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إا ¤سسيدي بلعباسش

يوسسفي يلتقي اأمناء
فدراليات نقابات القطاع
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ي -ق -وم وزي-ر ا’تصش-ال ج-م-ال ك-ع-وان،
ال -ي -وم ،ب -زي-ارة ع-م-ل إا ¤و’ي-ة سش-ي-دي
ب -ل-ع-ب-اسض ،ح-يث ي-ت-ف-ق-د ع-دة م-ؤوسشسش-ات
قطاعية ،كما يعاين اŸركز ا÷هوي للبث
’ذاع-ي وال-ت-ل-ف-زي ث-م ي-ت-ف-ق-د مشش-روع
ا إ
Óذاع -ة اÙل -ي -ة،
إا‚از اŸق- -ر ا÷دي -د ل  -إ
ودار الصشحافة.

17525

بن مرادي ينشسط ندوة
نقاشش بصسفاكسش

مرموري ضسيف فوروم اإ’ذاعة

تنظم الششركة ا÷زائرية للمعارضض
وال -تصش -دي -ر «صش -اف-كسض» ج-لسش-ات ن-ق-اشض
على مسشتوى قاعة «دار ا÷زاير» بقصشر
اŸع- -ارضض الصش- -ن- -وب- -ر ال- -ب -ح -ري ‘ ،إاط -ار
’ن- -ت- -اج
ب - -رن - -ام- -ج نشش- -اط- -ات م- -ع- -رضض ا إ
ا÷زائري  ،2017وذلك يوم ا’ثن25 Ú
ديسش - - -م 2017 Èب- -داي- -ة م- -ن السش -اع -ة
ال -ع -اشش -رة صش -ب-اح-ا ،وه-ذا ب-حضش-ور وزي-ر
التجارة السشيد ﬁمد بن مرادي.

نسسيب يعاين قطاع
اŸوارد اŸائية بغليزان
’ذاع-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ي-وم،
ت -ن-ظ-م ا إ
بالتعاون مع وزارة السشياحة والصشناعة
’و ¤و48
التقليدية ع Èأاث Òالقناة ا أ
إاذاع-ة ﬁل-ي-ة ب-ث-ا م-ف-ت-وح-ا ،ابتداء من
السش -اع -ة الـ  07:00إا ¤م-ن-تصش-ف ال-ليل
ﬂصشصض ل - -ق - -ط- -اع السش- -ي- -اح- -ة ،ح- -يث
سشيكون وزير السشياحة حسش Úمرموري
’ضش-اف-ة إا¤
’ذاع-ة ،ب-ا إ
ضش-ي-ف ف-وروم ا إ
ششخصشيات أاخرى.

ي - -ق - -وم وزي - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة ،حسشÚ
نسش-يب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ا¤
و’ي-ة غ-ل-ي-زان ،ح-يث سش-ي-ع-اي-ن مشش-اري-ع
قطاعية.

ي- -ل- -ت- -ق- -ي وزي- -ر الصش- -ن- -اع- -ة ي- -وسش -ف
’م- -ن- -اء ال- -ع -امÚ
ي- -وسش- -ف- -ي ،ال- -ي- -وم ،ب- -ا أ
ل-ل-ف-درال-ي-ات ال-ن-ق-اب-ية الوطنية التابعة
ل–Ó- -اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م -ال ا÷زائ -ري،Ú
ب- - -ه- - -دف ف- - -ت- - -ح ح- - -وار م- - -ع الشش- - -رك - -اء
ا’ج-ت-م-اع-ي Úل-ل-ح-ف-اظ على اŸكتسشبات
ا’جتماعية واŸهنية للعمال.

طمار يجتمع بإاطارات
قطاع السسكن
زرواطي ‘ زيارة عمل
إا ¤سسطيف
–ل وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي،
بو’ية سشطيف ‘ ،إاطار زيارة عمل
وتفقد تقوم بها ،اليوم ،تعاين خÓلها
عدة مششاريع وهياكل تابعة للقطاع.

يوم دراسسي باŸعهد الوطني
للشسرطة ا÷نائية بالسسحاولة

اللقاء ا÷ماعي اّŸوسسع رقم 221

زوخ يعطي تفاصسيل
عملية الÎحيل الـ 2٣

ي- -ج- -ت- -م- -ع وزي- -ر السش- -ك- -ن وال- -ع- -م -ران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وح-ي-د ط-م-ار ،ب-إاط-ارات
ال- -ق- -ط- -اع ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل -ى السش -اع -ة 8.30
صش-ب-اح-اÃ ،ق-ر اŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-يا
’جتماعي بابن عكنون.
للضشمان ا إ

مدير «كاسسنوسش»
ينشسط ندوة صسحفية

ي -نشش -ط وا‹ ال -ع -اصش-م-ة ا÷زائ-ر ع-ب-د

ال-ق-ادر زوخ ،ال-ي-وم ،ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة Ãقر
ال- -و’ي- -ة ،وذلك اب- -ت -داء م -ن السش -اع -ة الـ
ÓعÓن عن تفاصشيل
 14:00بعد الزوال ل إ
العملية الـ  23للÎحيل وإاعادة
’سش-ك-ان ا›ÈŸة ،ي-وم
ا إ
 26م - - -ن ن- - -فسض
الششهر.

Óمن الوطني
يششرف اŸدير العام ل أ
اللواء عبد الغني هامل ،على فعاليات
يوم دراسشي باŸعهد الوطني للششرطة
ا÷نائية بالسشحاولة ،اليوم ،بدءا من
السشاعة  8.30صشباحا ،بحضشور بعضض
الششخصشيات السشياسشية و‡ثلي بعضض
القطاعات وجمعيات اÛتمع اŸد.Ê

قييمي وتسسليم
اجتماع ت  ‘ ÚاŸعارضش
هادات للمشسارك
شس

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد يوم  25ديسشم Èا÷اري ،بالتنسشيق مع مديريات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم  ،221حول موضشوع « كيف
’عششاب وششرب ما تبقى من
أاجÈت ويÓت ا◊رب التحريرية اÛاهدين على أاكل ا أ
سشوائل أاجسشادهم ،وذلك Ãقره ،ابتداء من السشاعة  14:00زوا’.

جلسسات نقاشش حول ا’قتصساد بـ «الصسافكسش»

رية للمعارضض والتصشدير «صشافكسض» جلسشات نقاشض على مسشتوى قاعة «دار
تنظم الششركة ا÷زائ
الصشنوبر البحري ،يومي  25و 26ديسشم 2017 Èوهذا بحضشور ﬂتلف الهيئات
ا÷زاير» بقصشر اŸعارضض
تصشادي ÚاŸششارك ‘ ÚاŸعرضض واŸنظمات اŸهنية ،حيث يركز النقاشض حول
العمومية ،اŸتعامل Úا’ق
ثة ﬁاور وهي :التجارة واÿدمات ،الفÓحة والصشناعات الغذائية ،الصشناعة.
ثÓ

م ششهادات
وتسشلي
 ،اجتماعا تقييميا ’سشÎجاع
عة اليوم
الدو‹
فة التجارة والصشنا ة الثانية للصشالون -ت -داء م -ن
ع
ل -غ -رف -ة اب
ر
تنظم غ  ‘ ÚاŸعارضض والطب لك Ãق -ر ا
ذ
ك
و
للمششار
،
»
ت
ا
ف -اي -
 10صشباحا.
وت -ث -م Úال -ن  -عة الـ :00
السشا

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

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

دورة علمية قرآانية باŸركز الثقا‘ اإ’سسÓمي

’سشÓمي دورة علمية قرآانية –ت عنوان« :تيسش Òالقراءات السشبع بششرح نظم
ينظم اÛلسض الثقا‘ ا إ
’سشÓمي ›از ‘ القراءات العششر ،وذلك
’سشتاذ موسشى زروق إاطار باŸركز الثقا‘ ا إ
الششاطبية» ،ينششطها ا أ
’ربعاء على السشاعة  10.30صشباحا.
اليوم ،وإا ¤غاية ا أ

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

ي -نشش -ط اŸدي -ر ال -ع-ام
ل- -لصش- -ن -دوق ال -وط -ن -ي
’ج-ت-م-اعي
ل-لضش-م-ان ا إ
’ج-راء ع-اشش-ق
ل -غ Òا أ
ي-وسش-ف شش-وق-ي ،ن-دوة
ÓعÓن عن
صشحفية ل إ
’جراءات التي
آاخر ا إ
سش- -ي- -ت- -م اع- -ت- -م- -اده- -ا
ل- - -ف- - -ائ- - -دة سش - -ائ - -ق - -ي
’ج - - -رة
سش- - - -ي- - - -ارات ا أ
وال -ن -اق -ل Úاÿواصض،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى السش-اع-ة
 10.00صش-ب-احا ،على
مسشتوى ﬁطة النقل
الÈي باÿروبة.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسش(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
الفاكسض(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

إ’ثنين  25ديسصمبر  2017م
إلموإفق لـ  0٦ربيع إلثاني  1٤٣9هـ
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التوقيع على اتفاقيت Úلتسسهيل ا’سستثمارات ب Úالبلدين
كشصف وزير الشصؤوون اÿارجية عبد القادر مسصاهل ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،أانه سصيتم التوقيع «‘ أاقرب وقت ‡كن» ،على اتفاقيتÚ
ب Úا÷زائر واليابان تتعلقان بـ «عدم الزدواج الضصريبي» «ضصمان السصتثمارات» ب Úالبلدين.
أإوضص - -ح مسص - -اه - -ل ‘ تصص - -ري- -ح
ل-لصص-ح-اف-ة ع-قب إسص-ت-ق-ب-ال-ه إلوزير
إŸن- - -ت- - -دب ل- - -دى وزي- - -ر إلشص - -ؤوون
إÿارجية لليابان ماسصاهيسصا سصاتو،
أإنه سصيتم «إلتوقيع ‘ أإقرب وقت
‡كن على إتفاقيت Úب Úإ÷زإئر
’و ¤ب -ع -دم
وإل- -ي- -اب- -ان ،ت- -ت- -ع- -ل -ق إ أ
إ’زدوإج إلضصريبي وإلثانية لضصمان
إ’سصتثمارإت ب Úإلبلدين» لتسصهيل
إج - -رإءإت إ’سص - -ت - -ث - -م- -ار ل- -رج- -ال
’عمال إلياباني Úوإ÷زإئري.Ú
إأ
وب-ع-د أإن ق-ام إل-ط-رف-ان ب-ت-ق-ي-يم
شصامل للتعاون إلثنائي ،قدم إلوزير
مسصاهل باŸناسصبة عرضصا للمسصؤوول
إل-ي-اب-ا ،Êع-ن ك-ل إل-تسص-ه-يÓت إلتي
ت -ق -دم -ه -ا إ÷زإئ -ر ل -ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن
’ج- -انب وب -اÿصص -وصش ل -ل -ي -اب -ان،
إأ
م- - -ذك- - -رإ أإن إ÷زإئ - -ر وإل - -ي - -اب - -ان
يحتفÓن هذه إلسصنة بالذكرى 55
لتأاسصيسش عÓقاتهما إلدبلوماسصية.
ع - -ل- -ى صص- -ع- -ي- -د آإخ- -ر ،ت- -ط- -رق
’وضصاع إلسصائدة ‘
إŸسصؤوو’ن إ ¤إ أ
’وسصط ،سصيما ‘ سصوريا
إلشصرق إ أ
وك -ذإ ‘ ل -ي -ب-ي-ا وم-ن-ط-ق-ة إلسص-اح-ل

’رهاب
عموما ،إضصافة إ ¤مسصأالة إ إ
’‡ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
’سصÎإت-ي-ج-ي-ة إ أ
وإ إ
إلظاهرة.
وكان إللقاء فرصصة جدد خÓلها
إل -وزي -ر مسص -اه -ل ،م-وق-ف إ÷زإئ-ر
ب - -خصص - -وصش إصص Ó- -ح إŸن- -ظ- -وم- -ة
’م- -ن،
’‡ي - -ة ،سص - -ي- -م- -ا ›لسش إ أ
إأ
مشصÒإ ب- - - - -ه - - - -ذإ إÿصص - - - -وصش إ¤

’·
«ضص- -رورة دم- -ق- -رط- -ة ه -ي -ئ -ة إ أ
إŸتحدة حتى تلعب دورها ‘ حل
إلنزإعات بطريقة سصلمية».
وأإضص - -اف ،أإن إ÷زإئ - -ر ت - -دع - -و
دإئما إ ¤عدم إلتدخل ‘ إلشصؤوون
إلدإخلية للبلدإن وهو إŸبدأإ إلذي
«ت-ت-ق-اسص-م-ه م-ع إل-ي-ابان» بخصصوصش
’م-ر
ح -ل إل-ن-زإع-ات ،سص-وإء ت-ع-ل-ق إ أ

بأافريقيا أإو آإسصيا.
ون- -وه مسص -اه -ل ‘ سص -ي -اق آإخ -ر،
ب -ن -وع -ي -ة إ’سص -ت-ث-م-ارإت إل-ي-اب-ان-ي-ة
ب-أاف-ري-ق-ي-ا إل-ت-ي «ت-زدإد ح-ج-م-ا ك-ل
سص -ن -ة ،ك -م-ا ق-ال› ،ددإ إسص-ت-ع-دإد
إ÷زإئر للعمل مع إلشصريك إلياباÊ
لتدعيم إ’سصتثمارإت بالقارة.
من جانبه ،أإكد سصاتو أإنه تباحث
مع مسصاهل «سصبل تدعيم إلعÓقات
إل -ث -ن -ائ -ي -ة ،ل-يسش ف-ق-ط ‘ إÛال
إ’قتصصادي وإ‰ا أإيضصا ‘ إÛال
’ره-اب ،إ¤
’م -ن -ي وم -ك -اف -ح -ة إ إ
إأ
ج- - -انب إل- - -ق- - -ط- - -اع Úإل- - -ث - -ق - -ا‘
وإلرياضصي».
’قليمية
وإضصافة إ ¤إلقضصايا إ إ
(سص-وري-ا ،ل-ي-ب-ي-ا وك-وري-ا إلشص-م-ال-ية)،
تطرق إŸسصؤوول إليابا Êمع وزير
إلشص - -ؤوون إÿارج - -ي - -ة إ ¤مسص - -أال- -ة
’· إŸتحدة.
إصصÓح إ أ
ول -ت -دع -ي -م أإوإصص -ر إل-ت-ع-اون بÚ
إ÷زإئر وإليابان ،صصرح سصاتو أإنه
–ادث م-ع مسص-اه-ل ع-ن «إم-ك-ان-ي-ة
’خ Òبزيارة إ ¤إليابان
قيام هذإ إ أ
قريبا».

يوسسفي يدعو اŸؤوسسسسات اليابانية لÓسستثمار ‘ ا÷زائر

أاك -د وزي -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م
ي - - -وسص - - -ف ي - - -وسص- - -ف- - -ي ،أامسس ،ع- - -قب
اسصتقباله الوزير اŸنتدب لدى وزير
الشصؤوون اÿارجية اليابا Êماسصاهيسصا
سص -ات -و ،أان ه-ن-اك إام-ك-ان-ات ك-بÒة م-ن
شص-أان-ه-ا اسص-ت-ق-طاب اŸؤوسصسصات اليابانية
إا ¤ا÷زائري ،بحسصب ما أافاد به بيان
للوزارة.
“ح -ور إل -ل-ق-اء ب Úي-وسص-ف-ي وإŸسص-ؤوول
إل- -ي- -اب -ا ،Êإل -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة ع -م -ل إ¤

إ÷زإئر ،حول سصبل ووسصائل دعم إلتعاون
ب Úإ÷زإئ- - - - -ر وإل - - - -ي - - - -اب - - - -ان ‘ إÛال
إ’ق -تصص-ادي’ ،سص-ي-م-ا ‘ شص-ق-ه إلصص-ن-اع-ي،
يضصيف إلبيان.
وأإشصار يوسصفي إ ¤وجود إمكانات كبÒة
ج -دإ ل -ل -ت -ع -اون م -ا ب Úإل -ب-ل-دي-ن وك-ذإ بÚ
إŸؤوسصسص- - -ات وإŸت - -ع - -ام - -ل Úإ÷زإئ - -ريÚ
ون-ظ-رإئ-ه-م إل-ي-اب-ان-ي ،Úح-يث ق-ال« :هناك
إم -ك -ان -ات ل -ت -ك -ون إŸؤوسصسص -ات إل -ي -اب-ان-ي-ة
م- -ت- -وإج- -دة ب- -ا÷زإئ- -ر وتسص- -ت- -ط- -ي -ع ه -ذه

إŸؤوسصسصات أإن تصصدر إنطÓقا من إ÷زإئر
إ ¤إأ’سص -وإق إأ’وروب -ي -ة وإإ’ف -ري -ق -ي-ة وإ¤
بلدإن أإخرى».
م -ن ج -ان -ب-ه ،أإشص-ار إل-وزي-ر إل-ي-اب-ا Êإ¤
إŸؤوه Ó-ت إل -ت -ي “ل -ك -ه -ا إ÷زإئ -ر وإل-ت-ي
“كنها من جذب إŸؤوسصسصات إليابانية إ¤
أإسصوإقها.
على صصعيد آإخر ،تطرق إلطرفان إ¤
إلزيارة إŸقرر أإن يقوم بها يوسصفي إ¤
إليابان قريبا.

تعزيز ا◊وار مع الشصريك الجتماعي

...و يلتقي اليوم اأ’مناء العام Úللفدراليات النقابية للقطاع

لمناء العامÚ
يلتقي وزير الصصناعة واŸناجم يوسصف يوسصفي ،اليوم ،مع ا أ
ل-ل-ف-ي-درال-ي-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-ت-ابعة ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
وذلك ‘ إاطار اŸسصاعي الرامية إا ¤تعزيز ا◊وار مع الشصريك الجتماعي،
بحسصب ما أافاد به ،أامسس ،بيان للوزارة.
بحسصب ذإت إŸصصدر ،فإان هذإ إللقاء سصيجمع ‡ثلي إلفيدرإليات إلوطنية للنسصيج
وإ÷ل -ود ول -لصص -ن -اع -ات إل -غ -ذإئ -ي -ة وإŸن -اج -م وإل -ت -ع -دي -ن وم -وإد إل-ب-ن-اء وإÙروق-ات
وإلبÎوكيماويات ،بحضصور مسصتشصار لدى إأ’م Úإلعام ل–Óاد إلعام للعمال إ÷زإئري.Ú

يهدف هذإ إ’جتماع «خصصوصصا إ ¤فتح إ◊وإر مع إلشصركاء إ’جتماعي Úللحفاظ
على إŸكتسصبات إ’جتماعية وإŸهنية للعمال .كما يندرج ضصمن «إ’لتزإمات إلتي جاء
بها إلعقد إ’قتصصادي وإ’جتماعي إلرإمي إ ¤تعزيز إلتشصاور وتنفيذ إŸقÎحات
إŸشصÎكة من أإجل –قيق إلهدف إŸشصÎك إŸتمثل ‘ تنمية إ’قتصصاد إلوطني»،
يضصيف إلبيان .وكان إلوزير إأ’ول أإحمد أإويحيى وإأ’م Úإلعام ل–Óاد إلعام للعمال
إ÷زإئري Úعبد إÛيد سصيدي إلسصعيد و‡ثلي منظمات أإرباب إلعمل قد وقعوإ،
إلسصبت ،على ميثاق إلشصرإكة إلعمومية  -إÿاصصة.

ولد علي يعطي إاشسارة انطÓق التظاهرة

أاع -ط -ى وزي -ر الشص -ب-اب وال-ري-اضص-ة
الهادي ولد علي ،مسصاء أامسس ،بأادرار،
إاشص -ارة ان -ط Ó-ق ت-ظ-اه-رة «ا÷زائ-ر ‘
أاحضصان صصحرائها» ‘ طبعتها الرابعة
ب - -حضص - -ور سص - -ف Òدول - -ة ف - -لسص - -ط‘ Ú
ا÷زائر لؤوي عيسصى.
“ي -ز ح -ف -ل إف -ت-ت-اح ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة
إلشصبانية إلوطنية ،إلتي –مل شصعار «كلنا
ف-لسص-ط Úوإل-ق-دسش ع-اصص-م-ت-ه-ا» ،بتنظيم
إسصتعرإضش كب Òللوفود إŸشصاركة بوسصط
م -دي -ن -ة أإدرإر وإل -ذي ك -ان ﬁل م-ت-اب-ع-ة
وإع -ج-اب م-ن إ÷م-ه-ور ،ط-ب-ع-ت-ه-ا أإج-وإء
إحتفالية متنوعة صصنعتها إلوفود إلشصبانية
إل -ق -ادم -ة م -ن ﬂت-ل-ف أإن-ح-اء إل-وط-ن ‘
فسص -ي -فسص -اء م -ل -ي -ئ -ة ب-اŸشص-اه-د إلÎإث-ي-ة
وإل -ف -ول -ك-ل-وري-ة .وذك-ر إل-وزي-ر ‘ ك-ل-م-ت-ه
إإ’فتتاحية أإن إلتظاهرة تكتسصي أإهمية
كÈى ،أ’ن عنوإنها يحمل شصعار إلتضصامن
إلكامل مع فلسصط Úوإلذي يÎجم موقف
إ÷زإئر إلثابت Œاه إلقضصية إلفلسصطينية
ونصصرة إلقضصايا إلعادلة ‘ إلعا ⁄إ’Áانها

ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة و’ب-د أإن ن-ق-ول ،م-ث-ل-م-ا أإك-د
إلوزير ،جميعا ’ لزعزعة إسصتقرإر وأإمن
إ÷زإئر ووحدة إ÷زإئر خط أإحمر.

لؤوي عيسسى :الوقفة تعكسس
التماسسك والتمازج ب ÚالشسعبÚ
ا÷زائري والفلسسطيني
إل-رإسص-خ أإن إل-قضص-ي-ة إل-ف-لسص-ط-ي-نية عادلة
حيث كانت إ÷زإئر مهدإ إ’عÓن قيام
دولة فلسصط.Ú
وأإشصار ولد علي ،أإن هذإ إŸهرجان
«سصيسصاهم ب Óشصك ‘ إÙافظة على
إلÎإث إŸادي وإلÓ- - -م- - -ادي وت- - -ع - -زي - -ز
إلروإبط وإلعÓقات ب Úإ÷زإئري ÚبÚ
ك -ل رب -وع إل -وط-ن» ،مضص-ي-ف-ا أإن إلÈن-ام-ج
إÿاصش ب-ه-ذه إل-ط-ب-ع-ة سص-يسص-م-ح ل-لجميع
ب -ال-ت-ف-اع-ل وي-ط-رح ن-ق-اشص-ات ب-ن-اءة ح-ول

إل-ت-ن-وع إل-ث-ق-ا‘ ل-ل-وط-ن ،ك-م-ا أإن-ه وسص-ي-لة
ف-ع-ال-ة Ÿك-اف-ح-ة ك-ل إآ’ف-ات إل-ت-ي ت-ه-دد
إŸوإطن Úمن ﬂتلف إأ’عمار .وأإغتنم
إل -ف -رصص -ة ،ك -م-ا أإضص-اف إل-وزي-ر ،ل-ت-وج-ي-ه
رسص -ال -ة لشص -ب-اب وسص-ك-ان إŸن-ط-ق-ة ول-ك-ل
إل- -وف -ود إŸشص -ارك -ة ‘ ه -ذه إل -و’ي -ة ،أإن
«إ÷زإئر وإحدة وموحدة» وأإن إ÷زإئر
«ت-ن-ع-م إل-ي-وم ب-ا’أم-ن وإإ’سص-ت-قرإر وإلسصلم
وإلسصÓم وذلك بفضصل إلسصياسصة إلرشصيدة
ل-رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة إلسص-ي-د ع-ب-د إل-ع-زي-ز

من جهته أإكد سصف Òدولة فلسصط‘ Ú
إ÷زإئ -ر إلسص -ي -د ل -ؤوي ع -يسص -ى« ،أإن ه -ذه
إل-وق-ف-ة إل-رإئ-ع-ة ت-ع-كسش م-دى إل-ت-م-اسصك
وإل- - -ت- - -م- - -ازج ب Úإلشص - -ع - -ب Úإ÷زإئ - -ري
وإلفلسصطيني ،أ’ننا تربينا كما قال  -على
إلثورة إ÷زإئرية إلكÈى ،و’زإل إلعهد
إل -ف -لسص -ط-ي-ن-ي إ÷زإئ-ري مسص-ت-م-رإ ل-ه-زم
إلصصهيونية»« .إنني باسصم إلشصعب وإلقيادة
إلفلسصطينية نقول لكم« ،إننا مصصرون على
موإجهة هذإ إلعا ⁄إلظا ،’’⁄كما قاوم
إلشص -عب إ÷زإئ -ري ب -اأ’مسش إإ’سص -ت-ع-م-ار
إلغاشصم.

لول حول السصتثمار ،بوعزغي:
‘ حفل افتتاح الصصالون الوطني ا أ

لقاء تلمسسان يعت Èمنعطفا كبÒا ’سستغÓل موارد الغابات

أاك -د وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصصيد البحري عبد القادر بوعزغي ،أامسس،
أان لقاء تلمسصان يعد منعطفا كبÒا لسصتغÓل
اŸوارد ال-غ-اب-ي-ة .وق-ال ال-وزي-ر ل-دى ت-دخ-ل-ه ‘
لول ح-ول
ح -ف -ل اف -ت -ت -اح الصص-ال-ون ال-وط-ن-ي ا أ
السصتثمار ‘ قطاع الغابات بتلمسصان ،إان هذا
لول من نوعه ،سصيسصمح بإاطÓق أاو¤
اللقاء ا أ
نشص -اط-ات اسص-ت-غÓ-ل اŸق-درات ال-غ-اب-ي-ة وي-ت-ي-ح
الفرصس لÓسصتثمار ‘ هذا اÛال .وأاكد أايضصا،
أان جميع الوسصائل الÓزمة لÓسصتثمار ‘ هذا
اÛال م-ت-وف-رة ،سص-واء ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ط-اق-ات
واŸوارد اŸت -اح -ة أاو اŸسص -ت -وى ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي أاو ‘
›ال البحث.
وأإبرز إلوزير ،إلذي أإكد على ضصرورة حماية إلبيئة
وإ’عتناء باÙيط إلغابي ،أإن إ÷زإئر لديها مسصاحة
غابية تقدر بـ ٤.100.000هكتاري منها 1.700.000
هكتار من إأ’شصجار  2.٤00.000هكتار من إأ’حرإشش
وأإك Ìمن ثÓثة مÓي Úهكتار من إ◊لفاء وثمانية
حظائر وطنية ،إضصافة إ ¤إŸناطق إلرطبة إلتي “ثل
ق -ي -م -ة مضص -اف -ة ق -اب -ل -ة ل Ó-سص -ت -غ Ó-ل لصص -ال-ح ت-ن-وي-ع

إ’قتصصاد .وذكر أإنه يتم حاليا إسصتغÓل ب 20 Úو٪٣0
فقط من كميات إÿشصب وب 10 Úو ٪15من كميات
إل -ف -ل ‘ ،Úح Úه -ن -اك ف -ق-ط  5م-ؤوسصسص-ات مصصغرة
تنشصط ‘ ›ال إلنباتات إلعطرية وإلطبية .وقال عبد
إلقادر بوعزغي ،إنه يفÎضش علميا إسصتغÓل جميع
أإنوإع إلنباتات إلطبية ،أ’ن إ÷زإئر “لك ما يعادل
 ٣1٣٦نوع من إلنباتات إلطبية .وأإضصاف ،أإن برنامج
رئيسش إ÷مهورية إلسصيد عبد إلعزيز بوتفليقة أإعطى
م -ن-ذ ع-ام  ،2000أإه -م -ي-ة ك-بÒة ل-ه-ذإ إÛال ،سص-ي-م-ا

ب-خصص-وصش ت-وسص-ي-ع
إŸسص-اح-ة إل-غ-ابية.
ع -ل -م -ا أإن ﬂت-ل-ف
إلÈإم- - - -ج إل - - -ت - - -ي
أإط - -ل - -قت لصص- -ال- -ح
إل-زرإع-ة وإل-غ-ابات
إسص- -ت- -ج- -ابت لـ٪80
م- -ن إح- -ت- -ي- -اج -ات
إŸوإطن.Ú

وفد عن الŸÈان الÎكي ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر

«الشصعب» -يقوم وفد برŸا Êتركي بقيادة رئيسش
÷نة إلشصؤوون إÿارجية للمجلسش إلوطني إلÎكي إلكبÒ
إلسص -ي -د ف -ول -ك -ان ب -وزك ،Òب -زي -ارة ع -م-ل وصص-دإق-ة إ¤
إ÷زإئر تعزيزإ للعÓقات إلثنائية ‘ إÛال إلŸÈا.Ê
سصيكون للوفد إلŸÈا ،ÊخÓل زيارته إ ¤إ÷زإئر،
إلتي تدوم أإربعة أإيام ،لقاءإت مع كبار إŸسصؤوول‘ Ú
إلدولة وكذإ إلŸÈاني Úوإلسصياسصي .Úكما سصيسصتقبل

م -ن ق -ب -ل رئ -يسش إÛلسش إلشص -ع -ب-ي إل-وط-ن-ي إلسص-ع-ي-د
بوحجة.وقد حل إلوفد إلŸÈا ÊإلÎكي Ãطار هوإري
ب- -وم -دي -ن إل -دو‹ ،مسص -اء أإمسش إأ’ح -د ،ح -يث ك -ان ‘
إسص -ت -ق -ب -ال-ه رئ-يسش ÷ن-ة إلشص-ؤوون إÿارج-ي-ة وإل-ت-ع-اون
وإ÷الية باÛلسش إلشصعبي إلوطني إلسصيد عبد إ◊ميد
سص -ي ع-ف-ي-ف ،م-رف-وق-ا Ãج-م-وع-ة م-ن إل-ن-وإب أإعضص-اء
إللجنة.

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

إلعدد
17525
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الدعم العمومي للصسحافة لن يتوقف وعهد البحبوحة وّلى
للكÎونية اŸسصتقبل الواعد
الصصحافة ا إ

أاكد وزير التصصال جمال كعوان ،أامسس،
ب -وه -ران ،أان اŸسص -ت-ق-ب-ل ي-ك-م-ن ‘ الصص-ح-اف-ة
للكÎونية ومواقع التواصصل الجتماعي،
ا إ
مشصÒا ‘ الوقت نفسصه إا ¤تراجع الصصحافة
لخÒة
اŸك -ت -وب -ة ب -ا÷زائ -ر خÓ-ل ال-فÎة ا أ
لزم -ة اŸال -ي -ة وان -ه -ي -ار
وذلك ل- -ت -أاث -ره -ا ب -ا أ
اقتصصاد البÓد.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
أإف -اد ك -ع -وإن خ Ó-ل م -ن -ت-دى إŸوإط-ن ،Úإل-ذي
تنظمه جريدة «من Èإلغرب» ،أإن «إلدعم إلعمومي
للصصحافة لن يتوقف ،غ Òأإنّ عهد بحبوحة إإ’شصهار
إل -ع -م -وم -ي ولت ول -ن ت -ع -ود ›ددإ» ،م -وّضص-ح-ا أإن
«صصندوق دعم إلصصحافة إلذي هو حاليا ‘ طور
إإ’‚از ›رد أإدإة دعم ف Óتنتظروإ منه بحبوحة
جديدة».
وقال إلوزير ‘ سصياق رده على إسصتفسصارإت
إلصصحافي ÚإŸطرودين وغÒهم من إلذين ينتمون
Ÿؤوسصسص -ات إعÓ-م-ي-ة أإشص-ه-رت إفÓ-سص-ه-ا« ،ن-ح-ن ’
نفرق ب Úإلصصحافة إلعمومية وإÿاصصة وإلسصلطات
إل-ع-م-وم-ي-ة دع-مت إلصص-ح-اف-ة Ãخ-ت-ل-ف أإن-وإع-ه-ا»،
مشصÒإ ‘ إلوقت نفسصه إ ¤إلصصحافة إÿاصصة إلتي
أإنشصئت ‘ سصنوإت إلتسصعينيات من إلقرن إŸاضصي
Ãسصاهمة وإعانة من إلدولة ،ناهيك عن إسصتفادتها
من إمتيازإت جبائية هامة ،إضصافة إ ¤إŸقرإت
وتسص -ب -ي -ق -ات ع -ن إأ’ج -ور وك -ذإ تسص -ب-ي-ق-ات م-ال-ي-ة
بخصصوصش إإ’شصهار».
على هذإ إأ’سصاسش ،دعا إŸديرين إ ¤إعادة
إلنظر ‘ جذب إلقرإء وعدم إإ’تكال على إشصهار
«أإن- -اب» ف- -ق -ط ،وإل -ت -ف -ك ‘ Òتسص -ي ÒإŸؤوسصسص -ات
إإ’عÓ-م-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة إق-تصص-ادي-ة ب-ح-ت-ة ،م-ن خÓ-ل
جذب إŸعلن Úإÿوإصش لتحقيق مدإخيل خارج
إطار وكالة «أإناب».
ل -ك -ن ذلك Á ⁄ن -ع -ه م -ن أإن ي -عّ-ب-ر ع-ن ت-أاسص-ف-ه
إلشصديد لوضصع إلصصحافي Úإلذين أإلوإ إ ¤إلبطالة
بعد تسصريحهم إثر إفÓسش بعضش إ÷رإئد ،مشصÒإ
أإنه لن يسصتطيع أإن يحل ﬁل هؤو’ء إŸديرين،
قائ ‘ Óإلوقت نفسصه إن إأ’طر إلقانونية موجودة
وإلعدإلة كفيلة باسصÎجاع حقوق إلصصحفي.Ú

ك -م -ا أإّك -د ع -ل -ى ضص -رورة «م -ن -ح أإج-ور Îﬁم-ة
للصصحافي ،Úأ’نه ’ توجد كرإمة إلصصحافة بدون
كرإمة إلصصحا‘» ،مضصيفا أإن «إŸسصؤوول على تسصيÒ
إلصصحف هو مالكها وإلعمال وليسصت إلدولة مسصؤوولة
ع -ل -ى إزده -ار وغ -ل -ق إ÷ري -دة» ،إ’ أإن -ه إع -ت Èأإّن
وسص -ائ -ل إإ’ع Ó-م إل -ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع إل-ع-م-وم-ي أإكÌ
تنظيما ،من حيث إلتمثيل إلنقابي إلذي Áثل بوجه
ع-ام دع-م-ا وتشص-ج-ي-ع-ا ل-ه-م ‘ م-وإصص-ل-ة مشص-وإره-م
وعطائهم إلصصحفي.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-نصص-يب سص-ل-طة ضصبط إلصصحافة
إŸك- -ت- -وب- -ة ،ق -ال وزي -ر إ’تصص -ال «ي -ج -ري ح -ال -ي -ا
إلتحضص Òلذلك ليتم تنصصيبها ‘ أإقرب إآ’جال.
وإŸه -م أإن ت-ك-ون إل-درإسص-ة شص-ام-ل-ة وم-وث-وق-ة وف-ق
إلقانون وإŸسصار إŸنظم لها».
ك- -م -ا أإوضص -ح ب -خصص -وصش صص -ي -غ -ة إلشص -رإك -ة بÚ
إلقطاع Úإلعمومي وإÿاصش ،إذإ ما كانت سصتمسش
إلصصحافة إلعمومية ،أإن «هذه إلصصيغة “سش فقط
إŸؤوسصسصات إ’قتصصادية.
كما تضصمنت أإجندة زيارة إلوزير إ ¤وهرإن،
إŸق -ر إ÷دي -د Ÿت-ح-ف ج-ري-دة إ÷م-ه-وري-ة ،ك-م-ا
تفقد ﬁطة إذإعة وهرإن إ÷هوية ،خاصصة بعد
تسصليم إلصصرح إ÷ديد ،منّوها بالدور إلبالغ إلذي
ت -ؤودي -ه إإ’ذإع -ة إÙل -ي-ة ‘ إل-ت-حسص-يسش وإل-ي-ق-ظ-ة
وإلتعب Òعن إنشصغا’ت إŸوإطن Úوآإمالهم ،معتÈإ
إي -اه -ا ه-م-زة وصص-ل ب ÚإŸدإشص-ر إل-ن-ائ-ي-ة وم-رإك-ز
إ◊ياة وشصريكا ﬁوريا Ÿديريات إأ’من وإ÷يشش
وإلدرك وكذإ وحدإت إ◊ماية إŸدنية ،و’سصيما
خÓل إأ’زمات وإلكوإرث إلطبيعية.

جائزة رئيسس ا÷مهورية للصصحفي اÎÙف 2018

حوا‹ › 10ا’ت لتحديد موضسوع ا÷ائزة

أاعلن وزير التصصال جمال كعوان ،أامسس،
ب- - -وه- - -ران ،ع- - -ن اقÎاح ح - -وا‹ › 10الت
ل -ت -ح -دي -د م -وضص-وع ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ÷ائ-زة
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-لصص-ح-ف-ي اÎÙف لسص-ن-ة
 ،2018لكن « ⁄يتم الفصصل فيها».
‘ تصصريح صصحفي ،على هامشش زيارة عمل إ¤
إلو’ية ،قال إلوزير« :لقد طلبنا بعضش إ’قÎإحات من
إŸهني ،Úحيث حددنا حوإ‹ › 10ا’ت» ،مÈزإ ‘
ذإت إلسصياق أإنه  ⁄يتم ◊د إ’آن إلفصصل فيها» .يذكر،
أإن موضصوع إلطبعة إلثالثة ÷ائزة رئيسش إ÷مهورية
للصصحفي إÎÙف وإلتي تسصلم Ãناسصبة إحياء إليوم

إل -وط -ن -ي ل -لصص -ح -اف -ة إŸصص -ادف لـ 22أإك -ت-وب-ر ك-ان
«إ◊فاظ على إلبيئة مفتاح إلرفاه إلعمومي وإلسصعادة
إ’جتماعية».
وردإ ع -ل -ى سص -ؤوإل ح -ول ب -ط -اق -ة إلصص-ح-ف-ي ،ق-ال
كعوإن« :لقد رتبنا إأ’مور نوعا ما وقمنا بالتصصفية
بعضش إلشصيء وهذه تشصكل مرحلة أإسصاسصية ومهمة
لتأاسصيسش سصلطة إلضصبط للصصحافة إŸكتوبة» ،مؤوكدإ:
«إننا ’ نقوم بإاعادة إلنظر ‘ بطاقة إلصصحفي ولكن
Ãعنى إلتأاكيد بأان حامل إلبطاقة هو صصحفي وذلك
إسص -ت -ن -ادإ إ ¤م -ع-ط-ي-ات إŸل-ف-ات إÙددة ب-ال-ط-رق
إلقانونية».

لتوحيد جهود الهيئت ‘ Úترقية اÿدمات العمومية

مذكرة تفاهم ب ÚاÛلسس الوطني ◊قوق اإ’نسسان ومرصسد اŸرفق العام
” ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،ال-ت-وق-يع على
م- -ذك- -رة ت- -ف- -اه- -م ب ÚاÛلسس ال -وط -ن -ي ◊ق -وق
لنسص-ان واŸرصص-د ال-وط-ن-ي ل-ل-م-رف-ق ال-عام بهدف
ا إ
لدارات
ت-رق-ي-ة اÿدم-ات ال-ع-م-وم-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ا إ
واŸصصالح العمومية.
إلتوقيع على هذه إŸذكرة ” ‘ ختام أإشصغال إليوم
إل -درإسص -ي ح-ول م-وضص-وع «خ-دم-ات إŸرف-ق إل-ع-ام وح-ق
إŸوإطن» ،ب Úرئيسصة إÛلسش إلوطني ◊قوق إإ’نسصان
فافا سصيد ÿضصر بن زروقي ،ورئيسش إŸرصصد إلوطني
للمرفق إلعام عبد إ◊ق سصايحي ،بحضصور إأ’م Úإلعام
لوزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية
صصÓح إلدين دحمون ،و‡ثل Úعن عدة دوإئر وزإرية
وهيئات عمومية.
بهذه إŸناسصبة ،أإوضصحت بن زروقي أإن هذه إŸذكرة
ت -ه -دف إ« ¤ت-وح-ي-د ج-ه-ود إل-ه-ي-ئ-ت ÚلÎق-ي-ة إÿدم-ات
إل-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى إإ’دإرإت وإل-ه-يئات إلعمومية»،
مÈزة أإن «–قيق إلعصصرنة وإلتنمية إŸسصتدإمة إلتي
تسص Òع- -ل- -ي -ه -ا إ÷زإئ -ر ل -ن ي -ك -ون إ’ Ãسص -اي -رة إإ’دإرة
وإŸرفق إلعام ÷ميع إلتطلعات إلتي ترتبط باŸصصلحة
إلعامة».

وأإشصارت إ ¤أإن إŸرفق إلعام «مرتبط إرتباطا وثيقا
بحقوق إإ’نسصان مثل إ◊ق ‘ إلتعليم وإ◊ق ‘ إلصصحة
وضصمان إأ’من لكافة إأ’شصخاصش إŸتوإجدين بالÎإب
إل- -وط- -ن- -ي» ،مشصÒة إ ¤ضص- -رورة «إل- -ت- -ع- -اون م- -ع ك- -اف- -ة
إŸؤوسصسص-ات إل-وط-ن-ي-ة وإل-دول-ي-ة ل-ت-ك-ريسش م-ب-ادئ ح-قوق
إإ’نسصان إلتي –ظى باهتمام وإسصع ‘ إ÷زإئر وعرفت
ن-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة م-ن-ذ ت-و‹ إل-رئ-يسش ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-فليقة
إ◊كم سصنة .»1999

÷نة الشسؤوون القانونية
واإ’دارية وا◊ريات Œتمع اليوم
«الشصعب»  -ي -ج -ت-م-ع أإعضص-اء ÷ن-ة إلشص-ؤوون
إل -ق-ان-ون-ي-ة وإإ’دإري-ة وإ◊ري-ات ب-رئ-اسص-ة إلسص-ي-د
إلشص -ري -ف ن -زإر ،رئ -يسش إل -ل -ج -ن -ة ،إل -ي-وم إأ’ث-نÚ
إŸوإفق لـ 25ديسصم ‘ ،2017 Èإجتماع “هيدي
من أإجل إلتشصاور وإ’تفاق على سصÒورة درإسصة
وم -ن -اقشص-ة مشص-روع إل-ن-ظ-ام إل-دإخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسش
إلشصعبي إلوطني إÙال على إللجنة.

دربال ‘ زيارة عمل إا ¤تونسس
شصرع رئيسش إلهيئة إلعليا إŸسصتقلة Ÿرإقبة إ’نتخابات عبد إلوهاب دربال،
أإمسش ‘ ،زيارة عمل إ ¤تونسش ،تندرج ‘ إطار «تكريسش مبدإ إلتشصاور» مع نظÒتها
إلتونسصيةÃ« ،ا يÌي Œربة إلطرف› ‘ Úال إلرقابة إ’نتخابية’’ ،بحسصب ما
أإفادت به ذإت إلهيئة ‘ ،بيان لها.
وأإوضصح إلبيان ،أإن دربال سصيلتقي خÓل هذه إلزيارة ،إلتي سصتمتد إ ¤غاية
إلثÓثاء إŸقبل ،بنظÒه إلتونسصي ﬁمد إلتليلي منصصري ،رئيسش إلهيئة إلعليا
إŸسصتقلة لÓنتخابات ،مشصÒإ إ ¤أإن إلهدف منها هو «تكريسش مبدإ إلتشصاور وتبادل
إلرأإي وإÈÿة Ãا يÌي Œربة إلطرف› ‘ Úال إلرقابة إ’نتخابية وÃا يخدم
مصصلحة إلبلدين ويجسصد طموحات إلشصعب ‘ Úإقامة تعاون مثمر ومتكامل».

»æWh

إ’ثنين  25ديسسمبر  2017م
إلموإفق لـ  06ربيع إلثاني  1439هـ

إأ‚از مشضروع Úلتحلية مياه ألبحر بزرألدة وألطارف ،قيطو:Ê

التحضس Òلدف Îالشسروط اÿاصض Ãحطت ÚجديدتÚ
أإع -ل -ن وزي -ر إل -ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
قيطو ،Êأإمسس إأ’حد ،با÷زإئر بأان
دف Îإلشس- - -روط إŸت- - -ع- - -ل- - -ق ب- - -إا‚از
مشسروع Úجديدين لتحلية مياه إلبحر
‘ كل من زرإلدة (إ÷زإئر إلعاصسمة)
وإلطارف يوجد حاليا قيد إإ’عدإد.
وي -ح -دد ه -ذإ إل-دف Îع-دة ن-ق-اط م-ن
ب- -ي- -ن- -ه- -ا سس -ع -ر إŸاء إÙل -ى وآإج -ال
إ’‚از ل- -ل- -م- -ح- -ط- -ت Úإل- -ل -ت Úت -ب -ل -غ
طاقتهما إ’نتاجية  300إلف م 3يوميا
ل -ك -ل ﬁط -ة ،ب -حسسب إلشس -روح إل -ت -ي
قدمها إلوزير على هامشس ،يوم تقني

حول تسسي Òنشساط –لية مياه إلبحر.
وسس -ي-أاخ-ذ ه-ذإ إل-دف Îب-ع Úإ’ع-ت-ب-ار
ج -م -ي -ع إل -دروسس إŸسس -ت -خ -لصس -ة م -ن
إلتجارب إلسسابقة وإلتي ” إكتسسابها
بفضسل إ‚از ﬁ 11طة –لية قيد
إ’سس -ت -غ Ó-ل ح-ال-ي-ا وه-و م-ا سس-يسس-م-ح
ب -ت -ق -د Ëسس-ع-ر أإفضس-ل ل-ل-م ÎإŸك-عب
إلوإحد من إŸياه إÓÙة ،كما أإن
آإجال إ’‚از سستÎإوح ب 18 Úو24
شسهرإ ،بحسسب إلوزير.
خÓل مدإخلته خÓل هذإ إليوم
إل- -ت- -ق- -ن -ي ،أإك -د ق -ي -ط -و Êأإن «رئ -يسس

إ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
أإع -ط-ى «ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة» بضس-رورة
إ‚از إÙطت ‘ Úأإقرب إآ’جال و‘
أإحسس-ن إل-ظ-روف» ،وذلك لÓ-سس-ت-ج-ابة
للطلب إŸتنامي على إŸياه .من جهة
أإخرى ،كشسف إلوزير بأانه يجري حاليا
إل -ت -ف -ك ‘ Òإنشس -اء شس -ع -ب -ة صس-ن-اع-ي-ة
ﬂصسصسة لتطوير تكنولوجيا إأ’غشسية
إŸطبقة ‘ –لية مياه إلبحر وإلتي
“ت -از ب -ك -ون-ه-ا تسس-ت-خ-دم ‘ ت-ق-ن-ي-ات
إ’سسÎجاع ومعا÷ة إŸياه إŸسستعملة
أ’غرإضس زرإعية.

نسسيب :حجم إانتاج اÙطات وصسل  770مليون م/3سسنة ما Áثل  17باŸئة من النتاج الوطني

من جهته ،أإعلن وزير إŸوإرد إŸائية حسسÚ
نسسيب إلذي شسارك ‘ هذإ إليوم إلتقني عن إطÓق
مناقصسات ‘ أإقرب إآ’جال إ’‚از ﬁطتي إلتحلية
بزرإلدة وإلطارف وإللت Úسستسسمحان برفع حصسة
مياه إلتحلية من  17باŸائة حاليا إ 25 ¤باŸائة
من إجما‹ إ’نتاج إ’جما‹ للمياه ‘ إ÷زإئر.
وقد ” تنصسيب ‘ نوفم ÈإŸاضسي ÷نة توجيهية
تتكون من إطارإت وزإرتي إŸوإرد إŸائية وإلطاقة
قصس -د ضس -ب -ط رزن -ام-ة إ‚از إŸشس-روع Úو–دي-د
ﬂتلف مرإحله ،يذكر نسسيب إلذي أإكد بأان ﬁطة
إلشسط (إلطارف) سستسسمح بتعزيز وتأام Úإلتزود
ب- -اŸي- -اه إلشس- -روب ‘ رق- -ع- -ة وإسس- -ع -ة م -ن إلشس -رق
إ÷زإئري .أإما بخصسوصس ﬁطة زرإلدة (إ÷زإئر
إلعاصسمة) فهي موجهة لتلبية إلطلب على إŸاء
إلشسروب Ÿنطقة غرب إ÷زإئر وإلبليدة .وأإوضسح
إلسس -ي -د نسس -يب إن إ‚از ﬁط-ة إل-ت-ح-ل-ي-ة ب-زرإل-دة
يعت Èجد مهم بحيث إن إلتغÒإت إŸناخية تعد
سسببا ‘ إ’نخفاضس إ◊اد إŸسسجل ‘ إحتياطات

إلسسدود باإ’ضسافة إ ¤ترإجع
مسس- -ت- -وي- -ات إŸي -اه إ÷وف -ي -ة
سس -ي -م -ا ت-لك إŸت-وإج-دة ع-ل-ى
مسس -ت -وى إŸت-ي-ج-ة وم-ازف-رإن
وإ◊ميز .يشسار إن إÙطتان
سسيتم إ‚ازهما على طريقة
«إ‚از وإسس -ت -غ Ó-ل و–وي-ل «
–ت إشس- - - - -رإف شس - - - -رك - - - -ة «
أإ÷Òي -ان إن -رج -ي ك-وم-ب-ا« Ê
ف- -رع ›م- -ع- -ي سس- -ون- -ط -رإك
وسسونلغاز.
للتذك Òإن برنامج –لية
م-ي-اه إل-ب-ح-ر إل-ذي دخ-ل ح-ي-ز
إلتنفيذ ‘  2003يتوقع إ‚از
ﬁ 13طة –لية بطاقة إجمالية تقدر بـ 2 ،31
مليون م Îمكعب يوميا ما Áثل حوإ‹  850مليون
م /3سسنة لتلبية حاجيات  8مÓي Úسساكن .حاليا ”
إحصس- -اء ﬁ 11ط- -ة ” ،إ‚ازه- -ا ودخ- -لت ح- -ي -ز

إÿدم-ة ،وي-ت-ع-ل-ق إ’م-ر بوحدإت
آإرزيو -وهرإن ( 86.000م/3يوم)
وإ÷زإئر -إ◊امة ( 200.000م/3
ي -وم) وسس -ك -ي -ك-دة (  100.00م/3
يوم) وبني صساف -ع“ Úوشسنت (
 200.000م /3يوم) ومسستغا.Â
(  200.000م /3يوم) وفوكة -
ت -ي-ب-ازة (  120.000م /3ي -وم-ي-ا )
وسسوق ثÓلة  -تلمسسان ( 200.000
م /3ي - -وم) وح - -ن -Úت- -ل- -مسس- -ان (
 200.000م /3يوم) ورأإسس جنات
بومردإسس (  100.000م /3يوم)وتنسس -إلشسلف (  200.000م/3
ي -وم) وإŸق -ط-ع-وه-رإن (500.00
م/3يوم) .ويصسل حجم إنتاج هذه إÙطات إ¤
 770مليون م/3سسنة ما Áثل  17باŸئة من إ’نتاج
إلوطني من إŸاء إلشسروب مع إلعلم إنها إسستلزمت
 3مليار دو’ر.

فيما أكدت فرعون أن ألدولة ل Áكنها حجب ألتطبيقات

وزراء يحذرون من أالعاب –رضض على النخراط ‘ التنظيمات اإلرهابية
لنÎنت
^  17ألف مسضجد للتحسضيسس Ãخاطر ألسضتعمال ألسضّيئ ل أ

ح -ذر وزرأء م -ن ت -ط -ب -ي -ق-ات
ت -رف -ي -ه -ي -ة وأل -ع-اب ق-د –رضس
أŸرأه- - - - -ق Úإأ ¤أل- - - - -ت - - - -ط - - - -رف
وألن- -خ- -رأط ‘ أل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م -ات
لره -اب-ي-ة أÿطÒة ،م-ؤوك-دي-ن
أ إ
ع -ل -ى أسض -ت-ع-دأد ق-ط-اع-ات-ه-م إأ¤
أل- -ع- -م- -ل ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع وزأرة
لسض -رة
أل- -تضض- -ام- -ن أل- -وط- -ن- -ي وأ أ
وقضض -اي -ا أŸرأة Ÿوأج -ه -ة ﬂاط-ر
أسض- - -ت- - -ع- - -م- - -ال ألنÎنت ع- - -ل - -ى
لطفال وأŸرأهق Úلسضيما بعد
أ أ
ح-الت ألن-ت-ح-ار أل-ت-ي خ-ل-ف-ت-ه-ا
لزرق ‘ أ÷زأئر.
لعبة أ◊وت أ أ

صصونيا طبة
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،أإك -د وزي -ر إلشس -ؤوون
إل -دي -ن -ي-ة ﬁم-د ع-يسس-ى أإن  17أإلف
مسس- -ج- -د ع- -ل -ى إŸسس -ت -وى إل -وط -ن -ي
سس -ي -ت -ول -ون ب -دإي -ة م-ن ه-ذه إ÷م-ع-ة
م -ه -م -ة ت -وع -ي-ة إŸوإط-نÃ Úخ-اط-ر
إسس -ت -ع-م-ال إأ’نÎنت خ-اصس-ة إأ’ول-ي-اء
Ÿرإف -ق -ة أإب -ن -ائ -ه-م وإل-ت-ق-رب م-ن-ه-م
وم - -رإق- -ب- -ة أإل- -ع- -اب إلÎف- -ي- -ه إل- -ت- -ي
يسستخدمونها ع Èإأ’نÎنت ،منتقدإ
دع- -اة ت- -ره -يب وت -خ -وي -ف إأ’ول -ي -اء،
مشسÒإ إ ¤أإن م -ع -رف -ة خصس -وصس-ي-ات
إلطفل تسساعد على تأاطÒه وتوجيهه
وح - -م - -اي- -ت- -ه م- -ن ﬂت- -ل- -ف إآ’ف- -ات
إÿطÒة.
أإضساف إلوزير أإن تصسميم إلعاب
خ- -طÒة رإح ضس- -ح- -ي- -ت- -ه- -ا ع -دد م -ن

إأ’ط -ف -ال إأ’ب -ري -اء ‘ ب-عضس و’ي-ات
إلوطن ’ يعني أإنه ’ Áكن بر›ة
ت -ط -ب -ي -ق -ات –رضس إأ’ط -ف -ال ع -ل-ى
إل-ت-ط-رف وإ’ن-خ-رإط ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ات
إره - -اب - -ي - -ة خ - -طÒة ،م - -وضس- -ح- -ا أإن
إأ’سس -ال -يب إل -ت-ي تسس-ت-ع-م-ل ‘ أإل-ع-اب
إلÎف- - - - -ي- - - - -ه ع Èإ’نÎنت –ب- - - - -ط
م -ع -ن -وي -ات إأ’ط -ف -ال وتشس -ك-ك-ه-م ‘
أإوطانهم وهوياتهم ودينهم ،وهو ما
يسس- -ت- -دع- -ي إل -ت -نسس -ي -ق بﬂ Úت -ل -ف
إلهيئات Ÿوإجهة هذه إلظوإهر.

ميهوبي« :البيوت
ا÷زائرية مهّددة
Ãخاطر األنÎنت»
أإك- -د وزي- -ر إل -ث -ق -اف -ة ع -ز إل -دي -ن
ميهوبي أإن إلبيوت إ÷زإئرية مهددة
Ãخ- - - -اط- - - -ر إ’نÎنت م - - -ن خ Ó- - -ل
إلتطبيقات إلÎفيهية إÿطÒة إلتي
تسسببت ‘ إنتحار أإطفال دون علم
أإول -ي -ائ -ه -م ،دإع -ي -ا إ ¤إل -تصس-دي إ¤
ﬁاو’ت إسستغÓل أإطفالنا إأ’برياء
إل- -ت- -ي ق- -د تصس- -ل إŒ ¤ن- -ي -ده -م ‘
شسبكات إرهابية من خÓل توعيتهم
و–سس- - -يسس- - -ه- - -م ب - -ع - -وإقب إل - -ع - -ا⁄
إ’فÎإضسي.
أإضساف ‘ ذإت إلسسياق قائ»:Ó
إ÷زإئريون يسستعملون بكÌة شسبكات

إل- -ت -وإصس -ل إ’ج -ت -م -اع -ي ل -ك -ن -ه -م ’
ي-ح-اول-ون ب-ر›ة ت-ط-ب-يقات تتناسسب
وخصس-وصس-ي-ات إÛت-م-ع ’سس-ي-ما وأإن
إÙت-وى وإŸضس-م-ون إل-رق-م-ي إل-ذي
–مله بعضس إلتطبيقيات إŸوجودة
’ تلبي حاجيات إلطفل ‘ إلÎفيه».

فرعون« :ل Áكن فرضض
قوان Úل يقبلها
اÛتمع»
كشس - - - - - - -فت وزي - - - - - - -رة إلÈي- - - - - - -د
وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات إإ’ع Ó-م وإ’تصس-ال
ه -دى ف -رع -ون أإن إل -دول-ة ’ Áك-ن-ه-ا
ت -ق -ن Úإسس -ت -ع -م -ال إأ’نÎنت وح-جب
إل -ت -ط -ب -ي-ق-ات أإو إŸوإق-ع م-ه-م-ا ك-ان

مضس -م -ون -ه -ا ،أ’ن ذلك Áسس ب -ح -ري-ة
إل -ت -ع -ب Òول -ن ي -ل -ق -ى ق-ب-و’ م-ن ق-ب-ل
إلبالغ ‘ Úإ÷زإئر بالرغم من أإن
Óطفال
بعضس إلتطبيقات إŸوجهة ل أ
تشسكل خطرإ على حياتهم.
‘ ذإت إلسسياق ،أإوضسحت إلوزيرة
أإن إلقوإن Úتسسن عن طريق إلنقاشس
ب Úج- -م- -ي- -ع إأ’ط- -رإف وإل- -ه- -ي- -ئ -ات
وإل - -ق - -رإرإت ’ ت- -ؤوخ- -ذ عشس- -وإئ- -ي- -ا،
باإ’ضسافة أإنه ’ Áكن فرضس قوإنÚ
’ يقبلها إÛتمع لذلك فإان إ◊ل
إأ’م -ث -ل ل -وضس -ع ح -د ل -ل -ج-رإئ-م إل-ت-ي
ت - -قÎف ‘ ح - -ق إأ’ط - -ف - -ال بسس - -بب
إسستعمال إ’نÎنت تكون عن طريق
حماية إأ’طفال من ﬂتلف أإشسكال
إ’سس-ت-غÓ-ل ع Èإ’نÎنت ب-ت-وع-ي-ت-هم
و–سس -يسس -ه -م Ãخ-اط-ر إل-ول-وج ل-ه-ذه
إأ’لعاب إلÎفيهية.

رفعوأ جملة من أŸطالب ألجتماعية

عمال البلديات ‘ إاضسراب وطني األربعاء اŸقبل
أع -ل -نت ،أمسس ،أل -ف -درأل -ي -ة أل -وط -ن -ي-ة
ل- -ع- -م -ال أل -ب -ل -دي -ات أŸنضض -وي -ة –ت ل -وأء
أل -ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿسض-ت-خ-دم-ي
لدأرة أل -ع -م-وم-ي-ة «سض-ن-اب-اب» أل-دخ-ول ‘
أ إ
لربعاء أŸقبل ،مع تنظيم
إأضضرأب وطني ،أ أ
مسضÒة وطنية سضلمية ،بدأية  17جانفي
ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ل-رف-ع م-ط-الب أج-ت-م-اع-ي-ة
عديدة إأ ¤أ÷هات ألوصضية.

جÓل بوطي
أإوضسح كمال بهات ،رئيسس إلفدرإلية إلوطنية
ل -ع-م-ال إل-ب-ل-دي-ات إŸنضس-وي-ة –ت ل-وإء إل-ن-ق-اب-ة
’دإرة إلعمومية
إلوطنية إŸسستقلة Ÿسستخدمي إ إ
«سس -ن -اب -اب» ‘ ب -ي-ان ل-ه ،أإمسس ،ت-ل-قت «إلشس-عب»
نسسخة منه أإن «عمال إلبلديات قرروإ موإصسلة
حركتهم إ’حتجاجية وتنظيم إضسرإبات وطنية
تنديدإ Ãماطلة وزإرة إلدإخلية ووزإرة إلعمل
وإلضسمان إ’جتماعي ‘ تسسوية مطالبهم إلعالقة

إŸرف- -وع- -ة إ ¤إلسس -ل -ط -ات إŸع -ن -ي -ة وإ÷ه -ات
إلوصسية.
أإوضس -ح إل -ب -ي -ان إŸوق-ع ب-اسس-م ب-ه-ات أإن ق-رإر
عدولهم عن هذه إ’حتجاجات لن يتوقف إ’ بعد
إ’سستجابة إلفعلية Ÿطالبهم وتعبÒإ عن رفضسهم
م -ن إل -وزإرة إل -وصس -ي -ة ،إل -ت -ي Œاه -لت ،ب -حسسب
ت-ع-بÒه م-ط-ال-ب-ه-م إل-ع-ال-ق-ة م-ن-ذ سسنوإت ‘ ،ظل
سسخط هؤو’ء إلعمال على إلوضسعية إ’جتماعية
وإŸه -ن -ي -ة ل -ه -م ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات
إلوطن.
من ب ÚإŸطالب إŸرفوعة ما يقارب 13
مطلبا أإسساسسيا ،ينتظر إلعمال تلبيتها ‘ إطار
حوإر شسامل مع إ÷هات إلوصسية ،حيث أإشسار
رئ-يسس إل-ف-درإل-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ع-م-ال إل-ب-ل-ديات أإن
م-ط-ال-ب-ه-م ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-ب-ي-ق إŸن-ح وإل-ت-ع-ويضسات
’عوإن إ◊الة إŸدنية على غرإر منحة إلشسباك
أ
وإلتعويضس بأاثر رجعي ،إبتدإء من  01جانفي
 ،2008بحسسب ما جاء ‘ إŸادة رقم  85من
إŸرسس -وم إل -ت-ن-ف-ي-ذي رق-م  ،11/334إ- - - Ÿادة 87

مكرر من قانون إلعمل.
يذكر إŸصسدر أإن إŸطالب إلتي دعت إليها
إل -ف -ي -درإل -ي -ة ت-ت-م-ث-ل ‘ إدم-اج ك-ل إŸت-ع-اق-دي-ن
وإŸؤوق-ت ‘ Úم-ن-اصس-ب-ه-م دون إسس-ت-ث-ن-اء’ ،سس-يما
’ج-ت-م-اع-ية
ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل إل-تشس-غ-ي-ل وإلشس-ب-ك-ة إ إ
وإعادة إلنظر ‘ نظام إŸنح وإلتعويضسات لعمال
إلبلديات للرفضس إلقاطع Ÿشسروع قانون إلعمل
’ت-ف-اق-ي-ات م-نظمة
إ÷دي-د ،ك-ون-ه غ Òم-ط-اب-ق إ
إلعمل إلدولية،
ك -م -ا ي -ط -الب أإزي -د م -ن  500أإل-ف م-وظ-ف
باسستفادتهم من إŸنحة إلسسيادية ومنحة إ÷نوب
’سسÓك إلتقنية،
إلكب Òوفتح تكوينات خاصسة با أ
وذلك من أإجل إ’سستفادة وإلÎقية ،وإعادة إلنظر
‘ إŸنح إلعائلية إŸطلوبة من طرف إلعمال
لرفعها إ 2000 ¤دج ورفع منحة إŸرأإة إŸاكثة
ب -ال-ب-يت إ 8000 ¤دج دون شس- -رط ،إضس- -اف- -ة إ¤
إشس -رإك إل -ن -ق -اب -ات إŸسس -ت -ق -ل-ة ‘ إج-ت-م-اع-ات
إل -ث Ó-ث -ي -ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ،م-ن-ح-ة إ÷ن-وب وإ÷ن-وب
إلكب.Ò

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنÎنت
◊ماية أŸرأهق Úمن ﬂاطر ألنتحار بسضبب ألعاب أ أ

الدالية :اسستحداث مسسابقة «الفأارة اآلمنة» ألفضسل تطبيق ترفيهي
أع -ل -نت وزي -رة أل -تضض -ام-ن
لسض- -رة وقضض -اي -ا
أل- -وط- -ن- -ي وأ أ
أŸرأة غ- -ن- -ي- -ة أل -دأل -ي -ة ،ع -ن
أسض-ت-ح-دأث أ÷ائ-زة أل-وط-نية
لول م-رة ‘
لم -ن-ة ،أ
أل -ف -أارة أ آ
 ،2018مشضÒة إأ ¤أن- - - - - - -ه- - - - - - -ا
لفضض -ل ت -ط-ب-ي-ق
سض -ت -خصضصس أ
لطفال
ترفيهي آأمن موجه ل أ
◊م- - -اي- - -ت - -ه - -م م - -ن ألÈأم - -ج
ألل-كÎون-ي-ة أÿطÒة أل-ت-ي
أدت إأ ¤أن - -ت - -ح - -ار ع - -دد م- -ن
أŸرأهق.Ú
أإوضس -حت وزي -رة إل -تضس -ام-ن
خÓل إليوم إإ’عÓمي حول آإليات
ترفيه إلطفل ‘ إÛتمع إ÷زإئري أإن إطÓق هذه
إŸبادرة أ’ول مرة تهدف إ ¤حماية إأ’طفال من ﬂاطر
إلتطبيقات غ Òإآ’منة وضسمان حقوقهم ‘ إلÎفيه بدون
ﬂاطر وتشسجيع إإ’بدإع إلعلمي ‘ ›ال إلطفولة وكذإ
تسسليط إلضسوء على ›ا’ت جديدة وإعدة لÓسستثمار ‘
حقل إŸعلوماتية بهدف تربوي ،حيث سسيتم تشسكيل ÷نة
ق-ط-اع-ي-ة مشسÎك-ة تشس-رف ع-ل-ى وضس-ع ق-ان-ون إŸسس-اب-قة
وكيفية تقييم إأ’عمال وإŸشساريع إŸقÎحة.
أإكدت أإن إ’عتماد على إسسÎإتيجية وطنية شساملة
تسساير إلتطورإت إ’جتماعية وإ’قتصسادية لن –قق دون
تضسافر جهود جميع إلفاعل Úحول إلتحسسيسس وإلوقاية
من إıاطر وإآ’فات من أإجل سسد إلثغرإت وتوفÒ
إلوسسائل إلضسرورية لتحصس Úوحماية إأ’طفال من كل
ﬁاو’ت إ’سستغÓل إلتي يتعرضسون لها وإلوقوف ‘
وج -ه ك -ل إآ’ف -ات وإŸم -ارسس -ات إل -غ-ري-ب-ة ع-ن إÛت-م-ع
إ÷زإئري.
‘ ذإت إلسسياق ،دعت إلوزيرة إأ’ولياء إ ¤ضسرورة

ت -وج -ي -ه أإب -ن -ائ -ه -م ت -وج-ي-ه-ا سس-ل-ي-م-ا
ل- -ل -ت -وف -ي -ق ب Úإل -ق -ي -م إإ’سس Ó-م -ي -ة
وإل -ث -ق -اف -ي -ة وإل -ق -ي -م إ’ج -ت -م-اع-ي-ة
وإإ’نسس-ان-ي-ة ك-م-ك-تسس-ب-ات باŸمارسسة
وإلتفاعل مع ﬁيط إلطفل ’سسيما
وإن وسس -ائ -ل إل -ت-وإصس-ل إ’ج-ت-م-اع-ي
غ -زت ي-وم-ي-ات إ÷زإئ-ري Úوخ-ل-فت
أإث- -ارإ ع- -م- -ي -ق -ة ‘ نسس -ي -ج إأ’سس -رة،
موضسحة إن إ◊لقة إأ’ضسعف ‘ هذه
إÿلية هم إأ’طفال ،كونهم يرغبون
‘ إق - -ت- -ح- -ام ع- -ا ⁄إ’سس- -ت- -كشس- -اف
وإŸغ- -ام- -رة وإل -ت -ح -دي وي -ج -ه -ل -ون
أإخطاره.
‘ إطار Œسسيد برنامج وقاية
إلطفل من ﬂتلف إآ’فات إ’جتماعية Œسسيدإ ıطط
عمل إ◊كومة تعمل وزإرة إلتضسامن إلوطني وإأ’سسرة
وقضسايا إŸرأإة على تكثيف حمÓتها إلتحسسيسسية إلوطنية
حول موضسوع ﬂاطر إ’نÎنت على إأ’طفال إ ¤غاية
 28ديسس -م Èإ÷اري ضس -م-ن ب-رن-ام-ج شس-ام-ل ي-ع-ن-ى ب-ك-ل
›ا’ت إلتكفل بالطفولة مع توسسيع ›ال إŸشساركة ‘
Œسسيدها إŸيدإı Êتلف إلقطاعات إلوزإرية.
ك- -م- -ا أإشس- -ارت إ ¤دور ج -م -ع -ي -ات إÛت -م -ع إŸدÊ
ومؤوسسسسات إŸسسجد ‘ إلتحسسيسس وإلوقاية من ﬂتلف
إıاطر إلتي تهدد حياة إلطفل وبناء ثقافة ›تمعية
تشسجع على تقبل إآ’خر وإلتفتح على إلتجارب إلعاŸية
إلناجحة دون إ’نسسÓخ عن مقومات إلهوية إلوطنية،
باإ’ضسافة إ ¤أإهمية Œسسيد إلعمل إلقطاعي إŸشسÎك
وÃسس -اه -م -ة إل-ك-ف-اءإت إ÷زإئ-ري-ة خ-ري-ج-ي إ÷ام-ع-ات
وإŸعاهد إلوطنية وإŸؤوسسسسات إŸتخصسصسة ‘ ›ال
إŸعلوماتية.

لسضلمية
ورشضة تقنية حول ألصضÒفة أ إ

صصونيا طبة

راوية يدعو البنوك إا ¤البتكار لسستقطاب أافضسل لÓدخار
دع -ا وزي -ر أŸال -ي -ة ع-ب-د أل-رح-م-ان
رأوية ألبنوك ألعمومية وأÿاصضة ‘
أ÷زأئر إأ ¤ألبتكار من خلل تسضويق
م -ن -ت -ج -ات م -ال -ي -ة تسض -اه -م-ي-ة ب-غ-رضس
أسضتقطاب أفضضل للمدخرأت ألبنكية.
ل- -دى ت- -دخ -ل -ه خ -لل ورشض -ة ت -ق -ن -ي -ة
خصضصضت للصضÒفة أإلسضلمية نظمت
‘ إأط -ار صض -ال -ون أل-ب-ن-وك وأل-ت-أام-ي-ن-ات
وأŸن -ت-ج-ات أŸال-ي-ة  2017ع-ل-ى ه-امشس
معرضس أإلنتاج أ÷زأئري ،شضدد رأوية
ع- -ل -ى أل -دور أ◊ي -وي وأŸب -ت -ك -ر أل -ذي
ي -ت-ع Úع-ل-ى أل-ب-ن-وك أن ت-ل-ع-ب-ه أل-ي-وم
Ÿرأف-ق-ة ألق-تصض-اد أل-وط-ن-ي ،مؤوكدأ أن
أإلطار ألتشضريعي وألتنظيمي أ◊ا‹
يحفز لتجسضيد هذه ألهدأف.
إعت Èإلوزير بأان «إلصسÒفة إ’سسÓمية أإو إلتسساهمية
جد هامة حاليا بالنظر لوضسعية إقتصسادنا» ،مضسيفا بأانه
«يجب على إلبنوك أإن تعتمد مقاربة جديدة Áكنها
إ’سستجابة لكل إلطلبات Ãا فيها طلبات إلزبائن إلذين
يرغبون ‘ أإشسكال بنكية إخرى غ Òربوية «.
ووفقا لطلب إلزبائن يجب وضسع أإنظمة خاصسة ÷لب
إ’دخار بأاقصسى قدر ‡كن ،يضسيف إلوزير ،مشسÒإ إ¤
إنه Áكن رصسد جزء ’ يسستهان به من إ’دخار إلكامن
ب-فضس-ل تسس-وي-ق م-ن-ت-ج-ات م-ط-اب-ق-ة ل-لشس-ري-ع-ة من طرف
إل -ب -ن -وك وك -ذإ إط Ó-ق سس -ن -دإت ذإت ط -اب -ع تسس -اه-م-ي.
وسسيشسهد عام  2018بحسسب إلوزير مرونة أإك Èمن حيث
توسسيع إŸالية إلتسساهمية إŸطبقة ◊د إآ’ن ‘ بنكÚ
خاصس Úمن عدة سسنوإت .أإكد إلوزير أإن إلتشسريع إلسساري
يسسمح للبنوك بتسسويق هذه إŸنتجات شسريطة إ◊صسول
على ترخيصس مسسبق من بنك إ÷زإئر.
«غ Òأإنه إذإ إقتضسى إأ’مر –سس Úإأ’مور فسسنكون
حاضسرين»بحسسب تصسريحات رإوية.
‘ ه -ذإ إلسس -ي -اق ،إوضس-ح رئ-يسس إ÷م-ع-ي-ة إŸه-ن-ي-ة
للبنوك وإلهيئات إŸالية بوعÓم جبار ‘ تصسريح لوأإج
على هامشس هذإ إللقاء بأان عدد إلبنوك إلتي –صسلت
على هذه إلرخصس هو ثÓثة أإو أإربعة إ ¤حد إآ’ن.
أإضساف بأان ترخيصس بنك إ÷زإئر هو شسرط مسسبق
إ’طÓق هذإ إلنوع من إŸنتجات إ÷ديدة حيث يتم
إلتأاكد من مطابقتها للقانون ’سسيما ما يتعلق باıاطر

إأ’م- -ن- -ي- -ة ،ل -ك -ن ذلك ’ ي -ط -رح أإي
إشس -ك -ال ف -ي -م-ا ي-خصس تسس-وي-ق ه-ذه
إŸنتجات «إ’سسÓمية».
ل- -ك- -ن- -ه أإشس -ار ب -أان ك -ل إل -ب -ن -وك
إلناشسطة ‘ إ÷زإئر سستشسرع إلعام
إŸق - -ب - -ل ‘ تسس - -وي- -ق م- -ن- -ت- -ج- -ات
إسسÓمية.
من جهة أإخرى ،إعÎف وزير
إŸال- -ي- -ة ب- -أان تسس- -وي -ق إŸن -ت -ج -ات
إل -تسس -اه-م-ي-ة إ ¤ج-انب إŸن-ت-ج-ات
إŸال -ي -ة إل -ت -ق-ل-ي-دي-ة ل-يسس بـ «إأ’م-ر
إلسسهل» بالنسسبة للبنوك ،معتÈإ بأان
ذلك «يحتاج إ ¤تنظيم مÓئم دإخل
إل -ب -ن -وك ب -ح -يث Áك -ن ل -ه-ا تسس-يÒ
إلقروضس إلبنكية إلتقليدية بشسكل مسستقل عن إŸنتجات
إلتسساهمية» .كما أإكد على أإهمية وضسع هيئات مرإقبة
للمطابقة إŸنتجات إŸالية إلتسساهمية لقوإعد إلشسريعة
إ’سسÓمية دإخل إلبنوك .تعتزم إ÷زإئر ‘ هذإ إ’طار
إ’سستفادة من خÈة إلبنوك إلرإئدة ‘ هذإ إÛال على
غرإر إلبنك إ’سسÓمي للتنمية وسسيتي بنك بلندن.
‘ رده لسسؤوإل صسحفي حول إمكانية إطÓق إلدولة
لقرضس سسندي «حÓل» أإي ذو طابع تسساهمي إكد إلوزير
بأان هذإ إلنظام أإو أإي خيار آإخر يشسكل دوما إمكانيات
لتنويع إ’قتصساد ودعم إلنمو .فيما يخصس فتح وكالة
ب -ن -ك -ي -ة ج-زإئ-ري-ة ‘ إÿارج ق-ال ب-أان إل-ب-نك إ÷زإئ-ري
إÿارجي يسستعد لفتح وكا’ت له ‘ فرنسسا قبل إلتوسسع
نحو دول أإخرى.
ح -ول إح -ت -ي -اط -ي إلصس -ر‘ ذك -ر رإوي-ة ب-أان دإئ-رت-ه
إلوزإرية تتوقع ترإجعا إ 87 ¤مليار دو’ر بنهاية 2019
لكن أإعرب عن أإمله ‘ أإن تسستعيد إ’حتياطيات توإزنها
من خÓل إلتنويع إ’قتصسادي وإلنمو إŸنتظر لصسادرإت
إÙروقات مع تقليصس ‘ إلوإردإت .من جهته ،أإوضسح
إلسس -ي -د ج -ب -ار ل -لصس -ح -اف -ة ب -أان ك-ل إŸن-ت-ج-ات إل-ب-ن-ك-ي-ة
إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة سس-ي-ك-ون ل-ه-ا ‘ إŸسس-ت-ق-ب-ل م-ك-اف-ئ-ا ل-ه-ا من
إŸن -ت -ج -ات إل -تسس -اه -م-ي-ة ح-يث ذك-ر إ’ي-ج-ارة ب-ال-نسس-ب-ة
للقروضس إŸوجهة ’قتناء مسسكني إŸرإبحة على إ’مد
إلقصس Òبالنسسبة للقروضس إ’سستهÓكية إŸرإبحة على
إأ’مد إلطويل بالنسسبة لقروضس إ’سستثمار وكذإ إ’يجار
إŸا‹ «إلليزينغ» بالنسسبة ’قتناء Œهيزإت.

فرع لبنك ا÷زائر اÿارجي ‘ فرنسسا لتسسهيل –ويل أاموال ا÷زائريÚ
إن فتح فرع لبنك إ÷زإئر إÿارجي بباريسس خطوة إيجابية لÓسستثمار ‘ أإموإل إ÷الية إ÷زإئرية باŸهجر
حيث سسيتمكن هؤو’ء من –ويل أإموإلهم بطريقة سسلسسلة وبعيدإ عن إإ’جرإءإت إأ’خرى غ Òإلقانونية حيث يضسطر
إلكث Òمنهم إ’دخال إأ’موإل خلسسة دون إلتصسريح بها حتى يضسمن بيعها ‘ إلسسوق إŸوإزية ومنه –صسيل أإموإل
أإخرى ،وكان ذلك يتم Ãخاطر كبÒة فعدم إلتصسريح باأ’موإل يعرضس صساحبها لعقوبات قاسسية جدإ.
إن هذه إŸبادرة ،ولو كانت متأاخرة ،لكنها سستكون من أإك Èإلقيم إŸضسافة لÓقتصساد إلوطني فأاموإل إ÷اليات ‘
إلعا ⁄تعت Èرأإسسمال مهم جدإ يسساعد إلكث Òمن إلدول على تعزيز إحتياطات إلصسرف وإ◊فاظ على قيمة إلعمÓت
إلوطنية إلتي تصسبح مطلوبة بكÌة ،ومنه إلرفع من قيمتها ‘ إلوقت إلذي يجب أإن يلعب إ’قتصساد إŸنتج دوره على
أإحسسن حال.
تبلغ قيمة إأ’موإل إÙولة ع ÈإŸهاجرين ،بحسسب إŸنظمة إلعاŸية للهجرة أإك Ìمن  400مليار دو’ر ،وإحتلت
مصسر إŸرتبة إأ’و ¤عربيًا ،وإلسسابعة عاŸيًا ‘ ،إلتحويÓت إلنقدية ،إلتي بلغت  19.7مليار دو’ر ،أإي ما Áثل
 %40.4من إجما‹ –ويÓت إŸغÎب Úإ ¤إŸنطقة إلعربية .ويحتل لبنان إŸرتبة إلثانية عربياً ،بتحويÓت بلغت
نحو  7.2ملياردو’ر .وتلقت بلدإن إŸغرب إلعربي خÓل عام – 2014ويÓت بقيمة  11.2مليار دو’ر .هذإ بحسسب
موقع «إلرصسيف» إلذي يهتم بشسؤوون إ÷اليات إلعربية ‘ إÿارج حيث نشسر تقريرإ خاصسا إلسسنة إŸنصسرمة– .دث
بعضس إÈÿإء ‘ إ÷زإئر عن إمكانية –ويل أإك Ìمن  20مليار دو’ر سسنويا لو يتم إقناع إ÷الية إ÷زإئرية باÿارج
با’سستثمار ‘ إ÷زإئر .يدعو إÈÿإء إلذين –دثوإ لـ «إلشسعب» إ ¤فتح فروع لبنوك جزإئرية ‘ إÿارج وخاصسة ‘
إفريقيا وأإوروبا وإÿليج إلعربي لتسسهيل –ويل إ÷زإئري Úأ’موإلهم وتطوير إ’قتصساد إلوطني حيث مازإل إلكثÒ
من إŸصسدرين إ÷زإئري Úيحولون أإموإلهم ع Èبنوك أإجنبية.
طرح إلكث Òمن إŸصسدرين بعضس إŸشساكل إلتي تخصس قانون إلنقد وإلقرضس إلذي يفرضس إلكث Òمن إلعرإقيل
لتحويل أإموإل إلصسادرإت نحو إ÷زإئر فالقانون ،بحسسبهمÁ ،نع على إŸتعامل ÚإسستÓم تسسبيق من أإموإل إلتصسدير
من إأ’جانب ،كما أإن أإموإل إلصسادرإت يجب أإن تأاتي من إلبلد إلذي ” تصسدير إلسسلع له وغÒها من إلتعقيدإت إلتي
–رم إ÷زإئر من عائدإت مهمة بالعملة إلصسعبة.
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انخراط تام ‘ التوجه ا’قتصسادي لتعزيز التنمية الوطنية

–كم تكنولوجي لبلوغ ا’حÎافية

تششارك وحدات إانتاجية للجيشش الوطني الششعبي ،تابعة لقيادتي
لضشافة إا ¤مديريات الصشناعات العسشكرية،
القوات ا÷وية والبحرية ،با إ
لنتاج ا÷زائري بقصشر
العتاد واŸنششآات العسشكرية ‘ ،الطبعة Ÿ 26عرضش ا إ
لنعاشش
اŸعارضش الصشنوبر البحري ،مكرسشة انخراطها التام قي ديناميكية ا إ
القتصشادي التي بادر بها رئيسش ا÷مهورية وتطبيقا لتعليمات الفريق
نائب وزير الدفاع الوطني رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي الرامية
ا ¤تطوير قاعدة صشناعية عسشكرية قوية ومسشتدامة.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S :´Ó£à°SG
””الشش- - -عب””  -اقÎبت م- - - -ن ج- - - -ن- - - -اح
الصصناعات العسصكرية لتسصلط الضصوء على
البعضض منها حتى وان كانت اŸؤوسصسصات
وال -وح-دات اŸشص-ارك-ة م-ت-خصصصص-ة ‘ ك-ل
اÛا’ت على غرار النسصيج ،الصصناعات
اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة اÿف-يفة والثقيلة ،الصصناعة
اإ’ل-كÎون-ي-ة ،ال-ب-ن-اء وك-ذا صص-ن-اعة Œديد
العتاد البحري وا÷وي هذه اأ’خÒة التي
سصÔكز عليها هذه اŸرة بالنظر للتحكم
الكب ‘ Òالتكنولوجيا والقطع ا◊سصاسصة
ال -ت-ي ي-ت-ع-ام-ل-ون م-ع-ه-ا وان-ف-ت-اح-ه-م ع-ل-ى
ال -ق -ط -اع اŸد Êم -ن خ Ó-ل ت-ل-ب-ي-ة ب-عضض
ال- -ط- -ل- -ب- -ات واŸشص- -ارك- -ة ح -ت -ى ‘ أاه -م
اŸشصاريع اإ’سصÎاتيجية للدولة ا÷زائرية
Ãعاي ÒعاŸية والتخفيف من ا’سصتÒاد
وبالتا‹ نزيف العملة الصصعبة.
حسصب الرائد العزيز سصعاوي ‡ثل عن
م -دي -ري -ة اإ’يصص -ال واإ’ع Ó-م وال -ت -وج -ي -ه
اخ -ت -ارت ال -وح -دات اإ’ن -ت -اج -ي-ة ل-ل-ج-يشض
الوطني الشصعبي ا÷ناح اŸركزي كفضصاء
ﬂصصصض لها للتقرب للجمهور العريضض
الشص-غ-وف ل-ك-ل م-ا ت-ن-ت-ج-ه وك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ‘ م-ب-ادرة ت-كرسض
التواصصل بينها وب Úالزوار خاصصة وأانها
تعرضض منتوجات متنوعة تعكسض اŸسصتوى
ال-رف-ي-ع ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه الصص-ن-اع-ة ال-عسصكرية
Ãخ-ت-ل-ف ف-روع-ه-ا م-ا ي-ج-ع-ل م-ن-ها حلقة
صص-ل-ب-ة ت-ع-زز ال-نسص-ي-ج ا’ق-تصصادي الوطني
وقطبا للتنمية الوطنية بامتياز.

مؤوسسسسة Œديد عتاد
الطÒان ...التحكم ‘ التصسنيع
لتحقيق الريادة
البداية كانت من مؤوسصسصة Œديد عتاد
ال -طÒان ،ح -يث اسص -ت-ق-ب-ل-ن-ا اŸق-دم ع-ب-د
الصصمد ﬁمد صصالح الدين الذي أاوضصح
أانها مؤوسصسصة عمومية ذات طابع صصناعي
وŒاري تعمل –ت وصصاية قيادة القوات
ا÷وية ،تضصطلع Ãهام رئيسصية تتمثل ‘
أاشص -غ -ال اŸراج -ع -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ط -ائ -رات
وا◊ّوامات اŸسصتغلة ‘ القوات ا÷وية
للجيشض الوطني الشصعبي الدرك الوطني،
ال- -ت -دخ -ل ‘ ﬂت -ل -ف م -واق -ع ال -ق -واع -د
ا÷وي-ة ،تصص-ل-ي-ح اأ’ع-ط-اب الصص-ع-ب-ة حتى
ال -درج -ة ال -راب -ع -ة وذلك م -ن خ Ó-ل ع-دة
وحدات متخصصصصة.
أاوضص- - -ح اŸق- - -دم ع- - -ب- - -د الصص - -م - -د أان
مشصاركتهم ‘ الصصالون هو بهدف إاظهار
م -دى اŸواك-ب-ة ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة
خاصصة ما تعلق بأامن الطÒان الذي يحتم
على الكوادر البشصرية للمؤوسصسصة التحكم ‘
تقنياتها وتكنولوجياتها بأاعلى مسصتوياتها
بل ويكونون من روادها.
م- -ن ب Úا‚ازات اŸؤوسصسص- -ة صص- -ن -اع -ة
قطع الغيار على مسصتوى وحدة التصصنيع
الصص-ن-اع-ي ،سص-واء اŸع-دن-ي-ة ،الصص-م-امات،
اأ’نابيب اŸرنة ،علما أان التحكم ‘ هذه
الصصناعة ليسض باأ’مر السصهل بل Áر بعدة
م - -راح - -ل م - -ن - -ه - -ا اŸع - -ا÷ة ا◊راري- -ة،
الكيميائية وغÒها.
ولتحقيق هذه الذروة من التحكم ‘
ال- -تصص- -ن -ي -ع ك -ان ’ب -د م -ن ت -ث -م ÚاŸورد
البشصري من خÓل ضصمان التأاهيل العا‹
Óطارات إا¤
لهم ع Èالتكوين اŸسصتمر ل إ
أابسصط عامل ‘ سصلسصلة التصصنيع.

التعامل مع هيئة ا’عتماد
““أا÷Òاك““ سسيعزز اŸعايرة
با÷زائر
‘ اŸقابل أاشصار اŸقدم عبد الصصمد
أان - - -ه ب - - -فضص - - -ل إارشص - - -ادات
وتعليمات
القيادة
”
التمكن
من ترقية
اÈı
ل-ل-ت-ح-كم ‘
اŸشصاريع
ع Èال-ت-حصصل
ع - -ل - -ى م- -ول- -د
أاشصعة
““جنÒالتور
إاكسض““ إ’ج - - - - - -راء
التجارب
اŸيكانيكية،
ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-كيمائية
ل- - -ل- - -زي - -وت– ،دي - -د
الشص - - -وائب وإاع- - -ط- - -اء
ن- - - -ظ - - -رة ع - - -ن ﬁرك
ال-طÒان ،ب-اإ’ضص-اف-ة ا¤
ام-تÓ-ك ت-ق-ن-ي-ات اŸراق-ب-ة غ Òال-ه-دام-ة
ال-ت-ي “ث-ل أاع-ل-ى مسص-ت-وي-ات تكنولوجيات
الطÒان.
كما تتوفر اŸؤوسصسصة على  Èﬂضصبط
آا’ت القياسض وهو ا Èıقيد ا’عتماد
م -ن ط -رف ال-ه-ي-ئ-ة ا÷زائ-ري-ة لÓ-ع-ت-م-اد
““أا÷Òاك““ ،م -ا ي -ج -ع -ل م-ن-ه خ-ط-وة ن-ح-و
التماشصي مع اŸعاي Òالدولية.
بخصصوصض ا’بتكار أاوضصح اŸقدم عبد
الصصمد أانه جزء من العمل اليومي من
خÓل إايجاد ا◊لول اŸناسصبة أ’ي مشصكل
والذي يتم التعامل معه كتحد يجب الفوز
به ،حتى يكون اŸهندسصون عند حسصن ظن
ال-ق-ي-ادة ل-ت-خ-ط-ي اŸشص-ك-ل اŸطروح وهو
م- -ن صص- -م -ي -م ع -م -ل م -ه -ن -دسص -ي وت -ق -ن -ي
اŸؤوسصسصة و‘ كل مرة ذكاؤوهم يكون أامام
–دي ا’ب -ت -ك -ار ي -ك -ون ب -إاي -ج -اد ا◊ل -ول
التقنية لتجاوزها.
غ Òب -ع -ي -د وب -ج -ن -اح م -رك-ز ال-ه-ن-دسص-ة
وال -ت -ط -وي -ر ‘ اŸي-ك-ان-يك واإ’ل-كÎون-يك
ال -ت -ق-ي-ن-ا ال-رائ-د ﬂت-ار ب-ن زي-ان مسص-ؤوول
جودة على مسصتوى مركز اŸعايرة Ãركز
الهندسصة باŸديرية العام للعتاد ،والذي
يضص -ط -ل -ع Ãه -م -ة ضص -ب -ط اأ’ج-ه-زة وف-ق-ا
Ÿقاييسض ﬁددة.
أاشص -ار ال -رائ -د ﬂت -ار أان ه -ن -اك 140
ج -ه -از ” م -ع-اي-رت-ه ‘ ع-دة ت-خصصصص-ات،
وخصصوصصية هذا ا Èıتكمن ‘ كونه
Áتلك أاك Èعدد من التخصصصصات وهي
سص- -ب- -ع- -ة ال- -ك- -ه- -رب -اء ،الÎددات ،ا’أوزان،
الرطوبة ،اأ’بعاد ،الضصغط ،ا◊رارة.
يعمل هذا ا ÈıباŸعاي ÒالعاŸية
وهو اآ’خر قيد ا’عتماد من طرف الهيئة
ا÷زائ- -ري- -ة لÓ- -ع- -ت- -م- -اد ““أا÷Òاك““ ،م -ا
سص-يسص-م-ح مسص-ت-ق-ب Ó-ل-ل-مخÃ Èنح الزبون
شص-ه-ادات اع-ت-م-اد Ÿن-ت-وج-ات-ه-م م-ن ج-هة
معÎف بها عاŸيا والتوجه نحو التصصدير
Óسصواق اÿارجية ويضصعهم ‘
بكل ثقة ل أ
مسص-ت-وى اŸع-اي Òال-دول-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-ط-ل-بها
البلدان اŸسصتقبلة.
وت -ك -م -ن ال -ق -ي -م -ة اŸضص -اف -ة ل -ل-نسص-ي-ج

وحسصب ال-ع-ق-ي-د ال-ت-ح-ك-م ‘ ال-ت-ق-ن-يات
ا◊ديثة  ⁄يكن وليد الصصدفة بل هو ثمرة
العديد من ا’سصتثمارات والتأاهيل فكانت
اŸرح -ل -ة اأ’و ¤ب-الÎك-يب ،ث-م ال-ت-ج-م-ي-ع
للهياكل ،ثم إانتاج القطع ،وحاليا تضصطلع
اŸؤوسصسص -ة ب -ع -دة م -ه -ام م -ن -ه -ا اŸع -ا÷ة
السص -ط -ح -ي -ة ،ا◊راري -ة ،صص -ن -اع -ة ق -ط-ع
ال -غ -ي -ار ،ال -ت -ل -ح -ي -م– ،ضص Òالسص-ط-وح،
اŸراقبة ...غÒها
و‘  ” 2002صص- -ن- -ع أاول ط -ائ -رة
““ف- -رن -اسض  ،““42وا¤
غاية

الصصناعي،
هو كون أان أاغلب
ال-ت-ج-ه-يزات Áكن
م- - -ع- - -اي - -رت - -ه - -ا ‘
ﬂت - -ل- -ف اÛا’ت
م - - - -ا سص - - - -يسص - - - -م- - - -ح
ب- -ت- -خ- -ف- -يضض ت -ك -ل -ف -ة
إارسصال هذه التجهيزات
ıاب -ر خ -ارج ا÷زائ -ر
ب -ه-دف م-ع-اي-رت-ه-ا ،وك-ذا
ال-ت-ق-ل-يصض م-ن اŸع-امÓت
اإ’دارية وربح الوقت.

مؤوسسسسة صسناعة
الطائرات تنجز أانظمة
معقدة للوكالة الفضسائية
وب -ج -ن-اح م-ؤوسصسص-ة صص-ن-اع-ة ال-ط-ائ-رات
–دثنا إا ¤العقيد رشصيد جوفلكيت الذي
أاوضص- -ح أان مشص -ارك -ت -ه -م ‘ اŸع -رضض ه -و
للتعريف Ãختلف اŸراحل التي Áر بها
اŸن-ت-وج أاو صص-ن-اع-ة ال-ط-ائ-رات ،وال-كوادر
البشصرية وخÈتهم ‘ هذا اÛال ،مشصÒا
إا ¤أان ما يهمهم حاليا هو بيع خدمات
اŸؤوسصسصة والتعريف بها ،من خÓل وضصع
ك- -ل إام- -ك -ان -ي -ات -ه -ا ‘ خ -دم -ة ا’ق -تصص -اد
والصص -ن -اع -ة ال -وط -ن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ق-دË
ا◊لول للعديد من اŸشصاكل اŸطروحة
ب-ال-نسص-ي-ج الصص-ن-اع-ي ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى غرار
قطع غيار السصيارات التي صصناعتها ‘
اŸتناول.
‘ اŸقابل كشصف العقيد جوفلكيت أان
م-ؤوسصسص-ة صص-ن-اع-ة ال-ط-ائ-رات سص-اهمت ‘
ا‚از أان -ظ -م-ة م-ع-ق-دة Ÿصص-ل-ح-ة ال-وك-ال-ة
ال-فضص-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي اسص-ت-عملت ‘
إاط Ó-ق ال-ق-م-ر الصص-ن-اع-ي ““،““ ALSAT- B2
وه -ي Œرب -ة ت -ؤوك -د ا’ن -دم -اج ‘ ع -ج-ل-ة
ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -وط -ن -ي -ة بشص -ق -ي -ه -ا اŸدÊ
والعسصكري ع Èتلبية احتياجات الوحدات
القتالية للجيشض الوطني الشصعبي ونظÒتها
اŸدن -ي -ة ،م -اسص -اه -م ‘ ت -خ -ف -يضض نسص-ب-ة
التكلفة وا’عتماد على اإ’نتاج الوطني.

اليوم
هناك حوا‹  50طائرة
مركبة ›معة،وهناك نوعان منها منها
م -ا ه -و ذو م -ق -ع -دي -ن م -وج -ه -ة ل -ت -ك -وي-ن
ال- -ط- -ي- -اري- -ن ،وك- -ذلك دورات ت- -أاه -ي -ل -ي -ة
ل -ل -ط-ي-اري-ن اŸدن-ي ،Úأام-ا ذات  4مقاعد
ف -ي -ت-م ب-ه-ا ت-ك-وي-ن ال-ط-ي-اري-ن ال-ن-اق-ل Úأاو
Óشصخاصض.
اسصتعماله ‘ النقل ا÷هوي ل أ
ه -ذا ال -ت -ط -ور ي -ع -كسض ال -ط -ف -رة ال -ت-ي
ح-ق-ق-ت-ه-ا ه-ذه الصص-ن-اع-ة ب-ع-دما كانت ‘
الثمانينات تابعة لوزارة النقل للمؤوسصسصة
الوطنية للسصيارات الصصناعية بالرويبة ،و‘
سصنة  1994تدخلت وزارة الدفاع الوطني
وأاخ-ذت اŸشص-روع ب-ي-ده-ا ف-ك-ان ب-ال-ب-ليدة
بداية ،ليتم –ويلها إا ¤طفراوي بوهران
ح- -يث ك- -ان م -ي Ó-د صص -ن -اع -ة ال -ط -ائ -رات
با÷زائر.

مؤوسسسسة البناء والتصسليح
البحري ...Úمشساريع أا‚زت
وأاخرى ‘ اأ’فق
و‘ اÛال ال- -ب- -ح- -ري اسص- -ت- -وق -ف -ت -ن -ا
مؤوسصسصة البناء والتصصليح البحري Úالتي
بدأات Œربتها ‘ السصبعينات مع اإنشصاء
مدرسصة الورشصة البحرية لتنطلق صصناعة
السصفن اأ’و ‘ ¤سصنة – 1994ت قيادة
الديوان البحري للبناء البحري Ãسصاعدة

اŸتعاون Úاأ’جانب ابتداء من سصنة ،1980
التطور السصريع وا’سصتثمارات الهامة ‘
اŸنشصآات واأ’جهزة ولدت مؤوسصسصة البناء
وال- -تصص- -ل- -ي- -ح ال- -ب -ح -ري Úم -ا رف -ع -ه -ا ا¤
القياسصات الدولية.
وعن جديد اŸؤوسصسصة قال اŸقدم ربيع
يزيد فيتمثل ‘ البناء العسصكري من خÓل
ا’نتهاء من ا‚از سصفينة  62مÎا” رايسض
حسص-ان ب-ارب-ي-ار” ،أام -ا ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-ق-ط-اع
العمومي ” ا‚از  2سصفن عبارة  14مÎا
لصص -ال -ح م-ؤوسصسص-ة ن-ف-ط-ال م-ه-م-ت-ه-ا ن-ق-ل
عمالها بعدد ’ يتجاوز  20فردا ،ونقل
سص -ل -ع ’ ت -ت -ج -اوز ح-م-ول-ت-ه-ا  5أاطنان
وحاليا هما متواجدان Ãيناء ا÷زائر
وقيد ا’سصتغÓل.
‘ اŸقابل كشصف اŸقدم ربيع
أانه بعد شصهرين على اأ’ك Ìسصيتم
تسصليم مركب 16 ÚمÎا Ÿؤوسصسصة ““
إاب- - - -روك““ ت- - - -اب- - - -ع- - - -ة Ûم- - - -ع
سص- -ون- -اط -راك تضص -ط -ل -ع Ãه -ام
ال-ت-زود ب-ال-وق-ود وق-ط-ع ال-غ-ي-ار
ون-ق-ل ا’أشص-خ-اصض ،ب-اإ’ضص-اف-ة
إا ¤تسصليم رصصيف عائم 15
مÎا Ÿؤوسصسص - - - -ة ““أاسض ت- - - -ي
آاشض““ ،ناهيك عن مشصاريع
اأخ -رى ق -ي-د ا’‚از ع-ل-ى
غ- -رار تصص- -م- -ي -م ب -ارج -ة
م - -ت - -ع - -ددة ال- -وظ- -ائ- -ف
ومشص - - -روع تصص- - -م- - -ي- - -م
قاطرات قيد الدراسصة 30
مÎا.
من جهة اأخرى تقوم اŸؤوسصسصة بأاشصغال
لصصالح ا÷هات اŸدنية على غرار تصصليح
واإعادة تهيئة زوارق الصصيد وزوارق صصيد
السصردين.

““““AMS-MBالشسراكة
ا÷زائرية  -اأ’Ÿانية ‘ الواجهة

‘ سصياق آاخر وبجناح مؤوسصسصة العربات
العسصكرية الثقيلة إ’نتاج سصيارات رباعية
ال -دف -ع وﬂت -ل -ف الشص -اح -ن -ات ل -ت -غ -ط -ي-ة
احتياجات ا÷يشض ،يعرضض جناح الشصركة
ا÷زائ -ري -ة لصص -ن -اع -ة اŸرك-ب-ات ب-عÓ-م-ة
م - - -رسص - - -ي - - -دسض ب - - -ن - - -ز « »AMS-MB
ال- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ا ا’أŸان -ي -ة ‘ م -رك -ب -ات
مصص -ن -وع-ة وط-ن-ي-ا ب-أاي-د ج-زائ-ري-ة ،وال-ت-ي
ت-ع-ذر ع-ل-ى ‡ث-ل-ي-ه-ا اإ’د’ء ب-أاي تصص-ري-ح
صص-ح-ف-ي ‘ ان-ت-ظ-ار ع-ق-د ن-دوة صص-ح-ف-ية
سص -ت-كشص-ف ع-ن اآخ-ر إان-ت-اج-ه-ا وآاف-اق ه-ذه
الشصراكة.
تÈز هذه اŸشصاركة العصصرنة والتحكم
‘ ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث-ة ‘ ط-ري-ق
ي -ك -رسض ا’حÎاف -ي -ة ل -دى ق -وام اŸع-رك-ة
ل -ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ح-رصص-ا ع-ل-ى
تلبية حاجيات وطلبات ﬂتلف الوحدات
القتالية للمؤوسصسصة العسصكرية ،واŸسصاهمة
‘ دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وتكون
القاطرة الصصلبة للصصناعة الوطنية.

أإلثنين  25ديسسمبر  2017م
ألموأفق لـ  06ربيع ألثاني  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معرضض ألصشناعات ألتقليدية وأ◊رفية بالششلف

ا◊رف رهينة اÿطابات التشسجيعية ‘ غياب اÓÙت وضسعف التسسويق

ألعدد
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بهدف تسشوية  18400وحدة سشكنية
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“ديد آاجال اسستقبال ملفات البناء ا÷اهز بالشسلـف

م -ددت مصش -ال -ح رئ-اسش-ة أ◊ك-وم-ة
’ج-ال أŸت-ع-ل-ق-ة ب-تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ة
أ آ
ألسش -ك-ن-ات أ÷اه-زة ب-و’ي-ة ألشش-ل-ف
إأ ¤ن- -ه- -اي- -ة ألسش -ن -ة أŸق -ب -ل -ة ،قصش -د
ألسش -م -اح ل -لسش-ك-ان أل-ذي-ن ت-أاخ-روأ ‘
ت -ق -د Ëم -ل -ف -ات-ه-م إأ ¤غ-اي-ة .2017
’ج- -رأء أل- -ذي ل- -ق -ي أرت -ي -اح
وه- -و أ إ
أŸعني ÚباŸلف.

و.ي .أعرأيبي

ب - -حسسب مصس- -ال- -ح أمÓ- -ك أل- -دول- -ة
ومديرية ألسسكن وألتعم Òبالولية ،فإان
أآلج- -ال أÙددة ب -ن -ه -اي -ة  2017إليدأع
أŸل- -ف- -ات ك -ام -ل -ة قصس -د أ◊صس -ول ع -ل -ى
ت-ع-ويضس-ات إل‚از سس-ك-ن-ات صس-ل-ب-ة وأإزأل-ة
أل- -ب -ن -اء أ÷اه -ز أŸع -روف بـ ””ألÈأريك ””
أل -ت -ي وصس -ل ع -دده-ا  18400ب-ن-اء ج-اهز
وأل- -ذي صس -ار يشس -ك -ل خ -ط -رأ صس -ح -ي -ا ‘
م- -ن- -ه- -ا م- -ادة
ألسس - - -ن - - -وأت أألخÒة،
””أآلم - -ون- -ي- -ات””‡ ،ا أسس- -ت- -دع- -ى أت- -خ- -اذ
إأجرأءأت عملية للقضساء على ألظاهرة من
خÓ- -ل ت- -خصس- -يصس غÓ- -ف م- -ا‹ ضس -خ -م

لفائدة ألعائÓت ألقاطنة بهذأ ألنوع من
أل-ب-ن-اء أ÷اه-ز ،ي-ق-ول مسس-ؤوول أŸصس-ل-حة
أÿاصسة باŸلف.
للقضساء نهائيا على أŸلف ألذي تأاخر
بنسسبة 21باŸائة ،بادرت مصسالح رئاسسة
أ◊ك -وم -ة ب -ن -اء ع -ل -ى ط -لب ألسس -ل -ط -ات
أل-ولئ-ي-ة ب-الشس-ل-ف ب-ت-م-دي-د آأجر أسستقبال
أŸل - -ف- -ات أإ ¤غ- -اي- -ة  2018قصس -د م-ن-ح
ألفرصسة للمتضسررين إليدأع ملفاتهم وفق
ألضسوأبط ألقانونية ألتي  ⁄تتغ Òشسأانها
شسأان أŸلفات ألقدÁة ألتي وصسلت ◊د
ألسساعة بحسسب ذأت أŸصسدر إأ16300 ¤
ملف “ت معا÷ته‡ ،ا مكن أصسحاب
هذه ألشساليهات من بناء سسكناتهم وفق
أŸقاييسس أÿاصسة بالبناء ضسد ألزلزل
وأل -ذي تشس -رف ع -ل -ي -ه أل -ه -ي -ئ -ة أل-وط-ن-ي-ة
للمرأقبة ألتقنية ( سسي .تي .سسي).
ن - -اشس - -دت ذأت أŸدي - -ري - -ة أŸع- -ن- -يÚ
ب- -اŸل- -ف- -ات ب- -اإلسس- -رأع ‘ ت -ن -ف -ي -ذ ه -ذه
أإلج -رأءأت ،ح -ت -ى ت -ت -م-ك-ن ÷ن-ة تسس-وي-ة
ألبناء أ÷اهز من إأنهاء أŸلف وطي ما
يسسمى بخطورة ألبناء أ÷اهز ‘ ولية
ألشسلف ألذي فاق  30سسنة ،يقول ألسسكان.

أبدى أŸششاركون ‘ معرضض ألصشناعات ألتقليدية ألذي نظمته غرفة ألصشناعة ألتقليدية وأ◊رف بو’ية
ألششلف ،بالتنسشيق مع مديرية ألسشياحة باŸطعم أ÷امعي أبن ألدين ،أسشتياءهم من متاعب ألتسشويق وصشعوبة
أ◊صشول على أÓÙت رغم أسشتفادتهم من أششكال ألدعم وألتموين لورششاتهم ألتي صشارت مهددة بالتوقف‡ ،ا
’رياف.
سشÒهن مناصشب ألششغل ألتي ” أسشتحدأثها ‘ أ أ
أسستطÓع :و.ي .أعرأيبي يزأل مغلق ◊د ألسساعة تقول ووح- -دأت إأن -ت -اج -ي -ة ت -قضس -ي أل- -نسس- -وي- -ة ،م- -ع -تÈة أل -ط Úو
ة
بشس -رأء وأق -ت -ن -اء ب-عضس ألسس-ل-ع أل- -دوم م -وأد أول -ي -ة لصس -ن -اع -
أ◊رفية قدأح.
يسشمح بتوف Òأزيد من  6500منصشب عمل بجيجل
ن -فسس ألنشس -غ -ال أل -ذي أÿاصس -ة ب-اŸن-اسس-ب-ات إلن-ق-اذ أل -ت-ح-ف أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
كشس- - - -ف أل- - - -ع- - - -ارضس - - -ون لـ رف- -ع- -ت- -ه ل- -وي- -زة ب -ل -ق -اسس -م -ي ه- -ذه أل- -ورشس- -ات أل- -ت- -ي صس- -ار أل-زرب-ي-ة ألشس-ل-ف-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-مل
””ألشسعب”” عن معاناة حقيقية أ◊رف- -ي- -ة ‘ أن- -ت- -اج أل- -عسس- -ل ع -م -ال -ه -ا م -ه-ددي-ن ب-ال-ت-وق-ف رفقة أك Ìمن  400منخرط
تتوأصشل أششغال ألتهيئة Ãنطقة وألثانوية وكذأ شسبكة ألتطه Òعلى مسسافة
ب-اتت تÓ-ح-ق-ه-م ك-ح-رفي ‘ Úوع- -ت- -اده م- -ن ألشس- -ل -ف ،ح -يث ونسسف هذه ألورشسات وبالتا‹ ع -ل -ى إأع -ادة إأح-ي-ائ-ه-ا ون-فضس
ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-وليتي –دثت Ãرأرة عن معاناة  55ضس- -ي -اع أ◊رف -ة وأل -ت -ق -ال -ي -د .أل -غ -ب -ار ع -ن -ه -ا ب -ع -دم-ا ت-ل-قت ألتوسشع ألسشياحي بالعوأنة حيث ”  4250م Îط - - - -و‹ ،و ق- - - -د ” ◊د أآلن
ألشسلف و ألبليدة ،تتعلق بوضسع حرفيا –صسلوأ على قرأرأت ي -ح -دث خ-اصس-ة إأذأ ع-ل-م-ن-ا أن أل - - -دع - - -م م- - -ن ط- - -رف وزأرة أ’ن-طÓ-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة –وي-ل أل-ق-ن-اة أع -ت -م -اد ع -دة مشس -اري -ع سس -ي -اح -ي-ة ب-ه-ذه
ورشساتهم ألتي مازألت تبحث أإلسس- - -ت- - -ف- - -ادة م - -ن أÓÙت ق -ان-ون ت-خصس-يصس  20باŸائة ألشس-ب-ي-ب-ة وأل-ري-اضس-ة وم-دي-رية ألتي تتوسشط أŸنطقة ألششيء ألذي أŸن -ط -ق -ة ،ع-ل-ى غ-رأر ف-ن-دق ‚ 04وم،
ع- -ن Óﬁت ق- -ارة ل- -ت- -وسس -ي -ع ب -اŸن -ط -ق-ة أŸسس-م-اة ح-ي ب-ن من أŸشساريع لفائدة ألشسباب ألسس- -ي- -اح- -ة ‘ أن -ت -ظ -ار وزأرة سش -يسش -م -ح ل -ع -دد م -ن أŸسش -ت -ث -م -ري -ن فندق Úذي ‚مت ،Úمركب Úفندق Úمن
أل-نشس-اط و ت-ط-وي-ر م-ن-ت-وج-ات سسونة ‘ عهد ألوأ‹ بوسستة وأصس-ح-اب أل-ورشس-ات أ◊رف-ي-ة أل-ث-ق-اف-ة .ن-اشس-دت أŸت-ح-دثة Ãب - -اشش - -رة Œسش - -ي - -د مشش - -اري- -ع- -ه- -م صس- -ن- -ف ‚م- -ت ،Úمسس- -اح- -ت Úل- -ل -ت -ج -ارة
ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أÿاصسة أب -وب -ك -ر ألصس -دي -ق ،ل -ك-ن ◊د أل- -ت- -ي ي- -ع- -ول ع- -ل- -ي- -ه -ا ›ال أŸسس- -ؤوول ع- -ن أل- -تسس- -وي- -ق ‘ ألسشياحية ،وعرفت أŸنطقة زيارأت أ÷وأرية ،مشسروع Úإل‚از  17و 14فيÓ
ب -اŸن -ط -ق -ت Úأل-ل-ت Úشس-ارك-ت-ا ألسس- -اع- -ة  ⁄ي- -ت- -م- -ك- -ن- -وأ م -ن ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة لتشسجيع أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام -ة ل -غ -رف -ة دوري- -ة ل- -ل- -وأ‹ ألسش- -اب- -ق أ
’ه- -م -ي -ة ف - -اخ - -رة ومشس - -روع إل‚از  55مقصسورة
بـأاك Ìمن  20عارضسا.
أسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ب -ع-دم-ا ف-رضس-وأ ق-ط-اع ألسس-ي-اح-ة ك-ب-ديل ألزمة ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية بالولية أŸشش -اري-ع أŸن-ت-ظ-ر إأ‚ازه-ا إ
’ن-ع-اشض سسياحية ،حيث –صسل بعضسها على رخصس
ة
ف
ر
غ
ر
أحصس- -ى م- -دي- -
ب -ال -ت -ح -رك ل -ت -ف-ع-ي-ل م-عضس-ل-ة ألسش - -ي- -اح- -ة وأل- -رف- -ع م- -ن أل- -ط- -اق- -ة ألبناء بينما ” إأعذأر ألبعضس أآلخر من
ف -ات -ورة أل -ك -رأء ع -ل-ى أ◊ر‘ ألنفط.
ة
ي
ل
و
ل
ة
ي
ألصس -ن -اع -ة أل -ت-ق-ل-ي-د
ألتسسويق ألتي توأجه إأهمال ‘ أل -ف -ن -دق-ي-ة ب-ال-و’ي-ة  ،أل-ت-ي ت-ع-ت ÈأŸسس-ت-ث-م-ري-ن قصس-د أإلسس-رأع ‘ Œسس-ي-د
أل -وأح-د Ãق-دأر 10و 13آألف
ألشسلف ﬁمد ÿضساري وجود د.ج وه- - -و م - -ا ع - -ج - -ز ع - -ن - -ه ا◊فاظ على ا◊رف مسسؤوولية غ- - -ي- - -اب أل- - -دور أإلعÓ- - -م - -ي غ Òك -اف-ي-ة أم-ام ت-دف-ق أŸصش-ط-اف Úمشس -اري -ع -ه -م ،وب-ت-جسس-ي-د ه-ذه أŸشس-اري-ع
خ Ó- - - -ل أŸوأسش - - - -م ألصش - - - -ي- - - -ف- - - -ي- - - -ة سس -يسس -م-ح ب-خ-ل-ق أزي-د م-ن  6500منصسب
وأÿرجات أŸيدأنية.
 8155ح - - -ر‘ ل ي - - -زأل- - -ون أ◊رفيون ،كون أن أŸنطقة ل
كل القطاعات
ه-ذه أل-وضس-ع-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-ا Êباÿصشوصض.
عمل مباشسر.
Áارسسون نشساطهم ‘ أŸيدأن ت Ó-ئ -م ألصس -ن -اع -ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
Óشسارةﬂ ،طط تهيئة منطقة ألتوسسع
ل إ
م- -ن- -ه- -ا ق- -ط- -اع ألصس- -ن- -اع- -ات
وه -ذأ ب-ع-دم-ا خضس-عت ق-ائ-م-ة وأŸبيعات ألتي تظل ضسعيفة،
 ⁄ي- - -خ- - -ف أل- - -ع- - -ارضس- - -ون
جيجل :خالد  -ع .
ألسسياحي ببلدية ألعوأنة ،قدمته ألوكالة
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ت -ت-ط-لب –رك-ا
أŸسس -ج -ل Úل -ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ط-ه Òت -ق -ول أ◊رف -ي -ة ل-وي-زة ،ح-يث
Ÿن- - -ت- - -وج - -ات ألصس - -ن - -اع - -ات
تÎب- -ع م- -ن -ط -ق -ة أل -ت -وسس -ع ألسس -ي -اح -ي أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ية ألسسياحية و” صسياغته
أسس-ت-ع-ج-اليا للتكفل با◊رفيÚ
وألشس - -طب أل - -ت- -ي مسست  4320أغتنمت ألفرصسة لتوجيه ندأء
حر‘.
أسستغاثة نيابة عن أŸسستفيدين أل-ت-ق-ل-يدية وأ◊رفية مطالبهم وم- -ن -ح -ه -م Óﬁت ل -ت -ف -ع -ي -ل بالعوأنة ،على مسساحة  167هكتار منها  97ع Èم- - -رأح- - -ل ع- - -دة شس- - -م- - -لت أŸسس- - -ح
ألتي وجهوها لعدة قطاعات ،نشس- -اط- -ه- -م م- -ع دع- -م آأل- -ي- -ات هكتارأ قابلة للتهيئة وهي أŸنطقة ألو ¤ألطبوغرأ‘ للمنطقة وإأجرأء ألتحقيقات
من هذه ألقرأرأت.
ا◊رمان من اÓÙت وفرضض
بالتدخل للحفاظ على هويتنا أل -تسس -وي -ق ورف -ع ألضس -رأئب أو وأل-ن-م-وذج-ي-ة أŸؤوه-ل-ة ل-ل-خضس-وع ألشس-غال ألعقارية ألÓزمة ،ليتم أŸصسادقة عليه من
خاصسة تلك أŸتعلقة با÷انب تخفيفها إأ ¤طابع ألرمزية مع أل-ت-ه-ي-ئ-ة ق-ب-ل أسس-ت-ق-ب-ال مشس-اريع سسياحية ق -ب -ل أعضس -اء أÛلسس ألشس -ع -ب-ي أل-ولئ-ي
الكراء يهدد بتوقيف األنشسطة التسسويق الهاجسض األكÈ
ألنسسوي تقول فاطمة حمرون ف -ت -ح فضس -اء إأع Ó-م -ي وإأل -غ -اء أسستثمارية من ب 19 Úمنطقة تتوفر عليها حيث صسادقوأ باألغلبية من خÓل أنعقاد
واŸهدد Ÿناصسب الشسغل
رئ - -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة أإلن- -تصس- -ار مسس -ت -ح -ق-ات أŸشس-ارك-ة ف-ي-م-ا ألولية ،وتتمثل ‘ فتح ألطرق ألرئيسسية ألدورة ألعادية ألثالثة للمجلسس ألشسعبي
سس-ج-ل-ن-ا ب-أاج-ن-ح-ة أŸعرضس
ل-لصس-ن-اع-ة ألتقليدية وأ◊رفية
ألولئي أŸنتهية عهدته.
يخصس بحجز أماكن ألعرضس.
ب
إأرأدة ق -وي -ة و–م -ل ل-لصس-ع-ا
 ⁄يتوقف أŸشساركون ‘
ة
ي
رغ- -م أل- -ت -ع -ل -ي -م -ات أل -وزأر
زبائن بريد أ÷زأئر يششتكون لـ””ألششعب””:
أŸع - -رضس ع - -ن أ◊ديث ع - -ن
ى
ل
وأل -ق -وأن Úأل -ت -ي تشس-ج-ع ع-
صسعوبات ألتسسويق ألذي صسار
ق
ي
ر
تنشسيط هذأ ألقطاع عن ط
ح -اج -زأ م -ق -ل -ق -ا ل -ل -ح -رف -يÚ
و
ة
ي
وق -وف ألسس -ل -ط -ات أÙل-
خاصسة وأن أغلبيتهم يفتقدون
Ú
ي
أل - - -ولئ - - -ي- - -ة م- - -ع أ◊رف-
أشش-ت-ك-ى زب-ائ-ن ب-ريد أ÷زأئر
‘  21جوأن من ألسسنة أ÷ارية تأاخر
إأ ¤وسس - -ائ - -ل ن - -ق - -ل وت - -وزي- -ع
ت
ا
ع
وأŸن -خ -رط ‘ Úألصس -ن -ا
أŸن- - - -ت- - - -وج - - -ات ذأت أ÷ودة م- -ن ت- -أاخ- -ر وصش- -ول أل- -رسش- -ائ- -ل
وصسوله إأ 14 ¤ديسسم ، 2017 Èوهو
ي
ذ
ل
أ
ألتقليدية ،إأل أن ألوأقع
أل -ع -ال -ي -ة ،وه -و م-ا ي-تسس-بب ‘ ألÈي -دي -ة أل -دول -ي -ة أل -ق -ادم-ة
‘ وضسعية كارثية ،بحيث أن ألرسسالة
أ
د
ي
ع
ب
يتخبط فيه هؤولء يظل
ت-ك-ديسس-ه-ا وت-ع-رضس-ه-ا للتلف و خ -اصش -ة م -ن ف -رنسش -ا وأŸت-ع-ل-ق-ة
مبللة ومتسسخة وكأانها كانت مرمية
ي
ت
ل
أ
د
عن أÿطابات وألوعو
أل- -فسس- -اد ب- -ع- -دم- -ا ك- -ل- -ف -ت -ه -م Ãنحة ألتقاعد Ÿدة تصشل إأ¤
‘ مسستودع ،ما أثار تذمره وأسستيائه
ن
و
ي
ن
ع
Ÿ
يسسوقها أŸسسؤوولون أ
مصساريف باهظة تقول قدأح  6أششهر ،علما أن هذه ألرسشائل
م-ن أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي ي-ت-ع-ام-ل بها مع
ت
أ
ر
أ
د
إ
ل
أ
ب- - -ال - -درج - -ة أألو ¤و
وهيبة ولويزة بلقاسسمي وفاطة و أل-ط-رود ي-ت-م م-ع-ا÷ت-ه-ا ع-لى
ألÈي -د ،ع-ل-م-ا أن صس-ن-دوق ألضس-م-ان
ة
د
ي
ع
ب
ت
أıتصسة ألتي مازأل
حمرون أıتصسة ‘ ألصسناعة مسش - -ت - -وى م - -رأك - -ز ألصش - -ك - -وك
ألج-ت-م-اع-ي أÿاصس ب-اŸت-ق-اعدين
،
Ú
ي
ف
ر
◊
عن مهامها بحسسب أ
أل - -ت - -ق - -ل - -ي- -دي- -ة أل- -ري- -ف- -ي- -ة و ألÈيدية ،وهي ألظاهرة ألتي
ب -ف -رنسس -ا صس -ارم ‘ ت -ع -ام Ó-ت -ه م-ع
ع
ف
د
ى
ل
ع
ف- -ه- -م م- -رغ- -م- -ون
ب-اÿصس-وصس أل-زرب-ي-ة ألشسلفية ،ب -اتت ت -ت -ك-رر وت-ع-رضض ه-ؤو’ء
ألزبائن ،وإأن  ⁄يسستلم ألوثيقة ‘
ة
ك
ر
ا
س
ش
Ÿ
أ
و
س
مسستحقات ألعرض
معتÈة ألتسسويق ‘ ألفÎة بـ ألزبائن إأ ¤مششاكل قد –رمهم
أل- -وقت وأŸدة أÙددة ي- -ت- -ع- -رضس
ل
ي
ت
ل
أ
ة
ح
ن
ج
بوأسسطة هذه أأل
””أÛال أŸيت”” ألذي أصسبح من منحهم.
ألزبون إأ ¤أ◊رمان من أŸنحة.
س
ض
ر
ا
ع
Ÿ
أ
ر
س
ص
ت -خ -ت -ل-ف م-ع ق
نفسس أŸشسكل –دث عنه د .ب،
ألهاجسس أألك Èلديهن.
ق
ر
ا
ف
‘
ل
إ
أ
”
””صس- - - -اف- - - -كسس”
ألقاطن ببلدية ألكاليتوسس ،قائ Óإأن
ن- -اشس- -دت أ◊رف- -ي- -ات
سسهام  .ب
ن
م
ة
د
د
Ù
أ
ة
أ◊صس -ة أŸال -ي
أŸنصس- - - -رم ،وشس- - - -رع ‘ أل- - - -ع Ó- - -ج وألدته كادت أن –رم من منحتها
أŸصس -ال -ح أŸع -ن -ي -ة وأ÷ه-ات
ألذي سسبب له متاعب مالية.
ج
.
د
ف
ل
آ
أ
3
¤
 40ألف دج إأ
بسس - -بب ت - -أاخ- -ر وصس- -ول أل- -رسس- -ائ- -ل
أıتصس - - - - -ة وأŸسس- - - - -ؤوول- - - - -ة
‘ هذأ ألصسدد ،أكد ‘ شسكوأه ألكيميائي.
م
س
س
ا
ق
ل
ب
.
ب
ن
ط
أ
و
Ÿ
أ
ب
ر
ع
أ
ة
ب
ي
ه
و
ب
س
س
ح
ب
ف
Ãعرضس ألشسل
‘ هذأ ألسسياق ،أوضسح أŸشستكي ألÈي- -دي -ة Ÿدة ف -اقت سست أشس -ه -ر،
قدأح من ألبليدة أıتصسة ‘ بتخفيضس ألضسرأئب أو جعلها أل-ق-اط-ن ب-ب-ل-دي-ة م-ف-تاح ،عن تذمره لـ«ألشسعب”” أنه يعا Êأألمرين بسسبب
ألتأاخ ‘ Òألتوزيع ألذي أثر سسلبا أن صس -ن -دوق ألضس -م -ان ألج -ت-م-اع-ي مطالبا بتسسوية هذأ أإلنشسغال.
صس - -ن - -اع - -ة أ÷ل- -ود أÙل- -ي- -ة رم -زي -ة أو إأل -غ-ائ-ه-ا ألن ه-ؤولء وأسس -ت -ي -ائ -ه م -ن أل -ت -أاخ ‘ Òت -وزي-ع
Œدر أإلشس - -ارة إأ ¤أن م - -ؤوسسسس- -ة
وأŸسس - -ت - -وردة‡ ،ا ي - -ج - -ع - -ل ي-ن-ط-ل-ق-ون م-ن أل-ع-دم رغ-م ما وإأيصسال ألبعثات ألÈيدية ألتي تصسله على عدم تلقيه منحة ألتقاعد لتلبية أÿاصس باŸتقاعدين بفرنسسا أرسسل
أحتياجات عائلته ،وخاصسة ما تعلق ل -ه ب -رق -ي-ة ب-ت-اري-خ  9أف -ري-ل  2017ب- -ري- -د أ÷زأئ- -ر ،ف- -ن- -دت ت -ك -ديسس
تقدمه آأليات ألدعم أŸعروفة
ت- -ك- -ال- -ي- -ف أإلن- -ت- -اج ت- -رت- -ف- -ع ل -ت -م -وي -ن أŸشس-اري-ع أÙدث-ة م- -ن ف- -رنسس- -ا وأŸت- -ع- -ل- -ق -ة Ãن -ح -ة بعÓجه من مرضس ألسسرطان ألذي لسس-ت-ك-م-ال م-ل-ف-ه ب-وث-ي-ق-ة ت-ثبت أنه طلبات أŸوأطنÃ Úركز ألصسكوك
ج
Ó
ع
ل
أ
ف
ي
ر
ا
س
ص
م
ة
ي
ط
غ
ت
ل
،
د
ع
ا
ق
ت
ل
أ
ي -ع -ا Êم -ن -ه ك -إاج -رأء أل -ف -ح-وصس-ات على قيد أ◊ياة ليسستمر ‘ إأرسسال ألÈيدية ،مؤوكدة أنها تبذل جهودأ
وأألسسعار تنخفضس لدى عملية Ÿن -اصسب ألشس-غ-ل أل-ت-ي تÎأوح
ن
ا
ك
ا
م
س
س
ك
ع
ى
ل
ع
ى
ف
س
ش
ت
س
س
Ÿ
ا
ب
ألطبية ألÓزمة وشسرأء ألدوأء ألذي له أŸنحة ،أإل أن هذأ ألÈيد  ⁄ل -ت -حسس Úخ -دم -ات ت -وزي -ع وإأيصس-ال
أل- -تسس- -وي- -ق أل- -ت- -ي ت- -ظ- -ل م -ن ب 2 Úو 4عمال أو عامÓت ‘
د
ي
È
ل
أ
ن
ا
ك
Ú
ح
،
ق
ب
ا
س
س
ل
أ
‘
ه
ي
ل
ع
وصس -ف -ه ل -ه أألط -ب -اء وأل -ذي ي -ك -ل-ف يصس -ل -ه إأ ¤م -رك -ز ب -ري -د م-ف-ت-اح أإل ألبعثات ألÈيدية ألتي شسهدت بعضس
أŸع- - -وق- - -ات أل- - -ك- - -بÒة ل - -دى ذأت أ◊رفة.
ي
ن
ط
و
ل
أ
ز
ك
ر
Ÿ
أ
ى
و
ت
س
س
م
ى
ل
ع
ج
ل
ا
ع
ي
أ◊رف - - -ي Úأل- - -ذي- - -ن وج- - -دوأ
كثÒأ ،وهو بحاجة إأ ¤أŸال لتغطية بتاريخ  14أوت  .2017أي بتأاخر دأم ألنقائصس ‘ أآلونة أألخÒة ،ونرجو
م - -ن ج - -انب آأخ- -ر ،أقÎح
،
ء
أ
د
ه
س
ش
ل
أ
ة
ح
ا
س
س
ب
ة
ي
د
ي
È
ل
أ
ك
و
ك
س
ص
ل
ل
صس -ع -وب -ات ‘ أ◊صس -ول ع -ل-ى
أن تتدخل مصسا◊ها لتسسوية مشسكل
Óﬁت رغ - -م أن ب- -عضس- -ه- -ا ل أ◊رف -ي -ون وأ◊رف -ي-ات إأب-رأم بشس- -ك -ل ج -ي -د وتصس -ل أل -رسس -ائ -ل ‘ مصساريف ألعÓج ،علما أنه ما يزأل قرأبة خمسسة أشسهر.
بينما ألÈيد ألثا Êألذي أرسسل تأاخر إأيصسال ألÈيد ألصسحابه.
عقود مع مؤوسسسسات عمومية وقتها ،مطالبا بتسسوية هذأ أŸشسكل ط -ري -ح أŸسس -تشس -ف -ى م -ن-ذ سس-ب-ت-مÈ

تقدم أاشسغال التهيئة Ãنطقة التوسسع السسياحي بالعوانة

نطالب بتسسوية مشسكل تأاخ Òتسسليم الÈيد الدو‹

أإ’ثنين  25ديسصمبر  2017م
ألموأفق لـ  06ربيع ألثاني  1439هـ

»æWh

’Ÿانية
ا◊ملة الوطنية للتلقيح ضضد ا◊صضبة وا◊صضبة ا أ

أنطÓق حملة تلقيح  310ألف تلميذ بسصطيف
انطلقت ا◊ملة الوطنية للتلقيح
’Ÿان-ي-ة،
ضض -د ا◊صض -ب -ة وا◊صض-ب-ة ا أ
ال - -ت - -ي “سس ت Ó- -م - -ي- -ذ ال- -ط- -وري- -ن
’طفال
ا’بتدائي واŸتوسضط ،وهم ا أ
ال -ذي -ن تÎاوح أاع -م -اره -م م -ا ب6 Ú
و 14سض -ن -ة ،وق -د ب -ل -غ ع -دده-م 310
آا’ف ت-ل-م-ي-ذ ب-و’ي-ة سض-ط-ي-ف ،وق-د
وفرت مديرية الصضحة كل الظروف
’جـراء ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ه -ام -ة ‘
إ
ظ-روف ج-ي-دة ،ب-ع-د اق-ت-ن-اء ال-ل-ق-اح
اŸؤوه -ل م -ن ط-رف اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة
ل - -لصض- -ح- -ة وك- -ذا اŸع- -دات الÓ- -زم- -ة
بكميات كافية ووصضل إا 330 ¤أالف
ل-ق-اح ،م-ن م-ع-ه-د ب-اسض-ت-ور ب-ا÷زائ-ر
العاصضمة والذي بدوره قام بعملية
ت - -وزي - -ع - -ه - -ا ع - -ل - -ى ك - -ل اŸؤوسضسض - -ات
ا’سضتشضفائية ع Èو’يات الوطن.

سسطيف :نورألدين بوطغان
ت-ه-دف ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي سص-تدوم 18
يوما ،بدءأ من تاريخ  21ديسصم 2017 Èإأ¤
غ-اي-ة  7ج-ان-في  ،2018إأ ¤رف- -ع م- -ع -دل
ألتلقيح ضصد أ◊صصبة وأ◊صصبة أأ’Ÿانية
إأ ¤م- -ا ف- -وق نسص -ب -ة  ،% 90وك- - -ذأ إأدرأك
أأ’طفال وألشصباب غ Òمكتملي ألتلقيح،
إأضصافة إأ ¤تعزيز أ◊ماية أ÷ماعية ضصد
أŸرضص ÚأŸعدي ÚوأÿطÒين وإأيقاف
أن -ت -ق -ال -ه -م -ا ،وك -ل ه-ذأ م-ن أج-ل ت-ع-زي-ز
أŸناعة لدى تÓميذ ألطورين أ’بتدأئي
وأŸتوسصط ،وهي ألفئات ألعمرية أأ’كÌ
Óصصابة بهذأ أŸرضض.
عرضصة ل إ
ن -ظ -مت ه -ذه أ◊م -ل -ة ،م -ب -اشص -رة ب-ع-د
إأخ-ت-ب-ارأت أل-ثÓ-ث-ي أأ’ول ،وخÓ-ل ع-ط-لة
ألشصتاء ،من أجل إأ‚احها ،وعدم تعطيل
ألدرأسصة ،على أن تتم ألعملية على مسصتوى
م -ؤوسصسص -ات ألصص-ح-ة أ÷وأري-ة ،ح-يث وف-ر
أل- -ق- -ائ- -م- -ون ع- -ل- -ى ذلك ك -اف -ة ألشص -روط
ألضص-روري-ة لضص-م-ان أم-ن ع-م-ل-ي-ة أل-ت-لقيح،
وفقا للقوأعد ألتي سصنتها وزأرة ألصصحة

وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات.
م -ن أج -ل إأ‚اح أل -ع -م -ل -ي -ة ” ،إأع -دأد
وتعبئة ألفاعل Úوألقائم Úعلى ألعملية
وتنظيم لقاءأت –سصيسصية لفائدة أأ’ولياء
ح-ول أه-م-ي-ة وك-ي-ف-ي-ة سص Òح-م-ل-ة ألتلقيح
ألوطنية ،توعية ﬂتلف فئات أÛتمع
ب-اأ’ه-م-ي-ة وأل-ف-ائ-دة أل-ت-ي –م-ل-ه-ا ح-م-لة
ألتطعيم هذه ،وإأبÓغهم بجميع أ÷وأنب
أأ’سصاسصية أÙددة وألسصهر على أإ’جابة
على جميع أأ’سصئلة أŸتعلقة بها ،إأضصافة
إأ ¤تقد Ëكل أŸعلومات دون أنقطاع من
أج -ل ›اب -ه-ة ت-دأول ألشص-ائ-ع-ات أل-ك-اذب-ة
وإأبقاء أŸوأطن Úعلى علم بتطور ونتائج
حملة ألتلقيح.
نشص Òأ ¤أنه يتم تلقيح أأ’طفال ضصد
أ◊م- - - -ى أأ’Ÿان- - - -ي- - - -ة أو م - - -ا ي - - -ع - - -رف
بـ ””ألروبيول”” لثا Êمرة ‘ أ÷زأئر ،بعد
أن أدرج هذأ أللقاح ضصمن رزنامة ألتلقيح
أ÷ديدة ألتي دخلت حيز ألتنفيذ شصهر
أف -ري -ل  ،2016وب -ت -وصص -ي -ة م -ن أŸن-ظ-م-ة
ألعاŸية للصصحة .
ل -ل -ت -ذك Òف -ق -د ع -رفت أ◊صص-ب-ة ،وه-و
م -رضض غ -ال -ب -ا م -ا ي -ك-ون ق-ات Ó-ب-ال-نسص-ب-ة
للرضصع ،ترأجعا وأضصحا بفضصل ألÈنامج
أŸوسصع للتلقيح ‘ أ÷زأئر منذ إأدرأج
ألتلقيح أإ’جباري ضصد هذأ أŸرضض سصنة

 ،1995وقد ترأجع عدد أ◊ا’ت من 20
ألف ،سصنة  1996إأ ¤حوأ‹  15ألف سصنة
 ،2003ليشصهد بعد ذلك أنخفاضصا معتÈأ
وصصل على  100حالة متفرقة ‘ ألسصنة
خÓل ألسصنوأت أأ’خÒة ،غ Òأن ألتهاون
‘ ألتلقيح ُيعّرضض إأ ¤خطر تفشصي هذأ
ألوباء مرة أخرى.
أم -ا أ◊صص -ب -ة أأ’Ÿان -ي -ة ف -ه -ي م -رضض
فÒوسصي معدي ،يصصيب ‘ معظم أأ’حيان
أأ’ط -ف -ال وألشص-ب-اب وي-ك-ون أشص-د خ-ط-ورة
عند أŸرأة أ◊امل ،إأذ تصصل نسصبة أنتقال
ألفÒوسض إأ ¤أ÷ن ، %90 Úما يتسصبب ‘
أإ’جهاضض أو مولود ميت أو تشصوهات ‘
ألع Úوضصعف ألسصمع وتأاخر ‘ ألنمو.
ك- -م- -ا Œدر أإ’شص -ارة إأ ¤أن أل -ع -م -ل -ي -ة
ت - -دخ- -ل ‘ إأط- -ار أل- -ت- -زأم أ÷زأئ- -ر Œاه
أŸنظمة ألعاŸية للصصحة ،علما أن نسصبة
ألتغطية ألصصحية ألتي حققتها أ÷زأئر ‘
›ال أللقاحات بلغت أك Ìمن ‡ ،%90ا
يعت Èمكسصبا  ⁄تتوصصل إأليه حتى بعضض
ألدول أŸتقدمة.

كان يوهم ضضحاياه
با◊صضول على تأاشضÒات
سضفر إا ¤اÿارج

جمعية ““بريق  ““21بسضكيكدة –تفل
توقيف رعية أجنبية بتهمة
‚اح أŸشصروع ألنموذجي إ’نتاج ألطماطم أÛففة
ألنصصب Ãعسصكر
نظمت جمعية ““بريق  ““21احتفالية أن أŸشص -روع ب -ادرت ب -ه ج -م -ع -ي -ة ””ب-ري-ق ””21

ب- -ت- -جسض- -ي -د مشض -روع إان -ت -اج ال -ط -م -اط -م
العضضوية اÛففة بصضفر““ ““0انبعاث ثاÊ
أاكسض -ي -د ال -ك -رب -ون ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ق -ر
ا÷معية ،بعد أان تعذر إاقامة التظاهرة
بسضاحة أاول نوفم.““È

سسكيكدة :خالد ألعيفة

أل-ت-ظ-اه-رة ج-اءت ضص-م-ن ف-ع-ال-ي-ات أخ-تتام
مشصروعها ألنموذجي أÿاصض Ãزرعة إأنتاج
ألطماطم أÛففة  %100بيولوجية وأŸدمج
باÙمية ألطبيعية صصنهاجة قرباز ،وأŸمول
 ·ÓأŸتحدة
من طرف ألÈنامج أإ’‰ائي ل أ
وشصركائه  GEFو ،SGPحيث ” عرضض،
ت -ذوق م -ن -ت -وج أل -ط -م -اط -م أÛف-ف-ة وك-ذلك
أل-ت-ع-رف ع-ل-ى ب-عضض أسص-ت-ع-م-ا’ت-ه ‘ أل-طبخ،
وأ’طÓ- -ع ع -ل -ى أه -دأف ون -ت -ائ -ج أŸشص -روع،
وت -خ -ل -ل ه -ذأ أل-نشص-اط ت-ن-ظ-ي-م ورشص-ات ح-ول
أسصتعمال ومبدأ عمل ألطاقة ألشصمسصية وكذلك
Óطفال.
نشصاطات ترفيهية ل أ
ن -ظ-مت  04ورشص -ات ع -م -ل ق-اده-ا شص-ب-اب
بريق ،21ورشص- -ة ع- -م- -ل ل -ل -ط -اق -ة أŸت -ج -ددة
وأق -تصص -اد أل-ط-اق-ة ،ورشص-ة أل-ط-ب-خ أل-ت-ق-ل-ي-دي
باسصتخدأم ألطماطم أÛففة ،ورشصة عرضض
صصور عن مرأحل Œسصيد أŸشصروع أıتلفة،
Óطفال ﬂصصصصة للرسصم على أ÷سصم،
ورشصة ل أ
توزيع أك Ìمن  2000قطعة للتذوق ،توزيع
م -نشص -ورأت ت -وع -ي -ة ت -ت -ب-ع م-رأح-ل أŸشص-روع،
وع -رفت أل -ف -ع -ال-ي-ة حضص-ورأ ق-ي-اسص-ي-ا ‘ فÎة
ألزوأل للتعرف على هذأ أŸنتوج ألعضصوي من
ق -ب -ل ج -م -ع-ي-ة ت-ه-ت-م ب-اÛال أل-ب-ي-ئ-ي ،وي-ع-د
أŸشصروع ألثامن من أŸشصاريع أŸمولة من
قبل برنامج أأ’· أŸتحدة للتنمية با÷زأئر،
وأŸتمثل ‘ إأ‚از أŸزرعة ألنموذجية إ’نتاج
ألطماطم أÛففة  %100طبيعية باŸنطقة
ألرطبة ”” قرباز””.
ألتجربة ” إأطÓقها على مسصتوى مزرعة
‰وذجية تقع Ãنطقة قرباز صصنهاجة ألرطبة
ب-ب-ل-دي-ة ج-ن-دل شص-رق سص-ك-ي-ك-دة وت-رب-عت على
مسصاحة تقّدر بهكتار وأحد ،وهي أّول عملية
÷ن -ي أل -ط -م -اط -م أل -عضص -وي -ة أّÛف -ف -ة 100
باŸائة طبيعيا على أŸسصتوى ألوطني ،حيث

لÎق- -ي- -ة أل- -ط- -اق- -ات أŸت- -جّ- -ددة وأل -ت -ن -م -ي -ة
أŸسصتدأمة لسصكيكدة ،أنطلق منذ أك Ìمن 06
أشص -ه -ر ،وه -و ‡ّول م -ن ق -ب -ل ب -رن -ام-ج أأ’·
أŸت -ح -دة ل -ل -ت -ن -م -ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ،ح-يث قّ-درت
ت-ك-ل-ف-ته بـ  2.2م -ل-ي-ون دج ‘ إأط-ار أل-ت-م-وي-ل
أŸصصغر.
أوضصح طبوشض ﬁمد رئيسض أ÷معية”” ،أن
عملية جني أÙصصول ،جاءت بعد أ’نتهاء
من تثبيت ألهياكل وألشصباك أÿاصض بعملية
ألتجفيف ،لتأاتي عملية جني أÙصصول ألذي
تعد أأ’ّول من نوعها وطنيا ،مشصÒأ إأ ¤أّنه
ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة أ÷ن-ي ” ،ت-ق-ط-ي-ع أل-ط-م-اط-م
وŒفيفها ووضصعها ‘ قنينات زجاجية ،بها
ألقليل من زيت ألزيتون””.
أضص- -اف ط- -ب- -وشض ””أن أŸشص -روع أ◊ي -وي
سص -اه -م ‘ أ‚ازه ك ّ-ل م -ن شص -رك-ة أل-درأسص-ات
وأإ’‚از ‘ أل -ط -اق -ة أŸت -ج ّ-ددة ،وك -ذأ ف -رع
مركز ألتنمية ‘ ألطاقات أŸتجّددة ،وو’ية
سصكيكدة ،وجامعة  20أوت  ،55وأيضصا مديرية
أل -ب -ي-ئ-ة ل-ل-و’ي-ة ،وغ-رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة
””ألصص -فصص -اف”” ،وب-ل-دي-ة أب-ن ع-زوزÃ ،شص-ارك-ة
منتخبو بلدية أبن عزوز ومتطوعون وصصاحب
أأ’رضض ،باإ’ضصافة إأ 10 ¤جامعي Úمن معهد
ألزرأعة وألفÓحة ،ومعهد ألعلوم ألبيولوجية
بجامعة  20أوت  ،55وأعضصاء جمعية ””بريق
.””21
أشصار رئيسض جمعية بريق  ”” ،21إأ ¤أن
أ÷معية حرصصت كّل أ◊رصض على أن يكون
إأن-ت-اج ه-ذه أل-ط-م-اط-م ط-ب-ي-ع-ي-ا  100باŸائة،
أنطÓقا من ألزرع إأ ¤غاية ألسصقي Ãا ‘
” أ’عتماد على بقايا
ذلك أأ’سصمدة ،حيث ّ
أ◊يوأنات وكذأ ألنفايات ألعضصوية ألنباتية””،
وت-ت-وق-ع أ÷م-ع-ي-ة ب-حسصب رئ-يسص-ه-ا”” أن ي-ك-ون
أإ’قبال على هذأ أŸشصروع كبÒأ ،خاصصة بعد
‚اح Œربة ألزرأعة ألعضصوية ،با’عتماد على
أأ’شصعة ألشصمسصية ،ناهيك عن أإ’ضصافة ألتي
سصتقّدمها للمزأرع Úفيما يخصض تسصويقها،
خاصصة باŒاه ألدول أأ’وروبية ألتي يك Ìبها
أل- -ط- -لب ع- -ل- -ى ه- -ذأ أل- -ن- -وع م- -ن أÙصص -ول
ألزرأعي””.

أوق- -فت ع -ن -اصص -ر أل -ف -رق -ة أ÷ن -ائ -ي -ة
ب-اŸصص-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ألقضصائية
بأامن و’ية معسصكر شصخصص Úيبلغان من
ألعمر  34سصنة أحدهما رعية أجنبية ،بعد
تورطهما ‘ جرÁة ألنصصب وألشصروع ‘
ألنصصب على موأطن Úوسصلبهم مبالغ مالية
مقابل أ◊صصول على تأاشصÒأت سصفر إأ¤
دول أجنبية ،وذلك بعد أسصتغÓل ﬁكم
Ÿعلومات حول نشصاط مشصبوه يقوم به
رعية أجنبية ’سصتخرأج تأاشصÒأت سصفر
مقابل مبالغ مالية ،تصصل إأ 500 ¤ألف
دي -ن -ار ،ل -ي-ت-م أت-خ-اذ أإ’ج-رأءأت ألÓ-زم-ة
ونصصب كمﬁ Úكم بالتنسصيق مع أحد
ألضص -ح -اي -ا ،م -ك -ن م -ن ت -وق -ي -ف أل -رع -ي-ة
أأ’جنبية دأخل ﬁل Œاري لشصريكه ‘
ج-رÁة أل-نصصب ،م-ت-ل-بسص-ا ب-اسص-تÓ-م م-ب-لغ
ما‹ من ألضصحية ،كما ع Ìعلى جوأزي
سص-ف-ر آأخ-ري-ن ي-ع-ودأن لضص-ح-اي-اه-م-ا ل-يتم
حجزهما وأقتياد أŸشصتبه فيهما إأ ¤مقر
أمن ألو’ية ،أين باشصر عناصصر ألفرقة
أ÷نائية ألتحقيق ‘ ألقضصية ألذي تبÚ
خÓله قيام ألرعية أأ’جنبية بالنصصب على
ضصحاياه بعرضض خدماته على ألرأغبÚ
‘ أ◊صصول على تأاشصÒأت ألسصفر خارج
ألوطن على أن يسصددوأ مبالغ مالية تصصل
إأ 500 ¤ألف دينار ،ليتوأصصل ألتحقيق
بتفتيشض ﬁل إأقامة أŸشصتبه به ،أسصفرت
ع - -ن ح- -ج- -ز نسص- -خ م- -ن ج- -وأزأت سص- -ف- -ر
ب -اإ’ضص -اف -ة إأ ¤وصص -و’ت ب-ري-دي-ة م-دون
عليها مبالغ مالية ﬂتلفة ،ليتم حجزها
وأسصتكمال إأجرأءأت ألتحقيق مع أŸشصتبه
ف -ي -ه-م-ا وإأ‚از إأج-رأء قضص-ائ-ي ضص-ده-م-ا
حول جرÁة ألنصصب وألشصروع ‘ ألنصصب،
ث -م ق -دم-ا أم-ام أل-ع-دأل-ة ل-ي-وضص-ع أل-رع-ي-ة
أأ’جنبية رهن أ◊بسض وأسصتفاد شصريكه
من أإ’فرأج ‘ أنتظار ﬁاكمتهما.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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من تنظيم جمعية ا÷يل الذهبي لسضيدي بلعباسس

أŸهام أŸوكلة للنشصاط أŸد ‘ ÊأÛتمع أÙلي
ﬁور ندوة وطنية
شض ّ-رح ،أامسس ،أاسض -ات-ذة وﬂتصض-ون
موضضوع اŸهام اŸوكلة للنشضاط اŸدÊ
‘ اÛتمع اÙلي با÷زائر ‘ ندوة
وط-ن-ي-ة إاح-تضض-ن-ت-ه-ا م-ك-ت-بة ““كركب
ق-دور““ ب-ب-ل-ع-رب-ي بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
’سض -ات -ذة
ح -يث ن -اقشس ن -خ -ب -ة م -ن ا أ
ا÷ام- - - - -ع- - - - -ي Úوم- - - - -ن ﬂت - - - -ل - - - -ف
التخصضصضات الدور اŸنوط بالنشضاط
اŸد Êوال- - - -ع- - - -م- - - -ل ا÷م- - - -ع- - - -وي ‘
اÛت- -م- -ع -ات اÙل -ي -ة ،ب -ع -د ج -م -ل -ة
التغÒات التي طرأات على اÛتمع
وال - -ت - -ي ت - -ت - -ط - -لب ت - -غ - -ي Òال- -رؤوى
’حداث وثبة
والذهنيات الفردية إ
ن -وع -ي -ة ‘ ذات -ي -ة ال -ف-رد م-ن ج-ه-ة،
وت-ف-ع-ي-ل م-دخÓ-ت ال-تنمية اÙلية
من جهة أاخرى.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
أج - -م - -ع أŸت- -دخ- -ل- -ون أن أأ’زم- -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأل -ث -ق -اف-ي-ة أل-ت-ي م-ر ب-ه-ا
أÛتمع ع Èمرأحل طالت ‘ ›ملها
ألبنى ألفكرية وألرمزية ،ما أحدث قطيعة
ح-ق-ي-ق-ي-ة وت-وت-رأت ‘ ألÈأم-ج أل-ت-ن-م-وي-ة
جعلت من مشصروع أÛتمع أŸنتج ﬁل
و’دة ›هضصة ،وما زأد من ألتعقيدأت
تلك أإ’سصتنسصاخات أŸنتهجة وأŸطبقة
ع -ل -ى أÛت -م -ع أÙل -ي دون خضص-وع-ه-ا
ل -درأسص -ات دق -ي -ق -ة ‡حصص-ة ،أو م-ق-ارن-ة
ت - -ط - -اب - -ق - -ه - -ا م - -ع أŸاه - -ي- -ة وأل- -وج- -ود
أ’بسصتيمولوجي وألسصوسصيولوجي للمجتمع
أÙلي ،وهو ما عرقل عجلة ألتنمية على
ألصصعيدين أ’جتماعي وألثقا‘ ‘ ،حÚ
ت-ب-ق-ى م-ط-ارح-ات أŸسص-ائ-ل أÛت-م-ع-ية،
أŸب -ن -ي -ة أسصسص -ه -ا ع -ل -ى ق -وأع -د أل -ع -م -ل
أ÷ماعي وأبجديات أ◊سض أŸشصÎك’ ،
Áكن لها Œسصيم ألعÓقات أ’جتماعية،
دون “ك -ي -ن -ه -ا م-ن أŸن-زع أŸد ،Êأل-ذي
ي -رت -ك -ز ع -ل -ى م -ي -ك -ان -ي-زم-ات ،أل-ت-حضص-ر
وتطوير ألفكر أÛتمعي ،هذأ وخلصض
ألباحثون إأ ¤ألقول بأان مبدأ ألعودة إأ¤
ﬂتÈأت أل- -رأه -ن أ÷زأئ -ري ب -ت -اري -خ -ه
ورؤوأه أŸسص -ت-ق-ب-ل-ي-ة أصص-ب-ح أم-رأ إأل-زأم-ي-ا،
’سصيما على ضصوء تشصريح أ÷ذور ألبنيوية

ل -ل -م -ج -ت -م -ع أÙل -ي ،أل-ذي Áث-ل أل-ن-وأة
أل -رئ -يسص -ي -ة أÙق -ق-ة Ÿسص-اع-ي أل-ن-هضص-ة
بشصتى أنوأعها و›ا’تها.
عرفت ألندوة ألوطنية تدخÓت ثرية
أل- -ق -اه -ا ع -دي -د أ’أسص -ات -ذة م -ن ﬂت -ل -ف
أل -ت -خصصصص -ات ب -دأي -ة Ãدأخ -ل -ة أأ’سص-ت-اذ
هنوسض نذيرﬂ ،تصض ‘ علم أ’جتماع
أ◊ضص- -ري م- -ن و’ي -ة مسص -ت -غ -ا ،Âوأل -ت -ي
حملت عنوأن إأعادة ألتفك ‘ ÒأÛتمع
أŸد ،Êأل- - -ف- - -ن وأÙل- - -ي ‘ أ÷زأئ - -ر،
وم -دأخ -ل -ة أأ’سص -ت -اذ ع -م -اري مصص -ط -ف-ى
ﬂتصض ‘ علم أ’جتماع ألديني من و’ية
سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض ،وأل -ذي ح -اضص-ر ح-ول
رهانات ألعمل أ÷معوي ‘ أ◊قل ألديني
ب- -ا÷زأئ- -ر – ح -ال -ة أ÷م -ع -ي -ة أل -دي -ن -ي -ة
أŸسص -ج -دي -ة ‘ ،ح Úت -دخ -لت أأ’سص -ت-اذة
دن- -اف أسص- -م- -اء وه- -ي ﬂتصص- -ة ‘ ع- -ل- -م
أ’جتماع عمل وتنظيم من و’ية تلمسصان
Ãدأخلة بعنوأن –ديات ألبيئة أÙلية
ل -ل -نشص -اط أŸد ‘ Êأ÷زأئ -ر ،ل -ت -خ -ت -ت -م
Óسص -ت -اذ ب -ن
أ÷لسص- -ة أأ’وÃ ¤دأخ- -ل- -ة ل  -أ
إأبرأهيم أإبرأهيم وهو ﬂتصض ‘ أأ’دب،
Ãدأخلة حول ألتأاث Òألثقا‘ أ’سصÓمي
‘ ب- -ن- -اء ›ت -م -ع أأ’نسص -ن -ة أ◊ضص -اري -ة–
مقاربة مالك بن نبي أ‰وذجا.
أم -ا أ÷لسص -ة أل -ث -ان -ي -ة ف-ق-د نشص-ط-ه-ا
أل -ف -ن -ان أل -تشص -ك -ي -ل -ي دأز ف -ري-د رئ-يسض
ج -م-ع-ي-ة أل-بصص-م-ة ل-ل-ف-ن-ون أل-تشص-ك-ي-ل-ي-ة،
وألذي قدم مدأخلة حول ماهية ألنضصال
أ÷م -ع -وي ب ÚأŸف -ه -وم وأŸم-ارسص-ة –
رؤوي -ة م -ن -اضص -ل ث -ق-ا‘ ،ت-ل-ت-ه-ا م-دأخ-ل-ة
ب - -ع - -ن - -وأن ره - -ان- -ات أل- -نشص- -اط أŸدÊ
أŸشصÎك ودوره- - - -ا ‘ أل- - - -ت - - -أاسص - - -يسض
ل-ل-م-وأط-ن-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة أÙل-ية من إألقاء
’سصتاذ بلعيد أ◊اج من جامعة تيارت،
أأ
’سصتاذ مالح سصيد أحمد
‘ ح Úقدم أ أ
وهو ﬂتصض ‘ فلسصفة ألوسصيط ألثقا‘
من و’ية وهرأن مدأخلة حول ألناشصط
أ÷معوي كوسصيط ثقا‘ ‘ أ÷زأئر،
’طار
لتختتم ألندوة Ãحاضصرة بعنوأن أ إ
ألقانو Êللمجتمع أŸد ‘ Êأ÷زأئر،
رؤوي -ة ن-ق-دي-ة م-ن ت-ق-د Ëأسص-ت-اذ أل-ع-ل-وم
ألسص -ي -اسص -ي -ة م -ن ج -ام-ع-ة شص-ل-ف ع-رب-ي
بومدين.

أاشضرف عليها الوا‹ ﬁمد لبقي

تنصصيب هياكل أÛلسس ألو’ئي Ÿعسصكر ‘ ظروف عادية
” ،أامسسÃ ،قر اÛلسس الشضعبي
ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة م-عسض-ك-ر ،اŸصض-ادقة
ع -ل -ى ال -ق -ان -ون ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس
اŸن- -ت- -خب ح- -دي- -ث- -ا وك- -ذا ت- -نصض- -يب
ه-ي-اك-ل-ه ‘ دورة اسض-ت-ث-ن-ائ-ية عرفت
بعضس اŸناوشضات الكÓمية ب Úبعضس
اŸن-ت-خ-ب Úورئ-يسس اÛلسس ب-راه-مي
’خÒ
ا◊ب- - -يب ووصض- - -ف- - -ه- - -ا ه- - -ذا ا أ
ب- - - -الصض - - -ح - - -ي - - -ة ال - - -ت - - -ي ت - - -ع - - -كسس
ال- - -دÁق- - -راط- - -ي- - -ة داخ- - -ل ا÷ه- - -از
اŸنتخب.

معسسكر :أم أ .Òÿسس

صص- - -ادق أعضص- - -اء أÛلسض ألشص - -ع - -ب - -ي
ألو’ئي  34عضصوأ من أصصل  43على نوأب
رئيسض أÛلسض ورؤوسصاء أللجان ،إأضصافة
إأ ¤ألقانون ألدأخلي للمجلسض أŸسصتمد
من ألنظام ألدأخلي ألنموذجي للمجالسض
ألشص - -ع- -ب- -ي- -ة أŸوضص- -وع م- -ن ط- -رف وزأرة
أل -دأخ -ل -ي -ة سص-ن-ة  ،2013ح - -ظ- -ي إأع- -دأده
Ãن - -اقشص - -ة وإأث - -رأء م - -ن ج - -انب أعضص- -اء
أÛلسض أل- -و’ئ -ي أŸنضص -وي -ن –ت ل -وأء
ﬂتلف ألتشصكيÓت أ◊زبية ،وأحتوى ‘
مضص-م-ونه  126م-ادة ق-ان-ون-ي-ة م-ن-ها موأد
ﬁددة لوأجبات وحقوق أŸنتخبÃ ،Úا
ف -ي -ه -ا ق -وأع -د أ’نضص -ب-اط دأخ-ل أل-ه-ي-ئ-ة
أŸن- -ت- -خ- -ب -ة وأل -ت -ي  ⁄ت -ن -ل رضص -ا ب -عضض
أŸن - -ت - -خ- -ب Úوك- -انت سص- -ب- -ب- -ا ‘ نشص- -وب
م - -ن - -اوشص - -ات ك Ó- -م - -ي - -ة أث - -ن - -اء أل - -دورة
أ’سصتثنائية.
من جهته ،وأ‹ ألو’ية ﬁمد لبقى و‘
تعليقه لـ«ألشصعب”” على ما حدث ‘ أول

جلسصة Ÿنتخبي أÛلسض ألشصعبي ألو’ئي
Ÿعسصكر ،دعا أŸنتخب Úللعمل من أجل
أŸصصلحة ألعليا وأأ’هدأف ألتي أنتخبوأ
من أجلها ،مضصيفا ‘ سصياق حديثه أن
””ع -م Ó-ج-ادأ وج-ب-ارأ ي-ن-ت-ظ-رن-ا ‘ أأ’ي-ام
أŸق- -ب- -ل -ة ي -ت -ط -لب حشص -د أ÷ه -ود ون -ب -ذ
أÓÿفات ألضصيقة جانبا””.

توزيع  510وحدة سصكنية قبل
نهاية ألسصنة
–دث وأ‹ و’ية معسصكر ﬁمد لبقى
لـ«ألشصعب”” على هامشض ألدورة أ’سصتثنائية
ل -ل -م -ج -لسض ألشص -ع-ب-ي أل-و’ئ-ي ،أمسض ،ع-ن
شصروع مصصا◊ه ‘ تنظيم عملية ترحيل
وأإع-ادة أإسص-ك-ان وت-وزي-ع م-ف-ات-ي-ح سص-ك-ن-ات
ترقوية مدعمة طبقا للرزنامة أÙددة
ب -ن -ه -اي-ة ألسص-ن-ة أ÷اري-ة ع-ل-ى أن تسص-ت-م-ر
عملية أإ’فرأج عن ألÈأمج ألسصكنية ‘
أأ’سصابيع أŸقبلة ،وتشصمل ألعملية أإ’فرأج
عن ألÈأمج ألسصكنية أ÷اهزة ‘ ﬂتلف
ألصصيغ ،خÓل أأ’سصبوع أأ’خ ،Òمن سصنة
 2017ع Èبلديات معسصكر ،غريسض ،زهانة
وسصيق نحو  510وحدة سصكنية ،منها 80
وحدة ترقوية مدعمة Ãدينة معسصكر و80
وحدة سصكنية من نفسض ألÈنامج Ãدينة
غ - -ريسض ،أإ ¤ج - -انب  200وح-دة سص-كنية
ت -رق -وي -ة م -دع -م -ة بسص-ي-ق م-ع ت-وزي-ع 120
وح-دة سص-ك-ن-ي-ة ع-م-وم-ي-ة إأي-ج-اري-ة ب-بلدية
زهانة وتوزيع  30وحدة سصكنية أخرى ‘
نفسض ألنمط ببلدية سصيدي قادة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  06ربيع الثاني  1439هـ

اÛموعة الدولية تدعم توافق الأطراف الفاعلة

دعـ ـ ـ ـوات للمصسا◊ ـ ـ ـة و Œـ ـ ـاوز ا’نقسس ـ ـ ـامات ‘ ليبيـ ـ ـا

أاوضصح ،في كلمة وجهها ،وبثها الموقع اإ’لكتروني
ل -لسص -ف -ارة ،إال -ى ال -ل -ي -ب -ي -ي -ن ل -م-ن-اسص-ب-ة ال-ذك-رى 66
’سص-ت-قÓ-ل ل-ي-ب-ي-ا ،أان»ال-خ-ط-ة ت-هدف إالى مسصاعدة
الليبيين في تكوين حكومة واحدة وفّعالة» .أاشصار
إالى أان «واجبها سصيكون تقديم خدمات لكل الليبيين
ف -ي ال -ج -ن -وب والشص-رق وال-غ-رب وت-وف-ي-ر ال-ظ-روف
المناسصبة إ’جراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية
.»2018
دعا الليبيين إالى ا’تحاد وتجاوز الخÓفات من
أاجل التوصصل إالى توافق حول اسصتقرار مسصتدام،
وقال «ا’سصتقÓل كان حدثًا تاريخيًا يفتخر به كل
الليبيين .لكي يعود ا’سصتقرار وا’زدهار في ليبيا
ي -جب أان ي-ت-ح-د ال-ل-ي-ب-ي-ون ،ك-م-ا ات-ح-دوا ف-ي ال-ع-ام
.»1951

العدد
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إاعادة طوعية لـ  30أالف مهاجر لبلدانهم
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إايطاليا تفتح ‡رات إانسسانية لنقل الÓجئ Úإا ¤أاوروبا

 ⁄الشسمل
ّ

لطراف
دعت اÛموعة الدولية ،كافة ا أ
ال -ل -ي-ب-ي-ة ،إا ¤ال-ت-مسسك ب-الت-ف-اق السس-ي-اسس-ي
ل‡ية للتسسوية من أاجل –قيق
واÿطة ا أ
لمن والسستقرار ‘ البÓد ،وأاكدت ضسرورة
ا أ
لم-ر
ال -ت -خ -ل -ي ع -ن اÿي -ار اŸسس -ل -ح ل-ف-رضص ا أ
الواقع أاو التفوق على اÿصسوم الداخلي.Ú
أاك- -د ال -رئ -يسس اأ’م -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب ،أامسس،
ل-رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-رئ-اسص-ي ل-ح-ك-وم-ة الوفاق فائز
السصراج ،أان ا’تفاق السصياسصي هو اإ’طار الوحيد
القابل للتطبيق إ’يجاد حل سصياسصي طوال الفترة
ا’نتقالية في ليبيا.
أاضصاف ترامب ،في رسصالة نشصرها موقع السصفارة
اأ’مريكية على اأ’نترنت ،وقوف «الو’يات المتحدة
مع الشصعب الليبي إ’نشصاء مؤوسصسصات شصاملة للجميع
وتعزيز ا’سصتقرار في جميع أانحاء البلد ،وحرمان
داعشس واإ’رهابيين اآ’خرين من المÓذ اآ’من».
أاشصار إالى أان «توقيع ا’تفاق السصياسصي قبل عامين
كان خطوة مهمة نحو التغلب على ا’نقسصامات في

ليبيا وبناء مسصتقبل أاكثر ازدهاًرا للشصعب الليبي»،
مجدًدا «التزام الو’يات المتحدة الراسصخ بدعم
حكومة الوفاق الوطني».
أاوضصح ترامب أان «ليبيا تحتاج إالى الوحدة للتغلب
على داعشس وغيرها من اإ’رهابيين وتوفير اأ’من
ل-لشص-عب ال-ل-ي-ب-ي وم-ع-ال-ج-ة ال-ت-ح-دي-ات ا’ق-تصصادية
واإ’نسص-ان-ي-ة ال-م-ل-ح-ة» ،م-ت-ع-هً-دا بـ»ال-ع-م-ل م-ع ل-يبيا
واأ’مم المتحدة والشصركاء الدوليين لتعزيز مسصتقبل
أاكثر اسصتقراًرا وأامًنا لليبيين جميًعا» .وجاءت رسصالة
ترامب للسصراج ،بمناسصة الذكرى الـ 66لÓسصتقÓل.
من جانبها ،أاعربت البعثة اأ’ممية للدعم في ليبيا،
عن آامالها في تقارب وجهات النظر والمصصالحة
الشصاملة في طريق بناء دولة المؤوسصسصات الحديثة
وسصيادة القانون وتحقيق العدالة ا’جتماعية.
في المقابل ،قال السصفير البريطاني لدى ليبيا ،بيتر
ميليت ،أامسس ،إان بÓده جاهزة للمسصاعدة في بناء
دولة ليبية مزدهرة ومسصتقرة من خÓل دعم خطة
اأ’مم المتحدة.

حث المجلسس الرئاسصي لحكومة الوفاق الوطني
جميع الليبيين إالى «لم الشصمل وتوحيد الصصف ،وأان
ي- -ع- -ود ال- -رشص -د إال -ى ال -م -ع -رق -ل -ي مسص -ار ال -ت -واف -ق
للمسصاهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة» .أاشصار
ال- -م- -ج- -لسس ،ف- -ي ب -ي -ان ل -م -ن -اسص -ب -ة ال -ذك -رى الـ66
لÓسصتقÓل ،إالى «أان البÓد تعيشس ذكرى ا’سصتقÓل
في ظروف صصعبة ،ووسصط صصراع سصياسصي تسصبب
في انقسصام مؤوسصسصات الدولة بما يسصاهم في معاناة
ال -م -واط -ن -ي -ن» ،م -ؤوك ً-دا أاه -م -ي -ة ا’ق -ت -داء ب -اآ’ب-اء
المؤوسصسصين في التمسصك بالوحدة الوطنية.
من جانبه ،طالب المسصتشصار عقيلة صصالح رئيسس
م- -ج- -لسس ال -ن -واب ب -ال -ت -وج -ه وبشص -ك -ل ع -اج -ل إال -ى
ا’نتخابات وإاقرار الدسصتور وقانون ا’سصتفتاء ،من
أاج -ل أان ي -ن -ت -ق -ل الشص -عب إال -ى م -رح-ل-ة ا’سص-ت-ق-رار
والبناء ،ودعا إالى نبذ الخÓف والشصقاق والفرقة،
والسصعي إالى توحيد الصصف ولم الشصمل من أاجل
إانقاذ بÓدهم ،مما تعاني منه من فوضصى وإارهاب.

تواصسل التضسامن الدو‹ مع القدسص

ا’حتÓل اإ’سسرائيلي Áارسس اعتداءات وحشسية على الفلسسطينيÚ
ت- -واصس -لت اŸظ -اه -رات اŸن -ددة ب -ق -رار
لم- -ري- -ك- -ي العÎاف ب -ال -ق -دسص
ال- -رئ- -يسص ا أ
عاصسمة للكيان الصسهيوﬂ ‘ ،Êتلف مدن
ال -ع -ا ‘ ،⁄وقت اسس -ت -م -رت ق-وات الح-تÓ-ل
السس- -رائ- -ي- -ل- -ي ‘ ال- -ت- -ع- -ام- -ل ب- -وحشس- -ي -ة م -ع
اح-ت-ج-اج-ات ال-ف-لسسطيني Úبالضسفة الغربية
وق -ط -اع غ -زة مسس -ت -خ -دم -ة ال-رصس-اصص ا◊ي
والع-ت-ق-الت ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي شس-ملت حتى
لطفال.
ا أ
Óمم
شصكل تصصويت غالبية أاعضصاء الجمعية العامة ل أ
لصصالح الحفاظ على الوضصع القانوني للقدسس ،قوة
دع-م ل-م-ن-اصص-ري ال-قضص-ي-ة ال-ف-لسصطينية وأاصصدقائها
ح -ول ال -ع -ال -م ،م -ظ -ه-را ع-زل-ة ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة
وعجزها عن ترهيب اأ’طراف المؤويدة أ’صصحاب
الحق.
ع -قب ال -تصص -ويت اأ’م-م-ي ارت-ف-عت ال-م-ظ-اه-رات
المنددة بالقرار اأ’مريكي اأ’حادي تجاه مدينة
القدسس الشصريف ،حيث دعت جمعيات وفعاليات
ون-اشص-ط-ون ب-ري-ط-ان-ي-ون وع-رب ل-م-واصصلة التظاهر
أام-ام السص-ف-ارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ف-ي ال-م-م-ل-ك-ة ال-متحدة،
تنديدا بسصياسصات الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
المنحازة لصصالح إاسصرائيل.
ت-ظ-اه-ر ف-لسص-ط-ي-ن-ي-و ب-ري-ط-ان-ي-ا ون-اشصطون عرب
وأاجانب تلبية لدعوة حملة التضصامن مع الشصعب
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي وال-م-ن-ت-دى ال-ف-لسصطيني في بريطانيا
ومؤوسصسصات أاخرى.
اتفق المتظاهرون على رفع علم فلسصطين ،وهتفوا
لـف -لسص -ط-ي-ن وال-ق-دسس م-ؤوك-دي-ن م-واصص-ل-ة ح-راك-ه-م
«ل -ت -ع -ري -ة ت -رامب وسص -ي -اسص -ات -ه أام -ام ال -رأاي ال -ع-ام

الغربي».
ف-ي أال-م-ان-ي-ا ج-اب ن-ح-و أال-ف-ي-ن م-ن ال-ف-لسصطينيين
وال-ع-رب شص-وارع ال-ع-اصص-م-ة اأ’ل-م-ان-ي-ة ب-رل-ي-ن ،ل-ي-ل-ة
السصبت إالى اأ’حد ،تعبيرا عن تضصامنهم مع القدسس
المحتلة ،وتمسصكهم بها عاصصمة أابدية لفلسصطين.
مثلت هذه الفعالية ا’حتجاجية سصابع مظاهرة
تندد بقرار ترامب في برلين ،التي توصصف برابع
أاكبر تجمع للشصتات الفلسصطيني في الخارج بعد
لبنان واأ’ردن وسصوريا.
في المقابل صصرح أاردوغان في مؤوتمر صصحفي،
أامسس ،ق -ب -ي -ل ت -وج -ه -ه إال -ى السص -ودان ل -ب -دء ج -ول -ة
إاف -ري -ق -ي-ة ،ب-وج-ود خ-ط-وات أاخ-رى بشص-أان ال-ق-دسس
سصتنفذ بالتنسصيق مع هيئات عربية ودولية وقال
«سص-ت-ك-ون ل-ن-ا خ-ط-وات م-ق-ب-ل-ة ت-ت-ع-ل-ق بالقدسس في
الفترة المقبلة بالتعاون مع قوى دولية كا’تحاد
اأ’وروبي والجامعة العربية ودول عدم ا’نحياز».

تواصسل القمع
ميدانيا ،ارتفع عدد الشصهداء الفلسصطينيين إالى 15
م -ن-ذ ان-د’ع ال-م-واج-ه-ات م-ع ق-وات ا’ح-تÓ-ل ف-ي
القدسس والضصفة وغزة ،عقب ا’عتراف اأ’مريكي
ب -ال -ق-دسس ع-اصص-م-ة لÓ-ح-تÓ-ل اإ’سص-رائ-ي-ل-ي ،ح-يث
اسص-تشص-ه-د م-واط-ن م-ت-أاث-را ب-ج-راح-ه ،صص-ب-اح أامسس،
جراء إاصصابته برصصاصس جيشس ا’حتÓل اإ’سصرائيلي
خ Ó-ل م -واج -ه-ات ع-ل-ى الشص-ري-ط ال-ح-دودي شص-رق
مدينة غزة الجمعة الماضصية.
ع- -ززت ق- -وات ا’ح- -ت Ó-ل اإ’سص -رائ -ي -ل -ي ،أامسس،
انتشصارها في اأ’راضصي الفلسصطينية المحتلة ،بعدما

شصاب التوتر احتفا’ت عيد الميÓد في مدينة بيت
لحم بالضصفة الغربية.
قال ناطق باسصم الشصرطة اإ’سصرائيلية إان وحدات
إاضصافية سصتنتشصر في القدسس المحتلة ونقاط العبور
إالى المدينة .شصنت أاجهزة أامن ا’حتÓل حملة
اع -ت -ق -ا’ت ج -دي -دة ت-رك-زت ف-ي ال-ب-ل-دة ال-ق-دي-م-ة
ب-م-دي-ن-ة ال-ق-دسس ،وح-ي شص-ع-ف-اط وسص-ط ال-م-دي-ن-ة،
ط -الت سص -ت -ة م-ق-دسص-ي-ي-ن م-ع-ظ-م-ه-م م-ن اأ’ط-ف-ال،
وحّولتهم إالى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

 300وحدة اسستيطانية

حذرت دائرة شصؤوون القدسس في منظمة التحرير
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة ،أامسس ،م -ن خ -ط -ورة وت -داع -ي -ات
ال -م -خ -ط -ط -ات ال -ت -ي أاع -دت -ه -ا وت -ع-ده-ا سص-ل-ط-ات
ا’ح-تÓ-ل ا’سص-رائ-ي-ل-ي ف-ي م-دي-ن-ة ال-ق-دسس وع-ل-ى
رأاسصها مخطط بناء  300أالف وحدة اسصتيطانية.
نددت الدائرة ،في بيان لها ،بـ «مخاطر ما يرّوج له
وزي -ر اإ’سص -ك -ان وال -ب -ن-اء اإ’سص-رائ-ي-ل-ي ل-خ-ط-ة ب-ن-اء
اسصتيطانية كبيرة يتم ا’عداد لتنفيذها».
وفق هذا المخطط سصتشصمل هذه الخطة بناء 300
أال -ف وح -دة اسص -ت-ي-ط-ان-ي-ة أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا بـ»ال-ق-دسس
ال-ك-ب-رى» ،وسص-ي-ت-م ب-ن-اء غ-ال-ب-ي-ة ت-لك ال-وح-دات في
مناطق خارج الخط اأ’خضصر بحسصب المخطط.
شص -ددت ال -دائ -رة ع -ل -ى «م -خ-اط-ر ه-ذا ال-م-خ-ط-ط
العدواني الذي يهدف إالى فصصل مدينة القدسس،
وت -ق-ط-ي-ع أاواصص-ل-ه-ا وت-ف-ت-يت وح-دت-ه-ا ال-ج-غ-راف-ي-ة
والديمغرافية وإاعدادها «كعاصصمة لدولة ا’حتÓل
اإ’سصرائيلي».

الفلبÚ

عاصسفة اسستوائية تودي بحياة أازيد من  200شسخصس

تسسببت العاصسفة السستوائية
«“ب »Úال-ت-ي اج-ت-احت ج-زيرة
م-ي-ن-دان-او ب-ج-ن-وب الفلب ،Úقبل
ي- -وم ‘ ،Úم- -ق- -ت -ل  200شسخصص
لقل ونزوح نحو  70أالفا
على ا أ
م- -ن دي -اره -م ،ب -حسسب م -ا أاع -ل -ن
مسسؤوولون ‘ مكافحة الكوارث،
أامسص.
تعمقت جراح الفلبينيين ،عقب وفاة ما
’ يقل عن  37شصخصصا في حريق بمركز
تجاري في دافاو ،المدينة الكبيرة في
جنوب البÓد ،أامسس اأ’حد.
اسصتمرت عمليات اإ’نقاذ والبحث عن
ناجين في الفلبين ،أامسس ،بعد العاصصفة
ا’سصتوائية «تمبين» التي ضصربت جزيرة
م-ي-ن-دان-او ب-ج-ن-وب ال-بÓ-د ،مسصفرة عن
مقتل  200شصخصس على اأ’قل ونزوح
نحو  70أالفا من ديارهم.
تسصببت العاصصفة في سصيول وانهيارات
طينية ،فيما زاد الحزن في هذا البلد
بعد وفاة ما ’ يقل عن  37شصخصصا في
ح- -ري- -ق ب- -م- -رك -ز ت -ج -اري ف -ي داف -او،
المدينة الكبيرة الواقعة في الجنوب،

بحسصب ما قال مسصؤوولون عشصية عيد
الميÓد.
كان مسصتوى الدمار الذي تسصببت فيه
العاصصفة ابتداء من سصاعة متأاخرة ،من
مسصاء الجمعة ،مفاجئا في بلد يشصهد
ن- -ح- -و  20إاعصص- -ارا سص -ن -وي -ا وت -وج -ه
السصلطات تحذيرات بشصكل دوري .لكن
ب- -حسصب مسص- -ؤوول- -ي- -ن ف- -ي م- -ك- -اف- -ح- -ة
الكوارث ،فإان قرويين كثيرين تجاهلوا
ت -ع -ل-ي-م-ات بضص-رورة م-غ-ادرة ال-م-ن-اط-ق
السصاحلية وا’بتعاد عن ضصفاف اأ’نهار
ف- -ج- -رف- -ت -ه -م ال -م -ي -اه ع -ن -دم -ا وق -عت
فيضصانات وانهيارات طينية.
ق- -ال م- -ت- -ح- -دث ب- -اسص -م الشص -رط -ة ف -ي
م -ي -ن -دان-او ،مشص-ي-را إال-ى ع-دد ال-ق-ت-ل-ى:
«العدد يمكن أان يزيد مع اسصتمرارنا
ف -ي ت -ل -ق -ي ب Ó-غ -ات م-ن ال-م-ي-دان م-ع
تحسصن الطقسس ».وتابع« :بدأانا نعيد
بشص-ك-ل ت-دري-ج-ي ال-كهرباء وا’تصصا’ت
في المناطق المنكوبة».
قال مسصؤوولون في مكافحة الكوارث،
إان  159شصخصس فقدوا في حين اضصطر
نحو  70أالف آاخرين إالى النزوح من

دي - -اره - -م .وانضص - -م ج - -ن - -ود ال - -ج- -يشس
والشص- - -رط- - -ة إال - -ى ع - -م - -ال ال - -ط - -وارئ
ومتطوعين للبحث عن أاي ناجين أاو
ضص - -ح - -اي - -ا وإازال- -ة اأ’ن- -ق- -اضس وإاع- -ادة
الكهرباء وا’تصصا’ت.
قال ا’تحاد الدولي لمنظمات الصصليب
ا’حمر والهÓل ا’حمر من جهته ان
سص -ب -ع -ي -ن ال-ف شص-خصس ف-روا أاو ت-أاث-روا
ب-ال-ع-اصص-ف-ة ،واوضص-ح مسص-ؤوول ال-عمليات
وال- -ب -رام -ج ف -ي ا’ت -ح -اد ال -دول -ي ف -ي

ال -ف-ي-ل-ي-ب-ي-ن ب-ات-ريك ال-ي-وت ان «ال-ن-اسس
تركوا كل شصيء وراءهم عندما فروا».
أاوضص -حت وك -ال -ة اأ’رصص -اد ال-وط-ن-ي-ة،
أامسس ،أان العاصصفة تحولت إالى إاعصصار
برياح بلغت سصرعتها  120كيلومترا في
السص- -اع- -ة وه- -ي ت -ت -ح -رك ب -ع -ي -دا ع -ن
Óمم
الفلبين ،فيما أاعلن اأ’مين العام ل أ
المتحدة أانطونيو غوتيريسس في بيان
أان المنظمة الدولية مسصتعدة لتقديم يد
العون للفلبين.

ق - -الت ا◊ك - -وم- -ة
لي - -ط- -ال- -ي- -ة ،أامسص ،ع- -ل- -ى
ا إ
لسس -ان وزي -ره -ا ل -ل-خ-ارج-ي-ة
ماركو منيتي إان نحو عشسرة
آالف شس - - -خصص ع - - -ال- - -ق‘ Ú
ﬂي -م -ات لج -ئ ‘ Úل -ي -ب-ي-ا
Áكن أان يسستفيدوا ‘ 2018
م-ن ‡رات إانسس-ان-ي-ة ت-ق-ل-هم
إا ¤أاوروبا.

ق -ال م -ن -ي -ت -ي ف -ي م -ق -اب-ل-ة
صص -ح-ف-ي-ة ،أامسس ،إان أاع-داد
م -ع -ت -ب -رة م -ن ال-م-ه-اج-ري-ن
ال- -ذي- -ن وصص- -ل -وا السص -واح -ل
ال -ل -ي-ب-ي-ة ’ ،ي-م-ل-ك-ون صص-ف-ة
ال-ل-ج-وء ،ب-ي-ن-م-ا سص-يسص-ت-ف-ي-د
آاخرون السصنة القادمة من
ممرات إانسصانية تقلهم إالى
أاوروبا بصصفة «’جئ» .أاكد
ال -وزي -ر ا’ي -ط-ال-ي ،م-ن أان-ه
ي -ت -ع -ي -ن ع -ل-ى بÓ-ده ات-خ-اذ
إاجراءات «ذات مصصداقية»
حازمة بالتعاون مع حرسس
السصواحل الليبيين من أاجل
ت -حسص -ي -ن م -راق -ب-ة ال-ت-دف-ق
«غير الشصرعي» للمهاجرين
الواصصلين بحرا.
ق -ال ال -وزي -ر م -ي-ن-ت-ي ف-ي
م -ق -اب-ل-ة نشص-رت ،أامسس ،م-ع
صص -ح -ي -ف -ة «’روب -وب -ل-ي-ك-ا»،
«ان - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن أاه- -داف
منظمة الهجرة الدولية فإان

 30أالف مهاجر ’ يملكون
ال -ح -ق ف -ي ال -ل -ج -وء ي-م-ك-ن
إاعادتهم إالى بلدانهم على
أاسصاسس طوعي في ،»2018
مشصيرا إالى أان  18أالفا فعلوا
ذلك في  .2017علق قائ،Ó
«ب -ال -ت -ع -اون م -ع السص -ل-ط-ات
ال -ل -ي -ب -ي -ة أاق -م -ن -ا ن -م -وذج-ا
Óدارة في الضصفة
جديدا ل إ
’خرى من المتوسصط».
اأ
أاب -دى م -ن -ي -ت -ي ارت-ي-اح-ه
’تفاق روما وطرابلسس من
ت-م-ك-ي-ن م-ف-وضصية الÓجئين
من أان تختار في ليبيا من
ي -ح -ق ل -ه -م ا’سص -ت-ف-ادة م-ن
مسص -اع -دة دول -ي-ة ،وأاضص-اف،
«ب -ات ب -إام-ك-ان ال-م-ن-ظ-م-ات
ال - -دول - -ي - -ة زي - -ارة م - -راك- -ز
ا’سصتقبال وتحسصين ظروف
ال -ع-يشس ف-ي-ه-ا ال-ت-ي ’ ت-زال
غير مقبولة».
ل -ك -ن ال-وزي-ر ح-ذر م-ن أان-ه،
وق - -ب - -ل ه - -ذه «ال- -مسص- -ارات
ال -ق -ان -ون -ي -ة» ،ي -ت-ع-ي-ن ع-ل-ى
إاي -ط -ال -ي -ا ات -خ -اذ إاج-راءات
«ذات مصص -داق -ي -ة» ح -ازم -ة
ب- - -ال- - -ت- - -ع - -اون م - -ع ح - -رسس
السصواحل الليبيين من أاجل
ت -حسص -ي -ن م -راق -ب-ة ال-ت-دف-ق
«غير الشصرعي» للمهاجرين
ال -واصص -ل-ي-ن ب-ح-را .ووصص-لت

ق-ب-ل ي-وم-ي-ن م-ج-م-وع-ة م-ن
’ك -ث -ر
’ 162ج- -ئ- -ا م- -ن ا أ
احتياجا للمسصاعدة بطائرة
عسص- -ك- -ري- -ة إال- -ى روم- -ا ف -ي
’ول -ى م -ن
ع- -م- -ل- -ي- -ة ه- -ي ا أ
نوعها.
اخ-ت-ي-رت ال-م-ج-م-وعة من
ال-م-ف-وضص-ي-ة ال-ع-ليا لÓجئين
Óم- -م ال- -م- -ت- -ح- -دة ال- -ت -ي
ل - -أ
’سص -اسس
اع- -ت- -ب -رت -ه -م م -ن ا أ
«’جئين» وليسس من طالبي
ال- -ل- -ج- -وء .وب- -ه- -ذه الصص -ف -ة
يسص -ت-ف-ي-دون ح-ال وصص-ول-ه-م
م- -ن مسص- -اع -دة اق -تصص -ادي -ة
’ف- -ادة م- -ن
وي- -ح- -ق ل- -ه- -م ا إ
عملية اندماج (دروسس لغة
’ط-ف-ال
وت -دريب وإال -ح -اق ا أ
بالمدرسصة).
ت-راج-ع ع-دد ال-م-ه-اج-رين
الذين وصصلوا إالى السصواحل
’ي -ط -ال -ي -ة ب-نسص-ب-ة 8 ،33
اإ
’ول من و22
بالمئة ،بين ا أ
ديسصمبر  ،2017أاي  118أالف
و 914شص-خصص-ا م-ق-اب-ل 179
أالفو 769شصخصس في الفترة
ذاتها من  .2016كما نقلت
إايطاليا هذا العام  11أالف
مهاجر إالى دول أاخرى من
’وروب -ي م -ق -اب-ل
ا’ت -ح -اد ا أ
 2500فقط في .2016

النزاع تسسبب ‘ تشسريد  200أالف شسخصص

ا’–اد اإ’فريقي يّرحب باتفاقية وقف النار
‘ الكونغو الدÁقراطية
ح - - - - - - - - - - - - - - - -ب ال–اد
ر ّ
لفريقي باتفاقية وقف
ا إ
إاط Ó- -ق ال - -ن - -ار ال- -ت- -ي ”
ت- -وق -ي -ع -ه -ا ب Úح -ك -وم -ة
ج- -م- -ه- -وري- -ة ال- -ك- -ون- -غ- -و
وم - -ي - -ل- -يشس- -ي- -ا م- -ت- -م- -ردة
يقودها القسص نتومي.
ووصص- -ف رئ- -يسس م -ف -وضص -ي -ة
ا’ت -ح -اد ا’إف-ري-ق-ي م-وسص-ى
ف - -ك - -ي م - -ح - -م- -د ،ت- -وق- -ي- -ع
ا’ت- -ف- -اق- -ي- -ة ب -اأن -ه «ت -وق -ف
ل -ل -ع -داء وات -ف -اق -ي -ة ل -وق -ف
اإطÓق النار في منطقة بول
ب- -ي- -ن ح -ك -وم -ة ج -م -ه -وري -ة
ال-ك-ون-غ-و وم-ي-ل-يشصيا متمردة
في منطقة كينكا’» ،وفقا
ل -ب -ي -ان نشص-رت-ه ال-م-ج-م-وع-ة
ا’ف- -ري -ق -ي -ة ،اأمسس ا’أح -د.
هناأ رئيسس مفوضصية ا’تحاد
ا’إف -ري -ق -ي ا’أط -راف ع -ل-ى
ه-ذه «ال-خ-ط-وة ال-م-ه-م-ة في
البحث عن ايجاد حل سصلمي
ل- -ن -زاع -ه -م» وحث ال -رئ -يسس
ج - -م - -ي - -ع ا’أط - -راف ع - -ل- -ى
ا’لتزام بتعهداتهم.
ركز الرئيسس على ان تطبيق
ال- -ب- -ن- -ود ال -ت -ي تضص -م -ن -ت -ه -ا
ا’ت -ف -اق-ي-ة م-ن ال-م-م-ك-ن ان
يسص -اه -م ف -ي خ -ل -ق ال -ب -ي -ئ -ة
السص - -ل - -م- -ي- -ة وال- -مسص- -ت- -ق- -رة
الضص-روري-ة ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ك-ونغو
وتعزيز الديمقراطية.

ك -انت ت -ق -اري -ر اع Ó-م-ي-ة
اأف -ادت ان م-ل-يشص-ي-ا «ن-ي-ن-ج-ا
نسص -ي -ل -ول -و» ال -م -ت -م -ردة ف-ي
جمهورية الكونغو برازفيل،
وق-عت ات-ف-اق م-ع ال-ح-ك-وم-ة
ل- -وق- -ف اإطÓ- -ق ال- -ن- -ار ،م -ا
سصيسصاعد في وقف ا’أعمال
العدائية وجمع اأسصلحة هذه
الميليشصيا المتمردة.
اأفادت شصبكة «اإيه.بي.سصي
نيوز» ا’أمريكية ،باأن توقيع
ه -ذا ا’ت -ف -اق ب-ي-ن ح-ك-وم-ة
ال-ك-ون-غ-و وم-ي-ل-يشص-ي-ا «ن-ينجا
نسص -ي -ل -ول -و» سص -ي -ع -م -ل ع -ل-ى
تسصهيل حركة تنقل ا’أفراد
وال-بضص-ائ-ع وال-م-م-ت-لكات في
م -ن -ط -ق-ة «ب-ول» ال-ج-ن-وب-ي-ة،
وال -ت -ي ان -ط -ل -قت ه -ج -م-ات

م-ي-ل-يشص-ي-ا» ن-ي-ن-ج-ا نسصيلولو»
منها في اأبريل .2016
كان اتفاق السصÓم الذي تم
ت -وق -ي -ع-ه ف-ي م-ارسس ،2003
اأدمج عناصصر هذه المليشصيا
في الجيشس الكونغولي ،ما
سص -م -ح  -وق -ت-ه-ا -ل-ق-ائ-ده-ا
ف -ري -دريك ب -ي-ن-تسص-ام-و ،ب-اأن
يصصبح وزيراً في الحكومة،
ولكنه فر ’حقاً بعد تجدد
ه -ج -م -ات ال -م -ل -يشص -ي -ا ضص-د
ال- -ق- -وات ال -ح -ك -وم -ي -ة ع -ام
.2016
ي - -ذك - -ر ،اأن ال - -ق- -ت- -ال ب- -ي- -ن
ال -ط-رف-ي-ن اأدى اإل-ي تشص-ري-د
اأكثر من  200األف شصخصس
واإغÓ-ق السص-كك ال-ح-دي-دي-ة
بين بول وبرازافيل.

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

لثنين  ٢٥ديسسمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٦ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٥٢٥
ا أ

لول
ا÷زء ا أ
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مواعيد تبخرت وا’سستثمار
الثقـ ـ ـ ـا‘ الغ ـائب اأ’ك ـ ـÈ
@ نشساطات ﬁتشسمة وميزانية ’ تفي غرضض الفعاليات اŸقÎحة
@ أاسسماء ودعتنا ..وأاخرى تتجرع مأاسساة انتمائها الفني
@أادباء وفنانو ا÷زائر العميقة ‘ الصسدارة  ..لكن حضسورهم مغيب
@ السسينما تÎجل ،اŸسسرح
يتميز والكتاب يحفظ ماء الوجه

كلمة العدد

سسنةٌ ⁄ ..تّعد
النظر ‘ اŸرآاة

ت -ع -ت Èال -ث -ق -اف-ة ع-م-اد ا◊ضض-ارات وواج-ه-ة
ال-وط-ن  ،وسض-ل-وك-ا ي-ت-ن-اوب ع-ل-ى اÛت-م-عات
الصضغÒة والكبÒة  ،يرسضم معاŸها الفكرية
واŸعرفية  ،ويخلد قيمها ا’نسضانية  ،بÚ
ا’·  ،وإاذ تعت Èرهانا قائما ’ يتغ Òفإان
نور الدين لعراجي
م -دل -ول -ه -ا ا’ك -ادÁي ‘ ت -فسض Òال -ظ -واه-ر،
وترسضيم ا’فكار  ،وتقييم ا’بداع Á’ ،كن ان ترتكز على دعائم ’ “ Ïاسضسضها
با◊جة والÈهان  ،لذلك فانها السضلوك اŸتجذر ‘ اخÓقيات ا’نسضان  ،و‘
تراثه اŸادي والÓمادي  ،وعلى خشضبة اŸسضرح  ،وخÓل العروضض السضينمائية

او ‘ ا’صضدارات الدورية والكتب وا◊وليات  ،وكذلك ‘ الندوات واŸلتقيات
التي تكشضف لÓخر مزايا هذه القيمة الÓمادية .
ونحن نودع سضنة  2017بكل ما حملته من ا‚ازات وما حققته من رهانات
قدمتها الوصضاية او فعاليات اÛتمع اŸد‡ Êن سضاهمت ‘ اعادة ا’عتبار
للمشضهد الثقا‘ سضواء Ãرافقة اŸشضاريع الثقافية وإاقامة النشضاطات اıتلفة
او من خÓل التمثيل اÿارجي ‘ اÙافل الدولية او ا’قليمية .
’شضك ان اŸتتبع للسضياسضة الثقافية قد ’حظ ان رهانات الوصضاية كانت قائمة
على ثÓثية ا’بعاد وهي اسضÎاتيجية دأابت وزارة الثقافة اعطاءها حيزا مهما
من ا’هتمام  ،لكنها بدأات ارضضيتها ﬁتشضمة مقارنة مع ما ” الÎويج له ‘
اÿطاب الرسضمي  ،وان كان ذلك يعود ’سضباب رهينة النوايا ‘ التعامل مع
مشضاريع مثل هذه  ،او انها اعتبارات اخرى حالت دون –قيق الهدف اŸرجو ،
فانه  ⁄يكن بالسضهولة ارضضاء اÿواصض بخوضض ا’سضتثمار ‘ مشضاريع ثقافية
يكون الربح فيها غ Òواضضح اŸعا ⁄او هناك ضضبابية تشضوب الرؤوى  ،على
اعتبار ان التجربة ’ تزال فتية  ،وغ Òمؤوسضسض لها ‘ الفضضاء الثقا‘  ،ما
يتوجب العمل على –فيز اÿواصض بخوضض غمار اŸسضاهمة كشضركاء حقيقتÚ
‘ الفعل لثقا‘  ،وليسض توابع ’ية جهة كانت .
ان حصضيلة النشضاط الثقا‘ لسضنة  2017فيها الكث‡ Òا يقال حول النتائج

وفيها ايضضا
ما
يسضتوجب
التوقف
ع-ن-ده ب-رهة
م- -ن ال -وقت ،
وإاع - - -ادة ادراج
ع -ق -ارب ال-وقت ،
ل- -ت- -ح- -دي -د م -واضض -ع
اÿطأا والصضواب و–ديد
ثنائية الفشضل والنجاح  ،بعيدا عن
اÙاب -اة واŸع -اداة ،وب -ع -ي -دا ايضض -ا ع -ن السض -ي-اسض-ة
ا’جتماعية التي اظهرت التجارب السضابقة انها ’ تذهب بعيدا وكل من سضار
دربها فان نقطة التوقف ا’ضضطراري قاب قوسض Úاو ادنى من انطÓقاته.
هناك برامج تثمن وأاخرى مازالت Œر خيبة فشضلها وبعضضها يحاول “كÚ
اوصضاله على سضكة  ،لكن الرهانات القائمة اك Èمنه بكث.Ò
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الثق ـ ـ ـا‘
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’كÈ
مواعيد تبخرت وا’سستثمار الثقا‘ الغائب ا أ

, á©bƒàe ÒZ áÑ°ùf ¤G É¡°ü«∏≤J ” »àdG áaÉ≤ãdG ´É£b á«fGõ«e øY åjó◊G ¤G Éfôéj Gògh, ‹ÉŸG ºYódÉH ≥∏©àJ Ú©e §°ù≤H âªgÉ°S äÉj’ƒdG øe ÒãµdG ¿G í«ë°U . »YGóHG πªY πc IQÉæe õ«ªàdG π©Lh , ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG áYÉæ°U , 2017 áæ°S ∫ÓN ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG É¡aôY »àdG çGóM’G ºgG Ëó≤J á«aÉ≤ãdG á∏«°ü◊G øe ∫h’G π°üØdG ‘ ∫hÉëf
Éfô°TG Éªc . Iô£°ùŸG á«aÉ≤ãdG èeÉfÈ∏d É¡JGÒ°†– ‘ áaÉ≤ãdG IQGRh É¡JóªàYG »àdG á«aÉ≤ãdG á°SÉ«°ùdG øY ∂«gÉf äÉj’ƒdG øe ôN’G ¢†©ÑdG ¿G ’G , Óãe QGó°U’G hG ó≤ædG hG øjƒµàdÉH AGƒ°S É¡à≤aGôeh á«aÉ≤ãdG áaô©ŸG AÉØ°VG ‘ ºgG øY åjóë∏d É°†jG êô©f Éªc ¿ƒª°†ŸGh iƒàÙG å«M øe , á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG »bÉH øY ¬Jõ«e »àdGh
åjóë∏d áeOÉ≤dG á«aÉ≤ãdG Éfó«YGƒe ‘ É¡«dG Oƒ©æ°S á«æWh á∏«°üM øe §≤a AõL »g á∏°Uƒ◊G √òg ¿Éa É≤HÉ°S ¬«dG ÜÉÑ°S’ hG , á«WGôbhÒH hG ájQGOG π«bGôY ÖÑ°ùd , É¡ª°SQ ” »àdG äÉ©∏£àdG ºéëH É¡«a á∏«°ü◊G øµJ ∂d á«≤ÑàŸG ≈∏Y ÉehO ¿hô¡°ùj ø‡ , ºgÒZh ÚHô£eh Ú«Mô°ùe øe øØdG πgGCh AÉHO’CGh ÚØ≤ãŸG â∏¨°T »àdG äGóéà°ùŸG

مهرجانات دولية وبرامج –اول إابقاء اŸسضار ثابتا

تكر Ëالفنّان واŸثّقف خطوة عرفان للعطاء واŸوهبة
لمال لسضنة جديدة ،سضنة
سضنة أاخرى ترحل تاركة اÛال وا آ
عرفت فيها الثقافة وبالرغم من التطبيق الصضارم لسضياسضة
التقشضف وترشضيد النفقات ،نوعا من التأالق والتميز ،صضنعهما
الل -ت -ف -ات -ة ال -ك -بÒة Ÿسض -ار اŸث ّ-ق -ف Úورج-الت ال-ع-ل-م وال-ف-ن
لدب واŸوسض -ي -ق -ى والسض -ي -ن -م -ا ّ‡ن صض -ن-ع-وا ت-اري-خ ا÷زائ-ر
وا أ
لدبي والثقا‘ والفني ،من خÓل إاسضداء رئيسش ا÷مهورية
ا أ
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وسضام السضتحقاق الوطني من درجة
لسضماء ‘ حياتها أاو بعد
«عشض« ،»Òأاث »Òو»عهيد» للعديد من ا أ
وف-ات-ه-ا ،إاذ ك-انت ال-ت-ف-ات-ة ع-رف-ان وإاجÓ-ل ل-تضض-ح-يات هؤولء
وŸواهبهم الفّذة ولعطائهم الكب.Ò
حبيبة غريب
آاخ-ر ال-ت-ك-رÁات ل-ه-ذه السشنة،
ت- -ك- -ر Ëا÷زائ- -ر ل- -ل -م -وسش -ي -ق -ار
اŸصش -ري ال -ك -ب Òال-راح-ل أاح-م-د
◊ن الّنششيد الوطني
فوزي ،الذي ّ
وال - -ذي أاسش - -دى ل - -روح - -ه رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة وسش -ام السش -ت-ح-ق-اق
الوطني من درجة «عهيد» ،وهو
Ãثابة عرفان الششعب ا÷زائري
وح- -ك- -وم -ت -ه لصش -دي -ق و‘ ل -ث -ورة
ن- -وف- -م ÈاÛي -دة .وق -د ق ّ-دمت
ال ّ- -ت- -ك- -رÁات ‘ ك- -ل م- -رة ب- -دار
األوبرا بوعÓم بسشايح بالعاصشمة.
ولعل ثا Êأاهم حدث ثقا‘ مّيز
سش-ن-ة  2017ه-و اŸوع-د السش-ن-وي
م -ع ال -ق -راءة والب -داع م-ن خÓ-ل
ال ّ-ط -ب-ع-ة الـ  22ل-لصش-ال-ون الدو‹
للكتاب ،الذي احتضشنه كاŸعتاد
قصشر اŸعارضس الصشنوبر البحري
ب-ال-ع-اصش-م-ةÃ ،شش-اركة  51دولية،
وك-انت إاف-ري-ق-ي-ا ا÷ن-وب-ي-ة ضش-يفة
ششرف.
Óشش -ارة ،ف -إاّن ال ّ-ت -ظ-اه-رة ال-ت-ي
ل -إ
ع -رفت ت -ق -ل -يصش -ا ‘ م -ي-زان-ي-ت-ه-ا
بنسشبة  40باŸائة تهدف أاسشاسشا
إا ¤تشش -ج -ي -ع اŸق -روئ -ي-ة وإاع-ادة
مصشا◊ة اŸواطن مع الكتاب ،إا¤

ج-انب تشش-ج-ي-ع اإلب-داع وال-ت-أاليف
والنششر ،وإاعادة العتبار للمثّقف
والّ- -ث- -ق- -اف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وإاع Ó-ء
مكانتها ب Úالدول.
عرفت سشنة  2017أايضشا إاحياء
ا÷زائ -ر Ÿئ -وي-ة م-يÓ-د اŸفّ-ك-ر،
ال- - - - - -ك- - - - - -اتب وال - - - - -ب - - - - -احث ‘
النÌوب -ول -وج -ي -ة ال-راح-ل م-ول-ود
م-ع-م-ري ( ،)2017 -1917ح- -يت
ب -ر›ت ال -ع -دي -د م -ن األنشش -ط -ة
الّ-ث-ق-اف-ي-ة واألدب-ي-ة ال-ت-ي سشّ-ل-طت
الضش- - -وء ع- - -ل - -ى أاع - -م - -ال األديب
واŸف ّ-ك -ر وم-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائرية والعاŸية ،كان أاهّمها
الÈن - -ام- -ج الÌي ال- -ذي سشّ- -ط- -ره
Óمازيغية.
اÛلسس األعلى ل أ
ك-م-ا ك-انت ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة وق-ف-ة
خ -اصش -ة إلح -ي -اء ال -ذك-رى ال 143
لرحيل مؤوسشسس الدولة ا÷زائرية،
من خÓل عرضس الفيلم الوثائقي
«األم Òع -ب -د ال -ق -ادر» ل -ل -م -خ-رج
سش -ا ⁄إاب-راه-ي-م-ي ،ب-حضش-ور ع-دد
م- -ن ‡ث- -ل- -ي ا◊ك- -وم -ة والسش -لك
الدبلوماسشي با÷زائر ونخبة من
رجالت الفن والثقافة.
الفيلم سشّلط بدوره الضشوء على
حياة ومسشÒة مرجع من مراجع
ا÷زائر ،األم Òعبد القادر بن
ﬁي- -ي ال -دي -ن ا÷زائ -ري ،ال -ذي

ي- -ع- -تÈه ال- -ت- -اري -خ رج  Ó-خ -ارق -ا
ل -ل -ع -ادة ،ج -م -ع ب Úالسش -ي -اسش -ي -ة،
ا◊رب ،ا◊نكة والتسشامح.
ششهدت العاصشمة أايضشا تكرÁات
خÓل ششهر رمضشان لعمالقة الفن
الشش- -ع -ب -ي واألن -دلسش -ي وا◊وزي،
كما عرف فصشل الصشيف الكثÒ
من األنششطة الثّقافية والّترفيهية
ج- -ه -ة ل -ل -ج -م -ه -ور ال -ع -ريضس
اŸو ّ
واألط- -ف -ال م -ن خ Ó-ل ال -ع -روضس
البهلوانية واŸسشرحية وا◊فÓت
الفنية السشاهرة التي نششطها كبار
الفنان Úالعرب وا÷زائري.Ú
ششهد اŸششهد الّثقا‘ هذه السشنة
إاعادة افتتاح ا–اد الكتاب Ÿقّره
ال ّ-رئ -يسش -ي ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة،
ووج- -د ف -ي -ه رواق Úاألول ب -اسش -م
األديبة والوزيرة السشابقة الدكتورة
زهور ونيسشي والثا Êباسشم الكاتب
واŸف - -ك- -ر د ﬁ -م- -د ال- -ع- -رب- -ي
زبري .وأاّكد القائمون على هذه

الهيئة التي عرفت إابحارا وسشط
ال- -ع- -واصش- -ف Ÿدة ط- -وي- -ة ع- -ل- -ى
انطÓقة جديدة ،تششمل ‘ أاول
األمر العمل على إاعادة العتبار
ل- -ل- -م -ب -دع ا÷زائ -ري ،وتشش -ج -ي -ع
ال -ك-ت-اب-ة والصش-دار ل-دى الشش-ب-اب
واŸرأاة بكل اللغات.

اهتمام كب Òبال ّسسينما،
اأ’رشسيف واŸسسرح

أاحيت ا÷زائر أايضشا سشنة 2017
ال-ذك-رى السش-تŸ ÚيÓ-د السش-ي-ن-م-ا
ال- -وط -ن -ي -ة ،وج -ع -لت م -ن ا◊دث
م-ن-اسش-ب-ة ل-ل-ح-ديث م-ل-ي-ا ،وات-خاذ
اإلج- -راءات الÓ- -زم- -ة ل -ل -ح -ف -اظ
وأارششفة وتثم Úتراث الفن السشابع
واإلنتاج السشمعي البصشري وحتى
الرقمي ،الذي يعت Èإارثا ثقافيا
Óجيال
وذاكرة وطنية وتاريخية ل أ
القادمة.
ومن ب Úاألماكن التي اسشتقطبت

باتنة توّدع  2017بتنّوع ثقا‘ وتواصسل فني وتطمح للمزيد

لحداث والفعاليات الثقافية اÙلية والوطنية منها وكذا
لوراسش باتنة خÓل سضنة  2017بالعديد من ا أ
“ّيز اŸشضهد الثّقا‘ بعاصضمة ا أ
ال-دول-ي-ة ،وال-ت-ي أان-عشضت السض-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وأاب-انت ع-ن ح-رك-ي-ة ك-بÒة وإاق-ب-ال م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òل-ل-جمهور اŸتعّطشش للمسضرح والغناء
لثار والهوية.
واŸعارضش وا آ
باتنةŸ :وشضي حمزة
لديها ،ناهيك عن تنظيم األيام اÿاصشة باألطفال
خÓل العطل اŸدرسشية.
وسشمحت هاته األعمال والÈامج اŸسشطرة طيلة
حيث تنّفسس عشّشاق الفن والثقافة عبقا فنيا غÒ
السش -ن -ة،ع -ل -ى ت -ع -زي -ز اسش-ت-م-راري-ة ال-ت-واصش-ل بÚ
أاّنهم ينتظرون اŸزيد خاصشة مع الزيارة األخÒة
ا÷مهور واŸسشرح مع منح الفرصشة لعششاق الفن
لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،وتعّهده باŸزيد
ÓطÓع على إانتاجات اŸسشارح ا÷هوية
الرابع ل إ
من اÛهودات لدفع عجلة التنمية الثقافية ‘
وإاب -داع -ات ال -ه-واة م-ن ق-ب-ل ع-ن-اصش-ر ا÷م-ع-ي-ات
ولية لها من التاريخ األثري والفني واإلنسشا ،Êما
وال -ت -ع -اون -ي -ات دون أان ن -نسش -ى ت -وف Òج -انب م-ن
يؤوّهلها لتكون قطبا ثقافيا بامتياز.
الÎفيه لسشكان الولية باتنة ،وذلك بتوافق توقيت
اŸهرجان الوطني للمسسرح اأ’مازيغي..
العروضس مع أاوقات الفراغ .وقد اسشتمتع عششاق
فرصسة للحفاظ على اأ’مازيغية وهوّيتها
ال -ف -ن ال -راب -ع ب -ال -ع-روضس اŸسش-رح-ي-ة اŸشش-ارك-ة
ة
ل
ي
وق -د ت -أاّل -ق مسش -رح ب -ات-ن-ة ا÷ه-وي ‘ حصش-
والقادمة من  10وليات جزائرية إلثراء الفعل
،
ة
ي
ن
نششاطاته العديد من التطورات التقنية والف
اŸسشرحي الناطق باألمازيغية.
خ -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -إان -ت-اج األع-م-ال اŸسش-رح-ي-ة
الفيلم ا÷امعي القصس ...Òتظاهرة تعكسس
ا÷ديدة والتفاتته ‘ اŸهرجان الوطني للمسشرح
حجم اهتمام الّطلبة بال ّسسينما
األمازيغي ‘ طبعته الـ  9لتكر Ëأاحد عمالقة
شش- -اركت  19ولي -ة ج -زائ -ري -ة وŸدة أاسش -ب -وع ‘
اŸسش -رح األوراسش -ي وه -و ال-ف-ن-ان ال-راح-ل اŸك-ي
ف -ع-ال-ي-ات اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ي-ل-م ا÷ام-ع-ي
ششباح ( ،)1991 - 1894الذي عاد إا ¤جمهوره
القصش Òبولية باتنة ‘ طبعته الرابعة لسشنة 2017
ع Èمسشرح باتنة ا÷هوي ،حيث ” إالقاء عدة
ﬁاضش -رات وم -داخ Ó-ت م-ن ط-رف اŸشش-ارك ،Úا÷زائر أاو فرنسشا مرورا Ãذكراته.
–ت ششعار «فني رقي واحÎافية» ،حيث ششهدت
تطّرقت إا ¤مسشÒة اŸرحوم ونضشاله الثوري وقد حرصس اŸسشرح ا÷هوي بباتنة خÓل هاته ال -ط -ب -ع -ة ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة ن -ح-و األداء الحÎا‘،
واÿدم- -ات ال- -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا ل -ل -مسش -رح وأاع -م -ال -ه السشنة التي تششرف على النقضشاء على اسشتضشافة Ãششاركة وجوه فنية من خارج الوطن وهو ما
اŸسش -رح -ي-ة واŸق-در ع-دده-ا حسش-ب-ه  20عمﬂ ،Óت- -ل- -ف ف -رق ولي -ات ال -وط -ن ال -ه -اوي -ة م -ن -ه -ا اع -ت Èحسشب م -ه -ت -م Úسش -أال -ت -ه-م «الشش-عب» ،ب-أان
وا÷م -ع -ي -ات ال-ت-ي أاسّش-سش-ه-ا سش-واء اŸت-واج-دة ‘ واÎÙفة إلبراز أاهم األعمال الفنية ا÷ديدة اŸهرجان يخطو نحو التوسشع أاك Ìليصشبح بدعم

حصضيلة عام انقضضى

مّيزت سضنة قسضنطينة الّثقافية

األضشواء هذه السشنة دار األوبرا
بوعÓم بسشايح ،التي عرفت إاحياء
ال -ع -دي -د م -ن ال -ع -روضس ال -ف -ن -ي -ة
ال-ع-اŸي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا
عرضس الفقاعات والبا‹ الهندي،
واح- -تضش- -ان- -ه- -ا ل- -ل- -م- -ه -رج -ان -ات
ك -م -ه -رج -ان ال -رقصس اŸع -اصش -ر،
وم- - - -ه- - - -رج - - -ان اŸوسش - - -ي - - -ق - - -ى
ال-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة ،وك-ذا ح-ف-ل تكرË
دو‹ للفنانة الكبÒة فÒوز.
وششهدت العاصشمة أايضشا عروضشا
ششرفية وأاولية ألفÓم جديدة على
غرار أافÓم ابن باديسس ،ا◊ناششية
Óوسش-ك-ار ،فيما
وال-ب-ئ-ر اŸرّشش-ح ل -أ
ل - -فت اŸسش - -رح ال- -وط- -ن- -ي ع- -ب- -د
ا◊م -ي -د بشش-ط-ارزي األن-ظ-ار ه-و
اآلخ- - -ر م- - -ن خÓ- - -ل ال- - -ع - -روضس
الناجحة Ÿسشرحيات «طرششاقة،
كششرودة وبهيجة» ،التي – ّصشلت
ع- - -ل - -ى ج - -ائ - -زة أاحسش - -ن نصس ‘
مهرجان قرطاج بتونسس.
وم - -ن ب ÚاّÙط - -ات اŸل - -ف- -ت- -ة
لÓنتباه أايضشا اŸهرجان الدو‹
الـ  10للششريط اŸرسشوم با÷زائر
ال -ع -اصش -م -ة (ف-ي-ب-دا) ،ال-ذي إاق-ي-م
بقصشر الثقافة با÷زائر العاصشمة
Ãشش -ارك -ة  17ب -ل -دا م-ع اخ-ت-ي-ار
ف -رنسش -ا كضش -ي -ف شش -رف ل -ط -ب -ع-ة
.2017
واŸؤوّكد أاّنه وبالّرغم من ترششيد
الّ- - -ن - -ف - -ق - -ات وت - -ق - -ل - -يصس ع - -دد
اŸه-رج-ان-ات م-ق-ارن-ة ب-السش-نوات
اŸاضش -ي -ة ،وب -ال -رغ -م م -ن ع -دي-د
جلة ،يبقى تششجيع
الّنقائصس اŸسش ّ
ال -ث-ق-اف-ة ق-ائ-م-ا وال-ت-ح-ف-ي-ز ع-ل-ى
مواصشلة البداع والعطاء الفني،
وإاششراك كل الفاعل ‘ ÚاŸيدان
وتششجيع السشتثمار ‘ ›ال قد
يعود بالفائدة على ا÷ميع.

مهرجانات دولية وتظاهرات فنية تعكسش ثراء الولية فنيا

ن/لعراجي

نشساطات وفعاليات ‘ حاجة إا ¤إاعادة إاثراء وتثمÚ

لحداث الثّقافية ،فقد احتضضنت
شضهدت قسضنطينة خÓل السضنة ا÷ارية العديد من الّنشضاطات وا أ
دور الثقافة وعلى مدار سضنة كاملة جملة من الفعاليات التي ميزت السضاحة الثقافية كاŸسضرح
وا◊فÓ-ت ال-ف-ن-ي-ة واŸه-رج-ان-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وم-ع-ارضش ال-ك-تب والصض-ن-اع-ات ا◊رف-ي-ة وال-ت-قليدية
والفنون التشضكيلية.
قسضنطينة :احمد دبيلي
ورغم أاّن هذه الّنششاطات التي تبدو للوهلة األو ¤ثرية
ومتنوعة ،فإاّن الكث Òمن اŸتتّبع Úللسشاحت Úالثقافية
والفنية يعتÈون أان مثل هذه الفعاليات ل ترقى ا¤
مسش-ت-وى ا◊دث ،ك-ون قسش-ن-ط-ي-ن-ة ه-ي ع-اصش-م-ة أاب-دي-ة
ل -ل -ث -ق -اف -ة ال-ع-رب-ي-ة ،وأاّن الّ-ث-ق-اف-ة Ãخ-ت-ل-ف أاشش-ك-ال-ه-ا
وأاطيافها يجب أان تكون اŸيزة التي تطبع هذه اŸدينة
على امتداد الزمن.
وب-ال-رج-وع ا ¤ا◊صش-ي-ل-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة لسش-ن-ة  ،2017ف -إاّن
الّنششاط اŸسشرحي يبقى Ãفرده يحتل اŸرتبة األو¤
م -ن ب Úال -نشش -اط -ات األخ -رى ك -اŸع -ارضس اıت -ل -ف-ة
وا◊فÓت واŸهرجانات.

ثقافة الّركح تعود إا ¤الواجهة

رب -ط مسش -رح قسش-ن-ط-ي-ن-ة ا÷ه-وي ﬁم-د ال-ط-اه-ر
ال -ف -رق -ا ÊعÓ-ق-ت-ه ب-ا÷م-ه-ور م-ن خÓ-ل ال-ع-دي-د م-ن
Óطفال ،فقد
العروضس اŸسشرحية خاصشة اŸوجهة ل أ
أانتج هذا اŸسشرح بداية هذه السشنة عمل ÚمسشرحيÚ
األول «ج -ح -ا دي -ج-ي-ت-ال» ،نصس ك-ن-زة م-ب-ارك-ي وإاخ-راج
ياسش Úتونسشي ،والثانية سش ⁄Óالظلمة نصس وإاخراج
كمال فراد ،وإاضشافة إا ¤هاذين العرضش Úأاعاد مسشرح
قسشنطينة عرضس العديد من اŸسشرحيات التي أانتجها
‘ فÎة سش- -اب -ق -ة م -ن -ه -ا مسش -رح -ي -ات« :رح -ل -ة ف -ه -ي -م
وا◊اسش - -وب»« ،أاخ - -ي»« ،خ - -دÁك- -م صش- -اب- -ر» »،بÒات
خ- -راي- -يب»« ،صش- -ان- -ع اÿي- -ال»« ،غ- -رور الصش- -رصش -ور»،
«امنوكال» و»ليلة دم» .كما قّدمت على ركح اŸسشرح
ع- -روضس مسش- -رح- -ي -ة م -ن مسش -ارح م -دن أاخ -رى م -ن -ه -ا
ب- -وم- -رداسس ،ال- -ع- -ل -م -ة ،سش -وق أاه -راسس ،ع -ن -اب -ة وب -رج
بوعريريج.
كما احتضشن ذات اŸسشرح العديد من النششاطات منها
نششاط نادي اŸزهر اŸسشرحي احمد رضشا حوحو،
ن- -ذك- -ر م- -ن- -ه -ا ن -دوة ح -ول «Œرب -ة مسش -رح ال -ه -واة ‘
قسشنطينة من خÓل اŸزهر ومسشاهمته ‘ ا◊ركة

الطلبة ‘ طبعاته الÓحقة ليكون مغاربيا وعربيا
وحتى دوليا .وقد “يز اŸهرجان بتنظيم عدة
ورششات تكوينية خاصشة للطلبة اŸششارك Úيتعلق
بالصشناعة السشينمائية ا÷امعية ،التمثيل ،كتابة
السش -ي -ن -اري -و السش -ي -ن -م-ائ-ي ،اإلخ-راج السش-ي-ن-م-ائ-ي
ÓفÓم القصشÒة وا÷دير بالذكر ‘ األخ ،Òأان
ل أ
اŸه -رج -ان سش -اه -م ‘ إاط Ó-ق ال -ع -ن-ان Ÿواهب
الطلبة ا÷امعي Úبا÷زائر للوصشول إا ¤العاŸية
‘ ﬂتلف اÛالت الفنية والثقافية ،خاصشة مع
اإلرادة الكبÒة والتحدي الهام الذي أابدوه خÓل
الطبعات السشابقة للتظاهرة الوطنية.

الّطبعة Ÿ 39هرجان تيمقاد الّدو‹..
الشّسعلة التي أاضساءت سسماء ا÷زائر فنّيا

اح -تضش -نت ولي -ة ب -ات -ن-ة ،ع-ل-ى غ-رار السش-ن-وات
األخÒة ،مهرجان تيمقاد الدو‹ ‘ طبعته ال،39
حيث عاشس سشكان باتنة والوليات اÛاورة على
م -دار  8أاي-ام أاج-واء م-ن السش-ح-ر ال-ت-ق-ى خÓ-ل-ه-ا
عششاق الفن واألغنية الراقية ا÷زائرية والعربية
والغربية مع أاŸع ‚ومها ومن القارات الـ ،5
ويسش- - -اه- - -م اŸه - -رج - -ان ‘ –ريك ال - -ع - -ج - -ل - -ة

معارضس تقليدية وفنّية ‘ حاجة إا ¤إاثراء

وعلى قلتها ،احتضشنت دور الثقافة ،منها قصشر
الثقافة ﬁمد العيد أال خليفة و دار الثقافة مالك
حداد معارضس ‘ الصشناعة التقليدية وا◊رف،
من أابرزها الصشالون الوطني للزي التقليدي والذي
ج -اء –ت شش-ع-ار «أاصش-ال-ة األزي-اء..ت-راث ال-ب-ق-اء»،
إاضشافة ا ¤معارضس ‘ الفنون التششكيلية والصشورة
ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا اŸع-رضس ا÷م-اعي للفن
ال -تشش -ك-ي-ل-ي ال-نسش-وي Ãن-اسش-ب-ة  8م -ارسس ،واŸع -رضس
ا÷م -اع -ي ل -ل -ف -ن -ان Úال -تشش -ك -ي -ل -يÃ Úشش-ارك-ة ﬁم-د
ب -وشش -ري -ح -ة ،اح-م-د م-زي-ا Êوب-وذراع ن-وري ،وم-ع-رضس
الصش -ورة ال -ف-وت-وغ-راف-ي-ة ل-ل-ف-ن-ان م-راد ع-م-راوي ،ك-م-ا
نّ
ظمت ‘ إاطار النادي الثقا‘ Ÿديرية الثقافة أامسشية
ششعرية ،هذا إاضشافة ا ¤ثÓثة معارضس للكتب ببهو
قصشر الثقافة ﬁمد العيد أال خليفة.

اŸسش -رح -ي -ة ا÷زائ -ري-ة» ،وﬁاضش-رة ل-ل-دك-ت-ور أاحسش-ن
تلي ÊÓحول «العÓقة ب ÚاŸسشرح والّتراث» وقراءة
للّنصس اŸسشرحي «سشقوط اليالة» قّدمه الفنان صشÓح
الدين مباركي وغÒها.
و‘ اÛال ال -ف -ن -ي ّ” إاح -ي -اء سش -ه -رات ف -ن-ي-ة ‘ ف-ن
الششعبي والعيسشاوة ،إاضشافة إا ¤أامسشيات أادبية وششعرية.
مع اإلششارة ‘ األخ ،Òأاّن نششاطات اŸسشرح مسشتمرة
حتى السشابع جانفي القادم من خÓل عروضس ‘ «أايام
مسشرح الطفل» Ãناسشبة العطلة الششتوية.

مهرجانات تفقد بريقها
واسسم «الفرقا »Êيعلو بناية اŸسسرح

نذكر من خÓل ا◊صشيلة السشنوية ،أاّن «اŸهرجان
الثقا‘ الوطني للشّشعر النّسشوي» عاد هذه السشنة ‘
طبعته التاسشعة ،وهذا بعد سشنت Úمن النقطاع ،حيث
ك- -انت آاخ -ر ط -ب -ع -ة ل -ه ‘ شش -ه -ر ديسش -م ،2015 Èع -اد
اŸهرجان هذه السشنة وÃحافظة جديدة ،غ Òأاّن هذه
ال- -ط- -ب -ع -ة  ⁄ت -رق إا ¤مسش -ت -وى ا◊دث ،وه -ذا حسشب
اÓŸحظ ÚواŸتتبع Úللششأان الثقا‘ .وما يعاب على
هذه العودة اÙتششمة قلة األسشماء اŸششاركة ذات
الوزن األدبي ،والتي عّودتنا عليها ال ّ
طبعات ال ّسشابقة،
وغياب ششبه كلي للحضشور وأايضشا غياب اÙاضشرات
الهادفة ،األمر الذي يرجح حسشب اŸتتّبع Úللشّشأان
ال -ث -ق -ا‘ إا ¤أاّي م -دى سش -ت -ب -ق -ى ه -ذه ال -ف -ع-ال-ي-ات ‘
اŸسشتقبل من عدمها إاذا بقيت دار لقمان على حالها؟!
كما ششهدت قسشنطينة وبصشفة ﬁتششمة أايضشا فعاليات
«اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘ ال -دو‹ ل -ل -م -ال -وف» ‘ ط-ب-ع-ت-ه
العاششرة ،والتي احتضشنها مسشرح قسشنطينة ا÷هوي بÚ
 4و 7ديسشم Èا÷اري ،حيث  ⁄ترق هذه الطبعة إا¤
مسش -ت -وى ال -ط -ب -ع -ات السش-اب-ق-ة ،ك-م-ا ج-اءت اŸشش-ارك-ة
ال-ع-رب-ي-ة واألج-ن-ب-ي-ة ج-د ﬁتشش-م-ة ،إاذ اق-تصش-رت ع-لى
‡ا قّلل من ششأان
حضشور يتيم ÷وق اŸالوف التونسشي ّ
هذه ال ّ
طبعة ،والتي كان من اŸنتظر أان ترقى ا¤
مسشتوى دولية اŸهرجان وأاصشالة و“يز فن اŸالوف.

الق- -تصش- -ادي- -ة ب- -اŸدي- -ن- -ة ال- -ت -ي ل ت -ن -ام خ Ó-ل
التظاهرة ،حيث صشدحت أاصشوات الّنجوم الششاب
خ-ال-د وف-ارسس األغ-ن-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ع-اصشي ا◊ÊÓ
والنجم ناسشي والنجم ويلي وليام و‚مة األغنية
ال -راي -وي -ة ب Ó-م-ن-ازع الشش-اب-ة ال-زه-وان-ي-ة وك-ادي-ر
ا÷اب -و Êوال -ف -ن -ان -ة ح -وري -ة ع -ايشش -ي وال -ف-ن-ان-ة
الفلسشطينية دلل أابو أامنة والنجم فيفي أا÷رينو
وف -رق -ة ف -رك Ó-ي -ن و‚م ال -راي الشش -اب م -ام -ي.
وا÷دير بالذكر أاّن التحضشÒات متواصشلة إل‚اح
هذا اŸهرجان ،الذي انطلق سشنة  1967وتوقف
اضش -ط-راري-ا خÓ-ل ال-عشش-ري-ة ا◊م-راء ل-يسش-ت-أان-ف
بعدها ‘ تفعيل ا◊ركة الثقافية ،وربط جسشور
التواصشل ب Úا÷زائر وباقي دول العا ⁄قنيا.

الفيلم القصس« Òهيومن» للمخرج عصسام
تعشسيت يصسنع ا◊دث دوليا

“ّكن اıرج الششاب القاطن بولية باتنة عصشام
تعششيت من صشنع ا◊دث وطنيا ودوليا بافتكاكه
للعديد من ا÷وائز العاŸية ألعرق اŸهرجانات
السشينمائية ،من خÓل فيلمه القصش« Òهيومن»،
حيث تدور أاحداث هذا العمل السشينمائي حول
مسشأالة العيشس اŸششÎك من خÓل تقّبل اإلنسشان
Óخر ،والتي عا÷ها ‘ قصشة قصشÒة من سشت
ل آ
دق - -ائ - -ق “زج ب Úال - -واق - -ع واÿي - -ال اŸثÒي - -ن
للمششاعر اإلنسشانية.
وق- -د ج- -رى ت- -ك- -ر Ëف- -ي -ل -م «ه -ي -وم -ن» ‘ ع -دة
م-ه-رج-ان-ات وت-ظ-اه-رات سش-ي-ن-م-ائ-ي-ة دول-ية حول
األفÓم القصشÒة لسشيما بالدار البيضشاء باŸغرب
واŸه -رج -ان ال -دو‹ ل -ل -ف -ي-ل-م ال-ع-رب-ي ب-وه-ران،
باإلضشافة إا ¤الطبعة اÿامسشة من اŸهرجان
الدو‹ للسشينما بالقاهرة ،فضش Óعن مششاركته
اŸت -م -ي -زة ‘ م -ه-رج-ان أاوب-ورن ال-دو‹ بسش-ي-دÊ

الفرقا ،Êوما قّدمه لفن اŸالوف ألك Ìمن
سشبعة عقود من الزمن ،وحفاظ أايضشا على
هذه الذاكرة التي منحت الكث Òلقسشنطينة
م -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ون ال -ف -ن -ي ،ال -ذي أاث -رى
ق- -ام- -وسس اŸوسش- -ي- -ق -ى ‘ ب Ó-دن -ا وŒاوزه إا¤
البلدان اÛاورة.

صسرح جديد يدّعم ثقافة اŸطالعة

ول يفوتنا هنا الّتذك Òبأانّ قسشنطينة التي فقدت ‘ 7
ديسشم 2016 Èعميد فن اŸالوف ا◊اج ﬁمد الطاهر
الفرقا ،Êأاطلقت وبعد مرور الذكرى السشنوية األو¤
ع-ل-ى وف-ات-ه اسش-م ه-ذه ال-ق-ام-ة ال-ف-ن-ي-ة ع-ل-ى مسش-رح-ها
ا÷هوي ،وهذا بأامر من فخامة رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وه-ي ال-ت-ف-ات-ة م-ن ال-رئ-يسس لتثمÚ
اŸسش -ار ال -ف -ن-ي ل-ل-ح-اج
ﬁم - - -د ال - - -ط - - -اه - - -ر

بأاسشÎاليا ،حيث – ّصشل على جائزة أاحسشن فيلم
قصش.Ò

الشّّساعر والفّنان عمر جوماطي..
شسمعة فنية تنطفئ

ان -ط -ف-أات شش-م-ع-ة ف-ن-ي-ة ب-رح-ي-ل ال-ف-ن-ان الّشش-اع-ر
وكاتب األغا ÊاŸششهور عمر جوماطي ،حيث
انتقل إا ¤الرفيق األعلى ببلدية تازولت جنوب
شش- -رق ولي- -ة ب -ات -ن -ة ،ع -ن ع -م -ر ن -اه -ز  70سشنة
Ãسش-تشش-ف-ى قسش-ن-ط-ي-ن-ة إاث-ر م-رضس عضش-ال أاقعده
الفراشس.
ويعت Èالراحل من
ب Úأاه - -م شش - -ع- -راء
وك- -ات- -ب- -ي األغ -اÊ
األوراسش -ي -ة ،ع-رف
ب - -حّسش - -ه ال - -ف - -ن- -ي
اŸره- - - -ف ال - - -ذي
ت- -رج- -م- -ه ل- -روائ -ع
ف- - -ن- - -ي- - -ة خ - -ال - -دة
ب - - - -أاصش- - - -وات أاŸع
‚وم األغ - - -ن- - -ي- - -ة
الشش -اوي -ة والسش-ط-اي-ف-ي-ة ،ح-يث غّ-ن-ى م-ن أاشش-ع-اره
الراحل الفنان كاتششو رائعته «هّمي هّمي جاÊ
م -ن دم -ي» ،الشش -اب -ة Áي -ن -ة ،حسش -ان دادي ،نصش-ر
الدين حرة وغÒهم من فنا Êا÷يل الصشاعد.
ك-م-ا ك-ان ال-ف-ن-ان ع-م-ر ج-وم-اط-ي شش-اع-را ل-لحب
واألم -ل وال -وط -ن ،ك -تب ال -ع -دي -د م -ن ال -قصش -ائ -د
الجتماعية التي حكت واقع حياة ا÷زائري‘ Ú
ﬂتلف مراحل تطور الوطن ،وقد ترك موته
فراغا فنيا كبÒا ،سشتعّوضشه روائعه الفنية اÿالدة
التي ما تزال ششاهدة على قوة ششخصشيته وطيبة
قلبه وإانسشانية أاخÓقه.

ولعل من أابرز ما اسشتفادت منه السشاحة الثقافية ‘
قسشنطينة خÓل هذه العام ،هو دعم الصشرح الثقا‘
Ãكتبة رئيسشية للمطالعة العمومية أاطلق عليها اسشم
األديب ال -راح -ل مصش -ط -ف -ى ن -ط-ور ،ح-يث ج-اءت ه-ذه
اŸك -ت -ب -ة وال -ت -ي ك -انت مÈج -م -ة Ãن -اسش -ب -ة مشش -اري-ع
 Óالفراغ
قسشنطينة عاصشمة للثقافة العربية  2015لتم أ
ال-ره-يب ال-ذي تشش-ه-ده قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-لمكتبات
وق -اع -ات اŸط -ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة،ف-اŸك-ت-ب-ة ت-ع-د –ف-ة
ع -م -ران -ي -ة ف -ري -دة سش -ت-مّ-ك-ن رّواد اŸط-ال-ع-ة وب-حسشب
موقعها اŸتميز لÓسشتفادة منها واسشتخدام مرافقها
اŸتعّددة.
وŒدر اإلششارة أاّن هذه اŸكتبة تتوفر على قاعة كÈى
للمطالعة تّتسشع ألك Ìمن  180مقعد ،و›ّهزة بفهرسس
آا‹ للكتب وقاعة للمحاضشرات بـ  200مقعد وقاعة
Óطفال بالطابق األرضشي وورششات للرسشم
مطالعة ل أ
والتكوين ،كما أاّن رصشيدها ا◊ا‹ من ﬂتلف اŸراجع
يصشل إا ¤نحو  29أالف كتاب ،من بينها نحو  5آالف
Óط -ف -ال ،وأاّن ال ّ-رق -م م -رّشش -ح ل Ó-رت -ف -اع ‘
ك- -ت- -اب ل - -أ
اŸسشتقبل القريب.

سسنة حافلة باأ’نشسطة الثّقافية
بالبليدة وا÷مهور متلّهف للمزيد

لخÒة من العام اŸيÓدي
مّرت تقريبا  365يوما وانقضضت وهي تودعنا ‘ أايامها ا أ
ليام الكثÒة وعلى مسضتوى 25
 ‘ 2017عاصضمة اŸتيجي Úالبليدة“ ،يزت تلك ا أ
لحياء الشضعبية وا÷مهور الراغب ‘
بلديةÓÃ ،حظة عطشش ولهفة ب Úأابناء ا أ
لم-ت-اع وال-ب-ه-رج-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ ،ك-ل ج-م-ال-ي-ات-ه-ا وصض-وره-ا
اŸزي -د م -ن ال-تصض-وي-ر وا إ
لدارة اŸسضؤوولة عن الثقافة عمدت ‘ منهج ونظام ﬂطط
وأالوانها ،خاصضة واأن ا إ
ومدروسش ،أان تغطي السضنة بأاكملها ول تÎك فراغا أاو جوفا زمنيا دون أان تسضتغله،
بل اجتهدت وŒتهد ‘ تكثيف النشضاط ،باقÎاح مشضاريع ثقافية مسضتقبلية حتى
تضضمن اكتفاء و–قق رغبات ا÷ميع ،ولو أان اŸال والتمويل يظÓن عقبة تقلل من
لنشضطة ،والسضاحة الثقافية تّتسضع وتّتسضع إا ¤ما ل نهاية.
حجم تلك ا أ
البليدة :لينة ياسضمÚ

أاطفال الريف هدف قافلة «طفل اŸتيجة»

كششفت نبيلة قاسشيمي ،إاطار Ãديرية الثقافة
م -ك -ل -ف -ة بÎق -ي -ة وت -وزي -ع اإلن -ت -اج السش -م-ع-ي
البصشري ‘ حديث لـ «الششعب» ،أاّنها بادرت
ششهر جانفي اŸنصشرم إا ¤مارسس ،إا ¤إاطÓق
نششاط متنوع –ت عنوان «طفل اŸتيجة»،
ُينظم كل نهاية أاسشبوع بقلب اŸدينة ،يضشم
شش- -خصش- -ي- -ة ا◊ك- -وات- -ي ،األشش- -غ- -ال ال -ي -دوي -ة
ومسشابقات ب Úاألطفال ،باإلضشافة إا ¤تششكيل
«قافلة طفل اŸتيجة» Œوب األحياء اŸعزولة
والنائية ،وتتنّقل كل تلك الورششات إا ¤طفل
الريف باألخصس ،وتلتقي به ‘ اŸؤوسشسشات
الÎب -ي -ة .وه -ن -ا تضش -ي -ف اŸت -ح -دث -ة أان ف-ع-ل
الحتكاك كان مبهرا ،ألن األطفال كانوا ‘
حاجة إا ¤مثل تلك األنششطة ،ثم أان النمطية
ال -ت -ي ك -ان ي -ع -يشش -ه-ا ذلك ال-ط-ف-ل –ولت إا¤
صشورة ارتقت بـ «طفل الريف» وح ّسشسشته بأانه
ع-نصش-را م-ه-م-ا ،ويسش-ت-ح-ق ال-ع-ن-اي-ة وال-ت-ق-دي-ر
والهتمام.
وع -ن ب -ق -ي -ة أاشش -ه-ر السش-ن-ة اŸقسش-م-ة ب-ع-ن-اي-ة
ودراسش- - -ة ” ،تسش - -ط Òنشش - -اط «ال - -ق - -راءة ‘
احتفال» ،وفيها ” الÎكيز أايضشا على النششاط
ا÷واري .و‘ شش- -ه- -ر رمضش- -ان ” ت -خصش -يصس
ب -رن -ام -ج ل -ل -ع-ائÓ-ت ال-ب-ل-ي-دي-ة ،ح-يث “ّي-زت
السش -ه -رات ال -رمضش -ان-ي-ة ب-ق-ع-دات ‘ ال-فضش-اء
ال -رحب– ،ت أان -وار ال -ق -م -ر نشش -ط -ت -ه-ا ف-رق
موسشيقية وإانششادية تÓءمت وذوق ا÷مهور،
ل -ي -ت -واصش -ل ال -نشش -اط إا ¤غ -اي-ة شش-ه-ر أاوت ‘
برنامج مششابه أايضشا بالتننسشيق مع الديوان
Óع Ó-م وال -ث -ق-اف-ة ،خصس
ال -وط -ن -ي ل  -إ
أايضشا تنظيم سشهرات فنية منوعة ‘
Óط-ف-ال
ال -ه -واء ال -ط -ل-ق ،وع-روضس ل -أ
واŸرضش- - - - - - -ى ن- - - - - - -زلء
اŸششا‘،

ب -اإلضش-اف-ة إا– ¤وي-ل ال-نشش-اط ع-ل-ى ج-ام-ع-ة
ال -ع -ف -رون ،وال-ت-ي اح-تضش-نت ف-ع-ال-ي-ات «شش-ه-ر
الÎاث» .وهنا قالت نبيلة قاسشيمي أان إادارة
الثقافة اسشتغلت كل يوم ثÓثاء من أايام السشنة
بطولها ،لتخصشصشها ‘ عمل منسشق مع جمعية
«كنوز» Ÿدينة األربعاء◊ ،افلة متنقلة عÈ
األح -ي -اء الشش -ع -ب-ي-ة ،تسش-ت-ع-رضس ف-ي-ه-ا أافÓ-م-ا
وأاششرطة وثائقية ،وﬁاضشرات موجهة لفئة
ال- -تÓ- -م -ي -ذ ح -ول الÎاث وق -ي -م -ت -ه ‘ ح -ي -اة
اإلنسشان ،ومع حلول ششهر نوفم ” Èالهتمام
بطابع الششهر اŸقدسس ،واسشتذكار بطولت
الششهداء واÛاهدين.
وع -ادت ن -ب -ي -ل -ة ق -اسش -ي -م -ي إا ¤شش -ه-ر ج-وان،
وكششفت عن منح  50بطاقة فنان ،مع تكرË
وجوه فنية وعائÓت فنان Úرحلوا وافتقدتهم
السشاحة السشاحة الثقافية بالبليدة.

التّواصسل والتّنويع..ومهرجان الشّسعر
الدو‹ يصسنع ا◊دث

وك -ان م-ن أاه-م ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ب-ارزة
أايضش -ا ،م -ه -رج -ان الشش -ع -ر ال -دو‹ ‘ ط-ب-ع-ت-ه
الثانية ،حيث كان Ÿدينة سشيدي احمد الكبÒ
الفضشل والفرصشة ‘ أان يزورها فطاحلة ‘
الششعر من بغداد وتونسس ودول ششقيقة عربية،
تبارز أاصشحاب ا◊سس اŸرهف واسشتعرضشوا
بحناجرهم قصشيدا أامتعوا به ا◊ضشور ،كان
وزير الثقافة ششاهدا ‘ أاول طبعة منه .ورغم
النقد والنتقاد ‘ اختيار التوقيت ،إال أان
اŸه -رج -ان ك -ان ب -ال -نسش -ب -ة ألدب -ائ -ن -ا ف -رصش-ة
مناسشباتية نادرة.
و‘ خضشم اŸششهد الثقا‘ الذي ميز أاجواء
البليدة ،رحل ‘ ششهر الثورة و الثوار اıرج
ﬁمود زموري ابن مدينة بوفاريك ،واحد من
الوجوه التي Ÿعت ‘ الفن السشابع ،ليضشاف
إا ¤ق-ائ-م-ة ال-ف-ن-ان Úوم-ث-ق-ف-يها الذين
غادروا ولكن تركوا بصشماتهم التي ل
“حى.
بالرغم من أان اŸششهد الثقا‘ بدا
ثريا ،إال أان بعضس اŸثّقف Úمن
زم- - -رة الّشش- - -ع- - -راء واŸلّ- - -ح - -نÚ
والفنان ÚواŸؤورخ ÚاŸهتم،Ú
أابدوا انتقاداتهم خاصشة حول
الهتمام القليل بهم ،وقال ‘
هذا الششأان الششاعر والفنان
موسشى بوطهراوي أانه يأامل
‘ أان يحظون بالهتمام
وهم أاحياء وليسس وهم ‘
مراقد القبور .ويضشيف
‘ ه- - -ذا السش - -ي - -اق ،أان
ال -ف -ن -ان م-ث-ل ال-ط-اق-ة
الكامنة ‘ حجرة أاو
ﬂزن أاو صش- -ن -دوق،
م - -ت - -ى ” إاشش- -ع- -ال
ال- -ف -ت -ي -ل ان -ف -ج -ر
وق- -دم ل- -ل- -ح- -ي -اة
م -ع-ا Êج-م-ي-ل-ة،
آام  Ó- -أان ي - -ع- -اد
ب- -عث م- -ل -ت -ق -ى ح -م -ام
م- -ل -وان ح -ول الّشش -ع -ر واألدب ،ال -ذي
انطفأا و ⁄يعد ذكر إال ‘ أارششيف ال ّصشحف
وكتب تاريخ اŸنطقة.
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حصشيلة إلنششاطات إلثقافية لسشنة  2017بخنششلة

مكتسشبات هامة ومطالب متكّررة تنتظر إلتحقيق

القوافل الثقافية ا÷وارية والحتفال
بيناير أابرز التظاهرات اŸنظمة

«بفضشل تضشافر جهود إطارإت ومسشتخدمي قطاع إلثقافة بولية خنششلة ومششاركة عديد إ÷معيات إلثقافية إلولئية خÓل
سشنة  ،2017حافظنا على صشÒورة إلعمل إلثقا‘ وإŸوإعيد إلثقافية ıتلف إلنششاطات إلتي دأإبنا على تنظيمها على مدإر
إلسشنة لصشالح ﬂتلف إلششرإئح إلجتماعية بالولية ،و“ّكنا من بر›ة نششاطات جديدة أإخرى على إلرغم من تلقينا سشنة
 ،2017لنفسس إŸيزإنية إŸرصشودة للولية خÓل سشنة  »2016هذإ ما أإكده لـ«إلششعب» مدير إلثقافة لولية خنششلة جعÓب عبد
إلقادر حول إ◊صشيلة إلثقافية لسشنة .2017
خنششلة:إسشكندر ◊جازي
إلتاريخ من تنظيم إŸتحف إ÷هوي إلتاريخي وأإيام خنشسلة إألدبية
بدإرإلثقافة ،إ ¤جانب إقامة شسهر إلÎإث ككل سسنة من  18إفريل إ¤
” تقد18 Ë
شسهدت سسنة  ‘ 2017بدإيتها حسسب نفسس إŸسسؤوول ،إقامة تظاهرة  18ماي  2017وسسهرإت ليا‹ شسهر رمضسان إلكر ،Ëحيث ّ
إلحتفال برأإسس إلسسنة إلمازيغية ينار ،بدإر إلثقافة على سسوإيحي عم Óمسسرحيا 03 ،سسهرإت فنية للمطرب Úعمرإن لغوإطي ومطرب
Ãشساركة ›موعة من إ÷معيات إلثقافية ،حيث ”ّ Œسسيد طقوسس إلغناء إألندلسسي Ÿبارك دخلة من ولية عنابة.
إلحتفال بهذه إŸناسسبة ،إŸتمثلة أإسساسسا ‘
جمعية جواهر –يي عيد
ق -ط -ع إألخشس -اب وŒدي -د إل -ك-ان-ون ب-ال-ب-يت
«ثافسشوث» األمازيغي
إلÈبري إلتقليدي ،مع ذبح إلديك إلريفي،
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ع -م -لت ج -م -ع -ي-ة ج-وإه-ر
إ ¤جانب تقدﬁ Ëاضسرة حول مسساهمة
إلثقافية لولية خنشسلة ،حسسب ما أإدلت
إألمازيغ ‘ إ◊ضسارة إإلنسسانية من طرف
به رئيسستها إلكاتبة وإلباحثة ‘ إلÎإث
أإسساتذة ﬂتصس.Ú
ج -م -ي -ل -ة ف Ó-ح لـ»إلشس -عب» ،ط -ي-ل-ة سس-ن-ة
و‘ شسهر مارسس“ ،يز نشساطات دإر إلثقافة
 ،2017ع- -ل- -ى إح- -ي- -اء ك -ل م -ا ه -و ت -رإث
على سسوإيحي بإاحياء إليوم إلعاŸي للمرأإة
إم -ازي -غ -ي Ãن -ط -ق -ة إألورإسس ب -إاشس-رإك
إŸصسادف للثامن مارسس من كل سسنة ،حيث
ﬂت -ل -ف إل -ف -اع -ل ‘ Úإ◊ق -ل إل -ث-ق-ا‘
Óلبسسة وإ◊لويات إلتقليدية
أإقيم معرضس ل أ
خاصسة طلبة علم إلجتماع وإإلعÓمي،Ú
وإلعصسرية ،مع إقامة حفل فني متنوع على
بغية إلتعريف بعدة جوإنب من إلتقاليد
شس -رف إل -نسس -اء إÿنشس -ل -ي -ات ،شس -ه -د إق -ب-ال
إلشس -اوي -ة غ ÒإŸع -روف ل -دى إل-ك-ثÒي-ن
‡يزإ.
Óجيال.
وإعادة بعثها وتلقينها ل أ
كذلك ،كان إ÷مهور إÿنشسلي من عشساق
أإحيت إ÷معية حسسب رئيسستها ،عديد
إلفن إلرإبع حسسب مدير إلثقافة ،على موعد
إل-نشس-اط-ات ك-ان أإب-رزه-ا ت-ظ-اه-رة إحياء
م - -ع ب- -اق- -ة م- -ت- -ن- -وع- -ة م- -ن إŸسس- -رح- -ي- -ات
عيد ينار ‘  12جانفي إŸنصسرم ،حيث
Óطفال وتلك إŸوجهة للكبار،
إıصسصسة ل أ
أإق -ي -م إلح -ت -ف-ال ب-ب-ل-دي-ة أإولد أإرشس-اشس
حيث عرضست إلعشسرإت منها خاصسة خÓل
” تنظيم إسستعرإضس
شسرق خنشسلة أإين ّ
تظاهرتي شستاء إلطفل وربيع إلطفل وعÈ
ف -ل -ك -ل -وري شس -ع -ب -ي Ãشس -ارك-ة ف-رق م-ن
بلديات إلولية من إنتاج وتقد Ëتعاونيات
ولي -ات خ -نشس-ل-ة ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ات-ن-ة ،أإم
وج -م -ع -ي -ات مسس-رح-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف ولي-ات
إلبوإقي وتيزي وزو بلباسسهم إلتقليدي
إلوطن وأإخرى تابعة للمسسارح إ÷هوية.
إلم- -ازي- -غ- -ي إ ¤ج- -انب إع- -دإد أإك Ó-ت
جديد سسنة  ،2017تظاهرة إلقوإفل إلثقافية
تقليدية إحتفال بهذإ إلعيد مثل إلعيشس،
إ÷وإرية إلتي نظمت من  13جويلية إ28 ¤
إلÈبوشسة ،إلغرإيف ،وإلرفيسس.
أإوت م -ن ط -رف إل -دي-وإن إل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
وأإضس - -افت ف Ó- -ح ‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل،
وإإلع Ó- -م Ãشس - -ارك - -ة وزإرت - -ي إل - -ث - -ق- -اف- -ة
«ج- -م -ع -ي -ت -ن -ا أإح -يت سس -ن -ة  2017عيد
وإل-دإخ-ل-ي-ة وإ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة وإل-ت-ه-ي-ئ-ة
«ثافسسوث» وهو إلحتفال بحلول فصسل
إل -ع -م -رإن-ي-ة ،ول-ق-يت إق-ب-ال ج-م-اهÒي-ا غÒ
إل -رب -ي -ع ل -دى إألم -ازي -غ وذلك Ãن -ط -ق-ة
م -ع -ه -ود Ÿوإط -ن -ي ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،وشس-م-لت
ق- - -ارت ب- - -دإئ - -رة أإولد أإرشس - -اشس شس - -رق
تنظيم ثÓث قوإفل فنية متنوعة ع Èدوإئر
إلولية .يحتفل إألمازيغ بهذإ إلعيد من
إلولية إلثمانية.
خÓ- -ل ق- -ط- -ف ب -عضس أإن -وإع إل -ن -ب -ات -ات
وشسمل برنامج هذه إلقوإفل إŸتنقلة تقيم
وإÿضسر وإلفوإكه إلتي تنضسج مع بدإية
باقة ثقافية متنوعة لسستقطاب كل إلشسرإئح
إل-رب-ي-ع م-ث-ل ن-ب-ت-ات ،إل-ت-اف-غ-ة إل-ت-قرنينة
إلج -ت -م -اع -ي -ة ب -ع -رضس مسس-رح-ي-ات ل-ل-ك-ب-ار
وإÿرشسف وغÒها».
وللصسغار وإقامة بÓطوهات فنية ‘ إلهوإء إلطلق Ãشساركة  5مطربÚ
” هذإ إلحتفال بحضسور سسكان منطقة قارت وطلبة من معهد إلعلوم
لكل بÓطو ع Èكل دإئرة كنشساط جوإري مفتوح ومتنوع شسمل طبوع و ّ
إلج-ت-م-اع-ي-ة م-ن ج-ام-ع-ة إلشس-ه-ي-د «ع-ب-اسس ل-غ-رور» خ-نشس-لة وّ” إقامة
إلغناء إلعصسري وإلÎإثي وإلصسحرإوي وغÒها ،وكان له صسدى كبÒإ
إسستعرإضس فنتازيا إÿيول وإحياء بعضس إأللعاب إلتقليدية لÓمازيغ
لدى إ÷مهور إÿنشسلى من إŸناطق إلريفية وشسبه إ◊ضسرية خاصسة
كلعبة إÿربقة وإختتم هذإ إلحتفال بإاقامة وليمة جماعية كما إعتاد
لفئتي إلشسباب وإلطفال.
عليه أإجدإدنا ‘ هذإ إلعيد تنتهي إ ¤إعدإد وتقد– Ëلية رفيسس
كما نظم قطاع إلثقافة خÓل نفسس إŸوسسم إلثقا‘ أإضساف ﬁدثنا،
إلربيع إŸسسمى بالشساوية «نتفسسوين».
عديد إلنشساطات إألدبية وإلÎإثية وإلتاريخية منها ملتقى إألورإسس عÈ

حصشيلة الثقافة بولية ورقلة
ب ÚاّÙقق واŸأامول

إل-ع-دي-د م-ن إŸك-تسش-ب-ات إÙق-ق-ة ف-ع-ل-ي-ا ب-ولي-ة ورق-ل-ة أإع-طت دفعا نوعيا للسشاحة
إلثقافية إÙلية رغم تسشجيل إلكث Òمن إلنقائصس وإŸطالب إŸتكّررة للمختصشÚ
لمكانيات لÎقية
وإŸهتم ،Úوكذإ إŸوإطن إÙلي إلذي لزإل يأامل ‘ توإفر كل إ إ
وإقع إŸششهد إلثقا‘ بالولية ،هذإ ما يتفق عليه أإغلب إŸهتم ÚوإŸتابع Úلوإقع
إلسشاحة إلثقافية إÙلية.
ورڤلة:إÁان كا‘
ولية ورقلة إليوم وإلتي –توي على زخم
ثقا‘ كب Òومتنوع ‘ ›الت عدة كالفن
إل -تشس-ك-ي-ل-ي ،إŸسس-رح وإلسس-ي-ن-م-ا وك-ذإ إلشس-ع-ر
وإلروإية وإألدب وإلفنون إıتلفة تبقى ‘
ح -اج -ة إ ¤فضس -اءإت أإوسس-ع وه-ي-اك-ل ث-ق-اف-ي-ة
لحتضسان وتأاط Òكل إإلبدإعات وإلفنون ،إذ
يجمع إŸسسرحيون من جهة ،على أإهمية توفر
ولي -ة ب -ح -ج-م ع-اصس-م-ة إ÷ن-وب ورق-ل-ة ع-ل-ى
مسسرح جهوي وكذإ قاعات عروضس سسينمائية
كما يطالب إلكث Òمن إŸهتم ÚباŸوسسيقى
Ãع-ه-د ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى ،إ ¤ج-انب م-ط-الب عدة
يتبناها إŸهنيون وإŸهتمون وإŸثقفون على
حّد سسوإء.
أإما ‘ ›ال إلرفع من مسستويات إŸقروئية
وإلتي تعّد إسسÎإتيجية هامة تبناها إلقطاع
ﬁل -ي -ا ف -ق -د ك -ان دخ-ول إŸك-ت-ب-ة إل-رئ-يسس-ي-ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة إل-ع-م-وم-ي-ة إل-ت-ي-ج-اﬁ Êم-د ح-يز
إÿدمة بعاصسمة إلولية حسسب إلعديد من
إŸث -ق -ف Úوإألسس -ات -ذة إ÷ام -ع -ي Úوإل -ط -ل -ب-ة
Ãثابة إ÷رعة إلتي أإعادت إ◊ياة من جديد
ب -ف -ع -ل إح -تضس -ان ه -ذإ إلصس -رح ل -ل -ع -دي -د م-ن
إل-نشس-اط-ات إل-ث-ق-اف-ي-ة إıت-ل-ف-ة إل-تي أإعطت
وجهة ﬂتلقة لوإقع إŸشسهد إلثقا‘ بورقلة،
‘ إنتظار دخول بقية فروعها إŸتوإجدة عÈ
مناطق ﬂتلفة بالولية حيز إÿدمة.
وقد إعت Èمدير إلثقافة لولية ورقلة ﬂتار
قرميدة أإن سسنة  ،2017شسهدت إلعديد من
إلنشساطات إلثقافية وموإصسلة إ‚از إŸشساريع
على مسستوى قطاع إلثقافة مؤوكدإ على إلدور
إلهام إلذي تلعبه ﬂتلف إلهياكل إلثقافية ‘
إلولية وكذإ إ÷معيات ذإت إلطابع إلثقا‘
وإŸتوإجدة ‘ ﬂتلف مناطق إلولية وإلتي
تعّد ـ حسسبه ـ شسريكا فاع ÓوإسسÎإتيجيا لدعم
إل- -نشس- -اط إل -ث -ق -ا‘ إ÷وإري ،ب -اإلضس -اف -ة إ¤
ج-ام-ع-ة ورق-ل-ة إل-ت-ي ت-عّ-د شس-ري-ك-ا أإسس-اسسيا ‘
تأاط Òكل إلنشساطات إلثقافية وبلورة إلعمل
إلثقا‘ إألكادÁي على مسستوى إلولية ،حيث
يجمعها بالقطاع إتفاقيات تعاون عديدة .و‘
هذإ إلسسياق أإشسار إŸتحدث إ ¤أإن مديرية
إل- -ث- -ق- -اف- -ة تضس- -ع ك- -ل إل- -فضس- -اءإت إŸن- -ج -زة
وإŸوجودة على مسستوى إلولية –ت تصسرف
إ÷ام -ع -ة و‘ إŸق -اب -ل إ÷ام -ع -ة ت -ؤوط -ر ك -ل
إل-نشس-اط-ات إل-ث-ق-اف-ي-ة خ-اصس-ة إŸوج-ه-ة م-نها

لخÒة
بعد إختفاء مهرجانات ونششاطات ثقافية ‘ إلسشنوإت إ أ

قوافل ثقافية ونششاطات جوارية تعّزز اŸششهد الثقا‘ بعاصشمة األهقار

شش-ه-د إŸشش-ه-د إل-ث-ق-ا‘ ب-ولي-ة “Ôإسشت
إلسش- -ن- -ة إ÷اري- -ة ،أإح- -دإث ونشش- -اط -ات
ﬂت -ل -ف -ة وم -ت -ن -وع -ة ع -ل-ى إل-رغ-م م-ن
ع - -دده - -ا إŸع - -ت ،Èوب- -روزه- -ا إÙتشش- -م
لح -دإث
م- -ق- -ارن- -ة ،ب- -ال- -ت- -ظ -اه -رإت وإ أ
إل -ث -ق -اق -ي -ة إل -ت -ي “ي -زت ب-ه-ا ع-اصش-م-ة
لهقار ‘ إلسشنوإت إŸاضشية ‘ ،خطوة
إ أ
سش-ع-ى ف-ي-ه-ا إل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى إل-قطاع إ¤
ت-ع-زي-ز إلسش-اح-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة وت-نشش-ي-ط-ها
لمكان.
بقدر إ إ
“Ôإسشتﬁ :مد إلصشالح بن حود
“يزت سسنة  2017حسسب إحصسائيات وأإرقام ،
للتظاهرإت وإألحدإث إŸنشسطة ‘ إلسساحة
إلثقافية ،وإلتي –صسلت عليها «إلشسعب» ،من
مديرية إلثقافة ،إطÓق قوإفل ثقافية جوإرية
تسسمى بـ (أإماملن دلياسس) وإلتي بلغ عددها
 17ق -اف -ل -ةŒ ،وب ﬂت -ل -ف م -ن-اط-ق وق-رى
إل -ولي-ة ،إل-ه-دف م-ن-ه-ا ب-عث وإح-ي-اء إل-ط-ب-وع
إلثقافية إÙلية وإŸعارف إلتي تشستهر بها
إŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ إل-ق-دم ،وه-ذإ ب-ت-ق-د Ëإل-ف-رق
إŸشسكلة للقافلة عروضس ‘ شستى إÛالت،
ك -اŸسس -رح ،وط -ب -وع غ -ن -ائ-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،وك-ذإ
إŸكتبة إŸتنقلة إلتي ترإفق إلقافلة إلعادة
إح -ي -اء حب إŸط -ال -ع -ة ل -دى ج -م -ي-ع شس-رإئ-ح
إÛتمع ،إضسافة إ 06 ¤قوإفل أإثرية تسسمى
(ب- -ن- -ون- -و) ،وه- -ذإ م- -ن أإج- -ل خ- -ل- -ق ج- -و م -ن

إلنشساطات إلثقافية ،باإلضسافة إ› ¤موعة
م -ن إل -ع-روضس إŸسس-رح-ي-ة وإإلن-ت-اج-ات ع-ل-ى
غ-رإر ،إن-ت-اج مسس-رح-ي ل-دإر إل-ث-ق-اف-ة ب-ع-نوإن
«ه -ج -رو إŸك -ان» وم -ا ي -زي -د ع-ن  5عروضس
مسسرحية ،على خشسبة ركح قاعة دإسس‘ ،Ú
ظ ّ-ل م-وإصس-ل-ة Œم-ي-د مشس-روع مسس-رح إل-ه-وإء
إل -ط -ل -ق وإŸسس-رح إ÷ه-وي ،إل-ل-ذإن  ⁄ي-ث-ن-ي-ا
فنا Êإلفن إلرإبع من إلتأالق رغم قلة إألهتمام
بهم ،حيث تّوجت خÓل هذإ إلعام جمعية
«أإسسارون هقار» بجائزة أإحسسن أإدإء ‘ إأليام
إŸغاربية للموندرإم باألغوإط  ،ومسسرحية
«هدوء» با÷ائزة إلثانية إلطائر إلفضسي ‘
إأليام إŸغاربية بالعلمة ،باإلضسافة إ ¤أإحسسن
أإدإء نسسوي.
‘ سسياق إألدب وإلكتاب ،فقد عرفت إلسسنة
إ÷اري -ة ت-ن-ظ-ي-م  4م-ع-ارضس ل-ل-ك-ت-اب ،وأإيام
درإسس -ي -ة ل -ف -ائ -دة إ÷م -ع -ي -ات ،وك -ذإ إطÓ-ق
م-ل-ت-ق-ى ﬁل-ي ل-ل-ح-رك-ة إ÷معوية ،باإلضسافة
إ ¤إحياء بعضس إ◊فÓت إلطربية مناسسبتا
مع إألعياد وإŸناسسبات إلوطنية وإلعاŸية.
يحدث هذإ ‘ ظل إختفاء بعضس إألنشسطة
وإŸهرجانات إلتي كانت تشستهر بها إŸنطقة،
وتعد إضسافة للمشسهد إلثقا‘ إÙلي إŸتنوع
وإŸزخرف بالعديد من إلطبوع ،على غرإر
مهرجان فنون إألهقار إلدو‹ ،وإلربيع ديني
أإو ما يسسمى «أإدغمو‹» ،أإين Áتزج إلدين
بالثقافة ،وتظاهرة «إألسسيهار» إلتي Œتمع
ف -ي -ه -ا إل -ث -ق -اف -ة ب -ال -ت-ج-ارة ،ح-يث أإن ه-اتÚ

إلتظاهرت Úو رغم إقامتهما مؤوخرإ إل أإنها
فقدت طابعها إلدو‹ ،أإين كانتا لقاء للثقافة
إÙل-ي-ة وإل-وط-ن-ي-ة ب-غÒه-ا إل-دول-ي-ة من دول
سس- -اح- -ل إÛاورة ،ب- -اإلضس -اف -ة إ ¤إخ -ت -ف -اء
إŸوسسمالثقا‘ ما يعرف بـ «تافسسيت» أإين
Œت -م -ع إل -ث -ق -اف-ة ب-ال-فÓ-ح-ة ‘ ،صس-ورة تÈز
وتتضسح مدى ترإبط وتÓحم أإنشسطة أإخرى
بالثقافة.

مولود فرتو :Êترششيد النفقات
والدعم اŸا‹ أاثّر بششكل كبÒ
على النششاط الثقا‘ بالولية

ت -ط ّ-رق إل -ك -اتب م-ول-ود ف-رت-و ،Êرئ-يسس ف-رع
إ–اد إل -ك -ت -اب إ÷زإئ -ري ‘ ،Úح -دي -ث -ه م -ع
«إلشسعب» على ضسوء قرإءته للمشسهد إلثقا‘
إÙلي ،وإ◊الة إلتي يعيشسها ،لكونه مهتم
ومتتبع له من قريب ،أإن سسياسسة ما يعرف
بÎشسيد إلنفقات أإثر بشسكل كب Òعلى إلنشساط
إلثقا‘ ،زإد من إلتأاث Òغياب ثقافة إلدعم
و“وي-ل إألنشس-ط-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-ظاهرإت من

طرف إÿوإصس بالولية ،على غرإر إلتأاجيل
إل -ذي ط -ال م -ه -رج -ان إŸوسس -ي-ق-ى وإألغ-ن-ي-ة
إألمازيغية ،إلذي من إŸفÎضس أإن يقام نهاية
إلسس- -ن- -ة إ÷اري- -ة ،إل إن إل -ت -خصس -يصس إŸا‹
إلضسئيل إŸمنوح له ،حتم تأاجيله إ ¤بدإية
إلسس -ن -ة إŸق -ب -ل -ة ،ه -ذإ ب -ال -رغ -م م -ن إل -ت -زإم
إŸت -ع -ام -ل Úم -ع إŸه -رج-ان ب-اŸوع-د ،وك-ذإ
إلنشساطات إألخرى إلتي  ⁄تعد باŸسستوى
إلذي كانت عليه من قبل.
أإكد مولود فرتو ‘ ،Êمقتضسب حديثه ،أإن
غ-ي-اب خ-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع م-ثل هذه
إلظروف على مسستوى إلقطاع وحتى إŸثقف
وإ÷م -ع -ي -ات وإل-ن-وإدي ،سس-اه-م ‘ إسس-ت-م-رإر
حالة إإلنسسدإد ،مؤوكدإ بأان إŸسسؤوولية تقع
ع -ل-ى ع-ات-ق إ÷م-ي-ع ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-نشس-ي-ط
إلسس -اح -ة إل -ث -ق -اف -ي-ة ‘ م-ث-ل ه-ذه إل-ظ-روف،
خ -اصس -ة وأإن -ه ‘ وقت ت -وإج -د إألم -وإل إل -ت-ي
ك- -انت تصس- -رف ‘ إŸه- -رج- -ان- -ات  ⁄ت- -ق- -دم
إإلضسافة إŸرجوة ‘ إÛال إلثقا‘ على
غرإر إسستكمال إŸسسرح إ÷هوي أإو مسسرح
إلهوإء إلطلق ،أإو حتى إلتفك ‘ Òبناء دإر
أإوب -رإ ،أإو ت-دع-ي-م مسس-لسس-ل «ف-رسس-ان إل-ه-ق-ار»
إل - -ذي ك - -ان م- -ن إŸفÎضس أإن تصس- -ور ب- -عضس
مشساهده ‘ إŸنطقة ،ومنه كان ‡كن بعث
إلسسينما إلغائبة بسسبب عدم إلهتمام بها رغم
توإجد شسباب طموح للذهاب بعيد ‘ هذإ
إÛال ،سس - -وى ب - -عضس إل - -ف - -رق إل - -ط- -رب- -ي- -ة
إŸوسسيقية إلتي إنتقلت إ ¤إلعاŸية.

Ûال إألدب ،إلروإية ،منوها إ ¤أإن إ÷ائزة
Óدب إلتي أإُنشسئت هذه إلسسنة
إلولئية إألو ¤ل أ
كانت ثمرة تعاون ناجح ب Úإ÷امعة وقطاع
إل- -ث- -ق- -اف -ة وق -د أإط -ره -ا أإسس -ات -ذة وب -اح -ث -ون
جامعييون.
من ب Úأإبرز إÙطات إلثقافية إلهامة ﬁليا
ك- -انت زي- -ارة وف- -د وزإري م- -ك- -ون م -ن خÈإء
Ÿدي -ن -ة سس-درإت-ه إألث-ري-ة ،ه-ذه إل-زي-ارة إل-ت-ي
كانت حسسب مدير إلثقافة بطلب من وإ‹
إلولية عبد إلقادر جÓوي إليفاد خÈإء من
وزإرة إلثقافة حتى يتم معاينة إŸوقع إألثري
Ÿدينة سسدرإته إŸغمورة –ت إلرمال وإتخاذ
إجرإءإت ‘ ع ÚإŸكان وتقد ËخÈتهم ‘
كيفية حماية هذإ إŸوقع وإÙافظة عليه،
وذلك نظرإ لكون هذه إŸدينة إألثرية تعرف
ب -عضس إل -ت -وسس-ع-ات ‘ إÙي-ط-ات إل-فÓ-ح-ي-ة
إÛاورة ،كما أإن هناك تطلعات إل‚از بعضس
إŸشساريع إŸتعلقة بالسسكن ومشساريع لتمرير
إمدإدإت إلكهرباء من إلضسغط إŸتوسسط وكذإ
شس -ب -ك -ة إلسس -ك -ة إ◊دي -دي -ة Ãج -اورة إŸوق -ع
إألثري لسسدرإته .وتبعا لذلك قد ”ّ إيفاد
م-دي-ر إ◊م-اي-ة إل-ق-ان-ون-ي-ة وتثم ÚإŸمتلكات
Óبحاث
إلثقافية رفقة مدير إŸركز إلوطني ل أ
‘ ع -ل -م إآلث -ار ك -خ -ط -وة أإو ،¤و‘ إŸرح -ل-ة
إلثانية من إلعملية ” إيفاد إلعديد إلباحثÚ
‘ ع -ل -م إآلث -ار إل -ذي -ن ع-اي-ن-وإ م-وق-ع م-دي-ن-ة
سس- -درإت- -ه إألث- -ري- -ة وأإخ- -ذوإ ك -ل إŸع -ط -ي -ات
إŸت -اح -ة وإŸم -ك -ن -ة ح -ت -ى ي -ت -م إع-ادة رسس-م
حدودها وتقد Ëدرإسسة فيما يخصس حماية
هذإ إŸوقع ‘ إنتظار نتائج إألبحاث للتكفل
ب-ح-م-اي-ة ه-ذه إŸدي-ن-ة إألث-ري-ة إل-ت-ي معاŸها
كلها موجودة –ت إلأرضس.
أإما فيما يخصس إ‚از مشساريع إلقطاع ،فقد
عرفت هذه إلسسنة إسستÓم كل إلهياكل إلثقافية
إŸتمثلة ‘ إ‚از  11مكتبة مطالعة عمومية
موزعة ع Èدوإئر وبلديات إلولية ،ما عدإ
م -ك -ت -ب -ة وإح-دة إل-ت-ي ت-ت-وإصس-ل ف-ي-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
إإل‚از وإل- -ت- -ي ب -ل -غت ح -وإ‹  ‘ 99إŸائ- -ة
وإŸتوإجدة على مسستوى بلدية تقرت ،هذه
إŸكتبات حسسب مدير إلقطاع إسستلمت لكنها
 ⁄ت -وضس -ع ح-ي-ز إÿدم-ة ف-ع-ل-ي-ا بسس-بب ن-قصس
إلعتماد إŸا‹ للشسروع ‘ عملية Œهيزها.
وقد أإوضسح نفسس إŸتحدث ،أإن هذإ إŸشسروع
ك -ان ي -ط -م -ح م -ن خ Ó-ل -ه ت -وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة م-ن
إŸكتبات إلريفية وإ◊ضسرية كفروع للمكتبة
إل -رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة إل-ع-م-وم-ي-ة إŸت-وإج-دة
بعاصسمة إلولية ورقلة وتهدف هذه إلفكرة إ¤
ت- -وسس- -ي -ع ح -رك -ة إن -تشس -ار إل -ك -ت -اب وتسس -ه -ي -ل
إŸطالعة.
ع -دإ ه -ذه إŸشس -اري -ع إل -ت-ي سس-ج-لت ‘ إط-ار
إÿماسسي إلثا ⁄ ،Êيسسجل إلقطاع ‘ إطار
إÿم -اسس -ي إل-ث-الث أإي مشس-اري-ع وّ” ت-أاج-ي-ل-ه-ا
وذلك بالرغم من إلقÎإحات إلكثÒة إلتي
شسملت طلبات إل‚از إلعديد من إŸنشسآات
إلثقافية من بينها قاعة سسينما ،مسسرح جهوي،
معهد موسسيقى ،قاعة معارضس وﬁاضسرإت
ك- -ذلك ف- -روع ل -دإر إل -ث -ق -اف -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى
إŸق -اط -ع -ة إإلدإري -ة ت -ق -رت ودإئ -رة ح -اسس -ي
مسسعود كل هذإ لتدإرك إلنقصس إŸسسجل ‘
إلهياكل إلثقافية إŸتشسعبة ،و‘ هذإ إلصسدد،
أإوضس- - -ح ق- - -رم - -ي - -دة أإن ك - -ل ه - -ذه إŸط - -الب
وإŸقÎح- -ات ك- -انت ب- -ن- -اءة ل- -دع -م إلسس -اح -ة
إل-ث-ق-اف-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل إŸك-تسسبات إÙققة وقد
أإخذت جميعها بع Úإلعتبار ،إل أإنها أإجلت
‘ إلوقت إ◊ا‹.
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بلخي ،Ìلعب شضباب قسضنطينة لـ «الشضعب»:

«سشعيد بالتحاقي بالسشنافر وهد‘ قيادة الفريق للتتويج بلقب البطولة»
حاورته :نبيلة بوقرين

كشضف ﬂتار بلخي‘ Ì
^ «الشض -عب» :م -ا ه-و ال-داف-ع ال-ذي ق-ادك
تصض - - - -ري - - - -ح خ- - - -اصص ÷ري- - - -دة
Óنضضمام إالى نادي شضباب قسضنطينة؟
ل إ
«الشض - -عب» ،ع- -قب إامضض- -ائ- -ه ‘ ف- -ري- -ق
^ «بلخيثر» :ك -انت ل -دي إاتصص -الت م-ع شضباب قسضنطينة أانه سضيقدم كل ما لديه
لضض-اف-ة الÓ-زم-ة ،خÓ-ل
شصباب قسصنطينة منذ فترة طويلة ولكن لم م -ن أاج -ل إاع -ط-اء ا إ
أات -م-ك-ن م-ن اإلل-ت-ح-اق ب-ال-ن-ادي ق-ب-ل ه-ذه اŸقابÓت القادمة التي تدخل ‘ إاطار مرحلة
المرة ،ولهذا أانا جد سصعيد بتوقيعي لعقد ال- -ع- -ودة ،وه -و ع -ل -ى دراي -ة ت -ام -ة بصض -ع -وب -ة
مع هذا الفريق لموسصمين وأاتمنى أان أاكون اŸأام -وري -ةÃ ،ا أان أاغ -لب ال-ف-رق سض-ت-ت-ن-افسص
ف -ي ال-مسص-ت-وى ال-م-ط-ل-وب وأاق-دم اإلضص-اف-ة
ع -ل -ى ل -قب اŸوسض -م ،إاضض -اف -ة إا ¤ل -ق-اءات
الÓزمة في المباريات القادمة وأاعد الجميع
لن ال- -ه- -دف
ك - -أاسص ا÷م - -ه - -وري - -ة ،أ
أانني سصأاقدم كل ما أاملك فوق الميدان بحول
اŸب -اشض -ر ه -و إاسض -ع -اد ا÷م -ه-ور
الله ،حتى أاكون عند حسصن ظن كل القائمين على
القسضنطيني.
النادي خاصصة المناجير عرامة الذي كان وراء إانتدابي
في هذا النادي.
^ :أال تخشضى الضضغط ،بما أان النادي في صضدارة الترتيب العام؟
 :..صصحيح سصيكون هناك ضصغط كبير في مرحلة العودة من المنافسصة،
خاصصة أان هناك بعضص الفرق تملك الخبرة وسصتحاول العودة في النتيجة من
أاجل الفوز باللقب ،في نهاية الموسصم على غرار كل من إاتحاد العاصصمة،
وفاق سصطيف ولكن نحن اآلن في الرواق الصصحيح ،بعدما أانهى الشصباب
مرحلة الذهاب في الصصدارة وسصنحاول سصكب أاكبر عدد من النقاط حتى
نحافظ على مركزنا رغم صصعوبة المأامورية ،وأانا بدأات التحضصيرات مباشصرة
مع النادي من دون عراقيل.
^  :كيف تقّيم فريق شضباب قسضنطينة في الوقت الحالي؟
هل
^^  :فريق شصباب قسصنطينة متعّود على تحقيق إانطÓقة جيدة ولكن فيما
أانت جاهز؟
بعد يجد صصعوبة في المواصصلة ،إال أان الموسصم الحالي ،األمور عكسص ذلك
^^  :أاكيد أانا جاهز من أاجل تقديم اإلضصافة ،مثلما سصبق لي القول
تماما ،ألن النادي يسصير في الطريق الصصحيح والمجموعة شصابة وتملك
والمواجهة ضصد النصصرية لن تكون سصهلة وهذه هي مباريات الكأاسص دائما
الخبرة والتجربة ،إاضصافة إالى اإلرادة القوية بقيادة طاقم فني رائع على
تكون صصعبة ول يجب التسصاهل ألن أاي خطأا قد يكلف الكثير ولهذا علينا
رأاسصهم المدرب الكبير عبد القادر عمراني الذي يملك اإلمكانيات الÓزمة
إاسصتغÓل كل فرصصة تتاح أامامنا من أاجل التسصجيل حتى نتمكن من تجاوز
التي تجعله ينجح وكل هذا شصجعني أاكثر من أاجل اإلنضصمام للفريق وأاتمنى
الدور الـ  32وسصيسصاعد في ذلك الخبرة التي يملكها عمراني والذي يعرف
أان أاقدم لهم اإلضصافة المطلوبة حتى نواصصل في نفسص الرواق للوصصول إالى
كيف يفرضص التناسصق في المجموعة للمواصصلة في سصلسصلة النتائج اإليجابية.
الهدف المباشصر المسصطر ،منذ البداية.
^  :المقابلة القادمة في كأاسص الجزائر سضتكون ضضد النصضرية،

لنصضار متفائلون بعد التعاقد مع سضويبع
ا أ

إادارة العميد –سشم صشفقة تبي واŸهاجم الزامبي بواليا

ليام القليلة اŸقبلة ،بعدما ضضمنت إادارة الفريق بقيادة اŸدير الرياضضي «كمال قاسضي سضعيد» خدمات
يقÎب فريق مولودية ا÷زائر من غلق اÒŸكاتو الشضتوي ،خÓل ا أ
مهاجم مولودية وهران ونادي بارادو السضابق «ﬁمد أام Úسضويبع» ،واتفقت رسضميا مع صضانع أالعاب سضريع غليزان «أاوسضامة تبي» وهداف البطولة الزامبية اŸوسضم اŸنقضضي «والÎ
لول على العارضضة الفنية للفريق الفرنسضي «بارنارد كازو »Êالذي
لطعام بع Úالبنيان من قبل اŸسضؤوول ا أ
بواليا» واŸهاجم اŸا‹ «ديارا» الذي يعاين ‘ تربصص مركز الفندقة وا إ
طلب وقتا أاطول Ÿعاينته وسضيتم الفصضل ‘ مصضÒه بعد اŸباراة الودية أامام أاوŸبي اŸدية اŸقررة ،يوم الثÓثاء اŸقبل.
ال- -م- -ي- -رك- -ات- -و الشص- -ت- -وي ال- -ج- -اري ،ع- -كسص
للتعاقد معه رسصميا ودون معاينته مثل
«منصصوري» الذي لم يكن حاضصرا في
المهاجم المالي «ديارا» الذي يوجد
حصص -ة السص -ت -ئ -ن -اف رف-ق-ة ال-م-ه-اج-م
قرر «كمال قاسصي سصعيد» عدم النتظار مطول محل معاينة من قبل الطاقم الفني
ال-ن-ي-ج-ي-ري «ب-رن-اباسص» والذي تأاكد
ق -رار صص -ان -ع أال -ع -اب ال -ن -ادي اإلف -ري-ق-ي ال-ت-ونسص-ي للعميد في تربصص عين البنيان،
رح- -ي- -ل -ه -م -ا ع -ن ال -ن -ادي رغ -م أان
وال Ó-عب السص -اب -ق ل -م -ول -ودي -ة ال -ع -ل -م -ة «إاب-راه-ي-م ل - - -ي- - -ك- - -ون ال- - -زام- - -ب- - -ي ث- - -الث
ال Ó-عب السص-اب-ق ل-ب-ارادو ل-م ي-ج-د
شص -ن -ي -ح-ي» ال-ذي ك-ان م-ت-رددا بشص-أان الن-ت-ق-ال إال-ى ال- -مسص- -ت- -ق- -دم- -ي -ن وسص -ي -ع -وضص
ف -رق -ا م -ه -ت -م -ة ب -خ -دم -ات-ه ل-ح-د
المولودية أاو البقاء في البطولة التونسصية ،وهو ما «ب -رن -اب -اسص» ،ل -ي -ل -عب ال-ع-م-ي-د
السصاعة.
جعل المدير الرياضصي للمولودية يحول اهتمامه م-رح-ل-ة ال-ع-ودة ت-ق-ري-با بهجوم
قرر «كازوني» منح الفرصصة ألكبر
إالى صصانع أالعاب فريق سصريع غليزان «أاوسصامة تبي» جديد بعد تسصريح  4لعبين في
ع - -دد م - -م - -ك- -ن م- -ن الÓ- -ع- -ب- -ي- -ن
الذي كانت تنوي إادارة الفريق الظفر بخدماته ،الخط األمامي ويتعلق األمر بـ
الحتياطيين والذين لم ينالوا فرصصا
م -ن-ذ السص-ن-ة ال-م-اضص-ي-ة ،وال-ذي أاع-اد ال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي-ه (سص - -وق - -ار ،ب - -رن - -اب- -اسص ،ع- -واج،
كبيرة ،منذ انطÓق الموسصم ،خÓل
ب -ع -دم -ا ت -ل -ق -ى ضص -م -ان -ات م-ن ال-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة منصصوري).
المباراة الودية المقررة الثÓثاء المقبل،
بتسصريحه من «الرابيد» ،بعدما قام بإايداع ملفه من جهة أاخرى ،انطلق تربصص مركز
ضص- -د ف- -ري -ق أاول -م -ب -ي ال -م -دي -ة ت -حضص -ي -را
لدى لجنة المنازعات وهو الذي لم يتقاضص أاجور ال-ف-ن-دق-ة واإلط-ع-ام ب-ع-ي-ن ال-بنيان وسصط
إلشصراكهم في مباراة الكأاسص التي سصتجمع العميد
خ -مسص -ة أاشص-ه-ر ك-ام-ل-ة ،وال-ت-ق-ى ال-م-دي-ر ال-ري-اضص-ي غياب المدافع المحوري «رشصيد بوهنة» الذي
للمولودية مع لعب غليزان ومناجيره واتفقا على ت -ع -رضص إلصص -اب -ة ف -ي ت -ربصص ال -م -ن-ت-خب ال-وط-ن-ي بملعب  5جويلية األولمبي ضصد ضصيفه وداد تلمسصان
كل صصغيرة وكبيرة في انتظار جلب ورقة تسصريحه المحلي األخير على مسصتوى الكاحل ،والذي يكون ل -ك -ي ي -رف -ع م -ن ج -اه -زي -ت -ه -م وي-دخ-ل-ه-م ف-ي ج-و
وترسصيم التحاقه بالفريق ليكون ثاني المسصتقدمين .قد التحق بتربصص الفريق ،عشصية أامسص ،قادما من المنافسصة.
Óشص -ارة ،ف -إان ت-ربصص ال-ف-ري-ق ت-زام-ن م-ع ت-واج-د
ع -ل -مت «الشص -عب» م -ن مصص -ادره -ا م -ن داخ -ل ب-يت مسص -ق-ط رأاسص-ه ب-ف-رنسص-ا ،ف-ي ح-ي-ن ب-ق-ي الÓ-ع-ب-ان ل  -إ
المولودية أان إادارة الفريق أارسصلت دعوة رسصمية «عواج» و»سصوقار» المسصرحان يتدربان مع الفريق تشصكيلتي شصبيبة القبائل ورائد القبة اللتان تتقسصمان
للمهاجم وهداف البطولة الزامبية «والتر بواليا» إالى غاية إايجاد فرق مهتمة بخدماتهما قبل غلق نفسص الفندق وملعب التدريب مع العميد.

ﬁمد فوزي بقاصص

خلفا للصضربي تودوروف

إادارة ششباب بلوزداد تسشعى إلقناع زكري بتدريب الفريق
عرضص رئيسص شضباب بلوزدادﬁ ،مد بوحفصص ،على
اŸدرب اŸغÎب ،نور الدين زكري ،تدريب الفريق خلفا
ل -ل -م -درب ال -رب -ي إاي -ف -ي-ك-ا ت-ودوروف ،ال-ذي غ-ادر ب-ح-ر
لسض-ب-وع ا÷اري .كشض-ف مصض-در ع-ل-ي-م ،ب-أان ب-وح-فصص،
ا أ
اتصض- -ل ب- -اŸدرب السض- -اب- -ق Ÿول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ،ن- -ه- -اي- -ة
لشضراف على العارضضة
لسضبوع الفارط ،واقÎح عليه ا إ
ا أ
ال-ف-ن-ي-ة ل-لشض-ب-اب ،ل-ي-م-ن-ح زك-ري اŸواف-ق-ة ع-لى العرضص
مبدئيا ،وطلب مهلة قصضÒة للتفك Òقبل منح موافقته
النهائية.
في الحديث الهاتفي الذي جمعهما هاتفيا ،أابلغ
زكري رئيسص الشصباب ،بأانه سصيجلب معه مسصاعدين
إاي -ط -ال -ي -ي-ن ،م-ا ي-ع-ن-ي ب-أان م-ه-م-ة سص-ع-ي-د ب-وط-الب
سصتنتهي مع الشصباب ،بعد أاسصبوع من بدايتها.
ل -م ي -فصص -ل ال -ط -رف -ان ف -ي الشص -ق ال -م -ال -ي ،خ Ó-ل

مفاوضصاتهما األولى ،بحيث أاوضصح مصصدرنا ،بأان
بوحفصص ،ينتظر مكالمة هاتفية ،األحد ،من زكري،
لمواصصلة المفاوضصات والحديث عن الراتب الكامل
للطاقم الفني ،وفي حال التفاق نهائيا ،فإان زكري،
سصيكون بعد ثÓثة أايام في الجزائر لتوقيع عقده.
في ظل دخول إادارة وفاق سصطيف على الخط ،فإان
حظوظ اإلدارة في التوقيع للمدرب زكري ،سصتكون
ضصئيلة ،حيث قال مصصدرنا إان حسصان حمار طلب
رسصميا خدمات زكري ،ليخلف خير الدين ماضصوي،
المنتقل إالى النجم السصاحلي التونسصي مؤوخرا.
ط- -لب رئ -يسص ال -نسص -ر األسص -ود م -ن م -درب ف -ري -ق -ه
السص -اب -ق ،م -ه -ل -ة قصص -ي-رة ل-ف-ت-ح ب-اب ال-م-ف-اوضص-ات
مجددا ،ألنه منشصغل بقضصية عبد المومن جابو،
ال -م -ت -غ-يب ع-ن م-وع-د ت-ج-دي-د ال-ع-ق-د م-ع ال-وف-اق،

ليتسصبب في حالة اسصتنفار قصصوى في مدينة عين
الفوارة ،لسصيما وأانه لم يظهر له أاي أاثر ،وأاغلق
ه-ات-ف-ه ال-ن-ق-ال .ب-ال-ع-ودة إال-ى شص-ب-اب ب-ل-وزداد ،ف-إان
تودوروف يواصصل اإلشصراف على تدريبات الفريق،
رغ -م ات -ف -اق -ه م-ع ب-وح-فصص ع-ل-ى ال-رح-ي-ل ،ب-ح-يث
ينتظر التقني الصصربي اسصتÓم مسصتحقات أاربعة
أاشصهر ،ليوقع على وثيقة فسصخ العقد الذي يربطه
ب -الشص-ب-اب .ع-ل-م-ا أان اإلدارة ت-ري-د ت-دع-ي-م ال-ف-ري-ق
ب -ث Ó-ث -ة لع -ب -ي -ن ف -ي ف -ت-رة ال-ت-ح-ويÓ-ت الشص-ت-وي-ة
ال -ج -اري -ة ،ف -ي-م-ا ق-د تسص-ت-غ-ن-ي ع-ن أارب-ع-ة لع-ب-ي-ن
آاخ-ري-ن.وي-واصص-ل الشص-ب-اب ت-حضص-ي-راته الشصتوية في
تيبازة ،تحسصبا لمباراة الدور  32لكأاسص الجمهورية،
التي تجمعه ،األسصبوع المقبل ،مع نادي اغريسص،
التي سصتقام في ملعب  20أاوت

–ضضÒا Ÿرحلة الذهاب أامام سضريع غليزان

ششبيبة بجاية ‘ تربصص بزرالدة

ت -واصص-ل تشص-ك-ي-ل-ة شص-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ت-حضص-ي-رات-ه-ا
اسص -ت-ع-دادا ل-م-رح-ل-ة ال-ع-ودة ،وف-ق ال-ب-رن-ام-ج ال-ذي
سص -ط -ره ال-م-درب م-ن-ي-ر زغ-دود ،وال-ذي ي-ع-م-د إال-ى
م -ع -ال -ج -ة ال -ن -ق -ائصص م-ن أاج-ل ضص-م-ان ال-ج-اه-زي-ة
الÓزمة لفريقه ،بكيفية جيدة تهدف إالى تحقيق
الصصعود إالى الرابطة المحترفة األولى ـ موبيليسص ـ.
في هذا الصصدد ،أاكد المدرب زغدود ،أان التربصص
بزرالدة سصيدوم أاسصبوعا مع برمجة مباراة ودية،
هذا الخميسص ،أامام أاحد الفرق المحلية ،وذلك

ت -حضص-ي-را ل-م-رح-ل-ة ال-ذه-اب أام-ام سص-ري-ع غ-ل-ي-زان،
وتشص -ري-ف أال-وان ال-ف-ري-ق ،واأله-م ه-و م-ح-و ال-وج-ه
الشصاحب الذي كشصفت عنه لقاءات مرحلة الذهاب،
ث لعبيه على الجدية ومواصصلة العمل ،من
كما ح ّ
أاج -ل ت -ح-ق-ي-ق آام-ال أانصص-اره-م وي-خ-رج-ون ب-ن-ت-ائ-ج
إايجابية.
من جهته ،كشصف المناجير العام براهيم زافور ،عن
ق -ائ -م -ة ال -مسص-رح-ي-ن ال-ت-ي تشص-م-ل لع-ب-ي-ن آاخ-ري-ن
يضصافون إالى الحارسص بلهاني والمهاجم موسصي،
كما باشصرت اإلدارة مفاوضصات مع حارسص شصبيبة

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

القبائل عبد الرحمان بولطيف ،لحمل أالوان الفريق
البجاوي ،سصيما وان المدرب زغدود يريد انتداب
حارسص في المسصتوى بعد المردود المتواضصع الذي
ق-دم-ه ال-ح-ارسص-ي-ن ب-ل-ه-ان-ي وب-ن م-دور ف-ي م-رح-لة
اإلي -اب .مضص -ي-ف-ا ،أان األج-واء السص-ائ-دة رائ-ع-ة ب-ي-ن
الÓعبين ،وهناك حيوية وعÓقة جيدة بينهم ،وقد
تّم مطالبتهم بضصرورة التركيز أاكثر على المهمة
التي تنتظرهم ألجل كسصب الرهان.

بجاية :بن النوي توهامي

العدد

17525

الفريق باشضر تربصضه التحضضÒي بالشضراقة

19

بلقروي يوافق على النضشمام ل–اد العاصشمة

ب -اشض -ر ا–اد ال-ع-اصض-م-ة ت-ربصض-ه
التحضضÒي القصض ،Òبفندق دار
الضض -ي -اف ب -الشض-راق-ة ‘ ،حÚ
وافق اŸدافع الدو‹ هشضام
ب-ل-ق-روي ع-ل-ى النضض-مام
ل -ل -ف -ري-ق ،خÓ-ل فÎة
الن-ت-ق-الت الشض-توية
وه -ي الصض-ف-ق-ة ال-ت-ي
سض- -ت- -ك- -ون م- -ف -اج -أاة
لنصضار.
ا أ

عمار حميسسي

أاك - - - - - -د م- - - - - -داف- - - - - -ع
موريرينسصي البرتغالي
تحمسصه لتقمصص أالوان
اتحاد العاصصمة ،خÓل
فترة النتقالت الشصتوية
بعد العرضص الذي وصصله
من رئيسص الفريق الذي أاكد
ل- -ه ح- -اج- -ت- -ه ال- -ك -ب -ي -رة ال -ى
خ- -دم- -ات -ه م -ن أاج -ل مسص -اع -دة
الفريق على تحقيق نتائج أافضصل
خ Ó-ل م -رح -ل -ة ال -ع -ودة .ع-رف ات-ح-اد
العاصصمة مغادرة الÓعب نصصر الدين خوالد
وه -و م -ا دف -ع ادارة ال -ف -ري -ق ل -ل -ب-حث ع-ن ال-ب-دي-ل
المحتمل في ظل تراجع مسصتوى بعضص الÓعبين
على غرار بن يحيى وشصافعي وهو ما جعل الجهاز
الفني يطالب الدارة بضصم لعب جديد.
يعد بلقروي المدافع المثالي للفريق ،خاصصة انه
يمتلك تجربة كبيرة بعد المراحل التي مّر بها طيلة
مسصيرته الرياضصية في الجزائر وتونسص وصصول الى
البرتغال دون نسصيان تجربته مع المنتخب الوطني.
يطمح فريق اتحاد العاصصمة للعودة من جديد من
أاجل المنافسصة على اللقب وهذا لن يكون إال من

خÓل تحقيق نتائج ايجابية في
ال-م-ب-اري-ات الول-ى ل-م-باريات
ال -ع -ودة م-ن أاج-ل تشص-دي-د
الخناق على المتصصدر
شصباب قسصنطينة.
ي -ن-وي ب-ل-ق-روي
ب- -عث مسص- -ي- -رت- -ه
ال -ري -اضص -ي-ة م-ن
ج - - -دي- - -د م- - -ن
ب- -واي -ة ات -ح -اد
العاصصمة،
خ - -اصص - -ة ان - -ه
يطمح للعودة
م- -ج- -ددا ال- -ى
المنتخب
ال -وط -ن-ي ال-ذي
يعاني على

مسص - -ت - -وى ال- -دف- -اع
ح - -يث ي - -راه - -ن اب- -ن
م- -دي- -ن- -ة وه- -ران ع -ل -ى
كسصب ود مدرب المنتخب
راب - -ح م- -اج- -ر خÓ- -ل ال- -ف- -ت- -رة
المقبلة وضصمان التواجد في التربصص
الذي سصيجري شصهر مارسص المقبل.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ان-ط-ل-ق ال-ت-ربصص ال-قصص-ي-ر ال-ذي
يجريه الفريق ،تحسصبا لمواجهة نادي الفيرم في
دور الـ  32لمنافسصة كأاسص الجمهورية وهي المباراة
التي يريد المدرب حمدي الفوز بها أاداءً ونتيجة.
طالب مدرب الفريق من لعبيه تفادي الغرور
خاصصة ان منافسصة الكأاسص غالبا ما عرفت مفاجآات
عديدة وهو ما جعل لعبي الفريق يرغبون في
تفادي تكرار سصيناريو نفسص الدور ،خÓل الموسصم
الماضصي ،أاين أاقصصي الفريق على يد نادي بارادو.

قّدم “ريرة حاسضمة وأاقلق دفاع «الشضياط Úا◊مر» بتحركاته

ﬁرز يقود ليسش Îلتعادل ثم Úأامام مانششسش Îيونايتد

ق ّ-دم ال Ó-عب ال -دو‹
ا÷زائري رياضص ﬁرز،
سضهرة أاول أامسص السضبت،
عروضضا طّيبة ‘ ،مباراة
ف- -ري- -ق- -ه ل -يسض Îسض -ي -ت -ي
والضض- - - -ي- - - -ف م - - -انشضسضÎ
يونايتد.
أاُقيم هذا اللقاء برسصم الجولة
ال- -ـ  19واألخ-ي-رة م-ن م-رح-ل-ة
ذه - -اب ب- -ط- -ول- -ة إان- -ج- -ل- -ت- -را،
واسص -ت -ط -اع ل -يسص -ت -ر سص-ي-ت-ي أان
ُي- -ف- -لت م- -ن ال- -ه -زي -م -ة داخ -ل
ال- -ق- -واع -د ،ل ّ-م -ا وازن ال -ك -ف -ة
ب -ه -دف ال -ت -ع -ادل ( )2-2ف- - -ي
األن-ف-اسص األخ-ي-رة ل-ل-م-باراة ( ،)3+90وأان-ه-ى ال-م-باراة
ِبهذه الحصصيلة المتكافئة ،رغم أانه لعب بعشصرة لعبين
منذ الدقيقة  ،73حينما طرد الحكم متوسصط الميدان
ال -ب -دي -ل دان -ي -ي -ل أام -ارت-ي ف-ي ال-دق-ي-ق-ة  ،73ل-ج-م-ع-ه
بطاقَتين صصفراوين ،وبعد  16دقيقة فقط من دخوله
أارضصية الميدان.
سصاهم الجناح رياضص محرز في صصنع الهدف األّول
لِفريقه ليسصتر سصيتي وأايضصا في هذه المباراة ،حينما
أاهدى كرة على طبق لِزميله المهاجم جيمي فاردي
في الدقيقة  ،27ولم يترّدد الدولي اإلنجليزي في هّز
شصباك حامي العرين اإلسصباني دافيد دي خيا حارسص
م-رم-ى م-انشصسص-ت-ر ي-ون-اي-ت-د .رف-ع م-ح-رز غّ-ل-ت-ه إال-ى 5
تمريرات حاسصمة في بطولة إانجلترا للموسصم الحالي،
فضص Óعن حيازته سصابقا  6أاهداف في كل المنافسصات

Óندية طبعة .2018-2017
الرسصمية ل أ
أانهى محرز مواجهة «الشصياطين الحمر» ،وقد حصصد
امتياز أاحسصن لعب في صصفوف فريق «الثعالب» .هذا
واسصتعاد المهاجم الدولي الجزائري إاسصÓم سصليماني،
مسصاء السصبت ،مكانه ضصمن قائمة الـ  18لعبا لِفريق
ل -يسص -ت -ر سص-ي-ت-ي ،ب-ع-د أان «أاُب-ع-د» ع-ن-ه-ا ف-ي ال-ل-ق-اءات
الخمسصة األخيرة ِلنادي المدرب كلود بويل ،لها صصلة
ِب-م-ن-افسصَ-ت-ي «ال-ب-ري-م-رل-ي-غ» وك-أاسص الرابطة المحترفة
اإلنجليزية .لكن رغم عودته ،فقد اضص ُ
طّر سصليماني
إالى متابعة مباراة مانشصسصتر يونايتد من دكة البدلء.
يتبارى محرز رفقة سصليماني مع فريقهما ليسصتر
سصيتي في مباراة رسصمية أاخرى ،الثÓثاء المقبل ،ضصد
ال-مضص-ي-ف وات-ف-ورد ،ل-حسص-اب ال-ج-ول-ة  20م-ن ب-طولة
إانجلتراِ .علما أان واتفورد يشصغل المركز  10برصصيد
 22نقطة.

كونتي أابرز اŸرشضحÓÿ Úفته

زيدان متخّوف من ششبح اإلقالة بعد خسشارة «الكÓسشيكو»

أاشص- -ارت صص- -ح- -ي -ف -ة «ذا صص -ن»
البريطانية ،إالى اهتمام ريال
م -دري -د ب -ال-ت-ع-اق-د م-ع م-درب
تشص -ي -لسص -ي ال -ح -ال -ي أان-ط-ون-ي-و
ك -ون -ت -ي ،ل -ي -ك -ون خ-ل-ي-ف-ة زي-ن
الدين زيدان الذي يعمل تحت
ضصغط كبير في الوقت الحالي
وح-ت-ى ن-ه-اي-ة ال-م-وسص-م ،بسصبب
ال -ن -ت -ائ-ج ال-م-ت-ذب-ذب-ة ل-ل-ف-ري-ق
الملكي هذا الموسصم.
ليزال كونتي يملك في تعاقده
م- -ع تشص -ي -لسص -ي ع -ام -ا ونصص -ف
ال-ع-ام ،ال-ذي ي-حصص-ل ب-م-وج-به
على  10مÓيين جنيه إاسصترليني سصنوًيا من البلوز،
ولكن وسصط التكهنات التي تشصير إالى عدم سصعادة
ك-ون-ت-ي ب-ال-ح-ي-اة ف-ي سص-ت-ام-ف-ورد ب-ري-دج ورغ-ب-ت-ه ف-ي
العودة من جديد إالى موطنه إايطاليا ،حيث سصيكون
ميÓن من أابرز األندية المهتمة بالتعاقد معه.
بدأا كونتي تدريب تشصيلسصي العام الماضصي ،وتمكن في
موسصمه األول من التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي،
إال أانه يعاني هو اآلخر من الضصغوطات بسصبب إاخفاقه
في منافسصة مانشصسصتر سصيتي على لقب الدوري هذا
الموسصم حتى اآلن ،لتشصير التقارير العالمية إالى رغبته
في العودة من جديد إالى إايطاليا ،ولكن سصيكون عرضص
ريال مدريد بمثابة نقلة كبيرة في مسصيرته التدريبية
حتى لو أاسصفر األمر عن تأاجيل عودته إالى إايطاليا من

ج-دي-د.سص-ي-ك-ون زي-ن ال-دي-ن زي-دان م-ط-الً-ب-ا ب-ت-حسصين
نتائج الفريق في نصصف الثاني من الموسصم ،وبخاصصة
في رابطة أابطال أاوروبا ،عندما يواجه باريسص سصان
ج -ي -رم -ان ف-ي دور الـ ،16ف-أاي ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-ر ال-م-كسصب
سصتعجل برحيل زيدان ،خاصصة أانه يحتل المركز الرابع
ف -ي ال -دوري اإلسص -ب -ان -ي ،وي-ب-دو ب-ع-يً-دا ع-ن م-ن-افسص-ة
برشصلونة على اللقب.شصهدت عÓقة كونتي مع مالك
تشصيلسصي رومان أابراموفيتشص توترات ملحوظة في
اآلونة األخيرة ،بعد ابتعاد تشصيلسصي حامل اللقب عن
مانشصسصتر سصيتي متصصدر جدول الترتيب ،وهو األمر
الذي من شصأانه أان يعجل برحيل كونتي ،على أان يكون
الريال أاكبر الراغبين في الحصصول على خدماته في
حال خرج الفريق خالي الوفاضص هذا الموسصم.

الفجر٠6.26.................:
مواقيت الظهر١2.48.................:
العصشر١5.2٠................:
الصشÓة المغرب١٧.4١...............:
العششـاء١٩.٠6..................:
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^ 25ديسش- - -م : ١84٧ Èن -فت السش-ل-ط-ات
ال -ف -رنسش -ي -ة «ا’أم Òع -ب -د ال -ق -ادر» وع -ائ -ل-ت-ه
وبعضشا من رفقائه إا ¤مدينة «طولون» بفرنسشا.
^  25ديسش-م ‘ : ١٩6١ Èاط-ار اŸف-اوضش-ات ال-ت-قى
«سشعد دحلب» و» لويسس جوكسس» ›ددا ‘ سشويسشرا.

’ثنين  ٠6ربيع الثاني  ١43٩هـ الموافق لـ  25ديسشمبر  2٠١٧م
ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر
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بدوي يششرف على مراسشم تخرج دفعات أاعوان الششرطة

مصسالح أأ’من تتعزز بـ 2568عون ،بينهم  346إأمرأأة
’منية
تكوين نوعي يؤوهلهم للتصشدي ıتلف التهديدات ا أ

 13°وهران
 15°وهران

الثمن  ١٠دج

14°

15°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة و’يات

تدمﬂ4ÒابئلإÓرهابيÚوحجزموأدتدخل‘صسناعةأŸتفجرأت
«الششعب»  ‘ -إاطار ﬁاربة اإلرهاب وخÓل عملية بحث و“شضيط باŸدية/ن.ع ،1.كشضفت ودمرت
Óرهابي– Úوي مواد تدخل ‘
مفرزة للجيشس الوطني الشضعبي ،يوم  23ديسضم ،2017 Èأاربعة (ﬂ )04ابئ ل إ
صضناعة اŸتفجرات.

توقيف  5عناصسر بحوزتهم  3أسسلحة وكمية من ألذخÒة

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصضر الدرك الوطني بكل من أام البواقي
وبجاية/ن.ع ،5.خمسضة ( )05أاشضخاصس بحوزتهم ثÓثة ( )03أاسضلحة نارية وكمية من الذخÒة.

...وضسبط  14قنطارأ من مادة ألتبغ و 490قرصش مهلوسش

‘ ح Úضضبطوا ( )14قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع .4.كما ” توقيف مروج ﬂدرات بحوزته ()490
قرصس مهلوسس بتلمسضان/ن.ع.2.

قامت بها فرقة الدرك الوطني بع Úياقوت بباتنة

حجز  18قنطارأ من أورأق ألتبغ أ÷اف بع Úياقوت
تعززت ،أامسس ،صشفوف الششرطة بـ 2568عون أامن ،بينهم  346امرأاة ،سشيسشهرون رفقة زمÓئهم على أامن وسشÓمة الوطن واŸواطن بالتصشدي
’منية التي قد تواجه البÓد.
ıتلف التهديدات ا أ
Óمن الوطني اللواء هامل عبد الغني ،بحضشور
تخرج الدفعات أاششرف عليه وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي واŸدير العام ل أ
’سشÓك اŸششÎكة إا ¤جانب ‡ثل Úعن ا÷معيات اŸدنية وذلك Ãدرسشة
’من الوطني وﬂتلف ا أ
أاعضشاء من ا◊كومة وإاطارات من ا أ
الششرطة بالدار البيضشاء.
ال -ت -ي ت-ت-مشض-ى وﬂت-ل-ف ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا وال-ق-ت-ال-ي-ة وري-اضض-ات ال-دف-اع ال-ذات-ي اŸت-م-ث-ل-ة ‘
الدار البيضشاء :آاسشيا مني
ا÷رÁة اليوم.
الكينغ فو ،الكراتي دو وا÷يدو.
مناورأت أسستعرأضسية تعكسش ألتكوين
بمدرابيعةا مترااسلضسمضتعحرفالضالست بخسرضاجحكاةن التعلممن وختفÓتيلشضتنهاصضيمنب جهاز عصسري ومتطور مع ضسرورة أ’لتزأم
أأثناء ﬂتلف مرأحل ألÎبصش
طرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية وتهيئة با’نضسباط وألعمل على ردع أ÷رÁة
Óمن الوطني اللواء هامل أاع -رب م -دي -ر اŸدرسض -ة األه-م-ي-ة ال-ت-ي ي-ك-تسض-ي-ه-ا مناورات اسضتعراضضية عكسضت التكوين ا÷يد الذي
العمرانية واŸدير العام ل أ
عبد الغني ،تبعها خروج الطلبة اŸتفوق Úوسضط ال- -ت- -ك -وي -ن وال -ت -أاه -ي -ل ل -ل -ت -مشض -ي م -ع ال -ت -ط -ورات ي -ت -ل -ق -اه الشض -رط-ي أاث-ن-اء ﬂت-ل-ف م-راح-ل الÎبصس
السضاحة لتقليدهم الرتب من طرف عدد من أاعضضاء التكنولوجية التي تعرفها ا÷زائر والعا ⁄ككل وهو واسض -ت -ع -داده ال -ب -د Êوال -ن -فسض -ي ل-ت-ح-م-ل الصض-ع-اب
م -ا يسض -ت -دع -ي ،ب -حسض -ب -ه ،ال -ت -ح -ك -م ‘ ال-ت-ق-ن-ي-ات والشض-دائ-د أاث-ن-اء ت-أادي-ة واج-ب-ه اŸت-م-ث-ل ‘ ح-م-اية
ا◊كومة حضضروا ا◊فل.
وعقب تفتيشس اŸتخرجة نوه مدير اŸدرسضة عميد ا◊ديثة.ليؤوكد «أانه وبعد أان طبقت هذه الدفعات اŸواط -ن ل-ي-خ-ت-ت-م ا◊ف-ل ب-ت-جسض-ي-د ›م-وع-ة م-ن
الشضرطة جبايلية علي ‘ كلمة أالقاها باŸناسضبة ج-م-ي-ع الÈام-ج ال-دراسض-ي-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸق-ررة أافراد الشضرطة ،خريطة إافريقيا والعلم الوطني.
ليفسضح اÛال بعدها ا ¤تكر Ëعائلة شضهيد
بالدور الذي يضضطلع به رجال األمن‡ ،ا يؤوهلهم وب -ع -د ت -زوي -ده -م ب -ال -ع -ل -وم واŸع -ارف الضض-روري-ة
ألداء مهامهم بكل احÎافية ،خصضوصضا وأان برنامج النظرية منها والتطبيقية وفق متطلبات العصضرنة الواجب الوطني عون الشضرطة بوسضÓمة عيسضي من
ال -ت -ك -وي -ن يشض -ه -د –دي -ث -ا مسض -ت-م-را ل-ي-واكب آاخ-ر واحÎافية ا÷هاز» ،مضضيفا ان ذلك أاصضبح لزاما طرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
اŸسضتجدات والتطورات ،ما يولد ،بحسضبه ،كفاءات على أافراد هذه الدفعات اللتزام أاكÃ Ìهامهم ال-ع-م-ران-ي-ة ،الشض-ه-ي-د م-ن م-واليد  30أاف-ري-ل 1972
بشضرية على اسضتعداد تام لتجاوز أاصضعب التحديات .األمنية ،جاعل Úهدفهم صضون الوحدة وما Áليه بسضيدي اﬁمد ،ولية ا÷زائر ،انخرط ‘ صضفوف
وأاب -رز ج-ب-اي-ل-ي-ة ‘ ك-ل-م-ت-هﬂ ،ت-ل-ف ا÷ه-ود ال-ت-ي ع -ل -ي -ه -م ال -واجب اŸق -دسس ضض -م-ن ج-ه-از عصض-ري األمن الوطني بتارخ  4افريل  1993بقي Áارسس
مافتئت تبذلها اŸؤوسضسضة األمنية لتحسض Úمسضتوى ومتطور ،مع ضضرورة اللتزام بالنضضباط والعمل مهامه ا ¤غاية  4ماي  ،1994حيث باغتته أايادي
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت-أاه-ي-ل ل-ب-ل-وغ الحÎاف-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل على ردع ا÷رÁة وحفظ النظام العام واحÎام الغدر رميا بالرصضاصس على إاثر اعتداء إاجرامي
اسضتهدف مركز الشضرطة «بازيتا» بباب الوادي.
الشضرطي .و‘ هذا اŸقام أاكد مدير اŸدرسضة أان حقوق اإلنسضان وتطبيق القانون.
الدفعة اŸتخرجة التي ضضمت  7مدارسس ،حملت وت -واصض -لت ب -ع -ده -ا م -راسض-م ا◊ف-ل ب-أاداء ال-دف-ع-ة
اسضم شضهيد الواجب الوطني عون الشضرطة بوسضÓمة اŸتخرجة لقسضم اإلخÓصس ،حيث تعهدت بالسضهر
عيسضي ،تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا باŸدرسضة ع- -ل- -ى خ- -دم- -ة ال- -وط- -ن ل -ي -فسض -ح اÛال ب -ع -ده -ا
Ÿدة  12شضهرا ،شضمل جل التخصضصضات والتدريبات ل - -ل - -م- -ت- -خ- -رج Úال- -ذي- -ن أادوا ع- -دي- -د ال- -ل- -وح- -ات
السضتعراضضية اÿاصضة Ãختلف ا◊ركات الرياضضية

الوادي ﬁج الششعراء العرب ‘ مهرجان الششعر الفصشيح

شسقرة يشسرف على توزيع جائزة «ألكثيب ألذهبي»

أأمن و’ية بشسـار ‘ عدد
خاصش حول ﬂاطر أأ’نÎنت
وأأ’لعاب أإ’لكÎونية

اسش-ت-م-رارا ◊مÓ-ت-ه-ا التحسشيسشية ıتلف
ف -ئ -ات اÛت -م -ع ح-ول ﬂاط-ر ا’سش-ت-ع-م-ال
’ل- -ع- -اب
السش - -ي - -ئ لÓ- -نÎن- -يت وﬂاط- -ر ا أ
’ل - -كÎون- -ي- -ة خ- -اصش- -ة ع- -ل- -ى شش- -ري- -ح- -ة
ا إ
’طفال ،نشّشطت إاطارات عن مصشالح أامن
ا أ
و’ي- - -ة بشش- - -ار ،امسس ،ع - -ددا خ - -اصش - -ا م - -ن
’سش -ب-وع-ي-ة
’ذاع -ي -ة ا أ
’م -ن -ي -ة ا إ
ا◊صش -ة ا أ
’منكم وسشÓمتكم».
«◊ظات أ
بششار :جمال دحمان

«الششعب»  -احتضضنت دار الثقافة ﬁمد األمÚ
العمودي بالوادي ،أامسضية أامسس األحد ،فعاليات
توزيع جائزة الكثيب الذهبي ‘ طبعتها األو،¤
ال- -ت- -ي أاشض- -رف ع- -ل- -ي- -ه -ا األسض -ت -اذ ي -وسض -ف شض -ق -رة
واıصضصضة ألحسضن ديوان شضعري ،حيث عادت
لكل من الشضاعرة سضمية ﬁنشس من باتنة وسضيد
ع- -ل- -ي ج- -ف- -ال م- -ن ا÷زائ- -ر
وأاحمد بوفحتة من جيجل.
جاء تتويج هذه األسضماء من
ب ÚثÓث Úعم– ” Óكيمها
م -ن ط -رف ÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي-م
اŸتكونة من األسضاتذة الشضعراء :علي مÓحي من
ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر ،ي -وسض -ف وغ -ل-يسض-ي م-ن ج-ام-ع-ة
قسضنطينة ،صضÓح الدين باوبة من جامعة جيجل،
وعبد القادر رابحي من جامعة سضعيدة.
وتعد ا÷ائزة التي يرعاها رجل األعمال وصضاحب
شضركة زاد لÓسضتثمار السضيد :عبد ا◊ميد منصضوري
Óدب حيث دعا العام اŸاضضي ا–اد الكتاب
دعما ل أ
ا÷زائري Úإا ¤إانشضاء جائزة أادبية وطنية يشضرف
عليها ال–اد حيث تكفل فرع ولية الوادي بالسضهر
على ‚احها منذ الوهلة األو ¤إا ¤غاية تسضليمها.

وحضضر حفل توزيع ا÷وائر كل من األم Úالعام
ل-ل-ولي-ة وم-دي-ر ال-ث-ق-اف-ة وال-ف-اعل Úا◊قل الثقا‘
بولية الوادي الزاخرة بالطاقات اإلبداعية والفنية
يتقدمهم الفنان الكب Òعبد الله اŸناعي.
وتضض -م ÷ن -ة أام -ن -اء ا÷ائ-زة إا ¤ج-انب م-ؤوسضسض-ه-ا
السض-ي-د ع-ب-د ا◊م-ي-د م-نصض-وري ورئ-يسض-ه-ا األسض-ت-اذ
صضالح خطاب رئيسس فرع الوادي كل
م- -ن ال- -دك- -ت- -ور م- -ي -دا Êب -ن ع -م -ر
وال-دك-ت-ور ي-وسض-ف ب-دي-دة واألسض-ت-اذ
حسض- -ن األق- -رع والسض- -ع -ي -د اÌŸدي
والسضعيد حرير.
و‘ ن- -فسس اإلط -ار ك -ان ا÷م -ه -ور م -ع م -وع -د م -ع
الطبعة التاسضعة Ÿتلقى الشضعر الفصضيح الذي حمل
شض- -ع -ار أانسض -اق ا◊داث -ة ‘ ال -قصض -ي -دة ال -ع -م -ودي -ة
بحضضور شضعراء من ا÷زائر وتونسس نذكر من بينهم
الشضعراء السضعيد اÌŸدي ،طيبي نور الدين وحسضناء
بروشس والزب Òدردوخ والتونسضي الهادي ا÷زيري
وعبد ا◊ميد بريك وﬁمد الÈهومي وإا ¤جانب
الشضاعر عدي شضتات والشضاعرة مر Ëالصضيفي من
فلسضط Úا◊اضضرة بقوة ‘ النصضوصس التي قرأات
‘ حفل الفتتاح.

سسمية ﬁنشش ،سسيد علي جفال
وأحمد بوفحتة ثÓثي ألتتويج

نشضط كل مÓزم أاّول للشضرطة ﬁفوظ مقبول
رئيسس خلية لتصضال والعÓقات العامة بالنيابة،
عميد الشضرطة عصضام بودوخة رئيسس اŸصضلحة
ا÷ه -وي -ة ل -ل-وسض-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ب-بشض-ار ،مÓ-زم أاول
للشضرطة /نادية مباركي عن اŸصضلحة الولئية
للشضرطة القضضائية واألخصضائية النفسضانية حورية
نكروف عن اŸصضلحة الولئية للصضحة النشضاط
الجتماعي والرياضضات.
ﬁاور العدد تناولت ﬂاطر السضتعمال السضيء
ÓنÎنيت خاصضة على األطفال ،ا÷وانب التقنية
ل إ
ıتلف التطبيقات اّÙملة على أاجهزة األندر
ويد خاصضة خطورة التطبيقات اÿفية ،نصضائح
Óول-ي-اء Ÿراق-ب-ة وم-ت-اب-ع-ة نشضاطات
وإارشض-ادات ل -أ
أابنائهم على مسضتوى ﬂتلف األجهزة اإللكÎونية
خاصضة اŸتّصضلة بالشضبكة أالعنكبوتيه ،مع إابراز
التأاثÒات النفسضية التي Áكن أان تصضيب متصضّفح
الشض -ب -ك -ة وخ -اصض -ة األط -ف -ال ب -ع -ي -دا ع -ن رق-اب-ة
األولياء.
برنامج «◊ظات ألمنكم وسضÓمتكم» هو برنامج
أامني أاسضبوعي من إاعداد مصضالح أامن ولية بشضار
بالتنسضيق مع إاذاعة بشضار ا÷هويةُ ،يبث األحد
من كل أاسضبوع بعد موجز الـ  10صضباحا على
أام -واج إاذاع -ة بشض -ار ا÷ه -وي -ة ،م -ن خ Ó-ل -ه ي -ت -م
ال -ت-طّ-رق ıت-ل-ف اŸواضض-ي-ع ال-ت-ي ت-ه-م سضÓ-م-ة
اŸواطن.Ú

“ك -نت ال-ف-رق-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-عÚ
ياقوت بولية باتنة من حجز  18قنطارا من مادة
أاوراق التبغ ا÷اف بقيمة إاجمالية تقدر بـ 500أالف
د.ج مع توقيف مسضبوق قضضائيا ‘  28من العمر،
بحسضب ما أافادت به ،امسس ،اÛموعة اإلقليمية
لهذا السضلك األمني.
أافاد اŸصضدر أان العملية “ت يوم  22ديسضمÈ
ا÷اري عند نقطة تفتيشس بالطريق الولئي رقم 7
الرابط ب Úبلديتي ع Úياقوت ولزرو وضضبطت
Ãوجبها اÙجوزات التي كانت ﬁملة على مÏ
مركبة نفعية.
وصضرح الشضخصس اŸوقوف بجرم «‡ارسضة نشضاط
Œاري غ Òقار دون القيد ‘ السضجل التجاري
وع -دم ال -ف -وت -رة» وف -ق اŸصض-در ب-أان-ه ق-ام ب-ت-ع-ب-ئ-ة
البضضاعة من عند مواطن يقطن بإاحدى قرى بلدية
سضوق نعمان بولية أام البواقي بغية بيعها للشضركة

الوطنية للتبغ والكÈيت .و” إاطÓق سضراح اŸشضتبه
فيه بعد سضماعه على ﬁضضر رسضمي مع تسضليمه
اŸرك -ب-ة ،ت-ب-ع-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁك -م -ة سض -ري -ان -ة ،ف -ي-م-ا ح-ولت اÙج-وزات إا¤
مديرية أامÓك الدولة بباتنة ،وفق ذات اŸصضدر،
الذي أاشضار إا ¤أان فصضيلة األبحاث للدرك الوطني
بباتنة “كنت ‘ عملية منفصضلة من حجز سضيارة
سض-ي-اح-ي-ة م-وضض-وع-ة ل-لسض Òب-وث-ائ-ق م-زورة ب-ب-ل-دية
ا÷زار وتوقيف سضائقها غ Òمسضبوق قضضائيا وهو
‘  29م -ن ال -ع-م-ر .واأوضض-ح اŸصض-در ،أان فصض-ي-ل-ة
األب-ح-اث ل-ل-درك ال-وط-ن-ي بÈي-ك-ة ف-ت-حت –ق-ي-قا
معمقا ‘ القضضية ،حيث ” التعرف على هوية
م -ت -ورط Úآاخ -ري -ن ت -ب -ق -ى ال -ت -ح -ري -ات م-ت-واصض-ل-ة
إليقافهم تطبيقا لتعليمات وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة بريكة مع وضضع اŸركبة ‘ اÙشضر البلدي
باŸدينة.

تفكيك ششبكة ﬂتصشة ‘ ترويج اŸهلوسشات

شسرطة “Ôأسست –جز  11000قرصش مهلوسش
‘ إاطار مكافحة جرائم الŒار غ ÒاŸشضروع
ب -اıدرات واŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي-ة“ ،ك-نت ف-رق-ة
مكافحة اıدرات وحماية اآلداب العامة بأامن
الولية ،من وضضع حد لشضبكة ﬂتصضة ‘ ترويج
األقراصس اŸهلوسضة Ãدينة “Ôاسضت ،حيث ”
توقيف ثÓثة أاشضخاصس من جنسضية افريقية.
تفاصضيل القضضية ،بحسضب ما علمته «الشضعب» من
خ -ل -ي -ة الع Ó-م والصض -ح -اف -ة ،ت -ع-ود ا ¤إاسض-ت-غÓ-ل
م -ع -ل-وم-ات م-ؤوك-دة –صض-لت ع-ل-ي-ه-ا ال-ف-رق-ة ت-ف-ي-د
بوجود ثÓثة أاشضخاصس يحوزون على كمية معتÈة
من األقراصس اŸهلوسضة بصضدد بيعها ،على إاثر ذلك

سضارعت عناصضر الشضرطة إا ¤وضضع خطة ﬁكمة
أاسضفرت عن توقيف اŸشضتبه فيهم وضضبط بحوزتهم
كمية من األقراصس اŸهلوسضة قدر عددها بـ11000
قرصس مهلوسس من نوع ترامادول حمراء اللون ،ليتم
–ويلهم رفقة اÙجوزات إا ¤اŸقر وفتح –قيق
‘ القضضية.
مصضالح أامن ولية “Ôاسضت تسضعى جاهدة للحد
من هذه السضموم ع Èعملياتها أاو ع ÈحمÓتها
التحسضيسضية Ãخاطر اسضتهÓكها.
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

