذا سشيعطينا مزيدا من القوة».

وأاكد أان «عدم تأاهل اأ’رجنت Úكان سشيعد ضشربا من
ا÷نون ⁄ ،نكن لنسشتحق ذلك ،لقد عانينا كثÒا من
أاجل الوجود ‘ اŸونديال وا÷ميع اسشتحق التأاهل Ãن
فيهم الزمÓء الذين جلسشوا الليلة على مقاعد البد’ء».
وت -ع -د ه -ذه أاول تصش -ري -ح -ات م -ن ق -ب-ل م-يسش-ي ،ق-ائ-د
اŸنتخب ،للصشحافة ،بعد نحو عام من اŸقاطعة على
خ-ل-ف-ي-ة ات-ه-ام أاح-د الصش-ح-ف-ي Úاأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي ÚلÓعب
اŸنتخب ،ازيكييل ’فيتزي ،الذي غاب عن الفريق
أام- - -ام ا’ك- - -وادور ،ب- - -ت- - -دخ ÚاŸاري - -غ - -وان - -ا خ Ó- -ل
تربصس»التانغو».

بعد اŸسستوي الرائع الذي قدمته ‘ التصسفيات

مدرب الÈازيل يرشضح منتخبه للتتويج باŸونديال
لول ل-ك-رة
أاك -د م -درب م-ن-ت-خب الÈازي-ل ا أ
ال-ق-دم أادي-ن-ور ل-ي-ون-اردو ب-اتشس-ي «تيتي» ،أان
م- -ن- -ت- -خب ‘‘السس- -ام -ب -ا‘‘ ي -ع -د م -ن اŸن -ت -خ -ب -ات
اŸرشس -ح -ة ل -ل -ت -ت -وي -ج ب -ل -قب ك -أاسض ال -ع-ا‘ ⁄
لنه قادر على الفوز مع اللعب بشسكل
روسسيا ،أ
جيد ،إا ¤جانب أاŸانيا وفرنسسا.

صشرح تيتي عقب فوز الÈازيل على تششيلي ‘ آاخر
جو’ت تصشفيات أامريكا ا÷نوبية اŸؤوهلة للمونديال
بثÓثية نظيفة ،ليبعدها عن اŸونديال« :الÈازيل واحد
م -ن اŸن -ت -خ-ب-ات اŸرشش-ح-ة ل-ل-قب ن-ظ-را ل-ل-ك-رة ال-ت-ي
Óداء أاك Ìمن النتائج .بالطبع إانه
يقدمها وللمسشتوى ول أ
واحد من اŸرششح.»Ú
وأاضش -اف‚« :ح -ن -ا ‘ ا÷م -ع ب Úال-ت-ن-افسش-ي-ة وال-ل-عب
ا÷ميل ،ليسس من اŸسشتحيل –قيق الفوز مع اللعب
بششكل جميل ’ .أاعلم إاذا كنا سشنحقق اللقب ولكن ما
يفعله الÓعبون يزيد Êفخرا».
وامتدح أايضشا إامكانيات اŸنتخب الفرنسشي مع ظهور
’ع -ب Úك -ي -ل -ي -ان م-ب-اب-ي وأال-كسش-ن-در ’ك-ازيت ،وك-ذلك
أاŸانيا.

وأابدى تيتي حزنه لعدم “كن تششيلي من اŸششاركة ‘
اŸونديال قائ« :Óتششيلي واحد من اŸنتخبات التي
قدمت أافضشل مسشتوى لكرة القدم مؤوخرا».

: OGó``````YGE
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اÿميسص  ١٢أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١محرم  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٤٦٢ :

koutoufcom@gmail.com

‘ حّبـك يا بـÓدي
فالك فال اÒÿ
الحمل

حين يتعلق األمر بمشساعرك ل
تحاول أان توضّسح ألحد شسيًئا ،من
لم يجّرب الشّسعور لن يفهمه أابًدا.

الثور

حينما يكون واقعنا فقير حياة،
ل تنسسوا أان تنبشسوا عنها في كل
التفاصسيل التي تحبوها وتحيي روح
ال -ح -ي -اة ب -ك -م ،إاي -اك-م أان ت-ع-يشس-وا م-وت-ى ف-وق
الحياة.

بÓدي هي ا÷زائر
بÓدي هي الجزائر
وعليها...وراني حاير
ابغيت نروحلها زاير
ولفك كيف سساهل..وفراقك ما قدرت عنو
ولفك كيف سساهل..وفراقك ماقدرت عنو
والله ما نسسيتك عنابة الغالية
قسسنطينة وسسطيف العالية
بÓدي نارها في قلبي قادية
ولفك كيف سساهل..وفراقك ما قدرت عنو
ولفك كيف سساهل..وفراقك ماقدرت عنو
وهران زينة البلدان..واللي فراقها رشساني
و’ سسعيدة الّلي ربا نتني
ولفك كيف سساهل..وفراقك أانا ما قدرت عّنو
ولفك كيف سساهل..وفراقك أانا ما قدرت عّنو

حكم و
أأمثال

’ي-ة
’ن -ث -ى م -فضس -ل -ة ع-ل-ى ال-ذك-ر ف-ي ا آ
^ أان ا أ
’ن -ث -ى }..وذلك
ال -م -ب -ارك -ة{ :ول -يسص ال ّ-ذك -ر ك -ا أ
بسس-بب ق-واع-د ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة..رغ-م أا ّن-ن-ا ترّبينا
على العكسص؟

^ أان عند العطاسص تتوّقف كل أاعضساء الجسسم عن
^ ت-عّ-ل
ن -م-وا الّصس-د
ق
ق
ب
ل
أ
ا
ل
عشس-ق العمل ثم تعاود العمل كل هذا في ثواني!!
’ ّ ال- -ع
جريم - -بث ب- -ال- -م
ش
س
ا
ع
ر
أ
ا
س
س -وأا وال -ح -ك -م -ة م -ن ح -م -د ال -ل -ه ب -ع -د ال -ع -ط -اسص رج -وع
ة.
’عضساء للحياة.
ا أ
^ الُ- -ح- -

ب ل -يس
أاب ً-دا..ه -و ب -إاخ ص ل -ه ُع -م -ر
ترجل ،واكتفا صس-ار وف-اء
ن
ث
ى
ُء أا .

جنازة ِتلو جنازة..وفاةٌ بعد وفاة..وأاخبار الموت كالصسواعق،
فÓن بحادث سسيارة ،وآاخر بمرضص ،وآاخر كان يمشسي وسسقطَ،
كّلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ودفنّاهم تحت التراب ،فحتماً
سسيأاِتي يومي ويومك ،فجّهز العّدة لسسفر ليسص له رجوع.
يا من تؤوّخر الّتوبة بحجّة أاّنك صسغير ..عفوا ً فالمقابر
ليسص مكتوب عليها للكبار فقط..

امرأاة ’ تسستطيع أان ترفع بصسرها على زوجها Ÿدة
ثÓثة شسهور بعد أان قرأات دف Îالذكريات

^من هو الذي أانذر قومه وليسص
’نسص؟
من ا÷ن و’ من ا إ

حل العدد السسابق
سسلم الرواتب.

º`````°ùàHG
^ سس-ي-أات-ي وقت ع-ندما
ي-ت-وف-ى أاح-ده-م سس-تسس-مع
ال - -ن- -اسص ي- -ق- -ول- -ون ف- -ي
جنازته:
 رحمه الله كان دائمام- -تصس -ل ب -ال -دردشس -ة و’
يخفيها،
 لم يحظر أاحدا،’حد ما،
 لم يكتب تعليقا غير ’ئق أ ك-ان ب-ع-ي-دا ع-ن خ-اصس-ي-ة ال-نكز ،واللهك- - -ان ك - -ري - -م - -ا ،ك - -ان ي - -غ - -دق ال - -ن - -اسص
’عجاب.
با إ
^ قالت لي جدتي :يا بني إاذا ضساقت
بك الدنيا وغلبتك الدموع ووصسلت
’’م إال- -ى ن -ق -ط -ة ال Óّ-رج -وع،
بك ا آ
وأاحسسسست ب - -أانك م - -خ - -دوع وك- -ان
ب -ق-ل-بك خ-ن-ج-ر م-زروع أاو ك-أانك
ع- -ل- -ى ح- -اف- -ة ال- -وق- -وع..ف Ó-
ت- -ك- -ون م- -خ- -ل- -وع واضس -رب
ال -م-ط-ل-وع راه-و ب-يك
غير الجوع.

ي -ق -ول ك -اتب ال -قصس -ة :ب -ع-د أارب-ع سس-ن-وات م-ن
الّزواج بدأا الّناسص يتكّلمون في زواجهم ،لم
ينجبوا والعيب في من؟! ل أاحد يعلم ،ذهب
هو وزوجته إالى المسستشسفى ،نتائج التحاليل:
الزوجة :ل تنجب ،الزوج :سسليم ،دخل على
ال -ط -ب -يب ق -ب -ل زوج -ت -ه واسس -ت-فسس-ر ،ف-ق-ال ل-ه
الطبيب :زوجتك ل تنجب ،مريضسة ،فاسسترجع
الرجل وحمد الله عز وجل ،فقال للطبيب:
سسوف أاذهب ألنادي زوجتي..ولكن أاريدك أان
تقول أان العيب في أانا وليسص فيها ،وأالحّ على
الطبيب فوافق وذهب ،وأاتى بزوجته من غرفة
انتظار النسساء ودخ Óعلى الطبيب ،فقال :يا
سس -ي -د ف Ó-ن ال -زوج -ة ع -ق -ي-م-ة ول أام-ل ل-ك-م-ا
بالشسفاء إال من رب العالمين ،فاسسترجع قواه
أامام زوجته وبدأات عليه عÓمة الحزن ،وأايضسا
الرضساء بقضساء الله وقدره.
رجع إالى البيت ،لم تمضص سسوى أايام قÓئل
Óقارب والجيران .مضست
حتى انتشسر الخبر ل أ
خمسص سسنوات والزوجان صسابران حتى أاتت
تلك اللحظة التي قالت فيها الزوجة :يا فÓن
ل-ق-د ت-حّ-ملتك  ٩سس-ن-وات .وأان-ا أاري-د ال-طÓ-ق
حتى أاصسبحت في نظر الناسص أاّنها الزوجة
الطيبة التي جلسست مع زوجها وهو ل ينجب
هذه المدة ،ولها الحق في كÓمها وأان الزوج
م -ه -م-ل ف-ي صس-ح-ت-ه وعÓ-ج-ه...إال-خ.ال-زوج-ة:
أاريد أان أاتزّوج وأارى أاولدي،
فقال الزوج :يا زوجتي هذا ابتÓء من الله
عزوجل..ووووووووو..إالخ،

فقالت :أاجل أاجلسص معك هذه السسنة فقط،
فوافق الزوج وأامله في ربه كبير.
لم تمضص سسوى أايام على تلك المحادثة حتى
أاصس -ي -بت ال -زوج -ة ب -فشس -ل ك -ل -وي ف -ت -ده -ورت
نفسسيتها ،فأاصسبحت تلقي اللوم على زوجها
وأانه السسبب ،لماذا ل يطلقني وأاتزوج أاريد أان
أارى أاولدي .ودخلت هذه الزوجة المسستشسفى،
فقال الزوج :إاّني مسسافر لخارج البÓد لبعضص
األعمال وسسأاعود إان شساء الله ،فقالت الزوجة:
تسسافر..؟! قال :ألبحث لكي عن كلية..واّتصسل
ب -زوج -ت -ه وب ّشس -ره-ا ب-أاّن-ه حصس-ل ع-ل-ى م-ت-بّ-رع،
وسسوف يصسل بأاسسرع وقت ،وقبل العملية بيوم
أاتى المتبّرع من جنسسية عربية ،وسسلّم على
الّزوج وعلى والد الزوجة وأاخيها ،ونالته تلك
ال-دع-وات ال-حسس-ن-ة ث-م اسس-ت-أاذن ال-زوج زوج-ت-ه
بالسسفر للخارج لينهي بعضص األعمال ،فقالت
زوجته :أانا أاعمل العملية وتتركني لتسسافر،
أانت لسست زوجا.تّمت العملية ونجحت ،مّر
أاسسبوع وعاد الزوج وفي وجهه عÓمات التعب،
نعم ل يذهب فكرك بعيدا..هو..هو المتبّرع!!
وما الرجل العربي إال تمثيلية.نعم لقد تبّرع
لزوجته بكليته ول يعلم أاحد ،وبعد العملية
ب -تسس -ع -ة شس -ه -ور ت -ح-م-ل ه-ذه ال-زوج-ة وتضس-ع
م -ول -وده -ا ال -ب -ك -ر .ع ّ-م -ت ال-ف-رح-ة ال-ج-م-ي-ع،
األقارب ،الجيران ،الزوج ،الزوجة .وبعد أان
عادت المياه إالى مجاريها ،الزوج قد أاكمل في
ه -ذه ال -ف -ت -رة ال -م -اجسس -ت -ي -ر وال -دك -ت-وراه ف-ي
الشسريعة اإلسسÓمية ،وهو كاتب عدل اسستغل

لسسبب مضسحك :لصّص يجازف ويقتحم مطعما

اق -ت-ح-م ل ّصص م-ط-ع-م-ا ف-ي م-ن-ط-ق-ة
ه -كسس -ف -ي -ل ف -ي م -دي -ن-ة ن-ي-وي-ورك
األم -ي -رك -ي -ة ،ول-م ي-ك-ن ذلك ب-داف-ع
السس- -رق- -ة ب- -ل ألن- -ه ك- -ان ج- -ائ- -ع -ا.
وق-د اك-تشس-ف عّ-م-ال ال-م-ط-ع-م ب-ع-د
مشساهدة كاميرات المراقبة أاّن لصسا
دخ -ل ال -م -ط-ع-م وأاخ-ذ أاط-ع-م-ة م-ن
ال -ب-راد وب-دأا ي-ط-ه-و ل-ن-فسس-ه وج-ب-ة،
حسسب م- -ا نشس- -ره م- -وق- -ع ال- -ق -دسص

العربي.وأاّكدوا أانّ الل ّصص تعامل مع
أادوات ال -ط -ه-ي وال-ت-واب-ل ب-ح-رف-ي-ة
عالية ل تقل عن مهارة الطهاة في
م -ط -ع-م-ه ،م-ا ي-دل ع-ل-ى أان-ه ط-ب-اخ
ماهر.وبعد أان تناول عشساءه ،ك ّسسر
صس -ن -دوق ال -حسس -اب ف -ي ال -م -ط-ع-م
وأاخذ منه مئة دولر وأالقى دولرا
ف- -ي صس- -ن- -دوق إاك- -رام -ي -ات ع -م -ال
المطعم ،ثم خرج واختفى.

الجوزاء

ن- -ح -ن م -ن ط -ي -ن ي -وج -ع -ن -ا األذى
وي-ج-رح-ن-ا صس-غ-ي-ر الشس-وك وي-جبرنا
ُلطف الله.

السسرطان

والذي يجهل قراءة عينيك لن
يسسمع صسوت قلبك أابًدا.

األسسد

ي-خ-ج-ل-ن-ي اه-ت-م-ام أاشس-خ-اصص لم
أاصسنع لهم يومًا معروف ،ويؤولمني
ن-ك-ران أاشس-خ-اصص أاشس-ع-لت ل-ه-م أاصس-اب-ع
يدي شسموعًا.

العذراء

م -ا أاج -م -ل أان َت -ع -ل -م أان ه -ن -اك
شسخصسا حَينما َيشستاق إاليك َيذهب
جديد
باحثا َعن رسسائلك لكي يقرأاها من َ
وكأانه َيقرؤوها ألول مرة.

الميزان

هذه الفترة من حياته فأاصسبح حافظا لكتاب
الله عز وجل وع ،Óومعه سسند برواية حفصص.
كنت مسسافرا ً معه وكان قد ترك دفتر حياته
ال -ي -وم-ي-ة ع-ل-ى م-ك-ت-ب-ه ،ونسس-ي أان ي-رف-ع-ه ف-ي
مكانه ،فقرأاته تلك الزوجة فاتصسلت به وهي
تبكي وبكى لبكائها وبكيت لبكائه ،جلسست معه
قبل فترة فما قال لي إال أاّنها لم ترفع بصسرها
ل-ه م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاشس-ه-ر ،ع-ن-دم-ا ي-كّ-ل-م-ه-ا ت-نظر
Óسسفل ،ول ترفع صسوتها ،يقول لي:
ببصسرها ل أ
العشسر سسنوات الماضسية ذقت فيها أانواع األلم،
كنت أابكي ول أاجد من يمسسح دمعتي وكانت
تبكي وكنت أامسسح دمعتها ،يقول :كنت غريبا
ب -ي -ن أاق -ارب -ي وه -ي ك -انت ال -زوج -ة ال -ح-ن-ون-ة
الرحومة..كنت أانا الذي أاغلط وهي ل تغلط،
ك -نت وك -نت..أام -ا اآلن أاع -ت -ق -د دم-وع-ه ك-انت
كافية ألفهم كيف جزاه الله عن صسبره تلك
Óه
السس -ن -وات .ال ّ-ل -ه -م اح -ف -ظ-ه ب-ح-ف-ظك واك -أ
بعينك ووّفقه يا رب .قصسة قد تقول أاّنها من
الخيال..لكن هي حقيقة ل خيال.

ب- -ي- -ن- -م- -ا أانَت اآلن وح- -يً- -دا م -ع
ت
ن -فسسك ،ه -ن -الك م-ن ي-غ-ف-و وأان َ
أاّول أاح Ó-م-ه ،ويسس-ت-ي-ق-ظ وأانَت أاّول أام-نّ-ي-ات-ه،
يغرق فيك بالتفكير ،وينجو منك بالبكاء.

العقرب

ت -ري -د ال -م -وت؟ إارم ن -فسسك ف-ي
ال- -ب- -ح -ر وسس -ت -رى أانك سس -تصس -ارع
لتعيشص ،أانت ل تريد قتل نفسسك ،أانت فقط
تريد قتل شسيء ما بداخلك.

القوسس

الصس -مت ل -يسص م -حصس-ور بشس-يء!
قد يكون سسعادة ،وربما أالم! أاو
حاجة ،رجاء ،دعاء فهـو جميـل وقاتـل في آان
واحد.

الجدي

ك-ل-ن-ا ع-ي-وب ف Ó-ت-ح-اول إاظ-ه-ار
وجه الكمال سستجد مقاسسه أاكبر
من وجهك.

الدلو
ل ترتكب حماقة الرحيل فبعضص
األبواب ل تفتح إاّل باتجاهٍ واحد.

الحوت
ال - -رح - -م - -ة أاق - -وى م- -ن ال- -حب،
ف- -ال- -رح- -م -ة ت -ج -م -ع ب -ي -ن ال -حب
والعطف والتسسامح والود ،كلنا قادرون على
أان نحب لكن القليل من يملك الرحمة في
قلبه.

الفجر05.٢٤...............:
مواقيت الظهر١٢.٣٤...............:
العصسر١5.٤7...............:
الصسÓة المغرب١8.١5..............:
العشسـاء١٩.٤5.................:
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^ ١٢أاك -ت-وب-ر “ :١8٣7ك -نت اŸق-اوم-ة الشس-ع-ب-ي-ة
اŸسس -ل -ح -ة م-ن ال-قضس-اء ع-ل-ى اŸاريشس-ال «دام-رÁون»
الذي حاول احتÓل مدينة قسسنطينة.

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^ ١٢اأكتوبر  :١٩57أاسسسض الفيلسسوف الفرنسسي،
ف- -رنسس- -يسض ج- -انسس- -ون› ،م -وع -ة Ÿسس -اع -دة ج -ب -ه -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ع -رفت بـ«شس -ب -ك-ة ج-انسس-ون» أاو
«حاملي ا◊قائب».

عنابة
عنابة
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بقلم  /نور الدين لعراجي
سشيظل الوطن أاك Èمن كل –فظ يششهره البعضض
كورقة ضشغط على خارطة الطريق التي اعتمدتها
ا◊كومة مؤوخرا للبحث عن بدائل للمحروقات
وت-ف-ع-ي-ل خ-ي-ار ال-ت-م-وي-ل غ Òال-ت-قليديŸ ،عا÷ة
العجز وضشمان اسشتمرارية التنمية القتصشادية ‘
ظل ما يششهده سشوق القتصشاد ﬁليا وإاقليميا،
من تقلبات أاثرت سشلبا على سشوق النفط وتدهور
سشعر الدينار ،ناهيك عن بعضض اÓÿفات التي

‘ متحـــــــف سسÒتـــــا
بقسسنطينـــــــة

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

اح - -تضش - -ن ،عشش - -ي - -ة أامسض ،اŸت - -ح- -ف
ال-ع-م-وم-ي ال-وط-ن-ي سشÒت-ا ب-قسش-نطينة،
ﬁاضش -رة ق -دم -ه -ا ال -ف-ن-ان ال-تشش-ك-ي-ل-ي
““عمار عÓلوشض““ حول ““الفن والذاكرة،
ح -ال -ة ال -ف-ن-ون ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ‘ اŸغ-رب
ال -ع -رب -ي““ ،وه -ذا ب -حضش -ور ن -خ -ب -ة م-ن
اŸث -ق -ف .Úوق -ال اÙاضش -ر ‘ ب -داي-ة
مداخلته إان الفن وإان كانت ل تربطه
حدود ول تقيده اŸسشافات مهما كانت
فإان اإلبداع يبقى سشمته اŸميزة ،سشواء
ت -ع -ل -ق األم -ر ب -ال -ف -ن-ون ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة أاو
الهندسشة اŸعمارية أاو الفنون األخرى

معرضض فرانكفورت
للكتــــــــاب
يشش-ارك ال-روائ-ي-ان ي-اسش-م-ي-ن-ة خضشرة
وكمال داوود ‘ الطبعة Ÿ 69عرضض
ف-ران-ك-ف-ورت ل-ل-ك-ت-اب (أاŸانيا) الذي
افتتح أابوابه أامسض األربعاء ويتواصشل
إا 15 ¤أاكتوبر ا÷اري حسشب وسشائل
إاع Ó-م دول -ي -ة .وق -د وج -هت ال-دع-وة
ل -ل -ك -ات -ب Úا÷زائ -ري Úل -ع-رضض آاخ-ر
م- -ؤول- -ف- -ات -ه -م -ا ““ ال -رب ل يسش -ك -ن ‘
هافانا““ (ياسشمينة خضشرة) و« زابور:
أاو اŸزام ““ Òلكمال داوود صشدر عن
دور ال -نشش -ر ال-ف-رنسش-ي-ة اŸشش-ارك-ة ‘
هذا اŸعرضض إاضشافة إا ¤كتب قدÁة
أاخرى ترجمت إا ¤لغات عدة .وبدأا
ي -اسش-م-ي-ن-ة خضش-رة واسش-م-ه ا◊ق-ي-ق-ي

اŸنتخــــب الوطنــــي
ا÷زائـــــــــــري:

يكـ ـ ـ Èبالنوايـ ـ ـا
الصشادقـ ـ ـ ـة..

طرأات مؤوخرا على منظمة األوبيك ،بعد القطيعة
الششرق األوسشطية لقطر ،من طرف دول اÿليج،
واسشتمرار الضشطرابات ‘ إاقليم كردسشتان بحثا
عن ““اسشتقÓل ذاتي““ مزعوم ،والختÓلت التي
تهدد فنزوي Óبعد خروج ا÷ماه Òإا ¤الششارع
للمطالبة بتغيÒات جذرية ⁄ ،تكن النوايا فيها
ب -ري -ئ -ة ،األم -ر ال -ذي سش -اه -م ‘ ارت -ف -اع أاسش -ع-ار
البÎول وصشول إا ¤سشقف  60دولرا فكان نعمة
علينا.
األمر ل يعدو أان يكون اسشتباقيا للسشعر اŸرجعي
للميزانية ألن الفارق ليسض كبÒا ،ولكن البحث عن
ب -دائ -ل أاخ-رى ب-ات أام-را ضش-روري-ا ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
الÌوة النفطية ومرافقتها ببدائل أاخرى قطاعية
سشواء ‘ الفÓحة أاوالسشياحة ،واسشتغÓل الطاقات
ال -ب-دي-ل-ة اŸت-ج-ددة ،ك-ال-ط-اق-ة الشش-مسش-ي-ة وال-غ-از
الصش- -خ- -ري وال- -ف -ح -م وا◊دي -د ،إا ¤غÒه -ا م -ن
اŸعادن التي  ⁄يصشل اسشتغÓلها بالششكل الكا‘.
وه- -ذا األم- -ر ي- -ت- -ط -لب إارادة ف -ولذي -ة وﬁارب -ة
ال - -بÒوق - -راط - -ي - -ة اŸعشششش - -ة ‘ ال - -ذه - -ن - -ي - -ات
واسشتئصشالها.
زيارة الوزير الروسشي إا ¤ا÷زائر سشتعزز بعث
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ،وال-دفع بعجلة
اŸب -ادرات اŸششÎك -ة إا ¤شش -راك-ة ج-دي-دة ت-ك-ون
الصشناعة قاطرتها األو ،¤بعيدا عن الضشغوطات
التي “ارسض ‘ اŸعامÓت القتصشادية بتقاسشيم

ب -ع -ي -دا ع -ن السس -ي-اسس-ة وا’ق-تصس-اد سس-ي-ظ-ل
ح- -بك يشس -غ -ل ب -ا‹ م -اح -ي -يت ’زلت ذلك
ال- -ط- -ف- -ل اŸدل- -ل ا◊ا ⁄ب- -غ- -د ج -م -ي -ل إا¤
’ج -م -ل ي -ن -ع -م ف -ي -ه ا÷م -ي -ع ب -ك-ل ل-غ-ات
ا أ
ا◊ب ،بعيدا عن هذيان اŸأافون Úوالسسذج
والعائدين مع آاخر الليل ينصسبون شسباكهم
ق - -ب - -ل ط - -ل- -وع ف- -ج- -رك ا÷دي- -د ،ع- -ل- -ه- -م
’قدار ‘ طيشض
يصسطادون فريسسة –يلها ا أ
بريء .سسأاظل أاحلم بشسطآان ا◊ب ..سسأاظل
ه -ن -ا ع -ل -ى رب-وعك أات-ن-فسض ت-رب-تك ،أاراف-ع
’ن دم
عنك دون حاجة إا ¤جبة الدفاع ،أ
’باء سسرى ‘ عروقي وعلمني أا’ أاخون.
ا آ

العا› ‘ ⁄ال اإلبداع اإلنسشا.Ê
واع - -ت ÈاŸت - -دخ - -ل أان اŸن - -ط - -ق - -ة
اŸغ -ارب -ي -ة ح -ق-ي-ق-ة ت-ف-رضض ن-فسش-ه-ا
علينا ولهذا يجب إاقحام كل الفنانÚ
واŸهتم Úبهذه البلدان والششعوب من
أاج -ل ف-ت-ح ال-ن-ق-اشض إلع-ادة الع-ت-ب-ار
لهذه الفنون وهذا الزخم الهائل من
األع- -م- -ال ال- -ت- -ي –ت -اج حسشب رأاي -ه
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ي-ه-ا ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
أاغ- -لب اآلث -ار ـ م -ث  Ó-ـ م -ت -واج -دة ‘
ال -ط-ب-ي-ع-ة و–ت-اج إا ¤ت-ث-م Úوإاع-ادة
تأاهيل ،وأايضشا ما تزخر به اŸتاحف
من كنوز ‘ هذه البلدان.
و–دث ““ع Ó-ل -وشض““ ع -ن ج -م-ل-ة م-ن

اŸقÎحات وا◊لول والتي يجب عن
طريقها الوصشول إا ¤حل أا‚ع لتثمÚ
هذا الÎاث الثقا‘ الذي يع Èعن
ال -ه -وي -ة لشش -ع -وب م -ن -ط -ق -ة اŸغ-رب
العربي ،كما دعا اŸتدخل إا ¤خلق
فضشاء لعرضض الفنون اıتلفة ووضشع
قانون يؤوطر الفنان ÚواŸبدع.Ú
واعت ÈاÙاضشر ‘ األخ Òأان إاعادة
العتبار للفنون التششكيلية ‘ اŸغرب
ال-ع-رب-ي وإاع-ادة ت-ن-ظيمه كرونولوجيا
سشيكون دون ششك عام Óللتقارب بÚ
ن -فسض شش -ع -وب اŸن -ط -ق -ة وأايضش-ا م-ع
بلدان الغرب ووسشيلة مثلى للتقارب
ب Úالثقافات وا◊ضشارات.

” اق -ت-ب-اسض ال-ب-عضض م-ن-ه-ا لأع-م-ال
سشينمائية ومسشرحية.و لÓإششارة فاإن
صشاحب كتاب موريتوري ( )1997و«

ال-ل-ي-ل-ة ال-ط-وي-ل-ة لتائب““  2010و ““
الليلة الأخÒة للرئيسض““ (” )2015
ت - -ك - -رÁه ع- -دة م- -رات ‘ ك- -ل م- -ن
اإسشبانيا وفرنسشا وبلجيكا والوليات
اŸت- -ح- -دة .وم- -ن ج- -ه -ت -ه سش -ي -ك -ون
الصش- -ح- -ف- -ي وال -ك -اتب ك -م -ال داوود
ح-اضش-را ب-ك-ت-اب ““م-ورسش-و‹ ه-ج-وم
م -ع -اكسض““ ( )2013و« زاب - - - - - - -ور :اأو
اŸزام ““Òاآخر رواية له .وسشيعرف
م-ع-رضض ف-ران-ك-ف-ورت ل-لكتاب الذي
يعت ÈاŸراآة ا◊قيقية لÓإصشدارات
ال -ع -اŸي -ة مشش -ارك -ة  7150عارضض
قدموا من  106بلد.

ا’–اديـ ـ ـ ـة تتخل ـ ـى ع ـ ـن خدم ـ ـات اŸـ ـ ـدرب لوكـ ـ ـاسس األكـ ـ ـاراز

ات- -خ- -ذت ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ““ال -ف -اف““ ،أامسض
’سس-ب-اÊ
’رب -ع -اء ،ق -رار ال -ت -خ -ل -ي ع-ن خ-دم-ات ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ا إ
ا أ
ل- -وك- -اسض أال- -ك- -اراز ،حسس- -ب- -م- -ا م- -ا ع -ل -م -ت -ه (واج) م -ن ال -ه -ي -ئ -ة
الفيدرالية.
وحسشب نفسض اŸصشدر ،فإان رحيل أالكاراز ““قرار رسشمي““ ويتبقى
فقط ““إايجاد الصشيغة األنسشب من أاجل الطÓق بالÎاضشي““ .وارتبط
التقني اإلسشبا Êششهر أافريل اŸاضشي مع ال–ادية Ãوجب عقد
Áتد لسشنت Úبهدف تأاهيل ““اÿضشر““ إا ¤نهائيات كأاسض أا· إافريقيا
 2019بالكامÒون وبلوغ الدور نصشف النهائي من اŸنافسشة
ذاتها .ودفع اŸدرب السشابق لنادي غرناطة اإلسشبا،Ê
الذي خلف البلجيكي جورج ليكنسضﬂ ،لفات الوجه
الششاحب الذي ظهر به اŸنتخب الوطني ،والذي
أاقصشي بطريقة ““مهينة““ من التصشفيات اŸؤوهلة
لكأاسض العا 2018 ⁄بروسشيا .وكانت ال–ادية
قد جددت الثقة ‘ الطاقم الفني للمنتخب
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ب -ق-ي-ادة أال-ك-اراز ،إا¤
غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ح-م-ل-ة تصش-ف-ي-ات اŸون-دي-ال
ال - -روسش - -ي ،خ Ó- -ل اج - -ت - -م- -اع اŸك- -تب

الثمن  ١0دج

france prix 1

–مــل عÓمــة مرسسيــدسض مــن صسنــع ا÷زائــر

تسشليم  325سشيارات متعددة اŸهام ورباعية الدفع

آاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اÿيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

الروائي ـ ـ ـان ياسشمينـ ـ ـة خضشـ ـ ـرة وكم ـ ـ ـال داوود ضشيف ـ ـا الطبع ـ ـة

ﬁمد مولسشهول ‘ نششر أاعماله سشنة
 .1984ويعد ‘ رصشيده ثÓث Úكتابا
“ت ترجمتها اإ ¤عدة لغات فيما

 24°وهران

28°

سشياسشية ““‹ الذراع““ والبحث عن ششركاء آاخرين
حتى ل تبقى رهانات التبعية قائمة بأاوجه القوة
واŸصشلحة.
ل ت- -زال م- -ؤوسشسش- -ة ا÷يشض ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب -ي
واألسش Ó-ك األم -ن -ي -ة اŸششÎك -ة ‘ ح -رب دائ -م-ة
ومسش -ت -م -رة ضش -د أاع -داء ال -وط -ن م -ن ا÷م-اع-ات
الرهابية وعناصشر دعمها ففي كل يوم –قق
انتصشارا على بقاياهم وتسشÎجع أاسشلحة وÈŒهم
على السشتسشÓم أاو اŸوت.

الفنان ““عمار عÓلوشس““ يحاضشر حول الفنون التششكيلية اŸغاربية
و‘ ششتى اÛالت.وقال ““عÓلوشض““
إان إاشش -ك -ال -ي -ة ال -ف -ن -ون ال -تشش-ك-ي-ل-ي-ة ‘
اŸغ- -رب ال -ع -رب -ي ه -ي ك -ون -ه -ا ب -ق -يت
حبيسشة ب Úجدران موقع جغرا‘ كبÒ
و–تاج إا ¤الكششف عنها وإابراز ثرائها
اŸت -ن -وع ان -ط Ó-ق -ا م -ن ل -ي -ب -ي -ا وح-ت-ى
موريتانيا غربا.
ولح - - -ظ اÙاضش - - -ر ،أان ال - - -ب- - -ل- - -دان
اŸغ -ارب -ي -ة ت -ف -ت-ق-ر ال-ي-وم إا ¤أارشش-ي-ف
ل-ل-ف-ن-ون وه-ي إاشش-ك-ال-ي-ة ت-ط-رح ن-فسش-ه-ا
بإا◊اح وكذا وضشع فهرسض لكل األعمال
الفنية خدمة للباحث ÚواŸهتم Úبالفن
ع -م -وم -ا ،وه -ذا م -ا ي -ؤوك -د ـ ك -م-ا ق-ال ـ
ال -ع -ودة إا ¤ت -اري -خ ه-ذه اŸن-ط-ق-ة م-ن

 20°ا÷زائر
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اÿميسض ﬁ ٢١رم  ١٤٣٩هـ اŸوافق لـ  ١٢أاكتوبر  ٢0١7م

 OÉ°üMاGلdوƒطøWن

 23°ا÷زائر

 24°وهران

27°

الفيدرا‹ اŸنعقد ‘  24سشبتم ÈاŸاضشي با÷زائر .وسشجل الفريق الوطني ‘
عهد اŸدرب أالكاراز ،فوزين على حسشاب غينيا ( ‘ )1-2مقابلة ودية
والطوغو ( ‘ )0-1افتتاح تصشفيات كأاسض أا· إافريقيا  ،2019مقابل
ثÓث هزائم متتالية أامام زامبيا ( )1-0 ،3-1والكامÒون (‘ ،)2-0
التصشفيات اŸؤوهلة إا ¤مونديال  ،2018باإلضشافة إا ¤فششله ‘
·Ó
ت-أاه-ي-ل اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ح-ل-ي Úإا ¤ب-ط-ول-ة إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
لÓعب ÚاÙلي““ Úششان  ““2018ضشد ليبيا ( )1-1-2-1وسشتكون
اÿرجة الرسشمية اŸقبلة لزمÓء القائد رايسض مبو◊ي ““دون
أاهمية““ ‘ ،العاششر نوفم Èالقادم ضشد نيجÒيا Ãلعب الششهيد
حمÓوي بقسشنطينة (ششرق ا÷زائر)◊ ،سشاب ا÷ولة
السشادسشة واألخÒة من التصشفيات اŸؤوهلة لكأاسض
العا .2018 ⁄و–تل ا÷زائر ‘ اختتام ا÷ولة
اÿامسشة من التصشفيات اŸونديالية ،اŸركز
األخ Òضش-م-ن اÛم-وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ن-ق-طة
واح - - -دة ووح - - -ي - - -دة ◊د اآلن وك- - -انت
ن- -ي- -جÒي- -ا اŸتصش -درة ق -د اف -ت -كت
السش -بت ال-ف-ارط ت-أاششÒة ال-ت-أاه-ل
Ÿونديال روسشيا.

‘ إاطار Œسشيد برنامج اإلنعاشض القتصشادي الذي
بادر به فخامة رئيسض ا÷مهورية ،القائد األعلى
للقوات أاŸسشلحة وزير الدفاع الوطني الرامي إا¤
بعث الصشناعة الوطنية ،وتطبيقا لتعليمات الفريق
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ال -ه -ادف-ة إا ¤ت-ط-وي-ر ﬂت-ل-ف
الصش-ن-اع-ات ال-عسش-ك-ري-ة وب-اÿصش-وصض اŸي-ك-ان-ي-كية
منهاÃ ،ا ُيلبي احتياجات هياكل ا÷يشض الوطني
الشش-ع-ب-ي وﬂت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة العمومية
واÿاصشة من خÓل تششجيع اŸنتوج الوطني” ،
أامسض األربعاء ،تسشليم  325سشيارة متعددة اŸهام
ورب -اع -ي-ة ال-دف-ع Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ““ن-ق-ل األف-راد
والبضشائع والتدخل واإلسشعاف الطبي والصشحي““،
ذات العÓمة مرسشيدسض بنز صشنف (ج) وسشÈينÎ

م -ن صش-ن-ع الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة لصش-ن-اع-ة السش-ي-ارات
ببوششقيف ولية تيارت لفائدة اŸديرية اŸركزية
ل-ل-ع-ت-اد ل-وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،م-ؤوسشسش-ة سش-ون-اط-راك ،اŸؤوسشسش-ة
ل -أ
الوطنية للجيوفزياء ،باإلضشافة Ÿؤوسشسشات خاصشة.
يأاتي هذا التسشليم ا÷ديد ليؤوكد مرة أاخرى عزم
القيادة العليا للجيشض الوطني الششعبي على تعزيز
قاعدة صشناعية ودفاعية وطنية صشلبة ،من خÓل
منتوج وطني ذي جودة عالية يحمل كل اŸواصشفات
العاŸية ،وكذا خلق مناصشب ششغل دائمة بتكوين
عال ومسشتمر ،من خÓل –قيق األهداف اŸرجوة
من الششراكة ب Úوزارة الدفاع الوطني والششريك
التكنولوجي األŸا ÊدÁلر والششركة اإلماراتية آابار
لÓسشتثمار.

’منية ‘ عدة و’يات
’سسÓك ا أ
قامت بها مفارز ا÷يشض وا أ

توقي ـ ـ ـ ـ ـف  5عناصش ـ ـ ـ ـ ـر دع ـ ـ ـ ـ ـم وتدم ـ ـ ـ ـ ـﬂ Òاب ـ ـ ـ ـ ـئ
‘ إاطار ﬁاربة اإلرهاب أاوقفت مفارز للجيشض
الوطني الششعبي ،يوم  10أاكتوبر  ،2017بسشكيكدة،
خمسشة  5عناصشر دعم للجماعات اإلرهابية ودمرت
ثÓ-ث-ة ﬂ 3اب -ئ –وي م -واد غ -ذائ-ي-ة.و‘ سش-ي-اق
متصشل وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها مفرزة
للجيشض ،يوم  01أاكتوبر  2017بالقصشر ،ولية بجاية،
والتي مكنت من القضشاء على خمسشة ( )05إارهابيÚ
خطÒين ،واسشÎجاع خمسشة  5مسشدسشات رششاششة
من نوع كÓششنيكوف وكمية من الذخÒة ” التعرف
على هوية هؤولء اÛرم ،Úيتعلق األمر بكل من:
 ““ق .يوسشف““ اŸكنى ““أابو القعقاع““ ،الذي التحقبا÷ماعات اإلرهابية سشنة ،1993
 ““ب.عبد ا◊ميد““ اŸكنى ““أابو ا◊سشن““ ،الذيالتحق با÷ماعات اإلرهابية سشنة ،1995

 ““م .ك- -ر ““ËاŸك- -ن- -ى ““ح- -م- -زة““ ،ال- -ذي ال- -ت- -ح- -قبا÷ماعات اإلرهابية سشنة ،2005
 ““ت.رضشوان““ اŸكنى ““أابو جعفر““ ،الذي التحقبا÷ماعات اإلرهابية سشنة ،2007
 ““رﬁ .مد األم ““ÚاŸكنى ““أابو الدرداء““.و‘ إاط - -ار ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،أاوق- -فت
مفرزة للجيشض وعناصشر حرسض ا◊دود بالتنسشيق
م- -ع مصش -ال -ح ا÷م -ارك ب -ك -ل م -ن ال -ن -ع -ام -ة وعÚ
“وششنت ،أاربعة Œ 4ار ﬂدرات وحجزت كمية
ضش-خ-م-ة م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ُت-ق-در بسش-ت-ة ق-ناطÒ
وتسشعة وسشت Úكيلوغرام ونصشف الكيلوغرام 669.5
كغ ‘ ،ح Úأاحبط حرسض السشواحل بكل من وهران
وع“ Úوششنتﬁ ،اولت هجرة غ Òششرعية لـ
( )45ششخصشا كانوا على م Ïقوارب مطاطية.

’هـــل
بحضســـــور السسلطـــــات اÙليــــة وا أ

جثمان الفقيد عبد القادر مالكي يوارى الÌى ببششار
ووري الÌى ،أامسض األرب- -ع- -اء ،ب- -اŸقÈة ال- -ب -ل -دي -ة
““سشيدي البشش ““Òببششار ،جثمان الفقيد عبد القادر
مالكي عضشو ›لسض األمة والذي وافته اŸنية ،أاول
أامسض الثÓثاء ،عن عمر ناهز  72سشنة .وحضشر
مراسشم تششييع جثمان الفقيد كل من وا‹ بششار
توفيق دزيري ونائب رئيسض ›لسض األمة طوافششية
زب Òوعدد من أاعضشاء هذه الهيئة ومواطن Úمن
ولية بششار .وقبل تعيينه عضشوا Ãجلسض األمة عن

الثلث الرئاسشي عرف اŸرحوم بنششاطه النقابي ‘
ال–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úحيث ششغل أامينا
وطنيا مكلفا باإلعÓم وبعمله ا◊زبي ‘ التجمع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ال-ذي ك-ان أاح-د م-ؤوسشسش-ي-ه.
وكان رئيسض ›لسض األمة عبد القادر بن صشالح قد
وجه برقية تعزية إا ¤عائلة اŸرحوم أاششاد فيها
““ب- -رصش -ي -ده ال -نضش -ا‹ ا◊اف -ل ك -ن -ق -اب -ي وب -رŸاÊ
وخادمًا بإاخÓصض للوطن““.

جـ ـ ـازي تطلـ ـق حملـ ـة انتق ـ ـاء للمتمهن ـ ـÚ
Ãناسشبة العام الدراسشي ا÷ديد  ،2018 / 2017تعلن ششركة
جازي عن إاطÓق حملة لنتقاء اŸتمهن Úعلى اŸسشتوى الوطني.
تسشهتدف هذه ا◊ملة الششباب الذين تÎاوح أاعمارهم ب 17 Úو30
عاما والذين يتمتعون Ãسشتوى تعليمي ب Úالسشنة الثالثة ثانوي وششهادة
الليسشانسض ،مع أاو بدون خÈة ،الباحث Úعن فرصشة للقيام بأاول خطوة ‘ عا⁄
الششغل.
ومن خÓل هذه ا◊ملة تبحث جازي عن سش Òتكوينات ﬁددة مثل وكÓء اŸبيعات ،وأامناء
اإلدارة ،وأاعوان اŸكتبية واألرششيف ،فضش Óعن اŸتخصشصش ‘ ÚاإلعÓم اآل‹ .وتختلف الفرصض
اŸتاحة من منطقة إا ¤أاخرى.
إاذا كنت من الششباب الطموح وتبحث عن فرصشة للتمه Úفإان جازي تدعوك للدخول إا ¤موقع
 http://www.djezzy.dz/espace-apprentissage/حيث سشتجد جميع العروضض اŸتوفرة وششروط اللتحاق بها.
تواصشل جازي برنا›ها للتحول الرامي إا ¤التكيف مع السشياق ا÷ديد لقطاع التصشالت وخلق اŸهن
الرقمية ا÷ديدة.

